འདེམས་ཁངོ ས་གངོ ་འཕེལ་གནང་ ནི །
ངོ་ ོད།
འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་ ིན་འདི་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ་གི་ ཉེར་ ོད་འགན་དབང་གི་ཐོག་ལས་
ོད་ནི་ཨིན་པའི་ ལོ་བ ར་འཆར་ད ལ་ནང་ ལ་ག ང་གིས་ འཆར་ད ལ་ ི་འགོ་ཡིག་སོ་སོ་ ེ་གཞི་བ གས་འབད་
དེ་ཡོད། མ་ད ལ་འདི་གཞི་བ གས་འབད་དགོ་པའི་དོན་དག་ངོ་མ་རང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ་དང་
ཁོང་རའི་འདེམས་ཁོངས་ ི་བར་ན་ ས་ ན་ ་ ཐད་ཀར་འ ེལ་བ་འཐབ་ནི་གི་གཞི་ ེན་ལམ་ གས་ཅིག་བཟོ་ཐོག་ལས་
དམངས་གཙོའི་ལམ་ གས་ ་བ ན་དང་ ིང་ ིང་བཟོ་ནི་གི་དོན་ ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ འདེམས་ཁོངས་འདི་ ་ནང་ལས་
བཙག་འ ་ བ་པའི་ག ང་དང་ མི་ ེའི་གནས་ ངས་ ི་བར་ན་ ལ་མེད་དང་ མ ན་འ ེལ་མེདཔ་མ་འ ར་བར་
བཞག་ནི་གི་དམིགས་གཏད་བ ེདཔ་ཨིན།
མ་ད ལ་འདི་གིས་ དབང་ཆ་ ིར་ ེལ་ ་ བ་ ོར་དང་ ས་གནས་ག ང་གི་ ོགས་ བ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་འ ེལ་
ཏེ་ མི་སེར་ ་གིས་ མཁོ་ཆེ་ ག་ ེ་འཐོན་འོང་མི་ འཚབས་ཆེན་དང་ འཆར་གཞི་ནང་མེད་པའི་ལས་དོན་ ་གི་དགོས་
མཁོ་གང་མ ོགས་ བ་ནི་གི་དོན་ ་ མ་ད ལ་ ་ ང་ ་རེ་ ་ བས་བདེ་ཏོག་ཏོག་གི་ ོ་ལས་ཐོབ་ གསཔ་བཟོ་ནི་ཨིན།
མ་ད ལ་འདི་གི་ཐོག་ལས་ གསར་གཏོད་ ི་རིག་པ་དང་ མི་ ེ་ནང་འཁོད་ ི་ ི་མ ན་ ོ་ ོབས་ དེ་ལས་མི་ ེ་རང་སོའི་
ཕན་ཐབས་ ་ཡར་ ག་གཏང་ནི་གི་དོན་ ་ཐབས་ལམ་བ མ་ཅིག་འབད་བཟོ་ ེ་ཡོད། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཚོགས་ ན་
བ གས་མི་ ་ ་ ཁོང་རའི་ངོ་ཚབ་ ི་ ོགས་ བ་དང་ ོ་རིག་ ་ད ེ་ཞིབ་འབད་ནི་ག་ི གོ་ བས་ཡང་ ིནམ་མ་ཚད་ ལ་
ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ་གིས་ མངོན་གསལ་ཅན་ ི་མ་ད ལ་ཚད་ཅིག་ལས་མེད་མི་འདི་ ་ དོ་འ ན་ ི་ལས་
དོན་ ་འབད་བའི་ བས་ ་ ཁོང་གི་བསམ་ ོད་དང་ ང་བདེན་ ི་བ ག་ཞིབ་ ་ཡང་འབད་ གས་ནི་ཨིན་པས།
ལ་ཁབ་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ དམངས་གཙོའི་ལམ་ གས་འདི་རང་ ལེགས་ཤོམ་ ེ་འ ོ་མ་བ བ་པར་ མ ས་ཤོར་ཏེ་ཡོད་
དོ་བ མ་ ེ་ ལ་ཁབ་ལ་ལོ་ཅིག་ནང་འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་མ་ད ལ་དང་ དེ་དང་བ ན་པའི་ལམ་ གས་གཞན་ ་
མ ས་ཤོར་མི་དེ་ཡང་ གོང་འཕེལ་མ་ད ལ་ ི་རང་བཞིན་ ི་ ོན་ ་བ ེན་ཏེ་མིན་པར་ མ་ད ལ་འདི་ལག་ལེན་ ི་
འ ར་འབད་འཐབ་མི་དང་ འཛིན་ ོང་ ལ་མ ན་མ་འཐབ་ལས་བ ེན་ཏེ་ཨིན་པས། འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་འདེམས་
ཁོངས་གོང་འཕེལ་མ་ད ལ་འདི་ ག་ནི་བ་ ད་ཆོས་བཟང་བའི་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ འ ག་གི་ ད་
འཕགས་ཅན་ ི་དམངས་གཙོའི་ལམ་ གས་ ་བ ན་བཟོ་ནི་དང་ མི་སེར་ ི་ཞབས་ཏོག་མཐིལ་ ིན་ ་ གས་ནི་གི་དོན་ ་
མ་ད ལ་འདི་ ལ་མ ན་ ི་ཐབས་ལམ་དང་ ཉེན་ ང་དང་ ན་པའི་ ོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།
(2)

