
ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་༡༩ ཕགོ་པའྱི་ནད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ནད་རྟགས་མེད་པ་དང་ནད་རྟགས་ 
ཅུང་མངོན་པ་རང་ཁྱིམ་ལ་གསོ་བཅོས་བེད་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་ལམ་སནོ། 

༢༠༢༡།༠༥།༠༧ 
 

༡། རྒྱབ་ལ ྗོངས། 

ལམ་སནོ་ཡྱི ག་ཆ་འདྱི་བཞྱིན་སྔ་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༧ ཚེས་༢ ཉྱིན་གཏན་འབབེས་གནང་བའྱི་ཐོག་བསྐྱར་ཞྱིབ་བས་ནས་ 
གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།  

ལམ་སནོ་གཞྱིར་བཟུང་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་༡༩ ཕགོ་པའྱི་ནད་པ་གང་ཞྱིག་བརྟག་དཔྱད་སྨན་པས་ནད་རྟགས་ 
མེད་པ་དང་ནད་རྟགས་ཚབས་ཆེ་མེད་པར་ངོས་འཛྱི ན་གནང་བ་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་ད་ུཡྱི ན། 

༢། ནད་རྟགས་མེད་པ་དང་། ནད་རྟགས་ཅུང་མངྗོན་པའི་ངྗོས་འཛིན། 

བརྟག་དཔྱད་གཏན་འཁེལ་བུང་བའྱི་ནད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཚ་བ་འཕར་བ་སོགས་ནད་རྟགས་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། 
སགོ་འཛྱི ན་ར ུང་གྱི ་གྲངས་ཚད་༩༤ ལས་མང་བ་ཡོད་པ་དང་།  

བརྟག་དཔྱད་གཏན་འཁེལ་བུང་བའྱི་ནད་པ་གང་ཞྱིག་ནད་རྟགས་ཚབས་ཆུང་བ་ས་ེཚ་བ་འཕར་བ་་དང་མྱིད་པ་ཚ་འཛེར་ 
བེད་པ། དབུགས་གཏངོ་ལེན་གྱི ་དཀའ་ངལ་མེད་པ་དང་། སགོ་འཛྱི ན་ར ུང་གྱི ་ཚད་གཞྱི ་༩༤ ལས་མང་བ་ཡོད་པ། 
 

༣། ནད་པ་རང་ཁིམ་ལ་གསྗོ་བཅྗོས་བེད་ཆྗོག་པ། 

༣།༡ བརྟག་དཔྱད་སྨན་པས་ནད་རྟགས་མེད་པ་དང་། ནད་རྟགས་ཚབས་ཆེ་མྱིན་པར་ངོས་འཛྱི ན་གནང་བ། 

༣།༢ གོང་གསལ་གནས་སངས་ཐོག་རང་ཁྱིམ་ནང་ཁང་མྱིག་དང་འཁུ་ཁང་གསང་སོད་ཟུར་ད་ུཡོད་པ་དང་ནང་མྱི ་རྣམས་ 
 ཟུར་བཀག་གནས་ས དོ་ཀྱི ་མཐུན་རེན་ཆ་ཚང་ཡོད་པ། 



༣།༣  ནད་པར་གཡོག་གཅེས་བེད་མཁན་ནས་ཆུ་ཚོད་༢༤ ནད་པར་གཡོག་གཅེས་དསུ་ཚོད་གཏངོ་ཐུབ་པ་དང་། ཁྱིམ་ 
 ད་ུཟུར་བཀག་ཐོག་གསོ་བཅོས་རྱིང་ནད་གཡོག་དསེ་ས་གནས་སྨན་ཁང་དང་སྨན་པའྱི་དབར་འབལེ་གཏུག་བེད་ 
 ཐུབ་པ། 

༣།༤  ལོ་ན་༦༠ ཡན་དང་ད་ེབཞྱིན་ཁག་ཤེད་དང་གཅྱིན་ས ྱི། ས ྱིང་དང་ག ་ོབ། མཆྱིན་པ་དང་མཁལ་མའྱི་གཅོང་ནད་ 
 ཡོད་པ་རྣམས་སྨན་པས་ལེགས་པར་བརྟག་དཔྱད་བས་རསེ་རང་ཁྱིམ་ད་ུགསོ་བཅོས་དགོས་མྱིན་གཏན་འཁེལ་ 
 གནང་དགོས། 

