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(གཅིག)

བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

དཀར་ཆག

སྱོན་གླེང༌།	 	----------------------------------- ༡

ལླེའུ་དང་པྱོ།

གཞི་རྩའི་ལམ་སྱོན།

དྱོན་ཚན་དང་པྱོ།	 བྱོད་དང་བྱོད་མིའི་མགྱོན་སྐྱབས་དང་མཚོན་རྟགས།		-༥

དྱོན་ཚན་གཉིས་པ།	 ཁྱབ་ཚད།	 ----------------------------༧

དྱོན་ཚན་གསུམ་པ།	 ཆབ་སིད་ཀི་རང་བཞིན།	-------------------༧

དྱོན་ཚན་བཞི་པ།	 བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་རྩ་དྱོན།	 ------------༧

དྱོན་ཚན་ལྔ་པ།	 བཅའ་ཁིམས་ཀི་ཚད་འཛིན།	----------------༧

དྱོན་ཚན་དྲུག་པ།	 རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་ལུགས་དང༌།	

	 	 ཡུལ་ཁིམས་ལ་བརྩི་སྲུང༌།	------------------ ༨

དྱོན་ཚན་བདུན་པ།	 དམག་འཐབ་སྱོང་བ།		--------------------- ༨

དྱོན་ཚན་བརྒྱད་པ།	 བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི།	------------------------ ༨

ལླེའུ་གཉིས་པ།

གཞི་རྩའི་ཐྱོབ་ཐང་དང༌།	ལས་འགན།

དྱོན་ཚན་དགུ་པ།	 ཁིམས་ཀི་མདུན་སར་འདྲ་མཉམ།	-------------༩

དྱོན་ཚན་བཅུ་པ།	 ཆྱོས་དད་རང་དབང༌།	-------------------- ༡༠

དྱོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།	 འྱོས་བསྡུ་དང༌།		འྱོས་གཞིའི་ཐྱོབ་ཐང༌།	--------- ༡༠

དྱོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།	 གཞི་རྩའི་རང་དབང་དང༌།		ཐྱོབ་ཐང་གཞན་ཁག	--- ༡༠

དྱོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།	 ཡུལ་མིའི་ལས་འགན།	------------------- ༡༡



(གཉིས།)

དྱོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།	 གཞི་རྩའི་ཐྱོབ་ཐང་དང༌།	ལས་འགན་ལག་ལླེན་

	 	 དྱོན་འཁླེལ།	-------------------------- ༡༢

ལླེའུ་གསུམ་པ།

སྒིག་འཛུགས་ཀི་རྩ་བའི་བླེད་སྱོ་ལམ་སྱོན།

དྱོན་ཚན་བཅྱོ་ལྔ་པ།	 བྱོད་དྱོན་བདླེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང༌།	

	 	 བཙན་བྱོལ་བའི་སྤི་ཚོགས་བདླེ་ཐབས།	-------- ༡༢

དྱོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།	 སྤི་ཚོགས་བདླེ་དྱོན།	-------------------- ༡༣

དྱོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།	 ཤླེས་ཡྱོན་དང་རིག་གཞུང༌།		-------------- ༡༤

དྱོན་ཚན་བཅྱོ་བརྒྱད་པ།	 འཕྱོད་བསླེན།	-------------------------༡༦

ལླེའུ་བཞི་པ།

སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན།

དྱོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།	 འགན་འཛིན་དབང་ཆ།	-------------------༡༧

དྱོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ།	 སིད་སྐྱྱོང་དང་།		བཀའ་ཤག	---------------༡༧

དྱོན་ཚན་ཉླེར་གཅིག་པ།	 སིད་སྐྱྱོང་དང༌།		བཀའ་བྱོན་གི་འྱོས་ཆྱོས།	------ ༡༨

དྱོན་ཚན་ཉླེར་གཅིག་ཀ་པ།	སིད་སྐྱྱོང་གི་འྱོས་བསྡུ།		------------------༡༩

དྱོན་ཚན་ཉླེར་གཉིས་པ།	 བཀའ་བྱོན་གི་འྱོས་འདླེམས།		--------------༡༩

དྱོན་ཚན་ཉླེར་གསུམ་པ།	 བཀའ་བྱོན་གི་འྱོས་འདླེམས་བླེད་ཕྱོགས།		------༢༠

དྱོན་ཚན་ཉླེར་བཞི་པ།	 སིད་སྐྱྱོང་དང་བཀའ་ཤག་གི་ཡུན་ཚད།		--------༢༠

དྱོན་ཚན་ཉླེར་ལྔ་པ།	 སིད་སྐྱྱོང་དང༌།	བཀའ་བྱོན་རྣམ་པའི་ལས་འཁུར་

	 	 དམ་འཇྱོག	--------------------------- ༢༡

དྱོན་ཚན་ཉླེར་དྲུག་པ།	 སིད་སྐྱྱོང་དང༌།		བཀའ་བྱོན་རྣམས་ཀི་ཕྱོགས་ཐྱོབ།		- ༢༡

དྱོན་ཚན་ཉླེར་བདུན་པ།	 བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས།	------------------- ༢༡

དྱོན་ཚན་ཉླེར་བརྒྱད་པ།	 རླེ་བྱོན་ལྷན་ཚོགས།	--------------------- ༢༡



(གསུམ།)

དྱོན་ཚན་ཉླེར་དགུ་པ།	 བཀའ་ཤག་གི་འགན་འཁུར་དང༌།		འཕྱོ་འགྱུར།		--- ༢༡

དྱོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ།	 བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དྱོན་བླེད་ཕྱོགས།	- ༢༣

དྱོན་ཚན་སྱོ་གཅིག་པ།	 སླེ་སིད་ལྷན་ཚོགས།		------------------- ༢༤

དྱོན་ཚན་སྱོ་གཉིས་པ།	 སླེ་སིད་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁི་པ།			------------- ༢༤

དྱོན་ཚན་སྱོ་གསུམ་པ།	 སླེ་སིད་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་དབང༌།		-------- ༢༤

དྱོན་ཚན་སྱོ་བཞི་པ།	 སླེ་སིད་འཕྱོ་འགྱུར།	-------------------- ༢༤

དྱོན་ཚན་སྱོ་ལྔ་པ།	 སླེ་སིད་ཀི་ཡུན་ཚད་དང༌།		ཕྱོགས་ཐྱོབ།			----- ༢༤

ལླེའུ་ལྔ་པ།

ཁིམས་བཟྱོའི་དབང་འཛིན།

དྱོན་ཚན་སྱོ་དྲུག་པ།	 ཁིམས་བཟྱོའི་དབང་ཆ།	------------------ ༢༤

དྱོན་ཚན་སྱོ་བདུན་པ།	 བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲུབ་ཆ།	----༢༥

དྱོན་ཚན་སྱོ་བརྒྱད་པ།	 སྤི་འཐུས་ཀི་འྱོས་ཆྱོས།	----------------- ༢༦

དྱོན་ཚན་སྱོ་དགུ་པ།	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཡུན་ཚད།	---------- ༢༦

དྱོན་ཚན་བཞི་བཅུ་པ།	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ།		------- ༢༧

དྱོན་ཚན་ཞླེ་གཅིག་པ།	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་འཕར་མ།	-- ༢༧

དྱོན་ཚན་ཞླེ་གཉིས་པ།	 སྤི་འཐུས་ཀི་རྒྱུན་ལས།	----------------- ༢༧

དྱོན་ཚན་ཞླེ་གསུམ་པ།	 བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུར་

	 	 ྋགྱོང་ས་མཆྱོག་གི་གསུང་བཤད་དང་གསུང་འཕིན།	-༢༨

དྱོན་ཚན་ཞླེ་བཞི་པ།	 སིད་སྐྱྱོང་དང་།	བཀའ་བྱོན་རྣམས་ཚོགས་ཞུགས་

	 	 ཆྱོག་པའི་ཐྱོབ་ཐང༌།	--------------------- ༢༨

དྱོན་ཚན་ཞླེ་ལྔ་པ།	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང༌།		

	 	 ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པ།	------------------- ༢༨

དྱོན་ཚན་ཞླེ་དྲུག་པ།	 སྤི་འཐུས་ཀི་དམིགས་བསལ་ཐྱོབ་ཐང༌།	--------༢༩



(བཞི།)

དྱོན་ཚན་ཞླེ་བདུན་པ།	 སྤི་འཐུས་ཀི་དམ་འབུལ།		-----------------༢༩

དྱོན་ཚན་ཞླེ་བརྒྱད་པ།	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འྱོས་བསྡུ།	---------- ༣༠

དྱོན་ཚན་ཞླེ་དགུ་པ།	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྤི་འཐུས་ཀི་ཉུང་ཚད།		- ༣༠

དྱོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་པ།	 སྤི་འཐུས་ཀི་མཚན་མཐྱོང་དྱོད་དང༌།	

	 	 ཉིན་རླེའི་ལས་དྱོད།		-------------------- ༣༡

དྱོན་ཚན་ང་གཅིག་པ།	 ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་འགྱོད་འབུལ་དང༌།	

	 	 གཏན་འབླེབས།	----------------------- ༣༡

དྱོན་ཚན་ང་གཉིས་པ།	 སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལྱོ་འཁྱོར་སྱོན་རྩིས།		-------- ༣༢

དྱོན་ཚན་ང་གསུམ་པ།	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དྱོན་སྒིག་གཞི།	---༣༤

དྱོན་ཚན་ང་བཞི་པ།	 གྱོས་བསྡུར་བཀག་སྱོམ།	-----------------༣༤

དྱོན་ཚན་ང་ལྔ་པ།	 ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབླེབས།	-------------༣༤

དྱོན་ཚན་ང་དྲུག་པ།	 མང་ཚོགས་ལ་མང་མྱོས་ཐག་གཅྱོད་འྱོས་བསྡུ།		--༣༤

དྱོན་ཚན་ང་བདུན་པ།	 སྤི་འཐུས་བླེ་བྲག་པ་འཕྱོ་འགྱུར།	------------ ༣༥

དྱོན་ཚན་ང་བརྒྱད་པ།	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དྱོན་ལ་ཁིམས་ཞིབ་

	 	 རྩད་གཅྱོད་མི་ཆྱོག་པ།	------------------ ༣༦

དྱོན་ཚན་ང་དགུ་པ།	 དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆླེན།	 ------------- ༣༦

དྱོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པ།	 བྱོད་རང་དབང་བདླེན་པའི་ལས་འགུལ་གི་ས་གནས་

	 	 ཚོགས་ཆུང༌།	------------------------ ༣༧

དྱོན་ཚན་རླེ་གཅིག་པ།	 ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས།	----------------- ༣༨

དྱོན་ཚན་རླེ་གཅིག་ཀ་པ།		ཁིམས་དྱོན་ལས་ཁུངས།	----------------- ༣༨

ལླེའུ་དྲུག་པ།

ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན།

དྱོན་ཚན་རླེ་གཉིས་པ།	 ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང༌།		------------- ༣༩



(ལྔ།)

དྱོན་ཚན་རླེ་གསུམ་པ།	 ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ།	-- ༣༩

དྱོན་ཚན་རླེ་བཞི་པ།	 བཤླེར་དཔང༌།	------------------------ ༤༡

དྱོན་ཚན་རླེ་ལྔ་པ།	 ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་པའི་ཕྱོགས་ཐྱོབ།		----- ༤༢

དྱོན་ཚན་རླེ་དྲུག་པ།	 ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དབང་ཚད།	----- ༤༢

དྱོན་ཚན་རླེ་བདུན་པ།	 ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་

	 	 ཁིམས་ཡིག་དང༌།		སྒིག་གཞི།		------------༤༣

དྱོན་ཚན་རླེ་བརྒྱད་པ།	 ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་

	 	 བསམ་འཆར་བཞླེས་འབུལ།	--------------༤༣

དྱོན་ཚན་རླེ་དགུ་པ།	 ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འྱོག་མ་ཁག	--------------༤༤

དྱོན་ཚན་བདུན་ཅུ་པ།	 ཁིམས་དྱོན་ལས་ཁུངས།	-----------------༤༤

ལླེའུ་བདུན་པ།

བྱོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཁག་གི་སྒིག་འཛུགས།

དྱོན་ཚན་དྱོན་གཅིག་པ།	 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་སར་ཁག་ཏུ་གནས་སྱོད་

	 	 བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་གཤམ་གསལ།	-------༤༤

དྱོན་ཚན་དྱོན་གཉིས་པ།	 ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང༌།	འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས།	- ༤༥

དྱོན་ཚན་དྱོན་གསུམ་པ།	 ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་འྱོས་འདླེམས།	---------- ༤༥

དྱོན་ཚན་དྱོན་བཞི་པ།	 དབུས་ནས་བསྱོས་པའི་འགྱོ་འཛིན་དང༌།	ལས་རྱོགས།	 ༤༦

དྱོན་ཚན་དྱོན་ལྔ་པ།	 དབུས་ནས་བསྱོས་པའི་འགྱོ་འཛིན་བརླེ་ལླེན།	--- ༤༦

དྱོན་ཚན་དྱོན་དྲུག་པ།	 འྱོས་འདླེམས་བས་པའི་འགྱོ་འཛིན་གི་
	 	 ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད།	------------------- ༤༧

དྱོན་ཚན་དྱོན་བདུན་པ།	 ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང༌།	འགྱོ་འཛིན་
	 	 ལས་རྱོགས་ཀི་ལས་འགན།	--------------- ༤༧

དྱོན་ཚན་དྱོན་བརྒྱད་པ།	 ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ།	---------- ༤༨

དྱོན་ཚན་དྱོན་དགུ་པ།	 ས་གནས་འཐུས་མིའི་གངས་ཚད་དང༌།		ཡུན་ཚད།		- ༤༨



(དྲུག)

དྱོན་ཚན་བརྒྱད་ཅུ་པ།	 ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་གཙོ་དང༌།	

	 	 ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པ།	------------------ ༤༩

དྱོན་ཚན་ག་གཅིག་པ།	 འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན།	------------------- ༤༩

དྱོན་ཚན་ག་གཉིས་པ།	 ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་དབང་ཚད།	-- ༤༩

དྱོན་ཚན་ག་གསུམ་པ།	 ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་ནང་འྱོས་བསྡུ།	-༥༠

དྱོན་ཚན་ག་བཞི་པ།	 ཚོགས་འདུར་འཐུས་མིའི་ཉུང་ཚད།	-----------༥༠

དྱོན་ཚན་ག་ལྔ་པ།	 ས་གནས་འཐུས་མིའི་ལས་དྱོད་དང་ཐྱོབ་ཐང་གཞན་ཁག	-- ༥༠

དྱོན་ཚན་ག་དྲུག་པ།	 ས་གནས་ཀི་ལྱོ་འཁྱོར་སྱོན་རྩིས།	------------༥༠

དྱོན་ཚན་ག་བདུན་པ།	 ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་སྒིག་གཞི།	 ---༥༡

དྱོན་ཚན་ག་བརྒྱད་པ།	 ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང༌།	འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་

	 	 ཚོགས་ཞུགས་ཆྱོག་པའི་ཐྱོབ་ཐང༌།	-----------༥༡

དྱོན་ཚན་ག་དགུ་པ།	 གྱོས་འཆར་འདྱོན་རྒྱུའི་ཐྱོབ་ཐང༌།	------------༥༢

དྱོན་ཚན་དགུ་བཅུ་པ།	 གྱོས་བསྡུར་བཀག་སྱོམ།	------------------༥༢

དྱོན་ཚན་གྱོ་གཅིག་པ།	 ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང༌།		ལས་རྱོགས་འཕྱོ་འགྱུར།	--༥༢

དྱོན་ཚན་གྱོ་གཉིས་པ།	 ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་དང༌།

	 	 འཐུས་མི་བླེ་བྲག་པ་འཕྱོ་འགྱུར་གཏྱོང་བ།	------ ༥༣

དྱོན་ཚན་གྱོ་གསུམ་པ།	 མཉམ་འབྲླེལ་ཁག་གི་བདག་དབང་དང༌།	འཛིན་སྐྱྱོང༌།	-༥༤

དྱོན་ཚན་གྱོ་བཞི་པ།	 ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང༌།	--------------- ༥༤

དྱོན་ཚན་གྱོ་ལྔ་པ།	 བྱོད་མིའི་འདུ་གནས་གསར་ཆགས།	--------- ༥༤

ལླེའུ་བརྒྱད་པ།

འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན།

དྱོན་ཚན་གྱོ་དྲུག་པ།	 དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང༌།		-------------- ༥༥

དྱོན་ཚན་གྱོ་བདུན་པ།	 དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་

	 	 འགན་འཛིན་དང༌།	འགན་དབང༌།	----------- ༥༦



(བདུན།)

དྱོན་ཚན་གྱོ་བརྒྱད་པ།	 དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་

	 	 ཕྱོགས་ཐྱོབ།	------------------------- ༥༩

དྱོན་ཚན་གྱོ་དགུ་པ།	 དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་

	 	 ཡུན་ཚད།	-------------------------- ༥༩

ལླེའུ་དགུ་པ།

ལས་བླེད་འདླེམས་བསྱོའི་ལས་དྱོན།

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་ཐམ་པ།	 ལས་བླེད་འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང༌།	------------༦༠

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གཅིག	 འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་འཛུགས།	-------༦༠

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གཉིས།	 འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་འགན་དབང༌།	--------༦༡

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གསུམ།	འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དྱོན་བླེད་ཕྱོགས།	--༦༡

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཞི།	 འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ཕྱོགས་ཐྱོབ།	--༦༡

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ལྔ།	 འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་།	

	 	 ཚོགས་མིའི་ཡུན་ཚད།	------------------ ༦༢

ལླེའུ་བཅུ་པ།

རྩིས་ཞིབ་ལས་དྱོན།

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་དྲུག	 སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང༌།	-------------- ༦༢

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བདུན།	 སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒིག་འཛུགས།	--- ༦༣

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བརྒྱད།	 སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་འགན་དབང༌།	---- ༦༤

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་དགུ།	 སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་

	 	 སྤི་ཁྱབ་པའི་ཕྱོགས་ཐྱོབ།	----------------- ༦༤

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ།	 རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ཡུན་ཚད།------------ ༦༥

						



ལླེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།

བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅྱོས་དང༌།	སད་ཡིག་ཚད་འཛིན།

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག	 བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅྱོས།	----------- ༦༥

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས།	 མང་ཚོགས་འྱོས་བསྡུ་ཐག་གཅྱོད།			----- ༦༦

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ།	 བར་བརྒལ་གི་ཆ་རྐླེན།	-------------- ༦༦

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞི།	 སྒིག་འཛུགས་བསྐྱར་བཅྱོས།	---------- ༦༦

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅྱོ་ལྔ།	 སད་ཡིག་ཚད་འཛིན།	--------------- ༦༦

ཟུར་སྱོན་ཡིག་ཆ་ཁག	 		--------------------------༦༨-༧༥

པར་སྐྲུན།	 		----------------------------- ༧༦

ཆླེད་བརྱོད།	 		----------------------------- ༧༧

(བརྒྱད།)
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༄༅།	།བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

སྱོན་གླེང༌།

༄༅།	 །ཡྱོངས་གགས་སུ་ཕི་ལྱོའི་གྱོང་གི་བརྒྱ་ཕག་གཉིས་པའི་ནང་བྱོད་

རྒྱལ་ཐྱོག་མ་གཉའ་ཁི་བཙན་པྱོ་ནས་དབུ་ཚུགས་ཏླེ་ཕི་ལྱོ་བརྒྱ་ཕག་དགུ་པའི་

ནང་འུ་དུམ་བཙན་པྱོའི་བར་ལྱོ་གངས་ཆིག་སྱོང་བརྒལ་བའི་རིང་བྱོད་རྒྱལ་

གདུང་རབས་ཞླེ་གསུམ་གིས་རིམ་པས་ཆྱོལ་གསུམ་བྱོད་ལྱོངས་ཡྱོངས་ལ་

མངའ་དབང་བསྒྱུར་ཏླེ་པུར་རྒྱལ་བྱོད་ཅླེས་བ་བ་ཤར་གིང་དབུས་མའི་ནང་

དཔུང་སྱོབས་དང་མངའ་ཐང་ཆླེ་གས་སུ་གྱུར་ཏླེ་རྒྱ་ཧྱོར་བྱོད་གསུམ་ཞླེས་འདྲ་

མཚུངས་སྱོབས་ཆླེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གས་སུ་ཚུད་ཅིང༌།	 བྱོད་ཀི་སད་ཡིག་དང་

བརྡ་སྤྱོད་རང་བཙན་པ་འབུར་དྱོད་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ཆྱོས་དང༌།	 རིག་གནས།	

སྤི་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡྱོན་གང་ས་ནས་འཕགས་ཡུལ་གཉིས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར།

ཕི་ལྱོ་བརྒྱ་ཕག་དགུ་པའི་ནང་བྱོད་སིལ་བུར་ཐྱོར་བ་ནས་ཆིག་བསྒིལ་གི་

ནུས་པ་ཉམས་ཏླེ་ལུང་ཚན་སྱོ་སྱོའི་སླེར་བཙན་ཙམ་ལས་བྱོད་སྤི་ལ་དབང་བའི་

ཆབ་སིད་ཚགས་ཚུད་བྱུང་མླེད།	 ཕི་ལྱོ་	 ༡༢༦༠	 ནང་འགྱོ་མགྱོན་ཆྱོས་རྒྱལ་

འཕགས་པས་ཆླེན་པྱོ་ཧྱོར་དང་མཆྱོད་ཡྱོན་གི་འབྲླེལ་བ་བཙུགས་ཏླེ།	 ཆྱོལ་

གསུམ་ཡྱོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་སིད་དབང་སླར་གསྱོ་མཛད་ཀང༌།	 རིང་པྱོར་མ་

ཐྱོགས་པར་མཐའ་མཚམས་ཇི་བཞིན་སྐྱྱོང་མ་ཐུབ་ཁར།	 ལྱོ་	 ༣༨༠	 སྱོར་གི་

ནང་ཕག་གྲུ་དང༌།	 རིན་སྤུངས།	 གཙང་པ་བཅས་བྱོད་ཀི་སིད་སྐྱྱོང་ལ་འགྱུར་བ་

ཡང་ཡང་བྱུང་སླེ་བྱོད་ལྱོངས་ཡྱོངས་ལ་ཁིམས་དང་དབང་ལུང་གིས་མ་ཁྱབ་

ཅིང༌།	 ནང་ཁུལ་བདླེ་གཟར་མང་བས་བྱོད་སྤིའི་ཆབ་སིད་ཀི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་



སྔོན་གླེང་།
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ཉམས་དམས་སུ་གྱུར།	

ཕི་ལྱོ་	 ༡༦༤༢	 ལྱོར་ྋགྱོང་ས་ལྔ་པ་ཆླེན་པྱོའི་བྱོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕྱོ་

བྲང་དབུ་བརླེས་པ་ནས་བཟུང་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕླེང་ན་རིམ་གིས་བྱོད་ཀི་ཆྱོས་

སིད་གཉིས་ཀའི་དབུ་ཁིད་གནང་སྱོལ་ཚུགས་ཤིང༌།	 བྱོད་ཀི་ཆབ་སིད་གང་

ཙམ་ས་བརྟན་དང༌།	རིས་མླེད་རྒྱལ་བསན་དར་རྒྱས།	བྱོད་འབངས་རྣམས་རང་

དབང་བདླེ་སྐྱིད་ཀི་འཚོ་བར་རྱོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞིང༌།	 ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕླེང་ན་

རིམ་དགུང་ན་སྱོན་མཚམས་ཆབ་སིད་ཀི་མཛད་ཁུར་རིམ་བཞླེས་མཛད་ལམ་

ཆགས།		

ཕི་ལྱོ་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་དགུ་པའི་མཇུག་དང་ཉི་ཤུ་པའི་འགྱོ་ཙམ་ནས་སིད་

ཕྱོགས་ཀི་ལས་དྱོན་སྤི་དང༌།	 ཁྱད་པར་རྒྱལ་སྤིའི་ནང་ཕི་འབྲླེལ་ཇི་བཞིན་མ་

བྱུང་ཁར།	 ྋརྒྱལ་མཆྱོག་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་གསུམ་པས་ཆབ་སིད་ཀི་མངའ་དབང་

བཞླེས་པ་ནས་རིང་པྱོར་མ་སྱོང་བར་འགལ་རྐླེན་དབང་གིས་སྱོག་ཡུལ་དང༌།	

རྒྱ་ནག	 རྒྱ་གར་བཅས་སུ་ཕླེབས་དགྱོས་བྱུང་སླེ་སླར་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ྋཞབས་

སྱོར་འཁྱོད་བསྟུན་བྱོད་ཀི་མངའ་དབང་གི་གནས་བབ་བསྐྱར་ནན་གསལ་

བསྒགས་དང་འབྲླེལ་བར་སབས་རྒྱལ་སྤིའི་གནས་ཚུལ་གཟིགས་རྟྱོག་ཇི་བྱུང་

བཞིན་བྱོད་འབངས་བདླེ་ཐབས་དང༌།	ཆབ་སིད་ཕ་ཚུགས་ཐབས་སུ་དླེང་རབས་

ཀི་སླྱོབ་གསྱོ་དང༌།	ལམ་ལུགས་ལླེགས་བཅྱོས་སྱོགས་ལ་ཐུགས་བརྩྱོན་གནང་

སླེ་རླབས་ཆླེན་གི་གྲུབ་འབྲས་བྱུང༌།	 མདྱོ་དྱོན་བྱོད་སྤིའི་ཆབ་སིད་ཀི་མངའ་

དབང་ལྱོ་བཞི་བརྒྱར་ཉླེ་བའི་རིང་ས་བརྟན་འཛིན་སྐྱྱོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྱོད།	

