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ང་ོ�དོ།ང་ོ�དོ།ང་ོ�དོ།ང་ོ�དོ།    
 

 

འ�ག་�ལ་ཁབ་འདི་ ཤེས་རིག་གི་དོན་ ་ !ས་ཚད་མཐོ་བའི་ཤེས་རིག་ག$ག་%ེ་&་མང་
ཚོགས་ས་ ཡོངས་�གས་ཅན་ཅིག་)ེ་ གཞི་བ$གས་འབད་ནིའི་ ག+ང་གི་དགོངས་དོན་ 
 ་གཞིར་བཞག་ཐོག། 
 

འ�ག་ནང་འཁོད་ གཞི་བ$གས་འབད་ནི་ ་ !ས་ཚད་མཐོ་བའི་ཤེས་རིག་ག$ག་%ེ་,འི་
དོན་ ་ དཔལ་འ.ོར་དང་ མི་%ེ་ ཤེས་རིག་གི་ གཞི་གནས་,འི་གནས་/ངས་ལེགས་
ཤོམ་དགོཔ་ གལ་གནད་ཆེ་མི་ ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ། 
 

འ�ག་ནང་འཁོད་ !ས་ཚད་མཐོ་བའི་ ཤེས་རིག་ག$ག་%ེ་,་ཡོད་མི་འདི་གིས་ 1ིར་
བཏང་འ�ག་གི་ཤེས་རིག་ལམ་ གས་3ི་!ས་ཚད་ ཡར་4ེད་གཏང་ནི་ ་ཕན་འདེབས་
འབད་ནི་ཨིནམ་ ཡིད་ཆེས་7ངམ་བཞིན་8། 
 

འ�ག་ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་གཞི་བ$གས་འབད་མི་ ་བ9ེན་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ བ;ད་དེ་ 
7ང་བའི་ཁེ་ཕན་,་གིས་ འ�ག་གི་དཔལ་འ.ོར་གོང་འཕེལ་ མ<ོགས་=གས་)ེ་འ<ོ་
བ>ག་ནི་ཨིནམ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས། 
 

འ�ག་གི་ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་འདི་ རང་ གས་གནམ་ལོ་
A་ཕོ་འ�ག་ལོ་ B་ ༥ པའི་ཚེས་ ༩  འམ་ 1ི་ལོ་ ༢༠༡༢ B་ ༦ པའི་ཚེས་ 
༢༨  ་ འ�ག་�ལ་བ;ད་�ལ་ཁབ་3ི་1ི་ཚོགས་དང་པའི་ ཚོགས་ཐེངས་ ༩ པའི་ནང་ 
གཤམ་གསལ་Hར་ ཆ་འཇོག་མཛད་Jབ།     
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ལKེ་ལKེ་ལKེ་ལKེ་    ༡༡༡༡    པ།པ།པ།པ།    

Lནོ་བMདོ།Lནོ་བMདོ།Lནོ་བMདོ།Lནོ་བMདོ།    
 

མཚན་གནས་དང་མཚན་གནས་དང་མཚན་གནས་དང་མཚན་གནས་དང་    འག་ོའNགས་B་ཚེས་འག་ོའNགས་B་ཚེས་འག་ོའNགས་B་ཚེས་འག་ོའNགས་B་ཚེས་    �བ་ཚད།�བ་ཚད།�བ་ཚད།�བ་ཚད།    
 

1. བཅའ་�ིམས་འདི། 
 

(༡) འ�ག་གི་ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་ཟེར་

བMོད་དགོཔ་དང་། 
 

(༢)  རང་ གས་གནམ་ལོ་A་ཕོ་འ�ག་ལོ་ B་ ༧ པའི་ཚེས་༡༨  འམ་ 

1ི་ལོ་ ༢༠༡༢ B་ ༩ པའི་ཚེས་ S ལས་འགོ་བTང་/ེ་བ/ར་

1ོད་འབད་དགོ། 
 

(S)  འ�ག་�ལ་ཁབ་3ི་ས་�ོན་ཡོངས་ ་�བ་དགོ། 
 

Uརོ་འVག།Uརོ་འVག།Uརོ་འVག།Uརོ་འVག།    
    

2. བཅའ་�ིམས་འདི་གིས་ འ�ག་གི་ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་གཞི་བ$གས་དང་ བཟོ་

Wན་ ཡར་འཕེལ་ བཀོལ་1ོད་ འཛིན་4ོང་དང་ ;ན་4ོང་མ་ཚད་ བཅའ་
�ིམས་འདི་དང་ གན་�འི་ནང་བཀོད་པའི་ འ�ག་གི་ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་འདི་

དང་ འXེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་གཞན་དེ་,་ ་�བ་དགོ། 
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3. བཅའ་�ིམས་འདི་གིས། 
(༡)  ག$ག་ལག་Yོབ་%ེ་གིས་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་ནང་འཁོད་ གཞི་

བ$གས་འབད་བའི་ ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་,་ ་མ་གཏོགས་ འ�ག་�ལ་
འཛིན་ག$ག་ལག་Yོབ་%ེ་ ་ Uོར་འVག་མི་འབད། 

 

(༢)  ག$ག་ལག་Yོབ་%ེ་ ཡང་ན་ Yོབ་Z་ མཐོ་རིམ་Yོབ་Z་ ག+ང་ 
ཡང་ན་ [ེར་དབང་གི་ག$ག་%ེ་,་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་ ནང་འཁོད་ 
གཞི་བ$གས་འབད་བའི་ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་,་ ་མ་གཏོགས་ བ$ག་མི་
ཁོང་རང་ ་Uོར་འVག་མི་འབད། 

    
 

ལKེ་ལKེ་ལKེ་ལKེ་    ༢༢༢༢    པ།པ།པ།པ།    
ཤེས་རགི་�ངོ་�རེབཀདོ་ཚགོས།ཤེས་རགི་�ངོ་�རེབཀདོ་ཚགོས།ཤེས་རགི་�ངོ་�རེབཀདོ་ཚགོས།ཤེས་རགི་�ངོ་�རེབཀདོ་ཚགོས།    

    

བཀདོ་ཚགོས་གཞི་བ$གས།བཀདོ་ཚགོས་གཞི་བ$གས།བཀདོ་ཚགོས་གཞི་བ$གས།བཀདོ་ཚགོས་གཞི་བ$གས།    
 

4. བཅའ་�ིམས་འདིའི་ནང་གསལ་Hར་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་བཀོད་ཚོགས་ཅིག་ 
གཞི་བ$གས་འབད་དགོ། 

 

5. བཀོད་ཚོགས་དེ་ ;ན་མ\ད་གནས་རིམ་དང་ 1ི་མ\ན་ལས་ཐམ་ཅན་<ི་ 
འ8ས་ཚོགས་ལས་འཛིན་ཅིག་ཨིན། 

 

6. བཅའ་�ིམས་འདིའི་ནང་གསལ་Hར་ རང་ ་ཡོད་པའི་དབང་ཚད་,་ 1ོད་པའི་
]བས་ བཀོད་ཚོགས་དེ་ རང་4ོང་གི་འ8ས་ཚོགས་ཅིག་ཨིན། 



 འ�ག་གི་ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།                        4 

 

7. བཀོད་ཚོགས་3ིས་འབད་ཆོགཔ་འདི་ཡང་། 
 

(༡)   གན་འཛིན་,་བཟོ་ནི་དང་།  
 

(༢) འ�ག་གི་�ིམས་,་ ་གནས་ཏེ་    བ^ལ་ཅན་ ཡང་ན བ^ལ་མེད་
3ི་;་དངོས་གང་_ང་ བ`་ལེན་དང་ འཆང་ནི་ མཐའ་གཏོགས་
གཏང་ནི་མ་ཚད་ ;་དངོས་དེ་,་ དབང་བTང་གི་གཏའ་མ་ ཡང་ན་ 
གཏའ་མར་ བ$གས་ནི། 

 

(S)  བཅའ་�ིམས་འདི་གིས་ བཀོད་ཚོགས་ ་ ཆེད་དམིགས་3ི་[ོ་ལས་ 
�དོ་པའི་དབང་ཚད་ག་ར་1ོད་ནི་དང་ དེ་ གས་3ི་དབང་ཚད་,་ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་ ་ དགོས་མཁོའི་ ཞར་7ང་གི་དབང་ཚད་,་1ོད་ནི། 

 

(༤)     བཀོད་ཚོགས་ ་ ཡང་ན་ བཀོད་ཚོགས་3ིས་ བཀོད་ཚོགས་3ི་མིང་
ཐོག་ བཤེར་གbགས་འབད་ནི།  

 

8. བཀོད་ཚོགས་3ི་ ཡིག་ཚང་Hེ་བ་འདི་ ཐིམ་cག་ ་)ེ་བ$གས་དགོ་ ཡང་ན་ 
བཀོད་ཚོགས་3ིས་ 8ས་དང་8ས་d་ གཏན་འཁེལ་འབད་བའི་ས་གནས་གཞན་
ཁར་ བ$གས་དགོ། 

    

བཀདོ་ཚགོས་3་ིའ\ས་མ།ིབཀདོ་ཚགོས་3་ིའ\ས་མ།ིབཀདོ་ཚགོས་3་ིའ\ས་མ།ིབཀདོ་ཚགོས་3་ིའ\ས་མ།ི    
 

9. བཀོད་ཚོགས་3ི་ འགན་འXེལ་འ\ས་མི་,་གཤམ་བསལ་Hར་,ད་དགོཔ་དེ་
ཡང་། 

(༡)   ཞབས་ཏོག་eན་ཁག་གི་fོན་པོ་དང་། 
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(༢)  འ�ག་�ལ་འཛིན་ག$ག་ལག་Yོབ་%ེའི་གཙོ་འཛིན་འོག་མ། 
 

(S)   ནང་hིད་དང་hོལ་འཛིན་eན་ཁག་གི་iང་ཆེན། 
 

(༤)  བ/ན་�ས་eན་ཁག་གི་iང་ཆེན། 
 

(༥)   དjལ་kིས་eན་ཁག་གི་iང་ཆེན། 
 

(༦)   ཤེས་རིག་eན་ཁག་གི་iང་ཆེན། 
 

(༧)  ལས་གཡོག་eན་ཁག་གི་iང་ཆེན། 
 

(༨)   �ལ་ཡོངས་དགའ་4ིད་དཔལ་འཛོམས་eན་ཚོགས་3ི་iང་ཆེན། 
 

(༩)   ཐིམ་cག་lོང་ཁག་གི་lོང་བདག། 
 

(༡༠)  འXེལ་ཡོད་mད་འོག་,་གི་mཔ། 
 

(༡༡)     འ�ག་གཞི་9ེན་ཚད་འཛིན་<ི་བཀོད་�བ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། 
 

(༡༢)     འ�ག་ཚོང་དང་བཟོ་Zའི་ཚོགས་%ེ་གིས་ བ]ོ་བཞག་འབད་བའི་ 
[ེར་%ེའི་ངོ་ཚབ་ཅིག། 

 

(༡S)     ཡིག་ཚང་གི་བཀོད་�བ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། 
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10. བཀོད་ཚོགས་3ིས་8ས་དང་8ས་d་ བབ་Hོས་དང་བnན་ དམིགས་བསལ་<ི་
མ<ོནམ་)ེ་ བཀོད་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ནང་འབོ་ཆོག། 

