
 ད་མེད་ལ་ ག་ ོད་ ེལ་བའི་ ་ ོད་མེད་པར་གཏོང་བའི་བ གས་
གཏམ། 

མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་ཚ གས་ཆེན་༡༩༩༣ལོའི་ ་༡༢པའི་ཚ ས་༢༠་ཉིན་ ི་ ོས་ཆོད་ཨང་ གས་48/104པ་ལས་

 བ་བ གས་ ས།

ཚ གས་ཆེན་ ེང་ ་མི་ཚང་མར་འ ་མཉམ་དང་། བདེ་འཇགས། རང་དབང་། མི་གཤིས་ཆ་ཚང་། རང་བ ི་ ན་

པའི་ཁེ་དབང་དང་དང་ ་དོན་ཚང་མ་ ད་མེད་ལ་ཡོངས་ བ་ ་ ོད་དགོས་པའི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་ཤེས་ ོགས་ ང་བ་

དང་། ཁེ་དབང་དང་ ་དོན་འདི་དག་ ལ་ ིའི་ཡིག་རིགས་ཁག་གི་ནང་བཀོད་ཡོད་ལ།  ལ་ ིའི་ཡིག་རིགས་འདི་དག་ནང་

 ་《འཛམ་ ིང་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་བ གས་གཏམ།》དང་། 《 ི་དམངས་ ི་ཁེ་དབང་དང་ཆབ་ ིད་ཁེ་དབང་ཐད་ ི་ ལ་

 ིའི་མནའ་ཆིངས།》《དཔལ་འ ོར་དང་།  ི་ཚ གས། རིག་གནས་ཁེ་དབང་གི་ ལ་ ིའི་མནའ་འ ེལ་ཆིངས་ཡིག》《 ད་

མེད་ལ་ མ་པ་གང་ ང་གི་མཐོང་ ང་ ེད་པ་གཏན་འགོག་ ་ འི་ ོར་ ི་ ི་ཆིངས》་དང་《ག ག་ བ་ཆེ་བའི་ ིམས་

གཅོད་དང་། མི་ཆོས་ལ་མི་མ ན་པའམ་མི་གཤིས་ལ་བ ས་བཅོས་ ེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ངམ་ཆད་གཅོད་ ོར་གཏན་འགོག་

 ེད་པའི་ ི་ཆིངས།》སོགས་འ ་བ་ཡིན།

《 ད་མེད་ལ་ མ་པ་གང་ ང་གི་མཐོང་ ང་ ེད་པ་གཏན་འགོག་ ་བའི་ ོར་ ི་ ི་ཆིངས་》ནི་ ད་མེད་ལ་

 ག་ གས་ ོད་པ་གཏན་འགོག་ ེད་པར་ཕན་པ་དང་།  ོས་ཆོད་འདརི་འཁོད་པའི《 ད་མེད་ལ་ ག་ ོད་ ེལ་བའི་ ་

 ོད་མེད་པར་གཏོང་བའི་བ གས་གཏམ།》ཞེས་པ་ནི་འཕེལ་རིམ་འདིར་ཁ་ ོན་དང་ གས་ ོན་ ེད་པར་ཕན་པ་ཤེས་

 ོགས་ ང་།  ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ོད་པའི་ ་ ོད་ནི་《 ད་མེད་ ི་གནས་བབ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བའི་ནེ་རོ་པིའི་

 ོན་ཐོན་རང་བཞིན་ ི་འཐབ་ ས》ཞེས་པའི་ནང་གཏན་འཁེལ་ ས་པའི་འ ་མཉམ་དང་། འཕེལ་ ས་དང་ཞི་བདེའི་

བཀག་ ་སོགས་མངོན་འ ར་འ ང་ ེད་ཡིན་པ་དང་།《འཐབ་ ས》འདིས་ ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ་ ོད་ ེལ་བར་ ང་

 ེག་གཏོང་ཐབས་ཆ་ཚང་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ །  ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ོད་པ་ནི་《 ད་མེད་ལ་ མ་པ་

གང་ ང་གི་མཐོང་ ང་ ེད་པ་གཏན་འགོག་ ེད་པའི་ ི་ཆིངས།》གི་བཀག་ ་འ ས་ཚང་ངང་ལག་བ ར་ ེད་པ་ཞིག་



 ང་ཡིན།

གསལ་བ གས་ནང་ ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ེལ་བའི་ ་ ོད་ ིས་ ད་མེད་ ི་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་གཞི་