ཕི་ལྱོ་	 ༡༩༤༩	 ལྱོར་རྒྱ་ནག་དམར་པྱོའི་དཔུང་དམག་གིས་བྱོད་ལ་དྲག་

པྱོའི་བཙན་འཛུལ་བླེད་འགྱོ་བཙུགས་ཤིང༌།	 ཕི་ལྱོ་	 ༡༩༥༠	 ལྱོར་བྱོད་ཀི་

གནས་སངས་ཛ་དྲག་གཉན་འཕང་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་སབས་ྋགྱོང་ས་སྐུ་ཕླེང་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

3

བཅུ་བཞི་པ་ཆླེན་པྱོ་མཆྱོག་དགུང་གངས་བཅུ་དྲུག་ལས་སྱོན་མླེད་ཀང་ཆབ་

སིད་ཀི་འགན་དབང་འབུལ་བཞླེས་གནང་དགྱོས་བྱུང་ཞིང༌།	 ༡༩༥༡	 ལྱོར་རྒྱ་

ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བཙན་འྱོག་ཏུ་གྱོས་མཐུན་དྱོན་ཚན་

བཅུ་བདུན་ཟླེར་བ་འཇྱོག་དགྱོས་བྱུང་སླེ་ལྱོ་བརྒྱད་ཙམ་རིང་གནས་ཐབས་

མཛད་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པས་གྱོས་མཐུན་གི་དྱོན་ཚན་ཁག་

ལ་རྩིས་མླེད་དང་བྱོད་མིར་དྲག་གནྱོན་དབང་གིས་ྋགྱོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྱོན་

ཆླེན་པྱོ་མཆྱོག་དང་བཀའ་ཤག་བཅས་གཡུལ་རྒྱལ་ལྷུན་རྩླེ་རྱོང་དུ་བྱོད་གཞུང་

སྱོ་བཤུག་དང་འབྲླེལ་གྱོས་མཐུན་དྱོན་ཚན་བཅུ་བདུན་བཙན་འྱོག་ཏུ་འཇྱོག་

དགྱོས་བྱུང་བའི་གསལ་བསྒགས་བསྐྱངས།	

དླེའི་རླེས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕླེབས་འབྱོར་བྱུང་མ་ཐག་རྒྱ་གར་གྱོང་ཁྱླེར་ཏླེཛ་

པུར་དུ་ཕི་ལྱོ་	༡༩༥༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༨	ཉིན་གྱོས་མཐུན་དྱོན་ཚན་བཅུ་བདུན་

ཟླེར་བ་དླེ་ངྱོས་ལླེན་མླེད་པའི་ཡྱོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་བསྐྱངས།	

གཞིས་བླེས་བྱོད་མི་ཡྱོངས་ཀིས་ྋགྱོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྱོན་ཆླེན་པྱོ་

མཆྱོག་དང་ཁྱོང་གི་བཀའ་ཤག་གང་དུ་ཡྱོད་པ་དླེར་བྱོད་མིའི་ཁིམས་མཐུན་གི་

གཞུང་ཡྱོད་པར་ཡིད་ཆླེས་དང་ངྱོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡྱོད།

ྋགྱོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྱོན་ཆླེན་པྱོ་མཆྱོག་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་བཙན་

བྱོལ་བྱོད་གཞུང་རྒྱ་གར་དུ་གཞི་ཚུགས་པ་དང་མཉམ་དུ་ྋགྱོང་ས་ྋསྐྱབས་

མགྱོན་ཆླེན་པྱོས་རིང་ནས་ཐུགས་ལ་བརྣགས་པའི་ཡང་དག་པའི་མང་གཙོའི་

ལམ་ལུགས་གསྱོལ་བསྩལ་གནང་སླེ་ཕི་ལྱོ་	 ༡༩༦༠	 ལྱོར་མང་ཚོགས་ཀིས་

འྱོས་འདླེམས་བས་པའི་བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་གསར་འཛུགས་

བསྐྱངས་པ་དང༌།	 ཕི་ལྱོ་	 ༡༩༦༡	 ལྱོར་མ་འྱོངས་བྱོད་ཀི་རྩ་ཁིམས་སིང་དྱོན་

དང༌།	 ༡༩༦༣	 ལྱོར་བྱོད་ཀི་རྩ་ཁིམས་ཡྱོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་གནང༌།	
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ཕི་ལྱོ་	 ༡༩༩༡	 ལྱོར་ྋགྱོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྱོན་ཆླེན་པྱོ་མཆྱོག་ནས་བྱོད་མི་

མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་མིང་དྱོན་མཚུངས་པའི་ཁིམས་བཟྱོ་ལྷན་ཚོགས་

སུ་བསྒྱུར་གནང་མཛད་པ་ལྟར།	 སྤི་འཐུས་སབས་བཅུ་གཅིག་པས་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཕི་ལྱོ་	 ༡༩༩༡	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	

༢༨	 ཉིན་སྤི་ནྱོར་ྋགྱོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྱོན་ཆླེན་པྱོ་མཆྱོག་གིས་ཆྱོག་མཆན་

བསྩལ་བ་བཅས་ལ་བརྟླེན་ནས།	 བཙན་བྱོལ་བྱོད་གཞུང་འདི་གཞི་རྩའི་ཁིམས་

ཡིག་ཡྱོད་པའི་དླེང་རབས་མང་གཙོའི་འགྱོ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་

གནང་མཛད།

ཕི་ལྱོ་	 ༢༠༠༡	 ལྱོར་ྋགྱོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྱོན་ཆླེན་པྱོ་མཆྱོག་གི་བཀའ་

དགྱོངས་ལྟར།	 བཀའ་བྱོན་ཁི་པ་མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འྱོས་འདླེམས་བས་ཏླེ།	

མང་གཙོའི་འཕླེལ་རིམ་ནང་མདུན་བསྐྱྱོད་ཆླེན་པྱོ་ཞིག་བྱུང་ཡྱོད།

བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ནང༌།	 ྋགྱོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྱོན་སྐུ་

ཕླེང་ན་རིམ་གཞུང་གི་འགན་འཛིན་དང༌།	 རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་འཛིན་ཡིན་པའི་

ཆ་རྐླེན་བསྐྲུན་ཡྱོད་ཀང༌།	 ད་ཆ་མང་གཙོའི་འཕླེལ་རིམ་ཡྱོངས་སུ་རྱོགས་པའི་

ཆླེད་དང༌།	 བྱོད་མི་རྣམས་གང་ཟག་གཅིག་ལ་བརྟླེན་མི་དགྱོས་པར་འཕལ་ཡུན་

དགག་དགྱོས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མར་གཟིགས་ཏླེ།	ཕི་ལྱོ་	༢༠༡༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༤	

ཉིན་ྋགྱོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྱོན་ཆླེན་པྱོ་མཆྱོག་གིས་ཆབ་སིད་དང་འཛིན་སྐྱྱོང་

གི་འགན་དབང་བཞླེས་རྒྱུ་མིན་པ་དང༌།	 འབྱུང་འགྱུར་ཆབ་སིད་དང་འཛིན་

སྐྱྱོང་གཉིས་ཀའི་འགྱོ་འཁིད་མང་ཚོགས་ཀིས་འྱོས་འདླེམས་བས་པའི་ལས་ཀི་

སླེ་མྱོ་བ་རྣམས་ཀིས་བླེད་དགྱོས་པ་དང༌།	 དླེའི་ཆླེད་བཅའ་ཁིམས་ཀི་སྒྱོམ་གཞི་

བསྐྱར་བཅྱོས་དགྱོས་པའི་བཀའ་ལི་བཟླྱོག་མླེད་གྱོས་ཚོགས་སུ་ཕླེབས་པ་ལ་

བསྐྱར་དུ་དགྱོངས་བཞླེས་ཡྱོང་བའི་གསྱོལ་བ་བཏབ་ཀང་ཞལ་བཞླེས་མ་གནང་
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བར་ཕིར་སླྱོག་བྱུང་བ་དང༌།	 བྱོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡྱོངས་ཚོགས་ཆླེན་ཐླེངས་

གཉིས་པས་ྋགྱོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྱོན་ཆླེན་པྱོ་སྐུ་ཕླེང་རིམ་བྱོན་ནས་བྱོད་རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་དབུ་འཁིད་ཀི་མཛད་འཁུར་སྐྱྱོང་བཞླེས་ཡྱོང་བའི་གསྱོལ་འདླེབས་ཀང་

ཞལ་བཞླེས་མ་གནང་བ་བཅས་ལ་བརྟླེན།	 བཀའ་དགྱོངས་དང་ལླེན་མ་ཞུས་

ཐབས་མླེད་དུ་གྱུར་ཏླེ།	 སྤི་ལྷན་སབས་བཅུ་བཞི་པའི་ཚོགས་དུས་འཕར་མ་

ཞིག་ཚོགས་ནས་བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅྱོས་བས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བྱོད་

མིའི་སྒིག་འཛུགས་འདི་ཉིད་མངའ་དབང་ལྡན་པའི་བྱོད་མི་ཡྱོངས་ཀི་ཁིམས་

མཐུན་གི་དབང་ལྡན་འཛིན་སྐྱྱོང་པ་དང༌།	 ངྱོ་ཚབ་ཡིན་པའི་ངྱོ་བྱོ་རྒྱུན་སྐྱྱོང་ཐྱོག	

ད་ཡྱོད་བཅའ་ཁིམས་ལླེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་གཞིར་བཟུང༌།	 ྋགྱོང་ས་ྋསྐྱབས་

མགྱོན་ཆླེན་པྱོས་བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅྱོས་ལ་ཆྱོག་མཆན་བསྩལ་བའི་སྱོ་

ནས་ྋགྱོང་ས་མཆྱོག་གི་སིད་ཕྱོགས་ཀི་འགན་དབང་ཁག་འྱོས་འདླེམས་བས་

པའི་འགྱོ་འཁིད་ཚོར་བསྩལ་ཏླེ་དླེ་དག་གཞིས་བླེས་བྱོད་མི་ཡྱོངས་ཀི་ངྱོ་ཚབ་

དང་སི་ཞུ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་ལྡན་དུ་མཛད་དླེ་ཕི་ལྱོ་	༢༠༡༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༩	ནས་

རྩ་འཛིན་བས་པ་ཡིན།།

ལླེའུ་དང་པྱོ།

གཞི་རྩའི་ལམ་སྱོན།

དྱོན་ཚན་དང་པྱོ།	 བྱོད་དང་བྱོད་མིའི་མགྱོན་སྐྱབས་དང་མཚོན་རྟགས།

བྱོད་ཀི་ལྷ་སལ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་མིའི་གཟུགས་སུ་བྱོན་པའི་

ཁམས་གསུམ་ཆྱོས་ཀི་རྒྱལ་པྱོ་ྋགྱོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྱོན་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་བཞི་པ་
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ཆླེན་པྱོ་མཆྱོག་ནི་འཇིག་རྟླེན་ཞི་བདླེའི་དླེད་དཔྱོན་དང༌།	 ས་སླེང་ྋརྒྱལ་བསན་

ཡྱོངས་རྱོགས་ཀི་མངའ་བདག	 བྱོད་མི་ཡྱོངས་ཀི་མགྱོན་སྐྱབས།	 བ་ན་མླེད་

པའི་དབུ་འཁིད།	 བང་དྱོར་ལམ་སྱོན་པ།	 བྱོད་མིའི་ངྱོ་བྱོ་དང༌།	 དླེའི་ཆིག་སྒིལ་

གི་མཚོན་རྟགས།	 བྱོད་མི་ཡྱོངས་ཀི་རང་དབང་ལྡན་པའི་མགིན་ཚབ་པ་བཅས་

ཡིན།	 གནས་བབ་འདི་དག་ནི་ལྱོ་གངས་བརྒྱ་ཕག་མང་པྱོའི་བྱུང་རབས་དང༌།	

རིག་གཞུང༌།		མངའ་དབང་ལྡན་པའི་བྱོད་མིའི་མངྱོན་འདྱོད་བཅས་ལས་གྲུབ་པ་

ཡིན།	 དླེའི་ཕིར་གཤམ་གསལ་གི་མཛད་འགན་དང་སྐུ་དབང་རྣམས་རང་ཆས་

སུ་ཡྱོད།

༡	 བྱོད་མིའི་བདླེ་དྱོན་དང་བསམ་སྤྱོད་ཀི་ཡར་རྒྱས།	 ཆྱོས་དང་རིག་

གཞུང༌།	རིག་གནས་བཅས་ཀི་སྲུང་སྐྱྱོབ་དང་དར་སླེལ།	བྱོད་ཀི་རྩ་དྱོན་

སྒྲུབ་ཐབས་ཀིས་མཚོན་བྱོད་མི་དང་བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་

དྱོན་གང་ཅིའི་ཐྱོག་ལམ་སྱོན་དང་བཀའ་སླྱོབ།	སྐུལ་ལག་གནང་རྒྱུ།

༢	 ྋགྱོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྱོན་ཆླེན་པྱོ་མཆྱོག་གིས་དགྱོས་གལ་ནམ་

གཟིགས་སབས་དང༌།	 འགྱོ་འཁིད་རྣམས་ཀིས་གསྱོལ་འདླེབས་ནམ་ཞུས་

ལ་བྱོད་མི་རིགས་དང༌།	 སྤི་ཚོགས།	 བསན་སིད་ཀི་གལ་ཆླེའི་ལས་དྱོན་

ཐྱོག་གྱོས་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་གི་དགྱོངས་པའི་དཔྱད་གཞིར་དགྱོངས་

འཆར་གནང་རྒྱུ།

༣	 བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་བྱོད་མི་མང་གི་ཆླེད་རྒྱལ་སྤིའི་དབུ་འཁིད་

རྣམ་པ་དང༌།	 གལ་ཆླེའི་མི་ས་ཁག་དང་མཇལ་འཕད་བཀའ་བསྡུར་

གནང་རྒྱུ་དང༌།	 བཀའ་ཤག་གིས་བསྱོ་འཛུགས་བས་པའི་སྐུ་ཚབ་

དྱོན་གཅྱོད་དང་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་ྋགྱོང་སྋསྐྱབས་

མགྱོན་ཆླེན་པྱོ་མཆྱོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀི་མཚན་གནས་བསྩལ་རྒྱུ་བཅས།
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དྱོན་ཚན་གཉིས་པ།		ཁྱབ་ཚད།

བཅའ་ཁིམས་འདིས་བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་མངའ་ཁྱོངས་སུ་གཏྱོགས་

པའི་བྱོད་མི་ཡྱོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།

དྱོན་ཚན་གསུམ་པ།		ཆབ་སིད་ཀི་རང་བཞིན།

མ་འྱོངས་བྱོད་ཀི་ཆབ་སིད་ནི་འཚེ་མླེད་ཞི་བའི་ལྟ་བར་གཞི་བཅྱོལ་བའི་

ཐྱོག་རང་དབང་དང༌།	 སྤི་ཚོགས་བདླེ་དྱོན།	 ཆྱོས་སིད་ཟུང་འབྲླེལ།	 མང་གཙོ།	

ཡུལ་མིའི་སིད་སྐྱྱོང་ཞིག་བ་རྒྱུ་ཡིན་གཤིས།	 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆབ་སིད་

ཀང་དླེ་དང་ཕྱོགས་མཐུན་བ་རྒྱུ་དང༌།	གཤམ་འཁྱོད་ལླེའུ་བཅུ་གཅིག་པའི་དྱོན་

ཚན་ཁག་གཞིར་བཟུང་མ་གཏྱོགས་བཅའ་ཁིམས་འདི་ལ་བསྒྱུར་བཀྱོད་གཏྱོང་

རྒྱུ་མིན།

དྱོན་ཚན་བཞི་པ།		བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་རྩ་དྱོན།

མཉམ་འབྲླེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཡྱོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་འགྱོ་བ་མིའི་

ཐྱོབ་ཐང་དང༌།	 དཔལ་འབྱོར།	 སྤི་ཚོགས།	 རིག་གཞུང་གི་ཐྱོབ་ཐང༌།	 ཡུལ་མི།	

སིད་དྱོན་གི་ཐྱོབ་ཐང་བཅས་ལ་བརྩི་སྲུང་བླེད་པ་དང༌།	 འཛམ་གིང་ཡུལ་ལུང་

གཞན་ཁག་ནས་ཀང་བརྩི་སྲུང་ཡྱོང་ཐབས།	 ལྷག་པར་དུ་བྱོད་དྱོན་བདླེན་མཐའ་

གསལ་ཐབས་དང༌།	བྱོད་མི་ཡྱོངས་ཀི་བསམ་སྤྱོད་དང་དངྱོས་པྱོའི་ཁླེ་ཕན་ཡར་

རྒྱས་གཏྱོང་བའི་ལས་འགན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་བཅས།

དྱོན་ཚན་ལྔ་པ།		བཅའ་ཁིམས་ཀི་ཚད་འཛིན།

༡	 ཁིམས་ལུགས་དང༌།	 	 ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་གི་བཀའ།	 སྒིག་གཞི་

བཅས་གང་ཡང་བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དྱོན་ཚན་གང་རུང་དང་འགལ་ཚེ་
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འགལ་བའི་ཆ་དླེ་རྩ་འཛིན་མླེད་པ་བ་རྒྱུ།

༢	 གྱོང་གསལ་རྣམས་ཀི་དྱོན་གནད་བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དྱོན་ཚན་ཁག་

དང་འགལ་མིན་རྩྱོད་གླེང་བྱུང་ཚེ་ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་

ཐག་གཅྱོད་བ་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་དྲུག་པ།		རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་ལུགས་དང༌།		ཡུལ་ཁིམས་ལ་བརྩི་སྲུང༌།

བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་ལུགས་དང༌།	 ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་གི་

བཀའ།	 སྒིག་གཞི་བཅས་རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་ལུགས་དང༌།	 ལྷག་དྱོན་བྱོད་མིའི་

གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཡུལ་ཁིམས་དང་མི་འགལ་བ་བ་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་བདུན་པ།		དམག་འཐབ་སྱོང་བ།	

མ་འྱོངས་བྱོད་ཀི་ཡུལ་ཁམས་འཚེ་མླེད་ཞི་བའི་བསི་གནས་སུ་གནས་རྒྱུ་

དང༌།	 གྱོ་མཚོན་དུག་རླངས་རིགས་ཀི་ཐྱོན་སྐྱླེད་ནམ་ཡང་མི་བླེད་པའི་འབད་

རྩྱོལ་བ་རྒྱུ་དང༌།	 ད་ལྟ་ནས་བྱོད་དྱོན་བདླེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀིས་མཚོན་

དྱོན་གནད་གང་གི་ཆླེད་དུའང་དམག་འཐབ་སང་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་བརྒྱད་པ།		བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི།

༡	 བྱོད་ཀི་མངའ་ཁྱོངས་སུ་སྐྱླེས་པའི་བྱོད་པ་དང༌།	 རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་

སྐྱླེས་པའི་བྱོད་པ་རྣམས་བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན།	 བྱོད་རིགས་ཕ་མ་གང་

རུང་ལས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་སྐྱླེས་པའི་རིགས་རྣམས་ཀང་བྱོད་ཀི་

ཡུལ་མིར་གཞུག་རྒྱུའི་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད།

༢	 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མི་སུ་ཞིག་འཕལ་རྐླེན་དབང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།
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གི་ཡུལ་མི་མ་བླེད་ཐབས་མླེད་བྱུང་རིགས་ཀང་བཅའ་ཁིམས་འདིའི་

དྱོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་ནང་གསལ་གི་འཁུར་འགན་ཁག་འགལ་མླེད་

བསྒྲུབས་ཕིན་བྱོད་ཀི་ཡུལ་མིའི་རང་བཞིན་འདྱོར་མི་དགྱོས།

༣	 རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ཡུལ་མི་བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་དང་མཉམ་དུ་ལུགས་

མཐུན་གཉླེན་སྒིག་བས་ཏླེ་མུ་མཐུད་ལྱོ་གསུམ་ལས་བརྒལ་བ་རྣམས་

བྱོད་ཀི་ཡུལ་མིར་གཞུག་འདྱོད་ཡྱོད་ཚེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་

གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྒིག་གཞི་ལྟར་ཞུགས་ཆྱོག

༤	 གྱོང་གསལ་དྱོན་ཚན་ཁག་ལག་ལླེན་དུ་བསར་ཆླེད་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀིས་བྱོད་ཀི་ཡུལ་མིའི་ཁིམས་ལུགས་ཤིག་གཏན་འབླེབས་

བ་རྒྱུ།

ལླེའུ་གཉིས་པ།

གཞི་རྩའི་ཐྱོབ་ཐང་དང༌།	ལས་འགན།

དྱོན་ཚན་དགུ་པ།		ཁིམས་ཀི་མདུན་སར་འདྲ་མཉམ།

བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཚང་མ་ཁིམས་ཀི་མདུན་སར་འདྲ་མཉམ་ཡིན།	 ཕྱོ་མྱོ་དང༌།	

རིགས་རུས།	སད་ཡིག	ཆྱོས་ལུགས།	སླེར་སྐྱ།	དབུལ་ཕྱུག	སྐྱླེས་ཡུལ།	སྤི་

ཚོགས་ཀི་འབྱུང་ཁུངས།	 གྱོ་གནས།	 གནས་སངས་གཞན་དག་བཅས་ཀི་ཐྱོག་

ནས་དབླེ་འབླེད་མླེད་པར་ལླེའུ་འདིར་འཁྱོད་ཀི་ཐྱོབ་ཐང་ཁག་ལ་ལྱོངས་སུ་

སྤྱོད་ཆྱོག་པ་ཡིན།



གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་དང་། ལས་འགན།

10

དྱོན་ཚན་བཅུ་པ།		ཆྱོས་དད་རང་དབང༌།

ཆྱོས་ལུགས་ཡྱོངས་རྱོགས་ཁིམས་ཀི་མདུན་སར་འདྲ་མཉམ་ཡིན།	བྱོད་མི་

རླེ་རླེར་བསམ་བྱོ་དང༌།	 རྣམ་དཔྱྱོད།	 	 ཆྱོས་ལུགས་བཅས་རང་མྱོས་ལྟར་སྤྱོད་

པ་དང༌།	 ཁླེར་རྐང་ངམ།	 མཉམ་ཚོགས་ཀི་ཐྱོག་ནས་ཆྱོས་ལུགས་གང་ཞིག་ལ་

དད་མྱོས་ཉམས་ལླེན་དང༌།	ཆྱོས་སྱོར་ཞུགས་པ།	ཆྱོས་འཆད་སླེལ་དང༌།	ཆྱོས་

སྤྱོད་ཅི་རིགས་བཅས་མངྱོན་གསལ་དུ་བླེད་ཆྱོག་པའི་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད།

དྱོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།		འྱོས་བསྡུ་དང༌།		འྱོས་གཞིའི་ཐྱོབ་ཐང༌།

ཁིམས་སྒིག་ཁག་གཞིར་བཟུང་འྱོས་བསྡུའི་ཐྱོབ་ཐང་བྲལ་བ་ཕུད།	 དླེ་མིན་

བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཕྱོ་མྱོ་རང་ལྱོ་	 ༡༨	ཧིལ་པྱོར་ལྱོན་པ་ཡན་ཚང་མར་འྱོས་བསྡུའི་

ཐྱོབ་ཐང་དང༌།	 ཁིམས་སྒིག་ཁག་གཞིར་བཟུང་འྱོས་གཞིར་ཞུགས་རྒྱུའི་ཐྱོབ་

ཐང་བྲལ་བ་ཕུད།	 དླེ་མིན་བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཚང་མར་འྱོས་གཞིར་ཞུགས་པའི་

ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད།

ཁིམས་སྒིག་ཁག་གི་ནང་གསལ་རང་ལྱོ་བརྩི་ཕྱོགས་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་

དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་ཀི་སྐྱླེས་ལྱོ་སྐྱླེས་ཚེས་ལ་རྩ་འཛིན་བ་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།		གཞི་རྩའི་རང་དབང་དང༌།		ཐྱོབ་ཐང་གཞན་ཁག

བྱོད་མིའི་འཕལ་ཕུགས་ཀི་རྩ་དྱོན་དང༌།	 མང་ཚོགས་ཀི་ཁླེ་ཕན་ཆླེད་དུ་

ཁིམས་ལུགས་གང་རུང་འྱོག་བཀག་སྱོམ་བླེད་དགྱོས་དང༌།	 ལས་བླེད་སྱོ་སྱོའི་

ལས་རྒྱུན་རིང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁིམས་ལུགས་ཀིས་བཀག་པ་ཕུད།	

བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཚང་མར་གཤམ་གསལ་རང་དབང་དང༌།	ཐྱོབ་ཐང་ཁག་ཡྱོད།
༡	 ལུས་སྱོག་དང༌།	འདྱོད་དབང༌།	མཁར་དབང་བཅས་ཀི་ཐྱོབ་ཐང༌།



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།
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༢	 གཏམ་བརྱོད།

༣	 འགྱོ་འྱོང༌།
༤	 གསར་ཤྱོག་དང༌།	 དུས་དླེབ།	 རྩྱོམ་ཡིག་རིགས་དཔར་འགླེམས་དང༌།	
ཁྱབ་སླེལ།

