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“ང་བཅས་ཚུ་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་སོྡད་དགོ་པ་ཅིན་ རང་གི་ལཱ་ཡང་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་འབད་དགོ། ང་བཅས་རའི་འབྲུག་ 
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཆུང་ཀུ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ དེ་ལས་ ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་སོྦམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཨེབ་ཐག་
རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ འགྱུར་བ་འགྱོ་བའི་འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ གདམ་ཁ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་འབད་ནི་འདི་
ཨིན། ང་བཅས་ག་ར་གིས་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ང་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སྦེ་བཟོ་ནི་ལུ་
བརོྩན་དགོ། ” 
 

-འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ། 
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བྷུ་ཊཱན་རྟེན་འབྲེལ་ཚགོས་པའི་སྒྲིག་ཡིག། 
 སྔོན་བརྗོད། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འགྱུར་བ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན།  འགྱུར་བ་མཚམས་སུ་ལོྷད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དྲན་འཚོར་གྱི་ལེགས་
བསྒྱུར་ཚུ་ག་ར་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྔར་བ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐབས་ལུ་ཨིནམ་མས། ང་བཅས་རའི་དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་དང་མི་སྡེ། 
དེ་ལས་ དཔལ་འབོྱར་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་གིས་ མ་འོངས་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གྱི་འགྱུར་ཁྱད་ཡོདཔ་དང་ ད་རེས་ནངས་
པར་ ཚབས་ཆེན་གྱི་གསོ་བའི་གནས་སྟངས་འདི་གིས དཔལ་འབོྱར་ལུ་ཐོ་ཕོག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མི་སེར་
ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ གཞུང་སྐྱོང་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ལུ་ སླར་ཡང་བོླ་གཏད་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། མ་འོངས་པའི་
མདུན་ལམ་དེ་ ད་ལྟོ་འབད་མི་ལཱ་ཚུ་ལུ་ རག་ལས་ནི་ཨིནམ་དང་ ན་ལས་ཕར་འབད་རུང་ ལཱ་ཚུ་ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་འབད་
ནི་མ་གཏོགས་ གདམ་ཁ་གཞན་མེད།  
 
འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན། 
 
མ་འོངས་སྔོན་གཟིགས་ཅན་གྱི་རྒྱལཔོ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིམ་འབོྱན་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དགའ་སྐྱིད་དང་ཞི་བདེའི་དོན་ལུ་ 
ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་དམངས་གཙོའི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ གཞི་བཙུགས་མཛད་ནིའི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་དེ་
གིས་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ། 
 
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་ ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་མི་དེ་གིས་བརྒྱུད་བསྐུལ་
འབད་དེ། 
 
རྒྱལ་ཁབ་རྩ་བརྟན་དང་ཞི་བདེ་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་དེ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་
ཅིག་ཨིན་ཟེར་མི་དེ་གིས་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ།  
 
དུས་རབས་ ༢༡ པའི་ནང་ལུ་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་སྒྲིང་སྒྲིང་དགོཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་པའི་དྲན་ཤེས་ལུ་བརྟེན། 
 
དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐབས་ལུ་ མི་སེར་གྱིས་གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོཔ་འདི་གཞི་རྟེན་དང་
མཐའ་དབུས་མེད་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ།  



 
 

ནམ་ར་འབད་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དགོས་དོན་ཚུ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནིའི་བོླ་སྟོབས་ཡོདཔ། 
 
རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་ཚུ་ག་ཅི་བ་ཡང་ལྷགཔ་སྦེ་གཙོ་རིམ་བཟུང་ནིའི་ཁས་བླངས་འབད་དེ།  
 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབོྱར་དང་མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ མི་སེར་དང་ གཙུག་སྡེ། དེ་ལས་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་བར་ན་ གཅིག་
མཐུན་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་ཆེཝ་ཨིནམ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དེ།  
 
དམངས་གཙོའི་མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རང་བཙན་གོང་འཕེལ་དང་ཉེན་སྐྱོབ་འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་དང་ 
གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་འདི ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ཁག་ཆེཝ་ཨིནམ་སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ། 

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ དེ་ལས་ འབྲུག་གི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་བཅའ་ཡིག་གིས་
དབང་ཆ་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་  ང་བཅས་བྷུ་ཊཱན་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ སྒྲིག་ཡིག་འདི་ལུ་གནས་ནི་
དང་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་ལུ་ གནས་ནིའི་ཁས་བླངས་ཡོདཔ་ཨིན།  

 
རྩ་ཚན་དང་པ། ཚགོས་པའི་མིང་དང་ ངོ་རྟགས། 

༡  ཚོགས་པ་འདི་ཡང་ ‘བྷུ་ཊཱན་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་པ་’ ཟེར་མཚན་གནས་བརྗོད་ནི་དང་ དེ་ཡང་ མི་སེར་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ཁྱད་ཆོས་ ཧེ་མ་བ་དྲགཔ་བཟོ་བའི་ཚོགས་པ་ཅིག་ཨིན།   

༢  ཚོགས་པའི་ངོ་རྟགས་འདི་ གླངམོ་ཆེ་ཨིནམ་དང་ དེ་ཡང་  ཚོགས་པའི་འགན་དབང་ཚུ་ མཐུན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྒྲུབ་ནི་ལུ་ 
སྙིང་སྟོབས་དང་ ཤེས་རབ་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་ཨིནམ་དང་  བྷུ་ཊཱན་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་པ་གིས་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ དམ་ཚིག་
གཙང་མའི་སྒོ་ལས་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནིའི་ ཁས་བླངས་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་ཨིན།  

 

རྩ་ཚན་གཉིས་པ། ལྟ་བ། 

༡ ཚོགས་པ་གིས་ དམངས་གཙོའི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་པོའི་གཞུང་གི་ལྟ་བ་དང་འཁྲིལ་ནི་ཨིན། འཆར་གཞི་དང་ སྲིད་བྱུས་ 
དེ་ལས་ ལས་རིམ་ཚུ་ག་ར་ མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་དང་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་བརོྩན་ནི་ཨིན།   གཞུང་



 
 

སྐྱོང་འདི་ཡང་ གྲལ་གཏོགས་ཅན་ཅིག་དང་ དམིགས་བསལ་དང་གཞན་དགོས་མཁོའི་མཐའ་དོན་ཚུ་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་
འབད་ནི།  

 

རྩ་ཚན་གསུམ་པ། འཆར་སྣང་།  

༡ ང་བཅས་ཀྱི་འཆར་སྣང་འདི་ ཉེན་སྲུང་། རང་མགོ་རང་འདོྲང་། སྒྲིང་སྒྲི། ལྡོག་ཤུགས་ཅན། གཅིག་མཐུན་དང་གྲལ་གཏོགས་
ཅན་གྱི་འབྲུག་པའི་མི་སྡེ་ཅིག་བཟོ་ནི་དང་ འདྲ་མཉམ། གཅིག་སྒྲིལ། སྣ་ཚོགས་དང་ དྲང་བདེན་གྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
དུས་རབས་ ༢༡ པའི་གོ་སྐབས་ཚུ་ཐོབ་སོྤྱད་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི། 

 

རྩ་ཚན་བཞི་པ། དམིགས་དོན། 

༡. མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་ཕྱག་ལཱ་ཡར་སྐྱེད་འབད་ནི། 

༢. རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ཕར་ མི་སྡེ་དྲང་བདེན། ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ། དཔལ་འབོྱར་ལེགས་བཅོས་དང་ འདྲ་མཉམ་གྱི་གོང་
འཕེལ་གཏང་ནི། 

༣. རྒས་ཤོས་ ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོ་ དམིགས་བསལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་པའི་མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཐོག་ལས་ འབྲུག་པའི་མི་
སེར་ཡོངས་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་གནས་སྟངས་ཅིག་བཟོ་ནི། 