༡༽ དམིགས་དོན།
མ་ད ལ་ ི་དམིགས་དོན་འདི་ཡང་ ོགས་ བ་ཅན་དང་ ངོས་ལེན་ཅན་ དེ་ལས་ཚོགས་ ན་བ གས་མི་ ་ ་ཐད་ཀར་
་འ ི་འགན་ཡོད་པའི་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ་གིས་ ི་ཚོགས་ཅན་ ི་དམངས་གཙོའི་རིང་ གས་ནང་
ག ང་ ོང་ལེགས་ ན་ ི་གནས་ཚད་ཆེ་བའི་ལམ་ གས་ཡར་ ག་གཏང་ནི་ ་ཕན་ཐོགས་ནི་གི་དོན་ ་ཨིན། དམིགས་དོན་
འདི་ཡང་ ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ་གི་ ིམས་བཟོའི་འགན་འ ར་དང་ ག ང་ ོང་གི་ ན་ ེ་ མ་ག མ་ ཐ་དད་ ི་
གཞི་ ་ ་གནོད་ཉེན་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ བ་དགོཔ་ཨིན།
༢༽ དམིགས་ ལ།
1.
ིམས་བཟོའི་འ ས་མི་ ་ ཁོང་རའི་འདེམས་ཁོངས་ ས་ ན་སེམས་ཁར་འཆར་ནི་དང་ འདེམས་ཁོངས་ནང་
ན་འ ེལ་འཐབ་ ེ་རང་ ོད་བ ག་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ ཁོང་ ལ་ས་ ་ ོད་དེ་ ལ་ཡོངས་ ི་འཆར་ ང་ ་གི་
ཐོག་ ་ ་འབད་མི་ཅིག་ཨིན་ཏེ་རང་འབད་ ང་ ཁོང་ར་མི་གི་བར་ན་ལས་སེལ་ཏེ་མི་གི་གདོང་ཁར་ ་འབད་མི་
ཅིག་ཨིན་པའི་ ང་བ་དང་ ས་གནས་ ི་གཞི་ ེན་དགོས་མཁོ་ ་ནང་ ཤེས་མཐོང་ཅན་དང་ ན་ཚོར་ཅན་
ལན་འདེབས་ཅན་འབད་རང་གནས་ གསཔ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ ་དང་།
2. མ་ད ལ་ ང་ ་ཅིག་ལས་མེད་དེ་རང་འབད་ ང་ ཕན་ཐོགས་ཆེ་ ག་དང་ ་ བས་བདེ་ཏོག་ཏོག་གི་མ་ད ལ་
ོད་ཐོག་ལས་ ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ་ ་ ཁོང་རའི་འདེམས་ཁོངས་ ་ནང་ འགལ་འཚབ་ཅན་དང་ ད ད་
རིག་ མ་ ོག་མེདཔ་ དེ་ལས་འཆར་གཞི་ནང་མེད་པའི་དགོས་མཁོ་ མ་པ་ ་ཚོགས་འཐོན་པའི་ བས་ ་ ཐད་
ཀར་དང་ འ ལ་མ ོགས་ ི་དང་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ ོགས་ བ་ཅན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ ། (འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྲིམས་
བཟོའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་ལུ་མ་དངུལ་ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་གུར་དབྱེ་ཞིབ་དང་ མ་དངུལ་གྱི་གནང་བ་སྤྲོད་ནི་ དེ་ལས་ལས་དོན་
ཚུའི་ལྟ་རྟོག་ཚུ་ཡང་འབད་དགོཔ་འཐོནམ་བཞིན་དུ་ ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་མ་དངུལ་ཚད་གཞི་ཆུང་ཀུ་ཅིགཔོ་འདི་
གིས་ ཁེ་ཕན་རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བློ་རིག་གསརཔ་དང་ མི་སྡེ་ལུ་ཁེ་ཕན་ཅན་གྱི་ལས་དོན་གསར་གཏོད་འབད་ནི་ལུ་བརྩོན་
ཤུགས་བསྐྱེད་འོང་)
3. ས་གནས་ ི་ག ང་དང་ མི་ ེ་ ་ ་ ིར་བཏང་འཆར་ད ལ་ ི་ ལ་ཁར་མེད་པའི་ ན་གནས་དང་ ངེས་
ཏིག་གི་ མ་ད ལ་ འཇམ་ཏོང་ཏོང་དང་ ་ བས་བདེ་ཏོག་ཏགོ ་གི་ཐོག་ལས་ཐོབ་ གས་པའི་གོ་ བས་ ིན་ནི།
4. གཙོ་བོ་གོང་འཕེལ་ ི་ཁས་ ངས་ ་ ་ ་ ེ་བཙག་འ ་ བ་པའི་ ས་གནས་ ི་འགོ་འ ིདཔ་དང་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་གིས་ རིག་པ་གསརཔ་ ོན་ཏེ་ རང་སོའི་ཕན་འདེབས་ ི་ཐབས་ལམ་ ་གི་ཐོག་ལས་
མི་ ེ་ནང་འཁོད་ ་ ན་བ ན་ ི་མ ན་ ེན་དང་ ཞབས་ཏོག་ ་ བ་ཐབས་ ་ མཉམ་བ ོམས་ ི་ བ་
འ ས་བཏོན་ གས་པའི་ཐབས་ལམ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ །
(3)

ག ང་ ེ་བ་དང་ ས་གནས་ག ང་ དེ་ལས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ་གི་བར་ན་ དོ་འ ན་འབད་
མི་བ མ་མའི་བསམ་འཆར་སོ་སོ་མ་བཀོད་པར་ ཕན་ ན་ ོ་གཏད་དང་ ཡིད་ཆེས་ མ ན་འ ེལ་ ི་ ་མཚན་
དང་གཞི་ ེན་ ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ ། དམངས་གཙོའི་ལམ་ གས་འགོ་བ གས་པའི་ནམ་ ས་འདི་ནང་ ཁོང་ར་ ་
གི་བར་ན་ མ་འ ིགསཔ་འཐོན་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ མངོན་ མ་ ་ཡོདཔ་བཞིན་ ་ ས་རིང་ ་ དམངས་གཙོའི་
རིང་ གས་ ི་ ང་བདེན་ ་ གནོད་ཉེན་འཐོན་ ིདཔ་ཨིན།
6. དགག་བཤེར་དང་ཚད་ ོམས་ ི་ཐོག་ལས་ ག ང་ ོང་ལེགས་ ན་དང་ དབང་ཆ་ཐ་དད་ ི་གཞི་ ་ འི་ ་
ིམས་ཅན་ ི་དགོས་དོན་ ་ བ་ནི་དང་ ཡར་ ག་གཏང་ནིའི་དོན་ ། (གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་འདི་གིས་ སྤྱི་མཚུངས་
ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུདང་ ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་
འབྲེལ་དང་ སྦ་གསང་མེད་པར་ལཱ་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ མ་དངུལ་གྱི་ལས་དོན་དེ་ཚུ་ ས་གནས་ནང་ཡོད་པའི་གོང་
འཕེལ་གྱི་ལས་དནོ ་གཞན་ག་ར་བརྩི་འཇོག་གི་ཐོག་ལས་འབད་དགོཔ་བཞིན་དུ་ རང་སོའི་འདེམས་ཁོངས་ནང་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་དནོ ་
ཚུ་ག་ཅི་རང་འབདཝ་ཨིན་ན་ དེ་ཚུ་ཡང་ག་ར་ཤེས་ཚུགས་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཡོད། འདི་གིས་ ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ རྒེད་འོག་
ཚོགས་སྡེ་དང་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཚུ་ནང་ ལྟ་རྟོག་པ་འབད་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ ས་གནས་ཀྱི་ལས་ཚོགས་དེ་ཚུ་ནང་གྲོས་བསྡུར་
གྱི་སྤུས་ཚད་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་བཟོཝ་མ་ཚད་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དྭངས་གསལ་དང་ འཁྲི་འགན་ དེ་ལས་
ནང་འཁོད་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཡང་ ཡར་དྲག་གཏང་ཚུགས)
7. ཚོགས་ ན་བ གས་མི་ ་གིས་ ཁོང་རའི་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོང་གི་ ི་ཚོགས་ནང་གི་
རིག་ ལ་ལས་ ག་པའི་ འ ིས་བཤེས་འ ོ་ གས་ནི་དང་ ིད་ཚོགས་ ི་ ་ ོ་མིན་པའི་ལས་དོན་གཞན་ནང་
ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་དང་ འདེམས་ངོ་རང་རང་སོ་སོ་གི་ ོགས་ བ་ ་ད ེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་གོ་ བས་ ིན་ཐོག་
ལས་ བཙག་འ འི་ བས་མི་ངོ་གདམ་ཁ་ བ་ནི་གི་གཞི་ ེན་གསལ་ཏོག་ཏོག་བཟོ་ ེ་ རང་མོས་དང་ མ་དག་གི་
བཙག་འ འི་ དངོས་དོན་ཡང་ ོན་ གས་ནི་གི་དོན་ ་ཨིན། (མ་དངུལ་འདི་གིས་ད་ལྟོའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ མ་འོངས་པའི་
འདེམས་ངོ་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལས་ལྷག་པའི་བཙག་འཐུ་ཁེ་ཕན་བཟོ་ནི་འདི་ཕར་བཞག་ ཀུན་གྱིས་ཤེས་མཐོང་ཆེ་བའི་མ་
དངུལ་ཚད་གཞི་ཆུང་ཀུ་ཅིགཔོ་འདི་ དོ་འགྲན་ཅན་གྱི་དགོས་མཁོ་བཀོད་མི་ལེ་ཤ་ཅིག་འཐོན་མི་ཚུ་ལུ་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་གི་འགན་
འཁུར་ཕོགཔ་ལས་བརྟེན་ ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་རྐྱབ་མ་ཚད་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་མི་ཚུ་གིས་ཁོང་རའི་
ཐོབ་ལམ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བརྩི་ནི་དང་ ཁེ་ཕན་མ་ཐོབ་མི་ཚུ་གིས་ སེམས་ཁར་ཕོག་སྟེ་མ་དགའཝ་ཡང་སྐྱེ་འོང་། ཚད་གཞི་ཆུང་ཀུ་
དང་ ལཱ་འཇམ་སངམ་གི་ཐོག་ལས་ མ་དངུལ་འདི་གིས་ ཁྲིམས་བཟོའི་གནས་རིམ་ནང་སྡདོ ་མི་ཚུ་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་གི་ནུས་ཕན་ཅན་གྱི་མཁོ་འདོད་བསམ་
འཆར་བཀོད་མི་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་ཤེས་ཚུགས་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན་)
5.

