འབྲུག་གི་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་སྒྲིགས་གཞི ་༢༠༡༠།

སོ ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་ལས་ཁུངས།
སོ ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷ ན་ཁག
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུ ང་།
ཐི མ་ཕུག
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ངོ ་སྤྲོ ད།
འབྲུག་གི་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་བཅའ་ཁྲིམས་(འཕྲི་སྣོ ན་)༢༠༠༩ ཅན་མའི ་ཁྲིམས་དོན་༥པ་དང་ ༢༨པའི ་དགོ ངས་དོན་གྱིས་ དབང་ཆ་གནང་ཡོད་མི་དེ་ལག་
ལེ ན་གྱི་དོན་ལུ་ སོ ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷ ན་ཁག་གིས་ འབྲུག་གི་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་སྒྲིགས་གཞི ་༢༠༡༠ཅན་མ་འདི་བཟོ ་སྟེ་ཆ་འཇོ ག་འབད་མི་འདི་ བཅའ་
ཁྲིམས་དེ་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ལྷ ན་ཐབས་ཀྱི་ དོན་ལུ་ཨིན།
བམ་ཚན་༡་ ་ ་ ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་སྐྱོང་ལུགས།
ལེ འུ ་དང་པ་ ་ འགོ ་བཙུ གས།

མི ང་གནས།
༡) སྒྲིགས་གཞི ་འདི་ འབྲུག་གི་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་སྒྲིགས་གཞི ་༢༠༡༠ཅན་མ་ཟེར་བརྗོད་དགོ
དབང་འཛི ན།
༢) སྒྲིག་གཞི ་འདི་ འབྲུག་གི་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་བཅའ་ཁྲིམས་(འཕྲི་སྣོ ན)༢༠༡༠ཅན་མའི ་ འོ ག་ལུ་ཆ་འཇོ ག་འབད་འབདཝ་ཨིན།
ཁྱ བ་ཚད་དང་འགོ ་བཙུ གས་ཚེ་གྲངས།
༣) སྒྲིག་གཞི ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁམས་ལུ་ཁྱབ་ཚུགསཔ་ལས་ གནམ་ལོ་ལྕགས་ཕོ་སྟག་ལོ་ཟླ་༦པའི ་ཚེས་༡༣ལུ འམ་ སྤྱི ་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ ་༧པའི ་ཚེས་
༢༣ལས་བསྟ ར་སྤྱོ ད་འབད་དགོ །
ངེ ས་ཚིག
༤) སྒྲིག་གཞི ་འདི་གི་དོན་ལུ།
༤.༡ “ན་སྨི ན་གྱི་ལོ་ཚད་”ཟེ ར་མི་དེ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ ལོ ་ན་སྨི ན་པའི ་གྲལ་ཁར་ཚུད་པའི ་ལོ་ཚད་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི ་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ལོ་༡༨
ལང་མི་དང་ དེ་ཡང་ཁྲིམས་བཟོ ་གི་འཕྲི་སྣོ ན་དང་འཁྲིལ་འགྱུར་བཅོ ས་འགྱོ་མི་ལུ་གོ
༤.༢ “མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་མཉམ་སྡེ བ་”ཟེ ར་མི་དེ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གསརཔ་གཅི ག་བཟོ ་ནི་གི་དོན་ལུ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གཉི ས་
དང་མངམ་གཅིག་ཁར་བསྡ ོ མས་མི་ལུ་གོ
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༤.༣ “མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ངོ་ཚབ”ཟེ ར་མི་དེ་ ལྷ ན་ཁག་དང་གཡོ ག་སྡེ ་ནང་ལུ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་དང་འབྲེལ་བའི ་གནད་དོན་གྱི་སྐོར་
རང་སོའི ་ལྷ ན་ཁག་དང་གཡོ ག་སྡེ ་ནང་ལུ་ འགན་དབང་ ལཱ ་འགན་ འགན་ཁུར་ཡོད་མི་གུ་ལྷ ན་ཐབས་འགན་ཁག་འབག་མི་ལུ་གོ
༤.༤ “མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ཧྲམ་གཤི ག་”ཟེ ར་མི་དེ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་དང་དེ་གི་ཚོང་འབྲེལ་ལཱ་རིགས་མཐའ་སྡུ ད་དང་རྩ ་མེད་བཟོ ་མི་ལུ་
གོ
༤.༥ “མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་དབྱེ་ཁག་”ཟེ ར་མི་དེ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གསརཔ་གཞི ་བཙུ གས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གཅིག་
རང་དབང་གི་སྡེ ་ཕྲན་གཉི ས་ལས་མང་བ་ལུ་དབྱེ་སྟེ་འགྱོ་མི་ལུ་གོ
༤.༦ “རྫོ ང་ཁག་ཚོགས་འདུ ་”ཟེ ར་མི་དེ་ རྫོ ང་ཁག་གི་གནས་ཚད་ནང་ གྲོས་ཐག་ཆོད་མི་འདུས་ཚོགས་ལུ་གོ
༤.༧ “རྫོ ང་ཁག་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ཐོ་བཀོ ད་འགོ ་དཔོ ན་”ཟེ ར་མི་དེ་ རྫོ ང་ཁག་གི་གནས་ཚད་ཁར་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་དང་འབྲེལ་བའི ་
འགན་དབང་ལེན་ཏེ་ ལཱ ་འགན་ཚུ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་ཐོ་བཀོ ད་འགོ ་དཔོ ན་གྱི་དབང་ཚད་སྤྲོ ད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབག་མི་དབང་འཛི ན་
པ་ལུ་གོ
༤.༨ “སོ ་ནམ་པའི ་སྡེ ་ཚན་”ཟེ ར་མི་དེ་ སྡ ེ ་ཚན་ནང་མི་གསུ མ་ལས་མ་ཉུང་བའི ་སྡེ ་ཚན་གྱིས་རང་བཞི ན་སླར་འབྱུང་འཐོ ན་སྐྱེད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་
པའི ་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་ལས་ཚུ་ལས་ ཁེ ་ཕན་བཟོ ་ནི་གི་སྡེ ་ཚན་ལུ་གོ
༤.༩ “རྒེད་འོག་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ཐོ་བཀོ ད་འགོ ་དཔོ ན་” ཟེ ར་མི་དེ་ རྒེད་འོག་གི་གནས་ཚད་ཁར་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་དང་འབྲེལ་བའི ་
འགན་དབང་ལེན་ཏེ་ ལཱ ་འགན་ཚུ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་ཐོ་བཀོ ད་འགོ ་དཔོ ན་གྱི་དབང་ཚད་སྤྲོ ད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབག་མི་དབང་འཛི ན་
པ་ལུ་གོ
༤.༡༠ “རྒེད་འོག་ཚོགས་འདུ ་”ཟེ ར་མི་དེ་ རྒེད་འོག་གི་གནས་ཚད་ནང་ གྲོས་ཐག་ཆོད་མི་འདུས་ཚོགས་ལུ་གོ
༤་༡༡ “ཁྱིམ་གུང་”ཟེ ར་མི་དེ་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛི ན་ལྷ ན་ཁག་འོག་གི་ ཞི ་བའི ་ཐོ་བཀོ ད་དང་མི་རྩི ས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་མི་ གུ ང་གི་ཐོ་བཀོ ད་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཐོ་བཀོ ད་འབད་དེ་ཡོད་པའི ་གུང་ལུ་གོ
༤་༡༢ འཐུ ས་མི་ ཟེ ར་མི་དེ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་རྒྱུན་སྐྱོང་པ་དང་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལས་ བགོ ་བཤའ་ལེན་མི་ལུ་གོ།
༤་༡༣ “མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་བསྡ བ་ནི”་ ཟེ ར་མི་དེ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གཅི ག་ གཞན་མི་ནང་ལུ་བསྡ བས་ཏེ་ འདི་གི་དགོ ས་དོན་ཚུ་འཕྲོ་
མཐུ ད་མི་ལུ་གོ
༤.༡༤ རང་བཞི ན་གྱི་འབྲུག་མི་ངོ་མ་ ཟེ ར་མི་དེ་ མི ་ངོམ་དེ་ འཐུ ས་མི་ནང་ ཁྲིམས་དོན་གྱི་དབང་ཆ་ཡོད་པའི ་ འབྲུག་པའི ་མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོ ད་ལག་
ཁྱེར་འཆང་མི་ མི ་ངོམ་ལུ་གོ།
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༤་༡༥ ཡི ག་ཚང་ལས་བྱེདཔ་ ཟེ ར་མི་དེ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གིས་བཙག་འཐུ ་གྲུབ་མི་ ཁྲི་འཛི ན་ ཁྲི་འཛི ན་འོགམ་ རྩི ས་འཛི ན་པ་ བཀོ ད་
ཚོ གས་མདོ་ཆེན་ དྲུང་ཆེན་དང་ཚོགས་པ་གཞན་གྱི་འཐུ ས་མི་ཚུ་ལུ་གོ།
༤.༡༦ “གདན་ཁ་དང་འཁྲིལ་བའི ་མ་དངུ ལ་’’ཟེ ར་མི་འདི་ རྒྱུ་ནོར་བསྒྲུབ་ནི་དང་མི་སྡེ ་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེ ལ་གྱི་ཕན་གྲོགས་ཀྱི་
དོན་ལུ་བཟོ ་ཡོད་པའི ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་མ་དངུ ལ་ལུ་གོ
༤.༡༧ “འགོ ་བཙུ གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ”་ ཟེ ར་མི་དེ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་དག་འཁྲིལ་ཏེ་བཙུ གས་པའི ་གོ་རིམ་ དང་པའི ་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་
འདི་ལུ་གོ་ནི་དང་ དེ་ཡང་ཚོགས་སྡེ ་འདི་ སོ ་ནམ་པ་དང་ སོ ་ནམ་པ་མ་ ཡི ན་པའི ་རང་སོར་གྱི་ཚོགས་མི་སྡེ ་ཚན་ ཡང་ན་ སོ ་ནམ་པ་དང་སོ་
ནམ་པ་མ་ཡིན་པའི ་སྡེ ་ཚན་ཚུ་གིས་ཚོགས་ མི ་ལུ་གོ་ནི་ཨིན། སྡ ེ ་ཚན་འདི་གི་དེའི་དགོ ས་དོན་གཙོ ་བོ་འདི་ འཐུ ས་མི་ཚུ་དང་ འཐུ ས་མིའི ་མི་
སྡ ེ ་གི་མཁོ ་ དོན་དཔལ་འབྱོར་ཚུ་གི་ སྤ ུ ས་ཚད་འཐོ ན་བསྐྱེད་དང་ ཞབས་ཏོག་གི་ལཱ་ཚུ་ ངེ ས་ཤེས་འདྲོངས་ཏོག་ཏོ་བཟོ ་ ནི འི ་དོན་ལུ་ཨིན།
༤.༡༨ “མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ཐོ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན་”ཟེ ར་མི་དེ་ མི ་གཞན་དང་ ཡང་ན་ གཙུ ག་སྡེ ་གཞན་ལུ་བྱིན་སྲིད་པའི ་ འགན་སྤྲོ ད་མ་
རྩི ས་པའི ་དབང་ཆ་ འབྲུག་ནང་འཁོ ད་ལུ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་དང་འབྲེལ་བའི ་གནད་དོན་ག་ར་ལུ་འགན་འབྲེལ་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་དབང་ཆ་
ཡོ ད་མི་ སོ ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ ་འཛི ན་ལུ་གོ
༤.༡༩ “ཐོ ་བཀོ ད་ལག་ཁྱེར་”ཟེ ར་མི་དེ་ འབྲུག་གི་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་བཅའ་ཁྲིམས་(འཕྲི་སྣོ ན་)༢༠༡༠ཅན་ མའི ་འོག་ལུ་ མཉམ་ལས་
ཚོ གས་སྡེ ་འབད་ལུགས་མཐུ ན་ཐོ་བཀོ ད་བསྒྲུབ་པའི ་སྒྲུབ་བྱོད་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་ལུ་གོ
༤.༢༠ “ཟུ ར་གསོ ག་མ་དངུ ལ་”ཟེ ར་མི་དེ་ ཚོ ང་ལཱ་ལག་ལེན་གྱི་སྐབས་ལུ་མ་རྩ འི ་ཐོག་ལུ་གྱོང་ཕོག་མི་ཚུ་གི་གྱོང་རྒུ ད་གསོ ་ཐབས་དང་ དཔལ་
འབྱོར་ཚོང་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ དངུ ལ་འབྲེལ་གྱི་འཁྲི་འགན་བྱིན་ནི་གྱི་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་སྤྱི ་དངུ ལ་འབད་བཞག་མི་ལུ་གོ
༤.༢༡ “ཨར་ཨེན་ཨར་”ཟེ ར་མི་དེ་ རང་བཞི ན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་སྡེ ་ཚན་ལུ་གོ
༤.༢༢ “དམི གས་བསལ་གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་ཚོགས་འདུ ”་ ཟེ ར་མི་དེ་ ཁྲི་འཛི ན་གྱིས་དམི གས་བསལ་གྱི་གནད་དོན་གཅི ག་གི་དོན་ལུ་བཀུ ག་པའི ་ མཉམ་
ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ཡོངས་ཁྱབ་ཚོགས་འདུའི ་ལྷ ན་ཐབས་ཚོགས་འདུ་ལུ་གོ
༤.༢༣ “བཅའ་ཁྲིམས་”ཟེ ར་མི་དེ་ འབྲུག་གི་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་བཅའ་ཁྲིམས་(འཕྲི་སྣོ ན་)༢༠༡༠ཅན་མ་ལུ་གོ
༤.༢༤ “ཁྲིམས་ལུགས་”ཟེ ར་མི་དེ་ འབྲུག་གི་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་སྒྲིགས་གཞི ་༢༠༡༠ཅན་མ་ལུ་གོ
ལེ འུ ་གཉི ས་པ།
མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་དབང་འཛི ན་དང་འཛི ན་སྐྱོང་གི་གཞི ་བཀོ ད།
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མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་དབང་འཛི ན།
༥) སོ ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷ ན་ཁག་འོག་གི་ སོ ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ ་འཛི ན་འདི་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་འགན་
འབྲེལ་གྱི་ཐོ་བཀོ ད་འགོ ་དཔོ ན་དང་ རང་བཞི ན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་དང་མེད་མི་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གཉི ས་ཆ་རའི ་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཁྲིམས་ལུགས་ལག་ལེན་གྱི་དབང་འཛི ན་པ་ཨིན།
༦)

མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་ཐོ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན་གྱིས་ རང་བཞི ན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་དང་འབྲེལ་དང་མ་འབྲེལ་གི་ལས་སྡེ ་ ཡང་ན་ ལྷ ན་ཁག་ཚུ་ ཁོ ང་གི་
མངའ་ཁོངས་ནང་གི་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལུ་ཕན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལཱ་འགན་དང་དབང་ཚད་རེ་སྤྲོ ད་ཆོག།

༧) རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་འཛི ན་སྐྱོང་གི་གཞི ་བཀོ ད་འདི་ཤོག་ཁྲམ་དང་པའི ་ནང་ལུ་བཀོ ད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུ མ་ཨིན། ༡) སྒྲོམ་ཚུ་མཐུ ད་མི་རེ་
གི ས་ དབང་ཚད་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཕན་ཚུན་བར་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་མཚོ ན་ཨིན།
སྤྱི ར་བཏང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་འཛི ན་སྐྱོང་གཞི ་བཀོ ད།
༨) སྤྱི ར་བཏང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་དབང་སྐྱོང་གི་གཞི ་བཀོ ད་འདི་ཤོག་ཁྲམ་༢པ་ནང་ལུ་བཀོ ད་མི་དང་འཁྲིལ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་ ཡོ ངས་ཁྱབ་
ཞལ་འཛོ མས་ཀྱི་འཐུ ས་མི་ཚུ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ནང་འཁོ ད་ འཛི ན་སྐྱོང་གི་གཞི ་བཀོ ད་གཞན་ཚུ་ལས་ལྷ ག་པའི ་དབང་ཚད་ཅན་ཨིན།
༩)

མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་འཛི ན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ མཁས་རིག་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ག་དེམ་ཅིག་དགོ པ་ཨིན་ན་ ཚོ གས་སྡེ འི ་ལག་ལེན་གྱི་རྒྱ་ཚད་དང་ གོ ་སྐབས་
དེ་ལས་ ས་གནས་དང་འཁྲིལ་ བཀོ ད་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་ཁོང་རའི ་དབང་ཆ་གི་ཐོག་ལུ་ ཐག་བཅད་ཆོག
༡༠) དེ་འབདཝ་ད་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་འགོ ་བཙུ གས་པའི ་སྐབས་ འགོ ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་འཛི ན་སྐྱོང་འཐབ་པའི ་སྐབས་ བདག་ཏུ་བཟུ ང་མི་འཐུ ས་མི་
དང་ གཡོ ག་འབད་ནིའི ་ཚོང་ལས་ཁང་ཨིན་རུང་ གྲོས་ཀྱིས་འབད་ མཁས་རིག་གི་སྒོ་ལས་ འཛི ན་སྐྱོང་འབད་ཚུགས་པའི ་ཚོང་ལས་ཁང་ ཁོ ང་རའི ་ལག་
ལེ ན་དང་ འཐུ ས་མི་ཚུ་ལུ་ ཁེ ་ཕན་མང་སུ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ ་དགོ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ ཁེ ་ཕན་གྱི་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་གནས་ཚད་གུ་
ལུ ་མ་ལྷོ ད་མི་ཚུ་གིས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་མཁས་རིག་གི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་གྲོས་སྟོན་འབད་ཆོག
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ཤོ ག་ཁྲམ་༡ པ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གོང་འཕེ ལ་གྱི་གཞི ་བཀོ ད།
མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་
ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་།

ཐོ ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན།

མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལྟེ་བ།

སོ ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལས་ཁུངས།
སོ ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷ ན་ཁག

སྤྱི ་མཐུ ན་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ །

རྫོ ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་།

འགོ ་བཙུ གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ །

------------------------------------------------------------------------------རང་བཞི ན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་དང་འབྲེལ་མེད་སྡེ ་ཚན་ཚུ།
འགོ ་བཙུ གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ །

སོ ་ནམ་པའི ་སྡེ ་ཚན་མེན་པའི ་ སྡ ེ ་ཚན་ཚུ།

སོ ་ནམ་པའི ་སྡེ ་ཚན་མེན་པའི ་ སྡ ེ ་ཚན་ཚུ།

སོ ་ནམ་པའི ་སྡེ ་ཚན་ཚུ།

སོ ་ནམ་པ།
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རང་བཞི ན་གྱི་འབྲུག་པའི ་མི་ཚུ།

སོ ་ནམ་པའི ་སྡེ ་ཚན་ཚུ།

ཤོ ག་ཁྲམ་༢པ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་དབང་སྐྱོང་གི་གཞི ་བཀོ ད།
མཉམ་རུབ་འཐུ ས་མི།

མཉམ་རུབ་འཐུ ས་མི།

མཉམ་རུབ་འཐུ ས་མི།

མཉམ་རུབ་འཐུ ས་མི།

ཡོ ངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོ མས།

མདོ་ཆེན་བཀོ ད་ཚོགས།
བཙག་འཐུ ་ དངུ ལ་རྩི ས་དང་རྩི ས་ཞིབ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ ཤེ ས་ཡོན་དང་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཚུ།
འཛི ན་སྐྱོང་པ།