༣།༥  གཞན་ཡང་ནད་པ་གང་ཞྱིག་འགོག་སུང་བེད་ནསུ་ཤྱིན་ཏུ་ཉམས་པའྱི་གནས་སངས་འགོ་ཡོད་པ་༼དཔརེ་ན་འབས་ 

 ནད་སྨན་བཅོས་བེད་བཞྱིན་པ། ད་ེབཞྱིན་ཨེ་ཙྱི ་ནད་པ་ལ་སོགས་༽ རྣམས་འགན་འཁུར་སྨན་པས་བརྟག་དཔྱད་ལེགས་ 
 པར་བས་རསེ་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ལས་གཞན་རང་ཁྱིམ་ད་ུཟུར་བཀག་ཐོག་གསོ་བཅོས་བེད་མྱི ་ཆོག 

༣།༦  ནད་པར་གཡོག་གཅེས་བེད་མཁན་དང་། ད་ེབཞྱིན་ནད་པ་དང་འབལེ་གཏུག་བུང་བའྱི་མྱི ་རྣམས་ལ་བརྟག་ 
 དཔྱད་སྨན་པས་གཉན་རྱིམས་སྔནོ་འགོག་ཆེད་སྨན་གང་གནང་བ་ད་ེབསནེ་དགོས། 

༣།༧  ནང་མྱི ་གཞན་རྣམས་རང་ཁྱིམ་ད་ུཟུར་བཀག་བཞུགས་རྱིང་ལམ་སནོ་འཕར་མ་གཤམ་གྱི་དྲ་ཐག་ནས་གཟྱིགས་ 
 ཐུབ། 

 https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforhomequarantine.pdf 

༤། ནད་པར་ལམ་སྗོན། 

༤།༡  ནད་པ་ད་ེཉྱིད་ཁྱིམ་མྱི ་གཞན་དང་། དམྱིགས་བསལ་ཁྱིམ་ནང་ལོ་ན་བགྲསེ་པ་དང།། ཁག་ཤེད་དང་གཅྱིན་ས ྱི། 
 ས ྱིང་དང་ག ་ོབ། དབུགས་གསོག་དང་མཁལ་མའྱི་ནད་གཞྱི ་སོགས་བ ་གཉན་གྱི ་ནད་ཡོད་པ་རྣམས་ལས་ལོགས་ 
 སུ་ཁང་པ་ཅྱིག་ནང་ཟུར་བཀག་ཐོག་བཞུགས་དགོས། 

༤།༢  ནད་པ་ས དོ་སའྱི་ཁང་པའྱི་ས ་ོས འེུ་ཁུང་ཕེ་ནས་ཁང་པའྱི་ར ུང་འགྲ་ོཡག་པ་ོདགོས་པ་དང་ཕྱི ་ནས་ར ུང་གཙང་མ་ཡོང་ 
 དགོས་པ། 



༤།༣  ནད་པས་རུན་ད་ུསྨན་ཁང་ནང་བདེ་སོད་བེད་བཞྱིན་པའྱི་ཁ་རས་སབེས་གསུམ་བརེགས་ཅན་གོན་དགོས། ཁ་རས་ 
 ཆུ་ཚོད་༨ བདེ་སོད་བས་རསེ་བརདེ་དགོས། ཡང་ཁ་རས་རལ་རལོ་དང་ར ནོ་པ་ཆགས་ཚེ་ཁ་རས་ད་ེགད་སདོ་ 
 ཁེབས་ཅན་ནང་བ ུགས་ནས་ཁ་རས་གསར་པ་ བདེ་སོད་བེད་དགོས། ནད་པར་གཡོག་གཅེས་བེད་སྐབས་ 
 ནད་གཡོག་དང་ནད་པ་གཉྱིས་ཀས་ཁ་རས་ N95 གོན་དགོས། 

༤།༤  བདེ་སོད་ཟྱིན་པའྱི་ཁ་རས་ད་ེ (1% Sodium Hypochlorite) གྱིས་དགུ་སེལ་བས་རསེ་གད་སདོ་ནང་དརོ་དགོས། 