 འི་རང་དབང་ལ་བཙན་གནོད་བཏང་བ་མ་ཟད།  ད་མེད་ལ་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དེ་དག་ ོད་ ་ཡོད་པའི་རང་

དབང་ལའང་འགོག་ ེན་ནམ་ཁས་ལེན་མ་ ས་པ་རེད།  ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ི་ ་ ོད་ ེལ་བར་ ས་ ན་རིང་པོའི་ ང་

 ོང་དང་ ལ་འདེད་མ་ཐོབ་པར་ངེས་ཟིན་ཟབ་མོ་ཐོབ།  ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ོད་པའི་ ་ ོད་ནི་ལོ་ ས་ཐོག་གི་ཕོ་མོའི་

དབང་ཆ་འ ་མཉམ་མིན་པའི་འ ལེ་བའི་མཚ ན་ ལ་ཞིག་ཡིན་པ་ངོས་འཛ ན་ ང་ལ།  ས་ ན་རིང་པོར་འ ་མཉམ་མིན་

པའི་འ ེལ་བ་དེ་རིགས་ལས་ ེས་པས་ ད་མེད་ལ་ཁ་ལོ་ ར་བའི་གོ་བབ་དང་མཐོང་ ང་ ེད་པའི་ ང་ ལ་ ང་། ད་ ང་

ཁོ་མོ་ཚ འི་འཕེལ་ ས་གང་ལེགས་ལ་བར་ཆད་བཟོས་པ་རེད།  ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ོད་པ་ནི་ ི་ཚ གས་ལམ་ གས་བཙན་

ཤེད་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བཙན་ཤེད་ ིས་ ད་མེད་ མས་ ེས་པར་གཏོགས་པའི་གནས་བབ་ཞིག་བ ན་བཞིན་ཡོད་

པར་ཤེས།  

 ངས་ ང་ཚ གས་ ི་ལ་གཏོགས་པའི་ ད་མེད་དང་།  ལ་ ེས་མི་རིགས་ ད་མེད།  བས་བཅོལ་མེད་པའི་ ད་

མེད།  ད་མེད་གནས་ ོ་བ།  ོང་གསེབ་ ི་ ེ་ ལ་ལམ་ཡང་ན་མཐའ་ ལ་ ་ ོད་པའི་ ད་མེད་དང་། ད ལ་ཕོངས་ ད་

མེད། བ ་ཉར་དང་བཀག་ ིལ་ ས་པའི་ ད་མེད།  ་མོ།  ིས་པ་ ་མོ།  ད་མེད་ ན་པ་དང་ ག་པོའི་གདངོ་ག ག་གི་

གནས་ ལ་འོག་གི་ ད་མེད་སོགས་ ད་མེད་ཚ གས་ ི་ཁ་ཤས་ལ་ ག་ ོད་ ི་གནོད་འཚ ་ཐེབས་ ་བའི་ ོར་ཤ་དམིགས་

བསལ་ ིས་མཉམ་འཇོག་ ེད་དགོས་པ་ ོགས། དཔལ་འ ོར་དང་ ི་ཚ གས་ལས་འཛ ན་ ན་ཚ གས་ ི་༡༩༩༠ལོའི་ ་༥པའི་

ཚ ས་༢༤་ཉིན་ ི་ ོས་ཆོད་ཨང་ གས་1990/15པའི་ ར་བཀོད་ཡིག་ཆ་ཨང་23པའི་ ིམ་ཚང་དང་ ི་ཚ གས་ཐོག་ ད་

མེད་ལ་ ག་ གས་ ོད་པའི་ ང་ ལ་ཡོངས་ བ་ ་གནས་པ་ཁས་ ངས་པ་མ་ཟད། ཡོང་འབབ་དང་།  ལ་རིམ། རིག་

གནས་ ི་ད ེ་མཚམས་མི་འ ེད་པར་ངེས་པར་ ་ཛ་ ག་ཆེ་ཞིང་ཕན་ ས་ ན་པའི་ ས་ཆོད་ཐབས་ཤེས་ ད་ནས་ ང་

 ལ་དེ་རིགས་གཙང་སེལ་ ེད་དགོས།

དཔལ་འ ོར་དང་ ི་ཚ གས་ལས་འཛ ན་ ན་ཚ གས་ ི་༡༩༩༡ལའོི་ ་༥པའི་ཚ ས་༣༠་ཉིན་ ི་ ོས་ཆོད་

ཨང་ གས་1991/18པའི་ ོད་ ། ལས་འཛ ན་ ན་ཚ གས་ ིས་ ལ་ ིའི་ཡིག་རིགས་ ི་ ོམ་གཞི་ཞིག་བཟོ་ འི་ ོས་འགོ་