རྩི ས་བཀོ ད་དང་དངུ ལ་རྩི ས།

སྤྱི ར་བཏང་བདག་སྐྱོང་།

ལས་རིམ།

མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་འཐུ ས་མི་ཚུ་གི་ཤེས་ཚད་གཏན་ཁེལ།
༡༡) འགོ ་བཙུ གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་འཐུ ས་མི་ཚུ་ ཁྱིམ་གུང་མེན་པ་ མི ་ངོམ་ལུ་གཞི ་བཞག་ནི། ཁྱིམ་གུང་གཅི ག་གི་ནང་ལས་ མི ་ངོམ་ག་དེམ་ཅིག་
ཡོ ད་མི་གིས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གཅིག་ནང་གི་ འཐུ ས་མི་འབད་རུང་འབད་ཆོག
༡༢) མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་འཐུ ས་མི་ཚུ་ འབྲུག་པའི ་མི་ཁུངས་ངོ་མ་དགོ ་པའི ་ཁར་ ལོ ་ཚད་རེན་མི་ཚུ་དགོ
༡༣) མི ་ངོམ་གཅིག་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཉེས་པ་བཀལ་ཡོད་མི་དང་ གནས་སྐབས་ཉེས་ཁྲིམས་འབག་མི་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཐག་བཅད་མི་ཚུ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་
སྡ ེ ་གི་ འཐུ ས་མི་འབད་མི་ཆོག
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༡༤) མི ་ངོམ་གཅིག་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ཡོད་པའི ་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་མེད་པ་ཅིན་ འཐུ ས་མི་འབད་མི་ཆོག ཨི ན་རུང་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ནང་ལུ་ འཐུ ས་
མི ་གི་བཅའ་མར་གཏོ གས་དགོ པ་མེདཔ་སྦེ་ འཐུ ས་མི་གི་མང་ཆེ་བའི ་དབང་གིས་འཐུ ས་མི་འབད་ཆོག་རུང་ འཐུ ས་མི་ཚུ་ ཟུ ར་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ འཐུ ས་
མི ་གི་འགན་ཁུར་འབག་དགོ
༡༥) མི ་ངོམ་རེ་བཞི ན་གྱིས་ རང་སོའི ་དང་འདོད་ལྟར་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་འཐུ ས་མི་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྙིང་སྟོབས་དང་རེ་འདོད་ཚུ་ ཡི ག་ཐོག་ལུ་བྱིན་
དགོ
༡༦) མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་འཐུ ས་མི་འབད་དགོ ་མནོ ་མི་ཚུ་ལུ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་དེ་གི་འཐུ ས་མི་འབད་བའི ་ཁེ་ཕན་དང་ཉེན་ཁ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ད་ལྟོ་
ཡོ ད་པའི ་འཐུ ས་མི་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་འཛི ན་སྐྱོང་གིས་བཤད་དེ་བྱིན་དགོ
ལེ འུ ་༣ པ་ འཐུ ས་མི་ཚུ་གི་དབང་ཆ་དང་ལཱ་འགན།
༡༧) མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་འཐུ ས་མི་གཅིག་གིས་ འོ ག་གི་དབང་ཆ་དང་ལཱ་འགན་ཚུ་ཡོད།
༡༧.༡ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་ལཱ་རིགས་ནང་ལུ་བཅའ་མར་གཏོ གས་ནི་དང་ བཙག་འཐུ ་ནང་ལུ་དོ་འགྲ ན་འབད་ནིའི ་འོས་འབབ་ཡོད་པའི ་ཁར་
ཡང་ན་ གོ ་གནས་བཟུ ང་མི་བཙག་འཐུ ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོ གས་ཆོག།
༡༧.༢ ཡོ ངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོ མས་ནང་ བཅའ་མར་གཏོ གས་ནི་ དྲི་བ་ཚུ་བཀོ ད་ནི་ བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོ ད་ནི་དང་ ཚོ གས་རྒྱན་བཙུ གས་ནི།
༡༧.༣ དམི གས་བསལ་གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོ མས་ཚོགས་ནི་གི་ གྲོས་འཆར་བཀོ ད་ནི།
༡༧.༤ འཐུ ས་མི་གི་གྲལ་ལས་ ཁས་བླངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དགོ ངས་ཞུ་འབད་ནི་ དེ་འབདཝ་ད་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ནང་ འཐུ ས་མི་གཞན་འཛུ ལ་
མི ་འཚོ ལ་ནི།
༡༧.༥ ཡོ ངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོ མས་ཀྱི་ གྲོས་ཆོད་ལེན་ནི།
༡༧.༦ འདྲི་དཔྱ ད་འབད་ནི་ བརྡ ་དོན་ཐོབ་ནི་ ཡང་ན་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་ དངུ ལ་རྩི ས་ཀྱི་ཐོ་བཀོ ད་རྩི ས་པའི ་གཞན་ཐོ་བཀོ ད་ཚུ་བལྟ ་རྟོགས་
འབད་ནི།
༡༧.༧ བཙག་འཐུ ་གི་ཤུལ་ལས་དང་ ཡང་ན་ ལས་བྱེདཔ་འབད་བཙུ གས་ཞིནམ་ལས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་འཛི ན་སྐྱོང་ནང་ལུ་ དངོ ས་སུ་
འབད་བཅའ་མར་གཏོ གས་ནི་དང་།
༡༧.༨ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གནས་ནི།
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ལེ འུ ་༤ པ་ ཡི ག་ཚང་ལས་བྱེདཔ་གི་བཙག་འཐུ འི ་བྱ་རིམ།
༡༨) མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་གོ་གནས་བཟུ ང་མི་ཚུ་དང་ དེ་གི་འཐུ ས་མི་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ ཡོ ངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོ མས་ནང་ལུ་ འཐུ ས་མི་མང་ཤོས་ཀྱི་ གསང་
བའི ་ཚོགས་རྒྱན་ཐོག་ལས་བཙག་འཐུ ་འབད་དགོ འཐུ ས་མི་མང་ཤོས་འདི་ ཡོ ངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོ མས་ནང་ལུ་ཁ་འཆམ་པའི ་བརྒྱ་ཆ་གང་རུང་ཨིན འབྲི་
ཤོ ག་CR No. 1(ཟུ ར་སྦྲགས་) ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གོ ་གནས་བཟུ ང་མི་གི་ཚོགས་རྒྱན་གྲུབ་འབྲ ས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ །
༡༩) ཡི ག་ཚང་གི་གོ་གནས་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཉུ ང་ཤོས་འདེམས་ངོ་གཉི ས་བཏོ ན་ཏེ་ ཡོ ངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོ མས་ཀྱི་སྐབས་དང་ ཡང་ན་ དམི གས་བསལ་ཞལ་
འཛོ མས་ ཡང་ན་ འགྲེམས་ཐོག་ཚོགས་རྒྱན་ནང་ལུ་བཙུ གས་དགོ
༢༠) གོ ་གནས་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ འདེམས་ངོ་གཅིག་ལས་མ་བཏོ ན་པ་ཅིན་ ཡོ ངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོ མས་ཀྱི་ཁྲི་འཛི ན་གྱིས་ ལོ ་ལྟར་ཞལ་འཛོ མས་ནང་ལུ་
འདེམས་ངོ་བཏོ ན་ནིའི ་བཀོ ད་བྱ་བྱིན་ཆོག ཨི ན་རུང་ ཉི ན་གྲངས་༣༠ གི ་ནང་འཁོ ད་ འདེམས་ངོ་གཞན་ཐོན་ནི་མེད་ཚེ་ ཁྲི་འཛི ན་གྱིས་ འདེམས་ངོ་བཏོ ན་
མི ་འདི་ དགག་པ་མེདཔ་འབད་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ
༢༡) གལ་སྲིད་ འདེམས་ངོ་གཉི ས་ཀྱི་བར་ན་ ཚོ གས་རྒྱན་གྱི་གྱངས་ཁ་འདྲ ན་འདྲ ་ཐོབ་ཚེ་ ཚོ གས་རྒྱན་བསྐོར་ཐེངས་གཉི ས་པ་བཙུ གས་དགོ དེ་གི་སྐབས་ལུ་
ཡང་ འདྲ ན་འདྲ ་འབད་བ་ཅིན་ གྲོས་ཐག་འདི་ འཐུ ས་མི་གང་རུང་གཅི ག་གིས་ དགོ ་མི་དགོ ་ཐུ་སྟེ་ བཙག་འཐུ ་འབད་ནི།
༢༢) ཡོ ངས་ཁྱབ་ཚོགས་འདུ་གིས་ ལོ ་ལྟར་ཞལ་འཛོ མས་སྐབས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་བཀོ ད་ཚོགས་མདོ་ཆེན་ཚུ་ ལོ ་ངོ་གཅི ག་གི་གནས་ཡུན་གྱི་དོན་ལུ་
བཙག་འཐུ ་འབད་ཆོག བཀོ ད་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་ཚུ་གི་ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་༡༣ པ་དང་འཁྲིལ་ འཐུ ས་མི་ཉུང་ཤོས་༥ དང་ མང་ཤོས་༡༥ དགོ
༢༣) བཀོ ད་ཚོགས་མདོ་ཆེན་ཚུ་གིས་ བཙག་འཐུ ་གྲུབ་པའི ་བཀོ ད་ཚོགས་མདོ་ཆེན་ཚུ་ལས་ ཁྲི་འཛི ན་དང་ ཁྲི་འཛི ན་འོག་མ་ དྲུང་ཆེན་དང་རྩི ས་འཛི ན་པ་རེ་
བཙག་འཐུ ་འབད་དགོ
༢༤) ཡོ ངས་ཁྱབ་ཚོགས་འདུ་གིས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་ དངུ ལ་རྩི ས་ རྩི ས་ཞིབ་དང་ བཙག་འཐུ ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུ ས་མི་གསུ མ་རེ་བཙག་འཐུ ་འབད་
དགོ གལ་སྲིད་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གིས་ བསྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་པ་ཅིན་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ཚོགས་ཆུང་གཞི ་བཙུ གས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཐུ ས་མི་གསུ མ་བཙག་
འཐུ ་འབད་དགོ ཚོ གས་ཆུང་གི་འཐུ ས་མི་ཚུ་གི་གནས་ཡུན་ ལོ ་ངོ་༣ རེ ་ཨིན།
༢༥) བཀོ ད་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་ཚུ་དང་ ཚོ གས་ཆུང་གི་འཐུ ས་མི་ཚུ་གིས་ ལོ ག་སྟེ་བཙག་འཐུ ་ནང་ལུ་ ཚར་ག་དེམ་ཅིག་བཅའ་མར་གཏོ གས་རུང་ གཏོ གས་
ཆོ གཔ་ཨིན་རུང་ ཚོ གས་ཆུང་གི་འཐུ ས་མི་ཚུ་ འཐུ ས་མི་འབད་འབྱེལཝ་འབྱེལ་སར་ ཚར་གཉི ས་ལས་བརྒ ལ་བཙག་འཐུ ་འབད་མི་ཆོག
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༢༦) མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་ ཡི ག་ཚང་གི་གོ་གནས་བཟུ ང་མི་ཚུ་གིས་ ཟླ ་ངོ་གཅི ག་གི་ ཡི ག་ཐོག་བསམ་བཤད་བྱིན་ཐོག་ལས་ གོ ་གནས་ལས་ དགོ ངས་ཞུ་
འབད་ཆོག
༢༧) གོ ་གནས་བཟུ ང་མི་ཚུ་ རྩ ་སྟོང་ སྨྱོ ་འབོ ག་ ཡི ག་ཚང་གི་འགན་ཁུར་འབག་ནི་ལུ་མ་ཉན་མི་ཚུ་གི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ དུས་འཕྲ ལ་ལས་དང་ ཡང་ན་
བཀོ ད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུ ས་མི་མང་ཤོས་ཀྱི་གྲོས་ཐག་གི་ཐོག་ལས་ བཏོ ན་གཏང་ཆོག་ ཡང་ན་ སྤྱོ ད་ལམ་གྱི་སྒྲིགས་ལུགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ འཐུ ས་ཤོར་བའི ་
སྐ བས་ཨིན་རུང་ འདི་བཟུ མ་མའི ་དང་ལེན་ཚུ་ དོན་དག་མེད་པར་འབད་མི་ཆོག་ ཡང་ན་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི ་ར་ཁུངས་མ་ཤེས་པར་འབད་མི་ཆོག
༢༨) གོ ་གནས་བཟུ ང་མི་ཚུ་ གཡོ ་སྒྱུ་གི་ཉེས་བརྗོད་ ཡང་ན་ དངུ ལ་རྩི ས་ཀྱི་ལོག་སྤྱོ ད་འབད་བའི ་སྐོར་ལས་ འཐུ ས་མི་གཅི ག་གིས་སྙན་ཞུ་འབད་ཚེ་ གནད་
དོན་དེ་གི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་མ་ཚར་ཚུན་ཚོད་ གོ ་གནས་ལས་མཚམས་བཀག་བཞག་སྟེ་ ཉེ ས་འཛུ གས་མེད་ཚེ་ ལོ ག་སྟེ་ལཱ་འགན་འབག་ནི་དང་ བཀོ ད་
ཚོ གས་འཐུ ས་མི་མང་ཤོས་ལུ་ ར་ཁུངས་བཏོ ན་ཚེ་ ཡང་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དབང་ཁྱབ་ཡོད་པའི ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་བཅར་དགོ ་ཚེ་ གོ ་གནས་ལས་བཏོ ན་
གཏང་ཆོག
༢༩) བཀོ ད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུ ས་མི་ འགན་ཁུར་ཅན་ཚུ་ གོ ་གནས་ལས་བཏོ ན་གཏང་བ་ དགོ ངས་ཞུ་འབད་བ་ ཡང་ན་ ཤི ་རྐྱེན་བྱུང་ཚེ་ ཁྲི་འཛི ན་གྱིས་ ཤུ ལ་
མའི ་ཡོངས་ཁྱབ་ཚོགས་འདུ་ནང་ལུ་ འཐུ ས་མི་བཙག་འཐུ ་མ་འབད་ཚུན་ འཐུ ས་མི་གཞན་མི་གཅི ག་ལུ་ ལཱ ་འགན་སྤྲོ ད་ཆོག ཁྲི་འཛི ན་གྱི་གོ་གནས་
ལས་བཏོ ན་གཏང་བ་ ཡང་ན་ ཤི ་རྐྱེན་བྱུང་ཚེ་ ཤུ ལ་མའི ་ཡོངས་ཁྱབ་ཚོགས་འདུ་ནང་ལུ་ ཁྲི་འཛི ན་བཙག་འཐུ ་མ་འབད་ཚུན་ ཁྲི་འཛི ན་འོག་མ་གིས་
ཁྲི་འཛི ན་གྱི་ལཱ་འགན་འབག་དགོ
༣༠) བཙག་འཐུ ་གྲུབ་པའི ་བཀོ ད་ཚོགས་དང་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུ ས་མི་ཚུ་གིས་ བཙག་འཐུ ་གྲུབ་པའི ་བདུན་ཕྲག་གཅི ག་གི་ནང་འཁོ ད་ ཡི ག་ཚང་གི་འགན་ལེན་
ཏེ ་ རང་སོའི ་འགན་ཁུར་འབག་ནི་འགོ ་བཙུ གས་དགོ
ལེ འུ ་༥ པ་ གོ ་གནས་བཟུ ང་མི་ཚུ་གི་སྤྱོ ད་ལམ་གྱི་སྒྲིགས་ལུགས།
༣༡) གོ༌གནས༌བ�ང༌མ�མཉམ༌ལས༌ཚ�ས༌�� འ��འཛ�༌ལས༌འགོ༌བ�གས༌ཏ� བཀོད༌�བ༌འ�ས༌མ�དང༌ ཚ�ས༌�ང༌�༌ག� ཡོན༌ཏན༌དང་�ོགས༌�བ༌
ད�ལས༌ ཚ�༌འ��༌མཉམ༌མ�ན༌�༌ ཧ�༌�ངས༌མའི ༌�ོ་ལས༌ ཐ༌དམ༌ཚ�༌དང༌ �ག༌བསམ༌�མ༌དག༌ག� �ོ་ལས༌�ག༌��༌�༌དགོ།
༣༢) བཀོད༌ཚ�ས་མདོ་ཆ�་དང༌ ཚ�ས༌�ང༌ག�འ�ས༌མ�ཆ་�བ་ �ོང༌བ�ར༌��མཉམ༌འ��༌པ༌ གོ༌གནས་བ�ང༌མ�ཆ༌�བ༌��༌
��༌བཏང༌མ�ས�༌དང༌མཉམ༌ལས༌ཚ�ས༌���༌
�ོ༌བ༌དང༌
ཡ�༌ཆ�༌��གོ༌ལས་�ག་��་�༌དགོཔ༌ཨ�མ༌མ༌ཚད༌
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འ�ས༌མ��༌ག�མཉམ༌ལས༌ཚ�ས༌��ག� རྩ ་ཁྲིམས་དང་ཟུར་ཁྲིམས་ནང་བཀོ ད་པའི ་ དགོ ངས་དོན་དང་མ་འཁྲིལ་བའི ་ ལས་འགན་གཞན་ལུ་
འ��༌གཏོགས༌ཙ་ལས་འབད༌མ�ཆོག།
༣༣) གོ༌གནས༌བ�ང༌མ�མཉམ༌ལས༌ཚ�ས༌��གིས་ ཚོ གས་སྡེ ་དང་འཐུ ས་མི་ཚུ་གི་ཚོང་ལམ་ཁེ་ཕན་འབྱུང་ཐབས་ལུ་ ཚ�༌འ��༌དང༌ལག༌ལ�༌�༌གཞན་ལས་
གསང༌བའ��ོ༌ལས༌ བཞག༌དགོ།
༣༤) འ�ས༌མ��༌ག�འགན༌ལ�༌དང༌ ལས༌��འད�ནང་ ཐ༌དམ༌ཚ�༌བཏོན༌ཐོག༌ལས༌ �༌འབད༌ཡདོ ༌མ�འད�འ��ཤགོ ༌ག༌ོ ར�༌(II)�༌�༌ ཚན༌�གས༌དང༌�གས༌ཏ�
བཀོད༌གནང་དགོ།
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ལ�་ ༦ པ་འ�ས༌མ��༌དགོངས༌འ��།
༣༥) མཉམ་ལས་ཚ�ས་��གིས་ འ�ས་མ�གོངས་འ�ོལ་གཏང་ནིའི ་�རོ ་ བཅའ་ཁྲིབས་ཀྱི་�་ཚན་༡༥ པའ�ནང་དོན་ལྟར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
༣༦) དགོངམ་�་དགོ་པའ�གནས་དོན་ད�ཡང་ ཤ�བ་ འཆོལ་བ་ དབང་པོའ��ོན་�གས་ མ་ད�ལ་�་�ོང་བཏང་མ��་ �དཔ་ཨ�།
༣༧) གལ་��་འ�ས་མ� ཡང་ན་གོ་གནས་བ�ང་མ��འ�ས་མ� འཆ�བ་ འཆོལ་ལངོ ས་ ད�ལས་ གཏན་འཇགས་དབང་པོ་ལུ་ཐོ་ཕོག་མི་མེན་པ་ཅིན་ རང་
སོ འི ་དགོ ངས་ཞུའི ་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ ཞལ་འདེབས་དང་ འཐུ ས་སྤྲོ ད་མི་ག་ར་ ཐོ བ་པའི ་དབང་ཆ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝད་ འཆ�བ་ འཆོལ་ལངོ ས་ ད�ལས་
གཏན་འཇགས་དབང་པ་ོ ལུ་ཐོ་ཕོག་མི་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་ འཐུ ས་མི་དེ་ནམ་ལས་འཛུ ལ་ཡི་ག་ ནམ་དགོ ངས་ཞུ་འབད་ཡི་ག་ དེ་ཚུན་གྱི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ ཁོ ང་
རའི ་ཉེ་ཚན་གཙོ ་ཅན་གྱིས་ལེན་ཆོག། དེ་ལུ་ ཐོ བ་ལམ་ལེན་མི་དེ་ ཁོ ་མོ་གང་རུང་གི་དམགཔ་དང་ཨམ་སྲུ་ ཡང་ན་ ཁྱིམ་གུང་གཅི ག་གི་ནང་མི་དགོ པ་
ཨི ན།
༣༨) དགོ ངས་འགྲོལ་འགྱོ་མི་དེ་ འགོ ་བཙུ གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་དང་ སྤྱི ་མཐུ ན་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་ ��
འཛ�་�སི ་ གོངས་འ�ོལ་��བཀའ་�་ག� འ�་བ�ས་ད� �ོང་ཁག་མཉམ་ལས་ཚ�ས་�� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་�ལ་ན�ཨ�མ་ད་ གལ་��་
དགོ ངས་འགྲོལ་འགྱོ་མི་དེ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལྟེ་བ་འབད་བ་ཅིན་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ཐོ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན་ལུ་ཕུལ་དགོ །
༣༩) བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ འཐུ ས་མི་དགོ ངས་ཞུས་གཏང་ནིའི ་བྱ་རིམ་བཀོ ད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་ཟུར་ཁྲིམས་ཚུ་ནང་བཙུ གས་ནི།
༤༠) གལ་��་འཐུ ས་མི་གོངས་�ོལ་བཏང་ཚར་བའ��ལ་�་ ཁོ ་མོ་གིས་ དགོ ངས་འགྲོལ་གཏང་དགོ ་པའི ་ ར་ཁུངས་ཚུ་ བཀོ ད་ཚོགས་ལུ་ཞུ་ནི་ དེ་འབད་ད་
�་མཚན་�ངས་གསལ་མ�་མ��་ �་ཐབས་མེད།
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ལེ འུ ་བདུ ན་པཿ ཡོ ངས་ཁྱབ་ཚོགས་འདུ ་དང་ བཀོ ད་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི ར་བཏང་ལས་འགན་དང་འཛི ན་སྐྱོང་།
༤༡) ཡོ ངས་ཁྱབ་ཚོགས་འདུ་དང་ བཀོད་ཚ�ས་མདོ་ཆ�་དང་ འ�ས་མ��་ག� ��་བཏང་ �་འགན་དང་ �་འབད་�གས་ འོག་ག�དོན་ཚན་ནང་ ཁ་
གསལ་��བཀོ ད་དེ་ཡོད། བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལེའུ ་ལྔ་པའི ་རྩ ་ཚན་ ༡༣ པའི ་ནང་ ལས་འགན་དང་ འཛི ན་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་བཀོ ད་དེ་ཡོད་མི་
དེ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ཆ་མཉམ་གྱི་ ཟུ ར་ཁྲིམ་ཚུ་ནང་ ཁ་གསལ་བཀོ ད་ནི།
ཡོ ངས་ཁྱབ་ཚོགས་འདུ འི ་ལས་འགན།
༤༢) ཡོ ངས་ཁྱབ་ཚ�ས་འ�་འད� ལོ་ལྟར་བཞ�་�་ ཚར་གཅ�་ ཚ�ས་�ངས་ཚ�ས་ན�དོན་ལས་
འ�ས་མ�ཡོངསབ�ོམས་ལས་�ང་ཤོས་ར་ �་༢ -༣ ཚང་དགོ།
༤༢.༡) བཀོད་ཚ�ས་མདོ་ཆ�་དང་ ཚ�ས་�ང་འ�ས་མ��་ བཙག་འ�་འབད་ན�
༤༢.༢) �༌��ས་དང་ཟུར་ཁྲིམས་ཚུ་ འཕྲི་སྣོ ན་དང་ལེགས་བཅོ ས།
༤༢.༣) ཡི ག་ཚང་ལས་བྱེད་དང་བཀོ ད་ཚོགས་འཐུ ས་མི་ ཚོ གས་ཆུང་འཐུ ས་མི་ཚུ་གི་ ལས་བྱེད་གནས་ཡུན་ཚུ་གི་སྐོར་ གནང་བ་འགྲོལ་ནི།
༤༢.༤) ལོ ་ལྟར་འཆར་དངུ ལ་དང་སྙན་ཞུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་གནང་བ།
༤༢.༥) ཚོ ང་ལས་འཆར་གཞི ་དང་ མདོ་ཆེན་བཀོ ད་ཚོགས་ཀྱི་བསླ ་བྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོ ང་ལཱ་སྦོམ་འབད་བའི ་ཟད་རྩི ས་ཚུ་གི་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ གནང་བ་གནང་ནི།
མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ག་ར་གིས་ ཡོ ངས་ཁྱབ་ཚོགས་འདུ་དང་ མདོ་ཆེན་བཀོ ད་ཚོགས་ཀྱིས་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ནིའི ་ གནང་བ་སྦྱིན་ནི་དེ་ ཟུ ར་ཁྲིམས་ག་
རའི ་ནང་ ཚད་བཟོ ་དགོ །
༤༣) ཡོ ངས་ཁྱབ་ཚ�ས༌འ�འི ་ནང་ �ོས༌ཐག༌བཅད༌ན་ི ག་ར་ འ�ས༌མ�མང༌ཤོས༌ར བ�༌ཆ༌གཉ�༌དང༌ ག�མ༌ཚ�ས་�ན༌བ�གས༌ནི་�་ ཚང༌དགོ།
བཀོ ད་ཚོགས་མདོ་ཆེན་གྱི་ལཱ་འགན།
༤༤) བཀོད༌ཚ�ས༌མདོ༌ཆ�༌�༌ག�༌ ལོ༌ ༡༌�༌�ས་�ན་�ངས་ཁ་ �ང༌ཤསོ ་ར༌ ཚར༌༢ ད�ར�ཚ�ས༌གནང་ན�
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༤༥) བཀོད༌ཚ�ས༌མདོ༌ཆ�༌�༌ག�༌ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་དུས་རྒྱུན་གྱི་ ལས་རིགས་ཚུ་ལུ་ ད��ཞ�་འབད་ནི་དང་ བཀོ ད་ཚོགས་ཀྱིསཿ
༤༥.༡) འགོ ་བཙུ གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ཨིན་པ་ཅིན་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་འཐུ ས་མི་རེ་རེ་ལས་ ཞུ ་ཡིག་ལེན་ནི་དང་ ངོ ས་ལེན་འབད་ནི་ དེ་ལས་ཞུ་ཡིག་
གི ་མགྲོན་བརྡ་འབད་ནི། དེ་བཟུ མ་སྦེ་ འགོ ་བཙུ གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལས་ སྤྱི ་མཐུ ན་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་དང་ སྤྱི ་མཐུ ན་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལས་
མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལྟེ་བའི ་ནང་ འཛུ ལ་ནི་ལུ་ཡང་ གོ ང་བཞི ན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
༤༥.༢) མཉམ་ལས་ཚ�ས་���དོན་�་ འཕྲ ལ་དང་ཕུག་གི་ཚ�འ��་འཆར་གཞ��་��་དང་ བ�ར་ཞ�་དེ་ལས་ད��ཞ�་འབད་དགོ།
༤༥.༣) ལོ་ལྟར་�་ག�འཆར་གཞ��་ �་��་བཟོ་བཞ�མ་ལས་ ཡོ ངས་ཁྱབ་ཚ�ས་འ�་ནང་ ཆ་འཇོག་དང་ �་ག�ད��ར�་�་
བ�གས་འབད་ན�ག�དོན་�་ �ན་�་�ལ་དགོ།

