
༄༅། །བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་

འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི་ཁག      

 བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༧ ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི་ཁག

པར་ཐྲེངས་དང་པོ།  ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ དྲེབ་གྲངས་ ༡༠༠༠ (བསྐྱར་བཅོས་ལྷན་ཐབས་ཅན།)

པར་ཐྲེངས་གཉིས་པ།  ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ དྲེབ་གྲངས། ༣༠༠ (བསྐྱར་བཅོས་ལྷན་ཐབས་ཅན།)

པར་ཐྲེངས་གསུམ་པ།  ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠

པར་སྐྲུན་བདག་དབང་།  བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ལ་ཡོད།

པར་སྐྲུན་པ།  བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཁང་།  དྷརྨ་ཤཱ་ལཱ།
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ཆྲེད་བརོད།

 སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་

དགོས་པ་རླབས་ཆྲེན་གིས་བོད་མི་རྣམས་མང་གཙོའི་ལམ་བཟང་ཐོག་འཁིད་

གནང་མཛད་རྒྱུའི་སླད་ལམ་སོན་དང་མཛད་ཐབས་རིམ་པར་བསྐྱངས་སྲེ། ཕི་

ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་ཚོགས་མི་གྲངས་སྤར་དང་བཅས་

ཁིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་གནང་མཛད་པ་བཞིན་བོད་མི་མང་

སྤི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ ཕི་

ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་གཏན་

ལ་ཕབ་སྲེ་ཁིམས་སུ་བཅའ་བར་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་

པོས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ཆོག་མཆན་བསྩལ་ཉིན་ནས་རྩ་

འཛིན་ལག་བསར་ཞུས་ཤིང་། ལྷག་པར་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་ཆབ་སིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་དབུ་ཁིད་ཀི་མཛད་

འགན་ཡོངས་རོགས་མང་ཚོགས་ཀིས་ཐད་ཀར་འོས་འདྲེམས་བས་པའི་

འགོ་ཁིད་རྣམས་ལ་རྩིས་སྤོད་མཛད་པར་བརྲེན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་བཅའ་

ཁིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཉྲེར་ལྔ་པ་གནང་ནས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་

འཛིན་དབང་ཆ་སོགས་ལ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆྲེ་སོང་བ་བཅས། བཅའ་ཁིམས་

གཏན་འབྲེབས་དང་བསྐྱར་བཅོས་རིམ་སོང་ཁག་དང་སྦྲགས། བོད་མི་མང་སྤི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁིམས་སྒིག་ཁག་ཀང་རིམ་པས་ཁིམས་

སུ་བཅས་ནས་ད་བར་བསྐྱར་བཅོས་རིམ་སོང་སོ་སོའི་གཏན་འབྲེབས་ལྟར་

གཅིག
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ཕོགས་བསྒིགས་བགིས་པ་འདི་བཞིན་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་དང་ཞིབ་བསྡུར་

གིས་ཞུ་དག་ནན་འདོངས་སོང་བས་ནོར་འཁྲུལ་རིགས་མྲེད་པའི་རྲེ་བ་ཡང་། 

ཅི་སྲེ་ནོར་འཁྲུལ་ཐོན་ཚེ་གཏན་འབྲེབས་ཡིག་ཆ་ངོ་མར་རྩ་འཛིན་དང་། སྤར་

ཐྲེངས་རྲེས་མ་མ་ཐོན་བར་བསྐྱར་བཅོས་ཇི་སོང་སྐབས་དུས་སོ་སོའི་ཡིག་ཆ་

ལྟར་ལག་བསར་དགོས་རྒྱུ་བཅས།  བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་གཙོ་སྦྲྲེལ་པོས།  ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༠༡ ལ།།

གཉིས།
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དཀར་ཆག

བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང༌། 
ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི། -------------------------- ༡

ལྲེའུ་དང་པོ། སོན་འགྲོ། ------------------------------ ༡

ལྲེའུ་གཉིས་པ། ཚོགས་འདུ་བསྡུ་སྐོང་དང༌། བཞུགས་གྲལ། 

  སྤི་འཐུས་ཀི་མཚན་གཞུང༌། ------------------ ༢

ལྲེའུ་གསུམ་པ། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་སྐྱོང༌།----༣

ལྲེའུ་བཞི་པ། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཐྲེངས། ---------- ༥

ལྲེའུ་ལྔ་པ། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དོན་བཀོད་སྒིག་དང༌། 

 ཐོ་གཞུང་བཟོ་འགོད། -----------------------༦

ལྲེའུ་དྲུག་པ། ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་
འཆར་ལ་གྲོས་བསྡུར། ----------------------༩

ལྲེའུ་བདུན་པ། དི་བ་དིས་ལན། --------------------------- ༩

ལྲེའུ་བརྒྱད་པ། དི་བ་དིས་ལན་ལས་འཕོས་པའི་གྲོས་བསྡུར། ------- ༡༩

ལྲེའུ་དགུ་པ། ཚོགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར། --------- ༢༠

ལྲེའུ་བཅུ་པ། ཐུགས་སྣང་གཞྲེན་བསྐུལ། ----------------- ༢༤

ལྲེའུ་བཅུ་གཅིག་པ། གསལ་བཤད། -------------------------༢༦

ལྲེའུ་བཅུ་གཉིས་པ། གྲོས་ཆོད་ཁག ------------------------- ༢༨

ལྲེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། གྲོས་འཆར་ཁག ------------------------༣༡

ལྲེའུ་བཅུ་བཞི་པ། ཁིམས་བཟོ། --------------------------- ༣༤

ལྲེའུ་བཅོ་ལྔ་པ། དཔལ་འབོར་གི་ལས་དོན། ----------------- ༤༡

ལྲེའུ་བཅུ་དྲུག་པ། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག --------------------- ༤༧

གསུམ།
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ལྲེའུ་བཅུ་བདུན་པ། ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་

 ལས་འཁུར་ནས་ཕིར་འཐྲེན། ---------------- ༤༩

ལྲེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པ། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསང་བའི་ཚོགས་འདུ། --༥༡

ལྲེའུ་བཅུ་དགུ་པ། སྤི་འཐུས་ཚོགས་བཅར་དགོངས་འཁོལ་ཞུ་ཕོགས། -----༥༢

ལྲེའུ་ཉི་ཤུ་པ། སྤིར་བཏང་སྒིག་གཞི་གཞན་ཁག ---------------- ༥༣

ལྲེའུ་ཉྲེར་གཅིག་པ། དབང་ཚད་ལྷག་མ། --------------------------༦༠

ལྲེའུ་ཉྲེར་གཉིས་པ། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་ཁག -----------༦༠

བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྒིག་གཞི། ---------- ༨༩

བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྒིག་གཞི། -- ༡༠༡

བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁང་པའི་ཁིམས་ཡིག -------- ༡༠༧

བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོའི་ངལ་སྲེལ་ཐྲེབས་རྩའི་སྒིག་གཞི། -- ༡༡༡

བོད་མི་མང་ཕོགས་བཞུགས་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་ལས་དོན་གཞུང་འབྲེལ་ 

ངོས་བཞྲེས་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི། --------------------- ༡༡༧

ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཉིན་རྲེའི་ལས་དོད་དང་ཐོབ་ཐང་

གཞན་ཁག་གི་སྒིག་གཞི། -------------------------------༡༢༡

བཞི།
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༄༅། །བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་

འགྲོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

ལྲེའུ་དང་པོ།

སོན་འགྲོ།

དོན་ཚན་དང་པོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་

འགྲོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༡༨ ཕི་

ལོ་ ༡༩༩༢ ཞྲེས་འབོད་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གཉིས་པ།  ཆ་�ྲེན།
སྒིག་གཞི་འདི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༥༣ པའི་འོག་བཀོད་སྒིག་བས་པ་

ཡིན།

དོན་ཚན་གསུམ་པ།  འགོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབྲེབས་བས་པའི་དུས་

ཚེས་ནས་བ�ང་ལག་ལྲེན་བསར་རྒྱུ།
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ལྲེའུ་གཉིས་པ།

ཚོགས་འདུ་བསྡུ་སྐོང་དང༌། བཞུགས་གྲལ། སྤི་འཐུས་ཀི་མཚན་གཞུང༌།

དོན་ཚན་བཞི་པ།  ཚོགས་སྐོང༌། 

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྤི་�བ་དྲུང་ཆྲེས་ཚོགས་འདུའི་དུས་ཚེས་

དང༌། ཚོགས་�ལ་ས་གནས་བཅས་འཁོད་པའི་ཚོགས་སྐོང་བ�་ཐོ་སྤི་འཐུས་

རྲེ་རྲེ་ལ་གཏོང་དགོས། འོན་ཀང་ཛ་དག་གིས་དུས་�ན་ཐུང་�འི་ནང་ཚོགས་

སྐོང་བ་དགོས་�ང་རིགས་སྤི་འཐུས་རྲེ་རྲེར་བ�་ཐོ་གཏོང་མ་དགོས་པར་ས་

གནས་དང༌། དུས་ཚེས་བཅས་འཁོད་པའི་ཚོགས་བ�་གཞུང་འབྲེལ་གསལ་

བསྒགས་དང༌། གསར་ཤོག་ཐོག་འགོད་འགྲྲེམས། ཡང་ན་སྤི་འཐུས་རྲེ་རྲེར་

�ོག་འཕིན་ཐོག་ནས་བ�་�བ་གཏོང་དགོས།

དོན་ཚན་ལྔ་པ།  བཞུགས་གྲལ།  

ཚོགས་ཁང་ནང་སྤི་འཐུས་རྣམས་བཞུགས་གྲལ་གོ་རིམ་ཚོགས་གཙོའི་

བཀོད་སྒིག་ལྟར་བཞུགས་དགོས།

དོན་ཚན་དྲུག་པ།  ལས་འཁུར་དམ་བཅའ།

བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༤༧ ནང་དོན་ལྟར། སྤི་འཐུས་རྣམས་ལས་འཁུར་

དུ་མ་ཞུགས་གོང་དམ་བཅའམ་ཁས་ལྲེན་ཞུ་དགོས། དམ་བཅའ་འབུལ་བ�ད་

ཀི་སྤི་འཐུས་རིགས་ནས་སོན་བ�་གཞིར་བ�ང་ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་གཙོ་
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གཞོན་པ་གང་�ང་གི་མདུན་དུ་དམ་བཅའམ། ཁས་ལྲེན་ཞུ་དགོས།

དོན་ཚན་བདུན་པ།  སྤི་འཐུས་མཚན་གཞུང༌།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་མཚན་གཞུང་ཞིག་དགོས་

པ་དང༌། སྤི་འཐུས་རྣམས་དམ་བཅའ་�ལ་འཕལ་བཞུགས་གྲལ་དུ་མ་འཁོད་

གོང་སྤི་�བ་དྲུང་ཆྲེའི་མདུན་དུ་བཞག་པའི་མཚན་གཞུང་ནང་མཚན་རགས་

འགོད་དགོས།

ལྲེའུ་གསུམ་པ།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་སྐྱོང༌།

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དུས་ཐམས་ཅད་ལ། བཅའ་ཁིམས་དོན་

ཚན་ ༤༥ ལྟར་སྒིག་གཞི་གཞིར་བ�ང་སྤི་མོས་སམ་མང་མོས་འོས་བསྡུ་བས་

པའི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་སུ་�ང་གིས་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་

སྐྱོང་གནང་དགོས།

དོན་ཚན་དགུ་པ།  ཚོགས་གཙོ་ལས་ཚབ།

༡ ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་སུ་ཡང་ངོ་བཞུགས་མྲེད་པའི་
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སྐབས་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་

ཀི་འོས་མི་སྤི་འཐུས་ལྔ་ལས་མ་མང་བའི་མཚན་གཞུང་ཚོགས་གཙོས་

བཟོ་འགོད་ཀིས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བསྒགས་དང་མོས་

མཐུན་ཞུ་དགོས། མཚན་གཞུང་དྲེ་ཚོགས་དུས་རྲེ་རྲེ་བཞིན་གསར་

འགོད་བ་རྒྱུ།

༢ གོང་གསལ་མཚན་གཞུང་དུ་ཡོད་པའི་སྤི་འཐུས་རྣམ་པས་ཚོགས་གཙོ་

དང༌། ཚོགས་གཞོན་སུ་ཡང་ངོ་བཞུགས་མྲེད་སྐབས་རྲེས་མོས་ཀིས་

ལྷན་ཚོགས་སུ་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ།

༣ ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དང་འོས་མིའི་མཚན་གཞུང་དུ་གསལ་བའི་སྤི་

འཐུས་སུ་ཡང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བཞིན་

པའི་སྐབས་བཅའ་ཁིམས་དང་སྒིག་གཞི་ཁག་གི་ནང་གསལ་བའི་

ཚོགས་གཙོས་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་སྐྱོང་གནང་སྐབས་སུ་ཡོད་པའི་

འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་ཅིང༌། བཅའ་ཁིམས་དང་སྒིག་གཞི་གང་�ང་

ནང་ཚོགས་གཙོའི་མཚན་�ོས་གང་ཡོད་ཀང་སྐབས་དྲེར་གཙོ་སྐྱོང་

གནང་བཞིན་པའི་གང་ཟག་དྲེར་གོ་དགོས།

༤ ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ། ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་

འོས་མིའི་མཚན་གཞུང་དུ་གསལ་བའི་སྤི་འཐུས་རྣམས་མ་གཏོགས་

གང་ཟག་གཞན་སུས་ཀང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་

སྐྱོང་གནང་མི་ཆོག
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5

ལྲེའུ་བཞི་པ།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཐྲེངས།

དོན་ཚན་བཅུ་པ།  ཚོགས་ཐྲེངས།

བཅའ་ཁིམས་དང༌། སྒིག་གཞི་དགོངས་དོན་ལྟར་སྤི་འཐུས་ཀི་�ང་མཐའི་

གྲངས་ཚད་ལོངས་ཤིང༌། ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་གཞོན། ཡང་ན་ཚོགས་གཙོ་

ལས་ཚབ་ཀི་མཚན་གཞུང་དུ་གསལ་བའི་སྤི་འཐུས་སུ་�ང་གིས་གཙོ་སྐྱོང་

གནང་བའི་སྐབས་ཉིན་རྲེའི་ཚོགས་ཐྲེངས་ཀི་�བ་ཆ་ཚང་བར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  ཚོགས་ཐྲེངས་འགོ་འཛུགས་དང༌། མ�ག་བསྡུ་བྲེད་

སངས།

ཚོགས་གཙོའི་ལམ་སོན་དམིགས་བསལ་ཡོད་ན་ལས། དྲེ་མིན་སྤིར་

བཏང་ཉིན་རྲེའི་ཚོགས་ཐྲེངས་ས་དོའི་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་འགོ་འཛུགས་དང༌།  

དགོང་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༥ པའི་ཐོག་ཚོགས་གསྲེང་གནང་རྒྱུ། ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་

གཅིག་རིང་གུང་ཚིགས་བར་གསྲེང་འཇོག་རྒྱུ། འོན་ཀང་ལས་དོན་ལ་གཞིགས་

པའི་དུས་�ན་འཕར་ཆག་ཇི་དགོས་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  ཚོགས་འདུའི་ཉིན་གྲངས་དང༌། ཚོགས་གསྲེང་འཇོག་

ཕོགས།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་ཉིན་གྲངས་ཇི་ཚོགས་དང༌། ཚོགས་

གསྲེང་ནམ་འཇོག་ལས་དོན་གི་གནས་སངས་ལ་བ�ན་ནས་ཚོགས་གཙོའི་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།

6

ལམ་སོན་ལྟར་གནང་རྒྱུ། འོན་ཀང་ཚོགས་འདུ་གྲོལ་བ�་གསལ་བསྒགས་བས་

པའི་རྲེས་བསྐྱར་ཚོགས་བ་དགོས་�ང་ན་ཚོགས་དྲུང་གིས་སྤི་འཐུས་ཚང་

མར་ཡིག་ཐོག་བ�་ཐོ་འབུལ་དགོས།

ལྲེའུ་ལྔ་པ།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དོན་བཀོད་སྒིག་དང༌། ཐོ་གཞུང་བཟོ་འགོད།

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན། 

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་གཞུང་གི་ལས་དོན་སྐོར་དམིགས་བསལ་

གལ་ཆྲེར་བརྩིས་ཏྲེ་གྲོས་བསྡུར་བ་རྒྱུའི་རིགས་ལ་ཚོགས་དྲུང་གིས་

གྲོས་གཞི་གོ་རིམ་འཆར་སྒིག་དང༌། ཚོགས་གཙོས་གཏན་འབྲེབས་

གནང་རྒྱུ།

༢ ཚོགས་གཙོས་དགོས་གལ་གཟིགས་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་དང་

འབྲེལ་གཏན་འབྲེབས་སོན་ཟིན་གི་ཉིན་དྲེའི་ལས་དོན་གྲོས་གཞིར་

བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་ཆོག འོན་ཀང་གྲོས་བསྡུར་དབུ་འཛུགས་ཟིན་པའི་

གྲོས་གཞི་ཞིག་ལ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པོ་�ང་ན་ལས་བསྒྱུར་བཅོས་མི་

ཆོག

དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།  སྤི་འཐུས་�ྲེར་གི་ལས་དོན་སྐོར་ལ་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད།

༡ རྲེས་གཟའ་པ་སངས་ནམ་ཡིན་གི་ས་དོའི་ཚོགས་ཐྲེངས་སྤི་འཐུས་བྲེ་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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བག་པ་སོ་སོའི་ལས་དོན་ཆྲེད་དུས་ཚོད་�ར་བཅད་བྲེད་དགོས།

༢ འོན་ཏང་རྲེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གལ་ཆྲེའི་དོན་གནད་གཞན་སྐོར་

གྲོས་བསྡུར་དགོས་གལ་གཟིགས་ཚེ་ཚོགས་གཙོས་འགྱུར་བ་གཏོང་

འཐུས།

༣ དྲེ་ལྟའི་དགོས་གལ་�ང་བའམ། རྲེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ལྷན་ཚོགས་

མྲེད་པ་འཁྲེལ་ཚེ། སྤི་འཐུས་�ྲེར་གི་ལས་དོན་ཆྲེད་རྲེས་གཟའ་གཞན་

ནམ་དུས་ཚོད་གཞན་ལ་གོ་བརྲེ་གནང་འཐུས།

དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ།  ལས་རིམ་ཐོ་གཞུང་བཟོ་འགོད།

༡ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་བདུན་རྲེའི་ལས་རིམ་ཐོ་གཞུང་བཟོ་

འགོད་ཀིས་བདུན་དང་པོའི་ལས་རིམ་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀི་�ང་

མཐའ་ཉིན་གཉིས་སོན་སྤི་འཐུས་རྣམ་པར་འགྲྲེམས་སྤྲེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། དྲེ་

རྲེས་བདུན་རྲེ་བཞིན་ཚོགས་འདུའི་ལས་ཉིན་མཐའ་མ་དྲེར་བདུན་རྲེས་

མའི་ལས་རིམ་འགྲྲེམས་སྤྲེལ་ཞུ་དགོས།

༢ ལས་རིམ་ཐོ་གཞུང་བཟོ་འགོད་སྐབས་སྒིག་གསལ་སོན་བ�་དགོས་

རིགས་ཀི་གྲོས་འཆར་ཁག་སོན་བ�་དུས་ཐོག་མ་འབོར་བར་ཚོགས་

གཙོའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་ན་ལས་ལས་རིམ་དུ་འགོད་

མི་ཆོག

༣ ཐོ་འགོད་ཟིན་པའི་ཉིན་རྲེའི་ལས་རིམ་དུས་ཐོག་མ་ཟིན་པ་�ང་ཚེ་ཕི་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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དོའི་ཚོགས་ཐྲེངས་ཀི་དུས་�ན་སྤར་རྒྱུའམ། ཉིན་རྲེས་མའི་ལས་རིམ་

དུ་བསྣན་རྒྱུ་ཇི་འོས་ཚོགས་གཙོས་སྐབས་འཕལ་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ།

༤ �ོ་བུར་�ྲེན་དབང་གིས་ཚོགས་འདུ་བར་མཚམས་འཇོག་དགོས་�ང་

ཚེ་ཉིན་དྲེའི་ལས་རིམ་བསྐྱར་འགོད་བྲེད་ཕོགས་ཚོགས་གཙོའི་བཀོད་

སྒིག་ལྟར་བ་རྒྱུ་དང༌། བདུན་དྲེའི་ལས་རིམ་བདུན་རྲེས་མར་མ་ལྷག་

པའི་འབད་རྩོལ་བྲེད་དགོས།

༥ སྤི་འཐུས་�ྲེར་གི་གྲོས་འཆར་མང་�ྲེན་སོན་བ�་ཡོད་ཚད་ལས་རིམ་

དུ་�ད་དཀའ་བ་�ང་ཚེ། མང་ཚོགས་ཀི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་

གྲོས་འཆར་གལ་གནད་ཆྲེ་རིགས་ཚོགས་གཙོས་འདྲེམས་�ག་རྲེས་

འཕོས་གྲོས་འཆར་ཇི་ཙམ་�ད་པ་དྲེ་ཙམ་རྒྱན་ཤོག་བཏོན་ཏྲེ་ཐོན་རིམ་

བཞིན་ཐོ་གཞུང་དུ་འཇོག་རྒྱུ་དང༌། ཉིན་རྲེའི་ལས་རིམ་མ་ཟིན་པའི་ལྷག་

འཕོས་གྲོས་འགོ་མ་�གས་པ་གལ་གནད་ཆུང་རིགས་ཉིན་རྲེས་མར་ཐོ་

འགོད་མ་དགོས་པར་རྩིས་མྲེད་གཏོང་འཐུས།

དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།  ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང༌།

ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་རིམ་ཐོ་འགོད་ལས་

དོན་ལ་རོགས་རམ་དང་སློབ་སོན་འབུལ་མཁན་སྤི་འཐུས་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་

ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་རྲེ་ཚོགས་གཙོ་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཚོགས་དུས་རྲེ་

རྲེ་བཞིན་གསར་བསྐོ་གནང་རྒྱུ།



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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ལྲེའུ་དྲུག་པ།

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་འཆར་ལ་གྲོས་བསྡུར།

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།  ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་

འཆར།

༡ བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༡ ནང་གསྲེས་ ༢ པ་ནང་གསལ་ལྟར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་འཆར་ལ་གྲོས་བསྡུར་ཆྲེད་

ཚོགས་གཙོས་སིད་སྐྱོང་དང་གོ་བསྡུར་གིས་དུས་ཚོད་�ར་བཀག་

གནང་རྒྱུ།

༢ �ར་བཀག་དུས་ཚོད་དྲེའི་ནང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་

མཆོག་གི་དགོངས་འཆར་ལ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུའི་གྲོས་འཆར་སྤི་འཐུས་

གང་�ང་གིས་བཏོན་པ་དང༌། སྤི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཐོག་དགོངས་འཆར་དུ་གསལ་བའི་དོན་གནད་གང་གི་ཐོག་�འང་གྲོས་

བསྡུར་བ་ཆོག

ལྲེའུ་བདུན་པ།

དི་བ་དིས་ལན།

དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ།  དི་བ་དིས་ལན་གི་དུས་ཚོད། 

ཚོགས་གཙོའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་བཀོད་ཡོད་ན་ལས། དྲེ་མིན་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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ཚོགས་ཐྲེངས་རྲེ་རྲེའི་ས་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ནས་ ༡༠།༣༠ བར་དི་བ་དིས་ལན་

གི་དུས་ཚོད་ཡིན།

དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།  སོན་བ�འི་དུས་�ན།

ཚོགས་གཙོའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་བཀོད་ཡོད་ན་ལས། དྲེ་མིན་ཉིན་

གྲངས་ ༧ ལས་མི་�ང་ཞིང་ ༣༠ ལས་མི་མང་བའི་ནང་�ན་དི་བ་བ་རྒྱུའི་དོན་

གནད་སོན་བ�་སིད་སྐྱོང་ངམ་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་�ོན་ལ་སྤོད་དགོས།

དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ།  སོན་བ�་སྤོད་སངས། 

༡ དི་བའི་དོན་གནད་རྣམས་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་ཡིག་ཐོག་སོན་བ�་སྤོད་

དགོས་པ་དང༌།  སོན་བ�འི་ནང་གསལ་འཁོད་དགོས་པའི་དོན་ཚན་

གཤམ་གསལ།

ཀ  དི་བའི་དོན་གནད་ཆ་ཚང༌།

ཁ དི་བ་དི་�ལ་སིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་�ོན་སུ་ཡིན།

ག དི་བ་དྲེར་ལན་གསལ་དུས་ཚེས་ཇི་ཙམ་ལ་དགོས་མིན།

ང སྤི་འཐུས་གཅིག་གི་དི་བ་རྣམ་གྲངས་མི་འད་བ་ཡོད་ཚེ་དི་བ་དྲེ་དག་

གལ་གནད་ཆྲེ་ཆུང་ས་རིང་གོ་རིམ་གསལ་འགོད་དགོས་པ་ཡིན།

༢ གལ་ཏྲེ་དི་བ་ཞིག་ལ་སྤི་འཐུས་གཅིག་ལས་མང་བས་མཚན་རགས་

བཀོད་ཡོད་ཚེ་དི་བ་གཏོང་མཁན་གཙོ་བོ་མཚན་རགས་འགོད་མཁན་

དང་པོ་དྲེ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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དོན་ཚན་ཉྲེར་གཅིག་པ།  སིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་�ོན་ཚོར་དི་བ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐོ་

གཞུང༌།

ཚོགས་གཙོའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་བཀོད་ཡོད་ན་ལས། དྲེ་མིན་

ཚོགས་དྲུང་གིས་སིད་སྐྱོང་ངམ་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་�ོན་གང་ཡིན་དྲེར་དི་བའི་

སོན་བ�་བཏང་སྲེ་ཉིན་ལྔ་མ་སོང་བའི་སོན་ལ་དི་བ་དིས་ལན་གི་ཐོ་གཞུང་

ཁོངས་འགོད་མི་ཆོག

དོན་ཚན་ཉྲེར་གཉིས་པ།  སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ།

སྤི་འཐུས་གང་ཞིག་གི་དི་བར་ངག་ཐོག་ནས་ཀང་དིས་ལན་དགོས་རིགས་

ཁག་ལ་སྐར་རགས་རྲེ་བརྒྱབ་དགོས་པ་ཡིན། སྐར་རགས་ཅན་གི་དིས་ལན་ཉིན་

གཅིག་གོང་དི་བ་གཏོང་མཁན་འབྲེལ་ཡོད་སྤི་འཐུས་ལ་འབོར་དགོས། གལ་

ཏྲེ་སྐར་རགས་མྲེད་ཚེ་དི་བ་ཚང་མར་ཡིག་ཐོག་ནས་ལན་འདྲེབས་�ང་པས་

འཐུས་པ་ཡིན།

དོན་ཚན་ཉྲེར་གསུམ་པ།  དི་བ་དིས་ལན་གི་ཉིན་གྲངས་ཆ་བགོས།

དི་བ་ཁག་ལ་དིས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཐད་སིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་

�ོན། བཀའ་�ོན་ལས་ཁུངས་ཀི་འབྲེལ་བབས་ཆ་ནས་ཉིན་སོ་སོར་སྐབས་

བ�ན་ཚོགས་གཙོའི་དགོངས་ད�ད་ལྟར་རྲེས་མོས་ཀི་དུས་ཚོད་�ར་བཅད་

ཆ་བགོས་གནང་དགོས་པ་དང༌། དྲེ་མིན་སིད་སྐྱོང་ངམ་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་�ོན་

གི་མོས་མཐུན་�ང་ན་ལས་སོན་དུ་དུས་ཚོད་�ར་བཅད་ཆ་བགོས་བས་པའི་

དི་བའི་ཐོ་གཞུང་ལྟར་ལས་གཏོང་མི་ཆོག



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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དོན་ཚན་ཉྲེར་བཞི་པ།  སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བར་ལན་དང༌། དི་བ་གཏོང་

མཁན་དོ་བདག་མྲེད་པ།

༡ སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བའི་ལན་ངག་ཐོག་དགོས་པའི་ཐོ་གཞུང་གི་

ཁོངས་སུ་དུས་ཚོད་�ར་བཅད་ཡོད་ནའང་ཉིན་དྲེར་དིས་ལན་འདྲེབས་

མཁན་མྲེད་པ་དང༌། ཡང་ན་དི་བ་གཏོང་མཁན་སྤི་འཐུས་ཚོགས་འདུར་

མྲེད་ཚེ་དི་བ་དིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་མཐའ་བ�ོམས་མ་བས་གོང་དི་

བ་བ་�ལ་སིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་�ོན་གིས་ཡིག་ཐོག་དིས་ལན་ཚོགས་

དྲུང་བརྒྱུད་སྤོད་དགོས།

༢ གལ་ཏྲེ་ཚོགས་འདུ་ཕར་འགངས་གཏོང་བའམ། བར་མཚམས་བཞག་

པ། ཡང་ན་དོན་གནད་གཞན་ཞིག་སྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་བ་རྒྱུའི་དུས་

ཚོད་བཏང་བ་བཅས་ལ་བརྲེན་ནས་དི་བ་དིས་ལན་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་མ་

�ང་བ་ཡིན་ན། ཚོགས་ཐྲེངས་རྲེས་མའི་དི་བ་དིས་ལན་གི་�ར་བཅད་

དུས་ཚོད་རིང་དིས་ལན་རྣམས་ཡིག་ཐོག་སྤོད་དགོས་པ་དང༌། དགོས་

གལ་དང་དུས་ཚོད་�ང་ན་ཚོགས་གཙོས་ངག་ཐོག་དིས་ལན་དགོས་

པའི་བཀོད་�བ་གནང་འཐུས།

དོན་ཚན་ཉྲེར་ལྔ་པ།  སྤི་འཐུས་བྲེ་བག་པ་ཚོར་དི་བ་དིས་ལན།

སྤི་འཐུས་བྲེ་བག་པ་ཞིག་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་

དང༌། གྲོས་ཆོད་འཆར་ཟིན། གཞན་ཡང་ཚོགས་འདུའི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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བའི་གནད་དོན་ཞིག་ལ་དི་བ་དགོས་པ་�ང་ཚེ་ཚོགས་གཙོའི་ལམ་སོན་ལྟར་

སྤི་འཐུས་གཞན་སུ་�ང་ནས་བཀའ་�ོན་ཞིག་ལ་དི་བ་གཏོང་སངས་དང་འད་

བར་གཏོང་ཆོག

དོན་ཚན་ཉྲེར་དྲུག་པ།  དི་བ་ཆོག་མིན་གི་ཚད་གཞི།

མང་ཚོགས་ཀི་གལ་གནད་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་�ལ་ཤྲེས་རོགས་ཆྲེད་

