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ཆེད་བརྗོད།

བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་གཙོ་བྗོར་གྱུར་པའི་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་སྒིག་ཁག་གཟིགས་

བདེའི་སླད་དེབ་གཟུགས་གཅིག་གི་ནང་ཕི་ལྗོ་ ༢༠༡༤ ལྗོར་པར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡྗོད་པ་དང་། ད་ཐེངས་སླར་ཡང་བྗོད་མི་མང་

སྤི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའི་གྗོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པ། ཕི་ལྗོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ པའི་བར་ཁིམས་སྒིག་ཁག་ལ་བསྐྱར་

བཅྗོས་གཏན་འབེབས་ཇི་གནང་བཞིན་ཕྗོགས་བསྒིགས་ཀིས་དེབ་གཟུགས་གཅིག་གི་ནང་པར་བསྐྲུན་བགིས་པ་ཡིན།

སླད་མར་པར་ཐེངས་རེས་མ་མ་ཐྗོན་བར་བསྐྱར་བཅྗོས་ཇི་གནང་སྐབས་དུས་སྗོ་སྗོར་དབུས་དང་བྗོད་མིའི་གནས་

ཡུལ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་སྐབས་བསྟུན་འགེམས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པས་དེ་དག་ལ་སླྗོབ་སྦྗོང་དང་རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་གནང་

རྒྱུ་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་འགན་འཁུར་ཆེར་བསྐྱེད་ཡྗོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པྗོས།  

ཕི་ལྗོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༠༡ ཚེས་  ༠༣ ལ།།

པར་ལྗོ། ༢༠༢༠

དེབ་གངས། ༢༠༠

པར་སྐྲུན་བདག་དབང་།  བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ལ་ཡྗོད།

པར་སྐྲུན་པ།  བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཁང་། དྷརྨ་ཤཱ་ལཱ།

པར་ཁང་།   ཕི་དིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་།



དཀར་ཆག

བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས། --------------------------------------------------------------༡

བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབེལ་བའི་སྒིག་གཞི་ཁག ---------------------------------------- ༤༣

༡ བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྗོ་ལུགས་དང༌། ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི། -------------༤༥

༢ བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྒིག་གཞི། -------------------------------------------- ༨༧

༣ བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྒིག་གཞི། ---------------------------------༩༣

༤ བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁང་པའི་ཁིམས་ཡིག -------------------------------------------- ༩༥

༥ བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོའི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩའི་སྒིག་གཞི། ------------------------------------- ༩༧

༦ བྗོད་མི་མང་ཕྗོགས་བཞུགས་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་ལས་དྗོན་གཞུང་འབེལ་ངྗོས་བཞེས་བེད་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི། -------- ༡༠༠

༧ ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཉིན་རེའི་ལས་དྗོད་དང་ཐྗོབ་ཐང་གཞན་ཁག་གི་སྒིག་གཞི། ----------------- ༡༠༢

བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐྱྗོང་དང་འབེལ་བའི་སྒིག་གཞི་ཁག -------------------------------------- ༡༠༣

༡ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐྱྗོང་སྒིག་གཞི། ------------------------------------------------- ༡༠༥

༢ ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི། --------------------------------------------------- ༡༢༤

༣ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཀི་སྒིག་གཞི། ---------------------------༡༣༦

༤ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་ལས་དྗོན་གཟེངས་ཐྗོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི། -------༡༤༦

༥ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྗོད་བེད་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི། ------- ༡༥༠

༦ བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག -----------------------------------------------༡༦༣

༧ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་ཆྗོས་དྗོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག ------------------------------------------- ༡༧༢

བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི། ------------------------------------------------------༡༧༧

བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབྗོར་དང་འབེལ་བའི་སྒིག་གཞི་ཁག ------------------------------------༢༢༣

༡ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགྗོད་དང༌། ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས། དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི། --- ༢༢༥

༢ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གི་འབུལ་འབབ་ཁིམས་ཡིག ---------------༢༤༢

༣ བྗོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྒིག་གཞི། ------------------------------ ༢༥༠

༤ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒིག་གཞི། ---------------------------------------------༢༥༤

༥ ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་འདུ་འགྗོད་ཀི་སྒིག་གཞི། -------------------------------------------------- ༢༦༠

གཅིག



མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་སྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་ཁག ------------------------------------------- ༢༦༣

༡ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་

 བཅས་ཀི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས།  ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི། ---------------༢༦༥

༢ བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་མཚན་མཐྗོང་དྗོད། ཉིན་རེའི་ལས་དྗོད། ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི། --------༢༧༥

༣ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐྱྗོང་དང་བཀའ་བླྗོན་རྣམ་པའི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། 

 ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི། ------------------------------------------------------- ༢༨༡

༤ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་ཕྗོགས་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་ཐྗོབ། 

 ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི། --------------------------------------------------------༢༨༨

༥ འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ཕྗོགས་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་ཐྗོབ། 

 ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི། -------------------------------------------------------༢༩༧

༦ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ཕྗོགས་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། 

 ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་ཐྗོབ། ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི། ----------------------------------------༣༠༦

གཉིས།
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དཀར་ཆག

བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

སྗོན་གེང༌། --------------------------------------------------------------------------- ༣

ལེའུ་དང་པྗོ། གཞི་རྩའི་ལམ་སྟྗོན། --------------------------------------------------- ༥

ལེའུ་གཉིས་པ། གཞི་རྩའི་ཐྗོབ་ཐང་དང༌། ལས་འགན། ---------------------------------------- ༧

ལེའུ་གསུམ་པ། སྒིག་འཛུགས་ཀི་རྩ་བའི་བེད་སྗོ་ལམ་སྟྗོན། ------------------------------------ ༩

ལེའུ་བཞི་པ། སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན། ------------------------------------------- ༡༡

ལེའུ་ལྔ་པ། ཁིམས་བཟྗོའི་དབང་འཛིན། ---------------------------------------------- ༡༥

ལེའུ་དྲུག་པ། ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན། ---------------------------------------------༢༣

ལེའུ་བདུན་པ། བྗོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཁག་གི་སྒིག་འཛུགས། --------------------------- ༢༦

ལེའུ་བརྒྱད་པ། འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན། -------------------------------------------------༣༢

ལེའུ་དགུ་པ། ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོའི་ལས་དྗོན། --------------------------------------- ༣༤

ལེའུ་བཅུ་པ། རྩིས་ཞིབ་ལས་དྗོན། ------------------------------------------------- ༣༦

ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ། བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅྗོས་དང༌། སྐད་ཡིག་ཚད་འཛིན། -------------------------- ༣༧

ཟུར་སྣྗོན་ཡིག་ཆ་ཁག ------------------------------------------------------------------༣༩
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༄༅། །བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

སྗོན་གེང༌།

༄༅། །ཡྗོངས་གགས་སུ་ཕི་ལྗོའི་གྗོང་གི་བརྒྱ་ཕྲག་གཉིས་པའི་ནང་བྗོད་རྒྱལ་ཐྗོག་མ་གཉའ་ཁི་བཙན་པྗོ་ནས་དབུ་ཚུགས་ཏེ་ཕི་ལྗོ་བརྒྱ་

ཕྲག་དགུ་པའི་ནང་འུ་དུམ་བཙན་པྗོའི་བར་ལྗོ་གངས་ཆིག་སྟྗོང་བརྒལ་བའི་རིང་བྗོད་རྒྱལ་གདུང་རབས་ཞེ་གསུམ་གིས་རིམ་པས་ཆྗོལ་

གསུམ་བྗོད་ལྗོངས་ཡྗོངས་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་ཏེ་པུར་རྒྱལ་བྗོད་ཅེས་བ་བ་ཤར་གིང་དབུས་མའི་ནང་དཔུང་སྟྗོབས་དང་མངའ་ཐང་ཆེ་

གས་སུ་གྱུར་ཏེ་རྒྱ་ཧྗོར་བྗོད་གསུམ་ཞེས་འད་མཚུངས་སྟྗོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གས་སུ་ཚུད་ཅིང༌། བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་བརྡ་སྤྗོད་རང་

བཙན་པ་འབུར་དྗོད་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ཆྗོས་དང༌། རིག་གནས། སྤི་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡྗོན་གང་ས་ནས་འཕགས་ཡུལ་གཉིས་པ་ལྟ་བུར་

གྱུར།

 ཕི་ལྗོ་བརྒྱ་ཕྲག་དགུ་པའི་ནང་བྗོད་སིལ་བུར་ཐྗོར་བ་ནས་ཆིག་བསྒིལ་གི་ནུས་པ་ཉམས་ཏེ་ལུང་ཚན་སྗོ་སྗོའི་སེར་བཙན་ཙམ་

ལས་བྗོད་སྤི་ལ་དབང་བའི་ཆབ་སིད་ཚགས་ཚུད་བྱུང་མེད། ཕི་ལྗོ་ ༡༢༦༠ ནང་འགྗོ་མགྗོན་ཆྗོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་ཆེན་པྗོ་ཧྗོར་དང་

མཆྗོད་ཡྗོན་གི་འབེལ་བ་བཙུགས་ཏེ། ཆྗོལ་གསུམ་ཡྗོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་སིད་དབང་སླར་གསྗོ་མཛད་ཀང༌། རིང་པྗོར་མ་ཐྗོགས་པར་མཐའ་

མཚམས་ཇི་བཞིན་སྐྱྗོང་མ་ཐུབ་ཁར། ལྗོ་ ༣༨༠ སྐྗོར་གི་ནང་ཕག་གྲུ་དང༌། རིན་སྤུངས། གཙང་པ་བཅས་བྗོད་ཀི་སིད་སྐྱྗོང་ལ་འགྱུར་བ་

ཡང་ཡང་བྱུང་སྟེ་བྗོད་ལྗོངས་ཡྗོངས་ལ་ཁིམས་དང་དབང་ལུང་གིས་མ་ཁྱབ་ཅིང༌། ནང་ཁུལ་བདེ་གཟར་མང་བས་བྗོད་སྤིའི་ཆབ་སིད་ཀི་

ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཉམས་དམས་སུ་གྱུར། 

 ཕི་ལྗོ་ ༡༦༤༢ ལྗོར་ྋགྗོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པྗོའི་བྗོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕྗོ་བང་དབུ་བརེས་པ་ནས་བཟུང་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ན་

རིམ་གིས་བྗོད་ཀི་ཆྗོས་སིད་གཉིས་ཀའི་དབུ་ཁིད་གནང་སྗོལ་ཚུགས་ཤིང༌། བྗོད་ཀི་ཆབ་སིད་གང་ཙམ་ས་བརྟན་དང༌། རིས་མེད་རྒྱལ་

བསྟན་དར་རྒྱས། བྗོད་འབངས་རྣམས་རང་དབང་བདེ་སྐྱིད་ཀི་འཚོ་བར་རྗོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞིང༌། ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ན་རིམ་དགུང་ན་སྗོན་

མཚམས་ཆབ་སིད་ཀི་མཛད་ཁུར་རིམ་བཞེས་མཛད་ལམ་ཆགས།  

 ཕི་ལྗོ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་དགུ་པའི་མཇུག་དང་ཉི་ཤུ་པའི་འགྗོ་ཙམ་ནས་སིད་ཕྗོགས་ཀི་ལས་དྗོན་སྤི་དང༌། ཁྱད་པར་རྒྱལ་སྤིའི་ནང་

ཕི་འབེལ་ཇི་བཞིན་མ་བྱུང་ཁར། ྋརྒྱལ་མཆྗོག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པས་ཆབ་སིད་ཀི་མངའ་དབང་བཞེས་པ་ནས་རིང་པྗོར་མ་སྗོང་བར་

འགལ་རྐེན་དབང་གིས་སྗོག་ཡུལ་དང༌། རྒྱ་ནག རྒྱ་གར་བཅས་སུ་ཕེབས་དགྗོས་བྱུང་སྟེ་སླར་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ྋཞབས་སྗོར་འཁྗོད་བསྟུན་

བྗོད་ཀི་མངའ་དབང་གི་གནས་བབ་བསྐྱར་ནན་གསལ་བསྒགས་དང་འབེལ་བར་སྐབས་རྒྱལ་སྤིའི་གནས་ཚུལ་གཟིགས་རྟྗོག་ཇི་བྱུང་

བཞིན་བྗོད་འབངས་བདེ་ཐབས་དང༌། ཆབ་སིད་ཕྲ་ཚུགས་ཐབས་སུ་དེང་རབས་ཀི་སླྗོབ་གསྗོ་དང༌། ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅྗོས་སྗོགས་ལ་

ཐུགས་བརྩྗོན་གནང་སྟེ་རླབས་ཆེན་གི་གྲུབ་འབས་བྱུང༌། མདྗོ་དྗོན་བྗོད་སྤིའི་ཆབ་སིད་ཀི་མངའ་དབང་ལྗོ་བཞི་བརྒྱར་ཉེ་བའི་རིང་ས་བརྟན་

འཛིན་སྐྱྗོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྗོད། 

 ཕི་ལྗོ་ ༡༩༤༩ ལྗོར་རྒྱ་ནག་དམར་པྗོའི་དཔུང་དམག་གིས་བྗོད་ལ་དག་པྗོའི་བཙན་འཛུལ་བེད་འགྗོ་བཙུགས་ཤིང༌། ཕི་ལྗོ་ 

༡༩༥༠ ལྗོར་བྗོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་གཉན་འཕྲང་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་སྐབས་ྋགྗོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་དགུང་གངས་

བཅུ་དྲུག་ལས་སྗོན་མེད་ཀང་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་དབང་འབུལ་བཞེས་གནང་དགྗོས་བྱུང་ཞིང༌། ༡༩༥༡ ལྗོར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བཙན་འྗོག་ཏུ་གྗོས་མཐུན་དྗོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་འཇྗོག་དགྗོས་བྱུང་སྟེ་ལྗོ་བརྒྱད་ཙམ་རིང་གནས་ཐབས་མཛད་ཀང་
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པས་གྗོས་མཐུན་གི་དྗོན་ཚན་ཁག་ལ་རྩིས་མེད་དང་བྗོད་མིར་དག་གནྗོན་དབང་གིས་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་

མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་དང་བཀའ་ཤག་བཅས་གཡུལ་རྒྱལ་ལྷུན་རྩེ་རྗོང་དུ་བྗོད་གཞུང་སྗོ་བཤུག་དང་འབེལ་གྗོས་མཐུན་དྗོན་ཚན་བཅུ་

བདུན་བཙན་འྗོག་ཏུ་འཇྗོག་དགྗོས་བྱུང་བའི་གསལ་བསྒགས་བསྐྱངས། 

 དེའི་རེས་བཙན་བྗོལ་དུ་ཕེབས་འབྗོར་བྱུང་མ་ཐག་རྒྱ་གར་གྗོང་ཁྱེར་ཏེཛ་པུར་དུ་ཕི་ལྗོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་གྗོས་

མཐུན་དྗོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་དེ་ངྗོས་ལེན་མེད་པའི་ཡྗོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་བསྐྱངས། 

 གཞིས་བེས་བྗོད་མི་ཡྗོངས་ཀིས་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་དང་ཁྗོང་གི་བཀའ་ཤག་གང་དུ་ཡྗོད་པ་དེར་བྗོད་མིའི་

ཁིམས་མཐུན་གི་གཞུང་ཡྗོད་པར་ཡིད་ཆེས་དང་ངྗོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡྗོད།

 ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་བཙན་བྗོལ་བྗོད་གཞུང་རྒྱ་གར་དུ་གཞི་ཚུགས་པ་དང་མཉམ་དུ་

ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོས་རིང་ནས་ཐུགས་ལ་བརྣགས་པའི་ཡང་དག་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་གསྗོལ་བསྩལ་གནང་སྟེ་

ཕི་ལྗོ་ ༡༩༦༠ ལྗོར་མང་ཚོགས་ཀིས་འྗོས་འདེམས་བས་པའི་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་པ་དང༌། ཕི་

ལྗོ་ ༡༩༦༡ ལྗོར་མ་འྗོངས་བྗོད་ཀི་རྩ་ཁིམས་སིང་དྗོན་དང༌། ༡༩༦༣ ལྗོར་བྗོད་ཀི་རྩ་ཁིམས་ཡྗོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་གནང༌། ཕི་ལྗོ་ 

༡༩༩༡ ལྗོར་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་ནས་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་མིང་དྗོན་མཚུངས་པའི་ཁིམས་བཟྗོ་ལྷན་

ཚོགས་སུ་བསྒྱུར་གནང་མཛད་པ་ལྟར། སྤི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཕི་ལྗོ་ 

༡༩༩༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་སྤི་ནྗོར་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གིས་ཆྗོག་མཆན་བསྩལ་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས། བཙན་

བྗོལ་བྗོད་གཞུང་འདི་གཞི་རྩའི་ཁིམས་ཡིག་ཡྗོད་པའི་དེང་རབས་མང་གཙོའི་འགྗོ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་གནང་མཛད།

 ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༡ ལྗོར་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གི་བཀའ་དགྗོངས་ལྟར། བཀའ་བླྗོན་ཁི་པ་མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་

འྗོས་འདེམས་བས་ཏེ། མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་ནང་མདུན་བསྐྱྗོད་ཆེན་པྗོ་ཞིག་བྱུང་ཡྗོད།

 བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ནང༌། ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་སྐུ་ཕྲེང་ན་རིམ་གཞུང་གི་འགན་འཛིན་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

དབུ་འཛིན་ཡིན་པའི་ཆ་རྐེན་བསྐྲུན་ཡྗོད་ཀང༌། ད་ཆ་མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་ཡྗོངས་སུ་རྗོགས་པའི་ཆེད་དང༌། བྗོད་མི་རྣམས་གང་ཟག་

གཅིག་ལ་བརྟེན་མི་དགྗོས་པར་འཕྲལ་ཡུན་དགག་དགྗོས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མར་གཟིགས་ཏེ། ཕི་ལྗོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ྋགྗོང་

ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གིས་ཆབ་སིད་དང་འཛིན་སྐྱྗོང་གི་འགན་དབང་བཞེས་རྒྱུ་མིན་པ་དང༌། འབྱུང་འགྱུར་ཆབ་སིད་དང་

འཛིན་སྐྱྗོང་གཉིས་ཀའི་འགྗོ་འཁིད་མང་ཚོགས་ཀིས་འྗོས་འདེམས་བས་པའི་ལས་ཀི་སྣེ་མྗོ་བ་རྣམས་ཀིས་བེད་དགྗོས་པ་དང༌། དེའི་ཆེད་

བཅའ་ཁིམས་ཀི་སྒྗོམ་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་པའི་བཀའ་ལི་བཟླྗོག་མེད་གྗོས་ཚོགས་སུ་ཕེབས་པ་ལ་བསྐྱར་དུ་དགྗོངས་བཞེས་ཡྗོང་

བའི་གསྗོལ་བ་བཏབ་ཀང་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་བར་ཕིར་སླྗོག་བྱུང་བ་དང༌། བྗོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡྗོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པས་

་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྗོན་ནས་བྗོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་འཁིད་ཀི་མཛད་འཁུར་སྐྱྗོང་བཞེས་ཡྗོང་བའི་གསྗོལ་

འདེབས་ཀང་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་བ་བཅས་ལ་བརྟེན། བཀའ་དགྗོངས་དང་ལེན་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་ཏེ། སྤི་ལྷན་སྐབས་བཅུ་བཞི་

པའི་ཚོགས་དུས་འཕར་མ་ཞིག་ཚོགས་ནས་བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅྗོས་བས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་འདི་ཉིད་མངའ་

དབང་ལྡན་པའི་བྗོད་མི་ཡྗོངས་ཀི་ཁིམས་མཐུན་གི་དབང་ལྡན་འཛིན་སྐྱྗོང་པ་དང༌། ངྗོ་ཚབ་ཡིན་པའི་ངྗོ་བྗོ་རྒྱུན་སྐྱྗོང་ཐྗོག ད་ཡྗོད་བཅའ་

ཁིམས་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་གཞིར་བཟུང༌། ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོས་བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་ཆྗོག་མཆན་བསྩལ་བའི་སྗོ་

ནས་ྋགྗོང་ས་མཆྗོག་གི་སིད་ཕྗོགས་ཀི་འགན་དབང་ཁག་འྗོས་འདེམས་བས་པའི་འགྗོ་འཁིད་ཚོར་བསྩལ་ཏེ་དེ་དག་གཞིས་བེས་བྗོད་མི་

ཡྗོངས་ཀི་ངྗོ་ཚབ་དང་སི་ཞུ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་ལྡན་དུ་མཛད་དེ་ཕི་ལྗོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ ནས་རྩ་འཛིན་བས་པ་ཡིན།།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

ལེའུ་དང་པྗོ།

གཞི་རྩའི་ལམ་སྟྗོན།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  བྗོད་དང་བྗོད་མིའི་མགྗོན་སྐྱབས་དང་མཚོན་རྟགས།

བྗོད་ཀི་ལྷ་སྐལ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་མིའི་གཟུགས་སུ་བྗོན་པའི་ཁམས་གསུམ་ཆྗོས་ཀི་རྒྱལ་པྗོ་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་

མགྗོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་ནི་འཇིག་རྟེན་ཞི་བདེའི་དེད་དཔྗོན་དང༌། ས་སྟེང་ྋརྒྱལ་བསྟན་ཡྗོངས་རྗོགས་ཀི་མངའ་

བདག བྗོད་མི་ཡྗོངས་ཀི་མགྗོན་སྐྱབས། བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད། བླང་དྗོར་ལམ་སྟྗོན་པ། བྗོད་མིའི་ངྗོ་བྗོ་དང༌། དེའི་ཆིག་སྒིལ་གི་

མཚོན་རྟགས། བྗོད་མི་ཡྗོངས་ཀི་རང་དབང་ལྡན་པའི་མགིན་ཚབ་པ་བཅས་ཡིན། གནས་བབ་འདི་དག་ནི་ལྗོ་གངས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་

པྗོའི་བྱུང་རབས་དང༌། རིག་གཞུང༌།  མངའ་དབང་ལྡན་པའི་བྗོད་མིའི་མངྗོན་འདྗོད་བཅས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན། དེའི་ཕིར་གཤམ་གསལ་

གི་མཛད་འགན་དང་སྐུ་དབང་རྣམས་རང་ཆས་སུ་ཡྗོད།

༡ བྗོད་མིའི་བདེ་དྗོན་དང་བསམ་སྤྗོད་ཀི་ཡར་རྒྱས། ཆྗོས་དང་རིག་གཞུང༌། རིག་གནས་བཅས་ཀི་སྲུང་སྐྱྗོབ་དང་དར་སེལ། 

བྗོད་ཀི་རྩ་དྗོན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀིས་མཚོན་བྗོད་མི་དང་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དྗོན་གང་ཅིའི་ཐྗོག་ལམ་སྟྗོན་དང་བཀའ་

སླྗོབ། སྐུལ་ལག་གནང་རྒྱུ།

༢ ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གིས་དགྗོས་གལ་ནམ་གཟིགས་སྐབས་དང༌། འགྗོ་འཁིད་རྣམས་ཀིས་གསྗོལ་

འདེབས་ནམ་ཞུས་ལ་བྗོད་མི་རིགས་དང༌། སྤི་ཚོགས། བསྟན་སིད་ཀི་གལ་ཆེའི་ལས་དྗོན་ཐྗོག་གྗོས་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་

གི་དགྗོངས་པའི་དཔྱད་གཞིར་དགྗོངས་འཆར་གནང་རྒྱུ།

༣ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་བྗོད་མི་མང་གི་ཆེད་རྒྱལ་སྤིའི་དབུ་འཁིད་རྣམ་པ་དང༌། གལ་ཆེའི་མི་སྣ་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད་

བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་དང༌། བཀའ་ཤག་གིས་བསྐྗོ་འཛུགས་བས་པའི་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་དང་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་

རྣམས་ལ་ྋགྗོང་སྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀི་མཚན་གནས་བསྩལ་རྒྱུ་བཅས།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  ཁྱབ་ཚད།

བཅའ་ཁིམས་འདིས་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་མངའ་ཁྗོངས་སུ་གཏྗོགས་པའི་བྗོད་མི་ཡྗོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  ཆབ་སིད་ཀི་རང་བཞིན།

མ་འྗོངས་བྗོད་ཀི་ཆབ་སིད་ནི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་བར་གཞི་བཅྗོལ་བའི་ཐྗོག་རང་དབང་དང༌། སྤི་ཚོགས་བདེ་དྗོན། ཆྗོས་

སིད་ཟུང་འབེལ། མང་གཙོ། ཡུལ་མིའི་སིད་སྐྱྗོང་ཞིག་བ་རྒྱུ་ཡིན་གཤིས། བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་ཆབ་སིད་ཀང་དེ་དང་ཕྗོགས་མཐུན་

བ་རྒྱུ་དང༌། གཤམ་འཁྗོད་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པའི་དྗོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བཟུང་མ་གཏྗོགས་བཅའ་ཁིམས་འདི་ལ་བསྒྱུར་བཀྗོད་གཏྗོང་

རྒྱུ་མིན།
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དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་རྩ་དྗོན།

མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཡྗོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་འགྗོ་བ་མིའི་ཐྗོབ་ཐང་དང༌། དཔལ་འབྗོར། སྤི་ཚོགས། རིག་

གཞུང་གི་ཐྗོབ་ཐང༌། ཡུལ་མི། སིད་དྗོན་གི་ཐྗོབ་ཐང་བཅས་ལ་བརྩི་སྲུང་བེད་པ་དང༌། འཛམ་གིང་ཡུལ་ལུང་གཞན་ཁག་ནས་ཀང་བརྩི་

སྲུང་ཡྗོང་ཐབས། ལྷག་པར་དུ་བྗོད་དྗོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང༌། བྗོད་མི་ཡྗོངས་ཀི་བསམ་སྤྗོད་དང་དངྗོས་པྗོའི་ཁེ་ཕན་ཡར་

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

དྗོན་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་དྗོན་ཚན་གང་རུང་

དང་འགལ་ཚེ་འགལ་བའི་ཆ་དེ་རྩ་འཛིན་མེད་པ་བ་རྒྱུ།

༢ གྗོང་གསལ་རྣམས་ཀི་དྗོན་གནད་བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དྗོན་ཚན་ཁག་དང་འགལ་མིན་རྩྗོད་གེང་བྱུང་ཚེ་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་

ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

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

བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་ལུགས་དང༌། ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་གི་བཀའ། སྒིག་གཞི་བཅས་རྒྱལ་སྤིའི་ཁིམས་

ལུགས་དང༌། ལྷག་དྗོན་བྗོད་མིའི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཡུལ་ཁིམས་དང་མི་འགལ་བ་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  དམག་འཐབ་སྗོང་བ། 

མ་འྗོངས་བྗོད་ཀི་ཡུལ་ཁམས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བསྟི་གནས་སུ་གནས་རྒྱུ་དང༌། གྗོ་མཚོན་དུག་རླངས་རིགས་ཀི་ཐྗོན་སྐྱེད་

ནམ་ཡང་མི་བེད་པའི་འབད་རྩྗོལ་བ་རྒྱུ་དང༌། ད་ལྟ་ནས་བྗོད་དྗོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀིས་མཚོན་དྗོན་གནད་གང་གི་ཆེད་

དུའང་དམག་འཐབ་སང་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི།

༡ བྗོད་ཀི་མངའ་ཁྗོངས་སུ་སྐྱེས་པའི་བྗོད་པ་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་སྐྱེས་པའི་བྗོད་པ་རྣམས་བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན། བྗོད་

རིགས་ཕ་མ་གང་རུང་ལས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་སྐྱེས་པའི་རིགས་རྣམས་ཀང་བྗོད་ཀི་ཡུལ་མིར་གཞུག་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད།

༢ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མི་སུ་ཞིག་འཕྲལ་རྐེན་དབང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ཡུལ་མི་མ་བེད་ཐབས་མེད་བྱུང་རིགས་ཀང་བཅའ་

ཁིམས་འདིའི་དྗོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་ནང་གསལ་གི་འཁུར་འགན་ཁག་འགལ་མེད་བསྒྲུབས་ཕིན་བྗོད་ཀི་ཡུལ་མིའི་རང་

བཞིན་འདྗོར་མི་དགྗོས།

༣ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ཡུལ་མི་བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་དང་མཉམ་དུ་ལུགས་མཐུན་གཉེན་སྒིག་བས་ཏེ་མུ་མཐུད་ལྗོ་གསུམ་ལས་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

བརྒལ་བ་རྣམས་བྗོད་ཀི་ཡུལ་མིར་གཞུག་འདྗོད་ཡྗོད་ཚེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྒིག་གཞི་ལྟར་

ཞུགས་ཆྗོག

༤ གྗོང་གསལ་དྗོན་ཚན་ཁག་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་ཆེད་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བྗོད་ཀི་ཡུལ་མིའི་ཁིམས་ལུགས་ཤིག་

གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ།

ལེའུ་གཉིས་པ།

གཞི་རྩའི་ཐྗོབ་ཐང་དང༌། ལས་འགན།

དྗོན་ཚན་དགུ་པ།  ཁིམས་ཀི་མདུན་སར་འད་མཉམ།

བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཚང་མ་ཁིམས་ཀི་མདུན་སར་འད་མཉམ་ཡིན། ཕྗོ་མྗོ་དང༌། རིགས་རུས། སྐད་ཡིག ཆྗོས་ལུགས། སེར་སྐྱ། 

དབུལ་ཕྱུག སྐྱེས་ཡུལ། སྤི་ཚོགས་ཀི་འབྱུང་ཁུངས། གྗོ་གནས། གནས་སྟངས་གཞན་དག་བཅས་ཀི་ཐྗོག་ནས་དབེ་འབེད་མེད་པར་

ལེའུ་འདིར་འཁྗོད་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་ཁག་ལ་ལྗོངས་སུ་སྤྗོད་ཆྗོག་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བཅུ་པ།  ཆྗོས་དད་རང་དབང༌།

ཆྗོས་ལུགས་ཡྗོངས་རྗོགས་ཁིམས་ཀི་མདུན་སར་འད་མཉམ་ཡིན། བྗོད་མི་རེ་རེར་བསམ་བླྗོ་དང༌། རྣམ་དཔྱྗོད།  ཆྗོས་

ལུགས་བཅས་རང་མྗོས་ལྟར་སྤྗོད་པ་དང༌། ཁེར་རྐང་ངམ། མཉམ་ཚོགས་ཀི་ཐྗོག་ནས་ཆྗོས་ལུགས་གང་ཞིག་ལ་དད་མྗོས་ཉམས་ལེན་

དང༌། ཆྗོས་སྗོར་ཞུགས་པ། ཆྗོས་འཆད་སེལ་དང༌། ཆྗོས་སྤྗོད་ཅི་རིགས་བཅས་མངྗོན་གསལ་དུ་བེད་ཆྗོག་པའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  འྗོས་བསྡུ་དང༌། འྗོས་གཞིའི་ཐྗོབ་ཐང༌།

ཁིམས་སྒིག་ཁག་གཞིར་བཟུང་འྗོས་བསྡུའི་ཐྗོབ་ཐང་བལ་བ་ཕུད། དེ་མིན་བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཕྗོ་མྗོ་རང་ལྗོ་ ༡༨ ཧིལ་པྗོར་ལྗོན་

པ་ཡན་ཚང་མར་འྗོས་བསྡུའི་ཐྗོབ་ཐང་དང༌། ཁིམས་སྒིག་ཁག་གཞིར་བཟུང་འྗོས་གཞིར་ཞུགས་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་བལ་བ་ཕུད། དེ་མིན་

བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཚང་མར་འྗོས་གཞིར་ཞུགས་པའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད།

ཁིམས་སྒིག་ཁག་གི་ནང་གསལ་རང་ལྗོ་བརྩི་ཕྗོགས་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀི་སྐྱེས་ལྗོ་སྐྱེས་

ཚེས་ལ་རྩ་འཛིན་བ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  གཞི་རྩའི་རང་དབང་དང༌། ཐྗོབ་ཐང་གཞན་ཁག

བྗོད་མིའི་འཕྲལ་ཕུགས་ཀི་རྩ་དྗོན་དང༌། མང་ཚོགས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་ཁིམས་ལུགས་གང་རུང་འྗོག་བཀག་སྗོམ་བེད་དགྗོས་

དང༌། ལས་བེད་སྗོ་སྗོའི་ལས་རྒྱུན་རིང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁིམས་ལུགས་ཀིས་བཀག་པ་ཕུད། བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཚང་མར་
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གཤམ་གསལ་རང་དབང་དང༌། ཐྗོབ་ཐང་ཁག་ཡྗོད།

༡ ལུས་སྗོག་དང༌། འདྗོད་དབང༌། མཁར་དབང་བཅས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང༌།

༢ གཏམ་བརྗོད།

༣ འགྗོ་འྗོང༌།

༤ གསར་ཤྗོག་དང༌། དུས་དེབ། རྩྗོམ་ཡིག་རིགས་དཔར་འགེམས་དང༌། ཁྱབ་སེལ།

༥ གྗོ་མཚོན་མེད་པར་ཞི་བའི་འདུ་ཚོགས།

༦ ཁིམས་རྩྗོད་ཞུ་གཏུགས་སྐབས་མཐུན་རྐེན་མེད་རིགས་ལ་ག་མེད་ཁིམས་རྩྗོད་པ་དང༌། སྐད་སྒྱུར་རིགས།

༧ ཆྗོས་དང༌། རིག་གནས། དཔལ་འབྗོར། མཉམ་འབེལ། སྤི་མཐུན་བཅས་ཀི་ཚོགས་ཁག་འཛུགས་པ་དང༌། ཚོགས་པར་

ཞུགས་པ།

༨ རང་གི་ཤེས་ཚད་དང་འཚམས་པར་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་རིགས་གང་རུང་དུ་གཞུག་རྒྱུའི་གྗོ་སྐབས་འད་མཉམ།

༩ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སྗོ་སྗོའི་ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་ལས་རིགས་དང༌། ཚོང་འཁྗོས། ས་ཁང་ཉྗོ་ཚོང༌། ལས་དྗོན་གཞན་

དག་གང་རུང་བེད་པ།

༡༠ ཕྲུ་གུ་རང་ལྗོ་བཅུ་བཞི་ཧིལ་པྗོར་ལྗོན་པ་མན་ཆད་ངལ་རྩྗོལ་ལ་གཞུག་མི་དགྗོས་པ་བཅས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  ཡུལ་མིའི་ལས་འགན།

བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཚང་མས་སྒྲུབ་དགྗོས་པའི་ལས་འགན་གཤམ་གསལ།

༡ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་བླྗོ་གཏད།

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

༣ བྗོད་དྗོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩྗོན་བ་རྒྱུ།

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

༥ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང༌། མང་ཚོགས་ལ་ཛ་དག་རྐེན་ངན་བྱུང་སྐབས་ཁིམས་ཐྗོག་ནས་བསྐུར་བའི་ལས་འགན་ཁག་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་བཅས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།   གཞི་རྩའི་ཐྗོབ་ཐང་དང༌། ལས་འགན་ལག་ལེན་དྗོན་འཁེལ།

གྗོང་འཁྗོད་དྗོན་ཚན་ཁག་ནང་གསལ་གི་ཐྗོབ་ཐང་དང༌། ལས་འགན་ཁག་ལ་གནྗོད་འགལ་བྱུང་ཚེ་དྗོན་ཚན་ ༡༢ པ་ནང་

གསལ་ཁིམས་ལུགས་ཀིས་བཀག་པ་ཕུད། དེ་མིན་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འྗོག་མ་ཁག་ལ་སྐབས་བསྟུན་

ཞུ་གཏུགས་ཆྗོག་པའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་ཅིང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་དག་ལ་གྗོང་འཁྗོད་ཐྗོབ་ཐང་ཁག་སྲུང་སྐྱྗོབ་ཆེད་དགྗོས་ངེས་བཀྗོད་

འདྗོམས་བ་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡྗོད།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

ལེའུ་གསུམ་པ།

སྒིག་འཛུགས་ཀི་རྩ་བའི་བེད་སྗོ་ལམ་སྟྗོན།

དྗོན་ཚན་བཅྗོ་ལྔ་པ།  བྗོད་དྗོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང༌། བཙན་བྗོལ་བའི་སྤི་ཚོགས་བདེ་ཐབས། 

བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་གཙོ་བྗོ་བྗོད་དྗོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀི་ཐབས་བྱུས་ཡང་དག་ལ་འབད་བརྩྗོན་

བ་རྒྱུ་དང༌། བྗོད་མཐྗོ་སང་གི་ས་བབ་ཀི་ཐྗོག་ནས་བྗོད་ཀི་ཁྗོར་ཡུག་ནི་འཛམ་གིང་སྤི་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཨེ་ཤ་ཡའི་གིང་ཆེན་གི་རྒྱལ་

ཁབ་དང་ཡུལ་མི་མང་དག་ཅིག་ལ་གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། བྗོད་ཀི་ཁྗོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱྗོབ་ཆེད་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང༌། བྗོད་

མི་ཚང་མས་རྒྱལ་སྤིའི་ནང་ལས་འགུལ་ཇེ་མང་སེལ་ཐབས་བ་རྒྱུ།

གནས་སྐབས་སུའང་གཞིས་ལུས་བྗོད་མི་རྣམས་དཀའ་ཉེན་ལས་སྐྱྗོབ་ཐབས་བ་རྒྱུ་དང༌། བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་

ནང་དང་བདེན་དང༌། འད་མཉམ། དཔལ་འབྗོར་ཐྗོན་སྐྱེད་སྤི་སྨན་ཡྗོང་བའི་འགྗོ་ལུགས་བཅས་ཀི་སྤི་ཚོགས་བདེ་དྗོན་གི་སིད་བྱུས་

ཡང་དག་སྐྱྗོང་དགྗོས་པ་དང༌། ཁྱད་པར་གཞྗོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡྗོན་དང༌། གནའ་བྗོའི་རིག་གཞུང་བཟང་པྗོའི་གྗོམས་གཤིས་

འཇགས་རྒྱུ་བཅས་ཀི་གྗོ་སྐབས་ཚད་ལྡན་སྤྗོད་ཐབས་དང༌། ལུས་སེམས་བདེ་ཐང་དུ་འཚར་ལྗོངས་ཡྗོང་བའི་འཕྲྗོད་བསྟེན་གི་མཐུན་

རྐེན་སྒྲུབ་ཐབས་བཅས་ཀི་ཆེད་གཤམ་གསལ་དྗོན་ཚན་རྣམས་སུ་ཆེད་བཀྗོད་ལས་དྗོན་རྣམས་བསྒྲུབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།  སྤི་ཚོགས་བདེ་དྗོན།

༡ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་ཆེད་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐེན་སྒྲུབ་ཐབས་དང༌། ལུས་སེམས་ཞི་བདེར་གནས་ཐབས་ལ་

འབད་རྒྱུ། ངལ་སེལ་གྗོགས་ཕན་གི་ཐྗོབ་ཐང་འད་མཉམ། གཞུང་དང༌། གཞུང་ཁྗོངས་ལས་དྗོན་འད་མཚུངས་ལ་ག་ཕྗོགས་

འད་མཉམ་ཡྗོང་བ་བཅས་ཀི་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་དང༌། ཡྗོང་འབབ་ལ་གཞིགས་པའི་ཆ་སྗོམས་ཀི་དཔྱ་ཁལ་འགྗོ་ལུགས་

བཟྗོ་རྒྱུ།

༢ ནད་གཅྗོང་དང༌། དབང་པྗོ་སྐྱྗོན་ཅན། འཁྗོས་དམན་ཉམ་ཐག ཕྲུ་གུ་མང་བས་འཚོ་སྐྱྗོང་དང༌། ཤེས་ཡྗོན་སླྗོབ་སྟྗོན་མ་ཐུབ་པ་

བཅས་དངྗོས་འབེལ་ཁྱིམ་འཚོ་མ་ཟིན་པའི་རིགས་ལ་ལམ་སྟྗོན་སླྗོབ་གསྗོ་དང༌། དཔལ་འབྗོར་གི་རྗོགས་རམ་སྤྗོད་ཐབས་བ་

རྒྱུ།  གཞན་གིས་བན་གཡྗོག་ཏུ་བཀྗོལ་བ་དང་དཔལ་འབྗོར་གི་གནྗོན་ཤུགས་རིགས་མི་འབྱུང་བའི་འགྗོག་ཐབས་བ་རྒྱུ།

༣ ཁྱད་པར་བྗོད་མིའི་གཞིས་སར་དང༌། འདུས་སྗོད་ཁག་ཁ་འཐྗོར་དུ་མི་འགྗོ་བའི་ཆེད་སྗོ་ནམ་ལས་རིགས་དེང་རབས་ཅན་

དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང༌། བཟྗོ་ལས་འཛུགས་སྐྲུན། དེ་དག་གི་ཆེད་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྒིག་གཞི་ལྟར་

གཞུང་སེར་ཅི་རིགས་ཀི་མཉམ་འབེལ་དང་ལས་རིགས། ཚོང་ལས་ཀི་ཚོགས་སེ་གང་དགྗོས་འཛུགས་རྒྱུ་བཅས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།  ཤེས་ཡྗོན་དང་རིག་གཞུང༌།

༡ མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཡྗོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་བིས་པའི་ཐྗོབ་ཐང་ལ་བརྩི་སྲུང་ཐྗོག བྗོད་མིའི་ཕྲུ་གུ་བཙན་བྗོལ་
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བ་སླྗོབ་ལྗོ་སྗོན་པ་ཚང་མར་གཞི་རིམ་སླྗོབ་སྦྗོང་གི་གྗོ་སྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུ།

༢ ཤེས་ཡྗོན་སླྗོབ་སྟྗོན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སུ་དྗོན་དམ་བྗོད་ཀི་གཞི་རྩའི་དགྗོས་མཁྗོ་དང་འཚམས་པའི་ཤེས་ཡྗོན་གི་སིད་

བྱུས་ཡང་དག་ཅིག་བཟྗོ་རྒྱུ།

༣ གཞིས་སར་སྗོ་སྗོའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ས་གནས་དེ་གའི་ཉིན་སླྗོབ་ཏུ་གནས་ཐབས་དང༌། དགྗོས་ངེས་རྣམས་སུ་སླྗོབ་ཕྲུག་སྗོད་

ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་ཐབས།

༤ ཁ་འཐྗོར་བྗོད་མིའི་གནས་ཡུལ་བྗོད་ཀི་སླྗོབ་གྲྭ་མེད་རིགས་ཀི་ཕྲུ་གུ་འདབས་འབེལ་སླྗོབ་ཁག་ཏུ་འཚུད་ཐབས།

༥ སླྗོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཕུགས་ལམ་འདེམས་ཕྗོགས་སླྗོབ་སྟྗོན་པ་ཁྱད་མཁས་མི་སྣའི་མཐུན་རྐེན་སྒྲུབ་ཐབས།

༦ འབྗོར་འཁྗོས་དག་རིགས་ལ་ཕྲུ་གུའི་སླྗོབ་སྦྗོང་མཇུག་སྐྱྗོང་ཆེད་དགྗོས་ངེས་སླྗོབ་གྗོན་གཏྗོང་དགྗོས་ཀི་ལམ་སྟྗོན་བ་རྒྱུ།

༧ ཤེས་སྤྗོད་གཟེངས་ཐྗོན་ཅན་རྣམས་ལ་དམིགས་བཀར་ལས་རིགས་དང༌། བཟྗོ་རིག་ལག་རྩལ། མཐྗོ་རིམ་སླྗོབ་སྦྗོང་གི་གྗོ་

སྐབས་དང༌། སླྗོབ་གྗོན་གཏྗོང་རྒྱུ་མེད་རིགས་ལ་མཐུན་རྐེན་རྗོགས་རམ་སྤྗོད་ཐབས་བ་རྒྱུ།

༨ གཞི་འབིང་མཐྗོ་གསུམ་གི་གཞུང་སེར་གི་གཏན་སླྗོབ་དང་ཉིན་མྗོའི་སླྗོབ་གྲྭ་ཁག་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་དང༌། སླྗོབ་ཚན་

རྣམས་རིམ་བཞིན་བྗོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཐྗོག་ནས་སླྗོབ་འཁིད་ཐུབ་ཐབས་བ་རྒྱུ་དང༌། ཆྗོས་ལུགས་རྣམས་དང༌། ལུགས་ཀི་

བསྟན་བཅྗོས་དག་ནས་བསྟན་པའི་ཡ་རབས་སྤྗོད་བཟང་གི་བསླབ་བ་རྣམས་དམིགས་བསལ་རྩལ་བཏྗོན་གིས་གཞི་རིམ་

སླྗོབ་ཚན་དུ་འཇྗོག་རྒྱུ།

༩ སླྗོབ་རིམ་ཚང་མའི་སླྗོབ་དགེ་རྣམས་སྤི་ཚོགས་ནང་མཐྗོང་ཆེར་བརྩིས་ཏེ་ཤེས་ཡྗོན་བཟང་ཤྗོས་ཁག་སླྗོབ་དགེར་འཇུག་

ཐབས།

༡༠ རབ་བྱུང་དང༌། གྗོས་དཀར་ལང་ལྗོ་ཅན་གི་བཤད་སྒྲུབ་ཆྗོས་སེ་ཁག་ཚགས་ཚུད་སྤུས་དག་ཡྗོང་ཐབས་དང༌། དེ་དག་གི་

མཐུན་རྐེན་ལྗོག་འཚོས་མ་བསླད་པའི་ཚུལ་མཐུན་ཡྗོང་ཐབས།

༡༡ ཕྗོགས་འཛིན་མེད་པའི་ྋརྒྱལ་བསྟན་རིས་མེད་ཀི་བཞེད་སྗོལ་བཟང་པྗོ་གྗོང་མཐྗོར་སེལ་ཐབས།

༡༢ གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡྗོན་དང༌། འཕྲྗོད་བསྟེན་གིས་མཚོན་པའི་འྗོས་འཚམས་སྤི་ཚོགས་ཞབས་འདེགས་ཀི་ལས་དྗོན་ལ་

གཞུག་རྒྱུའི་ལམ་སྟྗོན་དང་མཐུན་རྐེན་སྦྗོར་ཐབས་བ་རྒྱུ།

༡༣ བྗོད་ཀི་གནའ་བྗོའི་རིག་གཞུང་སྤི་དང༌། ཟླྗོས་གར། ལགས་ཟངས་གསེར་དངུལ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་བརྡུང་ཚག་

ལུགས་གསུམ་གིས་མཚོན་བཟྗོ་རིག་དང༌།  ལག་རྩལ་རྩ་བརླག་ཏུ་འགྗོ་ཉེན་ཅན་རྣམས་རྒྱུན་འཛིན་དང༌། ཁྱབ་སེལ། ལག་

རྩལ་མཁས་རིགས་ལ་ལྟ་སྐྱྗོང་གཟེངས་བསྟྗོད།

༡༤ ཚན་རིག་གིས་མཚོན་དེང་རབས་ཀི་སླྗོབ་ཚན་གལ་ཆེ་རྣམས་དམིགས་བཀར་སླྗོབ་སྟྗོན་དང༌། ཚན་རིག་དང་སྒྱུ་རྩལ་གི་

ཉམས་ཞིབ་ལ་མཐུན་འགྱུར་སྒྲུབ་ཐབས་བ་རྒྱུ།

༡༥ ཆྗོས་དང༌། རིག་གཞུང་འཛིན་སྐྱྗོང་གི་བསྟི་གནས་ཆྗོས་སེ་དང༌། གཙུག་ལག་སླྗོབ་ཁང༌། སླྗོབ་ལས་ཀི་སེ་ཚན་ཁག་ལ་རྒྱབ་

སྐྱྗོར་མཐུན་རྐེན་བསྒྲུབ་རྒྱུ།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

༡༦ རྩེད་རིགས་དང༌། ལུས་སྦྗོང་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་བཅས།

དྗོན་ཚན་བཅྗོ་བརྒྱད་པ།  འཕྲྗོད་བསྟེན།

༡ མང་ཚོགས་ཀི་འཕྲྗོད་བསྟེན་ཆེད། གཙང་སྦ་དང༌། སྨན་བཅྗོས་བཅས་ཀི་མཐུན་རྐེན་འདང་ངེས་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་རྒྱུ་དང༌། 

འཁྗོས་དམན་རྣམས་ལ་རིན་མེད་སྨན་སྦིན་སྤྗོད་ཐབས། གཅྗོང་ནད་དང༌། འགྗོས་ནད་རིགས་སྗོན་འགྗོག  དམིགས་བསལ་

སྨན་བཅྗོས། ཁྗོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱྗོབ་ཀི་སླྗོབ་སྟྗོན་བཅས་བ་རྒྱུ།

༢ ཁྱད་པར་བྗོད་ཀི་གནའ་སྗོལ་སྨན་གི་ལག་ལེན་དང༌། སྨན་སྦྗོར། བྗོད་ཀི་གསྗོ་རིག་དང་དེང་རབས་ཀི་གསྗོ་རིག་དབར་ཕན་

ཚུན་གྗོ་བསྡུར་ཉམས་ཞིབ་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས།  

༣ བྗོད་སྨན་གི་སྨན་སྦྗོར་ལག་ལེན་བསྟར་ཕྗོགས་ཚད་ལྡན་ཡྗོངས་ཐབས་སུ་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་ལྟ་རྟྗོག་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

ལེའུ་བཞི་པ།

སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན།

དྗོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།  འགན་འཛིན་དབང་ཆ།

སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་དབང་ཆ་སིད་སྐྱྗོང་ལ་ཡྗོད་ཅིང༌། བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དྗོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བཟུང་སིད་སྐྱྗོང་

གིས་ཐད་ཀར་རམ། བཀའ་བླྗོན་རྣམ་པ་དང༌། འགན་འཁུར་ལས་བེད་བརྒྱུད་དབང་ལུང་ཁྱབ་བསྒྱུར་བ་རྒྱུ། ཁྱད་པར་སིད་སྐྱྗོང་གིས་

འཛིན་སྐྱྗོང་འགན་འཛིན་གི་འགན་དབང་ཐྗོག་ནས།

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དང༌། སྒིག་གཞི་ཁག་ལ་ཆྗོག་མཆན་དང་

གསལ་བསྒགས།

༢ བས་རེས་གཟེངས་རྟགས་དང༌། གྗོ་མིང་བདག་རྐེན།

༣ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ལས་དྗོན་སན་ཞུ་དང༌། གཏམ་བཤད། གསལ་བཤད་བ་རྒྱུ་བཅས།

དྗོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ།  སིད་སྐྱྗོང་དང་། བཀའ་ཤག

སིད་སྐྱྗོང་གི་འགྗོ་འཁིད་འྗོག་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐྱྗོང་དང༌། ཆབ་སིད་ཀི་ལས་དྗོན་འགན་འཁུར་རྐང་ལེན་བེད་

པྗོ་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་དགྗོས་པ་ཡིན། བཀའ་ཤག་ཏུ་སིད་སྐྱྗོང་གཅིག་དང་། བཀའ་བླྗོན་བདུན་ལས་མ་མང་བ་ཞིག་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ།  སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བཀའ་བླྗོན་གི་འྗོས་ཆྗོས།

སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བཀའ་བླྗོན་གི་འྗོས་གཞིར་རུང་བའི་སྐྱེ་བྗོ་ནི།
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༡ བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

༢ རང་ལྗོ་སྗོ་ལྔ་ཧིལ་པྗོར་ལྗོན་པ།

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

༤ བུ་ལྗོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།

༥ ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕྗོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༦ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྗོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་མྗོས་མཐུན་གིས་སིད་སྐྱྗོང་ངམ་བཀའ་བླྗོན་གི་

འྗོས་གཞིར་མ་འྗོས་པར་ཐག་བཅད་པ་མ་ཡིན་པ།

༧ ཡུན་ཚད་གཉིས་བསྟུད་མར་སིད་སྐྱྗོང་ངམ་བཀའ་བླྗོན་གི་ལས་འཁུར་བེད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༨ བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༢༩ པའི་ནང་གསེས་ ༣ པའི་ ཀ དང་ ༤ པ་ལྟར་སིད་སྐྱྗོང་ངམ་བཀའ་བླྗོན་འཕྗོ་འགྱུར་བེད་དགྗོས་

བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ།

༩ བྗོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནྗོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ལས་དྗོན་དང༌། གྗོ་གནས། དངུལ་དངྗོས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཡྗོད་རིགས་མ་

ཡིན་པ།

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

༡༡ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བླྗོ་གཏད་མེད་པའམ། བྗོད་མིའི་རྩ་དྗོན་ལ་གནྗོད་པའི་ལས་དྗོན་གང་རུང་

དང་། དངྗོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབེལ་བ་ཡྗོད་པའི་དན་རྟགས་ཡྗོད་པ་མ་ཡིན་པ་བཅས།

དྗོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་ཀ་པ།  སིད་སྐྱྗོང་གི་འྗོས་བསྡུ།

སིད་སྐྱྗོང་གི་འྗོས་བསྡུ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྒིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་འྗོས་འཕེན་

གི་ཐྗོབ་ཐང་དང༌། རང་དབང་ཡྗོད་པ་རྣམས་ཀིས་སྤི་ཡྗོངས་འྗོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་བ་དེས་སིད་སྐྱྗོང་གི་འགན་འཁུར་

ལེན་རྒྱུ།

༡ འྗོས་གཞི་གཉིས་ལ་འྗོས་གངས་འད་མཉམ་ཐྗོན་ཚེ་ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་འད་མཉམ་ཐྗོན་པའི་འྗོས་གཞི་གཉིས་ལ་

སླར་ཡང་མང་ཚོགས་ནས་འྗོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ།

༢ སྤི་འཐུས་སུ་ཞིག་སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བཀའ་བླྗོན་དུ་འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན། རང་གི་འཐུས་མིའི་ལས་འཁུར་འཁྱུར་དགྗོས་

པ་དང༌། སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་སུ་ཞིག་སིད་སྐྱྗོང་དང་བཀའ་བླྗོན་དུ་འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ལས་བེད་ནས་རྩ་

འཁྱུར་དགྗོས་པ་ཡིན། འྗོན་ཀང་སིད་སྐྱྗོང་དང་བཀའ་བླྗོན་འཁྱུར་རེས་སྗོན་མའི་ཞབས་ལྗོ་དང་གནས་རིམ་དེའི་རྒས་ཡྗོལ་

ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་རིགས་སྒིག་གཞི་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།  བཀའ་བླྗོན་གི་འྗོས་འདེམས།

འདེམས་ཐྗོན་ཐྗོག་དམ་འབུལ་ཟིན་པའི་སིད་སྐྱྗོང་དེས་རང་གི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་བླྗོན་ཇི་དགྗོས་མང་མཐའ་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

བདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའི་མི་འགྗོའི་མིང་དང་ལྗོ་རྒྱུས་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༢༡ པར་གསལ་བའི་འྗོས་ཆྗོས་ཚང་ལུགས་བཅས་སྤི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བཤད་དང་སྦགས་འབུལ་རྒྱུ་དང༌། དེའི་ཐྗོག་སྤི་མྗོས་བྱུང་ན་སྨྗོས་མེད། མ་བྱུང་ཚེ་སྤི་མྗོས་མ་བྱུང་བའི་

འྗོས་གཞི་སྗོ་སྗོའི་ཐྗོག་ངྗོ་ཡྗོད་སྤི་འཐུས་ཡྗོངས་རྗོགས་ཀིས་གསང་བའི་འྗོས་ཤྗོག་འཕངས་ཏེ་འྗོས་འདེམས་བེད་དགྗོས། ངྗོ་ཡྗོད་

སྤི་འཐུས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འྗོས་ཤྗོག་ཐྗོབ་ན་བཀའ་བླྗོན་དུ་འྗོས་ཐྗོན་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ། གྗོས་ཚོགས་སུ་སྤི་

མྗོས་སམ་མང་མྗོས་ཐྗོན་པའི་རིགས་ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་བཀའ་བླྗོན་དུ་བསྐྗོ་གཞག་བ་རྒྱུ། སིད་སྐྱྗོང་གིས་བཏྗོན་པའི་འྗོས་གཞི་ཡྗོངས་

རྗོགས་སམ་གང་རུང་ལ་མང་མྗོས་མ་ཐྗོབ་ཚེ་འྗོས་གཞི་གསར་པ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་གྗོང་བཞིན་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ།  བཀའ་བླྗོན་གི་འྗོས་འདེམས་བེད་ཕྗོགས།  

བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པའི་ནང་གསལ་བཀའ་བླྗོན་འྗོས་འདེམས་བེད་དགྗོས་བྱུང་རིགས་གྗོས་ཚོགས་ཀི་ལས་

རིམ་དུ་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྗོ་ལུགས་དང་ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་ལྟར་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ཉེར་བཞི་པ།  སིད་སྐྱྗོང་དང་བཀའ་ཤག་གི་ཡུན་ཚད།

བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དྗོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བཟུང་ཡུན་ཚད་མ་རྗོགས་གྗོང་འཕྗོ་འགྱུར་གཏྗོང་དགྗོས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་

ལས་སིད་སྐྱྗོང་དང་བཀའ་ཤག་གི་ཡུན་ཚད་ལྗོ་ལྔ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པ།  སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བཀའ་བླྗོན་རྣམ་པའི་ལས་འཁུར་དམ་འཇྗོག

འདེམས་ཐྗོན་སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བཀའ་བླྗོན་རྣམ་པ་བཅས་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་གྗོང་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་

ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་མདུན་དུ་ཁིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཚིག་གཞི་ལྟར་ལས་འཁུར་དང་གསང་རྒྱའི་དམ་བཅའམ། ཁས་

ལེན་ཞུ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ།  སིད་སྐྱྗོང་དང༌།  བཀའ་བླྗོན་རྣམས་ཀི་ཕྗོགས་ཐྗོབ།

སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བཀའ་བླྗོན་རྣམས་ཀི་ཕྗོགས་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་

གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་ལས་ཡུན་རིང་འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པ།  བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས། 

བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སྐབས་སིད་སྐྱྗོང་གིས་འགྗོ་འདྗོམས་བ་རྒྱུ་དང༌། སིད་སྐྱྗོང་མེད་སྐབས་ངྗོ་ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན་རྣམས་ནས་

གཞུང་འབེལ་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་ལས་ཁུངས་གལ་རིམ་བཀའ་བླྗོན་དེས་འགྗོ་འདྗོམས་བ་རྒྱུ།
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དྗོན་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པ།  རེ་བླྗོན་ལྷན་ཚོགས།

 ཕིར་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ།  བཀའ་ཤག་གི་འགན་འཁུར་དང༌།  འཕྗོ་འགྱུར། 

༡ བཀའ་ཤག་གི་འགན་འཁུར་ནི་སིད་སྐྱྗོང་དང་། བཀའ་བླྗོན་ཚང་མ་མཉམ་འདུས་ཀི་འགན་འཁུར་ཡིན་པ་དང༌། བཀའ་ཤག་

གིས་རྒྱུན་དུ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་བའི་ཐྗོག་ནས་ལས་དྗོན་སན་ཞུ་དང༌། དི་བར་ལན་འདེབས་བེད་དགྗོས།

༢ བཀའ་བླྗོན་སྗོ་སྗོར་འགན་དབང་དང༌། ལས་ཁུངས་ཆ་བགྗོས་བེད་ཕྗོགས་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

༣ ཀ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་མྗོས་མཐུན་བྱུང་ན་སིད་སྐྱྗོང་དང་། བཀའ་

བླྗོན་བེ་བག་པའམ། བཀའ་ཤག་ཡྗོངས་རྗོགས་འཕྗོ་འགྱུར་གཏྗོང་འཐུས།

 ཁ སིད་སྐྱྗོང་དུས་ཆྗོས་སུ་གྱུར་པ་དང༌། འཕྗོ་འགྱུར་སྗོང་ཚེ་བཀའ་ཤག་ཡྗོངས་རྗོགས་རང་བཞིན་གིས་འཕྗོ་འགྱུར་འགྗོ་

རྒྱུ། སིད་སྐྱྗོང་དུས་ཆྗོས་སུ་གྱུར་ཚེ། བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་ཀ་པ་ནང་གསལ་ལྟར་འྗོས་འདེམས་མ་བྱུང་

བར། བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༢༧ པ་ནང་གསལ་བཞིན་གཞུང་འབེལ་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་ལས་ཁུངས་གལ་

རིམ་བཀའ་བླྗོན་དེས་སིད་སྐྱྗོང་གི་ལས་ཚབ་གནང་རྒྱུ།

༤ སིད་སྐྱྗོང་གིས་བཀའ་བླྗོན་བེ་བག་པ་སུ་རུང་དགྗོངས་ཞུ་བེད་དགྗོས་ཀི་བསམ་འཆར་བཏྗོན་ཚེ་བཀའ་བླྗོན་དེས་ངེས་པར་

དུ་དགྗོངས་པ་ཞུ་དགྗོས། སིད་སྐྱྗོང་གིས་དེ་འདའི་བཀའ་བླྗོན་སུ་ཞིག་དགྗོངས་པ་ཞུ་དགྗོས་ཀི་བསམ་འཆར་འདྗོན་དགྗོས་

བྱུང་རྐེན་རྒྱུ་མཚན་གྗོས་ཚོགས་འཚོགས་མུས་ཡིན་ན་དེ་རང་དང༌། དེ་མིན་ཚོགས་དུས་རེས་མར་གསལ་བཤད་ཞུ་དགྗོས།

༥ བཀའ་ཤག་འཕྗོ་འགྱུར་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་གསལ་བསྒགས་བས་ཉིན་ནས་ཉིན་གངས་ ༡༢༠ 

ནང་ཚུན་སིད་སྐྱྗོང་གི་འྗོས་བསྡུ་དང་འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བའི་གསལ་བསྒགས་བེད་དགྗོས། བཀའ་བླྗོན་བེ་བག་པ་འཕྗོ་འགྱུར་

བྱུང་ཚེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་མུས་ཡིན་ན་ཚོགས་དུས་དེ་གའི་ནང་དང༌། དེ་མིན་ཚོགས་དུས་

རེས་མའི་ནང་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཚབ་གསར་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༢༢ པ་ནང་གསལ་བཞིན་མིང་འདྗོན་བེད་དགྗོས།

༦ བཀའ་ཤག་གི་ཡུན་ཚད་རྗོགས་མཚམས་སིད་སྐྱྗོང་གསར་པའི་དམ་འབུལ་མ་ཟིན་བར་རིང་པས་ལས་འཁུར་རྒྱུན་སྐྱྗོང་བེད་

དགྗོས། དྗོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་དང་ ༤ པ་བཅས་ཀི་འྗོག་བཀའ་བླྗོན་བེ་བག་པ་ཞིག་འཕྗོ་འགྱུར་བྱུང་ཚེ་དེས་

འཕྲལ་དུ་ལས་འཁུར་མཚམས་འཇྗོག་བེད་དགྗོས། བཀའ་ཤག་ཆ་ཚང་འཕྗོ་འགྱུར་བྱུང་ཚེ་སིད་སྐྱྗོང་གསར་པའི་དམ་འབུལ་

མ་ཟིན་བར་ལས་འཁུར་རྒྱུན་སྐྱྗོང་བེད་དགྗོས། འྗོན་ཀང་བར་བརྒལ་གི་དུས་ཡུན་དེའི་རིང་འཆར་ཅན་བེད་སྗོ་ཙམ་ལས་

སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའི་ཐག་གཅྗོད་གསར་པའི་རིགས་བེད་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ།  བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས།

སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དྗོན་ཐམས་ཅད་སིད་སྐྱྗོང་གི་མིང་ཐྗོག་ནས་བ་རྒྱུ་དང༌། འཛིན་སྐྱྗོང་གི་ལས་དྗོན་བེད་བདེ་དང༌། ལས་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

དྗོན་ཐག་གཅྗོད་བེད་ཕྗོགས། སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བཀའ་བླྗོན་རྣམས་ཀིས་བཀའ་ཤག་དང༌། རང་འཁིའི་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་འགན་བེད་

ཕྗོགས་བཅས་ཀི་སྐྗོར་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་སྒིག་གཞི་ཞིབ་གསལ་བཀྗོད་དེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་ལྟར་ལ་རྩ་

འཛིན་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་སྗོ་གཅིག་པ།  སེ་སིད་ལྷན་ཚོགས། 

 ཕིར་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་སྗོ་གཉིས་པ།  སེ་སིད་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁི་པ།  

ཕིར་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་སྗོ་གསུམ་པ།  སེ་སིད་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་དབང༌། 

ཕིར་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་སྗོ་བཞི་པ།  སེ་སིད་འཕྗོ་འགྱུར།

ཕིར་བསྡུ། 

དྗོན་ཚན་སྗོ་ལྔ་པ།  སེ་སིད་ཀི་ཡུན་ཚད་དང༌།  ཕྗོགས་ཐྗོབ།  

ཕིར་བསྡུ།

ལེའུ་ལྔ་པ།

ཁིམས་བཟྗོའི་དབང་འཛིན།

དྗོན་ཚན་སྗོ་དྲུག་པ།  ཁིམས་བཟྗོའི་དབང་ཆ།

ཁིམས་ལུགས་བཟྗོ་འགྗོད་དང༌། གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡྗོངས་རྗོགས་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡྗོད་

པ་དང༌། ཁིམས་ལུགས་དེ་དག་ཁིམས་སུ་བཅའ་བ་ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་སྗོ་བདུན་པ།  བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲུབ་ཆ།

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



16

༡ ཀ བྗོད་ཀི་ས་ཁུལ་ཆྗོལ་ཁ་རེ་ནས་འྗོས་བསྡུ་བས་པའི་སྤི་འཐུས་ཕྗོ་མྗོ་ཁྱད་མེད་བཅུ་རེ།

ཁ རིང་མ་དང༌།  བཀའ་བརྒྱུད།  ས་སྐྱ།  དགེ་ལུགས། གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་ལྔ་པྗོ་རེ་རེ་ནས་འྗོས་བསྡུ་བས་པའི་སྤི་

འཐུས་གཉིས་རེ།

ག བང་ཨ་རི་དང་། ལྷྗོ་ཨ་རི་ཁུལ་གནས་སྗོད་བྗོད་མིའི་ཁྗོངས་ནས་འྗོས་བསྡུ་བས་པའི་སྤི་འཐུས་གཉིས།

ང ཡུ་རྗོབ་དང་། ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཁུལ་གནས་སྗོད་བྗོད་མིའི་ཁྗོངས་ནས་འྗོས་བསྡུ་བས་པའི་སྤི་འཐུས་གཉིས།

ཅ རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨྗོ་སེ་ཀེ་ལེ་ཤི་ཡའི་ཁུལ་གནས་སྗོད་བྗོད་མིའི་ཁྗོངས་ནས་འྗོས་བསྡུ་

བས་པའི་སྤི་འཐུས་གཅིག

༢ གྗོང་གསལ་ ༡ ནང་གསལ་སྤི་འཐུས་ཕྗོ་མྗོ་ཁྱད་མེད་བཅུ་རེའི་ནང་ནས་ཉུང་མཐར་བུད་མེད་གཉིས་རེ་དགྗོས་པ་ཡིན།

༣ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་དགྗོས་གལ་གཟིགས་མཚམས་ས་ཁུལ་གི་སྤི་འཐུས་ས་ཁྗོངས་སར་འཐུས།

དྗོན་ཚན་སྗོ་བརྒྱད་པ།  སྤི་འཐུས་ཀི་འྗོས་ཆྗོས།

སྤི་འཐུས་ཀི་འྗོས་གཞིར་གཞུག་པ་ལ།

༡ བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

༢ རང་ལྗོ་ ༢༥ ཧིལ་པྗོ་ལྗོན་པ།

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

༤ བུ་ལྗོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།

༥ ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕྗོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༦ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་མ་ཡིན་པ།

༧ བྗོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནྗོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ལས་དྗོན་དང༌། གྗོ་གནས། དངུལ་དངྗོས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཡྗོད་རིགས་མ་

ཡིན་པ།

༨ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་འྗོས་བསྡུའི་ཁིམས་ལུགས་སམ། ཁིམས་སྒིག་ཅི་རིགས་དང་མི་འགལ་བ།

༩ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བླྗོ་གཏད་མེད་པའམ། བྗོད་མིའི་རྩ་དྗོན་ལ་གནྗོད་པའི་ལས་དྗོན་གང་རུང་

དང་། དངྗོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབེལ་བ་ཡྗོད་པའི་དན་རྟགས་ཡྗོད་པ་མ་ཡིན་པ་བཅས།

དྗོན་ཚན་སྗོ་དགུ་པ།  སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཡུན་ཚད།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐབས་རེའི་ཡུན་ཚད་ལྗོ་ལྔ་རེ་ཡིན།

དྗོན་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་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

གྗོ་བསྡུར་ཐྗོག་སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་སྤི་འཐུས་སྗོ་སྗོར་ཚོགས་

བསྐྗོང་བརྡ་ཁྱབ་གཏྗོང་རྒྱུ་དང༌། ཚོགས་འདུ་སྗོན་མ་གྗོལ་བ་ནས་ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུན་ཚོགས་འདུ་རེས་མ་དབུ་ཚུགས་ཟིན་པ་དགྗོས་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ཞེ་གཅིག་པ།  སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་འཕར་མ།

བཀའ་ཤག་དང༌། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། རྒྱུན་ལས་བཅས་སྗོ་སྗོའི་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་བསྐྗོང་བེད་འཐུས།

དྗོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ།  སྤི་འཐུས་ཀི་རྒྱུན་ལས།

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་མ་འཚོགས་པའི་སྐབས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་དགྗོས་པར་ཆྗོལ་ཁ་རེ་ནས་སྤི་

འཐུས་གཉིས་རེ་དང༌། ཆྗོས་བརྒྱུད་རེ་ནས་སྤི་འཐུས་རེ་བཅས་གྗོང་གསལ་ཁུངས་སྗོ་སྗོས་འྗོས་བསྡུའམ། ཡང་ན་དམིགས་

འཛུགས་གང་འྗོས་སྐབས་བསྟུན་བ་རྒྱུ་དང༌། ལྗོ་རེའི་མཚམས་ནས་བསྐྱར་འདེམས་བ་རྒྱུ།

༢ རྒྱུན་ལས་ཀི་ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་དང༌། དབང་ཚད་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཁིམས་ལུགས་

སམ། སྒིག་གཞི་ལྟར་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ཞེ་གསུམ་པ།  བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུར་ྋགྗོང་ས་མཆྗོག་གི་གསུང་བཤད་དང་གསུང་འཕྲིན།

ཕིར་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་ཞེ་བཞི་པ།  སིད་སྐྱྗོང་དང་། བཀའ་བླྗོན་རྣམས་ཚོགས་ཞུགས་ཆྗོག་པའི་ཐྗོབ་ཐང༌།

སིད་སྐྱྗོང་དང་། བཀའ་བླྗོན་རྣམས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་དང༌། རྒྱུན་ལས་ཀི་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་དང༌། 

གསུང་བཤད། བགྗོ་གེང༌། གྗོས་འཆར་འདྗོན་པ་བཅས་བ་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་འྗོས་བསྡུའི་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

དྗོན་ཚན་ཞེ་ལྔ་པ།   སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང༌།  ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ།

༡ སྤི་འཐུས་སྐབས་སྗོ་སྗོའི་ཚོགས་ཐེངས་དང་པྗོའི་ཐྗོག་སྤི་འཐུས་རང་ཁྗོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་དང༌། ཚོགས་གཙོ་

གཞྗོན་པ་གཅིག་སྒིག་གཞི་ལྟར་གསང་བའི་ཐྗོག་ནས་འྗོས་བསྡུ་བེད་དགྗོས།

༢ ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་འྗོས་བསྡུ་ཟིན་འཕྲལ་ལས་དྗོན་དུ་མ་ཞུགས་གྗོང་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་ཆེས་མཐྗོའི་

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་མདུན་ཁིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཚིག་གཞི་ལྟར་ལས་འཁུར་

དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན་ཞུ་དགྗོས།

༣ ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་སུ་རུང་སྤི་འཐུས་ནས་བུད་པའམ། ཡང་ན་ཚོགས་གཙོའམ། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་
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པ་འཕྗོ་འགྱུར་དགྗོས་པའི་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྗོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་མྗོས་མཐུན་གྗོས་ཆྗོད་བྱུང་ན།  དེ ་ཉིན ་ནས་

རང་གི་ལས་འཁུར་བཤྗོལ་དགྗོས།

༤ ལྷན་ཚོགས་སུ་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་སུ་རུང་འཕྗོ་འགྱུར་བེད་དགྗོས་སྐྗོར་གྗོས་བསྡུར་བྱུང་བ་ཡིན་ན་

དེའི་རིང་རང་ཉིད་ནས་གཙོ་སྐྱྗོང་བེད་མི་ཆྗོག

༥ དགྗོངས་ཞུས་སམ་འཕྗོ་འགྱུར། དུས་ཆྗོས་སུ་གྱུར་པ་བཅས་ཀིས་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པའི་གྗོ་ཡུལ་སྟྗོང་

པ་ནམ་བྱུང་ལ་གང་མྱུར་ཚབ་གསར་སྒིག་གཞི་ལྟར་འྗོས་བསྡུ་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ཞེ་དྲུག་པ།  སྤི་འཐུས་ཀི་དམིགས་བསལ་ཐྗོབ་ཐང༌།

༡ སྤི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ། དེའི་ཚོགས་ཆུང་གང་རུང་ནང་གྗོས་མྗོལ་གེང་ཕྗོགས་དང༌། འྗོས་བསྡུ་

བེད་སྟངས་འགིག་མིན་གི་སྐྗོར་ལ་སུས་ཀང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་མི་ཆྗོག 

༢ སྤི་འཐུས་ལ་དམིགས་བསལ་ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་རང་ནས་སྐབས་སྦར་ཁིམས་ལུགས་བཟྗོ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ཞེ་བདུན་པ།  སྤི་འཐུས་ཀི་དམ་འབུལ།

འདེམས་ཐྗོན་སྤི་འཐུས་ཁྗོངས་ནས་སྤི་འཐུས་ལས་རྒྱུན་རིང་ཤྗོས་དེར་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བར་བརྒལ་ཚོགས་

གཙོར་བསྐྗོ་གཞག་བེད་དགྗོས། གལ་ཏེ་ལས་རྒྱུན་འད་མཉམ་བྱུང་ཚེ་དེའི་ཁྗོངས་ནས་རང་ལྗོ་བགེས་ཤྗོས་དེར་བསྐྗོ་གཞག་བེད་

དགྗོས། བར་བརྒལ་ཚོགས་གཙོས་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་མདུན་སར་དམ་འབུལ་ཞུས་རེས། སྤི་འཐུས་རེ་རེས་རང་ཉིད་

སྤི་འཐུས་ཀི་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་གྗོང་བར་བརྒལ་ཚོགས་གཙོའི་མདུན་སར་ཁིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཚིག་

གཞི་ལྟར་ལས་འཁུར་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན་བེད་དགྗོས། ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞྗོན་འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་རེས་ཚོགས་གཙོའི་

མདུན་སར་དམ་འབུལ་ཞུ་དགྗོས་པ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་ས་གནས་སུ་མེད་སྐབས་ཚོགས་གཞྗོན་མདུན་སར་དམ་འབུལ་ཞུ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ཞེ་བརྒྱད་པ།  སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འྗོས་བསྡུ།

བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དྗོན་ཚན་ཁག་ནང་དམིགས་ཀིས་བསལ་བའི་དྗོན་གནད་རྣམས་ཕུད། དེ་མིན་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

ལས་དྗོན་ཚང་མ་མང་མྗོས་ཇི་བྱུང་ལ་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ། འྗོས་ཤྗོག་འད་མཉམ་བྱུང་སྐབས་ངྗོ་ཡྗོད་ཚོགས་གཙོས་ཕྗོགས་གང་མྗོས་སུ་

འྗོས་འཕེན་གིས་ཐག་གཅྗོད་བེད་འཐུས།

དྗོན་ཚན་ཞེ་དགུ་པ།  སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྤི་འཐུས་ཀི་ཉུང་ཚད། 

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང༌། དེའི་རྒྱུན་ལས་གཉིས་ཀར་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྗོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་འཛོམས་ན་ཚོགས་གཙོ་

ཚོགས་གཞྗོན་འྗོས་བསྡུ་བ་རྒྱུའི་མཚོན་རང་རང་གི་ལས་དྗོན་བེད་པའི་དབང་ཆ་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྗོར་དང་ངྗོ་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

ཡྗོད་ཆ་བགྗོས་རྩིས་སྐྗོར་སྐབས་འཕྲྗོས་ལྷག་སྐར་ཆ་བརྩི་མ་དགྗོས།

༢ སྤི་འཐུས་ཉུང་མཐའི་གངས་ཚད་མ་ལྗོངས་པར་ཚོགས་འདུ་ཉིན་གངས་བདུན་ལྷག་འཕར་འགངས་བེད་དགྗོས་བྱུང་ན་

ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པྗོས་ཚོགས་འདུ་འཕར་འགངས་ཀི་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

༣ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྤི་འཐུས་གང་རུང་གི་ས་ཡུལ་སྟྗོང་པ་ཡྗོད་པའམ། ཡང་ན་སྤི་འཐུས་མིན་པའི་མི་ཞིག་ཚོགས་

ཞུགས་བས་པ་དང༌། འྗོས་བསྡུ་བས་པའི་གནས་ཚུལ་རེས་སུ་ཤེས་རྟྗོགས་བྱུང་ཡང་ལས་དྗོན་ཐད་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀིས་ཇི་ལྟར་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་དེ་དྗོན་རྩ་འཛིན་བ་རྒྱུ། འྗོན་ཀང་ཐྗོབ་ཐང་མེད་པར་ཚོགས་ཞུགས་འྗོས་བསྡུ་བས་རིགས་ཀི་

སྐྱེ་བྗོ་སུ་རུང་སླད་སྤི་འཐུས་ཀི་འྗོས་གཞིར་མི་འྗོས།

དྗོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་པ།  སྤི་འཐུས་ཀི་མཚན་མཐྗོང་དྗོད་དང༌། ཉིན་རེའི་ལས་དྗོད།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྣམས་ལ་མཚན་མཐྗོང་དྗོད་དང༌། ཉིན་རེའི་ལས་དྗོད་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་

ལ་ཕབ་པའི་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་སྤི་འཐུས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཉིན་ནས་མ་འཁྱུར་བར་འཐྗོབ་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད།

དྗོན་ཚན་ང་གཅིག་པ།  ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་འགྗོད་འབུལ་དང༌། གཏན་འབེབས།

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་མེད་པར་དཔྱ་ཁལ་འགེལ་བའམ། འཕྲལ་སེལ་ཆག་ཡང༌། རྩ་ཆག 

བསྒྱུར་བཀྗོད། ཡང་ན་ཁལ་འབབ་གང་རུང་གི་སྒིག་གཞི་དང༌། སྒིག་འཛུགས་ཀི་དངུལ་བུན་ལེན་པའམ། འགན་ལེན་བེད་

ཕྗོགས་སྐྗོར་དང་འབེལ་བའི་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་རིགས་འགྗོད་འབུལ་མི་ཆྗོག འྗོན་ཀང་འགྗོད་འབུལ་ཟིན་པའི་ཁིམས་

ཡིག་འཆར་གསལ་ཁལ་འབབ་གང་རུང་འཕར་ཆག་གམ། ཆག་ཡང་གི་དྗོན་གནད་སྐྗོར་ལ་བཟྗོ་བཅྗོས་བ་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་

གི་རྒྱབ་གཉེར་དགྗོས་པ་མ་ཡིན། 

༢ ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་གང་ཞིག་ཁིམས་དྗོན་ལག་བསྟར་སྐབས་གཞུང་གྗོན་འབྱུང་གཞིའི་རིགས་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་

གཉེར་མེད་པར་གཏན་འབེབས་མི་ཆྗོག 

༣ གྗོང་གསལ་དྗོན་ཚན་ཁག་ཕུད། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ། སྤི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དང༌། གྗོས་

ཆྗོད་འཆར་ཟིན་གང་ཡང་འགྗོད་འབུལ་དང༌། དེ་དག་ལ་བཟྗོ་བཅྗོས་དགྗོས་པའི་བསམ་འཆར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྒིག་

གཞི་ལྟར་གཏྗོང་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད།

༤ ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དང༌། གྗོས་ཆྗོད་འཆར་ཟིན་གང་ཡང་རུང་བར་ལྷན་ཚོགས་སུ་གྗོ་བསྡུར་བེད་འྗོས་མིན་དགྗོས་གལ་

བྱུང་ན་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་རྟྗོག་ཞིབ་བ་རྒྱུར་གཏྗོང་འཐུས།

དྗོན་ཚན་ང་གཉིས་པ།  སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས།

༡ བཀའ་ཤག་ནས་ལྗོ་ལྟར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྒིག་འཛུགས་དང༌། སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡྗོངས་རྗོགས་
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ཀི་དངུལ་རྩིས་འཆར་ལྗོའི་ཡྗོང་འབབ་ཇི་ཡྗོད་དང༌། འགྗོ་སྗོང་གཏྗོང་འཆར་ཇི་ཡྗོད་ཟུར་འཇྗོག་དང་འཚེམས་ལུས་མེད་པའི་

ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་འགྗོད་འབུལ་བེད་དགྗོས། ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་ནང་གཞུང་གྗོན་རྣམས་གཤམ་གསལ་སེ་ཚན་གཉིས་སུ་

དབེ་དགྗོས།

ཀ སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཡྗོང་འབབ་ཐྗོག་ནས་གཤམ་གསལ་ཨང་ ༢ པའི་ནང་འཁྗོད་ངེས་ཅན་གི་འགྗོ་གྗོན་གཏྗོང་རྒྱུའི་

དངུལ་འབྗོར་དང༌།

ཁ དེ་མིན་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཡྗོང་འབབ་ཐྗོག་ནས་གཏྗོང་འྗོས་ཀི་འགྗོ་གྗོན་འཆར་གཞི་གཞན་དག་གི་དངུལ་འབྗོར་བཅས།

༢ གྗོང་གསལ་ ཀ པའི་ཁྗོངས་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཡྗོང་འབབ་ནས་གཏྗོང་དགྗོས་ངེས་ཅན་གི་འགྗོ་གྗོན་ཁག་གཤམ་གསལ།

ཀ ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོའི་སྐུའི་ཉེན་སྲུང་གཙོས་འགྗོ་གྗོན་ཁག

ཁ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པའི་མཚན་དྗོད་དང༌། ལས་དྗོད།

ག ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་ཀི་ཕྗོགས་དང༌། ཟུར་

ཕྗོགས། ལས་ཐྗོན་ཐྗོབ་ཐང་ཁག

ང སྒིག་འཛུགས་ལ་འཁི་བའི་བུན་སེལ་དམིགས་ཡུལ་དང༌། མ་དངུལ་སྐྱེད་འབབ་བཅས།

༣ གྗོང་གསལ་ངེས་ཅན་གི་འགྗོ་གྗོན་རྣམས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འྗོས་བསྡུའི་ཐྗོག་ནས་ཐག་གཅྗོད་བེད་དགྗོས་མེད། འྗོན་

ཀང་ལྷན་ཚོགས་སུ་གྗོས་བསྡུར་བ་རྒྱུར་དགག་ཆ་མེད། 

༤ གྗོང་གསལ་ལེ་ཚན་དང་པྗོའི་ཁ་པ་ནང་གསལ་དངུལ་གི་འགྗོ་སྗོང་དགྗོས་རིགས་ཡྗོངས་རྗོགས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྗོན་རྩིས་ཀི་སྒིག་གཞི་ལྟར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས་ཤིང༌། ལྷན་ཚོགས་

ནས་བཀའ་འཁྗོལ་དང༌། གཅྗོག་འཕྲི། འཆར་གཞི་ཕིར་སླྗོག་བཅས་ཇི་འྗོས་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ང་གསུམ་པ།  སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དྗོན་སྒིག་གཞི།

བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དྗོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བཟུང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཚོགས་འདུའི་འགྗོ་ལུགས་དང༌། ལས་དྗོན་བེད་

ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་བཟྗོས་ཏེ་སྤི་འཐུས་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་མྗོས་མཐུན་བྱུང་ན་དེ་དྗོན་རྩ་འཛིན་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ང་བཞི་པ།  གྗོས་བསྡུར་བཀག་སྗོམ།

ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་གང་རུང་འཕྗོ་འགྱུར་བ་རྒྱུའི་སྐྗོར་

དང༌། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་རྟྗོག་ཞིབ་ཐྗོག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སན་ཐྗོ་འབྗོར་བའི་སྐབས་

སུ་མ་གཏྗོགས་དེ་མིན་ཁིམས་ཞིབ་པའི་ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་སྐྗོར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གེང་སླྗོང་དང༌། གྗོས་བསྡུར་བེད་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་ང་ལྔ་པ།  ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས།

ཁིམས་ཡིག་དང༌། སྒིག་གཞི་རྣམས་ཀི་འཆར་ཟིན་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བར་སིད་སྐྱྗོང་གིས་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

ལས་ཉིན་བཅུ་བཞིའི་ནང་ཚུན་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ང་དྲུག་པ།  མང་ཚོགས་ལ་མང་མྗོས་ཐག་གཅྗོད་འྗོས་བསྡུ། 

བྗོད་དང་བྗོད་མིའི་རྩ་དྗོན་དང་འབེལ་བའི་གལ་ཆེའི་སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་ཆེད་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་རྩ་འབྗོར་

གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་མྗོས་མཐུན་བྱུང་བའམ། བཀའ་ཤག་དང་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་རྩ་འབྗོར་བཞི་ཆ་

གསུམ་ཡན་གིས་མྗོས་མཐུན་བྱུང་ན། དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་བརྒྱུད་མང་མྗོས་ཐག་གཅྗོད་འྗོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་རྩྗོམ་ཆྗོག་ཅིང༌། 

མང་མྗོས་ཇི་བྱུང་ལ་ལས་ཉིན་བཅུ་བཞིའི་ནང་ཚུན་སིད་སྐྱྗོང་གིས་མང་མྗོས་བྱུང་བའི་ཚད་འཛིན་དང་མིང་རྟགས་བཀྗོད་དེ་གསལ་

བསྒགས་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ང་བདུན་པ།  སྤི་འཐུས་བེ་བག་པ་འཕྗོ་འགྱུར།

༡ སྤི་འཐུས་སུ་འྗོས་འདེམས་ཟིན་པའི་སྐྱེ་བྗོ་གང་ཞིག་བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དྗོན་ཚན་ ༣༨ པར་གསལ་བའི་སྤི་འཐུས་འྗོས་

ཆྗོས་གང་རུང་མ་ཚང་བར་གྱུར་པའམ། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་འཕྗོ་འགྱུར་བ་རྒྱུར་རྩ་འབྗོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་

གིས་ཐག་གཅྗོད་བྱུང་བ་བཅས་ཀི་སྐབས་རང་ཉིད་སྤི་འཐུས་ནས་འཕྗོ་དགྗོས།

༢ དེ་ལྟའི་འཕྗོ་འགྱུར་བྱུང་བ་དང༌། གཞན་ཡང་སྤི་འཐུས་སུ་རུང་དགྗོངས་ཞུས་དང༌། དུས་ཆྗོས་སུ་གྱུར་པ། བཀའ་བླྗོན་དུ་

འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན། འྗོས་བསྡུ་ཆེན་མྗོའི་སྐབས་སྤི་འཐུས་ཡྗོང་ཁུངས་སྗོ་སྗོ་ནས་འྗོས་ཐྗོབ་མང་རིམ་རྩེ་བཏྗོག་

གིས་སྤི་འཐུས་གངས་ཚད་ལྗོངས་རེས་དེའི་འྗོག་དགྗོས་ངེས་འྗོས་ཤྗོག་ཐྗོབ་པའི་འྗོས་གཞི་ལྷག་མ་རྣམས་འྗོས་ཐྗོབ་མང་

ཉུང་གྗོ་རིམ་ལྟར་སྒུག་ཐྗོ་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་བདག་ཉར་ཡྗོད་པ་དེ་ནས་གྗོ་རིམ་བཞིན་ཚབ་གསར་འཕྲལ་དུ་དམ་

འབུལ་ཞུ་དགྗོས། གལ་ཏེ་སྒུག་ཐྗོའི་ནང་སུའང་མེད་ཚེ་ས་སྟྗོང་བྱུང་བའི་ཉིན་མྗོ་དེ་ནས་བཟུང་ཉིན་གངས་ ༡༨༠ ནང་ཚུན་སྤི་

འཐུས་གསར་པའི་འྗོས་བསྡུ་ཟིན་པ་དགྗོས་རྒྱུ། 

  གལ་སིད་བྱུང་རྐེན་རྒྱུ་མཚན་ཚད་ལྡན་བཟླྗོག་མེད་དབང་གིས་གྗོང་གསལ་ཉིན་གངས་ནང་ཚུན་འྗོས་བསྡུ་མ་ཐུབ་

པ་བྱུང་ཚེ། འྗོས་བསྡུ་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གིས་འྗོས་བསྡུ་འཕར་འགངས་བེད་འཐུས་དང༌། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་

བཞིན་པ་ཡིན་ན་དེ་ཐྗོག་དང༌། དེ་མིན་དེ་མ་ཐག་པའི་ཚོགས་དུས་རེས་མའི་ནང་འྗོས་བསྡུ་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གིས་རྒྱུ་

མཚན་ཞིབ་འཁྗོད་ཀི་སན་ཞུ་དང་སྦགས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འྗོས་བསྡུ་འཕར་འགངས་ཆྗོག་པའི་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་

དགྗོས་ཤིང༌། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁྗོལ་དུས་ཚེས་ནང་འྗོས་བསྡུ་ངེས་པར་ཟིན་པ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ང་བརྒྱད་པ།   སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དྗོན་ལ་ཁིམས་ཞིབ་རྩད་གཅྗོད་མི་ཆྗོག་པ།

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དྗོན་གང་ཞིག་ཚད་ལྡན་ཡིན་མིན་དང་ཐག་གཅྗོད་བེད་ཕྗོགས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་དང་

མཐུན་མིན་ལ་བསད་དེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྩད་གཅྗོད་མི་ཆྗོག 
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༢ ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགྗོ་ལུགས་དང༌། སྒིག་གཞི་བཟྗོ་འགྗོད་བཅས་ཀི་ཆེད་བཅའ་ཁིམས་འདི་ཐྗོག་ནས་སྤད་པའི་དབང་ཚད་ལག་

བསྟར་བེད་ཕྗོགས་ལ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་སུ་ཡང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་གིའང་ཁྱབ་ཁྗོངས་སུ་མེད།

དྗོན་ཚན་ང་དགུ་པ།  དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན།

༡ ཛ་དག་དང༌། གལ་ཆེའི་ལས་དྗོན་ཐྗོག་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་གྗོས་བསྡུར་དགྗོས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས་བཀའ་

ཤག་དང༌། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་བཅས་གྗོས་བསྡུར་གིས་དམིགས་བསལ་

ཚོགས་ཆེན་བསྡུ་བསྐྗོང་བེད་འཐུས།

༢ ཚོགས་ཆེན་འདི་རིགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཡྗོང་ཁུངས་ནི། བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་ཐྗོག 

སྐབས་བསྟུན་ཚོགས་འཐུས་ཇི་དགྗོས་དང༌། ཚོགས་འདུའི་གྗོས་གཞི། ཚོགས་དུས་དང༌། འཚོགས་ཡུལ་བཅས་བཀའ་ཤག་

དང༌། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་དང༌། རྒྱུན་ལས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ།

༣ ཚོགས་མིའི་ཡྗོང་ཁུངས་དང༌། གྗོས་གཞི། ཚོགས་དུས། འཚོགས་ཡུལ་བཅས་གཏན་འབེབས་ཟིན་འཕྲལ་ཚོགས་དྲུང་ལས་

ཁུངས་ཀིས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཚེས་ཀི་ཉིན་གངས་ ༤༥ ཡི་སྗོན་དུ་བརྡ་ཁྱབ་གཏྗོང་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པ།  བྗོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང༌།

༡ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ས་ཁུལ་གང་སར་བྗོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་རེ་

དགྗོས་པར་སྒིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ས་གནས་མི་མང་ནས་འྗོས་བསྡུ་བས་པའི་ཚོགས་མི་གསུམ་ལས་མི་ཉུང་ཞིང༌། བཅུ་

གཅིག་ལས་མ་མང་བ་རེ་དགྗོས། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང༌། ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་དབར་ཐད་ཀའི་འབེལ་ལམ་ཐྗོག་བྗོད་

དྗོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང༌། བྗོད་མིའི་བསམ་སྤྗོད་དང་དངྗོས་པྗོའི་ཁེ་ཕན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཕྗོགས་ལ་སྨན་པའི་

ལས་དྗོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ།

༢ ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གསར་འཛུགས་དང༌། ཕིར་བསྡུ། ཟླ་སྒིལ་བཅས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀྗོད་ཁྱབ་འྗོག་བ་རྒྱུ།

༣ ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་སྒིག་འཛུགས་དང༌། ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས། དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་འབུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བཅས་སྤི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཐད་ཀའི་ལྟ་སྐྱྗོང་འྗོག་བ་རྒྱུ་བཅས།

༤ གྗོང་གསལ་ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ་སྒིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་མི་ཐུབ་པའི་རིགས་ལ་ད་མུས་སྒིག་

འཛུགས་ཇི་ཡྗོད་གནས་འཐུས་སྤི་ལྷན་ནས་དམིགས་བསལ་ཆྗོག་མཆན་གནང་འཐུས།

དྗོན་ཚན་རེ་གཅིག་པ།  ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་གཏན་འཇགས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཤིག་དགྗོས་པར་སྤི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་གཅིག་དང༌། ལས་བེད་

ཇི་དགྗོས་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པས་བཀའ་ཤག་དང་གྗོ་བསྡུར་གིས་ལས་བེད་སྒིག་སྗོལ་ལྟར་བསྐྗོ་གཞག་བ་རྒྱུ།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

དྗོན་ཚན་རེ་གཅིག་ཀ་པ།  ཁིམས་དྗོན་ལས་ཁུངས།

སྤི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལྟ་སྐྱྗོང་འྗོག་ཁིམས་དྗོན་ལས་ཁུངས་ཤིག་འཛུགས་ཆྗོག་པ་དང༌། ལས་ཁུངས་འདི་

ནས་བཀའ་ཤག་དང༌། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། བཀའ་བླྗོན་བེ་བག་པ་དང༌། སྤི་འཐུས་བེ་བག་པ་སྗོ་སྗོ་བཅས་ལ་ཁིམས་ཡིག་འཆར་

ཟིན་བཟྗོ་འགྗོད་དང་ཁིམས་དྗོན་དང་འབེལ་བའི་ལས་དྗོན་ཁག་ལ་རྒྱུས་སྟྗོན་བ་རྒྱུ།

ལེའུ་དྲུག་པ།

ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན།

དྗོན་ཚན་རེ་གཉིས་པ།  ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང༌། 

བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང༌། མི་མང་གི་གནས་སྐབས་དམིགས་བསལ་དགྗོས་མཁྗོ་དང་འཚམས་པའི་ཁིམས་ལུགས་དབང་

འཛིན་གི་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཞིག་དགྗོས་པ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་ནང་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་གཅིག་དང༌། སྤི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་གངས་སར་དགྗོས་པའི་ཁིམས་ལུགས་མ་བཟྗོས་བར་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་དགྗོས་པ་

ཡིན།

དྗོན་ཚན་རེ་གསུམ་པ།  ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ།

༡ ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་སྗོ་སྗོའི་གྗོ་ཡུལ་སྟྗོང་པ་ནམ་ཐྗོན་ལ་ཆེས་མཐྗོའི་

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན། སིད་སྐྱྗོང་བཅས་ནས་སྐབས་དེའི་འྗོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་

ཁྗོ་ནའི་ཆེད་བསྐྗོ་འཛུགས་བས་པའི་མི་འགྗོ་གསུམ་མམ་ལྔ་ཡྗོད་པའི་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་

བའི་འཆར་ཕུལ་ལྟར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འྗོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་མང་མྗོས་ཐྗོབ་པ་དེར་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའམ་ཁིམས་

ཞིབ་པར་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་བར་ངྗོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

༢ ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་ནི།

ཀ བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ་དང༌།

ཁ རང་ལྗོ་ལྔ་བཅུ་ཧིལ་པྗོ་ལྗོན་པ་ཡན།

ག ཁིམས་ཁང་ཞིག་ནང་ལྗོ་ལྔའི་རིང་མུ་མཐུད་ཁིམས་དཔྗོན་གི་ལས་འཁུར་བས་མྗོང་བའམ། ཡང་ན་ཉུང་མཐར་ལྗོ་

བཅུའི་རིང་ཁིམས་རྩྗོད་མཁས་པའི་གས་སུ་ཚུད་པ་བཅས་ལ་མ་གཏྗོགས་འྗོས་བབ་ཡྗོད་པ་མ་ཡིན། འྗོན་ཀང་བཅའ་

ཁིམས་འདི་ཉིད་ལག་ལེན་འགྗོ་འཛུགས་བས་པ་ནས་བཟུང་ལྗོ་སུམ་ཅུའི་རིང་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་

པ་གཞན་གཉིས་བཅས་བསྐྗོ་གཞག་དགྗོས་རིགས་ནང་གསེས་འདིའི་ཆ་རྐེན་ཁག་ལ་བསྟུན་གནང་མི་དགྗོས།

༣ ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བར་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་འཕྲལ་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་གྗོང་འཁྱུར་ཉེའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའམ་ལས་ཚབ་
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ཀི་མདུན་དུ་ཁིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཚིག་གཞི་ལྟར་ལས་འཁུར་དམ་བཅའམ་ཁས་ལེན་བེད་དགྗོས། 

ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་འཕྲལ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་མདུན་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་པའི་གྗོང་ཁིམས་

ལུགས་སུ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཚིག་གཞི་ལྟར་ལས་འཁུར་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན་བེད་དགྗོས།

༤ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྗོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་

གཞན་གཉིས་བཅས་སུ་རུང་འཕྗོ་འགྱུར་དགྗོས་པའི་གྗོས་ཆྗོད་བཞག་སྟེ་འཕྗོ་འགྱུར་བེད་དགྗོས་བྱུང་ན་ལས་དེ་མིན་ཁིམས་

ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་ལས་རྒྱུན་ལྗོ་ལྔའམ། རང་ལྗོ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ཧིལ་པྗོ་ལྗོན་པ་གང་སའི་བར་ཡིན། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་

རང་ལྗོ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ཧིལ་པྗོ་མ་ལྗོན་བར་ལས་འཁུར་རྒྱུན་འཛིན་བ་རྒྱུ།

༥ ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་སུ་རུང་ལས་འཁུར་ནས་

རྒས་ཡྗོལ་ཐྗོན་པའམ་འཕྗོ་འགྱུར་བས་པའི་སྐྱེ་བྗོ་སུ་ཡང་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཁེ་ཡྗོད་ལས་འཛིན་དུ་གཞུག་མི་ཆྗོག

༦ ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་གུང་གསེང་ཞུ་དགྗོས་བྱུང་རིགས་ལ་ལས་ཚབ་

བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༦༧ པའི་འྗོག་གཏན་འབེབས་བས་པའི་སྒིག་གཞི་ལྟར་བསྐྗོ་གཞག་བ་རྒྱུ། 

དྗོན་ཚན་རེ་བཞི་པ།  བཤེར་དཔང༌།

༡ ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་ཀི་ཁིམས་ཞིབ་ལས་དྗོན་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཆེད་ཚོགས་མི་

གསུམ་ལས་མི་མང་བའི་བཤེར་དཔང་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་དགྗོས་གལ་བྱུང་ན་འཛུགས་ཆྗོག དེའི་ཚོགས་མི་རྣམས་བཀའ་

ཤག་ལ་གྗོ་བསྡུར་ཐྗོག་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བས་བསྐྗོ་གཞག་བ་རྒྱུ། བཤེར་དཔང་གསུམ་གི་ནང་ནས་གཉིས་ལས་མ་ཉུང་བ་

ཚད་ལྡན་མཐྗོ་སླྗོབ་ཅིག་ནས་ཁིམས་རྩྗོད་པའི་ལག་ཁྱེར་ཐྗོན་པ་དགྗོས། བཤེར་དཔང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ལས་རྒྱུན་

ལྗོ་གསུམ་ལས་མི་མང་བ་ཡིན། འྗོན་ཀང་མུ་མཐུད་བསྐྱར་དུ་བསྐྗོ་གཞག་བ་རྒྱུར་དགག་ཆ་མེད།

༢ གྗོད་གཞི་གལ་ཆེའི་རིགས་ཀི་ཁིམས་ཞིབ་ལ་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་མཚམས་བཤེར་དཔང་གསུམ་ཐྗོག་གྗོད་གཞིའི་གནད་

དྗོན་ཐྗོག་ཉམས་མྗོང་ཡྗོད་པའི་གཟུ་དཔང་ཚོགས་མི་དགུ་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བས་ཐད་ཀར་སྐབས་སྗོ་སྗོར་

བསྐྗོ་གཞག་བེད་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་རེ་ལྔ་པ།  ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་པའི་ཕྗོགས་ཐྗོབ། 

༡ ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་ཀི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། 

ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས། ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་ཇི་བས་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ།

༢ ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་ཀི་ཕྗོགས་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། 

ལས་ཐྗོན་ཐྗོབ་ཐང་བཅས་ལ་གནྗོད་སྐྱྗོན་འགྗོ་བའི་བསྒྱུར་བཅྗོས་དང༌། གཅྗོག་འཕྲི་མི་ཆྗོག
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

