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ལམ་ ོན་ཟིན་འ ི་འདི་ ི་ལོ་༢༠༠༩ ་༢ པའི་ནང་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ ཡིག་ཚང་ ་ ལ་ཏེ་ ི་ལོ་༢༠༠༩ ་༢ པའི་
ཚེས་༢༤ ་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༣༡ པའི་ནང་ལས་ གནང་བ་གྲོལ་གནང་ཡི།
ཞབས་ཏོག་ ན་ཁག་གིས་ ལམ་གྱི་ད ེ་ཁག་ལམ་ གས་ཀྱི་ལམ་ ོན་དང་ བཟོ་ ན་དང་ ན་ ོང་གི་ འགན་ཁག་འགྲེལ་བཤད་འདི་
འ ེལ་གཏོགས་ཡོད་མི་དང་ ིར་བཏང་མི་སེར་ ཆ་མཉམ་གྱི་བ ་དོན་ ་ ེལཝ་ཨིན། ལམ་ ོན་འདི་གིས་ མ་འོངས་པ་ནང་ ལམ་
གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ནང་ འ ེལ་གཏོགས་ཡོད་མི་ ་གིས་ རང་སོའི་ ་འགན་ ་ ཧ་གོ་ནི་ ་ ཕན་ཐོགས་འ ང་ གས་ནི་དང་
ལམ་གྱི་ཡོངས་འ ེལ་ ག་པར་ ་བ ེད་གཏང་ནི་གི་ གྲོས་ཐག་བཅད་ནིའི་ནང་ ངས་གསལ་ ག་པར་འོང་ གས་པའི་རེ་བ་ཡོད།
བཀྲིས་བདེ་ལེགས།

(ཡེ་ཤེས་ ིན་པ)
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ཨེ་ཤི་ ན་ག ང་ལམ།
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ཨེ་ཤི་ ན་ག ང་ལམ་དང་ ལ་ཡོངས་ག ་ལམ་གཙོ་བོ་
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ོང་ཁག་ག་ི ལམ་ ་གི་འགན་ཁག།
ཞིང་ལམ།
ཞིང་ལམ་གྱི་འགན་ཁག།
ོད་ལམ།
ོད་ལམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་གནས་ཚད།
ོད་ལམ་གྱི་འགན་ཁག།
ཁྐྲོམ་ ེའི་ལམ།
ཁྐྲོམ་ ེའི་ལམ་གྱི་འགན་ཁག།
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༥
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༦
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ར་ གས་-༢ པ། ལམ་གྱི་ ས་རིམ་ ན་ ོང་གྲངས་ ་
བ གས་ཡོད་པའི་ལས་རིགས།

༩
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ལམ་གྱ་ི ད ་ེ ཁག་ལམ་ གས་ཀྱ་ི ལམ་ ནོ ་དང་ བཟོ་ ན་དང་ ན་ ངོ ་ག་ི འགན་ཁག་འགྲེལ་བཤད།
༡.༠ ངོ་ དོ །
འ ག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྐྲིམས་༢༠༠༤ ཅན་མའི་ནང་ གཤམ་གསལ་ལམ་གྱི་ད ེ་བ་༡༥ ད་དེ་ཡོད་:
• ལ་ཡོངས་ག ང་ལམ།
• ོང་ཁག་ལམ།
• ཡན་ལག་ལམ།
• ཞིང་ལམ།
• ནགས་ཚལ་ལམ།
• གསོ་བའི་ལམ།
• ཤེས་རིག་ལམ།
• བ ད་འ ེལ་ལམ།
• གློག་མེའི་ལམ།
• ེར་གྱི་ལམ།
• ལས་འགུལ་གྱི་ལམ།
• མི་མང་གི་ལམ།
• འ ལ་གླང་གི་ལམ།
• ཁྐྲོམ་ལམ།
• ལ་ ིའི་ལམ།
༢.༠ དམིགས་ ལ།
ལ་ཡོངས་ལམ་གྱི་ཡོངས་འ ེལ་གྱི་ འཆར་གཞི་བ མ་ནི་དང་ འཆར་ད ལ་བཟོ་ནི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ན་ ོང་འཐབ་ནི་ ་
ནང་ འ ེལ་གཏོགས་ཡོད་མི་ ལས་ ེ་སོ་སོའི་ བདག་དབང་དང་ ་འགན་འགྲེལ་བཤད་དང་བཅས་པའི་ ལམ་གྱི་ད ེ་ཁག་
ལམ་ གས་ ཁ་གསལ་ཅིག་ དགོཔ་ ང་ཡོད། ལམ་གྱི་ད ེ་ཁག་ ལ་མ ན་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་གི་ཕན་ཐབས་:
• ལམ་ ་ཚོགས་ཀྱི་ ད ེ་ཁག་སོ་སོའི་ གོ་བ ་དང་ གོ་དོན་ངེས་ཚིག་ ་ ཁ་གསལ་ ེ་ ཧ་གོ་ གས་ནི།
• ལམ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་ འ ེལ་གཏོགས་ཡོད་མི་དང་ ལས་ ེ་ ་གི་བར་ན་ རང་སོའི་ ་འགན་ ་ ཁ་གསལ་ ེ་ ཧ་
གོ་ གས་ནི།
1