གཞ�

༤༥.༤) མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ག�དོན་�་ མ་ད�ལ་ལ�་ན�དང་བཟོ ་ན�
༤༥.༥) ཁག་ཆེཝ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་��ཚུ་ལས་ ལམ་�ནོ ་དང་ བ�བ་�་�་ལ�་ན�
༤༥.༦) མཉམ་ལས་ཚོངས་སྡེ འི ་ ལོ་བ�ར་�་ག�འ�བ་འ�ས་�་ �་��་བཟོ་བཞ�མ་ཡོངས་ཁྱབ་ཚ�ས་འ�་ནང་�ན་�་�ལ་དགོ།
༤༥.༧) ནམ་ཁག་ཆེཝ་ཅ�་ ཡོ ངས་ཁྱབ་ཚ�ས་འ�་ཚ�ས་གནང་ན�
༤༥.༨) ཁག་ཆེཝ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་����་�་ �ལ་དང་མ�ན་ཏོག་ཏོ་འབད་ གནས་ར�་དང་འ��་ འཛ�་�ོང་འབད་ན�ག�དོན་�་ འཛ�་
�ོང་པ་ ཡང་ན་ལས་གཡོ གཔ་གཅ�་བ�ོ་བཞག་གནང་ནི།
༤༥.༩) འཛ�་�ངོ ་འབད་མ� ལས་གཡོགཔ་�་གི་ ད�ལ་ཕགོ ས་འཐོབ་ཚད་དང་ ད�ལ་འ�ས་�་ འཐག་བཅད་ན�ཨ�་�ང་ གཟ�ས་གཏད་ད� ཡ�་ཚང་
འཆང་མ�དང་ བཀོད་ཚ�ས་འ�ས་མ��་ག� འཐོབ་ན�ཨ�།
༤༥.༡༠)མཉམ་ལས་ཚ�ས་�ེའི་�ན་�ོང་�་ལ�ས་ཤོམ་�� ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ དང་།
༤༥.༡༡) ལོ་ལྟར་�་ག��བ་འ�ས་�་ཡང་ �ལ་ག�ང་��་ཞ�་དབང་འཛ�་གྱིས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི ་ མཁས་མཆོག་�་གིས་ ��་ཞ�་འབད་དགོ །
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༤༦) བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༢༥ པའ� བཅའ་��ས་ལྟར་ འ�ས་མ��་�་ �ོང་བ�ར་དང་ ཤ�་ཚད་ ཡར་�གས་བཏང་ན�ག�དོན་ལས་ བཀོད་ཚ�ས་
��ཁ་�ག་ལས་ ཤ�་ཡོན་དང་ �ོང་བ�ར་��་ཁང་�་ ཚ�ས་�ང་འགོ མ་�� ��འཛ�་མཛད་ཐོག་ལས་ འཆར་གཞ�དང་ �་��་འབད་དགོ།
ད�ལ་��་དང་ ��་ཞ�་ཚ�ས་�ང་ག� �་འགན།
༤༧) ད�ལ་��་དང་ ��་ཞ�་ཚ�ས་�ང་�་ག�་ �་འགན་�་ཡངཿ
༤༧.༡) མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� མ་ད�ལ་འཐོན་བསྐྱེད་�་ ��ས་མ�ན་��ཐོག་�་ ལག་ལེན་འཐབ་ན�
༤༧.༢) མཉམ་ལས་ཚ�ས་���མ་ད�ལ་འཐོ ན་བསྐྱེད་�་ དགོ ས་མཁོ ་དང་བསྟུན་ཐོབ་ཐབས་དང་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན།
༧.༣) མཉམ་ལས་ཚ�ས་���མ་ད�ལ་�་ ��ས་མ�ན་གནས་ར�་དང་བ�ན་ དབ�ཞ�་དང་ གཟ�ས་ཞ�་འ�ོ་མ�ད་ད�ར་ འབད་དགོཔ།
༤༧.༤) དངུ ལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུའི ་སྐོར་ བཀོད་ཚ�ས་མདོ་ཆ�་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་དང་
༤༧.༥) ལོ་ལྟར་�་ག��བ་འ�ས་�་ཡང་ �ལ་ག�ང་��་ཞ�་དབང་འཛ�་གིས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི ་ ��་ཞ�་མཁས་མཆོག་�་ག� ��་ཞ�་འབད་ནི།
བཙག་འཐུ ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལཱ་འགན།
༤༨) བཙག་འ�་ཚ�ས་�ང་ག�ཿ
༤༨ .༡) མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� ཡ�་ཚང་འཆང་མ�སོ་སོའ�དོན་�་ འགོ་འ��་འཐབ་ཐོག་ལས་ བཙག་འ�་འབད་དགོ
༤༨.༢) བཙག་འཐུ འི ་བྱ་རིམ་དེ་ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ དོན་ཚན་ ༡ པའི ་ཡན་ལག་ ༥ པའ�དགོ ངས་དོན་འ��་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
༤༨.༣) བཙག་འ�་འབད་བའ��བས་ �ང་བད�་དང་ �ངས་གསལ་ཐགོ ་ལས་འབད་དགོ།
༤༨.༤) བཙག་འ�འ��བ་འ�ས་�་ཡང་ ད��ཞ�་དང་ བ�ག་ཞ�་ ཡང་དག་ཏོག་ཏོ་འབད་ཚར་བའི ་ཤུལ་ལུ་ གལ་��་ གཡོ་བ�་དང་ ལོག་�ོད་འཐོན་པ་
ཅ�་ ཡང་བ�ར་བཙག་འ�་�བ་ན�
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༤༨.༥) བད�་�ངས་ངོ་�ོར་འབད་ན�དང་ བཙག་འ�་�བ་འ�ས་�་ �ོད་ན�ཡང་ དང་པ་རང་ འདྲི་ཤོག་ ཕོམ་ས�ཨར་ CR ཨང་དང་པ་ བཙག་འ�་
ཉ�མ་དང་པ་ནང་ར་ འགོ་འ��་འཐབ་ནི་དང་
༤༨ .༦༽ གོ་གནས་བ�ང་མ� འ�ས་མ�ཆ་�བ་�� �ས་ཚ�་དང་ བཙག་འ�་ག� གོ་ར�་�་ ཁ་གསལ་�� འཁོད་དགོ།
�་ལ�་ཚ�ས་�ང་ད�ག� འགན་འ�ར་དང་ འགན་��
༤༩༽�་ལ�་ཚ�ས་�ང་ད�ག�ཿ
༤༩་༡༽གནད་དནོ ་ མ་ད�ལ་བསགས་བཞག་དང་ �་ལ�་ མ་�་�་ག�་ �ོར་ལས་ བཀོད་ཚ�ས་�་ བ�བ་�ནོ ་�དོ ་ན�
༤༩ .༢༽འ�ས་མ�ཆ་�བ་�� �་ལ�་��ཕན་ཐོགས་དང་ གསལ་བ�གས་�་ བ�་�ོགས་འབད་དགོ།
༤༩ .༣༽མཉམ་ལས་ཚ�ས་����་ལ�་�་ ཞ�་ད�ད་འབད་ཐགོ ་ལས་ བཀོད་ཚ�ས་མདོ་ཆ�་དང་ ��་བཏང་ཚ�ས་འ�་�་�ན་�་�ལ་ན�
ཤ�་ཡོན་དང་ �ོང་བ�ར་ཚ�ས་�ང་�་ག�འགན་འ�ར་དང་ འགན་��
༥༠༽ཤ�་ཡོན་དང་ �ོང་བ�ར་ཚ�ས་�ང་ག�་
༥༠་༡༽འ�ས་མ�དང་ ཡ�་ཚང་ནང་�་འབད་མ��་�་ �ོང་བ�ར་�ོད་ན��དོན་ལས་ མ�ངམོ ་�་ ངོས་འཛ�་འབད་དགོ།
༥༠་༢༽འ�ས་མ�དང་ གོ་གནས་ཅན་��འ�ས་མ��་ �ོང་བ�ར་གོ་�བས་��དོན་�་ ��་�ས་དང་ གནད་དོན་དང་��་ཏ� བཀོད་ཚ�ས་མདོ་ཆ�་�་�་ གནང་
བ་འད�འ�ས་མ�དང་ ཡ�་ཚང་ འཆང་མ��་�་�་དགོ།
༥༠་༣༽མཉམ་ལས་ཚ�ས་��དང་འ��་བའ� འཛ�་�ངོ ་དང་ འགོ་འ��་འཐབ་ན�� མ�ན་��་དང་ ཞབས་ཏོག་�ོད་ན�
ལི འུ ་བརྒྱད་པཿ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� ལས་��་ཚ�ས་�ང་།
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མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� ལས་��་ཚ�ས་�ང་ག�་�་འགན་དང་ གསར་བ�ན།
༥༡༽�་ཚན་ ༣༠ པའ�བཅའ་��ས་བཀའ་�་ལྟར་ འ�ག་ག�ང་ག��ན་ཁག་དང་ ལས་�� ད�ལས་ གཞན་ཁ��ོང་པ་�་ མཉམ་འ��་ཕན་�ན་དང་ ཁ་
འཆམ་ཐགོ ་ལས་ འཆར་གཞ��གོང་འཕ�་ �་�་ འགོ་འ��་ཐོག་ �ར་ཞ�་འབད་དགོ།
༥༢༽སོ་ནམ་དང་ ནགས་ཚལ་�ན་ཁག་འོག་གི་སོ་ནམ་ཚ�་འ��་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལས་�ངས་དེ་ �ལ་ཡོངས་འགོ་འ��་པ་ཅ�་ཨ�མ་ལས་ �ན་
ཁག་དང་ ལས་��དང་ཅ�་ཁར་ �ོས་བ�ན་འབད་ད� འ��་ཡོད་���ན་ཁག་དང་ ལས་�� ད�ལས་ ས་ཁོངས་�་ག�དོན་�་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ལས་��་
ཚ�ས་�ང་ང་ོ ཚབ་གཅ�་ བ�ོ་བཞག་གནང་དགོ།
༥༣༽ལས་��་ཚ�ས་�ང་འད� ག�ང་ག�འ��་ཡོད་�� �ན་ཁག་དང་ ལས་�� ད�ལས་གཞན་ཁ��ོང་པ་�་ག� འགན་དབང་དང་ འགན་���་ བ�་དོན་��་
ན�དང་ འགན་དབང་�་ འགོ་འ��་འཐབ་དགོ་མ�ད� མཉམ་ལས་ཚ�ས་��དང་ �ལ་ཁབ་ནང་ མ�་ཐོ་བཀོད་ཡོད་པའ�སོ་ནམ་པའི ་��ཚན་�་ འཚ�བ་ཡར་�གས་
དང་ གོང་འཕ�་བཏང་ཐངས་དང་ ཚད་འཛ�་འབདཝ་མ་ཚད་ ད��ཞ�་དང་ འཆར་གཞ��་ཡང་ འབད་དགོ།
༥༤༽ལས་��་ཚ�ས་�ང་ནང་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ངོ་ཚབ་ ༡ བ�ོ་བཞག་གནང་ན�ག�དོན་�་ འགོ་ཐོག་ལས་���་ལས་ གདན་འ��་�་ན��་ཡངཿ
སོ་ནམ་དང་ ནགས་ཚལ་�ན་ཁག
སོ་ནམ་ལས་�ངས།
�ོ་ནོར་ལས་�ངས།
ནགས་ཚལ་དང་ ��་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་�ངས།
བ�ན་�ས་�ན་ཁག
ད�ལ་��་�ན་ཁག
�ལ་ཡོངས་དགའ་��་དཔལ་འཛ�ས་�ན་ཚ�ས།
ནང་��་དང་ �ོལ་འཛ�་�ན་ཁག
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�་གཡོག་�ན་ཁག
ཞབས་ཏོག་�ན་ཁག
�ལ་ག�ང་ད�ལ་ལས་དབང་འཛ�།
འ�ག་གོང་འཕ�་མ་ད�ལ་ལས་འཛ�་ཚད།
༥༥༽ཚར་ ༡་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��འད� ཚ�ས་པ་ནང་ གོ་ར�་ ༢ པ་དང་ ༣ པ་ འ�ོ་བཞ�མ་ལས་ ལས་�ངས་ ༡་ ཡང་ན་ ༡་ བ་�གཔ་ ལས་��་
ཚ�ས་�ང་ནང་ �ད་བཞ�མ་ལས་ ལས་��་ཚ�ས་�ང་ག�དོན་�་ ངོ་ཚབ་ ༡ ཡང་ན་ ༢ ད�ཅ�་ བ�ོ་བཞག་གནང་ན�དང་ ལས་��་ཚ�ས་�ང་ག�་ བཅའ་
མར་གཏོགས་མ��་ འཐུ ས་མ�ངོ་ཚབ་�་�་ ཉེ ་བར་མཁོ་བའ� མཁོ་ཆས་ བ�་བ�ད་ བ�་དནོ ་ ��་འ��་དང་ གནས་�བས་���ོད་ས་�་�་ཡང་�་��་�བ་
དགོ།
༥༦༽ལས་��ར�ར�བཞ�་�་ག� ལས་��་ཚ�ས་�ང་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མ��་ག� མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� ངོ་ཚབ་ ༡ བ�ོ་བཞག་གནང་དགོ་མ�ད�ཡང་
ལས་��ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མ�དང་ འགོ་འ��་འཐབ་མ� ད�ལས་འ��་འཛ�་��བར་ན་ འགོ་འ��་�ལ་མ�ན་འཐབ་དགོ།
༥༧༽ཧ�མའ�ལས་��་ཚ�ས་�ང་ག� འགོ་དཔོན་འད� སོ ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ འགོ ་འཛི ན་ཨིནམ་ད་ གལ་སྲིད་འགོ ་འཛི ན་དེ་
བྱ ་སྟབས་མ་བདེ་བའི ་གནད་ལས་བརྟེན་ཏེ་
མ་ལྷོ ད་པ་ཅིན་
ཁོ༌གི
༌ངོ༌ཚབ༌འབད༌��འཛ�༌འོག༌མ༌འད�མཉམ༌ལས༌ཚ�ས༌���ངོ༌ཚབ༌ལས༌གདམ༌ཁ༌�བ༌ཞ�མ༌ལས༌བ�ོ༌བཞག༌གནང༌ན�
༥༨༽ཞལ༌འཛ�ས༌འགོ༌དང༌པ༌ཚ�ས༌པའ�བ�ང༌ ཚ�སའཛ�ས༌��དོན༌�༌ལས༌��༌ཚ�ས༌�ང༌ག�༌ �༌�ོའ�ལམ༌�གས༌དང༌ དགོས་མཁོ༌
ད�ལས༌གཞན༌�༌ར�ས༌�༌
འགན༌དབང༌ལ�༌ན�
ལས༌��༌ཚ�ས༌�ང༌��འཛ�༌�སི ༌
��ཚན༌ག༌ར༌�༌
ཁ༌འཆམ༌ཐགོ ༌ལས༌
ལས༌��༌ཚ�ས༌�ང༌ག�ལག༌ལ�༌འཐབ༌ན�ཨ�༌མ� མཁོ༌ཆས༌�༌གནང༌བ༌�བ༌དགོ།
༥༩༽སྤྱི ར་བཏང་ཚོང་འབྲེལ་དེ་ འ�ག༌ག�ཚ�ས༌འཛ�ས༌ནང༌ མ�མང༌ཚ�༌འ��༌�༌ག�ཁ༌འཆམ༌ཐོག་ལས་དང་
བ�༌ཆ༌༥༠དང༌ཐེབ༌༡བ�གས༌ཐགོ ༌ལས༌ ཁྲི་འཛི ན་གྱིས་ གྲོས་ཐག་བཅད་ནིའི ་དབང་ཆ་ཡོད།
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ཡང༌ན༌