༤།༥  ནད་པ་རང་ཉྱིད་ལུས་སེམས་དལ་པ་ོདང་ལ དོ་ལ དོ་ངང་བཞུགས་དགོས། གཟུགས་པའོྱི་ནང་ཆུ་ར ན་མ་སྐམ་ 
 ཆེད་ཆུ་དང་ཁུ་བ་ལ་སོགས་པ་བཏུང་བའྱི་རྱིགས་༼དྲདོ་འཇམ་༽མང་ཙམ་འཐུང་དགོས། 

༤།༦  ག ་ོདང་སྱིད་པ་སོགས་རག་སྐབས་ཡྱི ན་ཅྱིག་ཁ་ས་གཉྱིས་འགེབ་དགོས། 

༤།༧  ལག་པ་ཆུའམ་དགུ་སེལ་སྨན་ཆུས་སྐར་ཆ་༤༠ ཙམ་གཙང་མ་ཡང་སེ་བཀུ་དགོས།  

༤།༨  ལ ་ོཕརོ་དང་སོ་འཁུ་སོགས་རུན་སོད་ཡོ་བད་རྣམས་ནང་མྱི ་གཞན་དང་མཉམ་སོད་མ་བེད། 

༤།༩  ཁང་པའྱི་ནང་ད་ུལག་པ་ཡང་སེ་འཆང་སའྱི་ཅ་དངོས་རྣམས་ (1% Hypochlorite) གཙང་སེལ་གནང་དགོས། 

༤།༡༠  འཚོ་ར ུང་ཚད་གཞྱི ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི ་ཡོ་བེད་བདེ་སོད་བེད་ནས་ནད་པའྱི་ཁག་ནང་གྱི ་འཚོ་ར ུང་གྱི ་ཚད་གཞྱི ་ 
 ངེས་པར་བརྟག་ཞྱིབ་གནང་དགོས། 

འཚོ་ར ུང་ཚད་གཞྱི་བརྟག་ཐབས། 

 འཚོ་ར ུང་ཚད་གཞྱི ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི ་འཕུལ་ཆས་ད་ེག གོ་སྤར་ནས་ཨང་གྲངས་གསལ་གྱི་འདགུ་མྱིན་བལ ། 
 ལག་པའྱི་མཛུབ་མོ་དཀྱིལ་མ་ད་ེཡར་བཅུག་ནས་སྐར་ཆ་ཁ་ཤས་ས གུ་ནས་དསེ་རའྱི་འཕར་གྲངས་དང་ཁག་ནང་ 

གྱི ་འཚོ་ར ུང་ཚད་གཞྱིའྱི་ཨང་གྲངས་གསལ་སནོ་བེད་ཀྱི ་རེད། 
 ཨང་གྲངས་ད་ེབཏང་འཛྱིན་འགེངས་ཤོག་ནང་བཀང་། 
 ནད་མེད་ཐ་མལ་བའྱི་འཚོ་ར ུང་གྱི ་ཚད་གཞྱི ་དང་༩༥ དང་ད་ེལས་མང་བ། 
 གལ་ཏ་ེའཚོ་ར ུང་ཚད་གཞྱི ་ད་ེ༩༥ ལས་ཆག་ཚེ་ངེས་པར་སྨན་པ་དང་འབལེ་ཡོད་ལ་བསནེ་གཏུག་གནང་དགོས། 
 ཡོ་བད་ད་ེབདེ་སོད་མ་བེད་གོང་སོ་སོའྱི་ལག་པའྱི་མཛུབ་མོ་གཙང་མ་དགུ་སེལ་གནང་དགོས། 



 མཛུབ་མོར་མཚོན་མདགོ་འདྲ་མྱིན་བུག་པར་བརྟག་དཔྱད་མ་བེད། དསེ་ཚད་གཞྱི ་འཁུལ་བ་སནོ་ཡོང་། 
༤།༡༡ ནད་པས་ཉྱིན་ལ ར་ལུས་པའོྱི་ཚ་ཚད་བརྟག་ཞྱིབ་གནང་དགོས། གལ་ཏ་ེཚད་གཞྱི ་ལས་འཕར་ཆག་བུང་ཚེ་ 