བཏོན་ནས་ ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ོད་པའི་གནད་དོན་ལ་ ་ ངས་ཡང་དག་འཛ ན་པར་ ིར་ ན་ ས་ལ།  ད་མེད་ལས་



འ ལ་ ིས་མི་ མས་ལ་ ད་མེད་ ི་ ག་ གས་གནད་དོན་ ི་ངོ་བོ་དང་། ཚབས་ཆེའི་རང་བཞིན། ཚད་རིམ་ཐད་ནས་

འདོན་ ེལ་ ས་པའི་ ས་པར་མཉམ་འཇོག་ ེད་དགོས་པ་གསལ་འདེབས་ ས།  ད་མེད་ལ་ ི་ཚ གས་ཐོག་བཅའ་ ིམས་

དང་།  ི་ཚ གས། ཆབ་ ིད། དཔལ་འ ོར་ཐོག་འ ་མཉམ་ ི་གོ་ བས་ ན་ལ།  ག་པར་ ་བ ད་མར་ ང་བའི་ས་གནས་

རང་བཞིན་ ི་ ག་ གས་ ་ ོད་ ིས་ཚ ད་འཛ ན་ཐེབས་བཞིན་པ་མིག་མཐོང་ལག་སོན་ ་ ར།

གོང་གསལ་ ི་གནས་ ལ་ལ་གཞིགས་པ་ལས་ ད་མེད་ ི་ ག་ གས་ ོད་པར་མཚན་ཉིད་ཁ་གསལ་གོ་བདེ་

ཞིག་འཇོག་དགོས།  ད་མེད་ལ་ མ་པ་གང་ ང་གི་ ག་ གས་མཐའ་དག་མེད་པར་བཟོ་ཆེད་ཁེ་དབང་ལག་བ ར་ལ་ཁག་

ཐེག་ ེད་ཆེད།  ལ་ཁབ་ཁག་དང་ ལ་ ིའི་སོ་སོས་རང་ ས་ཅི་ ོགས་ ིས་ ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ོད་པའི་ ་ ོད་གཏན་

འགོག་ ེད་པའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་ ེད་པ་ཡིན། 《 ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ོད་པའི་ ་ ོད་མེད་པར་གཏོང་བའི་

བ གས་གཏམ་》གཟབ་ནན་ ིས་ བ་བ གས་ ས་ལ།  ར་ཐག་གང་ཡོད་ ིས་ ོག་ ེལ་ངང་ ན་ ིས་ཤེས་པ་དང་བ ི་

འཇོག་འཐོབ་པར  ་དགོས།

  དནོ་ཚན་དང་པ།ོ 

《བ གས་གཏམ》འདིའི་དམིགས་ ལ་ནི་ ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ོད་པ་ཞེས་པའི་ཐ་ ད་འདི་ནི་ ད་མེད་ ི་

 ས་སེམས་ལ་གནོད་འཚ ་གཏོང་བའམ་ཆགས་ ེད་ཐད་ལ་གནོད་འཚ ་གཏོང་བ་དང་།  ག་བ ལ་བཟོ་ ིད་པའི་ཕོ་མོའི་

 ད་པར་ ི་ ག་ གས་ ་ ོད་གང་ ང་ཞིག་ཡིན།  དེའི་ནང་འཇིགས་ ལ་ ིས་ ་ ོད་དེ་རིགས་ ེལ་བ་དང་། བཙན་ཤེད་

དམ་རང་ ང་གང་ཤར་ ིས་རང་དབང་བཙན་འ ོག་ ེད་པ་ ད་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ ི་པའི་འཚ ་བ་དང་མི་ ེར་ ི་འཚ ་

བའི་ ོད་ ་ ང་ཡང་ཆོག

 དོན་ཚན་གཉསི་པ། 

 ད་མེད་ ི་ ག་ གས་ ་ ོད་ལ་གཤམ་གསལ་ ི་དོན་ཚན་ཁག་ ད་ཡོད་པ་ལས་གཞན་ཡང་མང་།

         ཀ   ིམ་ཚང་ནང་ ་ ང་བའི་ ས་སེམས་དང་འ ིག་ ོད་ཐད་ ི་ ག་ གས་ ་ ོད། དེའི་ནང་ ་ཉེས་ ང་གཏོང་