• གྲོས་ཐག་བཅད་ནི་ནང་ ངས་གསལ་ ག་པར་འོང་ནི།
༣.༠ ལམ་གྱ་ི ད ་ེ ཁག།
ལ་ཁབ་ནང་གི་ ལམ་གྱི་ཡོངས་འ ེལ་ཆ་མཉམ་ ད ེ་ཁག་༥ ནང་ད ེ་ནི་ཨིནམ་ གཤམ་གསལ་ ར་ ་ཨིན།
ད ེ་ཁག་༡ པ་: ལ་ཡོངས་ག ང་ལམ།
• ཨེ་ཤི་ ན་ག ང་ལམ་/ ལ་ ིའི་ལམ། ༼ད་ ོ་ཡོད་མི་ ན་ཚོགས་གླིང་- ཐིམ་ འི་ག ང་ལམ་༽
• ལ་ཡོངས་ག ང་ལམ་གཙོ་བོ། ༼ད་ ོ་ཡོད་མི་ ཤར་- བ་དང་ ང་- ོ་གི་ག ང་ལམ་ ༽
• ལ་ཡོངས་ཡན་ལག་ག ང་ལམ། ༼ད་ ོ་ཡོད་མི་ ོང་ཁག་གི་ལམ་ ༽
ད ེ་ཁག་༢ པ་: ོག་ཁག་གི་ལམ། ༼ད་ ོ་ཡོད་མི་ ཡན་ལག་ལམ་ ༽
ད ེ་ཁག་༣ པ་: ཞིང་ལམ། ད་ ོ་ཡོད་མི་ ཞིང་ལམ་དང་ འ ལ་གླང་གི་ལམ་ ༽
ད ེ་ཁག་༤ པ་: ཁྐྲོམ་ ེ་ལམ། ༼ད་ ོ་ཡོད་མི་ ཁྐྲོམ་ལམ་ ༽
ད ེ་ཁག་༥ པ་: ོད་ལམ།
• ནགས་ཚལ་ལམ།
• གསོ་བའི་ལམ།
• ཤེས་རིག་ལམ།
• བ ད་འ ེལ་ལམ།
• གློག་མེའི་ལམ།
• ེར་གྱི་ལམ།
• ལས་འགུལ་གྱི་ལམ།
• མི་མང་ལམ།
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ལམ་གྱི་མིང་གནས་ ར་བཅོས་འབད་ནི་དེ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འ ེལ་ཡོད་ལས་ ེ་ ་དང་ གྲོས་བ ན་ཐོག་ ་བཟོ་དགོ།
ལམ་གྱི་ད ེ་ཁག་ འོག་མ་ལས་གོང་མ་ ་ ཡར་སངེ ་འབད་ནི་དེ་ ལམ་འགྲུལ་འབད་མི་ མ་འཁོར་གྱི་མང་ ང་/ ར་ གས་༡
པའི་བཀོད་མི་ལམ་འགྲུལ་ ང་མཐའ་དང་ མི་ ེའི་དཔལ་འ ོར་གྱི་གནས་ ངས་ ་ ་ གཞི་བཞག་ ེ་འབད་ནི་ཨིན། འཆར་གཞི་
བ མ་ནི་དང་ མ་ ་བ གས་ནི་ནང་ ་ བས་བདེ་ཐབས་ ་ གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་ ལམ་ ་གེ་ར་ ར་ལས་ཡོད་པའི་ལམ་ ད ེ་
ཁག་འ ་མཉམ་ ཡང་ན་ དེ་ལས་མཐོཝ་ཅིག་ ་ མ ད་དགོཔ་ཨིན།
༣.༡ ཨེ་ཤ་ི ན་ག ང་ལམ།
ན་ཚོགས་གླིང་-ཐིམ་ འི་ག ང་ལམ་འདི་ འ ག་ག ང་གིས་ འ ག་ནང་འཁོད་ ་ ཨེ་ཤི་ ན་ག ང་ལམ་ ཨང་༤༨ པ་ ་ེ ངོས་
འཛིན་འབད་དེ་ཡོད། ཨེ་ཤི་ ན་ག ང་ལམ་ ོར་ ག ང་ ་གི་བར་ནའི་ཆིངས་ཡིག་ནང་བཀོད་མི་ བཟོ་བཀོད་གནས་ཚད་ ་ ལ་
ཡོངས་ག ང་ལམ་གཙོ་བོའི་ བཟོ་བཀོད་གནས་ཚད་ ་དང་འ ་མཉམ་ཨིན། ༼ ར་ གས་༡ པར་གཟིགས༽
༣.༢ ལ་ཡངོ ས་ག ང་ལམ་གཙོ་བོ།
ལ་ཡོངས་ག ང་ལམ་གཙོ་བོ་ ་ ལམ་འགྲུལ་འབད་མི་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ ཧ་ཅང་གིས་ གལ་ཆེ་བའི་ལམ་ ་ཨིན། དེ་ཡང་ ངོས་འཛིན་
ཅན་གྱི་ ས་ཚིགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལམ་ཐག་ག་དེ་ ང་ ང་ཨིན་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་གི་ ་ཚད་ཡང་ མ་འཁོར་གཉིས་ ས་མཉམ་ ་
ཕར་ ར་འགྱོ་བ བ་ ེ་དགོ།
༣.༣ ལ་ཡངོ ས་ཡན་ལག་ག ང་ལམ།
ལ་ཡོངས་ཡན་ལག་ག ང་ལམ་ ་:
• ོང་ཁག་ ེ་བ་ཅིག་ ད ེ་ཁག་འ ་མཉམ་ ཡང་ན་ དེ་ལས་མཐོ་བའི་ ད ེ་ཁག་ཅིག་ ་ མ ད་མི་ལམ་ ་དང་།
• ོང་ཁག་ ེ་བ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ན་མ ད་འབད་མི་ལམ་ ་ཨིན།
དེ་ཡང་ ལམ་ཐག་ག་དེ་ ང་ ང་ཨིན་དགོ་པའི་ཁར་ ་ཚད་དེ་ཡང་ མ་འཁོར་གཅིག་འགྱོ་བ བ་ ེ་དགོ། ལ་ཡོངས་ཡན་ལག་
ག ང་ལམ་གྱི་ གནས་ཚད་ ་ ར་ གས་༡ པ་ ར་ ་ཨིན། ད ོ་ཡོད་མི་ ོང་ཁག་གི་ལམ་ ་ ལ་ཡོངས་ཡན་ལག་ག ང་ལམ་
ེ་ མིང་གནས་ ར་བཅོས་འབད་ནི་ཨིན།
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༣.༤ ཨེ་ཤ་ི ན་ག ང་ལམ་དང་ ལ་ཡོངས་ག ་ལམ་གཙོ་བོ་ ལ་ཡོངས་ཡན་ལག་ག ང་ལམ་ ་གི་འགན་ཁག།
