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ཡིག་ཐོག་་ཡདོ ་པའི་འ ག་ལ་ཁབ་་ི ནོ ་བད་
ཡིག་ཆས་དང་མཛད་ལ་་བ་ལནེ ་
འབད་ན་ི བདག་འཛིན་འཐབ་
ནི་དང་འཛིན་!ངོ ་འབད་
ནི་ག་ི བཅའ་#མི ས།
-

དེ་ཡང་ ལ་ག&ང་གིས་ འ ག་ལ་ཁབ་ནང་ལས་འཐོན་མི་དང་ འ ག་གི་'ོར་ལས་ཡདོ ་པའི་
ཡིག་ཆས་༼དཔར་*ན་འབད་དེ་ཡོད་མི་དང་ དཔར་ཐོག་་མེད་མི་འ,ལ་ཆས་ཐོག་་ཡོད་མི་མཐོང་
ཐོས་དང་འ,ལ་ཆས་ཡིག་རིག་་༽ ལ་ཡོངས་་ཕན་ཐོགས་ཡདོ ་མི་དང་དགོས་གལ་ཆེ་བའི་རིགས་
་བ་ལེན་དང་/ང་!བོ ་འབད་དགོཔ་འ0ག།

-

དེ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་ར་ལ་ག&ང་་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་མི་དང་ ད་རེས་ནངས་པར་འ ག་ནང་
འཁོད་ལས་འཐོན་པའི་འ ག་གི་'ོར་ལས་ཡོད་མི་ཡིག་ཆས་་ཐོ་བཀོད་4བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་གས་ནིའི་
དོན་་ལམ་གས་7བས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་བཟོ་དགོསཔ་ཁག་ཆེ་8གས་ཅིག་ཨིན་པས།

-

དེ་བ:མ་ ང་བཅས་ར་ག&ང་གི་ཁ་;ག་ལས་ ལ་ཁབ་ི་ཡིག་ཐོག་་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་་<དོ ་
ཆོགཔ་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་དང་ མི་མང་གེ་ར་གིས་དེ་'ོར་ལས་ཧ་གོ་གསཔ་བཟོ་ནི་འདི་གལ་ཆེ་བས།

དེ་འབདཝ་ལས་བ=ེན་ཏེ་ ད་རེས་འ ག་གི་ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ0་ཆེན་མོ་གིས་ བཅོལ་འཇོག་བཅའ་#ིམས་ཟེར་
འ ག་ལ་ཁབ་ི་ོན་བད་ཡིག་ཆས་མཛད་ལ་་ བ་ལནེ ་འབད་ནི་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་དང་འཛིན་!ོང་
འབད་ནི་གི་དོན་ལས་བཅའ་#ིམས་འདི་ཆ་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།

༡

བཅའ་#མི ས་ད་ེ ག་ི མངི ་དང་དབང་4བ་ འགོ་འBགས་་ི ཚསེ ་Dངས།
༡.༡ བཅའ་#ིམས་དེ་ འ ག་ལ་ཁབ་ི་'ོར་ལས་ཡིག་ཐོག་་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་་བ་ལེན་འབད་
དེ་འཛིན་!ངོ ་འཐབ་ནི་་བཅལ་འཇོག་བཅའ་#མི ས་ཟེར་Fབ་ཨིན།
༡.༢ བཅའ་#ིམས་འདི་ འ ག་ལ་ཁབ་ཡོངས་་དབང་4བ་ཡདོ པ་མ་ཚད་ འ ག་མི་Hིའི་ལ་ཁབ་
ནང་Iདོ ་མི་་་ཡང་དབང་4བ་ཡོད།
༡.J བཅའ་#ིམས་དེ་རང་གས་ས་མ་ོ ཡོས་ལོ་K་ ༦ པའི་ཚེས་ ༨ ལས་སམ་ <ི་ལོ་ ༡༩༩༩ K་
༧ པའི་ཚེས་ ༢༠ ལས་འགོ་བ:ང་7ེ་ཆ་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།