 

བo་pལ་དང་བo་pལ་དང་བo་pལ་དང་བo་pལ་དང་    ཡིག་ཆ་གཞན་,་4ལེ་�དོ།ཡིག་ཆ་གཞན་,་4ལེ་�དོ།ཡིག་ཆ་གཞན་,་4ལེ་�དོ།ཡིག་ཆ་གཞན་,་4ལེ་�དོ།    
 

11. བཀོད་ཚོགས་ ་ བo་pལ་གང་_ང་ ཡང་ན་ ཡིག་ཆ་གཞན་,་ 4ེལ་�ོད་3ི་
ཐད་ ཡིག་ཚང་ ་�ོད་ནི་ ཡང་ན་ q་rན་Lར་�ོད་འབད་དེ་འ�ེམ་ཐོག་ 
4ེལ་�ོད་འབད་ཆོག།  

 

ཚགོས་�ངས།ཚགོས་�ངས།ཚགོས་�ངས།ཚགོས་�ངས། 
 

12. བཀོད་ཚོགས་3ི་ཞལ་འཛོམས་དོན་ ་ ཚོགས་�ངས་དེ་ འ\ས་མི་ གdམ་
དs་གཉིས་འཛོམས་དགོཔ་ཨིན། 

 

iང་ཆནེ་ཡགི་ཚང་།iང་ཆནེ་ཡགི་ཚང་།iང་ཆནེ་ཡགི་ཚང་།iང་ཆནེ་ཡགི་ཚང་།        
 

13. བཀོད་ཚོགས་3ི་ iང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ཅིག་ཡོད་དགོ་མི་དེ་ བཀོད་ཚོགས་གི་.་[ོ་
,་ བuབ་ནི་ ་ �ོགས་རམ་འབད་ནི་དང་ ནམ་དགོས་3ི་8ས་ ་ བཀོད་
ཚོགས་ ་ དsད་ཞིབ་vན་+་དང་ �ོས་འདེབས་,་cལ་ནི་ དེ་ལས་ བཀོད་
ཚོགས་3ིས་ 8ས་དང་8ས་d་ འགན་�ོད་འབད་ཡོད་པའི་ .་[ོ་གཞན་,་ 
བuབ་ནི་དང་ དབང་ཚད་,་ 1ོད་ནིའི་དོན་ ་ཨིན།  
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14. བཀོད་ཚོགས་3ིས་ iང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ H་4ོང་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ iང་ཆེན་
ཡིག་ཚང་དེའི་ འགན་wར་དང་ .་[ོ་ དབང་ཚད་,་དང་འXེལ་བའི་ བཀོད་
�བ་,་.ིན་དགོ།  

 
 

15. ཡིག་ཚང་དེ་ བཀོད་ཚོགས་ནང་ འགན་འXེལ་འ\ས་མི་iང་ཆེན་)ེ་,ད་པའི་ 
བཀོད་ཚོགས་3ིས་ བ]ོ་བཞག་འབད་བའི་བཀོད་�བ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་
ཅིག་གིས་ འགོ་�ིད་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ བཀོད་ཚོགས་3ི་བབ་Hོས་དང་བnན་ 
ཡིག་ཚང་ ་ <ངས་ཁ་གང་དགོས་3ི་ལས་.ེདཔ་,་འོང་དགོ།  

 

16. བཀོད་�བ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ཅིག་གི་ དjལ་ཕོགས་དང་ གནས་xན་ 

yིགས་�ིམས་ ལས་གཡོག་གི་ཆ་zེན་གཞན་,་ ག+ང་<ིས་ གཏན་འཁེལ་
འབད་མི་Hར་ཨིན། 

 

17. iང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ ལས་.ེདཔ་,འི་ དjལ་ཕོགས་དང་ གནས་xན་ 

yིགས་�ིམས་ ལས་གཡོག་3ི་ཆ་zེན་གཞན་,་ བཀོད་ཚོགས་3ིས་  གཏན་
འཁེལ་འབད་མི་Hར་ཨིན། 

 

18. མཁོ་ཆས་,་བkིས་ཏེ་ ཡིག་ཚང་གི་;ན་4ོང་ཟད་�ོན་,་ འོས་འཚམས་{ན་
པའི་ མ་དjལ་ལས་གཏང་དགོཔ་དང་ མ་དjལ་eག་ཐེབས་ཡོད་པ་ཅིན་ 
དjལ་བkི་eན་ཁག་གི་འོང་འབབ་kིས་�འི་ནང་ གསོག་འཇོག་འབད་དགོ། 
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ལKེ་ལKེ་ལKེ་ལKེ་    SSSS    པ།པ།པ།པ།    
བཀདོ་ཚགོས་3་ི.་[་ོདང་བཀདོ་ཚགོས་3་ི.་[་ོདང་བཀདོ་ཚགོས་3་ི.་[་ོདང་བཀདོ་ཚགོས་3་ི.་[་ོདང་    དབང་ཚད།དབང་ཚད།དབང་ཚད།དབང་ཚད།    

    

བཀདོ་ཚགོས་3་ི1རི་བཏང་.་[།ོབཀདོ་ཚགོས་3་ི1རི་བཏང་.་[།ོབཀདོ་ཚགོས་3་ི1རི་བཏང་.་[།ོབཀདོ་ཚགོས་3་ི1རི་བཏང་.་[།ོ        
 

19. བཀོད་ཚོགས་3ིས་ འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 
(༡)  བཀོད་ཚོགས་དེ་ འ�ག་ནང་འཁོད་ ག+ང་[ེར་བགོ་མ\ན་ཚོང་

ལས་ ཡང་ན་ ག+ང་གི་ལས་འ|ལ་ མཉམ་_བ་ལས་དོན་ [ེར་
%ེ་}ིལ་པོར་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་བkིས་ཏེ་ ཐབས་ལམ་གཞན་,་

གི་ཐོག་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་གཞི་བ$གས་དང་ བཟོ་Wན་ བཀོལ་
1ོད་ ཡར་འཕེལ་ ;ན་4ོང་དང་ འཛིན་4ོང་གི་དོན་ ་ ག+ང་གི་
མཐོ་བའི་འ8ས་ཚོགས་ཨིནམ་དང་། 

 

(༢)     དོན་~ིན་<ི་[ོ་ལས་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་3ི་དམིགས་དོན་,་ བuབ་
ནི་ ་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་དེ་ ་ Uོར་འVག་_ང་བའི་hིད་7ས་དང་ 
�ིམས་,་ /བས་བདེ་ཧིང་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ཆེད་ ག+ང་ ་ �ོས་
འདེབས་བཀོད་ནི། 

 

 

(S) ཤེས་རིག་�ོང་�ེར3ི་ས་མཚམས་,ན་ གནས་རིམ་ཡན་ལག་གི་གཞི་
9ེན་,་ .ིན་ནི་བkིས་ཏེ་ ག+ང་གི་ཁ་\ག་ལས་ འགན་འཛིན་ནང་
གསལ་Hར་<ི་ཐོབ་དབང་དང་ འགན་wར་ག་ར་ འབག་ནི།  



 འ�ག་གི་ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།                        9 

 

(༤)  ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་དང་འXེལ་བ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་]ོར་ལས་ 
ག+ང་དང་ ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་ ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་ ཞབས་ཏོག་�ོད་
མི་ Yོབ་�ག་,་ དེ་ལས་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་དང་ འXེལ་བ་ཡོད་
པའི་མི་ངོ་གཞན་གང་_ང་དང་གཅིག་ཁར་ འXེལ་བ་འཐབ་ནི། 

 

(༥)  བཀོད་ཚོགས་ ་ བཅའ་�ིམས་འདིའི་ཚིག་དོན་Hར་ དགོས་མཁོ་
འ7ང་བའམ་ eན་�ས་ག+ང་ཚོགས་3ིས་ 8ས་དང་8ས་d་ བབ་
Hོས་དང་བnན་ རང་ ་འགན་བཅོལ་འབད་བའི་ .་[ོ་གཞན་ག་ར་
བuབ་ནི། 

 

 

20. བཀོད་ཚོགས་3ིས་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར3ི་དམིགས་དོན་,་འJབ་ཐབས་ ་ 
རང་གི་.་[ོ་འཐབ་ནི་དང་ དབང་ཚད་ 1ོད་པའི་]བས་ འབད་དགོཔ་འདི་
ཡང་།  
 

(༡)  eན་�ས་ག+ང་ཚོགས་ ཡང་ན་ ག+ང་གི་ལས་%ེ་གང་_ང་ ཤེས་
རིག་�ོང་�ེར་3ི་དམིགས་དོན་,་ བuབ་ནི་ ་ དགོས་པ་ ཡང་ན་ 
འོས་འབབ་ཡོད་པའི་�ིམས་ ཡང་ན་ hིད་7ས་,་གསར་བkམ་ 
ཡང་ན་ �ིམས་དང་hིད་7ས་གང་_ང་ ་ འ�ི་&ོན་ ཡང་ན་ 

Uོར་འVག་_ང་བའི་�ིམས་སམ་ hིད་7ས་,འི་�བ་ཚད་]ོར་ 
�ོས་འདེབས་cལ་ནི། 
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(༢)  ག+ང་གི་hིད་7ས་དང་འ�ིལ་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་3ི་བཟོ་Wན་དང་ 
བཀོལ་1ོད་འབད་ཡོདཔ་བཟོ་དགོཔ་མ་ཚད་ eག་པར་8་ ཤེས་རིག་
�ོང་�ེར་3ིས་ འ�ག་ནང་འཁོད་ ཤེས་རིག་གི་!ས་ཚད་དང་ 
དཔལ་འ.ོར་གོང་འཕེལ་གཉིས་ཆ་ར་ �ོད་,གསཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་
ནི་དང་། 

 

(S)     ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་3ི་ལས་དོན་,་ =ང་vོམས་དང་ �ངས་གསལ་
ཅན་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི། 

 

(༤) ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་དེ་ �ིམས་དང་ hིད་7ས་ མཐའ་འཁོར་གནད་
དོན་ �ལ་ཡོངས་3ི་hོལ་;ན་ �ལ་ཡོངས་དགའ་4ིད་དཔལ་
འཛོམས་དང་ 9གས་མ\ནམ་)ེ་ ཡར་འཕེལ་གཏང་ནི། 

 

(༥)  འོས་འབབ་{ན་པའི་Yོབ་�ག་,་གི་དོན་ ་ Yོབ་གཉེར་�ོགས་རམ་ 
ཡང་ན་ ཕན་ཐོགས་ཅན་<ི་བ4ིན་འJལ་ འཐོབ་,གསཔ་ངེས་
བ9ན་བཟོ་ནི་བkིས་ཏེ་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་དེ་གིས་ འ�ག་པའི་མི་
wངས་,་ ་ ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ ་ ཐབས་ཤེས་,་བyིག་
དག།ོ 

 

(༦) འ�ག་པའི་མི་wངས་,་གི་དོན་ ་ �ལ་ཡོངས་3ི་�ིམས་དང་hིད་
7ས་,་དང་འ�ིལ་ �་གཡོག་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི། 
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(༧) �ལ་ཡོངས་3ི་བདེ་�ང་དང་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ ་ འོས་འབབ་
{ན་པའི་ བkི་མཐོང་བ4ེད་དག།ོ  

