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༦༩  དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ་པའི་གན་ཡགི........༡༡༦
༧༠  སགི་གཞ་ིདང་ བཀོད་ར་ དེ་ལས་ བཅའ་ཡགི་ ཆགོ་ཐམ་
     དང་བཀདོ་ཁབ་ཚུ་གི་ཐོ་དེབ།...................................༡༡༧
༧༡  ས་གནས་ག་ཏེ་ཨིན་རུང་ འཛུལ་ནི་དང་ བར་དོན་དང་
     བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ག་ིའཕལུ་ཆས་བཙུགས་ནི།.................༡༡༨
༧༢  ངེས་པར་དུ་ཉ་ོདགོ་པའི་ས་ཆ།..................................༡༢༠
༧༣  བར་དོན་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རགི་མཐུན་རེན་ག་ིདོན་ལུ་ 
     ས་འོག་གི་དུང་ཅུང་།.........................................༡༢༢
༧༤  ཁོམ་ལམ་འོག་གི་དུང་ཅུང་།...................................༡༢༣
༧༥ བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་འཕུལ་ཆས་ས་ོབཤུད།............༡༢༤
༧༦ ར་བ།....................................................༡༢༧

(༨)



༧༧ བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་འཕལུ་ཆས་ལུ་
    གནོད་པ་ཡོད་པའ་ིས་ེཤངི་།.....................................༡༢༨
༧༨ བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་འཕུལ་ཆས་ཀི་
     མཐོ་ཚད་དང་ ཡང་ན་ གཏིང་ཚད།..............................༡༢༩
༧༩ གགོ་མེའ་ིལཱ།..............................................༡༣༠
ལེའུ་ ༥ པ་:རང་བསགས་བརུད་འབེལ་དང་འབལེ་བའ་ིདོན་ཚན།..........༡༣༢
༨༠  རང་བསགས་ཀི་ས་རབས་འདོ་གཟུགས་ཚད་འཛནི་དང་ 
     འཛིན་སངོ་ མཚམས་འཛནི།...................................༡༣༢
༨༡  རང་བསགས་ས་རབས་རམི་ཚན་འཆར་གཞི།......................༡༣༥
༨༢  རང་བསགས་བརུད་འབེལ་ཆོག་ཐམ།............................༡༣༩
༨༣  ཆོག་ཐམ་ག་ིདོན་ལུ་ རིན་བསརུ།...............................༡༤༠
༨༤ མཁས་རིག་ཅན་མེན་པའ་ིརང་བསགས་ལག་ལེན་པའ་ི ངོ་སོར་གནང་བ།..༡༤༡
༨༥ བདག་དབང་ལུ་ཡདོ་པའི་ རང་བསགས་བརུད་འབལེ་

(༩)



    འཕུལ་ཆས་ཚད་འཛིན།.......................................༡༤༡
༨༦ གནོད་ཉནེ་བར་དཀོགས་དོན་ཚན།...............................༡༤༣
༨༧ འཕུལ་ཆས་ལག་ལེན་དང་འབེལ་བའ་ི བཅའ་ཡགི་བསར་སདོ།..........༡༤༥
༨༨ བཟོ་བསུན་དང་ ཚོང་སརུ་སོགས་དང་འབལེ་བའི་ བཅའ་ཡིག་བསར་སོད།..༡༤༧
༨༩ བར་དཀོགས་ལུ་ངོས་ལེན་མ་འབད་མི་དང་འབལེ་བའི་བཅའ་ཡགི........༡༤༨
༩༠ དོན་ཆེད་ཀིས་བར་དཀགོས།...................................༡༥༠
༩༡ རལ་སིའ་ིགནས་ཚད་དང་ ཆངིས་ཡགི............................༡༥༡
༩༢ རལ་ཡོངས་རང་བསགས་བཅའ་ཡགི་ ལ་རགོ་དང་བསར་སདོ།..........༡༥༢
ལེའུ་ ༦ པ་:བར་བརདུ་གནད་དོན་དང་འབལེ་བའི་དོན་ཚན།..............༡༥༢
པར་བསུན་ཁང་དང་ དཔ་ེདེབ་ དེ་ལས་ གནས་ཚལུ་གསར་ཤོག............༡༥༢
༩༣ པར་བསནུ་འཕལུ་ཆས་བཞག་ནི་ ཡང་ན་ལག་ལེན་གི་དོན་ལུ་ཆོག་ཐམ།....༡༥༢
༩༤ ཡིག་ཆ་པར་བསནུ་པ་དང་ དཔ་ེསནུ་པའི་འགན་འཁི།................༡༥༤
༩༥ དཔ་ེདེབ་དང་ གསར་ཤགོ་ཚུ་ག་ིཐོ་བཀོད།.........................༡༥༥

(༡༠)



༩༦ དཔ་ེདེབ་དང་ གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་པར་བསནུ་གི་དོན་ལུ་ 
      ཆོག་ཐམ་གི་དགསོ་མཁ།ོ...................................༡༥༦
༩༧ ཆོག་ཐམ་ག་ིདོན་ལུ་ ཞ་ུཡགི་བཙུགས་མི་ཚུ་ལུ་འསོ་འབབ་ཆ་འཇོག.......༡༥༧
༩༨ དམིགས་བསལ་ཁད་ཆསོ་ཚུ་ པར་བསནུ་འབད་ནིའ་ིའགན་འཁ།ི.........༡༥༨
༩༩  ཆོག་ཐམ་ཆ་མེད་གཏང་ནི།...................................༡༥༩
༡༠༠  འབུག་ལུ་གནོད་ཉེན་ཡདོ་པའ་ི དཔེ་དེབ་དང་ ཡང་ན་
      གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་གསལ་བསགས་འབད་ནིའ་ིདབང་ཆ།.........༡༦༠
༡༠༡  གནས་ཚུལ་མཁན་ ཆ་གནས་འབད་ཐངས།......................༡༦༡
༡༠༢  ཕ་ིརལ་ག་ིགནས་ཚལུ་མཁན་ཚུ་ག་ིདོན་ལུ་ ངེས་མེད་
      ཆ་གནས་འབད་ཐངས།.....................................༡༦༣
༡༠༣  རད་འཚོལ་དང་ དབང་བཟུང་འབད་ནིའི་དབང་ཆ།.................༡༦༤
༡༠༤  དཔེ་བསུན་འབད་སའ་ིས་གནས་ ཚོད་དཔག་ནི།..................༡༦༦

(༡༡)



གགོ་བརན་དང་འཁབ་སོན་ དེ་ལས་ལདམོ་གི་ལས་རིམ་གཞན།.............༡༦༦
༡༠༥  གགོ་བརན་བརག་ཞབི།....................................༡༦༦
༡༠༦  བརག་ཞབི་འབད་མི་ཚུ་གི་ཐོ།.................................༡༦༨
༡༠༧  གགོ་བརན་དབ་ེབ་ཕ་ེཐངས།..................................༡༧༠
༡༠༨  གགོ་བརན་དབེ་བ་ཕེ་ཐངས་ཀི་འསོ་འབབ་ཁད་ཆོས།.................༡༧༢
༡༠༩  མཐོ་གཏུགས།............................................༡༧༢ 
༡༡༠  དབེ་ཞབི་ལག་ཁརེ་གསལ་སནོ།...............................༡༧༤
༡༡༡  ཚངོ་བསགས་དང་མི་མང་གསལ་བསགས་མཁ་ོཆས།...............༡༧༤
༡༡༢  འད་བཤསུ་སདོ་དགཔོ།.....................................༡༧༥
༡༡༣  དབང་འཛིན་གསི་ གགོ་བརན་སནོ་ནི་ལས་ མཚམས་འཇོག་
      འབད་བཞག་ནིའ་ིདབང་ཆ།..................................༡༧༥
༡༡༤  མཚམས་འཇོག་གི་རབ་འགལ་ལུ་མཐོ་གཏུགས།..................༡༧༦
༡༡༥  འཁབ་སནོ་ལག་ལེན་གི་མཚམས་འཛིན།........................༡༧༧

(༡༢)



༡༡༦  བཀག་འཛིན་འབད་བའ་ིབཀོད་ར་ལུ་མ་གནས་པའ་ིཉེས་ཆད།..........༡༧༨
༡༡༧  བཀག་འཛནི་ག་ིབཀོད་ར་ལུ་མཐོ་གཏུགས།.......................༡༧༩
༡༡༨  བར་དོན་ལེན་ནིའ་ིདབང་ཆ།...................................༡༨༠
༡༡༩  ས་ཁངོས་ནང་འཛུལ་ནི་དང་ རད་འཚོལ་དབང་བཟུང་
      འབད་ནིའ་ིདབང་ཆ།........................................༡༨༡
༡༢༠  འཁབ་སོན་ག་ིདོན་ལུ་གནང་བ།................................༡༨༢
༡༢༡  གནང་བ་གནང་མ་བཏུབ་མི་ལུ་མཐོ་གཏུགས།......................༡༨༣
༡༢༢  ལདམོ་ག་ིལས་རིམ་ཚུ་ འག་ོའདེན་འཐབ་སའ་ིས་ཁངོས་ཀ་ིཆགོ་ཐམ།....༡༨༤
༡༢༣  ཆགོ་ཐམ་སདོ་ནིའི་འགན་ཁརུ་དང་བ་སོ་ལམ་ལུགས།..............༡༨༥
༡༢༤  ག་འཐུས་བཀལ་ནིའ་ིདབང་ཆ།................................༡༨༧
ལེའུ་༧ པ་: དངོས་མེད་ཡོངས་འབེལ་ག་ིགནད་དོན་དང་འབེལ་བའ་ིདོན་ཚན།...༡༨༧
གགོ་འཕུལ་གཞངུ་སངོ་དང་འབལེ་བའ་ིདོན་ཚན།........................༡༨༧
༡༢༥  གགོ་འཕལུ་གཞངུ་སངོ་གི་དོན་ལུ་ ལན་ཁག་འདི་འག་ོའཁདི་ལས་ས།ེ...༡༨༧

(༡༣)



༡༢༦  བོན་པོ་འགན་ཁརུ།.......................................༡༨༨
༡༢༧  གགོ་འཕུལ་གཞུང་སངོ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་དོན་ལུ་ 
      གཞངུ་གི་ལས་ས་ེརེ་རེ་ག་ིའགན་ཁརུ།...........................༡༨༩
༡༢༨  མི་མང་གཞངུ་ག་ིཡོངས་འབལེ་ས་ཁངོས་ཚུ་གི་
      དབང་ཁབ་ཁ་བང་ཕོགས་སབེ།................................༡༩༡
༡༢༩  ཁམིས་ཀ་ིབར་དོན་དང་ ཁིམས་འདུན་གི་བ་བའི་
      གནད་སདོ་དོན་ལུ་ཡོངས་འབལེ་ས་ཁངོས།.......................༡༩༡
༡༣༠  འོས་ལན་ལས་བེད་པའ་ིམཁ་ོགལ།.............................༡༩༢
གགོ་འཕུལ་ཚོང་ལས་དང་འབལེ་བའི་དོན་ཚན།.........................༡༩༣
༡༣༡  ལག་ལེན་ཁབ་ཚད།........................................༡༩༣
༡༣༢  གན་ཡིག་གིས་བསརུ་བཅོས།.................................༡༩༣
༡༣༣  བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་ལུ་ ཁིམས་ཀི་ངོས་འཛིན།.........༡༩༣
༡༣༤  རབ་རནེ་ངོ་སོར་ག་ིམཉམ་སབེ།..............................༡༩༤

(༡༤)



༡༣༥  ཡིག་ཐོག..............................................༡༩༤
༡༣༦  མིང་རགས།............................................༡༩༤
༡༣༧  ངོ་མ།..................................................༡༩༥
༡༣༨  བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིངོས་ལེན་འསོ་ལན་དང་བདེན་ཁངུས།.........༡༩༧
༡༣༩  བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་གི་འཛིན་བཞག................༡༩༧
༡༤༠  གན་ཡགི་བཟོ་ནི་དང་ཆ་གནས།..............................༡༩༩
༡༤༡  བར་བསུས་དཔད་གཞིའ་ིའཕནི་ཡགི་ལུ་ ར་ཕན་ཚ་ུགསི་ངོས་འཛིན།....༡༩༩
༡༤༢  བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་གི་འབུང་ཁངུས།...............༡༩༩
༡༤༣  འབོར་འཛིན་གི་ངོས་ལེན།...................................༢༠༢
༡༤༤  བར་བསུས་དཔད་གཞིའ་ིའཕནི་ཡགི་གཏོང་ལེན་ག་ི
       དུས་ཚདོ་དང་ས་གནས།....................................༢༠༥
གགོ་འཕུལ་མིང་རགས་དང་འབལེ་བའ་ིདོན་ཚན།........................༢༠༧
༡༤༥  ལག་ལེན་ཁབ་ཚད།.......................................༢༠༧

(༡༥)



༡༤༦  མིང་རགས་ཀི་འཕུལ་རིག་ཚུ་ལུ་ འད་མཉམ་ངོས་ལེན།.............༢༠༧
༡༤༧  གན་ཡགི་གསི་བསརུ་བཅོས།.................................༢༠༨
༡༤༨  མིང་རགས་ཀི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་ལུ་གནས་དགོཔ།................༢༠༨
༡༤༩  མིང་རགས་བཀོད་མི་གི་སདོ་ལམ།............................༢༡༠
༡༥༠  ངོ་སརོ་ཐོག་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་མིའ་ིསདོ་ལམ།..............༢༡༢
༡༥༡  བོ་གཏད་ཚགུསཔ།........................................༢༡༤
༡༥༢  ཡདི་རནོ་ར་ཕན་ག་ིསདོ་ལམ།................................༢༡༦
༡༥༣  ཕི་ཁའི་ངོ་སརོ་དང་ གགོ་འཕུལ་མིང་རགས་ཚུ་གི་ངོས་འཛིན།.........༢༡༦
གགོ་འཕུལ་ཚོང་འབལེ་དོན་ལུ་ ཚོང་མགནོ་པའ་ིངན་སངུ་དང་འབེལ་བའ་ི
དོན་ཚན།.....................................................༢༡༨
༡༥༤  བར་དོན་སདོ་ལེན།........................................༢༡༨
༡༥༥  སད་ཡགི..............................................༢༢༤
༡༥༦ གན་ཡིག་བཟོ་ནི་དང་ རེ་དོན་འགབུ་ནི།..........................༢༢༥

(༡༦)



སརེ་དབང་བརུད་ལམ་དང་འབེལ་བའ་ིདོན་ཚན།.......................༢༢༨
༡༥༧  སརེ་དབང་བརདུ་ལམ།.....................................༢༢༨
༡༥༨ དངུལ་སདོ་ལེན་དང་ རང་སོ་བར་དོན་སངུ་སོབ། ..................༢༣༡ 
༡༥༩ ངོས་ལེན་མེད་པའི་གགོ་ཡགི.............................. ...༢༣༢
༡༦༠ ཨ་ལོ་ཚ་ུདང་གཅིག་ཁར་བརདུ་འབེལ།...........................༢༣༢
༡༦༡ ཉགོས་སེལ།.............................................༢༣༤
དབང་ཁབ་མིང་དང་འབལེ་བའ་ིདོན་ཚན།...........................༢༣༧
༡༦༢  རལ་སའི་ིགནས་ཚད་ལུ་ དབང་ཁབ་མིང་ལུ་ཆ་གནས་
      མ་འབད་བའི་རོད་ཉོགས།....................................༢༣༧
༡༦༣ དབང་ཁབ་མིང་ ཆ་གནས་མ་འབད་མི་ལུ་ ཞ་ིརོད།..................༢༣༧
༡༦༤ དབང་ཁབ་མིང་ ཆ་གནས་མ་འབད་མི་ལུ་ཞ་ིརོད་ཁིམས་ཀ་ིདབང་ཁབ།..༢༤༡
༡༦༥  ལན་ཁག་གསི་ དབང་ཁབ་མིང་ག་ི རོད་འཛནི་པ་འབད་དགཔོ།.......༢༤༢
ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)གི་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མ་ིདང་ 

(༡༧)



དེ་ཚ་ུག་ིལག་ལེན་དང་ འགན་འཁ་ིདང་འབེལ་བའ་ིདོན་ཚན།..............༢༤༣
༡༦༦  ལག་ལེན་སདོ་ཚགུསཔ་བཟོ་ནི།..............................༢༤༣
༡༦༧  ཐོབ་སདོ་ཀི་གོ་སབས་སདོ་ནི།...............................༢༤༤
༡༦༨  སབས་ཐོག་གི་བར་དོན་གསོག་འཇོག..........................༢༤༥
༡༦༩ བལ་རགོ་འབད་ནི་ལུ་ སརི་བཏང་གི་འགན་འཁི་མེདཔ།.............༢༤༧
༡༧༠   བར་བསལུ་དང་ཐོབ་སདོ་མེདཔ་བཟོ་ནི།........................༢༤༧
དངོས་མེད་ཡོངས་འབེལ་ག་ིགནོད་འགལེ་དང་འབེལ་བའ་ིདོན་ཚན།.........༢༥༣
༡༧༡ གནང་བ་མེད་པར་ གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)གི་མཁ་ོཆས་ལུ་ཐོབ་སདོ།..༢༥༣ 
༡༧༢ གནོད་འགེལ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ འབད་བཅུག་ནིའ་ིདམིགས་གཏད་
     དང་བཅས་ གནང་བ་མེད་པའ་ིཐོབ་སདོ།.........................༢༥༥
༡༧༣ གནང་མདེ་བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིལུ་ འཛལུ་སདོ།..................༢༥༦
༡༧༤ ཉནེ་ཅན་དབེ་ཞབི་ལུ་བརག་དཔད།.............................༢༥༦ 
༡༧༥ བར་དོན་བརུད་ལམ་ག་ི བརབ་གསིག་བཀག་ཐབས།................༢༥༩

(༡༨)



༡༧༦ ཡངོས་འབེལ་ས་ཁངོས་ཐོག་ག་ི བར་དོན་བརདུ་ལམ་ནང་ 
      རོལ་གཏམ་བཀག་ཐབས།...................................༢༦༠
༡༧༧ གནང་མེད་བརུད་འབེལ།....................................༢༦༢
༡༧༨ གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)ལུ་གནོད་རོན་རབ་མི་དང་ ཡང་ན་ 
       གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)མེདཔ་གཏང་ནིའ་ིདོན་ལུ་བཟོ་མི་ 
       ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི།..............................༢༦༢
༡༧༩  སདོ་ངན་ནམ་ ཚུལ་མིན་ག་ིབརུད་འབལེ་བཀག་ཐབས།.............༢༦༣
༡༨༠  བར་དོན་བརུད་ལམ་ནང་ རལ་འགན་རེད་རིགས་བཀག་ཐབས།.......༢༦༥
༡༨༡  ལེའ་ུའདི་ག་ི ཁིམས་ཀི་ཁབ་ཚད།.............................༢༦༦
༡༨༢  ཁིམས་སུང་འགག་པའ་ིའག་ོདཔནོ་གིས་གགོ་རིག་(ཀམ་པུས་ཊར་)
      དང་བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིལུ་ ཐོབ་སདོ་ཀི་དབང་ཆ།................༢༦༧
ལན་ཐབས།..............................................༢༦༩
༡༨༣   གགོ་འཕལུ་ཐོག་ མ་དངུལ་སདོ་ལེན།.........................༢༦༩

(༡༩)



ལེའུ་བརད་པ་:གནོད་འགལེ་ ཉསེ་ཁིམས་ ཁམིས་འབེལ་གི་
རོད་བཤེར་ས་ཚགོས་དང་ལན་ཐབས།..............................༢༧༠
༡༨༤ གཡོ་ས་ུ མགུ་བསརོ་གི་ཐོག་ལས་མི་མང་གི་ བར་དོན་དང་
      བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན། ..................༢༧༠
༡༨༥ མི་མང་བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ལམ་ལུགས་ཚུ་ 
      ཚུལ་མིན་སདོ་པ།..........................................༢༧༡
༡༨༦ བར་འཕནི་བསརུ་བཅོས་འབད་ནི།...............................༢༧༡ 
༡༨༧  ངོས་ལེན་འབད་མ་ཆོག་པའ་ི ཕི་རལ་ག་ིརང་བསགས་
      ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བཀག་ཆ་འབད་ནིའ་ིདབང་ཆ།.................༢༧༢
༡༨༨ ཁམིས་འགལ་ག་ིབར་བཟུང་དང་ བར་འཕིན་གསང་སགོ་འབད་ནི།......༢༧༤
༡༨༩ བར་འཕནི་ག་ོལོག་དང་ བར་བཟུང་ དེ་ལས་བར་འཕིན་གསང་སོག......༢༧༥
༡༩༠ བཀག་དམ་འབད་མ་ི གོག་བརན་ཚུ་སོན་མི་དང་འབེལ་བའི་གནོད་ 
འགལེ།......................................................༢༧༧

(༢༠)



༡༩༡ སར་ཡགི་དང་ བར་བསལུ་ཚུ་སར་མ་ཆོག་པའ་ིབཀག་དམ།............༢༧༨
༡༩༢ ས་ཁངོས་ནང་ འཛལུ་ནི་དང་ རད་འཚལོ་འབད་ནི།..................༢༧༨
༡༩༣ འཕལུ་ཆས་དང་ རུ་དངོས་གཞན་དབང་བཟུང་།.....................༢༨༢
༡༩༤ ཉེས་ཆད་དང་ ཁིམས་ཀ་ིརོད་བཤེར།...........................༢༨༤ 
༡༩༥ དབང་བཟུང་འབད་བའ་ི འཕུལ་ཆས་དང་རུ་དངོས་གཞན་ 
      བཤུལ་མེད་བཟོ་ནི།........................................༢༨༦
༡༩༦ བཅའ་ཁིམས་ བཅའ་ཡགི་དང་སགི་གཞི་དང་ འགལ་མི་ལུ་ 
      སརི་བཏང་ག་ིཉེས་ཁིམས།...................................༢༨༨
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(༢༢)



མཆོད་བརོད།
གངས་མདེ་གསམུ་དུ་ཚོཊ་གཉིས་རབ་རོཊ་ཤིན་ཏ་ུགདུལ་དཀའ་སིཊ་མའི་འགོ་ལ་རབ་བརེ་བས། 
གཟཊི་པ་རམ་ལས་དགའ་ལན་ནས་འཕསོ་བཙནུ་མ་ོསུ་འཕུལ་གསོ་སངོ་གནས་པའི་ལམུས་སུ་བཞུཊ། 
ས་བཅ་ུམཚོན་པའི་ཟ་ངོ་བཅུ་རོཊ་མངལ་དསི་མ་གོས་ངོ་མཚར་བ་ེབའི་ལས་བཅས་བལམས།
ཕོཊ་བཞིར་གམོ་པ་བདུན་བརོ་མ་ིཡ་ིསངེ་གརེ་ཞལ་བཞེས་ཤཱཀའ་ིསས་མཆོག་གང་ལ་སིང་ནས་འདུད།

སར་ཡང་ཨོན་ད་ན་ཀ་ཤའི་མཚོ་གིང་པད་འབར་བའི་སངོ་པོ་ནས།
ཕ་དང་མ་མདེ་རང་བུང་མཚན་དང་དཔེ་བད་རོགས་པའི་སུར་སལུ་ཏེ།
ས་ཚོགས་མཛད་པས་ར་གར་བལ་བདོ་སན་ལོངས་ཡལུ་གུ་མ་ལུས་ཀུན།
ཆོས་ནརོ་ཟབ་གཏརེ་ད་ུམས་འགེངས་པར་མཛད་པ་གང་གསི་བདག་སངོས་ཤགི།

འགོ་ཀུན་བང་ཆུབ་མཆོག་ལ་མ་བཀོད་བར།  ད་ེསདི་མ་ངན་མ་ིའདའ་ཞལ་འཆེས་ཏ།ེ
ལོངས་འདརི་བསམ་བཞནི་མ་ིཡི་ཚུལ་བཟངུ་བ།  མཐ་ུཆེན་ཆོས་ཀི་རལ་པོ་ཞབས་ལ་འདདུ།

གཞན་ཡང་ཤསེ་བའི་མཐའ་ར་བཙལ་བ་ལ། རམ་དཔོད་འདབ་གཤགོ་རལ་ཆེན་རབ་རོགས་པས།
མཁས་དང་གུབ་པའི་ས་བ་མཐོར་གཤགེས་པ།བནོ་དང་འབོན་འགུར་མཁས་དབང་ཚོགས་ལ་འདུད།

འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་བཟང་ངན་རོ་གཅིག་ཏ།ུ  རོགས་པའི་དམ་པ་དག་ལ་མ་ིམཁོ་ཡང་།
འདི་སང་སདི་པའི་ཆོས་ལ་མཐའ་གཅགི་ཏ།ུ  ཞེན་པའི་རག་འཛནི་ཚོ་ལ་ཁིམས་འད་ིམཁ།ོ



བར་དནོ་བརདུ་འབལེ་བར་བརདུ་འཕུལ་རིག་ལ།
སོད་སངས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུལ་ལ་སོགས་པའི།
བཅའ་ཁིམས་གསར་པའི་དགའ་ཚལ་འདིར་བསན་ཅིང་།
སན་ཟརུ་བངུ་བ་འདབ་གཤོག་གཡ་ོབར་མཛོད།



   འབགུ་ག་ིབར་དོན་ བརུད་འབེལ་དང་  བར་བརདུ་ཀ་ིབཅའ་ཁིམས་ ས་ིལོ་-༢༠༠༦།
ངོ་སདོ།
༉   བཅའ་ཁམིས་འདི་གཞ་ིབཙུགས་འབད་དག་ོཔའ་ི དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་ར་ དེང་སང་
ཕོགས་མེད་འཕལུ་རགི་དང་ལས་ཚན་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའ་ིརུན་སངོ་ཐབས་ལམ་ཚུ་ 
གིས་འབད་  གོ་དོན་གཅིག་བསསུ་ཀི་ཐོག་ལས་  གགོ་རིག་(ཀམ་པུས་ཊར་)  ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་དང་  བར་བརུད་དང་  བར་དོན་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་ཚུ་གིས་འབད་  ལས་
རིགས་གསརཔ་ཆ་མཉམ་ག་ིདོན་ལུ་  མཐུན་རེན་ཚ་ུ  འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་འཐོབ་ཚགུསཔ་
བཟོ་ནི་དང་  བར་དོན་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་དང་  བར་བརུད་ཀི་སིད་བུས་གསརཔ་ཚ་ུ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་དང་  ལག་པར་དུ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་
ལས་ཚན་ཚུ་ལུ་ གཞུང་གསི་ གཙོ་རིམ་ཅན་ཅིག་འབད་ཤུགས་བཏོན་ནི་དོན་ལུ་དང་ འག་ོབ་
མི་རགིས་ཀ་ིལས་ས་ཚ་ུག་ིགུབ་འབས་ཀི་རབ་སརོ་ལུ་བརནེ་ཏེ་  འབུག་མི་ཡོངས་ལུ་བར་
དོན་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ག་ོསབས་ཚུ་  མཐའ་ཟུར་དང་  གོང་
གསབེ་ཁག་ག་ིམི་མང་ཚུ་ལུ་  འད་མཉམ་འབད་སདོ་ནི་དང་  བར་དོན་དང་བརུད་འབསེ་
འཕལུ་རགི་ག་ིམཐུན་རནེ་དང་  ལས་རིགས་ཚུ་གཞི་འཛུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་  སརེ་
དབང་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་དང་  འགན་བསརུ་འབད་ནི་  དེ་ལས་  བར་དོན་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་ བར་བརུད་ཐོན་སདེ་དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚུ་ནང་ མ་དངུལ་
གཞ་ིའཛགུས་འབད་ནི་ཚུ་ག་ི རབ་སརོ་དང་ བརོན་ཤུགས་བསདེ་བཅུག་ནིའ་ིདོན་ལས་ཨིན། 
བཅའ་ཁམིས་དེ་གསི་  བརུད་འབེལ་ལན་ཁག་ལུ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་
གི་  ལས་ས་གསརཔ་མ་འདཝ་ཚུ་རུན་སངོ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་  དབང་ཆ་གནངམ་མ་ཚད་ 

༡



ད་ལ་ོཡོད་པའི་དབང་འཛིན་འདི་  ལགོས་གབུ་ཅན་དང་  རང་དབང་ག་ིཐོག་ལས་  བར་དོན་
དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་དང་  བར་རུད་ལས་ཁང་ཚུ་རུན་སངོ་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་
དང་ གཞངུ་དང་རུན་སངོ་དབང་འཛནི་ག་ིའགན་ཁརུ་ ལེགས་བཅོས་དང་ ལོགས་སུ་བཏོན་
ཏེ་  རང་བསགས་ཀ་ིརིམ་ཚན་  འཛིན་སངོ་དང་  རན་སངོ་ཚུ་དོན་སིན་ཅན་ག་ིཐོག་ལས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནིའ་ིདོན་ལུ་  ཁིམས་དོན་བཟོ་ནི་ག་ིདབང་ཆ་གནངམ་ཨིན།  བར་དོན་དང་
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་དང་  བར་བརུད་ཀི་མཐུན་རེན་དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཚུ་ 
རུན་སོང་ག་ིཐོག་ལས་ དབེར་མེད་འགན་བསརུ་གི་ཐོག་ལས་ མི་མང་ལས་ས་ེདང་ སརེ་ས་ེ
ཚུ་གི་བར་ན་  གོ་སབས་འད་མཉམ་འབད་སདོ་ནི་དང་  རལ་ཡངོས་  བར་དོན་དང་བརདུ་
འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་  བར་བརུད་མཁོ་ཆས་དང་  ཐོན་སདེ་ཚ་ུ  ཚུལ་མཐུན་འབད་ལག་
ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་  གཞི་འཛུགས་འབདཝ་ཨིན།  ལག་པར་དུ་  བར་དོན་དང་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་ལུ་བརནེ་པའ་ི  གགོ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཚུ་  ག་དེ་མང་མང་ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་དང་  དངོས་མེད་ཡངོས་འབེལ་དང་  བར་བརུད་ལག་ལེན་འཐབ་པའ་ིསབས་
ལུ་  དགོས་མཁ་ོམེད་པའི་བརདོ་དོན་ཚུ་  རུན་སངོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་  གཞ་ིའཛགུས་
འབདཝ་ཨིན།
འབགུ་ག་ིབར་དོན་བརུད་འབེལ་དང་  བར་བརུད་ཀི་བཅའ་ཁམིས་འདི་གནམ་ལོ་མེ་ཕ་ོཁ་ི
ལོ་ཟ་ ༥པའ་ི ཚེས་ ༩ ལུའམ་  ས་ིལོ་ ༢༠༠༦ ཟ་ ༧ པའ་ི ཚསེ་ ༥ ལུ་ འབགུ་ག་ི
རལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུའ་ིཚོགས་ཐེངས་ ༨༥་པའི་ནང་ གཤམ་གསལ་ལར་ཆ་འཇོག་གུབ།

༢



ལེའ་ུདང་པ།
སོན་བརདོ།

མཚན་གནས་ ཁབ་ཚད་དང་  འགོ་འཛགུས་ཟ་ཚེས།
༡.   བཅའ་ཁིམས་འདི་ :
     (ཀ)  འབུག་གི་བར་དོན་བརུད་འབེལ་དང་  བར་བརུད་ཀི་བཅའ་ཁམིས་  ས་ིལོ་ 
༢༠༠༦ ཅན་མ་ཟརེ་  བརོད་དགོ།
     (ཁ)  གནམ་ལོ་མེ་ཕོ་ཁི་ལོ་ཟ་ ༥ པའི་ ཚསེ་ ༩་ལའུམ་ སི་ལ་ོ ༢༠༠༦ ཟ་ ༧ 
པའི་ཚསེ་ ༥ ལས་འགོ་བཟུང་སེ་ བསར་སོད་འབད་དགོ།
     (ག)  འབུག་རལ་ཁབ་ཀ་ི  ས་ཁནོ་ཡོངས་ལ་ུ  ཡང་ན་  འབུག་གི་དབང་ཁབ་ཀ་ི
ནང་འཁོད་འདུས་པའི་རིག་ལ་ུཁབ་དགོ།

ཆ་མེད།
༢.   བཅའ་ཁམིས་འདི་ཆ་འཇགོ་གུབ་པའ་ིཉིནམ་ལས་  འདི་དང་འབེལ་ཆགས་མེད་པའི་
ཁམིས་དང་ བཅའ་ཡིག་ སགིས་གཞི་ ཁབ་བསགས་ བཀདོ་ར་ཚུ་ ཆ་མེད་འགོཝ་ཨིན་རུང་ 
འབུག་བརུད་འཕིན་ག་ིབཅའ་ཁམིས་ སི་ལ་ོ ༡༩༩༩ ཅན་མའི་ནང་འཁོད་པའི་ ལས་འཛནི་
དང་འབེལ་བའི་ གཤམ་གསལ་གི་དོན་ཚན་ ༡-༡༽ ༡-༢༽ ༡-༦༽ པ་ དནོ་ཚན་ ༢་

༣



པ་ལས་ ༡༨་ ཚུན། དང་ དོན་ཚན་ ༢༡ ལས་ ༣༢ ཚུན་ དེ་ལས་  ལས་འཆར་ ༡ པ་ཚུ་ཆ་
མེད་མི་འགོ།
                              ལེའུ་གཉིས་པ།
                    ལན་ཁག་ག་ིབ་ས་ོ འགན་ཁརུ་དང་དབང་ཆ།
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་ལན་ཁག་ག་ི ལཱ་འགན།
༣.  (༡)   འབགུ་ལུ་བར་དོན་བརུད་འབལེ་དང་  བར་བརུད་ས་ེཚན་གངོ་འཕེལ་དང་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དེ་  གཤམ་གསལ་ཡན་ལག་གསུམ་ག་ིཐོག་བཀོད་ཡདོ་ : 
    (ཀ)  བར་དོན་གི་བརདོ་དོན་  བར་དོན་བཟོ་བསནུ་འབད་མི་  ངོ་མ་ (རོམ་འབཔི་ 
རོམ་པ་པ་ོ  དཔར་རསི་མཁས་མཆོག་དཔར་བཏབ་མི་དང་  གགོ་བརན་བཟོ་བསནུ་འབད་
མི་)  ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན།   དེ་མ་ཚད་  འདི་ནང་ལུ་དུས་རུན་དུ་  བར་དོན་བཀམ་སལེ་འབད་
མིའི་  བར་དོན་གཅིག་བསམོས་འབད་ནི་དང་  ཁངུས་གཏུགས་ཀི་ལཱ་རིགས་ རིས་དཔད་
རིམ་ཚན་ དེ་ལས་ དངོས་མཐོང་བར་དོན་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། རིག་རལ་
རུ་དངོས་དབང་ཆའ་ིནང་ལུ་  འཛིན་སངོ་དང་རུན་སངོ་  དེ་ལས་  ཚོང་འབལེ་འཐབ་ནི་དེ་
གིས་ བརདོ་དོན་ནང་ལུ་ གཅིག་སལི་གི་ཆ་ཤས་ཅིག་འབད་འགུབ་ཨིན།
    (ཁ)  བར་དོན་གི་ས་ཆས་  (ཧཱཌ་ིཝེ་ཡར་)དང་  མཉེན་ཆས་  (སོཕཊི་ཝེ་ཡར་)
གཉསི་ཆ་ར་  ལག་ལེན་ཐོག་བར་དོན་ག་ི བ་སོ་རིམ་པ་དང་  འབལེ་བ་ཡདོ་མི་དང་།

༤



    (ག)  བར་དོན་བརུད་འབལེ་(སལེ་འདེན་དང་བཀམ་སལེ་)ཡན་ལག་  བར་འདེན་
འབད་མི་  བརདུ་འབེལ་དང་  ཁབ་སལེ་ཡངོས་འབེལ་ག་ི  བར་དོན་བཟོ་བཀོད་དང་  ལག་
ལེན་  དེ་ལས་  འཛིན་སོང་འབད་ནིའི་ནང་  འབལེ་བ་ཡདོ།  སིར་བཏང་  བཙུགས་ཏེ་ཡོད་
པའ་ི གཏོང་ལེན་ག་ིལམ་ལུགས་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལར་:  
           (༡) བརདུ་འཕིན་ལས་ས་ེ རུད་ཐག་རང་མཐོང་ཡངོས་འབལེ་ འཕུལ་སར་
ཐོག་ལས་  རང་བསགས་འབད་མི་  རང་བསགས་དང་  རང་མཐོང་གཟུགས་བརན་ག་ི
ཡོངས་འབལེ་དང་  ཡང་ན་  ཡང་བསར་རང་བསགས་འབད་མི་ཚུ་དང་  ཡངོས་འབེལ་
(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ཚུ་དང་།
           (༢) དཔ་ེདེབ་བཙོང་མི་དཔེ་མཛདོ་ རོམ་པ་པ་ོ དཔ་ེབསནུ་པ་ གནས་ཚུལ་
ལས་ཁང་ གནས་ཚུལ་དཔེ་སནུ་པ་ འཁབ་སོན་ཁང་དང་ གོག་བརན་ཁང་ རང་བསགས་
དང་  རང་མཐོང་ལས་རམི་བཟོ་སནུ་པ་  ཐོ་དེབ་  ས་འཁརོ་དང་  བརན་འཁརོ་ཚ་ུདང་  ས་
འཛནི་དང་བརན་འཛིན་ལས་ས་ེལ་སགོས་པ་ (པར་སནུ་དང་  གགོ་འཕུལ་ཐོག་ལས)།
(༢)  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་ (༡)ནང་ག་ི  ཡན་ལག་གསུམ་ཆ་རའ་ིནང་  འབགུ་ག་ིབར་
དོན་མི་ས་ེཚུ་གིས་བཟོ་སེ་ཡདོཔ་ལས་  བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་ལན་ཁག་གི་   གཞ་ིརནེ་
དང་ འགན་ཁརུ་ར་ཆེ་དགས་ཡདོ་མི་ཚུ་ལུ་སོནམ་ཨིན། 
(༣)  ལན་ཁག་འདི་གཞངུ་ག་ི འག་ོཁདི་ལས་ས་ེངོ་ཚབ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་  གཞངུ་གིས་
དུས་མཚམས་ལུ་གཏན་འབབེས་འབད་མི་དང་འཁལི་  འབགུ་བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་

༥



འཕལུ་རགི་སིད་བུས་ཀི་ དམིགས་ཡུལ་འགབུ་ཐབས་ལུ་ མི་མང་དང་སརེ་ས་ེགཉསི་ཆ་རའ་ི
ནང་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་དང་  བར་བརུད་ཀི་ལས་དོན་ཆ་མཉམ་ནང་ 
གལ་ཆེ་བའ་ིབཀོད་ར་ མཉམ་འབེལ་བསལུ་མ་ བསབ་བཀོད་དང་ རབ་སོར་འབད་དགོཔ་
ཨིན།
(༤)  གོང་གསལ་ནང་གསསེ་དོན་ཚན་  (༡),(༢),(༣)པའ་ིནང་  ལན་ཁག་ག་ིསརི་
བཏང་ ལས་འགན་དང་ འགན་ཁརུ་ དེ་ལས་ བོན་པོ་དབང་ཚད་ནང་ གཤམ་གསལ་ཚ་ུ
ཚུདཔ་ཨིན:
      (ཀ)  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་ བར་བརུད་དོན་ཚན་ཆ་མཉམ་
དང་འབེལ་བ་ཡདོཔ་ས་ེ ད་ལ་ོལག་ལེན་འཐབ་བཞནི་དུ་ཡདོ་མི་ བཅའ་ཁམིས་འདི་ ཁ་སངོ་
དང་བསརུ་བཅོས་འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་ ས་ིཚོགས་ནང་ཕལུ་དག།ོ 
      (ཁ) བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་དང་ བར་བརུད་ཀི་བཟོ་ག་ཡར་སདེ་
གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའ་ིདོན་ལུ་   བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་དང་  བར་བརུད་
ཀི་སིད་བུས་དང་ སགི་གཞ་ིཚ་ུ འགོ་བཙུག་ནི་དང་ བཟོ་བཀོད་འབད་ནི་  དེ་ལས་  ཡངོས་
ཁབ་གསལ་བསགས་འབད་ནི། ལས་དོན་དེ་ཚའིུ་ནང་ གཤམ་གསལ་ག་ིདོན་ཚན་ཚུ་ཚུདཔ་
ཨིན།
            (༡) ཞིབ་འཚོལ་དང་གངོ་འཕལེ་  དེ་ལས་  དབ་ེཞིབ་འབད་ནི།
            (༢) གགོ་རིམ་དང་  གཞི་རནེ་མཁ་ོཆས་གངོ་འཕེལ་གཏང་ནི།

༦



            (༣) སིད་བུས་ ཁིམས་དང་ སགི་གཞི་བརམ་ནི།
          (༤)བར་དོན་ཁབ་སལེ་དང་བར་བརདུ་ཀ་ིབརོད་དོན་ཚ་ུ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི།
      (ག) འབགུ་ག་ིབར་དོན་མི་སེའ་ི  བརག་ཞབི་དང་  དབ་ེརིམ་ག་ིལ་རགོ་འབད་ནི་
ཚུ་  གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་  རལ་ཡངོས་བར་དོན་ལས་ཚབ་འབད་ནི།
            (༡) གཞངུ་ག་ིངོ་ཚབ་ལས་ས་ེཁག་དང་  མི་མང་ལས་ཁང་  ཡགི་ཚང་
ཁག་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་  མི་སའེ་ིདཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་དང་  མི་མང་ཕན་བདེའ་ིལས་ས་
གི་  བར་དོན་མཉམ་འབལེ་ཚ་ུ  ག་དེ་ས་ེདོན་སནི་ཅན་དང་  ར་ཆེ་དགས་ས་ེ  ལག་ལེན་
འཐབ་མི་འཐབ་  དུས་རུན་ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི།
            (༢) བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་  བར་བརུད་ཀི་མཐུན་རེན་
དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཆ་མཉམ་  ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་  མི་ཚུ་གསི་  བར་
དོན་ག་ིགདམ་ཁའ་ི དགསོ་མཁ་ོདང་འཁལི་ཏེ་  སདོ་ཚགུསཔ་བཟོ་ནི་དང་།
            (༣) བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་དང་  བར་བརུད་ནང་ ཕོ་མོ་
གཉསི་ལུ་དབེ་བ་མེད་པར་ སིད་བུས་དང་ ལས་རིམ་ཚ་ུ བརམ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
ཞིབ་འཚལོ་གངོ་འཕལེ་དབ་ེཞབི་དང་འབལེ་བའ་ིལས་དོན།
༤. ཁད་དུ་འཕགས་པའ་ི འབུག་གི་གནས་སངས་དང་འཁལི་ཏེ་ འཕུལ་རིག་དང་ མཐུན་

༧



རེན་ཚུ་  འསོ་འབབ་ལན་མི་ལན་བརག་ཞབི་འབད་ནི་དང་  ལགོས་གུབ་བརག་ཐབས་ལུ་ 
ཞིབ་འཚལོ་དང་  གོང་འཕེལ་  དེ་ལས་  དབ་ེཞབི་དང་འབལེ་བའི་  བོན་པོ་ལས་དོན་  དེ་
ཡང་:
    (ཀ) གཞངུ་ག་ིངོ་ཚབ་ལས་ས་ེདང་  སརེ་ས་ེཆ་མཉམ་ལུ་  མཉནེ་ཆས་(སོཕཊི་ཝ་ེ
ཡར་)མཐུན་རེན་དང་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་ལམ་ལུགས་ཚ་ུབཙུག་ནི་དང་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནིའ་ིདོན་ལས་  ཞབི་འཚལོ་དང་རབ་སནོ་འག་ོའདེན་འཐབ་ནི།
    (ཁ) མཉནེ་ཆས་(སོཕཊི་ཝེ་ཡར)མཐུན་རནེ་ཚ་ུགངོ་འཕལེ་དང་ རུ་སསུ་ཚད་འཛིན་
གི་ལམ་སནོ་ཟིན་འགོད་འབད་ནི་དང་ ལམ་སནོ་འདི་ཚུ་  ལན་ཁག་གི་  འབེལ་ཡདོ་ས་ེཕན་
ཚུ་ལུ་ འསོ་འབབ་དང་འཁིལ་ཏེ་ འཕུལ་རིག་ག་ིསིད་འབེལ་ལམ་སནོ་ ཡང་ན་ སིག་གཞ་ི
འབད་རབ་སནོ་འབད་ནི།
    (ག) ཡོངས་འབལེ་ག་ིས་ཆས་དང་ མཉནེ་ཆས་ དེ་ལས་ རདུ་ཐག་སངི་ནི་ཚ་ུ  ཞབི་
འཚལོ་འབད་ནི།
    (ང)  དབང་འཛནི་ལུ་(ནམ་དགཔོ་ཅིག་)འཕལུ་ཆས་དང་  ཕན་ཚུན་འབེལ་མཐུད་ 
རང་བསགས་ས་རབས་ཀི་བར་འབེལ་དབེ་ཞབི་འབད་ནི་དང་  འཕུལ་རིག་གི་གནས་ཚད་ཚུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་རབ་སོར་འབད་ནི།
    (ཅ) ས་ཆས་དང་མཉནེ་ཆས་ཚ་ུག་ིདོན་ལུ་ འཕལུ་རིག་གི་དབེ་བ་ངོས་འཛནི་ག་སིག་
འབད་ནི་དང་ འཕུལ་རིག་གསརཔ་གི་དོན་ལུ་ རབ་སནོ་འབད་ནི།

༨



    (ཆ)  ནང་འཁོད་བཀདོ་སགི་འབད་མི་  གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)ཚུ་བརིས་པའི་ 
ས་ཆས་དང་མཉནེ་ཆས་དབ་ེཚད་ཚུ་ག་ིལག་ཁེར་སདོ་ནི་དང་  ལམ་ལུགས་་གངོ་འཕལེ་གི་
ལག་ཁརེ་སདོ་ནི་ལུ་  དབེ་ཞབི་འབད་ནི།
    (ཇ) འོས་འབབ་ཅན་ག་ིལས་ཁང་གཞན་(མི་མང་དང་སརེ་ས་ེགཉིས་ཆ་ར་)དང་ཅིག་
ཁར་  གསོ་བསནུ་འབད་ཐོག་ལས་ བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་དང་ བར་བརུད་
མཁས་རིག་ཅན་གི་ ཤེས་ཡོན་དང་སོང་བརར་ལམ་ལུག་གཞི་བཙུག་འབད་ནི།
   (ཉ) གཞངུ་ག་ིལས་ཁངུས་དང་ ལུང་ཕོགས་ཀི་ཡགི་ཚང་ཚུ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡདོ་པའ་ི 
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་ས་ེཕན་ཚ་ུལུ་  འཕུལ་རིག་གི་མཉམ་འབལེ་འབད་ནི་
དང་།
    (ཏ) སརེ་སའེ་ིབར་དོན་དང་ བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་ས་ེཚན་དང་ བར་བརུད་ཚ་ུནང་ 
འདི་ག་ིག་ོསབས་དང་  བཀག་ཆ་  དེ་ལས་  དཀའ་ངལ་ཚུ་  ཞབི་འཇུག་འབད་ཞནིམ་ལས་ 
གཞངུ་གིས་ ལེགས་ཆའ་ིའབལེ་གཏོགས་འབད་ནིའི་གསོ་འཆར་བཟོ་ནི་ཚ་ུཨིན།
ལག་ལེན་དང་ གཞ་ིརནེ་མཁ་ོཆས་གོང་འཕེལ་དང་ འབལེ་བའི་ལས་དོན།
༥.  མཐུན་འབེལ་ཅན་ག་ིགཞངུ་ག་ིའག་ོཁིདཔ་འབངུ་ཐབས་དང་ འབུག་ལུ་  བར་དོན་དང་
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་མཐུན་རནེ་དང་ ཞབས་ཏོགས་ལཱ་གཡགོ་ དེ་ལས་ བར་བརུད་
གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་  རབ་སོར་འབད་ཐབས་ལུ་  ལག་ལེན་དང་  གཞི་རནེ་མཁ་ོཆས་
གོང་འཕེལ་དང་འབེལ་བའི་ བོན་པོ་ལཱ་འགན་དེ་ཡང་:-

༩



    (ཀ) གགོ་འཕུལ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་  དཔེར་ན་  གགོ་འཕལུ་གཞངུ་སངོ་  གོག་
འཕལུ་ཚངོ་རགི་  གགོ་འཕུལ་ཐོག་ལབ་སང་  གོག་འཕལུ་འཕདོ་བསེན་  གགོ་འཕལུ་ཚངོ་
སརུ་ཚ་ུ  སལོ་གཏོད་འབད་ནི་ལུ་ སལུ་མ་ལན་ཐབས་དང་  མཉམ་འབལེ་འབད་ནི།
    (ཁ)  གཞངུ་གི་ལས་ཁངུས་ཚུ་ནང་  ལག་ལེན་གོང་འཕེལ་གི་དགསོ་མཁ་ོཡདོ་མི་ 
ས་ཁངོས་ངོས་འཛིན་འབད་ཞནིམ་ལས་ འསོ་ལན་གོང་འཕེལ་གི་ལས་ས་འགོ་བཙུག་ནི།
    (ག)  དབང་འཛིན་དང་མི་མང་སརེ་ས་ེཚ་ུདང་ཅིག་ཁར་  གོས་བསནུ་གི་ཐོག་ལས་ 
གཞ་ིརནེ་མཁ་ོཆས་གོང་འཕེལ་གི་འཆར་གཞ་ིབརམ་ནི།
    (ང་) འོས་འབབ་ཅན་ག་ིའཕུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ དམིགས་བསལ་དུ་ 
རོང་ཁག་དང་ རདེ་འགོ་ཆ་མཉམ་འབལེ་མཐུད་འབད་ཐོག་ལས་ རལ་ཡངོས་བར་དོན་དང་ 
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་  ཡོངས་འབལེ་ལས་འགུལ་ཚུ་  བཟོ་བཀོད་དང་ལག་ལེན་འཐབ་
ནི།
    (ཅ) བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་ བར་བརུད་ཀི་ལས་འབེལ་ཆ་མཉམ་
ནང་  འབུག་རལ་ཡངོས་སད་ཡིག་རོང་ཁ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་  ལས་འགུལ་ཚུ་ 
བཟོ་བཀོད་གངོ་འཕེལ་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
    (ཆ)  འོས་འབབ་ཅན་ག་ིབར་དོན་དང་ བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི གཞ་ིརནེ་མཁ་ོ
ཆས་དང་  ལག་ལེན་འཆར་གཞ་ིབརམ་ནིའ་ིདོན་ལུ་  གཞངུ་དང་སརེ་སའེི་བར་ན་  མཉམ་
འབལེ་འཐབ་ནི་དང་གཞུང་ག་ིདགསོ་མཁ་ོཚུ་ འགབུ་ཐབས་ལུ་ སརེ་ས་ེལུ་ ག་ོསབས་སདོ་

༡༠



པའ་ིཐོག་ལས་ སརེ་སའེི་ལགོས་གུབ་ཚ་ུ ག་དེ་དག་དག་བདེ་སདོ་འཐབ་ནི།
    (ཇ) བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་མཐུན་རེན་དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ 
དེ་ལས་ བར་བརུད་མགགོས་རམི་དང་ ཡནུ་བརན་ག་ིཐོག་ལས་ གངོ་འཕལེ་གཏང་ནི།
    (ཉ) བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་དང་ བར་བརུད་ནང་ལུ་མ་ར་འཛུག་སདོ་
དང་ གསར་གཏོད་ལུ་རུད་སལུ་འབད་ནི།
    (ཏ) ཚོང་འབེལ་ག་ིས་ཁོངས་ འབུག་ག་ིཕི་ཁར་ཡོད་མི་ བར་དོན་དང་ བརདུ་འབེལ་
འཕལུ་རགི་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ར་ཆེ་དགས་ས་ེ  ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་  འབུག་ནང་
འཁདོ་ལུ་ཚོང་ལཱ་ གཞ་ིའཛགུས་འབད་ནི་ལུ་  སལུ་མ་འབད་ནི།
    (ཐ)  འབགུ་ལུ་བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི  འཕུལ་ཆས་བཟོ་བསནུ་
འབད་མི་ མ་ིངོ་ཚུ་གསི་ དོན་སནི་ཅན་ག་ིདོ་འགན་ཐོག་ལས་ འཕལུ་ཆས་ ཚ་ུའབུག་གི་ཕ་ི
ནང་གཉསི་ཆ་ར་ལུ་བཀམ་སལེ་འབད་ཚགུས་པའ་ི ལགོས་གབུ་ཡདོཔ་བཟོ་ནི།
    (ད) གཞངུ་སརེ་ག་ིལས་བེད་པའ་ི འཐུས་མི་ཚུ་དང་ དང་འདོད་ཅན་ག་ིམི་མང་སརི་
བཏང་གི་  འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་སོར་ལས་  སངོ་བརར་
བིན་ནི།
    (ན)  ཡར་ཐོན་ཅན་ག་ི བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་དང་ བར་བརུད་ཀི་
སརོ་ལས་ རལ་ཡོངས་དང་ལུང་ཕོགས་ དེ་ལས་ རལ་སའི་ིགནས་རིམ་ཐོག་ལུ་ ག་ོབསརུ་

༡༡



ཞལ་འཛོམས་དང་ གསོ་ཚགོས་ཞལ་འཛོམས་ཚ་ུའག་ོའདེན་འཐབ་ནི་ཚུ་ཨིན།
བཅའ་ཁམིས་འདི་དང་འཁལི་ཏེ་  སདི་བསུ་དང་ཁིམས་  དེ་ལས་སགི་གཞ་ིདང་འབེལ་བའ་ི
ལས་དོན།
༦.  འབགུ་ལུ་ར་བརན་དང་ལན་པའ་ིབར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་དང་  བར་
བརུད་ལས་ཁང་གི་དོན་ལུ་ སིད་བུས་ཁམིས་བཟོ་དང་  སགི་གཞི་ག་ིགནས་སངས་ཚ་ུ མ་
ཉམས་པར་གནས་ཐབས་ལུ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་དང་  བར་བརདུ་ཀ་ི 
སིད་བུས་དང་ཁམིས་བཟོ་  དེ་ལས་  བཅའ་ཡིག་བསསུ་འགདོ་དང་འབེལ་བའ་ིབོན་པོ་ 
ལཱ་འགན་དེ་ཡང་:-
    (ཀ) ག་ཏེ་འསོ་འབབ་ཡདོ་ས་ལུ་དང་ དུས་ཚདོ་ནམ་ཁག་ཆཝེ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་
ནིའི་དོན་ལུ་  ད་ལོ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་  འབུག་(དང་རལ་ཁབ་གཞན་)གི་
ཁིམས་ཚུ་ལུ་  ཞབི་འཚོལ་མཐིལ་ཕིན་འབད་དེ་  འདི་གསི་མི་ས་ེལུ་  ཕན་གནོད་བརིས་པའ་ི
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་ བར་བརུད་ཀི་ལས་འབེལ་ས་ཚགོས་ལུ་ གཏིང་
ཟབ་ཞབི་འཚལོ་མཐིལ་ཕིན་འབད་དེ་ དགསོ་མཁ་ོདང་འཁལི་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
     (ཁ)  གོས་སནོ་ཚོགས་ཆུང་དང་དབང་འཛནི་ དེ་ལས་ ལན་ཁག་ག་ིས་ེཕན་ཁག་ 
ལག་པར་དུ་སརེ་ས་ེདང་ རངོ་ཁག་ རེད་འགོ་ཚུ་བརསི་ཏེ་  དང་འདོད་ཅན་ག་ིས་ེཚན་ཚ་ུག་ི 
བསམ་འཆར་ཚ་ུ  བས་ུལེན་འབད་ཐོག་ལས་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་དང་ 
བར་བརུད་ཀི་སིད་བུས་ག་སགི་འབད་ནི་དང་  ཁིམས་ཟིན་འགདོ་འབད་ནི་  དེ་ལས་སགི་

༡༢



གཞ་ིབཟོ་ས་ེ ཆ་འཇོག་འབད་ནི།    
    (ག) འབགུ་གི་ངོ་ཚབ་འཐུས་མ་ིའབད་ ལུང་ཕགོས་དང་ འཛམ་གངི་རལ་ཡངོས་ཀ་ི 
ལས་ས་ེཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཐོག་ལས་ བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་ 
བར་བརུད་ཀི་གནད་དོན་ཚུ་གི་སརོ་ འསོ་འབབ་གསལ་ཞ་ུའབད་དགཔོ་དང་།
    (ང་)  གཞངུ་དང་སརེ་སའེ་ིལས་བེད་པའ་ི འཐུས་མི་ཚུ་དང་ མི་མང་སརི་བཏང་ག་ི
འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་  དགོས་མཁ་ོདང་འཁིལ་ཏེ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རགི་དང་ 
བརུད་འབེལ་དང་འབེལ་བའ་ི  སདི་བསུ་དང་  རུད་སོང་ག་ིལས་འབལེ་ཚ་ུག་ིསརོ་ལས་ 
བར་སདོ་ལས་རིམ་འགོ་འདེན་འཐབ་དག།ོ   
བར་དོན་ཁབ་སལེ་དང་བར་བརུད་བརདོ་དོན་གོང་འཕེལ་དང་འབེལ་བའི་ལས་དོན།
༧.  འབགུ་ལུ་ར་བརན་གི་བར་བརུད་གངོ་འཕེལ་གཏང་ས་ེ མི་སའེི་ལམ་སོལ་དང་  སདི་
འབལེ་ཚ་ུ  འཆར་གཞི་ཅན་ག་ིབརོན་ཤུགས་བསདེ་ཐོག་ལས་  གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ 
བར་དོན་སལེ་ནི་དང་  བར་བརུད་བརོད་དོན་གོང་འཕེལ་དང་འབེལ་བའ་ིབོན་པོ་ལཱ་འགན་
ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལར་ཨིན:-
    (ཀ) མི་མང་ལུ་བར་དོན་དང་བར་དོན་ལག་ལེན་འཐབ་དགཔོ་གལ་ཆེ་བའ་ིསརོ་  ཧ་
གོ་བཅུག་ནིའ་ིདོན་ལུ་ བར་དོན་དང་བར་བརུད་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚུ་ ཡར་དག་དང་གོང་
འཕལེ་གཏང་ནི།

༡༣



    (ཁ) བར་དོན་དང་བར་བརུད་ཚུ་ནང་ འོས་འབབ་དང་ལན་པའི་ བརདོ་དོན་ག་ིདོན་ལུ་ 
རལ་ཡོངས་བར་དོན་གི་ཐབས་བསུ་ཚུ་དང་ གནས་ཚད་ཡར་དག་བཟོ་ནི།
    (ག) བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་དང་ བར་བརུད་ཀི་གནས་སངས་ལ་རོག་
འབད་ནི།
    (ང་) གཞངུ་ག་ིབརུད་ལམ་(ཝེབ་པཱརོ་ཊེལ་)ལག་ལེན་དང་ ཐབས་ལམ་གཞན་གང་
རུང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གཞངུ་ག་ིབར་དོན་ཁབ་སེལ་ལུ་ལན་ཐབས་འབད་ནི།
    (ཅ) ཕི་རལ་ག་ིབར་བརུད་ལས་བེད་པ་ཚུ་ ལ་བསོར་ལུ་ འབགུ་ལུ་འོང་ས་ེཡོད་པའ་ི
སབས་ས་ུམཉམ་འབེལ་འབད་ནི།
    (ཆ)  ལན་ཁག་གསི་གསོ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་ལུ་  ཡགི་ཚང་ག་ིམཐུན་བེད་སདོ་ནི་དང་ 
བསམ་འཆར་དང་རབ་བསནོ་འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་  གསོ་བསནུ་གི་དོན་ལུ་  ཚོགས་ཆུང་
ནང་བཙུག་ནི།
    (ཇ) འབགུ་པའ་ིབར་བརུད་ནང་ མཁས་རིག་ཅན་གངོ་འཕལེ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་  མ་
དངུལ་དང་ འཕུལ་རིག་ག་ིརབ་སརོ་འཚལོ་ནི།
འཕལུ་རགི་གནས་ཚད།
༨.(༡) བོན་པ་ོགིས་དབང་འཛནི་དང་ གོས་བསནུ་འབད་ཐོག་ལས་ བར་དོན་དང་ བརདུ་

༡༤



འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་གནས་ཚད་ཚུ་ སགི་གཞ་ིག་ིཐོག་ལས་ གཞ་ིའཛུགས་འབད་དེ་ དབང་
འཛནི་ལུ་ དབང་ཆ་སདོ་ནིའ་ིདོན་ལུ་ བོན་པོ་འགན་ཁརུ་ གཤམ་གསལ་ལར་ཨིན:
        (ཀ) རལ་ཡངོས་གནས་ཚད་ཅན་ག་ི  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རགི་
གཞ་ིབཙུགས་འབད་ནི་དང་  རལ་སའིི་རང་འཕནི་ས་ིཚོགས་ཀ་ིར་ཁམིས་དང་  མཐུན་གསོ་
ལུ་གནས་ཚགུསཔ་བཟོ་ནི།
        (ཁ) རལ་སི་དང་ལུང་ཕགོས་ཚུ་གིས་བཟོ་མི་ སགི་གཞ་ིདང་འཁིལ་ཏེ་ བར་
དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་དང་ བར་བརུད་ཀི་ལས་མི་ཚུ་ལུ་ སངོ་བརར་དང་ ལག་
ཁེར་སདོ་ནི་ལུ་ ལན་ཐབས་འབད་ནི།
        (ག) བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་ཚུ་ གནས་ཚད་ཅན་ལུ་གནས་ཐབས་
ལུ་  བརག་དཔད་དང་  ངོ་སརོ་འབད་དགཔོ་དེ་ཡང་:
              (༡) རལ་སིའ་ིགནས་ཚད་དང་།
             (༢) ཁབ་ལེན་གགོ་རོ་འོད་ཤུགས་དང་ འོད་འགདེ་ཚུ་བརུས་ཏེ་  འཕོད་
བསནེ་ཅན་གི་མཐའ་འཁརོ་གནས་སངས་དང་ཉནེ་སངུ་ཅན་གི་གནས་ཚད་ལུ་  འཁིལ་
ཚུགསཔ་བཟོ་ནི།
(༢)  བོན་པ་ོགི་བསམ་འཆར་ལུ་བར་དོན་དང་  བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་དང་  བར་བརུད་
ལས་སའེ་ིནང་ ཁ་ེཕན་འབུང་ནི་དང་ ཟད་འགོ་ཕན་ཐབས་ དེ་ལས་ ལམ་ལུགས་ནང་ བ་

༡༥



སབས་ས་ེདག་འབུང་ནི་བཟུམ་ཡོད་པ་ཅིན་  སགི་གཞི་དང་འཁལི་ཏེ་  དབང་འཛནི་ལུ་ཡོད་
མི་དབང་ཚད་སདོ་ཐོག་ལས་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིནང་ བཀོད་ཡོད་མི་ ལས་དོན་
ཆ་མཉམ་དང་ ཡང་ན་ གང་རུང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགཔོ་ཚུའ་ིབཅའ་ཡགི་བཟོ་ཆོག།
བར་དོན་བས་ུལེན་དང་དཔ་ེསུན།
༩.(༡)  བོན་པ་ོགིས་འབགུ་ལུ་  བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་དང་ བར་བརདུ་
ཀི་གནས་སངས་ཚུ་  གནས་ཚད་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ལོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་  ཧ་ག་ོནི་དང་
བལ་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་མཚམས་ལུ་ལས་ས་ེདང་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གང་རུང་ལས་ བར་དོན་དང་
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་སརོ་  བར་དོན་ཚུ་ལེན་ཆགོ།
(༢)  བོན་པ་ོགིས་འོས་འབབ་ལན་པའ་ིབར་དོན་དང་  ཞབི་འཇུག་གི་གབུ་འབས་  ཡང་ན་ 
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་བར་བརདུ་ཀ་ིའཆར་གཞི་ཅིག་ཨིན་རུང་  འབགུ་
ལུ་ བདེ་སདོ་འབད་མི་དང་ ཉ་ོམི་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་གཞན་ཚུ་བརིས་པའ་ི  མི་མང་དང་ 
ཡང་ན་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རེན་དང་  ཞབས་ཏོགས་ལཱ་གཡོག་
དང་ བར་བརུད་ དེ་ལས་ འཕུལ་ཆས་མཐུན་སོར་འབད་མི་  དཔ་ེབསནུ་འབད་ཆོག།
བོན་པ་ོལུ་གསོ་སནོ་འབད་མི་ བར་དོན་དང་  བརུད་འབེལ་ཕུལ་རིག་དང་  བར་བརུད་ཀི་
གོས་སོན་ཚོགས་ཆངུ་།
༡༠.(༡) བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་ལར་ “ མཁས་ཚོགས ” ཟེར་ བར་ོདོན་དང་
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་དང་  བར་བརདུ་ཀ་ིལས་འབལེ་ཚ་ུ  བོན་པ་ོལུ་གསོ་སནོ་འབད་མི་ 

༡༦



བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་  བར་བརུད་ཀི་གསོ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་གཞ་ི
བཙུག་འབད་དགོ།
(༢)  གོས་སོན་ཚོགས་ཆངུ་ག་ིལཱ་འགན་དེ་  འབུག་ལུ་བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་
རིག་དང་  བར་བརུད་ལས་ས་ེལེགས་ཆའི་ཐོག་ལས་  གོང་འཕེལ་དང་  ལག་ལེན་ག་ི 
ཡོངས་ཁབ་སདི་བསུ་དང་ཁིམས་ཀི་ལམ་སནོ་ཚུ་ག་ིསརོ་ལས་ གསོ་སནོ་འབད་ནི་དང་  དེ་
བཟུམ་ས་ེབར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ དང་  བར་བརུད་དང་འབེལ་བའ་ིལས་
དོན་ག་ཅི་ཨིན་རུང་  གསོ་སནོ་བངུ་སེ་ཡདོ་མི་དེ་གི་སརོ་ལས་  དང་འདོད་ཅན་ག་ིས་ེཚན་ཚུ་
ལས་དི་དཔད་དང་  ངག་བཤད་ཚ་ུ  བོན་པོ་གསི་གསོ་སནོ་འབད་དགཔོ་ལས་  སིར་བཏང་ 
བོན་པོ་ལམ་སནོ་ག་ི དགངོས་དོན་དང་ འགལ་མེད་ཀི་ཐོག་ལས་ གསོ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་
གིས་:-
     (ཀ) བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་དང་ བར་བརུད་ཀི་ཕན་ཐོགས་ཅན་ག་ི
གོང་འཕེལ་དང་ ལག་ལེན་གི་འཆར་སང་དང་ རལ་ཁབ་ཀ་ིའཛམ་གངི་རལ་ཡངོས་ ཁས་
ལེན་ལུ་གནས་ཐོག་ལས་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་དང་  བར་བརདུ་དང་
འབལེ་བའ་ིལས་དོན་ཚུ་ག་ིསརོ་ལས་  བོན་པོ་ལུ་  རལ་ཡོངས་སིད་བུས་  གཞི་འཛུགས་ཀི་
གོས་སོན་འབད་ནི།
     (ཁ) བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་དང་ བར་བརུད་ཀི་མ་འངོས་ཡུན་རིང་
གི་  རལ་ཡོངས་འཆར་གཞ་ིཚ་ུབརག་དཔད་འབད་ནི་དང་།

༡༧



     (ག) ལས་དོན་ག་ཅི་ག་ིསརོ་ལས་ཨིན་རུང་  ཚོགས་ཆུང་ལུ་བོན་པ་ོགསི་  དི་བསནུ་
འབད་མིའ་ིརིགས་ལུ་ གོས་ལེན་འབད་དག།ོ
(༣)  གོས་སནོ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལུ་  འཐུས་མ་ིཉངུ་ཤོས་  ༣  དང་  མཐོ་ཤོས་  ༧  དགོཔ་
ཨིནམ་དང་  དེ་ཡང་  ལམ་སོལ་ག་ིལས་དོན་དང་  བར་དོན་འཕུལ་རིག་  དེ་ལས་  བར་
བརུད་དང་ རང་འཕིན་ཁིམས་དོན་ བདག་སངོ་དང་  ཚོང་འབལེ་ནང་ལུ་  ཤསེ་ཡོན་དང་ 
སངོ་བརར་ཡདོ་པའ་ིཁར་  ཁད་དུ་འཕགས་པའ་ི དངོས་འབེལ་ལག་ལེན་ག་ི  ཉམས་མོང་
ཡོད་མི་ཚུ་   བོན་པ་ོགིས་འོས་འབབ་བལ་སེ་  འདེམས་བས་ོའབད་དག།ོ གོས་སོན་ཚོགས་
ཆུང་  འདེམས་བས་ོའབད་བའ་ིསབས་ས་ུཡང་  བོན་པ་ོགིས་བར་དོན་དང་  བརུད་འབལེ་
འཕལུ་རགི་དང་  བར་བརུད་ཀི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་མི་མང་ག་ིདང་འདོད་ཅན་ག་ི
ས་ེཚན་ཚ་ུ  དེ་ལས་འསོ་འབབ་ཅན་ག་ིགཞངུ་གི་ལས་ཚབ་ཚུ་ལུ་  ངོ་ཚབ་འཐུས་མི་ག་ི  གོ་
སབས་འད་མཉམ་བནི་དག།ོ
(༤)  གོས་སནོ་ཚོགས་ཆུང་་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ག་ི  དུས་ཡུན་དེ་ཡང་  ལོ་ངོ་  ༣  ག་ིའགོ་ར་ུ
ཨིནམ་ད་  འཐུས་མི་དེ་ཚུ་ ཡང་བསར་འདེམས་བསསོ་འབད་ཆོག། བོན་པ་ོགསི་ ནམ་རང་
ཨིན་རུང་ གསོ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་ག་ི འཐུས་མི་ཚ་ུ རུ་མཚན་ཡགི་ཐོག་ལུ་ བཀོད་ཐོག་ལས་ 
ཆ་མེད་འབད་དག།ོ
(༥)  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་  (༣)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་  བོན་པོ་གསི་  གསོ་སནོ་ཚོགས་
ཆུང་གི་ འཐུས་མི་གང་རུང་མེད་མི་དང་ འཐུས་མི་འབད་ནིའི་ལགོས་གུབ་མེད་མི་ག་ིཚབ་ལུ་ 
གནས་སབས་ཅིག་ག་ིདོན་ལུ་  ཤསེ་ཡོན་ག་ིལགོས་གབུ་ཡོད་མི་  མི་ངོ་གང་རུང་ཅིག་ 

༡༨



འདེམས་བས་ོའབད་ཆགོ།
(༦)  བོན་པ་ོགིས་གོས་སོན་ཚོགས་ཆངུ་ག་ི  འཐུས་མི་ག་འབད་རུང་ཅིག་  ཁ་ིའཛིན་དང་ 
བར་བརུད་ཀི་གོས་སོན་ཚོགས་ཆངུ་ག་ི ཞལ་འཛམོས་ཀི་གསོ་ཆད་ཚུ་  ཐོ་དེབ་དང་རུན་སངོ་
འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་  བར་དོན་དང་  བརུད་འབལེ་ལན་ཁག་ག་ི  འག་ོདཔོན་ག་ོགནས་མཐོ་
ཤོས་ཅིག་ ལས་ཟུར་ག་ིཐོག་ལས་ གསོ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་དུང་ཆེན་འབད་བསསོ་དག།ོ
(༧)  གོས་སོན་ཚོགས་ཆངུ་ག་ིའཐུས་མི་ག་རང་ཨིན་རུང་  བོན་པ་ོལུ་  ཡི་གུ་བཙུགས་ཐོག་ 
དགོངས་ཞུ་འབད་ཆོགཔ་ད་ བོན་པ་ོགསི་ཡ་ིགུ་དེ་ཐོབ་པའ་ིཉནིམ་ལས་ འཐུས་མི་དེ་  གསོ་
སནོ་ཚགོས་ཆངུ་ག་ིའཐུས་མིའ་ིགངས་སུ་མི་བརི།
(༨)  གལ་སིད་གོས་སོན་ཚོགས་ཆངུ་ནང་ལུ་  ས་སངོ་རེ་ཐོན་པ་ཅིན་  འཐུས་མི་གཞན་མི་
གཅིག་འདེམས་བསོ་འབད་ཐོག་ལས་ ས་སངོ་བསུབ་དགཔོ་ད་ དེ་ཡང་ བོན་པོ་གསི་ ནང་
གསསེ་ས་ེཚན་(༣)པའ་ིདགངོས་དོན་དང་འཁིལ་དག།ོ
(༩)  གོས་སོན་ཚོགས་ཆངུ་ག་ིའཐུས་མིའ་ིམིང་ཐོ་དེ་  འག་ོདང་པ་ འདེམས་བས་ོའབད་མི་
ཚུ་  བཞག་དགོཔ་ད་ འཐུས་མི་བསརུ་བཅོས་འཐོན་པའ་ིསབས་སུ་  བོན་པ་ོགསི་མི་མང་ལུ་
གསལ་བསགས་འབད་དག།ོ
(༡༠) གོས་སནོ་ཚོགས་ཆུང་ག་ི ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་ནི་དེ་ཡང་  ལས་དོན་འདི་གི་ནམ་
ཁག་ཆཝེ་ད་དང་  ཡང་ན་  འོས་ལན་གི་ས་གནས་དང་  དུས་ཚོད་ཁར་  གསོ་སནོ་ཚགོས་
ཆུང་གསི་ཐག་བཅད་ཐོག་ལས་འཚགོས་དག།ོ
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(༡༡)  ཁི་འཛིན་གིས་ནམ་རང་འབད་རུང་  དམིགས་བསལ་ག་ི  གསོ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཞལ་འཛོམས་འག་ོའདེན་འཐབ་ཆོགཔ་ལས་  དེ་ཡང་  གསོ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་ག་ི  འཐུས་མ་ི
གང་རུང་ ༢ ཀིས་ གནད་དོན་ དེ་གི་སརོ་ལས་ ཁོ་ལུ་ཡིག་ཐོག་ བཙུགས་མི་གསལ་ཞའིུ་
ཡི་གུ་ ཐོབ་པའ་ིཉིན་མ་ལས་ ཉནིམ་༡༤འི་ ནང་འཁདོ་འཚོགས་དག།ོ
སགི་གཞི་བཟོ་ནིའ་ིདབང་ཆ།
༡༡.(༡) གཞངུ་ག་ིལས་ཁངུས་ ཉནེ་སངུ་ལས་ཁང་ དབང་འཛིན་ ཚོང་འབལེ་ལས་ཁང་
གི་ངོ་ཚབ་འཐུས་མི་  མཁ་ོསདོ་འབད་མི་  དེ་ལས་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་
དང་  བར་བརུད་ཀི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་  གསོ་བསནུ་འབད་ཐོག་
ལས་  བོན་པ་ོགསི་  སགི་གཞ་ིཚ་ུབཅའ་ཁིམས་འདིའ་ིདགངོས་དོན་ལར་  དམིགས་བསལ་
དབང་ཆ་སདོ་ཡདོ་མི་དང་འཁལི་ཏེ་བཟོ་དག།ོ
(༢) བཅའ་ཁམིས་འདི་དང་འཁལི་ཏེ་བཟོ་མི་ སགི་གཞ་ིཆ་མཉམ་པར་བསནུ་འབད་ཞནིམ་
ལས་ ཉནིམ་ ༣༠ འི་ རབ་ལས་དང་ ཡང་ན་ སགི་གཞི་ིནང་ཚུད་དེ་ཡདོ་པའ་ིཚེས་གངས་
ལས་འགོ་བཟུང་ ལག་ལེན་འག་ོབཙུགས་དགཔོ་ཨིན།
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀ་ིདབང་ཆ།
༡༢.  གལ་སདི་བཅའ་ཁམིས་འདི་གི་དོན་ཚན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་རེ་བུང་པ་
ཅིན་  བོན་པོ་གསི་ སགི་གཞ་ིལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་  བཅའ་ཁིམས་འདི་ག་ི  ནང་དོན་
ལར་ དཀའ་ངལ་དེ་ སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ གལ་ཅན་ ཡང་ན་ འོས་འབབ་དང་ལན་པའ་ིཐབས་
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ལམ་ཚ་ུ བཟོ་ཆགོཔ་ཨིན་རུང་ བཅའ་ཁིམས་འདི་ ལག་ལེན་འག་ོབཙུགས་ཏེ་ དུས་ཡནུ་ལོ་
ངོ་ ༣ ཚང་ཞནིམ་ལས་  དེ་བཟུམ་མའ་ིསགི་གཞ་ིབཟོ་མི་ཆགོ།
རལ་ཡོངས་ཉནེ་སུང་ག་ིམཐའ་དོན་དང་རལ་སའི་ིམཐུན་འབལེ་དང་འབེལ་བའ་ིབཀོད་ཁབ།
༡༣.(༡)  གལ་སདི་བོན་པོ་བསམ་འཆར་ལུ་  འབགུ་ག་ིརང་བཙན་དང་  སངུ་སབོ་  དེ་
ལས་  གཅིག་མཐུན་དང་  ཆིག་སིལ་ག་ིམཐའ་དོན་  ཡང་ན་  ཕིའ་ིརལ་ཁབ་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་  མཐུན་འབེལ་གི་མཐའ་དོན་ལུ་འསོ་འབབ་དང་  དགསོ་མཁ་ོའདུག་མནོ་བ་ཅིན་  བོན་
པོ་གསི་  དོན་ཚན་འདི་གསི་ཁབ་པའ་ི  མི་ངོ་ཅིག་དང་  གསོ་བསུན་འབད་བའ་ི  ཤུལ་ལུ་ 
བཀོད་ཁབ་ཀི་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡདོ་མི་ དམིགས་བསལ་ག་ིགནད་དོན་དེ་ མི་ངོ་དེ་གསི་ 
འབད་དགཔོ་དང་ མ་དག་ོཔའ་ིསརོ་(གནད་དོན་གི་སབས་ཐོབ་དང་བསནུ་)བཀོད་ཁབ་བིན་
ཆོག།  
(༢)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་  (༡)པའ་ིདགོངས་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་  བཀོད་ཁབ་བིན་མི་ཚུ་ 
གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཚུ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་:
     (ཀ) འཛམ་གིང་རལ་ཡོངས་ཀི་ ལས་ས་ེཅིག་ག་ི འཐུས་མི་དང་ ཡང་ན་ འཛམ་
གངི་རལ་ཡངོས་ཀི་ གན་ཡིག་ཅིག་ག་ིར་ཕན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གཞངུ་ལུ་ངེས་པར་དུ་ཕགོ་
པའ་ི འགན་འཁི་གང་རུང་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ འབད་ཚགུས་པའ་ིཐབས་ཤེས་སནོ་ནི།  
     (ཁ) འབགུ་གཞངུ་འདི་འཛམ་གངི་རལ་ཡོངས་ཀ་ིལས་ས་ེཅིག་ག་ི འཐུས་མི་ཡང་
ན་  གན་ཡིག་ཅིག་ག་ིར་ཕན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརནེ་ཏེ་  གཞངུ་ག་ིདམིགས་ཡུལ་ཚུ་  བོན་
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པོ་ བསམ་འཆར་ལུ་ འོས་འཚམས་དང་  དགསོ་མཁ་ོའདུག་མནོ་བ་ཅིན་  མཐར་འཁལོ་
ཚུགསཔ་འབད་ནི་དང་  མཐར་འཁལོ་ཚགུས་པའ་ིཐབས་ཤེས་སནོ་ནི་དང་  ཡང་ན་།
     (ག) གཞངུ་གིས་དེ་བཟུམ་མའི་ ལས་ས་ེཅིག་ག་ིའཐུས་མི་དང་ ཡང་ན་ གན་ཡགི་
གི་ར་ཕན་ཅིག་འབད་ཚགུསཔ་བཟོ་ནི་དང་།
     (ང་) རལ་ཡངོས་ཉནེ་སངུ་དང་འབེལ་བའ་ིགནད་དོན།
(༣)  དོན་ཚན་འདི་གིས་ཁབ་པའི་མི་ངོ་ཅིག་གསི་  བཅའ་ཁིམས་འདི་ག་ིནང་གསལ་ལར་ 
ཁངོ་ལུ་ལཱ་འགན་གང་རུང་སདོ་དེ་ཡོད་རུང་  བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ིདོན་ཚན་དང་འཁིལ་ 
བོན་པ་ོགསི་བཀོད་ཁབ་གང་རུང་བིན་མི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་དག།ོ
(༤)  བོན་པ་ོགསི་དོན་ཚན་འདི་དང་འཁལི་ཏེ་  བིན་མི་བཀོད་ཁབ་ཀི་འད་རེ་  ལན་རས་
གཞངུ་ཚོགས་ལུ་སདོ་དག།ོ 
(༥)  དོན་ཚན་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་དང་འཁལིཝ་ད་  གནད་དོན་དེ་  འབགུ་ག་ིརང་བཙན་
དང་ སངུ་སབོ་ དེ་ལས་ གཅིག་མཐུན་དང་ ཆིག་སིལ་ག་ིམཐའ་དོན་ ཡང་ན་ ཕིའ་ིརལ་
ཁབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་  མཐུན་འབལེ་ག་ིམཐའ་དོན་ལུ་  ཡང་ན་  མི་ངོ་གཞན་ག་ི  ཚོང་
འབལེ་ལས་དོན་ལུ་  གནོདཔ་ལས་  བོན་པ་ོགསི་གསལ་སནོ་འབད་མ་ཆོག་པའ་ི  གསལ་
བསགས་  འབད་འབདཝ་ཡདོ་པ་ཅིན་   མ་ིངོ་དེ་གསི་དོན་ཚན་འདི་ག་ི  དགོངས་དོན་ག་ཅི་
ཨིན་རུང་ གསལ་སནོ་འབད་མི་ཆོག།
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(༦) བོན་པ་ོགིས་དངུལ་རིས་ལན་ཁག་དང་གསོ་བསནུ་ཐོག་ དོན་ཚན་འདི་གི་  དགོངས་
དོན་དང་འཁིལ་བའ་ི  བཀོད་ཁབ་ལུ་གནས་པའ་ིསབས་ས་ུ   མི་མང་བར་དོན་དང་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ཚུ་ལུ་  གངོ་རདུ་ཕགོ་པའི་ལན་ཐབས་
ལུ་རདུ་འཐུས་སོད་ཆོག།
(༧)  དོན་ཚན་འདི་གི་དགོངས་དོན་དང་འཁིལ་ཏེ་  རུད་འཐུས་སདོ་དག་ོམི་ཚ་ུལུ་  ག་དེམ་
ཅིག་སོད་དག་ོརུང་ བོན་པ་ོགསི་ དངུལ་རིས་ལན་ཁག་ལས་ བིན་ཡོད་པའི་དངུལ་བསམོས་
དེ་ག་ིཐོག་ལས་སདོ་ཆོག།
(༨)  དོན་ཚན་འདི་གི་དགོངས་དོན་དང་འཁིལ་ཏེ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་
ལམ་ལུགས་དང་བར་བརུད་ཀི་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་བིན་མི་ མི་ངོ་གང་རུང་དང་ དབང་འཛིན་ལུ་
ཁབ་ཨིན།
མི་མང་ག་ིམཐའ་དོན་ལུ་  བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི  མཐུན་རེན་དང་ 
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་དང་  ཡང་ན་  བར་བརུད་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཚུ་  གནས་སབས་
ཅིག་གི་དོན་ལུ་དབང་བཟུང་།        
༡༤.(༡)  འབགུ་ག་ིརང་བཙན་དང་ སུང་སབོ་དེ་ལས་ ཆིག་སལི་མངའ་ཁངོས་ ཡང་ན་ 
ས་གནས་གང་རུང་ལུ་  ཕི་མི་བཙན་འཛུལ་  ཡང་ན་  མཚོན་ཆའ་ིངོ་རོལ་ག་ིབ་སདོ་ཐོག་་ 
འཇིགས་སལུ་ག་ི  ག་ོབུར་ཉནེ་འཚབུས་རེ་བུང་པ་ཅིན་  བོན་པོ་གསི་  དམིགས་བསལ་ག་ི
གོས་བསནུ་དང་ ལན་རས་གཞངུ་ཚོགས་ཀ་ིངོ་ཚབ་ཐོག་ གསལ་བསགས་འབད་ཐོག་ལས་ 
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བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་མཐུན་རེན་དང་  ཡང་ན་  བར་བརདུ་ཀ་ིཞབས་
ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚ་ུ གནས་སབས་ཅིག་ག་ིདོན་ལུ་དབང་བཟུང་དང་ འཛནི་སངོ་འབད་ཆགོཔ་
མ་ཚད་ བར་བསལུ་གསལ་བསགས་ཀི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དུས་ཡནུ་ག་ིརིང་ལུ་ 
བོན་པ་ོག་ི བཀོད་ར་དང་འཁལི་ཏེ་ ལག་ལེན་མཚམས་འཇོག་འབད་བཞག་ནི་དང་  ཡང་
ན་  བོན་པ་ོགིས་  གཞངུ་གི་ལས་ཁངུས་གང་རུང་ཅིག་ལུ་  བོ་གཏད་ཀ་ིཐོག་ལས་   འཛིན་
སངོ་འབད་བཅུག་དག།ོ
(༢)  གལ་སདི་ག་དེམ་ཅིག་འབད་ དབང་བཟུང་འབད་དགོ་པའི་དགསོ་མཁ་ོཡང་ན་ འོས་
མཚམས་བངུ་པ་ཅིན་ མི་མང་ག་ིམཐའ་དོན་ལུ་  བོན་པ་ོགསི་ ནམ་རང་འབད་རུང་  ཆོག་
ཐམ་འཆང་མི་ག་ལུ་ཨིན་རུང་གཤམ་གསལ་ག་ིབསབ་བཀོད་བིན་ནིའི་དོན་ལས་དབང་
འཛནི་ལུ་གསོ་བསནུ་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་:
     (ཀ)  ལས་ས་ེདེ་ག་ིབར་དོན་དང་  བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་  མཐུན་རེན་དང་ 
བར་བརུད་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ནང་  དམིགས་བསལ་དུ་ཁབ་བསགས་ཚུ་  དགསོ་མཁ་ོ
དང་འཁལི་ཏེ་ གསལ་བསགས་འབད་དག།ོ    
     (ཁ)  འབགུ་གི་རང་བཙན་དང་སུང་སབོ་  གཅིག་མཐུན་དང་ཆིག་སལི་  ཞ་ིབདེ་ 
བརན་གཞ་ིདང་ རལ་ཡོངས་ཀ་ིཕན་བདེ་ ཡང་ན་ ཕའིི་རལ་ཁབ་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ མཐུན་
འབལེ་ག་ིམཐའ་དོན་  ཡང་ན་  མི་མང་ག་ིཞི་བདེ་དང་  བ་སདོ་བཟང་པོ་  ཡང་ན་  བསབ་
ཁིམས་བཟང་པོ་  ཡང་ན་  མི་སའེ་ིསིད་ཉམས་ཀ་ིགནས་སངས་ཚ་ུལས་  འགལ་བའི་བར་
དོན་དང་  བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་དང་  བར་བརདུ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ 
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བཀག་དམ་འབད་བཅུག་ནི།      
(༣) ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༢)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་དུ་ དབང་འཛནི་གསི་ དེ་བཟུམ་མའ་ི 
བསབ་བཀདོ་ཀ་ི  བཀོད་ར་གནང་ཞནིམ་ལས་  བཀདོ་ར་དེ་ལུ་དམ་དམ་དང་  འཕལ་
མགོགས་ཐོག་གནས་ནི་དེ་  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ག་ི འགན་ཁརུ་ཨིན།
(༤)  གོང་གསལ་ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པ་དང་འཁིལ་  རསི་ལེན་དགཔོ་ག་ཅི་རང་
བུང་རུང་  གནས་སངས་ཀི་གལ་གནད་དང་བསུན་ མཁ་ོགལ་ཆ་ེབ་ི  གནས་སངས་ཀི་དུས་
སབས་ལུ་རངམ་ཅིག་འབད་དག།ོ མི་མང་གི་ག་ོབརུ་གི་ ཉནེ་འཚབུས་བངུ་མི་ཚུ་ ཞ་ིཞནིམ་
ལས་ བོན་པ་ོགིས་རིས་ལེན་ཡོད་པའི་ བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་ 
ཡང་ན་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་  ཡང་ན་  བར་
བརུད་ཀི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ག་ིཚད་འཛིན་དང་  འཛིན་སོང་ཚུ་རིས་ལེན་པའ་ིསབས་ཀི་
གནས་སངས་ལས་ ཉམས་སནོ་མེད་པར་ ག་དེ་མགགོས་མགགོས་ མི་ངོ་དེ་ལུ་ ལོག་རིས་
སདོ་འབད་དགོ།
(༥)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་
རིག་དང་  བར་བརུད་ཀི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་དང་  མཁ་ོཆས་  ཡང་ན་  མཐུན་རེན་རིས་
ལེན་ཡདོ་པའ་ི མི་དང་ ཡང་ན་ ཚངོ་ས་ེལུ་རིས་ལེན་མི་ལུ་བརནེ་ ཐད་ཀར་དུ་གནོད་པ་དང་ 
གོང་རུད་ ཡང་ན་ གནོད་སོན་ག་ཅི་རང་བངུ་ཡདོ་རུང་ འསོ་འབབ་དང་འཁིལ་ རུད་འཐུས་
ཀི་ཐོབ་དབང་ཡདོ། 
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(༦)  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༥)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་  རདུ་འཐུས་སོད་ལུགས་དང་ 
འབལེ་བའ་ི  ཉོགས་འཛིང་ག་ཅི་རང་འཐོན་རུང་  དེ་གི་སརོ་ལས་དབང་འཛིན་གིས་  གཏན་
འབབེས་འབད་ཞནིམ་ལས་  ཉིནམ་  ༣༠འི་  ནང་འཁདོ་ཁམིས་ཞབི་ཚོགས་ས་ེལུ་མཐོ་
གཏུགས་འབད་ཆོག།
(༧)  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་  བར་བརུད་ཀི་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་
ཅིག་གི་  ཇོ་བདག་དང་  ཡང་ན་  ལག་ལེན་པ་གང་རུང་གིས་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་ 
(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་ བཀོད་ར་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ མ་གནས་པ་ཅིན་ ཁ་ོལུ་གནང་
ཡོད་པའི་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་  ཆོག་ཐམ་གང་རུང་གི་  བ་སོ་ལམ་
ལུགས་ལས་ འགལ་བའི་གངས་སུ་བརི་འཇོག་འབད་ནི་དང་ དེ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་
མི་དང་ འཁལི་ཏེ་ཉསེ་ཆད་ཕོག།
བརུད་འབེལ་བར་བཟུང་།
༡༥.(༡)  བཅའ་ཁམིས་འདི་དང་ ཡང་ན་ བཅའ་ཁམིས་གཞན་ག་ཅི་ནང་རང་ཚུད་དེ་ཡདོ་
རུང་ གནད་དོན་འདི་ག་ིསརོ་ལས་ བོན་པོ་གསི་ ཡང་ན་ དེ་མེན་རུང་ དམིགས་བསལ་དུ་ 
དབང་ཆ་སདོ་ཡདོ་མི་འགོ་དཔནོ་  གང་རུང་གིས་  འབུག་ག་ིརང་བཙན་དང་  སངུ་སབོ་ 
གཅིག་མཐུན་ ཆིག་སལི་ ཞ་ིབདེ་ བརནེ་གཞི་ རལ་ཡངོས་ཀ་ིཕན་བདེ་ ཡང་ན་ ཕིའ་ིརལ་
ཁབ་ཚུ་དང་  གཅིག་ཁར་མཐུན་འབལེ་ག་ིམཐའ་དོན་ལུ་དང་  ཡང་ན་  མི་མང་ག་ིམཐའ་ 
དོན་ལུ་  ཡང་ན་  གནོད་འགལེ་ལུ་ངན་སལུ་ཚུ་བཀག་ཐབས་ལུ་  འསོ་འབབ་དང་དགོས་
མཁ་ོཡདོ་པའ་ི ཡིད་ཆེས་བུང་པ་ཅིན་ བཀོད་ར་ཚུ་བིན་ཆོག:
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    (ཀ) གཞངུ་ག་ིལས་ས་ེག་གིས་འབད་རུང་ བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ག་ི
མཐུན་རེན་དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཡང་ན་  བར་བརུད་ཀི་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གང་
རུང་གསི་  བརདུ་འབེལ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ བར་བཟུང་འབད་ནི། 
   (ཁ) བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ 
ཡང་ན་ བར་བརུད་ཀི་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ག་ལུ་ཨིན་རུང་ བརུད་འབལེ་ག་ིདོན་
ལུ་དོན་ཚན་དང་ བརུད་འབེལ་འབད་འབདཝ་ ཡང་ན་ བར་དོན་ཐོབ་མི་དེ་  བརུད་འབེལ་
མ་འབད་བར་བཞག་ནི་དང་ ཡང་ན་ བར་བཟུང་འབད་བཞག་ནི་ ཡངན་ གཞངུ་གིས་དབང་
ཆ་གནང་བའ་ིལས་སའེ་ིནང་ འབེལ་ཡདོ་ཀ་ིངོ་ཚབ་ལུ་ དབང་ཆ་སདོ་ཡོད་པའི་མི་གང་རུང་
ལུ་  བཀདོ་ར་འབད་ནི། 
(༢) བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རནེ་དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་  ཡང་
ན་  བར་བརདུ་ཀ་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་དེ་ལུ་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་  (༡)པའ་ི
དགོངས་དོན་ལར་དུ་  གཞུང་ག་ིངོ་ཚབ་ལས་ས་ེཅིག་ལས་  བར་བཟུང་འབད་དག་ོཔའ་ི 
བཀོད་ར་ཐོབ་པ་ཅིན་  བཀོད་ར་དེ་ལུ་གནས་ཐོག་  འཕལུ་རིག་རབ་སརོ་ག་ིཐོག་ལས་ 
བརུད་འབེལ་ནང་དོན་ཚུ་  བར་བཟུང་འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་ལས་རོགས་འབད་དག།ོ 
(༣) བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རནེ་དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཡང་ན་ 
བར་བརུད་ཀི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་ག་ཨིན་རུང་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༢)པའ་ི
དགོངས་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་   ངོ་ཚབ་ལས་ས་ེལུ་  རབ་སོར་མ་འབད་མི་དེ་  གནོད་འགེལ་
ཨིནམ་ལས་ ཉེས་འགལེ་ཁིམས་དེབ་དང་འཁིལ་དག།ོ
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(༤)  དོན་ཚན་འདི་ག་ིནང་ལུ་ཚུད་དེ་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་ མི་ངོ་ག་གསི་ཨིན་རུང་  བརུད་
འབལེ་བར་རེན་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ གསང་འཛིན་འབད་བཅུག་ནི་ ཡང་ན་ བརདོ་དོན་ག་
ཅི་ཨིན་རུང་ གཞན་ལུ་གསལ་སནོ་འབད་མི་དེ་ གནོད་འགེལ་ཨིནམ་ལས་ འབགུ་ག་ིཉསེ་
འགལེ་ཁིམས་དེབ་དང་འཁིལ་དག།ོ
སིད་བུས་དང་འབེལ་བའ་ིགནད་དོན་ར་ཆ་ེདགས་ཚ་ུག་ིསོར་ལས་དབང་འཛིན་ལུ་བཀོད་
ཁབ།
༡༦.(༡)  རལ་ཡངོས་མི་མང་ག་ིམཐའ་དོན་ལུ་  གལ་གནད་ཅན་དང་  དམིགས་བསལ་
ཅན་ཨིནམ་འབད་བརི་འཇོག་འབད་མི་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་དང་  བར་
བརུད་སིད་བུས་ཀི་  གནད་དོན་ར་ཆེཝ་ཚ་ུ  སརི་བཏང་ལག་ལེན་ག་ིདོན་ལུ་  བོན་པ་ོགིས་
དབང་འཛནི་ལུ་བཀོད་ཁབ་བིན་ཆོག།
(༢) དེ་བཟུམ་མའ་ིསདི་བུས་ཀ་ིབཀོད་ཁབ་ཚུ་ བཟོ་བའ་ིསབས་ལུ་ བོན་པ་ོགསི་ འསོ་ལན་
གཞངུ་གི་ལས་ཁངུས་ཚུ་དང་  གསོ་བསནུ་འབད་དགཔོ་མ་ཚད་  གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་ 
༢༢ པའ་ིདགངོས་དོན་ནང་  གསལ་བཀདོ་འབད་མི་  དབང་འཛནི་ལམ་སནོ་  རུན་སངོ་གི་ 
ར་དོན་ཚུ་ལུ་ གཞརི་བཞག་དགོ།
(༣)  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་  བཀོད་ཁབ་བཏོན་པའ་ིགསོ་འཆར་
གང་རུང་  ཉངུ་ཤོས་གསོ་འཆར་  ངོས་ལེན་ག་ིཚསེ་གངས་ལས་  ཉནིམ་  ༦༠ ག་ིཧ་ེམར་ 
བཀོད་ཁབ་གསལ་བསགས་འབད་དག།ོ འདི་ཡང་མི་ངོ་གང་རུང་གསི་ བཀོད་ཁབ་ཀ་ིགསོ་
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འཆར་ག་ིསརོ་ལས་ བོན་པོ་ལུ་ དོགས་སལེ་འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་ འོས་ལན་ག་ིགོ་སབས་བིན་
དགོཔ་ལས་བརནེ་ཏེ་ཨིན།
(༤)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་དུ་  བཀོད་ཁབ་ཀ་ིགསོ་འཆར་ཅིག་
བཏོན་ནི་ཨིན་མི་དེ་ པར་བསུན་མ་འབད་བའ་ིཧ་ེམར་  བོན་པ་ོགིས་ དབང་འཛིན་དང་ཅིག་
ཁར་ གོས་བསནུ་འབད་དག།ོ    
(༥)  འཆར་འགོད་ཅན་ག་ིབཀོད་ཁབ་དེ་  ལན་རས་གཞངུ་ཚོགས་ལས་  ཆ་འཇོག་ག་ི
གནང་བ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་རངམ་ཅིག་  ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག།
(༦) ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་  གནང་མི་བཀདོ་ཁབ་དེ་
གིས་  དབང་འཛིན་གསི་ཐག་བཅད་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་མི་ཁབ།
(༧)  ཆོག་ཐམ་སོད་ནི་དང་  རུན་སངོ་ག་ིལས་དོན་ཚུ་  ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
དབང་འཛནི་གསི་དེ་བཟུམ་མའ་ི  སདི་འབེལ་ག་ི  བཀོད་ཁབ་ཚུ་དང་འཁལི་དག།ོ
(༨)  སིད་འབེལ་བཀོད་ཁབ་གང་རུང་ཅིག་  བསར་ཞབི་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་  དབང་འཛནི་
གིས་བོན་པོ་ལུ་  ཡིག་ཐོག་བརུད་འབལེ་ག་ིཐོག་ལས་  གསལ་ཞ་ུའབད་དགཔོ་ཨིནམ་ད་ 
འདི་བཟུམ་མའ་ིགསལ་ཞ་ུའབད་བ་ཅིན་  བོན་པོ་གསི་  ག་དེ་མགགོས་མགོགས་ཡགི་ཐོག་
ལུ་   ངོས་ལེན་འབད་དག།ོ

༢༩



དབང་འཛནི་ལས་སན་ཞ།ུ
༡༧.  བོན་པ་ོགིས་འོས་ལན་ག་ིདུས་ཚོད་ཅིག་ནང་  བཅའ་ཁམིས་འདི་གི་ནང་གསསེ་ལར་ 
དབང་འཛནི་ལུ་  དབང་ཆ་ཡདོ་པའི་གནད་དོན་སརོ་  འསོ་ལན་ག་ིགངས་ཁ་ཆོད་པའི་ 
དམིགས་བསལ་ག་ིསན་ཞ་ུཚུ་  དབང་འཛིན་ལས་ལེན་ཆོག།
                              ལེའུ་གསུམ་པ་:
             འབུག་བར་དོན་བརུད་འབེལ་དང་ བར་བརུད་དབང་འཛནི།
རུན་སོང་དབང་འཛིན་གཞ་ིའཛུགས་འབད་ནི་དང་  མདོ་ཆེན་དང་འཐུས་མི་  འདེམས་བས་ོ
འབད་ནི།
༡༨.(༡)   བཅའ་ཁམིས་འདི་དང་འབེལ་ཡདོ་ཁམིས་གཞན་གང་རངུ་ག་ི  དགོངས་དོན་
དང་འཁལི་  དབང་འཛནི་ལུ་འགན་ཁརུ་བཀལ་ཏེ་ཡོད་པའ་ི  ལཱ་འགན་ཚུ་འགབུ་ཐབས་ལུ་ 
འབགུ་བར་དོན་བརུད་འབལེ་དང་ བར་བརུད་དབང་འཛནི་ཟེར་ རུན་སངོ་དབང་འཛིན་ཅིག་ 
གཞ་ིབཙུགས་འབད་དག།ོ
(༢)  དབང་འཛིན་ནང་ལུ་འཐུས་མི་ལ་ལས་མ་ཉངུམ་དང་  བདུན་ལས་མ་མངམ་ཅིག་
དགོཔ་ད་  འཐུས་མིའ་ིགས་ལུ་ཅིག་ དབང་འཛནི་ག་ི མདོ་ཆེན་དེ་ཚུདཔ་ཨིན། འཐུས་མི་ཚུ་
ཡང་ རལ་གཞངུ་ཞ་ིགཡགོ་ལན་ཚོགས་ཀི་ བསབ་བཀོད་ཐོག་  བོན་པ་ོགིས་བསསོ་དག།ོ

༣༠



(༣)  དབང་འཛིན་གསི་འཐུས་མི་ཚུ་ག་ིགས་ལས་  འཐུས་མི་ཅིག་ཁ་ིའཛནི་འབད་  བཙག་
འཐུ་འབད་དགཔོ་མ་ཚད་  དབང་འཛནི་ག་ིམདོ་ཆནེ་གསི་  ཞལ་འཛམོས་ཚུ་འཚོགས་གནང་
པའ་ིསབས་ དབང་འཛནི་ག་ི འཐུས་མི་ལས་དུང་འབད་ལཱ་འབད་དག།ོ
(༤)  འཐུས་མི་འབད་འདེམས་བས་ོའབད་ནིའི་དོན་ལུ་མི་ངོ་དེ་  འབགུ་ག་ིམི་ཁངུས་ངོ་མ་
ཨིན་པའི་ཁར་ ཁད་རིག་ལན་ཞངི་ བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་དང་ རང་འཕནི་ 
བར་བརུད་ ཁམིས་བཟོ་ བཟོ་ག་ ཡང་ན་ བདག་སངོ་དང་འབེལ་བའ་ིལས་དོན་ནང་ ཉངུ་
ཤོས་ལོ་ངོ་ལའ་ིཉམས་མོང་ཡདོ་མི་དག།ོ  གདམ་ངོ་དེ་ལུ་དངུལ་འབལེ་དང་  ལས་འབེལ་
གཞན་གང་རུང་  ཡང་ན་  འཐུས་མིའ་ིའགན་ཁརུ་ལུ་  གནོད་ནི་ཨིན་པའི་ཁམིས་མཐུན་ག་ི 
ལོགས་གབུ་དང་འབལེ་བའ་ིསནོ་ཚུ་མེད་པའ་ིསརོ་བོན་པ་ོལུ་ཡདི་ཆསེ་འདོངས་ཚུགསཔ་
དགོ།
(༥)  འཐུས་མི་འབད་འདེམས་བས་ོའབད་མི་  མི་ངོ་དེ་  གཤམ་གསལ་ནང་གསེས་དོན་
ཚན་  ༧  པའ་ིདགོངས་དོན་དང་འཁལི་  ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་  དེ་མིན་ 
འདེམས་བས་ོའབད་བའི་ཚེས་གངས་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གནས་ཡུན་དམའ་ཤསོ་ ལོ་ངོ་ 
༣ དང་ མཐོ་ཤོས་ལོ་ངོ་ ༥ ཚུན་ ཡགི་ཚང་ག་ི འགན་ཁརུ་ འབག་དགཔོ་ཨིན་རུང་  ཧ་ེ
མའི་  འདེམས་བས་ོལུ་བརནེ་  ལོག་སེ་འདེམས་བས་ོའབད་ནིའི་  འོས་འབབ་ཁད་ཆོས་ལུ་
གནོད་པ་མེད།    
(༦) འཐུས་མི་ཅིག་གི་བོན་པ་ོལུ་ ཡགི་ཐོག་ལུ་ སན་ཞ་ུཕལུ་ཏེ་ ཡིག་ཚང་ལས་ ནམ་རང་
ཨིན་རུང་ དགངོས་ཞ་ུའབད་ཆོག། དགངོས་ཞ་ུདེ་ཡིག་ཐོག་ལུ་སན་ཞ་ུཕལུ་མི་དེ་ ངོས་ལེན་

༣༡



གུབ་པའ་ིཚསེ་གངས་ལས་  འགོ་བཙུགས་ཏེ་དང་  ཡང་ན་  དགོངས་ཞུ་འབད་ནི་ཨིན་མ་ི 
འཐུས་མི་དང་  བོན་པོ་བར་ན་  གསོ་འཆམ་བུང་པའི་ཚེས་གངས་ལས་  ཆ་གནས་འབད་
དགོ།
(༧)  དབང་འཛིན་ག་ིའཐུས་མི་གང་རུང་  བོན་པོ་གསི་འབད་  རལ་གཞངུ་ཞ་ིགཡགོ་ལན་
ཚོགས་ལས་གནང་བ་ལེན་ཐོག་ལས་  ཡིག་ཚང་ནང་ལས་བཏོན་གཏང་ཆོག།  འདི་ཡང་
འཐུས་མི་དེ་-
     (ཀ) ལོགས་གབུ་མེདཔ།
     (ཁ)   འཐུས་མིའི་འགན་ཁརུ་འབག་ནིའ་ི ཕི་གཟུགས་དང་ ཡང་ན་ ནང་སམེས་
ཀི་ལགོས་གབུ་མེདཔ།
     (ག) ཚུལ་མིན་ག་ིབ་སདོ་ནང་ གནོད་འགལེ་གང་རུང་འབད་བའི་ཉསེ་ཁམིས་ཕོག་
ཡོདཔ།
     (ང་) འཐུས་མིའ་ིའགན་ཁུར་ལུ་ གནོད་འཚེ་ཡདོ་པའ་ིདངུལ་འབེལ་དང་ ཡང་ན་ 
ལས་འབེལ་གཞན་ཡོདཔ་ ཡང་ན།
     (ཅ) ཚུལ་མིན་ཐོག་དབང་ཚད་སདོ་མི་ལུ་བརནེ་ ཡགི་ཚང་ནང་ འཕོ་མཐུད་སདོ་མི་
གིས་ མི་མང་ག་ིམཐའ་དོན་ལུ་ གནོད་འཚ་ེཡདོཔ།

༣༢



འཐུས་མི་ལུ་ འབེལ་ཡོད་གནད་དོན་སོར་ལས་ སན་གསན་འབད་ནིའ་ི འོས་ལན་ག་ོསབས་
ཅིག་བིན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་  དེ་མིན་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༧)པའ་ིཐོག་ལས་  འཐུས་མི་
གང་རུང་ རང་སོ་ཡགི་ཚང་ལས་ བཏོན་གཏང་མི་ཆོག།
(༨)  གལ་སིད་འཐུས་མི་ཅིག་ལུ་ཤ་ིརེན་དང་  དགངོས་ཞ་ུ  ཡང་ན་  བཏོན་གཏང་པའ་ི
གནད་དོན་ལུ་བརནེ་ཏེ་  དབང་འཛིན་ནང་  ས་སངོ་ཐོན་པ་ཅིན་  དོན་ཚན་དེའ་ིགོང་གསལ་
དོན་ཚན་  ༢  པ་དང་  ༤ པའི་ནང་ཁ་གསལ་ཡདོ་པའ་ིའདེམས་བསོ་ཁད་ཆོས་དང་  བ་
བའ་ིགནད་སདོ་དང་འཁལི་  ག་དེ་མགགོས་མགགོས་  འཐུས་མི་འདེམས་བས་ོའབད་དག།ོ 
དོན་མཚམས་འདི་དང་འཁིལ་ཏེ་  ས་སངོ་ཐོན་མིའི་ནང་ འཐུས་མི་ཚབ་གང་རུང་  འདེམས་
བས་ོའབད་མི་དེ་ གངོ་གསལ་ དོན་ཚན་ ༥ པའ་ིདགངོས་དོན་དང་འཁལི་ འདེམས་བས་ོ
འབད་བའི་ཚེས་གངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡགི་ཚང་ནང་ཕག་ཞུ་དག།ོ     
(༩)  འཐུས་མི་ཅིག་དང་ ཡང་ན་འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་ར་ རང་སོ་གནས་ཡུན་ཚང་རན་མི་
ལུ་བརནེ་  གསར་བས་ོའབད་དགཔོ་བངུ་པ་ཅིན་  བོན་པ་ོགིས་ཕག་ཞ་ུབའ་ིབསང་ཡདོ་པའ་ི 
འཐུས་མི་དང་ ཡང་ན་ འཐུས་མ་ིཚ་ུག་ིཡིག་ཚང་ག་ི གནས་ཡནུ་མ་ཚང་པའི་ ཉངུ་ཤོས་ཟ་
ངོ་ ༣ གི་ས་གོང་ལས་ འཐུས་མ་ིགསརཔ་ འདེམས་བས་ོའབད་ནིའ་ི ཐབས་ཤེས་ཚུ་བཏོན་
དགོ། གསར་བས་ོའབད་མི་ འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་གནས་ཡུན་ཚང་ས་ེའག་ོམི་ འཐུས་མི་དང་ 
ཡང་ན་ འཐུས་མི་ཚུ་ག་ིཡགི་ཚང་ག་ིགནས་ཡུན་ཚང་པའི་ཤུལ་ལུ་ དེ་འཕལ་ལས་ཡགི་ཚང་
ནང་ ལཱ་འབད་ནི་ འགོ་བཙུག་དག།ོ
(༡༠)  འཐུས་མི་ཚ་ུལུ་ག་ཡོན་དང་ འགལུ་འཐུས་ དེ་ལས་ འཐུས་གཞན་ཚུ་ དངུལ་རིས་

