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དཀར་ཆག། 
དོན་ཚན།       ཤོག་,ངས། 

མཆོད་བ.ོད།      ༤ 
ངོ་1ོད།       ༥ 

༼ལེ5་དང་པ་༽ 8ོན་བ.ོད།      ༦ 
མཚན་གནས་དང་ འགོ་འ9གས་:་ཚསེ་ <བ་ཚད།    ༦ 
ཆ་མེད།       ༦ 

༼ལེ5་གཉིས་པ་༽ ?ལ་ག@ང་�ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།    ༦ 
གཞི་བCགས།      ༦ 
�ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་བEོ་བཞག།     ༧ 
�ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gི་འོས་བབས་དང་ཤེས་ཚད།   ༧ 
དམ་བཅའ་དང་ ངོས་ལེན།     ༧ 
H་གཡོག་གི་གནས་Iན་དང་གནས་Jངས།    ༨ 
དགོངས་@་དང་བཏོན་གཏང་ཐངས།    ༨ 
དབང་འཛིན་Nི་རང་དབང༌།     ༨ 

༼ལེ5་གPམ་པ་༽ <ད་རིག་Qན་�ོད་Gི་Rམ་བཞག།    ༩ 
Qན་�ོད་དང་བTན་དགོཔ།     ༩ 
འགན་འUར།      ༡༠ 
འི་འགན།      ༡༠ 
གསང་?།       ༡༠ 
གཅིག་བWིལ།      ༡༠ 
རང་དོན་Xོས་བཏང༌།      ༡༠ 
Yངས་གསལ།      ༡༠ 
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རང་གི་Qན་�ོད།      ༡༡ 
ཁེ་ཕན་\ག་1ོད།      ༡༡ 
ིམས་འགལ།        ༡༢ 

༼ལེ5་བཞི་པ་༽ �ིས་ཞིབ་Gི་]་^ོ་དང་དབང་<བ་ <བ་ཁོངས།   ༡_ 
?ལ་ག@ང་�ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་Nི་]་^ོ།    ༡_ 
�ིས་ཞིབ་Gི་དབང་<བ།     ༡༤ 

 �ིས་ཞིབ་Gི་<བ་ཁོངས།     ༡༦ 
༼ལེ5་`་པ་༽ དབང་ཚད་དང་ འགན་འUར་ གནས་aལ་b་བ\་འ9ལ་ཆོག་པའི་ཐོབ་དབང༌། ༡༧ 

དབང་འཛིན་Nི་དབང་ཚད།     ༡༧ 
དབང་འཛིན་Nི་འགན་འUར།     ༡༩ 
�ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gི་དབང་ཚད།     ༡༩ 
�ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gི་འགན་འUར།    ༢༠ 
གནས་aལ་b་བ\་འ9ལ་ཆོག་པའི་ཐོབ་དབང༌།   ༢༡ 

༼ལེ5་cག་པ་༽ �ིས་ཞིབ་dབ་ཐངས་དང་eན་@་འབད་ཐངས་Gི་གནས་ཚད།  ༢༢ 
གནས་ཚད་དང་ལག་ལེན།     ༢༢ 
�ིས་ཞིབ་eན་@།      ༢_ 
ལོ་བJར་�ིས་ཞིབ་eན་@།     ༢༥ 

  eན་@་པར་བfན།      ༢༦ 
ལན་འདེབས་Gི་དོན་b་ཆོག་པའི་gས་མཚམས།   ༢༦ 

 �ིས་ཞིབ་eན་@འི་དང་ལེན།     ༢༧ 
༼ལེ5་བgན་པ༽ བདེན་དཔང་།      ༢༧ 

བདེན་Uངས་དང་ བསམ་འཆར་ eན་@།    ༢༧ 
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མཁས་མཆོག་གི་བསམ་འཆར།     ༢༧ 
༼ལེ5་བ?ད་པ༽ དབང་འཛིན་Nི་འི་འགན།               ༢༨ 

དབང་འཛིན་�ིས་ཞིབ་dབ་ནི་དང་ ཟབ་ནན་བiར་ཞིབ།   ༢༨ 
གནས་aལ་དང་ འjང་Uངས་ མི་ངོ་aའི་ཉེན་iོབ།   ༢༩ 

༼ལེ5་དk་པ༽ གནོད་འགེལ་དང་ཉེས་ཆད།     _༠ 
གནོད་འགེལ།      _༠ 
ཉེས་བཤེར།      _༠ 
ཉེས་ཆད།       _༡ 

༼ལེ5་བl་པ༽ m་ཚོགས་དགོངས་དོན།     _༡ 
ཉེས་བཤེར་ལས་བཀག་ཆ།     _༡ 
བཅའ་ཡིག་བཟོ་ཆོག་པའི་དབང་ཚད།    _༡ 
དབང་འཛིན་ཡོད་པའི་དེབ་Wིགས།     _༢ 
བoར་བཅོས།                   _༢ 
ངེས་ཚིག།                       _༢ 
pོན་ཚིག།                                 _༤ 
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༼མཆོད་བ.ོད༽ 

 
 
qན་ཚོགས་བདེ་ལེགས་འjང་གནས་gས་གPམ་Nི། །�་བrད་X་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་གPམ། ། 
དཔའ་བོ་མཁའ་འ,ོ་ཆོས་iོང་sང་མའི་ཚོགས། །tེ་བཞིའི་དཔལ་uན་vོངས་འདིར་ཤིས་པ་wོལ། ། 
 
?ལ་Qན་xབས་ཆེན་yགས་.ེའི་འོད་mང་ནི། །མགོན་མེད་vོངས་འདིའི་མགོན་g་རབ་འzོས་ཏེ། ། 
8ར་མེད་bགས་གཉིས་ིམས་{ོལ་གཏོད་མཛད་པ། །མy་ཆེན་X་མའི་བཀའ་|ིན་བསམ་བཞིན་དད། ། 
 
གང་གི་yགས་བiེད་?་མཚོ་ལས་བ\མས་པའི། །?ལ་བrད་འདབ་Jོང་ལས་འཕོས་}ག་བསམ་Nི། ། 
ཟེ5་འ�ས་མངའ་འབངས་ར་ཡིག་གཉིས་པའི་ཚོགས། །ཡོངས་P་ཚིམས་མཛད་�ི་བོའི་གCག་གི་?ན། ། 
 
རང་དོན་ཆ་མེད་གཞན་དོན་~ར་ལེན་Nིས། །མ<ེན་པས་འཇམ་ད]ངས་བ�ེ་བས་eིང་.ེའི་གཏེར། ། 
�ས་པས་གསང་བདག་རིགས་གPམ་Qན་འgས་པའི། །?ལ་རབས་བཞི་པའི་ད�་འཕངས་དkང་g་འདེགས། 
། 
 
bགས་གཉིས་ིམས་གཙང་མངའ་འབངས་བདེ་iིད་r། །?ལ་ཁབ་ཞི་བདེའི་�་བ་བ�ན་པའི་གཞི། ། 
aལ་མིན་]་�ོད་རིང་g་�ོང་བའི་ཐབས། །�ིས་ཞིབ་བཅའ་ིམས་འ|ེན་]ེད་Iལ་g་�ེལ། ། 
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ངོ་1ོད། 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

དེ་ཡང་ དཔལ་uན་འ�ག་པའི་�་ིམས་ཆེན་མོ་ནང་ འ�ག་གི་?ལ་ག@ང་�ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་ 
རང་དབང་ཅན་Nི་དབང་འཛིན་ཅིག་ཨིནམ་འབད་བཀོད་ཡོདཔ་བཞིན་g།  

འ�ག་མངའ་བདག་?ལ་པོའི་yགས་Gི་དགོངས་འཆར་དང་འིལ་ཏེ་ འགན་འི་ཡར་|ག་དང་ 
འཇིགས་mང་ ཡངན་མyན་འ�ར་ �ོགས་~ང་མེད་པར་ དོན་pིན་ཅན་Nི་�ིས་ཞིབ་dབ་Jེ་eན་@་
qལ་ཐོག་ལས་ དམངས་Gི་འཐོན་Uངས་a་aལ་མyན་�ོད་ནིའི་དོན་b་དང་ ལེགས་uན་ག@ང་iོང་
ཡར་|ག་གཏང་ནི་གི་དོན་b། 

འ�ག་གི་�ིས་ཞིབ་བཅའ་ིམས་འདི་ གནམ་ལོ་མེ་ཕོ་<ི་ལོའི་:་༥ པའི་ཚེས་༥ bའམ་�ི་ལོ་༢༠༠༦ 
:་༦ པའི་ཚེས་_༠ b་འ�ག་གི་?ལ་ཡོངས་ཚོགས་འgའི་ཚོགས་ཐེངས་༨༥ པའི་ནང་གཤམ་གསལ་
\ར་ཆ་འཇོག་མཛད་�བ།    
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༼ལེ5་དང་པ་༽ 
8ོན་བ.ོད། 

མཚན་གནས་དང་    འགོ་འ9གས་:་ཚསེ་        <བ་ཚད།    

༡ བཅའ་ིམས་འདི: 
(ཀ)  འ�ག་གི་�ིས་ཞིབ་Gི་བཅའ་ིམས་�ི་ལོ་༢༠༠༦ ཅན་མ་ཟེར་བ.ོད་དགོ། 
(ཁ) གནམ་ལོ་མེ་ཕོ་<ི་ལོའི་:་  པའི་ཚེས་  bའམ་�ི་ལོ་༢༠༠༦ :་  པའི་ 

ཚེས་   ལས་འགོ་བ�ང་Jེ་བJར་�ོད་འབད་དགོ། 
(ག)  འ�ག་?ལ་ཁབ་Gི་ས་<ོན་ཡོངས་b་ ཡངན་འ�ག་གི་དབང་<བ་Gི་ནང་འཁོད་

འgས་པའི་རིགས་b་<བ་དགོ། 
ཆ་མེད། 

༢ བཅའ་ིམས་འདི་ཆ་འཇོག་�བ་པའི་ཉིན་མ་ལས་ འདི་དང་འ�ེལ་ཆགས་མེད་པའི་ིམས་
དང་ བཅའ་ཡིག་ Wིགས་གཞི་ <བ་བWགས་ བཀོད་?་a་ཆ་མེད་འNོཝ་ཨིན། 

    
༼ལེ5་གཉིས་པ་༽ 

?ལ་ག@ང་�ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། 
གཞི་བCགས། 
_  ?ལ་ག@ང་�ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ཅིག་ཡོད་དགོ་མི་འདི་ དམངས་Gི་འཐོན་Uངས་a་ཚད་

དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དོན་pིན་ཅན་འབད་�ོད་ནིའི་Eོར་ལས་�ིས་ཞིབ་dབ་ནི་དང་ 
eན་@་qལ་ནི་གི་དོན་b་ཨིན། 

༤  དབང་འཛིན་འདི་ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gི་འགོ་འིད་ཐོག་b་ རང་དབང་ཅན་དང་ 
�ོགས་ཞེན་མེད་པའི་གCག་tེ་ཅིག་ཨིན།    
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�ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་བEོ་བཞག།    

༥  �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་འདི་ Xོན་ཆེན་དང་ འ�ག་གི་ིམས་�ི་Xོན་པོ་ ཚོགས་དཔོན་ 
?ལ་ཡོངས་ཚོགས་tེའི་ི་འཛིན་ uོག་�ོགས་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་བཅས་Gིས་མ,ིན་
མyན་ཐོག་,ོས་འདེབས་qལ་བའི་ <ད་uན་མི་ངོ་a་གི་མིང་ཐོའི་ནང་གསེས་ལས་ 
འ�ག་མངའ་བདག་?ལ་པོ་མཆོག་གིས་བEོ་བཞག་གནང་ནི། 

�ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gི་འོས་བབས་དང་ཤེས་ཚད། 

༦ མི་ངོམ་ཅིག་ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་�ེ་བEོ་བཞག་འབད་ནི་གི་འོས་བབས་ཡོད་མི་དེ་ཡང་: 
(ཀ) རང་བཞིན་Nི་iེས་bང་ལས་བ�ེན་པའི་འ�ག་པའི་མི་སེར་ཨིན་མི་དང༌། 
(ཁ)   འ�ག་པའི་མི་སེར་མིན་མི་ཅིག་དང་གཉེན་g་མ་བtོམས་པ། 
(ག)   ཉེས་ཅན་གནོད་འགེལ་གང་�ང་ཅིག་b་བ�ེན་ིམས་གཅོད་མ་�བ་པ། 
(ང་) ག@ང་b་qལ་དགོ་པའི་ལ་འབབ་ ཡངན་ འ�ལ་^ོ་གཞན་a་ཆད་bས་

མེད་པ། 
(ཅ)   མི་དམང་ཚོང་tེ་ ཡངན་ལས་འཛིན་a་ནང་ཁེ་སང་གི་གོ་གནས་གང་�ང་ཅིག་

མ་འཆང་མི། 
(ཆ) གོ་གནས་Gི་དོན་b་འོས་མཚམས་ཤེས་ཚད་ཅན་Nི་ག@ང་གི་ཆེ་མཐོའི་འགོ་

དཔོན་ཨིན་མི། 
(ཇ) {ིད་དོན་དང་འ�ེལ་གཏོགས་མེད་པ། 
(ཉ) མི་དམང་H་གཡོག་ལས་བཏོན་མ་བཏང་མི། 

དམ་བཅའ་དང་ ངོས་ལེན། 

༧ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་ གོ་གནས་འཆང་བའི་Eབས་ �་ིམས་ཆེན་མོའི་�ར་�གས་
གPམ་པ་དང་བཞི་པའི་ནང་བཀོད་མི་\ར་g་ རིམ་བཞིན་གོ་གནས་Gི་དམ་བཅའ་ ཡངན་
ངོས་ལེན་དང་ གསང་བའི་དམ་ བཅའ་qལ་དགོ། 
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༨  དམ་བཅའ་དང་ ངོས་ལེན་འདི་ འ�ག་?ལ་པོ་མཆོག་དང་ ཡངན་འ�ག་?ལ་པོའི་
བཀའ་?་\ར་ འ�ག་གི་ིམས་�་ིXནོ་པོ་b་qལ་དགོ། 

H་གཡོག་གི་གནས་Iན་དང་གནས་Jངས། 

༩ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gི་གོ་གནས་ནང་གནས་Iན་འདི་ ལོ་ངོ་`་ ཡངན་iེས་ལོ་cག་བl་
རེ་`་ལོན་མི་གཉིས་ལས་ ག་ཧ་མི་དེ་b་གནས་དགོ། 

༡༠  �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་འདི་ �ར་ལོག་བEོ་བཞག་འབད་མི་ཆོག། 
༡༡  �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་b་ དེ་bགས་Gི་ད�ལ་ཕོགས་དང་ �ར་འyས་ ཁེ་ཕན་གཞན་a་ 

ིམས་Gིས་ཆེད་g་བཀོད་མི་\ར་g་ �་ིམས་ཅན་Nི་གོ་གནས་འཆང་མི་གཞན་a་དང་
འ|་མཉམ་ཐོབ་དགོ། 

དགོངས་@་དང་བཏོན་གཏང་ཐངས། 

༡༢ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་ནམ་རང་འབད་�ང་ འ�ག་མངའ་བདག་?ལ་པོ་b་@་ཡིག་
qལ་ཐོག་b་གོ་གནས་ལས་དགོངས་@་འབད་ཆོག། 

༡_  �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་འདི་ གནས་དjང་ཁོ་ནའི་ཐོག་ལས་བཏོན་གཏང་ཆོག། 
༡༤   �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gི་གོ་གནས་ས་Jོང་དེ་ དེ་bགས་Gི་ས་Jོང་འཐོན་ཏེ་ཉིན་,ངས་Pམ་

lའི་ནང་འཁོད་ཚབ་བEོས་དགོ། 

དབང་འཛིན་Nི་རང་དབང༌།    

༡༥ དབང་འཛིན་b་ ལས་རིམ་བཟོ་ནི་དང་ ཞིབ་ད�ད་ eན་@འི་རང་དབང་a་aད་པའི་
ལས་tེ་དང་]་^ོའི་རང་དབང་ཡོངས་�ོགས་ཡོད། 

༡༦ དབང་འཛིན་b་ རང་གི་ལས་tེའི་བཀོད་Wིགས་དང་ འཆར་ད�ལ་ མི་Jོབས་དགོས་
མཁོའི་,ོས་ཐག་གཅད་ནི་དང་ བདག་iོང་འཐབ་ནིའི་དབང་འཛིན་ཡོངས་�ོགས་ཡོད། 
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༡༧ ?ལ་ག@ང་གིས་ དབང་འཛིན་Nི་རང་དབང་བདག་iོང་གི་དོན་b་uང་ངེས་Gི་མ་ད�ལ་
]ིན་དགོ། 

༡༨ དབང་འཛིན་Nི་འཆར་ད�ལ་འདི་ �ི་ཚོགས་Gིས་ ལོ་བJར་?ལ་ཡོངས་འཆར་ད�ལ་
Nི་Nལ་ཁར་ཆ་འཇོག་མཛད་དགོ། གལ་{ིད་?ལ་ཡོངས་འཆར་ད�ལ་Nི་དོན་b་ �ི་
ཚོགས་Gི་,ོས་ཆོད་�ིར་འNངས་bས་པ་ཅིན་ ད�ལ་�ིས་}ན་ཁག་གིས་དབང་འཛིན་b་ 
�ང་ཤོས་ཧེ་མའི་འཆར་ད�ལ་དང་འ|་མཉམ་Nི་གནས་Eབས་མ་ད�ལ་]ིན་དགོ། 

༡༩ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་dངམ་ཅིག་b་མ་གཏོགས་ དབང་འཛིན་Nིས་ <བ་ཆེ་བར་ཞི་
གཡོག་བཅའ་ིམས་དང་འིལ་ཏེ་ རང་གི་H་གཡོགཔ་aའི་དོན་b་ H་གཡོག་གི་གནས་
Jངས་དང་མི་Jོབས་{ིད་jས་a་ ཆེད་g་བཀོད་དགོ། 

 
༼ལེ5་གPམ་པ་༽ 

<ད་རིག་Qན་�ོད་Gི་Rམ་གཞག། 

Qན་�ོད་དང་བTན་དགོཔ།    
༢༠ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་ རང་གི་Qན་�ོད་འདི་ མཐོང་mང་དང་དངོས་འ�ེལ་b་Qན་

�ོད་Rམ་གཞག་འདི་དང་འིལ་ཏེ་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། 

༢༡ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས: 
(ཀ) རང་གི་]་^ོ་a་འཇོན་ཐངས་དང་ �ོགས་�བ་ <ད་རིག་ཅན་�ེ་འཐབ་ནི་གི་

དོན་b་}ག་བསམ་Rམ་དག་གི་Qན་�ོད་དགོསཔ་དང༌། 
(ཁ) བཅའ་ིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་a་b་གནས་ནི་dངམ་ཅིག་གིས་ མ་ཚད་པར་ 

�ིས་ཞིབ་པ་ག་ར་གིས་ དབང་འཛིན་Nི་Qན་�ོད་Rམ་གཞག་བཟང་པོ་དང་ 
བཟང་�ོད་ གསང་བ་a་དང་འིཝ་ཨིནམ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། 

༢༢ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་དང་ �ིས་ཞིབ་པ་ H་གཡོགཔ་a་གིས་རང་dང་དང་ �ི་མyན་
ཐོག་b་དབང་འཛིན་Nི་གཅིག་བWིལ་ rན་iོང་འཐབ་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། 
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འགན་འUར། 

༢_ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་ རང་གི་Qན་�ོད་འདི་ དབང་འཛིན་Nི་ཆེ་མཐོང་དང་ མིང་
གཏམ་ Rམ་དག་Qན་�ོད་དང་ ?ལ་ཁབ་Gི་རང་བཙན་གཅིག་བWིལ་དང་འ�ེལ་ཆགས་
ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། 

འི་འགན།    

༢༤ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་ དབང་འཛིན་Nི་{ིད་jས་དང་ ,ོས་ཐག་ གདོང་ལེན་aའི་
དོན་b་r་མཚན་བཤད་ནི་དང་འི་འགན་ལེན་ནིའི་འགན་འUར་འབག་དགོ། 

གསང་?།    

༢༥ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་ ,ོས་ཐག་དང་ ཡིག་ཆ་ བTན་,ོས་a་མི་དམངས་Gི་མཐའ་
དོན་b་ གསང་Wོག་འབད་མ་�ང་བའི་གནས་Eབས་b་གསང་?་rན་iོང་འཐབ་དགོ། 

གཅིག་བWིལ།    

༢༦ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་ རང་གི་ག@ང་འ�ེལ་འགན་འUར་a་འཐབ་པའི་Eབས་b་མི་
ངོ་གང་�ང་ཅིག་ ཡངན་མི་ངོ་aའི་འgས་ཚོགས་Gིས་�ོད་ལམ་ག་ཅི་གི་ཐོག་ལས་ཨིན་�ང་
སེམས་བoར་མི་ཆོག། 

རང་དོན་Xོས་བཏང༌། 
༢༧ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་ ,ོས་ཐག་ཆོད་ནིའི་གནད་དོན་a་རང་དོན་b་མ་བ�ེན་པར་མི་

དམངས་Gི་མཐའ་དོན་ཁོ་ན་b་གཞི་བཞག་Jེ་,ོས་ཐག་གཅད་དགོ།    

Yངས་གསལ།    

༢༨ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gི་,ོས་ཐག་དང་ གདོང་ལེན་a་ Yངས་གསལ་ཐོག་དགོ་པའི་ཁར་ 
,ོས་ཐག་aའི་r་མཚན་བཀོད་དགོ། 
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རང་གི་Qན་�ོད།    
༢༩ �་བ་གPམ་b་�ག་�ི་@་ནིའི་དོན་b་ འགན་འUར་�་ཅན་གནང་ཡོདཔ་བཞིན་g་ �ིས་

ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས: 
(ཀ)   ག@ང་འ�ེལ་Nི་H་འགན་འཐབ་པའི་Eབས་b་ ིམས་ལས་འགལ་བ་ 

ཡངན་�ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་ ཡངན་དབང་འཛིན་ ?ལ་ཁབ་Gི་མིང་གཏམ་
ཉམས་དམས་གཏང་ནི་ཨིན་པའི་གོམས་གཤིས་དང་ �ོད་ལམ་ནང་བག་མེད་
�ོད་ནི་ལས་འཛེམས་དགོསཔ་དང༌། 

(ཁ)   དེ་bགས་Gི་]་�ོད་འདི་ིམས་མyན་མིན་པ་ ཡངན་ག@ང་གི་{ིད་jས་གང་
�ང་ཅིག་ལས་འགལ་བ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ རང་གི་གོ་གནས་ ཡངན་དབང་ཚད་
aལ་མིན་�ོད་ཐོག་ལས་མི་ངོ་གཞན་གང་ཞིག་གི་ཐོབ་དབང་b་�ོགས་~ང་ཅན་
Nི་]་�ོད་གང་�ང་ཅིག་Wིག་ནི་  ཡངན་Wིག་ནིའི་བཀོད་?་]ིན་མི་ཆོག། 

(ག)   འ�ག་གི་�ི་ཁར་ ?ལ་ཁབ་ག་ཏེ་b་ཡང་ད�ལ་ཁང་�ིས་དེབ་rན་iོང་ 
ཡངན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག། 

(ང་)   ?ལ་ཁབ་Gི་eན་Wགས་དང་ མངའ་ཁོངས་གཅིག་བWིལ་ རང་བཙན་a་b་
གནོད་འཚེ་ཅན་Nི་གནས་aལ་]ིན་མི་ཆོག། 

(ཅ)   �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་ �ག་འཇལ་ ཡངན་གསོལ་རས་ ཁེ་ཕན་a་ལེན་
མི་ཆོག། 