༤. རིག་རྩལ་ཡར་སེང་དང་ རིག་རྩལ་གསར་སྤྲདོ་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཁྱད་རིག། བཟོད་སྲན་ཅན། ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་
དང་ ཐོན་སྐྱེད་ཅན་གྱི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་བཟོ་ནི། 

༥. སྒེར་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ ལུང་ཕོྱགས་འདྲ་མཉམ་གོང་འཕེལ་ དེ་ལས་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་ལྷན་
ཐབས་འབད་དེ་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ གཡོག་གི་གོ་སྐབས་ཡོདཔ་བཟོ་ནི། 

༦. ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་འཕོྲད་བསྟེན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་  ཨ་ལོ་གསར་སྐྱེས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཡར་དྲག་གཏང་ནི། 

༧. འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་གི་རིག་རྩལ་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་སོྤྲད་ཐོག་ལས་ མགྱོགས་རིམ་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག། 

གཞུང་སྐྱོང་ཡར་དྲག། དྭངས་གསལ། ཉེན་སྲུང་། བདེ་སྲུང་དང་ དཔལ་འབོྱར་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ཚུ་གི་དབང་ཆ་བྱིན་ནི།  



 
 

༨. མི་རབས་སོ་སོ་དང་མི་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ འཕྲུལ་རིག་གི་ཁྱད་པར་མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་ མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ག་ར་ རང་

ཉིད་ལྷབ་སྦྱང་དང་ ཚེ་གང་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་ཚུ་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་དང་ལྷན་ཐབས་འབད་ནི།  

༩. མི་སེར་ཚུ་གིས་དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ལུ་ བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་བཅུག་སྟེ་  དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་བྱ་
རིམ་ནང་ལྷུར་བརོྩན་ཐོག་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི།  

༡༠. མི་སྡེ་ག་ར་ནང་ འདྲ་མཉམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་གོ་སྐབས་ཚུ་སོྤྲད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཅིག་མཐུན་དང་ཤ་ཞེན་ཚུ་རྩ་བརྟན་བཟོ་
ནི། 

༡༡. རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་བསྲུང་ནི་དང་ ང་བཅས་རའི་གལ་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་ཚོགས་པ་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་ ལུང་ཕོྱགས་མཛའ་བཤེས་ཀྱི་མཐུན་འབྲེལ་ཚུ་ སྔར་བ་ལྷགཔ་སྦེ་དམ་ཟབ་བཟོ་ནི། 

༡༢. ངན་ལྷད་མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་ མི་སྡེ་ག་རའི་ནང་ལུ་ དྭངས་གསལ་དང་དྲང་བདེན་ཚུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི། 

 
རྩ་ཚན་ལྔ་པ། ངེས་ཚིག། 

སྒྲིག་ཡིག་འདི་ནང་ ཚིག་འགྲེལ་གྱི་གོ་བ་སོ་སོར་རོྟགས་དགོ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན། 

ཀ) “ལྷན་ཚོགས་” ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གོ་དགོ། 

ཁ) “བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས” ཟེར་མི་འདི་  འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༨ ཅན་མ་ལུ་གོ་དགོ། 

ག) “ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས” ཟེར་མི་འདི་  བྷུ་ཊཱན་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ མངོན་པར་མཐོ་བའི་སྲིད་བྱུས་བཟོ་བའི་འདུས་
ཚོགས་ཅིག་ལུ་གོ་དགོ། 

ང) “ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་” ཟེར་མི་འདི་ བྷུ་ཊཱན་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ མངོན་པར་མཐོ་བའི་ གྲོས་ཐག་བཅད་
མི་འདུས་ཚོགས་ཅིག་ལུ་གོ་དགོ། 

ཅ) “སྲིད་འཛིན་” ཟེར་མི་འདི་  བྷུ་ཊཱན་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ འགོ་ཁྲིདཔ་ལུ་གོ་དགོ། 

ཆ) “ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་” ཟེར་མི་འདི་  བྷུ་ཊཱན་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལུ་གོ་དགོ།  



 
 

ཇ) “དངུལ་གཉེར་པ་” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་  རྩ་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགན་ཁག་འབག་མི་ ཡིག་
ཚང་ནང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཅིག་ལུ་གོ་དགོ།  

ཉ) སྒྲིག་ཡིག་འདི་ནང་ ལོགས་སུ་བཀོད་དེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ ཕོ་ཚིག་འབད་དེ་ཡོད་རུང་མོ་ཚིག་དང་ མོ་ཚིག་འབད་རུང་ཕོ་
ཚིག་ལུ་གོ་དགོ།  

ཏ) ལོགས་སུ་བཀོད་དེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ གཅིག་ཚིག་གི་ཚིག་དོན་དེ་ མང་ཚིག་ལུ་ཡང་གོ་ནི་དང་ མང་ཚིག་གི་ཚིག་
དོན་དེ་ གཅིག་ཚིག་ལུ་ཡང་གོ་དགོ། 

 

རྩ་ཚན་དྲུག་པ།  ཚགོས་པའི་ཐ་དམ་ཚིག་དང་ འགན་ལེན། 

བྷུ་ཊཱན་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་པ་གིས་: 

ཀ) མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ལུ་ དམ་ཚིག་གཙང་མའི་གུས་བཀུར་ཞུ་ནི།  

ཁ) རྒྱལ་བརྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་རང་བཙན་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་སྲུང་ གཅིག་མཐུན་དང་ གཅིག་སྒྲིལ་གོང་དུ་བཀུར་ནི། 

ག) ཚོགས་པ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཕོྱགས་བསྡུས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བཅས་པའི་ གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི།  

ང་) འབྲུག་གི་དམངས་གཙོ་དང་མི་སྡེ་ ལམ་སྲོལ་ སྲིད་དོན་དང་དཔལ་འབོྱར་གྱི་འཕེལ་སྐྱེད་ མདུན་སྐྱོད་ལུ་བརོྩན་ནི། 

ཅ) རིག་གསར་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ མི་སྡེ་དཔལ་འབོྱར་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི། 

ཆ) ཁ་སླབ་དང་བསམ་འཆར་ བསམ་བརྗོད་ དེ་ལས་ གནས་ཚུལ་དཔེ་བསྐྲུན་གྱི་དལ་དབང་ཚུ་ བསྲུང་སྐྱོབ་དང་ཡར་དྲག་
གཏང་ནི།  

ཇ) ཨམ་སྲུ་དང་ན་གཞོན་ དེ་ལས་ སྣང་མེདཔ་སྦེ་ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ དབང་ཆ་བྱིན་ནི། 

ཉ) འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ འབྲུག་གི་མི་དམང་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་བཅའ་ཁྲིམས་ དེ་ལས་བཅའ་ཡིག་དང་
སྒྲིག་གཞི་ག་ཅིག་བརྩམ་རུང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གི་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནས་ནི།  



 
 

ཏ) སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་འབྲིང་རིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ འཕོྲ་མཐུད་དེ་ར་ སྟོང་པ་སྦེ་འབྱིན་ནི་དང་ འཕྲུལ་རིག་དང་ཁྱད་རིག་ཤེས་
ཡོན་ཚུ་ ཡར་སྐྱེད་གཏང་ནི། 

ཐ) གསོ་བ་དང་ཤེས་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་གནས་ཚད་དང་ སྤུས་ཚད་ དེ་ལས་ མི་མང་གིས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་སྤྱོད་ཚུགས་
དང་མི་ཚུགས་ཚུ་ལུ་གཙོ་བཟུང་ཞིནམ་ལས་ མི་མང་གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཕྱི་སྨན་དང་ནང་སྨན་གཉིས་ཆ་རའི་ཧོངས་ལས་ 
རིན་མེད་སྟོང་པ་འཐོབ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཞག་ནི། 