༣༣



ལན་ཁག་དང་གསོ་བསནུ་ཐོག་ལས་ བོན་པ་ོགིས་ ཐག་བཅད་གནང་ཐོག་ལས་སདོ་ཆོག།
(༡༡)  དབང་འཛནི་ག་ིམདོ་ཆནེ་དེ་  རལ་གཞངུ་ཞ་ིགཡགོ་ལན་ཚོགས་ཀི་ བསབ་བཀོད་
ཐོག་  བོན་པོ་གསི་འབད་བསསོ་དག།ོ  མདོ་ཆེན་ག་ིག་ོགནས་ཀ་ིདོན་ལུ་  མི་ངོ་ཚུ་གསི་ 
གཤམ་གསལ་ག་ི འསོ་འབབ་ཁད་ཆསོ་ཚུ་ཚང་དགོཔ་དེ་ཡང་ 
        (ཀ) མི་ངོ་དེ་ འབུག་ག་ིམི་ཁུངས་ངོ་མ་ཨིན་མི་ཅིག་དགོ།
       (ཁ) མི་ངོ་དེ་ཁད་རིག་ཅན་དག་ོཔའ་ིཁར་ བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ 
བརུད་འབེལ་བར་བརུད་ ཁམིས་ཡགི་བཟོ་ག་ ཡང་ན་  བདག་སངོ་ག་ིལས་དོན་ནང་ ཉངུ་
ཤོས་ལོ་ངོ་ ༥ གི་ཉམས་མོང་ཡདོ་མི་དགོ།   
        (ག) མདོ་ཆནེ་ག་ིའདེམས་བསོ་དོན་ལུ་  མི་ངོ་གང་རུང་ཅིག་གི་  མིང་ཐོ་མ་
བཙུགས་པའ་ི  ས་གོང་ལས་  མི་ངོ་དེ་ལུ་  མདོ་ཆེན་ག་ི ལཱ་འགན་འགབུ་ཐབས་ལུ་གནོད་
པའ་ིདངུལ་འབེལ་དང་  ཡང་ན་  ལས་དོན་གཞན་གང་རུང་  ཡང་ན་  ཁམིས་འགལ་ག་ི
གནད་དོན་གཞན་མེད་པའ་ིསརོ་  བོན་པོ་སེམས་དག་དག།ོ
        (ང་) མི་ངོ་དེ་གཞངུ་གཡགོ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་  མདོ་ཆེན་འབད་  འཛུལ་ཞགུས་
མ་འབད་བའི་ཧ་ེམར་   གཡགོ་ནང་ལས་དགངོས་ཞ་ུའབད་དགཔོ་དང་   ཡང་ན་   ལཱ་
འགན་ངོ་མའ་ིགོ་གནས་ལས་  གནས་སོར་འག་ོདག།ོ   
        (ཅ) མདོ་ཆནེ་ལུ་ཤི་རེན་དང་  དགངོས་ཞ་ུ  ཡང་ན་  བཏོན་བཏང་པའ་ིགནད་

༣༤



ལུ་བརནེ་ཏེ་  མདོ་ཆེན་ག་ིས་སོང་ཐོན་པ་ཅིན་  ག་དེ་མགགོས་མགོགས་  དོན་ཚན་འདི་གི་ 
དགོངས་དོན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ཚབ་བཙུགས་དག།ོ 
(༡༢) མདོ་ཆནེ་ག་ིཡིག་ཚང་ནང་  དུས་ཡནུ་ལོ་ངོ་ ༥ དང་ཡང་ན་  སསེ་ལོ་ ༦༥ མ་
ལང་ཚནུ་   ག་ས་མིའ་ིཐོག་   ཕག་ཞུ་དགཔོ་ཨིན་རུང་   ཧ་ེམར་   མདོ་ཆེན་འབད་ 
འདེམས་བས་ོའབད་ནི་དེ་གསི་   ཡང་བསར་འདེམས་བསོ་འབད་ནིའི་   འོས་འབབ་ཁད་
ཆོས་ལུ་གནོད་པ་མེད། དེ་འབདཝ་ད་ མ་ིངོ་གཅིག་གསི་མདོ་ཆེན་རིམ་ཐེངས་ གཉིས་ལས་
བརལ་ཏེ་འབད་མི་ཆོག།
(༡༣)  མདོ་ཆེན་འདི་ནམ་རང་ཨིན་རུང་  བོན་པོ་ལུ་ཡིག་ཐོག་ག་ི  སན་ཞ་ུཕལུ་ཐོག་ལས་ 
ཁ་ོརའ་ིཡིག་ཚང་ནང་ལས་ དགོངས་ཞུ་འབད་ཆོག།
(༡༤) མདོ་ཆེན་འདི་བོན་པ་ོགིས་འབད་ རལ་གཞངུ་ཞ་ིགཡོག་ལན་ཚོགས་ལས་ ས་གངོ་
གི་གནང་བ་ལེན་ཐོག་ལས་ ཡིག་ཚང་ལས་དགོངས་ཞུ་གཏང་ཆགོ།
དེ་ཡང་མདོ་ཆནེ་འདི་-
       (ཀ)  སརི་བཏང་ལགོས་གབུ་མེདཔ།
       (ཁ)  མདོ་ཆནེ་ག་ིའགན་ཁརུ་འབག་ནིའི་ ཕི་གཟུགས་དང་ ཡང་ན་ ནང་སམེས་
ཀི་ལགོས་གབུ་མེདཔ།

༣༥



       (ག)  ཚུལ་མིན་ག་ིབ་སདོ་ནང་ གནོད་འགལེ་གང་རུང་འབད་བའི་ ཉསེ་ཁམིས་
ཕོག་ཡདོཔ།
       (ང་)  མདོ་ཆནེ་ག་ིའགན་ཁརུ་ལུ་ གནད་འཚེ་ཡོད་པའི་དངུལ་འབལེ་དང་ ཡང་
ན་ ལས་འབེལ་གཞན་ཡོདཔ་ ཡང་ན་   
       (ཅ)  ཚུལ་མིན་ཐོག་དབང་ཚད་སདོ་མི་ལུ་བརནེ་ ཁ་ོཡགི་ཚང་ནང་ འཕོ་མཐུད་
སདོ་མི་གསི་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ གནོད་འཚ་ེཡདོཔ།  མདོ་ཆེན་ལུ་འབལེ་ཡདོ་གནད་
དོན་སརོ་ལས་ ཞ་ུབ་འབད་ནིའི་འསོ་ལན་ ག་ོསབས་ཅིག་ བིན་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ 
དོན་ཚན་འདི་གི་ཐོག་ལས་ ཡགི་ཚང་ནང་ལས་བཏོན་གཏང་མི་ཆགོ།
(༡༥)   དབང་འཛིན་ག་ིལས་དོན་དང་ ལཱ་འགན་ཚ་ུཆ་མཉམ་ཕན་ཐོགས་དང་ ཁད་རིག་
ཅན་ག་ིགབུ་འབས་འབུང་ཐབས་ལུ་  དེ་བཟུམ་མའི་  ལས་བེད་པ་དགསོ་མཁ་ོའདུག་མནོ་བ་
ཅིན་  མདོ་ཆནེ་གསི་རལ་གཞངུ་ཞ་ིགཡགོ་ལན་ཚོགས་དང་གསོ་བསནུ་ཐོག་  ལས་བདེཔ་
འདེམས་བས་ོདང་ ཡང་ན་ ག་ཁར་ལེན་ནི་ ཡང་ན་ ར་གོལ་གཏང་ཆགོ། དབང་འཛིན་གི་
ལས་བེད་པ་ཅིག་འདེམས་བས་ོའབད་ནིའི་དོན་ལུ་  མདོ་ཆནེ་གསི་བདག་སངོ་ལུ་  རབ་སོར་
ཅན་ག་ིལས་བདེ་པ་གིས་མ་ཚད་པར་  དབང་འཛནི་ལུ་  ལས་བདེ་པ་ལངམ་དག་ོཔའ་ིཁར་
བདག་སངོ་དང་དཔལ་འབརོ་ ཁིམས་དོན་ དེ་ལས་ འཕུལ་རིག་ག་ིལས་དོན་ཚ་ུནང་ འསོ་
ལན་ཁད་རིག་ཅན་ག་ིཤེས་ཚད་ཅན་དང་  ཉམས་མོང་ཅན་གི་ལས་མི་  ཤོ་སམོས་ཏོག་ཏོག་
ཡོད་མེད་བལ་དག།ོ  

༣༦



(༡༦)   མདོ་ཆེན་དང་ལས་བེད་པའ་ིའཐུས་མི་ཚུ་ལུ་  དངུལ་ཕོགས་དང་  འག་ོའགལུ་
མཐུན་རེན་ དེ་ལས་ འཐུས་གཞན་གི་རིགས་དབང་འཛིན་གསི་ དངུལ་རིས་ལན་ཁག་དང་ 
གོས་བསནུ་འབད་ཐོག་ལས་བཟོ་མི་ བཅའ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་སདོ་དག།ོ
(༡༧)   དབང་འཛནི་ག་ིལས་སའ་ིམ་དངུལ་ཚུ་  གཤམ་གསལ་ཚུ་ལས་གཏང་དགཔོ་དེ་
ཡང་:
        (ཀ) བཅའ་ཁམིས་འདི་དང་ ཡང་ན་ བཅའ་ཁིམས་གཞན་གང་རུང་གི་དགངོས་
དོན་དང་འཁིལ་ཏེ་ དབང་འཛནི་ལུ་ སོད་དག་ོཔའ་ིའཐུས་དང་ག་ཡོན་གཞན་ག་ིརིགས་དང་།
        (ཁ) དངུལ་རིས་ལན་ཁག་ལས་བིན་མི་  མ་དངུལ་ཚ།ུ
(༡༨)   གཞངུ་ག་ིཁ་ཐུག་ལས་  བཅའ་ཁིམས་འདི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་མ་ིདང་ 
འཁལི་ཏེ་ དབང་འཛིན་གསི་ འདི་ག་ིལས་དོན་དང་ འགན་ཁརུ་ཚུ་བསུབ་ཐབས་ལུ་ དབང་
འཛནི་ལུ་མ་དངུལ་ཚ་ུ  ག་དེ་དག་དག་ལངམ་ས་ེ གཏང་ཚུགསཔ་འབད་དག།ོ
དབང་འཛནི་ག་ིཞལ་འཛོམས།
༡༩.(༡)   དབང་འཛནི་གསི་དུས་མཚམས་ལུ་  ཐག་བཅད་གནང་ནི་ཨིན་པའ་ི  ཚེས་
གངས་དང་  ས་གནས་ཚུ་ནང་ ཞལ་འཛོམས་གནང་དགོཔ་ད་  དེ་ཡང་  ལོ་ངོ་གཅིག་ནང་ 
ཉུང་ཤོས་ ལན་ཐེངས་ ༤ འཚོགས་དག།ོ

༣༧



(༢)   གལ་སིད་འདི་བཟུམ་མའ་ིཞལ་འཛོམས་ནང་  གསོ་ཆོད་ལུ་ཁ་འཆམ་མ་ཚགུས་པ་
ཅིན་  ཁི་འཛིན་གིས་ རན་ཤགོ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ཐག་བཅད་དག།ོ  གལ་སདི་ཁི་འཛནི་
གིས་  དབང་འཛནི་ག་ིཞལ་འཛོམས་ཅིག་ནང་  བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ 
དམིགས་བསལ་ག་ི  ཞལ་འཛོམས་འདི་གི་དོན་ལུ་ཁ་ིའཛིན་གསི་  ངོ་ཚབ་བཏོན་གནང་མི་ 
འཐུས་མི་གསི་  གནས་སབས་ཅིག་གི་ཁ་ིའཛིན་ཐོག་  ཞལ་འཛོམས་གནང་དགོ།
དབང་འཛནི་ནང་ས་སངོ་ཐོན་མི་གིས་  ལཱ་བ་ལུ་གནོད་པ་མེདཔ།
༢༠.   དབང་འཛནི་ནང་ས་སངོ་ཐོན་མི་དང་  འཐུས་མིའི་དགསོ་མཁ་ོམ་ཚངམ་རངམ་
གཅིག་ག་ིགནད་དོན་ལུ་བརནེ་ དབང་འཛིན་གི་ ལཱ་བ་དང་ གསོ་ཆོད་ ཡང་ན་ བ་ས་ོགང་
རུང་ལུ་ གནོད་པའ་ིགངས་སུ་ བརི་འཇོག་འབད་མི་ཆགོ།
དབང་འཛནི་ག་ིསརི་བཏང་ལཱ་འགན་ག་ིབཀོད་ཁབ།
༢༡.(༡)  དོ་འགན་ཅན་ག་ིབར་དོན་དང་  བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ཚོང་སརུ་གི་  གནས་
སངས་ནང་ལུ་ བར་དོན་དང་  བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་ བར་བརུད་ཚོང་ལས་ཁང་ཚུ་ 
གོང་འཕེལ་དང་  དོན་སནི་ཅན་ག་ིལས་འབེལ་འབངུ་ཐབས་ལུ་  གཙོ་བོ་དབང་འཛིན་ག་ི 
རུན་སོང་ལགོས་གུབ་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན།  དེ་འབདཝ་ལས་བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་
འཕལུ་རགི་དང་  བར་བརུད་ཚོང་སརུ་འཐབ་མི་ཚ་ུལུ་  རང་དབང་ཅན་ག་ིའདུས་ཚགོས་ཅིག་
འབད་  ལག་ལེན་འཐབ་ནིའ་ིདོན་ལུ་  གལ་ཆ་ེབའི་རུན་སངོ་ག་ི  དབང་ཆ་ཆ་མཉམ་དབང་
འཛནི་ལུ་ཡདོ།

༣༨



(༢)   བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་འདི་ གོང་འཕེལ་མགགོས་དགས་འག་ོབའ་ི
བསང་ཡོད་མི་དང་ བར་དོན་འཕུལ་རིག་དང་ རང་འཕནི་ དེ་ལས་ བར་བརུད་ཀི་ཁབ་ཚད་
ཡར་སངེ་འག་ོབཞིན་པ་ཡདོཔ་ལས་  དབང་འཛིན་ལུ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་
རིག་དང་ བར་བརུད་ཀི་མཐུན་རེན་དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ དེ་ལས་ གཞན་ག་ཅི་འབད་
རུང་ བར་བརུད་ཀི་བཅུད་དོན་ཚུ་དང་འབལེ་བའི་ བཅའ་ཁིམས་ བཅའ་ཡགི་དང་སིག་གཞ་ི
ཚུ་  ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དབང་ཆ་སདོཔ་མ་ཚད་ ལག་པར་དུ་  དབང་འཛནི་ག་ིརུན་སོངས་
ལཱ་འགན་ གཤམ་གསལ་ལར་ཨིན།
       (ཀ)  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་མཐུན་རེན།
       (ཁ)  བར་དོན་དང་བརུད་འདེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག།
       (ག)  འོད་གཟུགས་འཛིན་སངོ་དང་  རང་བསགས་བརུད་འབལེ་དང་།
       (ང་)  བརདོ་དོན་དང་བར་བརུད།
(༣)    མདོ་ཆེན་འདི་དབང་འཛིན་ག་ིབཀོད་ཁབ་གཙོ་འཛིན་དང་  ཁིམས་འབལེ་ངོ་ཚབ་
ཅིག་ཨིན་པའ་ིཁར་  ཡོངས་ཁབ་ལ་རགོ་དང་  ལམ་སོན་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་ཡདོཔ་ལས་ 
དབང་འཛནི་ག་ི  ཞལ་འཛོམས་དང་  སན་གསན་ཚ་ུག་ིའག་ོའཁདི་འབད་དགཔོ་མ་ཚད་ 
བཅའ་ཁམིས་འདི་དང་ བཅའ་ཁམིས་གཞན་ག་ིདགོངས་དོན་ ལར་དུ་  དབང་འཛིན་ལུ་སོད་
དེ་ཡདོ་པའ་ི དབང་ཚད་དང་  ལཱ་འགན་ཚུ་རུན་སངོ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་དག།ོ

༣༩



དབང་འཛནི་ག་ིདོན་ལུ་ རནུ་སངོ་ལམ་སནོ་ག་ིགཞ་ིར།
༢༢་  དབང་འཛནི་གསི་ རང་ག་ིལས་དོན་དང་ འགན་ཁུར་ཚ་ུ ལག་ལེན་འཐབ་པའ་ིསབས་
སུ་ གཤམ་གསལ་ རུན་སངོ་གཞ་ིར་ཚ་ུགསི་ལམ་སནོ་འབད་དགཔོ་:
     (ཀ) རལ་ཁབ་ཀི་མཐའ་དབསུ་མེད་པའ་ི ས་གནས་དང་ ལག་པར་དུ་ གོང་གསེབ་
དང་  མཐའ་ཟུར་གི་ས་གནས་ཚ་ུནང་  བར་དོན་དང་  བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་  ཞབས་
ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚ་ུ གོང་ཚད་འསོ་ལན་གི་ཐོག་ལས་ ཡངོས་ས་ུཁབ་ཐབས།
     (ཁ)  མི་སརེ་ཚ་ུལུ་  དབང་ཆ་སདོ་ནི་དང་ དཔལ་འབརོ་དང་ ལམ་སལོ་  གོང་
འཕལེ་ག་ིདོན་ལུ་ བར་དོན་གི་མཐུན་རེན་ལུ་ ཐོབ་སདོ་ཡར་དག་བཟོ་ནི།
     (ག) བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་གི་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚ་ུ རུ་སསུ་
ཅན་དང་  གང་མང་  འད་མིན་ས་ཚོགས་  དེ་ལས་  གདམ་ཁ་ཡོདཔ་འབད་གངོ་འཕེལ་
གཏང་ནི།
     (ང) བར་དོན་འཕུལ་རིག་དང་ རང་འཕིན་ དེ་ལས་ བར་བརདུ་གཅིག་བསསུ་འབད་
ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་ བར་བརུད་ཀི་ཞབས་
ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ག་ིདོན་ལུ་  དེང་སང་རིག་གསར་དང་  ཕན་ཐོགས་ཅན་ག་ི  བར་དོན་དང་ 
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་ཚུ་ གཞ་ིབཙུགས་འབད་ནི།
     (ཅ) བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་དོན་ཚན་དེ་ དོ་འགན་ཅན་ག་ི གནས་

༤༠



སངས་ཐོག་  གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་  གཅིག་བསསུ་གནས་སངས་ལུ་བརནེ་ཏེ་  ཚངོ་འབེལ་
གི་ཁབ་ཚད་དེ་ འོས་ལན་ག་ིཐོག་ལས་ རུན་སངོ་འབད་ནི།
     (ཆ) ཆོག་ཐམ་གསརཔ་ལེན་མ་ི ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་རུང་ ལེན་ཆགོཔ་སེ་བཞག་ནིའི་
སིད་བུས་ཨིན་རུང་  དམིགས་བསལ་ག་ི  དཀའ་ངལ་  དཔརེ་ན་  འོད་གཟུགས་ལ་སགོས་
པའ་ིཐོན་སདེ་ ཚད་ཅིག་ལས་བརལ་ཏེ་ མེད་མི་ཚ་ུདང་བསནུ་དགོ།
     (ཇ) ཆོག་ཐམ་སདོ་ཐངས་ཀ་ི འོས་འབབ་ཁད་ཆོས་ཚུ་ དངས་གསལ་ག་ིཐོག་ལས་ 
མི་མང་གསི་ ཧ་གོཝ་ས་ེབཟོ་ཐབས།
     (ཉ)  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རནེ་དང་ བར་དོན་དང་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་  དེ་ལས་ བར་བརུད་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ས་
ཚོགས་ནང་ འད་མཉམ་དང་ ཉ་ེརིང་མེད་པའ་ི ནང་འཁདོ་ཀི་ སལེ་མཐུད་ཡར་དག་བཏང་
ནི།
     (ཏ) འཕལུ་རིག་གསརཔ་འགོ་བཙུག་ནི་དང་ བར་དོན་དང་ བརུད་འབེལ་འཕུལ་
རིག་ག་ིམཐུན་རེན་དང་ བར་བརུད་ཀ་ི ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཚུ་ནང་ སརེ་སའེ་ིམ་ར་བཙུག་
བཅུག་ནི་ལུ་ དང་འདོད་བསདེ་ཐབས།
     (ཐ) བཅའ་ཁམིས་འདི་ འགོ་བཙུགས་པའ་ིཉནིམ་ལས་འག་ོབཟུང་སེ་ ད་ལ་ོལག་
ལེན་ཐོག་ཡདོ་མི་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་སབུ་མི་བརིས་ཏེ་ ཆ་མཉམ་གིས་ ཚོང་མགནོ་པའ་ི 
རེ་འདོད་འགབུ་ཐབས་ལུ་ གཞ་ིརའ་ིགནས་རིམ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས།

༤༡



     (ད)  སརེ་ས་ེལུ་  དོན་མེད་རུན་སོང་ག་ི  འགན་ཁརུ་ཐེབས་  ཕོག་ནི་མེདཔ་བཟོ་
ཐབས།
     (ན) འབགུ་གི་ཉནེ་སངུ་དང་ རལ་ཡངོས་བཙན་ཐབས་ དེ་ལས་ དཔལ་འབརོ་དང་ 
མི་སའེ་ིལམ་སལོ་གི་མཐའ་དོན་ཚུ་ སུང་སབོ་ཧལི་པརོ་འབད་ནི།
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་དང་འབེལ་བའི་ལས་དོན།
༢༣་ དོན་ཚན་འདི་དང་ འབལེ་ཡདོ་དབང་འཛནི་ག་ི ལས་དོན་དེ་ཡང་:
       (ཀ) བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་གི་ མཐུན་རེན་བིན་མི་ ཆ་མཉམ་ལུ་ 
དགོས་འདོད་ཚུ་ ག་དེ་ཉངུ་ཉངུ་གི་ཐོག་ རུན་སངོ་འཐབ་ནི།
    (ཁ)  འབགུ་ལུ་འོས་ལན་གི་ཐོག་ལས་  དོ་འགན་ཅན་དང་  ནུས་ཤུགས་ཁད་དུ་
འཕགས་པའ་ི བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ག་ི ཚོང་འབེལ་དང་ལནམ་བཟོ་ནི།

    (ག) ཡོངས་ཁབ་བརུདའབལེ་མཐུན་རེན་ ཡོདཔ་བཟོ་ནི།
       (ང) བར་དོན་དང་ བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི མཐུན་རནེ་བནི་མི་ཚུ་ག་ི དཔལ་
འབརོ་འཕོད་བསནེ་ཅན་བཟོ་ཐོག་ལས་  འབུག་ལུ་བར་དོན་དང་  བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་
གི་མཐུན་རེན་ གངོ་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་།
      (ཅ)  བར་དོན་དང་  བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རེན་ས་ེཚན་ནང་  མ་ར་ 

༤༢



འཛགུས་སདོ་འབད་ནི་དང་  གསར་ཐོན་ག་ིའཕུལ་རིག་སེལ་ནི་ལུ་  བར་དོན་འབད་ནི་ཚུ་
ཨིན།
བར་དོན་དང་ བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་དང་འབེལ་བའ་ིལས་དོན།
༢༤་ དོན་ཚན་འདི་དང་ འབལེ་ཡོད་དབང་འཛནི་ག་ི ལས་དོན་དེ་ཡང་:
     (ཀ) བར་དོན་དང་ བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ ཆ་
མཉམ་ལུ་དགསོ་འདོད་ཚུ་ ག་དེ་ཉངུ་ཉུང་ག་ིཐོག་རུན་སངོ་འབད་ནི།
   (ཁ)  འབགུ་ལུ་  འོས་ལན་ག་ིཐོག་ལས་  དོ་འགན་ཅན་དང་  ནུས་ཤུགས་ཁད་དུ་
འཕགས་པའ་ི བར་དོན་དང་ བརུད་འབེལ་འཕལུ་རགི་ཚོང་འབེལ་གི་ག་ོསབས་བཟོ་ནི།
     (ག) བར་དོན་དང་ བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ ཆ་
མཉམ་ལུ་  གངོ་ཚད་འོས་ལན་ག་ིཐོག་ལས་  ཡངོས་ཁབ་བརུད་འབལེ་མཐུན་རེན་ཡོདཔ་
བཟོ་ནི།
     (ང) བར་དོན་དང་ བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི མཐུན་རེན་བིན་མི་ཚུ་གི་ དཔལ་
འབརོ་འཕདོ་བསེན་ཅན་བཟོ་ཐོག་ལས་  འབགུ་ལུ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་
གི་ མཐུན་རེན་གངོ་འཕལེ་གཏང་ནི་དང་།
     (ཅ) བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ཞབས་ཏོག་ ལཱ་གཡགོ་ས་ེཚན་ནང་ མ་

༤༣



ར་འཛགུས་སོད་འབད་ནི་དང་  གསར་ཐོན་ག་ིའཕུལ་རིག་སལེ་ནི་ལུ་  དང་འདོད་བསདེ་
བཅུག་ནི།
     (ཆ) བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ག་ི གངོ་ཚད་
དང་  རུ་སསུ་  དེ་ལས་  བརུད་འབལེ་ས་ཚོགས་ག་ཅི་ཐད་ལས་རང་འབད་རུང་  ཚོང་
མགོནཔ་དང་ ཉོ་འདེན་འབད་མི་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་པ་གཞན་མི་ག་ར་གིས་ དབང་པ་ོལུ་ 
ཐོ་ཕོག་མི་ མི་རན་ཤསོ་ཚུའ་ིམཐའ་དོན་ལུ་ སངུ་སབོ་འབད་དགོ།
    (ཇ)  བར་བརུད་བརིས་པའ་ིམ་ིམང་བར་དོན་དང་  བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་ 
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ཚུ་ལས་  གོང་ཚད་བཀོད་ནི་དང་  རིས་བཙུག་ནི་  དེ་ལས་ 
སརི་བཏང་ག་ི མ་བནི་པའ་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚ་ུབར་དོན་དང་ བར་བརུད་ཀི་ཞབས་ཏོག་
སདོ་མི་དང་  བནི་མི་ཚུ་ལུ་  བསར་བཅོས་དང་  རུན་སངོ་ཚུ་  ཚུལ་མཐུན་འབད་མ་ཚུགས་
པའ་ི ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་ཚ་ུལུ་ དབ་ེཞབི་འབད་ནི་དང་ ག་ཏེ་ཁག་ཆེ་སར་ དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐབས་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།
འོད་གཟུགས་དང་ རང་བསགས་བརུད་འབལེ་དང་འབེལ་བའ་ིལས་དོན།
༢༥་  ཐོན་ཁངུས་ཚད་གཅིག་ལས་མེད་པའ་ི  འདོ་གཟུགས་དེ་  དོན་སནི་ཅན་ག་ིཐོག་ལས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ ཡར་དག་གཏང་ནིའ་ིདོན་ལུ་ དབང་འཛིན་གིས་:
     (ཀ) འབགུ་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ས་ཚིགས་ཆ་མཉམ་གསི་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་  རང་བསགས་ཀ་ིས་རབས་དང་  བརུད་འབལེ་བར་རགས་ཚུ་  ཐོ་

༤༤



བཀདོ་འབད་ནི་ཚུ་དང་  ཆོག་ཐམ་སོད་ནི་  ཡང་ན་  འབུག་ལུ་  ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡདོ་པའ་ི 
གུ་ཆེན་དང་  གནམ་ག་ུ  གུ་གཟིངས་ཡང་ན་  ཆུའ་ིཁར་ཆགས་མིའི་རིགས་དང་  ཡང་ན་
འཕརུ་འགུལ་འབད་མི་འཕལུ་གསར་ག་ིརིགས་དང་  ཡང་ན་  གནམ་སངོ་འཕལུ་ཆས་ཚུ་
བརསི་པའི་  རང་བསགས་ཀི་ས་རབས་འདོ་གཟུགས་ཚུ་  ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ ལ་རགོ་
དང་ རུན་སངོ་ དེ་ལས་ འཛིན་སངོ་འབད་ནི་དང་ འཆར་གཞ་ིབརམ་ནི།
     (ཁ)  རལ་སའི་ིགན་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་  ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་  རང་
བསགས་ཀ་ིས་རབས་བིན་ཐངས་ཀ་ི  འཛནི་སོང་ཐབས་རིག་ཚུ་  འཆར་གཞ་ིབརམ་ནི་དང་ 
ལག་ལེན་གཏན་འབབེས་འབད་ནི།
     (ག)  བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་གི་མཐུན་རེན་དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་
གཡགོ་ དེ་ལས་ བར་བརདུ་ཀ་ི ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚུ་ བིན་ཐབས་ལུ་ ཉེ་བར་མཁ་ོབའ་ི 
རང་བསགས་ཀ་ིའདོ་གཟུགས་དེ་ ཕན་ཐོགས་དང་ དོན་སནི་ཅན་གི་ལག་ལེན་ གངོ་འཕེལ་
དང་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི།
     (ང)  བཅའ་ཡགི་ག་ི  དགངོས་དོན་ལར་ དགོས་མཁ་ོཐོན་ཚ་ེ  རལ་ཡོངས་རང་
བསགས་བརུད་འབལེ་ག་ི  འཕུལ་ལས་གནས་ཚད་གཞ་ིའཛུགས་འབད་ནི་དང་  དེ་ཚུ་ལུ་ 
གནས་ཐབས་བལ་ནི་དང་།
     (ཅ) བར་དཀགོས་ཚུ་ལུ་ དབེ་ཞབི་འབད་ནི་དང་ སགི་ཆ་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ ཆོག་ཐམ་
འཆང་མི་ཚུ་ལུ་  རང་བསགས་ཀ་ིས་རབས་ཚ་ུ  གཞན་གསི་ལག་ལེན་འཐབ་ཆགོ་པའི་ 

༤༥



དབང་ཆ་ཡདོ་པའ་ིསརོ་ལས་ ནན་བསུལ་འབད་ནི།
བརདོ་དོན་དང་ བར་བརུད་དང་འབལེ་བའི་ལས་དོན།
༢༦་(༡)  བར་དོན་དང་  བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་དང་  བར་བརུད་
ཀི་  ནང་གི་བརོད་དོན་ཚུ་  རནུ་སངོ་འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་  དབང་འཛིན་གསི་  ལན་ཁག་དང་ 
གཞངུ་གི་ངོ་ཚབ་ལས་ས་ེཚུ་གསི་  བརམས་ཏེ་ཡདོ་པའ་ི  འབེལ་ཡདོ་བཅའ་ཁིམས་དང་ 
སགི་གཞི་  སདི་བསུ་ དེ་ལས་ ལམ་སནོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དག།ོ གནད་དོན་འདི་ག་ིདོན་
ལུ་ དབང་འཛིན་གསི་ རང་ག་ིའདོད་ཕོགས་དང་ ཡང་ན་ མ་ིམང་དང་ ཡང་ན་ སརེ་སའེི་
མི་ངོ་ཅིག་གསི་ ཉགོས་བཤད་བཀོད་མི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཆོག།
(༢)  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་དང་  ཡང་ན་  བར་བརུད་ཀི་ 
སརི་བཏང་བརོད་དོན་དང་ མ་འགལ་བར་ དབང་འཛནི་གསི་:
     (ཀ) བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་ བར་བརུད་མཐུན་རེན་དང་ ཞབས་
ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚ་ུ ག་དེ་དག་དག་འབུག་གི་མི་ཁངུས་ཚུ་གསི་ བདག་བཟུང་དང་ཚད་འཛིན་
འབད་ཚགུསཔ་བཟོ་དག།ོ
     (ཁ) དོ་འགན་ཅན་ག་ིཚུལ་མིན་ལག་ལེན་དང་ དབང་ཆ་རང་འཛིན་བཀག་ཐབས་ལུ་ 
བར་བརུད་ཀི་ཕན་ཚུན་དབང་བཟུང་ལུ་ ཉརེ་མཁོ་བཀག་ཆ་ འབད་དགོ།
    (ག)  ཚོགས་རན་བཙགས་འཐུའི་དུས་ཚདོ་ལུ་ བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་

༤༦



རིག་ག་ི  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་དང་  བར་བརུད་ཀི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་པ་ཆ་མཉམ་གིས་ 
སིད་དོན་ཚགོས་པ་དང་  སདི་དོན་མཁན་ཚ་ུལུ་  ཉ་ེརིང་མ་ཕ་ེབར་  འད་མཉམ་ཐོག་ལས་ 
དགོས་མཁ་ོདང་འཁལི་ཏེ་ མཐུན་རེན་ཚུ་སདོ་དག།ོ
      (ང) གནས་ཚུལ་འབ་ིརམོ་པའ་ི བ་ས་ོའཐབ་ཐངས་ཀ་ིཁམིས་ལུགས་དང་ ལས་
རིམ་དང་  གསལ་བསགས་ཀི་གནས་ཚད་དང་འབེལ་བའ་ི  ལག་ལེན་ལག་དེབ་ཚ་ུབཟོ་ནི་
དང་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་དང་  བར་བརུད་ཀི་
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཚུ་ འདི་བཟུམ་མའི་ཁིམས་ཚུ་དང་ འཁལི་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ།
      (ཅ) ཇོ་བདག་དང་ བར་འབེལ་གཞན་ཚུ་ལས་ རོམ་སགི་འག་ོདཔོན་དང་ གནས་
ཚུལ་བས་ུལེན་མཁན་གཞན་ཚུ་ག་ི རང་དབང་ཡར་དག་བཟོ་ནིའ་ི དམིགས་གཏད་ཀ་ིཐབས་
ལམ་ཚ་ུ བསར་ཞབི་ཐོག་བཞག་ནི་དང་ སེམས་ཤགུས་བསདེ་དག།ོ
      (ཆ)  མི་མང་ལུ་  གསལ་སནོ་འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་  དམིགས་གཏད་ཅན་ག་ིགགོ་
བརན་བརོད་དོན་ཚུ་ འབུག་ནང་འཁདོ་དང་ ཕི་ཁར་ བཟོ་བསནུ་འབད་རུང་འད་ འབུག་གི་
མི་ས་ེདང་  ལམ་སལོ་  དེ་ལས་  འབུག་མིའ་ིབརི་ཁངུས་གཞན་ཚ་ུལུ་  ཐོ་མ་ཕོགཔ་བཟོ་
དགོཔ་དང་།
      (ཇ) སརི་བཏང་མི་མང་དང་ ལག་པར་དུ་ གནོད་ཉནེ་ཆེ་བའ་ི མ་ིའབོར་ག་ིས་ེཚན་ 
དཔེར་ན་ ཨ་ལོ་དང་ ན་གཞནོ་ཚུ་ གགོ་བརན་ཚུ་ནང་ཐོན་མི་ཚ་ུ ཚུལ་མཐུན་མིན་པའ་ི རུད་
བསལུ་ངན་པ་  དཔརེ་ན་  ཚད་ལས་བརལ་བའ་ི  གནོད་པའམ་རུབ་སདོ་དང་  འདོད་སདོ་ 

༤༧



ས་ོརས་ལག་ལེན་དང་ རལ་སངུས་རདེ་རིགས་ལ་སོགས་པའ་ི རུད་བསལུ་ངན་པ་ཚ་ུལས་ 
སུང་སབོ་འབད་ནི།
དབང་འཛནི་ག་ིའགན་ཁརུ་དང་ དབང་ཆ།
༢༧་(༡)  དུས་མཚམས་ལུ་  འབགུ་ནང་འཁདོ་དང་  འབགུ་ག་ིཕི་ཁ་ལུ་  བར་དོན་དང་ 
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་དང་ བར་བརདུ་དང་ འབལེ་བའི་ལས་ས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་
ལུ་ དུས་རུན་དུ་ བསར་ཞིབ་འབད་ནི་དེ་ དབང་འཛནི་ག་ིའགན་ཁརུ་ཨིན།
(༢)  གལ་གནད་དང་བསནུ་ཏེ་  གཞངུ་ག་ིབཀོད་ར་ལར་དུ་  དབང་འཛནི་གསི་  རང་ག་ི
ལས་དོན་  གཞུང་ལུ་གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཚུ་ག་ིསརོ་ལས་  བསབ་སནོ་ཞ་ུནི་ཚ་ུབརིས་
པའ་ི ལག་ལེན་དང་འབལེ་བའི་ བར་དོན་དང་ བསབ་བཀདོ་ཞ་ུདགོཔ་ཚུ་  དབང་འཛིན་གི་
འགན་ཁརུ་ཨིན་མི་དེ་ཡང་:
       (ཀ) བར་དོན་དང་ བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་དང་ བར་བརུད་ཀི་སདི་བསུ།
     (ཁ)  བར་དོན་དང་  བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་དང་  བར་བརུད་དང་འབལེ་བའི་
གནད་དོན་ཚུ་  རལ་ས་ིདང་  ལུང་ཕོགས་  དེ་ལས་  རལ་ཡངོས་ཀ་ིགནས་རིམ་ནང་ལུ་ 
འབགུ་ག་ིགནས་ཚད་དང་སིད་བུས་ཚུ།
     (ག)  ནང་འཁདོ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའ་ི བར་དོན་དང་ བརུད་འབེལ་འཕལུ་
རིག་ལམ་ལུགས་དང་ རུན་ལམ་ ཅ་ཆས་ དེ་ལས་བརུད་འཕནི་ག་ི ཨང་རགས་ཚུ་ ཕན་

༤༨



ནུས་ཅན་ཐོག་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚ་ུག་ི གནས་ཚད་ཅན་ག་ི འཕལུ་རིག་དང་ འོད་ལན་གི་
བཅའ་ཡགི་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།
(༣)  བཅའ་ཁམིས་འདི་གི་ཐོག་དབང་འཛནི་གི་བ་ས་ོདང་  འགན་ཁརུ་ཡང་ན་  དེ་དང་
འབལེ་བའ་ིགནད་དོན་  ཡང་ན་  དེ་ག་ིལཱ་འགན་ལས་བརནེ་པའ་ིའགན་ཁརུ་ཚུ་  དོན་སནི་
ཅན་ག་ིཐོག་ འགུབ་ཐབས་ལུ་ དབང་འཛིན་ལུ་ དགསོ་མཁ་ོདང་ ཁ་ེཕན་ཅན་ ཡང་ན་ བ་
སབས་བདེ་བའི་གནད་དོན་གང་རུང་  འབད་ནི་དབང་ཆ་ཚུ་ཡོད།  དབང་འཛིན་ལུ་  བཅའ་
ཁིམས་འདི་ག་ི དགངོས་དོན་ལར་ རང་ལུ་འགན་ཁརུ་ཕོག་སེ་ཡདོ་པའ་ི བ་ས་ོཚུ་  གཤམ་
གསལ་གནད་དོན་ཚ་ུག་ིདོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ :
     (ཀ) འབགུ་ལུ་ བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ག་ི མཐུན་རེན་དང་ བར་
དོན་དང་ བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་དང་  བར་བརདུ་ཀ་ི  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་དང་འབལེ་
བའ་ི  ཚོང་འབལེ་གི་ལས་ས་ཚུ་ནང་  བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ཡདོ་པའ་ི  མི་ངོ་ཚུ་ག་ིབར་ན་ 
དོན་སནི་ཅན་ག་ི དོ་འགན་རུན་སོང་དང་ གངོ་འཕལེ་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ དེ་བཟུམ་མའ་ི མི་
ངོ་ཚ་ུག་ི ཁ་ེཕན་དང་ དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི།
     (ཁ) ཚོང་འབེལ་དབང་ཆ་ལུ་ གནོད་པའ་ི སོ་སདོ་དང་ བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་
འཕལུ་རིག་དང་ བར་བརུད་ལས་སའེ་ིབར་ན་ འགལ་གནད་ཅན་ག་ི དོ་འགན་སདོ་ལམ་ཚ་ུ 
བཀག་ཐབས་འབད་ནི་དང་ མཇུག་བས་ུགཏང་ནི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ནི།
    (ག)  ཆོག་ཐམ་སདོ་ནི་དེ་གིས་ དོ་འགན་མེདཔ་བཟོ་ནི་དང་ ཡང་ན་ དོ་འགན་མར་

༤༩



ཕབ་  ཡང་ན་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་གཅིག་དང་གཅིག་ལས་  ལག་མི་ཚུ་གིས་ 
དབང་ཤུགས་བཙོང་ས་ེ  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་གཞན་  ཡང་ན་  ཚོང་མགནོཔ་ཚུ་ལུ་ 
གནོད་སནོ་འབངུ་ནི་མེདཔ་བཟོ་ནི།
     (ང) དངུལ་འབེལ་དང་འཕལུ་རིག་གི་ ལས་འབེལ་དང་ ཕན་ཚནུ་སལེ་མཐུད་དང་ 
མཐུན་རནེ་མཉམ་འབེལ་བའ་ིསབས་ཀི་  ཉགོས་འཛངི་སལེ་ཐབས་བརིས་ཏེ་  བར་དོན་དང་ 
བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རེན་བནི་མ་ིདང་  ཡང་ན་  བར་དོན་དང་  བརུད་འབལེ་
འཕལུ་རིག་ག་ི  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་ཚ་ུག་ིབར་ན་  ཕན་ཚནུ་སལེ་མཐུད་དང་ 
མཐུན་རནེ་མཉམ་སདོ་རུན་སངོ་འབད་ནི།
     (ཅ) ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དང་ གནང་བ་ཡདོ་མི་ དེ་ལས་ རང་བསགས་མཁ་ོཆས་
དང་  ཡང་ན་  འཕུལ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་གཞན་ཚུ་གིས་  ཁབ་ལེན་གགོ་རོ་འོད་
ཤུགས་དང་ འོད་རངུ་ཚུ་བརིས་ཏེ་ ཅ་ཆས་དང་ འཕུལ་རིག་ག་ིགནས་ཚད་ མཐའ་འཁརོ་
གནས་སངས་ཀ་ིའཕོད་བསནེ་ དེ་ལས་ཉེན་སངུ་ག་ིགནས་ཚད་ཚ་ུ འབེལ་ཡདོ་རལ་ས་ིདང་ 
ལུང་ཕགོས་ཡང་ན་  རལ་ཡོངས་ལས་ཚོགས་ཀསི་  གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་མི་  དགསོ་
མཁ་ོཚུ་ལུ་གནས་ཐབས་འབད་ནི།
     (ཆ)  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་ཚུ་གིས་ གཞངུ་གསི་འཛུལ་ཞགུས་འབད་ཡདོ་
པའ་ི རལ་ས་ིདང་ ཡང་ན་ འགན་འཁི་གཞན་ལུ་ གནས་ཐབས་འབད་ནི།
     (ཇ)  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དང་ གནང་བ་ཡདོ་མི་ཚ་ུགསི་  རང་སོ་འགན་འཁ་ིཚ་ུ 

༥༠



འོས་མེད་ཀ་ིཐོག་ལས་ཕསི་ཏེ་ལུས་ནི་དང་ བར་རེན་ཚུ་ མེད་ཐབས་འབད་ནི།
     (ཉ)  མི་མང་གི་བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ལམ་ལུགས་སབུ་མི་དང་ 
བར་བརུད་ཞབས་ཏོག་སབུ་མི་ཚུ་གསི་  རིས་འཛནི་ག་ིལམ་ལུགས་  ཚུལ་མཐུན་རུན་སངོ་
འབད་བཅུག་ནི།
     (ཏ) ཡོངས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་ག་ི འཆར་གཞ་ིགཞ་ིའཛགུས་དང་ ཡང་ན་ ཆ་འཇོག་ 
དེ་ལས་  དེ་བཞནི་ག་ིཡོངས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་ལུ་  དངུལ་བིན་ནིའ་ིདོན་ལུ་  ཡངོས་ཁབ་
ཞབས་ཏོག་ག་ིམ་དངུལ་ཅིག་གཞ་ིའཛགུས་དང་  འཛནི་སངོ་འཐབ་ས་ེ  ཡོངས་ཁབ་ཞབས་
ཏོག་ལཱ་གཡོག་སབུ་མི་འབད་ འསོ་འབབ་ལན་པའི་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་འབད་ འགན་སོད་
འབད་ནི།
     (ཐ)  བཅའ་ཁམིས་འདི་ནང་ ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡདོ་མི་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཆོག་ཐམ་
དང་ ལག་ཁརེ་གནང་བའི་ཡིག་ཆུང་  (ག་ཅི་དགོ་མི་དེ་)ཚུ་སདོ་ཞནིམ་ལས་ བར་དོན་དང་ 
བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རེན་དང་  བར་དོན་དང་  བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་ཞབས་
ཏོག་ལཱ་གཡོག་ དེ་ལས་བར་བརུད་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ རུན་སངོ་འབད་ནི་དང་ དགསོ་
མཁ་ོདང་འཁལི་ཏེ་  ཆོག་ཐམ་གི་  ཁ་ཚིག་ལམ་ལུགས་ཚུ་  གཏན་འབེབས་བཟོ་ནི་དང་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ ག་མཐུས་(འོད་གཟུགས་ལག་ལེན་ག་ིག་མཐུས་བརིས་ཏེ་)ཚུ་
གཏན་འབབེས་བཟོ་ནི།
     (ད) དབང་འཛིན་གསི་བར་དོན་དང་ བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་བར་བརདུ་ལས་ས་

༥༡



དང་འབལེ་བའ་ི རུན་སངོ་ག་ིལས་ས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་རོགས་མི་ ཟད་འག་ོཚ་ུ ལོག་ཐོབ་ཐབས་
འབད་དགོ   དེ་འབདཝ་ད་  དབང་འཛིན་གིས་  དེ་བཟུམ་མའི་  ག་མཐུས་(ཆོག་ཐམ་གི་
འཐུས་བརིས་ཏེ་)  བཀལ་ནི་དེ་ཡང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་མི་ དགསོ་དོན་དེ་ལུ་ འསོ་
ལན་ག་ིཐོག་ལས་ བཀལ་དགཔོ།
     (ན)  བཅའ་ཁམིསའདི་དང་འཁིལ་ཏེ་བཀལ་མི་ ཆོག་ཐམ་ག་ི འཐུས་བརསི་པའ་ི 
འཐུས་ཆ་མཉམ་དང་ ག་འཐུས་གཞན་ག་ིརགིས་ཚ་ུ བས་ུལེན་འབད་ནི།
     (པ) བཅའ་ཁམིས་འདི་གི་ཐོག་ཕན་ནུས་ཅན་ག་ི རུན་སངོ་ག་ིདོན་ལུ་ བར་དོན་དང་ 
བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི  མཐུན་རེན་དང་  བར་དོན་དང་  བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚ་ུདང་  བར་བརུད་ཀི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་དང་  རང་བསགས་
བརདུ་འབེལ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚུ་  དབ་ེབ་ཕེ་ནིའི་དོན་ལུ་  བཅའ་ཁིམས་འདི་དང་
འཁལི་ཏེ་ སདོ་མི་ཆགོ་ཐམ་ག་ི དབེ་ས་ེཚ་ུགཏན་འབབེས་བཟོ་དགོ།
     (ཕ)  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ 
འཆར་གཞི་བརམ་ནི་དང་ བདག་སོང་འཛིན་སངོ་ དེ་ལས་ ཨང་རགས་སདོ་ནི།
     (བ)  བཅའ་ཁམིས་འདི་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའ་ི  བར་དོན་དང་  བརུད་
འབལེ་འཕུལ་རིག་དང་ བར་བརུད་སདི་འབལེ་ དམིགས་ཡལུ་ཚ་ུདང་ རུན་སོང་ལམ་སནོ་
གི་གཞ་ིར་ཚ་ུ སེམས་ཁར་བཞག་ཐོག་ལས་ འསོ་འབབ་ཅན་གི་ སདོ་འཐུས་དང་ ཆོག་ཐམ་
སདོ་ཡོད་པའ་ི ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚུ་ག་ིདོན་ལུ་ གངོ་ཚད་གཏན་འབབེས་འབད་ནི།

༥༢



     (མ) ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)་དང་ བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་དང་  བར་བརུད་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་གཞན་ག་ིཐོག་ལས་  གནོད་
ཅན་དང་  ཁམིས་འགལ་ག་ི  བཅུད་དོན་ཚུ་  རུན་སངོ་དང་  ཡང་ན་  མར་ཕབ་འབད་ནིའི་
ཐབས་ཤསེ་སནོ་ནི།
     (ཙ) བཅའ་ཁམིས་འདི་དང་འཁིལ་ཏེ་ དབང་འཛིན་གསི་ རང་ལུ་ཕོག་པའ་ི འགན་
ཁརུ་དང་ ལས་དོན་ དེ་ལས་ དབང་ཆ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའ་ི ལས་འབལེ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ 
དེ་ཚའིུ་སརོ་ལས་ དབང་འཛིན་ལུ་ གསོ་སནོ་བནི་མི་འབད་ དགསོ་མཁ་ོའདུག་མནོ་བ་ཅིན་ 
གོས་སོན་ལས་ཚགོས་ཅིག་ གཞ་ིའཛུགས་འབད་ནི།
    (ཚ)  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་དང་  བར་བརུད་ལས་ས་ེགསི་  གཞ་ི
བཀདོ་དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་རུན་སངོ་ལུ་གནོད་པའ་ི  འཕུལ་རིག་དང་འབལེ་བའི་
གནད་དོན་དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བནི་མི་ཚའིུ་  ནང་འཁདོ་ཀི་ཉོགས་འཛིང་  དེ་ལས་ 
མཐུན་རནེ་སདོ་མི་ཚ་ུལས་  ལོད་མི་ཉོགས་བཤད་དང་  གནད་དོན་གཞན་དང་འབལེ་བའི་ 
དཀའ་ངལ་ཚ་ུསལེ་ཐབས་ལུ་བདག་སངོ་དང་  སན་གསན་ལམ་ལུགས་  འགོ་འདེན་འཐབ་
ནི།
     (ཛ) བར་དོན་དང་ བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་དང་ བར་བརུད་ལས་ས་ེ ལག་པར་དུ་ 
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་  མི་མང་བར་དོན་དང་  བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་  ལམ་
ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་  ཡང་ན་  མི་མང་བར་དོན་དང་  བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་
དང་  བར་བརུད་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་ནིའ་ིདོན་ལུ་  ལམ་སནོ་བསར་སདོ་དང་  ལག་

༥༣



ལེན་ལག་དེབ་ཚ་ུ སོད་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
     (ཝ) འབགུ་ནང་འཁདོ་ལུ་ བཟོ་བཟོཝ་དང་ ཡང་ན་ རལ་ཁབ་ཀི་ཕི་ཁ་ལས་ ནང་
འདེན་འབད་བའ་ིགགོ་བརན་གང་རུང་ འབུག་ནང་འཁདོ་ཀི་མི་མང་ལུ་ ལམ་སནོ་ནིའ་ིདོན་
ལས་ཨིན་མི་གགོ་བརན་ཆ་མཉམ་ར་ བལ་ཞབི་འབད་ནི་དང་ དབ་ེབ་ཕེ་ནི་ ངོ་སརོ་འབད་ནི།
     (ཞ) འབགུ་ནང་འཁདོ་ཀི་མི་མང་ལུ་ སོན་ནི་ཨིན་པའི་ གགོ་བརན་བཟོ་མི་ཆ་མཉམ་
གི་ བཟོ་བསནུ་པ་དང་ ཡང་ན་ ཇོ་བདག་ཚུ་ལས་ གགོ་བརན་ག་ི འཁབ་ཤགོ་འད་ཅིག་དང་ 
འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཉངུ་ཤསོ་ར་ འསོ་ལན་ཐབས་ལམ་ཐོག་བཟོ་མི་ གགོ་བརན་གི་ འད་
བཤུས་ཅིག་ལེན་ནི།
     (ཟ) མི་ངོ་གང་རངུ་ཅིག་གསི་ མི་མང་ལུ་ གགོ་བརན་གང་རུང་ཅིག་ སནོ་ནིའི་དོན་
ལུ་ ངོ་སརོ་ལག་ཁེར་དག་ོལུགས་ཀ་ི ཞ་ུཡིག་བཙུགས་ཏེ་ཡདོ་པ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་གིས་ གགོ་
བརན་དེ་ དབང་འཛནི་དང་ ཡང་ན་ དབང་འཛིན་གསི་ ངོས་འཛནི་འབད་ཡདོ་པའ་ི མི་ངོ་
གང་རུང་ཡང་ན་ ལས་ཚགོས་གང་རུང་ལུ་སནོ་དགོ།
(༤)  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་  (༡)ལས་(༣)ཚུན་ག་ི  དགོངས་དོན་དང་  མ་འཁིལ་བར་ 
དབང་འཛིན་ག་ིའཆར་སང་ལུ་ བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་དང་ བར་བརུད་སདི་
འབལེ་  དམིགས་ཡལུ་འགབུ་ཐབས་ལུ་  ཚུལ་མཐུན་མེདཔ་ལས་  བཀག་ཐབས་འབད་
དགཔོ་གལ་ཆ་ེབས་མནོ་བ་ཅིན་ ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་ཅིག་གིས་ མཐུན་རེན་སབུ་མི་ བར་དོན་
དང་  བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་དང་  ཡང་ན་  བར་དོན་དང་  བརདུ་འབེལ་

༥༤



འཕལུ་རིག་དང་  བར་བརདུ་ཀ་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་མཐུན་རེན་  ཡང་ན་  བར་དོན་དང་ 
བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་དང་ ཡང་ན་ བར་བརུད་ལས་ས་ེ གང་
རུང་དང་འབལེ་བའི་ ལས་དོན་དང་དབང་ཆ་ ལག་ལེན་རུན་སངོ་འབད་ནི་དེ་ དུས་ཡུན་དེ་
ཙམ་ག་ིརིང་ལུ་ དབང་འཛནི་གསི་ མཐུན་རེན་དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་དེ་ ཆ་ཤས་དང་ 
ཡང་ན་  ཡངོས་རོགས་  མཐའ་ཚད་ཅན་དང་  ཡང་ན་  མཐའ་ཚད་མེད་པའ་ིཐོག་ལས་ 
བཀག་ཐབས་འབད་ནི་གཏན་འཁལེ་བཟོ་ཆགོ།
(༥)  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཅིག་གསི་  བར་དོན་དང་  བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་དང་  བར་
བརུད་ཀི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་སབུ་མི་བར་དོན་དང་  བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་དང་  བར་
བརུད་ཀི་མཐུན་རེན་  ཡང་ན་  བར་དོན་དང་  བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་དང་  བར་དོན་དང་ 
བར་བརུད་ཀི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་  ཡང་ན་  བར་དོན་དང་་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་དང་ 
བར་བརུད་ཀི་མཐུན་རེན་ ཡང་ན་ བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་ བར་བརུད་
ཀི་ཞབས་ཏོག་སེ་ཚན་  མ་ིམང་ག་ིཁ་ེཕན་རུ་འཛནི་འབད་དོན་ཨིན་པའི་  བདེན་པ་ཅན་གི་
གནད་དོན་བུང་པ་ཅིན་  བར་དོན་དང་  བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་དང་  བར་བརདུ་ཀ་ིཞབས་
ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ས་ེཚན་ གང་རུང་དང་འབེལ་བའ་ི ལས་དོན་དང་ དབང་ཆ་ ལག་ལེན་རུན་
སངོ་འབད་ནི་དེ་  དུས་ཡནུ་དེ་ཙམ་ག་ིརིང་ལུ་  དབང་འཛནི་གིས་  བར་དོན་དང་  བརདུ་
འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་  བར་བརུད་ཀི་མཐུན་རེན་དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་དེ་  མཐའ་
ཚད་ཅན་དང་  ཡང་ན་  མཐའ་ཚད་མེད་པའ་ིཐོག་ལས་  བཀག་ཐབས་འབད་ནིའ་ིགཏན་
འཁལེ་བཟོ་ཆོག།  ཨིན་རུང་  དོན་ཚན་འདི་དང་འཁིལཝ་ད་  བར་དོན་དང་  བརུད་འབལེ་
འཕལུ་རགི་དང་  བར་བརུད་ཀི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ས་ེཚན་གང་རུང་དང་འབེལ་བའ་ི 

༥༥



ལས་དོན་དང་  དབང་ཆ་  ལག་ལེན་རུན་སོང་འབད་ནི་དེ་  དུས་ཡུན་དེ་ཙམ་གི་རིང་ལུ་ 
དབང་འཛནི་གསི་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་དང་  བར་བརུད་ཀི་  མཐུན་རེན་
དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་དེ་གི་དོན་ལུ་ གཞ་ིའཛུགས་འབད་ནི་དང་ འཕོ་མཐུད་རུན་སངོ་
འབད་ནི་ལུ་  བཀག་ཐབས་འབད་ནི་དེ་  འསོ་འབབ་མནི་འདུག་མནོ་བ་ཅིན་  བཀག་ཐབས་
འབད་ནི་ལུ་གཏན་འཁལེ་བཟོ་མི་དག།ོ
 བར་དོན་དང་ བསབ་བཀོད་ དཔེ་སནུ།
༢༨་(༡)  དབང་འཛནི་གསི་  འབུག་ལུ་  བར་དོན་དང་  བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་ག་ིམཐུན་
རེན་  ཡང་ན་  བར་དོན་དང་  བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་དང་  བར་བརུད་ཀ་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་
གཡགོ་ ཡང་ན་ བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ འཕུལ་ཆས་སདོ་མི་དང་ ཉ་ོམི་ 
ལག་ལེན་འཐབ་མི་གཞན་ཚུ་ལུ་  གལ་ཆེ་བའ་ིབར་དོན་དང་  གསོ་སནོ་ཚུ་  འསོ་འབབ་ཅན་
གི་ལམ་ལུགས་དང་  ཐབས་ལམ་ཀི་ཐོག་ལས་  ཞབི་འཇུག་འབད་དེ་  བརདོ་དོན་ཚུ་དཔ་ེ
བསནུ་འབད་ནིའ་ིཐབས་ཤེས་སགི་དག།ོ
(༢)  དེ་བཟུམ་མའ་ི  བར་དོན་དང་  བསབ་བཀོད་ཚ་ུ  མི་མང་གསལ་བསགས་དང་  དཔ་ེ
བསནུ་འབད་ནི་འབདཝ་ད་ དབང་འཛིན་ག་ི བསམ་འཆར་ལུ་ མི་ངོ་གང་རུང་ཅིག་ག་ིམཐའ་
དོན་ལུ་གནོད་འཚབས་སམོ་ཡདོ་པའི་  མངོན་གསལ་བངུ་པ་ཅིན་  མི་ངོ་དེའ་ི  སརེ་དོན་དང་ 
འབལེ་བའ་ིགནད་དོན་ཚུ་  དཔེ་བསུན་མ་འབད་བར་བཞག་ཐབས་ལུ་  བསམ་དཔད་འབད་
དག།ོ

༥༦



(༣)  དོན་ཚན་དེ་ག་ི  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ི  དགངོས་དོན་ལས་མ་འགལ་བར་ 
འབལེ་ཡདོ་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ འབུག་ལུ་ཡདོ་པའ་ི བར་དོན་དང་ བརུད་འབེལ་འཕལུ་རགི་
གི་མཐུན་རེན་དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་  ཡང་ན་  བར་བརུད་ཀི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་
སདོ་མི་དང་ ཉ་ོམི་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ གཞན་ཚ་ུག་ིདབང་ཆ་ཉེན་སངུ་དང་ ཡར་
དག་གཏང་ནིའ་ི  ལམ་སནོ་ལམ་ལུགས་ཀ་ིཁིམས་ཚ་ུ  བཟོ་ཞནིམ་ལས་རང་སོ་འཐུས་མི་
ཚུ་གསི་  གཞན་ཁར་དར་ཁབ་གཏང་ནིའ་ི  ཐབས་ཤེས་སནོ་ནི་དེ་  དབང་འཛིན་ག་ིའགན་
ཁརུ་ཨིན།
(༤)  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་གང་རུང་གིས་  རང་བསགས་འབད་མི་ལས་རིམ་ཚུ་ལ་རགོ་
འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་  དབང་འཛནི་གིས་  ནམ་ར་འབད་རུང་  དེ་བཟུམ་མའ་ི  ལས་རིམ་གང་
རུང་ས་འཛནི་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག།
(༥) དབང་འཛནི་གསི་ ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་ རང་བསགས་འབད་ནི་དང་ བརག་དཔད་
འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་ དུས་ཡནུ་ ཟཝ་ ༦ དེ་ཅིག་གི་རིང་ བཞག་དག།ོ
(༦) གོང་གསལ་ནང་གསསེ་ དོན་ཚན་ ༥ པའ་ི དགོངས་དོན་ལར་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མ་ི
ཚུ་ལུ་  ས་བཟུང་འབད་བཞག་ནིའ་ི  གནང་བ་སདོ་ཆགོ་པའི་དབང་ཆ་ནང་  ཆོག་ཐམ་འཆང་
མི་གསི་  རང་བསགས་འབད་མི་ལས་རིམ་གང་རུང་ག་ི  འཁབ་ཤོག་ཚ་ུཡང་ལེན་ནིའ་ི
དབང་ཆ་ཡདོ།

༥༧



དབང་འཛིན་ལུ་རོད་གཞ་ིལ་ལོ་ཅིག་ནང་  ཉོགས་བཤད་དང་ཉགོས་འཛངི་གསན་ཞབི་འབད་
ནི།
༢༩་(༡) དབང་འཛིན་གསི་:
     (ཀ) ཉོགས་འཛིང་ ཡང་ན་ རོད་གཞི་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ -
           (༡) བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ཞབས་ཏོག་དང་ ཡང་ན་ བར་
བརུད་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་གཉསི་ཀ་ིབར་ན།
           (༢) བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ི དགངོས་དོན་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ བསར་སདོ་འབད་
ནིའི་སརོ་ལས་ བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་དང་ བར་བརུད་ཀ་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་
གཡགོ་བནི་མི་ཅིག་དང་  སདོ་མི་སེ་ཚན་ཅིག་ག་ིབར་ན་ཉགོས་འཛངི་ཐོན་མི་སལེ་ཐབས་
འབད་དག།ོ
     (ཁ) མི་ངོ་ག་ག་ི ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རངུ་ བཅའ་ཁིམས་འདི་ག་ི དགོངས་དོན་དང་
བཅའ་ཡགི་  སགི་གཞ་ི  ཡང་ན་  བཀདོ་ར་དང་  ལག་ལེན་ལག་དེབ་ལས་འགལ་བ་དང་ 
འཕལུ་རིག་ག་ིགནས་ཚད་ དེ་ལས་བ་སོ་ཁ་ཚགི་ལམ་ལུགས་གཞན་གི་ཐོག་ལས་ སདོ་དེ་
ཡོད་པའ་ི  ཆོག་ཐམ་གང་རུང་དང་འབེལ་བའ་ི  ཁམིས་འགལ་ག་ིརིགས་བརིས་ཏེ་  ཉགོས་
བཤད་ཉན་ནི་དང་ གཏན་འཁལེ་བཟོ་དག།ོ
(༢)  དོན་ཚན་འདི་ག་ི  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་  (༡)པའ་ི  དགངོས་དོན་ལར་  འོས་འབབ་

༥༨



འདགུ་མནོ་བ་ཅིན་ དབང་འཛནི་གསི་ དེ་ལུགས་ཀི་ བཀོད་ར་དང་ བསབ་བཀོད་བིན་ཆོག།
བར་དོན་ལེན་ཆོག་པའ་ིདབང་ཆ།
༣༠་ (༡) དབང་འཛིན་གསི་ ཡགི་ཐོག་ལུ་ བར་དོན་ལེན་ཆོག་པའ་ི དབང་ཆ་ཡང་ :
     (ཀ) མི་གང་རུང་ཅིག་གསི་བར་བསལུ་ནང་ ཁ་གསལ་བཀདོ་ཡདོ་པའ་ི དུས་ཚདོ་
དང་ ས་གནས་ཁར་ བར་བསལུ་ནང་འཁདོ་པའ་ི མི་དེ་ག་ི བདག་དབང་ ཡང་ན་ དབང་ཆ་
ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ དབང་འཛིན་ལུ་དང་ ཡང་ན་ དབང་འཛནི་གསི་ འདེམས་བས་ོའབད་
མི་གང་རུང་ཅིག་ལུ་སདོ་དག།ོ    ཡང་ན་ 
     (ཁ) ཚོང་ལཱ་འབད་མི་གང་རུང་ཅིག་གསི་ བར་བསལུ་ནང་ ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་
པའ་ི སོན་རིས་དང་ འངོ་འབབ་ ཡང་ན་ བར་དོན་གཞན་ དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ 
གནད་དོན་ཚུ་  བཀོད་དགཔོ་མ་ཚད་  དེ་བཟུམ་མའ་ི  སནོ་རིས་དང་  འོང་འབབ་  ཡང་ན་ 
བར་དོན་ཕུལ་དགོ་པའི་དུས་ཚོད་དང་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ བར་བསལུ་ནང་བཀོད་ཆོག།
དེ་འབདཝ་ད་ མ་ིག་ལུ་ཡང་  ཞ་ིརོད་སབས་ལུ་  ཁམིས་ཀ་ིའདུན་སར་ བཏོན་མ་དག་ོཔའ་ི 
ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་  ཡང་ན་  དེ་བཟུམ་མའི་  རོད་གཞའི་ིནང་ལུ་  བར་སདོ་འབད་མ་དག་ོཔའ་ི 
བར་དོན་ཚུ་ག་ིབཀོད་ར་བནི་མ་ིཆགོ།
(༢) མི་ངོ་ཅིག་གསི་:

༥༩



     (ཀ) བར་བསལུ་དང་འཁིལ་ཏེ་ བཏོན་དག་ོཔའ་ིཡགི་ཆ་གང་རངུ་ བསམ་བཞིན་དུ་ 
བསརུ་བཅོས་དང་ བཀག་བཞག་ནི་  ཡང་ན་ མདེཔ་གཏང་མི་དེ་  ཉསེ་འགལེ་ཁམིས་དེབ་
ནང་ ཡགི་ཆར་སནོ་ཞུགས་རབ་པའ་ི གནོད་འགལེ་ག་ི ཉསེ་སནོ་ཡནི་པར་བར་ིདག།ོ
     (ཁ)  བར་བསལུ་ག་ིགནད་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་  སནོ་རིས་དང་ འངོ་འབབ་ཡང་ན་ 
བར་དོན་གཞན་  བར་སདོ་འབད་སབས་  མ་བདེནམ་ཤེས་བཞནི་དུ་  གནད་དོན་རུན་མ་
བཀོད་ནི་ ཡང་ན་ སང་མེད་བསརུ་ཐོག་ལས་ བདེན་ཁངུས་མདེ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ བཙུག་
མི་དེ་ བར་དོན་བརུས་མ་ སན་ཞ་ུའབད་བའི་ གནོད་འགལེ་གི་ ཉསེ་སནོ་ཡིན་པར་བརི་དགོ
(༣) མི་ག་འབད་རུང་ཅིག་གིས་ གོང་གསལ་ནང་གསསེ་དོན་ཚན་ (༡)པའ་ིདགོངས་དོན་
ལར་ གནང་མིའ་ིབར་བསལུ་ལུ་ མ་གནསཔ་ལས་དབང་འཛིན་གིས་ གནད་དོན་དེ་ག་ིསརོ་ 
ཞུ་ཚིག་ཕལུ་ཚ་ེ  ཁིམས་ཀི་འདུན་ས་ལས་  བར་བསལུ་ལུ་གནས་བཅུག་ནིའ་ིདོན་ལུ་  འསོ་
འབབ་དང་འཁིལ་ཏེ་  བཀའ་ར་གང་ཡང་གནང་ཆོག།  དེ་བཟུམ་མའི་  བཀའ་རའ་ིནང་ལུ་ 
ཞུ་གཏུགས་འབད་བའ་ི  ཟད་འག་ོདང་  དེ་དང་འབལེ་བའི་ཟད་སོང་ག་ར་  བར་བསུལ་ལུ་
གནས་མ་བཏུབ་མི་དེ་གིས་  ཡང་ན་  གནས་མ་བཏུབ་མི་དེ་  ལས་ས་ེདང་  ཚོགས་པ་གང་
རུང་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་ཚའིུ་འགོ་དཔནོ་ཚ་ུགསི་ སོད་དགཔོ་ས་ེབཀོད་ཆོག།
གོས་སོན་ལས་ཚགོས་གཞ་ིབཙུགས་འབད་ནིའ་ིདབང་ཆ།
༣༡་(༡)  དབང་འཛིན་གསི་  དམིགས་བསལ་དང་དུས་མཚམས་ཀི་དོན་ལུ་  དགསོ་མཁ་ོ
དང་འསོ་འབབ་དང་བསནུ་  འཐུས་མི་འདེམས་བས་ོའབད་དེ  ནམ་དགོས་གོས་སོན་ལས་

༦༠



ཚོགས་ གཞ་ིབཙུགས་འབད་ཆོག།
(༢)  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ི  དགངོས་དོན་ལར་  གོས་སནོ་ལས་ཚགོས་དེ་ག་ི 
འགན་ཁརུ་འདི་ དབང་འཛིན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་གང་རུང་ གོས་སནོ་འབད་ནི་
དེ་ཡང་:

       (ཀ) དབང་འཛནི་ག་ི ལག་ལེན་འཐབ་རུང་བའི་ལས་དོན་གང་རུང་ཅིག
     (ཁ) དབང་འཛིན་གསི་ ཚོགས་པ་ལུ་ གོས་སནོ་ག་ིདོན་ལུ་ དི་བསནུ་འབད་ཡོད་
པའ་ིགནད་དོན་དང་ ཡང་ན་  ཚོགས་པ་གསི་  དབང་འཛིན་ལུ་  གསོ་སནོ་འབད་ནིའ་ིའོས་
འབབ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ།
(༣)  གོང་གསལ་ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ི  དགངོས་དོན་ལར་  གཞ་ིབཙུགས་འབད་
ཡོད་པའ་ིགསོ་སནོ་ལས་ཚོགས་ཀ་ི  ཞལ་འཛོམས་རེ་རེ་བཞནི་དུ་ག་ི  སན་ཞུ་ཚུ་  གང་
མགགོས་ཐོག་ མདོ་ཆེན་གིས་ དབང་འཛིན་ལུ་སདོ་དགོ།
(༤)  དོན་ཚན་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་ལར་  གཞ་ིའཛུགས་འབད་ཡོད་པའི་  གསོ་སནོ་ལས་
ཚོགས་ཀ་ིདོན་ལུ་  དབང་འཛནི་གསི་  དངུལ་རིས་ལན་ཁག་དང་  གསོ་བསུན་ཐོག་ལས་ 
ཟད་འག་ོགི་ རབ་སརོ་ལུ་ གགོས་རམ་འབད་ནིའ་ིདབང་ཆ་ཡོད།

༦༡



ལོ་བསར་སན་ཞ་ུདང་ སན་ཞ་ུགཞན།
༣༢་(༡) དབང་འཛནི་གསི་ ཨ་རག་ར་ ལོ་རོགསཔ་ཅིག་ ག་དེ་མགོགས་མགགོས་བོན་པ་ོ
བརུད་དེ་  གཞངུ་ལུ་  ལོ་ངོ་  ༡  ་ནང་  འབད་མི་ལས་ས་ཚ་ུག་ི  སན་ཞ་ུཅིག་ཕལུ་དག།ོ 
སན་ཞ་ུདེ་ཡང་:
     (ཀ) ལོ་ད་ེནང་ དབང་འཛནི་ག་ིལཱ་འགན་དང་འབལེ་བའ་ི ལས་དོན་ཚ་ུནང་ སརི་
བཏང་གངོ་འཕལེ་ག་དེམ་ཅིག་སངོ་ཡ་ིག་ག་ི སརི་བཏང་དབ་ེཞབི་སན་ཞ་ུདང་།
     (ཁ) གོས་སོན་ལས་ཚགོས་ཚུ་གིས་ རང་སོ་ལོ་ངོ་ ༡ གི་གབུ་འབས་སན་ཞུ།
(༢)  བོན་པ་ོགསི་ ནང་གསསེ་དོན་ཚན་  (༡)པའ་ི དགངོས་དོན་ལར་ དབང་འཛིན་གསི་
སདོ་མི་སན་ཞའིུ་འད་ ༡ ལན་རས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་སདོ་དགཔོ་མ་ཚད་ དེ་བཟུམ་ག་ི སན་
ཞུ་ཚུ་ དབང་འཛིན་གིས་ འསོ་ལན་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ པར་བསུན་འབད་དགོ།
(༣) དབང་འཛནི་གསི་ འསོ་འབབ་དང་འཁིལ་ཏེ་ སན་ཞ་ུགཞན་ཡང་ བཟོ་ཆོགཔ་མ་ཚད་ 
དེ་བཟུམ་མའ་ིསན་ཞ་ུཚ་ུ  འསོ་ལན་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་  ཁབ་སལེ་དང་  པར་བསནུ་
འབད་ཆོག།
བཅའ་ཡགི་བཟོ་ནིའ་ིདབང་ཆ།
༣༣་(༡) དབང་འཛནི་གསི་ བཅའ་ཁམིས་འདི་དང་ སགི་གཞ་ིདང་ བཀོད་ཁབ་ཀི་དགངོས་

༦༢



དོན་དང་འཁལི་ཏེ་ ལས་དོན་དང་ འགན་ཁརུ་ཆ་མཉམ་ཕན་ཐོགས་ཅན་དང་ དོན་སནི་ཅན་
གི་ཐོག་ལས་  ལག་ལེན་འཐབ་དོན་ལུ་  བར་བསལུ་གསལ་བསགས་ཅིག་འབད་ཐོག་ལས་ 
བཅའ་ཡགི་ཚ་ུབཟོ་ཆགོ།
(༢) བཅའ་ཡགི་མ་བཟོ་བའ་ིཧ་ེམར་ དབང་འཛིན་གིས:

     (ཀ) འོས་ལན་ག་ི དཔེ་བསནུ་ཐོག་ མ་ིམང་ལུ་ བར་བསུལ་གསལ་བསགས་འབད་
དགཔོ་དེ་ཡང་ :
         (༡) བཅའ་ཁམིས་ སགི་གཞི་དང་ བཀོད་ཁབ་ཚུའ་ི དགོངས་དོན་ཚུ་ གསལ་
བཀདོ་འབད་དེ་  བཅའ་ཡིག་བཟོ་ནིའི་  གསོ་འཆར་ཡོད་ལུགས་གསལ་བཀོད་འབད་ཐོག་
ལས།
         (༢) གོས་འཆར་ཅན་གི་ བཅའ་ཡགི་དེ་ག་ི སིར་བཏང་ག་ི ཕན་གནོད་གསལ་
སནོ་འབད་ཐོག་ལས།
         (༣) གོས་འཆར་ཅན་ག་ི བཅའ་ཡགི་དེ་ག་ིའད་ འཐོབ་ཚུགས་པའི་ གགོ་རགི་ 
ཁ་བང་བརིས་པའ་ི ཁ་བང་ཁ་གསལ་བནི་ཐོག་ལས་དང་།
         (༤) གོས་འཆར་ཅན་ག་ི བཅའ་ཡགི་དེ་ དབང་འཛནི་ལུ་ གསལ་ཞ་ུཕལུ་ནིའ་ི
དོན་ལུ་  དུས་ཚོད་(བར་བསལུ་གསལ་བསགས་འབད་བའ་ིཉནི་མ་ལས་  ཉིན་གངས་  ༣༠ 
ལས་མ་ཉུངམ་)གཏན་འཁལེ་བཟོ་དག།ོ

༦༣



     (ཁ) བར་བསལུ་གསལ་བསགས་ཀི་ འད་ ༡ བོན་པོ་ལུ་སོད་དག།ོ
     (ག) དུས་ཚོད་ དེ་ག་ིནང་འཁདོ་ དབང་འཛིན་ལུ་ གསལ་ཞ་ུའབད་མ་ིཚ་ུ ཆ་འཇོག་
འབད་དགོ།
(༣) དབང་འཛིན་གསི་ བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ི དགངོས་དོན་གང་རུང་ཅིག་གི་ བཅའ་ཡགི་
བཟོ་ས་ེ  འད་  ༡  བོན་པོ་ལུ་གཏང་དག།ོ   དེ་ལས་བོད་པ་ོགསི་  བཅའ་ཡགི་དེ་  ཐོབ་ས་ེ 
ཉིནམ་  ༣༠ ག་ི  ནང་འཁདོ་ལུ་  དབང་འཛནི་ལུ་  དེ་བཟུམ་མའ་ིབཅའ་ཡིག་ བཟོ་མི་དགོ་
ཟེར་ བཀོད་ར་སནོ་པ་ཅིན་ དབང་འཛིན་གསི་བཀོད་ར་དེ་ལུ་གནས་དག།ོ  གལ་སདི་དབང་
འཛནི་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའ་ི ལམ་སནོ་བཀོད་ར་མ་ཐོབ་པ་ཅིན་ གངོ་གསལ་བཞནི་  དུས་ཡནུ་ 
ཉིན་གངས་ ༣༠ དེ་ རོགས་པའ་ིཚ་ེལས་ དབང་འཛནི་གསི་ བཟོ་མི་བཅའ་ཡགི་དེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ཆ་འཇོག་གུབ་ཨིན།
(༤) བོན་པ་ོགིས་ ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༣)པའ་ི དགངོས་དོན་ལར་ ལམ་སོན་བཀདོ་ར་
གཏང་ནི་དེ་ཡང་  གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཚ་ུལུ་བརནེ་ཏེ་  ངེས་པར་དུ་  གཏང་དགོ་པའི་ 
རིགས་མ་གཏོགས་གཞན་གཏང་མ་ིདགཔོ་དེ་ཡང་:
     (ཀ) འབགུ་ག་ིརང་བཙན་སུང་སབོ་གཅིག་མཐུན་དང་ ཆིག་སལི་ ཡང་ན་ ཞ་ིབདེ་ 
བརན་གཞ་ིདང་  རལ་ཡོངས་ཀ་ིཕན་བདེ་  ཡང་ན་  ཕའིི་རལ་ཁབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 
མཐུན་འབེལ་ཚུ་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་འབད་དག་ོཔའ་ི དགོས་མཁོ་དང་ འོས་
འཚམས་ཡདོ་པ་ཅིན། ཡང་ན།

༦༤



     (ཁ) བཅའ་ཁམིས་འདི་གི་ དགངོས་དོན་དང་ ཡང་ན་ བཅའ་ཁམིས་གཞན་གང་
རུང་ག་ི དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འགལ་བའ་ི འཆར་འགདོ་ཅན་གི་ བཅའ་ཡགི་ཡདོ་པ་ཅིན།
བཀོད་ར་དང་ ལམ་སནོ་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་ལག་དེབ་སདོ་ནིའ་ིདབང་ཆ།
༣༤་(༡)  བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ི  དགོངས་དོན་ལར་དུ་  དབང་འཛནི་ག་ི  ལས་དོན་དང་ 
འགན་ཁརུ་ཚ་ུ  ཕན་ཐོགས་ཅན་དང་  དོན་སནི་ཅན་གི་ཐོག་ལས་  འག་ོཐབས་ལུ་  དབང་
འཛནི་གསི་ལམ་སནོ་  ཡང་ན་  ལག་ལེན་ལག་དེབ་གང་རུང་  བཅའ་ཁིམས་དང་འཁིལ་ཏེ་ 
བཟོ་ཐོག་ལས་བར་བསལུ་གསལ་བསགས་འབད་སདོ་ཆོག།
(༢) དབང་འཛིན་གསི་ བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་གི་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་
དང་  བར་བརུད་ཀི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་གསི་  རང་བསགས་འབད་མི་ལས་རིམ་དང་ 
གསལ་བསགས་ཀི་གནས་ཚད་དང་འབེལ་བའ་ི  ལག་ལེན་འཐབ་དེབ་སདོ་དགཔོ་མ་ཚད་ 
དུས་མཚམས་སུ་ བསར་ཞབི་འབད་དགོ།  སརི་བཏང་དགངོས་དོན་ཚུ་ལས་མ་འགལ་བའ་ི
ཐོག་ལས་ དེ་བཟུམ་མའ་ིལག་དེབ་ཀིས་ གཤམ་འཁདོ་དང་འབེལ་བའ་ི ལམ་སོན་ཚུ་འབད་
དགོཔ་དེ་ཡང་ :
     (ཀ) ཨ་ལོ་མང་རབས་ཅིག་གསི་ ཉན་མི་དང་ བལ་མི་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚ་ུགསི་ 
རང་བསགས་འབད་མི་ལས་རིམ་ནང་ གནོད་ཉནེ་དང་ ས་ོརས་སདོ་ནི་ འདོད་སདོ་ཡང་ན་ 
བསམ་ངན་ཚུ་ཚུད་མི།
     (ཁ) གནས་ཚུལ་དང་ འཕལ་ག་ིགནས་སངས་དང་འབེལ་བའ་ིལས་རིམ་ཚུ་བརིས་

༦༥



ཏེ་ རང་བསགས་ལས་རམི་ཆ་མཉམ་ནང་ བ་སདོ་གང་རུང་དང་ ཡང་ན་ གནད་དོན་གང་
རུང་ག་ིས་ོལས་ ཉ་ེརིང་ཕ་ེནི་བཀག་ཐབས་འབད་ནི་ལུ།
    (ག)  ཚོང་འབེལ་ག་ིརང་བསགས་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཐོག་ལུ་  རང་བསགས་
འབད་ནི་ཨིན་མི་  གསལ་བསགས་ཀི་  བརོད་དོན་དང་  དུས་ཡནུ་ནང་  གཙོ་བ་ོ  སིད་དོན་
གནས་སངས་ཀ་ི  དམིགས་གཏད་བསདེ་མི་ཚགོས་ས་ེགང་རུང་ག་ིངོ་ཚབ་ལུ་  གསལ་
བསགས་ཚ་ུབཙུགས་ཆགོ།
(༣) དབང་འཛིན་གསི་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་ ༢ པའི་ དགངོས་དོན་ལར་ ཆོག་ཐམ་འཆང་
མི་གང་རུང་ཅིག་  ལག་ལེན་ལག་དེབ་ཅིག་ག་ིཁམིས་དོན་གང་རུང་ཅིག་  དགངོས་ཡངས་
གཏང་ཆོག།
(༤)  དོན་ཚན་འདི་གི་དགོངས་དོན་ལར་  བཀོད་ར་དང་  ལམ་སནོ་  ཡང་ན་  ལག་ལེན་
ལག་དེབ་གང་རུང་ཅིག་ དབང་འཛིན་ག་ི འཆར་སང་ལུ་ ནང་གི་བཅུད་དོན་གསི་ མི་ངོ་ཚ་ུ
ལུ་ དན་ཚརོ་དང་ ཁངོ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབངུ་ནི་ཨིན་མས་མནོ་མི་ཚུ་ གཏན་འབེབས་བཟོ་
ཐོག་ལས་ དཔར་བསནུ་འབད་དག།ོ
དབང་འཛིན་ག་ི རང་དབང་།
༣༥་  དབང་འཛིན་གི་  རང་བཙན་ཟེར་  བཀོད་མི་གིས་  གཤམ་གསལ་ག་ི  གནད་དོན་ཚུ་
སནོམ་ཨིན།

༦༦



     (ཀ)  ཁ་ོགི་དབང་ཆ་དང་ ལས་དོན་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སབས་ དབང་འཛིན་གི་ 
འཐུས་མི་རེ་རེ་གསི་  བཅའ་ཁིམས་འདི་ག་ི  དམིགས་ཡལུ་གབུ་ཐབས་ལུ་  དང་བདེན་ཐོག་ 
ཕག་ཕིད་ཞ་ུདགཔོ་མ་གཏོགས་  གཞུང་དང་  ཡང་ན་  མི་མང་  ཡང་ན་  སརེ་སའེ་ི  མི་ངོ་ 
གང་རུང་ག་ི ངོ་ཚབ་བཟུམ་ འབད་མི་ཆོག།

     (ཁ) དབང་འཛིན་ག་ི འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ དབང་འཛིན་གི་ ཕགོས་ལངུ་མེདཔ་དང་ 
ཁིམས་ཀི་ ཆ་ཤས་ དེ་ལས་ རང་བཙན་ག་ི གནས་ཚད་ལུ་ གུས་བཏུད་བཞག་དགོ།

     (ག) དབང་འཛིན་ག་ིའཐུས་མི་ཚ་ུགསི་ རང་སོ་དབང་ཆ་དང་ ལས་དོན་ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་དང་འབལེ་བའ་ི ལས་དོན་ནང་གཞངུ་གི་ འག་ོདཔོན་དང་ ཡང་ན་ མི་མང་ ཡང་
ན་ སརེ་སའེི་མི་ངོ་ གང་རུང་ལས་ བཀོད་ར་ཞུ་བ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ལེན་ནི་ཚུ་མི་ཆོག།
     (ང)  བཅའ་ཁམིས་འདི་དང་  ཡང་ན་སགི་གཞ་ིདང་  ཡང་ན་  བཀོད་ཁབ་ཚ་ུག་ི 
དགངོས་དོན་ནང་ གསལ་བཀདོ་ཐོག་ག་ི  དབང་ཆ་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་ བོན་པ་ོདང་ ལན་
ཁག་ དེ་ལས་ ལན་རས་གཞངུ་ཚོགས་དང་ གཞངུ་གི་ངོ་ཚབ་འབད་མི་ མི་ངོ་གང་རུང་དང་ 
ཡང་ན་ མི་མང་དང་སརེ་སའེི་མི་ངོ་གང་རུང་གསི་ བར་འབེལ་འབད་ནི་ལས་འཛམེ་དགཔོ་
མ་ཚད་ དབང་འཛནི་ག་ི བ་སོ་ལམ་ལུགས་དང་ ཡང་ན་ གསོ་ཆོད་གང་རུང་ལུ་ཐད་ཀར་
དང་ བརུད་ཐོག་ལས་ དབང་སརུ་འབད་ནི་གི་ དཔའ་བཅམ་ནི་ལས་ འཛེམ་དག།ོ
                               

༦༧



ལེའུ་བཞ་ིཔ།
བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུག་རགི་ག་ི  མཐུན་རེན་དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་དང་ 
འབལེ་བའ་ིམཁ་ོསདོ།
བར་དོན་དང་ བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི མཐུན་རེན་དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གི་དོན་
ལུ་ ཆོག་ཐམ་གི་དགསོ་མཁ།ོ 
༣༦་(༡)  དབང་འཛནི་གསི་  བར་དོན་དང་ བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི  མཐུན་རེན་དང་ 
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ ཆོག་ཐམ་སདོ་དགོ་མི་ཚུ་ བཅའ་ཡགི་ནང་ དབ་ེབ་ཁ་གསལ་བཀདོ་
དག།ོ
(༢)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་  (༣)པ་དང་  (༤)པའ་ིདགོངས་དོན་དང་འཁལིཝ་ད་  མི་ངོ་
ཅིག་གསི་:
     (ཀ) བར་དོན་དང་ བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི མཐུན་རེན་གང་རུང་ བདག་དབང་
འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་དག།ོ  ཡང་ན་
     (ཁ)  བར་དོན་དང་ བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གང་རུང་ 
བདག་དབང་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
འད་ིཡང་བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ི དགོངས་དོན་ལར་དུ་ དེ་བཟུམ་མའ་ི མཐུན་རནེ་དང་ ཡང་

༦༨



ན་  ཞབས་ཏོག་མཁ་ོསུབ་འབད་མི་ཚུ་ནང་  ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཆོག་ཐམ་  ཡདོ་པ་ཅིན་ 
རངམ་ཅིག་ཨིན།
(༣)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་  (༢)པ་དེ་  སརེ་གི་བར་དོན་དང་ བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི 
མཐུན་རནེ་སརེ་ག་ི  ས་ཁངོས་གཅིག་ནང་  མི་མང་ག་ིབར་དོན་དང་  བརུད་འབེལ་འཕུལ་
རིག་གི་ ལམ་ལུགས་ག་ཅི་ལུ་ཡང་ གནོད་པའི་འབེལ་བ་མེདཔ་འབད་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་
ལུ་མ་ིཁབ།
(༤)  དོགས་པ་ག་ཅི་ར་ཡདོ་རུང་  སལེ་ཐབས་ལུ་  རང་བསགས་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་
བརསི་ཏེ་  བར་བརུད་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཆ་མཉམ་གི་དོན་ལས་ ཆོག་ཐམ་ཚུ་  བར་དོན་
དང་ བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཆགོ་ཐམ་ག་ི སགི་བཀདོ་ཐོག་ཡདོ།
(༥)  དབང་འཛནི་ག་ིལས་དོན་དང་  འགན་ཁརུ་ཚུ་  ཕན་ནུས་ཅན་དང་  ཟད་འགོ་དམའ་
ཤོས་ཐོག་  འགུབ་ཐབས་ལུ་  དབང་འཛནི་གསི་  བཅའ་ཡིག་གི་ཐོག་ལས་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ 
བཅའ་ཁམིས་འདི་གི་ དགངོས་དོན་ས་ཚགོས་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཆོག་ཐམ་ས་ཚོགས་དང་ ཡང་
ན་  དབང་ཆ་  གཞན་སོད་དག་ོས་ལུ་  གཅིག་སལི་ཆོག་ཐམ་ཅིག་སདོ་ནིིའི་  ལམ་ལུགས་
ཅིག་བཟོ་དག།ོ  
དེ་འབདཝ་ད་ བཅའ་ཁམིས་འདི་དང་ སགི་གཞ་ིཚུ་གི་ འསོ་ལན་ག་ི དགོངས་དོན་མཁ་ོཚུ་
དང་འཁལི་ཏེ་དགཔོ་ད་  གལ་སདི་མ་མཐུན་པ་རེ་ཡདོ་པ་ཅིན་  ཞ་ུཡགི་བཙུགས་མི་གི་  རེ་
འདདོ་ཚ་ུ  རུན་སོང་གནས་ཚད་ལས་  ལག་ནི་མེདཔ་སེམས་ཁར་བཞག་ཐོག་ལས་དང་ 

༦༩



གོང་གསལ་  དོན་ཚན་  ༢༢  པའ་ིནང་  གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་མི་  དགངོས་དོན་ལར་ 
དབང་འཛིན་ག་ིདོན་ལུ་ ལམ་སོན་རུན་སངོ་གཞ་ིརའི་ནང་ གཏན་འབེབས་ཐག་བཅད་འབད་
དགོ
དེ་འབདཝ་ད་  ཁབ་ཆེ་བའ་ི  ཆོག་ཐམ་གཉསི་པ་ོདེ་  (མཐུན་རེན་དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་
གཡགོ་) འོག་ལུ་འཁདོ་ཡོད་མི་ དོན་ཚན་ ༤༠ པའ་ི དགོངས་དོན་དང་འཁིལ་ཏེ་ རུན་
སངོ་འཐབ་དགོ
(༦)  བཅའ་ཁམིས་འདི་གིས་ དགངོས་དོན་ནང་ ག་དེ་འབད་ར་ འཁདོ་ཡོད་རུང་ དབང་
འཛནི་གསི་ བཅའ་ཡགི་ཐོག་ལས་ བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ི དགངོས་དོན་ལར་ བར་དོན་དང་ 
བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ དེ་ལས་ བར་བརུད་ཀི་ 
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ ས་ེཚན་གང་རུང་ལུ་ ཆོག་ཐམ་སདོ་ལེན་ག་ི དགསོ་མཁ་ོཚུ་
དང་འཁལི་མ་དག་ོཔའ་ི  ཡང་ཆག་གཏང་ཆོག་མ་ིདེ་ཡང་   དབང་འཛནི་གསི་  ཡང་ཆག་
དང་འབལེ་བའ་ི གནད་དོན་སརོ་ལས་ མི་མང་ག་ིསན་གསན་ཅིག་ འག་ོའདེན་འཐབ་པའ་ི
ཤུལ་ལུ་  དབང་འཛིན་ལུ་  ཡང་ཆག་བཏང་མི་དེ་  བཅའ་ཁིམས་འདི་ག་ི དགོངས་དོན་དང་ 
སགི་གཞ་ི དེ་ལས་ གངོ་གསལ་དོན་ཚན་ ༢༢ པའི་ནང་ དབང་འཛིན་ག་ིདོན་ལུ་ གསལ་
བཀདོ་འབད་ཡདོ་མི་ བཀོད་ཁབ་་དང་ ལམ་སནོ་རུན་སངོ་ ར་དོན་ཚུ་དང་ འཁིལ་ཏེ་དག།ོ
ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ མཐུན་རེན་དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་ཚ་ུག་ིདོན་ལུ་ཉསེ་ཆད།
༣༧་(༡)  གོང་གསལ་ ནང་གསསེ་དོན་ཚན་ ༣༦  (༢)པའ་ི དགངོས་དོན་ལར་དུ་ མི་ངོ་ 

༧༠



ག་ལུ་འབད་རུང་  ཆ་གནས་ཡོད་པའི་  ཆགོ་ཐམ་མེད་པར་  བར་དོན་དང་་བརུད་འབལེ་
འཕལུ་རིག་ག་ི ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ བདག་བཟུང་འབད་མི་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ 
བར་དོན་དང་  བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་  བདག་བཟུང་འབད་ནི་
དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་དང་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མ་ིཅིག་གསི་ ཆོག་ཐམ་དེ་ག་ི ཁ་
ཚིག་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་  མ་འཁལི་མི་དེ་  ཁིམས་འགལ་གི་གནོད་འགལེ་ཨིན།  གནོད་
འགལེ་འདི་ག་ིདོན་ལུ་ ཉསེ་འགལེ་ཁམིས་དེབ་ནང་གསལ་ག་ིཉསེ་ཁམིས་སནི་དགོ།
(༢)  དོན་ཚན་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་ལར་དུ་  ཁམིས་འགལ་ག་ི  རོད་བཤེར་སབས་  ནང་
གསསེ་དོན་ཚན་(༣)པ་དང་འཁལི་ཏེ་  ཉེས་འཛགུས་འབད་མི་  མི་ངོ་དེ་གསི་  གནོད་
འགལེ་བཀག་ཐབས་ཀ་ིདོན་ལུ་ འསོ་ལན་གི་ ཐབས་ཤེས་དང་ འབད་བརོན་ག་དེ་དག་དག་
འབད་ཡོད་པའི་ བདེན་ཁངུས་བཀལ་མི་དེ་ལུ་ རབ་སརོ་འབད་དགོ།
(༣)  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་  (༢)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་ ཞ་ུབ་འབད་མི་དེ་གསི་ ཉེས་སདོ་
འབད་དགོ་པའི་  གནད་དོན་དེ་  གཞན་ཅིག་ག་ིབ་སོད་དང་  ཡང་ན་  ཁམིས་འགལ་ག་ི 
འཐུས་ཤོར་བུང་མི་ལུ་བརེན་ཨིན་པའ་ི  ར་ཁངུས་བཀལ་སབས་  ཁ་ོགསི་རོད་བཤརེ་སན་
གསན་མ་འབད་བའ་ིཧ་ེམར་ ཞག་བདུན་ག་ིནང་འཁོད་ ཡགི་ཐོག་ལུ་འབད་ ཉསེ་འཛགུས་
འབད་ཡོད་མི་མི་ངོ་དེ་ལུ་ མི་གཞན་མི་དེ་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་གནས་ཚུལ་དང་ 
ཡང་ན་  ངོས་འཛནི་འབད་ནི་ལུ་  ལས་རོགས་འབད་ཚུགས་པའི་གནས་ཚུལ་བར་བསལུ་
ཅིག་བིན་ཏེ་  ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་  དེ་མེན་པ་ཅིན་  ཉསེ་འཛགུས་འབད་ཡདོ་མི་དེ་གསི་ 
དབང་ཁབ་ཡོད་པའི་ ཚད་ལན་ཁམིས་འདུན་ལས་ གནང་བ་མེད་པར་ དེ་བཟུམ་ག་ིཞ་ུབ་ཚ་ུ
འབད་མི་ཆོག།

༧༡



(༤) དོན་ཚན་འདི་ག་ི དགངོས་དོན་ལར་དུ་ དབང་འཛནི་གསི་ ཡང་ན་ དབང་འཛནི་གི་ངོ་
ཚབ་ཀིས་མ་གཏོགས་ གཞན་གསི་ རོད་བཤརེ་འག་ོབཙུག་མི་ཆགོ།
(༥) ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་དུ་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དེ་ལུ་ གནོད་
བཀལ་ག་ི  ཉསེ་འཛུགས་ཕགོ་པ་ཅིན་  དབང་འཛནི་གསི་  ཆོག་ཐམ་དེ་  འོས་འབབ་ཅན་གི་ 
དུས་ཡནུ་གི་རིང་ལུ་  གནས་སབས་ཅིག་ ལག་ལེན་བཀག་དམ་འབད་བཞག་ནི་དང་  ཡང་
ན་ ཆགོ་ཐམ་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་ཆོག།
 དབང་འཛནི་གསི་ ཆོག་ཐམ་སདོ་ཆོགཔ།
༣༨་(༡)  བར་དོན་དང་  བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་གི་  མཐུན་རེན་དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་
གཡགོ་ཚུ་  མི་མང་ག་ིདང་འདོད་ལར་དུ་  ཞབས་ཏོག་བསབུ་ཐབས་དང་  དོ་འགན་འབུང་
ཐབས་  དེ་ལས་  ཚོང་ལས་རང་འཛིན་ལམ་ལུགས་བཀག་ཐབས་ཀ་ིདོན་ལུ་  དབང་འཛིན་
གིས་ བཅའ་ཁིམས་འདི་ག་ི དགངོས་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་ ཆགོ་ཐམ་སདོ་ཆོག།
(༢)  དོན་ཚན་འདི་གི་  དགོངས་དོན་ལར་དུ་  ཆོག་ཐམ་སདོ་ནི་དེ་ཡང་  བཅའ་ཡགི་ནང་ 
གསལ་བཀོད་ཡདོ་མ་ིལར་དུ་ དབེ་ས་ེཅིག་དང་ དེ་ལས་མང་བའ་ི དབེ་སའེི་དོན་ལུ་ མ་ིངོ་
ཆ་མཉམ་ལུ་ ཡང་ན་ དམིགས་བསལ་མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་མཉམ་འབེལ་གང་རུང་
ལུ་སདོ་ཆགོ།
(༣)  དབང་འཛིན་གསི་  ཐོབ་སདོ་འད་མཉམ་དང་  དོ་འགན་གོང་འཕེལ་གི་དོན་ལུ་  ཆོག་
ཐམ་སདོ་པའི་སབས་ ཆོག་ཐམ་འདི་གསི་ བཅའ་ཁམིས་དང་ སགི་གཞ་ི དེ་ལས་ བཀདོ་

༧༢



ཁབ་དང་ གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༢༢ པའི་ ནང་ཚུད་དེ་ཡདོ་མི་ ལམ་སནོ་རུན་སངོ་ག་ི ར་
དོན་ཚུ་ལུ་ གནོད་སནོ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆོག་ཐམ་བནི་མི་ཆགོ།
(༤)  བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ི  དགོངས་དོན་ལར་དུ་  སོད་མི་ཆོག་ཐམ་ནང་ལུ་  གཤམ་
གསལ་ག་ི གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་དགཔོ་དེ་ཡང་ :
      (ཀ) ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དེ་གིས་ ཆོག་ཐམ་དེ་ནང་ ཡདོ་མི་དང་འཁིལ་ཏེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་པའི་བསང་ཡདོ་མི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་ ལཱ་གི་ཐོ།
     (ཁ)  གོང་གསལ་དོན་ཚན་༢༢ པའི་ནང་ དབང་འཛིན་གི་དོན་ལུ་  གསལ་བཀོད་
འབད་ཡོད་མི་  ལམ་སནོ་རུན་སངོ་ར་དོན་དང་འབེལ་  གནད་དོན་ནང་  དབང་འཛིན་ལུ་ 
དགསོ་མཁ་ོཅན་དང་ ཁ་ེཕན་ཅན་དགོ་པའི་ ཁ་ཚིག་ཚ།ུ
     (ག)  ཆོག་ཐམ་སདོཔ་ད་དང་  ཆགོ་ཐམ་ལག་ལེན་འཐབ་པའ་ིསབས་སུ་  དབང་
འཛནི་་ལུ་བཏབ་དགོ་པའི་ རིན་འཐུས་དང་ སདོ་འཐུས་ ཡང་ན་ དེ་གཉསི་ཆ་ར་ག་ི དངུལ་
བསམོས་ ཡང་ན་ ཆགོ་ཐམ་ག་ི ལམ་ལུགས་དང་འཁལི་ཏེ་ གཏན་འཁལེ་བཟོ་ས་ེ ཡདོ་མི་
ཚུ་བཏབ་དགོ་པའི་ ཁ་ཚིག།
     (ང) བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ི དགོངས་དོན་ལར་དུ་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དེ་གིས་ དབང་
འཛནི་གསི་ དུས་མཚམས་ལུ་བཟོ་མི་ བཅའ་ཡགི་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ་པའི་ཁ་ཚིག།
     (ཅ) ཆོག་ཐམ་ག་ིཁ་ཚིག་ནང་ གོང་ཚད་རངམ་གཅིག་གསི་མ་ཚད་པར་ ཞབས་ཏོག་
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ལཱ་གཡོག་  འཕལུ་རིག་གནས་ཚད་དང་  ཡོངས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ག་ི  མཁ་ོསོད་ 
དེ་ལས་ གཞི་རནེ་མཁ་ོཆས་མཉམ་སདོ་དང་ ས་རབས་འདོ་གཟུགས་སདོ་ཐངས་ དེ་ལས་ 
ལས་རམི་ཚ་ུཚདུ་ནི་དང་།
     (ཆ) བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ི དགངོས་དོན་ལར་དུ་ ལས་དོན་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་
ལུ་  འོས་ལན་ག་ིལམ་ལུགས་དང་  དུས་ཚོད་ལུ་ཡིག་ཆ་དང་  རིས་ཁ་སོན་རིས་དངུལ་
བཏབ་དགོཔ་  ཡང་ན་  བར་དོན་གཞན་གི་རིགས་  དགསོ་ལུགས་ཡདོ་མི་  ག་ཅི་གི་  ཆགོ་
ཐམ་ཨིན་རུང་ དབང་འཛནི་ལུ་ བཏོན་དག་ོཔའ་ི ཁ་ཚིག།
(༥)  དབང་འཛནི་གསི་  ཆགོ་ཐམ་སདོ་ནིིའི་དོན་ལུ་  དུས་མཚམས་ལུ་  ལམ་ལུགས་དང་ 
འཆར་གཞི་ཚུ་  གཤམ་གསལ་ག་ིདོན་ཚན་ལར་དུ་  བཅའ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་  བར་བསལུ་
གསལ་བསགས་འབད་ཆོགཔ་ དེ་ཡང་ :
     (ཀ) ཆོག་ཐམ་སདོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བདག་དབང་བརིས་པའི་ འསོ་ལན་ཁ་ཚིག།
     (ཁ) ཆོག་ཐམ་ག་ི ཁབ་ཚད་དང་ མཐུན་རེན་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་ནི་
ཚུ་ག་ི རེ་འདོད།
     (ག) མཐའ་དོན་ཁ་ེཕན་གསོག་འཇོག་ག་ིདོན་ལུ་ བར་བརུད་བར་ེལེན་བཀག་སམོ།
     (ང) བཀག་སམོ་ ཡང་ན་ ཆགོ་ཐམ་ག་ི ཁ་གངས་སརོ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་ཅིག་གསི་ དེ་
བཟུམ་མའ་ི ཆོག་ཐམ་ལུ་ ཁ་ེཕན་གསགོ་འཇོག་ར་བསདེ།
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    (ཅ) ཆོག་ཐམ་ཚུ་ བསར་གསོ་འབད་ནི་དང་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ གནས་སབས་
ཅིག་ག་ིདོན་ལུ་ མཚམས་འཇོག་འབད་བཞག་ནི།
    (ཆ) ཆོག་ཐམ་སོ་སརོ་དང་འབེལ་བའ་ིཁ་ཚིག་དང་། 
    (ཇ) དེ་བཟུམ་མའ་ི ཁ་ཚིག་ལམ་ལུགས་གཞན་ཡང་ དུས་མཚམས་ལུ་ དགོས་མཁ་ོ
དང་ བསུན་ངོས་འཛིན་འབད་ནི།
(༦)  དབང་འཛནི་གསི་ ས་ེཚན་འདི་གི་ དགངོས་དོན་ལར་ སདོ་མི་ཆོག་ཐམ་དེ་ མ་ིངོ་དེ་
དང་ མི་མང་སིར་བཏང་ལུ་  ཕན་ཐོགས་འབངུ་ཚུགས་པའ་ི འསོ་འབབ་ངོས་འཛནི་ག་ིཐོག་
ལས་ པར་བསུན་འབད་དགོ།
(༧) བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ི དགངོས་དོན་ལར་ སདོ་མ་ིཆགོ་ཐམ་ཚུ་ག་ི འད་ ༡ བོན་པ་ོལུ་ 
གཏང་དག།ོ
ཆོག་ཐམ་སདོ་ཐངས་དང་ བསར་གསོ་བ་སོ་ལམ་ལུགས།
༣༩་(༡)  དམིགས་བསལ་གི་  གནད་དོན་རེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་  བཅའ་ཁིམས་འདི་ནང་ 
ཆོག་ཐམ་གསར་བཟོ་དང་  བསར་གས་ོའབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་  དབང་འཛནི་གསི་  བཟོ་མི་ 
བཅའ་ཡགི་ནང་ཡདོ་མི་ བ་སོ་ལམ་ལུགས་དང་འཁིལ་དགོ  དེ་ཡང་ དབང་འཛིན་གསི་ 
ཆ་འཇོག་འབད་འསོ་ཀ་ི ཞ་ུཚིག་བཙུགས་དགཔོ་དང་ ཞ་ུཚིག་དེ་ཡང་ ཧ་ེམ་ལས་བཟོ་བཀོད་
འབད་དེ་ཡདོ་མི་  འབི་ཤོག་ཐོག་ལས་  དབང་འཛནི་གསི་  བཅའ་ཡགི་ནང་  ཁ་གསལ་

༧༥



བཀདོ་དེ་ཡདོ་མི་ འཐུས་ཀི་རིགས་དང་ སགས་ཏེ་བཙུག་དག།ོ
(༢)  དབང་འཛནི་གསི་  ས་ེཚན་འདི་ག་ི  དགངོས་དོན་ལར་དུ་  ཆོག་ཐམ་མ་སདོ་པའ་ི  ས་
གོང་ལས་ གཤམ་གསལ་གི་ གནད་དོན་ཚ་ུལུ་ ཞབི་བརག་འབད་དགཔོ་དེ་ཡང་:
     (ཀ)  ཆོག་ཐམ་ག་ིདོན་ལུ་  ཞུ་ཚིག་བཙུགས་མ་ིདེ་ལུ་  ཆགོ་ཐམ་དང་འཁལི་བའ་ི 
འགན་འཁ་ིཚུ་  ཡངོས་རོགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའ་ི འཕལུ་རིག་གི་  ཤསེ་ཚད་ཡོད་
མེད།
      (ཁ) མི་ངོ་དེ་ལུ་ ཆགོ་ཐམ་སདོ་ནིའི་འསོ་འབབ་དང་ ཚུལ་མཐུན་ཡདོ་མེད།
     (ག) གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༢༢ པའི་ ནང་ དབང་འཛིན་ག་ིདོན་ལུ་ གསལ་བཀོད་
འབད་ཡདོ་པའ་ི  ལམ་སོན་རུན་སངོ་ག་ིར་དོན་ཚ་ུ  ཕན་ནུས་ཅན་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་མི་ཚུགས།
    (ང) བར་དོན་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་དང་ ཡང་ན་ བར་དོན་དང་ བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཚུ་ལུ་ མངགས་ཡནོ་ཐོག་ མཁ་ོསདོ་འབད་མི་དང་ 
ཉོ་མི་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་གཞན་ཚ་ུག་ི མཐའ་དོན་ཚུ་ སངུ་སབོ་འབད་མ་འབད།
     (ཅ) བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རེན་དང་ བར་དོན་དང་ བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་སབུ་མི་ཚུ་གི་བར་ན་  དོ་འགན་གོང་འཕེལ་
གཏང་མི་གཏང་།

༧༦



     (ཆ) བར་དོན་དང་ བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རེན་དང་ བར་དོན་དང་ བརུད་
འབལེ་འཕུལ་རིག་ག་ི  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་གསརཔ་ཞབི་འཚལོ་དང་  གངོ་འཕེལ་  དེ་
ལས་ འག་ོབཙུགས་ནིའི་ལས་དོན་ གངོ་འཕལེ་གཏང་མི་གཏང་།
     (ཇ)  ཕི་རལ་དང་ ནང་འཁདོ་ཀ་ི མ་ར་བཙུགས་མི་ཚ་ུལུ་ བར་དོན་དང་ བརུད་
འབལེ་འཕུལ་རིག་དང་ བར་བརུད་ལས་ས་ེནང་ མ་ར་བཙུག་ནི་ལུ་ བརོན་ཤུགས་བསེད་མ་
བསདེ།
     (ཉ) མི་མང་ག་ིདོན་དང་ འབུག་ག་ིཉནེ་སངུ་ག་ིམཐའ་དོན་ལུ་ སངུ་སོབ་ཡདོ་མེད།
(༣)  དོན་ཚན་འདི་ག་ི  དགོངས་དོན་ལར་དུ་  མི་ངོ་ཅིག་ལུ་  འོས་འབབ་ནང་  ཚུལ་མཐུན་
ཡོད་མེད་ བརག་ཞབི་འབད་ནིའི་དང་ གཤམ་གསལ་ག་ིགནད་དོན་ཚུ་ ཚུད་དགོཔ་དེ་ཡང་:
     (ཀ) དང་བདེན་ཆིག་སིལ་དང་ མིང་གཏམ།
     (ཁ) འོས་འབབ་དང་ ལགོས་གབུ།
     (ག) མ་དངུལ་ག་ི ལོགས་གབུ།
(༤) དབང་འཛིན་གསི་ ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ི དགངོས་དོན་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་
དང་  འདོད་ཅན་ག་ི  མི་ངོ་ག་གསི་འབད་རངུ་  དབང་འཛིན་ལུ་  རང་སོ་བསམ་འཆར་ 
གསལ་ཞ་ུའབད་ནིའ་ི  ག་ོསབས་བིན་དགོ་པའི་ཁར་ དོན་ཚན་འདི་ག་ིདོན་ལུ་  མཐའ་དཔད་

༧༧



གཏན་འཁལེ་བཟོ་ནིའ་ིདོན་ལུ་ བསམ་འཆར་དེ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དགོ
ཆོག་ཐམ་གི་དུས་ཡནུ།
༤༠་  བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་ལར་དུ་སདོ་མི་ཆོག་ཐམ་དེ་ཆོག་ཐམ་ནང་དང་ 
ཡང་ན་སིར་བཏང་བཅའ་ཡིག་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་མི་ དུས་ཡུན་ག་ིདོན་ལུ་ཨིན། 
ཨིན་རུང་ ཆོག་ཐམ་དེ་ཡང་:
     (ཀ)  བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་གི་ མཐུན་རནེ་ཅིག་ག་ིདོན་ལུ་མཐོ་
ཤོས་དུས་ཡནུ་ལོ་ངོ་༢༥་ཚུན་སོད་ནི།
     (ཁ)  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་  བར་བརུད་ཀི་་ཞབས་ཏོག་ལཱ་
གཡགོ་ཅིག་ག་ིདོན་ལུ་ དུས་ཡནུ་མཐོ་ཤོས་ལོ་  ལོ་ངོ་༡༥་ཚུན་ག་ིཆགོ་ཐམ་སདོ་ནི།
        (ག) བཅའ་ཁམིས་འདི་གི་ དགངོས་དོན་ལར་དུ་ བསར་གསོ་འབད་ཆོག།
     (ང)  བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ི་  དགངོས་དོན་ལར་དུ་ཆ་མདེ་གཏང་ནི་དང་  ཡང་ན་
གནས་སབས་ཅིག་ག་ིདོན་ལུ་བཀག་ཆ་འབད་ཆོག།
ཆོག་ཐམ་གི་འཐུས།
༤༡་(༡)  བཅའ་ཁམིས་འདི་གི་དགངོས་དོན་ལར་དུ་  སདོ་མི་ཆགོ་ཐམ་ལུ་དབང་འཛིན་
གིས་  ཐག་བཅད་ཐོག་  བཅའ་ཡིག་གསལ་བཀོད་འབད་མི་  ཆགོ་ཐམ་ག་ིའཐུས་ཚུ་དང་ 

