�ག་ར�་དང་�ོམ་ར�།
��ཤོག་གཉ�་པ།
�ོབ་ར�་༡༢ པ།

༼�ོང་ཁ༽
༼��ལོ་༢༠༡༩༽

�ས་�ན་�་ཚ�་ ༣ །
�གས་བ�ོམས་ ༡༠༠ །
�ོང་ཁ་གཉ�་པ།

འོག་�་བཀོད་ད�ཡོད་མ�བཀོད་�་�་ལ�ས་ཤོམ་འབད་�ག།
༡ འ��ན�འགོ་མ་བ�གས་པའ�ཧ�མ་ �ར་མ་༡༥ ག�ར�་�་ ��ཤོག་འད�ལ�ས་ཤོམ་འབད་�ག་��བ�། �ག་ཚར་བའ��ལ་ལས་
འ��ན��དོན་�་ �་ཚ�་ ༣ ཡོད།
༢ ��བའ�ལན་�་ག་ར་ཧ�་སངས་ས་འབད་འ��དགོ།
༣ ��ཤོག་འད�ནང་�་ ��བ་��ཚན་བཞི་ཡོད། ��་ཚན་ ཀ་ འ���ོམ། ཁ་ �ན་�ོམ། ག་ �ང་དང་གཏམ་�ད། ང་ བཤ�་
��ས། བཞ�འབད་བཀོད་ཡོདཔ་ཨ�། ��ཚན་ར�ར��ནང་�་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན་དང་། ལན་�ང་། ལན་ར�་ག�མ་ར�བཀོད་
ཡོད་མ� ག་རའ�ལན་ བཀོད་�་དང་འ��་ཏ���།
༤ ཆོས་�གས་འགོ་བ�གས་ཞ�མ་ལས་ �ོ་�བ་ན�དང་། ��བ་��ན� འ�་བ�ས་�བ་ན� ཕར་�ར་འ�ོ་ན��་འབད་མ�ཆོག།
༥ ཆོས་�གས་ཁང་ནང་ལས་ ��ཁར་འཐོན་མ་འ�ོ་བའ�ཧ�མར་ ��བ་ག་ར་ག�ལན་�་ ��་��འབད་�བ་མ་�བ་བ�ག་ཞ�་འབད་དགོ།
༦ �ས་ཚ�་མ་ཚངམ་ལས་ ��བའ�ལན་�་��་ཚར་བ་ཅ�་ ལན་ཤོག་ཁ་བ�མས་ཞ�མ་ལས་ �་ས�་ས�འབད་�ོད་དགོ།

