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qོན་ཚིག།  

 



 
མཆོད་བ�ོད། 

+ལ་9ན་གསང་ག/མ་ཡོན་ཏན་འLིན་ལས་ནི། །གཅིག་བ^ས་པད་འrང་$ང་གིས་sོངས་འདི་h། ། 
$གས་གཉིས་གཏོད་མཛད་Mིན་ཆེན་མ0་ཆེན་�ེ། །གཉིས་མེད་མི་དབང་ཡབ་tས་གaག་ན་+ལ། ། 
 
འGག་Tལ་བདེ་བར་Wོང་མཛད་ཆོས་+ལ་ཆེ། །Sན་ཚོགས་Nེ་བཞིའི་འ'ོར་1ན་འཛིན་མའི་ ོན། ། 
/མ་Qེན་དཔལ་ཡོན་འLོག་པའི་མངའ་འབངས་བཅས།།རབ་བ^ས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་བཀོད་པ་མཛེས། ། 
 
�ར་མེད་དམངས་གཙོའི་རིང་$གས་sོན་བཟང་ལ། །\ན་Nེ་Uམ་ག/མ་ཡལ་འདབ་རབ་+ས་པས། ། 
ཚོགས་རིམ་ལས་rང་མེ་ཏོག་ལས་འpངས་པའི། །བདེ་Wིད་འBས་uས་འབངས་Uམས་བདེ་བར་བཀོད། ། 
 
m་ངན་འཇོམས་ལ་འཇིགས་པ་མེད་བཞིན་.། །རིས་མེད་0གས་བWེད་འོད་ཟེར་འཆར་བ་ན། ། 
sོངས་འདིའི་མི་མ0ན་vད་wན་9ན་བསལ་ནས། །འLིན་ལས་Xོགས་.ས་9ན་x་+ས་yར་ཅིག ། 
 
jན་jན་Sགས་:ི་འ.ན་མ་Rེང་བའི་%ལ། །\ང་\ང་9ན་Cི་U་བར་འཇེབས་པའི་གཏམ། ། 
གསལ་གསལ་ཚིག་zང་དོན་ཟབ་བཅའ་"ིམས་འདི། །མཛེས་མཛེས་ཤོག་Kའི་ངོས་/་བཀོད་ནས་Sལ། ། 
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ངོ་�ོད། 

དེ་ཡང་ བཙག་འ0་ལས་gབ་པའི་འ0ས་མི་%་%ད་པའི་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་འདི་ དu་འཕང་
མཐོ་ཤོས་:ི་"ིམས་བཟོའི་འ.ས་ཚོགས་:ི་ཚོགས་ཁང་གཅིག་ཨིནམ་དང་ +ལ་ཁབ་:ི་མཐའ་དོན་དང་ 
མི་མང་གི་རེ་འདོད་%་ བO་�ོད་དང་ ཉེན་|ང་ འgབ་མིའི་ གaག་Nེ་ཅགི་ཨིནམ་ལས། 

འGག་གི་Q་"ིམས་ཆེན་མོ་ནང་ དམངས་གཙོའི་Q་"ིམས་ཅན་Cི་+ལ་བ}ད་རིང་$གས་:ི་གaག་
Nེའི་གཞི་མ་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་$་ རང་དབང་ཐ་དད་:ི་དབང་ཚད་�ོད་ཡོད། 

7ི་ཚོགས་:ི་གaག་Nེ་%་ མཐར་འ ོལ་དང་ དོན་qིན་ དu་འཕང་བEན་ནི་%་ཡང་ ཚོགས་ཁང་འདིའི་
མཛད་<ོ་%ལ་མ0ན་དང་ 7ི་ཚོགས་:ི་གaག་Nེའི་~ང་གཞི་ལམ་$གས་ཨིན་པའི་ =ིག་ལམ་དང་ ཆེ་
མཐོང་ %ལ་བཟང་གི་གནས་ཚད་ ཇི་ཡོད་$་རག་ལསཔ་ལས་བEེན། 

+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་བཅའ་"ིམས་འདི་ འGག་གི་7ི་ཚོགས་དང་པོའི་ཚོགས་ཐེངས་དང་པའི་ནང་
ལས་ གཤམ་གསལ་mར་ཆ་འཇོག་མཛད་gབ། 

༼ལེ�་དང་པ་༽༼ལེ�་དང་པ་༽  
�ོན་བ�ོད།�ོན་བ�ོད།  

མམཚཚན་གནས་དང་ འགོ་འ�གས་�་ཚེས་  བ་ཚད།ན་གནས་དང་ འགོ་འ�གས་�་ཚེས་  བ་ཚད།  

1. བཅའ་"ིམས་འདི: 
(ཀ) འGག་གི་+ལ་ཡོངས་འ.འི་བཅའ་"ིམས་7ི་ལོ་༢༠༠༨ ཅན་མ་ཟེར་བ�ོད་དགོཔ་

དང༌། 

(ཁ) གནམ་ལོ་ས་ཕོ་'ི་ལོ་�་ ༦ ་པའི་ཚེས་ ༡༡ $འམ་ 7ི་ལོ་ ༢༠༠༨ �་ ༨ 
ཚེས་ ༡༢ ལས་བ4ར་7ོད་འབད་དགོ། 



 
2 

 

(ག) འGག་གི་ས་ ོན་ཡོངས་$་ བ་དགོ། 

བཅའ་"ིམས་ནང་$་མ་%ད་པའི་གནད་དོན་%་གི་'་རིམ།བཅའ་"ིམས་ནང་$་མ་%ད་པའི་གནད་དོན་%་གི་'་རིམ། 
2. བཅའ་"ིམས་འདི་ནང་$་ མ་%ད་པའི་གནད་དོན་Cི་རིགས་ཆ་མཉམ་ ཡང་ན་ བཅའ་ཡིག་

དང་ ཚོགས་ཁང་གི་བཀའ་+་གཞན་  དེ་ལས་'་བའི་གནད་7ོད་:ི་Mི་དVད་%་ ཚོགས་
ཁང་$་འོས་འབབ་ཡོདཔ་�ེ་rང་པ་ཅིན་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་ལག་
ལེན་དང་ ད'ེ་བ་ ལམ་$གས་ �ར་འ�ན་%་$་ གཞིར་བཞག་4ེ་ོས་ཐག་བཅད་དགོ། 

གོ་དོན་ལེན་ཐངས།གོ་དོན་ལེན་ཐངས། 
3. Q་"ིམས་དང་བཅའ་"ིམས་འདི་ནང་འཁོད་པའི་བ�ོད་ཚིག་དང་འེལ་བཤད་%་ Hབས་དོན་

སོ་སོ་�ེ་གོ་དགོཔ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མེན་ Q་"ིམས་ཆེན་མོའི་བ�ོད་ཚིག་གི་ གོ་དོན་$་
གཞི་བཞག་དགོ།  

ཆ་མེད།ཆ་མེད། 
4. བཅའ་"ིམས་འདི་ཆ་འཇོག་gབ་པའི་ཉིན་མ་ལས་འགོ་བlང་4ེ་ འདི་དང་འBེལ་ཆགས་མེད་

པའི་"ིམས་དང་ བཅའ་ཡིག་ =ིགས་གཞི་  བ་བ=གས་ བཀོད་+་%་དང་ +ལ་ཡོངས་
ཚོགས་འ.འི་བཅའ་"ིམས་7ི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཅན་མ་%་ཆ་མེད་འCོཝ་ཨིན། 

༼༼ལེ�་གཉིས་པལེ�་གཉིས་པ་་༽༽ 
+ལ་ཡོ+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.།ངས་ཚོགས་འ.། 

5. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་གིས་ tིད་rས་དང་གནད་དོན་བཅའ་"ིམས་%་དང་ "ིམས་ཡིག་
གཞན་ +ལ་ཁམས་:ི་མཛད་<ོའི་བEག་ཞིབ་%་ མི་མང་བWར་ཞིབ་ཐོག་ལས་ ག3ང་གིས་
མི་སེར་Cི་རེ་འདོད་བཀང་ནི་དང་+ལ་ཁབ་:ི་མཐའ་དོན་ ཉེན་|ང་འཐབ་%གསཔ་ངེས་
གཏན་བཟོ་ནི་$་གཙོ་བོར་བཏོན་དགོ། 
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6. Q་"ིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་%་དང་འ"ིལ་ཏེ་འོས་འབབ་ཡོད་སར་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ.་$་ འGག་+ལ་པོའི་བཀའི་གནང་བ་ོལ་མི་mར་.་ "ིམས་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་གི་ 
"ིམས་བཟོའི་དབང་ཚད་ཡོད། 

7. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་ལས་དོན་%་ tིད་དོན་o་འཛོམས་དང་ གནད་དོན་དེ་%འི་རང་མོས་
ོས་བ^ར་དང་ དེ་%འི་མཉམ་འBེལ་འབད་བQོན་Cི་བདེ་=ིག་%འི་གཞི་Q་$་གནས་དགོ། 

8. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་འདི་ ཞལ་འཛོམས་དང་པ་འཚོགས་པའི་ཚེས་ངས་ལས་བQིས་ཏེ་ 
ལོ་ངོ་;འི་རིང་འLོ་མ0ད་དེ་གནས་དགོ། ཨིན་hང་ ]ོན་ཆེན་Cིས་ འGག་+ལ་པོ་མཆོག་
$་ོས་འདེབས་Sལ་ཐོག་ ཡང་ན་ ག3ང་$་ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་ཚོགས་+ན་Cི་ོས་དོན་
ཅིག་ཆ་འཇོག་gབ་པ་ ཡང་ན་ Q་"ིམས་ཆེན་མོའི་ Q་ཚན་ ༡༥ (༡༢) པ་དང་འ"ིལ་ཏེ་ 
+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་ཆེན་མོ་འདི་ Q་ོལ་གཏང་དགོ། 

༼༼ལེ�་ག/མ་པལེ�་ག/མ་པ་་༽༽ 
+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི།+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི། 

9. འGག་གི་+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་ནང་ �ོང་ཁག་གཅིག་$་འ0ས་མི་ གཉིས་ལས་མ་
zངམ་ཅིག་དང་ བ.ན་ལས་མ་\གཔ་ཅིག་ཡོད་པའི་དབང་$་བཞག་4ེ་ �ོང་ཁག་རེ་རེ་གིས་ 
རང་སོའི་མི་�ོབས་:ི་ཆ་ཚད་དང་བ�ན་ཏེ་ བཙག་འ0་gབ་པའི་འ0ས་མིའི་ངས་བNོམས་
མཐོ་ཤོས་ ;་བP་ང་;་ཡོད་དགོ་མི་དང་འ"ིལ་ཏེ་ 7ི་ཚོགས་:ིས་"ིམས་ཐོག་ འོས་
འཚམས་1ན་པའི་བཅད་མཚམས་བཟོ་4ེ་ �ོང་ཁག་རེ་རེ་བཞིན་.་ འདེམས་ཁོངས་%་$་
དV་བགོ་[བ་ནི་དང་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་ནང་ འདེམས་ཁོངས་རེའི་ཚོགས་+ན་�ར་
མི་%་གིས་ འ0ས་མི་རེ་ཐད་ཀར་.་བཙག་འ0་འབད་དགོ། 

10. མི་ངོ་ཅིག་གིས་ .ས་གཅིག་$་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་Nེ་དང་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་ ཡང་
ན་ ས་གནས་:ི་ག3ང་ཅིག་གི་འ0ས་མི་འབད་མི་ཆོག། 
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11. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་%་གི་བཙག་འ0་འདི་ འGག་གི་བཙག་འ0འི་བཅའ་
"ིམས་:ི་ དགོངས་དོན་དང་འ"ིལ་དགོ། 

12. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་བཙག་འ0་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་འདེམས་ངོ་དེ་ 
གདམ་ངོའི་3་ཡིག་བaགས་པའི་Hབས་ Wེས་ལོ་དམའ་ཤོས་ཉེར་;་དང་ མཐོ་ཤོས་>ག་བP་
རེ་;་ལང་དགོ། 

13. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མིའི་ཤེས་ཚད་འདི་ zང་ཤོས་རང་=ིག་མ0ན་Cི་གaག་
ལག་ཤེས་ཚད་དང་1ན་དགོ། 

 ད་ཚད་མ་1ན་པ། ད་ཚད་མ་1ན་པ། 
14. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་ཅགི་  ད་ཚད་དང་མ་1ན་པའི་ངས་/་%ད་མི་དེ་ཡང་ 

གལ་tིད་འ0ས་མི་འདི: 
(ཀ) འGག་པའི་མི་སེར་མིན་མི་ཅིག་དང་ གཉེན་.་བNོམས་པ་ ཡང་ན། 
(ཁ) མི་དམངས་ ལས་གཡོག་ལས་ བཏོན་བཏང་བ། 
(ག) ཉེས་ཅན་Cི་གནོད་འགེལ་ གང་hང་ཅིག་$་བEེན་ "ིམས་གཅོད་gབ་4ེ་ བཙོན་

"ིམས་qིན་པ། 
(ང) ག3ང་$་Sལ་དགོ་པའི་"ལ་འབབ་ ཡང་ན་ འuལ་<ོ་གཞན་%་ ཆད་$ས་ཡོད་པ། 
(ཅ) "ིམས་དང་འ"ིལ་དགོ་པའི་.ས་Tན་ནང་འཁོད་དང་ Uམ་གཞག་ འ0ས་ཤོར་

rང་དགོ་པའི་}་མཚན་ཡང་དག་ ཡང་ན་ བདེན་@ངས་གང་ཡང་མེད་པར་ བཙག་
འ0འི་ཟད་ོན་Cི་ Qིས་"་བཀལ་མ་%གསཔ། 

(ཆ) ག3ང་ ཡང་ན་ མི་མང་ཚོང་Nེ་ ལས་འཛིན་%་གི་འོག་$་ ཁེ་འབབ་ཅན་Cི་གོ་
གནས་གང་hང་ཅིག་འཆང་བ། 

(ཇ) ཚོགས་ཁང་ནང་ལས་ཡངས་ཆག་གི་གནང་བ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་མེན་ ཚོགས་ཐེངས་
གཅིག་ནང་ཚོགས་འཛོམས་:ི་ཞག་ངས་བཞི་དV་གཅིག་ལས་\ག་4ེ་ཆད་བཞག་པ། 



 
5 

 

(ཉ) མནོ་བཞིན་བསམ་བཞིན་+ལ་ཁབ་:ི་"ིམས་ལས་འགལ་བ། 
(ཏ) ཁོ་/མོ་གི་9ན་7ོད་$་བEེན་ཏེ་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་མིང་གཏམ་$་གནོདཔ་Wེལ་བ། 
(ཐ) བཅའ་"ིམས་འདི་ནང་བཀོད་པའི་9ན་7ོད་Uམ་གཞག་ལས་ ནན་བWར་.་འགལ་བ། 

15. ཚོགས་ཁང་གིས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་ཅིག་  ད་ཚད་དང་མ་1ན་པར་བཟོ་ནི་$་ གོང་
གསལ་དོན་ཚན་ ༡༤ ནང་གི་དོན་ཚན་ག་ཅི་གིས་ཡང་ གནོད་ཉེན་མེད། 

 ད་ཚད་མ་1ན་པའི་མི་ངོ ད་ཚད་མ་1ན་པའི་མི་ངོ ་བཙག་འ0།་བཙག་འ0། 
16. དབང་�ས་:ི་དབང་ བ་1ན་པའི་"ིམས་ཁང་གི་ འpན་ཆོད་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ བཙག་འ0་

དང་འBེལ་བའི་7ི་ཚོགས་:ི་'་7ོད་གང་hང་ལས་འགལ་བ་ ཡང་ན་ ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མིའི་
བཙག་འ0འི་ལམ་$གས་ལས་འགལ་བའི་Qོད་བཤེར་Cི་}་མཚན་Cི་ཐོག་ལས་ བཙག་འ0་
འབད་ནི་ལས་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཁང་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ལས་  ད་ཚད་དང་མ་1ན་པའི་
ངས་/་%ད་པའི་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ དེ་$གས་:ི་ ད་ཆོས་དང་མ་1ན་པའི་གནད་དོན་འLོ་
མ0ད་དེ་རང་ཡོད་པ་ཅིན་ ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་འབད་བཙག་འ0་འབད་ནིའི་འོས་འབབ་མེད། 

17. གལ་tིད་ བཅའ་"ིམས་འདི་དང་འ"ིལ་ཏེ་ མི་ངོ་གང་hང་ཅིག་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་
འ0ས་མིའི་འགན་འ@ར་འཆང་མ་%གས་པའི་དབང་པོ་Wོན་ཅན་$་yར་བ་ ཡང་ན་ �ོགས་
gབ་མེད་པའི་གསལ་བ=གས་འབད་དེ་ཡོད་hང་ 4བས་ལེགས་4ེས་དབང་གིས་ བཙག་
འ0་gབ་4ེ་འ0ས་མི་འབད་ལོག་འོང་པ་ཅིན་ དེ་$གས་:ི་བཙག་འ0་དང་ འ0ས་མི་འབད་
ལོག་འོང་མི་དེ་ཆ་མེད་�ེ་གསལ་བ=གས་འབད་དགོ། 

དགོངས་3།དགོངས་3། 
18. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ ཚོགས་འ.་ཚོགས་བཞིན་པའི་Hབས་ཨིན་ན་ ཚོགས་དཔོན་དང་ 

ཚོགས་འ.་མ་ཚོགས་པའི་Hབས་/་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་$་3་ཡིག་བaགས་
ཐོག་ ཁོ་/མོ་རའི་འདེམས་"ི་ལས་དགོངས་3འི་3་ཡིག་བaག་ཆོག། ཚོགས་དཔོན་ལས་ 
དགོངས་3འི་གནང་བ་འ'ོར་ཞིནམ་ལས་ འ0ས་མི་དེའི་ འདེམས་"ི་4ོངམ་�ེ་བQི་དགོ། 
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19. "ིམས་དང་འ"ིལ་ཏེ་ མི་ངོ་ཅིག་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་�ེ་ བཙག་འ0འི་འན་
བ^ར་འབད་བའི་Tན་$་ འ0ས་མི་འདི་གིས་ འདེམས་"ི་ལས་དགོངས་3་འབད་ནི་མེད། 

འདེམས་"ི་ས་4ོང༌།འདེམས་"ི་ས་4ོང༌། 

20. འ0ས་མི་ཅིག་གི་འདེམས་"ི་ས་4ོང་འཐོན་ཡོདཔ་�ེ་བQི་དགོ་མི་འདི་ཡང་: 
(ཀ) དགོངས་3། ཡངན། 
(ཁ) ཚེ་ལས་འདས་པ། 
(ག)  ད་ཚད་ལས་འགལ་བ་ ཡང་ན་ བཏོན་གཏང་བ། 
(ང) གོ་གནས་:ི་གནས་Tན་ཚང་བ། 

21. ཚོགས་ཁང་ལས་ གནང་བ་མེད་པར་ འ0ས་མི་ཅིག་ ཚོགས་འཛོམས་:ི་ ཉིན་ངས་
བNོམས་ བཞི་དV་གཅིག་\གཔ་ཅིག་ ཆད་Nོད་པ་ཅིན་ ཁོ་/མོ་གི་འདེམས་"ི་4ོངམ་�ེ་ 
གསལ་བ=གས་འབད་དགོ། གོང་གསལ་Cི་ ཉིན་ཆད་བཏོནམ་ད་ ཚོགས་འ.་Xིར་བཤོལ་ 
ཡང་ན་ ཉིན་ངས་བཞི་ལས་ \ག་4ེ་ཉིན་འLོ་མ0ད་དེ་ མཚམས་འཇོག་འབད་ཡོད་མི་%་ 
ཉིན་ཆད་:ི་ངས་/་བQི་ནི་མེད། 

.ས་མིན་བཙག་འ0།.ས་མིན་བཙག་འ0། 
22. གནས་Tན་ཚང་4ེ་ མ་ཡིན་པའི་}་མཚན་གཞན་$་བEེན་ཏེ་ 7ི་ཚོགས་:ི་འ0ས་མི་ཅིག་གི་ 

གོ་གནས་ས་4ོང་འཐོན་པ་ཅིན་ ས་4ོང་ཐོན་ཏེ་ �་ངོ་གཅི��ག་གི་ནང་འཁོད་ བཙག་འ0འི་
བཀའ་ཡིག་ཐོག་ ས་4ོང་བ/བ་ནི་དོན་$་ ས་4ོང་འཐོན་པའི་ཚེས་ངས་ལས་ ཉིན་ངས་
དK་བPའི་ནང་འཁོད་ འ0ས་མི་ཅིག་བཙག་འ0་འབད་དགོ། 

23. དོན་ཚན་ ༨ པ་དང་འ"ིལ་ ཉིན་ངས་ ༡༨༠ འི་ནང་འཁོད་ ས་4ོང་འཐོན་པ་ཅིན་ 
དོན་ཚན་ ༢༢ :ིས་ཚོགས་འ.འི་གནས་Tན་ མ་ཚང་མི་%་$་མི་འFག།  
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24. གལ་tིད་ བཀའ་ཡིག་�ོད་པའི་bལ་ལས་ དོན་ཚན་ ༢༢ པ་དང་འ"ིལ་ ཚོགས་འ.་Q་
ོལ་འCོ་བ་ཅིན་ དེ་འLོ་ལས་ བཀའ་ཡིག་འདི་ ཆ་མེད་དང་Xིར་བཏོན་ཨིན་པར་གོ་དགོ། 

༼༼ལེ�་བཞི་པལེ�་བཞི་པ ་་༽༽ 
7ིར་བཏང་གི་བཙག་འ0འི་�ེས་/་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་འཚོགས་ནི།7ིར་བཏང་གི་བཙག་འ0འི་�ེས་/་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་འཚོགས་ནི།  

འ0ས་མི་འབོད་བ9ག།འ0ས་མི་འབོད་བ9ག། 
25. ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་Cིས་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་ཆེན་མོ་ འཚོགས་ནི་གི་དོན་ལས་ 7ི་

ཚེས་དང་ས་ཁོངས་%་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ འ0ས་མི་རེ་རེ་$་ འKགས་བO་གཏང་དགོ།  
26. ག་དེམ་ཅིག་�ེ་ ཚོགས་འཛོམས་འཚོགས་ནི་གི་ བO་བIལ་Cི་ .ས་Tན་0ང་9་ཅིག་'ིན་

ཐོག་ འཚོགས་དགོ་པའི་ཚེ་ ཚོགས་འཛོམས་:ི་ 7ི་ཚེས་དང་ས་ཁོངས་%་ བO་བ}ད་:ི་
ཐོག་ལས་  བ་བ=གས་འབད་དགོཔ་དང་ ཚོགས་འ.འི་>ང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ འ0ས་
མི་%་$་ བO་ལན་འབད་དགོ། 

27. འKགས་བO་མ་གཏང་བའི་ཧེ་མར་ ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་Cིས་ ཚོགས་འཛོམས་འགོ་
འ�གས་:ི་ �་ཚེས་ འGག་+ལ་པོ་མཆོག་$་ jན་འuལ་3་དགོ། 

བཙག་འ0འི་ལག་ ེར།བཙག་འ0འི་ལག་ ེར། 
28. མི་ངོ་ཅིག་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་གི་ འ0ས་མིའི་ངས་/་ གཏན་འབེབས་gབ་པའི་�ེས་