ཨེ་ཤི་ ན་ག ང་ལམ་དང་ ལ་ཡོངས་ག ང་ལམ་གཙོ་བོ་ ལ་ཡོངས་ཡན་ལག་ག ང་ལམ་ ་གི་ འཆར་གཞི་བ མ་ནི་དང་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་གི་འགན་ཁག་དེ་ ལས་སེལ་ལས་ཁུངས་ ་ཕོག་ནི་ཨིན། ལ་ཁབ་ཀྱི་ མི་ ེའི་དཔལ་འ ོར་གོང་འཕེལ་གྱི་ གནས་ ངས་
དང་བ ན་ཏེ་ དགོས་མཁོ་འ ང་པའི་ བས་ ལམ་གྱི་ད ེ་ཁག་ ར་བཅོས་འབད་ནི་བ ིས་ཏེ་ ལམ་དང་ཟམ་གྱི་ད ེ་ཁག་ ཆ་མཉམ་གྱི་
དོན་ ་ གནས་ཚད་བཟོ་ནིའི་དབང་ཚད་དང་བཅས་ ལ་ཡོངས་ལམ་གྱི་ཡོངས་འ ེལ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ དབང་འཛིན་ཡང་
ལས་སེལ་ཁུངས་ཨིན།
ཨེ་ཤི་ ན་ག ང་ལམ་དང་ ལ་ཡོངས་ག ་ལམ་གཙོ་བོ་ ལ་ཡོངས་ཡན་ལག་ག ང་ལམ་ ་ ཆ་མཉམ་ ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ གནས་ཚད་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ལམ་ གས་དང་ བཀག་གདངས་ ་བ ིས་པའི་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཉེན་ ང་གི་ཐབས་ཤེས་ ་ཡོད་དགོ།
༤.༠ ོང་ཁག་ལམ།
ོང་ཁག་གི་ལམ་ཟེར་མི་དེ་:
• ོང་ཁག་ ེ་བ་ཅིག་དང་ ཆིག་བ ིལ་ ེད་འོག་ ེ་བ་/ ེད་འོག་བདག་ ོང་ཡིག་ཚང་ཅིག་ ་ ན་མ ད་འབད་མི།
• ཨེ་ཤི་ ན་ག ང་ལམ་དང་ ལ་ཡོངས་ག ང་ལམ་གཙོ་བོ་ ལ་ཡོངས་ཡན་ལག་ག ང་ལམ་ ེ ར་ལས་ངོས་འཛིན་མ་
འབད་མི་ ོག་ཁང་ ེ་བ་ཅིག་ ང་ཁག་ ེ་བ་ཅིག་ ་ ན་མ ད་འབད་མི།
• ཨེ་ཤི་ ན་ག ང་ལམ་དང་ ལ་ཡོངས་ག ང་ལམ་གཙོ་བོ་ ལ་ཡོངས་ཡན་ལག་ག ང་ལམ་ ེ ར་ལས་ངོས་འཛིན་མ་
འབད་མི་ ོང་ཁག་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ ་ ང་ཁག་ ེ་བ་གཅིག་ལས་ ང་ཁག་ ེ་བ་གཞན་གཅིག་ ་ ན་མ ད་འབད་
མི།
• ང་ཁག་ཅིག་ ེད་འོག་ ེ་བ་/ ེད་འོག་བདག་ ོང་ཡིག་ཚང་ཅིག་ ་ ན་མ ད་འབད་མི།
• ཆིག་བ ིལ་ ེད་འོག་ ེ་བ་/ ེ་བ་ ་ ར་ལས་ཡོད་པའི་ ད ེ་ཁག་འ ་མཉམ་ ཡང་ན་ དེ་ལས་མཐོཝ་ཅིག་ ་ ན་མ ད་
འབད་མི་ལམ་ ་ཨིན།
ད་ ོ་མ་ད ལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ ་བ ེན་ཏེ་ འཆར་གཞི་༡༠ པའི་ནང་ ལམ་གྱི་ད ེ་བ་ ག་ཅིའི་ཐོག་ལས་ཨིན་ ང་ ེད་འོག་ ེ་བ་
་ ན་མ ད་འབད་ནི་ ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ནི་ཨིན། ད་ ོ་ཡོད་པའི་ཞིང་ལམ་ ེད་འོག་ ེ་བ་ ་དང་ ན་མ ད་ཡོད་མི་ ་
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ལ་མའི་འཆར་གཞི་ ་ནང་ མ་ད ལ་ཐོབ་ཧིང་དང་བ ན་ཏེ་ གོ་རིམ་བཞིན་ ོང་ཁག་གི་ལམ་ ེ་ ཡར་སེང་འབད་ནི་ཨིན།
ོང་ཁག་ལམ་གྱི་ བཟོ་བཀོད་གནས་ཚད་ ་ ར་ གས་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།
༤.༡ ོང་ཁག་གི་ལམ་ ་གི་འགན་ཁག།
ོང་ཁག་ལམ་གྱི་ འཆར་གཞི་བ མ་ནི་དང་ གཙོ་རིམ་བཟོ་ནི་ འཆར་ད ལ་བཟོ་ནི་ ་ འ ེལ་ཡོད་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ ་ ་གིས་འབད་
ནི་ཨིན།
ོང་ཁག་ལམ་ ་ བཟོ་ ན་འབད་ནི་དང་ ན་ ོང་འཐབ་ནིའི་འགན་ཁག་ ་ ོང་ཁག་བདག་ ོང་གིས་ འབག་ གས་བཟོ་ནིའི་དོན་ ་
ནང་ ིད་དང་ ོལ་འཛིན་ ན་ཁག་དང་ སོ་ནམ་ ན་ཁག་ ཞབས་ཏོག་ ན་ཁག་ ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་ ན་ཚོགས་ ་གིས་ འཆར་གཞི་
༡༠ པའི་ནང་ལས་ ོང་ཁག་བདག་ ོང་གི་ ོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་ ཐབས་ཤེས་ ་བཏོན་ནི་ཨིན། ོང་ཁག་བདག་ ོང་