(4)

༣༽ མ་ད ལ་ ་ི ད ལ་བ མོ ས་དང་ བ་ཚད་ ད་ཚད།
མ་ད ལ་འདི:
1. འདེམས་ཁོངས་རེ་ནང་ ལོ་ འི་ ས་ ན་ ི་དོན་ ་ད ལ་ མ་ས་ཡ་༡༠ རེ་ ཡངན་ ལོ་རེ་ ་ད ལ་ མ་ས་
ཡ་༢ རེ་ཨིན།
2. ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ་གི་ཐག་བཅད་ ི་དབང་ཚད་ཐོག་ ་བཞག་ནི།
3. ིར་བཏང་འཆར་ད ལ་ ི་ལས་རམི ་ ་ནང་མ་ ད་པའི་ལས་དོན་ ་ནང་ཟད་སོང་གཏང་ནི་གི་དོན་ ་ལག་ལེན་
འཐབ་ནི།
4. ཨམ་ ་དང་ཨ་ལོ་ ་གི་ བ་ ོར་དང་ ད ལ་ཕོངས་མར་ཕབ་ ལག་ ལ་དང་རིག་ ལ་གོང་འཕེལ་ མི་ ེའི་
སེམས་ གས་དང་མ ན་འ ེལ་ མཐའ་འཁོར་ཉམས་ ང་ ན་བ ན་ ི་ ས་ གས་ ལམ་ ོལ་གོང་འཕེལ་
ལ་སོགས་པ་བ མ་མའི་ མི་ ེ་དཔལ་འ ོར་ ི་ལས་དོན་དང་ མི་ ེའི་ ་དངོས་གསར་གཏོད་ ི་ཐབས་ལམ་ ་
བཟོ་ནི་ ་ བ་ ོར་འབད་ནི།
5. མ་ད ལ་འདི་གིས་ཐོག་ལས་ཟད་སོང་བཏང་མི་ལས་དོན་ག་ཅི་རང་ཨིན་ ང་ ང་ཤོས་ ང་ ངས་༡༠ ་ཁེ་
ཕན་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།
6. ལོ་ ་གི་ནང་འཁོད་ ་ ང་ཤོས་ ལས་དོན་༡༠ གི་དོན་ ་མ་ད ལ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
7. གཤམ་གསལ་ལས་དོན་ ་གི་ཟད་སོང་གཏང་ནི་གི་དོན་ ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མེད་མི་འདི་ཡང་:
ཀ་ ན་ ོང་གི་ཟད་འ ོ།
ཁ་ ེད་འོག་གི་ཡིག་ཚང་དང་ ག ང་གཡོག་པའི་ ོད་ ིམ་བཟོ་བ ན་དང་ཉམས་བཅོས།
ག་ མ་འཁོར་ཉོ་ བ།
ང་ ས་དང་ ིམ་ཉོ་ བ།
ཅ་ བ ་ ངས་/ཞལ་འདེབས།
ཆ་ ག ང་གིས་ ས་ ན་ལས་རིམ་ ི་ཐོག་ལས་མ་ད ལ་གནང་མི་ལས་དོན་ ་གི་ཁ་ ོང་ །
༤༽ མ་ད ལ་འདིའ་ི ོད་བཞག་ག་ི ལམ་ གས།
1. མ་ད ལ་འདི་ ལ་ཡོངས་འཆར་ད ལ་ ི་ཆ་ཤས་ཅིག་འབད་བཀོད་དགོ།

(5)

