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དཀར་ཆག།  
 
 
ལའེུ་༡ པ་ སྔོན་བརྔོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལའེུ་༢ པ་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་  
ལའེུ་༣ པ་ གཏརེ་ཁ་རྒྱུན་བཀདོ་དབང་འཛནི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
ལའེུ་༤ པ་ ས་གཏརེ་བརྟག་ཞབི་དང་ འཚལོ་ཞབི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལའེུ་༥ པ་ གཏརེ་ཁའ་ིལས་དནོ་ཚུའ་ིའཛིན་སྔོང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  
ལའེུ་༦ པ་ གླར་སྔོད་ལནེ་མ་ིགི་ཐབོ་དབང་དང་ འགན་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལའེུ་༧ པ་ དུས་ཐུང་གཏརེ་ཁ ས་ཐགོ་བསྡུ་ལནེ་ ས་གཏརེ་འཐུ་ན་ིདང་ ལག་ཤསེཔ་གཏརེ་ཁ།་་་་་་་་་་་་ 
ལའེུ་༨ པ་ མཐའ་འཁརོ་དང་ མ་ིསྡེའ་ིཉེན་ཁ་འཛནི་སྔོང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལའེུ་༩ པ་ ས་གཏརེ་ཀི་དངུལ་ལས་བདག་སྔོང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལའེུ་༡༠ པ་ མ་ིསྡེ་གྲལ་གཏགོས་དང་ གངོ་འཕལེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལའེུ་༡༡ པ་ འགན་འཁུར་ ཉནེ་སྔོབ་དང་ གསང་བའ་ིབརྡ་དནོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལའེུ་༡༢ པ་ བཙན་འཚལོ་དང་ བཙན་ལནེ་ ཕརི་འདནོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལའེུ་༡༣ པ་ མཐ་ོགཏུགས་དང་ རྔོད་ཉགོས་འདུམ་འགྲགིས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ལའེུ་༡༤ པ་ གནདོ་འགལེ་དང་ཉེས་ཆད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་ 
ལའེུ་༡༥ པ་ སྣ་ཚགོས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 
 
 

 
 

  



 
 

ང་ོསྔོད། 
དེ་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་གིས་ ཡུན་རིང་གི་གཏེར་ཁའི་ལས་སྡེ་གོང་འཕེལ་དང་ ས་གཏེར་ཀི་ཚོང་བསྒྱུར་གནས་རིམ་ཅན་བཟྔོ་ནི་ རྒྱ་
ཁྱབ་ཅན་གི་བདག་དབང་ངེས་བརྟན་བཟྔོ་ནི་ གཏེར་ཁའི་ཚད་གཞི་འཇོན་ཚད་ཅན་སྡེ་སྒྲུབ་ནི་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁི་ཡར་
དྲག་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ཚན་རིག་ཅན་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་མཐུནམ་ མི་སྡེའི་འགན་འཁི་ཅན་གི་གཏེར་ཁའི་ལས་
དོན་ངེས་བརྟན་བཟྔོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཏེར་ཁའི་ལས་དོན་ཚུའི་རྒྱུན་སྔོང་དང་ འཛིན་སྔོང་གི་ཁིམས་ལེགས་འགྱུར་
འབད་དགོཔ་ གལ་ཆེ་བའི་བརི་འཇགོ་གནང་སྟྡེ། 
འབྲུག་གི་སི་ཚོགས་ཀིས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཆ་འཇོག་མཛད་གྲུབ། 

 
ལའེུ་༡པ། 
སྔོན་བརྔོད། 

མཚན་གནས། 
1. བཅའ་ཁིམས་འདི་ འབྲུག་གི་གཏེར་ཁ་དང་ས་གཏེར་བཅའ་ཁིམས་༢༠༢༠ ཅན་མ་ཨིན། 
འག་ོའཛུགས་ཟླ་ཚསེ། 
2. བཅའ་ཁམིས་འདི་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་ ཟླ་་་་་་་་ པའི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་ ལུའམ་ སི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་་་་་་་་་་་་་་་ པའི་

ཚེས་་་་་་་་་་་་་  ལས་འགོ་བཟུང་སྟྡེ་བསྟར་སྔོད་འབད་དགོ། 
ཁྱབ་ཚད། 
3. བཅའ་ཁིམས་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ས་ཁྱྔོན་ཡོངས་ལུ་ཁྱབ་དགོ། 
སྔོར་འཇུག། 
4. བཅའ་ཁིམས་འདི་གིས་ མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ སྔོར་འཇུག་དེ་: 

(1) རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བརྟག་ཞིབ་དང་ འཚོལ་ཞིབ་ གཏེར་ཁའི་ལཱ་དང་ དེ་དང་འབྡེལ་བའི་ལས་དོན་ཚུ་འབད་མི་ལུ། 
དང་ 

(2) དོན་ཚན་༤(༡) པའི་ནང་འཁོད་མི་ ལས་དོན་ཚུ་དང་འབྡེལ་བ་ཡོད་པའི་ ཐད་ཀར་ ཡངན་ ཐད་ཀར་མིན་
པའི་ལས་དོན་གང་རུང་ འབད་མི་ལུ། 

དམགིས་ཡུལ། 
5. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་ འཚོལ་ཞིབ་ གཏེར་ཁ་དང་ འབྡེལ་བའི་ལས་དོན་ཚུ་ག:ི 

(1) སིད་བྱུས་དང་ ཚད་འཛིན་གི་བྱ་སྔོ་ཚུ་ གཏན་འཁེལ་བཟྔོ་ནི། 
(2) གཏེར་ཁ་དང་ས་གཏེར་འཛིན་སྔོང་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁ་ིངེས་བརྟན་དང་ར་བརྟན་བཟྔོ་ནི། 



༡ 

 

(3) མ་ར་འདུ་ནི་དང་ གོང་འཕེལ་བཏང་ནི། 
(4) གནས་ཚད་དང་ ཀུན་སྔོད་ཀི་རིམ་ལུགས་བཟྔོ་ནི། 
(5) རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ རིན་ཐང་ཁ་སྔོང་གོང་འཕེལ་དང་ ཚོང་བསྒྱུར་གནས་རིམ་བཟྔོ་ནི། 
(6) ས་ཁམས་ཁྱད་རིག་དང་ གཏེར་ཁའི་ལས་དོན་ཚུའི་ ཚད་འཛིན་དང་ ལྟ་རྟྔོག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་བཟྔོ་ནི། 
(7) གཏེར་ཁའི་ལཱ་འགན་ཁུར་ཅན་དང་ཡུན་བརྟན་ ངེས་བརྟན་བཟྔོ་ནི། དང་ 
(8) འདི་ལས་བརྟྡེན་ཏེ་འབྱུང་བའི་གནད་དོན་ཚུའི་སྔོར་ལས་བཀོད་ནི། 

ཆ་མྡེད། 
6. བཅའ་ཁིམས་འདི་གིས་ཆ་མྡེད་བཏང་མི་འདི་ཡང་:  

(1) གཏེར་ཁ་དང་ས་གཏེར་བཅའ་ཁིམས་༡༩༩༥ ཅན་མ། 
(2) ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁིམས་༢༠༠༩ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༥༡(ང་) པ་དང་ ༥༣(ང་) པ།  
(3) ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྔོབ་བཅའ་ཁིམས་༡༩༩༥ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༣(ཇ)(༤) པ༌ནང༌འཁོད༌མི༌ 

རྡྔོ༌སྔོམ་དང་ རྡྔོ་ བྱྡེམ་ རྡྔོ་ཧྲུག་ བྱག། དང་ 
(4) འབྲུག་གི་ཆུའི་བཅའ་ཁིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༢༦(ཁ) པ། 

 
 

ལའེུ་༢ པ། 
ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས། 

ལྷན་ཁག་གི་དབང་ཚད། 
7. ལྷན་ཁག་ལུ་དབང་ཚད་ཡོད་མི་འདི་ཡང་: 

(1) གཏེར་ཁ་དང་ས་གཏེར་འཛིན་སྔོང་ དེ་ལས་ གཏེར་ཁའི་ལཱ་དང་འབྡེལ་བའི་ སིད་བྱུས་བཟྔོ་ནི། 
(2) རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀི་ ས་གཏེར་དང་གཏེར་ཁ་དང་འབྡེལ་བའི་ ཁིམས་ཚུ་བསར་ཞིབ་འབད་ནི། 
(3) བཅའ་ཁིམས་འདི་གི་འྔོག་ལུ་ བཅའ་ཡིག་ དང་ སིག་གཞི་ཚུ་བཟྔོ་ནི་དང་ གསལ་བསགས་ཚུ་འབད་ནི། 
(4) དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ས་འྔོག་གཏེར་ཁའི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ བཅའ་ཡིག་ ཡངན་ སིག་གཞི་ཚུ་ ལོག་སུ་སྡེ་བཟྔོ་ནི། 
(5) བཅའ་ཁིམས་འདི་ཚུལ་མཐུན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་དང་དབང་འཛིན་ལུ་ དབང་ཚད་དང་ 

འབྡེལ་བ་ཡོད་པའི་ལཱ་འགན་ཚུ་སྔོད་ནི། 
(6) སི་ཚོགས་ལུ་ གཞུང་ཁལ་དང་ གླ་རྔན་ཚུ་བསར་ཞིབ་དང་ གྲྔོས་འཆར་བཀོད་ནི། 



༡ 

 

(7) བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་ལུ་ བཏབ་ཏུ་རུང་བའི་འཐུས་ཚུ་དང་ གླ་ཆ་ཚུ་བཀལ་ནི། 
(8) འཚོལ་ཞིབ་ཀི་ཆོག་ཐམ་སྔོད་ནིའི་ གནང་བ་འགྲྔོལ་ནི། 
(9) གཏེར་ཁ་ཐོབ་དབང་གི་ལག་ཁྱྡེར་ སྔོད་ནི་གི་གནང་བ་འགྲྔོལ་ནི། 
(10) དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ གོང་ཚད་ཚད་བཟུང་ཐོག་ལུ་ དོ་འགྲན་གི་ཆ་རྡེན་ཚུ་ཆེད་དུ་བཀོད་ནི།  
(11) བྱ་སྟབས་བདེ་བའི་ཐབས་ལམ་དང་ཐབས་བྱུས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཚོང་ལམ་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི། དང་ 
(12) མ་འྔོངས་ས་གཏེར་གོང་འཕེལ་ཀི་དོན་ལུ་ ས་གཏེར་ངོས་འཛིན་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་  བཟྔོ་སྐྲུན་དང་གོང་འཕེལ་གི་ལཱ་

ཚུ་འབད་མ་བཅུག་པར་ གནས་སབས་བཀག་དམ་འབད་ནི། 
 

ལས་ཁུངས་ཀི་དབང་ཚད། 
8. ལས་ཁུངས་ཀིས་ ས་གཏེར་ཐོབ་དབང་དང་ ས་ཁམས་ཚན་རིག་གི་ལས་དོན་ཚུ་ག་ར་ ཚད་འཛིན་འབད་དགོཔ་དང་ མི་

ངོ་གཅིག་གི་ ས་གཏེར་ཐོབ་དབང་གི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ནི་ལས་ ཁྱད་ཆོས་མ་ཚང་བའི་གྲངས་སུ་ བཙུག་ཆོག 
9. ལས་ཁུངས་ཀིས་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་ འབྡེལ་བ་ཡོད་པའི་དགོངས་དནོ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ གནད་དོན་གང་

རུང་ཐོག་ མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་བྱ་ལེན་ ཡངན་ ཉེན་བརྡ་ཚུ་ གསལ་བསགས་འབད་ཆོག 
10. ལས་ཁུངས་ཀིས་ གཏེར་ཁ་ ཡངན་ ས་ཁོངས་གཞན་གང་རུང་ཚུ་ནང་ ཐད་ཀར་ ཡངན་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་ གཏེར་

ཁའི་གླར་སྔོད་ ཡངན་ ས་གཏེར་ཚུ་དང་འབྡེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ ལྟ་ཞིབ་འབད་དགོ།  
11. ལས་ཁུངས་ཀིས་ དབང་འཛིན་ལུ་བཀའ་བཀོད་བྱིན་དགོཔ་ འདི་ཡང་: 

(1) གཏེར་ཁ་དང་ས་གཏེར་འཛིན་སྔོང་དང་འབྡེལ་བའི་ སིད་བྱུས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
(2) ངོས་འཛིན་ཅན་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ གཏེར་ཁ་ཐོབ་དབང་ལག་ཁྱྡེར་དང་འཁིལ་ གཏེར་ཁ་གླར་སྔོད་སྔོད་དགོ།  
(3) ངོས་འཛིན་ཅན་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ཐོབ་དབང་ལག་ཁྱྡེར་དང་འཁིལ་ དུས་ཐུང་གཏེར་ཁ་དང་ ཚོང་འབྡེལ་གི་ས་

ཐོག་བསྡུ་ལེན་ ས་གཏེར་འཐུ་ནི་དང་ ལག་ཤསེཔ་གཏེར་ཁ་ཚུ་ གནང་བ་སྔོད་དགོ། 
(4) རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་ཁྱད་ཕན་ལུ་ གཏེར་ཁ་དང་ས་གཏེར་དང་འབྡེལ་བའི་གནད་དོན་གང་རུང་། ཡངན་ 
(5) གཏེར་ཁ་ གླར་སྔོད་ གནང་བ་ དེ་ལས་ བཀའ་བཀོད་ཚུ་གི་སྔོར་ བརྡ་དོན་ སྙན་ཞུ་དང་གནས་རིམ་ཚུ་  སྔོད་ 

དགོ། 
12. ལས་ཁུངས་ཀིས་ བཅའ་ཁིམས་དང་ འདིའི་བཅའ་ཡིག་དང་ སིག་གཞི་ཚུ་གི་ འབྡེལ་བ་ཡོད་པའི་དགོངས་དོན་ཚུ་ བསྟར་

སྔོད་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
 



༡ 

 

ལས་ཁུངས་ཀི་བྱ་སྔོ། 
13. ལས་ཁུངས་ཀིས་: 

(1) ལྷན་ཁག་ལུ་ གཏེར་ཁ་དང་ས་གཏེར་དང་འབྡེལ་བའི་ སིད་བྱུས་དང་ བཅའ་ཁིམས་ཚུ་བཟྔོ་ནི་དང་ བསར་ཞིབ་
འབད་ནི་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་དགོ། 

(2) རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀི་ ས་གཏེར་དང་ གཏེར་ཁའི་འཛིན་སྔོང་དང་འབྡེལ་བའི་ལམ་སྟྔོན་ཚུ་ བཟྔོ་འབད་བྱིན་དགོ། 
(3) རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ སའི་འཆར་གཞི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྟ་རྟྔོག་ ས་ཡོམ་གི་ཉེན་ཁ་ ས་ཁམས་ཉེན་ཁའི་བཀག་

ཐབས་ ཞི་བའི་བཟྔོ་རིག་འཆར་གཞི་དང་ ས་གཏེར་ཐོན་ཁུངས་ཀི་དོན་ལུ་ ལུང་ཕྔོགས་རྒྱ་ཚད་ཀི་ས་ཁམས་ཀི་སབ་
ཁ་འདི་ ས་ཁམས་རིག་པའི་བརྡ་དོན་གཙོ་བོ་སྡེ་བཏོན་དགོ། 

(4) ས་ཁམས་གནས་སྡུས་འཛིན་སྔོང་གི་དོན་ལུ་ སིད་བྱུས་གསལ་སྟྔོན་འབད་དགོ། 
(5) འབྡེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གྲྔོས་བསྟུན་ཐོག་ རང་རང་ ཡངན་ གཞན་ལུ་སྔོད་དེ་ གཙོ་རིམ་ཅན་གི་ས་གཏེར་ 

བརྟག་ཞིབ་དང་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ། 
(6) ས་ཁམས་ཚན་རིག་གི་ལས་དོན་ཚུ་ ལཱ་བཀོད་རབ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ཚད་འཛིན་འབད་དགོ། 
(7) ཞུ་ཡིག་ལེན་ནི་དང་ བརྟག་ཞིབ་དང་ འཚོལ་ཞིབ་ཀི་ ལག་ཁྱྡེར་སྔོད་ནི། 
(8) གཏེར་ཁ་གསརཔ་དང་དེའི་བསར་གསོ་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ལེན་ནི་དང་ གཏེར་ཁ་ཐོབ་དབང་ལག་ཁྱྡེར་སྔོད་ནི།  
(9) དུས་ཐུང་གཏེར་ཁ་ ཚོང་འབྡེལ་གི་ས་ཐོག་བསྡུ་ལེན་ ས་གཏེར་འཐུ་ནི་ དེ་ལས་ ལག་ཤེསཔ་གཏེར་ཁ་དང་དེའི་

བསར་གསོ་གི་དོན་ལུ་ ཐོབ་དབང་ལག་ཁྱྡེར་སྔོད་ནི། 
(10) བཏབ་ཏུ་རུང་བའི་འཐུས་དང་གླ་ཆ་བསྡུ་ནི་རིས་ཏེ་ བརྟག་ཞིབ་དང་ འཚོལ་ཞིབ་ཀི་ལས་དོན་ཚུ་ བདག་སྔོང་དང་ 

ལྟ་རྟྔོག་འབད་དགོ། 
(11) བརྟག་ཞིབ་དང་ འཚོལ་ཞིབ་ཀི་ལས་དོན་ལས་བརྟྡེན་ ཉམས་ཡོད་པའི་ས་ཆ་གང་རུང་ བསར་བཅོས་ངེས་བརྟན་

བཟྔོ་དགོ། 
(12) གཏེར་ཁའི་ས་མཚམས་རྔོད་རྔོག་ཚུ་བསལ་ནི། 
(13) ས་གཏེར་ཐོབ་དབང་མཐོ་བཀོད་ལས་ཚན་ཐོག་ ས་གཏེར་མཐོ་བཀོད་གནས་ཚད་ཅིག་ རྒྱུན་སྔོང་འབད་དགོ། 
(14) རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ གཏེར་ཁ་དང་ དེ་དང་འབྡེལ་བའི་ལས་དོན་ཚུ་གི་ ཁྱད་རིག་གི་བསླབ་སྟྔོན་བྱིན་དགོ། 
(15) དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གི་ས་གཏེར་དང་གསོག་འཇོག་ཚུའི་ ཐོ་དང་ བསར་ཞིབ་ དུས་མཐུན་

བཟྔོ་དགོ། དང་ 



༡ 

 

(16) ས་ཁམས་ཚན་རིག་དང་ གཏེར་ཁ་དང་འབྡེལ་བའི་ ཁྱད་རིག་གི་མཐུན་ཚོགས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ 
སེམས་ཤུགས་དང་རྒྱབ་སྔོར་འབད་དགོ། 

 

ལའེུ་༣ པ། 
གཏརེ་ཁ་རྒྱུན་བཀདོ་དབང་འཛནི། 

གཏརེ་ཁ་རྒྱུན་བཀདོ་དབང་འཛནི་གཞ་ིབཙུགས། 
14. བཅའ་ཁིམས་འདི་གི་རྒྱུན་བཀོད་ཀི་དགོངས་དོན་ཚུ་ བསྟར་སྔོད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་ལུ་ གཏེར་ཁ་

རྒྱུན་བཀོད་དབང་འཛིན་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ། 
15. དབང་འཛིན་འདི་: 

(1) རང་སྔོང་གི་འདུས་ཚོགས་ཅིག་དགོ། 
(2) བཀོད་ཚོགས་ཅིག་དགོ། 
(3) གཞུང་འབྡེལ་གི་ལས་རྟགས་ཅིག་དགོ། 
(4) གཞི་གནས་དང་ སྡེར་དོན་རྒྱུ་དངོས་སྒྲུབ་ནི་དང་ བདག་བཟུང་ ཕིར་འདོན་འབད་ཆོག། དང་ 
(5) རང་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ རང་ངམ་གཞན་གི་བཤེར་གཏུགས་འབད་ཆོག། 

བཀདོ་ཚགོས་ཀ་ིབཀདོ་སིག 
16. བཀོད་ཚོགས་ཀི་གྲངས་སུ་འཐུས༌མི༌༧ ལས་མ་ལྷགཔ་ཅིག་ ཚུད་དགོཔ་འདི་ཡང་: 

(1) ཁི་འཛིན་ཅིག། 
(2) འཐུས་མི་༥ལས་མ་ལྷགཔ་ཅིག། དང་ 
(3) འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་སྡེ་ དབང་འཛིན་དེའི་བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། 