གཤམ་གསལ་ཆ་�ྲེན་ཁག་གི་འོག་སིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་�ོན་སུ་�ང་ལ་དི་བ་

གཏོང་ཆོག

༡ དི་བ་རྣམས་ཁ་གསལ་ཞིང༌། དོན་�ིང་དང་�ན་པ་ཞིག་དགོས་པ་ལས། 

དམིགས་བསལ་ལན་འདྲེབས་མ་ཐུབ་པའི་ཆྲེད་སྤིར་བཏང་དང༌། �ྲེང་

སློང་བ་རྒྱུའི་རང་བཞིན་ཅན་མ་ཡིན་པ།

༢ དི་བ་ཁ་གསལ་ཡོང་ཆྲེད་དགོས་གལ་མྲེད་པའི་གཏམ་བཤད་དང་མིང་

�ོས་མྲེད་པ།

༣  དི་བའི་ནང་ཁ་ཚོན་ཆོད་པའི་བརོད་ཚིག་ཡོད་ཚེ་དྲེའི་ཁུངས་སྐྱྲེལ་

འགན་འཁུར་སྤི་འཐུས་དྲེ་རང་གིས་བྲེད་དགོས།

༤ རྩོད་གཞི་སློང་བ་དང༌། �ྲེར་རྩོད། རྒྱག་གཏམ་དང་ཁ་�ང་ངན་�ས་ཀི་

བརོད་ཚིག་རིགས་མྲེད་པ།

༥ བསམ་�ལ་ཙམ་དང༌། ཁིམས་ལུགས་སྐོར་གི་དི་བ། གཞི་མྲེད་སྒོ་

བཏགས་ཀི་དི་བའི་རིགས་མིན་པ།
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༦ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང༌། མང་ཚོགས་ཀི་ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་

སྐོར་མ་གཏོགས་�ྲེར་གི་སྤོད་�ལ་དང༌། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་སྐོར་

གི་དི་བའི་རིགས་མ་ཡིན་པ།

༧ དི་བ་གཅིག་གི་རིང་ཐུང་མིང་ཚིག ༡༥༠ ལས་མ་བ�ལ་བ།

༨  ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གི་ལས་དོན་�ན་ཐོ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་མ་�ལ་

གོང༌། དྲེའི་ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་སྐོར་གི་དི་བ་མ་ཡིན་པ།

༩ �ྲེར་གི་སྤོད་�ལ་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་རིགས་མ་ཡིན་པ།

༡༠ དིས་ལན་ཙམ་གིས་ཐག་གཅོད་མ་ཐུབ་པ་དང༌། གསལ་པོ་མྲེད་པའི་

སིད་�ས་དང་འབྲེལ་བའི་དི་བ་མིན་པ།

༡༡ ལན་འདྲེབས་བས་ཟིན་པའམ། ལན་འདྲེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ་བས་

པའི་གནད་དོན་རིགས་ལ་ཁུངས་སྐྱྲེལ་ཐུབ་པའི་དི་བ་ཡོད་ན་ལས། དྲེ་

མིན་བསྐྱར་འདི་མི་ཆོག

༡༢ ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་�ང་གིས་ཁིམས་ཞིབ་བྲེད་བཞིན་པའི་སྐོར་ལ་དི་བ་མི་བྲེད།

༡༣ མཛའ་འབྲེལ་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་ལ་བརྩི་མྲེད་ཀི་�ོ་ནས་མིང་འབོད་མི་

བྲེད།

དོན་ཚན་ཉྲེར་བདུན་པ།  ཚོགས་གཙོས་སངས་འཛིན་ཐག་གཅོད་གནང་

ཕོགས།

༡ དི་བ་གང་ཞིག་སྒིག་གཞི་འདིའི་འ�་དོན་ལྟར་དི་སློང་ཆོག་མིན་དང༌། 
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འདི་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ལས་བ�ལ་བའམ། ཡང་ན་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་དང་ཕོགས་འགལ་ཡིན་

མིན་ཚོགས་གཙོས་དགོངས་ད�ད་ཀིས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ།

༢ ངག་ཐོག་ནས་དིས་ལན་དགོས་པའི་ཁོངས་སུ་བཞག་ཟིན་པའི་དི་བ་

ཞིག་ཚོགས་གཙོས་དགོས་གལ་གཟིགས་ཚེ་དི་བ་འདི་མཁན་དྲེར་འདི་

ཞིབ་རྲེས་ཡིག་ཐོག་དིས་ལན་གིས་འཐུས་པའི་ཁོངས་སུ་ཁ་བསྒྱུར་བ་

འཐུས།

དོན་ཚན་ཉྲེར་བརྒྱད་པ།  དི་བ་ཕིར་འཐྲེན་དང༌། ཕི་�ར།

སྤི་འཐུས་གང་ཞིག་གིས་རང་གི་དི་བ་ཕིར་འཐྲེན་བྲེད་པའམ། ཕི་�ར་བ་

རྒྱུ་ཡིན་ན་ཚོགས་འདུ་མ་འཚོག་པའི་གོང་དུ་བ�་�བ་ཡིག་ཆུང་ནང་ཁ་གསལ་

འགོད་དགོས་པ་དང༌། དི་བ་དྲེ་དག་ཉིན་རྲེས་མ་ཞིག་�་འདི་སློང་བ་རྒྱུའི་ཐོ་

གཞུང་མ�ག་�་འཇོག་ཆོག

དོན་ཚན་ཉྲེར་དགུ་པ།  དི་བ་དིས་ལན་གི་ཐབས་ལམ།

༡ དི་བ་དིས་ལན་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་དུ་སླྲེབས་པ་དང༌། དི་བའི་ཐོ་གཞུང་

ནང་གསལ་ལྟར་ཚོགས་གཙོས་སྤི་འཐུས་རྲེ་རྲེ་བཞིན་མིང་འབོད་

གནང་རྒྱུ།

༢ གལ་ཏྲེ་དི་བ་གང་ཞིག་སྐབས་མཚམས་ཕིར་འཐྲེན་བ་འདུན་ཡོད་ན་
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ལས། དྲེ་མིན་མིང་འབོད་བས་པའི་སྤི་འཐུས་དྲེས་རང་གནས་སུ་

ལངས་ཏྲེ་དི་བ་འདི་དགོས།

༣ དི་བ་འདི་མཁན་གི་སྤི་འཐུས་དྲེ་ཚོགས་འདུར་སླྲེབས་མྲེད་ཚེ་དི་བ་དྲེ་

གསལ་བསྒགས་མ་དགོས་ནའང༌། སྤི་འཐུས་གཞན་སུ་�ང་ནས་འབོད་

བསྐུལ་�ང་ཚེ་དི་བ་དྲེར་ལན་འདྲེབས་དགོས་པའི་ཚོགས་གཙོས་

བཀའ་�བ་གནང་རྒྱུ།

དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ།  འཕོས་དོན་དི་བ།  

༡ ངག་ཐོག་དིས་ལན་དགོས་པའི་དི་བ་འདི་སྐབས་དོན་གནད་གསལ་པོ་

བཟོ་ཐབས་སུ་ལན་འདྲེབས་ཀི་གནས་�ལ་ལས་འཕོས་པའི་འཕོས་

དོན་གི་དི་བ་བྲེད་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས།

༢ འཕོས་དོན་གི་དི་བ་འདི་མི་ཆོག་པའི་དོན་ཚན་གཤམ་གསལ།

ཀ རང་གི་ཐོག་མའི་དི་བ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་རིགས།

ཁ གནས་�ལ་རོགས་ཐབས་བ་རྒྱུའི་ཚབ་�་གནས་ལུགས་གསལ་བཤད་

བྲེད་པ།

ག གནས་�ལ་ཞིག་ཁས་ལྲེན་དང༌། ཡང་ན་དགག་པ་བྲེད་པའི་ཐབས་

ཤྲེས་བྲེད་པ།

༣ དི་བ་དིས་ལན་གི་ཚོགས་ཐྲེངས་རིང་དི་བ་དིས་ལན་དང་མ་འབྲེལ་བའི་

གནད་དོན་ལ་གྲོས་བསྡུར་མི་ཆོག
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དོན་ཚན་སོ་གཅིག་པ།  དུས་ཚོད་ཡོལ་བའི་དི་བ། 

སྤི་འཐུས་སུ་�ང་གིས་དི་བ་བས་པར། དི་�ལ་དྲེས་དུས་ཐོག་དིས་ལན་

མ་�ང་བར་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་ཕི་འགངས་�ང་ན་སྤི་འཐུས་དྲེས་མོས་མཐུན་

�ང་ཚེ་ཉིན་རྲེས་མའི་དི་བའི་ཐོ་གཞུང་ཁོངས་འཇོག་མ་དགོས་པར་རྩིས་མྲེད་

གཏོང་འཐུས།

དོན་ཚན་སོ་གཉིས་པ།  དིས་ལན་ཁག་སོན་�ད་�བ་བསྒགས་མི་ཆོག་པ།

དི་བ་གང་ཞིག་ལ་སིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་�ོན་ཞིག་གིས་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ནང་དིས་ལན་མ་བརྒྱབ་སོན་དང༌། ཡང་ན་ཡིག་ཐོག་གི་དིས་ལན་

ཚོགས་དྲུང་ལ་མ་སྤད་གོང་དིས་ལན་དྲེ་དག་གསལ་བསྒགས་འགྲྲེམས་སྤྲེལ་མི་

ཆོག

དོན་ཚན་སོ་གསུམ་པ།  དུས་ཐུང་སོན་བ�་�ལ་བའི་དི་བ།

༡ དི་བ་གང་ཞིག་མང་ཚོགས་ཀི་གལ་གནད་དང་འབྲེལ་བའི་ཛ་དག་གལ་

ཆྲེ་ཡིན་ཚེ། ཚོགས་གཙོས་དགོངས་ད�ད་ཀིས་སིད་སྐྱོང་ངམ་འབྲེལ་

ཡོད་བཀའ་�ོན་ལ་སྒིག་གསལ་གཏན་འབྲེབས་དུས་ཚོད་གོང་དིས་

ལན་འདྲེབས་དགོས་པའི་བཀའ་�བ་གནང་འཐུས།

༢ སིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་�ོན་གང་ཞིག་གིས་དུས་ཐུང་གི་སོན་བ�་ནང་

�ན་དིས་ལན་ཐུབ་ཐབས་མྲེད་ཚེ། མང་ཚོགས་ཀི་ལས་དོན་དང་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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འབྲེལ་བའི་གལ་གནད་ཆྲེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ཏྲེ་སྒིག་གཞི་ནང་གསལ་གི་

དུས་�ན་ནང་�ན་དིས་ལན་བ་རྒྱུའི་ཐོ་གཞུང་གི་ཐོག་མར་བཞག་སྲེ་

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་ངག་ཐོག་ནས་དིས་ལན་བྲེད་དགོས།

༣ གལ་ཏྲེ་དོན་གནད་གཅིག་གི་སྐོར་ལ་དི་བ་འདི་མཁན་གཅིག་ལས་མང་

བ་ཡོད་ཚེ་དྲེའི་ཁོངས་ནས་འདི་མཁན་གཅིག་ལ་རྩ་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང༌། 

དྲེ་ལྟའི་དི་བ་རྣམས་ལ་སིད་སྐྱོང་ངམ་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་�ོན་གིས་

གཅིག་སྡུད་ཀིས་དིས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའི་བ�་�བ་བ་འཐུས།

༤ སྤི་འཐུས་གང་ཞིག་གིས་དུས་ཐུང་སོན་བ�འི་དི་བ་ངག་ཐོག་དིས་

ལན་དགོས་རིགས་ཛ་དག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མདོར་བསྡུས་བཀོད་

དགོས་པ་དང༌། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་བཀོད་མྲེད་ཚེ་དི་བ་དྲེ་

བཞིན་སྤི་འཐུས་དྲེར་ཕིར་སློག་བྲེད་དགོས།

༥ ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་ལྟར་རང་ཉིད་ཀི་གོ་རིམ་སླྲེབས་སྐབས་སྤི་འཐུས་

དྲེས་རང་གནས་སུ་ལངས་ཏྲེ་དི་བ་འདི་དགོས་པ་དང༌། དྲེར་སིད་སྐྱོང་

ངམ་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་�ོན་ནས་ལམ་སྲེང་དིས་ལན་བརྒྱབ་དགོས་པ་

ཡིན། དི་བ་ཞིག་ལ་སྤི་འཐུས་གཅིག་ལས་མང་བས་མིང་རགས་བཀོད་

ཡོད་ཚེ་མིང་རགས་དང་པོ་འགོད་མཁན་དྲེར་ཚོགས་གཙོས་མིང་

འབོད་གནང་རྒྱུ་དང༌། གལ་ཏྲེ་དང་པོ་དྲེ་མྲེད་ཚེ་སྤི་འཐུས་གཞན་ཞིག་

མིང་འབོད་གནང་འཐུས།

༦ དགོས་གལ་གང་�ང་ཆྲེད་ཚོགས་གཙོས་བསྒྱུར་བཀོད་གཏོང་དགོས་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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�ང་ན་མ་གཏོགས་དྲེ་མིན་དུས་ཐུང་སོན་བ�འི་དི་བ་ངག་ཐོག་ནས་

དིས་ལན་དགོས་རིགས་རྣམས་ཀི་འགྲོ་ལུགས་དི་བ་དིས་ལན་སྤིར་

བཏང་དང་འད་བ་ཡིན།

ལྲེའུ་བརྒྱད་པ།

དི་བ་དིས་ལན་ལས་འཕོས་པའི་གྲོས་བསྡུར།

དོན་ཚན་སོ་བཞི་པ།  ཆུ་ཚོད་ཕྲེད་རིང་གི་གྲོས་བསྡུར། 

༡ ཉིན་ཤས་སོན་དིས་ལན་བས་པའི་ཁོངས་ནས་མང་ཚོགས་ཀི་གལ་

གནད་ཡོད་པའི་ཡིག་ངག་གི་དིས་ལན་འགའ་ཤས་ལ་བསྐྱར་དུ་དི་སློང་

དང༌། གསལ་བཤད་ཆྲེད་བདུན་གཅིག་ནང་ཚོགས་ཐྲེངས་གསུམ་རིང་

ཆུ་ཚོད་ཕྲེད་ཀ་རྲེའི་དུས་�ན་�ར་བཅད་གནང་འཐུས།

༢ སྤི་འཐུས་སུ་ཞིག་གིས་ཉིན་ཤས་སོན་དི་བ་དིས་ལན་བས་ཟིན་པའི་

གལ་ཆྲེའི་དོན་གནད་གང་ཞིག་སྐོར་བསྐྱར་དུ་དི་སློང་བགྲོ་�ྲེང་བྲེད་

འདུན་ཡོད་ཚེ་ཉིན་གསུམ་གི་སོན་ཚོགས་དྲུང་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་སྦྲགས་

ཡིག་ཐོག་སོན་བ�་སྤོད་དགོས།

༣ དི་བ་དང་�ྲེང་སློང་བ་རྒྱུ་དྲེའི་སྐོར་མང་ཚོགས་ཀི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་

བའི་གལ་གནད་ཡོད་མྲེད་ཚོགས་གཙོས་དགོངས་ད�ད་ཀིས་ངོས་

ལྲེན་འོས་མིན་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ།



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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༤ �ྲེང་སློང་སོན་བ�་གཉིས་ལས་མང་བ་འབོར་ཚེ་ཚོགས་དྲུང་གིས་

འབོར་ས་རིང་གི་ཐོག་ནས་སོན་བ�་གཉིས་འདོན་རྒྱུ་དང༌། �ྲེང་སློང་

གང་ཞིག་ཚོགས་ཐྲེངས་དྲེ་གའི་རིང་མ་ཚར་ན་ཚོགས་ཐྲེངས་རྲེས་མའི་

ལས་རིམ་ནང་འཇོག་མི་དགོས། འོན་ཀང་སྤི་འཐུས་དྲེས་དགོས་འདུན་

དམིགས་བསལ་བཏོན་ཚེ་ཚོགས་ཐྲེངས་རྲེས་མ་གང་�ང་ལ་འཇོག་

འཐུས།

༥ ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་སྤི་འཐུས་དྲེས་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་

རང་ཉིད་ཀི་དི་བར་གསལ་ཆ་འདོན་ཆྲེད་བསྐྱར་དུ་དོན་གནད་དྲེ་དང་

འབྲེལ་བའི་དི་བ་དང་བགྲོ་�ྲེང་བྲེད་ཆོག་པ་དང༌། དྲེར་སིད་སྐྱོང་ངམ་

འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་�ོན་གིས་དིས་ལན་འདྲེབས་དགོས། འོན་ཀང་ཐོ་

གཞུང་ནང་གསལ་གི་དི་བ་གཏོང་མཁན་སྤི་འཐུས་སུ་�ང་ཞིག་གིས་

མ་གཏོགས་གཞན་གིས་དི་བ་འཕར་མ་འདི་མི་ཆོག

ལྲེའུ་དགུ་པ།

ཚོགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར།

དོན་ཚན་སོ་ལྔ་པ།  ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁོལ།

སྒིག་གཞི་འདིའི་འ�་དོན་གི་ཆ་�ྲེན་ཁག་ནང་གསལ་ལྟར་མང་ཚོགས་ཀི་

གལ་ཆྲེའི་ལས་དོན་ཞིག་འཕལ་དུ་གྲོས་བསྡུར་བ་རྒྱུའི་ཆྲེད་བྲེད་བཞིན་པའི་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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གྲོས་བསྡུར་ཐོག་གི་ཚོགས་འདུ་བར་མཚམས་འཇོག་རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་ཚོགས་

གཙོའི་བཀའ་འཁོལ་དང་བ�ན་འདོན་ཆོག

དོན་ཚན་སོ་དྲུག་པ།  གྲོས་འཆར་བ�་ཐོ།  

ཚོགས་འདུ་བར་མཚམས་འཇོག་རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་གི་བ�་ཐོ་ཉིན་དྲེ་གའི་

ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ གོང་ཚོགས་དྲུང་ལ་སྤོད་དགོས་པ་དང༌། དྲེའི་ངོ་བཤུས་གཏོང་

དགོས་གཤམ་གསལ། ༡། ཚོགས་གཙོ་དང༌། ༢། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ། ༣། 

འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་�ོན། གལ་ཏྲེ་གྲོས་འཆར་བ�་ཐོ་དྲེ་ཉིན་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ རྲེས་

སུ་འབོར་ན། ཕི་ཉིན་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་�གས་པ་དང་�ན་སྲེང་ཞུ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་སོ་བདུན་པ།  གྲོས་འཆར་གནད་དོན།

མང་ཚོགས་ཀི་ཛ་དག་གལ་ཆྲེའི་ལས་དོན་ངྲེས་ཅན་ཞིག་གི་སྐོར་གྲོས་

བསྡུར་ཆྲེད་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གཤམ་

གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ལྟར་བྲེད་ཆོག་པ་ཡིན།

༡ ཚོགས་ཐྲེངས་གཅིག་གི་ནང་ཚོགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར་

གཅིག་ལས་བ�ལ་བ་འདོན་མི་ཆོག

༢ གྲོས་འཆར་རྲེ་རྲེའི་ནང་དོན་གནད་གཅིག་ལས་མང་བ་འགོད་མི་ཆོག 

༣ གྲོས་འཆར་དྲེ་དག་ཉྲེ་དུས་�ང་བའི་ཛ་དག་གི་གནད་དོན་ངྲེས་ཅན་

ཞིག་དང༌། བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཁུར་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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པ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

༤ གྲོས་འཆར་དྲེ་ཚོའི་ནང་སྤི་འཐུས་ཀི་དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་སྐོར་

�ྲེང་མི་ཆོག 

༥ དོན་གནད་གང་ཞིག་ཚོགས་དུས་དྲེ་གའི་ནང་གྲོས་བསྡུར་ཟིན་པའི་

གནད་དོན་བསྐྱར་དུ་�ྲེང་སློང་མི་ཆོག 

༦ ཚོགས་ཆུང་�ར་བ�གས་ལ་བསམ་ཞིབ་བ་རྒྱུར་བཀོད་མངགས་བས་

པའི་དོན་གནད་སྐོར་དུས་ཚོད་གཏན་འབྲེབས་ནང་�ན་ཚོགས་འདུར་

གསལ་བསྒགས་མ་བས་གོང་གྲོས་འཆར་འདོན་མི་ཆོག

༧ ཁིམས་ཐོག་ནས་ཞིབ་འ�ག་བྲེད་བཞིན་པའི་གནད་དོན་གང་ཅིའི་སྐོར་

ལ་གྲོས་འཆར་འདོན་མི་ཆོག 

༨ བཅའ་ཁིམས་དང༌། སྒིག་གཞི་འདིའི་འགྲྲེལ་བརོད་དང་འབྲེལ་བའི་

གནས་�ལ་གི་རིགས་ལ་སོན་�ད་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་�ན་ཤོག་མ་

བཏང་བར་�ྲེང་སློང་མི་ཆོག 

༩ གནད་དོན་གང་ཞིག་ཁིམས་དོན་གོད་ཞིབ་དང༌། ཁིམས་ལུགས་དབང་

འཛིན་གང་�ང་ནས་ཁིམས་ལུགས་དང༌། ཕྲེད་ཁིམས་ལུགས་དང་

འབྲེལ་བའི་སྐོར་དང༌། ཡང་ན་ཞིབ་འ�ག་ཚོགས་ཆུང་ངམ་གོད་ཞིབ་

གང་�ང་ནས་ཞིབ་འ�ག་བྲེད་བཞིན་པའི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་གྲོས་

འཆར་འདོན་མི་ཆོག འོན་ཀང་ཁིམས་ཞིབ་བྲེད་ཕོགས་རིགས་ལ་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང༌། ཞིབ་འ�ག་ཚོགས་ཆུང་དང་གོད་ཞིབ་པས་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའི་གནད་དོན་ལ་གནོད་སྐྱོན་མ་གྱུར་ཚེ་ཚོགས་གཙོའི་

དགོངས་ད�ད་ལྟར་�ྲེང་སློང་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་གནང་འཐུས། 

དོན་ཚན་སོ་བརྒྱད་པ།  གྲོས་འཆར་བཀའ་འཁོལ་དང་བཀག་འགོག

༡ སྒིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༣༥ ནང་གསལ་ལྟར་གྲོས་འཆར་གང་ཞིག་སྐོར་

གྲོས་བསྡུར་བ་འོས་ཡིན་ཚེ་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་མིང་འབོད་བས་

མཚམས་རང་ས་ནས་ཡར་ལངས་ཏྲེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་

བྲེད་བཞིན་པའི་ལས་དོན་བར་མཚམས་འཇོག་རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་འགོ་

འཛུགས་དགོས་པ་ཡིན།

༢ གལ་ཏྲེ་གྲོས་འཆར་དྲེ་བཞིན་གྲོས་བསྡུར་བ་འོས་མ་གཟིགས་ཚེ་

ཚོགས་གཙོས་གྲོས་འཆར་�ན་ཐོ་ཚོགས་འདུར་གསལ་བསྒགས་དང་

འབྲེལ་གྲོས་བསྡུར་བ་འོས་མྲེད་པའི་གནས་ལུགས་གསལ་བཤད་ཀིས་

གྲོས་འཆར་བཀག་འགོག་བ་རྒྱུ།

༣ གྲོས་འཆར་བཀག་འགོག་བས་པ་དྲེར་སྐྱོན་བརོད་བྲེད་མཁན་�ང་ཚེ་

ཚོགས་གཙོས་གྲོས་འཆར་དྲེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྲེད་མི་ཇི་ཡོད་གཟིགས་རྒྱུ་

དང༌། སྤི་འཐུས་བཅུ་ལས་མི་�ང་བས་རྒྱབ་སྐྱོར་�ང་ཚེ་གྲོས་འཆར་

ངོས་ལྲེན་གནང་རྒྱུ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱོར་བྲེད་མཁན་བཅུ་ལས་�ང་བ་�ང་

ཚེ་གྲོས་འཆར་བཀག་འགོག་བས་པ་དྲེ་ལ་གནས་རྒྱུ།

༤ ཚོགས་གཙོས་བཀའ་འཁོལ་�ང་ཡང་ལས་དོན་མཚམས་འཇོག་གྲོས་

འཆར་བཀག་འགོག་གི་གྲོས་འཆར་སྤི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་བཏོན་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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ན་འདོན་མཁན་དྲེས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ལས་

བགྲོ་�ྲེང་མ་དགོས་པར་འཕལ་དུ་འོས་བསྡུ་བས་ཏྲེ་མང་མོས་ཇི་�ང་

ལ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་སོ་དགུ་པ།  ཚོགས་འདུ་བསྐྱར་ཚོགས་ཀི་དུས་ཚོད།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་བསྡུར་བྲེད་བཞིན་པའི་ཚོགས་འདུ་བར་

མཚམས་བཞག་སྲེ་མང་ཚོགས་ཀི་ལས་དོན་ཛ་དག་གལ་ཆྲེ་གཞན་སྐོར་གྲོས་

བསྡུར་ཆྲེད་བསྐྱར་ཚོགས་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བསྒགས་

གནང་རྒྱུ་དང༌། ལས་དོན་ལ་གཞིགས་པའི་དགོས་ངྲེས་ཀི་དུས་ཚོད་སྤོད་རྒྱུ། 

དྲེའི་ཉིན་ཕི་དོ་ཚོགས་ཐྲེངས་འཕར་མ་ཚོགས་ཏྲེ་བར་མཚམས་བཞག་པའི་

ལས་རིམ་རྣམས་ཀང་ཛ་དག་དོན་གནད་གཞན་གྲོས་བསྡུར་ཟིན་རྲེས་འ�བ་

ཐབས་བ་རྒྱུ།

ལྲེའུ་བཅུ་པ།

ཐུགས་སྣང་གཞྲེན་བསྐུལ།

དོན་ཚན་བཞི་བཅུ་པ།  ཐུགས་སྣང་གཞྲེན་བསྐུལ་གྲོས་འཆར།

༡ སོན་�ད་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་སྤི་འཐུས་སུ་�ང་

གིས་མང་ཚོགས་ཀི་གལ་ཆྲེའི་དོན་གནད་སྐོར་སིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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�ོན་ཞིག་ལ་ཐུགས་སྣང་དགོས་པའི་གཞྲེན་བསྐུལ་བྲེད་ཆོག་པ་དང༌། 

སིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་�ོན་དྲེས་སྐབས་དྲེར་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའམ། 

ཡང་ན་རྲེས་སུ་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའི་ཚེས་གྲངས་དང༌། དུས་ཚོད་ཞུ་

དགོས།

༢ གསལ་བཤད་དྲེ་རིགས་ལ་བགྲོ་�ྲེང་མི་དགོས། འོན་ཀང་ཚོགས་

གཙོའི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་དོན་གནད་དྲེ་སྐོར་འཕོས་དོན་དི་བ་

འདོན་ཆོག་པ་དང༌། སྐབས་སོ་སོར་སིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་�ོན་དྲེས་

ལན་འདྲེབས་དགོས་པ་ཡིན།

༣ ཚོགས་ཐྲེངས་གཅིག་གི་རིང་དོན་གནད་དྲེ་རིགས་གཉིས་ལས་བ�ལ་

བ་�ྲེང་མི་ཆོག་པ་དང༌། ཚོགས་མི་གཅིག་གིས་དོན་གནད་གཉིས་�་

མཐུད་�ྲེང་མི་ཆོག དོན་གནད་གཉིས་པ་ཡོད་ན་ཚོགས་གཙོས་ཐག་

གཅོད་བས་པའི་དུས་ཚོད་གཞན་ཞིག་སྐབས་�ྲེང་སློང་དགོས་པ་ཡིན།

༤ ཚོགས་ཐྲེངས་གཅིག་གི་རིང་དོན་གནད་གཅིག་ལས་མང་བ་འབུལ་མི་

�ང་ཚེ། གལ་གནད་ཆྲེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་པའི་གོ་རིམ་ཚོགས་གཙོས་

ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།

༥ བདུན་ཕག་དྲེའི་རིང་�ན་ཐོ་འབོར་བ་རྣམས་ལ་�ྲེང་སློང་བ་རྒྱུའི་དུས་

ཚོད་མ་ཐོབ་ཚེ། ཚོགས་གཙོས་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཐྲེངས་གཅིག་

འཛུགས་རྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་�ང་ན་ལས། དྲེ་མིན་རྩིས་མྲེད་གཏོང་རྒྱུ།



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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ལྲེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།

གསལ་བཤད།

དོན་ཚན་ཞྲེ་གཅིག་པ།  གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བཤད། 

༡ གཞུང་གི་ཆབ་སིད་དང་འབྲེལ་བའི་སིད་�ས་ཤིག་གསར་དུ་གཏན་

འབྲེབས་བས་ཟིན་པའམ། བ་རྒྱུར་བསམ་ཞིབ་བྲེད་བཞིན་པའི་གནས་

�ལ་ཞིག་གམ། ལག་ལྲེན་བསར་བཞིན་པའི་སིད་�ས་ལ་གལ་ཆྲེའི་

འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ། ཡང་ན་ཉྲེ་དུས་སུ་�ང་བའི་གནས་�ལ་གལ་ཆྲེ་

ཞིག་གི་སྐོར་བཀའ་ཤག་གིས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བཤད་

འགྲྲེལ་བརོད་བྲེད་རྒྱུའི་རྲེ་འདུན་བཏོན་པའམ། སྤི་འཐུས་སུ་�ང་གིས་

གསལ་བཤད་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་བཏོན་པ་ལ་དྲེ་དོན་ཐག་གཅོད་

�ང་བ་བཅས་ཀི་སྐབས་སིད་སྐྱོང་ངམ། འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་�ོན་གིས་

གསལ་བཤད་འགྲྲེལ་བརོད་བ་རྒྱུ་དང༌། འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཡོད་ཚེ་

ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོལ་ཅོག་ཐོག་འཇོག་རྒྱུ་བཅས་ཀི་གོ་སྐབས་སྤོད་

དགོས།

༢ དྲེ་འདའི་གསལ་བཤད་ཆྲེད་སོན་བ�་�ང་འཕལ་ཚོགས་གཙོས་ལས་

དོན་གི་ཛ་དག་དགོས་གལ་དང་བ�ན་པའི་དུས་ཚོད་�ར་བཅད་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་ཞྲེ་གཉིས་པ།  སྤི་འཐུས་�ྲེར་གི་གསལ་བཤད།