ཚ�ས༌�ན༌

༦༠༽མཉམ༌ལས༌ཚ�ས༌སྡེ ༌�༌ མཁོ༌ཆ�བའ�མཁོ༌ཆས༌ དཔ�འབད༌བ༌ཅ�༌ གནས༌�ད༌གཞ�མཟོད༌ཡོངས༌འ��༌དང༌ བདག༌�ངོ ༌ག��རོ ༌ལས༌བ�༌�དོ ༌འད�
ལས༌��༌ཚ�ས༌�ང༌ག�ཁ༌�ག༌ལས༌ འགོ༌འ��༌འཐབ༌དགོཔ༌ཨ�མ༌ད༌ གནས༌�ད༌གཞ�མཛ�༌འདི་ སོ ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷ ན་ཁག་འོག་ལུ་ཡོད་པའི ་ སོ ་ནམ་ཚོང་
འབྲེལ་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལས་ཁུངས་དང་ ��་�ས་དང་འཆར་གཞ�སྡེ ་ཚན་ དེ་ལས་ ལས་��དང་ ལས་�ངས་གཞན་�་དང་གཅ�་ཁར་ �ོས་བ�ན་འབད་
དགོ།
༦༡༽མཉམ་ལས་ཚ�ས་���་མཁོ་ཆ�བའ� འ��་ཡོད་��གོ་བ�་�་ག་ར་ �་དང་�་བ་�་ད��ཞ�་མཛད་ད� ལ་�་ཐོ་བཀོད་འབད་བ�ག་ན�དང་ ལ་�་བ�་
�ོགས་འབད་ནི་ ལ་�་འཆར་གཞ�བ�མ་ནི་ ད�ལས་ལག་ལ�་འཐབ་ན� ཚ�་འ��་�་དང་ མ�ན་འ��་བཞག་ན� འཛ�་�ངོ ་དང་ ལས་འ�ལ་�་ག��ོར་ལས་
�་��་འབད་དེ་ མ�དམང་ག�དོན་�་ གོ་བ�་�ོད་ན�དང་ ལས་��་ཚ�ས་�ང་འ�ས་མ��ངམ་ཅ�་�་ གོ་བ�་�ོད་ན�དང་ ལས་ཚན་ལག་ལ�་ �ན་ཁག་དང་
ལས་�� ད�ལས་གཞན་ འ�ས་ཚ�ས་ནང་�་ཡང་ ��འཛ�་��བཀའ་རྒྱ་ལྟར་�ལ་དགོ།
ལས་��་ཚ�ས་�ང་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མ�དང་ལས་���་ག� འགན་དབང་དང་ འགན་��
༦༢༽ལས་��་ཚ�ས་�ང་ད�ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ� ལས་���་ག�འགན་འ�ར་�� བ�་དནོ ་�་ བ�མ་��་འབད་ན� གནས་བ�ད་གཞ�མཛ�་��དོན་
�་ ཁ་འཆམ་ཏ� བ�་དནོ ་དང་ འགོ་འ��་ལ�ས་ཤོམ་འཐབ་ན��་ ང�་བ�ན་བཟོ་ན�ག�འགན་�ར།
༦༣༽ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་ནང་བཅའ་མར་གཏོ གས་མི་ ལས་སྡེ ་ག་ར་གིས་ ལྷ ན་ཁག་དང་སྡེ ་ཚན་ག་རའི ་དོན་ལུ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ གཞི ་བཙུ གས་དང་
འགོ ་འདྲེན་དེ་ ཚུ ལ་དང་མཐུ ན་ཏོག་ཏོ་བཟོ ་དགོ པ་ཨིན། ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུ ས་མི་ཚུ་ལུ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་བརྡ་དོན་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་སྦྱིན་དགོ །
༦༤༽ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་ནང་བཅའ་མར་གཏོ གས་མི་ ལས་སྡེ ་ཚུ་གིས་ ཟུ ར་གྲལ་འབབ་ཚན་ ༦༣ པའི ་ནང་གི་ ཐབས་བརྒྱུད་དང་ ལམ་སྟོན་གྱི་ དགོ ངས་
དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི ་ངོམ་དེ་ གཞི ་བཙུ གས་ཡོད་མི་དང་ ལས་འགན་ཡོད་མི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡོད་མི་དང་ འཐོ ན་བསྐྱེད་ཡོད་མི་གི་ མི ་ངོམ་དེ་ བཙག་འཐུ ་འབད་
དགོ །
༦༥༽ལས་��་ཚ�ས་�ང་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མ� ལས་��ར�ར�ག� མཉམ་ལས་ཚ�ས་���ངོ་ཚབ་�་ མཁོ་ཆ�བའ�ཅ་ཆས་�་�་��་ བཟོ་ཞ�མ་ལས་
མཉམ་ལས་ངོ་ཚབ་འད�ཁོང་ག� ལས་��ག�བ�ོ་བཞག་གནང་དགོཔ་དང་ བ�ོ་བཞག་གནང་མ� མི ་ངོམ་གིས་ང�་པར་�་ འབད་དགོ་པའ� འགན་འ�ར་དང་ �་
འགན་ད��་ �ས་ཚ�་ཁར་འབད་བ�ག་དགོ།
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༦༦༽ལས་��་ཚ�ས་�ང་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མ� ལས་��ར�ར�ག� ��་�ས་དང་ཐབས་ཤ�་ ད�ལས་ ལམ་�ོན་བཟང་པོ་�་ ཆ་མཉམ་ བཅའ་��ས་དང་
འ��་དགོ་ ད�ཡང་ མ་འོངས་པ་�་��ས་དང་བ�ན་པའ� ལས་�ངས་སོ་སོའི་བར་ན་ འ�་བ�ན་མ་བཟོ་ཡོད་མ�ཉོགས་བཤད་བཀག་ཐབས་����་�།
ལས་ཁུངས་ནང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ ངོ ་ཚབ་ཚུ་གི་ འགན་འཁུ ར་དང་ འགན་ཁྲི།
༦༧༽ ལྷ ན་ཁག་དང་ ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་ལས་ཕར་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་ ངོ ་ཚབ་ཚུ་གི་ལཱ་འགན་དེ་ རང་སོའི ་ལྷ ན་ཁག་དང་ ལས་ཁུངས་ནང་ མཉམ་
ལས་ཚོགས་སྡེ ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི ་ ལས་རིགས་ཚུ་གི་ འགན་ཁུར་འབག་དགོ །
༦༨༽ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ ངོ ་ཚབ་དེ་ ཁོ ་གིས་བཅའ་མར་གཏོ གས་ཏེ་ཡོད་པའི ་ ལས་སྡེ ་གིས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཐབས་བརྒྱུད་ དེ་ལས་
ལམ་སྟོན་བཟོ ་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ རང་སོའི ་ལྷ ན་ཁག་དང་ ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ནང་ལུ་ ཡར་དྲག་དང་འགོ ་འདྲེན་འཐབ་མི་གི་ངོ་ཚབ་ཨིན།
༦༩༽མཉམ་ལས་ཚ�ས་�ེའི་ངོ་ཚབ་གིས་�ངོ ་ཁག་མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དང་ ལས་�ངས་ཁག་གི་འ�ས་མ��་ག�བར་ན་ འ��་གཏོ གས་
ལ�ས་ཤོམ་འབད་ན�ག�མ་ཚད་པར་ �ོང་ཁག་གི་གནས་ཚད་ནང་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ཡར་�ས་བཏང་ནིའི་དམ�ས་དོན་གཙ�བོ་བསྐྱེད་མི་ཅ�་ཨ�།
༧༠༽ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ རང་སོའི ་ལྷ ན་ཁག་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་དང་འབྲེལ་བའི ་ སྲིད་བྱུས་དང་ འགོ ་འདྲེན་
ཐབས་བརྒྱུད་དང་ ཁྲིམས་དོན་གྱི་ལས་རིགས་ག་ཅི་ར་འཐོ ན་རུང་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་ཐོ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན་དང་ ཐེ ད་ཀར་དུ་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ །
༧༡༽ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་ཐོ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན་དང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཐོག་ལས་ ཁོ ང་གི་སྡེ ་ཚན་ནང་འཁོ ད་ མཉམ་
ལས་ཚོགས་སྡེ ་ ལེ གས་བཅོས་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ དེ་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ པ་ཚུ་ སོ ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལས་ཁུངས་
དང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཐོག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ །
༧༢༽ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ངོ་ཚབ་ཀྱི་ལས་རིགས་ཚུ་ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ངོ ས་ལེན་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁོ ་གི་འགན་དབང་འོག་ལུ་ ལས་རིགས་ཚུ་
འབད་དགོ །
༧༣༽ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ མི ་ངོམ་གཞན་ཅིག་ཁོ་གི་ཚབ་བཏོ ན་ཏེ་ ལཱ ་དོན་གཞན་འབད་ནི་དང་ ཞལ་འཛོ མས་ཚུ་གི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོ གས་
བཅུ ག་ནིའི ་འོས་འབབ་ཡོད་རུང་ ལས་��་ཚ�ས་�ང་ད�ག� ངོ་ཚབ་འབད་མ�ཆོག།
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སྡེ ་ཚན་གཉི ས་པཿ མཉམ་ལས་ཚ�ས་���ཐོ་བཀོད།
ལི འུ ་དགུ ་པཿ ཐོ ་བཀོ ད།
�ལ་ཡོངས་གནས་ཚད།
༧༤༽ རྒེད་འོག་དང་ རྫོ ང་ཁག་གི་གནས་ཚད་ནང་ དགོ ས་མཁོ ་ཆ་མཉམ་ཚང་སྟེ་ ཆ་འཇོ ག་གྲུབ་ཚར་བའི ་ཤུལ་ལུ་ འགོ ་བཙུ གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་དང་ སྤྱི ་
མཐུ ན་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་གི་ཐོ་བཀོ ད་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་ཐོ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན་གྱིས་འབད་ནི།
༧༥༽ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལྟེ་བའི ་ཐོ་བཀོ ད་དེ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་ཐོ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན་ལུ་ ཐེ ད་ཀར་དུ་ཕུལ་ཆོག།
�ོང་ཁག་གནས་ཚད།
༧༦༽ རྫོ ང་ཁག་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ཐོ་བཀོ ད་འགོ ་དཔོ ན་དེ་ རྫོ ང་ཁག་གི་གནས་ཚད་ནང་ རྫོ ང་ཁག་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་ ཐོ ་བཀོ ད་འབད་ནིའི ་དབང་ཆ་
ཡོ ད།
༧༧༽འགོ ་བཙུ གས་དང་ ��མ�ན་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ ཚ�ས་པ་ ༢ �ོང་ཁག་མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་འད�ནང་ ཐོ་བཀོད་�་�ལ་བའ�
�བས་ འད�ནང་�་གནས་ཚད་ཚང་ག་ མ་ཚང་ག་ ལ�ས་ཤམོ ་�� �གས་ད�ད་འབད་ནི་དེ་ ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་ ཐོ་བཀོད་��དོན་�་�ལ་དགོཔ་དང་ �་ཡ�་
ད�ཡང་ ས�ཨར་ ��ཤོས༌ཨང༌IIIདང༌CR No.V༼�ར༌�གས༌ཨང༌༌༣པ༌དང༌༥༽འད�ལས༌འཐོབ༌�གས༌ན�
༧༧༽
༧༨༽�ོང༌ཁག༌མཉམ༌ལས་༌ཚ�ས༌���༌ཐོ༌བཀོད༌འགོ༌དཔོན༌��༌
�༌བ༌ར�༌པ༌དང༌བ�ན༌མཉམ༌ལས༌ཚ�ས༌��
ཐོ༌བཀོད༌འགོ༌དཔོན༌�༌ས�ཨར༌ཨང༌བཞ�པ༌(CRNo IV)ཆ༌མཉམ༌བ�ང༌ ད�ལས༌�ངོ ༌ཁག༌མཉམ༌ལས༌ཚ�ས༌�� ཐོ༌བཀོད༌འགོ༌དཔོན༌དང༌
�ོང༌བདག༌�༌ལས༌ཆ༌འཇོག༌�བ༌ཚར༌བཞ�མ༌ལས༌ མཉམ༌ལས༌ཚ�ས༌���ཐོ༌བཀོད༌འགོ༌དཔོན༌�༌�ལ༌དགོ།
��༌འོག༌གནས༌ཚད།
༧༩༽��༌འགོ ༌མཉམ༌ལས༌ཚ�ས༌���ཐོ་བཀོ ད་འགོ ་དཔོ ན་དེ་ རྒེད་འོག་ནང་གི་ ཐོ ་བཀོ ད་ཀྱི་ལས་རིགས་འབད་ནིའི ་ དབང་ཆ་ཡོད།
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༨༠༽��༌འགོ ༌མཉམ༌ལས༌ཚ�ས༌�ེའི་ ཐོ ་བཀོ ད་འགོ ་དཔོ ན་གྱིས་ ཐོ༌བཀོད༌འབད༌ན�ག�དོན༌�༌ �༌ཡ�༌ས�ཨར༌ ཨང་ ༣ (CR No III)བ�ང་�� གནས་
ཚད་�་ �གས་ད�ད་འབད་ད� ��་འགོ ་མཉམ་ལས་ཚ�ས་�� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དང་ ��་འགོ ་ག� �པོ་�་ ཐོ་བཀོད་དོན་�་ �ལ་དགོ།
༨༡༽��་འགོ ་མཉམ་ལས་ཚ�ས་��འད� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�ིས་ �་ཡ�་ལྷོ ད་མི་ཚུ་ �ོང་ཁག་མཉམ་ལས་ཚ�ས་���ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་ ཆ་འཇོག་དང་
�གས་དཔྱ ད་��དོན་�་ �ལ་དགོ།
རྒེད་འོག་མཉམ་ལས་ཚ�ས་�� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དང་ �ོང་ཁག་མཉམ་ལས་ཚ�ས་�� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�� འགན་དབང་དང་ འགན་��
མཉམ་ལས་ཚ�ས་�ེའི་ཐོ་བཀོད་གཙོ ་འཛི ན།
༨༢༽མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ཐོ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན་གྱིས་ འགོ ་བཙུ གས་དང་ སྤྱི ་མཐུ ན་ དེ་ལས་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལྟེ་བ་དང་ སོ ་ནམ་པའི ་སྡེ ་ཚན་ཚུ་གི་ ཐོ ་
བཀོ ད་དང་ ལག་ཁྱེར་ཚུ་གནང་ནི།
༨༣༽མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ཐོ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན་གྱིས་ �ལ་ཡངོ ས་མཉམ་ལས་ཚ�ས་�� གཞི ་བཙུ གས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བཅའ་མར་��་�་ གཏོགས་དགོ།
༨༤༽ �ན་ཁག་དང་ ལས་���་�་ �བ་�ོར་འབད་ན�ག�དོན་�་ ཞལ་འཛ�ས་དང་ འཆར་གཞ���་�་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ལས་�ངས་�་ �བ་�རོ ་
འབད་ན��་ བ�ོན་�གས་��་ན�དང་ �ས་ཚ�་མང་ཤོས་ར་ ལས་��་ཚ�ས་�ང་འད� གཡོག་བཀོལ་བ�ག་ན�
༨༥༽མཉམ་ལས་ཚ�ས་��གོང་འཕ�་དང་ ལས་�ངས་���་�་ �ལ་མ�ན་��་གོ་ལས་�གས་ད�ད་འབད་དགོ།
༨༦༽ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ཐོ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན་གྱིས་ ཐག་བཅད་ན�དང་ མཉམ་�བ་��ཐགོ ་ལས་ �ོས་ཆོད་ ཆ�ས་ཡ�་འད� �ན་ཁག་དང་ ལས་���་དང་
ཅ�་ཁར་ འགོ་འ��་འཐབ་ན�གནས་�བས་དང་ �ལ་ཡོངས་�་ཕན་པའ� མཉམ་ལས་ཚ�ས་���་ �བ་�རོ ་འབད་ན�
༨༧༽མཉམ་ལས་ཚ�ས་��དང་ སོ་ནམ་པའི ་��ཚན་�་ག�དོན་�་ ཐོ་བཀོད་འད��་ ཆ་མཉམ་ �ལ་ཡོངས་གནས་�ད་གཞ�མཛ�་དང་ བ�་དནོ ་འ�ལ་ར�ས་�་
བཅའ་��་དང་ �་གཡོག་བཀོལ་དགོ།
༨༨༽མཉམ་ལས་ཚ�ས་����ོར་ལས་ འ�ལ་འ�ལ་ར་ བ�ར་ཞ�་འབད་ཐགོ ་ལས་ ག�ང་�་ བ�་དནོ ་དང་ ��་�འ�ལམ་�ོན་�་ ལ�་ན�འད� མཉམ་ལས་
ཚོ གས་སྡེ འི ་ཐོ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན་གྱིས་ ཕྱ ག་འགན་ཨ�།
22