ཁེ་ཕན་\ག་1ོད། 
_༠ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་ ཁོ་རའི་མི་དམངས་Gི་H་འགན་དང་ ཁོ་རའི་^ེར་Nི་ཁེ་ཕན་ 

ཡངན་ད�ལ་འ�ེལ་ ཡངན་གཞན་aའི་བར་ན་\ག་1ོད་འཐོན་ནི་ ཡངན་འཐོན་ནི་
བ�མ་མཐོང་ནི་མེདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། 
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_༡ ཁེ་ཕན་\ག་1ོད་འདི་ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་ ^ེར་Nི་ཁེ་ཕན་Nིས་སེམས་བoར་བ་ 
ཡངན་བoར་ནི་བ�མ་མཐོང་བའི་Eབས་b་འཐོནམ་ཨིནམ་ལས་ ^ེར་Nི་ཁེ་ཕན་Nི་
,ངས་P་ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་རང་གི་ད�ལ་འ�ེལ་ ཡངན་ཁེ་ཕན་གཞན་a་dངམ་
ཅིག་གིས་མ་ཚད་ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gི་བཟའ་:་ ཡངན་རང་b་བ�ེན་ཏེ་tོད་མི་aའི་
ད�ལ་འ�ེལ་ ཡངན་ཁེ་ཕན་གཞན་a་ཡང་aདཔ་ཨིན། 

_༢  �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས: 
(ཀ) ཡིག་ཚང་གི་འགན་འUར་ལེན་ཏེ་ :་ངོ་གPམ་Nི་ནང་འཁོད་དང་ དེའི་�ལ་

ལས་ ལོ་བJར་བཞིན་g་ དེ་ལས་ཡིག་ཚང་ལས་དགོངས་@་མ་འབད་བའི་:་
ངོ་གPམ་Nི་8་གོང་ལས་ རང་དང་ རང་གི་བཟའ་:་ རང་b་བ�ེན་ཏེ་tོད་
མི་aའི་མིང་ཐོག་b་ཡོད་པའི་r་དངོས་དང་ རང་སོའི་འོང་འབབ་ གཞིས་གནས་ 
འི་བ་a་ ངན་}ད་བཀག་tོམ་}ན་ཚོགས་b་གསལ་Jོན་འབད་དགོ། 

(ཁ)  ^ེར་Nི་ཚོང་ ཡངན་ཚོང་འ�ེལ་Nི་ལས་དོན་ ཡངན་H་གཡོག་ཐེབས་གང་�ང་
ཅིག་འབད་མི་ཆོག། 

(ག)  �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gི་གོ་གནས་ཐོག་b་ ཁོ་རའི་ག@ང་འ�ེལ་འགན་འUར་
ནང་དགོས་མཁོ་འཐོན་ན་མ་གཏོགས་ གཞན་�་�ན་ཐོབ་མི་ ཡངན་ད�ལ་
ཕོགས་མེད་མི་ག་ཅི་ཨིན་�ང་མི་མང་ ཡངན་^ེར་Nི་ཚོང་tེ་ནང་ི་འཛིན་Nི་
གོ་གནས་འཆང་མི་ཆོག།  

(ང་)  �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gི་གོ་གནས་ཐོག་b་ རང་གི་ག@ང་འ�ེལ་འགན་འUར་
ནང་འོས་མཚམས་ཡོདན་མ་གཏོགས་ ཚོང་tེ་ ཡངན་ཚོང་འ�ེལ་ མyན་
ཚོགས་གང་�ང་ཅིག་b་,ོས་Jོན་པ་འབད་]་^ོ་འཐབ་ནི་ ཡངན་དེ་bགས་Gི་
ལས་tེ་a་b་ལས་རོགས་]ིན་མི་ཆོག། 

(ཅ) རང་གི་གོ་གནས་Gི་]་^ོ་ ཡངན་ཆེ་མཐོང་དང་མ་མyན་པའི་ཚོགས་པ་ནང་
འyས་མི་འབད་འ9ལ་ནི་ ཡངན་བདག་�་བ�ང་ནི་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་
a་མི་ཆོག། 
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(ཆ) ག@ང་b་གནོད་iོན་ཡོད་པའི་རིགས་ ག@ང་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ ངོས་
ལེན་ ཡངན་ཁས་Xངས་འབད་མི་ཆོག། 

__ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་གཙོས་པའི་ �ིས་ཞིབ་པ་ག་ར་གིས་ དམིགས་བསལ་Nི་མི་ངོ་ 
ཡངན་མངའ་Uལ་ལས་tེའི་དོན་b་དམིགས་བསལ་�ིས་ཞིབ་གང་�ང་ཅིག་མ་dབ་པའི་ཧེ་
མ་ ཁེ་ཕན་\ག་1ོད་འjང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་གང་�ང་ཅིག་གསལ་Jོན་འབད་དགོ། 

_༤ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་གཙོས་པའི་ �ིས་ཞིབ་པ་ག་ར་གིས་ ཁོང་རའི་]་�ོད་a་iོན་
�ལ་Nི་ཐོག་ལས་འཐབ་དགོ། 

_༥ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་ གལ་{ིད་འགོ་དཔོན་ཅིག་b་ཁེ་ཕན་\ག་1ོད་Gི་ཆ་dེན་ཡོད་
པའི་དོགས་ཟོན་Nི་r་མཚན་uན་པའི་བ�ི་འཇོག་འབད་བ་ཅིན་ �ིས་ཞིབ་Gི་,ལ་ལས་
བཏོན་ཆོག། 

ིམས་འགལ། 
_༦ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་ Rམ་གཞག་འདི་ལས་འགལ་ཚེ་ ཁོ་རའི་]་�ོད་ངན་པ་b་

བ�ེན་པའི་གནས་དjང་གི་གཞི་གནད་pིན་དགོ། 
_༧ �ིས་ཞིབ་པ་a་གིས་ དབང་འཛིན་Nི་Qན་�ོད་Rམ་གཞག་བཟང་པོ་དང་ བཟང་�ོད་ 

གསང་བ་a་ལས་འགལ་ཚེ་Wིག་ིམས་ལས་འགལ་བའི་གདོང་ལེན་Nི་གཞི་གནད་pིན་དགོ། 
    

༼ལེ5་བཞི་པ་༽ 
�ིས་ཞིབ་Gི་]་^ོ་དང་ དབང་<བ་ <བ་ཁོངས། 

?ལ་ག@ང་�ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་Nི་]་^ོ། 

_༨ དབང་འཛིན་Nིས་འཐབ་དགོ་པའི་]་^ོ: 
(ཀ) �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་ གལ་གནད་ཅན་དང་མཁོ་གལ་ཅན་འབད་བ�ི་འཇོག་

འབད་བའི་ད�ལ་འ�ེལ་དང་ བཟང་�ོད་ ིམས་བTན་ དམིགས་བསལ་
�ིས་ཞིབ་ �ིས་ཞིབ་ལམ་ bགས་གཞན་གང་�ང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང༌།    
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(ཁ) �ིས་ཞིབ་dབ་པའི་ལས་tེ་aའི་ལག་ལེན་Nི་ ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དོན་
pིན་a་b་ད]ེ་ཞིབ་འབད་དེ་eན་@་qལ་ནིའི་དོན་b་ ལས་འ�ེལ་�ིས་ཞབི་
dབ་ནི། 

(ག) ལས་tེ་aའི་�ིས་་དང་ ལག་ལེན་ ལམ་bགས་ འཛིན་iོང་]་^ོ་aའི་
གནས་Jངས་གང་�ང་ཅིག་གི་ཟབ་ནན་�ིས་ཞིབ་dབ་ནི། 

(ང་) འོང་འབབ་དང་ལ་a་ ད]ེ་ཞིབ་དང་ བ�་ལེན་ �ིས་བཞག་ཐངས་Gི་�ིས་
ཞིབ་dབ་ནི། 

(ཅ) ?ལ་ཡོངས་Gི་,ོགས་རམ་དང་ ,ོགས་རམ་མ་ད�ལ་ མི་དམངས་Gི་iིན་
འ�ལ་aའི་�ིས་ཞིབ་dབ་ནི། 

(ཆ) ?ལ་ག@ང་གི་�ོགས་བ�ས་ལོ་བJར་ད�ལ་འ�ེལ་�ིས་བ.ོད་ ངོ་�ོར་འབད་
ནི། 

(ཇ) འོས་འབབ་ཡོད་པའི་དབང་འཛིན་a་b་ དེའི་ཞིབ་འ�ས་དང་,ོས་འདེབས་
aའི་eན་@་འབད་ནི། 

(ཉ) �ིས་ཞིབ་Gི་eན་@་དང་འིལ་ནི་གི་དོན་b་བiར་ཞིབ་འབད་ནི་a་ཨིན། 
�ིས་ཞིབ་Gི་དབང་<བ། 
_༩ དབང་འཛིན་Nིས་ གཤམ་གསལ་�སི་ཞིབ་a་ འཇིགས་mང་ ཡངན་མyན་འ�ར་ 

�ོགས་~ང་མེད་པར་འབད་དགོསཔ: 
(ཀ) ག@ང་ ཡངན་}ན་ཁག་དང་ ལས་Uངས་ tེ་ཚན་ tེ་zན་ �ོང་ཁག་ 

�ེད་འོག་ ོམ་tེ་ རང་iོང་འgས་ཚོགས་ �ི་?ལ་Nིས་ལས་རོགས་འབད་
མི་?ལ་ག@ང་གི་ལས་འkལ་ ཡངན་?ལ་ག@ང་གི་གལ་ཆེའི་ལས་འkལ་a་
aད་པའི་ དེའི་ལས་རིགས་འཐབ་མི་a། 
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(ཁ) ག@ང་ ་ཚང་དང་ རབ་tེ་ འ�ེལ་ཡོད་གCག་tེ་ཆ་མཉམ། 
(ག) |ང་ིམས་}ན་tེ་དང་ ིམས་tེའི་འgས་ཚོགས་a། 
(ང་) ིམས་བཟོ་}ན་tེ་དང་འ�ེལ་ཡོད་གCག་tེ་a། 
(ཅ) �་ིམས་ཅན་Nི་འgས་ཚོགས་a། 
(ཆ) དམག་tེ་དང་sང་iོབ་ཞབས་ཏོག་a། 
(ཇ) ལས་འཛིན་ག་ར་དང་ ?ལ་ཁབ་Gི་ིམས་དང་འིལ་ཏེ་གཞི་བCགས་འབད་

བའི་ ?ལ་ག@ང་b་བདག་དབང་གི་ཁེ་ཕན་ཅན་Nི་ད�ལ་ཁང་\ེ་བ་དང་ ཡན་
ལག་a་དང་བཅས་པའི་ད�ལ་འ�ེལ་གCག་tེ་a། 

(ཉ) ག@ང་མིན་ལས་tེ་དང་ ཚོགས་པ་ Xོ་གཏདཔ་ ཟད་འ,ོ་ཆ་མཉམ་ ཡངན་
ཆ་ཤས་ཅིག་ག@ང་གིས་གནང་མི་དང་ བiིན་འ�ལ་a་?ལ་ག@ང་གིས་ཆ་
འཇོག་ ཡངན་གཉའ་དཔང་མཛད་དེ་ ག@ང་གིས་ཐད་ཀར་ ཡངན་བrད་དེ་ 
,ོགས་རམ་མ་ད�ལ་འཐོབ་མི་ཕན་ཐབས་ལས་tེ་དང་ མི་དམངས་ལས་tེ་a་
aད་པའི་མངའ་Uལ་ལས་tེ་ཆ་མཉམ་དང་ མི་སེར་ལས་བ�་Xངས་དང་ 
ཞལ་འདེབས་ ?ན་ཤོག་ལས་བ�ེན་པའི་མ་ད�ལ་Nི་རིགས། 

(ཏ) འ�ག་མངའ་བདག་?ལ་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་?་གནང་བའི་Eབས་b་ མངའ་
Uལ་ལས་tེ་ ཡངན་ལས་དོན་གང་�ང་ཅིག། 