སྤི་འཐུས་བྲེ་བག་པ་སུ་�ང་གིས་རང་ཉིད་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀི་གཞུང་དོན་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

27

གལ་ཆྲེ་གསལ་བཤད་བྲེད་འདོད་�ང་ཚེ་�ང་མཐའ་ཉིན་གཅིག་གི་གོང་སོན་

བ�་ཐོག་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁོལ་དང་དུས་ཚོད་�ར་བཅད་�ང་བ�ན་

གསལ་བཤད་བྲེད་ཆོག

དོན་ཚན་ཞྲེ་གསུམ་པ།  གསལ་བཤད་ལ་ངོས་ལྲེན་དང་གྲོས་བསྡུར།

༡ གཞུང་འབྲེལ་དང་སྤི་འཐུས་�ྲེར་སུ་�ང་གིས་གསལ་བཤད་འགྲྲེལ་

བརོད་བས་ཟིན་འཕལ་སྤི་འཐུས་སུ་�ང་གིས་གཤམ་གསལ་གྲོས་

འཆར་གང་�ང་འདོན་ཆོག

ཀ གསལ་བཤད་ཀི་དོན་གནད་རྣམས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་�ོ་

ངྲེས་�ང་སོང་ཞྲེས་པའི་གྲོས་ཆོད་འཇོག་རྒྱུ།

ཁ གསལ་བཤད་འགྲྲེལ་བརོད་ནང་གསལ་པོ་མ་�ང་བའི་དོན་གནད་

དམིགས་བཀར་གང་�ང་ཐོག་བསྐྱར་དུ་འགྲྲེལ་བརོད་དམ། ཡིག་

ཆ། ཡང་ན་སྤི་འཐུས་སམ་སིད་སྐྱོང་། བཀའ་�ོན་ཞིག་གིས་གསལ་

བཤད་བྲེད་དགོས།

ག གསལ་བཤད་བས་པའི་དོན་གནད་སྤི་ཡོངས་སམ། བྲེ་བག་

དམིགས་བཀར་གང་�ང་ཐོག་བགྲོ་�ྲེང་བྲེད་དགོས།

༢ གོང་གསལ་གྲོས་འཆར་ཁག་གང་�ང་ལྟར་གི་རྲེས་འབྲེལ་ལས་དོན་བ་

རྒྱུ་དང༌། བགྲོ་�ྲེང་བ་དགོས་ཐག་གཅོད་�ང་ཚེ་ཚོགས་གཙོས་དགོས་

ངྲེས་དུས་ཚོད་�ར་བཅད་བ་རྒྱུ།



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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དོན་ཚན་ཞྲེ་བཞི་པ།  བཀའ་�ོན་དགོངས་ཞུ། 

༡ བཀའ་�ོན་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་�ང་སྐབས་སིད་སྐྱོང་ལ་�ན་སྲེང་

བཀའ་འཁོལ་�ང་རྲེས་རང་ཉིད་དགོངས་ཞུ་བྲེད་དགོས་པའི་གནད་

དོན་སྐོར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁོལ་དང་

སྦྲགས་གསལ་བཤད་བྲེད་ཆོག་པ་ཡིན། གལ་སིད་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་མ་ཚོགས་པའི་སྐབས་དགོངས་ཞུ་བས་པ་ཡིན་ན། སྤི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་རྲེས་ཀི་ཉིན་བདུན་ནང་�ན་སིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་

�ོན་གཞན་ཞིག་གིས་འགྲྲེལ་བརོད་གསལ་བཤད་བྲེད་ཆོག

༢ འགྲྲེལ་བརོད་གསལ་བཤད་འདི་རིགས་ཐོག་བགྲོ་�ྲེང་བྲེད་མི་ཆོག 

འོན་ཀང་བཀའ་�ོན་བྲེ་བག་པ་ཞིག་གིས་འགྲྲེལ་བརོད་ཟིན་རྲེས་

དགོས་གལ་�ང་ན་བཀའ་�ོན་གཞན་ཞིག་གིས་དོན་གནད་རྲེས་འབྲེལ་

གི་གསལ་བཤད་བྲེད་ཆོག

ལྲེའུ་བཅུ་གཉིས་པ།

གྲོས་ཆོད་ཁག

དོན་ཚན་ཞྲེ་ལྔ་པ།  གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འདོན་ཕོགས།

སྤི་འཐུས་བྲེ་བག་པས་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འདོན་རྒྱུའི་�ར་བཀག་གི་

དུས་ཚོད་ཉིན་སྤི་འཐུས་སུ་�ང་གིས་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འདོན་རྩིས་ཡོད་

ཚེ་ཉིན་གཉིས་གོང་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འབུལ་མཁན་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྲེད་མཁན་གི་མིང་རགས་འཁོད་པའི་�ན་ཤོག་འབུལ་དགོས། 

�ན་ཤོག་མང་པོ་ཡོད་ན་འབོར་ས་རིང་གི་གོ་རིམ་ལྟར་གྲོས་འཆར་ལས་རིམ་

དུ་འགོད་རྒྱུ། གྲོས་འཆར་ཧ་ཅང་མང་བས་ཚང་མ་�ད་ཐབས་མྲེད་ཚེ་ཇི་ཙམ་

�ད་པ་དྲེ་ཙམ་རྒྱན་ཤོག་འདོན་རྒྱུ།

དོན་ཚན་ཞྲེ་དྲུག་པ།  གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འདོན་པའི་ཐོབ་ཐང༌།

སྒིག་གཞི་འདིའི་ཆ་�ྲེན་འོག་སྤི་འཐུས་སམ། སིད་སྐྱོང་། བཀའ་�ོན་སུ་

�ང་གིས་མང་ཚོགས་ཀི་དོན་གནད་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་

འདོན་ཆོག་པ་ཡིན།

དོན་ཚན་ཞྲེ་བདུན་པ།  གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འདོན་པའི་ཆ་�ྲེན།

གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འདོན་པའི་ཆ་�ྲེན་དུ་གཤམ་གསལ་དོན་གནད་

རྣམས་ཚང་དགོས།

༡ བརོད་བའི་དོན་གནད་གསལ་པོར་བཀོད་པ།

༢ དོན་གནད་དམིགས་བཀར་གཅིག་གི་སྐོར་ཡིན་པ།

༣  དོན་གནད་དྲེའི་ནང་རྩོད་�ྲེང་དང༌། ཚོད་དཔག �ར་ཟ་དང་དམའ་

འབྲེབས་ཀི་ཚིག་�ོར་རིགས་མྲེད་པ།

༤ གཞུང་མང་གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་མ་གཏོགས་སྐྱྲེ་བོ་�ྲེར་

གི་བ་སྤོད་སྐོར་མ་ཡིན་པ།



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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༥ ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་�ང་གི་�བ་ཁོངས་འོག་ཁིམས་ཞིབ་བྲེད་བཞིན་

པའི་དོན་གནད་དང་འབྲེལ་བ་མ་ཡིན་པ་བཅས།

དོན་ཚན་ཞྲེ་བརྒྱད་པ།  གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ལ་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད།

གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་གང་ཞིག་ཆ་ཚང་ངམ། དྲེའི་ཆ་ཤས་གང་�ང་འདོན་

ཆོག་མིན་དང༌། སྒིག་གཞི་དང་མཐུན་མིན་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་ཞྲེ་དགུ་པ།  གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཕིར་འཐྲེན་དང༌། གཞན་ལ་དབང་

ཆ་སྤད་པ།

༡ སྤི་འཐུས་སམ། སིད་སྐྱོང་། བཀའ་�ོན་གང་ཞིག་གིས་མིང་གསལ་

གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཕིར་འཐྲེན་བས་ན་ལས། དྲེ་མིན་མིང་འབོད་�ང་

སྐབས་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་གི་དོན་གནད་རྣམས་ལུགས་མཐུན་ཐོག་

ནས་འདོན་དགོས་པ་ཡིན།

༢ སྤི་འཐུས་སམ། སིད་སྐྱོང་། བཀའ་�ོན་ཞིག་གི་མིང་གསལ་གྲོས་

ཆོད་གྲོས་འཆར་རིགས་རང་ཉིད་ཀི་ཚབ་�་སྤི་འཐུས་སམ་བཀའ་

�ོན་གཞན་སུ་�ང་ལ་�ན་སྒོན་བ་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་

འཁོལ་དང་བ�ན་སྤད་ཆོག

དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་པ།  གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར།

༡ གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཞིག་�ྲེང་སློང་ཟིན་རྲེས་དྲེར་བཟོ་བཅོས་དགོས་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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པའི་གྲོས་འཆར་འདོན་ཆོག 

༢ གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཞིག་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་�ྲེང་སློང་བ་རྒྱུའི་

ཉིན་གཅིག་གོང་�ལ་མྲེད་ཚེ་ཚོགས་གཙོས་དམིགས་བསལ་བཀའ་

འཁོལ་�ང་ན་ལས། དྲེ་མིན་སྤི་འཐུས་སུ་�ང་གིས་དགག་བ་བྲེད་ཆོག

དོན་ཚན་ང་གཅིག་པ།  གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ལ་འོས་བསྡུ། 

༡ བགྲོ་�ྲེང་ཟིན་འཕལ་ཚོགས་གཙོས་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་དང༌། ནང་

གསྲེས་དོན་ཚན་འགའ་ཤས་ཡོད་ཚེ་དོན་ཚན་རྲེ་རྲེ་བཞིན་འོས་བསྡུ་

ཐག་གཅོད་བྲེད་དགོས།

༢ འོས་བསྡུ་གནང་སྐབས་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འགའ་ཤས་རིགས་

ཚོགས་གཙོའི་གཟིགས་ད�ད་ཀིས་གལ་ཆྲེའི་དོན་གནད་ཚོགས་དྲུང་

ནས་མཚན་གཞུང་�གས་�ོག་གནང་སྲེ་འོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ།

ལྲེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

གྲོས་འཆར་ཁག

དོན་ཚན་ང་གཉིས་པ།  གྲོས་འཆར་མྲེད་པར་གྲོས་བསྡུར་མི་ཆོག་པ།

མང་ཚོགས་ཀི་ཁྲེ་ཕན་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་གནད་གང་ཡང་བཅའ་ཁིམས་

དང༌། སྒིག་གཞི་འདིའི་ཆ་�ྲེན་གཞན་དག་གི་ནང་གསལ་བ་རྣམས་�ད། དྲེ་

མིན་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁོལ་དང་འབྲེལ་ཚད་�ན་གྲོས་འཆར་བཏོན་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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རིགས་མ་གཏོགས་གྲོས་བསྡུར་མི་ཆོག

དོན་ཚན་ང་གསུམ་པ།  གྲོས་འཆར་�ན་ཐོ་འབུལ་སངས།

གྲོས་འཆར་འདོན་རྒྱུའི་�ན་ཐོ་ཁག་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་དང་རྒྱབ་

སྐྱོར་བྲེད་མཁན་གི་སྤི་འཐུས་སོ་སོས་མིང་རགས་བཀོད་པ་ཚོགས་དྲུང་གི་

མིང་ཐོག་གཏོང་དགོས།

དོན་ཚན་ང་བཞི་པ།  གྲོས་འཆར་འདོན་རྒྱུའི་ཆ་�ྲེན།

༡ དོན་གནད་དམིགས་བཀར་གཅིག་གི་སྐོར་ཡིན་པ།

༢ དོན་གནད་དྲེའི་ནང་རྩོད་�ྲེང་དང༌། �ར་ཟ། དམའ་འབྲེབས་ཀི་ཚིག་

�ོར་རིགས་མྲེད་པ།

༣ གཞུང་མང་གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བ་མ་གཏོགས་སྐྱྲེ་བོ་�ྲེར་གི་བ་

སྤོད་སྐོར་མ་ཡིན་པ།

༤ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དུས་དྲེ་གའི་རིང་གྲོས་བསྡུར་ཐག་

གཅོད་�ང་ཟིན་པའམ། ཡང་ན་རྲེས་སུ་གྲོས་བསྡུར་བ་རྒྱུར་ངྲེས་ཟིན་

པའི་དོན་གནད་སྐོར་མ་ཡིན་པ།

༥ བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་�ང་གི་�བ་ཁོངས་སུ་

ཁིམས་ཞིབ་བྲེད་བཞིན་པའི་དོན་གནད་མ་ཡིན་པ།

༦ གྲོས་འཆར་ནང་གནས་�ལ་ངྲེས་ཅན་ཞིག་བཀོད་ཡོད་ན་དྲེ་ཚད་ཐུབ་

ཡིན་པའི་འགན་འཁུར་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤི་འཐུས་རང་ཉིད་
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ཀིས་བྲེད་དགོས།

༧ སྤི་འཐུས་བྲེ་བག་པ་གཅིག་གིས་ཚོགས་འདུའི་གསོལ་ཅོག་ཐོག་�ལ་

བའི་ཡིག་ཆ་ལ་བགྲོ་�ྲེང་བ་རྒྱུའི་སྐོར་མ་ཡིན་པ།

༨ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་�ར་བ�གས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གིས་རོག་

ཞིབ་བྲེད་བཞིན་པའི་དོན་གནད་དང་འབྲེལ་བ་མ་ཡིན་པ།

༩ ཁིམས་ཀི་དོན་གནད་ཆ་ཤས་�ར་བཏོན་དང༌། རོག་བཟོའི་གནད་དོན་

གི་རིགས་ལ་བསམ་�ལ་དང༌། འགྲྲེལ་བཤད་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་

མ་ཡིན་པ།

༡༠ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་མ་ཡིན་པ།

༡༡ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ལ་འགན་འཁུར་མྲེད་པའི་ཚོགས་�ྲེའམ་སྐྱྲེ་བོ་

བྲེ་བག་པའི་སྐོར་མ་ཡིན་པ།

༡༢ ལས་དོན་གང་ཞིག་གཞུང་འབྲེལ་གི་ཐོག་ནས་སིད་སྐྱོང་ངམ། བཀའ་

�ོན་བྲེ་བག་པ་ཞིག་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པར་འབྲེལ་བ་�ར་རྒྱུའི་ཐབས་

ཤྲེས་བྲེད་པ་མ་ཡིན་པ།

༡༣ མཛའ་འབྲེལ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་དམའ་འབྲེབས་ཀི་ཐོག་

ནས་�ྲེང་སློང་བྲེད་པ་མ་ཡིན་པ།

༡༤ བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་བསྡུར་དང༌། བཅའ་ཁིམས། ཁིམས་

ལུགས་ནང་གསལ་གི་གསང་རྒྱའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་གནད་དོན་སྐོར་

གསལ་བཤད་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་མ་ཡིན་པ།
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ལྲེའུ་བཅུ་བཞི་པ།

ཁིམས་བཟོ།

དོན་ཚན་ང་ལྔ་པ།  སྤི་འཐུས་�ྲེར་གི་ཁིམས་ཡིག་དང་སྒིག་གཞི་འཆར་ཟིན། 

༡ སྤི་འཐུས་�ྲེར་གི་ཁིམས་ཡིག་གམ་སྒིག་གཞི་འཆར་ཟིན་འབུལ་

རྒྱུའི་རིགས་ཐོག་མར་འཆར་ཟིན་ལ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གཏན་

འབྲེབས་ཆྲེད་འབུལ་འཐུས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་

དགོས།

༢ བཀའ་འཁོལ་�ང་མཚམས་ཁིམས་ཡིག་གམ་སྒིག་གཞི་འཆར་ཟིན་

དང༌། སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་བཀའ་འཁོལ་ཡིག་ཆུང༌། ཁལ་འབབ་

དང་ད�ལ་གྲོན་གི་འབྲེལ་བ་ཡོད་རིགས་ལ་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་

དང༌། ད�ལ་གྲོན་ཚོད་དཔག་སོན་རྩིས་བཅས་མཉམ་�ར་གིས་�ང་

མཐའ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་སོན་བ�་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་གཏོང་

དགོས།

དོན་ཚན་ང་དྲུག་པ།  བཀའ་རྩ་�བ་བསྒགས་ཟིན་པའི་ཁིམས་ཡིག

ཕིར་བསྡུ།

དོན་ཚན་ང་བདུན་པ།  གཞུང་འབྲེལ་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན།

གསར་དུ་གཏན་འབྲེབས་བ་དགོས་ཀི་གཞུང་འབྲེལ་ཁིམས་ཡིག་འཆར་
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ཟིན་ནམ། སྒིག་གཞི་འཆར་ཟིན་གང་ཡང་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་�ོན་ནམ། སྤི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྤི་འཐུས་སུ་�ང་གིས་ལས་རིམ་ཐོ་འགོད་

གཞིར་བ�ང་འདོན་རྒྱུ།

དོན་ཚན་ང་བརྒྱད་པ། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་དགོས་པའི་ཁིམས་ཡིག་

འཆར་ཟིན།

༡ ད�་ཁལ་འགྲེལ་བའམ་འཕལ་སྲེལ་ཆག་ཡང༌། རྩ་ཆག བསྒྱུར་བཀོད། 

ཡང་ན་ཁལ་འབབ་གང་�ང་གི་སྒིག་གཞི་དང༌། གཞུང་གི་ད�ལ་བུན་

ལྲེན་པའམ། འགན་ལྲེན་བྲེད་ཕོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁིམས་ཡིག་འཆར་

ཟིན་དང༌། ཁིམས་དོན་ལག་བསར་སྐབས་གཞུང་གྲོན་ཡོང་གཞིའི་ཁིམས་

ཡིག་དང་སྒིག་གཞིའི་འཆར་ཟིན་རིགས་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་

མྲེད་པར་འགོད་འབུལ་མི་ཆོག 

༢ གྲོས་གཞིར་�ད་ཟིན་པའི་ཁིམས་ཡིག་གམ་སྒིག་གཞིའི་འཆར་ཟིན་དུ་

གསལ་བའི་ཁལ་འབབ་ལ་འཕར་ཆག་གི་དོན་གནད་སྐོར་བཟོ་བཅོས་

གྲོས་འཆར་འདོན་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་མི་དགོས།

དོན་ཚན་ང་དགུ་པ།  ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་བཀག་འགོག

༡ ཁིམས་ཡིག་གམ་སྒིག་གཞིའི་འཆར་ཟིན་ཞིག་གྲོས་གཞིར་འ�ག་

རྒྱུར་སྤི་འཐུས་སུ་�ང་ནས་བཀག་འགོག་བ་རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་བཏོན་

པ་ཡིན་ན། ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་དགག་བའི་གྲོས་
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འཆར་འདོན་མཁན་དང༌། ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་འདོན་མི་སོ་སོས་

དོན་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་མདོར་བསྡུས་རྲེ་བས་རྲེས་བགྲོ་�ྲེང་མ་

དགོས་པར་འོས་བསྡུས་མང་མོས་ལྟར་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།

༢ གལ་ཏྲེ་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དྲེ་ཁིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དབང་

ཚད་ལས་བ�ལ་ལུགས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་བརོད་པ་ཡིན་ན། དྲེ་སྐོར་བགྲོ་

�ྲེང་ཆ་ཚང་བས་རྲེས་འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་བྲེད་དགོས།

༣ ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་གང་ཞིག་གྲོས་གཞིར་འ�ག་འོས་མིན་ཚོགས་

ཆུང་�ར་བ�གས་ཀིས་རོག་ཞིབ་བ་རྒྱུར་གཏོང་དགོས་ཀི་གྲོས་འཆར་

འདོན་མཁན་�ང་ན་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་དང༌། ཁིམས་འཆར་

འདོན་མཁན་སོ་སོས་དོན་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་མདོར་བསྡུས་རྲེ་

བས་རྲེས་བགྲོ་�ྲེང་མ་དགོས་པར་འོས་བསྡུ་བས་ཏྲེ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་

དང༌། ཚོགས་ཆུང་ལ་གཏོང་རྒྱུར་ཐག་ཆོད་�ང་ཚེ་དྲེ་འཕལ་ཚོགས་

གཙོས་ཚོགས་ཆུང་གི་མི་འགྲོ་མིང་འདོན་བས་པར་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

མོས་མཐུན་ཇི་�ང་ལྟར་ཆྲེད་བ�གས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཁིམས་ཡིག་

གམ། སྒིག་གཞི་འཆར་ཟིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་གོ་བསྡུར་བྲེད་དགོས་

མིན་རོག་ཞིབ་ཆྲེད་བཏང་སྲེ་དུས་ཚོད་ངྲེས་ཅན་ནང་�ན་ཤོག་�་རྒྱབ་

གཉྲེར་ཇི་�ང་ལྟར་ལ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པ།  གྲོས་གཞིར་�ད་ཟིན་པའི་ཁིམས་འཆར་ཐོག་བགྲོ་�ྲེང༌།

༡  ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ནམ་སྒིག་གཞིའི་འཆར་ཟིན་གྲོས་གཞིར་�ད་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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ཟིན་འཕལ་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ། བརོད་པ་དང་པོའི་

རིང་འཆར་ཟིན་གི་ཚིག་དོན་ལ་གསལ་བཤད་དང༌། ཆ་�ྲེན་སོ་སོའི་

དགོས་པ་དང་དམིགས་�ལ་�བ་ཚད་བཅས་ཀི་སྐོར་འགྲྲེལ་བརོད་

དགོས་རིགས་བྲེད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་འཆར་ཟིན་ཐོག་བགྲོ་�ྲེང་དང༌། བཟོ་

བཅོས་གྲོས་འཆར་འདོན་མི་ཆོག 

༢  སྤི་འཐུས་སུ་�ང་གིས་བརོད་པ་དང་པོར་འཆར་ཟིན་ཆ་ཚང་�ོག་

དགོས་ཀི་རྲེ་འདུན་�ང་ན་མ་གཏོགས་སྤི་འཐུས་�ྲེར་སོ་སོས་ཞིབ་

�ོག་ཟིན་པར་ཆ་འཇོག་གིས་དོགས་འདི་ཡོད་པའི་ཐད་མ་གཏོགས་ཆ་

ཚང་མ་�ོག་ཀང་འཐུས།

༣  བརོད་པ་དང་པོ་ཟིན་འཕལ་ཁིམས་འཆར་ངོ་སྤོད་བྲེད་མཁན་དྲེའམ། 

ཡང་ན་སྤི་འཐུས་གཞན་སུ་�ང་ནས་གཤམ་གསལ་གྲོས་འཆར་གང་

�ང་འདོན་རྒྱུ།

ཀ འཆར་ཟིན་ཐོག་དོན་ཚན་རྲེ་རྲེ་བཞིན་བགྲོ་�ྲེང་གཏན་འབྲེབས་

གནང་རྒྱུ།

ཁ འཆར་ཟིན་ཞིབ་འ�ག་སླད་ཆྲེད་བ�གས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གཏོང་རྒྱུ།

ག མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་འཆར་བསྡུ་རྒྱུའི་ཆྲེད་འགྲྲེམས་སྤྲེལ་བ་རྒྱུ།

༤  གོང་གསལ་གྲོས་འཆར་ ཀ པར་གཏན་འཁྲེལ་�ང་བ་ཡིན་ན་དྲེ་འཕལ་

བརོད་པ་གཉིས་པ་འགོ་འཛུགས་ཀིས་དོན་ཚན་རྲེ་རྲེ་བཞིན་བགྲོ་�ྲེང་

དང་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ཇི་ཡོད་རིམ་པས་འདོན་རྒྱུ་དང༌། བརོད་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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པ་གཉིས་པ་ཟིན་རྲེས་གཏན་འབྲེབས་འཆར་ཟིན་མཐའ་མ་བརོད་པ་

གཉིས་པའི་སྐབས་བཟོ་བཅོས་ཇི་ཕིན་གི་འད་བཤུས་རྲེའུ་མིག་བཅས་

སྤི་འཐུས་རྣམས་ལ་འགྲྲེམས་སྤྲེལ་ཟིན་མཚམས་བརོད་པ་གསུམ་པ་

དང་གཏན་འབྲེབས་བ་རྒྱུ།

༥  གོང་གསལ་གྲོས་འཆར་ ཁ པ་དང༌། ག པ་གང་�ང་གཏན་འཁྲེལ་�ང་

ཚེ་དྲེ་དོན་བཞིན་བ་རྒྱུ་དང༌། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉྲེར་དང༌། མང་

ཚོགས་ཀི་བསམ་འཆར་ཇི་�ང་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གིས་

ཞིབ་འ�ག་ཐོག་འཆར་ཟིན་ལ་དགོས་ངྲེས་སྣོན་འཕི་བཟོ་བཅོས་བས་

ཏྲེ། ཚོགས་འདུ་རྲེས་མར་གྲོས་གཞིར་འ�ག་རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་འདོན་

མ་དགོས་པར་ཐད་ཀར་ལས་རིམ་དུ་བཅུག་སྲེ་བརོད་པ་གཉིས་པ་འགོ་

འཛུགས་བ་འཐུས།

དོན་ཚན་རྲེ་གཅིག་པ།  ཁིམས་འཆར་བསྐྱར་སློག 

འཆར་ཟིན་གང་ཞིག་ཆྲེད་བ�གས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཞིབ་འ�ག་ཆྲེད་བཏང་

བའམ། མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་འཆར་བསྡུ་རྒྱུར་འགྲྲེམས་སྤྲེལ་བས་པ་རྒྱུན་

ལས་ཀིས་ཕོགས་བསྡུ་བཟོ་བཅོས་ཟིན་པ་ཞིག་བརོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་ཆ་

ཚང་ངམ། དོན་ཚན་བྲེ་བག་པ་ཁ་ཤས་བསྐྱར་དུ་ཆྲེད་བ�གས་ཚོགས་ཆུང་ལ་

བསྐྱར་ཞིབ་བ་རྒྱུའམ། མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་འཆར་བསྐྱར་བསྡུ་དགོས་པའི་

གྲོས་འཆར་�ང་ན་མང་མོས་ལྟར་ཐག་གཅོད་ཀིས་བསྐྱར་དུ་ཆྲེད་བ�གས་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

39

ཚོགས་ཆུང་ངམ། མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་འཆར་ཆྲེད་ལན་གཅིག་བསྐྱར་གཏོང་

བ་འཐུས།

དོན་ཚན་རྲེ་གཉིས་པ།  བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། 

ཁིམས་ཡིག་གམ་སྒིག་གཞི་འཆར་ཟིན་གང་ཞིག་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་

འཆར་རིགས་གཤམ་འཁོད་ལྟར་འབུལ་ཆོག

༡ བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དྲེའི་�བ་ཚད་དམིགས་

�ལ་དང་མི་འགལ་ཞིང༌། སྐབས་བབས་ཀི་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་

པ།

༢ དྲེ་སའི་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཐག་གཅོད་དང་མ་མཐུན་པ་མིན་པ།

༣ ཚིག་བརོད་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དང་གཞི་མ�ངས་ཤིང༌། བ�་སྤོད་

དང་མཐུན་པ་བཅས་དགོས།

དོན་ཚན་རྲེ་གསུམ་པ།  གཏན་འབྲེབས་ཁིམས་འཆར་ལ་ཆོག་མཆན།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བཅའ་ཁིམས་དང་སྒིག་གཞི་ཁག་ནང་གསལ་

ལྟར་སྤི་མོས་སམ་དགོས་ངྲེས་མང་མོས་ཀིས་གཏན་འབྲེབས་ཟིན་པའི་ཁིམས་

ཡིག་འཆར་ཟིན་ནམ། སྒིག་གཞི་འཆར་ཟིན་ལ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་

གཏན་འབྲེབས་ཞུས་པའི་ཚད་འཛིན་དང་ཟླ་ཚེས་བཅས་བཀོད་པའི་ཚོགས་

གཙོའི་མིང་རགས་འབར་མའི་ངོ་བཤུས་གཉིས་གཏན་འབྲེབས་བས་པའི་དུས་

ཚེས་ནས་ལས་ཉིན་ ༡༤ ནང་�ན་སིད་སྐྱོང་ལ་ཆོག་མཆན་མིང་རགས་འགོད་

ཆྲེད་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས།



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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དོན་ཚན་རྲེ་བཞི་པ།  ཁིམས་འཆར་ཕིར་སློག་ལ་གྲོས་བསྡུར།

 ཕིར་བསྡུ།

དོན་ཚན་རྲེ་ལྔ་པ།  བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན།

༡ བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་འབུལ་�ལ་སྤི་

འཐུས་�ྲེར་དང༌། གཞུང་འབྲེལ་བསྐྱར་བཅོས་བཅས་གོང་གི་དོན་ཚན་

ཁག་ནང་གསལ་བའི་ཁིམས་འཆར་སྤིའི་སྒིག་སོལ་ལྟར་ཡིན།

༢ བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར་བགྲོ་�ྲེང་རྲེས་དོན་ཚན་

གཅིག་ལས་མང་བ་དང༌། དོན་ཚན་རྲེ་རྲེར་ནང་གསྲེས་དབྲེ་བ་ཡོད་ན་

ནང་གསྲེས་རྲེ་རྲེ་དང་དོན་ཚན་རྲེ་རྲེར་འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་དང༌། དྲེ་

རྲེས་ཡོངས་རོགས་ཐོག་འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་བྲེད་དགོས། 

༣ དོན་ཚན་རྲེ་རྲེར་འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་སྐབས་བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་

བཅོས་ཁིམས་འཆར་བཅའ་ཁིམས་འདིའི་སོན་�ྲེང་དང༌། ལྲེའུ་དང་

པོའི་དོན་ཚན་དང་པོ་དང་གསུམ་པ། བཞི་པ། ལྲེའུ་གཉིས་པ་དང་

གསུམ་པའི་དོན་ཚན་ཡོངས་རོགས་བཅས་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་ན། 

སྤི་འཐུས་རྩ་འབོར་གི་བཞི་ཆ་གསུམ་ཡན་གི་མོས་མཐུན་གིས་བསྐྱར་

བཅོས་ཁིམས་འཆར་གཏན་འབྲེབས་དང་དྲེ་མིན་བསྐྱར་བཅོས་མ་�ང་

བར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

༤ གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ལས་གཞན་པའི་དོན་ཚན་གཞན་དག་དང་

འབྲེལ་བ་ཡིན་ན་སྤི་འཐུས་རྩ་འབོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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མོས་མཐུན་གིས་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར་གཏན་འབྲེབས་དང་དྲེ་

མིན་བསྐྱར་བཅོས་མ་�ང་བར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

༥ བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་

�ང་རིགས་ཀང་གོང་གི་ནང་གསྲེས་ ༣ དང་ ༤ ནང་གསལ་བ་ལྟར་

གི་མང་མོས་�ང་ན་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང༌། དྲེ་མིན་ངོས་འཛིན་མྲེད་པ་