�ོང་ཁག་མཉམ་ལས་་ཚ�ས་�ེའི་ཐོ་བཀོ ད་འགོ ་དཔོ ན།
༨༩༽ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ཐོ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན་གྱིས་ བསྐོ་བཞག་གནང་དོ་བཟུ མ་ རྫོ ང་ཁག་འཆར་གཞི ་འགོ ་དཔོ ན་དེ་ རྫོ ང་ཁག་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་ཐོ་
བཀོ ད་འགོ ་དཔོ ན་ཨིནམ་ད་ རྫོ ང་ཁག་གི་གནས་ཚད་ནང་ ཐོ ་བཀོ ད་དང་འབྲེལ་བའི ་ལས་རིགས་ཚུ་ འགོ ་འདྲེན་འཐབ་ནི། ད�འབདཝ་ད་ འ��་ཡོད་��ལས་
སྡ ེ ༼རང་བཞ�་�ར་འ�ང་ཐོན་��་ལས་���འགོ་དཔོན་ ཡང་ན་ གཞན་�ོང་ཁག་ལས་�ངས་འགོ་དཔོན༽�་ག�་ �བ་�རོ ་འབད་དགོ།
༩༠༽�ོང་ཁག་མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�ིས་ ཐོ་བཀོད་��དོན་�་ ཞུ ་ཡིག་ཕུལ་མི་ཚུ་ལས་ �་ཡ�་�་མཉམ་ལས་ཚ�ས་��འབྲི་ཤོག་ ས�ཨར་
ཨང་ CR III ཅན་མ་གིས་ འགོ ་བཙུ གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་ཞུ་ཡིག་ཕཱོམ་དང་ ��མ�ན་ཨ�་པ་ཅ�་ འ��ཤོག་ས�ཨར་ CR ཨང༌༥ཟ�༌�ད༌དགོཔ་
ཨ�མ་ད་ མཉམ་ལས༌ཚ�ས༌��ཐོ༌བཀོད༌འགོ༌དཔོན༌གྱིས་ དགོ ས་མཁོ༌དང༌ བ�ན༌འ��ཤོག༌ཕོམ༌ས�ཨར༌ཕོམ་ ༤ བ�ང་བཞ�མ་ལས་ ཐོ་བཀོད་ལག་འ��་
�ོད་ན�ག�དོན་ལས་ �ལ་དགོ།
༩༡༽མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ག�དོན་�་ ཐོ་བཀོད་དང་ �ོང་ཁག་ནང་ སོ་ནམ་ཚ�་འ��་ ��ཚན་�་ག�དོན་ལས་ �ོང་ཁག་མཉམ་ལས་ཚ�ས་���འགོ་དཔོན་��
ཐོ་བཀོད་ཡིག་ཆ་�་བཞག་ག།ོ
༩༢༽�ོང་ཁག་མཉམ་ལས་ཚ�ས་�� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��ཁ་�ག་ལས་ ཁོང་ག�་ �ོང་ཁག་མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� ར�ར�ནང་ ལོ་བ�ར་བཞ�་�་ �་དང་
�་བ་�་ འཛ�་�ོང་�ལ་དང་མ�ན་ཏོག་ཏོ་��འཐབ་ ད�ལས་ད��ད�ད་ལ�ས་ཤམོ ་འབད་བའ��ལ་�་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་�� ཐོ་བཀོད་འགོདཔོན་�་ �ལ་དགོ།
ད�འབདཝ་ད་ འ��་ཡོད་�� ལས་�ངས་༼རང་བཞ�་�ར་འ�ང་ཐོན་��་ལས་��འགོ་དཔོན་ ཡང་ན་ གཞན་ལས་ཚན་འགོ་དཔོན༽�་ག�་ ད��ད�ད་འབད་
ན�དང་ བདག་འཛ�་འཐབ་ན��་�བ་�རོ ་འབད་དགོ།
༩༣༽�ོང་ཁག་མཉམ་ལས་ཚ�ས་�� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�� མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ལས་ར�་�་ ཡར་�ག་དང་ གོང་འཕ�་བཏང་ན�ག�དོན་ལས་ བ�ོན་
�གས་��་དགོཔ་མ་ཚད་ འ�ས་མ��ས་�གས་དང་ ར�འདོད་ལྟར་ ལག་ལ�་འཐབ་དགོ།
༩༤༽�ོང་ཁག་མཉམ་ལས་ཚ�ས་���ཐོ་བཀོད་དང་ སོ་ནམ་པ་��ཚན་�་ ལས་�ངས་��བར་ན་ ངོས་བ�ན་འགོ་འ��་འཐབ་�� ཡར་�གས་དང་ གོང་འཕ�་
བཏང་ན�ག�འགན་འ�ར་འད� �ོང་ཁག་མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་ ཕོགཔ་ཨ�།
རྒེད་འོག་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ཐོ་བཀོ ད་འགོ ་དཔོ ན་གྱི་ལཱ་འགན།
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༩༥༽��་འོག་བདག་�ོང་འགོ་དཔོན་ད�ག�་ ��་འོག་ར�ར�ནང་�་ ��་འགོ ་མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ཐོ་བཀོད་�་བཞ�་་ན�ཨ�མ་ད་ འ��་ཡོད་��ལས་��ད��
འབད་བ་ཅ�་ ༼རང་བཞ�་�ར་འ�ང་ཐོན་��་�་��་ལས་��དང་ གཞན་��་འོག་ནང་ག�ལས་�ེ༽�་ག� ��་འགོ ་བདག་�ངོ ་འགོ ་དཔོ ན་གྱིས་ ��་འགོ ་
མཉམ་ལས་ཚ�ས་�ེའི་ཐོ་བཀོ ད་་འགོ ་དཔོ ན་གྱིས་ འགན་�ར་�་ ལ�ས་ཤམོ ་སྦེ་འབག་�གས་ན�ག�དོན་ལས་ �བ་�རོ ་འབད་དགོ།
༩༦༽སོ་ནམ་པའི ་ ��ཚན་དང་ འགོ ་བཙུ གས་མཉམ་ལས་ཚ�ས་��གཉ�་�� ཐོ ་བཀོ ད་འབད་ནིའི ་འ��ཤོག་ཕོམ་ནང་ ཨེཕ་ཇ�ཨར་
ཨང༌༡(FGR)དང༌ས�ཨར༌ཨང༌༣(CR III)གོ་ར�་��བ�ང་བཞ�མ་ལས་ ��་འགོ ་མཉམ་ལས་ཚ�ས་���ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ �་ཡ�་�་ལ�་
བཞ�མ་ལས་ �ོང་ཁག་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་�ལ་དགོ།
༩༧༽��་འགོ ་མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ཐོ་བཀོད་འགོ ་དཔོ ན་གྱིས་ �ོང་ཁག་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་ཐོ་བཀོ ད་འགོ ་དཔོ ན་དང་ཅ�་ཁར་འ��་བ་འཐབ་ཐོག་ལས་ སོ་
ནམ་པའི ་��ཚན་དང་ གནས་�ད་གཞ�འཛ�་�ི འཛ�་�ངོ ་དང་ �ས་ཚ�་�ས་མ�ན་��ལམ་�གས་ལྟར་ལག་ལ�་འཐབ་དགོ།
༩༨༽��་འགོ ་མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ཐོ་བཀོད་འགོ ་དཔོ ན་གྱིས་ སོ་ནམ་པའི ་��ཚན་དང་ ��་འགོ ་མཉམ་ལས་ཚ�ས་���་དང་འ��་བའ� �ན་ཐོ་བཞག་ན�
ཨ�མ་ད་ �ན་ཐོ་ད�ག�་ སོ་ནམ་ཚ�་འ��་��ཚན་དང་ གནས་�ད་གཞ�འཛ�་�་ནང་ �ན་ཐོ་བཞག་ན�
༩༩༽��་འགོ ་མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ཐོ་བཀོད་དང་ སོ་ནམ་ཚ�་འ��་��ཚན་ནང་�་ ཡོད་པའ� ལས་�ངས་ཁག་སོ་སོའ�བར་ན་ �་��་དང་ གོང་འཕ�་ ད�
ལས་ཐོ་བཀོད་འབད་ན��་ ��་འགོ ་མཉམ་ལས་ཚ�ས་�ེའི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་གིས་འགོ་འ��་འཐབ་དགོ།
ལ�་༡༠།འགོ ་བཙུ གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ ཐོ ་བཀོ ད་ཀྱི་དགོ ས་མཁོ ་དང་འགོ ་བཙུ གས།
ཐོ་བཀོད་དགོས་མཁོ།
༡༠༠༽སོ་ནམ་པའི ་��ཚན་དང་ མ���ིའགོ ་འདྲེན་ ད�ལས་ ལས་�ངས་གཞན་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ནང་མ�་ཐོ་མ་བཀོ ད་པའ��་གོང་ལས་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་
��ནང་མཁོ་ཆ�བའ� དགོས་མཁོ་�་ ཚང་དགོ།
༡༠༠༡༽མ��ངས་ཡདོ ་མ� འ�ག་མ��ང་ཤསོ ་ མ�ང་ོ ༡༥ ་དང་ བཟའ་ཚང་སོ་སོ་ ༡༥ ཡོད་མ�འད� མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ནང་ �་འབད་ན��་ �ོ་བ་དང་
དང་འདོད་ཡོད་མ�
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༡༠༠༢༽ཡི ག་འདྲ་ ༣ ་འད� �་��ས་ཆ�་མོ་དང་ ཟུ ར་ཁྲིམས་གཉ�་ ཡོངས་�་�བ་ན��དོན་�་ �ལ་དགོ། ༼�་��ས་ཆ�་མོ་དང་ ཟུ ར་��ས་གཉི ས་
མ་དཔ��ར་�གས ༧ པ༽
༡༠༠༣༽ཚ�་འ��་འཆར་གཞ��ོར་ལས་ བད�་�ངས་བཀལ་ན�ག�དོན་�་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་���་ �ོས་འཆར་བཀོད་དགོཔ་ཡང་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་
ཀ༽འ�ས་མ���འ�ན་�� ར�འདོད་ ཡང་ན་ དགོས་འདོད།
ཁ༽ཚ�་འ��་དང་ ཚ�་ལམ་ནང་མཁོ་ཆ�བའ�དཔལ་འ�ོར་��ཚད། ༼ཚ�་འ��་�ང་བ་ག�འཆར་གཞ�འད� �ར་�གས་ ༧ པ་ནང་༽
༡༠༠༤༽བད�་�ངས་��ད�ལ་ཁང་��་�།
༡༠༠༥༽མཉམ་ལས་ཚ�ས་���་ �ངས་བཟང་ན�ག�དོན་ལས་ གཙ�བོ་��ཚན་གཅ�་ ཡ�་ཚང་འཆང་མ�འབད་ ཁོང་ག�འ�ས་མ��་དང་གཅ�་ཁར་འཛ�ས་
ཐོག་ལས་ བཙག་འ�་འབད་དགོ། ཡང་ན་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ལས་ �ག་�གས་�་དགོ་མ�ད�ཡང་ �ར་�གས་ ༡་པ་ནང་འཁོད་དོ་བ�མ།
༡༠༠༦༽ཡ�་ཚང་འཆང་མ�ག�་ ལ�མ་ད་ འགན་�་བཟོ་དགོ་འད�ཡང་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་�� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�� བད�་�ངས་བཟང་�� ཡ�་ཆ�་ནི་
དོན་�་ �ག་�གས་ �ར་�གས་ ༢ ་པ་ནང་འཁོད་དོ་བ�མ་�་དགོ།
ཐོ་བཀོད་�� �བ་འ�ས།
༡༠༡་་ ་ ་ ་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��འད� བཅའ་��ས་དང་ ��ས་ནང་ མ�་ཐོ་བཀོད་ཚར་བཞ�མ་ལས་ ད་�ང་ཚར་ཅ�་བཅའ་��ས་ནང་ བ�ོད་�ན་འབད་
བཞ�མ་ལས་ �ངམ་ཅ�་ ལག་འ��་འད��ོད་འོང་།
༡༠༡.༡༽��ས་ག�ང་ཆ�་མ་ོ དང་ ��ས་�་ ཆ་འཇོག་ ཡང་ན་ ལ�ས་བཅོས་འབད་ན�
༡༠༡.༢༽མཉམ་ལས་ཚ�ས་��འད�གི་མིང་ ག�ང་འ��་��ཐོག་�་ ལག་ལ�་འཐབ་ན�
༡༠༡.༣༽ཁོང་ག� མ�་ཐགོ ་ཁར་ ��ས་སར་��་དགོ་པ་ཅ�་ ��ས་སར་�ལ་ན�
༡༠༡.༤༽འ�ས་མ�དང་ མ����་ ཚ�་དང་འ��་བའ� �་�་��ས་དང་བ�ན་པའ��་འབད་ན�དང་ དང་འདོད་��་བ�ག་ན�
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༡༠༡.༥༽��ཚན་ནང་ འ�ལ་བ�གས་འབད་བའ��བས་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་��འད� གཅ�་བ�ོམས་ ཡང་ན་ བ�ན་བཟོ་ བཟོ་དགོ།
༡༠༡་༦༽མཉམ་འ��་ཚ�ས་��འད� �་བ་ཨ�་པ་ཅ�་ ��མ�ན་ཚ�ས་��ནང་ འ�ལ་བ�གས་འབད་དགོ།མཉམ་འ��་ཚ�ས་��དང་ ��མ�ན་ཚ�ས་��
ཨ�་པ་ཅ�་ ཚ�་��ནང་ འ�ལ་བ�གས་འབད་དགོ།
༡༠༡་༧༽ཕྱི་�ལ་ཁབ་དང་ �ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་�� �ོགས་རམ་དང་ ཞལ་བད�ས་ལེན་པའི ་སྐབས་ ད�ལ��་�ན་ཁག་ལས་གནང་བ་�་དགོ།
༡༠༡་༨༽གཞན་མ�དང་ ཆ་འ�་བའ�དབང་ཚད་དང་�་འགན་བ�ང་བའ��བས་�་ �་��ས་དང་ ཟུ ར་��ས་ནང་འཁོད་ནང་�ངམ་ཅ�་ བདག་དབངའཛ�་
ཆོག།
ལ�་ ༡༡ �་�ོའ�ཐོ་བཀོད།
༡༠༢༽འོག་�་བཀོད་དོ་བ�མ་ �་ཚན་ ༧ པའ�བཅའ་��ས་ལྟར་ ��ས་��ངོས་འཛ�་འབད་ད�ད��ཁ་ ༤ ��་ཏ�ཡོད་མ�ད�ཡང་འགོ ་བཙུ གས་མཉམ་ལས་
ཚོ གས་སྡེ ་ སྤྱི ་མཐུ ན་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལྟེ་བ་ དམི གས་བསལ་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ཚུ་ཨིན།
འགོ ་བཙུ གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ །
༡༠༣༽མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�� འ�ས་ཚབ་འབད་བ�ག་མ�ད� ��་འགོ ་མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དང་ �ོང་ཁག་མཉམ་
ལས་ཚ�ས་��ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་ འགོ ་བཙུ གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ཐོ་བཀོད་��དོན་ལས་ �བ་�ནོ ་འབད་ན�འད� ཁོང་ག� ས་ཁོངས་ནང་་དབང་ཚད་ཡོད།
༡༠༤༽འགོ ་བཙུ གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་འདི་ ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ འ��ཤོག་ཕོམ་ ས�ཨར་ ཨང་ ༣་པ༼�ར་�གས་༣༽(CR NO III)འད�
ལ�་ ༡༡ པ་ཡན་ལག་ ༢ པའ�འོག་�་ བཀོད་ཡོད་མ��་ ཐོ་བཀོད་��དོན་�་ ཚང་དགོཔ་དང་�བ་�ན་དང་འ��་ཡོད་ དབང་ཚད་�་དང་ཅ�་ཁར་ ��་འགོ ་
མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་ ཡ�་ཆ་�་ �ོད་དགོ།
༡༠༥)
སྤྱི ་མཐུ ན་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ །
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༡༡༢༽��མ�ན་ཚ�ས་པའ� ཡ�་ཚང་ག་ཏ�ཡོད་ས་�་ སྤྱི ་མཐུ ན་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ན�འད� �ོང་ཁག་ལས་བ�ད་ད�འོང་དགོཔ་ཨ�མ་ད་
��མ�ན་ཚ�ས་པའ���འཛ�་��འ��ཤོག་ཕོམ་
ས�ཨར་ཨང་
༥
(CR
No
5)འད�བ�ང༌བཞ�མ༌ལས༌�ོང༌ཁག༌མཉམ༌ལས༌ཚ�ས༌��ཐོ༌བཀོད༌འགོ༌དཔོན༌�༌ཡ�༌ཆ༌�༌འ��ཤག
ོ ༌ཕོམ༌ས�ཨར༌ཨང༌༥(CR No V) �ར་�གས་ ༥་པའ�
ནང་བཀོད་དོ་བ�མ་ཡོད་མ�ད� �ལ་དགོ།
༡༡༣༽�ོང་ཁག་མཉམ་ལས་ཚ�ས་�� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ འ��ཤོག་ཕོམ་ ས�ཨར་ཨང་ ༤་ (CR No IV)ཆ་ཚང་འ�བ་ཞ�མ་ལས་ སྤྱི ་མཐུ ན་
མཉམ་ལས་ཚ�ས་�ེའི་�ོས་འཆར་བཀོད་ན�ག�དོན་�་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་���ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་ �ོད་ན�དང་ ད�ལས་དགོས་མཁོ་ཡ�་ཆ་�་ འ��ཤོག་ཕོམ་
ས�ཨར་ཨང་ ༤ (CR No IV)བ�ངས༌མ�ལས༌�ར༌ཐོ༌བཀོད༌ལག༌འ��༌ �༌�ོད༌དགོ།
༡༡༤༽��མ�ན༌མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ཐོ་བཀོ ད་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྫོ ང་ཁག་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་ཐོ་བཀོ ད་འགོ ་དཔོ ན་ལུ་ ཡི ག་ཆ་འབྱོར་བའི ་ཚེས་གྲངས་ལས་
ཉི ནམ་ ༢༥ གི ་ནང་འཁོ ད་འོག་ལུ་བཀོ ད་མི་ལས་རིགས་ཚུ་ མཇུ ག་བསྡ ུ ་དགོཿ
༡༡༤་༡༽ �ོང༌ཁག༌མཉམ༌ལས༌ཚ�ས༌��ཐོ༌བཀོད༌འགོ༌དཔོན༌��༌ ཡ�༌ཆ༌�༌ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་ཐོ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན་ལུ་ ཉི ན་གྲངས་ ༡༥ གི ་ནང་འཁོ ད་
ཕུ ལ་དགོ །
༡༡༤༢༽ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ཐོ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན་གྱིས་ རྫོ ང་ཁག་ལས་འབྱོར་བའི ་ཡིག་ཆ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཡི ག་ཆ་ཚང་མི་ལུ་ ལག་ཁྱེར་དང་ དགོ ས་
མཁོ ་མ་ཚང་མི་ལུ་ སླ ར་ལོག་སྤྲོ ད་དགོ པ་ཚུ་ ཉི ན་གྲངས་ ༡༠ གི ་ནང་འཁོ ད་ རྫོ ང་ཁག་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་ཐོ་བཀོ ད་འགོ ་དཔོ ན་ལུ་ སྤྲོ ད་དགོ །
༡༡༥༽
སྤྱི ་མཐུ ན་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་འད�ཐོ༌བཀོད༌འགོ༌དང༌པ༌འབད༌བཞ�མ༌ལས༌
བ�ར༌གསོ༌འབད༌ན�ལམ༌�གས༌འད�ཡང༌ཁོང༌ག��་གི༌�བ༌འ�ས༌དང༌བ�ན་འབད་ནི།

ཆ༌འཇོག༌ག��ས༌�ན༌འད�ལོ༌ངོ༌༣ཨ�མ༌ད༌

༡༡༦༽��མཐུ ན་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ གོ༌གནས༌བ�ང༌མ�འ�ས༌མ��༌ འགོ ་བཙུ གས་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་གྱངས་ཁ་ལྔ་མན༌ཆད༌ཡོད༌པ༌ཅ�༌ འགོ ་བཙུ གས་
མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་འད���མ�ན༌ཚ�ས༌པ༌བ�མ༌�� �༌འགན༌འབག༌ན�དང༌ ��འཛ�༌�སི ༌�ངོ ༌ཁག༌མཉམ༌ལས༌ཚ�ས༌��ཐོ༌བཀོད༌འགོ༌དཔོན༌ལུ་ ཡི ག་ཐོག་ལུ་
སྙ ན་ཞུ་འབད་ནི་དང་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ཐོ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན་ལུ་�ན༌�༌�ལ༌དགོ།
༡༡༧༽མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ཐོ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན་གྱིས་ རྫོ ང་ཁག་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་ཐོ་བཀོ ད་འགོ ་དཔོ ན་བརྒྱུད་དེ་ སྤྱི ་མཐུ ན་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལུ་
འཐུ ས་མི་གི་གྱངས་ཁ་ཉུང་ཤོས་ག་དེ་ཅིག་དགོ པ་ཨིན་ན་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའི ་ཟླ་ངོ་གཅི ག་གི་ནང་འཁོ ད་སྙན་ཞུ་འབད་ནི། སྤྱི ་མཐུ ན་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་
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གཞི ་བཙུ གས་འབད་ནི་ཨིན་མི་དེ་གིས་ གསལ་བསྒྲགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དགོ ས་མཁོ ་ཚང་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ��མ�ན༌ཚ�ས༌པ༌ག�ཡན༌ལག༌༧༌པའི ༌ལ�༌༢༥༌པའི ་
དགོ ངས་དོན་ལྟར་�མ༌གཏང༌ན�
མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལྟེ་བ།
༡༡༨༽མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལྟེ་བ་ ཐོ ་བཀོ ད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འབྲི་ཤོག་ཕོམ་ ས�ཨར༌ཨང༌༦པ༌(CR No VI)བ�ངས་བཞ�མ་ རྒེད་འོག་དང་རྫོ ང་ཁག་ལུ་བརྒྱུད་
མ་དགོ ་པར་ ཕྲ ངམ་ཕྲང་སར་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ཐོ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན་ལུ་ཕུལ་དགོ ། སྤྱི ་མཐུ ན་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ཡོངས་ཀྱིས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལྟེ་
བའི ་ཐོ་བཀོ ད་དོན་ལུ་ དགོ ས་མཁོ ་ཚུ་ ལྟེ་བ་ལུ་ཕུལ་དགོ པ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ རྒ པོ ་དང་རྫོ ང་བདག་ལས་ ངོ ས་ལེན་རྟགས་དགོ །
༡༡༩༽ཐོ ་བཀོ ད་ཞུ་ཡིག་དང་གཅིག་ཁར་ ཐོ ་བཀོ ད་འབད་ནི་ཨིན་མི་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལྟེ་བ་དང་ སྤྱི ་མཐུ ན་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་བར་ འགན་ཡིག་ཡོད་
པའི ་ འ��ཤོག་ཕོམ་ ས�ཨར་ཨང་ ༧(CR No VIII)བ�ངས་ཏ� ཕུ ལ་དགོཔ་ཨ�།
༡༢༠༽མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ཐོ་བཀོ ད་འགོ ་དཔོ ན་གྱིས་ འ��ཤོག་ ས�ཨར་ཨང་ ༦ པ ༧ པའ��ོར་ཞིནམ་ལས་ ཐོ ་བཀོ ད་འབད་ནི་ཨིན་མི་ མཉམ་ལས་
ཚོ གས་སྡེ ་ལྟེ་བའི ་དགོ ས་མཐོ ་ཚང་མི་ལུ་ ལག་ཁྱེར་དང་ འོ ག་ལུ་བཀོ ད་མི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དགོ ས་མཐོ ་མ་ཚང་མི་ལུ་ ཆ་མེད་གཏང་ནིཿ
༡༢༠༡༽གལ་��་ འ��ཤོག་ཕོམ་འད� ས�ཨར་ཨང་ ༦ པ(CR No VIནང་གི་དགོ ས་མཁོ ་མ་ཚང་བ།
༡༢༠༢༽�་ཚན་ ༡༠་པའ� བཅའ་��ས་ལྟར་ དགོས་མཁོ་མ་ཚང་བ།
༡༢༡༽�ོར་�གས་ཐོབ་པའ� ཉ�མ་ལས་འགོ་བ�ང་�� མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལྟེ་བ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ན�ད�ཡང་ �་འབད་བའ�་�ས་ཚ�་ ཉ�མ་་༢༡ ནང་འཁོད་
ནང་ མ�ག་བ�་དགོ།
དམི གས་བསལ་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ །
༡༢༢༽�་ཚན་ ༡༡ པའ�བཅའ་��ས་དང་འ��་བ་ཅ�་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་���དངུ ལ་ཁང་དང་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་���ཉ�་བཅོལ་ ༢ འད� དམི གས་
བསལ་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ དམི གས་ཡུལ་གཙ�བོ་གཅ�་ཨ�།
༡༢༣༽�་ཚན་ ༡༡ ༼༡༽པའ� བཅའ་��ས་ལྟར་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ད�ལ་ཁང་འད� �་འགོ་བ�གས་ན�ག�དོན་�་ ཆོག་ཐམ་འད� �ལ་ག�ང་ད�ལ་
ལསདབང་འཛ�་ལས་འཐོབ་ན�
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༡༢༤༽�་ཚན་ ༡༡ ༼༢༽པའ�བཅའ་��ས་ལྟར་མཉམ་ལས་ཚ�ས་���ཉ�་བཅོལ་འད� �་འགོ་བ�གས་ན�ག�དོན་�་ �་ག�ཆོག་ཐམ་འད� ད�ལ་��་
�ན་ཁག་ལས་་ལ�་དགོ་ན�དང་ སོ ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལས་�ངས་གཅ�་ཁར་ �ོས་བ�ན་མཛད་དགོ།
༡༢༥༽བཀོད་�ོད་ ཆོག་ཐམ་���ོར་�གས་འད� འ��་ཡོད་�� གནང་བ་�ོད་ཚར་ཞ�མ་ལས་ དམི གས་བསལ་མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ག�་ ��ཤོག་ཕོམ་ ས�
ཨར་ ཨང་ ༣ པ(CR No III) བ�ངས༌བཞ�མ༌ལས༌ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་ཐོ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན་�༌ཐོ༌བཀོད༌��དོན་�༌�ལ༌དགོ།
༡༢༦༽�༌ཡ�༌�ལ༌མ��༌ཐོ༌བཀོད༌��ལག༌འ��༌འད�ཞུ་ཡིག་ལྷོ ད་པའི ༌ཉ�མ༌ལས༌འགོ༌བ�ང༌��མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི་ཐོ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན་གྱིས་
ཡ�༌ཚང༌ག��ས༌ཚ�༌ཉ�མ༌༧ག�ནང༌འཁོད༌སྤྲོ ད་དགོ །
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བམ་ཚན་༣ པ། མཉམ་ལས་ཚ�ས་པའ�ད�ལ་འ��་འཛ�་�ོང་།
ལ�་༡༢ པ། ད�ལ་འ��་འཛ�་�ོང་།