༢

འDེལ་འཤད།
༢.༡ བཅོལ་འཇོག་བཅའ་#ིམས་ཟེར་མི་འདི་ལ་ཁབ་ནང་དཔར་བཏབ་7ེ་ཡོད་མི་དང་འ ག་གི་'ོར་
ལས་Rིས་ཏེ་ཡོད་མི་ཡིག་ཆས་ི་རིགས་་#ིམས་མ;ན་Sི་Tོ་ལས་བ་ལེན་དང་/ང་!བོ ་། དUེ་
བ་Hེ་ནི་། Hོགས་Vིག་འབད་ནི་་Fབ་ཨིན།
༢.༢ དཔེ་མཛོད་ི་ཡིག་ཆས་ཟེར་Fབ་མི་ནང་་ དཔར་*ན་འབད་མི་དང་མ་འབད་མི་གི་ཡིག་ཆས་
གཉིས་ཆ་ར་དཔ་ཨིན།
༢.J དཔར་*ན་འབད་དེ་ཡདོ ་པའི་ཡགི ་ཆས་ཟེར་Fབ་མི་ནང་་ དཔར་*ན་ཐོག་་ཡོད་མི་དང་ Xོ་
དཔར་འYར་ཡདོ ་མི་ དཔར་ཆས་ཐོག་་ཡོད་མི་ ཤིང་དཔར་་ཡོད་མི་ དཔར་ལོག་Zབ་7ེ་
ཡོད་མི་དང་ གཞན་དེ་བ:མ་ དཔེ་དེབ་དང་ གསར་ཤོག་ 0ས་དབེ ་དང་ \་མ;ད་གསར་

དེབ་ ག&ང་གིས་དཔར་*ན་འབད་ཡདོ ་པའི་ཡིག་ཆས་ི་རིགས་དང་ ས་#་རི]་མིག་ རི]་
མིག་དཀར་ཆག་ ལག་Rིས་ི་དཔར་ ^ིས་#་རིམོ་ ངོ་དཔར་ ཡིག་ཆས་ི་དཀར་ཆག་ 8ིལ་
བVགས་ི་དཔར་་དཔ་ཨིན།
༢.༤ དཔར་*ན་ཐོ་་མེན་པའི་ཡིག་ཆས་ི་རིགས་ཟེར་Fབ་མི་ནང་་ ཤེས་ཡོན་`ེལ་ནི་གི་aོག་
བbན་དང་འ,ལ་དཔར་ aོག་བbན་ འ,ལ་དཔར་cང་བ་ མཐོང་ཐོས་ཐོ་བཀོད་འ,ལ་ཆས་
བXོ་དོན་dདོ ་ལེན་Sི་འ,ལ་ཆས་ ༼ཀམ་པི]་eར་སོཕe་ཝའེ ར་ སི་8ི་རོའོམ༽ འfར་ཡིག་
Rིས་ཆས་དང་ གནས་ལ་བX་དོན་dདོ ་ལནེ ་འབད་ནི་གི་འ,ལ་ཆས་ི་རིགས་་དཔ་ཨིན།
༢.༥ དཔར་*ན་ཟེར་མི་དེ་ Tེར་Sི་ལས་Iེ་དང་ཚོང་Iེ་ག&ང་དབང་འབད་hང་ ག&ང་དབང་མིན་
པའི་ལས་Iེ་འབད་hང་ Tེར་པ་རང་Zང་ ཡང་ན་Tེར་དབང་ལས་Iེ་་གིས་བཙོང་ནི་དང་
རིན་མེད་7ངོ ་པརབeམ་`ེལ་འབད་ནའི ི་དོན་ལས་ཡིག་ཆ་དཔར་བཏབ་མི་་་Fབ་ཨིན།
J

ལ་ཡངོ ས་དཔེ་མཛོད་དང་ཡགི ་ཆས་་ི མཛོད་ད་ེ ག&ང་དནོ ་ཡགི ་ཆ་བཅོལ་འཇོག་ཁང་ཟརེ ་མངི ་བཏགས་
ནི།
J.༡ ལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་དང་ཡིག་ཆས་ི་མཛོད་དེ་ བཅའ་#ིམས་དེ་དང་འ#ིལ་ཏེ་ ཡིག་ཆས་ི་
རིགས་བ་ལེན་འབད་དེ་ ག&ང་དནོ ་བཅོལ་འཇོག་ཡིག་ཆས་ི་མཛོད་ཁང་ཟེར་ མིང་བཏགས་
ནི་དང་ཅིག་ཁར་ གཤམ་འཁོད་ཡིག་ཐོག་་ཡོད་པའི་མཛད་ལ་Sི་j་འབད་དགོས་པའི་རིགས་
་འབད་དགོཔ་ཨིན།
J.༡.༡ འ ག་ནང་འཁོད་ལས་འཐོན་མི་དང་ འ ག་གི་'ོར་ལས་ 'ད་ཡིག་ག་ཅིའི་ཐོག་་ཨིན་hང་
ཡིག་ཆས་ི་རིགས་་གེ་ར་བ་ལེན་འབད་དེ་Hོགས་Vིས་འབད་ནི།