་གི་ ོགས་གྲུབ་ལངམ་ ེ་ཡར་ ས་འགྱོཝ་ད་ ོང་ཁག་གི་ལམ་ ་ བཟོ་ ན་འབད་ནི་དང་ ན་ ོང་འཐབ་ནི་གི་འགན་ཁག་ ་
ཁོང་གིས་ལེན་ནི་ཨིན།
ད་ ོ་འ ལ་ བས་ ོང་ཁག་བདག་ ོང་ ་ ་ ོགས་གྲུབ་ལངམ་མེདཔ་ལས་ ོང་ཁག་ལམ་གྱི་ མ་ ་ མ་བ གས་གོང་གི་བ ག་
ཞིབ་དང་ ས་འཇལ་ བཟོ་བཀོད་ མཁོ་ བ་ བཟོ་ ན་ ན་ ོང་ ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འབད་ནི་ཨིན།
༥.༠ ཞིང་ལམ།
ཞིང་ལམ་ ་ སོ་ནམ་ས་ཞིང་ ་མཁོ་བའི་ཅ་ཆས་བ ལ་ནི་དང་ སོ་ནམ་འཐོན་ ེད་ ་ ཁྐྲོམ་ཁར་ ེལ་འ ེན་འབད་ནིའི་དོན་ ་ སོ་ནམ་
ས་ཞིང་དང་/ག ས་ཚན་ ་ལས་ ར་ལས་ཡོད་པའི་ ད ེ་ཁག་འ ་མཉམ་ ཡང་ན་ དེ་ལས་མཐོ་བའི་ལམ་ཅིག་ ་ འ ེལ་མ ད་
འབད་མི་ ལམ་ ་ཨིན། ད ེ་ཁག་མཐོ་བའི་ ལམ་གཞན་ ་བ མ་ ེ་ ཞིང་ལམ་གྱི་བཟོ་ ན་ ་ནང་ཡང་ འོས་འབབ་ ན་པའི་ ཟམ་
གྱི་འཆར་ད ལ་ ་ ད་དགོ།
ཞིང་ལམ་གྱི་གཙོ་རམི ་བཟོ་ནི་དེ་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀོད་མི་ ད་ཚད་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ེད་འོག་ཚོགས་ ེ་གིས་བཟོ་ནི་དང་ ཞིང་
ལམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་གནས་ཚད་ ་ སོ་ནམ་ ན་ཁག་དང་གྲོས་བ ན་ཐོག་ ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བཟོ་ནི་ཨིན། ཞིང་ལམ་གྱི་
བཟོ་བཀོད་གནས་ཚད་ ོར་ ར་ གས་༡ པར་གཟིགས།
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༥.༡ ཞིང་ལམ་གྱ་ི འགན་ཁག།
ེད་འོག་བདག་ ོང་ ་ ོགས་གྲུབ་ཚད་ཅིག་ལས་མེདཔ་བཞིན་ ་ ཞིང་ལམ་གྱི་དོན་ ་ མ་ ་ མ་བ གས་གོང་གི་བ ག་ཞིབ་དང་
ས་ཁམས་ད ེ་ཞབི ་ ས་འཇལ་ བཟོ་བཀོད་ མཁོ་ བ་འབད་ནི་ ་ ོང་ཁག་བདག་ ོང་གིས་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ལས་ འ ལ་རིག་གི་
བ་ ོར་ལེན་ཐོག་ ་ འབད་ནི་ཨིན།
ཞིང་ལམ་གྱི་ འཆར་གཞི་བ མ་ནི་དང་ གཙོ་རིམ་བཟོ་ནི་ འཆར་ད ལ་བཟོ་ནི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ་ ོང་ཁག་བདག་ ོང་/སོ་ནམ་
ལས་ཁུངས་ལས་ འ ལ་རིག་ བ་ ོར་ལེན་ཐོག་ལས་ འ ེལ་ཡོད་ ེད་འོག་བདག་ ོང་གིས་ འབད་ནི་ཨིན།
ཞིང་ལམ་གྱི་ཟམ་ བ་མི་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་/ ོང་ཁག་གི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ ་ ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ ་དང་འ ེལ་བའི་ ོང་བ ར་དང་
འ ལ་རིག་གི་ལམ་ ོན་ ་གི་ ོར་ འ ལ་རིག་གི་ བ་ ོར་ ་ དགོས་མཁོ་དང་བ ན་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ིན་ནི་ཨིན། སོ་
ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ ་བ གས་ཏེ་ ཁོང་རའི་ནང་འཁོད་ ོགས་གྲུབ་ ཡར་ ག་གཏང་དགོ།
གནམ་ ར་གྱི་ཆར་ ་གིས་མེདཔ་བཏང་མི་དང་ ལམ་ག ང་ ང་བ ར་བཟོ་དང་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ ་ ་བ ིས་ཏེ་ ན་ ོང་ ོམ་འབད་
དགོཔ་ ་ འ ེལ་ཡོད་ ོང་ཁག་བདག་ ོང་གིས་འབད་ནི་དང་ ན་ ོང་ ོམ་འབད་ནིའི་ འཆར་ད ལ་དེ་ཡང་ ོང་ཁག་བདག་ ོང་
ནང་བཞག་དགོ།
ཞིང་ལམ་གྱི་ ས་རིམ་ ན་ ོང་འཐབ་ནི་དེ་ འ ེལ་ཡོད་ཁེ་ཕན་ ང་མི་ ་གི་ འགན་ཁག་ཨིན། ས་རིམ་ ན་ ོང་གི་ འཆར་ད ལ་