ད) དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༨ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་མི་
མང་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༨ ཅན་མ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༨ ཅན་མ་ དེ་
བཞིན་ བཅའ་ཁྲིམས་དེ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་འཁོད་པའི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གནས་
ནི། 

 

རྩ་ཚན་བདུན་པ། བརྩི་མཐོང་། 

༡ བྷུ་ཊཱན་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་བརྩི་མཐོང་ཚུ་ཡང་  
ཀ) དྲང་བདེན- འགན་ཁག་འབག་སྟེ་ཕྱག་ཞུ་བའི་བསྒང་ དྲང་བདེན་གྱི་ཐོག་ལས་ གནས་ཚད་ཆེ་བའི་དམངས་ 
   གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་སྐྱོང་ལུ་བརོྩན་ནི། 
 
ཁ) མཆོག་གྱུར – ཕྱག་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་གནས་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཕྱག་ཞུ་ནི་ལུ་བརོྩན་ནི། 
 
ག) འགན་ཁུར - རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་བརྩི་མཐོང་གི་དོན་ལུ་ གནས་སྟངས་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་   
   བཟོ་ནིའི་ འགན་ཁུར་འབག་ནི། 
ང་) དྭངས་གསལ- ཀུན་སོྤྱད་རྣམ་གཞག་བཟང་བའི་ཁར་ དམ་ཚིག་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་འབག་ནི། 
 
ཅ) འགན་ཁྲི- འབྲུག་པའི་མི་སེར་གི་ཕན་བདེ་གི་འགན་ཁྲི་འབག་ནི། 
 
 
 



 
 

རྩ་ཚན་བརྒྱད་པ། ཚགོས་པའི་གཞི་བཀོད། 

༡ བྷུ་ཊཱན་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ གཞི་བཀོད་གཙོ་བོ་ར:   

       ཀ) ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས། 

       ཁ) ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་། 

       ག) ཚོགས་པའི་ཡིག་ཚང་།  

       ང་) རྗོང་ཁག་ཡིག་ཚང་ཚུ་ཨིན།  

༢ ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིདཔ་སྦེ་ སྲིད་འཛིན་གཅིག་དང་ སྲིད་འཛིན་འོགམ་གཉིས་ དེ་ལས་ ཡངོས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་དང་ རྩིས་
འཛིན་པ་རེ་རེ་འོང་དགོ། 
༣ ཚོགས་པའི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་འདི་ཐིམ་ཕུག་ལུ་འོང་དགོཔ་དང་ དེ་བཞིན་རོྫང་ཁག་རེ་རེའི་ནང་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཡིག་ཚང་རེ་རེ་གཞི་
བཙུགས་འབད་དགོ། 
༤ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་འདི་ ཚོགས་པའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་མི་འདུས་ཚོགས་མཐོ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་བཞག་ནི་དགོ། 
༥ ཚོགས་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་ཐོག་ལས་འོང་ཐབས་ལུ་ ཚོགས་པ་གིས་ ནང་
འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་གིས་འགོ་ཁྲིད་འབད་དེ་ རང་དབང་གི་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཕྲན་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།  
༦ བྷུ་ཊཱན་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་སྒྲིག་བཀོད་ཡང་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ཨིན།   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

རྩ་ཚན་དགུ་པ། ཡངོས་ཁྱབ་ཞལ་འཛམོས།  

༡ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་སྒྲིག་ཚུལ་དང་ལམ་ལུགས། 
ཀ༽ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་ཐོབ་དབང་འདི་ ཚོགས་པའི་ནང་འཁོད་ཀྱི་གོ་ས་གོ་གནས་ཀྱི་
ཁྱད་པར་མེད་པར་ ཐོ་བཀོད་ཡོད་པའི་འཐུས་མི་ག་ར་ལུ་སོྤྲད་དགོ། 
 
ཁ༽ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་ བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་ རྫོག་ཁག་གི་འགོ་འདྲེན་པ་ དེ་ལས་ 
འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་གིས་ ངེས་པར་དུ་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ། 
 
ག༽ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་གི་གྲོས་གཞི་དེ་ཚུ་ སྔ་གོང་ལས་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་དགོཔ་དང་ ཡང་ཅིན་ འཐུས་མི་ཚུ་
ལུ་ མགྲོན་བརྡ་གི་ཐོག་ལས་བསྐྱེལ་དགོ། 
 
ང་༽ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་འདི་ ཚོགས་པ་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་དང་ དབང་ཆ་སྤྲོད་ནི་གི་སྲིད་བྱུས་བརྩམ་མི་འདུས་
ཚོགས་མཐོ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་བཞག་དགོ། 
  
ཅ༽ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་འདི་ ལོ་ལྟར་ལྷན་འཛོམས་ཟེར་ཞུ་དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་ ལོ་རེའི་ནང་ལུ་ཚར་རེ་ ཡང་ཅིན་ 
ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲོས་ཐག་ཆོད་མི་དང་བསྟུན་ཏེ་འཚོགས་དགོ། 
 
ཆ༽ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་འདི་ སྲིད་འཛིན་གྱིས་དབུ་བཞུགས་མཛད་དགོཔ་དང་ སྲིད་འཛིན་མེད་པའི་སྐབས་ལུ་འབད་བ་
ཅིན་ སྲིད་འཛིན་འོགམ་གིས་མཛད་ནི། དེ་བཞིན་སྲིད་འཛིན་གོང་འོག་ག་ཡང་མེད་པའི་ གནས་སྐབས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ 
ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ། 
 
ཇ༽ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་ སྒྲིག་ཡིག་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ དྲི་བ་དང་དོགས་སེལ་ ཡང་ཅིན་ 
སྒྲིག་ཡིག་འདི་དང་འཁྲིལ་བའི་ དབང་ཆ་དང་ལཱ་འགན་ཚུ་གི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དགོ། 
 
ཉ༽ དམིགས་གསལ་གྱི་ཞལ་འཛོམས་ཡང་ ངེས་པར་དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་སྦེ་འཐོན་ཚེ་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་
གིས་ གྲོས་ཐག་ཆོད་མི་དང་བསྟུན་ གྲོས་གཞི་ཚུ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་དགོ། 
 



 
 

ཏ༽ ཚོགས་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་སྔ་གོང་ལས་ ཚོགས་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ ཟླ་ཚེས་
དང་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་སའི་ ས་གནས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བརྡ་སོྤྲད་འབད་དགོ། 
 
ཐ༽ ཚོགས་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཡོངས་ལུ་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་སྔ་གོང་ལས་ ཡོངས་ཁྱབ་
ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ངེས་མེད་གྲོས་གཞི་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་འབྱིན་དགོ། 

 
༢ བྱ་རིམ་གྱི་སྒྲིག་གཞི།  

ཀ༽ ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ག་གི་འབད་རུང་ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་རེ་
ཡོད་ཚེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ རང་སོའི་འདེམས་ཁོངས་/རྫོང་ཁག་གི་འགོ་འདྲེན་པ་ ཡང་ཅིན་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་
ཡོད་པའི་ཚོགས་པའི་ཡིག་ཚང་བརྒྱུད་དེ་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་དགོ། 
 
ཁ༽ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་རེ་ཡོད་ཚེ་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ཞལ་འཛོམས་
ཀྱི་དུས་ཚོད་མ་རན་པའི་ ཉུང་ཤོས་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་སྔ་གོང་ལས་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ལུ་ཕུལ་དགོ། 
 
ག༽ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་གནད་དོན་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཞིནམ་ལས་ 
ངེས་མེད་ཀྱི་གྲོས་གཞིའི་ནང་ལུ་ བཙུགས་ག་མ་བཙུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཡིག་ཐོག་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་བརྡ་ལན་འབད་དགོ། 
 
ང་༽ ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ནང་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཐུས་མི་གཞན་མི་ཅིག་གིས་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གུར་ 
ཉུང་མཐའ་འཐུས་མི་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ། 
 