17. ལྷན་ཁག་གིས་ འབྡེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ བཀོད་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཚུ་ ཆེ༌དུ༌བཀོད༌པ༌ལྟར༌ ལོ་ངོ་༣ལས་མ་
རིང་བའི་དུས་ཡུན་གི་དོན་ལུ་ བསྔོ་བཞག་འབད་དགོ། འཐུས་མི་སྡེ་བསྔོ་བཞག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཚད་ཅན་གི་མི་ངོ་
འདི་ཡང་: 
(1) རང་བཞིན་སྡེས་ལུང་ལས་བརྟྡེན་པའི་འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ཅིག་དགོ། 
(2) བཅའ་ཁིམས་འདི་གིས་བཀོད་མི་དང་ འདི་ནང་ཡོད་པའི་དབང་ཚད་དང་ འགན་འཁུར་ཚུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་དང་ 

དོན་སིན་ཅན་སྡེ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ སེམས་ཁམས་བརྟན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི།  



༡ 

 

(3) ཁོ་ ཡངན་ མྔོ་རའི་བྱ་སྔོ་ཚུ་ལུ་ཕྔོགས་ལྷུང་འབྱུང་སིད་པའི་ དངུལ་འབྡེལ་ ཡངན་ ཁེ་ཕན་གཞན་ ཡངན་ 
ཁིམས་དོན་གི་འཇོན་ཚད་མྡེད་མི་ཅིག། 

(4) གཏེར་ཁའི་ཚོང་ནང་ འབྡེལ་གཏོགས་མྡེད་མི། དང་ 
(5) སིད་དོན་དང་འབྡེལ་གཏོགས་མྡེད་མི། 

18. བཀོད་ཚོགས་ཀི་ འཐུས་མི་ཚུའི་གྲལ་ལས་ ཁི་འཛིན་དང་ འཁི་འཛིན་འྔོག་མ་བཙག་འཐུ་འབད་དགོ། 
19. གལ་སིད་ འཁི་འཛིན་གིས་འབད་མ་ཚུགསཔ་ ཡང་ན་ འཁི་འཛིན་གི་ཡིག་ཚང་འདི་ས་སྟྔོང་འཐོན་པ་ཅིན་ འཁི་འཛིན་

ལུ་སྔོད་ཡོད་པའི་ལས་དོན་ག་ར་ ཡང་ན་ བྱ་སྔོ་གང་རུང་ ཡང་ན་ བཀལ་ཡོད་པའི་གན་འཁུར་ཚུ་ འཁི་འཛིན་འྔོག་མ་
གིས་འབད་ཆོག།  

20. གོ་གནས་ལས་བརྟྡེན་པའི་འཐུས་མི་མ་བརི་བར་ བཀོད་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ ཁྱད་ཚད་གནས་ཡུན་ཐེངས་
༢ལས༌ལྷག༌སྟྡེ༌བསྔོ༌བཞག༌འབད་མི༌ཆོག། 

21. བཀོད་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ ལྷན་ཁག་ལུ་ ཟླ་ངོ་༡གི་ཡིག་ཐོག་ཉེན་བརྡ་སྔོད་དེ་ ནམ་ར་འབད་རུང་ དགོངས་ཞུ་
འབད་ཆོག། 

22. བཀོད་ཚོགས་ཀིས་ རང་གི་ལས་དོན་ཚུ་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ བྱ་བའི་རིམ་པ་གི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ཆ་འཇོག་སྒྲུབ་ཆོག། 
 

བཀདོ་ཚགོས་ཀ་ིས་སྟྔོང་། 
23. བཀོད་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མིའི་གོ་གནས་ས་སྟྔོང་འཐོན་ནི་འདི་ཡང་: 

(1) འཐུས་མི་ཅིག་ལུ་ཤི་རྡེན་ ཡངན་ གལ་སིད་སེམས་ཁམས་བརྟན་ཏོག་ཏོ་མྡེད་པའི་མངོན་རྟགས་སྒྲུབ་པ་ཅིན། 
(2) གལ་སིད་ འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ འྔོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུ་མཚན་མྡེད་པར་ བཀོད་ཚོགས་ཀི་འཛོམས་འདུ་ 

འཕྔོ་མཐུད་ཚར་༣ མ་འྔོང་པ་ཅིན། 
(3) གལ་སིད་ འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༤༢ པའི་ ཀུན་སྔོད་རྣམ་གཞག་ལས་འགལ་བ་

ཅིན། 
(4) གལ་སིད་ འཐུས་མི་ཅིག་ ཁིམས་ཀི་འདུན་ས་ལས་ ཉེས་ཅན་གྲུབ་པ་ཅིན། 
(5) གལ་སིད་ འཐུས་མི་ཅིག་ ཁིམས་འདུན་ལས་མ་ར་ར་སྟྔོང་སྡེ་ གསལ་བསགས་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ འདི་གི་བུ་

ལོན་བཏབ་ཚར་རུང་ ཡངན་ མ་ཚར་རུང་། ཡངན་ 
(6) གལ་སིད་ འཐུས་མི་ཅིག་འབྡེལ་བ་ཡོད་མི་ལས་སྡེ་ལས་ གནས་སོར་འབད་ཡོདཔ་ ཡངན་ དགོངས་ཞུ་འབད་བ་

ཅིན། 



༡ 

 

24. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༢༣ པའི་འྔོག་གི་ས་སྟྔོང་འདི་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༧ དང་འཁལི་ཏེ་བསུབ་དགོ།  
 

བཀདོ་ཚགོས་ཀ་ིབྱ་སྔོ། 
25. བཀོད་ཚོགས་ཀིས་:  

(1)  གཏེར་ཁའི་གླར་སྔོད་གི་དོན་ལུ་ གཏེར་ཁའི་འྔོས་འབབ་ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཞུ་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། 
(2)  གནང་བ་སྔོད་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྡུ་འགྲིག་འབད་ནི་དང་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ལས་ཁུངས་ལུ་ ངོ་སྔོར་འབད་དགོ། 
(3) གཏེར་ཁ་མཇུག་བསྡུ་དང་ བསར་བཅོས་འཆར་གཞི་ དེ་ལས་ གཏེར་ཁ་བསར་བཅོས་མ་དངུལ་སྔོད་ལུགས་ ཆ་

འཇོག་འབད་དགོ། 
(4) གཏེར་ཁ་གླར་སྔོད་ཆ་མྡེད་གུ་གྲྔོས་ཐག་གཅད་དགོ། 
(5) རྒུད་འཐུས་ཤིང་གསོ་སྔོང་ ཡངན་  བསར་བཅོས་ལས་དོན་ གྲྔོས་ཐག་གཅད་དགོ། 
(6)  གཏེར་ཁ་རིས་སྔོད་ནི་དང་ མཇུག་སྡུད་ ཡངན་ འདིའི་དཔྱ་སལ་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། 
(7)  མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་གི་མ་དངུལ་ སྔོད་ལུགས་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། 
(8)  ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་དང༌མི་སྟྔོབས་ཚུ་ལུ་ གྲྔོས་ཐག་གཅད་དགོ། 
(9)  དབང་འཛིན་གི་ འདུས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ། 
(10) ལྷན་ཁག་གིས་ སིད་བྱུས་བཀའ་བཀོད་ཚུ་དང་ གསལ་བསགས་བསྟར་སྔོད་ ངེས་བརྟན་བཟྔོ་དགོ། 
(11)  བྱ་སྔོ་སྔོད་མི་གང་རུང་ཚུ་ བསྟར་སྔོད་ཀི་ལཱ་བཀོད་འབད་དགོ། དང་ 
(12) བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འབྡེལ་ཡོད་དགོངས་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ གནད་ དོན་

གང་རུང་འབད་དགོ། 
བཀདོ་ཚགོས་ཀ་ིའཛམོས་འདུ་དང་ ཚགོས་གྲངས་ གྲྔོས་ཆདོ་ཚུ། 
26. བཀོད་ཚོགས་ཀིས་ ལོ་གཅིག་ལུ་ཉུང་ཤོས་འཛོམས་འདུ་ཐེངས་༤ཚོགས་ནི་ ཡངན་ འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ཁི་འཛིན་ལུ་ 

ཡིག་ཐོག་ཞུ་བསྐུལ་ལྟར་ དམིགས་གསལ་གི་འཛོམས་འདུ་གཞན་ཚུ་ཚོགས་དགོ། ཁི་འཛིན་གིས་ དེ་བཞིན་དུ་འཛོམས་
འདུ་ཚོགས་ནི་ ཡངན་ མི་ཚོགས་ཀི་གྲྔོས་ཐག་གཅད་དགོ། 

27. བཀོད་ཚོགས་འདི་ ཁི་འཛིན་གིས་ཐག་བཅད་པའི་དུས་ཚོད་དང་ ས་གནས་ནང་ཚོགས་དགོ། 
28. བཀོད་ཚོགས་ཀིས་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ཉུང་ཤོས་ཉིན་གྲངས་༧གི་ཧྡེ་མ་ལས་ཉེན་བརྡ་འབད་དེ་འཛོམས་འདུ་ཚོགས་དགོཔ་

དང་ དམིགས་བསལ་གི་འཛོམས་འདུའི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཐུང་སུ་གི་ཉེན་བརྡ་སྔོད་ཆོག  
29. བཀོད་ཚོགས་ཀི་འཛོམས་འདུའི་ཚོགས་གྲངས་འདི་ འཐུས་མི་གསུམ་དཔྱ་གཉིས་འཛོམས་དགོ། 



༡ 

 

30. བཀོད་ཚོགས་ཀི་གྲྔོས་ཆོད་ཚུ་ འཛོམས་འདུ་ནང་ཡོད་པའི་འཐུས་མི་ཚུའི་ཚོགས་རྒྱན་ཕྡེད་མང་གི་ཐོག་ལས་བཅད་དགོ། 
31. འཐུས་མི་རྡེ་རྡེ་ལུ་ཚོགས་རྒྱན་༡ཡོདཔ་དང་ ཚོགས་རྒྱན་འདྲ་མཉམ་འཐོན་པའི་སབས་ལུ་ ཁི་འཛིན་ལུ་ཐག་བཅད་ཀི་

ཚོགས་རྒྱན་ཅིག་ཐོབ། 
32. བཀོད་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ བཀོད་ཚོགས་ཀི་འཛོམས་འདུ་ནང་ གྲྔོས་བསྟུན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གནད་དོན་ཅིག་

ནང་ ཐད་ཀར་དུ་ ཡངན་ བརྒྱུད་དེ་ཁེ་ཕན་རྡེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འཐུས་མི་དེ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྔོད་གསལ་སྟྔོན་འབད་དགོ། 
33. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༣༢ པའི་འྔོག་ལུ་ཕིར་བཤད་འབད་མི་འཐུས་མི་དེ་གིས་ གནད་དོན་དེ་དང་འབྡེལ་བའི་གྲྔོས་

བསྡུར་ ཡངན་ གྲྔོས་ཆོད་ག་ཅི་ནང་ཡང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆོག 
34. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༣༢ པའི་འྔོག་ལུ་ཕིར་བཤད་འབད་མི་དེ་ འཛོམས་འདུའི་གྲྔོས་ཆོད་ཚུ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་

དགོ། 
 

དབང་འཛནི་ག་ིདྲུང་ལས་ཡགི་ཚང་། 
35. དབང་འཛིན་ལུ་ བཀོད་ཚོགས་ཀི་ཀུན་གཏོགས་དྲི་ལེན་གི་ཐོག་ལས་བཙག་འཐུ་སྒྲུབ་པའི་ བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་

དཔོན་གིས་ འགོ་འཛིན་འབད་དེ་ དྲུང་ལས་ཡིག་ཚང་ཅིག་དགོ། 
36. བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གིས་: 

(1) བཀོད་ཚོགས་ལུ་འགན་འཁི་ཕོག། 
(2) བཀོད་ཚོགས་ཀི་འཛོམས་འདུའི་གྲྔོས་ཆོད་དང་ ཐོ་ཡིག་གཞན་ག་ར་གི་ཐོ་བཞག་དག།ོ དང་ 
(3) དབང་འཛིན་གི་ལས་རྟགས་དམ་འཛིན་འབད་དགོ། 

37. བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གིས་ འགོ་དཔོན་དང་ལས་གཡོགཔ་ གངས་ཁ་གི་ཐད་ལུ་བཀོད་ཚོགས་ཀི་གནང་བ་དང་
བསྟུན་བསྔོ་བཞག་འབད་ཆོག་ནི་དང་ བསྔོ་བཞག་གི་དོན་ལུ་ གནས་ཚིག་དང་ཆ་རྡེན་ཚུ་ དབང་འཛིན་གིས་ལཱ་གཡོག་
བཅའ་ཡིག་གི་འྔོག་ལུ་ཆེད་དུ་བཀོད་དགོ། 

དབང་འཛནི་ག་ིབྱ་སྔོ། 
38. བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གིས་: 

(1) དབང་འཛིན་གི་འཛིན་སྔོང་དང་ བདག་སྔོང་གི་ལཱ༌བཀོད༌རབ༌དགོ། 
(2) བཅའ་ཁིམས་འདི་དང་ འདིའི་བཅའ་ཡིག་དང་ སིགས་གཞི་ཚུ་གི་འྔོག་ལུ་ དབང་ཚད་ཉེར༌སྔོད༌དང༌ བྱ་སྔོ་ཚུ་ལག་

ལེན་འཐན་དག།ོ དང་ 
(3) དབང་འཛིན་གི་དངུལ་འབྡེལ་གི་ལག་ལེན་ཚུའི་འགན་ཁག་འབག་དགོ། 



༡ 

 

39. བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གིས་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འབྡེལ་ཡོད་དགོངས་དོན་ཚུ་དོན་སིན་ཅན་སྡེ་ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་གི་དོན་ལུ་ གསལ་བསགས་ཚུ་འབད་ཆོག། 

40. དབང་འཛིན་གིས་: 
(1) ལས་ཁུངས་ཀི་གནང་བ་བྱིན་མི་ གཏེར་ཁ་ཐོབ་དབང་ལག་ཁྱྡེར་དང་འཁིལ་ གཏེར་ཁ་གླ་ཁར་སྔོད་དགོ། 
(2) ལས་ཁུགས་ཀིས་གནང་བ་བྱིན་མི་ ཐོབ་དབང་ལག་ཁྱྡེར་དང་འཁིལ་ དུས་ཐུང་གཏེར་ཁ་ ཚོང་འབྡེལ་གི་ས་ཐོག་

བསྡུ་ལེན་ ས་གཏེར་འཐུ་ནི་ དེ་ལས་ ལག་ཤེསཔ་གཏེར་ཁའི་ གནང་བ་བྱིན་དགོ། 
(3) ས་ཐོག་བསྡུ་ལེན་དང་ ས་གཏེར་འཐུ་ནི་ དེ་ལས་ གཏེར་ཁའི་ལཱ་ཚུ་ ཚད་འཛིན་དང་ ལྟ་རྟྔོག་འབད་དགོ། 
(4) འབྡེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་གིས་ གནང་བ་དང་འཁིལ་ ས་ཆ་དང་ གཞ་ིརྟྡེན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་གི་ལཱ འབད་བའི་

སབས་ འཐོན་ཡོད་པའི་ ས་གཏེར་ཚུ་ བཙོང་ནིའི་གནང་བ་བྱིན་དགོ།  
(5) བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་ལུ་ ངེས་བརྟན་གནས་ནིའི་དོན་ལུ་ གཏེར་ཁ་ ཡངན་ ས་ཁོངས་གཞན་གང་རུང་ཚུ་ནང་ 

ཐད་ཀར་ ཡངན་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་ གཏེར་ཁ་གླར་སྔོད་ ཡངན་ ས་གཏེར་ཚུ་དང་འབྡེལ་བ་ཡདོ་མི་ཚུ་ནང་ 
ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ།  

(6) ཆེད་དུ་བཀོད་མི་ལྟར་ གཏེར་ཁ་ཡོད་རིགས་ནང་ ཁྱད་རིག་དང་ལྡན་པའི་མི་སྟྔོབས་ལངམ་སྡེ་ངེས་བརྟན་བཙུགས་
དགོ། 

(7) གཏེར་ཁ་བསར་བཅོས་ཀི་མ་དངུལ་བསྡུ་ནི་དང་ འཛིན་སྔོང་འབད་ནི། 
(8) གཏེར་ཁའི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་རན་པའི་སབས་ལུ་ གཏེར་ཁའི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལས་བསར་བཅོས་ཀི་སྔོར་ལས་

བསྟུན་གྲྔོས་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ མི་དམང་དང་གཅིག་ཁར་གྲྔོས་བསྟུན་གི་འགོ་འདྲྡེན་འཐབ་
དགོ། 

(9) ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ གཏེར་ཁ་མཇུག་བསྡུ་དང་བསར་བཅོས་འཆར་གཞི་དང་འཁིལ་ཏེ་ གཏེར་ཁའི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་
བའི་ཤུལ་ལས་བསར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟྔོ་དགོ། 

(10) ས་གཏེར་ཀི་གཞུང་ཁལ་དང་ ཁལ་ འཐུས་ གླ་ཡོན་ སྔོད་གླ་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་ དབྱྡེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ བཀལ་
ནི་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ རིས་ཞིབ་འབད་དགོ།  

(11) ས་གཏེར་ཚུ་གི་ནང་འདྲྡེན་དང་ ཕིར་ཚོང་ལྟ་རྟྔོག་འབད་དགོ།  
(12) བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་ལུ་བཙན་འཚོལ་དང་ བཙན་ལེན་འབད་དགོ། 
(13) བཅའ་ཁིམས་འདི་དང་ འདིའི་བཅའ་ཡིག་དང་ སིག་གཞི་ཚུའི་འྔོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཉེས་ཆད་དང་ ཉེས་བྱ་ཚུ་

བཀལ་དགོ། 



༡ 

 

(14) གནང་བ་དང་གླར་སྔོད་ག་ར་གི་ རིས་དཔྱད་དང་ ཡིག་ཆ་ ས་ཁ་ འྔོས་ལྡན་ཅན་གི་ཁྱད་རིག་དང་ དངུལ་འབྡེལ་
གི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་རྒྱུན་སྔོང་འཐབ་དགོ། 

(15) གཏེར་ཁ་དང་ ཚོང་འབྡེལ་གི་ས་ཐོག་བསྡུ་ལེན་ ས་གཏེར་འཐུ་ནི་གི་སྔོར་ལས་བརྡ་དོན་ཚུ་ཁྱབ་སྡེལ་འབད་དགོ། 
(16) ས་གཏེར་འཐོན་ཁུངས་ཚུའི་སིད་བྱུས་དང་ འཛིན་སྔོང་དང་འབྡེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུའི་སྔོར་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་

ལས་ཁུངས་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་བསླབ་སྟྔོན་བྱིན་དགོ། དང་ 
(17) ལས་ཁུངས་ལུ་ འབྡེལ་བ་ཡོད་པའི་གནས་བསྡུས་དང་ བརྡ་དོན་བྱིན་དགོ། 

 

འདུས་ཚགོས་གཞན་ཚུ་དང་མཉམ་འབྡེལ། 
41. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་ལུ་ཡོད་པའི་ དབང་ཚད་ཚུ་ཉེར་སྔོད་ ཡངན་ དེའི་བྱ་སྔོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སབས་ དབང་

འཛིན་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ ཡངན་ གཞན་ ཁིམས་བསྟར་སྔོད་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་ ཡངན་ སྡེར་སྡེ་
ནང་གི་མི་ངོམ་གང་རུང་དང་མཉམ་འབྡེལ་ཐོག་ ལཱ་འབད་ཆོག། 

 

ཀུན་སྔོད་རྣམ་གཞག། 
42. དབང་འཛིན་གིས་བྱ་སྔོ་ཚུ་ འབད་དགོ་པའི་སྔོད་ལམ་འདི་ཡང་: 

(1) དྭངས་གསལ་དང་དམིགས་དོན་ཅན་དགོ། 
(2) དྲང་བདེན་དང་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་ འཇོན་ཚད་ཅན་དགོ། 
(3) ཕྔོགས་རིས་མྡེདཔ་དགོ། 
(4) དྲང་སྙྔོམས་གི་དོ་འགྲན་དར་ཁྱབ་གཏང་དགོཔ།  
(5) ཁེ་དབང་ཅན་གི་བརྡ་དོན་ལོག་སྔོད་འབད་མི་ཆོག། དང་ 
(6) བཅའ་ཁིམས་འདི་དང་ འདིའི་སིགས་གཞི་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ།  
 