དེ་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ལམ་ གས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ོད་ནི་ཨིནམ་དང་ ཞིང་ལམ་གྱི་ ན་ ོང་དེ་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ མཐའ་
མ ག་གི་ ན་ ོང་ལག་དེབ་ ནང་ བཀོད་མི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ། ལམ་གྱི་ ས་རིམ་ ན་ ོང་ནང་ ད་པའི་ ལས་རིགས་ཀྱི་
དོན་ ་ ར་ གས་༢ པའི་ནང་གཟིགས།
༦.༠ ོད་ལམ།
ོད་ལམ་ ་ གོང་ ་ལམ་གྱི་ད ེ་ཁག་༥ པའི་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ལམ་ ་ཨིན།
༦.༡ ོད་ལམ་གྱ་ི བཟོ་བཀོད་གནས་ཚད།
ོད་ལམ་གྱི་དོན་ ་ བཟོ་བཀོད་གནས་ཚད་བཟོ་ནི་དང་ ད་ མ་བཀོད་ནི་བ མ་གྱི་ འ ལ་རིག་ བ་ ོར་ ་ འ ེལ་ཡོད་ལས་ ེ་ ་
དང་གྲོས་བ ན་ཐོག་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ིན་ནི་ཨིན། ོད་ལམ་གྱི་ འགོ་བ གས་ས་ཚིགས་དང་ བཟོ་བཀོད་ ་ ལས་སེལ་
ལས་ཁུངས་ལས་ གནང་བ་འགྲོལ་དགོཔ་དང་ ོད་ལམ་ ་ དམའ་ཤོས་ ཞིང་ལམ་གྱི་གནས་ཚད་དང་ འ ་མཉམ་བཟོ་དགོ།
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༦.༢ ོད་ལམ་གྱ་ི འགན་ཁག།
ོད་ལམ་གྱི་ མ་ ་ མ་བ གས་གོང་གི་བ ག་ཞིབ་དང་ ས་ཁམས་ད ེ་ཞིབ་ ས་འཇལ་ བཟོ་བཀོད་ མཁོ་ བ་ བཟོ་ ན་ ན་ ོང་
འབད་དགོཔ་ ་ འ ེལ་ཡོད་ལས་ ེ་/མི་ ེ་/མི་ངོ་ ་གིས་འབད་དགོ།
༧.༠ ཁྐྲོམ་ ེའ་ི ལམ།
ཁྐྲོམ་ ེའི་ལམ་ཟེར་མི་འདི་ ཨེ་ཤི་ ན་ག ང་ལམ་དང་ ལ་ཡོངས་ག ང་ལམ་གཙོ་བོ་ ལ་ཡོངས་ཡན་ལག་ག ང་ལམ་ ེ ར་
ལས་ངོས་འཛིན་མ་འབད་མི་ ཁྐྲོམ་ ེའི་ས་མཚམས་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་ ལམ་གྱི་རིགས་ཆ་མཉམ་ ་གོ། ཁྐྲོམ་ ེའི་ས་མཚམས་ནང་
འཁོད་ཀྱི་ལམ་ ་ འ ེལ་ཡོད་ཁྐྲོམ་ ེ་ལས་འཛིན་གྱི་ བཅའ་ཡིག་དང་ ིགས་གཞི་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ འཛིན་ ོང་འཐབ་དགོ།
༧.༡ ཁྐྲོམ་ འེ ི་ལམ་གྱ་ི འགན་ཁག།
ཁྐྲོམ་ ེའ་ི ལམ་ ་ ན་ ོང་བ ིས་པའི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དེ་ བས་ཐོབ་དང་བ ན་ཏེ་ ཁྐྲོམ་ ེ་ ཡང་ན་ ོང་ཁག་བདག་ ོང་གིས་
འབད་ནི་ཨིན། ཁྐྲོམ་ ེའི་ལམ་གྱི་ བཟོ་བཀོད་གནས་ཚད་ ་ ལས་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་གྲོས་བ ན་ཐོག་ ཁྐྲོམ་ ེ་གོང་འཕེལ་དང་བཟོ་
རིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བཟོ་ནི་ཨིན།
ན་གསོ་:
༼༡༽ ད་ ོ་ཡོད་པའི་ཤར་- བ་ག ང་ལམ་དང་ ང་- ོ་གི་ག ང་ལམ་ མ་འཁོར་གཅིག་འགྱོ་བ བ་ ེ་ཡོད་མི་ ་ ལ་ཡོངས་
ག ང་ལམ་གཙོ་བོའི་གནས་ཚད་གུ་ ་བ ེད་འབད་དགོ། ད་ ོ་ཡོད་པའི་ ལ་ཡོངས་ག ང་ལམ་ ་ ལ་ཡོངས་ག ང་ལམ་
གཙོ་བོའ་གནས་ཚད་གུ་ ཡར་སངེ ་འབདཝ་ད་ ད ལ་གྱི་ བས་བདེ་ ག་ ་ཡང་ ད ེ་ཞིབ་འབད་དགོ། དེ་བ མ་ ེ་ ར་
ལས་ཡོད་པའི་ ོང་ཁག་གི་ལམ་ ་ ལ་ཡོངས་ཡན་ལག་ག ང་ལམ་གྱི་གནས་ཚད་ ་ ཡར་སེང་འབད་ནི་དང་ ཞིང་ལམ་
་ ོང་ཁག་ལམ་གྱི་གནས་ཚད་ ་ ཡར་སངེ ་འབདཝ་ད་གི་ ད ལ་གྱི་ བས་བདེ་ ག་ ་ཡང་ ད ེ་ཞིབ་འབད་དགོ།
༼༢༽ འ ག་གི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྐྲིམས་ ི་ལོ་༢༠༠༤ ཅན་མ་དེ་ ར་བཅོས་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ བཅའ་ཡིག་དང་ ིག་གཞི་ ་
ཡང་ བ མ་དགོཔ་འ ག།
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ར་ གས་-༡ པ།

