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!མ་$ི་བ'ད་)ས་+་ འ-ང་ཁམས་0་ཕན་ག4ད་འ-ང་5ལ། 

ད8་འ9ན་དཔལ་བཟང་།* 

༡ མ=ད་བ>ད་དང་འ?ལ་@བ་འAལ་འབད་དB་པC་དDགས་Eལ་དང་དBས་པ། 
འFོ་Hག་ཕ་མར་གཟིགས་པC་མJན་རབ་0ས།།འFོ་Kམས་ཐར་པC་B་འཕང་འBད་པC་Mར།། 
ཚད་Oད་བ@་P་ལམ་ལས་འQན་མཛད་པC།།Sབ་དབང་མཉམ་Oད་Uལ་V་Wར་Xག་འཚལ།། 
འYག་Zན་[་བC་ལམ་ལ་\ངས་པ་ལས།།ཡང་དག་^ས་0་=ས་0་_་`་Kམས།། 
U་ནག་)་a་b་cC་d་eང་ནས།།fངས་g་hེལ་བར་མཛད་Wར་jས་Xག་འཚལ།། 
M་དང་ནང་k་^ས་གlང་མཁའ་དmངས་ལས།།བཤད་པC་!མ་$ི་M་ནང་བ'ད་)ས་དང་།། 
W་དག་ག4ད་པC་oན་$ི་pང་VC་Aགས།།བqོག་ཐབས་U་མA་r་sར་མtས་པ་ལས།། 
བདག་k་)ག་པC་uན་s་O་འJར་$ིས།།Y་ཙམ་wས་པ་W་ཙམ་གསལ་བར་བ$ི།། 

xར་མ=ད་བ>ད་དང་བyམ་པར་དམ་བཅའ་5་l་@ནམ་ལས་ @བ་འAལ་འབད་དB་པC་
དDགས་Eལ་དང་དBས་པ་5་l་བ་{ན་ང་བཅས་ར་D་5་ དགའ་|ད་དB་མ4་D་ཙང་ཙ་}ནམ་
ལས་ ~ག་བ{ལ་མ་དBཔ་འÄ་ཐག་=ད་}ན། W་འབདཝ་ལས་བW་བ་W་བÇབ་པC་Éན་+་ 
རང་k་Ñད་གནས་W་ཡང་བW་བC་Ö་{ག་}ནམ་ལས་ W་བÜ་á་+་y་འ8ངསམ་}ན་པས།  

W་བÜ་བC་àབས་ ^ས་0་ར་âངས་མ་=དཔ་ལས་ འ-ང་བ@C་གནས་äངས་དང་Eལ་ã་ག@་
བདག་ གཟའ་དང་àར་མ་ལ་åགས་པC་གནས་ག@་+་བçག་དéད་Oད་པར་རང་k་འÉད་པC་
དབང་+་åང་è་ !མ་$ི་བ'ད་)ས་5་kས་ འ-ང་ཁམས་དང་ ས་བདག་ê་གཉན་ལ་åགས་པ་

 
* !ལ་ག%ང་འ(ན་*ང་+བ་-.་/གས་1ར་བ། Email: gedun_pelzang@rim.edu.bt  
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+་ག4ད་པ་འ-ངམ་}ན་པས། W་ë་ག4ད་པC་བíང་ལས་ རང་+་ཡང་དགའ་|ད་D་འ-ང་
མས། དགའ་|ད་Oད་པC་བíང་ལས་ Bང་འìལ་འî་D་5གས་པས། W་འབདཝ་ལས་ W་5་
k་ག4ད་པ་fདཔ་ïས་5གསཔ་བÜ་á་འÄ་@བ་འAལ་འབད་དB་པC་âངས་}ན། 

W་ལས་དDགས་Eལ་འÄ་ W་5་མJན་ñ་ ག་ར་kས་ !མ་óབ་པC་àབས་ !མ་$ི་རབ་
གསལ་ཤར་+་འBར་དB་xར་D་{ག་óངམ་{ག་ïས་ñ་བཞག་á་Dན་པར་ !མ་$ི་བ'ད་)ས་
5་5ལ་མSན་བÜ་དBཔ་}ནམ་ïས་5གསཔ་བÜ་á་དང་ W་ལས་བZན་ ô་)ང་ནད་Oད་བW་
|ད་འ-ང་བöག་á་འÄ་ དDགས་Eལ་}ན་xར་l་á་ལགས། W་འབདཝ་ལས་ དང་པ་ར་ïས་
དBཔ་འÄ་ འ-ང་བ@་ཆགས་གནས་འÄ་}ནམ་ལས་ འ-ང་བ@C་ཆགས་གནས་འÄ་l་8། 

༢ ^ས་གlང་ལས་ùགས་བ@་མཚམས་0་འ-ང་བ@་གནས་5ལ།  
wབ་[ང་། [ང་ùགས་འ-ང་བ་û་P་ག@།། [ང་ཤར། 

wབ་ùགས་འ-ང་བ་
üགས་0་ག@།། 

བར་†ང་ནམ་མཁC་ཁམས་°ས་[།། 
ཡང་ན་ཚངས་པC་གནས་°ས་[།། 

ཤར་ùགས་འ-ང་བ་
¢ང་k་ག@།། 

£་wབ། £་ùགས་འ-ང་བ་O་P་ཁམས།། ཤར་£། 
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༣ )ག་•ད་0་གlང་ལས་ùགས་བ@་མཚམས་0་འ-ང་བ་གནས་5ལ། 

 
༤ འYག་Zན་$ི་ùགས་oང་བö། 
)་རབ་èང་k་ཤར་ùགས་g།།བU་mན་ཤར་£ར་O་ã་དང་།།£་ལ་ག¢ན་ß་£་wབ་®།།uན་V་
wབ་ùགས་û་ã་དང་།།wབ་[ང་©ང་£་[ང་ག4ད་™ན།།[ང་ཤར་´ག་V་èང་ཚངས་པ།།¨ག་®་
≠བ་འÆག་གནས་པ་è།།ùགས་oང་བö་°ས་Fགས་པ་Pན།། 

W་བ@ན་གཟའ་དང་àར་མ་ཡང་།།ùགས་དང་མཚམས་g་གནས་པ་Pན།།Ø་མ་Dག་དམར་£་P་
ùགས།།q་བ་ãག་པ་[ང་k་ùགས།།པ་སངས་ཤར་དང་hེན་པ་wབ།།གཟའ་བ9ན་དག་k་ཁམས་
Øད་∞ང་།།Ø་མ་Dག་དམར་O་P་ཁམས།།q་བ་ãག་པ་û་P་ཁམས།།pར་s་¢ང་ཁམས་པ་
སངས་üགས།།hེན་པ་ས་P་ཁམས་Pན་4།།  
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àར་མC་ùགས་དང་Fངས་±ས་á།།ཤར་àར་Hག་á་¢ང་k་ཁམས།།£་àར་Hག་V་O་P་
ཁམས།།wབ་àར་Hག་á་üགས་0་ཁམས།།[ང་àར་Hག་V་û་P་ཁམས།།མཚམས་àར་བ@་V་
ས་P་ཁམས།། 

༥ ã་གནས་དང་གཟའ་àར་$ི་≥ག་¥མ། 
༼"བ་%ང་'་(་དང་གཟའ་-ར༽     
༡  1ང་(་གནས།  ༼5་6་7་བ་༽ 
༢  ཅན་:་   (2. Moon) 
མཚམས་-ར་བ=་>་ས་?་ཁམས།། 

༼%ང་Aགས་B་(་དང་གཟའ་-ར།༽ 
༡ གCད་Dན/Eས་ངན།༼F་G་ར༽ 
༢ Hདྷ་   (5. Mercury) 
གཟའ།      J་བ་(ག་པ་%ང་'་Aགས།། 
གཟའ་ཁམས།    J་བ་(ག་པ་L་?་

ཁམས། 
%ང་-ར་Mག      L་?་ཁམས། 

༼%ང་ཤར་Oི་(་དང་གཟའ་-ར།༽ 
༡ %ང་ཤར་:ག་>/དབང་>།  ༼QR༽ 
 ༢ S་མའམ་T་U་ (3. Jupiter)   
གཟའ།           Vར་H། 
གཟའ་ཁམས།      Wང་ཁམས།  
མཚམས་-ར་བ=་>་ས་?་ཁམས། 

༼"བ་Aགས་B་(་དང་གཟའ་-ར༽ 
༡ "བ་X་L་(་བYགས། ༼5་U་ཎ་7་
བ༽ 
༢ ཤ་[་7་བ་       (8. Saturn) 
གཟའ།            \ེན་པ། 
གཟའ་ཁམས།        ས་ཁམས། 
"བ་-ར་Mག        ^གས་B་ཁམས། 

 
 ༡ _་རབ་B་`ང་a་(་དབང་ཚངས་པ་
བYགས། 
        ༼b་མན༽ 
 
 ༡   cག་X་dབ་འeག་ནག་>་གནས། 
        ༼fཤ་"༽ 

༼ཤར་Aགས་B་(་དང་གཟའ་-ར།༽ 
༡  བg་hན་བYགས། ༼Q་iན་༽ 
༢  j་མk་(་ ༼lm་7་བ།༽ (1. 
Sun) 
གཟའ།            པ་སངས། 
གཟའ་ཁམས།         ^གས།  
ཤར་-ར་Mག         Wང་'་ཁམས།        

༼n་"བ་B་6ལ་བདག་དང་མཚམས་
-ར།༽  
༡ n་"བ་X་pན་>་གནས།  ༼q་_་r་
ཡ༽ 
༢ འt་བདག་         (Yama) 
 (u་གཅན་འvན་/ 4. Rahul) 
མཚམས་-ར་བ=་>་ས་?་ཁམས། 

༼n་Aགས་B་(་དང་གཟའ་-ར།༽ 
   ༡ གWན་w་བYགས།  ༼ཡ་x༽ 
   ༢ མyལ་        (9. Mars) 
  གཟའ།          j་མ་zག་དམར། 
  གཟའ་ཁམས།       {་?་ཁམས། 
  n་-ར་Mག     {་?་ཁམས།  

༼ཤར་nk་(་དང་མཚམས་-ར༽ 
༡ {་(་བYགས། ༼ཨ}ེ་7་བ༽ 
༢ ༼~�/  (6. Venus) 

  མཚམས་-ར་བ=་>་ས་?་ཁམས། 
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༦ ས་ག@C་དmབས་0་དéད་པ།  
༦.༡ ས་ག@C་དmབས་བཟང་V། 

^ས་གlང་ལས། ནང་དmབས་∂་བ@་Pན་པ་ལ།།ནར་`་གཡས་གfན་བཟང་བར་བ°ད།།མ∑ང་
ཁ་གནམ་ཡང་W་བ@ན་4།། !མ་$ི་དmབས་∂་བ@་W་བཟང`་}ན་པC་ཁར་ གཡས་དང་
གfན་གØས་+་ད∏ས་9མ་F་{ག་)ང`་ë་fད་πང་བཟངམ་ë་བཤད་W་fདཔ་ལས་ འYག་
Zན་པC་བཤད་∫ལ་ལས་ཡང་ ∂་བ@་ཁག་ཁ་fད་པ་{ན་ã་D་ªགཔ་ལས་ ད∏ས་9མ་F་{ག་
ནར་ནར་ë་བÜ་དB་xར་}ན་པས།  

)ག་•ད་0་གlང་ལས་འབད་πང་ !མ་óབ་áC་ས་ག@་དགའ་≥ས་འÄ་ར་∂་བ@་དང་ W་ལས་
ཞན་པ་{ན་ ད∏ས་9མ་F་{ག་)ང`་ë་fད་པ་{ན་ºགས་≥མ་ë་བ^ཝ་}ན་པས། W་དང་ཆ་
འ´ཝ་ë་ ས་ག@་W་Ωག་ལས་)་བæམ་ë་∑ན་ñ་fད་པ་{ན་ གནམ་Oད་ས་Oད་ºགས་≥མ་
ë་^ཝ་}ན་པས། 