ངེས་པར་ས་གནས་སྨན་པ་དང་འཕདོ་ལས་པར་འབལེ་བ་གནང་དགོས། 
ཚ་བ་བརྟག་དཔྱད་བེད་སངས། 
 ཚ་བ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི ་ཆ་བད་ད་ེསྤར་ནས་གྲངས་ཚད་ཏག་ཏག་ཐོན་མྱིན་བརྟག་དཔྱད་བེད། 
 བརྟག་དཔྱད་ཡོ་བད་ད་ེདཔྲལ་བའྱི་མཚམས་ནས་ཨྱི ན་ཇྱི་༦ གྱི ་རང་ཐག་འཇོག་ནས་ག གོ་གྱི ་མཐེབ་ཆུང་ད་ེབསནུ་ 

ནས་ཨང་གྲངས་ད་ེཐོ་འགོད་བེད། 
 ཨང་གྲངས་ཤར་བ་ད་ེབཏང་འཛྱིན་འགེངས་ཤོག་ནང་བཀང་། ད་ེལ ར་ཁྱིམ་ནང་ཡོད་པའྱི་མྱི ་ཚང་མའྱི་ཚ་ཚད་ 

ཐོ་འགོད་བེད། 
 ལུས་པའོྱི་ཚ་ཚད་ད་ེཨང་གྲངས་༡༠༠་༤  (100.4 F) 38 degree Celsius) ལས་མང་བ་སནོ་ཚེ་ཚད་གཞྱི ་ལས་ 

བརྒལ་བར་བརྱི ་དགོས། 
 བརྟག་དཔྱད་ཡོ་བད་བདེ་སོད་ཟྱིན་རསེ་མྱི ་གཞན་ལ་སོད་དགོས་ཚེ་ངེས་པར་དགུ་སེལ་བེད་དགོས།  

བཏང་འཛྱིན་འགེངས་ཤོག 
ནད་རྟགས་མངོན་དསུ། 
ཆུ་ཚོད་༤ རེའྱི་མཚམས། 

ལུས་པའོྱི་
ཚ་ཚད། 

ས ྱིང་རའྱི་འཕར་ཚད། 
༼Pulse Oximtre ཡོ་ 
བད་ནས་བརྟག་དགོས།༽ 

འཚོ་ར ུང་ཚད་གཞྱི། 
༼Pulse Oximtre ཡོ་ 
བད་ནས་བརྟག་དགོས།༽ 

དྲག་བསེྐྱད་ 
གནས་སངས། 

དབུགས་ 
གཏངོ་ལེན། 

ཉྱིན་དང་པ།ོ 
 

     

ཉྱིན་གཉྱིས་པ། 
 

     

ཉྱིན་གསུམ་པ། 
 

     

ཉྱིན་བཞྱི ་པ། 
 

     

ཉྱིན་ལྔ་པ། 
 

     



ཉྱིན་དུྲག་པ། 
 

     

ཉྱིན་བདནུ་པ། 
 

     

ཉྱིན་བརད་པ། 
 

     

ཉྱིན་དགུ་པ། 
 

     

ཉྱིན་བཅུ་པ། 
 

     

འདྱི་ལ ར་ཉྱིན་བཅུའྱི་རྱིང་ཚ་ཚད་སོགས་འགེངས་ཤོག་འདྱིའྱི་ནང་བཀང་དགོས། 
 
༥། ནད་པར་གཡྗོག་གཅེས་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་ལམ་སྗོན། 

༥།༡ ཁ་རས། 
 རུན་ད་ུཁ་རས་སབེས་སུམ་བརེགས་ཅན་གོན་དགོས། ཡང་ཁང་པ་གཅྱིག་ནང་ནད་པར་གཡོག་གཅེས་བེད་ 

སྐབས་ཁ་རས་ N95 གོན་དགོས། 
 ཁ་རས་བདེ་སོད་བེད་སྐབས་ཁ་རས་ཀྱི ་མདནུ་ངོས་སུ་ལག་པ་འཆང་མྱི ་ཉནེ། 
 ཁ་རས་རལ་རལོ་སོང་བ་དང་། ར ནོ་པ་ཆགས་པ། ད་ེབཞྱིན་བཙོག་པ་ཆགས་ཚེ་ཕལ་མར་བརདེ་དགོས། 
 ཁ་རས་བདེ་སོད་བས་རསེ་གད་སདོ་ཁེབས་ཅན་ནང་བ ུགས་དགོས། ད་ེརསེ་ལག་པ་གཙང་མ་བཀུ་དགོས། 
 ནད་པར་གཡོག་གཅེས་བེད་སྐབས་སོ་སོའྱི་ཁ་དང་ས། ངོ་གདངོ་ལ་ལག་པ་འཆང་མྱི ་ཉནེ། 