༤༠    མི་དམངས་Gི་དབང་འཛིན་གང་�ང་ཅིག་གི་�ིས་་དང་ �ིས་ཞིབ་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པའི་
ིམས་གང་�ང་ཅིག་གི་དགོངས་དོན་a་b་མ་\ོས་པར་ �ི་ཚོགས་Gིས་ མི་དམངས་Gི་
མཐའ་དོན་b་དགོས་མཁོ་ཆེ་བར་ངེས་ཤེས་འ|ོངས་པ་ཅིན་ དེ་bགས་མི་དམངས་དབང་
འཛིན་Nི་�ིས་་a་�ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་�ིས་ཞིབ་dབ་ནིའི་བཀོད་?་གནང་ནི། 
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�ིས་ཞིབ་Gི་<བ་ཁོངས། 
༤༡ དབང་འཛིན་Nིས་གཤམ་གསལ་གནད་དོན་a་ཨིན་མིན་ད]ེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ: 

(ཀ) ད�་བགོ་བཟོ་བའི་ད�ལ་བtོམས་a་ ཆ་འཇོག་�བ་པའི་ཚད་འཛིན་འཆར་
ད�ལ་ནང་འཁོད་ཆེད་g་བཀོད་པའི་ ལས་རིམ་དང་]་^ོའི་དོན་b་ཟད་འ,ོ་
བཏང་ཡོད་མེད། དང༌། 

(ཁ) ད�ལ་འ�ེལ་1ོད་ལེན་a་ལག་ལེན་བJར་བཞིན་ཡོད་པའི་ིམས་དང་འིལ་
མ་འིལ་དང་ འབབ་Uངས་དང་ཟད་འ,ོ་གི་ཅ་ཆས་a་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པའི་
¡བ་]ེད་a་aལ་མyན་ཡོད་མེད། 

(ག) �ིས་་a་ ཆེད་g་བཀོད་པའི་འ�ི་ཤོག་a་ནང་rན་iོང་འཐབ་ཡོད་མེད་དང་ 
དེ་bགས་Gི་�ིས་་a་ 1ོད་ལེན་Nི་གནས་རིམ་དང་འིལ་ཏེ་|ང་བདེན་ཐོག་
Jོན་དང་མ་Jོན། 

(ང་) ལས་རིམ་Nི་ལག་ལེན་a་ རིན་གོང་དང་gས་ཚོད་ཐེབས་འNོ་ནིའི་ཆ་dེན་a་
�ང་ནིའི་དོན་b་uང་ངེས་Gི་\་�ོག་འབད་མ་འབད། 

(ཅ) ག@ང་གི་r་དངོས་aའི་ཐོ་གཏན་འཁེལ་ཡོད་མེད་དང་ དམ་འཛིན་དང་ ཚད་
འཛིན་འཛིན་iོང་ དངོས་འ�ེལ་ཉེན་iོབ་ཐབས་ལམ་བཟོ་མི་a་uང་ངེས་ཡོད་
མེད། 

(ཆ) eན་@་འབད་བའི་དངོས་འ�ེལ་ཅ་དངོས་དང་ བཟོ་བཀོད་a་དངོས་mང་b་
ཡོད་མེད་ དགོས་མཁོ་དང་བTན་པའི་གསལ་བཀོད་ གནས་ཚད་a་Uངས་
yབ་ཡོད་མེད། 

(ཇ) མི་Jོབས་དང་ ད�ལ་འ�ེལ་ ཅ་དངོས་གཞན་a་aད་པའི་འཐོབ་འོས་Gི་
འཐོན་Uངས་a་aལ་བཞིན་བཀོལ་�ོད་འབད་མ་འབད། 
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(ཉ) ད�ལ་dང་དང་ དངོས་པོ་ མི་དམངས་Gི་r་དངོས་གཞན་a་ xག་Jོར་དང་ 
མེདཔ་ཤོར་ནི་ aལ་མིན་�ོད་ནི་aའི་ནང་འཁོད་�ིས་ཞིབ་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་
འཛིན་Nི་དོན་b་,་Wིག་a་aད་པའི་ ཚད་འཛིན་ཡངན་ད�ལ་འ�ེལ་ དེ་མིན་
པའི་རིགས་aའི་�ིས་ལས་དང་ འ�ེལ་ཡོད་ལམ་bགས་a་uང་ངེས་ཡོད་མེད། 

(ཏ) འོང་འབབ་དང་ལ་ འབབ་Uངས་གཞན་ བཅོལ་འཇོག་aའི་�ིས་་a་གཏན་
འཁེལ་ཨིན་མིན་དང་ ད]ེ་ཞིབ་དང་ གོ་�ོགས་eན་@འི་ཐོ་བཞག་ཐངས་དང་
ཐབས་ལམ་a་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པའི་ལམ་bགས་a་uང་ངེས་ཡོད་མེད། 

(ཐ) iིན་འ�ལ་དང་ 1ོད་འཇལ་ དམིགས་བསལ་Nི་དགོས་དོན་མ་ད�ལ་a་ ཐོ་
ཡིག་གཏན་འཁེལ་བཞག་མ་བཞག་དང་ འཛིན་iོང་aལ་མyན་འབད་མ་འབད། 

(ད) བ¢་དོན་rན་འ�ེལ་འ£ལ་རིག་དང་ འ£ལ་རིག་གི་རིམ་bགས་གཞན་བཟོ་
མི་a་ འོས་མཚམས་ཅན་ཨིན་མིན་དང་ �ོག་རིག་རིམ་bགས་b་གནང་བ་
མེད་པར་བ\་འ9ལ་འབད་ནི་ལས་8ོན་འགོག་འབད་ཐབས་b་uང་ངེས་Gི་ཚད་
འཛིན་དང་sང་iོབ་Gི་ཐབས་ལམ་a་བཟོ་མ་བཟོ། 

(ན) ལས་རིམ་Nི་ལག་ལེན་དང་ལས་དོན་a་ འཆར་གཞི་བ�མས་མི་དང་འིལ་ཏེ་
ཨིན་མིན་དང་ རེ་འདོད་བiེད་པའི་དམིགས་Iལ་a་�བ་མ་�བ། 

 
༼ལེ5་`་པ་༽ 

དབང་ཚད་དང་ འགན་འUར་ གནས་aལ་b་བ\་འ9ལ་ཆོག་པའི་ཐོབ་དབང་། 

དབང་འཛིན་Nི་དབང་ཚད། 

༤༢ དབང་འཛིན་Nིས་འབད་ཆོགཔ: 
(ཀ) �ིས་ཞིབ་Gི་H་ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དོན་pིན་ཅན་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་

ནི་གི་དོན་b་ བཅའ་ཡིག་དང་ ]་བའི་གནད་�ོད་ ལམ་Jོན་a་བཟོ་ནི་དང༌། 
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(ཁ)   ིམས་a་དང་ �ིར་བཏང་ངོས་ལེན་ཅན་Nི་�ིས་ཞིབ་Gི་]་^ོ་a་དང་འིལ་ཏེ་ 
�ིས་ཞིབ་Gི་དམིགས་Iལ་དང་ <བ་ཁོངས་ rན་རིམ་ ཞིབ་འ�ས་a་,སོ་
ཐག་གཅད་ནི། 

(ག) �ིས་ཞིབ་པ་a་གིས་བཏོན་པའི་iོན་བ.ོད་a་དང་ �ིས་ཞིབ་dབ་Iལ་ལས་tེ་
གིས་Wིག་བཀོད་འབད་བའི་གསལ་བཤད་དང་ r་མཚན་ ¡བ་]ེད་a་b་བ\་
Jེ་eན་@་ནང་aད་ནི་ཨིན་པའི་�ིས་ཞིབ་Gི་ཞིབ་འ�ས་a་,ོས་ཐག་གཅད་ནི། 

(ང་) གཡོ་མ་དང་ངན་}ད་ཤེས་�ོགས་འབད་aགས་ནི་a་ ཡར་�ེལ་བཏང་ཞིནམ་
ལས་ དེ་a་འjང་ནི་གི་ཆ་dེན་མར་ཕབ་dབ་ནི་གི་དོན་b་ ཞིབ་ད�ོད་ཅན་Nི་
�ིས་ཞིབ་Gི་]་བའི་གནད་�ོད་བཟོ་ནི། 

(ཅ)  �ིས་ཞིབ་ཉོགས་མེད་ལག་<ེར་1ོད་ནི་གི་]་བའི་གནད་�ོད་བ�མ་ནི། 
(ཆ) ལས་tེ་aའི་�ིས་ཞིབ་dབ་ཚར་བའི་ ད�ལ་འ�ེལ་�ིས་བ.ོད་དང་ ལས་

འ�ེལ་ eན་@་གཞན་aའི་འ|་ དབང་འཛིན་b་བiལ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་
a་གཞི་བCགས་འབད་ནི། 

(ཇ)  ?ལ་ཡོངས་དང་ bང་�ོགས་ ?ལ་�ིའི་ས་གནས་a་ནང་�ིས་ཞིབ་Gི་འ�ེལ་
གནད་ནང་ ?ལ་ཁབ་Gི་¤་ཚབ་འབད་ནི། 

(ཉ)  འོས་མཚམས་དང་uན་པར་ངོས་ལེན་�ང་བའི་ ?ལ་�ིའི་གནས་ཚད་དང་ 
ལག་ལེན་a་དང་མyན་པའི་�ིར་བཏང་ངོས་ལེན་ཅན་Nི་�ིས་ཞིབ་གནས་ཚད་
དང་ �་དོན་ ]་^ོ་a་བཟོ་ནི་དང་དེ་a་b་འ¥ག་ནི་ནང་ ?ལ་�ི་དང་bང་
�ོགས་�ིས་དོན་དང་ �ིས་ཞིབ་Gི་མyན་ཚོགས་དང་ འgས་ཚོགས་a་དང་
གཅིག་ཁར་མཉམ་འ�ེལ་འབད་ནི། 

༤_ དབང་འཛིན་b་ འོས་མཚམས་དང་uན་པའི་ བདེན་Uངས་བཀལ་ནི་དང་ �ིས་ཞིབ་Gི་
,ོས་འདེབས་དང་འིལ་ཏེ་ ཡར་|ག་བཏང་ཡོད་པ་ཅིན་�ིས་ཞིབ་Gི་iོན་བ.ོད་a་འgམ་
Wིག་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་ཡོད། 
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དབང་འཛིན་Nི་འགན་འUར། 

༤༤ དབང་འཛིན་Nིས་འབད་དགོ་པའི་H་འགན་འདི་ཡང་: 
(ཀ) }ན་ཁག་དང་ ལས་Uངས་ ལས་འཛིན་ ག@ང་གི་ལས་tེ་གཞན་a་གིས་

བཀོལ་�ོད་འབད་བའི་མི་དམངས་Gི་མ་ད�ལ་a་b་ aལ་མyན་དང་gས་
ཐོག་གི་�ིས་ཞིབ་dབ་ཐོག་ལས་ རང་གི་འགན་འUར་a་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
དང༌། 

(ཁ)  འ�ེལ་ཡོད་ལས་tེ་a་གིས་ འཆར་ད�ལ་Nི་ད�་བགོ་dབ་ཐོག་ལས་ཆེད་g་
བཀོད་མི་\ར་g་ �ི་ཚོགས་Gི་རེ་འgན་དང་འིལ་མ་འིལ་eན་@་འབད་ནི། 

(ག)   དེའི་eན་@་དང་ ,ོས་འདེབས་aའི་ཐོག་ལས་མི་དམངས་Gི་འཐོན་Uངས་a་ 
ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དོན་pིན་ཅན་འབད་�ོད་ནི་ཡར་|ག་གཏང་ནི། 

�ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gི་དབང་ཚད། 

༤༥ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་b་དབང་ཚད་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 
    (ཀ) བཅའ་ིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་a་བJར་�ོད་འབད་ནི་དང་། 