ད��ཞ�་འབད་མ��་ག�་ �གས་བཀོད་ན�� ཤོག་�མ།
འ���ོམ། ༢༥
�ན་�ོམ། ༢༥
�ང་དང་གཏམ་�ད། ༢༥ བཤ�་��ས། ༢༥
བ�ོྃས།
�གས་ཚད། གདམ་ཁ་ ལན་ ལན་ གདམ་ཁ་ ལན་ ལན་ གདམ་ ལན་ ལན་ར�་ གདམ་ཁ། ལན་�ང་ ལན་ར�་
ཅན། �ང་། ར�་། ཅན། �ང་ ར�་ ཁ་ཅན། �ང།
༥ ༡༠ ༡༠ ༥ ༡༠ ༡༠ ༥ ༡༠ ༡༠ ༥ ༡༠ ༡༠
�ཊ་ཐོབ་པ།
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��ཚན་ ཀ།
འ���ོམ།
�གས་ ༢༥༽
འོག་ག�འ���ོམ་འད��ག་ཞ�མ་ལས་ ��བ་�་ག�ལན་��།
�་ན་ཁ་�ོང་ཁག་དགོན་ཤ་ར���་འོག་�ཡོད་པའ� དགོན་ཚ��ག་གནས་འད� �་ན་ཁ་ལས་ མགར་ས་ཁ་
�ག་�མ་འཁོར་ནང་ཀ�ལོ་མ��ར་ ༢༥ ག�ས་ཁར་དགོན་ཤ་ར�ཟམ་པ་ལས་ ས་ནམ་ཞ�་ལམ་བདའ་��ཀ�
ལོ་མ��ར་ ༡༠ ག�ས་ཁར་ཡོདཔ་ཨ�་པས། གནས་འད�ཁར་�ས་རབས་༨པའ�ནང་ཨོ་�ན་�་�་ར�་པོ་ཆ�
ག�་ཞབས་��་བཅགས་པར་�ོན་ཏ��ཝ་གཅ�་ག�ར�་ཚ���བ་པ་གནང་བ�གས་པའ� མགོན་པོ་ཚ�
དཔག་མ�་��ཞལ་མཇལ་ཏ� ཚ��དངོས་�བ་ཐོབ་པའ�བ�་མཚ�་�་ ཚ��མ་ད��ག་�ག་ར�་ཚད་��་ཐོག་
༤ད�ཅ�་ག�ནང་ན་ གཏ�་�་�་བཞགཔ་ལས་བ��་ཏ� གནས་��མ�་ཡང་ཚ��ང་གནས་ཟ�་དར་�བ་
སོང་�ག �མ་�་ག�ཞལ་�ན་�་ ཚ��ག་ད��ག་�ག་མ་ར་ཏ�ཀ་གཉ�་པ་ཨ�མ་ལས་ ག་ད�་ཅ�་འབད་
བལ་�ལ་�་ཡོད་པའ��ག་�ག་�་ར་��ཀ་མཇལ་ན��གོ་�བས་མ་ཐོབ་�ང་ ཚ��ག་�་ཡོད་པའ�ཚ��མ་
ལས་དངོས་�བ་�་བ་�ོད་པ་ཅ�་ ��་�བས་�་�ད་པར་མ�་ཟ�་ག�ངསམ་ཨ�་པས། གནས་ད�ཁར་
གཏ�་�ོན་�ོ་����་པ། པ�་��་པ། �གས་�ས་�་བ་�ལ་མཚན། �ལ་�ས་པ�་འ��། ཡོངས་འཛ�་
ངག་དབང་�གས་པ། གཙང་མཁན་ཆ�་འཇམ་ད�ངས་དཔལ་�ན་�་མཚ�སོགས་��་ཆ�་དམ་པ་�་
ག�ཧ་ཡང་ཞབས་��་བཅགས་གནང་ཡོདཔ་ཨ�་པས། ད�ལས་ཕ་ཇོ་འ�ག་�ོམ་ཞ�་པོ་མཆོག་ག�་ཡང་
ཚ��ག་�་ར་��ཀ་�ོན་ཏ��བ་པ་གནང་���་བ་གཅ�་བ�གསཔ་ད་ མཁའ་འ�ོ་ཡ�ཤ�་མཚ��ལ་དངོས་�་
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མཇལ་ཏ�མཁའ་འ�ོ་��་ཐ�་ག�གདམས་པ་གསན་ཡོདཔ་ཨ�་པས། ད�ལས་དགོན་ཚ��ག་འད�བར་�བས་
ཅ�་ལས་ �་མ་ཤངས་པའ�བ�ད་འཛ�་པ་�་ག�་དབང་��ཡོད་�ང་ �ལ་ལས་�་མ་ངག་དབང་�མ་�ལ་
��་��་བཞ�་ཏ� ཚ��ག་�་�བ་པ་གནང་��བ�གསཔ་ད་ �་�་ར�་པོ་ཆ��ཞལ་མཇལ་ཏ� དཔལ་
�ན་འ�ག་པའ�བ�ན་པ་དར་ན���ང་བ�ན་�ང་སའ�གནས་��་ཅན་ཅ�་ཡང་ཨ�་པས། གནས་གཙ�བོ་
ད� ཚ��མ་ཡོད་པའ��བ་�ག་ད�ཨ�། ད�ག�མཐའ་�ོར་��གནས་�འ�ངོ་�ོད་�་བ་ཅ�། ཚ���བ་ཁང་
ནང་�་ ཚ���བ་པ་ཐོབ་པའ��གས་�་ �བ་�ག་ག�འོག་ལས་ ཚ��་བཏོན་གནང་མ��བ་�་ད����་
�བས་�་ན�འ�ག ཚ��ག་ག�གཡས་ཁ་�ག་�་ མཁའ་འ�ོ་ཡ�ཤ�་མཚ��ལ་���བ་�ག་ཡང་མཇལ་ན�
ཡོད། ཚ��ག་�་ཁང་ད��ནང་��་མཐོ་ཚད་ཕིཊ་༤ཡོད་མ��་�འ��་འ�་ད� ��ལོ་༡༦༨༩ལོ་�་����་
བ�ན་འཛ�་རབ་�ས་��་ ཐ�་�་�་མགོར་ཡོད་པའ� ཇོ་བོའ�་�་འ�་བཞ�ས་ན��དོན་�་ བལ་�ལ་
ལས་ འཇ�་བཟོ་བོ་མཁས་མཆོག་པ�་ད�ཝ་འ�ག་�་�་�� �་ན་�ོང་ནང་�་�� ཇོ་བོ་བཞ�ས་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ ཚ��ག་�་ཡོད་པའ��་�འ��་འ�། �ག་ཚང་ག��་�་ག�ང་�ོནམ། དོལཔ་ར་�ོད་���་�་ག�ང་
�ོནམ་ ༣ བཞ�ས་ཏ� ད་ར�་ཡོད་པའ�ཚ��ག་ག��་�འ��་འ�་འད� �མ་ཐང་�་��་�་�་ན�འབད་
ཞལ་�མ་ཐང་�་བ�ོར་བཞག་མ�ད� ནངས་པ་དགོན་ཚ��ག་�་ཁ་བ�ོར་ཏ�བ�གས་ས་མཇལ་ཏ� མ��་
ག�་ �མ་ཐང་�་ཞལ་བ�ོར་བའ��བས་�་འ�་ག�་ ང���ང་བ�ན་ད�དགོན་ཚ��ག་�་ཨ�་ཟ�་ག�ང་
�ོན་པའ��ལ་ལས་ �་�་ག�ང་�ོན་མ་ཟ�་�་�� ཚ��ག་�་གདན་འ��་�་�ག ཚ��ག་�་ཁང་ག�
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འོག་ �ོ་�ོམ་ཅ�་�་ཞབས་��་༣མཇལ་ན�ཡོད་མ�ད� �་�་ར�་པོ་ཆ�ག�་ བ�ད་��དོན་ཧ�་�་འཛ�ས་
ཏ�དགོན་ཚ��་�ག་ཟ�་མགར་ས་�་ཡོད་པའ�གནས་ད�ནང་ འ�ར་�ོན་པའ��་�འ�ཞབས་��་ཨ�། ད�
ལས་��་��་��ས། �་�འ��ག་འཁར་ལས་��་པའ�དཔག་བསམ་�ོན་ཤ�་། འ�མ་པོ་ཏ�༡༢གཏ�་