བ་རྒྱུ།

༦ བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར་གཏན་འབྲེབས་རྲེས་སིད་

སྐྱོང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་ཕོགས་ཁིམས་འཆར་སྤི་ཡོངས་

ལྟར་ཡིན།

ལྲེའུ་བཅོ་ལྔ་པ།

དཔལ་འབོར་གི་ལས་དོན།

དོན་ཚན་རྲེ་དྲུག་པ། ལོ་འཁོར་སོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་དང་། སོན་རྩིས་ཚོད་

དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་།

༡ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡོངས་རོགས་ཀི་སོན་

རྩིས་འཆར་ལོའི་ཡོང་འབབ་དང་། འགྲོ་སོང་ཇི་ཡོད་�ར་འཇོག་བཅས་

འཚེམས་ལུས་མྲེད་པའི་ལོ་འཁོར་སོན་རྩིས་འགོད་འབུལ་�ང་བ་གྲོས་

ཚོགས་སུ་བཀའ་འཁོལ་གོ་བསྡུར་ཆྲེད་སོན་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཆར་

རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྲེལ་པོས་ཚོགས་མི་ཇི་དགོས་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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དམིགས་འཛུགས་ཀིས་བསྐོ་གཞག་བ་དགོས། དྲེའི་དུས་�ན་ཚོགས་

གཙོ་སྦྲྲེལ་པོས་གཏན་འབྲེབས་ཇི་བས་ལྟར་ཡིན།

༢ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན།

ཀ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡོངས་རོགས་ཀི་

འཆར་ལོའི་ལོ་འཁོར་སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་ཀི་རྩིས་ཤོག་འབུལ་

དགོས་ངྲེས་རྣམས་ཁིམས་སྒིག་ལྟར་ཡོད་མྲེད་ཞིབ་འ�ག་བ་རྒྱུ།

ཁ འཆར་འབུལ་སོན་རྩིས་གང་ཞིག་སྒིག་དོན་ལྟར་མྲེད་པའམ། དགོས་

གལ་མཆིས་མིན་ལ་གཞིགས་ཏྲེ་སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྲེར་

ལ་གཅོག་འཕི་བ་འོས་བ་རྒྱུ།

ག སོན་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ས་མའི་�ན་ཐོའི་ལས་

དོན་མ�ག་སྐྱོང་དགོས་པ་ཇི་ཡོད་ཞིབ་འ�ག་བ་རྒྱུ། 

ང དགོས་གལ་ལ་གཞིགས་ཏྲེ་ཚོགས་གཙོའི་ལམ་སོན་ལྟར་ལས་དོན་

བ�བ་རྒྱུ།

ཅ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བ�ོམས་དང༌། གྲོས་འཆར། སོན་རྩིས་འཆར་

འབུལ་ཞུ་ཕོགས་ཀི་དགྲེ་སྐྱོན་ཅི་མཆིས་བཅས་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་སུ་འབུལ་རྒྱུ།

ཆ ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཆ་བགོས་ཀིས་ལས་ཁུངས་གོ་

རིམ་བཞིན་སོན་རྩིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྲེར་གི་བ�ོམས་དང་། 

ཚོགས་ཆུང་གིས་གཅོག་འཕི་ཇི་གནང་བཅས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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འབྲེབས་ཆྲེད་ལས་རིམ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་སུ་�ན་སྒོན་དང་། 

གསལ་བཤད་བ་འོས་ཚོགས་མི་སུ་�ང་ནས་བ་རྒྱུ།

༣ ལོ་འཁོར་སོན་རྩིས་ཡོང་འབབ་དང༌། འགྲོ་གྲོན་གི་རྩིས་ཁ་རྣམས་བཅའ་

ཁིམས་དོན་ཚན་ ༥༢ པ་ནང་གསལ་ལྟར་གཏན་འབྲེབས་དུས་ཚེས་

ཉིན་དཔལ་འབོར་བཀའ་�ོན་གིས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་

དགོས།

དོན་ཚན་རྲེ་བདུན་པ།  ལོ་འཁོར་སོན་རྩིས་གྲོས་བསྡུར།

༡ ལོ་འཁོར་སོན་རྩིས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་�ལ་རྲེས་གཏན་འབྲེབས་

བས་པའི་དུས་ཚེས་དྲེ་ནས་ལོ་འཁོར་སོན་རྩིས་ཡོངས་རོགས་ལ་གྲོས་

བསྡུར་བྲེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།

༢ གྲོས་བསྡུར་ཟིན་པའི་མ�ག་�་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་བྲེད་

ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།

༣ དགོས་གལ་གཟིགས་ཚེ་གྲོས་བསྡུར་དང༌། གསལ་བཤད་བ་རྒྱུར་

ཚོགས་གཙོས་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་བཟོ་ཆོག

དོན་ཚན་རྲེ་བརྒྱད་པ།  དགོས་ད�ལ་བཀའ་འཁོལ་སྐོར་འོས་བསྡུ།

༡ ཚོགས་གཙོས་དགོས་ད�ལ་བཀའ་འཁོལ་གི་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་དང་

འོས་བསྡུའི་ཆྲེད་ཉིན་གྲངས་ཇི་དགོས་དུས་ཚོད་�ར་བཅད་བྲེད་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།

44

དགོས།

༢ གྲོས་བསྡུར་དང༌། དགོས་ད�ལ་བཀའ་འཁོལ་མ�ག་བ�ོམས་མ་བས་

གོང་ཚོགས་གཙོས་དགོས་ད�ལ་བཀའ་འཁོལ་གི་དོན་གནད་དང་

འབྲེལ་བའི་དི་བ་ལྷག་བ�ད་རྣམས་ཟིན་པ་བྲེད་དགོས།

དོན་ཚན་རྲེ་དགུ་པ།  དགོས་ད�ལ་སྣོན་འཕིའི་གྲོས་འཆར།

༡ དགོས་ད�ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའི་ད�ལ་འབོར་ཐོག་ནས་གཤམ་

གསལ་དོན་ཚན་གང་�ང་གི་ཐོག་སྣོན་འཕིའི་གྲོས་འཆར་འདོན་ཆོག

ཀ དགོས་ད�ལ་བཀའ་འཁོལ་དགོས་པའི་གནད་དོན་རྒྱུ་མཚན་ལ་ངོས་

ལྲེན་མ་�ང་བ།

ཁ ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་�ལ་ཐང་དང་མི་མཐུན་པ།

ག གཞུང་གི་དཔལ་འབོར་ལ་གནོད་སྐྱོན་འ�ང་གཞི་ཡོད་པ་བཅས་

ལ་�ྲེ་ཚན་རྲེ་�ང་ནས་སྤོམ་ཚོད་སྣོན་འཕི་བྲེད་པའམ། ཚོད་དཔག་

འཆར་རྩིས་བསྐྱར་ཞིབ་བ་རྒྱུ། ཡང་ན་�ྲེ་ཚན་རྲེ་�ང་ཕིར་འཐྲེན་བ་

རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་འདོན་ཆོག

༢  དགོས་ད�ལ་སྣོན་འཕིའི་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་རྣམས་ཀིས་ཉིན་

གཅིག་གོང་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་གྲོས་འཆར་འབུལ་དགོས། གྲོས་འཆར་

དྲེར་སྤི་འཐུས་གཞན་གིས་བཀག་འགོག་བྲེད་ཆོག དྲེ་ལྟའི་གནས་

�ལ་�ང་སྐབས་འོས་བསྡུས་ཐག་གཅོད་བྲེད་དགོས། 
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༣ དགོས་ད�ལ་སྣོན་འཕིའི་གྲོས་འཆར་ལ་གྲོས་བསྡུར་གིས་མཐའ་མར་

འོས་བསྡུས་ཐག་གཅོད་བྲེད་དགོས།

དོན་ཚན་བདུན་ཅུ་པ།  གཏོང་ལྲེན་ཁིམས་འཆར།

ལོ་འཁོར་སོན་རྩིས་ཀི་དགོས་ད�ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་རིགས་ལ་�ྲེ་

ཚན་སོ་སོའི་ཐོག་གྲོས་བསྡུར་དང་འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་ཟིན་རྲེས་གཏོང་ལྲེན་

ཁིམས་འཆར་འགོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། དྲེའི་ཐོག་གྲོས་འཆར་དང་གྲོས་བསྡུར་

ཐག་གཅོད་བཅས་ཁིམས་འཆར་སྤི་འགྲོས་བཞིན་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་དོན་གཅིག་པ།  གཏོང་ལྲེན་ཁིམས་འཆར་ལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་སྩལ།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབྲེབས་ཟིན་པའི་གཏོང་ལྲེན་ཁིམས་

འཆར་དང་ལོ་འཁོར་སོན་རྩིས། འབྲེལ་ཡོད་ཀི་ཁིམས་འཆར་དང་ཡིག་ཆ་

གཞན་དག་ཇི་ཡོད་བཅས་ཁིམས་འཆར་སྤི་མ�ངས་བཞིན་སིད་སྐྱོང་ལ་ཆོག་

མཆན་ཞུ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་དོན་གཉིས་པ།  ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ལ་འོས་ཤོག་བསྡུ་ལྲེན།

༡ ལོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ ནང་�ན་རྩིས་ལོ་རྲེས་མའི་ལོ་འཁོར་

སོན་རྩིས་གཏན་འབྲེབས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་�ལ་�ང་བའམ། ཡོང་

རྒྱུར་ངྲེས་ཚེ་རྩིས་ལོ་རྲེས་མའི་ཟླ་བ་དང་པོ་བཞིའི་འགྲོ་གྲོན་དགོས་
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ད�ལ་གི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ལ་འོས་ཤོག་བསྡུས་ཏྲེ་གཏན་

འབྲེབས་བྲེད་ཆོག

༢ དྲེ་འདའི་དགོས་གལ་�ང་ཚེ་ཚོགས་གཙོས་གཏན་འབྲེབས་བས་པའི་

དུས་ཚོད་ཐོག་དཔལ་འབོར་བཀའ་�ོན་གིས་རྩིས་ལོ་རྲེས་མའི་ཟླ་

གྲངས་དང་པོ་བཞིའི་དགོས་ད�ལ་བ�ོམས་འབོར་ཁ་ཤོག་དང༌། ལས་

ཁུངས་དང་�ྲེ་ཚན་སོ་སོའི་དགོས་ད�ལ་བ�ོམས་འབོར་ཁ་ཤོག་འགྲོ་

�ལ་�ྲེ་ཚན་སོ་སོའི་ཚོད་དཔག་ཞིབ་རྩིས་བཅས། ལོ་འཁོར་སོན་རྩིས་

ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༠ ནང་�ན་འགོད་འབུལ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གསལ་བཤད་དང༌། རྩིས་ལོ་རྲེས་མའི་ཟླ་གྲངས་དང་པོ་བཞི་མ་རོགས་

གོང་ལོ་འཁོར་སོན་རྩིས་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་འབུལ་རྒྱུའི་ཁས་ལྲེན་དང་

བཅས་འགོད་འབུལ་ཞུ་དགོས།

༣ དྲེ་ལྟར་འགོད་འབུལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ལ་ཚོགས་གཙོས་གཏན་

འབྲེབས་བས་པའི་དུས་ཚེས་ཐོག་ལས་ཁུངས་དང་�ྲེ་ཚན་སོ་སོའི་

དགོས་ད�ལ་ཐོག་གྲོས་བསྡུར་བས་རྲེས་འོས་བསྡུས་ཐག་གཅོད་བ་

རྒྱུ། 

༤ འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་ཟིན་པའི་ཟླ་བཞིའི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་སིད་

སྐྱོང་ལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས།
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ལྲེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ལས་རིམ་རྣམ་གཞག

དོན་ཚན་དོན་གསུམ་པ།  ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར།

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་ལས་དོན་གོ་རིམ་དང་སངས་

འཛིན་བྲེད་ཕོགས་བཅའ་ཁིམས་དང༌། སྒིག་གཞི་ཁག ཡང་ན་རྒྱུན་

གོམས་སོལ་ལུགས་དང་འགལ་བའམ། འགལ་བར་དོགས་པ་�ང་ཚེ་

ལས་རིམ་གང་ཡིན་དྲེ་འགོ་འཛུགས་བ་ཉྲེའམ་བས་མ་ཐག་སྤི་འཐུས་

སུ་�ང་གིས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར་འདོན་ཆོག

༢ ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར་ལ་སོན་བ�་མ་དགོས་ཤིང༌། 

ཐད་ཀར་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་བསམ་འཆར་འདོན་

འཐུས།

༣ ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར་ནང་ཚོགས་གཙོས་གཏན་

འབྲེབས་བས་པའི་ལས་རིམ་དྲེ་བཅའ་ཁིམས་སམ། སྒིག་གཞི། ཡང་

ན་རྒྱུན་གོམས་སོལ་ལུགས་གང་དང་འགལ་བའམ། འགལ་བར་དོགས་

པའི་གནས་�ལ་དང༌། དྲེའི་ཚབ་�་ལས་རིམ་ཇི་འད་དགོས་པའི་འཆར་

གཞི་གསལ་པོ་བསམ་འཆར་འདོན་མཁན་གིས་མདོར་བསྡུས་སུ་

བརོད་དགོས།

༤ བཅའ་ཁིམས་སམ། སྒིག་གཞིའི་དོན་ཚན་གང་དང་འགལ་བའམ་འགལ་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།

48

བར་དོགས་པ། ཡང་ན་རྒྱུན་གོམས་སོལ་ལུགས་གང་དང་འགལ་བའི་

གནས་�ལ་ཁ་གསལ་མྲེད་པ་དང༌། མི་འགལ་བའི་བྲེད་ཕོགས་ཀི་

ཐབས་ལམ་འདི་ཡིན་གསལ་པོ་མྲེད་རིགས་ལ་ངོས་ལྲེན་མི་དགོས་

ཤིང༌། གསལ་པོ་ཡོད་ན་བསམ་འཆར་ངོས་ལྲེན་ཐོག་ཚོགས་གཙོས་

དགོངས་ད�ད་ཀིས་ཐག་གཅོད་གཤམ་གསལ་གང་�ང་གནང་རྒྱུ།

ཀ བསམ་འཆར་ངོས་ལྲེན་མི་འོས་པས་ལས་རིམ་སོན་མ་རང་འཇགས་

བ་རྒྱུ།

ཁ བསམ་འཆར་ངོས་ལྲེན་གིས་ལས་རིམ་བསྐྱར་བཅོས་བསམ་འཆར་

བཞིན་བ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་སྒིག་གཞིའི་དོན་ཚན་གང་�ང་ཚོགས་

ཐྲེངས་དྲེར་རྩིས་མྲེད་བ་རྒྱུ།

ག བསམ་འཆར་ངོས་ལྲེན་འོས་མིན་རོག་ཞིབ་ཆྲེད་འབྲེལ་ཡོད་ལས་

རིམ་གནས་སྐབས་ཕར་འགངས་ཀིས་ལས་རིམ་འོག་མ་འགོ ་

འཛུགས་བ་རྒྱུ།

༥ ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར་ཐོག་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་

གང་གནང་ལ་ཆ་འཇོག་བ་རྒྱུ་ལས་བགྲོ་�ྲེང་མི་ཆོག

དོན་ཚན་དོན་བཞི་པ།  སྒིག་གཞི་དམིགས་བསལ།

ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར་ངོས་ལྲེན་�ང་ཡང་ལས་རིམ་ལ་

འགྱུར་བ་མ་བཏང་བའི་སྐབས་དང༌། གཞན་ཡང་དགོས་གལ་ནམ་�ང་སྐབས་

བཅའ་ཁིམས་སུ་གསལ་ཁ་མྲེད་པའི་སྒིག་གཞི་འདིའི་དོན་ཚན་གང་�ང་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

49

ཚོགས་ཐྲེངས་དྲེའི་རིང་བརྩི་འཇོག་མ་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་ཚོགས་གཙོས་

བ་འཐུས། འོན་ཀང་བཅའ་ཁིམས་སུ་གསལ་ཁ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་གང་ལའང་

རྩིས་མྲེད་བྲེད་མི་ཆོག

ལྲེའུ་བཅུ་བདུན་པ།

ཚོགས་གཙོ་དང༌།  ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ལས་འཁུར་ནས་ཕིར་འཐྲེན།

དོན་ཚན་དོན་ལྔ་པ།  ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ལས་བཤོལ།

༡ སྤི་འཐུས་སུ་ཞིག་གིས་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་

གཉིས་ཀའམ། སུ་�ང་ལས་འཁུར་ནས་ཕིར་འཐྲེན་བ་དགོས་ཀི་གྲོས་

འཆར་འདོན་ཚེ་�ན་ཤོག་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་གཏོང་དགོས།

༢ སྒིག་གསལ་�ན་ཤོག་དང༌། གྲོས་འཆར་འབོར་རྲེས་གྲོས་བསྡུར་བ་

རྒྱུར་མོས་མཐུན་ཡོད་མྲེད་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་མང་མོས་ཐག་

གཅོད་བ་རྒྱུ།

༣ གྲོས་བསྡུར་བ་རྒྱུར་མོས་མཐུན་�ང་ཚེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་

དོན་ཐོ་གཞུང་ནང་ཐོ་འགོད་བ་རྒྱུ་དང༌། ཚོགས་གཙོས་ཉིན་བདུན་རྲེས་

དུས་ཚེས་གཏན་འབྲེབས་བ་རྒྱུ།

༤ ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་གཉིས་ཀ་ཕིར་འཐྲེན་བ་

དགོས་ཀི་གྲོས་འཆར་ཡིན་ན་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༤༥ ནང་གསྲེས་ 

༤ པ་ནང་གསལ་རང་ཉིད་ཀིས་གཙོ་སྐྱོང་བྲེད་མི་ཆོག་སབས་ཚོགས་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།

50

གཙོའི་ལས་ཚབ་ཀི་མིང་ཐོར་ཡོད་པ་ཞིག་གིས་གཙོ་སྐྱོང་བ་རྒྱུ།

༥ གྲོས་འཆར་དྲེ་རིགས་ཚད་�ན་ཡོང་བར་གཤམ་གསལ་ཆ་�ྲེན་ཁག་

ཚང་དགོས།

ཀ སྐྱོན་འཛུགས་བ་རྒྱུའི་དོན་གནད་ཇི་ཡིན་ངྲེས་གསལ་ཡོད་པ།

ཁ རྩོད་�ྲེང་དང༌། ཚོད་དཔག �ར་ཟ། དམའ་འབྲེབས་ཀི་ཚིག་�ོར་

རིགས་མྲེད་པ།

དོན་ཚན་དོན་དྲུག་པ།  ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཕིར་འཐྲེན་བ་

རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་ལ་ཐག་གཅོད།

༡ གྲོས་འཆར་འདོན་མི་མིང་འབོད་སྐབས་རང་ཉིད་ཀིས་གྲོས་འཆར་འགོ་

འཛུགས་བྲེད་པ་ལས། གཞན་གིས་གཏམ་བཤད་རིགས་མི་ཆོག

༢ ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ། ཡང་ན་སྐབས་དྲེའི་ཚོགས་

གཙོ་ལས་ཚབ་སུ་ཡིན་དྲེས་ཚོགས་འདུར་གྲོས་འཆར་ཐོག་བགྲོ་�ྲེང་

བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་འོས་འཚམས་སྤད་དྲེ་གྲོས་བསྡུར་བས་རྲེས་འབྲེལ་

ཡོད་ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་གཞོན། ཡང་ན་གཉིས་ཀར་གསལ་བཤད་

བ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤོད་དགོས།

༣ དོ་བདག་གི་གསལ་བཤད་རྲེས་བགྲོ་�ྲེང་མ་དགོས་པར་གྲོས་འཆར་

ཐོག་འོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ་དང༌། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༤༥ ནང་གསྲེས་ 

༣ པ་ནང་གསལ་གི་སྤི་འཐུས་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀིས་མོས་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

51

མཐུན་�ང་ན་དྲེ་ཉིན་ནས་ལས་འཁུར་བཤོལ་དགོས་པའི་གསལ་

བསྒགས་བ་རྒྱུ།

ལྲེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པ།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསང་བའི་ཚོགས་འདུ།

དོན་ཚན་དོན་བདུན་པ།  གསང་བའི་ཚོགས་ཐྲེངས།

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསང་བའི་ཚོགས་འདུ་འཚོག་རྒྱུར་དགོས་

གལ་ནམ་�ང་མཚམས་ཚོགས་གཙོས་ཉིན་གཅིག་གམ། དྲེའི་ཆ་ཤས་

ཤིག་གསང་བའི་ཚོགས་ཐྲེངས་སུ་གཏན་འབྲེབས་གནང་རྒྱུ།

༢ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསང་བའི་ཚོགས་ཐྲེངས་རིང་ཕི་མི་སུ་ཡང་

སྤི་འཐུས་ཀི་ཚོགས་ཁང་དང༌། ཚོམས་འགག་བར་�མས་བཅས་སུ་

ཕྲེབས་བཞུགས་མི་ཆོག

༣ གསང་བའི་ཚོགས་འདུའི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་�་མཐུད་གསང་རྒྱ་

དགོས་གལ་མྲེད་པར་གྱུར་ཚེ་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁོལ་དང་བ�ན་

གསང་རྒྱ་མ་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་འདོན་ཆོག་པ་དང༌། གྲོས་འཆར་

དྲེར་མོས་མཐུན་�ང་བ�ན་ཚོགས་དྲུང་གིས་ལས་དོན་ཁག་གི་�ན་ཐོ་

བཟོ་འགོད་དང༌། པར་སྐྲུན་བྲེད་སངས་ཚོགས་གཙོའི་ལམ་སོན་གཞིར་

བ�ང་ལག་ལྲེན་བསར་དགོས།

༤ སྤི་འཐུས་སུ་�ང་གིས་གསང་བའི་ཚོགས་འདུའི་དོན་གནད་ཁག་

གསང་རྒྱའི་དུས་�ན་རིང་ཐབས་ལམ་གང་ཞིག་གི་�ོ་ནས་ཕིར་
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བསྒགས་བས་པ་ཡིན་ན། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་

ཐོབ་ཐང་ལ་ཆྲེས་བརྩི་མྲེད་བས་པར་ངོས་འཛིན་བྲེད་དགོས།

ལྲེའུ་བཅུ་དགུ་པ།

སྤི་འཐུས་ཚོགས་བཅར་དགོངས་འཁོལ་ཞུ་ཕོགས།

དོན་ཚན་དོན་བརྒྱད་པ།  དགོངས་ཤོག

༡ སྤི་འཐུས་སུ་ཞིག་ནས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུར་ཚོགས་

བཅར་དགོངས་འཁོལ་ཞུ་དགོས་�ང་ཚེ་ཚོགས་གཙོའི་མཚན་ཐོག་

རང་ཉིད་ཀི་མིང་རགས་འཁོད་པའི་དགོངས་ཤོག་འབུལ་དགོས།

༢ དགོངས་ཤོག་ནང་ཚོགས་བཅར་དགོངས་འཁོལ་དུས་�ན་ཇི་ཙམ་

དགོས་པ་གསལ་པོར་འགོད་དགོས།

༣ བུད་མྲེད་སྤི་འཐུས་རྣམས་ལ་�་གུ་བཙས་ནས་ཟླ་གཅིག་མ་ལོན་པ་

ག�གས་བབ་ཀིས་མ་འཕྲེར་བ་དང༌། གཞན་ཡང་སྤི་འཐུས་གང་ཞིག་

ནད་མནར་ཚབས་ཆྲེས་�ན་ཁང་དུ་བསྲེན་ཉལ་བས་ཕན་མྲེད་པའི་

ཡོངས་གྲགས་རིགས་བཅས་དམིགས་བསལ་�ད། དྲེ་མིན་སྤི་འཐུས་

གང་ཞིག་ཚོགས་དུས་གཅིག་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཚོགས་བཅར་མ་

ཞུས་ཚེ། ཚོགས་དུས་ས་མ་གྲོལ་མཚམས་ནས་ཚོགས་བཅར་མ་ཞུས་

པའི་ཚོགས་དུས་བར་གི་མཚན་དོད་ཀི་ཐོབ་ཐང་མྲེད། ཚོགས་བཅར་
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ཞུས་ཀང་ཚོགས་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཚོགས་བཅར་མ་ཞུས་ན་ཚོགས་

དུས་དྲེའི་ཕོགས་གཅིག་གི་ཕྲེབས་གྲོན་གི་ཐོབ་ཐང་མྲེད། ཚོགས་དུས་

གཉིས་བ�ད་མར་ཚོགས་བཅར་མ་ཞུས་ཚེ་ཚོགས་དུས་གཉིས་པ་

གྲོལ་ཉིན་ནས་སྤི་འཐུས་འཕོས་པར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

ལྲེའུ་ཉི་ཤུ་པ།

སྤིར་བཏང་སྒིག་གཞི་གཞན་ཁག

དོན་ཚན་དོན་དགུ་པ།  སོན་བ�།

༡ སྒིག་གཞི་འདིའི་ནང་གསལ་གི་སོན་བ�་གཏོང་དགོས་རྣམས་སྤི་

འཐུས་གང་�ང་གི་མིང་རགས་བཀོད་དྲེ། གསལ་བསྒགས་བས་པའི་

ལས་དུས་ཀི་ནང་ཚོགས་དྲུང་ལ་སྤོད་དགོས།

༢ གལ་ཏྲེ་སོན་བ�་གང་ཞིག་གསལ་བསྒགས་བས་པའི་ལས་དུས་ཀི་

རྲེས་སུ་ཚོགས་དྲུང་ལ་སྤད་པ་ཡིན་ན། ཉིན་རྲེས་མའི་ལས་དུས་ཀི་

སྐབས་སྤད་པར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅུ་པ།  སོན་བ�་དང་གྲོས་འཆར་འགྲྲེམས་སྤྲེལ།

༡ སོན་བ�་དང་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཡོངས་རོགས་སྤི་འཐུས་དང༌། སིད་

སྐྱོང༌། བཀའ་�ོན་རྣམ་པར་དུས་ཐོག་འགྲྲེམས་སྤྲེལ་ཐུབ་པའི་འབད་

བརྩོན་བྲེད་དགོས།
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༢ ཡིག་ཆ་གང་ཞིག་སྤི་འཐུས་དང་། སིད་སྐྱོང་། བཀའ་�ོན་སོ་སོའི་

མཚན་འཁོད་ཤིང་སྒོམ་དུ་ལས་དུས་ནང་བཞག་པ་ཡིན་ན། དོ་བདག་

སོ་སོར་ཡིག་ཆ་དྲེ་འགྲྲེམས་སྤྲེལ་ཟིན་པར་ཆ་འཇོག་བ་རྒྱུ།

༣ སོན་བ�་གང་ཡང་ཚོགས་དུས་སོ་སོའི་ཚོགས་འདུ་གྲོལ་སྐབས་གྲོས་

འགོ་མ་�གས་བར་ལྷག་པ་ཡིན་ན། ཚོགས་འདུ་གྲོལ་རྲེས་སོན་བ�་

དྲེ་རྩིས་མྲེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང༌། ཚོགས་དུས་རྲེས་མའི་ཐོག་�ྲེང་སློང་བ་

དགོས་ཚེ། སོན་བ�་བསྐྱར་དུ་གཏོང་དགོས།

དོན་ཚན་ག་གཅིག་པ། ལྷན་ཚོགས་གནང་བའི་སྐབས་�ང་བརྩི་དགོས་པའི་

སྒིག་ལམ།  

༡ ཚོགས་འདུའི་རིང་ཉིན་དྲེར་འགྲྲེམས་སྤྲེལ་བས་པའི་གྲོས་གཞི་དང་

འབྲེལ་ཡོད་ཀི་ཡིག་ཆ་ཁག་མ་གཏོགས་གསར་ཤོག་དང༌། དྲེབ་གང་

ཡང་ལྟ་�ོག་མི་ཆོག 

༢ སྤི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་བཀའ་མོལ་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་བར་

གཅོད་ཀིས་བཀའ་མོལ་གནང་མི་ཆོག

༣ ཚོགས་ཁང་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། ཕིར་འཐོན་སྐབས་ཚོགས་གཙོའི་

ཕོགས་སུ་གུས་འདུད་ཞུ་དགོས།

༤ ཚོགས་གཙོས་སྐབས་དོན་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་ན་

ལས་བཀའ་མོལ་གནང་བཞིན་པའི་ཚོགས་མི་དང༌། ཚོགས་གཙོའི་

བཞུགས་ཁིའི་བར་བཅད་དྲེ་འགྲོ་བསྐྱོད་མི་ཆོག
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༥ ཚོགས་གཙོའི་གསུང་བཤད་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས། ཚོགས་ཁང་

ནས་ཕིར་ཐོན་མི་ཆོག 

༦ བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་རྒྱུན་དུ་འབོད་སྒ་ཚོགས་གཙོ་ལ་�ར་དགོས།

༧ བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་སོ་སོའི་ཞབས་སྲེགས་ཀི་ས་ནས་གནང་

དགོས། 

༨  བཀའ་མོལ་མི་གནང་བའི་སྐབས་ཁ་རོག་བཞུགས་དགོས།

༩  ཚོགས་ཁང་ནང་སྐད་འབོད་ཀི་རིགས་བྲེད་མི་ཆོག 

༡༠  ཚོགས་གཙོའི་བཞུགས་ཁི་ལ་རྒྱབ་གཏད་དྲེ་བཞུགས་མི་ཆོག 

༡༡  ཚོགས་ཁང་ནང་ཚོགས་གཙོ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུ་དགོས་�ང་

ཚེ་ཐད་ཀར་�་བརོད་མི་བྲེད་པར་ཤོག་འཛར་ཐོག་བིས་ཏྲེ་ཚོགས་དྲུང་

བརྒྱུད་འབུལ་དགོས།

༡༢  ཚོགས་ཁང་ནང་ལུགས་མཐུན་མ་ཡིན་པའི་ཆས་གོས་ཡ་མ་�ང་དང༌། 

རྒྱན་ཆ། མཚོན་རགས་ཡ་མ་�ང་འཕར་རྒྱན་མི་ཆོག

༡༣ མཚོན་ཆའི་རིགས་གང་ཡང་ཚོགས་ཁང་ནང་འ�ྲེར་མི་ཆོག

༡༤ དར་ཆ་དང་མཚོན་རགས་ཀི་རིགས་ཚོགས་ཁང་ནང་འཕར་སོན་མི་

ཆོག

༡༥ རང་ཉིད་ཀི་བཀའ་མོལ་�བ་མ་ཐག་�་ལས་རིམ་གཞན་འགོ་འཛུགས་

མ་ཞུས་གོང་ཚོགས་ཁང་ནས་ཕིར་བསྐྱོད་མི་ཆོག

༡༦ ཡི་གྲེ་དང༌། ཤོག་འཛར། �ར་ཡིག དི་ཤོག་རིགས་ཚོགས་འདུའི་ལས་
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རིམ་དང་འབྲེལ་མྲེད་ཀི་ཡིག་ཆ་གང་ཡང་ཚོགས་ཁང་ནང་འགྲྲེམས་