      
Bང་k་པར་དང་པ་འÄ་བæམ་ë་∂་བ@་ཁག་ཁ་ë་fད་པ་{ན་རབ་0་རབ་ë་བ^་πང་ ཁ་Öན་
ལས་འབད་བ་{ན་ W་བæམ་ë་fད་པ་{ན་ã་D་ªག་xར་}ན་པས། ∂་བ@་ཁག་ཁ་ë་Oད་πང་ 
Bང་k་གཡས་ùགས་0་པར་W་བæམ་ë་ད∏ས་9མ་F་{ག་fད་πང་ W་ཡང་རབ་ë་བ^ཝ་
}ན་xར་ )ག་•ད་0་གlང་ལས་ཡང་བཤདཔ་}ན་པས། 
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༦.༢ ས་ག@C་དmབས་ངན་པ། 

 

 
Bང་k་པར་ནང་འøད་པC་ས་ག@་5་བæམ་ë་དmབས་¿མ་V་དང་æར་ཆད་ཆདཔ་ལ་åགས་པ་
5་ºགས་≥མ་Oནམ་ë་བ^ཝ་}ན་པས། 

 ༦.༣ ས་ག@C་ùགས་0་མ∑་དམན་$ི་བཟང་ངན།  

ས་ག@C་ùགས་ཡང་ )ག་•ད་0་གlང་ལས་འབད་བ་{ན་ £་wབ་ùགས་+་མ∑་´གས་ë་
fད་པC་ཁར་[ང་ཤར་+་དམའ་´གས་ë་fད་པ་{ན་ Ö་4ར་དར་@ང་Uས་¨ང་xར་}ན་པས། 
wབ་0་ùགས་+་མ∑་´ག་ë་fད་པC་ཁར་ ཤར་$ི་ùགས་+་དམའ་བ་{ན་ ô་)ང་བW་|ད་
འ-ང་¨ང་xར་}ན་པས། W་ལས་[ང་ཤར་ùགས་དམའ་བC་ཁར་£་wབ་0་ùགས་མ∑་བ་{ན་ 
¡་བདག་¬ང་ཀ་འî་བC་ཁར་ƒམས་ས་Sག་á་ •ལཝ་འ∑ན་á་དང་ན་ཚ་འ-ང་¨ང་xར་}ན་
པས། W་ལས་ ཤར་དང་ཤར་£་[ང་ཤར་$ི་ùགས་མ∑་è་wབ་ùགས་g་དམའ་བ་{ན་ད≈ལ་$ི་
དཀའ་ངལ་འ-ང་á་དང་ དགའ་|ད་D་འ-ང་བC་ཁར་ s་ག@་+་ག4ད་∆ན་འ-ང་བC་«ན་
ཁག་fད་xར་}ན་པས། 
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wབ་ùགས་g་ ས་U་»་g་དང་ཤར་ùགས་g་U་ûང་´གས་ W་ལས་[ང་ùགས་མ∑་བC་ཁར་
£་ùགས་དམའ་´ག་ë་fད་པ་{ན་ གནས་ཚང་དང་ཨ་ ་+་¢་∆ན་དང་çག་À་ར་ ན་ཚ་དང་ཚ་
$ང་ལང་á་k་[ང་Xད་འ∑ན་ñ་ར་Ñད་¨ང་xར་}ན་པས། !མ་ག{ག་ནང་M་ཁC་_་གØས་
བÃག་དBཔ་འ∑ན་པ་{ན་ _་k་མSན་D་མSན་5་¨ག་+་བ'ད་É་བæམ་ë་དBཔ་}ན། 

༧ ^ས་གlང་ལས་བཤད་པC་_་å་Hག་k་བཟང་ངན། 
!བ་$ང་
&་

མཚམས། 
༼ངན།༽ 

༡ 
ངན་ 
 

༢ 
ངན་ 

༣ 
ངན་ 

༤ 
བཟང་ 

༥ 
བཟང་ 

༦ 
བཟང་ 

༧ 
ངན། 

༨ 
འ8ང་ 

$ང་ཤར་
མཚམས།     
༼ངན།༽ 

༨ ངན།  $ང་&་;གས། 

ཤར་ 
=ི་ 
;གས། 

༡ ངན 
༧ ངན་ 

!བ་ 
?་ 
;གས། 

 
 

༢ ངན་ 
༦ བཟང་ ༣ ངན་ 
༥ འ8ང་ ༤ བཟང་ 
༤ བཟང་ ༥ བཟང་ 
༣ འ8ང་ ༦ བཟང་ 
༢ འ8ང་ ༧ ངན། 
༡  @་A་;གས།  ༨ 

@་!བ་?་
མཚམས། 
༼ངན།༽ 

༨ 
ངན། 

༧ 
འ8ང་། 

༦ 
ངན། 

༥ 
བཟང་། 

༤ 
ངན། 

༣ 
ངན། 

༢ 
བཟང་། 

༡ 
ངན། 

ཤར་@B་
མཚམས། 
༼ངན།༽ 

ùགས་བ@་_C་ཨང་Fངས་བ^་ཐངས་á་ [ང་ཤར་ལས་ འB་བÃག་è་ _་ག{ག་ལས་_་
བUད་མཉམ་པར་བB་བC་གཡས་Œར་ë་བ^་དB་xར་}ན་པས། 
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༧.༡ ùགས་བ@C་_་བཟང་ངན་$ི་œང་Fངས།  

ཤར་དང་£ར་བཟང་W་ཡང་á།།@བ་པར་ùགས་–་བUད་–་—།།ཤར་_་དང་པ་གØས་པ་གgམ།། 
བ9ན་དང་བUད་པ་ངན་པ་Pན།།བ@་དང་c་Hག་བཟང་བ་Pན།།£་P་ùགས་0་_་`་á།། 
དང་V་གgམ་པ་བ@་པ་དང་།།Hག་དང་བUད་པ་ངན་པ་Pན།། 
_་`་བ9ན་པ་འ“ང་9་བཤད།།གØས་པ་c་པ་བཟང་བ་è།།wབ་_་དང་V་བ@་Hག་བཟང་།། 
གØས་དང་གgམ་c་འ“ང་9་བཤད།།བ9ན་བUད་གØས་á་ངན་པ¨།། 
[ང་_་དང་པ་གØས་པ་དང་།།གgམ་བUད་Kམས་á་ངན་པར་བཤད།། 
བ@་དང་c་Hག་བཟང་བ་དང་།།བ9ན་པ་Øད་á་འ“ང་བ་¨།། 

༧.༢ མཚམས་བ@C་_་དDགས་བསལ་ ་ཁམས་དང་བ”ན་པC་བཟང་ངན་
Œར༌མJན༌འÉད༌fད༌པ༌{ན༌ ^ས་གlང་ནང་གཟིགས་གནང་། 

༨ )ག་•ད་$ི་གlང་ལས་བཤད་པC་_་å་Hག་k་བཤད་པ། 
༨.༡ ≥ག༌¥མ༌–÷༌Dག 
༩ ༨ ༧ ༦ ༥ ༤ ༣ ༢ ༡ 
༢  =ང་>གས།  ༢ 
༣ 

 
?བ་ 
>གས 

 
བར་@ང་ནམ་མཁ.་ཁམས་Cས་=།། 
ཡང་ན་ཚངས་པ.་གནས་Cས་=།། 

 
ཤར་ 
>གས། 

 

༣ 
༤ ༤ 
༥ ༥ 
༦ ༦ 
༧ ༧ 
༨  H་>གས།  ༨ 
༩ ༨ ༧ ༦ ༥ ༤ ༣ ༢ ༩ 
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Bང་k་≥ག་¥མ་འÄ་ _་Fངས་◊ས་བæང་ཐངས་}ན། W་ཡང་ _་དj་–་མཉམ་མཉམ་ë་བB་
@ནམ་ལས་ _་དང་V་འÄ་ ÿ་Ÿན་$ི་ùགས་ལས་གཡས་གfན་གØས་+་ùགས་གØས་–་ë་
བ^ཝ་}ན་པས། ཤར་£། £་wབ། wབ་[ང་གgམ་$ི་_་དང་པ་Oད་D་འÄ་མཚམས་0་_་ནང་
5ད་åང་á་W་kས་Oདཔ་}ན། མÉར་བ~་བ་{ན་ _་བUད་དང་དj་ë་བ^་ཐངས་མ་འ´་πང་
Éན་+་ག{ག་ར་fདཔ་ལས་ùགས་W་གgམ་$ི་_་5་འAལ་དBཔ་{ག་མ་མ∑ངམ་ལས་མ་
བÃགས་པར་བཞག་{་xར་l་á། 

༨.༢ )ག་•ད་0་གlང་ལས་བཤད་པC་_་གནས་0་བཤད་པ། 

༡༽ ཤར་_་༡ པ་དང་༢ པ་འÄ་ མ་བཟང་πང་ག4ད་པ་Oད། ༣ པ་༤ པ་འ“ང་ཙམ་དང་། ཤར་
_་༥ པC་གནས་འÄ་ Ø་མC་_་}ནམ་ལས་གཏམ་‹ན་Fགས་འ-ང་བC་_་འབདཝ་ལས་ 
ཤར་$ི་_་›ན་ལས་བཟངམ་}ན་པས། ཤར་_་༦ པ་དང་༧ པ་ཡང་འ“ང་ཙམ་{ག་}ན། W་
ལས་༨ པ་དང་༩ པ་གØས་ནད་_་}ནམ་ལས་ངན་པས། 

༢༽ £་_་ ༡ པ་ལས་༣ པ་5ན་འ“ང་ཙམ་}ན་πང་ _་༤ པ་འÄ་མflལ་fདཔ་ལས་ ད◊ས་
∂བ་འ-ང་བC་_་འབདཝ་ལས་བ@་པC་ཐད་+་_་བ‡ན་པ་{ན་ ངས་·ད་pན་gམ་Aགས་
‡ག་‡་¨ང་། W་འབདཝ་ལས་ _་བ@་པC་ས་‚ང་W་kས་_C་ས་øངས་མ་∑ན་པ་{ན་ £་_་དང་
པ་5ན་U་བ„ད་འབད་=ག་xར་}ན་པས། W་ལས་༡ པ་ལས་༣ པ་5ན་D་བཟང་བC་ཁར་ãག་
པར་9་ ༥ པ་ལས་༩ པ་5ན་y་ལས་ºགས་≥མ་Oན་པས། ག་{་ë་xར་བ་{ན་ £་wབ་0་ས་
བདག་‰་Âས་k་ལས་çགས་9ག་Êལ་$ི་ཁ་Áངས་དང་དང་གཟའ་ར་Ëལ་$ི་ག4ད་པ་fདཔ་
}ན། 
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༣༽ wབ་_C་གནས་༣ པ་༤ པ་༥ པ་༦ པ་5་ནང་ ཤ་á་W་བ་བlགས་fདཔ་ལས་ 4ར་$ི་
 ངས་·ད་fད་xར་}ན་པས། wབ་_C་གནས་༧ པ་༨ པ་༩ པ་གgམ་འÄ་ £་ùགས་0་
གཟའ་´ག་V་དང་Êལ་$ི་ག4ད་འ5བས་fདཔ་ལས་D་དགའ་xར་}ན་པས། 

