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བཅོ་

འ ག་ག་ི བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲམི ས་ ༢༠༠༨ ཅན་མ།
ངོ་ དོ །
དེ་ཡང་ འ ག་ག་ི ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་༢༠༠༨ ཅན་མའི་ ་ཚན་༢༣ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་
རང་མོས་དང་ མ་དག་གི་ ོ་ལས་གྲུབ་པའི་ ས་མཚམས་ཅན་གྱི་བཙག་འ ་དང་ ལ་ཡོངས་འོས་
འདེམས་ཐོག་ལས་ མི་དམངས་ ིར་བཏང་གི་བསམ་དོན་བཀོད་ཐབས་ ་
རང་ གས་གནམ་ལོ་ས་ཕོ་ ི་ལོ་ ་༥ པ་ ལ་མའི་ཚེས་༢༦ འམ་ ི་ལོ་༢༠༠༨ ་༧ པའི་
ཚེས་༢༨ ་ འ ག་གི་ ི་ཚོགས་དང་པ་འཚོགས་ བས་ འ ག་ག་ི བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་
འདི་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཨིན།

1

ལེ ་ ༡ པ།
ནོ ་བ དོ །
མཚན་བ ས་དང་ ཁྱབ་ཚད་ འགོ་འ གས།
༡ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི།
ཀ༽ འ ག་གི་བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་༢༠༠༨ ཅན་མ་ཟརེ ་བ ོད་དགོ།
ཁ༽ འ ག་ ལ་ཁབ་མཐའ་ད ས་མེད་པར་ཁྱབ་ནི་ དེ་ལས་ ི་ཚགོ ས་དང་ས་གནས་
ག ང་གི་བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་འདེམས་ཁོངས་ཆ་མཉམ་ དེ་ལས་ ལ་
ཡོངས་འོས་འདེམས་ ་ ་ ོར་འ ག་འཐབ་ནི་ཨིན།
ག༽ རང་ གས་གནམ་ལོ་ས་ཕོ་ ི་ལོ་ ་༦ པའི་ཚེས༡༡ འམ་ ི་ལོ་༢༠༠༨ ་༨
པའི་ཚེས་༡༢ ལས་ ཁྱབ་དབང་གི་ཆ་གནས་གྲུབ་ཨིན།
ཆ་མདེ །
༢ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གིས་ ི་ཚགོ ས་དང་ས་གནས་ག ང་གི་བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་
ཁྐྲིམས་གཞན་ ་ཆ་མེད་བཏངམ་ཨིན།

2

ལེ ་ ༢ པ།
འདེམས་ཁངོ ས།
འ ས་མི་གཅིག་ ང་ག་ི འདེམས་ཁངོ ས།
༣ ་ི ཚོགས་དང་ས་གནས་ག ང་གི་འདེམས་ཁོངས་རེ་རེ་བཞིན་ ་ འ ས་མི་གཅིག་ ང་གི་
འདེམས་ཁོངས་འབད་བ ི་དགོཔ་ཨིན།
ལ་ཡངོ ས་ཚགོ ས་འ འི་ནང་ འདེམས་ཁྐྲ་ི བགོ་བཀྲམ།
༤ འདི་ལས་མར་བཀོད་ཡོདཔ་བཞིན་ ་ འ ག་གི་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ནང་ ངོ ་ཁག་
རེ་རེའི་ནང་གི་ས་ཁྱནོ ་འདེམས་ཁོངས་ ་ལས་ ཐད་ཀར་བཙག་འ ་ བ་ ེ་ གདམ་ཁ་
གྲུབ་པའི་འ ས་མི་མང་ཤོས་ ་བ ་ང་ ་དགོཔ་ཨིན།
༥ བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ དོན་ཚན་༤ པའི་དགོས་དོན་ ར་ ངོ ་ཁག་རེ་རེ་ ་
ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འདེམས་ཁྐྲའི ི་གྱངས་ཁ་འདི་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ ན་ ར་
མིའི་མི་ ོབས་ཀྱི་ཆ་ཚད་དང་བ ན་ ་ བས་གང་བདེའི་བགོ་བཀྲམ་འབད་དགོ།
ཨིན་ ང་ ངོ ་ཁག་གཅིག་ ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འདེམས་ཁངོ ས་གཉིས་ལས་མ་
ངམ་ཅིག་དང་ བ ན་ལས་མ་ གཔ་ཅིག་དགོ།
༦ བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ དོན་ཚན་༥ པའི་དགོས་དོན་ ར་ ོང་ཁག་རེ་རེ་བཞིན་
་ ོང་ཁག་རང་སོ་ ་བགོ་བཀྲམ་བཏང་ཡོད་པའི་ འདེམས་ཁྐྲིའི་གྲངས་ཚད་དང་འ ན་
འ ་འབད་ ི་ཚགོ ས་ཀྱི་འདེམས་ཁོངས་ ་ ་ད ་བགོ་ བ་ནི་གི་དོན་ལས་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་
པའི་ཚོགས་ ན་ ར་མིའི་མི་ ོབས་འདི་ ་ བས་གང་བདེའི་ཐགོ ་ལས་ དེ་ གས་ཀྱི་
འདེམས་ཁོངས་རེ་རེའི་ནང་བགོ་བཀྲམ་འ ་མཉམ་གཏང་དགོ།
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༧ བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངོ ་ཁག་རེ་རེ་ ་ ལ་ཡངོ ས་ཚོགས་འ འི་ནང་
འདེམས་ཁྐྲི་བགོ་བཀྲམ་བཏང་ཡོད་པའི་ཁ་གྱངས་དང་ ོང་ཁག་ཅིག་ནང་ ི་ཚོགས་འདེམས་
ཁོངས་རེ་རེའ་ི ས་གནས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་ ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ ས་ ན་མ་ཚང་བའི་
ཉིན་གྲངས་གཅིག་བ ་བ ད་ ་ལས་མ་ ང་བའི་ ་གོང་ ་ བ ་འ ིན་ ལེ ་དགོ།
ལ་ཡངོ ས་ཚགོ ས་ །ེ
༨ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་ ་ འ ས་མི་ཉེར་ ་ཡོད་དགོ་མི་འདི་གི་གྲལ་ཁར།
ཀ༽ ོང་ཁག་ཉི་ ་རེ་རའེ ི་ནང་ལས་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་གིས་ བཙག་འ ་གྲུབ་
པའི་འ ས་མི་རེ་དང་།
ཁ༽ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ གདམ་ཁ་གྲུབ་པའི་ཁྱད་ ན་གྱི་མི་ངོ་ །
༩ འདི་ལས་མར་བཀོདཔ་བཞིན་ ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ འེ ི་འ ས་མི་ ་ དོན་ཚན་༨ (ཀ)
པའི་དོན་ ་ ངོ ་ཁག་རེ་རེ་ལས་ ཐད་ཀར་བཙག་འ འི་ཐོག་གདམ་ཁ་བ བ་དགོ།
༡༠ དོན་ཚན་༩ པའི་དགོས་དོན་ ར་ ལ་ཡོངས་ཚགོ ས་ ེ་ནང་འ ས་མི་རེ་བཙག་འ ་
འབད་ནི་དོན་ལས་ ོང་ཁག་རེ་རེ་བཞིན་ ་ ་ འདེམས་ཁོངས་རེ་འབད་བ ི་དགོ།
༡༡ དོན་ཚན་༩ པའི་དགོས་དོན་ ར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་བཙག་འ འི་དནོ ་ ་ ེད་འོག་
རེ་རེ་དང་ ེད་འོག་གཅིག་གི་ནང་མ་ ད་པའི་ ོང་ཁག་ཁྐྲོམ་ ེ་ལས་ འདེམས་ངོ་རེ་
གདམ་ངོ་བཏོན་ནི་གི་ཐོབ་ལམ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ གཤམ་འཁོད་ མ་གཞག་ ར་ཨིན།
ཀ༽ ེད་འོག་རེ་རེ་གི་ པོ་དང་ ོང་ཁག་ཁྐྲོམ་ ེ་གི་ཁྐྲོམ་དཔོན་འདི་གིས་ དོན་ཚན་༡༡
པའི་དགོས་དོན་ ་ འཛོམས་འ ་བཀུག་ནི་དེ་ཡང་།
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༡༽ འཛོམས་འ འི་ས་གནས་འདི་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ཁ་གྱངས་མང་ཤོས་ ་
་ བས་བདེ་བའི་ས་གནས་ ེ་བ་ཅིག་ ་བཞག་དགོ།
༢༽ ས་གནས་དང་ཁ་གསལ་ ་ ེད་འགོ ་ནང་འཁོད་ ་ ཤེས་ གསཔ་
འབད་བ ་དོན་ ལེ ་དགོ།
༣༽ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་དེ་ ེད་འོག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་
ན་ ར་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་ཆོག།
༤༽ ་ ོའི་རིམ་པ་ ་ ཡིག་ཐོག་ཚང་ ིག་བཀོད་དགོ།
ཁ༽ འདེམས་ངོ་ཅིག་འཛོམས་འ འི་ བས་ འཛོམས་འ ་དེ་ཁའི་ཚགོ ས་ ན་ ར་མི་
་གིས་ མང་མོས་ཚོགས་ ན་ཐོག་གདམ་ཁ་བ བ་དགོ།
ག༽ གལ་ ིད་གདམ་ངོ་གཅིག་ལས་ ག་པའི་འདེམས་ངོ་བཏོན་ཡོད་པ་ཅིན་ འདེམས་
ངོ་རེ་རེ་གིས་ འཛོམས་འ འི་ནང་གསལ་བཤད་འབད་ནི་གི་གོ་ བས་ ིན་ནི་དང་
འཛོམས་འ འི་ནང་ཡོད་པའི་ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་གིས་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་
པའི་ལམ་ གས་ ར་ ་ཚོགས་ ན་ ར་དགོ། ཚོགས་ ན་མཐོ་ཤོས་ཐོབ་པའི་མི་
ངོམ་འདི་ ངོ ་ཁག་འདི་ནང་ལས་ ལ་ཡོངས་ཚགོ ས་ ེའི་བཙག་འ ་ནང་
ེད་འོག་ ཡང་ན་ ོང་ཁག་ཁྐྲོམ་ འེ ི་འདེམས་ངོ་ ེ་དོ་འགྲན་འབད་ནི།
ང༽ འཛོམས་འ འི་ས་གནས་རེ་རེ་ནང་ ོང་ཁག་བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ེད་
འོག་ ཡང་ན་ ོང་ཁག་ཁྐྲོམ་ ེ་དེ་ཁའི་ཚོགས་ ན་ ར་མིའི་ཐོ་ཡིག་ གྲ་ ིག་
དང་བཅས་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ཅིག་གཞི་བ གས་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་འབག་
དགོ།
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ཅ༽ འཛོམས་འ ་ལས་གདམ་ཁ་གྲུབ་པའི་འདེམས་ངོ་ཅིག་གསི ་ དགོས་མཁོའ་ི གདམ་
ངོའི་ཡིག་ཆ་ ་ དེ ་འོག་གི་འདེམས་ངོ་ཨིན་ཚེ་ པོ་ དམངས་མི་ ཚོགས་པ་
ལས་དང་ ཁྐྲོམ་གྱི་འདེམས་ངོ་ཨིན་ཚེ་ ཁྐྲོམ་དཔོན་ལས་ ཆ་འཇོགས་ཀྱི་མིང་
གས་བཀོད་ཐོག་ ཆ་ཚང་འབད་ངསོ ་ལེན་འགོ་དཔོན་ ་ གདམ་ངའོ ི་ ་བ་ ལ་
ནི་མཐའ་མ ག་ཚསེ ་གྲངས་དེའ་ི ་གངོ ་ལས་ ལ་དགོ།
ངོ ་ཁག་ཚགོ ས་འ །
༡༢ ོང་ཁག་ར་ེ རེ་ ་ ངོ ་ཁག་ཚོགས་འ ་རེ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ནང་གི་འ ས་མི་ ་ ོང་ཁག་
དེའི་ནང་འཁོད་ལས་བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་འ ས་མི་ ་ ད་དགོཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ེད་འོག་ཚགོ ས་ ེ་རེ་ལས་བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་ པོ་ར་ེ དང་དམངས་མི་ར་ེ དང་།
ཁ༽ ོང་ཁག་ཁྐྲོམ་ ེ་ལས་བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་ངོ་ཚབ་རེ།
ག༽ ོང་ཁག་དེ་གི་ ཡན་ལག་ཁྐྲོམ་ ེ་ ་ལས་ བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་ངོ་ཚབ་གཅིག
༡༣ འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ཐད་ དོན་ཚན་༡༢ པའི་དགོས་དོན་ ར་ བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་
ཀྱིས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ།
དེ ་འགོ ་ཚགོ ས་ ་ེ ནང་འདེམས་ཁྐྲ་ི བགོ་བཀྲམ།
༡༤ ེད་འོག་ཅིག་ ་ དེ ་འོག་ཚོགས་ ེ་རེ་ཡོད་མི་དེ་ནང་ ཐད་ཀར་བཙག་འ འི་ཐགོ ་ལས་
གདམ་ཁ་གྲུབ་པའི་ པོ་དང་དམངས་མི་བ ིས་ཏེ་ བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་ཚོགས་པ་བ ན་
ལས་མ་ ངམ་ཅིག་དང་ བ ་ཐམ་ལས་མ་ གཔ་ཅིག་ དཔ་ཨིན།
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ཨིན་ ང་ གནས་ ན་མ་ཚང་བའི་ཧེ་མ་ལས་ ་གྲོལ་སོང་པའི་ བས།
ཀ༽ ངོ ་ཁག་ཚོགས་འ ་ཨིན་པ་ཅིན་ པོ་དང་དམངས་མི་ཁྐྲོམ་ ེ་ངོ་ཚབ་གསརཔ་
བཙག་འ ་མ་གྲུབ་ཀྱི་རིང་ པོ་དང་དམངས་མི་ད་ེ གསི ་ ཁོང་རའི་ དེ ་འོག་
ཚོགས་ ེ་དེ་གི་འ ས་མི་འབད་འ ོ་མ ད་ ོད་དགོཔ་ ཡང་ན།
ཁ༽ ེད་འོག་ཚགོ ས་ ེ་ཨིན་པ་ཅིན་ པོ་དང་དམངས་མི་ ཚོགས་པ་གསརཔ་ ་
བཙག་འ ་མ་གྲུབ་ཀྱི་རིང་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་འབད་འ ོ་མ ད་
ོད་དགོ།
༡༥ དོན་ཚན་༡༤ པའི་དགོས་དོན་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ེད་འོག་ཚགོ ས་ འེ ི་འ ས་མི་འབད་ འ ེལ་ཡོད་ པོ་རེ་དང་དམངས་མི་རེ་
བཙག་འ ་ བ་ནིའི་དོན་ལས་ ེད་འོག་རེ་རེ་བཞིན་ ་ ་ འདེམས་ཁོངས་རེ་ ེ་
ིས་དགོཔ་དང་།
ཁ༽ ཡན་ལག་དོན་ཚན་(ཀ) པའི་ཁྱབ་འོག་གི་བཙག་འ ་དེ་ འདི་ལས་མར་བཀོད་
ཡོདཔ་བཞིན་ ་འབད་དགོ།
༡༦ དོན་ཚན་༡༤ པའི་དགོས་དོན་ ར་ ེད་འོག་རེ་རེ་བཞིན་ ་ དེ ་འགོ ་ཚོགས་ ེ་ནང་
འདེམས་ཁྐྲི་བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཁ་གྱངས་དང་འ ་མཉམ་འབད་ ི་འོག་ ་ད ་
བགོ་ བ་ཞིནམ་ལས་ ེད་འོག་ཚོགས་ ེའ་ི དོན་ ་ དེ་ གས་ཀྱི་ ི་འོག་ར་ེ རེ་ལས་
ཚོགས་པ་རེ་བཙག་འ ་འབད་དགོཔ་ད་ེ ཡང་ འདི་ལས་མར་བཀོད་ཡོདཔ་བཞིན་ ་ཨིན།
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ཁྐྲོམ་ ་ེ ཚགོ ས་ ེ་ནང་འདེམས་ཁྐྲ་ི བགོ་བཀྲམ།
༡༧ ངོ ་ཁག་ཁྐྲོམ་ ེ་ནང་ ཁྐྲོམ་དཔོན་བ ིས་ཏེ་བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་འ ས་མི་བ ན་ལས་མ་
ངམ་ཅིག་དང་ བ ་ཐམ་ལས་མ་ གཔ་ཅིག་ ད་པའི་ཚོགས་ ེ་ཅིག་ཡོད་དགོཔ་ཨིན།
༡༨ ོང་ཁག་ཁྐྲོམ་ ེ་འདི་ དོན་ཚན་༡༧ པའི་དགོས་དོན་ ར་ ཁྐྲོམ་ ེ་ཚོགས་ ེ་ནང་
འདེམས་ཁྐྲི་བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཁ་གྱངས་དང་འ ་མཉམ་གྱི་འདེམས་ཁོངས་ ་
་ད ་བགོ་ བ་དགོ།
༡༩ ོང་ཁག་ཁྐྲོམ་ ེ་ཅིག་གིས་ ཁྐྲོམ་ ེའི་བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་དང་ཁྐྲོམ་ ེ་ཚོགས་ འེ ི་ཁྐྲི་
འཛིན་འབད་ ཁྐྲོམ་དཔོན་ཅིག་ཐད་ཀར་ ་བཙག་འ ་ བ་དགོ།

8

ལེ ་ ༣ པ།
བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས།
བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས།
༢༠ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་འདི་ རང་དབང་ཅན་ཅིག་ཨནི ་པའི་ཁར་ དེ་ནང་ ན་འཛིན་ ི་
ཁྱབ་དང་ ན་འཛིན་གཉིས་ དཔ་ཨིན།
ཁྱད་ཡནོ ་ཚད་གཞི།
༢༡ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ི་ཁྱབ་ ཡང་ན་ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་འབད་ ག་ ིད་ ་ འམ་
བ ོ་བཞག་འབད་ ང་བ་དེ་ཡང་ གལ་ ིད་མི་ངོ་དེ།
ཀ༽ རང་བཞིན་ ེ་ ང་ལས་བ ེན་པའི་འ ག་པའི་མི་སེར་དང་།
ཁ༽ འ ག་པའི་མི་སརེ ་མིན་མི་དང་གཉེན་ ་མ་བ ོམས་པ།
ག༽ ཉེས་ཅན་གྱི་གནོད་འགེལ་གང་ ང་ཅགི ་ ་བ ེན་ ཁྐྲིམས་གཅོད་མ་གྲུབ་པ།
ང༽ ག ང་ ་ ལ་དགོ་པའི་ཁྐྲལ་འབབ་ ཡང་ན་ འ ལ་ ོ་གཞན་ ་ཆད་ ས་མེད་
པ།
བ ་ོ བཞག་དབང་འཛིན།
༢༢ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ོན་ཆནེ ་དང་ འ ག་ག་ི ཁྐྲིམས་ ི་ ོན་པོ་ ཚོགས་དཔོན་
ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའ་ི ཁྐྲི་འཛིན་ ོག་ ོགས་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་ ་གིས་ མགྲིན་
མ ན་གྱི་གྲོས་འདེབས་ ལ་བའི་མིང་ཐོའི་ནང་གསེས་ལས་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གི་ ག་
གས་དང་ ག་དམ་ཅན་གྱི་བཀའ་ཐམ་ཐོག་ལས་ བ ོས་གནང་བའི་བཙག་འ ་ ན་
འཛིན་ ི་ཁྱབ་དང་ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་གཉིས་ དཔ་ཨིན།
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ཡིག་ཚང་ག་ི དམ་བཅའ་ ཡང་ན་ ངོས་ལནེ །
༢༣ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ི་ཁྱབ་དང་ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ་ རང་སོའི་གོ་གནས་མ་ལེན་
པའི་ཧེ་མར་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའ་ི ར་དེབ་ག མ་པ་དང་འཁྐྲིལ་ གོ་གནས་ཀྱི་དམ་བཅའ་
ཡང་ན་ ངོས་ལེན་ ལ་དགོ།
ཡིག་ཚང་ག་ི གནས་ ན།
༢༤ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ི་ཁྱབ་དང་ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ་གི་ཡགི ་ཚང་གི་གནས་ ན་
དེ་ ལོ་ངོ་ ་ ཡང་ན་ རང་སོའི་ སེ ་ལོ་ ག་ ་རེ་ ་ལོན་མི་གཉིས་ལས་ ག་ཧ་མི་དེ་ ་
གནས་དགོ།
ཡིག་ཚང་ལས་བཏོན་གཏང་ན།ི
༢༥ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ི་ཁྱབ་དེ་ གནས་ད ང་ཐོག་ ་མ་གཏོགས་ ཡིག་ཚང་ལས་བཏོན་
གཏང་མི་ཆོག།
༢༦ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ཅིག་ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ི་ཁྱབ་
ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཐགོ ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ལས་འགལ་བའི་གཞི་གནད་གུར་ ཡིག་ཚང་ལས་
ིར་བཏོན་མཛད་ན་ི ཨིན།
ལས་གཡོག་ག་ི གནས་ ན་དང་ཆ་ ནེ །
༢༧ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ི་ཁྱབ་ ཡང་ན་ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ་ ཁོང་རའི་ཡིག་ཚང་གི་
གནས་ ན་མ་ཚང་བའི་ཧེ་མ་ལས་ འ ག་ ལ་པོའི་ཞབས་སར་ དགོངས་ འི་དོན་ ་ ་
ཡིག་ཅིག་ ལ་ཏེ་དགོངས་ ་འབད་ཆགོ །
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༢༨ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ི་ཁྱབ་དེ་ཤི་ ནེ ་ ཡང་ན་ དགོངས་ ་ ཡང་ན་ ་ ེན་གང་ཞགི ་
་བ ེན་ ཁོ/མོ་རའི་ཡིག་ཚང་གི་ ་ ོ་འཐབ་མ་ གས་པར་ ས་པའི་རིང་ ་ ན་རིམ་
མཐོ་ཤོས་ཀྱི་བཙག་འ ་ ན་འཛིན་དེ་གིས་ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ི་ཁྱབ་ཀྱི་ངོ་ཚབ་
འབད་དགོ།
ཨིན་ ང་ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་དེ་གིས་ རི ་བཏང་གིས་ ས་ ན་ ་ངོ་ག མ་ལས་
ག་ ེ་ ངོ་ཚབ་འ ོ་མ ད་འབད་ནི་མེད།
༢༩ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ི་ཁྱབ་དེ་ ་ བ ར་ལོག་བ ོ་བཞག་འབད་ནི་གི་འསོ ་འབབ་མེད།
༣༠ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ི་ཁྱབ་དང་ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ་གི་ད ལ་ཕོགས་དང་
ིགས་ཁྐྲིམས་ ལས་གཡོག་གི་ཆ་ ེན་གཞན་ ་ ཁྐྲིམས་ཐོག་ཆེད་ ་བཀོད་དགོ།
ཨིན་ ང་ དེ་ འི་ད ལ་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་ ་ བ ོ་བཞག་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ཁོང་ ་མ་
བ བ་པའི་ཁྱད་པར་བཟོ་མི་ཆོག།
༣༡ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ི་ཁྱབ་ ཡང་ན་ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ་གིས་ ཁེ་འབབ་ཅན་གྱ་ི
ཡིག་ཚང་གང་ ང་ཅིག་འཆང་མི་ཆགོ །
བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ་ི ཁྱབ་ཀྱ་ི ཁག་འགན།
༣༢ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ི་ཁྱབ་འདི་ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱི་ཁྐྲི་འཛིན་འབད་དགོ།
མང་མོས་གྲསོ ་ཆདོ །
༣༣ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱི་ ་བ་དང་བཀོད་ ་ཆ་མཉམ་ ན་ ར་ཚོགས་གྲལ་ ་ཡོད་པའི་
བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ི་ཁྱབ་དང་བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ་གིས་ མང་མོས་ཀྱི་བསམ་
འཆར་ཐོག་གསལ་ ོན་འབད་དགོ།
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བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱ་ི ་ ་ོ དང་འགན་ཁུར།
༣༤ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ་ཁྐྲམི ས་ཆེན་མོའི་ཁྱབ་འོག་ རང་མོས་དང་ མ་དག་གི་
ཐོག་ལས་ ི་ཚགོ ས་དང་ས་གནས་ག ང་ ་ནང་ བཙག་འ འི་བ ་ ངོ ་དང་ བཀོད་
ཁྱབ་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་གྲ་ གི ་གི་དམ་འཛིན་དང་འགོ་འ ེན་འཐབ་ནའི ི་ཁར་ ལ་
ཡོངས་འོས་འདེམས་འགོ་འ ེན་འཐབ་ནི་གི་ཁག་འགན་ཡོད།
༣༥ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱི་ཁག་འགན་འབག་དགོཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་།
ཁ༽ ཤེས་ཡོན་དང་བ ་དོན་ཁྱབ་ ེལ་གྱི་ལས་རིམ་ ་འགོ་འ ནེ ་འཐབ་ནི་ ཡང་ན་
ཐབས་ལམ་གཞན་གྱི་ཐོག་ བཙག་འ འི་གནད་དོན་ ་གི་ ོར་ལས་ མི་དམངས་
་གོ་བ ་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི།
ག༽ འོས་འདེམས་དང་ བཙག་འ འི་གནད་དོན་ ་ག་ི རོ ་ ི་ཚོགས་དང་ ལ་
ག ང་ ་ བ ་དནོ ་དང་བ བ་ ོན་ ལ་ནི།
ང་༽ བ ་བ ད་ ་ ་བཙག་འ འི་ཁྱབ་གདལ་གྱི་ཕན་གྲོགས་འབད་ནི་དེ་ཡང་ དེ་
གས་ཀྱི་དོན་ ་བ མས་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྐྲིལ་དགོ།
ཅ༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་ ་ ་མ་གནོད་པར་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་
དགོས་དོན་ ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ ་ བཅའ་ཡིག་བ མ་ནི་དང་ དེ་ གས་
ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ ་གི་བ ་འ ིན་ ེལ་ནི།
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ཆ༽ འ ེལ་གནད་དང་བ ན་ ི་འ ེལ་ ན་ཁག་གིས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ ིའི་ ལ་ཁབ་
ཀྱི་དབང་འཛིན་ ་ ཡང་ན་ འི ི་ལས་ཚོགས་ ་ ་ བཙག་འ ་དང་འོས་
འདེམས་ལས་བ ེན་པའི་གནད་དོན་ ་ནང་ གྲོགས་རམ་འབད་ནི།
ཇ༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་ཁྱབ་འོག་ ཡང་ན་ ཁྱབ་དབང་ཡདོ ་པའི་ཁྐྲིམས་གཞན་གྱིས་
དབང་ཆ་ ོད་ཡོད་པའི་ ་ ོ་འཐབ་ན།ི
བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱ་ི དབང་ཚད།
༣༦ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ ་ཡོད་པའི་དབང་ཚད་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་གི་ཐོ་བཀོད་དོན་ ་ མཁོ་ཆས་ ཡང་ན་ ལམ་ གས་གང་
ང་ཅིག་གསར་བཏོད་འབད་ནི་དང་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ངོས་འཛིན་འ ་པར་ ོད་
ནི་ བཙག་འ ་འགོ་འ ེན་འཐབ་ཞནི མ་ལས་དེ་གི་ཚོགས་ ན་གྲངས་ ིས་བ ོམ་
ནི་དང་ གྲུབ་འ ས་གསལ་བ གས་འབད་ནི།
ཁ༽ བཙག་འ ་དང་ ན་ཚོགས་རང་གི་ ་ ོ་ ་དང་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་
གཞན་ ་ ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི།
ག༽ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་གནོད་འགེལ་འཐབ་པའི་མི་ངོ་ཅིག་ འོས་འཚམས་
ན་པའི་ ལ་ག ང་ལས་ ེ་ ་ ཉེས་བཤེར་དོན་ ་གཏང་ནི།
ང༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ ཡང་ན་ ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྐྲིམས་གཞན་གང་ ང་ཅིག་ནང་
བཀོད་གྲུབ་པ་བཞིན་གྱི་ ་མཚན་གང་ ང་ཞིག་ལས་བ ེན་ཏེ་ དམིགས་བསལ་
འདེམས་ཁོངས་ཅགི ་གི་བཙག་འ ་ད་ེ
ལ་མིན་ཨིནམ་འབད་འཐོན་པ་ཅིན་
བཙག་འ ་དེ་ཆ་མེད་གཏང་ནི་དང་ བཙག་འ འི་ལས་རམི ་བ ར་བཟོ་འབད་ནི།
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ཅ༽ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་གྲ་ ིག་དང་ ན་ ོང་འཐབ་ནའི ི་དོན་ ་ ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་མ་
ཡིག་ ན་ ོང་འཐབ་མི་ ན་ཁག་ལས་ཐོ་ཡིག་གི་བ ་དོན་ ་ལེན་ནི།
ཆ༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་ཁྱབ་འོག་ ཡང་ན་ ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྐྲིམས་གཞན་གང་
ང་ཅིག་གི་ཁྱབ་འགོ ་ དབང་ཚད་ ོད་གྲུབ་པའི་ ་བ་གང་ ང་གི་བ ར་ ོད་
ཡང་ན་ དགོས་དནོ ་དང་བ ན་པའི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
ཇ༽ ིར་བཏང་གི་བཀོད་ཁྱབ་དང་ བཀོད་ ་ དམ་འཛིན་ལས་མ་འགལ་བར་ བཅའ་
ཁྐྲིམས་འདིའི་ཁྱབ་འོག་ ཡང་ན་ བཅའ་ཡིག་དང་བཀའ་ ་ ོད་ཡོད་པའི་ ་དང་
དབང་ཚད་འདི་ བཀའ་ ་ཅིག་གི་ཐགོ ་ལས་ བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་ཅིག་ ་ ོད་
ཆོག།
ཁྐྲིམས་འ ན་གྱ་ི དབང་ཚད།
༣༧ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་རང་གི་ ་ ་ོ ་གྲུབ་པའི་ བས་ གནད་དོན་གང་ ང་ཅིག་གི་ ོད་
བཤེར་དནོ ་ ་ གཤམ་འཁོད་ལོགས་ ་བཀར་བའི་གནད་དོན་ ་གི་ བས་ འ ག་ག་ི ཞི་
ོད་དང་ཉེས་ ོད་ ་བའི་གནད་ ོད་ཁྐྲམི ས་དེབ་ཀྱི་ཁྱབ་འགོ ་ ཁྐྲིམས་འ ན་ཅིག་ ་ཡོད་
པའི་དབང་ཚད་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ཡོད།
ཀ༽ མི་ངོམ་ ་བཀུགས་ནི་དང་ བཅར་གནས་ཀྱི་དབང་ཚད་བ ང་ནི་དང་།
ཁ༽ དགོས་མཁོ་དང་བ ན་ ཡིག་ཆ་གང་ ང་ཅིག་བཏོན་ན།ི
ག༽ ཁྐྲིམས་འ ན་ ཡང་ན་ ཡིག་ཚང་གང་ ང་ཅིག་ལས་མི་དམངས་ཀྱི་འཛིན་ཐོ་གང་
ང་ཅིག་དགོས་མངགས་འབད་ནི།
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བདེ་ ང་ལས་ དེ ་པ་ དོ ་ནའི ་ི དབང་ཚད།
༣༨ རང་མོས་དང་ མ་དག་གི་ ོ་ལས་བཙག་འ ་འགོ་འ ེན་འཐབ་ནི་དོན་ ་ བདེ་ ང་ལས་
ེད་པ་ ་ ོད་ནི་དེ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ མཁོ་ཆེ་བའི་བ ི་འཇོག་དང་བ ན་
འ ག་གི་ཁྐྲིམས་ ང་འགག་ ེ་དང་ བདེ་ ང་ལས་ ེ་ ་ ་ དེ་བཞིན་གྱི་ལས་ ེད་པ་ ོད་
དགོ་པའི་བཀོད་ ་ ིན་ནིའི་དབང་ཚད་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ཡདོ །
བཙག་འ ་འདི་རང་མོས་དང་ མ་དག་འབད་འགོ་འ ནེ ་འཐབ་ནི་ ་ དགོས་མཁོ་འ ང་
བའི་ བས་དང་ བཙག་འ འི་རང་མོས་དང་ མ་དག་ ་གནོད་ཉེན་འ ང་ ིད་པའི་ གཞི་
ེན་ ་གཞིར་བཞག་ཐོག་ བཙག་འ འི་ ས་ ན་ བས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་
ཁྐྲིམས་ ང་འགག་ ེ་ ་ ཁ་གསལ་ ས་ ན་ཅིག་གི་རངི ་ མི་ངོ་ཅིག་དོ་དམ་འོག་ བཞག་
བ ག་ནི་གི་དབང་འཛིན་ཡོད།
༣༩ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ ཡང་ན་ འདིའ་ི ཁྱབ་འོག་བ མས་པའི་བཅའ་ཡིག་ ་དང་འཁྐྲིལ་
བཙག་འ འི་འགན་ཁུར་འབག་མི་ བདེ་ ང་ལས་ ེད་པ་ ་གིས་ འཐབ་པའམ་ མ་
འཐབ་པའི་ ་ དོ ་གང་ ང་གི་ཁག་འགན་དེ་ བདེ་ ང་ལས་ ེད་པ་ ོད་པའི་འ ེལ་ཡོད་
ལས་ ེ་ ་ ་ཕོག།
དགོས་མངགས་བཀོད་ནའི ་ི དབང་ཚད།
༤༠ བཙག་འ ་ ་གི་ བས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་དགོས་མངགས་བཀོད་ནིའི་ཐོབ་ལམ་
ཡོད་མི་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ན་ཚོགས་དའེ ི་ ་ ོ་འཐབ་མི་ ་ནང་གྲོགས་རམ་འབད་ནིའི་དོན་ ་ ག ང་
ཡང་ན་ ས་གནས་ག ང་གི་འགོ་དཔོན་དང་ལས་ ེད་པ་གང་ ང་གི་ལས་གཡོག།
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ཁ༽ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་གྲ་ ིག་གང་ ང་གི་དོན་ ་མཁོ་བའི་ས་གོ་ འགྲུལ་
འཁོར་ ཡང་ན་ ཁལ་ ་བ ིས་པའི་མ ན་ ེན་གང་ ང་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་
འབབ་ ོས་རན་པའི་གླ་འ ས་ཐགོ ་ ་ལེན་ནི།
བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱ་ི དབང་འཛིན།
༤༡ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་འདི་ ་ རང་གི་ད ལ་འ ེལ་དང་མི་ ོབས་འཛིན་ ོང་དང་འ ེལ་
བའི་གནད་དོན་ཆ་མཉམ་ ་ དབང་འཛིན་ ིལ་པོ་ཡོད།
༤༢ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱི་འཆར་ད ལ་ཆ་འཇོག་མཛད་དགོ། འཆར་
ད ལ་དེ་འ ག་གི་ ོགས་བ ས་མ་ད ལ་ཐོག་ལས་ ོད་དགོ། གལ་ ིད་ ི་ཚོགས་ཀྱིས་
ན་ཚོགས་འདིའི་འཆར་ད ལ་
ས་ཚོད་ཁར་བགོ་བཀྲམ་འབད་མ་ གས་པ་ཅིན་
ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་གིས་ ན་ཚགོ ས་ ་གནས་ བས་ཀྱི་མ་ད ལ་ ང་ཤོས་ འདས་
པའི་ལོ་ངོའི་འཆར་ད ལ་དང་འ ་མཉམ་འབད་ ོད་དགོ།
འ ག་ ལ་པ་ོ མཆོག་དང་ ་ི ཚགོ ས་ ་ བཅའ་ཡགི ་ ན་འ ལ།
༤༣ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་ཁྱབ་འོག་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་བ མས་པའི་ བཅའ་ཡིག་རེ་
རེ་བཞིན་ ་བ ་འ ིན་ ེལ་ཞིནམ་ལས་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་དང་ ི་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོ ས་
ཁང་རེ་རེ་ ་ ལ་དགོ།
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ཁྐྲིམས་འ ན་དབང་ཁྱབ་བཀག་དམ།
༤༤ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་ ཡང་ན་ བཙག་འ འི་མཐོ་ག གས་ཅིག་འ ོར་ན་མ་གཏོགས་
དེ་མིན་བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་སམ་ དེའི་འགོ་དཔོན་ ་ ཡང་ན་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་
བ ན་ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་བ ོ་བཞག་འབད་བའི་མི་ངོ་གཞན་ཅགི ་གིས་ ་བ་
གང་ ང་གི་དང་ལནེ ་ ཡང་ན་ གྲོས་ཆོད་གང་ ང་ཅིག་བཏོན་མི་དེ་ ་ ཁྐྲིམས་མ ན་ཡིན་
མིན་གྱི་འ ི་ ོད་འབད་ནིའི་དབང་ཁྱབ་ཁྐྲིམས་འ ན་ ་མདེ །
བཙག་འ འི་ལམ་ གས་བ ར་ཞབི །
༤༥ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་འབད་འཆར་ཚེ་ བཙག་འ འི་ལམ་ གས་
བ ར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེའི་ཞིབ་བཤེར་དང་གྲསོ ་འདེབས་ ་ ི་ཚགོ ས་ ་ ལ་དགོ།
ང་ཆནེ ་ཡགི ་ཚང་།
༤༦ ང་ཆེན་ཡགི ་ཚང་ཅིག་གིས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་འདི་ ་ བ་ ོར་འབད་དགོ།
༤༧ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ིར་བཏང་གི་བཀོད་ཁྱབ་དང་ བཀོད་ ་ དམ་འཛིན་ལས་
མ་འགལ་བར་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་ཁྱབ་འོག་ ཡང་ན་ བཅའ་ཡིག་དང་བཀའ་ ་བཀོད་
མི་ ་གི་ཁྱབ་འགོ ་ ན་ཚོགས་འདིའ་ི ་ ོ་དང་དབང་ཚད་ ་གི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་བཏོན་ཏེ་
ན་ཚོགས་དའེ ི་ ང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་དཔོན་ག་འབད་ ང་ཅིག་ ་ རི ་ ལེ ་འབད་ཆགོ །
ཉེན་འགོག།
༤༨ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་ ་ བཙག་འ འི་ བས་དངོས་ ་འབད་ཁྐྲིམས་འགལ་གྱི་འ ེལ་
གནད་འཐོན་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ བཀའ་འ ིན་ཐོག་ལས་འ ི་ དོ ་ཀྱི་དོན་ ་འཛིན་
བ ང་ ཡང་ན་ དོ་དམ་འགོ ་བཞག་མི་ཆོག།
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ལེ ་ ༤ པ།
བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན།
བཙག་འ འི་ བས་ བཙག་འ ་འགོ་འ ནེ ་ ་ི ཁྱབ་ཀྱ་ི ཁག་འགན།
༤༩ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ བཙག་འ འི་ བས་ ཆེ་རིམ་ཅན་གྱི་ག ང་གི་འགོ་དཔོན་
ཅིག་ ོང་ཁག་རེ་རེ་ནང་ བཙག་འ འི་འགོ་འ ེན་ ི་ཁྱབ་འབད་བ ོས་ནི་ཨིན།
༥༠ འ ེལ་ཡོད་ ོང་ཁག་དེ་ནང་རང་མོས་དང་ མ་དག་གི་ ོ་ལས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་
ཀྱིས་ བཙག་འ ་འགོ་འ ེན་འཐབ་ན་ི ་ བ་ ོར་འབད་ནི་དེ་ བཙག་འ འི་འགོ་འ ེན་
ི་ཁྱབ་ཀྱི་ ་ ོ་གཙོ་བོ་ཨིན།
༥༡ བཙག་འ འི་འགོ་འ ེན་ ི་ཁྱབ་ཀྱི་ཁག་འགན་དང་ ་འགན་ འགན་ཁུར་ ་ བཙག་འ ་
ན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀའ་ ་ཅིག་གི་ཐགོ ་ལས་བཀོད་དགོ།
ངོ ་ཁག་བཙག་འ ་འགོ་དཔོན།
༥༢ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ངོ ་ཁག་རེ་རའེ ི་དོན་ ་ ག ང་གི་འགོ་དཔོན་རེ་ ོང་ཁག་
བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་འབད་བ ོས་ནི་ ཡང་ན་ བ ོ་བཞག་འབད་དགོ།
༥༣ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་ བཀོད་ ་ དམ་འཛིན་ལས་མ་འགལ་བར་ ོང་
ཁག་བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ོང་ཁག་ནང་ ་ ི་ཚོགས་འདེམས་ཁངོ ས་ཆ་མཉམ་གྱི་
དོན་ ་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་གྲ་ ིག་དང་ བ ར་བཅོས་ དེ་ལས་ཁ་གསོ་ བ་ནི་ ་ནང་
གྲོགས་རམ་འབད་ནི་དང་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁོ/མོ་ ་བཀལ་ཡོད་པའི་ ་ ོ་
གཞན་ ་ ལག་ལནེ ་འཐབ་དགོ།
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༥༤ ོང་ཁག་བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ོང་ཁག་ཅགི ་གི་ནང་འཁོད་ ངོ ་ཁག་ཚོགས་འ ་
ེད་འོག་ཚགོ ས་ ེ་དང་ཁྐྲོམ་ ེ་ཚོགས་ ེ་ འི་བཙག་འ ་འགོ་འ ེན་འཐབ་ན་ི གི་དགོས་དོན་
་ ེད་འགོ ་དང་ ི་འོག་ ངོ ་ཁག་ཁྐྲོམ་ ེ་ ་གི་འདེམས་ཁོངས་ ་གི་བཙག་འ འི་ཐོ་
ཡིག་ ་ ི་ཚགོ ས་འདེམས་ཁངོ ས་ཅིག་གི་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་ ་ད ་བགོ་ བ་ནི་དོན་
ལས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་གྲོགས་རམ་འབད་དགོ།
༥༥ ོང་ཁག་བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་
ཁོ/མོ་རའི་དབང་ཁྱབ་འོག་ ་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་གྲ་ ིག་དང་བ ར་བཅོས་འབད་ནི་
དོན་ ་ ཁོ/མོ་གིས་འོས་འབབ་འཆར་བའི་མི་ངོ་ ་ ་གཡོག་ནང་བ གས་ཆོག།
ངོ ་ཁག་བཙག་འ འི་ཐ་ོ བཀོད་འགོ་དཔོན་དང་ ཞིབ་རགོ ས་བཙག་འ འི་ཐ་ོ བཀོད་འགོ་དཔོན།
༥༦ ོང་ཁག་བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་ཅིག་གིས་ ་ ོ་ ་འཇོན་ཚད་དང་དོན་ ིན་འཐབ་ གས་
པའི་གྲོགས་རམ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་ངོ་གཅིག་ ཡང་ན་
དེ་ལས་ ག་པའི་མ་ི ངོ་ ་ ངོ ་ཁག་བཙག་འ འི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དང་ ཞིབ་རོགས་
བཙག་འ འི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་འབད་བ ོས་ནི་ ཡང་ན་ བ ོ་བཞག་འབད་ཆོག།
༥༧ དེ་བཞིན་བ ོས་པའི་འགོ་དཔོན་རེ་རེ་བཞིན་
ངོ ་ཁག་བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་གྱི་དམ་
འཛིན་ལས་མ་འགལ་བར་ ངོ ་ཁག་བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་དེ་གི་ ་ ོ་ ལི ་པོ་ ཡང་ན་
གང་ ང་ཅིག་འཐབ་ གས་པའི་དབང་ཚད་ཅན་ཅིག་ཨནི །
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༥༨ ནང་དོན་གྱི་དགོས་མཁོ་ལོགས་ ་བཀོད་དེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་དོན་ཚན་༥༧ པའི་
ཁྱབ་འོག་ ངོ ་ཁག་བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལས་དོན་འཐབ་ནའི ི་དབང་ཆ་ དོ ་ཡོདཔ་
བཞིན་གྱི་ ་ ོ་གང་ ང་ཅིག་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་འཐབ་ཆོགཔ་འབད་བ ་ི ན་ི གི་འོས་འབབ་
ཁོ/མོ་ ་ཡོད།
ངོས་ལནེ ་འགོ་དཔོན།
༥༩ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ འདེམས་ཁོངས་གཅིག་གམ་ དེ་ལས་ ག་པའི་དོན་ ་ ངོས་
ལེན་འགོ་དཔོན་ཅགི ་བ ོས་ནི་ ཡང་ན་ བ ོ་བཞག་འབད་དགོ།
༦༠ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་ཁྱབ་འོག་ ཡང་ན་ འདིའི་ཁྱབ་འགོ ་
བ མས་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་བཀོད་ ་ ་དང་འཁྐྲིལ་ བཙག་འ ་འགོ་འ ེན་འཐབ་ནི་གི་
ལག་ལེན་ག་ར་ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ཐོག་ མཁོ་བའི་ ་བ་ ལི ་ ་འགྲུབ་དགོ།
ཞིབ་རགོ ས་ངསོ ་ལནེ ་འགོ་དཔོན།
༦༡ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱི་ ་ ོ་ ་འགྲུབ་ཐབས་ ་ གྲོགས་
རམ་འབད་ནའི ི་དོན་ལས་ཞིབ་རོགས་ངསོ ་ལེན་འགོ་དཔོན་འབད་ མི་ངོ་གཅིག་གམ་ དེ་
ལས་ གཔ་ཅིག་བ ོས་ནི་ ཡང་ན་ བ ོ་བཞག་འབད་ཆོག།
༦༢ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱི་དམ་འཛིན་ལས་མ་འགལ་བར་ ཞིབ་རོགས་ངོས་ལནེ ་འགོ་དཔོན་རེ་
རེ་བཞིན་ ངོས་ལནེ ་འགོ་དཔོན་གྱི་ ་ ོ་ ིལ་པོའམ་ གང་ ང་ཅིག་འགྲུབ་ནི་གི་དབང་ཚད་
ཅན་ཨིན།
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ཨིན་ ང་ ངོས་ལནེ ་འགོ་དཔོན་དེ་ ་ཐབས་མེད་པར་ དེ་ གས་ཀྱི་ ་ ོ་འཐབ་མ་ གསཔ་
འ ང་ན་མ་གཏོགས་ ཞིབ་རགོ ས་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ངོས་ལནེ ་འགོ་དཔོན་གྱིས་
གདམ་ངོ་ འི་བ ག་ཞིབ་དང་འ ེལ་བའི་ ་ ོ་གང་ཡང་འཐབ་མི་ཆོག།
༦༣ ནང་དོན་གྱི་དགོས་མཁོ་ལོགས་ ་བཀོད་དེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་དོན་ཚན་༦༢ པའི་
ཁྱབ་འོག་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱསི ་ལས་དོན་འཐབ་ནིའི་དབང་ཆ་ དོ ་ཡོདཔ་བཞིན་གྱི་ ་
ོ་གང་ ང་ཞིག་ ཞིབ་རོགས་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ཅགི ་གིས་འཐབ་ཆོགཔ་འབད་བ ི་ནི་གི་
འོས་འབབ་ཁོ/མོ་ ་ཡོད།
་ེ ཁྐྲདི ་འགོ་དཔོན།
༦༤ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ནང་ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་རེ་བ ོ་བཞག་
འབད་དགོ།
༦༥ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་ ཡང་ན་ འདིའི་ཁྱབ་འོག་བ མས་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་
བཀའ་ ་ ་གི་དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ཅིག་ནང་ རང་མོས་དང་
མ་དག་གི་ ོ་ལས་ཚོགས་ ན་འགོ་འ ེན་འཐབ་ནི་གི་ཁག་འགན་དེ་ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་
་ཕོགཔ་ཨིན།
ཚོགས་ ན་འགོ་དཔོན།
༦༦ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ཅིག་གི་ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་གྱི་ ་ ོ་ ་འགྲུབ་ནི་ག་ི གྲོགས་རམ་
འབད་ནི་དོན་ ་ དགོས་མཁོ་དང་བ ན་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཚོགས་ ན་འགོ་
དཔོན་ ཡང་ན་ འགོ་དཔོན་ ་བ ་ོ བཞག་འབད་དགོ།
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༦༧ གལ་ ིད་ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་གྱིས་བཀོད་ཁྱབ་ ིན་པ་ཅིན་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའ་ི ཁྱབ་འོག་
ཡང་ན་ འདིའི་ཁྱབ་འོག་བ མས་པའི་བཅའ་ཡིག་ ཡང་ན་ བཀོད་ ་ ་དང་འཁྐྲིལ་བའི་
ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་གྱི་ ་ ོ་ ིལ་ ་ ཡང་ན་ གང་ ང་ཅིག་ ཚོགས་ ན་འགོ་དཔོན་གྱིས་
འཐབ་དགོ།
༦༨ ནང་དོན་གྱི་དགོས་མཁོ་ལོགས་ ་བཀོད་དེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་དོན་ཚན་༦༧
པའི་ཁྱབ་འགོ ་ ་ེ ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་གྱསི ་ ལས་དོན་འཐབ་ནིའི་དབང་ཆ་ དོ ་ཡོདཔ་བཞིན་
གྱི་ ་ ོ་གང་ ང་ཅིག་ མི་ང་ོ ཅིག་གསི ་འཐབ་ཆོགཔ་འབད་བ ི་ནི་ག་ི འོས་འབབ་ཁོ/མོ་ ་
ཡོད།
གྲངས་ སི ་ལས་ དེ པ།
༦༩ འདེམས་ཁོངས་ཅགི ་གི་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ ་ཕོག་པའི་ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་
ཚོགས་ ན་གྲངས་ ིས་བ ོམ་ནིའ་ི འགན་ཁུར་འགྲུབ་ནི་གི་གྲོགས་རམ་འབད་ནི་དོན་ ་
ཁོ/མོ་གིས་མི་ངོ་ ་གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་དང་ གྲངས་ ིས་ཞིབ་རགོ ས་པ་ཟེར་བ ོ་
བཞག་འབད་ཆགོ །
བས་གཡོག།
༧༠ བདེ་ ང་ལས་ ེད་པ་བ ིས་ཏེ་ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ལས་ ་ ོད་པ་ ཡང་ན་ ལས་
གཡོག་ནང་བ གས་པའི་འགོ་དཔོན་དང་ལས་ ེད་པ་ཆ་མཉམ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་
བས་གཡོགཔ་འབད་ ིས་ ང་བའི་ཁར་ ན་ཚོགས་འདི་གི་དམ་འཛིན་དང་བཀོད་ཁྱབ་
ིགས་ལམ་ལས་མ་འགལ་བར་གནས་དགོཔ་ལས་ ཁོང་རང་དེ་བཞིན་གྱི་ལས་གཡོག་ནང་
གནས་རིང་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་འ ེལ་ ོད་འཐབ་དགོ།
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༧༡ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་གྲ་ ིག་ ཡང་ན་ བ ར་བཅོས་དང་འ ེལ་བའི་ལས་ ེད་པ་ ་བ ིས་
ཏེ་ དོན་ཚན་༧༠ པས་ཁྱབ་པའི་མི་ངོ་ཅིག་ཡང་ བས་གཡོགཔ་འབད་བ གས་གྲུབ་པ་
བཞིན་ བཙག་འ ་ ་གི་ ས་ བས་ཀྱི་རིང་ ཡང་ན་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་གྲ་ ིག་
ཡང་ན་ བ ར་བཅོས་འབད་བའི་རངི ་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ལས་ ་གོང་གནང་བ་
ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ ག ང་གིས་གནས་སོར་གཏང་མི་ཆགོ །
༧༢ བཙག་འ འི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་ འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ ་གཡོག་ནང་བ གས་
པ་ ཡང་ན་ དེའི་དོན་ ་ ་འབད་བའི་མི་ངོ་ ་ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་ ེ་བ ོ་བཞག་
འབད་མི་ཆོག།
་ གོ ་པ།
༧༣ བཙག་འ ་འགོ་འ ེན་འཐབ་ཐངས་བ ་ནི་ ཡང་ན་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁངོ ་ ་ ོད་པའི་ ་
ོ་གཞན་ ་ལག་ལནེ ་འཐབ་ནིའི་དོན་ ་ དི ་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ག་དང་
ཡང་གྲལ་གཏོགས་མེད་པའི་རང་དབང་ཅན་གྱ་ི ལ་ཡོངས་ ་ ོག་པ་དང་ ི་འ ེལ་ ན་
ཁག་གིས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པ་བཞིན་གྱི་ ལ་ ིའི་ ་ ོག་པ་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་
བ ོ་བཞག་འབད་ཆོག།
༧༤ ལ་མིན་གྱི་ ་བཞག་གམ་ བཅའ་ཁྐྲམི ས་འདི་ ཡང་ན་ བཅའ་ཡིག་དང་ བཀའ་ ་ ་
ལས་འགལ་བའི་ནརོ ་འཁྲུལ་ཤོར་ཏེ་ ཚོགས་ ན་ས་ཁངོ ས་གཅིག་གམ་ ས་ཁོངས་ ་ནང་
བཙག་འ འི་གྲུབ་འ ས་དེ་ ་ ོག་པ་ཅིག་གི་བསམ་འཆར་ ་ ངེས་བདེན་ ེ་ཆ་བཞག་
བ ེད་མ་ གས་པའི་གནད་ཤར་ཚེ་ གནད་དོན་དེ་ཁོ/མོ་གིས་དེ་མདོ ་བཙག་འ ་ ན་
ཚོགས་ ་ ན་འ ལ་ ་དགོ།
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༧༥ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ དངོས་འ ེལ་དོན་ཁུངས་ཆ་མཉམ་ཞིབ་བ ས་འབད་ཞནི མ་
ལས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་ཁྱབ་འགོ ་དོན་ཚན་༧༤ པའི་དགོས་དོན་ ་ འོས་འབབ་ ན་
པའི་བཀོད་ ་ ིན་ཆོག།
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ལེ ་ ༥ པ།
བཅད་མཚམས།
བཅད་མཚམས་ ན་ཚགོ ས།
༧༦ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའི་འ ེལ་ཡོད་དགོངས་དོན་དང་ འདི་ལས་མར་བཀོད་ཡདོ པ་བཞིན་ ་
ོང་ཁག་དང་ དེ ་འོག་ ོང་ཁག་ཁྐྲོམ་ ེ་ ་ འོས་འབབ་རན་པའི་བ ི་མཐོང་བ ེད་
ཞིནམ་ལས་ ས་ཁྱནོ ་གྱི་འདེམས་ཁོངས་ ་ ་ད ་བགོ་ བ་དགོ།
༧༧ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ བཅད་མཚམས་ ན་ཚགོ ས་ཅིག་གཞི་བ གས་འབད་མི་དེ་
གིས་ ས་དང་ ས་ཚོད་ ་ཁག་འགན་འབག་དགོཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ནང་ ངོ ་ཁག་ ་ ་འདེམས་ཁྐྲིའི་བགོ་བཀྲམ་གཏན་
འཁེལ་བཟོ་ནི་དང་།
ཁ༽ ེད་འོག་ཚགོ ས་ ེ་རེ་རེའི་ནང་ ཚོགས་པའི་ཁ་གྱངས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི།
ག༽ ཁྐྲོམ་ ེ་ཚོགས་ ེ་ར་ེ རེའི་ནང་ འ ས་མིའ་ི ཁ་གྱངས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི།
ང༽ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ནང་ ོང་ཁག་ ་ ་འདེམས་ཁྐྲིའི་བགོ་བཀྲམ་དང་
ེད་འོག་ཚགོ ས་ ེ་རེ་རེའི་ནང་ཚོགས་པའི་ཁ་གྱངས་དང་ ཁྐྲོམ་ ེའི་ཚོགས་ ེའི་
ནང་འ ས་མིའ་ི ཁ་གྱངས་བ ར་ ིགས་བཟོ་ནི།
དབང་ཚད་དང་ དབང་འཛིན།
༧༨ བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་
རང་སོའི་ ་བའི་གནད་ དོ ་ ་གཏན་འཁེལ་དང་
མཚམས་འཛིན་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད།
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༧༩ བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ ་ ན་ཚོགས་དའེ ི་ཞིབ་བ ས་འོག་ ་ཡོད་
པའི་གནད་དོན་གང་ ང་ཅིག་ ་ཕན་པའམ་ འ ེལ་བ་ཡོདཔ་འབད་ཤར་ཏེ་ མི་ངོ་ཅིག་
གིས་དེ་ གས་ཀྱི་དནོ ་ཚིག་ ཡང་ན་ གནད་དོན་ ་གི་བ ་དོན་གང་དགོས་ ིན་བ ག་ནའི ི་
དབང་ཚད་བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ ་ཡོད།
༨༠ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་ཁྱབ་འོག་ བཅད་མཚམས་ ན་ཚགོ ས་ ་ ོད་ཡདོ ་པའི་དབང་ཚད་གང་
ང་ཅིག་ ན་ཚགོ ས་རང་གི་འ ས་མི་ཅིག་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དབང་ཆ་ དོ ་ཆོག་
པའི་ཁར་ དབང་ཆ་དེ་ ་བ ར་ ོད་ བས་ བཀའ་ ་ ཡང་ན་ ་བ་གང་ ང་ཅིག་
འཐབ་ཡོད་མི་དེ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་ འམ་ ་བ་ཨནི མ་འབད་བ ི་དགོ།
བཅད་མཚམས་ ན་ཚགོ ས་ཀྱ་ི བཀོད་ གི ས།
༨༡ བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་ ་ ད་དགོཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ི་ཁྱབ་དང།
ཁ༽ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་གཉིས།
ག༽ གྲོང་ ེ་དང་ཁྐྲོམ་ཚགོ ས་བདག་ ངོ ་ ་ཁག་འགན་ཡདོ ་པའི་ ན་ཁག་གི་ ང་ཆེན།
ང༽ ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་ ིས་ ་ ཁག་འགན་ཡོད་པའི་ ན་ཁག་གི་ ང་ཆེན།
ཅ༽ ས་འཇལ་ ི་ཁྱབ།
བཅད་མཚམས་ ན་ཚགོ ས་ཀྱ་ི ཞལ་འཛོམས།
༨༢ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ི་ཁྱབ་ཀྱིས་ བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ ་
ནམ་རང་ཨིན་ ང་འཚོགས་ཆོགཔ་དང་ ཞལ་འཛོམས་དའེ ི་ཚོགས་གཙོ་འབད་དགོ།
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༨༣ བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ནང་ འ ས་མི་ཆ་མཉམ་འཛོམས་ཡོད་
མི་དེ་ ཚོགས་གྲངས་ཀྱི་མཁོ་ཚད་ཚངམ་འབད་དགོ།
༨༤ བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ ཁྐྲི་འཛིན་འབད་མི་བཙག་འ ་ ན་
འཛིན་ ི་ཁྱབ་ ་ གྲོས་ཞིབ་ཀྱི་ཚོགས་ ན་ཅིག་དང་ འ ་མཉམ་ བས་ ་ ཐག་གཅད་
ཀྱི་ཚོགས་ ན་ཅིག་ཡོད།
༨༥ བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆདོ ་ཆ་མཉམ་ དེའི་འ ས་མི་ ་གི་གྲལ་ལས་ ཚོགས་
ན་མང་མོས་ཀྱི་ཐགོ ་ལས་གྲོས་ཐག་ཆདོ ་དགོ།
འདེམས་ཁངོ ས་བཅད་མཚམས།
༨༦ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་དང་བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་ དེ་ལས་གཞི་བ གས་ཡོད་པའི་
བཅའ་ཡིག་དང་ གི ས་གཞི་ ་དང་འཁྐྲིལ་དགོ་པའི་ཁར་ གཤམ་གསལ་ མ་གྲངས་ ་ ་
འོས་འབབ་རན་པའི་བ ི་མཐོང་བ དེ ་ཞིནམ་ལས་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ ན་ ར་མི་
་ག་ི གྲངས་ཚད་ ་གཞི་བཞག་ ་ེ བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ོང་ཁག་དང་ ེད་
འོག་ ོང་ཁག་ཁྐྲོམ་ ེ་ ་ འ ེལ་ཡོད་འདེམས་ཁངོ ས་ ་ ་ ད ་བགོ་ བ་ ེ་བཅད་
མཚམས་བཟོ་དགོཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ བདག་ ོང་ཅན་གྱི་ ེ་ ན་ ་གི་ད་ ོ་ཡོད་པའི་ས་མཚམས།
ཁ༽ ེ་ཚན་ཅིག་པའི་འདེམས་ཁོངས་ཆ་མཉམ་ ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚགོ ས་ ན་ ར་
མི་གི་མི་ ོབས་གང་ ག་འ ་མཉམ་དང་ ས་རི་ས་ཁོངས་ ་ཡང་ ་ བས་གང་བདེ་
ཅིག་བ ས་ཡོདཔ།
ག༽ འདེམས་ཁོངས་ཅགི ་གི་ནང་འཁོད་ ་ ན་འ ེལ་དང་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཐབས་ལམ།
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ང༽ འདེམས་ཁོངས་ཅགི ་གི་ས་རི་ས་ཁོངས་ཀྱི་གནས་ ངས།
ཅ༽ འདེམས་ཁོངས་དེ་ གང་ ག་བར་བཅད་མེད་པའི་ཁར་ ནང་འཁོད་ ེལ་མ ད་ཀྱི་
ན་ ོང་།
༨༧ བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ཀྱིས།
ཀ༽ འདེམས་ཁོངས་བཅད་མཚམས་ཀྱི་དོན་ ་ གལ་ ིད་འ ས་མི་ཅིག་གིས་ རང་
སོའི་བསམ་ ོ་ཐ་དད་ཡོད་པའི་གྲོས་འཆར་ ་བཀོད་ནའི ི་རེ་འདོད་བ ེད་མི་རེ་ཡོད་
ང་ བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ ་དང་ བས་ཅིག་བཀོད་དེ་
ཁྱབ་ ེལ་འབད་དགོ།
ཁ༽ གྲོས་འཆར་དེ་ ་ བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལོག་ ེ་ཞིབ་བ ས་འབད་
ནིའི་ཚེས་གྲངས་ ཡང་ན་ དེའི་ ལ་ལས་འབད་ནི་གུར་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་
དགོ།
ག༽ ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་ཚེས་གྲངས་དའེ ི་ ་གོང་ལས་ བཅད་མཚམས་ ན་
ཚོགས་ཀྱིས་ཐོབ་པའི་དགག་ཆ་དང་འཚམས་གྲོས་ ་ཞིབ་བ ས་འབད་དགོཔ་ལས་
དེའི་དོན་ ་ ན་ཚགོ ས་དེ་གིས་འོས་འབབ་ཡོདཔ་འབད་འཆར་བའི་ས་ཁོངས་
གཅིག་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ ག་པའི་ས་ཁོངས་ ་ནང་ མི་སེར་གྱི་འཛོམས་འ ་ ་
འཚོགས་ན།ི
ང༽ དེ་གི་ ལ་ལས་ བཀའ་ ་གཅིག་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ ག་པའི་བཀའ་ ་ ་གི་ཐོག་
འདེམས་ཁོངས་ ་གི་བཅད་མཚམས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ།
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བཀའ་ ་ཁྱབ་ ེལ་དང་ དེའ་ི འགོ་བ གས་ཚསེ ་གྲངས།
༨༨ དོན་ཚན་༨༧ པའི་དགོས་དོན་ ་ བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ཀྱིས།
ཀ༽ བཀའ་ ་ ་ བ ་འ ིན་ཐོག་ ེལ་ནི་དང་།
ཁ༽ བཀའ་ ་དེ་ ལ་ཡོངས་གསར་ཤོག་ཅིག་ནང་ཁྱབ་ ེལ་འབད་ནི།
ག༽ ང་བ གས་ར་ེ ི་བོ་དང་ ང་མཐོང་ཀྲི་ཝི་ དེ་ལས་ཁྱབ་ཆའེ ི་ ན་འ ེལ་གྱི་བ ་
བ ད་ཐོག་ ང་བ གས་འབད་ནི།
ང༽ ོང་ཁག་བཙག་འ ་ཡིག་ཚང་དའེ ི་དབང་ཁྱབ་འགོ ་གི་འ ེལ་ཡོད་ས་ཁོངས་དོན་ ་
བ ་འ ིན་གྲུབ་པའི་བཀའ་ ་ ་ ཡིག་ཚང་དེ་ནང་གི་མངོན་གསལ་ཆེ་བའི་ས་
ཁོངས་གཅིག་ཁར་འ ར་དགོ།
༨༩ དོན་ཚན་༨༧ པའི་ཁྱབ་འོག་ བཅད་མཚམས་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ རང་གི་བཀའ་ ་རེ་རེ་
བཞིན་ འི་འ ་བ ས་རེ་ ལ་མ ན་བདེན་ གས་བཀོད་དེ་ ི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་
གཉིས་དང་འ ེལ་ཡོད་ས་གནས་ཀྱ་ི ག ང་ ་ དེ་དང་འ ་བའི་དང་ལེན་དང་ བཙག་འ ་
ན་ཚོགས་ ་ འོས་འཚམས་ ན་པའི་དང་ལེན་གྱི་དོན་ལས་ ས་ཅིག་ ་གཏང་དགོ།
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ལ་ཡངོ ས་ཚགོ ས་འ ་དང་ས་གནས་ག ང་ག་ི འ ས་མ་ི གྲངས་ཚད་བ ར་ གི ས།
༩༠ བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་འ ེལ་ཡོད་
དགོངས་དོན་ ་ ་ འོས་འབབ་རན་པའི་བ ི་མཐོང་བ ེད་ཞིནམ་ལས ལ་ཡོངས་
ཚོགས་འ འི་འདེམས་ཁྐྲི་དང་ དེ ་འོག་ཚགོ ས་ ེ་རེ་རེ་ ་ཚགོ ས་པའི་གྲངས་ཚད་ ཁྐྲོམ་
ེའི་ཚགོ ས་ ེ་ ་ འ ས་མའི ི་གྲངས་ཚད་བགོ་བཀྲམ་དང་བ ར་ གི ས་འབད་ནའི ི་ཁར་
ོང་ཁག་དང་ ེད་འོག་ ོང་ཁག་ཁྐྲམོ ་ ེ་ ་ ལོ་ངོ་བ ་ཐམ་རེའ་ི བ་ལས་ ས་ཁྱོན་གྱི་
འདེམས་ཁོངས་ ་ད ་བགོ་ བ་ནི།
༩༡ དོན་ཚན་༩༠ པའི་ཁྱབ་འོག་ བ ར་ ིགས་འབད་མི་དེ་གིས་ འདིའི་ བས་ཀྱི་ ལ་
ཡོངས་ཚོགས་འ ་དང་ ོང་ཁག་ཚགོ ས་འ ་ ེད་འགོ ་ཚོགས་ ེ་ ཡང་ན་ ཁྐྲོམ་ ེ་
ཚོགས་ ེ་ ་ ་གྲོལ་མ་སོང་ ན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་དང་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ ་
ེད་འོག་ཚགོ ས་ ེ་ ཡང་ན་ ཁྐྲོམ་ ེ་ཚོགས་ ེའ་ི འ ས་མི་གྲངས་ཚད་ ་གནོད་པ་མེད།
༩༢ བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ དོན་ཚན་༩༠ པའི་ཁྱབ་འོག་ ེལ་བའི་རང་གི་བཀའ་ ་
རེ་རེ་བཞིན་ ་ དོན་ཚན་༨༨ པའི་ནང་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་ མ་གཞག་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ཁྱབ་
ེལ་འབད་དགོ།
༩༣ དོན་ཚན་༩༠ པའི་ཁྱབ་འོག་ བཅད་མཚམས་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ རང་གི་བཀའ་ ་རེ་རེ་
བཞིན་ འི་འ ་བ ས་རེ་ ལ་མ ན་བདེན་ གས་བཀོད་དེ་ ི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་
གཉིས་དང་ འ ལེ ་ཡོད་ས་གནས་ཀྱ་ི ག ང་ ་ དེ་དང་འ ་བའི་དང་ལེན་དང་ བཙག་
འ ་ ན་ཚོགས་ ་ འོས་འཚམས་ ན་པའི་དང་ལེན་གྱི་དོན་ ་ ས་ཅིག་ ་གཏང་དགོ།
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༩༤ དོན་ཚན་༩༠ པའི་ཁྱབ་འོག་ འདེམས་ཁོངས་ ་གི་བཅད་མཚམས་གཏན་འཁེལ་གྲུབ་མི་དེ་
གིས་ འདིའ་ི བས་ཀྱི་ ི་ཚོགས་དང་ས་གནས་ག ང་ནང་འཐོན་པའི་ས་ ོང་བ བ་ནིའི་
དོན་ལས་ འ ས་མི་གསར་པའི་བཙག་འ ་ ་གནོད་པ་མེད།
༩༥ བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ེལ་བའི་བཀའ་ ་རེ་རེ་བཞིན་ ་ བ ་འ ིན་ ེལ་ཚར་
ཞིནམ་ལས་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་ཁྱབ་དབང་ཡོདཔ་ལས་ བཀའ་ ་བཀོད་མ་བ བ་པ་ ཡང་ན་
བཀོད་མ་ གས་པའི་གཞི་གནད་ ་བ ིས་ཏེ་ གཞི་གནད་གཞན་གང་ ང་ཅིག་གི་ ོར་ལས་
ཁྐྲིམས་འ ན་ ཡང་ན་ ཁྐྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་ ེ་གང་ ང་ཅིག་གིས་ ི་བ་བཀོད་མི་ཆོག།
༩༦ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་ཅིག་ ་ ལ་མིན་གྱི་ཤན་ གས་
བ ལ་བ་ ཡང་ན་ དེ་ གས་ཀྱ་ི ་བཞག་གིས་ཤན་ གས་ཐལ་བའི་འ ས་མི་དེ་གིས་
ཁོ/མོ་རའི་འགན་ཁུར་འགྲུབ་མི་ ་ཉསེ ་ ོན་ཡིན་པར་བ ི་ན་ི དང་ ད ེ་རམི ་བཞི་པའི་ཉེས་
ཆེན་གྱི་གནོད་འགེལ་འབད་བ ི་དགོ།
བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ ་བཅད་མཚམས་བཀའ་ འི་འ ི་ ནོ ་དབང་ཚད།
༩༧ དོན་ཚན་༨༧ པའི་ཁྱབ་འོག་ ེལ་བའི་ བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་ ་ ་ ི་
ཚོགས་དང་ས་གནས་ག ང་གི་འདེམས་ཁོངས་ ་གི་ བཅད་མཚམས་བཀའ་ ་ཟེར་བ ོད་
དགོཔ་འབད་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀའ་ ་ ་གཅིག་ ང་འབད་ ོགས་བ ས་
བཟོ་དགོ།
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༩༨