སྤྲེལ་དང༌། ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོལ་ཅོག་ཐོག་འཇོག་མི་ཆོག

༡༧ དབུ་�་དང༌། ལག་འབོག་རིགས་མདུན་ཅོག་ཐོག་བཤམ་མི་ཆོག

༡༨  ག�གས་གཞིའི་བབས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་ན་མ་

གཏོགས་འཁར་རྒྱུག་ཚོགས་ཁང་ནང་མཉམ་འ�ྲེར་མི་ཆོག 

༡༩ སྒ་འ�ག་འཁོར་ལོ་དང༌། པར་ཆས་རིགས་ཚོགས་ཁང་དུ་བྲེད་སྤོད་མི་

ཆོག

༢༠  ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཆའི་རིགས་ཚོགས་ཁང་ནང་དབལ་བ་དང༌། ག�ག་

འཕྲེན་མི་ཆོག 

༢༡  ཚོགས་གཙོས་མིང་འབོད་མ་�ང་བར་རང་འཚམས་ཀིས་བཀའ་མོལ་

གནང་མི་ཆོག 

༢༢ ག�གས་གཞིའི་བབས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་

འཁོལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ཞབས་སྲེགས་ཐོག་བཞུགས་བཞིན་པར་

བཀའ་མོལ་གནང་མི་ཆོག 

༢༣ སོན་བ�་མྲེད་པར་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་�ང་རིགས་མཐའ་དག་

ཕག་བ�ངས་ཏྲེ་ཚོགས་གཙོར་བ�་སོན་ཞུས་པར་མིང་འབོད་�ང་

མཚམས་གཞི་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས།

༢༤ ཚོགས་གཙོའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་ན་ལས་ལྷན་ཚོགས་

ཀི་ཚོགས་མི་དང༌། ལས་བྲེད། �ར་ཉན་པ་རྣམས་ཀི་མིང་འབོད་དང༌། 
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�ྲེང་སློང་མི་ཆོག

༢༥ ཚོགས་གཙོས་སྐུ་བཞྲེངས་གནང་སྲེ་གསུང་བཤད་གནང་བའི་སྐབས་

ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཡོངས་རོགས་རང་གནས་སུ་བཞུགས་ཏྲེ་

གསན་འཇོག་གནང་དགོས།

དོན་ཚན་ག་གཉིས་པ།  ཚོགས་འདུའི་ནང་བག་ཡོད་བསྲེན་ཕོགས།

ཚོགས་འདུའི་ནང་སྤི་འཐུས་ཚང་མས་རང་འཁིའི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་

བཅའ་ཁིམས་དང༌། སྒིག་གཞི་ཁག་གི་དགོངས་དོན་ལྟར་�ལ་མཐུན་བག་ཡོད་

ཀི་�ོ་ནས་གནང་རྒྱུ་དང༌།  �ལ་མིན་སྒིག་འགལ་�ང་ཚེ་མཛུབ་སོན་ཐ་ཚིག་

གཏོང་རྒྱུ་དང༌། ཐབས་མྲེད་�ང་ན་ཚོགས་འདུ་ནས་ཕིར་འབུད་དང༌། ཚོགས་

ཐྲེངས་གཅིག་ནས་ཚོགས་དུས་དྲེའི་ཚོགས་འདུ་མ་གྲོལ་བར་བཅས་དུས་ཚོད་

རིང་ཐུང་གང་འོས་ཚོགས་བཅར་མི་ཆོག་པའི་བཀོད་�བ་གཏོང་རྒྱུ། ཡང་ན་

དུས་�ན་གང་འཚམས་ཚོགས་གསྲེང་འཇོག་རྒྱུ་བཅས་ཀི་དབང་ཚད་ཚོགས་

གཙོ་ལ་ཡོད།

དོན་ཚན་ག་གསུམ་པ།  ཚོགས་གཙོའི་གསུང་བཤད།

ཚོགས་འདུའི་ནང་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བཞིན་པ་སུ་ཡིན་གིས་དགོས་གལ་

ནམ་�ང་མཚམས་རང་ངོས་ནས་སམ། སྤི་འཐུས་སུ་�ང་གི་རྲེ་བསྐུལ་�ང་ན་

ཚོགས་འདུའི་གྲོས་བསྡུར་ལ་ཕན་ཆྲེད་བགྲོ་�ྲེང་གནང་བཞིན་པའི་གྲོས་གཞི་

གང་གི་ཐོག་�འང་འགྲྲེལ་བརོད་དང་གསལ་བཤད། དགོངས་�ལ་བཅས་ཀི་
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གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་དང༌། ཚོགས་འདུའི་དབུ་འཛུགས་དང་མ�ག་བ�ོམས་

སྐབས་ཚོགས་དུས་དྲེའི་ལས་རིམ་དང༌། �བ་འབས་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་

རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་ཀང་གསུང་བཤད་འདི་རིགས་ཚོགས་གཙོའི་ཐག་

གཅོད་བཀོད་�བ་�་མ་གཏོགས་པ་ཡིན།

དོན་ཚན་ག་བཞི་པ།  ཚོགས་ཁང་བྲེད་སྤོད། 

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང༌། ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་ལས་

གཞན་པའི་ལས་དོན་གང་གི་ཆྲེད་དུའང་བྲེད་སྤོད་མི་ཆོག

དོན་ཚན་ག་ལྔ་པ།  �ར་ཉན་པ། 

༡  སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་ནང་ལས་བྲེད་དང༌། གསར་

འགོད་པ། གཞན་ཡང་�ར་ཉན་དུ་བཅར་འདོད་ཡོད་རིགས་ལ། སྤི་

འཐུས་སུ་�ང་གི་མཚན་རགས་འཁོད་པའི་ངོས་�ོར་ཐོག་ཚོགས་དྲུང་

ནས་ཚོགས་ཐྲེངས་གྲངས་བཅད་ཀི་ཞབས་སྲེགས་གྲངས་ཚད་ལས་མ་

བ�ལ་བའི་ཕག་འ�ྲེར་སྤོད་འཐུས།

༢ མཐོ་རིམ་ལས་བྲེད་གཞུང་འབྲེལ་�ར་ཉན་ཕྲེབས་དགོས་རིགས་སིད་

སྐྱོང་ངམ། འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་�ོན་གི་ངོས་�ོར་ཐོག་ཕག་འ�ྲེར་འབུལ་

འཐུས།

༣  སྤི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་སིད་སྐྱོང་། བཀའ་�ོན་རྣམ་པ། ཚོགས་དྲུང་ལས་

ཁུངས་ཀི་ལས་བྲེད་ལས་གཞན་པའི་ཕི་མི་སུ་ཡང་�ར་ཉན་གི་ཕག་
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འ�ྲེར་མྲེད་པར་ཚོགས་ཁང་དུ་ནམ་ཡང་ཕྲེབས་བཞུགས་མི་ཆོག 

༤  ཕག་འ�ྲེར་ཡོད་པའི་�ར་ཉན་པ་རྣམས་ཀང་དགོས་གལ་�ང་ན་

ཚོགས་གཙོས་ཕིར་འཐྲེན་དགོས་པའི་བཀོད་�བ་གནང་འཐུས།

དོན་ཚན་ག་དྲུག་པ།  བཀའ་�ོན་གི་འོས་འདྲེམས།

སིད་སྐྱོང་དྲེས་རང་གི་བཀའ་ཤག་�་བཀའ་�ོན་གི་མི་འགྲོ་བདུན་ལས་མ་

བ�ལ་བའི་མི་འགྲོའི་གསལ་བཤད་དང་འོས་བསྡུ།

༡ བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ གཞིར་བ�ང་བཀའ་�ོན་ཇི་དགོས་མང་

མཐའ་བདུན་ལས་མ་བ�ལ་བའི་མི་འགྲོའི་མིང་དང༌། ལོ་རྒྱུས། བཅའ་

ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ ནང་གསལ་བའི་འོས་ཆོས་ཚང་ལུགས་བཅས་

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་རྲེ་རྲེ་བཞིན་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་�ལ་

འཕལ་ཚོགས་གཙོས་འོས་དམིགས་རྲེ་རྲེ་བཞིན་དགག་བ་ཡོད་མྲེད་

གཟིགས་རྒྱུ།

༢  དགག་བ་མ་�ང་ཚེ་གྲོས་ཚོགས་ཀིས་སྤི་མོས་�ང་བར་ངོས་འཛིན་བ་

རྒྱུ།

༣ གལ་ཏྲེ་སྤི་འཐུས་སུ་�ང་གིས་བཀའ་�ོན་མི་འགྲོ་སུ་ཡང་�ང་བར་

དགག་བ་�ང་ན། དགག་བ་གནང་མཁན་གིས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་

བཤད་དགོས་པ་དང༌། སིད་སྐྱོང་གིས་དྲེ་ལ་ལན་འདྲེབས་གསལ་

བཤད་�བ་མཚམས། བགྲོ་�ྲེང་མ་དགོས་པར་ངོ་ཡོད་སྤི་འཐུས་ཀིས་

གསང་བའི་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏྲེ་འོས་འདྲེམས་བ་དགོས་ཤིང༌། དྲེ་ལ་
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ངོ་ཡོད་སྤི་འཐུས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་མ་�ང་བའི་འོས་ཤོག་ཐོབ་ན་

བཀའ་�ོན་དུ་འོས་ཐོན་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ།

ལྲེའུ་ཉྲེར་གཅིག་པ།

དབང་ཚད་ལྷག་མ།

དོན་ཚན་ག་བདུན་པ།  ཚོགས་གཙོའི་སངས་འཛིན། 

བཅའ་ཁིམས་དང༌། སྒིག་གཞི་ཁག་གི་ནང་གསལ་ཁ་མྲེད་ཅིང༌། ཚོགས་

འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་སྒིག་གཞི་སྤིའི་ལྟ་�བ་དང་མི་

འགལ་བར་ཚོགས་གཙོས་དུས་ནས་དུས་སུ་སངས་འཛིན་ལམ་སོན་གནང་རྒྱུ།

ལྲེའུ་ཉྲེར་གཉིས་པ།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་ཁག

དོན་ཚན་ག་བརྒྱད་པ།       

ཚོགས་ཆུང་ཞྲེས་པ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལས་དོན་དགོས་མཁོར་

གཞིགས་པའི་ཆྲེད་བ�གས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་གོ་དགོས།

དོན་ཚན་ག་དགུ་པ།

༡  ཚོགས་ཆུང་གང་ཞིག་གི་ཚོགས་མི་ཇི་དགོས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
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སུ་གྲོས་འཆར་བཏོན་པའམ་འོས་འདྲེམས། ཡང་ན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྲེལ་

པོས་དམིགས་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

༢  ཚོགས་ཆུང་གང་ཞིག་གི་ནང་ས་སོང་ཐོན་རིགས་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་སུ་གྲོས་འཆར་བཏོན་པའམ། འོས་འདྲེམས། ཡང་ན་ཚོགས་

གཙོ་སྦྲྲེལ་པོས་དམིགས་འཛུགས་བ་རྒྱུ་བཅས་སྐབས་འབྲེལ་གང་འོས་

ལྟར་བ་རྒྱུ།

༣  སྤི་འཐུས་སུ་ཞིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིྲེར་བསྐོ་གཞག་མ་བས་

གོང་སྤི་འཐུས་སོ་སོར་འདོད་མོས་ཡོད་མྲེད་རྩད་གཅོད་བྲེད་དགོས།

དོན་ཚན་དགུ་བཅུ་པ།

ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སུ་ཞིག་ནས་རང་ཉིད་�ྲེར་དང༌། ད�ལ་དངོས། 

ཡང་ན་ཐད་ཀའི་ཁྲེ་ཕན་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྲེན་ནས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་

དོན་ལ་གནོད་སྐྱོན་དུ་གྱུར་པའི་སྐབས་སུ་འགྲོ་ལུགས་གཤམ་གསལ།

༡ སྐྱོན་འདོན་བྲེད་མཁན་ཚོགས་མི་དྲེས་སྐྱོན་འཛུགས་བྲེད་དགོས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གནས་ལུགས་གསལ་པོ་བརོད་དགོས།

༢ སྐྱོན་འདོན་བས་པའི་རྲེས་སུ་སྐྱོན་འདོན་བ་�ལ་ཚོགས་མི་དྲེར་

གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤོད་དགོས།

༣ གལ་ཏྲེ་སྐྱོན་འཛུགས་བས་པ་དྲེའི་སྐོར་རྩོད་གཞི་�ང་ཚེ་ཚོགས་

གཙོས་སྐྱོན་འདོན་བྲེད་མཁན་དང༌། བ་�ལ་གཉིས་ཀར་རྩོད་གཞིའི་
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ཁུངས་སྐྱྲེལ་ཡིག་ཐོག་གམ། ཡང་ན་ཁུངས་སྐྱྲེལ་གཞན་པ་དགོས་པའི་

འབོད་བསྐུལ་བ་ཆོག

༤ ཁུངས་སྐྱྲེལ་བས་པ་རྣམས་ལ་ཚོགས་གཙོས་ཞིབ་འ�ག་�བ་རྲེས་

ཐག་གཅོད་ཇི་བས་དྲེ་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཡིན།

༥ ཚོགས་ཆུང་དུ་བསྐོ་གཞག་བས་པའི་ཚོགས་མི་དྲེར་སྐྱོན་འཛུགས་

བས་པའི་སྐོར་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་མ་བས་བར་ལས་དོན་�་

མཐུད་བ་རྒྱུ་དང་གྲོས་བསྡུར་ནང་ཞུགས་ཆོག་པ་ཡིན། འོན་ཀང་འོས་

བསྡུ་བ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མྲེད།

༦ གལ་ཏྲེ་སྐྱོན་འཛུགས་བ་�ལ་ཚོགས་མི་དྲེས་རང་ཉིད་ལ་དོན་གནད་

གང་�ང་ཐོག་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་མྲེད་པའི་ཁུངས་སྐྱྲེལ་མ་ཐུབ་པར་

ཚོགས་གཙོས་ངོས་འཛིན་གནང་ཚེ་རང་ཉིད་ཚོགས་ཆུང་ནས་རང་

བཞིན་གིས་བུད་པ་ཡིན། འོན་ཀང་དྲེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་ལ་

འགྱུར་བ་གང་ཡང་འགྲོ་དགོས་མྲེད།

དོན་ཚན་གོ་གཅིག་པ།

༡ ཚོགས་མི་གང་ཞིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འཁུར་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་

དགོས་རིགས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་འཁོད་དང་སྦྲགས་ཚོགས་གཙོའི་

མཚན་ཐོག་ཚོགས་མི་རང་ཉིད་ཀི་མིང་རགས་འཁོད་པའི་དགོངས་

ཤོག་འབུལ་དགོས།
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༢ གལ་ཏྲེ་རྩ་དགོངས་ཞུ་ཤོག་དྲེའི་ནང་དུས་ཚེས་གང་ཡང་འཁོད་མྲེད་ཚེ་

ཚོགས་གཙོར་དགོངས་ཤོག་འབོར་བའི་དུས་ཚེས་ནས་རྩ་དགོངས་

སྩལ་བར་བརྩི་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གོ་གཉིས་པ།

༡ ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་ནས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་

གཅིག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྲེལ་པོས་བསྐོ་གཞག་

གམ། རང་ཁོངས་ནས་འོས་འདྲེམས་བ་རྒྱུ། གལ་ཏྲེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའམ། ཚོགས་གཞོན། ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་

ཡིན་ཚེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྤི་ལྷན་ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་

གཞོན་གིས་བ་རྒྱུ།

༢ ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་ལས་འགན་བ�བ་མ་ཐུབ་ཚེ་སྤི་ལྷན་

ཚོགས་གཙོ་སྦྲྲེལ་པོས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཚབ་གསར་བསྐོ་

གཞག་ཆོག་རྒྱུ།

༣ ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་ཐྲེངས་གང་ཞིག་སྐབས་ཚོགས་གཙོ་ངོ་བཅར་

མ་ཐུབ་ཚེ་ཚོགས་ཐྲེངས་དྲེའི་རིང་ཚོགས་གཙོ་ལས་ཚབ་ཅིག་ཚོགས་

མི་ནང་ཁུལ་ནས་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གོ་གསུམ་པ།

༡ ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ནམ་�གས་ཀི་ཚོགས་མིའི་�ང་ཚད་ཇི་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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དགོས་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།

༢ ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་�ང་ཚད་མ་ལོངས་པར་ཐྲེངས་གཉིས་

བ�ད་མར་ཚོགས་འདུ་ཕར་འགངས་བ་དགོས་�ང་ཚེ་ཚོགས་གཙོས་

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྲེའི་རྒྱུན་ལས་ལ་�ན་སྲེང་ཞུ་དགོས།

དོན་ཚན་གོ་བཞི་པ།

ཚོགས་མི་ཞིག་ལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་དགོངས་འཁོལ་མྲེད་

པར་ཐྲེངས་གཉིས་བ�ད་མར་ཚོགས་ཆད་�ང་བ་ཡིན་ན། ཚོགས་མི་དྲེ་བཞིན་

ཚོགས་ཆུང་ནས་རང་བཞིན་གིས་བུད་པར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གོ་ལྔ་པ།

ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ལས་དོན་ཐག་གཅོད་ཚང་མ་ཚོགས་

མི་ངོ་ཡོད་ཀིས་སྤི་མོས་སམ་མང་མོས་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གོ་དྲུག་པ།

གལ་ཏྲེ་འོས་ཤོག་འད་མཉམ་�ང་བ་ཡིན་ན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་

གཙོའམ་ཚོགས་གཙོ་ལས་ཚབ་ནས་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏྲེ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གོ་བདུན་པ།

༡ ཚོགས་ཆུང་གང་ཞིག་�་ནང་ཁུལ་ཡན་ལག་ཚོགས་ཆུང་ཇི་དགོས་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

65

བསྐོ་ཆོག་རྒྱུ་དང་དྲེའི་ལས་དོན་གང་ཞིག་ཐོག་ཞིབ་འ�ག་བ་རྒྱུའི་

དབང་ཚད་ཀང་ཚོགས་ཆུང་ཨ་མ་དང་འད་མ�ངས་ཡིན། ཡན་ལག་

ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་ལས་དོན་�ན་ཞུ་ཚོགས་ཆུང་ཨ་མར་གནང་

དགོས་ཤིང་དྲེ་ནས་བཀའ་བསྡུར་ཐག་གཅོད་�ང་ཚེ་ཚོགས་ཆུང་སྤིའི་

ལས་བ�ོམས་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བ་ཆོག

༢ ཡན་ལག་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ནས་ཞིབ་འ�ག་བ་དགོས་པའི་དོན་ཚན་

རྣམས་ཚོགས་ཆུང་ཨ་མས་རྲེ་རྲེ་བཞིན་གསལ་འགོད་དགོས་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གོ་བརྒྱད་པ།

ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུའི་དུས་ཚེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་

གཏན་འབྲེབས་གནང་བ་ལྟར་གནང་རྒྱུ་དང༌། འོན་ཀང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་

གཙོ་མ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཚོགས་ཆུང་གི་དྲུང་ཆྲེས་ཚོགས་འདུའི་དུས་

ཚེས་གཏན་འབྲེབས་བྲེད་ཆོག་པ་ཡིན།

དོན་ཚན་གོ་དགུ་པ།

༡ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་ཆྲེད་ཚོགས་དྲུང་གི་ས་རགས་འཁོད་པའི་

བཀོད་རྒྱའི་ལམ་ནས་སྐྱྲེ་བོ་གང་ཞིག་དཔང་པོར་བཀའ་འགུག་གནང་

ཆོག་པ་དང༌། ཡིག་ཆ་ཇི་དགོས་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས།

༢ ཚོགས་ཆུང་ནས་མ�ྲེན་རོགས་དང་བཀའ་འཁོལ་མྲེད་པར་འབུལ་ལམ་

ཞུས་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ་གང་ཞིག་ཕིར་འཐྲེན་དང་བཟོ་བཅོས་མི་ཆོག



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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དོན་ཚན་བརྒྱ་ཐམ་པ།

ཚོགས་ཆུང་གང་ཞིག་ནས་སྐྱྲེ་བོ་དང༌། ཡིག་ཆ། ལོ་རྒྱུས་ཟིན་ཐོ་བཅས་

ཇི་དགོས་བཀའ་འགུག་དང་སྤན་ཞུར་བཀའ་�བ་དང་དངོས་ཆས་ག�གས་

བཤྲེར་གནང་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡོད། འོན་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁྲེ་ཕན་ལ་གནོད་

གཞིའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ཚེ་གཞུང་ནས་ཡིག་ཆ་སྤན་ཞུར་འབུལ་མི་དགོས་པའི་

�ན་སྲེང་ཞུ་ཆོག

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གཅིག

༡ ཚོགས་ཆུང་ནས་བཀའ་འགུག་གནང་བའི་དཔང་པོ་གང་ཞིག་ལ་དམ་

བཅའ་འཇོག་བཅུག་དགོས།

༢ དམ་བཅའ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།

 བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཞྲེས་བགི་བས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོགས་ཆུང་

ནས་ཞིབ་འ�ག་གནང་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཐོག་རང་ངོས་ནས་ར་སྤོད་

གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའི་དོན་ཚན་རྣམས་�ས་གསང་མྲེད་པར་བདྲེན་པ་

ཁོ་ན་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། བདྲེན་པ་མ་ཡིན་པའི་གནས་�ལ་གང་ཡང་མི་ཞུ་བའི་

་་་་་་་་་་ 

༡༽ མཆོག་གསུམ་དཔང་བ�གས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

   ཡང་ན།

༢༽ ཁས་ལྲེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

67

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གཉིས།

ཚོགས་ཆུང་གང་ཞིག་གི་མདུན་དཔང་པོར་ཞིབ་འ�ག་འདི་རྩད་བྲེད་

སངས་གཤམ་གསལ།

༡ ཚོགས་ཆུང་ནས་དཔང་པོར་ཞིབ་འ�ག་བྲེད་སངས་ཀི་རིམ་པ་དང༌། དི་

བ་ཁག་སོན་�ད་ནས་གཏན་འབྲེབས་བྲེད་དགོས།

༢ གཏན་འབྲེབས་གཞིར་བ�ང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་ཐོག་མར་

དཔང་པོར་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དི་བ་ཁག་གཏོང་རྒྱུ།

༣ ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་ཚོགས་མི་གཞན་རྣམས་ལ། རིམ་པ་

བཞིན་དི་བ་གཏོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤོད་རྒྱུ།

༤ དཔང་པོར་གོང་གསལ་དི་བ་ཁག་ནང་མ་�ད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་དོན་ཚན་

དོ་བདག་ནས་ཚོགས་ཆུང་མདུན་ཞུ་དགོས་ངྲེས་སུ་མཐོང་བ་རྣམས་

�ན་སྲེང་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤོད་དགོས།

༥ ཚོགས་ཆུང་མདུན་དཔང་པོ་ཡོད་སྐབས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་ལས་རིམ་གི་

ཟིན་ཐོ་ཆ་ཚང་ཞིག་བདག་ཉར་དགོས།

༦ ཚོགས་ཆུང་མདུན་�ལ་བའི་ཁུངས་སྐྱྲེལ་ར་སྤོད་ཀི་གནས་�ལ་

ཚོགས་མི་ཚང་མར་སྤོད་ཆོག་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གསུམ། 

ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་ཁག་གི་ཟིན་ཐོ་བཟོ་ཉར་ཐོག་ཚོགས་ཆུང་གི་

ཚོགས་གཙོའི་བཀོད་�བ་འོག་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་འགྲྲེམས་སྤོད་བྲེད་དགོས།



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།

68

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཞི། 

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་ན་ལས། 

ཚོགས་ཆུང་གང་ཞིག་གི་མདུན་ཡིག་ངག་གང་�ང་ཐོག་�ལ་བའི་

ཁུངས་སྐྱྲེལ་ར་སྤོད་ཀི་གནས་�ལ་དང༌། ལས་བ�ོམས། ཡང་ན་

ཚོགས་འདུའི་ལས་རིམ་བཅས་ཀི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་སམ་དྲེའི་རྒྱུན་ལས་ཀི་གསོལ་ཅོག་སྲེང་མ་�ལ་གོང་སུས་ཀང་

བལྟ་རོག་མི་ཆོག

༢ ཚོགས་ཆུང་གང་ཞིག་གི་མདུན་བཞག་པའི་ཁུངས་སྐྱྲེལ་ར་སྤོད་ཀི་

གནས་�ལ་རྣམས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྲེའི་རྒྱུན་ལས་ཀི་

གསོལ་ཅོག་སྲེང་མ་�ལ་གོང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའམ་གཞན་སྐྱྲེ་

བོ་སུ་ཞིག་ནས་འགྲྲེམས་སྤྲེལ་ཕི་གར་མི་ཆོག

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ལྔ།

ཚོགས་ཆུང་གང་ཞིག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུན་རིང་ཚོགས་ཆུང་གི་

ལས་དོན་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའམ་ལས་འགན་གི་ཐོ་གཞུང་ནང་

མ་�ད་པའི་གནད་དོན་གང་ཞིག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྲེའི་ཚོགས་

གཙོས་ངྲེས་པར་མ�ྲེན་དགོས་པ་མཐོང་ཚེ་དྲེའི་སྐོར་དམིགས་བསལ་གི་

�ན་ཐོ་བཟོ་འབུལ་ཆོག་རྒྱུ།
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དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་དྲུག 

ཚོགས་ཆུང་གང་ཞིག་གི་ལས་བ�ོམས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོའམ། 

ཡང་ན་ཚོགས་མི་ཞིག་ནས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྲེའི་རྒྱུན་ལས་ལ་

འབུལ་དགོས།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བདུན།

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྲེལ་པོས་ཚོགས་ཆུང་གི་

ཚོགས་གཙོར་དུས་ནས་དུས་སུ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་�ལ་�ན་

ཚགས་�ད་ཡོང་ཆྲེད་འོས་འཚམས་ཀི་བཀོད་�བ་གནང་ཆོག

༢ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་རིམ་མམ་གཞན་ཡང་གནད་དོན་གང་གི་ཐད་

དོགས་གཞི་�ང་རིགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་འོས་འཚམས་

གཟིགས་ཚེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྲེལ་པོར་�ན་སྲེང་

ཞུ་ཆོག་ཅིང༌། སྤི་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྲེལ་པོས་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་

གནང་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བརྒྱད། 

ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་འཕོ་ཅན་དུ་ལུས་པ་གང་ཞིག་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ལས་དོན་མཚམས་འཇོག་བས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁྲེ་གཙང་ལ་བརྲེན་

ནས་རྩིས་མྲེད་གཏོང་རྒྱུ་མིན་པར་ཚོགས་ཆུང་ནས་ལས་ཁུར་མ�ག་སྐྱོང་བ་

དགོས་པ་ཡིན།
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དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་དགུ། 

ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་རྒྱུན་�ན་ཚད་མ་རོགས་སོན་ནམ། ཡང་ན་སྤི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འཕོ་འགྱུར་མ་སོང་གོང་ལས་དོན་མ�ག་སྒིལ་མ་ཐུབ་པ་

ཡིན་ན། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྲེའི་རྒྱུན་ལས་སུ་�ན་སྲེང་ཞུ་ཆོག་པ་

དང༌། ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ་ཇི་ཡོད་ཚོགས་དྲུང་ལ་རྩིས་

སྤོད་ཞུ་དགོས།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ། 

ཚོགས་ཆུང་ཚང་མར་ལས་དོན་དགོས་མཁོར་གཞིགས་པའི་མཁས་པ་

དང༌། ལས་རིགས་�ད་ཡོན་ཅན། འ�ལ་ལས་པ། ལས་དྲུང་བཅས་ལས་བྲེད་

ཇི་དགོས་བསྐོ་འཛུགས་ཆོག་ཁར། ལས་དོན་འབྲེལ་ཡོད་འ�ལ་བསྐྱོད་བ་རྒྱུའི་

དབང་ཚད་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྲེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞུ་སྩོལ་ཆོག་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག 

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་ཐག་གཅོད་ལ་འགྲྲེལ་བརོད་

བ་དབང་མྲེད་ཀང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ཐག་གཅོད་ལ་ཞུ་ག�གས་

བྲེད་མཁན་ཡོད་ཚེ་ཚོགས་ཆུང་དྲེ་གའི་ནང་བགྲོ་�ྲེང་མྲེད་པར་མང་མོས་ཐག་

གཅོད་བ་འཐུས།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས།

ཚོགས་ཆུང་ཁག་ནང་གྲོས་འཆར་དང་བསྐྱར་བཅོས་གྲོས་འཆར་འདོན་
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ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལྟར་ཡིན་ཀང་གྲོས་འཆར་འདོན་

སྐབས་སོན་བ�་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྲེད་མཁན་མི་དགོས།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྲེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་ལྲེའུ་འདིའི་ནང་མིང་

འཁོད་མྲེད་པའི་དུས་ཐུང་འཕལ་སྲེལ་ལས་དོན་ཆྲེད་དམིགས་བསལ་ཚོགས་

ཆུང་ཁག་གྲོས་འཆར་བཏོན་པའི་ཐོག་ནས་འཛུགས་ཆོག་ཅིང་དྲེའི་ལས་འགན་

དང་དབང་ཚད་སོགས་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་གཏན་འབྲེབས་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞི།

ཚོགས་ཆུང་བྲེ་བག་པ་གང་ཞིག་ལ་དམིགས་བསལ་གི་སྒིག་གཞི་ཡོད་

ན་ལས་དྲེ་མིན་ལྲེའུ་འདིའི་ནང་འཁོད་སྤིར་བཏང་སྒིག་གཞི་ཁག་ཚོགས་ཆུང་

ཡོངས་ལ་�བ་པ་ཡིན། དྲེ་ལྟའི་དམིགས་བསལ་སྒིག་གཞིའི་ཆ་�ྲེན་གང་ཞིག་

སྤིར་བཏང་སྒིག་གཞི་དང་ཕོགས་འགལ་དུ་གྱུར་ཚེ་དམིགས་བསལ་སྒིག་གཞི་

བརྩི་འཇོག་བ་དགོས་པ་ཡིན།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔ།

གྲོས་ཚོགས་ཀིས་ཆྲེད་བ�གས་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་དང་