བ་དང་།  ིམ་ཚང་ནང་ ་ ིས་པ་ ་མོར་མཚན་མའི་བ ས་བཅོས་ ེད་པ།མནའ་མའི་ ན་ཆ་ལས་བ ངས་པའི་ ག་ གས་



 ི་ ་ ོད། བཟའ་ ར་བཙན་ ིས་འ ིག་ ོད་ ེད་པ། མོ་མཚན་འ ེག་པ།  ད་མེད་ལ་གནོད་པའི་ ོལ་ ན་ ི་གོམས་ ོལ་

གཞན་དག་དང་། བཟའ་ ་མིན་པའི་ ག་ གས་ ི་ ་ ོད། བ ་གཞོག་སོགས་ ི་འ ེལ་ཡོད་ ི་ ག་ གས་ ་ ོད་བཅས་

 ད་ཡོད།

           ཁ   ི་ཚ གས་ཐོག་ ང་བའིི་ ས་སེམས་དང་འ ིག་ ོད་ཐད་ ི་ ག་ གས་ ་ ོད། བཙན་གཡེམ་རང་བཞིན་ ི་

མནར་གཅོད་དང་། འ ིག་ ོད་བཙན་ཤེད། ལས་ཀ་ ེད་ས་དང་།  ོབ་གསོའི་ལས་ ངས་དང་ས་གནས་གཞན་དག་ ་

ཆགས་ ེད་ ་ ོད་དང་། ཟིང་ཆ་ ོང་བ།  ད་མེད་འཚ ང་བ། བཙན་ཤེད་ ིས་ ད་འཚ ང་ ེད་ ་བ ག་པ་སོགས་འ །

             ག     ལ་ཁབ་ ིས་ ས་སེམས་དང་འ ིག་ ོད་ཐད་ ི་ ག་ གས་ ་ ོད་ལ་ས་གནས་གང་ ང་ ་ ང་བ་ ་

ཡན་ ་བཏང་།

དནོ་ཚན་ག མ་པ།

 ད་མེད་ལ་ཆབ་ ིད་དང་། དཔལ་འ ོར།  ི་ཚ གས། རིག་གནས།  ི་དམངས།  བ་ཁོངས་གཞན་དག་ ་འ ོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་གཞི་ འི་རང་དབང་ལོངས་ ་ ོད་ འི་ཁེ་དབང་ཡོད་ལ། འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་ལ་ ང་

 ོང་ཡང་ཐོབ་བཞིན་ཡོད། ཁེ་དབང་དེ་དག་གི་ཁོངས་ ་འ ་བ་གཤམ་ ར།

             ཀ    ཚ ་ ོག་ཁེ་དབང་།

             ཁ    འ ་མཉམ་ ི་ཁེ་དབང་།

             ག    རང་དབང་དང་མི་ ས་བདེ་འཇགས་ ི་ཁེ་དབང་།

             ང      ིམས་ གས་ ི་འ ་མཉམ་ ང་ ོང་ཐོབ་པའི་ཁེ་དབང་།

            ཅ      མ་པ་གང་ ང་གི་མཐོང་ ང་མི་ཐེབས་པའི་ཁེ་དབང་།

           ཆ       ས་སེམས་བདེ་ཐང་ ོགས་ ི་ཚད་གཞི་མཐོ་ཤོས་ ་ ེབས་པར་ཁེ་དབང་།

          ཇ        ང་གཞག་དང་ཕན་ཡོད་ལས་ཀའི་ཆ་ ེན་ཐོབ་པའི་ཁེ་དབང་།

          ཉ       ག ག་ བ་ཆེ་བའི་ ིམས་ཆད་དང་། མི་ཆོས་དང་ ལ་བའམ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བ ས་བཅོས་སམ་ཆད་གཅོད་

 ེད་པ་མི་ཕོག་པའི་ཁེ་དབང་། 



   དོན་ཚན་བཞ་ིཔ། 

 ལ་ཁབ་ཁག་གིས་ ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ོད་པའི་ ་ ོད་ལ་གོམས་ ོལ་དང་།  ོལ་ ན། ཆོས་ གས་ ི་ ་ ེན་

ལ་དམིགས་ནས་གཏན་འགོག་ ེད་འོས་པའི་འགན་འ ི་མི་བ བ་པར་ ང་ ེག་གཏོང་དགོས།  ལ་ཁབ་ཁག་གིས་ ིད་ ས་