དངུལ་རིས། 
43. དབང་འཛིན་གི་ལས་དོན་ཚུའི་ འཆར་དངུལ་གི་རྒྱབ་སྔོར་འདི་ གཞུང་གི་བྱིན་དགོ། 

 

མི་སྟྔོབས་དང་ དབང་ཚད་ཕརི་སྔོད་ མཁ་ོསྒྲུབ་ཀི་དནོ་ལུ་གཞི་བཀདོ། 
44. དབང་འཛིན་གིས་ མི་སྟྔོབས་དང་ དབང་ཚད་ཕིར་སྔོད་ མཁོ་གྲུབ་ཀི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ ཆ་འཇོག་སྒྲུབ་དགོ། 



༡ 

 

གླ་ཡནོ། 
45. ཁི་འཛིན་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་ ཚོགས་ཡོན་དང་ འགྲུལ་འཐུས་ འཐུས་གཞན་ཚུ་ དངུལ་རི་ལྷན་ཁག་གི་ ཆ་འཇོག་ལྟར་ 

སྔོད་དགོ། 
46. བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་དང་ འགོ་དཔོན་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ལས་གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ནང་ཆེད་དུ་བཀོད་

པ་ལྟར་ གླ་ཡོན་དང་ འགྲུལ་འཐུས་ འཐུས་གཞན་ཚུ་ སྔོད་དགོ། 
 

ལའེུ་༤ པ། 
ས་གཏརེ་བརྟག་ཞབི་དང་ འཚལོ་ཞབི། 

ཁྱད་ཚད། 
47. བཅའ་ཁིམས་དང་ འདིའི་བཅའ་ཡིག་དང་ སིག་གཞི་ཚུ་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་ མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ ས་གཏེར་བརྟག་ཞིབ་དང་ 

འཚོལ་ཞིབ་ཀི་ གནང་བ་སྔོད་དགོ། 
48. བཅའ་ཡིག་དང་ སིག་གཞི་ཚུའི་འྔོག་བཀོད་མི་ ཁྱད་ཚད་ཚང་མི་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ལས་ཁུངས་ལས་ བརྟག་ཞིབ་དང་ 

འཚོལ་ཞིབ་གི་ ཆོག་ཐམ་ལེན་ཆོག། 
ཚད་འཛནི། 
49. མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ཕིར་འཐོན་ཡོད་མི་ས་གཏེར་ས་སྔོ་ཚུ་ལས་ གཏེར་ཁའི་ལཱ་འབད་སིད་པའི་དབྱྡེ་ཞིབ་ཐད་ཀར་བྱུང་པ་ཅིན་ 

བརྟག་ཞིབ་དང་ འཚོལ་ཞིབ་ཀི་ཆོག་ཐམ་གི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོའི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་དགོཔ་མྡེད། 
50. གལ་སིད་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ གནང་བ་ཅན་གི་ས་གཏེར་ བརྟག་ཞིབ་ ཡངན་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་བའི་སབས་ལུ་ ཐབས་

བྱུས་ཅན་གི་ས་གཏེར་དང་ འགྱུར་རྡྔོ་རྡེ་ཐོབ་པ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་གིས་ རྒུད་འཐུས་ ཡངན་ མཉམ་འབྡེལ་ལོངས་སྔོད་ ཡངན་ 
ལྷན་ཁག་གི་ གྲྔོས་ཐག་གཅད་མི་ལྟར་དུ་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 

 

བརྟག་ཞབི་ཆགོ་ཐམ། 
51. མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ས་གཏེར་ཐོབ་དབང་ཐོ་བཀོད་ལུ་ ཆེད་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་སིག་བཀོད་དང་འཁིལ་ བརྟག་ཞིབ་ཆོག་ཐམ་

གི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་དགོ། 
52. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༤༨ ཅན་མ་དང་འཁིལ་ཏེ་ཡོད་ན་ བརྟག་ཞིབ་ཆོག་ཐམ་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཐོབ་ཡོད་པའི་གོ་

རིམ་དང་འཁིལ་ཏེ་ ས་གཏེར་ཐོབ་དབང་ཐོ་བཀོད་ཀིས་ བྱ་རིམ་འཐབ་དགོ། 



༡ 

 

53. བརྟག་ཞིབ་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཅིག་ལུ་ ཆོག་ཐམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ས་གཏེར་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ ཐོབ་དབང་
ཡོད། 

54. ལས་ཁུངས་ཀིས་ སྡེར་གི་རྒྱུ་དངོས་ནང་ བརྟག་ཞབི་མ་འབད་བའི་ཧྡེ་མ་ སའི་ཇོ་བདག་ ཡངན་ ས་དེ་བདག་གཉེར་འབད་
མི་ མི་ངོ་ལུ་ འཛུལ་སྔོད་ཉེན་བརྡ་བྱིན་དགོ། 

55. སའི་ཇོ་བདག་གིས་ དབང་ཆ་སྔོད་ཡོད་མི་ མི་ངོ་དེ་ ཁོ་རའི་ས་ཆ་ནང་ ས་གཏེར་བརྟག་ཞིབ་ཀི་དོན་ལུ་ འཛུལ་སྔོད་འབད་
བཅུག་དགོ། 

56. བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ཆོག་ཐམ་སྔོད་ནི་ལུ་ འབྡེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གང་རུང་ལས་གནང་བ་ཚུ་མི་དགོ། 
57. བཅའ་ཁིམས་འདི་གིས་དགོངས་དོན་༥༦ ལུ་མ་ལྟྔོས་པར་ ས་གཤིས་རིག་པའི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ འཕུར་

བཏུབ་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ ཡངན་ མི་མྡེད་འཕུར་འགྲུལ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ འབྡེལ་ཡོད་ལས་ལྡྡེ་ལས་ དགོས་མཁོའི་
ཉོགས་མྡེད་ལག་ཁྱྡེར་དགོ།   

58. བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་སྔོད་པའི་ཤུལ་ལས་ བརྟག་ཞིབ་ཀི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཅིག་གིས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་སའི་ས་
ཁོངས་དེ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ སྔོད་ཆོག་པའི་ས་གཏེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ འཚོལ་ཞིབ་ཆོག་ཐམ་གི་
ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ནིའི་ ཐོབ་དབང་གཙོ་རིམ་བིྱན་དགོ། 

59. དོན་ཚན་༦༡ ཅན་མ་དང་འཁིལ་ འཚོལ་ཞིབ་ཆོག་ཐམ་གི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཏེ་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་གི་ དོན་ཚན་༥༨ 
པའི་ནང་ འཁོད་དེ་ཡོད་མི་ གཙོ་རིམ་ཐོབ་དབང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

60. ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་སོར་སོ་གིས་ ས་གཏེར་སོར་སོ་ཚུ་གརྟག་ཞིབ་ཀི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་ཀིས་ ས་སྔོ་གཅིག་ནང་ གནང་
བ་སྔོད་དགོ། 

འཚལོ་ཞབི་ཆགོ་ཐམ། 
61. མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ས་གཏེར་འཚོལ་ཞིབ་ཆོག་ཐམ་གི་དོན་ལུ་ ས་གཏེར་ཐོབ་དབང་མཐོ་བཀོད་ལུ་ ཆེད་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་

སིག་བཀོད་དང་འཁིལ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་དགོ། 
62. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༤༨ ཅན་མ་དང་འཁིལ་ཏེ་ཡོད་ན་ འཚོལ་ཞིབ་ཆོག་ཐམ་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཐོབ་ཡོད་པའི་

གོ་རིམ་དང་འཁིལ་ཏེ་ ས་གཏེར་ཐོབ་དབང་ཐོ་བཀོད་ཀིས་ བྱ་རིམ་འཐབ་དགོ། 
63. ལས་ཁུངས་ཀི་ འབྡེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ལས་དགོས་མཁོ་ཅན་གི་ ནགས་ཚལ་དང་ མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མྡེད་གནང་བ་ཚུ་ལེན་

ཞིནམ་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་ཀི་གནང་བ་སྔོད་དགོ། 
64. བཅའ་ཁིམས་དང་ འདིའི་བཅའ་ཡིག་དང་ སིག་གཞི་ཚུ་ དེ་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་ཆོག་ཐམ་གི་གནས་ཚིག་དང་ཆ་རྡེན་ཚུ་ལུ་

གནས་ཏེ་ ཡོད་ན་ འཚོལ་ཞིབ་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དེ་གིས་ གནང་བ་ཅན་གི་ས་ཁོངས་ནང་ འབད་ཆོག་མི་འདི་ཡང་: 



༡ 

 

(1) བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ས་གཏེར་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཆོག། དང་ 
(2) ས་གཏེར་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་མཁོ་བའི་ དོང་སྡེད་ནི་དང་ ལག་ཆ་དང་འཕྲུལ་ཆ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ བརྒྱུད་

འབྡེལ་མཁོ་ཆས་དང་མཐུན་རྡེན་གཞན་ཚུ་བཟྔོ་ནི། 
65. འཚོལ་ཞིབ་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་གིས་ འཚོལ་ཞིབ་ཆོག་ཐམ་འདི་  དམིགས་གཏད་བཀོད་པའི་དགོས་དོན་ལུ་སྔོད་དགོཔ་དང་ 

ཁེ་ཚོང་དང་ ས་ཆ་ཚོང་འགྱུར་གི་དོན་ལུ་ སྔོད་མི་ཆོག།  
66. སའི་ཇོ་བདག་ལས་ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་ཡོད་ན་ སྡེར་གི་ས་ཆ་ནང་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཆོག། 
67. འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ འཕུར་བཏུབ་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ ཡངན་ མི་མྡེད་འཕུར་འགྲུལ་གང་རུང་ལག་ལེན་འཐབ་པ་

ཅིན་ འབྡེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ལས་དགོས་མཁོའི་ཉོགས་མྡེད་ལག་ཁྱྡེར་དགོ།   
68. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་༦༤(༡) པའི་འྔོག་ ས་གཏེར་འཚོལ་ཞིབ་འབད་བའི་སབས་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གི་ས་གཏེར་

མྡེན་མི་གང་རུང་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་ ལས་ཁུངས་ཀིས་འཚོལ་ཞིབ་ཀི་གནང་བ་བྱིན་དགོ། 
69. འཚོལ་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་སྔོད་པའི་ཤུལ་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་ཀི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཅིག་གིས་ འཚོལ་ཞབི་འབད་སའི་ས་

ཁོངས་དེ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ སྔོད་ཆོག་པའི་ས་གཏེར་འཚོལ་ཞིབ་འབྱུང་མི་འདི་ གཏེར་ཁ་ཐོབ་དབང་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཐོབ་
དབང་གཙོ་རིམ་ཐོབ་དགོ། 

70. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་༦༩ པའི་འྔོག་ལུ་ འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་གཙོ་རིམ་ཐོབ་དབང་དེ་ གཏེར་ཁ་ཐོབ་དབང་གི་དོན་
ལུ་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༨༢ པ་དང་འཁིལ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

71. ཆེད་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ སྔོ་སོར་གི་འཐུས་སྔོད་ཞིནམ་ལས་ འྔོས་འབབ་ཅན་གི་མི་ངོ་གང་རུང་ལུ་ འཚོལ་ཞིབ་ཆོག་ཐམ་
སྔོ་སོར་འབད་ཆོག། 

72. ལས་ཁུངས་ཀིས་ འྔོས་འབབ་དང་འཁིལ་ ཟུར་འབྡེལ་འཚོལ་ཞིབ་ཆོག་ཐམ་ཚུ་ གཅིག་བསྔོམ་ ཡངན་ ཆོག་ཐམ་ཚུ་གི་
བདག་དབང་སོ་སོ་སྡེ་ བགོ་བཤའ་རབ་ནི་གི་གནང་བ་བྱིན་དགོ། 
 

ལའེུ་༥ པ། 
གཏརེ་ཁའ་ིལས་དནོ་ཚུའ་ིའཛནི་སྔོང་། 

ས་གཏརེ་འཐནོ་ཁུངས་ཀ་ིཐོབ་དབང་། 
73. ས་གཏེར་འཐོན་ཁུངས་ཚུའི་ཐོབ་དབང་འདི་རྒྱལ་ཁམས་ལུ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཚུ་རྒྱལ་ཁམས་ཀི་རྒྱུ་དངོས་ཨིན།  
74. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་ལུ་ འཁོད་མི་ལྟར་དུ་མ་གཏོགས་ མི་ངོ་ག་ལུ་ཡང་ བརྟག་ཞིབ་དང་ འཚོལ་ཞིབ་ གཏེར་ཁའི་

ལཱ་ ས་ཐོག་བསྡུ་ལེན་ ས་གཏེར་འཐུ་ནི་དང་ དེ་དང་འབྡེལ་བའི་ལས་དོན་ཚུའི་གནང་བ་བྱིན་མི་ཆོག། 
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75. ས་གཏེར་ཐོབ་དབང་མཐོ་བཀོད་ཀིས་ ས་གཏེར་ཐོབ་དབང་གི་གནང་བ་དང་ འཛིན་སྔོང་དང་འབྡེལ་བའི་ཡིག་སྣྔོད་དང་ 
ཡིག་ཆ་ ས་ཁ་ དེ་ལས་ བྱ་ལུགས་ཚུ་རྒྱུན་སྔོང་འབད་དགོ། 

76. རྒྱལ་ཁམས་ལུ་ སྡེར་ ཡངན་ གཞུང་ས་ནང་ཨིན་རུང་ འབྡེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གྲྔོས་བསྟུན་ཐོག་ ས་གཏེར་ཡར་དྲག་
དང་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ཁྱད་དབང་ཡོད། 

77. ལྷན་ཁག་ལུ་ མ་འྔོངས་ཐོན་སྡེད་བཏོན་ནི་དོན་ལུ་ ས་གཏེར་འྔོས་འབབ་ས་ཁོངས་ཚུ་དམིགས་གསལ་སྡེ་བཏོན་ནི་དང་ སྟྔོན་
བགྲགས་འབད་ནི་གི་ཐོབ་དབང་དང་ རྨང་གཞིའི་མཁོ་ཆས་དང་གོང་འཕེལ་གི་ལཱ་ཚུ་ ས་སྔོ་དེ་ཚུ་ནང་ ལམ་སྟྔོན་བྱིན་ནིའི་
ཐོབ་དབང་ཡོད། 

རནི་ཐང་ཁ་སྔོང་། 
78. མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ཕིར་ཚོང་མ་འཐབ་པའི་ཧྡེ་མ་ ཁྱད་རིག་དང་ དཔལ་འབྱྔོར་གི་འྔོས་འབབ་ཡོད་པ་ཅིན་ ས་གཏེར་དེ་ལུ་ 

རིན་ཐང་ཁ་སྔོང་བཀལ་དགོ། 
གཏརེ་ཁ་གླར་སྔོད་ཀ་ིའཛནི་སྔོང་། 
79. ལས་ཁུངས་ཀིས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚར་མི་ ས་གཏེར་བསགས་རྒྱབ་ཚུ་ མི་མང་གསལ་བསགས་ཐོག་ ཕག་ཐམ་འབད་

དེ་ ཡངན་ ཀུན་གཏོགས་རིན་བཀོད་འགྲན་བསྡུར་བྱ་རིམ་ཐོག་ ཡངན་ རྒྱལ་ཁམས་ཀི་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ཚོང་
ལས་ཁང་ཅིག་ལུ་ བགོ་བཀྲམ་འབད་དགོ། 

80. ལྷན་ཁག་གིས་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གི་ས་གཏེར་ ཡངན་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གི་བསགས་རྒྱབ་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ མི་སྡེའི་དཔལ་
འབྱྔོར་འྔོས་འབབ་ཀི་དབྱྡེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ བགོ་བཀྲམ་ཐབས་ལམ་གི་ གནང་བ་སྒྲུབ་ནི་དོན་ལུ་ གཞུང་ལུ་  རྒྱབ་སྣྔོན་
འབད་དགོ།  

81. གླར་སྔོད་ལེན་མི་ལུ་ གཏེར་ཁའི་ས་ཁོངས་ནང་ ཐབས་བྱུས་ཅན་མྡེན་མི་ས་གཏེར་ག་ར་སྔོད་ནི་དང་ བཙོང་ནིའི་ རང་རང་
གི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

ཞུ་ཡགི་དང་ གནང་བ་ གཅིག་བསྔོམས་ དེ་ལས་ གཏརེ་ཁའ་ིཐབོ་དབང་སྔོ་སརོ། 
82. མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ཆེད་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལྟར་ གཏེར་ཁ་ཐོབ་དབང་གི་དོན་ལུ་ ས་གཏེར་ཐོབ་དབང་ཐོ་བཀོད་ལུ་ ཞུ་ཡིག་

བཙུགས་དགོ། 
83. ལས་ཁུངས་ཀིས་ གཏེར་ཁ་ཐོབ་དབང་ལག་ཁྱྡེར་ ཡངན་ ཐོབ་དབང་ཚུ་སྔོ་སོར་འབད་དགོཔ་ འདི་ཡང་ གལ་སིད་ ཞུ་

ཡིག་བཙུགས་མ་ི ཡངན་ སྔོ་སོར་འབད་མི་ མི་ངོ་འདི་ལུ: 
(1) གཏེར་ཁ་སྔོད་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབྡེལ་གི་ཐོན་ཁུངས་དང་ ཁྱད་རིག་གི་ལྔོགས་གྲུབ་ཚུ་ལངམ་སྡེ་ཡོད་མི། དང་ 
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(2) བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་ལུ་ ལས་ཁུངས་ ཡངན་ དབང་འཛིན་གིས་ ཁིམས་འགལ་གི་གནད་དོན་ལས་བརྟྡེན་
པའི་ ཁྱད་ཆོས་མ་ཚངམ་ མྡེན་པ་ཅིན། 

84. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་གི༌ དོན་ཚན་༨༣(༡) པའི༌ནང༌འཁོད༌མི༌ མི་ངོམ་ཅིག་གི༌ དངུལ་འབྡེལ་དང་ ཁྱད་རིག་གི་
དགོས་མཁོ་དེ་ གཏེར་ཁའི་དབྱྡེ་བ་དང་ ཆེ༌ཆུང་ལུ༌གཞི༌བཞག༌ཐོག་ ཆེད་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལྟར་ གཏན་འབེབས་བཟྔོ་
དགོ། 

85. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༨༣ ཅན་མ་དང་འཁལི་ཏེ་ཡོད་ན་ གཏེར་ཁ་ཐོབ་དབང་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཐོབ་ཡོད་པའི་གོ་
རིམ་དང་འཁིལ་ཏེ་ ས་གཏེར་ཐོབ་དབང་ཐོ་བཀོད་ཀི་ བྱ་རིམ་འཐབ་དགོ། 

86. ལས་ཁུངས་ཀིས་ གཏེར་ཁ་ཐོབ་དབང་ལག་ཁྱྡེར་དེ་ མི་ངོམ་ཅིག་ལུ་ འབྡེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ དགོས་མཁོ་ཅན་གི་
ཉོགས་མྡེད་ལག་ཁྱྡེར་ཚུ་ ཐོབ་ཞིནམ་ལས་སྔོད་དགོ། 

87. འབྡེལ་ཡོད་ཁིམས་ཚུ་དང་འཁིལ་བའི་ མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མྡེད་ལག་ཁྱྡེར་མ་གཏོགས་ ཉོགས་མྡེད་ལག་ཁྱྡེར་ཐོབ་ཡོད་མི་
ཚུ་གིས་ ཆ་གནས་དེ་ གཏེར་ཁ་ཡོད་རིང་ལུ་ཨིན། 

88. གྲྔོས་འཆར་བཀོད་པའི་ལས་དོན་དེ་ལས་བརྟྡེན་ཏེ་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ གཏེར་ཁ་བཏོན་ནི་གི་གྲྔོས་འཆར་ ཡངན་ དེ་དང་
འབྡེལ་བའི་ལས་དོན་ཚུ་ གནོད་པ་ཚུ་ཐད་ཀར་འབྱུང་ཡོད་པའི་མངོན་རྟགས་སྒྲུབ་པ་ཅིན་ ཡངན་ འབྱུང་སིད་པའི་གནོད་
པ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ བར་གེགས་རབ་མི་ཆོག། 

89. གལ་སིད་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ གྲྔོས་འཆར་བཀོད་པའི་ལས་དོན་ཚུ་ལས་ གནོད་པ་ཚུ་ཐད་ཀར་འབྱུང་ཡོད་པའི་མངོན་རྟགས་
སྒྲུབ་པ་ཅིན་ ཡངན་ འབྱུང་སིད་པའི་གནོད་པ་ཡོད་ན་ ལས་ཁུངས་ཀིས་ མི་ངོ་ཅིག་ གྲྔོས་འཆར་བཀོད་པའི་གཏེར་ཁའི་
ལས་དོན་ཅིག་ལུ་ ཤེས་བཞིན་དུ་བར་གེགས་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོདཔ་སྡེ་ ངེས་ལེན་འབད་དགོ།  