༤༽ [ང་_་༡ པ་ལས་༤ པ་5ན་འ“ང་k་རབ་}ན། _་གནས་༥ པ་འÄ་ མ་›་)་དང་'་È་ར་
གØས་བlགས་fདཔ་ལས་wབ་_C་གནས་ག་ར་ལས་བཟང་≥ས་{ག་}ན་xར་}ན་པས། 
གལ་uད་_་གནས་༥ པ་W་kས་ _་k་ས་‚ང་མ་ལང་པ་{ན་_་གནས་༤ པ་དང་༣ པ་༢ 5་k་
Íང་+་U་བ„ད་གཏང་=ག་xར་xར་}ན་པས། _་གནས་༦ པ་ལས་༩ པ་5ན་འ“ང་ཙམ་{ག་
}ན། 

༨.༣ M་ནང་k་_་ùགས་བ^་ཐངས་0་Éགས་གÎད།  

)ག་•ད་0་གlང་ལས་ _་ùགས་བ^་ཐངས་W་ཡང་ _་དj་–་མཉམ་མཉམ་ë་བB་@ནམ་
ལས་ _་དང་V་འÄ་ [ང་ཤར་$ི་མཚམས་ལས་ ཤར་£་5ན་_་དj་དང་ཤར་£C་མཚམས་ལས་
£་wབ་0་མཚམས་5ན་_་དj་–་ë་བ^ས་ཝ་}ན་པས། W་བæམ་ë་ར་ [ང་ཤར་$ི་མཚམས་
ལས་ wབ་[ང་དང་wབ་[ང་ལས་£་wབ་5ན་_་དj་ë་བ^སཝ་}ན་པས།  W་ལས་ནང་པC་^ས་
གlང་ལས་འབད་πང་ [ང་ཤར་$ི་མཚམས་ལས་ _་བUད་བUད་མཉམ་པར་བB་བC་གཡས་
Œར་ë་བ^་དB་xར་}ན་པས། W་འབདཝ་ལས་ M་ནང་གØས་0་འÉད་པ་9མ་F་{ག་མ་
མSནམ་ë་འ9ག་xར་l་á། W་+་མཁས་པ་5་kས་དéད་པ་མཛད་W་གཟིགས་གནང་xར་l་á་
ལགས།  

༨.༤ _C་Fངས་དང་ùགས་Ïག་ཐངས། 

• ཤར་_་[ང་དང་wབ་0་_་དང་མSན། 
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• wབ་_་[ང་དང་ཤར་$ི་_་དང་མSན། 
• £་དང་wབ་0་_་གØས་D་མSན། 
• £་དང་ཤར་$ི་_་ཡང་D་མSན། 

མSན་5ལ་W་ཡང་ དÌར་ན་ üགས་)C་_་དང་ མ་_་ཐད་ཀར་བÃག་D་བ®བ། གལ་uད་
üགས་)C་_་འÄ་ཤར་_་}ན་པ་{ན་ མ་_་འÄ་[ང་k་ùགས་ལས་བÃག་པ་{ན་ºགས་≥མ་
}ན་པས། _་5་æང་ë་བÃག་དBཔ་}ན་པས། W་ཡང་æང་ë་བÃགས་πང་ Óད་'ར་$ི་æང་ཆ་
}ན་པ་{ན་D་བ®བ་པས། དÌར་ན་༢དང་༤ ༦དང་༨ བæམ་5་ºགས་≥མ་}ན་πང་༡༠ དང་
༢༠ བæམ་$ི་Óད་'ར་fད་པC་æང་ཆ་5་ºགས་≥མ་Oནམ་ë་བ^ཝ་མས། 

༨.༥ _་Fངས་5ལ་མSན་དང་5ལ་Dན་$ི་ཕན་ག4ད། 
_་༢  pན་gམ་Aགས་‡ག་‡་¨ང་།། 
_་༣  °་ང་ཅན་¨ང་། 
_་༤  ô་)ང་¨ང་། 
_་༥   ནད་¨ང་། 
_་༦  ཨ་ ་ºགས་≥མ་„་¨ང་། 
_་༧  ¢་∆ན་¨ང་། 
_་༨   ངས་·ད་འ-ང་¨ང་། 
_་༩  ནད་ག@་འ-ང་¨ང་། 
_་༡༠  ཨརཝ་≥ར་¨ང་། 
_་༡༡  བར་ཆད་འ-ང་¨ང་། 
_་༡༢  Aང་ºགས་≥མ་¨ང་། 
_་༡༣  བར་ཆད་འ-ང་¨ང་། 
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_་༡༤   ངས་·ད་Bང་9་འìལ་¨ང་། 
༩ !མ་$ི་བ'ད་)ས་0་བཤད་པ། 
༩.༡ Òར་གཏང་!མ་$ི་ùགས།  

ÈÚར་དཀར་V་ལས། དsས་g་ཚངས་པ་གནས་པ་P། །མ∑ང་†ང་མ9ན་◊ས་ཤར་རམ་   
£ར། །བäན་ལ་མ9ན་དམའ་Uབ་མ∑་བC། །xར་!མ་$ི་ùགས་འÄ་ Ωག་+་ཚངས་པC་
གནས་ë་བཞག་è་ གÉང་ ཤར་དང་£C་ùགས་གང་πང་{ག་ཁར་ བäན་@ནམ་ལས་ གÉང་
ùགས་དམའ་´ག་དང་ Uབ་ùགས་མ∑་´ག་ë་བÜ་དBཔ་}ན་པས། )ག་•ད་ལས། མ9ན་
ùགས་དམའ་g་དང་Uབ་ùགས་མ∑་´ག་ë་óབ་དBཔ་མ་ཚད་ ས་ག@C་མ∑་དམན་ཡང་
མ9ན་ùགས་ལས་Uབ་ùགས་མ∑ཝ་ë་དB་xར་}ན་པས། 

༩.༢  མ=ད་བཤམས་0་ùགས་དང་Éགས་གÎད། 

W་ལས་མ=ད་བཤམས་0་ཐད་ཁར་ བäན་ལ་མ9ན་དམའ་Uབ་མ∑་བC། །xར་བC་Ûག་œང་k་
འÙ་མSད་+་ གཡས་g་མ=ད་ཁང་ཡང་ན་á། །[ང་k་ùགས་g་[་བ་¨། །དs་bC་[ང་9་
མBན་ཁང་ངམ། །ཡང་ན་[ང་ཤར་མཚམས་g་[། །ཡང་ན་£་wབ་མBན་ཁང་དང་། །མཚམས་
ཁང་[་བར་ག¢ས་པ་Pན། །xར་མ=ད་བཤམས་འÄ་ !མ་$ི་གཡས་ཁ་Sག་དང་ ཡང་{ན་ [ང་
ùགས་g་བ®བ་xར་}ན་པས། མBན་ཁང་འÄ་ དs་bC་[ང་+་དང་ [ང་ཤར་ ཡང་{ན་ £་
wབ་0་ùགས་g་ མBན་ཁང་དང་མཚམས་ཁང་ºགས་≥མ་}ན་xར་}ན་པས། ས་དéད་›ན་
འ9ས་4ར་s་ལས། ཤར་9་_མ་པC་གནས་ཁང་¢ས། xར་ _མ་óབ་སC་གནས་ཁང་ཡང་ཤར་
ùགས་g་བཟངམ་ë་}ནམ་ལས་མÉར་བ~་བ་{ན་ ཤར་$ི་ùགས་g་མ=ད་ཁང་བཟང་བC་
Éན་ར་‚ནམ་}ན་པས།  
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)ག་•ད་ལས་ཡང་ [ང་ཤར་དང་ཤར་$ི་ùགས་g་འBར་དBཔ་}ན་པས། }ན་πང་ཞལ་D་
མSན་པ་†་Aགས་fདཔ་ལས་ Ö་མཚན་བཤད་W་fད་D་5་kས་དབང་9་བཏང་པ་{ན་ མ=ད་
བཤམས་འÄ་ཤར་དང་[ང་ཤར་$ི་ùགས་g་fད་པ་{ན་ ı་པ་Øམ་ཤརཝ་{ག་Ø་མC་¨ད་འÄ་ 
Zན་+་dག་5གས་xར་}ན་པས། ¨ད་Zན་+་dག་5གས་པ་{ན་ W་kས་ ˆ་Zན་5་+་ཆགས་
པC་˜་པ་5་བàམ་5གསཔ་མ་ཚད་ ˆ་Zན་ཡང་Eན་)ང`་ë་གནས་5གས་xར་}ན་པས། W་
ë་}ན་པC་âངས་ཡང་ ¯ན་རབས་0་ã་ཁང་5་ནང་མཇལ་བ་{ན་ ã་ཁང་k་ùགས་ག་ར་ཤར་
དང་[ང་ཤར་$ི་ùགས་5་ནང་འBར་ñ་fད་xར་}ན་པས། }ན་πང་ ལ་+་{ག་kས།  ངས་
·ད་0་Éན་+་ Zན་$ི་ཞལ་£ར་། fན་ཏན་$ི་Éན་+་ Zན་$ི་ཞལ་wབ་+། +ས་ཁམས་བཟང་
བC་Éན་+་ Zན་$ི་ཞལ་ཤར་ùགས་+། ´ག་{གས་0་Éན་+་ Zན་$ི་ཞལ་£་ལས་[ང་+་
འBར་དB་xར་}ན་པས། W་འབདཝ་ལས་Kམ་དéོད་ཅན་$ི་ན་ག˙ན་5་kས་ ད•་@བ་མཛད་
W་བཀའ་˚ན་བ¸ང་གནང་xར་l་á།  

༩.༣ ནང་པC་^ས་གlང་ལས་མ་∑བ་πང་ )ག་•ད་ལས་མ=ད་བཤམས་མ་བ®བ་པC་ùགས་
དང་གནས། 

• ཤར་˝ད་དང་wབ་˝ད་ £་ùགས་0་ùགས་གgམ་+་ མ=ད་བཤམས་y་ལས་D་
བ®བ་xར་}ན་པས། 

• མ=ད་བཤམས་འÄ་ÿ་âག་དང་ཉལ་ཁང་k་¨ག་+་མ་པ་ལས་D་བ®བ་xར་}ན་
པས། 

• མ=ད་བཤམས་འÄ་མ=ད་ཁང་}ནམ་ལས་ཆབ་གསང་k་rག་དང་¨ག་+་D་བ®བ། 
• ཆབ་གསང་k་Uབ་ཁར་མ=ད་བཤམས་D་བ®བ། 

༩.༤ ཉལ་ཁང་k་ùགས་བཟང་ངན་$ི་བཤད་པ།  
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༩.༤.༡ ÈÚར་དཀར་V་ལས། [ང་ཤར་མཚམས་g་མལ་གཟིམ་öང་།།[ང་ཤར་$ི་མཚམས་
+་ ˆ་»ན་`C་གཟིམ་öང་དགའ་xར་}ན་པས། )ག་•ད་0་གlང་ལས་འབད་πང་W་བæམ་
{ག་འབད་རང་བཤདཔ་}ན་པས། ས་˛་གསལ་བC་O་ ང་ལས། wབ་®་å་མལ་དང་ཉལ་ས་
[ས་ན་ཟས་4ར་འìལ། ཉལ་སC་ùགས་འÄ་ wབ་0་ùགས་g་བÜ་བ་{ན་ ཟས་4ར་ ངས་·ད་
འìལ་¨ང་xར་}ན་པས། )ག་•ད་ལས་འབད་πང་ ཧ་ལམ་Îག་འཐདཔ་ལས་ ¨ག་+་Uས་
བཤད་ནང་གཟིགས་པ་{ན་མJན་xར་l་á། )ག་•ད་0་གlང་ལས་འབད་བ་{ན་ ཤར་ùགས་
0་གཤག་Dག་འÄ་ན་ མîན་!མ་དང་ ་ན་!ས་!སཔ་ ཨ་ ་ûང་›་k་ ཉལ་ཁང་འབད་བ་
{ན་ དགའ་≥ས་}ན། གཤག་Dག་W་ན་Eན་)ངམ་ë་Ñད་པ་{ན་ D་W་Dང་གཏམ་+་"མ་
འÉད་བ„ད་D་{ག་+་འ#ར་¨ང་xར་}ན་པས། ཐ་ན་îང་jད་dག་πང་ གཏམ་‹ན་Fགས་0་
Éན་+་îང་jད་འབག་D་{ག་འî་¨ང་xར་}ན་པས། }ན་πང་དÌ་ཆ་ãབ་D་འབད་བ་{ན་
དགའ་≥ས་{ག་}ན་པC་ཁར་ãག་པར་9་ གÉང་ཤར་འBར་ñ་ãབ་པ་{ན་བ$ན་འ∂ས་ཅན་
{ག་+་འ#ར་¨ང་xར་}ན་པས།  