་ི ཚོགས་དང་ས་གནས་ག ང་གི་འདེམས་ཁོངས་ ་གི་བཅད་མཚམས་བཀའ་ ་དེ་ ས་
དང་ ས་ཚོད་ ་ཁ་གསོ་ བ་ནིའི་དགོས་མཁོ་འཐོན་པ་ཅིན་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་
བ ་འ ིན་ཐོག་ལས་འ ི་ ོན་འབད་ནི་འདི་ཡང་།
ཀ༽ པར་བ ན་གང་ ང་ཅིག་གི་ནོར་འཁྲུལ་ ཡང་ན་ འཛགས་ ས་ཤོར་བ་གང་ ང་
ཅིག་གི་བཅོ་ཁ་ བ་ནི།
ཁ༽ བཀའ་ འི་ནང་གསལ་བཀོད་པའི་ ངོ ་ཁག་དང་ དེ ་འོག་ ་ི འོག་ ས་ཁྱོན་
ད ་བགོའི་ས་མཚམས་ ་ ཡང་ན་ མིང་ཐོ་ ་ ར་བཅོས་སོང་བ་ཅིན།
ཨིན་ ང་ ས་མཚམས་ ཡང་ན་ ས་ཁོངས་ འདེམས་ཁོངས་གང་ ང་ཅིག་གི་ཁྱབ་ཚད་ ་
བ ་འ ིན་འདི་ལས་བ ེན་ རབཅོས་འབད་ནི་མེད།
༩༩ དོན་ཚན་༩༨ པའི་ཁྱབ་འོག་གི་བ ་འ ིན་རེ་རེ་བཞིན་ ་ ི་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོ ས་ཁང་གཉིས་
ཆ་རའི་ ན་ ར་ ལ་ཞིནམ་ལས་ དོན་ཚན་༨༨ པའི་འོག་གི་ཆེད་དམིགས་བཀོད་པ་ ར་
བཀའ་ ་ཁྱབ་ ེལ་གྱི་ལམ་ གས་དང་འཁྐྲིལ་ ན་ འི་དོན་ལས་ བཅད་མཚམས་ ན་
ཚོགས་ཀྱིས་ ཡང་བ ར་གྱི་ཁྱབ་ ེལ་འབད་དགོ།