མ་ད�ལ་��འ�ང་�ངས།
༡༢༧༽ བགོ་བཤའ་ག�མ་�།
མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� འ�ས་་མ�ག་ར་ག�་ བགོ་བཤའ�མ་�་དོན་�་ ང�་པར་�་ མ་ད�ལ་ཞལ་འད�ས་འབད་དགོ། བགོ་བཤའ�མ་�་ བ�་
གསོག་འབད་ན�དང་ འ�ས་མ�མ�ངོམ་སོ་སོ་ག�་ ཞལ་འད�ས་འབད་ན��་ ��ཚ�ས་��་�ོས་ཐག་བཅད་ན�དང་ ད�ག��ོར་ལས་ མཉམ་ལས་
ཚ�ས་��� ས་གནས་��ས་�གས་ནང་ ཁ་གསལ་���ད་ད�ཡོད་དགོཔ་ཨ�། ཨ�་�ང་ བཅའ་��ས་�� དོན་ཚན་༢༠ པ་ནང་ བཀོད་ད�ཡོད་དོ་
བ�མ་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ག�་ བགོ་བཤའ་བ�་ཆ་༡༠ ལས་བ�ལ་འཆང་མ�ཆགོ ་ན�དང་ གཞན་འ�ས་མ� མ�ངོམ་སོ་སོ་ག�་ བགོ་བཤའ་�་
ལས་འཆང་མ�ཆགོ །
༡༢༨༽ འ�ས་མ��གོ་གནས་��ར�་འ�ས།
མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ག�་ ཁོང་རའ�འ�ས་མ��་�་ འ�ས་མ��ར�་འ�ས་ལ�་དགོ། འ�ས་མ��གོ་གནས་��ར�་འ�ས་ད� མཉམ་ལས་ཚ�ས་��
ག�་ ཞབས་ཏོག་�ོད་ཡོད་མ�ད��་ ར�་འ�ས་��བ��འཇོག་འབད་དགོཔ་དང་ ལོ་�ར་བཞ�་�་ ��ཚ�ས་��ཞལ་འཛ�ས་�བས་�་ བ�་ལ�་
འབད་དགོ། འ�ས་མ��གོ་གནས་��ར�་འ�ས་ད� མཉམ་ལས་ཚ�ས་�� �ན་�ོང་ག�ཟད་འ�ོ་གཏང་ན�དང་ ལོག་�ོད་མ�ཆོག།
༡༢༩༽ ཉ�་�།
ལག་ལ�་ལ�ས་ཤམོ ་དང་ འཛ�་�ོང་�ལ་�ན་འ�ང་ཐབས་�་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ག�་ ཁོང་རའ��ར་��ས་ནང་ ་ བཀོད་ད�ཡོད་དོ་བ�མ་
ཉ�་�་བཀལ་ན�ག� ལམ་�གས་དགོ།
༡༣༠༽ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ག�་ མ་ད�ལ་ཡོད་མ�་�་བ�་�� བ��་འ�ལ་དང་ ཞལ་འད�ས་ �ོགས་རམ་མ་ད�ལ་དང་ �ོགས་རམ་�་ ��ཁའ�
འ�ང་�ངས་�་ལས་ འཚ�་ཞ�་འབད་ཆགོ ། ཨ�་�ང་ བཅའ་��ས་��དོན་ཚན་༡༨༼༤༽ དང་འ��་ �ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་དང་ ��ཁ་ལས་
མ་ད�ལ་བ�་ལ�་མ་འབད་བའ�ཧ�མ་ ད�ལ་��་�ན་ཁག་ལས་ གནང་བ་�་དགོ།
��་�འ�ལམ་�གས/འཆར་བཀོད།
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༡༣༡༽ ��་ཞ�་འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་ན�དང་ ད�ལ་འ��་འཛ�་�ོང་ལ�ས་ཤོམ་འ�ང་ཐབས་�་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ག�་ ཐོ་བཀོད་གཉ�་ཅནམ་����་
བཀོད་��ས་�གས་དང་འ��་ ��་�འ�ཐོ་ད�་�ན་�ོང་འབད་དགོ།
༡༣༢༽ ��འཛ�་��་ མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་��ངོ་ཚབ་འབད་ད� ��་ཞ�་�བ་པའ� ད�ལ་འ��་��་ཐོ་�་ ��ཚ�ས་�་ གསལ་བཤད་�་དགོ།
༡༣༣༽ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ འ��་ཡོད་ལས་�� �ལ་ག�ང་��་ཞ�་དབང་འཛ�་དང་ ད�ལ་��་�ན་ཁག་�་དང་ �ོས་
བ�ན་འབད་ད� གནས་ཚད་ཅན་�� མཉམ་ལས་ཚ�ས་���ད�ལ་འ��་འཛ�་�ོང་�� ལག་ད�་བཟོ་ཞ�མ་ལས་ བ�མ་��་འབད་དགོ།
ད�ལ་འ��་དབང་ཆ།
༡༣༤༽ ��ཚ�ས་�་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་���དོན་�་ གཤམ་གསལ་�� ད�ལ་འ��་དབང་ཆ་�་དགོ།
༡༣༤.༡༽ ལོ་�ར་�་ག�འཆར་གཞ�དང་ འཆར་ད�ལ་ཆ་འཇོག་འབད་ན�
༡༣༤.༢༽ མ་ད�ལ་བསགས་བཞག་�ོར་ལས་ བཅའ་��ས་��དོན་ཚན་༢༥ དང་འ��་ མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་��་ མ་ད�ལ་
བསགས་བཞག་ད� ལག་ལ�་དང་ འཛ�་�ོང་ག�དོན་�་ ཆ་འཇོག་འབད་ན�
༡༣༤.༣༽ བཅའ་��ས་��དོན་ཚན་༢༥ པ་དང་འ��་ མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་��་ གདམ་ཁ་ཅན་��མ་ད�ལ་ ལག་ལ�་འཐབ་ན�
དང་ ཆ་འཇོག་འབད་ན�
༡༣༤.༤༽ མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་��་ མ་�་བ�ག་བཞག་ག� ལས་འཆར་�ོར་ �ོས་འཆར་�ལ་མ� ཆ་འཇོག་འབད་ན�
༡༣༥.༥༽
�ག་ཐ�ས་ང�་བཏ�་�་ མ་�་ཞལ་འད�ས་��ད�ལ་��་དང་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་���ཐནོ ་��་དང་ ཞབས་ཏོག་ག�
�བས་འཛ�་འབད་ཡདོ ་མ�ག� ད�ལ་ཚབ་བ�མ་�� འ�ས་མ��་�་ �ོད་ན�ག��ོས་བ�ར་དང་ ཆ་འཇོག་འབད་ན�
༡༣༥༽ མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་�་ གཤམ་འཁོད་�� ད�ལ་འ��་དབང་ཆ་�་དགོ།
༡༣༥.༡༽ ��ཚ�ས་��ཆ་འཇོག་ཐོག་ གདམ་ཁ་ཅན་��མ་ད�ལ་ ལག་ལ�་དང་ ཐོབ་�དོ ་འབད་ན�
༡༣༥.༢༽ ��ཚ�ས་ལས་ ལས་ར�་ཆ་འཇོག་ཐོག་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་����ོང་བ�ར་དང་ ཤ�་ར�་མ་ད�ལ་ལས་ བ�་ཆ་༥༠
ལག་ལ�་དང་ ཐོབ་�དོ ་འབད་ན�
༡༣༥.༣༽ �་��ས་དང་ འ��་ཡོད་མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� ས་གནས་����ས་�གས་ནང་ གཏན་འཁ�་བཟོ་མ� ལག་ལ�་དང་
ཐོབ་�ོད་��ཟད་འ�ོ་ མཐོ་ཚད་�ན་ ཆ་འཇོག་འབད་ན�ག� དབང་ཆ་ཡདོ །
༡༣༥.༤༽ ལས་གཡོགཔ་ག� ད�ལ་ཕགོ ་ ཆ་འཇོག་དང་ གཏན་འཁ�་བཟོ་ན�
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༡༣༦༽ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� འཛ�་�ོང་པ་ག�་ �ར་��ས་ནང་ག���ས་�གས་�ར་ ལས་གཡོགཔ་�་�་ ད�ལ་ཕགོ ་�དོ ་ན�དང་ ལག་ལ�་ཟད་
འ�ོ་�ང་�་�་ �ོད་ན��དབང་ཆ་ཡོད་དགོ།
ལ�་༡༣ པ། ��་ཞ�།
༡༣༧༽ བཅའ་��ས་དང་ འ�ག་ག���་ཞ�་བཅའ་��ས་༢༠༠༦ ཅན་མ་ནང་བཀོད་ཡོད་མ��ར་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� བཀོད་ཚ�ས་དང་ ཡང་ན་
��་ཞ�་ཚ�ས་�ང་ག�་ �ལ་ག�ང་��་ཞ�་དབང་འཛ�་��་ ངོ་�ོར་འབད་ཡོད་མ� �ད་ར�་�ན་པའ� ��་ཞ�་པ་�་ག�་ ལོ་�ར་��་ཞ�་
འབད་�གསཔ་ ང�་བ�ན་བཟོ་དགོ།
༡༣༨༽ ད�ལ་འ��་ལག་ལ�་�� ལོ་བ�ར་��་ཞ�་ང�་བ�ན་བཟོ་ན�� འགན་�ར་ད� མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་དང་ འ��་ཡོད་མཉམ་ལས་ཚ�ས་���
��་ཞ�་དང་ ད�ལ་��་ཚ�ས་�ང་�་ཕོག།
༡༣༩༽ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� ��་ཞ�་དང་ ད�ལ་��་ཚ�ས་�ང་ག�་ ��་ཞ�་དོན་�་ ད�ལ་འ��་ཐོ་ཡ�་�་ �ན་�ོང་�ལ་�ན་ ང�་བ�ན་བཟོ་
དགོ།
༡༤༠༽ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� ད�ལ་འ��་ཐོ་ཡ�་�་ ��་ལོ་མ�ག་བ�་ན�� ཉ�་�ངས་༩༠ ནང་འཁོད་ ��་ཞ�་འབད་དགོ།
༡༤༡༽ ��་ཞ�་ངོ་ཚབ་ལས་��ག�་ ��་ཞ�་���ན་�་�་ མཉམ་འ��་ལས་ཚ�ས་��� ��་ཞ�་མ�ག་བ�་�� �ཝ་༢ ནང་འཁོད་ �ོད་དགོཔ་
དང་ �ན་�འ�འ�་བ�ས་ཅ�་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་ �ལ་དགོ།
༡༤༢༽ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� ��་ཞ�་དང་ ད�ལ་��་ཚ�ས་�ང་ག�་ ��ཚ�ས་�་ ལོ་�ར་��་ཞ�་�ན་�་�ོར་ལས་ བསམ་འཆར་�ལ་དགོ།
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ལ�་༡༤ པ། ད�ལ་འ��་འཛ�་�ོང་�ོང་བ�ར།
༡༤༣༽ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ཐོ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན་ཡིག་ཚང་གིས་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ཚུ་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་གྱི་དོན་ལུ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ ་ལྟེ་བ་དང་གྲོས་
བསྟུན་ཐོག་ལས་ འགོ ་འདྲེན་འཐབ་ནི།
༡༤༤༽ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་ཐོ་བཀོ ད་གཙོ ་འཛི ན་ཡིག་ཚང་གིས་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� ��་ཞ�་ཡར་�ག་གཏང་ན�དང་ �་�ོག་འབད་ད� དགོས་མཁོའ�
�ོང་བ�ར་�་ འགོ་འ��་འཐབ་དགོ།
༡༤༥༽མཉམ་ལས་ཚ�ས་����བ་ད� མཉམ་ལས་ཚ�ས་���་ག� འ�ས་ཚ�ས་མཐོ་ཤོས་ཅ�་ཨ�མ་ལས་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� ལས་གཡོགཔ་དང་
འ�ས་མ��་�་ ད�ལ་འ��་འཛ�་�ངོ ་དང་ ��་�འ��ོང་བ�ར་�་ འགོ་འ��་འཐབ་དགོ།
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མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� གནས་ར�་ནང་ བ�་�ོག།

སྡ ེ ་ཚན་ ༤ པ། མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ འི ་བལྟ ་རྟོག།
ལ�་༡༥ པ། བ�་�ོག།

༡༤༦༽ ��ཚ�ས་�་ གཤམ་གསལ་�� �་�ོག་�ག་འགན་ཡོད་དགོ།
༡༤༦.༡༽ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� འཛ�་�ོང་ག�་ འ�ས་མ��ག་ོ གནས་ནང་ ཉ�ར�་མ�པ་ ང�་བ�ན་བཟོ་ན�
༡༤༦.༢༽ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� ��་�ས་དང་ ལས་ར�་�་ག�་ མ����་ ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ ང�་བ�ན་བཟོ་ན�
༡༤༦.༣༽ ལོ་�ར་�བ་འ�ས་བ�ར་ཞ�་དང་ ��་ཞ�་�ན་�་བ�ར་ཞ�་འབད་ཐོག་ལས་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ག�་ དགོས་དོན་
གཙ�ཅན་ �བ་�གསཔ་ང�་བ�ན་བཟོ་ན�
༡༤༦.༤༽ གོང་བཀོད་�་�་ འབད་ན�དནོ ་�་ ��ཚ�ས་དང་ མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་�་ �ོང་བ�ར་��དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཅ�་ ��ལས་
བ�བ་�་དང་ �ོགས་རམ་འཚ�་ན�
༡༤༧༽
མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་��་ གཤམ་འཁོད་�� �་�ོག་ག��་འགན་�་ བ�ར་�ད་འབད་དགོ།
༡༤༧.༡༽ �ར་��ས་ནང་བཀོད་ཡོདཔ་�ར་ བགོ་བཤའ�མ་�་དང་ འ�ས་མ��གོ་གནས་��ར�་འ�ས་�་ ཞལ་འད�ས་ལ�་ན�དང་
ཐོ་བཀོད་འབད་ན��ལམ་�གས་ �ལ་�ན་བཟོ་བཀོད་འབད་ད� ལག་ལ�་འཐབ་ཐགོ ་ལས་ འ�ས་མ��་ག� ཞལ་འད�ས་
འ�་མཉམ་ང�་བ�ན་བཟོ་དགོ།
༡༤༧.༢༽ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� ལས་ར�ས་��འཕ�་ར�་�་ �ས་ཚ�་ཁར་དང་ དགོས་མཁོ་འ�ང་ཚ� ��ཚ�ས་དང་ འ��་ཡོད་
ལས་�� ཡང་ན་ དབང་འཛ�་པ་�་�་ �ལ་ན�དོན་�་ ལོ་�ར་�བ་འ�ས་�ན་�་ནང་ �ད་�གསཔ་ང�་བ�ན་བཟོ་དགོ།
༡༤༧.༣༽ འ��་ཡོད་ག�ང་ག� ལས་���་དང་ མཉམ་འ��་ཐགོ ་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་���་�་ ��ས་མ�ན་�ོས་�ོན་ཞབས་ཏོག་
ཐོབ་�གསཔ་ ང�་བ�ན་བཟོ་དགོ།
༡༤༧.༤༽ འ�ས་མ��་ག� �ད་འ��་ཁ་�ང་ �་��ས་དང་ ས་གནས་����ས་�གས་ ��ཚ�ས་ཞལ་འཛ�ས་དང་ མདོ་ཆ�་
བཀོད་ཚ�ས་��ཞལ་འཛ�ས་ཐོ་ཡ�་ ད�ལ་འ��་ཐོ་ཡ�་དང་ ལོ་�ར་�ན་�་�་��་པའ� མཉམ་ལས་ཚ�ས་�� ཐོ་
ཡ�་�་ ཉ�་�ང་�ནམ་��བཞག་ན� ང�་བ�ན་བཟོ་དགོ།
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༡༤༧.༥༽
༡༤༧.༦༽
༡༤༧.༧༽
༡༤༧.༨༽
༡༤༧.༩༽

�ས་�ན་�་ ཚ�ས་�ང་དང་ ལས་གཡོགཔ་འཛ�་�ོང་ནང་ �་�ོག་འབད་ཐོག་ལས་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་���འཛ�་�ངོ ་�ལ་
�ན་ ང�་བ�ན་བཟོ་དགོ།
འ�ས་མ��་�་ ཚ�ས་�ན་�ར་ན�ག� ཐོབ་དབང་ འ�་མཉམ་ཡོདཔ་ ང�་བ�ན་བཟོ་དགོ།
བཙག་འ�འ��་ར�་དང་ �བ་འ�ས་�་ �ས་ཐོག་�་ �་�ོག་འབད་དགོ།
འ��་ཡོད་འ�ས་མ��་ག�་ འོས་འབབ་�ན་པའ� �ོང་བ�ར་ཐོབ་�གསཔ་ ང�་བ�ན་བཟོ་དགོ།
འ�ས་མ��་�་ �ན་མོང་ག�ཁ�ཕན་འོང་ཐབས་�་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��ག�་ ད�ལ་འ��་འཛ�་�ོང་ག��་�་ �ང་ར�་
ཐོག་ལས་ འབད་ན�དང་ མཉམ་ལས་ཚ�ས་��� འཐོན་བ��་�་ �ལ་�ན་ཐགོ ་ལས་ �ོད་�གསཔ་ང�་བ�ན་བཟོ་དགོ།

corrected
��་འོག་ག�གནས་ར�་ནང་ �་�ོག།
༡༤༨༽ ��་འོག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ ས་ཁོངས་�་�ོར་དང་ ཡ�་ཆ་བ�ར་ཞ�་ ད�ལས་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ�ལས་��པ་
�་དང་ �ོས་བ�ན་འབད་ཐོག་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མ� སོ་ནམ་ཚ�ས་པ་དང་ གཞ�ར�་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་�་ག�་ �་��ས་ཆ�་མོ་དང་
ས་གནས་����ས་�གས་ དང་ལ�་ཡོད་མ�་�་�ོག་འབད་དགོ།
༡༤༩༽ ��་འོག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་�་ག�་ ལོ་བ�ར་��་ཞ�་�ན་�་ད� �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་
ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དང་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ལས་��པ་�་�་ �ལ་�གསཔ་ང�་བ�ན་བཟོ་དགོ།
༡༥༠༽ ��་འགོ་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ འ��་ཡོད་�ོང་ཁག་ལས་���་ག�་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་�་�་ དགོས་མཁོའ�
�ོགས་རམ་�ོད་�གསཔ་ ང�་བ�ན་བཟོ་དགོ།
�ོང་ཁག་ག�གནས་ར�་ནང་ �་�ོག།
༡༥༡༽ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ ས་ཁོངས་�་�ོར་དང་ ཡ�་ཆ་བ�ར་ཞ�་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ�ལས་��པ་�་དང་
�ོས་བ�ན་འབད་ཐོག་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མ� སོ་ནམ་ཞ�་པའ���ཚན་དང་ གཞ�ར�་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ག�་ �་��ས་ཆ�་མོ་དང་ ས་
གནས་����ས་�གས་ ལག་ལ�་�་�་�ོག་འབད་དགོ།
༡༥༢༽ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་�་ག�་ ལོ་བ�ར་��་ཞ�་�ན་�་ད� �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་
ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དང་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ལས་��པ་�་�་ �ལ་�གས་ང�་བ�ན་བཟོ་དགོ།
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༡༥༣༽ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ འ��་ཡོད་�ོང་ཁག་ལས་���་ག�་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་�་�་ དགོས་མཁོའ�
�ོགས་རམ་�ོད་�གསཔ་ ང�་བ�ན་བཟོ་དགོ།
�ལ་ཁམས་��གནས་ར�་ནང་ �་�ོག།
༡༥༤༽མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ�ལས་��ཡོངས་�ོགས་ �་�ོག་འབད་ན�ག� འགན་�ར་ཕགོ །
༡༥༥༽ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ འ��་ཡོད་�ན་ཁག་དང་ ལས་���་ག� མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཡར་ས�་དང་ གོང་འཕ�་
���་�་ ལག་ལ�་�་�ོག་འབད་དགོ།
༡༥༦༽ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ �ལ་ཁམས་��གནས་ར�་ནང་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ���ཚ�ས་དང་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་
པའ� ��མ�ན་ཚ�ས་པ་�་དང་ འ��་བ་ཡོད་པའ� ལས་ར�ས་�་�ོག་འབད་ན�ག� འགན་�ར་�ངམ་གཅ�་འབག་དགོ།

36

ལ�་༡༦ པ། མཉམ་འ��་ཚ�ས་��� བཅའ་��ས་དང་ ��ས་�གས་�་ མ་གནས་མ��་བཀག་དམ།
མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་�་�་ བཀག་དམ།
༡༥༧༽བཅའ་��ས་དང་ ��ས་�གས་��དོན་ཚན་�་ཚ�ས་དང་ མ་གནས་མ�མཉམ་འ��་ཚ�ས་���་ གཤམ་འཁོད་�� བཀག་དམ་�་འབད་ན�
༡༥༧.༡༽
མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་གང་�ང་ག�་ བཅའ་��ས་དང་ ��ས་�གས་གང་�ང་དང་ མ་གནས་པ་ཅ�་ མཉམ་འ��་
ཚ�ས་པའ� མ�་གནས་ད� བ�ར་ཞ�་འབད་ད� ��་འོག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�� �ོད་�ོག་ས�་
དགོ། ��་འོག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ �ོད་�ོགས་ས�་མ་�གས་མ� �ོད་གཞ��་ �ོང་ཁག་
མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་ �ལ་དགོཔ་དང་ ཁོ་ག�་ བ�ར་ཞ�་འབད་ཞ�མ་ལས་ �ོད་�ོག་ས�་
དགོ། འད�བ�མ་�� �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ �ོད་�ོགས་ས�་མ་�གས་མ� �ོད་
གཞ��་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་ �ལ་དགོཔ་དང་ ཁོ་ག�་ འ��་ཡོད་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་�་
དང་ལ�་འབད་དགོ།
༡༥༧.༢༽ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་གང་�ང་ག�་ �་��ས་ཆ�་མོ་དང་ ས་གནས་����ས་�གས་�� དོན་ཚན་�་ མ་གནས་པར་
��ས་དང་འགལ་སོང་པ་ཅ�་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དང་ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་
བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ ��ས་�གས་��ལ�་༢༥ པ་ བམ་ཚན་༧ པ་འ�དོན་ཚན་དང་འ��་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ད�
�མ་གཏང་དགོ་པའ� བཀོད་�བ་��་དགོ།
༡༥༧.༣༽ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་གང་�ང་ག�་ ལོ་༢ འ��ཝ་འ��་སར་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་ ལོ་
བ�ར་��་ཞ�་�ན་�་མ་�ལ་བ་ཅ�་ ��ས་�གས་��ལ�་༢༥ པ་ བམ་ཚན་༧ པའ�དོན་ཚན་དང་འ��་ མཉམ་
འ��་ཚ�ས་པ་དེ �མ་གཏང་ན�དང་ ��ས་��འ�ན་སའ� ��ས་�གས་དང་འ��་ ཐོ་བཀོད་ཆ་མ�་གཏང་དགོ།
ལས་��/ལས་ཚ�ས་གཞན་�་ བཀག་དམ།
༡༥༨༽ ལས་��དང་ ལས་ཚ�ས་ག་ར་འབད་�ང་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དང་གཅ�་ཁར་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ཟ�་ ཐོ་བཀོད་མ་
�བ་�ན་ ལས་��དང་ ལས་ཚ�ས་��མ�་�་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ཟ�་ བ�གས་མ�ཆགོ ། དོན་ཚན་ད��་ མ་གནས་མ� ལས་��དང་ ལས་
ཚ�ས་�་ ཉ�་�་ད�ལ་�མ་༡༠,༠༠༠ བཀལ་ན�དང་ ད�ནང་ འ��་གཏོགས་འབད་མ��་ �ཝ་༣ དང་༦ ག�བར་ན་ བཙ�་��ས་ཕོག།
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བམ་ཚན་༥ པ། མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ��ཚན་ གཅ�་བ�ོམས་དང་ མཉམ་��།
ལ�་༡༧ པ། མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ��ཚན་བཟོ་ན�� �ད་ཚད་དང་ �་ར�།
༡༥༩༽ གཤམ་འཁོད་�� �ད་ཚད་འོག་�་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ��ཚན་བཟོ་�གས།
༡༥༩.༡༽
མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� དམ�ས་དནོ ་དང་ ཞབས་ཏོག་ ཐོན་�ོན་�་ཚ�ས་བཟོ་�གས་པའ� ས་ཁོངས་དགོ།
༡༥༩.༢༽
��ཚན་བཟོ་ཡོད་མ� མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་�་ནང་ ཁ�སང་ཡར་འཕར་��འོས་འབབ་དང་ དངོས་�་མཐོང་�གས་པའ�
དཔལ་འ�ོར་��ཁ�ཕན་དགོ།
༡༥༩.༣༽
��ཚན་བཟོ་ཡོད་མ� མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་�་ནང་ ��་�ང་སོ་སོ་༡༥ ལས་ �ང་ཤོས་འ�ས་མ�༡༥ དགོ།
༡༥༩.༤༽ ��ཚན་བཟོ་ན�� �ོས་འཆར་ད� ��ཚ�ས་��་ ཆ་འཇོག་འབད་ན�དང་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ��ཚ�ས་དང་ ཡང་ན་
��མ�ན་ཚ�ས་པ་ ག་ག�འོག་�་འ�ས་མ�ཨ�་མ�ག�་ ཆ་འཇོག་ག�མཚན་�གས་བཀོད་ན�
མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ��ཚན་བཟོ་ན���་ར�།
༡༦༠༽ གོང་ག� �ད་ཚད་ཚང་མ� མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ག�་ ��ཚན་བཟོ་ན�དོན་�་ གཤམ་འཁོད་�� �་ར�་བ�ར་�དོ ་འབད་དགོ།
༡༦༠.༡༽
འ��་ཡོད་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ��ཚན་འ�ས་མ��་ག�་ ��ཚན་བཟོ་ན�དོན་�་ མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་�་ �ོས་
འཆར་�ལ་དགོ།
༡༦༠.༢༽
མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་��་ ��ཚན་ལག་ལ�་ད��ཞ�་འབད་ད� �བ་�ོན་ངོ་�ོར་�་ ��ཚ�ས་�་�ལ་དགོ།
༡༦༠.༣༽
��ཚ�ས་��་ �ོས་འཆར་ད� ཆ་འཇོག་དང་ ཡང་ན་ ཆ་མ�་གནང་དགོ།
༡༦༡༽ ��ཚ�ས་��ཆ་འཇོག་�བ་པ་ཅ�་ ��ཚན་བཟོ་ཡོད་མ� མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ག�་ གཤམ་འཁོད་���་འབད་དགོ།
༡༦༡.༡༽
��འཛ�་ ��འཛ�་འོགམ་ མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་��འ�ས་མ�དང་ ཚ�ས་�ང་ག�འ�ས་མ��་བ��་པའ� ཡ�་ཚང་འཆང་
མ��་ གདམ་འ�་འབད་དགོ།
༡༦༡.༢༽
�་��ས་དང་ ས་གནས་����ས་�གས་�་བཟོ་དགོ།
༡༦༡.༣༽
��་འགོ ་དང་ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་བ�ད་ད� ཐོ་བཀོད་ལག་��་དོན་�་ �་ཡ�་�ལ་
དགོ།
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༡༦༡.༤༽ ཐོ་བཀོད་�་ཡ�་དང་�གས་ ཆ་འཇོག་བད�་�ོར་�� འ�་བ�ས་ཅ�་�ལ་དགོ།
༡༦༡.༥༽
��ཚ�ས་�� �ོས་ཆོད་ད� མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ��ཚ�ས་དང་ ��མ�ན་ཚ�ས་པ་�་ བ�་�དོ ་འབད་དགོ།
༡༦༢༽ འ��ཤོག་ས�ཨར་ཨང་༨ པ་ད� བཀང་�� ཧ�མའ�མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� མཚན་�གས་དང་བཅས་�ལ་ཐོག་ལས་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ངོ་མ་ག�
ཐོ་བཀོད་ལག་��་ད� �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ�འགོ་དཔོན་བ�ད་ད� མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ�ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་ �ལ་དགོ།
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ལ�་༡༧ པ། མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ གཅ�་བ�ོམས་དང་ མཉམ་��་���ད་ཚད་དང་ �་ར�།
མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� གཅ�་བ�ོམས་དང་ མཉམ་��་���ད་ཚད།
༡༦༣༽ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་༢ དང་ཡང་ན་ ད�ལས་མངམ་གཅ�་ཁར་ བ�ོམ་ན�དང་ མཉམ་��་འབད་ན�ག�དོན་�་ གཤམ་འཁོད་���ད་ཚད་�་ ཚང་
དགོ།
༡༦༣.༡༽
�ན་མོང་�་�ར་པའ� དམ�ས་གཏད་དང་ ཐོན་��་ ཞབས་ཏོག་�་དགོ།
༡༦༣.༢༽ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་�་ གཅ�་བ�ོམས་དང་ མཉམ་��་འབད་ན�དནོ ་�་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ག་ར་ག�་ དང་འདོད་
ཡོད་དགོཔ་དང་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ�བར་ན་ གན་ཡ�་བཟོ་�� ��འཛ�་�་ག�་ མཚན་�གས་བཀོད་དགོ།
༡༦༣.༣༽ གཅ�་བ�ོམས་དང་ མཉམ་��་��གན་ཡ�་ད� ས�ཨར་འ��ཤོག་ཨང་༨ པ་བཀང་ཞ�མ་ལས་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ�
��ཚ�ས་དང་ ��མ�ན་ཚ�ས་པ་ ག་ག��ངས་་�་གཏོགས་མ�ག�་ ཆ་འཇོག་ག�མཚན་�གས་བཀོད་ད� རང་སོ་སོའ� ��
ཚ�ས་��་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ།
མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ�བར་ན་ གཅ�་བ�ོམས་དང་ མཉམ་��་���་ར�།
༡༦༤༽ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་�་ག�་ གཤམ་འཁོད་�ར་�་ �ོས་འཆར་�ལ་དགོ།
༡༦༤.༡༽ འ��་ཡོད་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ�བར་ན་ ཕན་�ན་ཁ�ཕན་��ཐོག་ལས་ མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་དང་ ཡང་ན་ ངོ་ཚབ་�་
ག�་ ཞལ་འཛམས་འཚ�ས་ཏ� གཅ�་བ�ོམས་དང་ མཉམ་��་���ོས་འཆར་�ོར་ལས་ གཅ�་ག�་གཅ�་�་ འ��
བ�ན་འབད་དགོ།
༡༦༤.༢༽ མཉམ་འ��་ཚ�སཔ་�་ག� མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་�་ག�བར་ན་ གཅ�་བ�ོམས་དང་ མཉམ་��་འབད་ན�� ཞལ་འཆམ་
�ང་ཞ�མ་ལས་ བཀོད་ཚ�ས་��་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ གཅ�་བ�ོམས་དང་ མཉམ་��་དོན་�་ རང་སོའ���
ཚ�ས་�་ �ན་�ོན་དང་ �་ཡ�་�ལ་དགོ།
༡༦༤.༣༽ ��ཚ�ས་��་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ གཅ�་བ�ོམས་དང་ མཉམ་��་�� �ོས་འཆར་ད� ཆ་འཇོག་དང་ ཡང་ན་ ཆ་
མ�་གཏང་དགོ།
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༡༦༤.༤༽