༩.༤.༢  £་ùགས་0་གཤག་Dག་འÄ་wས་པ་ཅན་{ག་}ན། d་`་ག་ར་ཉལ་πང་མ་བ®བ་
Oད། W་k་ནང་ལས་ ག«ན་óབ་རན་པC་s`་k་ཉལ་ཁང་འབད་བ་{ན་དགའ་≥ས་}ན། ག་{་
ë་xར་བ་{ན་ £་ùགས་འÄ་ འ-ང་བ་OC་རང་བ@ན་འབདཝ་ལས་s`་དང་མSནམ་}ན། 
གལ་uད་£་ùགས་0་གཤག་Dག་འÄ་ Pག་ཚང་དང་བÜ་%་ཁང་བæམ་{ག་འབད་{ན་ wས་
&གས་ཅན་{ག་}ན། W་འབདཝ་ད་ '་འབད་D་ཆ་≠བ་0་གÉང་འÄ་ £་ùགས་g་འBར་ñ་
འབད་བ་{ན་ £་P་ùགས་འÄ་གཟའ་‚བས་»ན་དང་འQ་གÉན་$ིས་དབང་DC་ùགས་{ག་
}ནམ་ལས་'་འབད་D་k་(མས་+་གÉན་བ8གས་lགས་ñ་བསམ་ངན་$ི་'་བyམ་á་+་)་
བ་འ-ང་á་}ནམ་ལས་གÉང་£་ùགས་དང་wབ་ùགས་g་འBར་ñ་'་འབད་á་འÄ་ ག་Wམ་
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{ག་འ*མ་5གས་5གས་འ*མ་དB་xར་}ན་པས། W་འབདཝ་ལས་ W་ན་ '་འབད་D་ཆ་≠བ་
0ས་གÉང་ཤར་དང་[ང་ùགས་g་འBར་བ་{ན་ºགས་≥མ་}ན་xར་}ན་པས།  

༩.༤.༣  wབ་ùགས་0་གཤག་Dག་ནང་+་ d་`་ག་ར་ཉལ་πང་མ་བ®བ་Oད། W་k་ནང་ལས་ 
ག«ན་óབ་རན་པC་s`་k་ཉལ་ཁང་འབད་བ་{ན་དགའ་≥ས་}ན། 

༩.༤.༤  [ང་ùགས་0་གཤག་Dག་ནང་+་ d་`་ག་ར་ཉལ་πང་མ་བ®བ་Oད།   

༩.༤.༥  ཤར་£C་ཉལ་ཁང་W་!ན་≥ས་དང་ཨ་ ་ûང་›་ W་ལས་མFོན་ཁང་k་Éན་+་ མ་
བ®བ་{ག་Oད་πང་ གཏན་འཇགས་0་ཉལ་ཁང་}ན་པ་{ན་ ཤར་£C་ùགས་W་ OC་རང་བ@ན་
འབད་á་W་kས་ °་ང་བ„ད་བöག་è་ བཟའ་ཚང་d་`C་བར་ན་ཁ་eལ་འî་á་དང་ཁ་eལ་མ་
འî་πང་ག{ག་kས་+བ་D་W་ གཞན་D་W་kས་མ་ཉན་པར་ çག་À་Öན་9་ äབས་མ་བWC་
•ལཝ་ན་5ད་W་རང་Ñད་¨ང་། W་འབདཝ་ལས་ ཉལ་ཁང་W་ནང་ Bང་+་l་É་བæམ་ë་ !ན་
≥ས་དང་ཨ་ ་ûང་›་(མས་ûང་5་བཞག་པ་{ན་ ,་‚བས་བ„ད་á་+་ཕན་∑གས་-མ་fདཔ་
}ན། W་ལས་O་k་'་དང་ Hང་འA་གཤག་བÎས་0་ཁང་Dག་འབད་བ་{ན་ºགས་≥མ་fད། 

༩.༤.༦ £་wབ་ùགས་g་ ™ན་བདག་ག.་aC་ཉལ་ཁང་འབད་བ་{ན་ [་བ་ག་{་བyམས་πང་
Çབ་5གསཔ་ë་འབད་D་{ག་+་འ#ར་¨ང་། W་kས་ë་Ö་4ར་དར་@ང་Uས། བསམ་པC་Éན་
5་ག་ར་རང་བ@ན་/ན་$ིས་འ∂བ་è་འî་¨ང་xར་བཤད་W་འ9ག། གØས་པ་xརཝ་ད་ £་wབ་
0་ùགས་འÄ་ གཟའ་0་གཅན་འ1ན་$ིས་དབང་པC་ཁར་0་གཅན་འ1ན་$ི་ལས་çགས་འÄ་
9ག་Êལ་$ི་ཁ་}ན། ཁ་W་ལས་ ཁ་Áངས་འ∑ན་པC་བíང་ལས་ !མ་W་ནང་≠བ་è་ !མ་$ི་
ཟས་4ར་ ངས་·ད་ག་ར་ཐལ་བར་བÁག་è་བW་|ད་Oདཔ་བÜཝ་}ན་xར་བཤདཔ་}ན་པས། 
W་འབདཝ་ལས་ !མ་$ི་བདག་V་ག.་ཅན་འÄ་ùགས་W་ན་ཉལ་བ་{ན་ ¡་བདག་W་+་ དབང་
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ཚད་0་2ད་fདཔ་ལས་ 2ད་W་kས་ 9ག་Êལ་$ི་ཁ་མནན་ñ་ 9ག་Êལ་$ི་ཁ་Áངས་འ∑ན་མ་
5གས་པC་ཕན་པ་fད།  

W་མ་ཚད་£་wབ་0་ùགས་འÄ་ས་བདག་k་œངམ་dགཔ་ལས་[་བ་ག་{་བyམས་πང་œངམ་W་
+་བZན་བÇབ་པར་འî་དB་á་W་kས་ !མ་བདག་ག.་ཅན་འÄ་ཡང་W་ནང་Ñད་པ་{ན་ བçན་
‡ག་‡་{ག་+་འî་á་}ནམ་མ་ཚད་ ùགས་W་k་གÉང་ùགས་+་[ང་ཤར་$ི་མཚམས་ན་ãC་
3མ་´ང་∫ང་pར་s་ཡང་བlགས་ (Jupiter) fདཔ་ལས་3མ་kས་གཟིགསཔ་ད་ད◊ས་
∂བ་གནངམ་}ན་xར་}ན་པས། ད་πང་འ-ང་བ་ས་P་wས་&གས་ཡང་W་ན་fདཔ་ལས་D་W་
k་(མས་&གས་འཕར་á་+་ཡང་ཕན་∑གས་fད་xར་}ན་པས། ས་དéད་›ན་འ9ས་4ར་s་
ལས་ཡང་། wབ་®་å་མལ་དང་ཉལ་ས་[ས་ན་ཟས་4ར་འìལཝ་ལས་ཡང་ !མ་$ི་™ན་བདག་
ག.་ཅན་འÄ་ ùགས་འÄ་ན་ ཉལ་བ་{ན་ºགས་≥མ་fད་པC་Çབ་•ད་བ®བ་པས་xར་l་á། 

གནད་Éན་འÄ་ན་ Éགས་(ལ་ûང་›་{ག་l་བ་{ན་ ལ་+་k་Sགས་ཁར་ wབ་®་å་མལ་དང་
ཉལ་ས་[ས་ན་ཟས་4ར་འìལ་xར་བC་+ང་k་Çབ་•ད་W་kས་ wབ་ùགས་0་ùགས་ནང་ཉལ་
བ®བ་པC་Çབ་•ད་བ®བ་πང་ £་wབ་0་ùགས་ནང་ཉལ་བ®བ་པC་Çབ་•ད་D་བ®བ་པས་xར་
བC་Sགས་བ°ད་གནང་པ་{ན་ བWན་པ་བæམ་{ག་fད། }ན་πང་ Éན་+་དéད་W་བrཝ་ད་
འགལ་བ་Dན་wག་xར་l་á།  

^ས་གlང་ལས། wབ་xར་བC་B་Éན་Òར་གཏང་wབ་ùགས་+་ wབ་0་དsས་0་ཆ་ཤས། £་
wབ་མཚམས་0་ཆ་ཤས། wབ་[ང་མཚམས་0་ཆ་ཤས་ë་ཆ་ཤས་གgམ་fད་πང་ ཆ་W་5་å་
åར་མ་—་བར་ wབ་[ང་k་མཚམས་ལས་£་wབ་0་མཚམས་5ན་ག་ར་wབ་ë་རང་བ^་∫ལ་
fདཔ་ལས་ £་wབ་0་མཚམས་W་ཡང་ wབ་0་Fངས་g་བ^སཝ་}ན་པས། Ö་མཚན་W་
འབདཝ་ལས་ £་wབ་0་མཚམས་W་ཡང་wབ་ë་བ^ས་ñ་ wབ་®་å་མལ་དང་ཉལ་ས་[ས་ན་
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ཟས་4ར་འìལ་xར་ W་kས་ë་གgངས་གgངསམ་བæམ་{ག་འ9ག་xར་l་á། W་འབད་á་W་
kས་ ནང་པC་^ས་གlང་དང་)ག་•ད་0་གlང་k་དBངས་པ་གØས་མSན་པས་xར་l་D་W་
Ö་མཚན་W་ལས་བZན་}ན་xར་l་á།  

༩.༤.༧ wབ་[ང་ùགས་0་གཤག་Dག་W་ ག་ར་ཉལ་πང་མ་བ®བ་Oད་πང་ དགའ་≥ས་འÄ་
ག«ན་óབ་རན་པC་s`་}ན་xར་}ན་པས། wབ་[ང་k་ཉལ་ཁང་W་©ང་kས་དབངམ་ལས་hར་
D་{ག་དང་འî་DC་རང་བ@ན་{ག་}ན་á་W་kས་ག«ན་óབ་རན་པC་ཉལ་ཁང་འབད་བ་{ན་
ºགས་≥མ་}ན། ག«ན་གསརཔ་བÑམས་ཚར་D་དང་ཨ་ ་དB་D་5་k་Éན་+་ ཉལ་ཁང་W་
ºགས་≥མ་}ན། ཨ་ ་ûང་›C་)གས་ཉལ་ཁང་W་ནང་ཉལ་བöག་པ་{ན་ºགས་≥མ་Oན། 
ག་{་ë་xར་བ་{ན་ ས་གནས་W་©ང་k་རང་བ@ན་W་hར་ñ་Ñད་D་{ག་}ནམ་ལས་ W་ན་Ñད་
D་k་(མས་W་ཡང་བང་མ་ཆགས་པར་བཤལ་འî་áC་མ4་བསམ་གཏངམ་ལས་ '་ག་{་
བyམས་πང་མཐར་འ4ལ་ཅན་ë་བÇབ་D་{ག་Oན། }ན་πང་ ཉལ་ཁང་W་མîན་!མ་$ི་Éན་
+་ºགས་≥མ་}ན།  