འོས་འཚམ་ཞིག་ ད་ནས་ ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ོད་པའི་ ་ ོད་རིགས་གང་མ ོགས་ངང་ ་མེད་ ་གཏོང་དགོས།

            ཀ  《 ད་མེད་ལ་ མ་པ་གང་ ང་གི་མཐོང་ ང་མེད་པར་གཏོང་བའི་ ི་ཆིངས》ལ་ཆོག་མཆན་དང་ཟབ་ གས་

 ས་མེད་མཁན་ ིས་《 ི་ཆིངས།》འདིར་ཟབ་ གས་ ེད་པའམ་ ིར་འ ད་གཏོང་བར་བསམ་ ོ་གཏོང་དགོས།

            ཁ    ད་མེད་ལ་ གས་ གས་ ོད་པ་ ོན་འགོག་ ེད་དགོས།

            ག    ལ་ཁབ་དང་མི་ ེར་ ི་བཙན་གནོད་ ེད་མཁན་ ་ཡིན་ ང་།  ས་ གས་གང་ཡོད་བཏོན་ནས་ ལ་ཁབ་

 ིམས་ གས་ ིས་གཏན་འབེབས་ ས་པའི་ཆད་གཅོད་ ར་ ་ ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ོད་ ར་ ོན་འགོག་དང་། བ ག་

ད ད་ ེད་དགོས།

              ང       ལ་ཁབ་དེ་གས་ ིག་བཟོ་ ས་པའི་བཅའ་ ིམས་དང་། ཉེས་དོན། དམངས་དོན། ངལ་ ོལ།  ིད་འཛ ན་

ཐོག་གི་ཆད་པའི་གཏན་འཁེལ་ ར་ །  ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ི་གནོད་འཚ ་ཕོག་པར་ ེད་པའི་ནོར་འ ལ་ ི་ ་ ོད་ལ་

དག་ཐེར་དང་ཆད་གཅོད་ ེད་དགསོ།  ག་ གས་ ི་ ་ ོད་ཕོག་པའི་ ད་མེད་ལ་ ིམས་འཛ ན་ ིག་གཞི་ལས་མཁོ་འདོན་

 ས་པའི་གོ་ བས་བེད་ ོད་དང་།  ལ་ཁབ་ ི་ ིམས་བཟོའི་གཏན་འཁེལ་ལ་གཞིགས་ནས་གནོད་འཚ ་ཕོག་མཁན་ ད་མེད་

ལ་ ང་གཞག་ ས་ ན་ ི་གསབ་བཅོས་ ་ཐབས་མཁོ་འདོན་ ེད་དགོས།  ལ་ཁབ་ཁག་གིས་ད་ ང་ ད་མེད་ལ་ལམ་

 གས་འདི་དག་ལ་བ ེན་ནས་ཁ་གསབ་ཐོབ་པའི་ཁེ་དབང་ཡོད་པར་ ས་ལོན་ཡོང་བར་ ས།

                ཅ       ལ་ཁབ་ ིས་ ་ ོད་འཆར་གཞི་བཟོས་ནས་ ད་མེད་ལ་ ང་ ོབ་ ེད་པར་ ལ་འདེད་ བ་མིན་

དང་།  མ་པ་གང་ ང་གི་ ག་ གས་གནོད་འཚ ་ཐེབས་མིན། ཡང་ན་ད་ཡོད་ ི་འཆར་གཞིའི་ནང་ ་དེའི་ཐད་ ི་གཏན་

འཁེལ་འགོད་ བ་མིན་ལ་བསམ་གཞིགས་གཏོང་དགོས། དེར་བ ེན་གནས་ ལ་ལ་གཞིགས་ནས་ ད་མེད་ལ་ ག་ གས་

 ོད་པའི་ཐད་ལ་དོ་ ར་ ེད་པའི་ ་འ གས་གཙ ་ ས་པའི་ ིད་ག ང་མིན་པའི་ ་འ གས་ཁ་ཤས་ ིས་མཉམ་ལས་མཁོ་

 ོད་ ེད་ བ་མིན་ལ་ཡང་བསམ་ ོ་གཏོང་དགོས།



             ཆ   ད་མེད་ལ་ མ་པ་གང་ ང་གི་ ག་ གས་ ་ ོད་ ིས་གནོད་འཚ ་མི་ཐེབས་པར་ ལ་འདེད་ ེད་པའི་ ོན་