�་�་བཞག་སའ�ཨོྃ་ཨཿ�ྂ་རང་�ོན་���ོ། ད���ར་ཁར་ �ང་དཀར་ཕོ་མོ། �ོར་��་ག�་�རབ་གཏ�་��
བཞ�་སའ��ལ། �་�་�བ་པ་གནང་བ�གསཔ་ད་ མཁའ་འ�ོ་མ་འ�མ་��་གསོལ་ཚ�ས་བཟོ་���ལ་
སའ��་�འ�གསོལ་ཐབ། �་�འ�བ�གས་�� ��བ�ན་�ོལ་མའ��བ་�ག་ད�ནང་�ོལ་མ་༢༡ག�གནས་�ོ་
ཟ�་ར�་ཚད་ཕིཊ་༡�གཔ་ཅ�་འབད་མ�མཇལ་ན�ཡོད་མ�ད�ལས་མ་འོངས་པ་�་ �ོལ་མ་༢༡འ�ོན་འོང་
ཟ�་བཤདཔ་ཨ�་པས། གནས་��འ�ལ་�ོའ��ོ་ལོགས་ཁར་ �ག་ག�ལོགས་�་པར་ར�་ཡོད་མ�ད� ཧ�མ་
འབད་བ་ཅ�་ བ�དམོ་ག�པར་ཨ�མ་��ངོས་འཛ�་འབད་ད��ོད་ཡོདཔ་ཨ�་�ང་ �ལ་ལས་��མཁན་��
རབས་༦༧པ་��་ལས་�ན་�བ་��་ �ོ་��ཕག་མོའ�གནས་ཨ�མ་�� ངོས་འཛ�་གནང་ཡ�ཟ�་ཨ་�ས་
མགོནམ་ཚ�ར�་ག�་བཤདཔ་ཨ�་པས། ��ལོ་༡༩༥༨ལོ་�་ �ལ་�མ་ཞ�་གཤ�ས་ཨ་ཞ��ན་ཚ�ས་
ཆོས་�ོན་��་ གནས་ད�ཁར་ �ཝ་གཅ�་ག�ར�་ཚ��བ་གནང་པའ��ལ་�་ དགོན་པ་ད��་��་གནང་
�གས་བཤད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ��ལོ་༡༩༦༠ལོ་�་ �བས་��ཞ�་གཤ�ས་དག�འ�ན་ར�་ཆ�་གནས་ད�ཁར་
�བ་པ་གནང་པའ��བས་�་ ཞབས་�གང་དག་�ང་མའ��ག་དཔ��ོགས་��་མཛད་པའ�ལོ་�ས་བཤདཔ་
ཨ�་པས།
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��བ་དང་པ།
ལན་གདམ་ཁ།
༥༽
འོག་ག���བ་ར��་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ ༤ ཡོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་འད� གདམཁ་�བ་�� ཀ་�གས་�་�ོར་
ཐ�་ ༠ ད�བ�མ་བཀལ།
༡ �ཝ་གཅ�་�བ་པ་གནངམ་ད་ཚ�དཔག་མ�་��ཞལ་མཇལ་མ�
ཀ ཨོ་�ན་�་�་ར�་པོ་ཆ�ཨ�།
༢ �ཝ་གཅ�་�བ་པ་གནངམ་ད་མཁའ་འ�ོ་ཡ�ཤ�་མཚ��ལ་ཞལ་མཇལ་མ�
ཁ ཕ་ཇོ་འ�ག་�ོམ་ཞ�་པོ་ཨ�།
༣ ཚ��ག་གནས་ནང་�་�བ་པ་གནངམ་ད་�་�་ར�་པོ་ཆ�ཞལ་མཇལ་མ�
ང �་མ་ངག་དབང་�མ་�ལ་ཨ�།
༤ དགོན་ཚ��ག་��གནས་གཙ�བོ་འད�
ང་ ཚ��མ་ཡོད་པའ��བ་�ག་ད�ཨ�།
��བ་གཉ�་པ།
ལན་�ང་།
༡༠༽
འོག་ག���བ་ ༧ ལས་ ༥ གདམ་ཁ་�བ་�� ལན་��།
༡ ཚ��ག་གནས་འད� �ས་རབས་ ༨ པའ�ནང་ག་ག�་ཞབས་བཅགས་གནང་�ག
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ལན། ཨོ་�ན་�་�་ག�་ཞབས་��་བཅགས་གནང་�ག
༢ �མ་ཐང་�་���་�་ན�ཨ�་པའ��་�འ��་ད�ག�་ག�ང་ག་ད����ོན་�ག
ལན་ ང�ག��ང་བ�ན་མགོན་ཚ��ག་�་ཨ�་ཟ�་ག�ང་�ོན་�ག
༣ �ོ་��ཕག་མོའ�གནས་ཨ�་ཟ�་ངོས་འཛ�་གནང་མ��མ་ག་�ོ།
ལན། མཁན་�� ༦༧ ��་�ན་�བ་ཨ�།
༤ �བས་��དག�འ�ན་ར�་ཆ�་��་ གནས་ད�ནང་ག་ཅ�བ�མས་གནང་�ག
ལན། ཞབས་�ང་དག་�ང་མའ�དཔ�ཆ་�ོགས་��་མཛད་�ག
༥ ��ལོ་༡༩༥༨ལོ་�་ གནས་ད�ནང་�བ་པ་གནང་��བ�གས་མ�ག་�ོ།
ལན། �ལ་�མ་�ན་ཚ�ས་ཆོས་�ོན།
༦ �་ཁང་ག�འོག་ག� ཞབས་��་༣ཡོད་མ�འད� ག་ད����ང་�ག
ལན། �་ཁང་ག�འོག་ �ོ་�ོམ་ཅ�་�་ཞབས་��་༣མཇལ་ན�ཡོད་མ�ད� �་�་ར�་པོ་ཆ�ག�་ བ�ད་��
དོན་ཧ�་�་འཛ�ས་ཏ�དགོན་ཚ��་�ག་ཟ�་མགར་ས་�་ཡོད་པའ�གནས་ད�ནང་ འ�ར་�ོན་པའ��་�འ�
ཞབས་��་ཨ�།
༧ ཨོྃ་ཨཿ�ྂ་རང་�ོན་���ོའ�ནང་�་ ག་ཅ�ཡོད།
ལན། འ�མ་པོ་ཏ�༡༢ གཏ�་�་�་བཞག་ཡོདཔ་ཨ�།
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��བ་ག�མ་པ།
ལན་ར�་།
༡༠༽
འོག་ག���བ་ ༢ ལས་ ༡ གདམ་ཁ་�བ་�� ལན་��།
༡ ��ལོ་༡༦༨༩ལོ་�་����་བ�ན་འཛ�་རབ་�ས་��་ �་�་ཅན་ ༤བཞ�ས་མ�ད��་ ད་ར�་ག་ཏ�
�་ར་མཇལ་ན�ཡོད་ག་དང་ ད�དང་འ��་བའ�ཕན་ཡོན་ཡོད་�གས་���ོར་ལས་ དོན་མཚམས་༢ནང་��།
ལན། �་ན་�ོང་ནང་ག� ཇོ་བོ་དང་ ད�ལས་ཚ��ག་�་ཡོད་པའ��་�འ��་འ�། �ག་ཚང་ག��་�་ག�ང་
�ོནམ། དོལཔ་ར་�ོད་���་�་ག�ང་�ོནམ་�་མཇལ་ན�ཡོད།
༢ �ོད་��་ འ�ག་�་�་ཁང་གཅ�་ག��ོར་ལས་ བཞ�ས་ལོ་དང་ ས་གནས་ ད�ལས་ ད��་ཅན་
ཨ�་དགོ་པའ��ངས་བཀལ་ཏ� དོན་མཚམས་༢འབད་མ�ཅ�་��།
ཨ་ལོ་ཁོ་རའ�ར�་�ོབས་དང་འ��་�གས་གནང་བར་�།
��ཚན་ཁ།