༧༨



འཁལི་དགོ།
(༢)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ི དགངོས་དོན་ལར་དུ་ ཞ་ུབ་འབད་མི་ ཆོག་ཐམ་ག་ི 
འཐུས་ཚུ་  ཆགོ་ཐམ་མ་ལེན་པའ་ིཧེ་མར་ཞ་ུབ་བཀོད་མི་གསི་  དབང་འཛནི་ལུ་ཐད་ཀར་དུ་
སདོ་དག།ོ
ཆོག་ཐམ་བསར་གས་ོའབད་ཐངས།
༤༢་(༡) དོན་ཚན་ ༣༩་པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་དུ་ ཆོག་ཐམ་བསར་གསོ་འབད་ནིའི་ ལག་
ལེན་འཐབ་པའ་ིསབས་ལུ་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དེ་གིས་  བཅའ་ཁམིས་འདི་དང་  སགི་གཞ་ི
གང་རུང་བཀོད་ཁབ་གང་རུང་དང་  བཅའ་ཡགི་འདི་གི་དགོངས་དོན་ལར་བཟོ་ཡོད་མི་ 
བཅའ་ཁམིས་གང་རུང་  ཡང་ན་  ཆོག་ཐམ་ག་ིའད་ངོ་མ་འདི་གི་  ཁ་ཚིག་གང་རུང་ལས་
དངོས་སུ་འགལ་བ་དང་  ཡང་ན་འགལ་ཡདོ་པའ་ིལཱ་ནང་  འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་  དབང་
འཛནི་གསི་ ཆོག་ཐམ་བསར་གས་ོའབད་ནི་ལུ་ངོས་ལེན་མ་ིའབད།
(༢) ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡) པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་དུ་་ དབང་འཛིན་གསི་ འསོ་འབབ་
ལན་པའ་ི  གནད་དོན་གི་ཐོག་ལས་ཆོག་ཐམ་བསར་གསོ་མ་འབད་བ་ཅིན་  ཆོག་ཐམ་བསར་
གས་ོམ་འབད་བའ་ིསརོ་ལས་ཡིག་ཐོག་བར་བསུལ་ག་ིཐོག་ལུ་ག་དེ་མགགོས་མགོགས་ 
ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ལུ་ བར་ལན་འབད་དག།ོ
(༣)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༢)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་ག་ི  ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་དེ་ལུ་དབང་
འཛནི་གསི་ཆགོ་ཐམ་བསར་གས་ོའབད་དགོ་པའི་ཡགི་ཐོག་གསལ་ཞ་ུབཙུག་ནིའ་ིདོན་ལུ་ 

༧༩



དུས་ཡུན་ཉནིམ་ ༣༠ བིན་དགོ།
(༤) ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༣)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་ ཡགི་ཐོག་གསལ་ཞ་ུབཙུགས་མི་དེ་ 
དབང་འཛནི་གསི་ ངོས་ལེན་འབད་ཞནིམ་ལས་ གསལ་ཞ་ུཡི་གུ་ཐོབ་ས་ེ ཉནིམ་ ༡༥ ག་ི
ནང་འཁདོ་ ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་དེ་ལུ་ གནད་དོན་དེ་ག་ིསོར་ལས་ གསོ་ཆོད་ག་དེ་ས་ེ བཏོན་
ཡོད་ག་བར་ལན་འབད་དག།ོ
(༥)  དབང་འཛིན་གསི་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་  (༣)  པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་  གསོ་ཆོད་
འབད་མི་ལུ་  ཁ་ེརུད་མ་བཏུབ་མི་  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དེ་གིས་  ནང་གསེས་དོན་ཚན་ 
(༤)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་ བར་ལན་ཐོབ་པའི་  ཉནིམ་ ༣༠འི་ནང་འཁདོ་ མཐོ་གཏུགས་
ཁིམས་ཞིབ་ཚགོས་ས་ེལུ་ མཐོ་གཏུགས་འབད་ཆོག།
ཆོག་ཐམ་བསརུ་བཅོས།
༤༣་(༡)  བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་ལར་དུ་  སདོ་དེ་ཡདོ་མ་ི  ཆོག་ཐམ་དེ་  ཆགོ་
ཐམ་འཆང་མི་དང་  དབང་འཛནི་གིས་ཁས་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་  ཡིག་ཐོག་གན་ཡགི་བཟོ་
ས་ེ བསརུ་བཅོས་འབད་ཆགོ།
(༢) ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་དུ་མེན་པར་ འསོ་འབབ་ཅན་ག་ིཆོག་
ཐམ་ དམིགས་བསལ་ག་ི འབལེ་གནད་དོན་ལུ་ བསུར་བཅོས་འབད་ནི་དེ་ཡང་ གནད་དོན་
གཙོ་བོ་ འབགུ་ག་ིཉནེ་སུང་ག་ིདོན་ལུ་ བོན་པ་ོགིས་ རབ་བསནོ་གནང་ས་ེཆོག་ཐམ་ འཆང་
མི་ལས་ ཁས་ལེན་གན་ཡགི་མེད་པར་ བསརུ་བཅོས་འབད་ཆགོ།

༨༠



(༣) བོན་པོ་རབ་བསནོ་ཐོག་ལས་ འབགུ་ག་ིཉནེ་སུང་ག་ིདོན་ལུ་ ཆོག་ཐམ་བསརུ་བཅོས་
འབད་ནི་དེ་ཡང་  དབང་འཛནི་གསི་ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་ལུ་  ཡགི་ཐོག་ལུ་འབད་  གཤམ་
གསལ་གི་ བར་བསལུ་གསལ་བསགས་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང:
     (ཀ)  བསརུ་བཅོས་ཀི་གསོ་འཆར་བཟོ་མི།
     (ཁ)  བསརུ་བཅོས་ཀི་གསོ་འཆར་བཟོ་དགོ་པའི་ རུ་མཚན།
     (ག)  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་གིས་ ཉནིམ་ ༣༠འ་ིནང་འཁོད་ ཆགོ་ཐམ་དེ་ ག་ཅི་འབད་ 
བསརུ་བཅོས་འབད་མ་དག་ོཔའ་ིསོར་ལས་ ར་ཁངུས་བཀལ་བཅུག་ནི།
(༤)  ཉིནམ་  ༣༠་ནང་འཁདོ་  གསལ་ཞུ་འབད་བའ་ིཤལུ་ལུ་་དབང་འཛནི་གསི་  བསུར་
བཅོས་འབད་ནིའི་ ཆ་འཇོག་འབད་བ་ཅིན་ དབང་འཛིན་གིས་འདི་ག་ིནང་ལུ་:
    (ཀ) བར་བསལུ་གསལ་བསགས་ནང་ བཀོད་མི་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཡང་ན།
   (ཁ) གསལ་ཞ་ུདང་མཐུན་མི་ ལམ་ལུགས་ གཞན་གི་ཐོག་ལས་ བསརུ་བཅོས་འབད་
ཆོག།
(༥)  དབང་འཛིན་གསི་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་  (༤)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་  གསོ་ཆདོ་
འབད་མི་ལུ་ཁ་ེརདུ་མ་བཏུབ་མི་  ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་དེ་གསི་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་ 
(༤)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་  བར་ལན་ཐོབ་པའ་ི  ཉནིམ་༣༠འི་ནང་འཁདོ་  མཐོ་གཏུགས་

༨༡



ཁིམས་ཞིབ་ཚགོས་ས་ེལུ་ མཐོ་གཏུགས་འབད་ཆོག།
ཆོག་ཐམ་སོ་སརོ།
༤༤་(༡)  མི་ངོ་གཅིག་གིས་  བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ིདགོངས་དོན་ལར་དང་  ཡང་ན་དབང་
ཆ་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་སདོ་མི་ཆགོ་ཐམ་ཅིག་  དབང་འཛིན་ལས་ཡགི་ཐོག་གི་གནང་བ་ཞ་ུ
ཐོག་ལས་ སོ་སརོ་འབད་ཆོགཔ་ཨིན་རུང་ ཆགོ་ཐམ་དེ་ བཅའ་ཁིམས་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་
ལར་དབང་འཛིན་གསི་སདོ་མི་ཅིག་དགོཔ་ཨིན།
(༢) དབང་འཛནི་ལུ་གངོ་གསལ་ ནང་གསསེ་དོན་ཚན་ ༣༩(༢)པའ་ིནང་ གསལ་བཀོད་
འབད་ཡདོ་མི་ཚ་ུབརིས་ཏེ་  བཅའ་ཁམིས་འདི་གི་  དགསོ་མཁ་ོཆ་མཉམ་ཚང་བའི་ཁར་ 
བཅའ་ཁམིས་འདི་དང་  ཡང་ན་ཆགོ་ཐམ་ག་ིཐོག་ལས་བཀལ་མི་  འགན་འཁ་ིཚུ་འབག་
ཚུགས་པའི་ངེས་ཤེས་བུང་པ་ཅིན་  དབང་འཛིན་གསི་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོང་
དོན་ལར་ ཆོག་ཐམ་ས་ོསོར་ག་ིཞ་ུཡིག་བཙུགས་མི་ལུ་ གནང་བ་སོད་ཆོག།
(༣)  ཆོག་ཐམ་ས་ོསོར་ག་ིགནང་བ་མ་སདོ་པའི་ས་གངོ་ལུ་  དབང་འཛིན་གསི་  ས་ོསརོ་གི་
གོས་འཆར་ཚ་ུ པར་བསུན་ག་ིཐོག་ལས་ བར་བསལུ་གསལ་བསགས་འབད་དག།ོ
(༤) དོན་ཚན་འདི་ག་ིནང་དོན་ལུ་མ་གནས་པར་ ཆོག་ཐམ་སོ་སརོ་འབད་ཡདོ་མི་གང་རུང་ 
ཆ་གནས་དང་  ཁམིས་དོན་ཐོག་  བརི་འཇོག་འབད་མི་ཆགོ།  གལ་སདི་  ཚལུ་མཐུན་དང་
ཡང་ན་  དངོས་དོན་ཐོག་ཨིན་རུང་མནེ་རུང་འདི་བཟམ་མའ་ི  ས་ོསོར་འབད་བའ་ིསརོ་ལས་ 
དབང་འཛནི་ལུ་མངོན་གསལ་བུང་པ་ཅིན་  དབང་འཛནི་གསི་དེ་འཕལ་ལས་  ཆགོ་ཐམ་ཆ་

༨༢



མེད་གཏང་ནི་ག་ིདབང་ཚད་ཡོད།
(༥)  དོན་ཚན་འདི་གི་  ནང་དོན་དང་མ་འཁལི་བར་  ཆགོ་ཐམ་ས་ོསོར་ག་ིལཱ་བ་ཅིག་ནང་ 
འབལེ་གཏོགས་འབད་མི་དེ་  ཡགི་ཆ་བརུས་མར་བཟོ་བའ་ི  གནོད་འགལེ་ག་ིཉེས་སོན་ཡནི་
པར་བརི་དག།ོ
(༦) དོན་ཚན་འདི་ག་ིནང་ལས་འགལ་བའི་ ཆགོ་ཐམ་གང་རུང་ ཚུལ་མཐུན་དང་ ཡང་ན་ 
དངོས་དོན་ཐོག་ཨིན་རངུ་མེན་རུང་  སོ་སརོ་འབད་ཡདོ་པའ་ིདོགས་སང་བུང་པ་ཅིན་  དབང་
འཛནི་གསི་དག་ོམཁ་ོདང་འཁིལ་ དུས་ནམ་ར་ཨིན་རངུ་ འདི་བཟུམ་མའི་ གནད་དོན་ལུ་དི་
ཞིབ་དང་ ཡང་ན་ ཞིབ་དཔད་འབད་ཆགོ། དབང་ཚད་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་པའ་ིསབས་ལུ་ 
དབང་འཛནི་གསི་མི་གང་རངུ་དི་དཔད་དང་  ཡང་ན་ཞབི་དཔད་དང་འབེལ་བའ་ི  དི་བ་གང་
རུང་ལུ་ མ་ིདེ་གིས་ལན་གསལ་སབ་དགཔོ་མ་ཚད་ ཆོག་ཐམ་ས་ོསོར་འབད་བའ་ི ཡིད་ཆེས་
ཀི་ གནད་ཁངུས་ཐོབ་པ་ཅིན་ དབང་འཛིན་གིས་ དོགས་པ་ཅན་ག་ི ས་ཁངོས་ནང་འཛུལ་ཏེ་ 
རད་འཚོལ་འབད་ཆོག།
ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་ག་ིའགན་འཁ།ི
༤༥་(༡)  དབང་འཛིན་གསི་བཅའ་ཡགི་ག་ིདགངོས་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་  དུས་མཚམས་
བཞནི་དུ་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ག་ིའགན་འཁ་ིདང་ གནས་སངས་ བཀག་འཛནི་ ཁལ་ དང་ 
ག་ཚད་ཚུ་ གཏན་ཁལེ་བཟོ་ས་ེ ཁངོ་ག་ིམཐུན་རནེ་དང་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཚ་ུ
བིན་ནིའི་དོན་ལུ་ བཅའ་ཡགི་ཚུ་བཀོད་ཆོག།
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(༢)  གོང་གི་དོན་ཆན་ཚ་ུདང་མ་འགལ་བར་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་ 
མཐུན་རེན་དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ཆ་མཉམ་གིས་  ག་ཏེ་དག་ོམཁ་ོཡདོ་ས་དང་ 
ཡང་ན་ ཁམིས་ཀིས་ཁབ་ས་ལུ་:
     ཀ) དབང་འཛནི་གསི་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་པའི་དུས་ཚདོ་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁོ་ག་ི
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་དགོ།
     ཁ) བཅའ་ཡགི་ནང་ འཁདོ་མི་དགངོས་དོན་ལར་ ཡིག་ཆའི་སན་ཞུ་ཚུ་ འཛནི་སངོ་
འཐབ་དག།ོ
     ག) ཁིམས་ཀི་ནང་ འཁདོ་མི་དགངོས་དོན་ལར་ དབང་འཛིན་གིས་དབང་ཚད་སདོ་
ཡོད་པའི་མི་གང་རུང་ཅིག་གིས་  འདི་བཟུམ་མའི་མཐུན་རནེ་དང་  ཡིག་ཆའ་ིསན་ཞ་ུཚ་ུལུ་ 
ཞིབ་དཔད་འབད་བཅུག་དགོ།
     ང་)  ཁིམས་ཀི་ནང་གསལ་ལར་ ཡོངས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་འགན་འཁི་ཚུ་ 
འབག་དག།ོ
     ཅ) ཁིམས་ཀ་ིནང་ གསལ་འཁདོ་འབད་མི་དང་འཁལི་ཏེ་ སགོ་སབས་ཞབས་ཏོག་
ལཱ་གཡགོ་བིན་དག།ོ
    ཆ) མི་གང་རུང་ཅིག་གསི་ འོས་ལན་དུས་ཚོད་ཅིག་ནང་ རེ་འདུན་དང་དབེར་མེད་ཐོག་
ལུ་ དངུལ་སདོ་ཀི་གདམ་ཁ་ལེན་མི་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚུ་བནི་དག།ོ
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     ཇ) དབང་འཛིན་གསི་ ལག་ལེན་ལག་དེབ་ནང་ གནས་ཚད་གསལ་འཁདོ་འབད་མི་
ཚུ་དང་འཁལི་དག།ོ
     ཉ) ས་ཁངོས་ངོ་མའ་ི དམིགས་བསལ་ས་ས་ོཅིག་ནང་ ཆགོ་ཐམ་གསལ་སནོ་འབད་
དགོ།
     ཏ) མི་ངོ་གང་རངུ་དང་ ཡང་ན་སེ་ཚན་གང་རངུ་ག་ིམི་ ཡང་ན་བ་སདོ་གང་རུང་དང་ 
ཡང་ན་གནད་དོན་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་གང་རུང་སབུ་མི་གསི་ 
འགལེ་བཤད་རབ་མི་ལུ་  གདམ་ཁ་མ་ལེན་པ་དང་  ཡང་ན་འསོ་མེད་ཀིས་དབེ་བ་ཕེ་ནི་
བཟུམ་མའ་ི  བ་སོ་ལམ་ལུགས་དང་འཁལི་ཏེ་  སལེ་མཐུད་བཟོ་ནི་དང་  ཡང་ན་གནང་བ་
བིན་ནི་ཚ་ུ  གངོ་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ནང་ བཀདོ་དེ་ཡོད(ག་ཡོན་དང་ ཡང་ན་ ཁ་ཚིག་ ཡང་ན་ 
བ་སོ་ལམ་ལུགས་ཀིས་ཁབ་མི་ ཡང་ན་དེ་མིན་གཞན་ཚུ)།
     ཐ) ཆོག་ཐམ་ནང་ གསལ་བཀདོ་འབད་མི་དང་འཁིལ་ཏེ་ འདི་བཟུམ་མའ་ི གནས་
སངས་དང་  དུས་ཚོད་དེ་ལས་  གནད་དོན་ཚུ་གི་་གསལ་བསགས་པར་བསནུ་འབད་དེ་ 
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཚུ་ལུ་ཁབ་པའི་  གཏན་འཁལེ་ཐོབ་ལམ་དང་  ག་ཡོན་དང་  ཁ་ཚགི་ 
དེ་ལས་བ་སོ་ལམ་ལུགས་གཞན་ཚུ་ གསལ་བཀདོ་འབད་དགོ།
(༣) བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་
མི་གསི་  ས་གངོ་ལས་  དབང་འཛིན་ག་ིགནང་བ་མེད་པར་བར་དོན་བརདུ་འབེལ་དང་ 
འཕལུ་རགི་ག་ི མཐུན་རེན་དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་ གཞན་དང་ཅིག་ཁར་ ངག་
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ཐོག་གམ་  ཡང་ན་ཡགི་ཐོག་ལུ་གན་ཡགི་དང་  ཡང་ན་  བཅའ་སགི་གང་རུང་བརབ་ནི་ལུ་
ཕན་གནོད་ཀི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བིན་མ་ཆོགཔ་དེ་ཡང་:
     ཀ) རང་སོ་བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་གི་ མཐུན་རེན་དང་ ཞབས་ཏོག་
ལཱ་གཡགོ་ཚུ་ ནང་འཁདོ་བརེ་སོར་འབད་ནི།
   ཁ) རང་སོ་བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་དང་ ཡང་ན་ ཞབས་
ཏོག་ལཱ་གཡགོ་གཅིག་གམ་  ཡང་ན་  གཉསི་ཆ་རའི་འཛིན་སོང་དང་  ཡང་ན་ལག་ལེན་ 
ཡང་ན་བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་ཡགི་ག་ིམཐུན་རེན་དང་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་
གཡགོ་གཞན་གང་རུང་དང་གཅིག་ཁར་  གཅིག་གམ་  ཡང་ན་  གཉསི་ཆ་རང་  འབལེ་བ་
བཟོ་ནི་དང་
     ག)  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ཚུ་ག་ིབར་ན་ག་ཡོན་དང་  འངོ་འབབ་ཀི་བག་ོ
མཉམ་བཟོ་དག།ོ
(༤)  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་  མཐུན་རེན་དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་
བིན་མི་གིས་  བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ིའོག་ལུ་གནོད་འགལེ་གང་རུང་འབད་མིའ་ིདོན་ལུ་ཕོག་
ལམ་ག་ིཚད་འཛནི་གང་རུང་ཅིག་དང་  དབང་འཛནི་གིས་སནོ་ལས་ཚད་འཛིན་ག་ིགནང་བ་
དང་ ཡང་ན་ བཅའ་ཡགི་ནང་ མ་འཁདོ་པའི་ ཐོབ་ལམ་བཀོད་མི་ཆོག།
(༥)  དབང་འཛནི་གསི་ཆགོ་ཐམ་དང་  ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་  དངས་གསལ་བཟོ་ནི་དང་ 
ཡང་ན་  ངེས་བདེན་ཇོ་བདག་ཤེས་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་  ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་ལས་  ཉ་ེ
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བར་མཁ་ོབའ་ིགནས་ཚལུ་ལེན་ནི་ལུ་ བར་བསལུ་བནི་དག།ོ
(༦)  དབང་འཛིན་གསི་  དབང་ཚད་སདོ་མི་འག་ོདཔནོ་གང་རུང་ལུ་  དགོས་མཁོ་དང་ 
བསནུ་ཏེ་  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཆ་མཉམ་ལས་བར་དོན་ལེན་ནི་དང་  ཞབི་དཔད་འབད་ནི་ལུ་
དབང་ཚད་ཡོད།
(༧)  བཅའ་ཁམིས་འདི་དང་དོན་ཚན་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་ལར་བཟོ་ཡདོ་མི་སགི་གཞ་ི
བཀོད་ཁབ་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་འཁིལ་ཏེ་  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ག་ར་གིས་ དབང་འཛནི་
གི་བཀདོ་ར་དང་ འསོ་ལན་གོས་ཆོད་ ཡང་ན་ བར་བཀོད་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ།
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གི་སསུ་ཚད།
༤༦.(༡)  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་མཐུན་རེན་བནི་མི་དང་ བར་དོན་དང་ 
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ཚུ་གསི་  རང་སོ་བར་དོན་དང་
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་མཐུན་རནེ་དང་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཚུ་  ར་བརན་བཟོ་ནིའ་ིདོན་ལུ་  འསོ་ལན་བརོན་ཤུགས་བསདེ་དགོཔ་
དེ་ཡང་:
     (ཀ) བརན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི།
     (ཁ) བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་དང་ ཁད་རིག་ལནམ་བཟོ་ནི་དེ་ལས་
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   (ག)  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་  མཐུན་རེན་དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་
གཡགོ་བནི་མི་  དོ་འགན་ཅན་ཅིག་གསི་  རེ་འདོད་བསེད་པའི་  འསོ་ལན་གནས་ཚད་དང་
མཐུན་པར་བནི་དག།ོ
(༢) བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི མཐུན་རེན་དང་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་
མི་གསི་མི་གང་རངུ་ཅིག་ལུ་  མཐུན་རེན་དང་  ཡང་ན་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་འདི་
གིས་ ཁ་ོལུ་བསམ་པ་མ་རོགས་པའི་ཉགོས་བཤད་དང་ ཡང་ན་ བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་ 
འཕལུ་རགི་ག་ི  མཐུན་རེན་དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་པའ་ིལག་ལེན་གིས་་ཕན་པ་
ལས་གནོད་ཆ་ེབངུ་བའི་ཐོབ་བརོད་ཚུ་དབང་འཛིན་ལུ་བཀོད་ཆོག།
(༣)  དབང་འཛིན་གསི་ བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་མཐུན་རེན་དང་ ཞབས་
ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ཆ་མཉམ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་འབེལ་བཟོ་ས་ེ བར་དོན་དང་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ མཐུན་རེན་དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ག་ིདགོངས་དོན་ཚུ་ སསུ་ཚད་
དང་ལན་པར་བཟོ་ནིའི་གསལ་བཀོད་འབད་ཆོག།
(༤)  དབང་འཛིན་གསི་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི  མཐུན་རེན་དང་ 
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་དང་  བདག་སངོ་  མངགས་ཡནོ་ཐོག་སདོ་མིའི་ཉགོས་བཤད་བསལ་
ནི་ལུ་  ཉན་མ་བཏུབ་དང་ བཏོགས་བཏང་ནི་  ཡང་ཅིན་  བར་དཀགོས་འབད་ནི་དང་འབལེ་
བའ་ི  བ་སོ་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་ཀི་བཅའ་ཡགི་ཚུ་བཟོ་དག་ོཔའ་ིནང་ རདོ་བཤེར་གི་
ག་ཡནོ་སདོ་ནི་དང་  མངགས་ཡནོ་ཐོག་སདོ་མའིི་ཉགོས་བཤད་བསལ་ནི་ག་ིབ་བའ་ིགནད་
སདོ་  མངགས་སདོ་འབད་མི་ལུ་རདུ་འཐུས་སོད་ནི་  ཆོག་ཐམ་འཆང་མིའ་ིཕོག་ལམ་ཚད་

༨༨



གཞ་ིགི་དགསོ་མཁ་ོཚུ་གཏན་འཁལེ་བཟོ་དག།ོ
(༥) དོགས་པ་སེལ་ཐབས་ལུ་བཀདོ་པ་ཅིན་ དོན་ཚན་འདི་གི་ དགངོས་དོན་ཚུ་གསི་ རང་
བསགས་ཞབསཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚ་ུབརིས་ཏེ་  བར་བརུད་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚུ་ལུ་ཡང་
ཁབ་ཨིན།
ཉེ་རིང་ཕེ་ནི་མེདཔ་དང་ རུན་ཆད་མེད་པའ་ིབཀམ་སལེ།
༤༧་(༡)  གོང་གསལ་ནང་གསེས་དོན་ཚན་  ༤༦(༤)  པའ་ིབཅའ་ཡགི་དང་  བ་སོ་
ལམ་ལུགས་ནང་  གསལ་བཀོད་ཡདོ་མི་དང་འཁིལ་ཏེ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་
རིག་མཐུན་རནེ་དང་  ཡང་ན་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་
གཡགོ་བནི་མི་ཚུ་གསི་ ཡགི་ཐོག་ལུ་ གནད་དོན་བཀདོ་དགཔོ་དེ་ཡང་:
     ཀ)  མངགས་ཡོན་ཐོག་སདོ་མི་ཅིག་ལུ་ བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་དང་ ཡང་ན་ མཐུན་རེན་བིན་ནི་ལུ་ཉན་མ་བཏུབ་པ་དང་ ཡང་ན་
     ཁ)  མངགས་ཡོན་ཐོག་སདོ་མི་ལུ་  འདི་བཟུམ་མའ་ི བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་
འཕལུ་རགི་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་དང་ ཡང་ན་ མཐུན་རེན་ཚ་ུབཏོག་གཏང་བ་དང་ ཡང་
ན་ བར་དཀོགས་འབད་ནི་ཚ་ུ
འོས་ལན་དང་ ཉ་ེརིང་མེད་པའ་ིགཞ་ིར་རངམ་ཅིག་ག་ིདོན་ལུ་འབད་དག།ོ

༨༩



(༢)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་
རིག་མཐུན་རནེ་བནི་མི་དང་ བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་ ཞབས་ཏོག་བིན་མི་དང་
གཅིག་ཁར་  གོས་འཆམ་བངུ་མ་ིལུ་བོ་ཁ་མ་རོགས་པའ་ི  མི་ངོ་གིས་  གསོ་འཆམ་བུང་ས་ེ
ཉིནམ་ ༣༠་ག་ིནང་འཁདོ་དབང་འཛནི་ལུ་ ཉགོས་བཤད་བཀོད་ཆགོ།
ཆོག་ཐམ་དང་ཆགོ་ཐམ་ག་ིལག་ལེན་ལམ་ལུགས་བསར་སདོ།
༤༨་(༡) གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་ ༤༩་པའ་ིདགངོས་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་དབང་འཛིན་ལུ་:
     (ཀ)ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཅིག་གསི་ ཆོག་ཐམ་ག་ི བ་སོ་ལམ་ལུགས་དང་ ཡང་ན་ 
ཁ་ཚགི་གཞན་གང་རུང་ལས་འགལ་བ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་འགལ་བ་འབད་ཡདོ་པ་དང་
     (ཁ) ངེས་པར་དུ་ བཀོད་ར་བཏོན་དགཔོ་དེ་ གལ་ཆེ་བའ་ི འཆར་སང་བུང་པ་ཅིན།
དབང་འཛནི་ལུ་  ཁ་ཚིག་དང་བ་སོ་ལམ་ལུགས་དེ་དང་འཁལི་ཐབས་ལུ་  དགོ་མཁ་ོཡོད་
པའ་ི  འཆར་སང་བུང་པ་ཅིན་བཀོད་རའི་ཐོག་ལས་ ཉསེ་ཆད་སདོ་ལེན་བརསི་ཏེ་  དེ་བཟུམ་
མའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་བཟོ་ཆོག།
(༢) ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིབཀོད་རའི་ནང་:
     (ཀ)  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་(གནད་དོན་དང་འཁལི་ཏེ)དེ་གིས་བཀོད་རའ་ིནང་ 
གསལ་བཀོད་འབད་མ་ིདང་ ཡང་ན་ཁིམས་ཀསི་འགེལ་བཤད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་གནས་ནི་དང་ 

༩༠



ཡང་ན་གནས་མ་དགཔོ་ཚ་ུ ཁ་གསལ་བཟོ་དག།ོ
    (ཁ) ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་(གནད་དོན་དང་འཁིལ་ཏེ་)དེ་གིས་ཁིམས་འགལ་གི་ ངོས་
འཛནི་བངུ་མི་ཆགོ་ཐམ་དེ་  བསར་གསོ་མ་འབད་ཚནུ་ཚདོ་  བཀོད་རའ་ིནང་  གསལ་བཀོད་
འབད་མི་དང་འཁལི་ཏེ་ ཉེས་འཐུས་ཚུ་སདོ་དག།ོ
     (ག) བཀདོ་རའི་ནང་ གཏན་འཁལེ་བཟོ་ཞནིམ་ལས་ དུས་ཚོད་གང་མགགོས་ཐོག་ 
ལག་ལེན་འཐབ་དག།ོ
     (ང) དབང་འཛནི་གསི་ དུས་ཚོད་གང་རུང་ཅིག་ནང་ ཆ་མེད་གཏང་ཆོག།
(༣) དོན་ཚན་འདི་དང་ གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་༤༩་པ་དང་༥༠ པའ་ིདགོངས་དོན་ཚ་ུནང་ 
ཆོག་ཐམ་གི་བ་སོ་ལམ་ལུགས་དང་ཁ་ཚགི་གང་རུང་དང་འབལེ་བའི་ནང་  འགལ་བ་ཟེར་
བཀོད་མི་དེ་ བ་སོ་ལམ་ལུགས་དང་ ཁ་ཚགི་ལུ་མ་གནས་པའ་ིའགལ་བ་ཟེར ག་ོདོན་ལེན་
དགོ།
ལམ་ལུགས་ཀ་ིདགསོ་མཁ།ོ
༤༩་(༡) དབང་འཛིན་གསི་ གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༤༨་པའི་དགངོས་དོན་ལར་ བཀོད་ར་
མ་གཏང་བའ་ིསོན་ལས་ བར་བསལུ་ཅིག་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་:
     (ཀ)  བཀདོ་ར་གཏང་ནི་དང་ ཡང་ན་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནིའ་ིགོས་འཆར་དང་དེའི་

༩༡



ཕན་གནོད།
     (ཁ) ཆོག་ཐམ་ནང་འཁདོ་ཡདོ་པའི་ཁ་ཚིག་་དང་ ཡང་ན་ ཁ་ཚིག་དེ་ཚུ་ལས་འགལ་
བའ་ིགནད་དོན་ཚ།ུ
   (ག)  (བར་བསལུ་འབད་བའ་ིཚསེ་གངས་ལས་ཉནིམ་  ༣༠  ག་ིནང་འཁདོ་)གོས་
འཆར་འབད་ཡདོ་པའ་ིབཀོད་ར་ ཡང་ན་བཀདོ་ར་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནི་ལུ་ཞུ་བ་དང་དགག་
པ་རེ་བརབ་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ དགག་པ་བརབ་ནིའི་དུས་ཡནུ་ འཁདོ་ནི་དང་ ཚལུ་མཐུན་གི་
ཐོག་ལས་ཞ་ུབ་དང་  ཡང་ན་དགག་པ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་  ལོག་ས་ེམ་བཏོན་པ་ཅིན་  དེ་ཚ་ུ
དབེ་ཞིབ་འབད་ནི།
(༢) ཞུ་བ་འབད་མི་དང་ དགག་པ་འབད་མ་ིཚ་ུདང་འཁལི་ཏེ་དབང་འཛིན་གསི་:
     (ཀ) གོང་གསལ་དོན་ཚན(༤༨)་པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་ བཀོད་ར་གནང་ནི་ཡང་ན་ 
གཏན་འཁལེ་བཟོ་ནི་དང་ ཡང་ན་
     (ཁ) གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༤༨་པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་ གནང་ནིའི་བོ་ཐག་བཅད་
ཚར་མི་བཀོད་ར་ལུ་ བསརུ་བཅོས་ཀི་གོས་འཆར་བཙུག་ནི།
(༣)  བསརུ་བཅོས་འབད་དེ་བཀོད་ར་དེ་མ་གཏང་བའི་ཧ་ེམར་  དབང་འཛིན་གིས་  ཆོག་
ཐམ་འཆང་མི་ཚ་ུལུ་  ཞ་ུབ་བཀོད་ནི་དང་  དགག་པ་རབ་ནིའ་ིཞ་ུཡིག་ཚུ་བཙུགས་བཅུག་
དགོཔ་མ་ཚད་  ངོས་ལེན་ཡང་འབད་དག།ོ  ཞ་ུབ་བཀོད་མི་དང་དགག་པ་རབ་མིའི་གནད་

༩༢



དོན་ཚ་ུལུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ དབང་འཛནི་གིས་ འོས་ལན་གི་བཀོད་ར་བིན་ཆོག།
(༤) ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་ བར་བསལུ་གནང་བའ་ིསབས་དང་ 
ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༣)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་  འསོ་ལན་གི་བཀདོ་ར་གཏང་བའི་སབས་
ལུ་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མིའ་ིཁ་ཐུག་ལས་ དབང་འཛནི་གསི་བཏོན་ནིའ་ི གསོ་འཆར་བཀོད་མི་ 
བཀོད་ར་ལུ་ཆ་གནས་ཡདོ་ལུགས་ཚ་ུབཀོད་དག།ོ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་གསི་  ཆ་གནས་ཡོད་
ལུགས་བཀོད་མི་གིས་དབང་འཛནི་ལུ་  འོས་མིན་ག་ིཞུ་བ་བཀོད་ནིའ་ིདབང་ཆ་དང་  མཐོ་
གཏུགས་ཁམིས་ཞབི་ཚོགས་ས་ེ ཡང་ན་ཁམིས་འདུན་ལུ་ཞ་ུགཏུགས་འབད་ནིའི་དབང་ཆ་ཚུ་ 
རང་བཞནི་གསི་ ཆ་མེད་སངོ་བ་དང་ དབང་འཛནི་གསི་ དེ་དང་འཁལིཏེ་ བཀོད་ར་གཏང་
ཆོག་པའ་ིཐོབ་དབང་སདོ་པའ་ིགངས་ས་ུ ཆ་གནས་འབད་ནི་ཨིན།
(༥)  བཀོད་ར་ཐོནམ་ཅིག་  ག་དེ་མགགོས་མགོགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་་དབང་
འཛནི་གསི་:
     (ཀ) བཀོད་རའ་ིའད་ཅིག་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མ་ིལུ་སདོ་དག།ོ
   (ཁ)  བཀདོ་རའི་འད་ཅིག་  དཔ་ེབསནུ་འབད་ཐོག་ལས་  གསལ་བསགས་འབད་དེ་ 
གནོད་ཉནེ་ཡདོ་པའ་ི མི་ངོམ་དེ་ལུ་བསལ་དག།ོ
(༦)  དབང་འཛིན་གསི་ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༢)(ཀ)  པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་  བིན་མི་
བཀོད་ར་དང་ ཡང་ན་ ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༣)་པའི་དགོངས་དོན་ལར་བིན་མི་ འསོ་ལན་
གི་བཀདོ་ར་དེ་  གལ་སིད་  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ག་ི  སམེས་ཁར་མ་འབབས་པ་ཅིན་  བཀོད་

༩༣



ར་ཐོབ་པའི་ཉནིམ་ལས་  ཉནིམ་༣༠་གི་ནང་འཁདོ་  མཐོ་གཏུགས་ཁམིས་ཞབི་ཚོགས་ས་ེལུ་ 
མཐོ་གཏུགས་འབད་ནིའ་ིདབང་ཆ་ཡོད།
(༧)  བཀདོ་ར་དེ་  ཆ་མེད་མ་གཏང་བའི་ཧ་ེམར་ དབང་འཛིན་གསི་ བར་བསལུ་བནི་དག་ོ
མི་དེ་ནང་:
     (ཀ)  བཀོད་ར་དེ་ཆ་མེད་གཏང་ནིའ་ིགོས་འཆར་དང་  དེའ་ིཕན་གནོད་ཚུ་བཀོད་
དགོཔ་དང་
     (ཁ)  བར་བསལུ་ཁབ་བསགས་འབད་བའི་ཉནིམ་ལས་དུས་ཚོད་ཅིག་ཡང་བཀདོ་
དགོཔ་དང་(ཉིནམ་སམུ་ཅུ་ལས་མ་ཉུངམ)དུས་ཚདོ་དེ་ག་ིནང་འཁོད་ལུ་  ཕིར་འགངས་
འབད་ནིའ་ིགོས་འཆར་བཀོད་མི་ལུ་ ཞ་ུབ་བཀོད་ནི་དང་ དགག་པ་རབ་ཆོག།
(༨)  ནང་གསསེ་དོན་ཚན(༡)པ་དང་  ཡང་ན་  (༧)པའ་ི  དགངོས་དོན་ལར་ག་ི  བར་
བསལུ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་  དབང་འཛིན་གིས་གནོད་ཉནེ་ཡདོ་པའ་ིམི་ངོ་ཚུ་ལུ་བསལ་ཐབས་ཀི་ 
འོས་འབབ་དང་ལན་པའ་ི  གནས་ལུགས་ཐོག་  ཁབ་བསགས་འབད་དགཔོ་མ་ཚད་  ཆོག་
ཐམ་འཆང་མི་ལུ་ བར་བསུལ་ག་ིའད་རེ་ཡང་་སདོ་དགོ།
བཀོད་རའ་ིཆ་གནས་དང་འགོ་བཙུགས་དུས་ཚོད།
༥༠་(༡)  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དེ་ལུ་  བཀོད་ར་གིས་ཁེ་རུད་མ་བཏུབ་པའི་གནད་དོན་རེ་ཐོན་
ཏེ་  གངོ་གསལ་དོན་ཚན་  ༤༨  དང་  ༤༩  པའ་ིདགོངས་དོན་དང་མ་འཁལི་བར་གནང་

༩༤



ཡོདཔ་ ཡང་ན་ གངོ་གསལ་དོན་ཚན་ ༤༩ པའ་ིདགསོ་མཁ་ོགང་རུང་དང་མ་འཁིལ་བའི་
གནད་ལུ་བརནེ་ཏེ་ བཀའ་ར་དེ་ལུ་མ་བཏུབ་འབད་བཀདོ་དེ་ཡོད་ན་ བཀོད་རའི་འད་ཅིག་ཁ་ོ
ལུ་སདོ་པའ་ིཚེས་གངས་ལས་  ཉནིམ་  ༣༠  ག་ིནང་འཁདོ་ལུ་  མཐོ་གཏུགས་ཁམིས་ཞབི་
ཚོགས་ས་ེལུ་ མཐོ་གཏུགས་འབད་ཆོག།
(༢)  མཐོ་གཏུགས་ཁིམས་ཞབི་ཚགོས་སེ་ལས་ དེ་ལར་ཞ་ུཚགི་འབོར་སབས་ བཀོད་ར་དེ་
གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༤༨ པ་དང་ ༤༩ པ་དང་ འཁིལ་ཏེ་བཟོ་བཟོཝ་ ཡང་ན་ གཏན་
འབབེས་བཟོ་མི་དེ་  ཁ་ོརའ་ིདབང་ཚད་ནང་མེདཔ་  ཡང་ན་  བཀོད་ར་དེ་  གོང་གསལ་དོན་
ཚན་ ༤༩ པའི་དགངོས་དོན་ཚ་ུདང་འགལ་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དེའ་ིདབང་
ཆ་ལུ་ གནོད་པ་ཡོད་པའི་ཐུགས་ཐག་ཆདོན་ བཀདོ་ར་ ཡང་ན་ བཀོད་རའ་ིགནད་དོན་གང་
རུང་ ཆ་མེད་གཏང་ཆོག།
(༣)  བཀདོ་ར་ལུ་ཆ་གནས་ཡོད་རིང་ལུ་  བཀོད་ར་དེ་ཚུ་གི་དགངོས་དོན་ལུ་གནས་ནི་འདི་ 
ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ག་ིལཱ་འགན་ཨིན།
ཆོག་ཐམ་མཚམས་འཇོག་དང་ ཡང་ན་ཆ་མེད་གཏང་ནི།
༥༡་(༡)  དབང་འཛནི་གསི་  བཅའ་ཁམིས་འདི་གི་དགངོས་དོན་དང་འཁིལ་ཏེ་  ཆགོ་ཐམ་
ཅིག་ མཚམས་འཇོག་དང་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་གཏང་ཆགོཔ་དེ་ཡང་:
     (ཀ) ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་གིས་ བཅའ་ཁིམས་དང་ བཅའ་ཡགི་ ཡང་ན་སགི་གཞི་ཚུ་
ལུ་གནས་མ་བཏུབ་པ་ཅིན།

༩༥



     (ཁ) ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་གསི་ཆོག་ཐམ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ལམ་ལུགས་
དང་ ཁ་ཚགི་གང་རུང་དང་འགལ་བ་ ཡང་ན་ འགལ་ནི་འབདཝ་ ཡང་ན་འགལ་ཡདོཔ།
     (ག)  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་གིས་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ཆོག་ཐམ་གི་ག་འཐུས་ཚུ་ 
མ་སདོ་པར་བཞག་མི་དང་
   (ང)  རལ་ཡངོས་སུང་སབོ་ཀི་གནད་དོན་དང་  ཡང་ན་མི་མང་ག་ིམཐའ་དོན་ལུ་ 
མཚམས་འཇོག་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ཆ་མེད་གཏང་དགཔོ་གལ་ཅན་བུང་པ་ཅིན།
     (ཅ) ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་གི་་ དངུལ་འབལེ་གནས་སངས་བང་ཉསེ་ལུ་ལདོ་ཡདོ་པ་
དང་ ཡང་ན་བང་ཉསེ་ལུ་འགརུ་ནི་གི་ འོས་འབབ་ཡོད་མི་ལུ་བརནེ་ ཁ་ོདང་ ཡང་ན་ ལས་
ས་ེགསི་  ཆོག་ཐམ་ནང་  གསལ་བཀོད་འབད་མི་  འགན་འཁ་ིཚུ་  བསབུ་མི་ཚུགས་ནི་དང་ 
ཡང་ན་ཁ་ོརའ་ིདང་  ཡང་ན་བར་དོན་དང་  བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་  མཐུན་རེན་དང་ 
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་དེ་ མ་དངུལ་ག་ི འོས་འབབ་ལོགས་གབུ་མེད་པའ་ི ཡིད་ཆེས་བངུ་པ་
ཅིན་དང་ ཡང་ན།
     (ཆ) ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དང་ ཡང་ན་ཁ་ོརའ་ིདང་ ཡང་ན་ལས་སའེ་ིམཉམ་རོགས་
ཚུ་གིས་བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ག་ི མཐུན་རེན་དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་
འཕ་ོམཐུད་དེ་  ལག་ལེན་འཐབ་མི་དེ་གསི་  མི་མང་ག་ིམཐའ་དོན་དང་  ཡང་ན་འབགུ་ག་ི
སུང་སབོ་དང་ ཡང་ན་ཆིག་སལི་ལུ་ ཉནེ་འཚུབས་བཀལ་ཡདོ་མི་དང་ ཡང་ན་ཉནེ་འཚུབས་
འབངུ་ཉནེ་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛནི་བངུ་པ་ཅིན།

༩༦



འདི་ཡང་ག་ོབུར་དུ་  ངོས་ལེན་འབད་དགོཔ་ལས་བརནེ་  གངོ་གསལ་འཁདོ་མི་དང་ཁིལ་ 
བར་བསལུ་འབད་ནི་གི་འསོ་འབབ་མེད་པའ་ི  དབང་འཛིན་ལུ་  འཆར་སང་བངུ་པ་ཅིན་ 
དབང་འཛནི་གསི་  ཆགོ་ཐམ་མཚམས་འཇོག་དང་  ཡང་ན་ཆ་མེད་དང་  ཡང་ན་ཉེས་བ་མ་
བཀལ་བའ་ིཧེ་མར་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ལུ་ གསལ་བཤད་ཀི་ ཞུ་བ་ཕལུ་ནིའ་ི འསོ་ལན་ག་ོ
སབས་བནི་དག་ོཔའ་ི དགོ་མཁ་ོཚུ་དང་ འཁལི་མ་དག་ོཔར་འབད་ཆོག།
(༢)  དབང་འཛནི་གསི་བཅའ་ཁིམས་འདི་གི་འགོ་ལུ་སདོ་མི་ཆོག་ཐམ་ཚུ་  མཚམས་འཇོག་
འབད་ནི་དང་  ཆ་མདེ་གཏང་ནི་ག་ི  འསོ་ལན་གནད་དོན་ཡོད་པ་ཅིན་དབང་འཛནི་གསི་
མཚམས་འཇོག་དང་  ཆ་མེད་གཏང་བའ་ིསོན་ལས་  དབང་འཛནི་ག་ིདམིགས་གཏད་ཚུ་ 
མཚམས་འཇོག་དང་ ཆ་མེད་གཏང་དགོ་པའི་་ རུ་མཚན་དང་ཚེས་གངས་དང་སགས་ ཡིག་
ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ལུ་ཉནིམ་  ༡༤  ག་ིནང་འཁདོ་  བར་བསལུ་བནི་ཐོག་
ལས་ ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་ལུ་ གོ་སབས་ཚ་ུབནི་དགཔོ་དེ་ཡང་:
     (ཀ) ཆོག་ཐམ་མེདཔ་བཏང་མི་དང་ ཡང་ན་ཆོག་ཐམ་གི་ ཁ་ཚིག་དང་བ་སོ་ལམ་
ལུགས་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི།
     (ཁ) བར་ལན་ཐོབ་ས་ེ ཉིནམ་ ༣༠ ག་ིནང་འཁདོ་ལུ་ དབང་འཛིན་ལུ་བཙུག་ནི་དང་ 
ཡང་ན་དབང་འཛནི་གསི་ ཆོག་ཐམ་མཚམས་འཇོག་དང་ ཡང་ན་ཆ་མེད་གཏང་ནི་ལུ་བཀག་
ཆའ་ིཡགི་ཐོག་སན་ཞུ་ཅིག་  གསལ་བཀོད་འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་  དུས་ཡནུ་རིངམ་འགརོ་ནི་ཚུ་ 
དབང་འཛནི་གསི་ གོས་ཐག་མ་བཅད་པའ་ིཧེ་མར་ ངོས་ལེན་འབད་ནི།

༩༧



(༣)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༢)པའ་ིནང་ མཚམས་འཇོག་དང་ ཡང་ན་ཆ་མེད་གཏང་ནི་དེ་ 
དབང་འཛནི་གསི་  བར་ལན་ནང་ གསལ་བཀདོ་འབད་མི་ཚེས་གངས་ཐོག་ལུ་  འགོ་བཙུག་
ནི་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ ནང་གསསེ་དོན་ཚན་དང་ ཡང་ན་ དབང་འཛནི་གསི་ གསལ་བཀདོ་
འབད་མི་ ཚསེ་གངས་གཞན་དང་འཁལི་ཏེ་ཨིན།
(༤) དོན་ཚན་འདི་ག་ི དགོངས་དོན་ལར་ ཆོག་ཐམ་མཚམས་འཇོག་དང་ ཡང་ན་ཆ་མེད་
བཏང་པའ་ིབཀོད་ར་ལུ་བརནེ་ མི་ངོ་གང་རུང་ལུ་ཁ་ེརུད་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ཉནིམ་ ༣༠ ག་ིནང་
འཁདོ་ མཐོ་གཏུགས་ཁམིས་ཞབི་ཚོགས་ས་ེལུ་མཐོ་གཏུགས་འབད་ཆོག།
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་ བར་བརུད་ཚོང་ལས་ཀི་བདག་དབང་།
༥༢་(༡)  འབགུ་ལུ་ཐོ་བཀདོ་འབད་མི་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རགི་དང་  བར་
བརུད་ཚོང་ལས་ག་ར་གསི་ ཇོ་བདག་གི་བགོ་བཤའ་ འཆང་མི་ཚུ་ག་ི མིང་དང་ ཁ་བང་ཚུ་ 
གསང་མ་བཞག་པར་  དབང་འཛནི་ལུ་སབ་དག།ོ  གནད་དོན་འདི་ཚུ་  དབང་འཛིན་གསི་ 
བཅའ་ཡགི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ འབ་ིཤགོ་དང་ དུས་ཚོད་དང་འཁལི་བཀོད་དགོ།
(༢) བོན་པ་ོགསི་ སགི་གཞ་ིནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་ འབུག་ལུ་བར་
དོན་དང་  བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་དང་བར་བརུད་ཚོང་ལས་ཀི་  བག་ོབཤའ་འཆང་མི་དང་ 
ཇོ་བདག་ དེ་ལས་མདོ་ཆནེ་ཆ་མཉམ་ འབུག་གི་མི་ཁངུས་ཨིན་མི་དགོ།
(༣) དོགས་པ་ཚུ་ སལེ་ཐབས་ལུ་དོན་ཚན་འདི་ནང་ གསལ་བཀདོ་འབད་མི་ དགསོ་མཁ་ོ
ཚུ་ ཚོང་ལས་ཀི་བག་ོབཤའ་འཆང་མི་དང་ ཇོ་བདག་ དེ་ལས་ མདོ་ཆནེ་ཚ་ུདང་འབེལ་བའ་ི 

༩༨



འབགུ་རལ་ཁབ་ཀི་  ཆོང་སའེི་བཅའ་ཁམིས་_༢༠༠༠ ཅན་མའ་ིནང་ གསལ་བཀོད་འབད་
མི་ དགོས་མཁ་ོཚ་ུག་ི ཁ་སོང་བཙུགས་ཐོག་ལས་ དོགས་བསལ་འབད་དགཔོ་ཨིན།
(༤)  དོན་ཚན་འདི་གི་  དགོངས་དོན་ཚུ་དང་མ་འཁལི་བར་  ལཱ་འབད་མི་ཨིན་རུང་  ཉསེ་
འགལེ་ཁིམས་དེབ་ནང་  གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་མི་ལར་  གནོད་འགལ་ག་ིཉེས་སནོ་ཡནི་
པར་བརི་དག།ོ འདི་ག་ིཁ་སངོ་ལུ་ཁམིས་འདུན་གསི་ རལ་ཡོངས་ལས་མིའ་ིཉནི་བསར་གི་ 
ག་ཆ་དམའ་ཤོས་ཐོག་ ཉནི་གངས་གཅིག་སངོ་ཚུན་ ཉསེ་ཆད་ཐེབས་བཀལ་ཆགོ།
དབང་ཆ་རང་འཛནི་དང་ དེ་བཟུམ་མའ་ིལག་ལེན་གཞན་བཀག་འཛིན།
༥༣་(༡)  བོན་པ་ོགསི་  བསན་རས་ལན་ཁག་དང་ གསོ་བསནུ་ག་ིཐོག་ལས་ འསོ་འབབ་
དང་འཁལི་  སིག་གཞའི་ིཐོག་ལས་  ཚད་འཛནི་འབད་ཆགོ།  གཞན་ཡང་  བར་དོན་དང་ 
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་དང་བར་བརུད་ལས་ཁང་ཚུ་ནང་  དབང་ཆ་རང་འཛནི་དང་  འདི་
བཟུམ་མའ་ིལག་ལེན་ཚ་ུ  བཀག་ཐབས་ལུ་བོན་པ་ོགསི་  བར་བརུད་ས་ཚོགས་ཀི་  བདག་
དབང་དང་  དམ་འཛིན་ཐོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རགི་
དང་  བར་བརུད་ཀི་ལས་ཁང་ཚུ་ལུ་འོས་འབབ་དང་འཁལི་  དུས་མཚམས་ལུ་  འདི་བཟུམ་
མའི་ ཚད་འཛིན་འབད་ཆོག།
(༢)  སརི་བཏང་ག་ིནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པ་ལས་  མ་འགལ་བའ་ིཐོག་ལས་  མི་དང་ 
ཚོང་ས་ེ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་གསི་ འབགུ་ལུ་ བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་དང་ 
བར་བརུད་ཚོང་འབལེ་ནང་གཏོགས་འབད་མི་  ཚངོ་ས་ེགཞན་གང་རུང་ནང་  མ་ར་ཡོངས་

༩༩



བསམོས་བཙུགས་མི་ལས་  བར་ཆ་  ༢༥ ལགཔ་ཅིག་  བདག་དབང་དང་  ཡང་ན་  དམ་
འཛནི་འབད་མི་ཚུ་གསི་ བཅའ་ཁམིས་འདི་གི་ དགངོས་དོན་དང་་འཁིལ་ འསོ་ལན་ག་ིཆགོ་
ཐམ་ག་ིདོན་ལུ་ ཞ་ུཡགི་བཙུགས་ཆོག། ཨིན་རུང་ བར་དོན་དང་ བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་
དང་ བར་བརུད་ལས་ས་ེར་བསདེ་ཀི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁ་ོཡདོ་པ་ཅིན་ བོན་པ་ོགསི་ བསན་
རས་ལན་ཁག་དང་  གསོ་བསུན་ག་ིས་ོལས་  སགི་གཞ་ིདང་འཁིལ་ཏེ་  གངོ་གསལ་ཚད་
འཛནི་ལས་ ཡར་སངེ་འབད་ཆགོ།
ཕི་རལ་གི་ འབུང་ཁངུས་ཚ་ུལས་ཞལ་འདེབས་མ་དངུལ།
༥༤་(༡) མི་ག་ཨིན་རུང་ བོན་པོ་ལས་ས་གོང་ག་ིགནང་བ་མེད་པར་་བར་དོན་དང་ བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་ བར་བརུད་ཚངོ་ལས་ཀི་ ཁ་ཐུག་ལས་དང་ ཡང་ན་ འདི་ག་ིདོན་ལུ་ 
ཕིའ་ིརལ་ཁབ་ཚ་ུལས་གོགས་རམ་ག་ིམ་དངུལ་དང་ ཡང་ན་ རུ་དངོས་ཀི་ཁ་ེཕན་གང་རུང་ 
ལེན་མི་ཆོག།
(༢)  དོན་ཚན་འདི་ག་ིདོན་ལུ་  གགོས་རམ་མ་དངུལ་ནང་  ཏི་རུ་དང་  འགན་ལེན་ཡགི་
འཛནི་ཚ་ུ དེ་ལས་ སལུ་ཅན་དང་ སལུ་མེད་དངོས་པ་ོ ཡང་ན་ ག་ཅི་ཨིན་རུང་འད་ གནས་
གོང་ཅན་ག་ིགངས་ས་ུཚུད་མི་  གཞན་གང་རུང་ཚ་ུཚདུཔ་ཨིན་རུང་  གོགས་རམ་མ་དངུལ་
དང་ དངོས་པོ་ལུ་བརནེ་པའ་ི ཁ་ེཕན་ནང་ གཤམ་གསལ་ཚ་ུམི་ཚུད་:
     (ཀ) བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་དང་ བར་བརུད་ཚོང་ལས་ ཡང་ན་ 
འདི་ག་ིམདོ་ཆེན་ཚུ་  ཡང་ན་ལས་བེདཔ་ཚུ་གིས་  ཕའིི་རལ་ཁབ་ཀི་  ཚོང་ས་ེགང་རུང་ལས་ 

༡༠༠



ཞབས་སགེས་ཀི་གངས་སུ་ཐོབ་མི་ཁ་ེཕན་ཚུ།  འདི་བཟུམ་མའ་ིཞབས་སགེས་ཀི་གནས་གོང་
དེ་ཡང་ བོན་པ་ོགསི་  འདི་ག་ིདོན་ལུ་བཟོ་མི་  སིག་གཞ་ིནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ནི་ཨིན་
མི་ འོས་ལན་གི་ འབོར་ཚད་ལས་ མ་ལགཔ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན།
     (ཁ)  རང་བསགས་ ཡང་ན་ གནས་ཚལུ་གསར་ཤོག་ཚོང་ལས་ཁང་གིས་ ཕིའ་ི
རལ་ཁབ་ཀི་ཚོང་ས་ེལུ་ མཁ་ོསདོ་འབད་མི་རིས་རིགས་ ཡང་ན་ བརདོ་གཞ་ིགནས་ཚུལ་ག་ི
དོན་ལུ་པར་དང་ཆེད་རོམ་གི་འཐུས་ ཡང་ན་ སདོ་འཐུས་ཀི་གངས་ས་ུའབད་ཐོབ་མ་ི ཡང་ན་ 
སརི་བཏང་ཚངོ་འབེལ་ག་ིགནས་སངས་ནང་ཕ་ིརལ་ཚོང་ས་ེགིས་ཁབ་བསགས་འབད་མི་ 
ཁབ་བསགས་ཀི་འོང་འབབ་ཀ་ིགངས་ས་ུཐོབ་མི་ཏི་རུ་ཚུ།
ཕི་རལ་གི་ འབུང་ཁངུས་ནང་ གཤམ་གསལ་ཚུ་ ཚུདཔ་ཨིན་:
     (ག) འབགུ་རལ་ཁབ་མིན་པའ་ི རལ་ཁབ་གང་རུང་ག་ིགཞངུ་ ཡང་ན་ འདི་བཟུམ་
མའི་གཞངུ་གང་རུང་ག་ིལས་ཚབ་འབུག་ལུ་ཡདོ་མི་ ཡང་ན་མེད་མི།
   (ང) འབགུ་རལ་ཁབ་ཀི་ཕི་ཁར་ ཚོང་ས་ེཚོགས་པ་ཚངོ་འབེལ་མི་སའེི་མཉམ་བསབེས་ 
ཡང་ན་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་གང་རུང་ ཡང་ན་ཡིག་ཚང་ ཡང་ན་ཚོང་འབལེ་འཐབ་སའ་ི་
ས་ཁངོས་འབུག་ལུ་ཡདོ་མི་དང་ ཡང་ན་མེད་མི།
     (ཅ) འབགུ་ལུ་སདོ་མི་ཨིན་མེན་གང་ལར་ཡང་ འབུག་ག་ིམི་ཁངུས་མེན་པའ་ིམི་ངོ་
གང་རུང་།

༡༠༡



     (ཆ) བོན་པ་ོགསི་དོན་ཚན་འདི་ག་ིདོན་ལུ་ཕི་རལ་ལས་ འབུང་ཁངུས་ཨིནམ་འབད་ 
སགི་གཞི་ནང་  གསལ་བསགས་འབད་མི་  འབགུ་རལ་ཁབ་ལས་  ཕ་ིཁའ་ིའབངུ་ཁངུས་
འདི་བཟུམ་ག་ིརགིས་ཚ།ུ
(༣)  བོན་པ་ོགསི་  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིནང་འཁོད་ཡདོ་མི་དང་འཁལི་  ཕི་རལ་
གི་འབུང་ཁངུས་ཅིག་ལས་ ཞལ་འདེབས་མ་དངུལ་ཐོབ་མི་ཚུ་ བར་་དོན་དང་ བརདུ་འབེལ་
འཕལུ་རགི་དང་ བར་བརུད་ཚོང་ལས་ཚུའ་ི ཁད་རིག་དང་ ཡང་ན་ཚངོ་འབེལ་གངོ་འཕལེ་
གི་དོན་ལུ་ གཏང་ནི་ཨིན་པའ་ི ཡདི་ཆསེ་བུང་པ་ཅིན་ གནང་བ་གནང་ཆོག།
(༤)  ཕི་རལ་གི་འབུང་ཁངུས་གང་རུང་ཅིག་ལས་ བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རགི་
དང་ བར་བརུད་ཚོང་ལས ་ཡང་ན་ མདོ་ཆེན་གང་རུང་ ཡང་ན་ལས་བེད་པ་ལུ་ ཕི་རལ་ག་ི
འབངུ་ཁངུས་འདི་དང་  ཡང་ན་དེ་ཚུ་གིས་  མ་ཤསེ་པར་  མ་འཁལི་བར་སན་ཞ་ུམ་འབད་
བར་  གགོས་རམ་མ་དངུལ་གཏང་ཡདོ་པའ་ིཁར་  མ་དངུལ་དེ་ཡང་  བར་དོན་དང་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་ བར་བརུད་ཚོང་ལས་ཀ་ིདོན་ལུ་ གཏང་ཡོད་པ་ཅིན་ མ་དངུལ་ཐོབ་
མི་ མི་ངོ་གང་རུང་གིས་ མ་དངུལ་ཐོབ་ས་ེ ཞག་བདུན་ག་ིནང་འཁོད་ གནས་སངས་འདི་ག་ི
སརོ་དང་  མ་དངུལ་གི་དབེ་བ་  དེ་ལས་འདི་ག་ིདགོས་དོན་དང་བཅས་  གནང་བ་ལེན་ནིའ་ི
དོན་ལུ་བོན་པ་ོལུ་སན་ཞུ་ཕལུ་དག།ོ
(༥)  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༤)པའ་ིནང་འཁོད་ཡདོ་པའ་ི  གནད་དོན་ཚ་ུག་ིཐོག་ལུ་ཕ་ི
རལ་གི་ འབངུ་ཁངུས་ཅིག་ལས་ མ་དངུལ་ཐོབ་ཡདོ་པ་ཅིན་ བོན་པ་ོགསི་ གགོས་རམ་མ་
དངུལ་དང་འབེལ་བའ་ིབཀོད་ར་ཚ་ུ  བཟོ་དགཔོ་མ་ཚད་  འདི་བཟུམ་མའ་ིབཀོད་རའ་ིནང་ 

༡༠༢



མ་དངུལ་ཚུ་  འཕལ་མགགོས་འབད་ར་  བསལ་མ་ིལུ་ལོག་གཏང་དགཔོ་དང་  ཡང་ན་ 
གལ་སདི་མ་དངུལ་གཏང་མི་དེ་ ག་ཨིན་ན་ འཚོལ་མ་ཐོབ་པ་ཅིན་ མ་དངུལ་ཚ་ུགཞངུ་གསི་
གནང་བ་གབུ་པའི་  གགོས་རམ་ཚོགས་ས་ེགང་རུང་ཅིག་ལུ་  ཞལ་འདེབས་འབད་བིན་དགོ་
པའ་ིབཀོད་དོན་ཚ་ུཚདུ་དག།ོ
(༦)  མི་གང་རུང་གིས་དོན་ཚན་འདི་ག་ི  དགངོས་དོན་ལས་  འགལ་བ་དང་  ཡང་ན་ཆ་
གནས་མ་འབད་མི་དེ་ གནོད་འགལེ་ཨིནམ་ལས་ ཉསེ་འགལེ་ཁིམས་དེབ་ཀི་ ཉེས་ལས་ཀི་
དབེ་རིམ་  གསུམ་པའི་གངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན།  ཉསེ་སདོ་འདི་ག་ིདོན་ལུ་ཉེས་འགལེ་ཁིམས་
དེབ་ནང་  གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་མི་  ཉེས་ཆད་ཀི་ཁ་སངོ་ལུ་  ཁིམས་འདུན་གསི་  ཉསེ་
ཆད་ཀི་ཕོག་ལམ་དང་འཁལི་  མ་དངུལ་གང་རུང་གཞངུ་བཞསེ་གཏང་ནི་གསི་མ་ཚད་པར་ 
འོས་འབབ་དང་འཁལི་ ཉེས་ཆད་གཞན་གང་རུང་ཐེབས་བཀལ་ཆོག།
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་  བར་བརུད་ལས་སའེི་ནང་ཕི་རལ་གི་འབེལ་
གཏོགས།
༥༥་(༡)  བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་ཚུ་དང་འཁལི་ཏེ་ཕི་རལ་ག་ིགཞངུ་དང་ ཡང་
ན་དེ་ག་ིངོ་ཚབ་  ཡང་ན་ཚོང་ས་ེགང་རུང་གསི་  ཆོག་ཐམ་ག་ིདོན་ལུ་  ཞ་ུཡིག་བཙུག་ནི་དང་ 
ལེན་ནི་ཚུ་མི་ཆོག།
(༢)  བོན་པ་ོགསི་  བསན་རས་ལན་ཁག་དང་  གསོ་བསནུ་ཐོག་ལས་  དབང་འཛནི་གསི་ 
དུས་མཚམས་ལུ་ བཀལ་ནི་ཨིན་མི་ ཁ་ཚགི་དང་ བ་སོ་ལམ་ལུགས་ཐོག་ བར་དོན་དང་

༡༠༣



བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་དང་  བར་བརདུ་ལས་སའེ་ིནང་  ཕའིི་ལས་ས་ེཚུ་གིས་བཅའ་མར་
གཏོགས་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་  གནང་བ་སདོ་ནི་ག་ིསབས་བདེ་ཐབས་ལུ་  འབུག་རལ་ཡངོས་
ཀི་མཐའ་དོན་བརིས་ཏེ་ གནད་དོན་ཆ་མཉམ་དང་ལན་པའི་སགི་གཞ་ིཚ་ུབཟོ་ཆགོ།
(༣)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༢)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་  ཕི་རལ་ག་ིཚངོ་ས་ེགང་རུང་གསི་ 
འབགུ་ལུ་བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་དང་  བར་བརུད་ལས་སའེི་ནང་  འབེལ་
གཏོགས་འབད་ནི་གི་བོ་འདོད་ཡདོ་པ་ཅིན་  གནད་དོན་འདི་ག་ིདོན་ལས་དབང་འཛནི་ལུ་ 
གནང་བ་ཞ་ུནི་ག་ིཞུ་ཡགི་ཕུལ་དག།ོ  ཞུ་ཡགི་ཕུལ་ཐངས་ཀི་བ་སོ་ལམ་ལུགས་ཚུ་  དབང་
འཛནི་གསི་གནད་དོན་འདི་ག་ིདོན་ལུ་བཟོ་གནང་མ་ི བཅའ་ཡིག་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ནི་
ཨིནམ་མ་ཚད་  འདི་བཟུམ་མའ་ིགནང་བ་ཞུཝ་ད་  ག་འཐུས་སདོ་དགཔོ་རེ་བངུ་པ་ཅིན་ 
གནད་དོན་འདི་ཡང་ བཅའ་ཡིག་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དག།ོ
(༤) དོན་ཚན་འདི་ནང་ ག་དེ་འབད་ར་འཁདོ་ཡོད་རུང་ དབང་ཁབ་འབད་མི་ཁམིས་ཡགི་
དང་  ཡང་ན་ཁམིས་ཡགི་ནང་  གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་མི་  དགོས་མཁ་ོགཞན་གང་རུང་ 
ཡང་ན་ཚད་  ཡང་ན་  བོན་པ་ོགིས་བཟོ་མི་སགི་གཞ་ིདང་འཁིལ་ཏེ་  བཅའ་ཁིམས་འདི་ག་ི 
དགོངས་དོན་ཐོག་སདོ་ཡདོ་པའ་ི ཆོག་ཐམ་ཐོག་ལུ་ འབགུ་ནང་འཁདོ་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
མི་ རང་བསགས་ཀ་ིཚངོ་ས་ེགང་རུང་གསི་ གནད་དོན་གཞན་ཚུ་གི་ནང་ལས་མཁ་ོཆས་དང་ 
འཕལུ་ག་ིཅ་ཆས་ས་ཆས་  ཡང་ན་རང་བསགས་ལས་རིམ་  ཡང་ན་མཉནེ་ཆས་(སཱོཕཊི་ཝ་ེ
ཡར་)  གཞན་ཚ་ུ  བཙོང་ནི་དང་  ཡང་ན་ཉོ་ནིའ་ིདོན་ལུ་ཕི་རལ་གི་ཚོང་ས་ེཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ 
ཚོང་འབལེ་ག་ིགན་ཡགི་བཟོ་ཆོག།

༡༠༤



(༥)  མི་ངོ་གང་རངུ་གཅིག་གིས་ དོན་ཚན་འདི་གི་ དགངོས་དོན་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་ བ་
སདོ་འབད་མི་དེ་ གནོད་འགལེ་ཨིནམ་ལས་ དབ་ེརིམ་བཞ་ིཔའ་ི ཉེས་ཆེན་སིན་དག།ོ
ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དམིགས་བསལ་དབེ་ཁག་ཚུ་ག་ིཡངོས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་སདོ་
ཚུལ།
༥༦་(༡)  དབང་འཛིན་གསི་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི  མཐུན་རེན་དང་ 
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་  ཆོག་ཐམ་འཆང་མ་ིརེ་རེ་གི་  ཆགོ་ཐམ་ནང་  བ་སོ་ལམ་
ལུགས་ཚུ་བཀོད་དགོ་མི་དེ་ཡང་  ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་གིས་གཤམ་འཁདོ་དོན་ཚན་  ༥༩ 
པའ་ིནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ཡོངས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ག་ིདབ་ེཁག་ ༡ དང་ 
ཡང་ན་  མངམ་བིན་ཐབས་ཀི་དོན་ལུ་ཨིནམ་མ་ཚད་  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་ག་ིབར་ན་ 
གསལ་བཀོད་འབད་མ་ིལཱ་གཡོག་དང་ ཡང་ན་ མཐུན་རེན་གི་མཁ་ོགལ་ཚུ་ དངས་གསལ་
ཅན་དང་  ཉ་ེརིང་མདེ་པར་བིན་ཐབས་ལུ་ཨིནམ་མ་ཚད་  ཁནོ་ཡངོས་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་
བིན་ནི་ག་ི དབེ་བ་མེད་པར་ མཁ་ོགསལ་ཡདོ་མི་ལས་བརལ་ཏེ་ བཀལ་མི་ཆོག།
(༢)  ཆོག་ཐམ་དང་འཁལིཝ་ད་  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་གསི་  མི་ངོ་ག་ལུ་འབད་རུང་  ཁནོ་
ཡོངས་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གི་དབེ་ཁག་  ༡  དང་  ཡང་ན  མངམ་བནི་དག་ོམ་ིཚ་ུགསི་ 
ཆོག་ཐམ་ནང་ གསལ་བཀདོ་འབད་མིའ་ིཐོག་ལུ་ ལཱ་གཡགོ་ག་ིགངོ་ཚད་དང་ སསུ་ཚད་ཀི་ 
ལམ་ལུགས་ཐོག་ལུ་འབད་དགཔོ་ཨིན།

༡༠༥



ཡོངས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་མ་དངུལ།
༤༧་(༡)  ཡོངས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་མ་དངུལ་ཟེར་  གཞ་ིབཙུགས་འབད་མི་དེ་
དབང་འཛནི་གསི་བཟོ་མ་ིབཅའ་ཡགི་དང་འཁིལ་ཏེ་  དབང་འཛིན་གིས་  འཛིན་སོང་འབད་
དགོ།
(༢)  དབང་འཛིན་གསི་  ཁོན་ཡངོས་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གི་  དབེ་ཁག་གཅིག་  ཡང་ན་ 
མངམ་གི་བདག་སོང་འཐབ་ནིའ་ིདོན་ལུ་ཡོངས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་མ་དངུལ་དེ་ ནང་
གསསེ་དབ་ེཁག་གཅིག་ ཡང་ན་ མངམ་བཟོ་ཆགོ།
མ་དངུལ་ག་ིདགསོ་དོན།
༥༨་(༡)  ཡོངས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་མ་དངུལ་དེ་ དབང་འཛིན་གིས་ གངོ་གསལ་
དོན་ཚན་  ༥༦  པའ་ིནང་དོན་དང་འཁིལ་ཏེ་  ཡངོས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་དགོ་
པའ་ི བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་གི་མཐུན་རེན་དང་ ལཱ་གཡོག་བིན་མི་གང་རུང་
ལུ་རདུ་འཐུས་སོད་ནིའ་ིདོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
(༢)  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པ་དང་འཁིལ་ཏེ་  རུད་འཐུས་སདོ་དགོ་པའི་ཚད་གཞ་ིདེ་ 
དབང་འཛནི་གསི་བཟོ་མ་ིབཅའ་ཡགི་དང་འཁིལ་ཏེ་  རིན་གོང་ག་ིཚད་གཞ་ིཚ་ུབཟོ་དག་ོཔའ་ི
ཁར་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི་མཐུན་རནེ་དང་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ག་ིཆགོ་
ཐམ་དང་གཅིག་ཁར་  བ་སོ་ལམ་ལུགས་ཚུ་མཉམ་སགས་བཙུག་དག་ོཔའ་ིཁར་  འདི་
བཟུམ་མའ་ིརུད་འཐུས་ཚ་ུ  དབང་འཛནི་གིས་  འོས་འབབ་ཅན་ག་ི  བར་དོན་དང་བརུད་

༡༠༦



འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ མཐུན་རེན་དང་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ཚུ་ལུ་སདོ་དག།ོ
ཡོངས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ག་ིདབ་ེསེ།
༥༩་(༡) དབང་འཛིན་གསི་བཅའ་ཡགི་ལར་ འཁོད་ནི་དེ་ཡང་:
        (ཀ) དགོས་མཁ་ོཡདོ་མི་ ཁནོ་ཡངས་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གི་དབེ་ཁག་དང་
     (ཁ)  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་  མཐུན་རེན་དང་ཞབས་ཏོག་ལཱ་
གཡགོ་བནི་མིའ་ིདབེ་ཁག་ཚུ་གསི་  འདི་བཟུམ་མའ་ིམཁ་ོགལ་ཅན་གི་ཁནོ་ཡངོས་ཞབས་
ཏོག་ལཱ་གཡགོ་གཅིག་་དང་ ཡང་ན་མངམ་བནི་དག།ོ
(༢) ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདོན་ལུ་ དབེ་ཁག་ནང་ གཤམ་གསལ་ཚུ་ཚུད་དགཔོ་:
     (ཀ) དམིགས་བསལ་ཉནེ་འཚུབས་ཀི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ལུ་ འཐུས་སདོ་མ་དག་ོ
པར་བརུད་འཕིན་གཏང་ནི་དང་ ཨང་རགས་ཀི་ལས་རོགས་དང་སགས་ མི་མང་ག་ི བརུད་
འཕནི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག།
     (ཁ) སབོ་ག་དང་ སན་ཁང་ཚུ་ག་ིདོན་ལུ་ འཐུས་སདོ་མ་དག་ོཔའ་ི ཡངོས་འབེལ་
(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)གི་ཐོབ་སདོ་སོད་ནི།
     (ག) དབང་འཛནི་གསི་ ཆགོ་ཐམ་ནང་ གསལ་འཁདོ་འབད་ནི་ཨིན་མི་ འདི་བཟུམ་
མའི་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རེན་དང་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་

༡༠༧



འཕལུ་རགི་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་གཞན་ཚ།ུ
དམིགས་བསལ་ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་གིས་ ཡོངས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་སདོ་ཚུལ།
༦༠་(༡)  དབང་འཛནི་གསི་གསལ་བཀོད་འབད་མི་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་
རིག་ག་ིལཱ་གཡོག་དང་  ཡང་ན་  མཐུན་རེན་བིན་མི་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་གང་རུང་གི་ཆོག་
ཐམ་ནང་  ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་གི་  ཡངོས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ག་ི  དབེ་ཁག་གཅིག་
དང་ ཡང་ན་མངམ་བཟོ་ནི་ག་ིབ་སོ་ལམ་ལུགས་ཚུ་བཟོ་དགོ།
(༢)  དོན་ཚན་  ༥༨  པའ་ིདགངོས་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་  མ་ིངོ་གང་རུང་ལུ་  ཡངོས་ཁབ་
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གི་དབེ་ཁག་གཅིག་དང་ ཡང་ན་ ་མངམ་བནི་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆོག་ཐམ་
དང་འཁལི་ཏེ་ཆོག་ཐམ་འཆང་མ་ིདེ་གིས་ རུད་འཐུས་ལུ་ཐོབ་ལམ་བཀོད་དག།ོ
མ་དངུལ་ལུ་ལན་ཐབས།
༦༡་(༡)  དབང་འཛནི་གསི་  གསལ་བཀོད་འབད་མ་ི  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་
རིག་ག་ི ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་དང་ ཡང་ན་མཐུན་རེན་བིན་ནིའི་ ཆོག་ཐམ་རེ་རེའི་ནང་ བ་
སོ་ལམ་ལུགས་ཚུ་བཀོད་དག་ོཔའ་ིཁར་  ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་རེ་རེ་གསི་ཡངོས་ཁབ་ཞབས་
ཏོག་ལཱ་གཡགོ་མ་དངུལ་དང་  ཡང་ན་  ཡོངས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་མ་དངུལ་གི་ 
ནང་གསསེ་མ་དངུལ་ཁག་གཅིག་དང་ ཡང་ན་ མངམ་གང་རུང་ལུ་ལན་ཐབས་འབད་དག།ོ
(༢) དབང་འཛནི་གསི་ བཅའ་ཡགི་ག་ིཐོག་ལུ་ཁོན་ཡངོས་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་མ་དངུལ་

༡༠༨



དང་  ཡང་ན་  ནང་གསསེ་མ་དངུལ་ཁག་གཅིག་དང་  ཡང་ན་  མངམ་གང་རངུ་ལུ་དངུལ་
སདོ་ཀ་ིརིས་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་  གསལ་བཀོད་འབད་མི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་དང་  ཡང་ན 
མཐུན་རེན་བིན་ནིའ་ིཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་རེ་རེ་གསི་དུས་ཡནུ་དང་  སདོ་མཚམས་ཡང་ན་ 
ཐབས་ལམ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཆགོ།
ཕན་ཚུན་སལེ་མཐུད།
༦༢་(༡)  དོན་ཚན་འདི་གི་དགོངས་དོན་དང་འཁིལ་ཏེ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་
རིག་ག་ི  མཐུན་རེན་ལག་ལེན་ག་ིཆོག་ཐམ་འཆང་མི་གསི་  དོན་ཚན་འདི་གི་དགངོས་དོན་
དང་འཁལི་ཏེ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་དང་གཅིག་ཁར་  ཕན་
ཚུན་སལེ་མཐུད་གང་རུང་བཟོ་ནི་ལུ་  ཉན་མ་བཏུབ་དང་  དགག་པ་རབ་ནི་  ཡང་ན་  ཆོག་
ཐམ་འཆང་མ་ིགཞན་ལུ་གནོད་སནོ་འབད་མ་ཆགོ་པའི་ཁར་  ཕན་ཚུན་སེལ་མཐུད་ཚ་ུ  འསོ་
འབབ་ཅན་ག་ིའཕུལ་རིག་ཐོག་ལས་ བཟོ་བིན་དག།ོ
(༢)  ཕན་ཚནུ་སལེ་མཐུད་གང་རུང་བཟོ་འདོད་ཡདོ་པའ་ི  ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་གིས་  དོན་
ཚན་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་  ཕན་ཚནུ་སལེ་མཐུད་བཟོ་ནིའ་ིདོན་ལུ་གསལ་ཞུ་
བཀོད་དགོ།
(༣)  ཕན་ཚུན་སལེ་མཐུད་གང་རུང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་དེ་གསི་ཡགི་ཐོག་
ལུ་ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་གསལ་ཞ་ུབཀོད་དག།ོ
(༤)  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་གིས་  དོན་ཚན་འདི་གི་དགངོས་དོན་འཁལི་ཏེ་  ཡགི་ཐོག་ལུ་ 

༡༠༩



གསལ་ཞུ་འབད་མི་  མི་ངོ་དེ་གསི་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༥)པའ་ིདགོངས་དོན་དང་ 
འཁལི་ཏེ་ ཁ་ོལུ་ཞ་ུབཀོད་འབད་བའ་ིཚསེ་གངས་ལས་ཉནིམ་ ༣༠ གི་ནང་འཁདོ་ལུ་ ངོས་
ལེན་འབད་དག་ོཔའ་ིཁར་ འསོ་ལན་དུས་ཚདོ་ཅིག་ནང་ སལེ་མཐུད་བཟོ་བིན་དགོ།
(༥)  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་གསི་ ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་གཞན་དང་ཅིག་ཁར་ སལེ་མཐུད་གང་
རུང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གསལ་ཞ་ུའབད་མི་དེ་འསོ་ལན་གཞི་ར་རངམ་ཅིག་ལུ་ ཆ་མེད་གཏང་
དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་ གཞ་ིར་ཚུ་ ཡགི་ཐོག་ལུ་བཟོ་དག།ོ
(༦)  དོན་ཚན་འདི་གི་དགོངས་དོན་ཚ་ུདང་འཁིལ་ཏེ་  ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་གིས་  སལེ་
མཐུད་གང་རུང་བཟོ་བིན་མི་དེ་  འསོ་ལན་གངོ་ཚད་དང་ ཁ་ཚགི་  བ་སོ་ལམ་ལུགས་ཐོག་
ལུ་ གཤམ་འཁདོ་གང་རུང་ལས་ མ་ཞནམ་འབད་ བཟོ་བིན་དགོཔ་དེ་ཡང་:
     (ཀ) ཆོག་ཐམ་འཆང་མིའ་ིརང་དབང་ཚངོ་ལས་ཀི་ ཡན་ལག་གཞན་གང་རུང་ལུ།
     (ཁ) མཉམ་འབེལ་མེད་པའ་ིབཀམ་སལེ་བ་གང་རུང་ལུ་ ཡང་ན་
     (ག) ཆོག་ཐམ་འཆང་མིའ་ིཆ་རོགས་དང་ ཡང་ན་ ལན་ཐབས་འབད་མི་གང་རུང་ལུ།
(༧) ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༦)པའ་ི སིར་བཏང་ནང་དོན་དང་མ་འཁལི་བར་ དབང་འཛིན་
གིས་  སལེ་མཐུད་བཟོ་ནི་ག་ི  འསོ་ལན་གོང་ཚད་དང་  ཁ་ཚིག་བ་སོ་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལུ་ 
རིན་གངོ་དང་  གངོ་ཚད་བཀོད་ནི་  འཕུལ་རིག་གནས་ཚད་དང་ལམ་སནོ་གཞན་ཚུ་  གཏན་
འཁལེ་བཟོ་ཆོག།
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ཕན་ཚུན་སལེ་མཐུད་གན་ཡིག།
༦༣་(༡) ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཆུ་གི་བར་ན་ སལེ་མཐུད་བཟོ་ནིའི་གན་ཡགི་ཚ་ུ ཡིག་ཐོག་ལུ་
བཀོད་དགོཔ་མ་ཚད་  མཐའ་དཔད་བཟོ་ས་ེམཚན་རགས་བཀོད་མི་གན་ཡིག་འད་ཚུ་  ཉནིམ 
༡༠ གི་ནང་འཁདོ་ལུ་ དབང་འཛནི་ལུ་སདོ་དག།ོ
(༢)  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་གི་བར་ན་  སེལ་མཐུད་བཟོ་ནིའ་ིགན་ཡགི་ག་ིའད་ཚུ་  དབང་
འཛནི་གསི་འཛིན་སངོ་འཐབ་མི་ འཛིན་ཐོ་ནང་བཞག་དག།ོ
(༣)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༢)པའ་ིནང་འཁོད་པའི་གན་ཡགི་ཚ་ུཨ་རག་ལཱ་ག་ིདུས་ཚོད་
ཁར་ མི་མང་གསི་བལ་ཞབི་འབད་ཆགོ།
(༤) ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་གིས་ སལེ་མཐུད་བཟོ་ནིའི་གན་ཡགི་ལུ་ བདེ་སགི་འབད་བའ་ི
སབས་ལུ་ཆོག་ཐམ་འཆང་མ་ིཚ་ུགསི་ འཁིལ་ཐབས་ལུ ་དབང་འཛནི་གསི་ འསོ་འབབ་ཁད་
ཆོས་དང་ བ་སོ་ལམ་ལུགས་ཚ་ུདང་ལན་པའ་ི བཅའ་ཡགི་ཅིག་བཟོ་དག།ོ
(༥)  ར་ཕན་ཚུ་གིས་  སལེ་མཐུད་བཟོ་ནིའི་གངོ་ཚད་ལུ་  གསོ་འཆམ་བུང་མ་ཚུགས་པའི་
སབས་ལུ་དབང་འཛིན་གིས་ སལེ་མཐུད་བཟོ་ནིའི་གངོ་ཚད་ཅིག་བཏག་ཆོག།
གན་ཡགི་ག་ིས་གོང་རོད་ཉགོས།
༦༤་(༡) སལེ་མཐུད་མཁ་ོསདོ་འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་བདེ་སགི་བཟོ་བའ་ིསབས་ལུ་ར་ཕན་(ད་
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ལས་ཕར་དོན་ཚན་འདི་ནང་  གན་ཡིག་གི་ས་གོང་རོད་ཉོགས་ཟེར་འཁདོ་མི)ཚུ་གི་བར་ན་ 
རོད་ཉགོས་རེ་ཐོན་པ་ཅིན་འབལེ་ཡདོ་དོན་ཚན་་ཚུའ་ིཁ་ཚིག་དང་  བ་སོ་ལམ་ལུགས་དང་
འཁལི་ཏེ་ རོད་ཉགོས་ཚུ་ བསལ་ནིའ་ིདོན་ལུ་དབང་འཛནི་ལུ་བཏང་ཆོག།
(༢)  དབང་འཛིན་གསི་  ནང་འདུམས་  ཡང་ན་རོད་ཉགོས་བསལ་ནིའ་ིཐབས་ལམ་གཞན་
གི་ཐོག་ལས་གན་ཡགི་ག་ི  ས་གོང་རོད་ཉོགས་སལེ་ནི་ལུ་  འསོ་ལན་བཅའ་ཡགི་ཚུ་བཟོ་
ཆོག།
(༣)  གན་ཡགི་ག་ིས་གོང་རོད་ཉགོས་གང་རུང་དང་འབེལ་དོན་ནང་  དབང་འཛནི་གསི་ 
གོས་ཐག་ཚ་ུཚལུ་མཐུན་ཐོག་བཏོན་དགོཔ་དེ་ཡང་:
     (ཀ) ར་ཕན་གི་བར་ན་རོད་ཉོགས་ལུ་ཐུག་པའ་ི གན་ཡགི་གང་རུང་ལདོ་མི་དང་།
   (ཁ)  སལེ་མཐུད་བཟོ་བིན་ནིའ་ིདོན་ལུ་  ཁ་ཚིག་དང་བ་སོ་ལམ་ལུགས་བཟོ་མི་ཚུ་ 
ནང་འཁདོ་སེལ་མཐུད་བཟོ་བནི་མི་དང་ཆ་མཐུན་དགཔོ་ཨིན།
ཕན་ཚུན་སལེ་མཐུད་ཟད་འགོ།
༦༥་(༡)  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་གཞན་གི་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་
རེན་ལུ་  ཕན་ཚུན་སེལ་མཐུད་གང་རུང་བཟོ་ནིའ་ིཟད་འཐུས་དང་འཁལི་བའི་གངོ་ཚད་དེ་ 
སལེ་མཐུད་བཟོ་ནི་ལུ་གསལ་ཞུ་འབད་མི་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མ་ིགསི་སདོ་དག།ོ

༡༡༢



(༢)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིནང་འཁདོ་མི་ ཟད་འཐུས་དང་འཁལི་བའ་ིགངོ་ཚད་དེ་ 
དཔལ་འབོར་གི་འསོ་འབབ་དང་འཁལི་ཏེ་  དངས་གསལ་ཅན་གི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ 
འོས་ལན་གངོ་ཚད་ཐོག་ལུ་གཞརི་བཞག་ས་ེབཟོ་དག་ོཔའ་ིཁར་  སལེ་མཐུད་བཟོ་བནི་ནི་ལུ་ 
དགོས་མཁ་ོམེད་པའི་མཐུན་རེན་ཚུ་ལུ་  ཕན་ཚུན་སེལ་མཐུད་བཟོ་ནི་ག་ི  ཞབས་ཏོག་ལཱ་
གཡགོ་ག་ིབཀམ་སལེ་བ་དེ་གསི་གངོ་ཚད་སོད་མི་དགོ།
གཞ་ིརནེ་མཁ་ོཆས་མཉམ་སདོ།
༦༦་ གངོ་གསལ་དོན་ཚན་༦༢ ལས་ ༦༥ ཚུན་ག་ི  དགངོས་དོན་དེ་གསི་  ཉརེ་མཁོ་
སརུ་བཅོས་དང་གཅིག་ཁར་དབང་འཛིན་གསི་བཅའ་ཡགི་ནང་  གསལ་བཀོད་འབད་ཆགོ་
པའ་ི གཞི་རནེ་མཁ་ོཆས་མཉམ་སོད་འབད་ནི་ལུ་ཁབ་ཨིན།
ངོས་འཛིན་ཨང་རགས།
༦༧་(༡)  དབང་འཛིན་གསི་བཅའ་ཡགི་བཟོ་མི་དང་འཁལི་ཏེ་  ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་ནང 
འཁདོ་ལུ་  ངོས་འཛིན་ཨང་རགས་སདོ་ནི་ག་ིདོན་ལུ་  རལ་ཡོངས་འཆར་གཞ་ིཅིག་  གཞ་ི
བཙུགས་འབད་དེ་ འཛིན་སངོ་འཐབ་དགོ།
(༢)  དབང་འཛནི་གསི་  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ནང་འཁདོ་ལུ་  ངོས་འཛིན་ཨང་རགས་སདོ་
ནིའི་དོན་ལུ་རལ་ཡངོས་ཨང་རགས་འཆར་གཞ་ིའཛནི་སོང་འཐབ་སབས་  ད་ལ་ོལག་ལེན་
འཐབ་ཡདོ་མི་ངོས་འཛིན་ཨང་རགས་ སདོ་མི་ཚ་ུདང་འཁིལ་དགོ།
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(༣) བཅའ་ཁམིས་འདི་དང་འཁིལ་ཏེ་ དབང་འཛནི་གསི་ འསོ་འབབ་ཅན་ག་ིགཞ་ིར་ཚུ་ལུ་ 
ཡིད་ཆེས་བངུ་པ་ཅིན་ས་ོསོར་འབད་བཏུབ་པའི་ ངོས་འཛནི་ཨང་རགས་ཚ་ུ ཆོག་ཐམ་འཆང་
མི་ཚ་ུགསི་ སདོ་དག་ོཔའ་ིབཅའ་ཡིག་བཟོ་ཆོགཔ་དེ་ཡང་:
     (ཀ)  དམིགས་བསལ་གི་གནས་ཚད་ཅན་ག་ི ས་ོསརོ་འབད་བཏུབ་པའ་ིངོས་འཛིན་
ཨང་རགས་སདོ་མི་ལས་ ཁ་ེཕན་བངུ་་ནི་ཨིན་མི་གསི་ ཨང་རགས་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་
ཟད་འག་ོལས་ཁེ་ཕན་ཆ་ེནི་དང་།
     (ཁ) དགོས་མཁ་ོཐོན་མི་དེ་གིས་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་གང་རུང་ལུ་ ཚལུ་མིན་འགན་
ཁརུ་མི་ཕགོ།
(༤)  དོན་ཚན་འདི་ནང་  ས་ོསོར་འབད་བཏུབ་པའི་ངོས་འཛིན་ཨང་རགས་ཟེརཝ་ད་  ཚོང་
མགོན་པ་ཚ་ུགསི་ ཁངོ་རའ་ིབརུད་འཕིན་ག་ི ངོས་འཛནི་ཨང་རགས་ཚ་ུ སརུ་བཅོས་འབད་
མ་དག་ོཔར་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚ་ུ  སརུ་བཅོས་འབད་ཚུགས་པའི་ ཕན་ཁད་ཡདོ་མི་ལུ་སབ་
ཨིན།
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ འཕུལ་ཆས་གནས་ཚད།
༦༨་(༡)  གོང་གསལ་དོན་ཚན་(༨)པའ་ིདགོངས་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་་དབང་འཛིན་གིས་ 
བཅའ་ཡགི་ཐོག་ལས་  རང་བསགས་འཕུལ་ཆས་བརིས་ཏེ་  བར་དོན་དང་  བརུད་འབེལ་
འཕལུ་རགི་ག་ི འཕལུ་ཆས་ཀི་དོན་ལུ་ འོས་ལན་གནས་ཚད་གཞ་ིབཙུགས་དང་ ཡང་ན་ ཆ་
གནས་འབད་ཆགོཔ།
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     (ཀ) གནང་བ་ཞ་ུམ་དག་ོཔའ་ིབར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་གི་ འཕུལ་ཆས་
ལག་ལེན་གི་དབེ་བ་དང་།
     (ཁ) གནང་བ་ཞ་ུམ་དག་ོཔའ་ིབར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་གི་འཕུལ་ཆས་
ལག་ལེན་འཐབ་ནིའ་ིགནས་སངས།
(༢)  དེ་བཟུམ་ག་ིགནས་ཚད་བཀོད་སབས་  གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཚུ་འགུབ་ཐབས་ལུ་ 
དམིགས་གཏད་བསདེ་དགོཔ་དེ་ཡང་:
   (ཀ) བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རནེ་བརན་ཚད་སངུ་སབོ་ཀ་ིདོན་ལུ།
   (ཁ) བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རནེ་ཚ་ུལུ་ འབེལ་བ་བཟོ་མི་འཕུལ་
ཆས་ཚ་ུ ཚུལ་མཐུན་ལཱ་བཀོལ་ཚུགས་ནིའ་ིདོན་ལུ་ ཡང་ན་
  (ག) བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རནེ་ཚ་ུདང་ཅིག་ཁར་ རང་བསགས་
དང་ ཡང་ན་ བར་དཀོགས་གཞན་འབུང་མི་བཅུག་ནིའ་ིདོན་ལུ།
(༣) ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིནང་གསལ་ལར་ བཅའ་ཡིག་གང་རུང་བཟོ་སབས་ དེ་
ནང་འཕུལ་ཆས་ཀི་འགལེ་བཤད་ དཔ་ེདེབ་ག་ར་ཁབ་བསགས་མ་འབད་བར་ གང་རུང་ནང་ 
དེབ་ཀི་ཨང་དང་མིང་གནས་ དཔ་ེབསནུ་གི་ལོ་དང་ ཡང་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའ་ི
གནད་དོན་གཞན་ཚུ་ཁ་གསལ་བཀོད་དག།ོ
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(༤) ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་གསི་ ཆོག་ཐམ་གི་ཁད་ཆསོ་ལམ་ལུགས་བཟུམ་ཅིག་འབད་ བར་
དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་ག་ི མཐུན་རནེ་ལུ་གནས་ཚད་དང་མཐུན་པའ་ིའཕལུ་ཆས་
ཚུ་བཙུག་དག།ོ
(༥)  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རནེ་ག་ིཁད་ཆོས་ལམ་ལུགས་དང་
འཁལི་ཏེ་  རུན་མངགས་ཐོག་སདོ་མི་ཚུ་གསི་བར་དོན་དང་  བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ 
མཐུན་རེན་གནས་ཚད་དང་མཐུན་པའ་ིའཕལུ་ཆས་ཚུ་རངམ་ཅིག་བཙུགས་དགཔོ་ད་  གནས་
ཚད་དང་མ་འཁིལ་མི་ཚུ་ལུ་གངོ་གསལ་དོན་ཚན་  ༤༧  པའི་དགངོས་དོན་དང་འཁིལ་ཏེ་ 
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་མཐུན་རེན་དང་  ཡང་ན་  བར་དོན་དང་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་ནི་ལུ་ངོས་ལེན་མི་འབད་ནི་དང་  ཡང་ན་
བཏོག་བཞག་ནི་ ཡང་ན་མེདཔ་བཟོ་ཆགོ།
དབང་འཛནི་དང་གཅིག་ཁར་ཐོ་བཀོད་འབད་དག་ོཔའ་ིགན་ཡིག།
༦༩་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་དང་  མཐུན་རེན་
བིན་མི་གང་རུང་གིས་བཟོ་མི་གན་ཡིག་ནང་གཤམ་འཁདོ་དབེ་ཁག་ ༡ གམ་ མངམ་གིས་
འཛལུ་ནིའ་ིདོན་ལུ་གན་ཡགི་བཟོ་བའི་ཚེས་གངས་ལས་ཉནིམ་  ༣༠  ག་ིནང་  འཁདོ་ལུ་
དབང་འཛནི་དང་ཅིག་ཁར་ཐོ་བཀོད་འབད་དགཔོ་དེ་ཡང:
     (ཀ) བག་ོབཤའ་འཆང་མི་དང་ ཡང་ན་ ཡར་དག་གཏང་མི་གན་ཡགི་དང་།
   (ཁ) བདག་དབང་བསརུ་བཅོས་དང་ ཚད་འཛིན་གན་ཡགི་གསི་གཙོས་པའ་ིཁངོ་རའ་ི
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འབགུ་དང་ཡང་ན་ ཕི་ཁ་ལུ་ཡདོ་མ་ི ལས་ས་ེངོ་མ་ཡོད་པ་ཅིན།
     (ག) ནང་འཁོད་སལེ་མཐུད་གན་ཡགི།
     (ང) འད་ིབཟུམ་མའི་གན་ཡགི་གཞན་ཚ་ུ དབང་འཛིན་གསི་བཅའ་ཡགི་ལར་གསལ་
བཀདོ་འབད་ནི།
སགི་གཞི་དང་ བཀོད་ར་ དེ་ལས་ བཅའ་ཡིག་ ཆོག་ཐམ་དང་བཀོད་ཁབ་ཚ་ུག་ིཐོ་དེབ།
༧༠.(༡)དབང་འཛིན་གསི་ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༢)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་  བཀོད་ཡོད་
པའ་ི བར་བཀོད་གང་རུང་དང་འཁིལ་ཏེ་སགི་གཞི་དང་ བཀོད་ཁབ་ དེ་ལས་ བཅའ་ཡགི་
ཆོག་ཐམ་དང་ གནང་བ་སདོ་མི་ ལག་ལེན་ལག་དེབ་དང་ ལམ་སནོ་ཆ་ཚང་བཟོ་སེ་ཡདོ་མི་ 
བཀོད་ར་བཏོན་མི་ དེ་ལས་ བཀདོ་ར་དང་ བར་བསལུ་འབད་མི་ གན་ཡིག་གི་ཐོ་དེབ་ཚུ་ག་ི
མ་ཡགི་ཅིག་ ས་གནས་དེ་ཁར་འསོ་འབབ་དང་ལནམ་འབད་བཞག་དགོ།
དེ་འབདཝ་ད་དབང་འཛིན་ག་ིའཆར་སང་ལུ་ཐོ་ཡགི་ནང་བཀདོ་དག་ོཔའ་ིགནད་དོན་གང་རུང་
ཅིག་གིས་ མི་ངོ་གང་རུང་ག་ི ཚོང་བསརུ་ཁ་ེཕན་ལུ་ གནོད་དོགས་ཡོད་པ་ཅིན་ བར་དོན་དེ་ 
ཐོ་དེབ་ནང་ མ་བཀོད་པར་བཞག་དགོ།   
(༢) ནང་གསསེ་དོན་ཚན་ (༡) པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་ ཐོ་བཀོད་འབད་མ་ིག་ི ཁ་སངོ་ལུ་ 
དབང་འཛནི་གསི་བཅའ་ཁིམས་འདི་གི་དགངོས་དོན་ཚུ་དང་འཁིལ་ཏེ་  གནད་དོན་ཁག་སོ་
སོ་དོན་ལུ་ཐོ་དེབ་ས་ོས་ོབཞག་དག།ོ
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(༣)  ཐོ་ཡགི་དེ་  དུས་མཐུན་བཞག་དགོཔ་མ་ཚད་  ཡགི་ཚང་ག་ིདུས་ཚདོ་ཁར་  མི་མང་
གིས་བལ་ཞབི་འབད་ཆོག།
(༤)  མི་གང་རུང་ཅིག་གསི་  བཀོད་རའ་ིནང་གསལ་འཁདོ་ཡོད་པའ་ིག་ཡནོ་དེ་སདོ་
ཞིནམ་ལས་  དབང་འཛིན་ལུ་ཐོ་ཡིག་དེའི་ཆ་ཤས་གང་རུང་ཅིག་ག་ི  གནད་དོན་ཚ་ུག་ིའད་
ཅིག་ ཡང་ན་ བཅུད་དོན་ཅིག་ དབང་འཛིན་གིས་ ངེས་བདེན་ཨིན་པའ་ིངོ་སརོ་འབད་ཞིནམ་
ལས་ བནི་དགཔོ་འབད་ཞ་ུཆགོ།
ས་གནས་ག་ཏེ་ཨིན་རུང་འཛལུ་ནི་དང་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་  འཕལུ་
ཆས་བཙུགས་ནི།
༧༡.(༡)བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་དང་  ཡང་ན་  བར་དོན་དང་
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་གིས་  འཕལུ་ཆས་ཀི་ཞབས་
ཏོག་ལཱ་ཞུ་ནིའ་ིདོན་ལུ་ཁོམ་ལམ་དང་  སམུ་འཁོར་ལམ་  རང་ལམ་  ཡང་ན་  མི་ས་ེགིས་
བཀག་འཛནི་འབད་ཡདོ་པའ་ི ས་ཆ་ག་ཏེ་རང་ཨིན་རུང་ དེ་ཚ་ུནང་ འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ ས་
ཆ་གང་རུང་དང་ ཁོམ་ལམ་ སམུ་འཁརོ་ལམ་ རང་ལམ་ ཡང་ན་ ཆུ་ལམ་ག་ིཐོག་ལུ་དང་ 
འོག་ལས་ ལག་ལས་ གཅིག་ཁར་དང་ ཡང་ན་ བར་ན་ལས་འཕུལ་ཆས་འཛགུས་བསནུ་
འབད་ནི་དང་ རནུ་སངོ་འབད་ནི་ཚུ་  འབད་ཆོགཔ་མ་ཚད་ དེ་ག་ིདོན་ལུ་ཁིམ་དང་ ཡང་ན་ 
བཟོ་རིག་གང་རུང་ལུ་  ལགས་ཐག་བཏགས་ནི་དང་  ཀཝ་ལ་སོགས་པའ་ིརབ་རནེ་གང་རུང་
བཙུག་ཆོག།
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(༢) གོང་གསལ་ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་ ལཱ་གང་རུང་ཅིག་འབད་
སབས་  གཞུང་ག་ིརང་བཞིན་མཐའ་འཁརོ་གནས་སངས་ཀ་ིསདི་བུས་དང་  རལ་ཁབ་ཀ་ི 
འབལེ་ཡདོ་ཁིམས་ལུགས་གང་རུང་ དེ་ལས་ གཤམ་གསལ་ སརི་གཏང་ག་ིགཞ་ིར་ཚུ་དང་
འཁལི་ཏེ་འབད་དགཔོ་དེ་ཡང་།
     (ཀ)  བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རེན་བིན་མི་ཚ་ུལུ་ འགོ་ག་ི
ལས་དོན་ཚུ་བསབུ་ཐབས་ལུ་ སརི་བཏང་གི་འགན་འཁི་ཚུ་: 
            (༡)  འཆར་འགདོ་ཅན་གི་ བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་མཐུན་
རེན་ཚུ་ བཙུག་སིག་གིས་ གནོད་ཉནེ་ཡདོ་པའ་ི ས་གནས་ཀ་ི དབང་འཛིན་ཚུ་དང་ ས་ཆའ་ི
ཇོ་བདག་ དེ་ལས་ཚངོ་ས་ེགཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གོས་བསནུ་དང་ ས་གངོ་གི་གན་ཡགི་ཚ་ུ
བཟོ་ནི།
            (༢)  བར་དོན་དང་ བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རེན་ཚུ་ བཙུག་སགི་
འབད་སབས་ཉམས་ཆག་ལུ་བརནེ་པའ་ིགངོ་རུད་མར་ཕབ་འབད་ནི།
            (༣)  འད་ིབཟུམ་མའི་ བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་
ཚུ་  བཙུག་སགི་འབད་སབས་ ཉམས་ཆག་ཤོར་མི་ཚ་ུ  དགསོ་མེད་དུ་  ཕར་འགངས་འབད་
མ་བཞག་པར་  ཉམས་བཅོས་འབད་དགཔོ་མ་ཚད་  ས་ཆ་དེ་ཡང་  བར་དོན་དང་  བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་ཚུ་ བཙུག་སགི་མ་འབད་བའ་ིཧེ་མར་ ག་ཡདོ་མི་ལས་ཉམས་
འགརུ་མེད་པར་ འསོ་འབབ་དང་ལན་པའ་ི གནས་སངས་ཐོག་ བཞག་ནི། 
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            (༤)  དང་སམེས་ཐོག་ལུ་འབད་ནི།
     (ཁ)  ས་གནས་ཀ་ིདབང་འཛནི་དང་ བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་མཐུན་
རེན་ཚུ་  བཙུག་སགི་འབདཝ་ད་  གནོད་ཉེན་ཡདོ་པའ་ི  ས་ཆའ་ིཇོ་བདག་  ཡང་ན་  བདག་
འཛནི་འབད་མི་ མི་ངོ་ཚུ་གསི་ འགོ་ག་ིལས་དོན་ཚུ་བསབུ་ཐབས་ལུ་ སརི་བཏང་གི་ འགན་
འཁ་ིཚུ་:
            (༡)  བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ིཐོག་ལས་ དབང་ཆ་སདོ་ཚར་མི་ དགསོ་དོན་
ཚུའ་ིདོན་ལུ་ རང་སོ་ས་ཆ་ལུ་ འསོ་ལན་གི་ ཐོབ་སདོ་ལུ་ བཀག་ཆ་འབད་ནི་མེདཔ།
            (༢)  ག་ཏེ་ འསོ་འབབ་ལན་ས་ལུ་ བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་
རིག་མཐུན་རནེ་བནི་མི་ཚུ་དང་ གན་ཡགི་བཟོ་ནི།
             (༣)  དང་བདེན་ཐོག་ ལཱ་འབད་ནི།
(༣)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༢)པའ་ིདགངོས་དོན་ཚུ་གིས་  བར་དོན་དང་  བརུད་འབེལ་
འཕལུ་རགི་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཁབ་ཨིན།
ངེས་པར་དུ་ཉ་ོདག་ོཔའ་ིས་ཆ།
༧༢.(༡)གཤམ་གསལ་ནང་གསེས་དོན་ཚན་  (༢)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་  བོན་པ་ོགསི་ 
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་བཙུག་ནི་དང་  ལག་ལེན་འཐབ་ནིའ་ིདོན་
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ལུ་ ཡང་ན་ མ་འོངས་པ་ལུ་དགོས་མཁོ་ཡདོ་པ་ཅིན་ བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་
མཐུན་རེན་ལག་ལེན་པ་དེ་ལུ་  འབུག་ནང་འཁདོ་ས་ཆ་གང་རུང་ངེས་པར་དུ་ཉ་ོདག་ོཔའ་ི
གནང་བ་གནང་ཆགོ།  དེ་བཟུམ་འབད་ནང་དོན་འདི་གི་དགོངས་དོན་དང་འཁིལ་ཏེ་  ངེས་
པར་དུ་དགོ་པའི་ས་ཆ་ཉ་ོསབས་  གཞུང་གསི་ལེན་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་  ས་ཡ་ིཁམིས་ཡགི་དང་
འཁལི་ལེན་ནི་དང་ གཞན་བཅའ་ཁིམས་འདི་ལས་བརེན་ བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་
རིག་མཐུན་རནེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གསི་ ཉ་ོདགཔོ་འཐོན་པ་ཅིན་ ས་གནས་ཀ་ིགོང་ཚད་
དང་འཁལི་ཉ་ོདགོ། 
(༢)དབང་འཛིན་དང་སའ་ིཇོ་བདག་གསི་  ཁ་བཟེད་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་  དེ་མིན་  དོན་ཚན་
འདི་ག་ིདགངོས་དོན་ལར་  ས་ཆ་ངེས་པར་དུ་ཉ་ོདག་ོཔའ་ིབཀོད་ར་བཏོན་མི་ཆོག།  དབང་
འཛནི་ལུ་བར་དོན་དང་  བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་བིན་མི་ལུ་  འསོ་འབབ་དང་
ལན་པའ་ི  ཐབས་ལམ་ཆ་མཉམ་  ཟད་པ་དང་  གོང་གསལ་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་༧༡(༢) 
པའ་ིནང་ག་ི སརི་བཏང་གི་ གཞ་ིར་ཚ་ུདང་འཁིལ་ཏེ་ འབད་ཡདོ་པའ་ི ཡདི་ཆེས་བུང་ཡོད་
ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ དབང་འཛནི་གསི་ མོས་མཐུན་ག་ིབཀོད་ར་སོད་མི་ཆོག། 
(༣)  དོན་ཚན་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་ལར་ ངེས་པར་དུ་ཉ་ོདགོ་པའི་དབང་ཆ་ཡདོ་མི་དེ་ནང་ 
གནས་སབས་ཀ་ིདོན་ལས་ ཉ་ེའཁརོ་ག་ིས་ཁངོས་ཚུ་ ལཱ་བཀོལ་ཆོགཔ་དང་ ཡང་ན་ གན་
ཡིག་ཐོག་ སདོ་ཆགོ་པའི་དབང་ཆ་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།
(༤)  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་བིན་མི་དེ་གསི་ ནང་དོན་འདི་ག་ི
དགོངས་དོན་ལར་  ས་ཆ་གང་རུང་ཉ་ོས་ེཡོད་པ་ཅིན་  དབང་འཛིན་གསི་ཁ་བཟེད་ཡདོ་ན་མ་
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གཏོགས་ དེ་མིན་ས་ཆ་དེ་དང་ དེ་ནང་ཡདོ་མི་ ཡང་ན་ དེ་ག་ིཐོག་ལུ་ཡོད་པ་དང་ ཡང་ན་ 
དེ་དང་འབེལ་བའ་ི རུ་ཆས་དང་ ཡང་ན་ དབང་ཆ་ཚ་ུ མེདཔ་བཟོ་མི་ཆོག་པའ་ིཁར་ བཅའ་
ཁིམས་འདི་ག་ིཐོག་ལས་ དབང་ཆ་སོད་མིའ་ི དོན་ལུ་མིན་པའ་ི དགསོ་དོན་གཞན་གང་རུང་
གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག།
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་དོན་ལུ་ས་འགོ་ག་ིདུང་ཅུང་། 
༧༣.(༡)ས་གནས་ཀ་ིདབང་འཛནི་གང་རུང་དང་ བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི 
མཐུན་རེན་བིན་མི་གཉསི་ཀ་ིབར་ན་  དམགིས་བསལ་ག་ིས་གནས་ཅིག་ནང་  གགོ་མེ་དང་
བར་དོན་བརདུ་འབེལ་དང་འཕལུ་རིག་གི་མཐུན་རེན་དང་ཞབས་ཏོག་ལཱ་ཚུ་ ས་འགོ་དུང་ཅུང་
གི་ཐོག་ལས་བནི་དག་ོཔའ་ིཁས་ལེན་འབད་ཡདོ་པ་ཅིན་  ས་གནས་དབང་འཛནི་གསི་  ས་
གནས་དེ་ནང་དང་  ས་འགོ་ལས་གགོ་མ་ེབཙུགས་སབས་  ལག་ལེན་པའི་མཁ་ོའདོད་དང་
འཁལི་ཁོམ་ལམ་གི་ས་མཚམས་ནང་ཡོད་པའི་བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རགི་ག་ི 
མཐུན་རེན་ཚུ་སལེ་མཐུད་འབད་དག་ོས་ལས་  དམིགས་བསལ་ག་ིས་གནས་དེ་ནང་ཡདོ་མི་
ཁིམ་ཚུ་ནང་  བར་དོན་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ག་ི  མཐུན་རནེ་དང་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་
ཚུ་བཙུག་ནིའ་ིདོན་ལུ་དུང་ཅུང་དང་མཐུན་རེན་གཞན་ཚུ་བིན་དག།ོ
(༢)   ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགངོས་དོན་དང་འཁིལ་ཏེ་  ས་འགོ་དུང་ཅུང་དང་ 
ཡང་ན་ གགོ་ཐག་ཚ་ུག་ིཚུལ་མཐུན་ས་ཁ་བཟོ་སེ་ཡདོ་མི་ གན་ཡགི་ག་ིའད་ཅིག་ གན་ཡིག་
མཇུག་བས་ུསེ་ཉནིམ་༡༥ག་ིནང་འཁདོ་ལུ་དབང་འཛིན་ལུ་སདོ་དགོ།