ཅ༽ སྤྱིར་བཏང་ཚོགས་པའི་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ མོས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་གྲོས་ཐག་ཆོད་དགོ། 
 
ཆ༽ གལ་སྲིད་ མོས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་གྲོས་ཐག་ཆོད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཞལ་འཛོམས་ནང་གང་འཛོམས་ཀྱིས་ མང་མོས་
ཀྱི་ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ཏེ་ཐག་བཅད་ནི་དང་ དེའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གྱངས་ཁ་འདྲན་འདྲ་སྦེ་འཐོན་སོ་པ་ཅིན་ ཚོགས་གཙོ་གིས་
ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ཏེ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་དགོ། 
 
ཇ༽ ཚགོས་པའི་སྒྲིག་ཡིག་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་རེ་འཐོན་ཚེ་ ཚོགས་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལས་ 
གསུམ་དཔྱ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འོང་དགོ། 



 
 

ཉ༽ ཚོགས་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཞལ་འཛོམས་
འཐུས་མང་ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དགོ། 
 
ཏ༽ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཐབས་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་བྱ་རིམ་
ཚད་འཛིན་འབད་ནིའི་དབང་ཆ་ཧྲིལ་པོར་ ཚོགས་གཙོ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

༣ ལས་འགན། 
ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ལས་འགན་གཞན་ཡང་ཡོད་པའི་གུར་ གཙོ་བོ་གཤམ་འཁོད་ཚུ་ཨིན།  

ཀ༽ ཚོགས་པའི་སྒྲིག་ཡིག་ འཕྲི་བསོྣན་དང་ མཚན་གནས་ ལས་རྟགས་ དེ་ལས་ ཚོགས་པའི་ལྟ་བ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་
མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལས་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ལས་གནང་བ་ཞུ་ནི། 
  
ཁ༽ ལུང་ཕོྱགས་འདྲ་མཉམ་གྱི་ངོ་ཚབ་བཏུབ་པའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་དང་ སྲིད་འཛིན་འོགམ་ 
ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ དངུལ་གཉེར་ཚུ་བཙག་འཐུ་འབད་ནི།  
 
ག༽ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ཀྱིས་ཁྱད་ཚད་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་འཐུས་མི་བཙག་འཐུ་
འབད་ནི།  
 
ང་༽ ཚོགས་པའི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཆ་འཇོག་འབད་ནི། 
 
ཅ༽ ཚོགས་པའི་ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་འབད་ནི།  
 
ཆ༽ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལོ་བསྟར་གྱི་ལཱ་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི། 
  
ཇ༽ ཚོགས་པའི་སྒྲིག་གཞི་ལམ་ལུགས་དང་བསྟུན་པའི་ གནད་དོན་གཞན་ཚུ་གྲོས་ཐག་བཅད་ནི།  

 
རྩ་ཚན་བཅུ་པ། ཚགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚགོས་ཆུང་།  

༡ འཐུས་མི་བཙག་འཐུ་དང་བྱ་རིམ།  
ཀ༽ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལུ་ སྲིད་འཛིན་དང་ སྲིད་འཛིན་འོགམ་གཉིས་ ཡངོས་ཁྱབ་དྲུང་



 
 

ཆེན་ དངུལ་གཉེར་པ་ རྒྱལ་ཡོངས་འགོ་འདྲེན་པ་ འདེམས་ངོ་༥ དེ་ལས་ ཚགོས་པའི་ངོ་ཚབ/རྒྱབ་སྐྱོར་པ་༥ 
བཅས་ བསྡོམས་ཀྱི་༡༦ འོང་དགོ། 
 
ཁ༽ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལུ་ སྲིད་འཛིན་དང་ སྲིད་འཛིན་འོགམ་གཉིས་ ཡངོས་ཁྱབ་དྲུང་
ཆེན་ དངུལ་གཉེར་པ་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་ རང་སོའི་གོ་གནས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རང་
བཞིན་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མིའི་གྲངས་སུ་ཚུད་དགོ། 
 
ག༽ སྲིད་འཛིན་གྱིས་ བཙག་འཐུ་ལས་སྒྲུབ་མི་དང་མ་སྒྲུབ་མིའི་ངོ་ཚབ་ལུ་ འཐུས་མི་ལྔ་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ། 
 
ང་༽ རྒྱལ་ཡོངས་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་ ལུང་ཕོྱགས་འདྲ་མཉམ་གྱི་ངོ་ཚབ་བཏུབ་སྦེ་ ཚོགས་པའི་འགོ་འདྲེན་པ་
དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་པ/འཐུས་མིའི་གྲལ་ལས་ འཐུས་མི་ལྔ་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ། 
 
ཅ༽ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་ ཟླ་ངོ་བཞི་བཞི་གི་བར་ན་ ཚར་རེ་འཚོགས་དགོཔ་དང་ ཡང་ཅིན་ 
དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ སྲིད་འཛིན་ལས་གནང་བ་ཞུ་སྟེ་ འབོད་བཀུག་འབདཝ་ད་
འཚོགས་བཞུགས་འབད་དགོ། 
 
ཆ༽ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ སྲིད་འཛིན་གྱིས་ཚོགས་གཙོ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ། 
 
ཇ༽ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འཐུས་མི་གསུམ་དཔྱ་གཉིས་ཚང་དགོ། 
 
ཉ༽ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཐག་བཅད་ནི་ཡང་ མང་མོས་ཀྱི་སྒོ་ལས་བཅད་དགོ། 
 
ཏ༽ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་འདི་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ འཐུས་མིའི་དྲུང་ཆེན་འབད་དགོཔ་དང་ 
ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་དྲན་ཐོ་བཞག་དགོ། 
 
ཐ༽ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལུ་ ཨམ་སྲུའི་འཐུས་མི་ཡང་འདྲན་འདྲ་འོང་དགོ་པའི་ སེམས་
ཤུགས་དང་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོ།  

 



 
 

༢ སྒྲིག་ཡིག་ཆ་འཇོག 
ཀ༽ ངེས་མེད་ཚོགས་པའི་སྒྲིག་ཡིག་འདི་ ཆ་འཇོག་མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ 
ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་དང་པ་འདི་ ཚོགས་པ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་གཙོ་ཅན་ཚུ་གིས་འཚོགས་ཡདོཔ་ཨིན། 
  
ཁ༽ ཚོགས་པའི་སྒྲིག་ཡིག་འདི་ སྒྲིག་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ ཚོགས་པའི་ལྷན་འཛོམས་འགོ་དང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཆ་
འཇོག་དང་བདེན་སོྦྱར་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

༣ ཚགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚགོས་ཆུང་གི་ལས་འགན་དང་དབང་ཆ། 
ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་  

ཀ༽ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ནང་ལུ་ སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་མི་ཚུ་བསྟར་སོྤྱད་འབད་ནི། 
ཁ༽ སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་ནི།  
 
ག༽ ཡིག་ཚང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ཚོགས་པའི་དོན་ལུ་འོས་ལྡན་གྱི་གྲོས་ཐག་ཚུ་ཆོད་དགོ། 
 
ང་༽ ཤུལ་མའི་ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་མ་རན་བར་དུ་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ནང་ལུ་ ས་སྟོང་རེ་
འཐོན་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འཐུས་མི་གསརཔ་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ། 
 
ཅ༽ གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཕྲན་རེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཚོགས་པའི་ཡིག་ཚང་དང་ 
འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སོྣན་འབྱིན་དགོ། 
 
ཆ༽ ཚོགས་པའི་སྒྲིག་གཞི་ལམ་ལུགས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལུ་ གསརཔ་བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་དང་ ཕོགས་
སྤྲོད་ནི་ དེ་ལས་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་ཚུ་འབད་དགོ། 
 
ཇ༽ ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ སྒུལ་ཅན་དང་སྒུལ་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཉོ་ནི་
དང་ གླ་ཁར་ལེན་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ བརྙ་ནི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཚུ་འབད་དགོ། 
 