�ན་�ོམ།

�གས་༢༥།

༡ �ོད་ག�གས་�་ཤ�་ཙན་དན་��མོ་ལས། །�ོད་ག�ང་�་�ག་�ད་�ན་གོ་བའ�ཚ� །
�ོད་�་ག�ང་ག�ཡོན་ཏན་མཐོང་ཐོས་ཚ� །�ག་ཤར་ང�ས�ས་དབང་མ�་�ོད་ལ་ཤརོ ། །
༢ ཡོན་ཏན་ལས་དགའ་ཤོས་ཕན་ས�ས་ཨ�། །�་ནོར་ལས་དགའ་ཤོས་འཚམས་ཚ�་ཨ�།
༣ ང་མནོ་མ�་�ན་པོའ�ར�བ་འད�� །ཆོས་�མ་དག་བ�བ་ན��ས�ས་ཡོད་�ང་། །
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ལས་དག���་གཉ�་���་འ�ས་�ོར། །�ལ་བཞ�་�་ཉམས་�་�ངས་མ་�གས། །
༤ འ�ག་�་ན་བ�་ཤ�་ཆོས་�ངོ ་གཉ�། །�ལཔོ་གས�་��མངའ་གསོལ་�་ས་ཨ�། །
བ�ནམོ་ཁབ་�་བཞ�་པའ�གདན་ས་ཨ�། །འབངས་མ�ས�་�ག་མཆོད་�ལ་ས་ཨ�།
༥ �ོད་ན�གས�་���མ་པ། །ང་ན��མ་པའ�ཁ་�ན། །
མཚན་�ན་�་མའ��ག་�། །འ�ལ་བ་མ�་པ་བ�གས་གནང་། །
༦ �ས་�ན་ཕམ་དང་�ོབ་དཔོན་གོངམ་�་ག� །བ�བ་�་ཉན་ཏ��ལ་མ�ན་འབད་ཤ�་ན། །
རང་ག�མ�ཚ���ོགས་�བ་གངོ ་འཕ�་ཏ� །ཡ་རབས་མཁས་པའ��ལ་�ད་�ན་��་དགའ།།
��བ་དང་པ།

འོག་ག���བ་ར��་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ ༤ ཡོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་འད� གདམཁ་�བ་�� ཀ་�གས་�་�ོར་
5༽
ཐ�་ ༠ ད�བ�མ་བཀལ།
༡༽ �ན་�ོམ་འད�མཁས་པའ��་བ་ ག�མ་ལས།
ང་ �ོམ་པའ��་བ་ཨ�།
༢༽ �ན་ངག་ག��ས་�མ་པར་བཞག་པའ�ད��བ་ག�མ་འད�
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ག ཚ�ས་བཅད་�ག་��་མ་ག�མ་ཨ�།
༣༽ ཡང་ཅ�་ནམ་ ཨ�་ན་མ�་ན་ཟ�་མ�འད�ག�།
ང་ ཐ�ཚ�་�ོནམ་ཨ�།
༤༽ �ན་པོའ�ར�བ་�།
ག ཆོས་�མ་དག་བ�བ་ན��ས�ས་ཡོད།
༥༽ འ�་ བཞ�་ �ར་ བ�མ་ མཉམ་�་ཡོད་པ་ཅ�།
ཀ མ�ངས་གསལ་�ོནམ་ཨ�།་