༥	 གྱོ་མཚོན་མླེད་པར་ཞི་བའི་འདུ་ཚོགས།

༦	 ཁིམས་རྩྱོད་ཞུ་གཏུགས་སབས་མཐུན་རྐླེན་མླེད་རིགས་ལ་ག་མླེད་

ཁིམས་རྩྱོད་པ་དང༌།	སད་སྒྱུར་རིགས།

༧	 ཆྱོས་དང༌།	རིག་གནས།	དཔལ་འབྱོར།	མཉམ་འབྲླེལ།	སྤི་མཐུན་བཅས་

ཀི་ཚོགས་ཁག་འཛུགས་པ་དང༌།	ཚོགས་པར་ཞུགས་པ།

༨	 རང་གི་ཤླེས་ཚད་དང་འཚམས་པར་བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་

རིགས་གང་རུང་དུ་གཞུག་རྒྱུའི་གྱོ་སབས་འདྲ་མཉམ།

༩	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སྱོ་སྱོའི་ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་ལས་རིགས་

དང༌།	 ཚོང་འཁྱོས།	 ས་ཁང་ཉྱོ་ཚོང༌།	 ལས་དྱོན་གཞན་དག་གང་རུང་

བླེད་པ།

༡༠	 ཕྲུ་གུ་རང་ལྱོ་བཅུ་བཞི་ཧིལ་པྱོར་ལྱོན་པ་མན་ཆད་ངལ་རྩྱོལ་ལ་གཞུག་

མི་དགྱོས་པ་བཅས།

དྱོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།			ཡུལ་མིའི་ལས་འགན།

བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཚང་མས་སྒྲུབ་དགྱོས་པའི་ལས་འགན་གཤམ་གསལ།

༡	 བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ལ་ཡིད་ཆླེས་བྱོ་གཏད།

༢	 བཅའ་ཁིམས་དང༌།	 ཁིམས་ལུགས་ཁག་ལ་སིང་ནས་བརྩི་བཀུར་དང༌།	

ཉམས་ལླེན།	

༣	 བྱོད་དྱོན་བདླེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩྱོན་བ་རྒྱུ།

༤	 ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབླེབས་གཞིར་བཟུང་དཔྱ་ཁལ་སྒྲུབ་འབུལ།



སྒྲིག་འཛུགས་ཀྲི་རྩ་བའྲི་བྱེད་སྒོ་ལམ་སྒོན།
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༥	 བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང༌།	 མང་ཚོགས་ལ་ཛ་དྲག་རྐླེན་ངན་བྱུང་

སབས་ཁིམས་ཐྱོག་ནས་བསྐུར་བའི་ལས་འགན་ཁག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་བཅས།

དྱོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།			གཞི་རྩའི་ཐྱོབ་ཐང་དང༌།	ལས་འགན་ལག་ལླེན་དྱོན་འཁླེལ།

གྱོང་འཁྱོད་དྱོན་ཚན་ཁག་ནང་གསལ་གི་ཐྱོབ་ཐང་དང༌།	 ལས་འགན་ཁག་

ལ་གནྱོད་འགལ་བྱུང་ཚེ་དྱོན་ཚན་	 ༡༢	 པ་ནང་གསལ་ཁིམས་ལུགས་ཀིས་

བཀག་པ་ཕུད།	 དླེ་མིན་ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌།	 ཁིམས་ཞིབ་ཁང་

འྱོག་མ་ཁག་ལ་སབས་བསྟུན་ཞུ་གཏུགས་ཆྱོག་པའི་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད་ཅིང༌།	ཁིམས་

ཞིབ་ཁང་དླེ་དག་ལ་གྱོང་འཁྱོད་ཐྱོབ་ཐང་ཁག་སྲུང་སྐྱྱོབ་ཆླེད་དགྱོས་ངླེས་བཀྱོད་

འདྱོམས་བ་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡྱོད།

ལླེའུ་གསུམ་པ།

སྒིག་འཛུགས་ཀི་རྩ་བའི་བླེད་སྱོ་ལམ་སྱོན།

དྱོན་ཚན་བཅྱོ་ལྔ་པ།	 བྱོད་དྱོན་བདླེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང༌།	 བཙན་བྱོལ་

བའི་སྤི་ཚོགས་བདླེ་ཐབས།	

བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་གཙོ་བྱོ་བྱོད་དྱོན་བདླེན་མཐའ་

གསལ་ཐབས་ཀི་ཐབས་བྱུས་ཡང་དག་ལ་འབད་བརྩྱོན་བ་རྒྱུ་དང༌།	 བྱོད་མཐྱོ་

སང་གི་ས་བབ་ཀི་ཐྱོག་ནས་བྱོད་ཀི་ཁྱོར་ཡུག་ནི་འཛམ་གིང་སྤི་དང་ཁྱད་

པར་དུ་ཨླེ་ཤ་ཡའི་གིང་ཆླེན་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་མི་མང་དག་ཅིག་ལ་གལ་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།
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འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བས།	 བྱོད་ཀི་ཁྱོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱྱོབ་ཆླེད་བྱོད་མིའི་སྒིག་

འཛུགས་དང༌།	 བྱོད་མི་ཚང་མས་རྒྱལ་སྤིའི་ནང་ལས་འགུལ་ཇླེ་མང་སླེལ་

ཐབས་བ་རྒྱུ།		

གནས་སབས་སུའང་གཞིས་ལུས་བྱོད་མི་རྣམས་དཀའ་ཉླེན་ལས་སྐྱྱོབ་

ཐབས་བ་རྒྱུ་དང༌།	 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ནང་དྲང་བདླེན་དང༌།	

འདྲ་མཉམ།	 དཔལ་འབྱོར་ཐྱོན་སྐྱླེད་སྤི་སྨན་ཡྱོང་བའི་འགྱོ་ལུགས་བཅས་ཀི་

སྤི་ཚོགས་བདླེ་དྱོན་གི་སིད་བྱུས་ཡང་དག་སྐྱྱོང་དགྱོས་པ་དང༌།	 ཁྱད་པར་

གཞྱོན་སྐྱླེས་རྣམས་ལ་ཤླེས་ཡྱོན་དང༌།	 གནའ་བྱོའི་རིག་གཞུང་བཟང་པྱོའི་

གྱོམས་གཤིས་འཇགས་རྒྱུ་བཅས་ཀི་གྱོ་སབས་ཚད་ལྡན་སྤྱོད་ཐབས་དང༌།	

ལུས་སླེམས་བདླེ་ཐང་དུ་འཚར་ལྱོངས་ཡྱོང་བའི་འཕྱོད་བསླེན་གི་མཐུན་

རྐླེན་སྒྲུབ་ཐབས་བཅས་ཀི་ཆླེད་གཤམ་གསལ་དྱོན་ཚན་རྣམས་སུ་ཆླེད་

བཀྱོད་ལས་དྱོན་རྣམས་བསྒྲུབ་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།		སྤི་ཚོགས་བདླེ་དྱོན།

༡	 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཕན་བདླེ་སྒྲུབ་ཆླེད་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐླེན་སྒྲུབ་ཐབས་

དང༌།	ལུས་སླེམས་ཞི་བདླེར་གནས་ཐབས་ལ་འབད་རྒྱུ།	ངལ་སླེལ་གྱོགས་

ཕན་གི་ཐྱོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ།	 གཞུང་དང༌།	 གཞུང་ཁྱོངས་ལས་དྱོན་འདྲ་

མཚུངས་ལ་ག་ཕྱོགས་འདྲ་མཉམ་ཡྱོང་བ་བཅས་ཀི་སིད་བྱུས་ལག་

བསར་དང༌།	 ཡྱོང་འབབ་ལ་གཞིགས་པའི་ཆ་སྱོམས་ཀི་དཔྱ་ཁལ་འགྱོ་

ལུགས་བཟྱོ་རྒྱུ།

༢	 ནད་གཅྱོང་དང༌།	 དབང་པྱོ་སྐྱྱོན་ཅན།	 འཁྱོས་དམན་ཉམ་ཐག	 ཕྲུ་གུ་

མང་བས་འཚོ་སྐྱྱོང་དང༌།	 ཤླེས་ཡྱོན་སླྱོབ་སྱོན་མ་ཐུབ་པ་བཅས་དངྱོས་



སྒྲིག་འཛུགས་ཀྲི་རྩ་བའྲི་བྱེད་སྒོ་ལམ་སྒོན།
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འབྲླེལ་ཁྱིམ་འཚོ་མ་ཟིན་པའི་རིགས་ལ་ལམ་སྱོན་སླྱོབ་གསྱོ་དང༌།	

དཔལ་འབྱོར་གི་རྱོགས་རམ་སྤྱོད་ཐབས་བ་རྒྱུ།	 	 གཞན་གིས་བྲན་

གཡྱོག་ཏུ་བཀྱོལ་བ་དང་དཔལ་འབྱོར་གི་གནྱོན་ཤུགས་རིགས་མི་

འབྱུང་བའི་འགྱོག་ཐབས་བ་རྒྱུ།

༣	 ཁྱད་པར་བྱོད་མིའི་གཞིས་སར་དང༌།	 འདུས་སྱོད་ཁག་ཁ་འཐྱོར་དུ་མི་

འགྱོ་བའི་ཆླེད་སྱོ་ནམ་ལས་རིགས་དླེང་རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང༌།	

བཟྱོ་ལས་འཛུགས་སྐྲུན།	 དླེ་དག་གི་ཆླེད་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་

གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྒིག་གཞི་ལྟར་གཞུང་སླེར་ཅི་རིགས་ཀི་མཉམ་

འབྲླེལ་དང་ལས་རིགས།	 ཚོང་ལས་ཀི་ཚོགས་སླེ་གང་དགྱོས་འཛུགས་

རྒྱུ་བཅས།

དྱོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།		ཤླེས་ཡྱོན་དང་རིག་གཞུང༌།

༡	 མཉམ་འབྲླེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཡྱོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་བིས་པའི་

ཐྱོབ་ཐང་ལ་བརྩི་སྲུང་ཐྱོག	 བྱོད་མིའི་ཕྲུ་གུ་བཙན་བྱོལ་བ་སླྱོབ་ལྱོ་སྱོན་

པ་ཚང་མར་གཞི་རིམ་སླྱོབ་སྦྱོང་གི་གྱོ་སབས་བསྐྲུན་རྒྱུ།

༢	 ཤླེས་ཡྱོན་སླྱོབ་སྱོན་ཡར་རྒྱས་གཏྱོང་ཐབས་སུ་དྱོན་དམ་བྱོད་ཀི་གཞི་

རྩའི་དགྱོས་མཁྱོ་དང་འཚམས་པའི་ཤླེས་ཡྱོན་གི་སིད་བྱུས་ཡང་དག་

ཅིག་བཟྱོ་རྒྱུ།

༣	 གཞིས་སར་སྱོ་སྱོའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ས་གནས་དླེ་གའི་ཉིན་སླྱོབ་ཏུ་གནས་

ཐབས་དང༌།	 དགྱོས་ངླེས་རྣམས་སུ་སླྱོབ་ཕྲུག་སྱོད་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་

བླེད་ཐབས།

༤	 ཁ་འཐྱོར་བྱོད་མིའི་གནས་ཡུལ་བྱོད་ཀི་སླྱོབ་གྲྭ་མླེད་རིགས་ཀི་ཕྲུ་གུ་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།
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འདབས་འབྲླེལ་སླྱོབ་ཁག་ཏུ་འཚུད་ཐབས།

༥	 སླྱོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཕུགས་ལམ་འདླེམས་ཕྱོགས་སླྱོབ་སྱོན་པ་ཁྱད་

མཁས་མི་སའི་མཐུན་རྐླེན་སྒྲུབ་ཐབས།

༦	 འབྱོར་འཁྱོས་དྲག་རིགས་ལ་ཕྲུ་གུའི་སླྱོབ་སྦྱོང་མཇུག་སྐྱྱོང་ཆླེད་དགྱོས་

ངླེས་སླྱོབ་གྱོན་གཏྱོང་དགྱོས་ཀི་ལམ་སྱོན་བ་རྒྱུ།

༧	 ཤླེས་སྤྱོད་གཟླེངས་ཐྱོན་ཅན་རྣམས་ལ་དམིགས་བཀར་ལས་རིགས་

དང༌།	 བཟྱོ་རིག་ལག་རྩལ།	 མཐྱོ་རིམ་སླྱོབ་སྦྱོང་གི་གྱོ་སབས་དང༌།	

སླྱོབ་གྱོན་གཏྱོང་རྒྱུ་མླེད་རིགས་ལ་མཐུན་རྐླེན་རྱོགས་རམ་སྤྱོད་

ཐབས་བ་རྒྱུ།

༨	 གཞི་འབྲིང་མཐྱོ་གསུམ་གི་གཞུང་སླེར་གི་གཏན་སླྱོབ་དང་ཉིན་མྱོའི་

སླྱོབ་གྲྭ་ཁག་ཡར་རྒྱས་གཏྱོང་ཐབས་དང༌།	སླྱོབ་ཚན་རྣམས་རིམ་བཞིན་

བྱོད་ཀི་སད་ཡིག་ཐྱོག་ནས་སླྱོབ་འཁིད་ཐུབ་ཐབས་བ་རྒྱུ་དང༌།	 ཆྱོས་

ལུགས་རྣམས་དང༌།	 ལུགས་ཀི་བསན་བཅྱོས་དག་ནས་བསན་པའི་ཡ་

རབས་སྤྱོད་བཟང་གི་བསླབ་བ་རྣམས་དམིགས་བསལ་རྩལ་བཏྱོན་

གིས་གཞི་རིམ་སླྱོབ་ཚན་དུ་འཇྱོག་རྒྱུ།

༩	 སླྱོབ་རིམ་ཚང་མའི་སླྱོབ་དགླེ་རྣམས་སྤི་ཚོགས་ནང་མཐྱོང་ཆླེར་བརྩིས་

ཏླེ་ཤླེས་ཡྱོན་བཟང་ཤྱོས་ཁག་སླྱོབ་དགླེར་འཇུག་ཐབས།

༡༠	 རབ་བྱུང་དང༌།	 གྱོས་དཀར་ལང་ལྱོ་ཅན་གི་བཤད་སྒྲུབ་ཆྱོས་སླེ་ཁག་

ཚགས་ཚུད་སྤུས་དག་ཡྱོང་ཐབས་དང༌།	 དླེ་དག་གི་མཐུན་རྐླེན་ལྱོག་

འཚོས་མ་བསླད་པའི་ཚུལ་མཐུན་ཡྱོང་ཐབས།

༡༡	 ཕྱོགས་འཛིན་མླེད་པའི་ྋརྒྱལ་བསན་རིས་མླེད་ཀི་བཞླེད་སྱོལ་བཟང་

པྱོ་གྱོང་མཐྱོར་སླེལ་ཐབས།



སྒྲིག་འཛུགས་ཀྲི་རྩ་བའྲི་བྱེད་སྒོ་ལམ་སྒོན།
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༡༢	གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཤླེས་ཡྱོན་དང༌།	འཕྱོད་བསླེན་གིས་མཚོན་པའི་འྱོས་

འཚམས་སྤི་ཚོགས་ཞབས་འདླེགས་ཀི་ལས་དྱོན་ལ་གཞུག་རྒྱུའི་ལམ་

སྱོན་དང་མཐུན་རྐླེན་སྦྱོར་ཐབས་བ་རྒྱུ།

༡༣	བྱོད་ཀི་གནའ་བྱོའི་རིག་གཞུང་སྤི་དང༌།	 ཟླྱོས་གར།	 ལགས་ཟངས་

གསླེར་དངུལ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་རིགས་ས་ཚོགས་ཀི་བརྡུང་ཚག་ལུགས་

གསུམ་གིས་མཚོན་བཟྱོ་རིག་དང༌།	 	 ལག་རྩལ་རྩ་བརླག་ཏུ་འགྱོ་ཉླེན་

ཅན་རྣམས་རྒྱུན་འཛིན་དང༌།	ཁྱབ་སླེལ།	ལག་རྩལ་མཁས་རིགས་ལ་ལྟ་

སྐྱྱོང་གཟླེངས་བསྱོད།

༡༤	ཚན་རིག་གིས་མཚོན་དླེང་རབས་ཀི ་སླྱོབ་ཚན་གལ་ཆླེ ་རྣམས་

དམིགས་བཀར་སླྱོབ་སྱོན་དང༌།	 ཚན་རིག་དང་སྒྱུ་རྩལ་གི་ཉམས་ཞིབ་

ལ་མཐུན་འགྱུར་སྒྲུབ་ཐབས་བ་རྒྱུ།

༡༥	ཆྱོས་དང༌།	རིག་གཞུང་འཛིན་སྐྱྱོང་གི་བསི་གནས་ཆྱོས་སླེ་དང༌།	གཙུག་

ལག་སླྱོབ་ཁང༌།	 སླྱོབ་ལས་ཀི་སླེ་ཚན་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱྱོར་མཐུན་རྐླེན་

བསྒྲུབ་རྒྱུ།

༡༦	རྩླེད་རིགས་དང༌།	ལུས་སྦྱོང་ཡར་རྒྱས་གཏྱོང་ཐབས་བཅས།

དྱོན་ཚན་བཅྱོ་བརྒྱད་པ།		འཕྱོད་བསླེན།

༡	 མང་ཚོགས་ཀི་འཕྱོད་བསླེན་ཆླེད།	 གཙང་སྦྲ་དང༌།	 སྨན་བཅྱོས་བཅས་

ཀི་མཐུན་རྐླེན་འདང་ངླེས་ཡར་རྒྱས་གཏྱོང་རྒྱུ་དང༌།	 འཁྱོས་དམན་

རྣམས་ལ་རིན་མླེད་སྨན་སྦིན་སྤྱོད་ཐབས།	གཅྱོང་ནད་དང༌།	འགྱོས་ནད་

རིགས་སྱོན་འགྱོག		དམིགས་བསལ་སྨན་བཅྱོས།	ཁྱོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱྱོབ་

ཀི་སླྱོབ་སྱོན་བཅས་བ་རྒྱུ།



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།
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༢	 ཁྱད་པར་བྱོད་ཀི་གནའ་སྱོལ་སྨན་གི་ལག་ལླེན་དང༌།	 སྨན་སྦྱོར།	 བྱོད་

ཀི་གསྱོ་རིག་དང་དླེང་རབས་ཀི་གསྱོ་རིག་དབར་ཕན་ཚུན་གྱོ་བསྡུར་

ཉམས་ཞིབ་ཡར་རྒྱས་གཏྱོང་ཐབས།		

༣	 བྱོད་སྨན་གི་སྨན་སྦྱོར་ལག་ལླེན་བསར་ཕྱོགས་ཚད་ལྡན་ཡྱོངས་ཐབས་

སུ་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་ལྟ་རྟྱོག་སངས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

ལླེའུ་བཞི་པ།

སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན།

དྱོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།		འགན་འཛིན་དབང་ཆ།

སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་དབང་ཆ་སིད་སྐྱྱོང་ལ་ཡྱོད་ཅིང༌།	 བཅའ་

ཁིམས་འདིའི་དྱོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བཟུང་སིད་སྐྱྱོང་གིས་ཐད་ཀར་རམ།	བཀའ་

བྱོན་རྣམ་པ་དང༌།	 འགན་འཁུར་ལས་བླེད་བརྒྱུད་དབང་ལུང་ཁྱབ་བསྒྱུར་བ་རྒྱུ།	

ཁྱད་པར་སིད་སྐྱྱོང་གིས་འཛིན་སྐྱྱོང་འགན་འཛིན་གི་འགན་དབང་ཐྱོག་ནས།

༡	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབླེབས་བས་པའི་ཁིམས་ཡིག་

འཆར་ཟིན་དང༌།	སྒིག་གཞི་ཁག་ལ་ཆྱོག་མཆན་དང་གསལ་བསྒགས།

༢	 བས་རླེས་གཟླེངས་རྟགས་དང༌།	གྱོ་མིང་བདག་རྐླེན།

༣	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ལས་དྱོན་སན་ཞུ་དང༌།	གཏམ་བཤད།	གསལ་

བཤད་བ་རྒྱུ་བཅས།

དྱོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ།	 		སིད་སྐྱྱོང་དང་།		བཀའ་ཤག

སིད་སྐྱྱོང་གི་འགྱོ་འཁིད་འྱོག་བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐྱྱོང་དང༌།	



སྒྲིག་འཛུགས་ཀྲི་འགན་འཛིན།
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ཆབ་སིད་ཀི་ལས་དྱོན་འགན་འཁུར་རྐང་ལླེན་བླེད་པྱོ་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་

ཤིག་དགྱོས་པ་ཡིན།	 བཀའ་ཤག་ཏུ་སིད་སྐྱྱོང་གཅིག་དང་།	 བཀའ་བྱོན་བདུན་

ལས་མ་མང་བ་ཞིག་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་ཉླེར་གཅིག་པ།		སིད་སྐྱྱོང་དང༌།		བཀའ་བྱོན་གི་འྱོས་ཆྱོས།

སིད་སྐྱྱོང་དང༌།	བཀའ་བྱོན་གི་འྱོས་གཞིར་རུང་བའི་སྐྱླེ་བྱོ་ནི།

༡	 བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

༢	 རང་ལྱོ་སྱོ་ལྔ་ཧིལ་པྱོར་ལྱོན་པ།

༣	 ཁིམས་ཁང་ངམ།	 སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་

བསྒགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ།

༤	 བུ་ལྱོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།

༥	 ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉླེས་ཕྱོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༦	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྱོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་

གིས་མྱོས་མཐུན་གིས་སིད་སྐྱྱོང་ངམ་བཀའ་བྱོན་གི་འྱོས་གཞིར་མ་

འྱོས་པར་ཐག་བཅད་པ་མ་ཡིན་པ།

༧	 ཡུན་ཚད་གཉིས་བསྟུད་མར་སིད་སྐྱྱོང་ངམ་བཀའ་བྱོན་གི་ལས་འཁུར་

བླེད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༨	 བཅའ་ཁིམས་དྱོན་ཚན་	༢༩	པའི་ནང་གསླེས་	༣	པའི་	ཀ	དང་	༤	པ་ལྟར་

སིད་སྐྱྱོང་ངམ་བཀའ་བྱོན་འཕྱོ་འགྱུར་བླེད་དགྱོས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ།

༩	 བྱོད་མིའི་ཁླེ་ཕན་ལ་གནྱོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ལས་དྱོན་དང༌།	

གྱོ་གནས།	དངུལ་དངྱོས་ཀི་ཁླེ་ཕན་ཡྱོད་རིགས་མ་ཡིན་པ།

༡༠	སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབླེབས་བས་པའི་འྱོས་བསྡུའི་
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ཁིམས་ལུགས་སམ་ཁིམས་སྒིག་ཅི་རིགས་དང་མི་འགལ་བ།

༡༡	 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆླེས་བྱོ་གཏད་མླེད་པའམ།	

བྱོད་མིའི་རྩ་དྱོན་ལ་གནྱོད་པའི་ལས་དྱོན་གང་རུང་དང་།	དངྱོས་ཤུགས་

བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབྲླེལ་བ་ཡྱོད་པའི་དན་རྟགས་ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་པ་

བཅས།

དྱོན་ཚན་ཉླེར་གཅིག་ཀ་པ།		སིད་སྐྱྱོང་གི་འྱོས་བསྡུ།

སིད་སྐྱྱོང་གི་འྱོས་བསྡུ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྒིག་

གཞི་གཞིར་བཟུང་བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་འྱོས་འཕླེན་གི་ཐྱོབ་ཐང་དང༌།	 རང་དབང་

ཡྱོད་པ་རྣམས་ཀིས་སྤི་ཡྱོངས་འྱོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་འྱོས་ཐྱོན་བྱུང་བ་དླེས་

སིད་སྐྱྱོང་གི་འགན་འཁུར་ལླེན་རྒྱུ།

༡	 འྱོས་གཞི་གཉིས་ལ་འྱོས་གངས་འདྲ་མཉམ་ཐྱོན་ཚེ་ཁིམས་ལུགས་

གཞིར་བཟུང་འདྲ་མཉམ་ཐྱོན་པའི་འྱོས་གཞི་གཉིས་ལ་སླར་ཡང་མང་

ཚོགས་ནས་འྱོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ།

༢	 སྤི་འཐུས་སུ་ཞིག་སིད་སྐྱྱོང་དང༌།	 བཀའ་བྱོན་དུ་འདླེམས་ཐྱོན་བྱུང་བ་

ཡིན་ན།	 རང་གི་འཐུས་མིའི་ལས་འཁུར་འཁྱུར་དགྱོས་པ་དང༌།	 སྒིག་

འཛུགས་ཀི་ལས་བླེད་སུ་ཞིག་སིད་སྐྱྱོང་དང་བཀའ་བྱོན་དུ་འདླེམས་

ཐྱོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ལས་བླེད་ནས་རྩ་འཁྱུར་དགྱོས་པ་ཡིན།	 འྱོན་ཀང་

སིད་སྐྱྱོང་དང་བཀའ་བྱོན་འཁྱུར་རླེས་སྱོན་མའི་ཞབས་ལྱོ་དང་གནས་

རིམ་དླེའི་རྒས་ཡྱོལ་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད་རིགས་སྒིག་གཞི་ལྟར་འཐྱོབ་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་ཉླེར་གཉིས་པ།		བཀའ་བྱོན་གི་འྱོས་འདླེམས།

འདླེམས་ཐྱོན་ཐྱོག་དམ་འབུལ་ཟིན་པའི་སིད་སྐྱྱོང་དླེས་རང་གི་བཀའ་ཤག་
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ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་བྱོན་ཇི་དགྱོས་མང་མཐའ་བདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའི་མི་