དྗོན་ཚན་རེ་དྲུག་པ།  ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དབང་ཚད།

༡ ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནི་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མི་སྤི་སེར་ཡྗོངས་ཀི་མཐར་ཐུག་གི་ཞུ་གཏུགས་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་

དང༌། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་འཛིན་གྗོང་ན་མེད་པ་དེ་ཡིན།

༢ བཙན་བྗོལ་དུ་གནས་རིང་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སྗོ་སྗོའི་ཁིམས་འྗོག་ཏུ་གནས་དགྗོས་སྟབས་ནག་ཉེས་དང་མཁར་དབང་

རྩྗོད་རྗོག་གི་ཁིམས་ཞིབ་བ་རྒྱུར་འབེལ་བ་མེད་ནའང་གཙོ་ཆེར།

ཀ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་ཚིག་དྗོན་འགེལ་བརྗོད་བེད་ཕྗོགས་ལ་བརྟེན་པའི་རྩྗོད་གེང་དང༌།

ཁ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་ལས་ཁུངས་སམ། ལས་བེད་པའི་ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་དང༌། དང་བདེན་བྱུང་

མིན་ལ་བརྟེན་པའི་རྩྗོད་གེང༌།

ག བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་ཁག་གི་ལས་དྗོན་དང༌། ཁེ་ཕན་རེས་འབེལ་གི་རྩྗོད་གེང༌།

ང བྗོད་མིའི་སྗོད་སར་ཁག་གི་ས་ཁང་སྐྗོར་གི་རྩྗོད་གེང༌།

ཅ བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་རྩྗོད་རྗོག་དང༌། སྤི་ཚོགས་ཀི་བདེ་འཇགས།

ཆ གྗོང་གསལ་དྗོན་ཚན་ཁག་ནང་མ་གསལ་བའི་རྩྗོད་གཞི་ཁག་བཅས་ལ་གཟུ་བྗོའི་ཚུལ་གིས་ཁིམས་ཞིབ་ཐག་གཅྗོད་

བ་རྒྱུ་དང༌།

ཇ གཞན་ཡང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འྗོག་མ་རྣམས་དང༌། ཁིམས་དྗོན་དང་འབེལ་བའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལས་དྗོན་བེད་

ཕྗོགས་དང༌། འཛིན་སྐྱྗོང་གི་བ་བར་ཞིབ་འཇུག་ལམ་སྟྗོན་དང༌། སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡྗོད།

དྗོན་ཚན་རེ་བདུན་པ།  ཆེས་མཐྗོའི་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་དྗོན་ཚན་ཁག་གཞིར་

བཟུང་ཐྗོག་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དང༌། འགྗོ་ལུགས་སྒིག་གཞི་བཅས་ཁིམས་

ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་སྤི་མྗོས་ཀིས་བཟྗོ་འགྗོད་གཏན་འབེབས་ལྟར་རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་རེ་བརྒྱད་པ།  ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བསམ་འཆར་བཞེས་འབུལ།

ཕིར་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་རེ་དགུ་པ།   ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འྗོག་མ་ཁག

༡ ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ས་གནས་སྗོ་སྗོའི་འགྗོ་འཛིན་ཁག་དང༌། དེ་མིན་ལས་བེད་དང༌། སྐྱེ་བྗོ་སུ་འྗོས་ལ་ཁིམས་

ཞིབ་ཀི་དབང་ཆ་སྤད་དེ་གཏན་འཇགས་དང༌། འཕྲལ་སེལ། ཡང་ན་སྐྗོར་བསྐྱྗོད་བཅས་ཀི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འྗོག་མའི་ལས་

དྗོན་སྐབས་བསྟུན་གིས་སྒྲུབ་ཆྗོག་པ་ཡིན།
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༢ ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འྗོག་མ་ཁག་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་དང་ཁིམས་ཞིབ་པ་སྗོ་སྗོར་དགྗོས་གལ་དང་བསྟུན་པའི་བཤེར་དཔང་དང༌། 

གཟུ་དཔང་ཚོགས་མི་ཇི་དགྗོས་བཅས་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བས་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་

ལ་གྗོ་བསྡུར་གིས་བསྐྗོ་གཞག་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བདུན་ཅུ་པ།   ཁིམས་དྗོན་ལས་ཁུངས།

ཕིར་བསྡུ།

ལེའུ་བདུན་པ།

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

དྗོན་ཚན་དྗོན་གཅིག་པ།  བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་གཞིས་སར་ཁག་ཏུ་གནས་སྗོད་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་གཤམ་གསལ།

༡ སྗོ་ནམ་གཞིས་སར།

༢ བཟྗོ་ལས་གཞིས་སར་དང༌། བཟྗོ་ལས་མཉམ་འབེལ་ཁག

༣ ཆྗོས་སེ་ཁག

༤ སླྗོབ་གྲྭ་དང༌། སླྗོབ་གཉེར་ཁང་ཁག

༥ རང་འཚོ་འདུས་སྗོད།

༦ ཁ་འཐྗོར་གནས་སྗོད།

༧ དེ་མིན་བྗོད་མི་གནས་ཡུལ་གཞན་དག་བཅས།

དྗོན་ཚན་དྗོན་གཉིས་པ།  ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དང༌། འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས།

ས་གནས་སྗོ་སྗོར་འགྗོ་འཛིན་དང༌། ས་གནས་ཆེ་སར་འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་རེ་དགྗོས་པ་ནི།

༡ བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༡༡ པ་དང་ ༣༨ པ་ནང་འཁྗོད་ལྟར་གི་ཁྱད་ཆྗོས་ལྡན་པའི་ས་གནས་དེ་གའི་ཁྗོངས་གཏྗོགས་བྗོད་

མི་སེར་སྐྱ་ཕྗོ་མྗོ་ཡྗོངས་ལ་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་གི་འྗོས་གཞིར་གཞུག་པ་དང༌། འྗོས་འདེམས་བེད་པའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། འྗོན་

ཀང་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ཁག་འྗོས་འདེམས་མ་དགྗོས་པ་ཡིན།

༢ འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་དགྗོས་ངེས་ཁག་ལ་མང་ཚོགས་ནས་ཐད་ཀའི་འྗོས་བསྡུ་བེད་མ་དགྗོས་པར། ས་གནས་འཐུས་མིའི་

ཚོགས་འདུ་ནས་འྗོས་བསྡུ་བེད་ཆྗོག་པ་དང༌། འདེམས་ཐྗོན་ཡྗོང་བ་ལ་འཐུས་མིའི་རྩ་འབྗོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀི་མྗོས་

མཐུན་དགྗོས་པ་ཡིན།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

དྗོན་ཚན་དྗོན་གསུམ་པ།  ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་འྗོས་འདེམས།

༡ ས་གནས་རང་ཁྗོངས་མི་མང་ནས་སྗོན་འགྗོའི་འྗོས་དམིགས་རེ་འདེམས་དགྗོས་པ་ཡིན།

༢ འྗོས་ཤྗོག་མང་ཐྗོན་རྩེ་བཏྗོག་གིས་འྗོས་གཞི་མི་གངས་གཉིས་འདེམས་བསྒྲུགས་ཀིས་མཐའ་མའི་འྗོས་ཤྗོག་འཕེན་དགྗོས་པ་ཡིན།

༣ ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་མི་སུ་རུང་དང༌། ས་གནས་རང་ཁྗོངས་ལས་བེད་སུ་རུང་འགྗོ་འཛིན་དང༌། འགྗོ་

འཛིན་ལས་རྗོགས་སུ་འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན་རང་གི་ལས་འཁུར་བཤྗོལ་དགྗོས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་དྗོན་བཞི་པ།  དབུས་ནས་བསྐྗོས་པའི་འགྗོ་འཛིན་དང༌།  ལས་རྗོགས།

༡ མི་མང་རང་ཁྗོངས་ཆ་རྐེན་མ་ཚང་བའམ། མང་ཚོགས་ཀིས་ས་འཕྲྗོས་འྗོས་བསྡུ་བ་རྒྱུར་འདྗོད་བབ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་

བྱུང་བ།

༢ ས་གནས་ནས་འྗོས་བསྡུ་བས་པའི་འགྗོ་འཛིན་དེས་ལས་འགན་ཇི་བཞིན་མ་ཐེག་པའམ། ཡང་ན་མང་མྗོས་མེད་པའི་གནས་

ཚུལ་བྱུང་བ་དང་། ཚབ་གསར་ཡང་མང་ཚོགས་རང་ཁྗོངས་ནས་འྗོས་བསྡུ་བ་རྒྱུར་བླྗོ་མྗོས་མ་བྱུང་བ་བཅས་བྱུང་ཚེ་འགྗོ་

འཛིན་དང༌། འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་གཉིས་ཀའམ། སུ་རུང་དབུས་ནས་བསྐྗོ་གཏྗོང་དགྗོས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་དྗོན་ལྔ་པ།   དབུས་ནས་བསྐྗོས་པའི་འགྗོ་འཛིན་བརེ་ལེན།

ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་དབུས་ནས་བསྐྗོས་པའི་འགྗོ་འཛིན་དང༌། འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་ཡྗོད་བཞིན་པར། ས་གནས་མང་

ཚོགས་ཀི་ཁྗོངས་ནས་འགྗོ་འཛིན་གི་ཁྱད་ཆྗོས་ལྡན་པ་ཐྗོན་མཚམས་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་ནས་སན་ཤྗོག་འབྗོར་ཚེ་ཞིབ་

འཇུག་དང་འབེལ་དབུས་ནས་བསྐྗོས་པའི་འགྗོ་འཛིན་བརེ་ལེན་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་དྗོན་དྲུག་པ།   འྗོས་འདེམས་བས་པའི་འགྗོ་འཛིན་གི་ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད།

༡ སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་གཞིར་བཟུང་ཡུན་ཚད་མ་རྗོགས་གྗོང་འཕྗོ་འགྱུར་གཏྗོང་དགྗོས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ལས་དེ་མིན་

འགྗོ་འཛིན་དང༌། འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་ཀི་ཡུན་ཚད་ལྗོ་གསུམ་རེ་ཡིན།

༢ བཅའ་ཁིམས་ཀི་དྗོན་ཚན་ ༩༡ པ་ནང་གསལ་འཕྗོ་འགྱུར་གཏྗོང་དགྗོས་བྱུང་ན་མ་གཏྗོགས། ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དང༌། 

འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་སུའང་བསྐྱར་དུ་འྗོས་འདེམས་བྱུང་བར་དགག་ཆ་མེད།

དྗོན་ཚན་དྗོན་བདུན་པ།  ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དང༌། འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་ཀི་ལས་འགན།

༡ ས་གནས་སྗོ་སྗོའི་འཛིན་སྐྱྗོང་གི་ལས་དྗོན་བེད་སྗོ་ཆེ་ཕྲ་མཐའ་དག

༢ ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བསྐུར་བའི་ཁིམས་ཞིབ་ལས་འཁུར།

༣ ས་གནས་བྗོད་མི་ནང་ཁུལ་དང༌། བྗོད་མི་དང་ས་གནས་ཡུལ་མིའི་དབར་ཞི་མཐུན་མཉམ་གནས། བདེ་འཇགས་བརྟན་སྲུང་
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ཡྗོང་ཆེད་ས་གནས་ཡུལ་ཁིམས་ལ་བརྩི་སྲུང་དང་ཡུལ་མིའི་གྗོམས་སྗོལ་ལ་བརྩི་བཀུར།

༤ ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང༌། བཀའ་ཤག འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་

ཀིས་མཚོན་དབུས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་གིས་བསྐུར་བའི་བེད་སྗོ་ཁག

༥ གཞན་ཡང་མང་ཚོགས་ཀི་ཆེད་སྐབས་བསྟུན་སྒྲུབ་འྗོས་ཀི་ལས་དྗོན་རིགས་སྒིག་གཞི་ལྟར་རྩ་འཛིན་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་བཅས།

དྗོན་ཚན་དྗོན་བརྒྱད་པ།  ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ།

༡ བྗོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་སྗོ་སྗོར་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་རེ་དགྗོས།

༢ ཀ འཐུས་མིའི་ཡྗོང་ཁུངས་ནི། ས་གནས་རང་ཁྗོངས་སེར་སྐྱ་ཕྗོ་མྗོ་ཚང་མ་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༡༡ པ་དང་ ༣༨ པ་

ནང་གསལ་ལྟར་འྗོས་བསྡུ་དང་འྗོས་གཞིར་གཞུག་པའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད།

ཁ གྗོང་གསལ་ ཀ པའི་དགྗོངས་དྗོན་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་གཞིས་གྗོང་དང་། ཁ་འཐྗོར། གྲྭ་ཚང་ཆེ་ཆུང་ལ་

གཞིགས་པའི་ས་འཐུས་གངས་འབྗོར་ཇི་དགྗོས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་གི་འགན་འཁུར་འྗོག་ས་གནས་རང་

ནས་གངས་བཅད་ཀིས་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་མི་མང་ནས་འྗོས་འདེམས་བྱུང་ནའང་ཆྗོག

ག ཅི་སྟེ་མང་ཚོགས་ནང་གྗོང་གསལ་ ཀ པ་དང་ ཁ པ་གང་དུ་འགྗོ་དགྗོས་མིན་རྩྗོད་གེང་བྱུང་ཚེ་ཁྱབ་ཁྗོངས་མི་མང་

ནས་མང་མྗོས་འྗོས་བསྡུ་བས་ཏེ་ཐག་གཅྗོད་ཇི་བྱུང་ལྟར་རྩ་འཛིན་བ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་དྗོན་དགུ་པ།  ས་གནས་འཐུས་མིའི་གངས་ཚད་དང༌།  ཡུན་ཚད། 

༡ ས་གནས་འཐུས་མིའི་གངས་ཚད་ས་གནས་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་པའི་ཚོགས་མི་གངས་ ༣༥ ལས་མི་བརྒལ་བ་དང༌། ༧ 

ལས་མི་ཉུང་བ་དགྗོས།

༢ ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་ཡུན་ཚད་མ་རྗོགས་གྗོང་འཕྗོ་འགྱུར་གཏྗོང་དགྗོས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་

སྐབས་རེའི་ཡུན་ཚད་ལྗོ་གསུམ་རེ་ཡིན།

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

༡ སྐབས་སྗོ་སྗོའི་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་ཐེངས་དང་པྗོའི་ཐྗོག་འཐུས་མི་རང་ཁྗོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་

གཅིག་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་གཅིག་གསང་བའི་འྗོས་བསྡུས་ཀིས་མང་མྗོས་འདེམས་ཐྗོན་དགྗོས་པ་ཡིན།

༢ ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པས་ཁིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཚིག་གཞི་ལྟར་ས་གནས་ཁིམས་

ཞིབ་པའི་མདུན་སར་ལས་འཁུར་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན་བེད་དགྗོས།

༣ ས་གནས་འཐུས་མི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་མྗོས་མཐུན་གིས་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་འཕྗོ་ལེན་བེད་དགྗོས་

པའི་སྐབས་དང༌། ས་སྟྗོང་ནམ་བྱུང་མཚམས་ཚབ་གསར་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་འྗོས་བསྡུ་བེད་དགྗོས་པ་ཡིན།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

དྗོན་ཚན་ག་གཅིག་པ།   འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན།

བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་ལྟར། ས་གནས་ཀི་འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་ཡྗོངས་རྗོགས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་

ལས་ཁང་ནས་འགན་འཁུར་ལེན་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ག་གཉིས་པ།   ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་དབང་ཚད།

ས་གནས་ཀི་ལས་དྗོན་དང་འབེལ་བའི་སྒིག་གཞི་བཟྗོ་འགྗོད་དང༌། གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཡྗོངས་རྗོགས་ས་

གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུར་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་མཐའ་མའི་གཏན་འབེབས་མ་བས་གྗོང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དང༌། འགྗོ་འཛིན་ལས་

རྗོགས་ལ་གྗོ་བསྡུར་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ག་གསུམ་པ།   ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་ནང་འྗོས་བསྡུ།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་ཁིམས་ལུགས་དང༌། སྒིག་གཞི་ཁག་གི་དམིགས་བསལ་དྗོན་གནད་

རྣམས་ཕུད། དེ་མིན་དྗོན་གནད་གང་ཅིའི་སྐྗོར་ལ་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་ནས་གྗོས་བསྡུར་གིས་སྤི་མྗོས་སམ། ཡང་ན་མང་

མྗོས་ཇི་བྱུང་ལ་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ག་བཞི་པ།   ཚོགས་འདུར་འཐུས་མིའི་ཉུང་ཚད།

ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུར་འཐུས་མིའི་རྩ་འབྗོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་འཛོམས་ཕིན་ལས་དྗོན་ཐག་གཅྗོད་བེད་པའི་

དབང་ཆ་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་འཐུས་མིའི་རྩ་འབྗོར་ཆ་བགྗོས་བེད་སྐབས་འཕྲྗོས་ལྷག་སྐར་ཆ་བརྩི་མ་དགྗོས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་ག་ལྔ་པ།   ས་གནས་འཐུས་མིའི་ལས་དྗོད་དང་ཐྗོབ་ཐང་གཞན་ཁག

ས་གནས་འཐུས་མིར་ལས་དྗོད་དང་འགིམ་འགྲུལ་ཟུར་ཕྗོགས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་སྤི་ལྷན་ནས་ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་བས་

པ་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ག་དྲུག་པ།   ས་གནས་ཀི་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས།

ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཚོགས་འདུར་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་འཆར་ལྗོའི་ཡྗོང་འབབ་དང༌། འགྗོ་སྗོང་སྐྗོར་ལྗོ་

འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་འགྗོད་འབུལ་བེད་དགྗོས་པ་དང༌། ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་ནང་སེ་ཚན་གཉིས་སུ་དབེ་དགྗོས་པ་ནི།

ཀ དབུས་ནས་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་གི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་དང༌། ཡྗོང་འབབ་མེད་པའི་ས་གནས་ཁག་ལ་འཛིན་སྐྱྗོང་གི་འགྗོ་གྗོན་

གཏྗོང་འྗོས་ཁག

ཁ དེ་མིན་འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་ཀི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་དང༌། འགྗོ་གྗོན་གཏྗོང་འྗོས་ཀི་འཆར་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་ས་གནས་
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ཡྗོང་འབབ་ཀི་ཐྗོག་ནས་གཏྗོང་དགྗོས་པའི་སྗོན་རྩིས་འཆར་གཞི་ཁག་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་ནས་བཀའ་

འཁྗོལ་དང༌། གཅྗོག་འཕྲི་ཕིར་སླྗོག་བཅས་ཇི་འྗོས་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ག་བདུན་པ།   ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་སྒིག་གཞི།

ས་གནས་ཁག་གི་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་སྗོ་སྗོས་བཅའ་ཁིམས་ཀི་འབྲུ་དྗོན་ཁག་གཞིར་བཟུང་ཚོགས་འདུའི་འགྗོ་ལུགས་

དང༌། ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་རེ་བཟྗོས་ཏེ་འཐུས་མི་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀི་མྗོས་མཐུན་ཐྗོག་གཏན་འབེབས་ཀིས་རྩ་

འཛིན་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ། ངྗོ་ཡྗོད་འཐུས་མིའི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀིས་མྗོས་མཐུན་བྱུང་ན་སྒིག་གཞི་དང༌། སྒིག་གཞིའི་དྗོན་ཚན་གང་

རུང་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་བེད་ཆྗོག་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་ག་བརྒྱད་པ།   ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དང༌།  འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་ཚོགས་ཞུགས་ཆྗོག་པའི་ཐྗོབ་ཐང༌།

ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དང༌། འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་དང༌། བགྗོ་གེང༌། དི་བར་ལན་འདེབས། གསལ་

བཤད་བཅས་བེད་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་འྗོས་བསྡུའི་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

དྗོན་ཚན་ག་དགུ་པ།   གྗོས་འཆར་འདྗོན་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང༌།

ས་གནས་ཀི་ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་དང༌། སྒིག་གཞི། ཁིམས་ལུགས་གང་རུང་ལ་བསམ་འཆར་དང༌། གྗོས་འཆར་འདྗོན་

རྒྱུར་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་མི་ཚང་མར་འད་མཉམ་གི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་འཐུས་མི་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེ་བྗོ་སུ་ཞིག་ནས་གྗོང་

གསལ་དྗོན་ཚན་གང་རུང་སྐྗོར་ལ་གྗོས་འཆར་འདྗོན་མི་ཡྗོད་ཚེ་ས་གནས་འཐུས་མི་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབུལ་དགྗོས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་དགུ་བཅུ་པ།   གྗོས་བསྡུར་བཀག་སྗོམ།

༡ ས་གནས་འཐུས་མིའི་རྩ་འབྗོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་གིས་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པ་འཕྗོ་འགྱུར་གཏྗོང་

དགྗོས་ཀི་གྗོས་འཆར་བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་ཁིམས་ཞིབ་ཀི་ལས་དྗོན་བེད་བཞིན་པ་དང༌། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆུང་

ཞིག་ནས་ཞིབ་འཇུག་བེད་བཞིན་པའི་ལས་དྗོན་བཅས་ཀི་སྐྗོར་ལ་གེང་སླྗོང་དང༌། གྗོས་བསྡུར་བེད་མི་ཆྗོག

༢ འྗོན་ཀང་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པ་འཕྗོ་འགྱུར་གཏྗོང་དགྗོས་ཀི་གྗོས་འཆར་ལ་མྗོས་མཐུན་ཐག་གཅྗོད་བྱུང་ན་ཆེས་མཐྗོའི་

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བར་མཐའ་མའི་ཆྗོག་མཆན་ཞུ་དགྗོས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གྗོ་གཅིག་པ།   ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དང༌།  ལས་རྗོགས་འཕྗོ་འགྱུར།

༡ ས་གནས་འཐུས་མིའི་རྩ་འབྗོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་ཐྗོག་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་འཕྗོ་འགྱུར་གཏྗོང་

དགྗོས་ཀི་གྗོས་ཆྗོད་བྱུང་ཚེ་ས་གནས་རང་ཁྗོངས་མང་ཚོགས་ནས་འྗོས་བསྡུ་བས་ཏེ་མང་མྗོས་ཇི་བྱུང་ལ་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

༢ ས་གནས་འཐུས་མིའི་རྩ་འབྗོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་མྗོས་མཐུན་བྱུང་ན་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་འཕྗོ་

འགྱུར་གཏྗོང་ཆྗོག་པ་ཡིན།

༣ དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས་མཐའ་མའི་འྗོས་བསྡུ་ཐག་གཅྗོད་མ་བས་གྗོང་དྗོ་བདག་ལ་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་

འདུར་གསལ་བཤད་བེད་རྒྱུའི་གྗོ་སྐབས་དང༌། ཐྗོབ་ཐང་སྤྗོད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་གྗོ་གཉིས་པ།    ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་དང༌།  འཐུས་མི་བེ་བག་པ་འཕྗོ་འགྱུར་གཏྗོང་བ།

༡ ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དང༌། ལས་རྗོགས་གཉིས་ཀིས་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ལ་གྗོ་བསྡུར་གིས་ས་གནས་འཐུས་མི་ཡྗོངས་

རྗོགས་འཕྗོ་འགྱུར་གཏྗོང་དགྗོས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ས་གནས་མི་མང་གིས་འྗོས་བསྡུ་བས་ཏེ་མང་མྗོས་ཇི་བྱུང་ལྟར་ལ་

ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ་དང༌།

༢ ཡང་ན་འཐུས་མི་བེ་བག་པ་ཞིག་འཕྗོ་འགྱུར་གཏྗོང་དགྗོས་བྱུང་ཚེ་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་ནས་འྗོས་བསྡུ་བས་ཏེ་

མང་མྗོས་ཇི་བྱུང་ལ་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

༣ འཐུས་མི་བེ་བག་པའམ། འཐུས་མི་ཡྗོངས་རྗོགས་འཕྗོ་འགྱུར་གཏྗོང་དགྗོས་བྱུང་ཚེ་ཉིན་གངས་ ༣༠ ནང་ཚུད་གསར་དུ་

འྗོས་འདེམས་ཟིན་པ་དགྗོས་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གྗོ་གསུམ་པ།   མཉམ་འབེལ་ཁག་གི་བདག་དབང་དང༌།  འཛིན་སྐྱྗོང༌།

༡ བྗོད་མིའི་སྤི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་གི་བདག་པྗོ་ནི་མ་སྐལ་ཡྗོད་པའི་ས་གནས་བྗོད་མིའི་མཉམ་འབེལ་ཁག་དང༌། ས་གནས་

བྗོད་མིའི་མཉམ་འབེལ་ཁག་གི་བདག་པྗོ་ནི་དེའི་མ་སྐལ་བདག་པྗོ་རྣམས་ཡིན།

༢ བྗོད་མིའི་སྤི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་དང་ས་གནས་མཉམ་འབེལ་ཁག་གི་གྲུབ་འབས་ཁེ་འབབ་ཇི་ཡྗོད་ནས་སྒིག་གསལ་ལྟར་མ་

འྗོངས་འདུ་འགྗོད་ཀི་ཆེད་ཟུར་བཅད་ཕུད། དེ་འཕྲྗོས་མ་སྐལ་བདག་པྗོའམ་རང་ཁྗོངས་མི་མང་རྣམས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཁྗོ་ནའི་ཆེད་

གཏྗོང་དགྗོས།

༣ མཉམ་འབེལ་གི་མ་སྐལ་བདག་པྗོ་དང༌། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ། ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་བཅས་ལ་མཉམ་འབེལ་གི་

ལས་དྗོན་དང༌། བེད་འཆར་སྐྗོར་གསལ་བསྒགས་དང༌། གྗོ་བསྡུར་ཡང་ཡང་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་གྗོ་བཞི་པ།  ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང༌།

བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༦༩ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ས་གནས་སྗོ་སྗོར་གཏན་འཇགས་སམ། འཕྲལ་སེལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་རེ་

འཛུགས་ཆྗོག་པ་དེ་དག་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམས་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་སུ་འྗོས་ལ་བསྐྗོ་གཞག་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གྗོ་ལྔ་པ།  བྗོད་མིའི་འདུ་གནས་གསར་ཆགས།

ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང༌། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་མེད་རིགས་ཀི་ས་གནས་ཁག་གི་ཐད།
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༡ ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་གཏན་སྗོད་བེད་པའི་བྗོད་མི་ཁྱིམ་ཚང་ ༥༠ ནས་ ༡༥༠ བར་དང༌། ཡང་ན་མི་གངས་ ༢༠༠ ནས་ 

༦༠༠ མན་ཡྗོད་པ་དང༌། དེ་དག་གི་འཚོ་བའི་མདུན་ལམ་ས་གནས་དེ་གར་ས་བརྟན་ཕུགས་འཕེར་བཅས་ཡྗོད་ཚེ་བཅའ་

ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༧༨ པ་ནང་གསལ་གི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་འཛུགས་ཆྗོག་པ་ཡིན།

༢ ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་བྗོད་མི་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༥༠ ཡན་དང༌། ཡང་ན་མི་གངས་ ༦༠༠ ཡན་ཡྗོད་ཚེ་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༧༢ 

པ་དང་ ༧༨ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང༌། ས་གནས་འཐུས་མི་ཚོགས་འདུའི་སྒིག་འཛུགས་

གཉིས་ཀ་འཛུགས་ཆྗོག་པ་ཡིན།

༣ འྗོན་ཀང་དེ་ལྟའི་འྗོས་བབ་མཆིས་མིན་དབུས་འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་ནས་རྟྗོག་ཞིབ་ནན་ཏན་བེད་དགྗོས་པ་ཡིན།

ལེའུ་བརྒྱད་པ།

འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན།

དྗོན་ཚན་གྗོ་དྲུག་པ།  དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང༌།

བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྣམས་དང༌། ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ། སིད་སྐྱྗོང་། གཞན་

ཡང་བཅའ་ཁིམས་ནང་གསལ་འྗོས་བསྡུའི་བེད་སྗོ་ཅི་རིགས་དང༌། བྗོད་དང་བྗོད་མིའི་ལས་དྗོན་གལ་ཆེ་མང་མྗོས་འྗོས་བསྡུ་ཐག་

གཅྗོད་བ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་རང་དབང་ལྡན་པའི་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཞིག་དགྗོས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གྗོ་བདུན་པ།  དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང༌། འགན་དབང༌།

༡ ཀ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གཅིག་དགྗོས་པར། གྗོ་ཡུལ་སྟྗོང་པ་ནམ་ཐྗོན་ལ་ཆེས་མཐྗོའི་

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན། སིད་སྐྱྗོང་བཅས་ནས་སྐབས་དེའི་འྗོས་མི་འདེམས་

སྒྲུག་ཁྗོ་ནའི་ཆེད་མི་འགྗོ་གསུམ་དམིགས་འཛུགས་བས་པའི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འྗོས་འཆར་

ཕུལ་བར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འྗོས་བསྡུ་བས་ཏེ་མང་མྗོས་སུ་ཐྗོབ་ལ་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་

འགན་འཛིན་དུ་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་བར་ངྗོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། དེ་མིན་ལས་བ་ཇི་དགྗོས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་

འགན་འཛིན་ལ་གྗོ་བསྡུར་དང་འབེལ་བཀའ་ཤག་ནས་སྐབས་སྗོ་སྗོར་བསྐྗོ་གཞག་བེད་ཆྗོག་པ་ཡིན།

ཁ གལ་ཏེ་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྗོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་པའི་སྐབས་བསྐྗོ་གཞག་བེད་

དགྗོས་བྱུང་ཚེ། གྗོང་གསལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་ནས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་

རྩ་འབྗོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་ཐྗོག་བསྐྗོ་གཞག་བེད་དགྗོས།

༢ ཀ སིད་སྐྱྗོང་དང༌། སྤི་འཐུས་ཀི་འྗོས་བསྡུ་ནམ་དགྗོས་སྐབས་འྗོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་གསལ་བསྒགས་བས་པ་ནས་དངྗོས་

གཞིའི་གྲུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་མ་ཟིན་བར་གི་དུས་ཡུན་རིང་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འྗོས་བསྡུའི་འགན་

འཛིན་ལས་འཕར་གཉིས་དགྗོས་པར། ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན། 
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

སིད་སྐྱྗོང་བཅས་ནས་སྐབས་དེའི་འྗོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་ཁྗོ་ནའི་ཆེད་མི་འགྗོ་གསུམ་དམིགས་འཛུགས་བས་པའི་

ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འྗོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འྗོས་བསྡུ་བས་ཏེ་མང་

མྗོས་སུ་ཐྗོབ་ལ་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འྗོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་དུ་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་བར་ངྗོས་འཛིན་

བ་རྒྱུ། ཡང་ན་ཚོགས་ཆུང་དེས་ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་གཉིས་ལ་

ཞྗོར་ལྗོགས་སུ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ན་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་མང་མྗོས་ཐག་གཅྗོད་བྱུང་ཚེ་དེ་དྗོན་བེད་འཐུས།

ཁ གལ་ཏེ་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འྗོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གྗོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་པའི་སྐབས་བསྐྗོ་

གཞག་བེད་དགྗོས་བྱུང་ཚེ། གྗོང་གསལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་ནས་སྤི་འཐུས་

རྒྱུན་ལས་ཀི་རྩ་འབྗོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་ཐྗོག་བསྐྗོ་གཞག་བེད་དགྗོས།

ག དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉིས་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་གྗོང་

ཁིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཚིག་གཞི་ལྟར་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་

མདུན་དུ་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན་བེད་དགྗོས།

༣ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་བསྐྗོ་གཞག་ཟིན་པ་ནས་འྗོས་བསྡུའི་དངྗོས་གཞིའི་གྲུབ་འབས་གསལ་

བསྒགས་མ་ཟིན་བར། འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་ཡྗོངས་རྗོགས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང༌། འགན་

འཛིན་ལས་འཕར་གཉིས་བཅས་གསུམ་ཀའི་སྤི་མྗོས་སམ། མང་མྗོས་ཀི་ཐྗོག་ནས་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ་དང༌། འྗོས་བསྡུ་འགན་

འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྗོ་འདྗོམས་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གིས་བ་རྒྱུ།

༤ འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་དབང་དང༌། ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་

ལྟར་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ།

༥ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་དྗོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བཟུང་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྤི་ཡྗོངས་འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་ཁག་ཞིབ་

བཀྗོད་ཀིས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་ལྟར་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ།

༦ འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་དང་འབེལ་བའི་རྩྗོད་རྗོག་ཇི་ཡྗོད་ཀི་ཞིབ་འཇུག་དང༌། ཐག་གཅྗོད་ཆ་ཚང་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་

ནས་བ་རྒྱུ་དང༌། དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ཐག་གཅྗོད་བས་པར་མྗོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་

ལ་མ་གཏྗོགས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གཞན་ལ་ཞུ་གཏུགས་མི་ཆྗོག

༧ ས་གནས་སྗོ་སྗོར་འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་དང་འབེལ་བའི་རྩྗོད་རྗོག་རིགས་ལ་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཞིབ་འཇུག་

ཐག་གཅྗོད་བེད་ཆྗོག་པ་དང༌། ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ཐག་གཅྗོད་བས་པར་མྗོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ། དབུས་འྗོས་

བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་ཆྗོག་ཅིང༌། ད་དུང་མྗོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བེད་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་གྗོ་བརྒྱད་པ།  དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་ཕྗོགས་ཐྗོབ།

༡ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་ཕྗོགས་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་ཐྗོབ། ཐྗོབ་ཐང་གཞན་
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དག་བཅས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་ཇི་བས་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ།

༢ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། ལས་ཐྗོན་ཐྗོབ་ཐང་བཅས་ལ་གནྗོད་

སྐྱྗོན་འགྗོ་བའི་བསྒྱུར་བཅྗོས་དང༌། གཅྗོག་འཕྲི་མི་ཆྗོག

༣ དབུས་འྗོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་ཞྗོར་ལྗོགས་ཡིན་ན་ཕྗོགས་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་ཐྗོབ། ཐྗོབ་ཐང་

གཞན་དག་བཅས་ཟུར་དུ་གཏན་འབེབས་མ་དགྗོས་ཤིང༌། མི་འགྗོ་ཟུར་བསྐྗོས་ཡིན་ན། ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་ཐྗོབ་མ་གཏྗོགས། 

ཕྗོགས་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག དེ་མཚུངས་ཆ་རྐེན་གཞན་དག་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་སྤི་མཚུངས་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གྗོ་དགུ་པ།  དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་ཡུན་ཚད།

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྗོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་

འཛིན་འཕྗོ་འགྱུར་གཏྗོང་དགྗོས་པའི་གྗོས་ཆྗོད་བཞག་ན་ལས། ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་ལྗོ་ལྔའམ། རང་ལྗོ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ཧིལ་

པྗོར་ལྗོན་པ་གང་སའི་བར་ཡིན།

༢ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ནས་ལས་ཐྗོན་ནམ།  རྒས་ཡྗོལ།  འཕྗོ་འགྱུར་སྗོང་བའི་སྐྱེ་བྗོ་སུ་ཡང་

བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཁེ་ཡྗོད་ལས་འཛིན་དུ་ཞུགས་མི་ཆྗོག

ལེའུ་དགུ་པ།

ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོའི་ལས་དྗོན།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་ཐམ་པ།  ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང༌།

བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་སེ་ཚན་དང་ལས་བའི་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོའི་སླད་རང་དབང་ལྡན་པའི་

ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གཅིག  འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་འཛུགས།

༡ ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་དང༌། ཚོགས་མི་གཉིས་ནས་བཞིའི་བར་དགྗོས་པར། གྗོ་ཡུལ་སྟྗོང་

པ་ནམ་ཐྗོན་ལ་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན། སིད་སྐྱྗོང་བཅས་ནས་སྐབས་

དེའི་འྗོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་ཁྗོ་ནའི་ཆེད་མི་འགྗོ་གསུམ་དམིགས་འཛུགས་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་

ཉུང་བའི་འྗོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འྗོས་བསྡུ་བས་ཏེ་མང་མྗོས་སུ་ཐྗོབ་ལ་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་

ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མིར་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་བར་ངྗོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

༢ གལ་ཏེ་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མི་སུ་རུང་གྗོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་པའི་སྐབས་བསྐྗོ་གཞག་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

བེད་དགྗོས་བྱུང་ཚེ་གྗོང་གསལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་ནས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་རྩ་

འབྗོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་ཐྗོག་བསྐྗོ་གཞག་བེད་དགྗོས།

༣ ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མི་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་གྗོང་ཁིམས་ལུགས་སུ་གཏན་

འབེབས་བས་པའི་ཚིག་གཞི་ལྟར་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་མདུན་དུ་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན་

བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གཉིས།   འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་འགན་དབང༌།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་སེ་

ཚན་དང༌། ལས་བའི་སེ་ཚན་ཁག་འདེམས་བསྐྗོ་དང༌། སྦྗོང་བརྡར། ཐྗོབ་ཐང་དང་ལས་འགན་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གསུམ།   འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས།

འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་སྒིག་གཞི་ཞིབ་བཀྗོད་ཀིས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱུང་

བ་གཞིར་བཟུང་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཞི།   འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ཕྗོགས་ཐྗོབ།

འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ཕྗོགས་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་ཐྗོབ། ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་སྤི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ། འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་

མི་རྣམས་ཀི་ཕྗོགས་དང་ཟུར་ཕྗོགས། མཚན་དྗོད། ལས་དྗོད། ལས་ཐྗོན་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་རིགས་བཅས་ལ་གནྗོད་སྐྱྗོན་འགྗོ་གཞིའི་བསྒྱུར་

བཅྗོས་དང༌། གཅྗོག་འཕྲི་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ལྔ།   འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་། ཚོགས་མིའི་ཡུན་ཚད།

༡ འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་ཡུན་ཚད་ལྗོ་ལྔའམ། རང་ལྗོ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ལྗོན་པ་གང་

སའི་བར་ཡིན།

༢ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྗོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་འཕྗོ་འགྱུར་གཏྗོང་དགྗོས་པའི་གྗོས་ཆྗོད་བཞག་ན། 

འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་མི་གང་རུང་ངམ། ཆ་ཚང་འཕྗོ་འགྱུར་བེད་ཆྗོག

༣ འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་འཁུར་ནས་ལས་ཐྗོན་ནམ། རྒས་ཡྗོལ། འཕྗོ་འགྱུར་སྗོང་བའི་སྐྱེ་བྗོ་སུ་ཡང་

གཞུང་གི་ཁེ་ཡྗོད་ལས་འཛིན་དུ་ཞུགས་མི་ཆྗོག
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ལེའུ་བཅུ་པ།

རྩིས་ཞིབ་ལས་དྗོན།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་དྲུག  སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང༌།

རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཁ་ཁག་ཕུད་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང༌། གཤམ་འྗོག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཡྗོང་

འབབ་དང༌། འགྗོ་གྗོན་ཡྗོད་དྗོ་ཅྗོག དབུས་ནས་དགྗོས་དངུལ་གཏྗོང་དགྗོས་ཀི་སྒིག་འཛུགས་ཚང་མར་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་རྩིས་ཞིབ་

ཆེད་རང་དབང་ལྡན་པའི་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ཞིག་དགྗོས་པ་ཡིན།

དྗོན་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་དགྗོས་པར། གྗོ་ཡུལ་སྟྗོང་པ་ནམ་ཐྗོན་སྐབས། ཆེས་མཐྗོའི་

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན། སིད་སྐྱྗོང་བཅས་ནས་སྐབས་དེའི་འྗོས་མི་འདེམས་

སྒྲུག་ཁྗོ་ནའི་ཆེད་མི་འགྗོ་གསུམ་དམིགས་འཛུགས་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འྗོས་

འཆར་ཕུལ་བར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འྗོས་བསྡུ་བས་ཏེ་མང་མྗོས་སུ་ཐྗོབ་ལ་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་

ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པར་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་བར་ངྗོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

ཁ གལ་ཏེ་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་གྗོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་པའི་སྐབས་བསྐྗོ་གཞག་བེད་

དགྗོས་བྱུང་ཚེ་གྗོང་གསལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་ནས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་

རྩ་འབྗོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་ཐྗོག་བསྐྗོ་གཞག་བེད་དགྗོས།

༢ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་གྗོང་ཁིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབེབས་བས་

པའི་ཚིག་གཞི་ལྟར་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་མདུན་དུ་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན་བེད་དགྗོས།

དྗོན་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་འྗོག་ལས་

ཁུངས་མ་ལག་དང༌། དབུས་ནས་དགྗོས་དངུལ་གཏྗོང་དགྗོས་ཀི་སྒིག་འཛུགས་ཡྗོངས་ཀི་ལྗོ་རེའི་རྩིས་ཁ་དང༌། བྱུང་སྗོང་

ཁ་འཐབ་ཀི་མཇུག་བསྗོམས་ཁ་ཤྗོག་བཅས་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་བཟྗོ་འགྗོད་བས་པའི་རྩིས་ཀི་

ཡིག་ཆ་ཡྗོངས་རྗོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང༌། སྟངས་འཛིན། འདི་རྩད་བཅས་བ་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡྗོད།

༢ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་འགན་དབང་དང༌། རྩིས་ཞིབ་ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་ཞིབ་གསལ་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་ལྟར་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ།

༣ དངུལ་རྩིས་ཀི་ལྗོ་འཁྗོར་མཇུག་བསྗོམས་ཟིན་པའི་གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་ནས་ཟླ་བ་བདུན་གི་ནང་ཚུན་རྩིས་ཞིབ་ཟིན་

པ་བས་ཏེ་དག་མཆན་འཁྗོད་པའི་རྩིས་ཁ་དང༌། རྩིས་ཞིབ་སན་ཐྗོ་བཅས་འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་སྗོ་སྗོར་ཕིར་སྤྗོད་དགྗོས་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

རྒྱུ་དང༌། འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་སྗོ་སྗོས་དག་མཆན་འཁྗོད་པའི་རྩིས་ཁ་དང་རྩིས་ཞིབ་སན་ཐྗོར་གསལ་བཤད་དང་སྦགས་

དངུལ་རྩིས་ལྗོ་མཇུག་བསྗོམས་པ་ནས་ཟླ་བ་དགུའི་ནང་ཚུན་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕུལ་ཟིན་པ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་དགུ།  སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ཕྗོགས་ཐྗོབ།

༡ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ཕྗོགས་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་ཐྗོབ་དང༌། ཐྗོབ་ཐང་

གཞན་དག་བཅས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་བས་པ་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ།

༢ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ཕྗོགས་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། ལས་ཐྗོན་ཐྗོབ་ཐང་བཅས་ལ་གནྗོད་སྐྱྗོན་

འགྗོ་གཞིའི་བསྒྱུར་བཅྗོས་དང་གཅྗོག་འཕྲི་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ།  རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ཡུན་ཚད།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྗོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་འཕྗོ་འགྱུར་གཏྗོང་དགྗོས་པའི་

གྗོས་ཆྗོད་བཞག་ན་ལས། ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་ལྗོ་བཅུའམ། རང་ལྗོ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ལྗོན་པ་གང་སའི་བར་ཡིན།

ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།

བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅྗོས་དང༌། སྐད་ཡིག་ཚད་འཛིན།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག  བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅྗོས།

༡ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་སྗོན་གེང་དང༌། ལེའུ་དང་པྗོའི་དྗོན་ཚན་དང་པྗོ་དང་གསུམ་པ། བཞི་པ། ལེའུ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་

པའི་དྗོན་ཚན་ཡྗོངས་རྗོགས་ཕུད། དེ་མིན་དྗོན་ཚན་གང་རུང་ལ་སྣྗོན་འཕྲི་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་བྱུང་ཚེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྗོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་མྗོས་མཐུན་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཁིམས་འཆར་ལ་སིད་སྐྱྗོང་

གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་བཀྗོད་པའི་ཁིམས་ཡིག་གི་སྗོ་ནས་བསྐྱར་བཅྗོས་ཆྗོག་རྒྱུ།

༢ བཅའ་ཁིམས་འདིའི་སྗོན་གེང་དང༌། ལེའུ་དང་པྗོའི་དྗོན་ཚན་དང་པྗོ་དང་གསུམ་པ། བཞི་པ། ལེའུ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་

དྗོན་ཚན་ཁག་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་བྱུང་ཚེ། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྗོར་བཞི་ཆ་གསུམ་ཡན་གིས་

མྗོས་མཐུན་བས་པའི་ཁིམས་འཆར་ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་བཀྗོད་པའི་ཁིམས་ཡིག་གི་སྗོ་ནས་བསྐྱར་

བཅྗོས་ཆྗོག་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས།  མང་ཚོགས་འྗོས་བསྡུ་ཐག་གཅྗོད།  

ཕིར་བསྡུ།
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དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ།  བར་བརྒལ་གི་ཆ་རྐེན།

ཕིར་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞི།  སྒིག་འཛུགས་བསྐྱར་བཅྗོས།

ཕིར་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅྗོ་ལྔ།  སྐད་ཡིག་ཚད་འཛིན།

དབིན་ཡིག་དང༌། སྐད་ཡིག་གཞན་ཐྗོག་གཞུང་འབེལ་ཕབ་བསྒྱུར་བས་པའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་ཡིག་ཆ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ནས་གཏན་འབེབས་བས་པ་དེ་དག་བསྒྱུར་ཡིག་ཚད་ལྡན་དུ་ཆ་འཇྗོག་བ་རྒྱུ། འྗོན་ཀང་ཚིག་དྗོན་འགེལ་བརྗོད་བེད་ཚུལ་ལ་རྩྗོད་གེང་

བྱུང་ཚེ་བྗོད་ཡིག་ཐྗོག་བིས་པའི་ཡིག་གཞིར་རྩ་འཛིན་བ་རྒྱུ་བཅས་སྗོ།། །།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

ཟུར་སྣྗོན་ཡིག་ཆ་ཨང༌། ༡། ཀ

སིད་སྐྱྗོང་དང༌།  བཀའ་བླྗོན་གི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་/ཁས་ལེན།

༄༅། །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞེས་བགི་བ། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐྱྗོང་ལ་འྗོས་ཐྗོན་/བཀའ་བླྗོན་དུ་

བསྐྗོ་གཞག་བྱུང་བ་ལགས་ན། བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང༌། བླྗོ་གཏད་ཀི་ཐྗོག་ནས། སིད་སྐྱྗོང་གིི་/བཀའ་

བླྗོན་གི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྗོ་མཐའ་དག བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྗོངས་དྗོན་འགལ་མེད་ཐྗོག རང་དྗོན་ཕྗོགས་ལྷུང་དང༌། འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་

སང་མེད་པར། དང་བདེན་ལྷག་བསམ་ཟྗོལ་མེད་ཀི་སྗོ་ནས། རང་ནུས་གང་ཐེག་ཞུ་རྒྱུའི།

༡ མཆྗོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པྗོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ཡང་ན།

༢ ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཟུར་སྣྗོན་ཡིག་ཆ་ཨང༌། ༡། ཁ

གསང་རྒྱའི་དམ་བཅའ།/ཁས་ལེན།

༄༅། །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞེས་བགི་བ་སིད་སྐྱྗོང་གིི་/བཀའ་བླྗོན་གི་/ལས་འཁུར་ཞུ་སྗོ་དང་འབེལ་བའི་

གསང་བའི་དྗོན་གནད་ཤེས་རྟྗོགས་བྱུང་བ་རྣམས། བྗོད་དང་བྗོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ཆེད་གསལ་བསྒགས་བེད་དགྗོས་གཞུང་འབེལ་ཐག་

གཅྗོད་བྱུང་ན་མ་གཏྗོགས་སུ་ལའང་དངྗོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ནམ་ཡང་ཕིར་བསྒགས་མི་བེད་པའི།

༡ མཆྗོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པྗོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ཡང་ན།

༢ ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཟུར་སྣྗོན་ཡིག་ཆ་ཨང༌། ༢

སྤི་འཐུས་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་/ཁས་ལེན།

༄༅། །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞེས་བགི་བ། སྐབས་་་་་་་་་་་་་་་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྤི་འཐུས་

འྗོས་འདེམས་བྱུང་བ་ལགས་ན། བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བླྗོ་གཏད་ཀི་ཐྗོག་ནས། སྤི་འཐུས་ཀི་ལས་འཁུར་ཞུ་

སྗོ་མཐའ་དག བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྗོངས་དྗོན་འགལ་མེད་ཐྗོག རང་དྗོན་ཕྗོགས་ལྷུང་དང༌། འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་སང་མེད་པར། དང་

བདེན་ལྷག་བསམ་ཟྗོལ་མེད་ཀི་སྗོ་ནས་རང་ནུས་གང་ཐེག་ཞུ་རྒྱུའི།

༡ མཆྗོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པྗོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ཡང་ན།

༢ ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཟུར་སྣྗོན་ཡིག་ཆ་ཨང༌། ༣

བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང༌།  ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པའི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་/ཁས་ལེན།

༄༅། །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞེས་བགི་བ། བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོར་/ཚོགས་

གཙོ་གཞྗོན་པར་འྗོས་འདེམས་བྱུང་བ་ལགས་ན། བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བླྗོ་གཏད་ཀི་ཐྗོག་ནས། ཚོགས་

གཙོའི་/ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པའི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྗོ་མཐའ་དག་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྗོངས་དྗོན་འགལ་མེད་ཐྗོག རང་དྗོན་ཕྗོགས་ལྷུང་

དང༌། འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་སང་མེད་པར། དང་བདེན་ལྷག་བསམ་ཟྗོལ་མེད་ཀི་སྗོ་ནས་རང་ནུས་གང་ཐེག་ཞུ་རྒྱུའི།

༡ མཆྗོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པྗོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ཡང་ན།

༢ ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས།

ཟུར་སྣྗོན་ཡིག་ཆ་ཨང༌། ༤

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་ཁིམས་ཞིབ་པའི་དམ་བཅའ་/ཁས་ལེན།

༄༅། །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞེས་བགི་བ། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བར་/ཁིམས་

ཞིབ་པར་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་བ་ལགས་ན། བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང༌། བླྗོ་གཏད་ཀི་ཐྗོག་ནས། ཁིམས་ཞིབ་པ་

ཆེ་བའི་/ཁིམས་ཞིབ་པའི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྗོ་མཐའ་དག་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྗོངས་དྗོན་འགལ་མེད་ཐྗོག རང་དྗོན་ཕྗོགས་ལྷུང་དང༌། 

འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་སང་མེད་པར། དང་བདེན་ལྷག་བསམ་ཟྗོལ་མེད་ཀི་སྗོ་ནས་རང་གི་ལེགས་ཉེས་འབེད་པའི་རྣམ་དཔྱྗོད་དང༌། 

ནུས་པ་གང་ཐེག་ཞུ་རྒྱུའི།

༡ མཆྗོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པྗོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ཡང་ན།

༢  ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཟུར་སྣྗོན་ཡིག་ཆ་ཨང༌། ༥

དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་། འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་/ཁས་ལེན།

༄༅། །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞེས་བགི་བ། དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་/འགན་

འཛིན་ལས་འཕར་དུ་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་བ་ལགས་ན། བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང༌། བླྗོ་གཏད་ཀི་ཐྗོག་ནས། 

དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་/འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྗོ་མཐའ་དག བཅའ་ཁིམས་ཀི་

དགྗོངས་དྗོན་འགལ་མེད་ཐྗོག རང་དྗོན་ཕྗོགས་ལྷུང་དང༌། འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་སང་མེད་པར། དང་བདེན་ལྷག་བསམ་ཟྗོལ་མེད་ཀི་

སྗོ་ནས། རང་ནུས་གང་ཐེག་ཞུ་རྒྱུའི།

༡ མཆྗོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པྗོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ཡང་ན།

༢ ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཟུར་སྣྗོན་ཡིག་ཆ་ཨང༌། ༦

ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་། ཚོགས་མིའི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་/ཁས་ལེན།

༄༅། །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞེས་བགི་བ། ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོར་/ཚོགས་

མིར་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་བ་ལགས་ན། བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང༌། བླྗོ་གཏད་ཀི་ཐྗོག་ནས། ལས་བེད་འདེམས་

བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་/ཚོགས་མིའི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྗོ་མཐའ་དག བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྗོངས་དྗོན་འགལ་མེད་ཐྗོག རང་དྗོན་

ཕྗོགས་ལྷུང་དང༌། འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་སང་མེད་པར། དང་བདེན་ལྷག་བསམ་ཟྗོལ་མེད་ཀི་སྗོ་ནས། རང་ནུས་གང་ཐེག་ཞུ་རྒྱུའི།

༡ མཆྗོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པྗོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ཡང་ན།

༢ ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཟུར་སྣྗོན་ཡིག་ཆ་ཨང༌། ༧

སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་/ཁས་ལེན།

༄༅། །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞེས་བགི་བ། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་

ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པར་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་བ་ལགས་ན། བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང༌། བླྗོ་གཏད་ཀི་ཐྗོག་ནས། རྩིས་

ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྗོ་མཐའ་དག་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྗོངས་དྗོན་འགལ་མེད་ཐྗོག་རང་དྗོན་ཕྗོགས་ལྷུང་དང༌། འཇིགས་

ཞུམ་ཆགས་སང་མེད་པར། དང་བདེན་ལྷག་བསམ་ཟྗོལ་མེད་ཀི་སྗོ་ནས་རང་གི་ལེགས་ཉེས་འབེད་པའི་རྣམ་དཔྱྗོད་དང༌། ནུས་པ་གང་

ཐེག་ཞུ་རྒྱུའི།

༡ མཆྗོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པྗོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ཡང་ན། 

༢ ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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དཀར་ཆག

༡ བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྗོ་ལུགས་དང༌། ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི། ---------------༤༥

ལེའུ་དང་པྗོ། སྗོན་འགྗོ། ------------------------------------------------------------------༤༥

ལེའུ་གཉིས་པ། ཚོགས་འདུ་བསྡུ་སྐྗོང་དང༌། བཞུགས་གལ། སྤི་འཐུས་ཀི་མཚན་གཞུང༌། ------------------------༤༥

ལེའུ་གསུམ་པ། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་སྐྱྗོང༌། --------------------------------------༤༦

ལེའུ་བཞི་པ། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཐེངས། ----------------------------------------------༤༧

ལེའུ་ལྔ་པ། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དྗོན་བཀྗོད་སྒིག་དང༌། ཐྗོ་གཞུང་བཟྗོ་འགྗོད། -------------------------༤༧

ལེའུ་དྲུག་པ། ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གི་དགྗོངས་འཆར་ལ་གྗོས་བསྡུར། -----------------------༤༩

ལེའུ་བདུན་པ། དི་བ་དིས་ལན། --------------------------------------------------------------༤༩

ལེའུ་བརྒྱད་པ། དི་བ་དིས་ལན་ལས་འཕྲྗོས་པའི་གྗོས་བསྡུར། ------------------------------------------༥༣

ལེའུ་དགུ་པ། ཚོགས་འདུ་མཚམས་འཇྗོག་གྗོས་འཆར། ----------------------------------------------༥༤

ལེའུ་བཅུ་པ། ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ། ------------------------------------------------------- ༥༦

ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ། གསལ་བཤད། ---------------------------------------------------------- ༥༦

ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ།  གྗོས་ཆྗོད་ཁག ---------------------------------------------------------- ༥༨

ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། གྗོས་འཆར་ཁག --------------------------------------------------------- ༥༩

ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ། ཁིམས་བཟྗོ། ------------------------------------------------------------- ༦༠

ལེའུ་བཅྗོ་ལྔ་པ། དཔལ་འབྗོར་གི་ལས་དྗོན། -----------------------------------------------------༦༤

ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག --------------------------------------------------------༦༦

ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ། ཚོགས་གཙོ་དང༌།  ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་ལས་འཁུར་ནས་ཕིར་འཐེན། ----------------------༦༧

ལེའུ་བཅྗོ་བརྒྱད་པ། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསང་བའི་ཚོགས་འདུ། ------------------------------------ ༦༨

ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ། སྤི་འཐུས་ཚོགས་བཅར་དགྗོངས་འཁྗོལ་ཞུ་ཕྗོགས། ------------------------------------ ༦༩

ལེའུ་ཉི་ཤུ་པ། སྤིར་བཏང་སྒིག་གཞི་གཞན་ཁག -------------------------------------------------- ༦༩

ལེའུ་ཉེར་གཅིག་པ། དབང་ཚད་ལྷག་མ། --------------------------------------------------------༧༣

ལེའུ་ཉེར་གཉིས་པ། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་ཁག -----------------------------------------༧༣

༢ བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྒིག་གཞི། ---------------------------------------------- ༨༧

༣ བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྒིག་གཞི། -----------------------------------༩༣

༤ བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁང་པའི་ཁིམས་ཡིག ---------------------------------------------- ༩༥

༥ བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོའི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩའི་སྒིག་གཞི། --------------------------------------- ༩༧

༦ བྗོད་མི་མང་ཕྗོགས་བཞུགས་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་ལས་དྗོན་གཞུང་འབེལ་ངྗོས་བཞེས་བེད་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི། ----------- ༡༠༠

༧ ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཉིན་རེའི་ལས་དྗོད་དང་ཐྗོབ་ཐང་གཞན་ཁག་གི་སྒིག་གཞི། ------------------- ༡༠༢
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༄༅། །བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྗོ་ལུགས་དང༌། ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

ལེའུ་དང་པྗོ།

སྗོན་འགྗོ།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྗོ་ལུགས་དང༌། ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་

བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༡༨ ཕི་ལྗོ་ ༡༩༩༢ ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  ཆ་རྐེན།

སྒིག་གཞི་འདི་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༥༣ པའི་འྗོག་བཀྗོད་སྒིག་བས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  འགྗོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་དུས་ཚེས་ནས་བཟུང་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ།

ལེའུ་གཉིས་པ།

ཚོགས་འདུ་བསྡུ་སྐྗོང་དང༌། བཞུགས་གལ། སྤི་འཐུས་ཀི་མཚན་གཞུང༌།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  ཚོགས་སྐྗོང༌།

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྤི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེས་ཚོགས་འདུའི་དུས་ཚེས་དང༌། ཚོགས་ཡུལ་ས་གནས་བཅས་འཁྗོད་པའི་

ཚོགས་སྐྗོང་བརྡ་ཐྗོ་སྤི་འཐུས་རེ་རེ་ལ་གཏྗོང་དགྗོས། འྗོན་ཀང་ཛ་དག་གིས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་ནང་ཚོགས་སྐྗོང་བ་དགྗོས་བྱུང་

རིགས་སྤི་འཐུས་རེ་རེར་བརྡ་ཐྗོ་གཏྗོང་མ་དགྗོས་པར་ས་གནས་དང༌། དུས་ཚེས་བཅས་འཁྗོད་པའི་ཚོགས་བརྡ་གཞུང་འབེལ་གསལ་

བསྒགས་དང༌། གསར་ཤྗོག་ཐྗོག་འགྗོད་འགེམས། ཡང་ན་སྤི་འཐུས་རེ་རེར་གྗོག་འཕྲིན་ཐྗོག་ནས་བརྡ་ཁྱབ་གཏྗོང་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  བཞུགས་གལ།

ཚོགས་ཁང་ནང་སྤི་འཐུས་རྣམས་བཞུགས་གལ་གྗོ་རིམ་ཚོགས་གཙོའི་བཀྗོད་སྒིག་ལྟར་བཞུགས་དགྗོས།
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དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  ལས་འཁུར་དམ་བཅའ།

བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༤༧ ནང་དྗོན་ལྟར། སྤི་འཐུས་རྣམས་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་གྗོང་དམ་བཅའམ་ཁས་ལེན་ཞུ་

དགྗོས། དམ་བཅའ་འབུལ་བསད་ཀི་སྤི་འཐུས་རིགས་ནས་སྗོན་བརྡ་གཞིར་བཟུང་ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་གང་རུང་

གི་མདུན་དུ་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན་ཞུ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  སྤི་འཐུས་མཚན་གཞུང༌།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་མཚན་གཞུང་ཞིག་དགྗོས་པ་དང༌། སྤི་འཐུས་རྣམས་དམ་བཅའ་ཕུལ་འཕྲལ་

བཞུགས་གལ་དུ་མ་འཁྗོད་གྗོང་སྤི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའི་མདུན་དུ་བཞག་པའི་མཚན་གཞུང་ནང་མཚན་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།

ལེའུ་གསུམ་པ།

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

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དུས་ཐམས་ཅད་ལ། བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༤༥ ལྟར་སྒིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་སྤི་མྗོས་

སམ་མང་མྗོས་འྗོས་བསྡུ་བས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་སུ་རུང་གིས་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་སྐྱྗོང་གནང་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་དགུ་པ།  ཚོགས་གཙོ་ལས་ཚབ།

༡ ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་སུ་ཡང་ངྗོ་བཞུགས་མེད་པའི་སྐབས་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་སྐྱྗོང་གནང་མཁན་ཚོགས་

གཙོའི་ལས་ཚབ་ཀི་འྗོས་མི་སྤི་འཐུས་ལྔ་ལས་མ་མང་བའི་མཚན་གཞུང་ཚོགས་གཙོས་བཟྗོ་འགྗོད་ཀིས་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་སུ་གསལ་བསྒགས་དང་མྗོས་མཐུན་ཞུ་དགྗོས། མཚན་གཞུང་དེ་ཚོགས་དུས་རེ་རེ་བཞིན་གསར་འགྗོད་བ་རྒྱུ།

༢ གྗོང་གསལ་མཚན་གཞུང་དུ་ཡྗོད་པའི་སྤི་འཐུས་རྣམ་པས་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཞྗོན་སུ་ཡང་ངྗོ་བཞུགས་མེད་

སྐབས་རེས་མྗོས་ཀིས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་སྐྱྗོང་གནང་རྒྱུ།

༣ ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་དང་འྗོས་མིའི་མཚན་གཞུང་དུ་གསལ་བའི་སྤི་འཐུས་སུ་ཡང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་སྐྱྗོང་

གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་བཅའ་ཁིམས་དང་སྒིག་གཞི་ཁག་གི་ནང་གསལ་བའི་ཚོགས་གཙོས་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་སྐྱྗོང་གནང་

སྐབས་སུ་ཡྗོད་པའི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡྗོད་ཅིང༌། བཅའ་ཁིམས་དང་སྒིག་གཞི་གང་རུང་ནང་ཚོགས་གཙོའི་མཚན་སྨྗོས་

གང་ཡྗོད་ཀང་སྐབས་དེར་གཙོ་སྐྱྗོང་གནང་བཞིན་པའི་གང་ཟག་དེར་གྗོ་དགྗོས།

༤ ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ། ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་འྗོས་མིའི་མཚན་གཞུང་དུ་གསལ་བའི་སྤི་འཐུས་རྣམས་

མ་གཏྗོགས་གང་ཟག་གཞན་སུས་ཀང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་སྐྱྗོང་གནང་མི་ཆྗོག
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

ལེའུ་བཞི་པ།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཐེངས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་པ།  ཚོགས་ཐེངས།

བཅའ་ཁིམས་དང༌། སྒིག་གཞི་དགྗོངས་དྗོན་ལྟར་སྤི་འཐུས་ཀི་ཉུང་མཐའི་གངས་ཚད་ལྗོངས་ཤིང༌། ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་

གཞྗོན། ཡང་ན་ཚོགས་གཙོ་ལས་ཚབ་ཀི་མཚན་གཞུང་དུ་གསལ་བའི་སྤི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་གཙོ་སྐྱྗོང་གནང་བའི་སྐབས་ཉིན་རེའི་

ཚོགས་ཐེངས་ཀི་གྲུབ་ཆ་ཚང་བར་ངྗོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  ཚོགས་ཐེངས་འགྗོ་འཛུགས་དང༌། མཇུག་བསྡུ་བེད་སྟངས།

ཚོགས་གཙོའི་ལམ་སྟྗོན་དམིགས་བསལ་ཡྗོད་ན་ལས། དེ་མིན་སྤིར་བཏང་ཉིན་རེའི་ཚོགས་ཐེངས་ས་དྗོའི་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ 

ཐྗོག་འགྗོ་འཛུགས་དང༌།  དགྗོང་དྗོ་ཆུ་ཚོད་ ༥ པའི་ཐྗོག་ཚོགས་གསེང་གནང་རྒྱུ། ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་གཅིག་རིང་གུང་ཚིགས་བར་

གསེང་འཇྗོག་རྒྱུ། འྗོན་ཀང་ལས་དྗོན་ལ་གཞིགས་པའི་དུས་ཡུན་འཕར་ཆག་ཇི་དགྗོས་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅྗོད་གནང་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  ཚོགས་འདུའི་ཉིན་གངས་དང༌། ཚོགས་གསེང་འཇྗོག་ཕྗོགས།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་ཉིན་གངས་ཇི་ཚོགས་དང༌། ཚོགས་གསེང་ནམ་འཇྗོག་ལས་དྗོན་གི་གནས་སྟངས་ལ་

བསྟུན་ནས་ཚོགས་གཙོའི་ལམ་སྟྗོན་ལྟར་གནང་རྒྱུ། འྗོན་ཀང་ཚོགས་འདུ་གྗོལ་བརྡ་གསལ་བསྒགས་བས་པའི་རེས་བསྐྱར་ཚོགས་བ་

དགྗོས་བྱུང་ན་ཚོགས་དྲུང་གིས་སྤི་འཐུས་ཚང་མར་ཡིག་ཐྗོག་བརྡ་ཐྗོ་འབུལ་དགྗོས།

ལེའུ་ལྔ་པ།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དྗོན་བཀྗོད་སྒིག་དང༌། ཐྗོ་གཞུང་བཟྗོ་འགྗོད།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  གཞུང་འབེལ་ལས་དྗོན།

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་གཞུང་གི་ལས་དྗོན་སྐྗོར་དམིགས་བསལ་གལ་ཆེར་བརྩིས་ཏེ་གྗོས་བསྡུར་བ་རྒྱུའི་རིགས་ལ་

ཚོགས་དྲུང་གིས་གྗོས་གཞི་གྗོ་རིམ་འཆར་སྒིག་དང༌། ཚོགས་གཙོས་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ།

༢ ཚོགས་གཙོས་དགྗོས་གལ་གཟིགས་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་དང་འབེལ་གཏན་འབེབས་སྗོན་ཟིན་གི་ཉིན་དེའི་ལས་དྗོན་

གྗོས་གཞིར་བསྒྱུར་བཅྗོས་གཏྗོང་ཆྗོག འྗོན་ཀང་གྗོས་བསྡུར་དབུ་འཛུགས་ཟིན་པའི་གྗོས་གཞི་ཞིག་ལ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྗོ་

བྱུང་ན་ལས་བསྒྱུར་བཅྗོས་མི་ཆྗོག
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དྗོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།  སྤི་འཐུས་སེར་གི་ལས་དྗོན་སྐྗོར་ལ་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད།

༡ རེས་གཟའ་པ་སངས་ནམ་ཡིན་གི་ས་དྗོའི་ཚོགས་ཐེངས་སྤི་འཐུས་བེ་བག་པ་སྗོ་སྗོའི་ལས་དྗོན་ཆེད་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་

བེད་དགྗོས།

༢ འྗོན་ཏང་རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གལ་ཆེའི་དྗོན་གནད་གཞན་སྐྗོར་གྗོས་བསྡུར་དགྗོས་གལ་གཟིགས་ཚེ་ཚོགས་གཙོས་

འགྱུར་བ་གཏྗོང་འཐུས།

༣ དེ་ལྟའི་དགྗོས་གལ་བྱུང་བའམ། རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ལྷན་ཚོགས་མེད་པ་འཁེལ་ཚེ། སྤི་འཐུས་སེར་གི་ལས་དྗོན་ཆེད་

རེས་གཟའ་གཞན་ནམ་དུས་ཚོད་གཞན་ལ་གྗོ་བརེ་གནང་འཐུས།

དྗོན་ཚན་བཅྗོ་ལྔ་པ།  ལས་རིམ་ཐྗོ་གཞུང་བཟྗོ་འགྗོད།

༡ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་ཐྗོ་གཞུང་བཟྗོ་འགྗོད་ཀིས་བདུན་དང་པྗོའི་ལས་རིམ་ཚོགས་འདུ་དབུ་

འཛུགས་ཀི་ཉུང་མཐའ་ཉིན་གཉིས་སྗོན་སྤི་འཐུས་རྣམ་པར་འགེམས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། དེ་རེས་བདུན་རེ་བཞིན་ཚོགས་འདུའི་

ལས་ཉིན་མཐའ་མ་དེར་བདུན་རེས་མའི་ལས་རིམ་འགེམས་སེལ་ཞུ་དགྗོས།

༢ ལས་རིམ་ཐྗོ་གཞུང་བཟྗོ་འགྗོད་སྐབས་སྒིག་གསལ་སྗོན་བརྡ་དགྗོས་རིགས་ཀི་གྗོས་འཆར་ཁག་སྗོན་བརྡ་དུས་ཐྗོག་མ་

འབྗོར་བར་ཚོགས་གཙོའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྗོལ་ཡྗོད་ན་ལས་ལས་རིམ་དུ་འགྗོད་མི་ཆྗོག

༣ ཐྗོ་འགྗོད་ཟིན་པའི་ཉིན་རེའི་ལས་རིམ་དུས་ཐྗོག་མ་ཟིན་པ་བྱུང་ཚེ་ཕི་དྗོའི་ཚོགས་ཐེངས་ཀི་དུས་ཡུན་སར་རྒྱུའམ། ཉིན་རེས་

མའི་ལས་རིམ་དུ་བསྣན་རྒྱུ་ཇི་འྗོས་ཚོགས་གཙོས་སྐབས་འཕྲལ་ཐག་གཅྗོད་གནང་རྒྱུ།

༤ གྗོ་བུར་རྐེན་དབང་གིས་ཚོགས་འདུ་བར་མཚམས་འཇྗོག་དགྗོས་བྱུང་ཚེ་ཉིན་དེའི་ལས་རིམ་བསྐྱར་འགྗོད་བེད་ཕྗོགས་

ཚོགས་གཙོའི་བཀྗོད་སྒིག་ལྟར་བ་རྒྱུ་དང༌། བདུན་དེའི་ལས་རིམ་བདུན་རེས་མར་མ་ལྷག་པའི་འབད་རྩྗོལ་བེད་དགྗོས།

༥ སྤི་འཐུས་སེར་གི་གྗོས་འཆར་མང་རྐེན་སྗོན་བརྡ་ཡྗོད་ཚད་ལས་རིམ་དུ་ཚུད་དཀའ་བ་བྱུང་ཚེ། མང་ཚོགས་ཀི་ལས་དྗོན་

དང་འབེལ་བའི་གྗོས་འཆར་གལ་གནད་ཆེ་རིགས་ཚོགས་གཙོས་འདེམས་སྒྲུག་རེས་འཕྲྗོས་གྗོས་འཆར་ཇི་ཙམ་ཚུད་པ་དེ་

ཙམ་རྒྱན་ཤྗོག་བཏྗོན་ཏེ་ཐྗོན་རིམ་བཞིན་ཐྗོ་གཞུང་དུ་འཇྗོག་རྒྱུ་དང༌། ཉིན་རེའི་ལས་རིམ་མ་ཟིན་པའི་ལྷག་འཕྲྗོས་གྗོས་འགྗོ་

མ་ཚུགས་པ་གལ་གནད་ཆུང་རིགས་ཉིན་རེས་མར་ཐྗོ་འགྗོད་མ་དགྗོས་པར་རྩིས་མེད་གཏྗོང་འཐུས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།  ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང༌།

ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་རིམ་ཐྗོ་འགྗོད་ལས་དྗོན་ལ་རྗོགས་རམ་དང་སླྗོབ་སྟྗོན་འབུལ་མཁན་སྤི་

འཐུས་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་ཡྗོད་པའི་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་རེ་ཚོགས་གཙོ་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཚོགས་དུས་རེ་རེ་བཞིན་གསར་བསྐྗོ་

གནང་རྒྱུ།
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

ལེའུ་དྲུག་པ།

ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གི་དགྗོངས་འཆར་ལ་གྗོས་བསྡུར།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།  ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གི་དགྗོངས་འཆར།

༡ བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༡ ནང་གསེས་ ༢ པ་ནང་གསལ་ལྟར་༸གྗོང་ས་༸སྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གི་དགྗོངས་འཆར་

ལ་གྗོས་བསྡུར་ཆེད་ཚོགས་གཙོས་སིད་སྐྱྗོང་དང་གྗོ་བསྡུར་གིས་དུས་ཚོད་ཟུར་བཀག་གནང་རྒྱུ།

༢ ཟུར་བཀག་དུས་ཚོད་དེའི་ནང་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གི་དགྗོངས་འཆར་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་གྗོས་

འཆར་སྤི་འཐུས་གང་རུང་གིས་བཏྗོན་པ་དང༌། སྤི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་རྒྱབ་སྐྱྗོར་ཐྗོག་དགྗོངས་འཆར་དུ་གསལ་བའི་

དྗོན་གནད་གང་གི་ཐྗོག་ཏུའང་གྗོས་བསྡུར་བ་ཆྗོག

ལེའུ་བདུན་པ།

དི་བ་དིས་ལན།

དྗོན་ཚན་བཅྗོ་བརྒྱད་པ།  དི་བ་དིས་ལན་གི་དུས་ཚོད།

ཚོགས་གཙོའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་བཀྗོད་ཡྗོད་ན་ལས། དེ་མིན་ཚོགས་ཐེངས་རེ་རེའི་ས་དྗོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ནས་ 

༡༠།༣༠ བར་དི་བ་དིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།  སྗོན་བརྡའི་དུས་ཡུན།

ཚོགས་གཙོའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་བཀྗོད་ཡྗོད་ན་ལས། དེ་མིན་ཉིན་གངས་ ༧ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༣༠ ལས་མི་མང་བའི་

ནང་ཚུན་དི་བ་བ་རྒྱུའི་དྗོན་གནད་སྗོན་བརྡ་སིད་སྐྱྗོང་ངམ་འབེལ་ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན་ལ་སྤྗོད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ།  སྗོན་བརྡ་སྤྗོད་སྟངས། 

༡ དི་བའི་དྗོན་གནད་རྣམས་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་ཡིག་ཐྗོག་སྗོན་བརྡ་སྤྗོད་དགྗོས་པ་དང༌།  སྗོན་བརྡའི་ནང་གསལ་འཁྗོད་དགྗོས་

པའི་དྗོན་ཚན་གཤམ་གསལ།

ཀ དི་བའི་དྗོན་གནད་ཆ་ཚང༌།

ཁ དི་བ་དི་ཡུལ་སིད་སྐྱྗོང་ངམ་བཀའ་བླྗོན་སུ་ཡིན།

ག དི་བ་དེར་ལན་གསལ་དུས་ཚེས་ཇི་ཙམ་ལ་དགྗོས་མིན།

ང སྤི་འཐུས་གཅིག་གི་དི་བ་རྣམ་གངས་མི་འད་བ་ཡྗོད་ཚེ་དི་བ་དེ་དག་གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་ས་རྟིང་གྗོ་རིམ་གསལ་འགྗོད་
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དགྗོས་པ་ཡིན།

༢ གལ་ཏེ་དི་བ་ཞིག་ལ་སྤི་འཐུས་གཅིག་ལས་མང་བས་མཚན་རྟགས་བཀྗོད་ཡྗོད་ཚེ་དི་བ་གཏྗོང་མཁན་གཙོ་བྗོ་མཚན་རྟགས་

འགྗོད་མཁན་དང་པྗོ་དེ་ཡིན་པར་ངྗོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ།  སིད་སྐྱྗོང་ངམ་བཀའ་བླྗོན་ཚོར་དི་བ་གཏྗོང་རྒྱུའི་ཐྗོ་གཞུང༌།

ཚོགས་གཙོའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་བཀྗོད་ཡྗོད་ན་ལས། དེ་མིན་ཚོགས་དྲུང་གིས་སིད་སྐྱྗོང་ངམ་འབེལ་ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན་

གང་ཡིན་དེར་དི་བའི་སྗོན་བརྡ་བཏང་སྟེ་ཉིན་ལྔ་མ་སྗོང་བའི་སྗོན་ལ་དི་བ་དིས་ལན་གི་ཐྗོ་གཞུང་ཁྗོངས་འགྗོད་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།  སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ།

སྤི་འཐུས་གང་ཞིག་གི་དི་བར་ངག་ཐྗོག་ནས་ཀང་དིས་ལན་དགྗོས་རིགས་ཁག་ལ་སྐར་རྟགས་རེ་བརྒྱབ་དགྗོས་པ་ཡིན། 

སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དིས་ལན་ཉིན་གཅིག་གྗོང་དི་བ་གཏྗོང་མཁན་འབེལ་ཡྗོད་སྤི་འཐུས་ལ་འབྗོར་དགྗོས། གལ་ཏེ་སྐར་རྟགས་མེད་ཚེ་

དི་བ་ཚང་མར་ཡིག་ཐྗོག་ནས་ལན་འདེབས་རྐང་པས་འཐུས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ།  དི་བ་དིས་ལན་གི་ཉིན་གངས་ཆ་བགྗོས།

དི་བ་ཁག་ལ་དིས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཐད་སིད་སྐྱྗོང་ངམ་བཀའ་བླྗོན། བཀའ་བླྗོན་ལས་ཁུངས་ཀི་འབེལ་བབས་ཆ་

ནས་ཉིན་སྗོ་སྗོར་སྐབས་བསྟུན་ཚོགས་གཙོའི་དགྗོངས་དཔྱད་ལྟར་རེས་མྗོས་ཀི་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་ཆ་བགྗོས་གནང་དགྗོས་པ་

དང༌། དེ་མིན་སིད་སྐྱྗོང་ངམ་འབེལ་ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན་གི་མྗོས་མཐུན་བྱུང་ན་ལས་སྗོན་དུ་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་ཆ་བགྗོས་བས་པའི་དི་

བའི་ཐྗོ་གཞུང་ལྟར་ལས་གཏྗོང་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་ཉེར་བཞི་པ།  སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བར་ལན་དང༌། དི་བ་གཏྗོང་མཁན་དྗོ་བདག་མེད་པ།

༡ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བའི་ལན་ངག་ཐྗོག་དགྗོས་པའི་ཐྗོ་གཞུང་གི་ཁྗོངས་སུ་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་ཡྗོད་ནའང་ཉིན་དེར་དིས་

ལན་འདེབས་མཁན་མེད་པ་དང༌། ཡང་ན་དི་བ་གཏྗོང་མཁན་སྤི་འཐུས་ཚོགས་འདུར་མེད་ཚེ་དི་བ་དིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་

མཐའ་བསྗོམས་མ་བས་གྗོང་དི་བ་བ་ཡུལ་སིད་སྐྱྗོང་ངམ་བཀའ་བླྗོན་གིས་ཡིག་ཐྗོག་དིས་ལན་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་སྤྗོད་

དགྗོས།

༢ གལ་ཏེ་ཚོགས་འདུ་ཕར་འགངས་གཏྗོང་བའམ། བར་མཚམས་བཞག་པ། ཡང་ན་དྗོན་གནད་གཞན་ཞིག་སྐྗོར་ལ་གྗོས་བསྡུར་

བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བཏང་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་དི་བ་དིས་ལན་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཚོགས་ཐེངས་རེས་

མའི་དི་བ་དིས་ལན་གི་ཟུར་བཅད་དུས་ཚོད་རིང་དིས་ལན་རྣམས་ཡིག་ཐྗོག་སྤྗོད་དགྗོས་པ་དང༌། དགྗོས་གལ་དང་དུས་ཚོད་

བྱུང་ན་ཚོགས་གཙོས་ངག་ཐྗོག་དིས་ལན་དགྗོས་པའི་བཀྗོད་ཁྱབ་གནང་འཐུས།
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པ།  སྤི་འཐུས་བེ་བག་པ་ཚོར་དི་བ་དིས་ལན།

སྤི་འཐུས་བེ་བག་པ་ཞིག་ལ་འབེལ་བ་ཡྗོད་པའི་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དང༌། གྗོས་ཆྗོད་འཆར་ཟིན། གཞན་ཡང་ཚོགས་

འདུའི་ལས་དྗོན་དང་འབེལ་བའི་གནད་དྗོན་ཞིག་ལ་དི་བ་དགྗོས་པ་བྱུང་ཚེ་ཚོགས་གཙོའི་ལམ་སྟྗོན་ལྟར་སྤི་འཐུས་གཞན་སུ་རུང་ནས་

བཀའ་བླྗོན་ཞིག་ལ་དི་བ་གཏྗོང་སྟངས་དང་འད་བར་གཏྗོང་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ།  དི་བ་ཆྗོག་མིན་གི་ཚད་གཞི།

མང་ཚོགས་ཀི་གལ་གནད་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟྗོགས་ཆེད་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐེན་ཁག་གི་འྗོག་སིད་སྐྱྗོང་ངམ་

བཀའ་བླྗོན་སུ་རུང་ལ་དི་བ་གཏྗོང་ཆྗོག

༡ དི་བ་རྣམས་ཁ་གསལ་ཞིང༌། དྗོན་སིང་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགྗོས་པ་ལས། དམིགས་བསལ་ལན་འདེབས་མ་ཐུབ་པའི་ཆེད་

སྤིར་བཏང་དང༌། གེང་སླྗོང་བ་རྒྱུའི་རང་བཞིན་ཅན་མ་ཡིན་པ།

༢ དི་བ་ཁ་གསལ་ཡྗོང་ཆེད་དགྗོས་གལ་མེད་པའི་གཏམ་བཤད་དང་མིང་སྨྗོས་མེད་པ།

༣ དི་བའི་ནང་ཁ་ཚོན་ཆྗོད་པའི་བརྗོད་ཚིག་ཡྗོད་ཚེ་དེའི་ཁུངས་སྐྱེལ་འགན་འཁུར་སྤི་འཐུས་དེ་རང་གིས་བེད་དགྗོས།

༤ རྩྗོད་གཞི་སླྗོང་བ་དང༌། སེར་རྩྗོད། རྒྱག་གཏམ་དང་ཁ་རྡུང་ངན་སྨྲས་ཀི་བརྗོད་ཚིག་རིགས་མེད་པ།

༥ བསམ་ཚུལ་ཙམ་དང༌། ཁིམས་ལུགས་སྐྗོར་གི་དི་བ། གཞི་མེད་སྒྗོ་བཏགས་ཀི་དི་བའི་རིགས་མིན་པ།

༦ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང༌། མང་ཚོགས་ཀི་ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་སྐྗོར་མ་གཏྗོགས་སེར་གི་སྤྗོད་ཚུལ་དང༌། ལས་དྗོན་

བེད་ཕྗོགས་སྐྗོར་གི་དི་བའི་རིགས་མ་ཡིན་པ།

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

༨ ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གི་ལས་དྗོན་སན་ཐྗོ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་མ་ཕུལ་གྗོང༌། དེའི་ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་སྐྗོར་གི་དི་བ་མ་

ཡིན་པ།

༩ སེར་གི་སྤྗོད་ཚུལ་ལ་སྐྱྗོན་འཛུགས་རིགས་མ་ཡིན་པ།

༡༠ དིས་ལན་ཙམ་གིས་ཐག་གཅྗོད་མ་ཐུབ་པ་དང༌། གསལ་པྗོ་མེད་པའི་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའི་དི་བ་མིན་པ།

༡༡ ལན་འདེབས་བས་ཟིན་པའམ། ལན་འདེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ་བས་པའི་གནད་དྗོན་རིགས་ལ་ཁུངས་སྐྱེལ་ཐུབ་པའི་དི་བ་

ཡྗོད་ན་ལས། དེ་མིན་བསྐྱར་འདི་མི་ཆྗོག

༡༢ ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་རུང་གིས་ཁིམས་ཞིབ་བེད་བཞིན་པའི་སྐྗོར་ལ་དི་བ་མི་བེད།

༡༣ མཛའ་འབེལ་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་ལ་བརྩི་མེད་ཀི་སྗོ་ནས་མིང་འབྗོད་མི་བེད།

དྗོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པ།  ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་ཐག་གཅྗོད་གནང་ཕྗོགས།

༡ དི་བ་གང་ཞིག་སྒིག་གཞི་འདིའི་འབྲུ་དྗོན་ལྟར་དི་སླྗོང་ཆྗོག་མིན་དང༌། འདི་ཆྗོག་པའི་ཐྗོབ་ཐང་ལས་བརྒལ་བའམ། ཡང་ན་སྤི་
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འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་དང་ཕྗོགས་འགལ་ཡིན་མིན་ཚོགས་གཙོས་དགྗོངས་དཔྱད་ཀིས་

ཐག་གཅྗོད་གནང་རྒྱུ།

༢ ངག་ཐྗོག་ནས་དིས་ལན་དགྗོས་པའི་ཁྗོངས་སུ་བཞག་ཟིན་པའི་དི་བ་ཞིག་ཚོགས་གཙོས་དགྗོས་གལ་གཟིགས་ཚེ་དི་བ་འདི་

མཁན་དེར་འདི་ཞིབ་རེས་ཡིག་ཐྗོག་དིས་ལན་གིས་འཐུས་པའི་ཁྗོངས་སུ་ཁ་བསྒྱུར་བ་འཐུས།

དྗོན་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པ།  དི་བ་ཕིར་འཐེན་དང༌། ཕི་སྣུར།

སྤི་འཐུས་གང་ཞིག་གིས་རང་གི་དི་བ་ཕིར་འཐེན་བེད་པའམ། ཕི་སྣུར་བ་རྒྱུ་ཡིན་ན་ཚོགས་འདུ་མ་འཚོག་པའི་གྗོང་དུ་བརྡ་

ཁྱབ་ཡིག་ཆུང་ནང་ཁ་གསལ་འགྗོད་དགྗོས་པ་དང༌། དི་བ་དེ་དག་ཉིན་རེས་མ་ཞིག་ཏུ་འདི་སླྗོང་བ་རྒྱུའི་ཐྗོ་གཞུང་མཇུག་ཏུ་འཇྗོག་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ།  དི་བ་དིས་ལན་གི་ཐབས་ལམ།

༡ དི་བ་དིས་ལན་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་དུ་སླེབས་པ་དང༌། དི་བའི་ཐྗོ་གཞུང་ནང་གསལ་ལྟར་ཚོགས་གཙོས་སྤི་འཐུས་རེ་རེ་བཞིན་

མིང་འབྗོད་གནང་རྒྱུ།

༢ གལ་ཏེ་དི་བ་གང་ཞིག་སྐབས་མཚམས་ཕིར་འཐེན་བ་འདུན་ཡྗོད་ན་ལས། དེ་མིན་མིང་འབྗོད་བས་པའི་སྤི་འཐུས་དེས་རང་

གནས་སུ་ལངས་ཏེ་དི་བ་འདི་དགྗོས།

༣ དི་བ་འདི་མཁན་གི་སྤི་འཐུས་དེ་ཚོགས་འདུར་སླེབས་མེད་ཚེ་དི་བ་དེ་གསལ་བསྒགས་མ་དགྗོས་ནའང༌། སྤི་འཐུས་གཞན་

སུ་རུང་ནས་འབྗོད་བསྐུལ་བྱུང་ཚེ་དི་བ་དེར་ལན་འདེབས་དགྗོས་པའི་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་ཁྱབ་གནང་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ།  འཕྲྗོས་དྗོན་དི་བ།

༡ ངག་ཐྗོག་དིས་ལན་དགྗོས་པའི་དི་བ་འདི་སྐབས་དྗོན་གནད་གསལ་པྗོ་བཟྗོ་ཐབས་སུ་ལན་འདེབས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལས་

འཕྲྗོས་པའི་འཕྲྗོས་དྗོན་གི་དི་བ་བེད་ཆྗོག་པའི་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས།

༢ འཕྲྗོས་དྗོན་གི་དི་བ་འདི་མི་ཆྗོག་པའི་དྗོན་ཚན་གཤམ་གསལ།

ཀ རང་གི་ཐྗོག་མའི་དི་བ་དང་འབེལ་བ་མེད་རིགས།

ཁ གནས་ཚུལ་རྟྗོགས་ཐབས་བ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་གནས་ལུགས་གསལ་བཤད་བེད་པ།

ག གནས་ཚུལ་ཞིག་ཁས་ལེན་དང༌། ཡང་ན་དགག་པ་བེད་པའི་ཐབས་ཤེས་བེད་པ།

༣ དི་བ་དིས་ལན་གི་ཚོགས་ཐེངས་རིང་དི་བ་དིས་ལན་དང་མ་འབེལ་བའི་གནད་དྗོན་ལ་གྗོས་བསྡུར་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་སྗོ་གཅིག་པ།  དུས་ཚོད་ཡྗོལ་བའི་དི་བ།

སྤི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་དི་བ་བས་པར། དི་ཡུལ་དེས་དུས་ཐྗོག་དིས་ལན་མ་བྱུང་བར་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་ཕི་འགངས་བྱུང་ན་སྤི་

འཐུས་དེས་མྗོས་མཐུན་བྱུང་ཚེ་ཉིན་རེས་མའི་དི་བའི་ཐྗོ་གཞུང་ཁྗོངས་འཇྗོག་མ་དགྗོས་པར་རྩིས་མེད་གཏྗོང་འཐུས།
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་སྗོ་གཉིས་པ།  དིས་ལན་ཁག་སྗོན་ཚུད་ཁྱབ་བསྒགས་མི་ཆྗོག་པ།

དི་བ་གང་ཞིག་ལ་སིད་སྐྱྗོང་ངམ་བཀའ་བླྗོན་ཞིག་གིས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་དིས་ལན་མ་བརྒྱབ་སྗོན་དང༌། ཡང་ན་

ཡིག་ཐྗོག་གི་དིས་ལན་ཚོགས་དྲུང་ལ་མ་སྤད་གྗོང་དིས་ལན་དེ་དག་གསལ་བསྒགས་འགེམས་སེལ་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་སྗོ་གསུམ་པ།  དུས་ཐུང་སྗོན་བརྡ་ཕུལ་བའི་དི་བ།

༡ དི་བ་གང་ཞིག་མང་ཚོགས་ཀི་གལ་གནད་དང་འབེལ་བའི་ཛ་དག་གལ་ཆེ་ཡིན་ཚེ། ཚོགས་གཙོས་དགྗོངས་དཔྱད་ཀིས་

སིད་སྐྱྗོང་ངམ་འབེལ་ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན་ལ་སྒིག་གསལ་གཏན་འབེབས་དུས་ཚོད་གྗོང་དིས་ལན་འདེབས་དགྗོས་པའི་བཀའ་

ཁྱབ་གནང་འཐུས།

༢ སིད་སྐྱྗོང་ངམ་བཀའ་བླྗོན་གང་ཞིག་གིས་དུས་ཐུང་གི་སྗོན་བརྡ་ནང་ཚུན་དིས་ལན་ཐུབ་ཐབས་མེད་ཚེ། མང་ཚོགས་ཀི་ལས་

དྗོན་དང་འབེལ་བའི་གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ཏེ་སྒིག་གཞི་ནང་གསལ་གི་དུས་ཡུན་ནང་ཚུན་དིས་ལན་བ་རྒྱུའི་ཐྗོ་

གཞུང་གི་ཐྗོག་མར་བཞག་སྟེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་ངག་ཐྗོག་ནས་དིས་ལན་བེད་དགྗོས།

༣ གལ་ཏེ་དྗོན་གནད་གཅིག་གི་སྐྗོར་ལ་དི་བ་འདི་མཁན་གཅིག་ལས་མང་བ་ཡྗོད་ཚེ་དེའི་ཁྗོངས་ནས་འདི་མཁན་གཅིག་ལ་རྩ་

འཛིན་བ་རྒྱུ་དང༌། དེ་ལྟའི་དི་བ་རྣམས་ལ་སིད་སྐྱྗོང་ངམ་འབེལ་ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན་གིས་གཅིག་སྡུད་ཀིས་དིས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའི་

བརྡ་ཁྱབ་བ་འཐུས།

༤ སྤི་འཐུས་གང་ཞིག་གིས་དུས་ཐུང་སྗོན་བརྡའི་དི་བ་ངག་ཐྗོག་དིས་ལན་དགྗོས་རིགས་ཛ་དག་དགྗོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མདྗོར་

བསྡུས་བཀྗོད་དགྗོས་པ་དང༌། གལ་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་བཀྗོད་མེད་ཚེ་དི་བ་དེ་བཞིན་སྤི་འཐུས་དེར་ཕིར་སླྗོག་བེད་

དགྗོས།

༥ ཐྗོ་གཞུང་ནང་གསལ་ལྟར་རང་ཉིད་ཀི་གྗོ་རིམ་སླེབས་སྐབས་སྤི་འཐུས་དེས་རང་གནས་སུ་ལངས་ཏེ་དི་བ་འདི་དགྗོས་པ་

དང༌། དེར་སིད་སྐྱྗོང་ངམ་འབེལ་ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན་ནས་ལམ་སེང་དིས་ལན་བརྒྱབ་དགྗོས་པ་ཡིན། དི་བ་ཞིག་ལ་སྤི་འཐུས་

གཅིག་ལས་མང་བས་མིང་རྟགས་བཀྗོད་ཡྗོད་ཚེ་མིང་རྟགས་དང་པྗོ་འགྗོད་མཁན་དེར་ཚོགས་གཙོས་མིང་འབྗོད་གནང་རྒྱུ་

དང༌། གལ་ཏེ་དང་པྗོ་དེ་མེད་ཚེ་སྤི་འཐུས་གཞན་ཞིག་མིང་འབྗོད་གནང་འཐུས།

༦ དགྗོས་གལ་གང་རུང་ཆེད་ཚོགས་གཙོས་བསྒྱུར་བཀྗོད་གཏྗོང་དགྗོས་བྱུང་ན་མ་གཏྗོགས་དེ་མིན་དུས་ཐུང་སྗོན་བརྡའི་དི་བ་

ངག་ཐྗོག་ནས་དིས་ལན་དགྗོས་རིགས་རྣམས་ཀི་འགྗོ་ལུགས་དི་བ་དིས་ལན་སྤིར་བཏང་དང་འད་བ་ཡིན།

ལེའུ་བརྒྱད་པ།

དི་བ་དིས་ལན་ལས་འཕྲྗོས་པའི་གྗོས་བསྡུར།

དྗོན་ཚན་སྗོ་བཞི་པ།  ཆུ་ཚོད་ཕེད་རིང་གི་གྗོས་བསྡུར། 

༡ ཉིན་ཤས་སྗོན་དིས་ལན་བས་པའི་ཁྗོངས་ནས་མང་ཚོགས་ཀི་གལ་གནད་ཡྗོད་པའི་ཡིག་ངག་གི་དིས་ལན་འགའ་ཤས་ལ་
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བསྐྱར་དུ་དི་སླྗོང་དང༌། གསལ་བཤད་ཆེད་བདུན་གཅིག་ནང་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་རིང་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀ་རེའི་དུས་ཡུན་ཟུར་

བཅད་གནང་འཐུས།

༢ སྤི་འཐུས་སུ་ཞིག་གིས་ཉིན་ཤས་སྗོན་དི་བ་དིས་ལན་བས་ཟིན་པའི་གལ་ཆེའི་དྗོན་གནད་གང་ཞིག་སྐྗོར་བསྐྱར་དུ་དི་སླྗོང་

བགྗོ་གེང་བེད་འདུན་ཡྗོད་ཚེ་ཉིན་གསུམ་གི་སྗོན་ཚོགས་དྲུང་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་སྦགས་ཡིག་ཐྗོག་སྗོན་བརྡ་སྤྗོད་དགྗོས།

༣ དི་བ་དང་གེང་སླྗོང་བ་རྒྱུ་དེའི་སྐྗོར་མང་ཚོགས་ཀི་ལས་དྗོན་དང་འབེལ་བའི་གལ་གནད་ཡྗོད་མེད་ཚོགས་གཙོས་དགྗོངས་

དཔྱད་ཀིས་ངྗོས་ལེན་འྗོས་མིན་ཐག་གཅྗོད་གནང་རྒྱུ།

༤ གེང་སླྗོང་སྗོན་བརྡ་གཉིས་ལས་མང་བ་འབྗོར་ཚེ་ཚོགས་དྲུང་གིས་འབྗོར་ས་རྟིང་གི་ཐྗོག་ནས་སྗོན་བརྡ་གཉིས་འདྗོན་རྒྱུ་དང༌། 

གེང་སླྗོང་གང་ཞིག་ཚོགས་ཐེངས་དེ་གའི་རིང་མ་ཚར་ན་ཚོགས་ཐེངས་རེས་མའི་ལས་རིམ་ནང་འཇྗོག་མི་དགྗོས། འྗོན་ཀང་

སྤི་འཐུས་དེས་དགྗོས་འདུན་དམིགས་བསལ་བཏྗོན་ཚེ་ཚོགས་ཐེངས་རེས་མ་གང་རུང་ལ་འཇྗོག་འཐུས།

༥ ཐྗོ་གཞུང་ནང་གསལ་སྤི་འཐུས་དེས་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁྗོལ་ལྟར་རང་ཉིད་ཀི་དི་བར་གསལ་ཆ་འདྗོན་ཆེད་བསྐྱར་དུ་

དྗོན་གནད་དེ་དང་འབེལ་བའི་དི་བ་དང་བགྗོ་གེང་བེད་ཆྗོག་པ་དང༌། དེར་སིད་སྐྱྗོང་ངམ་འབེལ་ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན་གིས་དིས་

ལན་འདེབས་དགྗོས། འྗོན་ཀང་ཐྗོ་གཞུང་ནང་གསལ་གི་དི་བ་གཏྗོང་མཁན་སྤི་འཐུས་སུ་རུང་ཞིག་གིས་མ་གཏྗོགས་གཞན་

གིས་དི་བ་འཕར་མ་འདི་མི་ཆྗོག

ལེའུ་དགུ་པ།

ཚོགས་འདུ་མཚམས་འཇྗོག་གྗོས་འཆར།

དྗོན་ཚན་སྗོ་ལྔ་པ།  ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁྗོལ།

སྒིག་གཞི་འདིའི་འབྲུ་དྗོན་གི་ཆ་རྐེན་ཁག་ནང་གསལ་ལྟར་མང་ཚོགས་ཀི་གལ་ཆེའི་ལས་དྗོན་ཞིག་འཕྲལ་དུ་གྗོས་བསྡུར་བ་

རྒྱུའི་ཆེད་བེད་བཞིན་པའི་གྗོས་བསྡུར་ཐྗོག་གི་ཚོགས་འདུ་བར་མཚམས་འཇྗོག་རྒྱུའི་གྗོས་འཆར་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁྗོལ་དང་

བསྟུན་འདྗོན་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་སྗོ་དྲུག་པ།  གྗོས་འཆར་བརྡ་ཐྗོ།

ཚོགས་འདུ་བར་མཚམས་འཇྗོག་རྒྱུའི་གྗོས་འཆར་གི་བརྡ་ཐྗོ་ཉིན་དེ་གའི་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ གྗོང་ཚོགས་དྲུང་ལ་སྤྗོད་དགྗོས་པ་

དང༌། དེའི་ངྗོ་བཤུས་གཏྗོང་དགྗོས་གཤམ་གསལ། ༡། ཚོགས་གཙོ་དང༌། ༢། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ། ༣། འབེལ་ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན། 

གལ་ཏེ་གྗོས་འཆར་བརྡ་ཐྗོ་དེ་ཉིན་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ རེས་སུ་འབྗོར་ན། ཕི་ཉིན་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཚུགས་པ་དང་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་སྗོ་བདུན་པ།  གྗོས་འཆར་གནད་དྗོན།

མང་ཚོགས་ཀི་ཛ་དག་གལ་ཆེའི་ལས་དྗོན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་སྐྗོར་གྗོས་བསྡུར་ཆེད་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་



55

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

མཚམས་འཇྗོག་གཤམ་གསལ་དྗོན་ཚན་ཁག་ལྟར་བེད་ཆྗོག་པ་ཡིན།

༡ ཚོགས་ཐེངས་གཅིག་གི་ནང་ཚོགས་འདུ་མཚམས་འཇྗོག་གྗོས་འཆར་གཅིག་ལས་བརྒལ་བ་འདྗོན་མི་ཆྗོག

༢ གྗོས་འཆར་རེ་རེའི་ནང་དྗོན་གནད་གཅིག་ལས་མང་བ་འགྗོད་མི་ཆྗོག 

༣ གྗོས་འཆར་དེ་དག་ཉེ་དུས་བྱུང་བའི་ཛ་དག་གི་གནད་དྗོན་ངེས་ཅན་ཞིག་དང༌། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཁུར་དང་

འབེལ་བ་ཡྗོད་པ་ཞིག་ཡིན་དགྗོས།

༤ གྗོས་འཆར་དེ་ཚོའི་ནང་སྤི་འཐུས་ཀི་དམིགས་བསལ་ཐྗོབ་ཐང་སྐྗོར་གེང་མི་ཆྗོག 

༥ དྗོན་གནད་གང་ཞིག་ཚོགས་དུས་དེ་གའི་ནང་གྗོས་བསྡུར་ཟིན་པའི་གནད་དྗོན་བསྐྱར་དུ་གེང་སླྗོང་མི་ཆྗོག

༦ ཚོགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་ལ་བསམ་ཞིབ་བ་རྒྱུར་བཀྗོད་མངགས་བས་པའི་དྗོན་གནད་སྐྗོར་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་ནང་

ཚུན་ཚོགས་འདུར་གསལ་བསྒགས་མ་བས་གྗོང་གྗོས་འཆར་འདྗོན་མི་ཆྗོག

༧ ཁིམས་ཐྗོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་བེད་བཞིན་པའི་གནད་དྗོན་གང་ཅིའི་སྐྗོར་ལ་གྗོས་འཆར་འདྗོན་མི་ཆྗོག 