 

ལག་པའྱི་གཙང་འཕདོ། 
 ནད་པར་གཡོག་གཅེས་དང་ནད་པའྱི་ཉ་ེཁོར་གཙང་སེལ་བས་རསེ་ངེས་པར་ད་ུལག་པ་བཀུ་དགོས། 
 ཁ་ལག་མ་བཟསོ་གོང་དང་བཟསོ་ཚར་བའྱི་རསེ། ད་ེབཞྱིན་ཁ་ལག་མ་ཟ་བའྱི་སྔནོ། གཞན་ཡང་གསང་སོད་ 

བདེ་སོད་བས་པའྱི་རསེ། གང་ལ ར་ལག་པ་བཙོག་པ་ཆགས་པའྱི་རསེ་ངེས་པར་གཙང་མ་བཀུ་དགོས། 



 ལག་པ་གཉྱིས་ཆུ་དང་དག་རྫས་ཀྱིས་སྐར་ཆ་༤༠ ཙམ་བཀུ་དགོས། ལག་པ་གཉྱིས་མངོན་གསལ་དདོ་པའོྱི་བཙོག་ 
པ་ཆགས་མེད་ཚེ་དགུ་སེལ་སྨན་ཆུས་ལག་པ་བཀུ་ན་འགྲྱིག། 

 ལག་པ་གཙང་མ་བཀུས་རསེ་ཤོག་བུའམ་རས་གོས་ཀྱིས་སྐམ་འཕྱིས་རག་དགོས། རས་གོས་ར ནོ་པ་ཆགས་ཚེ་ 
རས་གོས་ཨར་ཅོ་ད་ེབརདེ་པ་ོརག་དགོས། 

 ཁ་རས་དང་ལག་ཤུབ་བདེ་སོད་མ་གཏང་གོང་དང་བཏང་ཟྱིན་རེས་ངེས་པར་ལག་པ་བཀུ་དགོས། 

ནད་པར་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་བེད་སྐབས། 

 ནད་པའྱི་ཁ་ལུད་དང་སབས་ལུད་སོགས་གཟུགས་པའོྱི་ར ན་གཤེར་རྱིགས་ལ་ལག་པ་ཁར་ཐུག་འཆང་མྱི ་ཉནེ།  
 ནད་པར་གཡོག་གཅེས་བེད་སྐབས་ལག་ཤུབ་ངེས་པར་གོན་དགོས། 
 ནད་པའྱི་ལ ་ོཕརོ་དང་བཟའ་བཏུང་རྱིགས། ད་ེབཞྱིན་གདན་དང་འཁུ་ཆས། ཐ་མ་ཁ་ལ་སོགས་པ་ནད་པའྱི་རུན་སོད་ 

ཡོ་བད་རྣམས་གཞན་དང་མཉམ་སོད་ར་ནས་བེད་མྱི ་ཉནེ། 
 ནད་པར་ཁ་ལག་རང་ཉྱིད་ཀྱི ་ཁང་པའྱི་ནང་སོད་དགོས། ནད་པས་བདེ་སོད་བས་པའྱི་ལ ་ོཕརོ་སོགས་ལག་ཤུབ་གོན་ 

ནས་ཆུ་དང་དག་རྫས་ཀྱིས་གཙང་མ་བཀུ་དགོས། ད་ེལ ར་གཙང་མ་བཀུས་རསེ་ས ར་བདེ་སོད་བེད་ན་འགྲྱིག 
 ནད་པར་གཡོག་གཅེས་དང་ནད་པའྱི་ཉ་ེའཁོར་གཙང་མ་བཟ་ོསྐབས་ཁ་རས་དང་ལག་ཤུག་ངེས་པར་གོན་དགོས། 

བདེ་སོད་ཟྱིན་པའྱི་ཁ་རས་དང་ལག་ཤུབ་རྣམས་གད་སདོ་ཁེབས་ཅན་ནང་དརོ་དགོས། ད་ེརསེ་ལག་པ་གཉྱིས་ངེས་ 
པར་ད་ུགཙང་མ་ཡག་པ་ོབཀུ་དགོས། 