(ཁ)  �ིར་བཏང་ངོས་ལེན་ཅན་Nི་�ིས་ཞིབ་གནས་ཚད་དང་ �་དོན་དང་ འ�ེལ་
ཡོད་ལམ་Jོན་aའི་འ,ེལ་བཤད་བ¦མ་ནི། 

(ག) དམིགས་བསལ་�ིས་ཞིབ་གང་�ང་ཅིག་dབ་ནི་གི་དོན་b་ མི་ངོ་གཞན་ 
ཡངན་ལས་tེ་ ཚོང་tེ་a་བEོ་བཞག་འབད་ནི། 

(ང་)   དབང་འཛིན་Nི་]་^ོ་a་དོན་pིན་ཅན་འབད་འཐབ་ནི་གི་དོན་b་ �ིས་ཞིབ་པ་
ཅིག་ལས་tེ་གང་�ང་ཅིག་ནང་བཞག་ནི། 

(ཅ)  དབང་འཛིན་Nི་H་གཡོགཔ་ག་ར་b་ sང་iོབ་Gི་དགོས་མཁོ་གང་�ང་ཅིག་
དང་འིལ་ནིའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་ནི། 
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(ཆ)   རང་སོའི་H་འགན་a་དང་འིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་
ཚད་a་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་b་ �ིས་ཞིབ་Gི་H་གཡོགཔ་a་འཇོན་ཚད་
ཅན་འབད་གནས་ཐབས་b་ངེས་གཏན་བཟོ་བའི་ �ོང་བ¢ར་ལས་རིམ་a་བཟོ་
Jེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།    

(ཇ)  དབང་འཛིན་Nི་ཧོང་ལས་ ག@ང་གི་<བ་དབང་ཅན་Nི་{ིད་jས་དང་ ]་བའི་
གནད་�ོད་a་དང་འིལ་ཏེ་ <ད་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་a་གི་དོན་b་ ཁག་
འབག་གི་H་གཡོགཔ་བEོས་ནི་a་aད་པའི་ད�ལ་འ�ེལ་གན་ལེན་a་བཟོ་ནི། 

(ཉ)   ཡིག་ཚང་གི་�ོགས་�བ་གོང་འཕེལ་Nི་དོན་b་ ག@ང་གི་<བ་དབང་ཅན་Nི་
{ིད་jས་དང་ ]་བའི་གནད་�ོད་a་དང་འིལ་ཏེ་ ,ོགས་རམ་ལས་tེ་a་
དང་གཅིག་ཁར་གན་ཡིག་བཟོ་Jེ་མ་ད�ལ་ལེན་ནི་དང་ འཛིན་iོང་འཐབ་ནི། 

(ཏ)   ?ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་དང་�ི་?ལ་b་དབང་འཛིན་Nི་ངོ་ཚབ་འབད་ནི། 
༤༦ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་b་ ལས་tེ་a་གིས་�ིས་ཞིབ་Gི་]་^ོ་aལ་བཞིན་འཐབ་ནི་དང་དགོས་

ངེས་དང་གན་ལེན་ཅན་Nི་འ£ལ་རིག་དང་ <ད་རིག་?བ་iོར་]ིན་ནིའི་དོན་b་དགོས་མཁོ་
བཀོད་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད། 

༤༧ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་ ཁོ་རའི་དབང་ཚད་གང་�ང་ཅིག་�ིས་ཞིབ་པ་གཞན་a་གིས་ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་b་1ོད་ཆོག་ནི་ཨིན་�ང་ དབང་ཚད་a་1ོད་པའི་མི་ངོམ་Nི་]་�ོད་b་ 
དེ་bགས་1ོད་པའི་དབང་ཚད་Gིས་ ཁོ་རའི་འགན་འUར་དང་ འི་འགན་ལས་�ང་མི་ཆོག། 

�ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིའགན་འUར། 

༤༨ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་འབད་དགོ་པའི་འགན་འUར: 
(ཀ)  རང་གི་འགན་འUར་a་ དབང་ཚད་དང་ ཁ་དབང་ཡོད་མི་a་b་བ�ི་འཇོག་གི་

གནོད་iོན་མེད་པའི་ཐོག་ལས་རང་གི་H་འགན་ག་ཅི་ནང་ཨིན་�ང་ཉེ་རིང་མ་�ེ་
བར་ �་བ་གPམ་Nི་མཐའ་དོན་b་ཐ་དང་དམ་ཚིག་བJེན་ཏེ་�ག་�ིད་@་དགོ། 
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(ཁ)  བཅའ་ིམས་འདི་དང་ ཡངན་ིམས་གཞན་aའི་ནང་གསལ་གནོད་འགེལ་Nི་
,ངས་P་aད་ཉེན་ཡོད་པའི་ �ིས་ཞིབ་Eབས་ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ལས་
རིགས་ ཡངན་མི་ངོ་གང་�ང་Eོར་ངན་}ད་བཀག་tོམ་}ན་ཚོགས་ ཡངན་
འ�ེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་b་བ¢་ལན་འབད་དགོ། 

(ག)   ིམས་Gིས་ཆེད་g་བཀོད་མི་\ར་g་ མི་དམངས་Gི་མ་ད�ལ་བདག་iོང་
འབད་མིའི་འgས་ཚོགས་aའི་�ིས་་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པའི་H་འགན་གཞན་
འཐབ་དགོ། 

༤༩ དབང་འཛིན་Nིས་ བཅའ་ིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་a་དང་མ་འིལ་བའམ་ དམིགས་
Iལ་དང་]་^ོ་a་ལས་འགལ་བའི་]་�ོད་གང་�ང་ཅིག་གི་དོན་b་ འི་འགན་�ིས་ཞིབ་
ཡོངས་<བ་b་ཕོག། 

གནས་aལ་b་བ\་འ9ལ་ཆོག་པའི་ཐོབ་དབང༌། 
༥༠ ིམས་གཞན་aའི་དགོངས་དོན་a་དང་འིལ་ཏེ་ དབང་འཛིན་དང་དེའི་�ིས་ཞིབ་པ་a་

གིས་ �ིས་ཞིབ་dབ་པའི་བ^ང་ཡོད་པའི་མངའ་Uལ་ལས་tེ་དང་ འདི་ནང་aད་པའི་�་
ཕན་aའི་ལས་]ེད་པའི་ཐོ་ཡིག་a་དང་གནས་aལ་ ས་ཁོངས་a་b་བ\་འ9ལ་ཆོག་པའི་
ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༥༡ དབང་འཛིན་b་བཅའ་ིམས་a་དང་འིལ་ཏེ་ �ིས་ཞིབ་dབ་པའི་Eབས་འོས་འབབ་ཅན་
དང་དགོས་མཁོ་ཅན་འབད་མཐོང་པ་ཅིན་ �ིས་ཞིབ་dབ་པའི་ལས་tེ་ བ¦མ་�ེལ་བ་ 
ལ་བཏབ་མི་ གཞན་འ�ེལ་ཡོད་aའི་ ཐོ་ཡིག་དང་ ད�ལ་ཁང་�ིས་བ.ོད་a་b་བ\་
འ9ལ་ཆོག་པའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༥༢ དབང་འཛིན་b་ མ་Jོན་པའི་དགོས་ངེས་ཅན་Nི་ཐོ་ཡིག་a་ནང་བ\་འ9ལ་Nི་དོན་b་
བJར་�ོད་ ཡངན་བJར་�ོད་Gི་གདོང་ལེན་འགོ་འ|ེན་འཐབ་ཆོག། 
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༥_ དབང་འཛིན་b་ �ིས་ཞིབ་dབ་ནི་b་མཁོ་གལ་ཅན་Nི་ཡིག་ཆ་གང་�ང་ཅིག་གི་འ|་ 
ཡངན་མཁོ་ཆས་དང་ ས་ཁོངས་ ཡིག་ཚང་ས་གོ་ མyན་dེན་གཞན་a་ནང་བ\་
འ9ལའབད་བlག་དགོ། 

༥༤ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་ ཡངན་ཁོ་གིས་དབང་ཚད་1ོད་མི་གང་�ང་ཅིག་གིས་ཡིག་ཐོག་བ¢་
བ¤ལ་]ིན་ཐོག་ལས་ ད་\ོ་ ཡངན་ཧེ་མ་�ིས་ཞིབ་འོག་གི་ལས་དོན་a་ནང་aད་དེ་ཡོད་མི་

གང་�ང་ཅིག་ལས་དགོས་མཁོ་ བཀོད་ཆོགཔ: 
(ཀ)  འ�ེལ་ཡོད་གནད་དོན་གང་�ང་ཅིག་གི་Eོར་ལས་ཡིག་ཐོག་གསལ་བཤད། 

ཡངན། 
(ཁ) �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་ ཡངན་གདམ་ཁ་བdབ་པའི་མི་ངོ་འབད་སར་འོང་Jེ་¡བ་

]ེད་ ངོས་ལེན་ ཡངན་དེ་མིན་པའི་རིགས། 

༥༥ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་b་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ཡངན་ཁེ་ཕན་པ་a་དང་ ཞབས་ཏོག་
]ིན་མི་ཨིན་པའི་མི་ངོ་a་ལས་གནས་aལ་ལེན་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད། 

    

༼ལེ5་cག་པ་༽ 
�ིས་ཞིབ་dབ་ཐངས་དང་eན་@་འབད་ཐངས་Gི་གནས་ཚད། 

གནས་ཚད་དང་ལག་ལེན། 
༥༦ དབང་འཛིན་Nིས་ �ིས་ཞིབ་དང་ eན་@འི་གནས་ཚད་མཐོ་ཤོས་�བ་ནི་ཨིན་པའི་ �ིས་

ཞིབ་dབ་ཐངས་དང་ eན་@་འབད་ཐངས་ ལག་ལེན་Nི་གནད་ཚད་a་གཞི་བCགས་
འབད་དགོ། 

༥༧ དབང་འཛིན་Nིས་ དེ་bགས་Gི་གནད་ཚད་a་ཆ་འཇོག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་,ོས་འཆར་
འདི་མི་དམངས་Gིས་ཤེསཔ་བཟོ་ནི་དང་ བསམ་འཆར་བ�་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་b་ 
གནས་ཚད་དང་ལག་ལེན་a་འོས་མཚམས་uན་པར་ པར་བfན་འབད་དགོ། 
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༥༨ �ིས་ཞིབ་dབ་Iལ་Nིས་ ིམས་Gི་གཞི་བCགས་འབད་བའི་ གནས་ཚད་དང་དགོས་མཁོ་
a་དང་འིལ་ཏེ་ �ིས་ཞིབ་Gི་དོན་b་ཁོང་རའི་ལག་ལེན་aའི་ལོ་བJར་ད�ལ་འ�ེལ་�ིས་
བ.ོད་1ོད་དགོ། 

༥༩ དབང་འཛིན་Nིས་ གལ་{ིད་�ིས་ཞིབ་དེ་a་b་བཀོད་པའི་ �ིས་ཞིབ་དང་eན་@་a་
འ§ལ་མེད་དང་ ཆ་བཞག་�ང་བ་ དེའི་གནས་ཚད་དང་འིལ་ཏེ་ཡོད་པའི་ཧེ་མའི་ཉམས་
¨ོང་ ཡངན་ བ�ག་ད�ད་ བ¢་མཚོན་གཞན་a་b་བ�ེན་ཏེ་ r་མཚན་uན་པའི་ངེས་
བདེན་ཡོད་པ་ཅིན་ ནང་འཁོད་�ིས་ཞིབ་པ་a་aད་པའི་ལས་tེ་གཞན་Nིས་dབ་པའི་�ིས་
ཞིབ་b་ཆ་བཞག་ཆོག། 

༦༠ �ིས་ཞིབ་ཐབས་ལམ་a་ aལ་uན་Nི་ད�ལ་འ�ེལ་འཛིན་iོང་དང་ eན་@་འབད་ནི་
དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པའི་ཚན་རིག་དང་ ཐབས་ཤེས་aའི་ཡར་འཕེལ་Nི་དོན་b་བ�མ་དགོ། 