/་ བཙག་འ0་\ན་འཛིན་7ི་ བ་:ིས་ དེ་འLོ་ལས་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་$་ བཙག་
འ0་gབ་པའི་འ0ས་མི་%་གི་ མིང་ཐོ་�ོད་དགོ། 

29. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་འབད་ གཏན་འབེབས་gབ་ཞིནམ་ལས་ འ0ས་མི་%་
གིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་གི་དོན་$་ རང་སོའི་བཙག་འ0འི་ལག་ ེར་%་ +ལ་ཡོངས་
ཚོགས་འ.འི་>ང་ཆེན་ཡིག་ཚང་$་བཏོན་དགོ། 
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30. འ0ས་མི་ཅིག་གི་གོ་གནས་འཆང་ནི་གི་བདག་དབང་$་ དོགས་གཟོན་བWེད་མི་འཐོན་hང་ གོ་
གནས་འཆང་ནིའི་འོས་འབབ་མེད་པའི་གསལ་བ=གས་མ་འབད་%ན་ གོ་གནས་འཆང་4ེ་
Nོད་ཆོག། 

གོ་གནས་:ི་དམ་བཅའ་གོ་གནས་:ི་དམ་བཅའ་ ཡངན་ ངོས་ལེན།ཡངན་ ངོས་ལེན། 
31. 7ི་ཚོགས་:ི་འ0ས་མི་%་གིས་ རང་སོའི་གོ་གནས་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མ་ Q་"ིམས་ཆེན་མོ་

འདིའི་lར་དེབ་ག/མ་པའི་ནང་གསལ་mར་ གོ་གནས་:ི་དམ་བཅའ་ ཡང་ན་ ངོས་ལེན་
Sལ་དགོ། 

འདེམས་"ིའི་གོ་རིམ།འདེམས་"ིའི་གོ་རིམ། 
32. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་%་ ཚོགས་དཔོན་དང་ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་Cིས་ གཏན་

འབེབས་བཟོ་མི་ འདེམས་"ིའི་གོ་རིམ་དང་ ས་ཁོངས་ནང་Nོད་དགོ། 

འ0ས་མི་%འི་ཐོ་འ0ས་མི་%འི་ཐོ་བཀོད།བཀོད། 
33. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་རེ་རེ་བཞིན་.་ ཁོ་/མོ་རའི་འདེམས་"ི་Kར་ འགོ་དང་

པ་མ་Nོད་པའི་ཧེ་མ་ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་Cི་ གདོང་ཁར་�ེ་ འ0ས་མིའི་ཐོ་ཡིག་ནང་ ལག་
Eགས་བཀོད་དགོ། 

༼༼ལེ�་;་པལེ�་;་པ་་༽༽ 
'་<ོའི་=ིགས་གཞི།'་<ོའི་=ིགས་གཞི། 

'་<ོའི་རིམ་པ།'་<ོའི་རིམ་པ། 
34. ལེ�་བ+ད་པའི་འོག་$་%ད་མི་མ་ཡིན་པའི་ ཚོགས་རིམ་གཞན་Cི་ '་<ོ་རིམ་པ་རེ་རེ་

བཞིན་.་ བཅའ་"ིམས་འདིའི་འོག་$་བཟོ་བའི་ བཅའ་ཡིག་%་དང་འ"ིལ་དགོ། 
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ོས་གཞི།ོས་གཞི། 
35. ཚོགས་ཁང་གི་ོས་གཞི་འདི་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་$་ ོས་བ�ན་

འབད་ཐོག་ལས་ ཐག་གཅད་དགོ། བO་ལན་འབད་ཚར་བའི་ ཚོགས་འ.འི་མཛད་རིམ་ཆ་
མཉམ་ བཅའ་ཡིག་ནང་ཆེད་.་བཀོད་པའི་'་རིམ་དང་འ"ིལ་ཏེ་ ཚོགས་རིམ་དེའི་དོན་$་
ོས་གཞི་�ེ་བaགས་དགོ། 

36. ོས་གཞི་འདི་ ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་Cིས་ བ=ིག་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་གི་འM་བbས་རེ་ 
འ0ས་མི་རེ་རེ་བཞིན་Cིས་ ཐོབ་%གསཔ་བཟོ་དགོ། 

༼༼ལེ�་>ག་པལེ�་>ག་པ་་༽༽ 
ཚོགས་དཔོན་དང་ཚོགས་ཚོགས་དཔོན་དང་ཚོགས་དཔོན་འོག་མ།དཔོན་འོག་མ། 

ཚོགས་དཔོན་དང་ཚོགས་དཔོན་འོག་མའི་བཙག་འ0།ཚོགས་དཔོན་དང་ཚོགས་དཔོན་འོག་མའི་བཙག་འ0། 
37. 7ིར་བཏང་བཙག་འ0་ གང་ཞིག་གི་bལ་ལས་ ཞལ་འཛོོམས་དང་པ་ཚོགས་པའི་Hབས་/་ 

ཡང་ན་ ས་4ོང་བ/བ་དགོཔ་རེ་འཐོན་པའི་.ས་$་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་གིས་ དེའི་
འ0ས་མི་%་གི་ལ་ལས་ ཚོགས་དཔོན་ཅིག་དང་ ཚོགས་དཔོན་འོག་མ་ཅིག་ བཙག་འ0་
འབད་དགོ། ཨིན་hང་དམིགས་བསལ་Cི་ཚོགས་འཛོམས་ཚོགས་པའི་Hབས་/་ ཉེ་�ོན་}ན་
མ0ད་ཚོགས་འ.འི་Hབས་:ི་ ཚོགས་དཔོན་དང་ཚོགས་དཔོན་འོག་མ་གིས་ ཚོགས་གཙོ་
འབད་དགོཔ་ཨིན། 

38. འGག་+ལ་པོ་མཆོག་གིས་ Xག་Eགས་དང་Xག་དམ་ཅན་Cི་ བཀའ་ཐམ་འོག་$་ ཚོགས་
དཔོན་$་བདག་[ེན་གནང་ནི། 

39. ཚོགས་དཔོན་གོང་འོག་གཉིས་:ིས་ རང་སོའི་གོ་གནས་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མ་ Q་"ིམས་ཆེན་
མོའི་lར་དེབ་ བཞི་པའི་ནང་གསལ་mར་.་ གསང་བའི་དམ་བཅའ་ ཡངན་ ངོས་ལེན་
Sལ་དགོ། 
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40. ཚོགས་དཔོན་དང་ཚོགས་དཔོན་འོག་མ་དང་འBེལ་བ་ཡོད་པའི་བཙག་འ0་དང་ དབང་ཚད་ 
འགན་འ@ར་ དེ་ལས་གནད་དོན་གཞན་%་ 7ི་ཚོགས་:ིས་ཆ་འཇོག་gབ་པའི་+ལ་ཡོངས་
ཚོགས་འ.འི་ཚོགས་དཔོན་Cི་བཅའ་"ིམས་:ི་ བ་འོག་$་བ^་དགོ། 

41. ཚོགས་དཔོན་Cིས་ཁོ་/མོ་རའི་འགན་འ@ར་%ལ་མ0ན་gབ་ནི་གི་དོན་$་ Xོགས་�ང་མེདཔ་
�ེ་གནས་དགོ། 

༼༼ལེ�་བ.ན་པལེ�་བ.ན་པ་་༽༽ 
འ0ས་མི་%་གི་?་འགན་དང་འ0ས་མི་%་གི་?་འགན་དང་ འགན་@ར།འགན་@ར། 

ཐ་དམ་ཚིག།ཐ་དམ་ཚིག། 
42. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ དད་དམ་\ོད་མེད་:ི་<ོ་ལས་ Q་བ་ག/མ་$་ Xག་Xིད་3་ནི་$་བQོན་

bགས་བWེད་དགོ་པའི་ཁར་ ཡ་རབས་:ི་9ན་7ོད་དང་1ན་པའི་<ོ་ལས་ རང་གི་འགན་
འ@ར་%་�བ་དགོ། 

43. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་%་ འGག་མི་ཡོངས་:ི་ངོ་ཚབ་ཨིནམ་ལས་ ཁོང་རའི་
འགན་@ར་%་བ�བ་པའི་Hབས་$་ Q་"ིམས་ཆེན་མོའི་དམིགས་དོན་དང་ མི་དམངས་:ི་
མཐའ་དོན་ རང་སོའི་བསམ་7ོད་%་གིས་ལམ་4ོན་འབད་དགོ། 

མི་དམངས་འགན་@ར།མི་དམངས་འགན་@ར། 
44. འGག་+ལ་པོ་མཆོག་དང་ དེའི་ག.ང་བ}ད་དང་ བ}ད་འཛིན་%་$་ དམ་ཚིག་གཙང་མའི་

<ོ་ལས་ \ག་བསམ་Uམ་དག་གི་Kས་བ9ར་3་ནི་གི་ འགན་@ར་འ0ས་མི་རེ་རེ་བཞིན་$་
ཕོགཔ་ཨིན། 

45. འ0ས་མི་%་གིས་ འGག་+ལ་ཁབ་$་ \ག་བསམ་Uམ་དག་དང་ དད་དམ་གཙང་མའི་<ོ་
ལས་ Xག་Xིད་3་དགོ་པའི་ཁར་ +ལ་ཁབ་:ི་Q་"ིམས་ཆེན་མོའི་ བདག་གཉེར་དང་ |ང་
Wོབ་ ད�ང་རོགས་འབད་དེ་ མི་སེར་%་གིས་རང་$་]ོ་གཏད་བWེད་མི་དང་འ"ིལ་ཏེ་ .ས་
}ན་.་"ིམས་%་གོང་$་བ9ར་དགོ། 
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ངོ་ཚབ་:ི་འགན་@ར།ངོ་ཚབ་:ི་འགན་@ར། 
46. འ0ས་མི་%་ .ས་ནམ་རང་ཨིན་hང་ མི་སེར་%་$་འ"ི་འགན་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོང་གིས་"ིམས་

བཟོའི་འགན་དབང་%་ �ོགས་gབ་དང་ འཇོན་ཚད་ �ས་bགས་ དོན་qིན་ཅན་ གཅིག་=ིལ་
དང་ དམ་ཚིག་Cི་ཐོག་ལས་ མི་སེར་Cི་ཕན་བདེ་དང་+ལ་ཡོངས་:ི་མཐའ་དོན་$་ Xག་Xིད་
3་དགོ། 

47. འ0ས་མི་%་གིས་ཁོང་ར་བཙག་འ0་gབ་པའི་ ས་ཁོངས་:ི་མི་སེར་%་$་Xག་3་ནི་དང་ 
Uམ་དVོད་དང་1ན་པའི་<ོ་ལས་ཁོང་གི་མཐའ་དོན་$་ངོ་ཚབ་འབད་ནི་གི་དོན་$་ མི་སེར་%་
དང་འBེལ་བ་འཐབ་དགོ། 

ག3ང་འBེལ་Cི་གསང་+།ག3ང་འBེལ་Cི་གསང་+། 
48. འ0ས་མི་%་གི་ ཁོང་རའི་ག3ང་འBལེ་Cི་ ལས་དོན་%་དང་ ཁོང་གིས་ཤེས་Eོགས་rང་མི་

གནས་%ལ་%་ +ལ་ཡོངས་:ི་མཐའ་དོན་ཉེན་|ང་འཐབ་ནི་གི་དོན་$་གསང་བ་�ེ་བཞག་
དགོ་པའི་འBེལ་གནད་:ི་Hབས་$་ ག3ང་འBེལ་Cི་གསང་+་$་གནས་དགོ། 

ཚོགས་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་འགན་འ@ར།ཚོགས་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་འགན་འ@ར། 
49. འ0ས་མི་%་ ཚོགས་འ.་དང་ ཚོགས་fང་ཞལ་འཛོམས་%་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་

གི་འགན་འ@ར་ཕོགཔ་ཨིན། 
གསང་བEོལ་འ"ི་འགན།གསང་བEོལ་འ"ི་འགན། 
50. ཡིག་ཚང་ནང་འ�ལ་བའི་Hབས་དང་ དེའི་bལ་ལས་ལོ་བ4ར་བཞིན་.་ལོ་འགོ་བaགཔ་ད་ 

ཚོགས་འ.འི་\ན་ཁག་ནང་ འ0ས་མི་རེ་རེ་བཞིན་Cིས་ ཡིག་ཐོག་$་གཤམ་གསལ་�ོད་

དགོཔ་འདི་ཡང་ ཁོ་/མོ་རའ:ི 
(ཀ) ངོ་�ོད་གསལ་བཤད་དང་ཤེས་ཚད། 
(ཁ) ?་འགན་ ཚོང་འBེལ་  ད་རིག་?འམ་ འཚོ་གཡོག། 
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(ག) ལས་འཛིན་དང་ མ0ན་ཚོགས་ ཡངན་ གaག་Nེ་གཞན་ནང་ གོ་གནས་ ཡངན་
འ0ས་མི་ཨིན་པའི་Hོར། (R་འ0ས་ཡོད་hང་མེད་hང་) 

(ང) ངན་\ད་བཀག་Nོམ་Cི་བཅའ་"ིམས་དང་འ"ིལ་ཏེ་ བཟའ་�་དང་བཅས་པའི་ 
འབབ་@ངས་དང་ }་དངོས་ �ོད་འཇལ་%། 

(ཅ) བཟའ་�་ ཡང་ན་ མི་གཞན་%་$་ ཁོ་/མོ་ར་གིས་ ཡངན་ཁོ་/མོ་གིས་བདེ་=ིག་
ཐོག་ལས་ }་དངོས་eོ་སོར་འབད་བ། 

(ཆ) འ0ས་མི་འབད་Nོད་པའི་རིང་ ཡང་ན་ འ0ས་མི་ལས་ དགོངས་3་འབད་བའི་
+བ་ལས་ འ0ས་མི་དེ་$་ ལས་དོན་�ོད་ནི་ ཡང་ན་ དiལ་འBེལ་Cི་ ཁེ་ཕན་
རེ་�ོད་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་བའི་གན་+། 

(ཇ) ཁོ་/མོ་རའི་གོ་གནས་དང་འགན་དབང་Kར་ དམིགས་བསལ་.་ ལས་དོན་Cི་ 
འགན་@ར་ཐེབས་ མཁས་རིག་གི་ ོས་འཆར་འདེབས་ནི་དང་ འBི་Qོམ་དང་ 
ལེགས་nར་'ིན་ནི་གི་ལས་དོན། 

51. ཚོགས་འ.འི་>ང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ འ0ས་མི་%་གིས་ �ོད་པའི་གནས་%ལ་%་ ཐོ་
བཀོད་འབད་ནིའི་མི་མང་གི་ ཐོ་དེབ་ཅིག་}ན་Wོང་འཐབ་དགོ། 

52. ཚོགས་འ.འི་>ང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ མི་ངོ་རང་སོའི་གནས་%ལ་བ^་=ིག་འབད་མི་ ཡངན་ 
བཀོལ་7ོད་ Xིར་བཤད་འབད་མི་དེ་%་  ངེས་བདེན་དང་ ཆ་ཚང་ .ས་མ0ན་ཡོདཔ་�ེ་
བཟོ་ནིའི་དོན་$་ }་མཚན་1ན་པའི་ཐབས་ལམ་བཏོན་དགོ། 

53. གལ་tིད་འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་༥༠ པ་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་
གིས་ ཁོ་/མོ་གི་འདེམས་"ི་ས་4ོང་ཨིནམ་�ེ་གསལ་བ=གས་འབད་དགོ། 

54. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ མི་ངོ་ ཡངན་ལས་Nེ་གང་hང་ལས་མ་དiལ་བ^་]ང་གི་ཐབས་ཤེས་
བཏོན་མི་ཆོག། 



 
13 

 

55. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ འགན་དབང་དང་འBེལ་ཏེ་ མCོནམ་ ཡང་ན་ Q་བོ་འབད་དiལ་
འBེལ་Cི་ ོསམ་ནང་ འBེལ་གཏོགས་ཡོད་པ་ཅིན་ངན་\ན་བཀག་Nོམ་\ན་ཚོགས་:ིས་ཆེད་
.་བཀོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་འ"ིལ་དགོ། 

56. འ0ས་མི་གིས་ ཐོབ་པའི་ ོསམ་Xིར་བ=གས་འབད་མི་ 7ོད་ཐངས་:ི་Hོར་ལས་ ཡོངས་
 བ་>ང་ཆེན་Cིས་ ཚོགས་དཔོན་$་ ོས་བ�ན་Sལ་ཐོག་ ོས་ཐག་གཅད་དགོ། 

༼༼ལེ�་བ+ད་པལེ�་བ+ད་པ་་༽༽ 
+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་ཚོགས་རིམ།+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་ཚོགས་རིམ། 

ཚོགས་འཛོམས།ཚོགས་འཛོམས། 
57. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་འདི་ ལོ་རེ་$་zང་ཤོས་ ཚར་གཉིས་རེ་འཚོགས་དགོ། 

དམིགས་བསལ་Cི་ཚོགས་འཛོམས།དམིགས་བསལ་Cི་ཚོགས་འཛོམས། 
58. འLལ་མཁོའི་གནས་4ངས་$་བEེན་ཏེ་ དམིགས་བསལ་ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་དགོ་པ་ཅིན་ 

ཚོགས་དཔོན་Cིས་ འGག་+ལ་པོ་མཆོག་གི་ བཀའ་+་དང་འ"ིལ་ཏེ་འཚོགས་དགོ། 
59. དམིགས་བསལ་Cི་ཚོགས་འཛོམས་ཅིག་གི་Hབས་$་ ཚོགས་འཛོམས་བ9ག་དགོ་པའི་གནད་

དོན་དང་ དེ་དང་འBེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་%་$་[ངམ་ཅིག་བQི་འཇོག་འབད་དགོ། 

འགོ་འ'ེད་འགོ་འ'ེད་དང་མFག་འོལ་Cི་དང་མFག་འོལ་Cི་ Eེན་འBེལ༌།Eེན་འBེལ༌། 
60. 7ི་ཚོགས་ཚར་རེ་ཚོགས་Hབས་ འGག་+ལ་པོ་མཆོག་ ཆིབས་ལ་ཐོག་ལས་ གདན་འMེན་

3་དགོ། ཚོགས་ཐེངས་རེ་རེ་བཞིན་.་ བ3གས་ལ་Sན་/མ་ཚོགས་པའི་Eེན་འBེལ་དང་
བཅསཔ་�ེ་ འགོ་འ'ེད་གནང་ནི་དང་ མFག་བd་ཤིས་qོན་ལམ་དང་བཅས་འོལ་དགོ། 
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འGག་འGག་+ལ་པོ་མཆོག་གི་ག/ང་བཤད།+ལ་པོ་མཆོག་གི་ག/ང་བཤད། 
61. འGག་+ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ཕན་�བས་ཡོད་པར་གཟིགས་ཚེ་ ཚོགས་ཁང་ནང་ ག/ང་

བཤད་གནང་ནི་ ཡང་ན་ I་དངོས་བ3གས་ནི། 
62. འGག་+ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ཚོགས་ཁང་ནང་ག/ང་བཤད་གནང་བ་ ཡངན་ I་དངོས་

བ3གས་པའི་ཉིན་མར་ཚོགས་འཛོམས་མཚམས་འཇོག་འབད་ནིའི་ོས་དོན་Sལ་མི་ཆོག། 

ཚོགས་ངས།ཚོགས་ངས། 
63. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་ཚོགས་ཐེངས་རེ་ནང་ འ0ས་མིའི་ཚོགས་ངས་འདི་ འ0ས་མི་

ཡོངས་བNོམས་:ི་ ག/མ་དV་གཉིས་ལས་མ་zང་བར་དགོཔ་ཨིན། 
64. གལ་tིད་ དོན་ཚན་ ༦� པ་དང་བ�ན་ འ0ས་མིའི་ཚོགས་ངས་མ་ཚང་པ་ཅིན་ ཚོགས་

དཔོན་Cིས་ ཚོགས་འཛོམས་མཚམས་འཇོག་བཞག་ནི་གི་གསལ་བ=གས་འབད་དགོ། 

འཛོམས་དེབ།འཛོམས་དེབ། 
65. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་ནང་$་ འདེམས་"ི་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མ་ འ0ས་མི་རེ་རེ་བཞིན་Cིས་ 

རང་སོའི་འཛོམས་དེབ་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། 

.ས་Hབས་དང་ཆད་:ི་3་བIལ།.ས་Hབས་དང་ཆད་:ི་3་བIལ། 
66. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ ཚོགས་ཁང་ ཡངན་ ཁོ་/མོ་ར་འ0ས་མི་ཨིན་པའི་7ི་ཚོགས་:ི་ཞལ་

འཛོམས་གཞན་%་ནང་ཆད་Nོད་ནི་གི་རེ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆད་མ་Nོད་ཧེ་མ་ ངལ་གསོ་3་ནི་གི་
དོན་$་ ཚོགས་དཔོན་$་ཡིག་ཐོག་གི་3་བIལ་Sལ་དགོ། 

+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་ནང་ཁ་Hད།+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་ནང་ཁ་Hད། 
67. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་མཛད་རིམ་%་ �ོང་ཁའི་Hད་ཡིག་ཐོག་$་འགོ་འMེན་འཐབ་དགོ། 
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ཚོགས་འ.འི་མཛད་རིམ་%་ཚོགས་འ.འི་མཛད་རིམ་%་ མི་མང་$མི་མང་$་9ན་མཐོང་ཐོག་$་འབད་དགོཔ།་9ན་མཐོང་ཐོག་$་འབད་དགོཔ། 
68. ཚོགས་འ.འི་མཛད་རིམ་%་ མི་མང་9ན་མཐོང་ཐོག་$་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་hང་ མི་

མང་གི་=ིགས་ལམ་ ཡང་ན་ +ལ་ཡོངས་:ི་བདེ་|ང་ གནས་4ངས་ གཞན་གང་hང་ཅིག་
ལས་བEེན་  བ་eེལ་Cིས་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་$་ འཚབས་ཆེ་བའི་Xོགས་�ང་ འrང་
tིད་པའི་ཐབས་མེད་:ི་ གནད་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ གནས་%ལ་བ^་ལེན་
པ་དང་ མི་མང་%་མཛད་རི��མ་ཆ་མཉམ་ ཡངན་ དེའི་ཆ་ཤས་ཅིག་ལས་བཀག་ཆོག། 

69. གསང་བའི་ཐོག་$་འགོ་འMེན་འཐབ་མི་ཚོགས་རིམ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ མི་ངོ་ཅིག་
$་ གསང་+་}ན་Wོང་འཐབ་ནི་གི་འགན་འ"ི་ཕོགཔ་ཨིན། 

70. ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ལས་ =་Hད་ ཡང་ན་ གlགས་བ�ན་+ང་བ=གས་འབད་མི་%་
དང་ གསར་འyར་Qོམ་=ིག་པ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཐངས་%་ ཚོགས་ཁང་གིས་ དེ་གི་དོན་
$་བཟོ་བའི་ བཅའ་ཡིག་%་དང་འ"ིལ་དགོ། 