32

ལེ ་ ༦ པ།
ཚོགས་ ན་ ར་མ།ི
ཚོགས་ ན་ ར་མའི ་ི ཁྱད་ཡནོ །
༡༠༠ ངོ་ ོད་ལག་ཁྱརེ ་གྱི་ བ་ ེད་ ོན་ནི་ཡདོ ་པའི་ འ ག་པའི་མི་ཁུངས་ཨིན་མ་ི རེ་རེ་བཞིན་ ་
འདེམས་ཁོངས་ཅགི ་ནང་ཚོགས་ ན་ ར་མི་ཅིག་འབད་ ཐོ་བཀོད་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་ཡོད་མི་འདི་
ཡང་།
ཀ༽ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་ཆ་བཞག་གི་ཚེས་གྲངས་ ་
ེས་ལོ་བཅོ་བ ད་ལས་མ་ ང་བ་དང་།
ཁ༽ འདེམས་ཁོངས་དེ་དང་འ ེལ་བའི་ག ང་གི་ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་མ་ཡིག་ནང་བཀོད་དེ་
ཡོད་དགོ་པའི་ཁར་ ཆ་བཞག་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ལོ་ངོ་གཅིག་ལས་མ་ ང་པའི་ ་གོང་
ལས་ ས་གནས་དེ་ཁར་མི་ ིས་ ཡང་ན་ གུང་ཐོ་བཀོད་དེ་ཡོད་པ།
ག༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་ཁྱབ་འོག་ ཡང་ན་ འ ག་ ་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྐྲིམས་
གཞན་གང་ ང་ཅགི ་གིས་ ཚོགས་ ན་བ ར་ནའི ི་ཁྱད་ཚད་མདེ ་པའི་གྲངས་ ་མ་
བ ིས་པ།
༡༠༡ མི་ངོ་ག་ ་ཡང་ ས་ཚོད་ནམ་རང་ཨིན་ ང་ འདེམས་ཁོངས་གཅིག་ལས་ ག་པའི་
བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ ཡང་ན་ འདེམས་ཁོངས་གཅིག་གི་བཙག་
འ འི་ཐོ་ཡིག་ནང་ ལན་ཐེངས་གཅིག་ལས་བ ལ་ཏེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནའི ི་ཐབོ ་ལམ་མེད།
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ཚོགས་ ན་ ར་མ་ི ་ཁྱད་ཚད་ལས་འགལ་བ།
༡༠༢ མི་ངོ་ཅིག་འདེམས་ཁོངས་ཅིག་གི་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་ནང་བཀོད་ནིའི་དོན་ ་ཁྱད་ཚད་ལས་
འགལ་བ་དེ་ཡང་ གལ་ ིད་མི་ངོ་འདི།
ཀ༽ འ ག་གི་མི་ཁུངས་མེན་པ་དང་།
ཁ༽ ན་ཤེས་བ ན་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི་ཁར་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་ཁྐྲིམས་འ ན་ལས་ཡང་
དེ་ གས་ཀྱི་གསལ་བ གས་གྲུབ་པ།
ག༽ གནས་ བས་ཅིག་གི་དོན་ ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་ཁྱབ་འོག་ ཡང་ན་ འ ག་ ་
ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྐྲིམས་གཞན་གང་ ང་ཅིག་གི་འོག་ ་ ཚོགས་ ན་བ ར་
ནིའི་ཁྱད་ཚད་ལས་འདས་པ།
༡༠༣ མི་ངོ་ཅིག་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་ནང་ཁོ/མོ་རའི་མིང་གསལ་བཀོད་ཚར་བའི་ ལ་ ་
ཚོགས་ ན་བ ར་ནིའི་ཁྱད་ཚད་ལས་འདས་པ་ཅིན་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་འདི་ནང་ལས་
དེ་མོད་བ ད་གཏང་དགོ།
ཨིན་ ང་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་ཁྱབ་འོག་ཁྱད་ཚད་གང་ ང་ཅིག་ལས་འདས་དགོཔ་ ངམ་
ལས་བ ེན་ འདེམས་ཁོངས་ཅིག་གི་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་ནང་ལས་ མིང་གསལ་
བ ད་བཏང་བའི་མ་ི ངོ་ཅིག་གི་ཁྱད་ཚད་ཆ་མེད་བཏང་པའི་ཁྐྲིམས་འདི་གིས་ དེ་བཞིན་ཆ་
མེད་བཏང་པའི་ཁྱད་ཚད་དེ་ ར་ལོག་ཆ་གནས་འགྲུབ་པ་ཅནི ་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་དེ་ནང་
དེ་མོད་བཀོད་དགོ།
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ལེ ་ ༧ པ།
བཙག་འ འི་ཐ་ོ ཡགི །
་ི ཚགོ ས་འདེམས་ཁངོ ས་ཀྱི་བཙག་འ འི་ཐ་ོ ཡགི །
༡༠༤ ི་ཚོགས་ཀྱི་འདེམས་ཁོངས་རེ་རེ་གི་དནོ ་ ་ ིར་བཏང་གིས་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་གཅིག་
དགོཔ་དང་ འདི་ནང་ཆོས་ གས་དང་ ཕོ་མོའི་ད ེ་བ་ ད་ཡིག་ ིད་དནོ ་ ང་ ོགས་
ཡང་ན་ གནས་འབབ་གཞན་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ མི་ངོ་ག་གིས་ཡང་ འདེམས་ཁོངས་གང་
ང་ཅིག་གི་དོན་ ་ དམིགས་བསལ་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་གྲལ་ ་བ གས་དགོ་པའི་ཐོབ་
བ ོད་ ཡང་ན་ འདེམས་ཁོངས་གཅིག་གི་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་ ིར་བཏང་ནང་ བ གས་
ནི་གི་ཁྱད་ཆོས་མེད་ གས་ཀྱི་བདེན་ཁུངས་བཤད་མི་ཆགོ །
་ི ཚགོ ས་འདེམས་ཁངོ ས་དནོ ་ ་བཙག་འ འི་ཐ་ོ ཡགི ་གྲ་ གི །
༡༠༥ འདེམས་ཁོངས་དེའ་ི ོང་ཁག་བཙག་འ འི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ོང་ཁག་བཙག་འ ་
འགོ་དཔོན་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་དང་བཀོད་ ་ དམ་འཛིན་འགོ ་ ་ ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་ལས་ཁུངས་
དེ་ལས་དགོས་མཁོ་དང་བ ན་པའི་ བ་ ོར་ལེན་ཏེ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་ཁྱབ་འགོ ་
བ མས་པའི་བཅའ་ཡིག་ནང་ ཆ་བཞག་ཡོད་པའི་ཚེས་གྲངས་དང་འཁྐྲིལ་ ཆེད་དམིགས་
བཀོད་པ་བཞིན་ ་ ི་ཚོགས་ ཡང་ན་ ས་གནས་ག ང་གི་འདེམས་ཁོངས་རེ་རེ་གི་དོན་
ལས་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་གྲ་ གི ་འབད་དགོ།
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༡༠༦ དོན་ཚན་༡༠༥ པའི་དགོས་དོན་ ་ ོང་ཁག་བཙག་འ འི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ ་ ་ཡགི ་
ཅིག་འ ོར་བ་ ཡང་ན་ ཁོ/མོ་རའི་གྲོས་དོན་ཐོག་ ་འབད་ཆོགཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ མི་ངོ་ཅིག་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་ནང་བཀོད་ནིའི་ཐོབ་རིམ་ཡོད་མེད་གཏན་འཁེལ་
ཤེས་ནིའི་དོན་ ་ བ ་དོན་གང་ ང་ལེན་ནི་ ཡང་ན་ འཛིན་ཐོ་གསལ་བ གས་
འབད་དགོཔ་འབད་ བ་ནི་དང་།
ཁ༽ མི་ངོ་ཅིག་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་ནང་བཀོད་ནིའི་དོན་ ་ མ་གཞག་ག་ཅི་བ མ་
ནང་ཡོད་པའི་ འཛིན་ཐོ་ད ེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ འཛིན་ཐོའི་ནང་གསལ་འཁོད་
པའི་འ ེལ་ཡོད་བ ་དོན་གྱི་འ ་བ ས་བཟོ་ནི།
༡༠༧ ོང་ཁག་བཙག་འ འི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ོང་ཁག་བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་གྱི་གནང་
བ་དང་འཁྐྲིལ་ མི་ང་ོ ཅིག་གི་མིང་གསལ་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་ནང་བཀོད་ནི་ལས་ གནང་བ་
མ་ ིན་པར་བཞག་ཆོགཔ་དེ་ཡང་ གལ་ ིད་ཁོ/མོ་རའི་བསམ་འཆར་ ་ མིང་གསལ་འདི་
ཡང་།
ཀ༽ བ ས་མ་ཨིནམ་ཡང་ན།
ཁ༽ མི་ཁུངས་ངོ་ ོད་ལག་ཁྱེར་ནང་ ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པའི་མིང་མིན་པ།
ག༽ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་ ཡང་ན་ བཅའ་ཁྐྲམི ས་འདི་དང་འཁྐྲིལ་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་
ནང་མིང་གསལ་བཀོད་ནིའི་ཁྱད་ཚད་མེད་པ།
༡༠༨ མི་ངོ་ཅིག་གི་མིང་གསལ་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་ནང་བཀོད་ནི་གི་ཁས་ལེན་མ་འབད་མི་ ོང་
ཁག་བཙག་འ འི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དེ་གིས་ ཁས་མི་ལེན་ནིའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་པའི་ཉིན་
གྲངས་བ ་ཐམ་གྱི་ནང་འཁོད་ མི་ངོ་དེ་ ་ངེས་པར་ ་ཡགི ་ཐོག་བ ་འ ིན་ ེལ་དགོ།
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ཚོགས་ ན་ ར་མ་ི ངསོ ་འཛིན་འ ་པར།
༡༠༩ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་ཁྱབ་འོག་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་འ ི་ཤོག་ཅིག་ནང་ ོང་ཁག་
བཙག་འ འི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱསི ་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ཅིག་གི་ཐོ་བཀོད་འབད་ཞིནམ་
ལས་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ངོས་འཛིན་འ ་པར་ཅིག་ དོ ་དགོ།
༡༡༠ ོང་ཁག་བཙག་འ འི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ོད་པའི་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ངོས་འཛིན་
འ ་པར་དེ་ནང་བཀོད་པའི་བདེན་ཚགི ་དང་ དེ་ གས་ཀྱི་གོ་དོན་ དོ ་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་ དེ་
བཞིན་མིན་པའི་ བ་འགལ་ར་ཁུངས་འཐོན་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་རན་ཚད་ ན་པའི་ བ་
ེད་འབད་བ ི་དགོ།
༡༡༡ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་ཁྱབ་འགོ ་བ མས་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་བ ན་ ི་ཚོགས་འདེམས་
ཁོངས་ཀྱི་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་བཟོ་མི་དེའི་མཐའ་ད ད་ཁྱབ་ ེལ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཐད་
ཀར་ ་ཁྱབ་དབང་ཡོད།
བཙག་འ འི་ཐ་ོ ཡགི ་ག་ི ཀུན་མཐོང་ཞབི ་ད ད།
༡༡༢ འདེམས་ཁོངས་དེའ་ི དོན་ ་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་ཁྱབ་ ེལ་འབད་དེ་ ཡིག་ཚང་གི་
ས་ཚོད་ བས་མི་དམངས་ཀྱིས་ཞིབ་ད ད་འབད་ནི་དོན་ ་ འ ེལ་ཡོད་ ོང་ཁག་བཙག་
འ འི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱི་ཡིག་ཚང་དང་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱསི ་གཏན་འཁེལ་
བཟོ་བའི་ ས་གོ་གཞན་གང་ ང་ཅིག་ནང་ཡོདཔ་བཟོ་དགོ།
༡༡༣ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་དང་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོབ་བ ོད་དང་དགག་ཆ་བཀོད་མི་ཆ་མཉམ་
དོན་ཚན་༡༡༢ པའི་ཁྱབ་འོག་ ཁྱབ་ ེལ་འབད་བའི་ཉིན་གྲངས་༡༠ གྱི་ནང་འཁོད་ ངོ ་
ཁག་བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་ ་གཏང་དགོ།
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༡༡༤ ངོ ་ཁག་བཙག་འ འི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དེ་གིས་ དགག་ཆ་བཀོད་མི་དེ་ལས་ བཙག་
འ འི་ཐོ་ཡིག་དེ་ནང་ ད་པའི་མངི ་གསལ་དེ་ ་ བཀོད་པའི་དགག་ཆ་དེའི་གཞི་གནད་དང་
བ་ ེད་ ་བཀོད་བ ག་དགོ།
༡༡༥ དགག་ཆ་བཀོད་མི་དེ་གིས་ ད ེ་ཞིབ་ཀྱི་ཉི་མར་བཅར་མ་ གས་པ་ ཡང་ན་ དེའི་དོན་ ་
དེ་ གས་ཀྱི་བདེན་ཁུངས་བཀལ་མ་ གས་པར་ དགག་ཆ་དེ་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་ནང་ ད་
ཡོད་པའི་མིང་གསལ་ཅིག་གི་ ོར་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་ ངོ ་ཁག་བཙག་འ འི་ཐོ་བཀོད་འགོ་
དཔོན་དེ་གིས་ དགག་ཆ་ཅན་གྱི་མི་ང་ོ དེ་ ་ ཁོ/མོ་རའི་ཐོབ་དབང་གི་བདེན་ཁུངས་བཀལ་
མ་བ ག་པར་ ཁོ/མོའི་མིང་གསལ་དེ་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་ནང་རང་འཇགས་བཞག་
དགོ།
༡༡༦ གལ་ ིད་ཐོབ་བ དོ ་དེ་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་ནང་མངི ་གསལ་བ གས་དགོ་པའི་ ོར་ཨིན་
པ་ཅིན་ ོང་ཁག་བཙག་འ འི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱསི ་ ཐོབ་བ ོད་བཀོད་མི་དེ་གི་ཐོབ་
དབང་གི་ བ་ དེ ་དེ་ལེན་དགོ།
༡༡༧ གལ་ ིད་ ོང་ཁག་བཙག་འ འི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དའེ ་ི བསམ་འཆར་ ་ དགག་ཆ་དེ་ ་
མཚན་མ་ ན་པའི་ ་ ེན་ལས་བཀོད་ཡོདཔ་འབད་འཆར་ཚེ་ དགག་ཆ་དེ་ཆ་མེདཔ་འབད་
བ ིས་ཏེ་ འ ེལ་ཡོད་ ོང་ཁག་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སར་ འོས་འབབ་ ན་པའི་དང་ལེན་དོན་
་གཏང་དགོ།
༡༡༨ འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་མཐའ་ད ད་དེ་ ཐོབ་བ ོད་དང་དགག་ཆའི་ ས་
ན་ཚང་ཞིནམ་ལས་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་ མ་གཞག་ཐོག་ མི་དམངས་ཀྱིས་ཞིབ་
ད ད་འབད་ནིའི་དནོ ་ ་ཁྱབ་ ེལ་འབད་དེ་ ཐོབ་ཆོགཔ་བཟོ་དགོ།
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་ི ཚགོ ས་འདེམས་ཁངོ ས་དནོ ་ ་བཙག་འ འི་ཐ་ོ ཡགི ་བ ར་ཞབི །
༡༡༩ ི་ཚོགས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་དེ་དགོས་མཁོ་འཐོནམ་ད་ ཆ་བཞག་གི་
ཚེས་གྲངས་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་ མ་གཞག་ཐགོ ་ ་བ ར་ཞིབ་
འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་ ཡང་ན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་དོན་ ་བཙག་འ ་མ་
འབད་བའི་ཧེ་མ།
ཁ༽ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་ ཡང་ན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ནང་ ས་མིན་བཙག་
འ ་རེ་མ་འབད་མའི་ཧེ་མར་ འདེམས་ཁོངས་དེ་ ་བགོ་བཀྲམ་གྲུབ་པའི་ བས་
ཐོབ་ས་ ོང་འཐོན་པའི་འདེམས་ཁྐྲི་ཅིག་བ བ་ནིའི་དོན་ །
ག༽ གནམ་ལོ་ནམ་འབད་ ང་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་བཀོད་ ་གནང་པ་ཅིན།
ཨིན་ ང་གངོ ་གསལ་བཞིན་གྱི་བ ར་ཞིབ་མ་གྲུབ་པར་བཞག་པ་ཅིན་ དེ་ལས་བ ེན་ཏེ་
འ ེལ་ཡོད་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་གི་ཆ་གནས་ ས་ ན་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འ ོ་མ ད་
བ་མི་འདི་ ་གནོད་དགོཔ་མེད།
༡༢༠ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ནམ་རང་ཨིན་ ང་ དོན་ཚན་༡༡༩ པའི་ནང་ ་འཁོད་པའི་
གནད་དོན་ག་ཅི་ ་ཡང་མ་བ ་བར་ ་མཚན་ ་འཛིན་ཐོ་བཀོད་ཐོག་ ི་ཚོགས་ཀྱི་
འདེམས་ཁོངས་གང་ ང་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ ི་ཚོགས་འདེམས་ཁོངས་ཅིག་གི་ཆ་ཤས་ཅིག་
གི་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་དེ་ ་ ན་ཚོགས་དེ་གིས་འསོ ་འབབ་གང་ཡདོ ་འཆར་བའི་ མ་
གཞག་ཐོག་ དམིགས་བསལ་བ ར་ཞིབ་ བ་དགོ་པའི་བཀོད་ ་ ིན་ཆགོ །
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ཨིན་ ང བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་གཞན་ ་ལས་མ་འགལ་བར་ དེ་ གས་ཀྱི་
དམིགས་བསལ་བ ར་ཞིབ་ བ་དགོ་པའི་བཀོད་ ་ཅིག་ ིན་ཡོད་མི་དེའི་ཁྱབ་དབང་མ་
ོགས་ ན་ བཀོད་ ་གང་ ང་ཅིག་ ིན་པའི་ ས་ བས་ ་ ཁྱབ་དབང་ཡོད་པ་བཞིན་ ་
ི་ཚོགས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་གི་ཁྱབ་དབང་དེ་ འ ོ་མ ད་དེ་རང་
ཡོདཔ་ཨིན།
བཙག་འ འི་ཐ་ོ ཡགི ་ནང་མངི ་གསལ་བ གས་ན་ི ཡང་ན་ བཏོན་ནའི ་ི དབང་འཛིན།
༡༢༡ ོང་ཁག་བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་གྱི་གནང་བ་དང་བ ན་ ོང་ཁག་བཙག་འ འི་ཐོ་བཀོད་
འགོ་དཔོན་གྱིས་ ་རིམ་ ིག་པའི་ བས་ བ ར་ཞིབ་ཀྱི་ ་རིམ་ ིར་བཏང་ ་ ོགས་ ང་
མེད་པར་འབད་དགོ་པའི་དབང་འཛིན་ཡོད་མི་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ེས་ལོ་བཅོ་བ ད་ལོན་མི་ ་གི་མིང་གསལ་ཁ་ ོང་བཀོད་ནི་དང་།
ཁ༽ འདེམས་ཁོངས་ ོ་སོར་འབད་བའི་མི་ངོ་ ་གི་མིང་གསལ་བཏོན་ནི་ ཡང་ན་ ཁ་
ོང་བ གས་ནི།
ག༽ ཚེ་འདས་ ་གི་མིང་གསལ་བཏོན་གཏང་ནི།
ང་༽ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་ཅིག་ ཡང་ན་ འདེམས་ཁོངས་གཅིག་ལས་ ག་པའི་བཙག་
འ འི་ཐོ་ཡིག་ནང་ དགོས་ངེས་མདེ ་པའི་ཚགོ ས་ ན་ ར་མིའི་མི་ངོ་ཅིག་གི་མིང་
གསལ་ ལན་ཐེངས་གཅིག་ལས་ ག་ ད་ཡོད་མི་དེ་བཏོག་གཏང་ནི།
ཅ༽ ནོར་འཁྲུལ་ ་བ ེན་མིང་གསལ་བཏོག་གཏང་མི་ ་ལོག་བཀོད་ནི།
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ཆ༽ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་ ཡང་ན་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་ཁྱབ་འོག་ ཚོགས་ ན་བ ར་
ནིའི་ཁྱད་ཚད་ལས་འགལ་བའི་གསལ་བ གས་འབད་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ བཙག་
འ འི་ཐོ་ཡིག་ནང་བཀོད་ནིའི་ ཁྱད་ཚད་མདེ པ་འབད་འཐོན་པའི་མིང་གསལ་ ་
བཏོན་གཏང་ནི།
ཆ་བཞག་ཚསེ ་གྲངས།
༡༢༢ ལེ ་འདི་ག་ི ཁྱབ་འགོ ་ ི་ཚགོ ས་ཀྱི་འདེམས་ཁོངས་གང་ ང་ཅིག་གི་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་
་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་གྲ་ ིག་ ཡང་ན་ བ ར་ཞིབ་འབད་ནའི ི་དོན་ ་ཆ་བཞག་གི་ཚེས་
གྲངས་ཟེར་མི་དེ་ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་གྲ་ ིག་ ཡང་ན་ བ ར་ཞིབ་རེ་རེ་གི་དོན་
་ལོགས་ ་བཀོད་པ་བཞིན་ ི་ ་དང་པའི་ཚེས་གཅིག་ ཡང་ན ི་ ་བཞི་པའི་ཚེས་
གཅིག་ ཡང་ན་ ི་ ་བ ན་པའི་ཚསེ ་གཅིག་ ཡང་ན་ ི་ ་བ ་པའི་ཚསེ ་གཅིག་ ་ག།ོ
མཐའ་ད ད་ཁྱབ་ ེལ་གྲུབ་མ་ི ནང་འཁོད་པའི་བཙག་འ འི་ཐ་ོ ཡགི ་དག་བཅོས།
༡༢༣ གྲ་ ིག་དང་བ ར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ མཐའ་ད ད་ཀྱི་ཁྱབ་ ེལ་གྲུབ་པའི་འདེམས་
ཁོངས་དེའི་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡི ིག་ནང་འཁོད་པའི་ གནད་དོན་གང་ ང་ཅིག་གི་ ོར་ལས་
གལ་ ིད་ ོང་ཁག་བཙག་འ འི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ད་ེ ་ ་ཚིག་ཅིག་འ ལ་བ་ ཡང་
ན་ ཁོ/མོ་རའི་གྲསོ ་དོན་ཐོག་ གནད་དོན་དེ་ ་འ ི་ དོ ་འབད་བའི་ ལ་ལས་ ོང་ཁག་
བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་དེའི་གནང་བ་དང་འཁྐྲིལ་ ཁོ/མོ་གིས་དགོས་མཁོ་དང་བ ན་པའི་
འ ི་ ོན་ ོ་སོར་ ཡང་ན་ བཏོན་གཏང་ནའི ི་ངེས་ཤསེ ་འ ོངས་དགོ་པའི་གནད་དོན་འདི་
ཡང་།
ཀ༽ གནད་དོན་གང་ ང་ཅིག་ནརོ ་འཁྲུལ་ ཡང་ན་ ོན་ཅན་ཨིན་པ།
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ཁ༽ མི་ངོ་དེ་ འདེམས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ ོ་བ ད་འབད་བའི་གཞི་གནད་ལས་བ ེན་
བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་ནང་ཡང་ད་ེ བཞིན་གྱི་ ོ་སོར་འབད་ནི།
ག༽ མི་ངོ་དེ་ ཚེ་འདས་ ཡང་ན་ འདེམས་ཁོངས་དེ་ལས་འཐོན་སོང་བ་ ཡང་ན་
བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནའི ི་ཐོབ་རམི ་མེད་པ།
ཨིན་ ང་ ོང་ཁག་བཙག་འ འི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱསི ་ དོན་ཚན་ཡན་ལག་ (ཀ) པ་
(ཁ) པ་དང་ (ག) པའི་གཞི་གནད་ཅིག་གུར་ དང་ལེན་གང་ཡང་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མར་
འ ེལ་ཡོད་མི་ངོ་དའེ ི་ བ་འགལ་ ་ དེ་ གས་ཀྱི་དང་ལེན་གྲོས་འཆར་ རོ ་ལས་ ཁོ/མོ་
ར་ ་ ་མཚན་ ན་པའི་གསལ་ འི་ག་ོ བས་ ིན་དགོ།
མཐའ་ད ད་ཁྱབ་ ེལ་གྲུབ་པའི་བཙག་འ འི་ཐ་ོ ཡགི ་ནང་མངི ་གསལ་བཀོད་ན།ི
༡༢༤ གྲ་ ིག་དང་བ ར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ མཐའ་ད ད་ཀྱི་ཁྱབ་ ེལ་གྲུབ་པའི་འདེམས་
ཁོངས་དེའི་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡི ིག་ནང་ ་ ཁྱད་ཡོན་ ན་པའི་མི་ངོ་ཅིག་གི་མིང་གསལ་མ་
ད་པའི་ ོར་ལས་ ོང་ཁག་བཙག་འ འི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དེ་ ་ ་ཚིག་ཅིག་འ ལ་
བ་ ཡང་ན་ ཁོ/མོ་རའི་གྲོས་དོན་ཐོག་ ་ གནད་དོན་དེ་ ་འ ི་ དོ ་འབད་བའི་ ལ་ལས་
ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ཁོ/མོ་ར་ ་ངེས་ཤསེ ་འ ོངས་པ་ཅིན་ ོང་ཁག་བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་
དེའི་གནང་བ་དང་འཁྐྲིལ་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་དེ་ནང་ མིང་གསལ་བ གས་ནིའི་བཀོད་
་ ིན་དགོ།
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ཨིན་ ང་ མི་ངོ་དའེ ི་མིང་གསལ་དེ་ འདེམས་ཁོངས་གཞན་གང་ ང་ཅིག་གི་བཙག་འ འི་
ཐོ་ཡིག་ནང་ ད་ཡདོ ་པ་ཅིན་
ོང་ཁག་བཙག་འ འི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ད་ེ གིས་
འདེམས་ཁོངས་གཞན་མི་དེ་གི་ ོང་ཁག་བཙག་འ འི་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ད་ེ ་བ ་འ ིན་
ེལ་ ེ་ བ ་འ ིན་དེའི་འ ོར་ལན་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ མི་ངོ་དེའི་མངི ་གསལ་བཙག་འ འི་
ཐོ་ཡིག་ལས་བཏོན་གཏང་དགོ།
བཙག་འ འི་ཐ་ོ ཡགི ་བཀོད་ནི་ ་གནས་ བས་བཀག་དམ།
༡༢༥ ི་ཚོགས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་འདི་ ་འ ི་ ོན་ ཡང་ན་ མིང་གསལ་
བཀོད་ནི་ ོ་སོར་ ཡང་ན་ བཏོག་གཏང་ནི་ ་ བཙག་འ ་ཅིག་གི་ཚོགས་ ན་ཚེས་
གྲངས་མ་རན་པའི་ ཉིན་གྲངས་ མ་ འི་ ས་ ན་ནང་འཁོད་འབད་ནི་མདེ །
མཐོ་ག གས།
༡༢༦ དོན་ཚན་༡༠༧, ༡༢༡, ༡༢༣ ཡང་ན་༡༢༤ པའི་ཁྱབ་འོག་ ་ ོང་ཁག་བཙག་འ འི་
ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱི་བཀོད་ ་ཅིག་ལས་བ ེན་པའི་མཐོ་ག གས་དེ་ བཙག་འ ་ ན་
ཚོགས་ ་ ཉིན་གྲངས་༡༠ ནང་འཁོད་ ལ་དགོ།
༡༢༧ དོན་ཚན་༡༢༦ པའི་ཁྱབ་འོག་གི་མཐོ་ག གས་ ་ འགན་ཡིག་གི་ མ་གཞག་ཐོག་ མཐོ་
ག གས་པས་མིང་ གས་བཀོད་དེ་ མཐོ་ག གས་ ལ་དགོཔ་ ང་བའི་བཀའ་ འི་འ ་
བ ས་ཅིག་ ར་ གས་དགོ།
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ལ་ཡངོ ས་ཚགོ ས་ འེ ་ི འདེམས་ཁངོ ས་ཀྱ་ི བཙག་འ འི་ཐ་ོ ཡགི །
༡༢༨ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའི་འདེམས་ཁོངས་ཅིག་གི་དོན་ ་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་གྲངས་ ་
ོང་ཁག་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ཡདོ ་པའི་
ི་ཚོགས་འདེམས་ཁོངས་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ ་
བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་ ་ ད་དགོཔ་ལས་ ལ་ཡོངས་ཚགོ ས་ ེའི་འདེམས་ཁོངས་ ་བཙག་
འ འི་ཐོ་ཡིག་སོ་ས་ོ འབད་ གྲ་ ིག་ ཡང་ན་ བ ར་ཞབི ་འབད་ནའི ི་དགོས་མཁོ་མེད།
དེ ་འགོ ་དང་ ་ི འགོ ་ ངོ ་ཁག་ཁྐྲམོ ་ ་ེ ་ག་ི འདེམས་ཁངོ ས་ འི་བཙག་འ འི་ཐ་ོ ཡགི །
༡༢༩ ོང་ཁག་བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ལས་བཀོད་པའི་ ིར་བཏང་
ཡང་ན་ དམིགས་བསལ་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་གང་ ང་ཅིག་ལས་མ་འགལ་བར་ ེད་འོག་དང་ ི་
འོག་ ཡང་ན་ ོང་ཁག་ཁྐྲོམ་ ེ་ཅིག་གི་བཙག་འ ་གང་ ང་ཅིག་ག་ི དོན་ ་བཙག་འ འི་
ཐོ་ཡིག་བཀོད་ཐབས་ ་ ི་ཚོགས་ཀྱི་འདེམས་ཁོངས་ནང་ ་ ད་པའི་ དེ ་འོག་དང་ ི་འོག་
ཡང་ན་ ོང་ཁག་ཁྐྲོམ་ ེ་ཅིག་གི་འདེམས་ཁོངས་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་དེ་ འ ེལ་ལམ་གང་
ཡོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ ་ནང་ ད ་བགོ་དང་ནང་གསེས་ཀྱི་ད ་བགོ་ བ་དགོ།
བཙག་འ འི་ཐ་ོ ཡགི ་ལས་ བ ་དནོ ་ཉརེ ་ དོ །
༡༣༠ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་ནང་བཀོད་གྲུབ་པའི་བ ་དོན་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་དང་ ན་
ཚོགས་ལས་དབང་འཛིན་ཐོབ་མི་ ་གསི ་ བཙག་འ ་ ཡང་ན་ འོས་འདེམས་ ་གི་
འ ེལ་གནད་ ཡང་ན་ བཙག་འ འི་གནད་དོན་ ་གི་ ོར་ལས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་དོན་
་མ་གཏོགས་ མི་ངོ་ག་གིས་ཡང་ ོད་མི་ཆོག།
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ལེ ་ ༨ པ།
དི ་དནོ ་ཚགོ ས་པ།
དི ་དནོ ་ཚགོ ས་པ་ཅགི ་ཚགོ ས་པ་ཨནི མ་ ་ེ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ ་ཐ་ོ བཀོད།
༡༣༡ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་ཁྱབ་འོག་ ་ བཙག་འ འི་དོ་འགྲན་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་
བསམ་ ོ་བ ེད་མི་འ ག་པའི་མི་ཁུངས་ངོ་ ང་ ་གི་ཚོགས་པ་ཅིག་གིས་ ཁོང་རའི་ཚོགས་
པ་དེ་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་ཡིན་པར་བཀོད་དེ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་དགོས་དོན་ ་ ཁོང་
གི་ཚོགས་པ་དེ་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ཅིག་འབད་ཐོ་བཀོད་འབད་ནའི ི་དོན་ ་ བཙག་འ ་
ན་ཚོགས་ ་ཁོང་རའི་ ་ཡགི ་ ལ་དགོ།
དི ་དནོ ་ཚགོ ས་པ་ ་ག་ི ལམ་ ནོ ་གཞི་ །
༡༣༢ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ ་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དནོ ་ཚགོ ས་པ་ཅིག་གིས་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་
མཐའ་དོན་འདི་ མཐའ་དོན་གཞན་ཆ་མཉམ་ལས་ ག་ ེ་ ཁྱབ་ཆེཝ་ ་ངེས་གཏན་བཟོ་
དགོཔ་ལས་ དེའི་དོན་ ་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་དོན་ ་དང་ མི་དམངས་ཀྱི་རེ་འདོད་ ་
་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ལས་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་ ་གདམ་ཁ་ ིན་དགོ།
༡༣༣ ཚོགས་པ་ཅིག་གཞི་བ གས་འབད་དེ་ ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ དི ་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་ཐོ་
བཀོད་འབད་ན་ི དོན་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ ་ཚགི ་ཅིག་བ གས་དགོ།
༡༣༤ དོན་ཚན་༡༣༣ པའི་ཁྱབ་འོག་ ་བ གས་པའི་ ་ཚིག་དེ་ཁར་ ཚོགས་པའི་འཛིན་ ོང་ ི་
ཁྱབ་ཀྱིས་ ལ་མ ན་གྱི་མིང་ གས་བཀོད་དེ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ དི ་དོན་
ཚོགས་པའི་ཐོ་བཀོད་དབང་འཛིན་པ་ ་བ གས་དགོ།
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༡༣༥ ཐོ་བཀོད་ ་ཚིག་འདི་ནང་ ད་དགོཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ཚོགས་པའི་མངི ་དང་ དེའི་འ ས་མི་ ་གི་མིང་ཐོ་དང་།
ཁ༽ ཚོགས་པ་དེ་གིས་ཐོ་བཀོད་འབད་ནའི ི་གྲོས་འཆར་བ གས་པའི་མིང་དང་ པར་
རིས་ཅན་གྱི་བཟོ་བཀོད་ བཙག་འ འི་ངོ་ གས།
ག༽ ཚོགས་པ་དའེ ི་ཡིག་ཚང་ ེ་བ་བ གས་ཡོད་པའི་ ངོ ་ཁག།
ང༽ ཚོགས་པ་དའེ ི་ཡིག་འགྲུལ་དང་ ན་འ ེལ་གཞན་ ་གཏང་ས་གི་ཁ་ ང་།
ཅ༽ ཚོགས་པ་དའེ ི་ ིད་འཛིན་དང་ ང་ཆེན་ ད ལ་གཉེར་ གཞན་ཡང་ཡགི ་ཚང་ག་ི
ལས་འགན་འབག་མི་ ་གི་མིང་དང་ཁ་ ང་ །
ཆ༽ ཚོགས་པ་དེ་ ་ས་གནས་གང་ ང་ནང་ ེ་ ན་ ་ཡོད་མདེ ་ ཡོད་པ་ཅནི ་གནས་
རིམ་ག་ཅི་ནང་ཡོདཔ་ཨིན་ན།
ཇ༽ ིད་དོན་ཚགོ ས་པའི་ ིག་ཡིག་གི་འ ་ཅིག།
༡༣༦ གཤམ་འཁོད་དགོངས་དོན་ ད་ཡོད་པའི་ ཚོགས་པའི་ ིག་ཡིག་གི་འ ་བ ས་ཅིག་ ་
ཚིག་དང་ ར་ གས་ ལ་དགོ།
ཀ༽ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་ ་ དམ་ཚིག་གཙང་མའི་གུས་བཀུར་ ་ནི་དང་།
ཁ༽ ལ་བ ད་ ལ་ཁབ་འདིའི་རང་བཙན་དང་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་ ང་ གཅིག་
མ ན་དང་ གཅིག་ ིལ་གོང་ ་བཀུར་ནི།
ག༽ ཚོགས་པ་འདི་ ལ་ཡོངས་ ོགས་བ ས་ཀྱི་འ ས་མི་ བ་ ོར་དང་བཅས་པའི་
གཞི་ ་ཆེ་བ་ཨིན་པའི་ཁར་ ལ་ཡོངས་མཉམ་མ ན་དང་བ ན་གཞི་ ་བ ོན་མི་
ཨིན་པའི་གསལ་ ནོ ་འབད་ནི།
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ང༽ འ ག་གི་དམངས་གཙོ་དང་མི་ ེ་ ོལ་ཁྱུན་ ིད་དོན་དང་དཔལ་འ ོར་གྱི་
འཕེལ་ ེད་ མ ན་ ོད་ ་བ ོན་ནི།
ཅ༽ ང་ ོགས་དང་ཕོ་མོ་ ད་ཡིག་ ཆོས་ གས་ ཡང་ན་ གནས་འབབ་གཞན་ ་
གཞི་བཞག་ ་ེ ཚོགས་པ་དེའི་འ ས་མིར་བཀག་དམ་མདེ པ།
ཆ༽ ཚོགས་པ་འདི་གིས་ ག ང་ངམ་ ག ང་མིན་ ེར་གྱི་ལས་ཚོགས་ ཡང་ན་ ེར་
ེ་དང་ རེ ་གྱི་ཚགོ ས་པ་ ཡང་ན་ ངོ་ ང་ག་འབད་ ང་ཅིག་གིས་ འི ི་འ ང་
ཁུངས་ལས་ ད ལ་ ང་ ཡང་ན་ གྲོགས་རམ་གང་ ང་ཅིག་ལེན་ནི་མེདཔ།
༡༣༧ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ དི ་དོན་ཚོགས་པ་ད་ེ གཞི་བཞག་སའི་ ིད་དོན་གྱི་གཞི་ ་ ་
དང་ཚོགས་པ་དེ་གསི ་ ེས་ ་བ ང་བ་ ཡང་ན་ ེས་ ་བ ང་ཐབས་ ིགས་པའི་ ིད་ ས་
དང་དམིགས་དོན་ དམིགས་ ལ་ ་དང་འ ་བར་ ན་ཚོགས་དེ་ ་གང་འོས་འཆར་བའི་
གནས་འབབ་གཞན་གྱི་གསལ་བ ་ ་ ཚོགས་པ་དེ་ལས་ལེན་དགོ།
༡༣༨ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ཅིག་ མངོན་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་བཀའ་ འི་ཐོག་ལས་ ་གྲོལ་བཏང་བ་
ཡང་ན་ དོན་ཚན་༡༤༧ པའི་ཁྱབ་འོག་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ིད་དོན་ཚགོ ས་
པ་ ་གི་ཐོ་དེབ་ལས་ བཏོན་བཏང་བའི་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ ལ་མའི་བཙག་འ འི་ནང་ ཚོགས་
པ་ཅིག་གིས་ དེ་བཞིན་ ་གྲོལ་སོང་བའི་ ིད་དོན་ཚོགས་པའི་མིང་གསལ་གྱི་ཐོ་བཀོད་དང་
ངོ་ གས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ ོད་ནའི ི་ ་བ་བཀོད་མི་ཆོག།
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༡༣༩ ཚོགས་པ་ཅིག་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་འབད་ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་ ་བ་ད་ེ ་ བཙག་འ ་ ན་
ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་མདེ ་གཏང་ནི་དེ་ཡང་ གལ་ ིད་ ན་ཚགོ ས་དེའི་བསམ་འཆར་ །
ཀ༽ ཚོགས་པའི་ གི ་ཡགི ་དེ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༣༦ པའི་དགོངས་དོན་ ་
དང་མ་མ ན་པ་དང་།
ཁ༽ ཚོགས་པ་དེ་གིས་ ལ་བའི་མིང་གསལ་ ཡང་ན་ ངོ་ གས་དེ་ ཞེ་ཁྐྲེལ་ཅན་ཡིན་
པ།
ག༽ ཚོགས་པ་དའེ ི་མིང་གསལ་ ཡང་ན་ ངོ་ གས་དེ་ མི་ ེའམ་ ང་ ོགས་ ཆོས་
གས་ ་གི་བ ་ ནོ ་ཡོད་པ།
ང་༽ ཚོགས་པ་དེ་ ཚོང་འ ེལ་ ་གཙོ་བོར་བཏོན་མི།
ཅ༽ ཚོགས་པ་དེ་ ག་དམག་ ཡང་ན་ ཞི་དམག་གི་གཞི་བཀོད་ཅན་ཡིན་པ།
ཆ༽ ཚོགས་པའི་མངི ་གསལ་དང་ངོ་ གས་དེ་ ན་ཚགོ ས་ ་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་
དོན་ཚོགས་པ་གཞན་གྱི་མིང་གསལ་དང་ངོ་ གས་ཡིན་པ་ ཡང་ན་ ཆ་འ ་བ།
ཇ༽ ཚོགས་པ་དའེ ི་མིང་གསལ་ ཡང་ན་ ངོ་ གས་དེ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་ཁྱབ་འོག་
བ མས་པའི་བཅའ་ཡིག་ ཡང་ན་ བཀའ་ ་གང་ ང་ཅགི ་ལས་འགལ་བ།
༡༤༠ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ག་ི དགོས་དོན་ ་ ཁོང་རའི་བདག་དབང་
་ཡོད་པའི་ གོང་གསལ་བཀོད་པ་བཞིན་གྱི་གནས་འབབ་ཆ་མཉམ་ཞིབ་བ ས་འབད་བའི་
ཁར་ ཚོགས་པ་དེའི་ངོ་ཚབ་ ་ ་ ་མཚན་ ན་པའི་གསལ་ འི་གོ་ བས་ ིན་པའི་ ལ་
ལས་ ཚོགས་པ་ཅིག་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་འབད་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ཐོ་བཀོད་མི་
འབད་ནའི ི་གྲོས་ཐག་བཅད་དགོ།
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༡༤༡ དོན་ཚན་༡༤༠ པའི་ཁྱབ་འགོ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དེ་ འ ེལ་ཡོད་ཀྱི་
ཚོགས་པ་ ་བ ་ དོ ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ འོས་འཚམས་ ན་པའི་ཁྱབ་ ལེ ་འབད་དགོཔ་
དང་ ན་ཚོགས་ཀྱི་དེ་ གས་གྲོས་ཆདོ ་ ་ མཐའ་ད ད་དང་མ ག་འཁྱོང་ཨིན།
༡༤༢ ཚོགས་པ་ཅིག་གིས་ དེའི་ཡགི ་ཚང་ ེ་བ་ ཡིག་ཚང་གི་ལས་འགན་འབག་མི་ ་དང་ཁ་ ང་
བཙག་འ འི་ངོ་ གས་ གང་ ང་ག་ི ར་བཅོས་ ཡང་ན་ འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་བ ་དོན་
གཞན་གང་ ང་གི་ ར་བཅོས་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་བ ར་འགྱངས་མེད་པར་བ ་
ོད་འབད་དགོ།
དི ་དནོ ་ཚགོ ས་པའི་ཐ་ོ དབེ །
༡༤༣ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ དི ་དོན་ཚོགས་པ་ ་ག་ི ཐོ་དེབ་ཅིག་བཟོ་
བ ན་འབད་དེ་ ན་ ོང་འཐབ་མ་ི དེ་ ཡིག་ཚང་ག་ི ས་ཚོད་ཁར་མི་དམངས་ཀྱིས་ཞིབ་
ད ད་དོན་ ་ ན་ཚོགས་དའེ ི་ ང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ནང་ ་བ ་ཆགོ པ་འབད་བཞག་དགོ་པའི་
ཁར་ ན་ཚོགས་འདིའ་ི གློག་རིག་ཡོངས་འ ེལ་འཆར་ ོའི་ནང་ ་ཡང་ཡོདཔ་བཟོ་དགོ།
༡༤༤ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ཅིག་གིས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ ལ་བའི་ ་ཡགི ་ཅིག་གི་ནང་ ་
ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་མིང་གསལ་ཅགི ་གུར་ ཁོང་རའི་མིང་གསལ་དེ་སརོ ་ནིའི་དོན་ ་
ཡང་ན་ ཁོང་རའི་ ིག་ཡིག་ནང་གི་དགོངས་དོན་གང་ ང་ཅིག་སོར་ནིའི་དོན་ ་ བཙག་
འ ་ ན་ཚོགས་ ་ ་ཡིག་ཅིག་བ གས་ཆོག།
༡༤༥ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ དོན་ཚན་༡༤༤ པའི་ཁྱབ་འོག་གི་ ་ཡིག་ད་ེ ་ ཁས་ལེན་
མི་འབད་ནའི ི་གཏན་འཁེལ་གྲུབ་པ་ཅིན་ ་ཚགི ་ ལ་མི་ཚོགས་པ་དེ་ ་ ཡིག་ཐོག་ ་བ ་
འ ིན་ཅིག་ ེལ་དགོ།
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ཨིན་ ང་ ན་ཚོགས་དེ་གིས་དེ་ གས་ཀྱི་ ་ཡིག་དེ་ ཆ་མེད་མ་གཏང་བའི་ཧེ་མར་
འ ེལ་ཡོད་ཚོགས་པ་དེ་ ་ ་མཚན་ ན་པའི་གསལ་ འི་གོ་ བས་ ིན་དགོ།
དི ་དནོ ་ཚགོ ས་པ་ ་གྲལོ །
༡༤༦ མངོན་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་གསལ་བ གས་ཁོ་ནའི་ཐོག་ལས་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་ ་
གྲོལ་སོང་བ་འབད་བ ི་ནི་འདི་ཡང་།
ཀ༽ གལ་ ིད་ ིད་དོན་ཚོགས་པའི་དམིགས་ ལ་ ཡང་ན་ ལས་དོན་ ་ འ ག་གི་ ་
ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའ་ི དགོངས་དོན་ལས་འགལ་བ་ ཡང་ན།
ཁ༽ གལ་ ིད་ ཚོགས་པ་དེ་གིས་ འི ི་འ ང་ཁུངས་ལས་ ཏི་ ་ ཡང་ན་ གྲོགས་
རམ་ལེན་པ་ ཡང་ན་ ལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་དང་ བདེ་ ང་ གཅིག་མ ན་
གཅིག་ ིལ་ ་གནོད་པ་བཀལ་བ།
ག༽ གལ་ ིད་ ཁོང་རའི་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་འ ས་མི་ ་ལས་མ་ཡིན་པའི་ ེར་མི་ ་
ཡང་ན་ ལས་ ེ་གཞན་གང་ ང་ ་ལས་ མ་ད ལ་གྱི་ ་བ ལ་འབད་བ་ ཡང་
ན་ མ་ད ལ་བ ་ལེན་འབད་བ།
ང་༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ལས་འགལ་བ།
ཅ༽ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་གཞི་གནད་གཞན་གང་ ང་དང་ ཡང་ན་
འ ག་ ་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྐྲིམས་ལས་བ ེན།
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༡༤༧ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ དི ་དོན་ཚོགས་པའི་ཐོ་དེབ་ནང་ལས་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་
ཅིག་གི་མིང་གསལ་བཏོན་གཏང་ཆགོ པ་འདི་ཡང་ གལ་ དི །
ཀ༽ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་དེ་གིས་ གཡོ་ཁྐྲམ་ ཡང་ན་ བ ས་མའི་ ོ་ལས་དོན་ཚན་༡༣༣
པའི་ཁྱབ་འགོ ་ ་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པ་ ཡང་ན།
ཁ༽ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་དེ་གིས་ དོན་ཚན་༣༠༨ པའི་ཁྱབ་འོག་ཆེད་དམིགས་བཀོད་
པའི་བཙག་འ འི་ཀུན་ ོད་ མ་གཞག་ལས་འགལ་བ།
ག༽ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་དེ་གིས་ དོན་ཚན་༡༤༤ པ་ལས་འགལ་ཏེ་ཚོགས་པ་དའེ ི་མིང་
དང་ ིག་ཡིག་འ ི་ ོན་འབད་བ།
ང་༽ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་དེ་གིས་ ན་ཚགོ ས་ ་ ཁོང་རའི་མིང་གསལ་དེ་ དི ་དོན་
ཚོགས་པའི་ཐོ་དེབ་ནང་ལས་ བཏོག་ནིའི་རེ་འདོད་ཀྱ་ི བ ་ལན་འ ོད་པ།
ཅ༽ ཚོགས་པ་དེ་གིས་ ས་མིན་བཙག་འ ་མ་བ ིས་པར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་
དོན་ ་ འགོ་ཐགོ ་བཙག་འ ་བ ད་རིམ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ ཆ་འཇོག་ཡདོ ་པའི་
ཚོགས་ ན་གྲངས་བ ོམས་ ང་ཤོས་ བ ་ད ་བ ་ཐམ་ཡང་ཐོབ་མ་ གས་པ།
ཆ༽ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ག་ཏེ་ཡང་འ ི་ ད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་མདེ ་པའི་གཞི་གནད་ཅིག་ཡོད་
པ།
༡༤༨ གལ་ ིད་ ོག་ ོགས་ཚོགས་པ་དེ་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའི་ཁྱབ་འོག་ ་ ་གྲོལ་སོང་ཚེ་ ོག་
ོགས་ཚོགས་པ་གཞན་ཅིག་བཙག་འ ་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ོག་ ོགས་ཚོགས་པ་ ་གྲོལ་སོང་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ཉིན་གྲངས་ ག་ འི་ནང་
འཁོད་དང་།
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ཁ༽ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའི་ ་ཚན་༡༥ པའི་དོན་ཚན་༤ པ་ ར་ བཙག་འ ་ ན་
ཚོགས་ནང་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ དི ་དནོ ་ཚོགས་པའི་གྲལ་ལས།
ག༽ བཙག་འ ་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ ཚོགས་ ན་མཐོ་ཤོས་ཐོབ་མི་ཚོགས་པ་དེ་གིས་ ་
གྲོལ་སོང་བའི་ ོག་ ོགས་ཚོགས་པའི་ འདེམས་ཁོངས་དེ་ ་གི་འདེམས་ཁྐྲི་ ོངམ་
ས་མི་ ་བ བ་ནའི ི་དོན་ ་ ཁོང་རའི་འ ས་མི་ ་གདམ་ངོ་བཏོན་ནི།
ཨིན་ ང་ བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲམི ས་འདི་ ཡང་ན་ ཁྐྲིམས་ གས་གཞན་ཅིག་གི་
དགོངས་དོན་ ར་ ལ་ཡོངས་ཚགོ ས་འ ་ནང་གི་ག ང་འཛིན་ཚོགས་པ་དེ་ ་གྲོལ་སོང་པ་
ཅིན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་དེ་ ་གྲལོ ་སོང་བའི་དབང་ ་བཏང་ ེ་ བཙག་འ ་གསརཔ་
འགོ་འ ེན་འཐབ་དགོ།
༡༤༩ གལ་ ིད་ གོ ་ གོ ས་ཚོགས་པའི་བཙག་འ འི་དོ་འགྲན་འབད་ནི་ ་ དོ་འགྲན་ཁས་ལེན་
ཡི་གུ་གཅིག་ལས་ ག་མེད་ཚེ་ དོ་འགྲན་མེད་པའི་བཙག་འ ་འགོ་འ ེན་འཐབ་དགོ།
༡༥༠ གལ་ ིད་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ག་གིས་ཡང་ གསལ་བ གས་འབད་ཡདོ ་
པའི་ ས་ཚོད་ནང་འཁོད་ ་ དོ་འགྲན་ཁས་ལེན་ཡི་གུ་ ལ་མི་མ་འཐོན་པ་ཅིན་ ག ང་
འཛིན་ཚགོ ས་པ་གསི ་ ག་ ས་གནས་ ན་མ་ཚང་རངི ་ འ ོ་མ ད་ ་འགན་འབག་
དགོ།
༡༥༡ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའི་ཁྱབ་འོག་ ་གྲོལ་བཏང་བའི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་ ིད་དོན་ཚགོ ས་
པའིཐོ་དེབ་ནང་ལས་བཏོན་གཏང་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་ གས་ཀྱི་ཚོགས་པ་དེ་ ལ་མའི་
བཙག་འ ་རིམ་པ་ ་ནང་དོ་འགྲན་འབད་མི་ཆོག།
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དི ་དནོ ་ཚགོ ས་པའི་ལ་ོ བ ར་ སི ་འ ལ།
༡༥༢ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ཅིག་གིས་ དངོས་གནས་དང་ད་ ན་གྱི་ ིས་ཁྐྲའི་ ན་ ངོ ་འཐབ་དགོཔ་
འདི་ཡང་།
ཀ༽ འཆར་ལོ་དེའི་ བས་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ དེའི་ཚབ་ ་ད ལ་འབོར་འ ང་ཐོ་དང་།
ཁ༽ འཆར་ལོ་དེའི་ བས་ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ དེའི་ཚབ་ ་ད ལ་འབོར་ཟད་ཐོ།
ག༽ འཆར་ལོ་མ ག་བ འི་ བས་ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ དེའི་ཚབ་མ་ལས་བ ནེ ་པའི་
གཞིས་གནས་ ཡང་ན་ འཁྐྲི་བ་ །
༡༥༣ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་རེ་རེ་གིས་ དོན་ཚན་༡༥༢ པའི་ཁྱབ་འོག་ ་ འཆར་ལོ་རེ་རེ་མ ག་
བ ་ཞིནམ་ལས་ ་ངོ་ག མ་གྱི་ནང་འཁོད་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་འ ི་ཤོག་ནང་ ིས་
ཁྐྲའི་འ ་བ ས་ངོ་མ་ཅིག་བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ ལ་དགོ་པའི་ཁར་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་
ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་ མ་གཞག་ཅགི ་གི་ཐོག་ལས་ དེའི་འ ་བ ས་ཅིག་མི་དམངས་
ཀྱིས་བ ག་ཞིབ་དནོ ་ ་ཐོབ་ གསཔ་བཟོ་དགོ།
དི ་དནོ ་ཚགོ ས་པའི་འ ས་མའི ་ི འགན་དབང་།
༡༥༤ ཁྱད་ཡོན་ ན་པའི་ཚོགས་ ན་ ར་མི་རེ་རེ་ ་ དི ་དོན་ཚགོ ས་པའི་འ ས་མི་དང་
ཡིག་ཚང་ག་ི ་འགན་འབག་མི་ ེ་བཙག་འ ་འབད་ཆགོ ་པའི་ཐོབ་ལམ་ཡོད།
ཨིན་ ང་ མི་ངོ་འདི་ ི་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོ་བའི་ཁྐྲིམས་གང་ ང་ཅིག་གིས་འོག་ཁྱད་ཚད་མ་
ན་པ་ ཡང་ན་ དོན་ཚན་༡༠༢ པའི་ཁྱབ་འོག་གི་ཁྱད་ཚད་ལས་འགལ་བ་མེདཔ་ཅིག་
དགོ་།
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༡༥༥ མི་ངོ་ཅིག་ ས་ བས་ཅིག་ ་ དི ་དོན་ཚགོ ས་པ་གཅིག་ལས་ ག་པའི་འ ས་མི་འབད་
ནི་མེད།
༡༥༦ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ཅིག་གི་འ ས་མི་དེ་ དགོངས་ཕོག་ ཡང་ན་ བཏོན་གཏང་ནི་ ་
ཚོགས་པའི་ གི ་ཡགི ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ཐག་གཅད་དགོ།
ཨིན་ ང་ འ ས་མི་ཅིག་དགོངས་ཕོག་ ཡང་ན་ བཏོན་གཏང་ནིའི་བཀའ་ ་མ་བཟོ་
བའི་ཧེ་མ་ ་མཚན་ ན་པའི་གསལ་ འི་གོ་ བས་ ིན་དགོ།
བཙག་འ འི་དནོ ་ ་ འདེམས་ངའོ ་ི གདམ་ང་ོ བཏོན་ན།ི
༡༥༧ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ནང་ བཙག་འ འི་དོན་ ་འདེམས་ངོ་ ་གི་གདམ་ངོ་དེ་ དེ་ག་ི
དོན་ ་བ མས་པའི་བཅའ་ཡིག་ནང་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་ མ་གཞག་དང་འཁྐྲིལ་ཏ་ེ
གསང་བའི་ཚོགས་ ན་ཐོག་ལས་བཏོན་དགོ།
དི ་དནོ ་ཚགོ ས་པའི་འངོ ་འབབ།
༡༥༨ ིད་དོན་ཚགོ ས་པའི་འངོ ་འབབ་ཀྱ་ི འ ང་ཁུངས་ ་གི་ཐད་ཡང་།
ཀ༽ ཐོ་བཀོད་ཀྱི་གླ་ཡོན་དང་།
ཁ༽ འ ས་མི་འགན་དབང་གི་གླ་ཡོན།
ག༽ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་འ ས་མི་ ་ལས་ ཁས་ ངས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས།
ཐོ་བཀོད་ཀྱ་ི གླ་ཡནོ །
༡༥༩ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ཅིག་གིས་ དི ་དནོ ་ཚོགས་པ་དའེ ི་འ ས་མི་ ེ་ མིང་ཐོ་བཀོད་ནིའི་ ་ོ
འདོད་ཡདོ ་མི་ཅིག་ ་ ཐོ་བཀོད་གླ་ཡནོ ་ལན་ཐེངས་གཅིག་བཀལ་ཆོག།
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༡༦༠ དི ་དོན་ཚགོ ས་པ་ཅིག་གིས་ ཐོ་བཀོད་གླ་ཡོན་གྱི་ཚད་གཞི་དེ་ ཚོགས་པའི་ ིག་ཡིག་ནང་
བཀོད་དགོ།
འ ས་མའི ་ི འགན་དབང་གླ་ཡནོ །
༡༦༡ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ཅིག་གིས་ འ ས་མིའི་འགན་དབང་གི་གླ་ཡོན་ཚད་གཞི་དེ་ ཚོགས་པའི་
ིག་ཡིག་ནང་བཀོད་ཆོག།
ཁས་ ངས་ཞལ་འདེབས།
༡༦༢ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ཅིག་གིས་ ཁོང་རའི་ཚོགས་པའི་གྲལ་ ་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་འ ས་མི་
ཅིག་གིས་ ཁས་ ངས་ཐོག་ལས་ ལ་བའི་ད ལ་ ང་ ཡང་ན་ ་དངོས་ཀྱི་ཁས་ ངས་
ཞལ་འདེབས་ ་ལནེ ་ཆོག་པའི་ཐོབ་ལམ་ཡོད་ ང་ དེ་ གས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་ ་གི་རིན་
ཐང་དེ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་དང་ ས་ཚདོ ་ ་མཐོ་ཚད་བཟོ་མི་དེ་ལས་ ག་
ནི་མེད།
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ལེ ་ ༩ པ།
ཁེ་འབབ་ཅན་གྱ་ི ཡགི ་ཚང་།
༡༦༣ ི་ཚོགས་ ཡང་ན་ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་ཅིག་གི་འ ས་མིར་བཙག་འ ་འགྲུབ་ཐབས་ ིག་
མི་ཅིག་གིས་ དེ་ གས་ཀྱི་བཙག་འ འི་དོན་ལས་ ཁོ/མོ་རའི་གདམ་ངོ་བ གས་པའི་ ས་
བས་ ་ ཁེ་འབབ་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་གང་ཡང་མ་འཆང་མི་ཅིག་ཨིན་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་
གས་ཀྱི་མི་ང་ོ དེ་གལ་ ིད་ཀྱིས་བཙག་འ ་གྲུབ་ ང་ གཤམ་ ་བཀོད་པ་ ར་ཨིན་ན་མ་
གཏོགས་ དེ་མིན་ཁོ/མོ་གིས་ ི་ཚགོ ས་ ཡང་ན་ ས་གནས་ག ང་གི་འ ས་མི་འབད་
འ ོ་མ ད་ ོད་པའི་རིང་ ཁེ་འབབ་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་གང་ཡང་འཆང་མི་ཆགོ །
ཁེ་འབབ་ཅན་གྱ་ི ཡགི ་ཚང་གཏན་འབེབས་ཚད་གཞི།
༡༦༤ དོན་ཚན་༡༦༣ པའི་དགོས་དོན་ ་ གལ་ ིད་གཤམ་དནོ ་གང་ ང་ཅིག་ལས་བ ེན་ ཡིག་
ཚང་ཅགི ་ ཁེ་འབབ་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་འབད་བ ི་དགོཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ཡིག་ཚང་འཆང་མི་དེའི་བ ོ་བཞག་དང་བཏོན་གཏང་ནི་ ལས་དོན་དང་ ་ ོ་ ་ ་
ག ང་གིས་དམ་འཛིན་གྱི་བ ར་ ོད་མཛད་པ་ ཡང་ན།
ཁ༽ ི་ཚོགས་ ཡང་ན་ ས་གནས་ག ང་གི་འ ས་མིར་བ ་ི ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་
ཡིག་ཚང་འཆང་མི་དེ་གིས་ འཛིན་ ངོ ་ ཡང་ན་ ང་ཁྐྲིམས་དང་ ཁྐྲིམས་བཟོའི་
དབང་ཚད་ ་བ ར་ ོད་འབད་བ།
ག༽ ཡིག་ཚང་འཆང་མི་དེ་གིས་ ལ་ག ང་གི་མ་ད ལ་བགོ་བཀྲམ་དང་ཆོག་ཐམ་ ་
ིན་ནི་ ཡང་ན་ ལ་ག ང་ག་ི མ་ད ལ་ཡོད་པའི་ཁག་འབག་ དོ ་ནི་ ཡང་ན་
དེ་དང་འ ་བའི་ལས་དོན་བ ར་ ོད་འབད་བ།
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ང་༽ ཡིག་ཚང་འཆང་མི་དེ་གིས་ ག ང་ ེ་བ་ ཡང་ན་ ས་གནས་ག ང་གི་དམ་འཛིན་
འོག་ ་གནས་པའི་གོ་གནས་ ་གི་བ ོ་བཞག་དང་ ལ་ག ང་གི་མ་ད ལ་ཡོད་
པའི་ ོབ་གཉེར་གྲགོ ས་རམ་ ཡང་ན་ ལ་ག ང་གི་ བས་འཛིན་མཛད་པའམ་
དེ་དང་འ ་བའི་དབང་ཚད་བ ར་ ོད་འབད་བ།
ཅ༽ ཡིག་ཚང་འཆང་མི་དེ་ ་ ལ་ག ང་གི་ བས་འཛིན་ཐགོ ་ལས་བ ལ་ ས་ ཡང་
ན་ དབང་ཚད་ཡོད་པ།
ཆ༽ ཡིག་ཚང་འཆང་མི་དེ་ ་ གྱོང་ ད་ ར་འ ས་མ་བ ིས་པར་ ལ་ག ང་གི་མ་
ད ལ་ལས་ཕོགས་འ ས་ ིན་པ།
འ ག་ག་ི ཚངོ ་ ་ེ བཅའ་ཁྐྲམི ས་འགོ ་ག་ི ག་ོ གནས།
༡༦༥ ི་ཚོགས་ ཡང་ན་ ས་གནས་ག ང་གི་འ ས་མི་ཅིག་གིས་ ཁོ/མོ་རང་དེ་ གས་ཀྱི་
འ ས་མིར་འ ོ་མ ད་ ོད་རིང་ དོན་ཚན་༡༦༦ པའི་ནང་དོན་གང་ ང་ཅིག་ ་མ་བ ་
བར་ འ ག་གི་ཚོང་ ེ་བཅའ་ཁྐྲིམས་ཀྱི་ཁྱབ་འགོ ་ ་བ ་བའི་ ཚོང་ ེ་གང་ ང་ཅིག་གི་
གཤམ་གསལ་ག་ོ གནས་ ་འཆང་ནིའི་ཁྱད་ཡོན་མེད་མི་འདི་ཡང་།
ཀ༽ བཀོད་ཚོགས་མདོ་ཆེན་ ་གི་ཁྐྲི་འཛིན་དང་།
ཁ༽ བཀོད་ཚོགས་མདོ་ཆེན་ ་གི་གྲལ་ ་མདོ་ཆེན།
ག༽ འཛིན་ ོང་ ་ི ཁྱབ།
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གནང་བ་ཅན་གྱ་ི ཡགི ་ཚང་།
༡༦༦ གཤམ་འཁོད་མི་ངོ་ ་གིས་ ཁེ་འབབ་ཅན་གྱི་གོ་གནས་ཅིག་ འཆང་བའི་གྲངས་ ་མི་ ིས་
ནི་འདི་ཡང་།
ཀ༽ དོན་ཚན་༡༦༤ པའི་ནང་དོན་གང་ ང་ཅིག་ ་མ་བ ་བར་ ོན་པོ་ ཡང་ན་ ི་
ཚོགས་སམ་ ས་གནས་ག ང་གི་འ ས་མི་ཅིག་ ཡང་ན།
ཁ༽ དོན་ཚན་༡༦༤ པའི་ནང་དོན་གང་ ང་ཅིག་ ་མ་བ ་བར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ འི་ཚོགས་དཔོན་ ཡང་ན་ ཚོགས་དཔོན་འོག་མ།
ག༽ དོན་ཚན་༡༦༤ པའི་ནང་དོན་གང་ ང་ཅིག་ ་མ་བ ་བར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་
ེའམ་ ས་གནས་ག ང་གི་ཁྐྲ་ི འཛིན་ ཡང་ན་ ཁྐྲི་འཛིན་འོག་མ།
ང་༽ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ནང་ ོག་ ོགས་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན།
ཅ༽ ི་ཚོགས་ ཡང་ན་ ས་གནས་ག ང་གིས་གཞི་བ གས་ཡོད་པའི་ཚགོ ས་ཁང་གང་
ང་ཅིག་གི་ཚོགས་ ང་གི་ཁྐྲི་འཛིན་ ཡང་ན་ འ ས་མི།
ཆ༽ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ཅགི ་གི་ཡིག་ཚང་གི་ ་འགན་འབག་མི་ ཡང་
ན་ འ ས་མི།
ཇ༽ དོན་ཚན་༡༦༤ པའི་ནང་དོན་གང་ ང་ཅིག་ ་མ་བ ་བར་ འ ག་གི་ཁྐྲིམས་ ེའི་
ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྐྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའི་འོག་ ལ་ཡོངས་ཁྐྲིམས་ ེ་ ན་
ཚོགས་ཀྱི་ཁྐྲི་འཛིན་ ཡང་ན་ འ ས་མི།
ཉ༽ ལ་ག ང་གིས་ འ ག་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ ི་ཁར་དམིགས་བསལ་གནད་དོན་གང་ ང་
ཅིག་གི་དོན་ ་བཏང་བའི་འ ས་ཚབ་ ེ་ཚན་ ཡང་ན་ ལས་དོན་པ་ཅིག།
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ཏ༽ མི་དམངས་ ་ གལ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཅིག་གི་ ོར་ལས་ ག ང་ ་གྲསོ ་བ ན་
ལ་ནིའི་དོན་ ་ གནས་ བས་ཅིག་གི་དོན་ ་བ གས་པའི་ཚོགས་ ང་ཅིག་གི་ཁྐྲི་
འཛིན་ ཡང་ན་ འ ས་མི།
ཐ༽ གྱོང་ ད་ཀྱི་ ར་འ ས་ ་ལས་བ ལ་ཏེ་ གཞན་ཕོགས་འ ས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་གང་
ཡང་མེད་པའི་བཅས་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་ལས་ཚོགས་ ཡང་ན་ བཅས་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་
ལས་ཚོགས་མ་ཡིན་པའི་འ ས་མི།
ད༽ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་གམ་ དེའི་བཅའ་ཁྐྲིམས་ཅིག་གི་ཁྱབ་འོག་ ་ཁེ་འབབ་ཅན་
གྱི་གོ་གནས་མ་ཡིན་པའི་ གསལ་བ གས་གྲུབ་པའི་གོ་གནས་གང་ ང་ཅིག་འཆང་
བའི་མི་ངོ་ཅགི །
ཁྱད་ཚད་མ་ ན་མ་ི ་གྲསོ ་ཆདོ །
༡༦༧ མི་ངོ་ཅིག་གིས་འ ག་གི་བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ ཁྱད་ཚད་མ་ི ན་པ་བཟོ་དགོ་པའི་
བཤེར་ཡིག་ ལ་ཆགོ ་པ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ི་ཚོགས་ ཡང་ན་ ས་གནས་ཀྱ་ི ག ང་ག་ི འ ས་མིར་བཙག་འ འི་དོན་ ་
འདེམས་ངོ་ ཡང་ན།
ཁ༽ ཁེ་འབབ་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་བའི་གཞི་གནད་ ་བ ནེ ་ཏེ་ ི་ཚགོ ས་ ཡང་ན་
ས་གནས་ག ང་ནང་ཡོད་པའི་འ ས་མི།
༡༦༨ དོན་ཚོན་༡༦༧ པའི་ཁྱབ་འགོ ་ ་བཤེར་ཡིག་ ལ་མི་ད་ེ གིས་ འ ེལ་ལམ་ཡོད་པའི་བ ་
དོན་ཆ་མཉམ་བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ ལ་དགོ།
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༡༦༩ དོན་ཚན་༡༦༧ པ་(ཀ) པའི་ནང་གསལ་གྱི་འདེམས་ངོ་ཅིག་དང་འ ལེ ་ལམ་ཡོད་པའི་
བཤེར་ཡིག་ཅིག་ ་ མཐའ་ད ད་ཀྱ་ི གྲོས་ཐག་ཆོད་ནིའི་དབང་འཛིན་འདི་ བཙག་འ ་
ན་ཚོགས་ ་ཡོད་པའི་ཁར་ གལ་ དི ་ ན་ཚོགས་དེ་གསི ་ དེ་ གས་ཀྱི་འདེམས་ངོ་འདི་
གིས་ཁེ་འབབ་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་བའི་གཞི་གནད་ ་བ ེན་ཏེ་ ཁྱད་ཚད་མི་ ན་པའི་
གྲོས་ཐག་ཆོད་པ་ཅནི ་ བཙག་འ འི་དོན་ ་དོ་འགྲན་འབད་མའི ི་འདེམས་ངོ་ ་གི་ཐོ་ཡིག་
ལས་ དེ་ གས་ཀྱི་འདེམས་ངའོ ི་མངི ་གསལ་དེ་ དེ་མོད་བཏོག་བཏང་ཞནི མ་ལས་བཙག་
འ ་དེ་ནང་ཁོ/མོ་གིས་དོ་འགྲན་འབད་ནིའི་འོས་འབབ་མེད།
༡༧༠ དོན་ཚན་༡༦༧ (ཁ)པའི་ནང་གསལ་གྱི་ ི་ཚོགས་ ཡང་ན་ ས་གནས་ག ང་ཅིག་གི་
འ ས་མི་ཅིག་ ་ འ ེལ་ལམ་ཡོད་པའི་བཤེར་ཡིག་ཅགི ་གི་ ོར་ལས་ ཆེ་མཐོའི་ཁྐྲིམས་
འ ན་ ་ ལ་བའི་ ི་བ་དེ་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་གང་ཡོད་བཀོད་
པའི་གྲོས་འདེབས་ཅིག་ ལ་དགོ།
༡༧༡ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ དོན་ཚན་༡༦༧ (ཁ)པའི་ཁྱབ་འགོ ་གི་ ི་བ་དེ་ ཆེ་མཐོ་
ཁྐྲིམས་འ ན་ ་མ་ ལ་བའི་ཧེ་མར་ འ ེལ་ཡོད་མི་ང་ོ དེ་ ་ ་མཚན་ ན་པའི་གསལ་
འི་གོ་ བས་ཅིག་ ིན་དགོ།
༡༧༢ དོན་ཚན་༡༦༩ པའི་ཁྱབ་འགོ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་གྲོས་ཆདོ ་གང་ ང་ཅིག་མ་
བཏོན་པ་ ཡང་ན་ དོན་ཚན་༡༧༠ པའི་ཁྱབ་འོག་ག་ི ི་བ་དེ་མ་ ལ་བའི་ཧེ་མར་ དོན་
ཚན་༡༦༧ གི་བཤེར་ཡིག་ ོར་ལས་ འ ེལ་ཡོད་མི་ངོ་ ་ ་ ་མཚན་ ན་པའི་གསལ་
འི་གོ་ བས་ཅིག་ ིན་དགོ།
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༡༧༣ ཆེ་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱིས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལ་བའི་ ི་བ་དེ་ ་གཞི་བཞག་ ་ེ
འ ེལ་དོན་འདི་ ན་གསན་མཛད་ཞནི མ་ལས་ ཁྐྲིམས་འ ན་དའེ ི་བསམ་འཆར་དེ་བཙག་
འ ་ ན་ཚོགས་ ་གནང་དགོ།
ཆེ་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་ ་ ལ་བའི་ ི་བ་དེ་ བཙག་འ ་ཅིག་གྲུབ་ཚར་བའི་ བ་ལས་ ཁྱད་
ཚད་མ་ ན་པའི་ རོ ་ ཨིན་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ ་གཞི་བཞག་དགོ།
༡༧༤ བཙག་འ འི་ བས་ ལ་བའི་ ཁེ་འབབ་ཅན་གྱི་གོ་གནས་དང་འ ེལ་ལམ་ཡོད་པའི་བཤེར་
ཡིག་ཅིག་གི་ ོར་ལས་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་གི་དབང་འཛིན་འདི་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་
་ཡོད།
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ལེ ་ ༡༠ པ།
འདེམས་ང་ོ ་ ་ཁྱད་ཚད་དང་ཁྱད་ཚད་མ་ ན་པ།
ཁྱད་ཚད།
༡༧༥ ི་ཚོགས་དང་ས་གནས་ཀྱི་ག ང་ ་ འཇོན་ཚད་ཅན་དང་ དོན་ ིན་ཅན་ ཁག་འགན་
ཅན་ངེས་པར་ཡོདཔ་བཟོ་དོན་དང་ ས་ གས་དང་ བས་ཆེན་གྱི་དམངས་གཙོའི་ག ང་
གཞི་བ གས་ཀྱི་དནོ ་ ་ བཅའ་ཁྐྲམི ས་འདི་ནང་བཀོད་པའི་ཁྱད་ཚད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་
ེ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་གིས་ བཙག་འ འི་ཐོག་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ ་དང་ ལ་ཡངོ ས་ཚོགས་ ེ་ ས་གནས་ག ང་གི་འདེམས་ཁྐྲི་ ་བ བ་དགོ།
འདེམས་ངའོ ་ི ཁྱད་ཚད།
༡༧༦ མི་ངོ་ཅིག་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མིར་བཙག་འ ་འགྲུབ་ནི་ ་ཁྱད་ཚད་ ན་
དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་ ིད་མི་ངོ་འདི།
ཀ༽ མི་ཁུངས་ངོ་ ོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་ བ་ ེད་ ་བ ེན་ཏེ་ འ ག་པའི་མི་ཁུངས་ཅགི ་ཨིན་
པའི་ཁར།
ཁ༽ འདེམས་ཁོངས་དེ་ནང་གི་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ ན་ ར་མི་ཅིག་ཨིན་པ།
ག༽ གདམ་ངའོ ི་ ་ཡིག་བ གས་པའི་ བས་
ེས་ལོ་དམའ་ཤོས་ཉི་ ་ ་ ་དང་
ེས་ལོ་མཐོ་ཤོས་ ག་ ་རེ་ ་ལས་མ་ ག་པ།
ང་༽ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ལས་མ་དམའ་བའི་ ིགས་མ ན་ག ག་ལག་ ོབ་གྲྭ་ཅིག་གི་
ཤེས་ཚད་ཡོདཔ།
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༡༧༧ མི་ངོ་ཅིག་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ འེ ི་འ ས་མིར་ བཙག་འ ་འགྲུབ་ནི་ ་ ཁྱད་ཚད་ ན་
དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་ ིད་མི་ངོ་འདི།
ཀ༽ མི་ཁུངས་ངོ་ ོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་ བ་ ེད་ ་བ ེན་ཏེ་ འ ག་པའི་མི་ཁུངས་ཅགི ་ཨིན་
པའི་ཁར།
ཁ༽ འདེམས་ཁོངས་དེ་ནང་གི་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ ན་ ར་མི་ཅིག་ཨིན་པ།
ག༽ གདམ་ངའོ ི་ ་ཡིག་བ གས་པའི་ བས་ ་ ེས་ལོ་དམའ་ཤོས་ཉི་ ་ ་ ་དང་
ེས་ལོ་མཐོ་ཤོས་ ག་ ་རེ་ ་ལས་མ་ ག་པ།
ང་༽ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ལས་མ་དམའ་བའི་ ིགས་མ ན་ག ག་ལག་ ོབ་གྲྭ་ཅིག་གི་
ཤེས་ཚད་ཡོདཔ།
(ཅ) ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ཅིག་གི་གྲལ་ཁར་མེད་པ།
༡༧༨ མི་ངོ་ཅིག་ས་གནས་ག ང་གི་འ ས་མརི ་བཙག་འ ་འགྲུབ་ནི་ ་ཁྱད་ཚད་ ན་དགོཔ་དེ་
ཡང་ གལ་ ིད་མི་ངོ་འདི།
ཀ༽ མི་ཁུངས་ང་ོ ོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་ བ་ ེད་ ་བ ེན་ཏེ་ འ ག་པའི་མི་ཁུངས་ཅགི ་ཨིན་
པའི་ཁར།
ཁ༽ འདེམས་ཁོངས་དེ་ནང་གི་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ ན་ ར་མི་ཅིག་ཨིན་པ།
ག༽ གདམ་ངའོ ི་ ་ཡིག་བ གས་པའི་ བས་ ་ ེས་ལོ་དམའ་ཤོས་ཉི་ ་ ་ ་དང་
ེས་ལོ་མཐོ་ཤོས་ ག་ ་རེ་ ་ལས་མ་ ག་པ།
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ང༽ ་ ོ་འཐབ་ གས་པའི་ཡི་གུ་འ ི་ ག་ཤེས་པའི་ཁར་ ཁོ/མོ་རའི་འགན་ཁུར་
འབག་ གས་པའི་རིག་ ལ་ཡོད་པ། ཨིན་ ང་ཁྐྲམོ ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་དོན་ ་
འདེམས་ངོ་འདི་གི་ཤེས་ཚད་འདི་ གི ་མ ན་ག ག་ལག་ཤེས་ཚད་དགོ།
ཅ༽ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ཅིག་གི་གྲལ་ཁར་མེད་པ།
འདེམས་ངའོ ་ི ཁྱད་ཚད་མ་ ན་པ།
༡༧༩ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའི་ཁྱབ་འོག་ བཙག་འ ་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་བའི་འདེམས་ངོ་ཅིག་
ཡང་ན་ འ ས་མི་ཅིག་ཁྱད་ཚད་མི་ ན་པར་བ ི་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་ དི ་མི་ངོ་འདི།
ཀ༽ ཉེས་ཅན་གྱི་གནོད་འགེལ་གང་ ང་ཅགི ་ ་བ ེན་ ཁྐྲིམས་གཅོད་གྲུབ་ ེ་བཙན་
ཁྐྲིམས་ ིན་པ་ ཡང་ན།
ཁ༽ བཙག་འ ་ཅིག་ནང་ངན་ ད་ཀྱ་ི ་བ་ ིག་པའི་ཉེས་ ོན་འཐོན་པ།
ག༽ ག ང་གཡོག་ ཡང་ན་ རེ ་ ེ་ལས་འཛིན་ལས་ ིར་འ ད་དམ་ བཏོན་བཏང་
བ།
ང་༽ ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་བའི་ ས་ ན་དང་ མ་གཞག་ཐོག་ བཙག་འ འི་ཟད་གྲོན་གྱི་
ིས་ཁྐྲ་བཀལ་དགོཔ་འདི་ ་མཚན་ཡང་དག་དང་བདེན་ཁུངས་མེད་པར་འ ས་
ཤོར་ ང་བ།
ཅ༽ ི་ཚོགས་ ཡང་ན་ ས་གནས་ག ང་གི་བཙག་འ འི་བ ལ་བ གས་དོན་ ་
ེར་མི་ ཡང་ན་ ལས་ ེ་གང་ ང་ཅིག་ལས་ མ་ད ལ་གྱི་ ་བ ལ་ ཡང་ན་
མ་གཞག་གང་ ང་ཅིག་གི་ཐོག་ ་མ་ད ལ་བཟོ་བ།
ཆ༽ འ ག་པའི་མི་ཁུངས་མ་ཡིན་མི་ཅིག་དང་གཉེན་ ་བ ོམས་པ།
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ཇ༽ ན་འགྱངས་ ོད་གཞི་ཅིག་ནང་ ཉེས་ཆེན་གྱི་ཁ་ཉེས་བཀལ་ཡོད་པའི་ཁར་ དབང་
ན་ཁྐྲིམས་འ ན་དེ་གིས་ དེ་ གས་ཀྱི་ངོས་ལེན་གྲུབ་ ེ་ ཁོ/མོའི་ བ་འགལ་ ་
ཉེས་འ གས་བཀོད་གྲུབ་པ།
ཉ༽ ག ང་ ་ ལ་དགོ་པའི་ཁྐྲལ་འབབ་ ཡང་ན་འ ལ་ ོ་གཞན་ ་ཆད་ ས་ཡདོ ་པ།
ཏ༽ ག ང་དང་གཅིག་ཁར་དངོས་ཡོད་ཁ་འབག་གི་ ་ཅིག་ ིལ་པོར་མ་འགྲུབ་པར་ཡོད་པ།
ཐ༽ ཞི་གཡོགཔ་ཅིག་འབད་ ་འབད་དེ་ཡདོ ་པ།
ད༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་ལེ ་༩ པའི་ཁྱབ་འོག་ ་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་ཁེ་འབབ་
ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཨིན་པ།
ན༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་ཁྱབ་འོག་ དེ་བཞིན་གྱི་ཁྱད་ཚད་ལས་འདས་པ།
༡༨༠ དོན་ཚན་༡༧༩ (ཀ)པ་དང་ (ཁ) (ག) (ང་) (ཅ) (ཆ) པ་ ་ནང་བཀོད་པའི་
ཁྱད་ཚད་མ་ ན་མི་ ་གཏན་འཇགས་འབད་གནས་དགོ།
ཨིན་ ང་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་(ཆ) པ་ ར་གྱི་ཁྱད་ཚད་མ་ ན་པའི་འ ག་པའི་མི་
ཁུངས་མིན་པའི་གཉེན་གྲོགས་དེ་ ་ འ ག་པའི་མི་ཁུངས་གནང་པ་ཅནི ་ ཡན་ལག་དོན་
ཚན་དེའ་ི དབང་ ་བ ་དགོཔ་མེད།
༡༨༡ དོན་ཚན་༡༧༩ (ཇ)པ་ ར་གྱི་ཁྱད་ཚད་མ་ ན་མི་ ་ ཁྐྲིམས་འ ན་ལས་ཉེས་གྲོལ་བཏང་
བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་དེའ་ི དབང་ ་བ ་དགོཔ་མེད།
༡༨༢ དོན་ཚན་༡༧༩ (ཉ)པ་ ར་གྱི་ཁྱད་ཚད་མ་ ན་མི་ ་ག ང་ ་ ལ་དགོ་པའི་ཁྐྲལ་འབབ་
ཡང་ན་ འ ལ་ ་ོ གཞན་ ་གི་ཆད་ ས་ ིལ་པོར་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་
དེའི་དབང་ ་བ ་དགོཔ་མེད།
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ཨིན་ ང་ ག ང་ ་ ལ་དགོ་པའི་ཁྐྲལ་འབབ་ ཡང་ན་ འ ལ་ ོ་གཞན་ ་གི་ཆད་ ས་
ཤོར་བའི་གནད་དནོ ་གང་ ང་ཅིག་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སར་ ན་འགྱངས་ཡོདཔ་ལས་བ ེན་
ཏེ་ ོད་མ་དགོ་པའི་དགོངས་ཡངས་ ་བ ི་ནི་མེད།
་འཁོར་གྱ་ི འ ས་མ་ི ཅགི ་བཙག་འ ་དང་འ ལེ ་བའི་ ་རམི ་གྱ་ི གྲལ་གཏོགས་ ་ཁྱད་ཡནོ ་མདེ ་པ།
༡༨༣ ་འཁོར་འ ས་མི་ཅིག་ ་འཁོར་གྱི་གནས་འབབ་ ངས་ན་མ་གཏོགས་ དི ་དོན་ཚགོ ས་
པའི་ནང་འ ལ་བ་ ཡང་ན་ བཙག་འ ་རིམ་པའི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་མེད།
ཆོས་ རོ ་ གས་མ་ི ཅགི ་ བཙག་འ ་དང་འ ལེ ་བའི་ ་རམི ་གྱ་ི གྲལ་གཏོགས་ ་ཁྱད་ཡནོ ་མདེ ་པ།
༡༨༤ ལ་ ་དང་ ་མ་ ཡང་ན་ ཆོས་ ོར་ གས་པའི་བ ལ་ ས་ ན་མི་ཅིག་ ཡང་ན་
ཆོས་ གས་ ཡང་ན་ ཆོས་ ེའི་ག ག་ ེ་གང་ ང་ནང་འ ལ་ གས་འབད་བའི་ ིར་
བཏང་འཇིག་ ེན་པའི་གྲལ་ ་མ་ ད་མི་ ་ འ ག་གི་ཆསོ ་ ེ་བཅའ་ཁྐྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་
མ་དང་འཁྐྲིལ་ ཆོས་ ེ་ག ག་ ེ་ ཡང་ན་ ཆོས་ ོར་ གས་མི་ ེ་ ངོ་ ོར་/ཐོ་བཀོད་
གྲུབ་མི་འ ས་མི་ ་གིས་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ཅིག་ནང་འ ལ་བ་ ཡང་ན་ བཙག་འ འི་
རིམ་པ་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཅིག་གི་ཁེ་
ཕན་ ་དམིགས་ཏེ་ ཁོང་རའི་ ད་བ ལ་གྱི་ ས་ གས་ཉེར་ ོད་མ་འཐབ་པར་ ིད་དོན་
གྱི་གནས་རིམ་ལས་ཁྱད་འཕགས་ཐགོ ་བ གས་དགོ།
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ལེ ་ ༡༡ པ།
བཙག་འ འི་ཚསེ ་གྲངས།
ལ་ཡངོ ས་ཚགོ ས་འ འི་བཙག་འ །
༡༨༥ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་དེ་ ཚོགས་ཐེངས་དང་པ་འཚོགས་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ལོ་ངོ་ ་
གི་རིང་འ ོ་མ ད་གནས་དགོ།
༡༨༦ ས་ནམ་ཨིན་ ང་ འདིའི་ བས་ཀྱི་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་གནས་ ན་ཚང་བ་ ཡང་ན་
གནས་ ན་མ་ཚངམ་ལས་ ་གྲོལ་སོང་ བས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་གསརཔ་ཅིག་
བ གས་ནི་གི་དོན་ ་ བཙག་འ ་ཅགི ་འགོ་འ ེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།
༡༨༧ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་དེའ་ི གནས་ ན་ཚང་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཉིན་གྲངས་དགུ་བ འི་
ནང་འཁོད་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་གསརཔ་ཅིག་ བ ར་འ གས་ངེས་གཏན་འགྲུབ་
གས་པའི་དོན་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་གནས་ ན་
མ་ཚང་བའི་ ཉིན་གྲངས་དགུ་བ ་ལས་མ་འགྱངས་པར་ ཚེས་གྲངས་གསལ་བ གས་
འབད་དགོ་མི་འདི་གུར་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ བཙག་འ འི་བ ་འ ིན་དང་བཙག་
འ འི་ ་རིམ་དེ་ འགོ་བ གས་དགོ་པའི་བཀའ་ཁྱབ་གནང་ནི་ཨིན།
ཨིན་ ང་ ལ་ཡངོ ས་ཚོགས་འ ་དེ་གནས་ ན་མ་ཚངམ་ལས་ ་གྲོལ་སོང་བའི་འ ེལ་
གནད་ བས་ ་གྲོལ་སོང་ ེ་ཉིན་གྲངས་དགུ་བ འི་ནང་འཁོད་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་
གསརཔ་ཅིག་བ ར་འ གས་ངེས་གཏན་འགྲུབ་ གས་པའི་དོན་ ་ དེ་ གས་ཀྱི་གསལ་
བ གས་དེ་ ་གྲོལ་སོང་བའི་ ལ་ལས་གཏང་དགོ།
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༡༨༨ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ དོན་ཚན་༡༨༧ པའི་དགོས་དོན་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་
ལས་ དོན་ཚན་༡༨༦ པའི་དགོངས་དནོ ་ ་ ་ འོས་འབབ་རན་པའི་དགོངས་བཞེད་གནང་
ཞིནམ་ལས་ གྲོས་འདེབས་ ལ་བའི་ཚེས་གྲངས་དེ་ཁར་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་དགོངས་
དོན་ ་དང་ འདིའི་ཁྱབ་འོག་བ མས་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་བཀའ་ ་ ་དང་འཁྐྲིལ་ ི་
ཚོགས་ཀྱི་འདེམས་ཁོངས་ཆ་མཉམ་ ་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་འ ས་མི་ ་ བཙག་འ ་
བ་དགོ་པའི་བཀའ་ཁྱབ་གནང་ནི་ཨནི །
༡༨༩ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་བཙག་འ ་འདི་ གོ་རིམ་གཉིས་འབད་འགོ་འ ེན་འཐབ་དགོ་
པའི་རིམ་པ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ འགོ་ཐོག་བཙག་འ ་དེ་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དནོ ་ཚགོ ས་པ་ ་གིས་བཅའ་མར་
གཏོགས་ནི་དང་ དོ་འགྲན་འབད་ནའི ི་འོས་འབབ་ཡདོ ་པའི་བཙག་འ ་།
ཁ༽ ིར་བཏང་བཙག་འ ་ད་ེ འགོ་ཐགོ ་བཙག་འ འི་ནང་ ལ་ཁབ་མཐའ་ད ས་
མེད་པར་ ཚོགས་ ན་བ གས་པའི་ཡོངས་བ ོམས་ལས་ མཐོ་ཤོས་ཐོབ་མི་དང་
དེའི་འོག་གི་མཐོ་ཤསོ ་ཐོབ་མི་དེ་ ི་ཚོགས་ཀྱི་འདེམས་ཁྐྲི་ ་གི་དོན་ ་ བཅའ་
མར་གཏོགས་ན་ི དང་ དོ་འགྲན་འབད་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོདཔ་འབད་ གསལ་
བ གས་གྲུབ་པའི་བཙག་འ །
ཨིན་ ང་ དོ་འགྲན་ཁས་ལེན་ཡི་གུ་བ གས་མི་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ དི ་དོན་ཚགོ ས་པ་
གཉིས་ ངམ་ཅིག་ལས་མེད་པ་ཅིན་ འགོ་ཐོག་བཙག་འ ་དེ་མེདཔ་འབད་བཞག་ ེ་ ཐད་
ཀར་ ིར་བཏང་བཙག་འ ་འགོ་འ ནེ ་འཐབ་དགོ།
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ལ་ཡངོ ས་ཚགོ ས་ འེ ་ི བཙག་འ །
༡༩༠ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་གིས་ རང་གི་གནས་ ན་ཚང་དགོཔ་དེ་ ཚོགས་ ེ་དའེ ི་ཚོགས་ཐངེ ས་
དང་པ་འཚོགས་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ལོ་ངོ་ ་ཨིན།
༡༩༡ འདིའ་ི བས་ཀྱི་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ འེ ི་གནས་ ན་ནམ་ཚངམ་ཅིག་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་
ེ་གསརཔ་ཅིག་བ གས་ནི་གི་དོན་ ་ བཙག་འ ་ཅིག་འགོ་འ ེན་འཐབ་དགོ།
༡༩༢ འདིའ་ི བས་ཀྱི་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་དེའི་གནས་ ན་ཚང་བའི་ཚེས་གྲངས་དེ་ཁར་ ལ་
ཡོངས་ཚོགས་ ེ་གསརཔ་ཅིག་ བ ར་འ གས་ངེས་གཏན་འགྲུབ་ གས་པའི་དནོ ་ ་
བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ འེ ི་གནས་ ན་མ་ཚང་བའི་ཉིན་གྲངས་
དགུ་བ ་ལས་མ་འགྱངས་པའི་ ཚེས་གྲངས་གསལ་བ གས་འབད་མི་འདི་གུར་ འ ག་
ལ་པོ་མཆོག་གིས་བཙག་འ འི་བ ་འ ིན་དང་ བཙག་འ འི་ ་རིམ་དེ་ འགོ་བ གས་
དགོ་པའི་བཀའ་ཁྱབ་གནང་ནི་ཨིན།
༡༩༣ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ དོན་ཚན་༡༩༡ པའི་དགོས་དོན་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་
ལས་ དོན་ཚན་༡༩༢ པའི་དགོངས་དོན་ ་ ་ འོས་འབབ་རན་པའི་དགོངས་བཞེད་
གནང་ཞིནམ་ལས་ གྲོས་འདེབས་ ལ་བའི་ཚེས་གྲངས་དེ་ཁར་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་
དགོངས་དོན་ ་དང་ འདིའི་ཁྱབ་འགོ ་བ མས་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་བཀའ་ ་ ་དང་འཁྐྲིལ་
ཏེ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའ་ི འདེམས་ཁོངས་ཆ་མཉམ་ ་ འ ས་མི་ ་བཙག་འ ་ བ་
དགོ་པའི་བཀའ་ཁྱབ་གནང་ནི་ཨིན།
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ས་གནས་ག ང་ག་ི བཙག་འ །
༡༩༤ ོང་ཁག་ཚོགས་འ ་དང་ དེ ་འགོ ་ཚགོ ས་ ེ་ ཁྐྲོམ་ ེ་ཚོགས་ ེ་ ་ གནས་ ན་མ་ཚངམ་
ལས་ ་གྲོལ་སོང་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་འགོ་ཐོག་འཚོགས་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་འགོ་
བ གས་ ལོ་ངོ་ འི་དོན་ ་འ ོ་མ ད་གནས་དགོ།
༡༩༥ འདིའ་ི བས་ཀྱི་ས་གནས་ག ང་གི་གནས་ ན་ཚང་བ་ ཡང་ན་ གནས་ ན་མ་ཚངམ་
ལས་ ་གྲོལ་སོང་བའི་ བས་ ་ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་གསརཔ་ཅིག་བ གས་ནིའི་དོན་ ་
བཙག་འ ་ཅིག་འགོ་འ ེན་འཐབ་དགོ།
༡༩༦ འདིའ་ི བས་ཀི་ས་གནས་ག ང་གི་གནས་ ན་ཚང་བའི་ཚེས་གྲངས་དེ་ཁར་ ས་གནས་ཀྱི་
ག ང་གསརཔ་ཅིག་ བ ར་འ གས་ངེས་གཏན་འགྲུབ་ གས་པའི་དོན་ ་ བཙག་འ ་
ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་གནས་ག ང་གི་གནས་ ན་མ་ཚང་བའི་ཉིན་གྲངས་དགུ་བ ་ལས་མ་
འགྱངས་པར་ ཚེས་གྲངས་གསལ་བ གས་འབད་མ་ི འདི་གུར་ བཙག་འ འི་ ་རིམ་ ་
འགོ་བ གས་དགོ་པའི་བ ་འ ིན་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ེལ་དགོ།
ཨིན་ ང་ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་དེ་གནས་ ན་མ་ཚངམ་ལས་ ་གྲོལ་སོང་བའི་འ ེལ་གནད་
བས་ ་གྲོལ་སོང་ ེ་ཉིན་གྲངས་དགུ་བ འི་ནང་འཁོད་ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་གསརཔ་
ཅིག་བ ར་འ གས་ངེས་གཏན་འགྲུབ་ གས་པའི་དོན་ ་ དེ་ གས་ཀྱི་གསལ་བ གས་དེ་
་གྲོལ་སོང་བའི་ ལ་ལས་གཏང་དགོ།
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༡༩༧ དོན་ཚན་༡༩༥ པའི་དགོས་དོན་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ དོན་ཚན་ ༡༩༦ པའི་
དགོངས་དོན་ ་ ་འོས་འབབ་རན་པའི་བ ི་མཐོང་བ དེ ་ཞིནམ་ལས་ གཏན་འཁེལ་གྲུབ་
པའི་ཚེས་གྲངས་དེ་ཁར་ བཅའ་ཁྐྲམི ས་འདིའི་དགོངས་དོན་ ་དང་ འདིའ་ི ཁྱབ་འོག་
བ མས་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་བཀའ་ ་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ འ ེལ་ཡོད་ས་གནས་ག ང་དེའི་
ས་གནས་ག ང་གི་འདེམས་ཁོངས་ཆ་མཉམ་ ་ འ ས་མི་ ་བཙག་འ ་ བ་དགོ་པའི་
བ ་འ ིན་ ེལ་དགོ།
གདམ་ངའོ ་ི ཚསེ ་གྲངས་གསལ་བ གས།
༡༩༨ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ དོན་ཚན་༡༨༨, ༡༩༣ ཡང་ན་༡༩༦ པའི་ཁྱབ་འོག་འདེམས་
ཁོངས་ཅིག་ནང་ འ ས་མི་ཅགི ་བཙག་འ ་ བ་དགོ་པའི་བ ་འ ིན་ ེལ་ཞིནམ་ལས་
བཙག་འ འི་དོན་ ་གདམ་ངོ་བཏོན་ནིའི་མཐའ་མ ག་གི་ཚེས་གྲངས་དེ་ བ ་འ ིན་ཐོག་
ལས་གསལ་བ གས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་དོན་ ་ འགོ་ཐོག་བཙག་འ ་དེའི་གྲུབ་འ ས་ ་གསལ་
བ གས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཉིན་གྲངས་ མ་ ་ལས་མ་འགྱངས་པའི་ཚེས་གྲངས་
དང་།
ཁ༽ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའི་དོན་ ་ དོན་ཚན་༡༩༣ པའི་ཁྱབ་འོག་བ ་འ ནི ་ ེལ་
བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཉིན་གྲངས་ མ་ ་ལས་མ་འགྱངས་པའི་ཚེས་གྲངས།
ག༽ ས་གནས་ག ང་གི་དོན་ ་ དོན་ཚན་༡༩༦ པའི་ཁྱབ་འོག་བ ་འ ིན་ ལེ ་བའི་
ཚེས་གྲངས་ལས་ ཉིན་གྲངས་ མ་ ་ལས་མ་འགྱངས་པའི་ཚེས་གྲངས།
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ཨིན་ ང་འགོ་ཐོག་བཙག་འ འི་ཐད་ བཙག་འ ་ཅིག་ནང་དོ་འགྲན་འབད་ནིའི་དང་འདོད་
ཡོད་པའི་ཚགོ ས་པ་དེ་གིས་བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ དོ་འགྲན་ཁས་ལེན་ཡི་གུ་ཅིག་ དོན་
ཚན་༡༨༨ པའི་ཁྱབ་འོག་བ ་འ ིན་ ེལ་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཉིན་གྲངས་བ ན་གྱི་ནང་
འཁོད་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་ཤགོ ་ཐོག་ ལ་དགོ།
དོ་འགྲན་ཁས་ལེན་ཡི་གུ་འདི་ནང་ ིར་བཏང་བཙག་འ འི་དོན་ལས་ འདེམས་ང་ོ འི་
ཟིན་ཐོ་ཅིག་ ད་དགོ།
༡༩༩ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ ཡང་ན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་ ས་གནས་ག ང་གི་བཙག་འ ་
གང་ ང་ཅིག་གི་དནོ ་ ་ གདམ་ངོ་ ་གི་བ ག་ཞིབ་དེ་ དོན་ཚན་༡༩༨ པའི་ཁྱབ་འོག་
བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ གསལ་བ གས་འབད་བའི་གདམ་ངོ་བཏོན་ནིའི་མཐའ་
མ ག་ཚེས་གྲངས་དེའི་ ལ་མམ་གྱི་ཉིམ་དེ་ཁར་རང་འབད་དགོ།
༢༠༠ ལ་ཡངོ ས་ཚོགས་འ ་ ཡང་ན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་ ས་གནས་ག ང་གི་བཙག་འ ་
གང་ ང་ཅིག་ལས་ འདེམས་ངོའ་ི གདམ་ངོ་ཅིག་ ིར་བཏོན་གྱི་མཐའ་མ ག་ཚེས་གྲངས་
འདི་ དོན་ཚན་༡༩༩ པའི་ཁྱབ་འོག་གདམ་ངའོ ི་བ ག་ཞིབ་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་དེ་ལས་ ཉིནམོ་
གཉིས་པ་དེ་ཁར་ཨནི །
ཚོགས་ ན་ཚསེ ་གྲངས།
༢༠༡ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ཚོགས་ ན་འགོ་འ ེན་འཐབ་ནིའ་ི མཐའ་མ ག་གི་ཚེས་
གྲངས་ ཡང་ན་ ཚེས་གྲངས་ ་ བ ་འ ིན་ ེལ་ནི་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་གི་འགོ་ཐོག་བཙག་འ འི་དོན་ལས་ དོན་ཚན་༡༨༨ པའི་
ཁྱབ་འོག་ བ ་འ ིན་ ེལ་བའི་ཉིན་གྲངས་ མ་ ་ལས་མ་འགྱངས་པར།
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ཁ༽ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་གི་ ིར་བཏང་བཙག་འ འི་དོན་ ་ འདེམས་ངའོ ི་གདམ་
ངོ་ ིར་བཏོན་གྱི་མཐའ་མ ག་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཉིན་གྲངས་ མ་ ་ལས་མ་
འགྱངས་པར།
ག༽ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའི་བཙག་འ འི་དོན་ ་ འདེམས་ངོའི་གདམ་ངོ་ རི ་བཏོན་
གྱི་མཐའ་མ ག་ཚསེ ་གྲངས་ལས་་ ཉིན་གྲངས་ མ་ ་ལས་མ་འགྱངས་པར།
ང༽ ས་གནས་ག ང་གི་བཙག་འ འི་དོན་ ་ འདེམས་ངོའི་གདམ་ངོ་ ིར་བཏོན་གྱི་
མཐའ་མ ག་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཉིན་གྲངས་ མ་ ་ལས་མ་འགྱངས་པར།
༢༠༢ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ ཡང་ན་ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་ ་གྲོལ་སངོ ་བའི་ཉིན་གྲངས་དགུ་
བ འི་ནང་འཁོད་ དེ་ ་བ ར་འ གས་ངེས་གཏན་འགྲུབ་ གས་པའི་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་འ ་ ཡང་ན་ ས་གནས་ག ང་གི་བཙག་འ ་གང་ ང་ འགྲུབ་དགོ་པའི་ཚེས་
གྲངས་ཅིག་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་དོན་ཚན་༢༠༡ པའི་ཁྱབ་འོག་ག་ི བ ་འ ིན་ཐོག་
གསལ་བ གས་འབད་དགོ།
ཨིན་ ང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ འེ ི་ཐད་ ས་ ན་ཚང་བའི་ཚེས་གྲངས་ ་གསར་
འ གས་འགྲུབ་ གསཔ་འབད་ བཙག་འ ་འགོ་འ ནེ ་འཐབ་དགོ།
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༢༠༣ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ དོན་ཚན་༡༩༨ ཡང་ན་༡༩༩, ༢༠༠, ༢༠༡ པའི་ནང་
དོན་གང་ཞགི ་ ་ཡང་མ་བ ་བར་ ་མཚན་ ་ཡིག་ཐགོ ་བཀོད་དེ་ གདམ་ངོ་བཏོན་ནའི ི་
མཐའ་མ ག་གི་ཚསེ ་གྲངས་ཡར་སེང་ བ་ནི་ ཡང་ན་ གདམ་ངོའི་བ ག་ཞིབ་ཀྱི་ཚེས་
གྲངས་དེ་ ལ་མའི་ཚེས་གྲངས་ཅིག་ ་ཕར་ ད་ བ་ནི་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོའི་གདམ་ངོ་
་ ིར་བཏོན་གྱི་དོན་ ་མཐའ་མ ག་ཚེས་གྲངས་ཡར་སེང་ བ་ནི་ ཡང་ན་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་འ འམ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་ ས་གནས་ག ང་གི་བཙག་འ ་གང་ ང་ཅིག་གི་
ཚོགས་ ན་བ ར་ནིའི་ཚེས་གྲངས་དེ་ཕར་ ད་ བ་ཆོག།
བཙག་འ འི་མ་ི དམངས་བ ་འ ནི །
༢༠༤ འ ེལ་ཡོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ངོས་ལནེ ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དོན་ཚན་༡༩༨ པའི་ཁྱབ་འགོ ་
བ ་འ ིན་ ེལ་པའི་ བས་ འ ན་པ་བ ེད་པའི་བཙག་འ ་དའེ ི་མི་དམངས་བ ་འ ིན་ ་
ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་ཤོག་ཐོག་ ིན་དགོ་པའི་ཁར་ བཙག་འ ་དེའི་དོན་ ་འདེམས་ངོ་ ་
གི་གདམ་ངོ་ ་གཏང་དགོ་པའི་བ ལ་མ་དང་ གདམ་ངོའི་ཡིག་ཆ་ ་ ེལ་ས་དང་ དེའི་
བ ག་ཞིབ་འབད་སའི་ས་གནས་ ཡང་ན་ ས་གནས་ ་དང་འདེམས་ངའོ ི་གདམ་ངོ་ ་གི་
ིར་བཏོན་བ ་འ ནི ་ ་ལེན་ནི་དང་ འདེམས་ངོ་ ་གི་དནོ ་ ་བཙག་འ འི་ངོ་ གས་ ་གི་
བང་བཏབ་ གས་ ་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་དགོ།
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ལེ ་ ༡༢ པ།
འདེམས་ངའོ ་ི གདམ་ང་ོ བཏོན་ན་ི དང་ རི ་བཏོན།
བཙག་འ འི་འདེམས་ངའོ ་ི གདམ་ང་ོ བཏོན་ན།ི
༢༠༥ མི་ངོ་ཅིག་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་ ་གི་ཁྱབ་འོག་ ་ཁྱད་
ཚད་ ན་པ་ཅིན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འམ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་ ཡང་ན་ ས་གནས་
ག ང་གི་འདེམས་ཁྐྲི་བ བ་ནི་གི་བཙག་འ འི་དོན་ ་ འདེམས་ངོ་འབད་གདམ་ངོ་བཏོན་
ཆོག།
༢༠༦ དོན་ཚན་༢༠༥ པའི་ནང་དོན་གང་ཞགི ་ ་མ་བ ་བར་ མི་ངོ་ག་ཡང་གཤམ་གསལ་ ར་གྱི་
ས་ ོང་བ བ་ནི་དནོ ་ ་ བཙག་འ འི་ནང་འདེམས་ངོ་ཅིག་འབད་ གདམ་ངོ་བཏོན་ནི་མེད་
མི་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ དི ་དོན་ཚགོ ས་པ་གིས་ གདམ་ངོ་བཏོན་ཏེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་
ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འདེམས་ཁྐྲི་ཅིག་གི་དོན་ །
ཁ༽ བཙག་འ ་ཅིག་གི་ནང་ འདེམས་ཁྐྲི་གཅིག་ལས་ ག་པའིའདོན་ །
ག༽ ས་གཅིག་ ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འམ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་ ཡང་ན་ ས་
གནས་ག ང་བཅས་ཀྱི་འདེམས་ཁྐྲི་ ་གི་དོན་ །
ང༽ གལ་ ིད་མི་ངོ་དེ་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་གི་གྲལ་ཁར་ཡོད་པ་ཅིན་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་ ེའམ་ ས་གནས་ག ང་གི་འདེམས་ཁྐྲི་ཅིག་གི་དནོ ་ །
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ཨིན་ ང་ཡན་ལག་དོན་ཚན་(ང) པའི་འགོ ་གི་ཁྱད་ཚད་མ་ ན་མི་དེ་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་
ཅིག་གི་འ ས་མི་འགན་དབང་ལས་ དགོངས་ འི་ ་ཡིག་ངོས་ལེན་འབད་བ་ ཡང་ན་
བཏོན་བཏང་བའི་ཚསེ ་གྲངས་ལས་ ལོ་ངོ་གཅིག་ ོགས་པའི་ ལ་ ་ ཆ་གནས་མེདཔ་དང་
དེ་བ མ་མའི་དགོངས་ ་དང་ རི ་བཏོན་འབད་བའི་དེ་མོད་ ་ འ ེལ་ཡདོ ་ ིད་དོན་ཚོགས་
པའི་ཡིག་ཚང་ལས་ འ ་བ ས་ཅིག་བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ ལ་ཐོག་ གསར་ཤགོ ་
ཅིག་ནང་ གསལ་བ གས་འབད་དགོ།
དི ་དནོ ་ཚགོ ས་པ་གསི ་འདེམས་ངའོ ་ི གདམ་ང་ོ བཏོན་ན།ི
༢༠༧ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ཅིག་གིས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འདེམས་ཁྐྲིའི་ཁ་གྱངས་དང་མཉམ་
པའི་འདེམས་ངོ་ ་གི་གདམ་ང་ོ བཏོན་ནི་གི་ཐོབ་ལམ་ཡོད།
གདམ་ངའོ ་ི ཆ་འཇོག་དགོས་མཁོ།
༢༠༨ འདེམས་ངོ་གིས་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་ཤོག་ནང་གདམ་ངོ་བཏོན་པའི་ ལ་མ ན་
གྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་འགྲིགས་དེ་གུར་ འདེམས་ངོ་དེ་ག་ི མིང་ གས་བཀོད་དེ་ དོན་ཚན་༡༩༨
པའི་ཁྱབ་འགོ ་གསལ་བ གས་གྲུབ་པའི་མཐའ་མ ག་གི་ཚེས་གྲངས་དེ་ཁར་ ཡང་ན་ དེའི་
ཧེ་མར་ བཅའ་ཁྐྲིམས་ ར་ ་ཆདེ ་དམིགས་བཀོད་པའི་ས་ཁོངས་དེ་ཁར་ འ ེལ་ཡོད་
འདེམས་ཁོངས་དེའ་ི ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ ་ངོ་བོ་འབད་ ོ་པའི་ ་ཚོད་༩.༣༠ ལས་ ི་
་ ་ཚོད་༤.༠༠ ན་གྱི་ནང་འཁོད་ ོད་དགོ།