J.༡.༢ གོང་གསལ་ J.༡.༡ ནང་་བ་ལེན་འབད་དེ་ཡདོ ་པའི་ཡིག་ཆས་ི་རིགས་་དUེ་བ་ཁ་གསལ་
Hེ་7ེ་ དེ་'ོར་གསལ་བཤད་Zབ་ནི་དང་/ང་!ོབ་འབད་དེ་གེ་ར་གིས་<དོ ་ཆོགཔ་བཟོ་ནི།
J.༡.J ཡིག་ཆས་ི་དཀར་ཆག་7ོན་Uིན་ནི་དང་ལ་ཡོངས་ཡིག་ཆས་ི་དཀར་ཆག་གི་ལས་དོན་Sི་j་་
འབད་ན།ི
༤ བ་ལནེ ་དང་བདག་འཛིན་འབད་ན།ི
༤.༡ ཡིག་ཆས་རིགས་ ག་ཅི་ར་འབད་ས་ཅི་hང་ དཔར་*ན་འབད་དེ་K་ངོ་གkམ་Sི་ནང་འཁོད་་
དཔར་*ན་འབད་མི་་གིས་ ལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་དང་ཡིག་མཛོད་ཁང་་ དཔར་*ན་ཐོག་་
ཡོད་མི་འབད་བ་ཅིན་ ཡིག་ཆས་སའ8་བཞི་དང་ དཔར་*ན་ཐགོ ་་མེད་མི་འབད་བ་ཅནི ་ འ8་
གཉིས་རེ་ རིན་མེད་7ོང་པར་བཅོལ་འཇོག་འབད་དགོ།
༤.༡.༡ དཔར་*ན་འབད་དེ་ཡདོ ་པའི་ཡགི ་ཆས་འ8་དཔར་བཞི་རེའི་ཐོག་ལས་ ལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་
དང་ཡིག་ཆས་མཛོད་ཁང་་འ8་དཔར་གཅིག་/ང་!བོ ་དང་ཐོ་བཀོད་དོན་་བཞག་ནི་དང་འ8་
དཔར་གཅིག་0ས་ན་གེ་ར་གིས་འRེལ་གlགས་འབད་ནིའི་དནོ ་་བཞག་ནི་ དེ་གི་mག་ས་
འ8་གཉིས་ དཔེ་མཛོད་་གི་བར་ན་་བnེ་སོར་བZབ་7ེ་བo་ནའི ི་དོན་་བཞག་ནི་ཨིན།
དཔར་*ན་ཐོག་་མེན་མིའི་རིགས་ལས་ འ8་དཔར་གཅིག་/ང་!ོབ་དང་ཐོ་བཀོད་ི་དོན་་
བཞག་ནི་དང་ འ8་དཔར་mག་ས་གཅིགཔ་དེ་0ས་ན་གེ་ར་གིས་འRེལ་གlགས་འབད་ནིའི་
དོན་་བཞག་ནི་ཨིན།