འགོག་རང་བཞིན་ ི་ ེད་ཐབས་དང་། བཅའ་ ིམས་ ་ཚ གས། ཆབ་ ིད།  ིད་འཛ ན། རིག་གནས་ངོ་བོའི་ཐབས་ལམ་ ་

ཚ གས་འཆར་འགོད་ ེད་དགོས་ལ། བཅའ་ ིམས་དང་།  ིམས་འཛ ན་ལག་བ ར་ ེད་ ངས། དེ་མིན་ཐེ་གཏོགས་ ེད་པའི་

 ་ ོད་ཐད་ཕོ་མོའི་ཚ ར་ ེན་རང་བཞིན་མི་འདང་བས་ ད་མེད་ལ་ཡང་བ ར་གནོད་འཚ ་ཐེབས་ ་འ ག་པའི་གནས་ ལ་

མི་འ ང་བར་ཁག་ཐེག་ ས།

ཇ    ད་ཡོད་ཐོན་ ངས་ ི་ཆོག་འ ས་ བ་ཁོངས་དང་གནས་ ལ་ལ་གཞིགས་ནས་ ལ་ ིའི་མཉམ་ལས་ ི་ ང་

གཞིའི་ ེང་།  ས་ གས་གང་ཡོད་བཏོན་ནས་ ག་ གས་ ད་པའི་ ད་མེད་དང་། དགོས་གལ་ ང་ཚ ་དེའི་ ་ ག་ལ་ཆེད་

དམིགས་ ི་རོགས་ ོར་ཐོབ་པའི་འགན་ལེན་ ས། དཔེར་ན་ ག་ ེས་དང་།  ་ ་འཚ ་ ོང་ལ་རོགས་ལམ།  ན་བཅོས།  ོབ་

 ོན།  ས་ཁམས་བདེ་ ང་།  ི་ཚ གས་ཞབས་ ་དང་།  ིག་བཀོད་དང་ ས་གཞི་སོགས་བདེ་འཇགས་དང་གི་ ས་སེམས་

བདེ་སོས་ལ་ཕན་པའི་འོས་འཚམ་ ི་ ེད་ཐབས་གཞན་དག་ཡོད་ཚད།

            ཉ      ིད་ག ང་གི་ ོན་ ིས་ནོར་ ིད་ ོད་ནས་འདང་ངེས་ ི་ཐོན་ ངས་ ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ེལ་བའི་ ་

 ོད་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་འ ེལ་བའི་ ེད་ ོར་ ོད་དགོས།

            ཏ      ེད་ཐབས་ ད་དེ་ ིད་ ས་ལག་བ ར་འགན་ ར་ ེད་པ་ནི་ ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ེལ་བའི་ ་ ོད་ ོན་

འགོག་དང་། བ ག་ད ད། ཉེས་ཆད་གཅོད་པའི་ ིམས་འཛ ན་མི་ ་དང་ ིད་ག ང་དཔོན་རིགས་ལ་གསོ་ ོང་ ས།

            ཐ    ོབ་གསོའི་ཐད་ ི་ ེད་ཐབས་གཙ ར་ ས་པའི་ ེད་ཐབས་འོས་འཚམ་ ་ཚ གས་ ད་ནས་ཕོ་མོའི་ ་ ོད་དང་

འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ ི་ཚ གས་དང་། རིག་གནས་ ི་མ་ལག་ལ་བ ར་བཅོས་བཏང་ནས་ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་ནམ། མོ་བ ར་ཕོ་

དམན་ ི་བསམ་ ོ། ཕོ་མོ་ ང་གཞིར་ ས་ནས་ ་འ ེགས་ ་ བ་པའི་ ོགས་ ང་ ་བ། གོམས་ ོལ་དང་གོམས་གཤིས་

གཞན་དག་ ་མེད་ ་གཏོང་དགོས།

           ད   ཡོངས་ བ་ ་གནས་པའི་ ད་མེད་ལ་ ེལ་བའི་ ག་ གས་ ི་ ་ ོད་ ་ཚ གས་ལ་དམིགས་ནས་ ལ་འདེད་

གཏོང་དགོས།  ག་པར་ ་ ིམ་ཚང་གི་ ག་ གས་ ་ ོད་ལ་ཞིབ་འ ག་དང་། གཞི་ ངས་ ད་ ིག་ ེད་པ།  ོམ་ ིས་

ད ད་གཞི་ ོགས་བ ིགས་ ེད་དགོས་པར་མ་ཟད།  ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ེལ་བའི་ ་ ོད་ ི་འ ང་ ེན་དང་། ངོ་