འགྱོའི་མིང་དང་ལྱོ་རྒྱུས་བཅའ་ཁིམས་དྱོན་ཚན་	 ༢༡	 པར་གསལ་བའི་འྱོས་

ཆྱོས་ཚང་ལུགས་བཅས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་

འབུལ་རྒྱུ་དང༌།	 དླེའི་ཐྱོག་སྤི་མྱོས་བྱུང་ན་སྨྱོས་མླེད།	 མ་བྱུང་ཚེ་སྤི་མྱོས་མ་

བྱུང་བའི་འྱོས་གཞི་སྱོ་སྱོའི་ཐྱོག་ངྱོ་ཡྱོད་སྤི་འཐུས་ཡྱོངས་རྱོགས་ཀིས་གསང་

བའི་འྱོས་ཤྱོག་འཕངས་ཏླེ་འྱོས་འདླེམས་བླེད་དགྱོས།	 ངྱོ་ཡྱོད་སྤི་འཐུས་ཀི་

བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འྱོས་ཤྱོག་ཐྱོབ་ན་བཀའ་བྱོན་དུ་འྱོས་ཐྱོན་

གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ།	 གྱོས་ཚོགས་སུ་སྤི་མྱོས་སམ་མང་མྱོས་ཐྱོན་པའི་

རིགས་ལ་སིད་སྐྱྱོང་གིས་བཀའ་བྱོན་དུ་བསྱོ་གཞག་བ་རྒྱུ།	 སིད་སྐྱྱོང་གིས་

བཏྱོན་པའི་འྱོས་གཞི་ཡྱོངས་རྱོགས་སམ་གང་རུང་ལ་མང་མྱོས་མ་ཐྱོབ་ཚེ་འྱོས་

གཞི་གསར་པ་སིད་སྐྱྱོང་གིས་གྱོང་བཞིན་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་ཉླེར་གསུམ་པ།		བཀའ་བྱོན་གི་འྱོས་འདླེམས་བླེད་ཕྱོགས།				

བཅའ་ཁིམས་དྱོན་ཚན་ཉླེར་གཉིས་པའི་ནང་གསལ་བཀའ་བྱོན་འྱོས་

འདླེམས་བླེད་དགྱོས་བྱུང་རིགས་གྱོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་དུ་བྱོད་མི་མང་སྤི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྱོ་ལུགས་དང་ལས་དྱོན་བླེད་ཕྱོགས་ཀི་

སྒིག་གཞི་ལྟར་བ་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་ཉླེར་བཞི་པ།			སིད་སྐྱྱོང་དང་བཀའ་ཤག་གི་ཡུན་ཚད།	

བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དྱོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བཟུང་ཡུན་ཚད་མ་རྱོགས་གྱོང་

འཕྱོ་འགྱུར་གཏྱོང་དགྱོས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ལས་སིད་སྐྱྱོང་དང་བཀའ་

ཤག་གི་ཡུན་ཚད་ལྱོ་ལྔ་ཡིན།
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དྱོན་ཚན་ཉླེར་ལྔ་པ།	 	 སིད་སྐྱྱོང་དང༌།	 བཀའ་བྱོན་རྣམ་པའི་ལས་འཁུར་དམ་འཇྱོག

འདླེམས་ཐྱོན་སིད་སྐྱྱོང་དང༌།	 བཀའ་བྱོན་རྣམ་པ་བཅས་ལས་འཁུར་དུ་མ་

ཞུགས་གྱོང་ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བའི་མདུན་དུ་

ཁིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབླེབས་བས་པའི་ཚིག་གཞི་ལྟར་ལས་འཁུར་དང་

གསང་རྒྱའི་དམ་བཅའམ།	ཁས་ལླེན་ཞུ་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་ཉླེར་དྲུག་པ།		སིད་སྐྱྱོང་དང༌།		བཀའ་བྱོན་རྣམས་ཀི་ཕྱོགས་ཐྱོབ།

སིད་སྐྱྱོང་དང༌།	 བཀའ་བྱོན་རྣམས་ཀི་ཕྱོགས་དང༌།	 ཟུར་ཕྱོགས།	 ཐྱོབ་

ཐང་གཞན་དག་བཅས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁིམས་

ལུགས་ལྟར་ལས་ཡུན་རིང་འཐྱོབ་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་ཉླེར་བདུན་པ།		བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས།	

བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སབས་སིད་སྐྱྱོང་གིས་འགྱོ་འདྱོམས་བ་རྒྱུ་དང༌།	

སིད་སྐྱྱོང་མླེད་སབས་ངྱོ་ཡྱོད་བཀའ་བྱོན་རྣམས་ནས་གཞུང་འབྲླེལ་གཏན་

འབླེབས་གཞིར་བཟུང་ལས་ཁུངས་གལ་རིམ་བཀའ་བྱོན་དླེས་འགྱོ་འདྱོམས་བ་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་ཉླེར་བརྒྱད་པ།		རླེ་བྱོན་ལྷན་ཚོགས།

ཕིར་བསྡུ།

དྱོན་ཚན་ཉླེར་དགུ་པ།		བཀའ་ཤག་གི་འགན་འཁུར་དང༌།		འཕྱོ་འགྱུར།	

༡	 བཀའ་ཤག་གི་འགན་འཁུར་ནི་སིད་སྐྱྱོང་དང་།	 བཀའ་བྱོན་ཚང་མ་

མཉམ་འདུས་ཀི་འགན་འཁུར་ཡིན་པ་དང༌།	 བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱུན་དུ་



སྒྲིག་འཛུགས་ཀྲི་འགན་འཛིན།

22

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་བའི་ཐྱོག་ནས་ལས་དྱོན་སན་ཞུ་

དང༌།	དྲི་བར་ལན་འདླེབས་བླེད་དགྱོས།

༢	 བཀའ་བྱོན་སྱོ་སྱོར་འགན་དབང་དང༌།	 ལས་ཁུངས་ཆ་བགྱོས་བླེད་

ཕྱོགས་སིད་སྐྱྱོང་གིས་ཐག་གཅྱོད་བ་རྒྱུ།

༣	ཀ	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་ངྱོ་ཡྱོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་

གིས་མྱོས་མཐུན་བྱུང་ན་སིད་སྐྱྱོང་དང་།	 བཀའ་བྱོན་བླེ་བྲག་པའམ།	

བཀའ་ཤག་ཡྱོངས་རྱོགས་འཕྱོ་འགྱུར་གཏྱོང་འཐུས།

ཁ	 སིད་སྐྱྱོང་དུས་ཆྱོས་སུ་གྱུར་པ་དང༌།	 འཕྱོ་འགྱུར་སྱོང་ཚེ་བཀའ་

ཤག་ཡྱོངས་རྱོགས་རང་བཞིན་གིས་འཕྱོ་འགྱུར་འགྱོ་རྒྱུ།	 སིད་སྐྱྱོང་

དུས་ཆྱོས་སུ་གྱུར་ཚེ།	 བཅའ་ཁིམས་དྱོན་ཚན་ཉླེར་གཅིག་ཀ་པ་ནང་

གསལ་ལྟར་འྱོས་འདླེམས་མ་བྱུང་བར།	བཅའ་ཁིམས་དྱོན་ཚན་	༢༧	

པ་ནང་གསལ་བཞིན་གཞུང་འབྲླེལ་གཏན་འབླེབས་གཞིར་བཟུང་

ལས་ཁུངས་གལ་རིམ་བཀའ་བྱོན་དླེས་སིད་སྐྱྱོང་གི་ལས་ཚབ་གནང་རྒྱུ།

༤	 སིད་སྐྱྱོང་གིས་བཀའ་བྱོན་བླེ་བྲག་པ་སུ་རུང་དགྱོངས་ཞུ་བླེད་དགྱོས་

ཀི་བསམ་འཆར་བཏྱོན་ཚེ་བཀའ་བྱོན་དླེས་ངླེས་པར་དུ་དགྱོངས་པ་

ཞུ་དགྱོས།	 སིད་སྐྱྱོང་གིས་དླེ་འདྲའི་བཀའ་བྱོན་སུ་ཞིག་དགྱོངས་པ་ཞུ་

དགྱོས་ཀི་བསམ་འཆར་འདྱོན་དགྱོས་བྱུང་རྐླེན་རྒྱུ་མཚན་གྱོས་ཚོགས་

འཚོགས་མུས་ཡིན་ན་དླེ་རང་དང༌།	 དླེ་མིན་ཚོགས་དུས་རླེས་མར་

གསལ་བཤད་ཞུ་དགྱོས།

༥	 བཀའ་ཤག་འཕྱོ་འགྱུར་བྱུང་བ་ཡིན་ན།	 འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་

གསལ་བསྒགས་བས་ཉིན་ནས་ཉིན་གངས་	 ༡༢༠	 ནང་ཚུན་སིད་སྐྱྱོང་

གི་འྱོས་བསྡུ་དང་འདླེམས་ཐྱོན་བྱུང་བའི་གསལ་བསྒགས་བླེད་དགྱོས།	



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

23

བཀའ་བྱོན་བླེ་བྲག་པ་འཕྱོ་འགྱུར་བྱུང་ཚེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་འདུ་འཚོགས་མུས་ཡིན་ན་ཚོགས་དུས་དླེ་གའི་ནང་དང༌།	 དླེ་

མིན་ཚོགས་དུས་རླེས་མའི་ནང་སིད་སྐྱྱོང་གིས་ཚབ་གསར་བཅའ་

ཁིམས་དྱོན་ཚན་	༢༢	པ་ནང་གསལ་བཞིན་མིང་འདྱོན་བླེད་དགྱོས།

༦	 བཀའ་ཤག་གི་ཡུན་ཚད་རྱོགས་མཚམས་སིད་སྐྱྱོང་གསར་པའི་དམ་

འབུལ་མ་ཟིན་བར་རིང་པས་ལས་འཁུར་རྒྱུན་སྐྱྱོང་བླེད་དགྱོས།	 དྱོན་

ཚན་འདིའི་ནང་གསླེས་	 ༣	 པ་དང་	 ༤	 པ་བཅས་ཀི་འྱོག་བཀའ་བྱོན་

བླེ་བྲག་པ་ཞིག་འཕྱོ་འགྱུར་བྱུང་ཚེ་དླེས་འཕལ་དུ་ལས་འཁུར་མཚམས་

འཇྱོག་བླེད་དགྱོས།	 བཀའ་ཤག་ཆ་ཚང་འཕྱོ་འགྱུར་བྱུང་ཚེ་སིད་སྐྱྱོང་

གསར་པའི་དམ་འབུལ་མ་ཟིན་བར་ལས་འཁུར་རྒྱུན་སྐྱྱོང་བླེད་དགྱོས།	

འྱོན་ཀང་བར་བརྒལ་གི་དུས་ཡུན་དླེའི་རིང་འཆར་ཅན་བླེད་སྱོ་ཙམ་

ལས་སིད་བྱུས་དང་འབྲླེལ་བའི་ཐག་གཅྱོད་གསར་པའི་རིགས་བླེད་མི་

ཆྱོག

དྱོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ།		བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དྱོན་བླེད་ཕྱོགས།

སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དྱོན་ཐམས་ཅད་སིད་སྐྱྱོང་གི་མིང་ཐྱོག་ནས་བ་

རྒྱུ་དང༌།	 འཛིན་སྐྱྱོང་གི་ལས་དྱོན་བླེད་བདླེ་དང༌།	 ལས་དྱོན་ཐག་གཅྱོད་བླེད་

ཕྱོགས།	སིད་སྐྱྱོང་དང༌།	བཀའ་བྱོན་རྣམས་ཀིས་བཀའ་ཤག་དང༌།	རང་འཁིའི་

ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་འགན་བླེད་ཕྱོགས་བཅས་ཀི་སྱོར་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་

སྒིག་གཞི་ཞིབ་གསལ་བཀྱོད་དླེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབླེབས་

ལྟར་ལ་རྩ་འཛིན་བ་རྒྱུ།



ཁྲིམས་བཟོའྲི་དབང་འཛིན།

24

དྱོན་ཚན་སྱོ་གཅིག་པ།		སླེ་སིད་ལྷན་ཚོགས།	

ཕིར་བསྡུ།

དྱོན་ཚན་སྱོ་གཉིས་པ།		སླེ་སིད་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁི་པ།		

ཕིར་བསྡུ།

དྱོན་ཚན་སྱོ་གསུམ་པ།		སླེ་སིད་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་དབང༌།	

ཕིར་བསྡུ།

དྱོན་ཚན་སྱོ་བཞི་པ།		སླེ་སིད་འཕྱོ་འགྱུར།

ཕིར་བསྡུ།

དྱོན་ཚན་སྱོ་ལྔ་པ།			སླེ་སིད་ཀི་ཡུན་ཚད་དང༌།		ཕྱོགས་ཐྱོབ།		

ཕིར་བསྡུ།

ལླེའུ་ལྔ་པ།

ཁིམས་བཟྱོའི་དབང་འཛིན།

དྱོན་ཚན་སྱོ་དྲུག་པ།		ཁིམས་བཟྱོའི་དབང་ཆ།

ཁིམས་ལུགས་བཟྱོ་འགྱོད་དང༌།	 གཏན་འབླེབས་བ་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡྱོངས་

རྱོགས་བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡྱོད་པ་དང༌།	 ཁིམས་ལུགས་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།
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དླེ་དག་ཁིམས་སུ་བཅའ་བ་ལ་སིད་སྐྱྱོང་གིས་ཆྱོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྱོད་

དགྱོས།

དྱོན་ཚན་སྱོ་བདུན་པ།		བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲུབ་ཆ།

བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲུབ་ཆ་གཤམ་གསལ།

༡	 ཀ	 བྱོད་ཀི་ས་ཁུལ་ཆྱོལ་ཁ་རླེ་ནས་འྱོས་བསྡུ་བས་པའི་སྤི་འཐུས་ཕྱོ་མྱོ་

ཁྱད་མླེད་བཅུ་རླེ།

ཁ	 རིང་མ་དང༌།		བཀའ་བརྒྱུད།		ས་སྐྱ།		དགླེ་ལུགས།	གཡུང་དྲུང་བྱོན་

བཅས་ལྔ་པྱོ་རླེ་རླེ་ནས་འྱོས་བསྡུ་བས་པའི་སྤི་འཐུས་གཉིས་རླེ།

ག	 བང་ཨ་རི་དང་།	ལྷྱོ་ཨ་རི་ཁུལ་གནས་སྱོད་བྱོད་མིའི་ཁྱོངས་ནས་འྱོས་

བསྡུ་བས་པའི་སྤི་འཐུས་གཉིས།

ང	 ཡུ་རྱོབ་དང་།	 ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཁུལ་གནས་སྱོད་བྱོད་མིའི་ཁྱོངས་ནས་

འྱོས་བསྡུ་བས་པའི་སྤི་འཐུས་གཉིས།

ཅ	 རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཨླེ་ཤི་ཡ་དང་ཨྱོ་སླེ་ཀླེ་ལླེ་ཤི་ཡའི་

ཁུལ་གནས་སྱོད་བྱོད་མིའི་ཁྱོངས་ནས་འྱོས་བསྡུ་བས་པའི་སྤི་འཐུས་

གཅིག

༢	 གྱོང་གསལ་	 ༡	 ནང་གསལ་སྤི་འཐུས་ཕྱོ་མྱོ་ཁྱད་མླེད་བཅུ་རླེའི་ནང་

ནས་ཉུང་མཐར་བུད་མླེད་གཉིས་རླེ་དགྱོས་པ་ཡིན།

༣	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་དགྱོས་གལ་གཟིགས་མཚམས་ས་ཁུལ་གི་

སྤི་འཐུས་ས་ཁྱོངས་སར་འཐུས།
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དྱོན་ཚན་སྱོ་བརྒྱད་པ།		སྤི་འཐུས་ཀི་འྱོས་ཆྱོས།

སྤི་འཐུས་ཀི་འྱོས་གཞིར་གཞུག་པ་ལ།

༡	 བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

༢	 རང་ལྱོ་	༢༥	ཧིལ་པྱོ་ལྱོན་པ།

༣	 ཁིམས་ཁང་ངམ།	 སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་

བསྒགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ།

༤	 བུ་ལྱོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།

༥	 ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉླེས་ཕྱོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༦	 བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བླེད་མ་ཡིན་པ།

༧	 བྱོད་མིའི་ཁླེ་ཕན་ལ་གནྱོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ལས་དྱོན་དང༌།	

གྱོ་གནས།	དངུལ་དངྱོས་ཀི་ཁླེ་ཕན་ཡྱོད་རིགས་མ་ཡིན་པ།

༨	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབླེབས་བས་པའི་འྱོས་བསྡུའི་

ཁིམས་ལུགས་སམ།	ཁིམས་སྒིག་ཅི་རིགས་དང་མི་འགལ་བ།

༩	 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆླེས་བྱོ་གཏད་མླེད་པའམ།	

བྱོད་མིའི་རྩ་དྱོན་ལ་གནྱོད་པའི་ལས་དྱོན་གང་རུང་དང་།	དངྱོས་ཤུགས་

བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབྲླེལ་བ་ཡྱོད་པའི་དན་རྟགས་ཡྱོད་པ་མ་ཡིན་པ་

བཅས།

དྱོན་ཚན་སྱོ་དགུ་པ།		སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཡུན་ཚད།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སབས་རླེའི་ཡུན་ཚད་ལྱོ་ལྔ་རླེ་ཡིན།
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དྱོན་ཚན་བཞི་བཅུ་པ།		སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ།	

འཆར་ཅན་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་ཚེས་དང༌།	

དུས་ཡུན།	 ས་གནས་བཅས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་གྱོ་བསྡུར་ཐྱོག་སྤི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་

ནས་སྤི་འཐུས་སྱོ་སྱོར་ཚོགས་བསྱོང་བརྡ་ཁྱབ་གཏྱོང་རྒྱུ་དང༌།	 ཚོགས་འདུ་

སྱོན་མ་གྱོལ་བ་ནས་ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུན་ཚོགས་འདུ་རླེས་མ་དབུ་ཚུགས་ཟིན་པ་

དགྱོས་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་ཞླེ་གཅིག་པ།		སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་འཕར་མ།

བཀའ་ཤག་དང༌།	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས།	 རྒྱུན་ལས་བཅས་སྱོ་སྱོའི་

ཚོགས་མིའི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཡན་གིས་ཞུ་སྐུལ་བྱུང་ན་ཚོགས་གཙོ་ལྷན་རྒྱས་

ཀིས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་འཕར་མ་བསྡུ་བསྱོང་བླེད་འཐུས།

དྱོན་ཚན་ཞླེ་གཉིས་པ།		སྤི་འཐུས་ཀི་རྒྱུན་ལས།

༡	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་མ་འཚོགས་པའི་སབས་རྒྱུན་

ལས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་དགྱོས་པར་ཆྱོལ་ཁ་རླེ་ནས་སྤི་འཐུས་གཉིས་རླེ་

དང༌།	 ཆྱོས་བརྒྱུད་རླེ་ནས་སྤི་འཐུས་རླེ་བཅས་གྱོང་གསལ་ཁུངས་སྱོ་

སྱོས་འྱོས་བསྡུའམ།	 ཡང་ན་དམིགས་འཛུགས་གང་འྱོས་སབས་བསྟུན་

བ་རྒྱུ་དང༌།	ལྱོ་རླེའི་མཚམས་ནས་བསྐྱར་འདླེམས་བ་རྒྱུ།

༢	 རྒྱུན་ལས་ཀི་ལས་དྱོན་བླེད་ཕྱོགས་དང༌།	 དབང་ཚད་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ནས་གཏན་འབླེབས་བས་པའི་ཁིམས་ལུགས་སམ།	 སྒིག་གཞི་

ལྟར་ལག་ལླེན་བསར་རྒྱུ།
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དྱོན་ཚན་ཞླེ་གསུམ་པ།	 བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུར་

ྋགྱོང་ས་མཆྱོག་གི་གསུང་བཤད་དང་གསུང་འཕིན།

ཕིར་བསྡུ།

དྱོན་ཚན་ཞླེ་བཞི་པ།	 	 སིད་སྐྱྱོང་དང་།	 བཀའ་བྱོན་རྣམས་ཚོགས་ཞུགས་ཆྱོག་

པའི་ཐྱོབ་ཐང༌།

སིད་སྐྱྱོང་དང་།	 བཀའ་བྱོན་རྣམས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་

དང༌།	 རྒྱུན་ལས་ཀི་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་དང༌།	 གསུང་བཤད།	 བགྱོ་གླེང༌།	

གྱོས་འཆར་འདྱོན་པ་བཅས་བ་རྒྱུའི་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད།	 འྱོན་ཀང་འྱོས་བསྡུའི་ཐྱོབ་

ཐང་མླེད།

དྱོན་ཚན་ཞླེ་ལྔ་པ།	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང༌།	 ཚོགས་གཙོ་

གཞྱོན་པ།

༡	 སྤི་འཐུས་སབས་སྱོ་སྱོའི་ཚོགས་ཐླེངས་དང་པྱོའི་ཐྱོག་སྤི་འཐུས་རང་

ཁྱོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་དང༌།	 ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པ་གཅིག་

སྒིག་གཞི་ལྟར་གསང་བའི་ཐྱོག་ནས་འྱོས་བསྡུ་བླེད་དགྱོས།

༢	 ཚོགས་གཙོ་དང༌།	 ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པ་འྱོས་བསྡུ་ཟིན་འཕལ་ལས་

དྱོན་དུ་མ་ཞུགས་གྱོང་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་

ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བའི་མདུན་ཁིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབླེབས་

བས་པའི་ཚིག་གཞི་ལྟར་ལས་འཁུར་དམ་བཅའམ།	 ཁས་ལླེན་ཞུ་

དགྱོས།

༣	 ཚོགས་གཙོ་དང༌།	 ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པ་སུ་རུང་སྤི་འཐུས་ནས་བུད་
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པའམ།	 ཡང་ན་ཚོགས་གཙོའམ།	 ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པ་འཕྱོ་འགྱུར་

དགྱོས་པའི་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྱོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་མྱོས་

མཐུན་གྱོས་ཆྱོད་བྱུང་ན།		 དླེ་ཉིན་ནས་རང་གི་ལས་འཁུར་བཤྱོལ་

དགྱོས།
༤	 ལྷན་ཚོགས་སུ་ཚོགས་གཙོ་དང༌།	 ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པ་སུ་རུང་འཕྱོ་
འགྱུར་བླེད་དགྱོས་སྱོར་གྱོས་བསྡུར་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དླེའི་རིང་རང་ཉིད་
ནས་གཙོ་སྐྱྱོང་བླེད་མི་ཆྱོག

༥	 དགྱོངས་ཞུས་སམ་འཕྱོ་འགྱུར།	 དུས་ཆྱོས་སུ་གྱུར་པ་བཅས་ཀིས་
ཚོགས་གཙོ་དང༌།	ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པའི་གྱོ་ཡུལ་སྱོང་པ་ནམ་བྱུང་ལ་

གང་མྱུར་ཚབ་གསར་སྒིག་གཞི་ལྟར་འྱོས་བསྡུ་བླེད་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་ཞླེ་དྲུག་པ།		སྤི་འཐུས་ཀི་དམིགས་བསལ་ཐྱོབ་ཐང༌།

༡	 སྤི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ།	 དླེའི་ཚོགས་ཆུང་

གང་རུང་ནང་གྱོས་མྱོལ་གླེང་ཕྱོགས་དང༌།	འྱོས་བསྡུ་བླེད་སངས་འགིག་

མིན་གི་སྱོར་ལ་སུས་ཀང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་མི་ཆྱོག	

༢	 སྤི་འཐུས་ལ་དམིགས་བསལ་ཐྱོབ་ཐང་གཞན་དག་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་རང་ནས་སབས་སྦར་ཁིམས་ལུགས་བཟྱོ་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་ཞླེ་བདུན་པ།		སྤི་འཐུས་ཀི་དམ་འབུལ།

འདླེམས་ཐྱོན་སྤི་འཐུས་ཁྱོངས་ནས་སྤི་འཐུས་ལས་རྒྱུན་རིང་ཤྱོས་དླེར་

སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བར་བརྒལ་ཚོགས་གཙོར་བསྱོ་གཞག་བླེད་དགྱོས།	

གལ་ཏླེ་ལས་རྒྱུན་འདྲ་མཉམ་བྱུང་ཚེ་དླེའི་ཁྱོངས་ནས་རང་ལྱོ་བགླེས་ཤྱོས་དླེར་

བསྱོ་གཞག་བླེད་དགྱོས།	 བར་བརྒལ་ཚོགས་གཙོས་ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་
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པ་ཆླེ་བའི་མདུན་སར་དམ་འབུལ་ཞུས་རླེས།	 སྤི་འཐུས་རླེ་རླེས་རང་ཉིད་སྤི་

འཐུས་ཀི་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་གྱོང་བར་བརྒལ་ཚོགས་གཙོའི་མདུན་སར་

ཁིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབླེབས་བས་པའི་ཚིག་གཞི་ལྟར་ལས་འཁུར་དམ་

བཅའམ།	 ཁས་ལླེན་བླེད་དགྱོས།	 ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞྱོན་འདླེམས་

ཐྱོན་བྱུང་རླེས་ཚོགས་གཙོའི་མདུན་སར་དམ་འབུལ་ཞུ་དགྱོས་པ་དང༌།	ཚོགས་

གཙོ་ས་གནས་སུ་མླེད་སབས་ཚོགས་གཞྱོན་མདུན་སར་དམ་འབུལ་ཞུ་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་ཞླེ་བརྒྱད་པ།			སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འྱོས་བསྡུ།

བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དྱོན་ཚན་ཁག་ནང་དམིགས་ཀིས་བསལ་བའི་དྱོན་

གནད་རྣམས་ཕུད།	 དླེ་མིན་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དྱོན་ཚང་མ་མང་