 

(༨) ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་གི་དོན་ ་ བཀོལ་1ོད་དང་ ཚོང་�་ xན་བ9ན་
བཟོ་,གས་པའི་ཆ་zེན་ ཡར་=ག་གཏང་ནིའི་ དོན་གཉེར་བ4ེད་
དག།ོ 

 

(༩) ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་དང་འXེལ་བའི་ བ4ིན་འJལ་<ི་དོན་ ་ ;་
མཚན་{ན་པའི་ གཉའ་དཔང་འNལ་ནི་ ་ བkོན་�གས་བ4ེད་ནི།  

 

(༡༠) ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་ནང་འཁོད་ འ�ན་བ`ར་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ ་ fོ་
བpལ་འབད་དག།ོ 

 

1རི་བཏང་དབང་ཚད།1རི་བཏང་དབང་ཚད།1རི་བཏང་དབང་ཚད།1རི་བཏང་དབང་ཚད།    
 

21. བཀོད་ཚོགས་ ་ཡོད་པའི་དབང་ཚད་,་ཡང་།  
(༡) ལས་%ེ་གཙོ་ཅན་ཅིག་)ེ་ �་འབད་ནི།  
 

(༢) ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་དང་ ཤེས་རིག་ག$ག་%ེ་ ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་ 
ཞབས་ཏོག་�ོད་མི་ ཡང་ན་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་དང་ འXེལ་བ་
ཡོད་པའི་ མི་ངོ་གཞན་གང་_ང་གིས་ བཀོལ་1ོད་,་ བཅའ་�ིམས་
འདི་དང་ གན་འཛིན་ དེ་ལས་ Uོར་འVག་_ང་བའི་ �ིམས་ ད་ེ
ལས་ hིད་7ས་,་དང་འ�ིལ་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ ་ H་9ོག་དང་ H་

ཞིབ་འབད་ནི། 
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(S) གན་�་དང་འ�ིལ་ འཆར་གཞི་དང་ གན་འཛིན་ ཞག་8ས་ 

གནད་དོན་གཞན་ ་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི།  
 

(༤) ཡངས་ཆག་འཐོབ་མི་དང་ ཤེས་རིག་ག$ག་%ེ་ ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་ 
ཞབས་ཏོག་�ོད་མི་ Yོབ་�ག་,་དང་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེརདང་འXེལ་
བ་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་གཞན་ ་ �བ་4ོར་འབད་ནི། 

 

(༥) ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་ནང་འཁོད་ གན་�་ ཡང་ན་ དེ་ ་ �ལ་མམ་
གི་འ�ི་&ོན་དང་འ�ིལ་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་
བ;ད་དེ་  �ོམ་%ེ་གི་.་[ོ་,་ བuབ་ནི།  

 

(༦) ཡངས་ཆག་གི་བ`་fང་  འཐབ་ནི་དང་།  
 

(༧) ག+ང་གི་གནང་བ་ལས་མ་འགལ་བར་ བཅའ་�ིམས་འདིའི་ནང་
གསལ་Hར་ བཀོད་ཡོད་པའི་དགོངས་དོན་,་གི་དོན་ ་ བཀོད་
ཚོགས་3ི་བབ་Hོས་དང་བnན་ མ་དjལ་,་ གསར་བ$གས་འབད་
དེ་ བདག་4ོང་འཐབ་ནི་མ་ཚད་ དེ་ གས་3ི་དjལ་བ%ོམས་,་ 
ཟད་�ོན་གཏང་ནི་དང་ བགོ་]ལ་བཟོ་ནི། 

 

ལས་%་ེགཙ་ོཅན།ལས་%་ེགཙ་ོཅན།ལས་%་ེགཙ་ོཅན།ལས་%་ེགཙ་ོཅན།        
 

22. བཀོད་ཚོགས་3ིས་ ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་དང་ ཤེས་རིག་ག$ག་%ེ་ ཤེས་ཡོན་Hེ་
བ་ ཞབས་ཏོག་�ོད་མི་དང་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་དང་ འXེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་
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གཞན་གང་_ང་ ་ དགོས་མཁའི་གནང་བ་ག་ར་གི་དོན་ ་ ལས་%ེ་གཙོ་ཅན་
)ེ་ �་འབད་དགོ། 
 

23. iང་ཆེན་ཡིག་ཚང་དེ་གིས་ +་ཡིག་བ$གས་མི་,་ ་ +་ཡིག་བཀང་ནིའི་
�ོགས་རམ་འབད་དེ་ +་ཡིག་ ་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་དང་ ཆེད་8་བཀོད་པའི་
8ས་ཚོད་ནང་འཁོད་ ལག་ལེན་འཐབ་/ེ་ མཐའ་བཏོག་ག་ིདོན་ ་ དབང་�ས་
{ན་པའི་དབང་འཛིན་ ་ དེ་ གས་3ི་+་ཡིག་,་ གཏང་ནི་མ་ཚད་ +་ཡིག་
,འི་གནས་/ངས་ H་ཞིབ་འབད་དགོ། 

 

24. དབང་�ས་{ན་པའི་དབང་འཛིན་གིས་བཟོ་བའི་ ཆེད་8་བཀོད་པའི་8ས་ཚོད་
ནང་འཁོད་ དབང་�ས་{ན་པའི་དབང་འཛིན་གང་_ང་གིས་ +་ཡིག་གང་_ང་
ལག་ལེན་མ་འཐབ་པའམ་ མཐའ་མ་བཏོག་ཚེ་ བཀོད་ཚོགས་3ིས་ བkི་
འཇོག་གི་དོན་ ་ དེ་ གས་3ི་+་ཡིག་,་ eན་�ས་ག+ང་ཚོགས་ ་ cལ་
ཆོག། eན་�ས་ག+ང་ཚོགས་3ིས་ འོས་འབབ་{ན་པའི་དགོངས་གཟིགས་
གནང་ཞིནམ་ལས་ +་ཡིག་ཆ་མེད་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ eན་�ས་ག+ང་ཚོགས་
3ིས་ བཀོད་�བ་གནང་བའི་གནས་ཚིག་དང་ཆ་zེན་Hར་ དབང་�ས་{ན་པའི་
དབང་འཛིན་ ་ གནང་བ་�ོད་ནི་ ཡང་ན་ .ིན་དགོ་པའི་བཀོད་�་འ.ིན་ཆོག། 

 

H་9གོ་འབད་H་9གོ་འབད་H་9གོ་འབད་H་9གོ་འབད་ནའི་ི.་[ོནའི་ི.་[ོནའི་ི.་[ོནའི་ི.་[ོ།།།།        
 

25. བཀོད་ཚོགས་3ིས་ H་9ོག་དང་ H་ཞིབ་འབད་དགོཔ་,་ཡང་། 
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(༡) ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་3ི་གཞི་བ$གས་ བཟོ་Wན་ ཡར་འཕེལ་ 
བཀོལ་1ོད་ ;ན་4ོང་དང་ འཛིན་4ོང་འཐབ་བ>ག་ནི། 

 

(༢) ཡངས་ཆག་འཐོབ་མི་གིས་ བཅའ་�ིམས་ དེ་ལས་ གན་�་དང་

འ�ིལ་ ཚོང་�་འཐབ་བ>ག་ནི།  
 

(S) ལས་འ|ལ་<ི་གཞི་9ེན་མཁོ་ཆས་དང་ ལས་འ|ལ་<ི་མ\ན་zེན་,་ 
གསར་Wན་དང་ བཟོ་Wན་ བཀོལ་1ོད་འབད་བ>ག་ན།ི 

 

(༤) ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་ནང་འཁོད་ ཞབས་ཏོག་གི་!ས་ཚད། 
 

(༥) ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་ནང་འཁོད་ Uོར་འVག་_ང་བའི་ �ིམས་དང་ 
hིད་7ས་ག་ར་ ་ གནས་དང་མ་གནས།  

 

26. བཀོད་ཚོགས་ ་ རང་གི་དགོས་མཁོ་དང་བnན་ བo་དོན་དང་ ཡིག་ཆ་ 
འXེལ་གནད་གཞན་,་  ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ ཤེས་རིག་ག$ག་%ེ་ 
ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་ ཞབས་ཏོག་�ོད་མི་,་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་དང་ འXེལ་བ་
ཡོད་པའི་ མི་ངོ་གཞན་ག་གིས་ཨིན་_ང་ གསལ་/ོན་འབད་བ>ག་ནིའི་དོན་ ་ 
དབང་ཚད་ཡོད། 

 

27. གལ་hིད་ ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ ཤེས་རིག་ག$ག་%ེ་ ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་ 
ཞབས་ཏོག་�ོད་མི་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་དང་ འXེལ་བ་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་གཞན་
ག་གིས་ཨིན་_ང་ བཅའ་�ིམས་འདི་ ཡང་ན་ གན་འཛིན་ Uོར་འVག་_ང་
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བའི་�ིམས་ དེ་ལས་ hིད་7ས་,་དང་འ�ིལ་ མེད་པ་ཅིན་ བཀོད་ཚོགས་
3ིས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་།  
 

(༡) བཀོད་ཚོཊ་3ིས་ བབ་Hོས་དང་བnན་ བཅའ་�ིམས་འདི་ ཡང་ན་ 
གན་�་ བཀོད་ཚོགས་k་ཕན་ཅིག་ཨིན་པའི་ གན་�་གཞན་,འི་ནང་
གསལ་Hར་བཀོད་ཡོད་པའི་ དག་བཅོས་3ི་ཐབས་ལམ་,་ བyིག་ནི་
དང་།  

 

(༢) གན་�་ ཡང་ན་ བཀོད་ཚོགས་དེ་ཡང་k་ཕན་ཅིག་ཨིན་པའི་ གན་�་
གཞན་,་ལས་ འགལ་མི་ ་བ9ེན་ �ད་འ\ས་དང་ གཞན་<ི་
རིགས་ བ`་ལེན་འབད་ནི།  

 

(S) �ིམས་4ོང་ལས་%ེ་དང་ ག+ང་གི་ལས་%ེ་གཞན་,་ལས་ �ོགས་
རམ་ལེན་ཏེ་ Uོར་འVག་_ང་བའི་  �ིམས་དང་ hིད་7ས་གང་
_ང་ལས་ འགལ་བ་Lོན་འགོག་འབད་ནི། 

 
    

ཆ་འཇགོ་གི་.་[།ོཆ་འཇགོ་གི་.་[།ོཆ་འཇགོ་གི་.་[།ོཆ་འཇགོ་གི་.་[།ོ    
 

28. གན་�་དང་འ�ིལ་ འཆར་གཞི་དང་ གན་འཛིན་ ཞག་8ས་ གནད་དོན་
གཞན་,་གི་]ོར་ ཆ་འཇོག་འབད་ནིའི་ དབང་ཚད་3ི་�ངས་d་,ད་མི་,་ཡང་། 
 

(༡) ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་གིས་ བཅའ་yིག་འབད་དགོ་པའི་ ས་ཁོངས་ནང་
འཁོད ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་3ི་འཆར་གཞི་ཨམ་དང་ བཟོ་བཀོད་ དེ་
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ལས་ ལས་འ|ལ་<ི་གཞི་9ེན་མཁོ་ཆས་དང་ ལས་འ|ལ་<ི་མ\ན་
zེན་,་གི་ �ིམ་བཟོའི་བཟོ་བཀོད་དང་ བཟོ་Wན་འཆར་གཞི་,་དང་། 