 

གད་ས ྱིགས་གཡུག་ཕོགས། 
ཁྱིམ་ཚང་ནང་གྱི ་ནང་མྱི ་གཞན་ལ་འགོས་ཁབ་མ་འགྲའོྱི་ཆེད་ནད་པ་དང་ནད་གཡོག་གྱིས་ཁ་རས་དང་ལག་ཤུབ། 
ཟས་ཕརོ་སོགས་བདེ་སོད་བས་པ་རྣམས་གཤམ་གསལ་དྲ་རའྱི་ཁ་བང་ཐོག་སྤལེ་བའྱི་ལམ་སནོ་ལ ར་ལ ར་གནང་དགོས། 
http://cpcbenvis.nic.in/pdf/1595918059_mediaphoto2009.pdf 
 

༦། ཟུར་བཀག་བཞུགས་སྐབས་སྨན་བཅྗོས་ལམ་སྗོན། 

༡། གནས་སངས་ཛ་དྲག་ཆགས་སྐབས་ནད་པའྱི་ངོས་ནས་འབལེ་ཡོད་སྨན་པར་ཕལ་མར་བར་འབལེ་གནང་ཐུབ་པ་དགོས། 
༢། ཁག་ཤེད་ལ་སོགས་པ་བ ་གཉན་གྱི ་ནད་ཡོད་ཚེ་བརྟག་དཔྱད་སྨན་པའྱི་ལམ་སནོ་འགོ་སྨན་བཅོས་མུ་མཐུད་གནང་གལ། 



༣། ཚ་བ་འཕར་བ་དང་ས་ཆུ་འཛག་པ། ག ་ོརབ་པ་སོགས་ནད་རྟགས་ཡོད་ཚེ་ད་ེགཞྱིར་བཟུང་སྨན་བཅོས་གནང་དགོས། 
༤། ཆུ་དྲདོ་འཇམ་གྱི་ཁ་ནང་གཙང་བཤལ་བེད་པ་དང་། ཉྱིན་རེར་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་ར ང་བདགུ་བེད་ན་འགྲྱིག 
༥། གལ་ཏ་ེལུས་པའོྱི་ཚ་ཚད་ཚད་ལས་བརྒལ་ནས་སྨན་ (Paracetamol 650mg) ཉྱིན་རེར་ཐུན་བཞྱི ་བཏང་རསེ་ད་དངུ་ 
 ཚ་བ་མ་ཆག་ཚེ་ངེས་པར་སྨན་པར་འབལེ་བ་བེད་ནས་སྨན་པའྱི་ལམ་སནོ་བཞྱིན་སྨན་གཞན་གཏང་དགོས། 
༦། སྨན་བཅོས་གཞན་གང་བེད་དགོས་མྱིན་ས་གནས་སྨན་པར་འབལེ་བ་གནང་ནས་ལམ་སནོ་གཞྱིར་བཟུང་གནང་དགོས།  
༧། གལ་ཏ་ེའཚོ་ར ུང་གྱི ་ཚད་གཞྱི ་གྲངས་ཚད་ལས་ཆག་ནས་དབུགས་གཏངོ་ལེན་དཀའ་བའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཚེ་ཕལ་ 
 ད་ུསྨན་ཁང་ལ་བསོྐྱད་ནས་བརྟག་དཔྱད་སྨན་པར་བསནེ་གཏུག་གྱིས་ཛ་དྲག་སྨན་བཅོས་གནང་དགོས། 
 

ཚབས་ཆེའྱི་ནད་རྟགས་གཤམ་གསལ། 

ཉྱིན་ལ ར་ནད་རྟགས་ལ་བརྟག་ཞྱིབ་གནང་སྐབས་གཤམ་གསལ་ཚབས་ཆེའྱི་ནད་རྟགས་མངོན་ཚེ་ངེས་པར་ད་ུསྨན་པར་ 
འབལེ་བ་གནང་དགོས། 