༡༢༢



(༣)  གོང་གསལ་དུང་ཅུང་དང་  མཐུན་རེན་གཞན་ཚུ་གི་རིན་གངོ་ཚ་ུ  ས་གནས་དབང་
འཛནི་འདི་ལུ་སདོ་དགོཔ་མ་ཚད་  ཁིམས་གང་རུང་གི་དགངོས་དོན་འགབུ་ཐབས་ལུ་  ག་
ཡོན་དེ་ཚུ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ག་ི  མཐུན་རེན་དང་  ཞབས་ཏོག་བཙུག་
སའ་ིཇོ་བདག་དེ་གསི་  ས་གནས་དབང་འཛནི་ལུ་  གགོ་མེ་ཐགཔ་སིངས་བའ་ིག་ཡནོ་སདོ་
སདོཔ་ཨིནམ་འབད་ཆ་བཞག་དག།ོ
ཁོམ་ལམ་འོག་གི་དུང་ཅུང་། 
༧༤.(༡)བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་མཐུན་རེན་དང་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་
བིན་མི་དེ་གསི་ས་གནས་དབང་འཛིན་དང་ ཡང་ན་ ཁམོ་ལམ་དང་སམུ་འཁརོ་ལམ་ ཡང་
ན་ རང་ལམ་གི་ཇོ་བདག་ ཡང་ན་ བདག་འཛིན་འབད་དེ་ རུན་སངོ་འབད་མི་གང་རུང་ལུ་
ཡིག་ཐོག་ལུ་བར་བསལུ་འབད་ཞནིམ་ལས་  བར་བསལུ་ནང་ཁ་གསལ་འཁདོ་ཡོདཔ་བཟུམ་
འབད་  གཡུར་བ་དང་  དུང་ཅུང་ག་ིརིགས་ལ་སགོས་པ་  ཁམོ་ལམ་དང་སམུ་འཁརོ་ལམ་ 
ཡང་ན་  རང་ལམ་ཚ་ུག་ིའོག་ལས་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་ཚུ་
བཙུགས་ཆོགཔ་མ་ཚད་ འཕུལ་ཆས་ཚ་ུབསུར་བཅོས་འབད་ནི་དང་ བཏོན་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ 
ཚབ་བཙུག་ནིའ་ིདོན་ལུ་ ལམ་འདི་ཚུ་བར་ོཆགོ། དེ་གིས་མ་ཚད་ ཆུ་དང་མེ་རངུ་ག་ིདུང་ཅུང་
ཡང་ན་  གགོ་མེ་ཚ་ུབནི་ནི་ག་ིདོན་ལུ་  ལམ་དེ་ཚུ་ག་ིའགོ་ལུ་ཡོད་མི་བཙོག་གཡུར་ཡང་ན་ 
མཁ་ོཆས་ཨམ་མེན་ཡའི་དུང་ཅུང་གང་རུང་ས་ོབཤུད་འབད་ཆོག།
དེ་འབདཝ་ད་ དེ་བཟུམ་གི་ལཱ་འབད་སབས་ ས་གནས་དབང་འཛིན་དང་ ཡང་ན་ དུང་ཅུང་
དེ་ཚ་ུག་ིཇོ་བདག་གམ་ དེ་ཚ་ུསདོ་མི་ཚ་ུགསི་ བརག་ཞབི་འབད་ཆགོཔ་མ་ཚད་ ལག་ལེན་པ་

༡༢༣



དེ་གསི་  ས་གནས་དབང་འཛནི་དང་  ཇོ་བདག་གམ་སོད་མི་གང་རུང་ལུ་ནང་དོན་འདི་ག་ི
དགོངས་དོན་ལར་  བསརུ་བཅོས་སམ་ས་ོབཤུད་འབད་འབདཝ་དང་  དེ་བཟུམ་གི་ལཱ་འབད་
སབས་ བརག་ཞབི་འབད་བའ་ིཟད་འགོ་འསོ་ལན་ཅིག་སོད་དག།ོ
ལག་པར་དུ་  འདི་བཟུམ་མའ་ི  བཏོན་གཏང་ནི་དང་  ཚབ་བཙུགས་ཀི་ལཱ་འབད་བའ་ིསབས་
ཆག་དཀམུས་རེ་བུང་པ་ཅིན་བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རེན་བནི་མི་གསི་ 
འོས་ལན་ག་ིརུད་འཐུས་ཚུ་སདོ་དག།ོ
(༢)  བར་དོན་བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་བིན་མི་གསི་ ནང་གསསེ་དོན་ཚན་
(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་  ས་ཁ་དང་འཆར་གཞི་ཚུ་ དབང་འཛིན་ལུ་སདོ་དགོཔ་
མ་ཚད་  དབང་འཛིན་གསི་དང་འདོད་ཡོད་མི་  མི་ངོ་གང་རུང་ལུ་  འད་ཚུ་བིན་དགོཔ་དང་ 
འདི་ག་ིག་ཡོན་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་བཀོད་ར་དང་འཁལི་ཏེ་སདོ་དག།ོ
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་འཕལུ་ཆས་ས་ོབཤུད།
༧༥.(༡)དོན་ཚན་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་གང་རུང་ལས་མ་འགལ་བའ་ིཐོག་ལས་དབང་
འཛནི་གསི་བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རེན་  ས་ོབཤུད་དང་  ཡང་ན་ 
བསརུ་བཅོས་ཀི་ཟད་འག་ོཚུ་  སདོ་ལེན་ག་ིསརོ་  བཀོད་ར་བཟོ་ཆགོ།  བཀདོ་ར་འདི་ཡང་ 
གོང་གསལ་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་༧༡(༢)པའ་ིསརི་བཏང་ག་ིགཞ་ིར་ཚུ་དང་  ཚུལ་བཞནི་
འཁལི་ཏེ་བཟོ་དག།ོ  གནོད་སནོ་བངུ་མ་ིབར་དོན་དང་  བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རེན་
བིན་མི་ ཡང་ན་ ས་གནས་ཀ་ིདབང་འཛིན་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གང་རངུ་གསི་ འདི་བཟུམ་མའ་ི 

༡༢༤



བཀོད་ར་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དབང་འཛིན་ལུ་ཞུ་བ་འབད་དགོ། དབང་འཛིན་གིས་ འདི་བཟུམ་
མའི་ཞ་ུབ་འབད་མི་ཚུ་ནང་  བ་སབས་བདེ་མིན་ག་ིསརོ་  ར་ཕན་ཆ་མཉམ་ལུ་སན་གསན་
འབད་ནི་དང་  རང་བཞིན་ག་ིདང་ཁམིས་ཀི་གཞི་ར་ཚུ་དང་འཁལི་ཏེ་  འདི་ག་ིབཀོད་ར་ཚུ་ 
འཕལ་མགོགས་ཐོག་ གཏན་འབབེས་འབད་དག།ོ
(༢)  ས་གནས་ཀ་ིདབང་འཛནི་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གང་རུང་ཅིག་གསི་ དཔག་ཚོད་བཀལ་ནི་
དང་ ས་འཁདོ་སོམས་ནི་ ཡང་ན་ ལཱ་གཞན་གང་རུང་ལུ་བརནེ བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་
འཕལུ་རགི་མཐུན་རེན་བིན་མི་གིས་  ས་ཆ་དང་ཁོམ་ལམ་  འགལུ་འཁརོ་ལམ་  རང་ལམ་ 
ཡང་ན་ ཆུ་ལམ་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ ནང་ན་ལས་ ག་ུལས་ བརུད་དེ་ བརལ་ཏེ་ ཡང་ན་ 
འག་ོལས་ བཟོ་བསནུ་འབད་ཡདོ་མི་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རནེ་ག་ི
འཕལུ་ཆས་ཚུ་ ས་ོབཤདུ་འབད་བའ་ིཟད་འགོ་ཚུ་ཡང་:
     (ཀ)  ས་གནས་ཀི་དབང་འཛིན་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གང་རུང་གིས་ བར་དོན་དང་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་འཕལུ་ཆས་ཚུ་ས་ོབཤུད་འབད་དགཔོ་འབད་ ཞ་ུབ་འབད་ཡདོ་པ་ཅིན་ ས་
གནས་ཀི་དབང་འཛནི་དང་ མི་ངོ་དེ་གསི་སདོ་དགོ། 
     (ཁ)  ས་གནས་ཀ་ིདབང་འཛནི་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གང་རུང་ཅིག་གསི་ དཔག་ཚདོ་
བཀལ་ནི་ ཡང་ན་ ས་འཁདོ་སམོས་ནི་ ཡང་ན་ ལཱ་གཞན་གང་རུང་ག་ིའཆར་གཞི་ཚུ་ བར་
དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་བིན་མི་དང་  ས་གངོ་གི་གསོ་བསནུ་མེད་པར་ 
བརམས་ཡོད་པ་ཅིན་ ས་གནས་ཀི་དབང་འཛིན་དང་མི་ངོ་དེ་གསི་སདོ་དག།ོ

༡༢༥



     (ག)  གལ་སདི་ བར་དོན་དང་ བརུད་འབེལ་འཕལུ་རགི་མཐུན་རེན་བིན་མི་དང་ 
ས་གནས་ཀི་དབང་འཛིན་  ཡང་ན་  མི་ངོ་གང་རུང་གསམུ་གི་བར་ན་  བར་དོན་དང་ བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་འཕལུ་ཆས་དེ་སོ་བཤདུ་འབད་དགཔོ་གལ་ཅན་ཨིནམ་འབད་  གོས་
འཆམ་བངུ་ཡོད་པ་ཅིན་ གསམུ་ཆ་ར་གསི་ འད་མཉམ་འབད་ བག་ོས་ེསདོ་དག།ོ
(༣)  བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རེན་བིན་མི་ཅིག་གསི་ བར་དོན་དང་
བར྄ུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་འཕུལ་ཆས་གང་རུང་བཟོ་སབས་  དེ་ཚ་ུསརེ་ག་ིས་ཆ་
ཐོག་ལས་ཕོག་སེ་  དེ་ནང་བཟོ་ནི་ཨིན་པའ་ིཁིམ་ལུ་གནོད་པ་ཡདོ་པ་ཅིན་དེ་ལར་ཁིམ་བརབ་
ནི་ངེས་བདེན་ཨིན་པའ་ིར་ཁུངས་འབརོ་སབས་  བར་དོན་དང་  བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་
མཐུན་རེན་བིན་མི་དེ་གསི་རང་གསི་འབད་ཟད་འགོ་གཏང་ཐོག་ལས་  ཁམི་བརབ་ནི་ལུ་
གནོད་པ་མེདཔ་བཟོ་ཐབས་ལུ་  འཕུལ་ཆས་དེ་ཚུ་ཕོགས་གཞན་ལུ་བཙུགས་ནི་དང་  ཡང་ན་ 
བསརུ་བཅོས་འབད་དག།ོ
(༤)  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༣)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་ ས་ཕོགས་དེ་ལས་ས་ོབཤུད་དང་ 
ཡང་ན་  བསརུ་བཅོས་འབད་དག་ོཔའ་ིབར་བསལུ་དེ་  ཡིག་ཐོག་ལུ་འབད་ ཉིནམ ༣༠ ག་ི
སནོ་ལས་ བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་ མཐུན་རེན་བིན་མི་དེ་ལུ་སོད་དག།ོ
(༥)   བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་བིན་མི་ཅིག་གསི་སརེ་ས་ེགང་
རུང་ཅིག་ག་ིས་ཐོག་ལས་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རེན་འཕུལ་ཆས་
བཙུག་སགི་འབད་སབས་  དེ་ཚ་ུས་ཕགོས་གཞན་ལུ་  ས་ོབཤུད་འབད་དགཔོ་དང་  ཡང་ན་ 
བསརུ་བཅོས་འབད་དག་ོཔའ་ིགནད་དོན་དེ་  གངོ་གསལ་ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༣)པའ་ི
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དགོངས་དོན་ལར་མེན་པར་  གནད་དོན་གཞན་ག་ིཐོག་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་  ཉནིམ་  ༣༠  ག་ི
གོང་ལས་ ཡགི་ཐོག་ལུ་ བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་བིན་མི་དེ་ལུ་ 
བར་བསལུ་ཅིག་བནི་དག།ོ དེ་ལས་ བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི  མཐུན་རེན་
བིན་མི་དེ་གསི་  དེ་བཟུམ་གི་ས་ཕགོས་སོ་བཤདུ་དང་བསརུ་བཅོས་ཚུ་  འབད་ཚུགས་དང་མི་
ཚུགས་ འབད་དགཔོ་དང་མ་དགཔོ་ཚུ་ ཐག་བཅད་འབད་ཞནིམ་ལས་ སོ་བཤདུ་དང་ ཡང་
ན་  བསརུ་བཅོས་འབད་ཚུགས་པའ་ིཁས་ལེན་འབད་བ་ཅིན་  ས་ོབཤུད་དང་བསུར་བཅོས་
འབད་བའི་ག་ཆ་དེ་མི་དེ་གིས་སདོ་དགོ། ཡང་ན་ དབང་འཛིན་གི་བཀདོ་ར་དང་འཁལི་དག།ོ
དེ་འབདཝ་ད་ བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་ག་ི མཐུན་རནེ་བནི་མིའ་ིབསམ་འཆར་
ལུ་འཕུལ་ཆས་དེ་ མ་པ་ལས་ས་ོབཤདུ་དང་ ཡང་ན་ བསརུ་བཅོས་འབད་དགཔོ་ཐོན་སངོམ་
ཨིན་པ་ཅིན་  དེའི་ག་ཆ་དེ་ཧལི་པརོ་དང་  ཡང་ན་  ཆ་ཤས་ཅིག་བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་
འཕལུ་རགི་ག་ི མཐུན་རེན་བིན་མི་དེ་གསི་འབག་དག།ོ
ར་བ།
༧༦.(༡)བར་དོན་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་མཐུན་རེན་བིན་མི་དེ་གསི་  བར་དོན་དང་
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་  མཐུན་རེན་དང་འཕུལ་རིག་ག་ི  འཕུལ་ཆས་གང་རུང་ཅིག་ 
གཞན་གི་ས་གནས་ར་བ་བརབས་ཡདོཔ་  ཡང་ན་  བརབ་ནི་ཨིན་མིའ་ིནང་  བཟོ་བཙུགས་
འབད་ཡདོཔ་ ཡང་ན་ འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་ བར་དོན་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ག་ི མཐུན་
རེན་བིན་མི་དེ་ ས་ཁངོས་དེ་ནང་ འཛུལ་མ་ཚུགསཔ་དང་ ཡང་ན་ འཛུལ་མ་ཚགུསཔ་བཟོ་
ནི་  ཡང་ན་  སབས་མ་བདེཝ་བཟོ་ནི་གི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་ཅིན་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་

༡༢༧



འཕལུ་རགི་ག་ི  མཐུན་རེན་བཙུགས་མ་ིདེ་གིས་  ཁ་ོརང་ལས་ཟད་འག་ོབཏང་ས་ེ  ར་བ་ལུ་
འཛལུ་ས་ོབཟོ་ཞནིམ་ལས་  རུན་སངོ་འཐབ་དགོཔ་མ་ཚད་འཛུལ་སོ་ལེ་མིག་བུ་ཅིག་ཡང་ 
སའ་ིཇོ་བདག་ ཡང་ན་ དེ་ནང་སདོ་མི་དེ་ལུ་སདོ་བཞག་དགོ།
(༢)   གོང་གསལ་ས་ཆའི་ནང་  ར་བ་བརབ་འདོད་ཡདོ་པའ་ིམི་དེ་གིས་  བར་དོན་དང་
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་  མཐུན་རེན་བཙུགས་མི་དེ་ལུ་  ཉིནམ་  ༤༥  ག་ིསནོ་ལས་ 
ཡིག་ཐོག་ལུ་བར་བསལུ་ཅིག་བིན་དགོཔ་དང་གངོ་གསལ་ནང་གསེས་དོན་ཚན་༧༡(༢)པའ་ི
ནང་ག་ིསརི་བཏང་ག་ི གཞི་ར་ཚུ་དང་འཁལི་ཏེ་འབད་དགོ།
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་ འཕུལ་ཆས་ལུ་གནོད་པ་ཡོད་པའ་ིས་ེཤངི་།
༧༧.(༡)བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་  མཐུན་རེན་བཙུགས་མི་གི་འསོ་ལན་
བསམ་འཆར་ལུ་གཞུང་ས་དང་ ཡང་ན་ སརེ་ག་ིས་ཐོག་ལུ་ཡདོ་པའ་ི ཤིང་དང་ ཡང་ན་ ས་ོ
ལུམ་ཚུ་གིས་ བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་ག་ིའཕལུ་ཆས་ཚུ་ 
ལག་ལེན་དང་རུན་སངོ་འཐབ་ནི་ལུ་གནོད་སནོ་དང་  བར་དཀོགས་འབུང་ཉནེ་ཡདོ་ན་  ས་
ཆའ་ིཇོ་བདག་དང་  ཡང་ན་  ས་དེ་ནང་སདོ་མི་འདི་ལུ་  འསོ་ལན་ག་ིབར་བསུལ་བནི་ཞནིམ་
ལས་ གཞངུ་ག་ིས་ཆ་དང་སམུ་འཁརོ་ལམ་ ཡང་ན་ ཁམོ་ལམ་ཨིན་ཚེ་ དབང་འཛནི་དང་ 
ཡང་ན་ སརེ་སའི་ཇོ་བདག་དང་ ཡང་ན་ དེ་ནང་སདོ་མི་ཚུ་ལུ་ འསོ་ལན་གི་བར་བསལུ་བིན་
ཐོག་ལས་བརབ་བཏང་ནི་དང་ ཡང་ན་ རེ་སམོས་བཅུག་ནི། 
གལ་སདི་ས་གནས་ཇོ་བདག་དང་ ཡང་ན་ མི་གང་རངུ་དེ་གིས་ བར་བསལུ་ལུ་མ་གནས་པ་

༡༢༨



ཅིན་ བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི མཐུན་རེན་བིན་མི་དེ་གསི་ ཟད་སངོ་བཏང་
ས་ེགལ་གནད་དང་བསནུ་ ཤིང་དང་ས་ོལུམ་དེ་ཚུ་བརབ་བཏང་ནི་དང་ ཡང་ན་ རེ་སམོས་ནི་
ཚུ་འབད་ཆགོ།  དེ་འབདཝ་ད་  གངོ་གསལ་ཤིང་དང་ས་ོལུམ་ཚ་ུལས་བརནེ་  བར་དོན་དང་
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་  མཐུན་རེན་དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བནི་ནི་ལུ་གནོད་པ་
དང་  ཡང་ན་  བར་དཀོགས་ཀ་ིགནོད་པ་ངེས་བདེན་ཡདོ་པ་ཅིན་  དེ་ཚ་ུབར་བསལུ་མ་བིན་
པར་ ཐད་ཀར་དུ་བརབ་བཏང་ཆགོ།
(༢)   གོང་གསལ་ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་  གནད་དོན་ཚ་ུལག་
ལེན་འཐབ་སབས་  གཞངུ་གི་རང་བཞནི་གནས་སངས་ཀ་ིསིད་བུས་དང་  རལ་ཁབ་ཀ་ི
འབལེ་ཡདོ་ཁིམས་ཚུ་དང་འཁིལ་ཏེ་འབད་དག།ོ
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་འཕལུ་ཆས་ཀི་མཐོ་ཚད་དང་ ཡང་ན་ གཏིང་ཚད།
༧༨.(༡)གཞངུ་དང་སརེ་ག་ིཁམོ་ལམ་དང་ སམུ་འཁརོ་ལམ་ རང་ལམ་ ཡང་ན་ ས་ཐོག་
གི་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རགི་ག་ིམཐུན་རནེ་དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གི་ 
བར་སང་འཕལུ་ཆས་ཚུ་བཙུགས་སབས་  བཅའ་ཡིག་ནང་  གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་མི་ 
མཐོ་ཚད་དང་འཁལི་ཏེ་བཙུག་དག།ོ
(༢)  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི མཐུན་རེན་བིན་མི་དེ་གསི་ ས་འགོ་ལས་ 
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་འཕལུ་ཆས་ཚུ་བཙུགས་སབས་  བཅའ་
ཡིག་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་མི་ གཏིང་ཚད་དང་འཁལི་བཙུག་དགོ།
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(༣)   སརེ་སའ་ིཇོ་བདག་གང་རུང་ཅིག་གིས་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་ 
མཐུན་རེན་བཙུགས་མི་དེ་ལུ་ འཕལུ་ཆས་ཀི་མཐོ་ཚད་དང་ ཡང་ན་ གཏིང་ཚད་ཚལུ་མཐུན་
མེདཔ་ལས་བརནེ་ཏེ་  དེའི་རེན་གསི་  ས་ཆའ་ིཇོ་བདག་གསི་  ས་ཆ་སདོ་མ་ཚུགས་པའ་ིར་
ཁངུས་བཀལ་ཚེ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ག་ི  མཐུན་རནེ་བནི་མི་དེ་གིས་ 
དོན་ཚན་༧༤པ་དང་༧༥་པའི་དགངོས་དོན་དང་འཁིལ་ཏེ་  སའི་ཇོ་བདག་དེ་ལུ་  བདེ་ཐབས་
བཟོ་བིན་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་དགོ།
(༤)  དོན་ཚན་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་ལར་ གནད་དོན་ཚ་ུལག་ལེན་འཐབ་སབས་ གཞངུ་
གི་རང་བཞནི་གནས་སངས་ཀི་སིད་བུས་དང་རལ་ཁབ་ཀི་འབེལ་ཡོད་ཁམིས་ཚུ་དང་ 
འཁལི་ཏེ་འབད་དག།ོ
གགོ་མེའ་ིལཱ།
༧༩.(༡)མི་གང་རུང་ཅིག་གསི་  གགོ་མེ་ག་ིཐོག་ལས་མ་ེའདོ་དང་  དོད་  ཡང་ན་  གོག་
ཤུགས་གཞན་ལུ་སོད་ནིའ་ིལཱ་ཚུ་འབད་སབས་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་གི་ 
མཐུན་རེན་དང་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གི་འཕུལ་ཆས་དང་  ལཱ་ཚུ་ལུ་གནོད་ཉནེ་མི་འབངུ་ནིའ་ིཐབས་
ལུ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་  མཐུན་རེན་བནི་མི་དེ་ག་ི  དགསོ་མཁ་ོདང་
འཁལི་ཏེ་འབད་དགཔོ་མ་ཚད་  དེ་བཟུམ་མའ་ིལཱ་འག་ོམ་བཙུག་པའ་ིཧ་ེམར་  དབང་འཛིན་
ལས་  ས་གངོ་གི་གནང་བ་ལེན་དག་ོཔའ་ིཁར་  ཟ་ངོ་  ༡  གི་སནོ་ལས་བར་དོན་དང་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ མཐུན་རེན་བནི་མ་ིདེ་ལུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བར་བསལུ་ཅིག་བིན་དགོཔ་མ་
ཚད་  གསོ་འཆར་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་འཆར་གཞ་ིབཀོད་བཀདོཔ་ཅིག་དང་  གཅིག་ཁར་ 
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ལཱ་འདི་ཚུ་འབད་ཐངས་དང་  འབད་སའ་ིས་གནས་ཀི་གཙོས་པའ་ི  གོས་འཆར་ག་ིལཱ་དང་
འབལེ་བའ་ི གནས་ཚལུ་གང་རུང་སོད་དག།ོ
(༢)   བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་  མཐུན་རེན་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་
མིའི་བསམ་འཆར་ལུ་ དེ་བཟུམ་བཟོ་ནི་དང་འཕུལ་ཆས་བཙུག་ནི་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་
ནིའི་ལཱ་ཚུ་ལས་བརནེ་  བར་དོོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་  མཐུན་རེན་དང་ཞབས་
ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ག་ིལཱ་ཆས་སམ་ ལཱ་ཚུ་ལུ་ གནོད་དོགས་ཡདོ་པ་ ཡང་ན་ གནོད་ཉེན་འབུང་
ཡོད་པ་ཅིན་  ལག་ལེན་པ་དེ་གིས་  འབེལ་ཡོད་མི་དེ་ལུ་ཁ་ོརའ་ིདགོས་དོན་ག་ིབར་བསལུ་
འོས་ལན་ཅིག་བནི་དག།ོ  དེ་ལར་བར་བསལུ་ཐོབ་ཞནིམ་ལས་ཡང་  བར་དོན་དང་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ མཐུན་རེན་བནི་མ་ིག་ིདགསོ་དོན་དང་མ་འཁལི་བར་ འཕ་ོམཐུད་དེ་ར་ 
ལཱ་དེ་ཚུ་འབད་བ་ཅིན་ དབང་ཁབ་ཡོད་པའི་ ཚད་ལན་ཁམིས་འདུན་བརུད་དེ་ ཉནི་ལར་འངོ་
འབབ་ཀི་  གནས་ཚད་ཐོག་གཞརི་བཞག་ས་ེཁིམས་འདུན་གིས་ཐག་བཅད་མི་དང་འཁལི་ཏེ་ 
གནོད་ཉནེ་མ་བཀག་ཚུན་ཚོད་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི  མཐུན་རེན་བིན་
མི་ལུ་ ཉསེ་བ་སདོ་དག།ོ དེ་མ་ཚད་ བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་ མཐུན་རེན་
བིན་མི་གི་དགོས་དོན་ལས་འགལ་བའ་ིལཱ་འབདཝ་ལས་བརནེ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་
འཕལུ་རགི་ག་ི  མཐུན་རེན་བནི་མི་ལུ་  གངོ་རུད་ཕོག་མི་ཚུ་ཡང་  ག་ར་རིས་བརབ་ས་ེསདོ་
དགོ།  
                              

༡༣༡



ལེའུ་ ༥ པ།
              རང་བསགས་བརུད་འབལེ་དང་འབེལ་བའ་ིདོན་ཚན།
རང་བསགས་ཀི་ས་རབས་འདོ་གཟུགས་ཚད་འཛནི་དང་ འཛིན་སངོ་ མཚམས་འཛནི།
༨༠.(༡)དབང་འཛནི་ལུ་རང་བསགས་ཀ་ིས་རབས་འདོ་གཟུགས་ཀ་ིཚད་འཛིན་དང་འཆར་
གཞ་ིབདག་སངོ་ འཛིན་སངོ་མཚམས་འཛིན་དང་ ཆོག་ཐམ་གནང་ནིའ་ིདབང་ཚད་ཡདོ།
(༢)  དབང་འཛནི་གསི་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་ ཁ་ོར་ལུ་ཕགོ་
པའ་ིལཱ་འགན་ཚ་ུ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའ་ིདོན་ལུ་ ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༣)པའ་ིནང་ གསལ་
འཁདོ་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡགི་(བཅའ་ཁམིས་འདི་ནང་ རལ་ཡངོས་རང་བསགས་བཅའ་ཡགི་
ཟེར་འཁདོ་ཡོད་མི་)ཚུ་བཟོ་ནི་དང་  བསརུ་བཅོས་འབད་ནི་  ཚབ་བཟོ་ནི་  ཆ་མེད་གཏང་ནི་
དང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་འབད་ཆོག།
(༣)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༢)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་ དབང་འཛནི་ག་ིདབང་ཚད་ལུ་ཐོ་མ་
ཕོག་པའ་ིཐོག་ལས་  དོན་ཚན་འདི་གི་ནང་གསལ་ལར་  རལ་ཡངོས་རང་བསགས་བཅའ་
ཡིག་ཚུ་བཟོ་སབས་ དེ་ཚུ་ནང་གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་ཚུ་བཀདོ་ཆོགཔ་དེ་ཡང་:
     (ཀ)  རང་བསགས་ཀི་ས་ཚིགས་དང་ ཡང་ན་ རང་བསགས་ཀ་ིའཕལུ་ཆས་ཚུ་
ལག་ལེན་འཐབ་སབས་ འབད་དགོཔ་དང་མ་དག་ོཔའ་ིགནད་དོན་ཚ་ུབཀོད་ནི་དང་ 
ལག་པར་དུ་བཅའ་ཡགི་ཚུ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་མི་གང་རུང་གིས་ས་ཚིགས་དང་  ཡང་ན་ 

༡༣༢



འཕལུ་ཆས་གང་རུང་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་བཞག་དག་ོཔའ་ིགནད་དོན་བརོད་སབས་ 
ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་བཞག་དགོ་པའི་གནོད་དོན།
     (ཁ)  རང་བསགས་ཀ་ིས་ཚིགས་དང་ ཡང་ན་ རང་བསགས་ཀི་འཕུལ་ཆས་ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་དང་འབེལ་བའ་ི  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི  མཐུན་རེན་ལག་
ལེན་འཐབ་ཆོག་པའ་ིཆགོ་ཐམ་གནང་ཡོད་པའ་ིམི་དེ་གསི་  ས་ཚིགས་དང་འཕུལ་ཆས་ཚུ་ 
ཞིབ་དཔད་བརབ་ནིའ་ི   གནང་བ་དང་མཐུན་རེན་བནི་དགཔོ་དང་།  ས་ཚགིས་  ཡང་ན་ 
འཕལུ་ཆས་ཚུ་ག་ིགནས་སངས་ག་དེ་འབད་བཞག་དགཔོ་ཨིན་ན་དང་  རང་བསགས་ས་
ཚིགས་  ཡང་ན་  འཕལུ་ཆས་ཚུ་བཟོ་ནི་དང་བཙུགས་ནི་  ཡང་ན་  ལག་ལེན་འཐབ་སབས་
རལ་ཡོངས་རང་བསགས་བཅའ་ཡིག་དང་འཁིལ་  ཆོག་ཐམ་བཏོན་དགོཔ་དང་  ས་ཚགིས་
དང་འཕུལ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག་པའ་ིབདེན་ཁུངས་གཞན་གསལ་དགོ་མི་ཚུ་  མི་དེ་ལུ་
བཀལ་དག་ོཔའ་ིགནོད་དོན།
     (ག)  རང་བསགས་དང་འབེལ་བའ་ི བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི 
མཐུན་རེན་དང་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ག་ིཆོག་ཐམ་གནང་ཡདོ་པའི་མི་དེ་གསི་  ཆོག་ཐམ་
གནང་ཞནིམ་ལས་ ཡང་ན་ ཆགོ་ཐམ་བསར་གས་ོའབད་ཚར་ཞནིམ་ལས་ ག་འཐུས་སདོ་ནི་
གི་དུས་ཚདོ་རན་པ་དང་  ཡང་ན་  དུས་ཚོད་རན་ནི་འབད་སབས་མི་དེ་གསི་  རལ་ཡངོས་
རང་བསགས་བཅའ་ཡགི་ནང་གསལ་ལར་ག་ི རིས་ཐོ་དང་ཐོ་ཡགི་ཚ་ུ བཟོ་བཞག་དགོ་པའི་
གནད་དོན།
     (ང་)  རང་བསགས་ཀི་ས་ཚིགས་བཟོ་ནི་དང་ ཡང་ན་ རང་བསགས་དང་འབལེ་

༡༣༣



བའ་ི བར་དོན་དང་ བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི མཐུན་རེན་དང་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ག་ི
ཆོག་ཐམ་གནང་ཡདོ་པའི་མི་དེ་གསི་  རལ་ཡངོས་རང་བསགས་བཅའ་ཡགི་ནང་གསལ་
འཁདོ་པའི་བར་བསལུ་ཚུ་ ས་ཚིགས་ཚ་ུནང་ བཀམ་སནོ་འབད་བཞག་དགོ་པའི་གནད་དོན།
(༤)  དོན་ཚན་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་ཐོག་བཟོ་མི་  རལ་ཡོངས་རང་བསགས་བཅའ་ཡིག་
ནང་: 
     (ཀ)  རང་བསགས་བརུད་འབེལ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དབེ་ཁག་ས་ོསོ་དང་ རང་
བསགས་ས་རབས་  དེ་ལས་ས་རབས་རིམ་ཚན་དང་  གནང་བ་  དབང་ཆ་  ཡང་ན་  ལག་
ཁེར་དང་ས་ཁངོས་ས་ོསོ་དོན་ལུ་ དོན་ཚན་སོ་སོ་འབད་བཟོ་ཆོག།
     (ཁ)  རལ་ཡོངས་རང་བསགས་བཅའ་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ཚ་ུལས་ ཡངས་ཆག་
གནང་ནི་དང་  ཡང་ན་  དབང་འཛིན་གིས་དམགིས་བསལ་ག་ིགནད་དོན་ཚ་ུནང་  དེ་བཟུམ་
གི་ཡངས་ཆག་གནང་ཆོག་པའ་ིདོན་ཚན།
     (ག)  རལ་ཡངོས་རང་བསགས་བཅའ་ཡགི་ཚུ་ནང་ འཁདོ་ཡདོ་པའ་ིགནད་དོན་ཚ་ུ
ནང་  ཡང་ན་  དབང་འཛིན་གིས་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་  ག་ཆ་དང་ག་ཡནོ་
གཞངུ་ཁལ་ ཡང་ན་  གཞན་ག་ིཐོག་ལས་སདོ་ཡོད་པའི་དངུལ་ཚུ་ ཧལི་པརོ་ ཡང་ན་ ཆ་
ཤས་ཀ་ིཐོག་ལས་ སདོ་མི་དེ་ ལོག་སདོ་དག་ོཔའ་ིདོན་ཚན་དང་།
     (ང་)  དབང་འཛནི་གསི་ འོས་འབབ་དང་འཁལི་ དུས་ཡུན་འཕོ་འགརུ་ག་ིདོན་ཚན་
ཚུ་བཀོད་ཆོག། 
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དེ་འབདཝ་ད་  རལ་ཡོངས་རང་བསགས་བཅའ་ཡིག་དེ་ཚ་ུནང་  མི་གང་རུང་གིས་རང་
བསགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་(བཟུང་ནིའི་དོན་ལུ་མེན་པའི་)  བཟོ་བཀོད་དང་  བཟོ་བཅོས་
འབད་འབདཝ་མེན་པའ་ིའཕུལ་ཆས་གང་རུང་  བརག་ཞབི་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་སརེ་ས་ནང་
འཛལུ་ཆགོ་པའི་དབང་ཆ་ལུ་ ཁས་ལེན་འབད་དགོ་པའི་དོན་ཚན་ཚ་ུབཀོད་མི་ཆགོ།
(༥)  རལ་ཡོངས་རང་བསགས་བཅའ་ཡིག་ཚུ་གིས་ འབུག་ནང་འཁདོ་དང་ འབུག་ནང་
འཁདོ་ལས་  ཡང་ན་  འབགུ་ག་ིམཁའ་ལམ་ལས་  ལག་ལེན་འཐབ་པའི་རང་བསགས་
འཕལུ་ཆས་ཀི་རིགས་དང་ རང་བསགས་ཀི་ས་ཚགིས་ག་ར་ལུ་ཁབ་ཨིན།
(༦)  མི་གང་རུང་ཅིག་གསི་  རང་བསགས་ཀི་ས་ཚིགས་དང་  ཡང་ན་  རང་བསགས་
བཅའ་ཡགི་ལས་འགལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་པ་དང་ ཡང་ན་ འཐབ་ནིའ་ིགནང་བ་བིན་
མི་དེ་ གནོད་འགལེ་ཨིནམ་ལས་ ཉསེ་ཕ་ཡིན་པར་བརི་དག།ོ ཁམིས་འདུན་ག་ིཉེས་ལས་ཆེ་
ཆུང་དང་འཁལི་རལ་ཡངོས་ལས་མིའ་ི  ཉནི་ལར་གི་  ག་ཆ་དམའ་ཤསོ་ཐོག་  ཉནི་གངས་
གཅིག་སངོ་ཚུན་གི་ཉསེ་ཆད་ཡང་བཀལ་ཆགོ།
རང་བསགས་ས་རབས་རིམ་ཚན་འཆར་གཞ།ི
༨༡.(༡)  དབང་འཛནི་གསི་ དུས་རིམ་བཞནི་དུ་ རང་བསགས་ས་རབས་འོད་གཟུགས་ཀ་ི 
ཆ་ཤས་གང་རུང་ག་ི ས་རབས་རིམ་ཚན་འཆར་གཞ་ིབཟོ་ཆོག།
(༢)  ས་རབས་རིམ་ཚན་འཆར་གཞ་ིའདི་ནང་:

༡༣༥



     (ཀ)  རང་བསགས་ཀ་ི འདོ་གཟུགས་ག་དེ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་ན་ 
འགལེ་བཤད་འབད་དགོ།
     (ཁ)  རང་བསགས་ཀི་ས་རབས་འདོ་གཟུགས་འདི་ གོ་རིམ་བཞནི་དུ་ ལགོས་གབུ་
དང་ཕན་ཐོགས་ཀི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཛིན་སངོ་འཐབ་ནིའི་དམིགས་དོན་བསདེ་དག།ོ
     (ག)  ས་རབས་ལག་ལེན་འཐབ་སབས་ ས་རབས་གཞན་དང་འཛངི་ནི་མར་ཕབ་
བརབ་ནིའ་ིདོན་ལུ་དང་  ས་རབས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གསི་  རང་ས་ོལུ་གནང་བ་བནི་ཏེ་
ཡོད་པའི་ས་རབས་ཚུ་བར་དཀོགས་དང་  གནོད་རེན་གཞན་ལས་སུང་སབོ་འབད་ནི་ག་ི
དམིགས་དོན་བསེད་དག།ོ
     (ང་)  འཕལུ་རིག་དང་ རང་འཕིན་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་གསརཔ་ཚུ་བཙུགསཔ་ད་ 
དེ་ཚ་ུལུ་གནོད་རེན་བཀག་ཐབས་ཀ་ིདམིགས་དོན་བསདེ་དག།ོ
     (ཅ)  ག་དེམ་ཅིག་འབད་ཚགུས་ཚགུས་ རང་འཕིན་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་དང་ 
དེ་ཚ་ུསདོ་མི་ག་དེ་མང་མང་བཙུག་ནིའ་ིག་ོསབས་བནི་ནི་ག་ིདམིགས་དོན་བསདེ་དགོ།
(༣)  ས་རབས་རིམ་ཚན་འཆར་གཞ་ིབཟོ་སབས་དབང་འཛིན་གིས་:
     (ཀ)  འོད་གཟུགས་དང་ ཡང་ན་ ས་རབས་རིམ་ཚན་གི་འཆར་གཞ་ིལུ་མཁས་པའ་ི
མི་ཚ་ུག་ིསན་ཞ་ུདང་  དེ་བཟུམ་ག་ིའཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ག་ི  རལ་སའིི་ཆ་འཇོག་ཐབས་ལམ་ཚ་ུ
དང་འཁལི་ཏེ་བཟོ་དག།ོ

༡༣༦



     (ཁ) ད་ལ་ོལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་པའི་རང་བསགས་ཀ་ི ས་རབས་འདོ་གཟུགས་དང་
ས་རབས་རིམ་ཚན་གི་འཆར་གཞ་ི  ཡང་ན་  ད་ལ་ོབཟོ་བའ་ིབསང་ཡདོ་པའ་ིའཆར་གཞ་ིཚ་ུ
དང་འཁལི་ཏེ་བཟོ་དག།ོ
(༤)  དབང་འཛིན་གསི་ འདི་བཟུམ་གི་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ཨིན་པའི་བར་བསལུ་ རལ་
ཡོངས་གསར་ཤོག་ནང་བིན་དགོཔ་མ་ཚད་  བར་བསལུ་ནང་བོ་འདོད་ཡདོ་པའ་ིར་བ་ོགང་
རུང་ལུ་  བར་བསུལ་ནང་འཁདོ་ཡདོ་པའི་དུས་ཡནུ་ནང་འཁདོ་ལུ་  རང་སོ་བསམ་འཆར་
ཡིག་ཐོག་ལུ་ཞ་ུདགཔོ་འབད་འཁདོ་ཆགོ།
(༥)  དབང་འཛནི་གསི་  གོང་གསལ་ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༤)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་
གནང་བའ་ིདུས་ཡནུ་དེ་རོགས་ཞནིམ་ལས་གོས་བསནུ་འབད་ཡདོ་པའ་ི  ས་རབས་རིམ་ཚན་
འཆར་གཞ་ིགི་སརོ་ལས་ཉོགས་བཤད་རེ་ཡདོ་པ་ཅིན་སན་གསན་འབད་དག།ོ
(༦)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༤)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་གི་ བར་བསལུ་ག་ིལན་ལུ་འབུང་
བའ་ི ཡང་ན་ རོད་གཞ་ིསབས་ཕལུ་བའ་ིཞ་ུབ་དེ་ ཚུལ་མཐུན་སན་གསན་མཛད་ཞནིམ་ལས་ 
དབང་འཛནི་གསི་གསོ་འཆར་འབད་ཡོད་པའི་ས་རབས་རིམ་ཚན་འཆར་གཞ་ིདེ་  བསརུ་
བཅོས་འབད་དེ་  ཡང་ན་  མ་འབད་བར་  ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་མ་ཚད་  རལ་ཡོངས་
གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་ནང་ལུ་ཡང་ཁབ་བསགས་འབད་དག།ོ
(༧)  ནང་དོན་ག་ིདགངོས་དོན་ལར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ས་རབས་རིམ་ཚན་འཆར་
གཞ་ིགང་རུང་  བཅའ་ཡགི་དང་འཁིལ་ཏེ་སོད་དགཔོ་ད་  དབང་འཛནི་གི་ཡིག་ཚང་ནང་ཐོ་

༡༣༧



དེབ་ཅིག་ནང་བཀོད་བཞག་དགོ།
(༨)  དབང་འཛིན་གསི་ནམ་རང་འབད་རུང་དུས་མཚམས་ལུ་ དོན་ཚན་འདི་ག་ིཐོག་ལག་
ལེན་འཐབ་ཡོད་པའ་ིས་རབས་རིམ་ཚན་འཆར་གཞ་ིདང་ ཡང་ན་ འདི་ག་ིདོན་ཚན་གང་རུང་
བསར་ཞིབ་འབད་ཆགོཔ་ད་  དེ་བཟུམ་མའ་ིབསར་ཞིབ་དང་བསརུ་བཅོས་གང་རུང་དང་
འབལེ་བའ་ིགནད་དོན་ནང་གལ་ཆེ་བའ་ིབསརུ་བཅོས་དང་སགས་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་
(༢)པ་ལས་(༧)པའ་ིདགངོས་དོན་ཚུ་གིས་ཁབ།
(༩)  རང་བསགས་བརུད་འབེལ་དང་འབེལ་བའ་ིབར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་
མཐུན་རེན་ཆོག་ཐམ་དང་  ཡང་ན་  གནང་བ་གབུ་མིའ་ིཐོག་  རང་བསགས་ས་རབས་ཀི་
དབང་ཚད་སོད་མི་གིས་ ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ འདི་བཟུམ་མའ་ིས་རབས་ལག་ལེན་
འཐབ་ཆོག་པའ་ིདམིགས་བསལ་ག་ིདབང་ཚད་དང་  ཡང་ན་  དབང་ཆ་རང་འཛནི་ག་ིདབང་
ཚད་སོད་ཡདོ་པའ་ིགངས་ས་ུབརི་ནི་མེདཔ་མ་ཚད་ འདི་བཟུམ་མའ་ི ཆོག་ཐམ་དང་ ཡང་ན་ 
གནང་བ་ལུ་བརནེ་  འདི་བཟུམ་མའ་ིས་རབས་ཀི་ཐོབ་དབང་འཕོ་མཐུད་ཆོག་པའ་ིདབང་ཚད་
གང་རུང་སདོ་ཡདོ་པའ་ིགངས་ས་ུཡང་མི་ཚུད།
(༡༠)  རང་བསགས་ས་རབས་ཀི་དབང་འཛིན་གིས་ས་རབས་རིམ་ཚན་འཆར་གཞའིི་ནང་ 
རང་བསགས་བརུད་འབེལ་དང་འབེལ་བའ་ི དམིགས་བསལ་གི་བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་
འཕལུ་རགི་མཐུན་རེན་དང་  ཡང་ན་  བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལཱ་
གཡགོ་གང་རུང་ལུ་ དབང་ཚད་སདོ་མི་དང་ བགོ་བཤའ་ ཡང་ན་ བག་ོསལ་སདོ་མི་གསི་ 
མཐུན་རེན་དང་  ཡང་ན་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་དེ་གིས་ས་རབས་ལག་ལེན་ལུ་  དམིགས་

༡༣༨



བསལ་ག་ིཐོབ་དབང་སདོ་ཡོད་པའི་གངས་སུ་མི་ཚུད།
(༡༡)   རང་བསགས་  ཡང་ན་  གནང་བ་དང་འབེལ་བ་ཡདོ་པའ་ི  བར་དོན་དང་བརདུ་
འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་  མཐུན་རེན་དང་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ག་ི  ཆོག་ཐམ་སོད་མི་གིས་ 
ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དང་ ཡང་ན་  གནང་བ་འཆང་བའི་མི་དེ་གསི་  རང་བསགས་ས་ཚགིས་
དང་  ཡང་ན་  འཕུལ་ཆས་དང་འབལེ་བའ་ིགནད་དོན་ནང་  འད་བཤུས་དབང་ཆ་  མེདཔ་
བཏང་ཆོག་པའ་ིགནང་བ་མེད་པར་བཅའ་ཁམིས་འདི་དང་  ཡང་ན  རལ་ཡོངས་རང་
བསགས་བཅའ་ཡགི་དང་  བཅའ་ཡིག་གཞན་གང་རུང་ཚུ་གི་དགངོས་དོན་ལར་  ཆོག་ཐམ་
འཆང་མི་དང་  ཡང་ན་  གནང་བ་འཆང་མི་ཚུ་གསི་  འད་བཤུས་དབང་ཆའ་ི  ཁིམས་ཧལ་
སོགས་གང་རུང་འབད་མི་དེ་ལུ་ དབང་འཛིན་དང་ ཡང་ན་ གཞངུ་ལུ་ཉནེ་ཁ་མི་འཁ།ི
རང་བསགས་བརུད་འབེལ་ཆོག་ཐམ།
༨༢་(༡)བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ི  ལེའུ་(༤)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་ དབང་འཛནི་གསི་གནང་
བའ་ིདུས་མཐུན་ཆོག་ཐམ་དང་  ཡང་ན་  གནང་བ་ག་ིཡི་གུ་དང་འཁལི་ཏེ་མ་གཏོགས་  དེ་
མིན་  མི་ག་གསི་ཡང་  རང་བསགས་ཀ་ིས་ཚིགས་དང་  ཡང་ན་  འཕུལ་ཆས་ཚ་ུབཙུག་ནི་
དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལ་སགོས་པ་འབད་མི་ཆགོ།
(༢)  མི་ངོ་ཅིག་གསི་ གོང་གསལ་ དོན་ཚན་༣༧ པའ་ིདགངོས་དོན་མ་བརིས་པར་ ཆོག་
ཐམ་དང་འཁལི་ཏེ་དང་  ཡང་ན་  ཆགོ་ཐམ་ནང་  ཡོད་མི་གིས་མ་ཚད་པར་  རང་བསགས་
བརུད་འབེལ་གི་དོན་ལུ་  རང་བསགས་ཀི་ས་ཚགིས་གང་རུང་གཞ་ིའཛགུས་དང་  ཡང་ན་ 
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ལག་ལེན་འཐབ་པ་དང་  ཡང་ན་  རང་བསགས་བརུད་འབལེ་ག་ིདོན་ལུ་  འཕུལ་ཆས་ཚུ་
བཙུགས་པ་དང་  ཡང་ན་  ལག་ལེན་འཐབ་པ་ལ་སགོས་པ་འབད་བ་ཅིན་  མི་དེ་ལུ་གཤམ་
འཁདོ་ དོན་ཚན་ ༡༩༧ པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་ཉསེ་བ་ཕགོ།
(༣)  རལ་ཡངོས་རང་བསགས་བཅའ་ཡགི་ག་ིཐོག་ལས་ དབང་འཛིན་གསི་ ནང་གསསེ་
དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགངོས་དོན་དང་འཁིལ་ཏེ་  མཁ་ོགལ་ཡོད་མི་ཆོག་ཐམ་དང་  ཡང་ན་ 
གནང་བའ་ིཡི་གུ་ཡངས་ཆག་ཐོག་ལས་  རང་བསགས་ཀ་ིས་ཚིགས་དང་  ཡང་ན་  འཕུལ་
ཆས་ཚ་ུ  གསལ་བཀདོ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་  མི་སའེ་ིརང་བསགས་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་
དོན་ལུ་ རང་བསགས་ས་རབས་འདོ་གཟུགས་ཀ་ི མཁ་ོམངགས་འབད་དག།ོ
ཆོག་ཐམ་གི་དོན་ལུ་རིན་བསརུ།
༨༣.  རང་བསགས་ས་རབས་འདོ་གཟུགས་  ག་དེམ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ཚགུས་
འཐབ་ནིའ་ིདོན་ལུ་  ཡར་དག་གཏང་ནི་གལ་ཆེཝ་ལས་བརནེ་  དབང་འཛིན་གིས་  རལ་
ཡོངས་རང་བསགས་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ནང་ རང་བསགས་དང་འབེལ་བའ་ིབར་དོན་དང་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་  མཐུན་རེན་དང་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ག་ིཆགོ་ཐམ་ཞ་ུསབས་ཀ་ིཞ་ུ
ཚིག་ཚ་ུ  དབང་འཛནི་གསི་རལ་ཡངོས་རང་བསགས་བཅའ་ཡགི་ཚ་ུདང་འཁལི་ཏེ་  བིན་
ཡོད་པའི་བར་བསལུ་གི་ནང་གསལ་ལམ་ལུགས་དང་འཁལི་དགོཔ་མ་ཚད་  རིན་བསརུ་ཞ་ུ
ཚིག་ཕལུ་མ་ིདེ་གིས་  ཆོག་ཐམ་ག་ིདོན་ལུ་ཞ་ུཚགི་ནང་  དབང་འཛནི་ལུ་དངུལ་དེ་ཅིག་སདོ་
ཚུགས་ཟེར་བའ་ི ཚིག་ཅིག་འཁདོ་དག།ོ
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མཁས་རིག་ཅན་མེན་པའ་ིརང་བསགས་བརུད་འབལེ་ལག་ལེན་པའ་ི ངོ་སརོ་གནང་བ།
༨༤.དབང་འཛིན་གསི་  རལ་ཡོངས་རང་བསགས་བཅའ་ཡིག་ཚུ་གི་དགོངས་དོན་དང་
འཁལི་  མཁས་རིག་ཅན་མེན་པའ་ིརང་བསགས་ལག་ལེན་པའ་ི  ངོ་སོར་གནང་བ་གནང་ནི་
དང་  བསརུ་བཅོས་འབད་ནི་  ཆ་མདེ་གཏང་ནི་ཚུ་འབད་ཆོགཔ་དང་  དེ་བཟུམ་གི་གནང་བ་
ཐོབ་མི་ཚུ་གསི་ རལ་ཡོངས་རང་བསགས་བཅའ་ཡིག་ནང་ གསལ་བཀདོ་ཡདོ་པའ་ིའཐུས་
ཚུ་སདོ་བཅུག་དག།ོ
བདག་དབང་ལུ་ཡདོ་པའ་ིརང་བསགས་བརུད་འབེལ་འཕུལ་ཆས་ཚད་འཛིན།
༨༥.(༡)མི་ག་གིས་ཡང་ གཤམ་ལུ་གསལ་བཀདོ་འབད་མི་  གནང་བ་ཚུ་མེད་པར་ རང་
བསགས་འབད་ནི་(བཟུང་ནི་དོན་ལུ་མེན་པའ་ི)དོན་ལུ་བཟོ་བཀདོ་དང་ ཡང་ན་ བཟོ་བཅོས་
འབད་ཡདོ་པའ་ིའཕལུ་ཆས་གང་ཡང་བཞག་མ་ཆོགཔ་དེ་ཡང་:
     (ཀ)  རལ་ཡོངས་རང་བསགས་བཅའ་ཡིག་དང་འཁིལ་ དབང་འཛིན་ལས་ བདག་
དབང་འབད་ཆགོ་པའི་གནང་བ།
     (ཁ) གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༨༤ པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་ དབང་འཛིན་གིས་ སདོ་
ཡོད་པའི་གནང་བ།
    (ག)   བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ིལེའ་ུབཞ་ིཔའ་ིདགོངས་དོན་ག་ིཁད་ཚད་ཐོག་སདོ་མི་ 
རང་བསགས་བརུད་འབེལ་དང་འབེལ་བའ་ི བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་མཐུན་
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རེན་གི་ཆོག་ཐམ།
(༢)  དབང་འཛིན་གསི་ ནང་གསེས་ས་ེཚན་(༡)པའ་ིནང་གསལ་འཁདོ་ཡདོ་པའ་ིབདག་
དབང་གི་གནང་བའི་ཡ་ིགུ་ཚུ་ བནི་ནི་དང་ ཡང་ན་ མི་བནི་ནི་ཚུ་ རལ་ཡངོས་རང་བསགས་
བཅའ་ཡགི་ཚུ་ག་ི དགངོས་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་འབད་དགོ།
(༣) གོང་གསལ་ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིནང་ གསལ་འཁདོ་ཡོད་པའི་བདག་དབང་
གི་  གནང་བའི་ཡ་ིགུ་ཚུ་  ཞ་ུནིའ་ིབ་རིམ་ཚ་ུ  རལ་ཡངོས་རང་བསགས་བཅའ་ཡགི་ཚུ་ནང་
བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁལི་དག།ོ
(༤)  ནང་དནོ་འདི་གི་དགངོས་དོན་ལས་འགལ་ཏེ་མི་གང་རངུ་ཅིག་ག་ིབདག་དབང་ལུ་
རང་བསགས་འཕལུ་ཆས་གང་རུང་ཡདོ་པར་ མཐོང་པ་ཅིན་དབང་འཛནི་གིས་: 
     (ཀ)རང་བསགས་གཏོང་ལེན་གི་དོན་ལུ་ རང་བསགས་འཕུལ་ཆས་དེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་མ་བཅུག་པའི་ཆེད་དུ་  འཕུལ་ཆས་དེ་དང་ དེའི་ཆ་ཤས་གང་རུང་ཐིའ་ུབརབ་ཏེ་བསམ་
བཞག་ནི་དང་  ཡང་ན་  བསརུ་བཅོས་འབད་བཞག་ཆགོ་པའི་ཁར་འཕལུ་ཆས་དེ་  རང་
བསགས་གཏོང་ལེན་ག་ིཆདེ་དུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཆོག་པའ་ིཁ་ཚིག་ག་ིཐོག་ལས་ མི་དེ་ལུ་ 
དུས་ཡུན་བཀག་གནང་ནི་ག་ིནང་འཁདོ་ ཡང་ན་ དུས་རུན་འཕལུ་ཆས་དེ་ལུ་ བདག་དབང་
བཟུང་ཆོག་པའ་ིགནང་བའ་ིཡི་གུ་ཡང་གནང་ཆོག།
     (ཁ) དེ་བཟུམ་ག་ིའཕལུ་ཆས་ཚུ་ ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༥)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནིའ་ིདོན་ལུ་  གངོ་གསལ་དོན་མཚམས་(ཀ)པའ་ིནང་གསལ་ལར་ཐིའུ་

༡༤༢



རབ་ས་ེཡདོ་རུང་མེད་རུང་ འཛིན་བཟུང་འབད་ཆོག།
(༥)   ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༤)(ཁ)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་  བཙན་བཟུང་འབད་ཡདོ་
པའ་ིརང་འཕནི་འཕུལ་ཆས་ཚུ་དབང་འཛནི་དང་གཅིག་ཁར་བཞག་ཆོགཔ་དེ་ཡང་:
     (ཀ)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པ་  ཡང་ན་  (༤)(ཀ)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་ 
བདག་དབང་ག་ིགནང་བ་མ་ཐོབ་ཚནུ། ཡང་ན་
     (ཁ) མཐོ་གཏུགས་ཁམིས་ཞབི་ཚོགས་ས་ེདང་ ཡང་ན་ དབང་ཁབ་ཡདོ་པའ་ི ཚད་
ལན་ཁིམས་འདུན་ལས་གནང་བ་མ་ཐོབ་ཚུན་ བཙན་དབང་འབད་བཞག་ཆོག།
གནོད་ཉནེ་བར་དཀགོས་དོན་ཚན།
༨༦.(༡) དབང་འཛིན་གསི་ རལ་ཡོངས་རང་བསགས་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ནང་ གཤམ་འཁདོ་
གནད་དོན་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ གཉསི་ཆ་རའ་ིདོན་ལུ་ དོན་ཚན་བཀོད་ཆོགཔ་དེ་ཡང་:
     (ཀ)  ནང་དནོ་དེ་གསི་ཁབ་པའ་ི འཕུལ་ཆས་ཚ་ུལག་ལེན་འཐབ་པའ་ིསབས་ལུ་ 
གནས་དགོ་པའི་དོན་ཚན་ཚ།ུ
     (ཁ)  ནང་དནོ་དེ་གསི་ཁབ་པའ་ིའཕལུ་ཆས་ཚུ་ ཚོང་སརུ་འཐབ་པའ་ིསབས་ དེ་
བཟུམ་ག་ིའཕུལ་ཆས་བཟོ་བསནུ་དང་བཟོ་སགི་འབད་དེ་  ཡང་ན་  ཕ་ིརལ་ལས་ཉ་ོཞནིམ་
ལས་ དེ་ཚུ་ལོག་ས་ེཕིར་ཚོང་ཐོག་ལུ་མེན་པར་ གཞན་ག་ིཐོག་ལས་བཙོང་བ་ ཡང་ན་ ཕིར་

༡༤༣



ཚོང་གི་དོན་ལུ་མེན་པར་  གཞན་ག་ིཐོག་ལས་བཙོང་ནིའ་ིདོན་ལུ་ཚོང་དོན་གསལ་བསགས་
འབད་བ་དང་ ག་ཁར་བཏང་བ་ ཡང་ན་ ག་ཁར་བཏང་ནི་ཨིན་པའ་ི གསལ་བསགས་འབད་
བ་ཅིན་ མི་དེ་གིས་ ཆ་གནས་འབད་དག་ོཔའ་ིདོན་ཚན་ཚ།ུ
(༢)   དབང་འཛིན་ག་ིའསོ་འབབ་དང་འཁིལ་  འཕུལ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་པའ་ིསབས་ 
རང་བསགས་ལུ་བར་དཀགོས་འབད་མ་བཅུག་པའ་ིདོན་ཚན་ཚུ་བཀདོ་དགཔོ་མ་ཚད་  ལག་
པར་དུ་དོན་ཚན་དེ་ཚུའ་ིནང་ལུ་:
     (ཀ)  འཕལུ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་པའ་ིསབས་ འཕུལ་ཆས་དེ་ཚུ་ལས་ ཕོགས་གང་
རུང་ལུ་ཁབ་ལེན་གགོ་རོ་འདོ་ཚད་མཐོ་ཤོས་ག་དེམ་ཅིག་གཏང་ཆགོཔ་ཨིན་ན་ཚ་ུབཀོད་
དགོཔ་དང་།
     (ཁ)  འཕལུ་ཆས་དེ་གོག་མེ་ཐགཔ་ལས་ གོག་ཤུགས་ལེན་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཡོད་པའི་འཕུལ་ཆས་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་  གགོ་ཐག་ཚུ་ནང་  ཁབ་ལེན་གགོ་རོ་འདོ་ཚད་མཐོ་
ཤོས་ ག་དེམ་ཅིག་གཏང་ཚུགསཔ་ཨིན་ན་ཚ་ུབཀོད་དགོ། གལ་སིད་དབང་འཛིན་གི་བསམ་
འཆར་ལུ་རལ་ཡངོས་རང་བསགས་བཅའ་ཡགི་དེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་དོན་ཚན་སོ་སརོ་བཀོད་དག་ོ
པའ་ིགནད་དོན་རེ་ཐོན་ཚ་ེ  དབང་འཛིན་གསི་  གནས་སངས་མ་འདཝ་དང་  འཕུལ་ཆས་ཀ་ི
ས་ེཚན་ ཡང་ན་ འགེལ་བཤད་མ་འདཝ་ རོང་ཁག་དང་ ས་གནས་ཁག་ས་ོསོ་དང་ ལག་
ལེན་འཐབ་པའ་ིདུས་ཚོད་སོ་སོ་དོན་ལུ་ དོན་ཚན་ས་ོས་ོས་ེབཀོད་ཆགོ།
(༣)  དོན་ཚན་འདི་གི་ཁབ་པའ་ིའཕལུ་ཆས་འདི་  རལ་ཡངོས་རང་བསགས་བཅའ་ཡགི་

༡༤༤



ཚུ་ནང་  ཁ་གསལ་འཁདོ་ཡོད་པའི་སར་ཆ་རེའི་ནང་ཁབ་ལེན་གགོ་ཤུགས་ཀི་ས་རབས་མེ་
གཱ་སའ་ིཀལཱ་  ས་ཡ་  ༣ ལས་མ་ལགཔ་རེ་འཐོན་བསདེ་འབད་ཚུགས་པའི་འཕུལ་ཆས་དང་ 
ཡང་ན་ དེ་བཟུམ་བཟོ་བཅོས་འབད་བའ་ིའཕུལ་ཆས་ལུ་ག།ོ
འཕལུ་ཆས་ལག་ལེན་དང་འབལེ་བའི་བཅའ་ཡགི་བསར་སདོ།
༨༧.(༡)  དབང་འཛིན་ག་ིབསམ་འཆར་ལུ་:
     (ཀ)  འཕལུ་ཆས་གང་རུང་ཅིག་གངོ་གསལ་ནང་གསེས་དོན་ཚན་༨༦(༡)གི་དོན་
མཚམས་(ཀ)པའ་ིདགངོས་དོན་འགབུ་ཐབས་ལུ་བཟོ་ཡདོ་པའི་རལ་ཡངོས་རངས་
བསགས་བཅའ་ཡགི་ཚུ་ག་ིདགངོས་དོན་དང་མ་འཁིལ་བ་དང་།
     (ཁ) ཡང་ན་:
           (༡)  འཕལུ་ཆས་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་པའ་ིསབས་ སགོ་སབས་ཀི་ཞབས་ཏོག་
ལཱ་གཡགོ་དང་ ཡང་ན་ མི་དང་ག་ུ གནམ་གུ་ ཡང་ན་ སམུ་འཁརོ་གང་རུང་གི་ཉནེ་སངུ་
གི་དོན་ལུ་  ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་པའ་ིརང་བསགས་ལུ་ཚལུ་མིན་གསི་བར་དཀོགས་འབད་
ནིའི་ཉནེ་ཁ་ཡདོཔ། ཡང་ན་
           (༢) འཕལུ་ཆས་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་པའ་ིསབས་ རང་བསགས་བརུད་འབེལ་
གང་རུང་ལུ་  ཚལུ་མིན་གསི་བར་དཀོགས་འབུང་ནིའ་ིཉནེ་ཁ་ཡདོ་པ་དང་  ཡང་ན་  ངོ་མ་
འབད་རང་ དེ་བཟུམ་གི་བར་དཀགོས་བངུ་སེ་ཡདོཔ་ ཡང་ན་ ས་ཚིགས་དང་ ཡང་ན་ རང་

༡༤༥



བསགས་བརུད་འབེལ་ལེན་མ་ིའཕུལ་ཆས་ཚུ་ལུ་  བར་དཀོགས་མར་ཕབ་བརབ་ནིའ་ིདོན་ལུ་ 
འོས་ལན་ག་ིཐབས་ཤེས་ཚ་ུསནོ་ཏེ་ཡོད་རུང་ བར་དཀོགས་དེ་ཚུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་རང་ ཡོད་པ་
ཅིན་ དབང་འཛནི་གསི་ཉནིམ་ ༧ ལས་མ་ཉངུ་བའི་ཧ་ེམར་ ས་ཁངོས་དང་ སམུ་འཁརོ་ དེ་
ལས་ག་ུདང་  ཡང་ན་  གནམ་ག་ུགང་རུང་ནང་  ལ་རགོ་ག་ིདོན་ལུ་ཐོབ་སདོ་བིན་དགོ་པའི་ 
བར་བསལུ་ཅིག་བནི་དག།ོ དེ་ལས་རངམ་གཅིག་ དབང་འཛནི་གསི་ འཕལུ་ཆས་ཀི་བདག་
དབང་ཡོད་པའི་མི་དེ་ལུ་ བར་བསལུ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ཚེས་གངས་ཀི་ཤུལ་
ལས་ བར་བསལུ་ནང་ཡོད་མི་ཚེས་གངས་ལས་ཉནིམ་ ༣༠ གི་ནང་འཁདོ་ བར་བསལུ་ཐོབ་
ས་ེཡདོ་མི་དང་ ཡང་ན་ གཞན་གང་རུང་གསི་ འཕལུ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཆོག་པའ་ི 
བར་བསལུ་ཅིག་བནི་ནི་དང་  ཡང་ན་  དབང་འཛིན་ག་ིབསམ་འཆར་ལུ་བར་བསུལ་དེ་བསརུ་
བཅོས་འབད་ནིའི་འསོ་འབབ་འདུག་མནོ་བ་ཅིན་  འཕལུ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གསི་ 
བར་བསལུ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་མི་ ལམ་ལུགས་དང་ དུས་ཚོད་ གནས་སངས་
དང་འཁལི་ཏེ་ འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་བཀོད་ཆགོ།
(༢)  འཕལུ་ཆས་ཀི་བདག་དབང་ཡདོ་མ་ིལུ་ བར་བསལུ་བནི་པའ་ིཤལུ་ལུ་ གལ་སདི་ལ་
ཞིབ་འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་ཐོབ་སདོ་ཀི་ངོས་ལེན་མེད་པ་ཅིན་  དབང་འཛིན་གསི་  བཅའ་ཁིམས་
འདི་ག་ི གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་ ༡༩༥ པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་ ཐག་བཅད་ཐོག་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཆོག།
(༣)   ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་གི་བར་བསལུ་དེ་  དབང་འཛནི་
གིས་  ཡགི་ཐོག་ལུ་  འཕལུ་ཆས་ཀི་བདག་དབང་ཡོད་པའི་མི་དེ་ལུ་  བར་བསལུ་ཅིག་བིན་
ཞིནམ་ལས་  སནོ་མའ་ིབར་བསལུ་དེ་ཆ་མེད་དང་  ཡང་ན་  བསརུ་བཅོས་འབད་ཆོག།  དེ་

༡༤༦



འབདཝ་ད་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་འདིའ་ིདགངོས་དོན་ལར་  གནང་བའི་བར་བསལུ་དེ་ནང་ 
འཕལུ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཆོག་པའ་ིབཀག་དམ་གསར་ཐེབས་གང་རུང་འཁདོ་ཡོད་པ་
ཅིན་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིནང་གསལ་  བར་བསལུ་ག་ིཆ་འཇོག་ལག་ལེན་དང་
འབལེ་བའ་ིཁམིས་དོན་ཚུ་  བར་བསལུ་དེ་ལུ་ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགངོས་དོན་
ལར་གནང་བའ་ིབར་བསལུ་བཟུམ་འབད་རང་ཁབ་ཨིན།
(༤)   མི་གང་རུང་ཅིག་གསི་  དོན་ཚན་འདི་ག་ིདགོངས་དོན་ལར་  དབང་འཛིན་གིས་
གནང་བའ་ིབར་བསལུ་ཅིག་  ཆ་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ཤེས་བཞིན་དུ་  བར་བསལུ་དང་མ་
འཁལི་བར་  འཕུལ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་  ཡང་ན་  ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་པ་དང་ 
ཡང་ན་  འཐབ་ནི་ག་ིགནང་བ་བནི་མི་དེ་  གནོད་འགལེ་ཨིནམ་ལས་  ཉསེ་པ་ཡང་ཕ་ཡིན་
པར་བརི་དག།ོ  ཁམིས་འདུན་གསི་ཉསེ་ལས་ཆ་ེཆངུ་དང་འཁིལ་  རལ་ཡངོས་ལས་མིའ་ི 
ཉིན་བསར་ག་ིག་ཆ་དམའ་ཤསོ་ཐོག་  ཉནི་གངས་གཅིག་སངོ་ཚུན་གི་ཉསེ་ཆད་ཡང་བཀལ་
ཆོག།
བཟོ་བསནུ་དང་ ཚོང་སུར་སགོས་དང་འབེལ་བའ་ིབཅའ་ཡགི་བསར་སདོ།
༨༨.(༡)  དབང་འཛནི་ག་ིབསམ་འཆར་ལུ་  འཕུལ་ཆས་གང་རུང་ཅིག་  གངོ་གསལ་ནང་
གསསེ་དོན་ཚན་༨༦(༡)གི་  དོན་མཚམས་(ཁ)པའ་ིདགངོས་དོན་བསབུ་ཐབས་ལུ་བཟོ་
ཡོད་པའི་  རལ་ཡངོས་རང་བསགས་བཅའ་ཡགི་ཚུ་ག་ིདགངོས་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་མེད་པ་
ཅིན་  དབང་འཛིན་གསི་  ཚངོ་སརུ་སབས་ འཕལུ་ཆས་བཟོ་བསནུ་དང་ བཟོ་སགི་འབད་དེ་ 
ཡང་ན་  ཕ་ིརལ་ལས་ཉོ་མི་དེ་ལུ་  ཡིག་ཐོག་ལུ་འཕུལ་ཆས་དེ་ཚ་ུ  ཕིར་ཚངོ་ག་ིདོན་ལུ་མ་
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གཏོགས་ དེ་མིན་བཙོང་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཚངོ་བསགས་འབད་བ་དང་ ག་ཁར་བཏང་ནི་ ཡང་
ན་ ག་ཁར་བཏང་ནིའ་ིདོན་ལུ་ཚོང་བསགས་འབད་མི་ཚུ་ བཀག་དམ་ག་ིབར་བསུལ་ཅིག་བིན་
ཆོག།
(༢)   ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་  བར་བསལུ་བིན་ཡོད་པའི་མི་དེ་
གིས་ ཆ་གནས་ཅན་ག་ིབར་བསུལ་ག་ིདགངོས་དོན་ལས་འགལ་མི་དེ་ གནོད་འགེལ་ཨིནམ་
ལས་ ཉསེ་པ་ཡང་ཕ་ཡནི་པར་བརི་དགོ། ཁིམས་འདུན་གིས་ ཉསེ་ལས་ཆ་ེཆངུ་དང་འཁིལ་ 
རལ་ཡོངས་ལས་མིའི་  ཉནི་བསར་གི་ག་ཆ་དམའ་ཤོས་ཐོག་ཉནི་གངས་གཅིག་སངོ་ཚུན་གི་ 
ཉེས་ཆད་ཡང་བཀལ་ཆོག།
བར་དཀོགས་ལུ་ངོས་ལེན་མ་འབད་མི་དང་འབལེ་བའི་བཅའ་ཡགི།
༨༩.(༡)  དོན་ཚན་འདི་གསི་ རང་བསགས་བརུད་འབལེ་འཕུལ་ཆས་དང་ འབལེ་བའི་
ལས་དོན་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་བཟོ་བཀོད་དང་ ཡང་ན་ བཟོ་བཅོས་འབད་ཡོད་
པའ་ི རང་བསགས་བརདུ་འབེལ་འཕུལ་ཆས་དང་ འཕུལ་ཆས་གང་རུང་ལུ་ཁབ་ཨིན།
(༢)  དབང་འཛནི་གསི་  དོན་ཚན་འདི་གསི་ཁབ་པའ་ི  རལ་ཡངོས་རང་བསགས་བཅའ་
ཡིག་ནང་  གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་པའ་ིསེ་ཚན་དང་  ཡང་ན་  གསལ་བཤད་གང་རུང་ 
ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སབས་ གནས་དགོ་པའི་གནད་དོན་(དོན་ཚན་འདི་ནང་འཕལུ་ལས་ཀི་
དགོས་མཁ་ོཟེར་འཁདོ་ཡདོ་)ཚུ་  བཀོད་ཐོག་ལས་  རལ་ཡངོས་རང་བསགས་བཅའ་ཡིག་
ནང་ དོན་ཚན་ཚ་ུབཟོ་ཆགོ།

༡༤༨



(༣)  འཕལུ་ཆས་གང་རུང་ག་ིའཕལུ་བཟོ་རིག་པའ་ིདགོས་མཁ་ོནང་གསལ་ དབང་འཛིན་
གིས་ འསོ་འབབ་དང་འཁིལ་ འཕུལ་ཆས་གཞན་གང་རུང་ཁམིས་མཐུན་གི་ཐོག་ལས་ལག་
ལེན་འཐབ་པའ་ིསབས་  ཁམིས་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ཁབ་པའི་རང་བསགས་བཟུང་ནིའ་ིདོན་ལུ་
བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ བཟོ་བཅོས་འབད་ཡདོ་པའི་འཕུལ་ཆས་(ཡང་ན་ དེ་དང་
འབལེ་བའ་ིགནད་དོན་ག་ིདོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་འཕུལ་ཆས་)ཚུ་ལུ་  བར་དཀགོས་
འབད་བ་ཅིན་  དབང་འཛིན་གིས་བར་དཀོགས་ཀི་ཉནེ་ཁ་ག་དེ་ཉངུ་ཉངུ་བཟོ་ཐབས་ཀ་ིདོན་
ཚན་ཚུ་བཀོད་ཆོག།
(༤)   དབང་འཛིན་གསི་  རལ་ཡངོས་རང་བསགས་བཅའ་ཡགི་ག་ིདགངོས་དོན་ལར་ 
རལ་སིའ་ིགནས་ཚད་དང་  ཡང་ན་  འབགུ་ག་ིརལ་སའི་ིའགན་འཁ་ིཚ་ུདང་འཁིལ་ཚུགས་
མི་ འཕལུ་ལས་ཀི་དགོས་མཁ་ོཚ་ུབཀོད་ཆོག།
(༥)  དོན་ཚན་འདི་ག་ི  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༦)པའ་ིདགངོས་དོན་དང་འཁིལ་མི་གང་
རུང་གསི་ཚངོ་སརུ་ཐབས་པའི་སབས་:
     (ཀ)  དོན་ཚན་འདིའ་ིདགོངས་དོན་ལར་ བཟོ་ཡོད་པའ་ི རལ་ཡངོས་རང་བསགས་
བཅའ་ཡགི་དང་མ་འཁིལ་བའི་འཕུལ་ཆས་གང་རུང་ཕརི་ཚངོ་ཐོག་ལས་མིན་པར་ གཞན་གི་
ཐོག་ལས་བཙོང་ནི་དང་ ཡང་ན་ བཙོང་ནི་ག་ིདོན་ལུ་ཚོང་བསགས་འབད་ནི། ཡང་ན་
     (ཁ)  འཕལུ་ཆས་གང་རུང་ག་ཁར་བཏང་ནི་དང་ ཡང་ན་ ག་ཁར་བཏང་ནིའ་ིདོན་
ལུ་ ཚོང་བསགས་འབད་བ་ ཡང་ན་ 
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     (ག)  འཕལུ་ཆས་བཀམ་སནོ་དང་ ཡང་ན་ ཚོང་དོན་གསལ་བསགས་གཞན་གི་
ཐོག་ལས་ གོང་གསལ་དོན་མཚམས་  (ཀ)པ་དང་ ཡང་ན་  (ཁ)པའ་ིནང་གསལ་འཁདོ་
ཡོད་པའི་འཕུལ་ཆས་ཚ་ུ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའ་ིབར་སནོ་མི་དེ་
གནོད་འགེལ་ཨིནམ་ལས་  ཉསེ་པ་ཡང་ཕ་ཡནི་པར་བརི་དག།ོ  ཁམིས་འདུན་གསི་ཉསེ་
ལས་ཆེ་ཆུང་དང་འཁལི་  རལ་ཡངོས་ལས་མིའ་ིཉིན་ལར་གི་  ག་ཆ་དམའ་ཤོས་ཐོག་  ཉིན་
གངས་གཅིག་སངོ་ཚུན་གི་ ཉསེ་ཆད་ཡང་བཀལ་ཆོག།
(༦)  ཚོང་སརུ་ག་ིསབས་  འཕུལ་ཆས་བཟོ་བསནུ་དང་  བཟོ་སགི་འབད་མི་  ཡང་ན་  ཕི་
རལ་ལས་ཉ་ོམི་མིན་པར་  མ་ིགཞན་གང་རུང་ལུ་  གནོད་འགལེ་རོད་བཤེར་འབད་བའ་ི
སབས་ ཉེས་ཅན་དེ་གསི་ ཁིམས་ལུགས་ཀ་ིདགངོས་དོན་ལས་འགལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཡོདཔ་མ་ཤསེ་པ་དང་ ཡང་ན་ འསོ་འབབ་དང་ལན་པའ་ིདནམ་སོན་ཏེ་འབད་རུང་ ཤེས་མ་
ཚུགས་པའི་གསལ་ཞ་ུའབད་ཆོག།
དོན་ཆདེ་ཀ་ིབར་དཀགོས།
༩༠.(༡)   མི་གང་རུང་ཅིག་གསི་  རང་བསགས་ལུ་བར་དཀགོས་འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་ 
འཕལུ་ཆས་གང་རུང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དེ་  གནོད་འགལེ་ཨིནམ་ལས་  ཉསེ་ཕ་ཡནི་པར་
བརི་དག།ོ  ཁིམས་འདུན་གསི་ཉསེ་ལས་ཆེ་ཆུང་དང་འཁལི་  རལ་ཡོངས་ལས་མིའ་ི  ཉིན་
བསར་གི་ག་ཆ་དམའ་ཤོས་ཐོག་ ཉིན་གངས་གཅིག་སངོ་ཚུན་ག་ི ཉེས་ཆད་ཡང་བཀལ་ཆོག།
(༢)  དོན་ཚན་འདི་གིས་ གོང་ལུ་འཁདོ་ཡདོ་པའི་འཕུལ་ཆས་ཚ་ུ  རང་བསགས་ཀི་འཕུལ་

༡༥༠



ཆས་ཨིན་རངུ་མེན་རུང་ ཡང་ན་ བཅའ་ཁིམས་འདི་ནང་ག་ིལེའུ་འདིའི་ དགོངས་དོན་གསི་
ཁབ་པའ་ི  འཕལུ་ཆས་ཨིན་རུང་མེན་རུང་  དགོངས་གསལ་དོན་ཚན་༨༨པའི་དགངོས་དོན་
ལར་  འཕལུ་ཆས་དེ་དང་འབེལ་བའ་ིབར་བསལུ་བནི་ཡདོ་རངུ་མེད་རུང་  ཡང་ན་  བར་
བསལུ་བིན་ཡོད་པ་ཅིན་ བར་བསལུ་དེ་བསརུ་བཅོས་འབད་ཡོད་རུང་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་བཏང་
ཡོད་རུང་ འཕུལ་ཆས་དེ་ཚུ་ག་ར་ལུ་ཁབ་ཨིན།
རལ་སིའ་ིགནས་ཚད་དང་ཆིངས་ཡིག།
༩༡.(༡)  རང་བསགས་ས་རབས་འོད་གཟུགས་འདི་ཚད་འཛནི་བཟུང་འབད་བའི་སབས་
དང་ འཆར་གཞ་ིབཟོ་བའ་ིསབས་ དེ་ལས་བདག་སོང་དང་ འཛིན་སངོ་ ཡང་ན་ རུན་སངོ་
འབད་བའི་སབས་ དེ་ལས་ཆོག་ཐམ་གནང་བའ་ིསབས་ དབང་འཛནི་གསི་གཞངུ་གསི་ཁས་
ལེན་མཛད་ཡདོཔ་དང་ ཡང་ན་ ངོས་ལེན་མཛད་ཡདོ་པའ་ི རལ་སའིི་རང་བསགས་ཚོགས་
པ་དང་  དེའ་ིརང་བསགས་བཅའ་ཡགི་ག་ིའབེལ་ཡདོ་གནས་ཚད་ཁམིས་དོན་ཚ་ུདང་འཁིལ་
དགོ།
(༢)  དབང་འཛནི་གསི་ བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ི དགོངས་དོན་ལར་ ལཱ་འགན་ཚུ་ལག་ལེན་
འཐབ་པའི་སབས་  གཞངུ་གསི་རལ་སིའ་ིགནས་ཚད་དང་ཆངིས་ཡིག་དང་  རང་བསགས་
ཀི་གནས་ཚད་དང་འབེལ་བའ་ི ད་ལོ་ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡདོ་མི་དང་ ཡང་ན་ མ་འངོས་
པ་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དག་ོཔའ་ིཁ་ཚིག་ཚུ་ལུ་ བརག་ཞབི་འབད་དག།ོ

༡༥༡



རལ་ཡོངས་རང་བསགས་བཅའ་ཡིག་ལ་རགོ་དང་བསར་སདོ།
༩༢.  རལ་ཡོངས་རང་བསགས་བཅའ་ཡིག་གང་རུང་བཟོ་ནི་དང་ བསརུ་བཅོས་འབད་ནི་ 
ཚད་བཙུག་ནི་ ཡང་ན་ རལ་ཡངོས་རང་བསགས་བཅའ་ཡགི་ཆ་མེད་བཏང་ནི་ག་ིདབང་ཚད་
ཚུ་མ་བརིས་པའ་ིདོན་ཚན་ ༨༠ པའི་དགངོས་དོན་ལར་ དབང་འཛནི་གི་ལཱ་འགན་ཚུ་ དབང་
འཛནི་གསི་བས་ོབཞག་འབད་ཡདོ་པའ་ིམི་གང་རུང་གསི་  འདེམས་བསོ་འབད་བའ་ིཁ་ཚིག་
དང་འཁལི་  ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག། དོན་ཚན་འདི་གི་དགངོས་དོན་ལར་ བས་ོབཞག་འབད་
ཡོད་པའི་མི་དེ་གསི་ རལ་ཡངོས་རང་བསགས་བཅའ་ཡགི་ག་ིདགོངས་དོན་ལར་ ག་འཐུས་
དང་  ག་ཡོན་  གཞངུ་ཁལ་ ཡང་ན་  དངུལ་གཞན་གང་རུང་བཞག་ཆོགཔ་འབད་འདེམས་
བས་ོའབད་བའི་ཁ་ཚིག་ནང་བཀདོ་ཆོག།
                                ལེའུ་དུག་པ།
                  བར་བརུད་གནད་དོན་དང་འབེལ་བའ་ིདོན་ཚན།
པར་བསུན་ཁང་ དཔ་ེདེབ་དང་ གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག།
པར་བསུན་འཕུལ་ཆས་བཞག་ནི་དང་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་གི་དོན་ལུ་ཆགོ་ཐམ།
༩༣.(༡)མི་ག་ཨིན་རུང་  དབང་འཛིན་ལས་སདོ་མ་ིཆ་གནས་ཅན་ག་ིཆོག་ཐམ་མེད་པར་ 
པར་བསུན་འཕུལ་ཆས་བཞག་ནི་དང་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག། དགསོ་པ་ཚུ་ སལེ་
ཐབས་ལུ་  ངེས་ཚིག་ཐོག་ལས་ དོགས་བསལ་འབད་མི་  པར་བསནུ་འཕུལ་ཆས་ཀི་གངས་

༡༥༢



སུ་ མི་གང་རུང་གིས་ རང་དོན་དང་ སརེ་དོན་ ཡང་ན་ ནང་འཁདོ་ལས་སའེ་ིདོན་ལུ་ ཡགི་
ཆ་ཚུ་  པར་བསནུ་འབད་ནི་རངམ་གཅིག་ལུ་དམིགས་ཏེ་  གཞ་ིབཙུགས་འབད་མི་  མཐུན་
རེན་དང་ ཡང་ན་ མཁ་ོཆས་ཚུ་མི་ཚུད།
(༢)   དབང་འཛིན་གསི་  ཞ་ུཡིག་འབརོ་ཞནིམ་ལས་  འབགུ་ག་ིམི་ཁངུས་གང་རངུ་ལུ་ 
ཡིག་ཆ་ཚུ་  པར་བསནུ་འབད་ནིའ་ིདོན་ལས་  པར་བསནུ་ཁང་འཆང་སདོ་འབད་ནི་གི་  པར་
བསནུ་ཆོག་ཐམ་ཟེར་མི་  ཆགོ་ཐམ་ཅིག་གནང་ཆགོ།  གལ་སདི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་གསི་ 
ནམ་རང་ཨིན་རུང་ དོན་ཚན་༩༣-༡༠༠ དང་ ཡང་ན་ འབེལ་ཡདོ་སགི་གཞ་ིདང་ ཡང་ན་ 
བཅའ་ཡགི་ཚུ་  དགངོས་དོན་གང་རུང་ལུ་  མ་གནས་པ་ཅིན་  ཆགོ་ཐམ་དེ་  ཆ་མེད་གཏང་
ཆོག།
(༣)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིནང་ འཁདོ་ཡོད་པའི་ཆོག་ཐམ་དེ་ དབང་འཛིན་གིས་
བཅའ་ཡགི་ནང་  གསལ་བཀོད་འབད་མི་  སགི་བཀོད་དང་  ཆ་གནས་ཀ་ིདུས་ཡུན་དང་
འཁལི་ཏེ་དག།ོ
(༤)  དོན་ཚན་འདི་གི་ དགོངས་དོན་ལུ་མ་གནས་མ་ིདེ གནོད་འགལེ་ཨིནམ་ལས་ ཉེས་
པ་ཡང་ཕ་ཡནི་པར་བར་ིདག།ོ  ཁམིས་འདུན་གསི་ཉསེ་ལས་ཆ་ེཆངུ་དང་འཁིལ་  རལ་
ཡོངས་ལས་མིའ་ི ཉིན་བསར་ག་ིག་ཆ་དམའ་ཤོས་ཐོག་ཉནི་གངས་གཅིག་སངོ་ཚུན་གི་ ཉསེ་
ཆད་ཡང་བཀལ་ཆོག།
(༥)  གལ་སདི་ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་ཅིག་གསི་ ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པ་མ་བརིས་པར་ 

༡༥༣



དོན་ཚན་༩༣-༡༠༠  དང་  ཡང་ན་  འབལེ་ཡདོ་སིག་གཞ་ི  ཡང་ན་  བཅའ་ཡིག་ཚུ་གི 
དགོངས་དོན་གང་རངུ་ཅིག་ལས་  འགལ་བ་དང་  ཡང་ན་  གནོད་འགལ་འབད་བའ་ི  ཉསེ་
འཛགུས་ཐོག་ བཙོན་ཁམིས་ལོ་ངོ་གཅིག་ཚུན་ ཡང་ན་ རལ་ཡངོས་ལས་མིའ་ི ཉནི་བསར་
གི་ག་ཆ་དམའ་ཤོས་ཐོག་ཉནི་གངས་གཅིག་སངོ་ཚུན་གི་  ཉེས་ཆད་བཀལ་བ་དང་  ཡང་ན་ 
དབང་འཛནི་ག་ིའཆར་སང་ལུ་  མི་དེ་གསི་  ཆོག་ཐམ་འཕ་ོམཐུད་འཆང་ནི་དེ་  མི་མང་ག་ི
མཐའ་དོན་ལུ་  ཚུལ་མཐུན་མེད་པའ་ི  ཡགི་ཐོག་ལུ་བཀོད་དག་ོཔའ་ི  གནད་ཁངུས་བུང་པ་
ཅིན་ དགངོས་གསལ་དོན་ཚན་ ༥༡ པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་ དབང་འཛིན་གིས་ ཆོག་ཐམ་
ཆ་མེད་གཏང་ཆོག།
ཡིག་ཆ་པར་བསནུ་པ་དང་ དཔ་ེབསནུ་པའ་ིའགན་འཁ།ི
༩༤.(༡)  གོང་གསལ་དོན་ཚན་(༤༥)པའ་ི  སརི་བཏང་གི་དགངོས་དོན་ཚ་ུདང་  མ་
འགལ་བའ་ིཐོག་ལས་མི་གང་རུང་གསི་  དོན་ཚན་འདི་ག་ིདགསོ་མཁ་ོཚུ་དང་མ་འཁིལ་མི་
དང་  བཅའ་ཁམིས་འདི་གི་དགོངས་དོན་ཚ་ུདང་འབེལ་གནད་མེད་པར་  དམིགས་བསལ་དུ་ 
དགོངས་གསལ་དོན་ཚན་  ༢༢  པའ་ིནང་དབང་འཛིན་གི་དོན་ལུ་  གསལ་བཀོད་འབད་མི་ 
ལམ་སནོ་རུན་སངོ་  ར་དོན་གི་དགོངས་དོན་ཚ་ུདང་  མ་མཐུན་པའ་ིཡིག་ཆ་ག་ཅི་རང་ཨིན་
རུང་  པར་བསུན་དང་  དཔ་ེབསནུ་  ཡང་ན་  པར་བསུན་དང་དཔེ་བསནུ་ནང་  ལས་རོགས་ 
ཡང་ན་ བག་ོབཀམ་འབད་མི་ ཡང་ན་ བཀམ་སལེ་ནང་ ཆ་རོགས་འབད་མི་ཆོག།
(༢) འབགུ་ནང་འཁདོ་ལུ་ པར་བསནུ་འབད་མི་ ཡགི་ཆའ་ིརིགས་ཆ་མཉམ་ འག་ོམཇུག་
གི་ཤོག་གངས་གང་རུང་ཅིག་ནང་  པར་བསནུ་པའ་ིམིང་དང་  ཁ་བང་གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་ 

༡༥༤



པར་བསུན་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་  གལ་སདི་  ཡགི་ཆ་དཔ་ེབསནུ་འབད་བ་ཅིན་  དཔེ་བསནུ་
པའ་ིམིང་དང་ཁ་བང་པར་བསུན་འབད་དགོ།
(༣)  ཡིག་ཆ་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ པར་བསནུ་འབད་མི་ གང་རུང་གསི་ པར་བསནུ་འབད་
བའ་ིཚསེ་གངས་ལས་ དུས་ཡནུ་ཟ་ངོ་ ༦ ག་ིརིང་ ཡགི་ཆའ་ིའད་གཅིག་ བཞག་དགོཔ་མ་
ཚད་  དོན་ཚན་འདི་གི་  དགངོས་དོན་ལར་ཁམིས་སངུ་འགག་པའ་ི  འག་ོདཔནོ་ཅིག་དང་ 
ཡང་ན་ དབང་འཛནི་གསི་ གནང་བ་སདོ་ཡོད་མི་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ དགསོ་མཁ་ོདང་བསུན་
ཏེ་བཏོན་དག།ོ
དཔེ་དེབ་དང་ གསར་ཤོག་ཚ་ུག་ིཐོ་བཀདོ།
༩༥.(༡) འབགུ་ནང་འཁདོ་དང་ ཡང་ན་ གཞན་ཁར་དཔ་ེབསནུ་འབད་དེ་ རལ་ཁབ་ནང་
སརི་བཏང་མི་མང་ལུ་ བཙོང་ནི་དང་ ཡང་ན་ བགོ་བཀམ་འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་ ཐོབ་ཆོག་ཆགོ་
བཟོ་མི་ དཔ་ེདེབ་དང་ ཡང་ན་ གསར་ཤོག་ག་ིརགིས་ཆ་མཉམ་ དབང་འཛིན་དང་ཅིག་ཁར་ 
ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་བཞནི་དུ་ དབང་འཛིན་གསི་་དཔེ་དེབ་དང་ གསར་ཤོག་ཚ་ུག་ི ཐོ་དེབ་
མ་ཡགི་ཚ་ུ  རུན་སོང་འབད་ཐོག་ལས་  ཐོ་བཀོད་འབད་ཡདོ་པའ་ི  དཔེ་དེབ་དང་  གསར་
ཤོག་ག་ིརིགས་ཆ་མཉམ་ག་ིམིང་དང་ གནད་དོན་གཞན་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་ཐོ་བཀོད་དག།ོ
(༢)  ཐོ་བཀོད་འབད་ཞནིམ་ལས་  དཔེ་དེབ་དང་  ཡང་ན་  གསར་ཤོག་རེ་ལུ་  ཐོ་བཀོད་
ཨང་སོ་སརོ་བཀོད་དགོཔ་བཞནི་དུ་  འབུག་ལུ་སརི་བཏང་མི་མང་ལུ་བཙོང་ནི་དང་  ཡང་ན་ 
བག་ོབཀམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགམེས་སལེ་མ་འབད་བའི་ཧ་ེམར་ དཔ་ེདེབ་དང་ ཡང་ན་ 

༡༥༥



གསར་ཤོག་འད་རེ་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ཨང་རགས་བཀོད་དགོ།
(༣)  དཔེ་དེབ་དང་  གསར་ཤོག་ཚ་ུག་ིཐོ་བཀདོ་འབད་ལུགས་དེ་ཡང་  དབང་འཛིན་གིས་ 
བཅའ་ཡགི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དགངོས་དོན་ཚ་ུདང་འཁིལ་དག།ོ
དཔེ་དེབ་དང་གནས་ཚལུ་གསར་ཤགོ་པར་བསནུ་ག་ིདོན་ལུ་ཆོག་ཐམ་ག་ིདགསོ་མཁ།ོ
༩༦.(༡)  མི་ངོ་དང་ཚོང་ས་ེ  ཡང་ན་ལས་ས་ེགང་རུང་གསི་  དབང་འཛནི་ལས་  (པར་
བསནུ་གི་ཆོག་ཐམ་ཟེར་  འཁདོ་ཡདོ་མི་)པར་བསུན་འབད་ཆོག་པའ་ི  ཆོག་ཐམ་ཅིག་ཐོབ་
ཡོད་ན་མ་གཏོགས་  འབགུ་ལུ་གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་གང་རངུ་  པར་བསནུ་དང་ཡང་ན་ 
དཔེ་བསནུ་འབད་ནི་  ཡང་ན་པར་བསནུ་ཁང་དང་  ཡང་ན་དཔ་ེབསནུ་ཁང་ལུ་ཆ་རོགས་
འབད་མི་ཆོག།
(༢)  མི་ངོ་ཅིག་གསི་དཔ་ེདེབ་དང་   ཡང་ན་གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་ག་ིདཔེ་བསནུ་པའ་ི 
འགན་ཁརུ་འབག་ནིའི་དོན་ལུ་  པར་བསནུ་གི་ཆོག་ཐམ་ཅིག་  ཞ་ུནིའ་ིདོན་ལུ་  ཞ་ུཡིག་ཕུལ་
དགོ།  ཞ་ུཡགི་དང་  འཐུས་སདོ་དགཔོ་ཚ་ུ  དབང་འཛིན་གསི་  གནད་དོན་འདི་ག་ིདོན་ལས་ 
བཅའ་ཡགི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ལམ་ལུགས་དང་འཁལི་སོད་དག།ོ
(༣)  མི་ངོ་ཅིག་དང་ ཚོང་ས་ེ  ཡང་ན་ལས་ས་ེགང་རུང་གསི་  དོན་ཚན་འདི་གི་  དགོངས་
དོན་ལར་ དང་པ་ར་ ཆོག་ཐམ་མ་ཞ་ུབར་ དཔེ་དེབ་དང་ཡང་ན་གནས་ཚལུ་གསར་ཤགོ་ཅིག་ 
པར་བསུན་དང་ ཡང་ན་དཔ་ེབསནུ་འབད་ནིའ་ིནང་ ཆ་རོགས་འབད་མི་དེ་  གནོད་འགེལ་
ཨིནམ་ལས་  ཉསེ་ཕ་ཡནི་པར་བརི་དག།ོ  ཁམིས་འདུན་གསི་ཉསེ་ལས་ཆེ་ཆུང་དང་འཁིལ་ 

༡༥༦



རལ་ཡོངས་ལས་མའི་ ཉནི་ལར་གི་ ག་ཆ་དམའ་ཤོས་ཐོག་ ཉནི་གངས་གཅིག་སངོ་ཚནུ་ག་ི 
ཉེས་ཆད་ཡང་བཀལ་དག།ོ
(༤)  དོགས་པ་ཚ་ུ  སེལ་ཐབས་ལུ་  གངོ་གསལ་དོན་ཚན་  ༩༣་  པའ་ིདགོངས་དོན་དང་
འཁལི་ཏེ་  པར་བསནུ་ཁང་ཅིག་འཆང་སདོ་འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་ ཆོག་ཐམ་ལུ་མཁ་ོབའི་ དོན་
ཚན་ཁ་སངོ་བཙུགས་ཐོག་ལས་དོགས་བསལ་འབདཝ་ཨིན།
ཆོག་ཐམ་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡགི་བཙུགས་མི་ཚ་ུལུ་ འསོ་འབབ་ཆ་འཇོག།
༩༧.(༡)  གོང་གསལ་དོན་ཚན་  ༩༦་པའི་དགངོས་དོན་དང་འཁིལ་ཏེ་  ཆོག་ཐམ་ག་ིདོན་
ལུ་  ཞུ་ཡགི་བཙུགས་མི་ཆ་མཉམ་ར་ དབང་འཛིན་གསི་ གངོ་གསལ་དོན་ཚན་ ༣༩པ་དང་
འབལེ་བའ་ི དགངོས་དོན་ལར་ ངོས་ལེན་འབད་དག།ོ
(༢)  དབང་འཛིན་གསི་  དཔར་བསནུ་ག་ིཆགོ་ཐམ་ག་ིདོན་ལུ་བཙུགས་མི་  ཞ་ུཡིག་ཚུ་ 
བརག་ཞབི་འབདཝ་ད་  དམངས་གཙོ་དང་མཐུན་པའ་ི  འབགུ་ལུ་པར་བསུན་པ་ཚའིུ་  ནང་
འཁདོ་ལུ་  ཁའི་དབང་ཆ་དང་  བར་བརུད་ཁད་པར་ཅན་དང་  དར་འགུལ་ཅན་བཟོ་ནི་  དོ་
འགན་ཅན་བཟོ་ནིའ་ི  གནད་གལ་ཚ་ུལུ་  བརི་འཇོག་འབད་དགོ།  ཞ་ུཡིག་བཙུགས་མིའི་ཁ་
ཐུག་ལས་  རལ་ཁབ་ཀི་  རང་བཙན་དང་སངུ་སོབ་  གཅིག་མཐུན་དང་ཆིག་སལི་  ཡང་ན་ 
རལ་ཡོངས་ཀ་ིཞ་ིབདེ་  བརན་གཞ་ིདང་  ཕན་བདེ་ཚ་ུལུ་  ཉནེ་འཚབུས་ཡདོ་པའ་ིགནད་
ཁངུས་ཚུ་ལུ་བརནེ་ ཞ་ུཡགི་ཚ་ུ ངོས་ལེན་མ་འབད་བར་ ཆ་མེད་གཏང་ཆགོ།
(༣) དབང་འཛནི་གསི་ ཆོག་ཐམ་མ་སདོ་པའ་ི ཧ་ེམར་ ལེའུ་འདི་ག་ིདོན་ཚན་ ༩༣-༡༠༠་

༡༥༧



དང་ཡང་ན་  གནས་སབས་ས་ུ  ལག་ལེན་ཐོག་ཡདོ་པའ་ི  ཁིམས་གཞན་ག་ི  དགངོས་དོན་
དང་འཁལི་ དཔ་ེབསནུ་ཚོང་ལས་ཁང་དང་ འདི་གི་ཇོ་བདག་ ཡང་ན་རོམ་སགི་པ་ལུ་ ཉེས་
ཆད་རེ་བཀལ་དགོཔ་ཐོན་པ་ཅིན་  བ་སབས་བདེ་ཐབས་ལུ་  རབ་མི་དང་  ཡང་ན་  རབ་མི་
མེད་པར་ གན་ཡགི་ཅིག་བཟོ་བཞག་དགོ།
(༤) ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༢)པ་ལས་ མ་འགལ་བའ་ིཐོག་ལས་ མི་ངོ་གང་རུང་གསི་ ཞ་ུ
ཡིག་ཕུལ་མི་འདི  ་ཞ་ུཡགི་ཕལུ་བའ་ིསབས་ལུ་  བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ི  དགོངས་དོན་དང་
འཁལི་ རལ་ཡོངས་ལས་མིའ་ི ཉིན་བསར་ག་ིག་ཆ་དམའ་ཤོས་ཐོག་ ཉནི་གངས་ཉསི་སངོ་
ལས་མ་ཉུང་བའི་  ཉསེ་འཐུས་  ཡང་ན་  དེ་དང་འད་མཉམ་ག་ི  བཙོན་ཁིམས་ཕགོ་མི་དང་ 
ཡང་ན་ ཁམིས་གཞན་ ག་ཅའི་ནང་རང་ཨིན་རུང་ རལ་ཡངོས་ལས་མིའ་ི ཉནི་བསར་ག་ིག་
ཆ་  དམའ་ཤོས་ཐོག་  ཉནི་གངས་ཉསི་སངོ་ལས་མ་ཉངུ་བའི་ཉསེ་འཐུས་  ཡང་ན་  དེ་དང་
འད་མཉམ་གི་ བཙོན་ཁིམས་ཕོག་མི་ལུ་ ཆགོ་ཐམ་སདོ་མི་ཆགོ།
དམིགས་བསལ་ཁད་ཆསོ་ཚུ་ པར་བསནུ་འབད་ནིའ་ིའགན་འཁ།ི
༩༨.(༡)  འབགུ་ལུ་པར་བསནུ་འབད་མི་དཔ་ེདེབ་དང་  ཡང་ན་  གནས་ཚལུ་གསར་ཤགོ་
ཆ་མཉམ་ག་ི པར་ཐེངས་རེ་རེའ་ིནང་-
     (ཀ)  བཟོ་སགི་འབད་མི་དང་ ཡང་ན་  རོམ་སགི་པ་(འོས་འབབ་ཡོད་པ་ཅིན  ) 
ཡང་ན་དཔེ་བསནུ་པའ་ིམིང་།
     (ཁ) གསར་ཤོག་འདི་གི ་པར་བསུན་པ་དང་ པར་བསུན་འབད་སའ་ི ས་གནས་ཀི་

༡༥༨



མིང་།           
     (ག) འད་ིག་ིཐོ་བཀདོ་ ཡགི་ཚང་ག་ི ཁ་བང་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་གསར་བསནུ་
འབད་དག།ོ
(༢)  འབགུ་ལུ་ཐོ་བཀདོ་འབད་དེ་  པར་བསུན་འབད་མི་  གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་ག་རའི་
ནང་  ལོ་རེའ་ིབར་ན་  ཚར་རེ་དབང་འཛནི་གིས་  བཅའ་ཡགི་ནང་  གསལ་བཀོད་འབད་མི་
དང་འཁལི་ཏེ་  གསར་ཤོག་དཔེ་བསནུ་འབད་མི་  ཚོང་ལས་ཀི་མདོ་ཆེན་ཚུ་དང་  ཚོང་ལས་
འདི་ནང་ བག་ོབཤའ་བར་ཆ་ ༡༠་ ལས་ལག་སེ་  འཆང་མི་ཚ་ུག་ི  མིང་དང་མི་ཁངུས་ཁ་
བང་ཚུ་ཡང་ པར་བསནུ་འབད་དག།ོ
(༣)  གལ་སདི་མི་གང་རུང་ཅིག་གསི་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡་)པ་ལས་(༢་)པའ་ི
དགོངས་དོན་ཚུ་ལུ་  མ་གནས་པ་ཅིན་  ཚར་རེ་ལུ་  གནོད་འགལེ་ག་ིཉེས་སོན་ཨིནམ་ལས་ 
ཁིམས་འཆལ་ག་ིགངས་སུ་ ཚུདཔ་ཨིན།
ཆོག་ཐམ་ཆ་མེད་གཏང་ནི།
༩༩.  གལ་སདི་ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་  གང་རུང་གསི་ཆོག་ཐམ་ནང་  གསལ་བཀོད་འབད་
ཡོད་པའི་  འགན་ཚིག་གང་རུང་ལུ་  མ་གནས་པ་དང་  ཡང་ན་འདི་གི་རོམ་སགི་པ་དང་ 
དཔེ་བསནུ་པ་ ཡང་ན་ པར་བསུན་པ་གསི་ ལེའུ་འདི་ག་ིདོན་ཚན་ ༩༣-༡༠༠་གང་རུང་ཅིག་
ལས་འགལ་ཡདོ་པའི་ ངོས་འཛནི་བངུ་པ་ཅིན་ དབང་འཛིན་གསི་ཆོག་ཐམ་དེ་ གངོ་གསལ་ 
དོན་ཚན་ ༥༡་ པའ་ིནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་མི་ འབེལ་ཡདོ་དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁལི་

༡༥༩



ཏེ་ ཆ་མེད་གཏང་ཆོག།
འབགུ་ལུ་གནོད་ཉནེ་ཡདོ་པའ་ིདཔེ་དེབ་དང་  ཡང་ན་  གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་  གསལ་
བསགས་འབད་ནིའི་དབང་ཆ།
༡༠༠.(༡) གལ་སདི་ འབགུ་ག་ི ཕི་ཁར་དཔ་ེབསནུ་འབད་མི་དཔ་ེདེབ་དང་ ཡང་ན་གནས་
ཚུལ་གསར་ཤོག་ཅིག་  འབུག་ག་ིརང་བཙན་སངུ་སབོ་  གཅིག་མཐུན་དང་  ཆགི་སལི་ལུ་ 
གནོད་ཉནེ་ཡདོཔ་  ཡང་ན་  རལ་ཡོངས་ཀ་ིཞི་བདེ་དང་  ཕན་བདེའ་ིམཐའ་དོན་ལུ་  གནོད་
ཉེན་ཡདོ་པའ་ི ངོས་འཛིན་བུང་པ་ཅིན་ བོན་པོ་གསི་ དཔ་ེདེབ་ ཡང་ན་ གནས་ཚུལ་གསར་
ཤོག་དེ་  གནོད་ཉནེ་ཅན་གི་  གསར་ཤོག་ཅིག་ཨིནམ་འབད་  གསལ་སགས་གནང་ཆོག། 
འདི་བཟུམ་མའ་ི  གསལ་བསགས་འདི་  བོན་པོ་གསི་ཡགི་ཐོག་ལུ་  གནང་དགཔོ་མ་ཚད་ 
འདི་ཚུ་པར་བསནུ་འབད་བའ་ི ཤུལ་ལུ་ རངམ་ཅིག་ ཆ་གནས་འབད་དགོ།
(༢) ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པ་དང་འཁལི་ གསལ་བསགས་འབད་ཞནིམ་ལས་ འབགུ་
ནང་འཁདོ་ལུ་  དཔ་ེདེབ་དང་  ཡང་ན་  གནས་ཚལུ་གསར་ཤགོ་ག་ིའད་ཅིག་དང་  ཡང་ན་ 
འད་ལེ་ཤ་འབད་  ནང་འདེན་བཙོང་ནི་དང་  ཡང་ན་  བག་ོབཀམ་འབད་ནི་  ཡང་ན་  བཙོང་
ནིའི་དོན་ལུ་  བདག་དབང་བཞག་མི་ མི་ག་ཨིན་རུང་ ནག་ཚོང་འཐབ་མིའ་ི གནོད་འགལེ་
གི་གངས་ས་ུ རི་འཇོག་འབད་དག།ོ ད་རུང་འབགུ་ནང་འཁདོ་ཀི་ ས་གནས་ག་ཏེ་རང་ཨིན་
རུང་  སརི་བཏང་ མི་དམང་ལུ་  དཔེ་དེབ་དང་ ཡང་ན་  གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་གང་རུང་ 
བཙོང་བ་དང་  ཡང་ན་  བག་ོབཀམ་འབད་ཡོད་པ་  ཡང་ན་  བཙོང་ནི་དང་  ཡང་ན་  བག་ོ
བཀམ་ག་ིདོན་ལུ་བཞག་ཡདོ་པའ་ི མཐོང་གསལ་བུང་པ་ཅིན་ བོན་པ་ོགསི་ འདི་བཟུམ་མའི་ 

༡༦༠



གསར་ཤོག་་ཚུ་ དབང་བཟུང་འབད་དེ་ མེདཔ་གཏང་ཆོག།
(༣)  གལ་སིད་དཔེ་དེབ་དང་  ཡང་ན་  གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་དེ་  ཉསེ་ཅན་ག་ིགནང་བ་
དང་ གསོ་བསནུ་ ཡང་ན་ ཤེས་རགོས་མེད་པར་ ཁ་ོག་ིཁ་ཐུག་ལས་ བདག་འཛིན་འབད་
མ་དག་ོཔའ་ིཐོག་ལས་ པར་བསནུ་དང་ བཙོང་ནི་ ཡང་ན་ བགོ་བཀམ་གི་དོན་ལུ་ བཞག་མི་
དང་ འབལེ་བའི་གནད་དོན་སརོ་ལས་ ཁ་ོགི་ཁམིས་ཀི་འདུན་སར་ ཁངུས་བཀལ་ཚགུས་པ་
ཅིན་ དོན་ཚན་འདི་གི་ དགོངས་དོན་དང་འཁལི་ མ་ིག་ལུ་ཡང་ ཉསེ་སདོ་གང་རུང་གི་ ཉསེ་
ཁིམས་བཀལ་མི་ཆོག།
(༤) དོན་ཚན་འདི་ནང་ཚདུ་པའི་ དགངོས་དོན་གང་རུང་ནང་ གནད་དོན་གཞན་ག་ིདོན་ལུ་ 
བཞག་ཡདོ་པའ་ིཁངུས་བཀལ་ཚུགས་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ མི་གང་རུང་གསི་ གནོད་ཉནེ་
ཡོད་པའི་  གསལ་བསགས་འབད་མི་  འབེལ་ཡོད་དཔ་ེབསུན་དང་  ཡང་ན་དཔ་ེདེབ་དང་ 
ཡང་ན་ གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་ག་ི འད་ ༥་ ལས་ལག་ས་ེ དབང་བཞག་པའི་ ངོས་འཛནི་
བུང་མི་དེ་ བཙོང་ནི་དང་ ཡང་ན་ བག་ོབཀམ་ག་ིདོན་ལུ་ བཞག་ཡོདཔ་འབད་ བརི་འཇོག་
འབད་དག།ོ
གནས་ཚུལ་མཁན་ ཆ་གནས་འབད་ཐངས།
༡༠༡.(༡)  ཐོ་བཀོད་ཅན་གི་  གནས་ཚལུ་མཁན་ག་ིགངས་ས་ུ  ཆ་གནས་འབད་ནི་ག་ི  བོ་
འདོད་ཡོད་མི་ གནས་ཚུལ་མཁན་ཚ་ུག་ིདོན་ལུ་ དབང་འཛནི་གསི་ ཐོ་བཀོད་ཀ་ིལས་འཆར་
ཅིག་  ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་བཞནི་དུ་  གནས་ཚུལ་མཁན་ཚ་ུགསི་  འདི་བཟུམ་མའི་  ཆ་