༨ བཅའ་ཁིམས་དང༌། སྒིག་གཞི་འདིའི་འགེལ་བརྗོད་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་གི་རིགས་ལ་སྗོན་ཚུད་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་

སན་ཤྗོག་མ་བཏང་བར་གེང་སླྗོང་མི་ཆྗོག 

༩ གནད་དྗོན་གང་ཞིག་ཁིམས་དྗོན་གྗོད་ཞིབ་དང༌། ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གང་རུང་ནས་ཁིམས་ལུགས་དང༌། ཕེད་

ཁིམས་ལུགས་དང་འབེལ་བའི་སྐྗོར་དང༌། ཡང་ན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ངམ་གྗོད་ཞིབ་གང་རུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་བེད་

བཞིན་པའི་གནད་དྗོན་སྐྗོར་ལ་གྗོས་འཆར་འདྗོན་མི་ཆྗོག འྗོན་ཀང་ཁིམས་ཞིབ་བེད་ཕྗོགས་རིགས་ལ་འབེལ་བ་ཡྗོད་པ་དང༌། 

ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དང་གྗོད་ཞིབ་པས་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུའི་གནད་དྗོན་ལ་གནྗོད་སྐྱྗོན་མ་གྱུར་ཚེ་ཚོགས་གཙོའི་དགྗོངས་

དཔྱད་ལྟར་གེང་སླྗོང་ཆྗོག་པའི་བཀའ་འཁྗོལ་གནང་འཐུས། 

དྗོན་ཚན་སྗོ་བརྒྱད་པ།  གྗོས་འཆར་བཀའ་འཁྗོལ་དང་བཀག་འགྗོག

༡ སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༣༥ ནང་གསལ་ལྟར་གྗོས་འཆར་གང་ཞིག་སྐྗོར་གྗོས་བསྡུར་བ་འྗོས་ཡིན་ཚེ་གྗོས་འཆར་འདྗོན་མཁན་

མིང་འབྗོད་བས་མཚམས་རང་ས་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བེད་བཞིན་པའི་ལས་དྗོན་བར་མཚམས་

འཇྗོག་རྒྱུའི་གྗོས་འཆར་འགྗོ་འཛུགས་དགྗོས་པ་ཡིན།

༢ གལ་ཏེ་གྗོས་འཆར་དེ་བཞིན་གྗོས་བསྡུར་བ་འྗོས་མ་གཟིགས་ཚེ་ཚོགས་གཙོས་གྗོས་འཆར་སན་ཐྗོ་ཚོགས་འདུར་གསལ་

བསྒགས་དང་འབེལ་གྗོས་བསྡུར་བ་འྗོས་མེད་པའི་གནས་ལུགས་གསལ་བཤད་ཀིས་གྗོས་འཆར་བཀག་འགྗོག་བ་རྒྱུ།

༣ གྗོས་འཆར་བཀག་འགྗོག་བས་པ་དེར་སྐྱྗོན་བརྗོད་བེད་མཁན་བྱུང་ཚེ་ཚོགས་གཙོས་གྗོས་འཆར་དེར་རྒྱབ་སྐྱྗོར་བེད་མི་ཇི་

ཡྗོད་གཟིགས་རྒྱུ་དང༌། སྤི་འཐུས་བཅུ་ལས་མི་ཉུང་བས་རྒྱབ་སྐྱྗོར་བྱུང་ཚེ་གྗོས་འཆར་ངྗོས་ལེན་གནང་རྒྱུ་དང༌། རྒྱབ་སྐྱྗོར་

བེད་མཁན་བཅུ་ལས་ཉུང་བ་བྱུང་ཚེ་གྗོས་འཆར་བཀག་འགྗོག་བས་པ་དེ་ལ་གནས་རྒྱུ།

༤ ཚོགས་གཙོས་བཀའ་འཁྗོལ་བྱུང་ཡང་ལས་དྗོན་མཚམས་འཇྗོག་གྗོས་འཆར་བཀག་འགྗོག་གི་གྗོས་འཆར་སྤི་འཐུས་གཞན་

ཞིག་གིས་བཏྗོན་ན་འདྗོན་མཁན་དེས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་མདྗོར་བསྡུས་ཤིག་ལས་བགྗོ་གེང་མ་དགྗོས་པར་འཕྲལ་དུ་
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འྗོས་བསྡུ་བས་ཏེ་མང་མྗོས་ཇི་བྱུང་ལ་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་སྗོ་དགུ་པ།  ཚོགས་འདུ་བསྐྱར་ཚོགས་ཀི་དུས་ཚོད།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྗོས་བསྡུར་བེད་བཞིན་པའི་ཚོགས་འདུ་བར་མཚམས་བཞག་སྟེ་མང་ཚོགས་ཀི་ལས་དྗོན་ཛ་དག་

གལ་ཆེ་གཞན་སྐྗོར་གྗོས་བསྡུར་ཆེད་བསྐྱར་ཚོགས་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བསྒགས་གནང་རྒྱུ་དང༌། ལས་དྗོན་ལ་

གཞིགས་པའི་དགྗོས་ངེས་ཀི་དུས་ཚོད་སྤྗོད་རྒྱུ། དེའི་ཉིན་ཕི་དྗོ་ཚོགས་ཐེངས་འཕར་མ་ཚོགས་ཏེ་བར་མཚམས་བཞག་པའི་ལས་

རིམ་རྣམས་ཀང་ཛ་དག་དྗོན་གནད་གཞན་གྗོས་བསྡུར་ཟིན་རེས་འགྲུབ་ཐབས་བ་རྒྱུ།

ལེའུ་བཅུ་པ།

ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ།

དྗོན་ཚན་བཞི་བཅུ་པ།  ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྗོས་འཆར།

༡ སྗོན་ཚུད་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁྗོལ་དང་སྦགས་སྤི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་མང་ཚོགས་ཀི་གལ་ཆེའི་དྗོན་གནད་སྐྗོར་སིད་

སྐྱྗོང་ངམ་བཀའ་བླྗོན་ཞིག་ལ་ཐུགས་སྣང་དགྗོས་པའི་གཞེན་བསྐུལ་བེད་ཆྗོག་པ་དང༌། སིད་སྐྱྗོང་ངམ་བཀའ་བླྗོན་དེས་སྐབས་

དེར་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་རེས་སུ་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའི་ཚེས་གངས་དང༌། དུས་ཚོད་ཞུ་དགྗོས།

༢ གསལ་བཤད་དེ་རིགས་ལ་བགྗོ་གེང་མི་དགྗོས། འྗོན་ཀང་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁྗོལ་དང་སྦགས་དྗོན་གནད་དེ་སྐྗོར་འཕྲྗོས་

དྗོན་དི་བ་འདྗོན་ཆྗོག་པ་དང༌། སྐབས་སྗོ་སྗོར་སིད་སྐྱྗོང་ངམ་བཀའ་བླྗོན་དེས་ལན་འདེབས་དགྗོས་པ་ཡིན།

༣ ཚོགས་ཐེངས་གཅིག་གི་རིང་དྗོན་གནད་དེ་རིགས་གཉིས་ལས་བརྒལ་བ་གེང་མི་ཆྗོག་པ་དང༌། ཚོགས་མི་གཅིག་གིས་དྗོན་

གནད་གཉིས་མུ་མཐུད་གེང་མི་ཆྗོག དྗོན་གནད་གཉིས་པ་ཡྗོད་ན་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅྗོད་བས་པའི་དུས་ཚོད་གཞན་

ཞིག་སྐབས་གེང་སླྗོང་དགྗོས་པ་ཡིན།

༤ ཚོགས་ཐེངས་གཅིག་གི་རིང་དྗོན་གནད་གཅིག་ལས་མང་བ་འབུལ་མི་བྱུང་ཚེ། གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་པའི་གྗོ་རིམ་

ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

༥ བདུན་ཕྲག་དེའི་རིང་སན་ཐྗོ་འབྗོར་བ་རྣམས་ལ་གེང་སླྗོང་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་མ་ཐྗོབ་ཚེ། ཚོགས་གཙོས་དམིགས་བསལ་

ཚོགས་ཐེངས་གཅིག་འཛུགས་རྒྱུར་བཀའ་འཁྗོལ་བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་རྩིས་མེད་གཏྗོང་རྒྱུ།

ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།

གསལ་བཤད།

དྗོན་ཚན་ཞེ་གཅིག་པ།  གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད།

༡ གཞུང་གི་ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའི་སིད་བྱུས་ཤིག་གསར་དུ་གཏན་འབེབས་བས་ཟིན་པའམ། བ་རྒྱུར་བསམ་ཞིབ་བེད་
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གམ། ལག་ལེན་བསྟར་བཞིན་པའི་སིད་བྱུས་ལ་གལ་ཆེའི་འགྱུར་བ་གཏྗོང་རྒྱུ། ཡང་ན་ཉེ་དུས་

སུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེ་ཞིག་གི་སྐྗོར་བཀའ་ཤག་གིས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བཤད་འགེལ་བརྗོད་བེད་

རྒྱུའི་རེ་འདུན་བཏྗོན་པའམ། སྤི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་གསལ་བཤད་དགྗོས་པའི་གྗོས་འཆར་བཏྗོན་པ་ལ་དེ་དྗོན་ཐག་གཅྗོད་

བྱུང་བ་བཅས་ཀི་སྐབས་སིད་སྐྱྗོང་ངམ། འབེལ་ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན་གིས་གསལ་བཤད་འགེལ་བརྗོད་བ་རྒྱུ་དང༌། འབེལ་ཡྗོད་

ཡིག་ཆ་ཡྗོད་ཚེ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསྗོལ་ཅྗོག་ཐྗོག་འཇྗོག་རྒྱུ་བཅས་ཀི་གྗོ་སྐབས་སྤྗོད་དགྗོས།

༢ དེ་འདའི་གསལ་བཤད་ཆེད་སྗོན་བརྡ་བྱུང་འཕྲལ་ཚོགས་གཙོས་ལས་དྗོན་གི་ཛ་དག་དགྗོས་གལ་དང་བསྟུན་པའི་དུས་ཚོད་

ཟུར་བཅད་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ།  སྤི་འཐུས་སེར་གི་གསལ་བཤད། 

སྤི་འཐུས་བེ་བག་པ་སུ་རུང་གིས་རང་ཉིད་དང་འབེལ་ཡྗོད་ཀི་གཞུང་དྗོན་གལ་ཆེ་གསལ་བཤད་བེད་འདྗོད་བྱུང་ཚེ་ཉུང་

མཐའ་ཉིན་གཅིག་གི་གྗོང་སྗོན་བརྡ་ཐྗོག་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁྗོལ་དང་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་བྱུང་བསྟུན་གསལ་བཤད་བེད་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་ཞེ་གསུམ་པ།  གསལ་བཤད་ལ་ངྗོས་ལེན་དང་གྗོས་བསྡུར།

༡ གཞུང་འབེལ་དང་སྤི་འཐུས་སེར་སུ་རུང་གིས་གསལ་བཤད་འགེལ་བརྗོད་བས་ཟིན་འཕྲལ་སྤི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་གཤམ་

གསལ་གྗོས་འཆར་གང་རུང་འདྗོན་ཆྗོག

ཀ གསལ་བཤད་ཀི་དྗོན་གནད་རྣམས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བླྗོ་ངེས་བྱུང་སྗོང་ཞེས་པའི་གྗོས་ཆྗོད་འཇྗོག་རྒྱུ།

ཁ གསལ་བཤད་འགེལ་བརྗོད་ནང་གསལ་པྗོ་མ་བྱུང་བའི་དྗོན་གནད་དམིགས་བཀར་གང་རུང་ཐྗོག་བསྐྱར་དུ་འགེལ་

བརྗོད་དམ། ཡིག་ཆ། ཡང་ན་སྤི་འཐུས་སམ་སིད་སྐྱྗོང་། བཀའ་བླྗོན་ཞིག་གིས་གསལ་བཤད་བེད་དགྗོས།

ག གསལ་བཤད་བས་པའི་དྗོན་གནད་སྤི་ཡྗོངས་སམ། བེ་བག་དམིགས་བཀར་གང་རུང་ཐྗོག་བགྗོ་གེང་བེད་དགྗོས།

༢ གྗོང་གསལ་གྗོས་འཆར་ཁག་གང་རུང་ལྟར་གི་རེས་འབེལ་ལས་དྗོན་བ་རྒྱུ་དང༌། བགྗོ་གེང་བ་དགྗོས་ཐག་གཅྗོད་བྱུང་ཚེ་

ཚོགས་གཙོས་དགྗོས་ངེས་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ཞེ་བཞི་པ།  བཀའ་བླྗོན་དགྗོངས་ཞུ།

༡ བཀའ་བླྗོན་དགྗོངས་པ་ཞུ་མཁན་བྱུང་སྐབས་སིད་སྐྱྗོང་ལ་སན་སེང་བཀའ་འཁྗོལ་བྱུང་རེས་རང་ཉིད་དགྗོངས་ཞུ་བེད་དགྗོས་

པའི་གནད་དྗོན་སྐྗོར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁྗོལ་དང་སྦགས་གསལ་བཤད་བེད་ཆྗོག་པ་ཡིན། 

གལ་སིད་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་མ་ཚོགས་པའི་སྐབས་དགྗོངས་ཞུ་བས་པ་ཡིན་ན། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་རེས་ཀི་

ཉིན་བདུན་ནང་ཚུན་སིད་སྐྱྗོང་ངམ་བཀའ་བླྗོན་གཞན་ཞིག་གིས་འགེལ་བརྗོད་གསལ་བཤད་བེད་ཆྗོག

༢ འགེལ་བརྗོད་གསལ་བཤད་འདི་རིགས་ཐྗོག་བགྗོ་གེང་བེད་མི་ཆྗོག འྗོན་ཀང་བཀའ་བླྗོན་བེ་བག་པ་ཞིག་གིས་འགེལ་བརྗོད་
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ཟིན་རེས་དགྗོས་གལ་བྱུང་ན་བཀའ་བླྗོན་གཞན་ཞིག་གིས་དྗོན་གནད་རེས་འབེལ་གི་གསལ་བཤད་བེད་ཆྗོག

ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ།

གྗོས་ཆྗོད་ཁག

དྗོན་ཚན་ཞེ་ལྔ་པ།  གྗོས་ཆྗོད་གྗོས་འཆར་འདྗོན་ཕྗོགས།

སྤི་འཐུས་བེ་བག་པས་གྗོས་ཆྗོད་གྗོས་འཆར་འདྗོན་རྒྱུའི་ཟུར་བཀག་གི་དུས་ཚོད་ཉིན་སྤི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་གྗོས་ཆྗོད་

གྗོས་འཆར་འདྗོན་རྩིས་ཡྗོད་ཚེ་ཉིན་གཉིས་གྗོང་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་གྗོས་ཆྗོད་གྗོས་འཆར་འབུལ་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱྗོར་བེད་མཁན་

གི་མིང་རྟགས་འཁྗོད་པའི་སན་ཤྗོག་འབུལ་དགྗོས། སན་ཤྗོག་མང་པྗོ་ཡྗོད་ན་འབྗོར་ས་རྟིང་གི་གྗོ་རིམ་ལྟར་གྗོས་འཆར་ལས་རིམ་དུ་

འགྗོད་རྒྱུ། གྗོས་འཆར་ཧ་ཅང་མང་བས་ཚང་མ་ཚུད་ཐབས་མེད་ཚེ་ཇི་ཙམ་ཚུད་པ་དེ་ཙམ་རྒྱན་ཤྗོག་འདྗོན་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ཞེ་དྲུག་པ།  གྗོས་ཆྗོད་གྗོས་འཆར་འདྗོན་པའི་ཐྗོབ་ཐང༌།

སྒིག་གཞི་འདིའི་ཆ་རྐེན་འྗོག་སྤི་འཐུས་སམ། སིད་སྐྱྗོང་། བཀའ་བླྗོན་སུ་རུང་གིས་མང་ཚོགས་ཀི་དྗོན་གནད་དང་འབེལ་

བའི་གྗོས་ཆྗོད་གྗོས་འཆར་འདྗོན་ཆྗོག་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་ཞེ་བདུན་པ།  གྗོས་ཆྗོད་གྗོས་འཆར་འདྗོན་པའི་ཆ་རྐེན།

གྗོས་ཆྗོད་གྗོས་འཆར་འདྗོན་པའི་ཆ་རྐེན་དུ་གཤམ་གསལ་དྗོན་གནད་རྣམས་ཚང་དགྗོས།

༡ བརྗོད་བའི་དྗོན་གནད་གསལ་པྗོར་བཀྗོད་པ།

༢ དྗོན་གནད་དམིགས་བཀར་གཅིག་གི་སྐྗོར་ཡིན་པ།

༣ དྗོན་གནད་དེའི་ནང་རྩྗོད་གེང་དང༌། ཚོད་དཔག ཟུར་ཟ་དང་དམའ་འབེབས་ཀི་ཚིག་སྦྗོར་རིགས་མེད་པ།

༤ གཞུང་མང་གི་ལས་དྗོན་དང་འབེལ་བའི་རིགས་མ་གཏྗོགས་སྐྱེ་བྗོ་སེར་གི་བ་སྤྗོད་སྐྗོར་མ་ཡིན་པ།

༥ ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་རུང་གི་ཁྱབ་ཁྗོངས་འྗོག་ཁིམས་ཞིབ་བེད་བཞིན་པའི་དྗོན་གནད་དང་འབེལ་བ་མ་ཡིན་པ་བཅས།

དྗོན་ཚན་ཞེ་བརྒྱད་པ།  གྗོས་ཆྗོད་གྗོས་འཆར་ལ་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅྗོད།

གྗོས་ཆྗོད་གྗོས་འཆར་གང་ཞིག་ཆ་ཚང་ངམ། དེའི་ཆ་ཤས་གང་རུང་འདྗོན་ཆྗོག་མིན་དང༌། སྒིག་གཞི་དང་མཐུན་མིན་

ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ཞེ་དགུ་པ།  གྗོས་ཆྗོད་གྗོས་འཆར་ཕིར་འཐེན་དང༌། གཞན་ལ་དབང་ཆ་སྤད་པ།

༡ སྤི་འཐུས་སམ། སིད་སྐྱྗོང་། བཀའ་བླྗོན་གང་ཞིག་གིས་མིང་གསལ་གྗོས་ཆྗོད་གྗོས་འཆར་ཕིར་འཐེན་བས་ན་ལས། དེ་མིན་
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

མིང་འབྗོད་བྱུང་སྐབས་གྗོས་ཆྗོད་གྗོས་འཆར་གི་དྗོན་གནད་རྣམས་ལུགས་མཐུན་ཐྗོག་ནས་འདྗོན་དགྗོས་པ་ཡིན།

༢ སྤི་འཐུས་སམ། སིད་སྐྱྗོང་། བཀའ་བླྗོན་ཞིག་གི་མིང་གསལ་གྗོས་ཆྗོད་གྗོས་འཆར་རིགས་རང་ཉིད་ཀི་ཚབ་ཏུ་སྤི་འཐུས་

སམ་བཀའ་བླྗོན་གཞན་སུ་རུང་ལ་སན་སྒྗོན་བ་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁྗོལ་དང་བསྟུན་སྤད་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་པ།  གྗོས་ཆྗོད་གྗོས་འཆར་ལ་བཟྗོ་བཅྗོས་གྗོས་འཆར།

༡ གྗོས་ཆྗོད་གྗོས་འཆར་ཞིག་གེང་སླྗོང་ཟིན་རེས་དེར་བཟྗོ་བཅྗོས་དགྗོས་པའི་གྗོས་འཆར་འདྗོན་ཆྗོག

༢ གྗོས་ཆྗོད་གྗོས་འཆར་ཞིག་ལ་བཟྗོ་བཅྗོས་གྗོས་འཆར་གེང་སླྗོང་བ་རྒྱུའི་ཉིན་གཅིག་གྗོང་ཕུལ་མེད་ཚེ་ཚོགས་གཙོས་

དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྗོལ་བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་སྤི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་དགག་བ་བེད་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་ང་གཅིག་པ།  གྗོས་ཆྗོད་གྗོས་འཆར་ལ་འྗོས་བསྡུ། 

༡ བགྗོ་གེང་ཟིན་འཕྲལ་ཚོགས་གཙོས་གྗོས་ཆྗོད་གྗོས་འཆར་དང༌། ནང་གསེས་དྗོན་ཚན་འགའ་ཤས་ཡྗོད་ཚེ་དྗོན་ཚན་རེ་རེ་

བཞིན་འྗོས་བསྡུ་ཐག་གཅྗོད་བེད་དགྗོས།

༢ འྗོས་བསྡུ་གནང་སྐབས་གྗོས་ཆྗོད་གྗོས་འཆར་འགའ་ཤས་རིགས་ཚོགས་གཙོའི་གཟིགས་དཔྱད་ཀིས་གལ་ཆེའི་དྗོན་གནད་

ཚོགས་དྲུང་ནས་མཚན་གཞུང་ལགས་ཀྗོག་གནང་སྟེ་འྗོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ།

ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

གྗོས་འཆར་ཁག

དྗོན་ཚན་ང་གཉིས་པ།  གྗོས་འཆར་མེད་པར་གྗོས་བསྡུར་མི་ཆྗོག་པ།

མང་ཚོགས་ཀི་ཁེ་ཕན་དང་འབེལ་བའི་དྗོན་གནད་གང་ཡང་བཅའ་ཁིམས་དང༌། སྒིག་གཞི་འདིའི་ཆ་རྐེན་གཞན་དག་གི་ནང་

གསལ་བ་རྣམས་ཕུད། དེ་མིན་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁྗོལ་དང་འབེལ་ཚད་ལྡན་གྗོས་འཆར་བཏྗོན་རིགས་མ་གཏྗོགས་གྗོས་བསྡུར་མི་

ཆྗོག

དྗོན་ཚན་ང་གསུམ་པ།  གྗོས་འཆར་སན་ཐྗོ་འབུལ་སྟངས།

གྗོས་འཆར་འདྗོན་རྒྱུའི་སན་ཐྗོ་ཁག་གྗོས་འཆར་འདྗོན་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱྗོར་བེད་མཁན་གི་སྤི་འཐུས་སྗོ་སྗོས་མིང་རྟགས་

བཀྗོད་པ་ཚོགས་དྲུང་གི་མིང་ཐྗོག་གཏྗོང་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ང་བཞི་པ།  གྗོས་འཆར་འདྗོན་རྒྱུའི་ཆ་རྐེན།

༡ དྗོན་གནད་དམིགས་བཀར་གཅིག་གི་སྐྗོར་ཡིན་པ།
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༢ དྗོན་གནད་དེའི་ནང་རྩྗོད་གེང་དང༌། ཟུར་ཟ། དམའ་འབེབས་ཀི་ཚིག་སྦྗོར་རིགས་མེད་པ།

༣ གཞུང་མང་གི་ལས་དྗོན་དང་འབེལ་བ་མ་གཏྗོགས་སྐྱེ་བྗོ་སེར་གི་བ་སྤྗོད་སྐྗོར་མ་ཡིན་པ།

༤ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དུས་དེ་གའི་རིང་གྗོས་བསྡུར་ཐག་གཅྗོད་བྱུང་ཟིན་པའམ། ཡང་ན་རེས་སུ་གྗོས་བསྡུར་བ་

རྒྱུར་ངེས་ཟིན་པའི་དྗོན་གནད་སྐྗོར་མ་ཡིན་པ།

༥ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་རུང་གི་ཁྱབ་ཁྗོངས་སུ་ཁིམས་ཞིབ་བེད་བཞིན་པའི་དྗོན་གནད་མ་ཡིན་པ།

༦ གྗོས་འཆར་ནང་གནས་ཚུལ་ངེས་ཅན་ཞིག་བཀྗོད་ཡྗོད་ན་དེ་ཚད་ཐུབ་ཡིན་པའི་འགན་འཁུར་གྗོས་འཆར་འདྗོན་མཁན་སྤི་

འཐུས་རང་ཉིད་ཀིས་བེད་དགྗོས།

༧ སྤི་འཐུས་བེ་བག་པ་གཅིག་གིས་ཚོགས་འདུའི་གསྗོལ་ཅྗོག་ཐྗོག་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ་ལ་བགྗོ་གེང་བ་རྒྱུའི་སྐྗོར་མ་ཡིན་པ།

༨ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཟུར་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གིས་རྟྗོག་ཞིབ་བེད་བཞིན་པའི་དྗོན་གནད་དང་འབེལ་བ་མ་ཡིན་པ།

༩ ཁིམས་ཀི་དྗོན་གནད་ཆ་ཤས་ཟུར་བཏྗོན་དང༌། རྟྗོག་བཟྗོའི་གནད་དྗོན་གི་རིགས་ལ་བསམ་ཚུལ་དང༌། འགེལ་བཤད་དགྗོས་

པའི་གྗོས་འཆར་མ་ཡིན་པ།

༡༠ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དྗོན་དང་འབེལ་བ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ།

༡༡ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ལ་འགན་འཁུར་མེད་པའི་ཚོགས་སེའམ་སྐྱེ་བྗོ་བེ་བག་པའི་སྐྗོར་མ་ཡིན་པ།

༡༢ ལས་དྗོན་གང་ཞིག་གཞུང་འབེལ་གི་ཐྗོག་ནས་སིད་སྐྱྗོང་ངམ། བཀའ་བླྗོན་བེ་བག་པ་ཞིག་དང་འབེལ་བ་མེད་པར་འབེལ་བ་

སྦར་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བེད་པ་མ་ཡིན་པ།

༡༣ མཛའ་འབེལ་ཡྗོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་དམའ་འབེབས་ཀི་ཐྗོག་ནས་གེང་སླྗོང་བེད་པ་མ་ཡིན་པ།

༡༤ བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྗོས་བསྡུར་དང༌། བཅའ་ཁིམས། ཁིམས་ལུགས་ནང་གསལ་གི་གསང་རྒྱའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་

གནད་དྗོན་སྐྗོར་གསལ་བཤད་དགྗོས་པའི་གྗོས་འཆར་མ་ཡིན་པ།

ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ།

ཁིམས་བཟྗོ།

དྗོན་ཚན་ང་ལྔ་པ།  སྤི་འཐུས་སེར་གི་ཁིམས་ཡིག་དང་སྒིག་གཞི་འཆར་ཟིན། 

༡ སྤི་འཐུས་སེར་གི་ཁིམས་ཡིག་གམ་སྒིག་གཞི་འཆར་ཟིན་འབུལ་རྒྱུའི་རིགས་ཐྗོག་མར་འཆར་ཟིན་ལ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

སུ་གཏན་འབེབས་ཆེད་འབུལ་འཐུས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས།

༢ བཀའ་འཁྗོལ་བྱུང་མཚམས་ཁིམས་ཡིག་གམ་སྒིག་གཞི་འཆར་ཟིན་དང༌། སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་བཀའ་འཁྗོལ་ཡིག་ཆུང༌། 

ཁལ་འབབ་དང་དངུལ་གྗོན་གི་འབེལ་བ་ཡྗོད་རིགས་ལ་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་དང༌། དངུལ་གྗོན་ཚོད་དཔག་སྗོན་རྩིས་

བཅས་མཉམ་སྦར་གིས་ཉུང་མཐའ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་སྗོན་བརྡ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་གཏྗོང་དགྗོས།
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་ང་དྲུག་པ།  བཀའ་རྩ་ཁྱབ་བསྒགས་ཟིན་པའི་ཁིམས་ཡིག 

ཕིར་བསྡུ། 

དྗོན་ཚན་ང་བདུན་པ།  གཞུང་འབེལ་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན།

གསར་དུ་གཏན་འབེབས་བ་དགྗོས་ཀི་གཞུང་འབེལ་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ནམ། སྒིག་གཞི་འཆར་ཟིན་གང་ཡང་འབེལ་

ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན་ནམ། སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྤི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་ལས་རིམ་ཐྗོ་འགྗོད་གཞིར་བཟུང་འདྗོན་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ང་བརྒྱད་པ།  བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་དགྗོས་པའི་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན།

༡ དཔྱ་ཁལ་འགེལ་བའམ་འཕྲལ་སེལ་ཆག་ཡང༌། རྩ་ཆག བསྒྱུར་བཀྗོད། ཡང་ན་ཁལ་འབབ་གང་རུང་གི་སྒིག་གཞི་དང༌། 

གཞུང་གི་དངུལ་བུན་ལེན་པའམ། འགན་ལེན་བེད་ཕྗོགས་དང་འབེལ་བའི་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དང༌། ཁིམས་དྗོན་ལག་

བསྟར་སྐབས་གཞུང་གྗོན་ཡྗོང་གཞིའི་ཁིམས་ཡིག་དང་སྒིག་གཞིའི་འཆར་ཟིན་རིགས་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་མེད་པར་

འགྗོད་འབུལ་མི་ཆྗོག 

༢ གྗོས་གཞིར་ཚུད་ཟིན་པའི་ཁིམས་ཡིག་གམ་སྒིག་གཞིའི་འཆར་ཟིན་དུ་གསལ་བའི་ཁལ་འབབ་ལ་འཕར་ཆག་གི་དྗོན་གནད་

སྐྗོར་བཟྗོ་བཅྗོས་གྗོས་འཆར་འདྗོན་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་མི་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ང་དགུ་པ།  ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་བཀག་འགྗོག 

༡ ཁིམས་ཡིག་གམ་སྒིག་གཞིའི་འཆར་ཟིན་ཞིག་གྗོས་གཞིར་འཇུག་རྒྱུར་སྤི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་བཀག་འགྗོག་བ་རྒྱུའི་གྗོས་

འཆར་བཏྗོན་པ་ཡིན་ན། ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁྗོལ་དང་སྦགས་དགག་བའི་གྗོས་འཆར་འདྗོན་མཁན་དང༌། ཁིམས་ཡིག་

འཆར་ཟིན་འདྗོན་མི་སྗོ་སྗོས་དྗོན་གནད་སྐྗོར་གཏམ་བཤད་མདྗོར་བསྡུས་རེ་བས་རེས་བགྗོ་གེང་མ་དགྗོས་པར་འྗོས་བསྡུས་

མང་མྗོས་ལྟར་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

༢ གལ་ཏེ་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དེ་ཁིམས་བཟྗོ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དབང་ཚད་ལས་བརྒལ་ལུགས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་བརྗོད་པ་ཡིན་ན། 

དེ་སྐྗོར་བགྗོ་གེང་ཆ་ཚང་བས་རེས་འྗོས་བསྡུ་ཐག་གཅྗོད་བེད་དགྗོས།

༣ ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་གང་ཞིག་གྗོས་གཞིར་འཇུག་འྗོས་མིན་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་ཀིས་རྟྗོག་ཞིབ་བ་རྒྱུར་གཏྗོང་

དགྗོས་ཀི་གྗོས་འཆར་འདྗོན་མཁན་བྱུང་ན་གྗོས་འཆར་འདྗོན་མཁན་དང༌། ཁིམས་འཆར་འདྗོན་མཁན་སྗོ་སྗོས་དྗོན་གནད་

སྐྗོར་གཏམ་བཤད་མདྗོར་བསྡུས་རེ་བས་རེས་བགྗོ་གེང་མ་དགྗོས་པར་འྗོས་བསྡུ་བས་ཏེ་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ་དང༌། ཚོགས་

ཆུང་ལ་གཏྗོང་རྒྱུར་ཐག་ཆྗོད་བྱུང་ཚེ་དེ་འཕྲལ་ཚོགས་གཙོས་ཚོགས་ཆུང་གི་མི་འགྗོ་མིང་འདྗོན་བས་པར་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

མྗོས་མཐུན་ཇི་བྱུང་ལྟར་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཁིམས་ཡིག་གམ། སྒིག་གཞི་འཆར་ཟིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་གྗོ་བསྡུར་

བེད་དགྗོས་མིན་རྟྗོག་ཞིབ་ཆེད་བཏང་སྟེ་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ནང་སན་ཤྗོག་ཏུ་རྒྱབ་གཉེར་ཇི་བྱུང་ལྟར་ལ་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།
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དྗོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པ།  གྗོས་གཞིར་ཚུད་ཟིན་པའི་ཁིམས་འཆར་ཐྗོག་བགྗོ་གེང༌།

༡ ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ནམ་སྒིག་གཞིའི་འཆར་ཟིན་གྗོས་གཞིར་ཚུད་ཟིན་འཕྲལ་བརྗོད་པ་དང་པྗོ་འགྗོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ། 

བརྗོད་པ་དང་པྗོའི་རིང་འཆར་ཟིན་གི་ཚིག་དྗོན་ལ་གསལ་བཤད་དང༌། ཆ་རྐེན་སྗོ་སྗོའི་དགྗོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་ཁྱབ་

ཚད་བཅས་ཀི་སྐྗོར་འགེལ་བརྗོད་དགྗོས་རིགས་བེད་རྒྱུ་མ་གཏྗོགས་འཆར་ཟིན་ཐྗོག་བགྗོ་གེང་དང༌། བཟྗོ་བཅྗོས་གྗོས་

འཆར་འདྗོན་མི་ཆྗོག 

༢ སྤི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་བརྗོད་པ་དང་པྗོར་འཆར་ཟིན་ཆ་ཚང་ཀྗོག་དགྗོས་ཀི་རེ་འདུན་བྱུང་ན་མ་གཏྗོགས་སྤི་འཐུས་སེར་སྗོ་

སྗོས་ཞིབ་ཀྗོག་ཟིན་པར་ཆ་འཇྗོག་གིས་དྗོགས་འདི་ཡྗོད་པའི་ཐད་མ་གཏྗོགས་ཆ་ཚང་མ་ཀྗོག་ཀང་འཐུས།

༣ བརྗོད་པ་དང་པྗོ་ཟིན་འཕྲལ་ཁིམས་འཆར་ངྗོ་སྤྗོད་བེད་མཁན་དེའམ། ཡང་ན་སྤི་འཐུས་གཞན་སུ་རུང་ནས་གཤམ་གསལ་

གྗོས་འཆར་གང་རུང་འདྗོན་རྒྱུ།

ཀ འཆར་ཟིན་ཐྗོག་དྗོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་བགྗོ་གེང་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ།

ཁ འཆར་ཟིན་ཞིབ་འཇུག་སླད་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གཏྗོང་རྒྱུ།

ག མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་འཆར་བསྡུ་རྒྱུའི་ཆེད་འགེམས་སེལ་བ་རྒྱུ།

༤ གྗོང་གསལ་གྗོས་འཆར་ ཀ པར་གཏན་འཁེལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དེ་འཕྲལ་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་འགྗོ་འཛུགས་ཀིས་དྗོན་ཚན་

རེ་རེ་བཞིན་བགྗོ་གེང་དང་བཟྗོ་བཅྗོས་གྗོས་འཆར་ཇི་ཡྗོད་རིམ་པས་འདྗོན་རྒྱུ་དང༌། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་ཟིན་རེས་གཏན་

འབེབས་འཆར་ཟིན་མཐའ་མ་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་བཟྗོ་བཅྗོས་ཇི་ཕིན་གི་འད་བཤུས་རེའུ་མིག་བཅས་སྤི་འཐུས་

རྣམས་ལ་འགེམས་སེལ་ཟིན་མཚམས་བརྗོད་པ་གསུམ་པ་དང་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ།

༥ གྗོང་གསལ་གྗོས་འཆར་ ཁ པ་དང༌། ག པ་གང་རུང་གཏན་འཁེལ་བྱུང་ཚེ་དེ་དྗོན་བཞིན་བ་རྒྱུ་དང༌། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་

གཉེར་དང༌། མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་འཆར་ཇི་བྱུང་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་ཐྗོག་འཆར་ཟིན་ལ་

དགྗོས་ངེས་སྣྗོན་འཕྲི་བཟྗོ་བཅྗོས་བས་ཏེ། ཚོགས་འདུ་རེས་མར་གྗོས་གཞིར་འཇུག་རྒྱུའི་གྗོས་འཆར་འདྗོན་མ་དགྗོས་པར་

ཐད་ཀར་ལས་རིམ་དུ་བཅུག་སྟེ་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་འགྗོ་འཛུགས་བ་འཐུས།

དྗོན་ཚན་རེ་གཅིག་པ།  ཁིམས་འཆར་བསྐྱར་སླྗོག

འཆར་ཟིན་གང་ཞིག་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་བཏང་བའམ། མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་འཆར་བསྡུ་རྒྱུར་

འགེམས་སེལ་བས་པ་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཕྗོགས་བསྡུ་བཟྗོ་བཅྗོས་ཟིན་པ་ཞིག་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་ཆ་ཚང་ངམ། དྗོན་ཚན་བེ་

བག་པ་ཁ་ཤས་བསྐྱར་དུ་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བ་རྒྱུའམ། མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་འཆར་བསྐྱར་བསྡུ་དགྗོས་པའི་

གྗོས་འཆར་བྱུང་ན་མང་མྗོས་ལྟར་ཐག་གཅྗོད་ཀིས་བསྐྱར་དུ་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ངམ། མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་འཆར་ཆེད་ལན་

གཅིག་བསྐྱར་གཏྗོང་བ་འཐུས།



63

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

དྗོན་ཚན་རེ་གཉིས་པ།  བཟྗོ་བཅྗོས་གྗོས་འཆར། 

ཁིམས་ཡིག་གམ་སྒིག་གཞི་འཆར་ཟིན་གང་ཞིག་ལ་བཟྗོ་བཅྗོས་གྗོས་འཆར་རིགས་གཤམ་འཁྗོད་ལྟར་འབུལ་ཆྗོག 

༡ བཟྗོ་བཅྗོས་གྗོས་འཆར་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དེའི་ཁྱབ་ཚད་དམིགས་ཡུལ་དང་མི་འགལ་ཞིང༌། སྐབས་བབས་ཀི་དྗོན་

ཚན་དང་འབེལ་བ་ཡྗོད་པ།

༢ དེ་སའི་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཐག་གཅྗོད་དང་མ་མཐུན་པ་མིན་པ།

༣ ཚིག་བརྗོད་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དང་གཞི་མཚུངས་ཤིང༌། བརྡ་སྤྗོད་དང་མཐུན་པ་བཅས་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་རེ་གསུམ་པ།  གཏན་འབེབས་ཁིམས་འཆར་ལ་ཆྗོག་མཆན།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བཅའ་ཁིམས་དང་སྒིག་གཞི་ཁག་ནང་གསལ་ལྟར་སྤི་མྗོས་སམ་དགྗོས་ངེས་མང་མྗོས་ཀིས་

གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ནམ། སྒིག་གཞི་འཆར་ཟིན་ལ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པའི་

ཚད་འཛིན་དང་ཟླ་ཚེས་བཅས་བཀྗོད་པའི་ཚོགས་གཙོའི་མིང་རྟགས་འབར་མའི་ངྗོ་བཤུས་གཉིས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་དུས་

ཚེས་ནས་ལས་ཉིན་ ༡༤ ནང་ཚུན་སིད་སྐྱྗོང་ལ་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་ཆེད་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་རེ་བཞི་པ།  ཁིམས་འཆར་ཕིར་སླྗོག་ལ་གྗོས་བསྡུར། 

ཕིར་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་རེ་ལྔ་པ།  བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅྗོས་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན།

༡ བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅྗོས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་འབུལ་ཚུལ་སྤི་འཐུས་སེར་དང༌། གཞུང་འབེལ་བསྐྱར་བཅྗོས་བཅས་

གྗོང་གི་དྗོན་ཚན་ཁག་ནང་གསལ་བའི་ཁིམས་འཆར་སྤིའི་སྒིག་སྗོལ་ལྟར་ཡིན།

༢ བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅྗོས་ཁིམས་འཆར་བགྗོ་གེང་རེས་དྗོན་ཚན་གཅིག་ལས་མང་བ་དང༌། དྗོན་ཚན་རེ་རེར་ནང་གསེས་

དབེ་བ་ཡྗོད་ན་ནང་གསེས་རེ་རེ་དང་དྗོན་ཚན་རེ་རེར་འྗོས་བསྡུ་ཐག་གཅྗོད་དང༌། དེ་རེས་ཡྗོངས་རྗོགས་ཐྗོག་འྗོས་བསྡུ་ཐག་

གཅྗོད་བེད་དགྗོས། 

༣ དྗོན་ཚན་རེ་རེར་འྗོས་བསྡུ་ཐག་གཅྗོད་སྐབས་བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅྗོས་ཁིམས་འཆར་བཅའ་ཁིམས་འདིའི་སྗོན་གེང་དང༌། 

ལེའུ་དང་པྗོའི་དྗོན་ཚན་དང་པྗོ་དང་གསུམ་པ། བཞི་པ། ལེའུ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་དྗོན་ཚན་ཡྗོངས་རྗོགས་བཅས་དང་

འབེལ་བ་ཞིག་ཡིན་ན། སྤི་འཐུས་རྩ་འབྗོར་གི་བཞི་ཆ་གསུམ་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་གིས་བསྐྱར་བཅྗོས་ཁིམས་འཆར་གཏན་

འབེབས་དང་དེ་མིན་བསྐྱར་བཅྗོས་མ་བྱུང་བར་ངྗོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

༤ གྗོང་གསལ་དྗོན་ཚན་ཁག་ལས་གཞན་པའི་དྗོན་ཚན་གཞན་དག་དང་འབེལ་བ་ཡིན་ན་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྗོར་གི་གསུམ་ཆ་

གཉིས་ཡན་གིས་མྗོས་མཐུན་གིས་བསྐྱར་བཅྗོས་ཁིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་དང་དེ་མིན་བསྐྱར་བཅྗོས་མ་བྱུང་བར་ངྗོས་

འཛིན་བ་རྒྱུ།
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༥ བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅྗོས་ཁིམས་འཆར་ལ་བཟྗོ་བཅྗོས་གྗོས་འཆར་བྱུང་རིགས་ཀང་གྗོང་གི་ནང་གསེས་ ༣ དང་ ༤ ནང་

གསལ་བ་ལྟར་གི་མང་མྗོས་བྱུང་ན་ངྗོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང༌། དེ་མིན་ངྗོས་འཛིན་མེད་པ་བ་རྒྱུ།

༦ བཅའ་ཁིམས་བསྐྱར་བཅྗོས་ཁིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་རེས་སིད་སྐྱྗོང་ལ་བཀའ་འཁྗོལ་ཆྗོག་མཆན་ཞུ་ཕྗོགས་ཁིམས་

འཆར་སྤི་ཡྗོངས་ལྟར་ཡིན།

ལེའུ་བཅྗོ་ལྔ་པ།

དཔལ་འབྗོར་གི་ལས་དྗོན།

དྗོན་ཚན་རེ་དྲུག་པ།   ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་དང་། སྗོན་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་།

༡ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡྗོངས་རྗོགས་ཀི་སྗོན་རྩིས་འཆར་ལྗོའི་ཡྗོང་འབབ་དང་། འགྗོ་སྗོང་ཇི་ཡྗོད་

ཟུར་འཇྗོག་བཅས་འཚེམས་ལུས་མེད་པའི་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་འགྗོད་འབུལ་བྱུང་བ་གྗོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་འཁྗོལ་གྗོ་བསྡུར་

ཆེད་སྗོན་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པྗོས་ཚོགས་མི་ཇི་དགྗོས་དམིགས་འཛུགས་

ཀིས་བསྐྗོ་གཞག་བ་དགྗོས། དེའི་དུས་ཡུན་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པྗོས་གཏན་འབེབས་ཇི་བས་ལྟར་ཡིན།

༢ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན། 

ཀ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡྗོངས་རྗོགས་ཀི་འཆར་ལྗོའི་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་བཀའ་འཁྗོལ་ཀི་

རྩིས་ཤྗོག་འབུལ་དགྗོས་ངེས་རྣམས་ཁིམས་སྒིག་ལྟར་ཡྗོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

ཁ འཆར་འབུལ་སྗོན་རྩིས་གང་ཞིག་སྒིག་དྗོན་ལྟར་མེད་པའམ། དགྗོས་གལ་མཆིས་མིན་ལ་གཞིགས་ཏེ་སྗོན་རྩིས་བཀའ་

འཁྗོལ་རྒྱབ་གཉེར་ལ་གཅྗོག་འཕྲི་བ་འྗོས་བ་རྒྱུ།

ག སྗོན་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ས་མའི་སན་ཐྗོའི་ལས་དྗོན་མཇུག་སྐྱྗོང་དགྗོས་པ་ཇི་ཡྗོད་ཞིབ་འཇུག་

བ་རྒྱུ།

ང དགྗོས་གལ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཚོགས་གཙོའི་ལམ་སྟྗོན་ལྟར་ལས་དྗོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ།

ཅ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བསྗོམས་དང༌། གྗོས་འཆར། སྗོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་ཞུ་ཕྗོགས་ཀི་དགེ་སྐྱྗོན་ཅི་མཆིས་བཅས་སྤི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་རྒྱུ།

ཆ ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཆ་བགྗོས་ཀིས་ལས་ཁུངས་གྗོ་རིམ་བཞིན་སྗོན་རྩིས་བཀའ་འཁྗོལ་རྒྱབ་གཉེར་གི་

བསྗོམས་དང་། ཚོགས་ཆུང་གིས་གཅྗོག་འཕྲི་ཇི་གནང་བཅས་བཀའ་འཁྗོལ་གཏན་འབེབས་ཆེད་ལས་རིམ་བཞིན་

གྗོས་ཚོགས་སུ་སན་སྒྗོན་དང་། གསལ་བཤད་བ་འྗོས་ཚོགས་མི་སུ་རུང་ནས་བ་རྒྱུ། 

༣ ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་ཡྗོང་འབབ་དང༌། འགྗོ་གྗོན་གི་རྩིས་ཁ་རྣམས་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༥༢ པ་ནང་གསལ་ལྟར་གཏན་

འབེབས་དུས་ཚེས་ཉིན་དཔལ་འབྗོར་བཀའ་བླྗོན་གིས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགྗོས།
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་རེ་བདུན་པ།   ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་གྗོས་བསྡུར།

༡ ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕུལ་རེས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་དུས་ཚེས་དེ་ནས་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་

ཡྗོངས་རྗོགས་ལ་གྗོས་བསྡུར་བེད་པའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད།

༢ གྗོས་བསྡུར་ཟིན་པའི་མཇུག་ཏུ་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་བེད་ཆྗོག་པའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད།

༣ དགྗོས་གལ་གཟིགས་ཚེ་གྗོས་བསྡུར་དང༌། གསལ་བཤད་བ་རྒྱུར་ཚོགས་གཙོས་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་བཟྗོ་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་རེ་བརྒྱད་པ།   དགྗོས་དངུལ་བཀའ་འཁྗོལ་སྐྗོར་འྗོས་བསྡུ།

༡ ཚོགས་གཙོས་དགྗོས་དངུལ་བཀའ་འཁྗོལ་གི་སྐྗོར་གྗོས་བསྡུར་དང་འྗོས་བསྡུའི་ཆེད་ཉིན་གངས་ཇི་དགྗོས་དུས་ཚོད་ཟུར་

བཅད་བེད་དགྗོས།

༢ གྗོས་བསྡུར་དང༌། དགྗོས་དངུལ་བཀའ་འཁྗོལ་མཇུག་བསྗོམས་མ་བས་གྗོང་ཚོགས་གཙོས་དགྗོས་དངུལ་བཀའ་འཁྗོལ་གི་

དྗོན་གནད་དང་འབེལ་བའི་དི་བ་ལྷག་བསད་རྣམས་ཟིན་པ་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་རེ་དགུ་པ།  དགྗོས་དངུལ་སྣྗོན་འཕྲིའི་གྗོས་འཆར།

༡ དགྗོས་དངུལ་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་རྒྱུའི་དངུལ་འབྗོར་ཐྗོག་ནས་གཤམ་གསལ་དྗོན་ཚན་གང་རུང་གི་ཐྗོག་སྣྗོན་འཕྲིའི་གྗོས་

འཆར་འདྗོན་ཆྗོག 

ཀ དགྗོས་དངུལ་བཀའ་འཁྗོལ་དགྗོས་པའི་གནད་དྗོན་རྒྱུ་མཚན་ལ་ངྗོས་ལེན་མ་བྱུང་བ།

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

ག གཞུང་གི་དཔལ་འབྗོར་ལ་གནྗོད་སྐྱྗོན་འབྱུང་གཞི་ཡྗོད་པ་བཅས་ལ་སེ་ཚན་རེ་ཟུང་ནས་སྗོམ་ཚོད་སྣྗོན་འཕྲི་བེད་

པའམ། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་བསྐྱར་ཞིབ་བ་རྒྱུ། ཡང་ན་སེ་ཚན་རེ་ཟུང་ཕིར་འཐེན་བ་རྒྱུའི་གྗོས་འཆར་འདྗོན་ཆྗོག

༢ དགྗོས་དངུལ་སྣྗོན་འཕྲིའི་གྗོས་འཆར་འདྗོན་མཁན་རྣམས་ཀིས་ཉིན་གཅིག་གྗོང་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་གྗོས་འཆར་འབུལ་

དགྗོས། གྗོས་འཆར་དེར་སྤི་འཐུས་གཞན་གིས་བཀག་འགྗོག་བེད་ཆྗོག དེ་ལྟའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས་འྗོས་བསྡུས་ཐག་

གཅྗོད་བེད་དགྗོས། 

༣ དགྗོས་དངུལ་སྣྗོན་འཕྲིའི་གྗོས་འཆར་ལ་གྗོས་བསྡུར་གིས་མཐའ་མར་འྗོས་བསྡུས་ཐག་གཅྗོད་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བདུན་ཅུ་པ།  གཏྗོང་ལེན་ཁིམས་འཆར།

ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་ཀི་དགྗོས་དངུལ་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུས་རིགས་ལ་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོའི་ཐྗོག་གྗོས་བསྡུར་དང་འྗོས་བསྡུ་ཐག་

གཅྗོད་ཟིན་རེས་གཏྗོང་ལེན་ཁིམས་འཆར་འགྗོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། དེའི་ཐྗོག་གྗོས་འཆར་དང་གྗོས་བསྡུར་ཐག་གཅྗོད་བཅས་ཁིམས་

འཆར་སྤི་འགྗོས་བཞིན་བ་རྒྱུ།
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དྗོན་ཚན་དྗོན་གཅིག་པ།  གཏྗོང་ལེན་ཁིམས་འཆར་ལ་ཆྗོག་མཆན་ཞུ་སྩལ།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་གཏྗོང་ལེན་ཁིམས་འཆར་དང་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས། འབེལ་ཡྗོད་ཀི་

ཁིམས་འཆར་དང་ཡིག་ཆ་གཞན་དག་ཇི་ཡྗོད་བཅས་ཁིམས་འཆར་སྤི་མཚུངས་བཞིན་སིད་སྐྱྗོང་ལ་ཆྗོག་མཆན་ཞུ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་དྗོན་གཉིས་པ།  ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ལ་འྗོས་ཤྗོག་བསྡུ་ལེན། 

༡ ལྗོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ ནང་ཚུན་རྩིས་ལྗོ་རེས་མའི་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་གཏན་འབེབས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་

བྱུང་བའམ། ཡྗོང་རྒྱུར་ངེས་ཚེ་རྩིས་ལྗོ་རེས་མའི་ཟླ་བ་དང་པྗོ་བཞིའི་འགྗོ་གྗོན་དགྗོས་དངུལ་གི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ལ་

འྗོས་ཤྗོག་བསྡུས་ཏེ་གཏན་འབེབས་བེད་ཆྗོག

༢ དེ་འདའི་དགྗོས་གལ་བྱུང་ཚེ་ཚོགས་གཙོས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་དུས་ཚོད་ཐྗོག་དཔལ་འབྗོར་བཀའ་བླྗོན་གིས་རྩིས་

ལྗོ་རེས་མའི་ཟླ་གངས་དང་པྗོ་བཞིའི་དགྗོས་དངུལ་བསྗོམས་འབྗོར་ཁ་ཤྗོག་དང༌། ལས་ཁུངས་དང་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོའི་དགྗོས་

དངུལ་བསྗོམས་འབྗོར་ཁ་ཤྗོག་འགྗོ་ཡུལ་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོའི་ཚོད་དཔག་ཞིབ་རྩིས་བཅས། ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་

ཚེས་ ༢༠ ནང་ཚུན་འགྗོད་འབུལ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་དང༌། རྩིས་ལྗོ་རེས་མའི་ཟླ་གངས་དང་པྗོ་བཞི་མ་

རྗོགས་གྗོང་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་འབུལ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་དང་བཅས་འགྗོད་འབུལ་ཞུ་དགྗོས།

༣ དེ་ལྟར་འགྗོད་འབུལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ལ་ཚོགས་གཙོས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་དུས་ཚེས་ཐྗོག་ལས་ཁུངས་དང་སེ་

ཚན་སྗོ་སྗོའི་དགྗོས་དངུལ་ཐྗོག་གྗོས་བསྡུར་བས་རེས་འྗོས་བསྡུས་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ། 

༤ འྗོས་བསྡུ་ཐག་གཅྗོད་ཟིན་པའི་ཟླ་བཞིའི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་སིད་སྐྱྗོང་ལ་ཆྗོག་མཆན་ཞུ་དགྗོས།

ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ།

ལས་རིམ་རྣམ་གཞག

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

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་ལས་དྗོན་གྗོ་རིམ་དང་སྟངས་འཛིན་བེད་ཕྗོགས་བཅའ་ཁིམས་དང༌། སྒིག་གཞི་ཁག 

ཡང་ན་རྒྱུན་གྗོམས་སྗོལ་ལུགས་དང་འགལ་བའམ། འགལ་བར་དྗོགས་པ་བྱུང་ཚེ་ལས་རིམ་གང་ཡིན་དེ་འགྗོ་འཛུགས་བ་

ཉེའམ་བས་མ་ཐག་སྤི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར་འདྗོན་ཆྗོག 

༢ ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར་ལ་སྗོན་བརྡ་མ་དགྗོས་ཤིང༌། ཐད་ཀར་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁྗོལ་དང་སྦགས་

བསམ་འཆར་འདྗོན་འཐུས།

༣ ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར་ནང་ཚོགས་གཙོས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ལས་རིམ་དེ་བཅའ་ཁིམས་སམ། སྒིག་

གཞི། ཡང་ན་རྒྱུན་གྗོམས་སྗོལ་ལུགས་གང་དང་འགལ་བའམ། འགལ་བར་དྗོགས་པའི་གནས་ཚུལ་དང༌། དེའི་ཚབ་ཏུ་ལས་
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

རིམ་ཇི་འད་དགྗོས་པའི་འཆར་གཞི་གསལ་པྗོ་བསམ་འཆར་འདྗོན་མཁན་གིས་མདྗོར་བསྡུས་སུ་བརྗོད་དགྗོས།

༤ བཅའ་ཁིམས་སམ། སྒིག་གཞིའི་དྗོན་ཚན་གང་དང་འགལ་བའམ་འགལ་བར་དྗོགས་པ། ཡང་ན་རྒྱུན་གྗོམས་སྗོལ་ལུགས་

གང་དང་འགལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་མེད་པ་དང༌། མི་འགལ་བའི་བེད་ཕྗོགས་ཀི་ཐབས་ལམ་འདི་ཡིན་གསལ་པྗོ་མེད་

རིགས་ལ་ངྗོས་ལེན་མི་དགྗོས་ཤིང༌། གསལ་པྗོ་ཡྗོད་ན་བསམ་འཆར་ངྗོས་ལེན་ཐྗོག་ཚོགས་གཙོས་དགྗོངས་དཔྱད་ཀིས་

ཐག་གཅྗོད་གཤམ་གསལ་གང་རུང་གནང་རྒྱུ།

ཀ བསམ་འཆར་ངྗོས་ལེན་མི་འྗོས་པས་ལས་རིམ་སྗོན་མ་རང་འཇགས་བ་རྒྱུ།

ཁ བསམ་འཆར་ངྗོས་ལེན་གིས་ལས་རིམ་བསྐྱར་བཅྗོས་བསམ་འཆར་བཞིན་བ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་སྒིག་གཞིའི་དྗོན་ཚན་

གང་རུང་ཚོགས་ཐེངས་དེར་རྩིས་མེད་བ་རྒྱུ།

ག བསམ་འཆར་ངྗོས་ལེན་འྗོས་མིན་རྟྗོག་ཞིབ་ཆེད་འབེལ་ཡྗོད་ལས་རིམ་གནས་སྐབས་ཕར་འགངས་ཀིས་ལས་རིམ་

འྗོག་མ་འགྗོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

༥ ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར་ཐྗོག་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅྗོད་གང་གནང་ལ་ཆ་འཇྗོག་བ་རྒྱུ་ལས་བགྗོ་གེང་མི་ཆྗོག

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

ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར་ངྗོས་ལེན་བྱུང་ཡང་ལས་རིམ་ལ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་བའི་སྐབས་དང༌། གཞན་ཡང་

དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་བཅའ་ཁིམས་སུ་གསལ་ཁ་མེད་པའི་སྒིག་གཞི་འདིའི་དྗོན་ཚན་གང་རུང་ཚོགས་ཐེངས་དེའི་རིང་བརྩི་

འཇྗོག་མ་དགྗོས་པའི་ཐག་གཅྗོད་ཚོགས་གཙོས་བ་འཐུས། འྗོན་ཀང་བཅའ་ཁིམས་སུ་གསལ་ཁ་ཡྗོད་པའི་དྗོན་ཚན་གང་ལའང་རྩིས་

མེད་བེད་མི་ཆྗོག

ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ།

ཚོགས་གཙོ་དང༌།  ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་ལས་འཁུར་ནས་ཕིར་འཐེན།

དྗོན་ཚན་དྗོན་ལྔ་པ།  ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་ལས་བཤྗོལ། 

༡ སྤི་འཐུས་སུ་ཞིག་གིས་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་གཉིས་ཀའམ། སུ་རུང་ལས་འཁུར་ནས་ཕིར་འཐེན་བ་

དགྗོས་ཀི་གྗོས་འཆར་འདྗོན་ཚེ་སན་ཤྗོག་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་གཏྗོང་དགྗོས།

༢ སྒིག་གསལ་སན་ཤྗོག་དང༌། གྗོས་འཆར་འབྗོར་རེས་གྗོས་བསྡུར་བ་རྒྱུར་མྗོས་མཐུན་ཡྗོད་མེད་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་

མང་མྗོས་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

༣ གྗོས་བསྡུར་བ་རྒྱུར་མྗོས་མཐུན་བྱུང་ཚེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དྗོན་ཐྗོ་གཞུང་ནང་ཐྗོ་འགྗོད་བ་རྒྱུ་དང༌། ཚོགས་

གཙོས་ཉིན་བདུན་རེས་དུས་ཚེས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ།
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༤ ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་གཉིས་ཀ་ཕིར་འཐེན་བ་དགྗོས་ཀི་གྗོས་འཆར་ཡིན་ན་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༤༥ 

ནང་གསེས་ ༤ པ་ནང་གསལ་རང་ཉིད་ཀིས་གཙོ་སྐྱྗོང་བེད་མི་ཆྗོག་སྟབས་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་ཀི་མིང་ཐྗོར་ཡྗོད་པ་

ཞིག་གིས་གཙོ་སྐྱྗོང་བ་རྒྱུ།

༥ གྗོས་འཆར་དེ་རིགས་ཚད་ལྡན་ཡྗོང་བར་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐེན་ཁག་ཚང་དགྗོས། 

ཀ སྐྱྗོན་འཛུགས་བ་རྒྱུའི་དྗོན་གནད་ཇི་ཡིན་ངེས་གསལ་ཡྗོད་པ།

ཁ རྩྗོད་གེང་དང༌། ཚོད་དཔག ཟུར་ཟ། དམའ་འབེབས་ཀི་ཚིག་སྦྗོར་རིགས་མེད་པ།

དྗོན་ཚན་དྗོན་དྲུག་པ།  ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་ཕིར་འཐེན་བ་རྒྱུའི་གྗོས་འཆར་ལ་ཐག་གཅྗོད།

༡ གྗོས་འཆར་འདྗོན་མི་མིང་འབྗོད་སྐབས་རང་ཉིད་ཀིས་གྗོས་འཆར་འགྗོ་འཛུགས་བེད་པ་ལས། གཞན་གིས་གཏམ་བཤད་

རིགས་མི་ཆྗོག

༢ ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ། ཡང་ན་སྐབས་དེའི་ཚོགས་གཙོ་ལས་ཚབ་སུ་ཡིན་དེས་ཚོགས་འདུར་གྗོས་འཆར་

ཐྗོག་བགྗོ་གེང་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་འྗོས་འཚམས་སྤད་དེ་གྗོས་བསྡུར་བས་རེས་འབེལ་ཡྗོད་ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་གཞྗོན། 

ཡང་ན་གཉིས་ཀར་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའི་གྗོ་སྐབས་སྤྗོད་དགྗོས།

༣ དྗོ་བདག་གི་གསལ་བཤད་རེས་བགྗོ་གེང་མ་དགྗོས་པར་གྗོས་འཆར་ཐྗོག་འྗོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ་དང༌། བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༤༥ 

ནང་གསེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་གི་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྗོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀིས་མྗོས་མཐུན་བྱུང་ན་དེ་ཉིན་ནས་ལས་འཁུར་

བཤྗོལ་དགྗོས་པའི་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ།

ལེའུ་བཅྗོ་བརྒྱད་པ།

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

དྗོན་ཚན་དྗོན་བདུན་པ།  གསང་བའི་ཚོགས་ཐེངས།

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསང་བའི་ཚོགས་འདུ་འཚོག་རྒྱུར་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་མཚམས་ཚོགས་གཙོས་ཉིན་གཅིག་

གམ། དེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་གསང་བའི་ཚོགས་ཐེངས་སུ་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ།

༢ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསང་བའི་ཚོགས་ཐེངས་རིང་ཕི་མི་སུ་ཡང་སྤི་འཐུས་ཀི་ཚོགས་ཁང་དང༌། ཚོམས་འགག་བར་

ཁྱམས་བཅས་སུ་ཕེབས་བཞུགས་མི་ཆྗོག 

༣ གསང་བའི་ཚོགས་འདུའི་གནད་དྗོན་སྐྗོར་ལ་མུ་མཐུད་གསང་རྒྱ་དགྗོས་གལ་མེད་པར་གྱུར་ཚེ་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁྗོལ་

དང་བསྟུན་གསང་རྒྱ་མ་དགྗོས་པའི་གྗོས་འཆར་འདྗོན་ཆྗོག་པ་དང༌། གྗོས་འཆར་དེར་མྗོས་མཐུན་བྱུང་བསྟུན་ཚོགས་དྲུང་

གིས་ལས་དྗོན་ཁག་གི་སན་ཐྗོ་བཟྗོ་འགྗོད་དང༌། པར་སྐྲུན་བེད་སྟངས་ཚོགས་གཙོའི་ལམ་སྟྗོན་གཞིར་བཟུང་ལག་ལེན་
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

བསྟར་དགྗོས།

༤ སྤི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་གསང་བའི་ཚོགས་འདུའི་དྗོན་གནད་ཁག་གསང་རྒྱའི་དུས་ཡུན་རིང་ཐབས་ལམ་གང་ཞིག་གི་སྗོ་

ནས་ཕིར་བསྒགས་བས་པ་ཡིན་ན། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་ཐྗོབ་ཐང་ལ་ཆེས་བརྩི་མེད་བས་པར་ངྗོས་

འཛིན་བེད་དགྗོས།

ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ།

སྤི་འཐུས་ཚོགས་བཅར་དགྗོངས་འཁྗོལ་ཞུ་ཕྗོགས།

དྗོན་ཚན་དྗོན་བརྒྱད་པ།  དགྗོངས་ཤྗོག

༡ སྤི་འཐུས་སུ་ཞིག་ནས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུར་ཚོགས་བཅར་དགྗོངས་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས་བྱུང་ཚེ་ཚོགས་

གཙོའི་མཚན་ཐྗོག་རང་ཉིད་ཀི་མིང་རྟགས་འཁྗོད་པའི་དགྗོངས་ཤྗོག་འབུལ་དགྗོས།

༢ དགྗོངས་ཤྗོག་ནང་ཚོགས་བཅར་དགྗོངས་འཁྗོལ་དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་དགྗོས་པ་གསལ་པྗོར་འགྗོད་དགྗོས།

༣ བུད་མེད་སྤི་འཐུས་རྣམས་ལ་ཕྲུ་གུ་བཙས་ནས་ཟླ་གཅིག་མ་ལྗོན་པ་གཟུགས་བབ་ཀིས་མ་འཕེར་བ་དང༌། གཞན་ཡང་སྤི་

འཐུས་གང་ཞིག་ནད་མནར་ཚབས་ཆེས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་ཉལ་བས་ཕན་མེད་པའི་ཡྗོངས་གགས་རིགས་བཅས་དམིགས་

བསལ་ཕུད། དེ་མིན་སྤི་འཐུས་གང་ཞིག་ཚོགས་དུས་གཅིག་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཚོགས་བཅར་མ་ཞུས་ཚེ། ཚོགས་དུས་ས་

མ་གྗོལ་མཚམས་ནས་ཚོགས་བཅར་མ་ཞུས་པའི་ཚོགས་དུས་བར་གི་མཚན་དྗོད་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་མེད། ཚོགས་བཅར་ཞུས་

ཀང་ཚོགས་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཚོགས་བཅར་མ་ཞུས་ན་ཚོགས་དུས་དེའི་ཕྗོགས་གཅིག་གི་ཕེབས་གྗོན་གི་ཐྗོབ་ཐང་མེད། 

ཚོགས་དུས་གཉིས་བསྟུད་མར་ཚོགས་བཅར་མ་ཞུས་ཚེ་ཚོགས་དུས་གཉིས་པ་གྗོལ་ཉིན་ནས་སྤི་འཐུས་འཕྗོས་པར་ངྗོས་

འཛིན་བ་རྒྱུ།

ལེའུ་ཉི་ཤུ་པ།

སྤིར་བཏང་སྒིག་གཞི་གཞན་ཁག

དྗོན་ཚན་དྗོན་དགུ་པ།  སྗོན་བརྡ།

༡ སྒིག་གཞི་འདིའི་ནང་གསལ་གི་སྗོན་བརྡ་གཏྗོང་དགྗོས་རྣམས་སྤི་འཐུས་གང་རུང་གི་མིང་རྟགས་བཀྗོད་དེ། གསལ་བསྒགས་

བས་པའི་ལས་དུས་ཀི་ནང་ཚོགས་དྲུང་ལ་སྤྗོད་དགྗོས། 

༢ གལ་ཏེ་སྗོན་བརྡ་གང་ཞིག་གསལ་བསྒགས་བས་པའི་ལས་དུས་ཀི་རེས་སུ་ཚོགས་དྲུང་ལ་སྤད་པ་ཡིན་ན། ཉིན་རེས་མའི་

ལས་དུས་ཀི་སྐབས་སྤད་པར་ངྗོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།
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དྗོན་ཚན་བརྒྱད་ཅུ་པ།  སྗོན་བརྡ་དང་གྗོས་འཆར་འགེམས་སེལ།

༡ སྗོན་བརྡ་དང་གྗོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཡྗོངས་རྗོགས་སྤི་འཐུས་དང༌། སིད་སྐྱྗོང༌། བཀའ་བླྗོན་རྣམ་པར་དུས་ཐྗོག་འགེམས་སེལ་

ཐུབ་པའི་འབད་བརྩྗོན་བེད་དགྗོས།

༢ ཡིག་ཆ་གང་ཞིག་སྤི་འཐུས་དང་། སིད་སྐྱྗོང་། བཀའ་བླྗོན་སྗོ་སྗོའི་མཚན་འཁྗོད་ཤིང་སྒྗོམ་དུ་ལས་དུས་ནང་བཞག་པ་ཡིན་

ན། དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོར་ཡིག་ཆ་དེ་འགེམས་སེལ་ཟིན་པར་ཆ་འཇྗོག་བ་རྒྱུ།

༣ སྗོན་བརྡ་གང་ཡང་ཚོགས་དུས་སྗོ་སྗོའི་ཚོགས་འདུ་གྗོལ་སྐབས་གྗོས་འགྗོ་མ་ཚུགས་བར་ལྷག་པ་ཡིན་ན། ཚོགས་འདུ་གྗོལ་

རེས་སྗོན་བརྡ་དེ་རྩིས་མེད་དུ་འགྗོ་རྒྱུ་དང༌། ཚོགས་དུས་རེས་མའི་ཐྗོག་གེང་སླྗོང་བ་དགྗོས་ཚེ། སྗོན་བརྡ་བསྐྱར་དུ་གཏྗོང་

དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ག་གཅིག་པ།  ལྷན་ཚོགས་གནང་བའི་སྐབས་སྲུང་བརྩི་དགྗོས་པའི་སྒིག་ལམ། 

༡ ཚོགས་འདུའི་རིང་ཉིན་དེར་འགེམས་སེལ་བས་པའི་གྗོས་གཞི་དང་འབེལ་ཡྗོད་ཀི་ཡིག་ཆ་ཁག་མ་གཏྗོགས་གསར་ཤྗོག་

དང༌། དེབ་གང་ཡང་ལྟ་ཀྗོག་མི་ཆྗོག 

༢ སྤི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་བཀའ་མྗོལ་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་བར་གཅྗོད་ཀིས་བཀའ་མྗོལ་གནང་མི་ཆྗོག

༣ ཚོགས་ཁང་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། ཕིར་འཐྗོན་སྐབས་ཚོགས་གཙོའི་ཕྗོགས་སུ་གུས་འདུད་ཞུ་དགྗོས།

༤ ཚོགས་གཙོས་སྐབས་དྗོན་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྗོལ་གནང་ན་ལས་བཀའ་མྗོལ་གནང་བཞིན་པའི་ཚོགས་མི་དང༌། 

ཚོགས་གཙོའི་བཞུགས་ཁིའི་བར་བཅད་དེ་འགྗོ་བསྐྱྗོད་མི་ཆྗོག

༥ ཚོགས་གཙོའི་གསུང་བཤད་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས། ཚོགས་ཁང་ནས་ཕིར་ཐྗོན་མི་ཆྗོག 

༦ བཀའ་མྗོལ་གནང་སྐབས་རྒྱུན་དུ་འབྗོད་སྒ་ཚོགས་གཙོ་ལ་སྦར་དགྗོས།

༧ བཀའ་མྗོལ་གནང་སྐབས་སྗོ་སྗོའི་ཞབས་སྟེགས་ཀི་ས་ནས་གནང་དགྗོས། 

༨ བཀའ་མྗོལ་མི་གནང་བའི་སྐབས་ཁ་རྗོག་བཞུགས་དགྗོས།

༩ ཚོགས་ཁང་ནང་སྐད་འབྗོད་ཀི་རིགས་བེད་མི་ཆྗོག 

༡༠ ཚོགས་གཙོའི་བཞུགས་ཁི་ལ་རྒྱབ་གཏད་དེ་བཞུགས་མི་ཆྗོག 

༡༡ ཚོགས་ཁང་ནང་ཚོགས་གཙོ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མྗོལ་ཞུ་དགྗོས་བྱུང་ཚེ་ཐད་ཀར་སྨྲ་བརྗོད་མི་བེད་པར་ཤྗོག་འཛར་ཐྗོག་

བིས་ཏེ་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་འབུལ་དགྗོས།

༡༢ ཚོགས་ཁང་ནང་ལུགས་མཐུན་མ་ཡིན་པའི་ཆས་གྗོས་ཡ་མ་ཟུང་དང༌། རྒྱན་ཆ། མཚོན་རྟགས་ཡ་མ་ཟུང་འཕར་རྒྱན་མི་ཆྗོག 

༡༣ མཚོན་ཆའི་རིགས་གང་ཡང་ཚོགས་ཁང་ནང་འཁྱེར་མི་ཆྗོག

༡༤ དར་ཆ་དང་མཚོན་རྟགས་ཀི་རིགས་ཚོགས་ཁང་ནང་འཕར་སྟྗོན་མི་ཆྗོག

༡༥ རང་ཉིད་ཀི་བཀའ་མྗོལ་གྲུབ་མ་ཐག་ཏུ་ལས་རིམ་གཞན་འགྗོ་འཛུགས་མ་ཞུས་གྗོང་ཚོགས་ཁང་ནས་ཕིར་བསྐྱྗོད་མི་ཆྗོག 
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

༡༦ ཡི་གེ་དང༌། ཤྗོག་འཛར། སྦར་ཡིག དི་ཤྗོག་རིགས་ཚོགས་འདུའི་ལས་རིམ་དང་འབེལ་མེད་ཀི་ཡིག་ཆ་གང་ཡང་ཚོགས་

ཁང་ནང་འགེམས་སེལ་དང༌། ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསྗོལ་ཅྗོག་ཐྗོག་འཇྗོག་མི་ཆྗོག 

༡༧ དབུ་ཞྭ་དང༌། ལག་འབྗོག་རིགས་མདུན་ཅྗོག་ཐྗོག་བཤམ་མི་ཆྗོག 

༡༨ གཟུགས་གཞིའི་བབས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁྗོལ་ཡྗོད་ན་མ་གཏྗོགས་འཁར་རྒྱུག་ཚོགས་ཁང་ནང་མཉམ་འཁྱེར་མི་

ཆྗོག 

༡༩ སྒ་འཇུག་འཁྗོར་ལྗོ་དང༌། པར་ཆས་རིགས་ཚོགས་ཁང་དུ་བེད་སྤྗོད་མི་ཆྗོག 

༢༠ ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཆའི་རིགས་ཚོགས་ཁང་ནང་དབལ་བ་དང༌། གཡུག་འཕེན་མི་ཆྗོག 

༢༡ ཚོགས་གཙོས་མིང་འབྗོད་མ་བྱུང་བར་རང་འཚམས་ཀིས་བཀའ་མྗོལ་གནང་མི་ཆྗོག 

༢༢ གཟུགས་གཞིའི་བབས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྗོལ་ཡྗོད་ན་མ་གཏྗོགས་ཞབས་སྟེགས་ཐྗོག་བཞུགས་

བཞིན་པར་བཀའ་མྗོལ་གནང་མི་ཆྗོག 

༢༣ སྗོན་བརྡ་མེད་པར་བཀའ་མྗོལ་གནང་དགྗོས་བྱུང་རིགས་མཐའ་དག་ཕག་བརྐངས་ཏེ་ཚོགས་གཙོར་བརྡ་སྟྗོན་ཞུས་པར་མིང་

འབྗོད་བྱུང་མཚམས་གཞི་ནས་བཀའ་མྗོལ་གནང་དགྗོས།

༢༤ ཚོགས་གཙོའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྗོལ་ཡྗོད་ན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དང༌། ལས་བེད། ཟུར་ཉན་པ་རྣམས་ཀི་

མིང་འབྗོད་དང༌། གེང་སླྗོང་མི་ཆྗོག 

༢༥ ཚོགས་གཙོས་སྐུ་བཞེངས་གནང་སྟེ་གསུང་བཤད་གནང་བའི་སྐབས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཡྗོངས་རྗོགས་རང་གནས་

སུ་བཞུགས་ཏེ་གསན་འཇྗོག་གནང་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ག་གཉིས་པ།  ཚོགས་འདུའི་ནང་བག་ཡྗོད་བསྟེན་ཕྗོགས།

ཚོགས་འདུའི་ནང་སྤི་འཐུས་ཚང་མས་རང་འཁིའི་ལས་དྗོན་གནང་ཕྗོགས་བཅའ་ཁིམས་དང༌། སྒིག་གཞི་ཁག་གི་དགྗོངས་

དྗོན་ལྟར་ཚུལ་མཐུན་བག་ཡྗོད་ཀི་སྗོ་ནས་གནང་རྒྱུ་དང༌།  ཚུལ་མིན་སྒིག་འགལ་བྱུང་ཚེ་མཛུབ་སྟྗོན་ཐ་ཚིག་གཏྗོང་རྒྱུ་དང༌། ཐབས་

མེད་བྱུང་ན་ཚོགས་འདུ་ནས་ཕིར་འབུད་དང༌། ཚོགས་ཐེངས་གཅིག་ནས་ཚོགས་དུས་དེའི་ཚོགས་འདུ་མ་གྗོལ་བར་བཅས་དུས་ཚོད་

རིང་ཐུང་གང་འྗོས་ཚོགས་བཅར་མི་ཆྗོག་པའི་བཀྗོད་ཁྱབ་གཏྗོང་རྒྱུ། ཡང་ན་དུས་ཡུན་གང་འཚམས་ཚོགས་གསེང་འཇྗོག་རྒྱུ་བཅས་

ཀི་དབང་ཚད་ཚོགས་གཙོ་ལ་ཡྗོད།

དྗོན་ཚན་ག་གསུམ་པ།  ཚོགས་གཙོའི་གསུང་བཤད།

ཚོགས་འདུའི་ནང་གཙོ་སྐྱྗོང་གནང་བཞིན་པ་སུ་ཡིན་གིས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་མཚམས་རང་ངྗོས་ནས་སམ། སྤི་འཐུས་

སུ་རུང་གི་རེ་བསྐུལ་བྱུང་ན་ཚོགས་འདུའི་གྗོས་བསྡུར་ལ་ཕན་ཆེད་བགྗོ་གེང་གནང་བཞིན་པའི་གྗོས་གཞི་གང་གི་ཐྗོག་ཏུའང་འགེལ་

བརྗོད་དང་གསལ་བཤད། དགྗོངས་ཚུལ་བཅས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་དང༌། ཚོགས་འདུའི་དབུ་འཛུགས་དང་མཇུག་བསྗོམས་
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སྐབས་ཚོགས་དུས་དེའི་ལས་རིམ་དང༌། གྲུབ་འབས་སྐྗོར་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་གསུང་བཤད་འདི་རིགས་

ཚོགས་གཙོའི་ཐག་གཅྗོད་བཀྗོད་ཁྱབ་ཏུ་མ་གཏྗོགས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་ག་བཞི་པ།  ཚོགས་ཁང་བེད་སྤྗོད། 

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང༌། ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་ལས་གཞན་པའི་ལས་དྗོན་གང་གི་ཆེད་དུའང་བེད་སྤྗོད་

མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་ག་ལྔ་པ།  ཟུར་ཉན་པ། 

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་ནང་ལས་བེད་དང༌། གསར་འགྗོད་པ། གཞན་ཡང་ཟུར་ཉན་དུ་བཅར་འདྗོད་ཡྗོད་

རིགས་ལ། སྤི་འཐུས་སུ་རུང་གི་མཚན་རྟགས་འཁྗོད་པའི་ངྗོས་སྦྗོར་ཐྗོག་ཚོགས་དྲུང་ནས་ཚོགས་ཐེངས་གངས་བཅད་ཀི་

ཞབས་སྟེགས་གངས་ཚད་ལས་མ་བརྒལ་བའི་ཕག་འཁྱེར་སྤྗོད་འཐུས།

༢ མཐྗོ་རིམ་ལས་བེད་གཞུང་འབེལ་ཟུར་ཉན་ཕེབས་དགྗོས་རིགས་སིད་སྐྱྗོང་ངམ། འབེལ་ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན་གི་ངྗོས་སྦྗོར་ཐྗོག་

ཕག་འཁྱེར་འབུལ་འཐུས།

༣ སྤི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་སིད་སྐྱྗོང་། བཀའ་བླྗོན་རྣམ་པ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་ལས་གཞན་པའི་ཕི་མི་སུ་ཡང་

ཟུར་ཉན་གི་ཕག་འཁྱེར་མེད་པར་ཚོགས་ཁང་དུ་ནམ་ཡང་ཕེབས་བཞུགས་མི་ཆྗོག 

༤ ཕག་འཁྱེར་ཡྗོད་པའི་ཟུར་ཉན་པ་རྣམས་ཀང་དགྗོས་གལ་བྱུང་ན་ཚོགས་གཙོས་ཕིར་འཐེན་དགྗོས་པའི་བཀྗོད་ཁྱབ་གནང་

འཐུས།

དྗོན་ཚན་ག་དྲུག་པ།  བཀའ་བླྗོན་གི་འྗོས་འདེམས།

སིད་སྐྱྗོང་དེས་རང་གི་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་བླྗོན་གི་མི་འགྗོ་བདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའི་མི་འགྗོའི་གསལ་བཤད་དང་འྗོས་བསྡུ།

༡ བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༢༢ གཞིར་བཟུང་བཀའ་བླྗོན་ཇི་དགྗོས་མང་མཐའ་བདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའི་མི་འགྗོའི་མིང་དང༌། 

ལྗོ་རྒྱུས། བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༢༡ ནང་གསལ་བའི་འྗོས་ཆྗོས་ཚང་ལུགས་བཅས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་རེ་རེ་བཞིན་

གསལ་བཤད་དང་སྦགས་ཕུལ་འཕྲལ་ཚོགས་གཙོས་འྗོས་དམིགས་རེ་རེ་བཞིན་དགག་བ་ཡྗོད་མེད་གཟིགས་རྒྱུ།

༢ དགག་བ་མ་བྱུང་ཚེ་གྗོས་ཚོགས་ཀིས་སྤི་མྗོས་བྱུང་བར་ངྗོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། 

༣ གལ་ཏེ་སྤི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་བཀའ་བླྗོན་མི་འགྗོ་སུ་ཡང་རུང་བར་དགག་བ་བྱུང་ན། དགག་བ་གནང་མཁན་གིས་རྒྱུ་

མཚན་གསལ་བཤད་དགྗོས་པ་དང༌། སིད་སྐྱྗོང་གིས་དེ་ལ་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གྲུབ་མཚམས། བགྗོ་གེང་མ་དགྗོས་

པར་ངྗོ་ཡྗོད་སྤི་འཐུས་ཀིས་གསང་བའི་འྗོས་ཤྗོག་འཕངས་ཏེ་འྗོས་འདེམས་བ་དགྗོས་ཤིང༌། དེ་ལ་ངྗོ་ཡྗོད་སྤི་འཐུས་ཀི་བརྒྱ་

ཆ་ ༥༠ ལས་མ་ཉུང་བའི་འྗོས་ཤྗོག་ཐྗོབ་ན་བཀའ་བླྗོན་དུ་འྗོས་ཐྗོན་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ། 
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

ལེའུ་ཉེར་གཅིག་པ།

དབང་ཚད་ལྷག་མ།

དྗོན་ཚན་ག་བདུན་པ།  ཚོགས་གཙོའི་སྟངས་འཛིན། 

བཅའ་ཁིམས་དང༌། སྒིག་གཞི་ཁག་གི་ནང་གསལ་ཁ་མེད་ཅིང༌། ཚོགས་འདུའི་འགྗོ་ལུགས་དང༌། ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་སྒིག་

གཞི་སྤིའི་ལྟ་གྲུབ་དང་མི་འགལ་བར་ཚོགས་གཙོས་དུས་ནས་དུས་སུ་སྟངས་འཛིན་ལམ་སྟྗོན་གནང་རྒྱུ།

ལེའུ་ཉེར་གཉིས་པ།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་ཁག

དྗོན་ཚན་ག་བརྒྱད་པ།

ཚོགས་ཆུང་ཞེས་པ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལས་དྗོན་དགྗོས་མཁྗོར་གཞིགས་པའི་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་

གྗོ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ག་དགུ་པ། 

༡ ཚོགས་ཆུང་གང་ཞིག་གི་ཚོགས་མི་ཇི་དགྗོས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གྗོས་འཆར་བཏྗོན་པའམ་འྗོས་འདེམས། ཡང་ན་

ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པྗོས་དམིགས་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

༢ ཚོགས་ཆུང་གང་ཞིག་གི་ནང་ས་སྟྗོང་ཐྗོན་རིགས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གྗོས་འཆར་བཏྗོན་པའམ། འྗོས་འདེམས། ཡང་ན་

ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པྗོས་དམིགས་འཛུགས་བ་རྒྱུ་བཅས་སྐབས་འབེལ་གང་འྗོས་ལྟར་བ་རྒྱུ།

༣ སྤི་འཐུས་སུ་ཞིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིེར་བསྐྗོ་གཞག་མ་བས་གྗོང་སྤི་འཐུས་སྗོ་སྗོར་འདྗོད་མྗོས་ཡྗོད་མེད་རྩད་གཅྗོད་

བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་དགུ་བཅུ་པ། 

ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སུ་ཞིག་ནས་རང་ཉིད་སེར་དང༌། དངུལ་དངྗོས། ཡང་ན་ཐད་ཀའི་ཁེ་ཕན་ཡྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་

བརྟེན་ནས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དྗོན་ལ་གནྗོད་སྐྱྗོན་དུ་གྱུར་པའི་སྐབས་སུ་འགྗོ་ལུགས་གཤམ་གསལ།

༡ སྐྱྗོན་འདྗོན་བེད་མཁན་ཚོགས་མི་དེས་སྐྱྗོན་འཛུགས་བེད་དགྗོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གནས་ལུགས་གསལ་པྗོ་བརྗོད་དགྗོས།

༢ སྐྱྗོན་འདྗོན་བས་པའི་རེས་སུ་སྐྱྗོན་འདྗོན་བ་ཡུལ་ཚོགས་མི་དེར་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའི་གྗོ་སྐབས་སྤྗོད་དགྗོས།

༣ གལ་ཏེ་སྐྱྗོན་འཛུགས་བས་པ་དེའི་སྐྗོར་རྩྗོད་གཞི་བྱུང་ཚེ་ཚོགས་གཙོས་སྐྱྗོན་འདྗོན་བེད་མཁན་དང༌། བ་ཡུལ་གཉིས་ཀར་
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རྩྗོད་གཞིའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ཡིག་ཐྗོག་གམ། ཡང་ན་ཁུངས་སྐྱེལ་གཞན་པ་དགྗོས་པའི་འབྗོད་བསྐུལ་བ་ཆྗོག 

༤ ཁུངས་སྐྱེལ་བས་པ་རྣམས་ལ་ཚོགས་གཙོས་ཞིབ་འཇུག་གྲུབ་རེས་ཐག་གཅྗོད་ཇི་བས་དེ་མཐའ་མའི་ཐག་གཅྗོད་ཡིན།

༥ ཚོགས་ཆུང་དུ་བསྐྗོ་གཞག་བས་པའི་ཚོགས་མི་དེར་སྐྱྗོན་འཛུགས་བས་པའི་སྐྗོར་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅྗོད་མ་བས་བར་

ལས་དྗོན་མུ་མཐུད་བ་རྒྱུ་དང་གྗོས་བསྡུར་ནང་ཞུགས་ཆྗོག་པ་ཡིན། འྗོན་ཀང་འྗོས་བསྡུ་བ་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

༦ གལ་ཏེ་སྐྱྗོན་འཛུགས་བ་ཡུལ་ཚོགས་མི་དེས་རང་ཉིད་ལ་དྗོན་གནད་གང་རུང་ཐྗོག་སྐྱྗོན་དང་ནྗོར་འཁྲུལ་མེད་པའི་ཁུངས་

སྐྱེལ་མ་ཐུབ་པར་ཚོགས་གཙོས་ངྗོས་འཛིན་གནང་ཚེ་རང་ཉིད་ཚོགས་ཆུང་ནས་རང་བཞིན་གིས་བུད་པ་ཡིན། འྗོན་ཀང་

དེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དྗོན་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་འགྗོ་དགྗོས་མེད།

དྗོན་ཚན་གྗོ་གཅིག་པ། 

༡ ཚོགས་མི་གང་ཞིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འཁུར་ནས་རྩ་དགྗོངས་ཞུ་དགྗོས་རིགས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་འཁྗོད་དང་སྦགས་

ཚོགས་གཙོའི་མཚན་ཐྗོག་ཚོགས་མི་རང་ཉིད་ཀི་མིང་རྟགས་འཁྗོད་པའི་དགྗོངས་ཤྗོག་འབུལ་དགྗོས།

༢ གལ་ཏེ་རྩ་དགྗོངས་ཞུ་ཤྗོག་དེའི་ནང་དུས་ཚེས་གང་ཡང་འཁྗོད་མེད་ཚེ་ཚོགས་གཙོར་དགྗོངས་ཤྗོག་འབྗོར་བའི་དུས་ཚེས་

ནས་རྩ་དགྗོངས་སྩལ་བར་བརྩི་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གྗོ་གཉིས་པ། 

༡ ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་ཁྗོངས་ནས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་

པྗོས་བསྐྗོ་གཞག་གམ། རང་ཁྗོངས་ནས་འྗོས་འདེམས་བ་རྒྱུ། གལ་ཏེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའམ། ཚོགས་

གཞྗོན། ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཡིན་ཚེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྤི་ལྷན་ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་གཞྗོན་གིས་བ་རྒྱུ།

༢ ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་ལས་འགན་བསྒྲུབ་མ་ཐུབ་ཚེ་སྤི་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པྗོས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་

ཚབ་གསར་བསྐྗོ་གཞག་ཆྗོག་རྒྱུ།

༣ ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་ཐེངས་གང་ཞིག་སྐབས་ཚོགས་གཙོ་ངྗོ་བཅར་མ་ཐུབ་ཚེ་ཚོགས་ཐེངས་དེའི་རིང་ཚོགས་གཙོ་ལས་

ཚབ་ཅིག་ཚོགས་མི་ནང་ཁུལ་ནས་བསྐྗོ་གཞག་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གྗོ་གསུམ་པ། 

༡ ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ནམ་ཚུགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཉུང་ཚད་ཇི་དགྗོས་སྐབས་མཚམས་སྗོ་སྗོར་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཐག་

གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

༢ ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་ཉུང་ཚད་མ་ལྗོངས་པར་ཐེངས་གཉིས་བསྟུད་མར་ཚོགས་འདུ་ཕར་འགངས་བ་དགྗོས་བྱུང་ཚེ་

ཚོགས་གཙོས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ལ་སན་སེང་ཞུ་དགྗོས།
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་གྗོ་བཞི་པ།

ཚོགས་མི་ཞིག་ལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་དགྗོངས་འཁྗོལ་མེད་པར་ཐེངས་གཉིས་བསྟུད་མར་ཚོགས་ཆད་བྱུང་བ་

ཡིན་ན། ཚོགས་མི་དེ་བཞིན་ཚོགས་ཆུང་ནས་རང་བཞིན་གིས་བུད་པར་ངྗོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གྗོ་ལྔ་པ། 

ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ལས་དྗོན་ཐག་གཅྗོད་ཚང་མ་ཚོགས་མི་ངྗོ་ཡྗོད་ཀིས་སྤི་མྗོས་སམ་མང་མྗོས་འྗོས་

བསྡུའི་ལམ་ནས་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གྗོ་དྲུག་པ། 

གལ་ཏེ་འྗོས་ཤྗོག་འད་མཉམ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་གཙོ་ལས་ཚབ་ནས་འྗོས་ཤྗོག་འཕངས་

ཏེ་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གྗོ་བདུན་པ། 

༡ ཚོགས་ཆུང་གང་ཞིག་ཏུ་ནང་ཁུལ་ཡན་ལག་ཚོགས་ཆུང་ཇི་དགྗོས་བསྐྗོ་ཆྗོག་རྒྱུ་དང་དེའི་ལས་དྗོན་གང་ཞིག་ཐྗོག་ཞིབ་

འཇུག་བ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ཀང་ཚོགས་ཆུང་ཨ་མ་དང་འད་མཚུངས་ཡིན། ཡན་ལག་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་ལས་དྗོན་སན་ཞུ་

ཚོགས་ཆུང་ཨ་མར་གནང་དགྗོས་ཤིང་དེ་ནས་བཀའ་བསྡུར་ཐག་གཅྗོད་བྱུང་ཚེ་ཚོགས་ཆུང་སྤིའི་ལས་བསྗོམས་ཡིན་པར་

ངྗོས་འཛིན་བ་ཆྗོག 

༢ ཡན་ལག་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ནས་ཞིབ་འཇུག་བ་དགྗོས་པའི་དྗོན་ཚན་རྣམས་ཚོགས་ཆུང་ཨ་མས་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་འགྗོད་

དགྗོས་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གྗོ་བརྒྱད་པ། 

ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུའི་དུས་ཚེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལྟར་གནང་རྒྱུ་དང༌། འྗོན་

ཀང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་མ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཚོགས་ཆུང་གི་དྲུང་ཆེས་ཚོགས་འདུའི་དུས་ཚེས་གཏན་འབེབས་བེད་

ཆྗོག་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གྗོ་དགུ་པ། 

༡ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དྗོན་ཆེད་ཚོགས་དྲུང་གི་ས་རྟགས་འཁྗོད་པའི་བཀྗོད་རྒྱའི་ལམ་ནས་སྐྱེ་བྗོ་གང་ཞིག་དཔང་པྗོར་བཀའ་

འགུག་གནང་ཆྗོག་པ་དང༌། ཡིག་ཆ་ཇི་དགྗོས་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགྗོས།
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༢ ཚོགས་ཆུང་ནས་མཁྱེན་རྟྗོགས་དང་བཀའ་འཁྗོལ་མེད་པར་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ་གང་ཞིག་ཕིར་འཐེན་དང་བཟྗོ་

བཅྗོས་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་ཐམ་པ། 

ཚོགས་ཆུང་གང་ཞིག་ནས་སྐྱེ་བྗོ་དང༌། ཡིག་ཆ། ལྗོ་རྒྱུས་ཟིན་ཐྗོ་བཅས་ཇི་དགྗོས་བཀའ་འགུག་དང་སྤན་ཞུར་བཀའ་ཁྱབ་

དང་དངྗོས་ཆས་གཟུགས་བཤེར་གནང་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁེ་ཕན་ལ་གནྗོད་གཞིའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྗོད་ཚེ་གཞུང་

ནས་ཡིག་ཆ་སྤན་ཞུར་འབུལ་མི་དགྗོས་པའི་སན་སེང་ཞུ་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གཅིག 

༡ ཚོགས་ཆུང་ནས་བཀའ་འགུག་གནང་བའི་དཔང་པྗོ་གང་ཞིག་ལ་དམ་བཅའ་འཇྗོག་བཅུག་དགྗོས། 

༢ དམ་བཅའ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།

  བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཞེས་བགི་བས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུའི་གནད་དྗོན་ཐྗོག་

རང་ངྗོས་ནས་ར་སྤྗོད་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའི་དྗོན་ཚན་རྣམས་སྦས་གསང་མེད་པར་བདེན་པ་ཁྗོ་ན་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། བདེན་པ་མ་

ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མི་ཞུ་བའི་་་་་་་་་་་ 

༡༽ མཆྗོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པྗོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

  ཡང་ན།

༢༽ ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གཉིས། 

ཚོགས་ཆུང་གང་ཞིག་གི་མདུན་དཔང་པྗོར་ཞིབ་འཇུག་འདི་རྩད་བེད་སྟངས་གཤམ་གསལ། 

༡ ཚོགས་ཆུང་ནས་དཔང་པྗོར་ཞིབ་འཇུག་བེད་སྟངས་ཀི་རིམ་པ་དང༌། དི་བ་ཁག་སྗོན་ཚུད་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་དགྗོས།

༢ གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་ཐྗོག་མར་དཔང་པྗོར་ལས་དྗོན་དང་འབེལ་བའི་དི་བ་ཁག་གཏྗོང་རྒྱུ།

༣ ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་ཚོགས་མི་གཞན་རྣམས་ལ། རིམ་པ་བཞིན་དི་བ་གཏྗོང་རྒྱུའི་གྗོ་སྐབས་སྤྗོད་རྒྱུ།

༤ དཔང་པྗོར་གྗོང་གསལ་དི་བ་ཁག་ནང་མ་ཚུད་པའི་འབེལ་ཡྗོད་དྗོན་ཚན་དྗོ་བདག་ནས་ཚོགས་ཆུང་མདུན་ཞུ་དགྗོས་ངེས་སུ་

མཐྗོང་བ་རྣམས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུའི་གྗོ་སྐབས་སྤྗོད་དགྗོས།

༥ ཚོགས་ཆུང་མདུན་དཔང་པྗོ་ཡྗོད་སྐབས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་ལས་རིམ་གི་ཟིན་ཐྗོ་ཆ་ཚང་ཞིག་བདག་ཉར་དགྗོས།

༦ ཚོགས་ཆུང་མདུན་ཕུལ་བའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྗོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཚོགས་མི་ཚང་མར་སྤྗོད་ཆྗོག་རྒྱུ།
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གསུམ། 

ཚོགས་ཆུང་གི་གྗོས་ཆྗོད་ཁག་གི་ཟིན་ཐྗོ་བཟྗོ་ཉར་ཐྗོག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོའི་བཀྗོད་ཁྱབ་འྗོག་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་

འགེམས་སྤྗོད་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཞི། 

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁྗོལ་ཡྗོད་ན་ལས། ཚོགས་ཆུང་གང་ཞིག་གི་མདུན་ཡིག་ངག་གང་རུང་

ཐྗོག་ཕུལ་བའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྗོད་ཀི་གནས་ཚུལ་དང༌། ལས་བསྗོམས། ཡང་ན་ཚོགས་འདུའི་ལས་རིམ་བཅས་ཀི་ཆ་ཤས་

ཙམ་ཡང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ཀི་གསྗོལ་ཅྗོག་སྟེང་མ་ཕུལ་གྗོང་སུས་ཀང་བལྟ་རྟྗོག་མི་ཆྗོག

༢ ཚོགས་ཆུང་གང་ཞིག་གི་མདུན་བཞག་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྗོད་ཀི་གནས་ཚུལ་རྣམས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་

ལས་ཀི་གསྗོལ་ཅྗོག་སྟེང་མ་ཕུལ་གྗོང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའམ་གཞན་སྐྱེ་བྗོ་སུ་ཞིག་ནས་འགེམས་སེལ་ཕི་གར་མི་

ཆྗོག

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ལྔ།

ཚོགས་ཆུང་གང་ཞིག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུན་རིང་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དྗོན་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་མེད་པའམ་ལས་

འགན་གི་ཐྗོ་གཞུང་ནང་མ་ཚུད་པའི་གནད་དྗོན་གང་ཞིག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དེའི་ཚོགས་གཙོས་ངེས་པར་མཁྱེན་དགྗོས་པ་

མཐྗོང་ཚེ་དེའི་སྐྗོར་དམིགས་བསལ་གི་སན་ཐྗོ་བཟྗོ་འབུལ་ཆྗོག་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་དྲུག

ཚོགས་ཆུང་གང་ཞིག་གི་ལས་བསྗོམས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོའམ། ཡང་ན་ཚོགས་མི་ཞིག་ནས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ལ་འབུལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བདུན། 

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པྗོས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོར་དུས་ནས་དུས་སུ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དྗོན་

ཚུལ་ལྡན་ཚགས་ཚུད་ཡྗོང་ཆེད་འྗོས་འཚམས་ཀི་བཀྗོད་ཁྱབ་གནང་ཆྗོག

༢ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་རིམ་མམ་གཞན་ཡང་གནད་དྗོན་གང་གི་ཐད་དྗོགས་གཞི་བྱུང་རིགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་

འྗོས་འཚམས་གཟིགས་ཚེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པྗོར་སན་སེང་ཞུ་ཆྗོག་ཅིང༌། སྤི་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་

སྦེལ་པྗོས་མཐའ་མའི་ཐག་གཅྗོད་གནང་རྒྱུ།
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དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བརྒྱད།

ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དྗོན་འཕྲྗོ་ཅན་དུ་ལུས་པ་གང་ཞིག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལས་དྗོན་མཚམས་འཇྗོག་བས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཁེ་གཙང་ལ་བརྟེན་ནས་རྩིས་མེད་གཏྗོང་རྒྱུ་མིན་པར་ཚོགས་ཆུང་ནས་ལས་ཁུར་མཇུག་སྐྱྗོང་བ་དགྗོས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་དགུ། 

ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་རྒྱུན་ཡུན་ཚད་མ་རྗོགས་སྗོན་ནམ། ཡང་ན་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འཕྗོ་འགྱུར་མ་སྗོང་གྗོང་ལས་དྗོན་

མཇུག་སྒིལ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་སུ་སན་སེང་ཞུ་ཆྗོག་པ་དང༌། ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དྗོན་

ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ་ཇི་ཡྗོད་ཚོགས་དྲུང་ལ་རྩིས་སྤྗོད་ཞུ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ།

ཚོགས་ཆུང་ཚང་མར་ལས་དྗོན་དགྗོས་མཁྗོར་གཞིགས་པའི་མཁས་པ་དང༌། ལས་རིགས་ཁྱད་ཡྗོན་ཅན། འཕྲུལ་ལས་པ། 

ལས་དྲུང་བཅས་ལས་བེད་ཇི་དགྗོས་བསྐྗོ་འཛུགས་ཆྗོག་ཁར། ལས་དྗོན་འབེལ་ཡྗོད་འགྲུལ་བསྐྱྗོད་བ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞུ་སྩྗོལ་ཆྗོག་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་ཐག་གཅྗོད་ལ་འགེལ་བརྗོད་བ་དབང་མེད་ཀང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ཐག་

གཅྗོད་ལ་ཞུ་གཏུགས་བེད་མཁན་ཡྗོད་ཚེ་ཚོགས་ཆུང་དེ་གའི་ནང་བགྗོ་གེང་མེད་པར་མང་མྗོས་ཐག་གཅྗོད་བ་འཐུས།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས། 

ཚོགས་ཆུང་ཁག་ནང་གྗོས་འཆར་དང་བསྐྱར་བཅྗོས་གྗོས་འཆར་འདྗོན་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལྟར་ཡིན་

ཀང་གྗོས་འཆར་འདྗོན་སྐབས་སྗོན་བརྡ་དང་རྒྱབ་སྐྱྗོར་བེད་མཁན་མི་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ། 

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་ལེའུ་འདིའི་ནང་མིང་འཁྗོད་མེད་པའི་དུས་ཐུང་འཕྲལ་སེལ་ལས་དྗོན་ཆེད་

དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྗོས་འཆར་བཏྗོན་པའི་ཐྗོག་ནས་འཛུགས་ཆྗོག་ཅིང་དེའི་ལས་འགན་དང་དབང་ཚད་སྗོགས་སྐབས་