 

(༢)  ཤེས་རིག་ག$ག་%ེ་དང་ ཞབས་ཏོག་�ོད་མི་,་ ་ གཞི་གནས་qར་
1ོད་�ོད་ནི་བkིས་ཏེ་ འགན་འཛིན་<ི་མ་གཞི་ག་ཅི་ཨིན་_ང་ ཆ་

འཇོག་འབད་ནི། 
 

29. བཀོད་ཚགོས་3ིས་ འཆར་གཞི་དང་ འགན་འཛིན་ ཞག་8ས་ གནད་དོན་
གཞན་,་ ;་མཚན་ཆ་zེན་ཡོད་མེད་གང་_ང་གི་[ོ་ལས་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ 
ཡང་ན་ ཆ་མེད་གཏང་ཆོག། 

    

�བ་4རོ།�བ་4རོ།�བ་4རོ།�བ་4རོ།    
 

30. བཀོད་ཚོགས་3ིས་ ག+ང་ལས་ .ིན་ནིའི་དོན་ ་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་དང་
འXེལ་བའི་ �ལ་རིགས་ ཡང་ན་ /ངས་འཛིན་གང་_ང་གི་ ལེགས་4ིན་
འ\ས་ ཡངས་ཆག་ ཕབ་ཆག་ ཡང་ན་ �བ་4ོར་གཞན་,་གི་]ོར་ལས་ 
ག+ང་ ་ �ོས་འཆར་cལ་དགོ། དེ་ གས་3ི་�བ་4ོར་<ི་�ངས་d་ ,ད་མི་
,་ཡང་།  

(༡) དjལ་འXེལ་མ\ན་zེན་<ི་ཆ་zེན་དང་། 
    

(༢) �ི་�ལ་མ་k་བ$གས་བཞག་བ�་ཆ་༡༠༠ ,ན་ཚོད་ བ$གས་ནི། 
 

(S) ཁེ་སང་ཡོངས་lོགས་�ིར་ལོག་འབག་ནི་བkིས་ཏེ་ མ་k་བ$གས་

བཞག་གི་ལེགས་4ིན་འ\ས་�ོད་ནི། 
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(༤) ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་<ི་ Yོབ་�ག་དང་ Yོབ་ཚོགས་ ལས་.ེདཔ་དང་ 
དེ་,་གི་བཟའ་ཚང་མ་ཚད་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་དང་འXེལ་བ་ཡོད་
པའི་ མི་ངོ་གཞན་ག་ ་ཨིན་_ང་ འNལ་+གས་ཆོག་ཐམ་དང་ �་
གི་ཆོག་ཐམ་�ོད་ནིའི་དོན་ ་ .་བའི་གནད་1ོད་ བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི།   

 

(༥) Uོར་འVག་_ང་བའི་ hིད་7ས་,་ལས་ ཆ་ཤས་ ཡང་ན་ }ིལ་
པོར་ཡངས་ཆག་གཏང་ནི། 

 

(༦) བཀོད་ཚོགས་3ི་བབ་Hོས་དང་བnན་ �བ་4ོར་གཞན་གང་_ང་ 
.ིན་ནི།  

 
    

ལKེ་ལKེ་ལKེ་ལKེ་    ༤༤༤༤    པ།པ།པ།པ།    
ཤེས་རགི་�ངོ་�རེ་བཤེས་རགི་�ངོ་�རེ་བཤེས་རགི་�ངོ་�རེ་བཤེས་རགི་�ངོ་�རེ་བཟ་ོWན།ཟ་ོWན།ཟ་ོWན།ཟ་ོWན།    

 

ཤེས་རགི་�ངོ་�རེཤེས་རགི་�ངོ་�རེཤེས་རགི་�ངོ་�རེཤེས་རགི་�ངོ་�རེ་་་་གཞི་བ$གས་དང་གཞི་བ$གས་དང་གཞི་བ$གས་དང་གཞི་བ$གས་དང་    གངོ་གངོ་གངོ་གངོ་�ེ��ེེ�ེལ།ལ།ལ།ལ།    
 

31. ག+ང་[ེར་བ%ོམས་རོགས་ཚོང་ལས་ ཡང་ན་ ག+ང་གི་ལས་འ|ལ་ མཉམ་
_བ་ལས་དོན་ [ེར་%ེ་}ིལ་པོར་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་བkིས་ཏེ་ ཐབས་ལམ་
གཞན་,་གི་ཐོག་ གཙོ་བ་ོརང་ !ས་ཚད་ཅན་<ི་ཤེས་རིག་དང་ ཤེས་ཡོན་�ོད་
ནི་ ་ འ�ག་ནང་འཁོད་ Hེ་བ་)ེ་ འ�ག་ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་ ཡང་ན་ 

བཀོད་ཚོགས་3ིས་ 8ས་དང་8ས་d་ �ོས་འདེབས་Hར་ མིང་གནས་གཞན་
གང་_ང་གི་ཐོག་ བཅའ་�ིམས་འདི་དང་འ�ིལ་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་ཅིག་ 
གཞི་བ$གས་འབདཝ་ཨིན། 
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32. ཡངས་ཆག་འཐོབ་མི་གིས་ བཅའ་�ིམས་འདི་ དེ་ལས་ གན་�་དང་འ�ིལ་ 
ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་3ི་གཞི་བ$གས་དང་ བཟོ་Wན་ ཡར་སེང་ བཀོལ་1ོད 
;ན་4ོང་དང་ འཛིན་4ོང་,་འཐབ་དགོ། 

 

33. ལས་འ|ལ་<ི་�་,་ Uོར་འVག་_ང་བའི་ �ིམས་ དེ་ལས་ hིད་7ས་,་
དང་འ�ིལ་འབད་དགོཔ་དང་ ག+ང་གི་ མཐའ་འཁོར་<ི་hིད་7ས་,་ ་
གནས་དགོ། 

 

34. མཁོ་ཕན་ དེ་ལས་ འ�ལ་རིག་དང་འXེལ་བའི་;་མཚན་,་ ་བ9ེན་ �ལ་
1ིའི་འ�ོ་ གས་དང་ གནས་ཚད་,འི་Mེས་d་འVག་དགོ་པའི་ ལས་འ|ལ་<ི་
གཞི་9ེན་མཁོ་ཆས་དང་ ལས་འ|ལ་<ི་མ\ན་zེན་,་ནང་མ་གཏོགས་ ལས་

འ|ལ་<ི་གཞི་9ེན་མཁོ་ཆས་དང་ ལས་འ|ལ་<ི་མ\ན་zེན་,་ �ིམས་དང་
hིད་7ས་ གན་�་,་དང་འ�ིལ་ བཟོ་Wན་དང་ བཀོལ་1ོད་ ;ན་4ོང་ 
འཛིན་4ོང་,་འཐབ་དགོ།  

    

ས་ཁངོས་ངསོ་འཛནི།ས་ཁངོས་ངསོ་འཛནི།ས་ཁངོས་ངསོ་འཛནི།ས་ཁངོས་ངསོ་འཛནི།        
 

35. ས་ཁོངས་3ི་བདག་དབང་འདི་ ག+ང་དང་གཅིག་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

36. ས་ཁོངས་ངོས་འཛིན་ ཡང་ན་ �་བ4ེད་3ི་དགོས་དོན་,་གི་དོན་ ་ ཡང་ན་ 
ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་དང་འXེལ་བ་ཡོད་པའི་ དགོས་དོན་གཞན་གང་_ང་གི་དོན་
 ་ �ིམས་དང་འ�ིལ་ ས་ཆ་བ`་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ ་ འགན་wར་འདི་ 
ག+ང་ ་ཕོགཔ་ཨིན། 



 འ�ག་གི་ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།                        19 

 

 

37. �ིམས་འ8ན་ ཡང་ན་ དབང་འཛིན་གཞན་གང་_ང་གིས་ བཅའ་�ིམས་འདི་
དང་བnན་ ཡང་ན་ བཅའ་�ིམས་དེའི་ནང་གསལ་Hར་<ི་ དབང་ཚད་གང་
_ང་གི་Mེས་d་བTང་/ེ་ ངོས་ལེན་འབད་ཚར་བ་ ཡང་ན་ འབད་ནིའི་དང་
ལེན་གང་_ང་]ོར་ ]བས་བབ་བཀག་%ོམ་འ.ིན་ནི་མེད།  

 

38. ག+ང་གིས་ སའི་བཅའ་�ིམས་དང་འ�ིལ་ ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་ ་ས་ཁོངས་དེ་ 
qར་1ོད་ཁར་གཏང་ཆོག།  

 

ཡངས་ཆག་འཐབོ་མ།ིཡངས་ཆག་འཐབོ་མ།ིཡངས་ཆག་འཐབོ་མ།ིཡངས་ཆག་འཐབོ་མ།ི        
    

39. ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་འདི་ �ིམས་ དེ་ལས་ hིད་7ས་,་དང་འ�ིལ་ �ངས་
གསལ་དང་ =ང་vོམས་3ི་རིམ་པ་ཅིག་གི་ཐོག་ གདམ་འ\་འབད་དགོ། 

 

40. ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་འདི་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་གཞི་བ$གས་དང་ བཟོ་Wན་ 
ཡར་འཕེལ་ བཀོལ་1ོད་ ;ན་4ོང་དང་ འཛིན་4ོང་འཐབ་ནི་ཁོ་ནའི་དོན་ ་ 
�ིམས་,འི་ནང་གསལ་Hར་ ཚད་{ན་ལས་འཛིན་ཅིག་ ་བ�ར་བ་འབད་དག།ོ 

    

41. ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་གིས་ བཀོད་ཚོགས་3ི་1ིར་བཏང་H་9ོག་དང་ དམ་འཛིན་
Hར་ འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་།   

 

(༡) ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་གཞི་བ$གས་དང་ བཟོ་Wན་ ཡར་འཕེལ་ 
བཀོལ་1ོད་ ;ན་4ོང་དང་ འཛིན་4ོང་འཐབ་ནི་དང་།  
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(༢)  གན་�འི་ནང་གསལ་Hར་<ི་ ཐོབ་དབང་དང་ འགན་wར་,་འབག་
ནི།  

 

(S) ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་3ི་བཟོ་Wན་ བཀོལ་1ོད་ ;ན་4ོང་དང་ འཛིན་
4ོང་གི་དགོས་དོན་ ་ fོ་གཏད་དང་ མིང་གཏམ་ཅན་ !ས་ཚད་
ཡོད་པའི་ཤེས་རིག་�ེལ་ཁང་དང་ ཞབས་ཏོག་�ོད་མི་ དེ་ལས་ མི་
ངོ་གཞན་,་ལས་ རིན་བ`ར་ལེན་ཏེ་ གདམ་འ\་འབད་ཞིནམ་
ལས་ འགན་འཛིན་བཟོ་ནི།  

 

(༤) �ིམས་དང་hིད་7ས་ དེ་ལས་ གན་�་དང་འ�ིལ་ �ལ་ཁབ་�ི་
ནང་གཉིས་ ་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་ ཡར་འཕེལ་གཏང་ནི།  

 