འབྲེལ་བའི་སྐོར་ཚོགས་མི་སུ་ཞིག་ནས་ཚོགས་ཆུང་གི་བཀའ་འཁོལ་མྲེད་པར་

གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཕི་བསྒགས་མི་ཡོང་བ་བ་རྒྱུ།
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དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་དྲུག  ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང༌།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འགོ་འཛུགས་ཀི་སྐབས་སམ། ཡང་ན་དུས་བབ་

གང་�ང་ཐོག་ཚོགས་གཙོས་རང་ཉིད་ཐྲེ་བའི་ཚོགས་མི་ལྔ་ལས་མ་མང་བའི་

ལས་དོན་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བསྐོ་གཞག་གནང་ཆོག དྲེའི་གཙོ་སྐྱོང་

ཚོགས་གཙོས་གནང་དགོས། དུས་�ན་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་རྲེའི་བར་

ཡིན།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་བདུན།  ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན།

༡ ཚོགས་ཆུང་ནས་གཞུང་འབྲེལ་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ཁག་ལ་གོ་

བསྡུར་བ་རྒྱུའི་རིམ་པ་དང༌། དུས་ཚོད་ཇི་ཙམ་དགོས་མིན་གི་འཆར་

གཞི་བཟོ་དགོས།

༢ སྤི་འཐུས་བྲེ་བག་པ་ཞིག་གིས་བཅའ་ཁིམས་ལ་བཟོ་བཅོས་བ་རྒྱུའི་

སླད་ལས་དོན་ཐོ་གཞུང་ནང་ཐོ་འགོད་མ་བས་གོང་ཚོགས་ཆུང་ནས་

ཞིབ་འ�ག་བྲེད་དགོས།

༣ སྤི་འཐུས་བྲེ་བག་པའི་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ངོ་སྤོད་ཟིན་རྲེས་སྤི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་དགོངས་བཞྲེས་མ་གནང་གོང་དྲེ་དག་གི་ངོ་བོ་

དང༌། ཛ་དག་གལ་གནད་ཆྲེ་ཆུང་བཅས་ཀི་རིམ་པ་གཉིས་སུ་དབྲེ་སྲེ་

ཀ་�ྲེ་དང་ཁ་�ྲེ་ཞྲེས་འགོད་དགོས། ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དྲེར་དུས་

ཚོད་�ར་བཅད་དགོས།

༤ སྤི་འཐུས་བྲེ་བག་པའི་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་གང་ཞིག་སྤི་འཐུས་ལྷན་
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ཚོགས་ཀི་ཁིམས་བཟོའི་དབང་ཚད་ལས་བ�ལ་བ་ཡིན་པར་དགག་བ་

�ང་བ་ལ་ཚོགས་གཙོས་ཀང་འཕལ་སྲེལ་གི་དགག་བ་ཡོད་པར་ངོས་

འཛིན་གནང་རིགས་ཚང་མར་ཞིབ་འ�ག་བ་རྒྱུ།

༥ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུར་ཚོགས་བཅར་དགོངས་འཁོལ་

ཞུ་དགོས་ཀི་དགོངས་ཤོག་ཁག་ལ་ཞིབ་འ�ག་གིས་སྒིག་གཞི་འདིའི་

ལྲེའུ་ ༡༩ པའི་ནང་དོན་ལྟར་ལག་ལྲེན་བསར་ཏྲེ་སྤི་ལྷན་ལ་�ན་ཐོ་

འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

༦ ཚོགས་ཆུང་གི་བསམ་འཆར་ཁག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་�ན་ཐོའི་

ལམ་ནས་འབུལ་དགོས།

༧ གྲོས་ཚོགས་སུ་�ན་ཐོ་�ལ་རྲེས་དྲེར་མོས་མཐུན་ཡོད་མྲེད་དང༌། བཟོ་

བཅོས་དགོས་མིན་གི་གྲོས་འདོན་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཡིན། དྲེ་ལྟའི་

བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ཐོག་ཆུ་ཚོད་ཕྲེད་ཀ་ལས་མི་མང་བའི་དུས་

ཚོད་སྤོད་རྒྱུ་དང༌། སྤི་འཐུས་རྲེ་ནས་སྐར་མ་ ༥ ལྷག་བཀའ་མོལ་

གནང་མི་ཆོག 

༨ �ར་བཅད་དུས་�ན་ནང་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དང༌། ལས་དོན་

གཞན་ཁག་ལས་འཆར་གི་གོ་རིམ་བཞིན་ཚོགས་གཙོས་གསལ་

བསྒགས་ཀིས་ལས་དོན་རྣམས་མ�ག་སྒིལ་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ།

༩ གྲོས་ཚོགས་ཀི་ངོས་ལྲེན་དང༌། ཚོགས་གཙོས་བཀའ་འཁོལ་གནང་

བའི་ཐོག་ནས་གྲོས་འདོན་བས་པ་ཞིག་ལ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་

ངོས་ལྲེན་�ང་ན་མ་གཏོགས་དྲེ་མིན་དུས་ཚོད་གོ་རིམ་ཆ་བགོས་བས་
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པར་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་མི་ཆོག འོན་ཀང་ཚོགས་གཙོས་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་བསམ་�ལ་ལ་གཞིགས་ནས་གྲོས་ཆོད་མ་དགོས་པར་ཆུ་

ཚོད་ ༡ ལས་མི་བ�ལ་བའི་དུས་ཚོད་སྤར་ཆོག

༡༠ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་ཡང་ན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྲེལ་པོས་དུས་ནས་

དུས་སུ་བསྐུར་བའི་ལས་དོན་གཞན་རྣམས་བ�བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅོ་བརྒྱད། ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་སྐོར་ཆྲེད་བ�གས་

ཚོགས་ཆུང༌།

ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ཞིག་ལ་ཆྲེད་བ�གས་ཚོགས་ཆུང་དགོས་

པའི་གྲོས་འཆར་བཏོན་སྐབས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྲེལ་པོས་ཚོགས་མི་ཇི་དགོས་

དམིགས་འཛུགས་ཀིས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བསྐོ་གཞག་བ་ཆོག འདིའི་དུས་�ན་

ཚོགས་གཙོ་སྦྲྲེལ་པོས་གཏན་འབྲེབས་ཇི་བས་ལྟར་ཡིན།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་དགུ།  ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན། 

༡ ཚོགས་ཆུང་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྲེད་པའི་སྐབས་སུ་ཆྲེད་བ�གས་ཚོགས་

ཆུང་གི་ཚོགས་མི་མ་ཡིན་པའི་སྤི་འཐུས་ཚོགས་བཞུགས་ཆོག འོན་

ཀང་བསམ་འཆར་ཤོད་པ་དང་ཚོགས་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྲེན་མི་ཆོག  

༢ ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ཆྲེད་བ�གས་ཚོགས་ཆུང་ལ་�ལ་ཟིན་རྲེས་

ཚོགས་མི་ཞིག་ནས་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དྲེའི་ནང་གསྲེས་�ྲེ་ཚན་

ཞིག་ལ་བཟོ་བཅོས་གཏོང་རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་འབུལ་ཆོག འོན་ཀང་
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ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་མ་ཡིན་པའི་སྤི་འཐུས་སུ་ཞིག་ནས་གྲོས་

འཆར་�ལ་ཚེ་གྲོས་འཆར་དྲེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཞིག་ནས་མ་

བཏོན་བར་གྲོས་བསྡུར་བྲེད་མི་ཆོག

༣ ཆྲེད་བ�གས་ཚོགས་ཆུང་ནས་མཁས་དབང་དང༌། དྲེ་བཞིན་ཁིམས་

ཡིག་འཆར་ཟིན་དྲེས་དོ་ཕོག་ཐྲེབས་པའི་འཐུས་མི་རྣམས་ཀི་བསམ་

�ལ་ཉན་ཆོག 

༤ ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོའམ་ལས་ཚབ་ནས་ཆྲེད་བ�གས་ཚོགས་

ཆུང་གི་ལས་བ�ོམས་དང༌། མོས་མཐུན་མྲེད་པའི་བསམ་འཆར་ཡོད་

རིགས་བཅས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགོས།

༥ ཆྲེད་བ�གས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བ�ོམས་ཡོད་ཚད་ཚོགས་དྲུང་

ནས་པར་སྐྲུན་བ་དགོས་པ་མ་ཟད། ལས་བ�ོམས་ཀི་ངོ་བཤུས་རྲེ་

སྤི་འཐུས་སོ་སོར་འབུལ་གཏོང་དགོས། ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་

དང༌། ལས་བ�ོམས་ཁག་གཞུང་འབྲེལ་གསར་ཤོག་ནང་པར་འགྲྲེམས་

དགོས་པ་ཡིན།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ།  མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང༌།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགྲོ་གྲོན་ཆྲེད་

བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་བའི་ད�ལ་འབོར་གི་རྩིས་ཤོག་དང༌། གཞུང་གི་ཚོང་ལས་

�ྲེ་ཚན་ཁག་དམིགས་བཀར་རོགས་ད�ལ་�ད་པའི་ལོ་འཁོར་ད�ལ་གི་རྩིས་
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ཤོག་འཆར་རྩིས་ཁག གཞན་ཡང་སྤི་ལྷན་ལ་འབུལ་དགོས་ངྲེས་ཀི་རྩིས་ཤོག་

བཅས་ལ་ཞིབ་འ�ག་ཆྲེད་ཚོགས་མི་ལྔ་ལས་མི་�ང་བའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་སྤི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་འཛུགས་ཆོག འདིའི་དུས་�ན་ཚོགས་ཆུང་བ�གས་

པ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བར་ཡིན།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉྲེར་གཅིག་པ།  ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན།

༡ རྩིས་ཁའི་ནང་འགྲོ་སོང་གཏོང་ཁུངས་གསལ་བའི་ད�ལ་འབབ་དྲེ་དག་

�ང་སངས་དང༌། ཁིམས་མཐུན་ཡོད་མྲེད། ལས་དོན་གང་གི་ཆྲེད་དུ་

དམིགས་པ་དྲེ་རང་ཐོག་འགྲོ་སོང་བཏང་ཡོད་མྲེད་ཞིབ་འ�ག་བ་རྒྱུ།

༢ འགྲོ་གྲོན་ཁག་སྒིག་གཞི་གཞིར་བ�ང་བཏང་ཡོད་མྲེད་ཞིབ་འ�ག་བ་རྒྱུ།

༣ འགྲོ་གྲོན་གཏོང་�ལ་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བས་རིགས་སྒིག་གཞི་གཞིར་

བ�ང་ཚད་�ན་དབང་ཚད་ཅན་གིས་བཟོ་འགོད་བས་ཡོད་མྲེད་ཞིབ་

འ�ག་བ་རྒྱུ།

༤ རང་སྐྱོང་དང༌། ཕྲེད་རང་སྐྱོང་�ྲེ་ཚན་ཁག་གི་�ང་སོང་རྩིས་ཤོག་ལ་

ཞིབ་འ�ག་བ་རྒྱུ་དང༌། དྲེ་བཞིན་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་རྩིས་ཞིབ་

ལས་ཁང་ལ་རྩིས་ཞིབ་བྲེད་དགོས་བཀའ་�བ་སོང་བའི་རྩིས་ཞིབ་�ན་

ཞུ་ཁག་ལ་ཞིབ་འ�ག་བ་རྒྱུ།

༥ རྩིས་ལོ་གང་ཞིག་ནང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལས་དོན་གང་ཞིག་

གི་ཆྲེད་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་བའི་ད�ལ་འབོར་ལས་བ�ལ་བའི་འགྲོ་
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77

གྲོན་བཏང་ཡོད་ཚེ། ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱུ་མཚན་རྲེ་རྲེ་བཞིན་ཞིབ་

འ�ག་དང་འབྲེལ་སྐབས་བ�ན་དགོངས་འཆར་གནང་འོས་གནང་རྒྱུ།

༦ འཆར་རྩིས་ཀི་གཞི་རྩའི་སིད་�ས་དང་མཐུན་པའི་སྒིག་འཛུགས་

ལྲེགས་བཅོས་དང༌། དཔལ་འབོར་གནས་སངས། འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་

�ད། ལྲེགས་བཅོས་བཅས་ཇི་ལྟར་ལག་ལྲེན་བསར་ཕོགས་ཐད་�ན་

ཤོག་འབུལ་རྒྱུ།

༧ དཔལ་འབོར་གནས་སངས་དང༌། སྒིག་འཛུགས་ཚགས་�ད་འ�ང་

ཐབས་སླད་ལྲེགས་ཆའི་སིད་�ས་གྲོས་འདོན་བ་རྒྱུ།

༨ འཆར་རྩིས་ཀི་སིད་�ས་ནང་གསལ་ལྟར་ད�ལ་འབོར་བགོ་འགྲྲེམས་

�ལ་བཞིན་�ང་ཡོད་མྲེད་ཞིབ་འ�ག་བ་རྒྱུ།

༩ འཆར་རྩིས་ཁག་རྣམ་པ་ཇི་འད་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་སུ་འབུལ་ཕོགས་སྐོར་བསམ་འཆར་འདོན་རྒྱུ།

༡༠ ཚོགས་ཆུང་ནས་འཆར་རྩིས་ལ་ཞིབ་འ�ག་དུས་ནས་དུས་སུ་རྩིས་ལོ་

�ིལ་པོའི་དུས་�ན་རིང་བྲེད་ཆོག་ཅིང༌། ཞིབ་འ�ག་གནང་རིམ་བཞིན་

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་�ན་ཤོག་འབུལ་འཐུས། ཚོགས་ཆུང་ནས་

ལོ་གང་ཞིག་གི་འཆར་རྩིས་ལ་དུས་གཅིག་�་ཞིབ་འ�ག་གནང་དགོས་

པས་�བ་པ་མྲེད། ཚོགས་ཆུང་ནས་�ན་ཤོག་�ལ་མྲེད་ཀང་དགོས་

ད�ལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱུར་འོས་བསྡུ་བྲེད་ཆོག 

༡༡ གཞུང་གི་ཚོང་ལས་�ྲེ་ཚན་ཁག་གི་ལས་བ�ོམས་དང༌། རྩིས་ཕར་
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ཞིབ་འ�ག་བ་རྒྱུ།

༡༢ གཞུང་གི་ཚོང་ལས་�ྲེ་ཚན་ཁག་གི་སྐོར་རྩིས་ཞིབ་�ན་ཐོ་དང༌། དྲེའི་

ལན་འདྲེབས་ལ་ཞིབ་འ�ག་བ་རྒྱུ།

༡༣ གཞུང་གི་ཚོང་ལས་�ྲེ་ཚན་ཁག་ཚོང་ལས་ཀི་རྩ་དོན་གཞིར་བ�ང་

ཚགས་�ད་དང༌། དམིགས་�ལ་དོན་འཁྲེལ་ཚོང་དོན་�བ་ཡོད་མྲེད་

ཞིབ་འ�ག་བ་རྒྱུ།

༡༤ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྲེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་

བསྐུར་བའི་ལས་དོན་གཞན་རྣམས་བ�བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉྲེར་གཉིས་པ། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁོར་�ག་

སྐོར་གི་ཚོགས་ཆུང༌།

གཞིས་བྲེས་བོད་མིའི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང༌། བོད་ཀི་སྣོད་

བཅུད་དང་ཁོར་�ག་�ང་སྐྱོབ་བ་རྒྱུར་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་ལས་དོན་

སྤྲེལ་བཞིན་པར་ཞིབ་འ�ག་དང༌། དྲེ་འབྲེལ་གི་ལས་དོན་�བ་ཆྲེད་ཚོགས་མི་

ལྔ་ལས་མི་�ང་བའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་འཛུགས་ཆོག 

འདིའི་དུས་�ན་ཚོགས་ཆུང་བ�གས་པ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་བར་ཡིན།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉྲེར་གསུམ་པ།  ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན།

༡ རྒྱ་མིས་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་མྲེད་�ོག་རོལ་དང༌། དྲེ་

བཞིན་བོད་ཀི་རང་�ང་སྣོད་བཅུད་དང་ཁོར་�ག་ལའང་གཏོར་བཤིག་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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ཚབས་ཆྲེ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་བཅས་ལ་འགོག་ཐབས་ཀི་ཐབས་

�ས་ཅི་མཆིས་སྤྲེལ་ཏྲེ་སྤི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་

མཆོག་གི་ཞི་བའི་གྲོས་འཆར་དོན་ཚན་ལྔ་ནང་འཁོད་ལྟར་ལག་ལྲེན་

དོན་འཁྲེལ་ཡོང་ཐབས་བ་རྒྱུ།

༢ བོད་ནང་རྒྱ་མིས་མི་སྲེར་སྤྲེལ་�ལ་གི་སིད་�ས་ངྲེས་གཏན་འཛིན་

པའི་ཐོག་ནས་བོད་མི་རྣམས་རང་�ལ་ནང་གྲངས་�ང་མི་རིགས་སུ་

འགྱུར་བཞིན་ཡོད་པ་འགོག་ཐབས་ཆྲེད་ལས་འགུལ་ཇི་ཡོད་སྤྲེལ་རྒྱུ།

༣ འཛམ་�ིང་རྒྱལ་སྤིའི་ཚོགས་འདུ་ནས་ཡོངས་�བ་གཏན་འབྲེབས་ཟིན་

པའི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁིམས་གཞིའི་འ�་དོན་རྣམས། 

བོད་ནང་རྒྱ་མིས་བརྩི་མྲེད་གཏོང་བཞིན་པར་�ང་སྐྱོབ་ཐུབ་ཐབས་

ཆྲེད་རྒྱལ་སྤིའི་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་�ྲེ་དང༌། མི་སྣ་

གྲགས་ཅན། གཞུང་དང་གྲོས་ཚོགས་ཁག་སོགས་ལ་འབྲེལ་ལམ་དམ་

ཟབ་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཐོག་གནོན་ཤུགས་སླྲེབས་ཐབས་བ་རྒྱུ།

༤ རྒྱ་མིས་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁོར་�ག་ཐོག་འཛིན་པའི་

སིད་�ས་ལོག་པ་རྣམས་འཛམ་�ིང་ནང་ར་སྤོད་ཕིར་ཐབས་ཤྲེས་གང་

འོས་བརྒྱུད་དིལ་བསྒགས་རྒྱ་གང་ཆྲེ་བ་རྒྱུ།

༥ ཚོགས་ཆུང་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་ལས་དོན་ལ་�ན་པའི་བགྲོ་�ྲེང་

སོགས་ཚོགས་འདུ་འད་མིན་བསྡུ་བསྐོང་དང་དྲེ་ལྟའི་ཚོགས་འདུ་ཁག་

གང་མང་ནང་ཞུགས་ཐབས་བ་རྒྱུ།
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༦ གོང་གསལ་དམིགས་�ལ་རྣམས་འ�བ་ཐབས་གཙོ་བོ་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་བཞྲེད་ལྟར། བོད་མི་རྣམས་

ལ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀི་ཐོབ་ཐང་དང༌། བོད་དྲེ་འཛམ་�ིང་རྒྱལ་

སྤིས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་ཞི་བའི་བསི་གནས་ཤིག་�་བསྒྱུར་ཐབས་དྲེ་

གཉིས་ཉག་ཅིག་ཡིན་གཤིས་དྲེ་ཐོག་འབད་འབུངས་བ་རྒྱུ།

༧ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང༌། ཁོར་�ག་�ང་

སྐྱོབ་ཆྲེད་སྤྲེལ་བཞིན་པའི་སིད་�ས་ཁག་ལ་ཞིབ་འ�ག་ཐོག་དགོས་

ངྲེས་ལམ་སོན་བ་རྒྱུ་དང༌། གཞན་ཡང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྲེའི་

རྒྱུན་ལས་ནས་དམིགས་བསལ་བསྐུར་བའི་ལས་དོན་ཁག་བ�བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉྲེར་བཞི་པ།  ཆོས་རིག་ཚོགས་ཆུང༌།

བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་འོག་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་

དྲེའི་�བ་ཁོངས་ཁག་གི་ལས་དོན་འཆར་གཞིར་ཞིབ་འ�ག་ཆྲེད་ཆོས་བརྒྱུད་

ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་ག�ང་དྲུང་བོན་བཅས་སོ་སོའི་སྤི་འཐུས་རྲེ་ཡོད་པའི་ཚོགས་

ཆུང་ཞིག་འཛུགས་ཆོག་པར་ཚོགས་མི་ཆོས་བརྒྱུད་རང་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་

གཏན་འཁྲེལ་བྲེད་དགོས། འདིའི་དུས་�ན་ཚོགས་ཆུང་བ�གས་པ་ནས་ཟླ་བ་

བཅུ་གཉིས་བར་ཡིན།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉྲེར་ལྔ་པ།  ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན།

༡ ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་དྲེའི་�བ་ཁོངས་ཁག་གི་ལས་དོན་འཆར་
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གཞི་སྤི་དང་ལྷག་པར་རབ་�ང་དང༌།  སགས་འཆང་གི་བཤད་�བ་

ཆོས་�ྲེ་ཁག་ཚགས་�ད་�ས་དག་ཡོང་ཐབས་དང༌། དྲེ་དག་གི་མཐུན་

�ྲེན་ལོག་འཚོས་མ་སླད་པའི་�ལ་མཐུན་ཡོང་ཐབས་སྐོར་ཞིབ་འ�ག་

བ་རྒྱུ།

༢ ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕོགས་འཛིན་མྲེད་པའི་ྋརྒྱལ་བསན་རིས་

མྲེད་ཀི་བཞྲེད་སོལ་བཟང་པོ་གོང་མཐོར་སྤྲེལ་ཐབས་ཀི་ལས་དོན་ཁག་

ལ་ཞིབ་འ�ག་དང་འོས་འཚམས་བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ།

༣ བོད་ཀི་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་སྤི་དང༌། ཟློས་གར། �གས་ཟངས། 

གསྲེར་ད�ལ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་བ�ང་ཚག་ལུག་གསུམ་

གིས་མཚོན་བཟོ་རིག་དང༌། ལག་རྩལ་རྩ་བརླག་�་འགྲོ་ཉྲེན་ཅན་

རྣམས་རྒྱུན་འཛིན་དང༌། �བ་སྤྲེལ། ལག་རྩལ་མཁས་རིགས་ལ་ལྟ་སྐྱོང་

གཟྲེངས་བསོད་གནང་རྒྱུའི་འཁུར་འགན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་

པ་བཞིན་ལག་ལྲེན་འཐུས་གཙང་ཡོང་མིན་ཞིབ་འ�ག་བ་རྒྱུ།

༤ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྲེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་

བསྐུར་བའི་ལས་དོན་གཞན་རྣམས་བ�བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉྲེར་དྲུག་པ།  གཞིས་ཆགས་ལས་གཞི་ཚོགས་ཆུང༌།

བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་བདྲེ་དོན་དང༌། གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་

ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞི་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཆྲེད་ཚོགས་མི་

ལྔ་ལས་མི་�ང་བའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་འཛུགས་ཆོག 
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འདིའི་དུས་�ན་ཚོགས་ཆུང་བ�གས་པ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་བར་ཡིན།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉྲེར་བདུན་པ།  ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན།

༡ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་འོག་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་དང༌། 

དྲེའི་�བ་ཁོངས་ཁག་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཕན་བདྲེ་�བ་ཆྲེད་

འཚོ་བའི་མཐུན་�ྲེན་འ�བ་ཐབས་དང༌། ལུས་སྲེམས་ཞི་བདྲེར་གནས་

ཐབས་ཆྲེད་ལས་དོན་འད་མིན་སྤྲེལ་བཞིན་པར་ཞིབ་འ�ག་བ་རྒྱུ།

༢ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་ངལ་སྲེལ་གྲོགས་ཕན་གི་ཐོབ་ཐང་འད་

མཉམ། གཞུང་དང་གཞུང་ཁོངས་ལས་དོན་འད་མ�ངས་ལ་�་ཕོགས་

འད་མཉམ་ཡོང་བ་བཅས་ཀི་སིད་�ས་ཇི་བཞིན་ལག་ལྲེན་འཁྲེལ་མིན་

ཞིབ་འ�ག་བ་རྒྱུ།

༣ རང་རྲེའི་སྤི་ཚོགས་ནང་ནད་གཅོང་དང༌། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན། འཁོས་

དམན་ཉམ་ཐག �་གུ་མང་བས་འཚོ་སྐྱོང་མི་ཐུབ་པ་བཅས་དངོས་

འབྲེལ་�ིམ་འཚོ་མ་ཟིན་པའི་རིགས་ལ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་

སོན་སློབ་གསོ་དང༌། དཔལ་འབོར་གི་རོགས་རམ་སྤད་དྲེ་གཞན་གིས་

བན་གཡོག་�་བཀོལ་བ་དང༌། དཔལ་འབོར་གི་གནོན་ཤུགས་རིགས་

མི་འ�ང་བའི་འགོག་ཐབས་གནང་དགོས་པ་ཇི་བཞིན་ཡོང་མིན་ཞིབ་

འ�ག་དང་འབྲེལ་ཡར་རྒྱས་ཆྲེད་བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ།

༤ ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་མིའི་གཞིས་�ར་དང༌། འདུ་�ོད་ཁག་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

83

ཁ་འཐོར་དུ་མི་འགྲོ་བའི་ཆྲེད་སོ་ནམ་ལས་རིགས་དྲེང་རབས་ཅན་དུ་

བསྒྱུར་རྒྱུ་དང༌། བཟོ་ལས་འཛུགས་སྐྲུན། དྲེ་དག་གི་ཆྲེད་ད་ཡོད་མཉམ་

འབྲེལ་ཁག་དང༌། བཟོ་�། ཚོང་ལས་སོགས་ཚགས་�ད་ཡོད་མིན་

ཞིབ་འ�ག་དང༌། འོས་འཚམས་བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ།

༥ བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་ཐབས་དཔལ་འབོར་རང་�་

འཕྲེར་ཞིང་�་མཐུད་སོར་གནས་ཐུབ་ཐབས་སླད་གཞུང་འཛིན་ཙམ་

མིན་པར་�ྲེར་ངོས་ནས་རང་ཉིད་�ོད་�ལ་ས་གནས་ནང་སོ་ནམ་དང༌། 

བཟོ་�་ཆྲེ་ཆུང༌། ལག་ཤྲེས་བཟོ་�། ཚོང་ལས་འད་མིན་སོགས་ཀི་

ལས་གཞི་འཛུགས་སྐྲུན་བ་རྒྱུར་ལམ་སོན་གནང་ཐབས་ཀི་འཆར་གཞི་

བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ།

༦ བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་རང་གི་ཤྲེས་ཚད་དང་

འཚམས་པར་གཞུང་དང༌། གཞུང་འཛིན་སྒིག་འཛུགས་གང་�ང་གི་

ལས་རིགས་སུ་ཞུགས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་འད་མཉམ་སྤོད་དགོས་ཐད་ཞིབ་

འ�ག་བ་རྒྱུ།

༧ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྲེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་

བསྐུར་བའི་ལས་དོན་གཞན་རྣམས་བ�བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉྲེར་བརྒྱད་པ།  ཤྲེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང༌།

བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཤྲེས་ཡོན་སིད་�ས་སྤི་དང༌། �ད་པར་ཤྲེས་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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རིག་ལས་ཁུངས་དང༌། དྲེའི་�བ་ཁོངས་ཀི་སློབ་�་དང་ཤྲེས་ཡོན་�ྲེ་ཚན་ཁག་

ནས་བོད་མིའི་ཤྲེས་ཡོན་ཆྲེད་སྤྲེལ་བཞིན་པའི་ལས་དོན་ཡོངས་ལ་ཞིབ་འ�ག་

དང༌། དྲེ་འབྲེལ་གི་བྲེད་�ོ་ཅི་རིགས་�བ་སླད་ཚོགས་མི་ལྔ་ལས་མི་�ང་བའི་

ཚོགས་ཆུང་ཞིག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་འཛུགས་ཆོག འདིའི་དུས་�ན་

ཚོགས་ཆུང་བ�གས་པ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་བར་ཡིན།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉྲེར་དགུ་པ།  ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན།

༡ དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་དང༌། སམ་བྷོ་ཊ་བོད་སློབ་ཚོགས་

པ། བལ་�ལ་གངས་ཅན་བདྲེ་རྩ། བོད་�ིམ་ཁག་བཅས་ཀིས་འཛིན་

སྐྱོང་བྲེད་བཞིན་པའི་སློབ་�་ཁག་གི་ནང་སློབ་འ�ག་དང་སློབ་�ོང་གི་

གནས་ཚད་ཚད་�ན་ཡོད་མྲེད་ཞིབ་འ�ག་མཐིལ་ཕིན་གནང་སྲེ། ཡར་

རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སྐོར་འཆར་གཞི་�ན་ཐོ་བཟོ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

༢ སློབ་�་ཁག་ནང་བོད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་དང༌།   

སློབ་འཁིད་བ་ཕོགས། དུས་ཚོད། སློབ་དྲེབ་བཅས་ཀི་སྐོར་ལྲེགས་

བཅོས་བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ།

༣ བོད་པའི་སློབ་�་�ར་འཛུགས་གནང་བའི་དགོངས་གཞི་གཙོ་བོ་གཞོན་

སྐྱྲེས་རྣམས་ལ་བོད་ཀི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་སློབ་འཁིད་ཀིས་བོད་མིའི་

ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་རྒྱུན་འཇགས་ཐུབ་ཐབས་ཡིན་པར་ཉམས་ཆག་

གྱུར་མིན་ཞིབ་འ�ག་ཐོག་དྲེང་རབས་ཀི་འགྱུར་འགྲོས་ཐོག་ནས་མིག་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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ལྟོས་ངན་པ་མི་ཡོང་སླད་སློབ་�་ཁག་ནང་ཆོས་ལུགས་རྣམས་དང༌། 

ལུགས་ཀི་བསན་བཅོས་དག་ནས་བསན་པའི་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་གི་