མ་ད ལ་ ི་འཆར་ད ལ་འདི་ ལ་ཡོངས་འཆར་ད ལ་ལས་ ངས་ནང་བཞག་ནི་དང་ ཚོགས་འ འི་འ ས་
མི་གིས་ ཆ་འཇོག་ བ་མི་ ་གཞིར་བཞག་ཐོག་ལས་ ོང་བདག་གིས་ ་བ ལ་འབད་བའི་ བས་ ་ ེད་
འོག་ ་ནང་གཏང་ནི།
3. མ་ད ལ་འདི་ འཆར་ལོ་ ོགས་པའི་ བས་ ་ ་མ ག་མ་བ ་བར་ ས་མི་ ལས་དོན་ ་གི་དོན་ ་ འ ོ་
མ ད་དེ་ ལ་མའི་ལོ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག།
༥༽ མ་ད ལ་ ་ི ་བ ལ་དང་ གནང་བ་ ལོ ་ནའི ་ི ་ ་ོ ལམ་ གས།
1. ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་གིས་ རང་གི་འདེམས་ཁོངས་ནང་ མ་ད ལ་འདི་ཡོད་པའི་ ོར་ལས་དང་ ད ལ་
བ ོམས་ མ་ད ལ་ཐོབ་ནི་གི་ ས་ ན་ ་གི་ ོར་ལས་གསལ་བ གས་འབད་དགོ། དེ་མ་ཚད་ ཁོ/མོ་གིས་
མ་ད ལ་གནས་ ངས་འ ར་བཅོས་ ི་ ོར་ལས་ ས་མཚམས་ ་ མི་དམངས་ ་བ ་ ོད་འབད་དགོ།
2. ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ་གིས་ ཁོང་རའི་འདེམས་ཁོངས་ནང་ དང་འདོད་ཡོད་མི་ ་གིས་ མ་ད ལ་འདི་གི་
དོན་ ་ ོས་འཆར་བཀོད་ནི་གི་དམིགས་བསལ་ ད་ཚད་དང་ ས་ ན་ དེ་ལས་ལག་ལེན་ ི་ ས་ཚོད་ ་གི་
ོར་ལས་བ ་ ོད་དང་ བ བ་ ོན་ ིན་དགོ།
3. ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་གིས་ ཁོ་ར་གིས་ ོ་རིག་གསར་གཏོད་ ི་ཐབས་ཤེས་རེ་ཡོད་དེ་ ས་གནས་ ི་འགོ་
ིདཔ/མི་ ེ་ ་ ་ ོས་འདེབས་འབད་ནི་གི་ ོ་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁོ་རའི་བསམ་འཆར་ ་བཀོད་ཆོག། དེ་
བ མ་མའི་ལས་འ ལ་ ་ ཁེ་ཕན་པ་ ་གིས་ངོས་ལེན་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ ་ཁེ་ཕན་པ་ཁོང་ར་གིས་བདག་ ་
བ ང་ནི་མ་གཏོགས་ ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ་གིས་ ལག་ལེན་ངོ་མ་ནང་འ ེལ་གཏོགས་འབད་ནི་མེད།
4. ས་གནས་ནང་ ིར་བཏང་གི་གནས་ཚད་ ་ཧ་གོ་ནི་དང་ འ ས་མི་གིས་ བ་ ོར་ག་དེམ་ཅིག་འབད་ གས་ག་
ཤེས་ གས་ནི་གི་དོན་ ་ ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་གིས་ ོང་བདག་དང་ ེད་འོག་ཚོགས་ ེ་ དང་འདོད་ཅན་
ི་མི་ ེ་ལས་ཚོགས་(ཐོ་བཀོད་ བ་པའི་ག ང་མིན་ལས་ ེ་) ་དང་གཅིག་ཁར་ ལས་འ ལ་ ི་ཐབས་ཤེས་
དང་ ིར་བཏང་གི་དགོས་མཁོའི་གནད་དོན་ ་གི་ ོར་ལས་ ོན་འ ོའི་ ོས་བ ན་འབད་དགོ།
5. ལས་འ ལ་ ི་ཐབས་ཤེས་ ་ ག་དེ་ ེ་ཡོད་ ང་ ག་ ེ་ལས་འཐོན་འཐོནམ་ཨིན་ ང་ ོས་འཆར་ཆ་མཉམ་
རང་ ེད་འོག་ཚོགས་ ེ་ནང་ ོས་བ ར་འབད་དེ་ ངོས་ལེན་ བ་ཞིནམ་ལས་ ས་དང་ ས་ ་ལེགས་བཅོས་
འབད་ནི་ཨིན་མི་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་ཤོག་གི་ཐོག་ལས་ ོང་ཁག་བདག་ ོང་བ ད་དེ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ འི་འ ས་མི་ ་གཏང་དགོ། ེད་འོག་ཚོགས་ ེ་དང་ ོང་བདག་གིས་ ངོས་ལེན་དང་ ོས་འདེབས་ ི་ ་
རིམ་ ་ ག་དེ་མ ོགས་མ ོགས་ མ ག་བ ་དགོཔ་འདི་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།
6. ོང་བདག་གིས་ འོས་ ོར་བཀོད་མི་ ོས་འཆར་འདི་ མ་ད ལ་ཐོབ་ནི་ ་ འོས་འབབ་ཡོདཔ་ ེ་བ ི་ཞིནམ་
ལས་ ིར་བཏང་དེ་ ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ལས་འོས་ ན་ ི་ གནང་བ་ ོལ་ནི་ཨིན།
2.

(6)