76

༢༠༩ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ཅིག་གིས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་དོན་ ་ མི་ངོ་
ཅིག་དོ་འགྲན་འབད་མིར་ ལ་མ ན་གདམ་ཁ་གྲུབ་པར་བ ི་ནི་དེ་ཡང་ གལ་ ིད།
ཀ༽ མི་ངོ་དེ་གིས་ ཁོ/མོ་རའི་གདམ་ངའོ ི་ ་ཡིག་ནང་ད་ེ གས་ཀྱི་གསལ་བ གས་གྲུབ་
པ་དང་།
ཁ༽ མི་ངོ་དེ་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་དའེ ི་འ ས་མི་འབད་ ཁོ/མོ་རའི་མིང་གསལ་
ཚོགས་པ་དེ་གི་འ ས་མིའི་ཐོ་ཡིག་ནང་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།
ག༽ མི་ངོ་དེ་ ིར་བཏང་བཙག་འ འི་དོ་འགྲན་དོན་ ་ མཐར་འཁྱོལ་མ་ གས་མི་
ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པའི་འ ས་མི་ཨིན་ ང་ ིར་བཏང་བཙག་
འ འི་ནང་དོ་འགྲན་འབད་ནི་ ་ དི ་དོན་ཚགོ ས་པ་གཅིག་གིས་ འ ས་མ་ི དང་
གདམ་ངོ་འབད་བ གས་ཡོད་པ། ཨིན་ ང་ཁོ/མོ་རའི་ཧེ་མའི་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་
ལས་ འ ས་མི་འགན་དབང་ད་ེ ཆ་མདེ ་གཏང་དགོ།
ང༽ ཚོགས་པ་དེ་གིས་ དེའི་ ོར་ལས་ཆདེ ་ ་བཀོད་པའི་འ ི་ཤོག་ནང་ཡིག་ཐགོ ་བཀོད་
པའི་བ ་འ ིན་ཅགི ་ འདེམས་ཁངོ ས་དེའི་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་དང་བཙག་འ ་
ན་ཚོགས་ ་ གདམ་ངའོ ི་ ་འ ལ་གྱི་མཐའ་མ ག་ཚེས་གྲངས་དའེ ི་ ི་ འི་ ་
ཚོད་༥.༠༠ ལས་མ་འགྱངས་པར་ ལ་གྲུབ་པ།
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ཅ༽ དེ་ གས་ཀྱི་བ ་འ ིན་དེ་ཁར་ དི ་འཛིན་ ཡང་ན་ ང་ཆེན་ ཡང་ན་
ཚོགས་པའི་ཡགི ་ཚང་གི་ ལས་འགན་འབག་མའི ི་མིང་ གས་བཀོད་དགོ་པའི་ཁར་
ིད་འཛིན་ ཡང་ན་ ང་ཆེན་ ཡང་ན་ ཚོགས་པའི་ཡིག་ཚང་གི་ལས་འགན་
འབག་མི་གཞན་བཅས་ ་ བ ་འ ིན་ ོད་གཏང་ནིའི་དབང་ཆ་ཚོགས་པ་གིས་ ོད་
དེ་ཡོདཔ།
ཆ༽ འདེམས་ཁོངས་དེའ་ི ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ ་ ཡིག་ཚང་གི་ལས་འགན་འབག་མི་
ཡང་ན་ དབང་འཛིན་ཅན་གྱི་མིང་གསལ་དང་མིང་ གས་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་
ཤོག་ནང་ གདམ་ངོའི་ ་འ ལ་གྱ་ི མཐའ་མ ག་ཚེས་གྲངས་དེའི་ ི་ འི་ ་ཚོད་
༥.༠༠ ལས་མ་འགྱངས་པར་ ན་འ ེལ་འཐབ་པ།
ཇ༽ དོན་ཚན་ (ག) པ་དང་ (ང་) པའི་ཁྱབ་འོག་བཀོད་པའི་འ ི་ཤགོ ་འདི་གུར་
དེ་དང་འཁྐྲིལ་བའི་ཡིག་ཚང་ལས་འགན་འབག་མི་ ཡང་ན་ ཚོགས་པའི་དབང་ཆ་
ོད་པའི་མ་ི ང་ོ དེ་གསི ་ མིང་ གས་བཀོད་པ།
༢༡༠ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ གདམ་ངའོ ི་ ་ཡིག་ ལ་མི་ད་ེ ཁ་ལས་ ་ཡིག་དེ་ནང་བ གས་
པའི་འདེམས་ངོའི་མིང་གསལ་དང་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ངོས་འཛིན་འ ་པར་ཨང་གྲངས་
འདི་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་ནང་བཀོད་མི་དང་གཅིག་མ ངས་ཨིནམ་འབད་ ངེས་ཤེས་
འ ོངས་ གསཔ་ཅིག་དགོ།
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ཨིན་ ང་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་ནང་ ཡང་ན་ གདམ་ངའོ ི་ ་ཡིག་ནང་བཀོད་པའི་འདེམས་
ངོའི་མིང་གསལ་ ཡང་ན་ ས་གའོ ི་ རོ ་ལས་མིང་ལོག་ ཡང་ན་ འགྲེལ་བཤད་ངེས་བདེན་
མ་ཕོག་པ་ ིས་མི་གིས་འཛོལ་བ་ ཐབས་རིག་དང་པར་བ ན་གྱི་འཛོལ་བ་ ་ ་བ ེན་
གདམ་ངའོ ི་ ་ཡིག་ ཡང་ན་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་ལག་ལེན་ ིལ་ ་འཐབ་ནི་ ་གནོད་
ཉེན་མེད།
༢༡༡ གདམ་ངའོ ི་ ་ཡིག་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས།
ཀ༽ འདེམས་ངོ་ ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་བའི་བ ག་ཞིབ་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་དང་ ས་ཚོད་
ས་གོ་ ་གི་བ ་དོན་ ོད་དགོཔ།
ཁ༽ གདམ་ངའོ ི་ཡིག་ཆ་དེ་གུར་ དེའི་རིམ་ཨང་བཀོད་དགོ།
ག༽ གདམ་ངའོ ི་ ་ཡིག་བ གས་པའི་ཚེས་གྲངས་དང་ ་ཚོད་བཀོད་ཐོག་ ལག་ཁྱེར་དེ་
གུར་ མིང་ གས་བཀོད་དགོ།
༢༡༢ གདམ་ངོ་བཏོན་ནིའ་ི དོན་ ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་བའི་ཉིནམོ་རེ་རེ་བཞིན་ ་ ངོས་ལེན་འགོ་
དཔོན་གྱིས་ ཉིནམོ་ཅིག་ ་གདམ་ངའོ ི་ཡིག་ཆ་ཐོབ་མི་ ་ ི་ འི་ ་ཚོད་༤.༠༠ གི་ བ་
ལས་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་ཤགོ ་ནང་ འདེམས་ང་ོ ་གི་ཐོ་ཡིག་གྲ་ གི ་འབད་ཞིནམ་
ལས་ ཁོ/མོ་རའི་བ ་ ང་གུར་འ ར་དགོ།
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ཚོགས་ ན་ ར་མ་ི ་ག་ི བ ་དནོ ་ཐབོ ་དབང་།
༢༡༣ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ ཡང་ན་ ལ་ཡོངས་ཚགོ ས་ ེ་ ས་གནས་ག ང་གི་བཙག་
འ འི་དོན་ ་ འདེམས་ངོ་རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་གིས་ཁུངས་དག་ཤེས་
པའི་གདམ་ངོ་བཏོན་ནིའི་གོ་ བས་ དོ ་ནི་དོན་ ་ རང་སོའི་གདམ་ངོའི་ཡགི ་ཆ་དང་ གས་
ཏེ་ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་ཤོག་ནང་ འབའ་གན་ཅགི ་གི་ཐོག་གསལ་བ གས་འབད་དགོཔ་
འདི་ཡང་།
ཀ༽ ཁོ/མོ་རའི་ཁྱད་རགི ་དང་ ལོ་བ ར་འོང་འབབ་ བ ལ་ཅན་དང་བ ལ་མེད་ཀྱི་ ་
དངོས་དང་ ་ལནོ ་ དེ་ཁར་རང་དང་བཟའ་ ་ རང་ ་བ ེན་ཏེ་ ོད་མི་ ་གཞི་
་གིས་ ག ང་ ་ ལ་དགོ་པའི་འ ལ་ ོའི་ ོར་ལས་དང་།
ཁ༽ ཁོ/མོ་རའི་ངོ་ དོ ་ཁ་གསལ་དང་ ཤེས་ཡནོ ་ཤེས་ཚད།
ག༽ ཁོ/མོ་རའི་ཉེས་ཅན་གྱི་ཁྐྲིམས་གཅོད་མ་ཕོག་པའི་ ོརགྱི་འཛིན་ཐོ།
ང་༽ གདམ་ངའོ ི་ ་ཡིག་མ་བ གས་པའི་ཚསེ ་གྲངས་ཀྱི་ཧེ་མ་ལས་ གལ་ ིད་ ན་
འགྱངས་ཤོར་ཡདོ ་པའི་ཉེས་ཅན་ ོད་གཞི་ ་ ་བ ེན་ བཙོན་ཁྐྲིམས་ཕགོ ་ངེས་ཀྱི་
གནོད་འགེལ་དང་ ཁོ/མོ་ར་ ་ཉེས་འ གས་བཀོད་པ་ ཡང་ན་ ཁ་ཉེས་ཕོག་མི་
དེ་ དབང་ ས་ ན་པའི་ཁྐྲིམས་འ ན་ཅིག་གིས་ ངོས་ལེན་གྲུབ་པའི་ རོ ་ལས་
ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།
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༢༡༤ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འདེམས་ངོའི་འབའ་གན་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ དེའི་འ ་བ ས་
འདི་ མི་དམངས་ཞིབ་ད ད་ཀྱི་དོན་ ་ ཁོ/མོ་རའི་ཡགི ་ཚང་དེའི་མངོན་གསལ་ཆེ་བའི་ས་
ཁོངས་ནང་ གསལ་ ོན་གྱི་དོན་ ་འ ར་ནི་དང་ འདེམས་ཁོངས་ནང་ཚགོ ས་ ན་ ར་མི་
་གི་བ ་དོན་གྱི་དནོ ་ ་ འབའ་གན་དང་འ ེལ་བའི་ནང་དོན་དེ་ ་ གསར་ཤོག་ཐོག་ལས་
ཁྱབ་ ེལ་འདི་ ང་ཤོས་ ལ་ཡོངས་གསར་ཤོག་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་འབད་དགོ།
༢༡༥ གལ་ ིད་ ཡིད་ཆེས་ ང་བའི་ ་མཚན་ངེས་བདེན་ཐོག་ མི་ངོ་ཅགི ་གིས་ ལ་བའི་
འདེམས་ངོ་ཅིག་གི་འབའ་གན་ནང་ཡོད་པའི་བ ་དོན་ ིན་མི་དེ་ངེས་བདེན་མནི ་པ་ ཡང་ན་
ཆ་ཚང་མདེ པ་ ཡང་ན་ འབོར་ཆེ་ཏགོ ་ཏོ་ཅིག་ གསལ་ ོན་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོད་པའི་
ོར་ལས་ འབའ་འགན་ ལ་བ་ཅིན་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དོན་ཚན་༢༡༤ པ་
དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ཁྱབ་ ེལ་འབད་དགོ།
གདམ་ངའོ ་ི བ ག་ཞབི །
༢༡༦ བ ་འ ིན་གྲུབ་པའི་གཏན་འཁེལ་ཅན་གྱི་ ས་ཚོད་དང་ས་གོ་དེ་ནང་ བ ག་ཞིབ་ཀྱི་རིམ་པ་
་ ིག་པའི་ བས་ ་ འདེམས་ངོ་ ་དང་ ཡིག་ཐགོ ་ ་དབང་ཆ་ ལ་མ ན་ ོད་པའི་
བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ ་མ་གཏོགས་ གཞན་མི་ངོ་ཅིག་ཡང་ ོད་མི་ཆོག།
༢༡༧ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ནང་བཀོད་པའི་ མ་གཞག་དང་ ས་ཚོད་ནང་
འཁོད་ འདེམས་ང་ོ ་ལས་འ ོར་བའི་གདམ་ངའོ ི་ཡིག་ཆ་ ་ བ ག་ད ད་འབད་ནའི ི་དོན་
་ ་མཚན་ ན་པའི་མ ན་ ེན་ཆ་མཉམ་ ིག་དགོ།
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༢༡༨ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འདེམས་ངོ་སོ་སོའི་ ་ཡགི ་ ་བ ག་ཞིབ་དང་ གདམ་ངའོ ི་
དགག་ཆ་འབད་མི་ ་གི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་ཁར་ དེ་དང་འཁྐྲིལ་བའི་དགག་ཆ་ ཡང་ན་
ཁོ/མོ་རའི་གྲོས་དོན་ཐོག་ ་བ ད་དོན་གྱི་འ ི་ ད་གང་ ང་ཅིག་འབད་ཞིནམ་ལས་
གདམ་ངའོ ི་ ་ཡིག་གང་ཞིག་ཆ་མེད་གཏང་ཆགོ ་པའི་གཞི་གནད་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ་ཁྐྲིམས་ ཡང་ན་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ ཡང་ན་ ཁྐྲིམས་གཞན་གང་ ང་གི་ཁྱབ་
འོག་འདེམས་ངོ་འདི་ འདེམས་ཁྐྲི་བ བ་ཐབས་ ་གདམ་ངོ་བཏོན་ནའི ི་ཁྱད་ཚད་མ་
ཚང་བ་ ཡང་ན་ ཁྱད་ཚད་གང་ ང་ཅིག་ལས་འགལ་བ།
ཁ༽ དོན་ཚན་༢༠༦ ཡང་ན་ ༢༠༨, ༢༠༩, ༢༡༠, ༢༡༣ པའི་ཁྱབ་འོག་གི་
དགོངས་དོན་ ་མ་གནས་པ།
ག༽ གདམ་ངའོ ི་ ་ཡིག་ནང་བཀོད་མི་འདེམས་ངོ་གི་མིང་ གས་ངོ་མ་མིན་པ།
༢༡༩ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ་ཆེ་ གས་ཀྱིས་ ནོ ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་གཞི་གནད་གང་ ང་ཅིག་
ལས་བ ེན་ གདམ་ངོའི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ཆ་མེད་གཏང་ནི་མེད།
༢༢༠ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བ ག་ཞབི ་ཀྱི་རིམ་པ་ ་ གི ་པའི་ བས་ ཟིང་འཁྲུག་ ཡང་ན་
ཀུན་མཐོང་ བ་ ད་ ཡང་ན་ ཁོ/མོ་རའི་དམ་འཛིན་ལས་འདས་པའི་ ་ ེན་ ་ལས་
བ ེན་ཏེ་བར་དཀྲོགས་སམ་ བར་ཆད་འ ང་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་གཏན་འཁེལ་འབད་
བའི་ཚེས་གྲངས་ ་ མཚམས་འཇོག་གང་ཡང་འབད་མ་བ ག་པར་བ ག་ཞིབ་ཀྱི་རིམ་པ་ ་
འགོ་འ ེན་འཐབ་དགོ།
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༢༢༡ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་གིས་ འདེམས་ངོ་ཅིག་གི་གདམ་ངོ་དང་
འ ེལ་ལམ་ཡོད་པའི་དགག་ཆ་ཅིག་བཀོད་པའི་འ ེལ་གནད་ བས་ འདེམས་ངོའི་གདམ་
ངོ་ ིར་བཏོན་གྱི་ཚསེ ་གྲངས་གཏན་འཁེལ་གྲུབ་པའི་ཉི་མའི་ ་ཚོད་༡༢ ལས་མ་འགྱངས་
པའི་ ས་ཚོད་ནང་འཁོད་ འ ེལ་ཡོད་འདེམས་ངོ་དེ་ ་དགག་ལན་བཀོད་ནི་གི་གོ་ བས་
ིན་དགོ།
༢༢༢ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ གདམ་ངའོ ི་ ་ཡིག་རེ་རེ་གུར་ ཁོ/མོ་ར་གིས་ཆ་འཇོག་ ཡང་ན་
ཆ་མེད་གཏང་ནི་ ་ ཁོ/མོ་རའི་གྲོས་ཆོད་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ དེ་ གས་ཀྱ་ི ཆ་འཇོག་ ཡང་
ན་ ཆ་མེད་ཀྱི་དོན་ ་ ཁོ/མོ་རའི་ ་མཚན་ ་ཡིག་ཐོག་ ་ བ་ ོན་བཀོད་དགོ།
༢༢༣ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ གདམ་ངའོ ི་ཡིག་ཆ་ ་ཆ་མཉམ་བ ག་ཞིབ་འབད་དེ་ ཆ་འཇོག་
ཡང་ན་ ཆ་མེད་གཏང་ནའི ི་གྲོས་ཆདོ ་གང་ ང་ཅིག་ཡགི ་ཐོག་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ལ་
མ ན་ཆ་འཇོག་ཅན་གྱི་གདམ་ཁ་གྲུབ་པའི་འདེམས་ངོ་ ་གི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་ ཆེད་ ་བཀོད་
པའི་འ ི་ཤོག་ནང་གྲ་ ིག་ བ་ ེ་ ཁོ/མོ་རའི་བ ་ ང་གུར་འ ར་དགོ།
ཨིན་ ང་ འ ེལ་ཡོད་འདེམས་ངོ་ཅིག་གི་གདམ་ངོ་དང་འ ེལ་ལམ་ཡོད་པའི་བ ག་ཞིབ་ཀྱི་
རིམ་པ་དེ་ དོན་ཚན་༢༢༠ པའི་ཁྱབ་འོག་ ་མཚམས་འཇོག་འབད་བའི་གཞི་གནད་ ་
བ ེན་ དེ་ གས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་གྲ་ ིག་ བ་ནི་འདི་ཕར་ ད་ བ་ནི་མེད།
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༢༢༤ མཚམས་འཇོག་གི་ཧེ་མར་བ ག་ཞིབ་འབདཝ་ད་ འདེམས་ངོ་དེ་ ་གི་གདམ་ངོ་ ་ལས་
ཆ་འཇོག་ཡོདཔ་འབད་འཐོན་མི་ཆ་མཉམ་གྱི་མིང་གསལ་ ་ དོན་ཚན་༢༢༣ པའི་ཁྱབ་
འོག་གྲ་ གི ་ བ་པའི་ཐོ་ཡིག་དེ་ནང་འཁོད་དགོ་པའི་ཁར་ གལ་ ིད་དགག་ཆ་བཀོད་པའི་
འདེམས་ངའོ ི་གདམ་ངོ་དེ་ ལ་མའི་བ ག་ཞིབ་ནང་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པ་ཅིན་ དགོས་མཁོ་
དང་བ ན་པའི་ཐོ་ཡིག་ ན་ཐབས་ཅིག་བཟོ་དགོ།
འདེམས་ངའོ ་ི གདམ་ང་ོ རི ་བཏོན།
༢༢༥ གདམ་ངའོ ི་བ ག་ཞིབ་ བས་ ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ ཡིག་ཐོག་གི་བ ་
འ ིན་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ ིར་བཏོན་འབད་ཆོག་པའི་ཁར་ དེ་ གས་ཀྱི་བ ་འ ིན་འདི་
འདེམས་ངོ་ཁ/ོ མོ་ར་ངོ་མ་ ཡང་ན་ དེའི་དོན་ ་དབང་ཆ་ དོ ་པའི་ཚགོ ས་པ་ཅིག་གིས་
འདེམས་ངོ་ རི ་བཏོན་འབད་ནིའི་མཐའ་འ ག་ཚེས་གྲངས་ འམ་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ ་
ོད་དགོ།
དེ་དང་འ ་བར་ དོ་འགྲན་ཁས་ལེན་གྱི་ཡི་གུ་ ལ་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ཅིག་གིས་
ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་དེ་ ་ དོ་འགྲན་ཁས་ལེན་ཡི་གུ་ ལ་ནིའི་མཐའ་མ ག་ཚེས་གྲངས་
དེའི་ ལ་མའི་ཉིམ་གཉིས་པ་མ་འདས་པའི་ཧེ་མར་ ཡིག་ཐོག་ ་བ ་འ ིན་ ེལ་ཞིནམ་
ལས་ བཙག་འ ་དེ་ནང་ལས་ ིར་བཏོན་འབད་ཆོག།
༢༢༦ འདེམས་ངའོ ི་གདམ་ངོ་ ིར་བཏོན་གྱི་བ ་འ ིན་ཅིག་ ེལ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ མི་ངོ་ག་གིས་
ཡང་ བ ་འ ིན་ད་ེ ཆ་མེད་གཏང་ནི་མདེ །
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༢༢༧ བ ་འ ིན་འདི་དང་ བ ་འ ིན་འབག་འོང་མི་གི་ངོ་ གས་དེ་ ངེས་བདེན་ཨིན་པའི་ངེས་
ཤེས་འ ོངས་ཞནི མ་ལས་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་དེ་གསི ་ ིར་བཏོན་གྱི་བ ་འ ིན་འདི་
ཁོ/མོ་རའི་ཡིག་ཚང་དེའི་མངོན་གསལ་ཆེ་བའི་ས་ག་ོ ནང་འ ར་དགོ།
༢༢༨ ཆ་གནས་ཅན་གྱི་འདེམས་ངོའི་གདམ་ངོ་དང་པ་དེ་ རི ་བཏོན་འབད་བའི་ ལ་ ་ ིད་
དོན་ཚོགས་པ་གཞན་ཅིག་གིས་ འདེམས་ངོའི་གདམ་ངོ་གི་ ་བ་ ་ ཆ་གནས་མེདཔ་འབད་
བ ི་དགོ།
༢༢༩ འདེམས་ངོ་ཅིག་ ཐེངས་གཅིག་ ལ་མ ན་གྱི་གདམ་ངོ་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ ིད་དོན་
ཚོགས་པ་ག་གིས་ཡང་
འ ེལ་ཡོད་འདེམས་ངོ་དའེ ི་ཡིག་ཐོག་གི་ཆ་འཇོག་ཡདོ ་ན་མ་
གཏོགས་ དེ་མིན་འདེམས་ངའོ ི་གདམ་ངོ་ ིར་བཏོན་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་མེད།
དོ་འགྲན་ཅན་གྱ་ི འདེམས་ངའོ ་ི ང་ོ གས་བང་བཏབ།
༢༣༠ དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངའོ ི་ངོ་ གས་བང་བཏབ་བཞག་ནིའི་ ོར་ལས་ བཙག་འ ་ ན་
ཚོགས་ཀྱིས་ ིར་བཏང་ ཡང་ན་ དམིགས་བསལ་བཀོད་ཁྱབ་ ་ལས་མ་འགལ་བར་ དོན་
ཚན་༢༠༠ པའི་ཁྱབ་འོག་ ་འདེམས་ངོ་ ་ ིར་བཏོན་འབད་ནའི ི་ ས་ ན་ཚངམ་ཅིག་
དེ་མོད་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་རེ་རའེ ི་དོན་ ་ བཙག་
འ འི་ངོ་ གས་རེ་སོ་སོ་འབད་ བང་བཏབ་བཞག་དགོ།
བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ དི ་དནོ ་ཚོགས་པ་ ་གིས་གདམ་ངོ་བཏོན་
པའི་འདེམས་ངོ་ ་ ་ ཚོགས་པ་ ་གི་དོན་ ་བང་བཏབ་བཞག་པའི་ངོ་ གས་ ་ལག་ལེན་
འཐབ་བ ག་དགོ།
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དོ་འགྲན་འབད་མ་ི འདེམས་ངའོ ་ི ཐ་ོ ཡགི ་ཁྱབ་ ེལ།
༢༣༡ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་ ་ ་ ངོ་ གས་བང་བཏབ་
ཞིནམ་ལས་ དོན་ཚན་༢༠༠ པའི་ཁྱབ་འོག་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་ མ་གཞག་དང་ ས་ཚདོ ་
ནང་འཁོད་ ཁོང་རའི་འདེམས་ངོའི་གདམ་ངོ་ ིར་བཏོན་མ་འབད་མི་ ་གི་གདམ་ངོ་ཆ་
འཇོག་གྲུབ་པའི་འདེམས་ངོའི་ཐོ་ཡགི ་ཅིག་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་ཤགོ ་ནང་གྲ་ ིག་དང་
ཁྱབ་ ེལ་འབད་དགོ།
༢༣༢ གདམ་ངའོ ི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་འདེམས་ངོའི་ཐོ་ཡིག་ ་གསལ་ ེད་ཀྱི་གོ་རིམ་ ར་ དེ་ ་གི་
ཁ་ ང་དང་ བཙག་འ འི་ངོ་ གས་ དེ་ལས་ ིར་བཏང་བཙག་འ འི་ བས་ ་ཨིན་པ་
ཅིན་ ཚོགས་པའི་མིང་དང་ གས་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་གཞན་ཁ་གསལ་ ་ཡང་ བཀོད་
དགོ།
བཙག་འ འི་ཧ་ེ མར་ཐ་ོ བཀོད་གྲུབ་པའི་ དི ་དནོ ་ཚགོ ས་པའི་འདེམས་ང་ོ ཚ་ེ འདས།
༢༣༣ གལ་ ིད་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚོགས་པའི་གདམ་ངོ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་མི་འདེམས་ངོ་དེ་
གདམ་ངའོ ི་བ ག་ཞིབ་ བས་ ་ཆ་འཇོག་ཡོད་པའི་ཁར་ འདེམས་ངོ་ལས་ ིར་བཏོན་མ་
འབད་བར་ཡདོ ་མི་ ་ ཚོགས་ ན་མ་བ གས་པའི་ཧེ་མར་ཚེ་ལས་འདས་པ་ཅིན་ ངོས་
ལེན་འགོ་དཔོན་གྱསི ་གནད་དོན་དེ་གི་ ོར་ལས་བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ དེ་མོད་ ན་ ་
ལ་དགོ།
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༢༣༤ དོན་ཚན་༢༣༣ པའི་ཁྱབ་འོག་བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ ན་ ་འ ོར་ཞིནམ་ལས་
ན་ཚོགས་ཀྱིས་ དི ་དོན་ཚགོ ས་པ་དེ་ ་ དེ་ གས་ཀྱི་བཙག་འ འི་ནང་བ ་འ ིན་ ེལ་
པའི་ཉིན་གྲངས་བ ན་གྱི་ནང་འཁོད་ འདེམས་ངོ་གཞན་མི་ཅིག་གདམ་ངོ་བཏོན་དགོ་པའི་ཁ་
བཀོད་དང་ དོན་ཚན་༢༠༥ ལས་༢༢༤ པ་ ན་གྱི་དགོངས་དོན་ ་ ཧེ་མ་གདམ་ངོ་
བཏོན་མི་ ་ ་ རོ ་འ ག་འཐབ་ཡོདཔ་བཞིན་ ་ གདམ་ངོ་གཞན་ ་ ་ཡང་འ ག་དགོ།
ཨིན་ ང་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ གལ་ ིད་འོས་འབབ་ཡདོ ་པའི་གལ་གནད་འཐོན་ཚེ་ འདེམས་
ཁོངས་དེ་ནང་ཚོགས་ ན་ཚེས་གྲངས་ཕར་ ད་ བ་ཆོག།
༢༣༥ དོན་ཚན་༢༠༠ དགོས་དོན་ ་ དི ་དོན་ཚགོ ས་པ་དེ་གིས་ དོན་ཚན་༢༣༤ པའི་ཁྱབ་
འོག་ མི་ངོ་ཅིག་ཧེ་མར་འདེམས་ངོ་ལས་ ིར་བཏོན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ གདམ་ངོ་འབད་
བཏོན་ཆོག།
༢༣༦ དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་ ་གི་ཐོ་ཡིག་དེ་ འདེམས་ངོ་འདི་ཚེ་ལས་མ་འདས་པའི་ཧེ་མ་
ལས་ ཁྱབ་ ེལ་འབད་དེ་ཡདོ ་པ་ཅིན་ དོན་ཚན་༢༣༤ པའི་ཁྱབ་འོག་གི་གདམ་ངའོ ི་ཆ་
འཇོག་གྲུབ་མི་འདེམས་ངོའི་མིང་གསལ་ཡང་ གྲལ་ཁར་བ གས་ནའི ི་དནོ ་ ་ ངོས་ལེན་
འགོ་དཔོན་གྱིས་ དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་ ་གི་ཐོ་ཡིག་གསརཔ་ ར་ལོག་བཟོ་ ེ་
ཁྱབ་ ེལ་འབད་དགོ།
འདེམས་ངའོ ི་གདམ་ངོ་ཆ་མེད་བཏང་བའི་ཐད་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱསི ་ དོན་ཚན་
༢༠༥ ལས་༢༢༤ ་གི་དགོངས་དོན་ ་ ོར་འ ག་འཐབ་དགོ་པའི་གུར་
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ཀ༽ རི ་བཏང་བཙག་འ འི་འདེམས་ངོ་ཆ་མེད་ཐད་ བཙག་འ ་འདི་ནང་ འདེམས་
ངོ་ཚབ་མ་ཅིག་
ན་ཚོགས་ཀྱི་བ ་འ ིན་ ེལ་བའི་ཉིན་གྲངས་བ ན་གྱི་ནང་
འཁོད་ གདམ་ངོ་བཏོན་ནི་དོན་ལས་ འ ེལ་ཡོད་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ ་བ ་བ ལ་
འབད་དགོ།
ཁ༽ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའི་བཙག་འ འི་འདེམས་ངོ་ཆ་མེད་ཐད་ བཙག་འ ་འདི་
ནང་ འདེམས་ང་ོ ཚབ་མ་ཅིག་ ན་ཚོགས་ཀྱི་བ ་འ ིན་ ེལ་བའི་ཉིན་གྲངས་
བ ན་གྱི་ནང་འཁོད་ གདམ་ངོ་བཏོན་ནི་དོན་ལས་ འ ེལ་ཡོད་ ེད་འོག་ ཡང་ན་
ོང་ཁག་ཁྐྲོམ་ ེ་ ་བ ་བ ལ་འབད་དགོ།
ག༽ ས་གནས་ག ང་གི་བཙག་འ འི་འདེམས་ངོ་ཆ་མེད་ཐད་ བཙག་འ ་འདི་ནང་
འདེམས་ངོ་ཚབ་མ་ཅིག་ ན་ཚོགས་ཀྱི་བ ་འ ིན་ ལེ ་བའི་ཉིན་གྲངས་བ ན་གྱི་
ནང་འཁོད་ གདམ་ངོ་བཏོན་ནི་དནོ ་ལས་ འ ེལ་ཡོད་ དེ ་འགོ ་ཚོགས་ ེ་ ཡང་ན་
ཁྐྲོམ་ ེ་ཚོགས་ ེ་ ་བ ་བ ལ་འབད་དགོ།
ཨིན་ ང་ ན་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་འ ངམ་འབད་མཐོང་ཚེ་ འདེམས་ཁོངས་ཅིག་གི་
ནང་ ཚོགས་ ན་ཚེས་གྲངས་འདི་ ཕར་འ ད་བ བ་ཆོག།
ངོས་ལནེ ་འགོ་དཔོན་གྱི་བཀོད་ ་ལས་བ ནེ ་མཐོ་ག གས།
༢༣༧ དོན་ཚན་༢༢༢ པའི་ཁྱབ་འགོ ་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་གདམ་ངོ་ཅགི ་ཆ་གནས་གྲུབ་པ་
ཡང་ན་ཆ་མེད་བཏང་བའི་བཀོད་ ་གང་ཞིག་ ་བ ེན་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་མཐོ་
ག གས་འབད་ཆགོ །
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༢༣༨ གདམ་ངོ་ཆ་མེད་སངོ ་མི་འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོའི་གདམ་ངོ་
དང་ འ ེལ་ལམ་ཡོད་པའི་དགག་ཆ་བཀོད་མི་དེ་ ་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཆ་གནས་
འབད་མ་བ བ་པའི་འདེམས་ངོ་དེ་གསི ་ མཐོ་ག གས་འབད་ཆོག།
༢༣༩ མཐོ་ག གས་འབད་དགོཔ་ ང་བའི་བཀོད་ འི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཉིན་གྲངས་བ ་ཐམ་གྱི་
ནང་འཁོད་ མཐོ་ག གས་དབང་འཛིན་ ་མཐོ་ག གས་འབད་དགོ།
ཨིན་ ང་ གལ་ དི ་མཐོ་ག གས་ ལ་མི་དེ་གིས་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་ ས་ཚོད་ནང་འཁོད་
མཐོ་ག གས་འབད་མ་ གས་པའི་ ན་འགྱངས་དེ་ རན་ཚད་ ན་པའི་ ་ ེན་ཡོདཔ་
འབད་ངེས་ཤེས་འ ོངས་པ་ཅིན་ མཐོ་ག གས་དབང་འཛིན་གྱིས་ཡངས་ཆག་གཏང་ཆོག།
༢༤༠ མཐོ་ག གས་འདི་ཡང་།
ཀ༽ མཐོ་ག གས་ ་དགོ་པའི་གཞི་གནད་ ་ འགན་ཡགི ་ མ་གཞག་ཅིག་གི་ཐོག་
ལས་ མཐོ་ག གས་པའི་མིང་ གས་བཀོད་དགོཔ་དང་།
ཁ༽ བཀོད་ འི་འ ་བ ས་ངོ་མ་ ར་ གས་དགོ།
ག༽ ཁོ/མོ་རའི་མཐོ་ག གས་ཀྱི་ བ་ ོར་དོན་ ་ ཡིག་ཆ་གཞན་གྱི་འ ་བ ས་ངོ་མ་
་ཆ་མཉམ་ ར་ གས་དགོ།
༢༤༡ མཐོ་ག གས་དབང་འཛིན་གྱིས་ དགོས་མཁོ་དང་བ ན་པའི་འ ་ི ོད་དང་ ན་གསན་
འབད་ཞིནམ་ལས་ མཐོ་ག གས་འ ོར་བའི་ཉིན་གྲངས་ འི་ནང་འཁོད་ མཐོ་ག གས་
གྲོས་ཆོད་བཏོན་ནིའ་ི བ ོན་ གས་བ དེ ་དགོ།
༢༤༢ བཙག་འ འི་ ས་ བས་ ་ མཐོ་ག གས་དབང་འཛིན་གྱི་གྲོས་ཆོད་འདི་མཐའ་ད ད་དང་
མ ག་འཁྱོང་ཨིན།
89