ཚོགས་ཁང་གི་བཅར་3གས་འབོད་བ9ག་དང་མ.ན་འ'ོར་Cི་དབང་ཚད།ཚོགས་ཁང་གི་བཅར་3གས་འབོད་བ9ག་དང་མ.ན་འ'ོར་Cི་དབང་ཚད། 
71. ཚོགས་ཁང་གིས་ .ས་ནམ་རང་འབད་hང་ ཚོགས་འ.་ ཡང་ན་ ཚོགས་fང་གི་དགོས་

མཁོ་mར་.་ མི་ངོ་ཅིག་དང་ ལས་Nེ་ཅིག་$་དེ་བ�ན་Cི་ ཡིག་ཆ་དང་ཅ་དངོས་%་ མ.ན་
འ'ོར་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་+་གནང་ཆོག། 

72. ཚོགས་ཁང་གི་ .ས་ནམ་རང་ཨིན་hང་ ཚོགས་འ.་ ཡང་ན་ ཚོགས་fང་གི་མ.ན་.་ 
བཅར་3གས་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཤར་ཚེ་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ ཚོགས་ཁང་གི་བཀའ་
ཐམ་ཐོག་ མི་ངོ་ཅིག་ ཡང་ན་ ལས་Nེ་ཅིག་$་ འBེལ་གནད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་དང་ ཅ་
དངོས་གཞན་གང་ཡོད་དང་བཅས་ བཅར་འ'ོར་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་+་གཏང་ཆོག། 
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༼༼ལེ�་དK་པལེ�་དK་པ་་༽༽ 
བཀའ་འLིན།བཀའ་འLིན། 

འGག་+ལ་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་འLིན།འGག་+ལ་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་འLིན། 
73. འGག་+ལ་པོ་མཆོག་གིས་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་$་ ཕན་�བས་ཡོད་པར་གཟིགས་ཚེ་

བཀའ་འLིན་གནང་ནི། 
74. ཚོགས་དཔོན་Cིས་ འGག་+ལ་པོ་མཆོག་ལས་ བཀའ་འLིན་ཕེབས་ཚེ་ ཚོགས་ཁང་ནང་\ག་

4ེ་'ིན་ཞིནམ་ལས་ བཀའ་འLིན་དེ་ནང་འཁོད་པའི་གནད་དོན་%་བQི་འཇོག་འབད་ནི་གི་དོན་
$་ '་རིམ་%་གི་Hོར་ལས་ མཁོ་གལ་Cི་བཀོད་ བ་%་'ིན་དགོ། 

75. ཚོགས་ཁང་གིས་ བཀའ་དོན་འདི་གང་མCོགས་ དང་ལེན་འབད་དེ་ འGག་+ལ་པོ་མཆོག་
$་ ཚོགས་ཁང་འདིའི་བསམ་འཆར་Sལ་དགོ། 

76. ལེ�་འདིའི་དགོས་དོན་$་ དགོས་མཁོ་དང་བ�ན་པའི་ བ་ཚད་:ི་ནང་འཁོད་$་ ཚོགས་
དཔོན་Cིས་ བཅའ་"ིམས་འདི་དང་ འདིའི་འོག་$་བཟོ་བའི་བཅའ་ཡིག་%འི་དགོངས་དོན་
གང་hང་ མཚམས་འཇོག་དང་  ད་པར་བཟོ་ནི་གི་དབང་ཚད་ཡོད། 

བཀའ་Mིན་དགའ་ཚོར་Cི་གསལ་3༌།བཀའ་Mིན་དགའ་ཚོར་Cི་གསལ་3༌། 
77. འGག་+ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ག/ང་བཤད་གནང་བའི་མFག་$་ ཡང་ན་ བཀའ་འLིན་Wོར་

ཚརཝ་ད་ tིད་དོན་ཚོགས་པ་གཉིས་ཆ་ར་ལས་ འ0ས་མི་རེ་རེ་གིས་བཀའ་Mིན་དགའ་ཚོར་
Cི་3་བ་Sལ་དགོ། 

78. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་ནང་ལས་ འGག་+ལ་པོ་མཆོག་$་ 3་བ་Sལ་ནི་འདི་ ཚོགས་
དཔོན་བ}ད་དེ་ =ིག་མ0ན་Cི་<ོ་ལས་Sལ་དགོ། 

+ལ་ཡོངས་ཚོགས་Nེའི་བO་འLིན།+ལ་ཡོངས་ཚོགས་Nེའི་བO་འLིན། 
79. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་Nེ་ལས་འ'ོར་བའི་བO་འLིན་དེ་$་ 4བས་བདེའི་གོ་Hབས་དང་པ་ལེན་

ཐོག་ལས་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ ཚོགས་ཁང་ནང་ བO་�ོད་དགོ། 
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80. དམིགས་བསལ་གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་$གས་:ི་བO་འLིན་འ'ོར་བའི་Hབས་
$་ བO་འLིན་འ'ོར་མི་དེ་$་བQི་འཇོག་འབད་ནི་གི་དོན་$་ ག/ང་ོས་གནང་བཞིན་ཡོད་
པའི་ཚོགས་རིམ་དེ་ བར་མཚམས་བཞག་ཆོག། 

81. གལ་tིད་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་Nེ་ལས་འ'ོར་བའི་བO་འLིན་དེ་ནང་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་
ལས་དང་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ ཡང་ན་ འབད་དགོ་པའི་རིགས་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་འLོ་ལས་
ོས་གཞིའི་ངས་/་བaགས་ཞིནམ་ལས་བQི་འཇོག་འབད་དགོ། 

༼༼ལེ�་བP་པལེ�་བP་པ་་༽༽ 
ཚོགས་ཁང་ནང་Qོད་Rེང་གི་ལམ་$གས་དང་གོ་རིམ་=ིག་ཐངས།ཚོགས་ཁང་ནང་Qོད་Rེང་གི་ལམ་$གས་དང་གོ་རིམ་=ིག་ཐངས། 

འ0ས་མི་%་གིས་འ0ས་མི་%་གིས་ 3་བ་%་ཚོགས་དཔོན་$་Sལ་དགོཔ།3་བ་%་ཚོགས་དཔོན་$་Sལ་དགོཔ། 
82. འ0ས་མི་%་གིས་ ཁོང་རའི་འདེམས་"ི་ལས་ ཡར་ལོང་4ེ་3་བ་%་ ཐད་ཀར་.་ཚོགས་

དཔོན་$་[ངམ་ཅིག་3་ནི་མ་གཏོགས་  འ0ས་མི་གཞན་དང་ mད་མོ་m་མི་%་ ཡང་ན་ 
བO་བ}ད་:ི་ཐོག་ལས་m་Eོག་འབད་མི་ མི་ངོ་%་བ�ིམ་ཏེ་3་བ་Sལ་མི་ཆོག། 

འ0ས་མི་%་$་གོ་Hབས་'ིན་ཐངས།འ0ས་མི་%་$་གོ་Hབས་'ིན་ཐངས། 
83. འ0ས་མི་ག་ར་ཨིན་hང་ གནད་དོན་ཅིག་Kར་ོས་གཞི་Sལ་ནིའི་རེ་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ 

ཚོགས་དཔོན་$་ཧེ་མ་ལས་ བO་བIལ་Sལ་ཏེ་ གནང་བ་ལེན་དགོ། 
84. ཚོགས་དཔོན་Cིས་ Qོད་Rེང་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ཨིན་པའི་འ0ས་མིའི་ཐོ་དང་འ"ིལ་

ཏེ་ འ0ས་མི་ཅིག་Qོད་Rེང་3་ནི་གི་དོན་$་ འབོད་བ9ག་འབད་དགོ། 
85. 3་ནིའི་བO་བIལ་ མ་ཐོབ་མི་འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ ཚོགས་དཔོན་ལས་ གནང་བ་ཐོབ་་

ཞིནམ་ལས་ [ངམ་ཅིག་3་ཆོག། 
86. 3་ནི་གི་]ོ་འདོད་ཡོད་མི་ འ0ས་མི་ག་ར་ཨིན་hང་ རང་སོའི་འདེམས་"ི་ལས་ ལགཔ་ཡར་

སེང་པའི་�ེས་/་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་གོ་Hབས་'ིནམ་ད་ ཁོ་/མོ་རའི་བསམ་%ལ་%་3་དགོ། 
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87. གལ་tིད་ .ས་གཅིག་$་ འ0ས་མི་གཉིས་ ཡང་ན་ དེ་ལས་མངམ་�ེ་ ལགཔ་ཡར་སེང་
པ་ཅིན་ ཚོགས་དཔོན་Cི་མིག་ཏོག་ཁར་ འགོ་དང་པ་ག་མཐོང་མི་དེ་$་གོ་Hབས་'ིན་དགོ། 

གསལ་བཤད་Sལ་ནིའི་.ས་Tན།གསལ་བཤད་Sལ་ནིའི་.ས་Tན། 
88. གསལ་བཤད་3་ནིའི་.ས་Tན་འདི་ བཅའ་ཡིག་དང་འ"ིལ་དགོ། 

འ0ས་མི་%་གི་མིང་བ�ོད་ཐངས།འ0ས་མི་%་གི་མིང་བ�ོད་ཐངས། 
89. ཚོགས་ཁང་ནང་ འ0ས་མི་%་གིས་ འ0ས་མི་གཞན་ཅིག་$་ �ོང་ཁག་ ཡང་ན་ འདེམས་

ཁོངས་:ི་མིང་མ་གཏོགས་ ངོ་མིང་བཏོན་མི་ཆོག། 

Mང་དཔོན་%་དང་གཞན་Uམས་$་བསམ་དVད།Mང་དཔོན་%་དང་གཞན་Uམས་$་བསམ་དVད། 
90. ཆེ་མཐོ་དང་མངོན་མཐོ་"ིམས་འ.ན་Cི་ ཆེད་བ4ོད་Mང་དཔོན་ ཡང་ན་ Q་"ིམས་ཆེན་

མོའི་ཡིག་ཚང་ གོ་གནས་འཆང་མིའི་Xིར་དrང་%་ ཚོགས་ཁང་གི་ ོས་ཆོད་དང་བ�ན་
དགོ་པའི་རིགས་$་ འ0ས་མི་%་གིས་ཁོང་གི་�ོགས་gབ་དང་ ཆེད་བ4ོད་$་ བསམ་དVད་
འབད་ནི་མེད། དེ་འབདཝ་ད་ ོས་དོན་ཉེས་Qོད་གཙོ་བོར་བཀལ་མི་འདི་ ཚོགས་དཔོན་
Cིས་ བསམ་འཆར་$་ ངེས་བདེན་ཨིན་པར་འཐོན་ཚེ་ ོས་ཆོད་བཏོན་དགོས་མི་དགོས་:ི་ 
འོས་འབབ་བm་ནི་ཨིན། 

91. Qོད་Rེང་འབད་བའི་བ<ང་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་དེ་Kར་ "ིམས་བཟོའི་'་རིམ་ནང་ �ར་Cི་}་
མཚན་བཀལ་དགོཔ་འཐོན་ན་མ་གཏོགས་ འ0ས་མི་%་གིས་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་Nེའི་འ0ས་
མི་%འི་Hོར་ལས་ ཡངན་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་Nེ་གིས་?་འབད་མ་འབད་གང་hང་གི་'་7ོད་
Hོར་ལས་ ཡངན་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་Nེའི་ཚོགས་རིམ་%་གི་Hོར་ལས་བ�ོད་ནི་$་འཛེམ་དགོ། 

92. འ0ས་མི་%་གིས་ .ས་དང་Uམ་པ་9ན་x་ འGག་མངའ་བདག་+ལ་པོ་མཆོག་$་ མ་Kས་
པའི་ཚིག་3་ནི་%་ལས་འཛེམ་དགོ། 
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གནད་དོན་བཤེར་འLོ།གནད་དོན་བཤེར་འLོ། 
93. ཚོགས་དཔོན་ལས་གནང་བ་ཡོད་པའི་ བ་ཚད་%ན་མ་གཏོགས་ འ0ས་མི་%་གིས་ "ིམས་

དོན་Cི་མཛད་རིམ་ ལག་ལེན་བ4ར་བཞིན་ཡོད་མིའི་གནད་དོན་Cི་རིགས་%་གསལ་བ�ོད་
འབད་མི་ཆོག། 

འBེལ་མེད་དང་བWར་�ོས།འBེལ་མེད་དང་བWར་�ོས། 
94. ཚོགས་དཔོན་Cིས་ འBེལ་ཆགས་མེད་མི་ ཡངན་བWར་བ�ོས་:ི་Qོད་Rེང་ནན་བWར་

འབད་མི་ འ0ས་མི་ཅིག་གི་9ན་7ོད་:ི་Hོར་ལས་ Mན་གསོ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁོ་/མོ་གི་
3་དོན་མཚམས་འཇོག་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་+་གནང་ཆོག། 

ཚོགས་འཛོམས་མFག་ཚོགས་འཛོམས་མFག་འའོལ་Cི་གོ་རིམ།ོལ་Cི་གོ་རིམ། 
95. ཚོགས་འཛོམས་ ོལ་བའི་Hབས་$་ ཚོགས་དཔོན་ཚོགས་ཁང་ལས་འཐོན་འCོ་མ་ཚར་%ན་ 

འ0ས་མི་%་ཡར་ལོང་4ེ་ རང་སོའི་འདེམས་"ི་གི་ས་ཁོངས་ནང་Nོད་དགོ། 

འ0ས་མི་Xིར་བཏོན།འ0ས་མི་Xིར་བཏོན། 
96. གལ་tིད་ ཚོགས་དཔོན་Cི་ བསམ་འཆར་$་ འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ བཅའ་"ིམས་འདི་གི་ 

དགོངས་དོན་ལས་ མནོ་བཞིན་བསམ་བཞིན་.་འགལ་བའམ་ ཡང་ན་ ཚོགས་དཔོན་Cི་
དབང་ཚད་$་  ད་གསོད་ ཡང་ན་ oང་མེད་བ�ར་བ་ ཡང་ན་ འ0ས་མི་འདི་གིས་ ཧ་
ཅང་གིས་=ིགས་མེད་:ི་ '་7ོད་=ིག་པ་ཅིན་ དེ་འLོ་ལས་ ཚོགས་ཁང་གི་ ཉིནམ་དེའི་.ས་
Tན་\ག་$ས་ལས་ Xིར་བཏོན་འབད་བPག་དགོ། 

འ0ས་མི་དགོངས་Sད།འ0ས་མི་དགོངས་Sད། 
97. གལ་tིད་ ཚོགས་དཔོན་Cི་བསམ་འཆར་$་ འ0ས་མི་གིས་ "ིམས་འགལ་Cི་ ?་འབད་

མི་དེ་ འཚབས་ཆེན་Cི་རིགས་དང་ ཚོགས་ཁང་གི་ ཉིན་\ག་$ས་མི་ལས་ Xིར་བཏོན་
འབད་མི་འདི་གིས་མ་འ0ས་པ་ཅིན་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་འ0ས་མི་དེ་དགོངས་Sད་གཏང་ཆོག། 
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དགོངས་Sད་:ི་.ས་Tན།དགོངས་Sད་:ི་.ས་Tན། 
98. འ0ས་མི་ཅིག་ ཚོགས་འཛོམས་ནང་ལས་ ཐེངས་དང་པ་ཡིག་ཚང་གི་ ཉིན་ངས་;འི་རིང་

འLོ་མ0ད་དེ་དགོངས་Sད་གཏང་ནི་ཨིནམ་དང་ ཐེངས་གཉིས་པར་ ཡིག་ཚང་གི་ཉིན་ངས་
བP་ཐམ་ དེའི་�ེས་/་ཡིག་ཚང་གི་ཉིན་ངས་ ཉི་b་ཐམ་པ་དགོངས་Sད་གཏང་དགོ། 

བཟོད་གསོལ་Sལ་ནི།བཟོད་གསོལ་Sལ་ནི། 
99. དགོངས་Sད་བཏང་མི་འ0ས་མི་འདི་གིས་ ཚོགས་དཔོན་$་ཡིག་ཐོག་ བཟོད་གསོལ་བaག་

ཆོག། གལ་tིད་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་བཟོད་གསོལ་ ངོས་ལེན་ཆ་འཇོག་gབ་པ་ཅིན་ འ0ས་
མི་དེ་གིས་ རང་གི་འདེམས་"ི་ ལོག་ལེན་ཆོག་པའི་གནང་བ་'ིན་ཆོག་ནི་དང་ དེའི་Hོར་
ལས་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ ཚོགས་ཁང་ནང་jན་3་འབད་དགོ། 

100. ཚོགས་དཔོན་ལས་ བཟོད་གསོལ་$་ ངོས་ལེན་Cི་ཆ་འཇོག་gབ་མི་འདི་ མཛད་རིམ་Cི་
ོས་ཆོད་ནང་འཁོད་དགོ། 

༼༼ལེ�་བP་གཅིག་པལེ�་བP་གཅིག་པ་་༽༽ 
ོས་དོན།ོས་དོན། 

ོས་དོན་Cི་གནས་4ངས།ོས་དོན་Cི་གནས་4ངས། 
101. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ ོས་བ^ར་Cི་དོན་ཚན་ཅིག་ ཡངན་ ཚོགས་ཁང་གི་ོས་ཆོད་འབད་ཆ་

འཇོག་gབ་ནི་གི་དོན་$་ ཚོགས་ཁང་གི་ོས་ཆོད་ཟིན་Bིས་:ི་ོས་འཆར་བཀོད་ཆོག། 
102. ཚོགས་ཐེངས་གཅིག་གི་ནང་ �ར་ལས་ོས་བ^ར་འབད་ཚར་མི་ གནད་དོན་གཅིག་གི་ོས་

འཆར་བཀོད་ནི་མེད། 
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ོས་དོན་ བ་བ=གས།ོས་དོན་ བ་བ=གས། 
103. ོས་དོན་ཚར་རེ་བaགསཔ་ད་ jན་=ོན་ཚར་རེ་3་དགོ། འ0ས་མི་གིས་ ོས་དོན་བaག་

ནིའི་jན་=ོན་3ཝ་ད་ འ0ས་མི་གིས་ ོས་དོན་དེ་ ཚོགས་ཁང་ནང་ Hད་bགས་�ེ་\ག་
དགོཔ་དང་ ལག་Eགས་བཀོད་མི་ jན་=ོན་Cི་འM་ཅིག་  མ.ན་ཅོག་ཁར་Wེལ་བ་ ཡང་
ན་ ཉིནམ་bལ་མའི་ོས་གཞི་ནང་བaག་ནི་གི་དོན་ལས་ ལག་Eགས་བཀོད་པའི་jན་=ོན་
Cི་འM་ཅིག་ ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་$་�ོད་དགོ། 

104.  བ་བ=གས་འབད་བའི་ཉིན་མ་ལས་འགོ་བlང་ འ0ས་མི་ཡོངས་འཛོམས་:ི་ མོས་མ0ན་
ཐོག་མ་གཏོགས་ དེ་ཚེ་ཉིན་མར་ ོས་དོན་བaགས་ནི་མེད། 

ཆད་Nོད་འ0ས་མིའི་ངོ་ཚབ།ཆད་Nོད་འ0ས་མིའི་ངོ་ཚབ། 
105. ཆད་Nོད་:ི་ འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ ཡིག་ཐོག་$་ ངོ་ཚབ་འབད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ �ོད་དེ་

ཡོད་པ་ཅིན་ ཆད་:ི་འ0ས་མིའི་དོན་ལས་ ཁོ་/མོ་གི་ངོ་ཚབ་འབད་མི་འ0ས་མི་འདི་གིས་ 
ོས་དོན་Cི་jན་=ོན་འབད་དགོ། 

ོས་དོན་Xིར་བཏོན་$གས།ོས་དོན་Xིར་བཏོན་$གས། 
106. ོས་དོན་བaགས་མི་འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ �ོན་མ་ལས་jན་=ོན་མ་3་hང་ ོས་དོན་Xིར་

བཏོན་འབད་ཆོག། 

༼༼ལེ�་བP་གཉིས་པལེ�་བP་གཉིས་པ་་༽༽ 
Mི་བཀོMི་བཀོདད།། 

Mི་བཀོད་.ས་Tན།Mི་བཀོད་.ས་Tན། 
107. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་$་ དགོས་མཁོ་ཡོད་མེད་:ི་ Hབས་དང་བ�ན་ཏེ་ Mི་བཀོད་དང་

ལན་འདེབས་:ི་.ས་Tན་ བཀག་དགོ། 
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Mི་བ་གི་བO་བIལ།Mི་བ་གི་བO་བIལ། 
108. ཚོགས་དཔོན་Cིས་ འBེལ་ཡོད་]ོན་པོ་དང་འMི་བ�ན་Cི་ཐོག་ལས་ བO་བIལ་Cི་.ས་Tན་

0ང་9་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་$་Mི་བ་བཀོད་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ Mི་བ་
བཀོད་ནི་གི་]ོ་འདོད་ཡོད་མི་འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ ཁོ་/མོ་རའི་]ོ་འདོད་ཡོད་པའི་Hོར་ལས་
ཉིནམ་གཉིས་ལས་མ་zང་བའི་བO་བIལ་'ིན་དགོ་པའི་ཁར་ བO་བIལ་དེ་དང་གཅིག་ཁར་
Mི་བ་གི་འM་ཅིག་ཡང་�ོད་དགོ། 

109. Mི་བའི་བO་བIལ་དེ་ ཡིག་ཐོག་$་བཀོད་དེ་ ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་$་�ོད་དགོཔ་དང་ Mི་བ་
བཀོད་སའི་Tལ་Cི་ ]ོན་པོ་དེའི་ག3ང་འBེལ་Cི་མཚན་'ང་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ། 

110. དVད་ཡིག་དང་ ོས་དོན་གང་hང་དང་འBེལ་བ་ཡོད་མི་ ཡངན་ཚོགས་ཁང་གི་'་རིམ་དང་
འBེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་དམངས་:ི་ གནད་དོན་གཞན་ཅིག་གི་Hོར་ལས་ ]ོན་པོ་མེན་པའི་ 
འ0ས་མི་ཅིག་$་ཡང་ Mི་བ་བཀོད་ཆོག། 

ཚོགས་དཔོན་$་Mི་བ།ཚོགས་དཔོན་$་Mི་བ། 
111. ཚོགས་དཔོན་$་ཕོག་པའི་འགན་འ@ར་Cི་བདག་Wོང་དང་འBེལ་བའི་གནད་དོན་Cི་Hོར་ལས་ 

ཚོགས་དཔོན་$་བO་བIལ་མ་འབད་བའི་Mི་བ་བཀོད་ཆོག། 

Mི་བཀོད་ལམ་$གས།Mི་བཀོད་ལམ་$གས། 

112. Mི་བ་ནང་བaགས་མ་ཆོགཔ་དེ་ཡང་: 
(ཀ) Wོན་བཏགས་ནི། 
(ཁ)  ད་པར་Xེ་ནིའི་ཚིག། 
(ག) Iར་འདེབས་:ི་ཚིག། 
(ང) ཚོད་དཔག་གི་གནད་དོན་དང༌། 
(ཅ) ཚོགས་ཁང་ནང་ jན་3་མ་འབད་བའི་ཚོགས་fང་གི་'་རིམ་Hོར། 
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ངག་ཐོག་གི་ལན་Zབ་དགོ་པའི་Mི་བ།ངག་ཐོག་གི་ལན་Zབ་དགོ་པའི་Mི་བ། 
113. Mི་བ་གི་དོན་$་ ངག་ཐོག་གི་ལན་དགོ་ནི་གི་མནོ་བསམ་ཡོད་མི་འ0ས་མི་ཅིག་གིས་དོན་ཚན་