གལ་ ིད་ ེད་འོག་ཚོགས་ ེ་ ཡང་ན་ ོང་བདག་ལས་ ོས་འཆར་དེ་ ་འོས་ ོར་མ་བཀོད་པ་ཅིན་ ཁོང་
གིས་དེ་གི་ ོར་ལས་ འ ེལ་ཡོད་མི་ ེ་ ཡང་ན་ག ང་མིན་ལས་ ེ་ ་ འོས་ ན་ ི་ ་མཚན་བཀལ་དགོ།
8. ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་གིས་ མ་ད ལ་ ི་གནང་བ་ ོལ་མི་དེ་ ( ར་ གས་ཡོད་མི་བཀོད་ཤོག་
ནང་) ོང་བདག་ ་ཡིག་ཐོག་ལས་གཏང་དགོཔ་དང་ དེའི་འ ་རེ་ པོ་དང་ ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་ དེ་ལས་
འ ེལ་ཡོད་འ ེལ་གཏོགས་ཅན་གང་ ང་ ་གཏང་དགོ།
9. མ་ད ལ་ ི་གནང་བ་ ོལ་བའི་ཡི་ ་ ོད་ཞིནམ་ལས་ ོང་བདག་གིས་ ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་ནང་འདེམས་བ ོ་
འབད་ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན་ ་ མ་ད ལ་ ིར་ ོད་འབད་ནི་གི་དོན་ ་ ཡིག་ཐོག་གི་ ་བ ལ་འབད་དགོ། ཡི་ ་
དེ་ ོད་ཞིནམ་ལས་ དམིགས་བསལ་ ི་ ་བ ལ་འབདན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་བ ན་ ག་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་
་ རང་སོའི་ ེད་འོག་ནང་ད ལ་བ གས་ཡི་ ་(ཨེལ་སི་)གི་ཐོག་ལས་མ་ད ལ་གང་མ ོགས་བ གས་དགོཔ་
དང་ དེ་གི་ ོར་ལས་ ོང་བདག་དང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་གི་ཡིག་ཚང་ ་ ན་ ོན་འབད་དགོ།
༦༽ མ་ད ལ་ ིར་ དོ ་འབད་ཐངས་དང་ སི ་ ་བཞག་ཐངས་ ི་ ་ ོ་ལམ་ གས།
1. མ་ད ལ་ ིར་ ོད་ ི་ ་ ་ ག ང་གི་ད ལ་འ ེལ་བཅའ་ཡིག་དང་ ིགས་གཞི་༢༠༠༡ ཅན་མ་དང་འ ིལ་ཏེ་
འབད་དགོ།
2. མ་ད ལ་ ོད་བཞག་གི་ ་ ་ རང་སོའི་ ེད་འོག་བདག་ ོང་གིས་འབད་དགོ།
3. མ་ད ལ་ ོད་ལེན་ ི་ ིས་ འི་ཐོ་བཞག་ནི་དོན་ ་ འཆར་ད ལ་དང་ ིས་ འི་ ོག་རིག་རིམ་ གས་ (BAS)
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
4. ེད་འོག་བདག་ ོང་གིས་ཐད་ཀར་ ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ལས་འ ལ་ ་གི་དོན་ ་ ེད་འོག་གི་ ིས་ ང་ ་
གིས་ ད ལ་འ ེལ་བཅའ་ཡིག་དང་ ིགས་གཞི་༢༠༠༡ ཅན་མ་དང་འ ིལ་ཏེ་ ིས་ཐོ་དང་ ིས་དེབ་ ་ ན་
ོང་འཐབ་དགོ། ག ང་མིན་ལས་ ེ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་འ ལ་ཨིན་པ་ཅིན་ ིས་ ་ངོ་མ་འདི་འ ེལ་
ཡོད་ག ང་མིན་ལས་ ེ་གིས་ ད ལ་འ ེལ་བཅའ་ཡིག་ ར་ ་ ན་ ོང་འཐབ་ནི་དང་ ་རིམ་ ིས་ ་ པོ་ ་
ོད་དགོ།
༧༽ མ་ད ལ་འདི་ག་ི འོག་ ་ ལས་འ ལ་ ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ ི་ ་ ་ོ ལམ་ གས།
1. མ་ད ལ་འདི་གི་ཐོག་ལས་ ལས་དོན་ག་ཅི་རང་ཨིན་ ང་ ག ང་གིས་བ མས་ཏེ་ཡོད་པའི་ བཅའ་ཡིག་དང་
ིགས་གཞི་ ་དང་འ ིལ་ཏེ་འབད་དགོ།
2. མ་ད ལ་ཐོབ་མི་འདི་གིས་ ལས་དོན་ ་གི་ལག་ལེན་ ི་དོན་ ་ ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་གིས་ ངོས་ལེན་འབད་
ནི་ཨིན་པའི་ ལས་ ེད་ ི་འཆར་གཞི་ ་བཟོ་དགོ། འདི་ལས་བ ེན་ཏེ་ འ ས་མི་གིས་ ཁོ་རའི་མ་ད ལ་ ་
7.

(7)

བཀོལ་ ོད་ངོ་མ་ ར་ཚད་འཛིན་འབད་ གསཔ་བཞིན་ ་ མ་ད ལ་ ིར་བཤོལ་འབད་དེ་མི་ ས་ནི་ ་ཕན་
ཐོགས་ཡོདཔ་ཨིན།
3. མ་ད ལ་ ི་ལས་དོན་ ་ ེད་འོག་གིས་བཀོལ་ ོད་འབད་ནི་དང་ དེའི་ལག་ལེན་ ི་ཐད་ :
ཀ་ ེད་འོག་གིས་ཐད་ཀར་ ། ཡངན།
ཁ་ མི་ ེ་ལས་ཚོགས། (ཐོ་བཀོད་ བ་པའི་ག ང་མིན་ལས་ ེ་)
ག་ ཁེན་ཕན་ཅན་ ི་མི་ ེ་ ་གིས་ འབད་ནི་ཨིན།
4. པོ་གིས་ ལས་འ ལ་རེ་རེ་བཞིན་ འི་ལས་འ ལ་འགོ་བ གས་པའི་ ན་ ་དང་ ལས་འ ལ་མ ག་བ ་
བའི་ ན་ ་གི་ཁ་ ོང་ ་ ས་རིམ་བཞིན་ ་ལས་ ེད་གནས་ ངས་ ི་ ན་ ་རེ་ ོང་བདག་ ་ ོད་དགོཔ་
དང་ དེའི་འ ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ་གཏང་དགོ། འདི་གི་དོན་ ་ གཅིག་མ ངས་ ི་འ ི་ཤོག་
རེ་ ོད་འོང་།
5. ལས་དོན་ ་གི་དོན་ ་ ོང་ཁག་བདག་ ོང་གི་ཧོང་ལས་ ད་རིག་/འ ལ་རིག་གི་ བ་ ོར་ ིན་དགོ།
༨༽ མ་ད ལ་བཀོལ་ དོ ་འབད་བའི་ བས་ ་ ངས་གསལ།
1. ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་གི་ཁ་ ག་ལས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ ་ འཆར་ད ལ་ ན་ ་ ལ་ནི་དང་འ ེལ་ཏེ་
གནང་ ིན་མ་ད ལ་ ི་དོན་ ་ འཆར་ད ལ་བཀོད་པའི་ད ལ་བ ོམས་ངོ་མ་དང་ ོད་པའི་ད ལ་བ ོམས་
ི་གསལ་བཤད་འབད་དགོ།
2. ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ་གིས་ ཁོང་རའི་འདེམས་ཁོངས་ལས་ མ་ད ལ་ ི་དོན་ ་ གསལ་བ གས་འབད་དེ་
ོས་འཆར་ ་ལེན་དགོ་པའི་ཁར་ གནང་ ིན་ ི་ ད་ཚད་ ་ག་དེ་ ེ་རང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དེ་ ་གི་ ོར་ལས་ཡང་
ཁ་གསལ་ ེ་བཤད་དེ་ ིན་དགོ། འདི་ ་ ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ་གི་ནང་དོགས་ ་མ་འ ཝ་ ེ་འཐོན་འོང་།
3. ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ་གིས་ ལོ་མ ག་ཚར་རེ་ ་ ཁོང་གིས་གནང་བ་ ོལ་མི་ལས་འ ལ་དང་ ལས་འ ལ་
རེ་རེ་གི་དོན་ ་གནང་བ་ ོད་པའི་ད ལ་བ ོམས་ ་གསལ་ ོན་འབད་དགོ།
4. ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ་གིས་ ེད་འོག་བདག་ ོང་ ་ལས་ལེན་མི་ངེས་ཏིག་གི་ ན་ ོན་དང་འ ིལ་ཏེ་ ལས་
འ ལ་རེ་རེ་བཞིན་ ་གིས་ ཕན་ག་དེམ་ཅིག་ཐོགས་ཐོགསཔ་ཨིན་ན་ ཡང་ཅིན་ག་དེམ་ཅིག་ ་ཕན་ཐོགས་ནི་
ཨིན་ན་ ་གི་ ོར་ལས་བཀོད་དགོ།
5. ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ་གིས་ རང་སོའི་གནང་ ིན་མ་ད ལ་ ི་གནས་ ངས་དང་ བཀོལ་ ོད་ ི་ ོར་ལས་
ལོ་བ ར་ ན་ ་རེ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ཚོགས་དཔོན་ ་ ལ་དགོཔ་དང་ ཚོགས་དཔོན་ ིས་ ལ་
ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ ས་དེབ་ནང་པར་བ ན་འབད་ནི་དང་ ོག་རིག་ཡོངས་འ ེལ་འཆར་ ོ་ནང་བ གས་དགོ།
(8)