བསླབ་བ་རྣམས་རྩལ་བཏོན་གིས་དམིགས་བསལ་བཟང་སྤོད་ཤྲེས་

ཡོན་སྤོད་ཐབས་ཀི་འཆར་གཞི་འབུལ་རྒྱུ།

༤ ཤྲེས་ལས་དང་�བ་ཁོངས་ཡན་ལག་ཁག་ནས་བོད་�ག་ཉམ་ཐག་བལྟ་

སྐྱོང་དགོས་ངྲེས་ཅན་དང༌། དྲེ་བཞིན་འཛིན་�་བཅུ་པ་དང༌། བཅུ་གཉིས་

ཐོན་མཚམས་ལས་དོན་�ོང་བ�ར་དང༌། མཐོ་རིམ་སློབ་�ོང་ལ་བསྐྱོད་

རྒྱུ་བཅས་ཀི་ཆྲེད་སློབ་ཡོན་སྩོལ་བཞིན་པ་དྲེ་དག་དང་བདྲེན་གྱུར་མིན་

དང༌། འདི་འབྲེལ་གི་བདྲེ་སྡུག་�ོག་�ྲེང་ཞུས་རིགས་ལ་ཞིབ་འ�ག་

གནང་རྒྱུ།

༥ སློབ་�ག་རྣམས་ལ་�གས་ལམ་འདྲེམས་ཕོགས་ཀི་སློབ་སོན་སྤི་དང༌། 

ལྷག་པར་ཚན་རིག་ལ་དོ་དབིངས་དང༌། མ་འོངས་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་

སྐྲུན་ལ་མཁོ་བའི་དམིགས་བཀར་ལས་རིགས་དང༌། བཟོ་རིག་ལག་

རྩལ་མཐོ་རིམ་སློབ་�ོང་བཅས་ཀི་གོ་སྐབས་སྤོད་ཐབས་སྐོར་ཞིབ་

འ�ག་དང་བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ།

༦ ཤྲེས་ལས་ནས་རྩྲེད་རིགས་དང༌། ལུས་�ོང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་

ཆྲེད་སྤྲེལ་དགོས་པའི་ལས་དོན་ཁག་ལ་ཞིབ་འ�ག་བ་རྒྱུ།

༧ ལུང་ཁུག་དང༌། ས་ཐག་རིང་བའི་སློབ་�་ཁག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་

དམིགས་བསལ་འཆར་གཞི་བཟོ་འབུལ་དགོས་རྒྱུས་མཚོན་སློབ་�་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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དང༌། ཉལ་ཁང་གི་མཐུན་�ྲེན་རྣམས་སྤི་�ོམས་སུ་ཐོབ་ཀི་ཡོད་མྲེད་

ཞིབ་འ�ག་བ་རྒྱུ།

༨ སློབ་རིམ་ཚང་མའི་སློབ་དགྲེ་རྣམས་དུས་ནས་དུས་སུ་�ོང་བ�ར་དང༌། 

གནས་སྤར་གོ་སྐབས་སོགས་དགོས་ངྲེས་མཐུན་�ྲེན་�ར་ཏྲེ་ལས་

འགན་དོན་�ིན་ཞུ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཞིབ་བ་རྒྱུ།

༩ བོད་ཡིག་ཙམ་ཡང་འབི་�ོག་མི་ཤྲེས་པའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་ལས་ཞོར་

སློབ་�ོང་སྤོད་ཐབས་ཚགས་�ད་ཡོང་མིན་ཞིབ་འ�ག་བ་རྒྱུ།

༡༠ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྲེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་

བསྐུར་བའི་ལས་དོན་གཞན་དག་བ�བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ།  འཕོད་བསྲེན་ཚོགས་ཆུང༌།

བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་འོག་འཕོད་བསྲེན་ལས་ཁུངས་

དང༌། དྲེའི་�བ་ཁོངས་ཁག་ནས་བོད་མིའི་འཕོད་བསྲེན་དང༌། �ན་གི་མཐུན་

�ྲེན་འདང་ངྲེས་�ོར་ཐབས་ཀི་ལས་དོན་འཆར་གཞི་ཁག་ལ་ཞིབ་འ�ག་དང༌། 

དྲེ་འབྲེལ་གི་ལས་གཞི་སྤྲེལ་སླད་ཚོགས་མི་ལྔ་ལས་མི་�ང་བའི་ཚོགས་ཆུང་

ཞིག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་འཛུགས་ཆོག འདིའི་དུས་�ན་ཚོགས་ཆུང་

བ�གས་པ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་བར་ཡིན།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་སོ་གཅིག་པ།  ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན།

༡ མང་ཚོགས་ཀི་འཕོད་བསྲེན་དང༌། གཙང་སྦྲ། �ན་བཅོས་བཅས་ཀི་
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མཐུན་�ྲེན་འདང་ངྲེས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང༌། འཁོས་དམན་རྣམས་

ལ་རིན་མྲེད་�ན་�ིན་སྤོད་ཐབས་བ་རྒྱུ། གཅོང་ནད་དང༌། འགོས་ནད་

རིགས་སོན་འགོག་དང༌། དམིགས་བསལ་�ན་བཅོས་བ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་

ཆྲེད་གཞུང་གི་ལས་གཞི་ཁག་ལ་ཞིབ་འ�ག་དང་དྲེ་དག་ཆ་�ོམས་སུ་

ཐོབ་ཐུབ་པའི་བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ།

༢ འཕོད་བསྲེན་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀི་གནའ་སོལ་�ན་གི་ལག་ལྲེན་

དང༌། �ན་�ོར། བོད་ཀི་གསོ་རིག་དང་དྲེང་རབས་ཀི་གསོ་རིག་དབར་

ཕན་�ན་གོ་བསྡུར་ཉམས་ཞིབ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སྐོར་ལས་དོན་

ཇི་སྤྲེལ་ལ་ཞིབ་འ�ག་དང༌། འོས་འཚམས་བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ།

༣ འཕོད་ལས་ནས་བོད་�ན་གི་�ན་�ོར་ལག་ལྲེན་བསར་ཕོགས་ཚད་

�ན་ཡོང་ཐབས་སུ་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་ལྟ་རོག་སངས་འཛིན་གནང་

ཕོགས་འཐུས་ཚང་ཡོང་མིན་ཞིབ་འ�ག་བ་རྒྱུ།

༤ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དྲེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་

བསྐུར་བའི་ལས་འགན་གཞན་རྣམས་བ�བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་སོ་གཉིས་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་�ང་སྐབས་བཀའ་ཤག་

གམ། སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སམ་སྤི་འཐུས་གང་�ང་ནས་འཆར་འབུལ་གིས་

སྤི་འཐུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀི་མོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སིད་སྐྱོང་

གིས་ཆོག་མཆན་མིང་རགས་འགོད་དགོས།། །།
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༄༅། །བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྒིག་གཞི།

དོན་ཚན་དང་པོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྒིག་

གཞི། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༡༨ ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཞྲེས་འབོད་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གཉིས་པ།  སྒིག་གཞིའི་ཆ་�ྲེན།

སྒིག་གཞི་འདི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༤༢ པའི་ནང་གསྲེས་ ༢ པའི་འོག་

བཀོད་སྒིག་བས་པ་ཡིན།

དོན་ཚན་གསུམ་པ།  འགོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ནས་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཞི་པ།  རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་དབང་ཚད།

བོད་མིའི་ཆབ་སིད་འཕོ་འགྱུར་དང་སོན་རྩིས་ཀིས་མཚོན་བཅའ་ཁིམས་

དང་གྲོས་ཆོད་ཁག་ནང་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐག་གཅོད་མི་ཆོག་པ་ཁག་�ད། སྤིར་

བཏང་རྒྱུན་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་རིགས་བཅའ་ཁིམས་གཞིར་བ�ང་

སྐབས་སོ་སོར་ལག་བསར་ཆོག་རྒྱུ།
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དོན་ཚན་ལྔ་པ།  རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན། 

༡ རྒྱུན་ལས་པ་རྣམས་དམ་གཙང་ཆིག་བསྒིལ་གི་�ོ་ནས་གཞུང་གི་ལས་

ཁུངས་མ་ལག་སྤི་དང་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་དགྲེ་འདོན་སྐྱོན་སྲེལ་ཞུ་

འོས་ངོ་�ང་མྲེད་པར་ཞུ་རྒྱུ།

༢ བོད་བསན་སིད་བདྲེ་ཐབས་ཁོ་ནར་�ན་པའི་ལྲེགས་སྤྲེལ་ཉྲེས་འགོག་

གི་བཀའ་སློབ་གནང་དགོས་ཞུ་མི་�ང་ཚེ་རྒྱུན་ལས་ནས་དགོངས་

བཞྲེས་བཀའ་བསྡུར་དང་འབྲེལ་ངོས་བཞྲེས་གནང་འོས་གནང་རྒྱུ།

༣ རྒྱུན་ལས་ཀི་གཞི་རྩའི་ལས་འགན་དང་མི་འགལ་བཞིན་དུ་ཕི་ནང་མི་

རིགས་སུ་ཐད་ནས་རྒྱུན་ལས་པ་གང་ཞིག་ལ་དམིགས་བཀར་�ོན་

འཛུགས་�ང་ན་དངོས་ཡོད་གནས་�ལ་ཞིབ་ད�ད་དང་འབྲེལ་འགལ་

གཞི་མྲེད་ཚེ་རྒྱུན་ལས་པ་སྤིར་�ོན་འཛུགས་�ང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་

རྒྱུ།

༤ རྒྱ་ཆྲེའི་མང་ཚོགས་ཀི་བདྲེ་སྡུག་དང་ཕི་ནང་མི་རིགས་དང་མཐུན་མིན་

དཀའ་ངལ་རིགས་སྐབས་འཕལ་སྲེལ་ཐབས་ཞུ་འོས་ཞུས་ཐོག གཞུང་

གི་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་ལ་གོ་བསྡུར་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་འོས་གནང་རྒྱུ་

མ་ཟད། གཞུང་གིས་མཛད་�ས་སྐྱོང་ཕོགས་བཅས་མང་ཚོགས་ཀིས་

གསལ་རོགས་ཐུབ་ཐབས་དང་སློབ་གསོ་བཀོད་�བ་འཐུས་ཚང་ནན་

ཏན་ཞུ་རྒྱུ།

༥ རྒྱུན་ལས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་སྤི་བྲེའི་ལས་དོན་སྐོར་གོ་བསྡུར་ཐག་

གཅོད་གནང་འོས་རིགས་དང་ཕི་ཁག་ནས་འབོར་བའི་ཡིག་རིགས་
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སྒོག་�ང་དང་འབྲེལ་འཕིན་ལན་སྩལ་ཕོགས་སོགས་བཀའ་བསྡུར་

གནང་དགོས་ཀི་དུས་ཚོད་ཐད་སྐབས་སོ་སོར་ཚོགས་གཙོས་སངས་

འཛིན་གནང་རྒྱུ།

༦ ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སྤིའི་ལས་དོན་ལ་དོ་སྣང་མྲེད་པར་�ྲེར་ཡིག་འབི་

�ོག་དང་ལྷན་ཚོགས་མ་གྲོལ་བར་དགོངས་ཞུ་མྲེད་པར་འགྲོ་ཐལ་དང་

ལས་བཅར་དུས་ཚོད་ལས་འགངས་རིགས་ནམ་ཡང་མི་ཆོག

༧ རྒྱུན་ལས་སྤི་འཐུས་དང་དྲེ་མིན་སྤི་འཐུས་སུ་�ང་ནས་ལས་ཁུངས་

ཀི་ཡིག་ཆ་སྤི་བིངས་�ོས་ཅི། རང་ཉིད་ཀི་ལས་འགན་དང་འབྲེལ་བའི་

ཡིག་རིགས་ཀང་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁོལ་མྲེད་པར་ཕིར་གང་�ང་

འ�ྲེར་ཐལ་མི་ཆོག

༨ ལས་ཁུངས་ནང་ལས་དོན་གང་�ང་ཞིག་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ཉྲེ་འབྲེལ་

ལ་སོགས་གང་�ང་འཁིད་ཐལ་མི་ཆོག

༩ སྤི་འཐུས་གང་ཞིག་གཞུང་དོན་ཕོགས་ཕྲེབས་སྐབས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

ཡིག་ཆ་མཁོ་གལ་�ང་བ་མཉམ་འ�ྲེར་དགོས་རིགས་དོ་བདག་ནས་

ཁོངས་སོ་སོར་འཛིན་ཤོག་�ར་འབུལ་གིས་ཞུ་ལྲེན་དང༌། ཕིར་འཁོར་

མཚམས་ཡིག་ཆ་གང་འ�ྲེར་རྣམས་ཁོངས་སོ་སོར་རྩིས་འབུལ་དང་

འབྲེལ་འཛིན་ཤོག་ཕིར་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དང༌། སྤི་འཐུས་སུ་ཐད་ནས་སྤི་

རས་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་�ང་�ྲེར་གིས་བྲེད་སྤོད་ནམ་ཡང་མི་ཆོག

༡༠  ཀ ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་བརྲེ་ལྲེན།
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༡ ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་བརྲེ་ལྲེན་སྐབས་ཡིག་རིགས་གལ་

ཆྲེ་ཁག་དང་སྤི་ལྷན་ད�ལ་རྩིས་གནས་སངས་ཡིག་ཐོག་རྩིས་

སྤོད་རྩིས་ལྲེན་ཞུས་རྲེས་རྒྱུན་ལས་སུ་�ན་འབུལ་དགོས།

༢ ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་བརྲེ་ལྲེན་སྐབས་ལས་དོན་མ�ག་

སྐྱོང་རྒྱུས་མངའི་ཚིག་ཐོ་འཇོག་དགོས།

ཁ རྒྱུན་ལས་བརྲེ་ལྲེན།

   སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བརྲེ་ལྲེན་ནམ་�ང་ལ་�ྲེ་ཚན་ཁོངས་གལ་

ཆྲེའི་ཡིག་རིགས་དང་འཛིན་ཆས་སོགས་ཇི་ཡོད་རྩིས་སྤོད་རྩིས་

ལྲེན་དང༌། ལས་དོན་མ�ག་སྐྱོང་གི་ཚིག་ཐོ་འཇོག་དགོས། 

ག རྒྱུན་ལས་བརྲེ་ལྲེན་གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་སོ་སོའི་

ཕ་མ་དང༌། བཟའ་ཟླ་གང་�ང་གི་ཕ་མ། དྲེ་བཞིན་རང་གི་�་གུ་ངོ་

མ་ཇི་ཡོད། ཡང་ན་�་གུ་ངོ་མ་མྲེད་�ང་བུ་ཚབ་བམ་གསོས་�ག་

ཉར་བ། དྲེ་བཞིན་འདོད་གཅིག་ནང་མིའམ་ཤག་ཚང་ཡོངས་གྲགས་

དངོས་འབྲེལ་ཡིན་པ་ཚོགས་གཙོས་ངོས་�ོར་གནང་ཚེ་སྤི་འཐུས་

གང་དྲེའི་ཐོབ་ཐང་གཞིར་བ�ང་ནང་མིར་ལམ་གྲོན་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་

ཡོད། ནང་མི་མཉམ་བསྐྱོད་མ་ཐུབ་པས་ས་རྲེས་སུ་བསྐྱོད་དགོས་

ཀི་དམིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་སྐབས་མཚམས་རྲེས་སུ་ཟླ་

བསྒིལ་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྲེལ་པོར་ཞུ་

དགོས་པ་དང་། ཚོགས་གཙོ་སྦྲྲེལ་པོས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཞུ་དགོས།
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ང བདལ་�འི་ཐོབ་ཐང་དངོས་ཆས་�ིད་ཚད་ཀི་ལོ་ ༡༢༠༠ ཐོབ་ཐང་

ཡོད། འོན་ཀང་དངོས་ཆས་ཀི་�ིད་ཚད་འདྲེགས་འགོག་བས་པའི་

�་འབབ་སྤད་འཛིན་དགོས་པ་དང༌། རྒྱུན་�ན་དགོས་མཁོ་མ་ཡིན་

པའི་ཚོང་ཟོག་དང༌། གཞན་གི་ཅ་དངོས་རིགས་འ�ྲེར་མི་ཆོག རང་

གི་དངོས་ཆས་རྣམས་མཉམ་འ�ྲེར་བ་རྒྱུ་ལས་ས་ཕི་རིམ་འཛར་དུ་

འ�ྲེར་ན་གོང་གསལ་ཐོབ་ཐང་མྲེད། འོན་ཀང་མཉམ་འ�ྲེར་མི་ཐུབ་

པའི་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞིག་ཡོད་

ན་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་ཅ་དངོས་ཀི་ཐོ་གཞུང་དང་སྦྲགས་འོར་

འདྲེན་ཆོག་པའི་ཚོགས་གཙོར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས། ལས་བཅར་

དང༌། ལས་ཐོན་ཕིར་ལོག་སྐབས་གནམ་བསྐྱོད་རིགས་ལ་མཉམ་

འ�ྲེར་ཅ་དངོས་ (Check in baggage) གནམ་སྒིག་ལྟར་ལས་

མ་བ�ལ་བའི་ཐོག གནམ་ཐོག་ (Cargo) བརྒྱུད་ཀི་ལོ་ ༧༥ ལས་

མང་བ་འ�ྲེར་མི་ཆོག ཡང་རྒྱུན་�ན་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་

སྐབས་མཉམ་འ�ྲེར་ཅ་དངོས་ (Check in baggage) �ིད་ཚད་

གནམ་�་སོ་སོའི་ཚད་གཞི་ལྟར་མཉམ་འ�ྲེར་ཆོག  གཞུང་འབྲེལ་ཅ་

དངོས་དྲེབ་རིགས་སོགས་མཉམ་འ�ྲེར་དགོས་རིགས་ཀི་�ིད་ཚད་

རིན་འབབ་ཇི་བྲེད་ཀང་ཐོབ་འཛིན་ལྟར་ཞུ་སྤོད་ཆོག

ཅ དོས་རྒྱག་དང༌། ཅ་དངོས་འོར་འདྲེན། ལས་མིའི་ལས་�་བཅས་ཀི་

ཆྲེད་སྤོམ་ཚོད་�ོར་ ༥༠༠།༠༠ རྲེ་འཐོབ་རྒྱུ་དང༌། ཕོགས་གཅིག་ལ་

ས་ཐག་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༦༠༠ ནང་�ན་འ�ལ་བཞུད་�མ་འཁོར་རམ། 
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དོས་སྐྱྲེལ་འཁོར་�འི་འབབ་ཞུ་སྤོད་ཆོག་རྒྱུ།

ཆ བདལ་�་སྤོམ་ད�ལ་ཞུས་ན་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་འཕྲེར་འདང་ངྲེས་

གཟིགས་ཚེ་མང་མཐར་�ོར་ ༢༠༠༠ བཀའ་འཁོལ་གནང་ཆོག

ཇ  ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་དང༌། རྒྱུན་ལས་བརྲེ་ལྲེན་སྐབས་རྩིས་

སྤོད་རྩིས་ལྲེན་དང༌། ལས་དོན་རྒྱུས་མངའི་ཆྲེད་ཉིན་གསུམ་རིང་

ལས་དོད་དང་མགྲོན་ཁང་དོད་འཐོབ་རྒྱུ།

ཉ ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་དང༌། རྒྱུན་ལས་བརྲེ་ལྲེན་སྐབས་རྒྱུན་

ལས་ལས་བཅར་ཞུ་མཁན་དང་འཕོས་མཁན་སྤི་འཐུས་ལ་སོ་སོའི་

གཏན་�ོད་ས་གནས་ནས་�་ས་བར་ཡར་མར་ལམ་བར་གཏན་

འབྲེབས་ཉིན་གྲངས་ཇི་འགོར་ལ་ལས་དོད་དང་ཉིན་དོད་འཐོབ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་དྲུག་པ།  རྒྱུན་ལས་ཀི་�ྲེ་ཚན། 

ཚོགས་གཙོ་བགྲྲེས་གཞོན་གཉིས་�ད་དྲེ་བིངས་རྣམས་གཤམ་གསལ་�ྲེ་

ཚན་ཁག་གསུམ་ལ་ལས་བགོས་གནང་རྒྱུ།

༡ རྒྱུན་འབྲེལ་�ྲེ་ཚན།

བོད་རང་དབང་བདྲེན་པའི་ལས་འགུལ་གི་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་ལས་དོན་

སྐོར་འགན་འཁུར་ཞུ་ཕོགས་སྒིག་གཞི་གཞིར་བ�ང་ལག་ལྲེན་བསར་རྒྱུ།

༢ ཆབ་སིད་�ྲེ་ཚན།

ཀ འཛམ་�ིང་སྤི་དང་�ིམ་མཚེས་རྒྱ་དཀར་ནག་�ོས་སུ་བོད་ནང་གི་
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གནས་སངས་སོགས་ཀི་འགྱུར་འགྲོས་དང་བ�ན་ཕི་དིལ་ཞུ་�ོ་དང་ཛ་

དག་གི་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སིད་དོན་གི་ལས་འགུལ་གསར་

སྤྲེལ་ཞུ་དགོས་རིགས་སྐབས་སོ་སོར་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཆོག་མཆན་དང་

འབྲེལ་ལག་ལྲེན་བསར་རྒྱུ།

ཁ ཕོགས་བཞུགས་སྤི་འཐུས་གང་�ང་ནས་དམིགས་བསལ་�ོ་བུར་

གི་ལས་འགུལ་སྤྲེལ་དགོས་པའི་ཞལ་པར་རམ། �ན་ཤོག་འབོར་ཚེ་

རྒྱུན་ལས་པ་ཚོས་སྐབས་བ�ན་དགོངས་བཞྲེས་བཀའ་བསྡུར་གིས་

ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ།

༣ འཛིན་སྐྱོང་རོག་ཞིབ་�ྲེ་ཚན།

གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་སྒིག་གཞི་ལྲེགས་བཅོས་

ཐོག་ཁོངས་སོ་སོའི་སྒིག་གཞི་རྩ་བ�ང་དང་འབྲེལ་ལས་དོན་སྐོར་ཡར་རྒྱས་

ཚགས་�ད་ཡོད་མྲེད་དང་དགྲེ་སྐྱོན་ཅི་མཆིས་ཉམས་ཞིབ་བ་རྒྱུ། དྲེ་འབྲེལ་

ལྲེགས་སྤྲེལ་ཉྲེས་འགོག་གི་བསམ་�ལ་དང་གཞྲེན་སྐུལ་བ་འོས་རིགས་སྐབས་

སོ་སོར་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཆོག་མཆན་དང་འབྲེལ་ལག་ལྲེན་བསར་རྒྱུ།

གོང་གསལ་�ྲེ་ཚན་ཁག་གི་ལས་དོན་ཅི་བས་སྐོར་གི་གནས་�ལ་རྒྱུན་

ལས་ནས་མ�ྲེན་རོགས་དང༌། བཀའ་བསྡུར། ཐག་གཅོད་བཅས་གནང་སླད་

རྒྱུན་ལས་ཚོགས་སྐབས་སོ་སོར་�ྲེ་ཚན་རང་ཁོངས་ནས་�ན་སྲེང་ཞིབ་ཕ་ཞུ་

རྒྱུ།
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དོན་ཚན་བདུན་པ།  གུང་གསྲེང་ཁག 

༡ ལོ་འཁོར་གཅིག་ནང་ལས་དོན་ཐོབ་ཆའི་གུང་གསྲེང་གཤམ་གསལ་

ནད་དགོངས་ཁག་�ད་ལས་དོན་གནང་རྒྱུན་གི་བདུན་རྲེར་ཉིན་རྲེ་རྩིས་

མང་མཐའ་ཉིན་གྲངས་ ༥༢ ཡོད། ཐོབ་ཆའི་གུང་གསྲེང་ཞུས་རྲེས་ལོ་

འཁོར་ལས་རྒྱུན་མ་ཚང་གོང་རྒྱུན་ལས་སུ་མ་བཞུགས་ཚེ་ལས་ཉིན་ཇི་

ཆད་ཀི་རྩིས་བསྐོར་ཐོབ་ཆའི་གུང་གསྲེང་ཇི་ཆད་ཀི་ལས་དོད་གཅོག་

རྒྱུ། ལས་དོན་ཐོབ་ཆའི་གུང་གསྲེང་ལྷག་མ་མྲེད་རིགས་ལ་ཛ་དག་གི་

གུང་གསྲེང་དགོས་གལ་�ང་ན་དོ་བདག་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་བཀོད་

དགོངས་�ན་རྒྱུན་ལས་སུ་�ལ་འབོར་�ང་མཚམས་བཀའ་བསྡུར་

དང་འབྲེལ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་གཟིགས་ཚེ་ལས་དོད་མྲེད་པའི་གུང་

གསྲེང་མང་མཐའ་ཉིན་ ༣༠ ལས་མ་བ�ལ་བ་གནང་ཆོག དྲེ་ལས་

བ�ལ་ཚེ་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་རང་བཞིན་གི་དགོངས་པ་ཞུས་

པར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

ཀ གོང་གསལ་ནད་དགོངས་ཁག་�ད་ཅྲེས་པ་ནི་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་

གང་ཞིག་ནད་མནར་ཚབས་ཆྲེས་�ན་ཁང་དུ་བསྲེན་ཉལ་བྲེད་བཞིན་

པ་ཡིན་ན་ལས་དོད་མྲེད་པའི་ནད་དགོངས་ཇི་ཙམ་གནང་དགོས་

མིན་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་སྐབས་བ�ན་དགོངས་ད�ད་གནང་

རྒྱུ།

ཁ རྒྱུན་ལས་སྤི་འཐུས་བུད་མྲེད་རྣམས་ལ་�་གུ་བཙས་དུས་ཀི་

དམིགས་བསལ་ལས་དོད་ཡོད་པའི་གུང་གསྲེང་ཟླ་བ་གཅིག་དང་�་
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གུ་ཤོར་བ་དང༌། མངལ་�གས་པ་བཅས་ཀི་སྐབས་སུ་རིང་ཚད་ཟླ་

བ་གཉིས་བར་ལས་དོད་ཡོད་པའི་གུང་གསྲེང་ཞུ་སྤོད་ཆོག

༢ རྒྱུན་ལས་གང་ཞིག་�ྲེར་དོན་ཆྲེད་བདུན་ཕག་གཅིག་ལས་མ་བ�ལ་

བར་དགོངས་འཁོལ་ཞུ་དགོས་�ང་ཚེ་ཚོགས་གཙོར་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། དྲེ་

ལས་མང་བ་ཞུ་དགོས་མཆིས་ཚེ་�ང་མཐར་བདུན་ཕག་གཅིག་སོན་

དགོངས་�ན་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་�ལ་ཏྲེ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཐོབ་

དགོས།

༣ གུང་གསྲེང་གི་དུས་ཚོད་བ�ང་སངས་ནི་དཔྲེར་ན་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་

གུང་གསྲེང་བསྐྱོད་དུས་འཁྲེལ་བ་ཡིན་ན། དྲེ་ཉིན་རྲེས་གཟའ་ཉི་མ་

སོགས་འཆར་ཅན་གུང་གསྲེང་གང་�ང་འཁྲེལ་ཚེ་དྲེའི་ཕི་ཉིན་ཚེས་ 

༢ ནས་འགོ་འཛུགས་ཆོག་པ་དང༌། གུང་གསྲེང་རོགས་དུས་ཀི་རྲེས་

གཟའ་ཉི་མ་སོགས་འཆར་ཅན་གི་གུང་གསྲེང་འཁྲེལ་ན་དྲེའི་ཕི་ཉིན་

ནས་ལས་བཅར་ཆོག་པ་ཡིན། དྲེ་བཞིན་ལས་ཉིན་མཐའ་མ་དང༌། གུང་

གསྲེང་རྲེས་ཀི་ལས་ཉིན་གཉིས་ལ་ལས་བཅར་མྲེད་ཚེ། དྲེའི་བར་�ད་

པའི་གཞུང་འབྲེལ་གུང་གསྲེང་ཇི་ཡོད་དགོངས་ཞུ་ལ་བརྩི་རྒྱུ།

༤ གཞུང་འབྲེལ་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་འཁྲེལ་བའི་རྲེས་གཟའ་སྤྲེན་པ་ཉི་

མ་དང༌། གཞུང་འབྲེལ་གུང་གསྲེང་ཁག་འཁྲེལ་བར་གུན་གསབ་ཞུ་སྤོད་

མི་ཆོག་ཅིང༌། ཕོགས་བསྐྱོད་རིང་ཐོབ་ཆའི་གུང་གསྲེང་ཞུ་སྤོད་�ང་ཚེ་

དྲེའི་རིང་ཉིན་དོད་མྲེད།
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དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  རྒྱུན་ལས་�གས་གྲོལ། 

༡ རྒྱུན་ལས་�གས་གྲོལ་གི་དུས་ཚོད་ནི། གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་

དང་སྤི་མ�ངས་གནང་རྒྱུ།

༢  ལས་ཁུངས་�གས་དུས་ལས་སྐར་མ་ ༡༥ འགངས་རིགས་འབོར་དྲེབ་

ཞིབ་འ�ག་པས་འབོར་ཐོ་འགོད་དྲེབ་ཚོགས་གཙོར་སྤན་བསར་དང་

འབྲེལ་ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་ ༡༥ རྲེ་ཐྲེངས་གསུམ་བ�ད་མར་འགངས་ཚེ་

ལས་དོད་ཐོབ་ཆའི་གུང་གསྲེང་ནས་ཉིན་གཅིག་གཅོག་རྒྱུ།

དོན་ཚན་དགུ་པ།  གསང་རྒྱ། 

རྒྱུན་ལས་ཀི་ལས་དོན་དམིགས་བསལ་དགོས་དབང་ཅན་གསང་རྒྱ་ཞུ་

དགོས་རིགས་སྐབས་སོ་སོར་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་�བ་ཕྲེབས་དགོངས་ལ་

གཞིགས་ཏྲེ་ཚང་མས་ཕིར་བསྒགས་མི་བ་བའི་གསང་རྒྱ་ཐུབ་ངྲེས་ཞུ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཅུ་པ།  སྒིག་གཞི་བརྩི་�ང༌།

གོང་གསལ་སྒིག་གཞི་འདིའི་ནང་ཚིག་གསལ་འཁོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་

རྒྱུན་ལས་པ་ཚང་མས་འགལ་མྲེད་བརྩི་�ང་ཞུས་ཐོག་སོན་དུ་དམ་བཅའ་�ལ་

བའི་ཚིག་དོན་རྣམས་སྲེམས་བཅངས་རྒྱུན་འ�ོངས་དང་འབྲེལ་ལས་དོན་ཐོག་

འཁུར་སྲེམས་ཆྲེ་བསྐྱྲེད་ཞུ་དགོས།



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་�ང་གི་སྒིག་གཞི།
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དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  གཟིགས་གསོལ།

སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ལས་རྒྱུན་ལོ་གཅིག་ཡིན་སབས་ལས་རྒྱུན་ལོ་

རྲེ་རོགས་མཚམས་སུ་བསྐྱར་འདྲེམས་�ང་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལས་རྒྱུན་

སྐབས་སོ་སོའི་གཟིགས་གསོལ་ཟླ་གཅིག་ཕོགས་འབབ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀི་ད�ལ་རྩིས་དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གྲོན་ཁོངས་འཆར་གཞི་བཀའ་འཁོལ་