ལམ་གྱ་ི བཟོ་བཀོད་གནས་ཚད།
ལམ་གྱི་ད ་ེ ཁག

ལ་ཡངོ ས་ག ང་ལམ་
གཙོ་བོ།

ལ་ཡངོ ས་ཡན་ལག་
ག ང་ལམ།

ངོ ་ཁག་གི་ལམ།

ཨེལ ཨར ཨེམ ཨེསི ཨེལ ཨར ཨེམ ཨེསི ཨེལ ཨར ཨེམ ཨེསི

ས་ཆའི་ད ེ་བ།

ཞིང་ལམ།
ཨེལ

ཨར ཨེམ ཨེསི

བཟོ་བཀོད་ གས་ཚད་༼ཀེ་ཨེམ་ ༦༠ ༥༠ ༤༠ ༣༠ ༥༠ ༤༠ ༣༠ ༢༠ ༤ ༣༠ ༢༠ ༡༥། ༣༠ ༢༥ ༡༥། ༡༠།
/ ་ཚདོ ་།
༠
ན་འགྲུལ་ ང་ཚད་ (vpd)
་ཚད་
༼མི་
ཊར༽

༢༠༠

༡༠༠-༢༠༠

༣༠-༡༠༠

ལམ་གྱི་ཐབོ ་དབང་

༣༠

༣༠

༣༠

༣༠

ལམ་ག ང་ ང་

༦.༥

༣.༥

༣.༥

༣.༥

ལམ་གྱི་མཐའམ་

༡.༥x༢

༡.༥x༢

༠.༥x༢

༠.༥x༢

ག ར་བ་

༡.༠

༡.༠

༠.༦

༠.༦

>

ཐད་ ོམས་ རོ ་ བ་ ང་མཐའ་ ༡༡༥ ༨༠ ༥༠ ༣༠ ༧༥ ༧༥ ༢༥ ༡༥ ༧༥ ༢༥ ༡༥ ༡༥
༼མི་ཊར༽
ལམ་ག ང་ ང་ག་ི གསེག་ཁ་

༣༠

<

༡༥
དམིགས་བསལ་=༡༠

༢-༥

༢-༥

(%)
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༤

༤

མཐའམ་གི་གསེག་ཁ་

(%)

ལམ་ག ང་ ང་ག་ི ད ་ེ བ་
ོར་ བ་མཐོ་ཚད་མང་མཐའ།

༣-༦

༤

ཌ་ ལ་བི་ ་མི་ སི་ ཊིཌི་ ཌེནསི་ བི་ ་མི་ སི་ པིརི་
མེནཊི།
མིགསི།
༡༠
༡༠

༥

༥

བེསི་ཀོརོསི།

བེསི་ཀོརོསི་ རིམ་གཅིག་པ།

༡༠

༡༠

༦-༡༠

༦-༡༠

(%)