��བ་གཉ�་པ།

ལན་�ང་།

༡༠༽

འོག་ག���བ་ ༧ ལས་ ༥ གདམ་ཁ་�བ་�� ལན་��།
༡ �ན་�ོམ་ དང་པའ�ནང་ག� དཔ�འད� དཔ�ཅན་ག་ཅ��་ར་�ར་�ག།
ལན། དཔ��་ཤ�་ཙན་དན་དང་ �་�ག་�ནོ ་མོའ� དཔ�ཅན་ �་མོའ�ག�གས་ �ད་༢�་�ར་�ག
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༢ �ག་ག��ོམ་�་ནང་�་ དཔ�གཏམ་དང་གཙང་མོ་ག་ད�་ཅ�་འ�ག་ད��བ་������།
ལན། དཔ�གཏམ་༢དང་གཙང་མོ་༡འ�ག
༣ ཨང་�་པའ�ནང་ག� �ན་�ོམ་འད�ག་ཅ�ནང་�དཔ་�ོ། དཔ�དང་དཔ�ཅན་ག་ཅ��་�ར་�ག
ལན། གཙང་མོ་ཨ�་པས། �མོ་འད�གས�་���མ་པ་དང་ རང་འད��མ་པའ�ཁ་�ན་�་བཞག་�ག
༤ �ག་ག��ན་�ོམ་�་ལས་ �ོད་�་ཕན་ཐོགས་ཤོས་འད� གདམ་ཁ་�བ་��ལན་ཤགོ ་ནང་��།
ལན།

༢)
༢)
༢)

༥ ཨང་༣ པའ��ོམ་��བ�ོད་དོན་ག་ཅ��ོནམ་ ཨ�་ན།
༢༽
ལན། ས�ས་ཁ་�་ཆོས་�མ་དག་ཅ�་འབད་ན�མནོ་�ང་ ར�བ་བ��་པའ�ཆོས་འད��བ་མ་�གས་པའ�དོན་
�ོནམ་མས།
༦ ཨང་༤ པ་ནང་��་ཡོད་མ�ད�ནང་ ག་ཅ�འབད་ས་ཨ�་ཟ�་�ོན་མས།
༢༽
ལན། �་ན་�ོང་དང་ཐ�་�ག་གཉ�་�་ �ལཔོ་��མངའ་གསོལ་ས བ�ནམ་ཁབ་�་བཞ�་ས།
མ�ས�་�ག་མཆོད་�ལ་ས་ཨ�་ཟ�་�ོནམ་མས།
༧ ཨང་༢ པ་ནང་��་ཡོད་མ�ད�ག�་ �ོད་��ས�ས་�་ག་ད���ཚ�་ཡ�
༢༽
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ལན། ཡོན་ཏན་ཁག་ཆ�ད�བ་ཡང་ གཞན་ཕན་��ས�ས་འད�ཁག་ཆ� �་ནོར་ཡོདཔ་ད�ཡང་ལ�ས་ཤོམ་
ཨ�་ ད�བས་ཡང་ འཚམས་ཚ�་ཤ�་པའ�ས�ས་འད�ཡོད་པ་ཅ�་ རང་ག�མ�ཚ�ནང་�་ དཀའཝ་�ད་ད�
��་པའ�ལས་བསགས་དགོཔ་མ�འཐོན་ཟ�་མ�འད� ང་ག�་བ�་བ་ཅ�་ ག་ཅ�འད�ལ�ས་ཤོམ་དང་ཕན་
ཐོགས་ཅན་ཅ�་��ཚ�་ཡ�
��བ་ག�མ་པ།
ལན་ར�་།
༡༠༽
འོག་ག���བ་ ༢ ལས་ ༡ གདམ་ཁ་�བ་�� ལན་��།
༡༽ ཚ�ས་བཅད་���ོམ་འད� ཚ�་�ག་པ་ལས་�ད་པར་ཅན་��ག་ཅ�འབད་�ིཝ་�ོ། ༡༠)
ལན། �ད་པར་ཅན་འབད་��་�ོལ་ཡོད་མ�ད�ཡང་ དང་པ་ ཚ�་�ག་ནང་ག� �ད་�མ་ད�� ཚ�་�ོགས་
�་ ཚ�ས་བཅད་ནང་བ�་བཏང་��ཚ�་�ང་དོན་གསལ་བ་ཡོད་ན�ད�ག�་ཨ�། གཉ�་པ། �ན་�ོམ་
ཚ�ས་བཅད་ནང་འ��བའ��བས་ ཚ�་འ�་ ༣མ་ལས་༣༦�ན་དང་ ཚ�ས་བཅད་གཅ�་ནང་ཚ�་�ང་
བཞ�ར��ནང་དོན་ཆ་ཚང་ར��ོན་ན�ད�ག�་ཨ�། ག�མ་པ། ཚ�་�ང་ནང་ཡོད་པའ�ཚ�་དོན་�་ས�ས་ཁར་
བཞག་ན�འཇམ་ �ང་འ��་འབད་�བ་དགོ་�ང་�བ་ངོ་བད�ན�ད�ག�་ཨ�། བཞ�པ། ཚ�་�ང་ནང་�་
ཚ�་འ�་�ོམས་དགོ་ན�ད�ག�་ མ�་ཚ�་�་འོས་བབས་བ�་��བ�གས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཚ�་ཧནམ་མ་ཚད་
འཇའ་ཆ�ཆ�མཐོངམ་ཨ�།
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༢༽ འ�ག་�ལཔོ་དང་�བས་����མཁན་ར�་པོ་ཆ��་ བ�ོད་ཚ�་གསར་�མོ ་ཚ�ས་བཅད་ར�ར���། ༡༠)
ཨ་ལོ་རང་སོའ�ར�་�ོབས་དང་འ��་ཏ��གས་གནང་བར་�།