༡༠༩པའི་འོག་$་ ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་$་�ོད་མི་Mི་བའི་བO་བIལ་ནང་ “ངག་ཐོག་གི་ལན་
Cི་དོན་$་” ཟེར་བའི་ཚིག་དོན་Bིས་དགོཔ་དང་ གལ་tིད་ འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ Mི་བའི་
ད'ེ་བ་མ་བཀོད་པ་ཅིན་ ཡིག་ཐོག་གི་ལན་Cི་དོན་$་བཀོད་པའི་Mི་བའི་ཐོ་ནང་བaགས་དགོ། 

Mི་བའི་འོMི་བའི་འོསས་་འའབབབབ།། 
114. ཚོགས་དཔོན་Cིས་ Mི་བའི་འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ཐག་བཅད་ཞིནམ་ལས་ ཁོ་/མོ་རའི་བསམ་

འཆར་$་ བཅའ་"ིམས་འདི་དང་ +བ་འགལ་ཨིནམ་�ེ་མཐོང་པ་ཅིན་ Mི་བ་གང་hང་ 
ཡངན་ཆ་ཤས་ཅིག་བཀག་ཆ་འབད་ཆོག། 

Mི་བ་ལེགས་བཅོས།Mི་བ་ལེགས་བཅོས། 
115. གལ་tིད་ཚོགས་དཔོན་Cིས་ Mི་བའི་ཚིག་གཞི་ འོས་མཚམས་རན་ཏོག་ཏོག་མེདཔ་ ཡང་ན་ 

བཅའ་"ིམས་འདི་དང་འ"ིལ་ཏེ་མེདཔ་�ེ་མཐོང་པ་ཅིན་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་བཀོད་+་
'ིན་ཆོག། 

ལན་[བ་ནི་གི་.ས་Tན།ལན་[བ་ནི་གི་.ས་Tན། 
116. ཚོགས་དཔོན་Cིས་ Mི་བ་གི་ ལན་འདེབས་ནིའི་དོན་$་ འBེལ་ཡོད་\ན་ཁག་དང་ ལས་

@ངས་%་$་ འོས་འཚམས་1ན་པའི་.ས་Tན་'ིན་དགོ། 

Mི་བ་\ན་ཐབས།Mི་བ་\ན་ཐབས། 
117. Mི་བ་གི་ལན་[བ་ཚར་བའི་�ེས་/་ འ0ས་མི་ག་རང་འབད་hང་ མཁོ་གལ་དང་འ"ིལ་ 

ལན་Cི་+བ་oོན་@ངས་བཤད་ \ན་ཐབས་:ི་ Mི་བ་བཀོད་ཆོག། 
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Qོད་Rེང་གི་3་བIལ།Qོད་Rེང་གི་3་བIལ། 
118. གལ་tིད་ ལན་Zབ་མི་དེ་$་ འ0ས་མི་ཅིག་ཡིད་ཆེས་མ་འMོངས་པ་ཅིན་ ཚོགས་དཔོན་

ལས་གནང་བ་3་4ེ་ Qོད་Rེང་གི་3་བIལ་འབད་ཆོག། 

༼༼ལེ�་བP་ག/མ་པལེ�་བP་ག/མ་པ་་༽༽ 
Mན་བIལ།Mན་བIལ། 

119. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ ཚོགས་དཔོན་ལས་གནང་བ་3་4ེ་ འཚབས་ཆེན་Cི་མི་མང་གལ་གནད་
:ི་ གནད་དོནགང་hང་ཅིག་གི་Hོར་ལས་ ]ོན་པོ་ཅིག་$་Mན་བIལ་འབད་ཆོག། 

120. ]ོན་པོ་གིས་ དེ་$་གསལ་བཤད་མདོར་བ^ས་ཅིག་འབད་ཆོགཔ་དང་ ཡང་ན་ གསལ་
བཤད་དེ་ f་ཚོད་དག་པ་ཅིག་ ཡངན་ཉིནམ་bལ་མ་Sལ་ནི་གི་དོན་$་ .ས་ཚོད་ལེན་ཆོག། 

121. འ0ས་མི་ག་ར་ཨིན་hང་ ཚོགས་བ3གས་གཅིག་ནང་ དེ་$གས་:ི་Mན་བIལ་གཉིས་ལས་
\ག་4ེ་འབད་མི་ཆོག། 

༼༼ལེ�་བP་བཞི་པལེ�་བP་བཞི་པ་་༽༽ 
\ན་+ས་ག3ང་ཚོགས་དང་+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་%་གི་གསལ་བཤད།\ན་+ས་ག3ང་ཚོགས་དང་+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་%་གི་གསལ་བཤད། 

122. ཚོགས་དཔོན་Cིས་ ]ོན་ཆེན་དང་ 1ོག་Xོགས་འགོ་འ"ིདཔ་ ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་བཅས་$་ 
ོས་བ�ན་འབད་ཐོག་ལས་ \ན་+ས་ག3ང་ཚོགས་:ི་]ོན་པོ་%་དང་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ.འི་འ0ས་མི་%་ལས་ གསལ་བཤད་ལེན་ནིའི་དོན་$་བ.ན་Lག་གཅིག་ནང་ ཚོགས་
བ3གས་:ི་གོ་Hབས་ཐེངས་ག/མ་རེ་'ིན་དགོ། 

འ0ས་མི་འ0ས་མི་%འི་གསལ་བཤད།%འི་གསལ་བཤད། 
123. ]ོན་པོ་མེན་པའི་འ0ས་མི་ཅིག་$་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ ཐག་བཅད་མི་.ས་Tན་ཅིག་གི་ནང་

འཁོད་ གསལ་བཤད་འབད་ནིའི་དོན་$་ངོས་འཛིན་འབད་ཆོག། 
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124. ཚོགས་པ་སོའི་སོའི་འ0ས་མི་%་$་ གསལ་བཤད་གང་མང་འབད་ནི་གི་ཐོབ་ལམ་ཡོད་པའི་
ཁར་ དམངས་གཙོའི་ལམ་$གས་དང་འ"ིལ་ཏེ་ 1ོག་Xོགས་ཚོགས་པའི་འ0ས་མི་%་$་
ཡང་ གསལ་བཤད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་གི་ གོ་Hབས་'ིན་དགོ། 

125. འ0ས་མི་%་གིས་ གསལ་བཤད་འབད་ཚར་བའི་bལ་ལས་དངོས་བ3གས་]ོན་པོ་ཅིག་$་ཐད་
ཀར་.་བ�ོད་མི་ ཡངན་ ]ོན་པོ་དེའི་གནས་འབབ་དང་འBེལ་བའི་གསལ་བཤད་:ི་ལན་Zབ་
ནིའི་གོ་Hབས་'ིན་ཆོག། 

126. དོན་ཚན་༡༢༥ པར་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་འ"ིལ་ གསལ་བཤད་$་ལན་འདེབས་
མི་ ]ོན་པོ་ངོ་བ3གས་མེད་ཚེ་ དེའི་ཚབ་$་ ]ོན་པོ་གཞན་ཅིག་གིས་ལན་Zབ་ཆོག།  

འཛིན་Wོང་གི་གསལ་བཤད།འཛིན་Wོང་གི་གསལ་བཤད། 
127. ]ོན་པོ་ཅིག་གིས་ ཚོགས་འ.་$་jན་3་འབད་དགོ་པའི་ ག3ང་གི་tིད་rས་ ཡངན་ 

བཀོད་ བ་:ི་དང་ལེན་ གཞན་ཡང་དེ་བlམ་མའི་གནད་དོན་%་དང་འBེལ་བ་ཡོད་པའི་ 
དངོས་དོན་ ཡངན་ tིད་rས་:ི་ གསལ་བཤད་འབད་ཆོག། 

128. .ས་ནམ་འབད་%གསཔ་ཅིག་ བཀོད་ བ་:ི་གསལ་བཤད་འM་ཅིག་ ཚོགས་འ.འི་ནང་
Sལ་བའི་Hབས་ ཡང་ན་ དེའི་�ོན་མར་ 1ོག་Xོགས་ཚོགས་པའི་འགོ་འ"ིདཔ་$་�ོད་དགོ། 

129. བཀོད་ བ་:ི་གསལ་བཤད་ཅིག་འབད་ཚར་བའི་bལ་ལས་ 1ོག་Xོགས་ཚོགས་པ་ལས་འགོ་
བlང་4ེ་ བཀོད་ བ་:ི་གསལ་བཤད་དེ་Kར་ ཚོགས་པ་སོ་སོའི་འ0ས་མི་%་གིས་བསམ་
ལན་བཀོད་ཆོག། 
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༼༼ལེ�་བཅོ་;་པལེ�་བཅོ་;་པ་་༽༽ 
ག3ང་Wོང་དང་]ོན་པོ་\ན་ཚོགས་$་ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་ོས་དོན།ག3ང་Wོང་དང་]ོན་པོ་\ན་ཚོགས་$་ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་ོས་དོན། 

130. ག3ང་Wོང་$་ ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་ོས་དོན་ཅིག་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་ 
ཡོངས་བNོམས་:ི་ ག/མ་དV་གཅིག་ལས་ མ་zངམ་ཅིག་གིས་བཀོད་ཆོག། 

131. ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་ོས་དོན་བཀོད་དེ་ ཉིན་ངས་བP་ཐམ་མ་ལང་%ན་ ཚོགས་+ན་བ�ར་
ནི་མེད། 

132. གལ་tིད་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་ ཡོངས་བNོམས་:ི་ ག/མ་དV་གཉིས་
ལས་མ་zངམ་ཅིག་གིས་ ག3ང་Wོང་གི་+བ་འགལ་$་ ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་ཚོགས་+ན་
བ�ར་བ་ཅིན་ འGག་+ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ག3ང་འདི་Q་ོལ་གཏང་དགོ། 

133. ]ོན་པོ་ཅིག་$་ ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་ོས་དོན་ཅིག་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་ 
ཡོངས་བNོམས་:ི་ ག/མ་དV་གཅིག་ལས་ མ་zངམ་ཅིག་གིས་ ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་$་
ཡིག་ཐོག་ལས་བཀོད་དགོ། 

134. ]ོན་པོ་$་ ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་ོས་དོན་འདི་ ཁ་གསལ་དང་ ཐད་ཁར་ ངེས་གཏན་Cི་}་
མཚན་དང་1ན་པར་དགོ། 

135. ཚོགས་དཔོན་Cིས་ ོས་དོན་འདི་ ཚོགས་ཁང་ནང་\ག་དགོ། གལ་tིད་ ོས་དོན་ ངོ་
འLོད་:ི་དོན་$་ ཚོགས་ཁང་ལས་ .ས་Hབས་'ིན་ནི་$་ ོས་མ0ན་འrང་པ་ཅིན་ 
ཚོགས་དཔོན་Cིས་ .ས་Hབས་གནང་བ་ གསལ་བ=གས་འབད་ནི་དང་ ོས་བ^ར་དོན་
$་ .ས་Hབས་ལེན་པའི་ཉིནམ་ལས་ ཉིན་བ.ན་ལས་མ་\གཔ་ཅིག་གི་ ནང་འཁོད་$་ 
ཉིནམ་གཅིག་དང་གཉིས་གང་འཚམས་ཅིག་ .ས་བཀག་འབད་ནི་ཨིན། 

136. ོས་བ^ར་Hབས་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ ཚོགས་ཁང་གི་ོས་ཆོད་གཏན་འཁེལ་དོན་$་ 
དགོས་གལ་ཅན་Cི་Mི་བ་ཆ་ཚང་བཀོད་དགོ། 
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137. གལ་tིད་ ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་ག/མ་དV་གཉིས་:ིས་ཚོགས་+ན་བ�ར་ཏེ་ ]ོན་པོ་ཅིག་
$་ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་ ཆ་འཇོག་gབ་པ་ཅིན་ ]ོན་ཆེན་Cིས་ འGག་+ལ་པོ་མཆོག་$་ 
]ོན་པོ་Xིར་བཏོན་Cི་ོས་འདེབས་Sལ་དགོ། 

138. འGག་+ལ་པོ་མཆོག་གིས་ དགོངས་3འི་ངོས་ལེན་མཛད་དེ་ དགོངས་3ས་འCོ་མི་]ོན་པོ་དེ་
གིས་ ཚོགས་དཔོན་ལས་གནང་བ་ལེན་ཏེ་ ཚོགས་འཛོམས་ཚོགས་བཞིན་པའི་ཉིནམ་གང་
hང་$་ དགོངས་3་འCོ་དགོ་པའི་རང་གི་}་མཚན་གསལ་བཤད་ཅིག་འབད་ཆོག། 

139. དེ་$གས་:ི་གསལ་བཤད་Kར་ོས་བ^ར་འབད་མི་ཆོག། 

༼༼ལེ�་བP་>ག་པལེ�་བP་>ག་པ་་༽༽ 
ོས་ཆོད།ོས་ཆོད། 

ོས་ཆོད་:ི་ོས་དོན་Sལ་ནིའི་ཐོབ་དབང་།ོས་ཆོད་:ི་ོས་དོན་Sལ་ནིའི་ཐོབ་དབང་། 
140. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ 7ིར་བཏང་མི་མང་གི་མཐའ་དོན་$་ཕན་པའི་གནད་དོན་དང་འBེལ་བའི་

ོས་ཆོད་བཏོན་དགོ་པའི་3་བ་Sལ་ཆོག། 
ོས་ཆོད་:ི་བO་བIལ།ོས་ཆོད་:ི་བO་བIལ། 
141. ོས་ཆོད་:ི་ོས་དོན་Sལ་ནིའི་]ོ་འདོད་ཡོད་མི་ འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ ཁོ་/མོ་རའི་]ོ་འདོད་

:ི་Hོར་ལས་ ཉིནམ་ག/མ་ལས་མ་zང་བའི་བO་བIལ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ བO་བIལ་དེ་
དང་གཅིག་ཁར་ ཁོ་/མོ་ར་གིས་ོས་དོན་Sལ་ནི་གི་མནོ་བསམ་ཡོད་པའི་ོས་ཆོད་:ི་འM་
ཅིག་ཡང་Sལ་དགོ།  

ོས་ཆོད་:ི་གཞི་བཀོད།ོས་ཆོད་:ི་གཞི་བཀོད། 

142. ོས་ཆོད་ནང་གཤམ་གསལ་%ད་དགོཔ་འདི་ཡང་: 
(ཀ) བསམ་འཆར་Cི་གསལ་བ=གས་ ཡང་ན་ ོས་འདེབས་:ི་ཐོག་$། ཡང་ན། 



 
28 

 

(ཁ) བཅའ་"ིམས་ཅིག་ ཡངན་ ག3ང་གི་tིད་rས་ཅིག་གི་དོན་$་ ཚོགས་ཁང་གི་ཆ་
འཇོག་gབ་མ་gབ་:ི་ཐོ་བཀོད་ནི། 

(ག) དང་ལེན་Cི་3་བIལ། 
(ང) ག3ང་གིས་བQི་འཇོག་གི་དོན་$་ གནད་དོན་ ཡངན་ གནས་4ངས་ཅིག་གི་

Hོར་ལས་Mན་བIལ་འབད་ནི། 
(ཅ) ཚོགས་དཔོན་Cིས་ འོས་འཚམས་1ན་པར་བQི་འཇོག་འབད་བའི་Uམ་གཞག་

གཞན། 

ོས་ཆོད་:ི་འོས་འབབ།ོས་ཆོད་:ི་འོས་འབབ། 
143. གལ་tིད་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་བསམ་འཆར་$་ ོས་ཆོད་ཅིག་ བཅའ་"ིམས་འདི་དང་མ་

འ"ིལ་བ་ ཡངན་ ོས་ཆོད་བཏོན་ནིའི་ཐོབ་དབང་ ལོག་7ོད་:ི་ངས་/་ཨིནམ་�ེ་ rང་
པ་ཅིན་ ོས་ཆོད་གང་hང་ ཡངན་དེའི་ཆ་ཤས་ཅིག་བཏོན་མ་ཆོག་པའི་བཀའ་+་'ིན་ཆོག། 

ོས་བ^ར་Cི་ བ་ཚད།ོས་བ^ར་Cི་ བ་ཚད། 
144. ོས་ཆོད་:ི་Hོར་ལས་ོས་བ^ར་འདི་ ོས་ཆོད་འདིའི་གནད་དོན་འདི་གི་Hོར་ལས་[ངམ་

ཅིག་འབད་ཆོག། 

འBེལ་ཡོད་]ོན་པོ་%་$་འBེལ་ཡོད་]ོན་པོ་%་$་ བཏོན་པའི་ོས་ཆོད་:ི་འབཏོན་པའི་ོས་ཆོད་:ི་འM།M། 
145. ཚོགས་ཁང་ནང་ལས་ ཆ་འཇོག་gབ་པའི་ོས་ཆོད་:ི་འM་%་ འBེལ་ཡོད་]ོན་པོ་%་$་

གཏང་དགོ། 
146. འBེལ་ཡོད་]ོན་པོ་ཅིག་གིས་ ཚོགས་ཁང་གིས་ ཆ་འཇོག་gབ་པའི་ོས་ཆོད་$་ ག3ང་

གིས་དང་ལེན་འབད་འབདཝ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཧེ་མ་འབད་མ་%གས་hང་ ཚོགས་ཐེངས་bལ་
མམ་ནང་ 7ི་ཚོགས་$་jན་3་འབད་དགོ། 
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༼༼ལེ�་བP་བ.ན་པལེ�་བP་བ.ན་པ་་༽༽ 
གསལ་3།གསལ་3། 

གསལ་3འི་བཀོད་གསལ་3འི་བཀོད་=ིགས་=ིགས་དང་ནང་དོན།དང་ནང་དོན། 
147. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ ཚོགས་ཁང་ནང་གསལ་3་ཅིག་Sལ་ཆོག་ནི་དང་ གདོང་ཤོག་Kར་

གསལ་3་Sལ་མི་དེའི་མིང་Bིས་དགོ། 
148. ཚོགས་ཁང་ནང་jན་3་Sལ་ནིའི་དོན་$་ གསལ་3འི་འM་ཅིག་ ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་$་ཡང་

གཏང་དགོ། 
149. ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་Cིས་ གསལ་3་བaག་ནི་གི་གནང་བ་3་ནིའི་དོན་$་ ཚོགས་འཛོམས་

མ་ཚོགས་པའི་ཉིན་གཅིག་གི་ཧེ་མར་Sལ་དགོ། 

150. གསལ་3་ནང་%ད་དགོ་པའི་དོན་ཚན་དང་+བ་@ངས་འདི་ཡང་: 
(ཀ) ཚོགས་ཁང་ནང་ ཕར་འCངས་འབད་$ས་པའི་ ལས་དོན་%་དང་འBེལ་བ་ཡོད་

པའི་གནད་དོན་གང་hང་། ཡངན། 
(ཁ) ཚོགས་ཁང་གི་དབང་ཚད་:ི་ནང་འཁོད་$་སེལ་དགོ་པའི་གནད་དོན། 
(ག) འGག་+ལ་པོ་མཆོག་གི་ ད་དབང་དང་ ག3ང་གིས་བཟོ་བའི་བཅའ་ཡིག་དང་ 

=ིགས་གཞི་ "ིམས་%་གི་འོག་$་བཅོ་ཐབས་ཡོད་པའི་གནད་དོན་%་མིན་པའི་ 
7ི་བཏར་མི་དམངས་:ི་མཐའ་དོན་$་མཁོ་བའི་གནད་དོན་གང་hང་ཅིག། 

(ང) ཚོགས་ཁང་གིས་ དམིགས་བསལ་Cི་གནད་དོན་གཅིག་ ཡངན་ དེ་ལས་མངམ་
$་དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་3་བIལ། 

151. གསལ་3་འདི་ ཡིག་དཔེ་ངོ་མ་དང་དཔར་བcན་ ཡང་ན་ མ�བ་གནོན་�གས་དཔར་བཏབ་
ཐོག་ འM་ངོ་མ་ཡིག་ཐོག་Sལ་དགོ། 
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152. གསལ་3་ Sལ་མི་འ0ས་མི་གིས་ གསལ་3་3་མི་ མི་ངོ་%འི་Hོར་ལས་ གསལ་བཤད་
མདོར་བ^ས་Kར་ ལག་Bིས་དང་བཅས་པར་lར་�གས་འབད་Sལ་དགོ་པའི་ཁར་ གསལ་
3འི་ནང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་Sལ་དགོཔ་དང་  གསལ་3་\ག་ནི་གི་ 3་བIལ་%་ཁ་གསལ་
བཀོད་དགོ། 

153. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ རང་གི་དོན་ལས་ གསལ་3་Sལ་མི་ཆོག། 
154. ཚོགས་ཁང་ནང་བaགས་པའི་གསལ་3་གི་རིགས་$་ Kས་བ9ར་དང་བ�ོད་=་ཧན་པའི་ཐོག་

ལས་མFག་བ^འི་ཚིག་ནང་ དགོས་དོན་ངོ་མའམ་ Wབས་འFག་3་དགོ་པའི་ དོན་jིང་%་
འཁོད་དགོཔ་ཨིན།  

155. གསལ་3་Kར་ གསལ་3་བaགས་མིའི་མིང་དང་ ཁ་'ང་ཆ་ཚང་བaག་དགོ་པའ་ིཁར་ དེའི་
བདེན་Eགས་/་ མི་ངོ་དེའི་ལག་Eགས་བཀོད་དགོ། 

156. གསལ་3་དང་གཅིག་ཁར་ ཡི་K་དང་ འབའ་གན་ ཡངན་ ཡིག་ཆས་གཞན་%་Sལ་མ་ཆོག་
པའི་ཁར་ ཡི་K་བསད་ནི་དང་ Bིས་བ/བ་%་མི་ཆོག། 

157. གསལ་3་ནང་ "ལ་བཀལ་ནི་ སེང་ནི་ ཕབ་ནི་%་དང་ ཡངན་ འGག་ག3ང་གི་འོང་
འབབ་དང་ Xོགས་བ^ས་མ་དiལ་K་R་འ0ས་བཀལ་ནི་དང་ སེང་ནི་ ཕབ་ནི་%་གི་Hོར་
ལས་3་བIལ་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ གསལ་3་དེ་ལེན་མི་ཆོག། 

ཚོགས་ཁང་གིས་དང་ལེན།ཚོགས་ཁང་གིས་དང་ལེན། 
158. གསལ་3་ གསལ་བཤད་འབད་བའི་Hབས་/་ གསལ་3་གི་དོན་ཚན་%་$་ ོས་བ^ར་

འབད་མི་ཆོག། 
159. གསལ་3་རེ་རེ་བཞིན་ གནས་4ངས་དང་བ�ན་ཏེ་ འ0ས་མི་ཅིག་གིས་གསལ་བཤད་འབད་