འ��་ཡོད་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ��ཚ�ས་��་ གཅ�་བ�ོམས་དང་ མཉམ་��་���སོ ་འཆར་ ཆ་འཇོག་�བ་
ཞ�མ་ལས་ མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་�་ག�་ གཅ�་ཁར་འཛ�ས་ཏ� རང་རང་སོ་སོའ� ��ཚ�ས་�་ག�་ བཀོད་�བ་�ར་
གཅ�་བ�ོམས་དང་ མཉམ་��་��གན་ཡ�་བཟོ་དགོ། གཅ�་བ�ོམས་དང་ མཉམ་��་��གན་ཡ�་ད� རང་སའོ �མཉམ་
འ��་ཚ�ས་པའ� ��འཛ�་��་ མཚན་�གས་བཀོད་དགོ།
༡༦༤.༥༽ གཅ�་བ�ོམས་དང་ མཉམ་��་འབད་ཡོད་མ� མཉམ་འ��་་ཚ�ས་པ་ག�་ མ�་གསརཔ་བཏགས་དགོཔ་དང་།
༡༦༤.༥.༡༽ མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་དང་ ཚ�ས་�ང་ག� འ�ས་མ��་བ��་པའ� ཡ�་ཚང་འཆང་མ��་ གདམ་འ�་འབད་དགོ།
༡༦༤.༥.༢༽ �་��ས་དང་ ས་གནས་����ས་�གས་ བཟོ་དགོ།
༡༦༤.༥.༣༽ ས�ཨར་འ��ཤོག་ཨང་༨ པ་ལག་ལ�་འཐབ་�� ཐོ་བཀོད་ལག་��་��མ་ ཆ་མ�་གཏང་ན�དོན་�་ �་ཡ�་�ལ་དགོ།
༡༦༤.༥.༤༽ ས�ཨར་འ��ཤོག་ཨང་༨ པ་ལག་ལ�་འཐབ་ཞ�མ་ལས་ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་བ�ད་ད�
ཐོ་བཀོད་ལག་��་གསརཔ་དོན་�་ �་བ་�ལ་དགོ།
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བམ་ཚན་༦ པ། མཉམ་འ��་ཚ�ས་����ོད་�ོག་ ནང་འ��་དང་ མ�ན་འ��།
ལ�་༡༩ པ། འ�ས་མ��བར་ན་ �ོད་�ོག་དང་ འཐབ་འཛ�་ག� ནང་འ��་དང་ མ�ན་འ��།
༡༦༥༽ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� འ�ས་མ��་ག�བར་ན་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ��་�ས་དང་ ལག་ལ�་���ོར་ལས་ �ོད་�ོག་འ�ང་ཚ� མདོ་ཆ�་
བཀོད་ཚ�ས་�� ནང་འ��་དང་ མ�ན་འ��་བཟོ་དགོ།
༡༦༦༽ བཀོད་ཚ�ས་��་ �ོད་�ོག་ནང་ བར་�གས་འབད་ད� ནང་འ��་དང་ མ�ན་འ��་འབད་ན�དོན་�་ ཁ��ད་མ་བ�བ་མ�ག�་ མདོ་ཆ�་བཀོད་
ཚ�ས་�� ��འཛ�་�་ �་ཡ�་�ལ་དགོ།
༡༦༧༽ ཁ��ད་མ་བ�བ་མ�ག�་ ��འཛ�་དང་ ཡང་ན་ མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་�་ �་ཡ�་�ལ་ཏ� ཉ�་�ངས་༣༠ ནང་འཁོད་ ལན་གསལ་མ་ཐོབ་པ་ཅ�་
གནད་ནོད་འད�ག��ོར་ལས་ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་ �་བ་འབད་དགོཔ་དང་ ད་�ང་ ཉ�་�ངས་༣༠ ནང་འཁོད་
ལན་གསལ་མ་ཐོབ་པ་ཅ�་ ཁོ་ག�་ �ོད་གཞ�ད� ��ས་��འ�ན་སར་བ�གས་ཆོག།
༡༦༨༽ མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་��་ཡང་ གཤམ་འཁོད་�� གནད་དོན་�་ནང་ �ོད་གཞ��་ ��ས་��འ�ན་སར་ བ�གས་ཆགོ །
༡༦༨.༡༽
�ོད་གཞ�ག�རང་བཞ�་�་ �གས་མ�ན་�� བད�་�ན་ད��ཞ�་��དགོས་མཁོ་འ�ང་ཚ�དང་ ཡང་ན་
༡༦༨.༢༽
བཀོད་ཚ�ས་��་ ནང་འ��་དང་ མ�ན་འ��་ག� ཐག་བཅད་གནང་མ��་ བསམ་པ་མ་�ོགས་པ་ཅ�་ ��ཚན་��་
�ོད་གཞ�ད� ��ས་��འ�ན་སར་ བ�གས་ཆགོ །
༡༦༩༽
བཀོད་ཚ�ས་��་ ནང་འ��་དང་ མ�ན་འ��་འབད་མ�ད� མཐར་འ�ོལ་ཅན་ཅ�་འ�ང་ཚ� ཐག་བཅད་�ང་མ�ད� ཡ�་
ཐོག་གན་�་བཟོ་ཞ�མ་ལས་ འ��་ཡོད་ ��ཚན་དང་ བཀོད་ཚ�ས་འ�ས་མ��་ག� མཚན་�གས་བཀོད་ད� མ་འངོ ས་
�ངས་ག�གས་��དོན་�་ བཀོད་ཚ�ས་��་ �ན་�ངོ ་འབད་དགོ།
ལ�་༢༠ པ། ��ཚན་��འ�ས་མ�དང་ ཡ�་ཚང་འཆང་མ�བར་ན་ འ�ང་མ��ོད་�ོག་ག� ནང་འ��་དང་མ�ན་འ��།
༡༧༠༽ ཁ��ད་མ་བ�བ་མ���ཚན་ ད�ཡང་ འ�ས་མ�མ�ངོ་སོ་སོ་དང་ ཡང་ན་ ཡ�་ཚང་འཆང་མ�ག�་ �ལ་མམ་�� ��ཚ�ས་ནང་ �ོས་བ�ར་གནང་ན�
དོན་�་ ཡ�་ཐགོ ་ལས་ ཉོགས་བཤད་�་བཀོད་ད� ��འཛ�་བ�ད་ད��ལ་དགོཔ་དང་ འ�་བ�ས་ཅ�་ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་
འགོ་དཔོན་�་ཡང་ �ལ་དགོ།
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༡༧༡༽ ��ཚ�ས་��་ �ོས་བ�ར་འབད་ད� འ�ས་མ��་དང་ ཡ�་ཚང་འཆང་མ��་ག�བར་ན་ �ོད་�ོག་ ནང་འ��་དང་ མ�ན་འ��་འབད་ན�དོན་�་
ཚ�ས་�ང་ཅ�་གཞ�བ�གས་འབད་དགོ།
༡༧༢༽ཚ�ས་�ང་ག�་ ནང་འ��་དང་ མ�ན་འ��་འབད་ན�དོན་�་ ཁ��ད་མ་བ�བ་མ���ཚན་�་དང་གཅ�་ཁར་ ལན་ཐ�ས་༢ དང་༣ ��བར་ན་ ཞལ་
འཛ�ས་འཚ�ས་དགོ།
༡༧༣༽ གཤམ་འཁོད་��གནད་དོན་ཐོག་ ཚ�ས་�ང་ག�་ ��ཚ�ས་�་ �ོད་གཞ�ད� ��ས་��འ�ན་སར་ བ�གས་དགོ་པའ� �བ་�ནོ ་འབད་དགོ།
༡༧༣.༡༽ �ོད་གཞ�ག�རང་བཞ�་�་ �གས་མ�ན་�� བད�་�ན་ད��ཞ�་�ི ་དགོས་མཁོ་འ�ང་ཚ�དང་ ཡང་ན་
༡༧༣.༢༽ ཚ�ས་�ང་ག�་ ནང་འ��་དང་ མ�ན་འ��་ག� ཐག་བཅད་གནང་མ��་ བསམ་པ་མ་�ོགས་པ་ཅ�་ ��ཚན་��་ �ོད་
གཞ�ད� ��ས་��འ�ན་སར་ བ�གས་ཆགོ །
༡༧༤༽ཚ�ས་�ང་ག�་ ནང་འ��་དང་ མ�ན་འ��་འབད་མ�ད� མཐར་འ�ོལ་ཅན་ཅ�་འ�ང་ཚ� ཚ�ས་�ང་ལས་�ོས་ཆོད་�ང་མ�ད� ཡ�་ཐོག་གན་�་
བཟོ་ཞ�མ་ལས་ འ��་ཡོད་��ཚན་དང་ ཚ�ས་�ང་ག�འ�ས་མ��་ག� མཚན་�གས་བཀོད་ད� ཐོ་བཀོད་��དོན་�་ གན་�འ�འ�་བ�ས་ཅ�་ �ོང་
ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་ �ལ་དགོ།
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ལ�་༢༡ པ། མཉམ་འ��་ཚ�ས་���བར་�� �ོད་�ོག་�་ ནང་འ��་དང་ མ�ན་འ��།
༡༧༥༽��་འགོ ་དང་ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ འ��་ཡོད་ལས་��དང་ འ��་ཡོད་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ ག་ག�འོག་�་ཨ�་
མ� ��ཚ�ས་དང་ ཡང་ན་ ��མ�ན་ཚ�ས་པ་�་ག�་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ཅ�་ག�་ གཞན་�་ བཤད་མ�ཉགོ ས་བཤད་�་ ཐོས་�གསཔ་
འབད་དགོ།
༡༧༦༽ ཁ��ད་མ་བ�བ་མ� མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ག�་ བཤད་མ�ཉགོ ས་བཤད་�་ ��འཛ�་��་ མཚན་�གས་བཀོད་ཐོག་ལས་ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་
ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་ �ལ་དགོ།
༡༧༧༽�ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ ཉ�་�ངས་༣༠ ནང་འཁོད་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཉོགས་བཤད་�་ དང་ལ�་འབད་
དགོཔ་དང་ ཉ�་�ངས་༣༠ ནང་འཁོད་ ལན་གསལ་མ�་པ་ཅ�་ ཁ��ད་མ་བ�བ་མ� མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ག�་ �ོད་གཞ�ད� ��ས་��འ�ན་
སར་ བ�གས་ཆགོ །
༡༧༨༽ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ གཤམ་འཁོད་��གནད་དོན་ཐོག་ �ོད་གཞ�ད� ��ས་��འ�ན་སར་ བཀལ་ན��ལམ་
�ོན་��་ཆོག།
༡༧༨.༡༽
�ོད་གཞ�ག�རང་བཞ�་�་ �གས་མ�ན་བད�་�ན་ད��ཞ�་�� དགོས་མཁོ་འ�ང་ཚ�དང་ ཡང་ན་
༡༧༨.༢༽ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ ཐག་བཅད་གནང་མ��་ བསམ་པ་མ་�ོགས་པ་ཅ�་ ��ཚན་
��་ �ོད་གཞ�ད� ��ས་��འ�ན་སར་ བ�གས་ཆགོ །
༡༧༩༽ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ ནང་འ��་དང་ མ�ན་འ��་འབད་མ�ད� མཐར་འ�ོལ་ཅན་ཅ�་འ�ང་ཚ� ཐག་བཅད་
�ང་མ�ད� ཡ�་ཐོག་གན་�་བཟོ་ཞ�མ་ལས་ འ��་ཡོད་ ��ཚན་དང་ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ མཚན་�གས་
བཀོད་ད� གན་�་ག� འ�་བ�ས་ར�ར�བཞ�་ གཤམ་འཁོད་�་�་གཏང་དགོ།
༡༧༩.༡༽
མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�།
༡༧༩.༢༽ �ོང་ཁག་��ས་��འ�ན་ས་�། འ��་བ་ཡོད་ཚ�
༡༧༩.༣༽ �ོང་ཁག་བདག་�ོང་�།
༡༧༩.༤༽ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ��མ�ན་ཚ�ས་པ་�། འ��་བ་ཡོད་ཚ�
༡༧༩.༥༽ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ���ཚ�ས་�།
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ལ�༢༢ པ། མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་དང་ གཞན་ལས་ཚ�ས་དང་ ཡང་ན་ ག�ག་���བར་�� �ོད་�ོག་�་ ནང་འ��་དང་ མ�ན་འ��།
༡༨༠༽ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ཅ�་ག�་ �ོང་ཁག་ག� དབང་ཚད་�བ་ཁོངས་གནས་ནང་�ད་
ཡོད་མ� ལས་ཚ�ས་དང་ ཡང་ན་ ག�ག་��གང་�ང་�་ བཤད་མ�ཉགོ ས་བཤད་ད� ཐོས་�གསཔ་��འབད་དགོ།
༡༨༡༽ ཉ�་�ངས་༣༠ ནང་འཁོད་ ཉོགས་བཤད་འད��་ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ལས་ ལན་གསལ་མ�་པ་ཅ�་ ཁ��ད་མ་
བ�བ་མ� མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ག�་ �ོང་ཁག་དང་ ཡང་ན་ �ང་ཁག་ག་��འོག་�་ཆགས་ཡོད་མ�ག� ��ས་��འ�ན་སར་ �ོད་གཞ�བ�གས་
ཆོག།
༡༨༢༽ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ གཤམ་འཁོད་��གནོད་དོན་ཐོག་ �ོད་གཞ��་ ��ས་��འ�ན་སར་ བ�གས་ཆགོ ་
པའ� �བ་�ནོ ་འབད་དགོ།
༡༨༢.༡༽
�ོད་གཞ�ག�རང་བཞ�་�་ �གས་མ�ན་བད�་�ན་ད��ཞ�་�ི ་དགོས་མཁོ་འ�ང་ཚ�དང་ ཡང་ན་
༡༨༢.༢༽ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ ནང་འ��་དང་ མ�ན་འ��་གནང་མ��་ བསམ་པ་མ་
�ོགས་པ་ཅ�་ འ��་ཡོད་��ཚན་��་ �ོད་གཞ�ད� ��ས་��འ�ན་སར་བ�གས་ཆོག།
༡༨༣༽ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ ནང་འ��་དང་ མ�ན་འ��་འབད་མ�ད� མཐར་འ�ོལ་ཅན་ཅ�་འ�ང་ཚ� ཐག་བཅད་
�ང་མ�ད� ཡ�་ཐོག་གན་�་བཟོ་ཞ�མ་ལས་ འ��་ཡོད་ ��ཚན་དང་ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ�ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ མཚན་�གས་
བཀོད་ད� གན་�་ག� འ�་བ�ས་ར�ར�བཞ�་ གཤམ་འཁོད་�་�་གཏང་དགོ།
༡༨༣.༡༽
མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�།
༡༨༣.༢༽ �ོང་ཁག་��ས་��འ�ན་ས་�།
༡༨༣.༣༽ �ོང་ཁག་བདག་�ོང་�།
༡༨༣.༤༽ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ��མ�ན་ཚ�ས་པ་�། འ��་བ་ཡོད་ཚ�
༡༨༣.༥༽
མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ��ཚ�ས་�། འ��་བ་ཡོད་ཚ�
༡༨༤༽ རྩོ ད་�ོག་ད� མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་དང་ �ལ་ཡོངས་ལས་ཚ�ས་དང་ ཡང་ན་ ག�ག་��བར་ན་ཨ�་པ་ཅ�་ �ོད་གཞ�ད� �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་
ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་ བ�གས་དགོ། འད�བ�མ་མའ��དོ ་གཞ��བས་ འ��་བ་ཡོད་པ་ཅ�་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ��ཚ�ས་
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��་ འ��་གཏོགས་ཡོད་མ� མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ ད�ཡང་ གཞ�ར�་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་དང་ ཡང་ན་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ��མ�ན་
ཚ�ས་པ་ག་འབད་�ང་ ད�ག�ངོ་ཚབ་འབད་དགོ།
༡༨༥༽ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ ལག་ལ�་�ང་ཚ� མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ��ཚ�ས་དང་ མཉམ་འ��་ཐགོ ་ ཁ��ད་མ་
བ�བ་མ� མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་དང་ ལས་ཚ�ས་ ཡང་ན་ ག�ག་���བར་ན་ ནང་འ��་དང་ མ�ན་འ��་འབད་ན� འགོ་བ�གས་དགོ།
༡༨༦༽ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ �ོད་�ོག་ད� ས�་མ་�གས་པ་ཅ�་ བད�་�ན་��ན�དོན་�་ �ོད་གཞ�ད� ��ས་��འ�ན་སར་
��་དགོ།
༡༨༧༽ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ ནང་འ��་དང་ མ�ན་འ��་འབད་མ�ད� མཐར་འ�ོལ་ཅན་ཅ�་འ�ང་ཚ� ཐག་བཅད་
�ང་མ�ད� ཡ�་ཐོག་གན་�་བཟོ་ཞ�མ་ལས་ འ��་ཡོད་ ��ཚན་དང་ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ�ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ མཚན་�གས་
བཀོད་ད� གན་�་ག� འ�་བ�ས་�་ འ��་ཡོད་ལས་��དང་ ལས་ཚ�ས་�་�་གཏང་དགོ།
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བམ་ཚན་༤ པ། མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ �མ་བཤ�་དང་ མ་�་�་�ོང་།
ཁས་�ངས་���མ་བཤ�།
༡༨༨༽ གཞ�ར�་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་དང་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ��མ�ན་ཚ�ས་པ་དང་ ཡང་ན་ ��ཚ�ས་��་ གཤམ་འཁོད་��གནོད་དོན་ཐོག་
ཁས་�ངས་�ོ་ལས་ �མ་གཏང་ཆགོ །
༡༨༨.༡༽
མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ག�་ འད�ག�་ དགོས་དོན་དང་ དམ�ས་དནོ ་�་ བ�བས་ཚར་མ�
༡༨༨.༢༽
མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་�་ �་ལ�་མ�་ན�དང་ �་ལ�་�ོད་མ�ལས་ �་ལ�་ཉོགས་མ�་ལག་��་ཐོབ་ཡོད་མ�
༡༨༨.༣༽
འད�ག��་དངོས་ག་ར་ བཙ�་���་མ�་བཟོ་ཚར་མ�
༡༨༨.༤༽ བཅའ་��ས་�� དོན་ཚན་༢༥ པ་དང་འ��་ མ་ད�ལ་བསག་བཞགས་ད� �ོད་ཚར་མ�
༡༨༨.༤༽ ��ཚ�ས་ནང་ འ�ས་མ�ག�མ་ད�་གཉ�་��་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ �མ་བཤ�་ག�དོན་�་ ཚ�ས་�ན་�ར་ཡོད་མ�
༡༨༩༽ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ ཁས་�ངས་ཐོག་ �མ་བཤ�་དོན་�་ གཤམ་འཁོད་���་ར�་�ར་ ལག་ལ�་འཐབ་དགོ།
༡༨༩.༡༽
མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་��་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ �མ་བཤ�་ག�དོན་�་ ��ཚ�ས་�་ �ོས་འཆར་�ལ་དགོ།
༡༨༩.༢༽
འ�ས་མ�ག�མ་ད�་གཉ�་��་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ �མ་བཤ�་ག��ོས་འཆར་�་ མོས་མ�ན་འ�ང་པ་ཅ�་ ��
ཚ�ས་��་ �ོས་འཆར་ད� ཆ་འཇོག་འབད་དགོ།
༡༨༩.༣༽
མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་��་ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་བ�ད་ད� �མ་བཤ�་ག�དོན་�་
མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་ �་ཡ�་�ལ་དགོ།
༡༨༩.༤༽ ��འཛ�་དང་ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་ལག་��་
ཆ་མ�་གཏང་ན��དོན་�་ ��ས་��འ�ན་སར་ མཉམ་འ��་�་ཡ�་�ལ་དགོ།
དབང་མ�་��ཐོག་ལས་�མ་བཤ�།
༡༩༠༽ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ད� གཤམ་འཁོད་གནད་དོན་ཐོག་དབང་མ�་��ཐོག་ལས་ �མ་བཤ�་གཏང་དགོ།
༡༩༠.༡༽
མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ག�་ ཚ�ས་པའ� དགོས་དོན་དང་ དམ�ས་དོན་ངོ་མ་�་ �བ་མ་�གས་པ་ཅ�།
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༡༩༠.༢༽
༡༩༠.༣༽
༡༩༠.༤༽
༡༩༠.༥༽
༡༩༠.༦༽

མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་�་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་�� གནས་ན�དང་ ལག་ལ�་��དོན་�་ འ�ས་མ��ང་ཤོས་༡༥ མ�་པ་
ཅ�།
མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་�་ �་ལ�་�ོམ་ཡོད་པའ�ཐོག་ཁར་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ག�་ འོང་འབབ་བཟོ་ཐོག་ལས་ �་ལ�་
བཏབ་�གས་ན�� གོ་�བས་མ�་པ་ཅ�།
མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ག�་ ལོ་༢ འ��ཝ་འ��་ས་ དབང་འཛ�་�་ ལོ་བ�ར་��་ཞ�་�ན་�་ �ལ་མ་�གས་པ་ཅ�།
མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ག�་ �་��ས་དང་ ས་གནས་����ས་�གས་ བཅའ་��ས་དང་ ��ས་�གས་�་ མ་གནས་
ཅ�།
མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ག�་ འདས་པའ�ལོ་ངོ་༢ འ��ཝ་འ��་ས་ར་ ��ཚ�ས་��ཞལ་འཛ�ས་མ་འཚ�ས་ཅ�།
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༡༩༡༽ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ དབང་མ�་��ཐོག་ལས་ �མ་བཤ�་ག�དོན་�་ གཤམ་འཁོད་�� �་ར�་དང་ལ�་འབད་དགོ།
༡༩༡.༡༽
�ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ���འཛ�་དང་ མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་
�་ �ཝ་༢ ནང་འཁོད་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� གནས་�ངས་དང་ ལག་ལ�་ཡོད་པའ� བད�་�ངས་བཀལ་དགོ་པའ�
བ�་བ�ལ་འབད་དགོཔ་དང་ འ�་བ�ས་ཅ�་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་ �ལ་དགོ།
༡༩༡.༢༽
�ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ བ�་བ�ལ་འབད་ཡདོ ་མ��་ ��འཛ�་དང་ མདོ་ཆ�་བཀོད་
ཚ�ས་��་ �བ་བ�གས་���ས་�ན་མ་�ོགས་པའ�ཧ�མ་ ལན་གསལ་�ལ་མ་�གས་པ་ཅ�་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ�
ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ �མ་བཤ�་ག�དོན་�་ ཡ��་ཅ�་གཏང་དགོ།
༡༩༡.༣༽
��འཛ�་དང་ མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་��་ �ལ་མམ་���ཝ་༢ ནང་ �ོད་�ོག་མ་ས�་བའ� གནད་དནོ ་དང་ �་ལ�་�་
ཁམས་གཙང་བཟོ་དགོཔ་དང་ ས�ཨར་ཨང༩ པའ�འ��ཤོག་༼ �ར་�གས་༡༡ པ་�ར༽ བཀང་ཞ�མ་ལས་ ཐོ་བཀོད་
ལག་��་ ��་�དོ ་འབད་དགོ།
༡༩༡.༤༽ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ��འཛ�་དང་ མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་��་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ �མ་བཤ�་གཏང་དགོ་པའ�
བཀའ་�་�་ མ་གནས་པར་ ཚ�ས་པ་�མ་བཤ�་གཏང་མ་�གས་པ་ཅ�་ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་
འགོ་དཔོན་��་ ཐོ་བཀོད་ལག་��་ ཆ་མ�་གཏང་ན�དོན་�་ ��ས་��འ�ན་སར་ �་བ་འབད་དགོ།
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ལ�་༢༤ པ། མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� མ་�་�་�ོང་།
༡༩༢༽ གཞ�ར�་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་དང་ ཡང་ན་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ��མ�ན་ཚ�ས་པ་དང་ ��ཚ�ས་�་ གཤམ་འཁོད་�� གནད་དོན་ཐོག་
མ་�་�་�ོང་འབད་བ��འཇོག་འབད་ན�
༡༩༢.༡༽
མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ག�་ �ཝ་༡༢ ནང་འཁོད་ �་ལ�་�ོད་མ��་�་ ཞབས་ཏོག་�་ན�� �ོགས་�བ་ལས་�ག་��
�་ལ�་བསགས་ཡོད་ཚ�
༡༩༢.༢༽ �་ལ�་�ོད་མ��་ག�་ �་ལ�་ལོག་མ་ཐོབ་པའ��ོར་ལས་ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་དང་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ�
ཐོ་བཀོད་འགོད་དཔོན་�་ ཉོགས་བཤད་���་ཡ�་�ལ་ཚ�
༡༩༣༽ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ད� མ་�་�་�ོང་�� གསལ་བ�གས་��དོན་�་ བཤམ་འཁོད་���་ར�་ དང་ལ�་འབད་དགོ།
༡༩༣.༡༽
�ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་དང་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� མདོ་
ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་�་ �་ལ�་མ་�ོད་པའ��ོར་ ��ཚ�ས་ནང་ �ོས་བ�ར་འབད་དགོ་པའ��ོར་ བཀོད་�བ་��་དགོ།
༡༩༣.༢༽ མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་��་ ��ཚ�ས་��་ �ོས་བ�ར་དང་ ད�ལ་འ��་�་ལ�་དང་ �་ལ�་ལོག་མ་�ོད་པའ� བད�་
�ངས་ཐགོ ་ ཚ�ས་�ན་�ར་ན�དོན་�་ �་ལ�་ལོག་མ་�ོད་པའ� གནད་དོན་�ོར་ལས་ ��ཚ�ས་�་�ན་�་ �ལ་དགོ།
༡༩༣.༣༽ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ད� མ་�་�་�ོང་ གསལ་བ�གས་��དོན་�་ ��ཚ�ས་ནང་ཡོད་མ� ག�མ་ད�་གཉ�་��་ མང་
མོས་ཚ�ས་�ན་�ར་དགོཔ་དང་ མདོ་ཆ�་བཀོད་ཚ�ས་��་ མ་�་�་�ོང་ག� �ན་�་�་ ཆ་འཇོག་ག�མཚན་�གས་བཀོད་
དགོ།
༡༩༣.༤༽ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་ག�་ མ་�་�་�ོང་ག�བཅའ་��ས་༡༩༩༩ ཅན་མ་དང་འ��་ �ང་�ོབ་དོན་�་ �་ཡ�་�ལ་ཆོག།
༡༩༣.༥༽
�ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་དང་ ཡང་ན་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ མ་�་�་�ོང་སོང་བའ�
མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་ལག་��་ཆ་མ�་དོན་�་ ��ས་��འ�ན་ས་བ�ད་ད� དང་ལ�་འབད་དགོ།
བམ་ཚན་༨ པ། སོ་ནམ་ཚ�ས་པའ�ཐོ་བཀོད།
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༡༩༤༽ སོ་ནམ་ཚ�ས་པ་ད� གཞ�ར�་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པ་�� ཐོ་བཀོད་འབད་ན�� དགོས་མཁོ་མ་ཚང་ན�དང་ ཁས་�ངས་ཐགོ ་ལས་ ཐོ་བཀོད་མ�འབད་ན�
�� �ོས་ཐག་བཅད་པ་ཅ�་ སོ་ནམ་ཚ�ས་པ་ག�་ གཤམ་འཁོད་��ལ�་�་ནང་ འ��་བཤད་�བ་ཡོད་མ� �ད་ཚད་དང་ �་ར�་�ར་ སོ་ནམ་
ཚ�ས་པ་�� ཐོ་བཀོད་འབད་ཆོག།
༡༩༥༽ བཅའ་��ས་དང་འ��་ སོ་ནམ་ཚ�ས་པ་ད�ནང་ རང་བཞ�་�ར་འ�ང་ཐོན་��་ལས་��དང་ འ��་བ་ཡོད་པའ� ཚ�་ལས་ཅ�་དང་ ད�ལས་མངམ་
ལས་ ཁ�ཕན་འཐོབ་མ� འ�ས་མ�༣ ལས་མ་�ངམ་��དགོ།
ལ�་༢༦ པ། མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� དམ�ས་བསལ་��ཡང་ཆག། ༼འ���ོན༽
འ�ག་ག�བཅའ་��ས་༢༠༠༩ ཅན་མ།
༡༩༦༽ བཅའ་��ས་��་ སོ་ནམ་ཞ�་ཚ�ས་པ་ད� ངོས་ལ�་འབད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཐོ་བཀོད་དོན་�་གོ་�བས་�ོདཔ་ཨ�། ཨ�་�ང་ མཉམ་འ��་
ཚ�ས་པ་དོན་�་ཨ�་མ� བཅའ་��ས་ནང་ཡོད་མ� གཤམ་འཁོད་�� ཐོ་བཀོད་��ཧ�མ་དང་ �ལ་ལས་��དགོས་མཁོ་�་ སོ་ནམ་ཚ�ས་པ་�་ དང་
ལ�་འབད་ན�མ�འོང་། བཅའ་��ས་ནང་�་ཡོད་མ� སོ་ནམ་ཚ�ས་པའ�དོན་�་ དང་ལ�་འབད་མ་ཆོག་མ�དོན་མཚམས་�་ཡང་། ལ�་ ༤ པའ�དནོ ་
ཚན་ ༧ པ་དང་༨ པ། ལ�་ ༥ པའ�དོན་ཚན་ ༡༣ དང་ ༡༤ པ། ལ�་ ༦ པའ�དོན་ཚན་༡༨, ༡༩, ༢༠, ༢༡, ༢༢, ༢༣, ༢༤,
༢༥ པ་�་ཨ�།
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ལ�་༢༧ པ། སོ་ནམ་ཚ�ས་་པའ� ཐོ་བཀོད་འབད་མ�དབང་འཛ�།
༡༩༧༽ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ད� སོ་ནམ་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ཡང་ཨ�་དགོ། མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་
དཔོན་��་ ��་འོག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དང་ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་ སོ་ནམ་ཚ�ས་
པའ� ཐོ་བཀོད་འབད་ན�དོན་�་ དབང་ཚད་�དོ ་དགོ།
༡༩༨༽ བཅའ་ཡ�་ག� བམ་ཚན་༨ པའ�དོན་ཚན་འོག་�་ ཐོ་བཀོད་འབད་མ� སོ་ནམ་ཚ�ས་པ་ད� ��ས་མ�ན་ཚ�ས་པ་ཅ�་ཨ�་དགོ། འད�དང་འ��་
ཐོ་བཀོད་�བ་པའ� སོ་ནམ་ཚ�ས་པ་ད� གཤམ་འཁོད་��དབང་ཚད་�་ �ོདཔ་ཨ�།
༡༩༨.༡༽
སོ་ནམ་ཚ�ས་པའ� �་��ས་དང་ ས་གནས་����ས་�་ ཆ་འཇོག་དང་ བ�ར་བཅོས་འབད་ན�
༡༩༨.༢༽
སོ་ནམ་ཚ�ས་པ་ད�ག� མ�་ག��ལ་ལས་ ཐོ་བཀོད་�བ་ཡོད་ཟ�་བའ�ཚ�་ག�་ �ར་མཆན་བཏགས་ན�
༡༩༨.༣༽
སོ་ནམ་ཚ�ས་པ་ད�ག�མ�་ཐོག་ཁར་ གཞན་��ས་སར་བ�ལ་ན�དང་ གཞན་��་��ཚན་ད� ��ས་སར་བ�ལ་ན�
༡༩༨.༤༽ མ���དང་ འ�ས་མ��མཐའ་དོན་�་ ཚ�ས་པའ�ས་ཁོངས་ནང་ ��ས་མ�ན་ཚ�་འ��་འཐབ་ན�
༡༩༨.༥༽
ད�ལ་��་�ན་ཁག་ལས་ གནང་བ་དང་འ��་ ���ལ་དང་ �ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལས་ �ོགས་རམ་མ་ད�ལ་ ཞལ་
འད�ས་དང་ �ོགས་རམ་�་ ངོས་ལ�་འབད་ན�དང་ ལ�་ན�
༡༩༨.༦༽
�་��ས་ནང་དང་ ས་གནས་����ས་�གས་ནང་ བཀོད་པ་�ར་ དབང་ཚད་དང་ གཞན་འགན་�ར་�་ བ�ར་�དོ ་འབད་
ན�
༡༩༩༽ ཐོ་བཀོད་�བ་པའ� སོ་ནམ་ཚ�ས་པ་ག�་ ཐོ་བཀོད་�བ་ཡོད་ཟ�་མ�ད��ར་མཆན་ད� ཚ�ས་པའ�མ�་ག� མ�ག་�་འ��དགོ། དཔ�་ན་ མ���ས་སོ་
ནམ་ཚ�ས་པ།༼ཐོ་བཀོད་�བ་ཡོད༽ བ�མ།

52

ལ�་༢༨ པ། སོ་ནམ་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་དོན་�་དགོས་མཁོ།
༢༠༠༽ ཐོ་བཀོད་འབད་ན�� དང་འདོད་ཡོད་མ� སོ་ནམ་ཚ�ས་པ་ག�་ �ོང་ཁག་དང་ ��་འགོ ་ག�གནས་ར�་ནང་ འ��་ཡོད་ལས་��དང་ མཉམ་འ��་
ཐོག་ གཤམ་འཁོད་�� ཐོ་བཀོད་��དགོས་མཁོ་�་ཚང་དགོ།
༢༠༠.༡༽
��་འགོ་ག�གནས་ར�་ནང་ འ��་ཡོད་ལས་���དབང་འཛ�་��་ �བ་�ོན་འབད་ཡོད་མ� གཞ���་ཚ�་འ��་འཆར་
གཞ��ོན་དགོ། ༼�ར་�གས་༧ པ་�ར་ གཞ���་ཚ�་འ��་འཆར་གཞ����་བཀོད༽
༢༠༠.༢༽
བཅའ་ཡ�་ནང་ ལམ་�ོན་བཀོད་པ་�ར་ ཡ�་ཐོག་བཀོད་མ� �་��ས་དང་ ས་གནས་����ས་�གས་�་ �ོན་དགོ།
༼�ར་�གས་༡༢ པ་�ར་ �་��ས་དང་ ས་གནས་����ས་�གས་��མ་དཔེ༽
༢༠༠.༣༽
ཡ�་ཚང་འཆང་མ�དང་ ཚ�ས་པའ�འ�ས་མ��་ག� ངོ་�ོད་ལག་��་དང་ མ�་�གས་དང་�གས་པའ� ཐོ་བཀོད། ༼་�ར་
�གས་༡༤ པ་�ར༽
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ལ�་༢༩ པ། སོ་ནམ་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་�་ར�།
༢༠༡༽ ��་འགོ ་ག�གནས་ར�་ནང་ ��་འོག་བདག་�ོང་འགོ་དཔོན་��་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་འབད་ད� སོ་ནམ་ཚ�ས་པ་�་
�ོགས་རམ་དང་ �ད་ཚད་ཚང་མ་ཚང་ག�ད��ཞ�་དང་ �ན་�་ཆ་འཇོག་འབད་ད� �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་ གཏང་
དགོ། �ོང་ཁག་ག�གནས་ར�་ནང་ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ �ད་ཚད་ད��ཞ�་འབད་ན�དང་ �ོང་བདག་དང་
མཉམ་འ��་ཐགོ ་ �ན་�་ཆ་འཇོག་འབད་ད� ཐོ་བཀོད་ཆ་འཇོག་དང་ ཐོ་བཀོད་ལག་��་��དོན་�་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་
�་ གཏང་དགོ།
༢༠༢༽ སོ་ནམ་དང་ ནགས་ཚལ་�ན་ཁག་འོག་ག� སོ་ནམ་ཚ�་འ��་དང་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ�ལས་�ངས་༼ཌ�ཨ�ཨ�་སི༽ �� �ང་�ོགས་ཡ�་
ཚང�་ག�་ ��་འགོ ་�ར་འ�ང་ཐནོ ་��་�་��་ ལས་གཡོགཔ་�་�་ སོ་ནམ་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་�ན་�་ད� སོ་ནམ་ཚ�ས་པའ�ཐོ་བཀོད་འ��
ཤོག་ཨང་ ཨེཕ་ཇ�ཨར་༡ པ་དང་འ��་ �པོ་ཡ�་ཚང་ནང་ ��་འོག་བདག་�ོང་འགོ་དཔོན་�་ �ལ་ན�� ་�ོགས་རམ་འབད་དགོ།
༢༠༣༽ �ད་ཚད་དང་ དགོས་མཁོ་�་ ཚང་པའ��ལ་ལས་ ��་འོག་བདག་�ོང་འགོ་དཔོན་��་ �པོ་ག�་མ�་�གས་བཀོད་ཡོད་མ� ཐོ་བཀོད་འ��ཤོག་ཨང་
ཨེཕ་ཇ�ཨར་༡ པ་ད� འ��་ཡོད་�ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�་ �ལ་དགོ།
༢༠༤༽ �ོང་ཁག་མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་��་ འ��་ཡོད་�ོང་ཁག་ རང་བཞ�་�ང་འ�ང་ཐོན་��་ལས་�� འགོ་འཛ�་དང་ མཉམ་
འ��་འབད་ད� �ོང་བདག་ག� མཚན་�གས་བཀོད་ད� མཚན་�གས་བཀོད་ཡོད་མ� �་ཡ�་ཨང་ས�ཇ�ཨར་༡ པ་ གཞན་ཡ�་ཆ་དང་�གས་ ཐོ་
བཀོད་འགོ་དཔོན་ཡ�་ཚང་�་ �ལ་དགོ།
༢༠༥༽མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ཡ�་ཚང་ག�་ ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་�� མཚན་�གས་དང་ ཐ�་ཡོད་པའ� ཐོ་བཀོད་ལག་��་�ོད་དགོ།
༢༠༦༽ ��་འགོ ་ག�གནས་ར�་ནང་ སོ་ནམ་ཚ�ས་པའ� ཐོ་བཀོད་�� �་འབད་བའ�ཉ�་�ངས་༡༥་ནང་མ�ག་བ�་དགོ། འད�བ�མ་�� �ོང་ཁག་ག�
གནས་ར�་ནང་ �་འབད་བའ�ཉ�་�ངས་༡༥ ནང་འཁོད་དང་ སོ་ནམ་ཚ�་འ��་དང་ མཉམ་འ��་ཚ�ས་པའ�ལས་�ངས་ནང་ �་འབད་བའ�ཉ�་
�ངས་༡༠ ནང་འཁོད་ མ�ག་བ�་དགོ།
༢༠༧༽སོ་ནམ་ཚ�ས་པ་ད� ��་འོག་༢ དང་ད�ལས་�ག་པའ� ��་འོག་སོ་སོ་ལས་ ��ཚན་༢ དང་ད�ལས་མངམ་ག�་ བཟོ་བ་ཅ�་ སོ་ནམ་ཚ�ས་པའ�ཐག་
བཅད་�ར་ གདམ་ཁ་�བ་མ���་འོག་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཆོག།
བམ་ཚན་༩ པ། དོན་ཚན་�་མང་།
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བཟོ་�ན་��བཅའ་ཡ�།
༢༠༨༽ བཅའ་ཡ�་འད�ནང་ �བས་དནོ ་��་ བ�་མཚ�་མ�་ཚ� གཅ�་ཚ�་ནང་ མང་ཚ�་དང་ ཕོ་ར�ས་ནང་ མོ་ར�ས་ཡང་�ད་དགོ།
སོ་སོ་ད��འོས།
༢༠༩༽ བཅའ་ཡ�་ག�ཆ་ཤས་ཅ�་ �་��ས་��དགོངས་དོན་དང་ མ་འ��་བའ� གསལ་བ�གས་འབད་བ་ཅ�་ དོན་ཚན་གཞན་�་ དང་ལ�་འབད་དགོ།
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