གྱེན་གྱི་མཐོ་ཚད་མང་
མཐའ།(%)
གཞི་བཀོད་ཐེག་ཚད་།
༼ ང་མཐའ༽

༤ ༥ ༦
ཨེཆ་ཨེསི་༢༠-༤༤

༧

༥-༩
ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
གནས་ཚད་ ར།

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
གནས་ཚད་ ར།

ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
གནས་ཚད་ ར།

ན་གསོ་:
༡༽ ཁྐྲོམ་ ེའི་ལམ་- བཟོ་བཀོད་གནས་ཚད་ ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་གྲོས་བ ན་ཐོག་ ཁྐྲོམ་ ེ་གོང་འཕེལ་དང་བཟོ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཟོ་ནི།
༢༽ ོད་ལམ་- བཟོ་བཀོད་གནས་ཚད་ ་ འ ེལ་ཡོད་ལས་ ེ་ ་དང་གྲོས་བ ན་ཐོག་ ལས་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཟོ་ནི།
༣༽ ཨེ་ཤི་ ན་ག ང་ལམ་གྱི་ བཟོབཀོད་གནས་ ད་ ་ ལ་ཡོངས་ག ང་ལམ་གཙོ་བོའི་གནས་ཚད་དང་འ ་མཉམ་ཨིན།
༤༽ ཞིང་ལམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་གནས་ཚད་ ་ ོང་ཁག་ལམ་གྱི་གནས་ཚད་དང་ འ ་མཉམ་ཨིན།
ཝི་པི་ཌི་=
ཨེལ་=
ཨར་=
ཨེམ་=
ཨེསི་ =

ཉིནམ་རེའི་ མ་འཁོར་གྱངས་ཁ།
ཐང་ས། ༼བ ་ཆ་༠ ལས་ ༡༠༽
ང་ཏོག་ས་ཆ། ༼བ ་ཆ་༡༠ ལས་༢༥༽
རི་ ན་ས་ཆ། ༼བ ་ཆ་༢༥ ལས་༦༠༽
རི་གཟར་ གས། ༼བ ་ཆ་༦༠ ལས་ ག་པ༽
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ར་ གས་-༢ པ།

ལམ་གྱི་ ས་རམི ་ ན་ ོང་གྲངས་ ་ བ གས་ཡོད་པའི་ལས་རིགས།
ས་རམི ་ ན་ ངོ ་ལས་རགི ས།
༡. ཨེ་ཤི་ ན་ག ང་ལམ་དང་ ལ་ཡོངས་ག ང་ལམ་གཙོ་བོ་ ལ་ཡོངས་ཡན་ལག་ག ང་ལམ་ ོང་ཁག་ལམ་ ོད་ལམ་ ་གི་
ས་རིམ་ ན་ ོང་གི་ལས་རིགས་ ་ གཤམ་གསལ་ ར་ ་ཨིན། ོད་ལམ་གྱི་དོན་ ་མ་གཏོགས་ གཞན་ལམ་དང་ཟམ་ ་གི་ ན་
ོང་འཆར་ད ལ་ ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ལམ་ གས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ལ་ ོད་འབད་ནི་ཨིན།
ཨང་།

ལམ་གྱི་ཆ་ཤས།

ན་ ངོ ་ལས་རིགས།
ཉམས་བཅོས་འབད་དགོཔ།

ལམ་ག ང་ ང་།

• དོང་།
• འཁོར་ལོའི་ཝ་ ར།
• སེར་གུ
• ཁ་ཁེབས།
ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ།

༡

༢

•
•
•
•
•
•
•
•

གསེག་འབབ་/མཐོ་དམན།
ཧོ་ཀ/ལང་ལིང་།
ཧོད་ མ་དང་རག་རོ་སེལ་ནི།
ཧོད་ མ་སེལ་ནི།
རག་རོ་སེལ་ནི།
ག ར་བ་ཉམས་བཅོས་འབད་ནི།
སའི་ག ར་བ་ ་བཟོ་བཅོས་འབད་ནི།
མཐའ་ ོར་ ིགཔ་/གྱང་/ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྱི་ཀཝ་
་ཉམས་བཅོས་འབད་ནི།
• ཀ་ར་གཏང་ནི/ཚོན་གཏང་ནི།
• ཧོད་ མ་སེལ་ནི།
• ལམ་ གས་བཀལ་ནི།

མཐའམ།
༣
ག ར་བ། ཟམ་ ང་/ ར་ཁའི་ག ར་བ༽
༤
ལམ་ གས་དང་ བ ་མཚོན་ ལམ་གྱ་ི མ ན་ ནེ །
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༥

ལམ་གྱི་ཐབོ ་དབང་ས་ཁངོ ས། ༼ལམ་གྱི་བར་ཐིག་ལས་གཡས་གཡོན་ ་
ཕིཊ་ི ༥༠ རེ་དང་ ལམ་གྱ་ི ཚད་འཛིན་ས་ཁངོ ས་གཞན༽

༦
གཞན།

•
•
•
•
•
•

ལམ་གྱི་ཉེན་ ང་།
མཐོང་གསལ་གྱི་དོན་ ་ཧོད་ མ་སེལ་ནི།
མཐོང་གསལ་གྱི་བར་ཆད་སེལ་ནི།
མཚམས་ གས་ ན་ ོང་འཐབ་ནི།
ཤིང་ མ་དང་ ོ་ ་འ ་བཀོ་ནི།
ལམ་ཁ་ལས་ཧོད་ མ་ ་སེལ་ནི་དང་ ཀ་ར་
གཏང་ནི་ལ་སོགས་པ།
• ཁཝ་བཤོ་ནི།