མྱོས་ཇི་བྱུང་ལ་ཐག་གཅྱོད་བ་རྒྱུ།	 འྱོས་ཤྱོག་འདྲ་མཉམ་བྱུང་སབས་ངྱོ་ཡྱོད་

ཚོགས་གཙོས་ཕྱོགས་གང་མྱོས་སུ་འྱོས་འཕླེན་གིས་ཐག་གཅྱོད་བླེད་འཐུས།

དྱོན་ཚན་ཞླེ་དགུ་པ།			སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྤི་འཐུས་ཀི་ཉུང་ཚད།	

༡	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང༌།	 དླེའི་རྒྱུན་ལས་གཉིས་ཀར་སྤི་འཐུས་རྩ་

འབྱོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་འཛོམས་ན་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྱོན་

འྱོས་བསྡུ་བ་རྒྱུའི་མཚོན་རང་རང་གི་ལས་དྱོན་བླེད་པའི་དབང་ཆ་ཡྱོད།	

འྱོན་ཀང་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྱོར་དང་ངྱོ་ཡྱོད་ཆ་བགྱོས་རྩིས་སྱོར་སབས་

འཕྱོས་ལྷག་སར་ཆ་བརྩི་མ་དགྱོས།

༢	 སྤི་འཐུས་ཉུང་མཐའི་གངས་ཚད་མ་ལྱོངས་པར་ཚོགས་འདུ་ཉིན་གངས་

བདུན་ལྷག་འཕར་འགངས་བླེད་དགྱོས་བྱུང་ན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲླེལ་པྱོས་

ཚོགས་འདུ་འཕར་འགངས་ཀི་ཐག་གཅྱོད་བ་རྒྱུ།
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༣	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྤི་འཐུས་གང་རུང་གི་ས་ཡུལ་སྱོང་པ་ཡྱོད་

པའམ།	ཡང་ན་སྤི་འཐུས་མིན་པའི་མི་ཞིག་ཚོགས་ཞུགས་བས་པ་དང༌།	

འྱོས་བསྡུ་བས་པའི་གནས་ཚུལ་རླེས་སུ་ཤླེས་རྟྱོགས་བྱུང་ཡང་ལས་

དྱོན་ཐད་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཇི་ལྟར་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་དླེ་དྱོན་

རྩ་འཛིན་བ་རྒྱུ།	 འྱོན་ཀང་ཐྱོབ་ཐང་མླེད་པར་ཚོགས་ཞུགས་འྱོས་བསྡུ་

བས་རིགས་ཀི་སྐྱླེ་བྱོ་སུ་རུང་སླད་སྤི་འཐུས་ཀི་འྱོས་གཞིར་མི་འྱོས།

དྱོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་པ།			སྤི་འཐུས་ཀི་མཚན་མཐྱོང་དྱོད་དང༌།	ཉིན་རླེའི་ལས་དྱོད།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྣམས་ལ་མཚན་མཐྱོང་དྱོད་དང༌།	

ཉིན་རླེའི་ལས་དྱོད་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁིམས་

ལུགས་ལྟར་སྤི་འཐུས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཉིན་ནས་མ་འཁྱུར་བར་འཐྱོབ་རྒྱུའི་

ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད།

དྱོན་ཚན་ང་གཅིག་པ།	 ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་འགྱོད་འབུལ་དང༌།	 གཏན་

འབླེབས།

༡	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉླེར་མླེད་པར་དཔྱ་

ཁལ་འགླེལ་བའམ།	 འཕལ་སླེལ་ཆག་ཡང༌།	 རྩ་ཆག	 བསྒྱུར་བཀྱོད།	

ཡང་ན་ཁལ་འབབ་གང་རུང་གི་སྒིག་གཞི་དང༌།	 སྒིག་འཛུགས་ཀི་

དངུལ་བུན་ལླེན་པའམ།	 འགན་ལླེན་བླེད་ཕྱོགས་སྱོར་དང་འབྲླེལ་བའི་

ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་རིགས་འགྱོད་འབུལ་མི་ཆྱོག	 འྱོན་ཀང་འགྱོད་

འབུལ་ཟིན་པའི་ཁིམས་ཡིག་འཆར་གསལ་ཁལ་འབབ་གང་རུང་འཕར་

ཆག་གམ།	 ཆག་ཡང་གི་དྱོན་གནད་སྱོར་ལ་བཟྱོ་བཅྱོས་བ་རྒྱུར་བཀའ་
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ཤག་གི་རྒྱབ་གཉླེར་དགྱོས་པ་མ་ཡིན།	

༢	 ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་གང་ཞིག་ཁིམས་དྱོན་ལག་བསར་སབས་

གཞུང་གྱོན་འབྱུང་གཞིའི་རིགས་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉླེར་མླེད་པར་

གཏན་འབླེབས་མི་ཆྱོག	

༣	 གྱོང་གསལ་དྱོན་ཚན་ཁག་ཕུད།	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ།	 སྤི་

འཐུས་སུ་རུང་ནས་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དང༌།	གྱོས་ཆྱོད་འཆར་ཟིན་

གང་ཡང་འགྱོད་འབུལ་དང༌།	 དླེ་དག་ལ་བཟྱོ་བཅྱོས་དགྱོས་པའི་བསམ་

འཆར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་ལྟར་གཏྱོང་རྒྱུའི་ཐྱོབ་ཐང་

ཡྱོད།

༤	 ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དང༌།	 གྱོས་ཆྱོད་འཆར་ཟིན་གང་ཡང་རུང་བར་

ལྷན་ཚོགས་སུ་གྱོ་བསྡུར་བླེད་འྱོས་མིན་དགྱོས་གལ་བྱུང་ན་ཚོགས་

ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་རྟྱོག་ཞིབ་བ་རྒྱུར་གཏྱོང་འཐུས།

དྱོན་ཚན་ང་གཉིས་པ།			སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལྱོ་འཁྱོར་སྱོན་རྩིས།

༡	 བཀའ་ཤག་ནས་ལྱོ་ལྟར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྒིག་འཛུགས་དང༌།	

སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡྱོངས་རྱོགས་ཀི་དངུལ་རྩིས་

འཆར་ལྱོའི་ཡྱོང་འབབ་ཇི་ཡྱོད་དང༌།	 འགྱོ་སྱོང་གཏྱོང་འཆར་ཇི་ཡྱོད་

ཟུར་འཇྱོག་དང་འཚེམས་ལུས་མླེད་པའི་ལྱོ་འཁྱོར་སྱོན་རྩིས་འགྱོད་

འབུལ་བླེད་དགྱོས།	 ལྱོ་འཁྱོར་སྱོན་རྩིས་ནང་གཞུང་གྱོན་རྣམས་གཤམ་

གསལ་སླེ་ཚན་གཉིས་སུ་དབླེ་དགྱོས།

ཀ	 སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཡྱོང་འབབ་ཐྱོག་ནས་གཤམ་གསལ་ཨང་	 ༢	 པའི་

ནང་འཁྱོད་ངླེས་ཅན་གི་འགྱོ་གྱོན་གཏྱོང་རྒྱུའི་དངུལ་འབྱོར་དང༌།
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ཁ	 དླེ་མིན་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཡྱོང་འབབ་ཐྱོག་ནས་གཏྱོང་འྱོས་ཀི་འགྱོ་

གྱོན་འཆར་གཞི་གཞན་དག་གི་དངུལ་འབྱོར་བཅས།

༢	 གྱོང་གསལ་	 ཀ	 པའི་ཁྱོངས་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཡྱོང་འབབ་ནས་གཏྱོང་

དགྱོས་ངླེས་ཅན་གི་འགྱོ་གྱོན་ཁག་གཤམ་གསལ།

ཀ	 ྋགྱོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྱོན་ཆླེན་པྱོའི་སྐུའི་ཉླེན་སྲུང་གཙོས་འགྱོ་གྱོན་

ཁག	

ཁ	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང༌།	 ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་

པའི་མཚན་དྱོད་དང༌།	ལས་དྱོད།

ག	 ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བ་དང༌།	 ཁིམས་

ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་ཀི་ཕྱོགས་དང༌།	ཟུར་ཕྱོགས།	ལས་ཐྱོན་

ཐྱོབ་ཐང་ཁག

ང	 སྒིག་འཛུགས་ལ་འཁི་བའི་བུན་སླེལ་དམིགས་ཡུལ་དང༌།	 མ་དངུལ་

སྐྱླེད་འབབ་བཅས།

༣	 གྱོང་གསལ་ངླེས་ཅན་གི་འགྱོ་གྱོན་རྣམས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་

འྱོས་བསྡུའི་ཐྱོག་ནས་ཐག་གཅྱོད་བླེད་དགྱོས་མླེད།	 འྱོན་ཀང་ལྷན་

ཚོགས་སུ་གྱོས་བསྡུར་བ་རྒྱུར་དགག་ཆ་མླེད།	

༤	 གྱོང་གསལ་ལླེ་ཚན་དང་པྱོའི་ཁ་པ་ནང་གསལ་དངུལ་གི་འགྱོ་སྱོང་

དགྱོས་རིགས་ཡྱོངས་རྱོགས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་སྱོན་རྩིས་ཀི་སྒིག་གཞི་ལྟར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་

འཁྱོལ་ཞུ་དགྱོས་ཤིང༌།	 ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁྱོལ་དང༌།	 གཅྱོག་

འཕི།	འཆར་གཞི་ཕིར་སླྱོག་བཅས་ཇི་འྱོས་ཐག་གཅྱོད་བ་རྒྱུ།
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དྱོན་ཚན་ང་གསུམ་པ།		སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དྱོན་སྒིག་གཞི།

བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དྱོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བཟུང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀིས་ཚོགས་འདུའི་འགྱོ་ལུགས་དང༌།	 ལས་དྱོན་བླེད་ཕྱོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་

བཟྱོས་ཏླེ་སྤི་འཐུས་ངྱོ་ཡྱོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་མྱོས་མཐུན་བྱུང་ན་དླེ་

དྱོན་རྩ་འཛིན་ལག་ལླེན་བསར་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་ང་བཞི་པ།		གྱོས་བསྡུར་བཀག་སྱོམ།

ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བ་དང༌།	 ཁིམས་ཞིབ་པ་

གཞན་གཉིས་གང་རུང་འཕྱོ་འགྱུར་བ་རྒྱུའི་སྱོར་དང༌།	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ནས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་རྟྱོག་ཞིབ་ཐྱོག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་

སན་ཐྱོ་འབྱོར་བའི་སབས་སུ་མ་གཏྱོགས་དླེ་མིན་ཁིམས་ཞིབ་པའི་ལས་དྱོན་

བླེད་ཕྱོགས་སྱོར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གླེང་སླྱོང་དང༌།	གྱོས་བསྡུར་བླེད་མི་

ཆྱོག

དྱོན་ཚན་ང་ལྔ་པ།		ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབླེབས།

ཁིམས་ཡིག་དང༌།	 སྒིག་གཞི་རྣམས་ཀི་འཆར་ཟིན་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ནས་གཏན་འབླེབས་གནང་བར་སིད་སྐྱྱོང་གིས་ལས་ཉིན་བཅུ་བཞིའི་ནང་ཚུན་

ཆྱོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྱོད་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་ང་དྲུག་པ།		མང་ཚོགས་ལ་མང་མྱོས་ཐག་གཅྱོད་འྱོས་བསྡུ།	

བྱོད་དང་བྱོད་མིའི་རྩ་དྱོན་དང་འབྲླེལ་བའི་གལ་ཆླེའི་སིད་བྱུས་གཏན་

འབླེབས་ཆླེད་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་རྩ་འབྱོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་
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མྱོས་མཐུན་བྱུང་བའམ།	 བཀའ་ཤག་དང་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་འཛོམས་

ཀིས་རྩ་འབྱོར་བཞི་ཆ་གསུམ་ཡན་གིས་མྱོས་མཐུན་བྱུང་ན།	 དབུས་འྱོས་བསྡུ་

ལས་ཁང་བརྒྱུད་མང་མྱོས་ཐག་གཅྱོད་འྱོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་རྩྱོམ་ཆྱོག་ཅིང༌།	

མང་མྱོས་ཇི་བྱུང་ལ་ལས་ཉིན་བཅུ་བཞིའི་ནང་ཚུན་སིད་སྐྱྱོང་གིས་མང་མྱོས་

བྱུང་བའི་ཚད་འཛིན་དང་མིང་རྟགས་བཀྱོད་དླེ་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་ང་བདུན་པ།		སྤི་འཐུས་བླེ་བྲག་པ་འཕྱོ་འགྱུར།

༡	 སྤི་འཐུས་སུ་འྱོས་འདླེམས་ཟིན་པའི་སྐྱླེ་བྱོ་གང་ཞིག་བཅའ་ཁིམས་

འདིའི་དྱོན་ཚན་	 ༣༨	 པར་གསལ་བའི་སྤི་འཐུས་འྱོས་ཆྱོས་གང་རུང་

མ་ཚང་བར་གྱུར་པའམ།	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་འཕྱོ་འགྱུར་བ་

རྒྱུར་རྩ་འབྱོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་ཐག་གཅྱོད་བྱུང་བ་བཅས་ཀི་

སབས་རང་ཉིད་སྤི་འཐུས་ནས་འཕྱོ་དགྱོས།

༢	 དླེ་ལྟའི་འཕྱོ་འགྱུར་བྱུང་བ་དང༌།	 གཞན་ཡང་སྤི་འཐུས་སུ་རུང་དགྱོངས་

ཞུས་དང༌།	 དུས་ཆྱོས་སུ་གྱུར་པ།	 བཀའ་བྱོན་དུ་འདླེམས་ཐྱོན་བྱུང་བ་

ཡིན་ན།	 འྱོས་བསྡུ་ཆླེན་མྱོའི་སབས་སྤི་འཐུས་ཡྱོང་ཁུངས་སྱོ་སྱོ་ནས་

འྱོས་ཐྱོབ་མང་རིམ་རྩླེ་བཏྱོག་གིས་སྤི་འཐུས་གངས་ཚད་ལྱོངས་རླེས་

དླེའི་འྱོག་དགྱོས་ངླེས་འྱོས་ཤྱོག་ཐྱོབ་པའི་འྱོས་གཞི་ལྷག་མ་རྣམས་འྱོས་

ཐྱོབ་མང་ཉུང་གྱོ་རིམ་ལྟར་སྒུག་ཐྱོ་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་བདག་

ཉར་ཡྱོད་པ་དླེ་ནས་གྱོ་རིམ་བཞིན་ཚབ་གསར་འཕལ་དུ་དམ་འབུལ་ཞུ་

དགྱོས།	 གལ་ཏླེ་སྒུག་ཐྱོའི་ནང་སུའང་མླེད་ཚེ་ས་སྱོང་བྱུང་བའི་ཉིན་མྱོ་

དླེ་ནས་བཟུང་ཉིན་གངས་	 ༡༨༠	 ནང་ཚུན་སྤི་འཐུས་གསར་པའི་འྱོས་

བསྡུ་ཟིན་པ་དགྱོས་རྒྱུ།	
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	 	 གལ་སིད་བྱུང་རྐླེན་རྒྱུ་མཚན་ཚད་ལྡན་བཟླྱོག་མླེད་དབང་གིས་གྱོང་

གསལ་ཉིན་གངས་ནང་ཚུན་འྱོས་བསྡུ་མ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཚེ།	 འྱོས་བསྡུ་སྤི་

ཁྱབ་འགན་འཛིན་གིས་འྱོས་བསྡུ་འཕར་འགངས་བླེད་འཐུས་དང༌།	 སྤི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་པ་ཡིན་ན་དླེ་ཐྱོག་དང༌།	 དླེ་མིན་དླེ་

མ་ཐག་པའི་ཚོགས་དུས་རླེས་མའི་ནང་འྱོས་བསྡུ་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་

གིས་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་འཁྱོད་ཀི་སན་ཞུ་དང་སྦྲགས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

སུ་འྱོས་བསྡུ་འཕར་འགངས་ཆྱོག་པའི་བཀའ་འཁྱོལ་ཞུ་དགྱོས་ཤིང༌།	 སྤི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁྱོལ་དུས་ཚེས་ནང་འྱོས་བསྡུ་ངླེས་པར་

ཟིན་པ་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་ང་བརྒྱད་པ།	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དྱོན་ལ་ཁིམས་ཞིབ་

རྩད་གཅྱོད་མི་ཆྱོག་པ།

༡	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དྱོན་གང་ཞིག་ཚད་ལྡན་ཡིན་མིན་དང་

ཐག་གཅྱོད་བླེད་ཕྱོགས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་དང་མཐུན་མིན་ལ་

བསད་དླེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྩད་གཅྱོད་མི་ཆྱོག	

༢	 ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགྱོ་ལུགས་དང༌།	 སྒིག་གཞི་བཟྱོ་འགྱོད་བཅས་ཀི་

ཆླེད་བཅའ་ཁིམས་འདི་ཐྱོག་ནས་སྤད་པའི་དབང་ཚད་ལག་བསར་བླེད་

ཕྱོགས་ལ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་སུ་ཡང་ཁིམས་ཞིབ་

ཁང་གང་གིའང་ཁྱབ་ཁྱོངས་སུ་མླེད།

དྱོན་ཚན་ང་དགུ་པ།		དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆླེན།

༡	 ཛ་དྲག་དང༌།	 གལ་ཆླེའི་ལས་དྱོན་ཐྱོག་རྒྱ་ཆླེའི་མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་
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གྱོས་བསྡུར་དགྱོས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སབས་བཀའ་ཤག་དང༌།	 སྤི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང༌།	ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པ་བཅས་

གྱོས་བསྡུར་གིས་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆླེན་བསྡུ་བསྱོང་བླེད་འཐུས།

༢	 ཚོགས་ཆླེན་འདི་རིགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཡྱོང་ཁུངས་ནི།	བྱོད་མི་མང་སྤི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་ཐྱོག	 སབས་བསྟུན་ཚོགས་

འཐུས་ཇི་དགྱོས་དང༌།	 ཚོགས་འདུའི་གྱོས་གཞི།	 ཚོགས་དུས་དང༌།	

འཚོགས་ཡུལ་བཅས་བཀའ་ཤག་དང༌།	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ།	

ཡང་ན་བཀའ་ཤག་དང༌།	རྒྱུན་ལས་ཀིས་གཏན་འབླེབས་བ་རྒྱུ།

༣	 ཚོགས་མིའི་ཡྱོང་ཁུངས་དང༌།	གྱོས་གཞི།	ཚོགས་དུས།	འཚོགས་ཡུལ་

བཅས་གཏན་འབླེབས་ཟིན་འཕལ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཚོགས་

འདུ་ཚོགས་ཚེས་ཀི་ཉིན་གངས་	 ༤༥	 ཡི་སྱོན་དུ་བརྡ་ཁྱབ་གཏྱོང་

དགྱོས།

དྱོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པ།	 བྱོད་རང་དབང་བདླེན་པའི་ལས་འགུལ་གི་ས་གནས་

ཚོགས་ཆུང༌།

༡	 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ས་ཁུལ་གང་སར་བྱོད་རང་དབང་

བདླེན་པའི་ལས་འགུལ་གི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་རླེ་དགྱོས་པར་སྒིག་

གཞི་གཞིར་བཟུང་ས་གནས་མི་མང་ནས་འྱོས་བསྡུ་བས་པའི་ཚོགས་

མི་གསུམ་ལས་མི་ཉུང་ཞིང༌།	བཅུ་གཅིག་ལས་མ་མང་བ་རླེ་དགྱོས།	སྤི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང༌།	 ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་དབར་ཐད་ཀའི་འབྲླེལ་

ལམ་ཐྱོག་བྱོད་དྱོན་བདླེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང༌།	 བྱོད་མིའི་བསམ་

སྤྱོད་དང་དངྱོས་པྱོའི་ཁླེ་ཕན་ཡར་རྒྱས་གཏྱོང་ཕྱོགས་ལ་སྨན་པའི་ལས་
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དྱོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ།

༢	 ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གསར་འཛུགས་དང༌།	ཕིར་བསྡུ།	ཟླ་སྒིལ་བཅས་

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀྱོད་ཁྱབ་འྱོག་བ་རྒྱུ།

༣	 ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་སྒིག་འཛུགས་དང༌།	 ལས་དྱོན་བླེད་

ཕྱོགས།	 དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་འབུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བཅས་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་ཐད་ཀའི་ལྟ་སྐྱྱོང་འྱོག་བ་རྒྱུ་བཅས།

༤	 གྱོང་གསལ་ནང་གསླེས་	༡	ནང་གསལ་སྒིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ཚོགས་

ཆུང་འཛུགས་མི་ཐུབ་པའི་རིགས་ལ་ད་མུས་སྒིག་འཛུགས་ཇི་ཡྱོད་

གནས་འཐུས་སྤི་ལྷན་ནས་དམིགས་བསལ་ཆྱོག་མཆན་གནང་འཐུས།

དྱོན་ཚན་རླེ་གཅིག་པ།		ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་གཏན་འཇགས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཤིག་

དགྱོས་པར་སྤི་ཁྱབ་དྲུང་ཆླེ་གཅིག་དང༌།	ལས་བླེད་ཇི་དགྱོས་ཚོགས་གཙོ་དང༌།	

ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པས་བཀའ་ཤག་དང་གྱོ་བསྡུར་གིས་ལས་བླེད་སྒིག་སྱོལ་

ལྟར་བསྱོ་གཞག་བ་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་རླེ་གཅིག་ཀ་པ།			ཁིམས་དྱོན་ལས་ཁུངས།

སྤི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལྟ་སྐྱྱོང་འྱོག་ཁིམས་དྱོན་ལས་ཁུངས་

ཤིག་འཛུགས་ཆྱོག་པ་དང༌།	ལས་ཁུངས་འདི་ནས་བཀའ་ཤག་དང༌།	སྤི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས།	བཀའ་བྱོན་བླེ་བྲག་པ་དང༌།	སྤི་འཐུས་བླེ་བྲག་པ་སྱོ་སྱོ་བཅས་ལ་

ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་བཟྱོ་འགྱོད་དང་ཁིམས་དྱོན་དང་འབྲླེལ་བའི་ལས་དྱོན་

ཁག་ལ་རྒྱུས་སྱོན་བ་རྒྱུ།
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ལླེའུ་དྲུག་པ།

ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན།

དྱོན་ཚན་རླེ་གཉིས་པ།		ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང༌།	

བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང༌།	 མི་མང་གི་གནས་སབས་དམིགས་བསལ་

དགྱོས་མཁྱོ་དང་འཚམས་པའི་ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གི་ཆླེས་མཐྱོའི་

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཞིག་དགྱོས་པ་དང༌།	 ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དླེའི་ནང་ཁིམས་ཞིབ་

པ་ཆླེ་བ་གཅིག་དང༌།	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་གངས་སར་

དགྱོས་པའི་ཁིམས་ལུགས་མ་བཟྱོས་བར་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་

དགྱོས་པ་ཡིན།

དྱོན་ཚན་རླེ་གསུམ་པ།		ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ།

༡	 ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བ་དང༌།	 ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་
བཅས་སྱོ་སྱོའི་གྱོ་ཡུལ་སྱོང་པ་ནམ་ཐྱོན་ལ་ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་
ཆླེ་བ་དང༌།	 སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྱོན།	 སིད་སྐྱྱོང་བཅས་
ནས་སབས་དླེའི་འྱོས་མི་འདླེམས་སྒྲུག་ཁྱོ་ནའི་ཆླེད་བསྱོ་འཛུགས་བས་
པའི་མི་འགྱོ་གསུམ་མམ་ལྔ་ཡྱོད་པའི་འདླེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་
ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འཆར་ཕུལ་ལྟར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་
འྱོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་མང་མྱོས་ཐྱོབ་པ་དླེར་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བའམ་

ཁིམས་ཞིབ་པར་འྱོས་ཐྱོན་བྱུང་བར་ངྱོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

༢	 ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བ་དང༌།	 ཁིམས་ཞིབ་

པ་གཞན་གཉིས་བཅས་ནི།

ཀ	 བྱོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ་དང༌།
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ཁ	 རང་ལྱོ་ལྔ་བཅུ་ཧིལ་པྱོ་ལྱོན་པ་ཡན།

ག	 ཁིམས་ཁང་ཞིག་ནང་ལྱོ་ལྔའི་རིང་མུ་མཐུད་ཁིམས་དཔྱོན་གི་ལས་

འཁུར་བས་མྱོང་བའམ།	 ཡང་ན་ཉུང་མཐར་ལྱོ་བཅུའི་རིང་ཁིམས་

རྩྱོད་མཁས་པའི་གས་སུ་ཚུད་པ་བཅས་ལ་མ་གཏྱོགས་འྱོས་བབ་

ཡྱོད་པ་མ་ཡིན།	 འྱོན་ཀང་བཅའ་ཁིམས་འདི་ཉིད་ལག་ལླེན་འགྱོ་

འཛུགས་བས་པ་ནས་བཟུང་ལྱོ་སུམ་ཅུའི་རིང་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བ་

དང༌།	ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་བསྱོ་གཞག་དགྱོས་རིགས་

ནང་གསླེས་འདིའི་ཆ་རྐླེན་ཁག་ལ་བསྟུན་གནང་མི་དགྱོས།

༣	 ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བར་འྱོས་ཐྱོན་བྱུང་འཕལ་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་

གྱོང་འཁྱུར་ཉླེའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བའམ་ལས་ཚབ་ཀི་མདུན་དུ་ཁིམས་

ལུགས་སུ་གཏན་འབླེབས་བས་པའི་ཚིག་གཞི་ལྟར་ལས་འཁུར་དམ་

བཅའམ་ཁས་ལླེན་བླེད་དགྱོས།	 ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་འྱོས་ཐྱོན་