 དབུགས་འབྱིན་རུབ་དཀའ་བ། 
 འཚོ་ར ུང་གྱི ་ཚད་གཞྱི ་༩༤ ནས་ཆག་པ། 
 བང་བས མ་པ་དང་ན་ཟུག་གཏངོ་བ། 
 སེམས་འཆོལ་བ་དང་དྲན་ཤེས་མེད་པ་ཆགས་པ། 

 

ག་དསུ་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་ནས་གྲལོ་བར་ངོས་འཛྱིན་བེད་དགོས་སམ། 
ནད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ནད་རྟགས་མངོན་ནས་ཉུང་མཐར་ཉྱིན་གྲངས་༡༠ འདས་ཟྱིན་པ་དང་ཡང་ནད་རྟགས་དམྱིགས་བསལ་ 
མེད་པ་རྣམས་བརྟག་དཔྱད་བས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ནས་བརྱིས་པའྱི་ཉུང་མཐར་ཉྱིན་གྲངས་༡༠ སོང་རསེ་ཉྱིན་མཐའ་མ་གསུམ་ 
ནང་ཚ་བ་ཚད་གཞྱི ་ལས་བརྒལ་བ་འཕར་མེད་ཚེ་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་ནས་གྲལོ་བ་བརྱི་ཆོག ད་ེརསེ་དམྱིགས་བསལ་ 
ནད་རྟགས་གང་ཡང་མེད་ཚེ་ས ར་བརྟག་དཔྱད་བེད་མྱི ་དགོས། འནོ་ཀང་ཉྱིན་གྲངས་༡༤ བར་མྱི ་གཞན་དང་ལུས་པའོྱི་ 
ཐག་ཉའེྱི་འབལེ་གཏུག་དང་སྔནོ་འགོག་ཐབས་ལམ་རྣམས་མུ་མཐུད་བསནེ་དགོས། 
 

མངའ་ས ་ེདང་རོྫང་གྱི ་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁུར། 
༡། ནད་པ་རང་ཁྱིམ་ལ་ཟུར་བཀག་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སངས་ཐོག་བཏང་འཛྱིན་འགན་འཁུར། 



༢། རང་ཁྱིམ་ལ་གསོ་བཅོས་བཞྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉྱིན་རེའྱི་གནས་སངས་རུད་ལོན་དང་མུ་མཐུད་འབལེ་བ། 
༣། ནད་པའྱི་ཉྱིན་རེའྱི་གནས་སངས་ཐོ་འགོད་དང་ནད་པར་ཚ་བ་བརྟག་དཔྱད་སོགས་ལམ་སནོ་གནང་ས །ོ 
༤། ཟུར་བཀག་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་གྲངས་ཐོ་སོགས་གཞུང་འབལེ་དྲ་རའྱི་ཐོག་བཀོད་སྱིག་དང་དརེ་མངའ་ས ་ེདང་ 
 རོྫང་གྱི ་མཐོ་རྱིམ་ལས་བེད་ཀྱིས་ཞྱིབ་ཕ་ཐོ་འགོད་དང་ཁ་བསྐངོ་གནང་རུ། 
༥། ནད་པ་ཛ་དྲག་ཆགས་སྐབས་མུར་སོྐྱབ་སྨན་བཅོས་ཀྱི ་འགན་འཁུར། 
༦། ནད་པ་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་བུང་བའྱི་ནང་མྱི ་དང་ཉ་ེའབལེ་རྣམས་ལམ་སནོ་གཞྱིར་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་གནང་རུ། 
༧། རང་ཁྱིམ་ལ་ཟུར་བཀག་ཐོག་གསོ་བཅོས་ཟྱིན་རསེ་སྨན་བཅོས་འཕར་མ་དགོས་མྱིན་དང་རང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་ལས་ 
 གྲལོ་མྱིན་སོགས་ལམ་སནོ་བཞྱིན་གནང་རུ་བཅས།། 

*************************** 
*** ལམ་སནོ་འདྱི་བཞྱིན་ར་གར་དབུས་འཕདོ་བསནེ་དང་ཁྱིམ་ཚང་བད་ེདནོ་ལ ན་ཁང་ནས་འདནོ་སྤལེ་གནང་བ་ད་ེབདོ་མྱི འྱི་སྱིག་འཛུགས་ 
འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་བསུར་ཞུས་ནས་སྤལེ་བའྱི་ཡྱི ག་ཆ་ཞྱིག་ཡྱི ན།། 