༩.༤.༨ [ང་ཤར་$ི་ཉལ་ཁང་འÄ་ Òར་$ི་fན་བདག་d་`་གØས་དང་•་eག་ཨམ་5C་)གས་
+་ºགས་≥མ་Oན་པས། དང་པ་ར་ [ང་ཤར་$ི་ùགས་འÄ་û་P་རང་བ@ན་དང་ཨམ་5C་རང་
བ@ན་འÄ་O་འབད་á་W་kས་མ་མSནམ་ལས་ ཨམ་5་+་ན་ཚ་འøརཝ་མ་ཚད་s་ག@་ཆགས་
པ་ཡང་'་ཁག་fད་xར་}ན་པས། གØས་པ་xརཝ་ད་ ‰་Âས་kས་དབངམ་ལས་‰་Âས་k་ 
ལས་çགས་ Êལ་$ི་མÆག་མ་འÄ་[ང་ཤར་$ི་མཚམས་ནང་fདཔ་ལས་ W་ན་ཉལ་བ་{ན་Êལ་
$ི་མÆག་མ་j་–གཔ་ད་ £་wབ་ùགས་ལས་ Êལ་$ི་ཁ་k་9ག་Áངས་འÄ་འ∑ན་ñ་ག4ད་¨ང་།  

W་མ་ཚད་ ùགས་འÄ་ ས་བདག་k་མj་‡ག་ཡང་dགཔ་ལས་ W་j་འ*ག་པ་{ན་ཨམ་5་5་+་ 
+ས་དང་(མས་0་ན་ཚ་འ-ང་è་ར་Ñད་¨ང་xར་}ན་པས། བ@་པ་xརཝ་ད་ ùགས་འÄ་}་
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Ÿན་xར་བU་mན་$ི་བlགས་ཁང་}ནམ་ལས་ བlགས་ཁང་ནང་+་ འÉད་·ད་མ་πངམ་}ན་
xར་}ན་པས། c་པ་xརཝ་ད་ s`་ག˙ནམ་5་ ùགས་W་ན་ཉལ་བ་{ན་ 6ར་^་fདཔ་ལས་ 
7གཔ་∑བ་πང་ལས་0ས་བˆལ་ñ་ ག་¨ང་དBཔ་∑ན་ñ་7གཔ་དང་ཁ་[ལ་བC་«ན་ཁག་fད་
xར་}ན་པས། ཐ་ན་d་„ས་ར་}ན་πང་ [ང་ཤར་$ི་མཚམས་W་ན་ ཉལ་བ་{ན་ '་ཡང་Éན་དང་
8ནམ་{ག་འབད་མ་5གས་D་+་འ#རཝ་ལས་ ཉལ་ཁང་W་hང་5གས་པ་{ན་རབ་རང་}ན་
xར་}ན་པས། }ན་πང་ùགས་W་ན་ད8་བC་'་}ན་པ་{ན་མ་བ®བ་Oད་xར་}ན་པས། 

༩.༤.༩ ཞག་ཉལཝ་ད་མj་‡ག་‚ན་སC་ùགས། 

ཞག་ཉལཝ་ད་ མj་‡ག་k་ùགས་འÄ་ ནང་པC་གlང་ལས་ འÉད་པC་ùགས་g་ཉལ་བར་[། 
xར་རང་äབས་ག་བW་བC་ùགས་+་ མj་‚ན་ñ་ཉལ་=གཔ་བæམ་ë་fད་πང་ ཁ་Öན་ལས་ 
ཤར་དང་wབ་+་བ®བ་πང་ [ང་དང་£་+་D་བ®བ་xར་+བ་∫ལ་འ9ག། མ་བ®བ་པC་âངས་
ཡང་ [ང་+་¢ཝ་ད་óངམ་{ག་ £་+་འt་བདག་fད་á་W་kས་D་བ®བ་xར་}ན་པས། ཚན་
)གཔ་kས་འབད་བ་{ན་ D་k་+ས་0་wས་&གས་W་མj་‡ག་j་fདཔ་ལས་ མj་[ང་+་
‚ན་པ་{ན་ འ-ང་བC་wས་&གས་ཡང་[ང་+་fད་á་W་kས་ D་¢་བC་«ན་ཁག་xར་}ན་པས། 

)ག་•ད་0ས་འབད་བ་{ན་ ཤར་དང་£་wབ་གgམ་+་‚ན་=ག་πང་ [ང་+་ མj་‡ག་‚ན་པ་
{ན་ མÆག་£་ùགས་+་dགཔ་ད་ ག¢ན་ß་k་ག4ད་པ་kས་ë་ D་W་+་¢་∆ན་འ-ང་བC་«ན་
ཁག་fད་xར་}ན་པས། }ན་πང་ མj་‡ག་£་ùགས་+་‚ན་á་འÄ་དགའ་≥ས་{ག་ë་ཆ་
བཞགཔ་མས། W་བæམ་ë་wབ་ùགས་དང་ཤར་ùགས་གØས་+་ཡང་བ®བ་ë་བཤད་W་འ9ག།  

༩.༥ ཨ་ C་ཉལ་ཁང་། བཟང་བC་ùགས། ཤར་£་wབ་གgམ་$ི་ùགས་W་དགའ་བC་ཁར་ 
£་wབ་0་ùགས་W་ཡང་བ®བ་xར་}ན་པས། ངན་པC་ùགས། [ང་k་ùགས་དང་། [ང་ཤར། 
ཤར་£་གgམ་$ི་ཉལ་ཁང་W་5་ཨ་ C་Éན་+་D་དགའ་xར་བཤདཔ་}ན་པས། 
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༩.༦ མîནམ་k་ཉལ་ཁང་། བཟང་བC་ùགས། མîན་མC་ཉལ་ཁང་W་[ང་དང་ཤར་
wབ་0་ùགས་གgམ་+་དགའ་བC་ཁར་ wབ་[ང་k་མཚམས་འÄ་རབ་འ9ག། ངན་པC་ùགས། 
£ར་ངན་པC་ཁར་ [ང་ཤར་དང་£་wབ་གØས་+་ཡང་ངན་xར་}ན་པས། 

༩.༧ !མ་$ི་གf། བཟང་VC་ùགས།  གf་འÄ་ ùགས་ལས་འབད་བ་{ན་ ཤར་དང་wབ་[ང་
གgམ་+་དགའ་བC་ཁར་wབ་[ང་མཚམས་རབ་}ན་པས། ངན་པC་ùགས། £་དང་£་wབ་
གØས་+་}ན་པས།  

༩.༨ ཐབ་ཚང་k་ùགས་བཟང་ངན། 

༩.༨.༡ ཐབ་ཚང་བ®བ་པC་ùགས། ÈÚར་དཀར་V་ལས་འབད་བ་{ན། £་◊ས་གfས་ཁང་ལག་
མ9ད་[།།ཤར་£འམ་wབ་®་O་ཐབ་[།།ཐབ་ཀ་£་wབ་མཚམས་g་བ‡ད། ། xར་ བÜ་%་དང་
ཐབ་གØས་ ཤར་£་དང་wབ་+་བÜ་བ་{ན་བ®བ་xར་}ནམ་མ་ཚད་ ས་དéད་›ན་འ9ས་4ར་s་
ལས་ཡང་ ཤར་£ར་ཐབ་ཁ་[ས་ན་ ངས་·ད་འìལ།།xར་ཤར་£C་ùགས་g་ཐབ་བÜ་བ་{ན་
 ངས་·ད་འìལ་¨ང་xར་འ9ག། W་ཡང་ཤར་£་འÄ་ O་ã་kས་དབང་á་W་kས་ ཐབ་ཚང་k་
ùགས་དགའ་≥ས་}ན་པས། £་‚ད་0་ùགས་+་བ®བ་D་འÄ་ O་ã་kས་ùགས་{ག་kས་
དབང་è་fདཔ་ལས་བZན་}ན་པས། wབ་[ང་ùགས་+་བ®བ་D་འÄ་wབ་[ང་W་འ-ང་བ་©ང་
k་གནས་}ན། ©ང་kས་O་འབར་བC་Fོགས་འབདཝ་ལས་ཐབ་ཚང་བ®བ་xར་}ན་པས། W་
འབདཝ་ལས་ ང་kས་འབད་བ་{ན་ ནང་པC་^ས་གlང་དང་)ག་•ད་0་གlང་གØས་ཆ་ར་
དBངས་པ་མ5ངསམ་ë་མ∑ངམ་མས་xར་l་á།  

W་ཡང་ནང་པC་^ས་གlང་ལས། wབ་xར་བC་B་Éན་འÄ་ £་wབ་0་མཚམས་ལས་བ^ས་པC་
[ང་k་མཚམས་5ན་wབ་ë་བ^ཝ་}ན་པས། W་འབདཝ་ལས་wབ་0་ཆ་[ང་ùགས་+་fད་D་W་
ཡང་wབ་0་Fས་ཁར་བ^ས་ñ་ [ང་ùགས་0་ཆ་W་ན་ཐབ་ཚང་ བÜ་fད་πང་ wབ་ùགས་ë་
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བ^སཝ་}ན་པས། W་ལས་)ག་•ད་ལས་wབ་[ང་xར་བC་àབས་wབ་0་ùགས་+་ཆ་གgམ་
ë་—་བC་[ང་ùགས་+་fད་པC་ཆ་ཤས་འÄ་ [ང་+་དབང་á་W་kས་wབ་ë་D་བ^་བར་ wབ་
[ང་xར་བ^ཝ་}ན་པས། W་འབད་á་W་kས་ཐབ་ཚང་wབ་[ང་+་བÜ་བ®བ་xར་བC་Éན་W་}ན་
པས། མÉར་བ~་བ་{ན་ ནང་པC་གlང་དང་)ག་•ད་0་གlང་གØས་ཆ་ར་kས་ ཐབ་ཚང་óབ་
སC་ས་øངས་འÄ་ག{ག་ན་ར་}ན་པས་xར་l་á། W་འབད་á་W་kས་དBངས་པ་མ5ངས་མས་
xར་l་D་W་Ö་མཚན་W་ལས་བZན་}ན་xར་l་á་ལགས།  

༩.༨.༢ ཐབ་ཚང་མ་བ®བ་པC་ས་øངས།  

• ཐབ་ཚང་[ང་ùགས་+་‚ན་པ་{ན་འ-ང་བ་ འ-ང་བ་û་kས་དབང་è་fདཔ་ལས་ 
O་û་D་མSན་པC་∆ན་$ིས་ རང་kས་Ö་4ར་ག་Wམ་{ག་བམས་πང་བམ་è་
བཞག་མ་5གས་པC་ཟད་འFོ་འîཝ་མ་ཟད་ཐབ་ཚང་པ་ཨམ་5་}ན་པ་{ན་ 
གæགས་ཁམས་བU་ཆ་༤༠W་{ག་çག་À་ར་མ་བW་བར་Ñད་¨ང་xར་}ན་པས། 

• ཐབ་ཚང་[ང་ཤར་+་‚ན་པ་{ན་ W་ཡང་[ང་ཤར་འÄ་ ûC་ཁམས་}ནམ་ལས་ Òར་
$ི་འ-ང་བ་ནང་འ:ག་དང་ãག་པར་9ཟས་ངན་$ི་བ.ག་;བ་0ས་ãC་3་མ་+་
ག4དཔ་ལས་ བཟའ་ཚང་ནང་འøད་(མས་0་ཚ་$ངས་མང་g་¨ང་á་དང་Ö་4ར་
 ངས་·ད་ཟད་W་འî་¨ང་།  