༩༽

་ གོ ་དང་ད ེ་ཞིབ།

ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་གིས་ ལས་འ ལ་ ་ ཁས་ ངས་འབད་ཡོད་པའི་ ལས་ ེད་ ི་ ས་ཚོད་དང་ ས་
ཚད་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ར་ ་ བ་མ་ བ་ ི་ ་ ོག་དམ་གཟབ་འབད་དགོ།
2. ོང་ཁག་བདག་ ོང་དང་ ེད་འོག་བདག་ ོང་གིས་ འོས་འབབ་ཡོད་ས་ ་ ལས་དོན་ ་གི་དངོས་ག གས་དང་
ད ལ་འ ེལ་ བ་འ ས་ ་གི་ ོར་ ས་མཚམས་ ི་བ ར་ཞིབ་དང་ ན་ ་འབད་དགོ།
3. ལས་འ ལ་ ་ ས་ཚོད་ཁར་འགོ་མ་བ གས་པ་ཅིན་ ལས་འ ལ་འདི་གི་དོན་ ་བཞག་མི་མ་ད ལ་འདི་
ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་གིས་ འོས་འབབ་མང་ ་ཡོད་པའི་ ོས་འཆར་གཞན་ ི་དོན་ ་གཏང་ནི་གི་ཐོབ་དབང་
ཡོད།
༡༠༽ ་དངོས་བཟོ་བ ན་འབད་ཡོད་མི་ འི་བདག་གཉེར།
1. མ་ད ལ་འདི་གི་ཐོག་ལས་བཟོ་ཡོད་པའི་ ་དངོས་ག་ཅི་རང་ཨིན་ ང་ བདག་གཉེར་འབད་ནི་གི་འགན་འ ར་
འདི་ ཁེ་ཕན་པ་འདི་ ་ ་ཕོག།
2. ེད་འོག་བདག་ ོང་གིས་ ལས་འཆར་འདི་གི་ཐོག་ལས་བཟོ་ཡོད་པའི་ ་དངོས་ ་གི་ ཐོ་ཡིག་ ན་ ོང་འཐབ་
དགོ།
3. མ་ད ལ་འདི་གི་ཐོག་ལས་བཟོ་ཡོད་པའི་ ་དངོས་ ་གི་བདག་དབང་ ེད་འོག་ ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ འི་ ོད་ལེན་
དང་ ཉོ་བཙོང་ མིང་ཐོ་ ོ་སོར་ལ་སོགས་པ་ག་ཅི་རང་འབད་ ང་ ག ང་གི་བཅའ་ཡིག་དང་ ིགས་གཞི་ ར་ ་
འབད་དགོ།
༡༡༽ འ ་ི འགན།
1. གནང་ ིན་ལས་འཆར་ ི་ཐོག་ལས་ བགོ་བ མ་འབད་བའི་མ་ད ལ་ ི་ ོར་ལས་ གདམ་ཁ་དང་ ིར་བཏང་
ཁེ་ཕན་ཡོད་མེད་ ི་འ ི་འགན་ ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ་ཕོག།
2. ེད་འོག་ ་ མ་ད ལ་ ས་ཚོད་ཁར་གཏང་ནི་གི་འ ི་འགན་འདི་ ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་ ་ཕོག།
3. མ་ད ལ་ ོད་བཞག་དང་ གནང་ ིན་ ི་ལས་དོན་ ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་འ ི་འགན་འདི་ པོ་ ་ ་ཕོག།
༡༢༽ སི ་ཞབི །
1. ོང་ཁག་གི་ནང་འཁོད་ ིས་ཞིབ་པ་གིས་ གནང་ ིན་འདི་གི་ཐོག་ལས་མ་ད ལ་ ོད་པའི་ལས་དོན་ ་གི་ ིས་ ་
་ ས་མཚམས་ ི་ ིས་ཞིབ་ ་ ས་ཚོད་ཁར་འབད་དགོ།
2. ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ ིས་ ིས་ཞིབ་ ི་ལམ་ གས་དང་འ ིལ་ཏེ་ ིས་ཞིབ་འབད་དགོ།
1.

(9)