ཉ༽ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྒུལ་ཅན་དང་སྒུལ་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ བཙོང་ནི་དང་ བརྗེ་སོར་
འབད་ནི་ གླ་ཁར་གཏང་ནི་ ཡང་ཅིན་མེདཔ་བཟོ་ནི་ཚུ་འབད་དགོ། 



 
 

ཏ༽ ཚོགས་པའི་རྒྱུ་དངོས་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་དང་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ གོང་འཕེལ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་
འབད་དགོ། 
 
ཐ༽ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་བསྡུའི་བཙག་འཐུའི་དོན་ལུ་ འདེམས་ངོ་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ། 

 
རྩ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་སྟནོ་ཚགོས་ཆུང་།  

༡ འཐུས་མི།  
ཀ༽ རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ནང་ལུ་ འཐུས་མི་མཐོ་ཤོས་༡༡ འོང་དགོཔ་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་ཡང་ 
ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྐོ་བཞག་གནང་ནི།  
 
ཁ༽ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་གདམ་འཐུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལུང་ཕོྱགས་འདྲ་མཉམ་དང་ ཉམས་མོྱང་ཅན་ དེ་
ལས་ ཚོགས་པའི་ནང་ལུ་ ཨམ་སྲུ་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ གུས་བཀུར་ཡདོཔ་སྦེ་འབད་དགོ། 
 
ག༽ རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ཡང་ ཚོགས་པའི་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མིའི་གྲལ་
ལས་ གདམ་འཐུ་འབད་དགོ། 

 
༢ བྱ་རིམ། 

ཀ༽ རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ ལས་འགན་འབག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲི་འཛིན་དང་ཁྲི་འཛིན་
འོགམ་ དེ་ལས་ གཞན་ཡང་ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ཚུ་བཙག་འཐུ་འབད་དགོ། 
 
ཁ༽ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ ཡང་ཅིན་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གི་གདམ་ངོ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་སྟོན་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་པའི་སྐབས་ འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་དགོ། 
 
ག༽  རྒྱལ་ཡངོས་གྲོས་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ ཉུང་མཐའ་ཚར་གཅིག་
འཚོགས་དགོཔ་དང་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་སྦེ་མཇལ་བ་ཅིན་ ག་དེ་མང་མང་འཚོགས་དགོ། 
 
ང་༽ རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་འདི་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་དབུ་བཞུགས་མཛད་དགོཔ་དང་ ཁྲི་འཛིན་
མེད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁྲི་འཛིན་འོགམ་གིས་འབད་དགོ། 



 
 

ཅ༽ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནིའི་ཐད་དུ་ གོང་ལུ་ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་དང་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ བྱ་
རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ། 
 
ཆ༽ རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ནང་
ལུ་ ལྟ་རོྟག་པ་སྦེ་བཅའ་མར་གཏོགས་ཆོག 

 
༣ རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་སྟོན་ཚགོས་ཆུང་གི་འགན་ཁུར། 

ཀ༽ རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ཚོགས་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་ 
ཐབས་བྱུས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ བསླབ་སྟོན་འབྱིན་དགོ།  
 
ཁ༽ རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་  ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ མ་
དངུལ་ཡུན་བརྟན་གྱི་སྐོར་ལས་ བསླབ་སྟོན་འབྱིན་དགོ། 
 
ག༽ རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཚོགས་པའི་བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚང་ཚུ་
གི་ལཱ་འབད་ཐངས་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ལྟ་རོྟག་འབད་དེ་ བྱ་སྟབས་བདེ་སྡུག་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཚོགས་
པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 
 
ང་༽ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ ཚོགས་པའི་ཁེ་ཕན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་སྟོན་ཚོགས་
ཆུང་ལུ་ གཞན་ལཱ་འགན་སོྤྲད་མི་ཚུ་འབད་དགོ། 

 
རྩ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། ཚགོས་པའི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་། 

༡ ས་གནས་ཐིམ་ཕུ་ལུ་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་དབུ་ཁྲིད་མཛད་དེ་ ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་འོང་དགོ། 
 
༢ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་འོག་ལུ་ གཤམ་ལུ་འཁོད་པའི་ལས་ཚན་ཚུ་འོང་དགོཔ་དང་ ལས་ཚན་ཚུ་ག་ར་ ཚོགས་པའི་བཀོད་
ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྐོ་བཞག་འབད་མི་ ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་འགོ་ཁྲིད་འབད་ནི་དང་ དེ་ལུ་ཡང་ ལས་གཡོགཔ་
གཞན་མི་ཚུ་གིས་རྒྱབ་འབད་དེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་འབག་དགོ། 

 



 
 

ཀ. ལས་དོན་ལས་ཚན། ཚོགས་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གཙོས་པའི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ལས་དོན་མ་འདྲཝ་ རྫོང་
ཁག་དང་འདེམས་ཁོངས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ ལཱ་ཚུ་བཀོད་ཁྱབ་དང་ལྟ་རོྟག་འབད་ནི།  ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་ཐོ་
བཀོད་བཞག་ནི། ཚོགས་པའི་མཐུན་གྲོས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ གལ་ཅན་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་
གི་སྐོར་ལས་ ཡོངས་རོྫགས་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཞག་དགོ། 
 
ཁ. ལས་རིམ་དང་ཞིབ་འཚལོ་ལས་ཚན། ལས་ཚན་འདི་གི་ ལཱ་འགན་གཙོ་བོ་ར་ སྒྲུབ་བྱེད་ལུ་གཞིར་བཞག་གི་གྲོས་
ཐག་བཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་དང་གནས་སྡུད་ཚུ་བསྡུ་བསྒྲིག་འབད་དེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་
ཚུ་ལུ་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ཁས་བླངས་གསལ་བསྒྲགས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་བརྡ་དོན་ཚུ་སོྤྲད་ཚུགསཔ་སྦེ་བཞག་
དགོ། དུས་མཐུན་གྱི་བྱ་སྒོ་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཤེས་རོྟགས་ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་དགོ། 
 
ག. བརྡ་བརྒྱུད་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལས་ཚན། བརྡ་བརྒྱུད་དང་མི་མང་ལུ་ ཚོགས་པའི་བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་
དང་མཁོ་ཆས་བཟོ་ནི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཚོགས་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་སྤེལ་ནིའི་འགན་ཁུར་འབག་དགོ། 
  

༣ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ ཚགོས་པའི་ཁེ་ཕན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ལས་ཚན་གསརཔ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་འོས་འབབ་
ཡོད་རུང་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ རྒྱབ་སོྣན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ཆོག 
 
རྩ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། རྫོང་ཁག་ཡིག་ཚང་། 

༡ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ རྫོང་ཁག་རེའི་ནང་ལུ་ ཡིག་ཚང་རེ་
གཞི་བཙུགས་དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསྐོ་བཞག་གནང་མི་ རྫོང་ཁག་འགོ་འདྲེན་པ་
གིས་ འགོ་ཁྲིད་འབད་དགོ།  
 
༢ འདེམས་ཁོངས་རེ་རེ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་འགན་ཁག་འབག་མི་གཅིག་དགོཔ་དང་ དེ་གིས་འདེམས་ཁོངས་ནང་ལུ་ ཚོགས་
པའི་ལས་སྣ་ཚུ་དང་ ལྟེ་བའི་བར་ན་འབྲེལ་མཚམས་ཅིག་སྦེ་འགན་ཁག་འབག་དགོ། 
 
༣ ཚོགས་པ་གིས་ ཡིག་ཚང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ རྫོང་ཁག་དང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་འགན་
ཁག་འབག་མི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ། 
 



 
 

༤  འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ནང་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཡིག་ཚང་གིས་ འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་
འཐབ་སའི་ལྟེ་བ་སྦེ་ཡང་ འགན་ཁག་འབག་དགོ། 
 