90. ལས་ཁུངས་ཀིས་ གཏེར་ཁ་ཐོབ་དབང་ལག་ཁྱྡེར་སྔོད་པའི་ཤུལ་ དབང་འཛིན་གིས་ གཏེར་ཁའི་གླར་སྔོད་འདི་ གཏེར་
ཁའི་ཚོད་དཔག་གི་རྔོགས་ཚད་ཚུན་ ཡངན་ མཐོ་ཤོས་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་ཚུན་ལས་ ག་ཉུང་མི་དེ་ སྔོད་དགོ། 

91. བཅའ་ཁིམས་འདིདང་འཁིལ་ཏེ་ཡོད་ན་ གཏེར་ཁ་གླར་སྔོད་བསར་གསོ་འབད་ནི་དེ་ གཏེར་ཁའི་ཚོད་དཔག་གི་རྔོགས་ཚད་
ཚུན་ ཡངན་ མཐོ་ཤོས་ལོ་ངོ་༣༠ ཚུན་ལས་ ག་ཉུང་མི་དེ་ འབད་ཆོག། ལས་ཁུངས་ཀིས་ གཏེར་ཁ་གླར་སྔོད་འདི་ཚར་
གཅིག་ལས་མངམ་སྡེ་ བསར་གསོ་འབད་ཆོག 

92. ལས་ཁུངས་ཀིས་ འྔོས་འབབ་དང་འཁིལ་ ཟུར་འབྡེལ་ས་གཏེར་གླར་སྔོད་ཚུ་གཅིག་བསྔོམ་ ཡངན་ ས་གཏེར་གླར་སྔོད་
བདག་དབང་སོ་སོ་སྡེ་ བགོ་བཤའ་རབ་ནི་གི་གནང་བ་བྱིན་དགོ། 

93. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༨༣ ཅན་མ་དང་འཁིལ་ཏེ་ཡོད་ན་ གཏེར་ཁ་ཐོབ་དབང་ལག་ཁྱྡེར་འདི་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ལུ་
སྔོ་སོར་ ཡངན་ བཙོང་ཆོག། 



༡ 

 

 

གཏརེ་ཁའ་ིའྔོས་འབབ་ཞབི་འཇུག། 
94. གླར་སྔོད་ལེན་མི་གིས་ གནད་དོན་གཞན་ཚུ་བརིས་ཏེ་ གཏེར་ཁའི་འྔོས་འབབ་ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཞུ་ཅིག་ནང་ ཚུད་དགོ་མི་

འདི་ཡང་: 
(1) གཏེར་ཁའི་འཆར་གཞི་ཅིག 
(2) མཐའ་འཁོར་དང་ མི་སྡེའི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྔོང་དང་ བཀག་ཐབས་འཆར་གཞི། 
(3) དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ཡར་འཕེལ་ཅན་གི་བསར་གསོ་འཆར་གཞི། དང་ 
(4) ཆེད་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ མཁོ་གལ་གཞན་གང་རུང་ཚུ། 

95. གླར་སྔོད་ལེན་མི་གིས་ ཆགས་གཏེར་གི་ ཁ་གསལ་ས་ཁམས་སྙན་ཞུ་བཟྔོ་ནི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་ཀི་ངོ་སྔོར་འབད་མི་ ས་
ཁམས་མཁས་མཆོག་ཅིག་ གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ། 

96. གླར་སྔོད་ལེན་མི་གིས་ གྲྔོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་པའི་གཏེར་ཁ་གི་ གཏེར་ཁའི་འྔོས་འབབ་ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཞུ་བཟྔོ་ནི་དོན་ལུ་ 
ལས་ཁུངས་ཀི་ངོ་སྔོར་འབད་མི་ གཏེར་ཁ་བཟྔོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཅིག་གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ དབང་འཛིན་ལུ་སྔོད་དགོ། 

97. གླར་སྔོད་ལེན་མི་གིས་ མཐའ་དཔྱད་ཀི་གཏེར་ཁ་མཇུག་བསྡུ་དང་ བསར་བཅོས་ཀི་འཆར་གཞི་དེ་ གནོད་པ་འབྱུང་མི་ས་
གནས་ཀི་མི་སྡེ་དང་གྲྔོས་བསྟུན་ཐོག་ལུ་བཟྔོ་སྟྡེ་ གཏེར་ཁའི་རྔོགས་ཚད་གུར་མ་ལྷྔོད་པའི་ཧྡེ་མ་ལས་ གནང་བ་གི་དོན་ལུ་ 
དབང་འཛིན་ལུ་སྔོད་དགོ། 

ཁྱད་རགི་ག་ིམི་སྟྔོབས། 
98. གཏེར་ཁ་གླར་སྔོད་ལེན་མི་གིས་ ཆེད་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལྟར་ གཏེར་ཁའི་དབྱྡེ་བ་དང་ རྒྱ་ཚད་གུར་གཞི་བཞག་སྟྡེ་ཐག་

བཅད་མི་ མཁས་རིག་ཅན་གི་མི་སྟྔོབས་ལངམ་སྡེ་བཙུག་དགོ། 
99. དབང་འཛིན་ལུ་ཡིག་ཐོག་ ངོ་སྔོད་འབད་དགོ་པའི་ གཏེར་ཁའི་འཛིན་སྔོང་པ་དེ་གིས་ གླར་སྔོད་ལེན་མི་གི་ངོ་ཚབ་སྡེ་ 

འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་: 
(1) གཏེར་ཁའི་དམ་འཛིན་དང་ ཉིན་བསྟར་གི་ལྟ་རྟྔོག་གི་ལཱ་འགན་འབག་དགོ། དང་ 
(2) གཏེར་ཁའི་ལཱ་འབད་སའི་ས་ཁོངས་དེའི་ཉེ་འདབས་ལུ་སྔོད་དགོ། 

 

ཐུག་རྡེན་སྙན་ཞུ་དང་ ཞབི་དཔྱད། 
100. གཏེར་ཁ་གླར་སྔོད་དེ་དང་ ཐད་ཀར་ ཡངན་ བརྒྱུད་དེ་འབྡེལ་བ་ཡོད་པའི་ལཱ་ལུ་བརྟྡེན་ཏེ་ ཐུག་རྡེན་བྱུང་སྟྡེ་ ཤི་རྡེན་ 

ཡངན་ གཟུགས་ཁར་རྨ་སྔོན་སྔོམ་སྡེ་འབྱུང་པའི་སབས་ གླར་སྔོད་ལེན་མི་དེ་གིས་ དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ། 



༡ 

 

101. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༠༠ ཅན་མའི་འྔོག་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ དབང་འཛིན་གིས་དེ་འཕྔོ་ལས་ དེ་དང་
བསྟུན་པའི་བྱ་ལེན་གི་དོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ། 

102. ཐུག་རྡེན་བྱུང་སའི་ས་གནས་དེ་ དེ་འཕྔོ་ལས་སྔོག་སབས་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་འཐོན་ན་
མ་གཏོགས་ ཞིབ་དཔྱད་མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་ཚོད་ མ་དཀྲྔོགས་པར་བཞག་དགོ། 

 

ཆ་མྡེད་གཏང་ན།ི 
103. ལས་ཁུངས་ཀིས་ ས་གཏེར་ཐོབ་དབང་ཚུ་ ཆ་མྡེད་བཏང་དགོཔ་ དེ་ཡང་: 

(1) གླར་སྔོད་ ཡངན་ གནང་བའི་ དུས་ཡུན་ཚང་པ་ཅིན། 
(2) ས་ཁོངས་ག་ར་ གླར་སྔོད་ལེན་མི་ ཡངན་ གནང་བ་འཆང་མི་གིས་ བརིས་སྔོད་པ་ཅིན། ཡངན་ 
(3) དབང་འཛིན་གིས་ གླར་སྔོད་ཡངན་ གནང་བ་ཆ་མྡེད་འབད་བ་ཅིན། 

104. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༠༣ ཅད་མའི་ནང་ ས་གཏེར་ཐོབ་དབང་ཚུ་ ཆ་མྡེད་འགྔོ་བའི་ཤུལ་ གཏེར་ཁ་བསར་བཅོས་
དང་ མཇུག་བསྡུ་དང་འབྡེལ་བའི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་མ་གཏོགས་ གླར་སྔོད་ལེན་མི་ ཡངན་ གནང་བ་འཆང་མི་གི་ ཐོབ་དབང་
དང་འགན་ཁག་ཚུ་ ཆ་མྡེད་འགྔོ་ཨིན། 

105. བཅའ་ཁིམས་འདི་དང་ གླར་སྔོད་གན་རྒྱ་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོད་ན་ ས་གཏེར་ཐོབ་དབང་ཚུ་ ཆ་མྡེད་གཏང་བའི་ཤུལ་ གླར་སྔོད་
ལེན་མི་གིས་:  
(1) གལ་སིད་ དབང་འཛིན་གིས་ སོ་སོར་སྡེ་མཁོ་འགལ་མཐོན་ན་མ་གཏོགས་ གཏན་འཇགས་མཇུག་བསྡུའི་ཚེས་

གྲངས་ལས་ ཟླ་ངོ་༦ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ གཏེར་ཁའི་ས་ཁོངས་ནང་ལས་ ཁྱིམ་ ཡངན་ འཕྲུལ་ཆ་ བསྒུལ་ཅན་
རྒྱུ་དངོས་གཞན་ཚུ་ ཕིར་བཏོན་འབད་དགོ། 

(2) གཏེར་ཁའི་ས་ཁོངས་ནང་བཟྔོ་སྟྡེ་ཡོད་པའི་ བསྒུལ་མྡེད་རྒྱུ་དངོས་ ཡངན་ གཞི་རྟྡེན་མཁོ་ཆས་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་ 
གཞུང་ལས་རྒུད་འཐུས་ཐོབ་དབང་མྡེད། 

(3) གླར་སྔོད་ལེན་མི་ལུ་ འཛོལ་བ་ག་ནི་ཡང་མྡེད་པར་ གཞུང་གི་སིད་བྱུས་འགྱུར་བཅོས་འབད་མི་ལུ་བརྟྡེན་ཏེ་ ཡངན་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་མཐའ་དོན་ལུ་ གླར་སྔོད་ཆ་མྡེད་གཏང་དགོཔ་འཐོན་པའི་སབས་ལུ་ གཞུང་ལས་དྲང་བདེན་ཅན་གི་
ཁྔོམ་གི་གོང་ཚད་ཐོག་ རྒུད་འཐུས་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

 

ལའེུ་༦ པ། 
གླར་སྔོད་ལནེ་མ་ིག་ིཐབོ་དབང་དང་ འགན་ཁག 



༡ 

 

གླར་སྔོད་ལནེ་མ་ིག་ིཐབོ་དབང་། 
106. བཅའ་ཁིམས་འདི་དང་ གན་རྒྱ་ལུ་གནས་ཏེ་ གཏེར་ཁ་ས་ཁོངས་འདི་ནང་ གླར་སྔོད་ལེན་མི་གིས་: 

(1) སྔོད་ཆོག་པའི་ས་གཏེར་གང་རུང་བཏོན་ནི་དང་ བཙོང་ནིའི་ རང་རང་ཐོབ་དབང་ཡོད། 
(2) གཏེར་ཁ་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ གཏེར་ཁ་དང་ འཁོར་ལམ་ མཁའ་ཐོག་གི་ཐག་ལམ་ རྒྱུན་འབྡེལ་རིམ་ལུགས་ དགོས་

མཁོ་ཅན་གི་མཐུན་རྡེན་གཞན་ཚུ་བཟྔོ་སྟྡེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ རྒྱུན་སྔོང་འཐབ་ཆོག 
(3) འབྡེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་གནང་བ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ བཟྔོ་བཅོས་ཀི་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་

གཞི་བཙུགས་འབད་ཆོག དང་ 
(4) དབང་འཛིན་ལུ་ཡིག་ཐོག་གི་ཉེན་བརྡ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ གཏེར་ཁ་དེ་ ཡངན་ དེ་གི་ཆ་ཤས་ཅིག་ལོག་སྟྡེ་རིས་སྔོད་

དགོ་མི་དེ་ཡང་ ཡིག་ཐོག་ངེས་ལེན་འབད་བཞིན་ན་ བརིས་ཆོག།  
གླར་སྔོད་ལནེ་མ་ིག་ིའགན་ཁག 
107. བཅའ་ཁིམས་འདི་དང་ གན་རྒྱ་ལུ་གནས་ཏེ་ གླར་སྔོད་ལེན་མི་གིས་ འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་: 

(1) གཏེར་ཁའི་ལཱ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དུས་ཚོད་ཀི་ནང་འཁོད་ལུ་ འགོ་བཙུགས་དགོ། 
(2) གཏེར་ཁའི་ལཱ་ཚུ་ གཏེར་ཁ་འཆར་གཞི་དང་ མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེ་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྔོང་དང་བཀག་ཐབས་འཆར་

གཞི་དེ་ལས་ གླར་སྔོད་གན་རྒྱ་དང་འཁིལ་ཏེ་ འབད་དག།ོ 
(3) ལས་ཁུངས་དང་ དབང་འཛིན་གིས་སྔོད་མི་ བརྡ་བསྐུལ་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ། 
(4) ལས་ཁུངས་གིས་ གཏེར་ཁ་ས་ཁོངས་ས་མཚམས་བཀལ་པ་ལྟར་ ས་མཚམས་ཀི་ཀཝ་ཚུ་ ལྷྔོང་སྟྡེ་རྒྱུན་སྔོང་འབད་

དགོ། 
(5) དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ གས་རས་ཚུ་ འབྡེལ་ཡོད་ཁིམས་དང་འཁིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
(6) དབང་འཛིན་གིས་ སྡེལ་འདྲྡེན་གི་གནང་བ་སྔོད་པའི་ཤུལ་ལས་ ས་གཏེར་ཚུ་སྡེལ་འདྲྡེན་འབད་དགོ། 
(7) ཆེད་དུ་བཀོད་མི་ལྟར་ གཏེར་ཁ་ལཱ་གི་ ཆ་ཤས་ཆ་མཉམ་གི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ ངེས་བདེན་ཐོག་ བཞག་དགོ། 
(8) ཆེད་དུ་བཀོད་མི་ལྟར་ གཏེར་ཁ་ལཱ་ཚུའི་ཆ་ཤས་ཆ་མཉམ་གི་ དངུལ་འབྡེལ་གི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ ངེས་བདེན་ཐོག་བཞག་

དགོ། 
(9) གླར་སྔོད་ལེན་མི་གིས་ གཏེར་ཁའི་ཐོན་སྡེད་བཀག་ནི་ ཡངན་ འཚམས་འཇོག་ དེ་ལས་ ཚད་ཕབ་འབད་ནི་གི་

བྔོ་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཟླ་ངོ་༡ གི་ཧྡེ་མ་ལས་ དབང་འཛིན་ལུ་ཡིག་ཐོག་གི་བརྡ་བསྐུལ་འབད་དགོ། 
(10) གླར་སྔོད་འདི་ རིས་སྔོད་ ཡངན་ མཚམས་འཇོག་ ཆ་མྡེད་ དུས་ཡུན་ཚང་ཡོད་རུང་ འཕྔོ་མཐུད་གནས་དགོ་

པའི་འགན་ཁག་ཚུ་ སྔོར་འཇུག་འབད་དགོ། 



༡ 

 

(11) གལ་སིད་ གླར་སྔོད་ནང་ཚུད་པའི་ས་ཁོངས་གང་རུང་ རིས་སྔོད་པའི་སབས་ རིས་སྔོད་མི་དེ་ དབང་འཛིན་གིས་ 
ངོས་ལེན་མ་འབད་ཚུན་ཚོད་ གླར་སྔོད་གན་རྒྱའི་ཆ་རྡེན་ཚུ་དང་གནས་དགོ། 

(12) གཏེར་ཁ་མཇུག་བསྡུ་དང་བསར་བཅོས་འཆར་གཞི་ལྟར་ བསར་བཅོས་འབད་དགོཔ། དང་ 
(13) གླར་སྔོད་སྔོད་པའི་ས་གཏེར་དང་རྡྔོ་མྡེན་པར་ གཞན་ས་གཏེར་དངོས་འཛིན་འབྱུང་པ་ཅིན་ དབང་འཛིན་ལུ་ཉེན་

བརྡ་འབད་དགོ། 
108. གླར་སྔོད་ལེན་མི་གིས་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཁིམས་ཚུའི་འྔོག་ ཉེན་སྲུང་གི་གནས་ཚད་ཚུ་དང་ དབང་འཛིན་གིས་ཆ་འཇོག་

འབད་བའི་ གཏེར་ཁའི་ཉེན་སྲུང་གནས་ཚད་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ། 
 

ལའེུ་༧ པ། 
དུས་ཐུང་གཏརེ་ཁ ས་ཐགོ་བསྡུ་ལནེ་ ས་གཏརེ་འཐུ་ནི་དང་ ལག་ཤསེཔ་གཏརེ་ཁ། 

ཞུ་ཡགི་དང་གནང་བ། 
109. ཆེད་དུ་བཀོད་མི་ལྟར་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ས་གཏེར་ཐོབ་དབང་ཐོ་བཀོད་ལུ་ དུས་ཐུང་གཏེར་ཁ་དང་ ཚོང་འབྡེལ་གི་ས་ཐོག་

བསྡུ་ལེན་ ས་གཏེར་འཐུ་ནི་ ཡངན་ ལག་ཤེསཔ་གཏེར་ཁའི་ ཐོབ་དབང་ལག་ཁྱྡེར་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་དགོ།  
110. ཆེད་དུ་བཀོད་མི་ལྟར་ གྲྔོང་གསེབ་ཀི་དོན་ལུ་ ཚོང་འབྡེལ་མིན་པའི་ བྱྡེམ་དང་རྡྔོ་གི་ ས་ཐོག་བསྡུ་ལེན་གི་གནང་བ་འདི་ 

དབང་འཛིན་ ཡངན་ དབང་ཚད་སྔོད་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་གིས་སྔོད་དགོ།  
111. བཅའི་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་གི་དོན་ཚན་༡༠༩ ཅན་མའི་ ས་གཏེར་ཐོབ་དབང་ཐོ་བཀོད་ཀིས་ ཞུ་ཡིག་འདི་ ཞུ་ཡིག་ལེན་མིའི་

གོང་རིམ་དང་འཁིལ་ བྱ་རིམ་འཐབ་དགོ། 
112. དུས་ཐུང་གཏེར་ཁའི་ལཱ་དང་ ལག་ཤེསཔ་གཏེར་ཁའི་ཐད་དུ་ ཐོབ་དབང་ལག་ཁྱྡེར་སྔོད་མི་འདི་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ས་

གཏེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཨིན། 
113. དུས་ཐུང་གཏེར་ཁ་ ཚོང་འབྡེལ་གི་ས་ཐོག་བསྡུ་ལེན་ ས་གཏེར་འཐུ་ནི་ ཡངན་ ལག་ཤེསཔ་གཏེར་ཁའི་ ཐོབ་དབང་ལག་

ཁྱྡེར་སྔོད་ནི་དོན་ལུ་ མི་སྡེའི་ཉོག་མྡེད་ལག་ཁྱྡེར་ལེན་མི་དགོ། 
114. དུས་ཐུང་གཏེར་ཁ་ ཡངན་ ཚོང་འབྡེལ་གི་ས་ཐོག་བསྡུ་ལེན་གི་ ཐོབ་དབང་ལག་ཁྱྡེར་སྔོད་ནི་དོན་ལུ་ འབྡེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་

ལས་ ནགས་ཚལ་དང་མཐའ་འཁོར་ཉོག་མྡེད་ལག་ཁྱྡེར་དགོ། 
115. ས་གཏེར་འཐུ་ནི་ ཡངན་ ལག་ཤེསཔ་གཏེར་ཁའི་ ཐོབ་དབང་ལག་ཁྱྡེར་སྔོད་ནི་དོན་ལུ་ འབྡེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གང་རུང་ལས་ 

ཉོག་མྡེད་ལག་ཁྱྡེར་མི་དགོ། 



༡ 

 