༡༦༡



གནས་ཀི་དོན་ལུ་  གསལ་བཀོད་འབད་མི་  འབི་ཤོག་ཐོག་ལས་  ཞ་ུཡིག་བཙུག་དག།ོ  ཞ་ུ
ཡིག་བཙུག་ཐངས་ཀི་ བ་སོ་ལམ་ལུགས་དང་  ཐོ་བཀོད་ཐོག་ ཆ་གནས་འབད་ནིའི་ ཁད་
ཆོས་ཚ་ུ བོན་པོ་གསི་ སགི་གཞ་ིནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དག།ོ
(༢་)  ཐོ་བཀོད་ཅན་གི་  གནས་ཚལུ་མཁན་ག་ིགངས་ས་ུ  ཆ་གནས་འབད་མི་ཚུ་གསི་ 
དམིགས་བསལ་ག་ིཐོབ་དབང་  སདོ་ཆགོ་མིའ་ིནང་  (བཀག་འཛནི་མེད་པར)གཞངུ་དང་
དམངས་དོན་སེ་ཚན་ག་ིལས་ས་ེ  གཞན་ཚུ་གི་  འག་ོའདེན་དང་  ཡང་ན་ལ་རགོ་ཐོག་ལུ་
འབད་མི་ གསར་འགདོ་པའ་ི གོས་བསརུ་ཞལ་འཛོམས་དང་ བར བརུད་གསལ་བཤད་ཚ་ུ
ནང་ འབལེ་གཏོགས་འབད་ནི་  དེ་ལས་ མི་དམང་ལུ་ བར་དོན་ཁབ་སལེ་འབད་ཐབས་ལུ་ 
གཞངུ་དང་  དམང་དོན་ས་ེཚན་ག་ི  ལས་ས་ེགཞན་ཚུ་གསི་  གནས་ཚུལ་གསལ་བསགས་
དང་   གསལ་བཤད་ཟིན་བིས་  རབ་ཁུངས་ལོ་རསུ་དང་  གནད་དོན་གཞན་བགོ་བཀམ་
འབད་མི་ཚུ་  ཐོབ་སོད་འབད་ནི་  དེ་ལས་མངའ་ས་ེདང་  གཞངུ་འབལེ་འག་ོདཔནོ་ཚ་ུག་ི 
གཞངུ་དོན་གཟིགས་སརོ་ཚུ་ནང་ འབལེ་རགོས་འབད་ཆོག།
(༣)  ངོས་འཛིན་གི་དོན་ལས་  ཐོ་བཀོད་ཀི་ཞུ་ཡགི་  ཕལུ་མི་ཚུ་  དབང་འཛནི་གསི་  ག་དེ་
མགོགས་མགགོས་ ཆ་གནས་འབད་དག།ོ  གལ་སདི་ཐོ་བཀོད་ཀི་དོན་ལུ་ཕུལ་མི་  ཞུ་ཡགི་
ཅིག་  ངོས་ལེན་མེད་པར་  ཆ་མེད་གཏང་པ་ཅིན་  དབང་འཛནི་གསི་  ཆ་གནས་འབད་མ་
ཚུགས་པའི་  རུ་མཚན་ཚུ་  ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀདོ་དེ་  ཞུ་ཡགི་ཕུལ་མི་ལུ་  ག་དེ་མགགོས་
མགོགས་ བར་ལན་འབད་དགོ།
(༤) དབང་འཛནི་གསི་ ཆ་གནས་ཐོ་བཀོད་ཀ་ིདོན་ལུ་ ངོས་ལེན་མ་འབད་བའ་ི གོས་ཆདོ་

༡༦༢



བཏོན་མི་ལུ་བརནེ་ གནས་ཚུལ་མཁན་གང་རུང་ལུ་ ཁ་ེརུད་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ མཐོ་གཏུགས་
ཁིམས་ཞིབ་ཚགོས་ས་ེལུ་ གསོ་ཆདོ་འདི་ག་ིསརོ་ལས་ མཐོ་གཏུགས་འབད་ཆགོ།
ཕི་རལ་གི་གནས་ཚུལ་མཁན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངེས་མེད་ཆ་གནས་འབད་ཐངས།
༡༠༢.(༡)  ཕི་རལ་ག་ིགནས་ཚལུ་མཁན་ཅིག་   བོན་པོ་ལས་ཐོ་བཀོད་ཐོག་  ཆ་གནས་
འབད་ནིའ་ི  བོ་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་  ཁ་ོགིས་ཞུ་ཡགི་ཕུལ་ཆོགཔ་མ་ཚད་ དབང་འཛིན་གིས་ 
གནད་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་  སགི་གཞི་ནང་  གསལ་བཀོད་འབད་མི་  བ་སོ་ལམ་ལུགས་
དང་འཁལི་ཏེ་ འཕལ་ག་ིཐོ་བཀོད་ཐོག་ཆ་གནས་འབད་ཆོག།
(༢)  གནད་དོན་ལོགས་ས་ུའབད་ འཁདོ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མནི་ཕ་ིརལ་ག་ི གནས་
ཚུལ་མཁན་ཅིག་ལུ་  འཕལ་ག་ིཐོ་བཀོད་ཐོག་  ངེས་མེད་ཆ་གནས་འབད་མི་དེ་  ངོས་འཛིན་
གནང་པའི་ཉནིམ་ལས་  འག་ོབཙུགས་ཏེ་  དུས་ཡནུ་མཐོ་ཤོས་ར་  ལོ་ངོ་གཅིག་ཆ་གནས་
ཡོདཔ་དག།ོ  འཕལ་གི་ཐོ་བཀདོ་ཐོག་  ངེས་མེད་ཆ་གནས་ཐོབ་མི་  གནས་ཚུལ་མཁན་ཅིག་
གིས་  ངོས་འཛིན་ཐོ་བཀོད་ཀ་ི  དུས་ཡུན་མ་ཚང་བའ་ིས་གངོ་ལས་  ད་རུང་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་
གཅིག་ ར་བསདེ་འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་  ཞ་ུཡགི་ཕལུ་ཆགོཔ་མ་ཚད་ དབང་འཛནི་གསི་  རང་
མོས་ཐག་བཅད་ཐོག་ལས་ འདི་བཟུམ་མའ་ིདུས་ཡུན་ ཡར་སེང་གནང་ཆགོ།
(༣)  འཕལ་ག་ིཐོ་བཀོད་ཐོག་  ངེས་མེད་ཆ་གནས་ཐོབ་མི་  གནས་ཚལུ་མཁན་ཅིག་གིས་ 
འདི་བཟུམ་མའ་ི ཆ་གནས་ཐོ་བཀདོ་དང་འབལེ་བའ་ི ཁ་ཚིག་གང་རུང་ནང་ ཁིམས་འགལ་
འབད་བ་དང་ ཡང་ན་  ཁ་ོག་ིའདི་བཟུམ་མའ་ི  ཆ་གནས་ཐོ་བཀོད་  འཕོ་མཐུད་འཆང་མི་དེ་

༡༦༣



གིས་ མི་མང་ག་ིམཐའ་དོན་ལུ་ གནོད་ཉེན་ཡདོ་པའི་ དབང་འཛནི་ལུ་ ཡདི་ཆསེ་བུང་པ་ཅིན་ 
དབང་འཛནི་གསི་  ཡགི་ཐོག་ག་ིབཀོད་ར་ཅིག་བཏོན་ཐོག་ལས་  ཆ་གནས་ཐོ་བཀོད་ཆ་མེད་
གཏང་ཆོག། འདི་བཟུམ་ཆ་མེད་བཏང་མི་འདི་ གོང་གསལ་དང་འཁལི་ གནས་ཚལུ་མཁན་
ལུ་  བཀོད་ར་གནང་ཚརཝ་ཅིག་  དེ་འཕལ་ལས་  ཆ་གནས་འབད་ནི་དང་  ཡང་ན་  འདི་
བཟུམ་མའ་ི བཀོད་ར་གནང་ཐབས་དང་ ཡང་ན་ འསོ་འབབ་མེད་པ་ཅིན་ བཀོད་རའ་ིའད་
ཅིག་ གངོ་གསལ་ནང་གསསེ་དོན་ཚན་ (༡་)པའ་ིགོང་དོན་དང་འཁིལ་ ཆ་གནས་ཐོ་བཀདོ་
ཀི་དོན་ལུ་ཕུལ་མི་  ཞ་ུཡིག་གི་མཇུག་ལུ་  གནས་ཚུལ་མཁན་ག་ི  གཞུང་འབེལ་ཁ་བང་
བཀོད་མི་ཐོག་ལུ་ འཕལ་མགགོས་འབད་སེལ་དག།ོ
(༤) དབང་འཛིན་གསི་ འཕལ་ག་ིཆ་གནས་ ཐོ་བཀོད་ཀི་དོན་ལུ་ ངོས་ལེན་མ་འབད་བའ་ི 
གོས་ཆོད་བཏོན་མི་ལུ་བརནེ་ གནས་ཚལུ་མཁན་དང་ ཡང་ན་ གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་གི་
ཚོང་ས་ེ  གང་རངུ་ལུ་  ཁ་ེརུད་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་  མཐོ་གཏུགས་ཁམིས་ཞབི་ཚགོས་ས་ེལུ་ 
གོས་ཆོད་འདི་གི་སརོ་ལས་ མཐོ་གཏུགས་འབད་ཆོག།
རད་འཚོལ་དང་ དབང་བཟུང་འབད་ནིའི་དབང་ཆ།
༡༠༣.(༡) ཁིམས་སུང་འགག་པའ་ི འགོ་དཔོན་དང་ ཡང་ན་ བཅའ་དམ་འག་ོདཔནོ་གང་
རུང་གསི་  མི་གང་རུང་གིས་  བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ི  དགོངས་དོན་ལས་རབ་འགལ་ཐོག་
ལས་ དཔེ་དེབ་དང་ཡང་ན་ གནས་ཚལུ་གསར་ཤགོ་གང་རུང་ པར་བསུན་དང་ དཔ་ེབསནུ་
འབད་ཡདོཔ་དང་ ཡང་ན་བཙོང་བ་ ཡང་ན་ བཀམ་ཡདོ་པ་དང་ ཡང་ན་ པར་བསནུ་དང་
དཔེ་བསནུ་ བཙོང་ནི་དང་ ཡང་ན་བཀམ་ནི་གི་དམིགས་གཏད་ཐོག་ དཔེ་དེབ་དང་ ཡང་ན་

༡༦༤



གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་གང་རུང་  བདག་དབང་འབད་ཡདོ་པའ་ི  ཡདི་ཆེས་ཀ་ིར་ཁངུས་ 
ཐོབ་ས་ེཡོད་པ་ཅིན་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་  (༡)པ་དང་ ཡང་ན་(༣)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་ 
དབང་བཟུང་འབད་ཆགོ་པའི་ བཀའ་ཁབ་ཅིག་ ལེན་པའི་ཤུལ་ལུ་ དབང་བཟུང་དང་ དོ་དམ་
འོག་ལུ་བཞག་ཆོགཔ་མ་ཚད་ འདི་བཟུམ་མའ་ིདཔ་ེདེབ་དང་ ཡང་ན་་གསར་ཤོག་ཚ་ུ བདག་
དབང་འབད་མི་  མི་གང་རུང་ལུ་  གནོད་འགལེ་འབད་བའི་ཉསེ་ཁམིས་  ཕོག་རངུ་མ་ཕོག་
རུང་  དཔེ་དེབ་དང་གསར་ཤོག་དེ་  ཁམིས་འདུན་ག་ིབཀའ་ར་ལུ་བརནེ་ཏེ་  གཞུང་བཞེས་
འབད་ཐོག་ལས་  ཁམིས་འདུན་ག་ིབཀའ་ར་དང་འཁིལ་ཏེ་  ཆག་དཀམུས་དང་  ཡང་ན་
མེདཔ་གཏང་དག།ོ
(༢)  ཞུ་ཡགི་ཕུལ་མི་དང་འཁལི་ཏེ་  དབང་ཁབ་ཡདོ་པའ་ི  ཚད་ལན་ག་ི  ཁམིས་འདུན་ག་ི 
དང་དཔནོ་ཅིག་གསི་ ཁིམས་སུང་འགག་པའ་ིའག་ོདཔནོ་ གང་རངུ་ཅིག་ལུ་ ས་ཁངོས་ནང་
འཛལུ་ནི་དང་ བཅའ་ཁིམས་འདི་ག་ི དགངོས་དོན་ཚུ་ལས་ འགལ་བའ་ིདཔ་ེདེབ་དང་ ཡང་
ན་གནས་ཚལུ་གསར་ཤགོ་ པར་བསུན་དང་དཔེ་བསནུ་བཙོང་ནི་ ཡང་ན་བག་ོབཀམ་ག་ིདོན་
ལུ་  བདག་དབང་འབད་བཞག་པའ་ི  གནས་ཚུལ་དང་གསར་ཤགོ་གང་རུང་  རད་འཚོལ་
འབད་ཆགོ་པའི་ བཀའ་ཁབ་ཅིག་བིན་ཆོག།
(༣)  ཁིམས་སངུ་འགག་པའི་འགོ་དཔནོ་དང་  ཡང་ན་  དབང་འཛནི་ག་ི  འག་ོདཔནོ་གང་
རུང་ཅིག་ལུ་  འབལེ་ཡོད་ས་ཁངོས་ནང་ གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༩༣་ པའ་ིདགངོས་དོན་ཚུ་
ལས་འགལ་ཏེ་ ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ པར་བསནུ་ཁང་འཆང་སདོ་འབད་བའ་ི དོགས་སང་ག་ི 
གཞ་ིདོན་ཐོབ་པ་ཅིན་  ཞ་ུཡགི་ཕལུ་མི་དང་འཁལི་ཏེ་  དབང་ཁབ་ཡདོ་པའ་ིཚད་ལན་ཁམིས་
འདུན་ག་ི དང་དཔོན་ཅིག་གསི་ ཁིམས་སུང་འགག་པའ་ི འག་ོདཔནོ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ འདི་

༡༦༥



བཟུམ་མའ་ིས་ཁོངས་ནང་ འཛུལ་ནི་དང་ པར་བསནུ་ཁང་གང་རུང་ རད་འཚལོ་འབད་ཆོག་
པའ་ི བཀའ་ཁབ་ཅིག་བནི་ཆོག།
དཔེ་བསནུ་འབད་སའ་ི ས་གནས་ཀི་ ཚདོ་དཔག་ནི།
༡༠༤.དོན་ཚན་  ༩༣་-༡༠༤་ཚནུ་ཚདོ་ཀ་ི  བ་རིམ་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་  ས་གནས་གཞན་
ཁར་  པར་བསནུ་འབད་ཡདོ་པའ་ི  ཁངུས་བཀལ་ན་མ་གཏོགས་  དེ་མེན་  དཔེ་དེབ་དང་ 
ཡང་ན་  གནས་ཚལུ་གསར་ཤགོ་དེ་  པར་བསནུ་དང་  ཡང་ན་དཔ་ེབསནུ་འབད་སའ་ི  ས་
གནས་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ལུ་གཞརི་བཞག་དག།ོ
           གགོ་བརན་དང་འཁབ་སནོ་ དེ་ལས་ལདམོ་ག་ིལས་རིམ་གཞན།
གགོ་བརན་བརག་ཞབི།
༡༠༥.(༡་)  འབགུ་ནང་འཁདོ་ལུ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་དང་  ཡང་ན་ 
བར་བརུད་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ མི་མང་ལུ་སནོ་ནི་ཨིན་པའ་ི གགོ་བརན་ཆ་མཉམ་ བཟོ་
མི་དང་ ཡང་ན་ ཇོ་བདག་ཡང་ན་ ཉོ་འདེན་པ་ཚུ་གིས་ བརག་ཞིབ་ཀི་དོན་ལུ་ དབང་འཛིན་
ལུ་ འདི་ག་ིདོན་ལུ་  དབང་འཛིན་གསི་ བཅའ་ཡགི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་མི་ བ་
སོ་ལམ་ལུགས་དང་འཁལི་ཏེ་ བཙུགས་དག།ོ
(༢་) དབང་འཛནི་གསི་ གགོ་བརན་ག་ིའད་བཤསུ་ཅིག་འབརོ་ཞནིམ་ལས་ གཤམ་གསལ་
དོན་ཚན་ ༡༠༦་པའི་ དགངོས་དོན་ཚ་ུདང་འཁིལ་ཏེ་ དབང་འཛིན་གསི་ བརག་ཞིབ་འབད་

༡༦༦



མིའི་ ཐོ་ཡིག་ཅིག་ལས་ གདམ་ཁ་རབ་ཡདོ་པའ་ིའཐུས་མི་ལ་འབད་མི་ བརག་ཞབི་ས་ེཚན་
ཅིག་གིས་ གགོ་བརན་བརག་ཞབི་འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་ ག་སགི་འབད་དག།ོ
(༣་)  བརག་ཞབི་ས་ེཚན་གིས་  གསལ་བཀདོ་འབད་མི་ལམ་ལུགས་དང་འཁལི་ཏེ་  གགོ་
བརན་བརག་ཞབི་འབད་བའ་ིཤལུ་ལུ་ གཤམ་གསལ་ལུ་བཀོད་མི་ ངོ་སོར་ག་ིགསོ་འཆར་ཚུ་
གི་གལ་ལས་ གཅིག་ཐག་བཅད་དགོ་མི་འདི་ཡང་- 
     (ཀ) གགོ་བརན་འདི་ མི་མང་ལུ་ བཀག་འཛནི་མདེ་པར་ སནོ་ཆོག་པའ་ིགནང་བ་
བིན་ནི།
     (ཁ)གགོ་བརན་འདི་ མི་མང་ལུ་བཀག་འཛིན་མེད་པར་ སོན་ཆོག་པའ་ི གནང་བ་
བིན་ཆོགཔ་ཨིན་རུང་ གགོ་བརན་འདི་སོན་པའི་སབས་ལུ་ ན་ལོན་ མཉམ་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ 
རངམ་ཅིག་  སསེ་ལོ་  ༡༢་  མན་ཆད་འབད་མི་  ཨ་ལོ་གསི་ཡང་  ལ་ཆགོ་པའི་སརོ་ལས་ 
གགོ་བརན་སནོ་པའ་ི  སནོ་བརོད་དང་  གགོ་བརན་དང་འབེལ་བའ་ི  དམངས་དོན་རུ་ཆས་ 
ཆ་མཉམ་ག་ིནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དག་ོཔའ་ི གནད་དོན་བཀོད་ཐོག་ལས་ གནང་བ་བིན་
ནི།
     (ག) གགོ་བརན་འདི་མ་ིམང་ལུ་སོན་ཆོག་པའ་ི གནང་བ་བིན་ཆོགཔ་ཨིན་རུང་ འདི་
དང་གཅིག་ཁར་  གགོ་བརན་འདི་  ན་ལོན་ཚུ་ལུ་རངམ་གཅིག་སནོ་ཆགོ་པའི་  སརོ་ལས་་
གགོ་བརན་སནོ་པའ་ི  སནོ་བརོད་དང་  གགོ་བརན་དང་འབེལ་བའ་ི  དམངས་དོན་རུ་ཆས་ 
ཆ་མཉམ་ག་ིནང་  གསལ་བཀདོ་འབད་དགོ་པའི་  གནད་དོན་བཀོད་ཐོག་ལས(ད་ལས་ཕར་

༡༦༧



ན་ལོན་གགོ་བརན་ག་ི ཁས་ལེན་ཟེར་བཀོད་ཡདོ) གནང་བ་བནི་ནི།
     (ང)གགོབརན་ནང་གནད་དོན་ བཏོག་གཏང་དགཔོ་དང་ ཡང་ན་བཟོ་བཅོས་འབད་
དགོཔ་རེ་ཡདོ་ན་  ཞ་ུཡགི་ཕལུ་མ་ིལུ་  འདི་དང་འཁལི་ངོས་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་  བརག་
ཞིབ་ཀི་དོན་ལུ་ བརག་ཞབི་ས་ེཚན་ལུ་ ལོག་སེ་རང་ཕུལ་དག་ོཔའ་ིབཀོད་བར་བིན་ནི།
     (ཅ)  གགོ་བརན་འདི་མ་ིམང་ལུ་  སནོ་ཆོག་པའ་ི  གནང་བ་བིན་ནི་མེད་པར་ཐག་
བཅད་དག།ོ
(༤)  བརག་ཞབི་ས་ེཚན་གིས་  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༣)(ཁ)(ག)(ང་)ཡང་ན་
(ཅ)པའ་ི དགངོས་དོན་ལར་ ངོ་སརོ་ག་ིགསོ་འདེབས་ འབད་དགཔོ་བངུ་པ་ཅིན་ ས་ེཚན་དེ་
གིས་  ངོ་སོར་མ་འབད་བའ་ིཧ་ེམར་  གགོ་བརན་བཟོ་མི་དང་  ཡང་ན་ཇོ་བདག་ལུ་  འདི་
བཟུམ་མའ་ི  ངོ་སརོ་ག་ིགོས་འདེབས་ལུ་  གསལ་བཤད་ཞུ་ནིའ་ིདོན་ལུ་  འསོ་ལན་ག་ིག་ོ
སབས་ཅིག་  བནི་དགཔོ་མ་ཚད་  གསལ་བཤད་ཞུ་མི་ཚུ་ལུ་  ཞིབ་བལས་དང་བརི་འཇོག་
འབད་དག།ོ
བརག་ཞབི་འབད་མི་ཚུ་གི་ཐོ།
༡༠༦.(༡)  དབང་འཛནི་གསི་གགོ་བརན་ཚ་ུ མི་མང་ལུ་ ཕན་གནོད་ཡོད་མེད་ཀ་ི བརག་
ཞིབ་འབད་ནིའ་ིནང་  ཤེས་ཡནོ་ག་ིཁད་ཆོས་ལན་མི་  མི་ཚུ་ཨིན་པའ་ི  དབང་འཛནི་ལུ་ 
འཆར་སང་བུང་མི་དང་འཁལི་  བརག་ཞབི་འབད་མི་ཚུ་ག་ི  ཐོ་ཡགི་ཅིག་བཟོ་ས་ེ  རུན་སངོ་
འབད་དགཔོ་མ་ཚད་ ཐོ་ཡགི་འདི་དགོས་མཁོ་དང་བསནུ་དུས་མཚམས་ལུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་

༡༦༨



དགོ།
(༢)དུས་ཚདོ་གཅིག་གི་ནང་འཁདོ་ལུ་   ཐོ་ཡགི་ནང་  བརག་ཞབི་འབད་མི་ཚ་ུག་ི  གངས་
ཚད་དེ་བདུན་(༧)ལས་མ་ཉུངམ་དང་(༩)ལས་མ་ལགཔ་ཅིག་དགོ།
(༣)  བརག་ཞབི་འབད་མི་ས་ེཚན་གཅིག་གིས་  ངོ་སོར་ག་ིགོས་འཆར་བཀོད་ནིའ་ིབ་བའ་ི 
གནད་སདོ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་  བརག་ཞིབ་འབད་མི་ཚུ་  འདེམས་བས་ོའབད་ནིའ་ི
བ་བའ་ིགནད་སདོ་དང་  ཁངོ་གི་ལཱ་གཡགོ་ག་ིདུས་ཡུན་  དེ་ལས་ཁངོ་ལུ་སདོ་དགོ་པའི་ག་
ཡོན་གང་རུང་  གནད་དོན་འདི་ག་ིདོན་ལུ་  དབང་འཛིན་གསི་  བཟོ་མི་བཅའ་ཡགི་ནང་
གསལ་བཀོད་འབད་དགོ
(༤)  བརག་ཞབི་འབད་མི་ཚུ་གསི་ ཐོ་ཡགི་ནང་ཡོད་མི་ འཐུས་མི་རེ་ག་ིབརག་ཞབི་འབད་
དགོ་པའི་  བཀོད་ར་གནང་བའ་ིསབས་ལུ་  གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་  ༡༠༧  པའ་ིདགངོས་
དོན་ལར་ གགོ་བརན་གང་རངུ་ བརག་ཞབི་འབད་དེ་ མཁ་ོགལ་དང་བསུན་པའི་ ངོ་སརོ་གི་
གོས་འཆར་བཀོད་དག ོ  
དེ་འབདཝ་ད་ བརག་ཞིབ་འབད་མི་ཅིག་ གོག་བརན་བརག་ཞབི་ཅིག་ནང་ འབེལ་གཏོགས་
འབད་མ་ཚུགས་པའ་ི  གནད་ཁངུས་སམོ་ཡོད་པ་ཅིན་  འདི་བཟུམ་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་
ལས་ དགངོས་ཡངས་གཏང་ཆགོ།

༡༦༩



གགོ་བརན་དབེ་བ་ཕེ་ཐངས།
༡༠༧.(༡) གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༡༠༥་ པའི་དགངོས་དོན་ལར་ གགོ་བརན་ཅིག་ བརག་
ཞིབ་འབད་ཚརཝ་ཅིག་   བརག་ཞབི་ས་ེཚན་གསི་   ངོ་སརོ་ག་ིགོས་འཆར་ཕལུ་མི་ཚུ་ལུ་ 
དབང་འཛནི་གསི་  ག་དེ་མགོགས་མགགོས་  བརི་འཇོག་འབད་ནི་དང་  དབང་འཛིན་གསི་ 
འདི་བཟུམ་མའ་ི  ངོ་སོར་ག་ིགསོ་འཆར་ལུ་  ཆ་གནས་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་  དམིགས་
བསལ་གནད་དོན་ཚ་ུནང་  གསོ་འཆར་ཚུ་  འསོ་འབབ་མེད་པའི་  འཆར་སང་བུང་པ་ཅིན་ 
ངོས་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་པའ་ི གནད་དོན་ཚ་ུཡགི་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ འད་ཅིག་ཞ་ུཡིག་ཕལུ་
མི་ལུ་སདོ་དག།ོ  དབང་འཛིན་གསི་  གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་  བརག་ཞབི་འབད་
དགོ།
     (ཀ) གལ་སིད་གགོ་བརན་འདི་ བཀག་འཛནི་མདེ་པར་ སནོ་ནི་དང་ ཡང་ན་མི་མང་
ལུ་  བཀག་འཛནི་མེད་པར་  ཕམ་ག་ིལམ་སནོ་དང་བཅསཔ་འབད་ སནོ་ནི་ག་ི  འོས་འབབ་
ཡོད་པ་ཅིན་ འབལེ་ཡདོ་གོག་བརན་དབེ་བ་ཕེ་ནིའི་དོན་ལུ་  ཞུ་ཡགི་ཕུལ་མི་ མི་དེ་ལུ་  དབ་ེ
ས་ེ ཡུ་(U)ཟེར་བའ་ི ངོ་སརོ་ཡགི་ཆ་སདོ་ནི།
     (ཁ) གལ་སདི་ གོག་བརན་འདི་མི་མང་ལུ་ བཀག་འཛིན་མེད་པར་སནོ་ནིའི་ འསོ་
འབབ་མེད་རུང་  ན་ལོན་ཚ་ུལུ་རངམ་གཅིག་  སནོ་ནི་གི་  འོས་འབབ་ཡོད་པ་ཅིན་  གགོ་
བརན་དབ་ེབ་ཕེ་ནིའི་ ཞ་ུཡགི་ཕལུ་མི་ལུ་  དབ་ེས་ེཨེ་(A)ཟེར་བའ་ི ན་ལོན་ཚུ་ལུ་རངམ་
གཅིག་  སོན་ཆོག་པའ་ིངོ་སརོ་ཡགི་ཆ་སདོ་དགཔོ་མ་ཚད་  གགོ་བརན་འདི་ནང་  ན་ལོན་ཚུ་
གི་དོན་ལུ་ རངམ་ཅིག་ཨིན་པའ་ི ངོ་རགས་ གསལ་སོན་འབད་བཅུག་ནི།

༡༧༠



     (ག)  གལ་སདི་ གོག་བརན་འདི་ ནང་དོན་དང་འཁིལ་ མི་མང་ལུ་བཀག་འཛིན་
མེད་པར་  སོན་ནིའ་ིའསོ་འབབ་མེདཔ་མ་ཚད་  བརག་ཞབི་ས་ེཚན་གསི ཞུ་ཡགི་ཕུལ་མི་ལུ་ 
གགོ་བརན་གི་གནད་དོན་ལ་ལོ་ཅིག་ བཏོག་གཏང་དགཔོ་དང་ ཡང་ན་ བཟོ་བཅོས་འབད་དེ་
བརག་ཞབི་ས་ེཚན་ལུ་  བརག་དཔད་ཀ་ིདོན་ལས་  ནན་བསར་ཕུལ་དགོ་པའི་  ངོ་སརོ་ག་ི 
གོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁིལ་  ཞ་ུཡགི་ཕལུ་མི་ལུ་  གནད་དོན་ཚ་ུ  བཏོག་གཏང་
དགོཔ་དང་  ཡང་ན་  བཟོ་བཅོས་འབད་ཐོག་ལས་  བརག་ཞབི་ཀ་ིདོན་ལུ་  ནན་བསར་ཕུལ་
དགོ་པའི་ བཀོད་ར་ཅིག་བནི་ནི།
     (ང) གལ་སདི་བརག་ཞབི་ས་ེཚན་གསི་ གོག་བརན་འདི་ མི་མང་ལུ་ སོན་ཆོག་པའ་ི
གནང་བ་ མ་བནི་པ་ཅིན་ དབང་འཛིན་གསི་ ངོ་སརོ་ཡགི་ཆ་སདོ་མ་ཚགུས་པའ་ི བཀདོ་ར་
ཅིག་བཏོན་དགོ།
(༢)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་  གགོ་བརན་གང་རུང་ཅིག་ལུ་  ངོ་
སརོ་ཡགི་ཆ་ཐོབ་མི་ གགོ་བརན་བཟོ་བསནུ་པ་དང་ ཇོ་བདག་ བགོ་བཀམ་འབད་མི་ ཡང་ན་ 
གགོ་བརན་སནོ་མི་ ཡང་ན་འདི་བཟུམ་མའ་ི གགོ་བརན་ག་ིདབང་ཆ་  སདོ་ཡོད་པའི་ མི་
གཞན་གང་རུང་ལུ་གོག་བརན་ནང་  གནད་དོན་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་  ཚུལ་མཐུན་མེད་པའ་ི 
འབལེ་གནད་ལུ་བརནེ་ ཁིམས་གཞན་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ ཉེས་ཁིམས་བཀལ་མི་ཆགོ།
(༣)  གགོ་བརན་ག་ཅིའི་སརོ་ལས་ཨིན་རུང་  སནོ་ཆགོ་པའི་ངོ་སརོ་ཡགི་ཆ་  སདོ་ཡོད་མི་
དང་ ཡང་ན་ ངོ་སོར་ཡགི་ཆ་སདོ་མ་ཚགུས་པའ་ི བཀོད་ར་ཅིག་བཏོན་ཡོད་མི་འདི་ དབང་
འཛནི་གསི་ གནས་ཐོ་བཀོད་དག།ོ

༡༧༡



གགོ་བརན་ དབེ་བ་ཕ་ེཐངས་ཀི་ འསོ་འབབ་ཁད་ཆོས།
༡༠༨. གལ་སདི་ གོག་བརན་དང་ ཡང་ན་ དེ་ག་ིགནད་དོན་ ག་ཅི་ནང་ཨིན་རུང་ གཤམ་
གསལ་གནད་དོན་ཚ་ུལུ་ གནོད་འཚེ་ཡོད་པའི་ དབང་འཛིན་གི་ འཆར་སང་ལུ་ བུང་པ་ཅིན་ 
མི་མང་ལུ་སནོ་ཆགོ་པའི་ ངོ་སརོ་དབེ་རགས་སདོ་མི་ཆོག   འདི་ཡང་:
     (ཀ)  འབགུ་གི་རང་བཙན་ སངུ་སབོ་གཅིག་མཐུན་དང་ ཆགི་སལི་ལུ་གནོད་ཉེན་
ཡོད་མི།
     (ཁ) རལ་ཡོངས་ཀ་ིཞ་ིབདེ་ བརན་གཞ་ི ཕན་བདེ་ལུ་ གནོད་ཉནེ་ཡདོ་མི།
     (ག) ཕིའ་ིརལ་ཁབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་འབེལ་ལུ་ གནོད་ཉནེ་ཡོད་མི་།
     (ང) ཉེས་སདོ་ལུ་ ངན་བསལུ་འབད་ཉནེ་ཡོད་མི།
    (ཅ)  འགརུ་ཉནེ་ཡདོ་མི་  རལ་གཞངུ་ག་ིའབལེ་དོན་སརོ་  ཡང་ན་  གཞངུ་འབེལ་
འགན་ཁརུ་ འཐབ་པའི་སབས་ལུ་ འབརོ་བའི་གནས་ཚུལ་གསང་སགོ།
     (ཆ) གཞན་ཚའིུ་ཐོབ་དབང་དང་ དལ་དབང་ཚུ་དང་ རབ་འགལ་ག་ིཉེན་ཁ་ཡོད་མི།
མཐོ་གཏུགས་།
༡༠༩.(༡)  གགོ་བརན་ཅིག་ག་ི  ལག་ཁེར་ཞ་ུནིའ་ིདོན་ལུ་  ཞུ་ཡགི་ཕུལ་མི་གང་རུང་ལུ་ 

༡༧༢



དབང་འཛནི་གསི་ འདི་བཟུམ་མའི་ ལག་ཁརེ་སོད་མ་ཚུགས་པའི་ བཀོད་ར་ཅིག་བཏོན་མི་
དང་  ཡང་ན་  ལག་ཁརེ་ཨེ་(A)གནང་མི་  ཡང་ན་  ཕམ་ག་ིལམ་སནོ་དང་བཅས་པའ་ི 
ལག་ཁརེ་(PG)  ཅིག་སདོ་མ་ི  ཡང་ན་  ཁ་ོལུ་གགོ་བརན་ག་ི  གནད་དོན་ཚུ་  བཏོག་
གཏང་དགཔོ་དང་  ཡང་ན་  བཟོ་བཅོས་འབད་དག་ོཔའ་ིབཀོད་རའི་ནང་  གསལ་བཀོད་
འབད་མི་དེ་གིས་  ཁ་ོལུ་ཁ་ེརུད་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་  མཐོ་གཏུགས་ཁམིས་ཞབི་ཚགོས་ས་ེལུ་
མཐོ་གཏུགས་འབད་ཆགོ
(༢) ནང་གསསེ་ དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་ མཐོ་གཏུགས་ཞ་ུདགཔོ་ ག་ཅི་ཡདོ་
རུང་  བཀོད་ར་བཏོན་པའ་ི  ཚསེ་གངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་  ཉནིམ་༣༠་གི་ནང་འཁདོ་ལུ་ 
ཞུ་དགཔོ་བཞནི་དུ་-
འདི་ཡང་མཐོ་ཏུགས་འབད་མི་གིས་ བ་སབས་མ་བདེ་བའི་ གནད་དོན་ཚ་ུལུ་བརནེ་ གངོ་ལུ་
གསལ་བཀོད་འབད་བའ་ི ཉནིམ་ ༣༠་ག་ིནང་འཁདོ་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་འབད་མ་ཚགུས་པའ་ི 
སརོ་ལས་ མཐོ་གཏུགས་ཁིམས་ཞིབ་ཚགོས་ས་ེལུ་ ཡདི་ཆསེ་ཀི་ གཞ་ིདོན་བངུ་པ་ཅིན་ མཐོ་
གཏུགས་འབད་ནི་ ཕིས་མི་གང་རུང་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཆོག
(༣)་  མཐོ་གཏུགས་ཁམིས་ཞབི་ཚོགས་ས་ེགིས་  དབང་འཛིན་གི་  བཀོད་ར་ལུ་དབེ་ཞབི་
འབད་དེ་   བཟོ་བཅོས་འབད་དགཔོ་དང་ ཡང་ན་གསོ་ཆདོ་ཆ་མེད་གཏང་དག་ོཔའ་ི  བཀོད་
ར་བིན་ཆོག།
(༤)  མཐོ་གཏུགས་ཁིམས་ཞབི་ཚགོས་སེ་གསི་  ལག་པར་དུ་མཐོ་གཏུགས་གང་རུང་དང་ 

༡༧༣



འབལེ་བའ་ིཟད་འག་ོཚུ་གི་སརོ་ལས་ བཀོད་ར་བནི་ཆགོ
དབེ་ཞིབ་ལག་ཁེར་གསལ་སནོ།
༡༡༠.(༡)  གགོ་བརན་དེ་མི་མང་ལུ་  སནོ་ནིའི་དོན་ལས་  མ་བསལ་བའ་ིཧ་ེམར་  དབང་
འཛནི་གསི་  གནང་མི་ངོ་རགས་ཀ་ི  འད་བཤསུ་ཅིག་ གགོ་བརན་ག་ིའད་བཤུས་རེའི་  སནོ་
བརདོ་ནང་ དམིགས་བསལ་ཐོག་ གསལ་སནོ་འབད་དགཔོ་བཞནི་དུ་  ངོ་རགས་འདི་ མི་
མང་ལུ་གགོ་བརན་ཚར་རེ་སནོམ་ད་ཚར་རེ་ གསལ་སནོ་འབད་དག།ོ
(༢)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོས་མཁ་ོདང་   མ་འཁིལ་བ་ཅིན་  གནོད་འགལེ་
ཨིནམ་ལས་  ཁིམས་འཆལ་ཡནི་པར་བརི་དག།ོ   ཁམིས་འདུན་གསི་  ཉེས་ལས་ཆེ་ཆུང་
དང་འཁལི་ རལ་ཡངོས་ལས་མའིི་  ཉནི་བསར་གི་ག་ཆ་ དམའ་ཤོས་ཐོག་ ཉནི་གངས་ལ་
བར་ཚུན་ག་ི ཉེས་ཆད་ཡང་བཀལ་ཆོག།
ཚོང་བསགས་དང་ མི་མང་གསལ་བསགས་མཁ་ོཆས།
༡༡༡.(༡) མི་མང་ལུ་སནོ་ནི་ཨིན་པའ་ི གོག་བརན་གང་རུང་ནང་ དབང་འཛནི་གསི་ ཆོག་
ཐམ་ལག་ཁརེ་ཅིག་  མ་གནང་ཚནུ་ཚདོ་   བར་རུད་གང་རུང་ཐོག་ལས་  སརི་བཏང་མི་
དམང་ལུ་  ཚོང་བསགས་འབད་མི་ཆགོ།   གགོ་བརན་ས་ོསོ་  ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་གསི་ 
གགོ་བརན་རེ་རའེི་ནང་ ཚངོ་བསགས་ཀི་རིགས་ཆ་མཉམ་ལུ་ འོས་ལན་ངོ་སརོ་ལག་ཁརེ་ག་ི
ངོ་རགས་  (ཕམ་ག་ིལམ་སནོ་(PG)དང་ ཡང་ན་ ཨེ(A)ཡང་ན་ཡ(ུU)ལ་སགོས་
པ)དམིགས་བསལ་ཐོག་ གསལ་སནོ་འབད་དག།ོ

༡༧༤



(༢)མི་ངོ་ཅིག་གསི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་  (༡)པའ་ི  དགངོས་དོན་ལས་འགལ་བའི་  ཚོང་
བསགས་དང་ ཡང་ན་ དམངས་དོན་གསལ་བསགས་འབད་མི་དེ་ གནོད་འགལེ་གི་ ཉསེ་
སནོ་ཨིནམ་ལས་ ཉསེ་ཕ་སནི་དགོ།
འད་བཤསུ་སདོ་དགཔོ།
༡༡༢.(༡) གོང་གསལ་ ནང་གསསེ་དོན་ཚན་ ༡༠༧་པའ་ི དགོངས་དོན་ལར་ གགོ་བརན་
གི་  ལག་ཁརེ་ཅིག་སདོ་ཡོད་པའི་  མི་གང་རུང་གིས་ དབང་འཛིན་ལས་ ལག་ཁེར་སདོ་དེ་ 
ཉིནམ་ ༦༠ ག་ིནང་འཁདོ་ལུ་ གགོ་བརན་ག་ིའད་བཤུས་ཅིག་ དབང་འཛིན་ལུ་ རིང་མེད་
སངོ་པར་སོད་དག།ོ
(༢)  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགངོས་དོན་ཚུ་ལུ་  མ་གནས་མི་དེ་  གནོད་འགལེ་
ཨིནམ་ལས་ ཁམིས་འཆལ་ཡིན་པར་བརི་དག།ོ ཉསེ་ཅན་འདི་ལུ་ གནོད་འགེལ་འབད་བའ་ི 
ཉིན་གངས་རེ་གི་དོན་ལུ་  རལ་ཡངོས་ལས་མིའ་ིཉིན་ལར་ག་ི  ག་ཆ་དམའ་ཤསོ་ཐོག་  ཉིན་
གགས་༡༠་ཚནུ་ག་ི ཉསེ་འཐུས་བཀལ་ཆོག།
དབང་འཛནི་གསི་ གགོ་བརན་སནོ་ནི་ལས་ མཚམས་འཇོག་འབད་བཞག་ནིའ་ིདབང་ཆ།
༡༡༣.(༡)  མི་མང་ལུ་སནོ་པའ་ིབསང་ཡདོ་མི་  གགོ་བརན་གང་རངུ་  འབེལ་ཡོད་ནང་
འཁདོ་ཀི་ས་གནས་ནང་ ཡང་ན་ རོང་ཁག་གང་རུང་ག་ི ཞ་ིབདེ་ བརན་གཞི་དང་ ཕན་བདེ་
ལུ་  གནོད་འཚེ་ཡོད་པའ་ིསརོ་ལས་  བཀདོ་ཚོགས་ལས་  ངོ་སོར་ག་ིགོས་འཆར་ཅིག་དང་ 
ཡང་ན་  མ་ིམང་ག་ིའཐུས་མི་གང་རུང་ལས་  ཉོགས་བཤད་ཅིག་འབོར་བའི་ཁར་  ཡང་ན་

༡༧༥



དབང་འཛནི་ལུ་  དོགས་སང་བངུ་པ་ཅིན་དབང་འཛིན་གིས་  གནད་དོན་ཚ་ུ  ཡགི་ཐོག་ལུ་
བཀོད་དེ་  འབེལ་ཡདོ་ས་གནས་དང་  ཡང་ན་  རོང་ཁག་ལུ་  གགོ་བརན་སནོ་ནིའི་ལས་ 
མཚམས་འཇོག་འབད་འག་ོཔའ་ི  དུས་ཡུན་གསལ་བཀོད་དང་བཅསཔ་འབད་  བཀོད་ར་
གཏང་ཆོག   འདི་ཡང་ འདི་བཟུམ་མའ་ིབཀོད་ར་འདི་ ཞ་ིབདེའ་ིགནས་སངས་ལུ་ སབས་
བདེ་མིན་ཡདོ་པའ་ི དུས་ཚོད་སབས་ལུ་རངམ་གཅིག་གཏང་ཆོག
(༢) ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ི དགངོས་དོན་ལར་ བཀོད་ར་བཏོན་མི་ གང་རུང་ནང་ 
གགོ་བརན་གི་མིང་ གསལ་བཀདོ་འབད་མི་འདི་ འབེལ་ཡདོ་ས་གནས་དང་ ཡང་ན་ རངོ་
ཁག་ནང་འཁདོ་ལུ་ ངོ་སརོ་མེད་པའ་ི གགོ་བརན་ག་ིགངས་ས་ུ བརི་འཇོག་འབད་དག།ོ
(༣)  ནང་གསེས་དོན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་  བཀོད་ར་ཅིག་བཏོན་མི་ལུ་མ་གནས་
པར་ སརི་བཏང་མི་མང་ལུ་ གོག་བརན་ སནོ་མ་ིདང་ ཡང་ན་སནོ་ནིའི་ནང་ལུ་ ཆ་རོགས་
འབད་མི་ ཡང་ན་ གགོ་བརན་སནོ་ནིའ་ིདོན་ལུ་ ཁ་ོག་ིས་ཁངོས་ལག་ལེན་ འཐབ་བཅུག་མི་
དེ་   དམངས་ཀ་ིསགི་ལམ་དང་  བདེ་འཇགས་དང་འགལ་བའི་  གནོད་འགེལ་ཉསེ་སནོ་
ཨིནམ་ལས་ ཉེས་པ་ཡང་ཕ་སནི་དགོ།
མཚམས་འཇོག་ག་ི རབ་འགལ་ལུ་ མཐོ་གཏུགས།
༡༡༤.(༡) མི་གང་རུང་ གངོ་གསལ་དོན་ཚན་ ༡༡༣་ པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་ བཀདོ་བར་
བཏོན་མི་ལུ་བརནེ་ ཁེ་རུད་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ མི་འདི་གསི་བཀོད་ར་ཐོབ་ས་ེ ཉནིམ་ ༣༠་ ག་ི
ནང་འཁདོ་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་ཁམིས་ཞབི་ཚོགས་ས་ེལུ་ མཐོ་གཏུགས་འབད་ཆགོ།

༡༧༦



(༢)  མཐོ་གཏུགས་ཁམིས་ཞབི་ཚོགས་ས་ེགིས་  བོན་པོ་གོས་ཆོད་ལུ་གནས་དགཔོ་དང་ 
བཟོ་བཅོས་འབད་དགོཔ་ ཡང་ན་ གསོ་ཆོད་ཆ་མེད་གཏང་པའི་ བཀོད་ར་ཅིག་བནི་དག།ོ
(༣) ད་རུང་ མཐོ་གཏུགས་ཁམིས་ཞབི་ཚོགས་ས་ེགིས་ མཐོ་གཏུགས་འབད་མི་དང་འབེལ་
བའ་ི ཟད་འགོ་ཐད་ བཀོད་ར་བིན་ཆོག།
འཁབ་སནོ་ལག་ལེན་གི་ མཚམས་འཛིན།
༡༡༥.(༡)  གལ་སདི་བོན་པ་ོགིས་  དབང་འཛནི་ལས་  ངོ་སརོ་གི་གསོ་འཆར་ཅིག་དང་ 
ཡང་ན་  མ་ིདམང་ཀི་འཐུས་མི་གང་རངུ་ལས་   ཉགོས་བཤད་ཅིག་འབོར་བ་དང་  ཡང་ན་
བོན་པ་ོལུ་  ཤེས་རགོས་བུང་མི་དང་འཁིལ་   འབགུ་ནང་འཁདོ་ལུ་  འཁབ་སནོ་གང་རུང་
སནོ་ཡདོཔ་དང་ ཡང་ན་ སནོ་ནི་ཨིན་མི་ གང་རུང་དེ་ཡང་ -
     (ཀ) འབགུ་ག་ིརང་བཙན་ སངུ་སབོ་ གཅིག་མཐུན་དང་ ཆགི་སལི་ལུ་གནོད་ཉནེ་
ཡོད་མི།
     (ཁ) རལ་ཡོངས་ཀ་ིཞ་ིབདེ་ བརན་གཞ་ི ཕན་བདེ་ལུ་གནོད་ཉེན་ཡདོ་མི།
     (ག) ཕིའ་ིརལ་ཁབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་འབེལ་ལུ་གནོད་ཉནེ་ཡདོ་མི།
     (ང) ཉེས་སདོ་ལུ་ ངན་བསལུ་འབད་ཉནེ་ཡོད་མི།
     (ཅ)  འགརུ་ཉནེ་ཡདོ་མི་ རལ་གཞངུ་ག་ིའབེལ་དོན་སོར་ ཡང་ན་ གཞངུ་འབལེ་

༡༧༧



འགན་ཁརུ་འཐབ་པའ་ིསབས་ལུ་ འབོར་བའ་ིགནས་ཚུལ་གསང་སོག།
     (ཆ) གཞན་ཚའིུ་ཐོབ་དབང་དང་ དལ་དབང་ཚུ་དང་ རབ་འགལ་ག་ི ཉནེ་ཁ་ཡོད་མི། 
བོན་པ་ོགསི་  ཡགི་ཐོག་གི་བཀདོ་ར་གནང་ཐོག་ལས་  འཁབ་སོན་དེ་   སནོ་མ་ཆོག་པའ་ི 
བཀག་དམ་འབད་ཆོག།
(༢) གོང་གསལ་ག་ིབཀོད་རའ་ིའད་ཅིག་ འཁབ་སནོ་འག་ོའདེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་དང་ ཡང་
ན་  འཁབ་རེད་སནོ་པའ་ིབསང་དང་  ཡང་ན་སནོ་ནི་ཨིན་པའ་ི  ས་ཁངོས་ཀ་ིཇོ་བདག་དང་ 
ཡང་ན་  བདག་བཟུང་འབད་མི་  ཡང་ན་  འཁབ་རེད་ནང་  འབལེ་གཏོགས་འབད་མི་དང་ 
ཡང་ན་  འབལེ་གཏོགས་འབད་ནི་ཨིན་པའ་ི  མི་གང་རུང་ལུ་སོད་དག།ོ  གལ་སིད་གོང་ལུ་
འཁདོ་མི་མི་ངོ་ཚུ་གསི་  བཀོད་ར་ལུ་  ངོས་ལེན་འབད་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་  བཀདོ་རའ་ི་འད་
ཅིག་ འཁབ་རེད་སནོ་བཞནི་དུ་ཡདོ་ས་དང་ ཡང་ན་སནོ་ནི་ཨིན་པའ་ི ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་སར་
བཞག་དག།ོ
བཀག་འཛནི་འབད་བའ་ི བཀོད་ར་ལུ་མ་གནས་པའ་ིཉསེ་ཆད།
༡༡༦.གོང་གསལ་དོན་ཚན་  ༡༡༥་  པའི་དགངོས་དོན་ལར་  ཁམིས་མཐུན་ག་ིབཀོད་རའ་ི 
འད་ཅིག་  མི་གང་རུང་ལུ་སདོ་ཡོདཔ་དང་   ཡང་ན་ཁ་ོལུ་བར་བསལུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ 
ཁ་ོགསི་ཤེས་བཞནི་དུ་ བཀོད་ར་ལུ་ཆ་གནས་མ་འབད་བར་ -
     (ཀ) བཀག་འཛིན་འབད་ཡོད་པའ་ི འཁབ་སནོ་དང་ ཡང་ན་ འདི་དང་ཆ་འད་བའ་ ི
བཀག་འཛནི་ཅན་གི་འཁབ་རེད་ གང་རུང་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་པ།

༡༧༨



     (ཁ) འདི་བཟུམ་མའ་ི འཁབ་རེད་སནོ་ནི་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་བ།
    (ག) འད་ིབཟུམ་མའི་འཁབ་རདེ་ སནོ་སར་མཇུག་མ་བས་ུཚུན་ཚོད་དང་ ཡང་ན་ ཆ་
ཤས་ཅིག་ ལདམོ་བལ་མི་འབད་སདོ་ཡོདཔ།
     (ང) འདི་བཟུམ་མའ་ིའཁབ་རེད་སོན་ནིའ་ིདོན་ལུ་  ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་ ཡང་ན་ 
ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་པའ་ི  ས་ཁངོས་གང་རུང་གི་ཇོ་བདག་དང་  ཡང་ན་  བདག་བཟུང་
འབད་མི་ ཡང་ན་ འཕལ་ག་ིདོན་ལུ་ དམ་འཛིན་འབད་མ་ིདེ།
     བཀག་འཛིན་འབད་བའ་ི བཀོད་ར་ལུ་མ་གནས་པའ་ ིཉསེ་རམི་དེ་
     (ཀ) ཉེས་ཕའམ།
     (ཁ) ཉེས་ཚབས་ཀི་ སབས་དོན་འཐོན་པའི་ཚེ་ དབ་ེརིམ་བཞི་པའི་ཉསེ་ཆེན་སནི་དགོ
བཀག་འཛནི་ག་ིབཀོད་ར་ལུ་མཐོ་གཏུགས།
༡༡༧.(༡) གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༡༡༥་ པའ་ི་དགངོས་དོན་ལར་ བཀོད་ར་ཅིག་བཏོན་མི་
ལུ་བརནེ་ མི་གང་རུང་ལུ་ ཁེ་རུད་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ མཐོ་གཏུགས་ཁམིས་ཞབི་ཚོགས་ས་ེལུ་ 
མཐོ་གཏུགས་འབད་ཆགོ།
(༢)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ི  ནང་འཁདོ་ཡདོ་པའ་ི  མཐོ་གཏུགས་འདི་  བཀག་
འཛནི་ག་ི བཀོད་ར་ཐོབ་པའ་ི ཚེས་གངས་ལས་འག་ོབཙུགས་ཏེ་ ཉིནམ་ ༡༥་འི་ནང་འཁདོ་

༡༧༩



ལུ་འབད་དག།ོ
(༣)  མཐོ་གཏུགས་ཁམིས་ཞབི་ཚོགས་ས་ེགིས་  བོན་པོ་གོས་ཆོད་ལུ་གནས་དགཔོ་དང་ 
བཟོ་བཅོས་འབད་དགོཔ་དང་  ཡང་ན་  གོས་ཆོད་ཆ་མེད་གཏང་པའ་ི  བཀོད་ར་ཅིག་བཏོན་
ཆོག
(༤)  ད་རུང་  མཐོ་གཏུགས་ཁིམས་ཞིབ་ཚགོས་ས་ེགསི་  མཐོ་གཏུགས་འབད་མི་དང་ 
འབལེ་བའ་ིཟད་འགོ་ཐད་ བཀདོ་ར་གནང་ཆགོ།
བར་དོན་ལེན་ནིའི་དབང་ཆ།
༡༡༨.(༡)  བོན་པ་ོགིས་འཁབ་རེད་  སོན་པའི་བསང་དང་  ཡང་ན་སནོ་ནི་ཨིན་པའ་ིསརོ་
ལས་ ཤསེ་རགོས་བུང་ནིའི་དོན་ལུ་ འཁབ་སནོ་བཟོ་མི་དང་ བཀོད་ཁབ་འབད་མི་ ཇོ་བདག་ 
རོམ་པ་པ་ོ  ཡང་ན་  འཁབ་རེད་ཕོགས་སགི་འབད་མི་  ཡང་ན་  འཁབ་རེད་སོན་མི་དང་ 
ཡང་ན་ སནོ་ནི་ཨིན་པའ་ི ས་ཁངོས་གང་རུང་ག་ི ཇོ་བདག་དང་ ཡང་ན་བདག་བཟུང་འབད་
མི་ལས་ བོན་པོ་དགསོ་མཁ་ོདང་འཁལི་ འདི་བཟུམ་མའ་ི གནས་ཚུལ་ལེན་ཆགོ།
(༢)  འདི་བཟུམ་མའ་ི  གནས་ཚུལ་ལེན་ནིའ་ིདོན་ལུ་  ཡགི་ཐོག་ལུ་ཞ་ུབ་བཀོད་ཐོག་ལས་ 
ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིནང་འཁོད་ཡདོ་པའ་ི མི་དང་ཡང་ན་ མི་ཚུ་ལུ་སོད་དག།ོ
(༣) གལ་སིད་མི་གང་རུང་ལུ་ གནས་ཚུལ་བིན་དག་ོཔའ་ི ཡགི་ཐོག་ལུ་ ཞ་ུབ་བཀོད་མི་དེ་
གིས་  ཤསེ་བཞནི་དུ་  དོན་ཅན་འབད་དང་  ཡང་ན་  འོས་ལན་གི་  ངོས་ལེན་མ་འབད་བར་ 

༡༨༠



གནས་ཚུལ་བིན་མ་བཏུབ་མི་དེ་  ཁིམས་འཆལ་གནོད་འགལེ་ག་ི  ཉསེ་སནོ་ཡིན་པར་བརི་
དགོ། འདི་གི་དོན་ལུ་ ཉེས་འགལེ་ཁིམས་དེབ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་མ་ི ཉེས་ཆད་
ཀི་ཁ་སངོ་ལུ་ ཁམིས་འདུན་གིས་ རལ་ཡངོས་ལས་མིའ་ི ཉནི་བསར་ག་ིག་ཆ་དམའ་ཤོས་
ཐོག་ ཉནི་གངས་ལ་བར་ཚུན་ག་ི ཉེས་འཐུས་ཐེབས་བཀལ་ཆགོ།
ས་ཁངོས་ནང་ འཛུལ་ནི་དང་ རད་འཚོལ་དབང་བཟུང་འབད་ནིའི་དབང་ཆ།
༡༡༩.(༡)  གལ་སིད་བོན་པ་ོལུ་  ས་ཁངོས་གང་རུང་ནང་  གོང་གསལ་དོན་ཚན་༡༡༥ 
པའ་་ིདགངོས་དོན་ལར་  བཀག་འཛིན་འབད་བའ་ི  འཁབ་སནོ་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་  སནོ་ནི་
གི་ལག་ལེན་འཐབ་པའ་ི དོགས་སང་བུང་པ་ཅིན་  ཁ་ོགསི་དབང་ཁབ་ཡདོ་པའ་ི ཚད་ལན་
ཁིམས་འདུན་གང་རུང་ཅིག་ལུ་  ཞ་ུཡགི་ཕལུ་ཐོག་ལས་  ཁིམས་སུང་འགག་པའ་ི  འག་ོ
དཔོན་ གང་རུང་ལུ་དགསོ་མཁ་ོདང་འཁིལ་ ཆ་རོགས་དང་བཅསཔ་འབད་ འདི་བཟུམ་མའ་ི 
ས་ཁངོས་ཚུ་ནང་འཛལུ་ཏེ་  རད་འཚོལ་འབད་ཆོག་པའ་ིགནང་བའ་ིབཀོད་ཁབ་ཅིག་ལེན་
དགོ།   དབང་ཚད་གནང་ཡདོ་པའ་ི  ཁིམས་སངུ་འགག་པའ་ིའག་ོདཔནོ་གིས་  ས་ཁངོས་
ནང་འཛུལ་ཏེ་ འཁབ་རེད་སནོ་མི་ནང་  འབེལ་གཏོགས་དང་ ཡང་ན་ ཆ་རོགས་འབད་མ་ི
གང་རུང་  དོ་དམ་འགོ་ལུ་  འཁདི་དགཔོ་མ་ཚད་  འཁབ་སནོ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་ 
ཡང་ན་ འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ ཅ་ཆས་ཚུ་ཆ་མཉམ་དབང་བཟུང་འབད་དག།ོ
(༢) བོན་པ་ོགིས་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་ དབང་བཟུང་འབད་མི་ 
ཅ་ཆས་གང་རུང་དང་ ཡང་ན་ ཅ་ཆས་ཆ་མཉམ་ འསོ་འབབ་དང་འཁལི་ བཤུལ་མེད་བཟོ་
ཆོག།

༡༨༡



འཁབ་སནོ་གི་དོན་ལུ་ གནང་བ།
༡༢༠.(༡) བོན་པ་ོལུ་ གཤམ་གསལ་ཚུའ་ི མཐའ་དོན་ལུ་ གལ་ཆེ་བར་མཐོང་པ་ཅིན:-
     (ཀ) འབགུ་གི་རང་བཙན་ སུང་སབོ་ གཅིག་མཐུན་དང་ ཆིག་སལི་ག་ིམཐའ་དོན་
ལུ།
     (ཁ) རལ་ཡོངས་ཞ་ིབདེ་ བརན་གཞ་ི ཕན་བདེའ་ིམཐའ་དོན་ལུ།
     (ག) ཕིའ་ིརལ་ཁབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་འབེལ་མཐའ་དོན་ལུ།
     (ང) ཉེས་སདོ་ལུ་ ངན་བསལུ་སནོ་འགགོ་འབད་ཐབས་ལུ།
    (ཅ) རལ་གཞུང་ག་ིའབལེ་དོན་སརོ་དང་ ཡང་ན་ གཞངུ་འབལེ་འགན་ཁརུ་ འཐབ་
པའ་ིསབས་ལུ་ འབོར་བའ་ི གནས་ཚུལ་གསང་སགོ་ལས་ སནོ་འགགོ་ལུ།
     (ཆ)  གཞན་ཚུའ་ིཐོབ་དབང་དང་ དལ་དབང་ཚུ་དང་ རབ་འགལ་གི་ཉནེ་ཁ་ལས་ 
ཉེན་སབོ་ལུ།
ནང་འཁདོ་ཀི་ས་གནས་གང་རུང་ཅིག་ནང་  སནོ་པའ་ིབསང་ཡོད་མི་དང་  ཡང་ན་  སནོ་ནི་
ཨིན་པའི་  འཁབ་སོན་ག་ིརིགས་ཆ་མཉམ་  དགསོ་དོན་འདི་ག་ིདོན་ལུ་  དབང་འཛིན་ལས་
གནང་བ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་རངམ་ཅིག་ སོན་ཆོགཔ་མ་ཚད་ གནད་དོན་དེ་གི་དོན་ལུ་  དབང་
འཛནི་གསི་ གསལ་བསགས་ཅིག་པར་བསནུ་འབད་དགོ།

༡༨༢



(༢)  འད་ིབཟུམ་མའི་གསལ་བསགས་ནང་  ཚེས་གངས་དང་  དུས་ཚོད་གསལ་བཀོད་
འབད་མི་ལས་ འཁབ་སོན་གང་རུང་ གསལ་བསགས་ཀི་ཁ་ཚིག་དང་འཁིལ་  ཡོད་ན་མ་
གཏོགས་  དེ་མིན་སནོ་མ་ིཆགོ།  འཁབ་རེད་སནོ་ནི་དང་  ཡང་ན་  ཧེ་མ་ལས་ཡདོ་པའ་ི་
འཁབ་སནོ་ཅིག་  མ་འངོས་པར་སནོ་ནི་ག་ི  མནོ་བསམ་ཡདོ་པའ་ི  འཁབ་རདེ་བཟོ་མི་དང་ 
བཀོད་ཁབ་འབད་མི་ ཡང་ན་ མི་གཞན་གང་རུང་གསི་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་་ིནང་
འཁདོ་ཡོད་པའ་ ི གནང་བ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་རངམ་ཅིག་ སོན་ཆོག།
འདི་བཟུམ་མའ་ིགནང་བའ་ིཆོག་ཐམ་ ཞ་ུནིའི་དོན་ལུ་ ཞ་ུཡིག་ཕུལ་ཐངས་འདི་  གནད་དོན་
འདི་ག་ིདོན་ལུ་  དབང་འཛིན་གསི་  བཟོ་ཡདོ་པའ་བིཅའ་ཡགི་ནང་  གསལ་བཀོད་འབད་
དགོ།
གནང་བ་གནང་མ་བཏུབ་མི་ལུ་མཐོ་གཏུགས།
༡༢༡.(༡)  གལ་སདི་ གངོ་གསལ་དོན་ཚན་ ༡༢༠་པའ་ི དགངོས་དོན་ལར་ གནང་བ་མ་
ཐོབ་མི་གང་རུང་ལུ་  དབང་འཛནི་ག་ི  གོས་ཆདོ་ལུ་བརནེ་  ཁ་ེརདུ་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་  མཐོ་
གཏུགས་ཁམིས་ཞབི་ ཚགོས་ས་ེལུ་ མཐོ་གཏུགས་འབད་ཆོག།
(༢)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་་ིནང་འཁདོ་ཡདོ་པའ་ི  མཐོ་གཏུགས་འདི་ཡང་  མཐོ་
གཏུགས་འབད་མི་གིས་ དབང་འཛིན་ག་གིསོ་ཆོད་ཐོབ་པའ་ི ཚེས་གངས་ལས་འག་ོབཙུགས་
ཏེ་ ཉིནམ་ ༡༥འ་ིནང་འཁདོ་ལུ་ འབད་དག།ོ
(༣)  མཐོ་གཏུགས་ཁིམས་ཞབི་ཚགོས་སེ་གསི་  འསོ་འབབ་དང་བསནུ་དབང་འཛིན་གི་ 

༡༨༣



གོས་ཆོད་ལུ་གནས་དགཔོ་དང་ བཟོ་བཅོས་འབད་དགཔོ་ ཡང་ན་ གསོ་ཆོད་ཆ་མེད་གཏང་
པའ་ི བཀདོ་ར་ཅིག་བཏོན་དག།ོ
(༤)  མཐོ་གཏུགས་ཁམིས་ཞབི་ཚོགས་ས་ེགིས་ མཐོ་གཏུགས་འབད་མི་དང་ འབེལ་བའ་ ི
ཟད་འགོ་ཐད་ བཀོད་ར་བཏོན་ཆོག
ལདམོ་ག་ིལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདེན་འབད་སའ་ི ས་ཁངོས་ཀ་ཆིོག་ཐམ།
༡༢༢.(༡)  དབང་འཛིན་ལས་ཆགོ་ཐམ་མ་ལེན་པར་  (ད་ལས་ཕར་ས་ོསནོ་ལས་རིམ་ག་ི
ཆོག་ཐམ་ཟེར་འཁདོ་ཡོད།)  སརི་བཏང་མི་མང་ག་ིདོན་ལུ་  ལདམ་ོདང་  ཡང་ན་  བགོད་
བོ་ལས་རིམ་ ག་ཅི་ཡང་ཨིན་རུང་ འགོ་འདེན་འཐབ་སའ་ི གཞི་རནེ་ཁང་ གཞ་ིབཙུགས་
དང་ རུན་སངོ་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག།
(༢)  སརི་བཏང་ག་ིནང་གསེས་  དོན་ཚན་(༡)པ་ལས་  མ་འགལ་བའ་ིཐོག་ལས་  ནང་
གསསེ་དོན་ཚན་གིས་ཁབ་པའ་ི གཞ་ིརནེ་ཁང་ཚ་ུག་ིགངས་སུ་  འཁབ་ཁང་དང་ག་ུགར་ས་ོ
སནོ་ཁང་ སན་ཆའི་ས་ོཁང་ ཤོ་རེད་ཁང་ དམངས་དོན་ས་ོཁང་ ཆང་ཁང་ཚ་ུནང་ དངོས་
མཐོང་དང་ ཡང་ན་ས་བཟུང་སན་ཆ་ མགནོ་སངོ་འབད་ས་ རང་མཐོང་གཟུགས་བརན་(བི་
ཌོ)/གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)གི་  རེདམོ་རེ་སར་  ས་ུརལ་འཁབ་སནོ་  མིག་འཕུལ་ག་ི
ལདམོ་ དུས་སོན་ སན་ཆའ་ིས་ོསནོ་ རེད་སནོ་ དགའ་སོན་  སད་བཤེད་འཛིང་ས་ རེད་
རིགས་ལས་རིམ་ རེད་འགན་ཁང་ཚ་ུག་ི མཐུན་རནེ་ཆ་ཚང་ ལན་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

༡༨༤



ཆོག་ཐམ་སོད་ནིའ་ིའགན་འཁརུ་དང་བ་སོ་ལམ་ལུགས།
༡༢༣.(༡)  གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༡༢༢་ པའ་་ིདགངོས་དོན་དང་འཁིལ་ ཆགོ་ཐམ་སདོ་ནི་
དེ་དབང་འཛིན་ག་ིའགན་ཁརུ་ཨིན།
(༢)གོང་གསལ་དོན་ཚན་  ༡༢༢  པའ་ིནང་འཁདོ་ཡདོ་པའ་ི  གཞ་ིརནེ་ཁང་ཅིག་  བདག་
དབང་འབད་མི་དང་ ཡང་ན་ འཆང་སདོ་དང་རུན་སངོ་ ཡང་ན་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ མནོ་
བསམ་ཡདོ་པའ་ིམི་  གང་རུང་གིས་  ཆོག་ཐམ་ཞ་ུནིའ་ིདོན་ལས་  དབང་འཛིན་ལུ་ཞ་ུཡིག་
ཕུལ་དགོ།
(༣) འདི་བཟུམ་མའ་ི ཆོག་ཐམ་ཞ་ུནིའ་ི ཞ་ུཡགི་ཕལུ་ཐངས་དང་ ག་འཐུས་གང་རུང་སདོ་
དགོ་རུང་ དབང་འཛིན་གིས་ བཅའ་ཡགི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ལར་ འབད་དག།ོ
(༤) ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་ ཆ་མཉམ་རང་དབང་འཛིན་གིས་ གནད་དོན་འདི་ག་ིདོན་ལུ་ བོན་པ་ོ
གིས་གནང་མི་  སིག་གཞ་ིདང་འཁལི་  བསན་རས་ལན་ཁག་དང་  གོས་བསནུ་གནང་ཐོག་
ལས་  བལ་ཞབི་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་  ཞུ་ཡགི་འབོར་ཏེ་  ཉིནམ་  ༣༠་  གི་ནང་འཁདོ་ལུ་ 
གོས་ཐག་ཆདོ་དག།ོ
(༥)  གལ་སིད་ཆོག་ཐམ་ཅིག་ གནང་ནིའི་དོན་ལུ་  ཞ་ུཡགི་ཕལུ་མ་ིགསི་ དགསོ་མཁ་ོཆ་
མཉམ་བསབུས་ཡདོཔ་མ་ཚད་ ཁོ་ལུ་ཆོག་ཐམ་གནང་མི་དེ་གསི་  མི་མང་ག་ིམཐའ་དོན་ལུ་ 
རབ་འགལ་མེད་པའ་ི  དབང་འཛིན་ལུ་  ཡིད་ཆེས་བངུ་པ་ཅིན་  འདི་དང་འཁིལ་  བཀོད་ར་
ཅིག་བཏོན་དགོ།

༡༨༥



འདི་ཡང་  དབང་འཛིན་གི་འཆར་སང་ལུ་  ཆོག་ཐམ་གནང་ཡདོ་མི་ལུ་  དམིགས་བསལ་ག་ི 
ཁ་ཚགི་དང་  བ་སོ་ལམ་ལུགས་  ཡང་ན་  ཁད་ཆོས་གང་རུང་  དགོས་མཁ་ོཡདོ་པ་ཅིན་ 
དབང་འཛནི་གསི་  འདི་ཚུ་ཆོག་ཐམ་ནང་  གསལ་བཀོད་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་  ཆོག་ཐམ་
འཆང་མི་དེ་གིས་  ཆགོ་ཐམ་ནང་  གསལ་བཀོད་འབད་མི་  ཁ་ཚིག་དང་  བ་སོ་ལམ་
ལུགས་ ཡང་ན་ ཁད་ཆསོ་ཚུ་ལུ་ དུས་ནམ་རང་ཨིན་རུང་ ཧལི་པརོ་གནས་དག།ོ
(༦) གལ་སདི་ དབང་འཛིན་ལུ་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་ (༥)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་ ཡདི་
ཆེས་མ་བུང་པ་ཅིན་  དེ་གིས་ཆགོ་ཐམ་ག་ིདོན་ལུ་  ཞ་ུཡིག་ཕུལ་མི་དེ་  ངོས་ལེན་འབད་མ་
ཚུགས་པའི་ བཀོད་ར་ཅིག་བཏོན་དགོ། ངོས་ལེན་འབད་མ་ཚགུས་པའ་ི བཀོད་ར་འདི་  ཞ་ུ
ཡིག་ཕུལ་མི་ལུ་  ག་དེ་མགགོས་མགགོས་འབད་  བར་ལན་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་  གནད་
དོན་ག་ཅིའི་ ཐད་ལས་འབད་རུང་ བཀོད་ར་བཏོན་པའི་ ཚསེ་གངས་ལས་ འག་ོབཙུགས་ཏེ་ 
ཉིནམ་ ༧་གི་ནང་འཁདོ་ལུ་ འབད་དག།ོ
(༧)  མི་གང་རུང་གིས་ ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ གངོ་གསལ་དོན་ཚན་ ༡༢༢་ པའི་ དགངོས་
དོན་གསི་ཁབ་པའི་ ས་ོབསོན་ཁང་དང་ ཡང་ན་ བགདོ་བོ་ལས་རིམ་གང་རུང་ མ་ིམང་ལུ་
སནོ་ནིའ་ིདོན་ལས་  གཞ་ིརནེ་ཁང་དང་  ས་གནས་ག་ཅི་རང་ཨིན་རངུ་  བདག་དབང་དང་
རུན་སོང་ ལག་ལེན་སདོ་ནི་  ཡང་ན་ ཤསེ་བཞནི་དུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་མི་དེ་ ཉསེ་པ་
ཡང་ཕ་ཡནི་པར་བརི་དགོ   ཁམིས་འདུན་གསི་ཉསེ་ལས་ཆེ་ཆུང་དང་འཁིལ་ རལ་ཡངོས་
ལས་མིའ་ི  ཉནི་ལར་ག་ིག་ཆ་  དམའ་ཤོག་ཐོག་  ཉནི་གངས་གཅིག་སངོ་ཚུན་གི་  ཉསེ་ཆད་
ཡང་བཀལ་ཆགོ།

༡༨༦



ག་འཐུས་བཀལ་ནིའ་ིདབང་ཆ།
༡༢༤.(༡) དབང་འཛིན་གསི་གགོ་བརན་ག་ི ངོ་སརོ་ལག་ཁརེ་ག་ིདོན་ལུ་ ཞ་ུཡིག་ཕུལ་མི་
གང་རུང་ལུ་  གནད་དོན་འདི་ག་ིདོན་ལུ་  བཅའ་ཡགི་ནང་  གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་
འཁལི་ འདི་བཟུམ་མའ་ིག་འཐུས་ལེན་ནི་ག་ི དབང་ཚད་ཡོད།
(༢) དབང་འཛནི་འདི་གིས་ བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ི དགངོས་དོན་དང་འཁིལ་ མི་གང་རུང་
ལུ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་  གཞན་སབུ་ཡོད་པའི་  ག་འཐུས་ཚུ་ཡང་  བཀལ་ཆོགཔ་མ་ཚད་ 
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་  བསབུས་ཡདོ་མི་ལུ་  འདི་བཟུམ་མའ་ིག་འཐུས་ཚུ་  སནོ་བིན་ཐོག་ 
ལེན་ནི་ག་ི དབང་ཚད་ཡོད།

ལེའུ་༧་པ།
དངོས་མེད་ཡངོས་འབེལ་གི་ གནད་དོན་དང་ འབེལ་བའ་ིདོན་ཚན།

གགོ་འཕུལ་གཞངུ་སངོ་དང་འབེལ་བའ་ིདོན་ཚན།
གགོ་འཕུལ་གཞངུ་སངོ་ག་ིདོན་ལུ་ ལན་ཁག་འདི་ འག་ོའཁདི་ལས་ས།ེ
༡༢༥(༡)  ལན་ཁག་འདི་  གགོ་འཕལུ་གཞངུ་སངོ་  ལག་ལེན་ག་དིོན་ལུ་  གལ་ཆེ་བའ་ི 
ཐབས་བུས་དང་ལན་པའི་ བཀོད་ར་ཚ་ུ བཟོ་ནིའི་འགོ་འཛིན་ཡིན།
(༢)  ལན་ཁག་གསི་  མི་ཁངུས་ཆ་མཉམ་ག་ིམཐའ་དོན་ལུ་  བཟོ་བཀོད་དང་དགསོ་མཁ་ོ

༡༨༧



གོང་འཕེལ་  དེང་དུས་བསརུ་བཅོས་སོད་ནི་  ལག་ལེན་བག་ོམཉམ་  དེ་ལས་གཞངུ་གི་བར་
དོན་  ཐོན་ཁངུས་དང་འབེལ་བའ་ི  གཞངུ་ག་ིངོ་ཚབ་ལེགས་བཅོས་ལག་ལེན་དོན་ལུ་  ནང་
འཁདོ་ངོ་ཚབ་ལས་ཁང་ གཙོ་ཅན་གཅིག་འབད་ འགན་ཁརུ་འབག་དགོ།  འདི་ག་ིདོན་ལུ་
ལན་ཁག་གསི་  གགོ་འཕུལ་གཞུང་ཡར་དག་གཏང་ནི་དང་  བར་དོན་དང་  བརདུ་འབེལ་
འཕལུ་རགི་ག་ི  ལག་ལེན་སངི་སིང་བཟོ་ནིའ་ིདོན་ལུ་  གཞངུ་གི་ངོ་ཚབ་  གཞན་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ དུས་རནུ་དུ་ གསོ་བསནུ་འབད་དགོ།
བོན་པོ་འགན་འཁརུ།
༡༢༦.(༡)  བོན་པ་ོགིས་མི་དམང་ལུ་  གཞངུ་གི་བར་དོན་དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཚུ་ 
ཐོབ་སདོ་བཟོ་ནི་དང་ཅིག་ཁར་  ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)  གཞ་ིརནེ་ག་ི  ཆིག་སལི་
ལམ་ལུགས་  འཛནི་སངོ་དང་  ཡར་དག་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་  གཞངུ་གི་ངོ་ཚབ་ཚུ་དང་ཅིག་
ཁར་ ལཱ་འབད་དག།ོ
(༢)  གཞངུ་ག་ིལས་ཁངུས་ཁག་ག་ི  ནང་འཁདོ་ལུ་   བརུད་འབེལ་ཚུ་  ཉནེ་སབོ་ཐོག་ 
བཞག་ཐབས་ལུ་(ནང་འཁདོ་གོག་འཕལུ་མངི་རགས་ཀི་དོན་ལུ་  )བོན་པ་ོགིས་  སདི་བསུ་
དང་ བ་སོ་ལམ་ལུགས་ དེ་ལས་ སངུ་སོབ་ཀ་གིཞ་ིར་ཚ་ུ གཞ་ིབཙུགས་འབད་དགོ
(༣)  བོན་པ་ོགསི་ གཞངུ་གི་འསོ་ལན་ལས་ཚབ་དང་ ལས་ཁངུས་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ གསོ་
བསནུ་ཐོག་ལས་ ཉནེ་འཚུབ་ག་སགི་དང་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་ རང་བཞིན་དང་ མི་གིས་བཟོ་
མི་རནེ་ངན་ཚུ་ འཛནི་སོང་འཐབ་ནིའ་ིདོན་ལུ་ བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་ འཕུལ་རིག་ལག་

༡༨༨



ལེན་ཡར་རས་བཏང་དག།ོ
(༤)  བོན་པ་ོགསི་  གཞུང་ག་ིའསོ་ལན་ལས་ཁངུས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་  གསོ་བསནུ་ཐོག་
ལས་ གངོ་འཕལེ་དང་ དགསོ་མཁ་ོ རུན་སངོ་ བག་ོབཀམ་ དེ་ལས་ ས་བཤད་བར་དོན་
ལམ་ལུགས་ཚ་ུག་ིདོན་ལུ་  ས་ིམཐུན་ལམ་ལུགས་ཚུ་  གངོ་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་  ལན་ཐབས་
འབད་དག།ོ
གགོ་འཕུལ་གཞངུ་སངོ་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་དོན་ལུ་  གཞངུ་ག་ིལས་ས་ེརེ་རེ་ག་ིའགན་
ཁརུ།
༡༢༧.གཞངུ་གི་ལས་ས་ེརེ་རེ་གསི་:
     (ཀ) ལེའུ་འདི་གི་དོན་ཚན་ ༡༢༥-༡༣༠་དང་འཁིལ་ བོན་པ་ོགསི་ གཞ་ིབཙུགས་
འབད་མི་  བར་དོན་ཐོན་ཁངུས་འཛནི་སངོ་ག་ིསདི་བསུ་དང་ལམ་སནོ་ཚུ་དང་  བོན་པ་ོགིས་
གསལ་བསགས་འབད་མ་ི བར་དོན་འཕུལ་རིག་གནས་ཚད་ཚུ་དང་འཁལི་དག།ོ
     (ཁ)  འད་ིབཟུམ་མའི་སདི་བསུ་དང་ ལམ་སནོ་གནས་ཚད་ཚ་ུ འབེལ་ཡདོ་ལས་
བེདཔ་ཆ་མཉམ་ལུ་ དེ་འཕལ་ལས་ བར་བརུད་འབད་དེ་ གནད་སིན་བཟོ་དག།ོ
     (ག)  མི་མང་ལུ་  གཞངུ་ག་ིབར་དོན་དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚུ་  སདོ་ནི་ག་ི 
ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་) གཞ་ིརནེ་ག་ིཆགི་བསལི་ལམ་ལུགས་ རུན་སོང་དང་ ཡར་
དག་གཏང་ནིའ་ིདོན་ལུ་ བོན་པ་ོགིས་ འབད་བརོན་སདེ་མི་ལུ་ རབ་སརོ་འབད་དགོ།

༡༨༩



     (ང)  གགོ་འཕུལ་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་གསི་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་མཇུག་བསུ་ 
ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བདག་སངོ་ག་ིབ་སོ་ལམ་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ དགསོ་མཁ་ོ
འབ་ིཤགོ་ཚུ་ ག་ཏེ་འསོ་ལན་ཡདོ་ས་ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ།
      (ཅ) གགོ་འཕུལ་གཞངུ་སངོ་དེ་ དབང་པ་ོསནོ་ཅན་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཐོབ་སདོ་བཟོ་དག།ོ
     (ཆ) སིད་བསུདང་ལས་རིམ་ཚུ་ག་ིགངོ་འཕལེ་ལག་ལེན་ནང་ མི་མང་གསི་འབེལ་
གཏོགས་  འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་  བར་དོན་འཕལུ་རིག་ལག་ལེན་ག་ི  ལས་དོན་ཚ་ུལུ་
གོགས་རམ་འབད་དགོ།
     (ཇ)  གགོ་འཕུལ་བརུད་འབེལ་(གགོ་འཕུལ་མིང་རགས་བརིས་ཏེ་)ཆ་མཉམ་གི་
ལག་ལེན་དང་ ཆ་གནས་ཀ་ཐིབས་ལམ་ཚུ་ ལེའ་ུའདི་ག་ིདོན་ཚན་ ༡༢༥-༡༣༠ དང་འཁལི་
ཏེ་  བོན་པ་ོགསི་གནང་མ་ི  སིད་བུས་དང་ བ་བའི་གནད་སདོ་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ རསེ་མཐུན་
བཟོ་དགོ།
     (ཉ)  གཞངུ་གི་བར་དོན་  ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་  ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)དང་ 
ཐབས་ལམ་གཞན་ག་ཐིོག་ལས་ མི་མང་ལུ་ ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དང་ ཐོབ་སདོ་ཡོདཔ་བཟོ་
ནི་ག་ི དམིགས་གཏད་ཡདོ་མི་ཚུ་ གཏན་འབབེས་བཟོ་ནི་དང་ འདི་བཟུམ་མའི་ བར་དོན་ཚུ་ 
འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའ་ིདོན་ལུ་ གཙོ་རིམ་དང་ ལས་འཆར་ཚ་ུབརམ་ནི།
     (ཏ) མི་མང་གསི་ སདོ་ཚུགས་མི་ གཞངུ་ག་ིཡོངས་འབལེ་ས་ཁངོས་ནང་ གསལ་
བསགས་འབད་ནི་ག་ི  བར་དོན་ཆ་མཉམ་གི་གངས་ས་ུ  མི་མང་ག་ིཞབས་ཏོག་མཁ་ོསདོ་ཀ་ི

༡༩༠



དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ཀ་ི སིད་བུས་བཅའ་ཡིག་དང་ བ་སོ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཚདུ་དགཔོ་དང་།
     (ཐ) གགོ་འཕུལ་གཞངུ་སངོ་ག་ིལས་རིམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ད་ རང་ག་ིབར་དོན་
གི་  སརེ་དབང་སངུ་སབོ་ཀ་ིདོན་ལུ་   སརེ་དབང་ག་ི  ཕན་གནོད་དཔད་ཞབི་འབད་ནི་ཚ་ུ
བརིས་ཏེ་  འསོ་ལན་གི་ཚད་འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་  འསོ་འབབ་དང་ལན་པའ་ིངོས་ལེན་ཚུ་
འབད་དག།ོ
མི་མང་གཞངུ་ག་ི ཡངོས་འབལེ་ས་ཁངོས་ཚུ་ག་ི དབང་ཁབ་ཁ་བང་ཕོགས་སབེ།
༡༢༨.བོན་པ་ོདང་ གཞངུ་ག་ིལས་ཁངུས་ཆ་མཉམ་གིས་ མི་མང་གཞངུ་ག་ིཡོངས་འབལེ་ས་
ཁངོས་ཚུ་ག་ི མི་མང་ག་ི དབང་ཁབ་ཁ་བང་ཕོགས་དེབ་ཅིག་བཟོ་ས་ེ ཁ་བང་ཕོགས་དེབ་དེ་ 
གཞངུ་གི་བརུད་ལམ་དང་  སལེ་མཐུད་བཟོ་ཞིནམ་ལས་  ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)
ཐོག་ལུ་ བསལ་དག།ོ
ཁིམས་ཀི་བར་དོན་དང་  ཁམིས་འདུན་ག་ི  བ་བའ་ིགནད་སདོ་དོན་ལུ་  ཡོངས་འབལེ་ས་
ཁངོས།
༡༢༩.འབགུ་གི་ཆེ་མཐོ་ཁམིས་འདུན་ ཡང་ན་ མངོན་མཐོ་ཁིམས་འདུན་གིས་:
     (ཀ) རལ་ཁབ་ཀི་ སངུ་སབོ་གནད་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་ ཁམིས་ཁང་ག་ི ས་གནས་
དང་བཅའ་ཡིག་ཚ་ུག་ི བར་དོན་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ཡངོས་འབེལ་ས་ཁངོས་ཅིག་ གཞ་ི
བཙུགས་འབད་ནི་དང་ ཁིམས་འདུན་ག་ི བར་དོན་གསལ་བཀོད་ཐོབ་སོད་འབད་ནི་དང་།

༡༩༡



     (ཁ) གགོ་འཕུལ་ཐོག་ལས་ བརུད་ལམ་དང་ ཁམིས་འདུན་གི་བར་དོན་ ཐོབ་སདོ་
འབད་མི་ཚུ་  འསོ་ལན་ཆ་གནས་ཡདོ་པ་ཅིན་  ཡགི་ཆ་ཚུ་བཟོ་ནི་དང་  དེ་ཡང་  ཉ་ེབར་མཁོ་
བའ་ི རང་དབང་སུང་སབོ་མཁ་ོགལ་ཚུ་ སམེས་ཁར་བཞག་དགཔོ་ཨིན།   དེ་འབདཝ་ད་ 
ཁིམས་འདུན་རེ་རེ་གསི་  གསལ་འཁདོ་འབད་མི་  ཁ་ཚིག་ལམ་ལུགས་དང་འཁིལཝ་ད་ 
འདི་བཟུམ་མའ་ི དགསོ་མཁ་ོཚུ་ལུ་ ཆ་གནས་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ བར་བསལུ་ཅིག་  བོན་
པོ་ལུ་གཏང་ཆོག།
འོས་ལན་ལས་བེད་པའ་ི མཁ་ོགལ།
༡༣༠. བོན་པ་ོགིས་ རལ་གཞངུ་ཞ་ིགཡགོ་ལན་ཚགོས་དང་ གསོ་བསནུ་ཐོག་ལས:

     (ཀ) གཞངུ་གི་བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་དང་ ཐོན་ཁུངས་འཛནི་སངོ་
དང་འབེལ་བའ་ི ཉ་ེབར་མཁ་ོབའི་ ལས་བེད་པའ་ིདགོས་མཁ་ོཚ་ུ བརག་ཞབི་འབད་དགོ
     (ཁ)  འད་ིབཟུམ་མའི་དགསོ་མཁ་ོདང་འབེལ་བའ་ི གཏན་འབེབས་སབོ་ཚན་དང་ 
སངོ་བརར་ལམ་ལུགས་ གལ་གནད་ཚུ་ གངོ་འཕེལ་བཏང་ནི་ལུ་ བལ་དགོཔ་མ་ཚད།
     (ག) འད་ིབཟུམ་མའི་དགསོ་མཁ་ོཚུ་ འསོ་ལན་ཐོག་སདོ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ།

༡༩༢



གགོ་འཕུལ་ཚོང་ལས་དང་ འབལེ་བའ་ིདོན་ཚན།
ལག་ལེན་ཁབ་ཚད།
༡༣༡.ལེའུ་འདི་ག་ིདོན་ཚན་  ༡༣༡-༡༤༤་  གིས་  ཚངོ་འབལེ་ལས་སའ་ི  གནད་དོན་ནང་ 
ལག་ལེན་འཐབ་པའི་བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕིན་ཡགི་ག་ིབར་དོན་གང་རུང་ལུ་ཁབ་ཨིན།
གན་ཡགི་གསི་བསརུ་བཅོས།
༡༣༢.(༡) ར་ཕན་ག་ིབར་ན་ བར་དོན་སལེ་ནི་དང་ གཏོང་ལེན་འབད་ནི་ བཞག་ནི་ ཡང་
ན་བར་བསུས་དཔད་གཞིའ་ི  འཕིན་ཡིག་རིམ་བསརུ་འབད་དགཔོ་ཚུ་ནང་  བསརུ་བཅོས་
འབད་མ་ཆོག་པའ་ི གནད་དོན་གཞན་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་དོན་ཚན་༡༤༠་ པ་ལས་ 
༡༤༤་ཚནུ་ག་ིདགོངས་དོན་ཚུ་ གན་ཡིག་གིས་ བསརུ་བཅོས་འབད་ཆོག།
(༢)  དོན་ཚན་  ༡༣༣ པ་ལས་  ༡༣༩ ཚུན་གི་དགངོས་དོན་ལར་  ཁིམས་ཀི་རིང་ལུགས་ 
གང་རུང་ནང་  གན་ཡགི་གསི་  བསརུ་བཅོས་འབད་དགཔོ་ཐོན་པའ་ི  དབང་ཆ་གང་རུང་ལུ་ 
ནང་གསསེ་དོན་ཚན་ (༡)པ་གསི་ མི་གནོད།
བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་ལུ་ ཁིམས་ཀི་ངོས་འཛིན།
༡༣༣.  བར་དོན་ཚུ་ བར་བསུས་དཔད་གཞིའ་ི འཕིན་ཡིག་ཐོག་ཡདོ་པའ་ི རུ་མཚན་རངམ་
གཅིག་ལུ་བརནེ་ཏེ་ བར་དོན་ཚུ་ ངོས་འཛནི་མེདཔ་དང་ ཆ་གནས་མེདཔ་ ཡང་ན་ལག་ལེན་

༡༩༣



འཐབ་མ་ཆོག་པའ་ི གངས་སུ་བརི་མི་ཆོག།
རབ་རནེ་ངོ་སརོ་གིས་མཉམ་སབེ།
༡༣༤.  ཁིམས་ཀི་ངོས་འཛིན་དོན་ལུ་  བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིནང་  མ་ཚདུ་པ་དང་  བར་
བསསུ་དཔད་གཞའི་ིནང་ཡོད་ཟེར་ བརོད་པའི་རུ་མཚན་རངམ་ཅིག་ལུ་བརནེ་ཏེ་ བར་དོན་དེ་
ལུ་ ཁིམས་ཀི་ངོས་འཛིན་མེད་པ་དང་  ཆ་གནས་མེད་པ་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཆགོ་
པའ་ིགངས་སུ་བརི་མི་ཆོག།
ཡིག་ཐོག།
༡༣༥་(༡)  འབགུ་ག་ིཁམིས་གང་རུང་ནང་ ཡགི་ཐོག་ལུ་ བར་དོན་གི་དགོས་མཁ་ོཡདོ་མི་
དེ་  ལོག་ས་ེལག་ལེན་འཐབ་ནིའ་ིདོན་ལུ་  ཐོབ་སདོ་འབད་ཚགུས་པ་ཅིན་  བར་བསསུ་དཔད་
གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་གསི་འབད་དགོས་མཁ་ོབསུབ་ཚུགས།
(༢)   ཡིག་ཐོག་ལུ་མེད་པའ་ི བར་དོན་ཚུ་ག་ིདོན་ལུ་ དགོས་མཁ་ོཚ་ུཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ཚང་
དགོཔ་དང་  ཡང་ན་ཁམིས་ནང་  དེ་འབད་རང་བཀོད་ཡོད་རུང་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་
(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་ཚུ་གསི་ཁབ་ཨིན།
མིང་རགས།
༡༣༦(༡)  འབགུ་གི་ཁམིས་གང་རུང་དང་འཁལིཝ་ད་ མ་ིཅིག་ག་ིམིང་རགས་དགསོ་མཁ་ོ

༡༩༤



ཡོད་མི་དེ་  བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕིན་ཡགི་ཅིག་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལས་བསབུ་དག།ོ 
དེ་ཡང་:
     (ཀ)   མི་དེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་ནང་ 
བར་དོན་བཀདོ་མི་དེ་ལུ་  མི་དེ་གསི་གནང་བ་སདོ་པའ་ིབར་མཚནོ་སནོ་ནི་ལུ་ལག་ལེན་ག་ི
ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་ཅིན།
     (ཁ)  རུན་སེལ་དང་ ཡང་ན་ བརུད་འབེལ་འབད་མི་ བར་བསུས་དཔད་གཞིའ་ི
དོན་ལུ་  ལག་ལེན་འཐབ་མི་  ཐབས་ལམ་དེ་  འབལེ་ཡདོ་གན་ཡིག་གང་རུང་བརིས་ཏེ་ 
གནས་སངས་ཆ་མཉམ་ག་ིནང་ བོ་གཏད་ཚུགསཔ་དང་ འསོ་ལན་ཐོག་ཡདོ་པ་ ཡང་ན་།
     (ག)  གགོ་འཕུལ་མིང་རགས་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ བིན་ཏེ་ཡདོ་པ་ཅིན།
(༢)  མིང་རགས་མེད་པའི་དོན་ལུ་ དགསོ་མཁ་ོཚུ་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ཚང་དགཔོ་དང་ ཡང་ན་ 
ཁིམས་ནང་  དེ་འབད་རང་བཀོད་ཡདོ་རངུ་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགངོས་དོན་ཚུ་
གིས་ཁབ་ཨིན།
ངོ་མ།
༡༣༧(༡)  འབགུ་ག་ིཁམིས་གང་རུང་དང་འཁིལཝ་ད་  ངོ་མའི་ཐོག་ལུ་  བར་བརུད་ཞ་ུ
བའམ་  ཡང་ན་བཞག་ནི་ག་ིདགོས་མཁ་ོཚ་ུ  བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕིན་ཡགི་ཅིག་གསི་
སབུ་དགོཔ་འདི་ཡང་:

༡༩༥



     (ཀ)  བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་དང་ ཡང་ན་ དེ་མིན་གཞན་གི་ཐོག་ལུ་ 
འག་ོཐོག་ཐོབ་པའི་བསང་ལས་  བར་དོན་གི་ཆིག་བསལི་བཟུམ་ཅིག་འབད་བོ་གཏད་ཁས་
ལེན་ཡདོཔ།
     (ཁ)  བར་དོན་གསལ་ཞ་ུའབད་དགཔོ་ཚ་ུ གསལ་བཤད་འབད་དགོ་མི་  མི་ངོ་ལུ་ 
བར་དོན་སདོ་ཚགུསཔ་དང་  ལག་ཚགུསཔ་  ཡང་ན་  དེ་ལུ་འགེམས་སནོ་འབད་ཚུགསཔ་
ཅིག་དག།ོ
(༢)  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པ་གིས་  དེ་ནང་དགསོ་མཁ་ོཡོད་མི་ཚ་ུ  འགན་འཁ་ིདང་
འཁལི་ཏེ་ ཡདོཔ་མེདཔ་དང་ ཡང་ན་ བར་དོན་ཚུ་ གནས་ཚད་ངོ་མའ་ིཐོག་གསལ་སནོ་དང་ 
གསགོ་མ་བཞག་མིའི་དོན་ལུ་  ཁིམས་ཀསི་  ཉསེ་སདོ་ཀི་སནི་འབས་  བཀོད་མ་བཀདོ་ལུ་
ཁབ།
(༣) ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པ་(ཀ་)པའ་ིདོན་ལུ་:
    (ཀ)  ཆིག་བསལི་བརག་ཞབི་ཀི་ཁད་ཆོས་དོན་ལུ་  ཨ་རག་རང་བརུད་འབལེ་དང་
གསགོ་འཇོག་བཞག་ནི་  འགམེས་སནོ་འབད་བའ་ིསབས་  ཆ་འཇོག་དང་བསརུ་བཅོས་གང་
རུང་མ་བརིས་བར་ བར་དོན་ཆ་ཚང་དང་བསརུ་བཅོས་མེདཔ་འབད་དགོ།
    (ཁ) བོ་གཏད་ཀ་ིགནས་ཚད་དགསོ་མཁ་ོཚུ་ བར་བརུད་ཐོབ་ཐབས་དང་ འབལེ་ཡདོ་
གནད་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་དོན་ལུ་ བརག་ཞབི་འབད་དགོ།

༡༩༦



བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་ངོས་ལེན་འསོ་ལན་དང་བདེན་ཁངུས།
༡༣༨(༡)   ཁིམས་ཀི་རོད་བཤེར་གང་རུང་ནང་  བདེན་ཁངུས་ས་ུབཀོད་མི་  བར་བསསུ་
དཔད་གཞིའ་ིའཕནི་ཡགི་ཚ་ུ  བདེན་ཁངུས་ཀ་ིསབུ་བདེ་ཁམིས་ཀསི་ཁབ་ཚད་  ག་ཅི་གིས་
ཡང་ ཆ་གནས་མེདཔ་མི་བཟོ། དེ་ཡང་:
     (ཀ)  བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་ཨིན་ཟེར་བའ་ི རུ་མཚན་རངམ་གཅིག་
ལུ་ ཡང་ན་།
     (ཁ)  མི་ཅིག་གིས་ ངོ་མའི་ཐོག་ལུ་མིན་པར་ གནད་དོན་ཚུ་ག་ིཐོག་ལུ་  བདེན་
ཁངུས་ཡང་དག་བཀལ་བ་ཅིན་ འསོ་འབབ་དང་ལན་པའ་ིཆ་གནས་འབད་དག།ོ
(༢)   ཡིག་འཕནི་ཅིག་ག་ིཐོག་ལུ་ བར་དོན་བནི་མི་དེ་ལུ་ བདེན་ཁངུས་བཞག་དགོ། ཡགི་
འཕནི་ཅིག་ག་ིབདེན་ཁངུས་བརག་ཞབི་ནང་  ཡིག་འཕནི་ག་ིཐོབ་ཁངུས་དང་  གསོག་འཇོག་ 
ཡང་ན་  བརདུ་འབེལ་འབད་འབདཝ་  བར་དོན་ག་ིཆིག་བསལི་བོ་གཏད་ངོ་མ་ངོས་འཛནི་
འབད་ནི་ དེ་ལས་ འབལེ་ཡདོ་གནད་དོན་གཞན་གང་རུང་ཚ་ུལུ་བརག་ཞབི་འབད་དག།ོ
བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་གི་འཛིན་བཞག།
༡༣༩(༡) འབགུ་ག་ིཁམིས་གང་རུང་ནང་ ཡགི་ཆ་དང་ གནས་ཐོ་དང་ ཡང་ན་བར་དོན་ཚུ་ 
འཛནི་བཞག་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁ་ོརེ་འཐོན་པ་ཅིན་  བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་
ཡིག་  འཛིན་བཞག་འབད་བཞག་མི་ཚུ་གསི་བཏུབ་ཨིན་རུང་  གཤམ་འཁདོ་བ་སོ་འགན་

༡༩༧



ཚིག་ཚ་ུལུ་ ངོས་ལེན་ག་ིའབརོ་འཛནི་འབུང་དགཔོ་འདི་ཡང་:
     (ཀ)  དེ་ནང་འཁདོ་མི་བར་དོན་ཚ་ུ ཤུལ་ལས་འབལེ་གཏུགས་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་བཏུབ་ཅིག་དག།ོ
     (ཁ) ཡིག་འཕནི་ཚ་ུཐོབ་ཐབས་འབད་བའ་ིགཞ་ིརནེ་དང་ བཏང་བ་དང་ ཡང་ན་ཐོབ་
པ་ ཡང་ན་བར་དོན་ཐོབ་ཐབས་དང་བཏང་བའམ་ ཡང་ན་ཐོབ་པའ་ིངེས་ཏིག་གསལ་སནོ་
གི་ འགམེས་སནོ་ལམ་ལུགས་ཅིག་ནང འཛིན་བཞག་འབད་དག།ོ
     (ག)  དེ་བཟུམ་མའི་བར་དོན་གང་རུང་བཞག་མི་གིས་ བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ི
འཕནི་ཡགི་ག་ིའབངུ་ཁངུས་དང་ དབེ་བ་དང་ འཕནི་ཡགི་དེ་ གཏོང་ལེན་འབད་བའི་ ཚེས་
གངས་དང་དུས་ཚདོ་ཚ་ུ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་བུང་ཚུགསཔ་འབད་དག།ོ
(༢)   ཡིག་ཆ་དང་  གནས་ཐོ་དང་  བར་དོན་ཚ་ུའཛིན་བཞག་འབད་ནི་ག་ིའགན་འཁ་ིདེ་ 
ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་ཨིན་རུང་ འཕིན་ཡགི་གཏང་ནི་དང་ ཡང་
ན་ འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་གི་ བར་དོན་གང་རུང་ལུ་འབེལ་བ་མི་འབད།
(༣)  མི་ངོ་ཅིག་གསི་  མི་གཞན་གང་རུང་ཅིག་ག་ི  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཚུ་  ལག་ལེན་
འཐབ་ཐོག་ལས་  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགསོ་མཁ་ོཚུ་སབུ་ཆོག།  འདི་འབདཝ་ད་ 
ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)(ཀ)(ཁ)དང་(ག)པའ་ིནང་ཚུད་དེ་ཡདོ་མི་  ཁ་ཚིག་ཚ་ུདང་
འཁལི་དགོ།

༡༩༨



གན་ཡགི་བཟོ་ནི་དང་ཆ་གནས།
༡༤༠.  གན་ཡིག་བཟོ་ནི་ག་ིགནད་དོན་ནང་ ར་ཕན་ཚུ་གིས་ཁ་བཟེད་ཡདོ་པ་དང་ ཡང་ན་ 
ཁིམས་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་ དགོས་མཁ་ོཡདོ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ཅ་ཆས་མཁ་ོ སདོ་དང་ 
གོང་ཚད་ དེ་ལས་གངོ་ཚད་ངོས་ལེན་འབད་དགཔོ་ཚུ་ བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་
ཐོག་ལས་  གསལ་བཤད་འབད་ཆགོ།  གན་ཡགི་བཟོ་ནིའ་ིནང་  བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ི
འཕནི་ཡགི་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའ་ི  གན་ཡགི་དེ་  བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་
ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་པའི་  གནད་དོན་རངམ་ཅིག་ལུ་བརནེ་  ཆ་གནས་དང་བསར་སོད་ཀི་
གནས་ཚད་ལས་མི་འགལ།
བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་ལུ་ར་ཕན་ཚ་ུགསི་ངོས་འཛིན།
༡༤༡.  བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་བཏང་མི་ངོ་མ་དང་  བཏང་སའ་ིབར་ན་ག་ི
དམིགས་དོན་དང་  ཡང་ན་ངག་བརོད་  གཞན་ག་ིགསལ་བསགས་འབད་ནི་དེ་  ཁིམས་ཀི་
ཕན་གནོད་དང་ཆ་གནས་ ཡང་ན་ནུས་ལན་བཟོ་ནི་ག་ི  བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་
ནང་ག་ི གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ཆ་གནས་འབད་དག།ོ
བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་གི་འབུང་ཁངུས།
༡༤༢(༡)  བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་གཏང་མི་དེ་  མི་ངོམ་ཅིག་གསི་བཏང་ཡདོ་
མི་ཅིག་དག།ོ

༡༩༩



(༢)  གལ་སིད་  བར་བསསུ་དཔད་གཞིའ་ིའཕནི་ཡིག་ཅིག་བཏང་ཡདོ་པ་ཅིན་  གཏང་མི་
དང་ཐོབ་མི་གི་བར་ནིའ་ི བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་དེ་ གཏང་མི་ངོ་མ་གསི་བཏང་
ཡོདཔ་འབད་ཆ་གནས་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་:
     (ཀ) བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་འདི་ག་ིདོན་ལུ་ གཏང་མི་ངོ་མའ་ིཁ་ཐུག་
ལས་ གཏང་ནི་ག་ིདབང་ཚད་ཡོད་པའ་ིམི་ཅིག་གསི་བཏང་ཡདོ་པ་ཅིན།
     (ཁ) གཏང་མི་ངོ་མ་གི་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ སེམས་ཁམས་བརན་བརན་མེད་པ་དང་ 
དབང་པོ་ལུ་སནོ་ཞགུས་མི་ལུ་བརནེ་  ལོགས་གབུ་མེད་པའ་ིགནད་དོན་ལུ་བརནེ་ཏེ་  གནས་
སབས་དང་  ཡང་ན་  གཏན་འཇགས་ཐོག་  དབང་ཚད་མ་སདོ་ཚུན་ཚོད་  གཏང་མི་ངོ་མའ་ི
ཤེས་གསལ་དང་མོས་མཐུན་ཐོག་ལས་ བཏང་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡང་ན།
     (ག) བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་གཏང་མ་ིངོ་མ་དང་ ཡང་ན་དེའ་ིངོ་ཚབ་
ཀིས་ལས་རིམ་བཟོ་ཡོད་མི་  བར་དོན་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་དང་  ཡང་ན་རང་འགུལ་ཐོག་ 
ལག་ལེན་གི་དོན་ལུ་གཏང་མི་ངོ་མའ་ི ཤསེ་གསལ་དང་མོས་མཐུན་ཐོག་ལས་གཏང་ཡདོ་པ་
ཅིན།
(༣) བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་གཏང་མི་ངོ་མ་དང་ ཐོབ་མི་ག་ིབར་ན་ལུ་ ཐོབ་མི་
དེ་གསི་  གཏང་མི་ངོ་མའ་ིབར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་ཅིག་ལུ་  བརི་འཇོག་འབད་
དགོ་པའི་ཁར་ དེ་གི་ཚོད་དཔག་དང་བསནུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཆོགཔ་དེ་ཡང་།
     (ཀ)  དགོངས་དོན་འདི་དང་འཁིལ་ཏེ་  གཏང་མི་ངོ་མའ་ིབར་བསསུ་དཔད་གཞིའ་ི

༢༠༠



འཕནི་ཡགི་དེ་ བརན་བརན་ཤསེ་དགོ་པ་ཅིན་ ཐོབ་མ་ིདེ་གིས་ གཏང་མི་ངོ་མ་གིས་ཁ་བཟེད་
ཡོད་པའི་ བ་བའི་གནད་སདོ་དང་འཁལི་དགཔོ་ཨིནམ་ད། ཡང་ན་
     (ཁ) ཐོབ་མི་གསི་ ཐོབ་ས་ེཡདོ་མི་བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་དེ་ལུ་བརནེ་
ཏེ་  འཕནི་ཡགི་གཏང་མི་ངོ་མ་དང་  ཡང་ན་དེ་ག་ིངོ་ཚབ་གང་རུང་དང་གཅིག་ཁར་  འབེལ་
བ་ཡོད་པའི་མི་ཅིག་གིས་  བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་ཚུ་  ཁ་ོར་ལུ་བདག་དབང་
ཡོདཔ་བཟུམ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་  འཕིན་ཡིག་གཏང་མི་གིས་  ལག་ལེན་འཐབ་སལོ་
ཡོད་མི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཐོབ་སདོ་འབད་ཚུགསཔ་བངུ་པ་ཅིན་ཆ་གནས་འབད་ཆོག
(༤) ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༣)པ་གིས་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཚ་ུལུ་མི་ཁབ།
     (ཀ)  འཕནི་ཡགི་ཐོབ་མ་ིལུ་ འཕིན་ཡགི་དེ་གཏང་མི་ངོ་མ་ལས་ གཏང་བའ་ིབར་
བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕིན་ཡགི་ངོ་མ་མེན་པའི་  བར་བསལུ་ཐོབ་པའི་སབས་  ཐོབ་མི་ལུ་
ཡང་ བརག་དཔད་ཀ་ིདུས་ཚདོ་འསོ་ལན་ཡདོ་པའ་ིསབས་ ཡང་ན།
    (ཁ)ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༣)(ཁ)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར ནམ་རང་འབད་རངུ་ ཐོབ་
མི་དེ་ག་ི བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་དེ་ གཏང་མི་ངོ་མ་ག་ིམེན་པའི་ ཤསེ་གསལ་
བུང་བ་དང་  ཡང་ན་ཧ་དག་ོབའ་ིསབས་ལུ་  ཁོ་གསི་ཚུལ་མཐུན་བདག་འཛིན་དང་  ཡང་ན་
ཁ་བཟེད་ཡདོ་པའ་ི བ་སོ་ལམ་ལུགས་ གང་རུང་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་མེད་བལ་དག།ོ
(༥)  བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་དེ་  གཏང་མི་ངོ་མ་གསི་བཏང་མི་དང་  ཡང་ན་ 
གཏང་མི་ངོ་མ་ག་ིཨིན་པའ་ིཆ་གནས་འབད་ཡདོ་མ་ི  ཡང་ན་  ཐོབ་མི་དེ་གིས་  ཚདོ་དཔག་

༢༠༡



ཐོག་ལུ་  སདོ་ཆགོ་པའི་དབང་ཚད་སདོ་ཡདོ་པ་ཅིན་  འཕིན་ཡིག་དེ་  གཏང་མི་གསི་གཏང་
ནིའི་དམིགས་གཏད་འབད་མི་  བར་བསསུ་དཔད་གཞིའ་ིའཕནི་ཡགི་ངོ་མ་ཨིནམ་ས་ེ  ཆ་
གནས་འབད་ནི་དང་  ངོ་མ་ཨིན་པའ་ིཚདོ་དཔག་ཐོག་ སདོ་ནིའ་ིདབང་ཆ་ཡདོ།  དེ་འབདཝ་
ད་  ཐོབ་མི་དེ་གིས་  ཐོབ་ས་ེཡོད་མི་བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་ནང་  བརུད་
བསགས་དང་འབལེ་བའི་  ནོར་བ་གང་རུང་བུང་ཡོདཔ་  ཤསེ་རགོས་བུང་བ་དང་  ཡང་ན་
ཤེས་ཡདོ་པ་ཅིན་  འོས་ལན་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་དང་  ཡང་ན་ཁ་བཟེད་ཡོད་མི་  བ་སོ་
ལམ་ལུགས་གང་རུང་དང་འཁིལ་དགཔོ་ཨིན།
(༦)  ཐོབ་མི་དེ་གསི་ སོ་ས་ོའབད་ཐོབ་མི་བར་བསུས་དཔད་གཞིའ་ིའཕནི་ཡགི་ཅིག་ལུ་ ཆ་
གནས་འབད་ནི་དང་  ཚདོ་དཔག་ཐོག་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་ན་མ་གཏོགས་  དེ་མེན་  ཁ་ོགསི་
རུན་མ་བཟོ་མི་  བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་གཞན་ཅིག་དང་  ཐོབ་མི་གསི་ཤསེ་
གསལ་བུང་བ་དང་  ཡང་ན་ཧ་ག་ོནི་  འསོ་ལན་བདག་འཛནི་དང་  ཡང་ན་ཁ་བཟེད་ཡདོ་མི་ 
བ་སོ་ལམ་ལུགས་གང་རུང་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་པ་སགོས་འབད་མི་ཆགོ།
འབརོ་འཛནི་ག་ིངོས་ལེན།
༡༤༣(༡)  བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་གཏང་མ་ི  མི་ངོ་གསི་  བར་བསསུ་དཔད་
གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་གཏང་བའ་ིསབས་དང་  ཡང་ན་མ་གཏང་བའི་ཧ་ེམ་དང་  ཡང་ན་བར་
བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕིན་ཡགི་དེ་ལུ་བརེན་པའི་ ཐབས་ལམ་གང་རུང་ག་ིཐོག་ལས་ འཕིན་
ཡིག་ཐོབ་མི་ལུ་  བར་བསསུ་དཔད་གཞིའ་ིའཕནི་ཡགི་ཐོབ་ཡདོ་པའི་  འབོར་འཛནི་གཏང་
དགོ་པའི་ཞ་ུབ་འབད་ཡདོ་པ་དང་  ཡང་ན་དེ་དང་གཅིག་ཁར་  ཁ་བཟེད་ཡོད་མི་ལུ་  ནང་