མཚམས་སྗོ་སྗོར་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞི། 

ཚོགས་ཆུང་བེ་བག་པ་གང་ཞིག་ལ་དམིགས་བསལ་གི་སྒིག་གཞི་ཡྗོད་ན་ལས་དེ་མིན་ལེའུ་འདིའི་ནང་འཁྗོད་སྤིར་བཏང་
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

སྒིག་གཞི་ཁག་ཚོགས་ཆུང་ཡྗོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན། དེ་ལྟའི་དམིགས་བསལ་སྒིག་གཞིའི་ཆ་རྐེན་གང་ཞིག་སྤིར་བཏང་སྒིག་གཞི་དང་

ཕྗོགས་འགལ་དུ་གྱུར་ཚེ་དམིགས་བསལ་སྒིག་གཞི་བརྩི་འཇྗོག་བ་དགྗོས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅྗོ་ལྔ།

གྗོས་ཚོགས་ཀིས་ཆེད་བཙུགས་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དྗོན་དང་འབེལ་བའི་སྐྗོར་ཚོགས་མི་སུ་ཞིག་ནས་ཚོགས་

ཆུང་གི་བཀའ་འཁྗོལ་མེད་པར་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཕི་བསྒགས་མི་ཡྗོང་བ་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་དྲུག  ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང༌།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འགྗོ་འཛུགས་ཀི་སྐབས་སམ། ཡང་ན་དུས་བབ་གང་རུང་ཐྗོག་ཚོགས་གཙོས་རང་ཉིད་ཐེ་བའི་ཚོགས་

མི་ལྔ་ལས་མ་མང་བའི་ལས་དྗོན་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བསྐྗོ་གཞག་གནང་ཆྗོག དེའི་གཙོ་སྐྱྗོང་ཚོགས་གཙོས་གནང་དགྗོས། 

དུས་ཡུན་གྗོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་རེའི་བར་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་བདུན།  ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན།

༡ ཚོགས་ཆུང་ནས་གཞུང་འབེལ་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ཁག་ལ་གྗོ་བསྡུར་བ་རྒྱུའི་རིམ་པ་དང༌། དུས་ཚོད་ཇི་ཙམ་དགྗོས་

མིན་གི་འཆར་གཞི་བཟྗོ་དགྗོས།

༢ སྤི་འཐུས་བེ་བག་པ་ཞིག་གིས་བཅའ་ཁིམས་ལ་བཟྗོ་བཅྗོས་བ་རྒྱུའི་སླད་ལས་དྗོན་ཐྗོ་གཞུང་ནང་ཐྗོ་འགྗོད་མ་བས་གྗོང་

ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་བེད་དགྗོས།

༣ སྤི་འཐུས་བེ་བག་པའི་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ངྗོ་སྤྗོད་ཟིན་རེས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་དགྗོངས་བཞེས་མ་གནང་གྗོང་

དེ་དག་གི་ངྗོ་བྗོ་དང༌། ཛ་དག་གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་བཅས་ཀི་རིམ་པ་གཉིས་སུ་དབེ་སྟེ་ཀ་སེ་དང་ཁ་སེ་ཞེས་འགྗོད་དགྗོས། 

ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དེར་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་དགྗོས།

༤ སྤི་འཐུས་བེ་བག་པའི་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་གང་ཞིག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་བཟྗོའི་དབང་ཚད་ལས་བརྒལ་

བ་ཡིན་པར་དགག་བ་བྱུང་བ་ལ་ཚོགས་གཙོས་ཀང་འཕྲལ་སེལ་གི་དགག་བ་ཡྗོད་པར་ངྗོས་འཛིན་གནང་རིགས་ཚང་མར་

ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

༥ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུར་ཚོགས་བཅར་དགྗོངས་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས་ཀི་དགྗོངས་ཤྗོག་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་

སྒིག་གཞི་འདིའི་ལེའུ་ ༡༩ པའི་ནང་དྗོན་ལྟར་ལག་ལེན་བསྟར་ཏེ་སྤི་ལྷན་ལ་སན་ཐྗོ་འབུལ་དགྗོས་རྒྱུ།

༦ ཚོགས་ཆུང་གི་བསམ་འཆར་ཁག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སན་ཐྗོའི་ལམ་ནས་འབུལ་དགྗོས།

༧ གྗོས་ཚོགས་སུ་སན་ཐྗོ་ཕུལ་རེས་དེར་མྗོས་མཐུན་ཡྗོད་མེད་དང༌། བཟྗོ་བཅྗོས་དགྗོས་མིན་གི་གྗོས་འདྗོན་ཐག་གཅྗོད་

དགྗོས་པ་ཡིན། དེ་ལྟའི་བཟྗོ་བཅྗོས་གྗོས་འཆར་ཐྗོག་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀ་ལས་མི་མང་བའི་དུས་ཚོད་སྤྗོད་རྒྱུ་དང༌། སྤི་འཐུས་རེ་



80

ནས་སྐར་མ་ ༥ ལྷག་བཀའ་མྗོལ་གནང་མི་ཆྗོག 

༨ ཟུར་བཅད་དུས་ཡུན་ནང་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དང༌། ལས་དྗོན་གཞན་ཁག་ལས་འཆར་གི་གྗོ་རིམ་བཞིན་ཚོགས་གཙོས་

གསལ་བསྒགས་ཀིས་ལས་དྗོན་རྣམས་མཇུག་སྒིལ་ཟིན་པ་དགྗོས་རྒྱུ།

༩ གྗོས་ཚོགས་ཀི་ངྗོས་ལེན་དང༌། ཚོགས་གཙོས་བཀའ་འཁྗོལ་གནང་བའི་ཐྗོག་ནས་གྗོས་འདྗོན་བས་པ་ཞིག་ལ་སྤི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ནས་ངྗོས་ལེན་བྱུང་ན་མ་གཏྗོགས་དེ་མིན་དུས་ཚོད་གྗོ་རིམ་ཆ་བགྗོས་བས་པར་སྒྱུར་བཅྗོས་གཏྗོང་མི་ཆྗོག 

འྗོན་ཀང་ཚོགས་གཙོས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ནས་གྗོས་ཆྗོད་མ་དགྗོས་པར་ཆུ་ཚོད་ ༡ ལས་

མི་བརྒལ་བའི་དུས་ཚོད་སར་ཆྗོག

༡༠ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་ཡང་ན་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པྗོས་དུས་ནས་དུས་སུ་བསྐུར་བའི་ལས་དྗོན་གཞན་རྣམས་བསྒྲུབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅྗོ་བརྒྱད།  ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་སྐྗོར་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང༌།

ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ཞིག་ལ་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་དགྗོས་པའི་གྗོས་འཆར་བཏྗོན་སྐབས་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པྗོས་

ཚོགས་མི་ཇི་དགྗོས་དམིགས་འཛུགས་ཀིས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བསྐྗོ་གཞག་བ་ཆྗོག འདིའི་དུས་ཡུན་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པྗོས་གཏན་

འབེབས་ཇི་བས་ལྟར་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་དགུ།  ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན། 

༡ ཚོགས་ཆུང་ནས་གྗོས་བསྡུར་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་མ་ཡིན་པའི་སྤི་འཐུས་ཚོགས་

བཞུགས་ཆྗོག འྗོན་ཀང་བསམ་འཆར་ཤྗོད་པ་དང་ཚོགས་མིའི་ཐྗོབ་ཐང་ལེན་མི་ཆྗོག 

༢ ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་ཟིན་རེས་ཚོགས་མི་ཞིག་ནས་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དེའི་ནང་

གསེས་སེ་ཚན་ཞིག་ལ་བཟྗོ་བཅྗོས་གཏྗོང་རྒྱུའི་གྗོས་འཆར་འབུལ་ཆྗོག འྗོན་ཀང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་མ་ཡིན་པའི་སྤི་

འཐུས་སུ་ཞིག་ནས་གྗོས་འཆར་ཕུལ་ཚེ་གྗོས་འཆར་དེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཞིག་ནས་མ་བཏྗོན་བར་གྗོས་བསྡུར་བེད་

མི་ཆྗོག 

༣ ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་མཁས་དབང་དང༌། དེ་བཞིན་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དེས་དྗོ་ཕྗོག་ཐེབས་པའི་འཐུས་མི་

རྣམས་ཀི་བསམ་ཚུལ་ཉན་ཆྗོག 

༤ ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོའམ་ལས་ཚབ་ནས་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བསྗོམས་དང༌། མྗོས་མཐུན་མེད་པའི་

བསམ་འཆར་ཡྗོད་རིགས་བཅས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགྗོས།

༥ ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བསྗོམས་ཡྗོད་ཚད་ཚོགས་དྲུང་ནས་པར་སྐྲུན་བ་དགྗོས་པ་མ་ཟད། ལས་བསྗོམས་ཀི་ངྗོ་

བཤུས་རེ་སྤི་འཐུས་སྗོ་སྗོར་འབུལ་གཏྗོང་དགྗོས། ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དང༌། ལས་བསྗོམས་ཁག་གཞུང་འབེལ་གསར་

ཤྗོག་ནང་པར་འགེམས་དགྗོས་པ་ཡིན།
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ།  མང་ཚོགས་རྩིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང༌།

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགྗོ་གྗོན་ཆེད་བཀའ་འཁྗོལ་བསྩལ་བའི་དངུལ་འབྗོར་གི་རྩིས་ཤྗོག་

དང༌། གཞུང་གི་ཚོང་ལས་སེ་ཚན་ཁག་དམིགས་བཀར་རྗོགས་དངུལ་ཚུད་པའི་ལྗོ་འཁྗོར་དངུལ་གི་རྩིས་ཤྗོག་འཆར་རྩིས་ཁག 

གཞན་ཡང་སྤི་ལྷན་ལ་འབུལ་དགྗོས་ངེས་ཀི་རྩིས་ཤྗོག་བཅས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་ཚོགས་མི་ལྔ་ལས་མི་ཉུང་བའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་འཛུགས་ཆྗོག འདིའི་དུས་ཡུན་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བར་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་གཅིག་པ།  ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན།

༡ རྩིས་ཁའི་ནང་འགྗོ་སྗོང་གཏྗོང་ཁུངས་གསལ་བའི་དངུལ་འབབ་དེ་དག་བྱུང་སྟངས་དང༌། ཁིམས་མཐུན་ཡྗོད་མེད། ལས་དྗོན་

གང་གི་ཆེད་དུ་དམིགས་པ་དེ་རང་ཐྗོག་འགྗོ་སྗོང་བཏང་ཡྗོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

༢ འགྗོ་གྗོན་ཁག་སྒིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་བཏང་ཡྗོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

༣ འགྗོ་གྗོན་གཏྗོང་ཡུལ་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་བས་རིགས་སྒིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ཚད་ལྡན་དབང་ཚད་ཅན་གིས་བཟྗོ་འགྗོད་བས་

ཡྗོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

༤ རང་སྐྱྗོང་དང༌། ཕེད་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་བྱུང་སྗོང་རྩིས་ཤྗོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་དང༌། དེ་བཞིན་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀིས་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ལ་རྩིས་ཞིབ་བེད་དགྗོས་བཀའ་ཁྱབ་སྗོང་བའི་རྩིས་ཞིབ་སན་ཞུ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

༥ རྩིས་ལྗོ་གང་ཞིག་ནང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལས་དྗོན་གང་ཞིག་གི་ཆེད་བཀའ་འཁྗོལ་བསྩལ་བའི་དངུལ་འབྗོར་ལས་

བརྒལ་བའི་འགྗོ་གྗོན་བཏང་ཡྗོད་ཚེ། ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱུ་མཚན་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་འཇུག་དང་འབེལ་སྐབས་བསྟུན་དགྗོངས་

འཆར་གནང་འྗོས་གནང་རྒྱུ།

༦ འཆར་རྩིས་ཀི་གཞི་རྩའི་སིད་བྱུས་དང་མཐུན་པའི་སྒིག་འཛུགས་ལེགས་བཅྗོས་དང༌། དཔལ་འབྗོར་གནས་སྟངས། འཛིན་

སྐྱྗོང་ཚགས་ཚུད། ལེགས་བཅྗོས་བཅས་ཇི་ལྟར་ལག་ལེན་བསྟར་ཕྗོགས་ཐད་སན་ཤྗོག་འབུལ་རྒྱུ།

༧ དཔལ་འབྗོར་གནས་སྟངས་དང༌། སྒིག་འཛུགས་ཚགས་ཚུད་འབྱུང་ཐབས་སླད་ལེགས་ཆའི་སིད་བྱུས་གྗོས་འདྗོན་བ་རྒྱུ།

༨ འཆར་རྩིས་ཀི་སིད་བྱུས་ནང་གསལ་ལྟར་དངུལ་འབྗོར་བགྗོ་འགེམས་ཚུལ་བཞིན་བྱུང་ཡྗོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

༩ འཆར་རྩིས་ཁག་རྣམ་པ་ཇི་འད་ཞིག་གི་ཐྗོག་ནས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་ཕྗོགས་སྐྗོར་བསམ་འཆར་འདྗོན་རྒྱུ།

༡༠ ཚོགས་ཆུང་ནས་འཆར་རྩིས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དུས་ནས་དུས་སུ་རྩིས་ལྗོ་ཧིལ་པྗོའི་དུས་ཡུན་རིང་བེད་ཆྗོག་ཅིང༌། ཞིབ་འཇུག་

གནང་རིམ་བཞིན་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་སན་ཤྗོག་འབུལ་འཐུས། ཚོགས་ཆུང་ནས་ལྗོ་གང་ཞིག་གི་འཆར་རྩིས་ལ་དུས་

གཅིག་ཏུ་ཞིབ་འཇུག་གནང་དགྗོས་པས་ཁྱབ་པ་མེད། ཚོགས་ཆུང་ནས་སན་ཤྗོག་ཕུལ་མེད་ཀང་དགྗོས་དངུལ་བཀའ་

འཁྗོལ་གནང་རྒྱུར་འྗོས་བསྡུ་བེད་ཆྗོག 

༡༡ གཞུང་གི་ཚོང་ལས་སེ་ཚན་ཁག་གི་ལས་བསྗོམས་དང༌། རྩིས་ཕྲར་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

༡༢ གཞུང་གི་ཚོང་ལས་སེ་ཚན་ཁག་གི་སྐྗོར་རྩིས་ཞིབ་སན་ཐྗོ་དང༌། དེའི་ལན་འདེབས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།
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༡༣ གཞུང་གི་ཚོང་ལས་སེ་ཚན་ཁག་ཚོང་ལས་ཀི་རྩ་དྗོན་གཞིར་བཟུང་ཚགས་ཚུད་དང༌། དམིགས་ཡུལ་དྗོན་འཁེལ་ཚོང་དྗོན་

སྒྲུབ་ཡྗོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

༡༤ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་བསྐུར་བའི་ལས་དྗོན་གཞན་རྣམས་བསྒྲུབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་གཉིས་པ།  འགྗོ་བ་མིའི་ཐྗོབ་ཐང་དང་ཁྗོར་ཡུག་སྐྗོར་གི་ཚོགས་ཆུང༌།

གཞིས་བེས་བྗོད་མིའི་གཞི་རྩའི་འགྗོ་བ་མིའི་ཐྗོབ་ཐང་དང༌། བྗོད་ཀི་སྣྗོད་བཅུད་དང་ཁྗོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱྗོབ་བ་རྒྱུར་བྗོད་མིའི་

སྒིག་འཛུགས་ནས་ལས་དྗོན་སེལ་བཞིན་པར་ཞིབ་འཇུག་དང༌། དེ་འབེལ་གི་ལས་དྗོན་སྒྲུབ་ཆེད་ཚོགས་མི་ལྔ་ལས་མི་ཉུང་བའི་

ཚོགས་ཆུང་ཞིག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་འཛུགས་ཆྗོག འདིའི་དུས་ཡུན་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་བར་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་གསུམ་པ།  ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན།

༡ རྒྱ་མིས་བྗོད་ནང་འགྗོ་བ་མིའི་ཐྗོབ་ཐང་ལ་བརྩི་མེད་རྡྗོག་རྗོལ་དང༌། དེ་བཞིན་བྗོད་ཀི་རང་བྱུང་སྣྗོད་བཅུད་དང་ཁྗོར་ཡུག་

ལའང་གཏྗོར་བཤིག་ཚབས་ཆེ་བཏང་དང་གཏྗོང་བཞིན་པ་བཅས་ལ་འགྗོག་ཐབས་ཀི་ཐབས་བྱུས་ཅི་མཆིས་སེལ་ཏེ་སྤི་ནྗོར་

ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གི་ཞི་བའི་གྗོས་འཆར་དྗོན་ཚན་ལྔ་ནང་འཁྗོད་ལྟར་ལག་ལེན་དྗོན་འཁེལ་ཡྗོང་

ཐབས་བ་རྒྱུ།

༢ བྗོད་ནང་རྒྱ་མིས་མི་སེར་སེལ་ཡུལ་གི་སིད་བྱུས་ངེས་གཏན་འཛིན་པའི་ཐྗོག་ནས་བྗོད་མི་རྣམས་རང་ཡུལ་ནང་གངས་ཉུང་

མི་རིགས་སུ་འགྱུར་བཞིན་ཡྗོད་པ་འགྗོག་ཐབས་ཆེད་ལས་འགུལ་ཇི་ཡྗོད་སེལ་རྒྱུ།

༣ འཛམ་གིང་རྒྱལ་སྤིའི་ཚོགས་འདུ་ནས་ཡྗོངས་ཁྱབ་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་གཞི་རྩའི་འགྗོ་བ་མིའི་ཐྗོབ་ཐང་གི་ཁིམས་

གཞིའི་འབྲུ་དྗོན་རྣམས། བྗོད་ནང་རྒྱ་མིས་བརྩི་མེད་གཏྗོང་བཞིན་པར་སྲུང་སྐྱྗོབ་ཐུབ་ཐབས་ཆེད་རྒྱལ་སྤིའི་ནང་གི་འགྗོ་བ་

མིའི་ཐྗོབ་ཐང་གི་ཚོགས་སེ་དང༌། མི་སྣ་གགས་ཅན། གཞུང་དང་གྗོས་ཚོགས་ཁག་སྗོགས་ལ་འབེལ་ལམ་དམ་ཟབ་ཀིས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ཐྗོག་གནྗོན་ཤུགས་སླེབས་ཐབས་བ་རྒྱུ།

༤ རྒྱ་མིས་བྗོད་ནང་འགྗོ་བ་མིའི་ཐྗོབ་ཐང་དང་ཁྗོར་ཡུག་ཐྗོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ལྗོག་པ་རྣམས་འཛམ་གིང་ནང་ར་སྤྗོད་ཕིར་

ཐབས་ཤེས་གང་འྗོས་བརྒྱུད་དིལ་བསྒགས་རྒྱ་གང་ཆེ་བ་རྒྱུ།

༥ ཚོགས་ཆུང་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་ལས་དྗོན་ལ་སྨན་པའི་བགྗོ་གེང་སྗོགས་ཚོགས་འདུ་འད་མིན་བསྡུ་བསྐྗོང་དང་དེ་ལྟའི་

ཚོགས་འདུ་ཁག་གང་མང་ནང་ཞུགས་ཐབས་བ་རྒྱུ།

༦ གྗོང་གསལ་དམིགས་ཡུལ་རྣམས་འགྲུབ་ཐབས་གཙོ་བྗོ་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར། 

བྗོད་མི་རྣམས་ལ་རང་ཐག་རང་གཅྗོད་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་དང༌། བྗོད་དེ་འཛམ་གིང་རྒྱལ་སྤིས་ངྗོས་འཛིན་ཡྗོད་པའི་ཞི་བའི་བསྟི་

གནས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐབས་དེ་གཉིས་ཉག་ཅིག་ཡིན་གཤིས་དེ་ཐྗོག་འབད་འབུངས་བ་རྒྱུ།

༧ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་འགྗོ་བ་མིའི་ཐྗོབ་ཐང་དང༌། ཁྗོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱྗོབ་ཆེད་སེལ་བཞིན་པའི་སིད་བྱུས་ཁག་ལ་ཞིབ་
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

འཇུག་ཐྗོག་དགྗོས་ངེས་ལམ་སྟྗོན་བ་རྒྱུ་དང༌། གཞན་ཡང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་དམིགས་བསལ་

བསྐུར་བའི་ལས་དྗོན་ཁག་བསྒྲུབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་བཞི་པ།  ཆྗོས་རིག་ཚོགས་ཆུང༌།

བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་འྗོག་ཆྗོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་དེའི་ཁྱབ་ཁྗོངས་ཁག་གི་ལས་དྗོན་འཆར་གཞིར་ཞིབ་

འཇུག་ཆེད་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་སྗོ་སྗོའི་སྤི་འཐུས་རེ་ཡྗོད་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་ཆྗོག་པར་

ཚོགས་མི་ཆྗོས་བརྒྱུད་རང་ཁུངས་སྗོ་སྗོ་ནས་གཏན་འཁེལ་བེད་དགྗོས། འདིའི་དུས་ཡུན་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་

གཉིས་བར་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་ལྔ་པ།  ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན།

༡ ཆྗོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་དེའི་ཁྱབ་ཁྗོངས་ཁག་གི་ལས་དྗོན་འཆར་གཞི་སྤི་དང་ལྷག་པར་རབ་བྱུང་དང༌།  སགས་འཆང་

གི་བཤད་སྒྲུབ་ཆྗོས་སེ་ཁག་ཚགས་ཚུད་སྤུས་དག་ཡྗོང་ཐབས་དང༌། དེ་དག་གི་མཐུན་རྐེན་ལྗོག་འཚོས་མ་སླད་པའི་ཚུལ་

མཐུན་ཡྗོང་ཐབས་སྐྗོར་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

༢ ཆྗོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྗོགས་འཛིན་མེད་པའི་ྋརྒྱལ་བསྟན་རིས་མེད་ཀི་བཞེད་སྗོལ་བཟང་པྗོ་གྗོང་མཐྗོར་སེལ་ཐབས་

ཀི་ལས་དྗོན་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་འྗོས་འཚམས་བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ།

༣ བྗོད་ཀི་གནའ་བྗོའི་རིག་གཞུང་སྤི་དང༌། ཟླྗོས་གར། ལགས་ཟངས། གསེར་དངུལ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་བརྡུང་

ཚག་ལུག་གསུམ་གིས་མཚོན་བཟྗོ་རིག་དང༌། ལག་རྩལ་རྩ་བརླག་ཏུ་འགྗོ་ཉེན་ཅན་རྣམས་རྒྱུན་འཛིན་དང༌། ཁྱབ་སེལ། ལག་

རྩལ་མཁས་རིགས་ལ་ལྟ་སྐྱྗོང་གཟེངས་བསྟྗོད་གནང་རྒྱུའི་འཁུར་འགན་ཆྗོས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྗོད་པ་བཞིན་ལག་ལེན་

འཐུས་གཙང་ཡྗོང་མིན་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

༤ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་བསྐུར་བའི་ལས་དྗོན་གཞན་རྣམས་བསྒྲུབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་དྲུག་པ།  གཞིས་ཆགས་ལས་གཞི་ཚོགས་ཆུང༌།

བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་བདེ་དྗོན་དང༌། གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞི་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབེལ་

བའི་ལས་དྗོན་ཆེད་ཚོགས་མི་ལྔ་ལས་མི་ཉུང་བའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་འཛུགས་ཆྗོག འདིའི་དུས་ཡུན་

ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་བར་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་བདུན་པ།  ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན།

༡ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་འྗོག་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་དང༌། དེའི་ཁྱབ་ཁྗོངས་ཁག་ནས་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་ཕན་
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བདེ་སྒྲུབ་ཆེད་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐེན་འགྲུབ་ཐབས་དང༌། ལུས་སེམས་ཞི་བདེར་གནས་ཐབས་ཆེད་ལས་དྗོན་འད་མིན་སེལ་

བཞིན་པར་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

༢ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་ངལ་སེལ་གྗོགས་ཕན་གི་ཐྗོབ་ཐང་འད་མཉམ། གཞུང་དང་གཞུང་ཁྗོངས་ལས་དྗོན་འད་མཚུངས་

ལ་ག་ཕྗོགས་འད་མཉམ་ཡྗོང་བ་བཅས་ཀི་སིད་བྱུས་ཇི་བཞིན་ལག་ལེན་འཁེལ་མིན་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

༣ རང་རེའི་སྤི་ཚོགས་ནང་ནད་གཅྗོང་དང༌། དབང་པྗོ་སྐྱྗོན་ཅན། འཁྗོས་དམན་ཉམ་ཐག ཕྲུ་གུ་མང་བས་འཚོ་སྐྱྗོང་མི་ཐུབ་པ་

བཅས་དངྗོས་འབེལ་ཁྱིམ་འཚོ་མ་ཟིན་པའི་རིགས་ལ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སྟྗོན་སླྗོབ་གསྗོ་དང༌། དཔལ་འབྗོར་གི་

རྗོགས་རམ་སྤད་དེ་གཞན་གིས་བན་གཡྗོག་ཏུ་བཀྗོལ་བ་དང༌། དཔལ་འབྗོར་གི་གནྗོན་ཤུགས་རིགས་མི་འབྱུང་བའི་འགྗོག་

ཐབས་གནང་དགྗོས་པ་ཇི་བཞིན་ཡྗོང་མིན་ཞིབ་འཇུག་དང་འབེལ་ཡར་རྒྱས་ཆེད་བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ།

༤ ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་བྗོད་མིའི་གཞིས་སར་དང༌། འདུ་སྗོད་ཁག་ཁ་འཐྗོར་དུ་མི་འགྗོ་བའི་ཆེད་སྗོ་ནམ་ལས་རིགས་དེང་

རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང༌། བཟྗོ་ལས་འཛུགས་སྐྲུན། དེ་དག་གི་ཆེད་ད་ཡྗོད་མཉམ་འབེལ་ཁག་དང༌། བཟྗོ་གྲྭ། ཚོང་ལས་

སྗོགས་ཚགས་ཚུད་ཡྗོད་མིན་ཞིབ་འཇུག་དང༌། འྗོས་འཚམས་བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ།

༥ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་ཐབས་དཔལ་འབྗོར་རང་རྐ་འཕེར་ཞིང་མུ་མཐུད་སྗོར་གནས་ཐུབ་ཐབས་སླད་

གཞུང་འཛིན་ཙམ་མིན་པར་སེར་ངྗོས་ནས་རང་ཉིད་སྗོད་ཡུལ་ས་གནས་ནང་སྗོ་ནམ་དང༌། བཟྗོ་གྲྭ་ཆེ་ཆུང༌། ལག་ཤེས་བཟྗོ་

གྲྭ། ཚོང་ལས་འད་མིན་སྗོགས་ཀི་ལས་གཞི་འཛུགས་སྐྲུན་བ་རྒྱུར་ལམ་སྟྗོན་གནང་ཐབས་ཀི་འཆར་གཞི་བསམ་འཆར་

འབུལ་རྒྱུ།

༦ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་བྗོད་མི་ཡྗོངས་ལ་རང་གི་ཤེས་ཚད་དང་འཚམས་པར་གཞུང་དང༌། གཞུང་འཛིན་སྒིག་

འཛུགས་གང་རུང་གི་ལས་རིགས་སུ་ཞུགས་རྒྱུའི་གྗོ་སྐབས་འད་མཉམ་སྤྗོད་དགྗོས་ཐད་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

༧ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་བསྐུར་བའི་ལས་དྗོན་གཞན་རྣམས་བསྒྲུབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་བརྒྱད་པ།  ཤེས་ཡྗོན་ཚོགས་ཆུང༌།

བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་ཡྗོན་སིད་བྱུས་སྤི་དང༌། ཁྱད་པར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང༌། དེའི་ཁྱབ་ཁྗོངས་ཀི་སླྗོབ་གྲྭ་

དང་ཤེས་ཡྗོན་སེ་ཚན་ཁག་ནས་བྗོད་མིའི་ཤེས་ཡྗོན་ཆེད་སེལ་བཞིན་པའི་ལས་དྗོན་ཡྗོངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང༌། དེ་འབེལ་གི་བེད་

སྗོ་ཅི་རིགས་སྒྲུབ་སླད་ཚོགས་མི་ལྔ་ལས་མི་ཉུང་བའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་འཛུགས་ཆྗོག འདིའི་དུས་ཡུན་

ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་བར་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་དགུ་པ།  ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན།

༡ དབུས་བྗོད་སླྗོབ་འཛིན་སྐྱྗོང་ཚོགས་པ་དང༌། སམ་བྗོ་ཊ་བྗོད་སླྗོབ་ཚོགས་པ། བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩ། བྗོད་ཁྱིམ་ཁག་

བཅས་ཀིས་འཛིན་སྐྱྗོང་བེད་བཞིན་པའི་སླྗོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་སླྗོབ་འཇུག་དང་སླྗོབ་སྦྗོང་གི་གནས་ཚད་ཚད་ལྡན་ཡྗོད་མེད་
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་གནང་སྟེ། ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར་འཆར་གཞི་སན་ཐྗོ་བཟྗོ་འབུལ་དགྗོས་རྒྱུ།

༢ སླྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བྗོད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་དང༌།   སླྗོབ་འཁིད་བ་ཕྗོགས། དུས་ཚོད། སླྗོབ་དེབ་

བཅས་ཀི་སྐྗོར་ལེགས་བཅྗོས་བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ།

༣ བྗོད་པའི་སླྗོབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་གནང་བའི་དགྗོངས་གཞི་གཙོ་བྗོ་གཞྗོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་བྗོད་ཀི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་སླྗོབ་

འཁིད་ཀིས་བྗོད་མིའི་ཡ་རབས་སྤྗོད་བཟང་རྒྱུན་འཇགས་ཐུབ་ཐབས་ཡིན་པར་ཉམས་ཆག་གྱུར་མིན་ཞིབ་འཇུག་ཐྗོག་དེང་

རབས་ཀི་འགྱུར་འགྗོས་ཐྗོག་ནས་མིག་ལྟྗོས་ངན་པ་མི་ཡྗོང་སླད་སླྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཆྗོས་ལུགས་རྣམས་དང༌། ལུགས་ཀི་

བསྟན་བཅྗོས་དག་ནས་བསྟན་པའི་ཡ་རབས་སྤྗོད་བཟང་གི་བསླབ་བ་རྣམས་རྩལ་བཏྗོན་གིས་དམིགས་བསལ་བཟང་སྤྗོད་

ཤེས་ཡྗོན་སྤྗོད་ཐབས་ཀི་འཆར་གཞི་འབུལ་རྒྱུ།

༤ ཤེས་ལས་དང་ཁྱབ་ཁྗོངས་ཡན་ལག་ཁག་ནས་བྗོད་ཕྲུག་ཉམ་ཐག་བལྟ་སྐྱྗོང་དགྗོས་ངེས་ཅན་དང༌། དེ་བཞིན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་

པ་དང༌། བཅུ་གཉིས་ཐྗོན་མཚམས་ལས་དྗོན་སྦྗོང་བརྡར་དང༌། མཐྗོ་རིམ་སླྗོབ་སྦྗོང་ལ་བསྐྱྗོད་རྒྱུ་བཅས་ཀི་ཆེད་སླྗོབ་ཡྗོན་

སྩྗོལ་བཞིན་པ་དེ་དག་དང་བདེན་གྱུར་མིན་དང༌། འདི་འབེལ་གི་བདེ་སྡུག་རྗོག་གེང་ཞུས་རིགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ།

༥ སླྗོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཕུགས་ལམ་འདེམས་ཕྗོགས་ཀི་སླྗོབ་སྟྗོན་སྤི་དང༌། ལྷག་པར་ཚན་རིག་ལ་དྗོ་དབིངས་དང༌། མ་འྗོངས་

རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་མཁྗོ་བའི་དམིགས་བཀར་ལས་རིགས་དང༌། བཟྗོ་རིག་ལག་རྩལ་མཐྗོ་རིམ་སླྗོབ་སྦྗོང་བཅས་ཀི་

གྗོ་སྐབས་སྤྗོད་ཐབས་སྐྗོར་ཞིབ་འཇུག་དང་བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ།

༦ ཤེས་ལས་ནས་རྩེད་རིགས་དང༌། ལུས་སྦྗོང་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་ཆེད་སེལ་དགྗོས་པའི་ལས་དྗོན་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

༧ ལུང་ཁུག་དང༌། ས་ཐག་རིང་བའི་སླྗོབ་གྲྭ་ཁག་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་དམིགས་བསལ་འཆར་གཞི་བཟྗོ་འབུལ་དགྗོས་རྒྱུས་

མཚོན་སླྗོབ་གྲྭ་དང༌། ཉལ་ཁང་གི་མཐུན་རྐེན་རྣམས་སྤི་སྗོམས་སུ་ཐྗོབ་ཀི་ཡྗོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

༨ སླྗོབ་རིམ་ཚང་མའི་སླྗོབ་དགེ་རྣམས་དུས་ནས་དུས་སུ་སྦྗོང་བརྡར་དང༌། གནས་སར་གྗོ་སྐབས་སྗོགས་དགྗོས་ངེས་མཐུན་

རྐེན་སྦར་ཏེ་ལས་འགན་དྗོན་སྨིན་ཞུ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཞིབ་བ་རྒྱུ།

༩ བྗོད་ཡིག་ཙམ་ཡང་འབི་ཀྗོག་མི་ཤེས་པའི་བྗོད་མི་རྣམས་ལ་ལས་ཞྗོར་སླྗོབ་སྦྗོང་སྤྗོད་ཐབས་ཚགས་ཚུད་ཡྗོང་མིན་ཞིབ་

འཇུག་བ་རྒྱུ།

༡༠ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་བསྐུར་བའི་ལས་དྗོན་གཞན་དག་བསྒྲུབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ།  འཕྲྗོད་བསྟེན་ཚོགས་ཆུང༌།

བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་འྗོག་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང༌། དེའི་ཁྱབ་ཁྗོངས་ཁག་ནས་བྗོད་མིའི་འཕྲྗོད་

བསྟེན་དང༌། སྨན་གི་མཐུན་རྐེན་འདང་ངེས་སྦྗོར་ཐབས་ཀི་ལས་དྗོན་འཆར་གཞི་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང༌། དེ་འབེལ་གི་ལས་གཞི་

སེལ་སླད་ཚོགས་མི་ལྔ་ལས་མི་ཉུང་བའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་འཛུགས་ཆྗོག འདིའི་དུས་ཡུན་ཚོགས་ཆུང་

བཙུགས་པ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་བར་ཡིན།
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དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་སྗོ་གཅིག་པ།  ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན།

༡ མང་ཚོགས་ཀི་འཕྲྗོད་བསྟེན་དང༌། གཙང་སྦ། སྨན་བཅྗོས་བཅས་ཀི་མཐུན་རྐེན་འདང་ངེས་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་རྒྱུ་དང༌། འཁྗོས་

དམན་རྣམས་ལ་རིན་མེད་སྨན་སྦིན་སྤྗོད་ཐབས་བ་རྒྱུ། གཅྗོང་ནད་དང༌། འགྗོས་ནད་རིགས་སྗོན་འགྗོག་དང༌། དམིགས་

བསལ་སྨན་བཅྗོས་བ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་ཆེད་གཞུང་གི་ལས་གཞི་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་དེ་དག་ཆ་སྗོམས་སུ་ཐྗོབ་ཐུབ་པའི་

བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ།

༢ འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་བྗོད་ཀི་གནའ་སྗོལ་སྨན་གི་ལག་ལེན་དང༌། སྨན་སྦྗོར། བྗོད་ཀི་གསྗོ་རིག་དང་དེང་རབས་ཀི་

གསྗོ་རིག་དབར་ཕན་ཚུན་གྗོ་བསྡུར་ཉམས་ཞིབ་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར་ལས་དྗོན་ཇི་སེལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང༌། འྗོས་

འཚམས་བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ།

༣ འཕྲྗོད་ལས་ནས་བྗོད་སྨན་གི་སྨན་སྦྗོར་ལག་ལེན་བསྟར་ཕྗོགས་ཚད་ལྡན་ཡྗོང་ཐབས་སུ་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་ལྟ་རྟྗོག་སྟངས་

འཛིན་གནང་ཕྗོགས་འཐུས་ཚང་ཡྗོང་མིན་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

༤ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་བསྐུར་བའི་ལས་འགན་གཞན་རྣམས་བསྒྲུབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱ་དང་སྗོ་གཉིས་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་བཀའ་ཤག་གམ། སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སམ་སྤི་འཐུས་གང་

རུང་ནས་འཆར་འབུལ་གིས་སྤི་འཐུས་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀི་མྗོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་

རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །།
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༄༅། །བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྒིག་གཞི། བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༡༨ ཕི་ལྗོ་ ༡༩༩༢ ཞེས་

འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  སྒིག་གཞིའི་ཆ་རྐེན།

སྒིག་གཞི་འདི་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༤༢ པའི་ནང་གསེས་ ༢ པའི་འྗོག་བཀྗོད་སྒིག་བས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  འགྗོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ནས་འགྗོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་དབང་ཚད།

བྗོད་མིའི་ཆབ་སིད་འཕྗོ་འགྱུར་དང་སྗོན་རྩིས་ཀིས་མཚོན་བཅའ་ཁིམས་དང་གྗོས་ཆྗོད་ཁག་ནང་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐག་གཅྗོད་

མི་ཆྗོག་པ་ཁག་ཕུད། སྤིར་བཏང་རྒྱུན་ལས་དང་འབེལ་བའི་ལས་དྗོན་རིགས་བཅའ་ཁིམས་གཞིར་བཟུང་སྐབས་སྗོ་སྗོར་ལག་བསྟར་

ཆྗོག་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན། 

༡ རྒྱུན་ལས་པ་རྣམས་དམ་གཙང་ཆིག་བསྒིལ་གི་སྗོ་ནས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་སྤི་དང་བྗོད་རིགས་ཡྗོངས་ལ་དགེ་

འདྗོན་སྐྱྗོན་སེལ་ཞུ་འྗོས་ངྗོ་སྲུང་མེད་པར་ཞུ་རྒྱུ།

༢ བྗོད་བསྟན་སིད་བདེ་ཐབས་ཁྗོ་ནར་སྨན་པའི་ལེགས་སེལ་ཉེས་འགྗོག་གི་བཀའ་སླྗོབ་གནང་དགྗོས་ཞུ་མི་བྱུང་ཚེ་རྒྱུན་ལས་

ནས་དགྗོངས་བཞེས་བཀའ་བསྡུར་དང་འབེལ་ངྗོས་བཞེས་གནང་འྗོས་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་སྗོན་འཛུགས་བྱུང་ན་དངྗོས་ཡྗོད་གནས་ཚུལ་ཞིབ་དཔྱད་དང་འབེལ་འགལ་གཞི་མེད་ཚེ་རྒྱུན་ལས་པ་སྤིར་སྗོན་

འཛུགས་བྱུང་བར་ངྗོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ།

༤ རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀི་བདེ་སྡུག་དང་ཕི་ནང་མི་རིགས་དང་མཐུན་མིན་དཀའ་ངལ་རིགས་སྐབས་འཕྲལ་སེལ་ཐབས་ཞུ་

འྗོས་ཞུས་ཐྗོག གཞུང་གི་འབེལ་ཡྗོད་ཁག་ལ་གྗོ་བསྡུར་གིས་རྒྱབ་སྐྱྗོར་གནང་འྗོས་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། གཞུང་གིས་མཛད་
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བྱུས་སྐྱྗོང་ཕྗོགས་བཅས་མང་ཚོགས་ཀིས་གསལ་རྟྗོགས་ཐུབ་ཐབས་དང་སླྗོབ་གསྗོ་བཀྗོད་ཁྱབ་འཐུས་ཚང་ནན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ།

༥ རྒྱུན་ལས་ཚང་འཛོམས་ཐྗོག་སྤི་བེའི་ལས་དྗོན་སྐྗོར་གྗོ་བསྡུར་ཐག་གཅྗོད་གནང་འྗོས་རིགས་དང་ཕི་ཁག་ནས་འབྗོར་བའི་

ཡིག་རིགས་སྒྗོག་སྦང་དང་འབེལ་འཕྲིན་ལན་སྩལ་ཕྗོགས་སྗོགས་བཀའ་བསྡུར་གནང་དགྗོས་ཀི་དུས་ཚོད་ཐད་སྐབས་སྗོ་

སྗོར་ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ།

༦ ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སྤིའི་ལས་དྗོན་ལ་དྗོ་སྣང་མེད་པར་སེར་ཡིག་འབི་ཀྗོག་དང་ལྷན་ཚོགས་མ་གྗོལ་བར་དགྗོངས་ཞུ་མེད་

པར་འགྗོ་ཐལ་དང་ལས་བཅར་དུས་ཚོད་ལས་འགངས་རིགས་ནམ་ཡང་མི་ཆྗོག 

༧ རྒྱུན་ལས་སྤི་འཐུས་དང་དེ་མིན་སྤི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་ཆ་སྤི་བིངས་སྨྗོས་ཅི། རང་ཉིད་ཀི་ལས་འགན་

དང་འབེལ་བའི་ཡིག་རིགས་ཀང་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁྗོལ་མེད་པར་ཕིར་གང་བྱུང་འཁྱེར་ཐལ་མི་ཆྗོག 

༨ ལས་ཁུངས་ནང་ལས་དྗོན་གང་རུང་ཞིག་ཡྗོད་ན་མ་གཏྗོགས་ཉེ་འབེལ་ལ་སྗོགས་གང་བྱུང་འཁིད་ཐལ་མི་ཆྗོག 

༩ སྤི་འཐུས་གང་ཞིག་གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་ཕེབས་སྐབས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཡིག་ཆ་མཁྗོ་གལ་བྱུང་བ་མཉམ་འཁྱེར་དགྗོས་རིགས་

དྗོ་བདག་ནས་ཁྗོངས་སྗོ་སྗོར་འཛིན་ཤྗོག་ཟུར་འབུལ་གིས་ཞུ་ལེན་དང༌། ཕིར་འཁྗོར་མཚམས་ཡིག་ཆ་གང་འཁྱེར་རྣམས་

ཁྗོངས་སྗོ་སྗོར་རྩིས་འབུལ་དང་འབེལ་འཛིན་ཤྗོག་ཕིར་ཞུ་དགྗོས་རྒྱུ་དང༌། སྤི་འཐུས་སུ་ཐད་ནས་སྤི་རས་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་

རུང་སེར་གིས་བེད་སྤྗོད་ནམ་ཡང་མི་ཆྗོག

༡༠ ཀ ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན་བརེ་ལེན།

༡ ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན་བརེ་ལེན་སྐབས་ཡིག་རིགས་གལ་ཆེ་ཁག་དང་སྤི་ལྷན་དངུལ་རྩིས་གནས་སྟངས་ཡིག་

ཐྗོག་རྩིས་སྤྗོད་རྩིས་ལེན་ཞུས་རེས་རྒྱུན་ལས་སུ་སན་འབུལ་དགྗོས།

༢ ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན་བརེ་ལེན་སྐབས་ལས་དྗོན་མཇུག་སྐྱྗོང་རྒྱུས་མངའི་ཚིག་ཐྗོ་འཇྗོག་དགྗོས།

ཁ རྒྱུན་ལས་བརེ་ལེན།

   སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བརེ་ལེན་ནམ་བྱུང་ལ་སེ་ཚན་ཁྗོངས་གལ་ཆེའི་ཡིག་རིགས་དང་འཛིན་ཆས་སྗོགས་ཇི་ཡྗོད་

རྩིས་སྤྗོད་རྩིས་ལེན་དང༌། ལས་དྗོན་མཇུག་སྐྱྗོང་གི་ཚིག་ཐྗོ་འཇྗོག་དགྗོས། 

ག རྒྱུན་ལས་བརེ་ལེན་གཏན་འཇགས་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་སྗོ་སྗོའི་ཕ་མ་དང༌། བཟའ་ཟླ་གང་རུང་གི་ཕ་མ། དེ་བཞིན་

རང་གི་ཕྲུ་གུ་ངྗོ་མ་ཇི་ཡྗོད། ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངྗོ་མ་མེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་གསྗོས་ཕྲུག་ཉར་བ། དེ་བཞིན་འདྗོད་གཅིག་ནང་

མིའམ་ཤག་ཚང་ཡྗོངས་གགས་དངྗོས་འབེལ་ཡིན་པ་ཚོགས་གཙོས་ངྗོས་སྦྗོར་གནང་ཚེ་སྤི་འཐུས་གང་དེའི་ཐྗོབ་ཐང་

གཞིར་བཟུང་ནང་མིར་ལམ་གྗོན་ཐྗོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡྗོད། ནང་མི་མཉམ་བསྐྱྗོད་མ་ཐུབ་པས་ས་རེས་སུ་བསྐྱྗོད་དགྗོས་

ཀི་དམིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡྗོད་ན་སྐབས་མཚམས་རེས་སུ་ཟླ་བསྒིལ་ཆྗོག་པའི་བཀའ་འཁྗོལ་ཆྗོག་མཆན་ཚོགས་

གཙོ་སྦེལ་པྗོར་ཞུ་དགྗོས་པ་དང་། ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པྗོས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཞུ་དགྗོས།

ང བདལ་གའི་ཐྗོབ་ཐང་དངྗོས་ཆས་ལིད་ཚད་ཀི་ལྗོ་ ༡༢༠༠ ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་དངྗོས་ཆས་ཀི་ལིད་ཚད་འདེགས་

འགྗོག་བས་པའི་ག་འབབ་སྤད་འཛིན་དགྗོས་པ་དང༌། རྒྱུན་ལྡན་དགྗོས་མཁྗོ་མ་ཡིན་པའི་ཚོང་ཟྗོག་དང༌། གཞན་གི་ཅ་
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྒིག་གཞི།

དངྗོས་རིགས་འཁྱེར་མི་ཆྗོག རང་གི་དངྗོས་ཆས་རྣམས་མཉམ་འཁྱེར་བ་རྒྱུ་ལས་ས་ཕི་རིམ་འཛར་དུ་འཁྱེར་ན་གྗོང་

གསལ་ཐྗོབ་ཐང་མེད། འྗོན་ཀང་མཉམ་འཁྱེར་མི་ཐུབ་པའི་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞིག་

ཡྗོད་ན་སྐབས་མཚམས་སྗོ་སྗོར་ཅ་དངྗོས་ཀི་ཐྗོ་གཞུང་དང་སྦགས་འྗོར་འདེན་ཆྗོག་པའི་ཚོགས་གཙོར་བཀའ་འཁྗོལ་

ཞུ་དགྗོས། ལས་བཅར་དང༌། ལས་ཐྗོན་ཕིར་ལྗོག་སྐབས་གནམ་བསྐྱྗོད་རིགས་ལ་མཉམ་འཁྱེར་ཅ་དངྗོས་ (Check in 

baggage) གནམ་སྒིག་ལྟར་ལས་མ་བརྒལ་བའི་ཐྗོག གནམ་ཐྗོག་ (Cargo) བརྒྱུད་ཀི་ལྗོ་ ༧༥ ལས་མང་བ་འཁྱེར་

མི་ཆྗོག ཡང་རྒྱུན་ལྡན་གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་མཉམ་འཁྱེར་ཅ་དངྗོས་ (Check in baggage) ལིད་ཚད་

གནམ་གྲུ་སྗོ་སྗོའི་ཚད་གཞི་ལྟར་མཉམ་འཁྱེར་ཆྗོག  གཞུང་འབེལ་ཅ་དངྗོས་དེབ་རིགས་སྗོགས་མཉམ་འཁྱེར་དགྗོས་

རིགས་ཀི་ལིད་ཚད་རིན་འབབ་ཇི་བེད་ཀང་ཐྗོབ་འཛིན་ལྟར་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག

ཅ དྗོས་རྒྱག་དང༌། ཅ་དངྗོས་འྗོར་འདེན། ལས་མིའི་ལས་ག་བཅས་ཀི་ཆེད་སྗོམ་ཚོད་སྗོར་ ༥༠༠།༠༠ རེ་འཐྗོབ་རྒྱུ་དང༌། 

ཕྗོགས་གཅིག་ལ་ས་ཐག་ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༦༠༠ ནང་ཚུན་འགྲུལ་བཞུད་སྣུམ་འཁྗོར་རམ། དྗོས་སྐྱེལ་འཁྗོར་གའི་འབབ་

ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག་རྒྱུ།

ཆ བདལ་ག་སྗོམ་དངུལ་ཞུས་ན་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་འཕེར་འདང་ངེས་གཟིགས་ཚེ་མང་མཐར་སྗོར་ ༢༠༠༠ བཀའ་འཁྗོལ་

གནང་ཆྗོག

ཇ  ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན་དང༌། རྒྱུན་ལས་བརེ་ལེན་སྐབས་རྩིས་སྤྗོད་རྩིས་ལེན་དང༌། ལས་དྗོན་རྒྱུས་མངའི་ཆེད་

ཉིན་གསུམ་རིང་ལས་དྗོད་དང་མགྗོན་ཁང་དྗོད་འཐྗོབ་རྒྱུ།

ཉ ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན་དང༌། རྒྱུན་ལས་བརེ་ལེན་སྐབས་རྒྱུན་ལས་ལས་བཅར་ཞུ་མཁན་དང་འཕྗོས་མཁན་སྤི་

འཐུས་ལ་སྗོ་སྗོའི་གཏན་སྗོད་ས་གནས་ནས་རྡ་ས་བར་ཡར་མར་ལམ་བར་གཏན་འབེབས་ཉིན་གངས་ཇི་འགྗོར་ལ་

ལས་དྗོད་དང་ཉིན་དྗོད་འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  རྒྱུན་ལས་ཀི་སེ་ཚན། 

ཚོགས་གཙོ་བགེས་གཞྗོན་གཉིས་ཕུད་དེ་བིངས་རྣམས་གཤམ་གསལ་སེ་ཚན་ཁག་གསུམ་ལ་ལས་བགྗོས་གནང་རྒྱུ།

༡  རྒྱུན་འབེལ་སེ་ཚན།

  བྗོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གི་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་ལས་དྗོན་སྐྗོར་འགན་འཁུར་ཞུ་ཕྗོགས་སྒིག་གཞི་

གཞིར་བཟུང་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ།

༢ ཆབ་སིད་སེ་ཚན།

ཀ འཛམ་གིང་སྤི་དང་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱ་དཀར་ནག་སྗོས་སུ་བྗོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྗོགས་ཀི་འགྱུར་འགྗོས་དང་བསྟུན་

ཕི་དིལ་ཞུ་སྗོ་དང་ཛ་དག་གི་ལས་འགུལ་དང་འབེལ་བའི་སིད་དྗོན་གི་ལས་འགུལ་གསར་སེལ་ཞུ་དགྗོས་རིགས་

སྐབས་སྗོ་སྗོར་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཆྗོག་མཆན་དང་འབེལ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ།
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ཁ ཕྗོགས་བཞུགས་སྤི་འཐུས་གང་རུང་ནས་དམིགས་བསལ་གྗོ་བུར་གི་ལས་འགུལ་སེལ་དགྗོས་པའི་ཞལ་པར་རམ། 

སན་ཤྗོག་འབྗོར་ཚེ་རྒྱུན་ལས་པ་ཚོས་སྐབས་བསྟུན་དགྗོངས་བཞེས་བཀའ་བསྡུར་གིས་ཐག་གཅྗོད་གནང་རྒྱུ།

༣ འཛིན་སྐྱྗོང་རྟྗོག་ཞིབ་སེ་ཚན།

  གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་སྒིག་གཞི་ལེགས་བཅྗོས་ཐྗོག་ཁྗོངས་སྗོ་སྗོའི་སྒིག་གཞི་རྩ་བཟུང་

དང་འབེལ་ལས་དྗོན་སྐྗོར་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་ཡྗོད་མེད་དང་དགེ་སྐྱྗོན་ཅི་མཆིས་ཉམས་ཞིབ་བ་རྒྱུ། དེ་འབེལ་ལེགས་

སེལ་ཉེས་འགྗོག་གི་བསམ་ཚུལ་དང་གཞེན་སྐུལ་བ་འྗོས་རིགས་སྐབས་སྗོ་སྗོར་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཆྗོག་མཆན་དང་འབེལ་ལག་

ལེན་བསྟར་རྒྱུ།

  གྗོང་གསལ་སེ་ཚན་ཁག་གི་ལས་དྗོན་ཅི་བས་སྐྗོར་གི་གནས་ཚུལ་རྒྱུན་ལས་ནས་མཁྱེན་རྟྗོགས་དང༌། བཀའ་

བསྡུར། ཐག་གཅྗོད་བཅས་གནང་སླད་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་སྐབས་སྗོ་སྗོར་སེ་ཚན་རང་ཁྗོངས་ནས་སན་སེང་ཞིབ་ཕྲ་ཞུ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  གུང་གསེང་ཁག 

༡ ལྗོ་འཁྗོར་གཅིག་ནང་ལས་དྗོན་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་གཤམ་གསལ་ནད་དགྗོངས་ཁག་ཕུད་ལས་དྗོན་གནང་རྒྱུན་གི་བདུན་

རེར་ཉིན་རེ་རྩིས་མང་མཐའ་ཉིན་གངས་ ༥༢ ཡྗོད། ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་ཞུས་རེས་ལྗོ་འཁྗོར་ལས་རྒྱུན་མ་ཚང་གྗོང་རྒྱུན་

ལས་སུ་མ་བཞུགས་ཚེ་ལས་ཉིན་ཇི་ཆད་ཀི་རྩིས་བསྐྗོར་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་ཇི་ཆད་ཀི་ལས་དྗོད་གཅྗོག་རྒྱུ། ལས་དྗོན་

ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་ལྷག་མ་མེད་རིགས་ལ་ཛ་དག་གི་གུང་གསེང་དགྗོས་གལ་བྱུང་ན་དྗོ་བདག་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་བཀྗོད་

དགྗོངས་སན་རྒྱུན་ལས་སུ་ཕུལ་འབྗོར་བྱུང་མཚམས་བཀའ་བསྡུར་དང་འབེལ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་གཟིགས་ཚེ་ལས་དྗོད་

མེད་པའི་གུང་གསེང་མང་མཐའ་ཉིན་ ༣༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་གནང་ཆྗོག དེ་ལས་བརྒལ་ཚེ་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་རང་

བཞིན་གི་དགྗོངས་པ་ཞུས་པར་ངྗོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

ཀ གྗོང་གསལ་ནད་དགྗོངས་ཁག་ཕུད་ཅེས་པ་ནི་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གང་ཞིག་ནད་མནར་ཚབས་ཆེས་སྨན་ཁང་དུ་

བསྟེན་ཉལ་བེད་བཞིན་པ་ཡིན་ན་ལས་དྗོད་མེད་པའི་ནད་དགྗོངས་ཇི་ཙམ་གནང་དགྗོས་མིན་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་

ནས་སྐབས་བསྟུན་དགྗོངས་དཔྱད་གནང་རྒྱུ།

ཁ རྒྱུན་ལས་སྤི་འཐུས་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཕྲུ་གུ་བཙས་དུས་ཀི་དམིགས་བསལ་ལས་དྗོད་ཡྗོད་པའི་གུང་གསེང་ཟླ་བ་

གཅིག་དང་ཕྲུ་གུ་ཤྗོར་བ་དང༌། མངལ་རླུགས་པ་བཅས་ཀི་སྐབས་སུ་རིང་ཚད་ཟླ་བ་གཉིས་བར་ལས་དྗོད་ཡྗོད་པའི་

གུང་གསེང་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག

༢ རྒྱུན་ལས་གང་ཞིག་སེར་དྗོན་ཆེད་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལས་མ་བརྒལ་བར་དགྗོངས་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས་བྱུང་ཚེ་ཚོགས་གཙོར་

ཞུ་རྒྱུ་དང༌། དེ་ལས་མང་བ་ཞུ་དགྗོས་མཆིས་ཚེ་ཉུང་མཐར་བདུན་ཕྲག་གཅིག་སྗོན་དགྗོངས་སན་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་

ཕུལ་ཏེ་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་ཐྗོབ་དགྗོས།

༣ གུང་གསེང་གི་དུས་ཚོད་བཟུང་སྟངས་ནི་དཔེར་ན་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་གུང་གསེང་བསྐྱྗོད་དུས་འཁེལ་བ་ཡིན་ན། དེ་ཉིན་
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྒིག་གཞི།

རེས་གཟའ་ཉི་མ་སྗོགས་འཆར་ཅན་གུང་གསེང་གང་རུང་འཁེལ་ཚེ་དེའི་ཕི་ཉིན་ཚེས་ ༢ ནས་འགྗོ་འཛུགས་ཆྗོག་པ་དང༌། 

གུང་གསེང་རྗོགས་དུས་ཀི་རེས་གཟའ་ཉི་མ་སྗོགས་འཆར་ཅན་གི་གུང་གསེང་འཁེལ་ན་དེའི་ཕི་ཉིན་ནས་ལས་བཅར་ཆྗོག་

པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ལས་ཉིན་མཐའ་མ་དང༌། གུང་གསེང་རེས་ཀི་ལས་ཉིན་གཉིས་ལ་ལས་བཅར་མེད་ཚེ། དེའི་བར་ཚུད་པའི་

གཞུང་འབེལ་གུང་གསེང་ཇི་ཡྗོད་དགྗོངས་ཞུ་ལ་བརྩི་རྒྱུ།

༤ གཞུང་འབེལ་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་འཁེལ་བའི་རེས་གཟའ་སེན་པ་ཉི་མ་དང༌། གཞུང་འབེལ་གུང་གསེང་ཁག་འཁེལ་བར་

གུན་གསབ་ཞུ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག་ཅིང༌། ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་རིང་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་ཞུ་སྤྗོད་བྱུང་ཚེ་དེའི་རིང་ཉིན་དྗོད་མེད།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  རྒྱུན་ལས་ཚུགས་གྗོལ། 

༡ རྒྱུན་ལས་ཚུགས་གྗོལ་གི་དུས་ཚོད་ནི། གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་སྤི་མཚུངས་གནང་རྒྱུ།

༢  ལས་ཁུངས་ཚུགས་དུས་ལས་སྐར་མ་ ༡༥ འགངས་རིགས་འབྗོར་དེབ་ཞིབ་འཇུག་པས་འབྗོར་ཐྗོ་འགྗོད་དེབ་ཚོགས་གཙོར་

སྤན་བསྟར་དང་འབེལ་ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་ ༡༥ རེ་ཐེངས་གསུམ་བསྟུད་མར་འགངས་ཚེ་ལས་དྗོད་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་ནས་

ཉིན་གཅིག་གཅྗོག་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་དགུ་པ།  གསང་རྒྱ། 

རྒྱུན་ལས་ཀི་ལས་དྗོན་དམིགས་བསལ་དགྗོས་དབང་ཅན་གསང་རྒྱ་ཞུ་དགྗོས་རིགས་སྐབས་སྗོ་སྗོར་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་

ཁྱབ་ཕེབས་དགྗོངས་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཚང་མས་ཕིར་བསྒགས་མི་བ་བའི་གསང་རྒྱ་ཐུབ་ངེས་ཞུ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་པ།  སྒིག་གཞི་བརྩི་སྲུང༌།

གྗོང་གསལ་སྒིག་གཞི་འདིའི་ནང་ཚིག་གསལ་འཁྗོད་མིན་ལ་མ་ལྟྗོས་པར་རྒྱུན་ལས་པ་ཚང་མས་འགལ་མེད་བརྩི་སྲུང་ཞུས་

ཐྗོག་སྗོན་དུ་དམ་བཅའ་ཕུལ་བའི་ཚིག་དྗོན་རྣམས་སེམས་བཅངས་རྒྱུན་འཁྱྗོངས་དང་འབེལ་ལས་དྗོན་ཐྗོག་འཁུར་སེམས་ཆེ་བསྐྱེད་

ཞུ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  གཟིགས་གསྗོལ།

སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ལས་རྒྱུན་ལྗོ་གཅིག་ཡིན་སྟབས་ལས་རྒྱུན་ལྗོ་རེ་རྗོགས་མཚམས་སུ་བསྐྱར་འདེམས་བྱུང་མིན་

ལ་མ་ལྟྗོས་པར་ལས་རྒྱུན་སྐབས་སྗོ་སྗོའི་གཟིགས་གསྗོལ་ཟླ་གཅིག་ཕྗོགས་འབབ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དངུལ་རྩིས་དམིགས་

བསལ་རྒྱུན་གྗོན་ཁྗོངས་འཆར་གཞི་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུས་ཏེ་གནང་རྒྱུ། འྗོན་ཀང་རྒྱུན་ལས་ཀི་ལས་རྒྱུན་ཧིལ་པྗོ་མ་ལྗོངས་པའི་རིགས་

ལ་གཟིགས་གསྗོལ་མི་འཐྗོབ། ལས་རྒྱུན་བརྩི་ཕྗོགས་ཐད་ལྗོ་གཅིག་ཧིལ་པྗོ་རྒྱུན་ལས་སུ་ཞུགས་པ་དང༌། ཐྗོབ་གསེང་རྣམས་རྗོགས་

ཏེ་ཕྗོགས་མེད་གུང་གསེང་ཉིན་གངས་ ༡༦ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུས་རིགས་ལ་ལས་རྒྱུན་ལྗོངས་པར་བརྩི་རྒྱུ་ཡིན།
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དྗོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་མཚམས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་

གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །།
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༄༅། །བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྒིག་གཞི། བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༢༠ ཕི་ལྗོ་ 

༡༩༩༣ ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  འགྗོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༢༠ ཕི་ལྗོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༦ ནས་འགྗོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྒིག་འཛུགས།

བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༦༡ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གཏན་འཇགས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་སྤི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་གཅིག་དང༌། 

དེའི་འྗོག་འགན་འཛིན་སེ་ཚན་དང༌། ལས་བའི་སེ་ཚན་གི་ས་དམིགས་ཇི་དགྗོས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཐག་གཅྗོད་

ལྟར་དགྗོས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྤི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའི་འགན་དབང༌།

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འཆར་འཕར་གི་ཚོགས་འདུ་ཡྗོངས་ལ་ཚོགས་ཚེས་དང༌། དུས་ཡུན། ས་གནས་བཅས་འཁྗོད་པའི་

ཚོགས་སྐྗོང་བརྡ་ཁྱབ་གཏྗོང་རྒྱུ།

༢ སྤི་འཐུས་ཚོགས་འདུ་ནམ་ཚོགས་ལ་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གྗོ་སྒིག་དང་པར་འདེབས་ཀིས་སྤི་འཐུས་སྗོ་སྗོར་དུས་

ཐྗོག་འགེམས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ།

༣ ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན་དང་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་བཅས་ཀི་གཟིགས་སྐྱྗོང་འྗོག་ལས་རིམ་གཏན་འབེབས་དང་གསལ་

བསྒགས་དུས་ཐྗོག་ཞུ་རྒྱུ།

༤ གྗོས་ཚོགས་ཀི་དི་བ་ཁག་དུས་ཐྗོག་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ངམ། སིད་སྐྱྗོང་། འབེལ་ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན་སྗོ་སྗོ་བཅས་ལ་འབུལ་

གཏྗོང་དང་བཀའ་ལན་དུས་ཐྗོག་འབྗོར་མིན་རྟྗོག་ཞིབ་བ་རྒྱུ།

༥ གྗོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ཡྗོངས་རྗོགས་སྒ་འཇུག་བ་རྒྱུ་དང༌། དེ་དག་རིམ་པས་ཡིག་ཐྗོག་ཏུ་ཕབ་སྟེ་ཞུ་དག་དང་བདག་

གཉེར་བ་རྒྱུ།

༦ ཁིམས་བཟྗོའི་ལས་དྗོན་དང་འབེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཁག་དང༌། ཁིམས་ཡིག་དང་སྒིག་གཞི། གྗོས་ཆྗོད་བཅས་ཀི་རྩ་འཛིན་ཡིག་

ཆ་ངྗོ་མ་རྣམས་གཞུང་ཁ་དཀར་ཆག་དང་བཅས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ།
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༧ ཁིམས་ཡིག་དང་སྒིག་གཞི་པར་སྐྲུན་བེད་སྐབས་ནྗོར་འཁྲུལ་མི་ཡྗོང་ཆེད་ཞུ་དག་དང༌། དག་མཆན་སྤྗོད་རྒྱུ།

༨ ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ཟུར་ཉན་དང་གསར་འགྗོད་པ་རྣམས་གཏྗོང་རྒྱུར་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

༩ ཚོགས་ཆེན་སྐབས་གྗོས་ཚོགས་གསར་ཤྗོག་འདྗོན་སེལ་ཚད་ལྡན་ཡྗོང་བའི་གྗོ་སྒིག་བ་རྒྱུ།

༡༠ ཚོགས་ཆེན་སྗོ་སྗོའི་སྐབས་ཕྗོགས་ཕེབས་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་བཞུགས་ཡུལ་ག་སྒིག་གནང་དགྗོས་ལ་ལྟ་རྟྗོག་དང་སྣེ་ཤན་

བ་རྒྱུ།

༡༡ རྒྱུན་ལས་དང་སྤི་འཐུས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་ཚོགས་འདུའི་གྗོ་སྒིག་དང་ཡིག་ཆ་བདག་ཉར་བཅས་འཚེམས་མེད་བ་རྒྱུ།

༡༢ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྗོ་ལུགས་དང་ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་ཁག་གསར་སྒིག་དང་བསྐྱར་

བཅྗོས་དགྗོས་རིགས་སྐབས་མཚམས་སྗོ་སྗོར་ཟིན་བིས་འགྗོད་རྒྱུ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ལ་ཚོགས་འདུའི་འགྗོ་ལུགས་

སྐྗོར་གསལ་འདེབས་དང་མཐུན་འགྱུར་བ་རྒྱུ།

༡༣ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་མ་ལག་དང་ལས་ཁུངས་ཁག དེ་དག་ཏུ་ཡྗོད་པའི་འཛིན་ཆས་དང་ཡྗོ་བད་རྣམས་མཁྗོ་

སྒྲུབ་དང་བདག་གཉེར་ཉམས་གསྗོ་བཅས་ལ་ལྟ་རྟྗོག་བཀྗོད་འདྗོམས་བ་རྒྱུ།

༡༤ རྒྱུན་དུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཡིག་འགྲུལ་དང༌། དངུལ་རྩིས། ཕི་མིར་འབེལ་གཏུག་བ་རྒྱུ་བཅས་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་

དྗོན་ཡྗོངས་རྗོགས་ལ་ལྟ་རྟྗོག་འགྗོ་འདྗོམས་བ་རྒྱུ།

༡༥ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་དང་རྩིས་ཞིབ་སན་ཞུ་བཅས་དུས་ཐྗོག་ཏུ་འགྗོད་འབུལ་བ་རྒྱུ།

༡༦ གཞན་ཡང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ཀི་ལས་རིམ་དང་འབེལ་བའི་བེད་སྗོ་ཆེ་ཕྲ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་རྣམ་

གཉིས་ཀིས་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀྗོད་བྱུས་ཇི་གནང་གི་ལས་དྗོན་ཁག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་འགན་དབང་ཡྗོད།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  སྤི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའི་དམིགས་བསལ་ཐྗོབ་ཐང༌།

༡ ཚོགས་གཙོ་ཐུན་མྗོང་ངམ་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་རུང་ནས་རྒྱུན་ལས་ལ་གྗོ་བསྡུར་གིས་རྒྱུན་ལས་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀི་

མྗོས་མཐུན་བྱུང་ན་མ་གཏྗོགས་ཚོགས་དྲུང་གནས་སྗོས་མི་ཆྗོག

༢ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྤི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་བཀའ་དྲུང་དང་འད་མཉམ་ཡིན་པ་དང༌། བཞུགས་གལ་བཀའ་དྲུང་

དང་ཚོགས་དྲུང་སྗོ་སྗོའི་ཞབས་ལྗོ་རྒན་གཞྗོན་ལྟར་དགྗོས་རྒྱུ།

༣ གནས་སྗོས་ཆྗོག་པའི་ཚོགས་དྲུང་དེས་རང་མྗོས་གནས་སྗོས་ཞུས་རིགས་ཚོགས་གཙོ་ཐུན་མྗོང་གིས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་

དང༌། བཀའ་ཤག་ལ་གྗོ་བསྡུར་ཐྗོག་ཚབ་གསར་བསྐྗོ་གཞག་བྱུང་འཕྲལ་གནས་སྗོས་བ་འཐུས།

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་ནམ་དགྗོས་སྐབས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་མྗོས་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་

ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །།
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༄༅། །བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁང་པའི་ཁིམས་ཡིག

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  ཁིམས་ཡིག་གི་མིང༌། 

ཁིམས་ཡིག་འདི་ལ་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁང་པའི་ཁིམས་ཡིག ཕི་ལྗོ་ ༡༩༩༥ ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  འགྗོ་འཛུགས། 

ཁིམས་ཡིག་འདི་ཕི་ལྗོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦ ནས་འགྗོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  དགྗོས་དམིགས། 

མང་གཙོ་རིང་ལུགས་སྤི་སྗོལ་ལྟར་གྗོས་ཚོགས་ཀི་མཚན་མཐྗོང་དང༌། དམིགས་བསལ་ཐྗོབ་ཐང་ལ་བརྩི་སྲུང༌། གྗོས་ཚོགས་

ཀི་ལས་དྗོན་ཁག་ཁིམས་མཐུན་དང༌། མགྗོགས་མྱུར་འཇྗོན་ཐང་ལྡན་པར་བ་རྒྱུར་འགལ་རྐེན་མི་འབྱུང་བ། གྗོས་ཚོགས་ཀི་ཁྱབ་

ཁྗོངས་ཡྗོངས་རྗོགས་ཀི་སྲུང་སྐྱྗོབ་དང་འཛིན་སྐྱྗོང་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་མི་དགྗོས་པ་བཅས་ཀི་ཆེད་སྤི་འཐུས་ཚོགས་ཁང་ཡན་

ལག་དང་བཅས་པ་ཟུར་བཅད་ཐྗོག ཁང་ཁུངས་བེད་སྤྗོད་དང༌། སྲུང་སྐྱྗོབ། འཛུལ་ཞུགས། ཟུར་ཉན་ལྟ་སྐྗོར་བ་བཅས་ཀི་མཚམས་

འཛིན་རྣམས་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པྗོའི་ཐད་ཀའི་སྟངས་འཛིན་བཀྗོད་བྱུས་འྗོག་འཛིན་སྐྱྗོང་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  སྤི་འཐུས་ཁང་པའི་གསལ་བསྒགས། 

བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་བདག་དབང་ཚད་ལྡན་འྗོག་ཡྗོད་པའི་ཁང་པ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཆེད་གསར་རྒྱག་བས་

པའམ། དེ་ལས་གཞན་པ། ཡང་ན་ཁིམས་མཐུན་ཁང་གར་བླངས་པའི་ཁང་པའམ།  ཁང་མིག་གང་རུང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

ཁང་པར་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཐག་གཅྗོད་བཞིན་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པྗོས་འཛིན་སྐྱྗོང་བཀྗོད་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་བ་འཐུས་དང༌། 

གསལ་བསྒགས་བས་པའི་ཚེས་གངས་ནས་བཟུང་དེར་གསལ་ཁང་པའམ། ཁང་མིག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བདག་དབང་དུ་གྱུར་

པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁང་པ་བེད་སྤྗོད།

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁང་པར་གསལ་བསྒགས་ཟིན་པའི་ཁང་ཁུངས་གང་ཡང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དྗོན་མ་

ཡིན་པའི་ལས་དྗོན་གཞན་གི་ཆེད་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པྗོའི་བཀའ་འཁྗོལ་མེད་པར་བེད་སྤྗོད་མི་ཆྗོག
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༢ གཞུང་འབེལ་ལས་དྗོན་གཞན་གི་ཆེད་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་བར་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པྗོའི་བཀའ་འཁྗོལ་བྱུང་ན་བེད་སྤྗོད་བེད་

ཆྗོག 

༣ གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ལས་དྗོན་དང༌། གཞུང་འབེལ་ཡིན་ཡང་ལས་བེད་སྗོད་ཤག་དང་གཉེར་ཚང་ལྟ་བུར་བེད་སྤྗོད་ཆེད་

བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་གཏྗོང་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  ཁང་པ་ཕིར་སླྗོག  

 ཕིར་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  ཁང་པའི་འཛིན་སྐྱྗོང་དང་ཉམས་གསྗོ།

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁང་པར་གསལ་བསྒགས་བས་པའི་ཁང་ཁུངས་རྣམས་ཀི་འཛིན་སྐྱྗོང་དང་ཉམས་གསྗོ་ཚོགས་དྲུང་

ལས་ཁུངས་ནས་བ་རྒྱུ་དང༌། དེའི་ཆེད་ལྗོ་ལྟར་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྗོན་རྩིས་སུ་རྩིས་འགྗོ་ཟུར་དུ་འཁྱེར་དགྗོས།

༢  ཉམས་གསྗོ་དང་གསར་རྒྱག་གང་ཡིན་གི་ཨར་ལས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཐད་ཀར་རམ། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་

ཀི་ས་ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་བརྒྱུད་དངུལ་འབབ་ཟུར་བཅུག་གིས་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ཁིམས་ཡིག་བསྐྱར་བཅྗོས།

ཁིམས་ཡིག་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་ནམ་དགྗོས་མཚམས་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་མྗོས་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་

སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །།
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 ༄༅། །བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོའི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩའི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོའི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩའི་སྒིག་གཞི་བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༢༤ ཕི་ལྗོ་ ༡༩༩༧ 

ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  ཐེབས་རྩའི་དགྗོས་དམིགས།

བྗོད་མི་དང༌། བྗོད་མིར་འབེལ་ཡྗོད་ཀི་མི་རིགས་སུར་ཡང་གྗོ་བུར་རྐེན་ངན་དབང་གིས་ངལ་སེལ་དགྗོས་མཁྗོ་བྱུང་སྐབས་

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གནས་ཚུལ་དང༌། དགྗོས་གལ་ལ་གཟིགས་པའི་ངལ་སེལ་མཐུན་རྐེན་འཕྲལ་དུ་སྤྗོད་ཐུབ་པའི་ཆེད་ཐེབས་

རྩ་འདི་བཙུགས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  ཐེབས་རྩའི་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན།

༡ ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩ་འདིའི་ཆེད་སིད་གཞུང་དང༌། ཚོགས་པ། སྒིག་འཛུགས། སྐྱེ་བྗོ་སེར་བཅས་སུས་ཀང་ཞལ་འདེབས་

འབུལ་འདྗོད་ཡྗོད་ན་ཚོགས་གཙོའམ། ཚོགས་གཞྗོན། ཡང་ན་ཚོགས་དྲུང་བཅས་སུ་རུང་ལ་འབུལ་ཆྗོག་ཅིང༌། ཚོགས་གཙོ་

ཐུན་མྗོང་གིས་ཞལ་འདེབས་ལེན་འྗོས་མིན་ཞིབ་འཇུག་གིས་ལེན་འྗོས་ངེས་རེད་བྱུང་ན་ལེན་ཆྗོག

༢ དགྗོས་གལ་བྱུང་ན་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཐག་གཅྗོད་ཐྗོག་ཞལ་འདེབས་ཆེད་དམིགས་བསལ་སྐུལ་སླྗོང་བེད་པ་དང༌། འདུ་འགྗོད་ཀི་

ལས་འགུལ་གང་འྗོས་སེལ་ཆྗོག

༣ སྤི་ལྷན་དུ་བྱུང་བའི་ཕག་རྟགས་དང༌། ཅ་དངྗོས་མཁྗོ་མེད་རིགས་ཚོང་བསྒྱུར་དང༌། འགྗོ་ཡུལ་ངེས་ཅན་མེད་པའི་འབུལ་

དངུལ་བྱུང་རིགས། ཕིར་སླྗོག་མ་དགྗོས་པའི་ལས་དྗོན་གཞན་གི་དངུལ་ལྷག་བཅས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཐག་གཅྗོད་ལྟར་ཐེབས་

རྩའི་མ་དངུལ་དུ་བཅུག་ཆྗོག

༤ ལྗོ་ལྔ་རེའི་མཚམས་མ་དངུལ་གི་སྐྱེད་འབབ་ངལ་སེལ་དུ་གཏྗོང་ལྷག་བསད་ཚེ་དེའི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་ཉུང་བ་ཞིག་མ་

དངུལ་ཐྗོག་བསྣན་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  ངལ་སེལ་སྤྗོད་ཡུལ།

བཙན་བྗོལ་བྗོད་མི་གཙོ་བྗོར་གྱུར་པའི་བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་ནྗོ་ཅྗོག་དང༌། བྗོད་མི་མིན་ཡང་བྗོད་མིའི་གཞུང་འབེལ་དང་

གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་སྒིག་འཛུགས་ཁག་གི་ལས་བེད་དམ། མཐུན་འགྱུར་བེད་མཁན། བྗོད་མིར་ཆབ་སིད་དང༌། ཤེས་ཡྗོན། དཔལ་
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འབྗོར། སྤི་ཚོགས་ཀི་ལས་དྗོན་གང་རུང་ཐྗོག་འབེལ་ལམ་གཏིང་ཟབ་ཡྗོད་རིགས་རྣམས་ངལ་སེལ་སྤྗོད་ཡུལ་དུ་ཐག་གཅྗོད་བེད་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  ངལ་སེལ་སྤྗོད་དགྗོས་ཀི་བྱུང་རྐེན།

༡ ངལ་སེལ་སྤྗོད་དགྗོས་ཀི་བྱུང་རྐེན་ནི། གྗོ་བུར་འབྱུང་བའི་འཇིགས་པའམ། བརྡབ་ཆག སིད་དྗོན་ནམ་ཉེན་ཁ་གཞན་ལ་བརྟེན་

ནས་ཡུལ་བྗོལ་བ་དགྗོས་བྱུང་བ། རྐུན་ཇག་གིས་འཕྲྗོག་བཅྗོམ། སྗོག་ཉེན་ཡྗོད་པའི་ནད་མནར་ཚབས་ཆེར་སྨན་བཅྗོས་ཀི་

མཐུན་རྐེན་མ་འཛོམས་པ་བཅས།

༢ དེ་ལས་གཞན་པའི་བྱུང་རྐེན་གཞན་ཡང་ངལ་སེལ་སྤྗོད་དགྗོས་སུ་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཐག་གཅྗོད་བེད་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩའི་འདུ་འགྗོད།

༡ ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩའི་མ་དངུལ་ཡྗོངས་རྗོགས་བརྟན་ཆ་ཡིད་ཆེས་ཅན་གི་སྐྱེད་འབབ་གང་མཐྗོ་ཡྗོད་པའི་མ་འཛུགས་ཁག་

གི་ནང་གཏན་འཇགས་བཅྗོལ་འཇྗོག་བེད་དགྗོས་ཤིང༌། ཐེབས་རྩར་ཞལ་འདེབས་བྱུང་རིགས་སྐྱེད་ཡྗོད་མ་འཛུགས་མ་བས་

པར་ཟླ་བ་གཉིས་ལྷག་ཉར་མི་ཆྗོག

༢ མ་འཛུགས་བ་ཡུལ་གར་བཟང་དུས་ནས་དུས་སུ་ཚོགས་གཙོ་ཐུན་མྗོང་གིས་ཞིབ་འཇུག་ཐག་གཅྗོད་ཀིས་མ་འཛུགས་ལས་

དྗོན་འཐུས་ཤྗོར་མེད་པ་བེད་དགྗོས།

༣ སྐྱེད་འབབ་ཟླ་དྲུག་རེའི་ནང་ལེན་ཏེ་དངུལ་ཁང་གང་རུང་དུ་བསི་ཚགས་རྩིས་འགྗོའི་འྗོག་བཅུག་ཉར་བེད་དགྗོས།

༤ ཟླ་བ་དྲུག་རེ་བཞིན་སྐྱེད་འབབ་ཇི་ཡྗོད་ཀི་དངུལ་འབྗོར་རྩིས་ཁ་ཚོགས་གཙོ་ཐུན་མྗོང་གིས་ཤེས་རྟྗོགས་དགྗོས་པ་ཡིན།

༥ ཐེབས་རྩའི་མ་འཇྗོག་དང༌། དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁ་བཅས་ཚོགས་གཙོའི་ངལ་སེལ་མ་དངུལ་མིང་ཐྗོག་འཇྗོག་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  ངལ་སེལ་སྤྗོད་སྟངས།

༡ ངལ་སེལ་སྤྗོད་དགྗོས་ཀི་གནས་ཚུལ་ནམ་བྱུང་མཚམས། སྐབས་དེར་ཐེབས་རྩའི་སྐྱེད་འབབ་ཇི་ཡྗོད་བསྗོམས་འབྗོར་གི་

བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ལས་མ་བརྒལ་བའི་དངུལ་འབྗོར་ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་དང༌། བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་ཚོགས་

གཙོས་ཐད་ཀར་ཐག་གཅྗོད་ཀིས་སྤྗོད་ཆྗོག

༢ སྐྱེད་འབབ་ཀི་བསྗོམས་འབྗོར་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ལས་བརྒལ་བ་དང༌། མ་དངུལ་ནས་སྤྗོད་དགྗོས་བཅས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཐག་

གཅྗོད་བེད་དགྗོས།

༣ ཐེབས་རྩའི་མ་དངུལ་ནས་ངལ་སེལ་སྤྗོད་དགྗོས་ནམ་བྱུང་སྐབས་མ་དངུལ་སླར་གསྗོ་ཐུབ་ཐབས་ཀི་དམིགས་བསལ་ལས་

འགུལ་སེལ་ཆྗོག 

༤ ལྗོ་འཁྗོར་སྐྱེད་འབབ་ནས་ངལ་སེལ་སྤྗོད་སྐབས་སྐྱེད་འབབ་མ་འཁྗོར་སྗོན་དུ་སྤི་ལྷན་གི་དངུལ་འབབ་གཞན་ནས་ས་འདྗོན་

བེད་ཆྗོག
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོའི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩའི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་ནམ་དགྗོས་སྐབས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་མྗོས་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་

ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །།
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༄༅། །བྗོད་མི་མང་ཕྗོགས་བཞུགས་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་ལས་དྗོན་གཞུང་འབེལ་ངྗོས་བཞེས་བེད་ཕྗོགས་ཀི་

སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

བྗོད་མི་མང་ཕྗོགས་བཞུགས་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་ལས་དྗོན་གཞུང་འབེལ་ངྗོས་བཞེས་བེད་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི། བྗོད་རྒྱལ་

ལྗོ་ ༢༡༤༢ ཕི་ལྗོ་ ༢༠༡༥ ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  སྒིག་གཞིའི་ཆ་རྐེན།

སྒིག་གཞི་འདི་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༣༦ པའི་འྗོག་བཀྗོད་སྒིག་བས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  ཁྱབ་ཚད།

སྒིག་གཞི་འདིས་ཕྗོགས་བཞུགས་སྤི་འཐུས་ཡྗོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  འགྗོ་འཛུགས།

བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་བཀྗོད་ཉིན་ནས་རྩ་འཛིན་

ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  གཞུང་འབེལ་ངྗོས་བཞེས་གནང་ཕྗོགས།

༡ གཞུང་འབེལ་གི་མཛད་སྗོ་ཁག་དང༌། སྤི་ནྗོར་༸གྗོང་ས་༸སྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གིས་དབུས་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་

དབུ་འཁིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པ། སྗོ་སྗོའི་སྗོད་གནས་ཀི་མངའ་སེའི་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་ཕེབས་བསུ་སྐྱེལ་དུ་བཅར་བ་རྣམས་

གཞུང་འབེལ་དུ་ངྗོས་བཞེས་གནང་རྒྱུ།

༢ ༸གྗོང་ས་༸སྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གི་ཕེབས་བསུ་སྐྱེལ་སྐབས། རང་ཉིད་སྗོད་གནས་ཀི་མངའ་སེ་མིན་

ཡང་ངེས་པར་དུ་བཅར་དགྗོས་བྱུང་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་འཁྗོད་ཀིས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས།

༣ ཕྗོགས་བཞུགས་སྤི་འཐུས་སུ་རུང་ལ་ས་གནས་མངའ་སེ་དེར་ཚོགས་འདུ་དང་མཛད་སྗོར་མགྗོན་བརྡ་འབྗོར་རིགས་དང༌། 

གཞན་ཡང་འཚམས་འདི་དང་ཐུགས་གསྗོ་བཅས་སུ་ཕེབས་དགྗོས་བྱུང་ཚེ། སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སམ། ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་

པྗོར་སན་སེང་དང་འབེལ་དགག་བ་མེད་ན་གཞུང་འབེལ་དུ་ངྗོས་བཞེས་གནང་འཐུས། 
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བོད་མི་མང་ཕོགས་བཞུགས་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་ལས་དོན་གཞུང་འབྲེལ་ངོས་བཞྲེས་བྲེད་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

༤ རང་ཉིད་སྗོད་གནས་ཀི་མངའ་སེ་མིན་ཡང་ས་གནས་གཞན་དུ་ངེས་པར་བཅར་དགྗོས་བྱུང་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་འཁྗོད་ཀིས་

སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས།

༥ སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གཞུང་འབེལ་དུ་ངྗོས་བཞེས་བཀའ་འཁྗོལ་གནང་བ་དང་འབེལ་དགྗོས་གལ་བྱུང་ཚེ་ལམ་སྟྗོན་

གནང་འཐུས།

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  ཕེབས་སྒིག་མཐུན་རྐེན།

༡ ས་གནས་ཀི་གཞུང་འབེལ་མཛད་སྗོ་ཁག་ཏུ་བཞུགས་གལ་སྒིག་ཕྗོགས་སྒིག་གཞིའི་དགྗོངས་དྗོན་བཞིན་ལག་བསྟར་བེད་

དགྗོས།

༢ ༸གྗོང་ས་༸སྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གིས་དབུས་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་འཁིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་ཕེབས་བསུ་སྐྱེལ་

དང༌། སྗོ་སྗོའི་སྗོད་གནས་སུ་གཞུང་འབེལ་མཛད་སྗོ་ཁག་བཅས་ལ་བཅར་སྐབས་ཕེབས་འཁྗོར་གྗོ་སྒིག་མེད་ཚེ་ག་འཁྗོར་

གས་ཏེ་འཛིན་གསལ་འགྗོ་གྗོན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྩིས་ཁྗོངས་ནས་གཏྗོང་འཐུས།

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  ལས་བསྗོམས་དང་རྩིས་ཁ།

གཞུང་འབེལ་དུ་ངྗོས་བཞེས་གནང་བ་ཁག་གིས་ལས་བསྗོམས་དང་རྩིས་ཁ་བཅས་ལས་དྗོན་གྲུབ་ནས་ཉིན་ ༡༥ ནང་ཚུད་སྤི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྩིས་ཁང་བཅས་སུ་ཕུལ་འབྗོར་ཟིན་པ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས། སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སམ། སྤི་འཐུས་གང་རུང་ནས་འཆར་

འབུལ་གིས་སྤི་འཐུས་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་མྗོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་

འགྗོད་དགྗོས།
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༄༅། །ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཉིན་རེའི་ལས་དྗོད་དང་ཐྗོབ་ཐང་གཞན་ཁག་གི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌། 

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཉིན་རེའི་ལས་དྗོད་དང་ཐྗོབ་ཐང་གཞན་ཁག་གི་སྒིག་གཞི་ཕི་ལྗོ་ 

༢༠༡༠ ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  ཆ་རྐེན། 

སྒིག་གཞི་འདི་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༨༥ པའི་འྗོག་བཀྗོད་སྒིག་བས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  འགྗོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་ཕི་ལྗོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ནས་འགྗོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  ཁྱབ་ཚད།

སྒིག་གཞི་འདིས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་གི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཡྗོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  ཉིན་རེའི་ལས་དྗོད་ཀི་ཐྗོབ་ཐང༌།

ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་དངྗོས་སུ་ཚུགས་རིང་ཉིན་རེའི་ལས་དྗོད་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་དུས་ནས་

དུས་སུ་གཏན་འབེབས་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  འགིམ་འགྲུལ་ཟུར་ཕྗོགས།

ས་ཐག་ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༡༢ བརྒལ་ཏེ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཡན་གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་ལམ་གྗོན་དང་ཟུར་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཐང་

ཡྗོད། དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༦ མན་དང་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཡན་ལ་ཟུར་ཕྗོགས་ཕེད་འཐྗོབ་རྒྱུ། འགིམ་འགྲུལ་དང་ཟུར་ཕྗོགས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་ས་

གནས་སྗོ་སྗོའི་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལ་ཇི་ཐྗོབ་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་སྤི་འཐུས་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་བསྐྱར་

བཅྗོས་ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །།
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༄༅། །བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐྱྗོང་དང་འབེལ་བའི་སྒིག་གཞི་ཁག
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དཀར་ཆག

༡ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐྱྗོང་སྒིག་གཞི། ---------------------------------------------- ༡༠༥

བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐྱྗོང་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༥ པ་དང་། ༦ པ་གཉིས་ཀི་ནང་གསལ་སྒིག་འཛུགས་ཁག་དང་། 

ཁྱབ་ཁྗོངས་སེ་ཚན་ཁག་གི་ཟུར་འཛར་མཚན་ཐྗོ་གཏན་འབེབས། -------------------------------------- ༡༡༢

༢ ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི། -----------------------------------------------༡༢༤

༣ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཀི་སྒིག་གཞི། ----------------------- ༡༣༦

༤ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་ལས་དྗོན་གཟེངས་ཐྗོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི། --- ༡༤༦

༥ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྗོད་བེད་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི། --------- ༡༥༠

 ཟུར་འཛར་ཁག ------------------------------------------------------------------ ༡༥༩

༦ བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག ------------------------------------------ ༡༦༣

 ཟུར་འཛར་ཁག ------------------------------------------------------------------ ༡༦༨

༧ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་ཆྗོས་དྗོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག --------------------------------------- ༡༧༢
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༄༅། །བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐྱྗོང་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐྱྗོང་སྒིག་གཞི། བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༡༩ ཕི་ལྗོ་ ༡༩༩༢ ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  སྒིག་གཞིའི་ཆ་རྐེན།

སྒིག་གཞི་འདི་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༣༠ འྗོག་བཀྗོད་སྒིག་བས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  འགྗོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་ཕི་ལྗོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ནས་འགྗོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  སྒིག་གཞིའི་ཁྱབ་ཚད།

སྒིག་གཞི་འདིས་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐྱྗོང་འྗོག་ཡྗོད་པའི་ལས་ཁུངས་ཡྗོངས་དང༌། རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་རྣམས་ལ་

ཁྱབ་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐྱྗོང་ལས་ཁུངས་ཁག

ཁིམས་ལུགས་ལྟར་བཀྗོད་སྒིག་བས་པའི་འཛིན་སྐྱྗོང་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་རིམ་པ་གཤམ་གསལ།

༡ བཀའ་བླྗོན་ལས་ཁུངས་ཁག

ཀ བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༢༩ པའི་ནང་གསེས་ ༢ ནང་གསལ་ལྟར་འགན་དབང་སྤད་པའི་བཀའ་བླྗོན་ཞིག་གིས་ཐད་

ཀའི་འཛིན་སྐྱྗོང་འྗོག་ལས་རིགས་ལྟར་བཀྗོད་སྒིག་བས་པའི་དབུས་ཀི་ལས་ཁུངས་རྣམས་བཀའ་བླྗོན་ལས་ཁུངས་

ཡིན། (ད་ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་དང་པྗོར་གསལ།)

ཁ བཀའ་བླྗོན་ལས་ཁུངས་ཤིག་གསར་འཛུགས་དང་ཕིར་བསྡུ་བ་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་གིས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གྗོ་

བསྡུར་གིས་མྗོས་མཐུན་ལྟར་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

ག བཀའ་བླྗོན་ལས་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་དྲུང་ཆེའི་འྗོག་དགྗོས་ངེས་འགན་འཛིན་དང་ལས་བའི་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད་ས་མིག་

བཀྗོད་སྒིག་བེད་དགྗོས།

ང བཀའ་བླྗོན་ལས་ཁུངས་གཅིག་ནང་ལས་རིགས་ཀི་དབེ་བས་གལ་ཆེའི་སེ་ཚན་ཁག་ཁ་ཤས་ཡྗོད་ཚེ་འགན་འཛིན་
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དྲུང་ཆེ་རེ་བསྐྗོ་གཞག་ཆྗོག་པ་དང༌། དེ་མིན་ལས་རིགས་སེ་ཚན་ཆེ་བ་ཁ་ཤས་ཡྗོད་ན་དེ་དག་གི་འགན་འཛིན་དྲུང་

ཆེ་ལས་འཕར་རམ། ཟུང་འབེལ་དྲུང་ཆེ་ཞིག་གིས་བ་འཐུས། དྲུང་ཆེས་འབེལ་ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན་ལ་འགན་འཁུར་ལན་

འདེབས་དགྗོས།

༢ སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ལས་ཁུངས་ཁག

ཀ བཀའ་ཤག་གིས་བསྐྗོ་འཛུགས་གནང་ཞིང་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀི་མཚན་གནས་

བསྩལ་བའི་དྗོན་གཅྗོད་དམ། དེ་དང་གནས་ཚད་མཉམ་པའི་སྐུ་ཚབ་ཁག་གི་འཛིན་སྐྱྗོང་འྗོག་བཀྗོད་སྒིག་བས་པའི་

ལས་ཁུངས་ཁག་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ལས་ཁུངས་ཡིན། (ད་ཡྗོད་དྗོན་གཅྗོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་

འཛར་གཉིས་པར་གསལ།)

ཁ ལས་ཁུངས་དེ་དག་གི་འགན་འཛིན་དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཅན་གི་སྐུ་ཚབ་རེ་དགྗོས་པ་དང༌། དེའི་འྗོག་ལས་དྗོན་ལ་

གཞིགས་པའི་ལས་བེད་ཇི་དགྗོས་ཀི་ས་མིག་གཏན་འབེབས་དང་འབེལ་བཀྗོད་སྒིག་བ་རྒྱུ།

ག སྐུ་ཚབ་ཁག་གིས་ཕི་དིལ་བཀའ་བླྗོན་བརྒྱུད་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་འཁུར་ལན་འདེབས་ཞུ་དགྗོས།

ང ལས་ཁུངས་འདི་རིགས་གསར་འཛུགས་དང་ཕིར་བསྡུ་ཇི་དགྗོས་བཀའ་ཤག་གིས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གྗོ་བསྡུར་

གིས་མྗོས་མཐུན་ལྟར་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

༣ གཤམ་འྗོག་ལས་ཁུངས་ཁག 

ཀ བཀའ་བླྗོན་ལས་ཁུངས་གང་རུང་ངམ། དམིགས་བསལ་སེ་ཚན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་གང་རུང་འྗོག་དབུས་དང་ས་

གནས་གང་དུའང་ཐད་ཀར་བཀྗོད་སྒིག་འཛིན་སྐྱྗོང་བེད་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གཤམ་འྗོག་ལས་ཁུངས་ཡིན། (ད་ཡྗོད་

གཤམ་འྗོག་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་གསུམ་པར་གསལ།)

ཁ ལས་ཁུངས་འདི་དག་གི་འགན་འཛིན་གནས་རིམ་ཇི་དགྗོས་སྐབས་མཚམས་སྒིག་གཞི་ལྟར་བཀྗོད་སྒིག་བ་རྒྱུ་དང༌། 

འགན་འཛིན་དེ་རྣམས་ཀིས་གྗོང་རིམ་ལས་ཁུངས་ཀི་འབེལ་ཡྗོད་འགན་འཛིན་ལ་འགན་འཁུར་ལན་འདེབས་ཞུ་དགྗོས།

ག ལས་ཁུངས་འདི་རིགས་གསར་འཛུགས་དང་ཕིར་བསྡུ་ཁྱབ་ཁྗོངས་ལས་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་རྒྱབ་གཉེར་ཐྗོག་བཀའ་ཤག་

གི་ཐག་གཅྗོད་ལྟར་བ་རྒྱུ།

༤ དམིགས་བསལ་སེ་ཚན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས།

ཀ ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་ཁུངས། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང༌། རང་དབང་ཅན་གི་སེ་

ཚན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས། གཞན་ཡང་དེ་དག་དང་ཕྗོགས་མཚུངས་ཀི་ལས་ཁུངས་རྣམས་དམིགས་བསལ་སེ་ཚན་

ཁག་གི་ལས་ཁུངས་ཡིན། (ད་ཡྗོད་དམིགས་བསལ་སེ་ཚན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་ཀི་མཚན་ཐྗོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་བཞི་པར་

གསལ།)

ཁ སེ་ཚན་དེ་དག་གི་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཛིན་དང༌། ལས་བའི་རིགས་འབེལ་ཡྗོད་སྒིག་གཞི་ཁག་ནང་གསལ་ལྟར་

བཀྗོད་སྒིག་བ་རྒྱུ།
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བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་སྒིག་གཞི།

ག སེ་ཚན་དེ་དག་གི་འགན་འཛིན་དང༌། ལས་བའི་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོའི་ལས་བེད་ཀིས་འབེལ་ཡྗོད་གྗོང་རིམ་ལ་འགན་འཁུར་

ལན་འདེབས་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  ཁྱབ་ཁྗོངས་སེ་ཚན་ཁག

༡ འཛིན་སྐྱྗོང་དབང་བྱུས་འྗོག་ཡྗོད་པའི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཁག 

ཀ བཀའ་བླྗོན་ལས་ཁུངས་གང་རུང་ངམ། དམིགས་བསལ་སེ་ཚན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་གང་རུང་གིས་དགྗོས་དམིགས་

ཁྱད་པར་བ་ཞིག་གི་སླད། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་ལུགས་འྗོག་དེབ་སྐྱེལ་བས་ཤིང༌། ལས་བེད་གང་

འཚམས་རེ་གྗོ་གནས་རེས་འབེལ་གིས་འགན་འཛིན་ཚོགས་མིར་ཡྗོད་པ་དང༌། དགྗོས་དངུལ་གཞུང་གིས་གཏྗོང་

དགྗོས་མིན་ལ་མ་ལྟྗོས་པར་འཆར་བྱུས་དང་འབེལ་བའི་ལས་དྗོན་ཁག་འཛིན་སྐྱྗོང་གི་ལམ་སྟྗོན་ལྟར་བེད་དགྗོས་པའི་

རིགས་འཛིན་སྐྱྗོང་དབང་བྱུས་འྗོག་ཡྗོད་པའི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཡིན། (ད་ཡྗོད་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་འདི་རིགས་ཀི་མཚན་གཞུང་

སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་ལྔ་པར་གསལ།)

ཁ སེ་ཚན་འདི་རིགས་ཀི་ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་བརེད་བང་དང༌། སྒིག་གཞི་ཁག་གི་ནང་འབེལ་ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན་

ལས་ཁུངས་ཀིས་འཛིན་སྐྱྗོང་དབང་བྱུས་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐེན་ངེས་པར་དགྗོས།

ག འདི་རིགས་གསར་འཛུགས་བ་དགྗོས་བྱུང་མཚམས་དམིགས་ཡུལ་བརེད་བང་དང་སྒིག་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག་བཀའ་

ཤག་གིས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གྗོ་བསྡུར་གིས་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ། ཕིར་བསྡུ་བ་དགྗོས་རིགས་བཀའ་ཤག་གིས་སྤི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གྗོ་བསྡུར་དང་འབེལ་ཚོགས་པ་དེའི་སྒིག་གཞི་ལྟར་བ་རྒྱུ།

༢ དངུལ་གྗོན་བསྩལ་དགྗོས་ཀི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཁག 

ཀ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་ཆེད་བཙུགས་བས་པ་མིན་ཡང༌། དངུལ་གྗོན་ཆ་ཚང་ངམ་ཆ་ཤས་འཛིན་སྐྱྗོང་ནས་

བསྩལ་དགྗོས་ཀི་སེ་ཚན། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་དེབ་སྐྱེལ་བས་པའི་སྒིག་འཛུགས་རྣམས་

དངུལ་གྗོན་བསྩལ་དགྗོས་ཀི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཡིན། (ད་ཡྗོད་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་འདི་རིགས་ཀི་མཚན་ཐྗོ་སྒིག་གཞིའི་

ཟུར་འཛར་དྲུག་པར་གསལ།)

ཁ འདི་རིགས་ལ་གཞུང་གྗོན་བསྩལ་རྒྱུའི་བཀའ་འཁྗོལ་མ་གནང་གྗོང་སེ་ཚན་དེའི་དམིགས་ཡུལ་བརེད་བང་དང༌། སྒིག་

གཞི་བཅས་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་བྱུས་དང་མཐུན་མིན་ཞིབ་འཇུག་དང་འབེལ། སྒིག་འཛུགས་ཀི་འབེལ་

ཡྗོད་སྒིག་གཞི་སྤི་དང༌། ལྷག་པར་རྩིས་ཞིབ་ཀི་སྒིག་གཞི་ཁག་བརྩི་སྲུང་དགྗོས་པའི་ཆ་རྐེན་བཀྗོད་དགྗོས་པ་མ་ཟད། 

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཆེད་བསྐྗོས་འཐུས་མི་ཚུད་པ་དགྗོས།

ག འདི་རིགས་ལ་དགྗོས་དངུལ་བཀག་སྗོམ་དང༌། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ངྗོས་ལེན་ཕིར་འཐེན་གནང་དགྗོས་རིགས་

དང༌། གསར་དུ་ངྗོས་ལེན་དང་དགྗོས་དངུལ་གནང་དགྗོས་རིགས་བཅས་འབེལ་ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱབ་

གཉེར་ཐྗོག་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅྗོད་ལྟར་བ་རྒྱུ།
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༣ མཉམ་འབེལ་ཅན་གི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཁག 