བྱུང་འཕལ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བའི་མདུན་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་པའི་

གྱོང་ཁིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབླེབས་བས་པའི་ཚིག་གཞི་ལྟར་ལས་

འཁུར་དམ་བཅའམ།	ཁས་ལླེན་བླེད་དགྱོས།

༤	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྱོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་

གིས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བ་དང༌།	 ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་

སུ་རུང་འཕྱོ་འགྱུར་དགྱོས་པའི་གྱོས་ཆྱོད་བཞག་སླེ་འཕྱོ་འགྱུར་བླེད་

དགྱོས་བྱུང་ན་ལས་དླེ་མིན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བའི་ལས་རྒྱུན་ལྱོ་ལྔའམ།	

རང་ལྱོ་དྲུག་ཅུ་རླེ་ལྔ་ཧིལ་པྱོ་ལྱོན་པ་གང་སའི་བར་ཡིན།	 ཁིམས་ཞིབ་

པ་གཞན་གཉིས་རང་ལྱོ་དྲུག་ཅུ་རླེ་ལྔ་ཧིལ་པྱོ་མ་ལྱོན་བར་ལས་འཁུར་

རྒྱུན་འཛིན་བ་རྒྱུ།
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༥	 ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བ་དང༌།	 ཁིམས་ཞིབ་

པ་གཞན་གཉིས་བཅས་སུ་རུང་ལས་འཁུར་ནས་རྒས་ཡྱོལ་ཐྱོན་པའམ་

འཕྱོ་འགྱུར་བས་པའི་སྐྱླེ་བྱོ་སུ་ཡང་བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཁླེ་ཡྱོད་

ལས་འཛིན་དུ་གཞུག་མི་ཆྱོག

༦	 ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བ་དུས་ཡུན་ངླེས་

ཅན་གུང་གསླེང་ཞུ་དགྱོས་བྱུང་རིགས་ལ་ལས་ཚབ་བཅའ་ཁིམས་དྱོན་

ཚན་	 ༦༧	 པའི་འྱོག་གཏན་འབླེབས་བས་པའི་སྒིག་གཞི་ལྟར་བསྱོ་

གཞག་བ་རྒྱུ།	

དྱོན་ཚན་རླེ་བཞི་པ།		བཤླེར་དཔང༌།

༡	 ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བ་དང༌།	 ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་ཀི་

ཁིམས་ཞིབ་ལས་དྱོན་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཆླེད་ཚོགས་མི་གསུམ་ལས་མི་

མང་བའི་བཤླེར་དཔང་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་དགྱོས་གལ་བྱུང་ན་འཛུགས་

ཆྱོག	 དླེའི་ཚོགས་མི་རྣམས་བཀའ་ཤག་ལ་གྱོ་བསྡུར་ཐྱོག་ཁིམས་ཞིབ་

པ་ཆླེ་བས་བསྱོ་གཞག་བ་རྒྱུ།	 བཤླེར་དཔང་གསུམ་གི་ནང་ནས་གཉིས་

ལས་མ་ཉུང་བ་ཚད་ལྡན་མཐྱོ་སླྱོབ་ཅིག་ནས་ཁིམས་རྩྱོད་པའི་ལག་ཁྱླེར་

ཐྱོན་པ་དགྱོས།	 བཤླེར་དཔང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ལས་རྒྱུན་ལྱོ་

གསུམ་ལས་མི་མང་བ་ཡིན།	 འྱོན་ཀང་མུ་མཐུད་བསྐྱར་དུ་བསྱོ་གཞག་

བ་རྒྱུར་དགག་ཆ་མླེད།

༢	 གྱོད་གཞི་གལ་ཆླེའི་རིགས་ཀི་ཁིམས་ཞིབ་ལ་དགྱོས་གལ་ནམ་བྱུང་

མཚམས་བཤླེར་དཔང་གསུམ་ཐྱོག་གྱོད་གཞིའི་གནད་དྱོན་ཐྱོག་ཉམས་

མྱོང་ཡྱོད་པའི་གཟུ་དཔང་ཚོགས་མི་དགུ་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཁིམས་
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ཞིབ་པ་ཆླེ་བས་ཐད་ཀར་སབས་སྱོ་སྱོར་བསྱོ་གཞག་བླེད་ཆྱོག

དྱོན་ཚན་རླེ་ལྔ་པ།		ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་པའི་ཕྱོགས་ཐྱོབ།	

༡	 ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བ་དང༌།	 ཁིམས་ཞིབ་

པ་གཞན་གཉིས་བཅས་ཀི་ཕྱོགས་ཐྱོབ་དང༌།	 ཟུར་ཕྱོགས།	 ལས་ཐྱོན་

ཕྱོགས།	ཐྱོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁིམས་

ལུགས་གཏན་འབླེབས་ཇི་བས་ལྟར་འཐྱོབ་རྒྱུ།

༢	 ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བ་དང༌།	 ཁིམས་ཞིབ་

པ་གཞན་གཉིས་བཅས་ཀི་ཕྱོགས་དང༌།	 ཟུར་ཕྱོགས།	 ལས་ཐྱོན་ཐྱོབ་

ཐང་བཅས་ལ་གནྱོད་སྐྱྱོན་འགྱོ་བའི་བསྒྱུར་བཅྱོས་དང༌།	 གཅྱོག་འཕི་

མི་ཆྱོག

དྱོན་ཚན་རླེ་དྲུག་པ།		ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དབང་ཚད།

༡	 ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནི་བཙན་བྱོལ་བྱོད་མི་སྤི་སླེར་ཡྱོངས་ཀི་

མཐར་ཐུག་གི་ཞུ་གཏུགས་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌།	 བྱོད་མིའི་

སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་འཛིན་གྱོང་ན་མླེད་པ་དླེ་ཡིན།

༢	 བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་རིང་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སྱོ་སྱོའི་ཁིམས་འྱོག་

ཏུ་གནས་དགྱོས་སབས་ནག་ཉླེས་དང་མཁར་དབང་རྩྱོད་རྱོག་གི་ཁིམས་

ཞིབ་བ་རྒྱུར་འབྲླེལ་བ་མླེད་ནའང་གཙོ་ཆླེར།

ཀ	 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་ཚིག་དྱོན་འགླེལ་བརྱོད་བླེད་

ཕྱོགས་ལ་བརྟླེན་པའི་རྩྱོད་གླེང་དང༌།

ཁ	 བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་ལས་ཁུངས་སམ།	 ལས་

བླེད་པའི་ལས་དྱོན་བླེད་ཕྱོགས་དང༌།	 དྲང་བདླེན་བྱུང་མིན་ལ་བརྟླེན་
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པའི་རྩྱོད་གླེང༌།

ག	 བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བླེད་ཁག་གི་ལས་དྱོན་དང༌།	ཁླེ་ཕན་

རླེས་འབྲླེལ་གི་རྩྱོད་གླེང༌།

ང	 བྱོད་མིའི་སྱོད་སར་ཁག་གི་ས་ཁང་སྱོར་གི་རྩྱོད་གླེང༌།

ཅ	 བྱོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་རྩྱོད་རྱོག་དང༌།	སྤི་ཚོགས་ཀི་བདླེ་འཇགས།

ཆ	 གྱོང་གསལ་དྱོན་ཚན་ཁག་ནང་མ་གསལ་བའི་རྩྱོད་གཞི་ཁག་བཅས་

ལ་གཟུ་བྱོའི་ཚུལ་གིས་ཁིམས་ཞིབ་ཐག་གཅྱོད་བ་རྒྱུ་དང༌།

ཇ	 གཞན་ཡང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འྱོག་མ་རྣམས་དང༌།	 ཁིམས་དྱོན་དང་

འབྲླེལ་བའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལས་དྱོན་བླེད་ཕྱོགས་དང༌།	 འཛིན་

སྐྱྱོང་གི་བ་བར་ཞིབ་འཇུག་ལམ་སྱོན་དང༌།	 སངས་འཛིན་བ་རྒྱུའི་

དབང་ཆ་ཡྱོད།

དྱོན་ཚན་རླེ་བདུན་པ།	 ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཁིམས་

ཡིག་དང༌།		སྒིག་གཞི།	

བཅའ་ཁིམས་འདི་དང༌།	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་

ཁིམས་ལུགས་གང་རུང་གི་དྱོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བཟུང་ཐྱོག་ཆླེས་མཐྱོའི་

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དང༌།	 འགྱོ་

ལུགས་སྒིག་གཞི་བཅས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བ་དང་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་

བཅས་སྤི་མྱོས་ཀིས་བཟྱོ་འགྱོད་གཏན་འབླེབས་ལྟར་རྩ་འཛིན་ལག་བསར་བ་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་རླེ་བརྒྱད་པ།	 ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བསམ་འཆར་
བཞླེས་འབུལ།

	 ཕིར་བསྡུ།
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དྱོན་ཚན་རླེ་དགུ་པ།				ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འྱོག་མ་ཁག

༡	 ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ས་གནས་སྱོ་སྱོའི་འགྱོ་འཛིན་ཁག་

དང༌།	དླེ་མིན་ལས་བླེད་དང༌།	སྐྱླེ་བྱོ་སུ་འྱོས་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཀི་དབང་ཆ་

སྤད་དླེ་གཏན་འཇགས་དང༌།	 འཕལ་སླེལ།	 ཡང་ན་སྱོར་བསྐྱྱོད་བཅས་

ཀི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འྱོག་མའི་ལས་དྱོན་སབས་བསྟུན་གིས་སྒྲུབ་ཆྱོག་པ་

ཡིན།

༢	 ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འྱོག་མ་ཁག་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་དང་ཁིམས་ཞིབ་པ་

སྱོ་སྱོར་དགྱོས་གལ་དང་བསྟུན་པའི་བཤླེར་དཔང་དང༌།	 གཟུ་དཔང་

ཚོགས་མི་ཇི་དགྱོས་བཅས་ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་

ཞིབ་པ་ཆླེ་བས་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་ལ་གྱོ་བསྡུར་གིས་བསྱོ་

གཞག་བ་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་བདུན་ཅུ་པ།				ཁིམས་དྱོན་ལས་ཁུངས།

ཕིར་བསྡུ།

ལླེའུ་བདུན་པ།

བྱོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཁག་གི་སྒིག་འཛུགས།

དྱོན་ཚན་དྱོན་གཅིག་པ།	 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་སར་ཁག་ཏུ་གནས་

སྱོད་བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་གཤམ་གསལ།

༡	 སྱོ་ནམ་གཞིས་སར།

༢	 བཟྱོ་ལས་གཞིས་སར་དང༌།	བཟྱོ་ལས་མཉམ་འབྲླེལ་ཁག
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༣	 ཆྱོས་སླེ་ཁག

༤	 སླྱོབ་གྲྭ་དང༌།	སླྱོབ་གཉླེར་ཁང་ཁག

༥	 རང་འཚོ་འདུས་སྱོད།
༦	 ཁ་འཐྱོར་གནས་སྱོད།
༧	 དླེ་མིན་བྱོད་མི་གནས་ཡུལ་གཞན་དག་བཅས།

དྱོན་ཚན་དྱོན་གཉིས་པ།				ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང༌།	འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས།

ས་གནས་སྱོ་སྱོར་འགྱོ་འཛིན་དང༌།	 ས་གནས་ཆླེ་སར་འགྱོ་འཛིན་ལས་

རྱོགས་རླེ་དགྱོས་པ་ནི།

༡	 བཅའ་ཁིམས་དྱོན་ཚན་	 ༡༡	 པ་དང་	 ༣༨	 པ་ནང་འཁྱོད་ལྟར་གི་ཁྱད་

ཆྱོས་ལྡན་པའི་ས་གནས་དླེ་གའི་ཁྱོངས་གཏྱོགས་བྱོད་མི་སླེར་སྐྱ་ཕྱོ་མྱོ་

ཡྱོངས་ལ་ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་གི་འྱོས་གཞིར་གཞུག་པ་དང༌།	 འྱོས་

འདླེམས་བླེད་པའི་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད།	 འྱོན་ཀང་སྐུ་ཚབ་དྱོན་གཅྱོད་ཁག་

འྱོས་འདླེམས་མ་དགྱོས་པ་ཡིན།

༢	 འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་དགྱོས་ངླེས་ཁག་ལ་མང་ཚོགས་ནས་ཐད་ཀའི་

འྱོས་བསྡུ་བླེད་མ་དགྱོས་པར།	 ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་ནས་

འྱོས་བསྡུ་བླེད་ཆྱོག་པ་དང༌།	 འདླེམས་ཐྱོན་ཡྱོང་བ་ལ་འཐུས་མིའི་རྩ་

འབྱོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀི་མྱོས་མཐུན་དགྱོས་པ་ཡིན།

དྱོན་ཚན་དྱོན་གསུམ་པ།		ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་འྱོས་འདླེམས།

༡	 ས་གནས་རང་ཁྱོངས་མི ་མང་ནས་སྱོན་འགྱོའི ་འྱོས་དམིགས་རླེ ་

འདླེམས་དགྱོས་པ་ཡིན།

༢	 འྱོས་ཤྱོག་མང་ཐྱོན་རྩླེ་བཏྱོག་གིས་འྱོས་གཞི་མི་གངས་གཉིས་འདླེམས་
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བསྒྲུགས་ཀིས་མཐའ་མའི་འྱོས་ཤྱོག་འཕླེན་དགྱོས་པ་ཡིན།

༣	 ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་མི་སུ་རུང་དང༌།	ས་གནས་

རང་ཁྱོངས་ལས་བླེད་སུ་རུང་འགྱོ་འཛིན་དང༌།	འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་

སུ་འདླེམས་ཐྱོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན་རང་གི་ལས་འཁུར་བཤྱོལ་དགྱོས་པ་

ཡིན།

དྱོན་ཚན་དྱོན་བཞི་པ།		དབུས་ནས་བསྱོས་པའི་འགྱོ་འཛིན་དང༌།		ལས་རྱོགས།

༡	 མི་མང་རང་ཁྱོངས་ཆ་རྐླེན་མ་ཚང་བའམ།	 མང་ཚོགས་ཀིས་ས་འཕྱོས་

འྱོས་བསྡུ་བ་རྒྱུར་འདྱོད་བབ་མླེད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ།

༢	 ས་གནས་ནས་འྱོས་བསྡུ་བས་པའི་འགྱོ་འཛིན་དླེས་ལས་འགན་ཇི་

བཞིན་མ་ཐླེག་པའམ།	 ཡང་ན་མང་མྱོས་མླེད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་

དང་།	 ཚབ་གསར་ཡང་མང་ཚོགས་རང་ཁྱོངས་ནས་འྱོས་བསྡུ་བ་རྒྱུར་

བྱོ་མྱོས་མ་བྱུང་བ་བཅས་བྱུང་ཚེ་འགྱོ་འཛིན་དང༌།	 འགྱོ་འཛིན་ལས་

རྱོགས་གཉིས་ཀའམ།	སུ་རུང་དབུས་ནས་བསྱོ་གཏྱོང་དགྱོས་པ་ཡིན།

དྱོན་ཚན་དྱོན་ལྔ་པ།			དབུས་ནས་བསྱོས་པའི་འགྱོ་འཛིན་བརླེ་ལླེན།

ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་དབུས་ནས་བསྱོས་པའི་འགྱོ་འཛིན་དང༌།	 འགྱོ་

འཛིན་ལས་རྱོགས་ཡྱོད་བཞིན་པར།	 ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀི་ཁྱོངས་ནས་

འགྱོ་འཛིན་གི་ཁྱད་ཆྱོས་ལྡན་པ་ཐྱོན་མཚམས་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་

འདུ་ནས་སན་ཤྱོག་འབྱོར་ཚེ་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲླེལ་དབུས་ནས་བསྱོས་པའི་

འགྱོ་འཛིན་བརླེ་ལླེན་བླེད་དགྱོས།
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དྱོན་ཚན་དྱོན་དྲུག་པ།	 འྱོས་འདླེམས་བས་པའི་འགྱོ་འཛིན་གི་ལས་འཁུར་

ཡུན་ཚད།

༡	 སྒིག་གཞི་དྱོན་ཚན་གཞིར་བཟུང་ཡུན་ཚད་མ་རྱོགས་གྱོང་འཕྱོ་འགྱུར་

གཏྱོང་དགྱོས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ལས་དླེ་མིན་འགྱོ་འཛིན་དང༌།	འགྱོ་

འཛིན་ལས་རྱོགས་ཀི་ཡུན་ཚད་ལྱོ་གསུམ་རླེ་ཡིན།

༢	 བཅའ་ཁིམས་ཀི་དྱོན་ཚན་	༩༡	པ་ནང་གསལ་འཕྱོ་འགྱུར་གཏྱོང་དགྱོས་

བྱུང་ན་མ་གཏྱོགས།	 ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང༌།	 འགྱོ་འཛིན་ལས་

རྱོགས་སུའང་བསྐྱར་དུ་འྱོས་འདླེམས་བྱུང་བར་དགག་ཆ་མླེད།

དྱོན་ཚན་དྱོན་བདུན་པ།	 ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང༌།	 འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་

ཀི་ལས་འགན།

༡	 ས་གནས་སྱོ་སྱོའི་འཛིན་སྐྱྱོང་གི་ལས་དྱོན་བླེད་སྱོ་ཆླེ་ཕ་མཐའ་དག

༢	 ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བསྐུར་བའི་ཁིམས་ཞིབ་ལས་འཁུར།

༣	 ས་གནས་བྱོད་མི་ནང་ཁུལ་དང༌།	 བྱོད་མི་དང་ས་གནས་ཡུལ་མིའི་

དབར་ཞི་མཐུན་མཉམ་གནས།	 བདླེ་འཇགས་བརྟན་སྲུང་ཡྱོང་ཆླེད་ས་

གནས་ཡུལ་ཁིམས་ལ་བརྩི་སྲུང་དང་ཡུལ་མིའི་གྱོམས་སྱོལ་ལ་བརྩི་

བཀུར།

༤	 ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབླེབས་གཞིར་བཟུང་བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་དང༌།	 བཀའ་ཤག	 འབྲླེལ་ཡྱོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་མཚོན་

དབུས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་གིས་བསྐུར་བའི་བླེད་སྱོ་ཁག

༥	 གཞན་ཡང་མང་ཚོགས་ཀི་ཆླེད་སབས་བསྟུན་སྒྲུབ་འྱོས་ཀི་ལས་དྱོན་

རིགས་སྒིག་གཞི་ལྟར་རྩ་འཛིན་ལག་ལླེན་བསར་རྒྱུ་བཅས།
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དྱོན་ཚན་དྱོན་བརྒྱད་པ།		ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ།

༡	 བྱོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་སྱོ་སྱོར་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་

འདུ་རླེ་དགྱོས།

༢	 ཀ	 འཐུས་མིའི་ཡྱོང་ཁུངས་ནི།	 ས་གནས་རང་ཁྱོངས་སླེར་སྐྱ་ཕྱོ་མྱོ་ཚང་

མ་བཅའ་ཁིམས་དྱོན་ཚན་	༡༡	པ་དང་	༣༨	པ་ནང་གསལ་ལྟར་འྱོས་

བསྡུ་དང་འྱོས་གཞིར་གཞུག་པའི་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད།

ཁ	 གྱོང་གསལ་	 ཀ	 པའི་དགྱོངས་དྱོན་ཕླེབས་མ་ཐུབ་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་

ཏུ་གཞིས་གྱོང་དང་།	 ཁ་འཐྱོར།	 གྲྭ་ཚང་ཆླེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་པའི་ས་

འཐུས་གངས་འབྱོར་ཇི་དགྱོས་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་གི་

འགན་འཁུར་འྱོག་ས་གནས་རང་ནས་གངས་བཅད་ཀིས་ཁུངས་སྱོ་

སྱོའི་མི་མང་ནས་འྱོས་འདླེམས་བྱུང་ནའང་ཆྱོག

ག	 ཅི་སླེ་མང་ཚོགས་ནང་གྱོང་གསལ་	 ཀ	 པ་དང་	 ཁ	 པ་གང་དུ་འགྱོ་

དགྱོས་མིན་རྩྱོད་གླེང་བྱུང་ཚེ་ཁྱབ་ཁྱོངས་མི་མང་ནས་མང་མྱོས་

འྱོས་བསྡུ་བས་ཏླེ་ཐག་གཅྱོད་ཇི་བྱུང་ལྟར་རྩ་འཛིན་བ་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་དྱོན་དགུ་པ།		ས་གནས་འཐུས་མིའི་གངས་ཚད་དང༌།		ཡུན་ཚད།	

༡	 ས་གནས་འཐུས་མིའི་གངས་ཚད་ས་གནས་ཆླེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་པའི་

ཚོགས་མི་གངས་	 ༣༥	 ལས་མི་བརྒལ་བ་དང༌།	 ༧	 ལས་མི་ཉུང་བ་

དགྱོས།

༢	 ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་ཡུན་ཚད་མ་རྱོགས་གྱོང་འཕྱོ་

འགྱུར་གཏྱོང་དགྱོས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ལས།	 དླེ་མིན་སབས་རླེའི་

ཡུན་ཚད་ལྱོ་གསུམ་རླེ་ཡིན།
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དྱོན་ཚན་བརྒྱད་ཅུ་པ།	 ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་གཙོ་དང༌།	

ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པ།

༡	 སབས་སྱོ་སྱོའི་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་ཐླེངས་དང་

པྱོའི་ཐྱོག་འཐུས་མི་རང་ཁྱོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་དང༌།	 ཚོགས་

གཙོ་གཞྱོན་པ་གཅིག་གསང་བའི་འྱོས་བསྡུས་ཀིས་མང་མྱོས་འདླེམས་

ཐྱོན་དགྱོས་པ་ཡིན།

༢	 ཚོགས་གཙོ་དང༌།	 ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པས་ཁིམས་ལུགས་སུ་གཏན་

འབླེབས་བས་པའི་ཚིག་གཞི་ལྟར་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་མདུན་

སར་ལས་འཁུར་དམ་བཅའམ།	ཁས་ལླེན་བླེད་དགྱོས།

༣	 ས་གནས་འཐུས་མི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་མྱོས་མཐུན་གིས་ཚོགས་

གཙོ་དང༌།	 ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པ་འཕྱོ་ལླེན་བླེད་དགྱོས་པའི་སབས་

དང༌།	 ས་སྱོང་ནམ་བྱུང་མཚམས་ཚབ་གསར་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་འྱོས་

བསྡུ་བླེད་དགྱོས་པ་ཡིན།

དྱོན་ཚན་ག་གཅིག་པ།			འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན།

བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་ལྟར།	ས་གནས་ཀི་འྱོས་བསྡུའི་

ལས་དྱོན་ཡྱོངས་རྱོགས་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འགན་འཁུར་ལླེན་

དགྱོས།

དྱོན་ཚན་ག་གཉིས་པ།			ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་དབང་ཚད།

ས་གནས་ཀི་ལས་དྱོན་དང་འབྲླེལ་བའི་སྒིག་གཞི་བཟྱོ་འགྱོད་དང༌།	 གཏན་

འབླེབས་བ་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཡྱོངས་རྱོགས་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་
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འདུར་ཡྱོད།	 འྱོན་ཀང་མཐའ་མའི་གཏན་འབླེབས་མ་བས་གྱོང་ས་གནས་འགྱོ་

འཛིན་དང༌།	འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་ལ་གྱོ་བསྡུར་བླེད་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་ག་གསུམ་པ།			ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་ནང་འྱོས་བསྡུ།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབླེབས་ཟིན་པའི་ཁིམས་ལུགས་དང༌།	

སྒིག་གཞི་ཁག་གི་དམིགས་བསལ་དྱོན་གནད་རྣམས་ཕུད།	 དླེ་མིན་དྱོན་གནད་

གང་ཅིའི་སྱོར་ལ་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་ནས་གྱོས་བསྡུར་གིས་སྤི་

མྱོས་སམ།	ཡང་ན་མང་མྱོས་ཇི་བྱུང་ལ་ཐག་གཅྱོད་བ་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་ག་བཞི་པ།			ཚོགས་འདུར་འཐུས་མིའི་ཉུང་ཚད།

ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུར་འཐུས་མིའི་རྩ་འབྱོར་གི་གསུམ་ཆ་

གཉིས་འཛོམས་ཕིན་ལས་དྱོན་ཐག་གཅྱོད་བླེད་པའི་དབང་ཆ་ཡྱོད།	 འྱོན་ཀང་

འཐུས་མིའི་རྩ་འབྱོར་ཆ་བགྱོས་བླེད་སབས་འཕྱོས་ལྷག་སར་ཆ་བརྩི་མ་དགྱོས་

པ་ཡིན།

དྱོན་ཚན་ག་ལྔ་པ།			ས་གནས་འཐུས་མིའི་ལས་དྱོད་དང་ཐྱོབ་ཐང་གཞན་ཁག

ས་གནས་འཐུས་མིར་ལས་དྱོད་དང་འགིམ་འགྲུལ་ཟུར་ཕྱོགས་ཀི་ཐྱོབ་ཐང་

སྤི་ལྷན་ནས་ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབླེབས་བས་པ་ལྟར་འཐྱོབ་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་ག་དྲུག་པ།			ས་གནས་ཀི་ལྱོ་འཁྱོར་སྱོན་རྩིས།

ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཚོགས་འདུར་ལྱོ་འཁྱོར་སྱོན་རྩིས་

འཆར་ལྱོའི་ཡྱོང་འབབ་དང༌།	 འགྱོ་སྱོང་སྱོར་ལྱོ་འཁྱོར་སྱོན་རྩིས་འགྱོད་འབུལ་

བླེད་དགྱོས་པ་དང༌།	ལྱོ་འཁྱོར་སྱོན་རྩིས་ནང་སླེ་ཚན་གཉིས་སུ་དབླེ་དགྱོས་པ་ནི།
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ཀ	 དབུས་ནས་ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་གི་ཕྱོགས་ཐྱོབ་དང༌།	 ཡྱོང་འབབ་