(༥) བཀོད་ཚོགས་3ིས་ བ4ར་ཞིབ་3ི་དོན་ ་ ལས་འ|ལ་<ི་གཞི་9ེན་
མཁོ་ཆས་དང་ ལས་འ|ལ་<ི་མ\ན་zེན་,་གི་ བཟོ་Wན་འཆར་
གཞི་དང་ �ིམ་བཟོའི་བཟོ་བཀོད་,་ y་yིག་འབད་ནི། 

 

(༦) བཀོད་ཚོགས་ ་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་དང་འXེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་,་
 ་ �བ་4ོར་གང་_ང་ .ིན་ནི་ ཡང་ན་ གཤོལ་བཞག་འབད་ནི་ 
མཚམས་འཇོག་འབད་ནི་,འི་ �ོས་འདེབས་cལ་ནི་མ་ཚད་  �བ་
4ོར་ཁ་]ོང་ ཡང་ན་ གསརཔ་གི་]ོར་ �ོས་འདེབས་འབད་ནི། 
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(༧) ལོགས་d་)ེ་ཁ་འཆམས་/ེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ ལས་འ|ལ་<ི་གཞི་
9ེན་མཁོ་ཆས་དང་ ལས་འ|ལ་<ི་མ\ན་zེན་1ོད་མི་,་ལས་ 1ོད་
འ\ས་བ`་ལེན་འབད་ནི། 

 

(༨) གན་�འི་ནང་ བཀོད་ཡོད་པ་བཞིན་ ཡང་ན་ བཀོད་ཚོགས་3ིས་ 
རང་ ་�ོད་པ་ ཡང་ན་ བཀོད་�་.ིན་ཡོད་མི་Hར་ .་[ོ་ ཡང་ན་ 
ལས་&་ གནད་དོན་གཞན་,་བuབ་ནི།  

 
 

42. ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་གིས་ གན་�འི་8ས་ཚོད་ཡོལ་བ་ ཡང་ན་ གན་�་ཆ་མེད་
3ི་�ལ་ལས་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་དེ་ ག+ང་ ་ kིས་�ོད་དགོ།  

 

ངསོ་འཛནི་Jབ་པའ་ིདབང་འཛནི་<་ིས་གནས།ངསོ་འཛནི་Jབ་པའ་ིདབང་འཛནི་<་ིས་གནས།ངསོ་འཛནི་Jབ་པའ་ིདབང་འཛནི་<་ིས་གནས།ངསོ་འཛནི་Jབ་པའ་ིདབང་འཛནི་<་ིས་གནས།    
 

43. ངོས་འཛིན་Jབ་པའི་དབང་འཛིན་<ི་ས་གནས་དེ་ ག+ང་གིས་ འ�ག་གཞི་9ེན་
ཚད་འཛིན་ ་ q་ཁར་གཏང་དགོ། 

 

44. ངོས་འཛིན་Jབ་པའི་དབང་འཛིན་<ི་ས་གནས་དེ་ བཅའ་�ིམས་འདི་དང་ གན་
�འི་གནང་གསལ་Hར་ བཀོད་ཡོད་པའི་ དགོས་དོན་,འི་དོན་ ་ བཟོ་Wན་
འབད་དེ་ 1ོད་དགོ།  

    
 



 འ�ག་གི་ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ།                        22 

 

ལKེ་ལKེ་ལKེ་ལKེ་    ༥༥༥༥    པ།པ།པ།པ།    
ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་དང་ཞབས་ཏགོ་�དོ་མ།ིཤེས་ཡོན་Hེ་བ་དང་ཞབས་ཏགོ་�དོ་མ།ིཤེས་ཡོན་Hེ་བ་དང་ཞབས་ཏགོ་�དོ་མ།ིཤེས་ཡོན་Hེ་བ་དང་ཞབས་ཏགོ་�དོ་མ།ི    

 

ཤེས་རགི་ག$ག་%་ེདང་ཤེས་རགི་ག$ག་%་ེདང་ཤེས་རགི་ག$ག་%་ེདང་ཤེས་རགི་ག$ག་%་ེདང་    ཤེས་ཡནོ་Hེ་བ།ཤེས་ཡནོ་Hེ་བ།ཤེས་ཡནོ་Hེ་བ།ཤེས་ཡནོ་Hེ་བ།    
45. ཡངས་ཆག་འཐོབ་མི་གིས་ གཞི་བ$གས་དང་ ཆ་འཇོག་ ཐོ་བཀོད་ ཆོག་ཐམ་

<ི་]ོར་ མཚམས་འཛིན་འབད་བའི་ �ིམས་ ཡང་ན་ hིད་7ས་གང་_ང་
ལས་ མ་འགལ་བའི་ཤེས་རིག་ག$ག་%ེ་,་དང་zངམ་གཅིག་ ལས་འ|ལ་<ི་
གཞི་9ེན་མཁོ་ཆས་དང་ མ\ན་zེན་,་ qར་1ོད་བཏང་བའ་ི གན་འཛིན་བཟོ་
དགོ།  

 

46. �ིམས་ཐོག་ ཆེད་8་བཀོད་པའི་ �མ་གཞག་དང་ འXི་ཤོག་Hར་ ཐོ་བཀོད་
དང་ཆོག་ཐམ་ དེ་ལས་ གནང་བ་གཞན་,འི་དོན་ ་ དབང་�ས་{ན་པའི་
དབང་འཛིན་ ་ ལས་%ེ་གཙོ་ཅན་བ;ད་དེ་ ཆེད་8་བཀོད་པའི་ཡིག་ཆ་དང་ 
བo་དོན་,་ག་ར་�གས་ཏེ་ ཤེས་རིག་�ེལ་ཁང་,་གིས་+་ཡིག་བ$གས་དགོ། 

 

47. དབང་�ས་{ན་པའི་དབང་འཛིན་<ིས་ རང་ ་ངེས་ཤེས་འ=ོངས་,གས་ཞིནམ་
ལས་ འོས་འཚམས་{ན་པའི་8ས་ཚོད་ནང་འཁོད་ ཤེས་རིག་ག$ག་%ེ་,་ ་ 
གཞི་བ$གས་དང་ ཆ་འཇོག་ ཐོ་བཀོད་ ཆོག་ཐམ་ གནང་བ་གཞན་,་�ོལ་
ནི་ ཡང་ན་ དབང་འཛིན་དེ་གིས་ བཀག་ཆ་ཡོད་པའི་]ོར་ བo་འ�ིན་.ིན་
དགོ། 
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48. དབང་�ས་{ན་པའི་དབང་འཛིན་<ིས་ ཡོངས་�གས་ཅན་<ི་ ཤེས་རིག་ག$ག་
%ེ་ ཡང་ན་ Yོབ་ཚོན་,་གི་དོན་ ་  �ར་མ<ོགས་གནད་1ོད་ གསར་
བkམ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

 

ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་ག་ིYོབ་རགི་གི་དལ་དབང་དང་ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་ག་ིYོབ་རགི་གི་དལ་དབང་དང་ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་ག་ིYོབ་རགི་གི་དལ་དབང་དང་ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་ག་ིYོབ་རགི་གི་དལ་དབང་དང་        རང་4ངོ་།རང་4ངོ་།རང་4ངོ་།རང་4ངོ་།    
 

49. གཞི་བ$གས་དང་ ཆ་འཇོག་ ཐོ་བཀོད་ ཆོག་ཐམ་<ི་]ོར་ མཚམས་འཛིན་
འབད་བའི་�ིམས་ ཡང་ན་  hིད་7ས་,་ zངམ་གཅིག་ལས་མ་འགལ་
བར་ ག+ང་དང་ བཀོད་ཚོགས་ ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་གིས་ k་ག+ང་གི་རང་
དབང་བkསི་ཏེ་ ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་,་གི་Yོབ་རིག་གི་དལ་དབང་དང་  རང་4ོང་
ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ།  

 
 

50. གོང་འཁོད་3ི་1ིར་བཏང་ དོན་ཚན་ ་མ་Hོས་པར་ བཅའ་�ིམས་འདི་དང་ 
�ིམས་ hིད་7ས་ གན་�་,་ལས་ མ་འགལ་བར་ ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་དང་ 
ཞབས་ཏོག་�ོད་མི་,་གིས་ ཐོགས་མེད་3ི་[ོ་ལས་ འབད་ཆོགཔ་འདི་  
 

 

(༡) རང་སོའི་འགོ་�ིདཔ་ ཡང་ན་ Yོབ་ཚོགས་ ལས་.ེདཔ་,་ གསར་
འ\་དང་ བ�མ་བ$གས་ གོ་གནས་ཡར་སེང་ དེ་ལས་ Uོང་
བoར་.ིན་ཏེ་ དjལ་ཕོགས་�ོད་ཆོག་ནི་དང་།  

 

(༢) Yོབ་�ག་,་ལས་ q་ཡོན་ལེན་ནི་དང་ ག+ང་དང་[ེར་<ི་ཐོན་
wངས་,་ལས་ མ་དjལ་,་འཚོལ་ཏེ་ རང་གི་འཆར་དjལ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཆོག་ནི།  
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(S) Yོབ་རིག་ཆོས་ཚན་གང་_ང་ /ོན་ཆོག་ནི།  
 

(༤) ཞིབ་འཚོལ་ དེ་ལས་ Yོབ་རིག་དང་འXེལ་བའི་�་,་བuབ་ཆོག་ནི། 
 

(༥) Yོབ་�ག་གི་མ\ན་ཚོགས་,་ གཞི་བ$གས་འབད་ཆོག་ནི། 
 

 

51. བཅའ་�ིམས་འདིའི་ནང་གསལ་Hར་ �ོད་ཡོད་པའི་ དལ་དབང་དང་ རང་
4ོང་གང་_ང་གིས་ .ིན་ཆོག་པའི་ �བ་4ོར་གཞན་ ཡང་ན་ �ིམས་3ི་ནང་
གསལ་Hར་ ཆེད་8་བཀོད་ཡོད་པའི་  དལ་དབང་གཞན་ག་ཅི་ ་ཡང་ 
བཀག་འཛིན་འབད་ནི་མེད། 
 

 

ཆསོ་3་ིཁངོས་d་གཏགོས་པའ་ིཤེས་ཡོན་H་ེབ།ཆསོ་3་ིཁངོས་d་གཏགོས་པའ་ིཤེས་ཡོན་H་ེབ།ཆསོ་3་ིཁངོས་d་གཏགོས་པའ་ིཤེས་ཡོན་H་ེབ།ཆསོ་3་ིཁངོས་d་གཏགོས་པའ་ིཤེས་ཡོན་H་ེབ།    
52. ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་<ིས་ གཞི་བ$གས་འབད་བ>ག་ཆོག་མི་ཡང་། 

 

(༡)  ཆོས་3ི་ཁོངས་d་གཏོགས་པའི་ ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་,་གིས་ ཆོས་དང་
འXེལ་བ་མེད་པའི་ Yོབ་རིག་ཆོས་ཚན་,་ /ོན་པ་ཅིན་ ཤེས་ཡོན་
Hེ་བ་དེ་,་གིས་ ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་གཞན་,་དང་ འ=་མཉམ་<ི་གནས་
ཚིག་དང་ དགོས་མཁོ་,་ལས་མ་འགལ་བར་ ཆོས་ཚན་/ོན་མི། 