༥ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་དང་སྦུངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་གོ་བཀྲམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་པ་གིས་རོྫང་ཁག་མཉམ་འབྲེལ་
ཚོགས་ཆུང་རེ་རེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ། 
 
༦ འདེམས་ཁོངས་དེའི་ནང་ལས་ ཚོགས་པའི་འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ རྫོང་ཁག་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་འབད་
དགོ། 
 
༧ ཚོགས་པའི་འདེམས་ངོ་/བསྐོ་བཞག་འབད་མི་གིས་ རང་ལུ་མཉམ་རུབ་འབད་ནི་དང་ གཞུང་འབྲེལ་དུ་ངོ་ཚབ་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ཡོད་པའི་འཐུས་མི་ཅིག་ངོ་ཚབ་སྦེ་བཀོད་དགོ། 
 
༨ རྫོང་ཁག་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྫོང་ཁག་དང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ འགོ་འདྲེན་ཚུ་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོཔ་དང་ 
དེ་ཡང་ འདེམས་ཁོངས་དེའི་ནང་གི་ རྒེད་འོག་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ནང་ལས་ ངེས་པར་དུ་རེ་རེ་བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ། 
 
༩ འགོ་འདྲེན་པ་དེ་གིས་ འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་གྱི་ལས་འགན་འབག་ཞིནམ་ལས་ ཚགོས་པའི་ཡིག་རིགས་དང་ ཞལ་འཛོམས་
ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་དྲན་ཐོ་བཀོད་ནི་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་ཐོ་ དེ་ལས་རྩིས་ཁྲའི་དེབ་ཚུ་བདག་
འཛིན་འཐབ་དགོ། 
 
རྩ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། རྫངོ་ཁག་འགོ་འདྲེན་པ།  

 
༡ རྫོང་ཁག་འགོ་འདྲེན་པའི་ལས་འགན།  

ཀ༽ རྫོང་ཁག་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་ འདེམས་ཁོངས་ནང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ། 
 
ཁ༽ འདེམས་ཁོང་དང་རོྫང་ཁག་ནང་ལུ་  ཚོགས་པའི་ངོ་ཚབ་དང་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ གཟིགས་བསྐོར་འོང་པའི་སྐབས་ལུ་ 
བཅའ་སྒྲིག་ཚུ་རྐྱབ་དགོ། 
 



 
 

ག༽ ཚགོས་པའི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ གནང་བ་བསྐྱེལ་ཞིནམ་ལས་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་དང་ གཞན་ 
ལས་སྡེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ། 
 
ང་༽ གཞན་ཡང་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གི་བཀའ་བཞིན་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་དགོ། 

 
རྩ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། ཚགོས་ཆུང་གཞན་རྣམས། 

༡ གཞན་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ ཚོགས་པའི་འགན་དབང་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ 
ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ། 
 
རྩ་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། ཚགོས་པའི་སྲིད་འཛིན།  

༡ ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་ ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་དང་ བློན་ཆེན་ ཡང་ཅིན་ ལྡོག་ཕོྱགས་འགོ་ཁྲིད་པའི་གོ་གནས་
འཆང་དགོ། 
 
༢ གལ་སྲིད་ཚགོས་པ་བཙག་འཐུ་བསྒྲུབ་རུང་ སྲིད་འཛིན་བཙག་འཐུ་མ་བསྒྲུབ་པ་ཅིན་ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ སྲིད་འཛིན་གསརཔ་བཙག་འཐུ་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཤར་ཚེ་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་
གིས་ འདེམས་ངོ་གསུམ་བཏོན་དགོ།  
 

༣ སྲིད་འཛིན་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ འགན་ཁུར་གཙོ་བོ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཀ༽ ཚོགས་པའི་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ དབུ་ཁྲིད་འབད་དགོ། 
 
ཁ༽ ཁོའམ/མའོི་བྱ་སོྤྱད་ཚུ་ ཚོགས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཨིན་པའི་ འགན་འཁུར་འབག་དགོ། 
 
ག༽ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་གནས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཚོགས་པའི་ངོ་ཚབ་འབད་དགོ། 
 
ང་༽ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ ས་གནས་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ ཚོགས་པ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འགོ་ཁྲིད་
འབད་དགོ། 



 
 

ཅ༽ སྒྲིག་ཡིག་འདི་གི་ལམ་སོྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་གི་གོ་གནས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་ འགན་
ཁུར་ཚུ་ཧིང་བསངས་ས་སྦེ་སོྤྲད་དགོ། 
 

རྩ་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།  

༡ སྲིད་འཛིན་དང་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གི་བཀོད་རྒྱའི་འོག་ལུ་ ཚོགས་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ 
ཀ༽ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ དེ་ལས་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་འཚོགས་དགོ། 
 
ཁ༽ གོང་འཁོད་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གྲོས་གཞི་དང་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ། 
 
ག༽ ཡིག་རིགས་གཏོང་ལེན་འབད་ནི་ཚུ་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ། 
 
ང་༽ ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་ ཐོ་དེབ་བཞག་དགོ། 
 
ཅ༽ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་དང་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་ཞལ་
འཛོམས་ཀྱི་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་དགོ། 
 
ཆ༽ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་ཁག་ཆེཝ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འཐུས་མི་ག་ར་ལུ་ ལེགས་ཤམོ་སྦེ་ 
བརྡ་འཕོྲད་འབད་དེ་བཞག་དགོ། 
 
ཇ༽ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་རིམ་གཞན་གྱི་ ཚེས་གྲངས་ཚུ་ བརྡ་སོྤྲད་
འབད་དགོ། 
 
ཉ༽ བསྐོ་བཞག་འབད་དེ་ཡོདན་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ལས་རོགསཔ་གིས་ གྲོགས་རམ་འབད་འོང་། 
 
ཏ༽ འཐུས་མི་ཚུ་གི་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ ཐོ་བཀོད་ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་ནང་ལུ་ ཕན་ཐབས་འབད་དགོ། 
 



 
 

རྩ་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། དངུལ་གཉེར་པ། 

༡ སྲིད་འཛིན་དང་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལམ་སོྟན་འོག་ལུ་ ཚོགས་པའི་དངུལ་གཉེར་པ་གིས་ 
ཀ༽ ཚོགས་པའི་འོང་འབབ་དང་ཟད་རྩིས་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ། 
 
ཁ༽ ཚོགས་པ་ལུ་སོྤྲད་པ་ ཡང་ན་ ཚོགས་པ་གིས་སོྤྲད་ཡོད་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་འབོྱར་རྟགས་ཚུ་སོྤྲད་དགོ། 
 
ག༽ འཐུས་མི་ཚུ་ལས་ འཐུས་ཚུ་བསྡུ་དགོ། 
 
ང་༽ དངུལ་ཁངཚུ་ནང་ཡོད་པའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ ལག་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ། 
 
ཅ༽ དངུལ་གྱི་འཛིན་ཤོག་དང་ གཞན་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་རིགས་གུར་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་
གིས་ མིང་རྟགས་བཀོད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་སོྤྲད་ཡོད་མི་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ། 
 
ཆ༽ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་དང་ རྩིས་བཤད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ནང་ལུ་ གསལ་ཞུ་
འབད་ནིའི་འགན་ཁག་འབག་དགོ། 
 
ཇ༽ ད་ལྟོ་གནས་ཡོད་པའི་བཙག་འཐུའི་སྒྲིག་གཞི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་
ལུ་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་དང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནིའི་འགན་ཁག་འབག་དགོ། 
 
ཉ༽ དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་དཔྱད་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་རེ་འཐོན་ཚེ་ དེའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ དོགས་སེལ་
འབད་ནིའི་འགན་ཁག་འབག་དགོ། 