ཀ བྗོད་མི་དང་འབེལ་ཡྗོད་ཀི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནམ། གང་ཟག་གཞན་གིས་བཙུགས་པའི་སྒིག་འཛུགས་

ྋགྗོང་ས་མཆྗོག་གམ། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་མིར་ཡྗོད་པའི་རིགས་མཉམ་འབེལ་ཅན་གི་རང་

སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཡིན། (ད་ཡྗོད་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་འདི་རིགས་ཀི་མཚན་ཐྗོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་བདུན་པར་གསལ།)

ཁ སེ་ཚན་འདི་རིགས་ལ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་མི་གྗོ་འཕེར་བཏང་སྟེ་ལས་དྗོན་རྣམས་བྗོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་སྨིན་ངེས་ཡྗོང་

ཐབས་ཀི་འབེལ་བ་བེད་དགྗོས།

ག ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་བྱུས་དང་འགལ་ཚབས་ཆེ་བའི་ལས་

དྗོན་བས་པ་བཀག་འགྗོག་མ་ཐུབ་ཚེ་བཀའ་ཤག་གིས་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་ལ་བཀའ་འཁྗོལ་

ཞུས་ཏེ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་མི་ཕིར་འཐེན་བ་འཐུས། གྗོང་གསལ་སེ་ཚན་གང་དུའང་མ་ཚུད་པའི་ཚོགས་པ་བྗོད་མིའི་སྒིག་

འཛུགས་ཀི་དབང་བྱུས་དགྗོས་པ་ཞིག་བྱུང་ཚེ་ཚོགས་པ་དེ་གྗོང་གསལ་སེ་ཚན་གང་རུང་གི་ཁྗོངས་སུ་ཚུད་ཐབས་ཀི་

ཆ་རྐེན་བཟྗོ་དགྗོས་ཤིང༌། འཛིན་སྐྱྗོང་དབང་བྱུས་བེད་སྟངས་གསལ་ཁ་མེད་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་བྗོད་མིའི་སྒིག་

འཛུགས་ཀི་འཆར་ཅན་དགྗོས་དངུལ་ལམ་མཐུན་རྐེན་སྤྗོད་མི་ཆྗོག

༤ གྗོང་གསལ་ནང་གསེས་ ༡ ནས་ ༣ བར་གི་ནང་མ་ཚུད་པའི་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཁེ་ཕན་དང་འབེལ་བའི་རང་སྐྱྗོང་སེ་

ཚན་ཁག

  བྗོད་མིའི་ཁེ་ཕན་སླད་ཆེད་འཛུགས་གནང་བའི་སེ་ཚན་འདི་རིགས་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་འྗོག་དེབ་སྐྱེལ་

ཡྗོད་མེད་དང༌། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་མི་ཡྗོད་མེད་ལ་མ་ལྟྗོས་པར་སེ་ཚན་གི་ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་

དབུས་སའི་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ལ་དགྗོངས་བསྐྗོར་བཀའ་བསྡུར་དང༌། ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་མི་མང་ལ་གྗོ་བསྡུར་གནང་

དགྗོས། སེ་ཚན་དེ་དག་གི་བདག་དབང་བྗོད་མིར་ཡྗོད་པ་དང༌། སེ་ཚན་གི་ཡྗོང་འབབ་བྗོད་མིའི་བདེ་རྩའི་ཆེད་བེད་སྤྗོད་

དགྗོས་པ་ཅན་གི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཁག་ཡིན། (ད་ཡྗོད་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་འདི་རིགས་ཀི་མཚན་ཐྗོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་བརྒྱད་པར་

གསལ།)

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  ལས་བེད་ལས་འགན་བཀྗོད་སྒིག་དང༌།  ས་མིག་གཏན་འབེབས།

བཅའ་ཁིམས་དང༌། ཁིམས་ཡིག  སྒིག་གཞི་ཁག་གཞིར་བཟུང་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཐད་ཀར་རམ། ཐབས་ལམ་གཞན་བརྒྱུད་

བཀྗོད་སྒིག་གནང་དགྗོས་རིགས་དང༌། གྗོ་མིང་རེས་འབེལ་གི་བཀྗོད་སྒིག་བེད་དགྗོས་རིགས་ཕུད། དེ་བིངས་འགན་འཛིན་དང༌། 

ལས་བའི་སེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བེད་རྣམས་ལས་དྗོན་བཀྗོད་སྒིག་བེད་ཕྗོགས་སྒིག་གཞི་ཟུར་ཡྗོད་ལྟར་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  བཀའ་ཤག་གི་འགན་དབང༌།

༡ བཀའ་ཤག་ནི། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཆབ་སིད་དང་འཛིན་སྐྱྗོང་གི་ལས་དྗོན་འགན་འཁུར་རྐང་ལེན་བེད་པྗོའི་འགན་
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བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་སྒིག་གཞི།

འཛིན་སི་ཞུའི་སྒིག་འཛུགས་མཐྗོ་ཤྗོས་དེ་ཡིན་པས།  བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་འྗོག་ཡྗོད་པའི་ལས་ཁུངས་

སེར་གཏྗོགས་དང་བཅས་པར་སྤི་ཁྱབ་ཀི་ལམ་སྟྗོན་དང་རྟྗོག་ཞིབ། བཀྗོད་བྱུས་སྟངས་འཛིན། ཐག་གཅྗོད་བཅས་བེད་པའི་

འགན་དབང་ཡྗོད། 

༢ བཀའ་ཤག་གི་འགན་འཁུར་ནི་སིད་སྐྱྗོང་དང་། བཀའ་བླྗོན་རྣམས་མཉམ་འདུས་ཀི་འགན་འཁུར་ཡིན་པས་བྗོད་མིའི་སྒིག་

འཛུགས་ཀི་རྩ་བའི་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བ་ཡྗོད་པའི་དྗོན་གནད་རྣམས་སིད་སྐྱྗོང་དང་བཀའ་བླྗོན་རྣམས་སྤི་མྗོས་སམ་མང་

མྗོས་ཀིས་གྗོས་དྗོན་ཐག་གཅྗོད་བེད་དགྗོས་པ་ལས་སིད་སྐྱྗོང་ངམ་བཀའ་བླྗོན་བེ་བག་པ་ཞིག་གིས་ཐག་གཅྗོད་མི་ཆྗོག

༣ བཀའ་ཤག་གིས་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་དྗོན་གནད་གང་ལའང་བཀའ་བླྗོན་བེ་བག་པར་མྗོས་མཐུན་མེད་ཚེ་རང་ཉིད་

བཀའ་བླྗོན་གི་ལས་འཁུར་ནས་དགྗོངས་ཞུ་བེད་དགྗོས་པ་ལས་མྗོས་མཐུན་མེད་ཚུལ་དང༌། ཕྗོགས་འགལ་གིས་མང་

ཚོགས་སུ་གསུང་བཤད་དང༌། གསར་འགྗོད་དིལ་བསྒགས་རིགས་མི་ཆྗོག 

༤ སིད་སྐྱྗོང་དང་བཀའ་བླྗོན་རྣམས་མཉམ་འདུས་ཀིས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང༌། དེའི་རྒྱུན་ལས་བཅས་ལ་འགན་འཁུར་བའི་

ཐྗོག་ནས་ལས་དྗོན་སན་ཞུ་དང་དི་བར་ལན་འདེབས་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་དགུ་པ།  བཀའ་བླྗོན་བེ་བག་པའི་འགན་དབང༌།

༡ བཀའ་བླྗོན་བེ་བག་པ་རེ་རེ་བཞིན་བཀའ་ཤག་གི་མཉམ་འདུས་ཀི་འགན་འཁུར་དང་ཆབས་ཅིག་སྗོ་སྗོའི་ཁྱབ་ཁྗོངས་བཀའ་

བླྗོན་ལས་ཁུངས་ཀི་སྤི་ཁྱབ་ལམ་སྟྗོན་དང༌། བཀྗོད་བྱུས་སྟངས་འཛིན། ཐག་གཅྗོད། ལས་ཁུངས་དེའི་ལས་དྗོན་ཆེ་ཕྲ་བྗོད་

མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་བྱུས་དང་མཐུན་པ་ཡྗོང་མིན་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་འགན་དབང་ཡྗོད།

༢ སྗོ་སྗོའི་ཁྱབ་ཁྗོངས་བཀའ་བླྗོན་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དྗོན་ཡིན་རུང་སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་དང༌། གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིད་

བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་དང༌། ཕི་འབེལ་ཆྗོད་དྗོན་འཇྗོག་དགྗོས་རིགས་བཅས་བཀའ་ཤག་དང་ཞིབ་ཕྲའི་མྗོལ་བསྡུར་དགྗོས་པ་

ལས། བཀའ་བླྗོན་བེ་བག་པ་ཞིག་གིས་རང་འཚམས་ཐག་གཅྗོད་མི་ཆྗོག 

དྗོན་ཚན་བཅུ་པ།  དཔལ་འབྗོར་དབང་ཚད།

༡ ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་ཀི་གཏྗོང་ལེན་ཁིམས་ཡིག་བཀའ་འཁྗོལ་ཟིན་པ་དང༌། མཐའ་མའི་སྗོན་རྩིས་བཀའ་འཁྗོལ་ནང་གསལ་

དངུལ་འབབ་ཡྗོངས་རྗོགས་ཀི་གཏྗོང་ལེན་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྗོད།

༢ བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་བླྗོན་སྗོ་སྗོ་དང་གཤམ་འྗོག་འགན་འཛིན་སྗོ་སྗོར་སྒིག་གཞི་ལྟར་སྐབས་བསྟུན་གི་དབང་ཚད་སྤད་དེ་

གཏྗོང་ལེན་དང་རྩིས་ཉར་བ་རྒྱུ།

༣ ངེས་མེད་དགྗོས་དངུལ་ནས་འགྗོ་གྗོན་གཏྗོང་དགྗོས་ཇི་བྱུང་བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ་ལས་བཀའ་བླྗོན་བེ་བག་

པས་ཐག་གཅྗོད་མི་ཆྗོག
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དྗོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  རེ་བླྗོན་ལྷན་ཚོགས།

ཕིར་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་དང༌། ཐག་གཅྗོད་གནང་ཕྗོགས། 

༡ ཛ་དག་དམིགས་བསལ་ལྷན་ཚོགས་རིགས་ཕུད། འཆར་ཅན་རེས་གཟའ་མིག་དམར་དང༌། པ་སངས་གཉིས་ལ་བཀའ་ཤག་

ལྷན་རྒྱས་གནང་རྒྱུ་དང༌། གཞུང་འབེལ་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་ཀིས་ངྗོ་བཞུགས་མེད་ན་ལས། དེ་མིན་སིད་སྐྱྗོང་དང་བཀའ་བླྗོན་ཚང་

མ་ངེས་པར་ལྷན་བཅར་གནང་དགྗོས། གཞུང་འབེལ་ལས་དྗོན་དབང་གིས་ལྷན་བཅར་མ་ཐུབ་སྐབས་བཀའ་དྲུང་ལ་དེ་དྗོན་

བརྡ་ལན་གནང་དགྗོས་ཤིང༌། ཛ་དག་དམིགས་བསལ་ལྷན་ཚོགས་གནང་དགྗོས་གྱུར་ཚེ་བཀའ་དྲུང་ནས་ཚོགས་བརྡ་འབུལ་

དགྗོས།

༢ བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སྐབས་སིད་སྐྱྗོང་གིས་འགྗོ་འདྗོམས་བ་རྒྱུ་དང༌། སིད་སྐྱྗོང་མེད་སྐབས་ངྗོ་ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན་རྣམས་ནས་

གཞུང་འབེལ་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་ལས་ཁུངས་གལ་རིམ་བཀའ་བླྗོན་དེས་འགྗོ་འདྗོམས་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  ལས་དྗོན་ཐག་གཅྗོད།

༡ སིད་སྐྱྗོང་དང་བཀའ་བླྗོན་སུ་རུང་ནས་གྗོས་འཆར་བཏྗོན་པའམ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་སན་སེང་ཞུས་རིགས་བཅས་

ཆབ་སིད་དང༌། འཛིན་སྐྱྗོང་གང་ཅིའི་སྐྗོར་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྐབས་ཚང་མ་དགྗོངས་མཉམ་སྤི་མྗོས་བྱུང་ན་དང༌། དེ་མིན་

སིད་སྐྱྗོང་དང་བཀའ་བླྗོན་ངྗོ་ཡྗོད་མང་མྗོས་ཀིས་ཐག་གཅྗོད་གནང་རྒྱུ། དེ་ཡང་འབེལ་ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན་ངེས་པར་ཡྗོད་དགྗོས་

པ་མ་ཟད། གྗོ་བསྡུར་ཐག་གཅྗོད་བྱུང་རིགས་རྩ་འཛིན་ལག་ལེན་དགྗོས་པ་ལས། རང་ཉིད་མྗོས་མཐུན་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་

རིགས་མི་ཐྗོན་པ་དགྗོས།

༢ བཀའ་ཤག་གི་སྤི་བེའི་འཆར་འཕར་ལས་དྗོན་ཚང་མ་སིད་སྐྱྗོང་དང་བཀའ་བླྗོན་ལྷན་རྒྱས་མཉམ་གྗོས་གྗོ་བསྡུར་གི་ལམ་

ནས་གནང་དགྗོས་པ་དང༌། ལྷག་པར་ལས་དྗོན་དམིགས་བསལ་དང༌། དངུལ་གྗོན་འཕར་མ་གཏྗོང་ཕྗོགས་ཀིས་མཚོན་ལས་

དྗོན་གང་ཅི་གྗོ་བསྡུར་མེད་པར་སིད་སྐྱྗོང་ངམ་བཀའ་བླྗོན་སུ་ཐད་ནས་ཐག་གཅྗོད་གནང་མི་ཆྗོག 

༣ སིད་སྐྱྗོང་ངམ་བཀའ་བླྗོན་རྣམས་གཞུང་འབེལ་ལས་དྗོན་ཆེད་ཕྗོགས་ཕེབས་ཀིས་མ་མཐར་ངྗོ་བཞུགས་གཅིག་ལས་མེད་པ་

བྱུང་ཚེ། འཆར་ཅན་འཛིན་སྐྱྗོང་ལས་དྗོན་སྐྗོར་ཐག་གཅྗོད་གནང་ཆྗོག་ཅིང༌། འྗོན་ཀང་ལས་དྗོན་གལ་ཆེ་དང༌། གསར་གཏྗོད་

བཅས་འཆར་ཅན་མ་ཡིན་པའི་རིགས་ཐག་གཅྗོད་མི་ཆྗོག་པ་དང༌། ཛ་དག་གི་ལས་དྗོན་རིགས་བྱུང་ཚེ་ཕྗོགས་ཕེབས་སིད་

སྐྱྗོང་དང་བཀའ་བླྗོན་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་དགྗོས་པའི་བརྡ་ཐྗོ་འབུལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།  ལས་དྗོན་སན་ཞུ།

༡ སིད་སྐྱྗོང་དང་བཀའ་བླྗོན་གང་ཞིག་གཞུང་འབེལ་ལས་དྗོན་ཆེད་ཕྗོགས་ཕེབས་གནང་དགྗོས་གྱུར་ཚེ་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་
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བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་སྒིག་གཞི།

འཁྗོལ་ཞུ་ཐྗོན་དགྗོས་པ་ཡིན། དེ་མཚུངས་ཕིར་འཁྗོར་རེས་སྒིག་མཐུན་ལམ་གྗོན་དང༌། འགྗོ་གྗོན་གཞན་དག་བཅས་ཀི་རྩིས་

ཁ་དང་ལས་བསྗོམས་འཕྲལ་འབུལ་གནང་དགྗོས།

༢ བཀའ་ཤག་གིས་ཆབ་སིད་དང་གལ་ཆེའི་ལས་དྗོན་ཞིག་བཀའ་བླྗོན་སུ་རུང་ལ་དམིགས་བཀར་འགན་འཁི་གནང་ཚེ་དེའི་

ལས་དྗོན་འགྗོ་གྗོན་སྗོན་འཆར་དང༌།  དེའི་རེས་སྐབས་མཚམས་སྗོ་སྗོར་དུས་འགངས་མེད་པར་མང་མཐའ་ཟླ་བ་གཉིས་

ནང་ཚུན་རྩིས་ཞུ་འགད་གཙང་དགྗོས་པ་མ་ཟད། ལས་བསྗོམས་ཡིག་ཐྗོག་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅྗོ་ལྔ་པ།  དིལ་བསྒགས་གསང་རྒྱ།

བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་བྱུས་མཛད་ཕྗོགས་གཞུང་འབེལ་གསལ་བསྒགས་གནང་རྒྱུ་དང༌། ལས་དྗོན་གལ་ཆེ་གསང་

དགྗོས་རིགས་ཕི་བསྒགས་གནང་རྒྱུའི་ཐག་གཅྗོད་མ་བྱུང་བར་གསང་རྒྱ་དང༌། རྩ་འཛིན་གཅིག་གྱུར་གནང་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།  བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང༌།

༡ བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ལས་འགན་ནི། བཀའ་ཤག་ནས་ཐག་གཅྗོད་བཀྗོད་ཁྱབ་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་ལས་དྗོན་ཡྗོངས་

རྗོགས་ཀི་འགན་འཁུར་ལག་བསྟར་དང༌། བརྒྱུད་བསྒགས་བཅས་བ་རྒྱུ།

༢ ཕི་ནང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁག་དང༌། མང་ཚོགས་བཅས་ཀི་གནད་དྗོན་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐྗོག་ནས་ཞུས་འབྗོར་རིགས་

བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་སན་སེང་དང་འབེལ་ཁུངས་སྗོ་སྗོར་ཐག་གཅྗོད་བཀའ་གསལ་ཇི་གནང་ལྟར་བཀྗོད་མངགས་བ་རྒྱུ།

༣ གཞན་ཡང་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ལས་དྗོན་གཞི་རྒྱ་དང་འབེལ་བབས་ལ་གཞིགས་པའི་གང་ཅིའི་ལས་དྗོན་མི་འད་བ་སྗོ་

སྗོར་འཛིན་སྐྱྗོང་འགན་འཁུར་བེད་ཕྗོགས་ཀི་ལས་བགྗོས་སྒིག་གཞི་བཀའ་དྲུང་ནས་བཟྗོ་འགྗོད་ཀིས་བཀའ་ཤག་ལ་སན་

སེང་དང་འབེལ་གཏན་འབེབས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་བཀའ་ཤག་དང༌། སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སམ་སྤི་འཐུས་གང་

རུང་ནས་འཆར་འབུལ་གིས་སྤི་འཐུས་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་

མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །།
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༄༅། །བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐྱྗོང་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༥ པ་དང་། ༦ པ་གཉིས་ཀི་ནང་གསལ་

སྒིག་འཛུགས་ཁག་དང་། ཁྱབ་ཁྗོངས་སེ་ཚན་ཁག་གི་ཟུར་འཛར་མཚན་ཐྗོ་གཏན་འབེབས།

༡༽ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐྱྗོང་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༥ པའི་ནང་གསེས་  ༡ པྗོའི་ ‘ཀ’ ནང་གསལ་ད་

ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་དང་པྗོ། 

༡་༡ ཆྗོས་རིག་ལས་ཁུངས།

༡་༢ ནང་སིད་ལས་ཁུངས།

༡་༣ དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས།

༡་༤ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས།

༡་༥ བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས།

༡་༦ ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས།

༡་༧ འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས།

༢༽ གྗོང་གསལ་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༥ པའི་ནང་གསེས་ ༢ པའི་ ‘ཀ’ ནང་གསལ་ད་ཡྗོད་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ལས་ཁུངས་ཁག་

གི་མཚན་ཐྗོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་གཉིས་པ།

༢་༡ ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དྗོན་བཅྗོད་ལས་ཁུངས།

༢་༢ ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ལས་ཁུངས།

༢་༣ བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ལས་ཁུངས།

༢་༤ སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ལས་ཁུངས།

༢་༥ ཉི་ཧྗོང་དང་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ལས་ཁུངས།

༢་༦ ཨིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ལས་ཁུངས།

༢་༧ སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ལས་ཁུངས།

༢་༨ རུ་སྗོག་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ལས་ཁུངས།

༢་༩ ཨྗོ་སི་ཊྗོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ལས་ཁུངས།

༢་༡༠ ལྷྗོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ལས་ཁུངས།
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བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་སྒིག་གཞི།

༢་༡༡ ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ལས་ཁུངས།

༢་༡༢ པེ་རི་སི་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས།

༢་༡༣ ལྷྗོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ལས་ཁུངས།

༣༽ གྗོང་གསལ་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༥ པའི་ནང་གསེས་ ༣ པའི་ ‘ཀ’ ནང་གསལ་ད་ཡྗོད་གཤམ་འྗོག་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་

མཚན་ཐྗོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་གསུམ་པ།

༣་༡ ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁྗོངས་གཤམ་འྗོག་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ།

༣་༡་༡ ལྷྗོ་ཕྗོགས་བྗོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༣་༡་༢ བང་ཕྗོགས་བྗོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༣་༡་༣ ཤར་ཕྗོགས་བྗོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༣་༡་༤ ལ་དྭགས་བྗོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་།

༣་༢  བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ཁྱབ་ཁྗོངས་གཤམ་འྗོག་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ།

༣་༢་༡ འཆར་འགྗོད་ལྷན་ཁང་། 

༣་༢་༡ ལྗོ་རྒྱུས་འབི་རྩྗོམ་དང་བར་བརྒལ་ལས་བཀྗོད་སེ་ཚན།

༣་༣  ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྗོངས་གཤམ་འྗོག་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ།

༣་༣་༡ སྦེང་ལྗོར་ལྷྗོ་སྤི་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༢ མྗོན་གྗོ་འདྗོད་རྒུ་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༣ སྦེལ་ཀྗོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༤ བསྗོད་ནམས་གིང་ལ་སྤི་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༥ ཀྗོ་ལི་གལ་དྗོན་ལྡན་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༦ སྦེལ་ཀྗོབ་བདེ་སྐྱིད་སླར་གསྗོ་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༧ ཧྗོན་སུར་རབ་རྒྱས་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༨ ཨྗོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༩ མེའྗོ་ཆྗོས་འཕེལ་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༡༠ འབུམ་སེ་ལ་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༡༡ བསྟན་འཛིན་སང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༡༢ མན་སར་ཕན་བདེ་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༡༣ སྦན་ད་ར་ནྗོར་རྒྱས་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།
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༣་༣་༡༤ ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༡༥ ཤི་ལྗོང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༡༦ འབྲུག་སྗོད་བྗོད་མིའི་ལྟ་རྟྗོག་འགན་འཁུར་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༡༧ སྦིར་སེ་དགེ་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༡༨ སྦིར་ནང་ཆེན་ཅྗོན་ཏ་ར་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༡༩ སྦིར་བྗོད་ཚོགས་ས་གནས་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣༌༣༌༢༠ སིམ་ལ་སྤི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༢༡ ཌལ་ཧྗོར་ཕུན་ཚོགས་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༢༢ སྤུར་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞིས་ཆགས་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༢༣ སྗོན་ཊ་ཆྗོལ་གསུམ་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༢༤ ས་ཊྗོན་ཀཿཐྗོག་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༢༥ ཀུམ་རའྗོ་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༢༦ ཌྗོ་ལན་ཇི་བྗོན་གཞིས་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༢༧ དྷ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༢༨ ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༢༩ མན་ཌི་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། (ཁྱབ་ཁྗོངས་སྗོན་ཊྗོ་བཀིས་གིང་། མཚོ་པདྨ། སུན་རྡར་ན་གར། 

མན་ཊི་བཅས།)

༣་༣་༣༠ སང་ཏྗོག་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༣༡ ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༣༢ རྡྗོར་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༣༣ ཀ་སྦུག་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༣༤ བསུ་ན་མདའ་བཀིས་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༣༥ སེེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། (ཁྱབ་ཁྗོངས་ས་ཁག་དགུ)

༣་༣་༣༦ ཧར་པ་སྤུར་འདྗོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༣༧ ལྡི་ལི་བསམ་ཡས་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༣༨ བལ་ཡུལ་འཇྗོ་ཁེལ་བསམ་གྲུབ་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༣༩ བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་འཕགས་ཤིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༤༠ བལ་ཡུལ་མཆྗོད་རྟེན་དང་འཇྗོར་ས་ཊི་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།
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བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་སྒིག་གཞི།

༣་༣་༤༡ བལ་ཡུལ་སྗོག་ར་བཀ་ཤིས་དཔལ་འཁྱིལ་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༤༢ བལ་ཡུལ་སྗོག་ར་བཀ་ཤིས་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༤༣ བལ་ཡུལ་རྡྗོར་ས་ཊན་ནྗོར་འཛིན་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། (ཁྱབ་ཁྗོངས་མ་ནང་། ཙུམ། ནུབ་རི།)

༣་༣་༤༤ བལ་ཡུལ་ཤར་ཁུམ་བདེ་ལེགས་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༤༥ བལ་ཡུལ་ཝ་ལུང་བསམ་འཕེལ་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༤༦ བལ་ཡུལ་ར་སུ་ཝ་དགེ་རྒྱས་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། 

༣་༣་༤༧ བལ་ཡུལ་སྗོག་ར་གྗོ་སྒིག་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། (བམས་པ་གིང་དང་། དཔལ་འབྗོར་གིང་། བཀ་

ཤིས་སང་།)

༣་༣་༤༨ བལ་ཡུལ་གྗོ་ཚེ་རྗོགས་རྣམ་རྒྱལ་གིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༣་༤༩ སྦིེར་བཀ་ཤིས་ལྗོངས། (གཞུང་བསྐྗོས་སམ་རང་ཁྗོངས་ནས་སྒིག་མཐུན་འྗོས་བསྡུ་བས་པའི་ས་གནས་འགྗོ་

འཛིན་མེད།)

༣་༣་༥༠ ཀྲུ་ཀིང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༣་༤ དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྗོངས་གཤམ་འྗོག་ལས་ཁུངས་ཀི་མཚན་ཐྗོ།

༣་༤་༡ ལས་བེད་གསྗོལ་ཚང་།

༣་༥ བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྗོངས་གཤམ་འྗོག་ལས་ཁུངས་ཀི་མཚན་ཐྗོ།

༣༌༥༌༡ དབུས་སྣེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་དང་ཁྱབ་ཁྗོངས་ཡན་ལག

༣་༦ ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁྗོངས་གཤམ་འྗོག་ལས་ཁུངས་ཀི་མཚན་ཐྗོ།

༣་༦་༡ ཀཾ་པཱུ་ཊར་སེ་ཚན།

༣་༦་༢ སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་།

༣༌༦༌༣ བྗོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་།

༣་༧ འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྗོངས་གཤམ་འྗོག་ལས་ཁུངས་ཀི་མཚན་ཐྗོ།

༣་༧་༡ མངྗོན་དགའ་བྗོད་ཕྲུག་དམིགས་བསལ་དགྗོས་མཁྗོ་ཅན་གི་སླྗོབ་གྲྭ།

༣་༧་༢ བདེ་སྐྱིད་གིང་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢ སྦིེར་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༤ མན་སར་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༥ སྦན་ད་ར་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༦ ལྡི་ལི་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༧ ལ་དྭགས་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།
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༣་༧་༨ ཅྗོན་ཏ་ར་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༩ བཀ་ཤིས་ལྗོངས་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༡༠ མེལ་ ༡༥ འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༡༡ མ་ན་ལི་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༡༢ ཀུ་ལུ་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༡༣ སྗོན་ཌྗོ་བཀ་ཤིས་གིང་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༡༤ མཚོ་པདྨ་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༡༥ སིམ་ལ་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༡༦ ཌལ་ཧྗོར་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༡༧ ཌྗོ་ལན་ཇི་བྗོན་གཞིས་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༡༨ སྗོན་ཊ་ཆྗོལ་གསུམ་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༡༩ སྤུར་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་གཞིས་ཆགས་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢༠ ས་ཊྗོན་ཀཿཐྗོག་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢༡ ཀུམ་རའྗོ་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢༢ རཇ་སྤུར་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢༣ ལ་ཁན་ཝ་ལ་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢༤ ཁེ་ར་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢༥ དྗོན་གྲུབ་གིང་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢༦ གིང་ཚང་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢༧ ཝཱ་ར་ཎ་སི་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢༨ མེའྗོ་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༢༩ ཏི་ཛུ་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༣༠ ཀྲུ་ཀིང་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༣༡ བསྟན་འཛིན་སང་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༣༢ སང་ཏྗོག་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༣༣ ར་ཝང་ལ་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༣༤ རྡྗོར་གིང་སམ་པྗོ་པ་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༣༥ རྡྗོར་གིང་ཆྗོས་དུང་དཀར་པྗོ་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།
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བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་སྒིག་གཞི།

༣་༧་༣༦ ཀ་སྦུག་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༣༧ བསུ་ན་མདའ་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༣༨ ཤི་རི་ན་གར་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༣༩ བལ་ཡུལ་དཔལ་འབྗོར་གིང་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༤༠ བལ་ཡུལ་བམས་པ་གིང་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༤༡ བལ་ཡུལ་ཝ་ལུང་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༤༢ བལ་ཡུལ་ཐུབ་བསྟན་ཆྗོས་གིང་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༤༣ བལ་ཡུལ་འཇྗོར་པ་ཊི་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༤༤ བལ་ཡུལ་མ་ནང་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༤༥ བལ་ཡུལ་སྗོག་ར་བཀ་ཤིས་དཔལ་འཁྱིལ་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༤༦ བལ་ཡུལ་སྗོག་ར་བཀ་ཤིས་གིང་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༤༧ བལ་ཡུལ་ཤར་ཁུམ་བདེ་ལེགས་གིང་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༤༨ བལ་ཡུལ་གྗོ་ཚེ་རྗོགས་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༤༩ བལ་ཡུལ་རྡྗོར་ས་ཊན་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༧་༥༠ བལ་ཡུལ་ཤབ་རུ་བེན་སི་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༣་༨ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁྗོངས་གཤམ་འྗོག་ལས་ཁུངས་ཀི་མཚན་ཐྗོ།

༣་༨་༡ སྦེལ་ཀྗོབ་ལྷྗོ་ཕྗོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་།

༣་༨་༢ བལ་ཡུལ་ཀཋ་མན་གྲུ་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་།

༣་༨་༣ སེ་ར་ལྡུན་བདེ་སྐྱིད་གིང་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་།

༤༽ སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༥ པའི་ནང་གསེས་ ༤ པའི་ ‘ཀ’ ནང་གསལ་ད་ཡྗོད་དམིགས་བསལ་སེ་ཚན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་ཀི་

མཚན་ཐྗོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་བཞི་པ།

༤་༡ ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་ཁུངས།

༤་༢ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས།

༤་༣ བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་།

༤་༤ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་།

༤་༥ ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་།

༤་༦ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་།
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༤་༧ ༸གྗོང་ས་མཆྗོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས།

༤་༨ ༸གྗོང་ས་མཆྗོག་གི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས།

༥༽ སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༦ པའི་ནང་གསེས་ ༡ པྗོའི་ ‘ཀ’ ནང་གསལ་འཛིན་སྐྱྗོང་དབང་བྱུས་འྗོག་ཡྗོད་པའི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་

ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་ལྔ་པ།

༥་༡ ཆྗོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྗོངས་དེབ་སྐྱེལ་ཡྗོད་པའི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ།

༥་༡་༡ ༸གྗོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཆྗོས་དང་རིག་གཞུང་ཚོགས་པ།

༥་༢ ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྗོངས་དེབ་སྐྱེལ་ཡྗོད་པའི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ།

༥་༢་༡ དབུས་བྗོད་མིའི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ།

༥་༣ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྗོངས་དེབ་སྐྱེལ་ཡྗོད་པའི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ།

༥་༣་༡ སཾ་བྗོ་ཊ་བྗོད་སླྗོབ་ཚོགས་པ།

༥་༣་༢ བྗོད་ཕྲུག་གི་ཤེས་ཡྗོན་དང་བདེ་དྗོན་མ་དངུལ།

༥་༤ དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྗོངས་དེབ་སྐྱེལ་ཡྗོད་པའི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ།

༥་༤་༡ ༸གྗོང་ས་མཆྗོག་གི་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩ།

༥་༤་༢ བྗོད་མིའི་འཛིན་སྐྱྗོང་བདེ་དྗོན་ཚོགས་པ།

༥་༤་༣ སྤི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ།

༥་༥ འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྗོངས་དེབ་སྐྱེལ་ཡྗོད་པའི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ།

༥་༥་༡ བྗོད་མིའི་དྭང་བླང་འཕྲྗོད་བསྟེན་ཚོགས་པ།

༥་༥་༢ བྗོན་གྗོ་འདྗོད་རྒུ་གིང་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༥་༥་༣ སྦེལ་ཀྗོབ་འཚོ་བེད་ཁང་གསར་སྨན་ཁང་།

༥་༥་༤ ཧྗོན་སུར་ཕན་བདེ་སྨན་ཁང་།

༥་༥་༥ ཀྗོ་ལི་གལ་དྗོན་ལྡན་གིང་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༥་༥་༦ ཨྗོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གིང་འཕྲྗོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

༥་༦ ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྗོངས་དེབ་སྐྱེལ་ཡྗོད་པའི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ།

༥་༦་༡ ཨ་རི་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ།

༥་༦་༢ བལ་ཡུལ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་སྤི་ཚོགས་བདེ་དྗོན་ཚོགས་པ།

༥་༦་༣ ཉི་འྗོང་བྗོད་ཁང་།

༥་༦་༤ དབིན་ལན་བྗོད་ཁང་།
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བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་སྒིག་གཞི།

༥་༦་༥ རུ་སྗོག་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་དིལ་བསྒགས་བསྟི་གནས་ཁང་།

༥་༦་༦ ཨྗོ་སི་ཊྗོ་ལི་ཡའི་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་བསྟི་གནས་ཁང་།

༥་༦་༧ ཐའེ་ཝན་༸གྗོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྗོག་གི་བྗོད་ཀི་ཐེབས་རྩ།

༥་༦་༨ པེ་རི་སི་བྗོད་ཁང་།

༦༽ གྗོང་གསལ་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༦ ནང་གསེས་ ༢  པའི་ ‘ཀ’ ནང་གསལ་ད་ཡྗོད་གཞུང་གི་ཆེད་བཙུགས་བས་པ་མིན་

ཡང་། དངུལ་གྗོན་ཆ་ཚང་ངམ་ཆ་ཤས་གཞུང་ནས་བསྩལ་དགྗོས་ཀི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་

འཛར་དྲུག་པ།

༦་༡ ཆྗོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁྗོངས་རང་སྐྱྗོང་སེེ་ཚན་འདི་རིགས་ཀི་མཚན་ཐྗོ།

༦་༡་༡ བྗོད་ཀི་ཟླྗོས་གར་ཚོགས་པ།

༧༽ གྗོང་གསལ་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༦ ནང་གསེས་ ༣ པའི་ ‘ཀ’ ནང་གསལ་ད་ཡྗོད་མཉམ་འབེལ་ཅན་གི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་

ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་བདུན་པ།

༧་༡ ཕིར་བསྡུ།

༧་༡་༡ ཕིར་བསྡུ།

༧་༢ ཆྗོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁྗོངས་མཉམ་འབེལ་ཅན་གི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ།

༧་༢་༡ ལྡི་ལི་བྗོད་ཀི་ཁང་པ།

༧་༢་༢ བྗོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

༧་༢་༣ ཝར་ཎ་དབུས་བྗོད་ཀི་གཙུག་ལག་སླྗོབ་གཉེར་ཁང་།

༧་༢་༤ ནྗོར་གིང་བྗོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱྗོང་ཁང་།

༧་༣ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྗོངས་མཉམ་འབེལ་ཅན་གི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ།

༧་༣་༡ དྷ་ས་བྗོད་ཁྱིམ།

༧་༣་༢ མ་སུ་རི་བྗོད་ཁྱིམ།

༧་༣་༣ རྒྱ་གར་དབུས་བྗོད་སླྗོབ་འཛིན་ཚོགས།

༧་༣་༤ ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩ།

༧་༣་༥ བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩ།

༧་༤ འཕྲྗོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁྗོངས་མཉམ་འབེལ་ཅན་གི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ།

༧་༤་༡ བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐྗོའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས།
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༧་༤་༢ སྨན་རྩིས་ཁང་།

༧་༤་༣ དྷ་ས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་།

༨༽ སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༦ ནང་གསེས་ ༤ པ་དགྗོངས་དྗོན་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༦ ནང་གསེས་ ༡ ནས་ ༣ བར་མ་ཚུད་པའི་

བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཁེ་ཕན་དང་འབེལ་བའི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་བརྒྱད་པ།

༨༌༡། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁྗོངས་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ།

༨༌༡༌༡ ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་ཁག

༨༌༡༌༢ བྗོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་ཁག

༨་༢། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁྗོངས་དེ་ལྟའི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་གི་མཚན་ཐྗོ།

༨་༢་༡ བྗོད་མིའི་སྤི་མཐུན་མཉམ་འབེལ།

༨་༢་༢ ལུགས་བསམ་བྗོད་མིའི་གཞི་རིམ་སྗོ་ནམ་མཉམ་འབེལ།

༨་༢་༣ འདྗོད་རྒུ་གིང་བྗོད་མིའི་མཉམ་འབེལ།

༨་༢་༤ བདེ་སྐྱིད་སླར་གསྗོ་བྗོད་མིའི་སྗོ་ནམ་གཞི་རིམ་མཉམ་འབེལ།

༨་༢་༥ ཧྗོན་སུར་རབ་གིང་བྗོད་མིའི་གཞི་རིམ་སྗོ་ནམ་མཉམ་འབེལ།

༨་༢་༦ དྗོན་ལྡན་གིང་གཞི་རིམ་སྗོ་ནམ་མཉམ་འབེལ།

༨་༢་༧ ཨྗོ་ཌི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གིང་བྗོད་མིའི་མཉམ་འབེལ།

༨་༢་༨ མན་སར་ཕན་བདེ་གིང་མི་སྤི་མཉམ་འབེལ།

༨་༢་༩ སྦན་ད་ར་ནྗོར་རྒྱལ་གིང་བྗོད་མིའི་མཉམ་འབེལ།

༨་༢་༡༠ ཆྗོས་འཕེལ་གིང་བྗོད་མིའི་མཉམ་འབེལ།

༨་༢་༡༡ ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གིང་བྗོད་མིའི་མཉམ་འབེལ།

༨་༢་༡༢ བསྟན་འཛིན་སང་བྗོད་མིའི་མཉམ་འབེལ།

༨་༢་༡༣ ལ་དྭགས་བསྗོད་ནམས་གིང་ལྷྗོ་བང་བྗོད་མིའི་མཉམ་འབེལ།

༨་༢་༡༤ རྡ་ས་བྗོད་མིའི་མཉམ་ལས་བཟྗོ་ག།

༨་༢་༡༥ རཱ་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གིང་མཉམ་འབེལ།

༨་༢་༡༦ བསུ་ན་མདའ་བཀིས་གིང་མཉམ་འབེལ།

༨་༢་༡༧ ཤར་ཁུམ་མཉམ་འབེལ།

༨་༢་༡༨ ཇྗོ་འཁེལ་མཉམ་འབེལ།

༨་༢་༡༩ པྗོག་ར་བཀིས་དཔལ་འཁྱིལ་མཉམ་འབེལ།
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བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་སྒིག་གཞི།

༨་༢་༢༠ ཧྗོན་སུར་རབ་རྒྱས་གིང་འྗོ་མ་མཉམ་འབེལ།

༨་༢་༢༡ སྦེལ་ཀྗོབ་ལུགས་བསམ་འྗོ་མ་མཉམ་འབེལ།

༨་༢་༢༢ སྦེལ་ཀྗོབ་བདེ་སླར་འྗོ་མ་མཉམ་འབེལ།

༨་༢་༢༣ ཀྗོ་ལི་གལ་འྗོ་མ་མཉམ་འབེལ།

༨་༢་༢༤ ཌལ་ཧྗོར་སྐྱབས་བཅྗོལ་བྗོད་མིའི་ལག་ཤེས་བཟྗོ་གྲྭ

༨་༢་༢༥ སིམ་ལ་སྐྱབས་བཅྗོལ་བྗོད་མིའི་རང་འཚོ་བཟྗོ་གྲྭ

༨་༢་༢༦ སྦིར་བྗོད་ཚོགས་ལག་ཤེས་བཟྗོ་གྲྭ

༨་༢་༢༧ སྦིར་ཅྗོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་བཟྗོ་གྲྭ

༨་༢་༢༨ སྦིར་སེ་དགེ་བཟྗོ་གྲྭ

༨་༢་༢༩ སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་ཚོགས་པ།

༨་༢་༣༠ སྗོན་ཊ་ཆྗོལ་གསུམ་བྗོད་མིའི་བཟྗོ་ཚོགས།

༨་༢་༣༡ སྗོན་ཌྗོ་བཀིས་གིང་བཟྗོ་གྲྭ

༨་༢་༣༢ ཧ་སྤུར་འདྗོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གིང་བཟྗོ་གྲྭ

༨་༢་༣༣ བྗོད་ཀི་བྗོན་པྗོ་ཚོགས་པ།

༨་༢་༣༤ ཀུམ་རའྗོ་ས་པ་བདེ་དྗོན་ཚོགས་པ།

༨་༢་༣༥ རཇ་སྤུར་བེུད་མཉམ་ལས་བཟྗོ་གྲྭ

༨་༢་༣༦ ས་ཊྗོན་ཁམས་ཀཿཐྗོག་ཚོགས་པ།

༨་༢་༣༧ བདེ་སྐྱིད་གིང་མཉམ་ལས་བཟྗོ་གྲྭ

༨་༢་༣༨ བཀིས་ལྗོངས་བཟྗོ་གྲྭ

༨་༢་༣༩ བལ་ཡུལ་འཇྗོ་ཁེལ་ཕུན་གིང་མ་ལག་བཟྗོ་གྲྭ

༨་༢་༤༠ བལ་ཡུལ་སྗོག་ར་བཀིས་དཔལ་འཁྱིལ་བཟྗོ་གྲྭ

༨་༢་༤༡ བལ་ཡུལ་སྗོག་ར་བཀིས་གིང་བཟྗོགྲྭ།

༨་༢་༤༢ བལ་ཡུལ་སྗོག་ར་གྗོ་སྒིག་ཚོགས་པ་མ་ལག

༨་༢་༤༣ ཝ་ལུང་བསམ་འཕེལ་གིང་བཟྗོ་གྲྭ

༨་༢་༤༤ ར་སུ་ཝ་དགེ་རྒྱས་གིང་བཟྗོ་གྲྭ

༨་༢་༤༥ ཤར་ཁུམ་བདེ་གིང་བཟྗོ་གྲྭ་བཅས།

༨༌༣།  ནང་སིད་ཁྱབ་ཁྗོངས་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ཁྱབ་འྗོག་ཏུ་ཡྗོད་པའི་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨༌༣༌༡ སེང་ལྗོར་ལྷྗོ་སྤི་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།
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༨་༣་༢ མྗོན་གྗོ་འདྗོད་རྒུ་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

 ༨་༣་༣ སྦེལ་ཀྗོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༤ བསྗོད་ནམས་གིང་ལ་སྤི་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༥ ཀྗོ་ལི་གལ་དྗོན་ལྡན་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་། 

༨་༣་༦ སེལ་ཀྗོབ་བདེ་སྐྱིད་སླར་གསྗོ་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༧ ཧྗོན་སུར་རབ་རྒྱས་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༨ ཨྗོ་ཊི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༩ མེའྗོ་ཆྗོས་འཕེལ་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༡༠ བསྟན་འཛིན་སང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༡༡ མན་སར་ཕན་བདེ་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༡༢ སྦན་ད་ར་ནྗོར་རྒྱས་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༡༣ ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༡༤ ཤི་ལྗོང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་། 

༨་༣་༡༥ འབྲུག་སྗོད་བྗོད་མི་ཁ་འཐྗོར་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༡༦ སྦིར་ནང་ཆེན་ཅྗོན་ཏ་ར་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་། 

༨་༣་༡༧ སྦིར་བྗོད་ཚོགས་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༡༨ སིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་། 

༨་༣་༡༩ ཌལ་ཧྗོར་ཕུན་ཚོགས་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༢༠ སྤུར་ཝ་ལ་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༢༡ སྗོན་ཊ་ཆྗོལ་གསུམ་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༢༢ ས་ཊྗོན་ཁམས་ཀཿཐྗོག་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༢༣ ཌྗོ་ལན་ཇི་བྗོན་གཞིས་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༢༤ དྷ་རམ་ས་ལ་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༢༥ ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༢༦ མན་ཌི་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་། ༼སྗོན་ཊྗོ་བཀིས་གིང་། སུན་མཚོ་མན་གསུམ།༽

༨་༣་༢༧ ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༢༨ བསུ་ན་མདའ་བཀིས་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༢༩ སེ་ར་ལྡུན་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་། ༼ཁྱབ་ཁྗོངས་ས་ཁག་དགུ༽
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བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་སྒིག་གཞི།

༨་༣་༣༠ ཧར་པ་སྤུར་འདྗོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༣༡ ལྡི་ལི་བསམ་ཡས་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༣༢ བལ་ཡུལ་འཇྗོ་ཁེལ་བསམ་གྲུབ་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༣༣ བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་འཕགས་ཤིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༣༤ བལ་ཡུལ་མཆྗོད་རྟེན་དང་འཇྗོར་ས་ཊི་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༣༥ བལ་ཡུལ་སྗོག་ར་བཀིས་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༣༦ བལ་ཡུལ་རྡྗོར་ས་ཊན་ནྗོར་འཛིན་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༣༧ བལ་ཡུལ་ཤར་ཁུམ་བདེ་ལེགས་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༣༨ བལ་ཡུལ་ཝ་ལུང་བསམ་འཕེལ་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༣༩ བལ་ཡུལ་ར་སུ་ཝ་དགེ་རྒྱས་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༤༠ བལ་ཡུལ་སྗོག་ར་གྗོ་སྒིག་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་། ༼བམས་པ་གིང་དང་། དཔལ་འབྗོར་གིང་། བཀིས་སང་།༽

༨་༣་༤༡ བལ་ཡུལ་གྗོ་ཚེ་རྗོགས་རྣམ་རྒྱལ་གིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་། 

༨་༣་༤༢ སྦིར་བཀ་ཤིས་ལྗོངས་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་།

༨་༣་༤༣ ཀྲུ་ཀིང་སྤི་བརྒྱ་ཡིག་ཚང་བཅས། 

 སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༦ པའི་ནང་གསེས་ ༤ པ་དགྗོངས་དྗོན་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༦ ནང་གསེས་ ༡ ནས་ ༣ བར་

མ་ཚུད་པའི་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཁེ་ཕན་དང་འབེལ་བའི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་ཐྗོ་སྒིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་བརྒྱད་པ་ནང་

གསལ་གྗོང་གསལ་ནང་སིད་ཁྱབ་ཁྗོངས་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ཁྱབ་འྗོག་ཏུ་ཡྗོད་པའི་སྤི་མི་/བརྒྱ་དཔྗོན་གི་ཡིག་ཚང་ཡྗོད་པ་དང་། 

རང་བདག་མ་དངུལ་ཡྗོད་པ་ཞིག་ཡིན་དགྗོས།
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༄༅། །ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།

ལེའུ་དང་པྗོ།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།  བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༡༨ ཕི་ལྗོ་ ༡༩༩༢ ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  སྒིག་གཞིའི་ཆ་རྐེན།

སྒིག་གཞི་འདི་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༡༠༣ འྗོག་བཀྗོད་སྒིག་བས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  འགྗོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༡༨ ཕི་ལྗོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ ནས་འགྗོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

ལེའུ་གཉིས་པ།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་འཛུགས།

༡ ཀ བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༡༠༡ ནང་གསལ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་དང༌། ཚོགས་མི་

གཉིས་ནས་བཞིའི་བར་དགྗོས་པར། གྗོ་ཡུལ་སྟྗོང་པ་ནམ་ཐྗོན་ལ་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། སྤི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན། སིད་སྐྱྗོང་བཅས་ནས་སྐབས་དེའི་འྗོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་ཁྗོ་ནའི་ཆེད་མི་འགྗོ་གསུམ་

དམིགས་འཛུགས་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འྗོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་སུ་འྗོས་བསྡུ་བས་ཏེ་མང་མྗོས་སུ་ཐྗོབ་ལ་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མིར་འྗོས་ཐྗོན་

བྱུང་བར་ངྗོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། 

ཁ གལ་ཏེ་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མི་སུ་རུང་གྗོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་པའི་སྐབས་བསྐྗོ་

གཞག་བེད་དགྗོས་བྱུང་ཚེ་གྗོང་གསལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་ནས་སྤི་འཐུས་

རྒྱུན་ལས་ཀི་རྩ་འབྗོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་ཐྗོག་བསྐྗོ་གཞག་བེད་དགྗོས།

༢ བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༡༠༥ ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ། ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་ལྗོ་

ལྔའམ།  ཡང་ན་རང་ལྗོ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ཧིལ་པྗོར་ལྗོན་པ་གང་སའི་བར་ཡིན།



125

ལས་བྱེད་འདྱེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  ཕིར་བསྡུ།

ཕིར་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་མིའི་འྗོས་ཆྗོས། 

༡ བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

༢ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དྗོན་ནམ། ཡང་ན། སྤི་ཚོགས་ཀི་ཞབས་འདེགས་ཞུས་པའི་ཉམས་མྗོང་ལྗོ་བརྒྱད་ལས་མ་

ཉུང་བ་ཡྗོད་པ།

༣ སྨན་ཁང་ངམ་ཁིམས་ཁང་ནས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ།

༤ ལས་བེད་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་བའམ་རང་བཞིན་བུད་པར་གསལ་བསྒགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ།

༥ ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕྗོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༦ བུ་ལྗོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། གཞུང་དངུལ་རྩིས་ཆད་འབུལ་བསད་ཡྗོད་པ་མ་ཡིན་པ།

༧ སིད་དྗོན་ཚོགས་པ་གང་རུང་གི་ཚོགས་མི་དང༌། སླྗོབ་སྟྗོན་པ། ཆེ་མཐྗོང་ཚོགས་མི་མ་ཡིན་པ།

༨ བྗོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནྗོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ལས་དྗོན་དང༌། གྗོ་གནས། དངུལ་དངྗོས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཡྗོད་རིགས་མ་

ཡིན་པ།

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  ཚོགས་དུས་དང་ལས་དྗོན་ཐག་གཅྗོད། 

༡ ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དྗོན་ཐྗོག་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་ལྷན་ཚོགས་བསྐྱང་དགྗོས་ཐྗོག་རྣམ་ཀུན་ཟླ་

རེའི་ནང་ལྷན་འཛོམས་ཐེངས་རེ་ངེས་པར་དགྗོས་རྒྱུ།

༢ ལྷན་ཚོགས་ནམ་ཡིན་ལ་ཚོགས་མི་རྩ་འབྗོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ཚང་འཛོམས་ངེས་པར་དགྗོས་པ་དང༌། 

འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ལས་དྗོན་འགེལ་བཤད་དང༌། བསམ་ཚུལ་འདྗོན་ཆྗོག་ཀང༌། ཐག་གཅྗོད་

དང་འྗོས་བསྡུ་བེད་པའི་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

༣ འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཐག་བཅད་ཟིན་པའི་ལས་དྗོན་རྣམས་ཚོགས་གཙོའི་གཟིགས་སྐྱྗོང་འྗོག་ལས་ཁུངས་ནས་འཕྲལ་

འཕྲལ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་ཁུངས།

ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་ལ་རྒྱུན་ལྡན་ལས་ཁུངས་ཤིག་དགྗོས་པ་དང༌། དེའི་འཛིན་སྐྱྗོང་ཆེད་ཚོགས་གཙོའི་འྗོག་

འགན་འཛིན་དྲུང་ཆེ་དང་ལས་བེད་ཇི་དགྗོས་ཀི་ས་མིག་བཟྗོ་རྒྱུ་དང་བསྐྗོ་གཞག་བཅས་ལས་བེད་སྤིའི་སྒིག་གཞི་ལྟར་བ་རྒྱུ།
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དྗོན་ཚན་དགུ་པ།  ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་འགན་དབང༌།

༡ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་དང་། ལས་བའི་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད་ཡྗོངས་རྗོགས་ཀི་འདེམས་སྒྲུག་དང༌། བསྐྗོ་

གཞག གནས་སར། ལས་དྗོན་སྦྗོང་བརྡར། གཞན་ཡང་འབེལ་ཆགས་སྒིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བཅས་ཀི་ལས་དྗོན་རང་

དབང་དང་བདེན་གིས་བ་རྒྱུ་དང༌།  ལས་བེད་རྣམས་ཀི་བླང་དྗོར་དང་། ཐྗོབ་ཐང་གི་སྒིག་གཞི་བཀའ་ཤག་གིས་བཟྗོ་འགྗོད་

ཀིས་འཆར་འབུལ་དང་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་

གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ།

༢ འགན་འཛིན་དང་ལས་བའི་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད་རྣམས་ཀི་གནས་སར་བཀག་བསྐྱིལ་དང་། གནས་རིམ་ཕབ་པ། རྩ་དགྗོངས་

སྤྗོད་པ། གནས་དབྱུང༌། རྩ་དགྗོངས་ཞུ་འཁྗོལ། བགེས་ཡྗོལ་ས་བསྣུར་དང་དུས་འགངས། བསྐྱར་བསྐྗོ་བཅས་སྒིག་གཞི་

གཞིར་བཟུང་བཀའ་ཤག་ནས་འཆར་འབུལ་བྱུང་རིགས་ལ་འྗོས་མིན་རྟྗོག་ཞིབ་ཀིས་འྗོས་འཚམས་ལ་མྗོས་མཐུན་ལག་

བསྟར་བ་རྒྱུ།

༣ ལས་བེད་སེ་ཚན་གང་རུང་དུ་མ་གཏྗོགས་པའི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ལས་ཞབས་གཡར་ཞུ་དགྗོས་དང་གཉིས་མྗོས་ཆྗོད་

དྗོན་འྗོག་ལྗོ་དུས་རྒྱས་བཅད་ཀིས་བསྐྗོ་གཞག་དགྗོས་རིགས་སྒིག་གཞི་ཟུར་འགྗོད་ལྟར་འཆར་འབུལ་བྱུང་རིགས་ལ་འྗོས་

མིན་རྟྗོག་ཞིབ་ཀིས་འྗོས་འཚམས་ལ་བསྐྗོ་གཞག་བ་རྒྱུ།

༤ གཞན་ཡང་ལས་བེད་འདེམས་སྒྲུག་གི་རྒྱུགས་ལེན་སྒིག་གཞི་བཟྗོ་འགྗོད་དང་རེས་འབེལ་རྒྱུགས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་

བསྐྗོ་འཛུགས་ཀིས་མཚོན་པའི་འཆར་འཕར་ལས་དྗོན་ཇི་བྱུང་བསྒྲུབ་རྒྱུ།

ལེའུ་གསུམ་པ།

ལས་བེད་ཀི་གནས་སྟངས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་པ།  ལས་བེད་ཀི་སེ་ཚན།

༡ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་ཡྗོངས་རྗོགས་གཤམ་གསལ་སེ་ཚན་གཉིས་སུ་དབེ་རྒྱུ།

ཀ འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད།

ཁ ལས་བའི་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད།

༢ མ་འྗོངས་པར་དགྗོས་གལ་བྱུང་ཚེ་འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད་ནང་དུའང་ཤེས་རིག་དང༌། ཕི་འབེལ། འཛིན་སྐྱྗོང་ལྟ་

བུའི་ནང་གསེས་སེ་ཚན་དབེ་འཐུས་ཀང༌། དེ་འདའི་དབེ་བ་མ་བྱུང་བར་སེ་ཚན་གཅིག་ཏུ་ངྗོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  ལས་བེད་ས་མིག

༡ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་གནས་རིམ་ཡྗོངས་རྗོགས་ཀི་ས་མིག་ཇི་ཡྗོད་ཀི་མ་དེབ་དང་། ལས་བེད་མིང་གཞུང་
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ལས་བྱེད་འདྱེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།

མ་དེབ་ཁ་གསལ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱུན་ཉར་བེད་དགྗོས།

༢ ལྗོ་གཉིས་རེའི་མཚམས་བཀའ་ཤག་གིས་ལས་འབྗོར་ཉམས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་རེ་བཙུགས་ཏེ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་

བཅས་པའི་ལས་བེད་ས་མིག་གསར་གཏྗོད་དང༌། ཕིར་བསྡུ། བརེ་སྒྱུར་བཅས་གང་དགྗོས་བ་རྒྱུ་དང་། ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་

ཞིབ་ཁང་དང༌། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་པའི་ས་མིག་གསར་གཏྗོད་དང༌། ཕིར་བསྡུ། བརེ་སྒྱུར་བཅས་གང་

དགྗོས་ཁུངས་སྗོ་སྗོ་ནས་གྗོ་བསྡུར་གཏན་འབེབས་ཀིས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་དུ་འབུལ་རྒྱུ།

༣ ས་མིག་གསར་གཏྗོད་དང་ཕིར་བསྡུ་ཇི་བས་འཆར་ལྗོའི་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་སུ་ཚུད་པ་བེད་དགྗོས། ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་

བཀའ་འཁྗོལ་ཟིན་རེས་ས་མིག་གསར་གཏྗོད་གཏན་འཁེལ་བར་ངྗོས་འཛིན་གིས་དེར་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་འདེམས་

བསྐྗོ་བ་རྒྱུ་དང༌། དེའི་བར་འཕྲལ་སེལ་ལས་བེད་འཇྗོག་དགྗོས། ལས་དྗོན་གསར་གཏྗོད་དང༌། རྒྱ་བསྐྱེད་ཀིས་ས་མིག་

གསར་པ་མ་བཟྗོས་མཐུ་མེད་བྱུང་ཚེ། སྐབས་མཚམས་བཀའ་ཤག་ནས་ས་མིག་གསར་གཏྗོད་ཀིས་ལས་བེད་འདེམས་

ལྷན་དུ་ཡིག་ཐྗོག་སན་སེང་ཞུ་དགྗོས།

༤ ས་མིག་ཡྗོངས་རྗོགས་ལ་སེ་ཚན་དང༌། གནས་རིམ། ལས་འགན། ཕྗོགས་རིམ། ཤེས་ཚད། ལྗོ་ཚད། ཕྗོ་མྗོའི་ཁྱད་པར་ཡྗོད་

མེད། གཞན་ཡང་དགྗོས་ངེས་ཀི་ཆ་རྐེན་གཞན་དག་བཅས་གསལ་འཁྗོད་ཀིས་ལས་བེད་འདེམས་སྒྲུག་གི་རྒྱུགས་ལེན་

སྒིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  ལས་བེད་གནས་རིམ།

༡ འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད་རྣམས་གཤམ་གསལ་གནས་རིམ་ལྔ་རུ་དབེ་དགྗོས། 

ཀ དྲུང་གཞྗོན་ལས་རྗོགས།

ཁ དྲུང་ཆེ་གཞྗོན་པ།

ག ཟུང་འབེལ་དྲུང་ཆེ།

ང དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར།

ཅ དྲུང་ཡིག་ཆེན་མྗོ་བཅས། ལས་འགན་ལ་གཞིགས་པའི་གྗོ་མིང་འད་མིན་གང་འདྗོགས་ཀང༌། འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གི་

ལས་བེད་ཡྗོངས་རྗོགས་གནས་རིམ་ལྔའི་ནང་འདུ་དགྗོས། གནས་རིམ་རེ་རེའི་ནང་དུའང་ཨང་རིམ་དང་གཉིས་ཕེ་རྒྱུ་

དགྗོས་གལ་བྱུང་ཚེ་འདེམས་ལྷན་ནས་ཐག་གཅྗོད་བ་འཐུས།

༢ ལས་བའི་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད་རྣམས་ཀང་གཤམ་གསལ་གནས་རིམ་དྲུག་ཏུ་དབེ་དགྗོས།

ཀ ལས་བ།

ཁ གཞྗོན་དྲུང།

ག རྒན་དྲུང༌།

ང ལས་དྲུང༌།
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ཅ ལས་ཁུངས་དྗོ་དམ་པ།

ཆ སེ་ཚན་འགན་འཛིན་བཅས། ལས་འགན་ལ་གཞིགས་པའི་གྗོ་མིང་འད་མིན་གང་འདྗོགས་ཀང་ལས་བའི་སེ་ཚན་གི་

ལས་བེད་ཡྗོངས་རྗོགས་གནས་རིམ་དྲུག་གི་ནང་འདུ་དགྗོས།

༣ གྗོང་གསལ་སེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བེད་རྣམས་ཞབས་ལྗོ་དང་ད་ལྟའི་ཕྗོགས་རིམ་ལ་གཞིགས་པའི་གནས་རིམ་གང་འྗོས་

སུ་འཇུག་རྒྱུའི་ལས་བེད་རྒན་གཞྗོན་གལ་རིམ་མཚན་གཞུང་ཁིམས་སྗོལ་ལྟར་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ།

༤ རྒན་གཞྗོན་གལ་རིམ་མཚན་གཞུང་འགྗོད་སྟངས། གནས་རིམ་གྗོང་མ་གྗོང་མ་འྗོག་མ་འྗོག་མ་ལས་རྒན་པ་དང༌། གནས་རིམ་

གཅིག་གྱུར་ལ་ཕྗོགས་རིམ་མཐྗོ་དམན་ཡྗོད་ན་ཕྗོགས་རིམ་མཐྗོ་བ་རྒན་པ་དང༌། གནས་རིམ་དང་ཕྗོགས་རིམ་འད་མཉམ་

རྣམས་ཞབས་བཅར་ཟླ་ཚེས་ས་རྟིང་དང༌། ཞབས་བཅར་ཟླ་ཚེས་གཅིག་གྱུར་རྣམས་གནས་རིམ་འྗོག་མའི་ཞབས་ལྗོ་རྒན་

གཞྗོན་དང༌། དེ་ཡང་མེད་ན་རང་ལྗོ་རྒན་གཞྗོན་དང༌། དེ་ཡང་གཅིག་གྱུར་སིད་ཚེ་མིང་ཡིག་དང་པྗོའི་ཀ་མད་སྗོན་རེས་ལྟར་

འཇྗོག་རྒྱུ། ད་དུང་ཐག་གཅྗོད་མ་བྱུང་ཚེ་ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་ནས་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

ལེའུ་བཞི་པ།

ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།   ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་བ་ལམ།

༡ འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད་ཁྗོངས། དྲུང་གཞྗོན་ལས་རྗོགས་ཀི་གནས་རིམ་དུ་ས་མིག་རྩ་འབྗོར་གི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་

ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་འྗོས་ཆྗོས་ཚང་བའི་གནས་རིམ་འྗོག་མ་ནས་གནས་སར་དང༌། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་ཉུང་བ་ཞིག་

ཐད་ཀར་འདེམས་བསྐྗོ་དང་། ཞབས་གཡར། ཆྗོད་གན་བཅས་ཐྗོག་བསྐྗོ་འཐུས། དྲུང་ཆེ་གཞྗོན་པ་དང༌། ཟུང་འབེལ་དྲུང་

ཆེའི་གནས་རིམ་དུ་ས་མིག་རྩ་འབྗོར་གི་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་ཐད་ཀར་འདེམས་བསྐྗོ་དང༌། ཞབས་གཡར། 

ཆྗོད་གན་བཅས་ཐྗོག་བསྐྗོ་འཐུས། བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ལས་མི་ཉུང་བ་གནས་སར་གིས་བསྐྗོ་རྒྱུ། དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར་དང༌། དྲུང་

ཆེའི་གནས་རིམ་དུ་ས་མིག་རྩ་འབྗོར་གི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ལས་མི་བརྒལ་བ་ཞིག་ཞབས་གཡར་ཐྗོག་བསྐྗོ་འཐུས་ཀང་བརྒྱ་ཆ་གྗོ་

ལྔ་ལས་མ་ཉུང་བ་གནས་སར་གིས་བསྐྗོ་རྒྱུ་ལས་ཐད་ཀར་འདེམས་བསྐྗོ་མི་ཆྗོག

༢ ལས་བའི་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད་ཁྗོངས་ལས་བ་དང་གཞྗོན་དྲུང་གནས་རིམ་དུ་ཐད་ཀར་འདེམས་བསྐྗོ་ཁྗོ་ན་དང༌། དེ་ཡན་

གནས་རིམ་གཞན་བཞིར་ས་མིག་རྩ་འབྗོར་གི་བརྒྱ་ཆ་ཉེར་ལྔ་ལས་མ་བརྒལ་བ་རེ་ཐད་ཀར་གསར་འདེམས་དང༌། ཞབས་

གཡར། ཆྗོད་གན་བཅས་ཀིས་བསྐྗོ་གཞག་ཆྗོག་རྒྱུ། བརྒྱ་ཆ་དྗོན་ལྔ་ལས་མ་ཉུང་བ་གནས་སར་གིས་བསྐྗོ་གཞག་བ་རྒྱུ།

༣ སེ་ཚན་གཉིས་ཀར་འདེམས་བསྐྗོའི་བརྒྱ་ཆ་ཚང་རེས་ས་མིག་སྟྗོང་པ་ཐྗོན་ཉིན་ནས་བཟུང་ཉིན་དགུ་བཅུ་ལྷག་པའི་དུས་ཡུན་

ནང་གནས་སར་ཆེད་འྗོས་ཆྗོས་ཚང་བའི་མི་འགྗོ་མེད་ཚེ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་ནས་དགྗོས་གལ་དང་བསྟུན་པའི་

ཐད་ཀར་འདེམས་བསྐྗོའི་བརྒྱ་ཆ་མང་དུ་གཏྗོང་འཐུས།
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ལས་བྱེད་འདྱེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།  འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད་གསར་འདེམས།

༡ འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གི་དྲུང་གཞྗོན་ལས་རྗོགས་ཀི་གནས་རིམ་དུ་འདེམས་རྒྱུགས་སུ་ཞུགས་པ་ལ།

ཀ བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་རང་ལྗོ་ཉེར་གཅིག་ལས་མི་ཉུང་ཞིང༌། སྗོ་ལྔ་ལས་མ་བརྒལ་བ།

ཁ ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་ཚད་ལྡན་བརྒྱུད་བྗོད་ཡིག་གཙོ་གྱུར་སྐད་ཡིག་གང་རུང་གི་ཐྗོག་དེ་

དང་གནས་ཚད་མཉམ་པར་ངྗོས་ལེན་ཐུབ་པའི་ཤེས་ཚད་ཡྗོད་པ།

ག བཟང་སྤྗོད་དང་འགལ་བའི་ནག་ཉེས་བས་པར་ཁིམས་ཁང་ནས་ཉེས་ཆད་ཕྗོག་པ་མ་ཡིན་པ།

ང བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཁྗོངས་གཏྗོགས་དང་བཅས་པའི་ལས་བེད་ནས་གནས་དབྱུངབཏང་བ་མ་ཡིན་པ།

ཅ སིད་དྗོན་ཚོགས་པ་གང་རུང་གི་ཚོགས་མི་མ་ཡིན་པ། 

ཆ སེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བེད་གང་ཞིག་ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་ནས་གསར་འདེམས་ཐྗོག་བཀའ་ཤག་ནས་

ལས་འགན་བཀྗོད་སྒིག་ཟིན་པ་ཞིག་རྩ་དགྗོངས་སམ་རང་མཚམས་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པའི་རིགས་ནས་ལྗོ་གསུམ་

རིང་འདེམས་རྒྱུགས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་མི་ཆྗོག

༢ ལྗོ་ལྟར་རམ་ལྗོ་ངྗོ་གཉིས་གསུམ་མཚམས་འཛིན་སྐྱྗོང་ཁྗོངས་འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གི་ས་མིག་སྟྗོང་པ་ཐྗོན་པར་ལས་བེད་

གསར་བསྐྗོའི་ཞུ་བསྐུལ་བཀའ་ཤག་ནས་འབྗོར་བ་དང་། ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་

ལས་བེད་གསར་བསྐྗོའི་ཞུ་བསྐུལ་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་བྱུང་འཕྲལ་ལས་བེད་འདེམས་སྒྲུག་གི་རྒྱུགས་ལེན་སྒིག་གཞི་གཞིར་

བཟུང་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་འཁྗོད་པའི་ཡྗོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ།

༣ གསལ་བསྒགས་སུ་འཁྗོད་པའི་དུས་ཚེས་ནང་ཚུན་གཏན་འབེབས་སན་ཤྗོག་རེའུ་མིག་བསྐངས་ཏེ་ཕུལ་འབྗོར་བྱུང་བའི་

སན་ཤྗོག་རྣམས་ཞིབ་བཤེར་གིས་ཆ་རྐེན་ཚང་བའི་འྗོས་མི་ཚང་མར་འབྗོད་བརྡ་བཏང་སྟེ་འབི་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།

༤ འབི་རྒྱུགས་ལེན་ཐྗོན་རྣམས་ལ་ངྗོ་འཕྲད་ངག་རྒྱུགས་ཚད་ལྡན་ལེན་རྒྱུ།

༥ འབི་རྒྱུགས་དང་ངྗོ་འཕྲད་ངག་རྒྱུགས་གཉིས་ཀ་འཕྲྗོད་པའི་འྗོས་མི་ཇི་ཡྗོད་ཀི་ཨང་ཐྗོབ་བསྗོམས་པའི་མང་ཉུང་གྗོ་རིམ་

འཁྲུག་མེད་ཀི་མཚན་གཞུང་བཟྗོས་ཐྗོག་ས་མིག་སྟྗོང་པ་ཇི་ཡྗོད་ལ་ཨང་རིམ་རྩེ་བཏྗོག་གིས་བསྐྗོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་དང༌། དེ་

འཕྲྗོས་མིང་གཞུང་བསྐྗོ་གཞག་གི་གསལ་བསྒགས་དང་པྗོ་ཐྗོན་པའི་ཚེས་གངས་ནས་ཉིན་ ༡༨༠ རིང་བདག་ཉར་བས་ཏེ་

སྒུག་ཐྗོའི་བང་རིམ་དུ་འཇྗོག་རྒྱུ། སྗོན་དུ་བསྐྗོ་གཞག་སྗོང་ཁྗོངས་ནས་ཞབས་བཅར་མ་ཞུས་པའི་ས་མིག་དང༌། ཉིན་གངས་ 

༡༨༠ ནང་ཚུན་ས་མིག་སྟྗོང་པ་ཐྗོན་རིགས་བཅས་སུ་སྒུག་ཐྗོའི་བང་རིམ་རྩེ་བཏྗོག་གིས་མིང་མཚམས་གར་འཁེལ་ནས་བསྐྗོ་

གཞག་བ་འཐུས། གྗོང་གསལ་ཉིན་གངས་ ༡༨༠ འདས་རེས་འཕྲྗོས་སྒུག་ཐྗོའི་མིང་གཞུང་རྩིས་མེད་དུ་གཏྗོང་རྒྱུ། དེ་རེས་

འདེམས་བསྐྗོ་དགྗོས་རིགས་གསལ་བསྒགས་དང་རྒྱུགས་བཞེས་གསར་དུ་གནང་དགྗོས།

༦ དྲུང་ལས་དང་། དྲུང་གཞྗོན། ཟུང་འབེལ་དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་དུ་ཐད་ཀར་འདེམས་བསྐྗོ་བ་དགྗོས་རིགས། གནས་རིམ་

འདི་དག་ཏུ་གསར་འདེམས་བ་རྒྱུར་འབི་རྒྱུགས་དང་། ངྗོ་འཕྲད་ངག་རྒྱུགས་ཇི་དགྗོས་ལས་བེད་འདེམས་སྒྲུག་གི་རྒྱུགས་

ལེན་སྒིག་གཞི་ནང་གསལ་ལྟར་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ། ལས་བེད་ཡིན་མུས་རིགས་ཀི་སན་ཤྗོག་སེ་ཚན་གང་ཡིན་དེའི་



130

འགན་འཛིན་ནས་འབུལ་བརྒྱུད་རྒྱབ་གཉེར་ཡྗོད་པ་དང་། འདས་མ་ཐག་པའི་ལྗོ་བསྟུད་མ་གསུམ་གི་གསང་བའི་སན་ཤྗོག་

རེའུ་མིག་དཔྱད་ཞིབ་ཀིས་དེའི་ནང་བརྗོད་ཚིག་ངན་པ་གཅིག་ཀང་མེད་ན་ངྗོ་འཕྲད་ངག་རྒྱུགས་སུ་འབྗོད་འཐུས། ཚོད་

བལྟའི་དུས་ཡུན་རིང་གནས་རིམ་གྗོང་མའི་འྗོས་མིར་ཞུགས་མི་ཆྗོག དྲུང་གཞྗོན་དང་། ཟུང་འབེལ་དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་གི་

ཐད་ཀར་འདེམས་བསྐྗོའི་རྒྱུགས་སྤྗོད་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་དྲུང་གཞྗོན་ལ་ལྗོ་བཞི་དང་། ཟུང་དྲུང་ལ་ལྗོ་བརྒྱད་བྗོད་མིའི་སྒིག་

འཛུགས་སམ་སེ་ཚན་གང་རུང་ནང་འཛིན་སྐྱྗོང་གི་ལས་མྗོང་ཡྗོད་དགྗོས།

༧ སེ་ཚན་གང་གི་ཆེད་ཞབས་གཡར་དུ་བསྐྗོ་གཞག་བ་རྒྱུའི་རིགས༌གནས་རིམ་གང་དུ་ཡིན་རུང་བཀའ་ཤག་ནས་ཤེས་ཚད་

ལྗོ་རྒྱུས་དཔྱད་ཞིབ་ཐྗོག་འཆར་འབུལ་བྱུང་བསྟུན་འབི་རྒྱུགས་མ་དགྗོས་ཀང༌། ངྗོ་འཕྲད་ངག་རྒྱུགས་དགྗོས་མིན་ལས་བེད་

འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གིས་ཐག་གཅྗོད་བ་འཐུས།

དྗོན་ཚན་བཅྗོ་ལྔ་པ།  ལས་བའི་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད་གསར་འདེམས།

༡ འཛིན་སྐྱྗོང་ཁྗོངས་ལས་བའི་སེ་ཚན་གི་ས་མིག་སྟྗོང་པ་ཐྗོན་པར་ལས་བེད་གསར་བསྐྗོའི་ཞུ་བསྐུལ་བཀའ་ཤག་ནས་འབྗོར་

བ་དང་། ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བེད་གསར་བསྐྗོའི་ཞུ་བསྐུལ་བཀའ་ཤག་

བརྒྱུད་བྱུང་མཚམས་ལས་བེད་འདེམས་སྒྲུག་གི་རྒྱུགས་ལེན་སྒིག་གཞི་ནང་གསལ་གི་གནས་ཚུལ་འཁྗོད་པའི་ཡྗོངས་ཁྱབ་

གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ་དང༌། གསལ་བསྒགས་སུ་གསལ་བའི་འྗོས་ཆྗོས་ཚང་བ་ཁྗོ་ནས་འཚང་སན་འབུལ་ཆྗོག 

༢ ལས་བའི་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད་དུ་གཏྗོགས་པ་ཡིན་ན་རང་ལྗོ་ ༤༠ བར་འདེམས་རྒྱུགས་སུ་ཞུགས་ཆྗོག

༣ རྒན་དྲུང་གནས་རིམ་ཡན་ཆད་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བེད་མཁན་ལས་བེད་ཡིན་ན་གཏན་འབེབས་ལྗོ་ཚད་ནས་མང་མཐའ་ལྗོ་ལྔ་

བར་དམིགས་བསལ་གྗོ་སྐབས་སྤྗོད་འཐུས། སན་ཤྗོག་སེ་ཚན་གང་ཡིན་དེའི་གྗོང་རིམ་ནས་འབུལ་བརྒྱུད་རྒྱབ་གཉེར་ཡྗོད་

པ་དང༌། འདས་མ་ཐག་པའི་ལྗོ་བསྟུད་མ་གསུམ་གི་གསང་བའི་སན་ཤྗོག་རེའུ་མིག་དཔྱད་ཞིབ་ཀིས་དེའི་ནང་བརྗོད་ཚིག་

ངན་པ་གཅིག་ཀང་མེད་ན་རྒྱུགས་སྤྗོད་དུ་འབྗོད་འཐུས།

༤ སེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བེད་སུའང་གནས་རིམ་གྗོང་མར་རྒྱུགས་འཕྲྗོད་བཀྗོད་སྒིག་བྱུང་བསྟུན་སྗོན་གི་ཞབས་ཡུན་ཇི་ཡྗོད་

ཞབས་ལྗོའི་ཁྗོངས་སུ་བརྩི་རྒྱུ་ཡང༌། ཞབས་ཡུན་ས་མའི་སེབ་གསྗོག་གུང་སེང་རྩིས་ཁུར་མི་ཆྗོག ཟླ་དྲུག་ཚོད་ལྟ་ངེས་པར་

བརྒྱུད་དགྗོས། 

༥ ཞབས་གཡར་དུ་བསྐྗོ་གཞག་བ་རྒྱུའི་རིགས་གནས་རིམ་གང་དུའང་ལྗོ་རྒྱུས་འགེངས་ཤྗོག་དཔྱད་ཞིབ་ཐྗོག འབི་རྒྱུགས་མ་

དགྗོས་ཀང༌། ངྗོ་འཕྲད་རྒྱུགས་སྤྗོད་དགྗོས་མིན་ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གིས་ཐག་གཅྗོད་བ་འཐུས།

༦ ཐུན་མྗོང་བ་དང་ཁྱད་པར་བའི་ས་མིག་སྗོ་སྗོའི་ཆེད་རྒྱུགས་ཐྗོན་རྣམས་ཨང་ཐྗོབ་མང་ཉུང་གི་གྗོ་རིམ་ལྟར་རྩེ་བཏྗོག་གིས་ས་

མིག་སྟྗོང་པ་ཇི་ཡྗོད་ལྟར་བསྐྗོ་གཞག་བ་རྒྱུ་དང༌། འདེམས་བསྐྗོ་གསལ་བསྒགས་དང་པྗོ་ཐྗོན་ཉིན་ནས་ཉིན་ ༡༨༠ རིང་མིང་

ཐྗོ་བདག་ཉར་གིས་སྗོན་བསྐྗོས་ཞབས་བཅར་མ་ཞུས་པའི་རིགས་ཀི་ཚབ་དང༌། དུས་ཡུན་མ་རྗོགས་གྗོང་ས་མིག་སྟྗོང་པ་

གསར་ཐྗོན་བཅས་ལ་མིང་མཚམས་གར་འཁེལ་ནས་བསྐྗོ་གཞག་བ་རྒྱུ། གྗོང་གསལ་དུས་ཡུན་འདས་རེས་རྒྱུགས་ཐྗོན་མིང་

ཐྗོ་རྩིས་མེད་བ་རྒྱུ།
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ལས་བྱེད་འདྱེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།   ལས་བེད་གནས་སར་དང་། བཀྗོད་སྒིག འཕྗོ་ལེན། 

༡ སེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བེད་རྣམས་ཚོད་བལྟའི་དུས་ཡུན་ཕུད་པའི་གནས་རིམ་གཅིག་ཏུ་མུ་མཐུད་ཞབས་ལྗོ་བདུན་ཧིལ་

པྗོར་ལྗོན་པ་རྣམས་གནས་རིམ་གྗོང་མར་གནས་སར་བ་རྒྱུའི་འྗོས་ཆྗོས་ཚང་བ་ཡིན། ལས་དྗོན་མཚམས་འཇྗོག་བེད་དུ་

བཅུག་པ་དང༌། ཕྗོགས་མེད་གུང་གསེང་བཅས་ཀི་དུས་ཡུན་གྗོང་གསལ་ཞབས་ལྗོའི་ཁྗོངས་སུ་མི་བརྩི།

༢ ལྗོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་དང་པྗོ་དང་ ༧ པ་སྗོ་སྗོར་ཞབས་ལྗོ་བདུན་ལྗོངས་པའི་གནས་རིམ་གཅིག་པའི་ལས་བེད་ཡྗོངས་རྗོགས་ཀི་

འདས་མ་ཐག་པའི་ལྗོ་གསུམ་གི་གསང་སན་རེའུ་མིག་སྤི་དང་ཁྱད་པར་གནས་སར་འྗོས་མིན་གི་རེའུ་མིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་

གིས་བརྗོད་ཚིག་ངན་པ་གཅིག་ཀང་མེད་པ་དང༌། གནས་སར་འྗོས་པའི་རྒྱབ་གཉེར་ཡྗོད་རིགས་རྣམས་གནས་སར་བ་རྒྱུའི་

མིང་ཐྗོ་རྒན་གཞྗོན་གལ་རིམ་གཞིར་བཟུང་གིས་བཟྗོས་ཏེ་གནས་རིམ་གྗོང་མར་གནས་སར་བ་རྒྱུ་དང༌། ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུན་

གནས་རིམ་གྗོང་མའི་ས་མིག་སྟྗོང་པ་མ་ཐྗོན་ན་འྗོས་མི་སེར་དེར་གནས་རིམ་གྗོང་མར་གནས་སར་བ་རྒྱུ་དང་གནས་སར་

འདི་རིགས་གནས་སར་གི་བརྒྱ་ཆའི་ནང་བརྩི་མི་དགྗོས།

༣ ཞབས་ལྗོ་ཚང་ཡང་གསང་སན་ཐྗོག་ནས་གནས་སར་འྗོས་ཆྗོས་མ་ཚང་བའི་རིགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཀྗོད་ཀི་ཡིག་ཆུང་

སྤད་དེ་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོར་ལེགས་བཅྗོས་གཏྗོང་རྒྱུའི་གཞེན་བསྐུལ་བེད་དགྗོས་ཤིང༌། ལྗོ་གཉིས་མཚམས་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་

བ་རྒྱུ།

༤ གནས་རིམ་གྗོང་མར་གནས་སར་ཆེད་ས་མིག་སྟྗོང་པ་ཡྗོད་པ་དང༌། གནས་རིམ་འྗོག་མའི་ལས་བེད་གནས་རིམ་དེར་ཚོད་

བལྟ་དང་ཕྗོགས་མེད་གུང་གསེང་དུས་ཡུན་ཕུད་ལྗོ་གཉིས་ལས་ལྷག་ཞབས་ཞུས་ཟིན་པ། གསང་སན་རེའུ་མིག་གི་བརྗོད་

ཚིག་ལེགས་ཤྗོས་མང་བ་ཡྗོད་པ་བཅས་བྱུང་ན་རྒན་རིམ་ལྟར་གནས་སར་བ་འཐུས།

༥ གནས་སར་གྗོ་རིམ་ཞབས་ལྗོ་རྒན་རིམ་ལ་ངེས་པར་ལྟྗོས་དགྗོས་ཀང་དམིགས་བསལ་བས་རེས་ཅན་གི་ལས་བེད་གསང་

སན་དུ་རྒན་རིམ་རེས་མྗོས་མ་སྒུག་པར་གནས་སར་བ་དགྗོས་ཀི་ལྗོ་གཉིས་བསྟུད་མར་རྒྱབ་གཉེར་འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་

ནས་ཡྗོད་པ་དང༌། དེ་ཐྗོག་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་བྱུང་ཚེ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་གནང་

སྟེ་ལྷན་ཚོགས་སྤི་མྗོས་བྱུང་ན་རྒན་རིམ་རེས་མྗོས་མ་སྒུག་པར་གནས་སར་བ་འཐུས། འདི་རིགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་

གསལ་ཡིག་ཐྗོག་ཏུ་འགྗོད་དགྗོས།

༦ གནས་སར་གང་ཡང་དེ་མ་ཐག་པའི་གནས་རིམ་གྗོང་མ་དེར་མ་གཏྗོགས་གནས་རིམ་གཅིག་ལས་མང་བ་རྒྱངས་སར་ནམ་

ཡང་མི་ཆྗོག འྗོན་ཀང་གནས་སར་དང་ལེན་མ་ཞུས་ཚེ་དྗོ་བདག་གང་དེར་གནས་སར་མ་ཞུས་པའི་དུས་ཚེས་ནས་ལྗོ་བདུན་

རིང་གནས་སར་བ་རྒྱུའི་འྗོས་ཆྗོས་ཚང་བར་ངྗོས་འཛིན་མི་དགྗོས། དང་ལེན་མ་ཞུས་ཚེ་འདེམས་ལྷན་ནས་གནས་སར་

གནང་ཚེས་ནས་ཟླ་གངས་ ༣ ནང་ཚུད་དྗོ་བདག་ནས་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་འབྗོར་ཟིན་པ་དགྗོས། གནས་རིམ་གཅིག་

གནས་སར་བྱུང་རེས་གནས་སར་རེས་མའི་འྗོས་ཆྗོས་དང༌། ལྗོ་དུས་གྗོང་གསལ་དྗོན་ཚན་ཁག་ཏུ་འཁྗོད་པ་ལྟར་ཚང་དགྗོས།

༧ ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། རང་དབང་ལྡན་པའི་སེ་ཚན་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་བཅས་ཀི་ས་

མིག་གཏན་འབེབས་ལྟར་གི་དགྗོས་མཁྗོའི་ལས་བེད་བཀྗོད་སྒིག་དང་། འཕྗོ་ལེན་མ་གནང་གྗོང་ཁུངས་སྗོ་སྗོར་གྗོ་བསྡུར་
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དགྗོས་རྒྱུ། ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དབུས་སའི་ལས་བེད་ནང་ཁུལ་གནས་སྗོ་དགྗོས་རིགས་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་

ཞིབ་ཁང་ནས་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།  ཞབས་གཡར་དང་ཆྗོད་དྗོན་བསྐྗོ་གཞག

༡ འགན་འཛིན་དང་ལས་བའི་སེ་ཚན་གང་དུའང་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་གང་ཞིག་ནས་ལས་བེད་གཡར་པྗོ་བ་དགྗོས་རིགས་གཏན་

འབེབས་ལྗོ་རྒྱུས་འགེངས་ཤྗོག་བསྐངས་ཏེེ་ས་མིག་གང་གི་ཆེད་ཞབས་གཡར་ཞུ་རྒྱུའི་དགྗོས་མཁྗོ་དང་འཚམས་མིན་ཞིབ་

འཇུག་ཐྗོག་འྗོས་འཚམས་ཡྗོད་ཚེ་མང་མཐའ་ལྗོ་བཞི་ལས་མ་བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་བར་བསྐྗོ་གཞག་བ་འཐུས།

༢ སེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བེད་གང་ཡང་སྒིག་འཛུགས་གཞན་ལ་ཞབས་གཡར་གཏྗོང་འཆར་ཡྗོད་རིགས་ཀང་བཀའ་ཤག་

བརྒྱུད་འཆར་འབུལ་ལ་རྟྗོག་ཞིབ་ཀིས་འྗོས་འཚམས་མཆིས་ན་མང་མཐའ་ལྗོ་བཞི་ལས་མ་བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་རིང་གཏྗོང་

ཆྗོག 

༣ སྒིག་འཛུགས་གཞན་གི་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་མིན་ཡང་ལྗོ་དུས་རྒྱས་བཀག་གཉིས་མྗོས་ཆྗོད་དྗོན་འྗོག་བསྐྗོ་གཞག་བ་

དགྗོས་རིགས་གཏན་འབེབས་ལྗོ་རྒྱུས་འགེངས་ཤྗོག་ནང་ལྗོ་རྒྱུས་བསྐངས་ཏེ་ས་མིག་གང་གི་ཆེད་ཆྗོད་དྗོན་བསྐྗོ་གཞག་

བ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་སེ་ཚན་དང་ས་མིག་མེད་པར་དམིགས་བསལ་ལས་གཞིའི་འྗོག་ལས་གཞིའི་དགྗོས་དངུལ་ནས་ཕྗོགས་

འབབ་སྤད་དེ་ཆྗོད་དྗོན་བསྐྗོ་གཞག་བ་དགྗོས་ཇི་ལྟར་ཡང་འྗོས་མིན་ཞིབ་འཇུག་ཐྗོག་འྗོས་ཚེ་མང་མཐའ་ལྗོ་བཞི་ལས་མ་

བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་བར་ལས་འགན་དང༌། ཕྗོགས་རིམ། ཁེ་ཕན་གཞན་བཅས་ཁ་གསལ་བཀྗོད་པའི་གཉིས་མྗོས་ཆྗོད་དྗོན་

ཐྗོག་མིང་རྟགས་བཀྗོད་དེ་ཆྗོད་གན་སྒིག་གཞི་ལྟར་བསྐྗོ་གཞག་བ་འཐུས།

དྗོན་ཚན་བཅྗོ་བརྒྱད་པ།  འཕྲལ་སེལ་ལས་བེད། 

༡ ལས་བའི་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད་ས་མིག་སྟྗོང་པ་ལུགས་མཐུན་གིས་བསྐང་རྒྱུར་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་འགྗོར་རྒྱུན་ཡྗོང་གཞི་ཡྗོད་

ན་གནས་ཚད་ཚང་བའི་འཕྲལ་སེལ་ལས་བེད་ས་མིག་གང་ཡིན་དེའི་ཕྗོགས་རིམ་ཐྗོག་ཟླ་བ་གསུམ་ལས་མ་བརྒལ་བའི་

དུས་ཡུན་རིང་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོའི་འགན་འཛིན་གིས་བསྐྗོ་གཞག་བ་འཐུས། ཟླ་བ་གསུམ་ལས་བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་རིང་བསྐྗོ་

གཞག་བ་དགྗོས་རིགས་འྗོས་མིའི་ཤེས་ཚད་ལྗོ་རྒྱུས་ཞིབ་བཀྗོད་ཀིས་ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་ནས་བཀའ་འཁྗོལ་

ཞུ་དགྗོས།

༢ ས་མིག་མེད་པར་དམིགས་བསལ་ལས་དྗོན་འཕར་མ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་འཕྲལ་སེལ་ལས་བེད་བསྐྗོ་གཞག་བ་དགྗོས་ཤར་

ཚེ་ལས་དྗོན་དང་མི་འགྗོའི་གནས་ཚད་ལ་གཞིགས་པའི་ལས་བའི་སེ་ཚན་གི་གནས་རིམ་གང་འྗོས་ཀི་ཕྗོགས་རིམ་དུ་ཟླ་

བ་གསུམ་ལས་མ་བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་རིང་ཕྗོགས་གྗོན་དགྗོས་དངུལ་འཕར་མ་ཞུ་དགྗོས་མེད་ན་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོའི་འགན་

འཛིན་གིས་བསྐྗོ་གཞག་བ་འཐུས། ཟླ་བ་གསུམ་ལས་བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་རིང་བསྐྗོ་གཞག་བ་དགྗོས་རིགས་འྗོས་མིའི་

ལྗོ་རྒྱུས་ཞིབ་འགྗོད་ཀིས་ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་ནས་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས་ཤིང༌། དེ་ཡང་ཕྗོགས་གྗོན་དགྗོས་
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ལས་བྱེད་འདྱེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།

དངུལ་འཕར་མ་ཞུ་དགྗོས་ཀི་བཀའ་འཁྗོལ་ཐྗོབ་ཡྗོད་མེད་གསལ་འགྗོད་ཀིས་འདེམས་ལྷན་དུ་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས། 

དགྗོས་དངུལ་བཀའ་འཁྗོལ་མ་བྱུང་བར་བསྐྗོ་གཞག་མི་ཆྗོག

༣ འཕྲལ་སེལ་ལས་བེད་སུའང་ཁྱྗོན་ཟླ་བ་ ༡༢ ལས་བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་རིང་བསྐྗོ་གཞག་མི་ཆྗོག

༤ འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད་གནས་རིམ་དུ་ས་མིག་སྟྗོང་པ་ཡྗོད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡང་འཕྲལ་སེལ་ལས་བེད་བསྐྗོ་གཞག་

བེད་མི་ཆྗོག་ཅིང༌། ས་མིག་སྟྗོང་པ་རྒྱུན་རིང་ལུས་པ་བྱུང་ཚེ་ལས་བེད་སྒིག་གཞི་ལྟར་འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད་

གཞན་ཞིག་ལ་མཉམ་ལྗོགས་ལས་འགན་སྤད་རྒྱུ། དྲུང་གཞྗོན་ལས་རྗོགས་ཀི་གནས་རིམ་ཡིན་ན་སེ་ཚན་འགན་འཛིན་

གི་གནས་རིམ་དུ་ཡྗོད་པའི་ལས་བའི་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད་ཅིག་ལས་ཚབ་ཏུ་བསྐྗོ་རྒྱུ་གང་འྗོས་བ་རྒྱུ་དང༌། འདི་ཡང་དུས་

ཡུན་ལྗོ་གཅིག་ལས་མ་བརྒལ་བ་དགྗོས་རྒྱུ། འཕྲལ་སེལ་ལས་བེད་རྣམས་ལ་སྗོད་ཁང་དང༌། གསྗོག་དངུལ། བགེས་ཡྗོལ་

བཅས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་མེད་ཅིང་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་འྗོས་གཞིར་ཞུགས་སྐབས་ཀང་སྤི་མཚུངས་འགན་བསྡུར་བ་རྒྱུ་ལས་

དམིགས་བསལ་གི་ཐྗོབ་ཐང་གང་ཡང་མེད།

དྗོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།  དམིགས་བསལ་བསྐྗོ་གཞག

༡ ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་རྣམས་སིད་སྐྱྗོང་དང་བཀའ་བླྗོན་ཚང་འཛོམས་ཞིབ་གྗོས་དག་འདེམས་ཀིས་བཀའ་ཤག་

ནས་བསྐྗོ་འཛུགས་གནང་བར་ྋགྗོང་ས་སྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀི་མཚན་གནས་བསྩལ་རྒྱུར་སྒིག་གཞི་

འདིའི་དྗོན་ཚན་ཁག་དང་བསྟུན་གནང་མ་དགྗོས་ཤིང༌།  བསྐྗོ་གཞག་འདི་རིགས་ཀི་མི་འགྗོ་ལས་བེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་

ན་ཕྗོགས་རིམ་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་དག་བསྐྗོ་གཞག་དང་ཆབས་ཅིག་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་དང༌། ལས་བེད་ཅིག་ཡིན་ན་

དྗོན་གཅྗོད་ལས་རྒྱུན་རིང་དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་དང་དེའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་ཅིང༌། སྒིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ལྗོ་བཞི་ཟིན་མཚམས་

གནས་སྗོ་བ་རྒྱུ་དང། དགྗོས་གལ་དམིགས་བསལ་ཅན་བྱུང་རིགས་ལ་ལྗོ་གཉིས་ཕར་འགངས་ཆྗོག་རྒྱུ། དྗོན་གཅྗོད་འཁྱུར་

རེས་སྤི་མཚུངས་གནས་སར་བྱུང་ན་ལས་དེ་མིན་སྗོན་མའི་གནས་རིམ་དང༌། རྒན་རིམ་གང་ཡིན་གི་གལ་མཚམས་རང་

སྗོར་གནས་རྒྱུ།

༢ བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྗོངས་དང་བཅས་པར་གསང་བའི་ལས་བེད་མི་འགྗོ་གསར་འདེམས་བེད་ཕྗོགས་ཀི་འཆར་གཞི་

ཞིབ་གསལ་བཀའ་ཤག་ཏུ་འབུལ་རྒྱུ་དང༌། བཀའ་ཤག་ནས་ཞིབ་འཇུག་སྟངས་འཛིན་གནང་སྟེ་འྗོས་བབས་མཆིས་རིགས་

ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་དུ་འབུལ་རྒྱུ། ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་ནས་བཀའ་ཤག་དང་གྗོ་བསྡུར་གིས་དམིགས་བསལ་ཁྱད་

ལས་ཡྗོད་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་དང་འབེལ་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་གིས་འདེམས་སྒྲུག་ཇི་བྱུང་ལས་བེད་སྤི་

མཚུངས་ལྟར་ངྗོས་བཞེས་བསྐྗོ་གཞག་བསྩལ་རྒྱུ། འྗོན་ཀང་གསལ་བསྒགས་གནང་མ་དགྗོས་པ་ཡིན།

༣ འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད་ཟུང་དྲུང་མན་དང༌། ལས་བའི་སེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་གནས་རིམ་གང་འྗོས་ཐྗོག་སྐད་ཡིག་

ཚད་འཕེར་ཅན་གི་དགྗོས་ངེས་ལས་བེད་བསྐྗོ་གཞག་མི་བེད་ཐབས་མེད་བྱུང་སྐབས་བཀའ་ཤག་ནས་ཁུངས་འཕེར་རྒྱུ་

མཚན་དང་སྦགས་ལས་བེད་ས་མིག་ཇི་དགྗོས་ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་ལ་འཆར་འབུལ་གནང་རྒྱུ་དང༌། ལས་
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བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་དགྗོས་གལ་གཟིགས་ཚེ་འདེམས་བསྐྗོ་ཆྗོག་རྒྱུ། དེ་འདའི་རིགས་སྐབས་

བབས་མཁྗོ་གནད་ལ་གཞིགས་ཏེ་མང་མཐར་ལྗོ་རེར་ལས་བེད་སྤི་ཡྗོངས་ས་མིག་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་ལས་མ་མང་བ། གཞི་རྩའི་

ཆ་རྐེན་དང༌། ལྗོ་ཚད། བསྐྗོ་ལམ་བཅས་ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་འདེམས་རྒྱུགས་སྒིག་གཞི་རྩ་བཟུང་བ་རྒྱུའང༌། 

ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་ངེས་པར་མི་དགྗོས།

༤ དམིགས་བསལ་དགྗོས་གལ་བྱུང་ཚེ་འབེལ་ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན་ལས་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་འཆར་འབུལ་ལྟར་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་

བེད་ས་མིག་རྩ་འབྗོར་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༣ མམ་ལས་བེད་མི་གངས་ ༡༨ ལས་མ་མང་བ་ལྗོ་དུས་རྒྱས་བཅད་ཐྗོག་བཀའ་ཤག་

སྐབས་སྗོ་སྗོའི་ལས་ཡུན་རིང་ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་དང་གྗོ་བསྡུར་གིས་ཐད་བསྐྗོ་ཆྗོག་རྒྱུ། ལས་བེད་དེ་རིགས་བཀའ་

ཤག་སྐབས་སྗོ་སྗོའི་ལས་ཡུན་འཁྱུར་རེས་ཟླ་གསུམ་ནང་ཚུན་ལས་མཚམས་འཇྗོག་དགྗོས། དེ་དག་གི་ལས་འགན་དང་། 

གནས་རིམ། ཕྗོགས་ཐྗོབ། ཁེ་ཕན་གཞན་བཅས་བཀའ་ཤག་གིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ།  ལས་བེད་པར་ཉེས་ཆད།

འགན་འཛིན་སེ་ཚན་དང༌། ལས་བའི་སེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བེད་སུ་ཞིག་ལ་ཉེས་སྐྱྗོན་ར་འཕྲྗོད་བྱུང་སྟེ་གནས་སར་བཀག་

བསྐྱིལ་ལམ། གནས་རིམ་ཕབ་པ། བགེས་ཡྗོལ་ས་བསྣུར། རྩ་དགྗོངས་སྤྗོད་པ། གནས་དབྱུང་གཏྗོང་བ་བཅས་གང་རུང་གི་འཆར་

གཞི་བཀའ་ཤག་གིས་ཕུལ་རིགས་ལ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གིས་རྟྗོག་ཞིབ་ཀིས་འྗོས་འཚམས་ལ་ཉེས་ཆད་གཏྗོང་རྒྱུ་དང་། 

འྗོས་འཚམས་མིན་རིགས་འཆར་གཞི་ཕིར་སླྗོག་དང༌། འདི་བརྩད་བ་དགྗོས་རིགས་མཐིལ་ཕིན་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ།  བགེས་ཡྗོལ་དང་རྩ་དགྗོངས་ཞུ་འཁྗོལ།

༡ ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་ནས་ལྗོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་དང་པྗོ་དང་བདུན་པའི་བདུན་ཕྲག་དང་པྗོའི་ནང་ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུན་ལས་བེད་བགེས་

ཡྗོལ་ཐྗོན་རན་ཇི་ཡྗོད་དང༌། བགེས་ཡྗོལ་ས་བསྣུར་ཞུ་མཁན་ཇི་ཡྗོད་ཀི་མིང་གཞུང་བཀྗོད་དེ་སྗོན་ཚུད་ནས་བཀའ་ཤག་ཏུ་

སྗོན་བརྡ་འབུལ་དགྗོས་པ་དང་དེ་འབེལ་འཛིན་སྐྱྗོང་གིས་བེད་སྗོ་རྣམས་ཚགས་ཚུད་དགྗོས་རྒྱུ།

༢ བགེས་ཡྗོལ་དུས་འགངས་ཞུ་དགྗོས་རིགས་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོ་ནས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ཉུང་མཐའ་ཟླ་གཉིས་ཀི་དུས་ཚོད་སྗོན་

ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་དུ་འབུལ་འབྗོར་དགྗོས། འདེམས་ལྷན་ནས་རྟྗོག་ཞིབ་ཀིས་འྗོས་འཚམས་མཆིས་ཚེ་ཐད་

ཀར་དུས་འགངས་སྤྗོད་རྒྱུ་དང༌།  འྗོས་འཚམས་མིན་ཚེ་འཆར་གཞི་ཕིར་སླྗོག་བ་རྒྱུ།

༣ བགེས་ཡྗོལ་ས་བསྣུར་དང་རྩ་དགྗོངས་ཞུ་དགྗོས་རིགས་ཀི་དགྗོངས་སན་ཡང་སེ་ཚན་གང་ཡིན་དེའི་འགན་འཛིན་དང་། 

བཀའ་ཤག་གི་འགེལ་བརྗོད་རྒྱབ་གཉེར་དང་སྦགས་ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་དུ་ཕུལ་འབྗོར་མཚམས་འདེམས་ལྷན་