མླེད་པའི་ས་གནས་ཁག་ལ་འཛིན་སྐྱྱོང་གི་འགྱོ་གྱོན་གཏྱོང་འྱོས་ཁག	

ཁ	 དླེ་མིན་འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་ཀི་ཕྱོགས་ཐྱོབ་དང༌།	འགྱོ་གྱོན་གཏྱོང་

འྱོས་ཀི་འཆར་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་ས་གནས་ཡྱོང་འབབ་ཀི་ཐྱོག་ནས་

གཏྱོང་དགྱོས་པའི་སྱོན་རྩིས་འཆར་གཞི་ཁག་ས་གནས་འཐུས་མིའི་

ཚོགས་འདུ་ནས་བཀའ་འཁྱོལ་དང༌།	གཅྱོག་འཕི་ཕིར་སླྱོག་བཅས་ཇི་

འྱོས་ཐག་གཅྱོད་བ་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་ག་བདུན་པ།		ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་སྒིག་གཞི།

ས་གནས་ཁག་གི་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་སྱོ་སྱོས་བཅའ་ཁིམས་ཀི་འབྲུ་

དྱོན་ཁག་གཞིར་བཟུང་ཚོགས་འདུའི་འགྱོ་ལུགས་དང༌།	 ལས་དྱོན་བླེད་ཕྱོགས་

ཀི་སྒིག་གཞི་རླེ་བཟྱོས་ཏླེ་འཐུས་མི་ངྱོ་ཡྱོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀི་མྱོས་མཐུན་

ཐྱོག་གཏན་འབླེབས་ཀིས་རྩ་འཛིན་ལག་ལླེན་བསར་རྒྱུ།	 ངྱོ་ཡྱོད་འཐུས་མིའི་

གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀིས་མྱོས་མཐུན་བྱུང་ན་སྒིག་གཞི་དང༌།	 སྒིག་གཞིའི་དྱོན་

ཚན་གང་རུང་ལ་བསྐྱར་བཅྱོས་བླེད་ཆྱོག་པ་ཡིན།

དྱོན་ཚན་ག་བརྒྱད་པ།	 ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང༌།	 འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་

ཚོགས་ཞུགས་ཆྱོག་པའི་ཐྱོབ་ཐང༌།

ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང༌།	 འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་

པ་དང༌།	བགྱོ་གླེང༌།	དྲི་བར་ལན་འདླེབས།	གསལ་བཤད་བཅས་བླེད་རྒྱུའི་ཐྱོབ་

ཐང་ཡྱོད།	འྱོན་ཀང་འྱོས་བསྡུའི་ཐྱོབ་ཐང་མླེད།
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དྱོན་ཚན་ག་དགུ་པ།			གྱོས་འཆར་འདྱོན་རྒྱུའི་ཐྱོབ་ཐང༌།

ས་གནས་ཀི་ལས་དྱོན་བླེད་ཕྱོགས་དང༌།	 སྒིག་གཞི།	 ཁིམས་ལུགས་གང་

རུང་ལ་བསམ་འཆར་དང༌།	 གྱོས་འཆར་འདྱོན་རྒྱུར་ས་གནས་འཐུས་མིའི་

ཚོགས་མི་ཚང་མར་འདྲ་མཉམ་གི་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད།	 འྱོན་ཀང་འཐུས་མི་མ་ཡིན་

པའི་སྐྱླེ་བྱོ་སུ་ཞིག་ནས་གྱོང་གསལ་དྱོན་ཚན་གང་རུང་སྱོར་ལ་གྱོས་འཆར་

འདྱོན་མི་ཡྱོད་ཚེ་ས་གནས་འཐུས་མི་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབུལ་དགྱོས་པ་ཡིན།

དྱོན་ཚན་དགུ་བཅུ་པ།			གྱོས་བསྡུར་བཀག་སྱོམ།

༡	 ས་གནས་འཐུས་མིའི་རྩ་འབྱོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྱོས་

མཐུན་གིས་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པ་འཕྱོ་འགྱུར་གཏྱོང་དགྱོས་ཀི་གྱོས་

འཆར་བྱུང་ན་ལས།	 དླེ་མིན་ཁིམས་ཞིབ་ཀི་ལས་དྱོན་བླེད་བཞིན་པ་

དང༌།	 ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ནས་ཞིབ་འཇུག་བླེད་

བཞིན་པའི་ལས་དྱོན་བཅས་ཀི་སྱོར་ལ་གླེང་སླྱོང་དང༌།	 གྱོས་བསྡུར་

བླེད་མི་ཆྱོག

༢	 འྱོན་ཀང་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པ་འཕྱོ་འགྱུར་གཏྱོང་དགྱོས་ཀི་གྱོས་

འཆར་ལ་མྱོས་མཐུན་ཐག་གཅྱོད་བྱུང་ན་ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་

གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བར་མཐའ་མའི་ཆྱོག་མཆན་ཞུ་དགྱོས་པ་ཡིན།

དྱོན་ཚན་གྱོ་གཅིག་པ།			ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང༌།		ལས་རྱོགས་འཕྱོ་འགྱུར།

༡	 ས་གནས་འཐུས་མིའི་རྩ་འབྱོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྱོས་

མཐུན་ཐྱོག་ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་འཕྱོ་འགྱུར་གཏྱོང་དགྱོས་ཀི་གྱོས་

ཆྱོད་བྱུང་ཚེ་ས་གནས་རང་ཁྱོངས་མང་ཚོགས་ནས་འྱོས་བསྡུ་བས་ཏླེ་
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མང་མྱོས་ཇི་བྱུང་ལ་ཐག་གཅྱོད་བ་རྒྱུ།

༢	 ས་གནས་འཐུས་མིའི་རྩ་འབྱོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་མྱོས་

མཐུན་བྱུང་ན་ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་ལས་རྱོགས་འཕྱོ་འགྱུར་གཏྱོང་

ཆྱོག་པ་ཡིན།

༣	 དླེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སབས་མཐའ་མའི་འྱོས་བསྡུ་ཐག་གཅྱོད་མ་

བས་གྱོང་དྱོ་བདག་ལ་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུར་གསལ་

བཤད་བླེད་རྒྱུའི་གྱོ་སབས་དང༌།	ཐྱོབ་ཐང་སྤྱོད་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་གྱོ་གཉིས་པ།	 ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་དང༌།	 	 འཐུས་མི་

བླེ་བྲག་པ་འཕྱོ་འགྱུར་གཏྱོང་བ།

༡	 ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང༌།	 ལས་རྱོགས་གཉིས་ཀིས་ཚོགས་གཙོ་

གཉིས་ལ་གྱོ་བསྡུར་གིས་ས་གནས་འཐུས་མི་ཡྱོངས་རྱོགས་འཕྱོ་

འགྱུར་གཏྱོང་དགྱོས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ས་གནས་མི་མང་གིས་འྱོས་

བསྡུ་བས་ཏླེ་མང་མྱོས་ཇི་བྱུང་ལྟར་ལ་ཐག་གཅྱོད་བ་རྒྱུ་དང༌།

༢	 ཡང་ན་འཐུས་མི་བླེ་བྲག་པ་ཞིག་འཕྱོ་འགྱུར་གཏྱོང་དགྱོས་བྱུང་ཚེ་ས་

གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་ནས་འྱོས་བསྡུ་བས་ཏླེ་མང་མྱོས་ཇི་བྱུང་

ལ་ཐག་གཅྱོད་བ་རྒྱུ།

༣	 འཐུས་མི་བླེ་བྲག་པའམ།	 འཐུས་མི་ཡྱོངས་རྱོགས་འཕྱོ་འགྱུར་གཏྱོང་

དགྱོས་བྱུང་ཚེ་ཉིན་གངས་	 ༣༠	 ནང་ཚུད་གསར་དུ་འྱོས་འདླེམས་ཟིན་

པ་དགྱོས་རྒྱུ།
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དྱོན་ཚན་གྱོ་གསུམ་པ།		མཉམ་འབྲླེལ་ཁག་གི་བདག་དབང་དང༌།		འཛིན་སྐྱྱོང༌།

༡	 བྱོད་མིའི་སྤི་མཐུན་མཉམ་འབྲླེལ་གི་བདག་པྱོ་ནི་མ་སལ་ཡྱོད་པའི་ས་

གནས་བྱོད་མིའི་མཉམ་འབྲླེལ་ཁག་དང༌།	 ས་གནས་བྱོད་མིའི་མཉམ་

འབྲླེལ་ཁག་གི་བདག་པྱོ་ནི་དླེའི་མ་སལ་བདག་པྱོ་རྣམས་ཡིན།

༢	 བྱོད་མིའི་སྤི་མཐུན་མཉམ་འབྲླེལ་དང་ས་གནས་མཉམ་འབྲླེལ་ཁག་

གི་གྲུབ་འབྲས་ཁླེ་འབབ་ཇི་ཡྱོད་ནས་སྒིག་གསལ་ལྟར་མ་འྱོངས་འདུ་

འགྱོད་ཀི་ཆླེད་ཟུར་བཅད་ཕུད།	 དླེ་འཕྱོས་མ་སལ་བདག་པྱོའམ་རང་

ཁྱོངས་མི་མང་རྣམས་ཀི་ཁླེ་ཕན་ཁྱོ་ནའི་ཆླེད་གཏྱོང་དགྱོས།

༣	 མཉམ་འབྲླེལ་གི་མ་སལ་བདག་པྱོ་དང༌།	 ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་

འདུ།	 ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་བཅས་ལ་མཉམ་འབྲླེལ་གི་ལས་དྱོན་དང༌།	

བླེད་འཆར་སྱོར་གསལ་བསྒགས་དང༌།	གྱོ་བསྡུར་ཡང་ཡང་བླེད་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་གྱོ་བཞི་པ།		ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང༌།

བཅའ་ཁིམས་དྱོན་ཚན་	 ༦༩	 པ་ནང་གསལ་ལྟར་ས་གནས་སྱོ་སྱོར་གཏན་

འཇགས་སམ།	 འཕལ་སླེལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་རླེ་འཛུགས་ཆྱོག་པ་དླེ་དག་གི་

ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམས་ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་སུ་འྱོས་ལ་བསྱོ་གཞག་

བ་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་གྱོ་ལྔ་པ།		བྱོད་མིའི་འདུ་གནས་གསར་ཆགས།

ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང༌།	 ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་

མླེད་རིགས་ཀི་ས་གནས་ཁག་གི་ཐད།

༡	 ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་གཏན་སྱོད་བླེད་པའི་བྱོད་མི་ཁྱིམ་ཚང་	༥༠	ནས་	
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༡༥༠	བར་དང༌།	ཡང་ན་མི་གངས་	༢༠༠	ནས་	༦༠༠	མན་ཡྱོད་པ་དང༌།	

དླེ་དག་གི་འཚོ་བའི་མདུན་ལམ་ས་གནས་དླེ་གར་ས་བརྟན་ཕུགས་

འཕླེར་བཅས་ཡྱོད་ཚེ་བཅའ་ཁིམས་དྱོན་ཚན་	༧༨	པ་ནང་གསལ་གི་ས་

གནས་འཐུས་ཚོགས་འཛུགས་ཆྱོག་པ་ཡིན།

༢	 ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་བྱོད་མི་ཁྱིམ་ཚང་	 ༡༥༠	 ཡན་དང༌།	 ཡང་ན་མི་

གངས་	 ༦༠༠	 ཡན་ཡྱོད་ཚེ་བཅའ་ཁིམས་དྱོན་ཚན་	 ༧༢	 པ་དང་	 ༧༨	

པ་ནང་གསལ་ལྟར་ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང༌།	 ས་གནས་

འཐུས་མི་ཚོགས་འདུའི་སྒིག་འཛུགས་གཉིས་ཀ་འཛུགས་ཆྱོག་པ་ཡིན།

༣	 འྱོན་ཀང་དླེ་ལྟའི་འྱོས་བབ་མཆིས་མིན་དབུས་འབྲླེལ་ཡྱོད་ལས་ཁུངས་

ནས་རྟྱོག་ཞིབ་ནན་ཏན་བླེད་དགྱོས་པ་ཡིན།

ལླེའུ་བརྒྱད་པ།

འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན།

དྱོན་ཚན་གྱོ་དྲུག་པ།			དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང༌།	

བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྣམས་དང༌།	 ཚོགས་གཙོ་

དང་ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པ།	 སིད་སྐྱྱོང་།	 གཞན་ཡང་བཅའ་ཁིམས་ནང་གསལ་

འྱོས་བསྡུའི་བླེད་སྱོ་ཅི་རིགས་དང༌།	 བྱོད་དང་བྱོད་མིའི་ལས་དྱོན་གལ་ཆླེ་མང་

མྱོས་འྱོས་བསྡུ་ཐག་གཅྱོད་བ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་རྣམས་ཀི་

ཆླེད་དུ་རང་དབང་ལྡན་པའི་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཞིག་དགྱོས་པ་ཡིན།
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དྱོན་ཚན་གྱོ་བདུན་པ།	 དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང༌།	

འགན་དབང༌།

༡	 ཀ	 དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གཅིག་དགྱོས་

པར།	 གྱོ་ཡུལ་སྱོང་པ་ནམ་ཐྱོན་ལ་ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་

བ་དང༌།	 སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྱོན།	 སིད་སྐྱྱོང་བཅས་

ནས་སབས་དླེའི་འྱོས་མི་འདླེམས་སྒྲུག་ཁྱོ་ནའི་ཆླེད་མི་འགྱོ་གསུམ་

དམིགས་འཛུགས་བས་པའི་ཚོགས་ཆུང་དླེས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་

བའི་འྱོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འྱོས་བསྡུ་བས་

ཏླེ་མང་མྱོས་སུ་ཐྱོབ་ལ་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་

འཛིན་དུ་འྱོས་ཐྱོན་བྱུང་བར་ངྱོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།	 དླེ་མིན་ལས་བ་ཇི་

དགྱོས་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་གྱོ་

བསྡུར་དང་འབྲླེལ་བཀའ་ཤག་ནས་སབས་སྱོ་སྱོར་བསྱོ་གཞག་བླེད་

ཆྱོག་པ་ཡིན།

ཁ	 གལ་ཏླེ་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱོས་

ཚོགས་མ་འཚོགས་པའི་སབས་བསྱོ་གཞག་བླེད་དགྱོས་བྱུང་ཚེ།	

གྱོང་གསལ་འདླེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་

ནང་ནས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་རྩ་འབྱོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་

མྱོས་མཐུན་ཐྱོག་བསྱོ་གཞག་བླེད་དགྱོས།

༢	 ཀ	 སིད་སྐྱྱོང་དང༌།	 སྤི་འཐུས་ཀི་འྱོས་བསྡུ་ནམ་དགྱོས་སབས་འྱོས་

བསྡུའི་ལས་རིམ་གསལ་བསྒགས་བས་པ་ནས་དངྱོས་གཞིའི་གྲུབ་

འབྲས་གསལ་བསྒགས་མ་ཟིན་བར་གི་དུས་ཡུན་རིང་དབུས་འྱོས་

བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འྱོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉིས་དགྱོས་
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པར།	ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བ་དང༌།	སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

ཚོགས་གཞྱོན།	 སིད་སྐྱྱོང་བཅས་ནས་སབས་དླེའི་འྱོས་མི་འདླེམས་

སྒྲུག་ཁྱོ་ནའི་ཆླེད་མི་འགྱོ་གསུམ་དམིགས་འཛུགས་བས་པའི་ཚོགས་

ཆུང་དླེས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འྱོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྤི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་སུ་འྱོས་བསྡུ་བས་ཏླེ་མང་མྱོས་སུ་ཐྱོབ་ལ་དབུས་འྱོས་

བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འྱོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་དུ་འྱོས་ཐྱོན་

བྱུང་བར་ངྱོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།	 ཡང་ན་ཚོགས་ཆུང་དླེས་ལས་བླེད་

འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང༌།	 རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་

གཉིས་ལ་ཞྱོར་ལྱོགས་སུ་རྒྱབ་གཉླེར་གནང་ན་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

སུ་མང་མྱོས་ཐག་གཅྱོད་བྱུང་ཚེ་དླེ་དྱོན་བླེད་འཐུས།

ཁ	 གལ་ཏླེ་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འྱོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་

འཕར་གྱོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་པའི་སབས་བསྱོ་གཞག་བླེད་དགྱོས་

བྱུང་ཚེ།	 གྱོང་གསལ་འདླེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་འཆར་འབུལ་

ཞུས་པའི་ནང་ནས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་རྩ་འབྱོར་གསུམ་ཆ་

གཉིས་ཡན་གི་མྱོས་མཐུན་ཐྱོག་བསྱོ་གཞག་བླེད་དགྱོས།

ག	 དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་

ལས་འཕར་གཉིས་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་གྱོང་ཁིམས་ལུགས་སུ་

གཏན་འབླེབས་བས་པའི་ཚིག་གཞི་ལྟར་ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་

ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བའི་མདུན་དུ་དམ་བཅའམ།	ཁས་ལླེན་བླེད་

དགྱོས།

༣	 དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་བསྱོ་གཞག་

ཟིན་པ་ནས་འྱོས་བསྡུའི་དངྱོས་གཞིའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒགས་མ་
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ཟིན་བར།	 འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་ཡྱོངས་རྱོགས་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང༌།	 འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉིས་

བཅས་གསུམ་ཀའི་སྤི་མྱོས་སམ།	 མང་མྱོས་ཀི་ཐྱོག་ནས་ཐག་གཅྱོད་

བ་རྒྱུ་དང༌།	 འྱོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྱོ་

འདྱོམས་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གིས་བ་རྒྱུ།

༤	 འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་དབང་དང༌།	 ལས་དྱོན་བླེད་ཕྱོགས་ཀི་

སྒིག་གཞི་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབླེབས་ལྟར་ལག་ལླེན་

བསར་རྒྱུ།

༥	 བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དྱོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བཟུང་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་ནས་སྤི་ཡྱོངས་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་ཁག་ཞིབ་བཀྱོད་ཀིས་སྤི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབླེབས་ལྟར་ལག་ལླེན་བསར་རྒྱུ།

༦	 འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་དང་འབྲླེལ་བའི་རྩྱོད་རྱོག་ཇི་ཡྱོད་ཀི་ཞིབ་འཇུག་

དང༌།	 ཐག་གཅྱོད་ཆ་ཚང་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བ་རྒྱུ་དང༌།	

དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ཐག་གཅྱོད་བས་པར་མྱོས་མཐུན་མ་

བྱུང་ཚེ་ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་མ་གཏྱོགས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་

གཞན་ལ་ཞུ་གཏུགས་མི་ཆྱོག

༧	 ས་གནས་སྱོ་སྱོར་འྱོས་བསྡུའི་ལས་དྱོན་དང་འབྲླེལ་བའི་རྩྱོད་རྱོག་

རིགས་ལ་ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཐག་གཅྱོད་

བླེད་ཆྱོག་པ་དང༌།	 ས་གནས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ཐག་གཅྱོད་བས་

པར་མྱོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ།	 དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་

ཆྱོག་ཅིང༌།	 ད་དུང་མྱོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ་ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་

ལ་ཞུ་གཏུགས་བླེད་ཆྱོག
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དྱོན་ཚན་གྱོ་བརྒྱད་པ།	 དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་

གི་ཕྱོགས་ཐྱོབ།

༡	 དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་ཕྱོགས་དང༌།	

ཟུར་ཕྱོགས།	 ལས་ཐྱོན་ཕྱོགས་ཐྱོབ།	 ཐྱོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་སྤི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབླེབས་ཇི་བས་ལྟར་

འཐྱོབ་རྒྱུ།

༢	 དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་ཕྱོགས་ཐྱོབ་དང༌།	

ཟུར་ཕྱོགས།	 ལས་ཐྱོན་ཐྱོབ་ཐང་བཅས་ལ་གནྱོད་སྐྱྱོན་འགྱོ་བའི་བསྒྱུར་

བཅྱོས་དང༌།	གཅྱོག་འཕི་མི་ཆྱོག

༣	 དབུས་འྱོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་ཞྱོར་ལྱོགས་ཡིན་ན་ཕྱོགས་

དང༌།	ཟུར་ཕྱོགས།	ལས་ཐྱོན་ཕྱོགས་ཐྱོབ།	ཐྱོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་

ཟུར་དུ་གཏན་འབླེབས་མ་དགྱོས་ཤིང༌།	 མི་འགྱོ་ཟུར་བསྱོས་ཡིན་ན།	

ལས་ཐྱོན་ཕྱོགས་ཐྱོབ་མ་གཏྱོགས།	ཕྱོགས་དང༌།	ཟུར་ཕྱོགས།	ཐྱོབ་ཐང་

གཞན་དག	 དླེ་མཚུངས་ཆ་རྐླེན་གཞན་དག་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་

སྤི་མཚུངས་ཡིན།

དྱོན་ཚན་གྱོ་དགུ་པ།	 དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་

ཡུན་ཚད།

༡	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྱོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་

གིས་དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་འཕྱོ་འགྱུར་

གཏྱོང་དགྱོས་པའི་གྱོས་ཆྱོད་བཞག་ན་ལས།	 ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་ལྱོ་

ལྔའམ།	རང་ལྱོ་དྲུག་ཅུ་རླེ་ལྔ་ཧིལ་པྱོར་ལྱོན་པ་གང་སའི་བར་ཡིན།
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༢	 དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ནས་ལས་ཐྱོན་ནམ།		

རྒས་ཡྱོལ།		འཕྱོ་འགྱུར་སྱོང་བའི་སྐྱླེ་བྱོ་སུ་ཡང་བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་

ཀི་ཁླེ་ཡྱོད་ལས་འཛིན་དུ་ཞུགས་མི་ཆྱོག

ལླེའུ་དགུ་པ།

ལས་བླེད་འདླེམས་བསྱོའི་ལས་དྱོན།

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་ཐམ་པ།		ལས་བླེད་འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང༌།

བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་སླེ་ཚན་དང་ལས་བའི་སླེ་ཚན་གི་

ལས་བླེད་འདླེམས་བསྱོའི་སླད་རང་དབང་ལྡན་པའི་ལས་བླེད་འདླེམས་བསྱོ་

ལྷན་ཚོགས་ཤིག་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གཅིག		འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་འཛུགས།

༡	 ལས་བླེད་འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་དང༌།	 ཚོགས་

མི་གཉིས་ནས་བཞིའི་བར་དགྱོས་པར།	 གྱོ་ཡུལ་སྱོང་པ་ནམ་ཐྱོན་ལ་

ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བ་དང༌།	 སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་

གཞྱོན།	སིད་སྐྱྱོང་བཅས་ནས་སབས་དླེའི་འྱོས་མི་འདླེམས་སྒྲུག་ཁྱོ་ནའི་

ཆླེད་མི་འགྱོ་གསུམ་དམིགས་འཛུགས་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་དླེས་

ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འྱོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

སུ་འྱོས་བསྡུ་བས་ཏླེ་མང་མྱོས་སུ་ཐྱོབ་ལ་འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་

ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མིར་འྱོས་ཐྱོན་བྱུང་བར་ངྱོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

༢	 གལ་ཏླེ་འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མི་སུ་རུང་
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གྱོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་པའི་སབས་བསྱོ་གཞག་བླེད་དགྱོས་བྱུང་ཚེ་

གྱོང་གསལ་འདླེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་

ནང་ནས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་རྩ་འབྱོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་

མྱོས་མཐུན་ཐྱོག་བསྱོ་གཞག་བླེད་དགྱོས།

༣	 ལས་བླེད་འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མི་ལས་

འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་གྱོང་ཁིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབླེབས་བས་པའི་

ཚིག་གཞི་ལྟར་ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བའི་

མདུན་དུ་དམ་བཅའམ།	ཁས་ལླེན་བླེད་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གཉིས།		འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་འགན་དབང༌།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབླེབས་བས་པའི་ཁིམས་ལུགས་

གཞིར་བཟུང་བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་སླེ་ཚན་དང༌།	 ལས་བའི་

སླེ་ཚན་ཁག་འདླེམས་བསྱོ་དང༌།	 སྦྱོང་བརྡར།	 ཐྱོབ་ཐང་དང་ལས་འགན་བཅས་

ཀི་སྒིག་གཞི་གཏན་འབླེབས་བ་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གསུམ།		འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དྱོན་བླེད་ཕྱོགས།

འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དྱོན་བླེད་ཕྱོགས་སྒིག་གཞི་ཞིབ་བཀྱོད་

ཀིས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབླེབས་བྱུང་བ་གཞིར་བཟུང་ལག་

ལླེན་བསར་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཞི།		འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ཕྱོགས་ཐྱོབ།

འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ཕྱོགས་དང༌།	 ཟུར་ཕྱོགས།	 ལས་

ཐྱོན་ཕྱོགས་ཐྱོབ།	ཐྱོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་
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འབླེབས་བས་པའི་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་འཐྱོབ་རྒྱུ།	 འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་

ཚོགས་གཙོ་དང༌།	 ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་ཕྱོགས་དང་ཟུར་ཕྱོགས།	 མཚན་དྱོད།	

ལས་དྱོད།	 ལས་ཐྱོན་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད་རིགས་བཅས་ལ་གནྱོད་སྐྱྱོན་འགྱོ་གཞིའི་

བསྒྱུར་བཅྱོས་དང༌།	གཅྱོག་འཕི་མི་ཆྱོག

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ལྔ།	 འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་།	