 
རྩ་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། འཐུས་མི། 

༡ ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་སྦེ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་བཙག་འཐུའི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ཅན་གྱི་འབྲུག་མི་དང་ 
སྲིད་ཚོགས་གཞན་གྱི་འཐུས་མི་དང་ ཞི་གཡོགཔ་ དམག་སྡེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ཅིན་ ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་
མི་མེན་པའི་གུར་ སྒྲིག་ཡིག་འདི་དང་ གཤམ་ལུ་བཀོད་པའི་ འཐུས་མིའི་གནས་ཚིག་ཚུ་ལུ་ གནས་ཚུགས་མི་ལུ་འཛུལ་



 
 

ཞུགས་ཀྱི་དལ་དབང་ཡོད།  
ཀ༽  འཐུས་མི་སྦེ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནི་འདི་ ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཁར་ རང་སོའི་བོླ་འདོད་ལྟར་དུ་ཨིན། 
 
ཁ༽ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཐོ་བཀོད་ཀྱི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡༠༠ དང་ ལོ་བསྟར་
འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ ༢༠༠ རེ་སྤྲོད་དགོ། 
 
ག༽ འཐུས་མི་སྦེ་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་འདི་ ཚོགས་པའི་རོྫང་ཁག་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་འབད་ནི་དང་ དེ་བཞིན་འཐུས་མིའི་
གོ་གནས་ཀྱི་ཤོག་བྱང་ཡང་ ཚོགས་པའི་ཡིག་ཚང་གིས་སོྤྲད་དགོ། 
 
ང་༽ འཐུས་མིའི་གྲངས་སུ་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་ ཁོའམ་མོ་ལུ་ འཐུས་མི་སྦེ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའི་ཉིནམ་
ལས་ ཉིན་གྲངས་༡༥ འི་ནང་འཁོད་ལུ་ འཐུས་ཁྲལ་ཚུ་དངུལ་གཉེར་པ་ལུ་སོྤྲད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འབད་དགོ། 
 
ཅ༽ འཐུས་ཁྲལ་སོྤྲད་ནིའི་དུས་ཚོད་ཡང་ ཚོགས་པའི་དབང་ཆ་ཡོད་མི་གིས་ཕར་འགྱང་འབད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་
ཉིན་གྲངས་༡༥ འི་ནང་འཁོད་ མ་སོྤྲད་པ་ཅིན་ འཐུས་མིའི་གྲངས་ལས་ཆ་མེད་གཏང་དགོ། 
 
ཆ༽  ཚོགས་པའི་འཐུས་མིའི་གྲངས་ལས་ དགོངས་ཞུ་འབད་ནི་ཡང་ ཚོགས་པའི་རོྫང་ཁག་ཡིག་ཚང་ལུ་ཡིག་ཐོག་ལུ་
ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ དགོངས་ཞུ་འབད་ཆོག 
 
ཇ༽ ཚོགས་པ་གིས་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༨ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༡༧༩ དང་ ༡༨༠ ༡༨༡ 
པའི་ ནང་དོན་དང་འཁྲིལ་ འོས་འབབ་མེད་པའི་འཐུས་མི་ལུ་ བཙག་འཐུའི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཞུ་སྐུལ་ ཡང་ན་ 
ངོས་ལེན་འབད་ནི་མི་འོང་། 
 
ཉ༽ འཐུས་མི་གིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་དགོཔ་དང་ འབྲུག་གི་
རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ གོང་དུ་བཀུར་དགོ། 
 
ཏ༽ འཐུས་མི་གིས་ སྒྲིག་ཡིག་འདི་དང་ ཚོགས་པའི་གཞི་རྩ་ སྲིད་བྱུས་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ། 
 



 
 

ཐ༽ འཐུས་མིའི་གྲངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག་ཡང་ ཚོགས་པའི་འཐུས་མིའི་འབྲི་ཤོག་བཀང་སྟེ་བཙུགས་དགོ། 
 
ད༽ འཐུས་མིའི་གྲངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་འཐོན་ཚེ་ ཚོགས་པའི་དམིགས་དོན་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ 
སེམས་ཁར་ངེས་ཞིནམ་ལས་ མི་ངོམ་འདི་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་སྦེ་ ངོས་ལེན་འབད་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད་དང་མེད་ 
བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་འགན་ཁ་འདི་ རྫོང་ཁག/འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་འབག་
དགོ། 
 
ན༽ འཐུས་མི་སྦེ་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་སྦེ་ཆ་འཇོག་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁོའམ་མོ་ལུ་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ 
ཆུང་གིས་བཀོད་པའི་འཐུས་ཁྲལ་ཚུ་ ཞག་དུས་བཟོ་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་བཏབ་དགོ་པའི་ གསལ་
བསྒྲགས་འབད་དགོཔ་དང་ འཐུས་ཁྲལ་ཚང་སྒྲིག་སྦེ་སོྤྲད་པའི་ཤུལ་ལས་ འཐུས་མི་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཨིན། 
  
པ༽ ཤི་རྐྱེན་དང་ དགོངས་ཞུ་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་དེ་གིས་ འཐུས་མིའི་གྲངས་སུ་ལས་ཆ་མེད་གཏང་དགོ།  
 

༢ སྒྲིག་གཞི།  
ཀ༽ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཚོགས་པའི་མཐའ་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཚོགས་པ་དང་རྒྱབ་འགལ་གྱི་
བཅའ་གཞག་དང་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ལས་འགལ་བའི་བྱ་སོྤྱད་བཏོན་མི་རེ་འཐོན་ཚེ་ གོ་གནས་བཏོན་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ 
ཕྱིར་བཤུད་དང་ ཚོགས་པ་ལས་བཏོན་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ དང་ལེན་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུག་འབད་
དགོཔ་དང་ དེའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྒྲིག་གཞི་ཅིག་བཟོ་དགོ། 
 
ཁ༽ ཕྱིར་བཏོན་བཏང་བའི་འཐུས་མི་གིས་ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ ཡང་ན་ དེ་གི་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་བཟོ་ཡོད་
པའི་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་འབད་ནིའི་དལ་དབང་ཡོད། 
 
ག༽ ཕྱིར་བཏོན་བཏང་བའི་འཐུས་མི་འདི་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་སོྣན་ངོ་སྦྱོར་གྱི་ཐོག་ལས་ 
ཚོགས་པའི་ནང་ ལོག་སྟེ་རང་ ངོ་སོྤྲད་འགྲུབ་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡོད། 

 
༣ གནས་ཡུན། 

ཀ༽  རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་མ་རྩིས་བའི་ ཚོགས་པའི་ནང་ གོ་གནས་དང་ ཡིག་ཚང་འཆང་མི་ཆ་མཉམ་གྱི་གནས་ 
 



 
 

ཡུན་དེ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ལོ་ངོ་བཞི་ཨིན། ཨིན་རུང་ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ངོས་ལེན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁོའམ་མོ་གིས་ 
གནས་ཡུན་ཁ་སྐོང་ཅིག་ཐོབ་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡོད། 
 
ཁ༽ ཁོའམ་མོ་གིས་ དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ལུ་ཟླ་ངོ་ཅིག་གི་ཡིག་ཐོག་གི་ གསལ་བསྒྲགས་
འབད་དེ་ དགོངས་ཞུ་འབད་ཆོག 
 

རྩ་ཚན་ཉི་ཤུ་པ། ཚགོས་པའི་འགན་འཁྲི། 

༡ ཚོགས་པ་གིས་ སྲིད་ཚོགས་དང་བསྟུན་པའི་ལས་སྣ་དང་ བཙག་འཐུ་ ཚོགས་པའི་མ་དངུལ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་
གནད་དོན་ཚུ་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀོད་པའི་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་གནས་དགོ། 
 