༤.༢ དཔེ་མཛོད་འི་བར་ན་བnེ་སོར་བZབ་7ེ་བo་ནིའི་ཐད་་ ལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་དང་ཡིག་
ཆས་མཛོད་ཁང་གི་#ིམས་གས་དང་འ#ིལ་ཏེ་འབད་དགོསཔ་ཨིན།
༤.J གར་pིད་ཡིག་ཆས་དེ་་ ག&ང་གིས་འབད་hང་ག&ང་དབང་ལས་qངས་་གིས་འབད་ དཔར་
*ན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨནི ་hང་ ཡང་ན་ ག&ང་དང་འRེལ་ཡོད་ི་ལས་rན་དང་ལས་Iེ་གིས་
འབད་དེ་ཡདོ ་པའི་ཡིག་ཆས་ཨིན་པ་ཅིན་ དཔར་*ན་འབད་དེ་ཡདོ ་མི་ལས་ འ8་ ༡༠ དང་དེ་
མིན་ དཔར་*ན་འབདཝ་མིན་པ་ལས་ འ8་དཔར་ ༥ རེ་ལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་དང་ཡིག་
ཆས་མཛོད་ཁང་ནང་་བཅོལ་འཇོག་འབད་དགོ།
༤.J.༡ དེ་sེ་ དཔར་*ན་འབད་དེ་ཡདོ ་པའི་ཡིག་དེབ་ ༡༠ Sི་ཐོག་ལས་ འ8་ ༤ གོང་གསལ་དོན་
ཚན་ ༤.༢ པའི་དནོ ་ཚན་oར་བཞག་ནི་དང་mག་ས་ ༦ པོ་ལ་ཡོངས་དང་Hི་ལ་ལས་Iེ་
ཁག་་དང་མཉམ་ཅིག་ཡིག་ཆས་བnེ་སོར་བZབ་ནི་གི་དོན་་བཞག་ནི་ཨིན།
༤.J.༢
༤.J.༢ དཔར་*ན་འབད་འབདཝ་མནེ ་པའི་ཡིག་ཆས་ ༥ གི་ཐོག་ལས་འ8་ ༢ བདག་འཛིན་དང་ཐོ་
བཀོད་ི་དནོ ་་བཞག་ནི་དང་ དེའི་mག་ས་ J པོ་0ས་ན་འRེལ་གlགས་འབད་དེ་བo་
ནིའི་དནོ ་་བཞག་ནི་ཨིན།
༥

ཡིག་ཆས་བ་ལནེ ་འབད་ད་ེ ཡདོ ་མ་ི tམས་འཛིན་!ངོ ་འབད་ཐངས།
༥.༡ ལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་དང་ཡིག་ཆས་མཛོད་ཁང་གིས་ དེ་བ:མ་མའི་བ་ལེན་འབད་དེ་ཡདོ ་པའི་
ཡིག་ཆས་ི་རིགས་་འཛིན་!ངོ ་དང་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོསཔ་ཨནི །
༥.༢ ཐོ་བཀོད་ཡིག་ཆས་ནང་་གནད་དོན་གཤམ་གསལ་oར་བཀོད་དགོ།

༥.༢.༡ དཔར་*ན་འབད་དེ་ཡདོ ་པའི་དཔེ་དེབ་/ཡིག་ཆས་ི་མངི ་དང་མཚན་Uང་།
༥.༢.༢ དཔར་*ན་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་་'ད་ཡིག་ག་ཅིའི་ཐོག་་ཡོདཔ་ཨནི ་ན།
༥.༢.J འRི་^མོ ་འབད་མི་དང་'ད་vར་Zབ་མི་ཡང་ན་ ^ོམ་Vིག་འབད་མི་གི་མིང་།
༥.༢.༤ ཆོས་ཚན་ག་ཅི་གི་'ོར་ལས་ཨིན་ན།
༥.༢.༥ དཔར་*ན་འབད་སའི་ས་གནས་ི་མངི ་།
༥.༢.༦ དཔར་*ན་འབད་མི་དང་ དཔར་བཏབ་མི་གི་མིང་།
༥.༢.༧ དཔར་*ན་འབད་བའི་ཚེ་Dངས།
༥.༢.༨ ཤོག་Dངས་དང་ཤོག་དབེ ་ག་འདེམ་ཅིག་ཡདོ ་ག།
༥.༢.༩ དཔར་*ན་Sི་ཚད་གཞི།
༥.༢.༡༠ དཔར་*ན་Sི་དེབ་Dངས།
༥.༢.༡༡ དཔར་*ན་ཐངེ ས་རེ་་ དེབ་Dངས་ག་འདེམ་ཅིག་བཏབ་ཡོད་ག།

༥.༢.༡༢ དཔར་*ན་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་ི་གངོ ་ཚད།
༥.༢.༡J འRི་^མོ ་འབད་མི་དང་ དཔར་*ན་འབད་མི་གི་ཁ་Uང་།
༥.J ལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་དང་ཡིག་ཆས་མཛོད་ཁང་གིས་ཡིག་ཆས་རགི ས་བཅོལ་འཇོག་ག་འདེམ་ཅིག་
འབད་ཡདོ ་ག་གི་'ོར་ལས་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་4བ་`ེལ་འབད་དགོ།
༦