ཚོགས་མིའི་ཡུན་ཚད།

༡	 འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང༌།	 ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་ཡུན་

ཚད་ལྱོ་ལྔའམ།	རང་ལྱོ་དྲུག་ཅུ་རླེ་ལྔ་ལྱོན་པ་གང་སའི་བར་ཡིན།

༢	 སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྱོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་

གིས་འཕྱོ་འགྱུར་གཏྱོང་དགྱོས་པའི་གྱོས་ཆྱོད་བཞག་ན།	 འདླེམས་བསྱོ་

ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང༌།	 ཚོགས་མི་གང་རུང་ངམ།	 ཆ་ཚང་འཕྱོ་

འགྱུར་བླེད་ཆྱོག

༣	 འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་འཁུར་ནས་ལས་ཐྱོན་

ནམ།	རྒས་ཡྱོལ།	 འཕྱོ་འགྱུར་སྱོང་བའི་སྐྱླེ་བྱོ་སུ་ཡང་གཞུང་གི་ཁླེ་ཡྱོད་

ལས་འཛིན་དུ་ཞུགས་མི་ཆྱོག

ལླེའུ་བཅུ་པ།

རྩིས་ཞིབ་ལས་དྱོན།

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་དྲུག		སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང༌།

རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཁ་ཁག་ཕུད་བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང༌།	
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གཤམ་འྱོག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཡྱོང་འབབ་དང༌།	 འགྱོ་གྱོན་

ཡྱོད་དྱོ་ཅྱོག	 དབུས་ནས་དགྱོས་དངུལ་གཏྱོང་དགྱོས་ཀི་སྒིག་འཛུགས་ཚང་

མར་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་རྩིས་ཞིབ་ཆླེད་རང་དབང་ལྡན་པའི་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་

ལས་ཁང་ཞིག་དགྱོས་པ་ཡིན།

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བདུན།		སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒིག་འཛུགས།

༡	 ཀ	 སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ལ་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་གཅིག་དགྱོས་

པར།	 གྱོ་ཡུལ་སྱོང་པ་ནམ་ཐྱོན་སབས།	 ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་

ཆླེ་བ་དང༌།	སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྱོན།	 སིད་སྐྱྱོང་བཅས་

ནས་སབས་དླེའི་འྱོས་མི་འདླེམས་སྒྲུག་ཁྱོ་ནའི་ཆླེད་མི་འགྱོ་གསུམ་

དམིགས་འཛུགས་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་དླེས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་

ཉུང་བའི་འྱོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འྱོས་བསྡུ་

བས་ཏླེ་མང་མྱོས་སུ་ཐྱོབ་ལ་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་

ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པར་འྱོས་ཐྱོན་བྱུང་བར་ངྱོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

ཁ	 གལ་ཏླེ་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་གྱོས་

ཚོགས་མ་འཚོགས་པའི་སབས་བསྱོ་གཞག་བླེད་དགྱོས་བྱུང་ཚེ་

གྱོང་གསལ་འདླེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་

ནང་ནས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་རྩ་འབྱོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་

མྱོས་མཐུན་ཐྱོག་བསྱོ་གཞག་བླེད་དགྱོས།

༢	 སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་ལས་འཁུར་དུ་མ་

ཞུགས་གྱོང་ཁིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབླེབས་བས་པའི་ཚིག་གཞི་ལྟར་

ཆླེས་མཐྱོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བའི་མདུན་དུ་དམ་

བཅའམ།	ཁས་ལླེན་བླེད་དགྱོས།
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དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བརྒྱད།		སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་འགན་དབང༌།

༡	 སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཁ་ཁག་

ཕུད།	དབུས་སྒིག་འཛུགས་དང༌།	གཤམ་འྱོག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང༌།	

དབུས་ནས་དགྱོས་དངུལ་གཏྱོང་དགྱོས་ཀི་སྒིག་འཛུགས་ཡྱོངས་ཀི་

ལྱོ་རླེའི་རྩིས་ཁ་དང༌།	 བྱུང་སྱོང་ཁ་འཐབ་ཀི་མཇུག་བསྱོམས་ཁ་ཤྱོག་

བཅས་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་གཏན་འབླེབས་གཞིར་བཟུང་བཟྱོ་འགྱོད་

བས་པའི་རྩིས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཡྱོངས་རྱོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང༌།	 སངས་

འཛིན།	འདྲི་རྩད་བཅས་བ་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡྱོད།

༢	 སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་འགན་དབང་དང༌།	 རྩིས་ཞིབ་ལས་དྱོན་

བླེད་ཕྱོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་ཞིབ་གསལ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་

གཏན་འབླེབས་ལྟར་ལག་ལླེན་བསར་རྒྱུ།

༣	 དངུལ་རྩིས་ཀི་ལྱོ་འཁྱོར་མཇུག་བསྱོམས་ཟིན་པའི་གཏན་འབླེབས་

དུས་ཚེས་ནས་ཟླ་བ་བདུན་གི་ནང་ཚུན་རྩིས་ཞིབ་ཟིན་པ་བས་ཏླེ་དག་

མཆན་འཁྱོད་པའི་རྩིས་ཁ་དང༌།	 རྩིས་ཞིབ་སན་ཐྱོ་བཅས་འབྲླེལ་ཡྱོད་

ལས་ཁུངས་སྱོ་སྱོར་ཕིར་སྤྱོད་དགྱོས་རྒྱུ་དང༌།	འབྲླེལ་ཡྱོད་ལས་ཁུངས་

སྱོ་སྱོས་དག་མཆན་འཁྱོད་པའི་རྩིས་ཁ་དང་རྩིས་ཞིབ་སན་ཐྱོར་གསལ་

བཤད་དང་སྦྲགས་དངུལ་རྩིས་ལྱོ་མཇུག་བསྱོམས་པ་ནས་ཟླ་བ་དགུའི་

ནང་ཚུན་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕུལ་ཟིན་པ་དགྱོས།

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་དགུ།	 སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་

པའི་ཕྱོགས་ཐྱོབ།

༡	 སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ཕྱོགས་དང༌།	



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།
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ཟུར་ཕྱོགས།	 ལས་ཐྱོན་ཕྱོགས་ཐྱོབ་དང༌།	 ཐྱོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབླེབས་བས་པ་ལྟར་

འཐྱོབ་རྒྱུ།

༢	 སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ཕྱོགས་དང༌།	

ཟུར་ཕྱོགས།	 ལས་ཐྱོན་ཐྱོབ་ཐང་བཅས་ལ་གནྱོད་སྐྱྱོན་འགྱོ་གཞིའི་

བསྒྱུར་བཅྱོས་དང་གཅྱོག་འཕི་མི་ཆྱོག

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ།		རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ཡུན་ཚད།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྱོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་རྩིས་

ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་འཕྱོ་འགྱུར་གཏྱོང་དགྱོས་པའི་གྱོས་ཆྱོད་བཞག་ན་ལས།	 ལས་འཁུར་

ཡུན་ཚད་ལྱོ་བཅུའམ།	རང་ལྱོ་དྲུག་ཅུ་རླེ་ལྔ་ལྱོན་པ་གང་སའི་བར་ཡིན།

						ལླེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།

བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅྱོས་དང༌།	སད་ཡིག་ཚད་འཛིན།

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག		བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅྱོས།

༡	 བཅའ་ཁིམས་འདིའི་སྱོན་གླེང་དང༌།	ལླེའུ་དང་པྱོའི་དྱོན་ཚན་དང་པྱོ་དང་

གསུམ་པ།	 བཞི་པ།	 ལླེའུ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་དྱོན་ཚན་ཡྱོངས་

རྱོགས་ཕུད།	 དླེ་མིན་དྱོན་ཚན་གང་རུང་ལ་སྱོན་འཕི་བསྐྱར་བཅྱོས་

དགྱོས་གལ་བྱུང་ཚེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྱོར་

གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་མྱོས་མཐུན་གཏན་འབླེབས་བས་པའི་



བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་དང་། སྐད་ཡྲིག་ཚད་འཛིན།
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ཁིམས་འཆར་ལ་སིད་སྐྱྱོང་གིས་ཆྱོག་མཆན་མིང་རྟགས་བཀྱོད་པའི་

ཁིམས་ཡིག་གི་སྱོ་ནས་བསྐྱར་བཅྱོས་ཆྱོག་རྒྱུ།

༢	 བཅའ་ཁིམས་འདིའི་སྱོན་གླེང་དང༌།	ལླེའུ་དང་པྱོའི་དྱོན་ཚན་དང་པྱོ་དང་

གསུམ་པ།	 བཞི་པ།	 ལླེའུ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་དྱོན་ཚན་ཁག་ལ་

བསྐྱར་བཅྱོས་དགྱོས་གལ་བྱུང་ཚེ།	སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་

རྩ་འབྱོར་བཞི་ཆ་གསུམ་ཡན་གིས་མྱོས་མཐུན་བས་པའི་ཁིམས་འཆར་

ལ་སིད་སྐྱྱོང་གིས་ཆྱོག་མཆན་མིང་རྟགས་བཀྱོད་པའི་ཁིམས་ཡིག་གི་

སྱོ་ནས་བསྐྱར་བཅྱོས་ཆྱོག་རྒྱུ།

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས།		མང་ཚོགས་འྱོས་བསྡུ་ཐག་གཅྱོད།		

ཕིར་བསྡུ།

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ།	བར་བརྒལ་གི་ཆ་རྐླེན།

ཕིར་བསྡུ།

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞི།		སྒིག་འཛུགས་བསྐྱར་བཅྱོས།

ཕིར་བསྡུ།

དྱོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅྱོ་ལྔ།		སད་ཡིག་ཚད་འཛིན།

དབིན་ཡིག་དང༌།	 སད་ཡིག་གཞན་ཐྱོག་གཞུང་འབྲླེལ་ཕབ་བསྒྱུར་བས་

པའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་ཡིག་ཆ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབླེབས་བས་

པ་དླེ་དག་བསྒྱུར་ཡིག་ཚད་ལྡན་དུ་ཆ་འཇྱོག་བ་རྒྱུ།	 འྱོན་ཀང་ཚིག་དྱོན་འགླེལ་



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།
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བརྱོད་བླེད་ཚུལ་ལ་རྩྱོད་གླེང་བྱུང་ཚེ་བྱོད་ཡིག་ཐྱོག་བྲིས་པའི་ཡིག་གཞིར་རྩ་

འཛིན་བ་རྒྱུ་བཅས་སྱོ།།	།།



ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ།

68

ཟུར་སྱོན་ཡིག་ཆ་ཨང༌།	༡།	ཀ

སིད་སྐྱྱོང་དང༌།		བཀའ་བྱོན་གི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་/ཁས་ལླེན།

༄༅།	 །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞླེས་བགི་བ།	 བྱོད་མིའི་

སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐྱྱོང་ལ་འྱོས་ཐྱོན་/བཀའ་བྱོན་དུ་བསྱོ་གཞག་བྱུང་བ་

ལགས་ན།	 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆླེས་དང༌།	 བྱོ་གཏད་

ཀི་ཐྱོག་ནས།	སིད་སྐྱྱོང་གིི་/བཀའ་བྱོན་གི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྱོ་མཐའ་དག	བཅའ་

ཁིམས་ཀི་དགྱོངས་དྱོན་འགལ་མླེད་ཐྱོག	 རང་དྱོན་ཕྱོགས་ལྷུང་དང༌།	 འཇིགས་

ཞུམ་ཆགས་སང་མླེད་པར།	 དྲང་བདླེན་ལྷག་བསམ་ཟྱོལ་མླེད་ཀི་སྱོ་ནས།	 རང་

ནུས་གང་ཐླེག་ཞུ་རྒྱུའི།

༡	 མཆྱོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པྱོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

	 ཡང་ན།

༢	 ཁས་ལླེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།
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ཟུར་སྱོན་ཡིག་ཆ་ཨང༌།	༡།	ཁ

གསང་རྒྱའི་དམ་བཅའ།/ཁས་ལླེན།

༄༅།	 །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞླེས་བགི་བ་སིད་སྐྱྱོང་

གིི་/བཀའ་བྱོན་གི་/ལས་འཁུར་ཞུ་སྱོ་དང་འབྲླེལ་བའི་གསང་བའི་དྱོན་གནད་

ཤླེས་རྟྱོགས་བྱུང་བ་རྣམས།	 བྱོད་དང་བྱོད་མིའི་ཁླེ་ཕན་ཆླེད་གསལ་བསྒགས་

བླེད་དགྱོས་གཞུང་འབྲླེལ་ཐག་གཅྱོད་བྱུང་ན་མ་གཏྱོགས་སུ་ལའང་དངྱོས་

ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ནམ་ཡང་ཕིར་བསྒགས་མི་བླེད་པའི།

༡	 མཆྱོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པྱོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

	 ཡང་ན།

༢	 ཁས་ལླེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཟུར་སྱོན་ཡིག་ཆ་ཨང༌།	༢

སྤི་འཐུས་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་/ཁས་ལླེན།

༄༅།	 །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞླེས་བགི་བ།	 སབས་་་་

་་་་་་་་་་་བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྤི་འཐུས་འྱོས་འདླེམས་བྱུང་བ་

ལགས་ན།	 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆླེས་བྱོ་གཏད་ཀི་ཐྱོག་

ནས།	སྤི་འཐུས་ཀི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྱོ་མཐའ་དག	བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྱོངས་དྱོན་

འགལ་མླེད་ཐྱོག	 རང་དྱོན་ཕྱོགས་ལྷུང་དང༌།	 འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་སང་མླེད་

པར།	དྲང་བདླེན་ལྷག་བསམ་ཟྱོལ་མླེད་ཀི་སྱོ་ནས་རང་ནུས་གང་ཐླེག་ཞུ་རྒྱུའི།

༡	 མཆྱོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པྱོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

	 ཡང་ན།

༢	 ཁས་ལླེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།
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བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང༌།		ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པའི་ལས་

འཁུར་དམ་བཅའ་/ཁས་ལླེན།

༄༅།	 །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞླེས་བགི་བ།	 བྱོད་མི་

མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོར་/ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པར་འྱོས་

འདླེམས་བྱུང་བ་ལགས་ན།	 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆླེས་

བྱོ་གཏད་ཀི་ཐྱོག་ནས།	ཚོགས་གཙོའི་/ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པའི་ལས་འཁུར་ཞུ་

སྱོ་མཐའ་དག་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྱོངས་དྱོན་འགལ་མླེད་ཐྱོག	 རང་དྱོན་ཕྱོགས་

ལྷུང་དང༌།	 འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་སང་མླེད་པར།	 དྲང་བདླེན་ལྷག་བསམ་ཟྱོལ་

མླེད་ཀི་སྱོ་ནས་རང་ནུས་གང་ཐླེག་ཞུ་རྒྱུའི།

༡	 མཆྱོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པྱོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

	 ཡང་ན།

༢	 ཁས་ལླེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཟུར་སྱོན་ཡིག་ཆ་ཨང༌།	༤

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བ་དང་ཁིམས་ཞིབ་པའི་དམ་བཅའ་/ཁས་ལླེན།

༄༅།	།བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞླེས་བགི་བ།	བྱོད་

མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བར་/ཁིམས་ཞིབ་པར་འྱོས་ཐྱོན་བྱུང་

བ་ལགས་ན།	བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆླེས་དང༌།	བྱོ་གཏད་

ཀི་ཐྱོག་ནས།	ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆླེ་བའི་/ཁིམས་ཞིབ་པའི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྱོ་མཐའ་

དག་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྱོངས་དྱོན་འགལ་མླེད་ཐྱོག	 རང་དྱོན་ཕྱོགས་ལྷུང་དང༌།	

འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་སང་མླེད་པར།	 དྲང་བདླེན་ལྷག་བསམ་ཟྱོལ་མླེད་ཀི་སྱོ་

ནས་རང་གི་ལླེགས་ཉླེས་འབླེད་པའི་རྣམ་དཔྱྱོད་དང༌།	ནུས་པ་གང་ཐླེག་ཞུ་རྒྱུའི།

༡	 མཆྱོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པྱོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

	 ཡང་ན།

༢	 ཁས་ལླེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་།	འགན་འཛིན་ལས་

འཕར་གི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་/ཁས་ལླེན།

༄༅།	།བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞླེས་བགི་བ།	དབུས་འྱོས་

བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་/འགན་འཛིན་ལས་འཕར་དུ་འྱོས་

ཐྱོན་བྱུང་བ་ལགས་ན།	 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆླེས་དང༌།	

བྱོ་གཏད་ཀི་ཐྱོག་ནས།	 དབུས་འྱོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་

གི་/འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྱོ་མཐའ་དག	 བཅའ་ཁིམས་

ཀི་དགྱོངས་དྱོན་འགལ་མླེད་ཐྱོག	 རང་དྱོན་ཕྱོགས་ལྷུང་དང༌།	 འཇིགས་ཞུམ་

ཆགས་སང་མླེད་པར།	 དྲང་བདླེན་ལྷག་བསམ་ཟྱོལ་མླེད་ཀི་སྱོ་ནས།	 རང་ནུས་

གང་ཐླེག་ཞུ་རྒྱུའི།

༡	 མཆྱོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པྱོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

	 ཡང་ན།

༢	 ཁས་ལླེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ལས་བླེད་འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་།	ཚོགས་མིའི་ལས་

འཁུར་དམ་བཅའ་/ཁས་ལླེན།

༄༅།	 །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞླེས་བགི་བ།	 ལས་བླེད་

འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོར་/ཚོགས་མིར་འྱོས་ཐྱོན་བྱུང་བ་

ལགས་ན།	བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆླེས་དང༌།	བྱོ་གཏད་ཀི་

ཐྱོག་ནས།	 ལས་བླེད་འདླེམས་བསྱོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་/ཚོགས་མིའི་

ལས་འཁུར་ཞུ་སྱོ་མཐའ་དག	 བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྱོངས་དྱོན་འགལ་མླེད་ཐྱོག	

རང་དྱོན་ཕྱོགས་ལྷུང་དང༌།	 འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་སང་མླེད་པར།	 དྲང་བདླེན་

ལྷག་བསམ་ཟྱོལ་མླེད་ཀི་སྱོ་ནས།	རང་ནུས་གང་ཐླེག་ཞུ་རྒྱུའི།

༡	 མཆྱོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པྱོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

	 ཡང་ན།

༢	 ཁས་ལླེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།



བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།
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ཟུར་སྱོན་ཡིག་ཆ་ཨང༌།	༧

སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་/

ཁས་ལླེན།

༄༅།	 །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞླེས་བགི་བ།	 བྱོད་མིའི་

སྒིག་འཛུགས་ཀི་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པར་འྱོས་

ཐྱོན་བྱུང་བ་ལགས་ན།	 བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆླེས་དང༌།	

བྱོ་གཏད་ཀི་ཐྱོག་ནས།	 རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྱོ་མཐའ་དག་

བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྱོངས་དྱོན་འགལ་མླེད་ཐྱོག་རང་དྱོན་ཕྱོགས་ལྷུང་དང༌།	

འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་སང་མླེད་པར།	 དྲང་བདླེན་ལྷག་བསམ་ཟྱོལ་མླེད་ཀི་སྱོ་

ནས་རང་གི་ལླེགས་ཉླེས་འབླེད་པའི་རྣམ་དཔྱྱོད་དང༌།	ནུས་པ་གང་ཐླེག་ཞུ་རྒྱུའི།

༡	 མཆྱོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པྱོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

	 ཡང་ན།	

༢	 ཁས་ལླེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།	

པར་ཐླེངས་དང་པྱོ།		 ཕི་ལྱོ་	༡༩༩༡	དླེབ་གངས།	༥༠༠༠

པར་ཐླེངས་གཉིས་པ།	 ཕི་ལྱོ་	༡༩༩༨	དླེབ་གངས།	༣༠༠༠	

པར་ཐླེངས་གསུམ་པ།	 ཕི་ལྱོ་	༢༠༠༥	དླེབ་གངས།	༣༠༠༠

པར་ཐླེངས་བཞི་པ།		 ཕི་ལྱོ་	༢༠༡༢	དླེབ་གངས།	༣༠༠༠

པར་ཐླེངས་ལྔ་པ།		 ཕི་ལྱོ་	༢༠༡༢	དླེབ་གངས།	༣༠༠༠

པར་ཐླེངས་དྲུག་པ།		 ཕི་ལྱོ་	༢༠༡༩	དླེབ་གངས།	༢༥༠༠

པར་སྐྲུན་བདག་དབང་།	 བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ལ་ཡྱོད།

པར་སྐྲུན་པ།	 བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཁང་།	དྷརྨ་ཤཱ་ལཱ།

པར་ཁང་།	 ཕི་དྲིལ་སར་ཐང་པར་ཁང་།
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ཆླེད་བརྱོད།

༄༅།	 །སྤི་ནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆླེན་པྱོ་མཆྱོག་གི་དགྱོངས་

གཞི་དགྱོས་པ་རླབས་ཆླེན་གིས་བྱོད་མི་རྣམས་མང་གཙོའི་ལམ་བཟང་

ཐྱོག་འཁིད་གནང་མཛད་རྒྱུའི་སླད་ལམ་སྱོན་དང་མཛད་ཐབས་རིམ་པར་

བསྐྱངས་པ་དང་།	 ལྷག་པར་ཕི་ལྱོ་	 ༡༩༩༡	 ལྱོར་བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་

ཚོགས་མི་གངས་སར་དང་བཅས་ཁིམས་བཟྱོ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངྱོ་བྱོར་བསྒྱུར་

གནང་མཛད་པ་བཞིན་སབས་བཅུ་གཅིག་པའི་བྱོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀིས་ཁིམས་བཟྱོའི་འགན་འཁུར་བངས་ཏླེ།	 བྱོད་རྒྱལ་ལྱོ་	 ༢༡༡༨	

ཟླ་	༥	ཚེས་	༢	ཕི་ལྱོ་	 ༡༩༩༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	 ༡༤	ཉིན་བཙན་བྱོལ་བྱོད་

མིའི་བཅའ་ཁིམས་གཏན་ལ་ཕབ་སླེ་ཁིམས་སུ་བཅས་པར་སྤི་ནྱོར་༸གྱོང་

ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆླེན་པྱོས་ཕི་ལྱོ་	 ༡༩༩༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༨	ཉིན་ཆྱོག་

མཆན་བསྩལ་ཉིན་ནས་རྩ་འཛིན་ལག་བསར་ཞུས་ཤིང་།	 ལྷག་པར་སྤི་

ནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐྱབས་མགྱོན་ཆླེན་པྱོ་མཆྱོག་གིས་བྱོད་མིའི་ཆབ་སིད་

དང་འཛིན་སྐྱྱོང་དབུ་ཁིད་ཀི་མཛད་འགན་ཡྱོངས་རྱོགས་མང་ཚོགས་ཀིས་

ཐད་ཀར་འྱོས་འདླེམས་བས་པའི་འགྱོ་ཁིད་རྣམས་ལ་རྩིས་སྤྱོད་མཛད་པས་

བྱོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་དབང་ཆ་སྱོགས་ལ་འགྱུར་བ་ཇི་

སྱོང་བརྟླེན་ཕི་ལྱོ་	 ༢༠༡༡	ལྱོར་སྤི་སབས་	 ༡༤	པའི་གྱོས་ཚོགས་ཚོགས་

དུས་འཕར་མ་བསྱོངས་ཚོགས་ཀིས་བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅྱོས་ཉླེར་ལྔ་

པ་གནང་བ་སྱོགས།	 ད་བར་བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅྱོས་སུམ་ཅུ་སྱོ་བཞི་
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པའི་བར་གནང་བ་བཅས་བསྐྱར་བཅྱོས་རིམ་སྱོང་རྣམས་ཕྱོགས་བསྒིགས་

ཀིས་དླེབ་གཟུགས་སུ་སར་བསྐྲུན་བགིས་པ་འདིས་ཀང་རང་རླེ་རྣམས་

ཁིམས་ཀིས་དབང་བསྒྱུར་བའི ་མང་གཙོ་ཡང་དག་པའི ་ལམ་དུ་ཤར་

བསྐྱྱོད་ཐུབ་པར་ཕན་ཐྱོགས་ངླེས་ཅན་ཞིག་ཡྱོང་ངླེས་ལ་བརྟླེན་ཚང་མས་

ཐུགས་སང་ཆླེ་བསྐྱླེད་ཡྱོང་བའི་རླེ་འདུན་དང་།	 དླེབ་སྐྲུན་བགིས་པ་འདི་

བཞིན་གཏན་འབླེབས་ཡིག་ཆ་ངྱོ་མ་ཁག་དང་ཞིབ་བསྡུར་གིས་ཞུ་དག་ནན་

འདྲྱོངས་སྱོང་ཡྱོད་ཀང་།	ཅི་སླེ་ནྱོར་འ�ལ་ཐྱོན་ཚེ་གཏན་འབླེབས་ཡིག་ཆ་ངྱོ་

མར་རྩ་འཛིན་དང་སྦྲགས།	 སར་ཐླེངས་རླེས་མ་མ་ཐྱོན་བར་བསྐྱར་བཅྱོས་ཇི་

སྱོང་སབས་དུས་སྱོ་སྱོའི་ཡིག་ཆ་ལྟར་ལག་བསར་དགྱོས་རྒྱུ་བཅས།	

	 བྱོད་མི ་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲླེལ་པྱོས་

ཕི་ལྱོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༠༢	ལ།།
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