གིས་རྟྗོག་ཞིབ་ཀིས་བཀའ་འཁྗོལ་ལམ་བཀག་བསྐྱིལ་གང་འྗོས་བ་རྒྱུ།
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ལས་བྱེད་འདྱེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།  ལས་བེད་རྣམས་ཀི་བདེ་སྡུག་ཞུ་གཏུགས། 

༡ སེ་ཚན་གང་རུང་གི་ལས་བེད་སེར་ལ་རྒན་གཞྗོན་གལ་རིམ་མིང་གཞུང་འགྗོད་ཕྗོགས་དང༌། གསར་འདེམས། གནས་སར། 

ཕྗོགས་རིམ། གཞན་ཡང་ཞབས་ཞུའི་དྗོན་གནད་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་འགིག་མིན་ཇི་བྱུང་ཞུ་གཏུགས་བ་འདྗོད་ཡྗོད་

རིགས་རང་གི་སེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་བརྒྱུད་ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་བ་འཐུས་དང༌། དྗོ་བདག་གི་

ཞུ་གཏུགས་སན་ཞུའི་ངྗོ་བཤུས་འདེམས་ལྷན་དུ་ཐད་ཀར་འབུལ་ཆྗོག

༢ ཞུ་གཏུགས་སན་ཞུ་འདི་རིགས་སེ་ཚན་གང་ཡིན་དེའི་འགན་འཛིན་ནས་འགེལ་བརྗོད་དང་སྦགས་ཡིག་ཟམ་བརྒྱུད་འབུལ་

དགྗོས་ཡིན་ན་ཡིག་ཟམ་གི་འགྗོར་ཡུན་ཕུད་པའི་ལས་ཉིན་བཅྗོ་ལྔའི་ནང་ཚུན་འདེམས་ལྷན་དུ་ཕུལ་ཟིན་པ་དགྗོས། ཉིན་

གངས་བཅྗོ་ལྔ་ནང་ཕུལ་འབྗོར་མ་བྱུང་ཚེ་འདེམས་ལྷན་ནས་ངྗོ་བཤུས་ཐྗོག་ནས་རྟྗོག་ཞིབ་རྩད་གཅྗོད་བ་འཐུས།

༣ ཞུ་གཏུགས་སན་ཞུ་འདི་རིགས་ལ་འདེམས་ལྷན་ནས་འཕྲལ་དུ་རྟྗོག་ཞིབ་རྩད་གཅྗོད་ཀིས་སན་ཞུ་འབྗོར་ཚེས་ནས་མང་

མཐའ་ཟླ་བ་གསུམ་ལས་མ་བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་ནང་ཐག་གཅྗོད་བེད་དགྗོས། ཟླ་བ་གསུམ་གི་ནང་ཐག་གཅྗོད་མ་བྱུང་ཚེ་

ཐད་ཀར་འབེལ་ཡྗོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་ཆྗོག་པའི་ཐྗོབ་ཐང་དྗོ་བདག་ལ་ཡྗོད།

དྗོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་གང་རུང་

ནས་འཆར་གཞི་ཕུལ་བའམ། ཡང་ན་སྤི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་འཆར་འབུལ་བྱུང་ཚེ་སྤི་འཐུས་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་

མཐུན་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །།
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༄༅། །བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང་དང་ཁྱབ་ཚད།

༡ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཀི་སྒིག་གཞི། བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༢༠ ཕི་ལྗོ་ ༡༩༩༣ 

ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

༢ སྒིག་གཞི་འདིས་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག དམིགས་བསལ་གཞུང་ནས་ལས་ཤག་གྗོ་སྒིག་

དགྗོས་རིགས་ཡྗོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  འགྗོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༢༠ ཕི་ལྗོ་ ༡༩༩༣  ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༦ ནས་འགྗོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  དབུས་ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཚོགས་ཆུང༌།

༡ དབུས་ལས་བེད་རྣམས་ལ་ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཀི་ཆེད་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་དགྗོས་པ་བཀའ་ཤག་གིས་བསྐྗོ་འཛུགས་བ་

རྒྱུ།

༢ ཚོགས་ཆུང་དེའི་ནང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྗོ་ཚབ་གཅིག་དང༌། ལས་བེད་པའི་འཐུས་མི་གསུམ། ས་ཁང་དྗོ་དམ་པ་

བཅས་དགྗོས་ཤིང༌། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྗོ་ཚབ་ཀིས་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ས་ཁང་དྗོ་དམ་པས་ཚོགས་དྲུང་བ་རྒྱུ།

༣ ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྗོ་ཚབ་ཀིས་གཏན་དུ་ཚོགས་གཙོ་གནང་རྒྱུ་དང༌། ལས་བེད་པའི་འཐུས་མི་རྣམས་ལྗོ་གཉིས་རེ་

ནས་བརེ་ལེན་བ་རྒྱུ། ལས་བེད་འཐུས་མི་གསུམ་གནས་རིམ་མི་གཅིག་པ་དང༌། སེ་ཚན་གཉིས་ནས་དགྗོས་ཤིང༌། གང་ཟག་

གཅིག་བསྟུད་མར་ལན་གཉིས་ལས་མང་བར་ལས་བེད་པའི་འཐུས་མིར་བསྐྗོ་འཛུགས་མི་ཆྗོག

༤ འཐུས་མི་གང་ཞིག་འཕྗོ་འགྱུར་བྱུང་ཚེ་དེའི་ཚབ་ཉིན་གངས་བཅྗོ་ལྔའི་ནང་ངེས་པར་བསྐྗོ་གཞག་ཐུབ་པ་དགྗོས།

༥ ས་ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁྗོངས་སུ་གཏྗོགས་པའི་ཁང་ཁུངས་བགྗོ་འགེམས་དང༌། ཕིར་བསྡུ་སྗོགས་ཀིས་མཚོན་

པའི་ལས་དྗོན་ཞུ་སྗོ་མཐའ་དག་གི་འགན་དབང་ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡྗོད།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  ས་གནས་ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཚོགས་ཆུང༌།

༡ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སེ་ཚན་གང་དུའང༌། ལས་ཤག་སྤྗོད་དགྗོས་ཀི་ལས་བེད་ས་མིག་བཅུ་ལས་མང་བ་ཡྗོད་ས་དེར་

ས་གནས་ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་དགྗོས་པ་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་གིས་ལས་བེད་གཉིས་ལས་མི་ཉུང་

བའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བསྐྗོ་འཛུགས་དང༌། ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་གིས་ཚོགས་གཙོ་བ་རྒྱུ།
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བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཀི་སྒིག་གཞི།

༢ སེ་ཚན་གང་དུ་ལས་ཤག་སྤྗོད་དགྗོས་ཀི་ལས་བེད་ས་མིག་བཅུ་ལས་ཉུང་བ་ཡྗོད་པ་རྣམས་སུ་ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་

ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དྗོན་རྣམས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་མ་དགྗོས་པར་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དེས་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  ལས་ཤག་གི་གལ་རིམ་ཚད་གཞི།

༡ གཞུང་གི་རང་བདག་དང༌། ག་གཡར་བས་པའི་ལས་བེད་པའི་སྗོད་ཡུལ་བཅས་ལས་ཤག་ཏུ་གསལ་བསྒགས་བས་པའི་ཁང་

ཁུངས་ཡྗོངས་རྗོགས་གཤམ་གསལ་གལ་རིམ་ཁག་ཏུ་དབེ་རྒྱུ།

ཀ ཁང་ཁྱྗོན་ཕི་ཀི་གྲུ་བཞི་བདུན་བརྒྱ་ནས་བརྒྱད་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གྗོ་དགུ་ (༧༠༠ ནས་ ༨༩༩) བར། གལ་རིམ་དང་པྗོའི་ 

ཀ ཕི་ཀི་གྲུ་བཞི་དྲུག་བརྒྱ་ནས་དྲུག་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གྗོ་དགུ་ (༦༠༠ ནས་ ༦༩༩) བར། གལ་རིམ་དང་པྗོའི་ ཁ 

ཁ ཕི་ཀི་གྲུ་བཞི་ལྔ་བརྒྱ་ནས་ལྔ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གྗོ་དགུ་ (༥༠༠ ནས་ ༥༩༩) བར། གལ་རིམ་གཉིས་པའི་ ཀ ཕི་ཀི་གྲུ་

བཞི་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ནས་བཞི་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གྗོ་དགུ་ (༤༥༠ ནས་ ༤༩༩) བར།  གལ་རིམ་གཉིས་པའི་ ཁ

ག ཕི་ཀི་གྲུ་བཞི་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ནས་བཞི་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་ (༣༥༠ ནས་ ༤༤༩) བར། གལ་རིམ་གསུམ་པ།

ང ཕི་ཀི་གྲུ་བཞི་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ནས་སུམ་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་ (༢༥༠ ནས་ ༣༤༩) བར།  གལ་རིམ་བཞི་པ།

ཅ ཕི་ཀི་གྲུ་བཞི་ཉིས་བརྒྱ་ནས་ཉིས་བརྒྱ་ཞེ་དགུ་ (༢༠༠ ནས་ ༢༤༩) བར། གལ་རིམ་ལྔ་པ།

༢ ཁང་ཁྱྗོན་བརྩི་ཚུལ། བཅད་མེད་བར་ཁྱམས་མ་གཏྗོགས་ཐྗོག་ཡྗོད་ཁང་མིག་དང༌། གསང་སྤྗོད་ཁྲུས་ཁང་ཐབ་ཚང་བཅས་

ཡྗོངས་རྗོགས་བརྩི་རྒྱུ་དང༌། རྒྱ་ཁྱྗོན་ཚོད་དཔག་རགས་རྩིས་ཀིས་གལ་རིམ་དབེ་རྒྱུ་ལས་ངེས་གཏན་ཡྗོང་དཀའ་ཡང་ཕི་ཀི་

གངས་ཚད་གང་ལ་ཉེ་བ་དེར་ཚད་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང༌། ཁང་པའི་སྤུས་ཚད་དང༌། བཟྗོ་དཔྱད་ལ་གཞིགས་པའི་གལ་རིམ་དབེ་

རྒྱུ། ཁང་ཁུངས་དེ་དག་ཉམས་གསྗོ་ཞུ་སྐབས་ས་ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་དུས་ནས་དུས་སུ་སྣྗོན་འཕྲི་

དང༌། གལ་རིམ་བསྒྱུར་བཅྗོས་བ་འཐུས།

ཀ གལ་རིམ་དང་པྗོ་དང་གཉིས་པ་ལ་ཀ་ཁ་གཉིས་སུ་དབེ་རྒྱུ།

ཁ ཁང་པའི་རྒྱ་ཁྱྗོན་ཕི་ཀི་གྲུ་བཞི་དགུ་བརྒྱ་ལས་བརྒལ་བ་རྣམས་ལས་ཤག་གཅིག་ཏུ་འཇྗོག་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  ལས་བེད་གནས་རིམ་གི་ལས་ཤག་ཐྗོབ་ཐང༌།

༡ ལས་ཤག་གལ་རིམ་དང་པྗོའི་ཀ་པ།

ཀ ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས།    

ཁ སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ།     

ག སིད་སྐྱྗོང།             

ང ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་དང༌། བཀའ་བླྗོན་རྣམ་པ།

༢ ལས་ཤག་གལ་རིམ་དང་པྗོའི་ཁ་པ།

ཀ རང་དབང་ཅན་གི་སེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།
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ཁ སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ།

༣ ལས་ཤག་གལ་རིམ་གཉིས་པའི་ཀ་པ། 

 འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གི་དྲུང་ཆེ།

༤ ལས་ཤག་གལ་རིམ་གཉིས་པའི་ཁ་པ།

 འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གི་དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར་དང་ཟུང་དྲུང་བཅས།

༥ ལས་ཤག་གལ་རིམ་གསུམ་པ། 

 འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གི་དྲུང་གཞྗོན་དང༌། དྲུང་གཞྗོན་ལས་རྗོགས།

༦ ལས་ཤག་གལ་རིམ་བཞི་པ། 

 ལས་བའི་སེ་ཚན་གི་སེ་ཚན་འགན་འཛིན། ལས་ཁུངས་དྗོ་དམ་པ། ལས་དྲུང་བཅས། 

༧ ལས་ཤག་གལ་རིམ་ལྔ་པ།

 ལས་བའི་སེ་ཚན་གི་རྒན་དྲུང་དང༌། གཞྗོན་དྲུང༌། ལས་བ་བཅས།

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས།

༡ ལས་བེད་གང་ཞིག་དངྗོས་སུ་ས་གནས་སུ་ལས་བཅར་ཞུས་ཉིན་ནས་ལས་ཤག་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་ལས་ཤག་

ཆེད་ས་ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་དུ་སན་ཞུ་འབུལ་དགྗོས། ལས་ཤག་གལ་རིམ་སྟྗོང་པ་མེད་ཚེ་སྒུག་ཐྗོའི་ནང་བཞག་སྟེ་ཁང་

དྗོད་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཞུ་ཆྗོག སན་ཞུ་མ་ཕུལ་བའི་རིགས་ལ་ཁང་དྗོད་ཞུ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག ལས་ཤག་བགྗོ་

སྤྗོད་སྐབས་འཛིན་ཆས་ཐྗོ་གཞུང་འགེངས་ཤྗོག་བསྐངས་ཏེ་ས་ཁང་བདག་གཉེར་འགན་འཛིན་ལ་འབུལ་དགྗོས། དམིགས་

བསལ་དཀའ་ངལ་དབང་གིས་ལས་ཤག་སྒུག་ཐྗོའི་ནང་ཡྗོད་ལས་བེད་ལས་ཤག་གལ་རིམ་དང་སྒུག་ཐྗོའི་གནས་སྟངས་

གཅིག་པ་ཕན་ཚུན་དཀའ་སེལ་སླད་གཉིས་མྗོས་ཞུ་སན་ཕུལ་འབྗོར་བྱུང་རིགས་ལ་ཞུ་དྗོན་ལྟར་ལས་ཤག་སྒུག་ཐྗོ་བང་རིམ་

ས་རྟིང་བརེ་བསྒྱུར་ཆྗོག་རྒྱུ།

༢ ས་ཁང་བདག་གཉེར་འགན་འཛིན་ནས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་སན་ཤྗོག་ཇི་འབྗོར་གི་སྒུག་ཐྗོ་མཚན་རིམ་ཐྗོབ་ཐང་གི་ཁང་

པའི་གལ་རིམ་ལྟར་སྗོ་སྗོར་བཟྗོས་ཏེ་ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་རྒྱུ། དེ་མཚུངས་ལས་ཤག་སྟྗོང་པ་ཇི་

ཡྗོད་དང༌། ཟླ་བ་རེས་མའི་ནང་སྟྗོང་པ་ཐྗོན་ངེས་ཇི་ཡྗོད་ཀི་ཐྗོ་གསལ་བགྗོ་འགེམས་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་དགྗོས།

༣ ཕྗོགས་མཐའི་ལས་བེད་གང་ཞིག་དབུས་སུ་གནས་སྗོས་ཀིས་ལས་བཅར་ཞུ་ཉིན་ནས་ཉིན་ ༡༥ ནང་ཚུན་སན་ཞུ་ཕུལ་

བསྟུན་ལས་ཤག་མ་ཐྗོབ་པའི་སྒུག་ཐྗོ་དང་པྗོར་འཇྗོག་ཆྗོག དེ་ལྟར་བཞག་ཟིན་རེས་ཕན་ཚུན་བརེ་བསྒྱུར་ནམ་ཡང་མི་ཆྗོག 

འྗོན་ཀང་རང་དང་འདྗོད་གཅིག་ནང་མི་སུ་རུང་ལ་ལས་ཤག་ཡྗོད་ཚེ་སྒུག་ཐྗོ་སྤི་མཚུངས་ནང་འཇྗོག་དགྗོས། 

༤ ལས་བེད་གང་ཞིག་གནས་སར་གིས་ལས་ཤག་གལ་རིམ་གྗོང་མའི་ཐྗོབ་ཐང་ཅན་དུ་གྱུར་རིགས་གལ་རིམ་གྗོང་མའི་སྒུག་ཐྗོ་

ནང་གནས་སར་གི་ཚེས་ཆ་གྗོ་རིམ་གཞི་བཟུང་འགྗོད་རྒྱུ་དང་། དེ་རིགས་ལ་གལ་རིམ་གྗོང་མའི་ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་
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བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཀི་སྒིག་གཞི།

བྱུང་མཚམས་ཀ་ཀྗོར་མེད་པར་ལས་ཤག་རྩིས་ལེན་གིས་ལས་ཤག་རིང་པ་སྟྗོང་པ་བཟྗོ་དགྗོས་རྒྱུ།

༥ སྤིར་བཏང་ལས་བེད་རྣམས་ལ་རང་གི་ཐྗོབ་ཐང་དང་འཚམས་པའི་ལས་ཤག་གལ་རིམ་བགྗོ་འགེམས་དགྗོས་ཀང༌། གནས་

རིམ་དང་མཚུངས་པའི་ལས་ཤག་མེད་ཚེ་གལ་རིམ་གྗོང་འྗོག་གང་རུང་ལ་ལས་ཤག་སྟྗོང་པ་ཡྗོད་ན་འཕྲལ་སེལ་སྤྗོད་འཐུས། 

ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྒུག་ཐྗོ་དང་ལས་ཤག་སྟྗོང་པའི་ཐྗོ་གཞིར་བཟུང་ཞིབ་འཇུག་གིས་ལས་ཤག་

བགྗོ་འགེམས་བ་རྒྱུ།

༦ ས་ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་གིས་ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཀི་སྒིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་བཀྗོད་ཁྱབ་གནང་ཟིན་རིགས་ནས་

འགིག་མིན་ཀ་ཀྗོར་ཞུ་མི་ཆྗོག གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བྱུང་ཚེ་དྗོ་བདག་ལ་དགྗོས་གལ་མེད་པའི་ངྗོས་འཛིན་དང༌། ཁང་དྗོད་ཀང་ཞུ་

སྤྗོད་མི་ཆྗོག

༧ ལས་ཤག་ཁང་འཕྲྗོས་མེད་སྐབས་ཟླ་རེའི་སྒུག་ཐྗོ་རྣམས་ཟླ་གངས་གྗོང་རིམ་བཞིན་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་ཀིས་སྒུག་

ཐྗོ་བཟྗོ་རྒྱུ་དང༌། སླད་ཁང་ཁུངས་ཐྗོན་རིམ་བཞིན་སྒུག་ཐྗོའི་གྗོ་རིམ་གཞིར་བཟུང་ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་བ་རྒྱུ།

༨ རྒྱུ་མཚན་དམིགས་བསལ་དབང་གིས་ལས་བེད་སུ་ཞིག་སྒུག་ཐྗོའི་གྗོ་རིམ་ནང་སྒུག་མ་དགྗོས་པར་དམིགས་བསལ་ཐྗོད་

བརྒལ་གིས་ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་བ་དགྗོས་རིགས་ལ་ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་འཁྗོད་

རྒྱབ་གཉེར་བྱུང་མཚམས་བཀའ་ཤག་གིས་འྗོས་མིན་ཞིབ་འཇུག་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

༩ ས་གནས་གཅིག་ཏུ་ལས་ཤག་ཐ་དད་དུ་ཡྗོད་བཞིན་པའི་ལས་བེད་གཉིས་གཉེན་སྒིག་བས་ཚེ་དུས་ཡུན་ཟླ་གཅིག་ནང་ལས་

ཤག་གཅིག་ཏུ་ཟླ་བསྒིལ་བེད་དགྗོས་ཤིང༌། ཁྱྗོ་ཤུག་སུའི་ལས་ཤག་ཏུ་ཟླ་བསྒིལ་བ་རྒྱུར་རང་མྗོས་ཀིས་འདེམས་འཐུས།

༡༠ ཁྱྗོ་ཤུག་མིན་ཡང་འདྗོད་གཅིག་ཐབ་གཅིག་གི་མི་ཚང་གཅིག་ནས་ལས་བེད་གཅིག་ལས་མང་བ་ཡྗོད་ཚེ་ལས་ཤག་དང་ཁང་

དྗོད་གཅིག་ལས་མང་བ་བགྗོ་འགེམས་མི་ཆྗོག་ཁར་ཟླ་བསྒིལ་ལམ་མཉམ་སྗོད་གནང་མཁན་གི་གཞུང་བསྐྗོས་དང༌། ཟུར་

སྐྱྗོང༌། རང་ཁྗོངས་ལས་བེད་སུ་ལ་ཡང་ལས་ཤག་དང༌། ཁང་དྗོད་སེ་ཚན་གཅིག་ནས་མ་གཏྗོགས་ཞུ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག ཡང་ལས་

བེད་གང་ཞིག་ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༥ ནང་ཚུན་རང་གི་བཟའ་ཡར་ཁྱབ་ཁྗོངས་ཟུར་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཞིག་ནས་ལས་ཤག་ཐྗོབ་ཡྗོད་

པའི་ནང་མཉམ་སྗོད་བེད་པས་འགིག་ངེས་ཡྗོད་ན་ལས་ཤག་གནང་རྒྱུ་མིན་ཅིང༌། ཟུར་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ནས་ཐྗོབ་པའི་ལས་ཤག་

ཁང་ཁུངས་ཆུང་རྐེན་གིས་མ་སྗོ་ཐབས་མེད་གྱུར་ཚེ་ལས་ཤག་ཞུ་འཐུས་ཀང་ཟུར་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ནས་ཐྗོབ་པའི་ལས་ཤག་

ཕིར་འབུལ་ཞུས་པའི་ངྗོས་སྦྗོར་ནང་སིད་ས་ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་ངམ་ས་གནས་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་

ཚོགས་ཆུང་གང་རུང་ལ་འབུལ་དགྗོས། ལས་ཤག་ཐྗོབ་ཐང་གཅིག་ལས་ཕྗོགས་གཉིས་ཀ་ནས་ལེན་ཉར་མི་ཆྗོག གལ་ཏེ་

ཟུར་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་དུ་བཟའ་ཡའི་ལས་ཤག་ནང་མཉམ་སྗོད་བས་ཚེ་ཁང་དྗོད་ཞུ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག

༡༡ ལས་བེད་སུའང་རང་གི་ལས་འཁུར་ཞུ་སའི་ལས་ཁུངས་ནས་ས་ཐག་ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ལྔ་ཡི་ནང་ཚུན་རང་ཉིད་དམ། རང་དང་

འདྗོད་གཅིག་ཐབ་གཅིག་གི་རང་བདག་ཁང་པ་ཡྗོད་ཚེ་གཞུང་གི་ལས་ཤག་ཞུ་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་མེད་ཅིང༌། དེ་རིགས་ལ་རང་

ཁྱིམ་དྗོད་སྐབས་མཚམས་སྗོ་སྗོར་བཀའ་ཤག་ནས་གཏན་འབེབས་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ། ལས་ཤག་ཏུ་ཡྗོད་པའི་ལས་བེད་གང་

ཞིག་རང་ཉིད་དམ། རང་དང་འདྗོད་གཅིག་ཐབ་གཅིག་གི་ཁྱིམ་མི་གང་རུང་མིང་ཐྗོག་རང་བདག་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་གམ་
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སྤུས་ཉྗོ་བས་ཚེ་ཟླ་བ་གསུམ་གི་དུས་ཡུན་ནང་ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ་ཞུ་དགྗོས།

༡༢ ལས་བེད་གཉིས་ལས་ཤག་གཅིག་ནང་མཉམ་སྗོད་ཡྗོད་ན་ལས་བེད་གནས་རིམ་མཐྗོ་བའི་སྒིག་གསལ་ལས་ཤག་ཕིར་

འབུལ་དགྗོས་རིགས་ནས་ཕིར་འབུལ་གིས་གནས་རིམ་དམའ་བ་དེ་ལས་ཤག་སྒུག་ཐྗོའི་བང་རིམ་དང་པྗོར་འཇྗོག་དགྗོས། 

དེ་ཡང་སྗོ་སྗོའི་གནས་རིམ་ལྟར་ལས་ཤག་མ་ཐྗོབ་བར་ཁང་དྗོད་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ལས་ཤག་ནང་གནས་སྗོད་དང༌། ལས་ཤག་ཐྗོབ་དྗོད།

༡ ལས་བེད་སུའང་ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཀི་བཀྗོད་ཁྱབ་ཡི་གེ་ཐྗོབ་ཉིན་ནས་བཟུང་ཉིན་ ༡༥ ནང་ཚུན་བགྗོ་འགེམས་བས་

པའི་ལས་ཤག་ནང་སྗོས་ཟིན་པ་དགྗོས། ཅི་སྟེ་ཉིན་ ༡༥  ནང་མ་སྗོས་ཚེ་བགྗོ་འགེམས་བཀྗོད་ཁྱབ་ཕིར་བསྡུ་ཟིན་པར་ངྗོས་

འཛིན་བ་རྒྱུ་མ་ཟད། དེ་ཉིན་ནས་བཟུང་ཟླ་བ་ ༡༢ ནང་ཡང་བསྐྱར་ལས་ཤག་དང་ཁང་དྗོད་ཞུ་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་མེད། ཟླ་བ་ ༡༢ 

ཀི་དུས་ཚོད་རྗོགས་མཚམས་བསྐྱར་དུ་སན་ཞུ་གསར་པ་འབུལ་དགྗོས།

༢ ལས་ཤག་རྩིས་ལེན་སྐབས་གཏན་འབེབས་འགེངས་ཤྗོག་སྟེང་དྗོ་བདག་གི་ས་རྟགས་འགྗོད་རྒྱུ་དང༌། ལས་ཤག་ལ་ཙག་

ཙིག་བཟྗོ་བཅྗོས་དགྗོས་རིགས་ཐྗོ་འགྗོད་སན་ཞུ་ཕུལ་བསྟུན་དགྗོས་གལ་ལ་གཞིགས་པའི་ས་ཁང་བདག་གཉེར་ནས་ཉམས་

གསྗོ་གནང་རྒྱུ། དེ་རེས་དྗོ་བདག་གནས་ཡུན་རིང་ལས་ཤག་ནང་ཆག་སྐྱྗོན་མི་ཡྗོང་བའི་དམ་དྗོན་དགྗོས་ཐྗོག་དེ་རིགས་བྱུང་

ཚེ་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོས་བཟྗོ་བཅྗོས་དགྗོས་པ་ཡིན། ལས་ཤག་ནང་ཆུ་གྗོག་ལ་བསི་ཚགས་དང༌། རང་ཉིད་ཀི་ཁང་ཐྗོག་དང༌། 

ལས་ཤག་གཡས་གཡྗོན་ཕི་ཀི་བཅྗོ་ལྔའི་རྒྱང་ཚད་ཀི་གཙང་སྦ་འཕྲྗོད་བསྟེན། ཤིང་སྣ། མེ་ཏྗོག་འདེབས་ཡུལ་ཡྗོད་རིགས་

ནས་དྗོ་འཁུར་འགན་ལེན་ཞུ་གལ། ལས་ཤག་ནང་དྗོ་བདག་ནས་བཟྗོ་བཅྗོས་ཆེ་བའི་རིགས་དང༌། དཀར་རྩི་གང་བྱུང་གཏྗོང་

ཐལ་མི་ཆྗོག་ཅིང༌། གལ་ཏེ་དགྗོས་གལ་ཆེ་ཆགས་བྱུང་ཚེ་ས་ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་དུ་བཀའ་འཁྗོལ་ཆྗོག་མཆན་ངེས་ཞུ་

དགྗོས་པ་ལས་བཀའ་འཁྗོལ་མེད་པའི་བཟྗོ་བཅྗོས་མི་ཆྗོག་པ་དང༌། རང་ཉིད་ལས་ཤག་ཏུ་མ་བསད་པར་དགའ་གཉེན་སྗོགས་

འཇྗོག་པའམ། ཁང་གར་གཏྗོང་རིགས་གཏན་ནས་མི་ཆྗོག

༣ བགྗོ་འགེམས་བས་པའི་ལས་ཤག་ཕན་ཚུན་བརེ་བསྒྱུར་ནམ་ཡང་མི་ཆྗོག ཅི་སྟེ་གལ་རིམ་གཞིར་བཟུང་ཐྗོབ་པའི་ལས་ཤག་

ནང་འཕྲྗོད་མིན་སྗོགས་ཀི་གནད་དྗོན་བྱུང་ཚེ་དངྗོས་ཡྗོད་རྒྱུ་མཚན་དན་རྟགས་དང་སྦགས་བསྐྱར་དུ་སན་ཞུ་ཕུལ་བསྟུན་

ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཚོགས་ཆུང་ནས་དཔྱད་ཞིབ་ཀིས་རྒྱུ་མཚན་དངྗོས་ཡྗོད་མཐྗོང་མཚམས་སྒུག་ཐྗོ་ཟུར་འཇྗོག་གིས་

གལ་རིམ་དེའི་ནང་ལས་ཤག་སྟྗོང་པ་ཐྗོན་ཚེ་བརེ་བསྒྱུར་ཆྗོག་རྒྱུ། འྗོན་ཀང་སན་ཞུ་ཐེངས་གཅིག་ལས་མང་བ་འབུལ་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་དགུ་པ།  ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ།

༡ སྒིག་གཞི་འདིའི་ཁྱབ་ཁྗོངས་སུ་གཏྗོགས་པའི་ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་བྱུང་བ་སུའང་ལས་དུས་རྗོགས་པ་དང༌། བགེས་ཡྗོལ་

ཐྗོན་པ། རྩ་དགྗོངས་ཞུས་པ། གནས་དབྱུང་བས་པ་བཅས་ཀི་སྐབས་ལས་དྗོན་མཚམས་འཇྗོག་བས་པའི་ཉིན་མྗོ་ནས་བཟུང་

མང་མཐར་ཟླ་བ་གཉིས་ནང་ལས་ཤག་ས་ཁང་བདག་གཉེར་འགན་འཛིན་ལ་རྩིས་འབུལ་ཞུ་དགྗོས།
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བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཀི་སྒིག་གཞི།

༢ ལས་བེད་གང་ཞིག་ལས་འཁུར་ཞུ་བཞིན་པའི་སྐབས་འདས་གྗོངས་སུ་གྱུར་ཚེ་དེའི་ནང་མིར་ལྗོ་འཁྗོར་འདས་མཆྗོད་བར་

ཐྗོབ་དྗོད་མ་དགྗོས་པར་ལས་ཤག་ཏུ་རང་འཇགས་བསད་འཐུས་དང༌། ལྗོ་མཆྗོད་གཙང་འཕྲལ་ལས་ཤག་གེང་མེད་ཕིར་

འབུལ་ངེས་ཞུ་དགྗོས་རྒྱུ།

༣ གཞུང་འབེལ་སླྗོབ་སྦྗོང་དུ་གཏྗོང་དགྗོས་བྱུང་རིགས་མང་མཐའ་ལྗོ་གཅིག་རིང་ལས་ཤག་རང་འཇགས་དང༌། དེ་ལས་བརྒལ་

བར་ལས་ཤག་བདག་ཉར་མི་ཆྗོག 

༤ སྒིག་དྗོན་བཞིན་གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་སླྗོབ་སྦྗོང་གི་གུང་གསེང་དང༌། དམིགས་བསལ་ཕྗོགས་མེད་གུང་གསེང་ལ་དུས་

ཡུན་ཉིན་གངས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་ནང་ཚུན་ཡིན་ན་འདྗོད་གཅིག་ནང་མི་ཡྗོད་མེད་ལ་མ་ལྟྗོས་པར་སྗོད་ཤག་རང་གནས་

ཆྗོག་རྒྱུ།

༥ ཉིན་གངས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུའི་དུས་ཡུན་ལས་བརྒལ་བའི་གུང་གསེང་ཞུས་རིགས་ལ་ལྗོ་གཅིག་གི་དུས་ཡུན་ནང་ལས་

བཅར་ཞུས་ཚེ་ཐྗོག་མའི་ཟླ་དྲུག་ཕུད། འཕྲྗོས་ཉིན་གངས་ཇི་སྗོང་ལ་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༩ པའི་ནང་གསེས་ ༩ པ་ལྟར་

ཁང་དྗོད་ཕུལ་ཏེ་ལས་ཤག་བདག་ཉར་བེད་ཆྗོག ཁང་དྗོད་ཇི་འབབ་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ གུང་གསེང་དུ་མ་ཐྗོན་གྗོང་སྒྲུབ་འབུལ་

ཞུ་དགྗོས། ལྗོ་གཅིག་ནང་ལས་བཅར་མ་ཞུས་ཚེ་ཁང་དྗོད་འཕྲྗོས་གཟིགས་གསྗོལ་དང་གསྗོག་དངུལ་གང་རུང་ནས་གཅྗོག་

འཐེན་གིས་ལས་ཤག་ཕིར་བསྡུ་བ་རྒྱུ། གྗོང་གསལ་ལྟར་ལས་ཤག་བདག་ཉར་བེད་འདྗོད་མེད་རིགས། འདྗོད་གཅིག་ནང་

མི་ཡྗོད་མེད་ལ་མ་ལྟྗོས་པར་གུང་གསེང་དུ་ཐྗོན་ཉིན་ནས་ཟླ་གངས་གཅིག་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ་ཟིན་པ་དགྗོས། 

གཟིགས་གསྗོལ་འཐྗོབ་རྒྱུའི་ཞབས་ལྗོ་མ་ལྗོན་པ་དང༌། གསྗོག་དངུལ་གི་ཐྗོབ་ཐང་མེད་པའི་ལས་བེད་རིགས་ལ་གྗོང་

གསལ་སྒིག་གཞིས་མ་ཁྱབ་པས། ལས་ཤག་གུང་གསེང་ཐྗོན་ཉིན་ནས་ཉིན་གངས་བཅྗོ་ལྔའི་ནང་ཕིར་འབུལ་དགྗོས།

༦ དབུས་དང༌།  ཕྗོགས་མཐར་ལས་བེད་གང་ཞིག་གནས་སྗོས་དང་ཞབས་གཡར་འགྗོ་རྒྱུའི་བཀྗོད་ཁྱབ་བྱུང་སྐབས་ཐྗོན་ཉིན་

ནས་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོས་ལས་ཤག་དང་ཐྗོ་གསལ་འཛིན་ཆས་ཁག་ས་ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་དུ་རྩིས་འབུལ་ཞུ་དགྗོས། འྗོན་

ཀང་གནད་དྗོན་གང་རུང་གིས་དགྗོངས་བཞེས་དགྗོས་གལ་བྱུང་ན་སན་ཞུ་དང་སྦགས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཉིན་གངས་དྲུག་ཅུ་

བར་བཞག་ཆྗོག་ཀང༌། དེ་ལས་བརྒལ་བའི་འགངས་ཆ་ཞུ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག ཅི་སྟེ་ལས་ཤག་རྩིས་སྤྗོད་མ་བས་པར་རྡྗོག་ཐྗོན་

གིས་འཛིན་ཆས་སྗོགས་ཚང་མིན་གི་རིགས་ལ་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོའི་གསྗོག་དངུལ་དང་ག་ཕྗོགས་གང་རུང་ནས་གཅྗོག་རྒྱུ།

༧ གུང་གསེང་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་ཀིས་ཟླ་བ་དྲུག་ནས་བརྒལ་ཚེ་བརྒལ་ཉིན་ནས་ལས་ཤག་ཕིར་བསྡུ་བ་རྒྱུ།

༨ གྗོང་གསལ་ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ་ཞུ་དགྗོས་ཀི་ལས་བེད་གང་ཞིག་རང་ཉིད་ཀི་བུ་ཕྲུག་ས་གནས་དེའི་སླྗོབ་གྲྭ་ཞིག་གི་ཉིན་

སླྗོབ་ཡིན་ཚེ་ལྗོ་དེའི་མཐའ་མའི་ཡིག་རྒྱུགས་མ་ཟིན་བར་ལས་ཤག་འཆར་ཅན་ཐྗོབ་དྗོད་ཀི་ཐྗོག་བདག་ཉར་ཆྗོག་པའི་བཀའ་

འཁྗོལ་ཞུ་འཐུས་དང༌། བུ་ཕྲུག་རྣམས་ཀི་མཐའ་མའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཟིན་པའི་དུས་ཚེས་ནས་ཉིན་བཅུའི་ནང་ལས་ཤག་ཕིར་

འབུལ་ཞུ་དགྗོས། འྗོན་ཀང་རྩ་དགྗོངས་ཞུས་པ་དང༌། གནས་དབྱུང་བཏང་བ་ལ་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

༩ དྗོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་དང་པྗོ་ནས་ལྔ་པ་བར་གི་ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ་ཞུ་དགྗོས་དུས་ཡུན་སྗོ་སྗོའི་ནང་ལས་ཤག་

ཕིར་འབུལ་མ་ཞུས་ཚེ། ས་ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་བྱུང་བསྟུན་འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་
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རིང་ཁང་དྗོད་ཕི་ཀི་གྲུ་བཞི་མ་རེ་ལ་ཧིན་སྗོར་ ༡༠ དང༌། ཟླ་བ་གཅིག་བརྒལ་ཉིན་ནས་གུང་གསེང་ཁྱྗོན་ལྗོ་གཅིག་མ་ཟིན་

བར་གི་ཟླ་གངས་ཇི་སྗོང་ལ་ཟླ་རེར་ཁང་དྗོད་ཕི་ཀི་གྲུ་བཞི་མ་རེར་ཧིན་སྗོར་ ༤༠ འབབ་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོའི་ཕྗོགས་སམ། 

གཟིགས་གསྗོལ། གསྗོག་དངུལ་གང་རུང་ནས་གཅྗོག་འཐེན་གིས་སྒུག་ཆྗོག དེའི་ནང་ལས་བཅར་ཞུས་ཚེ་ལས་ཤག་རང་

འཇགས་གནས་རྒྱུ། དེ་ལས་བརྒལ་ཚེ་ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལྟ་སྐྱྗོང་འྗོག་ལས་ཤག་སྟྗོང་པ་བཟྗོས་ཏེ་

སེར་གི་འཛིན་ཆས་ཇི་ཡྗོད་ཐྗོ་འགྗོད་ཀིས་ཟུར་འཇྗོག་དང༌། ལས་ཤག་ལས་བེད་གཞན་ལ་བགྗོ་འགེམས་བ་རྒྱུ།

༡༠ སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༡ ནང་གསེས་ ༢ པ་ནང་གསལ་གི་ལས་ཤག་ཐྗོབ་རིགས་དང༌། ལས་བེད་ལས་དུས་རྗོགས་པ། བགེས་

ཡྗོལ། དགྗོངས་ཞུས།  གནས་དབྱུང་བཅས་ལ་ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ་ཟིན་པའི་ངྗོས་སྦྗོར་ས་ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་ནས་མ་

བྱུང་བར་འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་སྗོ་སྗོ་ནས་གསྗོག་དངུལ་དང༌། བགེས་ཕྗོགས། དངུལ་འབབ་སྤྗོད་བསད་གཞན་གང་ཡང་

སྤྗོད་ཐལ་མི་ཆྗོག་ཅིང༌། གནས་སྗོས་སྗོང་རིགས་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ་མ་ཞུས་ཚེ་གྗོང་གསལ་དྗོན་

ཚན་ ༩ པའི་ནང་གསེས་ ༩ པ་ལྟར་ལག་བསྟར་བ་འཐུས།

༡༡ ལས་བེད་གང་ཞིག་གནས་དབྱུང་བས་པར་ཁིམས་ཁང་ནང་ཞུ་གཏུགས་ཀིས་གལ་སིད་ཁིམས་ཁང་ནས་ལས་ཤག་གནས་

སྐབས་རྩིས་སྤྗོད་མི་དགྗོས་པའི་བཀྗོད་ཁྱབ་གནང་ཚེ་ཁིམས་ཁང་ནས་གྗོད་ཐག་མ་ཆྗོད་བར་ལས་ཤག་ནང་བསད་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་བཅུ་པ།  དམིགས་བསལ་ཁང་ག།

༡ ལས་ཤག་གལ་རིམ་དང་པྗོའི་ཀ་པའི་ཐྗོབ་ཐང་ཅན་རྣམས་རྡ་སར་རང་བདག་བཞུགས་ཁང་མེད་ཚེ། ལས་ཤག་ངེས་པར་

འབུལ་དགྗོས་གས་ཡིན་པས་ཁང་ཁུངས་ཐྗོན་མིན་བྱུང་ཚེ་གལ་རིམ་དང་པྗོའི་ལས་ཤག་གི་རྒྱ་ཁྱྗོན་ལས་མི་བརྒལ་བའི་སེར་

ཁང་ངམ། མགྗོན་ཁང་ཁང་གར་བླངས་ཏེ་དེའི་ཡུལ་ཐང་ཁང་ག་ཐད་ཀར་ཁང་བདག་ལ་སྤྗོད་དགྗོས།

༢ དེ་འཕྲྗོས་ལས་བེད་ལས་ཤག་མ་ཐྗོབ་པའི་རིགས་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་དུས་སྐབས་སྗོ་སྗོར་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཁང་

དྗོད་ལས་ཡུལ་ཐང་ཁང་ག་ཐྗོབ་ཐང་མེད། ལས་ཤག་མ་ཞུས་པ་དང་ལས་ཤག་སྤད་ཀང་མ་བླངས་པར་ཁང་པ་སེར་གཡར་

བས་རིགས་ལ་ཁང་དྗོད་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  ཆེད་དམིགས་ལས་ཤག

༡ ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས། ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞྗོན། སིད་སྐྱྗོང་དང་། བཀའ་

བླྗོན་རྣམ་པ། རང་དབང་ཅན་གི་སེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་བཅས་ལ་ཆེད་དམིགས་

ལས་ཤག་བཟྗོ་སྐྲུན་ཟིན་མཚམས་ནས་ལས་ཤག་དེ་དག་གྗོ་གནས་རེས་འབེལ་གི་ལས་ཐྗོག་རྣམ་པ་མ་གཏྗོགས་ལས་བེད་

གཞན་ལ་བགྗོ་འགེམས་མི་ཆྗོག གནས་རིམ་དང་འབེལ་བའི་འཛིན་ཆས་ཚད་ལྡན་སྤྗོད་དགྗོས་པ་དང༌། དྗོན་ཚན་ ༧ པའི་

ནང་གསེས་ ༡༡ དང་འབེལ་བ་མེད། ལས་དྗོན་འཁྱུར་ཚེས་ནས་བཟུང་ཉིན་གངས་ ༣༠ ནང་ཚུན་ལས་ཤག་ས་ཁང་བདག་

གཉེར་ཁང་ལ་རྩིས་འབུལ་ཞུ་དགྗོས། དུས་ཐྗོག་ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ་མ་ཞུས་ཚེ་ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཚོགས་ཆུང་གི་
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བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཀི་སྒིག་གཞི།

ལྟ་སྐྱྗོང་འྗོག་ལས་ཤག་སྟྗོང་པ་བཟྗོས་ཏེ་སེར་གི་འཛིན་ཆས་ཇི་ཡྗོད་ཕིར་འདྗོན་རྩིས་སྤྗོད་དང༌། ལས་ཤག་མཛད་གཙོ་ལས་

ཐྗོག་པ་སུ་ཡིན་ལ་བགྗོ་འགེམས་བ་རྒྱུ།

༢ སྒིག་གསལ་དུས་ཡུན་རིང་ལས་ཤག་མ་ཐྗོན་ཚེ་གཞུང་ནས་འཕྲལ་སེལ་དྗོན་ཚན་ ༡༠ པའི་ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ་ལྟར་

མགྗོན་ཁང་ངམ་ཁང་ག་གྗོ་སྒིག་ཞུ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  བགེས་ཡྗོལ་ལས་བེད་ཀི་སྗོད་ཁང༌།

༡ བགེས་ཡྗོལ་ཐྗོན་པའི་ལས་བེད་རྣམས་ལ་སྗོད་ཁང་སྤྗོད་རྒྱུའི་ཆེད་གཞུང་ནས་ཆེད་མངགས་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་པའམ། ཁང་

ག་ལེན་པ་གང་ཡང་བགེས་ཡྗོལ་བའི་སྗོད་ཤག་ཏུ་ཆེད་དམིགས་ཟུར་བཅད་བས་པའི་ཁང་པ་གང་འཚམས་རེ་ས་གནས་

གང་འྗོས་སུ་གྗོ་སྒིག་བེད་ཆྗོག་ཅིང༌། བགེས་ཤག་དེ་རིགས་འགན་འཛིན་སེ་ཚན་དང༌། ལས་བའི་སེ་ཚན་དུ་དབེ་བའི་གནས་

རིམ་སྗོ་སྗོར་གཞིགས་པའི་གཞུང་ནས་བགྗོ་འགེམས་ཇི་གནང་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ།

༢ བགེས་ཡྗོལ་ཐྗོན་པའི་ལས་བེད་གང་ཞིག་གཞིས་ཆགས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་མེད་པ་དང༌། ས་གནས་གང་དུའང་རང་བདག་གི་ཁང་

པ་མེད་པ་མ་ཟད། བགེས་ཡྗོལ་སྗོད་ཁང་ཡྗོད་སའི་ས་གནས་ཤིག་ཏུ་རང་ཉིད་གཏན་སྗོད་བ་འདུན་ཡྗོད་ཚེ་བགེས་ཡྗོལ་གི་

སྗོད་ཁང་ཞུ་ཆྗོག  བགེས་ཡྗོལ་བ་གང་ཞིག་ཆུང་དུས་ཕ་མ་དང་མཉམ་དུ་གཞིས་ཆགས་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་རུང་ལྗོ་མང་རེས་

བཟའ་ཟླ་བུ་ཕྲུག་དང་བཅས་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕིར་ལྗོག་གཏན་སྗོད་བ་ཡུལ་ཁང་ཁུངས་མེད་པའི་རིགས་ལ་གཞིས་ཆགས་

ས་ཁང་དང་བགེས་ཤག་གཉིས་གང་རུང་གྗོ་བརེས་ཞུ་ཆྗོག བགེས་ཡྗོལ་ཐྗོབ་ཐང་མེད་རིགས་ཀིས་བགེས་ཤག་ཞུ་མི་ཆྗོག

༣ ཀ ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཟླ་དྲུག་རེའི་ནང་བགེས་ཡྗོལ་ཐྗོན་མཁན་གི་མཚན་ཐྗོ་ཐྗོན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་

བགེས་ཡྗོལ་སྗོད་ཁང་ཞུ་མཁན་སྗོ་སྗོའི་སན་ཞུ་གཏན་འབེབས་འགེངས་ཤྗོག་ཐྗོག་བསྐངས་ཏེ་ས་ཁང་བདག་གཉེར་

འགན་འཛིན་ལ་འབུལ་དགྗོས། ས་ཁང་བདག་གཉེར་འགན་འཛིན་གིས་སན་ཞུ་དེ་དག་འབྗོར་རིམ་ལྟར་སྒུག་ཐྗོའི་

ནང་དེབ་འགྗོད་བེད་དགྗོས། ཕི་རྒྱལ་དུ་གཞིས་སྗོས་ཟིན་པའི་བགེས་ཡྗོལ་བ་ཕུད་བགེས་ཡྗོལ་ཐྗོན་མཚམས་སྒུག་

ཐྗོ་ནང་གསལ་ལྟར་གནས་རིམ་ལ་གཞིགས་པའི་བགེས་ཤག་ཨང་རིམ་བཞིན་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ཅི་སྟེ་བགེས་ཁང་མེད་པ་

དང་། ཡང་སྐབས་དུས་སྗོ་སྗོར་བགྗོ་སྤྗོད་མ་ཐུབ་ཚེ་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་གིས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལྟར་

ཟླ་རེ་བཞིན་བགེས་ཤག་གྗོ་སྒིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དྗོད་སྤྗོད་རྒྱུ། གཞིས་ཁང་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་མེད་ལ་མ་ལྟྗོས་པར་རང་

གི་བགེས་ཕྗོགས་ཇི་ཐྗོབ་ལྗོ་བཅུས་སྒྱུར་བའི་དངུལ་འབྗོར་སེབ་གཅིག་ལ་བགེས་ཤག་གི་དྗོད་དུ་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག་ཀང་

འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད་རྣམས་ལ་མང་མཐར་ཧིན་སྗོར་འབུམ་བཅུ་དྲུག་དང་ཉི་ཁི་ལྔ་སྟྗོང་དང་ལས་བའི་སེ་

ཚན་གི་ལས་བེད་རྣམས་ལ་མང་མཐར་ཧིན་སྗོར་འབུམ་བཅུ་བཞི་ལས་མ་བརྒལ་བ་བ་དགྗོས། འདི་རིགས་ལ་དེའི་

རེས་བགེས་ཤག་གི་ཐྗོབ་ཐང་མེད། ལས་ཤག་སྒིག་དྗོན་ལྟར་ཟླ་གཉིས་ནང་ཚུན་ཕིར་འབུལ་ཞུ་དགྗོས། འྗོན་ཀང་དེ་

ས་བགེས་ཤག་གི་དྗོད་ས་འདྗོན་ཞུས་ཟིན་རིགས་ནས་གནས་སྟངས་དབང་གིས་བགེས་ཤག་ཞུ་དགྗོས་བྱུང་ན་ས་

ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་སན་ཞུ་འབུལ་དགྗོས། བགེས་ཤག་གསར་རྒྱག་གམ་སྟྗོང་པ་བྱུང་ཚེ་

བགྗོ་སྤྗོད་ཆྗོག་རྒྱུའང་དྗོ་བདག་ནས་དེ་ས་བགེས་ཤག་དྗོད་ཞུ་ལེན་ཇི་བས་ཐྗོག་སྐྱེད་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༧ བསྣན་ཏེ་ཕིར་
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འབུལ་དགྗོས་པ་ཡིན།

 ཁ ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུར་གཞིས་སྗོས་ཟིན་པའི་བགེས་ཡྗོལ་བ་གང་ཞིག་ཁང་དྗོད་མུ་མཐུད་ཞུ་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་ཡུལ་དུས་

གནས་བབ་དང་། ཁིམས་དྗོན་གང་ཅིའི་ཆ་ནས་བགེས་ཤག་གྗོ་སྒིག་ཞུ་ཐབས་མེད་པར་བརྟེན་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་

ཏུ་གཞིས་སྗོས་བ་གཏན་འཁེལ་བ་དང་བེད་ལ་ཉེ་བ་རྣམས་ལ་བགེས་ཡྗོལ་ཐྗོན་ཉིན་ནས་སྒིག་གསལ་བགེས་ཤག་གི་

དྗོད་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག་རྒྱུ་ལས་ཁང་དྗོད་དང་བགེས་ཤག་གི་ཐྗོབ་ཐང་མེད། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞིས་སྗོས་ཟིན་པ་

གང་ཞིག་ཁང་དྗོད་ཞུ་མུས་ཡིན་ན། དེ་རྣམས་ལ་སྐབས་དེའི་བགེས་ཕྗོགས་ཐྗོག་རྩིས་སྐྗོར་གིས་བགེས་ཤག་གི་དྗོད་

གཅིག་མཚུངས་འཐྗོབ་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་ལྗོ་ ༡ ནས་ ༢ ཧིལ་པྗོར་ཁང་དྗོད་ཞུས་ཟིན་རིགས་ལ་བགེས་ཤག་གི་དྗོད་བརྒྱ་

ཆ་ ༧༠ དང་། ལྗོ་ ༣ ནས་ ༥ ཧིལ་པྗོར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠། ལྗོ་ ༦ ཧིལ་པྗོར་ཡན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ རེ་གནང་སྟེ་ཁང་དྗོད་

གནང་རྒྱུ་མཚམས་འཇྗོག་དང་བགེས་ཤག་སྒུག་ཐྗོ་ནས་ཀང་ཕིར་འཐེན་བ་དགྗོས།

༤ བགེས་ཡྗོལ་སྗོད་ཁང་ས་གནས་གར་ཡྗོད་དུ་སྒུག་ཐྗོའི་གྗོ་རིམ་ལྟར་དབུས་ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཚོགས་ཆུང་གིས་བགྗོ་

འགེམས་ཆྗོག 

༥ བགེས་ཡྗོལ་སྗོད་ཁང་དུ་ཡྗོད་པའི་བགེས་ཡྗོལ་བ་སུ་ཞིག་སྗོད་ཁང་ཡྗོད་སའི་ས་གནས་དེ་ནས་ས་གནས་གཞན་དུ་གནས་

སྗོས་བས་པའམ། སྗོད་ཁང་དེར་ལྗོ་རེའི་ནང་ཟླ་བ་དྲུག་ལས་ལྷག་པར་མ་བསད་པ། ཡང་ན་རང་ཉིད་དམ། རང་དང་འདྗོད་

གཅིག་གི་ཁྱིམ་མི་གང་རུང་ལ་རང་བདག་སྗོད་ཁང་བྱུང་བ་བཅས་ཀི་སྐབས་ཟླ་གཅིག་ནང་ཚུན་བགེས་ཡྗོལ་སྗོད་ཁང་ཕིར་

འབུལ་ཞུ་དགྗོས།

༦ ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་ལན་གཅིག་བགེས་ཡྗོལ་སྗོད་ཁང་བགྗོ་འགེམས་བས་ཟིན་པའི་བགེས་ཡྗོལ་བ་ཞིག་ཡང་བསྐྱར་ས་

གནས་གཞན་དུ་བགེས་ཡྗོལ་སྗོད་ཁང་ཞུ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག འྗོན་ཀང་བགེས་ཡྗོལ་བ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འདྗོད་མཐུན་གིས་སྗོད་

ཁང་བརེ་ལེན་བས་པར་དགག་བ་མེད།

༧ ལས་བེད་བགེས་ཡྗོལ་བ་སུའང་འདས་གྗོངས་གྱུར་ཚེ་དེའི་རེས་ཤུལ་ནང་མིའམ་ཤག་ཚང་གཅིག་པ་ནམ་འཚོའི་བར་

བགེས་ཤག་ནང་བསད་ཆྗོག་པ་དང་། རེས་ཤུལ་ནང་མིའམ་ཤག་ཚང་གཅིག་པར་གཞིས་སྐལ་ཐྗོབ་པའམ། རང་བདག་ཁང་

པ་མཁྗོ་གྲུབ་བྱུང་བ། དྗོ་བདག་འདས་གྗོངས་གྱུར་བ་སྗོགས་བྱུང་ཚེ་དེ་ཉིན་ནས་ཉིན་གངས་ ༦༠ ནང་ཚུན་བགེས་ཤག་ཕིར་

འབུལ་ཞུ་དགྗོས།

༨ བགེས་ཡྗོལ་བ་གང་ཞིག་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཁྱབ་ཁྗོངས་དང་བཅས་པའི་ལས་བེད་དུ་བསྐྱར་བསྐྗོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ལས་

དྗོན་ཞུ་ཡུལ་དེར་ལས་ཤག་ཐྗོབ་མིན་ལ་མ་ལྟྗོས་པར། བགེས་ཡྗོལ་སྗོད་ཁང་ཕིར་འབུལ་ཞུ་མི་དགྗོས།

༩ གཞིས་ཆགས་ཐྗོབ་ཐང་ངྗོ་བྗོར་བགེས་ཤག་ཞུས་རིགས་ནས་གཞིས་ཁྗོངས་སྗོ་སྗོའི་ཁིམས་སྒིག་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགྗོས་པ་

ལས། སྒིག་གཞི་འདི་དང་བསྟུན་མ་དགྗོས། 

༡༠ བགེས་ཡྗོལ་ཐྗོན་པ་བགེས་ཁང་ཐྗོབ་འྗོས་པ་ཞིག་རང་གི་ནང་མི་ལས་བེད་ས་གནས་ཉེ་འགངས་གང་དུ་ཡྗོད་པའི་གཞུང་

ཁང་ནང་མཉམ་སྗོད་རིང་བགེས་ཁང་དྗོད་སྤྗོད་མི་དགྗོས། 
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བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཀི་སྒིག་གཞི།

༡༡ བགེས་ཡྗོལ་བ་སྗོ་སྗོའི་བགེས་ཤག་གི་ཆུ་གྗོག་རིན་འབབ་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོས་འགན་འཁུར་གིས་ཁུངས་སྤྗོད་ཞུ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  དམིགས་བསལ་ལས་ཤག་དང༌། གཞུང་གི་ས་ཁང་བེད་སྤྗོད་བེད་ཕྗོགས།

༡ ཀ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་དམིགས་བསལ་འབེལ་ཡྗོད་ཀི་སྐུ་མགྗོན་ནམ། གང་ཟག་ཁྱད་པར་བ་སུ་ཞིག་ལ་གཞུང་

གི་ལས་ཤག་འབུལ་དགྗོས་རིགས་ཀི་མཚན་དང༌། ཁང་པའི་རྒྱ་ཁྱྗོན། ལས་ཤག་ཐྗོབ་དྗོད་ཀི་ཚད། དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་

བར་བདག་ཉར་ཆྗོག་པ་བཅས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་འཁྗོད་པའི་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅྗོད་ཡིག་ཆ་གསལ་པྗོ་ས་

ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་དུ་གཏྗོང་རྒྱུ་དང༌། ས་ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅྗོད་གཞིར་བཟུང་ལག་

བསྟར་ཞུ་དགྗོས།

ཁ སྒིག་གཞི་འདི་འགྗོ་འཛུགས་མ་བས་པའི་སྗོན་ནས་དམིགས་བསལ་ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཟིན་པ་ད་ལྟ་བདག་ཉར་

བེད་བཞིན་པའི་རིགས་ཀང་སྒིག་གཞི་འདི་འགྗོ་འཛུགས་བས་པ་ནས་བཟུང་དྗོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ ༡ གཞིར་

བཟུང་བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅྗོད་ཡི་གེ་སྤྗོད་དགྗོས།

༢ ཀ གཞུང་ཁང་གང་ཡང་ལས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་དང༌། བགེས་ཡྗོལ་སྗོད་ཁང་བགྗོ་འགེམས་ཀི་སྒིག་གཞི་ལྟར་བགྗོ་

འགེམས་མ་བས་པར་སུས་ཀང་བདག་ཉར་བེད་སྤྗོད་བེད་མི་ཆྗོག 

ཁ གཞུང་གི་ས་ཆའི་ཐྗོག་ལས་བེད་དམ། གཞན་པ་སུ་ཐད་ནས་འཕྲལ་སེལ་ལམ། གཏན་འཇགས་ཀི་ཁང་པ་རྒྱག་པ་

དང༌། ཆར་གཡབ་བཟྗོས་པ། གུར་ཕུབ་པ་ལྟ་བུའི་ཐབས་ལམ་གིས་སྗོད་ཤག་དང༌། ལས་གྲྭ། སྗོ་ཕྱུགས་འཇུག་ཡུལ། 

གནས་ཚུལ་གཞན་གང་རུང་བཅས་ཀི་ཆེད་བེད་སྤྗོད་གཏྗོང་རིགས་རྩ་བ་ནས་མི་ཆྗོག 

ག སྒིག་གཞི་འདི་འགྗོ་འཛུགས་མ་བས་པའི་སྗོན་ནས་དབུས་དང་ས་གནས་གང་དུའང་གཞུང་སའི་ཐྗོག་སེར་གིས་

འཛུགས་སྐྲུན་བེད་སྤྗོད་བས་པ་ཡྗོད་ཚེ། སྒིག་གཞི་འདི་འགྗོ་འཛུགས་བས་པ་ནས་ལྗོ་གཅིག་གི་ནང་ཚུན་གཞུང་ས་

ཕིར་འབུལ་དགྗོས་རྒྱུ་དང༌། དེའི་ཆེད་ཕན་ཚུན་གཉིས་བདེའི་བེད་ཕྗོགས་ས་ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་ནས་དྗོ་བདག་སྗོ་

སྗོར་འཕྲྗོས་མྗོལ་གིས་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།  ལས་ཤག་དང༌།  སྗོད་ཁང་ཕིར་བསྡུ་བ་རྒྱུའི་དབང་ཚད།

ལས་ཤག་དང་བགེས་ཡྗོལ་སྗོད་ཁང༌། དམིགས་བསལ་ལས་ཤག་བཅས་བགྗོ་འགེམས་བས་པའི་གཞུང་ཁང་གང་འད་ཞིག་

ཡིན་རུང༌།  དགྗོས་གལ་བྱུང་ཚེ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་སྗོན་བརྡའི་ཐྗོག་ཕིར་ལེན་བ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ལ་ཡྗོད།

དྗོན་ཚན་བཅྗོ་ལྔ་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་མྗོས་བསྐྱར་བཅྗོས་

ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །།
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༄༅། །བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་ལས་དྗོན་གཟེངས་ཐྗོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ཕྗོགས་

ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  གཟེངས་རྟགས་ཀི་མིང༌།

གཟེངས་རྟགས་འདི་ལ་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་ལས་དྗོན་གཟེངས་ཐྗོན་གཟེངས་རྟགས་ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  སྒིག་གཞི་འགྗོ་འཛུགས། 

སྒིག་གཞི་འདི་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་ཉིན་ནས་དངྗོས་སུ་རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  གཟེངས་རྟགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ།

གཟེངས་རྟགས་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་ནི།

༡ གཞུང་དྗོན་སི་ཞུའི་ལས་དྗོན་ཐྗོག་དམིགས་བསལ་ཧུར་བརྩྗོན་དང་ལྷག་བླྗོ་ཆེ་བསྐྱེད་ཀིས་བས་རེས་རྩེ་ཕུད་ཐྗོན་མཁན་

རྣམས་ངྗོས་འཛིན་དང་གཟེངས་བསྟྗོད་བ་རྒྱུ།

༢ དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་བེད་གཞན་དག་ལ་མིག་དཔེ་དང་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་པའི་ཆ་རྐེན་བསྐྲུན་རྒྱུ།

༣ མང་ཚོགས་ནས་ལས་བེད་ལྷག་བསམ་དང་འབད་བརྩྗོན་ཅན་རྣམས་ཀི་ལྗོ་རྒྱུས་ཤེས་རྟྗོགས་ཡྗོང་ཐབས་བཅས།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  གཟེངས་རྟགས་ཀི་གངས་དང་ལེགས་སྐྱེས།

ལྗོ་ལྟར་འགན་འཛིན་སེ་ཚན་དང་ལས་བའི་སེ་ཚན་གཉིས་སྗོ་སྗོ་ནས་བས་རེས་རྩེ་ཕུད་ཅན་གི་ལས་བེད་རེར་གཟེངས་

རྟགས་སུ་གཟེངས་བསྟྗོད་ལག་འཁྱེར་དང་། མཇལ་དར་ནང་མཛོད། ལེགས་སྐྱེས་ཧིན་སྗོར་ཆིག་ཁི་རེ༌གནང་རྒྱུ་དང་། ཞབས་ཡུན་ལྗོ་

གཅིག་སར་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  གཟེངས་རྟགས་སྤྗོད་ཡུལ་འདེམས་སྒྲུག 

༡ བཀའ་བླྗོན་ལས་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་འགན་འཛིན་དྲུང་ཆེ་དང་། ཁྱབ་ཁྗོངས་དང་དམིགས་བསལ་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོའི་དྲུང་ཆེའི་

གནས་རིམ་ཅན་གི་འགན་འཛིན་རྣམས་ཀིས་སྗོ་སྗོའི་ཁྱབ་འྗོག་ལས་བེད་ཁག་གི་ཁྗོངས་ནས་གཟེངས་རྟགས་སྤྗོད་ཡུལ་གི་

འྗོས་མི་ཡྗོད་ཚེ། ལྗོ་རེའི་ནང་སེ་ཚན་རེ་ནས་ལས་བེད་གཉིས་ལས་མ་མང་བའི་ལྗོ་རྒྱུས་འགེངས་ཤྗོག་གཏན་འབེབས་ལྟར་

བསྐང་སྟེ་ལྗོ་དེའི་ཕི་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་ ༣༠ ནས་མ་འགངས་པར་གཟེངས་རྟགས་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ངེས་པར་
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བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱེད་ལས་དོན་གཟྱེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟྱེངས་རྟགས་འབུལ་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

འབུལ་ལམ་ཞུ་དགྗོས།

༢ བཀའ་བླྗོན་ལས་ཁུངས་དང་། དམིགས་བསལ་སེ་ཚན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཅན་གི་འགན་

འཛིན་མེད་སྐབས་དྲུང་ཆེ་ལས་ཚབ་ནས་འབེལ་ཡྗོད་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ། ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པྗོ། སིད་སྐྱྗོང་། བཀའ་བླྗོན་

དང་། རང་དབང་ལྡན་པའི་སེ་ཚན་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་འགན་འཛིན་བརྒྱུད་འབུལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  གཟེངས་རྟགས་སྤྗོད་ཡུལ་གི་མིང་ཐྗོར་ཚུད་རྒྱུའི་འྗོས་ཆྗོས་གཤམ་གསལ།

༡ ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གིས་བསྐྗོ་གཞག་གནང་བའི་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་དང་། ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 

༢༩ གྗོང་བསྐྗོ་གཞག་བས་པའི་དབུས་རང་ཁྗོངས་ལས་བེད་བཅས་གང་རུང་ཡིན་པ།

༢ ཚོད་བལྟའི་དུས་ཡུན་བརྩིས་པའི་ཞབས་ལྗོ་ལྔ་ཡན་ལྗོན་པ།

༣ དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཅན་མིན་པ།

༤ འདས་མ་ཐག་པའི་ལྗོ་གསུམ་གི་གསང་སན་ནང་བརྗོད་ཚིག་ངན་པ་མེད་པ།

༥ འདས་མ་ཐག་པའི་ལྗོ་གསུམ་གི་ནང་ལས་དྗོན་མཚམས་འཇྗོག་དང༌། ལན་འཛུགས་པ་ལྟ་བུའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཉེས་བཀྗོད་

ལས་རིམ་མ་བྱུང་བ།

༦ གཞུང་དངུལ་རྩིས་རྗོག་དང༌འབུལ་ཆད་མེད་པ།

༧ མིང་ཐྗོ་འབུལ་རྒྱུའི་དུས་ཚེས་ཀི་སྗོན་དུ་མིང་ཐྗོ་གང་ནས་འབུལ་བའི་ལས་ཁུངས་དེའི་ནང་མུ་མཐུད་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལྷག་

ལས་དྗོན་བེད་བཞིན་པ།

༨ འདས་མ་ཐག་པའི་ལྗོ་གསུམ་གི་ནང་ལས་བེད་དེའི་ལས་འགན་དང་འབེལ་བའི་དྗོན་གནད་སྐྗོར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་

སྐྱྗོན་བརྗོད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བགྗོ་གེང་བྱུང་སྟེ་སྐྱྗོན་ར་འཕྲྗོད་པ་མ་ཡིན་པ། 

༩ འདས་མ་ཐག་པའི་ལྗོ་གསུམ་གི་ནང་མིང་རྟགས་དང་ཁ་བང་གསལ་པྗོ་འཁྗོད་པའི་བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་བཅུ་ལས་བརྒལ་བ་

མཉམ་འདུས་སམ། རེ་རེའི་ངྗོས་ནས་གཞི་རིམ་གི་དན་རྟགས་ཚང་བའི་སྐྱྗོན་བརྗོད་ཡིག་ཐྗོག་ཏུ་གྗོང་རིམ་ལ་འབུལ་ཡྗོད་པ་

དང་འབུལ་མཁན་མི་ངྗོ་ར་འཕྲྗོད་ངྗོས་ལེན་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ།

༡༠ འདས་མ་ཐག་པའི་ལྗོ་གསུམ་གི་ནང་འབེལ་ཡྗོད་ལས་བེད་དམ། སིད་སྐྱྗོང་། བཀའ་བླྗོན། སྤི་འཐུས། ཁིམས་ཞིབ་པ། རང་

དབང་སེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་བཅས་ཀིས་ལས་བེད་སྗོ་སྗོའི་རང་འཁིའི་འཆར་འཕར་ལས་དྗོན་གང་རུང་གི་ཐྗོག་

ཐུགས་འདྗོད་མ་ཁེངས་པའི་ཚིག་ཐྗོ་ཁུངས་ལྡན་ཡིག་ཐྗོག་ཏུ་བཀྗོད་པར་དབུས་ཀི་འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཛིན་

དང༌། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ནས་ངྗོས་ལེན་ཡྗོད་པ་མ་ཡིན་པ།

༡༡ རྩིས་པའམ། དངུལ་གཉེར། ཡང་ན་གཏྗོང་ལེན་འགན་འཛིན་ལྟ་བུའི་རྩིས་དང་། དཔལ་འབྗོར་གི་ལས་དྗོན་དང་འབེལ་ཡྗོད་

ཀི་ལས་བེད་ཡིན་ན། འདས་མ་ཐག་པའི་ལྗོ་གསུམ་གི་ནང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཕུལ་བའི་རྩིས་ཞིབ་སན་ཐྗོའི་ནང་གཞུང་

དངུལ་གྗོང་གུན་སྗོང་བའི་སྐྱྗོན་བརྗོད་ཡྗོད་པ་མ་ཡིན་པ།
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དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  གཟེངས་རྟགས་སྤྗོད་ཡུལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང༌།

ལྗོ་རེའ་ིགཟེངས་རྟགས་སྤྗོད་ཡུལ་ག་ིལས་བེད་གཉིས་འདེམས་སྒྲུག་ཆེད་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་དགྗོས་པ་གཤམ་གསལ།

༡ ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོས།  ཚོགས་གཙོ།

༢ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ།  ཚོགས་གཞྗོན།

༣ ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མི་གཉིས། ཚོགས་མི།

༤ བཀའ་དྲུང༌།   ཚོགས་མི་ / ཚོགས་དྲུང༌།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ།

༡ བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ལྗོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་ལྔ་པའི་བདུན་ཕྲག་དང་པྗོའི་ནང་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ལྷན་ཚོགས་གནང་སྟེ། 

གཟེངས་རྟགས་སྤྗོད་ཡུལ་གི་ལས་བེད་འདེམས་སྒྲུག་ལས་དྗོན་འགྗོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

༢ འྗོས་མིའི་ལྗོ་རྒྱུས་འགེངས་ཤྗོག་དང༌། འདེམས་སྒྲུག་བེད་ཚུལ་གི་ཐབས་ལམ་སྒིག་གཞི་ནང་གསལ་ལྟར་ཚོགས་ཐེངས་

དང་པྗོར་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ།

༣ འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་ཐེངས་དང་པྗོའི་ནང་ལས་ཁུངས་ཁག་སྗོ་སྗོ་ནས་འབུལ་འབྗོར་གི་མིང་ཐྗོ་རྣམས་ཞིབ་

འཇུག་ནན་ཏན་གིས་འྗོས་ཆྗོས་མ་ཚང་བ་རྣམས་ཟུར་དབེ་དང༌། འྗོས་ཆྗོས་ཚང་བའི་མིང་ཐྗོ་ཇི་ཡྗོད་ཕི་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་ ༡༥ 

འགངས་མེད་ལས་བེད་ཡྗོངས་དང༌། སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བཅས་པར་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ།

༤ ལས་བེད་དམ། སྤི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་མིང་ཐྗོར་ཐྗོན་པའི་ལས་བེད་སུ་ལའང་སྐྱྗོན་བརྗོད་དང་དགག་བ་ཡྗོད་ཚེ་ཕི་ཟླ་དྲུག་

པའི་ཚེས་ ༡༥ མ་འགངས་པར་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་སན་ཞུ་འབུལ་འཐུས།

༥ དེ་འདའི་སན་ཞུ་འབྗོར་རིགས་བྱུང་ཚེ། འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་གཟབ་ནན་གིས་མིང་གཞུང་ནས་ཕིར་

འཐེན་དགྗོས་མིན་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

༦ དེའི་རེས་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ལྗོ་མཚམས་་དེའི་གཟེངས་རྟགས་སྤྗོད་ཡུལ་གི་ལས་བེད་གཉིས་སྤི་མྗོས་སམ། 

མང་མྗོས་ཀིས་ཐག་གཅྗོད་ཐྗོག་ཕི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་ ༢༥ འགངས་མེད་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ།

༧ གཟེངས་རྟགས་སྤྗོད་ཡུལ་ཆ་རྐེན་འཛོམས་མིན་བྱུང་ཚེ་སྤི་མྗོས་སམ། མང་མྗོས་ཀིས་ལྗོ་གཅིག་ཕི་བཤྗོལ་བ་རྒྱུའི་ཐག་

གཅྗོད་བ་འཐུས།

དྗོན་ཚན་དགུ་པ།  གཟེངས་རྟགས་གནང་ཚེས།

ལྗོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་ ༦ སྤི་ནྗོར་༸གྗོང་ས་༸སྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་གི་

གཞུང་འབེལ་མཛད་སྗོའི་ཐྗོག་གཟེངས་རྟགས་གསྗོལ་སྩལ་གནང་རྒྱུ།
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བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱེད་ལས་དོན་གཟྱེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟྱེངས་རྟགས་འབུལ་ཕོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་བཅུ་པ།  འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐག་གཅྗོད།

འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཐག་གཅྗོད་གང་གནང་མཐའ་མའི་ཐག་གཅྗོད་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་གེང་རྗོག་བྱུང་ཚེ་ཆེས་མཐྗོའི་

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་མ་གཏྗོགས་ཞུ་གཏུག་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་། བཀའ་ཤག  སྤི་འཐུས་གང་རུང་

ནས་འཆར་འབུལ་གིས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་སིད་སྐྱྗོང་

གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །།
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 ༄༅། །བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྗོད་བེད་ཕྗོགས་ཀི་

སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྗོད་བེད་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་

ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  སྒིག་གཞི་འགྗོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གིས་

ཆྗོག་མཆན་བསྩལ་ཉིན་ནས་འགྗོ་འཛུགས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  སྒིག་གཞིའི་ཁྱབ་ཚད།

རྒྱ་གར་ནང་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་ཆེད་བཙུགས་བས་པའི་གཞིས་ཆགས་གཤམ་གསལ་ཟུར་འཛར་ཡིག་ཆ་ ཀ༽ 

པ་ནང་གསལ་དང༌། གཞན་ཡང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐད་ཀའི་འཛིན་སྐྱྗོང་སྟངས་འཛིན་འྗོག་གསར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་གཞིས་

ཆགས་ཁག་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  ས་ཆའི་བདག་དབང་དང༌། བྗོགས་གཡར་བ་ཕྗོགས།

༡ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པས་སྤུས་ཉྗོ་བས་པའི་ས་ཆ་དང༌། འབེལ་ཡྗོད་ཚོགས་སེ་དང་སེར་གང་

ཞིག་ནས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་རྩིས་འབུལ་ཞུས་པའི་ས་ཁང་རྣམས་ཀི་བདག་དབང་བཅས་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པར་

ཡྗོད་པ་ལས་གཞིས་མི་སུ་ལའང་མེད།

༢ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནས་བྗོད་མི་སྐྱབས་བཅྗོལ་བ་རྣམས་ཀི་འཚོ་ཐབས་ཆེད་བྗོགས་གཡར་གནང་བའི་ས་ཆའི་བདག་

དབང་འབེལ་ཡྗོད་མངའ་གཞུང་སྗོ་སྗོར་ཡྗོད། བྗོགས་མའི་གན་ཡིག་རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་གཏན་

འབེབས་གནང་བའི་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིར་མཐུན་རྐེན་སྦྗོར་སྤྗོད་བེད་ཕྗོགས་ཀི་སིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དྗོན་ཚན་ ༤ ཟུར་འཛར་ 

ཅ། དགྗོངས་དྗོན་ལྟར་འཇྗོག་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  ས་ཞིང་བེད་སྤྗོད།

༡ སྐྱབས་བཅྗོལ་བྗོད་མི་ཚོར་བཙན་བྗོལ་དུ་གནས་སྗོད་རིང་སྗོད་ཡུལ་དང་འཚོ་རྟེན། ཞིང་ལས་བཅས་ཀི་ཆེད་དུ་གནས་ཡུལ་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བེད་ཕྱོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འབེལ་ཡྗོད་མངའ་གཞུང་སྗོ་སྗོ་ནས་བྗོགས་མར་བཏང་བའམ། ཚོགས་སེ་དང་སེར་གང་ཞིག་ནས་ནང་སིད་

ལས་ཁུངས་ལ་རྩིས་འབུལ་ཞུས་པ། ཡང་ན་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པས་སྤུས་ཉྗོ་བས་པའི་

གཞིས་ས་རྣམས་གཞིས་མི་སྗོ་སྗོར་གཡར་བ་ཡིན་པས་ས་ཁང་ཐྗོབ་པའི་གཞིས་མིའམ། དེའི་འདྗོད་གཅིག་ནང་མི་སུ་རུང་

གཅིག་ལས་མ་ཉུང་བ་གཞིས་ཁང་སྗོ་སྗོའི་ནང་ལྗོ་རེར་ཉུང་མཐར་ཟླ་གསུམ་གནས་སྗོད་བེད་དགྗོས་ཐྗོག ས་ཞིང་རྣམས་

བདག་གཅེས་ཚད་ལྡན་གིས་སྗོ་ནམ་དང༌།  སྐྱེད་ཚལ། ལྡུམ་རྭ། སྐྱེ་ཤིང་འདེབས་འཛུགས། སྗོད་ཁང་བཅས་ཀི་ཆེད་བེད་

སྤྗོད་བེད་དགྗོས།

༢ ཀ དགྗོས་མཁྗོའི་དབང་གིས་ས་ཆའི་ཆ་ཤས་གང་དུ་སྗོད་ཁང་དང༌། སྗོ་ནམ་ཞིང་ལས། ཚོང་དྗོན། ཆྗོས་ཕྗོགས་དང་རིག་

གཞུང་ངམ་དེ་མཚུངས་རང་ཉིད་ཀི་ས་བགྗོས་སྟེང་ནས་འཚོ་རྟེན་ལ་ཕན་པའི་བ་བ་སྒྲུབ་དགྗོས་ཁག་ལ་ས་གནས་ས་

ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཀིས་མངའ་གཞུང་འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་ནས་འཛུགས་

སྐྲུན་ཆྗོག་པའི་སྒིག་མཐུན་བཀའ་འཁྗོལ་ངེས་པར་ཞུ་དགྗོས། མངའ་གཞུང་འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁྗོལ་

ཐྗོག་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་འཁྗོལ་མེད་པར་ཞིང་ས་གཏྗོར་བཤིག་དང་ཁྗོར་ཡུག་ལ་གནྗོད་གཞིའི་འཛུགས་

སྐྲུན་ལས་རིགས་ནམ་ཡང་བེད་མི་ཆྗོག

ཁ དྗོན་ཚན་ ༤ (༡) ནང་གསལ་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་བདག་དབང་འྗོག་ཡྗོད་པའི་ས་ཆའི་ཐྗོག་དེ་སྗོན་བཀའ་

འཁྗོལ་མེད་པར་རང་འཚམས་ཨར་སྐྲུན་བས་རིགས་ལ་འྗོས་འཚམས་ཉེས་ཆད་ཀིས་སྒིག་མཐུན་བཟྗོ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་

མི་འབྗོར་འཕེལ་རྐེན་སྗོད་ཁང་དཀའ་ངལ་ཅན་རིགས་ནས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཀིས་ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་

འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་སན་གསེང་བྱུང་མཚམས་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པས་བཀའ་འཁྗོལ་གནང་འཐུས། (ཟུར་

བརྗོད། སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས་གཏན་འབེབས་མ་བས་སྗོན་ཨར་བསྐྲུན་བས་རིགས་ལ་འྗོས་འཚམས་ཉེས་ཆད་ཀིས་ཐེངས་གཅིག་གུ་

ཡང་གནང་རྒྱུ།)

༣ སྤི་ས་གང་ཡྗོད་བེད་མེད་ས་སྟྗོང་དུ་མ་བཞག་པར་སྤིའི་བདེ་རྩའི་ཆེད་ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ས་

གནས་འགྗོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུས་ཏེ་བེད་སྤྗོད་གཏྗོང་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་དང༌།  ཕུལ་སྦིན། 

༡ སྒིག་གཞི་འདི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒགས་གནང་ཉིན་ནས་སྤིའི་བདེ་རྩའི་ཆེད་གཞུང་འབུལ་རིགས་ཕུད། དེ་མིན་

གཞིས་མི་སུས་ཀང་ས་ཁང་མི་གཞན་ལ་ཕུལ་སྦིན་དང༌། ཚོང་བསྒྱུར། ཕི་མི་ལ་ཁང་ག་གཏྗོང་བའི་རིགས་གཏན་ནས་མི་ཆྗོག

༢ གཞིས་མི་སུ་ཞིག་གིས་ས་ཁང་ཕུལ་སྦིན་དང༌། ཚོང་བསྒྱུར་བས་ཚེ་ས་གནས་ཡུལ་ཁིམས་དང༌། བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་

ཁིམས་སྒིག་ཁག་ལ་རྩིས་མེད་བས་པའི་ཉེས་འཛུགས་བ་རྒྱུ། ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་

གིས་དངྗོས་ར་འཕྲྗོད་ན་འཛིན་སྐྱྗོང་ནས་ཉེས་འཛོལ་བེད་པྗོ་རྣམས་བྗོད་ཀི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་མ་སྒྲུབ་མཁན་དུ་ཡྗོངས་

ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ་དང༌། ནང་མིར་རྒན་བིས་རྗོགས་རམ་དང༌། རྒྱབ་གཉེར་ཁག ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སྤི་སེར་གི་བསྐྱྗོད་
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རྒྱུར་དགྗོས་མཁྗོ་སྦྗོར་དགྗོས་བཅས་ཇི་ཡྗོད་བཀག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

༣ དེ་སྗོན་ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་དང༌། ཕུལ་སྦིན་བེད་མཁན་རིགས་ལ་ཕིར་སླྗོག་བྱུང་སྟེ་རང་བདག་ཐུབ་ན་དེའི་གྗོ་སྐབས་སྤྗོད་

དགྗོས། དེ་མིན་བྗོད་མི་ཕན་ཚུན་ས་ཁང་ནང་ཤུགས་བ་དགྗོས་རིགས་ནས་འབེལ་ཡྗོད་སྤི་བརྒྱ་སྗོ་སྗོའི་བརྒྱུད་ས་གནས་

འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་དུ་བཀའ་ཤག་གི་གཏན་འབེབས་ལྟར་མིང་གཞུང་མ་དེབ་ནང་དེབ་འགྗོད་ཞུ་དགྗོས། (ཟུར་བརྗོད། སྒིག་

གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས་གཏན་འབེབས་མ་བས་སྗོན་ས་ཁང་ནང་ཤུགས་བས་རིགས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།)

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  ས་ཁང་བྗོགས་གཡར།

༡ གཞིས་མི་སུ་ཞིག་གིས་རང་གི་སྗོད་ཡུལ་ཁང་པ་དང༌། ས་ཞིང་འདེབས་བེད་མ་བས་པར་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མི་མིན་པའི་ཕི་མི་

ལ་བྗོགས་གཏྗོང་མི་ཆྗོག ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཕི་མི་ལ་བྗོགས་གཏྗོང་བས་པ་ར་

འཕྲྗོད་བྱུང་ཚེ་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་སྒིག་ལ་བརྩི་སྲུང་མ་བས་པར་ངྗོས་འཛིན་གསལ་བསྒགས་དང་སྦགས་སྗོ་

ནམ་དང་འབེལ་བའི་རྗོགས་སྐྱྗོར་གང་ཡང་གནང་རྒྱུ་མིན། ས་ཞིང་ཐྗོབ་སྐལ་ཡྗོད་པ་གང་ཞིག་འཚོ་བ་སྗོ་ནམ་འདེབས་ལས་

ལ་བརྟེན་མ་དགྗོས་པའི་རིགས་ནས་ལུགས་མཐུན་ཞིང་ས་ཇི་ཡྗོད་ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་རྩིས་འབུལ་

བེད་དགྗོས། གལ་ཏེ་གནས་སྐབས་ནང་ཁུལ་བྗོགས་གཏྗོང་མི་བེད་ཀ་མེད་རིགས་ནས་རང་ཉིད་ཀི་ས་ཆ་བདག་ཐྗོབ་མི་ཤྗོར་

ཆེད་ནང་ཁུལ་ཡིག་ཐྗོག་མངགས་བཅྗོལ་བས་ཏེ་ས་ཁལ་དྗོད་གསབ་ལྟ་བུ་ས་རིན་སྣེ་སེལ་ཙམ་མ་གཏྗོགས་བྗོགས་རིན་ཞུ་

ལེན་མི་ཆྗོག ལྗོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ཞིང་ས་རང་འདེབས་དང་བྗོགས་འདེབས་བེད་མཁན་ཇི་ཡྗོད་ཀི་ཞིབ་གནས་མ་དཔེ་

ཟུར་འཛར་ ཁ༽ ཞིབ་བསྐང་གིས་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་སྗོ་སྗོའི་བརྒྱུད་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགྗོས། 

སྟྗོན་ཉེས་ཕྗོག་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས་སན་ཐྗོ་འདི་ལ་རྩ་འཛིན་བེད་དགྗོས།

༢ གཞིས་ཆགས་ཀི་མ་དེབ་ནང་གསལ་ཕི་ནང་ཡུལ་གྲུ་གང་ནས་ཀང་ཤུལ་འཛིན་ལྟ་སྐྱྗོང་བེད་མཁན་མེད་པའི་གཞིས་མི་རྒས་

འཁྗོགས་དང་ནད་གཅྗོང་རང་གི་ས་ཞིང་འདེབས་ལས་ཐུབ་རེ་བལ་བའི་རིགས་ལ་གྗོང་སེའི་སྤི་མིའམ་བརྒྱ་དཔྗོན་གི་རྒྱབ་

གཉེར་བྱུང་ན་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ས་ཞིང་རྣམས་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་

བཞེས་རྒྱུ་དང༌། དྗོ་བདག་ལ་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་འྗོས་འཚམས་ཀི་མཐུན་རྐེན་སྤྗོད་རྒྱུ། སྤི་མི་བརྒྱ་དཔྗོན་

མེད་སར་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱབ་གཉེར་བ་འཐུས།

༣ ནད་མནར་རམ་རྐེན་ངན་དབང་གིས་ལྗོ་རེ་ཟུང་ས་ཞིང་འདེབས་ལས་མ་ཐུབ་པའི་རིགས་དང༌། ཞིང་ལས་འཕེར་བའི་མི་ཆ་

མེད་མཁན་གི་ཁྱིམ་ཚང་རིགས་བཅས་ལ་གྗོང་སེའི་སྤི་མི་བརྒྱ་དཔྗོན་གང་རུང་དང༌། སྤི་བརྒྱ་མེད་སར་རང་བདེན་ཚོགས་

ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་བྱུང་ན་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་མཉམ་འབེལ་ལམ་སྤི་པའི་སྒིག་འཛུགས། 

ཡང་ན་གཞིས་མི་སེར་གང་རུང་ལ་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་རིང་བྗོགས་གཏྗོང་ཆེད་མཐུན་འགྱུར་བ་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  རེས་ཤུལ་ལ་ས་ཁང་བགྗོ་སྤྗོད།

༡ ཐྗོག་མར་ས་ཁང་བགྗོ་འགེམས་སྐབས་བཅྗོས་མའི་ལྔ་ཚན་གཅིག་ནང་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་གཉིས་དང་ཧེང་པྗོ་གཅིག་ལྟ་བུའི་མི་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བེད་ཕྱོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

ལྔར་ས་ཁང་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་མུར་ནམ་ཞིག་མི་ཧེང་པྗོ་དེ་འདས་གྗོངས་སམ་གཏན་འཇགས་གཞིས་ཐྗོན་བས་ཚེ་དེའི་གཞིས་

སྐལ་ས་ཁང་གྗོང་གསལ་ཁྱིམ་ཚང་གཉིས་ནས་ས་ཁང་མ་ཐྗོབ་པའི་ཕྲུ་གུ་མང་བ་དེར་ཐྗོབ་དགྗོས། ཕྲུ་གུ་མང་ཉུང་གཅིག་པ་

ཡིན་ཚེ་ཕྲུ་གུ་ལྗོ་རྒན་ཤྗོས་དེར་ཐྗོབ་དགྗོས།  ཁྱིམ་ཚང་གཉིས་ཀར་ཕྲུ་གུ་མེད་ན་གཞིས་གྗོང་སྗོ་སྗོའི་ནང་ས་ཁང་མ་ཐྗོབ་

པའི་ཕྲུ་གུ་ཡྗོད་རིགས་ལ་མ་དེབ་ནང་གསལ་གི་སྒུག་ཐྗོ་བང་རིམ་གཞིར་བཟུང་ས་གནས་འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་ནས་

ཁིམས་མཐུན་མིང་སྒྱུར་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུས་ཏེ་བགྗོ་སྤྗོད་བེད་ཆྗོག གཞིས་གྗོང་སྗོ་སྗོའི་ནང་སྒུག་ཐྗོ་ལྷག་མ་མེད་ཚེ་ས་ཁང་

དེ་དག་ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་གནས་སྐབས་རིང་བདག་ཉར་སྟངས་འཛིན་གནང་སྟེ་ས་གནས་འགྗོ་

འཛིན་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་འཕྲལ་དུ་སན་གསན་གིས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྒུག་ཐྗོ་བང་རིམ་བཞིན་

ཁིམས་མཐུན་བགྗོ་སྤྗོད་གནང་དགྗོས། 

༢ ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་གི་མ་དེབ་ནང་གསལ་ལྔ་ཁང་ཐྗོབ་ཟིན་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་མི་ཆ་ཚང་འདས་གྗོངས་སུ་སྗོང་

བའམ་གཏན་འཇགས་གཞིས་ཐྗོན་བས་ཚེ་དེབ་གསལ་འདྗོད་གཅིག་ཐབ་གཅིག་ནང་མི་མནའ་མའམ་མག་པར་སླེབས་

པ་སྒུག་ཐྗོར་ཐྗོ་བཀྗོད་ཡྗོད་པ་ས་གནས་སུ་གཏན་སྗོད་ས་ཁང་མ་ཐྗོབ་པ་དེ་ཚོར་འཐྗོབ་རྒྱུ། དེ་འདའི་མནའ་མའམ་མག་པ་

རྣམས་ས་གནས་གང་ནས་ཡྗོང་བའི་ས་ཁུལ་དེའི་ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ས་ཁང་གཉིས་ཀ་ཕིར་བསྡུ་

ཞུས་ཟིན་པའམ། ས་ཁང་ཐྗོབ་སྐལ་མེད་པའི་ངྗོས་སྦྗོར་མཉམ་འབུལ་དགྗོས། སྤྗོད་ཡུལ་རེས་ཤུལ་ཕྲུ་གུ་དང་གཞན་གང་ཡང་

མེད་ཚེ་དེ་དག་གི་ས་ཁང་ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་གནས་སྐབས་བདག་ཉར་བེད་དགྗོས། ལྔ་ཁང་དེའི་

མ་དེབ་ནང་གསལ་ས་ཁང་བདག་དབང་ཡྗོད་པའི་འཚོ་གནས་མི་གཅིག་ལས་མ་ལྷག་ཚེ་དེ་ནམ་འཚོའི་བར་འཚོ་གནས་མི་

གཅིག་དེའི་ས་ཞིང་ཐྗོབ་སྐལ་མ་གཏྗོགས་དེ་འཕྲྗོས་ཞིང་ས་རྣམས་ཕིར་ལྗོག་དགྗོས་རྒྱུ། ཕིར་བསྡུ་བས་པའི་ས་ཁང་ཇི་ཡྗོད་

མ་དེབ་ནང་གསལ་སྒུག་ཐྗོ་བང་རིམ་གཞིར་བཟུང་ཁིམས་མཐུན་བགྗོ་སྤྗོད་བེད་དགྗོས། གཞིས་ཁང་ཐྗོབ་སྐལ་ཁང་ཁུངས་

ཇི་ཡྗོད་རང་འཇགས་འཇྗོག་དགྗོས།

༣ ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་གཞིས་ཁྗོངས་སྗོ་སྗོའི་ས་ཞིང་བགྗོ་འགེམས་མིང་གཞུང་མ་དེབ་རེ་ཉར་ཚགས་བས་ཏེ་

ལྗོ་ལྟར་དུས་བསྟུན་ཁ་སྐྗོང་བས་པའི་ངྗོ་བཤུས་རེ་མངའ་གཞུང་དང་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པར་འབུལ་དགྗོས། (ཟུར་བརྗོད། 

བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིར་མཐུན་རྐེན་སྦྗོར་སྤྗོད་ཀི་སིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དྗོན་ཚན་ ༤ ནང་གསེས་ ཇ། པ་ལྟར་ཨིན་ཡིག་ཐྗོག་ཉར་དགྗོས།)

དྗོན་ཚན་དགུ་པ།  གནས་སྐབས་གཞིས་ཐྗོན།

སྒིག་གཞི་འདིའི་དྗོན་ཚན་ ༥ པའི་ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ་ལྟར་གཞིས་མི་རྣམས་གཞིས་ཆགས་སྗོ་སྗོར་གཏན་སྗོད་

དགྗོས་ཀང་གནས་སྐབས་གཞིས་ཐྗོན་ཆྗོག་པའི་དམིགས་བསལ་ཁག་གཤམ་གསལ།

༡ གཞིས་མི་སུ་ཞིག་གཞུང་སེར་སེ་ཚན་གང་རུང་དུ་གནས་སྐབས་སམ་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་དུ་བསྐྗོས་ཏེ་ས་གནས་

གཞན་དུ་བཀྗོད་སྒིག་བས་ན་ལས་འཁུར་མ་འཁྱུར་བར་རང་ཉིད་དང་འདྗོད་གཅིག་ནང་མི་བཅས།

༢ དང་སླྗོབ་ཁྗོངས་ཚུད་ན་སྒིག་འཛུགས་ནས་ཕིར་ཐྗོན་མ་བས་བར་རང་ཉིད་དང་བཟའ་ཚང་བཅས།
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༣ དྭ་ཕྲུག་སླྗོབ་བཞེས་སྗོང་བ་སླྗོབ་ཐྗོན་མ་བྱུང་བར།

༤ གཞིས་མི་ན་གཞྗོན་སླྗོབ་སྦྗོང་དང་སྦྗོང་བརྡར་ཆེད་བསྐྱྗོད་དགྗོས་རྣམས་སླྗོབ་སྦྗོང་མ་ཐྗོན་བར་བཅས། གྗོང་གསལ་རྣམས་འབེལ་

ཡྗོད་སྗོ་སྗོའི་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་དུ་ངྗོས་སྦྗོར་ཡི་གེ་བྱུང་ན་གནས་སྐབས་གཞིས་ཐྗོན་ཆྗོག

༥ ཀ ས་ཁང་མཐུན་རྐེན་ཡྗོད་པའི་གཞིས་མི་སུ་ཞིག་གནས་སྐྗོར་དང༌། ཚོང་འཁྗོས། གཉེན་འཕྲད་ལྟ་བུའི་གལ་ཆེའི་ལས་

དྗོན་ཆེད་མང་མཐར་ཟླ་དགུའི་རིང་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་བ་རྒྱུའི་བརྒྱ་དཔྗོན་ནམ་སྤི་མི་བརྒྱུད་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་

ཁང་ནས་ཡིག་ཐྗོག་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུས་ཐྗོབ་ཡྗོད་པ་རྣམས་གནས་སྐབས་གཞིས་ཐྗོན་ཆྗོག

ཁ ཟླ་དགུའི་ནང་ཕིར་ལྗོག་མ་ཐུབ་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཀྗོད་ཀིས་དགྗོངས་པ་བསྐྱར་ཞུ་དགྗོས་པ་དང༌། འདི་རིགས་

མང་མཐར་ཟླ་བ་ ༣ ལྷག་བཀའ་འཁྗོལ་མི་ཆྗོག

ག བྗོད་ནང་གཉེན་འཕྲད་དུ་བསྐྱྗོད་པ་གཞན་དབང་གིས་དུས་འབྗོར་མ་ཐུབ་པ་དང༌། གྗོ་བུར་རྐེན་ངན་ནད་མནར་དབང་

གིས་དུས་འབྗོར་མ་ཐུབ་པའི་རིགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཚད་ལྡན་འཁྗོད་པའི་དགྗོངས་སན་དུས་ཡུན་མ་རྗོགས་གྗོང་བྱུང་ན་

མང་མཐའ་ལྗོ་གསུམ་བར་དམིགས་བསལ་གཏྗོང་ཆྗོག

༦ གནས་སྐབས་གཞིས་ཐྗོན་པ་སྗོ་སྗོའི་འདྗོད་མྗོས་ལྟར་འདྗོད་གཅིག་ནང་མིའམ། ཉེ་འབེལ། ཡང་ན་གཞིས་མི་སུ་འྗོས་ལ་ས་

གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་དུ་ཡིག་ཐྗོག་སན་གསན་དང་སྦགས་ས་ཁང་མངགས་བཅྗོལ་ཆྗོག མངགས་ཡུལ་དེས་གཞིས་

གྗོང་སྤིའི་སྒིག་ལམ་དང༌། འཁི་ཆ་ཇི་ཡྗོད་སྲུང་བརྩི་དང༌། སྒྲུབ་འཇལ་ཞུ་དགྗོས། ལྗོ་ལྟར་སླྗོབ་གཉེར་ཁང་ངམ། སེ་ཚན་གང་

ཡིན་གི་ལས་ཤྗོག་སྟེང་འགན་འཛིན་གི་མཚན་རྟགས་འཁྗོད་པའི་ངྗོས་སྦྗོར་ཕུལ་རིགས་ལ་ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་

ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཐག་གཅྗོད་བ་འཐུས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་པ།  གཏན་འཇགས་གཞིས་ཐྗོན།

༡ གཞིས་མི་སུ་ཞིག་འདས་གྗོངས་སྗོང་བ།

༢ བྗོད་དུ་རྩ་ལྗོག་བས་པ།

༣ ཕི་རྒྱལ་དུ་གཞུང་སེར་གིས་གཏན་བསྐྱྗོད་བས་པ།

༤ རང་འདྗོད་ཀིས་གཞིས་ཁྗོངས་ནས་རྩ་དགྗོངས་ཞུས་པ།

༥ ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་གི་བཀའ་འཁྗོལ་མེད་པར་རང་འཚམས་ཕིར་བསྐྱྗོད་ཀིས་ཟླ་དྲུག་ནང་ཕིར་ལྗོག་མ་བྱུང་བ།

༦ མང་མཐའི་ཟླ་དགུའི་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་དུ་སྗོང་སྟེ་དུས་ཐྗོག་ཕིར་ལྗོག་མ་བས་པའི་ཐྗོག་དགྗོངས་སན་བསྐྱར་ཞུ་མེད་པ།

༧ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཀི་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༡༢ ནང་གསེས་ ༩ ནང་

གསལ་བཞིན་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་གཞིས་ཆགས་ས་ཁང་སྒིག་གཞི་ཇི་ཡྗོད་འགལ་མེད་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགྗོས་ཐྗོག གཞིས་

ཆགས་སྗོ་སྗོའི་ནང་ལག་འགྗོའི་འཁི་ཆ་ཞུ་སྗོ་སྤི་མཚུངས་ཞུ་དགྗོས། འྗོན་ཀང་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་ལས་

ཟུར་རྣམ་པ་དང་། ལས་བེད་བགེས་ཡྗོལ་བ་བཅས་དྗོ་བདག་ནམ་འཚོའི་རིང་ངལ་རྩྗོལ་རྐང་འགྗོའི་ཁལ་རིགས་འདུར་རྒྱུགས་

མ་དགྗོས་པ་དམིགས་བསལ་གཏྗོང་རྒྱུ།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བེད་ཕྱོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  ས་ཁང་ཕིར་བསྡུ་དང་བགྗོ་སྤྗོད།

༡ སྒིག་གཞི་འདིའི་དྗོན་ཚན་ ༨ པའི་ནང་གསེས་ ༢ པ་དང༌། དྗོན་ཚན་ ༡༠ པའི་ནང་གསེས་ཁག་ལྟར་གཏན་འཇགས་གཞིས་

ཐྗོན་བས་རིགས་ཀི་ས་ཁང་རྣམས་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞིབ་འཇུག་སྐབས་འབེལ་ཡྗོད་གྗོང་སེ་སྗོ་སྗོའི་སྤི་མི་དང་བརྒྱ་

དཔྗོན་ནས་འགན་འཁྱེར་ཏེ་ཕིར་ལྗོག་ཡྗོང་རེ་མེད་པ་ར་འཕྲྗོད་གསལ་པྗོ་བྱུང་ན། ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་དེའི་

ས་ཁང་མངགས་ཡུལ་དེས་སྟྗོན་འབས་འདེབས་དུས་དེའི་སྟྗོན་ཐྗོག་བསྡུ་མཇུག་བསྒིལ་མཚམས་ས་ཁང་རྩིས་སྤྗོད་དགྗོས་

པའི་བརྡ་ཁྱབ་གཏྗོང་དགྗོས། མངགས་བཅྗོལ་མེད་ན་ཐད་ཀར་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་གནས་སྐབས་ཕིར་བསྡུ་

གནང་སྟེ་གྗོང་གསལ་དྗོན་ཚན་ ༧ པའི་ནང་གསེས་ ༢ པ་དང༌དྗོན་ཚན་ ༨ པའི་དགྗོངས་དྗོན་བགྗོ་འགེམས་བ་རྒྱུ་ལས། སྤི་

མི་དང་བརྒྱ་དཔྗོན་ནས་བདག་ཉར་དང་རང་འཚམས་ཀིས་ནང་ཁུལ་བགྗོ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་གཞིས་

སྗོས་ལས་འཆར་ཐྗོག་ནས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཏན་བསྐྱྗོད་བེད་མཁན་རྣམས་ཀི་ས་ཞིང་ཕིར་བསྡུ་བ་དགྗོས། སེར་

སྗོ་སྗོའི་ཐབས་ཤེས་ཐྗོག་ཕི་བསྐྱྗོད་བས་ཏེ་ལྗོ་གཉིས་ནང་གཞིས་ཁྗོངས་སུ་ཕིར་ལྗོག་མ་བྱུང་ཚེ་དྗོ་བདག་དེའི་ས་ཞིང་