གནང་བ་མདེ ་པར་དཔར་ལགོ ་Zབ་ན་ི དང་བཙོང་ན་ི ་འབད་མ་ི ཆགོ །
༦.༡ དཔར་*ན་Sི་དབང་ཆ་ཡདོ ་པའི་མི་ངོ་ ཡང་ན་ ལས་Iེ་་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ལ་ཡོངས་
དཔེ་མཛོད་དང་ཡིག་ཆས་མཛོད་ཁང་གིས་བཅོལ་འཇོག་འབད་ཡདོ ་པའི་ཡིག་ཆས་རིགས་ལས་
དཔར་ལོག་བZབ་ནི་དང་བཙོང་ན་ི ་འབད་མི་ཆོག།
༦.༢ དེ་འབདཝ་དང་ ལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་དང་ཡིག་ཆས་མཛོད་ཁང་གིས་ཞིབ་འཚོལ་Sི་དོན་་
འབད་བ་ཅིན་ཡིག་ཆས་དེ་་ངོ་བས་འ,ལ་དཔར་བཏབ་ཆོག།
༦.J མི་མང་ག་ར་འབད་hང་དཔེ་མཛོད་ི་ནང་འཁོད་་ཡིག་ཆས་དེ་་འRེལ་གlགས་ི་དནོ ་འབད་
<ོད་འབད་ཆོག།

༧

ཉེས་ཆད།
༧.༡ བཅའ་#ིམས་དེ་གི་དོན་ཚན་ ༤ པ་དང་འ#ིལ་ཏེ་དཔར་*ན་འབད་མི་ག་ར་འབད་hང་ ལ་
ཡོངས་དཔེ་མཛོད་དང་ཡིག་ཆས་མཛོད་ནང་ རང་སོའི་དཔར་*ན་འབད་ཡདོ ་པའི་ཡིག་ཆས་་

ཤེར་མཐོང་གིས་བཅོལ་འཇོག་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཉེས་ཆད་དwལ་eམ་ J༠༠༠/- བཀལ་ནི་
ཨིན།
༧.༢ མི་ངོམ་དང་ལས་Iེ་ ག་ར་འབད་hང་བཅའ་#ིམས་དེ་དང་འ#ིལ་ཏེ་ ཉེས་ཆས་ཕོགས་པའི་ལ་
་དཔར་*ན་Sི་ཅ་དངོས་ཡངས་ཆགས་མདེ ་པར་བཅོལ་འཇོག་འབད་དགོསཔ་་ཨིན།
༨

Fར་ལགོ ་དཔར་*ན་འབད་ན་ི དང་བཏོན་ན་ི ག་ི དབང་ཆ།ཆ།
༨.༡ དབང་ཆ་ཡདོ ་པའི་དཔར་*ན་ཡགི ་ཆས་འདི་་ལ་ཁབ་་དགོས་གལ་sོམ་sེ་ར་འཐོན་སོང་པ་
ཅིན་འRི་^ོམ་འབད་མི་དང་དཔར་*ན་འབད་མི་ དཔར་*ན་བཏོན་མི་ ཡང་ན་ ཁོ་/མོ་གང་hང་
གི་ནང་མི་་ཤི་སོང་7ེ་ག་ཡང་མདེ ་པ་ཅིན་ ལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་དང་ཡིག་ཆས་མཛོད་ཁང་གིས་
Fར་ལོག་དཔར་*ན་འབད་ནི་དང་བཏོན་མི་་འབད་ཆོག། ག&ང་ཁ་;ག་ལས་དེ་བ:མ་མའི་
;གས་ཐག་ཆོད་ཡདོ ་པའི་'ོར་ལས་ ལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་དང་ཡིག་ཆས་མཛོད་ཁང་གིས་ཡིག་
ཆས་དེ་་Fར་ལོག་ དཔར་*ན་མ་འབད་བའི་་གོང་ལས་ཡིག་ཆས་དེ་་་དབང་ཆ་དཔེ་མཛོད་
་ཡོད་པའི་4བ་`ེལ་འབད་ནི་ཨིན།