བ་ ཡངན་ ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་Cིས་jན་3་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཚོགས་fང་$་ཞིབ་
Eོག་གི་དོན་$་གཏང་ཆོག། 
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160. ཚོགས་fང་གིས་ གསལ་3་འདི་ ཞིབ་བEག་འབད་དེ་ གལ་tིད་ གསལ་3་འདི་ བཅའ་
"ིམས་འདི་དང་ འགལ་བ་མེདཔ་�ེ་འཐོན་ཚེ་ ཚོགས་fང་གིས་ གསལ་3་འདི་ བdམ་
eེལ་འབད་ཆོག་པའི་བཀོད་+་'ིན་དགོ། 

161. ཚོགས་fང་གིས་ གསལ་3་འདི་Kར་ དགོས་ངེས་དང་བ�ན་པའི་�བ་'ེད་ལེན་ཞིནམ་ལས་ 
མ་འོངས་པ་$་ དེ་བlམ་མའི་'་7ོད་བཀག་ནི་གི་བཅོ་ཐབས་:ི་ཐབས་ལམ་%་བཏོན་ནི་གི་
དོན་$་ ཚོགས་fང་དེ་$་འBེལ་གxགས་འབད་བའི་གསལ་3་ནང་བཀོད་པའི་ དམིགས་
བསལ་ཉོགས་བཤད་ཅིག་གི་Hོར་ལས་ ཚོགས་ཁང་ནང་jན་3་འབད་ནི་གི་འགན་འ@ར་ཕོག། 

162. གསལ་3་ནང་འཁོད་པའི་དོན་ཚན་Cི་ གནད་དོན་བདག་Wོང་གི་འགན་འ@ར་ཕོག་མི་ ]ོན་པོ་
གིས་ གསལ་3འི་ལན་འདེབས་འབད་དགོ། 

༼༼ལེ�་བཅོ་བ+ད་པལེ�་བཅོ་བ+ད་པ་་༽༽ 
ོས་དོན་མཚམས་འཇོག།ོས་དོན་མཚམས་འཇོག། 

163. མི་མང་$་གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ངེས་ཏིག་ཅིག་ ོས་བ^ར་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ 
འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ ཁོ་/མོ་རའི་འདེམས་"ི་ལས་ཡར་ལོང་4ེ་ ཚོགས་ཁང་གི་ོས་བ^ར་
མཚམས་འཇོག་འབད་དགོ་པའི་3་བ་Sལ་ཆོག། 

164. ོས་བ^ར་མཚམས་འཇོག་གི་ 3་བ་Sལ་ནིའི་]ོ་འདོད་ཡོད་མི་ འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ 
ཚོགས་འཛོམས་འགོ་མ་བaག་པའི་f་ཚོད་ ༡༠ Cི་ཧེ་མ་ལས་ ཚོགས་དཔོན་$་ ོས་
བ^ར་འབད་ནིའི་]ོ་འདོད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་དེ་ ཡིག་ཐོག་$་བཀོད་དེ་�ོད་ཞིནམ་ལས་ 
གསལ་བ=གས་འབད་དགོ། 

165. མི་མང་$་འLལ་མཁོ་ཆེ་བའི་ གནད་དོན་ངེས་གཏན་ཅིག་ ོས་བ^ར་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ 
ཚོགས་འཛོམས་མཚམས་འཇོག་གི་དབང་ཚད་འདི་ གཤམ་གསལ་Cི་བཀག་Nམ་དང་འ"ིལ་དགོ:  
(ཀ) ོས་བ^ར་Cི་ ོས་དོན་བཀོད་མི་འདི་ འLལ་མCོགས་དང་ གནད་འགག་གི་

བQི་འཇོག་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིན་དགོ། 
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(ཁ) ཚོགས་བ3གས་གཅིག་ནང་ དེ་བlམ་མའི་ ོས་དོན་གཅིག་ལས་\ག་4ེ་བaག་
མི་ཆོག། 

(ག) ོས་དོན་གཅིག་ནང་གནད་དོན་གཅིག་ལས་བ�ལ་ཏེ་ ོས་བ^ར་འབད་མི་ཆོག། 
(ང) ོས་དོན་འདི་ ག3ང་$་འགན་འ@ར་ཕོག་མི་ ཉེ་ཆར་rང་བའི་ དམིགས་བསལ་

Cི་གནད་དོན་[ངམ་ཅིག་$་བaགས་དགོ། 
(ཅ) ཚོགས་ཐེངས་གཅིག་ནང་ ོས་བ^ར་འབད་ཚར་བའི་ོས་དོན་Cི་གནད་དོན་

གཅིག་ ཚོགས་ཐེངས་དེ་ནང་རང་ ོས་བ^ར་ལོག་འབད་མི་ཆོག། 
(ཆ) ོས་དོན་ནང་ཁེ་དབང་གི་ Mི་བ་བཀོད་མི་ཆོགཔ་དང༌། 
(ཇ) "ིམས་:ི་འ.ན་སར་ Qོད་བཤེར་འབད་འLོ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་Cི་རིགས་ ོས་

དོན་Cི་ངས་/་བaགས་མི་ཆོག། 
166. མི་མང་$་ ངེས་གཏན་ མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་དང་ ོས་བ^ར་མཚམས་འཇོག་གི་ོས་

དོན་%ལ་མ0ན་ཐོག་མ་བaག་པ་ཅིན་ ོས་དོན་དེ་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག། 
167. ཚོགས་དཔོན་Cིས་ གནད་དོན་ཅིག་ གལ་གནད་:ི་བQི་འཇོག་འབད་དགོཔ་ཡོད་མེད་གཏན་

འཁེལ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ གཤམ་གསལ་%་བm་དགོཔ་འདི་ཡང་: 
(ཀ) ག3ང་གི་བདག་Wོང་གི་འགན་འ@ར་ ཡང་ན་ \ན་ཁག་གི་དང་ལེན་Cི་  བ་

ཚད་ནང་%ད་མི་%ད་དང༌། 
(ཁ) འོས་འཚམས་1ན་པའི་.ས་ཚོད་དང་ གནད་དོན་གཞན་Cི་ཞོར་ཁར་ ཚོགས་

འ.་ནང་བaག་ཚོད་ཡོད་དང་མེད། 
168. ོས་དོན་དེ་$་ Qོད་Rེང་ ཡང་ན་ འLི་oོན་འབད་མི་ཆོག། 
169. ལེ�་འདིའི་འོག་$་ ཚོགས་བ3གས་:ི་མཛད་རིམ་མཚམས་འཇོག་གི་དོན་$་Sལ་བའི་ོས་

དོན་དེ་$་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་ཡོངས་བNོམས་ལས་ Xེད་ཀ་མ་zངམ་ཅིག་
གིས་+བ་Wོར་དགོ། 



 
33 

 

170. གལ་tིད་ ོས་དོན་བaག་ནི་གི་གནང་བ་འgབ་ཚེ་ ོས་བ^ར་མཚམས་འཇོག་གི་ ོས་
དོན་Xིར་འདོན་མ་འབད་%ན་ ཉིནམ་དེའི་ཚོགས་འ.འི་མཛད་རིམ་%་ ཕར་Sད་འབད་དགོ། 

171. འGག་+ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ཚོགས་ཁང་ནང་ག/ང་བཤད་གནང་བའི་ཉིན་མར་ ོས་བ^ར་
མཚམས་འཇོག་གི་ ོས་དོན་བaག་མི་ཆོག། དེ་ཚེ་ཉིན་མར་ཐོབ་མི་jན་=ོན་འདི་ ཚོགས་
བ3གས་bལ་མའི་jན་=ོན་འབད་བQི་དགོ། 

172. ལེ�་འདིའི་འོག་$་ ཕར་འSད་འབད་མི་ཚོགས་འ.འི་མཛད་རིམ་གང་hང་ཅིག་ ལེ�་
འདིའི་འོག་གི་ ོས་དོན་Cི་ཚོགས་རིམ་Cི་.ས་Tན་དང་འM་མཉམ་Cི་.ས་ཚོད་ཅིག་གི་རིང་
$་འLོ་མ0ད་དེ་གནང་དགོཔ་དང་ ོས་བ^ར་མཚམས་འཇོག་གི་ .ས་Tན་གཏན་འཁེལ་
བཟོ་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཡངན་དེའི་bལ་ལས་ ཚོགས་འ.འི་མཛད་རིམ་འགོ་བaག་དགོ། 

༼༼ལེ�་བP་དK་པལེ�་བP་དK་པ་་༽༽ 
ོས་ཆོད་དང་ཚོགས་+ན།ོས་ཆོད་དང་ཚོགས་+ན། 

173. ཚོགས་ཁང་ལས་ོས་ཆོད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ འ0ས་མི་ཅིག་གིས་བaགས་
མི་ོས་དོན་Kར་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ Mི་བ་བཀོད་ཐོག་ལས་ཐག་གཅད་དགོ། 

174. Q་"ིམས་ཆེན་མོ་དང་ བཅའ་"ིམས་འདི་ནང་ ཆེད་.་བཀོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ 
ཚོགས་ཁང་གི་ོས་ཆོད་:ི་དོན་$་Sལ་བའི་Mི་བ་ག་ར་ ཚོགས་+ན་བ�ར་མིའི་ངས་/་ཡོད་
མི་ འ0ས་མི་%་གིས་མང་མོས་:ི་ཐོག་ལས་ ཐག་གཅད་དགོ། 

175. ཚོགས་ཁང་ནང་ོས་བ^ར་འབད་མི་གི་གནད་དོན་གང་hང་ཅིག་ནང་ རང་གི་མཐའ་དོན་
%ད་དེ་ཡོད་པའི་འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ གནད་དོན་འདི་Kར་ཁོ་/མོ་རའི་མཐའ་དོན་ཡོད་པའི་
Hོར་ལས་ ཚོགས་ཁང་ནང་གསལ་བ=གས་འབད་དེ་ གནད་དོན་དེ་དང་འBེལ་བ་ཡོད་པའི་
Mི་བ་དེ་%་$་ཚོགས་+ན་བaག་མི་ཆོག། 
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176. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་ོས་ཆོད་$་ འ0ས་མི་[ངམ་ཅིག་གིས་ ཚོགས་+ན་བaག་ནིའི་
ཐོབ་དབང་ཡོད། 

177. ོས་འཆར་རེ་$་ འ0ས་མི་གཅིག་$་ ཚོགས་+ན་བaག་ནིའི་ཐོབ་རིམ་ ཐེངས་གཅིག་དང་ 
ཚོགས་+ན་བaག་མི་ ཐོབ་རིམ་དེ་ ངོ་ཚབ་གཞན་Cིས་7ོད་མི་ཆོག། 

Mི་བ་བཀོMི་བ་བཀོད་ནི།ད་ནི། 
178. Qོད་Rེང་མFག་བ^་ཞིནམ་ལས་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ Mི་བ་བཀོད་དེ་ དང་པ་རང་ ོས་གཞི་

དེ་$་+བ་Wོར་ཡོད་མི་ འ0ས་མི་%་ཁོང་རའི་འདེམས་"ི་ལས་ལགཔ་ཡར་སེང་བPག་ནི་དང་ 
དེ་ལས་ དེ་$་+བ་Wོར་མེད་མི་%་ཁོངས་རའི་འདེམས་"ི་ལས་ལགཔ་ཡར་སེང་བPག་དགོ། 

179. ཚོགས་དཔོན་Cིས་ Mི་བ་དེ་$་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་དབང་.་བཏང་4ེ་ འ0ས་མི་མང་ཤོས་ངས་
ཚད་ ལང་མི་གིས་ Mི་བ་དེ་$་ +བ་Wོར་ཡོད་མེད་Zབ་དགོ། གདོང་ལེན་འབད་དགོཔ་ག་ཅི་
འཐོན་hང་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ Mི་བ་དེ་$་ ངོས་ལེན་Cི་ོས་ཆོད་བཏོན་ཡོད་པའི་གསལ་
བ=གས་འབད་ནི། དེ་བlམ་མའི་Hབས་$་ ཚོགས་+ན་བaག་མིའི་མིང་ཐོ་བཀོད་མི་དགོ། 

180. གལ་tིད་ ཚོགས་དཔོན་Cི་བསམ་འཆར་$་ ོས་ཆོད་:ི་Mི་བ་$་ Qོད་བ^ར་འབད་མི་ 
Nེ་ཚན་�ེ་ཐོན་སོང་པ་ཅིན་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ ཚོགས་ཁང་དང་ཚོགས་fང་$་ Nེ་ཚན་བཟོ་
ཆོག་པའི་བཀོད་+་'ིན་དགོ་ Nེ་ཚན་བཟོ་ནི་$་Mན་བIལ་དང་ འབོད་བ9ག་འབད་ནི་གི་ 
བO་Mིལ་གསིག་དགོ། 

Nེ་ཚན།Nེ་ཚན། 
181. Nེ་ཚན་བཟོ་ནིའི་བཀོད་+་'ིན་པའི་�ེས་/་ >ང་ཡིག་འདི་གིས་ འ0ས་མི་%་$་ ཁོང་རའི་

འདེམས་"ི་Kར་ ]ོ་འབབ་དང་འ"ིལ་ཏེ་ ཨིན་མེན་དང་བཏང་jོམས་བཅས་:ི་ ཚོགས་
+ན་Cི་ཡིག་Pང་རེ་བdམ་དགོ། འ0ས་མི་དེ་གིས་ ཡིག་Pང་དེ་Kར་ མིང་Eགས་བཀོད་དེ་ 
+ན་ཐོ་བཀོད་དགོ། 
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182. འ0ས་མི་%་གིས་ ཚོགས་+ན་Cི་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚར་བའི་�ེས་/་ >ང་ཡིག་འདི་གིས་ ཤོག་
K་བm་4ེ་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་ ངོ་འཛོམས་:ི་གདོང་ཁར་ �ོག་Qེ་ཁར་
བཀལ་ཏེ་ཚོགས་+ན་ངས་Qིས་ gབ་འBས་བཏོན་ཏེ་ ཚོགས་དཔོན་$་Sལ་དགོ། 

183. ཚོགས་དཔོན་Cིས་Nེ་ཚན་Cི་gབ་འBས་ གསལ་བ=གས་འབད་ཚར་བའི་bལ་ལས་ Qོད་
བ^ར་འབད་མི་ཆོག། 

འ`ལ་ཆས་ཐོག་ལས་ཚོགས་+ན་བaག་ནིའི་ལམ་$གས།འ`ལ་ཆས་ཐོག་ལས་ཚོགས་+ན་བaག་ནིའི་ལམ་$གས། 
184. ཚོགས་དཔོན་Cིས་ བཀོད་+་ལོགས་/་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ འ0ས་མི་%་གིས་ ཚོགས་ཁང་

ནང་ཚོགས་+ན་བaག་ནིའི་དོན་$་ འ`ལ་ཆས་བaག་ཡོད་མི་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་4ེ་ 
འ0ས་མི་%་གིས་ རང་སོའི་འདེམས་"ི་ཐོག་$་ ཚོགས་+ན་འ`ལ་ཆ་ཨེབ་ཐོག་ལས་ 
ཚོགས་+ན་བaག་དགོཔ་ཨིན། 

185. ཚོགས་+ན་Cི་gབ་འBས་དེ་ བO་4ོན་རས་'ང་Kར་འཐོན་ཞིནམ་ལས་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ 
Nེ་ཚན་Cི་gབ་འBས་གསལ་བ=གས་འབད་དགོཔ་དང་ འདི་$་Qོད་བ^ར་འབད་མི་ཆོག། 

ཁས་མི་ལེན་ནིའི་བསམ་འཆར།ཁས་མི་ལེན་ནིའི་བསམ་འཆར། 
186. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ ོས་ཆོད་ཅགི་ཁ་མ་འཆམ་པ་ཅིན་ ོས་ཆོད་:ི་ཟིན་Bིས་ནང་ རང་

གིས་ཁས་ལེན་མེད་པའི་བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་གི་ཐོབ་དབང་ཡོད། ཨིན་hང་ བསམ་འཆར་
འདི་$་ Qོད་བ^ར་འབད་ནི་གི་ གནང་བ་'ིན་མི་ཆོག། 

༼༼ལེ�་ཉི་bལེ�་ཉི་b་་པཔ་་༽༽ 
"ིམས་བཟོའི་'་བའི་གནད་7ོད།"ིམས་བཟོའི་'་བའི་གནད་7ོད། 

7ིར་བཏང་དགོངས་དོན།7ིར་བཏང་དགོངས་དོན། 
187. 7ི་ཚོགས་:ིས་ ཆ་འཇོག་gབ་པའི་དVད་ཡིག་ཅིག་ འGག་+ལ་པོ་མཆོག་གི་ བཀའི་གནང་

བ་ོལ་ཞིནམ་ལས་  བ་དབང་གི་ ཆ་གནས་gབ་ཨིན། 
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188. ཚོགས་ཁང་གང་hང་ཅིག་ནང་ བoར་འCངས་ཡོད་པའི་ དVད་ཡིག་ཅིག་ ཚོགས་ཁང་གང་
hང་ཅིག་གི་ Xིར་བཤོལ་ལས་བEེན་ ཆ་མེད་འCོ་ནི་མེད། 

189. དVད་ཡིག་ཅིག་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་ ཡོངས་བNོམས་:ི་ Xེད་མང་ཐོག་
ལས་ ཆ་འཇོག་འgབ་དགོ། 

190. དVད་ཡིག་བaག་མི་ འ0ས་མི་འདི་གིས་ ཚོགས་ཁང་ནང་ ོས་བ^ར་འབད་བའི་བ<ང་
ཡོད་པའི་དVད་ཡིག་ཅིག་ གོ་རིམ་གང་hང་གི་ནང་ལས་ དVད་ཡིག་་Xིར་བཤོལ་Cི་ དོན་
$་གནང་བ་ལེན་ཆོག། 

191. "ིམས་བཟོ་Xིར་བཤོལ་འབད་མི་འདི་ ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་Cིས་ མི་མང་$་ ག3ང་འBེལ་
གསར་ཤོག་ནང་  བ་བ=གས་འབད་དགོ། 

192. ཚོགས་འ.་ནང་ ཡང་ན་ ཚོགས་fང་གང་hང་ནང་ཡོད་པའི་དVད་ཡིག་ཆ་མཉམ་ ཚོགས་
འ.་གི་ཚོགས་Tན་མFག་གི་ཉིན་མར་ ཡང་ན་ ཚོགས་འ.་Q་ོལ་འCོ་བའི་ཉིན་མར་
བaག་མི་དེ་ ཉིནམ་དེ་�ོགས་པའི་Hབས་$་ཆ་མེད་འCོཝ་ཨིན། 

193. ཚོགས་འ.་ལས་ .ས་ཚོད་:ི་གནང་བ་ཐོབ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ ཆ་འཇོག་gབ་པའི་བཅའ་
"ིམས་ཅིག་ ཡང་ན་ ཚོགས་འཛོམས་ཅིག་ནང་ལས་ ཆ་མེད་བཏང་མི་གནད་དོན་ཅིག་ 
ལོག་ཚོགས་འཛོམས་:ི་ལོ་འདི་ནང་བaག་མི་ཆོག། 

+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་ནང་འགོ་ཐོག་བaགས་མི་དVད་ཡིག།+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་ནང་འགོ་ཐོག་བaགས་མི་དVད་ཡིག། 
དVད་ཡིག་གི་དVད་ཡིག་གི་གཞི་བཀོད་དང་གཞི་བཀོད་དང་བO་བIལ།བO་བIལ། 
194. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ ཁོ་/མོ་ར་གིས་བO་བIལ་འབད་མི་ དVད་ཡིག་ཅིག་ངོ་�ོད་འབད་ནི་གི་

དོན་$་གོ་Hབས་ལེན་ཆོག། 
195. ཚོགས་དཔོན་Cིས་ .ས་Tན་0ང་9་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ ོས་དོན་བaག་ཆོག་པའི་གནང་བ་

ོལ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་དVད་ཡིག་ཅིག་བaག་ནི་གི་དོན་$་ བ་བ=གས་:ི་ .ས་Tན་
�་ངོ་གཅིག་དགོ། 
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196. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ ཚོགས་འ.འི་\ན་ཁག་ནང་ དVད་ཡིག་གི་འM་དང་གཅིག་ཁར་ དམིགས་
Tལ་དང་}་མཚན་Cི་གསལ་བཤད་ཅིག་དང་ "ིམས་བཟོ་Xིར་eེལ་གན་ཡིག་དང་ དiལ་
འBེལ་འགན་ཡིག་དང་བཅསཔ་�ེ་�ོད་དགོ། 

197. དVད་ཡིག་བaགས་མི་འ0ས་མི་འདི་གིས་ དVད་ཡིག་Kར་ལག་Eགས་བཀོད་དགོཔ་དང་ 
དེ་$་+བ་Wོར་འབད་མི་ འ0ས་མི་གཞན་%་གིས་ཡང་ལག་Eགས་བཀོད་ཆོག། 

198. དVད་ཡིག་གསལ་བཤད་འབད་མི་འ0ས་མི་དེ་ ཚོགས་རིམ་མFག་མ་བ^་%ན་ དVད་ཡིག་
དེའི་ འགན་འཛིན་�ེ་བQི་དགོ། གལ་tིད་འ0ས་མི་གཅིག་ལས་མངམ་�ེ་མཉམ་Nེབ་ཐོག་
བaགས་པའི་དVད་ཡིག་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ འ0ས་མི་དེ་%་གིས་ ཁོང་རའི་Cལ་ཁ་ལས་ དVད་
ཡིག་བaགས་པའི་Hབས་$་ དVད་ཡིག་གི་འགན་འཛིན་འབད་མི་འ0ས་མི་ཅིག་ ངོས་འཛིན་
འབད་དགོ། 

199. དVད་ཡིག་དེ་ འགོ་ཐོག་\ག་ནིའི་དོན་$་ ཚོགས་འ.འི་ོས་གཞི་ནང་བaག་དགོ། 
གསལ་བཤད་དང་\ག་ཐེངས་དང་པ།གསལ་བཤད་དང་\ག་ཐེངས་དང་པ། 
200. དVད་ཡིག་བaགས་ནི་གི་ོས་དོན་Sལ་ནིའི་ གོ་Hབས་ལེན་མི་$་ འགལ་�་འབད་མི་

འཐོན་པ་ཅིན་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ བཅའ་"ིམས་བaག་མི་འ0ས་མི་དང་ འགལ་�་འབད་
མི་འ0ས་མི་ལས་ དེ་གི་Hོར་ལས་@ངས་བཀལ་ནི་གི་གསལ་བཤད་འབད་ནིའི་གོ་Hབས་'ིན་
དགོ། ཚོགས་དཔོན་Cིས་ དེ་Kར་Qོད་Rེང་ཐེབས་འབད་ནི་མེད་པར་ དVད་ཡིག་འདི་
བaགས་དང་མི་བaགས་:ི་Mི་བ་བཀོད་དགོ། 

201. གལ་tིད་ དVད་ཡིག་བaགས་ནི་གི་གནང་བ་ཐོབ་པ་ཅིན་ གསལ་བཤད་འབད་མི་ འ0ས་
མི་གིས་ དེ་$གས་:ི་དVད་ཡིག་ཐེངས་གཉིས་པར་ \ག་ནི་གི་གོ་རིམ་=ིག་4ེ་ དVད་ཡིག་
དཔར་བcན་འབད་ནི་གི་ བཀོད་+་'ིན་དགོ། 