ཕིར་བསྡུ་བ་དགྗོས། གཞིས་ཐྗོན་བ་མི་གང་ཞིག་ནས་སྗོ་སྗོའི་སྗོ་ར་ཚལ་ཞིང་ནང་སྗོད་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་བས་རིགས་ལ་ས་

ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཨར་གྗོན་ཇི་སྗོང་ཞིབ་འཇུག་གིས་འགྗོ་གྗོན་གུན་གསབ་ཕྲན་བུ་ས་ཁང་སྤྗོད་ཡུལ་འབེལ་

ཆགས་སུ་ཡིན་ནས་སླྗོག་དགྗོས།

༢ ས་ཁང་ཕིར་བསྡུ་བྱུང་བ་རྣམས་གྗོང་སེ་དེའི་ནང་ས་ཁང་མཐུན་རྐེན་མ་ཐྗོབ་པའི་གཞིས་མི་མ་དེབ་ནང་སྒུག་ཐྗོ་ཡྗོད་རིགས་

ལ་སྒུག་ཐྗོ་འགྗོད་ཚེས་གྗོ་རིམ་དང་བསྟུན་ཏེ་བགྗོ་སྤྗོད་བ་རྒྱུ་དང༌། གྗོང་སེ་དེའི་ནང་སྒུག་ཐྗོ་མེད་ཚེ་གྗོང་སེ་གཞན་གི་སྒུག་

ཐྗོ་ནས་འགྗོད་ཚེས་གྗོ་རིམ་བཞིན་བགྗོ་སྤྗོད་བ་རྒྱུ། སྒུག་ཐྗོ་འགྗོད་ཚེས་གཅིག་པ་མང་པྗོ་ཡྗོད་ཚེ་རང་ལྗོ་རྒན་རིམ་ལྟར་སྤྗོད་

རྒྱུ་དང༌། དེའང་གཅིག་པ་ཡིན་ན་རྒྱན་རྒྱག་བ་རྒྱུ།

༣ ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཚང་མས་ཟུར་འཛར་ ག༽ ནང་གསལ་ལྟར་སྒུག་ཐྗོ་འགྗོད་ཡུལ་གི་མ་དེབ་རེ་བདག་ཉར་

བེད་དགྗོས། སྒུག་ཐྗོའི་གནས་བབ་ལྗོ་རེ་བཞིན་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་སན་གསན་ཞུ་དགྗོས།

༤ གཞིས་ཆགས་སྗོ་སྗོར་ས་ཁང་ཞུ་མཁན་སྒུག་ཐྗོའི་ནང་འགྗོད་ཆྗོག་པ་གཤམ་གསལ།

ཀ རང་གི་ཕ་མ་གཞིས་ཆགས་དེའི་གཞིས་མི་ངྗོ་མ་ཡིན་པའི་བུ་ཕྲུག་ས་ཁང་གི་མཐུན་རྐེན་མ་ཐྗོབ་པ།

ཁ གཞིས་མི་ངྗོ་མ་ཞིག་དང་ལུགས་མཐུན་གཉེན་སྒིག་བས་པའི་བུའམ་བུ་མྗོ་བྗོད་ཀི་ཡུལ་མིའི་ཆ་རྐེན་ཚང་ཞིང༌། བྗོད་

མིའི་འདུ་སྗོད་གང་དུ་ཡང་ས་ཁང་མཐུན་རྐེན་མེད་པ།

༥ གཞིས་ཆགས་སྗོ་སྗོའི་ནང་སྒུག་ཐྗོ་མེད་ན་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྒུག་ཐྗོ་ནས་གཞིས་ཁྗོངས་དེར་འགྗོ་འདྗོད་ཡྗོད་པ་

རྣམས་གཏྗོང་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  ཧམ་ཟྗོས་དང་རྒྱ་བསྐྱེད།

༡ གཞིས་གྗོང་སྤི་པའི་ས་སྟྗོང་ལྷག་བསད་རིགས་ལ་གཞན་སྤི་སེར་སུ་ཐད་ནས་བེད་སྤྗོད་ཧམ་ཟྗོས་མི་ཆྗོག གལ་ཏེ་བཙན་
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ཤེད་ཀིས་ཧམ་ཟྗོས་བས་ཚེ་ཁིམས་གཏུགས་དང༌། སྒིག་གཞི་འདིའི་དྗོན་ཚན་ ༦ པའི་ནང་གསེས་ ༢ ནང་གསལ་ལྟར་ལག་

བསྟར་ཞུ་དགྗོས།

༢ ཁྱིམ་ཚང་སྗོ་སྗོའི་བདག་ཐྗོབ་ཀི་ས་མཚམས་ལས་བརྒལ་ཏེ་སྤིའི་འགྗོ་ལམ་ལ་གནྗོད་སྐྱྗོན་དང༌། མུ་སྦེལ་ས་འདེས་ཁག་གི་

ས་ཆ་ཧམ་ཟྗོས་ཀིས་རྩྗོད་གཞི་བཟྗོ་མི་ཆྗོག

༣ ས་ཆ་རྒྱ་ཁྱྗོན་ཚད་འཇལ་གིས་བཙུགས་པའི་རྡྗོ་རྟགས་རང་འཚམས་ཀིས་གནས་སྗོ་དང་བསྐྱར་བཟྗོ་མི་ཆྗོག

༤ གྗོང་གསལ་ནང་གསེས་གང་རུང་དང་འགལ་རིགས་བྱུང་ཚེ་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ས་ཆ་

ཧམ་ཟྗོས་བས་པ་རྣམས་ས་བདག་ངྗོ་མར་ཕིར་སླྗོག་གམ་ཕིར་བསྡུ་བ་དགྗོས་པའི་ཐྗོག་ཉེས་ཆད་འྗོས་འཚམས་འགེལ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  ས་ཁང་བདག་གཅེས།

༡ གཞིས་སར་སྗོ་སྗོར་རང་གི་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱྗོན་དང༌། དེའི་ས་མཚམས། ཁང་པ་སྗོགས་ཇི་ཡྗོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ས་

གནས་གཞུང་གི་ཡིག་ཆར་ཇི་གསལ་ལྟར་དང༌། ཡིག་ཆའི་འད་བཤུས་བཅས་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་དུ་རྩ་འཛིན་

ཡིག་ཆའི་གས་སུ་བདག་ཉར་དགྗོས་པ་དང༌། འབེལ་ཡྗོད་གཞུང་གི་ཁལ་དེབ་ཡིག་ཆའི་ནང་རང་ཕྗོགས་ནས་སྣྗོན་འཕྲི་ཞུ་

དགྗོས་དེ་དག་སྐབས་མཚམས་སྗོ་སྗོར་འབེལ་ཡྗོད་ས་གནས་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་འཁྗོལ་དང་སྦགས་ནང་སིད་

ལས་ཁུངས་སུ་སན་གསན་ཞུ་དགྗོས།

༢ གཞིས་སའི་ཐྗོག་སྗོན་ཡྗོད་རྒྱ་ལམ་དང༌། རྐང་ལམ། ཟམ་པ། རྒྱུག་ཆུ། ཆུ་མིག ཆར་དུས་ཀི་ཆུ་ཡུར་ཇི་ཡྗོད་ཀི་ཐྗོ་གཞུང་

བདག་ཉར་དགྗོས་པ་དང༌། སྗོན་མེད་ཀི་རྒྱ་ལམ་གསར་གཏྗོད་མི་ཡྗོང་བ་དང༌། རྒྱུག་ཆུ་དང༌། ཆུ་མིག་ཇི་ཡྗོད་བདག་ཉར་

དང་སྲུང་སྐྱྗོབ་དགྗོས།

༣ གཞིས་སའི་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་ཧམ་ཟྗོས་མི་ཡྗོང་བའི་ཆེད་རྒྱུན་དུ་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་དང་སྤི་བརྒྱ། ས་ཁང་

བདག་པྗོ་སྗོ་སྗོ་ནས་ལྟ་རྟྗོག་དགྗོས་པ་དང༌།  ཧམ་ཟྗོས་ཀི་ཉེན་ཁ་ཡྗོད་ས་ཚང་མར་ཞིང་བདག་སྗོ་སྗོས་ས་རྟགས་རྡྗོ་རྩིག་ས་

བརྟན། དགྗོས་གལ་གར་ཡྗོད་དུ་ཞིང་ཚིགས་འབུར་དྗོད་ཆེ་ཙམ། ཡང་ན་རྩི་ཤིང་གི་ལགས་རིའམ་རིབ་མ་ས་བརྟན་བཟྗོ་སྐྲུན་

བེད་ཐུབ་པ་དགྗོས། ཅི་སྟེ་བཙན་ཤེད་ཧམ་ཟྗོས་བྱུང་ཚེ་ཁིམས་གཏུགས་དྗོ་ནན་བེད་དགྗོས། ཁིམས་རྩྗོད་པ་དང་ཁིམས་ཀི་

འགྗོ་གྗོན་ས་གནས་ནས་གྗོ་སྒིག་མ་ཐུབ་ཚེ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་རྗོགས་སྐྱྗོར་བེད་དགྗོས།

༤ ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་ངམ་གཞིས་མི་སྗོ་སྗོས་ས་ཆའི་བྗོགས་ལེན་ལག་དེབ་ཞུས་ཏེ་བདག་ཉར་དགྗོས་པ་དང༌། 

ལག་དེབ་ཀི་དུས་ཚིགས་སྐབས་མཚམས་སྗོ་སྗོར་ཕིར་འགངས་ཞུ་རྒྱུ་དུས་འགངས་མ་སྗོང་བར་ཞུ་དགྗོས། མངའ་གཞུང་

གི་བྗོགས་དུས་རྒྱས་བཅད་མ་རྗོགས་པའི་སྗོན་ཚུད་ལྗོ་གཉིས་ནས་འབེལ་ཡྗོད་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་སྗོ་སྗོས་བྗོགས་དུས་

ཕར་འགངས་ཞུ་རྒྱུའི་ཞུ་གཏུགས་ལས་རིམ་འགྗོ་འཛུགས་བེད་དགྗོས།

༥ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུས་སའི་གཞུང་དང༌། ཤིང་ནགས་ལས་ཁུངས། གྗོང་སེ་ལས་ཁུངས་བཅས་འབེལ་ཡྗོད་ལས་

ཁུངས་ལ་ས་ཁལ་དང༌།  ཁང་ཁལ་ལྟ་བུའི་ཁལ་རིགས་ཇི་ཐྗོབ་དུས་ཐྗོག་ཏུ་འབུལ་སྒྲུབ་ཟིན་པ་བེད་དགྗོས། ས་ཁང་ཁལ་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བེད་ཕྱོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

རིགས་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་བརྒྱུད་འབུལ་དགྗོས། ས་ཁལ་བསྡུ་འབུལ་ཇི་བེད་ཐྗོ་འགྗོད་ཆེད་ས་གནས་འགྗོ་

འཛིན་ལས་ཁང་དུ་རྩ་འཛིན་མ་དེབ་ཀི་མ་དཔེ་ཟུར་འཛར་  ང༽ རེ་ངེས་པར་ཉར་དགྗོས།

༦ གཞིས་སའི་ནང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ཁིམས་མཐུན་བཀའ་འཁྗོལ་ཡིག་ཐྗོག་མེད་པར་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་

དང༌།  ས་འྗོག་ནས་ཆུ་འདེན། ལམ་དང་ཆུ་ཡུར་གསར་བཟྗོ། ཤིང་སྗོང་གཅྗོད་འབེག ས་རྡྗོ་གཞན་དུ་འྗོར་འདེན། གཞིས་ས་

ནས་ས་ཕག་ཐྗོན་སྐྱེད་བཟྗོ་བ་བཅས་ཀིས་མཚོན་ས་ཞིང་བདག་གཅེས་ལ་གནྗོད་པའི་རིགས་བེད་མི་ཆྗོག ས་གནས་འགྗོ་

འཛིན་གི་བཀའ་འཁྗོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་འྗོས་མཆིས་མིན་ཞིབ་གནས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཏེ་དགྗོངས་སྐྗོར་ཞུ་

དགྗོས།

༧ གཞིས་ཁྗོངས་སུ་ཤིང་སྗོང་ཇི་ཡྗོད་སྲུང་སྐྱྗོབ་དགྗོས་པ་དང༌། ཞིང་གི་མཐའ་འཁྱུད་དང༌། གཞུང་ལམ་གཡས་གཡྗོན། ཁང་

པའི་མཐའ་སྐྗོར། གཞན་ཡང་སྤི་ས་ལྷག་འཕྲྗོས་དང༌། འྗོས་འཚམས་ཀི་རང་བདག་ས་ཁྱྗོན་གར་ཡྗོད་དུ་ས་ཁུལ་གི་རང་

བཞིན་དང་འཚམས་པའི་སྐྱེ་ཤིང་འདེབས་འཛུགས་ལྗོ་རེ་བཞིན་བེད་དགྗོས།

༨ སྐྱེ་ཤིང་འདེབས་འཛུགས་བེད་པྗོ་སུ་ཡིན་ལ་མ་ལྟྗོས་པར་སྐྱེ་ཤིང་གང་དུ་ཡྗོད་པའི་ས་བདག་དེར་བདག་རྒྱུ།

༩ གྗོང་གསལ་ནང་གསེས་དྗོན་ཚན་ཁག་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་གིས་འགན་འཁུར་རྐང་ལེན་དགྗོས་ཁར་སྒིག་

འཛུགས་གཞན་དང་གཞིས་མི་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།  ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང༌།

༡ ས་ཁང་སྒིག་གཞི་འདིའི་དྗོན་ཚན་ཁག་འཚེམས་མེད་ལག་བསྟར་བེད་མཁན་ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་རེ་

དགྗོས།

༢ ཚོགས་ཆུང་དེའི་ཚོགས་གཙོ་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དང༌། ཚོགས་གཞྗོན་འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བའི་ཚོགས་མི་རང་ཁྗོངས་ནས་

འདེམས་བསྐྗོ་བ་རྒྱུ། ཚོགས་གཙོ་མ་ཐེ་བའི་ཚོགས་མི་བཞི་ནས་བརྒྱད་བར་དགྗོས་པ་ས་གནས་སྗོ་སྗོའི་མང་ཚོགས་ནས་

འྗོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ། ཚོགས་ཆུང་དེའི་ཚོགས་དྲུང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་གི་ལས་དྲུང་ནས་བེད་དགྗོས།

༣ གཞིས་མི་རང་ཁྗོངས་ནས་འྗོས་བསྡུ་བས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་ལས་ཡུན་ལྗོ་གསུམ་ཡིན་ཅིང༌། བསྐྱར་དུ་འྗོས་འདེམས་

བྱུང་བར་དགག་བ་མེད།

༤ སྒིག་གཞི་འདིའི་འབྲུ་དྗོན་ལྟར་ལག་བསྟར་དང་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡྗོད།

༥ ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐག་གཅྗོད་དང༌། བཀྗོད་ཁྱབ་ཁག་ལ་དང་ལེན་མ་བྱུང་ཚེ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་

ཁིམས་གཏུགས་བེད་དགྗོས།

༦ ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ནམ་ཚོགས་སྐབས་ཚོགས་བཅར་དང་ལས་དྗོན་ཇི་ཞུས་ཀི་ལས་བསྗོམས་སིང་བསྡུས་ལམ་སྟྗོན་

ལྟར་འབུལ་དགྗོས། ཚོགས་མིའི་ཉིན་རེའི་ལས་དྗོད་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་གཏན་འབེབས་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ།
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དྗོན་ཚན་བཅྗོ་ལྔ་པ།  ས་གནས་ཀི་ས་ཁང་སྒིག་གཞི།

༡ སྒིག་གཞི་འདི་འགྗོ་འཛུགས་བས་ཉིན་ནས་དེའི་སྗོན་དུ་ཡྗོད་པའི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ས་

ཁང་སྒིག་གཞི་དང༌། ས་གནས་འཐུས་མི་ཚོགས་འདུས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ས་ཁང་སྒིག་གཞི། བཀའ་ཤག་དང༌། ལས་

ཁུངས་ཁག ས་གནས་བཅས་ནས་བཟྗོས་པའི་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཁག་བཅས་ཡྗོངས་རྗོགས་ནུས་མེད་དུ་འགྗོ་རྒྱུ།

༢ ས་གནས་སྗོ་སྗོའི་དམིགས་བསལ་དགྗོས་མཁྗོ་དང་འཚམས་པའི་སྒིག་གཞི་ཞིབ་ཕྲ་དགྗོས་གལ་བྱུང་ན་སྒིག་གཞི་འདིའི་

དྗོན་ཚན་ཁག་དང་མ་འགལ་བའི་ཐྗོག་ནས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སྗོ་སྗོས་ལས་དྗོན་བ་ལམ་བེད་བདེ་གཏན་འབེབས་བ་

འཐུས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།  བར་བརྒལ་གི་ཆ་རྐེན།

སྒིག་གཞི་འདི་འགྗོ་འཛུགས་བྱུང་འཕྲལ་ས་གནས་སྗོ་སྗོར་ནང་སིད་སྐུ་ཚབ་དང༌། ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་

ཐུན་མྗོང་གིས་ས་ཁང་བདག་ཐྗོབ་ཀི་མ་དེབ་དང༌། དངྗོས་ཡྗོད་གནས་ཚུལ་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་བགིས་པའི་སན་ཐྗོ་ཕུལ་འབྗོར་ལ་

གཞིགས་པའི་སྒིག་མཐུན་བཟྗོ་ཐབས་ཇི་ཡྗོད་སྐབས་བསྟུན་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་མྗོས་བསྐྱར་བཅྗོས་

ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །། 
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བེད་ཕྱོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

༄༅། །ནང་སིད་ཁྱབ་ཁྗོངས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཐྗོ་གཞུང༌། ཟུར་འཛར་ ཀ༽

ཨང་། ས་གནས།

༡ མྗོན་གྗོ་འདྗོད་རྒུ་གིང༌།

༢ སྦེལ་ཀྗོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གིང༌།

༣ ལ་སླེ་བསྗོད་ནམས་གིང་དང༌། ལ་བང་ས་ཁག

༤ ཀྗོ་ལི་སལ་དྗོན་ལྡན་གིང༌།

༥ སྦེལ་ཀྗོབ་བདེ་སྐྱིད་སླར་གསྗོ།

༦ ཧྗོན་སུར་རབ་རྒྱས་གིང༌།

༧ ཨྗོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གིང༌།

༨ མེའྗོ་ཆྗོས་འཕེལ་གིང༌།

༩ འབུམ་སེ་ལ་བསྟན་འཛིན་སང༌།

༡༠ མན་སར་ཕན་བདེ་གིང༌།

༡༡ སིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གིང༌།

༡༢ ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གིང༌།

༡༣ སྦན་ད་ར་ནྗོར་རྒྱས་གིང༌།

༡༤ ར་བང་ལ་ཀུན་ཕན་གིང༌།

༡༥ ཌེ་ཌུན་བདེ་སྐྱིད་གིང་དང་ཚེ་རིང་དྗོན་ལྡན།

༡༦ ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གིང༌།

༡༧ ཌལ་ཧྗོར་ཕུན་ཚོགས་གིང༌།
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༄༅། །བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག

ལེའུ་དང་པྗོ།

སྗོན་འགྗོ

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  ཁིམས་ཡིག་གི་མིང༌།

ཁིམས་ཡིག་འདི་ལ་བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༣༠ ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༣ ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  ཆ་རྐེན།

ཁིམས་ཡིག་འདི་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༡༨ པའི་ནང་གསེས་ ༢ པ་དང་ ༣ པའི་འྗོག་བཀྗོད་སྒིག་

བས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  ཁྱབ་ཚད།

ཁིམས་ཡིག་འདིས་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཁྱབ་ཁྗོངས་སུ་གཏྗོགས་པའི་བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་

དང༌། གཞན་ཡང་ཁིམས་ཡིག་འདིར་བརྩི་བཀུར་དང་ལེན་ཞུ་འདྗོད་ཡྗོད་མཁན་བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་ཡྗོངས་

ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  དམིགས་ཡུལ།

བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་དང༌། སླྗོབ་གཉེར། སྨན་སྦྗོར། སྨན་རས། བརྟག་ཐབས། སྨན་བཅྗོས་ལག་ལེན་

བཅས་གཞུང་ལུགས་ལྟར་ཚད་ལྡན་ཡྗོང་ཐབས།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  འགྗོ་འཛུགས།

ཁིམས་ཡིག་འདི་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་ཀིས་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་ལ་སན་སེང་

ཆྗོག་མཆན་ཐྗོབ་ཉིན་ནས་ལག་བསྟར་འགྗོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།
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ལེའུ་གཉིས་པ། 

ཆེས་མཐྗོའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས།

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི།

༡ བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་སླྗོབ་སྦྗོང་དང༌། སྨན་སྦྗོར། ནད་གཞི་བརྟག་ཐབས། སྨན་དཔྱད་བཅས་ཀི་ལག་ལེན་དང་། ཚན་རིག་

དང་མཐུན་པའི་ཉམས་ཞིབ་བཅས་ཚད་ལྡན་ཡྗོང་ཆེད་སྟངས་འཛིན་དང་ལྟ་སྐྱྗོང་བེད་པྗོའི་བྗོད་ཀི་གསྗོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་མི་གཤམ་གསལ།

ཀ ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོའི་བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་སྐུའི་བླ་སྨན་པ་བགེས་པའམ་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་

བགེས་པ། 

ཁ བྗོད་ཀི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྒིག་ཁྗོངས་ཚོགས་མི། ༤

 བྗོད་ཀི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་དང་། སྨན་རྩིས་མཐྗོ་སླྗོབ་ཀི་སླྗོབ་སྤི་སྨན་པ་ཡིན་ཚེ་སྨྗོས་མེད་ཐྗོག 

གཞན་སྨན་རྩིས་ཁང་ཁྱབ་ཁྗོངས་སྨན་པ་རྣམས་ཀིས་འྗོས་འདེམས་བེད་དགྗོས།

ག གཞན་ཡྗོང་ཁུངས་ནས་ཚོགས་མི། ༦

༡ ལགས་པྗོ་རི་དན་རྟེན་བྗོད་སྨན་མཐྗོ་སླྗོབ་ཀི་སླྗོབ་སྤི། ༡

༢ ཝཱ་ཎ་བྗོད་ཀི་ཆེས་མཐྗོའི་གཙུག་ལག་སླྗོབ་གཉེར་ཁང་གི་སྨན་རྩིས་སེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན། ༡

༣ གསྗོ་རིག་འབུམ་བཞིའི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་རྣམས་ཀིས་འྗོས་འདེམས་བས་པའི་སྨན་པ། ༡

༤ ལ་དྭགས་དབུས་གཞུང་ནང་པའིམཐྗོ་རིམ་སླྗོབ་གཉེར་ཁང་གི་གསྗོ་རིག་སེ་ཚན་འགན་འཛིན། ༡

༥ གྗོང་གསལ་དྗོན་ཚན་གང་དུ་ཡང་མ་ཚུད་པའི་སྨན་པ་རྣམས་ཀིས་འྗོས་འདེམས་བས་པའི་སྨན་པའི་སྐུ་ཚབ། ༢

ང ཕི་ལུགས་ཀི་སྨན་པ་གཅིག་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་དམིགས་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

ཅ གསྗོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་འྗོག་དེབ་སྐྱེལ་ཡྗོད་པའི་བྗོད་མི་མ་ཡིན་པའི་སྨན་པ་རྣམས་ནས་རང་ཁྗོངས་འྗོས་འདེམས་བས་

པའི་སྨན་པ། ༢

༢ བྗོད་ཀི་གསྗོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་གཅིག དྲུང་ཆེ་གཅིག་བཅས་དགྗོས་པ་

བྗོད་ཀི་གསྗོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིས་འྗོས་འདེམས་བ་རྒྱུ།

༣ བྗོད་ཀི་གསྗོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་འྗོས་འདེམས་བ་ཕྗོགས་ཐད། རྗོག་གེང་རིགས་བྱུང་ཚེ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ནས་ཐག་གཅྗོད་གནང་དགྗོས་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་འྗོས་ཆྗོས།

༡ བྗོད་མིའི་སྐུ་ཚབ།
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བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག

ཀ དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡྗོད་པ་མ་ཡིན་པ།

ཁ གསྗོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་འྗོག་དེབ་སྐྱེལ་ཡྗོད་པ།

ག ཁིམས་ཁང་ངམ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ།

ང བུ་ལྗོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།

ཅ ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕྗོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༢ བྗོད་མི་མ་ཡིན་པའི་སྐུ་ཚབ།

ཀ གསྗོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་འྗོག་དེབ་སྐྱེལ་ཡྗོད་པ།

ཁ ཁིམས་ཁང་ངམ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ།

ག བུ་ལྗོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།

ང ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕྗོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

ཅ རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་མིའི་ངྗོ་སྤྗོད་ལག་འཁྱེར་ཡྗོད་པ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཡུན་ཚད།

ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་ལྗོ་གསུམ་རེ་ཡིན། འྗོན་ཀང་མུ་མཐུད་བསྐྱར་འདེམས་བྱུང་བར་དགག་བ་མེད།

དྗོན་ཚན་དགུ་པ།  འགན་དབང༌།

༡ ཁིམས་ཡིག་འདིའི་འྗོག་དེབ་སྐྱེལ་དང་ངྗོས་ལེན་ཡྗོད་པའི་བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་སླྗོབ་གཉེར་ཁང་ཡྗོངས་རྗོགས་ཀི་སླྗོབ་

ཚན་དང༌། ལྗོ་རིམ། རྒྱུགས་སྤྗོད། གནས་ཚད་ལག་འཁྱེར་བཅས་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོའི་སླྗོབ་ཁིད་ཀི་ལམ་སྗོལ་སྒིག་གཞི་ཁག་ལ་

རྟྗོག་ཞིབ་ཀིས་བཀའ་འཁྗོལ་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ།

༢ ཁིམས་ཡིག་འདིའི་འྗོག་དེབ་སྐྱེལ་དང་ངྗོས་ལེན་ཡྗོད་པའི་བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་སྨན་སྦྗོར་ཐྗོན་སྐྱེད་བེད་མཁན་ཡྗོངས་

ལ་སྨན་སྦྗོར་ལག་ལེན་བེད་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ་དང༌། སྨན་སྦྗོར་ཐྗོན་སྐྱེད་ཁག་ལ་ཚད་ལྡན་ངྗོས་

འཛིན་ཆྗོག་པའི་ཆྗོག་མཆན་སྤྗོད་རྒྱུ།

༣ ཉམས་ཞིབ་དང་ཉམས་མྗོང་ཚད་ལྡན་ལ་གཞི་བཅྗོལ་བའི་སྨན་གི་སྦྗོར་ཚད་གསར་པ་དང་ཁ་ཚར་བསྣན་ཕྗོགས་སྗོགས་ཀི་

རིགས་གསར་དུ་བྱུང་ཚེ་ངྗོས་ལེན་འྗོས་མིན་ཞིབ་འཇུག་དང་འྗོས་པ་ཁག་ལ་ཚད་འཛིན་ལག་འཁྱེར་སྤྗོད་རྒྱུ།

༤ བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་ཚད་འཛིན་སྨན་གཞུང་ཁག་གི་ངྗོས་འཛིན་དཔེ་ཐྗོ་བཟྗོ་སྐྲུན་བ་རྒྱུ་དང༌། སྨན་གཞུང་གསར་རྩྗོམ་

བྱུང་རིགས་རྣམས་ཁིམས་ཡིག་འདིའི་འྗོག་ཚད་འཛིན་གི་སྨན་གཞུང་དཔེ་ཐྗོའི་ནང་བཀྗོད་འྗོས་མིན་ཞིབ་འཇུག་དང༌།  འྗོས་

པ་ཁག་གྗོས་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁྗོལ་ལྟར་རིམ་འགྗོད་བ་རྒྱུ།

༥ སྨན་སྦྗོར་ལག་ལེན་ཚད་ལྡན་ཡིན་མིན་དང་དྗོགས་གཞི་ཡྗོད་རིགས་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཚད་ལྡན་མིན་པའི་ར་འཕྲྗོད་
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བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བཀག་སྗོམ་དང་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ།

༦ བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་ལག་ལེན་བེད་པྗོ་རྣམས་ལ་དེབ་སྐྱེལ་ཞུ་སྤྗོད་གནང་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་བཟྗོ་འགྗོད་གཏན་

འབེབས་བ་རྒྱུ།

༧ དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་པའི་སྨན་པ་གང་ཞིག་ལ་གྗོད་འཛུགས་དཀའ་རྗོག་བྱུང་སྐབས་གསྗོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་དང་སྒིག་

གཞིར་བསྟུན་ཏེ་དཀའ་སེལ་དང་ཐག་གཅྗོད་གནང་འྗོས་གནང་རྒྱུ།

༨ ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཐག་གཅྗོད་བས་པའི་དྗོན་གནད་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ཀང་ཚོགས་མི་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀི་མྗོས་

མཐུན་ཡྗོད་དགྗོས།

༩ གཞན་ཡང་བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་སླྗོབ་སྦྗོང་དང་སྨན་སྦྗོར་ལག་ལེན་བཅས་དང་འབེལ་བའི་འཆར་ཅན་དང་འཕར་མའི་

བེད་སྗོ་གང་འྗོས་ལ་འགན་འཁུར་ལག་བསྟར་དགྗོས་པ་ཡིན།

༡༠ བྗོད་ཀི་གསྗོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ།

ལེའུ་གསུམ་པ།

དེབ་སྐྱེལ་དང་ཚད་འཛིན།

དྗོན་ཚན་བཅུ་པ།  བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་སླྗོབ་གཉེར་ཁང་དང༌། སླྗོབ་ཐྗོན་སྨན་པ།  སྨན་སྦྗོར་སེ་ཚན་བཅས་དེབ་སྐྱེལ་དང་ཚད་

འཛིན་བ་ཕྗོགས།

༡ བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འྗོག་དེབ་སྐྱེལ་ཞུ་ཆེད་ཆ་རྐེན་ཚང་དགྗོས་ཇི་ཡྗོད་དང་། དེབ་སྐྱེལ་ཆེད་སན་ཤྗོག་

འགེངས་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒགས་བེད་དགྗོས།

༢ སླྗོབ་གཉེར་ཁང་ངམ། སླྗོབ་གཉེར་སེ་ཚན་ཁག་སྒིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ཆ་རྐེན་འཛོམས་མིན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་

བསྐྱྗོད་ཀིས་མཐུན་རྐེན་འཛོམས་རིགས་ཐྗོག་མར་ལྗོ་གསུམ་ནས་ལྔ་ཡི་རིང་འཕྲལ་སེལ་དེབ་སྐྱེལ་དང༌། དེ་རེས་ཆ་རྐེན་

ཚང་ངེས་རིགས་གཏན་འཇགས་དེབ་སྐྱེལ་ཐྗོག་ཚད་འཛིན་ལག་འཁྱེར་སྤད་འཐུས།

༣ བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་སྨན་པ་རྣམས་དེབ་སྐྱེལ་ཞུ་ཕྗོགས་ཐད། བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་སླྗོབ་གཉེར་ཁང་ཚད་ལྡན་ཞིག་

ནས་སླྗོབ་ཐྗོན་ལག་འཁྱེར་ཡྗོད་རིགས་ལ་དེབ་སྐྱེལ་ཨང་གངས་སྤད་འཐུས།

༤ སྨན་སྦྗོར་ཐྗོན་སྐྱེད་བེད་མཁན་རྣམས་ཀི་དེབ་སྐྱེལ་བ་ཕྗོགས་ཀང་སྒིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བཞིན་སྒིག་མཐུན་ཞིབ་འཇུག་

ཚོགས་ཆུང་ཆེད་གཉེར་གིས་རྒྱབ་གཉེར་སན་ཞུ་བྱུང་མཚམས་ཐྗོག་མར་ལྗོ་གསུམ་འཕྲལ་སེལ་དེབ་སྐྱེལ་དང༌། དེ་ནས་

གཏན་འཇགས་དེབ་སྐྱེལ་སྤད་འཐུས།

༥ བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་སླྗོབ་གཉེར་ཁང་ངམ་སླྗོབ་གཉེར་སེ་ཚན་དང༌། སྨན་པ། སྨན་སྦྗོར་བ་གང་ཞིག་བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་

པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འྗོག་དེབ་སྐྱེལ་གི་ཚད་འཛིན་ལག་འཁྱེར་མེད་ཚེ་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་འབེལ་ངྗོས་ལེན་མེད།
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བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག

༦ བྗོད་ནང་གི་གསྗོ་རིག་སླྗོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཐྗོན་པ་གང་ཞིག་སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་པའི་ལག་འཁྱེར་དང་ཚད་མཉམ་ཡྗོད་པ་རྣམས་

གསྗོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཡིག་རྒྱུགས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་ཡིག་རྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས་བླངས་ཏེ་སྒིག་དྗོན་

ལྟར་དེབ་སྐྱེལ་ཨང་གངས་སྤྗོད་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།   བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་རྩ་འཛིན་སྨན་གཞུང༌།

བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་སྨན་སྦྗོར་ལག་ལེན་གི་གཞུང་ལུགས་རྩ་འཛིན་འྗོས་པའི་དཔེ་དེབ་ཐྗོ་གཞུང་ཁིམས་ཡིག་འདིའི་

ཟུར་འཛར་ ཀ༽ པར་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན། ཁིམས་ཡིག་འདི་གཏན་འབེབས་བྱུང་རེས་དཔེ་རྒྱུན་ཚད་ལྡན་དཀྗོན་རིགས་གསར་རེད་

བྱུང་ཚེ། བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་གྗོས་ཚོགས་སུ་འཆར་འབུལ་གཏན་འབེབས་ཀིས་ཟུར་ཐྗོའི་ནང་རིམ་འགྗོད་བ་

རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  སྨན་རྫུས་དང་སྨན་སྦྗོར་བསེ་ལྷད་བཀག་འགྗོག

༡ བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་སྨན་སྦྗོར་ལག་ལེན་བེད་མཁན་ཁག་གི་སྨན་རྫུས་དང་སྨན་སྦྗོར་བསེ་ལྷད་ཡྗོད་མེད་བྗོད་ཀི་གསྗོ་

བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་དུས་ནས་དུས་སུ་ཞིབ་འཇུག་བེད་དགྗོས།

༢ སྨན་རྫུས་དང་སྨན་རྒྱུར་བསེ་ལྷད་ངྗོས་འཛིན་བེད་ཕྗོགས་ཁིམས་ཡིག་འདིའི་ཟུར་འཛར་ ཁ༽ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ཡིན།  

ཁིམས་ཡིག་འདི་གཏན་འབེབས་བས་རེས་སྨན་རྫུས་དང་སྨན་སྦྗོར་བསེ་ལྷད་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་གཞན་

བྱུང་རིགས་ཆེད་བསྐྗོས་མཁས་པའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱབ་གཉེར་བྱུང་མཚམས་གྗོས་ཚོགས་སུ་འཆར་འབུལ་གིས་བཀའ་

འཁྗོལ་ཞུས་ཏེ་ཟུར་འཛར་ ཁ༽ པའི་ནང་རིམ་འགྗོད་བ་རྒྱུ།

ལེའུ་བཞི་པ།

ཁིམས་ཡིག་བསྐྱར་བཅྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། ཁིམས་ཡིག་བསྐྱར་བཅྗོས།

ཁིམས་ཡིག་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང༌། སྤི་འཐུས་གང་རུང་ནས་

འཆར་ཕུལ་གིས་སྤི་འཐུས་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་

འགྗོད་དགྗོས།། །། 
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༄༅། །བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་དྗོན་ཚན་ ༡༡ པའི་དགྗོངས་དྗོན་བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་

སྨན་སྦྗོར་ལག་ལེན་གི་གཞུང་ལུགས་རྩ་འཛིན་འྗོས་པའི་དཔེ་དེབ་ཐྗོ་གཞུང་ཟུར་འཛར། ཀ༽ པ།

ཨང༌། ཕག་དཔེའི་མཚན། རྩྗོམ་པ་པྗོ། འཁྲུངས་ལྗོ།

༡ རྩ་བ་ཐུགས་འབུམ་མཁའ་སྗོན། སྟྗོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བྗོ།

ཕི་ལྗོའི་

སྗོན།

༡༦༠༡༧

༢ རྣམ་རྒྱལ་སྨན་འབུམ་དཀར་པྗོ། ‘‘

༣ གསྗོ་བའི་ནད་འབུམ་ནག་པྗོ། ‘‘

༤ གསྗོ་བེད་ཀི་དཔྱད་འབུམ་ཁ་བྗོ། ‘‘

༥ དུག་བཅྗོས་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་བ། དང་སྗོང་དཔྱད་བུ་ཁི་ཤེས། ༡༦༤༩༩

༦ གསྗོ་རིག་རྒྱུད་བཞི། གཡུ་ཐྗོག་ཡྗོན་ཏན་མགྗོན་པྗོ། ༧༠༨

༧ མན་ངག་བེ་བ་རིལ་བསེལ། ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡྗོ་རེ། ༡༤༣༩

༨ མན་ངག་ཉམས་ཡིག་བརྒྱ་རྩ། གྗོང་སྨན་དཀྗོན་མཆྗོག་ཕན་དར། ༡༥༡༡

༩ གཅེས་བསྡུས་ཕན་བདེའི་སིང་པྗོ། འབི་གུང་ཚེ་དབང་བསྟན་པ། ༡༦༣༡

༡༠ གདམས་ངག་བཀའ་རྒྱ་མ། དར་མྗོ་སྨན་རམས་པ་བླྗོ་བཟང་ཆྗོས་གགས། ༡༦༣༨

༡༡ མན་ངག་ལྷན་ཐབས། སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། ༡༦༥༣

༡༢ ཤེལ་གྗོང་ཤེལ་ཕྲེང༌། ཉེར་ལྔ་བརྒྱ་རྩ། དེའུ་དམར་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། ༡༧༢༥

༡༣ སྨན་བསྡུས་ཝམ། ཀརྨ་ངེས་ལེགས་བསྟན་འཛིན། ༡༧༣༢

༡༤ གཅེས་བསྡུས་འཆི་མེད་ནྗོར་ཕྲེང༌། ཀརྨ་ངེས་དྗོན་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་རབ་

རྒྱས།

༡༧༧༠

༡༥ ཟིན་ཏིག་གཅེས་བསྡུས་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ། ཀྗོང་སྤྲུལ་ཡྗོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ༡༨༡༣

༡༦ དངུལ་ཆུའི་ལག་ལེན་རྣམ་པར་གསལ་བ་འཚོ་བེད་

མཁས་པའི་སིང་བཅུད།

དགེ་སྦྗོང་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡྗོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ༡༨༡༣
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བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག

༡༧ སྗོ་སྦྗོར་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ། མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། ༡༨༤༦

༡༨ གཅེས་བསྡུས་ཕན་བདེའི་བང་མཛོད། མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། ༡༨༤༦

༡༩ ཟིན་ཏིག་མཛེས་རྒྱན་བདུད་རྩིའི་སྨན་མཛོད། ཨྗོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན། ༡༨༨༠

༢༠ ལག་ལེན་ཉེར་མཁྗོའི་སྦྗོར་དཔེ། འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་

བུམ་བཟང༌།

བླ་སྨན་མཁྱེན་རབ་ནྗོར་བུ། ༡༨༨༣

༢༡ གསྗོ་རིག་རྒྱུད་འབུམ་བེ་བའི་ཡང་སིང་འགྗོ་ཀུན་འབྱུང་

འཁྲུགས་ནད་གདུང་ཀུན་སེལ་སྨན་སྦྗོར་སྟྗོང་རྩ།

ཁྱུང་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའི་རྡྗོ་རེ། ༡༨༩༧

༢༢ འཆི་བདག་ཞགས་གཅྗོད་བདེ་བའི་དབུགས་འབིན།     ”     “

༢༣ ཟུར་རྒྱན་ཉེར་མཁྗོ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང༌།     “     “

༢༤ གསྗོ་རིག་སྨན་གི་ལག་ལེན་བཟྗོ་ཐབས་པ་ཏྲའི་འཁྲུལ་

འཁྗོར་གསལ་བེད་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྗོར།

    “     “

༢༥ གསྗོ་རིག་སྤི་ཆིངས་གཞི་རྩའི་ཤེས་ཡྗོན། དགེ་སླྗོང་བསྟན་འཛིན་དབང་གགས། ༡༩༣༢

༢༦ སྨན་རས་རིག་པའི་རྩ་བའི་ཤེས་ཡྗོན།     ”     “

༢༧ སྨན་སྦྗོར་རིག་པའི་རྩ་བའི་ཤེས་ཡྗོན།     “     “

༢༨ སྨན་རས་དུག་འདྗོན་ལས་སྣྗོན་གི་ཤེས་ཡྗོན།     “     “

༢༩ མན་ངག་བདུད་རྩིའི་རྗོལ་མཚོ། སེ་དགེ་བླ་སྨན་རིན་ཆེན་འྗོད་ཟེར།

༣༠ གཅེས་བསྡུས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། ཕག་རྡྗོར་མགྗོན་པྗོ།

༣༡ མན་ངག་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས། ལང་སྐྱའི་སླྗོབ་མ་འཇམ་དཔལ།

༣༢ ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས། སི་ཏུའི་བཀའ་འབུམ་ ཐ༽ པར་གསལ།

༣༣ སྨན་གི་སྦྗོར་ཡྗོན་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ། དགེ་སླྗོང་ཟླ་བ།

༣༤ བྗོད་ཀི་སྨན་རས་རིག་པའི་སླྗོབ་དེབ། ལྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང༌།

༣༥ སྦྗོར་ཚད་ཆེན་མྗོ། སྨན་རྩིས་ཁང༌།

༣༦ ལྡུམ་བུའི་སྟྗོང་ཐུན་ཉི་མའི་དབང་པྗོ་ཉི་འྗོད་རབ་གསལ། སྐམ་གཡུང་དྲུང་ཉི་རྒྱལ།     “
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༣༧ ཉེར་མཁྗོའི་སྨན་སྦྗོར་ཕྗོགས་བསྒིགས་ཀུན་ཕན་བདུད་

རྩིའི་གཏེར་མཛོད།

བསྟན་འཛིན་དྗོན་གྲུབ། གསར་ཐྗོན།

༣༨ སྨན་སྦྗོར་ལེགས་བསྒིགས་རང་གསལ་སྒྗོན་མེ། ཐུབ་པ་ཚེ་རིང་དང་དཀྗོན་ཅྗོག་འཕྲིན་ལས་ཀིས་

བསྒིགས།

གསར་ཐྗོན།

༣༩ བྗོད་སྨན་སྦྗོར་བདེ་ཆེན་མྗོ། ལྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང༌། བསྗོད་ནམས་དྗོན་གྲུབ། གསར་ཐྗོན། 

༢༠༠༤

༤༠ བྗོད་ལུགས་གསྗོ་རིག་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མྗོ། ལྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང༌། རྩྗོམ་སྒིག་པ་གཙོ་བྗོ་དག་

འདུལ

གསར་ཐྗོན། 

༢༠༠༦
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བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག

 ༄༅། །བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་དྗོན་ཚན་ ༡༢ པའི་ནང་གསེས་ ༢ པའི་དགྗོངས་དྗོན་

སྨན་རྫུས་དང་སྨན་རྒྱུར་བསེ་ལྷད་ངྗོས་འཛིན་བེད་ཕྗོགས་ཀི་ཟུར་འཛར། ཁ༽ པ།

སྨན་རྒྱུ་བསེ་ལྷད་ཀི་དྗོན་གནད།

༡ གཞུང་བཤད་ཀི་ཕན་ཡྗོན་སྟེང་ནུས་པ་མྱུར་དུ་ཐྗོན་ཐབས་སུ་རས་སྦྗོར་སྨན་རས་བསེས་པ།

༢ སྨན་རྒྱུ་རུལ་སུངས་དང་རས་ལྷད་རིང་སྗོང་ཅན།

༣ སྨན་དང་སྨན་རྒྱུའི་འཇྗོག་ཡུལ་ཡྗོ་བད་ཁྗོར་ཡུག་དང་བཅས་པ་ཛར་ཛོར་དང་རས་ལྷད་སྗོགས་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལ་གནྗོད་

གཞིའི་རིགས།

༤ སྗོ་ཁྗོག་སྗོགས་སྨན་རྒྱུ་སྐམ་གསེས་དུག་འདྗོན་གཡའ་ཕིས་དགྗོས་རིགས་ལ་ལག་ལེན་གཞུང་བཞིན་ཚད་ལྡན་མ་བྱུང་བར་

བེད་སྤྗོད་བེད་པ།

༥ རང་ལུགས་སྨན་གཞུང་ནང་བེད་སྤྗོད་མེད་པའི་དེང་དུས་ཀི་དུག་རས་རིགས་བེད་སྤྗོད་བེད་པ།

༦ སྨན་སྦྗོར་ནང་སྨན་བྗོངས་བསྐྱེད་ཆེད་རྒྱུ་རས་གཞན་བེད་སྤྗོད་བེད་པ།

༧ ཚད་ལྡན་གི་རིན་ཆེན་རིལ་བུའི་རིགས་སྗོགས་བཤིག་ནས་སྨན་རས་གཞན་དང་བསེས་བསླད་ཀིས་གསར་སྦྗོར་བེད་པ།

༨ རང་ལུགས་སྨན་སྦྗོར་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཁུལ་གིས་གཞུང་འགལ་སྨན་རྒྱུ་བསེས་ལྷད་སྦྗོར་བཟྗོ་བས་པ།

སྨན་རྫུས་ཀི་དྗོན་གནད།

༡ སྐྱྗོན་གནད་སྦས་བསྐུམ་ཆེད་རིལ་རྩི་འད་མིན་བརྒྱབས་པ།

༢ གཞུང་ནས་བཤད་པའི་སྨན་སྦྗོར་ཚད་ལྡན་ལྟར་མ་བྱུང་བ།

༣ སྨན་ནུས་ཀི་འགེལ་བཤད་དང༌། ཕི་འཐུམ་གི་འགེལ་བཤད། སླྗོབ་སྟྗོན་གི་ཡིག་ཆ་སྗོགས་ནང་མགྗོ་སྐྗོར་དང་མ་ཡིན་ཡིན་

ལུགས་ཀི་རྫུན་གཏམ་རིགས།

༤ སྨན་གཞུང་ནས་གང་བཤད་པ་དེ་ལས་ལྡྗོག་པའི་རིལ་རྩི་བེད་སྤྗོད་བེད་པ།

༥ སྨན་མིང་རྫུས་ཏེ་སྨན་གཞན་ཞིག་གི་མིང་ཐྗོག་བཀམ་པའམ། བཙོང་པ། སྤད་པ།

༦ བསླུ་སེམས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་སྨན་གི་ཤུབས་སམ་ཕི་སྒྗོམ། ཤྗོག་སམ། ལས་ཐམ་སྗོགས་གཞན་སྨན་ལྟར་ལད་

བཟྗོ་བས་པ།

༧ དེབ་སྐྱེལ་དངྗོས་མེད་པའི་བཟྗོ་གྲྭའམ། འགེམས་ཚོང་པ་གང་ཞིག་གིས་མིང་རྫུས་བཟྗོ་གྲྭའི་མིང་བང་དང་ལས་ཐམ་སྗོགས་

ཀི་ཐྗོག་སྨན་བཟྗོ་བས་པ།

༨ སྨན་གཞུང་གི་དགྗོངས་དྗོན་དང་འགལ་བའི་སྨན་རྒྱུའམ་རས་རིགས་ཚབ་གཏྗོང་བས་པ།

༩ སྨན་སྦྗོར་པ་གང་ཞིག་གིས་དངྗོས་པྗོ་ཡིན་ཁུལ་བས་ཀང་དྗོན་དུ་དེའི་བཟྗོ་དངྗོས་མ་ཡིན་པ།
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༄༅། །བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་ཆྗོས་དྗོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག

ལེའུ་དང་པྗོ། 

སྗོན་འགྗོ།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  ཁིམས་ཡིག་གི་མིང༌། 

ཁིམས་ཡིག་འདི་ལ་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་ཆྗོས་དྗོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༣༦ ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༩ ཞེས་

འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྐེན།

ཁིམས་ཡིག་འདི་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༡༧ པའི་ནང་གསེས་ ༡༠ པ་དང༌། ༡༡ པ། ༡༢ པ་བཅས་ཀི་

འྗོག་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།   ཁིམས་ཡིག་གི་ཁྱབ་ཚད།

བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཆྗོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁྗོངས་སུ་ཡྗོད་པའི་བྗོད་ཀི་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་

དྲུང་བྗོན་བཅས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  ཁིམས་ཡིག་གི་འགྗོ་འཛུགས།

ཁིམས་ཡིག་འདི་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་ཏེ་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་

གིས་ཆྗོག་མཆན་བསྩལ་ཉིན་ནས་འགྗོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

ལེའུ་གཉིས་པ།

ཆྗོས་དྗོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྒིག་འཛུགས།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  ཆྗོས་དྗོན་ལྷན་ཚོགས།

བྗོད་ཀི་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་པའི་ཆྗོས་ཕྗོགས་ཀི་བ་བ་ཡྗོངས་ལ་ལམ་སྟྗོན་སྟངས་འཛིན་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆྱོས་དྱོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག

དང༌། སྒིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བེད་པྗོའི་ཆྗོས་དྗོན་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་དགྗོས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  ཆྗོས་དྗོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲུབ་ཆ།

༡ ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གིས་ཐད་བསྐྗོས་གནང་བའི་ཚོགས་མི་གཅིག

༢ བྗོད་ཀི་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་ཀི་ཡྗོངས་གགས་དབུ་ཁིད་རྣམ་པའམ། དེ་དག་གིས་དམིགས་

བསལ་འགན་དབང་བསྐུར་བའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ།

༣ ཆྗོས་རིག་བཀའ་བླྗོན།

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  ཚོགས་མིའི་དུས་ཡུན།

༡ བྗོད་ཀི་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་པའི་དབུ་ཁིད་རྣམས་ཇི་སིད་རང་གི་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཀི་དབུ་ཁིད་

མཛད་འགན་བཞེས་པའི་རིང་ཆྗོས་དྗོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གཏན་འཇགས་ཚོགས་མི་ཡིན།

༢ བྗོད་ཀི་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་པའི་དབུ་ཁིད་ངྗོ་མ་ཚོགས་ཕེབས་མ་ཐུབ་སྐབས་དམིགས་

བསལ་འགན་དབང་བསྐུར་བའི་སྐུ་ཚབ་གཏྗོང་གནང་ཆྗོག་པ་དང༌། དེ་དག་ཚོགས་དུས་གཅིག་གི་དུས་ཡུན་ནམ། ཡང་ན་

ཚོགས་དུས་གཅིག་གི་ཆ་ཤས་ཚོགས་ཐེངས་གང་འྗོས་རིང་ཚོགས་མི་ཡིན། ཚོགས་དུས་རེ་རེ་བཞིན་འགན་དབང་བསྐུར་

བའི་སྐུ་ཚབ་གསར་བསྐྗོ་དགྗོས་པ་དང༌། གང་ཟག་གཅིག་ལ་ཡང་ཡང་བསྐྗོ་གཞག་གནང་བར་དགག་བ་མེད།

༣ ྋགྗོང་ས་མཆྗོག་གི་ཐད་བསྐྗོས་ཚོགས་མི་ལྗོ་གསུམ་རེ་ནས་འཕྗོས་རྒྱུ་དང༌། བསྐྱར་དུ་ཐད་བསྐྗོས་གནང་བར་དགག་བ་མེད།

༤ ཆྗོས་རིག་བཀའ་བླྗོན་བཀའ་བླྗོན་གི་ལས་རྒྱུན་བར་དུ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ཆྗོས་དྗོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ།

༡ བྗོད་ཀི་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་ཀི་དབུ་ཁིད་རྣམས་རེས་མྗོས་ཀིས་ཆྗོས་དྗོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཞྗོན་གནང་རྒྱུ། དེ་ཡང་དུས་ཡུན་ལྗོ་གསུམ་རིང་གནང་རྒྱུ་དང་ས་རེས་ཀི་གྗོ་རིམ་ཟན་སྒིལ་གི་

ལམ་ནས་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

༢ ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་ཕེབས་མ་ཐུབ་སྐབས་ཚོགས་གཞྗོན་གིས་ཚོགས་འདུའི་གཙོ་སྐྱྗོང་གནང་རྒྱུ།

༣ ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན་སུའང་ཚོགས་ཕེབས་མ་ཐུབ་སྐབས་བྗོད་ཀི་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྗོན་

བཅས་ཀི་དབུ་ཁིད་དགུང་ན་བགེས་པ་སུ་ཡིན་དེས་ཚོགས་གཙོ་གནང་རྒྱུ།

༤ བྗོད་ཀི་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་ཀི་དབུ་ཁིད་སུའང་ཚོགས་ཕེབས་མ་ཐུབ་པར་སྐུ་ཚབ་རྐང་པ་

འཁེལ་ཚེ་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན་སུ་ཡིན་གི་སྐུ་ཚབ་དེས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན་གནང་རྒྱུ།
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དྗོན་ཚན་དགུ་པ།  ཆྗོས་དྗོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་རྒྱུན་ལས།

༡ བྗོད་ཀི་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་ཀི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པའི་སྐུ་ཚབ་རེ།

༢ ཆྗོས་རིག་བཀའ་བླྗོན་བཅས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་པ།  རྒྱུན་ལས་ཀི་ལས་ཡུན།

༡ བྗོད་ཀི་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་ཀི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པའི་སྐུ་ཚབ་རྒྱུན་ལས་སྗོ་སྗོའི་དུས་ཡུན་ལྗོ་

གསུམ་རེ་ཡིན། ལྗོ་གསུམ་རེས་མི་འགྗོ་སུའང་བསྐྱར་དུ་བསྐྗོ་གཞག་གནང་བར་དགག་བ་མེད།

༢ ཆྗོས་རིག་བཀའ་བླྗོན་བཀའ་བླྗོན་གི་ལས་རྒྱུན་བར་དུ་ཡིན།

ལེའུ་གསུམ་པ།

ཆྗོས་དྗོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  འཆར་ཅན་ཚོགས་འདུ།

༡ ཆྗོས་དྗོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འཆར་ཅན་ཚོགས་འདུ་ལྗོ་རེའི་ནང་ཐེངས་རེ་ངེས་པར་དུ་འཚོགས་དགྗོས་ཤིང༌། ཚོགས་དུས་ས་

རེས་གཉིས་ཀི་བར་ཟླ་གངས་བཅུ་གཉིས་ལས་མ་བརྒལ་བ་དགྗོས། 

༢ ཚོགས་འདུ་སྗོ་སྗོའི་འགྗོ་འཛུགས་ཚོགས་ཚེས་ཀི་ཟླ་བ་གསུམ་གི་སྗོན་ཚོགས་ཚེས་དང༌། ཚོགས་ཡུལ། ཚོགས་འདུའི་

ཉིན་གངས། གྗོས་གཞི་ཇི་ཡྗོད་བཅས་འཁྗོད་པའི་ཚོགས་བརྡ་ཚོགས་འཐུས་ཡྗོངས་ལ་ཆྗོས་དྗོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་རྒྱུན་ལས་

ནས་གཏྗོང་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ།

༡ ལས་དྗོན་གལ་ཆེའི་ཆེད་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་བསྐྗོང་བ་དགྗོས་བྱུང་ཚེ་ཆྗོས་དྗོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་རྒྱུན་ལས་

ནས་ཉིན་གངས་བཅུ་ལས་མ་ཉུང་བའི་སྗོན་བརྡའི་ཐྗོག་བསྡུ་བསྐྗོང་བེད་ཆྗོག 

༢ ཆྗོས་དྗོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་སུས་ཀང་དམིགས་བསལ་ཚོགས་བསྐྗོང་དགྗོས་པའི་རེ་འདུན་བཏྗོན་ན་ཚོགས་གཙོའི་

བཀའ་འཁྗོལ་དང་འབེལ་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་བསྐྗོང་བེད་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  ཆྗོས་ཚོགས།

ཆྗོས་དྗོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་དགྗོས་གལ་ནམ་གཟིགས་སུ་བྗོད་ཀི་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་

སྗོ་སྗོའི་མཁན་བླ་དང༌། མཁས་དབང༌། གནད་ཡྗོད་མི་སྣ་ཁག་སྐབས་བསྟུན་གདན་ཞུས་ཀིས་ཆྗོས་ཚོགས་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་

ཚོགས་བསྐྗོང་གནང་ཆྗོག
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཆྱོས་དྱོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག

 ལེའུ་བཞི་པ།

ཆྗོས་དྗོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་དབང༌།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།   འགན་དབང༌།

༡ བྗོད་ཀི་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་ཀི་ལུང་རྟྗོགས་ཀི་བསྟན་པ་ཉམས་མེད་རྒྱུན་འཛིན་དང༌། ཉམས་

པ་སྗོར་ཆུད་སླད་བསྟན་རྩ་ཆྗོས་སེ་ཁག་གི་བླང་དྗོར་ཁིམས་སྒིག་གཏན་འབེབས་དང༌། ཁིམས་སྒིག་སྲུང་བརྩི་ཡྗོང་ཐབས་སུ་

གཟིགས་རྟྗོག་སྟངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ།

༢ ཀྗོག་པ་ཐྗོས་བསམ་དང༌། སྗོང་བ་བསམ་གཏན་གི་བ་བ་གྗོང་འཕེལ་འབྱུང་ཆེད་ལམ་སྟྗོན་སྟངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ།

༣ བྗོད་ཀི་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་རང་རང་གི་དབང་ལུང་མན་ངག་དང༌། བཤད་སྒྲུབ་ཀི་རྒྱུན་ཇི་

ཡྗོད་མི་ཉམས་གྗོང་འཕེལ་དང༌། ཉམས་པ་སྗོར་ཆུད་ཡྗོང་ཐབས་གནང་རྒྱུ།

༤ བྗོད་ཀི་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་རང་རང་གི་གཞུང་ལུགས་ཀི་ཕག་དཔེ་སྤི་དང༌། ཁྱད་པར་དཔེ་

རྒྱུན་དཀྗོན་རིགས་རྣམས་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གི་ཆེད་ཞུ་སྒིག་དང༌། པར་སྐྲུན། དེ་བཞིན་གཞུང་ལུགས་གསར་རྩྗོམ་རྣམས་

ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀིས་ངྗོས་བཞེས་གནང་ཕྗོགས་ལ་དྗོ་དམ་སྟངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ།

༥ བྗོད་ཀི་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་རང་རང་གི་སྗོལ་རྒྱུན་དང་མཐུན་པའི་གཞུང་ཆེན་སླྗོབ་གཉེར་

དང༌། རྒྱུགས་སྤྗོད། མིང་རྟགས་ལག་འཁྱེར་སྤྗོད་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་སྗོལ་གཏན་འབེབས་དང་སྟངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ།

༦ བྗོད་ཀི་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་སྗོ་སྗོའི་མཁན་སླྗོབ་དང༌། ལས་སྣེ་བཀྗོད་སྒིག་གནང་ཕྗོགས་ཀི་

སྒིག་སྗོལ་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ།

༧ བྗོད་ཀི་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་སྗོ་སྗོའི་བླ་ཆེན་ཁག་གི་ཡང་སིད་ངྗོས་འཛིན་བེད་ཕྗོགས་

དང༌། བླ་སྤྲུལ་མཚན་གནས་གསར་བཞེས་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་མཚན་གནས་གནང་ཕྗོགས་ཀི་སྒིག་སྗོལ་གཏན་འབེབས་

གནང་རྒྱུ།

༨ བྗོད་ཀི་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་སྗོ་སྗོའི་ཆྗོས་ཚོགས་དང༌། སྒིག་འཛུགས་ཁག་ངྗོས་བཞེས་

དང༌། ལམ་ལུགས་ལམ་སྟྗོན། ཁིམས་སྒིག་བཅའ་ཡིག་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུས་མཚོན་སྐབས་མཚམས་གཟིགས་སྐྱྗོང་

དང་སྟངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ།

༩ ཆྗོས་ལུགས་གཞན་དག་དང་མཉམ་དུ་མཐུན་འབེལ་དང་མཉམ་རུབ་ཀི་ཐྗོག་ནས་སྐྱེ་འགྗོའི་བདེ་སྐྱིད་སེལ་བའི་ཐབས་ཚུལ་

གནང་རྒྱུ།

༡༠ བྗོད་ཀི་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་ཕན་ཚུན་དབར་དང་རང་ཁྗོངས་སུ་རྩྗོད་རྗོག་དང་འགལ་ཟླ་བྱུང་

རིགས་རྩྗོད་པ་ཆྗོས་ཕྗོགས་སུ་ཞི་བའི་ཐབས་ཚུལ་གནང་རྒྱུ། 

༡༡ བྗོད་ཀི་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་རང་རང་གི་དི་མ་མེད་པའི་བསྟན་པ་རིན་པྗོ་ཆེ་འཛིན་སྐྱྗོང་སེལ་
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གསུམ་དང་འབེལ་བའི་ཆྗོས་མཐུན་གི་བ་བ་གང་དགྗོས་གནང་རྒྱུ།

ལེའུ་ལྔ་པ།

ཁིམས་ཡིག་བསྐྱར་བཅྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅྗོ་ལྔ་པ།  བསྐྱར་བཅྗོས།

ཁིམས་ཡིག་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་ནམ་དགྗོས་སྐབས་ཆྗོས་དྗོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་རྒྱབ་གཉེར་ལྟར་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་ངྗོ་ཡྗོད་སྤི་འཐུས་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་

དགྗོས།། །། 
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༄༅། །བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།
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དཀར་ཆག

བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

 

ལེའུ་དང་པྗོ།  སྒིག་གཞི་ངྗོ་སྤྗོད། ------------------------------------------------------༡༧༩

ལེའུ་གཉིས་པ།  དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། འྗོས་བསྡུའི་ལས་རིམ། ------------------------------༡༧༩

ལེའུ་གསུམ་པ།  ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། འྗོས་བསྡུའི་ལས་རིམ། ---------------------------- ༡༨༢

ལེའུ་བཞི་པ།  བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་འྗོས་བསྡུ། -------------------------------------------༡༩༦

ལེའུ་ལྔ་པ།   སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པའི་འྗོས་བསྡུ། ------------------------༢༠༤

ལེའུ་དྲུག་པ།  སིད་སྐྱྗོང་གི་འྗོས་བསྡུ། --------------------------------------------------- ༢༠༥

ལེའུ་བདུན་པ།  ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་འྗོས་བསྡུ། ------------------------------------ ༢༠༨

ལེའུ་བརྒྱད་པ།  ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དང༌། འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་ཀི་འྗོས་བསྡུ། ------------------------ ༢༡༡

ལེའུ་དགུ་པ།  ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་འྗོས་བསྡུ། -----------------------------------༢༡༣

ཟུར་འཛར་ཁག  ------------------------------------------------------------------༢༡༦
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༄༅། །བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

ལེའུ་དང་པྗོ།

སྒིག་གཞི་ངྗོ་སྤྗོད།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི། བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༢༧ ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༠ ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  སྒིག་གཞིའི་ཆ་རྐེན།

སྒིག་གཞི་འདི་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༩༧ ནང་གསེས་ ༤ པ་དང་ ༥ པའི་ཆ་རྐེན་འྗོག་བཟྗོ་འགྗོད་བས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  འགྗོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༢༧ ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ནས་འགྗོ་འཛུགས་ཀིས་དངྗོས་སུ་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  ཁྱབ་ཚད།

སྒིག་གཞི་འདིས་སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྣམས་དང་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་

འཐུས་མི་རྣམས་དང་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན། ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དང་འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས། ས་གནས་འྗོས་བསྡུའི་ཚོགས་

མི་དང་ཟུར་དཔང་། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ཚོགས་གཙོ། དྲུང་རྩིས་དང་དངུལ་གཉེར་བཅས་

ཀི་འྗོས་བསྡུ་ཁག་དང༌། ལས་དྗོན་གལ་ཆེ་མང་མྗོས་འྗོས་བསྡུ་བཅས་ཀིས་མཚོན་འཆར་འཕར་གཞུང་འབེལ་འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།

ལེའུ་གཉིས་པ།

དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། འྗོས་བསྡུའི་ལས་རིམ།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྒིག་འཛུགས། 

༡ སྒིག་གཞི་འདིའི་དྗོན་ཚན་ ༤ པ་ནང་གསལ་འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་རང་དབང་ལྡན་པའི་དབུས་འྗོས་བསྡུ་

ལས་ཁང་ཞིག་དགྗོས།
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༢ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གཅིག་དགྗོས་པ། ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། སྤི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན། སིད་སྐྱྗོང་བཅས་ནས་མི་འགྗོ་གསུམ་དམིགས་འཛུགས་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉིས་ལྡབ་

ལས་མ་ཉུང་བའི་འྗོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འྗོས་བསྡུ་བས་ཏེ་མང་མྗོས་སུ་ཐྗོབ་ལ་དབུས་འྗོས་བསྡུ་

ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་བར་ངྗོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། གལ་ཏེ་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་

འགན་འཛིན་གྗོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་པའི་སྐབས་བསྐྗོ་གཞག་བེད་དགྗོས་བྱུང་ཚེ། གྗོང་གསལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་

གིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་ནས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་རྩ་འབྗོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་ཐྗོག་བསྐྗོ་

གཞག་བེད་དགྗོས།

༣ སིད་སྐྱྗོང་དང༌། སྤི་འཐུས་ཀི་འྗོས་བསྡུ་ནམ་དགྗོས་སྐབས་འྗོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་འགྗོ་ཚུགས་པ་ནས་དངྗོས་གཞི་གྲུབ་

འབས་གསལ་བསྒགས་མ་ཟིན་བར་གི་དུས་ཡུན་རིང་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་འྗོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་

གཉིས་དགྗོས་པར། ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན། སིད་སྐྱྗོང་བཅས་ནས་མི་

འགྗོ་གསུམ་དམིགས་འཛུགས་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འྗོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་སུ་འྗོས་བསྡུ་བས་ཏེ་མང་མྗོས་སུ་ཐྗོབ་ལ་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འྗོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་དུ་འྗོས་

ཐྗོན་བྱུང་བར་ངྗོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། གལ་ཏེ་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གྗོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་

པའི་སྐབས་བསྐྗོ་གཞག་བེད་དགྗོས་བྱུང་ཚེ། གྗོང་གསལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་ནས་

སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་རྩ་འབྗོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་ཐྗོག་བསྐྗོ་གཞག་བེད་དགྗོས།

༤ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་གཤམ་འྗོག་ལས་བེད་ཇི་དགྗོས་སྐབས་བསྟུན་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་གྗོ་བསྡུར་དང་འབེལ། བཀའ་ཤག་གིས་བསྐྗོ་གཞག་དང་འཕྗོ་ལེན་བེད་

འཐུས།

༥ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་བལྟ་སྐྱྗོང་བཀྗོད་བྱུས་འྗོག་བྗོད་མི་གནས་ཡུལ་སྗོད་སར་སྗོ་སྗོར་འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་དང་

བདེན་ཚགས་ཚུད་འབྱུང་སླད་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རེ་དགྗོས།

༦ སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་བཅས་ཀི་འྗོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་འགྗོ་འཛུགས་ཞུས་པ་ནས་མཇུག་བསྒིལ་མ་བྱུང་

བར་ས་གནས་འྗོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་རྣམས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་བཀའ་བསྡུར་མེད་པར་

བཀའ་ཤག་གིས་འཕྗོ་ལེན་གཏྗོང་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གི་འྗོས་ཆྗོས།

༡ བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

༢ རང་ལྗོ་ ༣༥ ཧིལ་པྗོ་ལྗོན་པ།

༣ ཁིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

༤ བུ་ལྗོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་དང༌།  གཞུང་དངུལ་རྩིས་ཆད་འབུལ་བསད་ཡྗོད་པ་མ་ཡིན་པ།

༥ ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕྗོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༦ བྗོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནྗོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ལས་དྗོན་དང༌། གྗོ་གནས། དངུལ་དངྗོས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཡྗོད་རིགས་མ་

ཡིན་པ།

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གི་ཡུན་ཚད།

དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉིས་ཀི་ལས་རྒྱུན་ནི་སིད་སྐྱྗོང་དང༌། སྤི་འཐུས་ཀི་འྗོས་བསྡུ་ནམ་

དགྗོས་སྐབས་འྗོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་འགྗོ་ཚུགས་པ་ནས་དངྗོས་གཞིའི་གྲུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་མ་ཟིན་གི་བར་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་དབང༌།

༡ སྒིག་གཞི་འདིའི་དྗོན་ཚན་ ༤ པ་ནང་གསལ་འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་ཡྗོངས་རྗོགས་ཀི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡྗོད།  

༢ འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་དང་འབེལ་བའི་རྩྗོད་རྗོག་ཇི་བྱུང་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང༌། ཐག་གཅྗོད་ཆ་ཚང་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་

ནས་བེད་དགྗོས། དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ཐག་གཅྗོད་བས་པར་མྗོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ། བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་ཆེས་

མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་མ་གཏྗོགས་གཞན་ལ་ཞུ་གཏུགས་མི་ཆྗོག

༣ སྤི་ཡྗོངས་འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་ཟིན་བིས་བཟྗོ་འགྗོད་དང༌།  གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་སྒིག་གཞི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་

རིགས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འཆར་ཟིན་བཀྗོད་དེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགྗོས།

༤ དམིགས་བསལ་འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་བེ་བག་པ་ཁག་གི་སྒིག་གཞི་བཟྗོ་འགྗོད་དགྗོས་རིགས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་

ནས་འཆར་ཟིན་བཀྗོད་དེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགྗོས།

༥ འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་ལ་མཁྗོ་བའི་ཆ་རྐེན་རྒྱུན་དུ་ག་སྒིག་ཨང་གསར་གིས་གྗོ་བུར་འཕར་མའི་འྗོས་བསྡུ་བ་དགྗོས་བྱུང་

རིགས་སྒིག་གཞི་ནང་གསལ་ལྟར་གི་དུས་ཡུན་ནང་འྗོས་བསྡུ་ཐུབ་པ་བེད་དགྗོས།

༦ ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སྗོ་སྗོར་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་རྗོགས་བསྐྗོ་གཞག་བེད་དགྗོས།

༧ ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་མི་གང་རུང་ཚོགས་མིར་མི་འྗོས་པའི་གནས་ཚུལ་རིགས་ཤེས་རྟྗོགས་བྱུང་ཚེ། 

དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཕིར་འཐེན་དགྗོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་གཏྗོང་དགྗོས།

༨ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་ཚོགས་མི་སུ་རུང་འྗོས་གཞིའི་ཁྗོངས་

ཚུད་དེ། ཞུགས་འདྗོད་ཡྗོད་རིགས་རང་ཉིད་ཀི་ལས་འཁུར་ནས་རྩ་དགྗོངས་ཞུ་དགྗོས་པ་དང༌།  ཚབ་གསར་སྒིག་གཞི་འདིའི་

དྗོན་ཚན་ ༥ པའི་ནང་གསེས་ ༢ དང་ ༣ དེ་བཞིན་དྗོན་ཚན་ ༡༢ དང་ ༡༣ ནང་གསལ་ལྟར་ལག་བསྟར་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་དགུ་པ།  དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས།

དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་དང༌། རྩིས་ཁ་བཅས་ལ་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
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གིས་འགན་འཁུར་སྟངས་འཛིན་བེད་དགྗོས་པ་དང༌། གཤམ་འྗོག་ལས་བེད་ཁག་གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་བེད་དགྗོས་

རིགས་ཀིས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་བཀའ་འཁྗོལ་དང་ལས་བསྗོམས་སན་ཞུ་འབུལ་དགྗོས། 

དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་དགྗོས་གལ་བྱུང་ཚེ། སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་

བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་པ།  དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གལ་ཆེའི་ལས་དྗོན་ཐག་གཅྗོད་ཀི་ཆ་རྐེན། 

༡ འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་དང་འབེལ་བའི་རྩྗོད་རྗོག་ཐག་གཅྗོད།

༢ འྗོས་གཞིར་བརྟག་ཞིབ་རྩད་གཅྗོད།

༣ སྗོན་འགྗོ་དང་དངྗོས་གཞིའི་འྗོས་ཤྗོག་གངས་བཤེར།

༤ འྗོས་སམ་ལ་རྟགས་ཐེལ་རྒྱག་པའི་སྐབས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་འགན་འཛིན་དང༌། འགན་འཛིན་ལས་རྗོགས། 

ཟུར་དཔང་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ངེས་པར་འཛོམས་དགྗོས།

ལེའུ་གསུམ་པ།

ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། འྗོས་བསྡུའི་ལས་རིམ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང༌། 

སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་དང་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན། ས་

གནས་འགྗོ་འཛིན་དང་འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དང་ཚོགས་གཙོ། དྲུང་རྩིས་དང་དངུལ་གཉེར་

བཅས་ཀི་འྗོས་བསྡུའི་ཆེད་དུ་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བྗོད་མི་འདུ་སྗོད་སྗོ་སྗོར་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རེ་འཛུགས་

དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་རྗོགས།

དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སྗོ་སྗོར་འགན་འཛིན་གཅིག་དང་འགན་འཛིན་ལས་རྗོགས་

དགྗོས་ངེས་ས་གནས་གཞུང་འབེལ་ལས་སྣེར་འཁྗོད་པ་ཞིག་ལ་བསྐྗོ་གཞག་བ་རྒྱུ།  འྗོན་ཀང་ས་གནས་གཞུང་འབེལ་ལས་བེད་མེད་

རིགས་ལ་ས་གནས་དེར་སྗོད་འྗོས་བབ་ཁག་གང་དགེ་བབ་བལྟས་ཀིས་བསྐྗོ་གཞག་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་མི།

༡ ཚོགས་མི་ཡྗོང་ཁུངས།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

ཀ ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཅིག་དང༌། འགན་འཛིན་ལས་རྗོགས།

ཁ ས་གནས་དེར་གཏན་སྗོད་ཆྗོལ་ཁ་རེ་ནས་མི་འཐུས་རེ་དང༌། ཆྗོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྗོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་

ནས་མི་འཐུས་རེ།

ག ཡུ་རྗོབ་དང་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཁུལ་དང༌། བང་ཨ་རི་དང་ལྷྗོ་ཨ་རི། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨྗོ་སེ་

ཀེ་ལེ་ཤི་ཡ་བཅས་ཀི་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སྗོ་སྗོར་འྗོས་བསྡུ་བས་པའི་ཆྗོལ་ཁ་ཆྗོས་བརྒྱུད་དབེར་མེད་ཀི་

ཚོགས་མི་ཉུང་མཐར་ལྔ་རེ་བཅས།

༢ ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་ཁྱབ་ཁྗོངས་སུ་འྗོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་གི་གངས་འབྗོར་ལ་གཞིགས་ཏེ། ས་གནས་དེར་

དངྗོས་ཡྗོད་ཆྗོལ་ཁ་དང་ཆྗོས་བརྒྱུད་སྗོ་སྗོ་ནས་མི་འཐུས་གཅིག་ནས་གཉིས་བར་སར་འཐུས། ས་གནས་དེར་གཏན་སྗོད་

བེད་མཁན་ཆྗོལ་ཁ་དང་ཆྗོས་བརྒྱུད་འྗོས་འཕེན་པ་མེད་རིགས་ལ་ཐྗོབ་ཁུངས་ཚང་དགྗོས་པའི་ངེས་པ་མེད། 

༣ མི་འཐུས་ཀི་གངས་ཚད་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང༌། ཐྗོབ་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་མི་མང་ནས་འྗོས་འདེམས་ཟིན་འཕྲལ་དབུས་

འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འྗོས་ཐྗོབ་མི་འཐུས་སྗོ་སྗོའི་ལྗོ་རྒྱུས་མདྗོར་བསྡུས་སན་སེང་ཆྗོག་མཆན་ཐྗོབ་མཚམས་ལས་འཁུར་

དུ་ཞུགས་དགྗོས།

༤ ས་གནས་དེར་གཏན་སྗོད་ཆྗོལ་ཁ་དང་ཆྗོས་བརྒྱུད་སྗོ་སྗོ་ནས་ཟུར་དཔང་རེ་དང་། ཡུ་རྗོབ་དང་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཁུལ། བང་ཨ་

རི་དང་ལྷྗོ་ཨ་རི། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨྗོ་སེ་ཀེ་ལེ་ཤི་ཡའི་ས་གནས་རེར་ཉུང་མཐར་ཟུར་དཔང་

གསུམ་རེ་བཅས་ཐྗོབ་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་མི་མང་ནས་འྗོས་འདེམས་ཟིན་འཕྲལ་འྗོས་ཐྗོབ་ཟུར་དཔང་རྣམས་ཀི་མིང་དང་ལྗོ་རྒྱུས་

མདྗོར་བསྡུས་རེ་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབུལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།  ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་མིའི་འྗོས་ཆྗོས།

ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་མི་དང་ཁྗོངས་གཏྗོགས་ལས་བ་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་འྗོས་གཞིར་དང་བླངས་

འཛུལ་ཞུགས་བ་འཆར་ཡྗོད་པ་རྣམས་དང༌། སིད་སྐྱྗོང་དང་སྤི་འཐུས་ཀི་འྗོས་གཞིར་ཞུགས་འཐུས་གསལ་བསྒགས་ཟིན་པའི་བྗོད་

མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད། ཡང་ན་འྗོས་འཕེན་པའི་མཚན་ཉིད་མི་ལྡན་པའམ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ར་འཕྲྗོད་འཕེར་ངེས་ཀི་

ཀན་ཀ་ཡྗོད་རིགས་ལ་བསྐྗོ་གཞག་ནམ་ཡང་མི་ཆྗོག གལ་སིད་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་མི་གང་ཞིག་དབུས་འྗོས་

བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དངྗོས་གཞིའི་འྗོས་གཞི་གསལ་བསྒགས་ཟིན་ཁྗོངས་ཡྗོད་ཚེ། གསལ་བསྒགས་ཡིག་ཆ་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་ལ་འབྗོར་ཚེས་ནས་བཟུང་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ནང་ཚུན་དྗོ་བདག་གིས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་མི་ནས་རང་

བཞིན་ཕིར་འཐེན་བེད་དགྗོས་ཤིང༌། ཚབ་གསར་སྐབས་འཕྲལ་སྗོ་སྗོར་དྗོན་ཚན་ ༡༢ དང་ ༡༣ ནང་གསལ་ལྟར་བསྐྗོ་གཞག་དགྗོས། 

གལ་སིད་དྗོ་བདག་ནས་སྒིག་དྗོན་ཉམས་ལེན་མ་ཞུས་ཚེ་ཉེས་ཆད་དུ་ས་གནས་དེ་ནས་འྗོས་བསྡུ་དངྗོས་གཞིའི་སྐབས་འྗོས་གཞི་དེར་

འྗོས་གངས་ཇི་ཡྗོད་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་རྩིས་མེད་གཏྗོང་རྒྱུ།
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དྗོན་ཚན་བཅྗོ་ལྔ་པ།  ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་མི་དང་ཟུར་དཔང་གི་ཡུན་ཚད།

ས་གནས་འྗོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ཕུད་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་མི་དང༌། ཟུར་དཔང་མི་འྗོས་པའི་གནས་

ཚུལ་རིགས་བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་ཚོགས་མི་དང་ཟུར་དཔང་བཅས་ཀི་ལས་ཡུན་འགྗོ་འཛུགས་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ནས་ཡུན་ཚད་ལྗོ་ 

༥ རེ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།  ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་དབང༌།

༡ ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་འྗོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོའི་འགན་འཛིན་རྣམས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུའི་ཚོགས་

མིའི་ཁྗོངས་ནས་བསྐྗོ་གཞག་བེད་དགྗོས་པ་དང༌། ལས་བ་འཕར་མ་ཇི་དགྗོས་འྗོས་བབ་སྐབས་བསྟུན་ཐད་བསྐྗོས་ཆྗོག་པ་

ཡིན།

༢ ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཁྱབ་ཁྗོངས་ས་ཁུལ་སྗོ་སྗོར་འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་ཁག་གཞིར་བཟུང༌། ས་གནས་ཀི་

འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་ཚགས་ཚུད་བེད་ཕྗོགས་ལ་ལམ་སྟྗོན་ག་སྒིག་དང༌།  ལྟ་རྟྗོག་བཀྗོད་ཁྱབ་བཅས་བ་རྒྱུའི་འགན་འཁུར་

དགྗོས།

༣ ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང༌།  ས་གནས་འགྗོ་འཛིན། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་བཅས་ཀི་འྗོས་བསྡུ་སྐབས་སྗོ་སྗོར་འྗོས་ཤྗོག་

བཟྗོ་སྐྲུན་བེད་དགྗོས། 

༤ ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཟུར་འཛར། ཀ༽ གཞིར་བཟུང་ཁྱབ་ཁྗོངས་འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་ཅིག་བཟྗོ་

འགྗོད་ཀིས་གཏན་འཇགས་ཉར་ཚགས་བེད་དགྗོས།

༥ ས་གནས་སྗོ་སྗོའི་འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་དང་འབེལ་བའི་རྩྗོད་རྗོག་རིགས་ལ་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཞིབ་འཇུག་

ཐག་གཅྗོད་བེད་དགྗོས་པ་དང༌། ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ཐག་གཅྗོད་བས་པར་མྗོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ། དབུས་

འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཆྗོག དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཐག་གཅྗོད་བས་པར་མྗོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ་ཆེས་

མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཆྗོག་པ་ཡིན། 

༦ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒགས་ཟིན་པའི་འྗོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ཁག་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་

ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སྗོ་སྗོས་ཚགས་ཚུད་བསྒྲུབ་དགྗོས་པ་ལས། ས་གནས་ཀི་གུང་གསེང་སྗོགས་ལ་བསད་དེ་

ཕིར་འགངས་ནམ་ཡང་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།  ས་གནས་འྗོས་བསྡུའི་ལས་བ་དང༌། འགེལ་བཤད། ལས་འགན།

༡ ས་གནས་སྗོ་སྗོར་འྗོས་བསྡུའི་ལས་བ་གཙོ་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་བསྐྗོ་

གཞག་བ་རྒྱུ་དང༌། ལས་བ་འཕར་མ་ཇི་དགྗོས་འྗོས་བབ་ཁག་ལ་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཐད་ཀར་བསྐྗོ་གཞག་

བེད་ཆྗོག་པ་ཡིན། འྗོན་ཀང་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ནས་ཁྱབ་ཁྗོངས་ས་ཁུལ་གི་འྗོས་བསྡུའི་ལས་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་སྤི་ཡྗོངས་ལ་ལྟ་རྟྗོག་འགན་འཁུར་བེད་པ་ལས།  ཚོགས་མི་སྤི་མཚུངས་ཀི་སེ་ཚན་དམིགས་བསལ་ལས་འཁུར་ཆ་

བགྗོས་ནང་ཞུགས་མི་ཆྗོག

༢ ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན། ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཞེས་པ་དྗོན་ཚན་ ༡༢ པ་ནང་

གསལ་ལྟར་ཡིན་ཞིང༌། ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ནས་ཁྱབ་ཁྗོངས་ས་ཁུལ་སྗོ་སྗོར་སྒིག་གཞི་འདིའི་

དྗོན་ཚན་ཁག་དང༌། དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟྗོན་ཁག་གཞིར་བཟུང་འྗོས་

བསྡུའི་ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་ལ་འགན་འཁུར་དང་ལྟ་སྐྱྗོང་སྐུལ་ཁྱབ་བཅས་བ་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཡྗོད།

༣ འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགྗོད་འགན་འཛིན། འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགྗོད་འགན་འཛིན་ཞེས་པ་ས་གནས་

ཁྱབ་ཁྗོངས་ཀི་འྗོས་འཕེན་པ་རྣམས་ཀི་མིང་གཞུང་ཐྗོ་འགྗོད་བེད་མི་ཡིན་པ་དང༌། འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་རྣམས་ཆྗོལ་

ཁ་དང་ཆྗོས་བརྒྱུད་སྗོ་སྗོ་སེ་ཚན་འདེས་མེད་བཟྗོ་འགྗོད་བེད་དགྗོས་པ་ཡིན། འྗོན་ཀང་ཡུ་རྗོབ་དང་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཁུལ་དང༌། 

བང་ཨ་རི་དང་ལྷྗོ་ཨ་རི། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨྗོ་སེ་ཀེ་ལེ་ཤི་ཡ་བཅས་ཀི་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་གི་ཁྱབ་ཁྗོངས་འྗོས་འཕེན་པ་རྣམས་ཀི་མིང་གཞུང་ཆྗོལ་ཁ་ཆྗོས་བརྒྱུད་དབེར་མེད་བཟྗོ་དགྗོས།

༤ དེབ་འགྗོད་འགན་འཛིན་ལས་རྗོགས།  དེབ་འགྗོད་འགན་འཛིན་གི་ལས་རྗོགས་ཞེས་པ་གྗོང་གསལ་འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་

གཞུང་དེབ་འགྗོད་འགན་འཛིན་གི་ལས་དྗོན་ཚགས་ཚུད་ཡྗོང་ཐབས་སུ་ལས་རྗོགས་བེད་མི་ཡིན་ཞིང༌། ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་

ལས་ཁང་སྗོ་སྗོའི་རང་ཁྗོངས་ས་ཁུལ་རྒྱ་ཁྱྗོན་དང༌།  མི་འབྗོར་ལ་གཞིགས་ཏེ་ལས་རྗོགས་དང༌། དམིགས་བསལ་ལས་བ་

འཕར་མ་དགྗོས་ངེས་བྱུང་ན་དེབ་འགྗོད་འགན་འཛིན་ནས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སན་སེང་དང་འབེལ་བསྐྗོ་གཞག་

བེད་ཆྗོག་པ་ཡིན། 

༥ འྗོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་འགན་འཛིན། འྗོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་འགན་འཛིན་ཞེས་པ་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གཅིག་

གི་ཁྱབ་ཁྗོངས་མི་འབྗོར་དང༌། ས་གནས་རྒྱ་ཁྱྗོན་ལ་གཞིགས་པའི་འྗོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་ཕྗོགས་བགྗོས་བས་པའི་ནང་

གསེས་སེ་ཚན་རེ་རེར་ལྟ་རྟྗོག་བེད་པྗོའི་འགན་འཛིན་ལ་གྗོ་དགྗོས་ཤིང༌། འགན་འཛིན་འདི་དག་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་གི་ཚོགས་མི་ངྗོ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་བསྐྗོ་གཞག་ངེས་པར་བེད་དགྗོས།

༦ འྗོས་བསྡུའི་སྤིལ་བུའི་ལྟ་རྟྗོག་པ། འྗོས་བསྡུའི་སྤིལ་བུ་ལྟ་རྟྗོག་པ་ཞེས་པ་འྗོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོར་འྗོས་བསྡུའི་སྤིལ་

བུ་ཇི་ཡྗོད་ལ་གསང་རྒྱ་གནས་ཐབས་སུ་ལྟ་རྟྗོག་པ་རེ་དགྗོས་པ་སེ་ཚན་དེའི་འགན་འཛིན་ནས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་

ལ་སན་སེང་དང་སྦགས་བསྐྗོ་གཞག་བེད་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་བཅྗོ་བརྒྱད་པ།  འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགྗོད་བེད་ཕྗོགས།

༡ ས་གནས་སྗོ་སྗོའི་འྗོས་བསྡུའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགྗོད་འགན་འཛིན་བསྐྗོ་གཞག་གཏན་འབེབས་ཟིན་མཚམས་དྗོན་ཚན་ ༡༧ 

ནང་གསེས་ ༣ པའི་འྗོག་བརྗོད་དྗོན་ཁག་གཞིར་བཟུང་འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགྗོད་འགན་འཛིན་ནས་ས་གནས་

མི་མང་གི་མིང་གཞུང་སྗོན་ཡྗོད་ཁག་གཞིར་བཟུང་དག་བཤེར་བེད་པའམ། གསར་དུ་དེབ་སྐྱེལ་བ་རྒྱུའི་ལས་དྗོན་འཕྲལ་
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དུ་འགྗོ་འཛུགས་དགྗོས་པ་དང༌། ས་ཁུལ་རྒྱ་ཁྱྗོན་དང་མི་འབྗོར་ལ་གཞིགས་པའི་འྗོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་རེར་མིང་གཞུང་

ཐྗོ་འགྗོད་བེད་མི་རེ་ཟུར་དུ་དེབ་འགྗོད་འགན་འཛིན་ནས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སན་སེང་དང་འབེལ་བསྐྗོ་གཞག་

བེད་དགྗོས་པ་ཡིན།

༢ ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་མིང་གཞུང་དེབ་འགྗོད་བ་ཡུལ་ས་ཁུལ་དང༌།  དུས་ཚེས་གཏན་འབེབས་ཟིན་འཕྲལ་ས་

གནས་མི་མང་ལ་སྗོན་ཚུད་ནས་བརྡ་ལན་བཏང་སྟེ་མིང་གཞུང་དེབ་འགྗོད་དངྗོས་གཞི་བེད་སྐབས་ཐྗོབ་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་འྗོས་

འཕེན་པའི་ལྗོ་ཚད་སླེབས་པ་རྣམས་ཀི་མིང་ཐྗོ་ནང་མི་ངྗོ་ཡྗོད་སུ་རུང་ནས་དེབ་འགྗོད་ཆྗོག་པ་ཡིན།

༣ ཀ དྗོ་བདག་རེ་རེ་བཞིན་དེབ་སྐྱེལ་ཨང་གངས་གཅིག་ནས་འགྗོ་འཛུགས་དགྗོས་པ་མ་ཟད།  མིང་ཐྗོ་འཚོལ་བཤེར་བདེ་

ཐབས་སུ་སྗོད་ཁང་ཨང་གངས་སྗོགས་གྗོ་རིམ་སྒིག་དགྗོས།

ཁ མིང་གཞུང་དེབ་འགྗོད་ཟིན་འཕྲལ་འྗོས་འཕེན་པ་སྗོ་སྗོའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ནང་འབུལ་ཆད་ཡྗོད་མེད་

ཞིབ་འཇུག་དང་སྦགས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འྗོས་འཕེན་པའི་ཐྗོབ་ཁུངས་གང་ཡིན་གསལ་བཀྗོད་ཀིས་

ལས་ཐམ་ཕབ་སྟེ་གཤམ་དུ་དེབ་འགྗོད་འགན་འཛིན་གི་མིང་རྟགས་དང་དེབ་འགྗོད་བས་པའི་ཨང་གངས་རེ་འགྗོད་

དགྗོས།

ག དེབ་འགྗོད་འགན་འཛིན་བསྐྗོ་གཞག་མ་བྱུང་བའི་སྐབས་བྗོད་མི་རང་ལྗོ་ ༡༨ ཧིལ་པྗོ་གསར་དུ་སྗོན་པ་གང་ཞིག་དེབ་

འགྗོད་བ་འདྗོད་ཡྗོད་ཚེ་ས་གནས་འྗོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ནས་དྗོན་ཚན་ ༡༨ ནང་གསེས་ ༥ གཞིར་བཟུང་ཞིབ་

འཇུག་གིས་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོ་འདེས་མེད་ཀིས་དེབ་འགྗོད་བ་འཐུས། 

༤ འྗོས་འཕེན་པའི་ཆ་རྐེན།

ཀ བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་རང་ལྗོ་ ༡༨ ཧིལ་པྗོ་ལྗོན་པ་ཡན།

ཁ བཅའ་ཁིམས་ནང་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཁིམས་ལུགས་ཁག་དང་ཕྗོགས་འགལ་མིན་པ། 

ག འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་ནང་དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་པ། 

༥ སྐྱེ་བྗོ་གང་ཞིག་འྗོས་འཕེན་གི་ཐྗོབ་ཐང་བལ་ཞིང༌།  མིང་གཞུང་དེབ་སྐྱེལ་མི་ཆྗོག་པ།

ཀ བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་མིན་པ་དང༌། བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ལྗོ་ཚད་མ་ལྗོན་པ།

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

ག འྗོས་བསྡུའི་ཁིམས་ལུགས་ཁག་དང་འགལ་འཛོལ་གི་བས་ཉེས་ལ་བརྟེན་ནས་འྗོས་འཕེན་གི་ཐྗོབ་ཐང་འཕྲྗོག་པའི་

རིགས། 

ང དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡྗོད་པ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།  འྗོས་འཕེན་པ་དབང་པྗོ་སྐྱྗོན་ཅན་དང༌། ཡིག་རྨྗོངས་ལ་རྗོགས་རམ།

འྗོས་འཕེན་པ་ཡིག་འབི་དང་འྗོས་རྟགས་རྒྱག་མི་ཐུབ་པའི་དབང་པྗོ་སྐྱྗོན་ཅན་དང༌། ཡིག་རྨྗོངས་པ་སྗོ་སྗོ་ནས་སྗོན་འགྗོའི་འྗོས་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

དམིགས་འདེམས་སྒྲུག་སྐབས་རང་མྗོས་ཡིད་ཆེས་ཡྗོད་པའི་རྗོགས་པ་འཁིད་དེ་འྗོས་བསྡུའི་སྤིལ་བུའི་ནང་མཉམ་བསྐྱྗོད་

ཐྗོག་དྗོ་བདག་གི་འདྗོད་མྗོས་ལྟར་འྗོས་མིང་འབི་བ་ལས། དངྗོས་གཞིའི་འྗོས་བསྡུ་སྐབས་ལྗོང་བ་དང་ལག་པ་གཉིས་ཀ་སྐྱྗོན་

ཅན་ལ་མ་གཏྗོགས་ཡིག་རྨྗོངས་ཅན་ནས་འྗོས་བསྡུའི་སྤིལ་བུའི་ནང་རྗོགས་རམ་བེད་མི་མཉམ་འཁིད་མི་ཆྗོག དེ་འདའི་

རྗོགས་རམ་བེད་མི་གཅིག་ནས་འྗོས་འཕེན་པ་གཅིག་ལས་ལྷག་པར་རྗོགས་པ་བེད་མི་ཆྗོག འྗོན་ཀང་ཁྱིམ་ཚང་འདྗོད་

གཅིག་ནང་མི་སུ་ཞིག་ནས་དབང་པྗོ་སྐྱྗོན་ཅན་དང༌། ཡིག་རྨྗོངས་ཇི་ཡྗོད་ཀི་ཡིག་འབི་རྗོགས་པ་དྗོ་བདག་གི་འདྗོད་མྗོས་

ཡྗོད་ན་བེད་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ།  མིང་ཐྗོ་སྣྗོན་འཕྲི་བ་རྒྱུའི་དུས་ཡུན།

༡ མིང་གཞུང་དེབ་འགྗོད་ཟིན་རེས་ཉིན་གངས་ ༡༤ ནང་ཚུན་མིང་ཐྗོ་འབུལ་འཚེམས་གྱུར་པ་རྣམས་ནས་མིང་ཐྗོ་འབུལ་ཆྗོག་

པ་དང༌། དེབ་འགྗོད་ཟིན་པ་ཁུངས་འཛོལ་བྱུང་རིགས་དང༌། འྗོས་འཕེན་པའི་ཁྱད་ཆྗོས་ལྡན་མིན་སྐྗོར་བཅས་ལ་ས་གནས་

འྗོས་འཕེན་པ་སུ་རུང་ནས་སྐྱྗོན་བརྗོད་བེད་ཆྗོག་པ་ཡིན། འྗོན་ཀང་དེ་ལྟར་སྐྱྗོན་བརྗོད་བེད་མི་རང་ཉིད་ལ་འྗོས་འཕེན་པའི་

ཁྱད་ཆྗོས་ལྡན་ཁར་མིང་གཞུང་དེབ་སྐྱེལ་བས་ཟིན་པ་ཞིག་དགྗོས།

༢ གྗོང་གསལ་གསར་དུ་མིང་ཐྗོ་འགྗོད་འབུལ་ཞུ་མི་དང་སྐྱྗོན་བརྗོད་བེད་མི་རྣམས་ལ་གཏན་འབེབས་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་གཞིར་

བཟུང་བརྟག་ཞིབ་གྗོས་བསྡུར་རེས་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་ཉིན་ས་གནས་འྗོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ནས་གནད་དྗོན་ཐག་

གཅྗོད་ཇི་བྱུང་གསལ་བསྒགས་བེད་དགྗོས།

༣ འྗོས་བསྡུའི་ལས་བ་སྤི་དང༌། ལྷག་པར་དེབ་འགྗོད་འགན་འཛིན་དང་ལས་རྗོགས་བཅས་ནས་འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་ལ་

གང་བྱུང་བཟྗོ་བཅྗོས་དང༌། ཚུལ་མིན་སྣྗོན་འཕྲི་བེད་རིགས་ནམ་ཡང་མི་ཆྗོག 

༤ འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་རྣམས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་མཉམ་འཇྗོག་དགྗོས་པ་དང༌། ས་གནས་འྗོས་བསྡུའི་

འགན་འཛིན་གི་བཀའ་འཁྗོལ་ཐྗོག་འྗོས་འཕེན་པ་སུ་རུང་ནས་མིང་གཞུང་ཁག་ལ་བརྟག་ཞིབ་དང་འད་བཤུས་ཆྗོག་པའི་ཐྗོབ་

ཐང་ཡྗོད།

༥ འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་དང༌། འྗོས་གཞིའི་ལས་དྗོན་དང་འབེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ལས་བེད་

སུས་ཀང་རང་ཁྱིམ་ལ་མཉམ་འཁྱེར་མི་ཆྗོག་པ་མ་ཟད། གཞན་དག་ལའང་ཕི་གཡར་མི་ཆྗོག

༦ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྗོལ་མ་བྱུང་བར་འྗོས་བསྡུ་བའི་མིང་གཞུང་ཁག་དང༌། འྗོས་བསྡུའི་

ལས་དྗོན་དང་འབེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཡྗོངས་རྗོགས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སྗོ་སྗོ་ནས་ཡིག་ལམ་དུ་ཉར་འཇྗོག་དགྗོས་པ་

ཡིན།

དྗོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ།  འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་གཏན་འབེབས།

༡ གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་ནང་མིང་གཞུང་ཁག་ལ་མིང་ཐྗོ་སྣྗོན་འཕྲི་བེད་ཕྗོགས་ཀི་སྐྱྗོན་བརྗོད་ཁག་ཞུ་དག་དང༌། ཐག་གཅྗོད་
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གཙང་བཤེར་ཟིན་མཚམས་འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་གཏན་འབེབས་བེད་དགྗོས།

༢ ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཁྱབ་ཁྗོངས་སྗོ་སྗོའི་འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་ལ་སྣྗོན་འཕྲི་དག་བཤེར་བེད་པ་

ལས། འྗོས་བསྡུའི་སྐབས་རེ་རེར་དེབ་སྐྱེལ་བསྐྱར་དུ་བེད་མི་དགྗོས།

༣ ཀ སྤི་འཐུས་སྐབས་སྗོ་སྗོའི་འྗོས་བསྡུའི་སྐབས། འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་གཞིར་བཟུང༌། ཟུར་འཛར། ཁ༽ 

ལྟར་ཐྗོབ་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་མིང་གཞུང་བཟྗོ་འགྗོད་བེད་དགྗོས།

ཁ ཐྗོབ་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་གཏན་འབེབས་ཟིན་འཕྲལ། ས་གནས་དེར་ཐྗོབ་ཁུངས་སྗོ་སྗོར་འྗོས་

འཕེན་པ་ཇི་ཡྗོད་ཀི་མིང་གཞུང་འད་བཤུས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབུལ་གཏྗོང་དགྗོས་པ་དང༌། སླད་མིང་

གཞུང་དེ་དག་གཙོར་བཟུང་གིས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འྗོས་ཤྗོག་འགེམས་གཏྗོང་བེད་དགྗོས།

༤ ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་བཅས་ཀི་འྗོས་བསྡུའི་སྐབས་སྗོ་སྗོར་འྗོས་

འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་གཞིར་བཟུང༌། ཟུར་འཛར། ག༽ ལྟར་ཆྗོལ་ཁ་དང་ཆྗོས་བརྒྱུད་དབེར་མེད་ཀི་འྗོས་ཤྗོག་བསྡུ་

ཡུལ་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོའི་ས་གནས་རང་ཁྗོངས་འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་བཟྗོ་འགྗོད་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།  ས་གནས་རང་ཁྗོངས་མི་མང་།

༡ བཅའ་ཁིམས་ལེའུ་ ༧ པ་ནང་གསལ་ས་གནས་དེར་གཏན་འཇགས་གནས་སྗོད་ཀི་མི་མང་ལ་གྗོ་དགྗོས།

༢ ས་གནས་གཞན་ནས་གནས་སྗོས་བས་པ་གང་ཞིག

ཀ ས་གནས་སུ་ལྗོ་ཧིལ་པྗོ་ ༥ ཡན་བསད་ཟིན་པ།

ཁ གཞིས་ཁྗོངས་ས་མའི་ཐྗོབ་སྐལ་བླྗོས་བཏང་ཟིན་པ།

༣ གཉེན་སྒིག་བག་ལེན་གི་ལམ་ནས་ལུགས་མཐུན་གནས་སྗོས་བས་པ།

དྗོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ།   འྗོས་གཞིར་ཞུགས་ཕྗོགས་རྩྗོད་རྗོག་སྐྗོར།

༡ སིད་སྐྱྗོང་དང་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་འྗོས་འཆར་འདེམས་སྒྲུག་བས་པའི་སྐྱེ་བྗོ་གང་ཞིག་འྗོས་གཞིའི་འྗོས་ཆྗོས་ཚང་མིན་