༢༠༢



གསསེ་དོན་ཚན་(༢)པ་ལས་(༤)ཚུན་གི་དགངོས་དོན་ཚ་ུགསི་ཁབ་ཨིན།
(༢)   འཕནི་ཡགི་ཐོབ་མ་ིགསི་  དམིགས་བསལ་ག་ིལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་  ངོས་ལེན་
འབད་མི་དེ་ལུ་ གཏང་མི་ངོ་མ་གིས་ཁ་བཟེད་དེ་མེད་པ་ཅིན་ ལམ་ལུགས་གཞན་གི་ཐོག་ལུ་
བིན་ཆོགཔ་དེ་ཡང་:
    (ཀ) འཕནི་ཡགི་ཐོབ་མི་གིས་འབད་ བརུད་འབེལ་དང་ རང་འགུལ་ ཡང་ན་ ཐབས་
ལམ་གཞན་གི་ཐོག་ལུ་དང་ ཡང་ན་
     (ཁ) ཐོབ་མི་ག་ིསདོ་ཚུལ་གང་རུང་ཐོག་ལས།
     གཏང་མི་ངོ་མ་ལུ་ བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་དེ་ཐོབ་ཡདོ་པའི་ འསོ་ལན་ག་ི
བར་དོན།
(༣)  གཏང་མི་ངོ་མ་དེ་གསི་གཏང་མི་ བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་ཚུ་ ཐོབ་ཡདོ་
པའ་ིའབརོ་འཛནི་ཐོབ་ཞནིམ་ལས་རངམ་ཅིག་  འཕིན་ཡགི་གཏང་ཡདོ་པའ་ིགངས་ས་ུཆ་
གནས་འབད་ནི་ཨིནམ་འབད་  གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་པ་ཅིན་  འབོར་འཛནི་མ་ཐོབ་ཚུན་ 
བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་  ར་ལས་མ་གཏང་བའི་  གངས་ས་ུཆ་གནས་འབད་
དགོ།
(༤)   གཏང་མི་ངོ་མ་གསི་  བར་བསསུ་དཔད་གཞིའ་ིའཕནི་ཡགི་དེ་  ངོས་ལེན་ཐོབ་ས་ེ
ཡོད་ན་མ་གཏོགས་  ཆ་གནས་ཡདོ་པའ་ིགསལ་བཀོད་མ་འབད་བའ་ིཁར་  གཏང་མི་ངོ་མ་

༢༠༣



གིས་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དུས་ཚོད་དང་ ཡང་ན་ ཁ་བཟེད་མི་དང་བསུན་ཏེ་ ངོས་ལེན་
མ་ཐོབ་པ་དང་ ཡང་ན་ གལ་སིད་དུས་ཚདོ་གསལ་བཀདོ་དང་ ཡང་ན་ཁ་བཟེད་མ་བཏུབ་པ་
ཅིན་ གཏང་མི་ངོ་མ་གིས:

     (ཀ)  ཐོབ་མི་ལུ་ངོས་ལེན་མ་ཐོབ་པ་དང་ འབརོ་འཛནི་ངོས་ལེན་ངེས་པར་དུ་ཐོབ་
དགོ་པའི་ འསོ་ལན་དུས་ཚདོ་གསལ་བཀདོ་འབད་དེ་ བར་བསལུ་ཅིག་བནི་ཆགོ།
     (ཁ)  ཐོབ་མི་ལུ་བར་བསལུ་འབད་བའ་ིཤལུ་ལས་ཡང་  ནང་གསེས་དོན་ཚན་
(༤)(ཀ)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དུས་ཚོད་ཀི་ནང་འཁདོ་ལུ་ཡང་ 
འབརོ་འཛནི་ག་ིངོས་ལེན་མ་ཐོབ་པ་ཅིན་ བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་དེ་ ར་ལས་མ་
གཏང་བའ་ིབརི་འཇོག་འབད་ནི་དང་  ཡང་ན་  ཁ་ོལུ་ཡདོ་པའ་ིདབང་ཆ་  གཞན་གང་རུང་
སདོ་ཆོག།
(༥)  གཏང་མི་ངོ་མ་ལུ་ཐོབ་མ་ིལས་  བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་ཐོབ་ཡདོ་པའ་ི 
འབརོ་འཛནི་ཐོབ་སབས་  ཐོབ་མི་དེ་གསི་ཡང་  འབེལ་ཡོད་བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིདེ་ཐོབ་
ཡོད་པའི་  ཚདོ་དཔག་འབད་དགོ།  དེ་འབདཝ་ད་  ཚདོ་དཔག་འབད་མི་བར་བསསུ་དཔད་
གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་དེ་  བར་འཕནི་ཐོབ་མི་ལུ་ཐོབ་ཡདོ་པའ་ི  བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་
ཡིག་ངེས་བདེན་ཨིན་པའི་ངེས་པ་མེད།
(༦)  བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་བསལ་ནི་དང་  ཡང་ན་  འབོར་འཛིན་ཐོབ་ཡོད་
པའ་ི  འབེལ་དོན་མ་གཏོགས་  དོན་ཚན་འདི་  བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་དང་ 

༢༠༤



ཡང་ན་འབརོ་འཛནི་ག་ིངོས་ལེན་ཐོབ་པ་  གང་རུང་ལས་ཐོན་པའ་ི  ཁིམས་ཀ་ིགནད་དོན་ཚ་ུ
དང་གཅིག་ཁར་ རོད་བཤེར་འབད་ནི་ག་ིདམིགས་དོན་ལུ་མེན།
བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་གཏོང་ལེན་གི་དུས་ཚོད་དང་ས་གནས།
༡༤༤.(༡)  བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་གཏང་མ་ིངོ་མ་དང་  ཐོབ་མི་ག་ིབར་ན་ 
ཁ་བཟེད་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ གཏང་མི་ངོ་མ་དང་ཡང་ན་ གཏང་མི་ངོ་མིའ་ིཁ་ཐུག་
ལས་ བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་གཏང་མི་ མི་ངོ་དང་ ཡང་ན་མི་ཅིག་ག་ིདབང་ཆ་
མེད་པར་  བར་དོན་ལམ་ལུགས་ནང་  བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕིན་ཡགི་གཏང་མི་ཚུ་
ཚུདཔ་ཨིན།
(༢)  བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་གཏང་མ་ིངོ་མ་དང་  ཐོབ་མི་ག་ིབར་ན་ཁ་བཟེད་
ཡོད་ན་མ་གཏོགས་  དེ་མིན་ཡིག་འཕནི་ཐོབ་པའ་ིདུས་ཚོད་དེ་  གཤམ་འཁདོ་ལར་  བརག་
ཞིབ་འབད་དག:ོ

     (ཀ)  ཐོབ་མི་གསི་བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕིན་ཡགི་ཐོབ་ནིའ་ིདོན་ལུ་ བར་དོན་
ལམ་ལུགས་ཅིག་ འདེམས་བས་ོའབད་བ་ཅིན་ཐོབ་ཚུགས་ནི་ དེ་ཡང་:
          (༡) ངོས་འཛནི་ཅན་ག་ིབར་དོན་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ བར་བསསུ་དཔད་
གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་ག་ི དུས་ཚོད་གསལ་བཀོད་འབད་བའ་ིསབས་དང་ ཡང་ན་།
          (༢)ཐོབ་མི་གིས་ བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་ཐོབ་པའ་ིདུས་ཚདོ་ལུ་ 

༢༠༥



མིང་གནས་བཀོད་མི་བར་དོན་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་མིན་པར་ ཐོབ་མ་ིགསི་ བར་དོན་ལམ་
ལུགས་ཅིག་ནང་གཏང་མ་ི བར་བསསུ་དཔད་གཞིའ་ིའཕནི་ཡིག་གཏང་བ།
     (ཁ) གལ་སདི་ཐོབ་མི་གིས་ བར་དོན་ལམ་ལུགས་ཅིག་ འདེམས་བས་ོམ་འབད་བ་
ཅིན་  བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་ཚུ་ཐོབ་མི་ག་ི  བར་དོན་ལམ་ལུགས་ཅིག་ནང་ 
འཛལུ་བའ་ིསབས་ལུ་འཐོབ་ཚུགས།
(༣)  བར་དོན་ལམ་ལུགས་ཡདོ་སའ་ིས་ཁོངས་དེ་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༤)པའ་ིཐོག་ 
བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་  ཐོབ་ནི་ཡདོ་པའ་ིགངས་ས་ུ  ཆ་བཞག་མི་ས་ཁངོས་
ལས་ས་ོས་ོའབད་ཡདོ་རུང་འད་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༢)པའ་ིདགོངས་དོན་ཚུ་གསི་ཁབ་
ཨིན།
(༤) བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་གཏང་མ་ིངོ་མ་དང་ ཐོབ་མི་ག་ིབར་ན་ ཁ་བཟེད་
ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་བར་བསསུ་དཔད་གཞིའ་ིའཕནི་ཡིག་ཚ་ུ གཏང་མི་ངོ་མ་ག་ི ཁ་ོ
རའི་ཚོང་ལས་ས་ཁངོས་ནང་  བཏང་ཚར་བའ་ིཆ་གནས་དག་ོཔའ་ིཁར་  ཐོབ་མ་ིགསི་ཡང་ 
ཁ་ོརའ་ིཚོང་ལས་ས་ཁངོས་ནང་  ཐོབ་ཡདོ་པའི་ཆ་གནས་འབད་དགོ།  ནང་གསེས་དོན་ཚན་
འདི་ག་ིདགངོས་དོན་ལུ་:
     (ཀ)  གཏང་མི་ངོ་མ་དང་ ཡང་ན་ཐོབ་མི་ལུ་  ཚངོ་ལས་ས་ཁངོས་ གཅིག་ལས་
ལགཔ་འབད་ཡདོ་པ་ཅིན་ ཚོང་ལས་ས་ཁངོས་དེ་ ཚོང་སརུ་ག་ིའབལེ་བ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཡོད་
མི་དང་  ཡང་ན་ཚོང་སརུ་ག་ིའབལེ་བ་ཁག་ཆེ་ཤོས་མེད་རུང  ཚོང་ལས་ས་ཁངོས་གཙོ་ཅན་

༢༠༦



ཅིག་དག།ོ
     (ཁ) གཏང་མི་ངོ་མ་དང་ ཡང་ན་ཐོབ་མི་ལུ་ ཚངོ་འབེལ་འཐབ་སའ་ིས་ཁོངས་ཅིག་
མེད་པ་ཅིན་ ཁ་ོརའ་ིདུས་རནུ་སདོ་ས་ལས་འབེལ་བ་འཐབ་དག།ོ
(༥)  ལན་ཁག་ག་ིབར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་ཆ་མཉམ་རང་  ཚལུ་མཐུན་ལམ་
འགདོ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡངོས་འབེལ་(ཨིན་ཊར་ནེཏི་)གི་གཞ་ིརནེ་ཐོག་ལུ་ ཡོངས་འབེལ་
དུས་ཚོད་ཀི་ཡིག་ཆ་བརིས་ཏེ་  ལམ་ལུགས་གང་རུང་དང་  ཡང་ན་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་ 
བར་དོན་ལམ་ལུགས་ཆ་མཉམ་ག་ི དུས་ཚོད་ལུ་མཉམ་འབེལ་འབད་དགོ།

གགོ་འཕུལ་མིང་རགས་དང་འབེལ་བའ་ིདོན་ཚན།
ལག་ལེན་ཁབ་ཚད།
༡༤༥.  ལེའུ་འདི་ག་ིདོན་ཚན་  ༡༤༥-༡༥༣  གསི་ཚངོ་འབེལ་ལས་སའ་ིདོན་ལུ་  ལག་
ལེན་འཐབ་མི་ གགོ་འཕུལ་མིང་རགས་ཚ་ུལུ་ཁབ་ཨིན།
མིང་རགས་ཀ་ིའཕུལ་རིག་ཚུ་ལུ་ འད་མཉམ་ངོས་ལེན།
༡༤༦.   གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་༡༤༩(༡)པའ་ིདགསོ་མཁ་ོཚུ་འགབུ་མི་  གགོ་འཕུལ་
མིང་རགས་  གསར་གཏོད་ཀི་ཐབས་ལམ་གང་རུང་  ཟུར་བཏོན་བཞག་ནི་དང་  བཀག་དམ་
ཡང་ན  ཁམིས་མཐུན་ཆ་གནས་མེདཔ་བཟོ་ནི་  ཡང་ན་  ཁབ་ཚད་ཅན་གི་ཁམིས་ཀི་དགསོ་

༢༠༧



མཁ་ོཚ་ུ  འགབུ་མི་ཚུ་ལུ་  འགོ་ག་ིདོན་ཚན་༡༤༧་པ་  མ་གཏོགས་ལེའུ་དེ་གི་དོན་ཚན་
༡༤༥-༡༥༣དགངོས་དོན་ཚ་ུགསི་མི་ཁབ།
གན་ཡགི་གསི་བསརུ་བཅོས།
༡༤༧.  ཁབ་ཚད་ཅན་ག་ིཁིམས་ཐོག་གི་ གན་ཡགི་ཆ་མེད་དང་ ཡང་ན་ནུས་མེད་དུ་སངོ་
ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ལེའ་ུའདི་ག་ིདོན་ཚན་༡༤༥-༡༥༣ ཚ་ུ གན་ཡིག་གསི་བསརུ་བཅོས་
འབད་ཆགོ།
མིང་རགས་ཀ་ིདོན་ལུ་དགོས་མཁོ་ལུ་གནས་དགོཔ།
༡༤༨.(༡)  ཁིམས་དང་འཁལིཝ་ད་  མི་ཅིག་གི  མིང་རགས་དགསོ་མཁ་ོཡོད་མི་དེ་ 
འབལེ་ཡདོ་གན་ཡགི་གང་རུང་བརསི་ཏེ་  གནད་དོན་ཆ་མཉམ་ནང་  བར་བསསུ་དཔད་
གཞའི་ིའཕནི་ཡགི་ཐོབ་ཐབས་འབད་བ་དང་ ཡང་ན་ བརུད་འབེལ་འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་ ཚལུ་
མཐུན་ག་ིགགོ་འཕལུ་མིང་རགས་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ཡགི་འཕིན་དང་འབལེ་བའི་ཐོག་
ལས་བསབུ་ཚགུས།
(༢)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་ནང་འཁདོ་མི་  དགསོ་མཁ་ོདེ་  འགན་
འཁའི་ིཐོག་ལུ་དང་ ཡང་ན་མིང་རགས་མེད་པའི་དོན་ལུ་ ཁམིས་ཡགི་གསི་ གནད་དོན་བནི་
མི་ཚ་ུལུ་ཁབ་ཨིན།
(༣)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་  (༡)པའ་ིདགོས་མཁ་ོཚ་ུ  འགུབ་ཐབས་ལུ་  གགོ་འཕུལ་མིང་

༢༠༨



རགས་དེ་ བོ་གཏད་ཚུགསཔ་འབད་ ཆ་འཇོག་གབུ་ས་ེཡོདཔ་དེ་ཡང་:
     (ཀ)  མིང་རགས་ཀི་སོལ་གཏོད་འབད་མི་  བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིཚུ་  ལག་ལེན་
འཐབ་མིའ་ིནང་འཁདོ་དང་ མིང་རགས་བཀོད་མིའ་ིནང་འཁདོ་ལུ་ རུན་འབེལ་ཡོདཔ་ད་ མི་
ངོ་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་འབེལ་བ་མེདཔ།
     (ཁ) མིང་རགས་སལོ་གཏོད་ཀི་བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིཚ་ུ མིང་རགས་བཀོད་མི་དེ་
གིས་ མ་ིངོ་ལུ་ལོགས་གབུ་མེད་པའ་ིགནས་སངས་ དཔརེ་ན་ སམེས་ཁམས་བརན་ཏོག་ཏོ་
མེད་པ་དང་  དབང་པོ་ལུ་སོན་ཞགུས་ལུ་བརནེ་  རང་གི་དབང་ཆ་ཚུ་གནས་སབས་དང་ཡང་
ན་ གཏན་འཇགས་ཐོག་རསི་སདོ་འབད་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་མིང་རགས་བཀོད་པའི་
སབས་ལུ་  མི་ངོ་གཞན་ག་ིཚད་འཛནི་ཐོག་མིན་པར་  མིང་རགས་བཀོད་མི་གི་དབང་ཆ་ཐོག་
དགོཔ་ཨིན།
     (ག)  མིང་རགས་བཀོད་པའི་ཤུལ་ལུ་  གགོ་འཕལུ་མིང་རགས་གང་རུང་ བསརུ་
བཅོས་འབད་དག་ོཔ་ཅིན་ ཤེས་རགོས་འབད་ཚུགསཔ་དགཔོ་དང་།
     (ང་)  འད་ིདང་འབེལ་བའ་ིབར་དོན་ཆིག་བསལི་ག་ིཁས་ལེན་ལུ་ མིང་རགས་དོན་
ལས་ ཁིམས་ཀི་མཁ་ོགལ་ཐོན་པ་ཅིན་ མིང་རགས་བཀོད་པའི་ཤུལ་ལུ་ བར་དོན་ནང་བསརུ་
བཅོས་གང་རུང་བཟོ་མི་དེ་ ཤེས་རགོས་འབད་ཚུགསཔ་དགོ།
(༤)  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༣)པ་གསི་  མི་གང་རུང་གི་ལགོས་གུབ་ལུ་ཚད་འཛིན་མེདཔ་ 
དེ་ཡང་:

༢༠༩



     (ཀ) ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགངོས་དོན་བསབུ་ཐབས་ལུ་ གོག་འཕལུ་མིང་
རགས་བརན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་ག་ི ཐབས་ལམ་གཞན་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི། ཡང་ན་
     (ཁ) གགོ་འཕུལ་མིང་རགས་ བརན་ཏོག་ཏོ་མེད་པའ་ིར་ཁངུས་བཀལ་ནི།
(༥) བོན་པ་ོགིས་ སགི་གཞ་ིལག་ལེན་འཐབ་ས་ེ གགོ་འཕལུ་མིང་རགས་ཚུ་གི་གལ་ལས་ 
ག་གསི་  དོན་ཚན་འདི་གི་དགངོས་དོན་བསབུ་ཚུགསཔ་ཨིན་ན  གཏན་འཁལེ་བཟོ་ཆགོ། 
འདི་བཟུམ་མའ་ིགཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་དེ་  ངོས་འཛིན་ཅན་ག་ིརལ་སའི་ིགནས་ཚད་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་  མཐུན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་དག།ོ  དོན་ཚན་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་ཚུ་གསི་  སརེ་གི་རལ་
སའིི་ཁིམས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་གནོད་འགེལ་མེད།
མིང་རགས་བཀོད་མ་ིག་ིསོད་ལམ།
༡༤༩.(༡)  མིང་རགས་བཟོ་ནི་གི་བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་དེ་  ཁིམས་ཀི་ངོས་
ལེན་ཡདོ་པའ་ི  མིང་རགས་བཟོ་ནི་ལུ་  ལག་ལེན་འཐབ་ཚགུས་པའ་ི  མིང་རགས་བཀོད་མི་
རེ་ར་ེགསི་:
     (ཀ) མིང་རགས་ཀི་སོལ་གཏོད་ནི་ག་ི བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིཚུ་ གནང་བ་མེད་པར་ 
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུགས་ནིའ་ིདོན་ལུ་ འསོ་ལན་ཐོག་བདག་འཛིན་འཐབ་དག།ོ
    (ཁ) གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་(༡༥༠)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་ ཡནུ་འགངས་མ་ལུས་
པར་  ངོ་སོར་གསི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་དང་  ཡང་ན་འསོ་ལན་ཐབས་ཤེས་གཞན་

༢༡༠



གང་རུང་ཐོག་ལས་  གགོ་འཕུལ་མིང་རགས་ཀི་རབ་སརོ་ལུ་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་
ནིའི་དོན་ལུ་ འོས་ལན་ག་ིམི་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ བར་བསུལ་བིན་ཆོགཔ་དེ་ཡང་:
           (༡) མིང་རགས་བཀོད་མི་གིས་ མངི་རགས་ཀི་སལོ་གཏོད་ནིའི་ བར་བསསུ་
དཔད་གཞི་དེ་ ཉམས་ཆག་ཤོར་ཏེ་ཡདོཔ་ ཤསེ་རགོས་བུང་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡང་ན་
           (༢) མིང་རགས་བཀོད་མ་ིགསི་ མངི་རགས་ཀི་སལོ་གཏོད་ནིའི་ བར་བསསུ་
དཔད་གཞིའ་ིགནས་སངས་ལུ་བརནེ་ཏེ་ ཉམས་ཆག་ཤོར་ཏེ་ཡདོ་པའ་ིཉནེ་ཁ་ཚ་ུ ཤེས་རགོས་
བུང་ཡོད་པ་ཅིན།
     (ག)  གགོ་འཕུལ་མིང་རགས་ཀི་རབ་སརོ་ལུ་  ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ངོ་སོར་ལག་
ཁེར་ལག་ལེན་འཐབ་པའ་ིསབས་  མིང་རགས་བཀོད་མི་དེ་གསི་  ངོ་སརོ་གི་ཐོབ་ལམ་ཡདོ་
རིང་ལུ་  ངོ་སརོ་དང་འབེལ་བ་ཡདོ་མི་དང་  ཡང་ན་ངོ་སོར་ནང་ཚུད་མི་  གནད་དོན་གསལ་
ཞུ་འབད་མི་  ཆ་མཉམ་རང་ འཁལུ་མདེ་དང་ཡོངས་རོགས་ཀི་དོན་ལུ་  འོས་ལན་ག་ིམཐའ་
སངོ་ཚ་ུའབད་དགོ།
(༢)  མིང་རགས་བཀོད་མ་ིདེ་གིས་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་བསུབ་
ཐབས་ལུ་  ཁ་ོརའི་འཐུས་ཤརོ་བངུ་བ་ལ་སགོས་པའ་ི  ཁམིས་ཀི་ཉསེ་ཁམིས་ག་ཅི་ཕགོ་རུང་
འབག་དག།ོ

༢༡༡



ངོ་སརོ་ཐོག་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མིའ་ིསོད་ལམ།
༡༥༠.(༡)  ངོ་སརོ་ཐོག་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་གསི་  ཁིམས་ཀི་གནད་དོན་ནང་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའ་ི  གགོ་འཕུལ་མིང་རགས་ལུ་  རབ་སརོ་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་
གཡགོ་བནི་ཆགོ་པའི་སབས་:
     (ཀ) སིད་བུས་དང་ལག་ལེན་ཐོག་ལུ་ གསལ་ཞ་ུའབད་མ་ིདང་འཁལི་ཏེ་ ངོས་ལེན་
འབད་དག།ོ
     (ཁ) དེ་གསི་ ངོ་སརོ་གི་ཐོབ་ལམ་ཡདོ་རིང་ལུ་ ངོ་སརོ་དང་འབེལ་བ་ཡདོ་མི་དང་ 
ཡང་ན་ ངོ་སརོ་ནང་ཚདུ་མི་གནད་དོན་ གསལ་ཞུ་འབད་མི་ཆ་མཉམ་རང་ འཁལུ་མེད་དང་
ཡོངས་རོགས་ཀི་དོན་ལུ་ འསོ་ལན་ག་ིམཐའ་སངོ་ཚུ་འབད་དག།ོ
     (ག) ཡིད་རནོ་ར་ཕན་ཅིག་གིས་ ངོ་སོར་ལུ་བརནེ་ཏེ་ ངེས་ཤེས་ཐོབ་ཐབས་ལུ་ འསོ་
ལན་གི་ཐོབ་སདོ་ཚུ་བིན་ནི་དེ་ཡང་:
           (༡) ངོ་སརོ་ཐོག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མིའ་ིངོ་རགས།
          (༢) ངོ་སརོ་སདོ་པའི་སབས་ལུ་ ངོ་སོར་ནང་ངོས་འཛིན་འབད་ཡདོ་མི་ མིང་
རགས་བཟོ་ནིའི་ བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིལུ་ ཚད་འཛནི་ཡོདཔ་དག།ོ
          (༣) མིང་རགས་བཟོ་ནིའ་ིབར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིདེ་ ངོ་སརོ་འབད་བའ་ིསབས་

༢༡༢



ལུ་དང་ ཡང་ན་མ་སདོ་པའ་ིཧ་ེམ་ལས་ ཆ་གནས་ཡདོ་པ་ཅིན།
     (ང)  ངོ་སརོ་ཐོག་ལས་དང་ དེ་མིན་  ཐབས་ལམ་གཞན་ག་ིཐོག་ལས་ ཡདི་རོན་
ཚོགས་ས་ེགིས་  གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཚ་ུནང་  ངེས་ཤསེ་ཐོབ་ཐབས་ལུ་  འོས་ལན་ག་ི
ཐོབ་སདོ་ཚུ་བིན་ནི་དེ་ཡང་།
          (༡) མིང་རགས་བཀོད་མི་ ངོས་འཛནི་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཐབས་
ལམ།
          (༢) མིང་རགས་བཟོ་ནིའ་ིབར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིདང་ ཡང་ན་ ལག་ཁེར་ལག་
ལེན་འཐབ་ཆོག་པའ་ིདོན་ལུ་དང་ ཡང་ན་ བརི་ཁངུས་གང་རངུ་ག་ིཚད་བཟུང་།
        (༣)  མིང་རགས་བཟོ་ནིའ་ིབར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིདེ་  ཆ་གནས་ཡོདཔ་དང་ 
ཉམས་ཆག་མ་ཤོརཝ།
          (༤) ངོ་སརོ་ཐོག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་གསི་ འཁི་འགན་ག་ིཁབ་
ཚད་ ཡང་ན་ ཆགོ་ཚད་ཀི་སརོ་ ཚད་བཟུང་གང་རུང་གསལ་བཀོད་འབད་མི།
          (༥) ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)(ཁ)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་ མིང་རགས་
བཀོད་མི་དེ་གསི་ བར་བསུལ་བནི་ནིའ་ིདོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་བཏོན་ཏེ་ཡོདཔ་དང་མེདཔ།
          (༦) དུས་ཐོག་ལུ་ཆ་མེད་གཏང་ནིའ་ི ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་ཏེ་ཡདོཔ་

༢༡༣



མེདཔ།
     (ཅ) ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)(ང)(༥)པའ་ིལར་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཚུ་བིན་
མི་དེ་ལུ་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)(ཁ)པའ་ིདགོངས་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་  མིང་རགས་
བཀོད་མི་དེ་གསི་  བར་བསལུ་བིན་ནིའི་དོན་ལུ་  ཐབས་ལམ་བིན་དགཔོ་དང་  ནང་གསེས་
དོན་ཚན་(༡)(ང)(༦)པ་ལར་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚུ་བིན་མི་དེ་ལུ་  དུས་མཐུན་ག་ིཆ་
མེད་གཏང་ནིའི་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚ་ུབནི་ཚགུསཔ་བཟོ་དག།ོ
     (ཆ) དེ་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚུ་འབདཝ་ད་ བོ་གཏད་ལམ་ལུགས་དང་བ་བའ་ི
གནད་སདོ་ དེ་ལས་མི་སབོས་ཀི་གནས་ཚད་དང་འཁལི་དག།ོ
(༢)  ངོ་སརོ་ཐོག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་གསི་  ནང་གསེས་དོན་ཚན་དང་པའ་ི
དགོས་མཁ་ོཚ་ུ  སབུ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་  ཁམིས་མཐུན་ག་ིཉསེ་ཁིམས་འབག་དགཔོ་མ་ཚད་ 
ངོ་སརོ་ཞབས་ཏོག་བིན་མི་གིས་ སདོ་ཡདོ་པའ་ིངོ་སརོ་ལུ་བརནེ་པའ་ི ཁིམས་ཀི་ངོ་བ་ོཡང་ན་ 
ཁིམས་དོན་ ཡང་ན་ སརི་བཏང་ག་ིམི་གང་རུང་ལུ་ ཆག་དཀུམས་ཀ་ིགོང་རུད་བུང་མི་ཚ་ུལུ་ 
ངོ་སརོ་ཐོག་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་གི་ཁ་ཐུག་ལས་  སང་མེད་ཐོག་འབད་འབདཝ་
མེན་པའ་ི ར་ཁུངས་བཀལ་ནི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་རདུ་འཐུས་ཚུ་སོད་དག།ོ
བོ་གཏད་ཚུགསཔ།
༡༥༡.  གོང་གསལ་ནང་གསསེ་དོན་ཚན་༡༥༠(༡)(ཆ)པའ་ིདགངོས་དོན་དང་འཁིལཝ་
ད་ ངོ་སརོ་ཐོག་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་གསི་ གཏན་འཁལེ་བཟོ་ནི་དང་ ཁབ་ཚད་

༢༡༤



ལམ་ལུགས་གང་རུང་  བ་བའི་གནད་སདོ་  དེ་ལས་  མི་སབོས་ཀི་གནས་ཚད་  ལག་ལེན་
འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་  བོ་གཏད་ཚུགསཔ་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་གཞརི་བཞག་དགཔོ་དེ་
ཡང་:
     (ཀ) བདོག་གཏད་ཚུ་བརིས་ཏེ་ དངུལ་འབེལ་དང་མི་སབོས་ཀི་གནས་ཚད།
     (ཁ) ས་ཆས་དང་མཉནེ་ཆས་ལམ་ལུགས་ཀི་སསུ་ཚད།
     (ག) ངོ་སརོ་ག་ིབ་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བ་སོ་ལམ་ལུགས་དང་ ངོ་སརོ་ག་ིདོན་ལུ་ 
ཞུ་ཡགི་དང་ཟིན་ཐོ་ཚ་ུབཞག་ནི།
     (ང)  ངོ་སརོ་ནང་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ མིང་རགས་བཀོད་མི་ཚ་ུདང་ འོས་ལན་གི་ 
ཡིད་རནོ་ར་ཕན་ཚ་ུལུ་ བར་དོན་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི།
     (ཅ) རང་དབང་ཚོགས་ས་ེཅིག་གིས་ རུན་སངོ་དང་ རིས་ཞིབ་ཀ་ིཁབ་ཚད།
     (ཆ) གཞངུ་གསི་ གངོ་གསལ་དོན་ཚན་དང་འཁལི་མི་དང་ ཡང་ན་ གནས་ཡདོ་མི་
གང་རུང་ལུ་  ཆ་འཇོག་ཚོགས་ས་ེཅིག་དང་  ཡང་ན་  ངོ་སརོ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་
ཅིག་ གསལ་བསགས་འབད་ནི།
     (ཇ) བར་དོན་ལམ་ལུགས་དང་ ཡངོ་འབེལ་ཉནེ་སུང་གི་སསུ་ཚད་ ཡང་ན་
     (ཉ) འབལེ་ཡདོ་གནད་དོན་གཞན་གང་རུང་།

༢༡༥



ཡིད་རནོ་ར་ཕན་ག་ིསདོ་ལམ།
༡༥༢.  ཡིད་རནོ་ར་ཕན་གསི་ གཤམ་གསལ་གི་ ལས་དོན་ཚུ་ནང་ འཐུས་ཤོར་བུང་མི་ལུ་ 
ཁིམས་མཐུན་ག་ིཉསེ་ཁམིས་ཚུ་ འབག་དགོཔ་དེ་ཡང་:
     (ཀ) གགོ་འཕུལ་མིང་རགས་ཚ་ུ བོ་གཏད་ཀ་ིབརག་ཞབི་འབད་ནི་ལུ་ འསོ་ལན་གི་
ཐབས་ལམ་བཏོན་ནི། ཡང་ན་
    (ཁ) གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཚུ་འགབུ་ཐབས་ལུ་ འོས་ལན་ག་ིཐབས་ལམ་ཚུ་བཏོན་
ནི་ལུ་ གགོ་འཕལུ་མིང་རགས་ལུ་ ངོ་སོར་ག་ིརབ་རནེ་འབད་བའ་ིསབས་:
          (༡) ཆ་གནས་ཀ་ིདུས་ཡནུ་ངོ་སརོ་དང་ གནས་སབས་ཅིག་མཚམས་འཇོག་ 
ཡང་ན་ ངོ་སོར་ཕརི་བཤོལ་འབད་བཞག་ནི་དང་།
            (༢) ངོ་སརོ་དང་འབལེ་བའི་ ཁབ་ཚད་གང་རུང་བལ་ཞབི་འབད་ནི།
ཕི་ཁའི་ངོ་སརོ་དང་གགོ་འཕུལ་མིང་རགས་ཚ་ུག་ིངོས་འཛིན།
༡༥༣.(༡)  ངོ་སརོ་དང་ ཡང་ན་གགོ་འཕལུ་མིང་རགས་ཚུ་གི་ ཁམིས་མཐུན་ག་ིཕན་ཁད་
ཡོད་མེད་དང་ ཡང་ན་ ཁབ་ཚད་ཚ་ུ གཏན་འབབེས་བཟོ་ནིའ་ིནང་ ས་ཆའི་ཆགས་ཚལུ་ག་ི
གནས་སངས་ལུ་དཔད་མ་དགཔོ་དེ་ཡང་།
     (ཀ) ངོ་སརོ་སདོ་ཡདོ་པ་དང་ ཡང་ན་ གགོ་འཕུལ་མིང་རགས་ སོལ་གཏོད་འབད་

༢༡༦



ཡོད་པ་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་ས་ེཡོད་པའ་ིསབས།
     (ཁ) ངོ་སརོ་སདོ་མི་དང་ ཡང་ན་མིང་རགས་བཀོད་མི་ག་ི ཚོང་ལས་ས་ཁངོས་ཚུ།
(༢)  འབགུ་གི་ཕི་ཁར་སདོ་མི་ལག་ཁརེ་ལུ་  འད་མཉམ་བོ་གཏད་ཡདོ་པ་ཅིན་  འབུག་ལུ་
སདོ་མི་ལག་ཁརེ་བཟུམ་འབད་རང་ འབགུ་ག་ིཁམིས་ཀ་ིཕན་གནོད་ཚུ་ ཅོག་འཐདཔ་ཕགོ།
(༣)  འབགུ་ག་ིཕ་ིཁར་གགོ་འཕུལ་མིང་རགས་བཟོ་བ་དང་  ཡང་ན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ 
འབགུ་ལུ་གགོ་འཕུལ་མིང་རགས་བཟོ་མི་དང་  ཡང་ན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་  བཟུམ་ས་ེར་ 
འད་མཉམ་གི་བོ་གཏད་ཡདོ་པ་ཅིན་ འབུག་གི་ཁམིས་ཀིས་ཁབ།
(༤)  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༢)པ་དང་ཡང་ན་(༣)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་  ངོ་སོར་དང་
ཡང་ན་གོག་འཕལུ་མིང་རགས་ཚུ་ གཏན་འབེབས་བཟོ་བའི་སབས་ བོ་གཏད་ཀི་འད་མཉམ་
གནས་ཚད་བིན་པ་ཅིན་  ངོས་འཛིན་ཅན་ག་ིའཛམ་གངི་རལ་ཡོངས་ཀ་ིགནས་ཚད་དང་ 
འབལེ་ཡདོ་གནད་དོན་གཞན་གང་རུང་ལུ་གནས་དག།ོ
(༥) ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༢)པ་(༣)པ་དང་(༤)པ་ཚུ་ནང་ ག་དེ་འབད་འཁདོ་ཡོད་རུང་ 
ར་ཕན་ཚུ་གིས་  གགོ་འཕལུ་མིང་རགས་དང་  ཡང་ན་  ངོ་སརོ་ག་ིདབེ་བ་ཚུ་  ལག་ལེན་
འཐབ་ནིའ་ིནང་ ཁ་ོརའ་ིབར་ན་ གསོ་འཆམ་བངུ་མི་དེ་ ས་མཚམས་བརལ་བའི་གནད་དོན་
ཚུ་གི་  ངོས་འཛིན་དོན་ལུ་  ཆ་གནས་འབད་དགཔོ་དང་  གན་ཡགི་བཟོ་ས་ེཡོད་མི་དེ་  ཆ་
གནས་ཅན་གི་ཁམིས་དང་འཁལི་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་ཆ་གནས་མེད།

༢༡༧



གགོ་འཕུལ་ཚོང་འབེལ་དོན་ལུ་ ཚངོ་མགོན་པའི་ཉནེ་སངུ་དང་འབེལ་བའ་ིདོན་ཚན།
བར་དོན་སདོ་ལེན།
༡༥༤.(༡)  ཚོང་པ་ཚུ་གིས་  ཚོང་མགནོ་པ་ཚུ་ལུ་  ཚོང་སུར་འཐབ་མི་འཐབ་དང་  འཐབ་
ཐངས་ཀ་ིསོར་ལས་ གདམ་ཁ་རབ་ནིའ་ིདོན་ལུ་ བར་དོན་ལངམ་འབད་སོད་དག།ོ ལེའུ་འདི་
གི་དོན་ཚན་༡༥༤-༡༥༦  པའ་ིནང་  གསལ་བཀོད་འབད་མི་  བར་དོན་ཆ་མཉམ་རང་ 
གཤམ་འཁདོ་དང་འཁིལ་དགཔོ་དེ་ཡང་:
     (ཀ) གོ་བདེ་ཅན་ག་ི སད་ཡགི་ནང་ཁ་གསལ་འབད་བཤད་དག།ོ
     (ཁ) དང་བདེན་དགཔོ།
    (ག)  ཚོང་མགོན་པ་ཚ་ུགསི་ ཚངོ་སརུ་གཏན་འཁལེ་དང་ ཡང་ན་རང་ག་ིབར་དོན་
གང་རུང་ མ་བིན་པའི་སནོ་ལས་ དམིགས་བསལ་དུ་ ཚོང་མགོན་པ་ཚ་ུགསི་ འོས་ལན་ག་ི
གོས་ཐག་བཅད་ནིའ་ིདོན་ལུ་  ཚངོ་པ་གི་ཡངོས་འབེལ་ས་ཁངོས་ནང་ལུ་  འཇམ་ཏོང་ཏོ་
འབད་ ཐོབ་སདོ་འབད་ཚགུསཔ་བཟོ་དག།ོ
    (ང) ཚོང་མགོན་པ་ཚ་ུགསི་ འཛིན་བཞག་འབད་ཚུགསཔ་དང་ ཡང་ན་ དཔར་བསནུ་
འབད་ཚགུསཔ།
(༢)  ཚོང་པ་ཚུ་གསི་ ཁ་ོརའ་ིཚངོ་སརུ་ལག་ལེན་དང་ བར་དོན་ ཁ་ོརའ་ིཡངོས་འབེལ་ས་

༢༡༨



ཁངོས་ནང་གི་འབེལ་བ་  དུས་ཐོག་དང་འཁལུ་མེད་  ཚོང་མགོན་པ་ཚ་ུམགུ་སརོ་དང་  ཡང་
ན་ག་ོལོག་དང་ དམིགས་དོན་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ ཁངུས་ཐུབ་ཅན་བཟོ་དགོ།
(༣)  ཚོང་པ་ཚུ་གསི་ཁ་ོརའི་ཡངོས་འབལེ་ས་ཁངོས་ནང་ ཁ་ོརང་གསི་ངོས་འཛནི་འབད་དེ་ 
ཁ་ོརའ་ིསིད་བུས་ཚུ་ནང་ ཚོང་མགོན་པ་ཚ་ུགསི་ ཐད་ཀར་ཐོབ་བརོད་དང་ དི་བཀོད་འབད་ནི་ 
ཉོགས་བཤད་ཐོ་བཀོད་ནི་དང་  བར་དོན་ཉནེ་ལེན་འབད་ནི་  དེ་ལས་ཡངོས་འབེལ་ས་ཁངོས་
ཚུ་ལས་  འཐོབ་ཚུགས་པའ་ིཐོན་སདེ་ཚུ་དང་འབལེ་བའི་  བཅོ་ཁའ་ིཞབས་ཏོག་ལཱ  གཡོག་
དང་  རབ་སརོ་འབད་དགོ།  ཚོང་མགནོ་པ་ཚུ་གིས་  ཚངོ་སརུ་ནང་  འབལེ་གཏོགས་མ་
འབད་བའི་ཧ་ེམར་ བར་དོན་སདོ་དགཔོ་དེ་ཡང་:
     (ཀ) ཚོང་པ་ག་ིཁམིས་མཐུན་མིང་དང་ཚོང་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚོང་པའི་མིིང་།
     (ཁ) ཚོང་པ་གི་ཡིག་ཚང་གཙོ་ཅན་དང་ ཡོད་པ་ཅིན་ས་གནས་ཡིག་ཚང་ ཡང་ན་ངོ་
ཚབ་ཚུ་ག་ིཁ་བང་དང་ བརདུ་འཕིན་ཨང་ པར་འཕིན་ཨང་།
     (ག) ཚོང་སརུ་འཐབ་སའི་ས་གནས་དང་ ལོ་ཚད་ ཡང་ན་ བཀག་འཛིན་གཞན་གང་
རུང་།
      (ང་) ཚོང་པ་ག་ིཆ་གནས་ཡདོ་པའ་ི དངུལ་སདོ་ལམ་ལུགས་དང་དངུལ་ཤོག།
    (ཅ)  ཚོང་པ་གི་འབེལ་ཡོད་ག་ཡནོ་ཚུ་བརིས་ཏེ་  ཆ་མེད་གཏང་བ་དང་  ལོག་སདོ་
འབད་ནི་ བརེ་སོར་ག་ིསིད་བུས།
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     (ཆ) ཚོང་མགནོ་པའ་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་དང་རབ་སརོ་དོན་ལུ་ འབེལ་བ་འཐབ་
སའ་ིབར་དོན་ནང་  ལག་ལེན་ག་ིཉནིམ་དང་ཆ་ུཚདོ་  དེ་ལས་འབལེ་ཡདོ་ག་ཡོན་གང་རངུ་
ཡོད་པ་ཅིན།
     (ཇ) ཚོང་པ་གི་ ཉགོས་བཤད་ཀ་ིབ་སོ་ལམ་ལུགས་ཁ་གསལ།
    (ཉ) ཚོང་པ་གི་སརེ་དབང་དང་ ཆ་གནས་མེད་པའ་ི གགོ་ཡིག་མ་དག་ོཔའ་ིསདི་བུས་
དང་།
     (ཏ) ཚོང་པ་གསི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཐིའུ་དང་ ཡང་ན་ རང་གི་ཁམིས་དབང་ལས་
རིམ་གཞན་ ཡང་ན་ རོད་ཉགོས་བསལ་ནིའ་ིབ་སོ་རིམ་པ་ཚའིུ་དོན་ལུ་ བར་དོན་དང་ འོས་
འབབ་དང་བསནུ་  ཚོང་པ་གསི་  ཡངོས་འབེལ་ནང་བཀོད་མི་  ཚོང་འབལེ་མཉམ་འབེལ་
གང་རུང་གི་ བདེན་སརོ་ག་ིདོན་ལུ་ བརདུ་ལམ་ཐོག་གི་ཐབས་ལམ།
(༤) ཚོང་པ་ཚུ་གིས་ བཙོང་ནིའ་ིཐོན་སདེ་ཚ་ུ ཚོང་སུར་འག་ོམ་བཙུགས་པའ་ིཧེ་མར་ ཚངོ་
མགོན་པ་ཚ་ུགསི་ བལ་ཚུགས་ནི་ག་ིདོན་ལུ་ བར་དོན་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དག།ོ བར་དོན་ག་ི
གངས་སུ་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཚུ་ ཚུད་དགོཔ་དེ་ཡང་།
     (ཀ) ཚོང་མགོན་པ་ཚ་ུགསི་ ཐོན་སདེ་ཚུ་ཉ་ོབའི་སབས་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་
གང་རུང་གི་ཁ་ཚིག་དང་  རུ་ཆས་ཀ་ིབར་དོན་བརིས་ཏེ་  བཙོང་ནིའི་ཐོན་སདེ་ཚ་ུག་ི  འགལེ་
བཤད་ཁ་གསལ་རབ་དགོ་(དཔ་ེའབད་བ་ཅིན་  བཀག་དམ་དང་  འཕོད་བསནེ་དང་  ཉནེ་
སུང་ག་ིཉནེ་བར་ ཡང་ན་ཕམ་དང་ བདག་འཛནི་འཐབ་མ་ིགསི་ དགསོ་མཁོ་གནང་བ་དང་ 
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དུས་ཚོད་བཀག་དམ)དང་།
     (ཁ) ཐོན་སདེ་ཁངུས་ཐུབ་དང་ ཁས་ལེན་གང་རུང་།
(༥)  ཚོང་སརུ་མཇུག་མ་བས་ུབའ་ིཧ་ེམར་  ཚངོ་པ་ཚུ་གིས་  ཚངོ་སརུ་དང་འབལེ་བའི་ཁ་
ཚིག་དང་  བ་སོ་ལམ་ལུགས་ཆ་མཉམ་རང་  ཚོང་མགནོ་པ་ཚུ་གསི་  འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་
དགོ། འདི་བཟུམ་མའ་ིབར་དོན་ཚུ་ནང་ གཤམ་གསལ་ཚ་ུཚདུ་དགཔོ་དེ་ཡང་:
     (ཀ) ཉོ་འདེན་ག་ིམང་ཉུང་བརསི་ཏེ་ ཐོན་སདེ་ཚ་ུག་ིའགལེ་བཤད།
     (ཁ) ཚོང་མགོན་པ་ཚ་ུལུ་ རནི་གངོ་ཧིལ་པརོ་བརིས་ཏེ་:
            (༡) ཆ་གནས་ཡདོ་པའ་ིདངུལ།
           (༢) གུ་ནང་བཏང་བའ་ིག་འཐུས་དང་ ཁལ་ ཅ་དམ་ཁལ་ ཅ་དམ་བར་ཚངོ་
ག་ཡནོ་དང་ ག་འཐུས་གཞན་གང་རུང་།
           (༣) ཚོང་པ་གིས་ འསོ་ལན་ག་འཐུས་སདོ་དགཔོ་ ངེས་ཏིག་མ་ཤསེ་པ་ཅིན་ 
འདི་དང་འཁལི་བའ་ིག་འཐུས་ཚུ་སདོ་དགཔོ་དང་།
           (༤) ས་གངོ་ལས་ རིན་གངོ་ཧལི་པོ་ རིས་རབ་མ་ཚགུས་པ་ཅིན་ ཚོང་པ་
གིས་ གངོ་ཚད་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ིཐབས་ལམ་གང་རངུ་བརིས་ཏེ་ གོང་
ཚད་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཐབས་ལམ་ཚ།ུ
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     (ག) ཚོང་མགནོ་པ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སདོ་ལེན་ག་ིལམ་ལུགས་དང་ དེ་དང་འབལེ་བའ་ི
ག་ཐེབས་དང་  ཡང་ན་  མར་བཅགས་གང་རུང་  གོག་འཕལུ་ཐོག་ལས་  དངུལ་སོད་ལེན་
འབད་དག་ོཔའ་ིསབས་ལུ་  ཚོང་པ་གསི་  ངོས་ལེན་འབད་མ་བཏུབ་པའ་ི  དངུལ་སདོ་ལེན་
ལམ་ལུགས་ཆ་མཉམ།
     (ང་) འབལེ་ཡདོ་ག་འཐུས་གང་རུང་བརིས་ཏེ་ ཆ་མདེ་བཏང་ནི་དང་ ལོག་སོད་ནི་ 
བར་ེསརོ་འབད་ནིའ་ིསིད་བུས།
     (ཅ) འབལེ་ཡདོ་ག་འཐུས་གང་རུང་བརིས་ཏེ་ འསོ་ལན་གི་ངོས་ལེན།
     (ཆ) ཚོང་པ་གིས་ ཤུལ་ལས་ཚོང་མགནོ་པ་དང་གཅིག་ཁར་ འབལེ་བ་འཐབ་ཐངས།
     (ཇ) ཉོ་འདེན་ག་ིབཀག་དམ་དང་ ཚད་འཛནི་ཡང་ན་ བ་སོ་ལམ་ལུགས་གང་རུང་ 
དཔེར་ན་  ཕམ་དང་  བདག་འཛནི་འཐབ་མི་ཚུ་གི་  དགོས་མཁོ་གནང་བ་དང་  གངོ་ཚད་
བཀོད་མི་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ག་ིཁག་འབག་དུས་ཡུན་  ཡང་ན་  ས་ཆའ་ིཚད་འཛིན་ལུ་
བརནེ་ འཐོབ་མ་འཐོབ་གང་རུང་དང་།
     (ཉ) ཚོང་པ་གསི་ དུས་ཚདོ་བཀོད་མིའི་ནང་འཁདོ་དང་ ཡང་ན་ དགསོ་མཁ་ོབངུ་
པའ་ིསབས་དང་ རིས་སོད་ཀི་དོན་ལུ་ཐབས་ལམ་ཚ་ུ བཏོན་དགོ་པའི་སབས་ བཀོད་ར་དང་ 
ཡང་ན་ ཞ་ུབ་འབད་མི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚ་ུ སབུ་མ་ཚུགས་པའི་སབས་ལུ་ ཚོང་མགནོ་
པ་ལུ་  ག་ུནང་གཏང་ནིའ་ིཅ་དངོས་དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ག་ིདོན་ལུ་  དུས་ཚོན་ཀི་བར་
བསལུ་འབད་ཚལུ།
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(༦) ཚོང་སརུ་མཇུག་བས་ུཚར་ཞནིམ་ལས་ ཚོང་པ་གསི་ གལ་སིད་གགོ་འཕུལ་བརུད་དེ་
ཨིན་པ་ཅིན་  མཁ་ོམངགས་ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལུ་དང་ ཡང་ན་  གགོ་འཕུལ་མིན་པའ་ི  འགམེ་
ཐོག་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ ལཱ་ག་ིཉནིམ་༡༥ ག་ིནང་འཁདོ་ལུ་དང་ ཚོང་པ་ག་ིགོག་འཕལུ་ཚོང་
ལས་  ཐོབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་  ཚོང་མགོན་པ་ལུ་  མཁོ་མངགས་ཐོབ་པའ་ིཚོང་སརུ་ག་ི  ཐོ་
བཞག་ནི་ཅིག་བིན་དགོ།
(༧) ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༨)པའ་ིདགངོས་དོན་མ་གཏོགས་ ཚངོ་མགནོ་པ་ཚུ་གསི་ ཚངོ་
སརུ་ཐོག་ཡདོ་པའ་ི ཐོན་སདེ་ཀ་ིདོན་ལུ་ ལཱ་འབད་བའི་སབས་ལུ་ ཚངོ་པ་གིས་:
     (ཀ) ཚོང་སརུ་མཇུག་མ་བས་ུབའ་ིཧེ་མར་ ཚངོ་མགནོ་པ་ཚུ་ལུ་ གཤམ་གསལ་ཚུ་ 
བར་སདོ་འབད་དགཔོ་དེ་ཡང་:
            (༡) པར་བསུན་འབད་བཏུབ་པའ་ི རིས་ཁའི་སན་ཞ་ུ ག་དེམ་ཅིག་ ག་གི་ཁ་
བང་ཐོག་ གཏང་ནི་དང་།
          (༢) ཚོང་མགོན་པ་གསི་ འདི་བཟུམ་མའ་ིབར་དོན་ཚུ་ ག་དེ་འབད་བསརུ་
བཅོས་དང་ དག་བཅོས་འབད་ནི་དང་།
            (༣) ཚོང་མགོན་པ་གསི་ ག་དེ་འབད་ གན་ཡགི་ཆ་མེད་གཏང་ནི་དང་ འདི་
བཟུམ་མའ་ིཆ་མེད་གང་རུང་ག་ིགནོད་སོན།
     (ཁ) རིས་ཁའ་ིཅ་དངོས་ཐོ་ཡགི་དང་ ཡང་ན་ སན་ཞུ་རེ་རེ་གིས་ ཚོང་པ་དང་ རོད་

༢༢༣



རོགས་ཐོག་ཡདོ་པའ་ི ཐོན་སདེ་གངོ་ཚད་བཀོད་མི་ཚ་ུ ངོས་འཛིན་འབད་ཚགུསཔ།
(༨)  ཐོན་སདེ་ཚ་ུདུས་ཚདོ་གཅིག་ག་ིཐོག་ལུ་  ཤུལ་ལས་བསལ་ནི་ག་ིགནང་བ་བིནམ་ད་ 
ཚོང་པ་ཚུ་གསི་  ཅ་དངོས་སེལ་བའི་སབས་ཀ་ི  ཚོང་སརུ་ཐོ་ཡིག་ཅིག་  པར་བསནུ་འབད་དེ་ 
ཚོང་མགོན་པ་ལུ་སདོ་དག།ོ  ཐོ་ཡགི་ནང་  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༥)(ཀ)པ་ལས་(ང)པ་
ཚུན་གི་ བར་དོན་ཚུ་ཚུད་དགོ།
(༩)  ཚོང་པ་གསི་བརདུ་ལམ་ཐོག་ལུ་  བུ་ལོན་མཐུན་རེན་ལག་ལེན་འཐབ་སར་  གསང་
ཡིག་འཕལུ་རིག་ ལག་ལེན་ག་ིཐོག་ལས་ ཉནེ་སངུ་གི་གནས་ཚད་ཐོག་ བརུད་ལམ་ཐོག་གི་
ཚོང་སརུ་འཐབ་དག།ོ  ཚངོ་པ་ལུ་གསང་ཡགི་འཕུལ་རིག་  ལག་ལེན་གི་མཐུན་རེན་མེད་པ་
ཅིན་  ཚངོ་པ་གིས་ཚངོ་སརུ་མ་འབད་བའ་ིཧ་ེམར་  བཤོལ་བཞག་ཆོག་པའ་ིགདམ་ཁ་དང་
སགས་ ཁ་ོརའ་ིཡོངས་འབལེ་ས་ཁངོས་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དག།ོ
སད་ཡགི།
༡༥༥.(༡)ཚོང་པ་ཅིག་གསི་  ཁ་རའ་ིཡོངས་འབལེ་ས་ཁངོས་ནང་  སད་ཡགི་ཅིག་གི་ཐོག་
ལུ་  ཐོན་སདེ་ཀི་གངོ་ཚད་བཀོད་པ་ཅིན་ ཚོང་པ་གསི་ གཤམ་གསལ་དོན་ལུ་ སད་ཡིག་དེ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་དགཔོ་དེ་ཡང་:
     (ཀ) ཐོན་སདེ་སརོ་ལས་ དེའ་ིརུ་ཆས་ཀ་ིགནས་ཚུལ་དང་ ཚོང་པའ་ིའོས་ལན་སདི་
བུས་ ཚོང་སརུ་ག་ིཁ་ཚགི་དང་ བ་སོ་ལམ་ལུགས་ དེ་ལས་ གངོ་གསལ་ནང་གསསེ་དོན་
ཚན་༡༥༤(༣)པའ་ིདགོངས་དོན་ནང་  གསལ་བཀདོ་འབད་མི་  རུ་ཆས་ཀ་ིགནས་ཚལུ་

༢༢༤



གཞན་ཆ་མཉམ་བཀོད་དག།ོ
     (ཁ) ཐོན་སདེ་ཚ་ུག་ིབརུད་ལམ་ཚོང་སུར་འཐབ་དགཔོ་དང་།
     (ག) ཐོན་སདེ་ཚུ་གི་ ཚངོ་མགོན་པའི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་དག།ོ
(༢)  ཚོང་པ་གིས་ ཐོན་སདེ་ཀི་གངོ་ཚད་བཀོད་མི་སད་ཡིག་ནང་ བཟོ་བསནུ་པའི་ཐོན་སདེ་
ཀི་བར་དོན་དང་  བཙོང་པའི་ཤུལ་ལུ་  རབ་སརོ་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་མེད་པ་ཅིན་  འདི་
ཚུ་ ཚོང་པ་གསི་ གོག་འཕལུ་གི་ཐོག་ལས་ ཚངོ་སརུ་ག་ིདོན་ལུ་ ཚོང་སརུ་ག་ིཞུ་བ་མ་འབད་
བའ་ིཧ་ེམར་ ཚོང་པ་གསི་ ཚོང་སུར་འཐབ་པའ་ིསད་ཡིག་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དག།ོ
གན་ཡགི་བཟོ་ནི་དང་རེ་དོན་འགབུ་ནི།
༡༥༦.(༡)  ཚོང་པ་ཚུ་གསི་གན་ཡགི་ལུ་  ཚོང་མགོན་པ་ཚ་ུགསི་  གསོ་མཐུན་བངུ་མ་ིདེ་ 
བར་སདོ་ཧལི་པརོ་འབད་ནི་དང་  བསམ་བཞིན་དུ་ཨིནམ་ངེས་ཏིག་བཟོ་ནིའ་ིདོན་ལུ་  འསོ་
ལན་ཐབས་ཤེས་ཚ་ུ  བཏོན་དགོ་པའི་ཁར་  དམིགས་བསལ་དུ་  ཚངོ་མགནོ་པ་ཚུ་གསི་  ཆ་
གནས་དང་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའ་ིཧ་ེམར་  མཁ་ོམངགས་འབད་མི་ཚུ་  དག་བཅོས་དང་
ཡང་ན་ ཆ་མེད་གཏང་ནིའ་ིདོན་ལུ་ དོན་འབལེ་ཅན་ག་ིགོ་སབས་སོད་དག།ོ
(༢)  འག་ོཐོག་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ དུས་ཚོད་ཀ་ིནང་འཁདོ་ལུ་ མཁ་ོམངགས་སབུ་མ་
ཚུགས་པ་ཅིན་  ཚོང་པ་ཚུ་གསི་  དེ་འཕལ་ལས་ ཚངོ་མགནོ་པ་ཚུ་ལུ་  བར་བསལུ་འབད་ནི་
དང་ འསོ་འབབ་མེད་པའི་གནད་དོན་ཡོད་པ་ཅིན་ ག་འཐུས་མ་ཕོགཔ་འབད་ མཁ་ོམངགས་

༢༢༥



ཆ་མེད་གཏང་ནི་ག་ིགདམ་ཁ་བིན་དགོ།
(༣) ལག་ལེན་ཐོག་ཡོད་པའ་ིཐོན་སདེ་ཚ་ུག་ིདོན་ལུ་ ཚངོ་མགནོ་པ་ཚུ་གསི་ གན་ཡིག་བཟོ་
བའ་ིསབས་ ཐོན་སདེ་ཀ་ིར་ུཆས་དང་ ཡང་ན་གན་ཡིག་ནང་ བསརུ་བཅོས་ཡདོ་པ་ཅིན་ ཚོང་
པ་གསི་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་:
     (ཀ)  གན་ཡགི་ག་ིབསརུ་བཅོས་གང་རུང་མ་འབད་བའ་ིཧེ་མར་ ཚོང་མགོན་པ་ལུ་ 
དུས་ཚོད་ཁར་བར་བསུལ་འབད་དགོ།
     (ཁ) བརུད་ལམ་ཐབས་ཤེས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་གི་ཐོག་ལས་ ཆ་མེད་གཏང་བའི་སབས་ 
ཚོང་མགོན་པ་ཚ་ུལུ་  ཟད་འག་ོདང་འགན་འཁི་ཐེབས་མེད་པར་  ཐོན་སདེ་ཀི་བཀམ་སལེ་ 
ངོས་ལེན་མེད་པའ་ི དོན་འབེལ་ཅན་ག་ིག་ོསབས་ སོད་དག་ོནི་དང་
     (ག) དེ་བཟུམ་མའ་ིཆ་མེད་གང་རུང་ག་ིདོན་ལུ་ དུས་ཐོག་ག་ིགཏན་འཁལེ་བཟོ་དག།ོ
(༤)  ཚོང་པ་ཚུ་གིས་  གཤམ་འཁདོ་གནད་དོན་ཚ་ུདང་འཁིལ་ཏེ་  ཚོང་མགནོ་པ་ཚུ་གིས་ 
ཚོང་སརུ་དང་འབེལ་བའ་ི  ག་འཐུས་གང་རངུ་  སདོ་དགཔོ་ཐོན་མི་ཚ་ུ  ཚོང་མགནོ་པ་ལུ་
བཀལ་མི་ཆོག:

       (ཀ) ཚོང་མགོན་པ་གསི་ གནང་བ་མེད་པའ་ིཚོང་སརུ་འཐབ་མི།
     (ཁ)  བཀམ་སལེ་འབད་མ་ིཐོན་སདེ་ཚུ་ ཚོང་པ་གསི་ གསལ་བཀོད་འབད་མ་ིརུ་

༢༢༦



ཆས་དང་མ་འདཝ།
       (ག) ཚོང་པ་གིས་ཐོན་སེད་ཀི་སརོ་ལས་ གནས་ཚལུ་བནི་མ་ཚུགསཔ།
      (ང་) གསལ་བཀོད་འབད་མི་དུས་ཚོད་དང་ ཡང་ན་ འགོ་ཐོག་གསལ་བཀོད་འབད་
མིའི་ ཁ་ཚིག་དང་འཁལི་ཏེ་ ཐོན་སདེ་བཀམ་སལེ་མ་འབདཝ།
     (ཅ) ཚོང་མགནོ་པ་གསི་ འོས་ལན་ག་ིངོས་ལེན་འབད་སབས་ དོགས་ཟོན་མེད་པའི་
ཚོང་སརུ་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་ག་ིདོན་ལུ་ ག་ོསབས་ལངམ་འབད་མདེཔ།
     (ཆ) ཚོང་པའ་ིདོས་འབག་མི་དང་ ཡང་ན་ འབལེ་གཏོགས་ ༣ པ་གིས་ ཐོན་སདེ་
ཚུ་སལེ་འདེན་འབདཝ་ད་  བཅོ་ཐབས་མདེ་པར་  ཆག་དཀམུས་སགོས་བུང་པ་ཅིན་  ཚོང་
མགོན་པ་གསི་  ཚོང་སརུ་དང་འབེལ་བའ་ིཅ་ཚས་ཚུ་  རསི་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ངོས་ལེན་མ་ི
འབད།
གནད་དོན་འདི་ཚུ་ནང་  འོས་ལན་དུས་ཚོད་ཀི་ནང་འཁདོ་  ཚོང་མགནོ་པ་ལུ་མ་ལདོ་པའ་ིཧ་ེ
མར་ སལེ་འདེན་འབདཝ་ད་ ཆག་དཀམུས་བངུ་པ་ཅིན་  ཚོང་པ་གསི་  ཆག་དཀམུས་སངོ་
མི་ཐོན་སེད་ཚུ་  ལེགས་ཤམོ་འབད་  ལོག་སོད་དག་ོཔའ་ིགནས་ཚད་ཐོག་ཡདོ་པ་ཅིན་  ཚོང་
མགོན་པ་ལས་  ཐོན་སདེ་ཚུ་ལོག་སདོ་ནིའ་ིདོན་ལུ་  ཐད་ཀར་དུ་  ག་འཐུས་གང་རངུ་སདོ་
དགོཔ་ཐོན་མི་ཚུ་ ཚོང་པ་གསི་ལོག་སདོ་དགོ།
(༥)  ཚོང་པ་ཚུ་གོས་མཐུན་བུང་བ་ལར་དུ་  ཚུལ་མཐུན་ཚོང་སརུ་འཐབ་ནི་དང་  ཚོང་སརུ་

༢༢༧



གནས་ཐོ་ཚུ་ནང་  འཛོལ་བ་གང་རངུ་ཐོན་མི་ཚུ་  དེ་འཕལ་ལས་  དག་བཅོས་འབད་ནི་དང་ 
འདི་བཟུམ་མའ་ིདག་བཅོས་གང་རུང་འབད་མི་ཚ་ུ  ཚངོ་མགནོ་པ་ལུ་བར་བསལུ་བནི་ནིའ་ི
དོན་ལུ་ བདག་དབང་སངི་སངི་འབད་དགོ།
སརེ་དབང་བརུད་ལམ་དང་འབེལ་བའ་ིདོན་ཚན།
སརེ་དབང་བརུད་ལམ།
༡༥༧.(༡) བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་མཐུན་རེན་བནི་མི་དང་ བར་དོན་དང་
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ཚུ་དང་ ཚོང་པ་ཚ་ུགསི་ རང་སོ་
ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་  ཡང་ན་  ཚོང་མགནོ་པ་ཚུ་ལས་ཐོབ་མ་ི  སེར་ག་ིབར་དོན་ཚུ་ལུ་ 
བརིས་ཁུངས་དང་སངུ་སོབ་འབད་དག།ོ
(༢)  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་བིན་མི་དང་  བར་དོན་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་ཚུ་དང་  ཚངོ་པ་ཚུ་གིས་  རང་སོ་སརེ་
དབང་སིད་བུས་ཚུ་དང་ སརེ་གི་བར་དོན་ཚ་ུ ནམ་ལེན་རུང་ཡང་ན་ བས་ུས་ེཡོད་རུང་ རང་
སོ་ཡོངས་འབལེ་ཁངོས་ཚུ་ལས་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ཐོབ་སདོ་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་དག།ོ 
སརེ་དབང་སདི་བུས་ཀ་ིཡན་ལག་བཟུམ་ཅིག་འབད་  བར་སོད་འབད་དགོ་པའི་བར་དོན་ནང་ 
གཤམ་གསལ་ག་ིགནད་དོན་ཚ་ུཚདུ་དགཔོ་དེ་ཡང་:
     (ཀ) བར་དོན་ཐོབ་སེ་ཡདོ་མི་དང་ བས་ུལེན་འབད་ཡོད་མི་བརུད་ལམ་ནང་ རུན་
སངོ་འཐབ་མ་ི  བར་དོན་ག་ིདམིགས་བསལ་ག་ིདབེ་བ་དང་  འབུང་ཁངུས་ བས་ུལེན་འབད་

༢༢༨



མི་བར་དོན་གི་དོན་ལུ་ རུ་མཚན་དང་ བར་དོན་དེ་ག་དེ་ས་ེལག་ལེན་འཐབ་ཡདོཔ་ བར་དོན་
དེ་ ག་ལུ་བར་སདོ་འབད་ཡདོཔ།
     (ཁ) སརེ་ག་ིབར་དོན་ཚུ་བས་ུལེན་དང་ ལག་ལེན་ བར་སདོ་འབད་ནི་ག་ིསརོ་ལས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་ ཡང་ན་ཚོང་མགནོ་པ་ཚུ་ལུ་ གདམ་ཁའི་ག་ོསབས་ཐོབ་ཡདོཔ་དང་ 
གདམ་ཁ་ཚུ་ལག་ལེན་དང་བསུར་བཅོས་འབད་ཐངས་  དེ་ལས་འདི་བཟུམ་མའ་ིགདམ་ཁ་
རབས་པའ་ིཕན་གནོད།
     (ག)  ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་ཡང་ན་  ཚོང་མགནོ་པ་ཚུ་གིས་ བསར་ཞིབ་འབད་
ཐངས་དང་ དགོས་མཁ་ོཐོན་པའ་ིསབས་ དེ་བཟུམ་མའི་ བར་དོན་ཚ་ུདག་བཅོས་དང་ ཡང་
ན་བཏོན་བཏག་ནི་དང་།
     (ང་)  ཡོངས་འབེལ་ས་ཁངོས་ནང་ བར་དོན་གསོག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་
སབས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་དང་ འཐབ་དགོ་པའི་རུ་མཚན་དང་དེའ་ིཕན་གནོད་ དེ་ལས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་  ཡང་ན་  ཚོང་མགནོ་པ་གིས་  བར་དོན་གསོག་མཛོད་  ངོས་ལེན་
མེད་པའ་ིའབེལ་གནད་ཡདོ་པ་ཅིན།
(༣) བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་བིན་མི་དང་ བར་དོན་དང་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་ཚུ་དང་  ཚོང་པ་ཚུ་གསི་  འསོ་འབབ་
ལན་པའ་ིམི་ངོ་ཅིག་གིས་  གནས་སབས་ས་ུ  འསོ་ལན་གི་ངོས་ལེན་ཡདོ་པའ་ིགནས་ཚད་
ཐོག་ རང་སོ་སརེ་ག་ིབར་དོན་བས་ུལེན་འབད་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ བར་སདོ་འབད་

༢༢༩



ནི་ཚ་ུ ཚད་འཛནི་འབད་དག།ོ
(༤)  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་བིན་མི་དང་  བར་དོན་དང་
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ཚུ་དང་  ཚོང་པ་ཚ་ུག་ི  ཚོང་སརུ་
མཇུག་བས་ུནི་ག་ིདོན་ལུ་ དགསོ་མཁ་ོཡོད་མི་ལས་ལག་ས་ེ ཚོང་མགནོ་པ་ཚུའ་ིསརེ་ག་ིབར་
དོན་བས་ུལེན་འབད་ནི་དང་  ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡང་ན་  བར་སདོ་ཀི་དང་ལེན་འབད་ནིའི་
དགོས་མཁ་ོམེད།
(༥)  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་བིན་མི་དང་  བར་དོན་དང་
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ཚུ་དང་  ཚོང་པ་ཚ་ུགསི་  ས་གངོ་
ལས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་  ཚངོ་མགནོ་པ་གསི་  དམིགས་བསལ་དང་ནན་བསར་ཐོག་ 
ཡིག་ཐོག་ལུ་ཁ་གསལ་བཀོད་ཐོག་ལས་  དབང་ཚད་སོད་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་  དེ་མིན་ཚངོ་
སརུ་མིན་པའི་གནད་དོན་གཞན་ག་ིདོན་ལུ་ ཚངོ་ལས་མཉམ་འབེལ་བ་དང་ ཡང་ན་ ར་ཕན་
གསམུ་པ་ལུ་སརེ་ག་ིབར་དོན་སདོ་མ་ིཆགོ།
(༦)  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་མཐུན་རེན་བནི་མི་དང་  བར་དོན་དང་
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ཚུ་དང་  ཚངོ་པ་ཚུ་གིས་  ར་ཕན་ 
༣  པ་ལུ་  སརེ་གི་བར་དོན་གཏང་བའ་ིསབས་ལུ་  བར་དོན་དེ་ག་ིསུང་སབོ་ཀི་ཉནེ་ཁ་འབག་
དགོ།  དེ་བཞནི་དུ་  དེ་བཟུམ་མའི་  བར་དོན་མ་གཏང་བའ་ིཧ་ེམར་  བར་དོན་དང་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་མཐུན་རེན་བིན་མི་དང་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་ཚུ་དང་  ཚོང་པ་ཚ་ུགསི་  གན་ཡགི་དང་ཁིམས་དོན་  ཡང་ན་ 

༢༣༠



ཐབས་ལམ་གཞན་གི་ཐོག་ལས་  ར་ཕན་  ༣  པ་གསི་  ལེའ་ུདེ་ག་ིདོན་ཚན་༡༥༧-༡༦༡གི་
སརེ་དབང་ག་ིདོན་ཚན་ཚ་ུལུ་ གནས་ཚགུསཔ་བཟོ་དག།ོ
དངུལ་སདོ་ལེན་དང་རང་སོ་བར་དོན་སངུ་སབོ།
༡༥༨.(༡) བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་བིན་མི་དང་ བར་དོན་དང་
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ཚུ་དང་  ཚངོ་པ་ཚུ་གིས་  ལག་
ལེན་འཐབ་མི་དང་ ཚངོ་མགནོ་པ་ཚུ་གསི་ཆིག་སིལ་དང་ དངུལ་སོད་ལེན་གི་གསང་བཞག་ 
དེ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་ཚོང་མགནོ་པ་ཚུ་ལས་ཐོབ་མི་སརེ་ག་ིབར་དོན་གཞན་ཚུ་ 
སུང་སབོ་དོན་ལུ་  ཕན་ནུས་ཅན་ག་ིཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་རུན་སངོ་འབད་དགོ།  ཉནེ་སུང་
གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དེང་སང་ འཛམ་གངི་ཚོང་ལས་ཀི་གནས་ཚད་དང་ བས་ུལེན་འབད་ཡདོ་
མི་  བར་དོན་གི་དབེ་བ་ཚུ་དང་བསནུ་དག་ོཔའ་ིཁར་ རུན་སངོ་དང་ཡང་ན འབེལ་གཏོགས་ 
༣ པ་ལུ་བཏང་ཡོད་མི་ཅིག་དགོ།
(༢) བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་བིན་མི་དང་ བར་དོན་དང་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་ཚུ་དང་  ཚོང་པ་ཚུ་གསི་  ཚངོ་སརུ་ཚུ་
ནང་  འབེལ་གཏོགས་ཡོད་པའ་ིཁར་  སརེ་དོན་དང་ཡང་ན  དངུལ་སདོ་ཀ་ིབར་དོན་གི་ཐོབ་
སདོ་ཡདོ་མི་  འབེལ་གཏོགས་  ༣ པ་ཚ་ུ  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་དང་ 
འཁལི་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ།

༢༣༡



ངོས་ལེན་མེད་པའ་ིགགོ་ཡགི
༡༥༩.  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་མཐུན་རེན་བནི་མི་དང་  བར་དོན་དང་
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ཚུ་དང་  ཚོང་པ་ཚ་ུགསི་  གཏང་
མི་གགོ་ཡིག་གང་རུང་ནང་ གོག་ཡིག་ལོག་གཏང་ནི་ག་ིདོན་ལུ་ ཁ་བང་ཚུ་ཁ་གསལ་འབད་
བཀོད་དགོཔ་མ་ཚད་ དེ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་ ཚོང་མགནོ་པ་ཚུ་གིས་ འདི་བཟུམ་
མའི་  འཕིན་ཡིག་དགོཔ་མེད་པའ་ིསརོ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་མཐུན་
རེན་བིན་མི་དང་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ 
དེ་ལས་  ཚངོ་པ་ཚུ་ལུ་བར་བསུལ་བིན་ནིའ་ི  བ་སབས་བདེ་ཐབས་ལུ་  གོ་བདེ་ཅན་ག་ིསད་
ཡིག་དང་ བ་སོ་ལམ་ལུགས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ག་ིཐོག་ལུ་བཀོད་དག།ོ
ཨ་ལོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་བརུད་འབལེ།
༡༦༠.(༡) ཨ་ལོ་ཚུ་ག་ིདོན་ལུ་གཏང་མ་་ིབརུད་ལམ་ལས་ས་ཚུ་གསི་ བར་དོན་དང་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་མཐུན་རེན་བིན་མི་དང་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་ཚུ་དང་ ཚངོ་པ་ཚུ་ལུ་ མི་སེའ་ིའགན་ཁརུ་ཕགོཔ་ཨིན། ཨ་ལོ་
ཚུ་གི་དོན་ལུ་གཏང་མི་  བརུད་འབེལ་ཆ་མཉམ་དང་ ཡང་ན་ ཨ་ལོ་ཚ་ུལུ་དམིགས་བསལ་
གི་ས་ོབ་བུང་ནི་ཨིན་མི་  བརུད་འབལེ་ཆ་མཉམ་ར་  ཨ་ལོ་ཚུའ་ིའོས་ལན་ལོ་ཚད་དང་ལན་
དགོཔ་ལས་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་མགུ་སརོ་བརབ་ཚུགས་མི་ཨ་ལོ་ཚུ་ མག་ུསརོ་རབ་ནི་དང་
ཉམས་མོང་མེད་མི་  དེ་ལས་ ཨ་ལོ་ཚ་ུལུ་  བརི་ཁུངས་མེད་པའ་ིབརུད་འབལེ་ཚ་ུགཏང་མི་
ཆོག།

༢༣༢



(༢)  བརུད་ལམ་བརུད་འབལེ་གི་མཐུན་མིན་ག་ིརང་བཞནི་དང་  ཨ་ལོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ 
དམིགས་བསལ་ཚ་གང་ཚུ་  ངོས་འཛིན་འབད་ཐོག་ལས་ བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་འཕུལ་
རིག་ག་ིམཐུན་རེན་བིན་མི་དང་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་
གཡགོ་བནི་མི་ཚུ་དང་  ཚོང་པ་ཚུ་གསི་  ཨ་ལོ་ཚ་ུདང་གཅིག་ཁར་  ཚོང་སརུ་དང་  ཡང་ན་
གནོད་འགེལ་ག་ིབརུད་འབལེ་བཀག་ཐབས་ལུ་ འསོ་ལན་ག་ིཐབས་ལམ་ཚ་ུབཏོན་དག།ོ
(༣) བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་བིན་མི་དང་ བར་དོན་དང་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་ཚུ་དང་ ཚོང་པ་ཚུ་གསི་ ཕམ་དང་ ཡང་
ན་  བདག་འཛིན་འཐབ་མི་ཚུ་དང་  ངོ་སརོ་འསོ་པའ་ིགསོ་མཐུན་མེད་པར་  ཨ་ལོ་སརེ་གི་
བར་དོན་ཚུ་ བས་ུལེན་དང་ཡང་ན་ གསང་སགོ་འབད་མི་ཆགོ། ཕམ་དང་གཅིག་ཁར་ གོས་
མཐུན་འཚོལ་སབས་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་བིན་མི་དི་  བར་
དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ཚུ་དང་  ཚོང་པ་ཚུ་གསི་ 
འཆར་འགདོ་ཅན་གི་བརུད་འབེལ་གི་གནས་སངས་དང་  སརེ་གི་བར་དོན་བས་ུལེན་འབད་
མི་ དེ་ལས་ བར་དོན་ག་ི ནུས་ལན་ལག་ལེན་ཆ་མཉམ་རང་གསལ་བཀོད་འབད་དག།ོ
(༤)  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་བིན་མི་དང་  བར་དོན་དང་
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ཚུ་དང་  ཚངོ་པ་ཚུ་གིས་  ཤསེ་
བཞནི་དུ་ ཨ་ལོ་ཚ་ུལུ་ ལུས་འབལེ་ག་ིརམ་འགརུ་དང་ ཡང་ན་ ཨ་ལོ་ཚུ་དབང་བཙོང་ལུས་
འབལེ་འབད་བའི་དཔེ་བསུན་དང་ ཡང་ན་ པར་རིགས་དངོས་པོ་གཞན་ཚ་ུགཏང་མི་ཆགོ།

༢༣༣



ཉོགས་སལེ།
༡༦༡.(༡) བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་བིན་མི་དང་ བར་དོན་དང་
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ཚུ་དང་  ཚངོ་པ་ཚུ་གིས་  ལག་
ལེན་འཐབ་མི་དང་  ཡང་ན་  ཚོང་མགོན་པ་ཚ་ུལུ་  ཚོང་སརུ་གང་རུང་ག་ིདཀའ་ངལ་ཚུ་ 
བསལ་ནིའ་ིདོན་ལུ་  དང་བདེན་དང་  དུས་ཐོག་དེ་ལས་  ཕན་ནུས་ཅན་གི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ 
ཐོབ་སདོ་སདོ་དག།ོ
(༢) བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་བིན་མི་དང་ བར་དོན་དང་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་ཚུ་དང་  ཚོང་པ་ཚུ་གསི་  ནང་འཁདོ་ཀ་ི 
རོད་ཉགོས་བསལ་ཐབས་ཀི་བ་སོ་ལམ་ལུགས་ཚ་ུབཏོན་དག།ོ དེ་ཡང་:
     (ཀ) བརུད་ལམ་དང་བརུད་ལམ་མིན་པའི་ཐོག་ལུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ཐོབ་སོད་
འབད་ཚགུསཔ།
     (ཁ) ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་ ཡང་ན་ཚོང་མགནོ་པ་ཚུ་ལུ་ སངོ་པར་ཐོབ་ཚུགསཔ་
བཟོ་མི།
     (ག) ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཡདོ་མི།
     (ང་) ཉོགས་བཤད་བཀོད་དེ་ ཉིནམ་ ༡༠ ག་ིནང་འཁདོ་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་དང་ 
ངོས་ལེན་འབད་དེ་  ཉིནམ་  ༣༠  ག་ིནང་འཁདོ་ལུ་  རོད་ཉོགས་སལེ་ཐབས་འབད་ནི་དང་ 

༢༣༤



ཡང་ན་ རོད་ཉོགས་འདི་ཚུ་ མཐའ་བཅད་འབད་ནི་ལུ་བརོན་ནི།
     (ཅ) ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཐོ་འཛིན་དང་བལ་རགོ་འབད་ནི།
    (ཆ)  ཁད་རིག་ག་ིལོགས་གབུ་ལན་པའི་ རང་དབང་ཅན་གི་འབེལ་གཏོགས་ ༣ པ་
གིས་ རིས་ཞབི་འབད་ཚུགསཔ།
(༣)  གལ་སདི་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་ ཚངོ་མགོན་པ་ཚ་ུག་ིཁ་ཐུག་ལས་དང་ བར་དོན་
དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་བིན་མི་དང་  བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་འཕུལ་
རིག་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བནི་མི་ཚ་ུདང་  ཚངོ་པ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་  རོད་ཉོགས་སལེ་
མ་ཚགུས་པ་ཅིན་  འབགུ་ག་ིབར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་བིན་མི་
དང་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་ཚུ་དང་  ཡང་
ན་  ཚོང་པ་ཚུ་གསི་  བརག་ཞབི་ཀི་དོན་ལུ་  གནད་དོན་དེ་  དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ། འདི་
བཟུམ་འབད་  རདོ་ཉགོས་ཚུ་སེལ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་སོང་བ་དང་  རདོ་ཉགོས་ནང་འབལེ་
གཏོགས་ཡདོ་མ་ིདེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་ ཡང་ན་ ཚོང་མགནོ་པ་དེ་ ཕི་ཁའ་ིམི་ཨིན་པ་
ཅིན་ ཁ་ོགི་གནད་དོན་འདི་དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོ།
(༤)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༣)པའ་ིནང་  འཁདོ་ཡདོ་མི་  དབང་འཛནི་ག་ིརོད་ཉགོས་
བསལ་མི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་དེ་:
     (ཀ) ལག་ལེན་འཐབ་མ་ིདང་ ཡང་ན་ཚོང་མགོན་པའི་ས་གནས་ཚུ་ལུ་མ་ལོས་པར་ 
ལག་ལེན་གི་དོན་ལུ་ བརུད་ལམ་ནང་ཐོབ་ཆོགཔ་བཟོ་དག།ོ

༢༣༥



     (ཁ) ལག་ལེན་འཐབ་མ་ིདང་ ཡང་ན་ཚོང་མགོན་པ་ལུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ཐོབ་
ཚུགསཔ་དགོ་(དཔ་ེའབད་བ་ཅིན་ བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་བིན་
མི་དང་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རགི་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་  བིན་མི་ཚུ་དང་ 
ཚོང་པ་ཚུ་ག་ིཡངོས་འབེལ་ས་ཁངོས་ཀ་ི སལེ་ལམ་བརདུ་དེ།)
      (ག) ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་དག།ོ
     (ང་) ལག་ལེན་འཐབ་མ་ིདང་ ཡང་ན་ ཚངོ་མགནོ་པ་ཚུ་ལུ་ སོད་འཐུས་དམའ་ཤོས་
དང་ ཡང་ན་ རིན་མེད་སངོ་པར་བནི་དག།ོ
     (ཅ)  རོད་བཤེར་ག་ིག་ོརིམ་རེ་རེ་དོན་ལུ་ འསོ་ལན་དུས་ཚོད་ཐོག་ མགོགས་དག་
འབད་བཏོན་དག།ོ
      (ཆ) ཚུལ་མཐུན་དག་ོ(རོད་བཤེར་ག་ིགནས་ཚད་དང་མཐུན་དགོཔ་)དང་
     (ཇ) ལག་ལེན་འཐབ་མ་ིདང་ ཡང་ན་ཚོང་མགོན་པ་ཚ་ུགསི་ ཁ་བཟེད་པའ་ིསབས་
ལུ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་མཐུན་རེན་བནི་མི་དང་  བར་དོན་དང་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་ཚུ་དང་ ཚངོ་པ་ཚུ་གིས་ གསོ་ཆདོ་དེ་ལུ་
ངོས་ལེན་འབད་བཅུག་དག།ོ
(༥) ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༤)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་ དབང་འཛནི་གསི་གསོ་ཆོད་བཏོན་
མི་ལུ་ མ་བཏུབ་པའ་ིམཐོ་གཏུགས་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཉནིམ་ ༤༥ གི་ནང་འཁདོ་ མཐོ་

༢༣༦



གཏུགས་ཁམིས་ཞབི་ཚོགས་ས་ེལུ་མཐོ་གཏུགས་འབད་དག།ོ
(༦)  ལེའུ་འདི་གི་དོན་ཚན་  ༡༥༧-༡༦༡པའི་གནོད་འགལེ་དེ་  ཉསེ་འགལ་ཁམིས་དེབ་
ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མ་ི གནོད་འགལེ་གི་ཉསེ་སནོ་གི་གངས་སུ་བརི་དག།ོ
                      དབང་ཁབ་མིང་དང་འབེལ་བའ་ིདོན་ཚན།
རལ་སིའ་ིགནས་ཚད་ལུ་ དབང་ཁབ་མིང་ལུ་ཆ་གནས་མ་འབད་བའ་ིརོད་ཉགོས།
༡༦༢་  བོན་པ་ོགསི་  དབང་འཛནི་ག་ིབཀོད་ཁབ་ཐོག་ལས་ འཛམ་གངི་རིག་རལ་རུ་དངོས་
ལས་འགུལ་དང་རལ་སའིི་ཚོགས་ས་ེ  གཞན་ཚ་ུགསི་གཞ་ིབཙུགས་འབད་མི་ཚ་ུབརིས་ཏེ་ 
རོད་ཉགོས་སལེ་ཐབས་ཀི་  འསོ་ལན་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་  རལ་སའིི་གནས་ཚད་ལུ་ 
འབགུ་མི་ཚུ་ག་ིདབང་ཁབ་མིང་དང་འབེལ་བའ་ིརོད་ཉགོས་ཚུ་ སལེ་ཆོག།
དབང་ཁབ་མིང་ཆ་གནས་མ་འབད་མ་ིལུ་ ཞ་ིརོད།
༡༦༣་(༡)  མི་ངོ་ཅིག་གསི་ ར་ཕན་ག་ིཅ་ཆས་དང་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚ་ུལུ་ 
བརི་ཁངུས་མེད་པར་  ཚོང་རགས་བཟུམ་བདག་འཛིན་འབད་ཡོད་པའ་ིསརེ་མངི་བརིས་ཏེ་ 
ཚོང་རགས་ལུ་བརནེ་ཁ་ེསང་བཟོ་ནིའ་ིདམིགས་གཏད་ཀི་ཐོག་ལས་  གཤམ་གསལ་ག་ི
གནད་དོན་དང་ལན་པའི་ཚོང་རགས་དེ་  ཐོ་བཀོད་འབད་བ་དང་ ཚོང་སརུ་འཐབ་པ་ ཡང་ན་ 
དབང་ཁབ་མིང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་པ་ཅིན་  ཚངོ་རགས་བཟུམ་བདག་འཛིན་འབད་ཡདོ་
པའ་ིསརེ་མིང་བརིས་ཏེ་  ཚོང་རགས་ཅིག་གི་ཇོ་བདག་གིས་  མི་ངོ་དེ་ལུ་ཞི་རོད་བཙུགས་

༢༣༧



ཆོགཔ་འདི་ཡང་:
     (ཀ)  ཚོང་རགས་དེ་ དབང་ཁབ་མིང་ ཐོ་བཀོད་འབད་བའ་ིསབས་ལུ་ ཁད་པར་ཕེ་
ཚུགསཔ་འབད་ཡདོ་པ་དང་  ཡང་ན་  ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་  ཡང་ན་  ཚོང་རགས་དེ་
དང་ཁད་པར་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཕ་ེམ་ཚགུས་པར་ཅོག་འཐདཔ་ཡདོ་པ་དང་།
     (ཁ)  དབང་ཁབ་མིང་ ཐོ་བཀོད་འབད་བའ་ིསབས་ལུ་ ཡོངས་གགས་ཅན་ག་ིཚོང་
རགས་དེ་ ཡངོས་གགས་སུ་ཡདོ་པ་དང་ ཡང་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚགུསཔ་ ཡང་ན་ ཚོང་
རགས་དེ་དང་ཁད་པར་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཕེ་མ་ཚུགས་པར་ ཅོག་འཐདཔ་ཡདོ་པ་ཅིན།
(༢)  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིནང་  གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་མི་ལར་  མི་ཅིག་ལུ་ 
དམིགས་གཏད་ངན་པ་ཡོད་མེད་ གཏན་འབེབས་འབད་བའ་ིསབས་ལུ་  ཁམིས་འདུན་གསི་ 
འོག་གི་གནད་དོན་རངམ་ཅིག་གིས་མ་ཚད་པར་ གཞན་ཚུ་དང་ཡང་འཁིལ་དགོཔ་དེ་ཡང་:
     (ཀ)  དབང་ཁབ་མིང་ནང་ ཚོང་རགས་ ཡང་ན་ རིག་རལ་རུ་དངོས་ཀི་དབང་ཆ་
གཞན་གང་རུང་(ཡོད་པ་ཅིན་)།
     (ཁ)  དབང་ཁབ་མིང་ནང་ མི་ངོ་དེའ་ིཁམིས་མཐུན་ག་ིམིང་དང་ ཡང་ན་ མི་ངོ་དེ་
ངོས་འཛིན་གི་དོན་ལུ་ དུས་རུན་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ི མིང་གཞན་ཨིན་མེན།
     (ག)  མི་ངོ་དེ་གསི་ ཅ་དངོས་དང་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གང་རུང་ ངེས་
བདེན་བསབུ་ནི་དང་འབེལ་བའ་ིལས་དོན་ནང་  སར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་པའི་དབང་ཁབ་

༢༣༨



མིང་གང་རུང་(ཡོད་པ་ཅིན་)།
     (ང)  དབང་ཁབ་མིང་ག་ིའགོ་ལུ་ ཐོབ་སདོ་འབད་ཚུགས་པའ་ི ཡོངས་འབལེ་ས་
ཁངོས་ནང་  མི་ངོ་དེ་ག་ིཚོང་འབལེ་མནི་པ་དང་  ཡང་ན་  ཚོང་རགས་ཀི་དང་བདེན་ཚལུ་
མཐུན་ལག་ལེན།
     (ཅ)  མི་ཅིག་གིས་ ཚོང་མགོན་པ་ཚ་ུ ཚོང་རགས་ཇོ་བདག་གི་བརུད་ལམ་ས་ཁངོས་
ལས་ ཚངོ་རགས་དང་ ཡང་ན་ ཚངོ་འབེལ་ག་ིཁ་ེཕན་ལུ་གནོད་ཉནེ་ཡདོ་པའ་ི དབང་ཁབ་
མིང་ག་ིའོག་ལུ་  ཐོབ་སདོ་འབད་ཚུགས་པའ་ིཡངོས་འབེལ་ས་ཁངོས་ཅིག་ནང་  ཁ་བསུར་
གཏང་ནིའ་ིདམིགས་གཏད་དང་ ཡང་ན་ ཡོངས་འབལེ་ས་ཁོངས་ཀི་འབངུ་ཁུངས་དང་སནི་
བདག་མཉམ་འབེལ་བ་  ཡང་ན་  རབ་བསནོ་ཆ་འཇོག་ལུ་མགུ་རོགས་བཟོ་ས་ེ  ཚངོ་རགས་
ལུ་དམའ་འབབེས་འབད་ནི་གི་ དམིགས་གཏད་བསདེ་མ།ི
     (ཆ)  མི་ངོ་ཅིག་གསི་  དབང་ཁབ་མིང་གང་རངུ་  ཅ་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་ལཱ་
གཡགོ་གང་རུང་  ངེས་བདེན་བསབུ་ནི་ལུ་  ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ་དང་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་
འཐབ་ནིའ་ིདམིགས་གཏད་མདེ་པ་  ཡང་ན་  མི་ངོ་དེ་ག་ི  འདི་བཟུམ་མའི་ཀུན་སདོ་གསལ་
སནོ་འབད་བའ་ི སནོ་ག་ིཀུན་སོད་ག་ཡང་མེད་པར་ དངུལ་གི་ཁ་ེཕན་གི་དོན་ལུ་ དབང་ཁབ་
མིང་དེ་  ཚོང་རགས་ཇོ་བདག་ཅིག་དང་  ཡང་ན་  འབལེ་གཏོགས་ ༣ པ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ 
ས་ོསརོ་འབད་བནི་པ་དང་ བཙོང་བ་ ཡང་ན་ དབང་ཆ་སདོ་ཡདོ་པ།
     (ཇ)  དབང་ཁབ་མིང་ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་ ཞུ་ཡགི་བཙུགས་པའ་ིསབས་ལུ་ 

༢༣༩



མི་ངོ་དེ་གི་གནད་དོན་སདོ་ནི་དང་  འབེལ་ཐབས་ཀི་བར་དོན་ག་ོལོག་བིན་པ་དང་  འབེལ་
ཐབས་ཀི་བར་དོན་འཁལུ་མེད་རུན་སངོ་འབད་ནི་ལུ་  མི་དེ་ག་ིདམིགས་གཏད་འགབུ་མ་
ཚུགསཔ་  ཡང་ན་  མི་ངོ་དེ་ག་ི  འདི་བཟུམ་མའ་ིཀུན་སདོ་གསལ་སནོ་འབད་བའ་ིསནོ་གི་
ཀུན་སོད།
     (ཉ)  མི་ངོ་ཅིག་ག་ིཐོ་བཀོད་དང་ ཡང་ན་ མི་ངོ་དེ་གིས་ འདི་བཟུམ་མའི་དབང་ཁབ་
མིང་  ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་སབས་ལུ་  ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་དང་  ཡང་ན་  ཁད་པར་
ལན་པའ་ིགཞན་གི་ཚོང་རགས་ཚུ་དང་འད་སུ་འབད་ཡོདཔ་  ཧ་ག་ོབཞནི་དུ་  བདག་དབང་
འབད་ཡདོ་མི་དབང་ཁབ་མིང་ས་ཚགོས་དང་ ཡང་ན་ འདི་བཟུམ་མའ་ིདབང་ཁབ་མིང་ ཐོ་
བཀོད་འབད་བའ་ིསབས་ལུ་  ཡོངས་གགས་ས་ུཡདོ་པའ་ི  གཞན་ག་ིཡངོས་གགས་ཅན་ག་ི
ཚོང་རགས་ཚུ་  ར་ཕན་ཚུ་གི་ཅ་དངོས་དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚ་ུལུ་  བརི་ཁངུས་མེད་
པར་ས་བསསེ་འབད་ཡོད་མི་དང་།
     (ཏ)  མི་ངོ་དེ་གསི་ དབང་ཁབ་མིང་ག་ིཐོ་བཀོད་ནང་ མཉམ་བསེབས་འབད་མི་ཚོང་
རགས་དེ་  ཁད་པར་དང་  ཡངོས་གགས་ཅན་ཨིནམ་དང་  ཡང་ན་ཡོངས་གགས་དང་ཁད་
པར་མེདཔ།
(༣)  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༢)པའ་ིནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དམིགས་གཏད་ངན་པ་
དེ་  མི་ངོ་ཅིག་གསི་ དབང་ཁབ་མིང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དེ་  དང་བདེན་དང་ དེ་མེན་པ་ཅིན་ 
ཁིམས་མཐུན་ཐོག་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀི་  འསོ་ལན་རུ་མཚན་དང་ལན་པར་ཁིམས་འདུན་
གིས་  གཏན་འབབེས་མཛད་མིའི་ནང་  གནད་དོན་ག་ཅིའི་ཐད་ལས་འབད་རུང་  མངོན་

༢༤༠



གསལ་མེད།
(༤)  དོན་མཚམས་འདི་གི་འགོ་ལུ་ དབང་ཁབ་མིང་ཐོ་བཀོད་དང་ ཁིམས་འགལ་ ཚོང་
སརུ་  ཡང་ན་  ལག་ལེན་འཐབ་པའི་འབེལ་དོན་ལུ་  ཞ་ིབའ་ིངོས་ལེན་གང་རུང་འབད་མིའ་ི
ནང་  ཁིམས་འདུན་གསི་  དབང་ཁབ་མིང་གཞངུ་བཞསེ་གཏང་ནི་དང་ ཆ་མེད་ཀི་བཀོད་ར་
གནང་ཆོག་པའ་ིཁར་ དབང་ཁབ་མིང་ཚུ་ ཚངོ་རགས་ཀ་ིཇོ་བདག་དང་ ཡང་ན་ འབུག་བར་
དོན་ཡངོས་འབེལ་ལ་ེབ་གསི་  དབང་ཚད་སདོ་མ་ི  དབང་ཁབ་མིང་ཐོ་བཀོད་ཀི་དོན་ལུ་ 
བདག་སངོ་དང་འཕལུ་རིག་འབལེ་གནད་ལུ་ སོ་སརོ་འབད་ཆོག།
(༥)  དབང་ཁབ་མིང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མི་ངོ་དེ་ དབང་ཁབ་མིང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་
མི་དང་ ཡང་ན་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་གསི་ དབང་ཆ་སོད་ཡདོ་པའ་ི ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཨིན་
པ་ཅིན་རངམ་ཅིག་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་ (༡) པའ་ིཐོག་ དབང་ཁབ་མིང་ལག་ལེན་འཐབ་
ཡོད་པའི་ཉསེ་པ་ཚ་ུའཁི་འངོ་།
(༦)   དོན་ཚན་འདི་ནང་  གསལ་བཀོད་འབད་མི་  མིང་ཚིག་ཚོང་འབལེ་དང་  ཁམིས་
འགལ་ཚོང་སརུ་ཟེར་འཁདོ་མིའ་ིནང་  བཙོང་ནི་དང་ཉ་ོནི་  བསནི་འགལུ་  ཁས་ལེན་  ཆགོ་
ཐམ་ དངུལ་བརེ་སོར་ དེ་ལས་ ངོས་ལེན་གི་དོན་ལུ་  ས་ོསོར་ག་ིའབེལ་བ་གཞན་གང་རངུ་
དང་ ཡང་ན་ བར་ེསརོ་ནང་ཐོབ་མི་ཚུ་བརིས་ཏེ་ སོད་ལེན་གི་རིགས་ཚུ་ལུ་ཡང་གཝོ་ཨིན།
དབང་ཁབ་མིང་ཆ་གནས་མ་འབད་མ་ིལུ་ ཞ་ིརོད་ཁམིས་ཀ་ིདབང་ཁབ།
༡༦༤་ ཚོང་རགས་ཀི་ཇོ་བདག་ཅིག་གིས་ དབང་ཁབ་མིང་བཀོད་མི་དང་  དབང་ཁབ་མིང་

༢༤༡



བཀོད་ས་ ཡང་ན་ དབང་ཁབ་མིང་ག་ིདབང་འཛནི་གཞན་ཚ་ུགསི་ དབང་ཁབ་མིང་ཐོ་བཀོད་
འབད་ས་དང་  ཡང་ན་  དབང་ཁབ་མངི་ཡདོ་ས་འབད་  ངོས་འཛིན་འབད་མིའ་ིཁིམས་ཀི་
དབང་ཁབ་ལུ་ ཞ་ིརོད་ཀི་དོན་ལུ་ ཞ་ུཡིག་བཙུགས་ཆགོཔ་འདི་ཡང་:
     (ཀ)  དབང་ཁབ་མིང་གིས་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ཇོ་བདག་ག་ིདབང་ཆ་དང་ ཡང་ན་ 
བདག་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ཚོང་རགས་གང་རུང་དང་འགལ་བ་དང་ ཡང་ན་ 
     (ཁ)  དོན་ཚན་འདི་ག་ིའགོ་ལུ་  ཞ་ིརོད་ཀི་རོད་ཡ་ལུ་  འགརུ་ནི་ཨིན་མི་  ཉསེ་
འཛགུས་འབད་བའི་མི་ངོ་དེ་  ཇོ་བདག་གིས་  ཁིམས་མདུན་ལུ་འབ་ོམི་ཚགུས་ནི་ཨིནམ་ 
ཁིམས་མདུན་གསི་མཐོང་གསལ་བངུ་ཡདོཔ།
ལན་ཁག་གསི་ དབང་ཁབ་མིང་ག་ི རོད་འཛནི་པ་འབད་དགཔོ།
༡༦༥་   མ་ིམང་ལས་ཚགོས་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མི་  ལན་ཁག་གསི་  འབགུ་ག་ིབར་དོན་
ཡོངས་འབལེ་ལ་ེབ་དང་  འབགུ་ལུ་དབང་ཁབ་མངི་ག་ིརོད་འཛིན་པ་འབད་ཐོག་ལས་ རལ་
ཡོངས་དང་  རལ་སའིི་གནས་རིམ་གཉསི་ཆ་རའ་ིནང་  ཐོ་བཀོད་འབད་ཡདོ་མ་ིདབང་ཁབ་
མིང་ཚ་ུ ཕན་ནུས་ཅན་འབད་ སངུ་སོབ་འབད་ཚུགསཔ་འབད་དགོ།

༢༤༢



ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་དང་  དེ་ཚ་ུག་ིལག་ལེན་
དང་འགན་འཁ་ིདང་འབལེ་བའ་ིདོན་ཚན།
ལག་ལེན་སདོ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི།
༡༦༦་(༡)   ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་ཚུ་གསི་ 
ཁངོ་གསི་མཁ་ོསདོ་ཀ་ིདོན་ལུ་  ག་ོསབས་ཡོདཔ་བཟོ་མི་  རང་སོ་བརོད་དོན་གི་དོན་ལུ་ 
འབགུ་ག་ིསརི་བཏང་ག་ིཁམིས་དང་འཁིལ་ཏེ་ལཱ་འབད་དགོ།
(༢)  ཨིན་རུང་ ཡངོས་འབེལ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་གིས་ ཁ་ོར་གསི་ མཁ་ོ
སདོ་ཀ་ིདོན་ལུ་  ག་ོསབས་བཟོ་མི་ར་ཕན་གསུམ་པའི་བརདོ་དོན་གང་རུང་གསོག་བཞག་མི་
ལུ་ ཉེས་པ་མི་འཁ་ིབའ་ིགནད་དོན་འདི་ཡང་:
     (ཀ)  ཁ་ོལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་ཁམིས་འགལ་ག་ིབརོད་དོན་དང་ རང་བཞནི་གསི་
ཁིམས་འགལ་དུ་ཡདོ་པའ་ིསརོ་ཤེས་རགོས་མེདཔ།
     (ཁ)  ཁ་ོགསི་ ཁིམས་འགལ་ག་ིལས་ས་དང་ ཡང་ཅིན་ བར་དོན་ཚུ་ཐོན་སའ་ིར་
ཁངུས་དང་ར་ུརེན་ཚུ་མ་ཤེསཔ།
     (ག)  དེ་བཟུམ་མའི་ཁིམས་འགལ་གི་སརོ་ ཤེས་རོགས་དང་ ཡང་ན་ ཧ་གཝོ་ཅིག་
ཁ་ོགསི་ དེ་འཕལ་ལས་ བར་དོན་ལུ་ཐོབ་སདོ་ཚ་ུམདེཔ་བཟོ་ནི་དང་ ཡང་ན་ སདོ་མ་བཏུབ་
བཟོ་ནི་ལུ་ ཚ་ངེར་བཏོན་ཡདོཔ། ཡང་ན་ 

༢༤༣



     (ང)  དེ་བཟུམ་མའ་ིབརོད་དོན་མཁ་ོསདོ་ལས་ བཀག་ཐབས་ལུ་ ཁ་ོལུ་ འཕུལ་
ཆས་ཀ་ིལགོས་གབུ་མེད་པ་དང་ བཀག་ཐབས་འབད་ཚུགས་པའ་ི འསོ་ལན་ཐབས་ལམ་གི་
ལོགས་གབུ་མེདཔ།
(༣)  དོན་ཚན་འདི་གིས་ ཁམིས་འདུན་དང་ ཡང་ན་ དབང་འཛནི་གསི་ ཡངོས་འབེལ་
(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་དེ་  མཐར་བཤུད་གཏང་ནི་དང་  ཡང་ན་ 
ཁིམས་འགལ་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་ནིའི་དབང་ཆ་ཡདོ་མི་ལུ་  མི་གནོད་པའི་ཁར་  བར་
དོན་ལུ་ཐོབ་སོད་མེད་པ་དང་སོད་མ་བཏུབ་བཟོ་ནིའ་ིཐབས་ལམ་བདག་སངོ་གི་དོན་ལུ་  བ་
སོ་ལམ་ལུགས་གཞ་ིབཙུགས་འབད་ནི་ག་ིའསོ་འབབ་ཡདོ་མི་ལུ་ཡང་མི་གནོད།
ཐོབ་སདོ་ཀི་གོ་སབས་སོད་ནི།
༡༦༧་(༡)  ཡོངས་འབེལ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ལུ་  ཁོ་ར་གསི་ 
ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)གི་ཐོག་ལས་  འབེལ་གཏོགས་གསམུ་པའ་ིབརོད་དོན་གང་
རུང་  ཐོབ་སདོ་ཀི་ག་ོསབས་བིན་ནི་རངམ་ཅིག་ག་ིདོན་ལུ་  བརུད་བསགས་དང་  ཡང་ན་ 
ཐབས་ལམ་བཏོན་མི་ལུ་ གཤམ་གསལ་ག་ིགནད་དོན་ཚ་ུ མ་འབད་བ་ཅིན་ཉསེ་པ་མི་འཁ་ི:
     (ཀ)  བརུད་བསགས་འགོ་མ་བཙུགསཔ།
     (ཁ)  བརུད་བསགས་ཐོབ་སོད་འབད་མི་གདམ་ཁ་མ་རབ་པ་དང་།
   (ག)  བརུད་བསགས་ནང་བཀོད་མི་  དོན་ཚན་ཚུ་གདམ་ཁ་དང་  ཡང་ན་  བསརུ་

༢༤༤



བཅོས་མ་འབདཝ།
(༢)   དོན་ཚན་འདི་གི་ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིནང་གསལ་  བརུད་བསགས་དང་
ཐོབ་སདོ་ཀི་གནད་དོན་དང་ ད་ལ་ོཚུན་བརུད་བསགས་འབད་མི་ བར་དོན་ནང་ རང་འགུལ་
འཕལུ་ཆས་དང་བར་འབལེ་  དེ་ལས་  གནས་སབས་གསགོ་འཇོག་འབད་བཞག་མི་ཚ་ུཚདུ་
དེ་ཡདོ་མ་ིདེ་ཡང་  ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)གི་ཐོག་ལས་  བརདུ་བསགས་འབད་ནི་
རངམ་ཅིག་ག་ིདོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགཔོ་དང་བརུད་བསགས་ཀི་དོན་ལུ་ འསོ་ལན་ག་ི
དགོས་མཁ་ོཡདོ་མི་ལས་ དུས་ཡུན་རིངམ་ས་ེགསགོ་འཇོག་འབད་མི་ཆོག།
(༣)  དོན་ཚན་འདི་གིས་ ཁམིས་འདུན་དང་ ཡང་ན་ དབང་འཛནི་གསི་ ཡངོས་འབེལ་
(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་དེ་  མཐར་བཤུད་གཏང་ནི་དང་  ཡང་ན་ 
ཁིམས་འགལ་ལས་བཀག་ཐབས་ཀི་དབང་ཆ་ལུ་མི་གནོད།
(༤)  འབགུ་གི་སརི་བཏང་ཁིམས་དང་འཁིལ་ཏེ་  ཁམིས་འགལ་ག་ིདོན་ཚན་ལག་ལེན་
འཐབ་མི་  བཀག་དམ་འབད་ནི་ག་ིའགན་འཁ་ིལུ་  ཡངོས་འབེལ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ལཱ་
གཡགོ་བནི་མི་གསི་  དེ་བཟུམ་མའི་དོན་ཚན་གི་སརོ་  ཤསེ་རགོས་ཡོད་པའི་ཁར་  བཀག་
དམ་འབད་ནི་ལུ་ འོས་ལན་ག་ིཐབས་ལམ་དང་ འོས་འབབ་ཡོད་པ་ཅིན་ གནོད་པ་མེད།
སབས་ཐོག་ག་ིབར་དོན་གསགོ་འཇོག།
༡༦༨་(༡)  ཡོངས་འབེལ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ཐོབ་སདོ་ཀ་ིག་ོསབས་བནི་ཐབས་ལུ་  ཡངོས་
འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་གིས་  ལཱ་གཡོག་གི་ཁ་ེཕན་སོད་མི་

༢༤༥



གཞན་ཚུ་གིས་  ཞ་ུབ་འབད་མི་དང་འཁལི་ཏེ་  བར་དོན་བརུད་བསགས་ལག་པར་དུ་  ཕན་
ནུས་ཅན་བཟོ་ནི་རངམ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་  འག་ོའདེན་འཐབ་མི་  བར་དོན་གི་  རང་འགུལ་
འཕལུ་ཆས་དང་བར་འབལེ་  དེ་ལས་  གནས་སབས་ཀ་ིབར་དོན་གསོག་འཇོག་འབད་མི་ལུ་ 
གཤམ་གསལ་ག་ིགནད་དོན་ཚ་ུ མ་འབད་བ་ཅིན་ཉསེ་པ་མི་འཁ་ི:
     (ཀ)  བར་དོན་ག་ིདོན་ཚན་ཚུ་ བསརུ་བཅོས་མ་འབདཝ།
     (ཁ)  བར་དོན་ག་ིདོན་ཚན་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་ག་ིཐད་ ལས་ས་ེགསི་ གསལ་བཀོད་
འབད་མི་དང་ ངོས་འཛིན་ཡདོ་པའ་ིཁམིས་ཚུ་དང་ འཁིལ་ཡདོཔ།
    (ག)  བར་དོན་ལག་ལེན་ཐོག་ལུ་ བར་བསུས་དཔད་གཞི་ལེན་ནི་ག་ིདོན་ལུ་ ལས་ས་ེ
གིས་  ངོས་འཛིན་དང་  ར་ཆེཝ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡདོ་པའ་ི  ཁིམས་མཐུན་གི་
འཕལུ་རགི་ལག་ལེན་ལུ་ བར་འབེལ་མ་འབདཝ།
    (ང)  འདི་གསི་ གསོག་འཇོག་འབད་བཞག་མ་ིདང་ འཐོན་ཁངུས་ངོ་མ་ལས་ བརུད་
བསགས་འབད་མི་བར་དོན་ཚུ་  ཡངོས་འབལེ་ནང་ལས་མདེཔ་བཟོ་ཡོད་པ་དང་  ཡང་ན་ 
འདི་ག་ིཐོབ་སདོ་མ་བཏུབ་བཟོ་བའ་ིསརོ་ཧ་གཝོ་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ ཁམིས་འདུན་དང་ ཡང་
ན་ དབང་འཛིན་གསི་ འདི་བཟུམ་མའ་ིཐོབ་སདོ་མེདཔ་བཟོ་ནི་དང་ ཡང་ན་ སདོ་མ་བཏུབ་
བཟོ་ནི་ག་ིབཀོད་ར་གནངམ་ཅིག་  བར་དོན་ལུ་ཐོབ་སདོ་མེདཔ་བཟོ་ནི་དང་  ཡང་ན་  སོད་
བཏུབ་མེདཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ དེ་འཕལ་ལས་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།
(༢)  དོན་ཚན་འདི་གིས་ཁམིས་འདུན་དང་  ཡང་ན་  དབང་འཛནི་གིས་  ཡངོས་འབེལ་