བོ། ཚབས་ཆེན་རང་བཞིན། མ ག་འ ས་བཅས་ལ་ཞིབ་འ ག་དང་ ོས་བ ར་ ེད་པར་ ལ་མ་བཏང་ནས་ ད་མེད་ལ་



 ག་ གས་ ོད་པའི་ ་ ོད་ ོན་འགོག་ ེད་ཆེད་ལག་བ ར་ ེད་པའི་ ེད་ཐབས་ ི་ཕན་ ས་རང་བཞིན་ལ་ཞིབ་འ ག་ ་

དགོས།  ཞིབ་འ ག་དེ་རིགས་ ི་ ོམ་ ིས་ད ད་ཡིག་དང་བ ག་ད ད་ ས་པའི་མ ག་འ ས་ བ་བ གས་ ་དགོས།

          ན    ེད་ཐབས་ ད་ནས་ ག་ གས་ ི་གནོད་འཚ ་ཐེབས་ ་བའི་ ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ོད་པའི་ ང་ ལ་མེད་

པར་བཟོ་དགོས།  

          པ   མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་འ ེལ་ཡོད་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཡིག་རིགས་ ི་གཏན་འཁེལ་ལ་བ ི་ ང་ ས་ནས་

 ན་ ་ ོད་ ས།  ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ེལ་བའི་ ་ ོད་དང་ལག་བ ར་ཡིག་ཆ་《བ གས་གཏམ》ནང་གི་ ེད་ཐབས་

ལ་ཕན་པའི་ད ད་གཞིའི་ཡིག་ཆར་འཁོད་དགོས།

             ཕ  ལག་བ ར་ཡིག་ཆ་《བ གས་གཏམ》ནང་འཁོད་པའི་ ་དོན་ལ་ཕན་པའི་ ིག་ ིམས་བཟོ་བར་ ལ་མ་ ས།

             བ  འཛམ་ ིང་ཡོངས་ ི་ ད་མེད་ལས་འ ལ་དང་ ིད་ག ང་མིན་པའི་ ་འ གས་ ིས་ ད་མེད་ལ་ ག་ གས་

 ོད་པའི་གནད་དོན་ཐད་འ ་ཤེས་མཐོར་འདེགས་དང་ ོམ་ ིག་ ེད་པའི་ཐག་གཅོད་ ེད་པའི་ ས་པ་གལ་ཆེན་ཐོན་པར་

ངོས་འཛ ན་ཡང་དག་ ེད་དགོས།

             མ   ད་མེད་ལས་འ ལ་དང་ ིད་ག ང་མ་ཡིན་པའི་ ་འ གས་ ིས་ས་གནས་དང་།  ལ་ཁབ། ས་ཁོངས་རིམ་པ་

ཁག་དང་མཉམ་ལས་ ེལ་བར་ ལ་འདེད་དང་ གས་ ོན་ ས།

            ཙ   ལ་ཁབ་རང་གི་ཁོངས་མི་ཡིན་པའི་ ིད་ག ང་ས་ཁོངས་ ི་ ་འ གས་ ིས་གནས་ ལ་ལ་གཞགིས་ནས་ ད་

མེད་ལ་ ག་ གས་ ོད་པའི་ ་ ོད་ ་མེད་གཏོང་བའི་གནད་དོན་འཆར་འགོད་ནང་ ་ ད་པར་ ེད་དགོས།

དནོ་ཚན་ ་པ།

མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཁབ་མ་ལག་གི་ལས་ ངས་ཁག་དང་ཆེད་དམིགས་ལས་ ངས་ ིས་རང་སོ་སོའི་གཙ ་ ོང་ ེད་

ཁོངས་ ་《བ གས་གཏམ》འདིར་འཁོད་པའི་ཁེ་དབང་དང་དང་ ་དནོ་ཁས་ལེན་དང་མངོན་འ ར་ཡོང་བར་ ལ་འདེད་

གཏོང་དགོས། དམིགས་ ལ་དེ་དག་འ བ་པར་བ བ་དགོས་པ་གཤམ་ ར།

           ཀ   ལ་ ི་དང་ས་ཁོངས་ ི་མཉམ་ལས་ལ་ ལ་འདེད་ ས་ནས་ ག་ གས་ ི་ ་ ོད་གཏན་འགོག་ ་ འི་ས་

ཁོངས་ ི་འཐབ་ ས་དང་། བ ེ་རེས་ ི་ཉམས་ ོང་ཐོག་ནས་ ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ོད་པའི་ ་ ོད་མེད་པར་བཟོ་བའི་