༢༤༣ མཐོ་ག གས་དབང་འཛིན་གྱི་གྲོས་ཆོད་འདི་ མཐོ་ག གས་པ་ ་ཕན་དང་ངོས་ལེན་འགོ་
དཔོན་དེ་ ་བ ་འ ོད་དགོ།
ཨིན་ ང་ད་ེ གས་ཀྱི་བཀའ་ ་འདི་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་
བཙག་འ ་གྲུབ་ཞནི མ་ལས་བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་ཐགོ ་ལས་ ི་བ་བཀོད་ཆོག།
༢༤༤ མཐོ་ག གས་དབང་འཛིན་གྱིས་མཐོ་ག གས་ངོས་ལེན་གྲུབ་པ་ཅིན་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་
གྱིས་ མཐོ་ག གས་དབང་འཛིན་དེ་གིས་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་ ་གནད་ ་ ིན་ཐབས་ ་
དེ་མོད་དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་ ་གི་ཐོ་ཡིག་བ ར་ཞིབ་འབད་ན་ི དང་ བ ་འ ིན་
ེལ་ནི་ ཐོ་ཡིག་བ ར་ཞིབ་ཀྱི་འ ་བ ས་ ་ དོ་འགྲན་འབད་བའི་འདེམས་ངོ་ ་ ་ཁྱབ་
ེལ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་ མ་གཞག་ཐོག་ལས་ དོ་འགྲན་འབད་མི་
འདེམས་ངའོ ི་ཐོ་ཡགི ་ངོ་མ་ཁྱབ་ ེལ་འབད་བའི་ མ་གཞག་ ར་ པར་བ ན་འབད་དགོ།
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ལེ ་ ༡༣ པ།
འདེམས་ངའོ ་ི ང་ོ ཚབ།
བཙག་འ འི་ང་ོ ཚབ།
༢༤༥ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་གིས་ མི་ངོ་ག་འབད་ ང་འདེམས་ཁོངས་རེ་རའེ ི་
བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་འབད་བ ོ་བཞག་འབད་ཆོག་པའི་ཁར་ཆེད་ ་བཀོད་པའི་ མ་གཞག་
ཐོག་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་དེ་ ་བ ོ་བཞག་གི་བ ་དོན་ ིན་དགོ།
ཨིན་ ང་ དི ་དོན་ཚོགས་པ་གཅིག་གིས་ འདེམས་ཁོངས་གང་ ང་ཅིག་ནང་ཁོང་རའི་
བཙག་འ ་ངོ་ཚབ་བ ོ་བཞག་འབད་བའི་ བས་ ་ ཚོགས་པ་དེ་གིས་འདེམས་ཁོངས་དའེ ི་
དོན་ ་ གདམ་ང་ོ བཏོན་ཡོད་པའི་འདེམས་ངོ་ཁོ/མོ་རའི་བཙག་འ ་ངོ་ཚབ་འབད་ མི་ང་ོ
གཞན་ག་ཡང་བ ོ་བཞག་འབད་མི་ཆགོ །
༢༤༦ འདེམས་ངོ་ཅིག་གསི ་ བཙག་འ ་ཅགི ་གི་ བས་ མི་ང་ོ ག་འབད་ ང་ ཁོ/མོ་རའི་བཙག་
འ ་ངོ་ཚབ་འབད་བ ོ་བཞག་འབད་ཆོག་པའི་ཁར་ བ ོ་བཞག་འབད་བའི་བ ་དོན་དེ་
ཆེད་ ་བཀོད་པའི་ མ་གཞག་ཐོག་ལས་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་དེ་ ་ ིན་དགོ།
༢༤༧ འ ེལ་ཡོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་ནང་ མིང་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་མི་
ངོ་དེ་རང་མ་གཏོགས་ མི་ངོ་ག་ཡང་ བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ ེ་བ ོ་བཞག་འབད་མི་ཆོག།
༢༤༨ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་ཁྱབ་འོག་ བཙག་འ ་ངོ་ཚབ་ཅགི ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆགོ ་པའི་
དབང་ཆ་ ོད་དེ་ཡདོ ་པའི་བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ ་ ོ་ ་ བཙག་འ ་ངོ་ཚབ་དེ་གིས་
ལག་ལེན་འཐབ་ཆགོ །
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༢༤༩ བཙག་འ ་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་འབད་མི་དང་ ིར་བཤོལ་བཞག་པའི་ ་ ་ཆ་མཉམ་གྱི་འཁྐྲི་བ་
འདི་ ངོ་ཚབ་བ ོ་བཞག་འབད་མི་འདེམས་ངོ་དེ་དང་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་
དེ་ ་ཕོག་པའི་ཁར་ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་བཙག་འ ་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ ིག་ཡོད་པའི་ ་
བ་གང་ཞིག་གི་འ ལེ ་གནད་ལས་བ ེན་པའི་ ཞི་བ་དང་ཉེས་ ོན་གྱི་ཉེས་འཁྐྲི་ཡང་ ཁོང་ར་
་ཕོག།
བཙག་འ འི་ང་ོ ཚབ་ ་ཁྱད་ཚད་མདེ པ།
༢༥༠ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་ ཡང་ན་བཅའ་ཁྐྲམི ས་འདིའི་ཁྱབ་འགོ ་ གནས་ བས་ཅིག་གི་དོན་ ་ས་
གནས་ག ང་གི་འ ས་མི་ཅིག་འབད་བཙག་འ ་འབད་ནི་ ཡང་ན་ བཙག་འ ་ ་གི་ནང་
་ཚོགས་ ན་ ར་མི་གི་ཁྱད་ཚད་མེད་པའམ་ ཁྱད་ཚད་མེད་པར་བཟོ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ཅིག་
ཁྱད་ཚད་མེད་པའི་ ས་ བས་ ་ བཙག་འ ་ངོ་ཚབ་ ་བ ོ་བཞག་འབད་ནི་གི་ཁྱད་ཚད་
མེདཔ་འབད་བ ་ི དགོ།
བཙག་འ ་ང་ོ ཚབ་ཅགི ་དགོངས་ ་ ཡང་ན་ ཚེ་ལས་འདས་པ་ ཡང་ན་ བ ་ོ བཞག་ཆ་མདེ །
༢༥༡ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་གིས་ ཁོང་རའི་བཙག་འ ་ང་ོ
ཚབ་བ ོ་བཞག་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག།
༢༥༢ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་གིས་ བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ཀྱི་བ ོ་བཞག་ཆ་མེད་
བཏང་མི་དེ་ཁར་ མིང་ གས་བཀོད་དགོ་པའི་ཁར་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ ་ ོད་པའི་ཚེས་
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༢༥༣ གལ་ ིད་བཙག་འ ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མའམ་ ལ་ལས་ ཡང་ན་ བཙག་འ ་འབད་བའི་
བས་ ་ བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ཅིག་ཆ་མེད་ ཡང་ན་ དགོངས་ འམ་ཚེ་ལས་འདས་པའི་
བས་ འ ེལ་ཡོད་འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་དེ་གིས་མི་ང་ོ གཞན་ཅིག་ཁོང་
རའི་བཙག་འ ་ངོ་ཚབ་ ེ་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་ མ་གཞག་ཐོག་བ ོ་བཞག་འབད་ཆོག།
དེ་ཡང་ འ ེལ་ཡོད་འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་དེ་གིས་ བཙག་འ འི་ཟད་
གྲོན་གྱི་ ིས་ཁྐྲ་མ་ ོད་པའི་ཧེ་མར་ ང་པ་ཅིན་ཨིན།
ཚོགས་ ན་ང་ོ ཚབ་བ ་ོ བཞག།
༢༥༤ དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་
བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ ་གིས་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་རེ་རའེ ི་ནང་ ཚོགས་ ན་ངོ་ཚབ་གཅིག་
གམ་གཉིས་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་ མ་གཞག་ཐོག་ ་བ ་ོ བཞག་འབད་ཆགོ །
ཨིན་ ང་ ིད་དནོ ་ཚོགས་པ་གིས་ འདེམས་ཁོངས་ཅིག་ནང་ ཚོགས་ ན་ངོ་ཚབ་བ ་ོ
བཞག་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཚོགས་པ་དེ་གིས་ འདེམས་ཁོངས་དེ་ནང་གདམ་ངོ་བཏོན་ཡདོ ་
པའི་འདེམས་ངོ་ཁོ/མོ་ར་ ཡང་ན་ བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ མི་གཞན་ག་ཡང་ ཚོགས་
ན་ངོ་ཚབ་འབད་བ ོ་བཞག་འབད་མི་ཆོག།
༢༥༥ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་དེ་ནང་ ས་ནམ་ཨིན་ ང་ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ིད་དོན་ཚགོ ས་
པ་རེ་རེ་གི་ཚགོ ས་ ན་ངོ་ཚབ་རེ་རེ་མ་གཏོགས་ དོ ་མི་ཆགོ །
༢༥༦ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་གིས་ བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ཀྱི་བ ོ་བཞག་ཆ་མེད་
བཏང་མི་དེ་ཁར་ མིང་ གས་བཀོད་དགོཔ་དང་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ ་ ོད་པའི་ཚེས་
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༢༥༧ ཚོགས་ ན་མ ག་མ་བ ་བའི་ཧེ་མར་ ཚོགས་ ན་ངོ་ཚབ་ཅིག་ཆ་མེད་བཏང་བ་ ཡང་ན་
དགོངས་ ་དང་ ཚེ་ལས་འདས་ བས་ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་
ན་ ཁོང་རའི་བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ཅགི ་གིས་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ ཚོགས་ ན་ངོ་ཚབ་འབད་
ཆེད་ ་བཀོད་པའི་ མ་གཞག་ཐོག་བ ོ་བཞག་འབད་ཆགོ །
གྲངས་ སི ་ང་ོ ཚབ་བ ་ོ བཞག།
༢༥༨ དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ ཡང་ན་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་
ཁོང་རའི་བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ ་གིས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་
པའི་གྲངས་ཚད་ལས་མ་འགལ་བར་ གཅིག་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ ག་པའི་གྲངས་ ིས་ངོ་
ཚབ་དེ་ ཚོགས་ ན་གྲངས་ ིས་བ ོམས་སར་ ོད་ནི་དོན་ ་ བ ོ་བཞག་འབད་བའི་
བས་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་ མ་གཞག་ཐོག་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ ་ བ ་དོན་ ིན་ཐོག་
བ ོ་བཞག་འབད་ཆགོ །
ཨིན་ ང་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་གིས་ འདེམས་ཁོངས་ཅིག་ ་ གྲངས་ ིས་ངོ་ཚབ་བ ོ་
བཞག་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཚོགས་པ་དེ་གིས་ འདེམས་ཁོངས་དེ་ནང་གདམ་ངོ་བཏོན་ཡདོ ་
པའི་འདེམས་ངོ་ཁོ/མོ་ར ཡང་ན་ བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ མི་གཞན་ག་ཡང་ གྲངས་
ིས་ངོ་ཚབ་ ེ་བ ོ་བཞག་འབད་མི་ཆགོ །
༢༥༩ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་གིས་ གྲངས་ ིས་ངོ་ཚབ་ཀྱི་བ ་ོ བཞག་ཆ་མདེ ་
བཏང་མི་དེ་ཁར་ མིང་ གས་བཀོད་དགོ་པའི་ཁར་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ ་ ོད་པའི་ཚེས་
གྲངས་ལས་ ཆ་གནས་འབད་དགོ།
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༢༦༠ ཚོགས་ ན་གྲངས་ ིས་བ ོམ་ནི་འགོ་མ་བ གས་པའི་ཧེ་མར་ གྲངས་ སི ་ངོ་ཚབ་ཅིག་ཆ་
མེད་བཏང་བ་ ཡང་ན་ དགོངས་ འམ་ ཚེ་ལས་འདས་ བས་ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་
ིད་དོན་ཚགོ ས་པའམ་ ཁོང་རའི་བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ཅིག་གིས་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་གྲངས་
ིས་ངོ་ཚབ་འབད་ ཚོགས་ ན་གྲངས་ ིས་བ ོམ་ནི་འགོ་མ་བ གས་པའི་ཧེ་མ་ལས་ ཆེད་
་བཀོད་པའི་ མ་གཞག་ཐོག་ གྲངས་ ིས་ངོ་ཚབ་ ེ་བ ོ་བཞག་འབད་ཆགོ །
ཚོགས་ ན་ང་ོ ཚབ་ཀྱ་ི ་ །ོ
༢༦༡ ཚོགས་ ན་ང་ོ ཚབ་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ ཚོགས་ ན་ངོ་ཚབ་ ་ ོད་
ཡོད་མི་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་དབང་ཆ་དང་འཁྐྲིལ་ ཚོགས་ ན་དང་འ ེལ་བའི་ ་
ོ་ ་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག།
གྲངས་ སི ་ང་ོ ཚབ་ཀྱ་ི ་ །ོ
༢༦༢ གྲངས་ ིས་ང་ོ ཚབ་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ག་ི ནང་གསལ་ ར་ གྲངས་ ིས་ངོ་ཚབ་དེ་
་ ཚོགས་ ན་བ ར་ནི་ ་འ ེལ་ཡོད་དབང་ཆ་དང་འཁྐྲིལ་བའི་ ་ ོ་ ་འཐབ་ཆོག།
དོ་འགྲན་འབད་མ་ི འདེམས་ང་ོ ཡང་ན་ ཁོ/མོ་རའི་བཙག་འ ་ང་ོ ཚབ་ཀྱ་ི ་ །ོ
༢༦༣ དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ཁོ/མོ་རའི་བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ ཐོ་
བཀོད་གྲུབ་པའི་ དི ་དོན་ཚགོ ས་པའི་བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ཚོགས་ ན་ལེན་སའི་ཚོགས་
ན་ས་ཁོངས་ ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་འགོ་འ ེན་འཐབ་པའི་བཙག་འ ་རེ་རེའི་ནང་
ཚོགས་ ན་གྲངས་ ིས་བ ོམས་སའི་ས་གོ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་སར་ དོ ་ཆོག་པའི་ཐོབ་
དབང་ཡོད།
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༢༦༤ དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་
ཁོང་རའི་བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ ཚོགས་ ན་ང་ོ ཚབ་ ཡང་ན་ གྲངས་ ིས་ངོ་ཚབ་ ་
བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་ནང་གསལ་ ར་ ཚོགས་ ན་ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ གྲངས་ ིས་ངོ་ཚབ་ ་
དབང་ཆ་ ོད་ཡོད་པའི་ ་ ོ་ ་འཐབ་ནི་ ཡང་ན་ གྲངས་ ིས་ ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་ངོ་
ཚབ་ ་གི་ ་ ོ་ ་ ་གྲོགས་རམ་འབད་ཆོག།
ཚོགས་ ན་ ཡང་ན་ གྲངས་ སི ་ང་ོ ཚབ་གྲལ་གཏོགས་མ་ གསཔ།
༢༦༥ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་ནང་གསལ་ ར་ ངོ་ཚབ་འཛོམས་ཐོག་འབད་དགོ་པའི་ ་ཅིག་འབད་
བའི་ བས་ ཚོགས་ ན་ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ གྲངས་ ིས་ངོ་ཚབ་ག་འབད་ ང་ཅིག་གིས་
བཅའ་མར་གཏོགས་མ་ གས་ ང་ གལ་ ིད་ ་འདི་ ལ་མ ན་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན་པ་
ཅིན་ ཆ་འཇོག་མདེ པ་ ེ་བ ི་ནི་མདེ །
ངོ་ཚབ་ཀྱ་ི ཐོ་དབེ །
༢༦༦ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་རེ་རེ་གིས་ འདེམས་ངོ ཡང་ན་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚགོ ས་
པ་གིས་བ ོ་བཞག་འབད་བའི་བཙག་འ ་དང་ ཚོགས་ ན་ དེ་ལས་གྲངས་ ིས་ངོ་ཚབ་རེ་
རེ་གི་མིང་གསལ་དང་ཁ་ ང་ཡོད་མི་ ་ ས་མཚམས་ ་ཁ་གསོ་འབད་བའི་ངོ་ཚབ་ཀྱི་ཐོ་
དེབ་འཛིན་ ངོ ་འཐབ་དགོ།
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ལེ ་ ༡༤ པ།
བཙག་འ འི་བ ལ་བ གས།
བཙག་འ འི་བ ལ་བ གས་དང་ བ ལ་བ གས་ ས་ ན།
༢༦༧ འདེམས་ངོ་དང་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་རེ་རེ་གིས་ བཙག་འ འི་བཅའ་
ཁྐྲིམས་འདི་དང་ ཁྐྲིམས་ གས་ཅིག་གི་ཁྱབ་འགོ ་བཀག་ཆ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ མི་དམངས་
་བཙག་འ འི་བ ལ་བ གས་ཅིག་ ཁོང་གིས་འོས་འབབ་ཀྱི་ མ་གཞག་ཐོག་ རང་
དབང་འབད་འགོ་འ ེན་འཐབ་ཆགོ །
༢༦༨ བཙག་འ འི་བ ལ་བ གས་འདི་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ བཙག་འ ་འགོ་བ གས་
དགོ་པའི་ བཀའ་ཤོག་གནང་བའི་ཚསེ ་གྲངས་ལས་ ཡང་ན་ ས་གནས་ག ང་གི་བཙག་
འ འི་ཐད་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁྱབ་བ གས་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་ ར་
བ ལ་བ གས་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་བ གས་ཆོགཔ་དང་ ཚོགས་ ན་བ ར་ནི་གི་ ས་ཚདོ ་
གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཡོད་པའི་ ས་ ན་ ་ཚོད་བཞི་ ་ཞེ་བ ད་ཀྱི་ ་གོང་ ་མ ག་བ ་
དགོ།
༢༦༩ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་ཡོད་པའི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ ་གིས་ རང་སའོ ི་ཚོགས་པ་གི་ ས་ ོབས་ཀྱི་
བ ་མཚན་ ་ ཚོགས་པའི་འགོ་འཛིན་དང་འ ས་མི་ འདས་པའི་གྲུབ་འ ས་ ་དང་ ད་
ལས་ཕར་ ིད་དོན་ལས་རིམ་ ་གི་གཞིར་བཞག་ཐོག་ལས་ གལ་ ིད་བཙག་འ ་གྲུབ་པ་
ཅིན་ ག་དེ་འབད་རང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ན་གི་ཁས་ ངས་གསལ་བ གས་ ་ བཙག་
འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱསི ་ བཙག་འ འི་ཁྱབ་བ གས་གནང་བའི་ ལ་ ་འབད་ཆོག།
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འ ལ་རགི ་བ ་བ ད་ ས་ ན་ ་ ཐོབ་ ལ་འ ་མཉམ་གྱི་ད ་བགོ།
༢༧༠ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ དི ་དོན་ཚོགས་པ་ཆ་མཉམ་ ་ ་ཐག་
ང་མཐོང་གི་བ ་བ ད་དང་ གཞན་ཡང་འ ལ་རིག་གི་བ ་བ ད་ ་གི་ཐོག་ལས་འགྲེམ་
ོན་ ཡང་ན་ བཙག་འ འི་མཁོ་ཆས་ ་ཁྱབ་ ེལ་ ཡང་ན་ བ ལ་བ གས་ བས་
བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་མི་དམངས་གསལ་བཤད་དནོ ་ ་ ས་ ན་ད ་བགོ་ད ེ་ཐོག་
འ ་མཉམ་བཟོ་ ེ་ ིན་དགོ།
ཨིན་ ང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་དོན་ལས་ འགོ་ཐགོ ་བཙག་འ འི་ བས་ ཐོབ་ ལ་
འ ་མཉམ་གྱི་ ས་ ན་ད ་བགོའི་ཐད འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ི་ཚགོ ས་ཀྱི་འདེམས་
ཁོངས་ཆ་མཉམ་ནང་ དི ་དོན་ཚོགས་པ་བཙག་འ ་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་ཤོག་གནང་
བའི་ ལ་ལས་ ིན་ནི་ཨིན།
༢༧༡ བཙག་འ འི་དོན་ལས་ ཐོབ་ ལ་འ ་མཉམ་གྱི་ ས་ ན་ད ་བགོ་འདི་ དོ་འགྲན་འབད་
ནི་ཨིན་མི་འདེམས་ངོ་ ་གི་ ཐོ་བཀོད་ཀྱི་གསལ་བ གས་འབད་བའི་ ལ་ལས་ ིན་ནི་དང་
བཙག་འ ་འགོ་མ་བ གས་པའི་ ས་ ན་ ་ཚོད་བཞི་ ་ཞེ་བ ད་ཀྱི་ ་གོང་ ན་ ་ཆ་
འཇོག་ཡོད།
༢༧༢ ཐོབ་ ལ་འ ་མཉམ་གྱི་ ས་ ན་ད ་བགོ་འདི་གིས་ འ ེལ་ཡོད་ ིད་དནོ ་ཚོགས་པ་དང་
འདེམས་ངོ་ཆ་མཉམ་ ་ཁྱབ་ཨིན།
༢༧༣ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ་དོན་འདི་གི་དོན་ ་ ་ཐག་བ ་བ ད་ལག་ལེན་འཐབ་མི་
དང་ འ ལ་རིག་བ ་བ ད་དང་ གཞན་ཡང་བ ་བ ད་འཛིན་ ོང་གི་ ་འགན་ཡོད་མི་
་ ་ཁྱབ་པའི་ ཀུན་ ོད་ མ་གཞག་ཅིག་ བཟོ་དགོཔ་ཨིན།
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༢༧༤ ་ཐག་ ང་མཐོང་ཚོང་འ ེལ་འཐབ་མི་ཅིག་གིས་ ཡང་ན་ དེ་དང་འ ེལ་བའི་འ ལ་རིག་
བ ་བ ད་འཛིན་ ོང་གི་ ་འགན་ཡདོ ་མི་ ་གིས་ དོན་ཚན་༢༧༣ ར་ ཀུན་
ོད་ མ་གཞག་དེ་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ཉེས་ འི་གནོད་འགེལ་འབད་བ ི་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་
ལག་ཁྱེར་ཆ་མདེ ་ཀྱ་ི ཉེས་ཆད་ཡང་འཁྐྲིཝ་ཨིན།
༢༧༥ ང་བ གས་འབད་མི་དང་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ དེ་ལས་འདེམས་ངོ་ ་ ་ འ ལ་རིག་
བ ་བ ད་ཐོག་ ང་བ གས་ཀྱི་དནོ ་ལས་ ས་ ན་འ ་མཉམ་ད ་བགོའི་ཐད་ བཙག་
འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ད་ེ མཐའ་ད ད་དང་མ ག་འཁྱོང་ཨིན།
འ ག་ ལ་ཁབ་ཀྱ་ི ་ི ལས་ ང་བ གས།
༢༧༦ ིད་དོན་ཚགོ ས་པའམ་ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ཁོང་གི་ བ་ ོར་འབད་མི་ ་གིས་ བཙག་
འ འི་གསལ་བ གས་ཀྱི་དོན་ ་ འ ག་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ ི་ཁ་ལས་ ང་བ གས་ཀྱི་དོན་ ་
མ་ད ལ་གྲོགས་རམ་འབད་བ་ཅིན་ ཉེས་ འི་གནོད་འགེལ་འབད་བ ི་ནི་ཨིན།
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ལེ ་ ༡༥ པ།
མི་དམངས་བ ལ་བ གས་ཟད་གྲནོ །
ག ང་གསི ་གནང་ནའི ་ི བཙག་འ འི་ཟད་གྲནོ །
༢༧༧ ི་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འ འི་དོན་ལས་ འདེམས་ངོ་དང་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ དི ་དོན་ཚགོ ས་པ་
་ ་ མ་ད ལ་ ིན་ནི་དོན་ལས་ མི་དམངས་བཙག་འ འི་མ་ད ལ་གཅིག་ ི་ཚོགས་
ཀྱིས་ ཁྐྲིམས་ཐོག་གཞི་བ གས་འབད་མི་འདི་ནང་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ལས་ འོས་
འབབ་རན་པའི་ཆ་འཇོག་དང་འཁྐྲིལ་བའི་མ་ད ལ་གྱི་བ ོམས་དེ་
ི་ཚོགས་ཀྱིས་ལོ་
བ ར་བཞིན་ ་ དོ ་དགོ།
༢༧༨ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ མི་དམངས་བཙག་འ འི་མ་ད ལ་འདི་ནང་ལས་ ཐོ་བཀོད་
གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ ་ ་ ོགས་རིས་མེད་པའི་ མ་གཞག་ཐོག་
ི་ཚོགས་ཀྱིས་བ མས་པའི་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏ་ེ ིན་དགོ།
དི ་དནོ ་ཚགོ ས་པ་ ་གསི ་ ཞལ་འདེབས་ལནེ ་ན་ི ཐབོ ་ལམ།
༢༧༩ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ ་གིས་ ཁྐྲིམས་ གས་གཞན་ ་གི་དགོངས་དོན་ལས་མ་འགལ་བར་
ིད་དོན་ཚགོ ས་པའི་ནང་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་འ ས་མི་ ་ལས་ རང་སོའི་ཁས་ ངས་ ར་
་ ལ་ཡོད་པའི་ཞལ་འདེབས་ ངམ་ཅིག བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ འོས་འཚམས་
བཟོ་ ེ་ཡོད་མི་དེ་ལས་ མ་འགལ་བར་ལེན་ཆོག།
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ཞལ་འདེབས།
༢༨༠ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་བཙག་འ ་ ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་
ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ ་ ་ ཚོགས་པའི་འ ས་མི་ ་གིས་ ཞལ་འདེབས་ ནི ་ཆོག་པའི་མཐོ་
ཚད་དེ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོ་ནི་དང་།
དེ་ཡང་ ཞལ་འདེབས་དེ་ ་རང་སའོ ི་ཁས་ ངས་ཐོག་ ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེའི་འོག་ ིད་
དང་གཞན་མ ན་འགྱུར་གྱི་གྲོགས་རམ་ལེན་ནི་མེད་པའི་ཁར་ ཞལ་འདེབས་དེ་ཡང་
ད ལ་འཛིན་ཐོག་ལས་ ིན་ཚར་བའི་ ལ་ ་ ན་ཚོགས་ ་གསལ་བ གས་འབད་དགོ།
༢༨༡ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པའི་དོན་ ་ འ ལེ ་ཡོད་ཚོགས་པ་གསི ་ དེ་གི་དོན་ ་
ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་ ོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ མི་གཞན་ཅིག་གིས་ ཚོགས་པའི་
འ ས་མི་ཅིག་ལས་ ཡང་ན་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཚོགས་པའི་ཧོངས་ལས་ ཞལ་འདེབས་
ལེན་མི་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ཞལ་འདེབས་ཀྱི་རི ིགས་ ་ སི ་ཁྐྲ་བཞག་དགོཔ་དང་ བཅའ་
ཁྐྲིམས་འདི་ག་ི དགོངས་དོན་གཞན་ ་དང་ཡང་འཁྐྲིལ་དགོ།
༢༨༢ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་༢༨༠ ཡང་ན་༢༨༡ ལས་འགལ་བ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་ད ེ་རིམ་བཞི་
པའི་ཉེས་ཆེན་གྱི་གནོད་འགེལ་འབད་བ ི་དགོཔ་མ་ཚད་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་དེ་ དོན་ཚན་
༡༤༦ ར་ དང་ལེན་གྱི་ཉེས་པ་ཡང་འཁྐྲི་ནི་ཨིན།
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བཙག་འ འི་ཟད་གྲནོ ་མཐོ་ཚད།
༢༨༣ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ི་ཚོགས་དང་ས་གནས་ག ང་གི་བཙག་འ ་ནང་བཅའ་མར་
གཏོགས་མི་ དི ་དོན་ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ ་གིས་གཏང་ཆོག་པའི་ ཡང་ན་ དབང་
ཆ་ ོད་པའི་ཟད་གྲནོ ་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ལས་ ཐོབ་པའི་མ་ད ལ་དང་བཅས་
ས་དང་ ས་ཚོད་ ་མཐོ་ཚད་བཟོ་དགོ།
༢༨༤ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ བཙག་འ འི་ཁྱབ་བ གས་འབད་བའི་ཉམི ་ལས་ བཙག་
འ འི་གྲུབ་འ ས་གསལ་བ གས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་ ན་ འདེམས་ངོ་དང་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་
པའི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་རེ་རེ་གིས་ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ ཞལ་འདེབས་ཐོབ་པ་དང་
ཉིན་བ ར་བཞིན་གྱི་ཟད་གྲོན་བཏང་བ་ ཡང་ན་ དབང་ཆ་ དོ ་པའི་ སི ་ཐོ་ ་ ཆེད་ ་
བཀོད་པའི་འ ི་ཤོག་ཐོག་ ན་ ངོ ་འཐབ་ ེ་བཞག་དགོ།
༢༨༥ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ཁོ/མོ་གི་བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འ ེལ་ཡོད་ཚགོ ས་པ་
ཡང་ན་ དེའི་བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ཀྱསི ་ དེ་གི་དོན་ལས་ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་ ོད་ཡོད་པའི་
མི་ངོ་ཅིག་གིས་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ག་གིས་ཡང་བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ཟད་གྲོན་གཏང་
ནི་ ཡང་ན་ དབང་ཆ་ ིན་ནི་ དེ་ལས་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་
འདེམས་ངའོ ི་ཧོངས་ལས་ཟད་གྲོན་གཏང་མི་ཆོག།
༢༨༦ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་༢༨༤ ཡང་ན་༢༨༥ པའི་ནང་དོན་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ མི་ངོ་
དེ་ ད ེ་རིམ་བཞི་པའི་ཉེས་ཆེན་གྱི་གནོད་འགེལ་འབད་བ ི་དགོཔ་མ་ཚད་ ིད་དོན་
ཚོགས་པ་ཨིན་པ་ཅནི ་དོན་ཚན་༡༤༦ ར་ དང་ལེན་གྱི་ཉེས་པ་ཡང་འཁྐྲི་ནི་ཨིན།
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བཙག་འ འི་ཟད་གྲནོ ་གྱི་ སི ་ཁྐྲ་ ལ་བའི་ ས་ ན་མཚམས་ཚད།
༢༨༧ འདེམས་ངོ་དང་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་རེ་རེ་གིས་ བཙག་འ འི་གྲུབ་
འ ས་གསལ་བ གས་འབད་བའི་ ཉིན་གྲངས་ མ་ ་གི་ནང་འཁོད་ བཙག་འ ་དང་
འ ེལ་བའི་ ིས་ཁྐྲ་ ་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་ཤོག་ནང་ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ཚོགས་པ་
གིས་ཐོབ་པའི་ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ ཞལ་འདེབས་དང་ ཁོ/མོ་གསི ་ ཡང་ན་ དེ་
གིས་བཏང་ཡདོ ་པ་ ཡང་ན་ དབང་ཆ་ ིན་ཡོད་པའི་ ཟད་གྲོན་གྱི་ ིས་ཐོ་དེ་ ཁ་གསལ་
བཀོད་དེ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ ལ་དགོ།
༢༨༨ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་༢༨༧ ལས་འགལ་བ་ཅིན་
འདེམས་ངོ་དེ་དོན་ཚན་༡༨༠ དང་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་དེ་དོན་ཚན་༡༤༦ ར་ དང་ལེན་
གྱི་ཉེས་པ་འཁྐྲི་ནི་ཨནི །
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ལེ ་ ༡༦ པ།
བཙག་འ འི་ཀུན་ དོ ་ མ་གཞག།
བཙག་འ འི་ཀུན་ དོ ་ མ་གཞག།
༢༨༩ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་དང་ འདེམས་ང་ོ ་གིས་ ཁྐྲིམས་ གས་དང་བ ན་པའི་ བཙག་
འ འི་བ ལ་བ གས་ལས་རིམ་ ་ ཞི་བདེ་དང་རང་མོས་ མ་དག་ཐགོ ་ བཙག་འ འི་
ལམ་ གས་ ་ ་གཏན་བཟོ་ཐབས་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་བཀོད་པའི་ གཤམ་
འཁོད་བཙག་འ འི་ཀུན་ ོད་ མ་གཞག་དང་འཁྐྲིལ་དགོ།
དི ་དནོ ་ཚགོ ས་པ་དང་འདེམས་ང་ོ ་ག་ི བཙག་འ འི་ཀུན་ དོ ་ མ་གཞག།
༢༩༠ བཙག་འ འི་ལས་རིམ་ ་གི་ནང་ ཁྱད་ཡོན་ཚང་བའི་མི་ངོ་ ་ ་ འ ་མཉམ་གྱི་གོ་ བས་
ིན་ནི་དང་ འ ག་གི་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ ་
གིས་ མི་སེར་ ་ག་ི ཐོབ་དབང་དང་དལ་དབང་ ་ ས་ ན་ ་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ།
༢༩༡ འདེམས་ངོ་དང་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ ་གིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ག་ི ཁྱབ་འོག་ གནང་བ་
ོད་ཡོད་པའི་མ་ི ངོ་ ་གིས་མ་གཏོགས་ གཞན་ག་གསི ་ཡང་ བཙག་འ འི་བ ལ་
བ གས་འགོ་འ ནེ ་འཐབ་མི་ཆགོ །
༢༩༢ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ིད་དོན་ཚོགས་པའི་འ ས་མི་ ་བ ིས་ཏེ་ མི་ངོ་ག་གིས་ཡང་
བཙག་འ འི་བ ལ་བ གས་ བས་ མི་དམངས་འཛོམས་སར་ རང་སོའི་བཀབ་ནེ་
བཀབ་མི་ཆོག།
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༢༩༣ དི ་དོན་ཚགོ ས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ ་གིས།
ཀ༽ གཅིག་ ིལ་ ང་བདེན་ གཞན་ཕན་ཅན་ ལ་གཅེས་དང་ཤ་ཞེན་ ་ གནས་
ཚད་མཐོ་ཤོས་བཟོ་ནི་ ་དོན་གཉེར་བ ེད་དགོཔ་དང་།
ཁ༽ མི་ ེ་དང་ མི་ངོ་ ཕོ་མོའི་ད ེ་བ་ ཆོས་ གས་དང་ གཞན་ཡང་འ ལེ ་ཡོད་ཀྱི་
གནད་དོན་ ་ ་ ེ་རིམ་གྱི་ད ེ་བ་བཟོ་ ེ་ ཉེ་རིང་ ེ་ན་ི དང་ དམིགས་བསལ་
མ ན་འགྱུར་གྱི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ་ལས་འཛེམ་དགོ།
ག༽ ང་ ོགས་ ཡང་ན་ ཆོས་ གས་ ཡང་ན་ ཁ་ ད་མ་འ ཝ་ཡོད་པའི་མི་ ེ་ ་
གི་བར་ན་ འཁོན་སེམས་ མ་མ ནཔ་ སེམས་འ བ་ ་གི་ ་ ེན་འ ང་ནི་གི་
་བ་ ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་མི་འོང་།
ང༽ རང་སོའི་ བ་ ོར་འབད་མི་ ་ཁྐྲིམས་འགལ་དང་ངན་ ད་ཀྱི་ ་བ་ ་ནང་གྲལ་
གཏོགས་མེདཔ་ངེས་བདེན་བཟོ་དགོ།
༢༩༤ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་དང་འདེམས་ང་ོ དེ་ལས་དེ་ འི་ངོ་ཚབ་ ་གིས་ གྲོས་ཚོགས་དང་ ས་
ཚོད་ནམ་རང་འབད་ ང་ གཞན་ ོགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་ ང་ བ ་ ོན་ག་
ཅི་གིས་ཐོག་ལས་ཡང་ དམའ་ཕབ་ བ་ནི་དང་ ོན་བཏགས་ནི་ ་ལས་འཛེམ་དགོཔ་དང་
གཞན་ ོགས་ཀྱི་ཚགོ ས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ གཞན་ཡང་མི་ངོ་དང་ ེ་ཚན་ ་ ་ ཞེ་ ང་དང་
འཇིགས་ ང་ གནོད་པའི་ ེན་ ་འགྱུར་བའི་ ཚིག་ བ་ བ་ན་ི དང་འ ་ག གས་དང་
པར་རིགས་ ོན་ཏེ་ ཕར་ལོགས་མའི་སེམས་ ་ཕོག་པའི་ མ་འགྱུར་ ོན་ནི་ ་འབད་མི་
ཆོག།
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༢༩༥ དི ་དོན་ཚགོ ས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ ་གིས་ རང་སའོ ི་ བ་ ོར་འབད་མི་ ་ ་ མི་
དམངས་དང་ ེར་ ེ་གི་རང་དབང་ཨནི ་མི་ ་ཆས་ ་ ཡང་ན་ དར་འ ར་ནི་ ག གས་
པར་ ོན་ནི་ རས་ ང་ད ང་ནི་ བཙག་འ འི་པར་རགི ས་འ ར་ནི་ གསལ་བ གས་
འ ར་ནི་ ་ ཇོ་བདག་ལས་ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག།
༢༩༦ བཙག་འ འི་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འ ནེ ་འཐབ་མི་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ ་
གིས་ ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་ན་ི ཨིན་པའི་གྲོས་འཆར་བཀོད་སའི་ ས་ཁོངས་དེ་ནང་ འགྲོ་
འགྲུལ་གྱི་བཀག་ མོ ་བཀའ་ ་རེ་ཡདོ ་མེད་ ་གངོ ་ལས་གཏན་འཁེལ་འབད་དགོཔ་དང་
གལ་ ིད་ས་ཁོངས་དེ་ནང་ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་མ་ཆོགཔ་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མ་ཆགོ ་
པའི་བཀག་ཆ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ ་དམ་དམ་ ེ་གནས་དགོ།
༢༩༧ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འ ེན་འཐབ་མི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ ་གིས་ ་གོང་
ལས་རང་འོས་འཚམས་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ ་ ་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་དོན་ལས་ ས་
གནས་དང་ ས་ཚདོ ་ རང་སའོ ི་བ ལ་བ གས་ལས་འཆར་ ་གི་ ོར་ལས་ ན་ ་
འབད་དེ་ གནང་བ་ལེན་དགོཔ་མ་ཚད་ རང་སའོ ི་འ ས་མི་དང་ བ་ རོ ་འབད་མི་ ་ ་
ིད་དོན་དང་འ ེལ་བའི་ཞལ་འཛོམས་ གཞན་ ིད་དནོ ་དང་འ ེལ་བའི་ ་ ོའི་རིགས་
ནང་ ་ ོན་བཀལ་ནི་ ་ ལག་ལནེ ་འཐབ་བ བ་པའི་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ཅ་ཆས་ ་འབག་
འོང་མ་ཆོག་པའི་ བཀོད་ཁྱབ་ ིན་དགོཔ་མ་ཚད་ འགྲུལ་བ ོད་ཀྱི་ལམ་བཀག་འབད་ནི་
ཡང་ན་ བར་བགེགས་བ བ་ནི་དང་ མི་དམངས་ ་ ་ བས་མ་བདེ་བའི་ ་ ེན་གྱི་
རིགས་ ་ ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ངེས་བདེན་བཟོ་ གས་པའི་གོ་རིམ་ ིག་དགོ།
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༢༩༨ དི ་དོན་ཚགོ ས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ དེ་ལས་ཁོང་གི་གནང་བ་ཐོག་ མི་ངོ་ག་འབད་
ང་ཅིག་གིས་ གཞན་ ོགས་ཀྱི་ དི ་དོན་ཚགོ ས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ ་གི་ཞལ་
འཛོམས་ ་ ་ བཀག་ནི་དང་དཀྲོགས་ནི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་
གཞན་གྱི་ ེ་ཚན་ནང་ ་ བ ལ་བ གས་ལས་རིམ་ ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ་ ་
བཀག་ནི་མི་འོང་།
༢༩༩ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ ཡང་ན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ཡང་ན་ ག ང་གི་ཡིག་
ཚང་འཆང་མི་འགོ་དཔོན་ ་གིས་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་ ་ ད་བ ལ་ཐོག་ ིད་དོན་
ཚོགས་པ་ཅིག་གི་ཧངོ ས་ལས་ ཡང་ན་ དེའི་ བ་འགལ་ ་ ཁོང་རའི་གོ་གནས་ཀྱི་དབང་
ཚད་ ོད་ནི་མ་ི འོང་།
༣༠༠ ོན་པོ་བ ིས་ཏེ་ ི་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་ ཡང་ན་ ས་གནས་ག ང་གི་འ ས་མི་ ་གིས་
ག ང་དོན་དང་འ ལེ ་བའི་འགྲོ་འགྲུལ་དང་ བཙག་འ འི་གྲལ་གཏོགས་དང་འ ེལ་བའི་
་གཉིསཔོ་དེ་ ང་འ ེལ་ཐོག་ ་འབད་མ་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ག ང་གི་མ ན་ ེན་དང་མི་
ོབས་ ཡང་ན་ ག ང་གི་འགྲུལ་འཁོར་ ་ བཙག་འ འི་གྲལ་གཏོགས་དང་འ ེལ་བའི་
བཅའ་ ིག་ བས་ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ ་གི་རང་དོན་འགྲུབ་ཐབས་ ་ ཉེར་
ོད་འཐབ་མི་ཆོག།
༣༠༡ ི་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་འམ་ ས་གནས་ག ང་གི་འ ས་མ་ི ཡང་ན་ ིད་དནོ ་ཚོགས་པའི་
འ ས་མི་དང་འདེམས་ངོ་ ་གིས་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་འམ་ འདེམས་ངོ་འབད་ ཡང་ན་
བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ལས་ འ ལ་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཐོབ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ ཚོགས་
ན་ས་ཁོངས་དང་ ཚོགས་ ན་གྲངས་ ིས་བ ོམས་ས་ ་ནང་འ ལ་མི་ཆགོ །
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༣༠༢ དི ་དོན་ཚགོ ས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ཁོང་གི་ངོ་ཚབ་ ་གིས་ ཚོགས་ ན་གྱི་
ཉིམ་དེ་ཁར།
ཀ༽ ཚོགས་ ན་ད་ེ ཞི་བདེ་དང་རིམ་ ིག་ཐོག་ལས་བ གས་ གས་པའི་ཐབས་ ་ ་
འགན་ ན་པའི་བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་ ་ ་ མཉམ་འ ེལ་འབད་དགོཔ་དང་།
ཁ༽ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་ ཚོགས་ ན་བ ར་ནི་གི་ཐོབ་དབང་དང་ བར་དཀྲོགས་
ཀྱིས་ ར་ ེལ་ ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཚོགས་ ན་གྱི་དལ་དབང་ ལི ་ ་ཐོབ་
ཐབས་ ་ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་ ་ ་ མཉམ་འ ལེ ་འབད་དགོ།
ག༽ ཚོགས་ ན་གྱི་ཉིམ་ ་ དབང་འཛིན་པ་ ་གིས་འགྲུལ་འཁོར་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་བཀག་
ོམ་འབད་ཡདོ ་མི་ ་ མཉམ་འ ེལ་ཐོག་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ཆོག་པའི་གནང་བ་
ལེན་ཏེ་ འགྲུལ་འཁོར་ ་ ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་འ ར་དགོ།
ང༽ ཚོགས་པ་རང་སའོ ི་དབང་ཆ་ ོད་ཡོད་པའི་ལས་ ེདཔ་ ་ ་ འོས་འབབ་ ན་པའི་
ངོ་ གས་ ཡང་ན་ ངོ་ དོ ་འ ་པར་ ་ ིན་དགོ།
ཅ༽ བ་ ོར་གྱི་མ ན་འགྱུར་དོན་ ་ འ ར་ཡིག་དང་ ངོ་ གས་བཀྲམ་ནི་ དར་
འ ར་ནི་ ་དང་ གཞན་ཡང་ ད་བ ལ་དང་འ ེལ་བའི་རིགས་ ་གསལ་
བ གས་འབད་མི་ཆོག།
ཆ༽ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་དེ་ནང་ རང་སོའི་ཚོགས་ ན་ངོ་ཚབ་ ་ ་མ་གཏོགས་
གཞན་ ་བཟའ་འ ང་གི་རིགས་ག་ནི་ཡང་ ིན་མི་ཆོག།
ཇ༽ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་ལས་ ཚོགས་ ན་ ང་མི་ཆགོ །
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ཉ༽ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་ ་ འདེམས་ངོ་ཅིག་ ་ཚོགས་ ན་བ གས་ན་ི མེད་པའི་
ད་བ ལ་ ་འབད་མི་ཆོག།
ཏ༽ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ཅིག་ བཙག་འ འི་ནང་ཚོགས་ ན་མ་བ གས་ཟེར་བའི་ ད་
བ ལ་འབད་མི་ཆགོ །
ཐ༽ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ ་ ཚོགས་ ན་བ གས་པར་འོང་
མི་བ ག་ནི་དང་ ལམ་བཀག་ ་བ བ་མི་ཆོག།
༣༠༣ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་དང་ ཁོང་རའི་འདེམས་ངོ་ ་གིས་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་དང་ ཚོགས་
ན་གྱི་གྲངས་ ིས་བ ོམས་ས་ ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་རང་སའོ ི་ངོ་ཚབ་ ་ ་
ཁོང་རའི་ ་འགན་ ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་ཁྱབ་འགོ ་བ མས་པའི་ བཅའ་ཡིག་དང་
ིགས་གཞི་ ་དང་འཁྐྲིལ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ ིན་དགོ།
༣༠༤ ིད་དོན་ཚགོ ས་པའི་འདེམས་ངོ་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ འ ས་མི་ཅིག་གིས་ ཚོགས་ ན་ས་
ཁོངས་དང་ཚགོ ས་ ན་གྲངས་ ིས་བ ོམས་ས་ནང་ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་ ་ ་ བ་
འགལ་གྱི་ ་འབད་མི་ཆོག།
༣༠༥ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ ་གིས་ ཚོགས་ ན་གྱི་ཉིམ་ ་ མི་དམངས་ཀྱི་
ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་ནི་དང་ ཚོགས་ ན་འགོ་བ གས་ནི་གི་ཚེས་གྲངས་གཏན་འཁེལ་
གྲུབ་པའི་ཉིམ་ལས་ ས་ ན་ ་ཚདོ ་ཞི་བ ་ཞེ་བ ད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ བ ལ་བ གས་ ་
འགོ་འ ེན་འཐབ་མི་ཆོག།
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༣༠༦ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་གྲངས་ ིས་བ ོམས་ས་ ་ བཙག་འ འི་རིམ་
པ་དང་ ་བའི་གནད་ ོད་ལས་བ ེན་པའི་ཉོགས་བཤད་རེ་བཀོད་དགོཔ་འ ང་པ་ཅིན་
གནད་དོན་འདི་འོས་འབབ་དང་བ ན་ཏེ་བསལ་ཐབས་ ་ བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་བ ད་དེ་
ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་ནམ་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ ཡང་ན་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ཐད་
ཀར་ ་ ན་ ་ ལ་དགོ།
བཙག་འ འི་ཀུན་ དོ ་ མ་གཞག་ ལག་ལནེ ་འགོ་བ གས་ཚསེ ་གྲངས།
༣༠༧ དོན་ཚན་༢༩༠ ལས་༣༠༦ ན་བཀོད་པའི་བཙག་འ འི་ཀུན་ ོད་ མ་གཞག་འདི་
ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འམ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་ ཡང་ན་ ས་གནས་ག ང་ ོང་ ་དང་
འ ེལ་བའི་བཙག་འ འི་རགི ས་དང་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ དོན་ཚན་༡༨༨ དང་
༡༩༣ ཡང་ན་༡༩༦ ར་ བཙག་འ འི་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ཁྱབ་བ གས་ཉམི ་ལས་ བཙག་
འ ་ཆ་ཚང་འབད་མ ག་མ་བ ་ ན་ ཁྱབ་དབང་འ ོ་མ ད་གནས་འངོ ་།
ཀུན་ དོ ་ མ་གཞག་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་ཁྐྲམི ས།
༣༠༨ གལ་ ིད་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དནོ ་ཚོགས་པའམ་ འདེམས་ང་ོ ཡང་ན་ ཁོང་རའི་ང་ོ
ཚབ་ ་གིས་ བཙག་འ འི་ཀུན་ དོ ་ མ་གཞག་དང་མ་མ ན་པ་ ཡང་ན་ དམངས་
གཙོའ་ི རིང་ གས་ཀྱི་ག ག་ ེ་ ་གནོད་ཉེན་ ན་གྱི་ བ་འགལ་འ ོ་མ ད་དེ་རང་འབད་
བ་ཅིན་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱསི ་ དོན་ཚན་༡༤༧ པའི་དང་ལེན་འབད་ནི་དང་
འདེམས་ངའོ ི་ནང་ལས་ཆ་མེད་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་འ ེལ་བའི་ཉེས་
ཁྐྲིམས་དང་ གཞན་ཁྐྲིམས་འགལ་གྱི་ཉེས་པ་ ་ཡང་བཀལ་ནི་ཨིན།
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བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་གྱ་ི ཀུན་ དོ ་ མ་གཞག།
༣༠༩ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་ ་གིས་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྐྲིམས་ གས་དང་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ག་ི ཆ་
ེན་ཡང་ན་ འདི་འོག་བ མས་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་བཀའ་ ་ ་ ་གནས་དགོཔ་དང་
ཆགས་ ང་ གོ ས་རིས་ ་མེད་པར་ འ ་མཉམ་གྱི་ མ་གཞག་ཐོག་ ལག་ལེན་ཆ་ཚང་
འཐབ་ གསཔ་ངསེ ་བདེན་བཟོ་དགོ།
༣༡༠ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཉེ་ཚན་དང་འ ེལ་བའི་དགའ་མ ན་ལས་བ ེན་ ་འགན་
་ བ་འགལ་འགྱུར་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ཅིན་ ་གོང་ལས་ ིར་བཤད་འབད་དགོ།
༣༡༡ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཁོ/མོ་རའི་ ་
འགན་ ་ ངེས་བདེན་ ཡང་ན་ མཐོང་ ང་གི་ བ་འགལ་ཨིན་པའི་གཞི་ ་འགྱུར་བའི་
ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ཅིན་ གཞན་ ེར་ ེ་ག་ི ལས་དོན་ ་ ིས་ཏ་ེ གནང་བ་མེད་པའི་ལས་རིམ་གྱི་
རིགས་ག་ཅི་ནང་ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆགོ །
༣༡༢ བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ག་ི ནང་འཁོད་ ད་པའི་ འ ེལ་ཡོད་ཡིག་
ཆ་དང་བ ་དོན་ དོན་ ིན་ཅན་དང་ ་མཚན་ ནམ་ ེ་ཐོབ་ གས་པའི་གྲ་ ིག་འབད་
དགོ།
༣༡༣ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཚོགས་པ་དང་ འདེམས་ངོ་ དེ་ལས་ཚགོ ས་ ན་ ར་མི་
དང་ འ ས་མི་གཞན་ ་ ་ ཚོགས་ ན་བ གས་པའི་གོ་རིམ་ནང་ ཉེ་རངི ་དང་ ོགས་
ང་མེད་པའི་ མ་གཞག་གི་བ ི་མཐོང་བ ེད་དགོ།
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༣༡༤ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ས་ ན་ ་ ོན་མེད་ཀྱི་ ོད་པ་དང་ ཡང་དག་བསམ་ ོད་
ཀྱི་ མ་གཞག་ ོ་ལས་ ཁོ/མོ་རའི་ཐག་བཅད་དབང་ཚད་དེ་གནས་ཚད་མཐོ་ཤོས་བ ང་ ེ་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
༣༡༥ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ིད་དོན་ཚོགས་པའམ་ ལས་ ེ་ ཡང་ན་ བཙག་འ འི་
རིམ་པ་ནང་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ ་ལས་ ཁྱོསམ་ཀྱི་རགི ས་ག་ནི་ཡང་ལེན་མི་ཆོག།
༣༡༦ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ལ་མིན་ ད་བ ལ་ ་ཆ་གནས་མི་འབད་ནི་དང་ ཁོ/མོ་
རའི་ ་དང་འ ེལ་བའི་བཀོད་ ་ ་ ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་བཀོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་
མིན་ ཁས་ལེན་འབད་ནི་ ་འཛེམ་དགོ།
༣༡༧ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བཙག་འ འི་ནང་ ིད་དོན་དང་འ ེལ་བའི་གནད་དོན་
འ ང་ནའི ི་རགི ས་ ་གི་ ོར་ལས་ བསམ་འཆར་ ་གསལ་ ོན་འབད་མི་ཆགོ །
༣༡༨ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ོགས་བ ང་གི་
དབང་ ་ཐལ་བའི་གནད་དོན་ རོ ་ བ ད་འ ེལ་འཐབ་མ་ཆོགཔ་དང་ ཚོགས་པའི་ ེ་ཚན་
གྱི་གྱོན་ཆས་བཏགས་ནི་དང་ འབག་ནི་ ཡང་ན་ གོ ས་བ ང་གི་ཚགོ ས་པའི་ངོ་ གས་
ཡང་ན་ ཁ་མདོག་ ་གསལ་ ོན་འབད་མི་ཆོག།
༣༡༩ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བཙག་འ འི་གོ་རིམ་དང་ རི ་བཏང་འགོ་འ ེན་དང་
འ ེལ་བའི་གྲོས་ཆདོ ་ ་གི་ ོར་ འོས་འཚམས་ ན་པའི་དོགས་བསལ་གྱི་མཁོ་འདོད་བ དེ ་
མི་ ་ ་ དོན་མ ན་གྱི་གསལ་བཤད་འབད་དགོ།
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༣༢༠ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བ ་དོན་བ ་ནི་དང་ བཀོད་ ིག་ འབད་ནི་ གས་
མ ན་ མ་གཞག་ཐོག་པར་བ ན་འབད་ནི་ ་ ཁ་གསལ་དང་གོ་དོན་ཐད་ཀར་ཡོདཔ་ངེས་
བདེན་བཟོ་དགོ།
༣༢༡ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་གཞི་བཀོད་ཁྱབ་དབང་འོག་ རང་གི་
་འགན་དང་འ ལེ ་བའི་བ ་དོན་བ ་ ིག་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ དེ་ལས་པར་བ ན་
འབད་མི་ ་ གང་ ག་ཐོག་ ་ ང་བདེན་གཞིར་བཞག་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་དགོ།
༣༢༢ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་ ་ ་ བས་མ་བདེ་བའི་དཀའ་
ངལ་གང་ ང་ཐགོ ་ རང་དབང་གི་ཚགོ ས་ ན་བ ར་ གས་པའི་ཐབས་ ་ ཞབས་ཏོག་གི་
ས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ ིན་དགོ།
༣༢༣ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དབང་པོ་ ་ཐོ་ཕོག་ཡོད་པའི་ མིག་ལོང་ ག གས་ ་ ོན་
ཕོག་མི་ ་དང་ འ ི་ ག་ཤེས་ཡོན་མེད་མི་ ཡང་ན་ མཐའ་ ར་གྲོང་གསེབ་ ནང་ དོ ་མི་
་གིས་ ཁོང་རའི་རང་དབང་གི་ཚགོ ས་ ན་དེ་ དོན་ ནི ་གྱི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ་ དགོས་
མཁོ་དང་བ ན་པའི་གྲོགས་རམ་གང་ ག་འབད་དགོ།
ཀུན་ དོ ་ མ་གཞག་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་ཁྐྲམི ས།
༣༢༤ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་ ་ ཀུན་ དོ ་ མ་གཞག་དང་མ་
མ ན་པ་ ཡང་ན་ དོ ་ ོག་གི་གཞི་ ་འགྱུར་བའི་གནོད་ ེན་དེ་གིས་ དམངས་གཙོའི་
རིང་ གས་ཀྱི་ག ག་ ེའི་གནོད་ཉེན་ ན་གྱི་ བ་འགལ་འ ོ་མ ད་དེ་རང་འབད་བ་ཅིན་
བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ འོས་ ན་ཅན་གྱི་དང་ལནེ ་འབད་ནི་ དེ་ལས་བཅའ་ཁྐྲིམས་
འདི་དང་འ ེལ་བའི་ཉེས་ཁྐྲིམས་དང་ གཞན་ཁྐྲིམས་འགལ་གྱི་ཉེས་པ་ ་ཡང་བཀལ་ནི་ཨིན།
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༣༢༥ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་ ཡང་ན་ ཁྐྲིམས་ གས་གཞན་གྱི་ཁྱབ་དབང་འོག་ ་འཁྐྲི་བའི་
ཉེས་ཁྐྲིམས་གཞན་ ་ཡོད་ ང་ དོན་ཚན་༣༢༤ གི་ དང་ལེན་དེ་ནང་ ད་དགོཔ་འདི་
ཡང་།
ཀ༽ གནས་སོར་དང་།
ཁ༽ ཡར་སེང་བཀག་ནི།
ག༽ དགོངས་ཕོག།
ང༽ ་གཡོག་ལས་བཏོན་གཏང་ན།ི
ཅ༽ ཁྐྲིམས་འ ན་ ་ དོ ་བཤེར་གཏང་ནི།
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ལེ ་ ༡༧ པ།
ཚོགས་ ན་འགོ་འ ནེ །
ཚོགས་ ན་ཐོབ་དབང་།
༣༢༦ འ ག་པའི་མི་ཁུངས་ ་ འདེམས་ཁངོ ས་ནང་ ས་ཚདོ ་དེ་གི་ བས་ ་ངསོ ་ལེན་ཡོད་པའི་
བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་ནང་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་ཡོད་མི་ ་གིས་ དོན་ཚན་༣༢༧ དང་༣༢༨ ར་
ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཅིག་ ་ བཙག་འ ་ཅིག་གི་ནང་ འདེམས་
ཁོངས་ཅིག་ལས་ རང་མོས་དང་གདམ་ངོའི་ཚགོ ས་ ན་ ར་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡོད།
ཨིན་ ང་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་ གཞན་ཁྐྲམི ས་ གས་ ་ལས་འགལ་བའི་མི་ངོ་
ཚོགས་ ན་ ར་ནའི ི་ཁྱད་ཡོན་མ་ཚང་མི་ ་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་ནང་ ་ཐོ་བཀོད་འབད་
དེ་ཡོད་ ང་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ཆོག།
༣༢༧ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ཚགོ ས་ ན་ལན་ཐེངས་གཅིག་ལས་ ག་ ེ་བ གས་མི་ཆོགཔ་དང་ གལ་
ིད་མི་ངོ་ཅིག་གི་མངི ་འདི་ འདེམས་ཁོངས་གཅིག་གི་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་ནང་ ལན་
ཐེངས་གཅིག་ལས་ ག་ ཡང་ན་ འདེམས་ཁོངས་གཅིག་ལས་ ག་པའི་ཐོ་ཡིག་ནང་ ད་
ང་ ལན་ཐེངས་གཅིག་ལས་ ག་ ེ་བ གས་པ་ཅིན་ མི་ངོམ་དེ་གིས་བ གས་པའི་ཚགོ ས་
ན་འདི་ཆ་མེད་ཨནི །
༣༢༨ མི་ངོ་འདི་ གནད་དོན་གང་ ང་ཅིག་ལས་བ ེན་ བཙག་འ ་ཅིག་གི་ནང་ ཚོགས་ ན་མ་
བ གས་པ་ཅིན་ རང་གི་ཚོགས་ ན་ ར་ནིའ་ི ཐོབ་དབང་དེ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་
བཀོག་བཞག་ཡོད་པའི་གྲལ་ ་བ ི་ནི་ཨིན།
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ཚོགས་ ན་ཉིམ་ ་ ག ང་ག་ི ངལ་གསོ།
༣༢༩ ི་ཚགོ ས་དང་ས་གནས་ག ང་གི་བཙག་འ འི་ བས་ཀྱི་ཚོགས་ ན་ཉིམ་ ་ ག ང་གི་
ངལ་གསོ་འབད་གསལ་བ གས་གནང་ནི་ཨིན།
བཙག་འ འི་ བས་ཀྱ་ི ཚགོ ས་ ན།
༣༣༠ བཙག་འ ་ ་གི་དནོ ་ལས་ ཚོགས་ ན་འགོ་འ ེན་འཐབ་ བས་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་
ནང་ ཚོགས་ ན་ ་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ མི་ངོ་བོ་གསི ་ གསང་བའི་ཐགོ ་ལས་བ གས་
དགོཔ་ཨིན།
དེ་ཡང་ བཙག་འ འི་འདེམས་ཁངོ ས་དེ་ནང་ ཚོགས་ ན་ ་ དེ་ཁའི་གནས་ ངས་ཀྱི་
དགོས་མཁོ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་ཐོག་ལས་
ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་གི་བཀོད་ཁྱབ་ ིན་ཆོག།
ཆེད་མངགས་ ་ེ རམི ་ཚགོ ས་ ན་པ་ ་གསི ་འགྲེམ་ཐགོ ་ཚགོ ས་ ན་ ར་ན།ི
༣༣༡ ཚོགས་ ན་འདི་ དོན་ཚན་༣༣༠ དང་འཁྐྲིལ་དགོཔ་ཨིན་ ང་ གཤམ་འཁོད་ ་གིས་
འགྲེམ་ཐོག་ ཡང་ན་ གློག་རིག་བ ་བ ད་ཐོག་ལས་བ གས་ཆོགཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ིའ་ི ལ་ཁབ་ ་ནང་ འ ག་ག ང་གི་ ་ཚབ་ལས་ཁང་ནང་ག་ི ལས་ དེ པ་ ་དང་
ི་འ ེལ་དོན་གཅོདཔ་ །
ཁ༽ དམིགས་བསལ་ག ང་འ ེལ་གྱི་ ་འགན་དནོ ་ ་ བས་ཐོབ་ཅགི ་ ལ་ཁབ་གཞན་
ཁར་ ོད་མི་ །
ག༽ འ ག་པའི་དམག་ ་ེ གི་འ ས་མི་ །
ང༽ བཙག་འ འི་ ་འགན་ཕོག་མི་ །
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ཅ༽ ཞི་གཡོགཔ་ །
ཆ༽ བོ ་ ག་དང་ ོབ་ ངོ ་པ་ །
ཇ༽ ཡན་ལག་ ེ་ཚན (ཀ) ལས་ (ཅ) ན་གྱི་ བཟའ་ ་ ཡང་ན་ དེ་ ་བ ེན་
ོད་མི་ བཟའ་ཚང་དང་ནང་མ་ི ་ ཁོ/མོ་དང་གཅིག་ཁར་རང་ཡདོ ་མ་ི །
ཉ༽ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ག ང་གི་གྲོས་བ ན་ཐགོ ་ ངོས་འཛིན་གྱི་གསལ་
བ གས་འབད་ཡོད་པའི་ ེ་ཚན་ནང་གི་ཚོགས་ ན་ ར་མ་ི །
༣༣༢ དོན་ཚན་༣༣༡ གི་འགྲེམ་ཐགོ ་ཚགོ ས་ ན་ ར་མ་ི ་གིས་ རང་སའོ ི་ཚགོ ས་ ན་ ་ བཙག་
འ ་ ན་ཚགོ ས་ལས་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་ མ་གཞག་དང་ ས་ཚོད་ ར་བ ལ་དགོ།
ཚོགས་ ན་ ར་མ་ི ས་མ་བཀག་ཐབས།
༣༣༣ ཚོགས་ ན་བ གས་ བས་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ས་མ་བཀག་ཐབས་ ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་
དང་འཁྐྲིལ་བའི་ བཅའ་ཡགི ་ཅགི ་བ མ་ཐགོ ་ གཤམ་འཁོད་དགོས་མཁོ་ ་དང་བཅས་ ད་ནི་
འདི་ཡང།
ཀ༽ ཚོགས་ ན་ས་ཁངོ ས་ནང་ ་ེ ཁྐྲདི ་འགོ་དཔོན་ ་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་གསི ་ ཁོང་
རའི་ཚོགས་ ན་མ་བ གས་པའི་ཧ་ེ མར་ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ཆེད་ ་བཀོད་
པའི་ང་ོ དོ ་འ ་པར་ ཡང་ན་ ཡིག་ཆས་ ་བཏོན་དགོཔ་དང་།
ཁ༽ ཚོགས་ ན་ ར་མ་ི ་ ་ ཚོགས་ ན་ས་ཁངོ ས་ནང་ ཚོགས་ ན་མ་བ གས་པའི་ཧ་ེ
མར་ ལག་པའི་མཐེ་བངོ ་ ཡང་ན་ མ བ་མ་ོ གཞན་གུར་ ན་རངི ་ག་ི བར་ན་
དག་མ་བ བ་པའི་ ག་ ི་གི་ང་ོ གས་བཀལ་དགོ།
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༣༣༤ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ཅིག་གིས་ ཚོགས་ ན་བ གས་པའི་ བས་ ལག་པའི་མཐེ་བོང་ ཡང་
ན་ མ བ་མོ་གཞན་གུར་ ན་རིང་གི་བར་ན་ དག་མ་བ བ་པའི་ ག་ ི་གི་ངོ་ གས་
བཀལ་མ་བ བ་མི་ ཡང་ན་ ཧེ་མ་ལས་རང་ མཐེ་བངོ ་དང་མ བ་མོ་ ་གུར་ ངོ་ གས་
བཀལ་ཡོད་མི་ ་ ཡང་ན་ ངོ་ ོད་འ ་པར་བཏོན་མ་བ བ་མི་ ་ བཙག་འ འི་ས་ཁོངས་
ཀྱི་ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཚོགས་ ན་ ར་ནི་ལས་བཀག་དགོ།
ཚོགས་ ན་ས་ཁངོ ས་གྲ་ གི །
༣༣༥ ོང་ཁག་བཙག་འ ་འགོ་དཔོན་ ་གསི ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་གནང་བ་དང་འཁྐྲིལ་
རང་སོའི་འདེམས་ཁོངས་ནང་
བཙག་འ འི་ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ ་ལངམ་འབད་
ཚོགས་ ན་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཉིན་གྲངས་༣༠ གི་ཧེ་མར་ གྲ་ ིག་འབད་ནི་དང་ ཚོགས་
ན་ས་ཁོངས་ ་ཁ་གསལ་ ོན་པའི་ཐོ་ཅིག་ གསལ་བ གས་འབད་དགོ།
༣༣༦ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ ་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་ ་ ་ བས་གང་བདེ་ཡོད་དགོཔ་དང་
ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ཀྱ་ི ས་མཚམས་ ་ ས་གནས་ཀྱ་ི ས་རི་ས་ཁོངས་ཀྱི་གནས་ ངས་དང་
བ ན་ ངོ་ གས་བཀལ་དགོ།
༣༣༧ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ་གོང་ལས་གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དོན་ཚན་ ༣༣༥
དང་འཁྐྲིལ་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ཚར་ཅིག་ངོས་འཛིན་དང་ གསལ་བ གས་འབད་ཚར་
ཞིནམ་ལས་ ཚོགས་ ན་མ ག་མ་བ ་ ན་ཚོད་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་
མི་ཆོག།
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ཚོགས་ ན་དནོ ་ ་ལས་འཛིན་ ་གསི ་ ལས་ དེ པ་ ་ངལ་གསོའ་ི གནང་བ།
༣༣༨ ཚོང་ལས་དང་ བཟོ་གྲྭ་ཁང་ ཡང་ན་ ག ང་གིས་གཞི་བ གས་གནང་ཡོད་པའི་ལས་ ེ་
ཅིག་གིས་ བཙག་འ ་ ་ནང་ དེ་ཁའི་ལས་ ེདཔ་ ་ ཚོགས་ ན་མ་བ གས་པའི་ ་གངོ ་
ལས་ཚོགས་ ན་བ གས་པར་འགྱོ་ནི་ ་ ངལ་གསོ་དགོས་ གས་ཀྱི་གསལ་བ གས་ཐོབ་
པ་ཅིན་ དེ་གི་དོན་ལས་འོས་འབབ་ ན་པའི་ ས་ཚོད་ཅགི ་གི་ངལ་གསོ་ ིན་དགོ།
༣༣༩ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ཅིག་མེད་པའི་ ེན་གྱིས་ ལས་འཛིན་དེ་ནང་ཉེན་ཁ་འ ང་ནི་གི་ ་
ེན་འ ང་ དི ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ དོན་ཚན་༣༣༨ དེ་ ོར་མ ག་འཐབ་དགོཔ་མེད།
༣༤༠ ོབ་གྲྭ་ ཡང་ན་ ོང་བ ར་ ེལ་ཁང་ ་གི་འགོ་འཛིན་ཅིག་གིས་ ཚོགས་ ན་བ ར་ནི་
་ ཁྱད་ཚད་ ན་པའི་ ོབ་ ག་ ཡང་ན་ ོབ་ ངོ ་པ་ ་ ཚོགས་ ན་མ་བ གས་པའི་
་གོང་ལས་ཚོགས་ ན་བ གས་པར་འགྱོ་ནི་ ་ ངལ་གསོ་དགོས་ གས་ཀྱི་གསལ་
བ གས་ཐོབ་པ་ཅིན་ ངལ་གསོ་དེ་ཡང་འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ ས་ ན་ ན་ ིན་དགོ།
༣༤༡ ལས་ ེདཔ་ ོབ་ ག་ ཡང་ན་ ོབ་ ོང་པ་ ་གིས་ ཚོགས་ ན་བ ར་ནི་གི་དམིགས་
དོན་མེད་པར་ དོན་ཚན་༣༣༨ དང་༣༤༠ ནང་གི་ངལ་གསོའི་རིགས་ལེན་མི་ཆོག།
༣༤༢ ལས་འཛིན་ ཡང་ན་ ོབ་གྲྭ་དང་ ོང་བ ར་ ེལ་ཁང་ ་གི་འགོ་འཛིན་ ་གིས་ དོན་
ཚན་༣༣༨ ཡང་ན་༣༤༠ དང་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་༣༤༡ ལས་འགལ་བ་ཅིན་
ཁྐྲིམས་འགལ་གྱི་ཉསེ ་ ོན་གྲངས་ ་ དཔ་ཨིན།
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ཚོགས་ ན་གྱ་ི ་ི ལནེ ་འབད་མ་ཆགོ པ།
༣༤༣ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ཚོགས་ ན་མ ག་མ་བ ་གོང་ལས་ ང་བ གས་དང་ ང་མཐོང་
ཡང་ན་ པར་བ ན་ ་འབད་མ་ཆོགཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་གིས ཚོགས་ ན་ག་ ་བ གས་ཡོད་པའི་འ ེལ་ཡདོ ་ཀྱི་ལོ་
ས་དང་ གནས་ ལ་ ོར་ལས་དང་།
ཁ༽ བཙག་འ འི་ ོར་ མི་དམངས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བ ག་ད ད་ཐོག་ མི་དམངས་ ་
ན་ །
ག༽ བཙག་འ འི་ཚགོ ས་ ན་གྱི་གྲུབ་འ ས་དང་འ ེལ་བའི་ ་གོང་ལས་བ ་ ོན་
འབད་ནི་ ཡང་ན་ ོན་དཔག་གམ་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ཡང་ན་ གཞན་ ་
ོག་པ་ ་ལས་བ ད་དེ་ཐོབ་ཡོད་པའི་གནས་ ལ་ །
༣༤༤ དོན་ཚན་༣༤༣ ལས་འགལ་བའི་མི་ངོ་ ་ ཉེས་ འི་གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་ ོན་འབད་ ིས་
ནི་ཨིན།
ན་ཤགོ །
༣༤༥ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ལས་ དམིགས་བསལ་དང་ རི ་བཏང་བཀོད་ཁྱབ་ དེ་ལས་རང་
སོའི་དབང་ཁྱབ་འགོ ་ ་ཡོད་པའི་འདེམས་ཁོངས་ ་ནང་ བཙག་འ འི་རིགས་ ་ལག་
ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ འགྲེམ་ཐོག་ག་ི ན་ཤོག་དང་ ན་ཤོག་ ་པར་བ ན་འབད་དགོཔ་
གི་ ་འགན་ ་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ ་ཕོག།
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༣༤༦ ན་ཤོག་འདི་ ཨིང་ ད་དང་ ོང་ཁ་གཉིས་ཆ་རའི་ཁ་ ད་ཐོག་ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་
ཀྱིས་ལམ་ ོན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ བཀོད་ཁྱབ་འ ི་ཤོག་དང་འཁྐྲིལ་ ཉེན་ ང་ཅན་གྱི་ཤོག་
ཀུ་གུར་ པར་བ ན་འབད་དགོ།
༣༤༧ ན་ཤོག་གུར་ དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངའོ ི་མིང་དང་གཅིག་ཁར་ རང་སའོ ི་ངོ་པར་
དང་ གལ་ དི ་ ིར་བཏང་བཙག་འ འི་ཐད་ འ ལེ ་ཡོད་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པའི་མིང་དང་
ངོ་ གས་དང་ གས་ཏེ་འ ར་དགོ།
༣༤༨ དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངའོ ི་མིང་ཐོ་ ་ ན་ཤགོ ་གུར་བཀོདཔ་དང་ དོན་ཚན་
༢༣༢ནང་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ གོ་རིམ་ ིག་ཡདོ ་མ་ི དང་འཁྐྲིལ་དགོ།
ན་ མོ ་དང་ ཚོགས་ ན་ ར་ནའི ་ི འ ལ་ཆས།
༣༤༩ བཙག་འ ་གང་ ང་ཅིག་ནང་ལག་ལནེ ་འཐབ་ནི་དནོ ་ལས་ ན་ ོམ་དང་ཚགོ ས་ ན་
འ ལ་ཆས་དེ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ེལ་བའི་བཟོ་བཀོད་དང་འཁྐྲིལ་དགོ།
ཚོགས་ ན་ ས་ ན།
༣༥༠ བཙག་འ ་གང་ ང་ཅིག་ ིར་བཏང་གིས་ ཉིན་གྲངས་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ ཚོགས་ ན་
འགོ་འ ེན་འཐབ་ གསཔ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ ང་ ཚོགས་ ན་འགོ་བ གས་དང་མ ག་
བ འི་ ས་ཚདོ ་དེ་ འདེམས་ཁངོ ས་དེ་ཁའི་ས་གནས་ཀྱ་ི གནས་ ངས་དང་བ ན་ བཙག་
འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱསི ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ།
༣༥༡ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཡོད་མི་ཚོགས་ ན་གྱི་ ས་ཚོད་དེ་ བཙག་
འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་དང་བ ན་ མི་དམངས་ ་གསལ་བ གས་དང་ གོ་བ ་
ཡང་བ ར་ ེལ་དགོ།
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ཚོགས་ ན་འགོ་འ གས།
༣༥༢ འདེམས་ཁོངས་ནང་གི་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་རེ་རེ་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་
གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཡོད་མི་ ས་ཚོད་དང་འཁྐྲིལ་ཚོགས་ ན་འགོ་བ གས་དགོ།
༣༥༣ ཚོགས་ ན་འགོ་མ་བ གས་གངོ ་ ་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ཀྱི་ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་གྱིས་
འདེམས་ངོ་དང་ དེའི་ཚོགས་ ན་ངོ་ཚབ་ ་ ་འགྲེམ་ ོན་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ན་ ོམ་ ོངམ་ ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་ནང་ ཚོགས་ ན་མ་བ གས་
པར་ཡོདཔ་དང་།
ཁ༽ ཁོ/མོ་ ་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་དེ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ ན་ཤོག་
་གཅིག་ཁར་ མ་ ིག་བཟོ་ ེ་ དོ ་ཡོད་མི་ ་ ་ ཉམས་ ོན་མེད་པར་ ཚང་
ིག་ཡོདཔ།
ག༽ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ཚོགས་ ན་བ གས་བ ག་ནི་
དོན་ལས་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་དེ་གི་བཙག་འ འི་ཐ་ོ ཡགི ་གི་འ ་གུར་ ངོས་ལེན་
འགོ་དཔོན་གྱིས་ བདེན་ ོར་འབད་ཡོདཔ།
༣༥༤ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འདེམས་ངོ་དང་ དེ་ འི་ངོ་ཚབ་ ་ ་ ས་གནས་དེ་ཁའི་ཚགོ ས་
ན་ལག་ལེན་དོན་ ་ ོད་ཡོད་པའི་ འ ལ་ཆས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ཨང་གྲངས་དང་ ན་ཤོག་
གི་ཨང་གྲངས་ ་ ཟིན་ ིས་བཀོད་ཆགོ ་པའི་གནང་བ་ ནི ་དགོ།
༣༥༥ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་ ཡང་ན་ གཞན་ཁྐྲིམས་
གས་ ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ མ་གཞག་དང་བ ན་ ན་ ོམ་ ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་
འ ལ་ཆས་དེ་ ཐི ་ བ་ ེ་ཉེན་ ང་ཐོག་ ་བཞག་དགོ།
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ཁོ/མོ་གིས་ འདེམས་ངོ་དང་ང་ོ ཚབ་ ་ ་ ཁོང་རའི་ཐི ་བ བ་ནི་གི་རེ་འདོད་བ དེ ་པ་
ཅིན་ བ བ་ཆོག་པའི་གནང་བ་ ིན་དགོ།
ཚོགས་ ན་ས་ཁངོ ས་ནང་འ ལ་ གས།
༣༥༦ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ཁ་གྱངས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་ ིན་ནི་དང་ ཚོགས་
ན་ས་ཁོངས་ནང་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་དང་ ས་མཉམ་ ་ གཤམ་འཁོད་ ་མ་གཏོགས་
གཞན་འ ལ་མི་ཆགོ ་པའི་ཐད།
ཀ༽ འདེམས་ངོ་ ་ ཁོང་གི་བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ ་དང་ ཚོགས་ ན་ངོ་ཚབ་གཅིག
ཁ༽ ཚོགས་ ན་ ར་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཕང་མར་ཡོད་མི་ཨ་ལོ།
ག༽ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ མིག་ཏོ་ཞརཝ་དང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མ་ གས་མི་ ་ ་
ལམ་ ོན་གྱི་གྲོགས་རམ་འབད་མི་རེ།
ང༽ ཚོགས་ ན་འགོ་དཔོན་ །
ཅ༽ བཙག་འ འི་ ་འགན་དང་འ ེལ་བའི་ མི་དམངས་ཞབས་ཏོག་ལས་ ེདཔ་ །
ཆ༽ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ལས་ ཡིག་ཐགོ ་གི་གནང་བ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ །
ཚོགས་ ན་གྱ་ི ་ འོ ་ི རམི ་པ་དང་ གསང་བ་ ་གནས་དགོཔ།
༣༥༧ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་གིས་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ ཚོགས་ ན་ ོར་གསང་བ་
འབད་བཞག་དགོཔ་དང་ དེ་གི་དོན་ ་བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་ཁྱབ་འགོ ་བ མས་པའི་ བཅའ་
ཡིག་ནང་ཆདེ ་ ་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཚོགས་ ན་གྱི་ ་ ོའ་ི རིམ་པ་ ་ ་གནས་དགོ།
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ག གས་ཀྱི་དབང་པ་ོ ་ ཐོ་ཕགོ ་ཡདོ ་མ་ི ཚགོ ས་ ན་པ་ ་ ་གྲགོ ས་རམ།
༣༥༨ ག གས་ཀྱི་དབང་པོ་ ་ཐོ་ཕོག་ཡོདཔ་ལས་བ ེན་ གཞན་གྱི་གྲོགས་རམ་མདེ ་པར་ ན་
ཤོག་གུར་ཡོད་པའི་ངོ་ གས་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ གསཔ་ ཡང་ན་ དེ་གུར་ལག་ གས་
བཀལ་མ་ གསཔ་འམ་ ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་གུར་ ཚོགས་ ན་བཀོད་མ་ གསཔ་ ེ་
ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ངེས་ཤེས་འ ོངས་པ་ཅིན་ ག གས་ཀྱི་དབང་པོ་ ་ཐོ་ཕོག་ཡོད་མི་
་ ་ ཚོགས་ ན་ཁང་མིག་ནང་ ཚོགས་ ན་ ན་ཤོག་ ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་འ ལ་
ཆས་གུར་བཀོད་ནི་དོན་ ་ ཆ་རགོ ས་གཅིག་ ས་མཉམ་ཁྱིད་ཆགོ ་པའི་གནང་བ་ ིན་དགོ།
ཨིན་ ང་ བཙག་འ ་འདི་གི་ཚགོ ས་ ན་བ གས་སའི་ས་ཁོངས་ཅིག་ནང་ མི་ངོ་དེ་གིས་
ཚོགས་ ན་ ར་མི་ཅིག་ལས་ ག་ གྲོགས་རམ་འབད་མི་ཆགོ །
༣༥༩ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ཅིག་གི་གྲོགས་རམ་འབད་ནི་ ་ གནང་བ་མ་གྲུབ་གོང་ལས་ མི་ངོ་དེ་
ེས་ལོ་བཅོ་བ ད་ལང་ཡོདཔ་དང་ དབང་པོ་ ་ཐོ་ཕོག་ཡོད་མི་ག་ི ཁོངས་ལས་ ར་མ་ི
ཚོགས་ ན་ད་ེ གསང་བའི་ཐོག་བཞག་ནི་དང་ བཙག་འ ་དེ་གི་ བས་ ས་གནས་གཞན་
ཅིག་ནང་ དེ་གི་ཧེ་མ་གྲོགས་རམ་གྱི་མི་ངོ་འབད་དེ་མེད་པའི་ གསལ་བ གས་འབད་བ ག་
དགོ།
༣༦༠ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ག གས་ཀྱ་ི དབང་པོ་ ་ཐོ་ཕོག་མི་ཚོགས་ ན་ ར་མི་དང་ ས་
མཉམ་འ ལ་ཏེ་གྲགོ ས་རམ་འབད་མི་ ་གི་ ཐོ་ཡིག་འདི་གི་དོན་ ་ཆདེ ་ ་བཀོད་པའི་
འ ི་ཤོག་གུར་འཛིན་ཐོ་བཀོད་བཞག་དགོ།
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ཚོགས་ ན་ ར་མའི ་ི ངསོ ་འཛིན་ ་དགོ ས་གཅོད་གདོང་ལེན།
༣༦༡ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ནང་ མི་ངོ་ཅགི ་གིས་ཚོགས་ ན་ ར་མི་ཅིག་ཨིན་པའི་ངོ་ཁུངས་ ོན་
ཐོག་ ཚོགས་ ན་བ གས་པར་འོང་མི་ ་ ཚོགས་ ན་ངོ་ཚབ་ཅིག་གིས་ ངོས་འཛིན་
དོགས་གཅོད་ཀྱི་གདོང་ལེན་འབད་ཆོག།
༣༦༢ མི་ངོའི་ངོས་འཛིན་དོགས་གཅོད་ཀྱི་གདོང་ལེན་འབད་བའི་ བས་ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་གྱིས།
ཀ༽ ངོས་འཛིན་དོགས་གཅོད་ཀྱི་གདོང་ལེན་བཀོད་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ ་ ངོ་ ན་བཟོ་བའི་
ཉེས་ཁྐྲིམས་ ོར་ ཉེན་བ ་འབད་དགོཔ་དང་།
ཁ༽ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་ནང་བཀོད་ཡདོ ་པའི་འ ེལ་ཡོད་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་ཚངམ་འབད་
ག་ ེ་ དེ་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ མི་ངོ་ཁོ/མོ་རང་ཨིན་ན་གི་ ི་བ་ད ད་དགོ།
ག༽ མི་ངོ་དེ་གིས་མངི ་ཐོ་དང་ཁ་ ང་ ་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ངསོ ་འཛིན་དོགས་གཅོད་ཀྱི་
ཐོ་ནང་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་ཤགོ ་ནང་འཛིན་ཐོ་བཀོད་དགོ།
ང༽ མི་ངོ་དེ་དང་ ངོས་འཛིན་དོགས་གཅོད་ཀྱི་གདོང་ལེན་འབད་མི་གཉིས་ཆ་རའི་མིང་
གས་ ཐོ་ཡིག་དེ་གུར་བཀལ་བ ག་དགོ།
༣༦༣ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ངོས་འཛིན་དོགས་གཅོད་ཀྱི་གདོང་ལེན་འབད་མི་ ་ བ ད་དོན་
ཞིབ་ད ད་ཅིག་འགོ་འ ེན་འཐབ་དགོཔ་དང་དེ་གི་དོན་ལས།
ཀ༽ ངོས་འཛིན་དོགས་གཅོད་ཀྱི་གདོང་ལེན་འབད་མི་ ་ བ་ ེད་ ོན་བ ག་དགོཔ་
དང་ དེ་བ མ་ ེ་ ངོས་འཛིན་དགོ ས་གཅོད་ཀྱི་གདོང་ལེན་འབད་བའི་མ་ི ངོ་དེ་ ་
ཁོ/མོ་རའི་ངོ་ དོ ་བདེན་ཁུངས་ ་ བ་ ེད་ ོན་བ ག་དགོཔ་དང་།
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ཁ༽ ངོས་འཛིན་དོགས་གཅོད་ཀྱི་གདོང་ལེན་འབད་མི་ད་ེ ་ ངོས་འཛིན་གཏན་འཁེལ་
བཟོ་ཐབས་ཀྱི་ ི་བ་གང་ ང་ཅིག་བཀོད་ཐོག་ དེ་ ་ལན་གསལ་ངེས་པར་ ་བཀོད་
བ ག་ནི་དང་ འབའ་གན་ ལ་བ ག་དགོ།
ག༽ མི་ངོ་ཅིག་ལས་ བ་ ེད་བཀོད་ཚེ་ དེའ་ི ངག་བ དོ ་ ་ལེན་དགོ།
༣༦༤ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བ ད་དོན་ཞིབ་ད ད་ཀྱི་མ ག་ ་ དོགས་བཅོད་ཀྱི་བདེན་ཁུངས་
གས་ནི་མེད་པ་ཅནི ་ མི་ངོ་འདི་ཚགོ ས་ ན་བ གས་བ ག་ནི་དང་ གལ་ ིད་མི་ངའོ ི་
དོགས་བཅོད་དེ་ བདེན་ཁུངས་ གས་ གས་པ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་ཚོགས་ ན་བ ར་ནི་ལས་
བཀག་ནི་ཨིན།
༣༦༥ འ ེལ་ཡོད་ཚོགས་ ན་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ ཁུངས་མེད་ཀྱི་དགོ ས་བཅོད་བཀོད་ད་ེ ཚོགས་ ན་ ར་
མི་ ་ ་ དཀའ་ངལ་ ིན་ཐབས་ ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་ ལ་མ ན་འབད་འགོ་འ ེན་
འཐབ་ནི་ ་བཀག་ བ་ནི་དོན་ལས་ ཉོགས་བཤད་ ་བཀོདཔ་ཨིན་པའི་ཚོར་ ང་འ ང་པ་
ཅིན་ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁོ/མོ་ ་ཉེན་བ ་འབད་དགོ།
༣༦༦ གལ་ ིད་ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཉེན་བ ་འབད་ ང་ ཚོགས་ ན་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་དོགས་
གཅོད་འ ོ་མ ད་དེ་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ གས་ཀྱི་ང་ོ ཚབ་དེ་ དོན་ཚན་༥༤༧ གི་ཉེས་
ཁྐྲིམས་མ་ ིས་བར་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་དེ་ལས་ དེ་མདོ ་བཏོན་གཏང་དགོ།
འ ལ་ བས་ཚགོ ས་ ན།
༣༦༧ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ཨིན་ཟེར་ བ་ཐོག་ ཚོགས་ ན་བ གས་ཚར་བའི་
ལ་ ་ མི་གཞན་ཅིག་གིས་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ནང་ ོད་ཚེ་ ེ་ཁྐྲདི ་འགོ་དཔོན་གྱིས
ཁོ/མོ་ ་ཡང་འ ལ་ བས་ཀྱ་ི ཚོགས་ ན་གོ་ བས་ ིན་དགོ།
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ཨིན་ ང་ད་ེ བས་ ཆ་འཇོག་ཡོད་པའི་མི་ཁུངས་ངོ་ དོ ་ལག་ཁྱེར་དང་ ཚོགས་ ན་ ར་
མི་གི་ངོས་འཛིན་འ ་པར་ ་ ོན་དགོ།
༣༦༨ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ མི་ངོ་དེ་ ་འ ལ་ བས་ཚོགས་ ན་ བ གས་མ་བ ག་པའི་གོང་
་ ངོ་བ ན་ཐོག་ཚོགས་ ན་བ ར་ནི་དེ་ ཁྐྲིམས་འགལ་དང་འ ེལ་བའི་ ་ ོད་ཨིན་པའི་
ོར་ ཁོ/མོ་ ་གསལ་བཤད་འབད་དེ་ མི་ངོ་ད་ེ ལས་ ཁས་ལེན་གྱི་ཡིག་ཐོ་ཅིག་ ཆེད་ ་
བཀོད་པའི་འ ི་ཤོག་ནང་ལེན་དགོ།
༣༦༩ མི་ངོ་ཅིག་གིས་འ ལ་ བས་ཚོགས་ ན་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ན་ཤོག་འདི་བ བ་འབད་
ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་ ་ ོད་ད་ེ ཡིག་ཐོག་གི་ཁས་ལེན་དང་ གས་ ཁོ/མོ་རའི་གདོང་ཁར་
རང་ ཡིག་ བས་ནང་བ གས་ཏ་ེ ན་ ོམ་ནང་བ གས་ནི་ ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་དེ་
འ ལ་ཆས་ཐོག་ཨནི ་པ་ཅིན་ ཡིག་ བས་ ོམ་ཅིག་ནང་ ་བ གས་དགོ།
ཨིན་ ང་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བ་མེད་པར་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་
ཚོགས་ ན་གྱི་གྲངས་ ིས་ བས་ ཡིག་ བས་འདི་ཁ་ ེ་མི་ཆོག།
ཚོགས་ ན་མ ག་བ །
༣༧༠ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ས་གནས་དེ་ཁའི་བཙག་འ འི་ཚོགས་ ན་དེ་ བཙག་འ ་ ན་
ཚོགས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་འབད་བའི་ ས་ཚོད་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་མ ག་བ ་ཞིནམ་ལས་ དེ་གི་
ལ་ལས་ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ནང་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ག་ཡང་འ ལ་བ ག་ནི་མེད།
ཨིན་ ང་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་དེ་ནང་ མ ག་བ འི་ ས་ཚོད་ཁར་འཛོམས་ཡོད་མི་
ཚོགས་ ན་ ར་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་ཚོགས་ ན་བ གས་ཆགོ །
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ཚོགས་ ན་མ ག་བ འི་ ལ་ལས་ ན་ མོ ་ ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་ དེ་ལས་བཙག་
འ འི་ཡགི ་ཆས་ ་ ་ཐི །
༣༧༡ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་གིས་ ཚོགས་ ན་མ ག་བ ་བའི་ ལ་ལས་ ན་ ོམ་ ཡང་ན་
ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་འདི་གི་ ོ་བ མ་ཞིནམ་ལས་
ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་དེ་ནང་
ཚོགས་ ན་བ གས་མ་བ བ་ངེས་ཏགི ་བཟོ་ཐབས་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ཆེད་
་བཀོད་ཡོད་པའི་ ན་ ོམ་ ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་དེ་གུར་ཐི ་བ བ་ཐོག་
ཉེན་ ང་འབད་དགོ།
༣༧༢ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བཙག་འ འི་ས་གནས་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་མ་འ ང་པའི་
ན་ཤོག་ ་དང་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་གི་འ ་དང་བཅསཔ་འབད་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་
ནང་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ཡགི ་ཆས་ཆ་མཉམ་ སོ་སོར་བ མས་
ཏེ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་དང་འཁྐྲིལ་ ཐི ་བ བ་ཐོག་ཉེན་ ང་ཡོདཔ་བཟོ་
དགོ།
༣༧༣ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ནང་ ཚོགས་ ན་མ ག་བ འི་ བས་ཡོད་མི་འདེམས་ངོ་དང་ ཁོང་
རའི་ངོ་ཚབ་ ་གིས་ དོན་ཚན་༣༧༡ དང་༣༧༢ ར་ཐི ་བ བ་ཡོད་མི་གུར་ ོ་འདོད་
ཡོད་པ་ཅིན་ ཁོང་རའི་ཐི ་ཡང་བ བ་ཆོག།
༣༧༤ ན་ ོམ་ ་དང་ ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་ ་ དེ་ལས་བཙག་འ འི་ཡིག་ཆས་གཞན་ ་
ཐི ་བ བ་ ེ་ཉེན་ ང་ཐོག་ དོན་ཚན་༣༧༡ དང་༣༧༢ དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་བཞག་ཡོད་མི་ ་
ཚོགས་ ན་གྲངས་ ིས་བ ོམ་ནི་དོན་ ་དང་ ཡིག་ཆས་ ་ ེན་མེད་ཉམས་ ང་དང་འ ེལ་
བའི་དང་ལེན་དོན་ ་ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ལས་དབང་ཆ་ཐོབ་
ཡོད་པའི་ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་ཅིག་ ་ ིས་ ོད་འབད་དགོ།
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འཚབ་ ལོ ་ བས་ ཚོགས་ ན་ ་ི བཤོལ་དང་ གནས་ བས་མཚམས་འཇོག།
༣༧༥ ས་གནས་དེ་ཁའི་ ་ེ ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་དེ་གིས་ གལ་ ིད་བཙག་འ ་གང་ ང་ཅིག་ནང་
བཙག་འ འི་ ་ འོ ི་རིམ་པ་དེ་ མང་འཚོགས་ཟིང་འཁྲུག་ ཡང་ན་ མི་དམངས་གནོད་
པའི་འཚེ་བ་གིས་ བར་དཀྲོགས་དང་ ཐོགས་ཆགས་འ ང་བ་ ཡང་ན་ བཙག་འ ་ཅིག་
གི་ བས་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ནང་ རང་བཞིན་གྱི་ ནེ ་དང་ ་ ེན་གཞན་ལས་བ ེན་
བཙག་འ ་འབད་ཐབས་མེད་པ་ཅིན་ ཚོགས་ ན་འདི་ ལ་མའི་ཚེས་གྲངས་ཅིག་ ་ ི་
བཤོལ་བ བ་ཡོད་ གས་ཀྱི་གསལ་བ གས་འབད་དགོ།
ཨིན་ ང་ ཚོགས་ ན་དེ་ གོང་འཁོད་ཀྱི་འཚབ་ ོལ་ནང་ མཚམས་འཇོགས་འབད་དེ་
ས་ ན་ ་ཚོད་གཉིས་ཀྱི་ བ་ལས་ ར་ལོག་འགོ་བ གས་ གས་པའི་གནས་ ངས་ ་
འགྱུར་བ་ཅིན་ ལ་མའི་ཚེས་གྲངས་ ་ ི་བཤོལ་བ བ་དགོཔ་མེད།
༣༧༦ དོན་ཚན་༣༧༥ ནང་གི་ཚོགས་ ན་ ི་བཤོལ་ རོ ་ ེ་ཁྐྲདི ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འ ེལ་ཡོད་
ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ ་ ན་ ་འབད་དགོ།
༣༧༧ དོན་ཚན་༣༧༥ ནང་གི་ཚོགས་ ན་ ི་བཤོལ་ ས་ནམ་རང་བ བ་དགོཔ་འ ང་ ང་ ངོས་
ལེན་འགོ་དཔོན་གྱསི །
ཀ༽ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ ་ གནས་ ངས་དེའི་ ོར་ དེ་འ ལ་ལས་ ན་ ་ ལ་
དགོཔ་དང་།
ཁ༽ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ལས་གནང་བ་ ་གོང་ལེན་ཐོག་ ཚོགས་ ན་ ར་ལོག་འགོ་
བ གས་ཀྱི་ཉིམ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ།
ག༽ ཚོགས་ ན་འགོ་འ ེན་དོན་ ་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་དང་ ས་ཚོད་ ་བཟོ་དགོ།
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༣༧༨
༣༧༩
༣༨༠