༢ ཚོགས་པའི་གཞི་བཀོད་དང་ ཡིག་ཚང་ ཡིག་ཚང་ལས་བྱེདཔ་ ཁ་བྱང་དང་ ཡང་ན་ གཞན་འགྱུར་བཅོས་ག་ཅི་
བཟུམ་ཅིག་འབད་རུང་ འདི་འཕོྲས་ལས་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གནང་བ་བསྐྱལ་དགོ།  
 
༣ ཚོགས་པ་གིས་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དགོས་འདོད་བཀོད་མི་དང་བསྟུན་ ཡིག་རིགས་དང་སྙན་
ཞུ་ དེ་ལས་གཞན་གནས་ཚུལ་ཕུལ་དགོཔ་དང་། སྙན་ཞུ་ཚུ་ཕུལ་ནིའི་ཐད་དུ་ཡང་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་བཀོད་པའི་ སྙན་ཞུའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གནས་དགོ། 
 
༤ ཚོགས་པ་གིས་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་མི་མང་བཙག་འཐུའི་མ་དངུལ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་
འོག་ལུ་བཀོད་པའི་འབྲི་ཤོག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྩིས་དཔྱད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ལོ་
བསྟར་གྱི་རྩིས་བཤད་ཚུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ དེའི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་
དོན་ཚུ་ཚུད་དགོ། 

ཀ) ལོ་བསྟར་གྱི་འོང་འབབ་དང་ ཟད་རྩིས 
ཁ) མ་དངུལ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ 
ག) རྒྱུ་དངོས་དང་ བུ་ལོན་ 
ང) བཙག་འཐུ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ཚང་དགོ། 
 



 
 

རྩ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པ། ཚགོས་པའི་ཀུན་སྤྱོད། 

༡. ཚོགས་པ་གིས་ དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་དགོངས་དོན་དང་ དེ་བསྟུན་གྱི་ 
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་དང་མཐུན་པའི་ ཀུན་སོྤྱད་བཏོན་ནི་ལུ་བརོྩན་དགོ། 
 
༢. ཚོགས་པ་གིས་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཐག་བཏོག་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ དང་
ལེན་བཙན་དྲགས་སྦེ་འབད་དགོ། 

ཀ) ཁེ་ཕན་ ཡང་ན་ ཁེ་ཕན་མེད་པའི་ རྒྱན་བཞག་གི་རིགས་དང་ རྒྱུ་རྫས་དང་སོྨྱས་རྫས་ལོག་སོྤྱད། ཁྲིམས་འགལ་
གྱི་བྱ་སོྤྱད་ཀྱི་རིགས་ ཚོགས་པའི་ཡིག་ཚང་གི་ས་ཁོངས་ནང་འབད་མི་ཆོག 
 
ཁ) ཚོགས་པའི་མ་དངུལ་འདི་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉེས་པ་ཕོག་ཡོད་པའི་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་ཉེས་ཆད་
བཏབ་མི་ཆོག 

 
རྩ་ཚན་་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་པ།  རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་འདུའི་བཙག་འཐུའི་དོན་ལུ་ འདེམས་ངོའི་གདམ་ངོ་བཏོན་ནི།  

༡. རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བཙག་འཐུའི་ནང་བཅའ་གཏོགས་མི་ གདམ་ངོ་གི་མིང་ཐོ་ཚུ་ ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་། རྫོང་
ཁག་ཚོགས་ཆུང་། ཡང་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་ དེ་མིན་ ཚོགས་པ་གིས་ དགོས་པ་དེ་གི་དོན་ལུ་ གཞི་བཙུགས་
འབད་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་དགོ། 
 
༢. ཚོགས་ཆུང་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་གདམ་ངོ་ཚུ་བཏོན་པའི་སྐབས་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཉུང་
མཐའི་ཁྱད་ཚད་ཚུ་ ཚང་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་ འགན་ཁུར་འབག་དགོ། 
 
༣. ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རེ་འདོད་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་མིང་ཐོ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཞིན་ན་ ཚོགས་པའི་
བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ཚང་ཡོད་པའི་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་མང་མོས་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱན་ཐོག་ལས་ གྲོས་ཐག་བཅད་
མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་བཙག་འཐུ་གི་དོན་ལུ་ འདེམས་ངོ་ཚུ་བཏོན་དགོ། 
 



 
 

༤. ཚོགས་པ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ འདེམས་ཁྲི་གི་གྱངས་ཁ་དང་བསྟུན་པའི་ འདེམས་ངོ་བཏོན་དགོ 
 
༥. གདམ་ངོ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ ཁོ/་མོ་རའི་ རྒྱུ་དངོས་དང་བུ་ལོན་ཚུ་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཀོད་ཡོད་པའི་ སྒྲིག་
གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོ། 
 
རྩ་ཚན་་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་པ། འཁོན་འདུམ། 

༡. ཚོགས་པ་དང་ ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩོད་རྙོག་ཚུ་ ཚོགས་པ་གིས་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་ འཁོན་
འདུམ་གྱི་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སེལ་དགོ། 
 
རྩ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པ- ཚགོས་པའི་རྩིས་ཁྲ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། 

༡. ཚོགས་པའི་འོང་འབབ་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་གསུམ་ལས་ཨིནམ་དང་ དེ་གི་འབོར་ཚད་ཡང་ འབྲུག་
གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཚད་གཞི་ལས་མ་བརྒལཝ་སྦེ་ ཚད་འཛིན་འབད་དགོ། 

ཀ) ཐོ་བཀོད་ཀྱི་འཐུས། 
ཁ) འཐུས་མིའི་འཐུས། 
ག) ཐོ་བཀོད་ཡོད་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལས་ ཁས་བླངས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས། 

 
༢. ཚོགས་པའི་རྩིས་ཁྲ་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་འདི་ དངུལ་གཉེར་པ་ལུ་ཕོག་དགོ།  
 
༣. ཚོགས་པ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ། རྒྱལ་ཁབ། མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་དྲག་བཅོམ་ ཡང་ན་ ངོ་བརྒོལ་འགྲེམ་སོྟན་
དང་ བར་ཆད་དང་ གནོད་ཅན་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ནང་གྲལ་གཏོགས་མི་འབད། 
 
༤. འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ ཚོགས་པ་འདི་གིས་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ 
ཡང་ན་དེ་ལས་བརྒལ་ཏེ་ ཚོགས་པའམ་ ཚོགས་པའི་ཡིག་ཚང་གཟུང་མི་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཆུང་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་
ཁར་ རྒྱན་ཤོག་གི་རིགས་ག་ནི་ཡང་འགོ་འདྲེན་མི་འཐབ། 
 



 
 

རྩ་ཚན་་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ། ཚགོས་པ་རྩ་གྲོལ།  

ཚོགས་པ་འདི་ བཙག་འཐུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༡༤༦ དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གི་མངོན་མཐོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ 
གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྩ་གྲོལ་འགྱོ་དགོ། 
 
རྩ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ།  སྒྲིག་ཡིག་གི་ ཚིག་གི་གོ་དནོ་འགྲེལ་བཤད་དང་ འཕྲི་སྣནོ་གྱི་དབང་ཆ། 

༡. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གི་ ཚིག་གི་གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་དབང་ཆ་དེ་ ཚོགས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཐུག་དགོ། 

༢. སྲིད་དོན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་ སྒྲིག་ཡིག་གི་འཕྲི་སོྣན་འབད་དགོཔ་རེ་འཐོན་ཚེ་ ཚོགས་
པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་ནང་ འཕྲི་སོྣན་གྱི་གྲོས་འཆར་ཕུལ་དགོ། 

༣. ཚོགས་པའི་སྒྲིག་ཡིག་འདི་ནང་ གལ་སྲིད་ རྫོང་ཁ་དང་དབྱིན་སྐད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གོ་དོན་མ་འདྲ་བའི་གནད་རེ་ཤར་ཚེ་ 
རྫོང་ཁའི་གོ་དོན་འདི་ལུ་ ཆ་གནས་བཟུང་དགོ། 