    

(༢) འ�ག་གི་k་�ིམས་ཆེན་མོའི་ནང་གསལ་Hར་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་
པའི་ སངས་�ས་3ི་ཆོས་3ི་ཁོངས་d་གཏོགས་པའི་ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་,་
གིས་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་ནང་འཁོད་ སངས་�ས་3་ིཆོས་3ི་]ོར་ 
ཆོས་ཚན་,་/ོན་མི།  
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!ས་ཚད་ངོ!ས་ཚད་ངོ!ས་ཚད་ངོ!ས་ཚད་ངོས་ལནེ།ས་ལནེ།ས་ལནེ།ས་ལནེ།    
    

53. ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་,་གིས་ ཤེས་རིག་དང་ ཤེས་ཡོན་<ི་མཐོ་བའི་!ས་ཚད་ ;ན་
4ོང་འཐབ་དགོཔ་མ་ཚད་ Uོར་འVག་_ང་བའི་�ིམས་ དེ་ལས་ hིད་7ས་,་
དང་འ�ིལ་ Yོབ་རིག་གི་ཆོས་ཚན་ག་ར་,ད་པའི་ �ི་ནང་གཉིས་3ི་དོན་~ིན་
ཅན་<ི་!ས་ཚད་ངོས་ལེན་ལམ་ གས་ གསར་བkམ་འབད་དེ་ ;ན་4ོང་
འཐབ་དགོ། 

    

ཞབས་ཏགོ་�དོ་མ།ིཞབས་ཏགོ་�དོ་མ།ིཞབས་ཏགོ་�དོ་མ།ིཞབས་ཏགོ་�དོ་མ།ི    
 

54. ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་གིས་ བཀོད་ཚོགས་3ིས་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་ འXི་
ཤོག་དང་ གནས་ཚིག་Hར་ ཞབས་ཏོག་�ོད་མི་,་དང་གཅིག་ཁར་ གན་�་,་
བཟོ་དགོ། 

 

55. ཞབས་ཏོག་�ོད་མི་ག་ར་གིས་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་ནང་འཁོད་ �་འགོ་མ་
བ$གས་པའི་ཧེ་མ་ Uོར་འVག་_ང་བའི་ གནང་བ་,་ལེན་དགོ། 

 

56. ཞབས་ཏོག་�ོད་མི་,་གིས་ 8ས་ནམ་རང་ཨིན་_ང་ !ས་ཚད་མཐོ་བའི་ཞབས་
ཏོག་ ;ན་4ོང་འཐབ་ཡོདཔ་ ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་གིས་ ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། 
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ལKེ་ལKེ་ལKེ་ལKེ་    ༦༦༦༦    པ།པ།པ།པ།    
མ་དjལ་དང་མ་དjལ་དང་མ་དjལ་དང་མ་དjལ་དང་    kསི་�་kསི་�་kསི་�་kསི་�་    kསི་ཞབི།kསི་ཞབི།kསི་ཞབི།kསི་ཞབི།    

    

མ་དjལ།མ་དjལ།མ་དjལ།མ་དjལ།    
 

57. བཀོད་ཚོགས་3ི་ལས་དོན་,འི་དོན་ ་ ཟད་འ�ོ་,།   
(༡) བཀོད་ཚོགས་ ་ ཡངས་ཆག་གི་བ`་fང་དང་ དེ་,་zངམ་གཅིག་ 

གིས་མ་ཚད་པར་ བཅའ་�ིམས་འདིའི་ནང་གསལ་Hར་ རང་གི་ .་
[ོ་,་བuབས་མི་ ་བ9ེན་ ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་དང་ ཤེས་རིག་�ོང་
�ེར་དང་ འXེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་གཞན་གང་ཞིག་ལས་ ཐོབ་པའི་
q་ཡོན་དང་ བ`་fང་ q་གི་རིགས་གཞན་,་ལས་ གཏང་དགོཔ་
དང་།   

 

(༢) བཀོད་ཚོགས་ ་ རང་གི་ལས་དོན་,་གི་དོན་ ་ རང་གི་ ཟད་འ�ོ་
ལངམ་)ེ་བཟོ་མ་,གས་,ན་ ག+ང་ལས་ གནས་]བས་3ི་འཆར་
དjལ་�བ་4ོར་ལས་ གཏང་དག།ོ 

 

kསི་�་དང་kསི་ཞིབ།kསི་�་དང་kསི་ཞིབ།kསི་�་དང་kསི་ཞིབ།kསི་�་དང་kསི་ཞིབ།    
 

58. བཀོད་ཚོགས་དང་ ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་ ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་དང་ ཞབས་ཏོག་�ོད་
མི་,་གི་ kིས་�་གི་རིགས་ �ིམས་3ི་ནང་གསལ་Hར ཆེད་8་བཀོད་པའི་ 
�མ་གཞག་དང་ འXི་ཤོག་Hར་ �་yིག་དང་ ;ན་4ོང་ དེ་ལས་ kིས་ཞིབ་
འབད་དགོ།  
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vན་+།vན་+།vན་+།vན་+།    
 

59. བཀོད་ཚོགས་3ིས་ kིས་ལོ་རེ་མVག་བ`ཝ་ད་ ་ ཧེ་མམ་གི་kིས་ལོའི་ནང་
འཁོད་ རང་གི་ལས་དོན་,་དང་   �ལ་མམ་གི་kིས་ལོའི་ནང་འཁོད་ 
རང་གིས་ འབད་ནི་ཨིན་པའི་ལས་དོན་,་ ཡོངས་lོགས་ འཛོལ་བ་མེད་པར་ 
ཁ་གསལ་,ད་པའི་ ལོ་བ/ར་vན་+་ཅིག་ ཆེད་8་བཀོད་པའི་�མ་གཞག་དང་ 
8ས་ཚོད་ནང་འཁོད་  y་yིག་འབད་ད ེ eན་�ས་ག+ང་ཚོགས་ ་ 
cལ་དགོ། 

 

60. ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་གིས་ བཀོད་ཚོགས་3ི་ ཞིབ་eག་གི་དོན་ ་  འདས་པའི་
B་ངོ་གdམ་<ི་ནང་འཁོད་  རང་གི་ལས་དོན་,་མ་ཚད་  ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་
དང་ ཞབས་ཏོག་�ོད་མི་,་གི་ ལས་དོན་,་ དེ་ལས་ �ལ་མམ་<ི་B་ངོ་
གdམ་<ི་ནང་འཁོད་ འབད་ནི་ཨིན་པའི་ལས་དོན་,་ འཛོལ་བ་མེད་པར་ 
ཡོངས་lོགས་ཁ་གསལ་,ད་པའི་ B་ངོ་གdམ་<ི་vན་+་,་ iང་ཆེན་ཡིག་
ཚང་ ་ cལ་དགོ། 

 
    

ལKེ་ལKེ་ལKེ་ལKེ་    ༧༧༧༧    པ།པ།པ།པ།    
འཁནོ་པ་འ8མ་འ�གིས།འཁནོ་པ་འ8མ་འ�གིས།འཁནོ་པ་འ8མ་འ�གིས།འཁནོ་པ་འ8མ་འ�གིས།    

 

འཁནོ་པ་འ8མ་འ�གིས།འཁནོ་པ་འ8མ་འ�གིས།འཁནོ་པ་འ8མ་འ�གིས།འཁནོ་པ་འ8མ་འ�གིས།    
 

61. བཀོད་ཚོགས་དང་ ཡངས་ཆག་ཐོབ་མིའི་བར་ན་ གནས་ གས་ག་ཅི་བTམ་
ཅིག་གི་]ོར་ལས་ཨིན་_ང་ kོད་�ོགས་ ཡང་ན་ ཁ་མ་འཆམས་པ་ �ོགས་
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འཛིང་གང་_ང་ དང་པ་རང་ གན་�་དང་འ�ིལ་ མཛའ་མ\ན་<ི་[ོ་ལས་ 
མ\ན་འ�ིགས་བཟོ་ནི་ ་ བkོན་�གས་བ4ེད་དགོ། 

 

62. མ\ན་འ�ིགས་3ི་[ོ་ལས་ བསལ་མ་,གས་པའི་ kོད་�ོགས་ག་ཅི་རང་ཨིན་
_ང་ གན་�་དང་འ�ིལ་ མཐའ་མVག་ ་ ནང་འ�ིགས་འཆམ་ཁ་གི་ཐོག་  
ཐག་གཅད་དགོ། 

 

63. ནང་འ�ིགས་འཆམ་ཁའི་�ོས་ཆོད་འདི་ འ�ག་གི་�ིམས་འ8ན་,་གིས་ �ོས་
ཆོད་དང་འ�ིལ་ ཉེས་ཆད་ཕོག་མི་k་ཕན་<ི་;་དངོས་3ི་ཐོག་ དང་ལནེ་འཐབ་
དགོ།  

 

ལKེ་ལKེ་ལKེ་ལKེ་    ༨༨༨༨    པ།པ།པ།པ།    
&་ཚགོས།&་ཚགོས།&་ཚགོས།&་ཚགོས།    

    

བཀདོ་ཚགོས་བཀདོ་ཚགོས་བཀདོ་ཚགོས་བཀདོ་ཚགོས་ ་ ་ ་ ་    བཅའ་ཡགི་བkམ་ནའི་ིདབང་ཚད།བཅའ་ཡགི་བkམ་ནའི་ིདབང་ཚད།བཅའ་ཡགི་བkམ་ནའི་ིདབང་ཚད།བཅའ་ཡགི་བkམ་ནའི་ིདབང་ཚད།        
 

64. བཀོད་ཚོགས་3ིས་ བཅའ་�ིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་,་ བuབ་ནིའི་དོན་ ་ 
བཅའ་�ིམས་འདི་དང་ མ\ན་པའི་ བཅའ་ཡིག་,་ བkམ་ཆོག། 

 

65. eག་པར་8་ གོང་འཁོད་3ི་1ིར་བཏང་དབང་ཚད་,་ ་ གནོད་ཉེན་མེདཔ་)ེ་ 
དེ་ གས་3ི་བཅའ་ཡིག་,་གི་ནང་,ད་དགོ་པའི་གནད་དོན་,་ཡང་། 
 

(༡) ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་,་ ་གནང་བ་�ོད་ནི་ ཡང་ན། 
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(༢) ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་གོང་འཕེལ་དམ་འཛིན། 
 

(S)  ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་འཛིན་4ོང།  
 

(༤)  �ོང་�ེར་གི་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འ=ེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ ་ .་བའི་
གནད་1ོད་3ི་བཅའ་ཡིག། 

 

(༥)  iང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ ལས་.ེདཔ་,འི་ དjལ་ཕོགས་དང་ གནས་
xན་ yིགས་�ིམས་ ལས་གཡོག་3ི་ཆ་zེན་གཞན་,།  

 

(༦)  བཅའ་ཡིག་བkམ་དགོ་པའི་གནད་དོན་གཞན་གང་_ང་། 
 

 

66. བཀོད་ཚོགས་3ིས་ བཅའ་�ིམས་འདི་དང་འ�ིལ་ཏེ་ ཚོགས་�ན་བ�ར་མིའི་
�ལ་ ་ཡོད་པའི་འ\ས་མི་�ེད་མང་ཐོག་ལས་ རང་གི་.་བའི་གནད་1ོད་3ི་
བཅའ་ཡིག་བkམ་དགོ། 
 