༦༡ དབང་འཛིན་Nིས་ དམིགས་བསལ་ཞིབ་ད�ད་Gི་�ིས་ཞིབ་ཨིན་ན་མ་གཏོགས་ �ིས་ཞིབ་
འགོ་མ་བCགས་པའི་ཧེ་མ་�ིས་ཞིབ་dབ་ནི་ཨིན་པའི་མངའ་Uལ་ལས་tེ་b་ བ�བ་Jོན་
]ིན་དགོ། 

�ིས་ཞིབ་eན་@། 
༦༢ ལས་tེའི་ད�ལ་འ�ེལ་ལག་ལེན་aད་པའི་eན་@་ནང་ ད�ལ་འ�ེལ་Nི་�སི་བ.ོད་a་b་

དབང་འཛིན་Nི་བསམ་འཆར་དང་ ད�ལ་འ�ེལ་�ིས་བ.ོད་a་འ�ེལ་ཡོད་ིམས་a་དང་ 
�ིར་བཏང་ངོས་ལེན་�ང་བའི་�ིས་ལས་Gི་�་དོན་a་དང་འིལ་ཏེ་ |ང་བདེན་ཐོག་Jོན་མ་
Jོན་བཀོད་དགོ། 

༦_ eན་@འི་ནང་ གཡོ་མ་ ཡངན་aལ་མིན་བཀོལ་�ོད་ ིམས་འགལ་Nི་]་�ོད་aའི་
གནད་དོན་དང་ བ¢་ཚོན་a་ཤེས་�ོགས་འབད་དགོ། 

༦༤ eན་@འི་ནང་ ད�ལ་འ�ེལ་�ིས་བ.ོད་a་དང་ :་རིམ་དང་ལོ་བJར་�ིས་་a་ དེ་
ལས་ིམས་དང་མ་འིལ་བའི་གནད་དོན་a་aད་པའི་ ིམས་བཟོའི་དགོས་མཁོ་a་ལས་
འགལ་བའི་Eོར་ལས་ འོས་མཚམས་uན་པའི་ཁ་Eོང་གི་གསལ་བཤད་དང་ གནས་aལ་
a་ཡང་གསལ་བWགས་འབད་དགོ། 
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༦༥ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་eན་@་བiལ་དགོཔ: 
(ཀ) བiར་ཞིབ་Gི་གདོང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་Eོར་ལས་བཀོད་དེ་ འ�ེལ་ཡོད་Xནོ་

པོ་དང་ �ིས་ཞིབ་dབ་Iལ་Nི་འགོ་འིདཔ་b་ དེ་ལས་འ|་a་འོས་འབབ་
ཡོད་ས་གཞན་b་དང༌། 

(ཁ) ིམས་འgན་aའི་�ིས་ཞིབ་Eོར་ལས་འ�ག་གི་ིམས་�ི་Xོན་པོ་b། 
(ག) ིམས་བཟོ་ཡིག་ཚང་aའི་�ིས་ཞིབ་Eོར་ ?ལ་ཡོངས་ཚོགས་འgའི་ཚོགས་

དཔོན་b།  
(ང་) ?ལ་ཡོངས་ཚོགས་tེའི་�ིས་ཞིབ་Eོར་ལས་ི་འཛིན་b། 
(ཅ) sང་iོབ་དང་བདེ་sང་གི་ཞབས་ཏོག་aའི་�ིས་ཞིབ་Eོར་ལས་ ད�ལ་�ིས་

Xོན་པོ་b། 
(ཆ) ,ོགས་རམ་ལས་tེ་གིས་མ་ད�ལ་]ིན་པའི་ལས་འkལ་aའི་ ངོས་�ོར་�ིས་

ཞིབ་Eོར་ད�ལ་�ིས་Xོན་པོ་b། 
(ཇ) ལས་འཛིན་a་དང་ ད�ལ་འ�ེལ་ལས་tེ་aའི་�ིས་ཞིབ་Eོར་བཀོད་ཚོགས་

མདོ་ཆེན་Nི་ི་འཛིན་a་b། 
༦༦ གསང་བའི་གནས་aལ་a་eན་@་སོ་སོ་ནང་བCགས་ཆོག། དེ་bགས་Gི་གནས་aལ་a་ 

དབང་ཚད་1ོད་པའི་འ,ེམ་�ེལ་Nི་ཧེ་མར་ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་ ཡངན་ཁོ་གིས་gས་
ཐོག་གདམ་ཁ་dབ་པའི་ངོ་ཚབ་Gིས་8ོན་]ིན་ཉོགས་མེད་དང་གནང་བ་མེད་པར་ འ�ེལ་བ་
མེད་པའི་�་ཕན་a་b་Jོན་ནི་ ཡངན་གསལ་བWགས་ འ,ེམ་�ེལ་འབད་མི་ཆོག། 

༦༧ ?ལ་ག@ང་�ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་Nིས་ གནོད་འགེལ་a་ཉེན་འaབས་ཅན་དང་གལ་
འཚབས་ཅན་Nི་མ<ེན་�ོགས་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་Eབས་b་ འ�ག་མངའ་བདག་?ལ་པོ་
མཆོག་དང་ Xོན་ཆེན་ ?ལ་ག@ང་ཞི་གཡོག་}ན་ཚོགས་Gི་ི་འཛིན་ ཡངན་ངན་}ད་
བཀག་tོམ་}ན་ཚོགས་Gི་ི་འཛིན་b་ �ིས་ཞིབ་eན་@འི་འ|་a་qལ་དགོ། 
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༦༨ འ�ེལ་ཡོད་ལས་tེ་གིས་ �ིས་ཞིབ་iོན་བ.ོད་kར་ དེ་འzལ་ལས་ངོས་ལེན་འབད་དེ་ 
མ་ད�ལ་ ཡངན་r་དངོས་གང་�ང་ཅིག་ག་མནོ་སར་�ོད་པ་ ཡངན་aལ་མིན་�ོད་པ་ 
©ད་ཟོས་བཏང་མི་a་ འོས་མེད་བmར་འNངས་མེད་པར་བiར་གསོ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་
གཏན་བཟོ་དགོ། 

ལོ་བJར་�ིས་ཞིབ་eན་@། 
༦༩ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་ འདས་པའི་�ིས་ལོ་ནང་dབ་པའི་�ིས་ཞིབ་Gི་ལོ་བJར་�ིས་

ཞིབ་eན་@་ �ིས་ལོ་འདིའི་ལོ་ཚིགས་བཞི་ད�འི་བཞི་པ་b་qལ་དགོ། 

༧༠ ལོ་བJར་eན་@་ནང་ ག@ང་གི་ལོ་བJར་ད�ལ་འ�ེལ་�ིས་བ.ོད་aའི་�ིས་ཞིབ་Gི་�བ་
འ�ས་དང་ �ིར་བཏང་ད�ལ་འ�ེལ་གནས་Jངས་དང་ ག@ང་གི་ཚད་དམ་དང་ འཇོན་
ཚད་ དོན་pིན་ཡར་|ག་བཏང་ནི་གི་,ོས་འདེབས་a་aད་དགོ། eན་@་གིས་ �ིར་བཏང་
བདག་iོང་གིས་མི་དམངས་Gི་མ་ད�ལ་ཚད་དམ་ཅན་དང་ འཇོན་ཚད་ཅན་ དོན་pིན་
ཅན་འབད་�ོད་མ་�ོད་ད]ེ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

༧༡ ལོ་བJར་�ིས་ཞིབ་eན་@་ནང་aད་དགོཔ: 
(ཀ) ?ལ་ག@ང་�ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་Nི་�ིས་ལོའི་ལག་ལེན་Nི་�ིས་ཞིབ་eན་@། 
(ཁ) ཁ་གསལ་བཀོད་པའི་gས་མཚམས་ནང་དབང་འཛིན་Nི་འབད་བའི་H་a། 
(ག) གལ་གནད་ཅན་Nི་�ིས་ཞིབ་Gི་ཞིབ་འ�ས་དང་ �ིས་ཞིབ་dབ་པའི་ལས་tེ་

aའི་ཡར་|ག་གི་དོན་b་,ོས་འདེབས། 
(ང་)  དབང་འཛིན་b་ ངོས་ལེན་�ང་བའི་ལན་འདེབས་ ཡངན་མཉམ་འ�ེལ་མ་

ཐོབ་པའི་གནད་དོན་a། 
(ཅ) �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gི་བསམ་འཆར་b་ �ིས་ཞིབ་dབ་པའི་ལས་tེ་a་གིས་

1ོད་མི་བiར་ཞིབ་Gི་eན་@་a་uང་ངེས་མེད་པ་ ཡངན་,ོས་འདེབས་འབད་
མི་དང་འིལ་ཏེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ། 
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(ཆ) འགན་འི་ཡར་|ག་གཏང་ནི་དང་ �ིས་ཞིབ་dབ་ནིའི་�ོགས་�བ་གོང་འཕེལ་
གཏང་ནིའི་མཐའ་དོན་b་ མ་འོངས་པའི་གདོང་ལེན་Nི་གནད་དོན་a། 

(ཇ) �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་ �ིས་ཞིབ་Gི་ཞིབ་འ�ས་a་b་གཞི་བཞག་Jེ་ 
བསམ་འཆར་a་གལ་གནད་ཅན་b་བ�ི་འཇོག་འབད་དེ་ འ�ག་མངའ་བདག་
?ལ་པོ་མཆོག་དང་ �ི་ཚོགས་ མི་དམངས་Gི་མ<ེན་�ོགས་b་Jོན་དགོ་པའི་
རང་བཞིན་Nི་གནད་དོན་གཞན་གང་�ང་ཅིག། 

༧༢ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་ འ�ག་མངའ་བདག་?ལ་པོ་མཆོག་དང་ Xོན་ཆེན་ �ི་ཚོགས་
b་ལོ་བJར་�ིས་ཞིབ་eན་@་qལ་དགོ། 

༧_ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་ }ན་?ས་ག@ང་ཚོགས་དང་ འ�ེལ་ཡོད་ལས་tེའི་འགོ་
འིདཔ་ ངན་}ད་བཀག་tོམ་}ན་ཚོགས་Gི་ི་འཛིན་དང་ དམངས་�ིས་ཚོགས་©ང་གི་
ི་འཛིན་a་b་ ལོ་བJར་�ིས་ཞིབ་eན་@འི་འ|་རེ་བiལ་དགོ། 

eན་@་པར་བfན། 
༧༤ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་ འདས་པའི་�ིས་ལོ་ནང་ལས་དོན་འཐབ་པའི་ལོ་བJར་�ིས་

ཞིབ་eན་@་ �ིས་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་Nི་ལོ་ཚིགས་བཞི་ད�འི་བཞི་པ་b་པར་བfན་འབད་དགོ། 

�ིས་ཞིབ་b་ལན་འདེབས་Gི་gས་མཚམས། 
༧༥ �ིས་ཞིབ་dབ་པའི་མངའ་Uལ་ལས་tེ་a་གིས་ �ིས་ཞིབ་eན་@་kར་ལན་འདེབས་a་ 

གཤམ་གསལ་ཆེད་g་བཀོད་པའི་gས་མཚམས་བཟོ་མི་Jར་g་1ོད་དགོཔ: 
ཀ) ཐོག་མའི་�ིས་ཞབི་iོན་བ.ོད་kར་ལན་

འདེབས།  
ས་གནས་Gི་�ིས་ཞིབ་|ན་བ¤ལ་1ོད་དེ་ 
:ཝ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་b། 

ཁ) ལས་tེ་aའི་དམགིས་བསལ་eན་@འི་kར་
ལན་འདེབས། 

དབང་འཛིན་Nིས་eན་@་1ོད་དེ་ 
:ཝ་གPམ་Nི་ནང་འཁོད་b། 

ག) ལོ་བJར་�ིས་ཞབི་eན་@་ཟིན་�ིས་Gི་དོན་b་
ལན་འདེབས། 

དབང་འཛིན་Nིས་ཟིན་�ིས་1ོད་དེ་ 
:ཝ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་b། 
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�ིས་ཞིབ་eན་@འི་དང་ལེན། 
༧༦ }ན་?ས་ག@ང་ཚོགས་དང་ }ན་ཁག་ འ�ེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་གཞན་a་གིས་ བཅའ་