116. ལས་ཁུངས་ཀི་ ཐོབ་དབང་ལག་ཁྱྡེར་སྔོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟྡེ་ སིག་གཞི་ཚུ་ནང་འཁོད་པ་ལྟར་ དུས་ཐུང་གཏེར་ཁ་དང་ 
ཚོང་འབྡེལ་གི་ས་ཐོག་བསྡུ་ལེན་ ས་གཏེར་འཐུ་ནི་ ཡངན་ ལག་ཤེསཔ་གཏེར་ཁའི་དོན་ལུ་ དབང་འཛིན་གིས་ མི་ངོ་ཅིག་
ལུ་ གནང་བ་སྔོད་དགོ། 

117. ཚོང་སྒྱུར་གི་འྔོས་འབབ་སྔོམ་ཡོད་སར་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ ཚོང་འབྡེལ་གི་ས་ཐོག་བསྡུ་ལེན་ ཡངན་ ས་གཏེར་
འཐུ་ནིའི་ས་ཁོངས་དེ་ ལས་ཁུངས་ཀི་རིན་བསྡུར་འབད་ཆོག 

118. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༡༦ ཅན་མའི་འྔོག་ མི་ངོམ་གང་རུང་ལུ་ གནང་བ་སྔོད་ཡོད་མི་འདི་ གནང་མ་འཆང་མི་
གིས་ གླར་སྔོད་ ཡངན་ ཁག་འབག་ཐོག་སྔོད་མི་ཆོག 

 

ལའེུ་༨ པ། 
མཐའ་འཁརོ་དང་ མ་ིསྡེའ་ིཉནེ་ཁ་འཛནི་སྔོང་། 

མཐའ་འཁརོ་དང་ གནདོ་པ་བྱུང་མ་ི མ་ིསྡེ་ཚུའ་ིསྲུང་སྔོབ། 
119. ལས་ཁུངས་ཀིས་ ས་གཏེར་ཐོབ་དབང་ཚུ་སྔོད་པའི་སབས་ གཏེར་ཁའི་ལཱ་ལས་བརྟྡེན་པའི་ མཐའ་འཁོར་གི་འབག་ཚད་

དང་ མི་སྡེའི་ཉེན་ཁ་ལུ་བརི་འཇོག་འབད་དགོ། 
120. གླར་སྔོད་སྔོད་ནི་དང་ གཏེར་ཁའི་ལཱ་ དེ་ལས་ དུས་ཐུང་གཏེར་ཁ་དང་ ཚོང་འབྡེལ་གི་ས་ཐོག་བསྡུ་ལེན་གི་གནང་བའི་དོན་

ལུ་  ཆ་གནས་ཅན་གི་མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མྡེད་ལག་ཁྱྡེར་འདི་ སྔོན་མཁོ་ཅིག་ཨིན། 
121. གཏེར་ཁ་ཐོབ་དབང་ལག་ཁྱྡེར་འཆང་མི་གིས་ གཏེར་ཁ་གླར་སྔོད་ཀི་དོན་ལུ་ ཉེན་ཁ་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ མཐའ་འཁོར་དང་

མི་སྡེའི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྔོང་དང་ བཀག་ཐབས་ཀི་འཆར་གཞི་ཅིག་ འབྡེལ་ཡོད་ཁིམས་ཚུ་དང་འཁིལ་ བཟྔོ་དགོ། 
122. ས་འྔོག་གཏེར་ཁ་ ཡངན་ མཐའ་འཁོར་དང་མི་སྡེ་ལུ་ཉེན་འཚུབས་ཅན་གི་ གཏེར་ཁ་ལཱའི་ གླར་སྔོད་ལེན་མི་གིས་ གླྔོ་

འབུར་གི་འཆར་གཞི་དང་ ཉེན་འཚུབས་གདོང་ལེན་གྲ་སིག་འཆར་གཞི་བཟྔོ་སྟྡེ་ དབང་འཛིན་ལུ་གནང་བ་གི་དོན་ལུ་སྔོད་
དགོ། 

123. གཏེར་ཁའི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་གིས་ གྲྔོས་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ གཏེར་ཁའི་ཉེས་འདབས་ལུ་སྔོད་མི་ མི་སྡེ་དང་མཉམ་ 
མི་མང་གྲྔོས་བསྟུན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ས་ཆ་གླར་སྔོད་ལག་ཁྱྡེར་ལེན་དགོ།  

124. གླར་སྔོད་ལེན་མི་གིས གཏེར་ཁའི་ལཱ་ཚུ་འབད་མི་ལས་བརྟྡེན་ཏེ་ ཧྡེ་མ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཀི་མཐུན་རྡེན་ཚུ་ལུ་ གནོད་སྔོན་
རྡེ་བྱུང་པ་ཅིན་ བཅོ་ཁ་རབ་དགོ། 



༡ 

 

གཏརེ་ཁ་བསར་བཅོས་མ་དངུལ་དང་ བསར་བཅོས། 
125. དབང་འཛིན་གིས་ གླར་སྔོད་ལེན་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབྡེལ་གཙུག་སྡེ་དང་མཉམ་ གསོག་འཇོག་རིས་དེབ་ཐོག་ 

གཏེར་ཁ་བསར་བཅོས་མ་དངུལ་ རྒྱུན་སྔོང་དང་ འཛིན་སྔོང་འཐབ་དགོ། རིས་ཁ་འདི་ བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་
དང་ དངུལ་ལས་ཀི་འགོ་འཛིན་ དེ་ལས་ དབང་འཛིན་གི་མཐའ་འཁོར་ལས་ཚན་གི་འགོ་འཛིན་གིས་ མཉམ་འབྡེལ་མིང་
རྟགས་ཐོག་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

126. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༢༥ ཅན་མ་འྔོག་གི་ གཏེར་ཁ་བསར་བཅོས་མ་དངུལ་གི་ རང་སོའི་གཞི་བཙུགས་མ་
དངུལ་དེ་ དེའི་གཏེར་ཁ་འཇུག་བསྡུ་དང་ བསར་བཅོས་འཆར་གཞི་དང་འཁིལ་ རང་སོའི་གཏེར་ཁ་ལཱ་འཇུག་བསྡུ་བའི་
ཤུལ་ལས་ བསར་བཅོས་ཀི་དོན་ལུ་ སྔོད་དགོ། 

127. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༢༥ ཅན་མ་འྔོག་གི་ གསོག་འཇོག་རི་དེབ་ལས་ཐོབ་མི་ དངུལ་སྡེད་དེ་ གཞན་བསར་
བཅོས་དང་ ཤིང་གསོ་སྔོང་ སྔོ་ཤིང་ལོག་བཙུག་ནི་ དེ་ལས་ མཐའ་འཁོར་འཛིན་སྔོང་གི་ལཱ་ཚུའི་ མ་དངུལ་སྡེ་ སྔོད་
དགོ། 

128. གླར་སྔོད་ལེན་མི་གིས་ གལ་སིད་ གཏེར་ཁ་ས་ཁོངས་དེ་ ཡོངས་རྔོགས་བསར་བཅོས་ཀི་དོན་ལུ་ འྔོས་འབབ་མྡེད་པ་ཅིན་ 
འབྡེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གྲྔོས་བསྟུན་འབད་དེ་ ས་ཁོངས་གཞན་ཚུ་ནང་ རྒུད་འཐུས་ཅན་གི་ བསར་བཅོས་འབད་དགོ། 

129. གླར་སྔོད་ལེན་མི་གིས་ ཡར་འཕེལ་ཅན་གི་གཏེར་ཁ་བསར་བཅོས་འབད་དགོཔ་དང་ བསར་བཅོས་ཀི་ལཱ་གི་རིན་གོང་དང་
མཉམ་པའི་དངུལ་བསྔོམས་དེ་ ཤུལ་མའི་ལོ་ངོ་ཚུ་ནང་ལུ་  གཏེར་ཁ་བསར་བཅོས་མ་དངུལ་སྡེ་ བདེ་ཐབས་སིག་དགོ། 

130. དབང་འཛིན་གིས་ གཏེར་ཁ་དེའི་ གཏེར་ཁ་བསར་བཅོས་མ་དངུལ་གི་ གཞི་བཙུགས་མ་དངུལ་དེ་ གླར་སྔོད་ལེན་མི་ལུ་ 
གཏེར་ཁ་འཇུག་བསྡུ་བསར་བཅོས་ ཡངན་ རྒུད་འཐུས་ཅན་གི་བསར་བཅོས་མ་དངུལ་སྡེ་སྔོད་དགོཔ་དང་  མ་དངུལ་
དེའི་བཀོལ་སྔོད་དེ་ཡང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་ ངེས་བརྟན་བཟྔོ་དགོ། 

131. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༢༦ ཡངན་ ༡༢༨ ཅན་མ་འྔོག་གི་ བསར་བཅོས་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་བའི་ཤུལ་ གཏེར་
ཁ་བསར་བཅོས་གཞི་བཙུགས་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་གང་རུང་ གླར་སྔོད་ལེན་མི་ལུ་ལོག་སྔོད་དགོ།  

132. གལ་སིད་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༢༦ ཡངན་ ༡༢༨ ཅན་མ་འྔོག་གི་ བསར་བཅོས་དེ་ གཏེར་ཁ་འཇུག་བསྡུ་
དང་ བསར་བཅོས་འཆར་གཞི་དང་མཉམ་མ་འཁིལ་བ་ཅིན་ དབང་འཛིན་གིས་ གཏེར་ཁ་བསར་བཅོས་མ་དངུལ་གི་ གཞི་
བཙུགས་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟྡེ་ ས་གཏེར་གི་བསར་བཅོས་ལྷན་ཐབས་འབད་དགོ། 

133. བཅའ་ཁིམས་འདི་གི་དོན་ཚན་༡༢༦ དང་ ༡༢༨ ཅན་མ་ལུ་མ་ལྟྔོས་པར་ གནས་ཡུན་ཅིག་ལས་ལྷག་སྟྡེ་ རིན་བསྡུར་
འབད་ཡོད་པའི་གཏེར་ཁ་ཚུ་གི་ གཏེར་ཁ་མཇུག་བསྡུའི་བསར་བཅོས་འདི་ ས་གཏེར་གི་འཐོན་ཁུངས་རྔོགས་བའི་ཤུལ་དང་ 



༡ 

 

གཏེར་ཁའི་ལཱ་བཀོ་བཞག་པའི་སབས་ དབང་འཛིན་གིས་འབད་དགོ། གཏེར་ཁ་འདི་ཚུ་ལས་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ 
གཏེར་ཁ་བསར་བཅོས་མ་དངུལ་དེ་ ལོག་སྟྡེ་སྔོད་མི་ཆོག 

134. བཀོད་ཚོགས་ཀིས་ བསར་བཅོས་ཀི་ལཱ་འདི་ ངོས་ལེན་འབད་བའི་ཤུལ་ གཏེར་ཁ་དེ་ དབང་འཛིན་གིས་ སྔོ་བསམ་དགོ། 
 

ལའེུ་༩ པ། 
ས་གཏརེ་ཀི་དངུལ་ལས་བདག་སྔོང་། 

ས་གཏརེ་ཀི་དངུལ་ལས་ཐབས་ལམ། 
135. གཞུང་ལུ་ ས་གཏེར་ལས་བརྟྡེན་པའི་ འྔོང་འབབ་ཀི་ཁྱད་ཕན་འྔོས་ལྡན་སྡེ་ གཞུང་ཁལ་ཐོག་ བགོ་བཤའ་ཐོབ་ནི་དོན་ལུ་ 

ལྷན་ཁག་གིས་ ཡར་འཕེལ་ཅན་གི་དངུལ་ལས་ཀི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ ས་གཏེར་གི་དངུལ་ལས་བདག་སྔོང་ བཟྔོ་ནི་དང་ 
གྲྔོས་འཆར་བཀོད་ཆོག། 

གཞུང་ཁལ། 
136. གླར་སྔོད་ལེན་མི་ ཡངན་ གནང་བ་འཆང་མི་གིས་ ཁིམས་ནང་ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ཚད་གཞི་ཐོག་ ས་གཏེར་བཏོན་ཡོད་མི་ 

ཡངན་ འཐུ་ཡོད་མི་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་ལུ་གཞུང་ཁལ་སྔོད་དགོ། 
གླ་རྔན། 
137. གླར་སྔོད་ལེན་མི་ ཡངན་ གནང་བ་འཆང་མི་གིས་ ཁིམས་ནང་ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ཚད་གཞི་ཐོག་ དབང་འཛིན་ལུ་ གླ་

རྔན་སྔོད་དགོ། 
གླར་སྔོད་ལནེ་མ་ིག་ིསྔོད་གླ། 
138. གླར་སྔོད་ལེན་མི་གིས་ སའི་བཅའ་ཁིམས་དང་འཁིལ་ རྒྱལ་ཁམས་ཀི་བདག་དབང་ནང་ཡོད་མི་ས་ཆ་ནང་ གཏེར་ཁ་གླར་

སྔོད་འབད་མི་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་ལུ་སྔོད་གླ་ སྔོད་དགོ། 
ལྷན་ཁག་གིས་འཐུས་དང་ གླ་ཡནོ་གཞན། 
139. ལག་ཁྱྡེར་འཆང་མི་ཅིག་གིས་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ཚད་གཞི་ལྟར་ ཡར་འཕེལ་ཅན་གི་ བརྟག་ཞིབ་ ཡངན་ འཚོལ་ཞིབ་ 

དེ་ལས་ ཕར་གང་གི་ཆོག་ཐམ་འཐུས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་བཞནི་དུ་ སྔོད་དགོ། 
140. མི་ངོ་གིས་ ལས་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟྡེ་:  

(1) བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༧༩ ཡངན་ ༡༡༧ ཅན་མའི་འྔོག་ གཏེར་ཁ་དང་ས་གཏེར་རིན་བསྡུར་འབད་ཡོད་
མི་ རིན་བསྡུར་ཆོག་ཐམ་གི་འཐུས་སྔོད་དགོ། ཡངན་ 



༡ 

 

(2)  ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ཚད་གཞི་ལྟར་ ཞུ་ཡིག་དང་ གླར་སྔོད་བསར་གསོ་  སྔོ་སོར་ ཡངན་ གཞན་ཞབས་ཏོག་
གང་རུང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འཐུས་ཚུ་སྔོད་དགོ། 

གཞུང་གི་ཁལ་འབབ་གཞན། 
141. གླར་སྔོད་ལེན་མི་ ཡངན་ གནང་བ་འཆང་མི་གིས་ འབྡེལ་ཡོད་ཁིམས་ཀི་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ཚད་གཞི་དང་འཁིལ་ཏེ་ 

ཁལ་ཚུ་དང་ གཞུང་གི་ཁལ་འབབ་གཞན་ཚུ་སྔོད་དགོ། 
 

ལའེུ་༡༠ པ། 
མི་སྡེ་གྲལ་གཏགོས་དང་ གངོ་འཕལེ། 

མི་སྡེ་གྲལ་གཏགོས། 
142. གླར་སྔོད་ལེན་མི་གིས་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སབས་དང་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུའི་མཁོ་སྒྲུབ་ཀི་དོན་ལུ་ འྔོས་འབབ་ཅན་གི་

གནོད་སྔོན་བྱུང་མིའི་ མི་སྡེ་ལུ་ གཙོ་རིམ་བྱིན་དགོ། 
143. གནོད་སྔོན་བྱུང་མིའི་མི་སྡེ་ལུ་ གཏེར་ཁ་ཚོང་སྡེའི་ནང་ མ་རའི་བགོ་བཤའ་འཆང་ཉོ་ནི་གི་ གཙོ་རིམ་བྱིན་དགོ། 
 

མི་སྡེ་དཔལ་འབྱྔོར་གི་ཁ་ེཕན་བགོ་བཀྲམ། 
144. ཆེད་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་ གནོད་སྔོན་འབྱུང་ཡོད་མིའི་མི་སྡེ་ལུ་ ཁེ་ཕན་བགོ་བཀྲམ་གི་ཐོག་ལས་ རྒུད་འཐུས་སྔོད་དགོ། 
145. མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྔོད་ཆོགཔ་ འདི་ཡང་:  

(1) གླར་སྔོད་ལེན་མི་གིས་ བཟྔོ་མི་མི་སྡེའི་གཞི་རྟྡེན་མཁོ་ཆས་དང་། 
(2) གསོ་བའི་མཐུན་རྡེན་དང་ འཁོར་ལམ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྡེལ་ལ་སོགས་པའི་ གཞི་རྟྡེན་མཁོ་ཆས་གཞན། 

146. དབང་འཛིན་གིས་ གླར་སྔོད་སྔོད་མི་གཏེར་ཁའི་དོན་ལུ་ མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་བགོ་བཀྲམ་གི་ལས་འཆར་ཚུ་ ཆེད་དུ་བཀོད་
དེ་ མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་གན་རྒྱ་བཟྔོ་དགོ། 

147. དབང་འཛིན་གིས་ མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་གན་རྒྱའི་འྔོག་གི་ལས་དོན་ཚུ་ ཟད་སོང་གཏང་ཐབས་ལུ་ མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་
ཅིག་ གླར་སྔོད་ལེན་མི་གིས་ དངུལ་བཙུག་འབད་ནི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབྡེལ་གཙུག་སྡེ་གང་རུང་ཅིག་ནང་ གསོག་འཇོག་
རིས་དེབ་བཟྔོ་སྟྡེ་ འཛིན་སྔོང་འབད་དགོ། 

 

ལའེུ་༡༡ པ། 



༡ 

 

འགན་འཁུར་ ཉནེ་སྔོབ་དང་ གསང་བའ་ིབརྡ་དནོ། 
འགན་འཁུར། 
148. ལས་ཁུངས་ ཡངན་ དབང་འཛིན་གི་འགོ་དཔོན་ཅིག་གི་ ཁོ་ཡངན་མྔོ་རའི་ཉེ་ཚན་ཚུ་འབྡེལ་གཏོགས་ཡོད་ས་ ཡངན་ ཁོ་

ལུ་ཁེ་ཕན་ལྟག་སྔོད་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ནང་ ལཱ་འགན་ལེན་མི་ཆོག 
149. ལས་ཁུངས་ ཡངན་ དབང་འཛིན་གིས་ དབང་ཆ་སྔོད་ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁིམས་འདི་དང་ འདིའི་

བཅའ་ཡིག་དང་ སིག་གཞི་ཚུ་དང་འཁིལ་ཏེ་ རང་སོའི་ས་ཁོངས་ནང་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ། 
150. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༤༩ ཅན་མ་འྔོག་གི་ དབང་ཆ་ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན་ཅིག་གིས་ ས་གནས་ཀི་འགན་འཁུར་

འཆང་བའི་སབས་ གཞུང་འབྡེལ་གི་ངོ་རྟགས་ལག་ཁྱྡེར་བཏོན་ཏེ་ ཁོ་རའི་ངོ་རྟགས་གསལ་སྟྔོན་འབད་དགོ། 
ཉེན་སྔོབ། 
151. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་ལུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྔོ་ལས་ ཁིམས་མཐུན་གི་འགན་འཁུར་འཆང་བའི་སབས་ལུ་འབད་

མི་ བྱ་སྔོད་ ཡངན་ རྒྱབ་སྐྱུར་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་ ཁིམས་ཀི་འདུན་སར་ ཉེས་བཤེར་བཙུག་ནི་ ཡངན་ བཀལ་མ་ཆོག་
མི་དེ་ཡང་ གཤམ་གསལ་ཚུ་ལུ་: 
(1) ལས་ཁུངས་ ཡངན་ དབང་འཛིན། 
(2) ལས་ཁུངས་ ཡངན་ དབང་འཛིན་གི་འགོ་དཔོན། ཡངན་ 
(3) ཚོགས་ཆུང་ ཡངན་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག 

152. ངན་ལྷད་ ཡངན་ ཁིམས་འགལ་གི་དམིགས་གཏད་གང་རུང་ཐོག་ལས་ ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་འབད་བའི་བྱ་སྔོད་ ཡངན་ 
སྣང་མྡེད་དེ་ བཅའ་ཁིམས་འདི་གི་ དོན་ཚན་༡༥༡ ཅན་མ་འྔོག་ལུ་མི་ཚུད། 

གསང་བའ་ིབརྡ་དནོ་ བརྡ་དནོ་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་མ།ི 
153. བཅའ་ཁིམས་འདི་གི་འྔོག་ལུ་ གནོད་འགེལ་འཐབ་པ་ ཡངན་ གནོད་འགེལ་ཀི་དོགས་པ་ཡོད་པའི་ གསང་བའི་བརྡ་དོན་