འདེམས་ཁངོ ས་གངོ ་འཕེལ་གནང་ ནི །

བ་བ གས།
(བཅའ་ཡིག་དོན་ཚན་ ༥.༡ པ་)
གནད་དོན་: འདེམས་ཁངོ ས་གངོ ་འཕེལ་གནང་ ནི ་ཐགོ ་ལས་ ལས་དནོ ་ལག་ལནེ །
ད་ལན་
................................འདེམས་ཁོངས་ ི་ངོ་ཚབ་
ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ངོམ་
................................. རང་གིས་གསལ་དོན་དེ་ན་ི འདེམས་ཁོངས་རེ་རེ་ ་ ལོ་བ ར་བཞིན་ ་ འདེམས་ཁོངས་གོང་
འཕེལ་གནང་ ིན་ད ལ་ མ་ས་ཡ་ ༢ རེ་ཡོད་པའི་ གསལ་བ གས་འབད་ནི་དང་ གནང་ ིན་དེ་ཡང་ ཨམ་ ་དང་ཨ་ལོའི་
ཡར་ ག་དང་ ད ལ་ཕོངས་མར་ཕབ་, རིག་ ལ་དང་ལག་ ལ་གོང་འཕེལ་, མི་ ེ་ ད་ ས་ཅན་བཟོ་ན་ི དང་མཉམ་འ ེལ་ཡར་
ག་, རང་བཞིན་གནས་ ངས་ཉམས་བ ང་, ན་བ ན་ཅན་ ི་ ས་ གས་, ལམ་ ོལ་གོང་འཕེལ་སོགས་དང་འ ་བའི་ མི་ ེ་
དཔལ་འ ོར་གོང་འཕེལ་གསར་གཏོད་དང་ མི་ ེའི་ ་དངོས་གཞི་བ ག་འབད་ནི་ ་ ་ སེམས་ གས་བ ེད་བ ག་ཐབས་ ི་
དོན་ ་ཨནི །
གནང་ ནི ་དེ་དང་འ ེལ་བའི་ལས་དོན་ ་བ ེན་ཏ་ེ དམའ་ཤོས་ ང་པ་ ༡༠ ་ཁེ་ཕན་འཐོབ་དགོཔ་དང་ ས་ ན་ལ་ོ ངོ་ འི་
ནང་འཁོད་ ་ གནང་ ནི ་དེའི་ཐགོ ་ལས་ དམའ་ཤོས་ལས་དོན་ ་ཁག་ ༡༠ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། གནང་ ནི ་དེ་ ནམ་
ན་འཆར་ད ལ་ལས་རིམ་ནང་མ་ ད་མི་ ལས་དོན་ ་གི་དོན་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག།
ད་རེས་ང་གིས་ ར་ གས་ ལ་བཏང་ཡོད་མི་ འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་ ནི ་ ི་བཅའ་ཡིག་དང་འ ིལ་ཏེ་ འདེམས་
ཁོངས་ ི་ ཁ་ ག་ལས་ ལས་འ ལ་ ི་ ོས་འཆར་ ་གནང་ ེ་ བ ནི ་བ ང་དགོཔ་ད་ དེ་ཐད་ རང་གིས་ གས་ཤོས་ ོང་
བདག་དང་ མི་ ེ་འགོ་ ིདཔ་/ཡང་ན་ དང་འདོད་ཡོད་མི་ ཞི་བའི་མི་ ེ་ལས་ཚོགས་ (ཐོ་བཀོད་ བ་མི་)དང་གཅིག་ཁར་ ིར་
བཏང་གོ་དནོ ་ ི་ ཆེད་ ་ འགོ་ཐོག་ཞལ་འཛོམས་ ་འཚོགས་ནི་ཨནི ། དེའི་ ལ་ ་ ལས་དོན་ ་ག་ི དོན་ལས་ ང་གིས་ ོས་
འཆར་ ་བ མས་ཏེ་ ེད་འོག་བ ད་དེ་ འདེམས་ཁོངས་ ་ བ་བ ནོ ་བདེན་ རོ ་བཀོད་ནི་ཨནི ། ོས་འཆར་དེ་ འི་ ོར་ལས་
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མི་སེར་ ི་ཁ་ ག་ལས་ ེད་འོག་ཚོགས་ ེའི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ ོས་བ ར་འབད་དེ་ ེད་འོག་ཚོགས་ ེའི་བསམ་འཆར་ ་
ར་ གས་ཡོད་མི་བཀོད་ཤོག་ ཐོག་ལས་ ོང་ཁག་འཛིན་ ོང་བ ད་དེ་ རང་ ་བ ་དོན་འ ོད་དགོཔ་ཨིན། གལ་ ིད་ ོས་
འཆར་དེ་ འོས་འབབ་ཅན་ཡོད་ཚེ་ ངེའི་ཁ་ ག་ལས་ ོས་འཆར་ ་ཡིག་ཐོག་ག་ི གནང་བ་དེ་ཡང་ ོང་བདག་ ་ ལཝ་དང་
བཅས་ དེའི་འ ་བ ས་རེ་ པོ་དང་ ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་ དེ་ལས་ འ ེལ་ཡོད་ལས་ཚོགས་གཞན་ ་ ་ ལ་ན་ི ཨིན། ོས་
འཆར་དེ་ ་ གནང་བ་ ོལ་བའི་ ལ་ ་ མ་ད ལ་འཛིན་ ོལ་ ི་དོན་ལས་ ོང་བདག་གིས་ ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་ ་ ་བ་འབད་
ནི་དང་ མ་ད ལ་དེ་ཡང་ འ ེལ་ཡོད་ ེད་འོག་ ་གཏང་ནི་ཨིན། ལས་དོན་ག་ར་ ག ང་གི་ད ལ་ ིས་བཅའ་ཡིག་དང་ ིགས་
གཞི་དང་འ ིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། དེ་ འི་ ་ ོའི་ ས་དནོ ་ ་ འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་ ནི ་ ི་ བཅའ་ཡིག་ནང་
་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད་ཟེར་ ་ནི་ཨནི །
..............................................................................................
ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མིའི་མིང་གསལ་དང་མིང་ གས།
འདེམས་ཁོངས་............................................
ོང་ཁག་.........................................

འདེམས་ཁངོ ས་གངོ ་འཕེལ་གནང་ ནི །
(11)

ལ་ཡངོ ས་ཚགོ ས་འ འི་འ ས་མ་ི གིས་ སོ ་འཆར་བཀོད་ཡདོ ་མ་ི ལས་དནོ ་ ་དང་འ ལེ ་བའི་ ེད་འགོ ་ཚགོ ས་ ེའ་ི བསམ་
འཆར་ ་གི་ རོ ་ལས་ ེད་འགོ ་ཚོགས་ ་ེ ལས་ ལ་ཡངོ ས་ཚགོ ས་འ འི་འ ས་མ་ི ་ བ ་དནོ ་ཡ་ི འི་བཀོད་ཤགོ །
(བཅའ་ཡགི ་དནོ ་ཚད་ ༥.༥ པ།)
ཆེ་བ ོད་ཅན་ ི་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་མཆོག་ །
..........................འདེམས་ཁོངས།
ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆེན་མོའི་ཡིག་ཚང་།
ཐིམ་ །
གནད་དོན་: ལ་ཡོངས་ཚགོ ས་འ འི་འ ས་མའི ་ི འདེམས་ཁངོ ས་གངོ ་འཕེལ་གནང་ ནི ་ཐགོ ་ལས་ མ་ད ལ་ཟད་འ འོ ་ི ལས་
དོན་ ་ི སོ ་འཆར་ རོ །
......................... ག་ཤོས་ ོང་བདག་བ ད།
་ ཆེད་བ ོད་ཅན་ ི་འ ས་མིའི་ཁ་ ག་ལས་ འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་ ནི ་ ི་ མ་ད ལ་ཟད་འ ོའི་ཐོག་གི་ སོ ་
འཆར་བཀོད་ཡོད་མི་ ལས་དོན་( )གི་ ོར་ལས་ ེད་འོག་ཚོགས་ ེའི་བསམ་འཆར་ ་ ལཝ་ཨནི ། ོས་འཆར་དེ་ ་ ང་
བཅས་རའི་ ེད་འོག་ཚོགས་ ེའི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་.......... པ་ ི་ཚེས་........................ཅན་མའི་ནང་ ག ང་ ོས་
གནང་ཡོད།
གནས་ ངས་དང་འ ིལ་ཏེ་ ཐབས་ལམ་གཞན་ ི་རགི ས།
ད་རེས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མིའི་ཧོངས་ལས་ བཀོད་གནང་མི་ ོས་འཆར་དེ་ ་ ངོས་ལེན་ ང་ཡོད་ཟེར་ ་ན་ི དང་
མ་ད ལ་ ་ཐོབ་པའི་འ ལ་ལས་ར་ ལས་དོན་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ན་ི ཨནི །
ཡང་ན་
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ཆེད་བ ོད་ཅན་ ་ི འ ས་མི་ནང་ལས་གནང་མི་ ོས་འཆར་ཡོངས་ ོགས་ ་ ེད་འོག་ཚོགས་ ེའི་ཁ་ ག་ལས་ ངོས་ལེན་མ་ ང་
ཟེར་ ་ནི་དང་ དེ་ཐད་ གཤམ་འཁོད་བ ར་བཅོས་ ་ མཛད་གནང་དགོ་པའི་ ་བ་ ལཝ་ཨནི ། དེ་ ་ ཆེད་བ ོད་ཅན་ ི་
འ ས་མི་ལས་ ལན་གསལ་གནང་འོང་བའི་རེ་བ་ཡོད།
ཡང་ན་
ཆེད་བ ོད་ཅན་ ་ི འ ས་མི་ནང་ལས་གནང་མི་ ོས་འཆར་ ་ གཤམ་འཁོད་གནད་དནོ ་ ་ ་བ ནེ ་ཏེ་ ེད་འོག་ཚོགས་ ེའི་ ཁ་
ག་ལས་ ངོས་ལནེ ་མ་ ང་ཟརེ ་ ་ནི་དང་ མི་མང་གི་ཁ་ེ ཕན་ ་ ་ལས་ ལས་དོན་སོ་སོ་ཅགི ་ག་ི ོས་འཆར་བཀོད་ གས་འོང་
མནོ་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད།