ིམས་འདིའི་ནང་གསལ་\ར་ �སི་ཞིབ་eན་@་a་b་gས་ཐོག་གི་དང་ལེན་འབད་ནིའི་
འགན་Uར་འབག་དགོ། 

༧༧ ?ལ་ག@ང་�ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་Nིས་ eན་@་gས་ཐོག་b་ངོས་ལེན་མ་འབད་མི་b་|ན་
གསོ་ཡི་k་བཏང་དགོཔ་དང་    གལ་{ིད་ཡི་k་བཏང་�ང་ མཉམ་འ�ེལ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ངོས་
ལེན་འབད་མ་བ�བ་མི་b་འ|ི་བ�ད་dབ་དགོསཔ་དང་ གསལ་བཤད་འབད་བlག་དགོ། 

    
༼ལེ5་བgན་པ་༽ 
བདེན་Uངས། 

བདེན་Uངས་དང་ བསམ་འཆར་ eན་@། 
༧༨ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་ ཡངན་ ཁོ་ར་གིས་དབང་ཚད་1ོད་པའི་འགོ་དཔོན་Nིས་ �ི་ཚོགས་ 

ཡངན་|ང་ིམས་}ན་tེའི་¤་མgན་b་བདེན་Uངས་བཀལ་ནིའི་འགན་འUར་ཕོག། 
༧༩ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gིས་ དམིགས་འདོད་བiེད་མི་དགོས་དོན་a་ལེགས་ཤོམ་�བ་aགས་

ནིའི་དོན་b་ མི་དམངས་Gི་མ་ད�ལ་�ོད་ཐངས་b་ཕན་ཐབས་ཅན་Nི་ �ིས་ཞིབ་Gི་ལམ་
bགས་a་ལོ་`་རེ་b་ཚར་རེ་བiར་ཞིབ་འབད་དགོ། 

༨༠ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་ ཡངན་ཁོ་གིས་གདམ་ཁ་dབ་མི་ཅིག་གིས་ �ིས་ཞིབ་dབ་པའི་ལས་
tེ་b་ དབང་འཛིན་Nི་འགན་འUར་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པའི་བ�བ་Jོན་ ཡངན་གནས་
aལ་a་]ིན་ཆོག། 

མཁས་མཆོག་གི་བསམ་འཆར། 
༨༡ དབང་འཛིན་Nིས་ �ི་ཚོགས་དང་བདག་iོང་b་ ཁོང་རའི་<ད་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་

ལས་ བ¤ལ་འདེབས་འབད་བའི་Eབས་b་ ད�ལ་�ིས་Gི་ད�ད་ཡིག་a་b་མཆན་བཀོད་
ནི་a་aད་པའི་མཁས་མཆོག་གི་བསམ་འཆར་qལ་དགོ། 
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༼ལེ5་བ?ད་པ་༽ 
དབང་འཛིན་Nི་འི་འགན། 

དབང་འཛིན་�ིས་ཞིབ་dབ་ནི་དང་ ཟབ་ནན་བiར་ཞིབ། 
༨༢ དབང་འཛིན་Nི་ལག་ལེན་a་ བཅའ་ིམས་འདི་དང་ གཞན་འ�ེལ་ཡོད་ིམས་Gིས་གཞི་

བCགས་འབད་བའི་གནས་ཚད་དང་དགོས་མཁོ་a་ལས་མ་འགལ་བར་འབད་དགོ། 
༨_ ?ལ་ག@ང་�ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་Nི་ལོ་བJར་�ིས་་a་ �ིས་ཞིབ་dབ་ནིའི་དོན་b་ �ི་

ཚོགས་Gིས་ ?ལ་ག@ང་�ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་Nི་ �ིས་ཞིབ་<བ་ཁོངས་ནང་མ་འgས་
པའི་<ད་རིག་ཅན་Nི་ཚོང་tེ་ ཡངན་འgས་ཚོགས་ལས་བཏོན་པའི་རང་དབང་ཅན་Nི་�ིས་
ཞིབ་པ་a་བEོ་བཞག་འབད་དགོ། 

༨༤ ?ལ་ག@ང་�ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་Nིས་ དེའི་ད�ལ་འ�ེལ་�ིས་བ.ོད་a་དང་ལག་ལེན་Nི་
གནས་aལ་a་བEོ་བཞག་འབད་བའི་�ིས་ཞིབ་པ་b་ �ིས་ལོ་�ོགས་ཞནིམ་ལས་ཉིན་
,ངས་༤༥ འི་ནང་འཁོད་]ིན་དགོ། 

༨༥ �ིས་ཞིབ་པ་གིས: 
(ཀ) དབང་འཛིན་Nི་ལག་ལེན་a་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་གང་�ང་ཅིག་

kར་ འཇིགས་mང་ ཡངན་མyན་འ�ར་ �ོགས་~ང་མེད་པར་eན་@་ �ི་
ཚོགས་b་qལ་དགོ། 

(ཁ) གལ་{ིད་དགོས་མཁོ་འཐོན་པ་ཅིན་ �ི་ཚོགས་དང་�ི་ཚོགས་Gི་ལས་tེ་aའི་¤་
མgན་b་ དབང་འཛིན་Nི་ལག་ལེན་a་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་aའི་
Eོར་ལས་བདེན་Uངས་བཀལ་དགོ། 

༨༦ དབང་འཛིན་Nིས་ �ིས་ཞིབ་Gི་འ�ེལ་ཆགས་དང་ གནས་ཚད་མཐོ་ཤོས་a་ངེས་གཏན་
བཟོ་ནིའི་དོན་b་ gས་དང་gས་P་ ཟབ་ནན་ལས་tེ་a་ ཡངན་<ད་རིག་ཅན་Nི་འgས་
ཚོགས་aའི་འyས་མི་གིས་ཟབ་ནན་བiར་ཞིབ་འབད་ནིའི་འགན་འUར་འཐབ་ཆོག། 
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གནས་aལ་དང་ འjང་Uངས་ མི་ངོ་aའི་ཉེན་iོབ། 
༨༧ �ིས་ཞིབ་a་གིས་ ཁོང་གིས་ཐོབ་མི་དང་ལེན་མིའི་གནས་aལ་b་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་sང་

iོབ་Gི་དགོས་མཁོ་a་b་བ�ི་བQར་འབད་དགོ། 

༨༨ དབང་འཛིན་Nིས་ འjང་ཉེན་ཡོད་པའི་གནོད་འགེལ་aའི་Eོར་ལས་ ?ལ་ཁབ་Gི་ིམས་
དང་འིལ་ཏེ་|ང་བདེན་དང་Xོ་གཏད་Gི་ཐོག་ལས་འ]ོར་བའི་གནས་aལ་གང་�ང་ཅིག་གི་
འjང་Uངས་Gི་གསང་?་rན་iོང་འཐབ་དགོ། 

༨༩ གལ་{ིད་ དབང་འཛིན་Nི་བསམ་འཆར་b་ གནས་aལ་ནང་གཤམ་གསལ་གནད་དོན་a་
ཡོད་པ་ཅིན་ མི་དམངས་དང་ མི་ངོ་གང་�ང་ཅིག་ ཡངན་གཞན་དབང་འཛིན་b་གནས་

aལ་]ིན་མ་ཆོགཔ: 
(ཀ) ?ལ་ཡོངས་Gི་ིམས་a་དང་ ངོས་ལེན་�ང་བའི་ིམས་དོན་aའི་ནང་གསལ་

གསང་Jེ་བཞག་དགོསཔ་དང༌། 
 (ཁ) ?ལ་ཡོངས་Gི་ གལ་གནད་ཅན་Nི་ཚོང་འ�ེལ་དང་བཟོ་ འི་གསང་?། 

(ག) ?ལ་ཁབ་Gི་ིམས་aའི་ནང་གསལ་?ལ་ཡོངས་sང་iོབ་དང་ མི་དམངས་Gི་
གཙོ་ཆེའི་མཐའ་དོན་b་ཐོ་ཕོག་ནི་a། 

༩༠ དབང་འཛིན་Nིས་ བཅའ་ིམས་འདི་དང་འིལ་ཏེ་�ིས་ཞིབ་dབ་Iལ་a་ལས་ དབང་
འཛིན་Nིས་ལེན་པ་ ཡངན་ཐོབ་ཆོག་པར་ཡོད་པའི་གསང་བ་ ཡངན་|ན་ཚོར་ཅན་Nི་མཁོ་
ཆས་ ཡངན་¡བ་]ེད་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་ ཡངན་དེ་མིན་མི་a་གི་དོན་b་?ལ་ཁབ་Gི་ིམས་
aའི་དགོས་མཁོ་\ར་g་ གསང་?་དང་ཉེན་iོབ་Gི་གནས་ཚད་ཅོག་འཐདཔ་]ིན་དགོ། 

༩༡ དབང་འཛིན་Nིས: 
(ཀ) མི་དམངས་Gི་མཐའ་དོན་གོང་b་བQར་ནི་གི་དོན་b་ གལ་གནད་ཅན་དང་

དགོས་མཁོ་b་བoར་བའི་ལས་རོགས་དང་མཉམ་འ�ེལ་འབད་མིª་ མི་ངོ་དེ་b་
ཉེན་sང་]ིན་ནི་དང༌། 

(ཁ) འོས་མཚམས་uན་པའི་ དབང་འཛིན་a་b་ ?ལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་ཡར་
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|ག་ ཡངན་ཉེན་sང་གི་དོན་b་ དབང་འཛིན་b་?བ་iོར་འབད་མི་འདི་ 
གལ་གནད་ཅན་དང་དགོས་མཁོ་ཅན་ཨིན་པའི་མི་ངོ་དེའི་ཉེན་iོབ་དང་ ཉེན་
sང་ངེས་ཏིག་བཟོ་ནིའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་ནི། 

 (ག) དབང་འཛིན་a་b་ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་Gི་བསམ་འཆར་b་ མངོན་གསལ་
ཅན་Nི་ཉེན་ཁ་དང་ ཁོང་གི་ཉེན་sང་b་འཇིགས་བ¤ལ་ཡོད་ས་b་ �ིས་ཞབི་
པ་aའི་ཉེན་iོབ་དང་ ཉེན་sང་ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་ནི། 

    
༼ལེ5་དk་པ་༽ 

གནོད་འགེལ་དང་ཉེས་ཆད། 

གནོད་འགེལ། 
༩༢ བཅའ་ིམས་འདི་ལས་འགལ་བའི་གནོད་འགེལ་འཐབ་པ་ ཡངན་ བཅའ་ིམས་འདིའི་

དགོངས་དོན་གང་�ང་ཅིག་དང་འིལ་ནི་ལས་འyས་ཤོར་བའི་མི་ངོ་དེ་ གནོད་འགེལ་Nི་
ཉེས་iོན་ཨིན་པར་བ�ི་དགོ། 

༩_ ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་ ཡངན་གནས་aལ་]ིན་མི་ཅིག་གིས་ ཤེས་བཞིན་g་ འཁོན་
སེམས་བiེད་དེ་མངའ་Uལ་ལས་tེ་ ཡངན་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་འབད་བའི་གནོད་འགེལ་དང་
འ�ེལ་བ་ཡོད་པའིª་གནས་aལ་«ན་མའམ་�ི་འ�ར་]ིན་པ་ ཡངན་]ིན་ནི་གི་ཐབས་ལམ་
བཟོ་མི་དེ་b་ གནོད་འགེལ་Nི་ཉེན་iོན་ཨིན་པར་བ�ི་དགོ། 