• ཐབ་ཚང་£་wབ་+་ ‚ན་པ་{ན་ གཟའ་ར་Ëལ་$ི་ག4ད་པ་fདཔ་ལས་བཟའ་ཚང་ནང་
འøད་འ:ག་པC་«ན་ཁག་-མ་ར་fད། uན་V་kས་ག4ད་པC་oན་5་fདཔ་}ན། 

• མ=ད་བཤམས་0་rག་དང་¨ག་+་ ཐབ་ཚང་D་བ®བ། ག་{་ë་xར་བ་{ན་ བསང་
བgར་$ི་˚་kས་མ་ག4ད་πང་ ཟས་ངན་$ི་བ.ག་;བ་མ=ད་བཤམས་+་lགས་
པC་«ན་ཁག་fདཔ་ལས་ཐབ་ཚང་མ=ད་བཤམས་0་rག་དང་¨ག་+་D་བ®བ། 
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• ཤར་£C་ùགས་g་ཐབ་ཚང་དགའ་≥ས་}ན་πང་ ཐབ་ཚང་k་ཁང་Dག་-མ་བÜ་བ་
{ན་ ག«ན་Fོགས་≥ར་བC་«ན་ཁག་fད་xར་}ན་པས། 

• W་བæམ་ë་ཐབ་ཚང་k་ཐད་<ང་è་pང་ཆ་=་=་fད་πང་ག«ན་Fོགས་གཞན་$ིས་
འབག་པC་«ན་ཁག་fད་xར་}ན་པས། 

• ཐབ་འ>ལ་_་དང་ཐད་ཀར་D་བ®བ། 

༩.༨.༣  བqོག་ཐབས། 

[ང་ཤར་ཐབ་ཚང་fད་པ་{ན་ W་ན་ཟངས་0་ཐ་?་གgམ་Éང་hེད་W་ ཐབ་ཚང་k་མj་ལས་མར་
དéང་བཞག་པ་{ན་ ཟངས་འÄ་ ûC་རང་བ@ན་}ནམ་ལས་བ.ག་;བ་དག་5གས་པC་wས་པ་
fདཔ་ལས་ ག4ད་པ་ûང་xར་}ན་པས།  

ཐབ་ཚང་£་wབ་+་fད་པ་{ན་ ཐབ་ཚང་k་_་Ïག་ཁར་ û་Aད་འøར་ ་ ལགཔ་ད-ག་D་{ག་
(pendulum clock) དéང་è་བཞག་པ་{ན་ W་kས་ á་π་@་ཡ་k་ ལས་çགས་Ωལ་W་ 
ཁ་འ[ང་མ་èརཝ་}ན། W་kས་ë་ Ωལ་$ི་ཁ་Áངས་འ∑ན་མ་5གསཔ་ལས་ Ωལ་$ི་9ག་
Áངས་0ས་ག4ད་D་5གས། W་འབདཝ་ལས་ ནང་པC་^ས་གlང་ལས་རང་ཐག་£་P་ùགས་
g་བཞག་xར་གgངས་དB་པC་Ö་མཚན་ཡང་W་+་Sགཔ་Oན་ན་xར་མ4ཝ་མས།  

༩.༨.༤ ཐབ་དང་û་ག˙ང་k་ས་øངས་0་བW་Éག།  

!མ་óབ་པC་àབས་ ཐབ་ཚང་k་ཁང་Dག་འÄ་ ཤར་£C་ཁང་Dག་ནང་བÜ་è་fད་πང་äབས་
བW་Éག་kས་ë་ ཤར་£C་མཚམས་+་ ཐབ་མ་5ད་པར་ û་9ང་དང་û་ག˙ང་ (water tap 

and basin) བÜ་D་འÄ་ D་བ®བ་xར་མ4་བ་{ན་ ག4ད་པ་-མ་{ག་Oད་xར་}ན་པས། 
ག་{་ë་xར་བ་{ན་ û་འÄ་Íད་འAཝ་ད་ མ་ག‡གས་གཏན་འཇགས་û་འ∑ན་ñ་D་Ñད་xར་
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}ན་པས། W་kས་ë་û་ག˙ང་[ང་k་æར་ཁར་བÃག་πང་མ་བ®བ་Oད་xར་}ན་པས། }ན་
πང་ ཐབ་0་ཁ་£་ùགས་ལས་[ང་ùགས་+་འBར་ñ་fད་པ་{ན་ཐབ་ཚང་པC་གÉང་£་ùགས་
g་འBརཝ་ད་£་ùགས་0་གÉན་5་kས་ཐབ་ཚང་པC་(མས་+་གÉན་lགས་བöག་è་W་ལས་
7གཔ་དང་གནས་ཚང་D་འཆམ་པར་འîཝ་}ན་xར་}ན་པས། W་k་ཁ་ག4ན་+་ ཧ་w་Bན་$ི་
ལགཔ་གfན་པC་པར་ [ང་ùགས་0་[ང་j་ ཁ་£ར་འBར་ñ་6ར་བ་{ན་ཕན་∑གས་fད་xར་
}ན་པས། ཐབ་ཚང་ཤར་£ར་fད་པ་{ན་ཐབ་ཚང་པC་གÉང་ཤར་དང་ wབ་[ང་+་fད་པ་{ན་ 
wབ་+་འBར་དB་xར་}ན་པས། 

༩.༩ ག«ར་ཚང་k་pང་ùགས། 

༩.༩.༡ pང་བ®བ་པC་ùགས། È་Úར་དཀར་V་ལས། [ང་k་èང་¨ག་བང་མ9ད་[།།ཡང་ན་
གཡས་g་[་བར་བཤད།།wབ་ùགས་èང་9་འCC་ཁང་པ།།¨ག་®་Dགས་ར་ཡང་ན་á།།£་π་
Dགས་0་ར་བ་[།།xར་[ང་ùགས་0་èང་¨ག་གØས་+་བང་མ9ད་དང་wབ་ùགས་0་èང་+་
འCC་མ9ད་དང་¨ག་+་_་4ར་བཞག་པ་{ན་ºགས་≥མ་fད་xར་}ན་པས། 

ས་དéད་›ན་འ9ས་4ར་s་ལས་ཡང་། [ང་9་བང་མ9ད་[ས་ན་ག4ད་™ན་འB། xར་)ག་•ད་
ལས་བཤད་པC་4ར་ã་E་F་རའམ་ག4ད་™ན་འB་xར་D་W་fད་á་W་kས་ [ང་k་ùགས་g་ 
pང་བÜ་དBཔ་ë་གgངས་wག། W་བæམ་ë་རང་[ང་ùགས་Uལ་V་Kམ་∑ས་Gས་xར་l་D་W་
ཡང་4ར་ãC་བདག་V་རང་}ན་xར་l་á། 

W་བæམ་ë་)ག་•ད་0་གlང་ལས་ཡང་ wབ་[ང་k་ùགས་g་pང་བÜ་དBཔ་}ན་པས། ག་{་
ë་xར་བ་{ན་ wབ་[ང་k་ùགས་འÄ་ 4ར་ã་ག4ད་™ན་E་F་ར་k་གནས་}ན་xར་}ན་པས། 
ø་k་'་འÄ་ཟས་4ར་mན་á་འÄ་མ་ག‡གས་གཞན་Oདཔ་ལས་ ཁང་ངམ་pང་འÄ་wབ་[ང་+་
བÜ་xར་}ན་པས། pང་k་_་ཡང་ £་wབ་+་མ་ག‡གས་ùགས་གཞན་ག་ñ་+་འBར་πང་
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བ®བ་xར་}ན་པས། W་ལས་_་Ïག་འÄ་ཤར་དང་wབ་0་ùགས་g་བÜ་á་དང་མ9ད་ཁང་k་
གཤག་དང་_་འÄ་གཞན་ལས་མ∑ཝ་ë་བÜ་དB་xར་}ན་པས། 

༩.༩.༢ མ་བ®བ་པC་ùགས། 

ཤར་$ི་ùགས་g་pང་མ་པ་ལས་D་བ®བ། ག་{་ë་xར་བ་{ན་ ཤར་$ི་ùགས་g་མ=ད་གནས་
}ན་པC་ཁར་2ད་ཅན་$ི་ཅ་ལ་བཞག་D་བ®བ་á་W་kས་ མ9ད་ཁང་མ་བ®བ་}ན་པས། 

༩.༡༠ !མ་$ི་ÿ་âག་བÃག་སC་øངས། 

༩.༡༠.༡ ÿ་âག་བÃགས་སC་ས་øངས་དགའ་≥ས།  

)ག་•ད་0་གlང་ལས། [ང་དང་ཤར་+་འ“ང་། ཤར་£་དང་wབ་[ང་གØས་+་འ“ང་། £་དང་
wབ་0་ùགས་གØས་+་དགའ་≥ས་}ན། )ག་•ད་0་གlང་ལས་འབད་བ་{ན་ ང་བཅས་0་
!མ་འÄ་ ས་བདག་k་གæགས་j་ óབ་ë་}ན་པས། W་འབདཝ་ལས་ !མ་$ི་བÜ་བ'ད་ཡང་ 
ø་k་+ས་0་ཡན་ལག་k་གནས་äངས་5་དང་བ”ན་óབ་དB་á་W་kས་ ÿ་âག་བÃག་བ®བ་
པC་ས་øངས་བཤད་པ་{ན་ [ང་དང་ཤར་གØསV་འÄ་ས་བདག་k་Xག་‡ག་dགཔ་ལས་ÿ་
âག་བཀལ་πང་ འFད་5གས་á་W་kས་ÿ་âག་བÃག་བ®བ་xར་}ན་པས།  

ཤར་£་དང་wབ་[ང་གØས་ཡང་ལག་པC་ད0ལ་?་dགཔ་ལས་W་ཡང་ཧ་ལམ་བ®བ་xར་}ན་
པས། £་དང་wབ་0་ùགས་གØསV་འÄ་ ས་བདག་k་œང་མ་óང་ˆམ་k་M་ཁར་dགཔ་ལས་ 
ག4ད་པ་Oད་á་W་kས་ ÿ་âག་བÃག་ས་དགའ་≥ས་འÄ་}ན། }ན་πང་ ÿ་âག་བÃགས་
པC་àབས་g་ÿ་âག་k་མÆག་ཚངས་པC་dཝ་j་མ་dགཔ་{ག་ë་བÃག་དB་xར་}ན་པས། 
ཚངས་པC་dཝ་འÄ་ !མ་$ི་Ωག་+་dགཔ་}ན། W་འབདཝ་ལས་Sགས་ཁར་བ†མ་གནང་། 
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༩.༡༠.༢ ÿ་âག་བÃགས་སC་ས་øངས་ངན་≥ས། 

༡ [ང་ཤར་+་མj་‡ག ༢ Ωག་+་ཚངས་པC་dཝ། ༣ £་wབ་+་œངམ་dགཔ་ལས་y་ལས་མ་
བ®བ་}ན་པས། W་ཡང་[ང་ཤར་$ི་ùགས་འÄ་ ས་བདག་k་མj་‡ག་j་ }ནམ་ལས་W་j་
2ད་ཅན་$ི་)གས་དང་བ.ག་པC་)གས་dག་པC་གཤག་Dག་5་óབ་á་Dན་པས། དÌར་ན་ÿ་
âག་དང་Éས་ཁང་བæམ་$ི་2ད་ཅན་$ི་)གས་དང་བ.ག་པ་ཆབ་གསང་k་)གས་5་óབ་པ་{ན་
D་བ®བ་á་མས། W་5་óབ་པ་{ན་མj་ནད་དང་མ4་བསམ་གཏང་áC་'་+་∑ག་dག་¨ང་xར་
}ན་པས། 