༣༨༡

ང༽ ་ི བཤོལ་འབད་ཡདོ ་པའི་ཚགོ ས་ ན་མ ག་མ་བ ་ ན་གྱི་རིང་ འདེམས་ཁོངས་
ཀྱི་ཚོགས་ ན་གྲངས་ ིས་བ ོམ་ནི་མདེ །
དོན་ཚན་༣༧༧ ནང་གི་ལོག་ཚགོ ས་ ན་འགོ་བ གས་ བས་ ཚོགས་ ན་མཚམས་
འཇོགས་མ་འབད་གོང་ ་ ཚོགས་ ན་བ གས་ཚར་མི་ ་ ཚོགས་ ན་ལོག་བ གས་མི་
ཆོག།
ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ གོང་འཁོད་གནད་དོན་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ལས་བཀོད་
ཁྱབ་འབད་ཡདོ ་པའི་ མ་གཞག་དང་འཁྐྲིལ་ ཚོགས་ ན་གྱི་ཚེས་གྲངས་ ས་གནས་ དེ་
ལས་ ས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཡོད་མི་ ་བ ་འ ིན་ ལེ ་དགོ།
ཚོགས་ ན་མཚམས་འཇོགས་འབད་དེ་ ལོག་ཚོགས་ ན་འགོ་འ ེན་འཐབ་སའི་ ས་
གནས་དེ་ཁའི་ ་ེ ཁྐྲདི ་འགོ་དཔོན་ ་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཧེ་མ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་
བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་གི་འ ་བ གས་ཏེ་ ཐི ་བ བ་ཡོད་པའི་ཚགོ ས་ ན་ཅ་ཆས་ཀྱི་ཤོག་
མ་ དེ་ལས་ ན་ ོམ་ ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་གསརཔ་གཅིག་ ོད་དགོ།
མཚམས་འཇོགས་འབད་བའི་ཚོགས་ ན་ལོག་བ གས་པའི་ བས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་
འདི་འོག་བ མས་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡགི ་ དེ་ལས་བཀོད་ཁྱབ་ ་ མཚམས་འཇོགས་མ་
འབད་གངོ ་གི་ འ ེལ་ཡོད་ཚོགས་ ན་ ་ ོར་འ ག་འབད་དོ་བ མ་ ེ་རང་འ ག་ན།ི
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ན་ མོ ་ ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་ ་གནོད་ ནེ ་ལས་བ ནེ ་ ཚོགས་ ན་གསར་
བ གས།
༣༨༢ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ ན་ ་ ལ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ ་
ཡང་ གལ་ ིད་བཙག་འ ་ཅིག་གི་ བས།
ཀ༽ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ན་ ོམ་དང་ ཚོགས་
ན་འ ལ་ཆས་དེ་ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་དང་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱི་བདག་འཛིན་
འོག་ ་ ཁྐྲིམས་འགལ་ཐོག་འབག་སངོ ་བ་ ཡང་ན་ གློ་ ར་ ེན་གྱིས་ ཡང་ན་
ཆེད་ ་དམིགས་ཏེ་མེདཔ་བཏང་བ་འམ་ ང་ ོར་ཤོར་བ་ ཡང་ན་ མེདཔ་ཐལ་
བ་དང་ ོན་བ བ་པ་ ་ ་བ ེན་ ས་གནས་དེ་ཁའི་ཚོགས་ ན་གྲུབ་འ ས་ ོན་
མ་ གསཔ་འགྱུར་བ་ཅིན།
ཁ༽ ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་དེ་ ་ ཚོགས་ ན་བ གས་པའི་བར་ན་གནོད་ ནེ ་ གས་
པ་དང་ ་ཚདོ ་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ དེ་གི་ཚབ་མ་ཐོབ་མ་ གས་པར་ ས་པ་ཅིན།
ག༽ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ནང་ ཚོགས་ ན་ལམ་ གས་ ་ ནོར་འ ལ་དང་ ལ་མིན་
ལས་བ ེན་ ཚོགས་ ན་ཆ་གནས་བཞག་མ་ གསཔ་ ་འགྱུར་བ་ཅིན།
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༣༨༣ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ བས་ཐོབ་འ ེལ་གནད་ ་ ་ ་ ོག་འབད་བའི་ ལ་ལས།
ཀ༽ ས་གནས་དེ་ཁའི་ཚགོ ས་ ན་གསརཔ་ ལོག་བ གས་པའི་གྲུབ་འ ས་དེ་གིས་
བཙག་འ འི་གྲུབ་འ ས་དེ་གི་ཁྱད་པར་ ་ཕན་གནོད་མདེ ་པ་ ཡང་ན་ འ ལ་
ཆས་ ་གནོད་ ེན་ གས་པ་ དེ་ལས་ལམ་ གས་ ལ་མ ན་མེད་པའི་ ་ ེན་ ་
ལས་བ ེན་ ཁྱད་པར་ ་ཆེར་མི་ གས་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ ་
ཚོགས་ ན་གྱི་རིམ་པ་ ་ འ ོ་མ ད་མ ག་བ ་དགོ་པའི་འོས་འཚམས་ཅན་གྱི་
བཀོད་ཁྱབ་ ིན་ནི།
ཁ༽ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་དེ་ནང་ ཚོགས་ ན་བ གས་ཡདོ ་མི་དེ་ ཆ་མེད་ཀྱི་གསལ་
བ གས་འབད་དགོཔ་དང་ ས་གནས་དེ་ཁར་ ཚོགས་ ན་གསརཔ་ལོག་བ གས་
ནི་གི་ཚེས་གྲངས་དང་ ས་ཚདོ ་ ་འསོ ་འབབ་དང་བ ན་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཞིནམ་
ལས་ གསལ་བ གས་འབད་དགོཔ།
༣༨༤ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་དང་ འདི་འགོ ་བ མས་པའི་བཅའ་ཡིག་གཞན་ ཡང་ན་
བཀའ་ ་ ་ ཚོགས་ ན་ལོག་གསརཔ་བ གས་པའི་ བས་ ་ཡང་ ཚོགས་ ན་ང་ོ མའི་
ནང་ ་ ོར་འ ག་འཐབ་དོ་བ མ་ ེ་རང་འབད་ནི་ཨིན།
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ལེ ་ ༡༨ པ།
ཚོགས་ ན་གྲངས་ སི ་བ མོ ་ན།ི
ཚོགས་ ན་གྲངས་ སི ་བ མོ ་ན།ི
༣༨༥ བཙག་འ འི་ བས་ཀྱི་ཚོགས་ ན་ ་ ངོས་ལེན་དགོ་དཔོན་གྱི་ ིར་བཏང་ ་ ོག་དང་
བཀོད་ཁྱབ་འགོ ་ ་ གྲངས་ ིས་ཡངོ ས་བ ོམས་བཏོན་ནི་ཨིན།
༣༨༦ དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་ ཁོ/མོ་གི་བཙག་འ ་ངོ་ཚབ་དང་ གྲངས་ ིས་ངོ་ཚབ་ དེ་
ལས་བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་བ ོ་བཞག་འབད་ཡོད་པའི་ ་ ོག་པ་ ་ གྲངས་ ིས་
བ ོམས་ བས་ དེ་ཁར་ ོད་ཆོག་པའི་ཐོབ་དབང་ཡདོ །
༣༨༧ ཚོགས་ ན་གྲངས་ ིས་དེ་ ས་གནས་གཅིག་ལས་ ག་མི་ནང་ བ ོམས་བཏོན་དགོ་པ་ཅིན་
ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་དེ་གིས་ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་ཅིག་ ་ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་
པའི་ ་འགན་གྱི་དབང་ཚད་དང་ གྲངས་ སི ་ལས་ དེ པ་གཅིག་ཡང་ ལས་རོགསཔ་
འབད་བ ོ་བཞག་འབད་ནི་ཨནི །
ཨིན་ ང་ ཚོགས་ ན་གྲངས་ ིས་དེ་ ཚོགས་ ན་ས་ཁངོ ས་དེ་ཁ་རང་བ མོ ས་དགོ་པ་ཅིན་
ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ས་གནས་དེ་ཁའི་ ེ་ཁྐྲདི ་འགོ་དཔོན་དེ་ གྲངས་ ིས་ཞིབ་
ད དཔ་འབད་ འགོ་འ ེན་འཐབ་ནིའ་ི དབང་ཚད་ ོད་ཆགོ །

133

གྲངས་ སི ་བ མོ ་ན་ི ག་ི ཚསེ ་གྲངས་དང་ ས་ཚདོ ་ དེ་ལས་ས་གནས།
༣༨༨ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ིར་བཏང་ ཡང་ན་ དམིགས་བསལ་བཀོད་ཁྱབ་དང་
འཁྐྲིལ་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་དེ་ཁར་ ཡང་ན་ མི་དམངས་ ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་
ས་གནས་གཞན་ཅགི ་ནང་ ཚོགས་ ན་མ ག་བ ་བའི་ ལ་ལས་ ས་ཚོད་ནམ་རང་
འབད་ ང་ གྲངས་ ིས་བ ོམ་ནི་འགོ་བ གས་དགོ།
༣༨༩ ཚོགས་ ན་འགོ་བ གས་ཀྱི་ ས་ཚོད་མ་རན་པའི་བ ན་ ག་གཅིག་གི་ ་གངོ ་ལས་ ངོས་
ལེན་འགོ་དཔོན་གྱསི ་ གྲངས་ ིས་བ ོམས་བཏོན་སའི་ས་གནས་ ཡང་ན་ ས་གནས་ ་
ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ གྲངས་ སི ་བ ོམས་བཏོན་ནི་ འགོ་བ གས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་དང་
ས་ཚོད་ ་ གསལ་བ གས་འབད་དེ་ ཡིག་ཐོག་གི་འ ་རེ་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་དང་ དོ་
འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ཁོང་གི་བཙག་འ ་ངོ་ཚབ་ ་ ་ ིན་དགོ།
༣༩༠ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ གལ་ ིད་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་གནོད་འཚེ་དང་ ག་ཐོག་དབང་བཙོང་
དེ་ལས་ཟིང་འཁྲུག་དང་གཞན་ཡང་ ་ བས་མ་བདེཝ་ ་ འ ང་ནིའི་ཉནེ ་ཁ་ངེས་པར་ ་
ཡོདཔ་ ཡང་ན་ དེ་དང་འ ་བའི་ ་ ེན་ ཡང་ན་ ཁུངས་ བ་ཀྱི་ ་མཚན་གཞན་ཡོད་ཚེ་
གྲངས་ ིས་བ ོམ་ནི་ས་གནས་དེ་ ཉེན་འ བ་མེད་པའི་ས་གནས་ཅིག་ནང་ ོ་བ ད་འབད་
ནི་ ཡང་ན་ གྲངས་ ིས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་དང་ ས་ཚོད་ ་བ ར་བཅོས་འབད་དེ་ དོ་འགྲན་
འབད་མི་འདེམས་ངོ་དང་ ཁོ/མོ་གི་བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ ་ ་ ་གོང་ལས་གསལ་
བ གས་ཡིག་ཐོག་ ་ ིན་དགོ།
༣༩༡ འགྲེམ་ཐོག་བཏང་མི་ འདེམས་ཁོངས་ནང་གི་ཚགོ ས་ ན་ ་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱི་ཡིག་
ཚང་ ེ་བ་ ཡང་ན་ ཁོ/མོ་གིས་ངསོ ་འཛིན་འབད་ཡདོ ་མི་ ས་གནས་གཞན་ཅིག་ནང་
གྲངས་ ིས་བ ོམ་བཏོན་དགོ།
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༣༩༢ འགྲེམ་ཐོག་ཚགོ ས་ ན་ ་ གྲངས་ ིས་བ ོམས་བཏོན་ནི་དེ་ཡང་ འགྲེམ་ཐོག་གི་ཚོགས་
ན་ ོད་དགོ་པའི་ ཉིན་གྲངས་མ ག་གི་ ས་ ན་དེ་གི་ ལ་ལས་འགོ་བ གས་ནི་དང་
འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ བཙག་འ ་ང་ོ ཚབ་ ་ ་ དོན་ཚན་༣༣༢ ར་ ཚོགས་ ན་
གྲངས་ ིས་བ ོམ་ནིའི་ས་གནས་དང་ ཚེས་གྲངས་ ས་ཚོད་ ་གི་གསལ་བ གས་འབད་
དགོ།
གྲངས་ སི ་མ ག་མ་བ ་གངོ ་ ན་ཤགོ ་ ་གནོད་ ནོ ་ ཡང་ན་ ང་ རོ །
༣༩༣ ཚོགས་ ན་གྱི་གྲངས་ ིས་ མ ག་མ་བ ་གོང་གི་ ས་ཚོད་ནང་ གལ་ དི ་ ན་ཤོག་དང་
ས་གནས་དེ་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་ ་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་
ཡང་ན་ གྲངས་ སི ་ཞིབ་ད ད་པའི་བདག་འཛིན་ལས་ ཁྐྲིམས་འགལ་ཐགོ ་འབག་སངོ ་བ་
ཡང་ན་ གློ་ ར་ ེན་གྱིས་ ཡང་ན་ ཆེད་དམིགས་ཐགོ ་མེདཔ་བཏང་བའམ་ ང་ ོར་
ཤོར་བ་ ཡང་ན་ མེདཔ་ཐལ་བ་དང་ ོན་བ བ་པ་ ་ ་བ ེན་ ས་གནས་དེ་ཁའི་ཚགོ ས་
ན་གྲུབ་འ ས་བཏོན་མ་ གསཔ་འགྱུར་བ་ཅིན་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དེ་མོད་
བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ ་ ན་ ་འབད་དགོ།
༣༩༤ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ བས་ཐོབ་ཀྱི་འ ེལ་ཡོད་གནད་དོན་ ་གི་ ་ ོག་འབད་
བའི་ ལ་ །
ཀ༽ ཚོགས་ ན་གྱི་གྲངས་ ིས་བ ོམ་ནི་དེ་ མཚམས་འཇོག་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་
ཁྱབ་ ིན་ནི་དང་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་དེ་གི་ ཚོགས་ ན་དེ་ཆ་མེད་ཀྱི་གསལ་
བ གས་འབད་ནི་ དེ་ཁར་ ཚོགས་ ན་གསརཔ་ལགོ ་བ གས་ནའི ི་ཚསེ ་གྲངས་
དང་ ས་ཚོད་ ་འོས་འབབ་དང་བ ན་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ས་
གནས་དང་ ས་ཚདོ ་ ་གསལ་བ གས་འབད་དགོཔ་ ཡང་ན།
135