202. དVད་ཡིག་ཅིག་ ཚོགས་ཁང་ལས་ ཧེ་མ་ལས་ོས་བ^ར་འབད་ནིའི་ཁ་འཆམ་rང་ན་མ་
གཏོགས་ དེ་མེན་ དVད་ཡིག་འགོ་ཐོག་\ག་ནི་དང་ ཐེངས་གཉིས་པ་\ག་ནིའི་བར་ན་ ཉིན་
ངས་;་ལས་མ་zངམ་ཅིག་གི་ .ས་མཚམས་བཞག་དགོ། 
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དདཔཔརར་་བབcན་དང་བdམ་eེལ།cན་དང་བdམ་eེལ། 
203. དVད་ཡིག་དཔར་བcན་འབད་ནི་འདི་ ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་Cི་ འགན་@ར་ཨིན། དVད་

ཡིག་དཔར་བcན་འབད་ཚར་བའི་�ེས་/་ ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་Cིས་ དེ་འLོ་ལས་ འ0ས་
མི་%་$་དVད་ཡིག་དཔར་བcན་Cི་འM་དང་ འགན་འཛིན་འ0ས་མིའི་གསལ་བཤད་དང་
�གས་ཏེ་�ོད་དགོ། 

204. ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་Cིས་ དVད་ཡིག་རེ་རེ་བཞིན་.་ ག3ང་འBེལ་གསར་ཤོག་ནང་
བaགས་ཏེ་  བ་eེལ་འབད་དགོ། 

དVད་ཡིག་ཐེངས་གཉིས་པར་\ག་དགོཔ།དVད་ཡིག་ཐེངས་གཉིས་པར་\ག་དགོཔ། 
205. དVད་ཡིག་གང་hང་ འ0ས་མི་%་$་བdམ་eེལ་འབད་དེ་ ག3ང་འBེལ་གསར་ཤོག་ནང་

དཔར་བcན་མ་འབད་%ན་ ཐེངས་གཉིས་པར་\ག་ནི་མེད། 
206. ོས་དོན་$་ བཅའ་"ིམས་ཐེངས་གཉིས་པར་\ག་Hབས་ 7ིར་བཏང་གཟེངས་ཐོན་དང་གཞི་

Q་$་ ོས་བ^ར་དང་ གསལ་བཤད་འབད་ནི་གལ་ཆེ་hང་ གཞི་Qའི་གོ་དོན་ བཤད་ནིའི་
དོན་$་ དVད་ཡིག་ཞིབ་བ^ར་ ཧེང་བཀལ་འབད་མི་ཆོག། 

207. ཚོགས་ཁང་ནང་འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ ཧེ་མ་ལས་ོས་དོན་Cི་  བ་བ=གས་མ་འབད་བར་
བaགས་མི་དེ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ བཀའ་+་གཞན་བཀོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དVད་ཡིག་
ཐེངས་གཉིས་པ་\གཔ་ད་ "ིམས་དོན་ཚོགས་fང་ ཡང་ན་ ཚོགས་fང་གཞན་མི་%་ནང་ 
འBེལ་གxགས་འབད་དགོ། 

208. ཚོགས་འ.་ནང་ jན་3་Sལ་ནི་དོན་$་ ཚོགས་འ.་གིས་ ཚོགས་fང་ནང་ དVད་ཡིག་
མཛད་རིམ་འགོ་འ�གས་:ི་ 7ི་ཚེས་%་གཏན་འཁེལ་=ིག་དགོ། 

ཚོགས་fང་གནས་རིམ།ཚོགས་fང་གནས་རིམ། 
209. དVད་ཡིག་འBེལ་གxགས་འབད་མི་ ཚོགས་fང་འདི་གིས་ དVད་ཡིག་ཞིབ་བ^ར་འབད་ནི་

མ་གཏོགས་ དVད་ཡིག་ལེགས་ཉེས་$་ ོས་བ^ར་འབད་མི་ཆོག། 
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210. ཚོགས་fང་གིས་ དVད་ཡིག་གི་Nེ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་ ད'ེ་དVད་འབད་དེ་ འLི་oོན་འབད་
ནི་གི་དབང་ཚད་ཡོད། དེ་འབདཝ་ད་ འLི་oོན་འབད་མི་འདི་ དVད་ཡིག་གི་གནད་དོན་དང་
བ�ན་དགོས་པའི་ཁར་ དེའི་རང་བཞིན་དང་དགོས་མཁོ་%་དང་མ0ན་དགོ། 

211. དVད་ཡིག་གི་ མཛད་རིམ་མFག་བ^་ཞིནམ་ལས་ ཚོགས་fང་གིས་ འLི་oོན་འབད་དང་
མ་འབད་དVད་ཡིག་jན་3་ ཚོགས་ཁང་ནང་Sལ་དགོ། 

ཐེངས་ག/ཐེངས་ག/མ་པ་\ག་ནི།མ་པ་\ག་ནི། 
212. ཚོགས་fང་ནང་ལས་ jན་3་འབད་མི་དVད་ཡིག་འདི་ ཚོགས་འ.་གིས་ ཐེངས་ག/མ་པ་

\ག་ནི་གི་ དོན་ལས་=ིག་དགོ། དVད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་འདི་གིས་ དVད་ཡིག་ཐེངས་
ག/མ་པ་\ག་ནི་གི་དོན་ལས་ གསལ་བ=གས་འབད་མི་དགོ། 

213. ཚོགས་fང་གིས་ jན་3་འབད་མི་དVད་ཡིག་འདི་$་ གལ་tིད་འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ ཆ་
མེད་ ཡང་ན་འLི་oོན་འབད་ནིའི་]ོ་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ དVད་ཡིག་ཆ་མཉམ་རང་ ཡང་ན་ 
འLི་oོན་འབད་མི་དོན་ཚན་%་ ཚོགས་fང་ནང་ལོག་བaག་ཆོག། 

214. ཚོགས་fང་གིས་ jན་3་འབད་མི་དVད་ཡིག་ ོས་དོན་K་ངོས་ལེན་འབད་ནི་འདི་ ཚོགས་
འ.་ནང་བaག་པའི་ཉིནམ་ནངས་པའི་ཚེ་ལས་ འགོ་བaགས་ཏེ་ ཉིནམ་ག/མ་འCོ་བའི་
bལ་ལས་ འགོ་བaགས་ནི་ཨིན། 

215. འ0ས་མི་གང་hང་གིས་ ཉིནམ་གཅགི་གི་ཧེ་མར་ གསལ་བ=གས་འབད་དེ་ དེ་འLོ་ལས་ 
འLི་oོན་འབད་དེ་ བaག་ནིའི་]ོ་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ འLོ་oོན་Cི་འM་ ཚོགས་འ.འི་>ང་
ཆེན་ཡིག་ཚང་ནང་$་�ོད་དགོ། 

216. འ0ས་མི་འདི་གིས་ དེ་$གས་:ི་ འLི་oོན་བསམ་འཆར་བaག་མི་འདི་ དVད་ཡིག་གི་
 བ་ཚད་ནང་འཁོད་%ད་དགོཔ་རིགས་མ་གཏོགས་ ཡིག་nོར་དང་ཡིག་>ང་གི་ ནོར་འpལ་
$་འBེལ་བ་མེདཔ་ཅིག་དགོ། 
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217. ཚོགས་དཔོན་Cིས་ བསམ་འཆར་$་ དོན་མེད་Cི་འLི་oོན་ཨིན་པ་ཅིན་ ངོས་ལེན་མི་འབད། 
218. ཚོགས་འ.འི་>ང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ .ས་དང་.ས་/་ འ0ས་མི་%་$་ བཅའ་"ིམས་%་

དང་ འLི་oོན་འབད་དགོ་པའི་ བ་བ=གས་ཐོབ་མི་དང་འ"ིལ་ འLི་oོན་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་
བཀོད་%་ བdམ་ཐབས་=ིག་དགོ། 

219. དVད་ཡིག་ོས་བ^ར་Hབས་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ དVད་ཡིག་ཚོགས་ཁང་ནང་ དོན་ཚན་རེ་
རེ་བཞིན་བaག་4ེ་ དེ་ལས་ དོན་ཚན་དང་འLི་oོན་%་$་ Mི་བ་གང་མང་བཀོད་དགོ། ཨིན་
hང་ .ས་ཚོད་འLོ་བ�ག་མི་གཏང་ནི་དང་ དགག་ལན་བWར་�ོས་མི་འབད་ནིའི་དོན་$་ 
ོས་བ^ར་ཐེངས་གཅིག་ནང་ དོན་ཚན་དང་ འLི་oོན་ཁག་མ་འMཝ་ག་ར་ ོས་བ^ར་
འབད་%གསཔ་�ེ་འབད་དགོ། 

220. Qོད་Rེང་འFག་བ^་ཞིནམ་ལས་ འLི་oོན་འབད་ཚར་བའི་�ེས་/་ དVད་ཡིག་འགོ་འཛིན་
འ0ས་མི་དེ་གིས་ དVད་ཡིག་ཆ་འཇོག་gབ་པའི་ོས་དོན་བaག་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་དVད་
ཡིག་Qོད་Rེང་ མFག་བ^་བའི་ཉིན་དེ་ཁ་རང་ དེ་གི་ོས་དོན་བaག་མི་ཆོག། 

དVད་ཡིག་ཆ་འཇོག་gབ་ཐངས།དVད་ཡིག་ཆ་འཇོག་gབ་ཐངས། 
221. དVད་ཡིག་ ཆ་འཇོག་gབ་པའི་ོས་དོན་$་ +བ་Wོར་དང་དགག་ལན་Cི་ Qོད་Rེང་གང་

hང་ནང་འཁོད་[ངམ་ཅིག་འབད་དགོ། དགག་ལན་མཁོ་གལ་དོན་$་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ 
འ0ས་མི་%་གིས་ དVད་ཡིག་ནང་གི་དོན་ཚན་དང་འ"ིལ་ Qོད་Rེང་འབད་དགོཔ་རིགས་
ལས་བ�ལ་ཏེ་ ོས་བ^ར་འབད་མི་ཆོག། 

222. ཚོགས་ཁང་ལས་ ཆ་འཇོག་gབ་པའི་བཅའ་"ིམས་$་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ ནོར་བཅོས་
འབད་ཆོག་པའི་བདག་དབང་ཡོད་མི་རིགས་དང་ ཡིག་>ང་གིས་ འཛོལ་ཏེ་ཡོད་མི་%་ 
བཅོས་ཁ་[བ་ཆོག། 

223. ཏི་hའི་དVད་ཡིག་མ་ཡིན་པའི་ དVད་ཡིག་ཅིག་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་ལས་ ཆ་འཇོག་
gབ་པ་ཅིན་ ཆ་འཇོག་གི་ཚེས་ངས་ལས་ ཉིན་ངས་/མ་Pའི་ནང་འཁོད་ +ལ་ཡོངས་
ཚོགས་Nེ་ནང་$་བaག་དགོ། 
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དVད་ཡིག་Kར་ཚོགས་རིམ་ཐེབས།དVད་ཡིག་Kར་ཚོགས་རིམ་ཐེབས། 
224. གལ་tིད་ ཚོགས་འ.་ལས་ ཆ་འཇོག་gབ་མི་དVད་ཡིག་ཅིག་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་Nེ་ནང་

བaག་4ེ་ 7ི་ཚོགས་:ི་ཚོགས་ཐེངས་bལ་མའི་ནང་ལོག་བaག་ནི་མེད་པ་ཅིན་ དVད་ཡིག་
འདི་ཆ་འཇོག་gབ་པའི་@ངས་/་བQིས་ཏེ་ ཉིན་ངས་བཅོ་;འི་ནང་འཁོད་ བཀའ་འོལ་
Cི་དོན་$་ འGག་+ལ་པོ་མཆོག་གི་ ཞབས་སར་Sལ་དགོ། 

225. གལ་tིད་ ཚོགས་འ.་གིས་ ཏི་hའི་དVད་ཡིག་མ་ཡིན་པའི་དVད་ཡིག་ཆ་འཇོག་gབ་མི་ཅིག་ 
+ལ་ཡོངས་ཚོགས་Nེ་ནང་བaགས་ཏེ་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་Nེ་གིས་ འLི་oོན་མ་འབད་བར་
ཆ་འཇོག་gབ་པ་ཅིན་ ཚོགས་Nེ་ལས་འ'ོར་བའི་དེ་$གས་:ི་བO་འLིན་ ཚོགས་ཁང་ནང་$་
jན་3་འབད་དགོ། 

226. གལ་tིད་ ཚོགས་འ.་གིས་ ཏི་hའི་དVད་ཡིག་མ་ཡིན་པའི་ དVད་ཡིག་ཆ་འཇོག་gབ་མི་
ཅིག་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་Nེ་ནང་བaགས་ཏེ་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་Nེ་ལས་ འLི་oོན་འབད་དེ་
ལོག་4ེ་གཏང་པ་ཅིན་ དVད་ཡིག་འགོ་འཛིན་འབད་མི་འ0ས་མི་འདི་གིས་ དེ་མ་ཐག་xའམ་
bལ་ལས་ འLི་oོན་འབད་མི་%་ བQི་འཇོག་གི་དོན་$་ལོག་བaག་དགོ། 

227. འLི་oོན་འབད་དེ་བaག་མི་$་ བQི་འཇོག་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཚོགས་ཁང་ལས་ ངོས་ལེན་
འབད་བ་ ཡང་ན་ ངོས་ལེན་མ་འབད་བའམ་འLི་oོན་བཟོ་བ་ ཡང་ན་ འLི་oོན་Cི་ཚབ་$་ 
བསམ་འཆར་བཀོད་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་Nེ་ནང་ལས་ འLི་oོན་འབད་
མི་�ེས་མ0ན་Cི་ གནད་དོན་%་དང་ འBེལ་བ་ཡོད་མི་[ངམ་ཅིག་$་ བསམ་འཆར་བཀོད་
དགོ་པའམ་བaག་དགོཔ་ཨིན། 

228. དVད་ཡིག་འདི་ འགོ་ཐོག་འrང་སའི་ཚོགས་ཁང་འདི་གིས་ ཚོགས་ཁང་གཞན་མི་འདི་ལས་ 
འ'ོར་བའི་འLི་oོན་ ཡང་ན་ དགག་ཆ་%་ངོས་ལེན་འབད་བ་ཅིན་ ཚོགས་ཁང་འདི་གིས་ 
བཅའ་"ིམས་འདི་ འGག་+ལ་པོ་མཆོག་གི་ཞབས་སར་Sལ་ཞིནམ་ལས་ +ལ་པོ་མཆོག་
གིས་ དVད་ཡིག་དེ་Hོར་ 7ི་ཚོགས་\ན་བ3གས་ཐོག་ལས་ ག/ང་ོས་གནང་ནི་དང་ 
ཚོགས་+ན་བ�ར་དགོ་པའི་བཀའ་+་གནང་ནི། 
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དVད་ཡིག་ཆ་འཇོག་gབ་པའི་བཀའདVད་ཡིག་ཆ་འཇོག་gབ་པའི་བཀའ་ོལ།་ོལ། 
229. ཚོགས་འཛོམས་Hབས་ ཚོགས་ཁང་ལས་ ཆ་འཇོག་gབ་པའི་དVད་ཡིག་ཅིག་ ཆ་འཇོག་

gབ་པའི་ཉིན་ངས་བཅོ་;་གི་ནང་འཁོད་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ ལག་Eགས་བཀོད་དེ་ བཀའ་
འོལ་Cི་དོན་$་ འGག་+ལ་པོ་མཆོག་གི་ ཞབས་སར་Sལ་དགོ། 

230. འGག་+ལ་པོ་མཆོག་གིས་ བཀའ་ོལ་གནང་བའི་བཅའ་"ིམས་:ི་འM་ཅིག་ ཐོ་བཀོད་དང་
བདེན་དVད་:ི་དོན་$་ ཉམས་|ང་འབད་དགོཔ་དང་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ གནང་བ་མེད་
པར་Xི་ཁར་བWལ་མི་ཆོག། 

+ལ་ཡོངས་ཚོགས་Nེ་ལས་འ'ོར་བའི་+ལ་ཡོངས་ཚོགས་Nེ་ལས་འ'ོར་བའི་དVད་ཡིག་དVད་ཡིག་%།%། 
231. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་Nེ་ནང་བaགས་ཏེ་ ཆ་འཇོག་gབ་པའི་དVད་ཡིག་ཅིག་ ཚོགས་འ.་ནང་

བaགས་མི་འདི་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་གིས་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་bལ་མམ་ནང་$་ 
ཆ་འཇོག་འབད་ཆོག། འLལ་མཁོ་ཅན་Cི་བཅའ་"ིམས་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚོགས་ཐེངས་འདི་ནང་
རང་ཆ་འཇོག་འgབ་དགོ། 

232. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་Nེ་ལས་ འrང་བའི་དVད་ཡིག་ ཚོགས་འ.་ནང་བaག་མི་འདི་ དེ་འLོ་
ལས་ོས་གཞིའི་ངས་/་བaག་དགོ། 

233. དVད་ཡིག་ོས་གཞི་ནང་ བaགས་ཞིནམ་ལས་ དVད་ཡིག་གི་མཛད་རིམ་འདི་ དVད་
ཡིག་འདི་གི་དོན་ཚན་ ༢༠༠ ལས་ ༢༢� %ན་mར་.་འབད་དགོ། 

ཏི་h་གི་དVད་ཡིག།ཏི་h་གི་དVད་ཡིག། 
234. ཏི་h་གི་དVད་ཡིག་དང་ དiལ་Qིས་:ི་དVད་ཡིག་%་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་[ངམ་ཅིག་

ནང་ འགོ་ཐོག་བaག་དགོ། 
235. དiལ་Qིས་]ོན་པོ་[ངམ་ཅིག་གིས་ ཏི་h་གི་དVད་ཡིག་ ཚོགས་འ.་ནང་བaག་དགོ། 
236. དiལ་Qིས་]ོན་པོ་གིས་ བHོ་བཞག་གི་ཉིན་མར་ ངོ་�ོད་:ི་གསལ་བཤད་3་དགོ། 
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237. ཏི་h་གི་དVད་ཡིག་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་ལས་ཆ་འཇོག་gབ་4ེ་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་Nེ་$་
བaགས་ཞིནམ་ན་ལས་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ ཏི་h་གི་དVད་ཡིག་ཨིནམ་�ེ་ཆ་nོར་འབད་དགོ། 

238. གལ་tིད་ ཏི་h་གི་དVད་ཡིག་ ཨིན་མེན་Cི་Mི་བ་བཀོད་ཚེ་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ ོས་ཆོད་
དེ་ མཐའ་བཅད་�ེ་བQི་དགོ། 

༼༼ལེ�་ཉེར་གཅིག་པལེ�་ཉེར་གཅིག་པ་་༽༽ 
དiལ་འBེལ་Cི་'་བའི་གནད་7ོད།དiལ་འBེལ་Cི་'་བའི་གནད་7ོད། 

239. ལེ�་འདི་ནང་ལོགས་/་ འཁོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ བཅའ་"ིམས་'་<ོའི་རིམ་པ་$་ དV་
བགོའི་དVད་ཡིག་དང་ \ན་ཐབས་:ི་དV་བགོའི་དVད་ཡིག་ཅིག་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་གལ་ཆེ་
བར་བQི་འཇོག་འབད་མི་mར་.་ དེ་$གས་:ི་ལེགས་བཅོས་འབད་བའི་7ིར་བཏང་གི་དVད་
ཡིག་%་དང་གཅིག་མ%ངས་ཨིན། 

240. འཆར་དiལ་དང་ དV་བགོའི་དVད་ཡིག་ \ན་ཐབས་:ི་དV་བགོའི་དVད་ཡིག་%་ ཚོགས་
fང་གང་hང་ནང་འMི་བ�ན་འབད་མི་དགོ། 

འཆར་དiལ།འཆར་དiལ། 
241. དiལ་Qིས་]ོན་པོ་གིས་ Qིས་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་Cི་དོན་$་ ཚོགས་ཁང་ནང་འདས་པའི་Qིས་ལོ་

ནང་གི་འཆར་དiལ་Cི་jན་3་དང་གཅིག་ཁར་ ལོ་བ4ར་འཆར་དiལ་Cི་གསལ་བཤད་
འབད་དགོ། 

242. འཆར་དiལ་འདི་ དiལ་Qིས་]ོན་པོ་གིས་འོས་མཚམས་བm་4ེ་ ཚོགས་ཁང་ནང་གསལ་
བཤད་འབད་དགོ། 

243. ཚོགས་དཔོན་Cིས་ ཚོགས་ཁང་གི་འགོ་"ིད་དང་ོས་བ�ན་ཐོག་ .ས་4བས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་
ཡོད་པའི་ཉིན་མར་ ཚོགས་ཁང་གིས་ འཆར་དiལ་ཡོངས་�ོགས་ ཡངན་ག3ང་གི་tིད་rས་གཞི་
Q་གང་hང་དང་བདག་Wོང་ ཡང་ན་འཆར་དiལ་%་$་ོས་བ�ན་འབད་ནི་གི་དལ་དབང་ཡོད། 
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244. ོས་བ^ར་Cི་bལ་ལས་ དiལ་Qིས་]ོན་པོ་གིས་ ལན་འདེབས་ནི་གི་ ཐོབ་དབང་ཡོད། 
245. ཚོགས་དཔོན་Cིས་ འཆར་དiལ་$་ཚོགས་+ན་བaག་ནི་དང་ མི་མང་གི་ཕན་བདེ་འིགས་

%གསཔ་བཟོ་ནི་གི་དོན་$་ ོས་བ^ར་Cི་ཉིནམ་མང་/་'ིན་དགོ། 
246. དiལ་Qིས་]ོན་པོ་གིས་ .ས་དང་.ས་/་ \ན་ཐབས་:ི་དV་བགོའི་དVད་ཡིག་ཚོགས་ཁང་

ནང་ངོ་�ོད་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་$་+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་འདི་གིས་ ོས་བ^ར་འབད་དེ་ 
ཚོགས་+ན་བaག་དགོ། 

༼༼ལེ�་ཉེར་གཉིས་པལེ�་ཉེར་གཉིས་པ་་༽༽ 
མཛད་རིམ་དང་ོས་ཆོད་:ི་jན་3།མཛད་རིམ་དང་ོས་ཆོད་:ི་jན་3། 

མཛད་རིམ་ཐོ་བཀོད།མཛད་རིམ་ཐོ་བཀོད། 
247. ཚོགས་འ.འི་>ང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་ཚོགས་རིམ་རེ་རེ་བཞིན་.་ ཐོ་

བཀོད་འབད་དགོཔ་དང་ མཛད་རིམ་Cི་jན་3་%་ ངག་བ�ོད་\ད་མེད་ཨིནམ་ངེས་གཏན་
བཟོ་དགོ། jན་3་འདི་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་ག3ང་འBེལ་Cི་jན་3་�ེ་བQི་དགོ། 

248. ག3ང་འBེལ་jན་3་ནང་ ཚོགས་འ.འི་མཛད་རིམ་ཆ་མཉམ་%ད་དགོཔ་དང་ jན་3་འདི་
ོས་གཞི་དང་འ"ིལ་ཏེ་ཐོ་བཀོད་དགོ། 

249. ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་Cིས་ ོས་ཆོད་jན་3་ཆ་འཇོག་གི་དོན་$་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་ནང་
བaགས་དགོ། འདི་$་ འ0ས་མི་%་གིས་ ནོར་འpལ་བ�ོད་མི་གང་hང་ +ལ་ཡོངས་
ཚོགས་འ.་$་jན་=ོན་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ། ཚར་གཅིག་ ཆ་འཇོག་gབ་
ཚར་བའི་ོས་ཆོད་Kར་ལོག་ོས་བ^ར་འབད་ནི་གི་ གནང་བ་'ིན་མི་ཆོག། 
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ོས་ཆོད་:ི་འM་བགོ་བdམ།ོས་ཆོད་:ི་འM་བགོ་བdམ། 
250. ོས་ཆོད་ཆ་འཇོག་gབ་ཞིནམ་ལས་ ཚོགས་འ.འི་>ང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ འ0ས་མི་ 

གཞན་འགོ་དཔོན་ \ན་ཁག་དང་ལས་@ངས་%་$་ ོས་ཆོད་:ི་འM་གང་མCོགས་བགོ་
བdམ་འབད་དགོ། 

ཚོགས་+ན་ཐོ་བཀོད།ཚོགས་+ན་ཐོ་བཀོད། 
251. ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་Cིས་ གསང་བའི་ཚོགས་+ན་[ངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ འ0ས་མི་རེ་རེ་

གི་ ཚོགས་+ན་%་ ཐོ་བཀོད་བཞག་དགོཔ་�ེ་བཟོ་དགོཔ་དང་ དེ་$གས་:ི་ཐོ་བཀོད་%་ 
གསལ་བ=གས་འབད་དགོ། 

252. ཚོགས་+ན་བaག་4ེ་ བཙག་འ0་འབད་བ་ ཡང་ན་ Xིར་དrང་ ཡང་ན་ མི་ངོ་ཅིག་$་
ཡིག་ཚང་འཆང་ནི་གི་གནང་བ་འདི་ གསང་བའི་ཚོགས་+ན་ཐོག་ལས་འབད་དགོ། 

༼༼ལེ�་ཉེར་ག/མ་པལེ�་ཉེར་ག/མ་པ་་༽༽ 
ཁེ་དབང་དང་ ཉེན་འགོག་ དiལ་ཕོགས།ཁེ་དབང་དང་ ཉེན་འགོག་ དiལ་ཕོགས།  

ཁ་Zབ་:ི་དལ་དབང་དང་ོས་Rེང༌།ཁ་Zབ་:ི་དལ་དབང་དང་ོས་Rེང༌། 
253. Q་"ིམས་དང་བཅའ་"ིམས་འདི་གི་འོག་$་ བaགས་ཡོད་པའི་བཀག་དམ་Cི་ དལ་དབང་

དོན་ཚན་[ངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་དང་ ཚོགས་fང་གང་hང་ངམ་ 
7ི་ཚོགས་:ི་མཉམ་འBེལ་ཚོགས་fང་%་གི་མ.ན་.་ ཁ་Zབ་དང་Qོད་Rེང་གི་དལ་དབང་ཡོད། 

གནས་%ལ་Cི་ཐོབ་དབང།གནས་%ལ་Cི་ཐོབ་དབང། 
254. འ0ས་མི་ཅིག་$་ ཁོ་/མོ་རའི་7ི་ཚོགས་:ི་འགན་དབང་ བ4ར་7ོད་འབད་ནི་དང་འBེལ་བ་

ཡོད་མི་ནང་ ག3ང་གིས་ཁོ་/མོ་$་དེ་བ�ན་གནས་%ལ་%་ �ོད་ནི་དང་ གནད་དོན་གང་
hང་གི་དོན་$་ཡིག་ཆས་%་ཞིབ་དVད་འབད་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 
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ཚོགས་འ.་ནང་ ངོ་ཚོགས་འ.་ནང་ ངོ་བབ3གས་:ི་གན་ལེན།3གས་:ི་གན་ལེན།  
255. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་ ཡང་ན་ ཚོགས་fང་གི་འ0ས་མི་གང་hང་ཅིག་གིས་ ཁོང་རའི་'་

<ོ་འཐབ་པའི་Hབས་$་བསམ་འཆར་གསལ་བ�ོད་འབད་མི་ ཡངན་ ཚོགས་+ན་བaགས་
པའི་གནད་དོན་Hོར་ལས་ འMི་Qད་ ཡང་ན་ འཛིན་བlང་ དམ་འཛིན་ ཉེས་བཤེར་%་
ལས་བཀག་ཆ་ཡོད་པའི་ཁར་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་དབང་འཛིན་འོག་$་ jན་3་ ཡངན་ 
ཡིག་ཆ་ མཛད་རིམ་ དཔར་བcན་གང་hང་$་བEེན་ མི་ངོ་ག་$་ཡང་ཉེས་པ་འ"ི་ནི་མེད། 

256. གོང་གི་ཉེན་འགོག་འདི་ནང་ འ0ས་མི་%་གིས་ རང་སོའི་འགན་@ར་འgབ་པའི་Hབས་$་ 
ངན་\ད་:ི་'་བ་=ིག་མི་%་དང་ ཆེད་མངགས་:ི་ཁ་Zབ་ནི་ ཡང་ན་ ཚོགས་+ན་�ར་
$གས་=ིག་ནི་དོན་$་ ཏི་h་ ཡང་ན་ རིན་ཐང་ཅན་Cི་ ཁེ་ཕན་%་ལེན་ནིའི་'་བ་གཞན་%་
$་འགབ་ནི་མེད། 

257. དོན་ཚན་༢༥༦ ལས་+བ་འགལ་མེད་པར་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་ཚོགས་རིམ་Cི་Hབས་
$་ ཡངན་  ཚོགས་འཛོམས་:ི་ཧེ་མ་ཉིན་ངས་༡༥ ཡངན་ ཚོགས་འཛོམས་ོལ་ཏེ་ཉིན་
ངས་༡༥ གི་ནང་འཁོད་$་ ཚོགས་དཔོན་Cི་ གནང་བ་མེད་པར་ འ0ས་མི་གཅིག་ 
འཛིན་བlང་ ཡངན་དམ་འཛིན་འབད་ནི་མེད། 

258. དོན་ཚན་ ༢༥༧ པ་གིས་ འ0ས་མི་ཅིག་Bོས་'ོལ་Cི་ཉེན་ཁ་ ཡང་ན་ ཉེས་ཅན་Cི་'་7ོད་
འབད་ནི་ལས་�ོན་འགོག་གི་དོན་$་ འཛིན་བlང་འབད་མི་$་མི་འFག། 

259. ཚོགས་འ.་ ཡང་ན་ ཚོགས་fང་ངམ་ ཡན་ལག་ཚོགས་fང་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ 
འཛོམས་འ.་ཚོགས་བཞིན་པའི་Hབས་དང་ འཛོམས་འ.འི་ཧེ་མ་ཉིནམ་གཉིས་དང་ འཛོམས་
འ.་ོལ་བའི་ཉིནམ་གཉིས་:ི་ནང་འཁོད་$་ "ིམས་:ི་འ.ན་སར་ ཡང་ན་ འཛོམས་
དཔང་འབོད་བ9ག་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་ཡོད་པའི་འ.ས་ཚོགས་དང་ མི་ངོ་གང་hང་ཅིག་གི་
གདོང་ཁར་ འཛོམས་དཔང་འབད་ངོ་བཅར་འབད་ནི་ལས་ཡངས་ཆག་ཡོད། 
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260. ཚོགསདཔོན་Cིས་+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་\ན་ཁག་གི་ལས་'ེད་པ་ཅིག་ ཚོགས་འ.འི་'་<ོ་
%ལ་མ0ན་འཐབ་ནི་དང་ དེའི་ལས་དོན་ནང་ མི་ངོམ་དེ་ངེས་པར་.་དགོཔ་�ེ་འཐོན་པ་ཅིན་ 
ལས་'ེད་པ་འདི་ "ིམས་:ི་འ.ན་སར་ ཡང་ན་ འཛོམས་དཔང་འབོད་བ9ག་འབད་ནི་གི་
དབང་ཚད་ཡོད་པའི་འ.ས་ཚོགས་དང་ མི་ངོ་གང་hང་ཅིག་གི་གདོང་ཁར་ འཛོམས་དཔང་
འབད་ངོ་བཅར་འབད་ནི་ལས་ཡངས་ཆག་གཏང་ཆོག། 

དiལ་ཕོགས་ lར་འ0ས་དང་འgལ་འ0ས།དiལ་ཕོགས་ lར་འ0ས་དང་འgལ་འ0ས།  
261. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་ཅགི་$་ དiལ་ཕོགས་དང་ lར་འ0ས་ ཁེ་ཕན་ R་

ཡོན་གཞན་Cི་རིགས་%་ འGག་གི་7ི་ཚོགས་:ི་ཐོབ་ལམ་བཅའ་"ིམས་དང་འ"ིལ་དགོ། 
262. གལ་tིད་ འ0ས་མི་ཅིག་ 7ི་ཚོགས་:ི་ཚོགས་འཛོམས་ནང་ ཚོགས་དཔོན་Cི་གནང་བ་མེད་

པར་Nོད་པ་ ཡངན་ .ས་ཚོད་ཁར་མ་\ོད་པའི་@ངས་འོས་1ན་ཅིག་མེད་པ་ཅིན་ +ལ་
ཡོངས་ཚོགས་འ.་གིས་ ཁོ་/མོ་$་ ཆ་འཇོག་gབ་པའི་དiལ་ཕོགས་ཡོངས་�ོགས་ ཡངན་ 
ཆ་ཤས་ཅིག་ག3ང་བཞེས་གཏང་ཆོག། 

ཁེ་དབང་ལས་འགལ་བ།ཁེ་དབང་ལས་འགལ་བ། 
263. མི་ངོ་ ཡངན་ དབང་འཛིན་གང་hང་ཅིག་གིས་ འ0ས་མི་ ཡང་ན་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་

འ.་གི་ཁེ་དབང་$་ oང་མེད་བ�ར་བ་ཅིན་ དེ་$་ཁེ་དབང་ལས་འགལ་བའི་གནོད་འགེལ་
འབད་བQི་དགོ། 

264. ཁེ་དབང་ལས་འགལ་མི་དང་  ད་གསོད་ནང་གཤམ་གསལ་%་%ད་མི་འདི་ཡང་: 
(ཀ) ཚོགས་འ.་ ཡངན་ཚོགས་fང་ཅིག་གི་བཀའ་+་$་གནས་མ་བxབ་པ། ཡངན། 
(ཁ) ཚོགས་འ.་ ཡང་ན་ ཚོགས་fང་ཅིག་$་ བ¡ན་མ་ ཡངན་ཚང་=ིག་མེད་པའི་

བདེན་@ངས་འLོད་པ། 
(ག) གཡོ་¢འི་བསམ་nོར་Cི་<ོ་ལས་ ཚོགས་འ.་ ཡང་ན་ ཚོགས་fང་ཅིག་$་ 

ཡིག་ཆ་¡ན་མ་�ོད་པ། 
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(ང) ཚོགས་འ.འི་'་རིམ་Cི་jན་3་ བདེན་མེད་དང་ ¡ན་མའི་ཐོག་$་ དཔར་
བcན་འབད་བ། 

(ཅ) ཚོགས་འ.་ ཡངན་ ཚོགས་ཁང་ཅིག་གི་ཡིག་ཆ་དང་ ཚོགས་ཁང་ནང་བaགས་
མི་ ཡངན་གསལ་བཤད་འབད་བའི་ཡིག་ཆ་གང་hང་ཅིག་ གཡོ་བ/བ་འབད་བ་ 
ཡངན་¡ན་མ་བཟོ་བ་ འBི་བ/བ་འབད་བ།  

(ཆ) 7ི་ཚོགས་:ི་ '་རིམ་$་བར་གེགས་:ི་ བར་ཆད་བQམ་པ། 
(ཇ) ཚོགས་རིམ་ཆ་མེད་ ཡང་ན་ མཚམས་འཇོག་འབད་དགོ་པའི་Hོར་ལས་ དབང་

bགས་7ོད་པ་ ཡང་ན་ 7ོད་དགོ་པའི་འཇིགས་བIལ་འབད་བ་ ཡང་ན་ འོས་
མེད་:ི་དབང་གནོན་འབད་བ། 

(ཉ) ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་%་གིས་ 7ི་ཚོགས་:ི་?་འགན་འབད་བའི་Hབས་$་ 
ཡངན་+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་\ན་ཁག་གི་ལས་'ེད་པ་%་གིས་7ི་ཚོགས་:ི་?་
འགན་འབད་བའི་Hབས་$་ འཐབ་Qོད་ བར་དdོགས་ བང་བཙོང་དང་
འཇིགས་oང་4ོན་པ། 

(ཏ) ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་% ཡང་ན་ ཚོགས་འ.འི་\ན་ཁག་གི་ལས་'ེད་པ་%་$་ 
ནང་ག/ག་'ིན་པ་ ཡངན་'ིན་ནི་གི་ དཔའ་བཅམ་པ། 

(ད) ཚོགས་འ.་ ཡང་ན་ ཚོགས་fང་ནང་ %ལ་མིན་Cི་ 9ན་7ོད་འབད་བ། 
(ན) འ'ིད་Hོར་ ཡངན་ འཇིགས་བIལ་ འོས་མེད་དབང་གནོན་ཐོག་ལས་ འ0ས་

མི་ཅིག་གི་ ཚོགས་+ན་དང་ བསམ་འཆར་ བསམ་དVད་ དང་ལེན་%་$་ 
}ད་བIལ་འབད་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་པ། 

(པ) མི་ངོ་ཅིག་$་ ཚོགས་འ.་ ཡངན་ ཚོགས་fང་ ཡན་ལག་ཚོགས་fང་$་ 
�བ་'ེད་�ོད་ནི་ཨིན་པའི་Hོར་ལས་ གཡོ་བIལ་འབད་ནི་ ཡངན་ གཡོ་བIལ་
འབད་ནིའི་དཔའ་བཅམ་པ་ ཡངན་འཇིགས་བIལ་འབད་བ། 

(ཕ) འ0ས་མི་ཅིག་$་ཡོད་པའི་ 7ི་ཚོགས་:ི་ཉེན་འགོག་$་ +བ་འགལ་Cི་'་7ོད་
=ིག་པ། 
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265. ཁེ་དབང་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་"ིམས་འདི་བཅའ་"ིམས་འདི་གི་ལེ�་ ༢༧ པ་mར་.་ཨིན།  

༼༼ལེ�་ཉེར་བཞི་པལེ�་ཉེར་བཞི་པ་་༽༽ 
9ན་7ོད་Uམ་གཞག།9ན་7ོད་Uམ་གཞག། 

འ0ས་མིའི་9ན་7ོད།འ0ས་མིའི་9ན་7ོད། 
266. འ0ས་མི་%་གིས་ .ས་དང་Uམ་པ་9ན་x་ བQི་བ9ར་དང་Kས་ཞབས་1ན་པའི་9ན་7ོད་

K་ གནས་དགོཔ་དང་ཚོགས་དཔོན་Cི་ དབང་ཚད་$་Kས་ཞབས་3་དགོ་པའི་ཁར་ \ག་པར་
.་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ གསལ་བཤད་འབད་བའི་Hབས་ འ0ས་མི་%་གིས་ ]ོ་Zབ་ནི་དང་ 
ཡར་ལོང་ནི་%་མི་ཆོག། 

267. འ0ས་མི་%་གིས་ .ས་དང་Uམ་པ་9ན་x་ རང་$གས་+ལ་ཡོངས་:ི་Cོན་ཆས་ ཚོགས་
\མ་དང་བཀབ་ནེ་�གས་ཏེ་Cོན་དགོཔ་དང་ དར་ཐོབ་མི་འ0ས་མི་%་གིས་ \ན་ཐབས་$་
དཔའ་Eགས་བཏགས་དགོ། 

268. ཚོགས་ཁང་ནང་འ0ས་མི་%་གིས་ ཟས་རིགས་7ོད་ནི་ ཏམ་@་འ0ང་ནི་ ཡང་ན་ འgལ་
འLིན་དང་ ལེབ་dོབ་Rོག་རིག་བQིས་པའི་Rོག་ཆས་:ི་རིགས་7ོད་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ། 

269. འ0ས་མི་%་གིས་ Hད་བཏོན་ཏེ་བགའ་ནི་དང་ ཐལ་Qེ་བ£ང་ནི་ ཡང་ན་ དད་ལོག་ ཉེས་
7ོད་ བ�ས་ཚིག་ ཡང་ན་ ཚོགས་འ.འི་Uམ་གཞག་དང་མ་འ"ིལ་བའི་Uམ་འyར་བཏོན་
ནི་%་ལས་འཛེམ་དགོ། 

270. ཚོགས་ཁང་གི་མཛད་<ོ་དང་འBེལ་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ འ0ས་མི་%་གིས་དཔེ་དེབ་ 
གསར་ཤོག་ ཡང་ན་ ཡིག་ཆས་གཞན་གང་hང་\ག་མི་ཆོག། 

271. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་གསལ་3་འབད་བའི་Hབས་$་ འ0ས་མི་%་གིས་ ]ོ་Zབ་ནི་ ཡང་ན་ 
ཚོགས་ཁང་ནང་ཕར་%ར་ ལམ་འCོ་ནི་%་ལས་འཛེམ་དགོ། 
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272. གལ་tིད་ འ0ས་མི་ཅིག་ '་ཐབས་མེད་པར་ཚོགས་ཁང་ནང་ལས་འཐོན་འCོ་དགོ་པ་ཅིན་ 
འ0ས་མི་འདི་གིས་ ཚོགས་ཁང་གི་དu་འཕང་$་ Kས་བ9ར་Cི་%ལ་$་ Xིར་འཐོན་དང་
ནང་ན་འ�ལ་བའི་Hབས་ བཀབ་ནེ་མར་ཕབ་ཏེ་Xག་དབང་བཅར་3་འབད་དགོ། 

273. འ0ས་མི་རེ་རེ་བཞིན་Cིས་ ཚོགས་ཁང་གི་=ིག་ལམ་དང་ ཆེ་མཐོང་}ན་Wོང་འཐབ་དགོ་
པའི་ཁར་ Iར་འདེབས་:ི་'་7ོད་དང་ ¤ངས་bགས་7ོད་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ། 

274. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་དང་ +ལ་ཡོངས་རང་བཙན་ འGག་གི་གཅགི་
=ིལ་$་rས་ཉེས་:ི་གནོད་པ་འrང་tིད་པའི་ལས་དོན་ནང་འBེལ་གཏོགས་འབད་མ་ཆོགཔ་
དང་ རང་སོའི་'་7ོད་$་བEེན་པའི་འ"ི་འགན་+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་$་ཡོད། 

275. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ .ས་དང་Uམ་པ་9ན་x་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་གཅིག་=ིལ་$་ མི་
དམངས་:ི་]ོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་}ན་Wོང་དང་ Q་བEན་བཟོ་%གས་པའི་7ོད་ལམ་Cི་ཐོག་
$་གནས་དགོཔ་དང་ ཚོགས་ཁང་གི་མཚན་jན་$་ཐོ་ཕོག་པའི་'་7ོད་ག་ནི་ཡང་=ིག་མི་ཆོག། 

276. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ རང་གི་མཐའ་དོན་ ཡངན་ བཟའ་ཚང་འ0ས་མི་%་དང་ མི་ངོ་གཞན་
ཅིག་གི་<ེར་Cི་མཐའ་དོན་$་ཕན་པའི་ཐབས་$་ མི་དམངས་$་གསལ་4ོན་མ་འབད་བའི་
གནས་%ལ་དང་ ཁོང་རའི་7ི་ཚོགས་:ི་འགན་@ར་འཆང་བའི་Hབས་$་གསང་བའི་ཐོག་ལས་
ཐོབ་པའི་གནས་%ལ་%་ 7ོད་མི་ཆོག། 

277. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ ཁོ་/མོ་རའི་'་7ོད་འདི་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་གཅིག་=ིལ་ jན་
གས་ ཆེ་མཐོང་%་དང་མ0ན་པར་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ།  

278. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ འ0ས་མི་གཞན་ཅིག་$་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་ནང་ གསལ་བཤད་
གང་hང་ཅིག་འབད་དགོ་པའི་Hོར་ལས་ འཇིགས་བIལ་ འMོག་བPག་ནི་ ངན་བIལ་%་
འབད་མི་ཆོག། 
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279. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ ཁོང་རའི་ག3ང་འBེལ་Cི་འགན་འ@ར་ལས་བEེན་ཏེ་ཐོབ་པའི་ འ ོསམ་
དང་ ཁེ་ཕན་%་ ངན་\ད་བཀག་Nོམ་\ན་ཚོགས་:ི་བཅའ་ཡིག་ནང་ཆེད་.་བཀོད་མི་དང་
འ"ིལ་ཏེ་གསལ་4ོན་འབད་དགོ། 

280. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ Xིའི་+ལ་ཁབ་%་ལས་ གཟེངས་བ4ོད་:ི་Eགས་མ་%་ལེན་མ་ཆོགཔ་
དང་ +ལ་7ིའི་གཟེངས་བ4ོད་ མ་ལེན་པའི་ཧེ་མར་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་$་jན་3་
འབད་དགོ། འ0ས་མི་དེ་གིས་ +ལ་7ིའི་གཟེངས་བ4ོད་ ལེན་ཆོག་མ་ཆོག་གི་Hོར་ལས་ 
+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་གིས་ཐག་གཅད་དགོ། 

281. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ འGག་+ལ་ཁབ་:ི་Xི་ཁར་ དiལ་ཁང་གི་Qིས་དེབ་}ན་Wོང་ ཡང་ན་
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག། 

འBེལ་གནད་མེད་པའི་གོ་གནས།འBེལ་གནད་མེད་པའི་གོ་གནས། 
282. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ ག3ང་ ཡངན་ མི་མང་ཚོང་Nེ་ ལས་འཛིན་%་གི་འོག་$་གོ་གནས་

གང་hང་འཆང་མི་ཆོག། 
283. ཁེ་སང་མེད་པའི་+ལ་7ིའི་ཡིག་ཚང་ལས་R་ཡོན་ཡོད་པའི་ གོ་གནས་དེ་ཡང་ འ0ས་མིའི་གོ་

གནས་དང་འBེལ་གནད་མེདཔ་ཨིན། 
284. 7ི་ཚོགས་:ིས་བཟོ་བའི་"ིམས་ནང་ཆེད་.་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཨིན་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་འ0ས་

མི་ཅིག་གིས་ ཁོ་/མོ་རའི་གོ་གནས་དང་4བས་གཅིག་$་ ཚོགས་fང་ ཡངན་ \ན་ཚོགས་ 
བཀོད་ཚོགས་སོ་སོ་ནང་གཏོགས་མི་ཆོག། 

285. བཙག་འ0་gབ་པའི་Hབས་$་ འBེལ་གནད་མེད་པའི་གོ་གནས་འཆང་4ེ་ཡོད་མི་འ0ས་མི་
ཅིག་གིས་ དམ་བཅའ་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མར་ འBེལ་གནད་མེད་པའི་ཡིག་ཚང་ལས་དགོངསམ་
3་དགོ། 