��ཚན་ག།
�ང་དང་གཏམ་�ད།
�གས་ ༢༥།
��བ་དང་པ།
འོག་ག���བ་ར��་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ ༤ ཡོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་འད� གདམཁ་�བ་�� ཀ་�གས་�་�ོར་
ཐ�་ ༠ ད�བ�མ་བཀལ།
༡༽ �ལཔོ་ཚངས་པས་��་�གས་མཉ�ཏ�བ��་བ�ང་ཤོས་ཅ�་འབད་བཞག་མ�འད�
ཁ �ལཔོ་ཀཻ་ལ་མ�����ས་འད�ཨ�།
༢༽ �ལཔོ་ཀཻ་ལ་མ���ག��ས་��།
ཀ �ལཔོ་ཚངས་པས་��་��འཇར་རོགས་���ལ་ཁར་འ�ལ་སོ་�ག།
༣༽ �ང་འད�ནང་ག�བ�ོད་དནོ ་འད�
ག ཕ་མའ�བ�བ་�་ཉན་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་�ོནམ་ཨ�།
༤༽ �ལཔོ་ཚངས་པས་��་��་ �ལཔོ་ཀཻ་ལ་མ�����ས་��ལོ་�ས་གསན་ཞ�མ་ལས།
ཀ �ལཔོ་ཀཻ་ལ་མ����ཞལ་ཆ�ས་�་�གས་ངལ་རངས་�ག
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༥ �ལ་�ས་ད�ག�་བཟོ་�ན་མ་བཟོ་མ�ད�
ཁ �ོག་�བས་འབད་ན��ཐབས་ལམ་འཚ�་ན��དོན་�་ཨ�།

��བ་གཉ�་པ།
ལན་�ང་།
འོག་ག���བ་ ༧ ལས་ ༥ གདམ་ཁ་�བ་�� ལན་��།

༡༠༽

༡ �ལཔོ་ཀཻ་ལ་མ���ག�ད�་�་�ལཔོ་ག� མཚན་དང་ དམག་�ལ་ཁ་ག་ག�་ཐོབ་�ག
༢)
ལན། �ལཔོ་ཚངས་པས་��་དང་�ལཔོ་ཀཻ་ལ་མ���གཉ�་དམག་�བ་ད་ �ལ་ཁ་ཚངས་པས་��་��་ཐོབ་�ག
༢ ཡབ་��་�ས་�་ ཞལ་ཆ�ས་ག་ད���ག�ངས་�ག
༢)
ལན། �ན་ར�མོ་འབད་མ་བཞག �་�བ་�ོབ་བཏང་མ་འབད། �ོ་བ་�ངས་པ་ཅ�་�ངམ་གཅ�་ ཞ�ཐབས་
འ�ང་�གས་ཟ�་ག�ངས་�ག
༣ �ས་��་ད�་ལན་འཇལ་ན�འབད་ཐབས་ཤ�་ག་ད���ར་�ནོ ་�ག།
༢)
ལན། བཟོ་�ན་མ་བཟོ་ན� འཇར་རོགས་���ལ་ཁར་འ�ལ་ན� ���ང་འབལ་ཏ�བ�ོངས་ན��་འབད་�ག
4 �ལཔོ་ཚངས་པས་��་��་�ལཔོ་ཀཻ་ལམ�����ས་�་�ལ་ཁབ་ལོག་���ོད་དགོ་པའ��ངས་��། ༢༽
ལན། �ས་��་ཁ་ོ རའ�ངོ་�ོད་དང་ལོ་�ས་�་ཁ་གསལ་���ཝ་ལས། ཡབ་�ལ་པོའ�ཁ་ཆ�ས་�་ངལ་
རངས་ཏ� ���ང་ས་ཁར་བཀོ་���ས་མོ་ས་ཁར་བ�གས་�ས་ཞབས་འབདཝ་ལས། ད��་�ད་དགོ།
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༥
ལན།
༦
ལན།
༧
ལན།

ཡབ་��་�ས་�་ཞལ་ཆ�ས་ག�ངས་ས་ག་ཡོད་ག
༢༽
ཡབ་��་�ལ་�ས་�་ཁ་ཆ�ས་ག�ངས་ས་ ཐང་ན་�་མ�ལ�ཤ་འཛ�ས་ཏ�འཛ�ས་ཏ�ཡོད།
ཤ་བདའ་བར་�ོན་ས་ �ལཔོ་�་འོ་བ�ལ་ཏ�ག་ཏ��་གཟ�ས་�ག
༢༽
�ལ་པོའ�ད�་ �ལ་�ས་��ཕང་མར་བཀལ་ཏ�གཟ�ས་ད་�ག
�ལ་�ས་��ས�ས་�་ ག་ཅ�མནོ་�� ད�་ལན་འཇལ་ན��ཐབས་ཤ�་འཚ�་�ག
༢༽
�ལ་�ས་��ས�ས་�་ ང་ག�་ཡབ་���གོ ་ལན་འཇལ་མ་�གས་པ་ཅ�་ ང་ཨའ�ག�་��་པའ��་མ�་
མནོ་��ད�་ལན་འཇལ་ན��ཐབས་ཤ�་འཚ�་ཡ�ར་�ོད་�ག

��བ་ག�མ་པ།

ལན་ར�་།

༡༠༽

འོག་ག���བ་�་ �ནམ་བཏོན་ཏ��ག་ཞ�་ན་ བཀོད་�་དང་འ��་ཏ� ལན་��།
༡༽ �ོད་�ལཔོ་ཀཻ་ལ་མ�����ས་འད�ཨ�་པ་ཅ�་ ག་ཅ�འབད་འབདཝ་འོང་ དོན་མཚམས་གཉ�་ནང་��།༡༠)
༢༽ �ོད་��་འབད་བ་ཅ�་ �ལཔོ་ཚངས་པས་��་��་ �ལཔོ་ཀཻ་ལ་མ�����ས་�་ �ལ་��་ལོག་���ོད་
ན��འོས་བབས་འ�ག་ག ག་ད��� དོན་མཚམས་ག�མ་ནང་��།
༡༠)
ལན། ཨ་ལོ་ཁོ་རའ�ར�་�ོབས་དང་འ��་ལན་��་མ��་�གས་གནང་ཆོག་པ་ར�།
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��ཚན་ང།