༢. ཞིང་ལམ་ ་གི་ ས་རིམ་ ན་ ོང་གི་ལས་རིགས་ ་ ཨ་ ག་ར་འབད་དགོ་པའི་ ་ ང་ཀུ་ ་ཨིན། ་དེ་ ་ ལག་ཐོག་གི་ལག་
ཆས་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་ ེ་ ལགཔ་གིས་འབད་ གསཔ་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་རིག་ ལ་ ་དགོཔ་མེད་ ང་ ་ཆས་ ་ ཆ་མཉམ་
ར་ གྲ་ ིག་ ེ་དགོ།
དེ་འབདཝ་ད་ ་དེ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཨིན་ ང་ འཆར་གཞི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ འགོ་འ ེན་འཐབ་ཐོག་ ས་རིམ་བཞིན་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་
དགོཔ་ཡོད། ས་རིམ་ ན་ ོང་འབད་ནི་ ིས་པ་ཅིན་ མགྱོགས་པ་ར་ ཚབས་ཆེ་གྱི་ ན་ ོང་འབད་དགོཔ་ ་འགྱུརཝ་ཨིན།
འོག་གི་ ་ ་ ས་རིམ་ ན་ ོང་གི་ ་ ེ་ ཆ་བཞགཔ་ཨིན།
• བཀག་ཆས་སེལ་ནི། ༼མི་ཊར་༢༠ རེ་ནང་ ས་ ད་ ཀུས་བིག་མི་ཊར་༥ མན་ཆད་སེལ་ནི་ དཔ་ཨིན༽
• ཟམ་ ང་དང་ ལམ་ ེདཔ་བཏོགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ག ར་བ་གི་ གཞི་བཀོད་ ་སེལ་ནི།
• གཞི་བཀོད་ ་སེལ་ནི།
• ལམ་ ར་གྱི་ག ར་བ་ ་ སེལ་ནི་དང་ ན་ ོང་འབད་ནི།
• ག ར་བ་ནང་ ས་བཀག་ཆས་དང་ ག ར་ཁེབས་ ་ ཉམས་བཅོས་འབད་ནི།
• ལམ་གྱི་ཁ་ཁེབས་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ ་ ་ཆས་ ་ བ ་ བ་དང་ ེལ་འ ེན་ གསོག་བཞག་འབད་ནི།
• བ ་བ བས་འབད་མི་ ་ཆས་ ་གིས་ ལམ་གྱི་ཁ་ཁེབས་ ཉམས་བཅོས་འབད་ནི།
• ོ་ ིག་གི་ ་/ཉམས་བཅོས། ༼ཨར་ཨར་ཨེམ་ ཡང་ན་ ཌི་ཨར་ཨེམ༽
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• ཀ་ར་གཏང་ནི།
• ལམ་ག ང་ ང་གི་ གསེག་འབབ་ ་ ན་ ོང་འབད་ནི།
• མཐའམ་གི་ གསེག་འབབ་ ་ ན་ ོང་འབད་ནི།
• ཧོད་ མ་སེལ་ནི།
• ས་ ད་ཆད་སར་ ིགཔ་ བ་ནི་དང་ ོ་ཤིང་བ གས་ནི།
༣. ཟམ་གྱ་ི ན་ ོང་འབད་ནིའ་ི ལས་རིགས་ ་ ཟམ་གྱི་ད ེ་བ་དང་འཁྐྲིལ་དགོ། ༼འོག་གི་ཐགི ་ཁྐྲམ་ ་གཟིགས༽
ིངས་ཟམ་ ཡང་ན་ གས་ཀྱི་ཟམ་གཞན།

ི་སའི་ཟམ་/ཟམ་ ང་།

གས་གཟེར་ ་ ་ ི་ མ་ ག་ནི་དང་ ིང་ ིང་བ མ་ནི། ཟམ་ ང་ནང་འཁོད་ཀྱི་བཀག་ཆས་དང་ འ ལ་ ོ/འཐོན་ ོ་
་སེལ་ནི།
མ ད་མཚམས་དང་ ཨེན་ཏ་ ་འ ག་ནི།

་ོ ིག་གི་རིགས་སེལ་ནི་- ་འཐོན་ཧོ་ཀ་སེལ་ནི་བ ིས་པའི་
ཟམ་ ང་གི་འཐོན་ ོའི་ ེགས་ ིག་དང་ ཟམ་གྱི་གཤོག་གྱང་
ལ་སོགས་པ།

ཨེན་ཏ་གི་ ི་ཁར་ཐོན་ཡོད་མི་ གས་གཟེར་ ་ མཐོཝ་གིས་ ོ་ ིག་གི་ཉམས་བཅོས་ ང་རིགས།
ནང་ན་བ བ་ནི། ༼ཤིང་གི་ཨེན་ཏ་ ༽
གཟེར་གྱི་རིགས་ ཆ་ཚང་ཡོད་མེད་ཞིབ་ད ད་འབད་ནི།

མཐའ་ ོར་ ིགཔ་ ་ ་ ཀ་ར་གཏང་ནི།
བཀག་གདངས་འ ག་ནི།

ལམ་དང་ཟམ་གྱི་ ས་རིམ་ ན་ ོང་གི་ འཆར་ད ལ་ ་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ལམ་ གས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ལ་ ོད་འབད་ནི་
ཨིན།
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