ཞུས་ཏྲེ་གནང་རྒྱུ། འོན་ཀང་རྒྱུན་ལས་ཀི་ལས་རྒྱུན་�ིལ་པོ་མ་ལོངས་པའི་

རིགས་ལ་གཟིགས་གསོལ་མི་འཐོབ། ལས་རྒྱུན་བརྩི་ཕོགས་ཐད་ལོ་གཅིག་

�ིལ་པོ་རྒྱུན་ལས་སུ་ཞུགས་པ་དང༌། ཐོབ་གསྲེང་རྣམས་རོགས་ཏྲེ་ཕོགས་

མྲེད་གུང་གསྲེང་ཉིན་གྲངས་ ༡༦ ལས་མ་བ�ལ་བ་ཞུས་རིགས་ལ་ལས་རྒྱུན་

ལོངས་པར་བརྩི་རྒྱུ་ཡིན།

དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་�ང་མཚམས་སྤི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མོས་མཐུན་བསྐྱར་

བཅོས་ལ་སིད་སྐྱོང་གིས་ཆོག་མཆན་མིང་རགས་འགོད་དགོས།། །།
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༄༅། །བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དྲུང་

ལས་ཁུངས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དོན་ཚན་དང་པོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དྲུང་ལས་

ཁུངས་ཀི་སྒིག་གཞི། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༢༠ ཕི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཞྲེས་འབོད་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གཉིས་པ།  འགོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༢༠ ཕི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༦ 

ནས་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གསུམ་པ།  ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྒིག་འཛུགས།

བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༦༡ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གཏན་འཇགས་ཚོགས་

དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་སྤི་�བ་དྲུང་ཆྲེ་གཅིག་དང༌། དྲེའི་འོག་འགན་འཛིན་�ྲེ་ཚན་

དང༌། ལས་བའི་�ྲེ་ཚན་གི་ས་དམིགས་ཇི་དགོས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་

ཆུང་གིས་ཐག་གཅོད་ལྟར་དགོས་པ་ཡིན།



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།
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དོན་ཚན་བཞི་པ།  ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྤི་�བ་དྲུང་ཆྲེའི་འགན་དབང༌།

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འཆར་འཕར་གི་ཚོགས་འདུ་ཡོངས་ལ་

ཚོགས་ཚེས་དང༌། དུས་�ན། ས་གནས་བཅས་འཁོད་པའི་ཚོགས་སྐོང་

བ�་�བ་གཏོང་རྒྱུ།

༢ སྤི་འཐུས་ཚོགས་འདུ་ནམ་ཚོགས་ལ་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གོ་

སྒིག་དང་པར་འདྲེབས་ཀིས་སྤི་འཐུས་སོ་སོར་དུས་ཐོག་འགྲྲེམས་སྤྲེལ་

ཞུ་རྒྱུ།

༣ ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་དང་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་བཅས་ཀི་

གཟིགས་སྐྱོང་འོག་ལས་རིམ་གཏན་འབྲེབས་དང་གསལ་བསྒགས་དུས་

ཐོག་ཞུ་རྒྱུ།

༤ གྲོས་ཚོགས་ཀི་དི་བ་ཁག་དུས་ཐོག་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ངམ། སིད་

སྐྱོང་། འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་�ོན་སོ་སོ་བཅས་ལ་འབུལ་གཏོང་དང་བཀའ་

ལན་དུས་ཐོག་འབོར་མིན་རོག་ཞིབ་བ་རྒྱུ།

༥ གྲོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ཡོངས་རོགས་སྒ་འ�ག་བ་རྒྱུ་དང༌། དྲེ་དག་

རིམ་པས་ཡིག་ཐོག་�་ཕབ་སྲེ་ཞུ་དག་དང་བདག་གཉྲེར་བ་རྒྱུ།

༦ ཁིམས་བཟོའི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཁག་དང༌། ཁིམས་

ཡིག་དང་སྒིག་གཞི། གྲོས་ཆོད་བཅས་ཀི་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་རྣམས་

གཞུང་ཁ་དཀར་ཆག་དང་བཅས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ།

༧ ཁིམས་ཡིག་དང་སྒིག་གཞི་པར་སྐྲུན་བྲེད་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་མི་ཡོང་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྒིག་གཞི།
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ཆྲེད་ཞུ་དག་དང༌། དག་མཆན་སྤོད་རྒྱུ།

༨ ཚོགས་ཆྲེན་སྐབས་�ར་ཉན་དང་གསར་འགོད་པ་རྣམས་གཏོང་རྒྱུར་

སངས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

༩ ཚོགས་ཆྲེན་སྐབས་གྲོས་ཚོགས་གསར་ཤོག་འདོན་སྤྲེལ་ཚད་�ན་

ཡོང་བའི་གོ་སྒིག་བ་རྒྱུ།

༡༠  ཚོགས་ཆྲེན་སོ་སོའི ་སྐབས་ཕོགས་ཕྲེབས་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་

བཞུགས་�ལ་གྲ་སྒིག་གནང་དགོས་ལ་ལྟ་རོག་དང་སྣྲེ་ཤན་བ་རྒྱུ།

༡༡  རྒྱུན་ལས་དང་སྤི་འཐུས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་ཚོགས་འདུའི་གོ་སྒིག་

དང་ཡིག་ཆ་བདག་ཉར་བཅས་འཚེམས་མྲེད་བ་རྒྱུ།

༡༢  སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྲེད་

ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་ཁག་གསར་སྒིག་དང་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་རིགས་

སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་ཟིན་བིས་འགོད་རྒྱུ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཉིས་

ལ་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་སྐོར་གསལ་འདྲེབས་དང་མཐུན་འགྱུར་

བ་རྒྱུ།

༡༣ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་མ་ལག་དང་ལས་ཁུངས་ཁག དྲེ་

དག་�་ཡོད་པའི་འཛིན་ཆས་དང་ཡོ་བད་རྣམས་མཁོ་�བ་དང་བདག་

གཉྲེར་ཉམས་གསོ་བཅས་ལ་ལྟ་རོག་བཀོད་འདོམས་བ་རྒྱུ།

༡༤ རྒྱུན་དུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཡིག་འ�ལ་དང༌། ད�ལ་རྩིས། 

ཕི་མིར་འབྲེལ་ག�ག་བ་རྒྱུ་བཅས་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དོན་ཡོངས་
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རོགས་ལ་ལྟ་རོག་འགོ་འདོམས་བ་རྒྱུ།

༡༥ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལོ་འཁོར་སོན་རྩིས་དང་རྩིས་ཞིབ་�ན་ཞུ་

བཅས་དུས་ཐོག་�་འགོད་འབུལ་བ་རྒྱུ།

༡༦ གཞན་ཡང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་དྲེའི་རྒྱུན་ལས་ཀི་ལས་རིམ་དང་

འབྲེལ་བའི་བྲེད་�ོ་ཆྲེ་ཕ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་དུས་ནས་

དུས་སུ་བཀོད་�ས་ཇི་གནང་གི་ལས་དོན་ཁག་བ�བ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་

འགན་དབང་ཡོད།

དོན་ཚན་ལྔ་པ།  སྤི་�བ་དྲུང་ཆྲེའི་དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང༌།

༡ ཚོགས་གཙོ་ཐུན་མོང་ངམ་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་�ང་ནས་རྒྱུན་ལས་

ལ་གོ་བསྡུར་གིས་རྒྱུན་ལས་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀི་མོས་མཐུན་�ང་ན་

མ་གཏོགས་ཚོགས་དྲུང་གནས་སྤོས་མི་ཆོག

༢ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྤི་�བ་དྲུང་ཆྲེའི་གནས་རིམ་བཀའ་དྲུང་

དང་འད་མཉམ་ཡིན་པ་དང༌། བཞུགས་གྲལ་བཀའ་དྲུང་དང་ཚོགས་དྲུང་

སོ་སོའི་ཞབས་ལོ་�ན་གཞོན་ལྟར་དགོས་རྒྱུ།

༣ གནས་སྤོས་ཆོག་པའི་ཚོགས་དྲུང་དྲེས་རང་མོས་གནས་སྤོས་ཞུས་

རིགས་ཚོགས་གཙོ་ཐུན་མོང་གིས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང༌། བཀའ་

ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་ཐོག་ཚབ་གསར་བསྐོ་གཞག་�ང་འཕལ་གནས་སྤོས་

བ་འཐུས།
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དོན་ཚན་དྲུག་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ནམ་དགོས་སྐབས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀི་མང་མོས་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སིད་སྐྱོང་གིས་ཆོག་མཆན་མིང་རགས་འགོད་

དགོས།། །།
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༄༅། །བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁང་པའི་

ཁིམས་ཡིག

དོན་ཚན་དང་པོ།  ཁིམས་ཡིག་གི་མིང༌། 

ཁིམས་ཡིག་འདི་ལ་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁང་པའི་

ཁིམས་ཡིག ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཞྲེས་འབོད་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གཉིས་པ།  འགོ་འཛུགས། 

ཁིམས་ཡིག་འདི་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦ ནས་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གསུམ་པ།  དགོས་དམིགས། 

མང་གཙོ་རིང་ལུགས་སྤི་སོལ་ལྟར་གྲོས་ཚོགས་ཀི་མཚན་མཐོང་དང༌། 

དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་�ང༌། གྲོས་ཚོགས་ཀི་ལས་དོན་ཁག་ཁིམས་

མཐུན་དང༌། མགོགས་�ར་འཇོན་ཐང་�ན་པར་བ་རྒྱུར་འགལ་�ྲེན་མི་འ�ང་

བ། གྲོས་ཚོགས་ཀི་�བ་ཁོངས་ཡོངས་རོགས་ཀི་�ང་སྐྱོབ་དང་འཛིན་སྐྱོང་

གཞན་དབང་སབས་བ�ན་མི་དགོས་པ་བཅས་ཀི་ཆྲེད་སྤི་འཐུས་ཚོགས་ཁང་

ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་�ར་བཅད་ཐོག ཁང་ཁུངས་བྲེད་སྤོད་དང༌། �ང་སྐྱོབ། 
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འཛུལ་ཞུགས། �ར་ཉན་ལྟ་སྐོར་བ་བཅས་ཀི་མཚམས་འཛིན་རྣམས་ཚོགས་

གཙོ་སྦྲྲེལ་པོའི་ཐད་ཀའི་སངས་འཛིན་བཀོད་�ས་འོག་འཛིན་སྐྱོང་བྲེད་དགོས།

དོན་ཚན་བཞི་པ།  སྤི་འཐུས་ཁང་པའི་གསལ་བསྒགས། 

བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བདག་དབང་ཚད་�ན་འོག་ཡོད་པའི་ཁང་པ་

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཆྲེད་གསར་རྒྱག་བས་པའམ། དྲེ་ལས་གཞན་པ། 

ཡང་ན་ཁིམས་མཐུན་ཁང་�ར་�ངས་པའི་ཁང་པའམ།  ཁང་མིག་གང་�ང་

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁང་པར་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཐག་གཅོད་བཞིན་

ཚོགས་གཙོ་སྦྲྲེལ་པོས་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་�བ་གསལ་བསྒགས་བ་འཐུས་དང༌། 

གསལ་བསྒགས་བས་པའི་ཚེས་གྲངས་ནས་བ�ང་དྲེར་གསལ་ཁང་པའམ། 

ཁང་མིག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བདག་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཡིན།

དོན་ཚན་ལྔ་པ།  སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁང་པ་བྲེད་སྤོད།

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁང་པར་གསལ་བསྒགས་ཟིན་པའི་ཁང་

ཁུངས་གང་ཡང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དོན་མ་ཡིན་པའི་ལས་

དོན་གཞན་གི་ཆྲེད་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྲེལ་པོའི་བཀའ་འཁོལ་མྲེད་པར་བྲེད་

སྤོད་མི་ཆོག 

༢ གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་གཞན་གི་ཆྲེད་དུས་�ན་ངྲེས་ཅན་བར་ཚོགས་

གཙོ་སྦྲྲེལ་པོའི་བཀའ་འཁོལ་�ང་ན་བྲེད་སྤོད་བྲེད་ཆོག 
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༣  གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ལས་དོན་དང༌། གཞུང་འབྲེལ་ཡིན་ཡང་ལས་

བྲེད་�ོད་ཤག་དང་གཉྲེར་ཚང་ལྟ་བུར་བྲེད་སྤོད་ཆྲེད་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་

གཏོང་མི་ཆོག

དོན་ཚན་དྲུག་པ།  ཁང་པ་ཕིར་སློག  

   ཕིར་བསྡུ།

དོན་ཚན་བདུན་པ།  ཁང་པའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཉམས་གསོ།

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁང་པར་གསལ་བསྒགས་བས་པའི་ཁང་

ཁུངས་རྣམས་ཀི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཉམས་གསོ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་

ནས་བ་རྒྱུ་དང༌། དྲེའི་ཆྲེད་ལོ་ལྟར་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སོན་

རྩིས་སུ་རྩིས་འགོ་�ར་དུ་འ�ྲེར་དགོས།

༢ ཉམས་གསོ་དང་གསར་རྒྱག་གང་ཡིན་གི་ཨར་ལས་ཚོགས་དྲུང་ལས་

ཁུངས་ཀིས་ཐད་ཀར་རམ། བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ས་ཁང་བདག་

གཉྲེར་ཁང་བརྒྱུད་ད�ལ་འབབ་�ར་བཅུག་གིས་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ཁིམས་ཡིག་བསྐྱར་བཅོས།

ཁིམས་ཡིག་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ནམ་དགོས་མཚམས་བོད་མི་མང་སྤི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་མོས་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སིད་སྐྱོང་གིས་ཆོག་མཆན་

མིང་རགས་འགོད་དགོས།། །།
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༄༅། །བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོའི་ངལ་སྲེལ་

ཐྲེབས་རྩའི་སྒིག་གཞི།

དོན་ཚན་དང་པོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོའི་ངལ་སྲེལ་ཐྲེབས་

རྩའི་སྒིག་གཞི་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༢༤ ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཞྲེས་འབོད་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གཉིས་པ།  ཐྲེབས་རྩའི་དགོས་དམིགས།

བོད་མི་དང༌། བོད་མིར་འབྲེལ་ཡོད་ཀི་མི་རིགས་སུར་ཡང་�ོ་བུར་�ྲེན་

ངན་དབང་གིས་ངལ་སྲེལ་དགོས་མཁོ་�ང་སྐབས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་

གནས་�ལ་དང༌། དགོས་གལ་ལ་གཟིགས་པའི་ངལ་སྲེལ་མཐུན་�ྲེན་འཕལ་

དུ་སྤོད་ཐུབ་པའི་ཆྲེད་ཐྲེབས་རྩ་འདི་བ�གས་པ་ཡིན།

དོན་ཚན་གསུམ་པ།  ཐྲེབས་རྩའི་མ་ད�ལ་བསྡུ་ལྲེན།

༡ ངལ་སྲེལ་ཐྲེབས་རྩ་འདིའི་ཆྲེད་སིད་གཞུང་དང༌། ཚོགས་པ། སྒིག་

འཛུགས། སྐྱྲེ་བོ་�ྲེར་བཅས་སུས་ཀང་ཞལ་འདྲེབས་འབུལ་འདོད་ཡོད་

ན་ཚོགས་གཙོའམ། ཚོགས་གཞོན། ཡང་ན་ཚོགས་དྲུང་བཅས་སུ་�ང་

ལ་འབུལ་ཆོག་ཅིང༌། ཚོགས་གཙོ་ཐུན་མོང་གིས་ཞལ་འདྲེབས་ལྲེན་

འོས་མིན་ཞིབ་འ�ག་གིས་ལྲེན་འོས་ངྲེས་�ྲེད་�ང་ན་ལྲེན་ཆོག
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༢  དགོས་གལ་�ང་ན་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཐག་གཅོད་ཐོག་ཞལ་འདྲེབས་ཆྲེད་

དམིགས་བསལ་སྐུལ་སློང་བྲེད་པ་དང༌། འདུ་འགོད་ཀི་ལས་འགུལ་གང་

འོས་སྤྲེལ་ཆོག 

༣ སྤི་ལྷན་དུ་�ང་བའི་ཕག་རགས་དང༌། ཅ་དངོས་མཁོ་མྲེད་རིགས་ཚོང་

བསྒྱུར་དང༌། འགྲོ་�ལ་ངྲེས་ཅན་མྲེད་པའི་འབུལ་ད�ལ་�ང་རིགས། 

ཕིར་སློག་མ་དགོས་པའི་ལས་དོན་གཞན་གི་ད�ལ་ལྷག་བཅས་རྒྱུན་

ལས་ཀི་ཐག་གཅོད་ལྟར་ཐྲེབས་རྩའི་མ་ད�ལ་དུ་བཅུག་ཆོག

༤ ལོ་ལྔ་རྲེའི་མཚམས་མ་ད�ལ་གི་སྐྱྲེད་འབབ་ངལ་སྲེལ་དུ་གཏོང་ལྷག་

བ�ད་ཚེ་དྲེའི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་�ང་བ་ཞིག་མ་ད�ལ་ཐོག་བསྣན་

དགོས།

དོན་ཚན་བཞི་པ།  ངལ་སྲེལ་སྤོད་�ལ།

བཙན་བོལ་བོད་མི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བོད་ཀི་�ལ་མི་ཡིན་ནོ་ཅོག་དང༌། 

བོད་མི་མིན་ཡང་བོད་མིའི་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་སྒིག་

འཛུགས་ཁག་གི་ལས་བྲེད་དམ། མཐུན་འགྱུར་བྲེད་མཁན། བོད་མིར་ཆབ་

སིད་དང༌། ཤྲེས་ཡོན། དཔལ་འབོར། སྤི་ཚོགས་ཀི་ལས་དོན་གང་�ང་ཐོག་

འབྲེལ་ལམ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ངལ་སྲེལ་སྤོད་�ལ་དུ་ཐག་གཅོད་

བྲེད་ཆོག
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དོན་ཚན་ལྔ་པ།  ངལ་སྲེལ་སྤོད་དགོས་ཀི་�ང་�ྲེན།

༡ ངལ་སྲེལ་སྤོད་དགོས་ཀི་�ང་�ྲེན་ནི། �ོ་བུར་འ�ང་བའི་འཇིགས་

པའམ། བ�བ་ཆག སིད་དོན་ནམ་ཉྲེན་ཁ་གཞན་ལ་བརྲེན་ནས་�ལ་

བོལ་བ་དགོས་�ང་བ། �ན་ཇག་གིས་འཕོག་བཅོམ། སོག་ཉྲེན་ཡོད་

པའི་ནད་མནར་ཚབས་ཆྲེར་�ན་བཅོས་ཀི་མཐུན་�ྲེན་མ་འཛོམས་པ་

བཅས།

༢ དྲེ་ལས་གཞན་པའི་�ང་�ྲེན་གཞན་ཡང་ངལ་སྲེལ་སྤོད་དགོས་སུ་སྤི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཐག་གཅོད་བྲེད་ཆོག

དོན་ཚན་དྲུག་པ།  ངལ་སྲེལ་ཐྲེབས་རྩའི་འདུ་འགོད།

༡ ངལ་སྲེལ་ཐྲེབས་རྩའི་མ་ད�ལ་ཡོངས་རོགས་བརན་ཆ་ཡིད་ཆྲེས་

ཅན་གི་སྐྱྲེད་འབབ་གང་མཐོ་ཡོད་པའི་མ་འཛུགས་ཁག་གི་ནང་གཏན་

འཇགས་བཅོལ་འཇོག་བྲེད་དགོས་ཤིང༌། ཐྲེབས་རྩར་ཞལ་འདྲེབས་

�ང་རིགས་སྐྱྲེད་ཡོད་མ་འཛུགས་མ་བས་པར་ཟླ་བ་གཉིས་ལྷག་ཉར་

མི་ཆོག

༢ མ་འཛུགས་བ་�ལ་གར་བཟང་དུས་ནས་དུས་སུ་ཚོགས་གཙོ་ཐུན་

མོང་གིས་ཞིབ་འ�ག་ཐག་གཅོད་ཀིས་མ་འཛུགས་ལས་དོན་འཐུས་

ཤོར་མྲེད་པ་བྲེད་དགོས།

༣ སྐྱྲེད་འབབ་ཟླ་དྲུག་རྲེའི་ནང་ལྲེན་ཏྲེ་ད�ལ་ཁང་གང་�ང་དུ་བསི་
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ཚགས་རྩིས་འགོའི་འོག་བཅུག་ཉར་བྲེད་དགོས།

༤ ཟླ་བ་དྲུག་རྲེ་བཞིན་སྐྱྲེད་འབབ་ཇི་ཡོད་ཀི་ད�ལ་འབོར་རྩིས་ཁ་ཚོགས་

གཙོ་ཐུན་མོང་གིས་ཤྲེས་རོགས་དགོས་པ་ཡིན།

༥ ཐྲེབས་རྩའི་མ་འཇོག་དང༌། ད�ལ་ཁང་རྩིས་ཁ་བཅས་ཚོགས་གཙོའི་

ངལ་སྲེལ་མ་ད�ལ་མིང་ཐོག་འཇོག་དགོས།

དོན་ཚན་བདུན་པ།  ངལ་སྲེལ་སྤོད་སངས།

༡ ངལ་སྲེལ་སྤོད་དགོས་ཀི་གནས་�ལ་ནམ་�ང་མཚམས། སྐབས་དྲེར་

ཐྲེབས་རྩའི་སྐྱྲེད་འབབ་ཇི་ཡོད་བ�ོམས་འབོར་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ལས་

མ་བ�ལ་བའི་ད�ལ་འབོར་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དང༌། བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ 

ལས་མ་བ�ལ་བ་ཞིག་ཚོགས་གཙོས་ཐད་ཀར་ཐག་གཅོད་ཀིས་སྤོད་

ཆོག

༢ སྐྱྲེད་འབབ་ཀི་བ�ོམས་འབོར་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ལས་བ�ལ་བ་དང༌། མ་

ད�ལ་ནས་སྤོད་དགོས་བཅས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཐག་གཅོད་བྲེད་དགོས།

༣ ཐྲེབས་རྩའི་མ་ད�ལ་ནས་ངལ་སྲེལ་སྤོད་དགོས་ནམ་�ང་སྐབས་མ་

ད�ལ་སླར་གསོ་ཐུབ་ཐབས་ཀི་དམིགས་བསལ་ལས་འགུལ་སྤྲེལ་ཆོག

༤ ལོ་འཁོར་སྐྱྲེད་འབབ་ནས་ངལ་སྲེལ་སྤོད་སྐབས་སྐྱྲེད་འབབ་མ་འཁོར་

སོན་དུ་སྤི་ལྷན་གི་ད�ལ་འབབ་གཞན་ནས་ས་འདོན་བྲེད་ཆོག



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོའི་ངལ་སྲེལ་ཐྲེབས་རྩའི་སྒིག་གཞི།

115

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ནམ་དགོས་སྐབས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀི་མང་མོས་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སིད་སྐྱོང་གིས་ཆོག་མཆན་མིང་རགས་འགོད་

དགོས།། །།
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༄༅། །བོད་མི་མང་ཕོགས་བཞུགས་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་

ལས་དོན་གཞུང་འབྲེལ་ངོས་བཞྲེས་

བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དོན་ཚན་དང་པོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

བོད་མི་མང་ཕོགས་བཞུགས་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་ལས་དོན་གཞུང་འབྲེལ་

ངོས་བཞྲེས་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 

ཞྲེས་འབོད་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གཉིས་པ།  སྒིག་གཞིའི་ཆ་�ྲེན།

སྒིག་གཞི་འདི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༣༦ པའི་འོག་བཀོད་སྒིག་བས་པ་

ཡིན།

དོན་ཚན་གསུམ་པ།  �བ་ཚད།

སྒིག་གཞི་འདིས་ཕོགས་བཞུགས་སྤི་འཐུས་ཡོངས་ལ་�བ་པ་ཡིན།

དོན་ཚན་བཞི་པ།  འགོ་འཛུགས།

བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་སྲེ་སིད་སྐྱོང་གིས་

ཆོག་མཆན་མིང་རགས་བཀོད་ཉིན་ནས་རྩ་འཛིན་ལག་བསར་བ་རྒྱུ།



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།

118

དོན་ཚན་ལྔ་པ།  གཞུང་འབྲེལ་ངོས་བཞྲེས་གནང་ཕོགས།

༡ གཞུང་འབྲེལ་གི་མཛད་�ོ་ཁག་དང༌། སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་འཁིད་

�་ཆྲེན་རྣམ་པ། སོ་སོའི་�ོད་གནས་ཀི་མངའ་�ྲེའི་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་

སྐབས་ཕྲེབས་བསུ་སྐྱྲེལ་དུ་བཅར་བ་རྣམས་གཞུང་འབྲེལ་དུ་ངོས་

བཞྲེས་གནང་རྒྱུ།

༢ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གི་ཕྲེབས་

བསུ་སྐྱྲེལ་སྐབས། རང་ཉིད་�ོད་གནས་ཀི་མངའ་�ྲེ་མིན་ཡང་ངྲེས་

པར་དུ་བཅར་དགོས་�ང་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་འཁོད་ཀིས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས།

༣ ཕོགས་བཞུགས་སྤི་འཐུས་སུ་�ང་ལ་ས་གནས་མངའ་�ྲེ་དྲེར་ཚོགས་

འདུ་དང་མཛད་�ོར་མགྲོན་བ�་འབོར་རིགས་དང༌། གཞན་ཡང་

འཚམས་འདི་དང་ཐུགས་གསོ་བཅས་སུ་ཕྲེབས་དགོས་�ང་ཚེ། སྤི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་སམ། ཚོགས་གཙོ་སྦྲྲེལ་པོར་�ན་སྲེང་དང་འབྲེལ་

དགག་བ་མྲེད་ན་གཞུང་འབྲེལ་དུ་    ངོས་བཞྲེས་གནང་འཐུས། 

༤ རང་ཉིད་�ོད་གནས་ཀི་མངའ་�ྲེ་མིན་ཡང་ས་གནས་གཞན་དུ་ངྲེས་

པར་བཅར་དགོས་�ང་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་འཁོད་ཀིས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས།

༥ སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གཞུང་འབྲེལ་དུ་ངོས་བཞྲེས་བཀའ་འཁོལ་



ཕོགས་བཞུགས་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་ལས་དོན་གཞུང་འབྲེལ་ངོས་བཞྲེས་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

119

གནང་བ་དང་འབྲེལ་དགོས་གལ་�ང་ཚེ་ལམ་སོན་གནང་འཐུས།

དོན་ཚན་དྲུག་པ།  ཕྲེབས་སྒིག་མཐུན་�ྲེན།

༡ ས་གནས་ཀི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་�ོ་ཁག་�་བཞུགས་གྲལ་སྒིག་ཕོགས་

སྒིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་བཞིན་ལག་བསར་བྲེད་དགོས།

༢ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་ཆོས་བརྒྱུད་

ཁག་གི་དབུ་འཁིད་�་ཆྲེན་རྣམ་པ་ཕྲེབས་བསུ་སྐྱྲེལ་དང༌། སོ་སོའི་

�ོད་གནས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་�ོ་ཁག་བཅས་ལ་བཅར་སྐབས་

ཕྲེབས་འཁོར་གོ་སྒིག་མྲེད་ཚེ་�་འཁོར་�ས་ཏྲེ་འཛིན་གསལ་འགྲོ་གྲོན་

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྩིས་ཁོངས་ནས་གཏོང་འཐུས།

དོན་ཚན་བདུན་པ།  ལས་བ�ོམས་དང་རྩིས་ཁ།

གཞུང་འབྲེལ་དུ་ངོས་བཞྲེས་གནང་བ་ཁག་གིས་ལས་བ�ོམས་དང་རྩིས་

ཁ་བཅས་ལས་དོན་�བ་ནས་ཉིན་ ༡༥ ནང་�ད་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྩིས་ཁང་བཅས་སུ་�ལ་འབོར་ཟིན་པ་དགོས།

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་�ང་སྐབས། སྤི་འཐུས་

རྒྱུན་ལས་སམ། སྤི་འཐུས་གང་�ང་ནས་འཆར་འབུལ་གིས་སྤི་འཐུས་ངོ་ཡོད་



བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒིག་གཞི།

120

གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་མོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སིད་སྐྱོང་གིས་ཆོག་

མཆན་མིང་རགས་འགོད་དགོས།



121

༄༅། །ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཉིན་རྲེའི་ལས་

དོད་དང་ཐོབ་ཐང་གཞན་ཁག་གི་སྒིག་གཞི།

དོན་ཚན་དང་པོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཉིན་རྲེའི་ལས་

དོད་དང་ཐོབ་ཐང་གཞན་ཁག་གི་སྒིག་གཞི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཞྲེས་འབོད་རྒྱུ།

དོན་ཚན་གཉིས་པ།  ཆ་�ྲེན།

སྒིག་གཞི་འདི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༨༥ པའི་འོག་བཀོད་སྒིག་བས་པ་

ཡིན།

དོན་ཚན་གསུམ་པ།  འགོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ནས་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བཞི་པ།  �བ་ཚད།

སྒིག་གཞི་འདིས་རྒྱ་བལ་འ�ག་གསུམ་ཁུལ་གི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་

ཡོངས་ལ་�བ་པ་ཡིན།
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དོན་ཚན་ལྔ་པ།  ཉིན་རྲེའི་ལས་དོད་ཀི་ཐོབ་ཐང༌།

ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་དངོས་སུ་�གས་རིང་ཉིན་རྲེའི་ལས་

དོད་ཀི་ཐོབ་ཐང་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབྲེབས་

ལྟར་འཐོབ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་དྲུག་པ།  འགྲིམ་འ�ལ་�ར་ཕོགས།

ས་ཐག་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༢ བ�ལ་ཏྲེ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཡན་གཞུང་དོན་ཕོགས་

བསྐྱོད་སྐབས་ལམ་གྲོན་དང་�ར་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དུས་�ན་ཆུ་ཚོད་ ༦ 

མན་དང་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཡན་ལ་�ར་ཕོགས་ཕྲེད་འཐོབ་རྒྱུ། འགྲིམ་འ�ལ་དང་

�ར་ཕོགས་ཀི་ཐོབ་ཐང་ས་གནས་སོ་སོའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཇི་ཐོབ་ལྟར་

འཐོབ་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བདུན་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་�ང་སྐབས་སྤི་འཐུས་

ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅོས་ལ་སིད་སྐྱོང་གིས་

ཆོག་མཆན་མིང་རགས་འགོད་དགོས།། །།
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