 

གན་�་ལས་འགལ་བ།གན་�་ལས་འགལ་བ།གན་�་ལས་འགལ་བ།གན་�་ལས་འགལ་བ།    
 

67. ག+ང་གིས་ གན་�་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ བཀོད་ཚོགས་3ིས་ གན་�་འདི་དང་
འ�ིལ་ ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་ ་ �ད་འ\ས་�ོད་ནི་ཨིན།  

 

68. ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་གིས་ གན་�་ལས་འགལ་ཤོར་འ7ང་པ་ཅིན་  བཀོད་
ཚོགས་3ིས་ གན་�་ཆ་མེད་དང་འXེལ་བའི་�ད་འ\ས་�ོད་ནིའི་འགན་དབང་
ཡོད།  
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kདོ་བཤརེ་ལས་བཀག་ཆ།kདོ་བཤརེ་ལས་བཀག་ཆ།kདོ་བཤརེ་ལས་བཀག་ཆ།kདོ་བཤརེ་ལས་བཀག་ཆ།    
69. eག་བསམ་�མ་དག་གི་[ོ་ལས་ ཡང་ན་ བཅའ་�ིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་

,འི་Mེས་d་འVག་ནི་ ་ ཆེད་8་དམིགས་ཏེ་ བཀོད་ཚོཊགས་3་ིའ\ས་མིའམ་ 
ལས་.ེདཔ་ ཡང་ན་ དེའི་ཁ་\ག་ལས་ངོ་ཚབ་འབད་བའི་མི་ངོ་གང་_ང་ ་ 
རང་སོའི་ག+ང་འXེལ་<ི་འགན་wར་,་ འཐབ་མི་ ་བ9ེན་ �ིམས་འ8ན་.་
རིམ་ ཡང་ན་ kོད་བཤེར་གང་_ང་ བ$ཊ་མི་ཆོག་_ང་ མི་ངོ་དེ་,་གིས་ 
འཐབ་པའི་ངན་eད་3ི་.་1ོད་,་ ་ kོད་བཤེར་ལས་བཀག་ཆ་མེད།  

    

གན་�་གན་�་གན་�་གན་�་བ�ར་བཅོསབ�ར་བཅོསབ�ར་བཅོསབ�ར་བཅོས།།།།    
    

70. བཀོད་ཚོགས་3ིས་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་3ི་དགོངས་དོན་དང་ དམིགས་དོན་,་ 
uབ་ཐབས་ ་ རང་དང་ ཡངས་ཆག་ཐོབ་མིའི་བར་ན་ མོས་མ\ན་<ི་ཁ་
འཆམ་ཐོག་ གན་�་ ་ བ�ར་བཅོས་,་ འབད་ཆོག།        
    

འ�ི་&ནོ།འ�ི་&ནོ།འ�ི་&ནོ།འ�ི་&ནོ།        
 

71. ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་འ\ས་མི་ ཡོངས་བ%ོམས་ལས་ གdམ་དs་གཅིག་གིས་ 
�ོས་དོན་cལ་བ་ཅིན་ བཅའ་�ིམས་འདི་ ་ ཁ་]ོང་ �ད་པར་ ཡང་ན་ ཆ་
མེད་བཅས་3ི་ཐོག་ལས་ འ�ི་&ོན་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་
�ེད་མང་ཐོག་ལས་ ཡང་ན་ 1ི་ཚོགས་eན་བ+གས་]བས་ ་ཨིན་པ་ཅིན་ 
ཚོགས་�ན་�ར་མིའི་�ལ་ ་ཡོད་པའི་ འ\ས་མི་ཡོངས་བ%ོམས་3ི་ གdམ་
དs་གཉིས་ལས་ མ་�ང་བའི་ཚོགས་�ན་ཐོག་ལས་མཛད་དགོ།  
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ཚགི་དནོ་<་ིདབང་ཚད།ཚགི་དནོ་<་ིདབང་ཚད།ཚགི་དནོ་<་ིདབང་ཚད།ཚགི་དནོ་<་ིདབང་ཚད།    
 

72. བཅའ་�ིམས་འདི་གི་ lོང་ཁ་དང་ ད.ིན་]ད་3ི་བར་ན་ གོ་དོན་མ་འ=ཝ་རེ་
འཐོན་ཚེ་ lོང་ཁའི་ཚིག་དོན་ ་ཆ་གནས་བTང་དགོ། 
 

 

ངསེ་ཚགི།ངསེ་ཚགི།ངསེ་ཚགི།ངསེ་ཚགི།    
 

73. བཅའ་�ིམས་འདིའི་ནང་ ]བས་ཐོབ་3ི་མཁོ་གལ་དང་བnན་དགོཔ་འ7ང་ན་མ་
གཏོགས་ གཤམ་གསལ་<ི་དོན་འ�ེལ་<ི་གོ་བ་ལེན་ནི་འདི་ཡང་། 
 

(༡)  “Yབོ་རགི་ཆསོ་ཚན་Yབོ་རགི་ཆསོ་ཚན་Yབོ་རགི་ཆསོ་ཚན་Yབོ་རགི་ཆསོ་ཚན་” ” ” ” ཟེར་མི་འདི་ ལག་�ེར་ ཡང་ན་ ག$ག་
ལག་ཤེས་ཚད་ ག$ག་ལག་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་ལག་�ེར་,་ �ོད་ནི་
ཨིན་_ང་མེན་_ང་  Yོབ་རིག་ ཡང་ན་ ལག་གཡོག་གི་k་ག+ང་ 
ཡང་ན་ ཆོས་ཚན་ དེ་ལས་ ཆོས་ཚན་དང་ Uོང་བoར་ ཤེས་རིག་
གཞན་དང་ Uོང་ཚན་ ་ གཞི་བཞག་པའི་ཤེས་ཡོན་ག་ར་ ་གོ།  

 

(༢)  “བཅའ་�ིམས་བཅའ་�ིམས་བཅའ་�ིམས་བཅའ་�ིམས་” ” ” ” ཟེར་མི་འདི་ འ�ག་གི་ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་བཅའ་
�ིམས་༢༠༡༢ ཅན་མ་ ་གོ། 

 

(S)  ““““གན་�་གན་�་གན་�་གན་�་”””” ཟེར་མི་འདི་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་3ི་གཞི་བ$གས་ བཟོ་
Wན་ ཡར་འཕེལ་ བཀོལ་1ོད་ འཛིན་4ོང་དང་ ;ན་4ོང་འཐབ་
ནིའི་ ཡངས་ཆག་གི་གན་�་ ་གོ།  
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(༤)  ““““ངོས་འཛནི་Jབ་པའ་ིདབང་འཛནི་<ི་ས་གནས་ངོས་འཛནི་Jབ་པའ་ིདབང་འཛནི་<ི་ས་གནས་ངོས་འཛནི་Jབ་པའ་ིདབང་འཛནི་<ི་ས་གནས་ངོས་འཛནི་Jབ་པའ་ིདབང་འཛནི་<ི་ས་གནས་” ” ” ” ཟེར་མི་འདི་ 
འ�ག་གཞི་9ེན་ཚད་འཛིན་ ་ .ིན་ནིའི་དོན་ ་ ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་
གིས་ ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་བཏང་/ེ་ ག+ང་ ་ ལོག་/ེ་kིས་�ོད་
ནི་ཨིནམ་)ེ་ གན་�འི་ནང་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ ཤེས་རིག་
�ོང་�ེར་ནང་འཁོད་3ི་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༥༠  ་གོ། 

 

(༥)  ““““བཀདོ་ཚགོས་བཀདོ་ཚགོས་བཀདོ་ཚགོས་བཀདོ་ཚགོས་” ” ” ” ཟེར་མི་འདི་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་3ི་བཀོད་ཚོགས་
 ་གོ། 

 
 

(༦)  ““““eན་�ས་ག+ང་ཚགོས་eན་�ས་ག+ང་ཚགོས་eན་�ས་ག+ང་ཚགོས་eན་�ས་ག+ང་ཚགོས་”””” ཟེར་མི་འདི་ འ�ག་ག+ང་གི་ eན་

�ས་ག+ང་ཚོགས་ ་གོ། 
 

(༧)  ““““བཀདོ་�བ་འག་ོདཔནོ་གཙ་ོའཛིན་བཀདོ་�བ་འག་ོདཔནོ་གཙ་ོའཛིན་བཀདོ་�བ་འག་ོདཔནོ་གཙ་ོའཛིན་བཀདོ་�བ་འག་ོདཔནོ་གཙ་ོའཛིན་””””ཟེར་མི་འདི་ ཡིག་ཚང་གི་
བཀོད་�བ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ ་གོ། 

 

(༨)  ““““ཤེས་རིག་�ངོ་�རེཤེས་རིག་�ངོ་�རེཤེས་རིག་�ངོ་�རེཤེས་རིག་�ངོ་�རེ”””” ཟེར་མི་འདི་ འ�ག་ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་ ་
གོ། དེ་ཡང་ འ�ག་�ལ་བ;ད་�ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ གཙོ་བོ་རང་ 
ཤེས་རིག་དང་ ཤེས་ཡོན་<ི་དོན་ ་ སོ་སོ་)ེ་བཏོན་ཡོད་པའི་ ས་
གནས་ཅིག་ཨིན།  

 

(༩)  ““““དབང་�ས་{ན་པའི་དབང་འཛནི་དབང་�ས་{ན་པའི་དབང་འཛནི་དབང་�ས་{ན་པའི་དབང་འཛནི་དབང་�ས་{ན་པའི་དབང་འཛནི་”””” ཟེར་མི་དེ་ ཤེས་རིག་�ོང་
�ེར་དང་འXེལ་བའི་ གནང་བ་,་�ོད་ནི་  ཡང་ན་ .ིན་ནིའི་
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དབང་ཚད་དང་ ཁག་འགན་,་ཡོད་པའི་ ག+ང་གི་ལས་wངས་སམ་ 
ལས་%ེ་གང་_ང་  ཡང་ན་ ས་གནས་སམ་ �ིམས་མ\ན་དབང་
འཛིན་གང་_ང་ ཡང་ན་ k་�ིམས་ཅན་<ི་ཡིག་ཚང་,་ ཡང་ན་ 

�ིམས་སམ་  hིད་7ས་3ི་ནང་གསལ་Hར་ བཀོད་yིག་གམ་ 
གཞི་བ$གས་འབད་མི་ ཡང་ན་ ག+ང་གི་བདག་4ོང་དམ་འཛིན་ ་
,ད་པའི་ དབང་འཛིན་གཞན་གང་_ང་ ་གོ།  

 

(༡༠)  ““““ཡངས་ཆག་གི་འ\སཡངས་ཆག་གི་འ\སཡངས་ཆག་གི་འ\སཡངས་ཆག་གི་འ\ས”””” ཟེར་མི་འདི་ ཡངས་ཆག་ཐོབ་མི་གིས་ 
གན་�་དང་འ�ིལ་ བཀོད་ཚོགས་ ་ �ོད་དགོ་པའི་ དjལ་