བཤ�་��ས།

�གས་༢༥།

འོག་�་��བ་�་ལ�ས་ཤོམ་འབད་�ག་�� ལན་�་ ང�་པར་�་འ��དགོ། �གས་ ༢༥ ག�ལན་ཚངམ་འབད་��།
༡ ར�ར�་བདག་ཉ�་�ས་པའ��ང་པོ་ན�།�ན་པོ་མཉམ་པ་��་ཅ�་འདས་འ�ར་ཏ�།
མ་ཡ��ག་མཐའ་�་�ག་ཚ�་�་ཙམ།།ར�་�་བ�ངས་�ང་ས་ཡ�་ལང་མ�འ�ར།།
2 དལ་��་འབབ་པར་�་ཡ��་མོ་ན�།གདོང་མཛ�་གས�་��པ�་�ན་བ�གས་ནས།།
�ར་ཡང་ད�ལ་བའ��་བོ་རབ་མ�་པ།།ཚ་�ོ་བཟོད་�གས་�་ཚན་འ�ག་འཚལ་ལོ།།
3 ད��ར་ནོངས་པ་འ�ར་འཚལ་བསོད་ནམས་ན�།�མ་ག�མ་མར་མ���ང་བ་རབ་བཞ�་ཤ�།
གཅ�་�་ཉ�མ་�་བས་མ�བ��བའ�།�ན་ནག་མཐའ་ཡས་ནང་�་འ�ག་འཚལ་ལོ།།
4 ད�ལ་བ་��་པ་མཐོང་དང་ཐོས་པ་དང་།།�ན་དང་བ�གས་དང་ག�གས་�་བ��་�མས་�ང་།།
འཇ�ས་པ་བ��་པར་འ�ར་ན་མ�བཟོད་པའ�།�མ་��་ཉམས་�་�ོང་ན་�ོས་ཅ�འཚལ།།
5 མ�དག��འ�ས་འད��མས་��ས་བོན་ན�།�ས་ངག་ཡ�་��ཉ�་�ད་�ོད་��་ན�།
ཅ�ནས་ད��ལ་ཙམ་ཡང་མ་མཆ�་པ།།ད��ར་ཉ�་���ལ་��་འབད་པར་མཛ�།།
6 �ད་འ�ོའ���གནས་ན་ཡང་གསོད་པ་དང་།།བཅ�་དང་བ��་སགོ ས་�ག་བ�ལ་�་ཚ�ས་པ།།
ཞ�འ�ར་དག�བ་�ངས་པ་�མས་ལ་ན�།གཅ�་ལ་གཅ�་ཟ་ཤ�་�་མ�བཟད་པ།།
༧ ད��ར་ཡ��གས་�མས་��་�་ཚ�ས་པའ�།�ག་བ�ལ་རོ་གཅ�་ཐོབ་པ་གང་ལགས་པ། །
ད�ཡ��་ན���བོ་འ�ངས་དགའ་བ།།ས�་�་འཕགས་མ�་ལགས་པར་སངས་�ས་ག�ངས།།
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༨ �་མ�་དག་ནའང་རང་བཞ�་��་�་ཡ�།དཔལ་ལ་�ང་��་ཡ�་���ག་བ�ལ་ཆ�།
ད�དག་�ོ་དང་�ན་ནའང་འ�ོ་བ་ཡ�།��་པས་བད�་པ་མཐོང་བ་མ་མཆ�་སོ།།
༩ ��་ཅ�་འ��་བར་འ�ང་འད��ལ་བ་ཡ�།ག�ང་ག�མཛ�་��ཅ�་པ་ཟབ་མོ་��།
གང་ག�་འད�ན�ཡང་དག་མཐོང་བ་ ད�།སངས་�ས་ད�ཉ�་ར�་པ་མ་མཆོག་མཐོང༌།།
༡0 ཡང་དག་�་དང་འཚ�དང་�ོལ་བ་དང༌།།�ན་དང་ཏ�་འཛ�་ངག་དང་ལས་མཐའ་དང༌།།
ཡང་དག་�ོག་ཉ�་ལམ་��ཡན་ལག་བ�ད།།འད�ན�ཞ�བར་བ���ད་བ�ོམ་པར་བ��།
ཀ༽ འོག་ག���བ་ར��་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ ༤ ཡོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་འད� གདམཁ་�བ་�� ཀ་�གས་
�་�ོར་ཐ�་ ༠ ད�བ�མ་བཀལ།
༡x༥=༥)
༡) ད�ལ་བའ��ག་བ�ལ་�་ འཇ�ས་པ་བ��་པར་��་པའ��་དང་��་ད��།
ང་ གོང་ག�ག�མ་ཆ་ར་ག�་ཨ�།
༢) འདོད་པས་ཕོངས་ཟ�་མ�འད�
ང ས�ས་��ར�བ་བཞ�་མནོ་དོན་འ�བ་མ་�གས་མ��་�བ་ཨ�།
༣) �ག་བ�ལ་ག་ར་འ�ང་སའ�གནས་འད�
ག འཁོར་བ་ནང་�་�ེཝ་ལས་བ��་ཏ�ཨ�།
༤) ཚ�ས་བཅད་�ག་པ་འད�
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ཀ �ད་འ�ོ་སོ་སོའ��ག་བ�ལ་�ོནམ་ཨ�།
༥) ཞ�བ་སངས་�ས་��ག་ོ འཕང་ཐོབ་པའ�དོན་�།
ཁ འཕགས་པའ�ལམ་ཡན་ལག་བ�ད་བ�ོམ་དགོ།