ཁ༽ ས་གནས་དེ་ཁའི་ཚགོ ས་ ན་གསརཔ་ ལོག་བ གས་པའི་གྲུབ་འ ས་དེ་གིས་
བཙག་འ འི་གྲུབ་འ ས་དེ་གི་ཁྱད་པར་ ་ཕན་གནོད་མདེ ་པ་ ཡང་ན་ འ ལ་
ཆས་ ་གནོད་ ེན་ གས་མི་དང་ ལམ་ གས་ ལ་དང་མ་མ ན་ ་ཆེཝ་ཅིག་
མེད་པའི་ ་ ེན་ ་ལས་བ ེན་ ཁྱད་པར་ཅིག་ གས་ནི་མིན་ཚེ་ ངོས་ལནེ ་འགོ་
དཔོན་ ་ ཚོགས་ ན་གྱི་རིམ་པ་ ་ འ ོ་མ ད་འགོ་འ ེན་འཐབ་ཐགོ ་མ ག་
བ ་དགོ་པའི་ འོས་འཚམས་ཅན་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་ ིན་དགོ།
༣༩༥ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་དང་ འདི་འགོ ་བ མས་པའི་བཅའ་ཡིག་གཞན་ ཡང་ན་
བཀའ་ ་ ་ ཚོགས་ ན་ལོག་གསརཔ་བ གས་པའི་ བས་ ་ཡང་ ཚོགས་ ན་ང་ོ མའི་
ནང་ ་ ོར་འ ག་འབད་དོ་བ མ་ ེ་རང་འབད་ནི་ཨིན།
གྲངས་ སི ་བ མོ ས་སར་འ ལ་ གས།
༣༩༦ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ ཚོགས་ ན་གྲངས་བ མོ ས་ས་གནས་ནང་ གཤམ་འཁོད་
མི་ངོ་ ་མ་གཏོགས་ མི་ཆ་མཉམ་བ གས་ན་ི མེད་མི་འདི་ཡང་།
ཀ༽ འདེམས་ངོ་ ཁོང་གི་བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ ་ དེ་ལས་གྲངས་ ིས་ངོ་ཚབ་གཅིག
ཁ༽ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་བ ོ་བཞག་ཡོད་མི་ བ ་ གོ ་པ་ །
ག༽ ཁོ/མོ་ ་གྲངས་བ ོམས་བཏོན་ནིའི་ལས་རོགས་འབད་ བ ོ་བཞག་ཡོད་མི་གྲངས་
ིས་ལས་ ེདཔ།
ང༽ བཙག་འ འི་ ་འགན་དང་འ ེལ་བའི་ འགོ་དཔོན་ །
ཅ༽ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ལས་ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ །
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༣༩༧ གྲངས་བ ོམས་ བས་ གྲངས་ སི ་ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ ངོ་ཚབ་ ་གསི ་ གྲངས་ ིས་
བ ོམས་སའི་མ ན་ཅོག་ག་ ་ ་ ོག་འབད་ནི་ཨིན་ན་དང་ གལ་ དི ་གྲངས་ ིས་དེ་
མ ན་ཅོག་གཅིག་ལས་ ག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པ་ཅིན་ མ ན་ཅོག་གི་ ེ་ཚན་ག་ ་ ངོ་
ཚབ་ག་གིས་ ་ ོག་འབད་ནི་ཨིན་ན་ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་གྲོས་ཐག་ཆོད་དགོ།
༣༩༨ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ གྲངས་ ིས་བ ོམས་པའི་ བས་ ལ་མིན་གྱི་ ་ ོད་འཐབ་པ་ ཡང་ན་
གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པའི་ཁྐྲིམས་མ ན་གྱི་བཀོད་ ་ ་མ་གནས་པ་ཅིན་ གྲངས་བ ོམས་
ས་གནས་ལས་ ི་ཁར་བཏོན་བཏང་ ེ་ གྲངས་ ིས་ཞབི ་ད ད་པ་ལས་གནང་བ་མེད་པར་
ལོག་གྲངས་བ ོམས་ས་གནས་ནང་འ ལ་མི་ཆོག།
ཚོགས་ ན་གྲངས་བ མོ ས་འགོ་འ གས།
༣༩༩ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཡོད་པའི་ ས་གནས་དང་ ཚེས་གྲངས་ ས་
ཚོད་ ་ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ ཚོགས་ ན་གྲངས་བ མོ ས་བཏོན་ནི་དེ་འགོ་
བ གས་དགོ།
༤༠༠ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་གཅིག་ལས་ ག་པའི་ ཚོགས་ ན་གྱི་གྲངས་ ིས་དེ་ ས་གནས་ཅིག་
ནང་བ ོམས་བཏོན་དགོ་པ་ཅིན་ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ཆ་
མཉམ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ན་ ོམ་ ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་ ་ཁ་
ེ་ ེ་ ས་མཉམ་ ་གྲངས་བ ོམས་བཏོན་ཆོག།
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༤༠༡ མ ན་ཅོག་དེ་ཁར་འཛོམས་མི་ གྲངས་ ིས་ངོ་ཚབ་ ་གསི ་ ན་ ོམ་དང་ ཚོགས་ ན་
འ ལ་ཆས་ཁ་མ་ ེ་བའི་ ་གོང་ ་ ཐི ་བ བ་ཡོད་པའི་ ན་ མོ ་དང་ཚོགས་ ན་
འ ལ་ཆས་དེ་ ་ ཉེས་ ོན་རེ་ཡོད་མདེ ་ཀྱི་དོན་ ་ ངེས་ཤེས་འ ོངས་ གས་པའི་ བ ག་
ཞིབ་འབད་བ ག་དགོ།
༤༠༢ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ ན་ ོམ་ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་གཅིག་ ་ཡང་
ོན་བ བ་མེད་པའི་ ངེས་ཤེས་འ ངོ ས་དགོ།
༤༠༣ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ཅིག་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་
ན་ ོམ་ ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་ཅིག་ ་ ོན་བ བ་ཡོདཔ་ ེ་ ངེས་ཤེས་
འ ོངས་པ་ཅིན་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་དེ་ཁའི་ ན་ ོམ་ ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་
ཆ་མཉམ་ གྲངས་བ ོམས་དོན་ལས་ ིས་ལེན་ནི་ ་ཁ་བཟེད་ནི་མེད།
༤༠༤ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ལས་འོས་འཚམས་ཅན་གྱི་ བཀོད་ཁྱབ་དནོ ་ ་ གྲངས་ ིས་ཞིབ་
ད ད་པ་གིས་ དོན་ཚན་༤༠༣ རོ ་ དེ་འ ལ་ལས་ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ ་ ན་ ་ ལ་
དགོ།
ན་ཤགོ ་ད ེ་ཞབི །
༤༠༥ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ཅིག་ནང་ ཚོགས་ ན་འདི་ ན་ཤོག་དང་ ན་ ོམ་ལག་ལེན་ཐོག་
བ གས་ཡོད་པ་ཅནི ་ ན་ཤོག་ ་ ན་ ོམ་ནང་ལས་བཏོན་པའི་ བས་ ་ བས་བདེ་
བའི་ཚན་པ་བཟོ་ཐགོ ་ གོ་རིམ་ གི ་ དེ ེ་ཞིབ་འབད་དགོ།
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༤༠༦ འ ལ་ བས་ཚོགས་ ན་ཡོད་པའི་ ཡིག་ བས་འདི་ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ལས་གནང་
བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ ཁ་ ེ་ནི་དང་ཡིག་ བས་ནང་གི་ ན་ཤོག་ ་ གྲངས་བ ོམས་གྲལ་
་བ གས་མི་ཆོག།
༤༠༧ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ ཆ་མེད་གཏང་དགོ་པའི་ ན་ཤོག་དེ་ཡང་ གལ་ ིད།
ཀ༽ ོངམ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡང་ན།
ཁ༽ ེ་ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་ལས་ ལ་མ ན་གྱི་བདེན་ གས་མེད་པ་ཅིན།
ག༽ ཚོགས་ ན་ད་ེ འདེམས་ངོ་ག་ ་ བ གས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ངེས་བདེན་འབད་མེད་
པ་ཅིན།
ང༽ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ལས་ ོད་མི་དེ་མིན་པ་ཅིན།
ཅ༽ ཆ་འཇོག་ཅན་གྱི་ ན་ ོམ་ནང་བ གས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན།
ཆ༽ འདེམས་ཁོངས་དེ་ནང་གི་ འདེམས་ངོ་གཅིག་ལས་ ག་མི་ ་ བ གས་ཏེ་ཡོད་པ་
ཅིན།
ཇ༽ ག ང་འ ེལ་བཀོད་པའི་ངོས་འཛིན་གྱི་ངོ་ གས་ལས་ མ་འ ་བར་ཡདོ ་པ་ཅིན།
ཉ༽ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ད་ེ ཁར་ ག ང་འ ེལ་ཐོག་ ིན་ཡོད་པའི་ངོ་ གས་བཀལ་ནི་
གི་ཅ་ཆས་འདི་གིས་མིན་པར་ གཞན་གྱིས་བཀལ་ཡོད་པ་ཅིན།
ཏ༽ ོན་བ བ་ཡོདཔ་ གནོད་ ེན་ གས་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ ལ་ ེ་ ག་མ་བ བ་
དེ་ལས་ ན་ཤོག་ངསེ ་བདེན་ཨིན་པའི་ ཁུངས་ བ་ཀྱི་ངསེ ་ཤེས་འ ོངས་མ་ གས་
པ་ཅིན།
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༤༠༨ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ ན་ཤོག་ཅིག་ཆ་མེད་མ་གཏང་གངོ ་ ་ དེ་ཁར་ཡོད་མི་
གྲངས་ ིས་ང་ོ ཚབ་ ་ ་ འོས་འཚམས་ ན་པའི་ ་ གོ ་འབད་ནི་གི་གོ་ བས་ ོད་དགོཔ་
ཨིན་ ང་ ན་ཤགོ ་འདི་ ཡང་ན་ ན་ཤོག་གཞན་ ་ངོ་ཚབ་དེ་གི་ལག་པར་ ོད་མི་ཆོག།
༤༠༩ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ ན་ཤོག་དེ་ཆ་མདེ ་བཏང་མི་དེ་ ་ གལ་ ིད་གྲངས་ ིས་
ངོ་ཚབ་ཅིག་གིས་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་པ་ཅིན་ ན་ཤོག་དེ་ཆ་འཇོག་མེདཔ་ཨིན་མིན་ ོར་
ན་ཤེས་ཅན་གྱིས་ཐོག་ལས་ གྲོས་ཐག་ཆོད་དགོ།
གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ ན་ཤོག་དེ་ ལ་མ ན་མེད་པའི་ངེས་ཤེས་འ ོངས་པ་ཅིན་
གྲངས་ ིས་ང་ོ ཚབ་ཅིག་ལས་ ན་ཤོག་ཆ་མེད་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་མ་བཀོད་ ང་ དོན་ཚན་དེ་
གིས་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་ ་ བཀག་མི་ གས།
༤༡༠ དོན་ཚན་འདི་དང་འཁྐྲིལ་ཆ་མེད་མ་བཏང་བའི་ ན་ཤོག་ ་ འ ེལ་ཡོད་འདེམས་ངོ་ག་ ་
བ གས་ཡོདཔ་ཨནི ་ན་གི་ ཆ་འཇོག་ཅན་གྱི་ ན་ཤོག་གཅིག་འབད་བ ི་ནི་ཨིན།
༤༡༡ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་དེ་ནང་ ཚོགས་ ན་བ གས་ཡདོ ་
པའི་ཡོངས་བ ོམས་དང་ ཆ་མེད་བཏང་ཡོད་པའི་ ན་ཤོག་ཁ་གྱངས་ དེ་ལས་འདེམས་ངོ་
རེ་རེ་གི་ཆ་འཇོག་ཅན་གྱི་ ན་ཤོག་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཁ་གྱངས་དང་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་དེ་
ཁར་འ ལ་ བས་ཀྱི་ཚོགས་ ན་ཁ་གྱངས་ ་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་དེ་ནང་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཡོད་པའི་ ན་ ོམ་ ་གི་ནང་ལས་བཏོན་ཡོད་པའི་ ན་ཤོག་ ་ གྲངས་བ ོམས་
བཏོན་ཚར་བའི་ ལ་ ་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་ཤོག་ཀྱི་གྲུབ་འ ས་རེ ་མགི ་ནང་འཛིན་ཐོ་
བཀོད་དགོ།
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༤༡༢ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ ངོ་ཚབ་ ་གི་གདོང་ཁར་གྲུབ་འ ས་ཀྱི་རེ ་མིག་ནང་འཛིན་
ཐོ་བཀོད་པའི་གྲངས་ ིས་ཀྱི་གྲུབ་འ ས་དེ་གསལ་བ གས་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཁར་ཡདོ ་
མི་འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ཁོང་གི་བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ གྲངས་ སི ་ངོ་ཚབ་ ་ ་
དོན་ཚན་༤༡༡ ར་ གྲུབ་འ ས་ཀྱི་རེ ་མིག་གུར་ ལ་མ ན་བདེན་ གས་བཀོད་ཡོད་
པའི་འ ་རེ་ ོད་དགོ།
ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་ལག་ལནེ ་འཐབ་པའི་ཚགོ ས་ ན་གྲངས་ སི ་བ མོ ་ན།ི
༤༡༣ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་དེ་ ་ ོན་བ བ་མེད་པའི་ངེས་
ཤེས་འ ོངས་པ་ཅནི ་ དེ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ཚགོ ས་ ན་ ་ འ ལ་ཆས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་
འཁྐྲིལ་ཏེ་ ས་གནས་དེ་ཁའི་གྲུབ་འ ས་གསལ་ ོན་འབད་དགོ།
༤༡༤ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ ཚོགས་ ན་ས་ཁངོ ས་དེ་ནང་ ཚོགས་ ན་བ གས་ཡདོ ་
པའི་ཡོངས་བ ོམས་དང་ ཆ་མེད་བཏང་ཡོད་པའི་ཚགོ ས་ ན་ཁ་གྱངས་ དེ་ལས་འདེམས་
ངོ་རེ་རེ་གིས་ ཆ་འཇོག་ཅན་གྱི་ཚགོ ས་ ན་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཁ་གྱངས་དང་ ཚོགས་ ན་ས་
ཁོངས་དེ་ཁར་འ ལ་ བས་ཀྱི་ཚོགས་ ན་ཁ་གྱངས་ ་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་དེ་ནང་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་ ་གི་ གྲངས་ ིས་བ ོམས་བཏོན་ཚར་བའི་
ལ་ ་ གྲུབ་འ ས་ཀྱི་རེ ་མིག་ནང་ ་ འཛིན་ཐོ་བཀོད་དགོ།
༤༡༥ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ ངོ་ཚབ་ ་གི་གདོང་ཁར་གྲུབ་འ ས་ཀྱི་རེ ་མིག་ནང་ དོན་
ཚན་༤༡༤ ར འཛིན་ཐོ་བཀོད་ཡོད་པའི་གྲངས་ ིས་ཀྱི་གྲུབ་འ ས་དེ་ གསལ་
བ གས་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཁར་ཡོད་མི་འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ཁོང་གི་བཙག་འ འི་ངོ་
ཚབ་ ཡང་ན་ གྲངས་ ིས་ངོ་ཚབ་ ་ ་ གྲུབ་འ ས་ཀྱ་ི རེ ་མིག་གུར་ ལ་མ ན་བདེན་
གས་བཀོད་ཡོད་པའི་འ ་ར་ེ ོད་དགོ།
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བཙག་འ འི་ཅ་ཆས་ ་ ་ཐི ་ བ་ན།ི
༤༡༦ ན་ ོམ་ནང་ལས་བཏོན་ཏེ་ གྲངས་བ ོམས་བཏོན་ཡོད་པའི་ཚོགས་ ན་ ཡང་ན་ ས་
གནས་དེ་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་ གྲངས་ ིས་བ ོམས་བཏོན་
ཚར་བའི་ ལ་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་འབད་ཡདོ ་པའི་ མ་གཞག་དང་
འཁྐྲིལ་ ཐི ་བ བ་ནི་དང་ ཉེན་ ང་ཐོག་ ་བཞག་དགོ།
༤༡༧ གྲངས་བ ོམས་ས་གནས་ནང་ཡོད་མི་ འདེམས་ང་ོ ་དང་ ཁོང་གི་ངོ་ཚབ་ ་གིས་ གལ་
ིད་དེ་གུར་ཐི ་བ བ་ནི་གི་ ོ་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ གནང་བ་ ིན་དགོ།
༤༡༨ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ དོན་ཚན་༤༡༦ དང་༤༡༧ འོག་གི་ ན་ཤོག་དང་
འ ལ་ཆས་ ་ཐི ་བ བ་ ེ་ ཉེན་ ང་ཐོག་ ་བཞག་ཡདོ ་མི་དེ་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་རེ་
རེ་གི་གྲངས་ ིས་གྲུབ་འ ས་རེ ་མགི ་གྲ་ ིག་འབད་ཡོད་མི་དང་ གས་ ངོས་ལེན་འགོ་
དཔོན་ ་ དང་ལནེ ་གྱི་དོན་ལས་གཏང་དགོ།
འགྲེམ་ཐགོ ་ཐབོ ་པའི་ཚགོ ས་ ན་གྱ་ི གྲངས་བ ོམས།
༤༡༩ འགྲེམ་ཐོག་ཚགོ ས་ ན་ཡོད་པའི་བ ་ ོན་གྱི་ཡིག་ བས་ཁ་ ེ་ནི་འདི་ འདི་གི་དོན་ལས་
གཏན་འཁེལ་བཟོ་བའི་ མཐའ་མ ག་ཚེས་གྲངས་དང་ ས་ཚོད་ཀྱི་ཧེ་མར་ ེ་མི་ཆོག།
༤༢༠ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ འགྲེམ་ཐོག་ ན་ཤགོ ་འ ོར་དགོ་པའི་གཏན་འཁེལ་བཟོ་
བའི་མཐའ་མ ག་གི་ཚེས་གྲངས་དང་ ས་ཚོད་ ་ ཡང་ན་ དེའི་ ལ་ལས་ ན་ཤོག་
ཡོད་པའི་ཡིག་ བས་ ་རེ་རེ་བཞིན་ཁ་ ེ་ཐོག་ འདི་ནང་ཡོད་པའི་འགྲེམ་ཐགོ ་ ན་ཤོག་ ་
བ ག་ཞིབ་དོན་ལས་བཏོན་དགོ།
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༤༢༡ ཡིག་ བས་དེ་ནང་ འགྲེམ་ཐོག་ ན་ཤོག་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ ཡོད་ཟེར་བའི་དོན་ ོན་པའི་
ཡིག་ བས་དེ་ གོང་འཁོད་འགྲེམ་ཐོག་ ན་ཤོག་འ ོར་དགོ་པའི་ ས་ཚོད་ཀྱི་ ལ་ལས་
ཐོབ་པ་ཅིན་ ཁ་ ེ་ནི་མེདཔ་མ་ཚད་ དེ་ནང་ཡོད་མི་ཡང་བ ག་ད ད་དོན་ ་འབག་ནི་མེད།
༤༢༢ འགྲེམ་ཐོག་ ན་ཤགོ ་འདི་ ཆ་མེད་གཏང་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་ ིད།
ཀ༽ ཚོགས་ ན་ ར་མི་དེ་གིས་འགྲེམ་ཐོག་ ན་ཤོག་ལོག་བཏང་ བས་ དེའི་དོན་ ་
ཡོད་པའི་ག ང་འ ེལ་ཡིག་ བས་ནང་མིན་པར་བཏང་མི།
ཁ༽ ཚོགས་ ན་ ར་མི་གི་ངོ་ ོད་གསལ་བ གས་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་ཤོག་
ཚོགས་ ན་ ར་མི་གི་ངོས་འཛིན་དོན་ ་ འགྲེམ་ཐགོ ་ ན་ཤོག་གཅིག་ཁར་བཏང་
ཡོད་མི་དེ་ ར་ གས་མེད་པ་ཅིན།
ག༽ ོངམ་ཨིན་པ་ཅིན།
ང༽ དོན་ཚན་༣༣༢ དང་འཁྐྲིལ་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱི་ ལ་མ ན་བདེན་ གས་
མེད་པ་ཅིན།
ཅ༽ ཚོགས་ ན་འདི་འདེམས་ངོ་ག་ ་བ གས་ཡོད་ག་གི་ ངེས་ཤེས་འ ོངས་མ་ གས་
པ་ཅིན།
ཆ༽ འདེམས་ཁོངས་དེ་ནང་གི་ འདེམས་ངོ་གཅིག་ལས་ ག་བ གས་ཡོད་པ་ཅནི །
ཇ༽ བཅའ་ཡིག་དང་ དོན་ཚན་༣༣༢ འོག་ ག ང་འ ལེ ་བཀོད་པའི་ངོས་འཛིན་ངོ་
གས་ལས་ མ་འ ་བར་ཡོད་པ་ཅིན།
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ཉ༽ ནོ ་བ བ་ཡོདཔ་ གནོད་ ེན་ གས་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ ལ་ ེ་ ག་མ་བ བ་ དེ་
ལས་ ན་ཤོག་ངེས་བདེན་ཨིན་པའི་ཁུངས་ བ་ཀྱི་ ངེས་ཤེས་འ ོངས་མ་ གས་པ་
ཅིན།
༤༢༣ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ ན་ཤོག་ཅིག་ཆ་མེད་མ་གཏང་གངོ ་ ་ དེ་ཁར་ཡོད་མི་
གྲངས་ ིས་ང་ོ ཚབ་ ་ ་ འོས་འཚམས་ ན་པའི་ ་ གོ ་འབད་ནི་གི་གོ་ བས་ ོད་དགོཔ་
ཨིན་ ང་ ན་ཤགོ ་འདི་ ཡང་ན་ ན་ཤོག་གཞན་ ་ངོ་ཚབ་དེ་གི་ལག་པར་ ོད་མི་ཆོག།
༤༢༤ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ ན་ཤོག་དེ་ཆ་མདེ ་བཏང་མི་དེ་ ་ གལ་ ིད་གྲངས་ ིས་
ངོ་ཚབ་ཅིག་གིས་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་པ་ཅིན་ ན་ཤོག་དེ་ཆ་འཇོག་མེདཔ་ཨིན་མིན་ ོར་
ན་ཤེས་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ གྲོས་ཐག་ཆོད་དགོ།
གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ ན་ཤོག་དེ་ ལ་མ ན་མེད་པའི་ངེས་ཤེས་འ ོངས་པ་ཅིན་
གྲངས་ ིས་ང་ོ ཚབ་ཅིག་ལས་ ན་ཤོག་ཆ་མེད་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་མ་བཀོད་ ང་ དོན་ཚན་དེ་
གིས་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་ ་བཀག་མ་ི གས།
༤༢༥ དོན་ཚན་འདི་དང་འཁྐྲིལ་ཆ་མེད་མ་བཏང་བའི་ ན་ཤགོ ་ ་ འ ེལ་ཡོད་འདེམས་ངོ་ག་ ་
བ གས་ཡོདཔ་ཨནི ་ན་གི་ ཆ་འཇོག་ཅན་གྱི་ ན་ཤོག་ཅིག་འབད་བ ི་ནི་ཨནི །
༤༢༦ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ འདེམས་ཁོངས་ནང་གི་ འགྲེམ་ཐགོ ་ ན་ཤོག་བ གས་
ཡོད་པའི་ཡོངས་བ ོམས་དང་ ཆ་མདེ ་བཏང་ཡདོ ་པའི་འགྲེམ་ཐོག་ ན་ཤགོ ་ཁ་གྱངས་ དེ་
ལས་འདེམས་ངོ་རེ་རེ་ ་ ཆ་འཇོག་ཅན་གྱི་ ན་ཤོག་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཁ་གྱངས་ ་ གྲངས་
བ ོམས་བཏོན་ཚར་བའི་ ལ་ ་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་གྲུབ་འ ས་རེ ་མགི ་ནང་འཛིན་ཐོ་
བཀོད་དགོ།
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༤༢༧ དོན་ཚན་༤༢༦ འོག་བཀོད་མི་གྲུབ་འ ས་འདི་ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ གསལ་
བ གས་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཁར་ཡོད་མི་འདེམས་ངོ་དང་ ཁོང་གི་བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་
ཡང་ན་ གྲངས་ ིས་ངོ་ཚབ་ ་ ་ གྲུབ་འ ས་རེ ་མིག་གུར་ ལ་མ ན་བདེན་ གས་
བཀོད་ཡོད་པའི་འ ་ངོ་མ་རེ་ དོ ་དགོ།
༤༢༨ འགྲེམ་ཐོག་ ན་ཤགོ ་ ་གྲངས་བ ོམས་བཏོན་ཚར་བའི་ ལ་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་
ཀྱིས་ བཀོད་ཡོད་པའི་ མ་གཞག་དང་འཁྐྲིལ་ ཐི ་བ བ་ ེ་ཉེན་ ང་ཐོག་བཞག་དགོ།
གྲངས་བ ོམས་ས་གནས་ནང་ཡོད་མི་ འདེམས་ངོ་དང་ ཁོང་གི་བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ ་
གིས་ གལ་ ིད་ཐི ་བ བ་ནི་གི་ ོ་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ གནང་བ་ ིན་དགོ།
༤༢༩ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ དོན་ཚན་༤༢༨ དང་འཁྐྲིལ་ འགྲེམ་ཐགོ ་ ན་ཤོག་ ་
ཉེན་ ང་ཅན་གྱི་ཐི ་བ བ་ཡོད་མི་ ་དང་ ས་གནས་དེ་ཁའི་ འགྲེམ་ཐོག་ ན་ཤོག་གི་
གྲངས་ ིས་གྲུབ་འ ས་རེ ་མིག་གྲ་ གི ་འབད་ཡདོ ་མི་དེ་
ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ ་
འདེམས་ཁོངས་དེ་ཁའི་གྲངས་ ིས་མཉམ་ ེབ་འབད་ནི་དང་ གྲུབ་འ ས་གསལ་བ གས་
ཀྱི་དང་ལེན་དོན་ ་ ོད་དགོ།
ངོས་ལནེ ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ གྲངས་བ མོ ས་ཀྱ་ི གྲུབ་འ ས་མཉམ་ བེ །
༤༣༠ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་གྱི་གྲངས་བ ོམས་ ཡང་ན་ འགྲེམ་ཐོག་
ན་ཤོག་ ་གི་ མཐའ་ད ད་གྲུབ་འ ས་རེ ་མིག་འདི་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ཀྱི་གྲུབ་
འ ས་རེ ་མིག་ ཡང་ན་ འགྲེམ་ཐགོ ་ ན་ཤོག་ ་ ཁོ/མོ་གིས་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ ཆེད་ ་
བཀོད་པའི་འ ི་ཤོག་ནང་བཀོད་དགོ།
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༤༣༡ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འདེམས་ཁོངས་དེ་ནང་བ གས་ཡོད་པའི་ འགྲེམ་ཐོག་ ན་
ཤོག་ ིས་ཏ་ེ ན་ཤོག་ཁ་གྱངས་ཀྱི་ཡངོ ས་བ ོམས་དང་ ཆ་མེད་བཏང་ཡདོ ་པའི་ ན་ཤགོ ་
ཁ་གྱངས་ དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་ ་གིས་ རང་སོའི་ཚོགས་ ན་ཐོབ་ཡོད་པའི་
བ ོམས་ དེ་ལས་འདེམས་ཁངོ ས་དེ་ནང་འ ལ་ བས་ཚོགས་ ན་བ གས་ཡོད་པའི་
བ ོམས་ ་ མཐའ་ད ད་གྲུབ་འ ས་རེ ་མིག་ནང་ མཉམ་ ེབ་འབད་དགོ།
༤༣༢ དོན་ཚན་༤༣༡ ནང་གི་གྲངས་ ིས་གྲུབ་འ ས་ཀྱི་འཛིན་ཐོ་བཀོད་ཚར་བའི་ ལ་ ་ ངོས་
ལེན་འགོ་དཔོན་གྱསི ་ མཐའ་ད ད་གྲུབ་འ ས་ཀྱི་རེ ་མིག་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་གྲུབ་
འ ས་དེ་ དེ་ཁར་ཡོད་མི་འདེམས་ངོ་དང་ ཁོང་གི་ངོ་ཚབ་ ་ ་ གསལ་བ གས་འབད་
དགོ།
ཚོགས་ ན་གྲངས་ སི ་ལགོ ་བ མོ ་ན།ི
༤༣༣ དོན་ཚན་༤༣༢ དང་འཁྐྲིལ་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱསི ་ གྲུབ་འ ས་ཀྱ་ི གསལ་བ གས་
འབད་ཚར་བའི་ ས་ ན་ ་ཚོད་༢༤ གི་ནང་འཁོད་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་ འདེམས་
ངོ་ ཡང་ན་ ཁོ/མོ་མེད་པའི་ བས་ ཁོང་རའི་བཙག་འ ་ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ གྲངས་ ིས་
ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ ་ གྲངས་ ིས་ཆ་མཉམ་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་ཅིག་
ལོག་བ ོམས་དགོ་པའི་མཁོ་འདོད་ཀྱི་གཞི་ ེན་ཁ་གསལ་ཡིག་ཐོག་ ་བཀོད་དེ་ ལ་ཆོག།
༤༣༤ དོན་ཚན་༤༣༣ གི་དགོས་དོན་ ་ གྲངས་བ ོམས་ས་གནས་ནང་ཡོད་མི འདེམས་ངོ་
ཡང་ན་ ཁོ/མོ་རའི་ངོ་ཚབ་ གྲངས་ ིས་ལོག་བ མོ ས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་བ ེད་ཆོག་པའི་
ཐོབ་དབང་ ལག་ལེན་ ་འོས་འབབ་ཅན་གྱི་གོ་ བས་ ིན་དགོ།
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༤༣༥ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དེ་ གས་ཀྱི་ ན་ ་ཅིག་གི་གནད་དོན་ ་ གྲོས་ཐག་ཆདོ ་
ཞིནམ་ལས་ ན་ ་ཆ་ཚང་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་ ་ངོས་ལེན་འབད་ནི་ ཡང་ན་ གནད་དོན་
འདི་ཁུངས་དང་ ་མཚན་མེདཔ་ཨནི ་པ་ཅིན་ ཆ་ཚང་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་ཅིག་ངོས་ལེན་
འབད་ནི་མེད།
༤༣༦ དོན་ཚན་༤༣༥ འོག་གི་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱི་གྲོས་ཆོད་ ་ ཡིག་ཐོག་དང་ དེ་གི་ ་
མཚན་བཀོད་དེ་ཡདོ པ་དགོ།
༤༣༧ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཚོགས་ ན་གྱི་གྲངས་ ིས་ཆ་ཚང་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་ཅིག་ལོག་
བ ོམས་ཆོག་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་པ་ཅནི །
ཀ༽ དོན་ཚན་༣༩༩ ལས་༤༣༢ ན་དང་འཁྐྲིལ་ ལོག་གྲངས་བ ོམས་ཀྱི་བཀོད་
ཁྱབ་ ིན་ནི་དང་།
ཁ༽ གྲངས་ ིས་ལོག་བ ོམས་པའི་ ལ་ ་ མཐའ་ད ད་གྲུབ་འ ས་རེ ་མགི ་འདི་
ནང་ དགོས་མཁོའ་ི བ ར་བཅོས་འབད་དགོ།
ག༽ གྲངས་ ིས་ལོག་བ ོམས་པའི་ ལ་ ་ ཁོ/མོ་གིས་བ ར་བཅོས་འབད་མི་དེ་
གསལ་བ གས་འབད་དགོ།
༤༣༨ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་རེ་གིས་ ཐོབ་ཡོད་པའི་ཚགོ ས་
ན་ཁ་གྱངས་ཀྱི་བ ོམས་ ་ དོན་ཚན་༤༢༧ ཡང་ན་༤༣༢ ཡང་ན་༤༣༧ དང་
འཁྐྲིལ་ གསལ་བ གས་འབད་ཞིནམ་ལས་ མཐའ་ད ད་གྲུབ་འ ས་རེ ་མིག་དེ་
ཚངམ་འབད་བཀང་ ེ་མིང་ གས་བཀོད་དགོ།
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༤༣༩ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ནམ་རང་འབད་ ང་ བཙག་འ འི་གྲུབ་འ ས་གསལ་
བ གས་མ་འབད་གོང་ གྲངས་ ིས་ཆ་ཚང་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་ཅིག་ ལོག་བ ོམ་ནི་གི་
བཀོད་ ་ ཡིག་ཐོག་ ་ ་མཚན་དང་བཅསཔ་ ེ་བཀོད་དེ་ དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་
དང་ ཁོང་གི་བཙག་འ ་ངོ་ཚབ་ ་ ་བ ་བ ལ་ ིན་ཏེ་ ཚེས་གྲངས་ ས་ཚོད་ ས་
གནས་ ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ ཡང་ན་ བཙག་འ ་
ན་ཚོགས་ལས་བ ོ་བཞག་ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན་གཞན་ཅིག་གིས་ ་ ོག་འོག་ ་འགོ་
འ ེན་འཐབ་ཆོག།
༤༤༠ དོན་ཚན་༤༣༥ ནང་གི་ གྲངས་ སི ་ལོག་བ ོམས་དགོ་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ བས་ བཅའ་
ཁྐྲིམས་འདི་ག་ི དགོངས་དོན་དང་ དེ་འོག་བ མས་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་ བཀའ་ ་ ་
ཧེ་མ་གི་གྲངས་ ིས་བ ོམས་པའི་ བས་ ོར་འ ག་འབད་དོ་བ མ་ ེ་རང་ འ ག་ནི་ཨིན།
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ལེ ་ ༡༩ པ།
བཙག་འ འི་གྲུབ་འ ས་གསལ་བ གས།
བཙག་འ འི་གྲུབ་འ ས་ ལ་ན།ི
༤༤༡ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་བཙག་འ འི་གྲུབ་འ ས་ ་མཉམ་ ེབ་དང་
མཐའ་ད ད་གྲུབ་འ ས་རེ ་མིག་ནང་འཛིན་ཐོ་བཀོད་དེ་ དོན་ཚན་༤༢༧, ༤༣༢
ཡང་ན་༤༣༧ དང་འཁྐྲིལ་ གསལ་བ གས་འབད་བའི་ ལ་ ་ ལ་མ ན་བདེན་
གས་བཀོད་ཡོད་པའི་མཐའ་ད ད་གྲུབ་འ ས་ཀྱི་འ ་དེ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ ལ་
དགོ།
་ི ཚགོ ས་འདེམས་ཁངོ ས་ནང་བཙག་འ འི་གྲུབ་འ ས་གསལ་བ གས་དང་ཁྱབ་ ེལ།
༤༤༢ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ངོས་ལེན་འགོ་
དཔོན་ ་ལས་ དོན་ཚན་༤༤༡ དང་འཁྐྲིལ་ མཐའ་ད ད་གྲུབ་འ ས་རེ ་མིག་ ་ཐོབ་
པའི་ ལ་ ་ འགོ་ཐོག་བཙག་འ ་ཨནི ་པ་ཅིན།
ཀ༽ འ ག་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་མཐའ་ད ས་མེད་པའི་ནང་ལས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ འི་འདེམས་ཁོངས་ཆ་མཉམ་ནང་བ གས་ཡོད་པའི་ ཚོགས་ ན་ཡོངས་
བ མོ ས་ཀྱི་ཁ་གྲངས་དང་ བ ི་ཁུངས་མེད་པའི་ཆ་མདེ ་ཀྱི་ཚོགས་ ན་ཁ་གྲངས་
བ ོམས་ དེ་ལས་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་རེ་གིས་ ཐོབ་མི་ཚོགས་
ན་ཡོངས་བ ོམས་ཀྱི་གྲངས་བ ོམས་བཏོན་ཡོད་མི་ ་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་
ཤོག་ནང་ ིས་བ མོ ས་ཏེ་ འཛིན་ཐོ་དང་མཉམ་ ེབ་འབད་དགོ།
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ཁ༽ འ ག་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་མཐའ་ད ས་མེད་པའི་ནང་ལས་ འགོ་ཐོག་བཙག་
འ འི་ནང་ ཚོགས་ ན་མཐོ་ཤོས་ཐོབ་མི་དང་ དེ་འོག་གི་མཐོ་ཤོས་ཐོབ་མི་ ཐོ་
བཀོད་གྲུབ་པའི་ དི ་དོན་ཚགོ ས་པ་གཉིས་ཀྱི་མིང་དེ་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་ཤོག་
དང་འཁྐྲིལ་ རི ་བཏང་བཙག་འ འི་དོན་ ་ གསལ་བ གས་དང་ཁྱབ་བ གས་
འབད་དགོ།
༤༤༣ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ལ་ཡངོ ས་ཚོགས་འ འི་འདེམས་ཁོངས་ ་གི་ངོས་ལེན་འགོ་
དཔོན་ ་ལས་ མཐའ་ད ད་གྲུབ་འ ས་རེ ་མགི ་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་ ་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་འ འི་ རི ་བཏང་བཙག་འ ་ཨིན་པ་ཅིན་ འ ེལ་ཡོད་ ི་ཚོགས་འདེམས་ཁོངས་
ནང་ལས་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཚགོ ས་ ན་ཁ་གྲངས་མཐོ་ཤོས་ཐོབ་ཡོད་པའི་འདེམས་ངའོ ི་
མིང་ ་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་ཤགོ ་ཐོག་ འདེམས་ཁངོ ས་ ་ལས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་
འ ་གི་ བཙག་འ ་ ལ་མ ན་གྲུབ་ཡོད་པའི་ གསལ་བ གས་འབད་དགོ།
༤༤༤ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ལ་ཡངོ ས་ཚོགས་ འེ ི་འདེམས་ཁོངས་ཆ་མཉམ་གྱི་ངོས་ལེན་
འགོ་དཔོན་ ་ལས་ མཐའ་ད ད་ཀྱ་ི གྲུབ་འ ས་རི ་མགི ་ ་ ོད་པའི་ ལ་ ་ འ ེལ་
ཡོད་རང་སའོ ི་འདེམས་ཁོངས་ ་གི་ནང་ལས་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཚགོ ས་ ན་ཁ་གྱངས་མཐོ་
ཤོས་ཐོབ་ཡོད་པའི་འདེམས་ངོ་ ་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་ཤོག་ཐོག་ འདེམས་ཁོངས་ ་
ལས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་གི་བཙག་འ ་ ལ་མ ན་གྲུབ་ཡོད་པའི་ གསལ་བ གས་
འབད་དགོ།
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༤༤༥ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ དོན་ཚན་༤༤༢, ༤༤༣ དང་༤༤༤ ནང་གི་ བཙག་
འ འི་གྲུབ་འ ས་གསལ་བ གས་འབད་བའི་ ལ་ལས་ གྲུབ་འ ས་དེ་ཁྱབ་ ེལ་ཐོག་
གསལ་བ གས་འབད་དེ་ མི་དམངས་ ་འོས་འབབ་ཅན་གྱིས་གོ་དོན་དར་ཁྱབ་འབད་དགོ།
༤༤༦ འ ག་གི་ཁྐྲིམས་ ང་འགག་ ེ་གིས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་གཅིག་ཁར་གྲོས་བ ན་ཐོག་
ིད་དོན་ཚགོ ས་པའི་ བ་ ོར་འབད་མི་ ་ གྲུབ་འ ས་གསལ་བ གས་ བས་ ས་གནས་
ལོགས་ ་ཅིག་ངོས་འཛིན་དང་ འཛོམས་ཆོག་པའི་གནང་བ་ ིན་དགོ།
ལ་ཡངོ ས་ཚགོ ས་འ ་གཞི་བ གས།
༤༤༧ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ི་ཚགོ ས་འདེམས་ཁངོ ས་ ་གི་ ིར་བཏང་བཙག་འ འི་
གྲུབ་འ ས་གསལ་བ གས་དང་ ཁྱབ་ ེལ་འབད་བའི་ ལ་ ་ ི་ཚོགས་འདེམས་ཁོངས་
རེ་ལས་ བཙག་འ ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ འདེམས་ངའོ ི་མིང་ ་དང་ རང་སའོ ི་གདམ་ངོ་འབད་
བཏོན་མི་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ དི ་དནོ ་ཚོགས་པའི་མངི ་དང་ གས་ཏེ་གསལ་བ གས་འབད་
དགོ།
༤༤༨ དོན་ཚན་༤༤༧ འོག་གི་གསལ་བ གས་དང་གཅིག་ཁར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་དེ་
ལ་མ ན་གྱིས་གཞི་བ གས་མཛདཔ་འབད་བ ི་དགོ།
༤༤༩ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ལ་མ ན་བདེན་ གས་བཀོད་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་༤༤༧
གི་ གསལ་བ གས་འ ་གི་གཅིག་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ ་ ན་འ ལ་ ལ་ཞིནམ་ལས་
འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ འགོ་ཐོག་གི་ ི་ཚོགས་ འཚོགས་དགོ་པའི་བཀའ་ ་གནང་ ེ་
ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འདེམས་ཁྐྲི་མང་ཤོས་ཀྱི་ ལ་ཁ་ཐོབ་མི་ཚོགས་པ་ད་ེ ་ ག ང་
གཞི་བ གས་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་ ་གནང་ནི།
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༤༥༠ གལ་ ིད་ ་མཚན་གང་ ང་ཅིག་ལས་བ ེན་ བཙག་འ ་མ ག་བ ་དགོ་པའི་ཚེས་གྲངས་
དང་ ས་ ན་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཡོད་མི་ནང་འཁོད་ འདེམས་ཁོངས་གང་ ང་ཞིག་གི་བཙག་
འ ་མ ག་བ ་མ་ གས་པར་ ས་མ་ི དང་ བཙག་འ ་མ ག་བ ་དགོ་པའི་ཚེས་གྲངས་
དང་ ས་ ན་ཡར་སེང་འབད་ཡདོ ་པ་ཅིན་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ དོན་ཚན་༤༤༥
ཡང་ན་༤༤༧ གི་ནང་དོན་གྱིས་ གསལ་བ གས་འབད་མ་ཆོག་པའི་བཀག་ ོམ་མེད།
ལ་ཡངོ ས་ཚགོ ས་ ་ེ གཞི་བ གས།
༤༥༡ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་ གི་འདེམས་ཁོངས་ཆ་མཉམ་གྱི་བཙག་
འ འི་གྲུབ་འ ས་ ་ གསལ་བ གས་འབད་བའི་ ལ་ ་ འ ེལ་ཡོད་འདེམས་ཁོངས་རེ་
ལས་ བཙག་འ འི་གདམ་ཁ་གྲུབ་མི་འདེམས་ངའོ ི་མངི ་ཐོ་ ་ ཁྱབ་བ གས་ཐོག་ལས་
གསལ་བ གས་འབད་དགོ།
༤༥༢ དོན་ཚན་༤༥༡ འོག་གི་གསལ་བ གས་དང་གཅིག་ཁར་ ལ་ཡོངས་ཚོངས་ ེ་ འདི་
ལ་མ ན་གྱིས་ གཞི་བ གས་མཛདཔ་འབད་བ ི་དགོ།
དེ་ཡང་ གལ་ ིད་གསལ་བ གས་མ་འབད་བའི་གོང་ ་ཡོད་པའི་ འ ེལ་ཡོད་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་ ེ་ གི་གནས་ ན་དང་ ་འགན་དེ་ ་ དེ་བ མ་མའི་གསལ་བ གས་ཀྱིས་
གནོད་ ོན་མེད།
༤༥༣ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ དོན་ཚན་༤༥༡ ནང་གི་ ལ་མ ན་བདེན་ གས་བཀོད་
ཡོད་པའི་གསལ་བ གས་ཀྱི་འ ་ཅིག་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ ་ ན་འ ལ་ ལ་དགོ།
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༤༥༤ གལ་ ིད་ ་མཚན་གང་ ང་ཅིག་ལས་བ ེན་ བཙག་འ ་མ ག་བ ་དགོ་པའི་ཚེས་གྲངས་
དང་ ས་ ན་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་ འདེམས་ཁོངས་གང་ ང་ཅིག་གི་
བཙག་འ ་མ ག་བ ་མ་ གས་པར་ ས་མི་དང་ བཙག་འ ་མ ག་བ ་དགོ་པའི་ཚེས་
གྲངས་དང་ ས་ ན་ཡར་སེང་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ དོན་ཚན་
༤༥༡གི་ནང་དོན་གྱསི ་ གསལ་བ གས་འབད་མ་ཆོག་པའི་བཀག་ ོམ་མདེ །
༤༥༥ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དོན་ཚན་༤༢༧, ༤༣༢ ཡང་ན་ ༤༣༧ དང་འཁྐྲིལ་
གྲངས་བ ོམས་བཏོན་ཚར་ཏེ་ མཐའ་ད ད་གྲུབ་འ ས་ཀྱི་རེ ་མིག་གྲ་ ིག་བཟོ་བའི་ ལ་
་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀག་ཆ་གི་བཀོད་ཁྱབ་ ་ག་ནི་ཡང་མེད་པ་ཅིན་
འདེམས་ཁོངས་ནང་ལས་ ཆ་འཇོག་ག་ི ཚོགས་ ན་ཁ་གྱངས་མཐོ་ཤོས་ཐོབ་མི་འདེམས་ངོ་དེ་
འ ེལ་ཡོད་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་ ཡང་ན་ ས་གནས་ཀྱ་ི ག ང་ནང་ ་ ལ་མ ན་གྱིས་
བཙག་འ ་གྲུབ་ཡདོ ་མི་དེ་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་ཤགོ ་ཐོག་ ་གསལ་བ གས་འབད་དགོ།
༤༥༦ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་བཙག་འ འི་གྲུབ་འ ས་ ་ ཆེད་ ་བཀོད་
པའི་འ ི་ཤོག་ཐོག་ གསལ་བ གས་འབད་བའི་ ལ་ ་ ལ་མ ན་བདེན་ གས་བཀོད་
པའི་ཁྱབ་བ གས་ཀྱི་འ ་ཅིག་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ ལ་དགོ།
ས་གནས་ཀྱ་ི ག ང་གཞི་བ གས།
༤༥༧ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ས་གནས་ག ང་གི་འདེམས་ཁོངས་ཆ་མཉམ་གྱི་ བཙག་
འ འི་གྲུབ་འ ས་ ་ གསལ་བ གས་འབད་བའི་ ལ་ ་ འ ེལ་ཡོད་འདེམས་ཁོངས་རེ་
ལས་བཙག་འ འི་གདམ་ཁ་གྲུབ་མི་འདེམས་ངོའི་མངི ་ཐོ་ ་ ཁྱབ་བ གས་ཐོག་ལས་
གསལ་བ གས་འབད་དགོ།
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༤༥༨ དོན་ཚན་༤༥༧ འོག་གི་གསལ་བ གས་དང་གཅིག་ཁར་ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་དེ་ ལ་
མ ན་གྱིས་ གཞི་བ གས་མཛདཔ་འབད་བ ི་དགོ།
དེ་ཡང་ གལ་ དི ་གསལ་བ གས་མ་འབད་བའི་གོང་ ་ཡོད་པའི་ འ ེལ་ཡོད་ས་གནས་་
ག ང་ གི་གནས་ ན་དང་ ་འགན་དེ་ ་ དེ་བ མ་མའི་གསལ་བ གས་ཀྱིས་གནོད་
ོན་མེད།
༤༥༩ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ དོན་ཚན་༤༥༧ ནང་གི་ ལ་མ ན་བདེན་ གས་བཀོད་
ཡོད་པའི་གསལ་བ གས་ཀྱི་འ ་ཅིག་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ ་ ན་འ ལ་ ལ་དགོ།
༤༦༠ གལ་ ིད་ ་མཚན་གང་ ང་ཅིག་ལས་བ ེན་ བཙག་འ ་མ ག་བ ་དགོ་པའི་ཚེས་གྲངས་
དང་ ས་ ན་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་ འདེམས་ཁོངས་གང་ ང་ཅིག་གི་
བཙག་འ ་མ ག་བ ་མ་ གས་པར་ ས་མི་དང་ བཙག་འ ་མ ག་བ ་དགོ་པའི་ཚེས་
གྲངས་དང་ ས་ ན་ཡར་སེང་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ དོན་
ཚན༤༥༧ གི་ནང་དོན་གྱིས་ གསལ་བ གས་འབད་མ་ཆོག་པའི་བཀག་ མོ ་མེད།
༤༦༡ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དོན་ཚན་༤༢༧, ༤༣༢ ཡང་ན་༤༣༧ དང་འཁྐྲིལ་
གྲངས་བ ོམས་བཏོན་ཚར་ཏ་ེ མཐའ་ད ད་གྲུབ་འ ས་ཀྱི་རེ ་མིག་གྲ་ ིག་བཟོ་བའི་ ལ་
་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀག་ཆ་གི་བཀོད་ཁྱབ་ ་ག་ནི་ཡང་མེད་པ་ཅིན་
འདེམས་ཁོངས་ནང་ལས་ ཆ་འཇོག་ག་ི ཚོགས་ ན་ཁ་གྱངས་མཐོ་ཤོས་ཐོབ་མི་འདེམས་ངོ་དེ་
འ ེལ་ཡོད་ས་གནས་ཀྱི་ག ང་ནང་ ་ ལ་མ ན་གྱིས་བཙག་འ ་གྲུབ་ཡདོ ་མི་དེ་ ཆེད་
་བཀོད་པའི་འ ི་ཤོག་ཐོག་ ་གསལ་བ གས་འབད་དགོ།
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༤༦༢ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་བཙག་འ འི་གྲུབ་འ ས་ ་ ཆེད་ ་བཀོད་
པའི་འ ི་ཤོག་ཐོག་ གསལ་བ གས་འབད་བའི་ ལ་ ་ ལ་མ ན་བདེན་ གས་བཀོད་
པའི་ཁྱབ་བ གས་ཀྱི་འ ་ཅིག་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ ལ་དགོ།
འ ་མཉམ་གྱ་ི ཚགོ ས་ ན།
༤༦༣ མ ག་བ འི་ཚོགས་ ན་གྲངས་བ མོ ས་ བས་ ཚོགས་ ན་མཐོ་ཤོས་ ཡང་ན་ དེ་འགོ ་
གི་ཁ་གྱངས་མཐོ་ཤསོ ་ཐོབ་མི་ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་གཉིས་ ཡང་ན་ དེ་ལས་
ག་པའི་ཚགོ ས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ ་གིས་ ཚོགས་ ན་འ ་མཉམ་ཐོབ་ཚེ་ འདེམས་ངོ་
ཡང་ན་ ཚོགས་པ་ ་གི་བར་ན་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལོག་ ེ་བཙག་འ ་འབད་
དགོ་པའི་བཀའ་ ་གནང་དགོ།
༤༦༤ གལ་ ིད་དོན་ཚན་༤༦༣ ར་ འདེམས་ངོའམ་ ཚོགས་པ་གཉིས་ ཡང་ན་ དེ་ལས་
ག་མི་ ་གི་བར་ན་ བཙག་འ ་འགོ་འ ེན་འཐབ་པའི་གྲངས་བ ོམས་ བས་ ཚོགས་
ན་མཐོ་ཤོས་འ ་མཉམ་འབད་ཐོབ་པ་ཅིན་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དེ་ཁར་ཡོད་མི་
ཚོགས་པ་ འདེམས་ངོ ཡང་ན་ ངོ་ཚབ་ ་འཛོམས་སར་ ཚོགས་པ་ཡང་ན་འདེམས་ངོ་ ་
གི་བར་ན་ ཐད་ཀར་ ་ གས་རིལ་ ིལ་ཐོག་ལས་ གྲོས་ཐག་ཆོད་དགོ།
བཙག་འ ་གྲུབ་མ་ི འདེམས་ང་ོ ་ བཙག་འ འི་ང་ོ རོ ་ལག་ཁྱརེ །
༤༦༥ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ དོན་ཚན་༤༤༣, ༤༤༤པའམ་ ༤༤༥ ཡང་ན་ ངོས་
ལེན་འགོ་དཔོན་གྱསི ་ དོན་ཚན་༤༥༥ དང་འཁྐྲིལ་ བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་གསལ་བ གས་
འབད་བའི་ ལ་ ་ གསལ་བ གས་འབད་མི་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་
ཤོག་ཐོག་ འདེམས་ངོ་དེ་ ་ བཙག་འ འི་ངོ་ ོར་ལག་ཁྱེར་ཅིག་ ིན་དགོ།
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ལེ ་ ༢༠ པ།
བཙག་འ འི་ དོ ་ གོ ས་དང་ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡགི །
བཙག་འ འི་བཤེར་ཡགི །
༤༦༦ ཁྐྲིམས་ གས་གཞན་གང་ ང་ནང་ ག་དེ་འབད་ཡོད་ ང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འམ་
ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་ ཡང་ན་ ས་གནས་ག ང་ ་གི་བཙག་འ འི་ ོར་ ོད་གཞི་གི་ ི་
བ་བཀོད་ནི་དེ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་ཁྐྲིམས་ གས་དང་འཁྐྲིལ་ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་
ལ་ཐོག་མ་གཏོགས་མི་ཆོག།
བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ བཙག་འ འི་ ས་ ན་ བས་ བཙག་འ འི་ ོད་བཤེར་
དང་འ ེལ་བའི་གནོད་འགེལ་ ་ འཇོན་ཚད་དང་དོན་ ིན་ཅན་ མ་དག་དང་ ངས་
གསལ་ ན་པའི་ ོད་བཤེར་ལམ་ གས་ཅིག་གནས་ཐབས་དང་ བཙག་འ འི་ ོད་
ོགས་སེལ་ཐབས་ ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་འོག་ ་ གཞི་བ གས་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་
དང་ ིགས་གཞི་ ་དང་འཁྐྲིལ་ བཙག་འ འི་ ོད་ ོགས་སལེ ་ཐབས་ལམ་ གས་ཅིག་
བཀོད་དེ་ཡོད།
བཙག་འ འི་བཤེར་ཡགི ་ དོ ་བཤེར་དབང་འཛིན།
༤༦༧ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ ཡང་ན་ ལ་ཡོངས་ཚགོ ས་ ེ་དང་འ ེལ་བའི་བཙག་འ འི་
བཤེར་ཡིག་གི་ ོད་བཤེར་ དབང་འཛིན་འདི་ འ ག་གི་ཆེ་མཐོའི་ཁྐྲིམས་ཀྱ་ི འ ན་ས་ཨིན།
༤༦༨ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་དང་འ ེལ་བའི་བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་གི་ ོད་བཤེར་ དབང་འཛིན་
འདི་ འ ེལ་ཡོད་ ོང་ཁག་ག་ི ངོ ་ཁག་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ཨིན།
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བཙག་འ འི་བཤེར་ཡགི ་ ན་འ ལ།
༤༦༩ བཙག་འ ་གང་ ང་གི་ ོད་གཞིའི་ ི་བ་བཀོད་ཡདོ ་པའི བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་དེ་
ཡང་ འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་གྲུབ་འ ས་གསལ་བ གས་འབད་ཚར་བའི་ ཉིན་གྲངས་བ ་ཐམ་
ཀྱི་ནང་འཁོད་ དོན་ཚན་༤༦༧ ཡང་ན་༤༦༨ ནང་ཆེད་ ་བཀོད་པའི་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་
ས་ ་ ན་འ ལ་ ལ་དགོ།
ཨིན་ ང་ བཤེར་ཡིག་འདི་ འདེམས་ཁོངས་དེ་ནང་གི་ བཙག་འ འི་གྲུབ་འ ས་ཁྱབ་
བ གས་མ་འབད་བའི་གོང་ ་ ལ་མི་ཆོག།
༤༧༠ ོད་གཞིར་འགྱུར་བའི་བཙག་འ འི་ ོར་གྱི་བཤེར་ཡིག་འདི་ འ ེལ་ཡོད་འདེམས་ཁོངས་
ནང་གི་འདེམས་ངོ་ཅིག་ ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ཅིག་ ཡང་ན་ བཙག་འ ་དེའི་
བས་ ཚོགས་ ན་བ གས་མི་ ཡང་ན་ བ གས་མ་ གས་མི་ཅིག་གིས་ཨིན་ ང་
ལ་ཆོག།
༤༧༡ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་འདི་གིས་ དོན་ཚན་༤༧༦ དང་༤༧༧ ནང་ཆདེ ་ ་བཀོད་པའི་
གཞི་ ེན་ཅིག་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ ག་པའི་གཞི་ ེན་ ་གཞིར་བཞག་ཐོག་ ོད་གཞི་གི་ ི་
བ་བཀོད་ཆོག།
༤༧༢ གཤེར་ཡིག་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ དོ ་ ་གི་ཁ་གྱངས་དང་འ ་མཉམ་འབད་ གཤེར་ཡིག་
འདི་གི་འ ་ ་དང་ དེ་ལས་བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལས་ཡང་ འ ་གཅིག་མཉམ་
གས་དགོ།
༤༧༣ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་ ་གི་འ ་གུར་ འ ་ངེས་བདེན་ཨིན་པའི་བདེན་ གས་ ་ དོ ་
་གིས་ཁོ/མོ་རའི་མིང་ གས་བཀོད་དགོ།
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བཙག་འ འི་བཤེར་ཡགི ་ག་ི ་ཕན།
༤༧༤ ོད་ ་དེ་གིས་ བཤེར་ཡིག་ནང་ ་ ོད་ ་འབད་བཀོད་དགོཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་འདེམས་ངོ་དང་།
ཁ༽ ོད་ ་དེ་གིས་ གལ་ ིད་ བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་འདེམས་ངོ་དེ་གི་བཙག་འ ་དེ་
ལ་མིན་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཁོ/མོ་རང་དང་ གས་ གཞན་འདེམས་ངོ་ ་ ལ་
མ ན་འབད་ བཙག་འ ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ བདེན་བཤད་བཀོད་པ་ཅིན་ གཞན་
དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་ག་ར།
ག༽ ངན་ ད་ ་ ོད་ཀྱི་ཁ་ཉེས་ བཤེར་ཡིག་ནང་བཀོད་ཡདོ ་པའི་ གཞན་འདེམས་ངོ་
།
༤༧༥ ོད་ ་དེ་གིས་ བཤེར་ཡིག་ནང་བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ཡང་ན་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་དེ་
ོད་ ་འབད་བཀོད་མ་ཆོགཔ་ཨིན་ ང་ བཙག་འ འི་ དོ ་བཤེར་གནང་མི་ཁྐྲིམས་ཀྱི་
འ ན་ས་ལས་ ོད་བཤེར་ནང་ཡོད་པའི་གནད་དནོ ་བདེན་ ན་འསོ ་ ན་ཐོག་ད ེ་ཞབི ་
འབད་ནི་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ཡང་ན་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་དེ་ ོད་ ་འབད་
བཀོད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་གཟིགས་པ་ཅིན་ ོད་བཤེར་ནང་བཀོད་ནི་གི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་
ཆོག།
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བཙག་འ འི་བཤེར་ཡགི ་ ན་འ ལ་ ལ་ཆགོ ་པའི་གཞི་ ེན།
༤༧༦ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་འདི་ ན་འ ལ་ ལ་ཆོག་པའི་གཞི་ ེན་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ོད་གཞིར་འགྱུར་བའི་བཙག་འ ་ནང་ གདམ་ངོ་ད ེ་ཞིབ་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་ ཡང་
ན་ བཙག་འ འི་ཚེས་གྲངས་ ་ བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་འདེམས་ངོ་དེ་ཁྱད་ཡོན་མ་
ཚང་བ་ ཡང་ན་ བཙག་འ འི་གདམ་ངོའི་གྲལ་ལས་བཏོན་བཏང་བ་ ཡང་ན།
ཁ༽ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ཁྐྲིམས་འགལ་གྱི་ ་གང་ ང་ བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་
འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ བཙག་འ འི་ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ ཁོང་གིས་ ངོ་ཚབ་ ་ ་
ངོས་ལེན་གྱི་གནང་བ་ཐོག་ ཡང་ན་ གཞན་མི་ངོ་ཅིག་གསི ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་
པ།
ག༽ བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་འདེམས་ངོ་དེ་ ལ་མིན་ཐོག་ལས་ བཙག་འ འི་གདམ་ངོ་
ནང་ངོས་ལེན་གྲུབ་ཡོད་པ།
ང༽ འདེམས་ངོ་ཅིག་ ལ་མིན་ཐོག་གདམ་ངོའི་ནང་ལས་ ཆ་མེད་བཏང་མི་ །
ཅ༽ བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་འདེམས་ངའོ ི་གྲུབ་འ ས་དེ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་མ་ གས་
པར་ ས་པ།
༤༧༧ དོན་ཚན་༤༧༦ (ཅ)ནང་གི་ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་གི་ ན་འ ལ་ ལ་ཆོགཔ་དེ་
གལ་ ིད་བཙག་འ ་འདི་ གཤམ་འཁོད་གནད་དོན་གྱི་དབང་ ་ཐལ་བ་ཅནི །
ཀ༽ འདེམས་ངོ་ཅིག་ ལ་མིན་ཐོག་གདམ་ངོའི་ངོས་ལེན་འབད་བ་དང་།
ཁ༽ ཆ་འཇོག་ཅན་གྱི་ཚགོ ས་ ན་ཨིན་ ང་ ལ་མིན་གྱི་ངསོ ་ལེན་ཐོབ་པ་ ཆ་མེད་
བཏང་བ་ ཡང་ན་ ལ་མིན་ཨིན་ ང་ཆ་འཇོག་འབད་བ།
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ག༽ ངན་ ད་ཀྱི་ ་ དོ ་གང་ ང་ཅིག་ བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་འདེམས་ངོའི་དོན་ ་
མི་ངོ་ཅིག་ ཡང་ན་ ཁོ/མོ་རའི་ང་ོ ཚབ་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་པ།
ང༽ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་ ཡང་ན་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་ ཡང་ན་ འདི་འོག་བ མས་
པའི་ བཅའ་ཡགི ་དང་བཀའ་ ་ ་དང་མ་འཁྐྲིལ་བ།
བཙག་འ འི་བཤེར་ཡགི ་ནང་ ད་ བོ ་ཐབོ ་བ དོ ་བཀོད་པ།
༤༧༨ ོད་ ་འདི་གིས་ བཤེར་ཡིག་ནང་བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་འདེམས་ངོ་དེ་ ལ་མིན་ཨིནམ་
དང་ བཤེར་ཡགི ་ ལ་མི་ཁོ/མོ་རང་ ཡང་ན་ གཞན་འདེམས་ངོ་ ་ ལ་མ ན་འབད་
ོད་གཞིར་འགྱུར་བའི་བཙག་འ ་ད་ེ ནང་ བཙག་འ ་གྲུབ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ ་གི་ཐོབ་
བ ོད་བཀོད་ཆོག།
བཙག་འ འི་བཤེར་ཡགི ་ནང་དནོ །
༤༧༩ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་འདི།
ཀ༽ ོད་ ་གིས་ ོ་གཏད་པའི་གནད་དོན་ བ ད་བ ས་ཀྱི་ངག་བ དོ ་ཅིག་ ད་དེ་ཡོད་
དགོཔ་དང་།
ཁ༽ ོད་ ་གིས་ཁ་ཉེས་བཀལ་ཡོད་པའི་ ངན་ ད་ ་ དོ ་ ་ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་
ཡོདཔ་དང་ ངན་ ད་ ་ ོད་ཀྱི་ཚསེ ་གྲངས་དང་ས་གནས་ དོ ་ འི་མིང་ ་
བཀོད་ཡོདཔ་དགོ།
ག༽ འ ག་གི་ཞི་ ོད་དང་ཉེས་ ོད་ཀྱི་ ་བའི་གནད་ དོ ་ཀྱི་ཁྐྲམི ས་དེབ་དང་འཁྐྲིལ་
བཤེར་ཡིག་ ལ་མི་དེ་གིས་ མིང་ གས་དང་བདེན་ད ད་བཀོད་ཡོདཔ་དགོ།
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༤༨༠ བཤེར་ཡིག་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ར་དེབ་ ཡང་ན་ ར་ཤོག་ཅིག་ དོ ་ ་གིས་བཤེར་
ཡིག་བདེན་ད ད་ བས་ཀྱི་ མ་གཞག་དང་མ ངས་པར་ བདེན་ད ད་ཐོག་མིང་ གས་
བཀོད་དགོ།
བཙག་འ འི་བཤེར་ཡགི ་ དོ ་བཤེར།
༤༨༡ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་ དོ ་བཤེར་འབད་བའི་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱིས་ བཤེར་ཡགི ་འདི་
དོན་ཚན་༤༦༩, ༤༧༠, ༤༧༦, ༥༧༧ ཡང་ན༤༧༩ ་དང་མ་མ ན་པར་ཡོད་ཚེ་
ིར་འ ད་གཏང་དགོ།
༤༨༢ ཁྐྲིམས་འ ན་ ་ བཙག་འ ་ཅགི ་གི་ནང་ལས་ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་གཅིག་ལས་
ག་ ེ་ ལ་ཡོད་པ་ཅིན་ ང་དཔོན་གྱིས་ འོས་འབབ་ཀྱི་ མ་གཞག་དང་འཁྐྲིལ་ དེ་
གས་ཀྱི་བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་ ་ བས་ཅིག་ ་ དོ ་བཤེར་འབད་དགོ།
༤༨༣ འ ེལ་ཡོད་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སར་ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་ ན་འ ལ་ ལ་བའི་ཚསེ ་
གྲངས་ལས་ ང་ཁྐྲིམས་དནོ ་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་བ བ་དང་ རིམ་མ ན་ཐོག་ བཙག་
འ འི་བཤེར་ཡགི ་འདི་ ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ དོ ་བཤེར་འདི་འགོ་འ ེན་གང་
མགྱོགས་འཐབ་ ེ་ མ ག་བ ་ གས་པའི་འབད་བ ནོ ་བ ེད་དགོ།
༤༨༤ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་ ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་དང་ འདི་འོག་བ མས་
པའི་བཅའ་ཡིག་དང་ གཞན་བཀའ་ ་ ་དང་འགལ་བ་མེད་པར་ འ ག་གི་ཞི་ ོད་དང་
ཉེས་ ོད་ཀྱི་ ་བའི་གནད་ ོད་ཀྱི་ཁྐྲིམས་དེབ་དང་འཁྐྲིལ་ ཞི་ དོ ་ཀྱི་ དོ ་བཤེར་དང་ གང་
ག་ཅིག་མ ངས་ཐོག་འགྲུབ་དགོ།
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༤༨༥ ཁྐྲིམས་ གས་གཞན་གང་ ང་ནང་ བ་འགལ་འབད་བཀོད་ཡོད་ ང་ བཙག་འ འི་བཤེར་
ཡིག་ ོད་བཤེར་ བས་ ་ ཡིག་ཆས་རིགས་ ་ ལ་མ ན་གྱི་ཁྐྲིམས་ གས་ ཡང་ན་ ཐོ་
བཀོད་མེདཔ་ཅིག་ ་བ ེན་ བ་ དེ ་དེ་ཆ་མདེ ་འབད་བ ི་ནི་མེད།
དཔང་པའོ ་ི ད ་ེ ད ད།
༤༨༦ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་ དོ ་བཤེར་ བས་ དཔང་པོ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་ཅགི ་གིས་ བཙག་
འ འི་ བས་ཁོ/མོ་རའི་ཚགོ ས་ ན་ག་ ་བ གས་ཡོདཔ་ ོར་ བ་དགོཔ་མེད།
ཨིན་ ང་ དཔང་པོ་གིས་ ཚོགས་ ན་ག་ ་བ གས་ཡོདཔ་གི་ ོར་ ཁོ/མོ་རའི་ཁས་
ངས་ ར་ ་ བ་པ་ཅིན་ བཀག་དམ་མེད།
༤༨༧ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་གི་ ོད་བཤེར་ ་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ བ་ དེ ་ ལ་བར་འོང་བའི་
བས་ འགྲོ་སོང་བཏང་བའི་འོས་འཚམས་ཅན་གྱི་ ིས་ད་ེ ཚོགས་པ་ག་གི་ཁོངས་ ་ བ་
ེད་ ལ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ིན་དགོ།
འདེམས་ཁྐྲ་ི ཐོབ་བ དོ ་ བས་དགག་ལན།
༤༨༨ བཙག་འ ་གྲུབ་ཡདོ ་པའི་འདེམས་ངོ་མེན་པར་ གཞན་འདེམས་ངོ་ཅིག་ ལ་མ ན་
བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་ ོར་གྱི་གསལ་བ གས་ཐོག་ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་ཅིག་ ལ་བ་
ཅིན་ བཙག་འ ་གྲུབ་ཡོད་པའི་འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ཚོགས་པ་ག་འབད་ ང་གིས་
གཞན་འདེམས་ངོ་ཅིག་ བཙག་འ ་གྲུབ་ཡོད་ གས་བཤད་པའི་ བཙག་འ ་དེ་ཡང་ ཆ་
མེད་ཡིན་ གས་ཀྱ་ི ར་ཁུངས་བཀལ་ནི་དོན་ ་ བ་ དེ ་ ིན་དགོ།
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ཨིན་ ང་ བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ཚོགས་པ་གང་ ང་ཅིག་གིས་ གོང་
འཁོད་ ར་ དོ ་བཤེར་འགོ་བ གས་པའི་ ཉིན་གྲངས་བ ་ཐམ་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་
འ ན་སར་ བ་ ེད་ ལ་ནི་ཨིན་པའི་ བ ་དོན་ ལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ བ་ ེད་ ལ་
ཆོག་པའི་ཐོབ་དབང་མེད།
༤༨༩ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་ནང་ དོན་ཚན་༤༨༨ ནང་གི་བ ་དོན་འདི་གི་ ར་ གས་ ་
དོན་ཚན་༤༧༩ འོག་གི་གནད་དོན་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པའི་ངག་བ ོད་འདི་ ཆེད་ ་
བཀོད་པའི་ མ་གཞག་ཐོག་ བདེན་ད ད་ཀྱི་མིང་ གས་དང་བཅསཔ་འབད་བཀོད་དགོ།
ཁྐྲིམས་འ ན་འཁྲུན་ཆདོ །
༤༩༠ ཁྐྲིམས་འ ན་གྱིས་ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་གི་ ོད་བཤེར་མ ག་བ ་ བས་ བཀའ་ ་
ཅིག་བཟོ་དགོཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་འདི་ ིར་འ ད་གཏང་ནི་ཡང་ན།
ཁ༽ བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་འདེམས་ངའོ ི་བཙག་འ ་དེ་ ཆ་མདེ ་ཀྱི་གསལ་བ གས་
འབད་ནི།
ག༽ བཙག་འ ་གྲུབ་ཡདོ ་པའི་འདེམས་ངའོ ི་བཙག་འ ་ད་ེ ཆ་མེད་ ཡང་ན་ ོད་ ་
འདེམས་ངོ་དེ་ ལ་མ ན་གྱིས་བཙག་འ ་གྲུབ་ཡོད་པའི་གསལ་བ གས་འབད་
ནི།
ང༽ མི་ངོ་དེ་ ་བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ཉེས་ཁྐྲིམས་ ིན་ནི།

163

༤༩༡ དོ ་བཤེར་གྱི་འགྲོ་སོང་དང་ ས་ ན་བ ར་འགྱངས་བ ག་པའི་འགྲོ་སོང་གི་ཟད་ ིས་
འདི་ འ ག་གི་ཞི་ ོད་དང་ཉེས་ ོད་ ་བའི་གནད་ ོད་ཀྱི་ ཁྐྲིམས་དེབ་འདིའི་དགོངས་དོན་
དང་འཁྐྲིལ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ།
ཁྐྲིམས་འ ན་བཀའ་ འི་བ ད་འ ལེ །
༤༩༢ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ལས་ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་ག་ི ོད་བཤེར་མ ག་བ ་བའི་འཁྲུན་
ཆོད་ཀྱི་འ ་གུར་བདེན་ གས་བཀོད་ཐགོ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་དང་ ི་ཚོགས་ཀྱི་
འ ེལ་ཡོད་ཚོགས་ཁང་གི་ཚོགས་དཔོན་ནམ་ ཁྐྲི་འཛིན་ ཡང་ན་ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་ ་
གཏང་དགོ།
བ ་འ ནི ་ཁྱབ་ ལེ །
༤༩༣ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ལས་ དོན་ཚན་༤༩༢ ནང་གི་བཀའ་ ་གང་ ང་ཅིག་འ ོར་ཚེ་
བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ བ ་འ ི ིན་ཁྱབ་ ེལ་འབད་དགོ།
ཁྐྲིམས་འ ན་བཀའ་ ་ ་ཆ་གནས།
༤༩༤ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སའི་བཀའ་ ་འདི་ ི་བཤོལ་ལས་བ ེན་པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་
མ་གཏོགས་ད་ེ མིན་བཀའ་ ་རེ་རེ་བཞིན་ འི་འཁྲུན་ཆོད་གནང་བའི་ཉིམ་ལས་ཆ་གནས་ཡོད།
༤༩༥ བཙག་འ ་གྲུབ་ཡདོ ་པའི་འདེམས་ངོ་གིས་ ི་ཚགོ ས་ཀྱི་འ ས་མི་ ཡང་ན་ ས་གནས་
ག ང་གི་འ ས་མའི ི་གོ་གནས་ཐགོ ་ ་ ཁོ/མོ་རའི་བཙག་འ ་ཆ་མེད་མ་གཏང་གངོ ་ ་
དང་ ་ ོའི་རིམ་པ་ ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡདོ ་མི་ ་ བཀའ་ ་དེ་ ་བ ེན་ཆ་མེད་
མི་འགྱོ་ ཡང་ན་ ཁོ/མོ་གིས་དེ་བ མ་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོད་མི་ ་ ཉེས་ ་དང་ཉེས་
ཁྐྲིམས་ཡང་འཁྐྲི་ནི་མེད།
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བཙག་འ འི་བཤེར་ཡགི ་ རི ་བཏོན།
༤༩༦ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་དེ་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ལས་གནང་བ་གྲོལ་ཐོག་ ངམ་ཅིག་ ིར་
བཏོན་འབད་ཆོག།
༤༩༧ གལ་ ིད་ ོད་ ་གཅིག་ལས་ ག་ཡོད་ཚེ་ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་ ིར་བཏོན་འབད་ནི་
དོན་ ་ ོད་ ་ཆ་མཉམ་ཁན་འཆམ་ཐོག་ ་མ་གཏོགས་ ་བ་ ལ་མི་ཆོག།
༤༩༨ བཤེར་ཡིག་ ིར་བཏོན་གྱི་ ་བ་ ལ་ཡདོ ་པ་ཅིན་ བཤེར་ཡིག་ ིར་བཏོན་ ་ཡིག་གི་ ན་
གསན་ཚེས་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བའི་བ ་འ ིན་དེ་ བཤེར་ཡིག་དང་འ ེལ་ཡོད་ཀྱི་ ་
ཕན་ཆ་མཉམ་ ་ ནི ་དགོ།
༤༩༩ གལ་ ིད་ ོད་བཤེར་དབང་འཛིན་གྱི་འཆར་ ང་ ་ བཤེར་ཡིག་ ིར་བཏོན་གྱི་ ་བ་དེ་ མ་
ཆོག་པའི་ཁེ་ཕན་ནང་ ིག་ ཡང་ན་ ཁས་ལེན་ཐོག་ ད་བ ལ་འབད་ཡོདཔ་མཐོང་ཚེ་
ིར་བཏོན་གྱི་གནང་བ་ ིན་མི་ཆོག།
༥༠༠ ོད་བཤེར་འབད་མི་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ལས་ གལ་ ིད་བཤེར་ཡིག་ ིར་བཏོན་གྱི་གནང་བ་
ིན་ཚེ་ ོད་ ་གསི ་བཤེར་ཡིག་དང་འ ེལ་བའི་ཟད་གྲནོ ་བཏང་བ་ ཡང་ན་ འོས་འབབ་
ན་པའི་དའེ ི་ཆ་ཤས་ཅིག་ བཤེར་ཡགི ་ ལ་མི་དེ་གིས་ ོད་དགོཔ་དང་ བཤེར་ཡིག་ ིར་
བཏོན་གྱི་བ ་འ ིན་ཁྱབ་ ེལ་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་ ་གནང་དགོ།
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༥༠༡ བ ་འ ིན་ ེལ་བའི་ཉིན་གྲངས་བ ་ཐམ་ནང་འཁོད་ ཁོ/མོ་རང་ ོད་ ་ཡིན་ ིད་པའི་ མི་
ངོ་ཅིག་གིས་ བཤེར་ཡགི ་ ིར་བཏོན་འབད་མི་ ་གི་ཚབ་འབད་ ་བ་ ལ་ཆོགཔ་དང་
ཁྐྲིམས་འ ན་གྱིས་གནང་བའི་གནས་ཚིག་ཡོད་ཚེ་ དེ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ཁོ/མོ་རང་བཤེར་
ཡིག་ ིར་བཏོན་འབད་མི་ ་གི་ཚབ་འབད་ནི་གི་ཐོབ་དབང་ཡོདཔ་བཞིན་ ་ ོད་བཤེར་གྱི་
་ ོའི་རིམ་པ་ ་ རི ་བཏོན་མ་འབད་བར་འ ོ་མ ད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཆགོ །
ཁྐྲིམས་འ ན་ལས་ རི ་བཏོན་ ན་ །
༥༠༢ བཤེར་ཡིག་ ིར་བཏོན་གྱི་གནང་བ་གནང་ཞིནམ་ལས་ ོད་ འི་ངོ་ཚབ་ག་ཡང་མ་འཐོན་པ་
ཅིན་ གནད་དོན་དེའི་ ོར་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ལས་ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ ་ ངེས་
བདེན་ ན་ ་འ ལ་གྲུབ་པའི་ ལ་ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ བ ་འ ནི ་ཅིག་ ེལ་དགོ།
༥༠༣ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་ནང་ དོན་ཚན་༥༠༢ ནང་གི་བ ་འ ིན་འདི་གི་ ར་ གས་
དོན་ཚན་༤༧༩ འོག་གི་གནད་དོན་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པའི་ངག་བ ོད་འདི་ ཆེད་ ་
བཀོད་པའི་ མ་གཞག་ཐོག་ བདེན་ད ད་ཀྱི་མིང་ གས་དང་བཅསཔ་འབད་བཀོད་དགོ།
བཙག་འ འི་བཤེར་ཡགི ་མ ག་བ །
༥༠༤ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་འདི་ དོ ་ ་གཅིག་ལས་བ ལ་མེད་མི་ ་ཤི་ ེན་ ཡང་ན་
ོད་ ་མང་རབས་ཅིག་གི་ ལ་འཛིན་ ་ ་ཤི་ ེན་ ང་ཚེ་མ ག་བ ་དགོ།
༥༠༥ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་དེ་ དོན་ཚན་༥༠༤ ར་མ ག་བ ་བ་ཅིན་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་
ས་ལས་ འོས་འབབ་ ན་པའི་བ ་འ ིན་ ེལ་དགོ།
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༥༠༦ དོན་ཚན་༥༠༥ ནང་གི་ བ ་འ ིན་ ེལ་བའི་ཉིན་གྲངས་བ ་ཐམ་ནང་འཁོད་ ཁོ/མོ་རང་
ོད་ ་ཡིན་ ིད་པའི་ མི་ངོ་གཅིག་གསི ་ བཤེར་ཡིག་ རི ་བཏོན་འབད་མི་ ་གི་ཚབ་འབད་
་བ་ ལ་ཆོགཔ་དང་ ཁྐྲིམས་འ ན་གྱིས་གནང་བའི་གནས་ཚིག་ཡོད་ཚེ་ དེ་དང་འཁྐྲིལ་
ཁོ/མོ་རང་བཤེར་ཡིག་ ིར་བཏོན་འབད་མི་ ་གི་ཚབ་འབད་ནི་གི་ ཐོབ་དབང་ཡོདཔ་བཞིན་
་ ོད་བཤེར་གྱི་ ་ ོའི་རིམ་པ་ ་ ིར་བཏོན་མ་འབད་བར་འ ོ་མ ད་དེ་ལག་ལེན་
འཐབ་ཆོག།
༥༠༧ ོད་ ་གི་ངོ་ཚབ་འབད་ག་ཡང་མ་སོར་བ་ཅིན་ གནད་དནོ ་དེའི་ ོར་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་
ལས་ དོན་ཚན་༥༠༢ གི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དོན་ལས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ ན་
་ ེལ་དགོ།
མ ག་བ འི་ ལ་ ་ ངོ་ཚབ་བ གས་ཆགོ པ།
༥༠༨ ོད་ ་གཅིག་ ང་ ཡང་ན་ དོ ་ ་གཞན་ཅིག་གིས་ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་དེ་ ་
དགག་བཤེར་བཀོད་མི་ག་ཡང་མེད་པའི་ ོར་ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་ དོ ་བཤེར་མ ག་
མ་བ ་གོང་ལས་ ན་ ་ ལ་ཚེ་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ལས་བ ་འ ིན་གནང་ ེ་ མི་ངོ་
ཅིག་ ཡང་ན་ ོད་ འི་ཁོངས་གཏོགས་ཨིན་མི་གཅིག་གིས་ བ ་འ ནི ་དེའི་ཉིན་གྲངས་
བ ་ཐམ་ནང་འཁོད་ དོ ་ འི་ཚབ་འབད་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སའི་གནས་ཚགི ་ཡོད་ཚེ་ དེ་
དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ་བ་ ལ་ཆོག།
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༥༠༩ དོ ་ ་གཅིག་ ང་ ཡང་ན་ ོད་ ་གཞན་ ་ ་ བཙག་འ འི་བཤེར་ཡགི ་གི་ དོ ་བཤེར་
མ ག་མ་བ ་གོང་ལས་ཤི་ ེན་ ང་ཚ་ེ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ལས་བ ་འ ིན་གནང་ནི་དང་
མི་ངོ་ག་འབད་ ང་ཅིག་ ཡང་ན་ དོ ་ འི་ཁངོ ས་གཏོགས་ཨིན་མི་ཅིག་གསི ་ བ ་འ ིན་
དེ་གི་ཉིན་གྲངས་བ ་ཐམ་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ཚེ་འདས་ཀྱི་ཚབ་འབད་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སའི་
གནས་ཚིག་ཡོད་ཚེ་ དེ་དང་འཁྐྲིལ་ ་ཆོག།
༥༡༠ ོད་ འི་ཚབ་འབད་འ ལ་མི་མེད་ཚ་ེ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ལས་གནད་དོན་དེ་གི་ ན་ ་
བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ ་ ལ་ཏེ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ དོན་ཚན་༥༠༢ ར་ འ ོ་མ ད་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
བཙག་འ འི་མཐོ་ག གས།
༥༡༡ བས་འབབ་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྐྲམི ས་ གས་གཞན་ནང་ག་འདེ་འབད་ཡོད་ ང་ མཐོ་
ག གས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ ཡང་ན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་དང་འ ེལ་བའི་བཙག་
འ འི་བཤེར་ཡགི ་ཨིན་ཚེ་ མངོན་མཐོའི་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ ་ ཡང་ན།
ཁ༽ ས་གནས་ག ང་དང་འ ེལ་བའི་བཙག་འ འི་བཤེར་ཡགི ་ཨིན་ཚེ་ ཆེ་མཐོའི་
ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ ་ ལ་དགོཔ་ཨིན།
༥༡༢ དོན་ཚན་༥༡༡ ནང་གི་བཤེར་ཡིག་མཐོ་ག གས་ ་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ལས་ འཁྲུན་ཆདོ ་
གྲུབ་པའི་ཉིན་གྲངས་བ ་ཐམ་ནང་འཁོད་ ལ་ གསཔ་འབད་དགོ།
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ཉིན་གྲངས་བ ་ཐམ་གྱི་ ས་ ན་ཚང་ ང་ ་བ་ ལ་མི་དེ་གིས་ ་མཚན་ ན་པའི་
གནད་དོན་ ་བ ེན་ ལ་མ་ གསཔ་ཨིནམ་ མཐོ་ག གས་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ལས་
འོས་འབབ་གཟིགས་པ་ཅིན་ ངོས་ལེན་གནང་ནི།
ཁྐྲིམས་འ ན་བཀའ་ ་ལག་ལནེ ་ ་མཚམས་འཇོགས།
༥༡༣ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ ཡང་ན་ མཐོ་ག གས་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་གིས་ འོས་འཚམས་ ན་
པའི་གནད་དོན་བཀོད་ཚེ་ བཀའ་ ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཆོགཔ་འབད་མཚམས་འཇོགས་
འབད་ཆོག།
ཨིན་ ང་ མཐོ་ག གས་ཁྐྲིམས་ཀྱིདབང་འཛིན་ལས་ མཐོ་ག གས་ ལ་ཚར་བའི་ ལ་ ་
ོད་བཤེར་གྱི་དབང་འཛིན་ ་ གནས་ བས་བཀག་ མོ ་གྱི་ ་བ་ ལ་མི་ཆགོ །
༥༡༤ བཀའ་ ་འདི་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ ཡང་ན་ མཐོ་ག གས་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་གིས་
མཚམས་འཇོགས་འབད་བའི་ ལ་ ་ བཀའ་ ་འདི་ ་ ངོས་ལེན་རང་མ་འབདཝ་བ མ་
བ ི་དགོཔ་དང་ མཚམས་འཇོགས་བཀའ་ ་དེ་གི་འ ་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་དང་
འ ེལ་ཡོད་ ི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དཔོན་ནམ་ ཁྐྲི་འཛིན་ ་ ཡང་ན་ ས་གནས་ག ང་གི་ཁྐྲི་
འཛིན་ ་ ་ དེ་འ ལ་ལས་བ ལ་དགོ།
མཐོ་ག གས་ཀྱ་ི ་ འོ ་ི རམི ་པ།
༥༡༥ མཐོ་ག གས་ཀྱི་རགི ས་ མཐོ་ག གས་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ལས་ ན་གསན་དང་ད ེ་
བཤེར་དེ་ འ ག་གི་ཞི་ ོད་དང་ཉེས་ ོད་ ་བའི་གནད་ ོད་ཀྱི་ཁྐྲིམས་དེབ་དེའི་ ོར་
དགོངས་དོན་ ་དང་འཁྐྲིལ་དགོ།
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༥༡༦ མཐོ་ག གས་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་གསལ་བ གས་ བས་ བདེན་ གས་བཀོད་ཡོད་
པའི་ཁྲུན་ཆདོ ་ཀྱི་འ ་རེ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་དང་ འ ེལ་ཡོད་ ི་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོ ས་
དཔོན་ནམ་ ཁྐྲི་འཛིན་ ཡང་ན་ ས་གནས་ག ང་གི་ཁྐྲི་འཛིན་ ་ ་བ ལ་དགོ།
༥༡༧ མཐོ་ག གས་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ལས་ གནང་བའི་བཀའ་ ་ཐོབ་པའི་ ལ་ ་ བཙག་
འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱསི ་ དེ་ག་ི འ ་གཅིག་འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ ་ ན་འ ལ་ ལཝ་དང་
གཅིག་ཁར་ བ ་འ ིན་ཡང་ ེལ་དགོ།
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ལེ ་ ༢༡ པ།
བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་གནོད་འགེལ།
ངན་ ད་ཀྱ་ི ་ དོ །
༥༡༨ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ངན་ ད་ ་ ོད་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ ཉེས་ ོན་འབད་བ ་ི དགོ་མི་དེ་ཡང་
གལ་ ིད་ཁོ/མོ་གསི །
ཀ༽ མི་ངོ་གཅིག་ ་ འདེམས་ངོ་འབད་དགོ་པའམ་ འབད་མ་དགོཔ་ ཡང་ན
འདེམས་ངོ་ལས་ རི ་འཐོན་འབད་དགོ་པའམ་ ིར་འཐོན་འབད་མ་དགོཔ་ ཡང་
ན་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་གཅིག་ ་ ཚོགས་ ན་བ གས་དགོ་པའམ་ བ གས་
མ་དགོ་པའི་ རོ ་ དེ་ ་ཁྱོསམ་ ཡང་ན་ དགའ་ཚོར་ ནི ་ནི་ ་ཁས་ ངས་འབད་
བ་ཅིན་ ཡང་ན།
ཁ༽ ཚོགས་ ན་བ གས་པའམ་ མ་བ གསཔ་ལས་བ ེན་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་
འབད་བའམ་ མ་འབདཝ་ལས་བ ེན་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ལས་ ིར་འཐོན་
པའམ་ མ་འཐོནམ་ལས་བ ེན་ ཁོ/མོ་རའི་དོན་ལས་ ཁྱོསམ་ལེན་པའམ་
ལེན་ན་ི ་ཁས་ ངས་འབད་བ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་གི་དོན་ལས་ལེན་པ་
ཅིན།
ཨིན་ ང་ མི་དམངས་ ིད་ ས་ ཡང་ན མི་དམངས་ ་དང་ལེན་གྱི་ཁས་ ངས་འབད་
བའི་གསལ་བ གས་ཀྱི་རིགས་ ་ དོན་ཚན་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ ནང་ག ག་ག་ི
གྲངས་ ་མི་ ད།
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༥༡༩ གལ་ ིད་ མི་ངོ་ཅིག་ ་ ཁོ/མོ་རའི་བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ཐོབ་དབང་ རང་དབང་
གིས་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ བས་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་ཐོག་
ལས་བར་དཀྲོགས་བ བ་མི་ མི་ངོ་དེ་གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་ ོན་ཨིན།
ཨིན་ ང་ མི་དམངས་ ིད་ ས་ ཡང་ན མི་དམངས་ ་དང་ལེན་གྱི་ ཁས་ ངས་འབད་
བའི་གསལ་བ གས་ཀྱི་རིགས་ ་ ཡང་ན་ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ཐོབ་དབང་ ་
བར་དཀྲོགས་བ བ་ནི་གི་དམིགས་ ལ་མེད་པར་ ཁྐྲིམས་མ ན་གྱི་དལ་དབང་ ལག་ལེན་
འཐབ་པའི་རགི ས་ ་ དོན་ཚན་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ བར་དཀྲོགས་བ བ་པའི་གྲངས་
་མི་ ད།
༥༢༠ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ཅིག་ ་ ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་
བ ར་ནི་ ་དང་འདོད་ཡོད་མི་ འདེམས་ངོ་དང་ཚོགས་ ན་ ར་མི་ མི་ངོ་ཅིག་ ་ གལ་
ིད་མི་ ེ་གི་གྲལ་ ་འ ལེ ་གཏོགས་མེདཔ་བཟོ་ནི་ ཡང་ན་ མི་ ེ་ནང་ལས་མཐའ་བ ད་
གཏང་ནི་ ་དང་ གནོད་ ོན་གང་ ང་ཅིག་བཏོན་ནའི ི་ ོར་ འཇིགས་བ ལ་འབད་བ་ཅིན་
འཇིགས་བ ལ་གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་ ོན་ཨིན།
༥༢༡ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ཆོས་ གས་སམ་ མི་ ེ་ ཡང་ན་ ཁ་ ད་དམ་ ད ེ་བ་གཞན་ ་ ་
གཞིར་བཞག་ཐོག་ ཚོགས་ ན་བ གས་དགོ་ ཡང་ན་ མ་བ གས་ཟེར་ བ་པ་ཅིན་ མི་
ངོ་དེ་ མ་མ ནམ་བཟོ་བའི་ ད་བ ལ་གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་ ོན་ཨིན།