W་ཡང་ ༌བ9ན༌$ི༌Uབ༌ལས༌!མ༌ན༌Ñད༌D༌+༌མj༌ནད༌འøར༌¨ང༌། W་བæམ་ë་£་wབ་0་
མཚམས་འÄ་ཡང་ ས་བདག་k་œངམ་dགཔ་ལས་ 2ད་ཅན་$ི་)གས་D་ªག་པC་ཁར་
བམས་བཞགཔ་བæམ་}ནམ་ལས་W་j་ÿ་âག་དང་Éས་ཁང་5་óབ་པ་{ན་ œང་མC་ན་ཚ་
འøར་á་}ནམ་མ་ཚད་ [་བ་ལམ་བFོས་་+་བར་ཆད་-མ་¨ང་xར་}ན་པས། Ωག་འÄ་ས་
བདག་k་dཝ་dག་á་W་kས་ dཝ་j་ག་{་ཡང་མ་ªགཔ་ལས་ ‚ངམ་ë་བཞག་དB་xར་}ན་
པས། རབ་-ང་པ་{ན་ ‚ངམ་འÄ་!མ་‡ག་5ན་བཞག་དBཔ་ë་}ན་པས། W་ཡང་Ωག་ལས་
གནམ་ཁར་5ན་‚ངམ་ë་བཞག་པ་{ན་!མ་ན་འHར་པ་»་‡ག་‡་¨ང་xར་+བ་}ན་པས། W་
Dན་པ་{ན་ B་àབས་ག་ར་གཞན་+་≥ར་འî་བC་«ན་ཁག་fད་xར་}ན་པས། 

༩.༡༠.༣ བqོག༌ཐབས། 

གལ་uད་ÿ་âག་འÄ་ མ་བ®བ་པC་གནས་5་ནང་ ཐབས་Oད་པར་བÃག་དBཔ་དང་བÃགས་
fད་པ་{ན་ÿ༌âག༌k༌œང༌ªངས༌དང༌VC་y་བར་Éང་ག@ང་)ང`་ë་བI་@ནམ་ལས་ཟངས་0་
πས༌Jལ༌$ི༌གæགས༌གØས༌“ས༌ñ༌གÉང་Œར་óབ་བÃག༌པ༌{ན༌W༌kས༌ÿ་âག་2ད་འབག་
5གསཔ༌ལས༌∆ན་བqོག༌5གས༌xར༌}ན༌པས། 
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༩.༡༠.༤ ÿ་âག་k་གÉང་ùགས་0་Œར། 

ཤར་£། M་ཁC་ÿ་âག་འÄ་ ཤར་£C་ùགས་g་dག་པ་{ན་ ÿ་âག་k་œང་ªངས་ ཁ་ཤར་+་
འBར་དB། 
wབ་[ང་། wབ་[ང་+་dག་པ་{ན་ œང་ªངས་[ང་+་འBར། 
[ང་ཤར། [ང་ཤར་$ི་ùགས་+་dག་པ་{ན་ œང་ªངས་ཁ་[ང་+་འBར། 

£་wབ་འÄ་ wབ་ùགས་g་འBར་xར་འ9ག་ çག་À་ར་4ད་རC་œང་ªངས་དང་པ་འÄ་[ང་ལས་
wབ་0་ùགས་དང་ཤར་ལས་£C་ùགས་g་འB་བÃག་དB་xར་}ན་པས། ས་‚ང་kས་äབས་
མ་བW་བ་{ན་ འB་བÃགས་ཚར་@ནམ་ལས་ ùགས་འBར་πང་བ®བ་xར་}ན་པས། ལ་+་
ག{ག་kས་ འ*གཔ་ད་ ÿ་âག་k་œང་ªངས་འÄ་wབ་ùགས་ལས་[ང་ùགས་g་འBར་ñ་
འ*ག་á་དང་£་ùགས་ལས་ཤར་ùགས་g་འBར་ñ་འ*ག་དB་xར་}ན་པས།W་བæམ་ë་བབ་
པC་àབས་[ང་ùགས་ལས་wབ་ùགས་དང་ཤར་ùགས་ལས་wབ་ùགས་g་འBར་ñ་བབ་དB་
xར་}ན་པས།སC་äབས་བW་Éག་kས་ë་ བར་ན་ལས་ùགས་གཞན་ཁར་འBར་πང་མ་བ®བ་
Oད་xར་}ན་པས། 

༩.༡༡ !མ་$ི་íམ་Îང་དང་གཡབ་། 

[ང་དང་ཤར་wབ་0་ùགས་g་མ་ག‡གས་£C་ùགས་g་གཡབ་y་ལས་མ་བཏགས་xར་}ན་
པས། £C་ùགས་g་ གཡབ་བཏགས་པ་{ན་ !མ་W་ནང་äབས་མ་བWཝ་ག་ར་འ-ང་á་}ནམ་
མ་ཚད་ îང་Kད་dགཔ་dག་ས་ར་Ñད་¨ང་xར་}ན་པས།  

༩.༡༢ གསང་·ད།  



!མ་$ི་བ'ད་)ས་+་ འ-ང་ཁམས་0་ཕན་ག4ད་འ-ང་5ལ། 

 89  

གསང་·ད་0་ùགས་བཟང་། 

ùགས། ùགས་0་_་མཚམས།  
wབ་+། _་༧ པC་མཚམས་+་རབ། 
[ང་+། _་༢ པC་མཚམས་+་རབ། 
[ང་+། _་༧ པC་མཚམས་+་འ“ང་། 
ཤར་+། _་༢ པC་མཚམས་+་འ“ང་། 
£ར། _་༧ པC་མཚམས་+་འ“ང་། 

གསང་·ད་0་ùགས་ངན། 

• !མ་$ི་Ωག་འÄ་ཚངས་པC་གནས་ë་བ^ཝ་ལས་ གསང་·ད་!མ་$ི་Ωག་+་y་
ལས་D་བ®བ། གལ་uད་བÜ་བ་{ན་ q་◊་༢༤C་ནང་འøད་ !མ་འÄ་ན་ལས་¢་
∆ན་{ག་±ས་པར་འ∑ན་¨ང་xར་}ན་པས། 

• ˚་ངན་བ.ག་;བ་fདཔ་ལས་ གསང་·ད་0་rག་དང་¨ག་+་ མ=ད་བཤམས་y་
ལས་D་བ®བ།  

• བག་;བ་0་བ.ག་པ་fདཔ་ལས་ ཉལ་ཁང་k་rག་དང་¨ག་+་ཆབ་གསང་D་
བ®བ། 

• མ=ད་པC་གནས་ཁང་}ནམ་ལས་ ཆབ་གསང་[ང་ཤར་+་y་ལས་D་བ®བ། 
• དབང་ཐང་k་བར་ཆད་fདཔ་ལས་ མ་_་k་∑ག་ཁར་ཆབ་གསང་D་བ®བ། 

གསང་·ད་0་མ9ད། 

o ùགས་བཟང་། 
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ùགས། ùགས་0་_་མཚམས། 
ཤར་+་ ཤར་$ི་དsས་ùགས་ལས་བ^ས་པC་ཤར་£C་མཚམས་+་མ་£དཔ་{ག་5ན། 
£ར་ £C་དsས་ùགས་ལས་བ^ས་པC་ཤར་£C་མཚམས་+་མ་£དཔ་{ག་5ན། 
wབ་+་ wབ་0་དsས་ùགས་ལས་བ^ས་པC་wབ་[ང་k་མཚམས་+་མ་£དཔ་{ག་5ན། 
[ང་ [ང་k་དsས་ùགས་ལས་བ^ས་པC་wབ་[ང་k་མཚམས་+་མ་£དཔ་{ག་5ན། 

གསང་·ད་0་_་ ཤར་_་དང་£་_C་ùགས་གØས་ནང་མSན་D་མSན་$ི་གཏམ་†་Aགས་
fདཔ་ལས་wབ་_་༦ པ་དང་༧ པ་གØསV་འÄ་ གདམ་ཁ་óབ་པ་{ན་´ག་xར་}ན་པས། 

༡ གསང་·ད་0་མ9ད་0་མ∑་ཚད་འ$མ་ལས་མ་མ∑ཝ་{ག་ë་བÜ་དB 
༢ !མ་$ི་$ང་དང་ཆབ་གསང་k་མ9ད་0་བར་ན་ Lང་མཐའ་MN་གØས་བཞག་xར་

}ན་པས། 
༣ ཤར་དང་wབ་+་ད∏ས་བÜ་á་དང་ £་དང་[ང་+་U་བÜ་དB་xར་}ན་པས། 
༣ ཆབ་གསང་k་འ>ལ་ས་ཡང་ཤར་ལས་འ>ལ་ñ་wབ་ལས་བ‡ན་དB་xར་}ན་པས། 

o མ་བ®བ་པC་ùགས། 

ཆབ་གསང་k་མ9ད་ཁང་k་ùགས་འ9ལ་བ་{ན་ ག4ད་པ་ག་{་ར་fདཔ་O་xར་བ་{ན་¨ག་+་
གཟིགས་གནང་། 

ཨང་ ùགས། ག4ད་པ། 
༡ [ང་+་ ད≈ལ་$ི་îང་Kད་dག་¨ང་། 
༢ [ང་ཤར་+་ Aང་k་îང་Kད་dག་¨ང་། 
༣ ཤར་+་ Dང་གཏམ་ངན་པ་འ-ང་¨ང་། 
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ཨང་ ùགས། ག4ད་པ། 
༤ ཤར་£ར། 4ར་Kད་dག་¨ང་། 
༥ £ར། གནས་ཚང་≥ར་¨ང་། 
༦ £་wབ་+་ ô་∫ག་+་བར་ཆད་¨ང་། 
༧ wབ་+། (མས་+་@་བW་D་¨ང་། 

[ང་ཤར་དང་£་wབ་གØས་+་¢ན་®་ངན་པ་}ནམ་ལས་ W་གØས་ནང་ཆབ་གསང་k་མ9ད་ཁང་
བÜ་á་འÄ་hང་གནང་xར་l་á། 

o བqོག་ཐབས། 

}ན་πང་ཤར་£C་མཚམས་g་ཟང་ཐག་kས་q་གམ་$ི་དmབས་བÜ་è་ W་k་ཁ་Mར་བr་è་
འBར་བÃག་པ་{ན་བ®བ་xར་}ན་པས།ཆབ་གསང་k་མ9ད་W་ཡང་ wབ་[ང་k་མཚམས་ལས་
_་དj་ë་བ^ས་པC་_་གgམ་པC་མཚམས་ནང་བÜ་བ་{ན་ºགས་≥མ་}ན། ཆབ་གསང་k་
û་འÄ་ wབ་0་ùགས་ལས་བ‡ན་གཏང་པ་{ན་ºགས་≥མ་}ན། གསང་·ད་0་û་མÆག་£C་
ùགས་g་y་ལས་མ་གཏང་། £C་ùགས་+་གf་è་fད་པ་{ན་ [ང་དང་ཤར་$ི་ùགས་ཁ་
བPར་གཏང་དB།ཆབ་གསང་དང་:ས་ཁང་k་û་ཡང་wབ་[ང་དང་wབ་0་ùགས་g་བPར་
དB།གནམ་û་འÄ་ £་+་མ་ག‡གས་ùགས་ག་ñ་+་འBར་πང་བ®བ།∑ག་Bང་མ་ལས་འབབ་
པC་û་}ན་པ་{ན་ £་wབ་0་ùགས་g་y་ལས་འî་བöག་á་D་¨ང་། 

༡༠ ས་¨ག་k་û་Qང་། 
[ང་k་_་༦ པC་མཚམས། 
ཤར་$ི་_་༣ པC་མཚམས། 
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wབ་0་_་༥ པC་མཚམས། 
£་_་༣ པC་མཚམས། 