པོ།
ི་འཛིན།
ོང་བདག་ག་ི བསམ་བ ོད།

--------------------------------མིང་གསལ་དང་མིང་ གས་ ཐི ་དང་ གས།
འདེམས་ཁངོ ས་གངོ ་འཕེལ་གནང་ ནི ་ཐོག་ག་ི ལས་དནོ ་( ) ་ ལ་ཡོངས་ཚགོ ས་འ འི་འ ས་མ་ི ་གསི ་ གནང་བ་ ལོ ་
ཡོད་པའི་ ོར་ལས་དང་ མ་ད ལ་འཛིན་ ལོ ་ ་ི དནོ ་ ་ ོང་བདག་ ་ ་ཡགི ། (བཅའ་ཡགི ་དནོ ་ཚན་༥.༨ པ)
ོང་བདག་མཆོག་ །
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ོང་ཁག་འཛིན་ ོང་།
.......................
་གསོལ་དེ་ན་ི གཤམ་འཁོད་ལས་དོན་ ་ ེད་འོག་སོ་སོའི་ནང་ ་ ིས་ལོ་............. ི་ནང་འཁོད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ་ེ
ོས་ཆོད་ བ་ཡོད་པའི་ ན་ ་ ལཝ་ཨིན། ལས་དོན་ད་ེ ་ ེད་འོག་ཚོགས་ ེ་དང་ འ ེལ་ཡོད་ཞི་བའི་མ་ི ེ་ལས་ཚོགས་ ་དང་
ོས་བ ན་ཐོག་ལས་ ོས་ཐག་བཅད་ཡོད།
དེ་ཐད་ མ་ད ལ་དེ་འཆར་ད ལ་ནང་བ ག་ན་ི དང་ འཛིན་ ོལ་ ི་ཆེད་ ་ ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་ འཆར་ད ལ་ལས་ ངས་དང་
གཅིག་ཁར་ འ ེལ་བ་འཐབ་གནང་དགོ་པའི་ ་བ་ ལཝ་ཨིན།
ཨང་

ེད་འོག་

ལས་དོན་

ཟད་འ ོའི་ཚོད་ ིས་ ད ལ་ མ་ས་ཡ་

-----------------------------------------------------------------------------------------ལས་དོན་དེ་ ་ག་ར་ ག ང་གི་ད ལ་ ིས་བཅའ་ཡིག་དང་ ིགས་གཞི་ ་དང་འ ིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་གནང་ཟེར་ ་ནི་ཨནི །
འ ས་མིའི་མིང་གསལ་
.........................................
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འདེམས་ཁོངས་ ི་མིང་
..........................................
འ ་བ ས་: ༡) མི་ ེ་ཚོགས་དཔོན་རནི ་པོ་ཆ་ེ མཆོག་ །
༢) ལ་ཡོངས་འཆར་ད ལ་ལས་ ངས་ ི་མདོ་ཆེན་ །
༣) ......................... ེད་འོག་ཚོགས་ ེའི་ པོ་/ ི་འཛིན་ །

(15)

ལག་ལནེ ་འཆར་གཞིའ་ི བཀོད་ཤོག།་(བཅའ་ཡགི ་དནོ ་ཚན་ ༧.༢ པ་)
ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་མཆོག་ །
....................འདེམས་ཁོངས།
ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆེན་མོའི་ཡིག་ཚང་།
ཐིམ་ །
གནད་དོན་: ལག་ལནེ ་འཆར་གཞི།
་གསོལ་དེ་ན་ི འདེམས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གནང་ ནི ་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ན་ི ཨིན་མི་ ལས་དོན་ ི་ ལག་ལནེ ་འཆར་གཞི་
དེ་ ར་ གས་ ལཝ་ཨིན།
ལས་དོན་ ི་མིང་........................................
ས་ཁོངས་................................................
འགོ་བ ག་ ས་ཚོད་.....................................
མ ག་བ འི་ ས་ཚོད་
.............................
ཨང་ ལས་དོན་ད ེ་བ་
ཚེས་ ངས་
ན་གསོ་

----------------------------------------------------------------------------------------ིག་བཀོད་འབད་མི་: མིང་གསལ་................................ གོ་གནས་........................... ཡིག་ཚང་
..................
པོ།
ཤོག་ ེ་ ༡ པ།

(16)

ོང་བདག་ག་ི བསམ་བ ོད། (མིང་གསལ་དང་མིང་ གས་ ཐི ་བཅས་):

-----------------------------------------------------------------------------------------ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མིའི་ངོས་ལེན་ (མིང་གསལ་དང་མིང་ གས་ ཐི ་བཅས་):
(ངོས་ལེན་འབད་ཚར་བའི་ ལ་ ་ ཡི་ ་འདི་ ཡར་འཕེལ་ ན་ འི་བཀོད་ཤོག་དང་ གས་ཏེ་ ོང་བདག་དང་ ེད་འོག་ ་གཏང་དགོ།)

ཤོག་ ེ་ ༢ པ།

(17)

(18)