དེ་ ལས་ཁུངས་ ཡངན་ དབང་འཛིན་གི་ཐོབ་པ་ཅིན་ བརྡ་དོན་འདི་དང་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་ ཡངན་ སྙན་ཞུ་
བསལ་མི་གི་ངོ་རྟགས་དེ་ ཁིམས་འདུན་བཀའ་རྒྱ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ མི་ངོ་གང་རུང་ལུ་ ཕིར་བཏོད་འབད་མི་ཆོག 

 

ལའེུ་༡༢ པ། 
བཙན་འཚལོ་དང་ བཙན་ལནེ་ ཕརི་འདནོ། 

བཙན་འཚལོ། 
154. དབང་ཆ་སྔོད་ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན་གི་ དབང་ཆ་ཡོད་མི་འདི་: 



༡ 

 

(1) ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ས་ཁོངས་ཚུ་དང་ མི་དམང་གི་འཁོར་ལམ་ སྡེལ་འདྲྡེན་མཐུན་རྡེན་གི་དབྱྡེ་བ་ཆ་མཉམ་ཚུ་
ནང་ ས་གཏེར་འགྲུལ་སྔོད་གི་ བཙན་འཚོལ་དང་དམ་འཛིན་འབད་ན།ི ཡངན་ 

(2) གལ་སིད་ འགྲུལ་སྔོད་དེ་ ས་གཏརེ་དང་ས་གཏེར་གི་ཐོན་སྡེད་ཚུ་ དབང་ཆ་མྡེད་པ་སྡེལ་འདྲྡེན་ འབད་ནི་དོན་ལུ་ 
གྲལ་གཏོགས་འབད་བའི་དོགས་པ་ ཡངན་ སྔོད་པ་ཅིན་ འགྲུལ་སྔོད་དེ་བཀག་ཆ་འབད་དེ་ ས་གཏེར་དང་ ས་
གཏེར་གི་ཐོན་སྡེད་ ཡངན་ ཡིག་ཆས་གང་རུང་ཚུ་ བཙན་འཚོལ་འབད་ནི།  

བཙན་ལནེ་དང་ སྡེལ་འདྲྡེན། 
155. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༧༦(༡) ཅན་མའི་འྔོག་ ས་གཏེར་ འཕྲུལ་ཆས་ ཡངན་ འགྲུལ་སྔོད་གང་རུང་གི་ བཙན་

ལེན་དེ་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་སིག་བཀོད་ཐོག་ བཙན་ལེན་ཉེན་བརྡ་སྔོད་དེ་ འབད་དགོ། 
156. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༧༦(༡) ཅན་མའི་འྔོག་ བཙན་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ ས་གཏེར་ འཕྲུལ་ཆས་ ཡངན་ 

འགྲུལ་སྔོད་ཚུ་ སྡེལ་འདྲྡེན་དང་ ལག་ལེན་དང་འབྡེལ་བའི་འགྲྔོ་སོང་གང་རུང་ཚུ་ གནོད་འགེལ་པ་གིས་ སྔོད་དགོ། 
157. དབང་འཛིན་ལུ་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༧༦(༡) ཅན་མའི་འྔོག་ བཙན་ལེན་གི་དུས་ལུ་ འགྲུལ་སྔོད་ལུ་ འབྱུང་

བའི་གནོད་རྡེན་གང་རུང་གི་ འཁི་བ་མི་ཕོག 
ཕརི་འདནོ། 
158. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༧༦(༡) ཅན་མའི་འྔོག་ལུ་ བཙན་ལེན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ས་གཏེར་འདི དབང་འཛིན་

གིས་ མི་དམང་རིན་བསྡུར་ཐོག་ ཕིར་འདོན་འབད་ཆོག་ ཡངན་ ཆེད་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་ སྔོད་དགོ། 
159. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༧༦(༡) ཅན་མའི་འྔོག་གི་ བཙན་ལནེ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ འཕྲུལ་ཆས་ ཡངན་ འགྲུལ་

སྔོད་དེ་ ཉེས་བྱ་སྔོད་པའི་ཤུལ་དང་ ཉེས་ཆད་ཚུ་བསྟར་སྔོད་འབད་བའི་ཤུལ་ ཇོ་བདག་ལུ་ བརིས་སྔོད་འབད་དགོ། 
160. གལ་སིད་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༧༦(༡) ཅན་མའི་འྔོག་གི་ ཉེས་ཆད་ལས་བརྟྡེན་པའི་ མཐོ་གཏུགས་གང་རུང་

ཡོད་པ་ཅིན་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་གི་ བདག་སྔོང་མཐོ་གཏུགས་བྱ་བའི་གནད་སྔོད་ཚུ་ རྔོགས་པའི་ཤུལ་ལས་ བཅའ་
ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༥༨ ཅན་མའི་འྔོག་གི་ བཙན་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ ས་གཏེར་ཕིར་འདོན་འགོ་བཙུགས་དགོ།  

 

ལའེུ་༡༣ པ། 
མཐ་ོགཏུགས་དང་ རྔོད་ཉགོས་འདུམ་འགྲགིས། 

རྔོད་ཉགོས་འདུམ་འགྲགིས་ཚགོས་ཆུང་དང་ མཐ་ོགཏུགས་ཚགོས་ཆུང་ གཏརེ་ཁའ་ིམཐོ་གཏུགས་ཚགོས་ཆུང་། 
161. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་ལེན་ནི་དང་ རྔོད་ཉོགས་ཚུ་སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ གོང་འྔོག་སྡེ་ ཚོགས་ཆུང་དབྱྡེ་

རིམ་༣ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གཤམ་གསལ་ལྟར་: 



༡ 

 

(1) རྔོད་ཉོགས་འདུམ་འགྲིགས་ཚགོས་ཆུང་ཅིག་ རང་སོའི་ལུང་ཕྔོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ ལུང་ཕྔོགས་འགོ་འདྲྡེན་པ་
གིས་འགོ་ཁིད་འབད་དེ་ འཐུས་མི་༥ ཚུདཔ་སྡེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ། 

(2) མཐོ་གཏུགས་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ དབང་འཛིན་ནང་ བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གིས་འགོ་ཁིད་འབད་དེ་  
འཐུས་མི་༥ ཚུདཔ་སྡེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ། 

(3) གཏེར་ཁ་མཐོ་གཏུགས་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ ལྷན་ཁག་ནང་ དྲུང་ཆེན་གི་འགོ་ཁིད་འབད་དེ་ འབྡེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་
ལས་ འཐུས་མི་༥ ཚུདཔ་སྡེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ། 

162. གལ་སིད་ མཐོ་གཏུགས་དེ་ འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་གྲྔོས་ཐག་ལས་བརྟྡེན་ཨིན་པ་ཅིན་ གོ་ཡངན་མྔོ་
དེ་ ཚོགས་ཆུང་ནང་ གྲྔོས་གཞི་གྲྔོས་བསྡུར་འབད་བའི་སབས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆོག 

 

མཐ་ོགཏུགས་ཐབོ་དབང་། 
163. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་ མཐོ་གཏུགས་ཀི་བྱ་བའི་གནོད་སྔོད་ལྟར་ མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ ལས་ཁུངས་ ཡངན་ དབང་འཛིན་གི་

གྲྔོས་ཆོད་ཀི་འགལ་ཟླ་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་འབད་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 
 

མཐ་ོགཏུགས་ཀི་བྱ་བའ་ིགནད་སྔོད། 
164. བརྟག་ཞིབ་དང་ འཚོལ་ཞིབ་ཀི་ཆོག་ཐམ་དང་ ས་གཏེར་ཐོབ་དབང་ཚུ་དང་འབྡེལ་བའི་མཐོ་གཏུགས་དེ་ གཏེར་ཁ་མཐོ་

གཏུགས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ འབད་དགོ། 
165. ལུང་ཕྔོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ གླར་སྔོད་དང་ གནང་བའི་ལག་ལེན་དང་འབྡེལ་བའི་ གྲྔོས་ཆོད་ལས་བརྟྡེན་པའི་ མཐོ་གཏུགས་

དེ་ དང་པ་རང་ རྔོད་ཉོགས་འདུམ་འགྲིག་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ གྲྔོས་ཆོད་བཏོན་པའི་ ཉིན་གྲངས་༣༠ གི་ནང་འཁོད་བཙུགས་
དགོ། 

166. རྔོད་ཉོགས་འདུམ་འགྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ གྲྔོས་ཆོད་ཀི་འགལ་ཟླ་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་དེ་ མཐོ་གཏུགས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ གྲྔོས་
ཆོད་བཏོན་པའི་ ལས་བྱྡེད་ཀི་ཉིན་གྲངས་༡༠ གི་ནང་འཁོད་བཙུགས་དགོ། 

167. མཐོ་གཏུགས་ཚོགས་ཆུང་ ཡངན་ དབང་འཛིན་ག་ི གྲྔོས་ཆོད་ཀི་འགལ་ཟླ་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་དེ་ གཏེར་ཁ་མཐོ་གཏུགས་
ཚོགས་ཆུང་ལུ་ གྲྔོས་ཆོད་བཏོན་པའི་ ལས་བྱྡེད་ཀི་ཉིན་གྲངས་༡༠ གི་ནང་འཁོད་བཙུགས་དགོ། 

168. རྔོད་ཉོགས་འདུམ་འགྲིགས་ཚོགས་ཆུང་དང་ མཐོ་གཏུགས་ཚོགས་ཆུང་ དེ་ལས་ གཏེར་ཁ་མཐོ་གཏུགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ 
གྲྔོས་ཆོད་དེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཟྔོ་དགོ། 

169. རྔོད་ཉོགས་འདུམ་འགྲིགས་ཚོགས་ཆུང་དང མཐོ་གཏུགས་ཚོགས་ཆུང་ དེ་ལས་ གཏེར་ཁ་མཐོ་གཏུགས་ཚོགས་ཆུང་གི་
གྲྔོས་ཆོད་འདི་ མཐོ་གཏུགས་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཉིན་གྲངས་༦༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཡིག་ཐོག་བཏོན་དགོ། 



༡ 

 

 

ཁིམས་འདུན་ཚུ་ལུ་མཐ་ོགཏུགས། 
170. གལ་སིད་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ས་གཏེར་མཐོ་གཏུགས་ཚགོས་ཆུང་གི་གྲྔོས་ཆོད་ལུ་ ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ འབྡེལ་ཡོད་ས་

ཁོན་དབང་ཁྱབ་ཡོད་པའི་ ཁིམས་འདུན་ལུ་མཐོ་གཏུགས་འབད་ཆོག 
171. བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༦༣ ཅན་མ་དང་ བཅའ་ཁིམས་འདི་མཐོ་གཏུགས་བྱ་རིམ་ལུ་མ་ལྟྔོས་པར་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ 

ཐད་ཀར་ ཁིམས་ཀི་འདུན་ས་ལུ་ རྔོད་བཤེར་འབད་ཆོག 
ཚགོས་གྲངས། 
172. བཅའ་ཁིམ་འདིའི་དོན་ཚན་༡༦༡ ཅན་མའི་འྔོག་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ ཚོགས་ཆུང་ག་རང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ ཚོགས་

ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་གྲངས་འདི་ འཐུས་མི་༣ ལས་མ་ཉུངམ་སྡེ་དགོ། 
ཉེས་བྱ་དང་ཉསེ་ཆད་ཚུ་ཡངས་ཆག་བཏང་ནའི་ིདབང་ཚད། 
173. རྔོད་ཉོགས་འདུམ་འགྲིགས་ཚོགས་ཆུང་དང མཐོ་གཏུགས་ཚོགས་ཆུང་ དེ་ལས་ གཏེར་ཁ་མཐོ་གཏུགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ 

མི་ངོ་ཅིག་ལུ་བཀོལ་ཡོད་མི་ ཉེས་བྱ་དང་ཉེས་ཆད་གང་རུང་དེ་ ཆ་མཉམ་ ཡངན་ ཆ་ཤས་ཅིག་ རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་གནད་
དོན་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡངས་ཆ་གཏང་ཆོག།  

174. གལ་སིད་ མཐོ་གཏུགས་པ་གིས་ ཆེ་མཐོའི་མཐོ་གཏུགས་འདུས་ཚོགས་ ཡངན་ ཁིམས་ཀི་འདུན་ས་ཅིག་ལུ་ གནད་དོན་
ཅིག་གི་བདེན་བཤེར་ འཕྔོ་རྒྱུན་མཐུད་པ་ཅིན་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༧༣ ཅན་མ་འྔོག་ ཡངས་ཆག་བཏང་ཡོད་
པའི་ ཉེས་བྱ་ཚུ་དང་ཉེས་ཆད་དེ་ ནུས་མྡེད་ཨིན། 

 

ལའེུ་༡༤ པ། 
གནདོ་འགལེ་དང་ཉསེ་ཆད། 

གཏརེ་ཁའ་ིགནདོ་འགལེ་ཆ་ེབ། 
175. མི་ངོ་ཅིག་གིས་ གཏེར་ཁའི་གནོད་འགེལ་ཆེ་བ་ཅིག་ འཐབ་མི་གྲངས་སུ་བརིས་དགོཔ་དེ་ གལ་སིད་ མི་ངོ་དེ་གིས: 

(1) བཅའ་ཁིམས་འདི་དང་འཁིལ་ཏེ་ ས་གོང་གི་གནང་བ་མྡེད་པར་ གཏེར་ཁའི་ལས་དོན་ཚུ་འབད་བ་ཅིན། 
(2) གཏེར་ཁའི་ལས་དོན་ཚུ་ བཅད་མཚམས་ས་ཁོངས་ཀི་ཕི་ཁར་ འབད་བ་ཅིན། 
(3) བཅའ་ཁིམས་འདི་དང་འཁིལ་ཏེ་ ས་གོང་གི་གནང་མ་མྡེད་པར་ ས་གཏེར་འཐུ་ནི་དང་ ཚོང་འབྡེལ་གི་ས་ཐོག་བསྡུ་

ལེན་འབད་བ་ཅིན། 



༡ 

 

(4) བཅའ་ཁིམས་འདི་དང་འཁིལ་ཏེ་ ས་གོང་གི་གནང་མ་མྡེད་པར་ ས་གཏེར་བརྟག་ཞིབ་ ཡངན་ ་འཚལ་ཞིབ་འབད་
བ་ཅིན། 

(5) ས་གཏེར་བཙོང་ཡོད་མི་ཚུའི་གནས་གོང་ ཡངན་ གྲངས་ཚད་ཚུ་ འཛིན་ཤོག་ནང་མར་ཕབ་འབད་བ་ཅིན། 
(6) དབང་འཛིན་མྡེད་པའི་ ས་གཏེར་བཏོན་ས་ལས་ ས་གཏེར་གང་རུང་ཉོ་སྒྲུབ་ ཡངན་ འབྡེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་མྡེད་

པར་ ས་གཏེར་ཚུ་སྡེལ་འདྲྡེན་འབད་བ་ཅིན། 
(7) གས་རས་ཚུ་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཁིམས་དང་འཁིལ་ཏེ་ འཆང་སྔོད་དང་ མཛོད་གསོག་མ་འབད་བ་ཅིན། 
(8) གཏེར་ཁ་ ཡངན་ གཏེར་ཁ་གླར་སྔོད་ཀི་ས་ཁོངས་ཆ་ཤས་གང་རུང་ མི་ངོ་ཅིག་ ཡངན་ མི་སྡེའི་འཕྔོད་བསྟྡེན་དང་ 

ཉེན་སྲུང་ལུ་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་སིདཔ་སྡེ་བཀོ་བཞག་པ་ཅིན། 
(9) གནང་བ་མྡེད་པར་ གཏེར་ཁའི་ས་མཚམས་ཀི་ཀཝ་གང་རུང་ཚུ་ འགྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ ཡངན་ བཏོན་གཏང་པ་

ཅིན། 
(10) གཏེར་ཁ་མཇུག་བསྡུ་དང་ བསར་བཅོས་འཆར་གཞི་མ་སྔོད་པ་ ཡངན་ གཏེར་ཁའི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལས་ 

བསར་བཅོས་མ་འབད་བ་ཅིན། ཡངན་ 
(11) གཏེར་ཁ་གླར་སྔོད་ ཡངན་ དུས་ཐུང་གཏེར་ཁ་ ཚོང་འབྡེལ་གི་ས་ཐོག་བསྡུ་ལེན་ ས་གཏེར་འཐུ་ནི་ ཡངན་ ལག་

ཤེསཔ་གཏེར་ཁའི་གནང་བ་དེ་ གླར་སྔོད་འབད་བ་ཅིན།  
 

གཏརེ་ཁའ་ིགནདོ་འགལེ་ཆ་ེབའ་ིཉེས་ཆད། 
176. གལ་སིད་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ གཏེར་ཁའི་གནོད་འགེལ་ཆེ་བ་ཅིག་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན: 

(1) ༡༧༥(༡) ༡༧༥(༢) ༡༧༥(༣) ཡངན་ ༡༧༥(༦) ཅན་མའི་འྔོག་འཐབ་པ་ཅིན་ མི་ངོམ་འདི་ལུ་ ས་གཏེར་
ཀི་གནས་གོང་ ལོག་ལྟབ་དང་འདྲ་མཉམ་གི་ ཉེས་བྱ་མཉམ་དུ་ ས་གཏེར་དང་ གཏེར་ཁའི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ སྔོད་མ་ི
འཕྲུལ་ཆས་དང་ འགྲུལ་སྔོད་ཚུ་ བཙན་ལེན་འབད་དགོ། 

(2) ༡༧༥(༤) ཅན་མའི་འྔོག་འཐབ་པ་ཅིན་ མི་ངོམ་འདི་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ལས་མི་གླ་ཆ་ ཉིན་གྲངས་༤༠ དང་འདྲ་
མཉམ་གི་ཉེས་བྱ་འཁི་དགོ། 

(3) ༡༧༥(༥) ཅན་མའི་འྔོག་འཐབ་པ་ཅིན་  མི་ངོམ་འདི་ལུ་ ས་གཏེར་བཙོང་ཡོད་མིའི་གནས་གོང་གི་ རྒྱ་ཆ་༥༠ 
དང་འདྲ་མཉམ་གི་ ཉེས་བྱ་གི་ཐོག་ཁར་ ཆད་ལུས་ཀི་ཁལ་ཚུ་བཀལ་དགོ། 

(4) ༡༧༥(༧) ཅན་མའི་འྔོག་ འཐབ་པ་ཅིན་  མི་ངོམ་འདི་ལུ་ འབྡེལ་ཡོད་ཁིམས་ཚུ་དང་འཁི་དགོ། 



༡ 

 

(5) ༡༧༥(༨) ཅན་མའི་འྔོག་ འཐབ་པ་ཅིན་  མི་ངོམ་འདི་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ལས་མི་གླ་ཆ་ ཟླ་ངོ་༤ དང་འདྲ་མཉམ་
གི་ཉེས་བྱ་ཕོག།  

(6) ༡༧༥(༩) ཅན་མའི་འྔོག་ འཐབ་པ་ཅིན་  མི་ངོམ་འདི་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ལས་མི་གླ་ཆ་ ཟླ་ངོ་༤ དང་འདྲ་
མཉམ་གི་ཉེས་བྱ་ཕོག་དགོཔ་དང་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་ཚུན་ གཏེར་ཁའི་ལཱ་འདི་ འདི་འཕྔོ་ལས་ མཚམས་
འཇོག་འབད་དགོ། 

(7) ༡༧༥(༡༠) ཅན་མའི་འྔོག འཐབ་པ་ཅིན་  མི་ངོམ་འདི་ལུ་ གཏེར་ཁ་བསར་བཅོས་མ་དངུལ་གཞུང་བཞྡེས་
འབད་ནི་དང་ གླར་སྔོད་ལེན་མི་འདི་ མ་འྔོངས་པའི་ནང་ གཏེར་ཁ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོག་ནི་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་མ་
ཚངམ་བཟྔོ་དགོ། ཡངན་ 

(8) ༡༧༥(༡༡) ཅན་མའི་འྔོག་ འཐབ་པ་ཅིན་  མི་ངོམ་འདི་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ལས་མི་གླ་ཆ་ ཟླ་ངོ་༥ དང་འདྲ་མཉམ་
གི་ཉེས་བྱ་ཕོག་དགོཔ་དང་ ལས་དོན་འདི་ཟླ་ངོ་༣ མཚམས་འཇོག་འབད་དགོ། 

 

གཏརེ་ཁའ་ིགནདོ་འགལེ་ཆུང་བ། 
177. མི་ངོ་ཅིག་ གཏེར་ཁའི་གནོད་འགེལ་ཆུང་བའི་ གྲངས་སུ་བརི་དགོཔ་འདི་ཡང་ གལ་སིད་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་: 