ཉེས་བཤེར། 
༩༤ མི་ངོ་ག་b་ཡང་ ིམས་Gི་འgན་ས་ཅིག་ལས་ཉེས་iོན་ཨིན་པར་བ�ིས་ཏེ་ིམས་གཅོད་

མ་�བ་aན་ བཅའ་ིམས་འདིའི་འོག་གི་གནོད་འགེལ་མི་ཕོག། 
༩༥ གནོད་འགེལ་Nི་]་�ོད་འཐབ་མིའི་ཉེས་འ9གས་འབད་བའི་མི་ངོ་དེ་ བཅའ་ིམས་འདི་

དང་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ིམས་གཞན་a་དང་འིལ་ཏེ་�ོད་དཔོན་ཡོངས་<བ་ཡིག་ཚང་
གིས་ཉེས་བཤེར་འབད་དགོ། 
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ཉེས་ཆད། 
༩༦ གནོད་འགེལ་Nི་ཉེས་iོན་ཨིན་པར་བ�ིས་ཏེ་ིམས་གཅོད་�བ་པའི་མི་ངོ་ཅིག་b་ འ�ག་

གི་ཉེས་འགེལ་ིམས་དེབ་ ཡངན་?ལ་ཁབ་Gི་འ�ེལ་ཡོད་ིམས་གཞན་a་ནང་དེ་bགས་
Gི་གནོད་འགེལ་Nི་དོན་b་བཀོད་པའི་ཉེས་ཆད་pིན་དགོ། 

༩༧ འ�ག་གི་ཉེས་འགེལ་ིམས་དེབ་ ཡངན་ིམས་གཞན་Nི་འོག་b་ཉེས་ཆད་དམིགས་
བསལ་འབད་བཀོད་དེ་མེད་པའི་ བཅའ་ིམས་འདི་ ཡངན་ིམས་གཞན་Nི་འོག་b་ 
ངན་}ད་གནོད་འགེལ་Gི་ཉེས་iོན་ཨིན་པར་མཐོང་བའི་མི་ངོ་ཅིག་b་ ིམས་Gི་འgན་ས་
ལས་ཉེས་རིམ་བཀོད་གནང་མི་\ར་g་ ཉེས་ཆད་ ཡངན་བཙོན་ིམས་ ཡངན་གཉིས་ཆ་ར་
pིན་དགོ། 

༩༨ �ིས་ཞིབ་པ་a་ ཡངན་H་གཡོགཔ་གཞན་a་b་Wིག་ིམས་ལས་འགལ་བའི་གདོང་ལེན་
འདི་ བཅའ་ིམས་འདིའི་འོག་b་བཟོ་བའི་བཅའ་ཡིག་དང་འིལ་ཏེ་dངམ་ཅིག་བཀལ་
ཆོག། 

    
༼ལེ5་བl་པ་༽ 

m་ཚོགས་དགོངས་དོན། 
 

ཉེས་བཤེར་ལས་བཀག་ཆ། 
༩༩ �ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་དང་ དེའི་�ིས་ཞིབ་པ་a་གིས་བཅའ་ིམས་འདིའི་འོག་b་ཁོང་རའི་

འགན་འUར་a་འོས་uན་Nི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་འཐོན་པའི་ིམས་མyན་Nི་]་�ོད་
གང་�ང་ཅིག་གི་Eོར་ ཉེས་བཤེར་ལས་བཀག་ཆ་ཡོད། 

བཅའ་ཡིག་བཟོ་ཆོག་པའི་དབང་ཚད། 
༡༠༠ དབང་འཛིན་Nིས་ ིམས་དང་འིལ་ཏེ་དེའི་]་^ོ་a་ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དོན་
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pིན་ཅན་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་b་མཁོ་གལ་ཅན་Nི་བཅའ་ཡིག་a་བཟོ་ཆོག། 
དབང་འཛིན་ཡོད་པའི་དེབ་Wིགས། 
༡༠༡ གལ་{ིད་�ོང་ཁ་དང་ད]ིན་Eད་གཉིས་Gི་བར་ན་གོ་དོན་མ་འ|ཝ་རེ་འཐོན་ཚེ་ �ོང་ཁའི་

དེབ་Wིགས་b་ཆ་གནས་བཞག་དགོ། 
བoར་བཅོས། 
༡༠༢ བཅའ་ིམས་འདི་b་ བoར་བཅོས་རེ་འབད་དགོསཔ་འཐོན་པ་ཅིན་�ི་ཚོགས་ལས་མཛད་

དགོ། 

ངེས་ཚིག། 
༡༠_ བཅའ་ིམས་འདི་ནང་ཚིག་འ,ེལ་Nི་གོ་བ་སོ་སོར་�ོགས་དགོས་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་ 

ཚིག་འ�་དང་ ཚིག་ཚོགས་ བ�ས་མིང་aའི་ངེས་ཚིག་གཤམ་གསལ་\ར: 
 

(ཀ)  “�ིས་་” ཟེར་མི་འདི་ 1ོད་ལེན་དང་ དེ་bགས་Gི་1ོད་ལེན་aའི་བདེན་
Uངས་བཀལ་མི་ཡིག་ཆ་གཞན་aའི་ཞིབ་ཆ་Jོན་པའི་ ལག་ལེན་བJར་བཞིན་
ཡོད་མི་ིམས་aའི་འོག་b་rན་iོང་འཐབ་མི་ཐོ་ཡིག་དང་ �ིས་ཤོག་ ཀི་དེབ་
a་b་གོ། 

(ཁ)  “བཅའ་ིམས་” ཟེར་མི་འདི་ འ�ག་གི་�ིས་ཞིབ་བཅའ་ིམས་b་གོ། 
(ག)  “�ིས་ཞིབ་” ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོ་ཅིག་ ཡངན་ལས་tེའི་�ིས་འི་ཐོ་ཡིག་ 

ཡངན་ལག་ལེན་ ད�ལ་འ�ེལ་གནས་Jངས་aའི་ག@ང་འ�ེལ་བ�ག་ཞིབ་ 
ཡངན་ཞིབ་ད�ད་ ད]ེ་ད�ད་ བiར་ཞིབ་ ཡངན་འ�ེལ་ཡོད་ིམས་a་དང་ 
བཅའ་ཡིག་ Wིགས་གཞི་ གནས་ཚད་a་དང་འིལ་ཏེ་རེ་འདོད་བiེད་པའི་
དམིགས་Iལ་a་�བ་མ་�བ་ད]ེ་ཞིབ་འབད་ནི་b་གོ། 

(ང་)  “�ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་” ཟེར་མི་འདི་ �་ིམས་ཆེན་མོ་དང་ བཅའ་ིམས་
འདིའི་འོག་b་བEོ་བཞག་ གནང་བའི་ འ�ག་གི་�ིས་ཞིབ་ཡོངས་<བ་b་
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གོ། 
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(ཅ) “དབང་འཛིན་” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ིམས་འདི་བJར་�ོད་འབད་ནི་གི་
དབང་ཚད་ཡོད་པའི་ འ�ག་གི་�་མིས་ཆེན་མོ་གིས་གཞི་བCགས་འབད་བའི་
འ�ག་གི་�ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་b་གོ། 

(ཆ) “ངན་}ད་” ཟེར་མི་འདི་ ངན་}ད་བཀག་tོམ་བཅའ་ིམས་ནང་ངེས་ཚིག་
བཀོད་མི་\ར་g་གོ། 

(ཇ)  “ག@ང་” ཟེར་མི་འདི་ འ�ག་?ལ་ག@ང་b་གོ། 
(ཉ)  “?ལ་ཁབ་” ཟེར་མི་འདི་ འ�ག་?ལ་ཁབ་b་གོ། 
(ཏ) “]་�ོད་ངན་པ་” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ིམས་འདི་ནང་བཀོད་པའི་<ད་རིག་

Qན་�ོད་Gི་Rམ་བཞག་འཐབ་ནི་ལས་འགལ་བའི་ གདོང་ལེན་ ཡངན་mང་
མེད་གང་�ང་ཅིག་b་གོ། 

(ཐ)  “ཟབ་ནན་བiར་ཞིབ་” ཟེར་མི་འདི་ <ད་འཕགས་དང་<ད་རིག་ཅན་b་
ཁས་ལེན་པའི་ ཟབ་ནན་ལས་tེ་a་གིས་འབད་བའི་ཞབས་ཏོག་གི་r་®ས་rན་
iོང་དང་ཡར་|ག་གི་དོན་b་ ལས་tེའི་r་®ས་ཚད་འཛིན་ལམ་bགས་Gི་gས་
མཚམས་�ི་རོལ་བiར་ཞིབ་b་གོ།  

(ད) “ལས་འ�ེལ་�ིས་ཞིབ་” ཟེར་མི་འདི་ ཏི་�འི་གནས་གོང་གི་འཆར་mང་དང་ 
�ིས་ཞིབ་dབ་Iལ་a་གིས་ རང་གི་འགན་འUར་aལ་མyན་ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་དང་གཅིག་ཁར་ རང་གི་ཐོན་Uངས་a་བཀོལ་�ོད་འབད་མི་དང་ ཚད་དམ་
དང་ འཇོན་ཚད་ དོན་pིན་Nི་�ིས་ཞིབ་aད་པའི་ལག་ལེན་དང་འཛིན་iོང་གི་
�ིས་ཞིབ་དང་ མི་ངོ་ཅིག་ ཡངན་ འཛིན་iོང་གིས་བཟོ་བའི་ ལས་འ�ེལ་
eན་@་གང་�ང་ཅིག་གི་�ིས་ཞིབ་aད་པའི་ �ིས་ཞིབ་dབ་Iལ་Nི་ལག་ལེན་
Nི་འཆར་mང་གང་�ང་ཅིག་གི་བiར་ཞིབ་ ཡངན་བ�ག་ཞིབ་གཞན་གང་�ང་
ཅིག་b་གོ། 
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pོན་ཚིག། 

 

 
ས་བlའི་,ངས་uན་�ིས་ཞིབ་བཅའ་ིམས་འདི། །ས་ཐོབ་སེམས་དཔའ་མི་ཡི་aལ་བ�ང་བ། ། 
ས་ཡི་ཚངས་པ་ཆེན་པོའི་yགས་དགོངས་བཞིན། །ས་Jེང་མི་Rམས་བདེ་བའི་དཔལ་g་�བ། ། 
 
རང་འདོད་ཆགས་tང་Qན་ནས་བ�ངས་པ་ཡི། །གཡོ་o་ངན་}ད་¯ོག་ཟ་གPག་འ�ལ་སོགས། ། 
ཞི་བདེའི་འགལ་:ར་�ར་པའི་]་�ོད་Qན། །མིང་གི་}ག་མར་འ�ར་ལ་1ོ་བས་ལོངས། ། 
 
bགས་གཉིས་ིམས་Gི་བགོ་ཆ་རབ་བ.ིད་ཅིང་། །?ལ་གཅེས་}ག་བསམ་Rོ་བའི་མཚོན་འཆང་བའི། ། 
�ིས་ཞིབ་བཅའ་ིམས་དམག་ད°ང་ཆེར་གཡོས་པས། །ངན་�ོད་ཕས་�ོལ་ཚོགས་Rམས་ཅིས་མི་@མ། ། 
 
གཞན་དོན་¡བ་ལ་¤་{ོག་གཏོང་�ས་ཤིང༌། །རང་དོན་མཐའ་དག་?བ་�་བ±ར་�ས་པའི། ། 
?ལ་རབས་བཞི་པའི་yགས་དོན་འ�བ་འདོད་ན། །བཅའ་ིམས་འདི་ཉིད་aལ་བཞིན་བJེན་པས་ཆོག ། 
 
མི་དབང་?ལ་པོའི་ཆབ་{ིད་བ�ན་པའི་མyས། །མི་ནད་²གས་ནད་³་གེ་gས་འ§གས་སོགས། ། 
མི་མyན་´ད་པའི་མཚན་མ་Qན་ཞི་ཞིང༌། །མི་Rམས་བདེ་iིད་དཔལ་ལ་�ོད་པར་ཤོག ། 