༢༤༦



(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་དེ་  མཐར་བཤུད་གཏང་ནི་དང་  ཡང་ན་ 
ཁིམས་འགལ་ལས་བཀག་ཐབས་ཀི་དབང་ཆ་ལུ་མི་གནོད།
བལ་རོག་འབད་ནི་ལུ་ སརི་བཏང་གི་འགན་འཁི་མེདཔ།
༡༦༩་(༡)   གོང་གསལ་དོན་ཚན་  ༡༦༦,༡༦༧དང་  ༡༦༨པའི་  གངོ་དོན་ལར་དུ་ 
ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་གིས་  བརུད་བསགས་དང་ 
ཡང་ན་ གསགོ་འཇོག་འབད་མི་བར་དོན་ཚ་ུ བལ་རགོ་ག་ིདོན་ལུ་ སིར་བཏང་ག་ིའགན་འཁ་ི
ག་ནི་ཡང་མེད་པའ་ིཁར་  སིར་བཏང་འགན་འཁའིི་ཐོག་ལས་  ཁམིས་འགལ་ག་ིར་ཁངུས་
དང་རུ་རེན་ཚུ་ རད་གཅོད་འབད་མ་ིཆགོ 
(༢)  ཨིན་རུང་ ཡངོས་འབེལ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་ག་ི ལཱ་
གཡགོ་ག་ིཁ་ེཕན་ལེན་མི་ཚུ་གིས་  ཁམིས་འགལ་ག་ིབ་སདོ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་  ཉསེ་
འཛགུས་ཀི་དོན་ལུ་  དེ་འཕལ་ལས་དབང་འཛིན་དང་  ཡང་ན་  ཁིམས་སུང་འགག་པའ་ིས་ེ
འཛནི་  ཡང་ན་  ས་ེའཛནི་མེད་པ་ཅིན་  ཁིམས་དབང་ཡོད་སའི་ཉ་ེའདབས་ཀི་འགག་པའ་ི
ཡིག་ཚང་གི་འགག་པའ་ིའག་ོདཔོན་ ག་ོགནས་མཐོ་ཤོས་འཛིན་མི་ལུ་ སན་ཞ་ུའབད་དག།ོ
བར་བསལུ་དང་ཐོབ་སོད་མེདཔ་བཟོ་ནི།
༡༧༠་(༡)   ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་གིས་  གཤམ་གསལ་ནང་
གསསེ་དོན་ཚན་(༢)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་  ཁམིས་འགལ་ཨིན་པའ་ིབར་བཀོད་ཐོབ་ཅིག་ 
ཁིམས་འགལ་ཨིན་པའ་ིབར་སུལ་ལདོ་མི་དང་ ཡང་ན་ ཁམིས་འགལ་ག་ིགངས་ས་ུཚུད་མི་ 

༢༤༧



དངོས་པ་ོཚ་ུབཏོན་གཏང་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཐོབ་སདོ་མ་བཏུབ་བཟོ་ནི་ལུ་ དེ་འཕལ་ལས་ ངོས་
ལེན་འབད་བ་ཅིན་ ཉེས་པ་མི་འཁ།ི
(༢) བར་སལུ་ག་ིཆ་ཤས་ཚང་དགོཔ་འདི་ཡང་:
     (ཀ) དོན་ཚན་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་བསབུ་ཐབས་ལུ་ ཁམིས་འགལ་ག་ིབར་སལུ་དེ་ 
ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་དང་  ཡང་ན་  འདི་ག་ིམིང་གནས་ཅན་ག་ི
ངོ་ཚབ་ལུ་ཞ་ུཡིག་དང་  ཡང་ན་  གགོ་འཕུལ་ག་ིབར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིབརུད་འབེལ་ཐོག་
བཙུགས་དགཔོ་དང་  འདི་དང་སགས་  གཤམ་གསལ་ག་ིཁད་ཆསོ་ཚུ་  ངེས་པར་དུ་ཚང་
དགོཔ་ཨིན།
           (༡)  ཁིམས་འགལ་ཐོག་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་པའ་ི དངོས་པ་ོལུ་དབང་ཆ་
ཧིལ་པ་ོཡདོ་པའ་ི  ཇོ་བདག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་  ངོ་ཚབ་འབད་བཅའ་མར་གཏོགས་ཆགོ་པའི་ 
མི་ངོ་ག་ིམངི་རགས་ངོ་མ་དང་ ཡང་ན་ གོག་འཕལུ་ཐོག་ག་ིམིང་རགས།
          (༢)  ཁིམས་འགལ་གི་ ངོས་འཛནི་བངུ་མི་པར་དབང་ཅན་གི་ལཱ་གི་ངོ་རགས་ 
ཡང་ན་  བརུད་ལམ་གཅིག་ག་ིཐོག་ལུ་  པར་དབང་ཅན་ག་ིལཱ་ས་ཚོགས་ཡདོ་མི་ཚུ་ལུ་ 
བརུད་ལམ་དེ་ནང་ བར་བསལུ་གཅིག་འབད་མི་ནང་ཚདུ་དེ་ཡདོ་པ་ཅིན་ འདི་བཟུམ་མའ་ིལཱ་
གི་ཐོ་ཡགི་གཅིག་དགོ།
          (༣)  ཁིམས་འགལ་ཐོག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་ ཡང་ན་ ཁམིས་འགལ་ག་ི
ཉེན་ཁ་དང་ལན་པའི་ དངོས་པ་ོབཏོན་གཏང་དགོཔ་དང་ སདོ་མ་བཏུབ་བཟོ་དག་ོཔའ་ིདངོས་

༢༤༨



པོ་ངོ་རགས་དང་  ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་ལུ་  ཁམིས་འགལ་
ཐོག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དངོས་པོ་དེ་  ངོས་འཛནི་འབད་ཚུགས་ནིའ་ིདོན་ལུ་  གནས་ཚུལ་
ལངམ་འབད་དག།ོ
        (༤)  ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་གིས་ 
ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་ ར་ཕན་དང་ཅིག་ཁར་ འབེལ་བ་འཐབ་ནི་ག་ིདོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་ཆ་
ཚང་  དཔརེ་ན་  ཁ་བང་དང་བརུད་འཕནི་ཨང་  དེ་ལས་  རབ་བངུ་པ་ཅིན་  ཉགོས་བཤད་
བཀོད་མི་ར་ཕན་དང་གཅིག་ཁར་  འབེལ་བ་འཐབ་ཚགུས་ནི་ག་ིདོན་ལུ་  གོག་རིག་ཐོག་ག་ི 
ཡིག་འགལུ་གི་མཐུན་རེན་ཚུ་དག།ོ
           (༥)  ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་ ར་ཕན་གསི་ དངོས་པོ་དེ་ པར་དབང་ཇོ་
བདག་དང་ འདི་གི་ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ ཁིམས་ཀ་ིཁ་ཐུག་ལས་ གནང་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཡདོ་པའི་དང་བདེན་གི་ར་ཁངུས་དང་བཅས་པའ་ིགསལ་བཤད་དང་།
           (༦)  བར་བསལུ་ནང་འཁདོ་མི་ ཉགོས་བཤད་ཀ་ིབར་དོན་ཚུ་ ངེས་ཏིག་
ཨིན་པའི་ཉནེ་ལེན་དང་བཅས་ ཉགོས་བཤད་བཀདོ་མི་ར་ཕན་དེ་ དབང་ཆ་ཧིལ་པ་ོཡདོ་པའ་ི 
ཇོ་བདག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངོ་ཚབ་འབད་བཅའ་མར་གཏོགས་ཆགོ་པའི་ དབང་ཚད་ཡདོ་པའ་ི
གསལ་བཤད་ཚུ་དགོ།
     (ཁ)  གོང་གསལ་ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༢)(ཀ)པའ་ིདགོངས་དོན་དང་མ་འཁལི་
བའ་ི  བར་བསལུ་དེ་  ཡོངས་འབེལ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་ལུ་ 

༢༤༩



ཁིམས་འགལ་ཐོག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་  དངོས་པ་ོཚུ་གི་བངུ་སའི་སརོ་  ཤེས་རགོས་ངོ་མ་
ཡོད་མེད་དང་  ཡང་ན་  འདི་ག་ིར་ཁངུས་དང་  རུ་རནེ་ཚ་ུག་ིསོར་  ཤེས་རོགས་ཡདོ་མེད་
བརག་ཞབི་ཀ་ིདོན་ལུ་ ངོས་ལེན་མི་འབད།
(༣)  བཏོན་བཏང་མི་དང་ ཡང་ན་ སདོ་བཏུབ་མེདཔ་བཟོ་མི་ རུ་དངོས་ཚ་ུག་ིཚབ་བཙུག་
དང་ འཁལི་བ་གཞན་གི་ཚད་འཛིན།
     (ཀ)  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༣)(ཁ)པའ་ིདགོངས་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་  ཡོངས་
འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་གིས་  དང་བདེན་ཐོག་ཐོབ་སདོ་མ་
བཏུབ་བཟོ་མི་དང་ ཡང་ན་ ཁམིས་འགལ་ག་ིངོས་འཛནི་བངུ་མི་ དངོས་པོ་དང་ལས་ས་བས་ུ
བཏང་མི་གུ་  གཞརི་བཞག་ས་ེདང་ ཡང་ན་ དངོས་པོ་དང་ ཡང་ན་  ལས་ས་དེ་  མཐའན་
མཇུག་ལུ་ཁམིས་འགལ་ག་ིངོས་འཛནི་བུང་མི་ལུ་མ་ལསོ་པར་  ཁིམས་འགལ་ག་ིལས་ས་
བུང་སའ་ིསརོ་  ར་ཁངུས་དང་རུ་རེན་ལུ་གཞརི་བཞག་ས་ེ  མི་གང་རུང་ཅིག་གིས་  ཉགོས་
བཤད་ག་ཅི་བཟུམ་བཀོད་རུང་ ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་ལུ་ ཉསེ་པ་
མི་འཁ།ི
     (ཁ)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༣)(ཀ)པ་གིས་ ཡོངས་འབེལ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ལཱ་
གཡགོ་བནི་མི་ག་ི མངགས་ཡནོ་ཐོག་སདོ་མིའ་ིདབང་ཚད་ཐོག་ ལམ་ལུགས་དང་ ཡང་ན་ 
ཡོངས་འབལེ་ཚད་འཛིན་  ཡང་ན་  འདི་གིས་ལག་ལེན་བསར་བ་  ཡང་ན་  ཡོངས་འབེལ་
(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ལཱ་གཡོག་བནི་མི་གསི་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་དང་
འཁལི་ཏེ་  བཏོན་བཏང་བ་དང་ ཡང་ན་  ཡོངས་འབེལ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ལཱ་གཡོག་བནི་མི་

༢༥༠



གིས་  ཐོབ་སདོ་མདེཔ་བཟོ་མི་དངོས་པོ་ཚུ་ལུ་  ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ལཱ་གཡགོ་
བིན་མི་གིས་:
           (༡)  དངོས་པ་ོདེ་བཏོན་བཏང་བ་དང་ ཡང་ན་ དངོས་པ་ོདེ་སདོ་བཏུབ་མེདཔ་
བཟོ་ཡོད་པའི་སརོ་ བར་བསལུ་འབད་ནི་ལུ་ དེ་འཕལ་ལས་ འོས་ལན་གི་ཐབས་ལམ་བཏོན་
ཡོདཔ།
         (༢)  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༤)པའ་ིནང་གསལ་ལར་ བར་བསལུ་ག་ིལན་
ལོག་ཐོབ་ཅིག་ དེ་འཕལ་ལས་ བར་བསལུ་ལན་ལོག་ག་ིའད་དང་སགས་ ནང་གསེས་དོན་
ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་  བར་བསལུ་བིན་མི་  མི་ངོ་ལུ་  བཏོན་བཏང་མི་དངོས་པ་ོ
དང་ ཡང་ན་ སདོ་བཏུབ་མེདཔ་བཟོ་མི་དངོས་པ་ོཚ་ུ ཚོང་ལཱ་ག་ིཉནིམ་ ༡༠ ག་ིནང་འཁདོ་ 
ལོག་བཙུགས་ནི་ཨིན་པའ་ིསརོ་ བར་ལན་འབད་ཡོདཔ།
          (༣)  མིང་གནས་ཅན་ག་ི ངོ་ཚབ་ཀསི་ ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ི
དགོངས་དོན་ལར་  བར་བསལུ་བིན་མི་མ་ིངོ་ལས་ བར་བསུལ་འགོ་དང་པ་ཐོབ་སེ་  མ་ིངོ་དེ་
གིས་  མངགས་ཡནོ་ཐོག་སདོ་མ་ིཚ་ུ  ཡོངས་འབེལ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ལཱ་གཡོག་བནི་མི་ག་ི
ཐབས་ལམ་དང་  ཡང་ན་  ཡོངས་འབལེ་དང་འབེལ་བའ་ི  ཁམིས་འགལ་ག་ིབ་སོད་འབད་
མི་ལས་ བཀག་ཐབས་ལུ་ ཁམིས་འདུན་ལས་བཀའ་ར་ལེན་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཞ་ུཡགི་བཙུགས་
ཡོད་པའི་བར་བསལུ་ཐོབ་ན་མ་གཏོགས་  ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་
གིས་ བར་བསུལ་ག་ིལན་ལོག་ཡ་ིགུ་ཐོབ་པའི་དུས་ཚདོ་ལས་དམའ་ཤོས་ ཚོང་ལཱ་གི་ཉནིམ་ 
༡༠  དང་ཉིནམ་  ༡༥  ལས་མ་བརལ་བར་བཏོན་བཏང་མི་དང་  ཐོབ་སདོ་འབད་མ་བཏུབ་

༢༥༡



བཟོ་མི་ དངོས་པ་ོཚ་ུ ལོག་ས་ེབཙུགས་དག།ོ
(༤)   བར་བསལུ་ལན་ལོག་ག་ིབརདོ་དོན་: ནང་གསསེ་དོན་ཚན་འདི་གི་  དགངོས་དོན་
བསབུ་ཐབས་ལུ་  བར་བསལུ་ག་ིལན་ལོག་ཡ་ིག་ུདེ་  ཡགི་ཐོག་ལུ་འབད་  ཡོངས་འབལེ་
(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ལཱ་གཡོག་བནི་མི་དང་ ཡང་ན་ འདི་གི་མིང་གནས་ཅན་ག་ི ངོ་ཚབ་ལུ་སདོ་
དགོཔ་ད་ གཤམ་གསལ་ག་ིཁད་ཆོས་ཚ་ུ ངེས་པར་དུ་ཚུད་དགོཔ་དེ་ཡང་:
     (ཀ)  མངགས་ཡནོ་ཐོག་ཞབས་ཏོག་སདོ་མ་ིག་ི མིང་རགས་ངོ་མ་དང་ ཡང་ན་ 
གགོ་འཕུལ་ཐོག་ག་ིམིང་རགས།
     (ཁ)  བཏོན་བཏང་མི་དང་ ཡང་ན་ སདོ་མ་བཏུབ་བཟོ་མི་དངོས་པོ་ངོས་འཛིན་
དང་ དངོས་པོ་དེ་  བས་ུམ་བཏང་བའ་ིདང་སདོ་མ་བཏུབ་ མ་བཟོ་བའ་ིཧེ་མར་ གསལ་སནོ་
བུང་སའ་ིངོ་རགས།
     (ག)  མངགས་ཡནོ་ཐོག་ཞབས་ཏོག་སདོ་མ་ིལུ་ བཏོན་བཏང་ནི་དང་ སདོ་བཏུབ་
མེདཔ་བཟོ་ནི་ཨིན་མི་  རུ་དངོས་ཚུ་  འཛོལ་བ་དང་ ངོས་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བ་ལུ་
བརནེ་ཏེ་  རུ་དངོས་དེ་བཏོན་བཏང་བ་དང་  སདོ་མ་བཏུབ་བཟོ་ཡདོ་པའ་ི  དང་བདེན་ཨིན་
པའ་ིཉེན་ལེན་གསལ་བཤད།
     (ང་)  མངགས་ཡནོ་ཐོག་ཞབས་ཏོག་སདོ་མ་ིག་ི མིང་དང་ཁ་བང་ བརུད་འཕིན་
ཨང་དང་ཁམིས་འདུན་གི་དབང་ཁབ་ལུ་ངོས་ལེན་དང་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ི
དགོངས་དོན་ལར་ བར་བསུལ་འབད་མི་ མི་ངོ་དང་ ཡང་ན་ མི་ངོ་དེའ་ིངོ་ཚབ་ལས་ རོད་

༢༥༢



བཤེར་བཙུགས་མི་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་ཨིན་པའ་ིགསལ་བཤད།
(༥)   ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་གིས་  གངོ་གསལ་ག་ིདགོངས་
དོན་དང་མ་འཁལི་བར་ ཁམིས་འགལ་དང་ ཡང་ན་ ཤེས་བཞནི་དུ་ཁམིས་དང་འགལ་བའ་ི
ངོས་འཛིན་བུང་ས་ེ  བཏོན་བཏང་མི་དང་སོད་མ་བཏུབ་བཟོ་མི་  རུ་དངོས་ཚུ་  བསར་འཇོག་
དང་ལོག་སེ་སདོ་བཏུབ་བཟོ་མི་ཆོག།
         དངོས་མེད་ཡོངས་འབེལ་ག་ིགནོད་འགལེ་དང་འབེལ་བའ་ིདོན་ཚན།
གནང་བ་མེད་པར་ གོག་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)གི་མཁ་ོཆས་ལུ་ཐོབ་སོད།
༡༧༡་(༡)  མི་ངོ་ཅིག་གསི་ འོག་གི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ གགོ་རིག་(ཀམ་པུས་ཊར་)ལག་
ལེན་འཐབ་ཡོད་པ་ཅིན་  མི་ངོ་དེ་  དབང་འཛིན་མེད་པའ་ིར་ུདངོས་  ཉེར་སདོ་འབད་བའི་
གནོད་འགེལ་ག་ིགངས་ས་ུཚདུཔ་ཨིན་མི་དེ་ཡང་:
     (ཀ)  ཁ་ོགིས་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ག་ི གགོ་རིག་(ཀམ་པུས་ཊར་)ནང་ཡདོ་མི་ ལས་
རིམ་དང་བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིཚུ་  ཐོབ་སོད་འབད་ཐབས་ལུ་  གགོ་རིག་(ཀམ་པུས་ཊར་) 
ལཱ་བཀོལ་བ་ཅིན།
     (ཁ)  དབང་ཆ་མེད་པར་ ཞབས་ཏོག་མཐུན་རེན་ ཐོབ་སདོ་འབད་ནིའ་ིདཔའ་བཅམ་
ཡོད་པ་དང་།
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     (ག)  ཁ་ོགསི་ གོག་རིག་(ཀམ་པུས་ཊར་)  ལཱ་བཀོལ་བའི་སབས་ལུ་ བ་བ་དེ་
གནོད་འགེལ་ཨིནམ་ ཧ་ག་ོས་ེཡོདཔ།
(༢)   དོན་ཚན་འདི་གི་  དགོངས་དོན་ཐོག་  གནོད་འགེལ་འབད་ནིའི་དམིགས་གཏད་དེ་ 
སརི་བཏང་ཐོག་འངོ་སིད་ནི་ཨིནམ་ལས་  གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ཚུ་ག་ིཐོག་བར་སནོ་
འབད་མ་དགཔོ།
     (ཀ)  དམིགས་བསལ་ག་ིལས་རིམ་དང་ བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིགང་རུང་།
     (ཁ)  དམིགས་བསལ་གང་རུང་ག་ི ལས་རིམ་དང་བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ི ཡང་ན།
    (ག)  དམིགས་བསལ་གི་ གགོ་རིག་(ཀམ་པུས་ཊར) གང་རུང་ནང་ཡདོ་མི་ ལས་
རིམ་དང་བར་བསསུ་དཔད་གཞ།ི
(༣)  གནོད་འགེལ་ག་ིཉསེ་སནོ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བུང་མི་  མི་ངོ་གང་རུང་དེ་  ཁིམས་
འདུན་ལུ་ཉེས་འཛགུས་ཐོག་  ཉསེ་འགལེ་ཁིམས་དེབ་ནང་  གསལ་བཀོད་འབད་མ་ིལར་ 
ཉེས་ཆད་བཀལ་ཆོག།
(༤)   དོན་ཚན་དེའི་འགོ་ག་ི  གནོད་འགེལ་འདི་གསི་  ཉསེ་སནོ་ག་ཅི་རང་འབུང་རུང་ 
གནོད་འགེལ་དེ་གི་དོན་ལུ་  ཁམིས་འདུན་གསི་ཉསེ་ལས་ཆ་ེཆངུ་དང་འཁིལ་  རལ་ཡངོས་
ལས་མིའ་ིཉནི་བསར་གི་  ག་ཆ་དམའ་ཤོས་ཐོག་  ཉནི་གངས་གཅིག་སངོ་ལ་བར་ཚུན་ག་ི 
ཉེས་ཆད་ཡང་བཀལ་ཆོག།
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གནོད་འགེལ་འབད་ནི་དང་  ཡང་ན་  འབད་བཅུག་ནིའ་ིདམིགས་གཏད་དང་བཅས་  གནང་
བ་མེད་པའ་ིཐོབ་སདོ།
༡༧༢་(༡)   དོན་ཚན་འདི་གི་དགོངས་དོན་བསར་  མི་ངོ་ཅིག་གསི་  གཤམ་གསལ་གི་
དམིགས་གཏད་ཀི་ཐོག་ལས་ གངོ་གསལ་དོན་ཚན་ ༡༧༡ པའ་ིནང་གསལ་འཁདོ་ཡདོ་པའ་ི
གནོད་འགེལ་འབད་བ་ཅིན་  དབང་འཛནི་མདེ་པར་  ར་ུདངོས་ཉརེ་སདོ་འབད་བའ་ིགནོད་
འགལེ་གི་གངས་ས་ུཚདུཔ་ཨིན་མི་དེ་ཡང་:
     (ཀ)  གཡ་ོསུ་དང་ མགུ་བསརོ་ ཡང་ན་ ཉསེ་འགལེ་ཁམིས་དེབ་ཀ་ིདགངོས་དོན་
ལར་  ར་སནོ་འབངུ་ནིའ་ིཉེན་ཁ་ཡོད་པའ་ིབ་སདོ་ལུ་  འབེལ་གཏོགས་ཀི་ས་ོལས་  གནོད་
འགལེ་འབད་ནི་ག་ིདམིགས་གཏད་ ཡང་ན།
     (ཁ)  ཉེས་ཅན་ཁ་ོརང་དང་  ཡང་ན་  མི་ངོ་གཞན་གསི་  འདི་བཟུམ་མའ་ིགནོད་
འགལེ་འབད་ནི་ལུ་ ལན་ཐབས་འབད་ནི་ག་ིདམིགས་གཏད།
(༢)  དོན་ཚན་འདི་གི་དགོངས་དོན་བསབུ་ཐབས་ལུ་ དོན་ཚན་འདི་གསི་ཁབ་ས་ེཡདོ་པའ་ི 
ཉེས་སདོ་འབད་མི་ལུ་ གནང་བ་མདེ་པར་ ཐོབ་སདོ་འབད་བའ་ིསབས་ལུ་ ཉསེ་ཆད་བཀལ་
ནི་དང་ ཡང་ན་ མ་འངོས་པའ་ིདུས་སབས་ལུ་ ཉསེ་ཆད་བཀལ་ནི་ཨིན་ན་ག་ིསརོ་ གསལ་
སནོ་མེདཔ་འབད་བརི་དག།ོ
(༣)  གནོད་འགེལ་ག་ིཉསེ་སནོ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བུང་མི་  མི་ངོ་གང་རུང་དེ་  ཁིམས་
འདུན་ལུ་ཉེས་འཛགུས་ཐོག་  ཉསེ་འགལེ་ཁམིས་དེབ་ནང་  གསལ་བཀོད་འབད་མ་ིལར་གི་ 
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ཉེས་ཆད་བཀལ་ཆོག།
གནང་མེད་བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིལུ་འཛུལ་སདོ།
༡༧༣་(༡)  ག་འབད་རུང་ཅིག་གིས་ མི་མང་དང་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གང་རུང་ལུ་ གངོ་རུད་
དང་བཅགས་དཀུམས་འབད་ནི་ག་ིདམིགས་གཏད་དང་ ཡང་ན་ རེན་ལུ་འགརུ་ནི་ག་ིསདི་ཆ་
ཡོདཔ་ཤེས་བཞནི་དུ་  གགོ་རིག་(ཀམ་པུས་ཊར་)ནང་ཡདོ་པའ་ིབར་དོན་ག་ཅི་བཟུམ་ཨིན་
རུང་ གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་དང་ཡང་ན་ ཐོབ་སདོ་མ་བཏུབ་བཟོ་ནི་ ཡང་ན་ བཏོན་གཏང་ནི་ 
ཡང་ན་  བསརུ་བཅོས་འབད་ནི་  ཡང་ན་  འདི་ག་ིཕན་ཁད་མར་ཕབ་བཟོ་ནི་དང་  ཡང་ན་ 
ཁངུས་མེདཔ་བཟོ་ནི་  ཡང་ན་ ག་ཅི་ག་ིཐད་ལས་འབད་རུང་ འདི་ལུ་གནོད་སནོ་གི་ས་ོལས་ 
གནོདཔ་བཀལ་མི་དེ་  གནང་བ་མེད་པར་  བར་བསུས་དཔད་གཞི་ལུ་  འཛུལ་སདོ་འབདཝ་
ཨིན།
(༢)  གོང་རུད་བཟོ་མི་དེ་ལུ་ཁམིས་གང་རུང་ནང་ཡདོ་པའ་ི ཞ་ིབའ་ིཉསེ་ཆད་ཀསི་མ་ཚད་
པར་  ཉསེ་འགེལ་ཁམིས་དེབ་ལར་ག་ི  གོག་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)གི་དངོས་པོར་  སནོ་
ཞུགས་རབ་པའ་ི གནོད་འགལེ་ག་ིཉེས་སོན་ཡནི་པར་བརི་དག།ོ
ཉེན་ཅན་དབ་ེཞབི་ལུ་བརག་དཔད།
༡༧༤་(༡)  མི་ག་འབད་རུང་ཅིག་གིས་ གནད་རོགས་བརག་དཔད་ཀ་ིས་ོལས་ གགོ་རིག་
(ཀམ་པསུ་ཊར་)གི་ཉེན་སངུ་དབ་ེཞབི་འབད་ནི་ག་ིདམིགས་གཏད་ཀི་ཐོག་ལས་ གནོད་སནོ་
རབ་མི་ཆོག་ ཡང་ན་ ཁ་ོགིས་ ཁིམས་འགལ་གི་གངོ་རདུ་དང་ ཡང་ན་ གགོ་རགི་(ཀམ་
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པུས་ཊར་)ལུ་ཆག་དཀུམས་ ཡང་ན་ གགོ་རགི་(ཀམ་པསུ་ཊར་)ནང་ཡདོ་པའི་བར་དོན་ག་
ཅི་བཟུམ་ཨིན་རུང་ བཏོར་བཤིག་ ཡང་ན་ བཏོན་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ བསརུ་བཅོས་ ཡང་ན་ 
འདི་ག་ིཕན་ཁད་མར་ཕབ་ ཡང་ན་ ཁངུས་མེདཔ་བཟོ་ནི་ ཡང་ན་ ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་
རུང་ གནོད་སནོ་རབ་མི་ཆོག།
(༢)  གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)གི་ ཉནེ་སངུ་བརག་དཔད་ ག་གསི་འགོ་འདེན་འཐབ་ནི་
ཨིན་རུང་ གགོ་རིག་(ཀམ་པུས་ཊར་)གི་ ངོས་འཛིན་ཅན་ག་ིཇོ་བདག་དང་ ཡང་ན་ འདི་གི་
ངོ་ཚབ་དང་གཅིག་ཁར་ ཉནེ་ཅན་དབེ་ཞབི་བརག་དཔད་ཀི་ལམ་ལུགས་ཚ་ུ ཁས་ལེན་འབད་
བའ་ིཤལུ་ལུ་རངམ་ཅིག་ བརག་དཔད་འབད་ཆོག། གན་ཡགི་ནང་གཤམ་གསལ་ག་ིགནད་
དོན་ཚ་ུཚདུ་དག་ོ:
     (ཀ)  ལས་ས་ེགིས་ དམིགས་བསལ་བཏོན་མ་ིའཕུལ་ཆས་ཆ་མཉམ་ལུ་ གནད་
རགོས་བརག་དཔད་ཀ་ིདོན་ལུ་ གོས་སནོ་དང་གནས་ཚལུ་ཆ་མཉམ་ཚང་དགཔོ་ད་ འདི་ནང་
མེད་པའ་ིའཕུལ་ཆས་ཚུ་ལུ་མེན།
     (ཁ)  ལས་ས་ེགི་ གནས་ཚད་དང་ ལམ་ལུགས་བཟང་པོ་ཚུ་ ཧ་གོ་ནིའ་ིདོན་ལུ་ 
ལས་ས་ེགི་ ཉནེ་སུང་སིད་བུས་ཀི་སརོ་ གོས་བསརུ་འབད་དག།ོ
     (ག)  ཡོངས་འབེལ་ལུ་ གནད་རོགས་བརག་དཔད་འག་ོའདེན་འཐབ་ནི་ག་ིདོན་ལུ་ 
གནད་དོན་ས་ཚོགས་ཀ་ིསརོ་  གསོ་བསརུ་དང་  འདི་བཟུམ་མའི་བརག་དཔད་དང་འབལེ་
བའ་ི ཉནེ་ཁ་ཚུ་གི་སརོ་ དབེ་དཔད་འབད་དགོ།

༢༥༧



     (ང་)  བརག་དཔད་འབད་བའ་ིསབས་ལུ་ བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིམེདཔ་ཐལ་སངོ་པ་
ཅིན་ ལས་ས་ེལུ་བརག་དཔད་མ་འབད་བའ་ིཧེ་མར་ གངོ་འཕལེ་དང་ངོ་སོར་འབད་ཡོད་པའི་ 
ག་ོབརུ་བསུ་ངན་ལས་སབོ་ཐབས་དང་  སབས་ངན་ལས་ལོག་བཅོ་ཐབས་ཀ་ིའཆར་གཞ་ིག་ི
ས་ོལས་  བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིམདེཔ་ཐལ་མི་ཚུ་  ལོག་བཙུགས་ནི་ག་ི  ལོགས་གབུ་ཡདོ་
མེད་ཀ་ིསརོ་ གསོ་བསརུ་འབད་དག།ོ
    (ཅ)   ལས་ས་ེག་ི  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་གི་  འཕུལ་ལསཔ་དང་ཅིག་ཁར་ 
བརག་དཔད་ཀི་འཆར་འགདོ་བཟོ་དགཔོ་མ་ཚད་ བརག་དཔད་ཀི་སབས་ལུ་ ག་ཅི་མ་ཚངམ་
ཨིན་ན་གི་སརོ་ བསམ་ཞིབ་འབད་དག།ོ
     (ཆ)  མཉམ་འབེལ་ཐོག་ བརག་དཔད་འབད་ནི་དང་ ལས་སེ་ལུ་ ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་
ཀི་དོན་ལུ་ ལས་ས་ེག་ི འཕུལ་ལས་ཀི་ལས་བདེ་པ་ འབེལ་གཏོགས་འབད་དགོ།
     (ཇ)  དམིགས་བསལ་ལོགས་ས་ུབཏོན་མི་  འཕལུ་ཆས་རངམ་ཅིག་ལུ་  གནད་
རགོས་བརག་དཔད་འག་ོའདེན་འཐབ་དགཔོ་དང་།
     (ཉ)  བརག་དཔད་ཀི་སབས་ མཐོང་གསལ་བངུ་མི་ཚུ་ ལས་སེ་རངམ་ཅིག་ལས་ 
ར་ཕན་གསམུ་པ་ལུ་ སན་ཞུ་འབད་མི་དག།ོ
(༣)   གོང་རུད་བཟོ་མི་དེ་  ཉེས་འགལེ་ཁིམས་དེབ་དང་འཁིལ་  གགོ་རགི་(ཀམ་པསུ་
ཊར་)གི་དངོས་པརོ་ སནོ་ཞགུས་རབ་པའ་ིགནོད་འགལེ་གི་ཉསེ་སནོ་ཡནི་པར་བརི་དགོ

༢༥༨



བར་དོན་བརདུ་ལམ་ག་ི བརབ་གསགི་བཀག་ཐབས།
༡༧༥་(༡) ག་འབད་རུང་ཅིག་གསི་:
          (ཀ)  ཤེས་བཞནི་དུ་ འབུག་རལ་ཁབ་ཀ་ིནང་འཁདོ་དང་ ཡང་ན་ འབུག་
དང་  བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིའཕལུ་ཆས་ཀི་ས་ོལས་  འབལེ་བ་ཡདོ་པའ་ི 
ཕིའ་ིརལ་ཁབ་ཀ་ིརང་འཕིན་ནང་  གགོ་ཡིག་འཕནི་དོན་ཐུང་ཀུའ་ིལས་གཡགོ་  ཡང་ན་ 
རང་འཕནི་ག་ིརུད་ལམ་གཞན་ག་ིཐོག་ལས་  མཆན་འགདོ་  ཞ་ུབ་  བསམ་འཆར་  གསོ་
འཆར་ ཡང་ན་ དཔར་རིས་བཙུགས་ནི་ཚ་ུབརིས་ཏེ་  དེ་བཟུམ་མའ་ིརང་འཕིན་བཟོ་མི་གིས་ 
བར་ལན་འབད་མ་འབད་དང་  རང་འཕིན་ནང་བཙུགས་མ་བཙུགས་ཚུ་ལུ་མ་ལསོ་པར་ 
ཐབས་ལམ་ས་ཚགོས་ཀ་ིསོ་ལས་ རང་འཕནི་ག་ིབརབ་གསགི་གང་རུང་བཟོ་བ། ཡང་ན་ 
          (ཁ)  ཤེས་བཞིན་དུ་ འདི་བཟུམ་མའ་ི མི་ངོ་བདག་དབང་འགོ་ལུ་ཡོད་པའི་ 
བར་དོན་བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རནེ་ཚ་ུ  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་  ༡༧༡(༡)  དང་ 
༡༧༢(༡)པའ་ིནང་  བཀག་དམ་འབད་མི་  ལས་དོན་ཚ་ུག་ིདོན་ལུ་  ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་
དམིགས་གཏད་ཀི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག་པའ་ིགནང་བ་བིན་མི་དེ་ 
བརབ་གསིག་དང་འབེལ་བའ་ིགནོད་འགལེ་གི་ཉསེ་སནོ་ཡིན་པར་བརི་དག།ོ
(༢)  (ཀ)   དབང་ཚད་མེད་པའ་ིམི་གང་རུང་ཅིག་གསི་  ཐོབ་སདོ་བཟོ་ནི་དང་  ཡང་ན་ 
མཐུན་རེན་མཐུད་ནི་གི་རེན་དང་  འབལེ་བའ་ིསབས་ངན་ཚ་ུབརིས་ཏེ་  མཐུན་རནེ་ག་ིལམ་
ལུགས་དང་ ཡོངས་འབེལ་ག་ིཐོག་ལས་ ཐོབ་སདོ་བཟོ་མི་དང་ མཐུན་རེན་མཐུད་མི་རངམ་

༢༥༩



ཅིག་གིས་  མི་ངོ་དེ་  ནང་གསསེ་ཀ་ིདོན་ཚན་(༡)པ་དང་  འགལ་བའ་ིགངས་སུ་མི་ཚུད། 
ནང་གསསེ་ཀི་དོན་ཚན་འདི་གིས་  རང་བཞནི་གིས་  དོན་ཚན་འདི་དང་འགལ་བའི་ཐབས་
བུས་ངན་པ་བརམ་མི་དང་  རང་བཞནི་གསི་  གསར་གཏོད་དང་  རོམ་སགི་དང་  ཡང་ན་ 
ཤེས་བཞིན་དུ་ ཐབས་བསུ་ངན་པའ་ིབརུད་འབལེ་འབད་མི་ མི་ངོ་ཚུ་ལུ་མི་ཁབ།
     (ཁ)  དོན་ཚན་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་ ལས་བེད་པ་དང་ ཡང་ན་ ལས་
ཚབ་ཚུ་ག་ིབ་སོད་དེ་ ལས་སའེ་ིལཱ་འབད་བའ་ིས་ཁངོས་ནང་ཨིན་པ་དང་ ཡང་ན་ ལས་ཚབ་
དང་ལས་སེ་ལུ་ ཤེས་རགོས་དང་ གནང་བ་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ ལས་བདེ་པ་དང་ལས་ཚབ་ཀི་
བ་སདོ་ལུ་ ངོས་ལེན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ ལས་ས་ེལུ་ ལས་བདེ་པ་དང་ལས་ཚབ་ཀི་བ་སདོ་
ཀི་སརོ་ ཉེན་ཁ་ག་ནི་ཡང་མེད།
ཡོངས་འབལེ་ས་ཁོངས་ཐོག་གི་ བར་དོན་བརུད་ལམ་ནང་ རལོ་གཏམ་བཀག་ཐབས།
༡༧༦་(༡)  ས་ེཚན་དང་མི་ངོ་ག་འབད་རུང་ཅིག་གསི་:
     (ཀ)  ཤེས་བཞནི་དུ་ འབགུ་རལ་ཁབ་ཀི་ནང་འཁདོ་དང་ ཡང་ན་ འབགུ་བར་དོན་
དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་འཕུལ་ཆས་ཀི་ས་ོལས་ འབལེ་བ་ཡདོ་པའ་ི ཕའིི་རལ་ཁབ་ཀི་
རང་འཕནི་ནང་  དོན་བཤད་དང་  ཞ་ུབ་དེ་ལས་  བསམ་འཆར་དང་འཆར་འགོད་  ཡང་ན་ 
པར་རིས་བཙུགས་ནི་ཚུ་བརསི་ཏེ་  འདི་བཟུམ་མའ་ིརང་འཕནི་བཟོ་མི་གསི་  བར་ལན་འབད་
མ་འབད་དང་ ཡང་ན་ རང་འཕིན་ནང་བཙུགས་མ་བཙུགས་ཚུ་ལུ་མ་ལསོ་པར་ ཐབས་ལམ་
ས་ཚགོས་ཀི་ས་ོལས་  འབུག་གི་རང་བཙན་སངུ་སོབ་གཅིག་མཐུན་དང་ཆིག་སིལ་  ཡང་ན་ 

༢༦༠



ཞི་བདེ་  བརན་གཞ་ིདང་ཕན་བདེ་ལུ་གནོད་ཉནེ་ཡོད་པའ་ི  གནས་ཚུལ་རུན་ལམ་ཐོག་ལས་ 
རོལ་གཏམ་བརདུ་འབེལ་འབད་ཡོད་པ་དང་ ཡང་ན་:
     (ཁ)  ཤེས་བཞིན་དུ་ འདི་བཟུམ་མའ་ིམི་ངོ་ བདག་དབང་འགོ་ལུ་ཡོད་པའི་བར་
དོན་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་ཚུ་  ནང་གསསེ་ཀི་དོན་ཚན་(༡)(ཀ)པའ་ིནང་ 
བཀག་དམ་འབད་མི་  ལས་ས་ཚུ་ག་ིདོན་ལུ་  ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དམིགས་གཏད་ཀ་ིས་ོ
ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག་པའ་ིགནང་བ་བིན་མི་དེ་ 
ཁངེ་ལོག་གི་གནོད་འགལེ་ག་ིཉེས་སོན་ཡནི་པར་བརི་དག།ོ ལག་པར་དུ་ ས་ེཚན་འབད་ཡདོ་
པ་ཅིན་ སེ་ཚན་ནང་གི་ མ་ིངོ་རེ་རེ་བཞནི་དུ་  ཁངེ་ལོག་ག་ིགནོད་འགལེ་ཉེས་སོན་ཡནི་པར་
བརི་དག།ོ
(༢)  (ཀ)  དབང་ཚད་མེད་པའ་ིམི་གང་རུང་ཅིག་གསི་ ཐོབ་སདོ་བཟོ་ནི་དང་ ཡང་ན་ 
མཐུན་རེན་མཐུད་ནི་གི་  རེན་དང་འབལེ་བའ་ིསབས་ངན་ཚ་ུབརིས་ཏེ་  མཐུན་རནེ་ག་ིལམ་
ལུགས་དང་ ཡངོས་འབེལ་གི་ཐོག་ལས་ ཐོབ་སདོ་བཟོ་མི་དང་ མཐུན་རནེ་མཐུད་ནི་རངམ་
ཅིག་གིས་ མི་ངོ་དེ་ ནང་གསསེཀི་དོན་ཚན་(༡)པ་དང་ འགལ་བའ་ིགངས་ས་ུམི་ཚུད། ནང་
གསསེ་ཀ་ིདོན་ཚན་འདི་གསི་  རང་བཞིན་གསི་  དོན་ཚན་འདི་དང་འགལ་བའ་ིཐབས་བུས་
ངན་པ་བརམ་མི་དང་  རང་བཞནི་གསི་གསར་གཏོད་དང་རོམ་སགི་དང་  ཡང་ན་  ཤསེ་
བཞནི་དུ་ གནས་ཚུལ་བརུད་ལམ་གི་ཐོག་ལས་ རོལ་གཏམ་ག་ིབརུད་འབལེ་འབད་མི་ མི་
ངོ་ཚ་ུལུ་མི་ཁབ།
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     (ཁ)  དོན་ཚན་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་ ལས་བེད་པ་དང་ ཡང་ན་ ལས་
ཚབ་ཚུ་ག་ིབ་སོད་དེ་  ལས་སའེི་  ལཱ་འབད་བའ་ིས་ཁངོས་ནང་ཨིན་པ་དང་  ཡང་ན་  ལས་
ཚབ་དང་ལས་ས་ེལུ་ ཤེས་རགོས་དང་གནང་བ་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ ལས་བདེ་པ་དང་ལས་ཚབ་
ཀི་བ་སདོ་ལུ་  ངོས་ལེན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་  ལས་ས་ེལུ་  ལས་བདེ་པ་དང་ལས་ཚབ་ཀི་བ་
སདོ་ཀ་ིསརོ་ ཉནེ་ཁ་ག་ནི་ཡང་མེད།
གནང་མེད་བརུད་འབེལ།
༡༧༧་(༡)   ཤེས་བཞནི་དུ་  ཐད་ཀར་དུ་དང་  ཡང་ན་  བརུད་ཐོག་ལས་  མི་ཅིག་གསི་ 
བརུད་འབེལ་འབད་ཆགོ་པའི་གནང་བ་ཡདོ་པའ་ི མི་ངོ་ལས་མིན་པར་མི་ངོ་གཞན་ལུ་ ཨང་
རགས་དང་གསང་རགས་  དེ་ལས་གསང་ཚིག་ཚུ་  བརདུ་འབེལ་འབད་ནི་དང་  ཡང་ན་ 
ཐབས་ལམ་གཞན་གི་ཐོག་ལས་  གགོ་རིག་(ཀམ་པུས་ཊར་)གི་ཉརེ་སོད་བཟོ་མི་  མི་ངོ་དེ་ 
ཁིམས་འགལ་གི་གནོད་འགལེ་ཨིན།
(༢)  དོན་ཚན་འདི་གི་དགོངས་དོན་དང་འཁིལ་ གནོད་འགེལ་འབད་མི་དེ་  ཉེས་འགལེ་
ཁིམས་དེབ་ཀི་ ཉསེ་ལས་ཀ་ིདབ་ེརིམ་བཞི་པའི་ཉསེ་ཆེན་སནི་དག།ོ
གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)ལུ་གནོད་རེན་རབ་མི་དང་  ཡང་ན་  གོག་རིག་(ཀམ་པུས་
ཊར་)མེདཔ་གཏང་ནིའ་ིདོན་ལུ་ བཟོ་མི་ཐབས་ལམ་ལག་ལེནའཐབ་མི།
༡༧༨་  མི་ག་འབད་རུང་ཅིག་གིས་ ཇོ་བདག་དང་ ཡང་ན་ གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)གི་
འགན་འཁ་ིཡོད་མི་  མི་ངོ་གཞན་གང་རུང་ལས་ གནང་བ་མདེ་པར་ དམིགས་གཏད་ཀི་ས་ོ
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ལས་ གགོ་རིག་(ཀམ་པུས་ཊར་)གང་རུང་ཅིག་ནང་ གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)ལུ་གནོད་
རེན་རབ་པ་དང་  ཡང་ན་  གགོ་རགི་(ཀམ་པུས་ཊར་)མེདཔ་གཏང་ནིའ་ིདོན་ལུ་  བཟོ་མི་
ཐབས་ཤེས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དེ་  གགོ་རིག་དངོས་པོར་  སནོ་ཞགུས་རབ་པའ་ིགནོད་
འགལེ་གི་ཉསེ་སནོ་ཡིན་པར་བརི་དག།ོ  གགོ་རིག་དངོས་པརོ་སནོ་ཞགུས་རབ་པའ་ིགནོད་
འགལེ་དེ་ དབེ་རིམ་བཞ་ིཔའ་ིཉསེ་ཆནེ་སནི་དགོ།
སདོ་ངན་ནམ་ ཚུལ་མིན་གི་བརདུ་འབེལ་བཀག་ཐབས།
༡༧༩་(༡)  ག་འབད་རུང་ཅིག་གསི་:
     (ཀ)  ཤེས་བཞནི་དུ་ འབགུ་རལ་ཁབ་ཀི་ནང་འཁདོ་དང་ ཡང་ན་ བར་དོན་དང་
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་  འཕལུ་ཆས་ཀི་ས་ོལས་  འབུག་རལ་ཁབ་དང་འབེལ་བའ་ི 
ཕིའ་ིརལ་ཁབ་ནང་ཡདོ་པའི་ རང་འཕིན་ག་ིཐོག་ལས་ དོན་བཤད་དང་ཞ་ུབ་ དེ་ལས་བསམ་
འཆར་དང་འཆར་འགདོ་  ཡང་ན་  དཔར་རིས་བཙུགས་ནི་ཚ་ུབརིས་ཏེ་  ཐབས་ལམ་ས་
ཚོགས་ཀི་ས་ོལས་  འདི་བཟུམ་མའ་ིབརུད་འབལེ་བཟོ་མི་གསི་  བར་ལན་འབད་མ་འབད་
དང་  ཡང་ན་  བརུད་འབེལ་འབད་མ་འབད་ཚུ་ལུ་མ་ལསོ་པར་  ཚུལ་མིན་གི་བརུད་འབེལ་
འབད་མི་དང་ ཡང་ན་:
     (ཁ)  ཤེས་བཞནི་དུ་ འདི་བཟུམ་མའ་ི མི་ངོ་བདག་དབང་འོག་ལུ་ཡདོ་པའ་ི བར་
དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་དང་  ཡང་ན་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་
གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚུ་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)(ཀ)པའ་ིནང་ བཀག་དམ་འབད་མ་ི 
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ལས་ས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ག་ི དམིགས་གཏད་ཀ་ིས་ོལས་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཆོག་པའ་ིགནང་བ་བིན་མི་དེ་ 
གགོ་རིག་ག་ིའཆལ་སདོ་གཟུགས་བརན་ལས་བརནེ་པའ་ི  གནོད་འགལེ་ག་ིཉསེ་སནོ་ཡནི་
པར་བརི་དག།ོ གགོ་རིག་འཆལ་སདོ་གཟུགས་བརན་ག་ིགནོད་འགལེ་དེ་ ཉེས་ཕ་་སནི་དག།ོ
(༢) (ཀ)  དབང་ཚད་མེད་པའ་ིམི་ངོ་ཅིག་གསི་  ཐོབ་སདོ་བཟོ་ནི་དང་ ཡང་ན་  མཐུན་
རེན་མཐུད་ནི་ག་ིརེན་དང་འབེལ་བའ་ི  སབས་ངན་ཚུ་བརིས་ཏེ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་
གི་མཐུན་རེན་དང་ ཡངོས་འབེལ་གི་ཐོག་ལས་ ཐོབ་སདོ་བཟོ་མ་ིདང་ མཐུན་རནེ་མཐུད་དེ་
བིནམ་ རངམ་ཅིག་གསི་ མི་ངོ་དེ་ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)པ་དང་འགལ་བའི་གངས་སུ་མི་
ཚུད། ནང་གསསེ་དོན་ཚན་འདི་གསི་ རང་བཞིན་གསི་ དོན་ཚན་འདི་དང་འགལ་བའ་ིཐབས་
བུས་ངན་པ་བརམ་མི་དང་  རང་བཞིན་གསི་གསར་གཏོད་དང་རོམ་སིག་  ཡང་ན་  ཤསེ་
བཞནི་དུ་ བར་དོན་བརུད་ལམ་གི་ཐོག་ལས་ བརུད་འབལེ་འབད་མི་ མི་ངོ་ཚུ་ལུ་མི་ཁབ།
     (ཁ)  དོན་ཚན་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་ ལས་བེད་པ་དང་ ཡང་ན་ ལས་
ཚབ་ཚུ་ག་ིབ་སོད་དེ་ ལས་སའེ་ིལཱ་འབད་བའ་ིས་ཁངོས་ནང་ཨིན་པ་དང་ ཡང་ན་ ལས་ཚབ་
དང་ལས་སེ་ལུ་ ཤེས་རགོས་དང་གནང་བ་ཡདོཔ་ ཡང་ན་ ལས་བདེ་པ་དང་ལས་ཚབ་ཀི་བ་
སདོ་ལུ་ ངོས་ལེན་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་ ལས་ས་ེལུ་ ལས་བེད་པ་དང་ལས་ཚབ་ཀ་ིབ་སདོ་ཀི་
སརོ་ ཉེན་ཁ་ག་ནི་ཡང་མེད།

༢༦༤



བར་དོན་དང་བརུད་ལམ་ནང་ རལ་འགན་རདེ་རིགས་བཀག་ཐབས། 
༡༨༠་(༡)   མི་ངོ་ཅིག་གསི་  ཤེས་བཞནི་དུ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་ག་ི
མཐུན་རེན་དང་  ཡང་ན་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་
ནང་ རན་འཛུགས་པ་དང་ ཡང་ན་ རལ་འགན་པ་སོགས་ནང་ འབལེ་གཏོགས་འབད་མི་
དེ་ རལ་སངུས་རེད་རིགས་དང་འབེལ་བའ་ི གནོད་འགེལ་ག་ིགངས་ས་ུཚདུཔ་ཨིན། 
(༢)  བར་དོན་བརུད་ལམ་ག་ིཐོག་ལས་ རལ་སངུས་ཏེ་ རེདམོ་རེ་མི་དང་ ཡངོསའབལེ་
(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)གི་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མ་ིཚ་ུ གལ་སདི་ རན་འཇོག་པ་དང་ ཡང་
ན་  རལ་སུངས་དང་འབེལ་བའ་ིལས་ས་གང་རུང་ནང་  འབལེ་གཏོགས་ཡདོ་པ་ཅིན་  ནང་
གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་ནང་ཚུད་ནི་དང་  རན་འཛུགས་པ་དང་རལ་སངུས་
མིའི་ནང་  ཏི་རུབ་ཀི་ཚབ་ལུ་གསོལ་རས་འབད་སདོ་མ་ིཚ་ུཚདུཔ་ཨིན།  དེ་མ་ཚད་བཅའ་
ཁིམས་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་དང་འཁིལཝ་ད་  གོག་འཕལུ་ཐོག་ལས་  རལ་སངུས་རེད་
རིགས་སོགས་གཞ་ིབཙུགས་འབད་མི་ཆོག།
(༣)  གནོད་འགལེ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ཉེས་འགལེ་ཁིམས་དེབ་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་
པའ་ི  ཉེས་ཁིམས་ཀ་ིཁ་སངོ་ལུ་  ཁམིས་འདུན་གསི་ཉསེ་ལས་ཆ་ེཆངུ་དང་འཁིལ་ཏེ་  རལ་
ཡོངས་ལས་མིའ་ི ཉནི་བསར་ག་ིག་ཆ་དམའ་ཤོས་ཐོག་ ཉནི་གངས་ཉསི་སངོ་ཚུན་གི་  ཉསེ་
ཆད་ཐེབས་ཡང་བཀལ་ཆགོ།
(༤)   དོན་ཚན་འདི་གསི་  ཁིམས་འདུན་དང་དབང་འཛནི་གསི་  བར་དོན་དང་བརདུ་

༢༦༥



འབལེ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་དང་  ཡང་ན་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རགི་ག་ི 
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་དང་  ཡངོས་འབེལ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་
བིན་མི་ཚུ་  བཏོན་བཏང་ནི་དང་  ཡང་ན་  ཁམིས་འགལ་ལས་  བཀག་འཛིན་འབད་ནི་ག་ི 
དབང་ཆ་ཡོད་མི་ལུ་མི་གནོད།
(༥)  དོན་ཚན་འདི་གསི་ དབང་འཛིན་དང་ ཡང་ན་ ལས་ཁངུས་གཞན་གང་རུང་ ཡང་
ན་  གཞངུ་གི་ལས་ས་ེགསི་  ཆ་འཇོག་གུབ་མ་ིདང་  ཡང་ན་  ཆགོ་ཐམ་སདོ་ཡོད་མི་  རལ་
སངུས་རེད་རིགས་ཀི་ལས་ས་ལུ་མི་ཁབ།
ལེའུ་འདི་ག་ི ཁམིས་ཀི་ཁབ་ཚད།
༡༨༡་(༡)   ལེའུ་འདི་ག་ིདོན་ཚན་ཚ་ུགསི་  འབུག་རལ་ཁབ་ཀ་ིནང་འཁདོ་དང་  འབགུ་
རལ་ཁབ་ལས་ཕི་ཁར་འབད་རུང་ ཡང་ན་ མི་ཁངུས་ག་ཨིན་རུང་ མི་ངོ་དེ་དང་འབེལ་བའ་ི
གནོད་འགེལ་ཚུ་ལུ་ཁབ་ཨིན།
(༢)  ག་འབད་རུང་  མི་ངོ་ཅིག་གིས་  འབུག་རལ་ཁབ་ཀི་ཕི་ཁའི་  ས་གནས་ག་ཏེ་ཨིན་
རུང་ ལེའ་ུའདི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་པའ་ི གནོད་འགལེ་འབད་བ་ཅིན་ ཉསེ་ཅན་དེ་
འབགུ་རལ་ཁབ་ནང་འབད་མི་དང་ཁད་པར་མེད་པའི་ཉསེ་ཆད་ཕོག།
(༣)   དོན་ཚན་འདི་ག་ི དགངོས་དོན་འགབུ་ཐབས་ལུ་ དོགས་པའ་ིཐོག་ཡདོ་མི་ གནོད་
འགལེ་གི་དོན་ལུ་གནོད་འགལེ་འབད་བའི་སབས་ལུ་  གཤམ་གསལ་ག་ིལམ་ལུགས་ཐོག་
ཡོད་པ་ཅིན་ ལེའུ་འདི་གསི་ཁབ་:

༢༦༦



      (ཀ)  གནོད་འགལེ་འབད་བའི་སབས་ལུ་ ཉསེ་ཅན་དེ་ འབགུ་ལུ་ཡོདཔ་ ཡང་ན།
     (ཁ)  གནོད་འགལེ་འབད་བའི་སབས་ལུ་ གགོ་རིག་(ཀམ་པུས་ཊར་)དང་ལས་
རིམ་དེ་ལས་ འཕནི་ཡགི་ཚ་ུ འབགུ་ལུ་ཡོད་མི་དང་ ཡང་ན་ འབུག་ལུ་གནོད་འགལེ་འབད་
བའ་ིསབས་ལུ་  དེ་ལུ་  གོག་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)གི་ཐོག་ལས་  སལེ་མཐུད་འབད་ནི་དང་ 
ཡང་ན་ གཏང་ནི་ ཡང་ན་ འདི་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོཔ།
ཁིམས་སུང་འགག་པའ་ིའག་ོདཔནོ་གིས་  གོག་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)དང་  བར་བསསུ་
དཔད་གཞི་ལུ་ཐོབ་སདོ་ཀི་དབང་ཆ། 
༡༨༢་(༡)  ཁིམས་སངུ་འགག་པའི་འགོ་དཔནོ་དང་ ཡང་ན་ ཡགི་ཐོག་ག་ིདབང་ཆ་ཐོབ་མི་ 
མི་ངོ་གསི་:
     (ཀ) དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་:
           (༡)  དོན་ཚན་འདི་གི་ དགོངས་དོན་གསི་ཁབ་པའ་ི གོག་རིག་(ཀམ་པསུ་
ཊར་)གང་རུང་གི་ལག་ལེན་ག་ིཐོབ་སདོ་དང་ ལ་རགོ་དེ་ལས་ བལ་ཞབི་ཚུ་འབད་ནི།
           (༢)  གགོ་རིག་(ཀམ་པུས་ཊར་)ནང་ཡདོ་པའ་ི བར་བསུས་དཔད་གཞི་ག་ཅི་
ཨིན་རུང་  འཚོལ་ནི་ག་ིདོན་ལུ་  འདི་བཟུམ་མའི་གགོ་རིག་(ཀམ་པུས་ཊར་)ལག་ལེན་
འཐབ་ཆོག་པའ་ིདབང་ཆ་ ཡང་ན།

༢༦༧



           (༣)  བཅའ་ཁམིས་འདི་གི་ཐོག་གནོད་འགེལ་གང་རུང་དང་ ཡང་ན་ དོན་
ཚན་འདི་ག་ིཐོག་དབང་ཆ་ཚུ་ ཁམིས་མཐུན་གི་ས་ོལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དག་ོམི་དང་འགལ་
བའ་ི  གནོད་འགལེ་གང་རུང་  བརག་ཞབི་ཀི་དོན་ལུ་  གསང་རགས་ཐོག་བཞག་མི་  བར་
བསསུ་དཔད་གཞ་ིཚུ་  ལོག་བསུར་བཅོས་འབད་ཚུགས་མི་  བར་དོན་གང་རུང་དང་  གསང་
བར་  ཡང་ན་  འཕུལ་རིག་ལུ་ཐོབ་སདོ་འབད་ནི་  ཡང་ན་  དེ་བཟུམ་མའི་གགོ་རིག་(ཀམ་
པུས་ཊར་)ནང་ཡདོ་པའ་ི  གསང་རགས་ཅན་གི་འཕིན་ཡིག་ཚུ་  ལག་ཚགུསཔ་དང་གོ་
ཚུགསཔ་འབད་ཡདོ་མ་ིདང་  ཡང་ན་  བརོད་དོན་ཚ་ུལུ་  ཐོབ་སདོ་འབད་ཆོག་པའ་ིདབང་ཆ་
ཡོད།
     (ཁ) བརག་ཞབི་ཀ་ི བདེན་ཁངུས་ལུ་ གཤམ་གསལ་ཚ་ུསནོ་དགོ་:
           (༡)  ཁིམས་སུང་འགག་པའ་ིའག་ོདཔནོ་དང་ ཡང་ན་ ཞབི་དཔད་འགོ་
དཔོན་ལུ་ དོགས་པ་བསེད་བཅུག་མི་ མི་ངོ་དང་ ཡང་ན་ ག་ག་ིཁ་ཐུག་ལས་ དོགས་པ་ཡོད་
པའ་ི  མི་ངོ་ཚ་ུབཏོན་དག་ོཔའ་ིཁར་  ལག་ལེན་འཐབ་མི་དང་  ཡང་ན་  དོན་ཚན་འདི་གིས་
ཁབ་པའ་ིགགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)བཏོན་ནི་ ཡང་ན།
           (༢)  འགན་འཁ་ིཅན་དང་ ཡང་ན་ འདི་བཟུམ་མའ་ི གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་
ཊར་)ལག་ལེན་ནང་  འབལེ་གཏོགས་ཡདོ་པའ་ིམི་ངོ་གང་རུང་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་
(༡)(ཀ)པའ་ིདགོངས་དོན་བསུབ་ཐབས་ལུ་ མཁ་ོགལ་ཡོད་པའ་ིའོས་ལན་གི་ འཕུལ་རིག་
དང་ལས་རོགས་ཀི་རབ་སརོ་བནི་ནི་དང་ ཡང་ན།

༢༦༨



     (ག)  འདི་བཟུམ་མའ་ིཉེས་སོད་ཚུ་  ཞབི་དཔད་ཀི་དོན་ལུ་  མཁ་ོགལ་ཡདོ་པའི་
གསང་གོལ་ག་ིབར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིདོན་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའ་ི གསང་གོལ་བར་དོན་འཆང་
བའ་ིམ་ིངོ་ལུ་ གསང་གོལ་ག་ིབར་དོན་སདོ་ཐབས་ལུ།
(༢)  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)(ཀ)(༢)དང་(༡)(ཀ)(༣)པ དེ་ལས་  (༡)(ག)པའ་ི
ནང་གསལ་འཁདོ་ཡདོ་མི་དབང་ཆ་ཚ་ུ  དབང་ཁབ་ཡདོ་པའ་ིཚད་ལན་ཁམིས་འདུན་ལས་ 
ཞིབ་འཚལོ་འབད་ཆོག་པའ་ི བཀའ་ར་གནང་མི་དང་འཁལི་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ
(༣) ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)(ཀ)པའ་ིནང་ གསལ་བཀོད་ཡདོ་པའ་ིདབང་ཆ་ཚ་ུ ཁམིས་
མཐུན་ཐོག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ བཀག་དམ་འབད་མི་དང་ ཡང་ན་ ནང་གསསེ་དོན་ཚན་
(༡)(ཀ)  ཡང་ན་  (༡)(ག)པའ་ིནང་  གསལ་བཀོད་ཡདོ་མ་ི  གནད་དོན་ཚུ་དང་མ་
འཁལི་མི་དེ་  ཁིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་ལུ་  རོལ་འགོག་གནོད་འགེལ་ག་ི  ཉསེ་སནོ་ཡིན་
པར་བརི་དག།ོ     

ལན་ཐབས།
གགོ་འཕུལ་ཐོག་མ་དངུལ་སདོ་ལེན།
༡༨༣་   བོན་པ་ོགསི་  འོས་འབབ་དང་ལན་པའི་གཞུང་ག་ིལས་ཚབ་དང་  ཚོང་འབེལ་ལས་
སའེི་ངོ་ཚབ་ལུ་ གསོ་བསནུ་འབད་ཐོག་ལས་ འཕུལ་རིག་ཐོག་ མ་དངུལ་གཏོང་ལེན་འབད་
ནི་ག་ི  སགི་གཞ་ིཚ་ུབཟོ་ཆགོཔ་དང་  འདི་བཟུམ་མའ་ི  མ་དངུལ་གཏོང་ལེན་ནང་  དངུལ་
ཁང་དང་དངུལ་འབལེ་ལས་ཁང་གཞན་ཚུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་དང་ འདི་བཟུམ་མའ་ིམ་

༢༦༩



དངུལ་གཏོང་ལེན་ནང་  བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ིཚ་ུག་ིདབང་ཆ་དང་  འགན་འཁི་དེ་ལས་ 
གཏོང་ལེན་འབད་ཐངས་ཀ་ིབ་སོ་ལམ་ལུགས་ཚ་ུཡང་ བཟོ་ཆོག 

ལེའུ་བརད་པ།
   གནོད་འགེལ་ ཉསེ་ཁམིས་ ཁིམས་འབལེ་ག་ིརོད་བཤེར་ ས་ཚོགས་དང་ལན་ཐབས།
གཡ་ོསུ་ མགུ་བསརོ་ག་ིཐོག་ལས་ མི་མང་གི་ བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ལམ་
ལུགས་ལག་ལེན།
༡༨༤་(༡)  མི་ཅིག་གིས་ ག་ཆ་མ་སདོ་པར་ ཆགོ་ཐམ་ཡདོ་པའ་ི བར་དོན་བརུད་འབེལ་
འཕལུ་རགི་ལམ་ལུགས་གཅིག་ལས་  གཡོ་ས་ུམགུ་བསརོ་ག་ིཐོག་ལུ་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་
གཡགོ་ཚ་ུ སོད་མི་དེ་ལས་ ག་ཆ་མ་བནི་པར་ལེན་པའ་ིགནོད་འགལེ་གི་ ཉསེ་སནོ་ཡིན་པར་
བརི་དགོ
(༢)   མི་ཅིག་གསི་  ག་ཆ་མ་སདོ་པར་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་ལམ་
ལུགས་གཅིག་ག་ི  ཞབས་ཏོག་སོད་ཐབས་ལུ་  བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ལམ་
ལུགས་ཀི་དབང་ཆ་  གསང་རགས་དང་གསང་ཡིག་  ཡང་ན་  བཀག་དམ་ཡོད་པའི་གགོ་
ཆས་ཀ་ིམཐུན་རེན་  ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འབད་བ་ཅིན་  མི་ངོ་དེ་  དབང་འཛནི་མེད་པའ་ི  རུ་
དངོས་ཉརེ་སདོ་འབད་བའ་ིགནོད་འགལེ་ག་ིགངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན།

༢༧༠



མི་མང་བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ལམ་ལུགས་ ཚལུ་མིན་སདོ་པ། 
༡༨༥་  མི་ཅིག་གསི་:
     (ཀ)  མི་མང་  བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ 
འཕནི་ཡགི་དང་  ཡང་ན་  ཁིམས་འགལ་ག་ིལཱ་སམོ་ཨིན་མི་  གནད་དོན་གཞན་ཚ་ུདང་ 
ཡང་ན་ སདོ་ངན་གི་བ་སདོ་དང་ ངོ་ཚ་དང་ལན་པའི་གནད་དོན་ ཡང་ན་ འཇིགས་སང་ཅན་
གི་གནད་དོན་ཚུ་  གཏང་མི་དེ་  འཆལ་སདོ་དང་  འདོད་ཆགས་ཀ་ིབ་སདོ་ལུ་ཞགུས་པའི་ 
གནོད་འགེལ་ག་ིགངས་ས་ུཚདུཔ་ཨིན།
     (ཁ)  གཞན་མི་ལུ་ ཙིགཔ་ཟ་བཅུག་ནི་དང་ སབས་མ་བདེཝ་བཟོ་ནི་ ཡང་ན་ དོན་
མེད་ཀ་ིསམེས་སགུ་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་བཏང་བ་དང་ ཡང་ན་ ཁ་ོགསི་ ཧམ་བཤད་ཀི་རང་
བཞནི་ཨིནམ་ཧ་ག་ོམ་ི འཕནི་དོན་དང་ དེ་ཚ་ུ གཞན་ལུ་གཏང་ནི་ག་ིདོན་ལུ་ ཡང་བསར་དུ་ 
མི་མང་བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིལམ་ལུགས་ཚ་ུ  ལག་ལེན་འཐབ་མི་དེ་ 
ཉེས་འགལེ་ཁིམས་དེབ་ལར་  བརབ་གསིག་བིན་པའ་ིགནོད་འགེལ་ག་ིཉསེ་སནོ་ཡིན་པར་
བརི་དག།ོ
བར་འཕནི་བསུར་བཅོས་འབད་ནི།
༡༨༦་  བཅའ་ཁིམས་འདི་ནང་  གསལ་བཀོད་ཡདོ་པའ་ིཁམིས་དོན་དང་འཁལིཝ་ད་  མི་
མང་བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་ནང་  འབལེ་གཏོགས་ཡོད་པའི་མི་
གཅིག་གསི་ ཁ་ོག་ིལཱ་ག་ིདུས་ཚོད་མ་ཡནི་པའ་ིསབས་ལུ་ བསམ་བཞནི་དུ་ ལམ་ལུགས་དེ་

༢༧༡



གི་ཐོག་ལས་གཏང་མ་ི  འཕིན་དོན་ག་ིནང་དོན་ཚུ་  བསརུ་བཅོས་དང་  བར་འབལེ་འབད་མི་
དེ་ གོག་རིག་ག་ིདངོས་པོར་  སནོ་ཞགུས་རབ་པའ་ིགནོད་འགལེ་ཡནི་པར་བརི་དག ོ
ངོས་ལེན་འབད་མ་ཆོག་པའ་ི  ཕི་རལ་ག་ི  རང་བསགས་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བཀག་ཆ་ 
འབད་ནིའ་ིདབང་ཆ།
༡༨༧་(༡)  དབང་འཛནི་གསི་  འབུག་ནང་འཁདོ་ལུ་  རང་བསགས་འབད་མི་ཕ་ིརལ་ག་ི 
རང་བསགས་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བརིས་ཏེ་  ཕི་རལ་ག་ིབར་དོན་དང་  བརདུ་འབེལ་
འཕལུ་རགི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ག་ི  ལས་རིམ་ཚུ་ནང་  འབགུ་ག་ིརང་བཙན་སུང་སབོ་ 
གཅིག་མཐུན་དང་ཆིག་སལི་ལུ་ གནོད་ཉནེ་ཡདོཔ་ ཡང་ན་ ཉསེ་སདོ་ལུ་ ངན་སལུ་འབད་
ཉེན་ཡདོཔ་ ཡང་ན་ སོད་ལམ་བཟང་པོ་དང་ ཡང་ན་ ཡ་རབས་ཀ་ིསདོ་ཚུལ་ ཡང་ན་ སགི་
གཞ་ིདང་བཅའ་ཡིག་དེ་ལས་  བཀོད་ཁབ་དང་  ཡང་ན་  བཅའ་ཁམིས་དེའི་དགངོས་དོན་ཚུ་
ལས་འགལ་བའ་ི  ཡདི་ཆསེ་བུང་པ་ཅིན་  བཀོད་ར་ཅིག་བཏོན་ཐོག་ལས་  བཀག་ཆ་འབད་
ཆོག།
(༢)   གལ་སིད་ ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་ བཀདོ་ར་ཅིག་བཏོན་
པའ་ིཤུལ་ལུ་  འབགུ་ནང་འཁདོ་ཀི་  མི་གང་རུང་གསི་  གཤམ་གསལ་ག་ིལཱ་བ་གང་རུང་
འཐབ་པ་ཅིན་-
     (ཀ)  བཀག་ཆ་འབད་མི་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ཡང་ན་ 
ཉིན་བསར་བཞིན་དུ་  ལཱ་འབད་ནི་དང་འབེལ་བའ་ིཅ་ཆས་དང་མཁ་ོཆས་  ཡང་ན་  རུ་ཆས་
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གང་རུང་ བཀམ་སལེ་དང་ ཡང་ན་ བཀམ་སལེ་འབད་ནིའ་ིཁས་ལེན་འབད་བ།
     (ཁ)  བཀག་ཆ་འབད་མི་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་གསི་ བརུད་བསགས་འབད་མི་ 
རང་བསགས་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་  བཙུགས་ནིའ་ིདོན་ལུ་ལས་རིམ་དང་  ཡང་ན་  གགོ་རིག་
མཉནེ་ཆས་(སཱོཕཊི་ཝེར)  གཞན་གང་རུང་ཐད་ཀར་དང་  ཡང་ན་  ཐད་ཀར་མིན་པའ་ིཐོག་
ལས་ བཀམ་སལེ་དང ཡང་ན་ བཀམ་སལེ་འབད་ནིའི་ཁས་ལེན་འབད་བ།
     (ག)  བཀག་ཆ་འབད་མི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གིས་ བརུད་བསགས་འབད་མི་
ལས་རིམ་གང་རུང་ཚུ་ག་ིཐོག་ལས་  ཁ་ོགསི་བནི་མི་ཅ་ཆས་དང་  ཡང་ན་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་
གཡགོ་གང་རུང་ཚ་ུག་ིསརོ་ལས་ ཚོང་བསགས་འབད་བ།
      (ང་)  བཀག་ཆ་འབད་མི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གིས་ འབུག་ལུ་སརི་བཏང་མི་
མང་ལུ་ བར་སལེ་འབད་མི་ ལས་རིམ་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ ཚངོ་བསགས་དང་ ཡང་ན་ 
མི་མང་ལུ་གསལ་བསགས་འབད་བ་ཅིན་།
མི་ངོ་དེ་  ཉསེ་འགལ་ཁམིས་དེབ་དང་འགལ་བའ་ིགནོད་འགལེ་གི་གངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན། 
ཁིམས་འདུན་གསི་ཉསེ་ལས་ཆེ་ཆུང་དང་འཁལི་  རལ་ཡངོས་ལས་མིའ་ི  ཉིན་བསར་ག་ིག་
ཆ་དམའ་ཤོས་ཐོག་ ཉིན་གངས་ལ་བར་ཚུན་གི་ ཉསེ་ཆད་ཡང་བཀལ་ཆོག།
(༣)  རལ་ཡོངས་སངུ་སོབ་ཀི་ གནད་དོན་ཚ་ུལུ་བརནེ་ཏེ་ བོན་པོ་ག་ིའཆར་སང་ལུ་ ནང་
གསསེ་དོན་ཚན་  (༡)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གང་རུང་ འབུག་ནང་
འཁདོ་ལུ་  བར་འདེན་འབད་ནི་བཀག་དགོ་པའི་  དགོས་མཁ་ོཡདོ་པ་ཅིན་  བཀོད་ར་བཏོན་
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ཐོག་ལས་ :
     (ཀ)  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གི་བར་སནོ་ཚ་ུ འོས་ལན་ཐབས་ལམ་ཐོག་ བཀག་ཆ་
འབད་དག་ོཔའ་ིགནང་བ་བིན་ནི་དང་། ཡང་ན་ 
     (ཁ)  གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༡༤ པའ་ིདགངོས་དོན་དང་འཁིལ་ འསོ་ལན་གི་ངོས་
ལེན་འབད་ཆོག།
འདི་འབདཝ་ད་  བོན་པོ་འཆར་སང་ཐོག་ལུ་འདི་བཟུམ་མའི་  བཀོད་ར་ག་ཅི་བཏོན་རུང་ 
གོང་གསལ་གནད་དོན་དང་འཁལི་  རལ་ཡངོས་སངུ་སོབ་ལུ་  ཉནེ་འཚུབས་བུང་པའ་ིདུས་
སབས་ལུ་རངམ་ཅིག་ ཆ་གནས་འབད་དག།ོ
ཁིམས་འགལ་གི་བར་བཟུང་དང་ བར་འཕིན་གསང་སོག་འབད་ནི།
༡༨༨་(༡)   རང་ག་ིལཱ་ག་ིདུས་ཚདོ་མིན་པའི་སབས་ལུ་  མི་མང་བར་དོན་དང་  བརུད་
འབལེ་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་ནང་ འབེལ་གཏོགས་འབད་མི་མི་ངོ་ཅིག་གསི་: 
     (ཀ)  ལམ་ལུགས་དེ་ག་ིཐོག་ལས་བཏང་མ་ིབར་འཕིན་ཚུ་ བསམ་བཞནི་དུ་ བར་
བཟུང་འབད་བ་དང་ ཡང་ན།
     (ཁ)  དེ་འབད་བཏང་མི་ བར་འཕིན་ཚུ་ལུ་ བར་འབལེ་དང་ བསམ་བཞིན་དུ་ བར་
འཕནི་དེ་ག་ིནང་དོན་གང་རུང་ གསང་སགོ་འབད་མི་དེ་:

༢༧༤



སངུ་ཉན་གནོད་འགེལ་ག་ིཉསེ་སནོ་ཡིན་པར་བརི་དགོ།
(༢)  བཅའ་ཁམིས་དེ་ག་ིདགོངས་དོན་ལར་དུ་  མི་མང་བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་འཕུལ་
རིག་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་ནང་  འབལེ་གཏོགས་ཡདོ་པའ་ིམི་གཅིག་གིས་  ཁ་ོརའ་ིལཱ་ག་ི
དུས་ཚོད་མིན་པའ་ིསབས་ལུ་  ལམ་ལུགས་དེ་ག་ིཐོག་ལས་  མི་ངོ་གཞན་ལུ་  བར་དོན་དང་
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་སབུ་མི་ཚུའ་ི  ཁད་ཆསོ་སནོ་པའ་ི  ཐོ་
འཛནི་གསལ་བཤད་གང་རུང་གི་ནང་དོན་ཚ་ུ མི་ངོ་གཞན་ལུ་ བསམ་བཞནི་དུ་ གསང་སོག་
འབད་ནི་དེ་ ཉསེ་འགེལ་ཁམིས་དེབ་ཀི་ ཉསེ་ལས་ཀི་དབེ་རིམ་བཞ་ིཔའ་ིཉསེ་ཆནེ་སནི་དགོ།
(༣)  གོང་གསལ་ ནང་གསསེ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་གསི་ ཁིམས་འདུན་ལས་
གནང་མི་བཀའ་ཤོག་དང་འཁིལ་ཏེ་ ལཱ་འབད་མི་ལུ་མི་ཁབ་པའི་ཁར་ ནང་གསསེ་དོན་ཚན་
དེ་ག་ི དོན་མཚམས་(ཁ)པ་དང་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༢)པའ་ིདགོངས་དོན་གསི་ ཁིམས་
འགལ་གི་གནོད་འགལེ་ ཞབི་དཔད་དང་ ཡང་ན་ ཉསེ་རོད་རོད་བཤེར་ག་ིདོན་ལུ་ གསང་
སགོ་འབད་དགཔོ་ཐོན་མི་ལུ་མི་ཁབ།
བར་འཕནི་ག་ོལོག་དང་བར་བཟུང་ དེ་ལས་བར་འཕནི་གསང་སགོ།
༡༨༩་(༡)   མི་གང་རུང་ཅིག་གསི་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་ལམ་ལུགས་
ཐོག་ལས་ ཁ་ོར་གསི་མ་བདེནམ་ཤེསཔ་ ཡང་ན་ ག་ོལོག་ཨིནམ་ཤེས་བཞནི་དུ་ བར་འཕིན་
བཏང་བ་དང་  ཡང་ན་  མི་དང་ག་ུ  གནམ་ག་ུ  གནམ་སོང་འཕུལ་འཁརོ་  ཡང་ན་  སམུ་
འཁརོ་གང་རུང་ལུ་ཉནེ་ཁ་ཡོདཔ་  ཡང་ན་  ཚ་ེསགོ་ཉནེ་སུང་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ལུ་ 

༢༧༥



གནོད་པ་ཡདོཔ་ཤེས་བཞནི་དུ་དང་ ལག་པར་དུ་ ག་ུགཟིངས་དང་གནམ་གུ་ལ་སོགས་པ་ལུ་ 
རེན་ངན་འབུང་ཡདོ་པའི་བར་འཕིན་སོན་པ་  ཡང་ན་  ག་ུདང་གནམ་ག་ུལུ་  ཉནེ་ཁ་ཡདོཔ་
ཤེས་བཞིན་དུ་  ཉནེ་ཁ་མེད་པའ་ིབར་འཕིན་བཏང་བ་  ཡང་ན་  གགོས་རམ་དགཔོ་མེད་པའི་
བར་འཕནི་བཏང་མི་དེ་  ཉསེ་འགལ་ཁམིས་དེབ་ཀ་ི  ཉསེ་ལས་ཀི་དབེ་རིམ་བཞ་ིཔའ་ིགངས་
སུ་ཚུདཔ་ཨིན། 
(༢)  མི་ངོ་ཅིག་གསི་  དབང་འཛནི་ལས་གནང་བ་མེད་པ་དང་  ཡང་ན་  གཞངུ་གཡགོ་
པའ་ིལཱ་འགན་འབད་བའ་ིསབས་མིན་པའི་དུས་ཚདོ་ལུ་:
     (ཀ)  འཕལུ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་མི་ངོ་དང་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་གང་རངུ་ཅིག་
གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་  མི་ངོ་དེ་ཡང་ དབང་འཛིན་ལས་ བར་དོན་ལེན་ཆགོ་
པའ་ིགནང་བ་མེད་པར་ བར་འཕནི་གི་ནང་དོན་དང་ བར་འཕིན་བཏང་མི་དང་ ཐོབ་མི་ཚུ་གི་
སརོ་ལས་  གནས་ཚལུ་ལེན་ཐབས་ལུ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་འཕུལ་
ཆས་གང་རུང་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ ཡང་ན།
     (ཁ)  རོད་བཤེར་ག་ིསབས་དང་ ཡང་ན་ རོད་བཤེར་ག་ིདོན་ལུ་ སན་ཞ་ུཕལུ་ནི་ག་ི
དོན་ལུ་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་པར་ ཁ་ོགསི་ ཡང་ན་ མི་གཞན་ཅིག་ག་ིབར་དོན་དང་ བརདུ་
འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་འཕུལ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ལས་བརནེ་ཐོབ་པའ་ིབར་འཕིན་ག་ིནང་
དོན་དང་ བཏང་མི་དང་ འབོར་མིའ་ིཁ་བང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་གཞན་ལུ་  གསང་སགོ་འབད་
མི་དེ་ 

༢༧༦



ཡིག་ཚང་གི་བ་སདོ་ངན་པའི་ གནོད་འགལེ་གི་ཉསེ་སནོ་ཡིན་པར་བརི་དག།ོ
བཀག་དམ་འབད་མི་ གགོ་བརན་ཚུ་ སནོ་མི་དང་འབེལ་བའ་ིགནོད་འགེལ།
༡༩༠་ མི་ངོ་ག་ཨིན་རུང་ གཤམ་གསལ་བཀག་དམ་འབད་མི་ གགོ་བརནེ་ཚུ་སནོ་མི་དེ་:
     (ཀ) དབང་འཛིན་ལས་སནོ་ཆོག་པའ་ིགནང་བ་མེད་པའ་ི གགོ་བརནེ་གང་རུང་ཅིག་ 
ས་ཁངོས་གང་རུང་ཅིག་ནང་ལུ་ས་གསང་མེད་པར་སནོ་པ་དང་  ཡང་ན་   མི་མང་ལུ་སནོ་
བཅུགཔ།
     (ཁ) དབང་འཛནི་ལས་ལག་ཁརེ་(A)བིན་མི་ གགོ་བརན་གང་རུང་ཅིག་ས་ཁོངས་
གང་རུང་ཅིག་ནང་ལུ་རན་ཤོས་མེན་པའི་  མི་ངོ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་  ས་གསང་མེད་པར་སནོ་
པ་དང་ ཡང་ན་ མི་མང་ལུ་སནོ་བཅུགཔ།
     (ག) དབང་འཛིན་ལས་ངོ་སརོ་(PG)གི་ཐོག་ལག་ཁེར་སདོ་མ་ིགགོ་བརན་གང་
རུང་ཅིག་  ས་ཁངོས་གང་རུང་ཅིག་ནང་ལུ་  ཨ་ལོ་གང་རུང་དང་  ཡང་ན་  རན་ཤོས་ཀི་ཆ་
རོགས་མེད་པར་སསེ་ལོ་ ༡༢ མན་ཆད་འབད་མི་ ན་གཞནོ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ས་གསང་མེད་
པར་སནོ་པ་དང་ ཡང་ན་ མི་མང་ལུ་སནོ་བཅུགཔ།
     (ང་) དབང་འཛནི་ལས་ ངོ་སརོ་འབད་བའ་ིཤུལ་ལུ་ཐབས་ཤེས་ཀ་ིསོ་ལས་ ཁམིས་
མཐུན་ག་ིདབང་ཆ་མེད་པར་  བསུར་བཅོས་འབད་མི་དང་  བཅོ་ཁ་རབ་རབ་པ་  ཡང་ན་ 
མཐོང་སང་གཞན་དང་བསེས་ཏེ་ཡདོ་མི་ གགོ་བརན་གང་རུང་ཅིག་ ས་ཁངོས་གང་རུང་ཅིག་

༢༧༧



ནང་ ས་གསང་མེད་པར་སནོ་པ་དང་ ཡང་ན་ མི་མང་ལུ་སནོ་བཅུག་མི་དེ་ 
ཉེས་འགལེ་ཁིམས་དེབ་ལར་ འཆོལ་སོད་དང་ འདོད་ཆགས་བ་སདོ་ལུ་ཞགུས་པའ་ི གནོད་
འགལེ་གི་ ཉསེ་སནོ་ཡིན་པར་བརི་དགོ།
སར་ཡགི་དང་ བར་བསལུ་ཚུ་སར་མ་ཆོག་པའ་ིབཀག་དམ།
༡༩༡.  མི་ཅིག་གིས་  གནང་བ་མེད་པར་བང་ཤིང་དང་  ཡགི་ཚང་གགོ་འཕནི་ག་ིཀཝ་དང་ 
ཡང་ན་ མ་ིམང་བར་དོན་དང་ བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་ལམ་ལུགས་ཀ་ི བདག་དབང་འགོ་
ལུ་ཡདོ་པའ་ི རུ་དངོས་གཞན་ཚུ་གུ་སར་ཡགི་དང་ ཚོང་དོན་གསལ་བསགས་ བར་བསལུ་
དང་ ཐོ་ཡིག་ ཡགི་ཆའ་ིརིགས་གཞན་ཚུ་སར་མི་དེ་  ཁམིས་མཐུན་མིན་པའི་དིལ་བསགས་
སར་བའི་གནོད་འགལེ་ག་ིཉེས་སོན་ཡནི་པར་བརི་དག།ོ
ས་ཁངོས་ནང་འཛལུ་ནི་དང་ རད་འཚོལ་འབད་ནི།
༡༩༢་  (༡)  ཁིམས་མཐུན་ག་ིབསམ་འཆར་ལུ་མི་གང་རུང་ཅིག་གིས་  བཅའ་ཁིམས་འདི་
ལས་(བཅའ་ཁམིས་འདི་གི་གངོ་དོན་ལར་བཟོ་ཡདོ་པའ་ི  སགི་གཞ་ིདང་  ཡང་ན་བཅའ་
ཡིག་)  འགལ་བའ་ི  གནོད་འགེལ་ཅིག་འབད་ཡོད་པའ་ི  འསོ་ལན་གི་དོགས་པ་ཡདོཔ་མ་
ཚད་ གནོད་འགལེ་འབད་སའ་ིས་ཁངོས་དེ་ཡང་ གནོད་འགལེ་གི་སན་ཞུ་ནང་ མནའ་ཚགི་
གི་སབུ་བེད་དང་སགས་  གསལ་འཁདོ་ཡདོ་པའ་ིས་ཁངོས་ནང་  ཡང་ན་  སམུ་འཁརོ་དང་
གུ་  ཡང་ན་གནམ་ག་ུགང་རུང་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་  དབང་འཛནི་གིས་  རད་འཚོལ་བཀའ་
འཕནི་ཐོག་ལས་ བཀའ་འཕིན་ནང་གསལ་གི་མི་གང་རུང་དང་ ཡང་ན་ དབང་འཛིན་གིས་

༢༧༨



དབང་ཚད་སོད་ཡདོ་པའ་ི མི་གང་རུང་ལུ་ འགག་པའི་འགོ་དཔནོ་དང་གཅིག་ཁར་ ཡང་ན་ 
འགག་པའ་ིའག་ོདཔནོ་མེད་པར་  དབང་ཚད་སདོ་པའི་ཉནིམ་ལས་གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོ་
མི་  དུས་ཚདོ་ཀ་ིནང་འཁདོ་  གནས་ཚུལ་ནང་གསལ་འཁདོ་ཡོད་པའི་  ས་ཁངོས་ཚ་ུདང་ 
ཡང་ན་ སམུ་འཁརོ་ ག་ུགཟིངས་ གནམ་གུ་ཚུ་ནང་འཛལུ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་ནང་ཡདོ་པའ་ི 
འཕལུ་ཆས་གང་རུང་བརག་ཞབི་འབད་ནི་དང་  ཉམས་ཚདོ་བལ་ནི་ཚུ་འབད་ཆོག་པའ་ིགནང་
བ་ཚུ་  གཞ་ིརོད་དང་  ཉསེ་རོད་  བ་བའ་ིགནད་སོད་ཀི་དགངོས་དོན་དང་འཁིལ་ཏེ་གནང་
ཆོག།
(༢)མནའ་ཚིག་ག་ི  བདེན་ཁངུས་དང་བཅསཔ་འབད་  ཞུ་ཚིག་ཕུལ་སབས་  ཁིམས་འདུན་
གི་དགངོས་པ་ལུ་:
     (ཀ) གོང་གསལ་ དོན་ཚན་ ༨༦ པ་གསི་ཁབ་པའ་ི དམིགས་གསལ་ག་ིས་ཁངོས་
དང་ སམུ་འཁརོ་གནམ་ག་ུདང་ག་ུ ཡང་ན་ འཕུལ་ཆས་ཀ་ིརིགས་ དོན་ཚན་དེ་གི་ འགོ་ལུ་
བཟོ་མི་  རལ་ཡངོས་རང་བསགས་བཅའ་ཡགི་གསི་ཁབ་ས་ེཡདོ་མ་ི  དགངོས་དོན་ལུ་མ་
གནས་པའ་ི རུ་མཚན་འསོ་ལན་ཡོདཔ།
     (ཁ) གོང་གསལ་ དོན་ཚན་ ༨༧ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁིལ་ཏེ་དབང་འཛནི་གསི་ 
བར་བསལུ་འབད་དགཔོ་དང་  འབད་མ་དག་ོཔའ་ིསོར་  བོ་ཐག་ཆདོ་ཚགུས་ནི་ག་ིདོན་ལུ་ 
ཉེས་སདོ་ཀ་ིསན་ཞ་ུནང་ གསལ་འཁདོ་ཡདོ་པའ་ིགནོད་དོན་ཚ་ུཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ ཉསེ་སདོ་ཀི་
དོགས་པ་ཡོད་པའི་ས་ཁངོས་དང་  སམུ་འཁརོ་  གནམ་ག་ུདང་  ག་ུཚ་ུནང་འཛུལ་དགོཔ་དེ་ 
གལ་ཆེ་བའ་ིརུ་མཚན་འོས་ལན་ཡདོ་པ་དང་།
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     (ག) ས་ཁངོས་དང་ གུ་ གནམ་གུ ཡངན་ སམུ་འཁོར་དེ་ཚུ་ནང་ འཛལུ་ཏེ་གངོ་
གསལ་གནད་དོན་ཚ་ུ ཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ དབང་ཚད་ཅན་ག་ིམི་ཅིག་གསི་ ཡངན་ དེ་བཟུམ་
གི་དབང་ཚད་ཡདོ་པའི་  ཡགི་ཆས་ཀ་ིར་ཁངུས་དང་  ངོ་སོད་ཚུ་  ཡོད་མི་དེ་གསི་  ཁམིས་
འདུན་ལུ་  ཞ་ུཚགི་མ་བཙུགས་པའ་ིཧེ་མ་ཉིནམ་  ༡༥  ག་ིནང་འཁདོ་  ས་ཁངོས་དང་ག་ུ
གཟིངས་  གནམ་ག་ུ  ཡང་ན་  སམུ་འཁརོ་ཚུ་ནང་འཛལུ་ནི་ག་ི  བསམ་འཆར་བཀོད་ཡོད་
རུང་ འཛལུ་མ་བཅུག་པ་ཅིན། 
ཁིམས་འདུན་ལས་ཡགི་ཐོག་ག་ིགནང་བ་  ཕག་རགས་ཅན་མའི་ནང་གསལ་གི་མི་གང་རུང་
དང་ ཡངན་ དེའ་ིདོན་ལུ་དབང་འཛནི་ག་ིགནང་བ་ཡདོ་པའ་ི མི་གང་རུང་ཅིག་ ཁིམས་སུང་
འགག་པའ་ིའག་ོདཔནོ་དང་གཅིག་ཁར་དང་ ཡང་ན་ འགག་པའ་ིའག་ོདཔནོ་མདེ་པར་ ས་
ཁངོས་དང་ག་ུ  གནམ་ག་ུ  སམུ་འཁོར་དང་  དེ་ཚ་ུབཞག་སའ་ི  ས་ཁངོས་གང་རུང་ནང་
འཛལུ་ཞནིམ་ལས་   གངོ་གསལ་འཕུལ་ཆས་ཚ་ུ  དེ་ཚ་ུནང་ཡདོ་མི་བལ་ནི་ག་ིདོན་ལུ་  ས་
ཁངོས་དང་ག་ུ གནམ་གུ་ ཡང་ན་ སམུ་འཁརོ་ཚ་ུནང་ རད་འཚོལ་འབད་བཅུག་དགོཔ་མ་
ཚད་ འཕུལ་ཆས་རེ་ཐོབ་ཚེ་ གངོ་གསལ་ག་ིགནད་དོན་ཚ་ུཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ དེ་ཚུ་བརག་ཞབི་
འབད་ནི་དང་ ཉམས་ཚོད་བལ་ནི་ག་ིདོན་ལུ་ གནང་བ་གནང་མི་ཆོག།
དེ་འབདཝ་ད་  གཤམ་གསལ་ག་ིགདན་དོན་ཚ་ུདང་མ་འཁལི་བར་  ཁམིས་འདུན་ལས་ནང་
གསསེ་དོན་ཚན་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་ལར་ གནང་བ་གནང་ཆགོ:

         (༡)ཁིམས་འདུན་ལུ་ དབང་འཛིན་གི་བསམ་འཆར་ལུ་འཕུལ་ཆས་དེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་པའ་ིསབས་  ཚེ་སངུ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་དང་  ཡང་ན་  མི་དང་གུ་  ཡང་ན་ 
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སམུ་འཁརོ་གང་རུང་གི་ སངུ་སབོ་ཀི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའ་ིརང་བསགས་གང་
རུང་ལུ་  ཚལུ་མནི་ག་ིབར་དཀོགས་འབད་ནི་ཨིན་པའ་ི  ར་ཁུངས་གསལ་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ 
ཡང་ན།
          (༢)ཁིམས་འདུན་ལུ་ ས་ཁངོས་དང་ག་ུ གནམ་ག་ུ ཡང་ན་ སམུ་འཁརོ་ག་ིཇོ་
བདག་དང་  ཡང་ན་  དེ་ཚུ་བདག་དབང་འབད་མ་ིལུ་  ཉིནམ་  ༧ ག་ིསོན་ལས་  དེ་ཚུ་ནང་
འཛལུ་ནི་ག་ིགནང་བ་དགོ་པའི་བར་བསལུ་འབད་ཡདོཔ་མ་ཚད་  འཛུལ་ནི་གི་དུས་ཚདོ་དེ་
ཡང་  འསོ་འབབ་དང་ལན་པའ་ིདུས་ཚོད་ཁར་འཛལུ་ནི་འབད་བར་བསལུ་བནི་རུང་  འཛལུ་
མ་བཅུག་པའ་ིར་ཁངུས་གསལ་བཀོད་འབད་ཡདོཔ།
(༣)  དོན་ཚན་འདི་ག་ི དགངོས་དོན་ལར་ མི་ཅིག་ལུ་ས་ཁངོས་དང་ག་ུ སམུ་ག་ུ ཡང་ན་ 
གནམ་འཁརོ་གང་རུང་ནང་  འཕུལ་ཆས་གང་རུང་བརག་ཞབི་འབད་ནི་དང་  ཉམས་ཚོད་
བལ་ནི་ག་ིདབང་ཆ་ཡོད་པ་ཅིན་ ས་ཁངོས་དེ་ནང་ཡདོ་པའ་ིམི་གང་རངུ་དང་ ཡང་ན་ ག་ུདང་
གནམ་ག་ུ  ཡང་ན་སམུ་འཁོར་  གང་རུང་ག་ིའགན་འཁ་ིཡདོ་མི་  ཡང་ན་  དེ་ཚ་ུབལ་རགོ་
འབད་མི་དང་ ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ མི་དེ་ལུ་དེ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའ་ིའཕལུ་ཆས་ཚུ་ བརག་ཞིབ་
དང་ཉམས་ཚདོ་བལ་བའི་སབས་ འོས་ལན་ག་ིགོགས་རམ་འབད་དགོ།
(༤) མི་གང་རུང་ཅིག་གསི་:
     (ཀ) དོན་ཚན་འདི་གི་དགོངས་དོན་ལར་ མི་གཞན་ཅིག་གསི་དབང་ཚད་ལག་ལེན་
འཐབ་སབས་  ཁིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་དང་མ་འཁིལ་མི་དེ་  ཁིམས་མཐུན་དབང་འཛནི་
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ལུ་ རོལ་འགགོ་གནོད་འགལེ་ག་ིཉསེ་སནོ་ཡནི་པར་བར་ིདག།ོ
     (ཁ)དོན་ཚན་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་ལར་ མི་གང་རུང་ལུ་གགོས་རམ་འབད་དག་ོཔའ་ི 
ལཱ་འགན་ཡདོ་རུང་  དེ་བཟུམ་འབད་གགོས་རམ་འབད་མ་ཚུགསཔ་  ཡང་ན་  གགོས་རམ་
མ་བནི་མི་དེ་  ཁམིས་མཐུན་དབང་འཛིན་ལུ་དཔུང་གགོས་མ་འབད་བའ་ི  གནོད་འགལེ་ག་ི
ཉེས་སནོ་ཡནི་པར་བརི་དག།ོ
     (ག) བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་འགུབ་ཐབས་ལུ་དང་ ཡང་ན་ དེའ་ིདགངོས་
དང་འཁལི་བའི་ རོད་བཤརེ་སན་ཞ་ུག་ིདོན་ལུ་མེན་པར་ བཅའ་ཁིམས་འདི་ག་ི དགོངས་
དོན་ལར་གནང་ཡདོ་པའ་ི  དབང་ཚད་ལག་ལེན་གི་ཐོག་ལས་ཐོབ་ཡོད་པའ་ི  བཟོ་བསུན་ག་ི
ལམས་ལུག་དང་  ཚོང་གི་གསང་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཚུ་ གསང་སགོ་འབད་མི་དེ་ ཡགི་ཚང་
གི་བ་སདོ་ངན་པའ་ིགནོད་འགལེ་ག་ི ཉསེ་སནོ་ཡིན་པར་བརི་དག།ོ
དེ་ལུ་ནང་གསསེ་དོན་ཚན་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་ལར་  གནོད་འགལ་ག་ིདོན་ལུ་  ཉེས་བཤེར་
གི་རོད་བཤེར་འབད་ཆོག།
འཕལུ་ཆས་དང་ རུ་དངོས་གཞན་དབང་བཟུང།
༡༩༣་(༡) དོན་ཚན་འདི་གི་གངོ་གསལ་དོན་ཚན་ (༨༢)དང་ (༨༦)པ་ལས་(༩༠) པའ་ི
ནང་ གསལ་འཁདོ་ཡོད་པའི་ཉསེ་སདོ་གང་རུང་ལུ་ཁབ།
(༢) དེ་ལས་:
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     (ཀ)  གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༡༩༢ པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་ རད་འཚལོ་ག་ིབཀའ་
འཕནི་གནང་ཡོད་པ་དང་།
     (ཁ) དོགས་པའི་ཐོག་ཡོད་པའི་ཉསེ་འགེལ་(ཡང་ན་ དོགས་པའ་ིཐོག་ཡདོ་པའ་ིཉསེ་
འགལ་གང་རུང་)དེ་ དོན་ཚན་འདི་གསི་ཁབ་པའ་ིཉེས་སོད་ཨིན་པ་ཅིན།
འབལེ་ཡདོ་རོད་བཤེར་གི་དོན་ལུ་  བཀའ་འཕནི་ནང་འཁདོ་ཡདོ་པའ་ིམི་དེ་གིས་  བཀའ་
འཕནི་ལག་ལེན་འཐབ་ད་  དེ་བཟུམ་ག་ིགནོད་འགེལ་འབད་སབས་  མ་ིདེ་གིས་ལག་ལེན་
འཐབ་ཡདོ་པའི་  འཕུལ་ཆས་དང་ཡང་ན་  གནོད་འགེལ་འབད་ཡོད་པའ་ིསབུ་བེད་སོན་པའི་ 
འཕལུ་ཆས་གང་རུང་དང་ ཡང་ན་ ཅ་དངོས་གཞན་དབང་བཟུང་འབད་དེ་ བཞག་ཆོག་པའ་ི
དབང་ཚད་གནང་ཆོག།
(༣)  བཀའ་འཕིན་ནང་  མིང་གསལ་ཚུད་ཡདོ་མི་མི་ངོ་ཅིག་དང་  ཡང་ན་  མི་ངོ་ཚུ་གིས་
ཁིམས་འདུན་ལས་ བཀའ་འཕིན་ལེན་པའ་ིཤལུ་ལུ་ ཞི་རོད་དང་ཉསེ་རདོ་བ་བའི་གནད་སདོ་ 
ཁིམས་དེབ་ཀི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་  མ་འགལ་བའ་ིཐོག་རདོ་བཤེར་དང་འབེལ་བའ་ིགནད་
དོན་གང་རུང་ག་ིདོན་ལུ་  ས་ཁངོས་  འགུལ་འཁརོ་  ག་ུརིགས་གང་རུང་  ཡང་ན་  མཁའ་
འགལུ་ནང་འཛུལ་ནི་དང་  དབང་བཟུང་དང་དོ་དམ་འོག་ལུ་བཞག་ཆོགཔ་མ་ཚད་  ཁ་ོགི་
བསམ་འཆར་ལུ་འདི་བཟུམ་ག་ིགནོད་འགེལ་གང་རུང་ནང་  ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པ་དང་ 
ཡང་ན་  སབུ་བེད་སནོ་པའ་ིའསོ་འབབ་ཡདོ་པའ་ིའཕལུ་ཆས་  ཡང་ན་  རུ་དངོས་གཞན་ཚུ་
དབང་བཟུང་དང་དོ་དམ་འོག་ལུ་བཞག་ཆོག།
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(༤)  དོན་ཚན་འདི་གི་དགོངས་དོན་ཚ་ུགསི་  འགག་པའ་ིའག་ོདཔོན་གསི་  ལག་ལེན་
འཐབ་ཆོག་པའ་ིདབང་ཚད་ཀི་ཐོག་ལས་  རུ་དངོས་དབང་བཟུང་འབད་ནི་དང་  བཞག་ནི་གི་
དབང་ཚད་གང་རུང་ལུ་མི་གནོད།
ཉེས་ཆད་དང་ ཁིམས་ཀ་ིརོད་བཤེར།
༡༩༤་(༡)  བཅའ་ཁིམིས་འདི་གི་དགངོས་དོན་ལར་  གནོད་འགེལ་འབད་ཡོད་པའ་ི  མི་
གང་རུང་དེ་གསི:

     (ཀ)  གོང་གསལ་དོན་ཚན་  (༨༢)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་ག་ིགནོད་འགལེ་འབད་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་ཡང་:
            (༡) རང་བསགས་ཀི་ཆོག་ཐམ་དང་མ་འཁིལ་བར་ རང་བསགས་གཏང་ནི་
གི་དོན་ལུ་  (བཟུང་ནི་ག་ིདོན་ལུ་མེན་པའ་ི)བཟོ་བཀོད་ ཡང་ན་ བཟོ་བཅོས་འབད་ཡདོ་པའ་ི
འཕལུ་ཆས་གང་རུང་ གསར་བཙུགས་དང་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ ཡང་ན།
            (༢) གོང་གསལ་དོན་ཚན་(༨༢)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་ བཟོ་ཡོད་པའ་ིསགི་
གཞའི་ིདགངོས་དོན་ལས་འགལ་ཏེ་ འཕུལ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པ་ཅིན།
མི་དེ་ལུ་  གནོད་འགལེ་ཐེངས་དང་པའ་ིསབས་  ཉསེ་ཕ་སིན་དགཔོ་དང་  དེ་ག་ིཤུལ་ལས་ 
གནོད་འགེལ་འཕོ་མཐུད་འབད་བ་ཅིན་ དབེ་རིམ་བཞ་ིཔའ་ིགངས་སུ་ ཉསེ་ཆད་བཀལ་ཆགོ།
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     (ཁ)  གོང་གསལ་དོན་ཚན་(༨༦)པ་ལས་(༩༠)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་ གནོད་
འགལེ་འབད་ཡདོ་མི་དེ་ཡང་ ཚེ་སངུ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ག་ིདོན་ལུ་ ཡང་ན་ མི་དང་གུ་ 
གནམ་ག་ུ  ཡང་ན་  སམུ་འཁརོ་གང་རུང་ག་ིཉནེ་སུང་ག་ིདོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་པའི་ 
རང་བསགས་ལུ་ཚལུ་མིན་གསི་  བར་དཀགོས་འབད་ནི་ག་ིཉནེ་ཁ་ཡདོ་པའ་ིའཕལུ་ཆས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ལས་བརནེ་མེན་པར་  འཕལུ་ཆས་གཞན་གང་རངུ་  དབང་འཛནི་གསི་
གནང་བའ་ིབར་བསལུ་དང་མ་འཁལི་བར་  ལག་ལེན་འཐབ་པ་དང་  འཐབ་བཅུག་པ་  ཡང་
ན་  འཐབ་ནི་ག་ིདོན་ལུ་གསལ་བསགས་འབད་མ་ིལུ་བརནེ་ཏེ་འབད་ཡདོ་པ་ཅིན་  མི་དེ་ལུ་
གནོད་འགེལ་ཐེངས་དང་པའ་ིསབས་ ཉསེ་ཕ་སནི་དགོ། དེ་ག་ིཤལུ་ལས་གནོད་འགལེ་འཕ་ོ
མཐུད་དེ་འབད་བ་ཅིན་ དབེ་རིམ་བཞ་ིཔའ་ིཉསེ་ཆནེ་སནི་དགོ།
(༢)  མི་གཅིག་ལུ་གཤམ་གསལ་གནོད་འགེལ་ཚུ་  འབད་ཡདོ་པའ་ིཉེས་འཛགུས་འབད་
སབས:

     (ཀ) དོན་ཚན་ ༨༢ པའ་ིདགོངས་དོན་ཚ་ུལས་འགལ་ཏེ་ ར་བསགས་ཀི་ས་ཚགིས་
དང་ རང་བསགས་ཀ་ིའཕུལ་ཆས་གང་རུང་ ཡང་ན་ རང་བསགས་ལུ་བར་དཀོགས་འབད་
ནི་ག་ིདོན་ལུ་ འཕུལ་ཆས་གང་རུང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་པའི་ གནོད་འགལེ་ ཡང་ན།
     (ཁ)  གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༨༦ པ་ལས་ ༩༠ པའི་ དགོངས་ལར་ག་ི གནོད་
འགལེ་གང་རུང་འབད་བ་ཅིན།
ཁིམས་ཀི་འདུན་ས་ལས་  ཉསེ་ཁིམས་གཞན་ཡང་བཀལ་བའི་ཁར་  ས་ཚགིས་དེ་ཁར་ཡོད་
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པའ་ི  གནོད་འགལེ་དང་འབེལ་བའ་ིའཕུལ་ཆས་ག་ར་  ཡང་ན་  གང་རུང་དབང་འཛནི་ལུ་ 
གཞངུ་བཞསེ་ཕལུ་དག་ོཔའ་ི བཀའ་ར་གནང་ཆོག།
གོང་གསལ་དོན་མཚམས་(ཀ)པའ་ིདགངོས་དོན་ལར་གནང་ཡདོ་པའ་ི  དབང་ཆ་ཚུ་གསི་ 
རང་བསགས་ཀི་དོན་ལུ་(བཟུང་ནི་ག་ིདོན་ལུ་མེན་པའ་ི)  བཟོ་བཀོད་དང་  ཡང་ན་  བཟོ་
བཅོས་འབད་ཡོད་པའ་ི རང་བསགས་འཕུལ་ཆས་ལུ་མི་ཁབ།
(༣) གནོད་འགེལ་དང་འབལེ་བའི་འཕུལ་ཆས་ཚ་ུ གནོད་འགེལ་འབད་མི་དེ་ག་ི རུ་དངོས་
མེན་རངུ་  གཞངུ་བཞསེ་གཏང་དག་ོཔའ་ི  བཀདོ་ར་གནང་ཆགོཔ་མ་ཚད་  དེ་བཟུམ་འབད་ 
དོན་ཚན་འདི་གི་དགོངས་དོན་ལར་ གཞངུ་བཞེས་གཏང་དགཔོ་འབད་ བཀོད་ར་གནང་ཡདོ་
པའ་ིའཕལུ་ཆས་གང་རུང་  དབང་འཛིན་གིས་ཁིམས་ཀི་བཀའ་ར་དང་བསནུ་བཙོང་ནི་དང་ 
ཡང་ན་ གསོ་ཐག་ཆོད་དགོ།
(༤)  དོན་ཚན་འདི་གི་དགོངས་དོན་ལར་  འཕལུ་ཆས་གང་རུང་གཞུང་བཞེས་འབད་དག་ོ
པའ་ི  བཀའ་ར་གནང་མི་ཁིམས་ཀི་འདུན་ས་ལས་  གནོད་འགལེ་འབད་མི་དེ་ལུ་  གནོད་
འགལེ་དང་འབེལ་བའ་ིའཕལུ་ཆས་ཚུ་ ཆ་ུཚདོ་ ༤༨ ཀི་ནང་འཁདོ་ དབང་འཛིན་ལུ་ རིས་
སདོ་འབད་ནི་མ་གཏོགས་  ཐབས་ལམ་གཞན་གི་ཐོག་ལས་བཙོང་ནི་དང་  ཡང་ན་  མདེཔ་
གཏང་མ་ཆོག་པའ་ིབཀའ་ར་གནང་ཆོག།
དབང་བཟུང་འབད་བའ་ི འཕལུ་ཆས་དང་ར་ུདངོས་གཞན་ བཤལུ་མེད་བཟོ་ནི།
༡༩༥་(༡)  གོང་གསལ་དོན་ཚན་  ༡༩༢  པའ་ིདགངོས་ལར་གནང་བའ་ིབཀའ་འཕནི་དང་