��བ་གཉ�་པ།
ལན་�ང་།
འོག་ག���བ་ ༧ ལས་ ༥ གདམ་ཁ་�བ་�� ལན་��།

༡༠༽
༡༠༽

ཁ༽ �ག་ག�ཚ�ས་བཅད་�་ �ནམ་བཏོན་ཏ��ག་ཞ�་ན་ ��བའ�བཀོད་�་དང་འ��་ཏ� ལན་��།
༡) ད�ལ་བའ��་བོ་རབ་མ�་ཟ�་མ�འད� ག་ད���ཡོདཔ་ཨ�་ན་ད��གོ་དོན་�ས་པར་��། ༢༽
ལན། �་བོ་རབས་མ�་ཟ�་མ�འད� མགོ་དང་མ�ག་ གཏ�་དང་མཐའ་མ�་པའ��་ ག་ན�བ་ཚ་ཏོམ་ འཇ�་��་ནང་
ག��་ཚན་ཚར་བ�ན་�ལོ ་མ�བ་ཡང་ཚ་ཏོམ་འབད་ཡོདཔ་ཨ�།
༢) ཚ�ས་བཅད་གཉ�་པའ�ཚ�་�ང་༢པ་དང་ ག�མ་པའ� ཚ�་�ང་༣པའ� གོ་དོན་འ��་བཤད་�བ།༢)
ལན། གདོང་མཛ�་གས�་��པ�་�ན་བ�གས་ནས།།�འ��་དང་�མོ་�་ག�གདོང་གང་བས་ལ�སཔ་�་གས�་
��མ�ཏོག་པ�་ག�གདན་�་བ�གས་ཏ�་ཟ�་ཨ�་པས།གཅ�་�་ཉ�མ་�་བས་མ�བ��བའ�།�མ་ག�མ་མར་མ��
དག�བའ�བསོད་ནམས་གཅ�་ག�་མ་གཏོགས་གནམ་ཁའ�ཉ�་དང་�་བའ�འོད་��་བསལ་མ་�གས་པའ�ཟ�་ཨ�་
པས།
༣) �ོས་ཅ�འཚལ། འ�ངས་དགའ་བ། ཟ�་བའ�གོ་དོན་�ོང་ཁ་ནང་��?
༢)
Motithang HSS/Cl-12/Dzo II
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ལན། �བ་ར་མ�དགོ། ས�ས་�་�གས། ནོར་�ས་བཟའ་མ་�མ་མ� ལགཔ་དམ་�གས།
༤) ཡ��གས་ཟ�་�བ་དགོ་པའ�དོན་དག་དང་ ཡ��གས་��ཚ�ཚད་ཚ�ཚད་ག་ད�ཅ�་�?ོ
༢)
ལན། ཟས་�མོ ་ཡ�་ལ་བ�ག་པའ�ཡ��གས། བ��་ཤ�་�ོམ་པའ�ལས་��་མནར་བའ�ཡ��གས།
༥) ཚ�ས་བཅད་༨པའ�ནང་�་ག་ཅ�ག��ོར་ལས་��་�ག ད���རོ ་ལས་དོན་དག་ཁ་གསལ་����། 2)
ལན། �་མ�་�་���ང་ ལས་��་རང་བཞ�་��་ར་ �འ�དཔལ་�་�ང་ཟ�་�ག་དོག་བ��་ད� དཔག་བསམ་
�ོན་ཤ�་ག�དནོ ་ལས་ �་དང་དམག་�བ་���ག་བ�ལ་�ོང་དགོཔ་དང་ �ོ་དང་�ན་ཟ�་ཁོང་�་�་ �ོ་ར�་ཡོད་
�ང་ བད�་པ་བཞ��དོན་�ོགས་པའ��ལ་བ་དང་བསོད་ནམས་མ�་པའ�དོན་ཨ�་པས།
༦) ��་འ��་༡༢ནང་ལས་ ༤ ག�མ�་��།
2)
ལན། གཟ�ས་ཏ��གས་གནང་།
7) ཚ�ས་བཅད་�་པའ�ནང་ག� ཚ�་�ང་ ༢ པ་དང་ ༣ པའ�གོ་དོན་�ོང་ཁ་ནང་��། 2)
ལན། �ས་ངག་ཡ�་��ཉ�་�ད་�ོད་��་ན�།རང་ག��ས་ངག་ཡ�་ག�མ་��ཉ�་པ་�ད་ཟ�་��་པའ�ལས་
བསག་ན��་ �ལཔོ་�ོད་��་ ད�བ�མ་���་ངན་�་ �ལ་ཟ�་ཐལཝ་བ�མ་ཅ�་རང་མ་མཛད་ཅ�་ཟ�་བའ�དོན་
ཨ�་པས།

��བ་ག�མ་པ།
ལན་ར�་།
འོག་ག���བ་ ༢ ལས་ ༡ གདམ་ཁ་�བ་�� ལན་��།
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༡༽ �ོད་ མཐོ་ར�་༣ ལས་ གཅ�་ནང་��བ་ལ�་ཆོག་པས་ ཟ�་བ་ཅ�་ ག་ཏ���ན��་
གདམ་ཁ་�བ་ན��?ོ ག་ཅ�འབད?དོན་མཚམས་གཉ�་��།
༡༠)
༢༽ �ོད་ར་ མ��ས་ར�་པོ་ཆ��ངོ ་པ་མ�གཏང་ན��དོན་�་ ད་ར�་ལས་ར་ འཕགས་པའ�ལམ་ཡན་ལག་བ�ད་
༢ �་ བ�ོན་ན�འགོ་བ�གས་དགོ་པས་ ཟ�་བ་ཅ�་ ད��་ནང་ལས་ ག་ན�གདམ་ཁ་�བ་ན�དང་ ད��་ ག་ད���
བཙ�་ན�ཨ�་ན་ འཆར་གཞ�ཅ�་བཟོ་ཞ� ༡༠)

ལན། ཨ་ལོའ�ར�་�ོབས་དང་འ��་བའ�ལན་�་གཟ�ས་ཏ��གས་གནང་ཆོག་ག�ར�།
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