བ%ོམས་གང་_ང་ ་གོ། 
 

(༡༡)  “ཡངས་ཆག་ཐབོ་མིཡངས་ཆག་ཐབོ་མིཡངས་ཆག་ཐབོ་མིཡངས་ཆག་ཐབོ་མ”ི ཟེར་མི་འདི་ བཀོད་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ 
གན་�་བཟོ་ཡོད་མི་དང་  ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་3ི་གཞི་བ$གས་
དང་ བཟོ་Wན་ ཡར་འཕེལ་ བཀོལ་1ོད་ འཛིན་4ོང་དང་ ;ན་
4ོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ ་ ཡངས་ཆག་ཐོབ་པའི་ཚོང་%ེ་ཅིག་ ་གོ། 

 

(༡༢)  “ཤེས་རགི་ག$ག་%་ེཤེས་རགི་ག$ག་%་ེཤེས་རགི་ག$ག་%་ེཤེས་རགི་ག$ག་%་ེ” ཟེར་མི་འདི་ fོ་གསར་ལས་ མཐོ་རིམ་
ཤེས་ཚད་,ན་ ཤེས་རིག་དང་ཤེས་ཡོན་ /ོན་མི་མ་ཚད་ ཞིབ་
འཚོལ་དང་ 8ས་\ང་གི་ཆོས་ཚན་ ཡང་ན་ Uངོ་བoར་,་/ོན་པའི་ 
�ི་ནང་གཉིས་3ི་ག$ག་%ེ་ གང་_ང་ ་གོ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ བཀོད་
ཚོགས་3ིས་ �ོས་འདེབས་Hར་ eན་�ས་ག+ང་ཚོགས་3ིས་ 
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གཏན་འབེབས་འབད་ཡོད་པའི་ Yོབ་རིག་ཆོས་ཚན་ ད.ེ་ཁག་གཞན་
,་ཡང་,དཔ་ཨིན།  

 

(༡S) ““““ག+ང་ག+ང་ག+ང་ག+ང་”””” ཟེར་མི་འདི་ འ�ག་ག+ང་ ་གོ། 
 

(༡༤) ““““ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་” ཟེར་མི་འདི་ ཤེས་རིག་ག$ག་%ེ་,་གིས་ ཤེས་
རིག་�ོང་�ེར་ནང་འཁོད་ Yོབ་རིག་ ཡང་ན་ ལག་གཡོག་གི་ཆོས་
ཚན་ ཡང་ན་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ གསར་གཏོད་ ཤེས་རིག་ག$ག་%ེ་
,་གིས་ 8ས་;ན་<ི་གནས་རིམ་ཡན་ལག་གི་ལས་དོན་,་/ོན་པའི་ 
ག$ག་%ེ་གཞི་བ$ཊ་འབད་མི་,་ ་གོ། 

 

(༡༥)  ““““�ིམས་�ིམས་�ིམས་�ིམས་”””” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ཡིག་དང་ yིགས་གཞི་ �བ་

བyགས་,་བkིས་ཏེ་ འ�ག་ནང་འཁོད་ �བ་དབང་ཡོད་པའི་ 
བཅས་པའི་�ིམས་ག་ར་ ་གོ། དེའི་�ངས་d་ �ིམས་འ8ན་གང་
_ང་གི་ བཀའ་�་ ཡང་ན་ འ�ན་ཆོད་ བཀའ་ཤོག་,་,དཔ་ཨིན། 

 

(༡༦)  ““““�ལ་ཡངོས་ཤསེ་རིག་ག$ག་%ེ་�ལ་ཡངོས་ཤསེ་རིག་ག$ག་%ེ་�ལ་ཡངོས་ཤསེ་རིག་ག$ག་%ེ་�ལ་ཡངོས་ཤསེ་རིག་ག$ག་%ེ་”””” ཟེར་མི་འདི་ འ�ག་ནང་འཁོད་ 
ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་<ི་�ི་ཁར་ གཞི་བ$གས་འབད་ཡོད་པའི་ �ི་ནང་
གཉིས་3ི་ ག$ག་%ེ་,་ ་གོ། 

 

(༡༧)  ““““གནང་བགནང་བགནང་བགནང་བ”””” ཟེར་མིའི་�ངས་d་ དབང་�ས་{ན་པའི་དབང་འཛིན་
<ིས་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་དང་འXེལ་བའི་ ཉོགས་མེད་ལག་�ེར་ 
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ཆ་འཇོག་ ཁས་ལེན་ གནང་བ་ ཐོ་བཀོད་ ཐོ་བ$གས་ ཆོག་ཐམ་ 
དེ་ལས་ དེ་ གས་3ི་གནད་དོན་གཞན་,་,དཔ་ཨིན། 

 

(༡༨)  ““““མི་ངོམི་ངོམི་ངོམི་ངོ”””” ཟེར་མི་འདི་ རང་བཞིན་ ཡང་ན་ �ིམས་མ\ན་<ི་མི་ངོ་
ཅིག་ ་གོ། 

 

(༡༩)  ““““hདི་7ས་hདི་7ས་hདི་7ས་hདི་7ས་”””” ཟེར་མི་འདི་ ག+ང་གིས་ 8ས་དང་8ས་d་ གསར་
བkམ་ ཡང་ན་ བ4ར་བཟོ་ འ�ི་&ོན་ བ�ར་བཅོས་ གསལ་
བyགས་འབད་བའི་ hིད་7ས་དང་ ལམ་/ོན་ བཀོད་�བ་,་ ་གོ། 

 

(༢༠) ““““ལས་འ|ལ་<་ིམ\ན་zནེ་ལས་འ|ལ་<་ིམ\ན་zནེ་ལས་འ|ལ་<་ིམ\ན་zནེ་ལས་འ|ལ་<་ིམ\ན་zནེ་”””” ཟེར་མི་འདི་ གན་�་དང་འ�ིལ་ 
ཡངས་ཆག་འཐོབ་མི་གིས་ གན་�འི་ནང་གསལ་Hར་ ས་ཁོངས་ནང་
འཁོད་ བཟོ་Wན་དང་ བཀོལ་1ོད་ འཛིན་4ོང་དང་ ;ན་4ོང་
འཐབ་དགོ་པའི་ མཁོ་ཆས་དང་ མ\ན་zེན་,་ ་གོ། 

 

(༢༡)  ““““ལས་ལས་ལས་ལས་འ|ལ་<་ིགཞི་9ནེ་མཁོ་ཆསའ|ལ་<་ིགཞི་9ནེ་མཁོ་ཆསའ|ལ་<་ིགཞི་9ནེ་མཁོ་ཆསའ|ལ་<་ིགཞི་9ནེ་མཁོ་ཆས”””” ཟེར་མི་འདི་ གན་�་དང་

འ�ིལ་ ཡངས་ཆག་འཐོབ་མི་གིས་ གན་�འི་ནང་གསལ་Hར་ ས་
ཁོངས་ནང་འཁོད་ བཟོ་Wན་དང་ བཀོལ་1ོད་ འཛིན་4ོང་དང་ 
;ན་4ོང་འཐབ་དགོ་པའི་ གཞིས་ཁང་དང་ གཞི་9ེན་མཁོ་ཆས་,་ ་
གོ། 
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(༢༢)  ““““ལས་འ|ལ་<་ི�ལས་འ|ལ་<་ི�ལས་འ|ལ་<་ི�ལས་འ|ལ་<་ི�”””” ཟེར་མི་འདི་ ལས་འ|ལ་<ི་མ\ན་zེན་དང་ 
ལས་འ|ལ་<ི་གཞི་9ེན་མཁོ་ཆས་,་ བཟོ་uབ་དང་ གསར་Wན་ 
བཟོ་Wན་,་ ་གོ། 

 

(༢S) ““““iང་ཆནེ་ཡགི་ཚང་iང་ཆནེ་ཡགི་ཚང་iང་ཆནེ་ཡགི་ཚང་iང་ཆནེ་ཡགི་ཚང་”””” ཟེར་མི་འདི་ བཀོད་ཚོགས་3ི་iང་ཆེན་ཡིག་
ཚང་ ་གོ། 

 

(༢༤) ““““ཞབས་ཏགོ་�དོ་མ་ིཞབས་ཏགོ་�དོ་མ་ིཞབས་ཏགོ་�དོ་མ་ིཞབས་ཏགོ་�དོ་མ་ི”””” ཟེར་མི་འདི་ %ོད་གནས་ ཡང་ན་ �ོ་/ོན་
ལས་རིམ་ མ�ོན་4ོང་ ;ན་4ོང་ སིལ་ཚོང་ ཡང་ན་ ཤེས་ཡོན་
Hེ་བ་,་གིས་མ་�ོད་པའི་ ཞབས་ཏོག་གཞན་,་ �ོད་པའི་མི་ངོ་ ་
གོ།  

 

(༢༥) ““““ས་ཁངོས་ས་ཁངོས་ས་ཁངོས་ས་ཁངོས་”””” ཟེར་མི་འདི་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་ གཞི་བ$གས་
འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ས་ཆ་ ་གོ། 

 

(༢༦)  ““““Yོབ་�ག་Yོབ་�ག་Yོབ་�ག་Yོབ་�ག་”””” ཟེར་མི་འདི་ ཤེས་ཡོན་Hེ་བ་,འི་ནང་ ཐོ་བ$གས་
འབད་ཡོད་པའི་ Yོབ་�ག་,་ ་གོ། 

 

(༢༧) ““““�བ་4རོ�བ་4རོ�བ་4རོ�བ་4རོ”””” ཟེར་མི་འདི་ ག+ང་ལས་ ཤེས་རིག་�ོང་�ེར་ ་.ིན་
ནིའི་ �ལ་<ི་རིགས་ ཡང་ན་ མཚམས་འཛིན་དང་འXེལ་བའི་ 
ལེགས་4ིན་འ\ས་ ཡངས་ཆག་ ཕབ་ཆག་ ཡང་ན་ �བ་4ོར་
གཞན་,་ ་ ག་ོནི་ཨིན་ནོ།   

 

 



�ནོ་ཚགི།�ནོ་ཚགི།�ནོ་ཚགི།�ནོ་ཚགི།    

བཀའ་ིན་མངོན་པར་མཐོ་བའི་འ�ག་ག�ང་གིས།།  

བདེ་�ིད་�་བ་ཤེས་རིག་ཁོ་ནར་གཟིགས།། 

དེ་ ད་མི་སེར་ག་ཞན་ཐམས་ཅད་ལ།།  

ཤེས་རིག་གོ་$བས་%ོད་པ་ངོ་མཚར་ཆེ།། 
 

 ར་ཡང་ཤེས་རིག་གོང་འཕེལ་དོན་)ིར་*།།  

རིག་པའི་འ+ང་གནས་གསར་*་བ,གས་མཛད་ཅིང་།། 

.གས་དང་མ/ན་པར་འཛིན་�ོང་0་)ིར་*།།  

རིག་པའི་འ+ང་གནས་བཅའ་1ིམས་གསར་*་བ2ན།། 
 

དེ་མ/ས་3་4ལ་ད0ེར་མེད་4ལ་6ོངས་འདིར།།  

མ་རིག་7ན་པ་3ག་མེད་བཅོམ་0ེད་ཅིང་།། 

མི་མ/ན་8ེན་9མས་མིང་མེད་ཞི་:ར་ནས།།  

འ;ོ་9མས་བདེ་�ིད་དཔལ་ལ་ལོངས་<ོད་ཤོག།། 
 