འ ེལ་ཡོད་ ས་གཞི་སོགས་ལ་མ་ད ལ་བ ་ ིག་ ས།

           ཁ  ཚ གས་འ ་དང་ ོས་བ ར་ཚ གས་འ ་ ་ཚ གས་ ོང་འཚ ག་ ས་ནས་ ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ོད་པའི་ ་ ོད་

མེད་པར་བཟོ་བའི་གནད་དོན་ཐད་ ི་ངོས་འཛ ན་མཐོར་འདེགས་ ས།

           ག  མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་མ་ལག་ནང་གི་འ ོ་བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཆིངས་ཡིག་ལས་ ངས་བར་ ི་མ ན་ ོར་

དང་བ ེ་རེས་ལ་ ལ་འདེད་ ས།  ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ོད་པའི་ ་ ོད་ ི་གནད་དོན་ ས་ཆོད་ངང་ཐག་གཅོད་ཡོང་

བར་ ས།

           ང   མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་མ་ལག་གི་ ་འ གས་ཁག་དང་ལས་ ངས་ ིས་ ོམ་ ིག་ ས་པའི་འཛམ་ ིང་གི་

 ི་ཚ གས་གནས་ ལ་ ས་བཀག་ ར་ ན་སེང་ ་བའི་ ི་ཚ གས་འཕེལ་ ོགས་དང་གནད་དོན་ལ་ད ེ་ཞིབ་ ེད་པའི་ནང་

 །  ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ེལ་བའི་ ་ ོད་ ི་འཕེལ་རིམ་ནང་དོན་འ ་བར་ ས།

            ཅ    མཉམ་འ ེལ་ ལ་ཚ གས་ ི་མ་ལག་ ་འ གས་ཁག་དང་ལས་ ངས་བར་མ ན་ ོར་ཡོང་བར་ ལ་མ་

བཏང་།  ག་པར་ ་ ག་ གས་ ི་གནོད་འཚ ་ཐེབས་ ་བའི་ ད་མེད་ ི་ཚ གས་ ི་གཙ ་ ས་པའི་ ད་མེད་ལ་ ག་ གས་

 ེལ་བའི་གནད་དོན་དེ་ལག་ལེན་ ི་ ས་གཞི་ཁག་གི་ནང་ ་འ ་བར་ ེད་དགོས།

              ཆ   ད་མེད་ལ་ ག་ གས་ ེལ་བའི་ ་ ོད་ ོར་ ི་ཚད་གཞིའམ་ལག་དེབ་ ིག་བཟོ་ལ་ ལ་མ་གཏོང་དགོས་

ལ། དེའི་ནང་《བ གས་གཏམ》འདིར་བ ོད་པའི་ ེད་ཐབས་ ་ཚ གས་ཡང་འ ་དགོས།

              ཇ   འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ོར་ ི་ཡིག་རིགས་ལག་ལེན་མཐར་ ིན་བ ར་བའི་འགན་འ ི་ བ་ བས་ ད་མེད་

ལ་ ག་ གས་ ོད་པའི་ ་ ོད་ ོར་ ི་གནད་དོན་མེད་པར་བཟོ་བར་བསམ་གཞིགས་ ེད་དགོས།

            ཉ    ིད་ག ང་མ་ཡིན་པའི་ ་འ གས་དང་མཉམ་ལས་ ས་ནས་ ད་མེད་ལ་ ག་ ོད་ ེལ་བའི་གནད་དོན་

མཉམ་ ་ཐག་གཅོད་དགོས།

དནོ་ཚན་ ག་པ།

《བ གས་གཏམ》འདིའི་ནང་གི་ཆ་ཤས་གང་ ང་ནི་ ལ་ཁབ་གང་ ང་གི་ ིམས་འ གས་དང་།  ལ་ཁབ་ནང་

 ལ་ ི་ ལ་ ིའི་ ི་ཆིངས། ཆིངས་ཡིག་གམ་ཡང་ན་དེ་མིན་ ི་ཡིག་རིགས་གཞན་པའི་ནང་ ་འཁོད་ ིད་པའི་ ད་མེད་ལ་



 ག་ གས་ ེལ་བའི་ ་ ོད་ ་མེད་གཏོང་བའི་ ོར་ ི་གཏན་འཁེལ་གང་ ང་ཞིག་ལ་ གས་ ེན་ཅི་ཡང་ཐེབས་མི་ ིད།