286. འ0ས་མི་ཅིག་$་ རང་གི་གནས་Tན་Cི་རིང་$་ 7ི་ཚོགས་:ི་འགན་@ར་འBེལ་གནད་མེད་
པའི་གོ་གནས་ཅིག་�ོད་པ་ཅིན་ ཉིན་ངས་ �༠ འི་ནང་འཁོད་ གོ་གནས་གཅིག་མེན་
གཅིག་ལས་དགོངས་3་འབད་དགོ། དེ་བlམ་མའི་.ས་ཚོད་:ི་Hབས་$་ འ0ས་མི་འདི་གིས་ 
ཚོགས་འ.་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆོག། 
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287. དོན་ཚན་༢༨༢ པ་ནང་ \ན་+ས་ག3ང་ཚོགས་:ི་འ0ས་མི་གི་གོ་གནས་ ཡང་ན་ \ན་
+ས་ག3ང་ཚོགས་:ི་འ0ས་མི་ཅིག་གིས་འཆང་མི་གོ་གནས་:ི་ འ0ས་མི་དེ་མི་%ད། 

ཁེ་ཕན་mག་�ོད།ཁེ་ཕན་mག་�ོད། 
288. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ རང་གི་<ེར་Cི་མཐའ་དོན་Cིས་ ཁོ་/མོ་རའི་འགན་@ར་འཐབ་ནི་$་ }ད་

བIལ་ཐེབས་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་4ངས་ནང་འBེལ་གཏོགས་འབད་མི་ཆོག། 
289. བQི་འཇོག་འབད་མི་གནད་དོན་གང་hང་གིས་ རང་གི་<ེར་Cི་མཐའ་དོན་%་$་ ཐད་ཁར་

གནོད་པ་ཡོད་པའི་ འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ ཚོགས་ཁང་ ཡང་ན་ ཚོགས་fང་ནང་གསལ་
བཤད་འབད་བའི་Hབས་ ཁོང་རའི་<ེར་Cི་མཐའ་དོན་གསལ་བ=གས་འབད་དགོ། 

290. ཚོགས་འ.་ ཡང་ན་ ཚོགས་fང་ནང་ Mི་བ་གང་hང་བཀོད་པའམ་བaག་ནི་ཨིན་པ་ ོས་
ཆོད་ བཅའ་"ིམས་གི་གནད་@ངས་གང་hང་བ�ེ་སོར་འབད་བ་ ཁེ་སང་ངམ་ཁེ་ཕན་ 
དiལ་ཕོགས་གང་hང་ལེན་པ་ ངོས་ལེན་ Zོབ་4ོན་%་འབད་མི་ཆོག། 

ཉོགཉོགསས་་བབཤཤདད།། 
291. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ འ0ས་མི་གཞན་ཅིག་གིས་ འBེལ་གནད་མེད་པའི་གོ་གནས་འཆང་བའི་

Hོར་ལས་ ཡངན་ ཁེ་ཕན་mག་�ོད་:ི་གནས་4ངས་ནང་%ད་པའི་Hོར་ལས་ཉེས་འ�གས་
:ི་ ཉོགས་བཤད་ཅིག་ཚོགས་འ.་ནང་བཀོད་ཆོག། 

292. འ0ས་མི་ཅིག་གིས་ འ0ས་མི་གཞན་ཅིག་$་ }་མཚན་འཚབས་ཆེན་མེད་པར་ ཚོགས་
ཁང་ནང་ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་འདི་ ཚོགས་འ.འི་ཁེ་དབང་ལས་འགལ་བ་�ེ་བQི་དགོ། 
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༼༼ལེ�་ཉེར་;་པལེ�་ཉེར་;་པ་་༽༽ 
ཚོཚོགས་fངགས་fང་་ །། 

གཏན་འཇགས་ཚོགས་fངགཏན་འཇགས་ཚོགས་fང་་ །། 
293. ཚོགས་ཁང་ལས་ ཁོང་ར་$་�ོད་པའི་ བ་དབང་ནང་འཁོད་:ི་གནད་དོན་གང་hང་ཅིག་གི་Hོར་

ལས་ ད'ེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་$་དང་ ཚོགས་ཁང་ལས་ཁོང་ར་$་�ོད་པའི་འགན་འ"ི་%་
འཆང་ནི་གི་དོན་$་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་གིས་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་འ0ས་མི་%་
%ད་པའི་ཚོགས་fང་%་བHོ་བཞག་འབད་དགོ། 

294. ཚོགས་འ.་ཚོགས་བཞིན་པའི་Hབས་/་ ཚོགས་fང་ཡང་འཚོགས་ཆོག་ནི་ཨིན་hང་ ཚོགས་
fང་གི་"ི་འཛིན་Cིས་ འ0ས་མི་%་གིས་ Nེ་ཚན་ནང་ཚོགས་+ན་བaགས་%གསཔ་བཟོ་ནི་
གི་བསམ་འཆར་དང་བ�ན་ཏེ་ དེ་$གས་:ི་.ས་ཚོད་ཅིག་ནང་ ཚོགས་fང་གི་མཛད་རིམ་
%་ མཚམས་འཇོག་འབད་དགོ། 

གདམ་ཁ་ ཡང་ན་ Hབས་ཐོག་ ཡང་ན་ དམིགས་བསལ་ཚོགས་fང༌།གདམ་ཁ་ ཡང་ན་ Hབས་ཐོག་ ཡང་ན་ དམིགས་བསལ་ཚོགས་fང༌།  
295. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་གིས་ ཚོགས་fང་གི་མི་ངས་ འགན་འ@ར་ ལས་'ེད་:ི་གནས་

4ངས་དང་ དབང་ཚད་%་གི་Hོར་ལས་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་གཏན་འཇགས་བཀའ་+་ 
ཡངན་ོས་ཆོད་ཅིག་བཏོན་ཐོག་ལས་ Hབས་ཐོག་ ཡང་ན་ དམིགས་བསལ་Cི་ཚོགས་fང་
%་བHོ་བཞག་ ཡངན་གདམ་ཁ་[བ་ཆོག། 

296. དེ་$གས་:ི་ཚོགས་fང་འདི་ ཚོགས་འ.་ོལ་བ་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཁང་Q་ོལ་ ཡང་ན་ 
ཚོགས་ཁང་ནང་jན་3་འབད་ཚར་བའི་�ེས་/་ཆ་མེད་འCོཝ་ཨིན། 

མཉམ་འBེལ་ཚོགས་fང་།མཉམ་འBེལ་ཚོགས་fང་། 
297. 7ི་ཚོགས་ལས་ཆ་འཇོག་gབ་པའི་བཅའ་"ིམས་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་རའི་\ན་

བNོམས་:ི་ོས་ཆོད་ཐོག་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་རའི་འ0ས་མི་%་ཡོད་པའི་མཉམ་འBེལ་
ཚོགས་fང་ཅིག་གཞི་བaགས་འབད་ཆགོ། 



 
54 

 

ཚོགས་fང་གི་ོས་འཆར།ཚོགས་fང་གི་ོས་འཆར། 
298. ཚོགས་fང་ཅིག་གིས་ རང་གི་ བ་དབང་འོག་$་%ད་པའི་ གནད་དོན་%་གི་Hོར་ལས་ 

"ིམས་བཟོའི་དVད་ཡིག་དང་ ོས་གཞི་གཞན་%་ ངོ་�ོད་འབད་ཆོག། 

ཚོགས་fང་གི་'་བའི་གནད་7ོད།ཚོགས་fང་གི་'་བའི་གནད་7ོད། 
299. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་ཚོགས་fང་དང་འBེལ་བའི་གནད་དོན་ག་ཅི་རང་ཨིན་hང་ འGག་

གི་7ི་ཚོགས་:ིས་ཆ་འཇོག་gབ་པའི་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་ཚོགས་fང་གི་བཅའ་"ིམས་
:ི་ བ་འོག་$་བ^་དགོ། 

༼༼ལེ�་ཉེར་>ག་པལེ�་ཉེར་>ག་པ་་༽༽ 
+ལ་ཡོངས+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་བདག་Wོང༌།་ཚོགས་འ.འི་བདག་Wོང༌། 

300. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་ལས་དོན་$་+བ་Wོར་དང་ བདག་Wོང་གི་འཛིན་Wོང་འཐབ་ནིའི་དོན་
$་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་ནང་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་>ང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ཅིག་གཞི་
བaགས་འབད་དགོ། 

301. >ང་ཆེན་ཡིག་ཚང་འདི་གིས་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་གི་ འགན་འ@ར་%་gབ་ནི་གི་དོན་$་ 
ལས་རོགས་འབད་དགོ། 

302. >ང་ཆེན་ཡིག་ཚང་འདི་ ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་Cིས་འགོ་འ"ིད་ཐོག་ རང་དབང་དང་ཐེ་གཏོགས་
མེད་པའི་གaག་Nེ་ཅིག་ཨིན། 

303. +ལ་ག3ང་ཞི་གཡོག་\ན་ཚོགས་:ི་ོས་འདེབས་ཐོག་ འGག་+ལ་པོ་མཆོག་གིས་ Xག་
Eགས་དང་Xག་དམ་ཅན་Cི་བཀའ་ཐམ་ཐོག་ལས་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་ཡོངས་ བ་>ང་
ཆེན་བHོ་བཞག་གནང་ནི། 

304. ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་Cིས་ ཚོགས་དཔོན་Cི་m་Eོག་འོག་$་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་ལས་
དོན་%་འཛིན་Wོང་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་\ན་ཁག་གི་བདག་Wོང་གི་
འགན་འ@ར་འབག་དགོ། 
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305. ཚོགས་འ.འི་འཆར་དiལ་འདི་ 7ི་ཚོགས་:ི་ལོ་བ4ར་ +ལ་ཡོངས་འཆར་དiལ་Cི་ངས་
/་ཆ་འཇོག་གནང་དགོ། གལ་tིད་ 7ི་ཚོགས་:ི་འཆར་དiལ་ོས་ཆོད་འདི་ Tན་འCངས་
$ས་པ་ཅིན་ དiལ་Qིས་\ན་ཁག་གིས་ གནས་Hབས་:ི་མ་དiལ་ zང་ཤོས་རང་ འདས་
པའི་Qིས་ལོ་ནང་གི་}ན་Wོང་ཟད་འོའི་མ་དiལ་དང་འM་མཉམ་'ིན་དགོ། 

306. འཛིན་ཡིག་ ཡིག་ཆ་ ཡང་ན་ ཡིག་ཐོག་ ད་ཆོས་བ�ོད་མི་ག་ཅི་བlམ་ཨིན་hང་ +ལ་
ཡོངས་ཚོགས་འ.་ ཡངན་ཚོགས་དཔོན་$་ ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་ ཡང་ན་ ཡོངས་ བ་>ང་
ཆེན་Cིས་བཀོད་པའི་འགོ་དཔོན་%་གིས་ ལག་Eགས་མེད་པ་ཅིན་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་$་
ཁག་འགན་མི་འ"ི། 

307. >ང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ དེ་$གས་:ི་ཡིག་ཆས་$་ རང་བཞིན་Cི་དགོས་མཁོ་ལས་བEེན་ 
ལག་Eགས་ངེས་པར་.་བཀོད་བPག་དགོ། 

308. ཡོངས་ བ་>ང་ཆེན་Cིས་ ཚོགས་འ.འི་ཡིག་ཆ་%འི་ བདག་གཉེར་འབད་དགོ། 

༼༼ལེ�་ཉེར་བ.ན་པལེ�་ཉེར་བ.ན་པ་་༽༽ 
གནོད་འགེལ་དང་ཉེས་'།གནོད་འགེལ་དང་ཉེས་'། 

309. ཉེས་ཅན་Cི་གནོད་འགེལ་གང་hང་ འGག་གི་ཉེས་འགེལ་"ིམས་དེབ་དང་འ"ིལ་ཏེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་མི་%་མ་གཏོགས་ གཞན་བཅའ་"ིམས་འདི་གི་འོག་$་%ད་པའི་གནོད་འགེལ་%་ 
བཅའ་"ིམས་འདི་དང་འ"ིལ་ཏེ་བ4ར་7ོད་འབད་དགོ། 

310. འ0ས་མི་མེན་པའི་མི་ངོ་གང་hང་གིས་ དོན་ཚན་ ༢༦༤ དང་ ༢༦༥ $་ Xིར་བཤོལ་
གང་hང་གི་བསམ་དVད་འབད་བ་ ཡང་ན་ '་7ོད་གང་hང་gབ་པ་ཅིན་ གནོད་འགེལ་Cི་
ཉེས་Wོན་ཨིན་པར་བQི་དགོཔ་དང་ དེ་$་མཐོ་ཤོས་ལོ་ངོ་;འི་ཉིན་བ4ར་+ལ་ཡོངས་ལས་མི་
གི་R་ཆ་དང་འM་མཉམ་Cི་ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོ། 
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311. འ0ས་མི་ག་ར་ཨིན་hང་ བཅའ་"ིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་གང་hང་དང་མ་འ"ིལ་བ་ཅིན་ 
གནོད་འགེལ་Cི་ཉེས་Wོན་ཨིན་པར་བQི་དགོཔ་དང་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་གིས་ གཤམ་

གསལ་བཀོད་པའི་ཉེས་'་%་ལས་གཅིག་ ཡང་ན་ དེ་ལས་མངམ་�ེ་བཀལ་ཆོག་: 
(ཀ) བཀའ་བ:ོན། 
(ཁ) ཉེས་ཆད། 
(ག) ཆོག་མཆན་མེད་པའི་ཁེ་སང་གི་དiལ་ཚབ། 
(ང) གནོད་འགེལ་འLོ་མ0ད་ནང་འ0ས་མིའི་Hབས་འཐོབ་པའི་གཞན་དiལ་ངས་ 

ཡང་ན་ lར་འ0ས་ }ད་འ0ས་དiལ་ཚབ། 
(ཅ) Hབས་ཐོག་དགོངས་Sད། ཡང་ན་  
(ཆ) ཁོ་/མོ་རའི་འ0ས་མི་གི་Nོད་"ི་ཆ་མེད་སོང་བ། 

ཆ་nོར་མེད་པའི་ོས་ཆོད།ཆ་nོར་མེད་པའི་ོས་ཆོད། 
312. བཅམ་"ིམས་འདི་གི་འོག་$་ འ0ས་མི་གི་ ད་ཆོས་མ་ཚང་མི་བaག་ནི་$་ ཚོགས་ཁང་གི་

ོས་ཆོད་ འ0ས་མི་ཡོངས་བNོམས་ལས་ ག/མ་དV་གཉིས་\གཔ་ཅིག་དགོ། 
313. འ0ས་མི་ཅིག་ ཁོ་/མོ་རའི་འགན་@ར་ལས་གནས་འོལ་གཏང་ནི་�ེ་ ཚོགས་ཁང་གིས་

ོས་ཆོད་འrང་ཚེ་ ཚོགས་དཔོན་Cིས་ དེ་འLོ་ལས་འ0ས་མི་འདི་ ཡིག་ཚང་འཆང་ནི་$་
ཆ་nོར་མེདཔ་�ེ་གསལ་བ=གས་འབད་དགོ། 

ཚོགས་འ.འི་དབང་ཚད།ཚོགས་འ.འི་དབང་ཚད། 
314. ཚོགས་འ.་འདི་$་ བཅའ་"ིམས་འདི་ནང་བཀོད་པའི་གནོད་འགེལ་གང་hང་ ད'ེ་ཞིབ་

འབད་ནི་དང་ བཅའ་"ིམས་འདི་ནང་ཆེད་.་བཀོད་པའི་ཉེས་'་དེ་%་ nོར་འFག་འབད་ཆོག་
པའི་དབང་ཚད་ཡོད། 
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+བ་oོན་འpན་ཆོད།+བ་oོན་འpན་ཆོད། 
315. ཚོགས་འ.་གིས་ མི་ངོ་ཅིག་$་བཅའ་"ིམས་འདི་དང་འགལ་བའི་ཉེས་7ོད་དང་འ"ིལ་དiལ་

འ0ས་�ོད་ནིའི་བཀོད་ བ་'ིན་མི་ ཡང་ན་ དiལ་ཚབ་�ོད་དགོསཔ་དེ་$་ ཆད་བཤོལ་$ས་
པ་ཅིན་ དiལ་�ོད་འབད་དགོ་པའི་བNོམས་ཚད་དང་འ"ིལ་ ཆེ་མཐོ་"ིམས་:ི་འ.ན་ས་
ལས་ དེ་$གས་:ི་དiལ་ཆད་�ོད་ལེན་འབད་ཆོག་པའི་+བ་oོན་དང་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ཨིན། 

316. དེ་$་ ཆེ་མཐོ་"ིམས་འ.ན་ལས་ ོས་ཆོད་བཏོན་མི་དེ་ དེ་བཞིན་ལག་ལེན་བ4ར་ཆོག་
པའི་"ིམས་:ི་འpན་ཆོད་$་འyར་ནི་ཨིན། 

317. ལེ�་འདི་གི་འོག་$་འཐོབ་པའི་དiལ་Cི་རིགས་ Xོགས་བ^ས་མ་དiལ་ནང་བaག་དགོ། 

༼༼ལེ�་ཉེར་བ+ད་པལེ�་ཉེར་བ+ད་པ་་༽༽ 
o་ཚོགས་དགོངས་དོན།o་ཚོགས་དགོངས་དོན། 

གནད་དོན་འLོ་མ0ད།གནད་དོན་འLོ་མ0ད། 
318. གལ་tིད་ གནས་Hབས་:ི་རིང་$་ 7ི་ཚོགས་:ི་བཙག་འ0་འབད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ 

ཚོགས་འ.་མFག་བ^་བའི་Hབས་$་ གནད་དོན་ཅིག་བQི་འཇོག་འབད་ནི་གི་མFག་མ་བ^་
བར་$ས་ཡོད་པ་ཅིན་ bལ་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་འLོ་མ0ད་དེ་ག/ང་ོས་གནང་ཆོག། 
ཨིན་hང་ ག3ང་དང་ དiལ་Qིས་\ན་ཁག་ལས་ Sལ་མི་jན་3་བQི་འཇོག་འབད་ནི་དེ་ 
+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་གིས་ོས་ཆོད་gབ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ bལ་མའི་ཚོགས་ཐེངས་
ནང་འLོ་མ0ད་དེ་ག/ང་ོས་གནང་ནི་མེད། 

319. ཚོགས་ཁང་མཚམས་འཇོག་Hབས་ དVད་ཡིག་ཅིག་ བaགས་ནི་གི་]ོ་འདོད་ཡོད་པའི་ོས་
དོན་Sལ་མི་གི་བO་བIལ་མེན་པའི་ Tན་འCངས་ཐོག་$ས་མི་བO་བIལ་གཞན་%་ག་ར་ཆ་
མེད་འCོཝ་ཨིན། 
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jན་3།jན་3། 
320. འོས་མཚམས་དང་1ན་པའི་དང་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་$་ +ལ་ག3ང་Qིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་

དང་ ངན་\ད་བཀག་བNོམ་\ན་ཚོགས་:ིས་ ཁོང་རའི་ལོ་བ4ར་jན་3་+ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ.་$་Sལ་དགོ། 

321. .ས་}ན་Cི་ཚོགས་ཐེངས་ག་ར་ནང་ +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་ོས་ཆོད་$་གཞི་བཞག་ཐོག་
ལས་ ག3ང་གིས་འབད་བའི་Xག་འགན་%་དང་ +ལ་ཁམས་བདག་Wོང་གི་དོན་$་གལ་
གནད་ཅན་Cི་གནད་དོན་གཞན་%འི་Hོར་ལས་jན་3་གསལ་བཤད་འབད་དགོ། 

བཅའ་ཡིག་བཟོ་ཆོག་པའི་དབང་ཚད།བཅའ་ཡིག་བཟོ་ཆོག་པའི་དབང་ཚད། 
322. +ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་གིས་ བཅའ་"ིམས་འདི་ མཛད་རིམ་འགོ་འMེན་འཐབ་ནི་དང་ 

བཅའ་ཡིག་འདི་ དོན་qིན་ཅན་�ེ་ལག་ལེན་བ4ར་ནིའི་དོན་ལས་ "ིམས་$གས་བཟོ་ཆོག། 

༼༼ལེ�་ཉེལེ�་ཉེར་དK་པར་དK་པ་་༽༽ 
འLི་oོན་དང་ཚིག་དོན་Cི་དབང་ཚད།འLི་oོན་དང་ཚིག་དོན་Cི་དབང་ཚད།  

འLི་oོན།འLི་oོན། 
323. ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་ འ0ས་མི་ཡོངས་བNོམས་ལས་ ག/མ་དV་གཅིག་གིས་ོས་དོན་

Sལ་བ་ཅིན་ བཅའ་"ིམས་འདི་$་ ཁ་Hོང་  ད་པར་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་བཅས་:ི་ཐོག་
ལས་ འLི་oོན་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་Xེད་མང་ཐོག་ལས་ ཡང་ན་ 7ི་
ཚོགས་\ན་བ3གས་Hབས་$་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚོགས་+ན་བ�ར་མིའི་ལ་$་ཡོད་པའི་འ0ས་
མི་ཡོངས་བNོམས་:ི་ག/མ་དV་གཉིས་ལས་ མ་zང་བའི་ཚོགས་+ན་ཐོག་ལས་ +ལ་
ཡོངས་ཚོགས་འ.འི་མཛད་<ོ་དང་ དོན་qིན་$་མ་གནོད་པ་ཅིག་དགོ། 

ཚིག་དོན་Cི་དབང་ཚད།ཚིག་དོན་Cི་དབང་ཚད། 
324. བཅའ་"ིམས་འདིའི་ �ོང་ཁ་དང་ད'ིན་Hད་བར་ན་ གོ་དོན་མ་འM་བའི་གནད་རེ་འཐོན་པ་

ཅིན་ �ོང་ཁའི་ཚིག་དོན་$་ཆ་གནས་བlང་དགོ། 



qོན་ཚིག།qོན་ཚིག།  

 
འGག་མི་7ི་མ0ན་བསོད་ནམས་ལས་gབ་པའི། ། 
ཆོས་+ལ་རིམ་'ོན་I་འཁོར་\ན་+ས་Uམས། ། 
I་ཚེ་བEན་ཅིང་མཛད་འLིན་རབ་+ས་ནས། ། 
འབངས་Uམས་དགའ་བདེའི་དཔལ་Cིས་འཚོ་yར་ཅིག ། 
 
བ4ན་འོའི་tོག་ཤིང་བZབ་ག/མ་འཛིན་པ་Uམས། ། 
ཞབས་lང་Oོ་�ེའི་ཁམས་/་བEན་བ3གས་ནས། ། 
ཕན་བདེའི་འrང་གནས་+ལ་བ4ན་རིན་པོ་ཆེ། ། 
ཡངས་པའི་+ལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་གང་yར་ཅིག ། 
 
འGག་གི་+ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ.་ཆེན་མོ་ཡི། ། 
བཅའ་"ིམས་ཚིག་zང་དོན་ཟབ་ཁ་གསལ་འདིས། ། 
7ི་ཚོགས་འBེལ་བའི་Uམ་གཞག་རབ་eེལ་ནས། ། 
མངའ་འབངས་ཕན་བདེའི་ོགས་/་yར་བར་qོན། ། 

དགེའོ།། །། 

 
  