༢༨༦



འཁལི་ཏེ་  ཡང་ན་ གངོ་གསལ་དོན་ཚན་ ༡༩༣ པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་ དབང་ཚད་ལག་
ལེན་འཐབ་སབས  དབང་འཛནི་ལས་གནང་བ་ཐོབ་ས་ེཡདོ་པའ་ི  མི་དེ་གསི་དབང་བཟུང་
འབད་ཡདོ་པའ་ི ར་ུདངོས་གང་རུང་དབང་བཟུང་འབད་ཚར་བའི་ ཉནིམ་ལས་ ཟཝ ༦ མ་
རོགས་ཚུན་ དོ་དམ་འགོ་ལུ་བཞག་ཆགོ།
(༢)  གོང་གསལ་དོན་ཚན་(༡)པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་གི་  གནང་བ་དང་འཁལི་ཏེ་  རུ་
དངོས་གང་རུང་དོ་དམ་འགོ་ལུ་ བཞག་ཆོག་པའ་ིདུས་ཡུན་ཚང་སོང་རུང་ རུ་དངོས་དེ་:
     (ཀ) དབང་འཛནི་ག་ིབདག་དབང་ལུ་ལུས་མི་དང་།
    (ཁ) གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༡༩༤ པའ་ིདགངོས་ལར་དབང་བཟུང་འབད་དག་ོཔའ་ི 
བཀོད་ར་ག་ནི་ཡང་མ་གནང་པ་ཅིན་ རུ་དངོས་དེ་ དོན་ཚན་འདི་གི་གཤམ་འཁདོ་ དགོངས་
དོན་ཚ་ུདང་འཁིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགཔོ(འབལེ་ཡདོ་རུ་དངོས་ཀི་སརོ་ལས་ འཁོད་དེ་
ཡོད་མི་ཚུ་ནང་  ནང་གསསེ་དོན་ཚན་འདི་གསི་ཁབ་པའ་ི  རུ་དངོས་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་
ཚུདཔ་ཨིན)།
(༣)  དབང་འཛནི་གསི་  འབལེ་ཡདོ་དབང་བཟུང་འབད་མི་རུ་དངོས་ཚུ་  ཇོ་བདག་ག་ཨིན་
མི་ལུ་ རསི་སདོ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོས་ལན་ག་ིཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དག།ོ
(༤)  གོང་གསལ་ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༡)  པའ་ིདགོངས་དོན་ལར་གི་དུས་ཡནུ་ཚང་ས་ེ 
ལོ་ལག་སངོ་རུང་  འབེལ་ཡདོ་རུ་དངོས་དེ་དབང་འཛནི་གི་བདག་དབང་ལུ་ལུས་ཏེ་ཡདོ་པ་
ཅིན་ དབང་འཛིན་གསི་དེ་འཕལ་ལས་འསོ་འབབ་དང་བསུན་ཏེ་བཤུལ་མེད་བཟོ་ཆོག།

༢༨༧



(༥)  གོང་གསལ་  ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༣)པའ་ིདགོངས་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་  དབང་
འཛནི་གསི་འབེལ་ཡདོ་རུ་དངོས་དེ་ ཇོ་བདག་ག་ིཐོབ་ལམ་བརིས་མི་ གང་རུང་ལུ་རསི་སདོ་
འབད་ཡདོ་རུང་མི་གཞན་གང་རངུ་ཅིག་གསི་ རུ་དངོས་དེ་ལུ་ཐོབ་ལམ་བཀོད་དེ་ ལོག་ལེན་
གི་དོན་ལུ་ རུ་དངོས་ལེན་ཚར་བའ་ིམི་ངོ་དེ་དང་  ཡང་ན་ གཞན་ལུ་ཉ་ོབཙོང་འཐབ་སེ་ ཉསོ་
ཚར་བའ་ིམི་གང་རུང་གུར་ ཁིམས་འབལེ་ག་ིརོད་གཞ་ིབཙུག་ཆོག་པའ་ི དབང་ཆ་ཡོད་མི་ལུ་
མི་གནོད།
བཅའ་ཁམིས་ བཅའ་ཡགི་དང་ སགི་གཞ་ིདང་འགལ་མི་ལུ་སིར་བཏང་ག་ིཉེས་ཁིམས།
༡༩༦་(༡)  དོགས་སེལ་གི་དོན་ལུ་བཀོད་ན་  བཅའ་ཁམིས་འདི་དང་  སགི་གཞི་  ཡང་ན་ 
བཅའ་ཡགི་ ཡང་ན་ བཀོད་རའི་དགངོས་དོན་གང་རུང་ནང་ གནོད་འགལེ་ག་ིདོན་ལུ་ ཉསེ་
འགལེ་གི་དབེ་རིམ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་  མི་ངོ་ཚ་ུལུ་  ཉསེ་འགལེ་ཁམིས་
དེབ་དང་འཁལི་  གནོད་འགལེ་ག་ིདབེ་རིམ་ས་ོསོ་དོན་ལུ་  ཉསེ་ཆད་ཚུ་བཀལ་ཆོགཔ་མ་
ཚད་  བཅའ་ཁམིསའདི་གི་  དགངོས་དོན་ཚུ་དང་འཁལི་  ཁིམས་འདུན་གི་བཀལ་ཆགོ་མི་ 
ཉེས་ཆད་ཐེབས་གང་རུང་བཀལ་ཆོག།
(༢) མི་གང་རུང་ཅིག་གསི་ བཅའ་ཁིམས་འདི་དང་ ཡང་ན་ སགི་གཞ་ི བཅའ་ཡགི་ དང་
ཡང་ན་  བཀོད་ར་གནང་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་  རབ་འགལ་འབད་མིའི་དོན་ལུ་དམིགས་བསལ་
གི་ཉསེ་ཆད་བཀདོ་དེ་མེད་མི་ཚུ་  གནོད་འགལེ་གི་གངས་ས་ུཚདུཔ་ཨིན། དེ་ལུ་ཉེས་པ་ཡང་
ཕ་སནི་དག།ོ

༢༨༨



(༣)  བཅའ་ཁམིས་འདི་གི་དགངོས་དོན་ནང་  ག་དེ་འབད་ཡདོ་རུང་  ཆགོ་ཐམ་འཆང་མི་
ཅིག་གིས་གནོད་འགལེ་འབད་མི་ལུ་ ཞ་ིབའ་ིཉསེ་བ་དེ་ ཁ་ོརའ་ིའདས་པའི་ལོ་ངོ་ལ་ནང་ ལོ་
གཅིག་ག་ིདོན་ལུ་  ལོ་བསར་གི་འངོ་འབབ་ཡོངས་བསམོས་ལས་  གསམུ་དཔ་གཉིས་ལས་
ལག་ས་ེ མི་ཕགོ།
ཐོ་བཀོད་ཅན་ག་ི ལས་འཛིན་གསི་འབད་ཡདོ་པའ་ིགནོད་འགེལ།
༡༩༧་  ཐོ་བཀོད་འབད་ཡདོ་པའ་ི  ལས་འཛནི་ག་ིབཅའ་ཁིམས་འདི་ག་ིཐོག་  ཉསེ་སདོ་ལུ་
ཞུགས་པའ་ིཉསེ་ཆད་ཀ་ི  འཁི་བ་གཏན་འབབེས་ཀ་ིདོན་ལུ་  འབགུ་ག་ིཉསེ་འགལེ་ཁམིས་
དེབ་ཀི་ དགངོས་དོན་དང་འཁིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དག།ོ
དབང་ཁབ་དང་མཐོ་གཏུགས།
༡༩༨་(༡)  དབང་འཛིན་འདི་གསི་  ཁམིས་འདུན་ག་ིདབང་ཁབ་ཀསི་མ་ཁབ་པའ་ི  བཅའ་
ཁིམས་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་ཚུ་ འཛིན་སངོ་འཐབ་ནི་ག་ིདབང་ཆ་ཡདོ།
(༢)  གཞངུ་གིས་  བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ིདགོངས་དོན་ཚ་ུདང་འཁལི་  ནམ་དགོས་མཁ་ོ
བུངམ་ཅིག་  འབགུ་བར་དོན་བརུད་འབལེ་དང་  བར་བརུད་  མཐོ་གཏུགས་ཁམིས་ཞབི་
ཚོགས་ས་ེཟེར་མི་མཐོ་གཏུགས་ཁིམས་ཞབི་ཚོགས་ས་ེཅིག་  གཞ་ིབཙུག་དང་སིག་བཀོད་
འབད་དག།ོ
(༣)  དབང་འཛིན་ག་ིབཀོད་ར་ལུ་  དགག་ལེན་ག་ིམཐོ་གཏུགས་ཚུ་  མཐོ་གཏུགས་ཁམིས་

༢༨༩



ཞིབ་ཚོགས་ས་ེརངམ་ཅིག་ལུ་བཙུག་དག།ོ
(༤)  མཐོ་གཏུགས་ཁིམས་ཞབི་ཚགོས་སེ་གསི་ གསོ་ཆོད་བཏོན་མི་ལུ་  ཁ་ེརུད་མ་བཏུབ་
པའ་ི ར་ཕན་ཚུ་གསི་ཆེ་མཐོ་བའི་ཁིམས་འདུན་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་འབད་ཆོག།
(༥) མཐོ་གཏུགས་ཁིམས་ཞབི་ཚགོས་སེ་དེ:
     (ཀ) དབང་འཛནི་ག་ིདོན་ལུ་ དོན་ཚན་(༢༢)པའ་ིནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ 
ལམ་སནོ་རུན་སངོ་ག་ིགཞ་ིར་ཚུ་དང་འཁིལ་དག།ོ
     (ཁ) དོན་ཚན་(༣༠)པའ་ིདགངོས་དོན་ཐོག་ དབང་འཛིན་བཟུམ་ བར་དོན་ལེན་ནིའ་ི
དབང་ཆ་ཡོད།
(༦)  མཐོ་གཏུགས་ཁིམས་ཞབི་ཚགོས་སེ་དེ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་དང་ 
ཁིམས་ ཡང་ན་ བདག་སངོ་ག་ིལས་དོན་ནང་ ཉམས་མོང་ལེགས་ཤམོ་ཡདོ་པའ་ི འཐུས་མི་
གཞན་གཉསི་ག་ུ  ཆེ་མཐོ་ཁམིས་འདུན་ལས་དགངོས་ཞ་ུསོང་མི་  ཡང་ན་ དགངོས་ཞ་ུམ་
སོང་བར་ཡདོ་མི་དང་དཔོན་གཅིག་གསི་ འག་ོའཁིད་འབད་དགོཔ་དང་ འཐུས་མའིི་མི་ངོམ་
ཚུ་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གསི་བས་ོབཞག་གནང་ནི།
(༧)  འབགུ་བར་དོན་དང་  བར་བརུད་  མཐོ་གཏུགས་ཁམིས་ཞབི་ཚགོས་ས་ེ  མཚམས་
འཇོག་དང་  བ་སོ་རིམ་པ་  དེ་ལས་  དེ་དང་འབེལ་བའ་ི  གནད་དོན་གཞན་ག་ིདོན་ལུ་ག་
སགི་ག་ིརིམ་པ་ཚ་ུ  བཅའ་ཁམིས་འདི་གི་དགངོས་དོན་ཚ་ུདང་འཁིལ་བཟོ་མི་སགི་གཞི་ནང་ 

༢༩༠



གསལ་བཀོད་འབད་དག།ོ
མཐོ་གཏུགས་ཁིམས་ཞབི་ཚགོས་སེ་ལུ་ བ་སོ་ལམ་ལུགས་རུན་སངོ་གི་དབང་ཆ།
༡༩༩་  མཐོ་གཏུགས་ཁམིས་ཞབི་ཚོགས་ས་ེདེ་གིས་  གཤམ་གསལ་ག་ིགནད་དོན་ཚུ་དང་
འབལེ་བའ་ི  རོད་གཞ་ིསན་གསན་ག་ིསབས་ལུ་  བཅའ་ཁམིས་འདི་དང་འཁལི་ཏེ་  འདི་ག་ི
ལཱ་འགན་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་  ཞི་རོད་དང་ཉསེ་རོད་བ་བའི་གནད་སདོ་ཀི་ཁིམས་
དེབ་ཐོག་ ཞ་ིརོད་ཀི་ཁམིས་འདུན་གང་རུང་ལུ་ཡདོ་པའ་ིདབང་ཆ་དང་ འད་མཉམ་ག་ིདབང་
ཆ་ཡོད་མི་གཤམ་གསལ་ལར:
     (ཀ) མི་ངོ་ག་ཨིན་རུང་ རོད་བཤརེ་ག་ིདོན་ལུ་ ནན་བསལུ་དང་ འབ་ོཞིནམ་ལས་དི་
དཔད་འབད་ནི།
     (ཁ) རོད་བཤེར་དེ་དང་ འབེལ་ཡདོ་ཡགི་ཆ་ཚ་ུ གསལ་སནོ་འབད་བཅུག་ནི།
     (ག) ངག་བརོད་ཐོག་ལས་ བདེན་ཁངུས་ལེན་ནི།
     (ང་) འཛམོས་དཔང་དང་ ཡང་ན་ ཡིག་ཆ་ཚ་ུ དབ་ེཞབི་དོན་ལུ་བཀོད་ཁབ་གཏང་
ནི།
     (ཅ) ཡིག་ཚང་ག་ཏེ་ལས་ཨིན་རུང་ མི་མང་ངམ་གཞངུ་ག་ིཐོ་དེབ་ ཡང་ན་ ཡིག་ཆ་ 
ཡང་ན་ དེ་བཟུམ་མའི་ཐོ་དེབ་ ཡང་ན་ ཡིག་ཆའ་ིའད་ཅིག་ལེན་ནི།

༢༩༡



     (ཆ) དོན་འགལ་དང་ ཡང་ན་ ཕོགས་ལངུ་ཅན་ག་ི ཞུ་ཚིག་ཅིག་ ཆ་མེད་གཏང་ནི།
     (ཇ) དོན་འགལ་ཅན་དང་ ཡངན་ ཕོགས་ལངུ་ཅན་ག་ིཞ་ུཚིག་ཅིག་ ཆ་མདེ་ཀ་ིབཀོད་
ཁབ་དང་ ཕགོས་གཅིག་ག་ིཁ་ེཕན་ལུ་ བནི་མི་བཀདོ་ཁབ་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་ནི།
     (ཉ) རོད་བཤརེ་དེ་ག་ི གོས་ཆོད་ བསར་ཞབི་འབད་ནི།
     (ཏ) བཅའ་ཡགི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའ་ི གནད་དོན་གཞན་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ ངོས་
ལེན་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།
མ་དངུལ་སདོ་ལེན་ག་ིདོན་ཚན།
༢༠༠་  བོན་པོ་གསི་  བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་ལར་  གཏང་དགོ་པའི་བདག་སོང་
ཟད་འག་ོགང་རུང་དང་  བཅའ་ཁམིས་གཞན་གང་རུང་ག་ི  དགངོས་དོན་ལར་གཏང་དག་ོ
པའ་ིའག་ོསོང་དང་ བཅའ་ཁམིས་འདི་ལུ་བརནེ་ཏེ ཡར་སེང་སོང་ས་ེཡོད་མི་ཚུ་ག་ར་ དངུལ་
རིས་ལན་ཁག་ལས་ གནང་ཡོད་པའི་ མ་དངུལ་ཐོག་ལས་གཏང་དག།ོ
བསརུ་བཅོས།
༢༠༡.  བཅའ་ཁམིས་འདི་ལུ་ཁ་སངོ་ཡང་ན་བསརུ་བཅོས་ ཆ་མེད་ འཕ་ིསོན་གང་རངུ་ སི་
ཚོགས་ཀིས་མཛད་དགོ།

༢༩༢



ཚིག་དོན་ག་ིདབང་ཚད།
༢༠༢.  རོང་ཁ་དང་ཨིང་སད་ཀ་ིཚགི་དོན་གཉསི་ཀ་ིབར་ན་  ག་ོདོན་མ་འདཝ་རེ་འཐོན་ཚེ་ 
རོང་ཁའ་ིཚིག་དོན་ལུ་ཆ་གནས་བཞག་དག།ོ
ངེས་ཚིག།
༢༠༣་ ཚགི་འགེལ་གཞན་ག་ིདོན་ལུ་ དག་ོའདོད་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་ བཅའ་ཁམིས་འདི་ནང་
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མིང་ཚིག་ཚ་ུག་ི ག་ོདོན་གཤམ་གསལ་ལར་དུ་གོ་བ་ལེན་དགོཔ་ཨིན:
འཕནི་ཡགི་གཏོང་ཡུལ་  ཟེར་མི་དེ་ལེའ་ུ  ༧  པའ་ིདོན་ལུ་  བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕནི་
ཡིག་འཐོབ་མི་ འག་ོཐོག་ག་ིམི་ངོ་དེ་གིས་ དམིགས་ཡལུ་བསདེ་མི་དེ་ཨིན་རུང་ བར་བསསུ་
དཔད་གཞིའ་ིའཕནི་ཡགི་དང་འབེལ་བའ་ི བར་མི་བཟུམ་ས་ེའབེལ་གཏོགས་འབད་མི་ མི་ངོ་
དེ་མི་ཚུད།
ན་ལོན་ ཟེར་མི་འདི་ སསེ་ལོ་ ༡༨ ལང་མི་དང་ ཡང་ན་ དེ་ཡན་ཆད་འབད་མི་ཅིག་ལུ་ག།ོ
གོས་བསནུ་ཚོགས་ཆུང་ ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁམིས་འདི་གི་ཐོག་ལས་ གཞ་ིབཙུགས་འབད་
མི་བར་དོན་དང་ བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་དང་ བར་བརུད་གོས་བསནུ་ཚགོས་ཆུང་ལུ་ག།ོ
འཕལུ་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་  བར་བརུད་ཞབས་
ཏོག་ལཱ་གཡགོ་གང་རུང་ རུན་སེལ་ སལེ་འདེན་ ཡང་ན་ བར་འདེན་ག་ིདོན་ལུ་ བར་དོན་

༢༩༣



དང་ བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་ལག་ལེན་དང་འབེལ་བའི་ ལས་དོན་ནང་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་  བཟོ་བཀོད་  བཟོ་བསུན་  ཡང་ན་  བཟོ་སགི་འབད་མི་འཕུལ་ཆས་
གང་རུང་ལུ་ག།ོ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ག་ིནང་ལུ་ བཟོ་བཀོད་ ཡང་ན་ བཟོ་སགི་འབད་མི་ 
ཐགཔ་ རུན་ཐག་ དུང་ཅུང་ ཆུ་དུང་གང་རུང་དང་ ཡང་ན་ འདི་དང་ཆ་མཚངུས་པའི་ཅ་ཆས་
(འད་ིག་ིཤུབས་ ཡང་ན་ པགས་ཀོ་བརིས་ཏེ་)གཞན་གང་རུང་ཐོག་གི་རུན་ལམ་དང་ གཞ་ི
རནེ་གང་རུང་ག་ིནང་ལས་ གང་རུང་གུ་ལས་གང་རུང་གིས་  ཡང་ན་ གང་རུང་ལས་བར་
དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་ག་ིའཕུལ་ཆས་  བཙུགས་སགི་འབད་ཡོདཔ་  ཡང་ན་ 
བཙུག་སགི་འབད་ནིའི་རབ་རནེ་འབད་ཡོདཔ་  བར་འདེན་འབད་ཡོདཔ་  ཡང་ན་  མཚམས་
བཅད་འབད་བཞག་ཡདོ་མི་ གཞ་ིརནེ་གང་རུང་དང་ ཀཝ་གང་རུང་ ཡང་ན་ ཅ་ཆས་གཞན་
གང་རུང་ཚུ་ དེ་ལས་ ཚངོ་མགནོ་པའ་ིམཁ་ོཆས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།
མཐོ་གཏུགས་ཁིམས་ཞབི་ཚགོས་ྡེ  ཟེར་མི་འདི་  བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ིའོག་ལུ་གཞ་ིབཙུགས་
འབད་མི་ འབགུ་བར་བདོན་བརུད་འབལེ་དང་ བར་བརུད་སན་ཞའིུ་ཁམིས་འདུན་ལུ་ག།ོ
དབང་འཛནི་ ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁིམས་འདི་དང་འཁལི་ཏེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ འབུག་
བར་དོན་བརདུ་འབེལ་དང་ བར་བརུད་དབང་འཛནི་ལུ་ག།ོ
འབགུ་ ཟེར་མི་འདི་ འབུག་རལ་བརུད་ཀི་རལ་ཁབ་འདི་ལུ་གོ།
དཔེ་དེབ་ ཟེར་མི་འདི་ དེབ་རིམ་དང་ དེབ་རིམ་ག་ིཆ་ཤས་ ཤོག་བལབ་ དེབ་ཆངུ་ ངོ་སདོ་
གསལ་དེབ་ ཤོག་ཅུང་ནང་བཀོད་པའ་ིགུ་ཐོ་ ས་ཁ་ ཤགོ་ཁམ་ ཡང་ན་ ལས་འཆར་ཚུ་སད་
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ཡིག་ག་ཅིའི་ནང་ཨིན་རུང་ ལོགས་སུ་འབད་པར་བསནུ་འབད་མི་ཚ་ུལུ་ག་ོནི་ཨིན་རུང་ ཚངོ་
བསགས་དང་ ཡངན་ མི་མང་གསལ་བསགས་ཀི་དོན་ལུ་རངམ་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ ཚགོས་
ས་ེཅིག་གསི་ ལས་ས་ེནང་འཁོད་ཀི་དོན་ལས་ པར་བསནུ་དང་ ཡང་ན་ སིན་དོན་ཚོགས་པ་
ཅིག་གིས་ ངོས་འཛིན་ཅན་ག་ིབཙགས་འཐུའི་ལས་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ པར་བསནུ་འབད་མི་
ཤོག་བལབ་དང་  དེབ་ཆུང་  ངོ་སདོ་གསལ་དེབ་  ཡང་ན་  པར་བསནུ་མཁ་ོཆས་གཞན་ཚུ་ 
དཔེ་དེབ་འདི་ག་ིགངས་ས་ུམི་ཚདུ།
རང་བསགས་  ཟེར་མ་ིའདི་  གནམ་སངོ་(འཕལུ་སར་བརསི་ཏེ་)ཐོག་ལས་དང་  ཡང་ན་ 
གསང་བའ་ིབར་དོན་  ཡང་ན་  གསང་བའི་བར་དོན་མིན་པའི་  རདུ་ཐག་གང་རུང་ཐོག་ལས་ 
གགོ་འཕུལ་ས་རབས་བརུད་དེ་  བརུད་འབེལ་གི་གཙོས་པའ་ི  བར་མཚོན་དང་  བར་སནོ་ 
པར་རིས་ གཟུགས་བརན་ རོས་རིས་ བར་བསུས་དཔད་གཞི་ ཡང་ན་ ས་དང་ ཡང་ན་ དེ་
ཚུ་མཉམསེལ་ཐོག་  སརི་བཏང་མི་མང་ལུ་  བར་དོན་གཏོང་ལེན་འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་  རང་
བསགས་བཟུང་འཛིན་འཕལུ་ཆས་གང་རུང་ག་ིཐོག་ལས་  རང་བསགས་འབད་མི་ལུ་ག།ོ
རང་བསགས་ས་བཟུང་འཕུལ་ཆས་  ཟེར་མི་འདི་ རང་བསགས་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གང་
རུང་ གཏོང་ལེན་འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་  མཁ་ོཆས་དང་ འཕུལ་ཆས་ ཡང་ན་ ནུས་ཤུགས་ཅན་
གི་སགི་འཛུགས་དང་ ཡང་ན་ བཟོ་བཀོད་འབད་འབདཝ་ ཡང་ན་ བཟོ་བསུན་འབད་བའ་ི
མཁ་ོཆས་གང་རུང་དང་  འདི་ཚུ་གི་གངས་ས་ུརང་བསགས་ཀ་ི  རང་མཐོང་བཟུང་འཛིན་པ་
(རི་མོ་ཚོས་གཅིག་པ་དང་ ཡང་ན་ རང་བསགས་བར་སནོ་གི་ཚོས་གཞའི་ིནང་ མཐོང་ཐོས་
བཟུང་འཛནི་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་  འཕལུ་ཆས་གང་རངུ་)ཡངན་ རང་བསགས་
ཀི་ས་བཟུང་(རང་བསགས་ཀི་བར་སོན་གང་རུང་  བཟུང་འཛིན་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་
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མི་ འཕལུ་ཆས་གང་རངུ་)གང་རུང་ལུ་ག།ོ
རང་བསགས་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ ཟེར་མི་འདི་  ཞབས་ཏོག་ག་ིཁ་ེཕན་སདོ་མི་  མི་ངོ་ཚ་ུ
ལུ་  རང་བསགས་ལས་རིམ་ཚུ་  སལེ་འདེན་ག་ིཐབས་ལམ་ལུ་མ་ལོས་པར་ ཞབས་ཏོག་དེ་
ལེན་ནི་ག་ིདོན་ལུ་  འསོ་ལན་ཅ་ཆས་ཡདོ་མི་ཚ་ུལུ་  རང་བསགས་ལས་རིམ་ཚ་ུབནི་ནིའི་དོན་
ལུ་  བར་དོན་དང་  བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན།  འདི་
འབདཝ་ད་  བར་བསདུ་དཔད་གཞ་ི(བརདུ་འཕིན་ཡགི་རིིགས་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བརསི་
ཏེ་)  ཡང་ན་  ཡགི་ཐོག་རངམ་གཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ཡདོ་མི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་  (བརདུ་
འཕནི་ཡགི་རིགས་བརིས་ཏེ)  ཡང་ན་ ཡགི་གཟུགས་(བསལུ་མེད་དཔར་རིས་མེད་མི་དང་ 
ཡང་ན་  ཡདོ་མི)ཀི་ཞབས་ཏོག་རངམ་ཅིག་བནི་མི་  ཡང་ན་  བརུད་འཕིན་ཐོག་ག་ིཞབས་
ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བརིས་ཏེ་  ས་གནས་གཅིག་ལས་གཅིག་ལུ་མཁ་ོའདོད་བཀོད་མི་དང་འཁིལ་
ཏེ་  དགསོ་མཁ་ོལར་དུ་  ལས་རིམ་ཐོབ་ཚགུསཔ་བཟོ་མི་  ཡང་ན་  རང་བསགས་ཀི་ཞབས་
ཏོག་ལཱ་གཡགོ་མེནམ་ས་ེ  དབང་འཛིན་གིས་ཐག་བཅད་མི་དང་  གསལ་བསགས་འབད་མི་ 
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གི་ས་ེཚན་ཚུ་མི་ཚདུ།
ཚོང་ལཱ་  ཟེར་མི་འདི་ནང་མཉམ་སབེ་འབད་མི་དང་  མ་འབད་མ་ི  མི་ངོ་ལས་ཚོགས་ཅིག་
གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་ས་ གང་རངུ་བརིས་པའི་ཚོང་ལས་དང་ ལཱ་གཡགོ་ཚུ་ཚུདཔ་
ཨིན།
ལན་རས་གཞངུ་ཚོགས་ ཟེར་མི་འདི་ འབུག་གཞངུ་ལན་རས་གཞངུ་ཚོགས་ལུ་ག།ོ
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ངོ་སརོ་ཡགི་ཆ་ ཟེར་མི་འདི་  ལེའ་ུ  ༧ པའ་ིདོན་ལུ་  བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིདང་  ཡང་ན་ 
མིང་རགས་བཀོད་མ་ིདང་  མིང་རགས་བཀོད་སའ་ིཡིག་ཆ་བཟོ་མི་གཉསི་ཀ་ིབར་ན་  འབལེ་
བ་ཡོད་མི་ཡིག་ཆ་ལུ་ག།ོ
ངོ་སརོ་ཡགི་ཆའ་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་  ཟེར་མི་དེ་ལེའ་ུ  ༧  པའ་ིདོན་ལུ་  ངོ་སརོ་
ཡིག་ཆ་སོད་མི་ མི་ངོ་ལུ་ག།ོ མི་ངོ་དེ་གསི་དང་ གགོ་འཕུལ་ཐོག་གི་མིང་རགས་དང་འབེལ་
བའ་ི ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཚུ་ཡང་བིན་ཆོག།
རུན་ལམ་ཟེར་མི་འདི་ ལས་རིམ་ཅིག་ བརུད་བསགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
མིའི་ ས་རབས་རུན་ས་ོལུ་གོ།
གགོ་བརན་འཕསུ་ཆས་ཟེར་མ་ིའདི་ འགུལ་ཅན་གགོ་བརན་སནོ་ནིའ་ི འཕལུ་ཆས་གང་རུང་
ལུ་ག།ོ
ཚོང་འབལེ་ཟེར་མི་ནང་ མིང་ཚིག་འདི་ག་ི སརི་བཏང་ག་ིག་ོདོན་ག་ིཐོག་ ལེའ་ུ ༧ པའ་ིག་ོ
དོན་འགལེ་ཐབས་ལུ་ ག་ོདོན་ག་ིའགལེ་པ་ར་ཆེ་དགས་རབ་དགཔོ་ད་ དེ་ཡང་ གན་ཡགི་ག་ི
ཐོག་ལས་ཚོང་འབལེ་གི་དོན་ལུ་ཨིན་རུང་  གཤམ་གསལ་ལས་དོན་  དཔརེ་ན་  ཅ་ཆས་
བཀམ་སལེ་གི་ཚོང་ལས་དང་  ཡང་ན་  ཅ་ཆས་བརེ་སོར་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བཀམ་
སལེ་གན་ཡིག་ ཚངོ་འབེལ་ངོ་ཚབ་ ག་ཁར་གཏང་ནི་ བཟོ་བསནུ་ག་ིལཱ་ གོས་སནོ་པ་ བཟོ་
རིག་ ཆགོ་ཐམ་སདོ་ནི་ མ་ར་བཙུག་ནི་ མ་དངུལ་བིན་ནི་ དངུལ་འབལེ་ཉནེ་བཅོལ་བདེ་སདོ་
དང་  ཡང་ཆག་གན་ཡིག་དང་  མཉམ་རུབ་ཀ་ིཚོང་འབལེ་དང་  གཞན་ཡང་  བཟོ་ག་དང་ 
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ཚོང་ལས་མཉམ་འབལེ་གཞན་ག་ིརིགས་ དེ་ལས་གནམ་ག་ུདང་ གུ་ རཱེ་ལི་ སམུ་འཁརོ་ལ་
སོགས་པ་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་  དོས་ཆས་དང་  འགུལ་པ་སལེ་འདེན་འབད་ནི་ཚུ་ཡང་
ཚུདཔ་ཨིན།
བརུད་འབེལ་ ཟེར་མི་འདི་  བརོད་དོན་ཚུ་རུད་ཐག་དང་  ཡང་ན་  ཁབ་ལེན་གོག་རོ་འདོ་
རངུ་གསི་འབད་ བརུད་བསགས་དང་ འདོ་རངུ་ག་ིཐོག་ལས་  བར་དོན་སལེ་ལེན་འབད་ནི་
དང་ ཡང་ན་ བར་དོན་ལེན་ཐབས་ཀི་བ་སོ་རིམ་པ་ཚུ་ལུ་ག།ོ
ཚོང་ས་ེ ཟེར་མི་འདི་ འབགུ་རལ་ཁབ་ནང་ ཚོང་སའེི་བཅའ་ཁམིས་ ༢༠༠༠་ ཅན་མའི་ནང་ 
མཉམ་སབེས་འབད་ཡོད་མི་ཚགོས་ས་ེཅིག་ལུ་གོ།
གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར)  ཟེར་མ་ིའདི་  གགོ་འཕུལ་དང་ཁབ་ལེན་གགོ་ར་ོ  དཔར་བཏབ་
འཕལུ་ཆས་དང་  ཡང་ན་  ནུས་ཤགུས་མགོགས་དགས་ཀ་ིཐོག་ལས་  ཡིག་འགལུ་ལག་
ལེན་བསར་ནི་ ཡང་ན་ གོག་འཕལུ་དང་ ཁབ་ལེན་གགོ་ར་ོལ་སགོས་པ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཐོག་ལས་ཚན་རིག་དང་   ཨང་རིས་ལམ་ལུགས་རུན་ལས་འབད་ནི་དང་  དན་ནུས་ཀ་ིལཱ་
འབད་མི་དང་  གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)གི་  མཉནེ་ཆས་(སོཕཊི་ཝེ་ཡར་)  ག་ཅི་ཨིན་
རུང་ནང་བཙུག་དང་ ཕིར་འདོན་ དེ་ལས ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ གསགོ་འཇོག་འབད་ནི་ཚུ་
ཡང་ཚུདཔ་ཨིནམ་དང་  ཡངན་  གགོ་རིག་(ཀམ་པུས་ཊར་)ལམ་ལུགས་  ཡངན་  གགོ་
རིག་(ཀམ་པུས་ཊར་)ཡོངས་འབལེ་ནང་ལུ་  གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)་དང་འབལེ་བའི་ 
བརུད་འབེལ་གི་མཐུན་རེན་ཐོབ་ཚུགས་མི་ལུ་ག།ོ
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གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)གནོད་རེན་ ཟེར་མི་འདི་  (ཀ)  གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)
ནང་ན་དང་  གགོ་རིག་(ཀམ་པུས་ཊར་)གི་ཐབས་འཕུལ་  གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)
ཡོངས་འབལེ་ནང་ཡདོ་མི་  ལས་རིམ་དང་བར་བསུས་དཔད་གཞི་ཚུ་  བསརུ་བཅོས་དང་
མེདཔ་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ ཐབས་ལམ་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ བརུད་བསགས་འབད་ཐབས་
ཀི་  གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)གི་བཀོད་ར་གང་རུང་དང་ཡང་ན་(ཁ)  གགོ་རིག་(ཀམ་
པུས་ཊར་)་དང་  གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)ཐབས་འཕུལ་  གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)
ཡོངས་འབལེ་ག་ིརང་བཞནི་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་བཟོ་གཏང་མི་ལུ་གོ།  
གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)མེདཔ་གཏང་ནིའ་ིདོན་ལུ་བཟོ་མི་ཐབས་ཤེས་ལག་ལེན་ ཟེར་མི་
འདི་  གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)ལག་ལེན་མེདཔ་གཏང་མི་དང་  ནུས་ཤུགས་མར་ཉམས་
གཏང་མི་  གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)གི་བཀོད་ར་དང་  བར་བསསུ་དཔད་གཞི་  ཡང་ན་ 
ལས་རིམ་ལུ་གཝོ་ཨིནམ་དང་ ཡང་ན་ དགོས་མཁ་ོཅན་ག་ིལས་རིམ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་
སབས་ལུ་ གནད་དོན་གཞན་མི་ཅིག་ཐོན་ཏེ་ ཚུལ་མཐུན་འགོ་མ་བཏུབ་མི་ལུ་གོ།
མཁ་ོསདོ་འབད་མ་ི  ཟེར་མི་འདི་  རང་དོན་དང་  ནང་མི་  ཡང་ན་  གུང་པའ་ིདོན་ལུ་  ཚངོ་
འབལེ་ལས་སའི་ནང་འབལེ་བ་འབད་མི་ མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ག།ོ
བརདོ་དོན་ ཟེར་མི་འདི་ ས་སད་དང་ ཡ་ིགུ་ བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ི པར་རིས་(བསལུ་མེད་ 
ཡང་ན་ བསལུ་ཅན་)མཐོང་ཐོས་ཀི་ཅ་ཆས་གཞན་གི་རིགས་ བར་སནོ་ཡང་ན་ རང་གཤིས་
ཀི་ཤེས་རུས་ག་ཅི་ཨིན་རུང་  ཡང་ན་  གསར་བསནུ་དང་  མཉམ་སལི་གསགོ་མཛདོ་  དེ་
ལས་ སར་བཟོ་འབད་བཏུབ་མི་  ཡང་ན་  གགོ་འཕལུ་ག་ིཐོག་ལུ་བརུད་འབེལ་འབད་མི་ཚུ་
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ལུ་ག།ོ
ཚད་བཟུང་ ཟེར་མི་འདི་  གནད་དོན་གཞན་འཁདོ་རུ་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་  ཇོ་བདག་ག་ིཉནེ་
སུང་ག་ིཐོག་ལས་ཐད་ཀར་དུ་ལ་རགོ་འབད་ནི་དང་  ཡང་ན་  ཐད་ཀར་མེན་པར་  བོ་གཏད་
དང་ གན་ཡགི་ ཡང་ན་ ག་སགི་ཐོག་ལས་ ལས་ཚོགས་ཅིག་གིས་ཚད་འཛནི་དང་ ལ་རགོ་
འབད་ནི་ལུ་གོ།
ཁིམས་ཀི་འདུན་ས་ ཟེར་མི་འདི་  འོས་ལན་ག་ིཁིམས་ཀི་དབང་ཆ་ལན་པའ་ི  འབུག་རལ་
གཞངུ་ཁིམས་ཀི་འདུན་ས་ལུ་ག།ོ
བར་བརུད་ས་ཚགོས་ ཟེར་མི་འདི་  བར་བརུད་ཀི་ཆ་ཤས་  གཅིག་བསསུ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་
གོ།
ཚོང་མགོན་པའི་མཁ་ོཆས་ ཟེར་མི་འདི་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་ཅིག་དང་ 
རུན་མཐུད་ཀི་ཐོག་ལས་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ ཅ་ཆས་དང་ མཁ་ོསོད་ ལག་ཆས་ཚ་ུལུ་ག།ོ
ཉམས་ཆག་ ཟེར་མི་འདི་  སིར་བཏང་མིང་ཚིག་འདི་ག་ིགངོ་དོན་ཐོག་ལུ་  མེདཔ་གཏང་ནི་ 
བསརུ་བཅོས་འབད་ནི་  བཏོག་གཏང་ནི་  ཐེབས་བཀལ་ནི་  ཡང་ན་  ལམ་ལུགས་ག་ཅི་ག་ི
ཐོག་ལས་འབད་རངུ་  གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)ནང་ཡདོ་པའི་བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ི
བསར་སགི་འབད་ནི་ལུ་ག།ོ
བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ི ཟེར་མི་འདི་ ལེའུ་ ༧ པའི་དོན་ལུ་ བར་དོན་དང་ ཤེས་ཡནོ་ བདེན་
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དོན་  དགོངས་དོན་ ཡང་ན་  བཀོད་ར་ ཡང་ན་  གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)ལམ་ལུགས་
དང་  ཡོངས་འབལེ་ཐོག་ལས་  ལམ་ལུགས་ལར་དུ་འབད་ནི་དང་  འབད་བཞིན་པ་  འབད་
ཚར་མི་གགོ་རིག་༼(ཀམ་པུས་ཊར་)ནང་ལས་པར་བསནུ་འབད་མི་ ཡང་ན་ དཔར་བཏབ་
ས་ེབཞག་མི་བར་བརུད་  ཤོག་དེབ་དང་  ས་འཁརོ་  བརན་འཁརོ་)༽ཡང་ན་  གགོ་རིག་
(ཀམ་པསུ་ཊར་)གི་དན་ནུས་ནང་ལུ་ གསོག་འཇོག་འབད་བཞག་མི་ཚུ་ལུ་གོ།
བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིའཕིན་ཡགི་ ཟེར་མི་འདི་  ལེའ་ུ  ༧  པའ་ིདོན་ལུ་  གགོ་འཕུལ་དང་
བརན་འཕལུ་ཐོག་ལས་གཏོང་ལེན་འབད་བའ་ིབར་དོན་དང་  ཡང་ན་  དེ་དང་ཆ་མཚུངས་དེ་
ནང་གགོ་རིག་ཡགི་འཕིན་གི་རིགས་  གགོ་ཡགི་བརུད་འཕིན་  ཁ་འཐེན་བརདུ་འཕིན་ཡགི་
རིགས་  ཡང་ན་  བརུད་འཕནི་འད་པར་  དེ་ལས་  གགོ་འཕལུ་བར་བསུས་དཔད་གཞི་བར་ེ
སོར་ཚུ་ཡང་ཚདུཔ་ཨིནམ་དང་  ལག་ལེན་འཐབ་མི་མི་ངོ་རང་དང་  ཡངན་  ངོ་སརོ་ཅན་གི་
མི་ངོ་དེ་གི་ཚབ་འབད་མི་ལུ་གོ།
བར་དོན་གསང་ཡགི་ལག་ལེན་  ཟེར་མི་འདི་ ལག་མ་ཚུགསཔ་དང་ ཁ་གསལ་མདེཔ་བཟོ་
ས་ེཡདོ་མི་ ཡགི་འཕིན་དེ་  མི་ཅིག་གིས་ གསང་ཡགི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ངོ་མ་ག་
ཨིནམ་ལག་ཚུགསཔ་བཟོ་མི་ བར་དོན་དང་འཕུལ་རིག་ལུ་ག།ོ
མདོ་ཆནེ་ ཟེར་མི་འདི་ འབགུ་བརདུ་འབེལ་དང་ བར་བརུད་དབང་འཛིན་ག་ིམདོ་ཆེན་ ཡང་
ན་ ཡོངས་ཁབ་མདོ་ཆེན་ལུ་གོ།
ལམ་སནོ་གནས་ཚུལ་ཞབས་ཏོག་ ཟེར་མི་འདི་ བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ཐོག་

༣༠༡



ལས་བིན་མི་ཞབས་ཏོག་དང་  ཡང་ན་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་ཞབས་ཏོག་
ལག་ལེན་འཐབ་ནིའ་ིདོན་ལུ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ག་ིལམ་སནོ་གནས་
ཚུལ་ཞབས་ཏོག་ལུ་ག།ོ
ཡིག་ཆ་ཟེར་མ་ིའདི་  དཔེ་དེབ་དང་  གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་  གསར་དེབ་  ཤོག་བལབ་ 
ཤོག་ལ་ེ  ས་ཁ་  ཤོག་ཁམ་  ལས་འཆར་ཚུ་གསི་གཙོས་པའ་ི  པར་བསུན་ག་ིར་ུཆས་ག་ཅི་
ཨན་རུང་ བཙོང་ནི་དང་ བགོ་བཀམ་ ཡང་ན་ འགེམ་སལེ་འབད་ནིའ་ིདོན་ལས་  ཕགོས་
སབེ་འབད་མི་ པར་བསནུ་གི་རིགས་དང་  གགོ་འཕལུ་ག་ིཡིག་ཆས་ལུ་ཡང་ག།ོ
རོམ་སིག་འག་ོདཔོན་  ཟེར་མི་འདི་བར་བརུད་ཀི་བརདོ་དོན་ག་ིདོན་ལུ་དང་  བརོད་དོན་དེ་ 
དཔེ་བསནུ་ ཡང་ན་ རང་བསགས་ ཡང་ན་ ཝབེ་དང་ རང་བསགས་ཀི་དོན་ལུ་ཐག་བཅད་
འབད་ནིའ་ིནང་ རོམ་སགི་པའ་ིདབང་ཚད་དང་ ཡང་ན་ འགན་ཁརུ་འད་མཉམ་ཡདོ་པའི་མི་
ཅིག་ལུ་ག།ོ  ངེས་ཚིག་འདི་ནང་  ཁ་ོརའ་ིལས་སའེ་ིནང་  ག་ོགནས་ག་ཅི་བཟུམ་ཨིན་རུང་ 
གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་  རང་བསགས་  གགོ་འཕུལ་བར་བརུད་དང་  ཡང་ན་  དུས་དེབ་
གཞན་གི་ རམོ་སགི་པའ་ིསིད་བུས་དམ་འཛིན་འབད་མ་ི མི་ངོ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་གོ།
གགོ་འཕུལ་  ཟེར་མི་འདི་  ཌི་ཇི་ཊཱལ་དང་ ཨ་ན་ལོག་ ཡང་ན་ གཞན་ག་ཅི་ཨིན་རུང་འད་ 
གགོ་མེ་དང་ ཁབ་ལེན་ར་ོ མཐོང་འཕུལ་ ཁབ་ལེན་གགོ་ར་ོ ས་ེལན་རིས་དཔད་ཐབས་རིག་
དང་  ཁབ་ལེན་གགོ་རོ་འདོ་ཤགུས་  ཡང་ན་  དེ་དང་འད་མཉམ་ག་ིནུས་ཤུགས་ལན་པའ་ི
འཕལུ་རགི་ལུ་གོ།

༣༠༢



གགོ་འཕུལ་ཚོང་རིག་ ཟེར་མི་འདི་  ཐོན་སདེ་ཉ་ོནི་དང་  བཀམ་སལེ་འབད་ནིའ་ིཡདོ་པའ་ི
ཚོང་འབལེ་ག་ིལས་ས་དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་   ག་ཁར་གཏང་ནི་  ཆོག་ཐམ་སོད་ནི་ 
ཚོང་ལས་ཐོན་སདེ་  མི་མང་བར་བསལུ་ གངོ་འཕལེ་  བཙོང་ནི་  ཡངོས་འབེལ་(ཨིན་ཊར་
ནེཊི་)ཐོག་ལས་འབད་མ་ིཐོན་སདེ་དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་ནི་དང་ ཞལ་འདེབས་ཞ་ུ
ནི་དང་ ཡང་ན་ འགན་བསརུ་དང་ རེད་རིགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚ་ུཡང་ ཚུད་མི་ལུ་ག།ོ
གགོ་འཕུལ་བརུད་འབལེ་ ཟེར་མི་འདི་ གགོ་འཕུལ་ཐོག་ལས་བརུད་འབེལ་འབད་མི་ལུ་ག།ོ
གགོ་འཕུལ་བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིབརེ་སོར་ ཟེར་མི་འདི་  བར་དོན་བཟོ་བཀདོ་ཀ་ིདོན་ལུ་ 
ངོས་ལེན་ཅན་གི་གནས་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་  གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)གཅིག་
ལས་གཅིག་ལུ་ བར་དོན་བར་ེསརོ་འབད་ནི་ལུ་གོ།
གགོ་འཕུལ་གཞངུ་སངོ་ ཟེར་མི་འདི་ མི་མང་ཚུ་ལུ་བར་དོན་དང་ བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་
ལག་ལེན་ཐོག་ལས དུས་ཚོད་ནམ་དང་ ས་གནས་ག་ས་ེཨིན་རུང་ གཞངུ་འབལེ་ག་ིགནས་
ཚུལ་དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གི་མཐུན་རེན་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ག།ོ
གགོ་འཕུལ་མིང་རགས་  ཟེར་མི་འདི་  བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་  གགོ་འཕིན་གི་ཐོག་ལས་
མཉམ་འབེལ་དང་  ཡང་ན་སར་ཏེ་ཡདོ་པའ་ིགགོ་འཕལུ་ཐོག་ག་ིཤསེ་ཐབས་མིང་རགས་
བཀོད་མི་དེ་  བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིདང་  འབེལ་བ་ག་དེ་ས་ེཡདོཔ་ཨིན་ན་  ངོས་འཛིན་
འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་  ཤེས་ཐབས་བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིནང་ལུ་ཡོད་པའི་
བར་དོན་དེ་ མིང་རགས་བཀོད་མི་གནང་བ་ཡོད་པའི་ བར་སནོ་འབད་མི་ལུ་གོ།

༣༠༣



ག་ོབརུ་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ ཟེར་མི་འདི་  ཁམིས་སངུ་འགག་པ་དང་ མེ་རེན་ ནདཔ་
སལེ་འདེན་སུམ་འཁརོ་དང་  གཞན་ཡང་  བཅའ་ཁམིས་འདི་གི་བཅའ་ཡགི་དང་  སགི་
གཞའི་ིནང་གསལ་བཀདོ་འབད་ཡོད་མི་དང་འབེལ་བའི་ག་ོབརུ་གི་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་
ཚུ་ལུ་ག།ོ
གསང་ཡིག་ ཟེར་མི་འདི་ གགོ་འཕུལ་ཐོག་ལས་བཟོ་བཀོད་འབད་མི་དང་ ཡང་ན་ གནང་
བ་མེད་པའ་ིམ་ིངོ་ཚུ་གསི་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ས་ེཧ་གོ་མ་ཚུགསཔ་བཟོ་མི་གི་ ཡིག་ཆས་ཚ་ུལུ་ག།ོ 
གསང་ཡིག་མེནམ་ཟེར་མི་འདི་  གངོ་གི་ཚིགས་བཅད་ཀིས་  ག་ོབ་ལུ་མེནམ་ས་ེསབ་མི་ལུ་
ཨིན།
གསང་ཡིག་ལག་ལེན་བར་བསསུ་དཔད་གཞི་  ཟེར་མི་འདི་  ཡགི་ཐོག་ཉག་རང་ག་ིཐོག་ལུ་
ཡོད་མི་དེ་ ཐབས་རིག་དང་ སད་ཡགི་ག་ཅི་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ས་ེའབད་རུང་ བསརུ་བཅོས་
དང་གངོ་འོག་དཀུགས་ཏེ་ལག་མ་ཚགུསཔ་དང་ ཁ་གསལ་མེདཔ་བཟོ་གཏང་མ་ིལུ་ག།ོ
ལདམོ་ ཟེར་མིའ་ིགངས་ས་ུ  འཁབ་རེད་དང་ཟོས་གར་དཔ་ེསནོ་  བགདོ་བོ་རེད་འགན་
རེདམོ་  ཡང་ན་བར་འགན་གང་རུང་ནང་  མི་ཚུ་གིས་ག་འཐུས་སོད་དེ་དང་མ་སདོ་པར་བལ་
མི་ལདམོ་ག་ིལས་རམི་ཚ་ུཚདུཔ་ཨིན་རུང་ འཁབ་སནོ་ག་ིརིགས་འདི་གི་གངས་སུ་མི་ཚུད།
གགོ་བརན་ ཟེར་མི་འདི་ གགོ་བརན་མཁ་ོཆས་ཐོག་ལས་སནོ་མི་ གགོ་བརན་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་
དང་  ངེས་ཚིག་འདི་གི་གངས་ས་ུ  བི་ཌོ་ས་འཁརོ་དང་  ཡང་ན་  སི་ཌ་ི  ཡང་ན་  ཌི་བི་ཌ་ི་
ཟེར་མ་ིཚ་ུནང་བཟོ་ཡདོ་པའི་ གགོ་བརན་ག་ིརིགས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

༣༠༤



ཕི་རལ་གི་ཚོང་ས་ེ  ཟེར་མི་འདི་ཕི་རལ་ག་ིཚངོ་ས་ེ  ཕི་རལ་ལུ་མཉམ་བསབེས་འབད་མ་ིལུ་
གོ།
ཕི་རལ་གི་གནས་ཚུལ་མཁན་  ཟེར་མི་འདི་གསར་འགོད་པའམ་  གནས་ཚུལ་གང་རུང་
(༡)འབགུ་ག་ིམ་ིཁངུས་དང་  ཡང་ན་  གཏན་འཇགས་སདོ་མ་ིགང་རུང་ཅིག་  ཕི་རལ་ག་ི
གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་ཅིག་གསི་ འབགུ་ནང་འཁོད་ལུ་ གསར་འགདོ་པའ་ིལཱ་ག་ཅིའ་ིནང་
ར་འབད་རུང་ གནས་སབས་ཅིག་ག་ིདོན་ལུ་དང་ ཡང་ན་ དུས་ཚདོ་རིངམོ་ས་ེའབད་བའི་ལཱ་
གཡགོ་ནང་ བཙུགས་ཡོད་མི་དང་ ཡང་ན་(༢) འབགུ་ག་ིམ་ིཁངུས་དང་ ཡང་ན་ གཏན་
འཇགས་སདོ་མི་མེན་རུང་  ཕ་ིརལ་ག་ིགནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་ག་ིདོན་ལས་  འབུག་ནང་ལུ་ 
གནས་སབས་ཅིག་ག་ིདོན་ལུ་དང་  ཡང་ན་  དུས་ཚོད་རིངམོ་གི་ཐོག་ལུ་གནས་ཚལུ་སལེ་མི་
དང་ ཡང་ན་ གནས་ཚུལ་བས་ུལེན་པ་འབད་ ལཱ་འབད་མི་ལུ་གོ།
ཕི་རལ་གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་  ཟེར་མ་ིའདི་  འབུག་རལ་ཁབ་ཀི་ཕི་ཁར་  དམིགས་ཡལུ་
གཙོ་བོ་ ཕི་མིའ་ིདོན་ལུ་དཔེ་བསནུ་འབད་མི་ གནས་ཚུལ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ག།ོ
ས་རབས་ ཟེར་མི་འདི་  བར་དོན་དང་  བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་
བིན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཁབ་ལེན་གགོ་རོ་ ས་རབས་ལུ་ག།ོ
རིན་མདེ་རང་བསགས་  ཟེར་མི་འདི་  རང་བསགས་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ག་ིགསང་ཡིག་
མེནམ་  མི་མང་ལུ་ཡོད་མི་  སརི་བཏང་ག་ིས བཟུང་ཆས་ཀ་ིཐོག་ལས་  མངགས་ཡནོ་ག་ི
འཐུས་སདོ་མ་དག་ོཔར་ ཐོབ་སདོ་ཡདོ་པའ་ི རང་བསགས་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ལུ་ག།ོ

༣༠༥



གཞངུ་ ཟེར་མི་འདི་ འབུག་རལ་གཞངུ་དང་ དེ་ནང་གི་ལན་ཁག་དང་ལས་ཁངུས་ཚུ་ལུ་ག།ོ
གཞངུ་གི་ལས་ཁངུས་ ཟེར་མ་ིའདི་ནང་ལུ་ ས་ིཚོགས་ ལན་ཁག་ ལས་ཁངུས་ ས་ེཚན་ མི་
མང་རང་སངོ་ལས་འཛིན་དང་ དབང་འཛནི་ཚ་ུཚདུཔ་ཨིན།
གནོད་འཚུབས་ཅན་གི་བར་རེན་ ཟེར་མི་འདི་  རང་བསགས་བརུད་འབལེ་དང་འབེལ་བའ་ི 
ལས་དོན་ནང་ བཙོག་རངུ་དང་ འདོ་གཟུགས་ དེ་ལས་ རུན་སལེ་ ཡང་ན་ ཁབ་ལེན་གགོ་
རོ་ཐབས་ལམ་ཐོག་ བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ིདགོངས་དོན་དང་འཁལི་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ 
རང་བསགས་བརུད་འབེལ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གང་རུང་གི་ལས་དོན་ལུ་ཉེན་ཚུབས་བིན་
པ་ ཡང་ན་ ཉམས་སནོ་དང་ བར་རེན་སོམ་འབད་བ་ ཡང་ན་ ནན་བསར་དུ་ བར་ཆད་རབ་
མི་ལུ་ག།ོ
ཨའི་སི་ཊི་ (བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག)ཟེར་མ་ིའདི་ བར་དོན་དང་ ཤེས་ཡོན་
འཛནི་སངོ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་  གགོ་འཕུལ་ག་ིའཕུལ་རིག་དང་  ཐབས་རགི་ཆ་མཉམ་
བརིས་པའ་ི བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རགི་ལུ་གོ།
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་  ཟེར་མ་ིའདི་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་
འཕལུ་རགི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ག་ིདགངོས་དོན་དང་འབེལ་བའ་ིམཁ་ོསད་མཐུན་རེན་ག་
ཅི་ཨིན་རུང་དང་ བར་དོན་རུན་སལེ་ག་ིམཐུན་རནེ་ཚ་ུ དེ་ལས འགོ་ག་ིམཐུན་རེན་གང་རུང་
དང་  ཡང་ན་  ཆ་མཉམ་ཚདུཔ་ཨིན:མཐུན་རེན་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ 
སལུ་མེད་བརདུ་འབེལ་དང་  རུད་ཐག་  གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)གི་མཐུན་རེན་  འཐུས་

༣༠༦



སདོ་བརུད་འཕིན་/བརུད་འབེལ་ རང་བསགས་བརུད་འབལེ་ ཚད་སལེ་ཐོབ་མི་དང་ ལས་
འབལེ་ འཕུལ་སར་ ས་ཐོག་བརུད་འབལེ་འཕལུ་ཁང་ ཀ་ཆནེ་ ཀཝ་དང་ ཆུ་དུང་དང་ ས་
དོང་ཚ་ུཨིན།  འདི་ནང་ལུ་མཁ་ོསདོ་འབད་མིའ་ིམཁ་ོཆས་ཚུ་  མ་ཚུདཔ་ཨིན་རུང་  བཅའ་
ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། འདི་ག་ིནང་ལུ་ 
གནད་དོན་ལོགས་ས་ུའཁདོ་རུ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་
མཐུན་རེན་དེ་ མི་མང་ག་ི བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རགི་ལུ་གོ།
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་བིན་མི་  ཟེར་མ་ིའདི་  མི་ངོ་ག་ཨིན་རུང་ 
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་མཐུན་རེན་ཡདོ་མི་དང་  ལག་ལེན་འཐབ་མི་  དེ་
ལས་ སབུ་མི་ལུ་གོ།
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་ཡོངས་འབལེ་མཐུན་རེན་ ཟེར་མི་འདི་ བར་དོན་དང་
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་མཐུན་རནེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའ་ིདོན་ལུ་  བར་དོན་དང་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གཅིག་རང་དང་  ཡང་ན་ མཉམ་འབལེ་ག་ི
ཐོག་ལས་སབུ་མི་དང་  ཡང་ན་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་  མཐུན་རེན་
མཉམ་འབེལ་ག་ིཐོག་ལས་ཡངོས་ལུ་ བར་དོན་བརུད་འབལེ་འབད་མི་ལུ་གོ། དེ་འབདཝ་ད་ 
འདི་ནང་  མཁོ་སདོ་འབད་མི་མཁ་ོཆས་ཚ་ུམ་ཚུདཔ་ཨིན་རུང་  བཅའ་ཡིག་དང་འཁིལ་ཏེ་
བཀོད་དེ་ཡདོ་མི་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚ་ུཚདུ་འངོ་། འདི་ག་ིནང་ལུ་ གནད་དོན་ལོགས་སུ་
འཁདོ་དེ་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་ བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིཡངོས་འབེལ་
མཐུན་རེན་དེ་  མི་མང་གི་ བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རགི་ག་ི ཡངོས་འབེལ་མཐུན་
རེན་ལུ་ག།ོ

༣༠༧



བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ཡངོས་འབེལ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་  ཟེར་མི་འདི་ 
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་  མཐུན་རེན་གང་རུང་ཅིག་དང་  ཡང་ན་  མཉམ་
འབལེ་ག་ིམཐུན་རེན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་གི་ 
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གང་རུང་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ མཉམ་འབེལ་ཐོག་ལས་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་
གཡགོ་སབུ་ནི་དང་ འདི་ནང་བཅའ་ཡགི་ལར་བཀོད་དེ་ཡདོ་མི་ དེ་བཟུམ་མའ་ི ཞབས་ཏོག་
ལཱ་གཡགོ་གཞན་ཡང་ཚདུཔ་ཨིན།  འདི་ག་ིནང་ལུ་  གནད་དོན་ལོགས་སུ་འཁདོ་རུ་ཡོད་ན་
མ་གཏོགས་ བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རགི་ག་ིཡངོས་འབེལ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་
དེ་  མི་མང་གི་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་གི་  ཡངོས་འབལེ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་
གཡགོ་ལུ་ག།ོ
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་  ཟེར་མ་ིའདི་  གཤམ་གསལ་
གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་གང་རུང་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ ཆ་མཉམ་ལུ་ག།ོ བརུད་འཕིན་ཞབས་
ཏོག་དཔརེ་ན་ མི་མང་བརུད་འཕིན་ ལགས་འཕནི་ པར་འཕིན་ འགལུ་འཕིན་ འཐུས་སདོ་
བརུད་འཕིན་ བརདུ་འབེལ་ཞབས་ཏོག་ རང་བསགས་ཞབས་ཏོག་ དཔརེ་ན་ འཕུལ་སར་
རང་བསགས་བཀམསེལ་(རུད་འདེན་རང་མཐོང་)འགལུ་འཕིན་ འཕལུ་སར་ འཐུས་སདོ་
རང་བསགས་ ས་ཐོག་རིན་མེད་རང་མཐོང་དང་ རང་བསགས་བར་དོན་འཕུལ་རིག་ཞབས་
ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ དཔརེ་ན་ ཡངོས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་དང་ ཝེབ་
ཀཱསི་ཊིང་  གགོ་འཕུལ་འགམེ་ཡིག་དང་  གགོ་འཕུལ་ག་ིཞབས་ཏོག་ གཞན་ཆ་མཉམ་ དེ་
ལས་  ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)བརུད་འཕིན་ཞབས་ཏོག་  ཌི་ཇི་ཊལ་་དཔ་ེམཛདོ་དང་ 
ཚོང་འབལེ་གནས་ཚལུ་ཞབས་ཏོག་  ཡངོས་འབེལ་གཞིར་བཞག་གི་  བར་དོན་དང་  གོག་

༣༠༨



འཕལུ་ཐོག་ལས་བིན་མི་ འབེལ་ཡདོ་མཁས་རིག་ཅན་ག་ིཞབས་ཏོག་ མི་མང་ག་ིབར་བརུད་
དཔད་གཞི་ གཞན་ཡང་ དེ་དང་ཆ་མཚངུས་ཀི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚུ་དང་ མིང་ཚིག་འདི་
ནང་  བཅའ་ཡགི་ལར་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་གཞན་ཡང་
ཚུདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་  གནད་དོན་ལོགས་ས་ུའཁདོ་ར་ུཡདོ་ན་མ་གཏོགས་ བར་དོན་
དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་དེ་  མི་མང་ག་ིབར་དོན་དང་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ལུ་ག།ོ
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་  ཟེར་མི་འདི་  བར་
དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་གང་རུང་  བདག་དབང་འབད་
ཡོད་མི་དང་ ཡང་ན་ སབུ་མི་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མི་ངོ་ལུ་ག།ོ
བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་ལམ་ལུགས་ ཟེར་མི་འདི་  བར་དོན་དང་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ཡངོས་འབལེ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡ་གོ་དང་ མཐུན་རནེ་འདི་ མི་གཅིག་
དང་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་མི་ཅིག་གསི་ བར་དོན་བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་དང་ བར་བརུད་
མཐུན་རེན་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་ནིའ་ིདོན་ལུ་  ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུ་ག།ོ  འདི་ག་ི
ནང་ལུ་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རེན་འདི་  མི་མང་གི་བར་དོན་དང་
བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་ལུ་གོ།
བར་དོན་ ཟེར་མིའ་ིནང་ ཡིག་ཆ་ མངི་རགས་ ཐིའུ་ བར་བསསུ་དཔད་གཞི་ ཡགི་གཟུགས་ 
གཟུགས་བརན་ ས་སད་ ཡང་ན་ སད་རིགས་ཀི་བར་དོན་(ངོ་མ་ཨིན་མི་དང་ ཡང་ན་མེན་
མི་)ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

༣༠༩



བར་དོན་ལམ་ལུགས་  ཟེར་མ་ིའདི་ ཡགི་འཕིན་བིས་བཀོད་དང་ གཏོང་ལེན་གསོག་འཇོག་
འབད་ནི་ ཡང་ན་ དེ་མིན་པ་ཅིན་ བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་བ་སོ་རིམ་པ་ལུ་ག།ོ
ཤེས་སབོས་ ཟེར་མི་འདི་ བར་སནོ་དང་ ཡིག་བིས་ གཟུགས་བརན་ས་སད་ ཡང་ན་ བར་
བརུད་དཔད་གཞི་རང་གཤིས་གང་རུང་ལུ་གོ།
བར་བཟུང་  ཟེར་མི་འདི་  རམ་ཅོག་ག་ིཉན་ཐོག་ལས་  ཡང་ན་  ལམ་ལུགས་གཞན་ག་ིཐོག་
ལས་ བར་སནོ་འཛནི་ནི་ལུ་གོ།
ཕན་ཚུན་འབལེ་མཐུད་ ཟེར་མི་འདི་ དངོས་མཐོང་དང་ ཚན་རགི་ག་ིཐོག་ལས་ མི་མང་བར་
དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་མཐུན་རེན་ག་ི  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་
མཐུན་རེན་སོ་ས་ོཚ་ུདང་  བར་དོན་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་  བར་བརུད་ཀ་ིཞབས་ཏོག་
ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་ཚུ་ལུ་ག།ོ
ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་) ཟེར་མ་ིའདི་  གགོ་རིག་(ཀམ་པསུ་ཊར་)ཚུ་  ནང་འཁདོ་
འབལེ་མཐུད་འབད་ཡདོ་པའ་ི  འཛམ་གིང་རལ་ཡངོས་ཀི་  བརུད་འཕིན་ཡངོས་འབེལ་ལུ་
གོ།
ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ཐོབ་སདོ་  ཟེར་མ་ིའདི་ ཡངོས་འབེལ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ཐོབ་
སདོ་ཀ་ིམཐུན་རནེ་ཡདོ་མ་ིདང་  ཡང་ན་  བརུད་འབལེ་དང་  རུན་སེལ་ཚུ་ཡངོས་འབེལ་
གཅིག་སལེ་འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་  གཞ་ིརནེ་འཕལུ་ཆས་དང་  དེ་མཚུངས་ཀ་ིརལ་སའིི་ིལམ་
ལུགས་ལུ་ག།ོ

༣༡༠



བར་འབེལ་བ་ ཟེར་མི་འདི་  དམིགས་བསལ་གི་བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕིན་དོན་དང་
འབལེ་བའ་ིལས་དོན་ནང་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ག་ིངོ་ཚབ་ཐོག་ བར་བསསུ་དཔད་གཞའི་ིའཕིན་
ཡིག་དེ་གཏོང་ལེན་གསོག་འཇོག་  ཡང་ན་  བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་དེ་དང་
འབལེ་བའ་ི  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་གཞན་བནི་མི་  ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)གི་ 
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་དང་ ཡང་ན་་མི་ངོ་ལུ་ག།ོ
རལ་སིའ་ིལས་ཚོགས་ ཟེར་མི་འདི་  གནད་དོན་དང་འཁིལ་  དགོས་མཁ་ོཡདོ་ན་མ་
གཏོགས་  འཛམ་གངི་ས་ིཚོགས་དང་  འདི་ག་ིམཁས་རགི་ལས་ཚབ་གང་རུང་དང་  ནང་
འཁདོ་གཞུང་ག་ིལས་ཚོགས་གཞན་ཚུ་ལུ་གོ།
ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)དང་འབེལ་བའ་ིདཔེ་བསནུ་ ཟེར་མི་འདི་  འཛམ་གངི་ནང་
འཁདོ་ཀི་ཝབེ་ས་ཁངོས་བརསི་ཏེ་  ཡངོས་འབེལ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)གི་ཐོག་ལས་  མ་ིམང་
སརི་བཏང་ལུ་འཐོབ་ཚགུསཔ་བཟོ་མི་ གནད་དོན་གང་རུང་ལུ་ག།ོ
ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་མི་  ཟེར་མི་འདི་  སརི་བཏང་
གི་མི་ངོ་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ ཁམིས་མཐུན་གི་མི་ངོ་ཅིག་  ཡང་ན་  མི་ངོ་ཚོགས་ས་ེཚུ་གསི་ 
རང་དང་  གང་ཟག་གསམུ་པ་ཚུ་ལུ་  ཡངོས་འབེལ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)གི་ཐོག་ལས་  བརུད་
འབལེ་ཡདོཔ་བཟོ་མི་དང་  ཡངོས་འབེལ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)གི་  ཞབས་ཏོག་མཐུན་རེན་བིན་
མི་དེ་ལུ་གོ།
གནས་ཚུལ་མཁན་  ཟེར་མི་འདི་ནང་  རམོ་སགིཔ་དང་  རོམ་སིག་འོགམ་ རོམ་སིག་པའ་ི
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བསམ་འཆར་འབི་མི་  གནས་ཚལུ་བས་ུལེན་པ་  འཐུས་ལེན་ཐོག་གནས་ཚུལ་བསུ་མི་  དེ་
ལས་  གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་དང་  ཡང་ན་  རང་བསགས་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ག་ིདོན་
ལུ་  ཞནུ་དག་དང་  གནས་ཚལུ་བས་ུལེན་  ཡང་ན་འབ་ིནི་ལ་སོགས་པའ་ིལཱ་ནང་  འབེལ་
གཏོགས་འབད་མི་ མི་གཞན་གང་རུང་ཚུདཔ་ཨིན།
ཆོག་ཐམ་འཐུས་ ཟེར་མི་འདི་  ཆོག་ཐམ་གི་དོན་ལུ་ཞ་ུཚིག་བཙུགས་མི་དང་ ཡང་ན་ ཆོག་
ཐམ་ལེན་ཏེ་ཡདོ་མ་ིདེ་གིས་  དབང་འཛིན་ལུ་འག་ོཐོག་དང་  ལོ་བསར་  ཡང་ན་  བསར་
གསོ་དོན་ལུ་སདོ་མི་འཐུས་དེ་ལུ་གོ།
ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དང་  ཡང་ན་  གནང་བ་ཡོད་མི་  ཟེར་མི་འདི་  བཅའ་ཁིམས་འདི་དང་ 
ཡང་ན་ འདི་གི་སགི་གཞའིི་དགངོས་དོན་དང་འཁིལ་ཏེ་ ཆགོ་ཐམ་དང་ ཡང་ན་ གནང་བ་
སདོ་ཡདོ་པའ་ི མི་ངོ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་གོ།
ཆོག་ཐམ་དང་འབལེ་བའ་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་  ཟེར་མི་འདི་  བཅའ་ཁམིས་འདི་དང་
འཁལི་བའི་ ཆགོ་ཐམ་དང་འབལེ་བའ་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ལུ་ག།ོ
བར་བརདུ་  ཟེར་མ་ིའདི་  འསོ་འབབ་དང་ལན་པའ་ིརང་བསགས་བརིས་ཏེ་འབེལ་ཡདོ་བར་
དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ལུ་ག།ོ  འདི་ནང་འབལེ་ཡདོ་
རང་བསགས་ཚ་ུབརིས་ཏེ་གཞན་ གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་དང་ དཔ་ེདེབ་ དུས་དེབ་ དུས་
མཚམས་ཀི་གསལ་བསགས་  གསལ་བཤད་དེབ་ཆུང་  ཁབ་བསགས་དུས་དེབ་དཔ་ེབསུན་
དང་  ལས་དོན་གཞན་ཚུ་  པར་བསནུ་ཅན་དང་  ཡང་ན་  གགོ་འཕུལ་ག་ིཐབས་ལམ་ཐོག་ 
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སརི་བཏང་མི་མང་ལུ་  ཐོབ་སདོ་ཡོདཔ་བཟོ་ནི།  སརི་བཏང་མི་མང་ལུ་  གགོ་བརན་དང་
འཁབ་སོན་ག་ིརིགས་  དེ་ལས་  ལདམོ་ག་ིལས་རིམ་གཞན་ཚུ་  སརི་བཏང་མི་མང་ལུ་ཐོབ་
སདོ་ཡོདཔ་བཟོ་ནི།  རང་བསགས་དང་  རང་མཐོང་རུད་ཐག་  ཡང་ན་  ས་ཚིགས་ཐོག་ག་ི
རང་བསགས་ལས་རམི་ཚ་ུ  སིར་བཏང་མི་མང་ལུ་ཐོབ་སདོ་ཀ་ིགོ་སབས་བཟོ་ནི་(ས་ཐོག་
དང་ འཕལུ་སར་ལུ་སོན་མི་གང་རུང་)། སརི་བཏང་མི་མང་ལུ་  ཡོངས་འབེལ་(ཨིན་ཊར་
ནེཊི་)ཐོབ་སདོ་ཀ་ིག་ོསབས་བཟོ་ནི།  ཡོངས་འབལེ་(ཨིན་ཊར་ནེཊི་)ལུ་བརནེ་པའ་ི  བཀམ་
སལེ་འབད་མི་  བར་དོན་དང་གནས་ཚལུ་  ལདམོ་ག་ིལས་རིམ་སརི་བཏང་ མ་ིམང་ལུ་ཐོབ་
སདོ་འབད་མི་དང་།  དེ་ལས་གནས་ཚུལ་སན་ཞུ་དང་  དམིགས་བསལ་ག་ིརམོ་བསི་དང་ 
ཡང་ན་ བར དོན་མཁ་ོཆས་གཞན་བས་ུལེན་དང་ པར་བསནུ་ཕགོས་སེབ་འབད་ནི་ ཡང་ན་ 
མི་མང་ལུ་བར་དོན་སལེ་ཐབས་ལུ་  འདི་བཟུམ་མའ་ི  བར་དོན་མཁ་ོཆས་གངོ་གསལ་ལུ་
འཁདོ་ཡདོ་པའ་ི བར་བརུད་གང་རུང་ལུ་ བཀམ་སལེ་འབད་ནི་དང་ འབེལ་གཏོགས་འབད་
མི་ གནས་ཚལུ་ངོ་ཚབ་ལས་སེ་དེ་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།
བར་བརདུ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་  ཟེར་མ་ིའདི་  བར་བརདུ་ཀ་ིརུན་ལམ་གང་རུང་ག་ིཐོག་
ལས་ མི་མང་སརི་བཏང་ལུ་ འཐོབ་ཚགུསཔ་བཟོ་ནིའ་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ལུ་ག ོ 
འཕནི་ཡགི་  ཟེར་མ་ིའདི་ ལེའ་ུ ༧ པའ་ིདོན་ལུ་ བརུད་འབེལ་གཏོང་ལེན་འབད་འབདཝ་
དང་  གཏོང་ལེན་འབད་ནིའི་རེ་བ་ཡདོ་མི་  ཡང་ན་  རང་འཕིན་ག་ིཐོག་ལས་རནུ་སལེ་
འབད་མི་དང་ ཡང་ན་ བར་དོན་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ བརུད་འབེལ་གཏང་མི་དང་ གཏོང་ཡལུ་ 
དེ་ལས་ གཏོང་ལེན་ཚསེ་གངས་དང་ ཚུ་ཚོད་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚགུས་མི་ལུ་ག།ོ
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བོན་པ་ོ  ཟེར་མ་ིའདི་   ལན་རས་གཞུང་ཚོགས་ཀ་ིའཐུས་མི་དང་  ཁ་ོརའི་གཞུང་འབེལ་
འགན་ཁརུ་རངམ་ཅིག་བཞསེ་མི་  བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་ལན་ཁག་གི་འགོ་འཛིན་པ་ལུ་
གོ།
ལན་ཁག་ ཟེར་མ་ིའདི་ འབགུ་གཞངུ་ག་ི བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་ལན་ཁག་ལུ་ག།ོ
གགོ་བརན་ཁང་ ཡང་ན་ གགོ་བརན་སནོ་ཁང་ ག་ིགངས་ས་ུག་འཐུས་སདོ་ཐོག་ལས་ཨིན་
རུང་  ཡང་ན་  སདོ་མ་དག་ོཔའ་ིཐོག་ལས་  མི་མང་ལུ་  གགོ་བརན་ཅིག་སནོ་ནི་ག་ིདོན་ལུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ས་ཁངོས་ཚ་ུཚདུཔ་ཨིན།
རལ་ཡོངས་རང་བསགས་བཅའ་ཡིག་ ཟེར་མི་འདི་  ཁམིས་ཀི་ངོས་ལེན་ཡདོ་པའ་ི དབང་
འཛནི་གསི་བཟོ་མ་ི རལ་ཡངོས་རང་བསགས་ཀ་ིབཅའ་ཡིག་ལུ་ག།ོ
གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་ ཟེར་མི་འདི་  པར་བསནུ་ག་ིརིགས་གང་རུང་ནང་   གནས་ཚུལ་
དང་ བར་དོན་ དུས་རནེ་དང་འབེལ་བའ་ིགལ་གནད་ཅན་ག་ིསན་ཞ་ུཚ་ུདང་ ཡང་ན་ མཆན་
འགལེ་ཡོད་མི་ཚུ་  དུས་རུན་ག་ིདུས་མཚམས་ནང་ཚོང་བསརུ་དང་  ཡང་ན་  རིན་མེད་སངོ་
པར་  བག་ོབཀམ་འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་   སད་ཡགི་གང་རུང་ཐོག་ལས་  དཔར་བསནུ་དང་ 
ཕོགས་སབེ་འབད་མི་ལུ་ག།ོ ངེས་ཚགི་འདི་ནང་ གསར་དེབ་དང་ དུས་དེབ་གཞན་ཚ་ུཚདུཔ་
ཨིན་རུང་  གཞངུ་གིས་  ཡང་ན་  གཞུང་ག་ིདོན་ལས་ཕགོས་བསབེ་འབད་དེ་  དཔ་ེབསནུ་
འབད་མི་ཚུ་མི་ཚུད།
ཨང་རགས་  ཟེར་མི་འདི་  མི་མང་བར་དོན་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་མཐུན་རནེ་ཅིག་ནང་ 

༣༡༤



མཐའན་མཇུག་  ས་གནས་གང་རུང་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་  འབེལ་བ་གཞི་འཛུགས་འབད་
ནིའི་དོན་ལུ་  མི་མང་བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གང་རུང་
གཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་དག་ོཔའ་ི  ངོས་འཛནི་འབད་མི་ཅིག་ལུ་ག།ོ  དེ་
འབདཝ་ད་  མི་མང་ག་ིབར་དོན་དང་  བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུའ་ི སརི་བཏང་ལུ་ཐོབ་སདོ་མེད་པའ་ི ངོས་འཛིན་འབད་མི་གང་རུང་མི་
ཚུད།
སདོ་ངན་  ཟེར་མ་ིའདི་  (༡)  འདདོ་སདོ་དང་ འདོད་སདོ་དང་འབེལ་བའི་དཔེ་སནོ་  (༢) 
འདོད་ཆགས་ལོང་བཅུག་ནི་  (༣) འདདོ་སདོ་འབད་ནི་དང་འབལེ་བའ་ི ལཱ་ངན་ཚུ་ ག་ོབར་
སདོཔ་མ་ཚད་ རོམ་རིག་དང་ལག་རལ་ སདི་འབེལ་ ཡང་ན་ ཚན་རིག་ག་ིཕན་ཐོགས་གང་
ཡང་མེད་པའ་ིརུ་ཆས་དང་ ཡང་ན་ བར་དོན་ཚུ་ལུ་ག།ོ འདི་འབདཝ་ད་ དམིགས་བསལ་ག་ི
ས་ུརལ་དང་ ཡང་ན་ ཆསོ་ཀི་རང་བཞནི་དང་འབེལ་བའ་ིརུ་དངོས་དང་ ཡང་ན་ བར་དོན་ཚུ་
མི་ཚདུ།
བར་བསསུ་དཔད་གཞའིི་འཕིན་ཡིག་འག་ོརོམ་མི་ ཟེར་མི་འདི་ ལེའུ་ ༧ པའི་དོན་ལུ་ བར་
བསསུ་དཔད་གཞའི་ི  འཕནི་ཡགི་གསོག་མཛོད་ནང་མ་བཙུགས་པའི་ཧ་ེམ་ལས་  གཞན་ལུ་
བཏང་མི་ཡོད་པ་ཅིན་  མི་ངོ་དེ་ལུ་སབ་ཨིན་རུང་  འཕིན་ཡགི་དེ་དང་ལས་འབལེ་ག་ིཐོག་
ལས་  བར་འབལེ་འཐབ་མི་ མི་ངོ་དེ་ལུ་མི་ག།ོ
ཁབ་རདེ་ལས་རིམ་  ཟེར་མ་ིའདི་  ལདམ་ོལ་མི་དང་  སརི་བཏང་མི་མང་ག་ིས་ཁངོས་ནང་ 
ཁབ་རདེཔ་ཚུ་གིས་ ལདམོ་སནོ་ནི་ལུ་ལགོས་གབུ་ལན་པའ་ིཁབ་སནོ་དང་ ཁབ་རེད་ ཡང་
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ན་ ས་ུརལ་ག་ིལདམོ་གང་རུང་ལུ་གོ།
ངོ་བ་ོཟེར་མི་འདི་  མི་ངོ་གང་རུང་དང་  ལས་དོན་གཅིག་སམོ་  ལས་འཛནི་  ལས་ཚོགས་
མཉམ་སབེ་མེད་པའི་ལས་ས་ེ  གཞངུ་གི་ངོ་ཚབ་ལས་ས་ེ  འཚ་ོའཛནི་པ་  ལག་ལེན་པ་ 
བདག་སངོ་པ་ ཡང་ན་ ཁིམས་མཐུན་འཐུས་མི་ས་ུཚབ་གཞན་ལུ་ཡང་ག།ོ
རང་སོ་བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ི ཡང་ན་ བར་དོན་ཟེར་མི་འདི་ བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིདང་ 
བར་དོན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་  གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་ཚ་ུལས་  མི་ངོ་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་
ཚུགས་མ་ིལུ་སབ་ཨིན།
བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིལས་དང་ ཡང་ན་ གཞན་
བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་མི་དང་  ཡང་ན་  བར་
དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་བིན་མི་དེ་  བར་དོན་ག་ིའབལེ་བ་ཡོད་མི་ 
ཡང་ན་  འབེལ་བ་འབངུ་ནི་ཨིན་མི་  དེ་ལས་  མི་ངོ་དེ་གི་སརོ་ལས་  བསམ་འཆར་གསལ་
བཤད་དང་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རགི་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བནི་མི་དང་ 
ཡང་ན་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་ག་ིམཐུན་རེན་བནི་མ་ིདེ་གི་བར་སནོ་ག་ཅི་
ཡོད་རུང་ ཡང་ན་ མི་ངོ་དེ་དང་འབེལ་བའ་ིམི་ངོ་གཞན་མི་གང་རུང་ལུ་གོ།
བཅོས་མེད་ཡིག་གཟུགས་ཐོག་  ཟེར་མ་ིའདི་  ལེའ་ུབདུན་པའ་ིདོན་ལུ་  བསརུ་བཅོས་དང་ 
ཡར་དཀུགས་མར་དཀུགས་ཀ་ིཐོག་ལས་  ལག་མ་ཚགུསཔ་དང་  ཁ་གསལ་མེདཔ་མ་བཟོ་
བའ་ིཧ་ེམར་ བར་བསསུ་དཔད་གཞ་ིངོ་མ་དེ་ལུ་ག།ོ

༣༡༦



པར་སནུ་ནང་ ཡིག་པར་དང་ ར་ོཔར་ སམུ་པར་ དེ་ལས་ འད་བཤསུ་བཟོ་ནི་དང་ འད་པར་ 
ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་དང་  ཡང་ན་  མིང་ཚིག་དང་  པར་རིས་  བཟོ་བཀོད་ཚུ་ 
ནན་བསར་པར་བསནུ་འབད་བ་དང་  ཡང་ན་  དངོས་པོ་ཚུ་མིག་མཐོང་ཐོག་  པར་བསནུ་
འབད་མི་ཚུ་ལུ་གོ།
ཐོན་སདེ་ཟེརམི་འདི་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ རུ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་
གི་གན་ཡགི་ ཡང་ན་ གནས་གོང་ཅན་ག་ིཅ་ཆས་ གཞན་ཚུ་ལུ་ག།ོ
ལས་རིམ་ཟེར་མི་འདི་ ཚོང་འབེལ་གི་དོན་ལུ་ཨིན་རངུ་མེན་རུང་ གསལ་བསགས་ ཡང་ན་ 
མ་དངུལ་གགོས་རམ་ག་ིཐོག་ལས་ མི་མང་ལུ་བར་སདོ་ནི་དང་  ཤེས་ཡོན་བིན་ནི་  དེ་ལས་ 
ལདམོ་ག་ིདོན་ལུ་  རང་བསགས་འབད་ནི་དང་  ཡང་ན་  རང་བསགས་འབད་ནིའ་ིདོན་ལུ་ 
བཟོ་ཡོད་པའི་རང་མཐོང་གཟུགས་བརན་དང་  ཡང་ན་  རང་བསགས་ལས་རིམ་ལུ་གོ  དེ་
འབདཝ་ད་ སརེ་གི་རུད་འབལེ་ཚ་ུལུ་མི་གོ།
ཇོ་བདག་ཟེར་མ་ིའདི་  ལས་སེའ་ིཇོ་བདག་དང་  ལས་ས་ེརུན་སངོ་ག་ི  འགན་ཁརུ་འབག་
ཚུགས་མིའ་ིཚངོ་སའེ་ིབཀོད་ཁབ་གཙོ་འཛིན་ལུ་ཡང་ག།ོ
མི་མང་བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་མཁ་ོཆས་ཟེར་མི་འདི་ མི་མང་ལུ་རདུ་འཐུས་
འབད་ བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་བིན་ནིའ་ིདོན་ལུ་ མི་
ངོ་ཅིག་གསི་  ལག་ལེན་འཐབ་མི་བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་ག་ིཡངོས་འབེལ་
མཐུན་རེན་ཅིག་ལུ་ག།ོ

༣༡༧



མི་མང་བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཟེར་མ་ིའདི་  མི་
མང་ལུ་རུད་འཐུས་འབད་  བར་དོན་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་
ནིའི་དོན་ལུ་  མི་ངོ་ཅིག་གསི་  ལག་ལེན་འཐབ་མི་བར་དོན་དང་བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་ག་ི
ཡོངས་འབལེ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཅིག་ལུ་གོ།
མི་མང་བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ལམ་ལུགས་  ཟེར་མ་ིའདི་  མི་མང་ལུ་རདུ་
འཐུས་འབད་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་བིན་ནིའ་ི
དོན་ལུ་  མི་ངོ་ཅིག་གསི་  ལག་ལེན་འཐབ་མི་  བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་
ཡོངས་འབལེ་མཐུན་རེན་དང་  བར་དོན་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་ཡངོས་འབེལ་ཞབས་ཏོག་
ལཱ་གཡགོ་ལུ་གོ།
མི་མང་ས་ཁངོས་ཟེར་མི་འདི་  སརི་བཏང་ག་ིམ་ིམང་ག་འབད་རུང་  འཐུས་སདོ་ཐོག་ལས་
དང་ ཡང་ན་ འཐུས་སདོ་མ་དག་ོཔར་ འཛུལ་སདོ་འབད་ཆོག་པའ་ིསངི་ཁམི་དང་ ཡང་ན་ 
ཕི་ཁའི་ས་ིདོན་ཁང་གི་ས་ཁངོས་ལུ་གོ
དཔེ་བསནུ་ནང་ལུ་  ཚིག་འགལེ་གཞན་གི་དོན་ལུ་  དག་ོའདོད་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་  པར་
བསནུ་ ཡང་ན་ གགོ་འཕུལ་ག་ིཐོག་ལས་ བར་དོན་དང་སངུ་གང་རངུ་ མ་ིམང་ལུ་ཐོབ་ཆགོ་
ཆོག་བཟོ་ནི་ལུ་གོ།
རང་བསགས་བརུད་འབེལ་ ཟེར་མི་འདི་  རང་བསགས་ས་རབས་ཐོག་ག་ི  བརུད་འཕིན་
ཨིནམ་ད་ འདི་ག་ིནང་ལུ་ དགསོ་དོན་དེ་ག་ིདོན་ལུ་ བཟོ་བསུན་འབད་འབདཝ་ ཡང་ན་ ག་
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སགི་འབད་མི་  རུ་དངོས་གང་རངུ་ག་ིཐོག་ལས་བིན་མི་  མིན་པའི་རུན་ལམ་ཐོག་ལས་ 
བརུད་འབེལ་གཏོང་ལེན་འབད་མི་ས་རབས་དང་  ཡང་ན་  ཁབ་ལེན་གགོ་རོ་ནུས་ཤུགས་
ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། ནུས་ཤུགས་དེ་ཡང་:འཕནི་ཡགི་ས་སད་ ཡང་ན་ དངོས་མཐོང་པར་རིས་ཚུ་
(འཕནི་དོན་ས་སད་ ཡང་ན་ དངོས་མཐོང་པར་རིས་ཚ་ུ  མི་ངོ་གང་རུང་གིས་ ངོ་མ་འབད་
ཐོབ་རུང་མ་ཐོབ་རུང་)  སལེ་འདེན་  ཡང་ན་  འཕལུ་ཆས་  ཡང་ན་  ལག་ཆས་ཚའིུ་ཚད་
འཛནི་ག་ི  གཡགོ་བཀོལ་ག་ིདོན་ལུ་  ལཱ་འབད་མི་ཅིག་དགོ།  ཡང་ན་  དངོས་པ་ོགང་རུང་ 
ཡང་ན་  དངོས་པོ་ས་ེཚན་གང་རུང་ག་ི  དངོས་པོ་གང་རངུ་ཅིག་ག་ི  ས་གནས་  ཕགོས་ 
ཡང་ན་  ཐག་ཉ་ེརིང་ཚ་ུ  གཏན་འབབེས་འབད་ནི་  ཡང་ན་  དངོས་པ་ོགང་རུང་  ཡོདཔ་ 
མེདཔ་  ས་གནས་  ཡང་ན་  གཡ་ོསུལ་ཚུ་  གཏན་འབེབས་དང་འབལེ་བའི་ལས་དོན་དང་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོ་མི་ཅིག་ལུ་དག།ོ  དེ་ལས་རང་བསགས་བརདུ་འབེལ་ས་ཚིགས་དང་ 
ཡང་ན་  རང་བསགས་བརུད་འབལེ་འཕུལ་ཆས་ཀི་ངེས་ཚིག་གིས་  གངོ་གསལ་ལར་ 
བརུད་འབེལ་གཏོང་ལེན་གི་དོན་ལུ་  ཁབ་ལེན་གགོ་རོ་ནུས་ཤུགས་ཀི་  ས་ཚིགས་དང་
འཕལུ་ཆས་ཚུ་ལུ་ཡང་ཁབ་ཨིན།
རང་བསགས་བརུད་འབེལ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཟེར་མ་ིའདི་  དམིགས་བསལ་ག་ི  བར་
དོན་དང་བརུད་འབེལ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གི་དོན་ལུ་  ཚད་སེལ་  འཕ་ོའདུ་དང་  ཡང་ན་ 
རང་བསགས་ཀི་ས་རབས་གཏོང་ལེན་ནང་  འབེལ་གཏོགས་ཡདོ་པའ་ིཞབས་ཏོག་ལཱ་
གཡགོ་ལུ་ག།ོ
རང་བསགས་ཟེར་མ་ིའདི་  གནད་དོན་གཞན་ག་ིདོན་ལུ་  དགོས་མཁོ་ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་ 
མི་མང་གསི་  ཉན་ནིའ་ིདོན་ལུ་  ས་སད་རང་བསགས་ཀི་ཐབས་ལམ་དང་  ཡང་ན་  ལཱ་
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རིགས་ལུ་ག།ོ
རང་བསགས་བརུད་འབེལ་ས་ཚིགས་ནང་ ག་ུདང་གནམ་ག་ུ འཕུལ་སར་ ཡང་ན་ ས་ཐོག་
འཕལུ་ཁང་ཚུ་ག་ི རང་བསགས་འཕལུ་ཆས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 
གོང་ཚད་ཟེར་མ་ིའདི་ དངུལ་བསམོས་དང་ ཡང་ན་ ཡང་ཆག་གཞན་ག་ིརིགས་དང་ ཨང་
གཟུགས་ཀད་སརོ་ག་ིཡང་ཆག་ལུ་གོ།
སགི་གཞི་  ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁིམས་འདི་གི་དགངོས་དོན་ལར་ ཁམིས་དོན་ལར་ངོས་ལེན་
ཡོད་པའི་ བོན་པ་ོགིས་ བཟོ་མི་སགི་གཞི་ཅིག་ལུ་གོ།
འབལེ་ཡདོ་མཐུན་ཚོགས་ཟེར་མི་འདི་  དོན་ཚན་  ༢༨  ཀ་ིདོན་ལུ་(མཉམ་སབེ་འབད་མ་
འབད་)འཐུས་མི་ཡོངས་རོགས་  ཡང་ན་  མང་ཤོས་ཅིག་བར་དོན་དང་བརུད་འབལེ་འཕུལ་
རིག་ག་ིམཐུན་རེན་དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་  ཡང་ན་  བར་བརུད་ཀི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་
གཡགོ་ནང་  ལཱ་གཡགོ་བིན་ཏེ་ཡོད་མི་  ཡང་ན་  ངོ་ཚབ་འབད་  བསསོ་ཡདོ་པའ་ིམཐུན་
ཚོགས་གང་རུང་ཅིག་ལུ་  གཝོ་མ་ཚད་  འབལེ་གཏོགས་ཡདོ་པའ་ི  འཐུས་མིའི་མཐའ་དོན་
ཡར་དག་གཏང་ནིའི་དམིགས་ཡལུ་ཅན་ག་ི ལས་ས་ཅིག་ལུ་ག།ོ
ཡིད་རནོ་ར་ཕན་ཟེར་མི་འདི་ལེའ་ུ  ༧་པའ་ིདོན་ལུ་  ངོ་སརོ་ཅིག་དང་  ཡང་ན་  གགོ་འཕལུ་
མིང་རགས་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་མི་ མི་ངོ་དེ་ལུ་གོ
བཅའ་ཡགི་ཟེར་མ་ིའདི་  བཅའ་ཁམིས་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་ལར་  དབང་འཛནི་གིས་བཟོ་མི་
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ཁིམས་དོན་ལར་ ངོས་ལེན་ཡདོ་པའི་རལ་ཡངོས་རང་བསགས་བཅའ་ཡགི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།
མིང་རགས་བཀོད་མ་ིཟེར་མི་འདི་  ལེའ་ུ  ༧  པའ་ིདོན་ལུ་  མིང་རགས་བཟོ་བཀོད་ཀི་ཡགི་
འཕནི་འཆང་མིའ་ིམི་ངོ་དེ་དང་  ཁ་ོརང་དང་  ངོ་ཚབ་འཐུས་མི་དེ་གི་ཚབ་ལུ་  འགན་ལེན་
འབད་མི་ལུ་གོ།
འོད་གཟུགས་ཟེར་མ་ིའདི་ ས་རབས་ ༣༠༠༠ ཚནུ་ཚདོ་ཀ་ི ག་ིག་ཱཧཛཱི་ཚུན་བརསི་པའ་ི རུན་
ཆད་མེད་པའ་ི རང་བསགས་ཀི་ས་རབས་ཅན་ལུ་གོ།
ས་ཚིགས་ཟེར་མི་ནང་  གགོ་བརན་བཟོ་བསནུ་ཁང་དང་  བར་འདེན་ཁང་ག་ིས་ཁངོས་ཆ་
མཉམ་དང་  གཏོང་ལེན་ཁང་དང་  ཡང་ན་  མཁོ་ཆས་གཞན་  ཡང་ན་  མཐུན་རེན་ཚ་ུདང་ 
བར་འབེལ་ས་ཚིགས་ཚུ་ཚུད་དོ་ཡོདཔ་ད་ རང་བསགས་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ག་ིསབས་ལུ་
འབད་བ་ཅིན་ གནད་དོན་གང་རུང་ རང་བསགས་འབད་སའ་ིས་ཁངོས་ལུ་ག།ོ 
ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་རུན་མངགས་ཐོག་སདོ་མི་ཟེར་མ་ིའདི་ དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ མ་ིངོ་རང་
གི་དོན་ལུ་  ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའ་ི  དམིགས་བསལ་གི་བར་དོན་དང་  བརུད་འབེལ་
འཕལུ་རགི་དང་ བར་བརུད་ཞབས་ཏོག་ལུ་ རནུ་མངགས་ཀ་ིའཐུས་སདོ་མི་མི་དེ་ལུ་ག།ོ
རང་འཕནི་ཟེར་མི་འདི་  བར་འདེན་དང་ འདོ་རུང་གང་རངུ་  ཡང་ན་  བར་སོན་དང་ ཡགི་
ཐོག་ སང་བརན་ དེ་ལས་ ས་སད་འབོར་བ་ ཡང་ན་ རུད་ཐག་ རང་བསགས་ མཐོང་ཆས་ 
ཡང་ན་ ཁབ་ལེན་གོག་རོ་ལམ་ལུགས་གཞན་གི་ཐོག་ལས་ ཤསེ་རུས་ཀ་ིརང་གཤིས་ག་ཅི་
ཨིན་རུང་ དེ་ལུ་ག།ོ

༣༢༡



རང་འཕནི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཟེར་མི་འདི་  བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕལུ་རིག་ཐོག་
ལས་བིན་མི་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་དང་ ཆ་ཤས་ ཡང་ན་ ཡངོས་རོགས་དང་ འབལེ་ཡདོ་
ཅ་ཆས་ག་ཅི་ཨིན་རུང་  བཙོང་བ་དང་  ག་ཁར་བཏང་བའ་ིཐོག་ལས་བར་དོན་དང་བརུད་
འབལེ་འཕལུ་རིག་གི་མཐུན་རེན་ བནི་ནི་ལུ་གོ།
རང་མཐོང་གཟུགས་བརན་ཟེར་མི་འདི་  མཐོང་སང་བར་དོན་དང་ཅིག་ཁར་  མཉམ་སབེ་ག་ོ
ཐོས་བར་དོན་གི་ རུན་ལམ་གཅིག་དང་ ཡང་ན་ རུན་ལམ་གཅིག་ལས་ལགཔ་འབད་ བར་
འདེན་འབད་མི་  ཡང་ན་  འསོ་ལན་གསང་བའ་ིབར་དོན་ཡིག་ཐོག་དང་  ཡང་ན་གཉིས་ཆ་
རའི་ནང་ བར་འདེན་འབད་མི་ལུ་ག།ོ
ས་ཐོག་ལུ་བརནེ་མ་ིཟེར་མི་འདི་  རང་བསགས་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་གི་  གནད་དོན་ནང་
འབད་བ་ཅིན་  ས་སངེ་ལུ་བརནེ་པའ་ིབརུད་བསགས་འཕལུ་ཆས་ཅིག་  ལག་ལེན་འཐབ་མ་ི
ལུ་ག།ོ
སདོ་ལེན་ཟེར་མ་ིའདི་ ལེའུ་ ༧ པའི་དོན་ལུ་ ཐོན་སདེ་སདོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བཙོང་མི་དང་ བེད་
སདོ་འབད་མི་གཉསི་ཀ་ིབར་ནའ་ིགན་ཡགི་གང་རུང་ཅིག་ལུ་གོ།
བར་འདེན་མཐུན་རེན་ཟེར་མ་ིའདི་  མཐའ་བསམོས་ས་ཁངོས་ཚ་ུག་ིབར་ན་  ཤསེ་རུས་བར་
འདེན་ག་ིདོན་ལུ་མཁ་ོབའི་  གགོ་ཐག་  རུད་ཐག་  རང་བསགས་ ཡང་ན་  ཁབ་ལེན་གགོ་
རོ་གགོ་ཤུགས་ལམ་ལུགས་  ཡང་ན་  དེ་མཚུངས་ཀི་འཕལུ་རིག་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་གཝོ་
ཨིན་རུང་ བཅའ་ཡགི་གསི་ཡངས་ཆག་གཏང་མི་ བར་འདེན་འཕུལ་ཆས་གང་རུང་མ་ིཚདུ།

༣༢༢



ཡོངས་ཁབ་ཐོབ་སདོ་ ཡང་ན་ ཁོན་ཡངོས་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཟེར་མ་ིའདི་ དབང་འཛནི་
གིས་  ག་ོདོན་བསརུ་བཅོས་འབད་དེ་ཡདོ་མ་ིདང་  དུས་མཚམས་ས་ུབཅའ་ཡིག་ག་ིདགོས་
མཁ་ོདང་འཁིལ་ཏེ་  དོན་འགལེ་འབད་ནི་དང་  ཡང་ན་  བསརུ་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་བར་
དོན་དང་   བརུད་འབལེ་འཕལུ་རིག་དང་  ཞབས་ཏོག་གི་ལཱ་ཚུ་  མི་མང་ལུ་སསུ་ཚད་ཅན་
དང་ ཉེ་རིང་མེད་པའ་ིགངོ་ཚད་འོས་ལན་ག་ིཐོག་ལས་ ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་ཚ་ུ ཐོབ་སདོ་
ཡོདཔ་བཟོ་ནི་དང་ གོང་གསེབ་དང་ དཀའ་ངལ་ཅན་ག་ིས་ཁངོས་ཚུ་ནང་ལུ་ ཀུན་ཁབ་དང་ 
ཉེ་རིང་མེད་པའ་ིཞལ་འདེབས་ཀ་ིདོན་ལུ་ སནོ་བཤད་འབད་ཚུགས་པའི་ རབ་སརོ་ཐོག་ལས་ 
སབོ་ག་  དཔེ་མཛདོ་  སན་ཁང་ཚུ་དང་  དོ་འགན་དང་ཉེ་རིང་མེད་པར་སདོ་ཚགུསཔ་བཟོ་ནི་
ལུ་ག།ོ
ཡོངས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་འགན་འཁི་ཟེར་མི་འདི་  ཆོག་ཐམ་གི་ལག་ལེན་ལམ་
ལུགས་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ཡདོ་མི་ བར་དོན་དང་ བརདུ་འབེལ་འཕུལ་རིག་དང་ བར་བརུད་
ཀི་མཐུན་རེན་དང་  ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡགོ་སདོ་མི་ཚ་ུལུ་  ཡངོས་ཁབ་འགན་འཁ་ིག་ིནང་
གསསེ་ལུ་ཕོག་པའ་ི ཡངོས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་མ་དངུལ་ དབང་འཛིན་གིས་ རུན་སངོ་འབད་
ནི་ལུ་གཝོ་ཨིན།  དེ་འབདཝ་ད་  འགན་འཁ་ིདེ་ཚུ་  ཆགོ་ཐམ་ནང་བཀོད་པའི་སབས་ས་ུ 
དངས་གསལ་ ཉེ་རིང་མེདཔ་ དེ་ལས་ དོ་འགན་མེདཔ་འབད་བཙུག་དགཔོ་མ་ཚད་ ཡངོས་
ཁབ་ཞབས་ཏོག་ག་ི  འགན་འཁ་ིཚུ་  དབང་འཛིན་གིས་  ལག་ལེན་པ་ཚ་ུལུ་བཀལ་བའི་
སབས་ དོན་མེད་ཀི་དཀའ་ངལ་ཐོབ་བཅུག་ནི་མ་ིའངོ་།
བཙོང་མི་ཟེར་མི་འདི་ ལེའ་ུཚན་བདུན་པའ་ིདོན་ལུ་ ཚངོ་འབེལ་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ བེད་སདོ་
འབད་མི་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ ཐད་ཀར་དུ་  ཁ་ེསང་མེད་པའི་ལས་ས་ེགི་ཐོག་ལས་ འག་ོའདེན་

༣༢༣



འཐབ་མི་ གགོ་འཕུལ་ཚོང་རིགས་ལུ་གོ།
གུ་ཟེར་མི་འདི་ མཚ་ོའགལུ་ག་ིདོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་གའུ་ིརིགས་གང་རུང་ལུ་ག།ོ
སརི་བཏང་ག་ིགོ་བ་ལེན་ཐངས།
༢༠༤་  བཅའ་ཁམིས་འདི་ནང་:
     (ཀ)  ཕོ་ཚིག་གསི་ མོ་ཚགི་དང་ ཕོ་མོ་གཉིས་ཀའི་ཚིག་ལུ་ཡང་གོ་ནི་ཨིན།
     (ཁ)  གཅིག་ཚིག་གསི་མང་ཚིག་ལུ་ག་ོནི་དང་ མང་ཚིག་གིས་གཅིག་ཚིག་ལུ་ཡང་
གོ་ནི་ཨིན།
     (ག)  མི་ག་འབད་རུང་ཅིག་གིས་ རང་གི་ལཱ་འགན་འབག་ཐོག་དང་ ཡང་ན་ མ་
འབག་པར་  རང་གི་འགན་ཁརུ་ལུ་འཐུས་ཤོར་རེ་བངུ་མི་དང་  འབད་ཚར་མི་ལུ་  དེ་དང་
འཁལི་བའ་ི རུ་མཚན་བཀོད་དགོ།
     (ང་)  ཁངུས་གཏུགས་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ བར་འཕིན་གཏང་ནི་  ཡང་ན་ བར་སདོ་
འབད་ནིའ་ིནང་ལུ་བར་སནོ་གང་རུང་ ཡང་ན་ བར་འདེན་ ཡང་ན་ བར་སདོ་ འབོར་ཐབས་
ལུ་ ཉནེ་བར་དང་བར་དོན་ དེ་ལས་ ཁངུས་གཏུགས་གང་རུང་དེ་དང་འཁལི་ཏེ་ དོན་དགོལ་
འབད་དག།ོ
     (ཅ)  ལན་ཐབས་ལས་སེ་ཅིག་དང་ དབང་ཆ་ཧལི་པརོ་ཡོད་པའ་ི ལན་ཐབས་ལས་

༣༢༤



ས་ེཅིག་ག་ིཁངུས་གཏུགས་ག་ཅི་ཨིན་རུང་  འབགུ་རལ་ཁབ་ཀི་  ཚོང་སའེི་བཅའ་ཁམིས་
༢༠༠༠ ཅན་མ་དང་འཁལི་ཏེ་ དོན་དགོལ་འབད་དགོ།
     (ཆ)  བོན་པ་ོདང་ དབང་འཛནི་གཉསིཀ་ིབར་ན་ ལག་ལེན་དང་འགན་ཁརུ་ དེ་
ལས་ དབང་ཚད་ཚུ་གཅིག་གསི་གཅིག་ལུ་ དབང་མནོན་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ཚུལ་མཐུན་མེད་
པའ་ིགནད་དོན་རེ་འབུང་པ་ཅིན་ བོན་པ་ོདེ་ བར་དོན་དང་བརུད་འབེལ་འཕུལ་རིག་དང་ བར་
བརུད་ལས་ས་ེནང་ སརི་བཏང་སདི་བུས་དང་ ཁམིས་འབེལ་གི་  ཡོངས་ཁབ་འག་ོའཛིན་
པ་ཨིནམ་ད་ དབང་འཛནི་ག་ིདམིགས་བསལ་ག་ིལཱ་འགན་དེ་ གཞངུ་ག་ིསདི་བསུ་ ཁིམས་
དང་སགི་གཞ་ིདེ་ལས་ བཀོད་ཁབ་དང་བཅའ་ཡགི་ཚ་ུ བར་དོན་དང་  བརུད་འབེལ་འཕུལ་
རིག་དང་ བར་བརུད་ཀ་ིབར་འདེན་དང་ ནང་གི་བརདོ་དོན་དེ་ལས་ ཚོང་འབལེ་ག་ིལས་དོན་
ཚུ་  དོན་སིན་ཅན་དང་ རང་དབང་ཐ་དད་ཀི་ཐོག་ལས་རུན་སོང་འབད་ནི་ཚ་ུ  དངོས་ས་ུལག་
ལེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་  རང་བསགས་འོད་གཟུགས་ཀ་ིལ་རགོ་དང་འཛནི་སངོ་འབད་
ནི་ཚ་ུཨིནམ་སེམས་ཁར་བཞག་ཐོག་ལས་ འགིག་ཆ་འབད་དག།ོ
     (ཇ)  དོགས་སལེ་ག་ིདོན་ལུ་འཁོད་ན་  བཅའ་ཁིམས་གཞན་ཅིག་ནང་  གསལ་
བཀོད་འབད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་  བཅའ་ཁིམས་འདི་ག་ིདགངོས་དོན་གིས་  འབགུ་འགེམ་
ཚད་ལན་ལས་འཛནི་དང་ ཡང་ན་ འགམེ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ སརེ་སའེ་ིལས་ཚན་ག་ི 
ཡི་གུ་དང་ ཐུམ་སགས་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་ཚུ་ལུ་མི་ཁབ།
                      -------------------------

༣༢༥



སོན་ཚིག
ཐོགས་བཅས་ས་ར་ོརི་བག་ཤིང་སགོས་དང་། ཐགོས་མདེ་ནམ་མཁའ་སངོ་པའི་ཆ་ཤས་ཀུན།
ཐོགས་པ་མདེ་པར་སོད་མཁས་ཚན་རིག་མཁན། རལ་བའི་རམ་འཕུལ་མནི་པ་གཞན་སིད་དམ།

དེང་སང་འཁོག་བཤད་སལུ་གི་ལ་ེབརངས་ནས། མ་ིསེའི་དཔལ་འབོར་སོག་ལ་འཚེ་བའི་སབས།
དང་བདནེ་བཅའ་ཁིམས་རི་ཆེན་མ་གི་ཏས། ཀུན་ལ་སོག་འཚོ་དགའ་བད་ེསརེ་ནསུ་ཤགོ།

ངོ་མཚར་དངོས་སོབས་ཚན་རིག་མ་ེདབལ་གིས། ཐགོས་རགུས་ཉམ་ངའི་འཚེར་མ་ཀུན་ཟསོ་ཤངི་།
འཛམ་གིང་ཁོན་ཡོངས་ཕན་ཚུན་ཀུན་གསལ་བའི། འོད་ཀིས་སན་ལངོས་རལ་ཁབ་ཀུན་གང་ཤགོ།

བར་དནོ་བརདུ་འབལེ་བར་བརདུ་འཕུལ་རིག་གིས། མ་ིས་ེཡངོས་ལ་ཕན་བདའེི་དཔལ་སེར་ཞིང་།
ཚངས་པའ་ིདབངས་དང་ལ་ཡ་ིར་ཆེན་ལར། གགས་པའི་རལ་ར་བརངུ་བས་མཛེས་གུར་ཅིག།   

དེ་ཡི་མཐུ་ལས་དཔལ་དང་འབརོ་པས་ཕུག་ཅངི་ཕནུ་ཚོགས་ཡནོ་ཏན་བ་ེབའི་དཔལ།
མངོན་དུ་གུར་ནས་མི་མཐུན་རལོ་བ་ངན་པ་སིན་ལར་ལང་ལོང་གཡ་ོབའི་ཁུ།
མངི་ཙམ་ཉིད་གུར་འབུག་ག་ིརལ་ཡོངས་དགའ་སིད་དཔལ་འཛོམས་འབད་མདེ་ལནུ་གུབ་སེ།
ཞི་བསིལ་ཆོས་ཀི་སང་བས་ཀུན་ཁབ་སན་གགས་འབུག་ལར་གགས་པའི་བཀ་ཤསི་ཤགོ།



Glossary                                  ཚགི་ཐོ།  

Caching.................................སབས་ཐོག་ག་ིབར་དོན་ གསོག་འཇགོ
Computer......................................གོག་རིག(ཀམ་པུས་ཊར་)
Computer Virus..............གོག་རིག་(ཀམ་པུས་ཊར་)མདེཔ་གཏང་ནའིི་ཐབས་ཤེས།
Data...............................................བར་བསུས་དཔད་གཞི།
Decryption..............................................གསང་ཡགི
Domain Names......................................དབང་ཁབ་མངི་།
E-commerce.......................................གོག་འཕུལ་ཚོང་རིག
E-government..................................གོག་འཕུལ་གཞུང་སོང་།
E-health.........................................གོག་འཕུལ་འཕདོ་བསནེ།
E-learning.....................................གོག་འཕུལ་ཐགོ་ ལབ་སང་།
Electromagnetic radiation...............ཁབ་ལེན་གོག་རོ་འོད་ཤགུས།
E-services.................................གོག་འཕལུ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག
Electronic Signature..........................གོག་འཕུལ་མངི་རགས།
Frequency................................................ས་རབས།
Hacking...........................................གནང་མདེ་འཛལུ་སོད།
Hardware..................................................ས་ཆས།
Hosting......................................ལག་ལེན་སདོ་ཚུགསཔ་བཟོ་བ།



ICT.......................................བར་དོན་ དང་བརདུ་འབེལ་འཕལུ་རིག
Interconnection.................................ཕན་ཚུན་འབེལ་མཐདུ།
Internet................................................ཡངོས་འབལེ།
Media.....................................................བར་བརདུ།
Satellite..................................................འཕུལ་སར།
Software.................................................མཉེན་ཆས།
Spectrum...............................................འོད་གཟུགས།
Terrestrial..........................................ས་ཐགོ་ལུ་བརེན་མ།ི
Universal access.................................ཡངོས་ཁབ་ཐབོ་སོད།
Universal Service Fund..........ཡངོས་ཁབ་ཞབས་ཏོག་ལཱ་གཡོག་མ་དངུལ།
Universal Service Obligation..ཡངོས་ཁབ་ཞབས་ཏགོ་ལཱ་གཡགོ་འགན་འཁི།
Web Portal...............................................བརདུ་ལམ།