(1) དབང་འཛིན་གི་གནང་བ་མྡེད་པར་ གཏེར་ཁའི་ས་ཁོངས་གང་རུང་ནང་གི་ ཉེན་བརྡ་ ཡངན་ བརྡ་བྱང་གང་རུང་ 
འགྱུར་བཅོས་ ཡངན་ བཏོན་གཏང་པ་ཅིན། 

(2) དགོས་མཁོའི་ཡར་འཕེལ་ཅན་གི་བསར་བཅོས་དང་ བཀག་ཐབས་ཀི་ལཱ་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ་ཅིན། 
(3) གཞུང་གི་ ཉེན་བརྡ་དང་ ཁྱབ་བསགས་ལུ་ མ་གནས་པ་ཅིན།  
(4) བརྟག་ཞིབ་དང་ འཚོལ་ཞིབ་ཆོག་ཐམ་གི་ གནས་ཚིག་དང་ ཆ་རྡེན་གང་རུང་ལུ་མ་གནས་པ་ཅིན། 
(5) གཏེར་ཁ་གླར་སྔོད་གན་རྒྱ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ གནས་ཚིག་དང་ཆ་རྡེན་གང་རུང་ལུ་ ཡངན་ དུས་ཐུང་གཏེར་ཁ་ 

ཚོང་འབྡེལ་གི་ས་ཐོག་བསྡུ་ལེན་ ས་གཏེར་འཐུ་ནི་ ཡངན་ ལག་ཤེསཔ་གཏེར་ཁའི་གནང་བ་ལུ་ མ་གནས་པ་ཅིན། 
(6) ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སབས་ལུ་ འབྡེལ་ཡོད་ཡིག་ཆས་ཚུ་ བཏོན་ནི་མྡེད་པ་ཅིན། 
(7) བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་གི་ མཁོ་གལ་ཅན་གི་ ཐོ་བཀོད་དང་ དེབ་ ཐོ་དེབ་ཚུ་རྒྱུན་སྔོང་མ་འབད་བ་ཅིན། 
(8) མཁོ་གལ་ཅན་གི་སྙན་ཞུ་དང་ འཆར་གཞི་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་མ་སྔོད་པ་ཅིན། 
(9) གཏེར་ཁ་ནང་ དགོས་མཁོ་ཅན་གི་ ཁྱད་རིག་གི་མི་སྟྔོབས་ མ་བཙུག་པ་ཅིན། 
(10) རང་དོན་ཉེན་སྲུང་མཁོ་ཆས་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ་ཅིན། ཡངན་ 
(11) ཆེད་དུ་མ་འཁོད་མི་ གནོད་འགེལ་གཞན་གང་རུང་ འཐབ་པ་ཅིན། 

 



༡ 

 

གཏརེ་ཁ་གནདོ་འགལེ་ཆུང་བའ་ིཉེས་ཆད། 
178. གལ་སིད་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་༡༥༧ ཅན་མའི་འྔོག་ལུ་གནོད་འགེལ་འཐབ་པ་ཅིན་  མི་ངོ་

དེ་ལུ་ ཆེད་དུ་བཀོད་མི་ལྟར་ བདག་སྔོང་གི་ཉེས་བྱ་དང་ཉེས་ཆད་འཁི་དགོ། 
 

ཉེས་འགལེ། 
179. མི་ངོ་ཅིག་ ཉེས་འགེལ་གྲངས་སུ་བརིས་དགོཔ་འདི་ཡང་ གལ་སིད་ མི་ངོ་ཅིག་གིས: 

(1) བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་ བཏབ་ཏུ་རུང་བའི་ཁལ་དང་གླ་ཆས་ཚུ་ ཤེས་བཞིན་དུ་ ཕིར་བཤོལ་འབད་དེ་མ་སྔོད་པ་
ཅིན། 

(2) གཏེར་ཁའི་ལས་དོན་ཚུ་འཐབ་པའི་སབས་ གས་རས་ཚུ་བག་གཡེང་ཐོག་འཆང་སྔོད་འབད་དེ་ ཚེ་སྔོག་ལུ་གནོད་པ་
ཅིན། 

(3) ཤེས་བཞིན་དུ་ བརྫུས་མ་ ཡངན་ ནོར་ཁིད་ཀི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ ལས་ཁུངས་ ཡངན་ དབང་འཛིན་ལུ་ སྔོད་པ་ 
ཅིན། 

(4) བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་ལུ་ འགན་འཁུར་འཐབ་པའི་སབས་ལུ་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་རྒྱུ་རྡེན་གང་ཡང་མྡེད་པར་ 
ཁིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་ལུ་ བར་རྡེན་ ཡངན་ བར་ཆད་ དེ་ལས་ རྔོལ་འགོག་ཚུ་ འབད་བ་ཅིན། 

(5) བརྫུས་གཟུགས་འབད་བ་ཅིན། 
(6) གཡོ་སྒྱུའི་བྱ་བ་འཐབ་པ་ཅིན། 
(7) ཆེད་དུ་མ་འཁོད་མི་ གཏེར་ཁ་དང་ ས་གཏེར་དང་འབྡེལ་བའི་ ཉེས་འགེལ་གཞན་གང་རུང་ འཐབ་པ་ཅིན། 

ཡངན་ 
(8) གླར་སྔོད་ལེན་མི་ ཡངན་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ ཡངན་ གནང་བ་འཆང་མི་གིས་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་ ཐོབ་

དབང་གང་རུང་སྔོད་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྟར་སྔོད་འབད་བའི་སབས་ ཁིམས་མཐུན་རྒྱུ་རྡེན་གང་ཡང་མྡེད་པར་ བར་རྡེན་ 
ཡངན་ བར་ཆད་ དེ་ལས་ རྔོལ་འགོག་ཚུ་ འབད་བ་ཅིན།  

 

ཉེས་ཅན་གནདོ་འགལེ་ག་ིཉེས་ཆད། 
180. གལ་སིད་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༧༩ ཅན་མའི་འྔོག་ གནོད་འགེལ་འཐབ་པ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་ 

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁིམས་དེབ་ལྟར་ འཁི་བ་ཕོག་དགོ། 
181. དབང་འཛིན་གིས་ ཉེས་འགེལ་གི་རྔོད་གཞི་ཨིན་པ་ཅིན་ བྱ་ལེན་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ལུ་ བརིས་

སྔོད་འབད་དགོ། 



༡ 

 

བསར་ཟླྔོས་ཅན་ག་ིགནདོ་འགལེ་པ་ལུ་ཉསེ་ཆད། 
182. གླར་སྔོད་ལེན་མི་ཅིག་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༧༥(༢) ཅན་མའི་འྔོག་གི་ གནོད་འགེལ་ཐེངས་གསུམ་གི་ཉེས་

ཅན་ཨིན་པ་ཅིན་ གཏེར་ཁ་ཐོབ་དབང་ལག་ཁྱྡེར་ཆ་མྡེད་བཏང་ཆོག།  
183. གལ་སིད་ མི་ངོ་ཅིག་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༧༧ ཅན་མའི་ འྔོག་གི་ གནོད་འགེལ་ཐེངས་གཅིག་ལས་ལྷག་

པའི་ ཉེས་ཅན་ཨིན་པ་ཅིན་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༧༨ ཅན་མའི་འྔོག་ ཡར་འཕེལ་ཅན་སྡེ་ ཡར་སེང་འབད་
ཆོག 

མཚམས་འཇགོ་་ཡངན་ ཆ་མྡེད། 
184. དབང་འཛིན་གིས་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་གི་ དོན་ཚན་༡༧༦ དང་༡༧༨ ཅན་མའི་ཉེས་ཆད་བརིས་ཏེ་ བཅའ་ཁིམས་

འདིའི་དོན་ཚན་༡༧༥ དང་༡༧༧ ཅན་མའི་ འབྡེལ་ཡོད་གནོད་འགེལ་དེ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་ཚུན་ སྔོར་འཇུག་རུང་
བའི་ལས་དོན་ཚུ་ མཚམས་འཇོག་འབད་ཆོག།  

185. དབང་འཛིན་གིས་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་ བསར་བཟླྔོས་ཅན་གི་གནོད་འགེལ་ཚུ་དང་ མ་གནས་མི་
ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཏེར་ཁ་གླར་སྔོད་འདི་ ཆ་མྡེད་བཏང་ཆོག་པའི་ཞུ་བ་འབད་ཆོགཔ་དང་ ལས་ཁུངས་ལུ་ ཐོབ་དབང་ཚུ་ ཆ་
མྡེད་བཏང་ནི་གི་ ངོ་སྔོར་འབད་ཆོག 

 
ལའེུ་༡༥ པ། 
སྣ་ཚགོས། 

སགི་གཞ་ིཚུ་བཟྔོ་ནའི་ིདབང་ཚད། 
186. ལྷན་ཁག་གིས་ དབང་འཛིན་དང་གྲྔོས་བསྟུན་ཐོག་ བཅའ་ཁིམས་འདིའ་ིདགོངས་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ དུས་

དང་དུས་སུ་ བཅའ་ཡིག་དང་ སིག་གཞི་ཚུ་ བཟྔོ་ཆོག 
འཕ་ོའགྱུར་གི་དགངོས་དནོ། 
187. བཅའ་ཁིམས་འདི་ འགོ་བཙུགས་ཀང་ཚེ་གྲངས་ལུ་ ཐག་མ་བཅད་པ་ཡོད་མི་ཞུ་ཡིག་ཚུ་ ཟླ་ངོ་དྲུག་གི་ནང་འཁོད་ བཅའ་

ཁིམས་འདི་དང་མཐུནམ་སྡེ་བཟྔོ་དགོ དེ་མིན་ ནུས་མྡེད་སྡེ་བརིས་དགོ། 
འཕི་སྣྔོན། 
188. བཅའ་ཁིམས་འདི་ ཁ་སྔོང་ ཡངན་ ཁྱད་པར་ ཆ་མྡེད་བཅས་ཀི་སྔོ་ལས་འཕི་སྣྔོན་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ སི་ཚོགས་རངམ་

ཅིག་གིས་འབད་ཆོག 



༡ 

 

ཚགི་དནོ་ག་ིདབང་ཚད། 
189. གལ་སིད་ རྔོང་ཁ་དང་དབྱིན་སད་ཀི་ཚིག་དོན་གི་བར་ན་ གོ་དོན་གི་ཁྱད་པར་འཐོན་པ་ཅིན་ རྔོང་ཁའི་ཚིག་དོན་ལུ་ཆ་གནས་

བཟུང་དགོ། 
ག་ོབ་ལནེ་ཐངས། 
190. བཅའ་ཁིམས་འདི་ནང་ ཚིག་དོན་གི་གོ་བ་སོ་སོར་ལེན་དགོཔ་འཐོན་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ གཅིག་ཚིག་གིས་མང་ཚིག་དང་ 

ཕྔོགས་གཉིས་ཆ་མཚུངས་འབད་བརིས་དགོ། 
ངསེ་ཚགི 
191. བཅའ་ཁིམས་འདི་ནང་ ཚིག་དོན་གོ་བ་སོ་སོར་ལེན་དགོཔ་འཐོན་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་:  

(1) “བཅའ་ཁིམས་” ཟྡེར་མི་འདི་ འབྲུག་གི་གཏེར་ཁ་དང་ས་གཏེར་བཅའ་ཁིམས་༢༠༢༠ ཅན་མ་བརིས་ཏེ་ དེའི་
ཤུལ་འཕི་སྣྔོན་གང་རུང་ལུ་གོ། 

(2) “གནདོ་པ་འབྱུང་མ་ི མི་སྡེ་” ཟྡེར་མི་འདི་: 
(ཀ) གཏེར་ཁ་ ཡངན་ འདི་དང་འབྡེལ་བའི་ལས་དོན་ལག་ལེན་གི་གནོད་པ་བྱུང་མི་ སྔོན་གོང་ལས་གཞིས་
ཆགས་སྔོད་མི་ཚུ་བརིས་ཏེ་ སྔོ་ཤུལ་བཏང་མི་ ཡངན་ གཏེར་ཁའི་ལཱ་འབད་སའི་ས་ཁོངས་ལས་ ཡངན་ གནོད་
པ་འབྱུང་སའི་ས་ཁོངས་ལས་མི་ཀྲར་༥༠༠ ཡངན་ གཏེར་ཁའི་ས་མཚམས་ལས་ མི་ཀྲར་༣༠༠ དེ་ཅིག་གི་ནང་
འཁོད་ལུ་སྔོད་མི།  
(ཁ) དབང་འཛིན་གིས་ ས་ཆ་དང་གནམ་གཤིས་ དེ་ལས་ གནས་སྟངས་གཞན་ལས་བརྟྡེན་ གནོད་པ་ཐད་ཀར་ 
འབྱུང་ཡོད་པའི་གནས་སྔོདཔ་སྡེ་ ཐག་གཅད་ཡོད་མི། དང་ 
(ག) གཏེར་ཁའི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ ས་ཁོངས་འདི་ནང་ གཞི་གསརཔ་དང་ སའི་ཇོ་བདག་གསརཔ་ཚུ་
མི་བརིས། 

(3) “ལག་ཤསེཔ་གཏརེ་ཁ” ཟྡེར་མི་འདི་ ལག་ཤེསཔ་ལག་ལེན་ཚུ་ཡུན་བརྟན་སྡེ་ བཞག་ཐབས་ལུ་ ལག་ཐོག་སྔོད་
པའི་གཏེར་ཁ་ཚད་ཆུང་ཅིག་དང་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཤོག་ཐོག་གནང་ཡོད་པའི་ སར་སྔོལ་གཏེར་ཁ་ཐོབ་
དབང་དང་ ལུགས་སྔོལ་ག་ིལག་ལེན་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།  

(4) “ཆདེ་དུ་བཀོད་པ’’ ཟྡེར་མི་འདི་ འབྲུག་གི་གཏེར་ཁ་དང་ས་གཏེར་གི་བཅའ་ཁིམས་འྔོག་གི་ བཅའ་ཡིག་དང་ 
སིག་གཞི་ཚུའི་འྔོག་ ཆེད་དུ་བཀོད་མི་ལུ་གོ། 



༡ 

 

(5) “རིན་བསྡུར་” ཟྡེར་མི་འདི་ ས་གཏེར་ ཡངན་ ས་གཏེར་ཆགས་གཏེར་གང་རུང་ཚུ་ རིན་བཀོད་འགྲན་བསྡུལ་
བྱ་རིམ་ཐགོ་ མི་དམང་ཚོང་བསྒྱུར་ལུ་གོ། འདི་ནང་ ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་འཛིན་འབད་ཚར་མི་ ས་གཏེར་བསགས་
རྒྱབ་དང་ ས་གཏེར་བཙན་ལེན་འབད་མི་དང་ ཆ་མྡེད་བཏང་མི་ས་གཏེར་ཐོབ་དབང་ཚུ་ཡང་ཚུད་ཆོག 

(6) “དབང་འཛནི་” ཟྡེར་མི་འདི་ གཏེར་ཁ་རྒྱུན་བཀོད་དབང་འཛིན་ལུ་གོ། 
(7) “ལས་ཁུངས་” ཟྡེར་མི་འདི་ ལྷན་ཁག་གི་འྔོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ས་རིག་དང་ས་གཏེར་ལས་ཁུངས་ལུ་གོ། 
(8) “འཚལོ་ཞབི་” ཟྡེར་མི་འདི་ ས་གཏེར་ཆགས་གཏེར་ཀི་ས་གནས་དང་ ཁྱབ་ཚད་ དཔལ་འབྱྔོར་གི་འྔོས་འབབ་ཚུ་ 

གཏན་འབེབས་བཟྔོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ མཁོ་གལ་ཅན་གི་ ས་ཁམས་ཚན་རིག་གི་ ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ལུ་གོ། 
(9) “ས་གཏརེ་འཐུ་ན”ི ཟྡེར་མི་འདི་ ལག་ཐོག་དང་ ལག་བཤེད་ཅ་ཆས་ཚུ་སྔོད་དེ་ ཚོང་བསྒྱུར་དང་རིན་བསྡུར་ རྡྔོ་

བརྔོས་ཀི་ལཱའི་དོན་ལུ་ སའི་ཐོག་ལས་ རིན་ཆེན་དང་ རིན་ཆེན་ཆ་ཤེས་ཅན་གི་ ནོར་རྡྔོ་དང་རྡྔོ་ཚུ་ འཚོལ་ནི་དང་
བསྡུ་ནི་ལུ་ག།ོ 

(10) “ས་ཁམས་ཚན་རགི་གི་ལས་དནོ” ཟྡེར་མི་འདི་ ཚན་རིག་དང་འབྡེལ་བའི་ལས་དོན་གང་རུང་ དེ་ཡང་ ས་ཁམས་
དང་འབྡེལ་བའི་ ས་ཁམས་རིག་པ་ ས་གཤིས་རིག་པ་ ས་ཁམས་རས་སྔོར་ ཡངན་ ས་ཁམས་ས་འཇལ་ལུ་གོ། 

(11) “གཞུང་” ཟྡེར་མི་འདི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་ལུ་གོ།  
(12) “གླར་སྔོད་” ཟྡེར་མི་འདི་ དབང་འཛིན་གིས་ ཚད་བཟྔོ་འབད་བའི་དུས་ཡུན་གི་རིང་ལུ་ སྔོད་ཆོག་པའི་ས་གཏེར་

བཏོན་ནི་གི་དནོ་ལུ་ གླར་སྔོད་སྔོད་ཡོད་མི་ལུ་གོ། 
(13) “གླར་སྔོད་གན་རྒྱ” ཟྡེར་མི་འདི་ དབང་འཛིན་དང་ གླར་སྔོད་ལནེ་མི་གི་བར་ན་ བཀོད་ཡོད་པའི་ས་གཏེར་ཚུ་ 

གནས་ཚིག་དང་ཆ་རྡེན་ཚུ་བཀོད་དེ་ བཏོན་ནིའི་ཐོབ་དབང་སྔོད་ཐོག་ བཟྔོ་ཡོད་མི་གན་རྒྱ་ལུ་གོ། 
(14) “གླར་སྔོད་ལནེ་མ”ི ཟྡེར་མི་འདི་ གཏེར་ཁ་གླར་སྔོད་སྔོད་དེ་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་ཅིག་ལུ་གོ། 
(15) “ཆགོ་ཐམ” ཟྡེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་ ལས་ཁུངས་ཀིས་ ས་གཏེར་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་དང་ འཚོལ་

ཞིབ་ཀི་དོན་ལུ་ གནང་བ་སྔོད་ཡོད་མི་ལུ་གོ། 
(16) “ཕར་གང་ག་ིཆགོ་ཐམ” ཟྡེར་མི་འདི་ ཆོག་ཐམ་དུས་ཡུན་ཚང་པའི་ཤུལ་ དེའི་ཤུལ་ག་ིལས་དོན་གི་དོན་ལུ་ ལས་

ཁུངས་ལུ་ཞུ་ཡིག་མ་བཙུགས་ཚུན་ བརྟག་ཞིབ་ ཡངན་ འཚོལ་ཞིབ་ཀི་ཆོག་ཐམ་ ལས་ཁུངས་ཀི་ཕར་གང་སྡེ་
བཞག་མི་ལུ་གོ། 

(17) “གཏརེ་ཁ” ཟྡེར་མི་འདི་ མིང་ཙམ་སྡེ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སབས་ལུ་ ས་གཏེར་ ཡངན་ རྡྔོ་རིགས་བཏོན་ནི་གི་
དོན་ལུ་ སའི་ནང་ཕྡེ་ནི་ ཡངན་ བརྔོ་ནི་ལུ་གོ་ནི་དང་ བྱ་ཚིག་སྡེ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སབས་ལུ་ གཏེར་ཁའི་ས་



༡ 

 

ཁོངས་ནང་ལས་ ལས་དོན་དེ་གི་དོན་ལུ་ མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་ལག་ལེན་གང་རུང་བརིས་ཏེ་ ཆེད་དམིགས་ཀི་ཐོག་ལས་ 
ས་གཏེར་འཚོལ་ནི་དང་ བཏོན་ནི་ལུ་གོ། 

(18) “གཏརེ་ཁ་མཇུག་བསྡུ་དང་བསར་བཅོས་འཆར་གཞ་ི” ཟྡེར་མི་འདི་ གཏེར་ཁའི་ལཱ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་དང་ 
གཏེར་ཁའི་ལས་དོན་ལས་བརྟྡེན་ གནོད་པར་རབ་ཡོད་པའི་ མཐའ་འཁོར་ས་ཁོངས་ཚུ་ མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་
གཟུགས་ཁམས་ལུ་ཉེན་སྲུང་དང་ ས་ཁམས་བརྟན་ཏོག་ཏོ་ ས་ཁམས་རས་སྔོར་གི་བཙོག་ཞུགས་མྡེདཔ་ བཙོག་གྲིབ་
མྡེདཔ་ དེ་ལས་ ཁས་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ གཏེར་ཁའི་ལཱ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་གི་ས་ཁོངས་དེ་ ཡུན་བརྟན་གནས་
ཚུགས་པའི་ བསར་བཅོས་འབད་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་འཆར་གཞི་ཅིག་ལུ་གོ། 