[ང་དང་ཤར་ùགས་g་}་Ÿན་/བU་mན་བlགས་fདཔ་ལས་ [ང་˝ད་དང་ཤར་‚ད་0་_་
གgམ་པ་དང་ wབ་_་c་པC་ནང་Ø་མC་s་ཤ་á་མ་R་Sཇ་fདཔ་}ན། ཤ་á་མ་R་Sཇ་དང་
ག{ག་ཁར་ û་ã་ཝ་πན་W་བ་fདཔ་ལས་û་ãC་གནས་}ན། £་_་གgམ་པC་ནང་ག¢ན་ß་
དང་ག{ག་ཁར ་མflལ་fདཔ་ལས་ས་¨ག་k་û་Qང་བÜ་བ་{ན་ ºགས་≥མ་¨ང་། W་ཡང་ 
ཤར་‚ད་0་û་Qང་kས་=ས་(མས་ཅན་དང་Ö་4ར་ཅན་+་འ#ར་á། [ང་‚ད་0་û་Qང་kས་ 
Ö་4ར་འìལ་á་དང་བར་ཆད་ལས་བqོག་á། £་ùགས་དང་wབ་ùགས་0་û་Qང་kས་Ö་4ར་
འìལ་¨ང་xར་}ན་པས། 

༡༡ Òར་གཏང་k་û་མÆག་བ‡ན་ས།   
£་ལས་[ང་+་བ®བ། wབ་ལས་ཤར་+་བ®བ། £་wབ་ལས་[ང་ཤར་+་བ®བ། ཤར་£་ལས་wབ་
[ང་+་བ®བ། W་འབདཝ་ད་ ཤར་ལས་wབ་+་D་བ®བ། wབ་[ང་ལས་ཤར་£་+་D་བ®བ། [ང་
ལས་£་+་D་བ®བ། }ན་πང་[ང་ལས་£་+་བ‡ན་དBཔ་འ∑ན་པ་{ན་ ཤར་$ི་ùགས་g་û་
མ9ད་བÜ་è་ W་ལས་བ‡ན་ñ་གཏང་དB། 

༡༢ !མ་$ི་üགས་)་དང་འ?ལ་བC་!མ་öང་། 
W་ལས་üགས་)C་ནང་འøད་+་ !མ་$ི་ùགས་མཚམས་5་ནང་!མ་öང་y་ལས་མ་óབ། W་
5་kས་fན་བདག་k་[་བ་ལམ་བFོས་+་¢ན་®་ག4དཔ་}ནམ་ལས་ T་སང་འ∑བ་པC་མ4་
བསམ་གཏང་è་óབ་པ་{ན་ [་བ་ལམ་བFོས་བཀགཔ་}ན། 
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!མ་öང་óབ་དBཔ་འ∑ན་པ་{ན་ !མ་$ི་æར་j་Dན་པར་ མ9ན་ùགས་དང་Uབ་ùགས་ æར་
ùགས་◊་མ་j་óབ་པ་{ན་´ག། }ན་πང་ üགས་)་j་6ར་ñ་Dན་པར་ üགས་)་དང་!མ་öང་
k་བར་ན་±ས་པར་9་ MN་ག{ག་k་ས་‚ང་བཞག་དB། 

༡༣ པར་)ས་6ར་ཐངས། 
!མ་ནང་ ô་འདས་0་ཕ་མC་པར་6ར་བ་{ན་ [ང་ùགས་ལས་£་ùགས་g་འBར་ñ་6ར་བ་
{ན་£་ùགས་g་ཐར་པC་ལམ་fདཔ་ལས་ག¢ན་V་+་ཕན་xར་}ན་པས། རང་kས་ག.ས་པC་
མ*ས་པC་Uན་$ི་པར་)གས་fད་པ་{ན་ wབ་དང་£་ལས་ཤར་དང་[ང་k་ùགས་g་འBར་ñ་
6ར་བ་{ན་ འÉད་Éན་Pད་བ@ན་འ∂བ་5གས་པC་དBས་པ་fད་xར་}ན་པས། 

༡༤ !མ་$ི་བ'ད་)ས་0་≥ག་¥མ། 

zང་། ཤར། n། "བ། %ང་། ཤར་n། n་"བ། "བ་%ང་། %ང་ཤར། 
དHས་
ཚངས་ 
གནས། 

མÄད་བཤམས། བXབ། Wན་X་ངན། བXབ། བXབ། བXབ། 
Å་ལས་
z་ 
བXབ། 

བXབ། རབ། z་བXབ། 

ཉལ་ཁང་གÉ་Ñ། z་འÖད། བXབ། བXབ། བXབ། བXབ། རབ། z་བXབ། Wན་X་ངན། z་བXབ། 

ཐབ་ཚང་། འáང་། འáང་། à་༦པར། z་བXབ། རབ། Wན་X་
ངན། z་བXབ། Wན་X་ངན། Wན་X་ངན། 

ཨ་äk་ཉལ་ 
ཁང་ བXབ། བXབ། བXབ། z་བXབ། z་བXབ། བXབ། བXབ། Wན་X་ངན། z་བXབ། 

མãན་åམ། བXབ། z་བXབ། བXབ། བXབ། བXབ། z་བXབ། རབ། z་བXབ། z་བXབ། 
མçད་Vང་། Wན་X་ངན། z་བXབ། z་བXབ། འáང་། Wན་X་ངན། འáང་ རབ། Wན་X་ངན། Wན་X་ངན། 

ས་`ང་L་éང་། z་བXབ། བXབ། རབ། z་བXབ། z་བXབ། བXབ། z་བXབ། z་བXབ། z་བXབ། 
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zང་། ཤར། n། "བ། %ང་། ཤར་n། n་"བ། "བ་%ང་། %ང་ཤར། 
དHས་
ཚངས་ 
གནས། 

ས་cག་L་éང་། བXབ། Wན་X་ངན། z་བXབ། བXབ། z་བXབ། Wན་X་
ངན།། 

Wན་X་
ངན། རབ། z་བXབ། 

è་êག་ བXབ། རབ། རབ། བXབ། བXབ། Wན་X་
ངན། བXབ། Wན་X་ངན། z་བXབ། 

ཆབ་གསང་
མçད་ 

à་༦པk་
མཚམས།   à་༦པk་

མཚམས། བཟང་།  à་༦པk་
མཚམས།  z་བXབ། 

ཆབ་གསང་། à་༦པk་
མཚམས། 

à་༣པk་
མཚམས། 

à་༦པk་
མཚམས། 

à་༦པk་
མཚམས། 

Å་ལས་z་
བXབ། z་བXབ། རབ། Å་ལས་z་

བXབ། z་བXབ། 

༡༥ @བ་འAལ་$ི་∂བ་འeས། 
ནང་པC་གlང་དང་)ག་•ད་0་གlང་གØས་ཆ་ར་ལས་འ∑ན་D་5་ག་ར་བWན་པ་fདཔ་ë་ར་
མཇལ་P་xར་l་á། W་ཡང་ ག་W་ë་ïས་{་xར་l་བ་{ན་ འ>ལ་_་དང་མ=ད་བཤམས་ལ་
åགས་པ་ རང་k་གནས་5་ནང་dག་è་fད་DC་!མ་ཆ་≠བ་ ག་ར་བW་|ད་དང་8ནམ་ë་
fདཔ་མ∑ང་པC་ཁར་W་5་Oད་པC་ས་øངས་5་ནང་ག་ར་äབས་མ་བWཝ་བæམ་{ག་ར་མ∑ང་
P་xར་l་á། W་འབདཝ་ལས་ ང་kས་འབད་བ་{ན་ག་ར་kས་M་ནང་^ས་གlང་ལས་∑ན་D་5་
+་ཆ་བཞག་è་མཛད་5གས་པ་{ན་རང་+་འ<ལ་pག་གØས་ཆ་ར་+་བW་|ད་འ-ང་á་བæམ་
ë་མ∑ངམ་ལས་!མ་$ི་བ'ད་)ས་W་+་གཟིགས་@བ་མཛད་W་ལག་ºན་འཐབ་གནང་xར་l་á་
ལགས།  

༡༦ བཀའ་˚ན་དགའ་Aར།  
མÆག་ར་ Uལ་གlང་འ1ན་oང་Uབ་VC་ @བ་འAལ་འ1ན་oང་པ་དང་fངས་≠བ་མÉ་»ན་
$ིས་ག.ས་པC་ འ?ལ་fད་ལས་•དཔ་ག་ར་+་ Uབ་oར་ག་W་´ག་´ག་མཛད་གནང་D་W་ 
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Wང་k་གÄང་ལས་ར་བཀའ་˚ན་»་xར་l་á་དང་། W་ལས་གØས་པ་xརཝ་ད་ ཅང་X་ß་+་ཡང་
བཀའ་˚ན་»་xར་l་á། ག་{་ë་xར་བ་{ན་ø་kས་བyམས་མC་འCག་k་!མ་བÜC་Kམ་
བཤད་ལས་ཡང་ ས་དFC་)་དFC་Œར་5་དང་གཞན་ཡང་གཟའ་àར་དང་ôས་Fངས་0་
)གས་5་ û་གསལ་བར་ཉ་Yངསམ་ë་འ´་བ&ས་óབ་è་fད་xར་l་á། W་ལས་གཞན་ཡང་U་
གར་fངས་འ?ལ་5་+་ཡང་བཀའ་˚ན་»་xར་l་á་དང་འ?ལ་ @བ་འAལ་འབད་བར་འî་བC་
àབས་ Eལ་ཁC་D་(ར་5་kས་ ±C་˚་བ་དང་འƒལ་པC་ལན་ J་གསང་Oད་པར་གgངས་
གནང་DC་ཁར་ ཇ་དང་ཆང་kས་བg་བ་kས་འB་བÃགས་ñ་བ°ས་_་གནང་D་5་+་བཀའ་
˚ན་བསམ་Eལ་ལས་འདས་པ་fད་xར་l་á་ལགས། 

བདག་kས་འབད་$ལ་[ས་པC་ད8་བ་Wས།།མཁའ་མཉམ་འFོ་བC་Öད་0་Zན་`ངས་Kམས།། 
རབ་®་@་ནས་ཐར་པC་B་འཕང་9།།)མ་$ིས་བFོད་པC་Ö་π་འ#ར་བར་≥ག།། 
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Uབ་Zན་དÌ་Wབ། 
ཅང་[ས་མཛད་པC་ འCག་k་!མ་བÜC་Kམ་ïས་›ན་ཕན་†ང་བ། \་ÿམ་]། ༢༠༠༤  C་
པར་^ན། 

¡་a་ß་དཔལ་8ན་ཨ་@་ཤས་མཛད་པC་ ས་དéད་›ན་འ9ས་4ར་s། +གས་^ས་0་ºགས་
བཤད་È་Úར་དཀར་VC་ནང་གསལ། _ང་BC་aད་0་ïས་)ག་དÌ་^ན་ཁང་། ༡༩༩༧ 
 C་པར་ªངས་དང་V། 

V་uད་སངས་Uས་U་མAས་བyམས་པC་ pགས་+གས་^ས་0་ºགས་བཤད་È་Úར་དཀར་
V་བlགས། ༼˝ད་ཆ༽ _ང་BC་aད་0་ïས་)ག་དÌ་^ན་ཁང་། ༡༩༩༧  C་པར་
ªངས་དང་V། 

མ་˜ཤ་ག་ཡ་áས་ ༢༠༡༢  ར་བÜས་པC་ )ག་•ད་+གས་0་བÜ་བ'ད་)ག་པC་བaན་
འøར། https://www.youtube.com/watch?v=dkcp7L8R8-
A&ab_channel=maheshgyani 