172

༥༢༢ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ཆོས་ ོགས་དང་འ ེལ་བ་ ཡང་ན་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་ངོ་ གས་ འ ག་གི་
ལ་དར་བ མ་ ཡང་ན་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ག་ི ག་ཐམ་མམ་ འ ག་ག ང་གི་ངོ་
གས་ ཡང་ན་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀའ་ འི་ཐོག་ལས་བཀག་ ོམ་འབད་བའི་ངོ་ གས་
་ བཙག་འ འི་འདེམས་ངའོ ི་ཁེ་ཕན་ ་ ཡང་ན་ བཙག་འ འི་འདེམས་ངོ་ག་འབད་
ང་ཅིག་ ་ གནོད་ནིའི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་ གནང་བ་མེད་པའི་
ངོ་ གས་འཆང་བའི་ གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་ ོན་ཨིན།
ཨིན་ ང་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ དི ་དནོ ་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཅགི ་གི་དོན་ལས་
བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་འཁྐྲིལ་ བང་བཏབ་ཡོད་པའི་ བཙག་འ འི་ངོ་ གས་ ་ དོན་ཚན་
འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཆོས་ གོ ས་དང་འ ེལ་བ་ ཡང་ན་ ལ་ཡངོ ས་ཀྱི་ངོ་ གས་ ་
གི་གྲངས་ ་མི་ ད།
༥༢༣ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ གལ་ ིད་ འདེམས་ངོའི་བཙག་འ འི་རེ་འ ན་ ་ གནོད་ནི་ ་དམིགས་
ཏེ་ འདེམས་ངའོ ི་ ོད་པའམ་ ་ དོ ་ཀྱི་ ོར་ལས་ ཡང་ན་ གདམ་ངོའི་རིམ་པའམ་
གདམ་ངོ་ལས་ ིར་བཏོན་འབད་བའི་ རོ ་ལས་ མ་ཡིན་པའི་ངག་བ ོད་དེ་ ན་མ་ཨིན་
པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་བཞིན་ ་ ཡང་ན་ བདེན་པ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་མེད་བཞིན་ ་ ིན་པ་
ཅིན་ མི་ངོ་དེ་ངག་བ ོད་ ན་མ་ ིན་པའི་ གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་ ོན་ཨིན།
༥༢༤ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ གལ་ ིད་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་མཐོ་ཚད་ལས་འགལ་བའི་ཟད་གྲོན་བཏང་བ་
ཡང་ན་ ཟད་གྲོན་གཏང་ཆོག་པའི་གནང་བ་ ིན་པ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་ གནང་བ་དང་མ་འཁྐྲིལ་
བའི་ཟན་གྲོན་བཏང་བའི་ གནད་འགེལ་གྱི་ཉེས་ ོན་ཨིན།
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༥༢༥ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ གལ་ ིད་ འདེམས་ངོ་ཅིག་གི་བཙག་འ འི་ཁེ་ཕན་དོན་ ་ འ ག་ ལ་
པོ་མཆོག་ ཡང་ན་ ཞི་གཡོག་ནང་གི་མི་ངོ་ཅིག་ལས་ བས་འཛིན་གྱི་ བ་ ོར་ལེན་པ་
ཅིན་ མི་ངོ་དེ་ ང་ ོམས་མེད་པའི་ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ ཉེས་ ོན་ཨིན།
༥༢༦ མི་ངོ་ཅིག་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་དབང་བ ང་གི་ཉེས་ ོན་ཨིནམ་དེ་ཡང་ གལ་ ིད་
ཁོ/མོ་གིས།
ཀ༽ ཚོགས་ ན་གྱི་ས་གནས་ ་རང་དབང་བ ང་ ེ་ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་ ་ ་
ཚོགས་ ན་གྱི་ ན་ཤོག་ཡང་ན་ཚགོ ས་ ན་འ ལ་ཆས་ ་ ཐབས་མེད་ སི ་ ོད་
བ ག་པ་ཅིན།
ཁ༽ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ ་རང་དབང་བ ང་ ེ་ རང་གི་ བ་ ོར་འབད་མི་ ་ ངམ་
ཅིག་ ་
ཚོགས་ ན་བ ར་ནི་གི་ཐོབ་དབང་ལག་ལེན་འཐབ་བ ག་པ་དང་
གཞན་ ་བ གས་མ་བ ག་པར་བཀག་པ་ཅིན།
ག༽ ཐད་ཀར་རམ་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་དབང་བཙོང་ ཡང་ན་ འཇིགས་བ ག་གམ་
འཇིགས་ ལ་ཐོག་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ག་འབད་ ང་ཅིག་ ་ ཚོགས་ ན་ས་
ཁོངས་ནང་ འགྱོ་མ་བ ག་པར་བཀག་པ་ཅིན།
ང༽ མི་ངོ་གཅིག་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ ག་མི་གིས་ ཚོགས་ ན་གྲངས་བ མོ ས་ས་
གནས་ ་ རང་དབང་བ ང་ ེ་ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་ ་ ་ ཚོགས་ ན་གྱི་
ན་ཤོག་ ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་ ་ ཐབས་མེད་ ིས་ དོ ་བ ག་པ་
ཅིན།
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༥༢༧ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་༥༠༨ ལས་༥༢༦ ནང་གི་ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ གནོད་
འགེལ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་ད ེ་རིམ་བཞི་པའི་ཉེས་ཆེན་གྱི་གནོད་འགེལ་འབད་
བ ི་དགོ།
བཙག་འ འི་ཁྱབ་བ གས་དང་འ ལེ ་བའི་གནོད་འགེལ།
༥༢༨ མི་ངོ་ཅིག་ ཉེས་ འི་གནོད་འགེལ་འབད་བ ི་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཁོ/མོ་གསི །
ཀ༽ ཆ་འཇོག་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་ གི ས་གཞི་ ར་ འ ར་ཡིག་ ཡང་ན་ རས་
ང་ གསལ་ ོན་འབད་ཡོད་མི་ ་ ་ ོན་བ བ་པ་ བ བ་གཏང་བ་ མེདཔ་
གཏང་བ་ བ ད་གཏང་བ་འམ་ གསལ་མེད་བཟོ་བ་ཅིན ཡང་ན།
ཁ༽ ཆ་འཇོག་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་ གི ས་གཞི་དང་མ་མ ན་པར་ འ ར་ཡིག་
ཡང་ན་ རས་ ང་ གསལ་ ོན་འབད་བ་ ཡང་ན་ འབད་བ ག་པ་ཅིན།
ག༽ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ནམ་ ཁོ/མོ་གི་འོག་ ་ཡོད་པའི་ལས་ ེདཔ་ ཡང་ན་
འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་ཁྐྲིམས་ ང་འགོ་དཔོན་ཅིག་གི་ ་འགན་ ་བཀག་པ་ཅནི །
ང༽ འདེམས་ངོ་འམ་ ཁོ/མོ་གི་བཙག་འ ་ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ ཁྐྲིམས་འ ེལ་ཐོག་ ་
བཙག་འ འི་ལས་རིམ་འགོ་འ ེན་འཐབ་ བས་ ཁྐྲིམས་མ ན་གྱི་དབང་ཆ་ དོ ་
ཡོད་པའི་ ་འགན་འཐབ་ནི་ ་བཀག་པ་ཅིན།
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འགྲེམ་ཐགོ ་ ན་ཤགོ ་དང་འ ལེ ་བའི་གནོད་འགེལ།
༥༢༩ མི་ངོ་གཅིག་གིས་ མི་ངོ་གཞན་ཅགི ་ ་ འགྲེམ་ཐོག་ ན་ཤོག་ཅིག་ལེན་དགོ་པའི་ ད་
བ ལ་འབད་དེ་ ཁོ/མོ་གི་ཚོགས་ ན་འདི་ དམིགས་བསལ་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་
ངོ་ཅིག་གི་དོན་ ་བ གས་བ ག་ནི་ ་དམིགས་ཏེ་ ནང་ག ག་ ཡང་ན་ འཇིགས་བ ལ་
འབད་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་པ་ཅིན་ ཉེས་ འི་གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་ ོན་ཨིན།
༥༣༠ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ ་ འགྲེམ་ཐགོ ་ ན་ཤོག་གི་ ་ཡིག་ནང་ ངག་བ ོད་
ན་མ་ ིན་བ ག་ནི་ ཡང་ན་ ད་བ ལ་འབད་བ་ཅནི ་ ཉེས་ འི་གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་
ོན་ཨིན།
༥༣༡ ཚོགས་ ན་ ར་མ་ི ཅིག་གིས་ འགྲེམ་ཐོག་ ན་ཤོག་བ གས་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ ཡོད་པའི་
གས་མཚན་ ོན་པའི་ཡིག་ བས་འདི་ ངོས་ལེན་འགོ་དཔོན་ ་གཏང་ནི་དོན་ ་ མི་ངོ་
ཅིག་ ་ ོད་པའི་ ལ་ ་ མི་ངོ་འདི་གིས་ ོད་མ་ གས་པ་ ཡང་ན་ དེ་འ ལ་ལས་
འགྲེམ་ཐོག་གཏང་མ་ གས་པ་ཅིན་ ཉེས་ འི་གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་ ོན་ཨནི །
བཙག་འ འི་མ་ད ལ་ལགོ ་ དོ །
༥༣༢ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ མི་དམངས་བཙག་འ འི་མ་ད ལ་
ལས་ཐོབ་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ འ ས་མི་ ་ལས་ ཞལ་འདེབས་ལེན་ཡདོ ་པའི་མ་ད ལ་ ་
ཁྐྲིམས་ གས་ ར་ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་དམིགས་དོན་འགྲུབ་ཐབས་ ་མ་གཏོགས་
གནད་དོན་གཞན་ཅགི ་གི་དོན་ ་ལོངས་ ོད་མི་ཆོག།

176

༥༣༣ འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་༥༣༢ ལས་འགལ་བ་ཅིན་
དོན་ཚན་༡༧༩ དང ིད་དོན་ཚོགས་པ་དེ་དོན་ཚན་༡༤༦ ར་ དང་ལེན་གྱི་ཉེས་པ་འཁྐྲི་
ནི་ཨིན།
ཚོགས་པ་གཞན་ ་བ ལ་བ གས་མ་ཆགོ པ།
༥༣༤ ཚོགས་པ་གཞན་ཅགི ་གིས་ འདེམས་ངོ་འམ་ དི ་དོན་ཚོགས་པ་ག་ི དནོ ་ལས་ ཡང་ན་
བ་འགལ་ ་ བཙག་འ འི་བ ལ་བ གས་ཅིག་འགོ་འ ེན་འཐབ་ནི་ ཡང་ན་ མ་
ད ལ་ ོད་ནི་ ་མི་ཆོག།
༥༣༥ མི་ངོ་ཅིག་ ཡང་ན་ ལས་ཚོགས་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་༥༣༤ ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ཉེས་
འི་གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་ ོན་ཨིན།
མི་དམངས་ཀྱ་ི འཛོམས་འ ་བཀག་ མོ །
༥༣༦ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་གང་ ང་ཅིག་ནང་ ཚོགས་ ན་འགོ་འ གས་ཀྱི་
ས་ཚདོ ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བའི་ ་ཚོད་ཞི་བ ་ཞེ་བ ད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ཚོགས་ ན་འགོ་
བ གས་ནི་ ས་ཚདོ ་ ན་ ་ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ འཛོམས་འ ་འཚོགས་ནི་
ཡང་ན་ འགོ་འ ནེ ་འཐབ་ནི་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ ཡང་ན་ གསལ་བཤད་འབད་ནི་
་མི་ཆོག།
༥༣༧ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་༥༣༦ ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ད ེ་རིམ་བཞི་པའི་ཉསེ ་ཆེན་གྱི་གནོད་
འགེལ་འབད་བ ི་དགོ།
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བཙག་འ འི་འཛོམས་འ ་ བས་བར་དཀྲོགས།
༥༣༨ བཙག་འ འི་ཞལ་འཛོམས་ནང་བར་དཀྲོགས་ ཡང་ན་ བཀག་ཆ་འབད་ནི་དོན་ ་ མི་ངོ་
ཅིག་ ཡང་ན་ ཁོ/མོ་གིས་ ད་བ ལ་ཐོག་གཞན་ཅགི ་གིས་ ར་ ལེ ་ལང་བའི་ ་ ོད་
ོན་པ་ཅིན་ ཐད་ཀར་ ་འཛིན་བ ང་འབད་ནི་དང་ ད ེ་རིམ་བཞི་པའི་ཉསེ ་ཆེན་གྱི་གནོད་
འགེལ་འབད་བ ི་དགོ།
ཚོགས་ ན་གསང་ ་འཐབ་དགོཔ།
༥༣༩ བཙག་འ འི་འགོ་དཔོན་ ་དང་ ངོ་ཚབ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་གྱིས་ བཙག་འ འི་
བས་ ཚོགས་ ན་ཐོ་བཀོད་ ཡང་ན་ གྲངས་ ིས་བ ོམ་ནི་དང་འ ེལ་བའི་ ་འགན་
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ་དང་ ཚོགས་ ན་བ གས་པའི་ བས་ ཚོགས་ ན་གྱི་ས་གནས་ནང་
འཁོད་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་གིས་ ཚོགས་ ན་ རོ ་ལས་ ཁྐྲིམས་ གས་གང་ ང་དང་
འཁྐྲིལ་དབང་ཆ་ དོ ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་གསང་བ་འབད་གནས་དགོ།
༥༤༠ མི་ང་ོ ཅིག་ དོན་ཚན་༥༣༩ ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ཡང་ འི་གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་ ོན་ཨིན།
ཚོགས་ ན་ ར་མ་ི ངསོ ་འཛིན་འ ་པར་དང་འ ལེ ་བའི་གནོད་འགེལ།
༥༤༡ མི་ངོ་ཅིག་ ་ ཡང་ འི་གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་ ོན་འབད་བ ི་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་ ིད།
ཀ༽ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ངོས་འཛིན་འ ་པར་ གཅིག་ལས་ ག་ བདག་བ ང་འབད་
ཡོད་པ་ཅིན་ ཡང་ན།
ཁ༽ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ངོས་འཛིན་འ ་པར་དེ་ ངག་བ དོ ་ ན་མ་ ིན་ཐོག་ལེན་ཏེ་
ཡོད་པ་ཅིན།
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ག༽ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ངོས་འཛིན་འ ་པར་ ་ ོན་བ བ་པ་ ཡང་ན་ ོན་བ བ་
ནིའི་དཔའ་བཅམ་པ་ཅིན།
ང༽ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ངོས་འཛིན་འ ་པར་ཅིག་ ་ ཐི ་བ བ་པ་ ཡང་ན་ ཐི ་
བ བ་ནིའི་དཔའ་བཅམ་པ་ཅིན།
ཅ༽ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ངོས་འཛིན་འ ་པར་ཅིག་ཉོ་ནི་ ཡང་ན་ ཉོ་ནིའི་དཔའ་བཅམ་
པ་ཅིན།
ཆ༽ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ངོས་འཛིན་འ ་པར་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་བའི་ ལ་ ་ ལོག་
ོད་མ་བ བ་པ་ཅནི །
ཞི་གཡོགཔ་ ་གསི ་འདེམས་ངའོ ་ི ཁངོ ས་ལས་ ཡང་ན་ ཚོགས་ ན་ ད་བ ལ་འབད་མ་ཆགོ པ།
༥༤༢ ག ང་གཡོག་ནང་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ བཙག་འ ་འགོ་འ ེན་འཐབ་ནི་གི་ ་དང་
ཡང་ན་ བཙག་འ འི་འཛིན་ ངོ ་འབད་བའི་ བས་ ཁོ/མོ་རའི་ཚགོ ས་ ན་བ ར་ནི་མ་
གཏོགས་ འདེམས་ངོའི་བཙག་འ འི་ཁེ་ཕན་དོན་ ་ འ ེལ་གཏོགས་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་
ཆོག།
༥༤༣ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་༥༤༢ ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ད ེ་རིམ་བཞི་པའི་ཉེས་ཆེན་གྱི་
གནོད་འགེལ་འབད་བ ི་དགོ།
ཚོགས་ ན་ས་ཁངོ ས་ནང་ ཡང་ན་ ཉེ་འདབ་ ་ཐབས་ ས་ཀྱ་ི བ ལ་མ་བཀག་ མོ །
༥༤༤ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ཚོགས་ ན་ཚེས་གྲངས་ བས་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ལས་ མི་ཀྲར་ཆགི ་
བ འི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ རེ ་ ེ ཡང་ན་ མི་དམངས་ཀྱི་ས་ཁོངས་གང་ ང་ནང་མ་
ཆོགཔ་འདི་ཡང་།
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ཀ༽
ཁ༽
ག༽
ང༽
ཅ༽

ཚོགས་ ན་དནོ ་ ་བ ལ་བ གས་ ཡང་ན།
ཚོགས་ ན་ ར་མི་ལས་ ཚོགས་ ན་ ང་ནི།
འདེམས་ངོ་ཅིག་ ་ ཚོགས་ ན་མ་བ གས་ཟེར་བའི་ ད་བ ལ་འབད་ན།ི
བཙག་འ འི་ བས་ ཚོགས་ ན་མ་བ གས་ཟེར་བའི་ ད་བ ལ་འབད་ནི།
ག ང་འ ེལ་མིན་པའི་བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་བ ་འ ིན་ ཡང་ན་ བ ་
མཚོན་ ་འགྲེམ་ ནོ ་འབད་ནི།
༥༤༥ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་༥༤༤ ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ད ེ་རིམ་བཞི་པའི་ཉེས་ཆེན་གྱི་
གནོད་འགེལ་འབད་བ ི་དགོ།
གཡོ་ཐབས་ཐགོ ་བཏོན་པ་ ཡང་ན་ ནོ ་བ བ་པ།
༥༤༦ མི་ངོ་ཅིག་གིས།
ཀ༽ ོན་བ བ་པའམ་ ཨར་ ན་ ཡང་ན་ གནང་བ་མདེ ་པར་ ག ང་འ ེལ་གྱི་
བཙག་འ འི་ཡིག་ཆས་ ་ བ ེ་སོར་འབད་བ་ ཡང་ན་ གསལ་མེད་བཟོ་བ་དང་
མེདཔ་གཏང་ན་ི ་མི་ཆོག།
ཁ༽ བཙག་འ འི་ བས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔའི་ ན་ མོ ་དང་ ཚོགས་ ན་འ ལ་
ཆས་ ་ གནང་བ་མདེ ་པར་དཀྲོགས་པའམ་ ཡང་ན་ གཡོ་ཐབས་ཐོག་ལས་
ཐི ་ ེ་ནི་ ཡང་ན་ ལ་ནི་དང་ཉེན་ ང་ཅན་གྱི་ཁང་མགི ་གི་ ེ་མིག་དང་ཐི ་ ་
མེདཔ་བཏང་མི་ཆགོ །
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ག༽ ་ེ ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་ནམ་ གྲངས་ སི ་ཞིབ་ད ད་པ་གསི ་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་
ཡང་ན་ གྲངས་ ིས་བ ོམས་ས་འམ་ དེའི་ཉེ་འདབ་ ་ ིགས་དང་ཁྐྲམི ས་
དེ་ལས་ཉེན་ ང་ ཡང་ན་ བཙག་འ ་ཅིག་གི་ནང་ ཚོགས་ ན་འགོ་འ ནེ ་ནམ་
གྲངས་བ ོམས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འ ལེ ་བའི་ ན་ ོང་དོན་ ་ ཁྐྲིམས་མ ན་
གྱི་བཀོད་ ་ ིན་མི་ ་ བ་འགལ་འབད་མི་ཆོག།
ང༽ ན་ཤོག་དང་ གཞན་ག ང་འ ལེ ་གྱི་བཙག་འ འི་ཡིག་ཆས་ ་ བཙག་འ ་
འམ་ གྲངས་ ིས་ས་གནས་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ ཡང་ན་ གཡོ་དཀྲོགས་མགོ་
ོར་ཐོག་ལས་ ི་ཁར་འབག་མི་ཆོག།
ཅ༽ གནང་བ་མེད་པར་ མི་ངོ་ཅིག་ ་ ན་ཤོག་ ོད་པའམ་ བཀྲམ་ ེལ་འབད་ནི་
ཡང་ན་ ག་འབད་ ང་ཅིག་ལས་ ན་ཤོག་ལེན་ནི་དང་ བདག་དབང་བ ང་ནི་ ་
མི་ཆོག།
ཆ༽ གནང་བ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ཅིག་གིས་མ་གཏོགས་ མི་གཞན་ཅིག་གིས་ བཙག་འ འི་
ན་ཤོག་བ གས་ནི་ ཡང་ན་ བཙག་འ འི་འ ལ་ཆས་དཀྲོགས་མི་ཆོག།
ཇ༽ གོང་གི་གནད་དོན་ ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ཡང་ན་ ཤེས་བཞིན་ ་ གཞན་གྱིས་
ལག་ལེན་འཐབ་རགོ ས་དང་ ད་བ ལ་ ་འབད་མི་ཆགོ །
༥༤༧ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་༥༤༦ ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ད ེ་རིམ་བཞི་པའི་ཉེས་ཆེན་གྱི་
གནོད་འགེལ་འབད་བ ི་དགོ།
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༥༤༨ ་ེ ཁྐྲིད་འགོ་དཔོན་ ཡང་ན་ གྲངས་ ིས་ཞིབ་ད ད་པ་གིས་ དོན་ཚན་༥༤༦ ནང་གི་
གནད་དོན་ (ང་ ཡང་ན་ ཅ་) གཉིས་པོའི་ཁྱབ་འགོ ་གི་ ་ ོད་འཐབ་པའི་དོགས་ཟོན་
གྱི་ ་མཚན་ཡོད་ཚེ་ ཐད་ཀར་ ་ཁྐྲམི ས་ཀྱི་བདེ་ ང་ལས་ ེདཔ་ ་ འཛིན་བ ང་གི་
བཀའ་ ་ ིན་ ེ་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ལས་ འགྱོ་མ་བ ག་པའི་གོང་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་
འབད་དགོ།
གལ་ ིད་ འཚོལ་ཞིབ་དེ་ཨམ་ ་ཅིག་ ་ཨིན་པ་ཅིན་ གཞན་ཨམ་ ་ཅིག་གིས་འཚོལ་
ཞིབ་འབད་དགོ།
༥༤༩ འཛིན་བ ང་འབད་ཡོད་པའི་དགོ ས་པ་ཅན་གྱི་མི་ངོ་དེ་ ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་བའི་ བས་
ན་ཤོག་ ཡང་ན་ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་གཞན་ཡིག་ཆས་མཐོང་པ་ཅིན་ བདེ་ ང་
ལས་ ེདཔ་ ་ཉེན་ ང་ཅན་གྱི་དོ་དམ་ ་ ིས་ དོ ་འབད་དགོ།
ཚོགས་ ན་ས་ཁངོ ས་ ཡང་ན་ གྲངས་བ ོམས་ས་གནས་ཀྱ་ི ཉ་ེ འདབ་ ་ གོ་མཚོན་ གས་འགྱོ་ནི་
བཀག་ ོམ།
༥༥༠ བཙག་འ འི་ ས་ཚོད་ ་ ཞི་བདེའི་ ན་ ོང་འཐབ་མ་ི བདེ་ ང་ལས་ དེ པ་ ་ལས་ ག་
གཞན་ག་གིས་ཡང་ གོ་མཚོན་ གས་ཏེ་འགྱོ་མི་ཆོག།
༥༥༡ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་༥༥༠ ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ད ེ་རིམ་བཞི་པའི་ཉེས་ཆེན་གྱི་
གནོད་འགེལ་འབད་བ ི་དགོཔ་མ་ཚད་ གོ་མཚོན་དེ་ག ང་བཞེས་མཛད་ནི་དང་ གོ་མཚོན་
འཆང་ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་ཡང་ཆ་མེད་གཏང་ནི་ཨིན།
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བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ག ང་དནོ ་ ་འགན་ ་ ཁྐྲིམས་འགལ།
༥༥༢ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་འཁྐྲིལ་བའི་བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་གྲ་ ིག་གམ་ བ ར་བཅོས་ ཡང་
ན་ བཙག་འ འི་འགོ་འ ེན་དང་འ ལེ ་བའི་འགན་ཁུར་ནང་ ་འགན་ཡདོ ་མི་ཅིག་གིས་
གལ་ ིད་ ་མཚན་ ན་པའི་ ་ ེན་མདེ ་པར་ ག ང་འ ེལ་གྱི་འགན་ཁུར་དང་མ་འཁྐྲིལ་
བའི་ ་ཅིག་ ཡང་ན་ འགན་ཁུར་དང་འཁྐྲིལ་བའི་ ་འགན་མ་འབད་བར་བཞག་པ་ཅིན་
མི་ངོ་དེ་ད ེ་རིམ་བཞི་པའི་ཉེས་ཆེན་གྱི་གནོད་འགེལ་འབད་བ ི་དགོ།
༥༥༣ མི་ངོ་ཅིག་ཡང་ གོང་འཁོད་ཀྱི་ ་ དོ ་ ཡང་ན་ གནང་མེད་བ ར་བའི་གནད་དོན་དང་
འ ེལ་བའི་ གླ་འ ས་ཀྱི་ ོད་གཞི་ ཡང་ན་ ཁྐྲིམས་དནོ ་ ོད་གཞི་ ་འཁྐྲི་ནི་མེད།
བཙོང་ན་ི ཡང་ན་ བཀྲམ་ན་ི བཀག་ མོ །
༥༥༤ ཚོགས་ ན་ ས་ཚདོ ་ བས་ ཚོགས་ ན་ས་ཁོངས་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་ ་ ཆང་ངམ་ ་ོ ས་
ཀྱི་རིགས་བཙོང་ནི་ ཡང་ན་ ིན་ནི་ བཀྲམ་ ེལ་འབད་ནི་ ་མི་ཆོག།
༥༥༥ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་༥༥༤ ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ཉེ་ འི་གནོད་འགེལ་ཉེས་ ོན་
ཨིནམ་དང་ ཁོ/མོ་གི་བདག་དབང་ཡོད་མི་ ོ་ཆང་དེ་ ག ང་བཞེས་མཛད་ཆགོ །
བཙག་འ འི་ བས་ང་ོ ན་བཟོ་བ།
༥༥༦ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ མིང་ ན་མའི་ཐོག་ འམ་ གཤིན་གསོན་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ ཡང་ན་
ཚོགས་ ན་ཚར་ཅགི ་བ གས་ཚར་བའི་ ལ་ ་ ལོག་བ གས་ནི་འབད་ ན་ཤོག་ ་
བའམ་ ཁོ/མོ་རའི་མིང་ཐོག་ཚོགས་ ན་བ གས་ཆོག་པའི་གནང་བ་ ་བ་ ཡང་ན་ མི་
ཅིག་གིས་ ད་བ ལ་འབད་བ་དང་ ཐོབ་ཐབས་འབད་ན་ི ་དཔའ་བཅམ་པ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་
ངོ་ ན་བཟོ་བའི་ གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་ ོན་ཨིན།
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༥༥༧ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་༥༥༦ ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ད ེ་རིམ་བཞི་པའི་ཉསེ ་ཆེན་གྱི་གནོད་
འགེལ་འབད་བ ི་དགོ།
བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ཁྐྲམི ས་འགལ་ད ལ་ དོ །
༥༥༨ ིད་དོན་ཚགོ ས་པའམ་ འདེམས་ངོ་ཅིག་ལས་ ཡིག་ཐོག་ ོད་ཡོད་པའི་ ིར་བཏང་
ཡང་ན་ དམིགས་བསལ་གྱི་གནང་བ་མེད་ ང་ མི་ངོ་ཅིག་གིས ིད་དནོ ་ཚོགས་པའམ་
འདེམས་ངའོ ི་བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ཁེ་ཕན་དོན་ ་ ཟད་གྲོན་གཏང་བ་ ཡང་ན་
གཞན་ ་ཟད་གྲོན་གཏང་ནི་དབང་ཚད་ ིན་པ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་ཉེ་ འི་གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་
ོན་ཨིན།
བཙག་འ འི་ སི ་ཁྐྲ་བཞག་མ་ གསཔ།
༥༥༩ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ ཡང་ན བས་འབབ་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྐྲིམས་ གས་གཞན་གང་
ང་ཅིག་དང་འཁྐྲིལ་ བཞག་དགོ་པའི་བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་མ་ད ལ་ ང་ཐོ་དང་
བཏང་ཐོ་ ཡང་ན་ དབང་ཆ་ ིན་ཐགོ ་ཟན་གྲོན་བཏང་ཡོད་པའི་བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་
ིས་ཁྐྲ་ ་ མི་ངོ་དེ་གིས་བཞག་མ་ གས་པ་ཅིན་ ད ེ་རིམ་བཞི་པའི་ཉསེ ་ཆེན་གྱི་གནོད་
འགེལ་འབད་བ ི་དགོ།
ངག་བ དོ ་བ ན་མ།
༥༦༠ གལ་ ིད་ མི་ངོ་ཅགི ་གིས ན་མ་ཨནི མ་ཤེས་པའམ་ ན་མ་ཨིན་པའི་ཡདི ་ཆེས་བ དེ ་
པ་ ཡང་ན་ བདེན་པ་ཨིན་པའི་ཡདི ་ཆེས་མེད་པའི་ གཤམ་གསལ་དནོ ་ཚན་དང་འ ེལ་
བའི་ ངག་བ དོ ་ ཡང་ན་ ཡིག་ཐགོ ་གསལ་བ གས་འབད་བ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་ ངག་བ དོ ་
ན་མ་བཀོད་པའི་ཉེས་ ོན་ཨིན་མི་འདི་ཡང་།
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ཀ༽ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་གྲ་ ིག་ ཡང་ན་ བ ར་བཅོས་སམ་ ོན་བ བ་ ོར་
ཡང་ན།
ཁ༽ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡགི ་ནང་བ གས་ནི་ ཡང་ན་ བཏོན་ན་ི ོར།
ག༽ བཙག་འ ་འགོ་འ ེན་དང་འ ེལ་བའི་གནད་དོན་ རོ །
༥༦༡ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་༥༦༠ ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ད ེ་རིམ་བཞི་པའི་ཉསེ ་ཆེན་གྱི་གནོད་
འགེལ་འབད་བ ི་དགོ།
༥༦༢ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ་ཡིག་གམ་ གན་ཡིག་གུར་ བདེན་ གས་བཀོད་ནི་དབང་ཚད་མེདཔ་
བཤེས་བཞིན་ ་ ཡང་ན་ ངག་བ དོ ་ནང་མ་བདེན་པའི་གསལ་བ གས་བཀོད་ཡོདཔ་ཤེས་
བཞིན་ ་ བདེན་ གས་བཀོད་པ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་ད ེ་རིམ་བཞི་པའི་ཉསེ ་ཆེན་གྱི་གནོད་
འགེལ་འབད་བ ི་དགོ།
ཁྐྲིམས་ གས་ ར་ ལ་དགོ་པའི་ ན་ ་ ལ་མ་ གསཔ།
༥༦༣ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་ ཡང་ན བས་བབ་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྐྲིམས་
གས་གཞན་ཅིག་དང་འཁྐྲིལ་ ལ་དགོཔ་ཨིན་པའི་བ ་དོན་ ཡང་ན་ གསལ་བ གས་
སམ་ ིར་བཤད་འབད་ནི་ ་ ལ་མ་ གས་པ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་ ད ེ་རམི ་བཞི་པའི་ཉེས་
ཆེན་གྱི་གནོད་འགེལ་འབད་བ ི་དགོ།
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འ ག་ག་ི ཉེས་འགེལ་ཁྐྲམི ས་དབེ ་འགོ ་ག་ི གནོད་འགེལ།
༥༦༤ ་ ོད་ ཡང་ན་ ང་མེད་བ ར་བ་གང་ ང་ཅིག་ འ ག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྐྲིམས་དེབ་ནང་
གནོད་འགེལ་གྲངས་ ་ ད་པ་ཅིན་ བཙག་འ འི་ཐོ་ཡིག་གྲ་ ིག་གམ་ བ ར་བཅོས་
ཡང་ན་ བཙག་འ ་འགོ་འ ེན་ བས་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ བཙག་འ འི་བཅའ་
ཁྐྲིམས་འདིའི་ཁྱབ་འོག་ཡང་ གནོད་འགེལ་འབད་བ ི་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ འ ག་གི་ཉེས་
འགེལ་ཁྐྲིམས་དེབ་ནང་ཆེད་ ་བཀོད་པའི་ ཉེས་ཆདེ ་དང་འ ་མཉམ་ཕོག།
ཨིན་ ང་བཅའ་ཁྐྲམི ས་འདི་གི་ནང་ ཉེས་ཆད་དང་འ ེལ་བའི་དོན་ཚན་ཁ་གསལ་ཡོད་པའི་
ཁ་ ོང་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ གནོད་འགེལ་གྱི་ཆེ་ ང་ ་གཞིར་བཞག་ཐོག་
གཤམ་འཁོད་ ིས་བའི་ འོས་ ན་གྱི་བདག་ ོང་དང་ལེན་ ་འཐབ་ནི།
ཀ༽ ཉེན་བ །
ཁ༽ ག ང་བཞེས།
ག༽ ཉེས་ཆད།
ང༽ མི་དམངས་ཀུན་མཐོང་བཀའ་བཀྱོན།
ཅ༽ བཀག་གནོན་བཀའ་ །
ཆ༽ གདམ་ངའོ ི་ཆ་མདེ །
ཇ༽ བཙག་འ འི་གྲུབ་འ ས་ ་ཆ་མེད།
ཉ༽ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་ཅིག་ཐོ་དེབ་ནང་ལས་བཏོན་བཏང་ནི།
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ལེ ་ ༢༢ པ།
ལ་ཡངོ ས་འསོ ་འདེམས།
༥༦༥ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་འཚོགས་དགོཔ་འདི་ཡང་ གལ་ ིད།
ཀ༽ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ དེ་
གས་ཀྱི་བཀའ་ ་གནང་བ་ ཡང་ན།
ཁ༽ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ ་བ་ ལ་ བས།
༥༦༦ འོས་འདེམས་འདི་ ཁྐྲལ་འབབ་བཀལ་ནི་ ཡང་ན་ ཁྱད་པར་བཟོ་ནི་དང་ ཆ་མེད་གཏང་
ནིའི་ ོར་ལས་འགོ་འ ེན་འཐབ་ན་ི མེད།
ལ་ཡངོ ས་འསོ ་འདེམས་འགོ་བ གས།
༥༦༧ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་འགོ་བ གས་ཆོག་མི་འདི་ཡང་།
ཀ༽ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ ཡང་ན།
ཁ༽ ོང་ཁག་ཚོགས་འ ་ཆ་མཉམ་གྱི་འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་ལས་ བ ་ད ་ ་བ ་
གིས་ གལ་ ིད་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ ་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནད་དནོ ་ ོར་
མཐོ་ག གས་ ལ་བ་ཅིན།
ག༽ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ི་ཚགོ ས་ཀྱིས།
འོས་འདེམས་ཀྱ་ི ་བ།
༥༦༨ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་ ་བ་དེ་ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ ་ ལ་དགོ།
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འོས་འདེམས་ཀྱ་ི ཁྱད་ཆསོ །།
༥༦༩ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ ་ ལ་ཡངོ ས་འོས་འདེམས་ཀྱི་ ་བའི་ བ ་མཚོན་ ོན་དགོཔ་
འདི་ཡང་།
ཀ༽ འོས་འདེམས་འགོ་འ ེན་གྱི་ ་བའི་གནད་དོན་དང་།
ཁ༽ འོས་འདེམས་ ་ནི་ ་ཐོབ་དབང་གནང་བའི་འ ེལ་ཡོད་ཁྐྲམི ས་ གས་ཀྱི་དགོངས་
དོན་ །
རི ་བཏོན་བཀག་ མོ །
༥༧༠ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་ ་བ་ཚར་ཅིག་ ལ་ཞིནམ་ལས་ ར་ལོག་ ིརབཏོན་མི་ཆགོ །
ཚོགས་ ན་ ར་ནའི ་ི ཁྱད་ཚད།
༥༧༡ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་དོན་ ་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་གི་ཁྱད་ཚད་ཐད་ བཅའ་ཁྐྲིམས་
འདིའ་ི ཁྱབ་འོག་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་བཙག་འ འི་ བས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དེ་རང་ ོར་འ ག་
འབད་དགོ།
བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱ་ི འགན་ཁུར།
༥༧༢ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་ ་བ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ ཁྐྲིམས་
གས་དང་འཁྐྲིལ་ འོས་འདེམས་འདི་འགོ་འ ེན་འཐབ་དགོ།
ལ་ཡངོ ས་འསོ ་འདེམས་འགོ་འ ནེ ་ ས་ ན་།
༥༧༣ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་ ་བ་ཐོབ་པའི་ ཚེས་གྲངས་
ལས་འགོ་བ ང་ ཉིན་གྲངས་དགུ་བ འི་ནང་འཁོད་ ལ་ཡོངས་འསོ ་འདེམས་འདི་འགོ་
འ ེན་འཐབ་དགོ།
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གྲུབ་འ ས་ ན་པའི་འསོ ་འདེམས།
༥༧༤ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་དནོ ་ ་བཀོད་པའི་གནད་དོན་དེ་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ ོང་ཁག་ཆ་མཉམ་
ནང་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་ཚགོ ས་ ན་བ གས་ཡོད་པའི་ ཆ་འཇོག་ཅན་གྱི་ཚོགས་
ན་ཡོངས་བ ོམས་ལས་ ེད་མང་ཐོག་ ་གནང་བ་གྲུབ་པ་ཅིན་ གནད་དོན་དེ་ དེ་
འ ལ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
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ལེ ་ ༢༣ པ།
་ཚགོ ས།
དོ་འགྲན་མདེ ་པའི་བཙག་འ །
༥༧༥ ི་ཚོགས་ ཡང་ན་ ས་གནས་ག ང་གི་བཙག་འ ་གང་ ང་ཅིག་གི་འ ེལ་ཡོད་འདེམས་
ཁོངས་ནང་ དོ་འགྲན་འབད་མི་འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ གཅིག་ ངམ་
ཅིག་ལས་བ ལ་མེད་ ང་ ཚོགས་ ན་འདི་འགོ་འ ེན་འཐབ་དགོ།
༥༧༦ དོན་ཚན་༥༧༥ དོན་ ་ དོ་འགྲན་མདེ ་པའི་འདེམས་ངོ་དེ་གི་ བ་ རོ ་ ་ བཙག་འ འི་
ནང་ཆ་འཇོག་གི་ཚགོ ས་ ན་ཡོངས་བ ོམས་ལས་ ཁོ/མོ་གིས་ ེད་མང་ཐབོ ་པ་ཅིན་ ངམ་
ཅིག་ བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་གསལ་བ གས་འབད་དགོ།
ས་མནི ་བཙག་འ །
༥༧༧ ི་ཚོགས་ ཡང་ན་ ས་གནས་ག ང་གི་འ ས་མི་ཅིག་ ་ ཤི་ ེན་ནམ་ དགོངས་ ་
ཡང་ན་ བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་ ལ་ ་ཆ་མདེ ་བཏང་ ེ་ འདེམས་ཁྐྲི་ ངོ མ་ ས་པའི་
བས་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱསི ་ འ ེལ་ཡོད་འདེམས་ཁོངས་དེ་ ་ འདེམས་ཁྐྲི་
ོངམ་བ བ་ནི་དནོ ་ལས་ འདེམས་ངོའི་བཙག་འ ་འབད་དགོ་པའི་བ ་འ ིན་ ེལ་དགོ།
༥༧༨ བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་དང་ འདི་འོག་བ མས་པའི་གཞན་བཅའ་
ཡིག་དང་བཀའ་ ་ ་ ས་མིན་བཙག་འ འི་ བས་ ་ཡང་ གང་ ག་ཐགོ ་ བཙག་འ ་
ངོ་མའི་ནང་ ོར་འ ག་འབད་དོ་བ མ་ ེ་རང་འ ག་དགོ།
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༥༧༩ འདེམས་ཁྐྲི་ ངོ མ་འཐོན་ཡོད་པའི་ཉམི ་ལས་ ི་ཚོགས་ནང་ཨིན་ཚེ་ ས་མིན་བ ག་འ ་
འདི་ ས་ ན་ཉནི ་གྲངས་དགུ་བ འི་ནང་འཁོད་ འགོ་འ ེན་འཐབ་ནི་དང་ ས་གནས་
ག ང་ནང་ཨིན་ཚེ་ ཉིན་གྲངས་ མ་ ་གི་ནང་འཁོད་ འདེམས་ཁྐྲི་ ངོ མ་བ བ་ནི་དོན་
ལས་ འགོ་འ ེན་འཐབ་དགོ།
ཨིན་ ང་ དོན་ཚན་འདི་ནང་ ད་ཡདོ ་པའི་གནད་དོན་ ་ ོར་འ ག་མི་འབད་ནི་ཨིན་མི་ ་
ཡང་ གལ་ ིད།
ཀ༽ ོངམ་འཐོན་ཡོད་པའི་ བས་ འ ས་མི་དེ་གི་ ས་ ན་ཚང་ནི་ ་ ཉིན་གྲངས་
གཅིག་བ ་བ ད་ ་ལས་ ངམ་ ེ་ཡདོ ་པ་ཅིན་ ཡང་ན།
ཁ༽ བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱིས་ག ང་དང་གྲོས་བ ན་ཐོག་ ས་ཚོད་དེ་གི་ བས་
ས་མིན་བཙག་འ ་འགོ་འ ེན་འཐབ་ནི་ ་ དཀའ་ངལ་གྱི་ ོར་ངོ་ ོར་འབད་བ་
ཅིན།
༥༨༠ བས་ཐོབ་ཀྱི་ས་ ངོ ་བ བ་ནི་དོན་ ་ བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་འ ས་མ་ི ད་ེ གསི ་ ཧེ་མའི་
འདེམས་ངའོ ི་གནས་ ན་ ག་ ས་ ངམ་ཅིག་གི་རིང་ ་ ག་ ིད་ ་ཆགོ །
མཉམ་ གས་དབང་ཚད།
༥༨༡ གནོད་འགེལ་གང་ ང་ཅིག་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གིས་ ཡང་ན་ འདི་འོག་བ མས་པའི་
ཁྐྲིམས་ གས་གཞན་གྱིས་ ཁྱབ་དབང་ ་མ་ ད་པ་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་ ངམ་ཅིག་ ད་པ་
ཅིན་ མངོན་མཐོའ་ི ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ལས་ འོས་འཚམས་ ན་པའི་ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི་གི་
དབང་ཚད་ཡོདཔ་དང་ དོ ་བཤེར་མ་ཆོག་པའི་ ིས་ཁུངས་ཀྱི་གྲངས་ ་མེད།
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འ ་ི ནོ །
༥༨༢ ཚོགས་ཁང་རང་སའོ ི་འ ས་མི་ཡངོ ས་བ ོམས་ལས་ ག མ་ད ་གཅིག་གིས་གྲོས་དནོ ་
ལ་བ་ཅིན་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ ་ ཁ་ ོང་ ཁྱད་པར་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་བཅས་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ འ ི་ ོན་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་ ེད་མང་ཐོག་ལས་ ཡངན་ ི་
ཚོགས་ ན་བ གས་ བས་ ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚོགས་ ན་བ ར་མའི ི་གྲལ་ ་ཡོད་པའི་
འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་ཀྱི་ག མ་ད ་གཉིས་ལས་མ་ ང་བའི་ཚོགས་ ན་ཐོག་ལས་
བཙག་འ ་ ན་ཚགོ ས་ཀྱི་མཛད་ ོ་དང་དོན་ ིན་ ་མ་གནོདཔ་ཅིག་དགོ།
༥༨༣ འ ི་ ོན་དེ་གིས་ རང་མོས་དང་ མ་དག་གི་བཙག་འ ་འགོ་འ ེན་འཐབ་ནི་ ་ བཙག་
འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཆ་དང་ཕན་ ས་ ་ གནོད་ཉེན་མི་འ ང་བའི་ཐབས་ལམ་ ངེས་
བ ན་བཟོ་དགོཔ་དེ་ ི་ཚོགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གཙང་བའི་ ག་འགན་ཨིན།
ཚིག་དནོ ་དབང་ཚད།
༥༨༤ བཙག་འ འི་བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ནང་ གལ་ ིད་ ངོ ་ཁ་དང་ད ིན་ ད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་
གོ་དོན་མ་འ ་བའི་གནད་རེ་ཤར་ཚེ་ ོང་ཁའི་གོ་དོན་འདི་ ་ ཆ་གནས་བ ང་དགོ།
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ར་ གས།
གོ་དནོ ་འགྲེལ་བཤད།
གོ་དནོ ་འགྲེལ་བཤད།
བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ནང་ཚིག་དོན་ལོགས་ ་བཀོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མནི །
ཀ༽ “ ེས་ལོ་” ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོ་དེ་ ཁོ/མོ་ར་ ེ་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་འགོ་བ ང་ ཁོ/མོ་
རང་གདམ་ངོའི་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་ བས་ཀྱི་ ས་ཚོད་ ་ ཞི་བའི་ཐོ་དེབ་ནང་ ཁོ/མོ་རང་
ེ་བའི་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ ན་ ་དང་འཁྐྲིལ་ ལོ་གྲངས་ཀྱི་ ིས་བ ོམས་ཡོད་པའི་ ེ་བའི་ལོ་
གྲངས་དེ་ ་གོ།
ཁ༽ “གོ་མཚོན་” ཟེར་མི་ནང་ ་ ཀྲོབ་མདའ་ ས་བམ་ མེ་ ས་ ཡང་ན་ གཞན་ ོག་ ་
ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་མཚོན་ཆའི་རིགས་ དཔ་ཨནི །
ག༽ “འདེམས་ངོ་” ཟེར་མི་འདི་ མི་ང་ོ གཅིག་ བཙག་འ འི་ནང་ ་འདེམས་ངོའི་དོན་ལས་
གདམ་ངོ་འབད་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ ལ་མ ན་གྱི་གདམ་ངོ་འབད་བཏོན་ཡོད་མ་ི ་གོ།
ང༽ “ བས་ཐོབ་ཀྱི་ས་ ོང་” ཟེར་མི་འདི་ ི་ཚོགས་སམ་ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་ ་གི་འ ས་
མི་རེ་ཚེ་ལས་འདས་པ་ ཡང་ན་ དགོངས་ ་འབད་བའི་ བས་ཀྱི་ ས་ ོང་འཐོན་ཡོད་མ་ི
་གོ།
ཅ༽ “ ི་འོག་” ཟེར་མི་འདི་ དེ ་འགོ ་ཚོགས་ འེ ི་བཙག་འ འི་དོན་ ་ དོན་ཚན་༡༦དང་
འཁྐྲིལ་ ས་གནས་ཀྱི་ འདེམས་ཁངོ ས་ ་གོ།
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ཆ༽ “གྱོང་ ད་ཀྱི་ ར་འ ས་” ཟེར་མི་འདི་ ི་ཚགོ ས་ཀྱི་འ ས་མི་གཅིག་ ་ ཁྐྲིམས་
གས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་ལས་མ་འགལ་བའི་ ཉིན་འ ས་སམ་ འགྲུལ་འ ས་ ཡང་ན་ ཡིག་
ཚང་གི་ཁག་འགན་ལག་ལེན་འཐབ་ བས་ ཟད་གྲོན་གྱི་འ ས་འབད་ ཡིག་ཚང་འཆང་མི་
གཅིག་ ་ ོད་དགོ་པའི་ ཏི་ འི་ཁ་གྱངས་ཅིག་ ་ག།ོ
ཇ༽ “འདེམས་ཁོངས་” དེ་ནང་ ི་ཚོགས་ཀྱི་འདེམས་ཁོངས་ ལ་ཡངོ ས་ཚོགས་ འེ ི་
འདེམས་ཁོངས་ ེད་འོག་ ི་འོག་ དེ་ལས་ཁྐྲོམ་ ེ་ཚགོ ས་ ེའི་དོན་ ་ མངའ་ཁོངས་ཀྱི་
འདེམས་ཁོངས་ ་ དཔ་ཨིན།
ཉ༽ “ཞལ་འདེབས་” དེ་ནང་ ་ ད ལ་ ང་ ད ལ་མིན་ཞལ་འདེབས་ མགྲོན་ ོང་ ོད་
གནས་ ེལ་འ ནེ ་ དེ་ལས་དེ་ གས་ཀྱི་མ ན་ ེན་གཞན་ ིན་མི་ ་ དཔ་ཨིན།
ཏ༽ “ ་ཁྐྲིམས་” ཟེར་མ་ི འདི་ དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ ་ཁྐྲམི ས་ཆེན་མོ་ ་གོ།
ཐ༽ “བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་” ཟེར་མི་འདི་ དོན་ཚན་ ༧༧ནང་གཞི་བ གས་ཡོད་པའི་
འ ག་གི་བཅད་མཚམས་ ན་ཚོགས་ ་གོ།
ད༽ “གྲོས་ཞིབ་ཚོགས་ ན་” ཟེར་མི་འདི་ འ ས་མི་རེ་རེ་བཞིན་ ་གིས་ གནད་དོན་རེ་ ་
བ གས་མི་ཚགོ ས་ ན་ ་ག།ོ
ན༽ “བ ེན་ཏེ་ ོད་མི་” ཟེར་མི་འདི་ གཉེན་གྲོགས་ ཕམ་ ཡང་ན་ ་ཚབ་ ་གི་འཚོ་བ་དེ་
ཁོ/མོ་རའི་ཐོན་ཁུངས་ ་བ ེན་ ོད་མི་ ་ ་གོ།
པ༽ ོང་ཁག་
ཕ༽ ོང་ཁག་ཚོགས་འ །
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བ༽ “བཙག་འ ་” ཟེར་མི་འདི་ ི་ཚགོ ས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་གང་ ང་ངམ་ ས་གནས་ག ང་གི་
འདེམས་ཁྐྲི་ ཡང་ན་ འདེམས་ཁྐྲ་ི ་བ བ་ནི་དོན་གྱི་བཙག་འ ་ ་ག།ོ
མ༽ “བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་” ཟེར་མི་འདི་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་
གཞི་བ གས་གནང་ཡོད་པའི་ འ ག་གི་བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་གོ།
ཙ༽ “བཙག་འ ་འགོ་དཔོན” ཟེར་མི་འདི་ བཙག་འ ་ ན་འཛིན་ ི་ཁྱབ་ བཙག་འ ་ ན་
འཛིན་ ་ བཙག་འ འི་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་དཔོན་དང་ལས་ ེད་འ ས་མི་ ཡང་ན་ འགོ་
དཔོན་དང་ ལས་ ེདཔ་ག་འབད་ ང་ཅིག་ བཙག་འ ་འགོ་འ ེན་ནམ་ བཙག་འ ་ཐོ་
ཡིག་གྲ་ ིག་ ཡང་ན་ བ ར་ཞིབ་ ་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ ་འགན་ ་བ ོ་བཞག་ཡོད་པའི་
ཁར་ དེ་ལས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་འཁྐྲིལ་ བཙག་འ ་འགོ་འ ེན་ བས་ ་འགན་
ནང་འ ེལ་ཡོད་བདེ་ ང་ལས་ ེདཔ་ ་ དཔ་ཨིན།
ཚ༽ “འ ལ་རིག་བ ་བ ད་” ཟེར་མི་ནང་ ང་མཐོང་ཀྲི་ཝི་ ང་བ གས་རེ་ ེཝོ དེ་ལས་
གཞན་ག ང་གིས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ ང་བ གས་ཀྱི་བ ་བ ད་ ་ དཔ་ཨིན།
ཛ༽ “བཙག་འ འི་ངོ་ གས་” ཟེར་མི་འདི་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པའམ་ འདེམས་ངོ་གཅིག་
ཚོགས་པའི་བ ་ཚནོ ་ ཡང་ན་ དར་ ཡང་ན་ འ ར་ཡིག་ ་གི་ཐོག་ལས་ བ ་ ོན་
པའམ་ ངོས་འཛིན་ ོན་ཐབས་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་
ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ ་ ་ བང་བཏབ་བཞག་ཡོད་པའི་ པར་རིས་ཅན་གྱི་བཟོ་བཀོད་ ་ག།ོ
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ཝ༽ “ ིག་མ ན་ག ག་ལག་ཤེས་ཚད་” ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་
ལས་མ་དམའ་བའི་ ིག་མ ན་ ོབ་ ོང་གཅིག་ འ ག་ག ང་གིས་ཆ་འཇོག་ཡོད་པའི་
ག ག་ལག་ ོབ་གྲྭ་ ཡང་ན་ མཐོ་རིམ་ བོ ་ ོང་ ེལ་ཁང་ལས་ཐོབ་ཡོད་པའི་གུར་
འ ག་ ལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཆ་ཡདོ ་པའི་དབང་འཛིན་ཅིག་གིས་ ངེས་བདེན་གྱི་ངོ་ ོར་གྲུབ་
ཡོད་མི་ ་ག།ོ
ཞ༽ “འ ི་ ག་ཤེས་མི་” ཟེར་མི་འདི་ ོང་ཁ་འ ི་ནི་དང་ ག་ གས་མི་ ་གོ།
ཟ༽ “ ེད་འགོ ་” ཟེར་མི་འདི་ དོན་ཚན་༡༥ནང་ པོ་དང་ དམངས་མི་གི་བཙག་འ འི་དོན་
་ འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ས་མཚམས་ ་གོ།
འ༽ ེད་འོག་ཚགོ ས་ ེ།
ཡ༽ “ག ང་” ཟེར་མ་ི འདི་ དཔལ་ ན་འ ག་ག ང་ ་གོ།
ར༽ “དགའ་ཚརོ ” ད ལ་ ང་ཙམ་མིན་པར་ ད ལ་གྱི་གོང་ཚད་ ་ཕབ་བ བ་པའི་རགི ས་
དང་ ོ་ ོན་གྱ་ི མ་པའི་རིགས་ ་ དཔ་ཨིན།
ལ༽ “གུང་” ཟེར་མི་འདི་ འ ག་གི་ཞི་བའི་ཐོ་དེབ་ལམ་ གས་དང་འཁྐྲིལ་བཀོད་ཡོད་པའི་
ཁྱིམ་གྱི་གུང་ཨང་ ་གོ།
ཀཀ༽ “རང་དབང་” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ག་ི དོན་ཚན་ ༤༡དང་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་
མོའི་ནང་གི་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་གོ་དོན་དང་ཅིག་མ ངས་ཨནི །
ཁཁ༽ “རང་དབང་ག་ི འདེམས་ངོ་” ཟེར་མ་ི འདི་ དི ་དོན་ཚགོ ས་པ་ ་གིས་ བཏོན་ཡོད་པའི་
གདམ་ངོ་མིན་པའི་ གདམ་ངོ་གཞན་ ་གོ།
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གག༽ “ས་གནས་ག ང་” ནང་ ་ ངོ ་ཁག་ཚོགས་འ ་ ེད་འོག་ཚགོ ས་ ེ་དང་ ཁྐྲོམ་ ེ་
ཚོགས་ ེ་ ་ དཔ་ཨིན།
ངང༽ “ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའི་འདེམས་ཁངོ ས་” ཟེར་མི་འདི་ དོན་ཚན་༡༠པའི་ནང་བཀོད་ཡདོ ་
པའི་ ོང་ཁག་ ་གོ།
ཅཅ༽ “བཅས་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་ལས་ཚོགས་མ་ཡིན་པ” ཟེར་མི་འདི་ བཅས་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་ལས་
ཚོགས་གྲལ་ ་མ་ ད་པའི་ མི་ངོ་ ་གི་ལས་ཚོགས་གཞན་ ་གོ།
ཆཆ༽ “ ི་ཚོགས་ཀྱི་འདེམས་ཁོངས་” ཟེར་མི་འདི་ དོན་ཚན་༦ པ་དང་འཁྐྲིལ་བའི་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་འ འི་བཙག་འ ་དང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ འེ ི་དོན་ ་ དོན་ཚན་༡༠ པ་དང་
འཁྐྲིལ་བའི་འདེམས་ཁོངས་ ་གོ།
ཇཇ༽ “ ི་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འ ་” ནང་ འགོ་ཐོག་བཙག་འ ་ དཔ་ཨིན།
ཉཉ༽ “ ིད་དོན་ཚགོ ས་པ་” ཟེར་མི་འདི་ དོན་ཚན་ ༡༤༠དང་འཁྐྲིལ་ འ ག་པའི་མི་ཁུངས་
་གིས་ ེ་ཚན་འབད་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ ་ དི ་དོན་ཚགོ ས་པ་ཨནི ་པའི་ཐོ་བཀོད་
གྲུབ་ཡོད་མི་ ་གོ།
ཏཏ༽ “ཆེད་ ་བཀོད་པ” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་འོག་གི་བཅའ་ཡིག་ཐོག་ ་ཆེད་ ་
བཀོད་མི་ ་ག།ོ
ཐཐ༽ “བ ་འ ིན་ ” ཟེར་མི་འདི་ འ ག་གི་བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ག ང་འ ེལ་ཐོག་
་གནང་ཡདོ ་མི་ཁྱབ་བ གས་ ་གོ།
དད༽ “དོན་ཚན་” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁྐྲམི ས་འདི་ནང་གི་དནོ ་ཚན་ ་གོ།
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ནན༽ “བཅས་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་ལས་ཚོགས་” ཟེར་མི་འདི་ བས་འབབ་ཀྱི་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་
ཁྐྲིམས་ གས་དང་འཁྐྲིལ་མཉམ་ ེབ་འབད་བའམ་ གཞི་བ གས་འབད་ཡོད་པའི་ ལས་
འཛིན་ ཡང་ན་ ཚོགས་ ང་ ན་ཚོགས་ ཚོགས་ ེ་ བཀོད་ཚགོ ས་ ཡང་ན་ གཞན་
མི་ངོའི་ལས་ཚགོ ས་ ་ ་གོ།
པཔ༽ “ཚོགས་པ་གཞན་” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་འོག་འགོ་འ ནེ ་འཐབ་ཡོད་པའི་
བཙག་འ ་ནང་ འདེམས་ངོ་འམ་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་མིན་པའི་ མི་ང་ོ ཅིག་ ཡང་ན་
ལས་ ེ་ཅིག་ ་གོ།
ཕཕ༽ ོང་ཁག་ཁྐྲོམ་ ེ།
བབ༽ ཁྐྲོམ་ ེ་ཚོགས་ །ེ
མམ༽ “ཚོགས་ ན་འ ལ་ཆས་” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ ཡང་ན་ འདི་འོག་བ མས་
ཡོད་པའི་བཅའ་ཡགི ་དང་འཁྐྲིལ་ བཙག་འ འི་རགི ས་ ་ནང་ ཚོགས་ ན་ ིན་ནི་དང་
འཛིན་ཐོ་བཀོད་ན་ི དོན་ལས་ ན་ མོ ་ ཡང་ན་ ན་ཤོག་ཚབ་ ་ འ ལ་ཆས་ཐོག་
ལག་ལེན་འཐབ་བ བ་པའི་ འ ལ་ཆ་ ཡང་ན་ ལག་ཆས་ ་གོ།
ཙཙ༽ ལོགས་ ་བཀོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ གཅིག་ཚིག་ ་བཀོད་ཡདོ ་པའི་ཚགི ་དོན་ ་
མང་ཚིག་ ་གོ་དགོཔ་དང་ མང་ཚིག་ ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཚིག་དོན་ ་ གཅིག་ཚིག་ ་ཡང་
གོ་དགོཔ་ཨིན།
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ནོ ་ཚགི །
ཁ་བཞི་ ན་ ོངས་མཛེས་པའི་ ེད་ཚལ་ ། ེ་འགྲོ་ ང་བའི་གཤིས་ ོད་བཟང་པོའི་མ ས།།
ལེགས་ ན་ ིད་ག ང་པད་ ོང་རབ་གདམ་པས།། ཞི་བདེ་ ང་ ིའི་ ་ ན་ ོད་པར་ ོན།
ལ་ ོན་འབངས་འཁོར་བདེ་ ིད་གྲུབ་པའི་ཞིང་། དམངས་གཙོའི་རིང་ གས་ ོལ་བཟང་གསར་གཏོད་ལ།
རང་མོས་ མ་དག་བཙག་འ འི་ས་བོན་གྱིས། ཕན་ ས་ག ང་ ོང་འ ས་ ་ག ར་ཟ་ཤོག།
མི་དབང་ ལ་པོའི་ཆབ་ ིད་བ ན་པའི་འ ས།། འབངས་འཁོར་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་ ིད་དཔལ་འབར་ཏེ།
མི་མ ན་ ད་པའི་མཚན་མ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། ཕན་བདེའི་ལེགས་ཚོགས་ ས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། །
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