(19) “གཏརེ་ཁའ་ིའྔོས་འབབ་ཞབི་འཇུག་” ཟྡེར་མི་འདི་ གྲྔོས་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་གཏེར་ཁའི་ མི་སྡེ་དཔལ་
འབྱྔོར་གི་འྔོས་འབབ་སྔོར་ལས་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ཁྱད་རྣམ་ཐོག་ལུ་གསལ་སྟྔོན་འབད་མི་ འཕྲུལ་རིག་དང་ 
དངུལ་འབྡེལ་ མཐའ་འཁོར་ མི་སྡེའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་གཙོ་བཏོན་འབད་མི་ གཏེར་ཁའི་ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཞུ་ལུ་གོ། 

(20) “གཏརེ་ཁའ་ིའཆར་གཞི” ཟྡེར་མི་འདི་ ས་གཏེར་གི་དབྱྡེ་ཁ་དང་འཁིལ་ཏེ་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་དང་ བཟྔོ་བཀོད་ 
བཏོན་ནིའི་དུས་རིམ་ ས་གཏེར་ཐོན་སྡེད་ཀི་གྲ་སིག་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ མ་ར་གཞི་བཙུགས་གུར་ཁེ་སང་མངམ་བཟྔོ་ནི་
གི་ གཏེར་ཁ་དང་གྲྔོས་འཆར་བཀོད་པའི་གཏེར་ཁའི་ལཱ་ཚུ་གི་ གསལ་སྟྔོན་ཁ་གསལ་ཅིག་ལུ་གོ། 

(21) “གཏརེ་ཁ་བསར་བཅོས་” ཟྡེར་མི་འདི་ གཏེར་ཁའི་ལཱ་ལས་བརྟྡེན་ གནོད་པ་འབྱུང་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུའི་ནང་ 
མ་དགོ་མི་བཟྔོ་བཀོད་དང་ གཏེར་ཁའི་ལཱ་འབད་བའི་སབས་སྔོད་ཡོད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་སྔོ་བཤུབ་འབད་ནི་ 
ལྷགས་རྔོ་དང་ རིང་ཆུ་ཚུ་བརྟན་ཏོག་ཏོ་བཟྔོ་ནི་ དེ་ལས་ བསར་གསོ་འབད་དེ་ ས་ཁོངས་དེ་ སླར་ལོག་རང་བཞིན་ 
ཡངན་ དཔལ་འབྱྔོར་དང་ལྡན་སྡེ་སྔོད་བཏུབ་པའི་གནས་སྟངས་བཟྔོ་ནི་ལུ་གོ། འྔོས་འབབ་དང་བསྟུན་ ཕན་ཐོག་
ཅན་གིས་མཐུན་རྡེན་བཟྔོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ཚུ་ཡང་ བསར་གསོའི་གྲངས་སུ་ བརིས་ཆོག 

(22) “གཏརེ་ཁ་བསར་བཅོས་མ་དངུལ་” ཟྡེར་མི་འདི་ དབང་འཛིན་གིས་ ངོ་སྟྔོན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གསོག་འཇོག་  
རིས་དེབ་ནང་ གཏེར་ཁའི་ལཱ་གི་གནོད་པ་འབྱུང་ཡོད་པའི་ ས་ཁོངས་བསར་བཅོས་ཀི་དོན་ལུ་ གླར་སྔོད་ལེན་མི་
གིས་ མ་དངུལ་ཟུར་བཏོན་སྡེ་ བཞག་མི་ཅིག་ལུ་གོ། 

(23) “ས་གཏརེ” ཟྡེར་མི་འདི་ ས་ནང་ ཡངན་ ས་ཐོག་ལུ་ ས་ཁམས་ཀི་བྱ་རིམ་ལས་འབྱུང་མི་ ཡངན་ ས་ཁམས་
ཀི་བྱ་རིམ་ལས་བརྟྡེན་པའི་ རང་བཞིན་གིས་འབྱུང་མི་རྒྱུ་རས་གང་རུང་དང་རས་སྔོར་ཐབས་གཞི་ངེས་གཏན་ཡོད་མི་
དང་ དེ་ཡང་ ས་ལས་ ཡངན་ ས་ཐོག་ལས་ ས་བརྔོ་ནི་ དོང་སྡེད་ནི་ ཆུ་གཤམ་སེལ་ནི་ རྡྔོ་བཏོན་ནི་ ཆུར་
ཤུགས་ཐོག་བཏོན་ནི་ ཆུ་བཤལ་ནི་ བསྡུ་ནི་ ཡངན་ གཞན་གཏེར་ཁའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་ཐོག་ བཏོན་རུང་མི་ལུ་ 
གོ། 



༡ 

 

(24) “ས་གཏརེ་དངུལ་ལས་བདག་སྔོང་” ཟྡེར་མི་འདི་ ས་གཏེར་ལས་སྡེ་ལུ་ དངུལ་ལས་ཐམས་ལམ་ཚུ་ བཟྔོ་མ་ི 
དང་ འཇུག་མི་ལུ་གོ། 

(25) “ས་གཏརེ་བསགས་རྒྱབ” ཟྡེར་མི་འདི་ གཏེར་ཁའི་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ དཔལ་འབྱྔོར་དང་ ཁྱད་རིག་ཐོག་ འྔོས་འབབ་
ཡོདཔ་སྡེ་ འཚོལ་ཞིབ་ ཡང་ན་ ཁ་གསལ་ས་ཁམས་བརྟག་ཞིབ་ལས་དོན་ཚུའི་ཐོག་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ 
ཆགས་གཏེར་ལུ་གོ། 

(26) “ས་གཏརེ་འཐནོ་ཁུངས” ཟྡེར་མི་འདི་ སའི་འྔོག་ ཡངན་ སའི་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ འདུ་སྤུང་ ཡངན་ འབྱུང་
མིའི་ས་གཏེར་ བཟྔོ་རྣམ་ སྤུས་ཚད་ འབོར་ཚད་ཅན་སྡེ་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ དཔལ་འབྱྔོར་ཅན་གི་གཏེར་ཁ་ལུ་
འབྱུང་འགྱུར་བའི་ འྔོས་འབབ་ཚུ་ལུ་གོ། 

(27) “ས་གཏརེ་ཐོབ་དབང་” ཟྡེར་མི་འདི་ བརྟག་ཞིབ་དང་འཚོལ་ཞིབ་ཀི་དོན་ལུ་ཆོག་ཐམ་དང་ གཏེར་ཁའི་ལཱ་གི་ དོན་
ལུ་ གཏེར་ཁ་ཐོབ་དབང་ལག་ཁྱྡེར་ དེ་ལས་ དུས་ཐུག་གཏེར་ཁ་ ཚོང་འབྡེལ་གི་ས་ཐོག་བསྡུ་ལེན་ ས་གཏེར་འཐུ་
ནི་ ལག་ཤེསཔ་ས་གཏེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཐོབ་དབང་ལག་ཁྱྡེར་ཚུ་ལུ་གོ། 

(28) “ས་གཏརེ་ཐོབ་དབང་ཐ་ོབཀདོ” ཟྡེར་མི་འདི་ གནས་ཚད་ཅན་གི་ས་གཏེར་ཐོ་བཀོད་རྒྱུན་སྔོང་དང་ ས་གཏེར་ཐོབ་
དབང་སྔོད་ནི་གི་ བྱ་རིམ་འཐབ་ནིའི་འགན་ཁག་འབག་མི་ ལས་ཁུངས་འྔོག་གི་ ལས་ཚན་ཅིག་ལུ་གོ། 

(29) “གཏརེ་ཁའ་ིས་ཁངོས” ཟྡེར་མི་འདི་ གཏེར་ཁ་གླར་སྔོད་ཅིག་གི་འྔོག་ ཚུད་མི་ས་ཆ་ལུ་གོ། 
(30) “གཏརེ་ཁའ་ིལག་ལནེ” ཟྡེར་མི་འདི་ ལཱ་གི་ཐབས་ལམ་དང་ཐབས་རིག་གང་རུང་གི་ཐོག་ལས་ ས་ ཡངན་ རྡྔོ་

གི་བཟྔོ་བཀོད་གང་རུང་ རྡྔོ་ ཆུ་ ཡངན་ ས་གཏེར་ཡོད་པའི་རྒྱུ་རས་ཚུ་ལས་ ས་གཏེར་ ཡངན་ བཟྔོ་བཅོས་ས་
གཏེར་འཐོན་ཁུངས་གང་རུང་ཚུ་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ དཀྲྔོག་ནི་ བཏོན་ནི་ ཆུ་བཤལ་ནི་ གསིག་ནི་ དཀྲུམ་ནི་ 
བཙག་ནི་ བཞུ་ནི་ འཚིག་ནི་ རབ་དྭངས་བཟྔོ་ནི་ ཡངན་ ཐབས་ཤེས་གཞན་ཚུ་གི་ཐོག་  འབད་ཚུལ་གཤམ་
གསལ་ལྟར་: 
(ཀ) འཕྲུལ་ཆས་ ཡངན་ ཐབས་ལམ་གཞན་གི་ཐོག་ བརྔོ་དགོ་པའི་ས་རིགས་བརྔོ་ནི་དང་ ས་ 
   གཏེར་གང་རུང་ཡོད་པའི་རྒྱུ་རས་ཚུ་ སྤུང་ནི་དང་ བཙུགས་བཞག་ནི་ བསག་བཞག་ནི་ ལེགས་ 
   བཅོས་འབད་ནི་ཚུ། 
(ཁ) རང་བཞིན་ཆུའི་ནང་ལས་ ཆུ་གཤམ་སེལ་དེ་ ཡངན་ ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་གི་ཐོག་ ས་གཏེར་ 
   ཚུ་བཏོན་ནི། ཡངན་ 
(ག) ཐབས་ལམ་གཞན་གི་ཐོག་ བཟྔོ་བཅོས་ཀི་ས་གཏེར་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ འཐོན་ནི་དང་བཏོན་ནི། 



༡ 

 

(31) “གཏརེ་ཁ་ཐོབ་དབང་ལག་ཁྱྡེར” ཟྡེར་མི་འདི་ ངོས་འཛིན་ཅན་གི་ས་ཁོངས་ནང་ ལས་ཁུངས་ཀིས་ སྔོད་ཆོག་
པའི་ས་གཏེར་བཏོན་ནིའི་ ཐོབ་དབང་སྔོད་ཡོད་པའི་ ལག་ཁྱྡེར་ཅིག་ལུ་གོ། 

(32) “ལྷན་ཁག་” ཟྡེར་མི་འདི་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ལུ་གོ། 
(33) “ཚངོ་འབྡེལ་མནི་པའ་ིས་ཐགོ་བསྡུ་ལནེ” ཟྡེར་མི་འདི་ གྲྔོང་གསེབ་ཀི་དོན་ལུ་ གཞུང་ཁལ་དང་ ས་གཏེར་སྔོད་

གླ་ སྔོད་མ་དགོ་པར་ དབང་འཛིན་ ཡངན་ འབྡེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གི་ རྡྔོ་དང་བྱྡེམ་ ས་ཐོག་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་གི་
གནང་བ་སྔོད་མི་ཅིག་ལུ་གོ། 

(34) “འག་ོདཔནོ” ཟྡེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་ལུ་ དབང་ཚད་སྔོད་ནི་ ཡངན་ བྱ་སྔོ་གང་རུང་འཐབ་ནི་
གི་དོན་ལུ་འགན་འཁུར་སྔོད་དེ་ཡོད་པའི་ ལས་ཁུངས་ ཡངན་ དབང་འཛིན་གི་ལཱ་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་གོ། 

(35) “གནང་བ་” ཟྡེར་མི་འདི་ དབང་འཛིན་གིས་ དུས་ཐུང་གཏེར་ཁ་ ཚོང་འབྡེལ་གི་ས་ཐོག་བསྡུ་ལེན་  ས་གཏེར་
འཐུ་ནི་ ལག་ཤེསཔ་གཏེར་ཁ་དང་ གནང་བ་གཞན་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་ གནང་བ་སྔོད་ཡོད་མི་ལུ་གོ། 

(36) “མ་ིང་ོ” ཟྡེར་མི་འདི་ འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ཅིག་དང་ ཚོང་ལས་སྡེ་ཕན་ ཡངན་ འབྲུག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་
ཚོང་སྡེ་ཅིག་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ ཁོ་ ཡངན་ མྔོ་རའི་འགན་འཁུར་དེ་ཁིམས་མཐུན་གི་ངོ་ཚབ་སྡེ་ཨིན་པའི་རང་
བཞིན་གི་མི་ངོ་དང་ ཁིམས་ཀི་ངོས་འཛིན་ཅན་གི་སྡེ་ཚན་སོ་སོ་སྡེ་ ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ ཡངན་ ག་ཨིན་
རུང་ ཅིག་ལུ་གོ། 

(37) “བརྟག་ཞིབ” ཟྡེར་མི་འདི་ ལག་ཐོག་སྔོད་མི་ལག་ཆ་རངམ་ཅིག་སྔོད་དེ་ བརྟག་དཔྱད་ཅན་གི་ས་གཏེར་ ཡངན་ 
རྒྱུར་རྡྔོ་ རིན་ཆེན་ལགས་རིགས་ ས་གཏེར་དཔེ་རིས་ཚུ་ ས་ཁམས་ཞིབ་འཇུག་ཐོག་ ངོས་འཛིན་འབད་མི་ལུ་གོ། 

(38) “ཐབོ་དབང་ལག་ཁྱྡེར” ཟྡེར་མི་འདི་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ནང་ སྔོད་ཆོག་པའི་ས་གཏེར་བཏོན་ནི་
ལུ་ ལས་ཁུངས་གིས་ དུས་ཐུང་གཏེར་ཁ་ ཡངན་ ཚོང་འབྡེལ་གི་ས་ཐོག་བསྡུ་ལེན་  ས་གཏེར་འཐུ་ནི་ ལག་
ཤེསཔ་གཏེར་ཁ་ཚུའི་ ཐོབ་དབང་གི་ ལག་ཁྱྡེར་སྔོད་ཡོད་མི་ལུ་གོ། 

(39) “སགི་གཞ་ིཚུ” ཟྡེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་ལུ་ ཆ་འཇོག་སྒྲུབ་མི་ གཏེར་ཁ་དང་ས་གཏེར་གི་ སིག་
གཞི་ཚུ་ལུ་གོ། 

(40) “བཅའ་ཡགི་ཚུ” ཟྡེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་འྔོག་ལུ་ ཆ་འཇགོ་སྒྲུབ་མི་ གཏེར་ཁ་དང་ས་གཏེར་གི་ བཅའ་
ཡིག་ཚུ་ལུ་གོ། 

(41) “དུས་ཐུང་གཏརེ་ཁ” ཟྡེར་མི་འདི་ གལ་ཆེ་བའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་ཁྱད་ཕན་ལུ་ མཚམས་དུས་ལས་འགུལ་ཚུ་ 
མགྔོགས་པར་སྒྲུབ་ནི་ལུ་ ཉེས་འདབས་ལུ་ དགོས་མཁོ་གི་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་མྡེད་པ་ཅིན་ དེའི་དོན་ལུ་ ཚངོ་འབྡེལ་
མིན་པའི་གཏེར་ཁའི་ལས་དོན་ཚད་ཆུང་ཅིག་ སྔོད་ཡོད་མི་ལུ་གོ། 



༡ 

 

(42) “རྡྔོ” ཟྡེར་མི་འདི་  སའི་ཐོག་དང་འྔོག་གི་རྡྔོ་རིགས་ ས་གཏེར་ཅིག་ ཡངན་ མངམ་གི་ཐོག་ གཟུགས་ཅན་
སིར་བསྔོམས་ རང་བཞིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་རས་ ཡོད་མི་ལུ་གོ། 

(43) “ཐབས་བྱུས་ཀི་ས་གཏརེ” ཟྡེར་མི་འདི་ དཔལ་འབྱྔོར་གི་ཕན་གནོད་ཁྱབ་ཆེཝ་སྡེ་ ཡོད་པའི་ས་གཏེར་ཚུ་གཤམ་
གསལ་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ལས་གང་རུང་ཅིག་ཡོད་མི་: 
(ཀ) བཀྲམ་སྡེལ་མ་ལང་མི་དང་ ནང་འཁོད་བཟྔོ་གྲྭ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཨིན་མི། ཡངན་ 
(ཁ) དཀོན་དྲགས་དང་ གནས་གོང་མཐོ་བའི་ས་གཏེར་ཚུ་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་ཕན་གནོད་ཡོད་པའི་ས་གཏེར་ཚུ། 

(44) “ཐབས་བྱུས་ཅན་ག་ིབསགས་རྒྱབ” ཟྡེར་མི་འདི་ བཀྲམ་སྡེལ་མ་ལང་མི་དང་ ནང་འཁོད་བཟྔོ་གྲྭ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ 
ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཨིན་མི་ དཔལ་འབྱྔོར་གི་ཕན་གནོད་ཁྱབ་ཆེཝ་སྡེ་ཡོད་པའི་ ས་གཏེར་གི་རིགས་ ལས་ཁུངས་ཀིས་ 
ས་གཏེར་བསགས་རྒྱབ་སྡེ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚར་དེ་  ཐབས་བྱུས་ཅན་སྡེ་ ས་སྔོ་ཅགི་ ཡངན་ མངམ་ཚུ་ནང་ 
གསལ་སྟྔོན་འབད་ཡོད་མི་ལུ་གོ། 

(45) “ས་ཐགོ་བསྡུ་ལནེ” ཟྡེར་མི་འདི་ རང་བཞིན་ག་ཨིན་མི་རྡྔོ་དང་ སའི་འྔོག་གི་རྡྔོ་ཕུག་ཚུ་མ་བརིས་བར་ སའི་ཐོག་ 
ཡངན་ ཆུ་གཤམ་ ཡངན་ ཆུ་འགྲམ་ལས་བཏོན་མི་ ས་གཏེར་ཚུ་ ཡངན་ བྱྡེམ་ རྡྔོ་ཚུ་ལུ་གོ། 

(46) “སྡེལ་འདྲྡེན་གི་གནང་བ་” ཟྡེར་མི་འདི་ ས་གཏེར་ཚུ་སྡེལ་འདྲྡེན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ དབང་འཛིན་གིས་སྔོད་མི་ 
གཞུང་འབྡེལ་སྡེལ་འདྲྡེན་གི་གནང་བ་ལུ་གོ། 

(47) “ས་འྔོག་གཏརེ་ཁ” ཟྡེར་མི་འདི་ འཛུལ་སྔོ་རླུང་ལམ་ ཡངན་ ས་དོང་གི་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟྡེ་ ས་ནང་ན་
བརྔོ་སྟྡེ་ ལགས་རྡྔོའི་རིགས་དང་ གནས་གོང་ཅན་གི་ས་གཏེར་ཚུ་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ སའི་
འྔོག་གི་ས་གཏེར་བཏོན་ནིའི་ཐབས་རིག་ལུ་གོ། 

(48) “རིན་ཐང་ཁ་སྔོང་” ཟྡེར་མི་འདི་ ལེགས་བཅོས་ཐོག་ས་གཏེར་ཀི་ཐོན་སྡེད་བསྒྱུར་མི་ ཡངན་ མཐའ་དཔྱད་མིན་
པ་ཡངན་མཐའ་དཔྱད་ཀི་ཉོ་སྔོད་པའི་ཅ་དངོས་བཟྔོ་སྐྲུན་ཚུ་ ཡངན་ རས་སྔོར་ཐབས་གཞི་བསྒྱུར་བཅོས་ཡོད་པའི་ 
འཐོན་སྡེད་ཚུ་འབྱུང་ཚུགསཔ་སྡེ་ བསྡེལ་ནི་དང་ དབྱྡེ་སེལ་འབད་ནི་ལ་སོགས་པའི་ གཞི་རྟྡེན་གི་ལགས་རྡྔོའི་བཟྔོ་
བཏོན་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བྱ་རིམ་གི་གོ་རིམ་ཡོངས་རྔོགས་ཚུད་མི་ཅིག་ལུ་གོ། 

 
 

 