གི་ཀན་ཀ་བྱུང་རིགས་ལ་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སྗོ་སྗོ་ནས་ཐག་གཅྗོད་ཐུབ་ན་བརྗོད་མེད་དང༌། དེ་མིན་དབུས་འྗོས་

བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཆྗོག་པ་ཡིན།

༢ ཆྗོས་བརྒྱུད་སྗོ་སྗོའི་འྗོས་གཞིའི་ཁྗོངས་སུ་སེར་སྐྱ་ཁྱད་མེད་ཞུགས་འཐུས་དང༌། འྗོས་འཕེན་པ་རྣམས་དགྗོན་ཁག་དང༌། དེ་

མིན་ཆྗོས་ཀི་ཚོགས་སེ་ཅི་རུང་ཞིག་ནང་ཡྗོད་པའི་གྲྭ་རིགས་སགས་བཙུན་ངེས་པར་ཡིན་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ཉེར་བཞི་པ།  དངུལ་དངྗོས་སྗོགས་ལྗོག་རྔན་སྤྗོད་ལེན་དང་རྒྱུད་སྐུལ་ཐབས་ཤེས།

༡ འྗོས་གཞིའི་སྐྱེ་བྗོའམ། དེའི་ཕྗོགས་གཏྗོགས་བེད་མི། གཞན་ཡང་སྐྱེ་བྗོ་སུ་རུང་ནས་དངུལ་དངྗོས་སྗོགས་ལྗོག་རྔན་སྤྗོད་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

ལེན་ནམ། སྤྗོད་དྗོན་བེད་རྒྱུར་ཁས་ལེན་གིས་སྐྱེ་བྗོ་གང་ཞིག

ཀ འྗོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་བེད་དུ་འཇུག་པ་དང༌། བེད་དུ་མི་འཇུག་པ། དེ་བཞིན་འྗོས་གཞིར་ཞུགས་པ་ནས་ཕིར་

འཐེན་བེད་དུ་འཇུག་པ་དང༌། བེད་དུ་མི་འཇུག་པ་བཅས་ལ་ཐབས་ཤེས་རྒྱུད་སྐུལ་བེད་པ།

ཁ ཕྗོགས་མཚུངས་འྗོས་འཕེན་པ་ཞིག་ནས་འྗོས་ཤྗོག་འཕེན་དུ་འཇུག་པ་དང༌། འཕེན་དུ་མི་འཇུག་པ་བཅས་ལ་ཐབས་

ཤེས་རྒྱུད་ སྐུལ་བེད་པ།

༢ ཡང་ན་འྗོས་གཞིའམ། འྗོས་འཕེན་པ་ཞིག་ལ་དག་ཤུགས་ཀི་ཐྗོག་ནས་འཇིགས་སྣང་སྐུལ་བའམ། སྐྱེ་བྗོ་གང་དག་འྗོས་གཞིར་

འཛུལ་འཐེན་བེད་པ་དང༌། འྗོས་བསྡུ་བེད་དང་མི་བེད་པ་བཅས་འྗོས་བསྡུའི་རང་དབང་ལ་ཐེ་བྱུས་དང་འགལ་རྐེན་བེད་པ།

༣ ཡང་འྗོས་གཞིའི་སྐྱེ་བྗོ་གཞན་ཞིག་གམ། དེའི་ཕྗོགས་གཏྗོགས། གཞན་ཡང་སྐྱེ་བྗོ་སུ་རུང་ནས་སྐྱེ་བྗོ་གཞན་ཞིག་ལ་འྗོས་

བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་མ་ཐྗོབ་པའི་བསམ་སྦྗོར་ངན་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་གཞི་མེད་སྒྗོ་བཏགས་ཀིས་སྐྱྗོན་བརྗོད་དམའ་

འབེབས་བེད་པ་དང༌། ལུང་ཚན། ཆྗོས་བརྒྱུད། སྤི་ཚོགས་བཅས་ཀི་དབར་དབེན་སྦྗོར་གིས་ཕན་ཚུན་འཁྗོན་འཁྲུག་འབྱུང་

གཞིའི་རྐེན་སླྗོང་བེད་པ།

༤ འྗོས་གཞིའམ། ཕྗོགས་གཏྗོགས་བེད་མི། གཞན་ཡང་སྐྱེ་བྗོ་སུ་རུང་ནས་འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་ལ་ཕན་གནྗོད་འབེལ་བའི་

རྒྱབ་སྐྱྗོར་རྗོགས་རམ་དགྗོས་པའི་འབྗོད་བསྐུལ་དང༌། སྐྱབས་འཚོལ་བྱུང་རིགས་ལ་གཞུང་འབེལ་ལས་བེད་སྤི་དང༌། ལྷག་

པར་འྗོས་བསྡུའི་ལས་བ་སུ་ཐད་ནས་གྗོ་དབང་བེད་སྤྗོད་བེད་པ།

༥ འྗོས་གཞི་སུ་ཐད་ནས་དབུས་སའི་འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་སྐྗོར་མི་མང་དང་། གསར་འགྗོད་པ་བསྐྗོང་ཚོགས་ཀིས་དང་བདེན་

མིན་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་བསྒགས་བེད་པ་དང་ཡིག་ཆ་འགེམས་སེལ་བེད་པའི་རིགས།

༦ དབུས་དང༌ས་གནས་འྗོས་བསྡུའི་ལས་བེད་ཡྗོངས་རྗོགས་ནས་འྗོས་བསྡུའི་གསང་རྒྱ་དགྗོས་རིགས་ཕི་གགས་མ་སྗོང་བར་

གནས་པ་དང༌། གནས་པའི་ཐབས་ལམ་བསྟེན་དགྗོས་པ་ལས་ཤེས་བཞིན་རང་ཉིད་ཀི་བླྗོ་ཉེ་མཛའ་གྗོགས་དང༌། རང་ཁྗོངས་

ཆྗོལ་ཁ་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཚོགས་པ་བཅས་ལ་ཕི་བསྒགས་བེད་པའམ་ཡིག་རིགས་ཁག་གང་བྱུང་སྣང་མེད་ཕི་གར་དུ་འགྗོ་གཞིའི་

རིགས་བཅས་ནམ་ཡང་མི་ཆྗོག

༧ ཀ ཆྗོྗོལ་ཁ་གསུམ་གི་སྒིག་འཛུགས་དང་། ཆྗོས་བརྒྱུད་ཁག གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་ཁག་བཅས་

ཀིས་སིད་སྐྱྗོང་དང་སྤི་འཐུས་ཀི་འྗོས་གཞི་འདྗོྗོན་པ་དང་། རྒྱབ་གཉེར་གསལ་བསྒགས་རིགས་བེད་མི་ཆྗོག

ཁ འྗོན་ཀང་འྗོས་བསྡུའི་ཁིམས་སྗོལ་དང་མཐུན་པའི་ཐྗོབ་ཐང་ཁག་འགལ་མེད་བེད་སྤྗོད་ཀིས་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་

སར་འྗོས་གཞི་རང་ཉིད་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་ལྟ་བ་འཁྱེར་སྟངས་དང༌། མི་མང་ལ་ལས་དྗོན་ཁས་ལེན་གི་གསལ་

བསྒགས། ཡིག་ཆ་འགེམས་སེལ་བེད་པ་བཅས་གྗོང་གསལ་དྗོན་ཚན་ཁག་གི་བརྗོད་དྗོན་དང་འབེལ་བའི་རིགས་ལ་

ཁིམས་འགལ་དུ་ངྗོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་མིན་རུང༌། འྗོས་བསྡུའི་དུས་ཚེས་ཀི་ཉིན་གངས་གཉིས་གྗོང་ནས་འྗོས་བསྡུ་མ་ཟིན་

བར་གསལ་བསྒགས་བེད་མཚམས་འཇྗོག་དགྗོས།

༨ འྗོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་གསལ་བསྒགས་ཟིན་པའི་ཉིན་མྗོ་ནས་སིད་སྐྱྗོང་དང་། བཀའ་བླྗོན། སྤི་འཐུས་བཅས་ཀིས་རང་ཉིད་
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དམ་སྐྱེ་བྗོ་སུ་རུང་འྗོས་གཞིར་ཞུགས་པའི་ཆེད།

ཀ སྒིག་འཛུགས་དང། གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་འྗོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའི་བགྗོ་གེང་ཚོགས་འདུ་གྗོ་

སྒིག་བྱུང་རིགས་ནང་གཞུང་འབེལ་གི་ངྗོ་བྗོར་ཚོགས་བཅར་མི་ཆྗོག་པ་མ་ཟད། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་

དང། དངུལ་དངྗོས་གང་ཡང་བེད་སྤྗོད་མི་ཆྗོག

ཁ གཞུང་འབེལ་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་སུ་སྐབས་བབ་ལས་དྗོན་དང་འབེལ་བའི་གནད་དྗོན་ཁྗོ་ན་ལས་དེ་མིན་རང་ཉིད་

དམ་སྐྱེ་བྗོ་སུ་རུང་ལ་འྗོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐྗོབ་ཆེད་འདས་པའི་ལས་དྗོན་བས་འབས་དང་། མ་འྗོངས་བེད་འཆར་

སྗོགས་ཀི་གཏམ་བཤད་རིགས་སྐབས་བསྟུན་གང་དུ་ཡང་དངྗོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བེད་མི་ཆྗོག

༩ སིད་སྐྱྗོང་དང། སྤི་འཐུས་ཀི་འྗོས་བསྡུ་ནམ་ཡིན་ལ་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འྗོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའི་དིལ་བསྒགས་

བེད་ཕྗོགས་ཀི་ལམ་སྟྗོན་བས་པ་བཞིན་ལག་བསྟར་བེད་དགྗོས།

༡༠ སླྗོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབེལ་ཕུད་དེ་མིན་འྗོས་མི་དང་སྐྱེ་བྗོ་སུ་ཐད་བཅས་ནས་འྗོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའི་དིལ་བསྒགས་དང་། 

གཏམ་བཤད། ཡིག་ཆ་འགེམ་སེལ་བཅས་དངྗོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བེད་མི་ཆྗོག

༡༡ འྗོས་བསྡུའི་སྐབས་སྐྱེ་བྗོ་སུ་རུང་ནས་མི་མང་ཚོགས་འདུ་དང་། སྤི་ཚོགས་ད་ལམ་གི་གེང་སྟེགས་བཅས་སུ་རྩ་དྗོན་དང་དེ་

འབེལ་ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་ཐད་དྗོན་དངྗོས་སྐྱྗོན་འདྗོན་བེད་པ་ལས། བྗོད་མིའི་ཐུན་མིན་བཟང་སྤྗོད་ལས་བརྒལ་ཏེ་གང་

ཟག་སེར་གི་མི་གཤིས་ལ་སྐྱྗོན་བརྗོད་རིགས་ནམ་ཡང་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པ།  འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་ལ་འགལ་རྐེན་བེད་པྗོར་ཉེས་ཆད།

འྗོས་གཞིའམ། དེར་ཕྗོགས་གཏྗོགས་བེད་མི་དང༌། འྗོས་བསྡུའི་ལས་བེད། གཞན་སྐྱེ་བྗོ་སུ་རུང༌བཅས་ནས་དྗོན་ཚན་ ༢༤ 

པའི་ནང་གསེས་ཁག་སྗོ་སྗོར་འགལ་འཛོལ་ར་འཕྲྗོད་བྱུང་རིགས་ལ་གྗོ་རིམ་བཞིན་ཉེས་ཆད་གཤམ་གསལ་ལྟར་འགེལ་དགྗོས།

༡ ཀ འྗོས་གཞིའི་སྐྱེ་བྗོ་དེའི་འྗོས་ཤྗོག་ཆ་ཚང་རྩིས་མེད་དང་། ཕྗོགས་གཏྗོགས་བེད་མི་དང་གཞན་སྐྱེ་བྗོ་སུ་རུང་ལ་ལྗོ་

བརྒྱད་རིང་གཞུང་འབེལ་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་འཕྲྗོག་རྒྱུ།

ཁ ཕྗོགས་མཚུངས་འྗོས་འཕེན་པ་དེར་ལྗོ་བརྒྱད་རིང་གཞུང་འབེལ་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་འཕྲྗོག་རྒྱུ།

༢ སྐྱེ་བྗོ་དེར་ལྗོ་བརྒྱད་རིང་གཞུང་འབེལ་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་འཕྲྗོག་རྒྱུ།

༣ འྗོས་གཞི་སྐྱེ་བྗོ་གཞན་དེའི་འྗོས་ཤྗོག་ཆ་ཚང་རྩིས་མེད་དང་། ཕྗོགས་གཏྗོགས་བེད་མི་དང་གཞན་སྐྱེ་བྗོ་སུ་རུང་ལ་ལྗོ་

བརྒྱད་རིང་གཞུང་འབེལ་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་འཕྲྗོག་རྒྱུ།

༤ གཞུང་འབེལ་ལས་བེད་དེར་ཟླ་བ་གསུམ་རིང་ལས་མཚམས་འཇྗོག་བཅུག་དགྗོས་རྒྱུ་མ་ཟད། འྗོས་བསྡུའི་ལས་བེད་སུ་ཡིན་

འྗོས་བསྡུའི་ལས་འགན་ནས་གནས་དབྱུང་གཏྗོང་རྒྱུ།

༥ འྗོས་མི་སྐྱེ་བྗོ་དེའི་འྗོས་ཐྗོབ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ རྩིས་མེད་གཏྗོང་རྒྱུ།

༦ སྐྱེ་བྗོ་དེ་འྗོས་བསྡུའི་ལས་འགན་ནས་གནས་དབྱུང་གཏྗོང་རྒྱུ།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

༧ ཀ སྐབས་དེའི་འགལ་འཛོལ་བ་གཙོ་བྗོ་དེར་གཞུང་འབེལ་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་ལྗོ་བརྒྱད་རིང་འཕྲྗོག་རྒྱུ།

ཁ འྗོས་མི་སྐྱེ་བྗོ་དེར་ས་གནས་དེའི་འྗོས་ཐྗོབ་ཆ་ཚང་རྩིས་མེད་གཏྗོང་རྒྱུ།

༨ འྗོས་མི་དེར་ས་གནས་དེའི་འྗོས་ཐྗོབ་ཆ་ཚང་རྩིས་མེད་གཏྗོང་རྒྱུ།

༩ སྐབས་འཕྲལ་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་ཇི་གནང་ལྟར་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ།

༡༠ འྗོས་མི་དེར་ས་གནས་དེའི་འྗོས་ཐྗོབ་ཆ་ཚང་རྩིས་མེད་གཏྗོང་རྒྱུ་དང་། སྐྱེ་བྗོ་དེར་ལྗོ་གསུམ་རིང་གཞུང་འབེལ་གདམ་བ་

འདེམས་བེད་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་འཕྲྗོག་རྒྱུ།

༡༡ སྐྱེ་བྗོ་དེར་ལྗོ་ལྔ་རིང་གཞུང་འབེལ་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་འཕྲྗོག་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ།  འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་ལམ་དང་། ས་གནས་མི་མང་ལ་བརྡ་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས།

༡ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་ཀིས་གསལ་བསྒགས་ཟིན་པའི་འྗོས་བསྡུའི་དུས་ཚོད་དེ་རང་ལ་ས་གནས་

ཡྗོངས་རྗོགས་ནས་འྗོས་བསྡུ་བེད་ཐུབ་པ་ངེས་པར་དུ་དགྗོས་པ་ལས། ས་གནས་གུང་གསེང་སྗོགས་ལ་བསད་དེ་ཕིར་

འགངས་ནམ་ཡང་མི་ཆྗོག འྗོན་ཀང་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་དཀའ་ངལ་ཅན་གི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་ནས་སྐབས་འབེལ་ས་བབས་དང་བསྟུན་འྗོས་བསྡུའི་དུས་ཚོད་ལ་ས་སྣུར་གཏྗོང་ཆྗོག

༢ ས་གནས་སྗོ་སྗོར་འྗོས་བསྡུ་དངྗོས་གཞི་བ་རྒྱུའི་ཉིན་གངས་བདུན་གྗོང་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཁྱབ་ཁྗོངས་མི་

མང་ལ་གསལ་བསྒགས་དགྗོས་པ།

ཀ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་འྗོས་བསྡུའི་དུས་ཚེས་དང༌། འྗོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སྐྗོར།

ཁ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་མཐའ་བསྗོམས་གསལ་བསྒགས་བས་པའི་འྗོས་གཞི་རྣམས་ཀི་མིང་དང༌། འད་པར། 

མཚོན་རྟགས། ཐྗོབ་ཁུངས་གང་ཡིན། ད་ལྟའི་སྗོད་གནས། ལྗོ་རྒྱུས་མདྗོར་བསྡུས་བཅས།

ག འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་འདི་དང༌། གཞན་ཡང་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་

ནང་གསལ་འྗོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་འྗོས་འཕེན་པ་སྐྱེ་བྗོ་སྗོ་སྗོར་ཐྗོབ་ཐང༌། ལས་འགན་ཇི་ཡྗོད། ལྷག་པར་འྗོས་བསྡུའི་

སྒིག་གཞི་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་བྱུང་རིགས་བཅས་སྒྗོག་སྦང་གསལ་བསྒགས་འཚེམས་མེད་བེད་

དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པ།  འྗོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་ཆ་བགྗོས།

༡ ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འྗོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་ཆ་བགྗོས་གཤམ་གསལ་ལྟར་བེད་དགྗོས།

ཀ ས་གནས་གཅིག་ཏུ་འྗོས་འཕེན་པ་ཁྱྗོན་འབྗོར་ཆེ་བས་འཛིན་སྐྱྗོང་དང༌། བཀྗོད་བྱུས་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡྗོད་རིགས།

ཁ གནས་ཡུལ་ཕན་ཚུན་ས་ཁད་རྒྱང་ཆྗོད་ཀིས་མི་མང་རྣམས་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་འདུ་འཛོམས་དཀའ་རིགས།

༢ ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འྗོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་ཕྗོགས་བགྗོས་བས་པའི་ས་ཆ་སྗོ་སྗོའི་མིང་དང༌། འྗོས་འཕེན་
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པའི་འགྗོ་ཁུངས་བཅས་གཏན་འབེབས་ཇི་བྱུང་ཡིག་ཐྗོག་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོའི་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསྒགས་བེད་དགྗོས།

༣ འྗོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་རེ་རེར་སྤིལ་བུ་དང༌། འྗོས་སམ། གཞན་དགྗོས་མཁྗོ་ཁག་བཅས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་

ནས་སྤི་མཚུངས་ག་སྒིག་དང་འགྗོ་གྗོན་གཏྗོང་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པ།  འྗོས་བསྡུའི་སྤིལ་བུ།

འྗོས་བསྡུའི་སྤིལ་བུ་ཞེས་པ་འྗོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་རེ་རེར་འྗོས་འཕེན་པ་སྗོ་སྗོས་གསང་བའི་སྗོ་ནས་རང་མྗོས་འྗོས་མི་

འདེམས་ཐབས་སུ། ཁང་མིག་གམ། རས་དང་ཤིང་སྗོགས་ལས་བཟྗོས་པའི་སྒིབ་བེད་ཡྗོལ་བ་ལ་གྗོ་དགྗོས་ཤིང༌། འྗོས་འཕེན་པའི་

གངས་འབྗོར་དང་སྤིལ་བུའི་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ཏེ། སྤིལ་བུ་རེར་བཅད་མཚམས་ཇི་དགྗོས་འྗོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་འགན་འཛིན་

སྗོ་སྗོས་སྗོན་ཚུད་ག་སྒིག་འཐུས་ཚང་བེད་དགྗོས་པ་ལས་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སར་འྗོས་མིང་འབི་བའམ་འྗོས་རྟགས་རྒྱག་

རིགས་ནམ་ཡང་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ།  འྗོས་སམ། 

འྗོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་རེ་རེར་འྗོས་འཕེན་པའི་མི་འབྗོར་ལ་གཞིགས་པའི་འྗོས་སམ་ཇི་དགྗོས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་ནས་གྗོ་སྒིག་བེད་དགྗོས་པ་དང༌། འྗོས་བསྡུ་བེད་སྐབས་འྗོས་སམ་ཁག་སྤིལ་བུའི་ཉེ་འཁིས་མང་ཚོགས་ཀི་མཐྗོང་སར་སྒིག་

འཇྗོག་བེད་དགྗོས་ཤིང༌། དྗོན་ཚན་ ༡༠ པའི་ནང་གསེས་ ༤ པ་གཞིར་བཟུང་འྗོས་སམ་དེ་དག་ལ་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་

རྟགས་ཐེལ་རྒྱག་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ།  འྗོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག

༡ འྗོས་བསྡུ་སྐབས་སྗོ་སྗོའི་འྗོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག་སྐབས། དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་བཀྗོད་ཁྱབ་ལྟར། ས་གནས་

འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སྗོ་སྗོ་ནས་ཁྱབ་ཁྗོངས་མི་མང་ལ་བརྡ་ཁྱབ་གཏྗོང་དགྗོས།

༢ འྗོས་འཕེན་པ་སྗོ་སྗོ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བ་རྒྱུའི་འྗོས་དམིགས་འགེངས་ཤྗོག་ཟུར་འཛར། ང༽  ལྟར་གཏན་འབེབས་གངས་

ཚད་གཞིར་བཟུང་འྗོས་འདེམས་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་སྗོ་གཅིག་པ།  འྗོས་དམིགས་འགེངས་ཤྗོག་དང་འྗོས་ཤྗོག་འགེམས་སྤྗོད།

༡ འྗོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་འགན་འཛིན་སྗོ་སྗོ་ནས་ཁྱབ་ཁྗོངས་འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་གཞིར་བཟུང་འྗོས་དམིགས་

འགེངས་ཤྗོག་དང་འྗོས་ཤྗོག་ཇི་དགྗོས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་རྩིས་ལེན་ཁམས་དྭངས་བེད་དགྗོས།

༢ འྗོས་དམིགས་འགེངས་ཤྗོག་དང་འྗོས་ཤྗོག་འགེམས་སྤྗོད་སྐབས། འྗོས་འཕེན་པའི་དེབ་སྐྱེལ་ཨང་གངས་དང་དཔྱ་དངུལ་

འབུལ་ཆད་ཡྗོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་ཀིས་ལག་དེབ་ནང་ས་གནས་འྗོས་བསྡུའི་ལས་ཐམ་དང་ཟླ་ཚེས་བཀྗོད་རེས། འྗོས་ཤྗོག་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

སྤྗོད་རིམ་བཞིན་དྗོ་བདག་གི་སེན་མྗོར་བསུབ་དཀའ་བའི་སྣག་རིས་བཀྗོད་དེ་འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་ནང་མིང་རྟགས་

འགྗོད་དུ་འཇུག་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་སྗོ་གཉིས་པ།  འྗོས་འཕེན་སྟངས་དང་གསང་རྒྱ།

༡ འྗོས་བསྡུའི་སྐབས་འྗོས་འཕེན་པ་སྐྱེ་བྗོ་སྗོ་སྗོ་དང༌། འྗོས་བསྡུའི་ལས་བེད་ཆེ་ཕྲ་ཡྗོངས་རྗོགས་ནས་འད་མཉམ་དང༌། རང་

དབང༌། གསང་བ་བཅས་ཀི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་དྗོན་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་པའི་འཁུར་འགན་མཉམ་བསྐྱེད་བེད་

དགྗོས། 

༢ འྗོས་འཕེན་པ་སྗོ་སྗོར་འྗོས་དམིགས་འགེངས་ཤྗོག་གམ་འྗོས་ཤྗོག་འགེམས་སྤྗོད་དང་ཆབས་ཅིག

ཀ འྗོས་འཕེན་པ་རེ་རེ་བཞིན་འྗོས་བསྡུའི་སྤིལ་བུའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀིས་སྗོན་འགྗོའི་སྐབས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་ནས་བཏྗོན་པའི་འགེངས་ཤྗོག་སྟེང་རང་རང་འདྗོད་མྗོས་ཀི་འྗོས་དམིགས་བསྐང་དགྗོས། 

ཁ དངྗོས་གཞིའི་སྐབས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཏྗོན་པའི་འྗོས་ཤྗོག་སྟེང་འྗོས་ཐམ་མ་ནྗོར་བ་རྒྱག་དགྗོས།

ག འྗོས་དམིགས་འགེངས་ཤྗོག་གམ་འྗོས་ཤྗོག་ལྟེབ་རྩིས་བརྒྱབས་ཏེ་ལམ་སེང་སྤིལ་བུ་ནས་ཕིར་ཐྗོན་གིས་འྗོས་སམ་

གི་ཁུང་བུའི་ནང་འཇུག་དགྗོས། 

ང འྗོས་བསྡུའི་སྤིལ་བུའི་བཅད་མཚམས་རེའི་ནང་འྗོས་འཕེན་པ་གཅིག་ལས་མང་བ་ཞུགས་མི་ཆྗོག

ཅ དམིགས་བསལ་དགྗོས་དྗོན་ཡྗོད་ན་ལས། དེ་མིན་འྗོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བེད་སུ་ཡང་སྤིལ་བུའི་བཅད་

མཚམས་ནང་གང་བྱུང་འཛུལ་ཞུགས་མི་ཆྗོག

ཆ འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་སྗོལ་ལ་བརྩི་མེད་ཁིམས་འགལ་བེད་རིགས་བྱུང་ཚེ་ལམ་སེང་འྗོས་འཕེན་པའི་ཁྗོངས་ནས་ཕིར་

འབུད་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་སྗོ་གསུམ་པ།  འྗོས་བསྡུའི་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོ་ནས་འྗོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའི་ཡིག་ཆ་བདག་གཉེར་བེད་ཕྗོགས།

༡ འྗོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སྗོ་སྗོར་འྗོས་བསྡུ་ཟིན་མཚམས་སེ་ཚན་དེའི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བ་རྣམས་མཉམ་འཛོམས་ཐྗོག་འྗོས་

སམ་དེ་དག་གི་ཁུང་བུ་ནས་འྗོས་ཤྗོག་འཇུག་འདྗོན་མི་ཐུབ་པའི་དམ་སྦར་བེད་དགྗོས།

༢ ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འྗོས་ཤྗོག་རྩ་འབྗོར་ཇི་བྱུང་དང༌། འྗོས་འཕེན་པར་འྗོས་ཤྗོག་འགེམས་སེལ་ཇི་སྗོང༌། ལྷག་

མ་ཇི་ཡྗོད་བཅས་གངས་བཤེར་གིས་བྱུང་སྗོང་བསད་གསུམ་གི་ཐྗོ་གཞུང་གསལ་འགྗོད་ཐྗོག་འྗོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་གི་འགན་

འཛིན་དང༌། འྗོས་ཤྗོག་འགེམས་སེལ་བེད་པྗོ།  འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་བདག་གཉེར་བེད་པྗོ། ཟུར་དཔང་བཅས་ནས་

མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།

༣ འགེམས་སེལ་ཟིན་པའི་འྗོས་ཤྗོག་ལྷག་འཕྲྗོས་དང་འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང༌། འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་དང་འབེལ་བའི་གནད་

ཆེའི་ཡིག་རིགས་ཁག་བཅས་འཐུམ་བསྒིལ་གིས་རྟགས་སྦར་བེད་དགྗོས།
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༤ གྗོང་གསལ་འྗོས་སམ་དང༌། འྗོས་ཤྗོག་ལྷག་འཕྲྗོས། ཡིག་ཆ་རྟགས་སྦར་བཅས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་རྩིས་སྤྗོད་

ཀིས་བསྗོག་བཤེར་བ་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་བར་རང་འཇགས་བརྟན་འཇྗོག་བེད་དགྗོས།

༥ འྗོས་སམ་དང༌། ཡིག་ཆ་རྣམས་བསྗོག་འདྗོན་གངས་བཤེར་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚེས་གཏན་འབེབས་ཉིན་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་གི་ཚོགས་མི་ཡྗོངས་རྗོགས་འདུ་འཛོམས་དགྗོས་པ་དང༌། གལ་སིད་འདུ་འཛོམས་མ་ཐུབ་པའི་སྐབས་འགན་འཛིན་ངྗོ་

མ་དང༌།  ཚོགས་མིའི་རྩ་འབྗོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་དང༌། དེ་བཞིན་ཟུར་དཔང་གི་ཚོགས་མིའི་རྩ་འབྗོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་

བཅས་འདུ་འཛོམས་བྱུང་ཕིན་འགན་འཛིན་ནས་འྗོས་སམ་དང༌། ཡིག་ཆ་རྣམས་ཀི་རྟགས་ཐེལ་སྐྱྗོན་ཆག་ཡྗོད་མེད་བརྟག་

ཞིབ་ནན་ཏན་གིས་འགན་འཛིན་དང༌། ཚོགས་མི། ཟུར་དཔང་བཅས་སུ་རུང་ནས་དྗོགས་གཞི་དང༌།  བླྗོ་ཁ་མ་ཁེངས་པ་བྱུང་

རིགས་ཁག་ལ་འབེལ་ཡྗོད་ལས་བ་སྗོ་སྗོར་འདི་རྩད་བེད་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་སྗོ་བཞི་པ།  འྗོས་ཤྗོག་གངས་བཤེར།

༡ འྗོས་ཤྗོག་གངས་བཤེར་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཉིན་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་འཐུས་མི་ཡྗོངས་རྗོགས་

འདུ་འཛོམས་དགྗོས་པ་དང༌། གལ་སིད་འདུ་འཛོམས་མ་ཐུབ་པའི་སྐབས་འཐུས་མིའི་རྩ་འབྗོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་དང༌། 

ཟུར་དཔང་གི་ཚོགས་མི་གསུམ་ཆ་གཉིས་བཅས་འདུ་འཛོམས་བྱུང་ཕིན་འྗོས་ཤྗོག་དང༌།  ཡིག་ཆ་འཐུམ་བསྒིལ་ཁག་

བསྗོག་བཤེར་བེད་ཆྗོག 

༢ འྗོས་ཤྗོག་བསྗོག་བཤེར་བེད་རིམ་བཞིན་གངས་བཤེར་འགྗོ་འཛུགས་ཀིས་གཤམ་གསལ་དྗོན་ཚན་ཁག་གང་རུང་བྱུང་ན་

འྗོས་ཤྗོག་རྩིས་མེད་གཏྗོང་རྒྱུ།

ཀ འྗོས་ཤྗོག་ངྗོས་སུ་འྗོས་འཕེན་པ་སུ་ཡིན་ངྗོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་རྟགས་སམ། མི་མིང་འཁྗོད་པ་དང་། བིས་བསུབ་བས་

པ། འྗོས་འདེམས་སུར་བས་ཀི་པར་བཤུས་སྤི་ཚོགས་ད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་སེལ་བས་པ།

ཁ རང་མྗོས་འྗོས་འདེམས་སུར་བེད་མི་མིང་དང་འྗོས་ཐམ་གང་ཡང་མི་གསལ་བ།

ག ཐྗོབ་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་ཐྗོབ་ཆའི་གངས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་མི་མིང་དང་འྗོས་ཐམ་བརྒྱབས་པ།

ང འྗོས་འདེམས་སུ་དང༌། སུར་བེད་ངྗོས་འཛིན་མ་བདེ་བའི་མི་མིང་དང་འྗོས་ཐམ་གང་བྱུང་བརྒྱབས་པ།

ཅ སྗོན་འགྗོའི་སྐབས་འྗོས་མིའི་ངྗོ་རྟགས་ཆྗོད་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ཁ་གསལ་མེད་པ།

ཆ དངྗོས་གཞིའི་སྐབས་འྗོས་ཤྗོག་ནང་མ་གསལ་བའི་རང་མྗོས་འྗོས་གཞི་མིང་གསལ་བཀྗོད་རིགས།

ཇ འྗོས་ཤྗོག་ངྗོ་མ་མིན་པའི་དྗོགས་གནས་ཅན་གི་རིགས་བཅས།

༣ རྩིས་མེད་བཏང་བའི་འྗོས་ཤྗོག་དེ་དག་ལ་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ནས་རྩིས་མེད་གཏྗོང་དགྗོས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་ཟུར་མཆན་མདྗོར་བསྡུས་རེ་དང༌། འགན་འཛིན་གིས་མིང་རྟགས་རྒྱག་དགྗོས་པ་ཡིན།

༤ འྗོས་ཤྗོག་གངས་བཤེར་བེད་སྐབས་ལས་རྒྱུན་བར་མཚམས་དང༌། ས་དགྗོང་ལས་ཁུངས་ཚུགས་གྗོལ་སྗོ་སྗོར་འྗོས་ཤྗོག་

དང༌། འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་སྐྗོར་གི་ཡིག་ཆ་རྣམས་བྗོར་གར་དང༌། སྐྱྗོན་ཆག་མི་འབྱུང་བའི་འཐུམ་བསྒིལ་གིས་ཚོགས་མི་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

ཟུང་སྦེལ་གི་ཐྗོག་ནས་འགན་འཛིན་གིས་ཐམ་ཀ་ཕབ་པའམ།  ཡང་ན་ལས་ཁུངས་ཀི་སྗོར་རྟགས་ཐེལ་རྒྱག་དགྗོས་ཤིང༌། ལྡེ་

མིག་དང་ཐེའུ་གཉིས་ཀ་མི་གཅིག་ནས་ཉར་མི་ཆྗོག

༥ འྗོས་ཤྗོག་གངས་བཤེར་སྐབས་འྗོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དང༌། ཚོགས་མི། ཟུར་དཔང་བཅས་སུ་རུང་ནས་འྗོས་བསྡུའི་ལས་

དྗོན་བེད་ཕྗོགས་ལ་བླྗོ་ཁ་མ་ཁེངས་པའམ། གངས་ནྗོར་བྱུང་བའི་བླྗོ་དྗོགས་བྱུང་མཚམས་ཞིབ་འཇུག་དང༌། གངས་བཤེར་

བསྐྱར་དུ་བེད་དགྗོས་པའི་བསམ་འཆར་འདྗོན་པ་དང་དྗོགས་གཅྗོད་བེད་ཆྗོག

༦ ཀ ས་གནས་སྗོ་སྗོར་འྗོས་བསྡུ་ཟིན་རེས་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ རེས་ལ་མ་གཏྗོགས་གངས་བཤེར་མི་ཆྗོག འྗོན་ཀང་ཆབ་སིད་

ཀི་གནས་སྟངས་དཀའ་ངལ་ཅན་གི་ས་ཁུལ་ཁག་ནས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་ལྟར་

གངས་བཤེར་དགྗོས་རྒྱུ། འྗོས་ཤྗོག་གངས་བཤེར་ཟིན་རེས་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ནས་མ་འགངས་པར་ཐྗོབ་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་

འྗོས་དམིགས་སམ་འྗོས་གཞི་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོར་ས་གནས་དེ་ནས་འྗོས་གངས་ཇི་ཐྗོབ་འྗོས་བསྡུའི་ཚོགས་མི་དང༌། ཟུར་

དཔང་མཉམ་འཛོམས་ཐྗོག་ས་གནས་འྗོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ནས་གསལ་བསྒགས་བེད་དགྗོས། གསལ་བསྒགས་

ཟིན་པའི་འྗོས་དམིགས་སམ་འྗོས་གཞི་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོར་འྗོས་གངས་ཇི་ཐྗོབ་བསྗོམས་འབྗོར་འཁྗོད་པའི་རེའུ་མིག་

ཟུར་འཛར་ ཅ༽ ལྟར་ཁ་གསལ་ཁམས་དྭངས་ཤིག་དང༌། དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འྗོས་ཤྗོག་གངས་འབྗོར་ཇི་

བྱུང་དང༌། འྗོས་འཕེན་པ་རྣམས་ལ་འགེམས་སེལ་ཇི་སྗོང༌། ལྷག་མ་ཇི་ཡྗོད། འྗོས་ཤྗོག་རྩིས་མེད་ཇི་སྗོང་བཅས་བྱུང་

སྗོང་བསད་གསུམ་གི་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་ཐྗོ་གཞུང་ལ་ས་གནས་འྗོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་གི་མིང་རྟགས་དང༌། ཚོགས་

ཆུང་གི་ལས་ཐམ་བཀྗོད་དེ་འཕྲལ་དུ་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབུལ་དགྗོས། དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་

དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་ལྟར་སྒིག་གསལ་བཞིན་འྗོས་ཤྗོག་གངས་བཤེར་ཕྗོགས་བསྗོམས་ཟིན་རེས་མཐའ་བསྗོམས་

འྗོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབས་གསར་ཤྗོག་དང༌། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཁག་བཅས་

བརྒྱུད་ཡྗོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་བེད་དགྗོས།

ཁ གངས་བཤེར་ཟིན་པའི་འྗོས་ཤྗོག་རྣམས་དང༌། འྗོས་ཤྗོག་ལྷག་མ་ཇི་ཡྗོད་བཅས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་

ཁུངས་སྗོ་སྗོར་འཐུམ་བསྒིལ་རྟགས་སྦར་གིས་ས་གནས་སུ་བརྟན་འཇྗོག་བེད་དགྗོས་ཤིང༌། དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་ནས་བཀའ་འཁྗོལ་མེད་པར་གང་བྱུང་བསྗོག་བཤེར་བས་ཚེ་འབེལ་ཐྗོགས་པར་དྗོན་ཚན་ ༢༥ པའི་ནང་གསེས་ 

༤ དགྗོངས་དྗོན་ལག་ལེན་བསྟར་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་སྗོ་ལྔ་པ།  ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་མཐུན་འགྱུར།

ས་གནས་སྗོ་སྗོའི་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་དང་འབེལ་བའི་རྗོགས་རམ་དགྗོས་ལུགས་རེ་སྐུལ་བྱུང་

རིགས་ལ་ས་གནས་སྗོ་སྗོའི་གཞུང་འབེལ་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་ཚགས་ཚུད་ཡྗོང་སླད་མཐུན་འགྱུར་རྗོགས་

རམ་བེད་དགྗོས་པ་དང༌། གཞུང་འབེལ་ལས་ཁུངས་མེད་རིགས་ལ་ས་གནས་སྗོ་སྗོས་མཐུན་རྐེན་ཐབས་འཚོལ་བེད་དགྗོས།
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དྗོན་ཚན་སྗོ་དྲུག་པ།  ས་གནས་འྗོས་བསྡུའི་ཚོགས་མི་དང་ཟུར་དཔང་གི་ལས་དྗོད།

༡ སིད་སྐྱྗོང་དང༌། སྤི་འཐུས་ཀི་སྗོན་འགྗོ་དང་དངྗོས་གཞི་འྗོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་སྐབས། ས་གནས་འྗོས་བསྡུའི་ཚོགས་མི་སྗོ་

སྗོ་དང་ཟུར་དཔང་བཅས་ལ་ལས་རྒྱུན་རིང་ལས་དྗོད་ཇི་དགྗོས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འཆར་རྩིས་བཟྗོ་འགྗོད་ཀིས་

སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གཏན་འབེབས་ཆེད་སྐབས་སྗོ་སྗོར་སྗོན་རྩིས་ནས་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས།

༢ སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་སྗོན་འགྗོ་དང༌། དངྗོས་གཞིའི་འྗོས་བསྡུ། དེ་མིན་ལས་དྗོན་གལ་ཆེ་མང་

མྗོས་འྗོས་བསྡུ་བེད་དགྗོས་ཀིས་མཚོན་འཆར་འཕར་གི་འྗོས་བསྡུའི་སྐབས་རྒྱ་གར་དང༌། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཁུལ་བཅས་

སུ་འྗོས་བསྡུའི་ལས་རྒྱུན་རིང་ལས་དྗོད་གཅིག་གྱུར་གནང་རྒྱུ་དང༌། དེ་མིན་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་སྐབས་དེའི་འྗོས་བསྡུའི་

ཚོགས་མིར་དམིགས་བསལ་ལེགས་སྗོའི་གནས་འབུལ་བ་རྒྱུ།

༣ ལས་རྒྱུན་ཇི་འགྗོར་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོའི་མིང་རྟགས་འཁྗོད་པའི་འགེངས་ཤྗོག་སྟེང་ས་གནས་འྗོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ནས་

དག་མཆན་བཀྗོད་དེ་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་སྐབས་འཕྲལ་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགྗོས། ས་གནས་འྗོས་བསྡུའི་ཚོགས་མི་

དང༌། ཟུར་དཔང་ཁྗོ་ན་ལས་དེ་མིན་ལས་བ་གཞན་ལ་ལས་དྗོད་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

༤ གཞུང་འབེལ་ལས་ཁུངས་སེ་ཚན་མེད་པ་གང་ཞིག་ལ་མཐུན་རྐེན་ས་གནས་སྗོ་སྗོས་ཐབས་འཚོལ་མི་ཐུབ་པའི་ས་ཁུལ་

ཁག་དང༌། དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཅན་གི་ས་ཁུལ་ཁག་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་

འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་སྐབས་འགྗོ་གྗོན་གཏྗོང་དགྗོས་རྣམས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དམིགས་བསལ་སྗོན་རྩིས་

ཁྗོངས་འཆར་འབུལ་ཞུ་འཁྗོལ་དགྗོས།

ལེའུ་བཞི་པ།

བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་འྗོས་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་སྗོ་བདུན་པ།  བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་ཡྗོང་ཁུངས་དང་གངས་ཚད།

བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༣༧ པའི་དགྗོངས་དྗོན་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་ཡྗོང་ཁུངས་དང༌། རྩ་འབྗོར་གི་གངས་ཚད།

༡ བྗོད་ཀི་ས་ཁུལ་ཆྗོལ་ཁ་རེ་ནས་འྗོས་བསྡུ་བས་པའི་སྤི་འཐུས་ཕྗོ་མྗོ་ཁྱད་མེད་བཅུ་རེ་དང༌། དེའི་ནང་ཉུང་མཐར་བུད་མེད་

གཉིས་རེ་དགྗོས།

༢ རིང་མ་དང༌།  བཀའ་བརྒྱུད།  ས་སྐྱ།  དགེ་ལུགས།  གཡུང་དྲུང་བྗོན་བཅས་ལྔ་པྗོ་རེ་རེ་ནས་འྗོས་བསྡུ་བས་པའི་སྤི་འཐུས་

གཉིས་རེ།

༣ བང་ཨ་རི་དང་། ལྷྗོ་ཨ་རི་ཁུལ་གནས་སྗོད་བྗོད་མིའི་ཁྗོངས་ནས་འྗོས་བསྡུ་བས་པའི་སྤི་འཐུས་གཉིས།

༤ ཡུ་རྗོབ་དང་། ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཁུལ་གནས་སྗོད་བྗོད་མིའི་ཁྗོངས་ནས་འྗོས་བསྡུ་བས་པའི་སྤི་འཐུས་གཉིས།

༥ རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨྗོ་སེ་ཀེ་ལེ་ཤི་ཡའི་ཁུལ་གནས་སྗོད་བྗོད་མིའི་ཁྗོངས་ནས་འྗོས་བསྡུ་བས་པའི་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

སྤི་འཐུས་གཅིག་བཅས་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་རྩ་འབྗོར་ ༤༥ ངེས་པ་ཡིན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་ཕི་

རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གནས་སྗོད་བྗོད་མིས་ཆྗོལ་ཁ་ཆྗོས་བརྒྱུད་ཀི་སྤི་འཐུས་ཀི་འྗོས་གཞིར་ཞུགས་པ་དང་འྗོས་ཤྗོག་འཕེན་

མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་སྗོ་བརྒྱད་པ།  བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་སྐབས་རེའི་ཡུན་ཚད།

བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་སྐབས་རེའི་ཡུན་ཚད་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཉིན་ནས་བཟུང་ལྗོ་ལྔ་རེ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་སྗོ་དགུ་པ།  བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་འྗོས་ཆྗོས།  

བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་འྗོས་གཞིར་ཞུགས་པ་ལ།

༡ བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

༢ རང་ལྗོ་ ༢༥ ཧིལ་པྗོ་ལྗོན་པ།

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

༤ བུ་ལྗོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།

༥ ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕྗོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༦ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་མ་ཡིན་པ། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་ཅེས་པ། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་

དབུས་དང༌། གཤམ་འྗོག་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་སི་ཞུ་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་དང་། ཆྗོད་གན། དམིགས་

བསལ་ལས་བེད་བཅས་ལ་གྗོ་དགྗོས་ཤིང༌། ལས་བེད་འདི་རིགས་འྗོས་གཞིར་སླེབས་ཤིང་རང་ངྗོས་ནས་འྗོས་གཞིར་

ཞུགས་འདྗོད་ཡྗོད་ཚེ་ལས་བེད་ནས་རྩ་དགྗོངས་ཞུས་འཁྗོལ་དགྗོས་པ་ཡིན།

༧ བྗོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནྗོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ལས་དྗོན་དང༌། གྗོ་གནས།  དངུལ་དངྗོས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཡྗོད་རིགས་མ་

ཡིན་པ།  

༨ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་འྗོས་བསྡུའི་ཁིམས་ལུགས་སམ་ཁིམས་སྒིག་ཅི་རིགས་དང་མི་འགལ་བ།

༩ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བླྗོ་གཏད་མེད་པའམ། བྗོད་མིའི་རྩ་དྗོན་ལ་གནྗོད་པའི་ལས་དྗོན་གང་རུང་

དང༌། དངྗོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབེལ་བ་ཡྗོད་པའི་དན་རྟགས་ཡྗོད་པ་མ་ཡིན་པ།

དྗོན་ཚན་བཞི་བཅུ་པ།  སྤི་འཐུས་ལ་མ་འྗོས་པའི་གནད་དྗོན་ཐག་གཅྗོད།

སྐྱེ་བྗོ་གང་ཞིག་གྗོང་འཁྗོད་དྗོན་ཚན་ནང་གསལ་སྤི་འཐུས་ལ་མ་འྗོས་པའི་ཀན་ཀ་སྤི་སེར་སུ་ཐད་ནས་བྱུང་རིགས་དབུས་

འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ཐག་གཅྗོད་བས་པར་མྗོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བེད་ཆྗོག
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དྗོན་ཚན་ཞེ་གཅིག་པ།  འྗོས་གཞིར་དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་དང་འདེམས་སྒྲུག་བེད་ཕྗོགས།

༡ སྒིག་གཞི་འདི་དང༌། གཙོ་བྗོ་བཅའ་ཁིམས་ཀི་འབེལ་ཡྗོད་དྗོན་ཚན་ཁག་གི་དགྗོངས་དྗོན་གཞིར་བཟུང་སྐྱེ་བྗོ་སུ་རུང་རང་

ཉིད་ཀི་ཐྗོབ་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་ཐྗོབ་ཆའི་སྤི་འཐུས་ཀི་འྗོས་གཞིར་དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་ཆྗོག

༢ སྐྱེ་བྗོ་གང་ཞིག་སྤི་འཐུས་ཀི་འྗོས་གཞིར་དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་བེད་པ་ལ།

ཀ དྗོན་ཚན་ ༣༩ ནང་གསལ་སྤི་འཐུས་ཀི་འྗོས་ཆྗོས་ཚང་བ།

ཁ ཐྗོབ་ཁུངས་དེ་གའི་འྗོས་འཕེན་པ་ཚད་ལྡན་རྒྱུས་ཅན་ ༢༥ ནས་འགན་འཁུར་གིས་རྒྱབ་སྐྱྗོར་ཡྗོད་པ།

༣ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཁྱབ་བསྒགས་དགྗོས་པ་གཤམ་གསལ།

ཀ ཐྗོབ་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་སྤི་འཐུས་ཀི་ཐྗོབ་ཆའི་འྗོས་གཞིར་དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུར་སན་ཞུས་ཀིས། ས་གནས་

འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འགེངས་ཤྗོག་ཞུ་ལེན་དང༌།  དྗོ་བདག་གི་ལྗོ་རྒྱུས་བཅས་ཕིར་འབུལ་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚེས།

ཁ དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་བས་པའི་འྗོས་གཞི་ལ་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བརྟག་ཞིབ་རྩད་གཅྗོད་དང་ཐག་

གཅྗོད་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚེས། 

ག སྐྱེ་བྗོ་གང་ཞིག་དང་བླངས་འྗོས་གཞི་ནས་རང་མྗོས་ཕིར་འཐེན་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚེས།

ང དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་མཐའ་བསྗོམས་གསལ་བསྒགས་བས་པའི་འྗོས་གཞི་རྣམས་ཀི་མིང་དང༌། འད་པར། 

མཚོན་རྟགས། ཐྗོབ་ཁུངས། ད་ལྟའི་སྗོད་གནས། ལྗོ་རྒྱུས་མདྗོར་བསྡུས་བཅས།

དྗོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ།  དང་བླངས་འྗོས་གཞིའི་འགེངས་ཤྗོག་འབུལ་ཕྗོགས་དང་འབུལ་དུས།

༡ ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་དྗོ་བདག་སྤི་འཐུས་འྗོས་གཞིར་དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུའི་སན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ། དང་

བླངས་འྗོས་གཞིའི་འགེངས་ཤྗོག་དང༌།  རྒྱབ་སྐྱྗོར་འགེངས་ཤྗོག་རྩིས་ལེན་བེད་དགྗོས།

༢ ཟུར་འཛར་ ཆ༽ དང་ ཇ༽ གཞིར་བཟུང་འྗོས་གཞིའི་འགེངས་ཤྗོག་དང་རྒྱབ་སྐྱྗོར་འགེངས་ཤྗོག་ནང་འཚེམས་ལུས་ནྗོར་

འཁྲུལ་མེད་པར་བསྐངས་ནས།  དང་བླངས་འྗོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་བེད་པྗོ་རང་ཉིད་དང༌།  ཐྗོབ་ཁུངས་དེ་གའི་འྗོས་འཕེན་

པ་ཚད་ལྡན་རྒྱུས་ཅན་ ༢༥ ནས་འགན་འཁུར་རྒྱབ་སྐྱྗོར་གི་མིང་རྟགས་འཁྗོད་པའི་ཡིག་ཆ་བཅས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་གི་གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་ནང་ཚུན་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཕུལ་ཟིན་པ་དགྗོས།

༣ དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་བེད་པྗོ་སྗོ་སྗོ་ནས་འགེངས་ཤྗོག་ཁག་དང་ཆབས་ཅིག་འབའ་དངུལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་

ཧིན་སྗོར་ ༡༥༠༠༠ རེ་དང༌། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཨ་སྗོར་ ༥༠༠ རེ་ས་གནས་འྗོས་

བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ཟུར་འཇྗོག་བེད་དགྗོས།

ཀ དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་བས་པའི་སྐྱེ་བྗོ་གང་ཞིག་ཐྗོབ་ཁུངས་གང་ཡང་རུང་བ་དེའི་འྗོས་གཞིའི་མི་གངས་ཇི་ཡྗོད་ཀི་

མཐའ་མའི་འྗོས་ཐྗོབ་གངས་འབྗོར་ཡྗོངས་རྗོགས་ཕྗོགས་གཅིག་ཏུ་བསྗོམས་པའི་འབྗོར་དེ་དག་འྗོས་གཞི་རྣམས་ལ་

ཆ་སྗོམ་དུ་བགྗོས་པའི་གངས་འབྗོར་དེའི་བརྒྱ་ཆ་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་དྗོ་བདག་དེར་ཐྗོབ་ན་སྤི་འཐུས་སུ་འདེམས་ཐྗོན་མ་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

བྱུང་རུང༌། ཐྗོག་མར་ཟུར་འཇྗོག་བས་པའི་འབའ་དངུལ་རྣམས་དྗོ་བདག་ལ་ཕིར་སྤྗོད་བེད་དགྗོས། གྗོང་གསལ་ལྟར་

གི་བརྒྱ་ཆ་མ་ལྗོན་ཚེ་འབའ་དངུལ་དེ་དག་ཕིར་སྤྗོད་བེད་མི་དགྗོས།

ཁ དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་བེད་པྗོར་འབའ་དངུལ་ཕིར་སྤྗོད་དགྗོས་མིན་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་རྩིས་བསྐྗོར་

གིས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་བརྒྱུད་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོར་བརྡ་ཐྗོ་གཏྗོང་རྒྱུ་དང༌། ཕིར་སྤྗོད་མ་དགྗོས་པའི་དངུལ་

འབབ་རྣམས་གཞུང་གི་ཕྗོགས་བསྗོམས་མ་དངུལ་ནང་འཇྗོག་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ཞེ་གསུམ་པ།  དང་བླངས་འྗོས་གཞིར་བརྟག་ཞིབ་རྩད་གཅྗོད་དུས་ཚེས།

༡ དང་བླངས་འྗོས་གཞི་རྣམས་འྗོས་མིན་བརྟག་ཞིབ་བ་རྒྱུ་འགེངས་ཤྗོག་འབུལ་རྒྱུའི་དུས་ཚེས་རྗོགས་པའི་ཕི་ཉིན་ནས་འགྗོ་

འཛུགས་བེད་དགྗོས།

༢ ས་གནས་འྗོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ནས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུའི་ཚོགས་མི་དང༌། དང་བླངས་འྗོས་གཞིར་རྒྱབ་སྐྱྗོར་བེད་པྗོ་

བཅས་ཚོགས་བསྐྗོང་བརྡ་ཐྗོ་གཞིར་བཟུང་འདུ་འཛོམས་ཐྗོག་འགེངས་ཤྗོག་ཡྗོངས་རྗོགས་ལ་བརྟག་ཞིབ་ཐུབ་པའི་དགྗོས་

ངེས་ཀི་དུས་ཚོད་སྤྗོད་དགྗོས།

༣ ས་གནས་འྗོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ནས་ཚོགས་ཐྗོག་ཏུ་འྗོས་གཞིའི་འགེངས་ཤྗོག་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་འཇུག་གིས་འྗོས་གཞི་

གང་ཞིག་གཤམ་གསལ་དྗོན་གནད་ཁག་གཞིར་བཟུང་ཕིར་འཐེན་བེད་དགྗོས།

ཀ ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཁག་ནང་གསལ་འཐུས་མིའི་འྗོས་ཆྗོས་དང་མི་ལྡན་པ།

ཁ གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་ནང་འགེངས་ཤྗོག་ཕུལ་འབྗོར་མ་བྱུང་བ།

ག འབའ་དངུལ་ཟུར་འཇྗོག་མ་བས་པ།

ང འྗོས་གཞིའི་འགེངས་ཤྗོག་ཐྗོག་དང་བླངས་པ་དང༌།  རྒྱབ་སྐྱྗོར་བ་གཉིས་ཀའི་མིང་རྟགས་ངྗོ་མ་མེད་པ།

ཅ འྗོས་གཞི་རང་ཉིད་བྗོད་ཀི་ཡུལ་མིའི་རང་བཞིན་དྗོར་ཟིན་པའམ། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡྗོད་པ།

ཆ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བླྗོ་གཏད་མེད་པའམ། བྗོད་མིའི་རྩ་དྗོན་ལ་གནྗོད་པའི་ལས་དྗོན་གང་

རུང་དང་དངྗོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབེལ་བ་ཡྗོད་པའི་དན་རྟགས་ཡྗོད་པ་བཅས།

དྗོན་ཚན་ཞེ་བཞི་པ།  དང་བླངས་འྗོས་གཞི་ནས་ཕིར་འཐེན།

༡ དང་བླངས་འྗོས་གཞིའི་ཁྗོངས་ནས་ཕིར་འཐེན་ཆྗོག་པའི་དུས་ཚེས་མཐའ་མ་འྗོས་གཞིར་བརྟག་ཞིབ་ཟིན་རེས་ཀི་ཉིན་གཉིས་

པ་དེ་ཡིན་ཅིང༌། དུས་བཀག་དེའི་ནང་ཚུན་ཕིར་འཐེན་བས་རིགས་ནས་འབའ་དངུལ་ཕིར་ཞུ་བེད་ཆྗོག

༢ རང་ཉིད་འྗོས་གཞི་ནས་ཕིར་འཐེན་བ་རྒྱུའི་མིང་རྟགས་སྦར་མའི་སན་ཞུ་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཕུལ་རེས་སླར་

ཡང་སྐབས་དེའི་དང་བླངས་འྗོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་མི་ཆྗོག
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དྗོན་ཚན་ཞེ་ལྔ་པ།  དང་བླངས་འྗོས་གཞིའི་དུས་ཚེས་དང༌། མིང་ཐྗོ་འབུལ་ཕྗོགས།

དང་བླངས་འྗོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་དང༌། བརྟག་ཞིབ། ཕིར་འཐེན་བཅས་སྤི་འཐུས་ཀི་སྗོན་འགྗོའི་འྗོས་བསྡུའི་ཉིན་གཉིས་

གྗོང་ཐག་གཅྗོད་ཟིན་པ་བ་དགྗོས། ཐག་གཅྗོད་ཟིན་མཚམས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འྗོས་གཞིའི་འགེངས་ཤྗོག་དང༌། འྗོས་

གཞི་སྗོ་སྗོའི་ལྗོ་རྒྱུས་མདྗོར་བསྡུས་རེ་བཅས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་འབུལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ཞེ་དྲུག་པ།  སྤི་འཐུས་འྗོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག

ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཁྱབ་ཁྗོངས་མི་མང་རྣམས་ལ་འྗོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག་དགྗོས་པའི་བཀྗོད་བྱུས་དང༌། 

བརྡ་ཁྱབ་གཏྗོང་རྒྱུ།

༡ ས་གནས་འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་ཁག་གཞིར་བཟུང་ཐྗོབ་ཁུངས་ཀི་སེ་ཚན་མ་འདེས་པ་བ་རྒྱུ། ཆྗོལ་ཁ་མི་འད་བའི་

བཟའ་ཚང་རྣམས་ཆྗོལ་ཁྗོངས་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོའི་རང་དབང་འདྗོད་མྗོས་ཀིས་ཐག་གཅྗོད་ཇི་བས་ལ་རྩ་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང༌། དེ་

ལྟའི་བཟའ་ཚང་གི་ཕྲུ་གུ་རང་ལྗོ་ ༡༨ ཧིལ་པྗོ་ལྗོན་མཚམས་ཕ་མ་སུ་རུང་གི་ཆྗོལ་ཁར་རང་མྗོས་ཀིས་ཞུགས་ཆྗོག་ཅིང༌། 

རེས་སུ་ཆྗོལ་ཁ་གཞན་གི་བཟའ་ཟླ་བྱུང་ཚེ་ཆྗོལ་ཁ་བརེ་བསྒྱུར་གི་གྗོ་སྐབས་ཐེངས་གཅིག་སྤྗོད་ཆྗོག

༢ འྗོས་འཕེན་པ་རྣམས་ནས་འྗོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག་མ་བས་གྗོང་འྗོས་དམིགས་ལ་ཁིམས་མཐུན་འྗོས་ཆྗོས་ཇི་དགྗོས་ཀི་

གནས་ལུགས་ཤེས་རྟྗོགས་ཆེད། ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཅའ་ཁིམས་དང༌། ཁིམས་སྒིག་ཁག་ནང་གསལ་འྗོས་

ཆྗོས་དང་འབེལ་བའི་དྗོན་ཚན་རྣམས་སྒྗོག་སྦང་དང༌། འགེལ་བཤད་བེད་དགྗོས།

༣ འྗོས་འཕེན་པ་སྗོ་སྗོ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བ་རྒྱུའི་འྗོས་དམིགས་ཀི་གངས་ཚད་ཆྗོལ་ཁ་རེ་རེར་སྤི་འཐུས་ཕྗོ་མྗོ་ཁྱད་མེད་བཅུ་

རེ་དང༌། དེའི་ནང་ཉུང་མཐར་བུད་མེད་གཉིས་རེ་དགྗོས། དགྗོན་ཁག་དང༌། ཆྗོས་ཀི་ཚོགས་སེ་ཁག་ནས་རང་རང་ཆྗོལ་ཁའི་

ཐྗོབ་ཆའི་གངས་ཚད་སྤི་མཚུངས་ཐྗོག་ཆྗོས་བརྒྱུད་སྗོ་སྗོར་ཐྗོབ་ཆའི་སྤི་འཐུས་གཉིས་རེ། བང་ཨ་རི་དང་ལྷྗོ་ཨ་རི་ཁུལ་དུ་

ཐྗོབ་ཆའི་སྤི་འཐུས་གཉིས། ཡུ་རྗོབ་དང་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཁུལ་དུ་ཐྗོབ་ཆའི་སྤི་འཐུས་གཉིས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་

ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨྗོ་སེ་ཀེ་ལེ་ཤི་ཡའི་ཁུལ་དུ་ཐྗོབ་ཆའི་སྤི་འཐུས་གཅིག་བཅས་ལས་བརྒལ་བ་འདེམས་སྒྲུག་མི་ཆྗོག

༤ འྗོས་འཕེན་པ་སྗོ་སྗོ་ནས་འྗོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག་བེད་སྐབས་འྗོས་དམིགས་རྣམས་ཀི་མིང་དང༌། ཕ་ཡུལ། ད་ལྟའི་སྗོད་

གནས། ད་ལྟའི་ལས་གནས་སམ་སྗོན་གི་ལས་གནས། ཁྱད་མིང་ངམ་ནང་མིང་ལྟ་བུ་མིང་འད་གཞན་དང་མི་ནྗོར་བའི་ཁྱད་

མིང་རེ་བཅས་ཁ་གསལ་འགྗོད་ཐབས་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ཞེ་བདུན་པ།  འྗོས་ཐྗོབ་གངས་བཤེར་ཕྗོགས་བསྗོམས་དང་འྗོས་གཞི་གཏན་འབེབས།

༡ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གསལ་བསྒགས་བས་པའི་དུས་ཚེས་ནང་ཚུན་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཁག་ནས་འྗོས་

གཞིའི་ཐྗོ་གཞུང་ཡིག་ཆ་ཁག་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་དུས་ཐྗོག་ངེས་འབུལ་ཐུབ་པ་དགྗོས། གལ་སིད་ས་གནས་ཐག་

རིང་སྦག་ལམ་གི་མཐུན་རྐེན་ཇི་བཞིན་མེད་རིགས་ཁག་ནས་འྗོས་གཞིའི་ཐྗོ་གཞུང་ཡིག་ཆ་རྣམས་དུས་ཐྗོག་འབུལ་འབྗོར་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

མ་བྱུང་ཚེ་ས་ཁུལ་དེ་དག་གི་གནས་སྟངས་དང༌། མི་འབྗོར་མང་ཉུང་ལ་སྟབས་བསྟུན་དགྗོངས་བཞེས་ཀིས་འྗོས་གཞི་གཏན་

འབེབས་བེད་རྒྱུའི་དུས་ཚེས་ནས་ལས་ཉིན་བདུན་རིང་ཕི་སྣུར་བེད་ཆྗོག

༢ ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སྗོ་སྗོ་ནས་འྗོས་ཤྗོག་གངས་བཤེར་བས་པའི་ཐྗོ་གཞུང་ཡིག་ཆ་རྣམས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་ལ་ཕིར་འབུལ་བྱུང་མཚམས་སྗོ་སྗོར་འབྗོར་ཐྗོ་དེབ་བཀྗོད་ཀིས། འྗོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གངས་བཤེར་བ་རྒྱུའི་དུས་

ཚེས་བར་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཁུངས་གཅིག་ཏུ་ཉར་འཇྗོག་དགྗོས་པ་ལས་གང་བྱུང་སྗོག་བཤེར་བེད་མི་ཆྗོག

༣ འྗོས་གངས་ཞིབ་བཤེར་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚེས་ཉིན་དྗོན་ཚན་ ༡༠ ནང་གསེས་ ༣ གཞིར་བཟུང་འྗོས་ཐྗོབ་ཐྗོ་གཞུང་དང༌།  ཡིག་

ཆ་རྣམས་བསྗོག་བཤེར་བེད་ཆྗོག

༤ འྗོས་གངས་ཞིབ་བཤེར་སྐབས་འྗོས་ཐྗོབ་གངས་འབྗོར་མང་རིམ་བསྟར་བསྒིགས་ཀིས་མིང་དང༌། ཕ་ཡུལ། ད་ལྟའི་སྗོད་

གནས། ད་ལྟའི་ལས་གནས་སམ་སྗོན་གི་ལས་གནས། འྗོས་གངས་ཇི་ཐྗོབ་ཀི་གངས་འབྗོར་གསལ་བཀྗོད་ཀིས་མིང་གཞུང་

རེའུ་མིག་བཟྗོ་འགྗོད་བེད་དགྗོས་པ་དང༌། ཟུར་དཔང་དུ་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཆྗོལ་ཁ་ཆྗོས་བརྒྱུད་སྗོ་སྗོའི་ཐྗོབ་ཁྗོངས་

ནས་སྤི་འཐུས་རེ་དམིགས་འཛུགས་གནང་དགྗོས། རྩ་འབྗོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་བྱུང་ཕིན་འྗོས་ཤྗོག་གངས་བཤེར་བེད་

ཆྗོག

༥ མིང་གཞུང་རེའུ་མིག་ནས་ཐྗོབ་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་ཐྗོབ་ཆའི་གངས་འབྗོར་དེའི་ཉིས་ལྡབ་ཀི་འྗོས་གཞི་གཏན་འབེབས་བེད་

དགྗོས། གལ་ཏེ་སྐྱེ་བྗོ་གང་ཞིག་སིད་སྐྱྗོང་ངམ། སྤི་འཐུས་ཐྗོབ་ཁུངས་གཉིས་ཀི་འྗོས་གཞིའི་ཁྗོངས་ཡྗོད་ན་དབུས་འྗོས་བསྡུ་

ལས་ཁང་ནས་དྗོ་བདག་ཁུངས་གང་ཞིག་གི་ནང་ཞུགས་འདྗོད་ཡྗོད་མེད་འདི་རྩད་ཀིས་གཏན་འབེབས་བེད་དགྗོས།

༦ འྗོས་དམིགས་ནང་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུའི་འྗོས་གཞི་རྣམས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བརྟག་ཞིབ་ཀིས་འྗོས་གཞི་

གང་ཞིག་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༢༥ ནང་གསེས་ ༡།༢།༣།༡༠།༡༡ བཅས་དང་། དྗོན་ཚན་ ༤༣ ནང་གསེས་ ༣ པ་གཞིར་

བཟུང་ཕིར་འཐེན་བེད་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་ཞེ་བརྒྱད་པ།  འྗོས་ཤྗོག་བཟྗོ་སྐྲུན།

༡ ཐྗོབ་ཁུངས་སྗོ་སྗོ་ངྗོས་འཛིན་བདེ་ཆེད་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འྗོས་ཤྗོག་ཚོན་མདྗོག་མི་འད་བ་བཟྗོ་སྐྲུན་གཏན་

འབེབས་བེད་དགྗོས།

༢ འྗོས་ཤྗོག་སྗོ་སྗོའི་ནང་འྗོས་གཞིའི་མིང་ཐྗོ་རྣམས་གསལ་བསྒགས་ཟིན་པའི་མིང་གཞུང་གྗོ་རིམ་ལྟར་དང༌། མིང་འད་ཡྗོད་ཚེ་

ཕན་ཚུན་ངྗོས་འཛིན་བདེ་ཆེད་གསལ་ཁ་འགྗོད་དགྗོས།

༣ འྗོས་གཞི་སྗོ་སྗོའི་འད་པར་དང་མཚོན་རྟགས་རེ་འགྗོད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ཞེ་དགུ་པ།  འྗོས་གཞི་གསལ་བསྒགས།

༡ དངྗོས་གཞིའི་འྗོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒགས་མ་བས་གྗོང་དུ་འྗོས་ཁྗོངས་ནས་དགྗོངས་ཞུ་ཕིར་འཐེན་བ་རྒྱུའི་གྗོ་

སྐབས་སྤྗོད་ཆེད།
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ཀ འྗོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒགས་མ་བས་པའི་ཉིན་གངས་ ༣༠ གྗོང་ཐྗོབ་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་ཐྗོབ་ཆའི་གངས་

ཚད་ཀི་གསུམ་ལྡབ་ལས་མི་ཉུང་བའི་སྗོན་འགྗོའི་འྗོས་གཞི་གསལ་བསྒགས་བེད་དགྗོས།

ཁ སྗོན་འགྗོའི་འྗོས་གཞི་ནས་དགྗོངས་ཞུ་བེད་འདྗོད་ཡྗོད་རིགས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཐད་ཀར་དགྗོངས་པ་ཞུ་

འཁྗོལ་དགྗོས་པ་དང༌། དངྗོས་གཞིའི་འྗོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒགས་ཟིན་རེས་དགྗོངས་ཞུ་མི་ཆྗོག

༢ ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་སྗོ་སྗོའི་ཁྱབ་ཁྗོངས་སུ་ཡྗོད་པའི་འྗོས་གཞི་རྣམས་ཀི་ལྗོ་རྒྱུས་བསྡུ་ལེན་གིས་ཞིབ་

འཇུག་དང་སྦགས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབུལ་དགྗོས།

༣ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྗོན་འགྗོའི་འྗོས་གཞིར་སྒིག་གསལ་འྗོས་ཆྗོས་ཚང་ཡྗོད་མེད་དང་། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་

ཡྗོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་རྩད་གཅྗོད།  དགྗོངས་ཞུའི་རིགས་བཅས་གྲུབ་རེས་དངྗོས་གཞིའི་འྗོས་གཞི་གསལ་བསྒགས་བེད་

དགྗོས།

ཀ དངྗོས་གཞིའི་འྗོས་བསྡུ་བ་རྒྱུའི་ཉིན་གངས་ ༢༠ གྗོང༌། དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གསལ་བསྒགས་སྗོན་སྗོང་

ནང་གསལ་ཐྗོབ་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་ཐྗོབ་ཆའི་གངས་ཚད་ཀི་ཉིས་ལྡབ་ཐྗོག་དང་བླངས་ཇི་ཡྗོད་སྗོ་སྗོའི་ལྗོ་རྒྱུས་མདྗོར་

བསྡུས་རེ་དང༌། འད་པར། འྗོས་གཞིའི་མཚོན་རྟགས་བཅས་མཐའ་བསྗོམས་གཏན་འབེབས་ཀིས་ཡྗོངས་ཁྱབ་གསལ་

བསྒགས་བེད་དགྗོས། 

ཁ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གསལ་བསྒགས་ཟིན་པའི་འྗོས་གཞི་དེ་དག་གི་སྐྗོར་དང་བཀྗོད་ཁྱབ་བཅས་ས་གནས་

འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སྗོ་སྗོར་གཏྗོང་དགྗོས། ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གསལ་བསྒགས་ཀི་འབྲུ་དྗོན་གཞིར་

བཟུང་འྗོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོའི་ཁྱབ་ཁྗོངས་མི་མང་ལ་འྗོས་གཞི་ཁག་ཡིད་འཇགས་བླྗོ་ངེས་ཐུབ་པའི་གསལ་

བསྒགས་འཐུས་ནན་ཐྗོག་མི་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ཆེ་ས་ཁག་ལ་འགེམས་སྦར་བེད་དགྗོས།

༤ དངྗོས་གཞིའི་འྗོས་གཞི་གསལ་བསྒགས་ཟིན་པའི་རེས་སུའང་འྗོས་བསྡུ་མ་བས་གྗོང་འྗོས་གཞི་སུ་རུང་ལ་འྗོས་ཆྗོས་ཚང་

མིན་གི་ཀན་ཀ་སྤི་སེར་སུ་ཐད་ནས་བྱུང་བའམ། དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཤེས་རྟྗོགས་བྱུང་སྐབས། ཁིམས་མཐུན་

ཞིབ་འཇུག་གིས་སྒིག་དྗོན་གཞིར་བཟུང་གསལ་བསྒགས་ཟིན་པའི་འྗོས་གཞི་ཆ་ཚང་ངམ་འྗོས་གཞི་བེ་བག་པ་སུ་རུང་ཕིར་

འཐེན་ཆྗོག་ཅིང༌། འྗོས་གཞི་ཆ་ཚང་ཕིར་འཐེན་བས་པ་ཡིན་ན་བསྐྱར་དུ་འྗོས་བསྡུ་བེད་དགྗོས་པ་དང༌། འྗོས་གཞི་བེ་བག་པ་

ཕིར་འཐེན་བས་པའམ་གྗོ་བུར་འཆི་སྐྱྗོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན། འྗོས་གཞིའི་གངས་འབྗོར་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཐག་གཅྗོད་བ་འཐུས།

དྗོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་པ།  དངྗོས་གཞིའི་འྗོས་བསྡུ།

དངྗོས་གཞིའི་འྗོས་བསྡུའི་སྐབས་བབ་ལས་དྗོན་རྣམས་དྗོན་ཚན་ ༣༡ དང་ ༣༢།༣༣།༣༤ གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་བེད་

དགྗོས་པ་དང༌། འྗོས་ཤྗོག་འགེམས་སྤྗོད་སྐབས་སྗོན་འགྗོ་དང་དངྗོས་གཞི་གཉིས་ཀར་གལ་ཏེ་ས་གནས་གཞན་ནས་སླེབས་པའི་མི་

ཞིག་ལ་ཡྗོང་ཁུངས་ས་གནས་དེ་ནས་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་གི་ལག་དེབ་ཐྗོག་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ལས་ཐམ་འཁྗོད་པའི་

མིང་གཞུང་དེབ་འགྗོད་ཀི་མིང་རྟགས་དང་སྦགས་དེབ་འགྗོད་བས་པའི་ཨང་གངས་མིག་སྟྗོན་བ་རྒྱུ་ཡྗོད་ཚེ་ས་གནས་དེ་རང་གི་མིང་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

གཞུང་ནང་མེད་ན་ཡང་ཐྗོབ་ཁུངས་མ་ནྗོར་བར་འྗོས་ཤྗོག་འགེམས་སྤྗོད་བེད་ཆྗོག་པ་དང༌། ཐྗོབ་ཁུངས་གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་གཞུང་

རེའུ་མིག་གཤམ་དུ་ས་གནས་དང༌། མི་མིང༌། འྗོས་བསྡུ་བའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགྗོད་ཨང་གངས། དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀི་ཨང་གངས་

བཅས་གསལ་པྗོ་འགྗོད་དགྗོས།  སིད་སྐྱྗོང་གི་ཐད་ཟུར་འཛར་ ག༽ འྗོག་གྗོང་བཞིན་ལག་དེབ་ཨང་གངས་བཅས་གསལ་པྗོ་འགྗོད་

དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ང་གཅིག་པ།  འྗོས་ཤྗོག་གངས་བཤེར་ཕྗོགས་བསྗོམས།

འྗོས་ཐྗོབ་གངས་བཤེར་དྗོན་ཚན་ ༣༤ གཞིར་བཞག་ཐྗོག

༡ ཐྗོབ་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་ཁྗོངས་ནས་འྗོས་གངས་མང་རིམ་རྩེ་བཏྗོག་གིས་ཆྗོལ་ཁ་རེར་ཕྗོ་མྗོ་ཁྱད་མེད་བཅུ་རེ་དང༌། དེའི་ནང་ཉུང་

མཐར་བུད་མེད་གཉིས་རེ། ཆྗོས་བརྒྱུད་སྗོ་སྗོར་མི་གངས་གཉིས་རེ། ཡུ་རྗོབ་དང་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཁུལ་དུ་མི་གངས་གཉིས་

དང༌། བང་ཨ་རི་དང་ལྷྗོ་ཨ་རི་ཁུལ་དུ་མི་གངས་གཉིས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨྗོ་སེ་ཀེ་ལེ་ཤི་ཡའི་

ཁུལ་དུ་མི་གངས་གཅིག་བཅས་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་སུ་འྗོས་འདེམས་བྱུང་བ་ཡིན།

༢ སྤི་འཐུས་དུས་ཡུན་ནང་ས་མིག་སྟྗོང་པ་ཐྗོན་ཚེ། བར་མའི་འྗོས་བསྡུ་མ་དགྗོས་པར་སྒུག་ཐྗོའི་གལ་མཚམས་གར་འཁེལ་

ནས་ཚབ་གསར་འཇུག་རྒྱུའི་ཆེད། འྗོས་ཐྗོབ་མང་རིམ་བཞིན་ཐྗོར་བཀྗོད་དེ་འྗོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དང༌། ཟུར་དཔང་

རྣམས་ཀི་མཚན་རྟགས་བཀྗོད་པ་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ཉར་དགྗོས།

༣ སྤི་འཐུས་འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་ཡྗོངས་རྗོགས་སྤི་འཐུས་གསར་པས་དམ་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཚེས་ཀི་ཉིན་གངས་ ༡༥ 

གྗོང་དུ་ངེས་པར་མཇུག་བསྒིལ་ཐུབ་པ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ང་གཉིས་པ།  རྒྱ་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་དང༌། འདེམས་ཐྗོན་སྤི་འཐུས་སྗོ་སྗོར་བརྡ་ལན་སྤྗོད་ཕྗོགས།

༡ འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བའི་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་མིང་དང༌།  འད་པར།  ད་ལྟའི་སྗོད་གནས། འྗོས་གངས་བཅས་དབུས་

འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གསལ་བསྒགས་བེད་དགྗོས།

༢ འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བའི་སྤི་འཐུས་སྗོ་སྗོར་འྗོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐྗོབ་པའི་གནས་ཚུལ་དང་སྦགས་བཞུགས་སར་དུ་དམ་བཅའ་

འབུལ་བར་ངེས་བཅར་དགྗོས་རྒྱུའི་ཚེས་གངས་ཁ་གསལ་འཁྗོད་པའི་བརྡ་ལན་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ངེས་པར་

འཕྲྗོད་ཐབས་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ང་གསུམ་པ།  སྤི་འཐུས་དང༌། སིད་སྐྱྗོང་གི་འྗོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་གི་དུས་ཡུན།

སྤི་འཐུས་དང་སིད་སྐྱྗོང་གི་འྗོས་བསྡུ་ནམ་དགྗོས་སྐབས་འྗོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉིས་ཀིས་ལས་འཁུར་དམ་

འབུལ་ཞུས་པ་ནས་འྗོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་འགྗོ་འཛུགས་བེད་པ་དང༌།  དངྗོས་གཞིའི་གྲུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་བས་པའི་ཉིན་

སྐབས་དེའི་འྗོས་བསྡུའི་ལས་དྗོན་གྲུབ་པར་ངྗོས་འཛིན་བེད་དགྗོས།
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ལེའུ་ལྔ་པ།

སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པའི་འྗོས་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་ང་བཞི་པ།  འྗོས་གཞིའི་ཡྗོང་ཁུངས་དང༌། འྗོས་བསྡུ་བེད་པྗོ།

སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པའི་འྗོས་གཞི་ཡྗོང་ཁུངས་དང༌། འྗོས་བསྡུ་བེད་པྗོ་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་ཁྗོ་ན་ཡིན།

དྗོན་ཚན་ང་ལྔ་པ།  འྗོས་བསྡུ་བེད་ཕྗོགས།

བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༤༥ ནང་གསལ།  སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་

གཅིག་དགྗོས་པར་སྗོན་ལ་ཚོགས་གཙོའི་འྗོས་བསྡུ་དང༌། དེ་རེས་ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པའི་འྗོས་བསྡུ་གཉིས་ས་རེས་གྗོ་རིམ་བཞིན་

བེད་དགྗོས། འྗོན་ཀང་ངྗོ་ཡྗོད་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀིས་འྗོས་མི་ཞིག་ལ་སྤི་མྗོས་བྱུང་ཚེ་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བརྟག་ཞིབ་

ཀིས་ཐག་གཅྗོད་བྱུང་མཚམས་འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བར་གསལ་བསྒགས་བེད་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་ང་དྲུག་པ།  ཚོགས་གཙོའི་འྗོས་བསྡུ།

དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཀམ་པའི་ལས་ཐམ་སྦར་མའི་འྗོས་ཤྗོག་ནང་གསལ་འྗོས་གཞི་སྤི་འཐུས་ཡྗོངས་རྗོགས་

ནས་སུ་འྗོས་གཅིག་ལ་སྤི་འཐུས་སྗོ་སྗོས་རང་མྗོས་འྗོས་ཐམ་བརྒྱབས་ཏེ་གསང་བའི་འྗོས་ཤྗོག་འཕེན་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ང་བདུན་པ།  འྗོས་གངས་འད་མཉམ་ཐྗོན་ཚེ་བེད་ཕྗོགས།

༡ འྗོས་གངས་མང་ཐྗོན་རྩེ་བཏྗོག་འད་མཉམ་ཐྗོན་ཚེ་འྗོས་གངས་འད་མཉམ་དེ་དག་ལ་བསྐྱར་དུ་འྗོས་ཤྗོག་འཕེན་དགྗོས། མུ་

མཐུད་འད་མཉམ་ཐེངས་གསུམ་ཐྗོན་ཚེ་སླར་ཡང་དྗོན་ཚན་ ༥༦ པ་ལྟར་འྗོས་བསྡུ་བ་དགྗོས།

༢ སླར་ཡང་འྗོས་བསྡུ་བས་ཀང་གྗོང་གསལ་ནང་གསེས་ ༡ ལྟར་འད་མཉམ་ཐེངས་གསུམ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། སྐབས་དེའི་སྤི་

འཐུས་དུས་ཡུན་ཆ་བགྗོས་ཀིས་ཚོགས་གཙོ་རེས་མྗོས་བ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ང་བརྒྱད་པ།  འྗོས་ཤྗོག་རྩིས་མེད་གཏྗོང་ཕྗོགས།

འྗོས་ཤྗོག་གངས་བཤེར་སྐབས་དྗོན་ཚན་ ༣༤ ནང་གསེས་ ༢ ནང་གསལ་ལྟར་རམ། དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་གྗོ་

སྒིག་བས་པའི་འྗོས་ཐམ་བེད་སྤྗོད་མ་བས་པའི་འྗོས་ཤྗོག་དེ་ཉིད་རྩིས་མེད་དང༌། འྗོས་སམ་ནས་འྗོས་འཕེན་པའི་གངས་ཚད་ལས་

བརྒལ་བའི་འྗོས་ཤྗོག་ཐྗོན་ཚེ། འྗོས་ཤྗོག་ཡྗོངས་རྗོགས་རྩིས་མེད་ཀིས་བསྐྱར་དུ་འྗོས་བསྡུ་བེད་དགྗོས།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་ང་དགུ་པ།  འདེམས་ཐྗོན་ཚོགས་གཙོ་གསལ་བསྒགས།

༡ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་མཐའ་མའི་འྗོས་ཤྗོག་གངས་བཤེར་ཟིན་མཚམས་འྗོས་གངས་མང་ཤྗོས་ཐྗོབ་པ་དེར་

འདེམས་ཐྗོན་ཚོགས་གཙོར་གསལ་བསྒགས་བེད་དགྗོས།

༢ གསལ་བསྒགས་བས་པ་དེ་ནས་ཕིར་འཐེན་བེད་མཁན་བྱུང་ཚེ་འྗོས་གངས་མང་རིམ་རྩེ་བཏྗོག་གིས་འདེམས་ཐྗོན་ཚོགས་

གཙོར་གསལ་བསྒགས་བེད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པ།  ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པའི་འྗོས་བསྡུ།

ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པའི་འྗོས་བསྡུ་དྗོན་ཚན་ ༥༦ ནས་ ༥༩ བར་གཞིར་བཟུང་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་རེ་གཅིག་པ།  ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞྗོན་གི་དམ་འབུལ།

ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པའི་འྗོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་ཟིན་རེས་དུས་ཚེས་གཏན་འབེབས་ཉིན་

བཅའ་ཁིམས་དགྗོངས་དྗོན་དམ་འབུལ་ཞུ་དགྗོས།

ལེའུ་དྲུག་པ།

སིད་སྐྱྗོང་གི་འྗོས་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་པ།  སིད་སྐྱྗོང་གི་འྗོས་བསྡུ་བེད་པྗོ།

ཁིམས་ལུགས་ཁག་གཞིར་བཟུང་འྗོས་བསྡུའི་ཐྗོབ་ཐང་བལ་བ་ཕུད། བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་རང་ལྗོ་  ༡༨ ཧིལ་པྗོ་ལྗོན་པ་ཡན་ལ་

འྗོས་འཕེན་གི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད།

དྗོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་པ།  སིད་སྐྱྗོང་གི་འྗོས་ཆྗོས།

སིད་སྐྱྗོང་གི་འྗོས་གཞིར་རུང་བའི་སྐྱེ་བྗོ་ནིི།

༡ བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

༢ རང་ལྗོ་ ༣༥ ཧིལ་པྗོ་ལྗོན་པ།

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

༤ བུ་ལྗོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།

༥ ཁིམས་ཁང་ནང་ནག་ཉེས་ར་འཕྲྗོད་ཀིས་ཉེས་པ་ཕྗོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༦ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྩ་འབྗོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་གིས་སིད་སྐྱྗོང་ངམ་བཀའ་བླྗོན་གི་འྗོས་

གཞིར་མ་འྗོས་པར་ཐག་བཅད་པ་མ་ཡིན་པ།
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༧ ཡུན་ཚད་གཉིས་བསྟུད་མར་སིད་སྐྱྗོང་ངམ་བཀའ་བླྗོན་གི་ལས་འཁུར་བེད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༨ བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༢༩ ནང་གསེས་ ༣ པའི་ ཀ དང་ ༤ པ་ལྟར་སིད་སྐྱྗོང་ངམ་བཀའ་བླྗོན་འཕྗོ་འགྱུར་བེད་དགྗོས་བྱུང་

བ་མ་ཡིན་པ།

༩ བྗོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནྗོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ལས་དྗོན་དང༌། གྗོ་གནས། དངུལ་དངྗོས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཡྗོད་རིགས་མ་

ཡིན་པ།

༡༠ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་མ་ཡིན་པ། 

༡༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་འྗོས་བསྡུའི་ཁིམས་ལུགས་སམ་ཁིམས་སྒིག་ཅི་རིགས་དང་མི་འགལ་བ།

༡༢ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བླྗོ་གཏད་མེད་པའམ། བྗོད་མིའི་རྩ་དྗོན་ལ་གནྗོད་པའི་ལས་དྗོན་གང་རུང་

དང་། དངྗོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབེལ་བ་ཡྗོད་པའི་དན་རྟགས་ཡྗོད་པ་མ་ཡིན་པ་བཅས།

དྗོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་པ།  སིད་སྐྱྗོང་གི་ཡུན་ཚད།

བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དྗོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བཟུང་ཡུན་ཚད་མ་རྗོགས་གྗོང་འཕྗོ་འགྱུར་གཏྗོང་དགྗོས་ཀི་

གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ལས་སིད་སྐྱྗོང་གི་ཡུན་ཚད་དམ་འབུལ་བས་ཉིན་ནས་དུས་ཡུན་ལྗོ་ལྔ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་པ།  སིད་སྐྱྗོང་གི་འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང༌།

སིད་སྐྱྗོང་གི་འྗོས་བསྡུའི་ཆེད་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་ཟུར་འཛར་ ག༽ ལྟར་མིང་གཞུང་མ་དེབ་གཞིར་

བཟུང་འྗོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོའི་ས་གནས་རང་ཁྗོངས་འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་བསྐྱར་ཞིབ་བམ་བཟྗོ་འགྗོད་གཏན་

འབེབས་ཟིན་འཕྲལ། མིང་གཞུང་འད་བཤུས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབུལ་དགྗོས་པ་དང༌། སླད་མིང་གཞུང་དེ་དག་གཙོར་

བཟུང་གིས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འྗོས་ཤྗོག་འགེམས་སེལ་བེད་དགྗོས།  སིད་སྐྱྗོང་གི་འྗོས་བསྡུ་ནམ་དགྗོས་སྐབས་འྗོས་

འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་བསྐྱར་ཞིབ་བམ་བཟྗོ་འགྗོད་སྒིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ངེས་ཅན་དུས་བཀག་འྗོག་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་པ།  སིད་སྐྱྗོང་གི་འྗོས་ཤྗོག་བཟྗོ་སྐྲུན།

༡ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སིད་སྐྱྗོང་གི་འྗོས་ཤྗོག་བཟྗོ་སྐྲུན་གཏན་འབེབས་བེད་དགྗོས།

༢ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༤༨ ནང་གསེས་ ༢ དང་ ༣ ལྟར་བེད་དགྗོས།

༣ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་སྗོན་འགྗོའི་འྗོས་ཤྗོག་ཟུར་འཛར་ ཉ༽ བཞིན་བཟྗོ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་པ།  སིད་སྐྱྗོང་གི་སྗོན་འགྗོ་དང་དངྗོས་གཞིའི་འྗོས་བསྡུ་བ་ཕྗོགས།

༡ བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་རང་ལྗོ་ ༡༨ ཧིལ་པྗོ་ལྗོན་པ་ཡན་སྗོ་སྗོ་ནས་སྗོན་འགྗོའི་འྗོས་དམིགས་རེའི་མིང་དང༌། ཕ་ཡུལ། ད་ལྟའི་སྗོད་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

གནས། ད་ལྟའི་ལས་གནས་སམ་སྗོན་གི་ལས་གནས། ཁྱད་མིང་ངམ་ནང་མིང་ལྟ་བུ་མིང་འད་གཞན་དང་མི་ནྗོར་བའི་ཁྱད་

མིང་རེ་བཅས་ཁ་གསལ་འགྗོད་ཐབས་དགྗོས།

༢ འྗོས་བསྡུ་ཟིན་འཕྲལ་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༣༤ དགྗོངས་དྗོན་ལྟར་ལག་བསྟར་གིས་

གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་ནང་ཚུན་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ཕུལ་འབྗོར་ཐུབ་པ་དགྗོས།

༣ དངྗོས་གཞིའི་འྗོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒགས་མ་བས་གྗོང་དུ་འྗོས་ཁྗོངས་ནས་དགྗོངས་ཞུ་ཕིར་འཐེན་བ་རྒྱུའི་གྗོ་

སྐབས་སྤྗོད་ཆེད།

ཀ འྗོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒགས་མ་བས་པའི་ཉིན་གངས་ ༢༠ ནང་ཚུན་འྗོས་དམིགས་དྲུག་ལས་མ་མང་བ་

སྗོན་འགྗོའི་འྗོས་གཞིར་གསལ་བསྒགས་བེད་དགྗོས།

ཁ སྗོན་འགྗོའི་འྗོས་གཞི་ནས་དགྗོངས་ཞུ་བེད་འདྗོད་ཡྗོད་རིགས་ཀིས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཐད་ཀར་དགྗོངས་

པ་ཞུ་འཁྗོལ་དགྗོས། དངྗོས་གཞིའི་འྗོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒགས་ཟིན་རེས་དགྗོངས་ཞུ་མི་ཆྗོག

ག དངྗོས་གཞིའི་འྗོས་གཞི་གསལ་བསྒགས་ཟིན་པའི་རེས་སུའང་འྗོས་བསྡུ་མ་བས་གྗོང་འྗོས་གཞི་སུ་རུང་ལ་འྗོས་

ཆྗོས་ཚང་མིན་གི་ཀན་ཀ་སྤི་སེར་སུ་ཐད་ནས་བྱུང་བའམ། དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཤེས་རྟྗོགས་བྱུང་སྐབས།  

ཁིམས་མཐུན་ཞིབ་འཇུག་གིས་སྒིག་དྗོན་གཞིར་བཟུང་གསལ་བསྒགས་ཟིན་པའི་འྗོས་གཞི་ཆ་ཚང་ངམ། འྗོས་གཞི་

བེ་བག་པ་སུ་རུང་ཕིར་འཐེན་ཆྗོག་ཅིང༌། འྗོས་གཞི་ཆ་ཚང་ཕིར་འཐེན་བས་པ་ཡིན་ན་བསྐྱར་དུ་འྗོས་བསྡུ་བེད་དགྗོས་

པ་དང༌། འྗོས་གཞི་བེ་བག་པ་ཕིར་འཐེན་བས་པའམ་གྗོ་བུར་འཆི་སྐྱྗོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན། འྗོས་གཞིའི་གངས་འབྗོར་ལ་

གཞིགས་ཏེ་ཐག་གཅྗོད་བ་འཐུས།

༤ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྗོན་འགྗོའི་འྗོས་གཞིར་སྒིག་གསལ་འྗོས་ཆྗོས་ཚང་ཡྗོད་མེད་དང་། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་

ཡྗོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་རྩད་གཅྗོད། དགྗོངས་ཞུའི་རིགས་བཅས་གྲུབ་རེས་སིད་སྐྱྗོང་གི་དངྗོས་གཞིའི་འྗོས་གཞི་གཉིས་ལས་

མ་ཉུང་བ་གསལ་བསྒགས་བེད་དགྗོས། གལ་སིད་འྗོས་གཞི་གཅིག་ལས་མེད་པ་དང་། དེ་ལ་སྗོན་འགྗོའི་འྗོས་ཤྗོག་ཁྱྗོན་

འབྗོར་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ལས་མི་ཉུང་བའི་རྒྱབ་སྐྱྗོར་ཐྗོབ་ཡྗོད་ཚེ་ཁ་གཏད་མེད་པའི་སིད་སྐྱྗོང་ལ་འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བར་ངྗོས་

འཛིན་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ། མེད་ཚེ་སྗོན་འགྗོའི་འྗོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་བསྐྱར་དུ་བེད་དགྗོས། འྗོན་ཀང་སྗོན་འགྗོའི་སྐབས་

འྗོས་མི་གཅིག་ལ་འྗོས་ཤྗོག་ཁྱྗོན་འབྗོར་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཡན་ཐྗོབ་ཡྗོད་ཚེ་དངྗོས་གཞིའི་ལས་རིམ་འགྗོ་མི་དགྗོས་པར་སིད་

སྐྱྗོང་ལ་འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བར་ངྗོས་འཛིན་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ།

༥ གསལ་བསྒགས་བས་པའི་དངྗོས་གཞིའི་འྗོས་གཞིར་མང་ཚོགས་ནས་གསང་བའི་འྗོས་ཤྗོག་མང་ཤྗོས་ཐྗོབ་པ་དེ་སིད་སྐྱྗོང་

ལ་འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བར་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱུ།

༦ འྗོས་གཞི་གཉིས་ལ་འྗོས་གངས་འད་མཉམ་ཐྗོན་ཚེ་ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་འད་མཉམ་ཐྗོན་པའི་འྗོས་གཞི་གཉིས་ལ་

སླར་ཡང་མང་ཚོགས་ནས་འྗོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ།

༧ བཀའ་ཤག་འཕྗོ་འགྱུར་ཕིན་པ་ཡིན་ན། དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་གསལ་བསྒགས་བས་ཉིན་ནས་མང་མཐའ་ཉིན་
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གངས་ ༡༢༠ ནང་ཚུན་སིད་སྐྱྗོང་གི་འྗོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ཡྗོངས་རྗོགས་ཟིན་པ་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་པ།  འྗོས་ཤྗོག་གངས་བཤེར་ཕྗོགས་བསྗོམས།

༡ སྗོན་འགྗོ་དང་དངྗོས་གཞིའི་འྗོས་ཤྗོག་ཕྗོགས་བསྗོམས་གངས་བཤེར་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚེས་ཉིན་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་

སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང༌། འགན་འཛིན་ལས་འཕར་འདུ་འཛོམས་ཐྗོག་ཟུར་དཔང་དུ་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཆྗོལ་ཁ་ཆྗོས་

བརྒྱུད་སྗོ་སྗོའི་ཐྗོབ་ཁྗོངས་ནས་སྤི་འཐུས་རེ་དམིགས་འཛུགས་གནང་དགྗོས། རྩ་འབྗོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་བྱུང་ཕིན་འྗོས་

ཤྗོག་གངས་བཤེར་བེད་ཆྗོག 

༢ འྗོས་ཤྗོག་རྩིས་མེད་གཏྗོང་ཕྗོགས་དང༌། མིང་རྟགས་འགྗོད་པ། ལས་རྒྱུན་བར་མཚམས། དྗོགས་གཅྗོད་བེད་ཕྗོགས་བཅས་

སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༣༤ ནང་གསེས་ ༢ པ་ནས་ ༥ པ་བར་ལག་བསྟར་དགྗོས་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་དགུ་པ།  འདེམས་ཐྗོན་སིད་སྐྱྗོང་གསལ་བསྒགས།

འྗོས་ཤྗོག་ཕྗོགས་བསྗོམས་གངས་བཤེར་ཟིན་པའི་བསྗོམས་འབྗོར་གི་ཡིག་ཆར་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་

འགན་འཛིན་དང་། འགན་འཛིན་ལས་འཕར། ཟུར་དཔང་རྣམ་པས་མིང་རྟགས་བཀྗོད་ཟིན་འཕྲལ་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འྗོས་

བསྡུའི་གྲུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་དང༌། དྗོ་བདག་ལ་འྗོས་ཐྗོན་རྒྱལ་ཁ་ཐྗོབ་པའི་བརྡ་ལན་འཕྲྗོད་ངེས་གཏྗོང་དགྗོས།

ལེའུ་བདུན་པ།

ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་འྗོས་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་བདུན་ཅུ་པ།  ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མིའི་ཡྗོང་ཁུངས་དང་འྗོས་བསྡུ་བེད་པྗོ།

༡ བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༧༨ ནང་གསལ་བྗོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་སྗོ་སྗོར་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་རེ་

དགྗོས།

༢ ཀ འཐུས་མིའི་ཡྗོང་ཁུངས་ནི། ས་གནས་རང་ཁྗོངས་སེར་སྐྱ་ཕྗོ་མྗོ་ཁྱད་མེད་དྗོན་ཚན་ ༢༢ ལྟར་ཡིན་དགྗོས།

ཁ གྗོང་གསལ་ ཀ པའི་དགྗོངས་དྗོན་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་གཞིས་གྗོང་དང་། ཁ་འཐྗོར། གྲྭ་ཚང་ཆེ་ཆུང་ལ་

གཞིགས་པའི་ས་འཐུས་གངས་འབྗོར་ཇི་དགྗོས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་གི་འགན་འཁུར་འྗོག་ས་གནས་རང་

ནས་གངས་བཅད་ཀིས་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་མི་མང་ནས་འྗོས་འདེམས་བྱུང་ནའང་ཆྗོག

ག ཅི་སྟེ་མང་ཚོགས་ནང་གྗོང་གསལ་ ཀ པ་དང་ ཁ པ་གང་དུ་འགྗོ་དགྗོས་མིན་རྩྗོད་གེང་བྱུང་ཚེ་ཁྱབ་ཁྗོངས་མི་མང་

ནས་མང་མྗོས་འྗོས་བསྡུ་བས་ཏེ་ཐག་གཅྗོད་ཇི་བྱུང་ལྟར་རྩ་འཛིན་བ་དགྗོས།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དྗོན་གཅིག་པ།  ས་གནས་འཐུས་མིའི་འྗོས་ཆྗོས།

༡ བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

༢ རང་ལྗོ་ ༢༥ ཧིལ་པྗོ་ལྗོན་པ།

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

༤ བུ་ལྗོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།

༥ ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕྗོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༦ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་མ་ཡིན་པ།

༧ བྗོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནྗོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ལས་དྗོན་དང༌། གྗོ་གནས།  དངུལ་དངྗོས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཡྗོད་རིགས་མ་

ཡིན་པ།

༨ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་འྗོས་བསྡུའི་ཁིམས་ལུགས་སམ།  ཁིམས་སྒིག་ཅི་རིགས་དང་མི་

འགལ་བ། 

༩ བྗོད་མིའི་རྩ་དྗོན་ལ་གནྗོད་པའི་ལས་དྗོན་གང་རུང་དང་དངྗོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབེལ་བ་ཡྗོད་པའི་དན་རྟགས་

ཡྗོད་པ་མ་ཡིན་པ།

༡༠ ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་གི་ཐད་ཀའི་སྟངས་འཛིན་འྗོག་གི་ལས་བེད་མ་ཡིན་པ།

༡༡ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བླྗོ་གཏད་མེད་པའི་དན་རྟགས་ཡྗོད་པ་མ་ཡིན་པ།

དྗོན་ཚན་དྗོན་གཉིས་པ།  ས་གནས་འཐུས་མིའི་གངས་ཚད་དང་ཡུན་ཚད།

༡ ས་གནས་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་པའི་འཐུས་མི་གངས་ཚད་ ༣༥ ལས་མི་བརྒལ་བ་དང༌། ༧ ལས་མ་ཉུང་བ་ས་གནས་སྗོ་སྗོའི་

མང་ཚོགས་ཀིས་གྗོས་བསྡུར་ཐག་གཅྗོད་བེད་དགྗོས།

༢ ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་ཡུན་ཚད་མ་རྗོགས་གྗོང་འཕྗོ་འགྱུར་གཏྗོང་དགྗོས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་

སྐབས་རེའི་ཡུན་ཚད་ལྗོ་གསུམ་རེ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་དྗོན་གསུམ་པ།  ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མིའི་འྗོས་བསྡུ།

༡ ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་འྗོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་རྣམས་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ལས་དྗོན་བེད་ཕྗོགས་ཀི་དྗོན་

ཚན་ཁག་གཞིར་བཞག་གིས་ལག་བསྟར་བེད་དགྗོས།

༢ ས་གནས་འཐུས་མི་འྗོས་འདེམས་བེད་པར་སྗོན་འགྗོ་དང་དངྗོས་གཞི་ཐེངས་གཉིས་དགྗོས་ཤིང༌། དངྗོས་གཞིའི་གསལ་

བསྒགས་མ་བས་གྗོང་འྗོས་ཁྗོངས་ནས་དགྗོངས་ཞུ་ཕིར་འཐེན་བ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་རིགས་ཁག་ལ་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་

ལས་ཁང་ནས་སྐབས་བསྟུན་དགྗོངས་འཁྗོལ་གཏྗོང་འཐུས་དང༌།  དངྗོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒགས་ཟིན་རེས་
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དགྗོངས་ཞུ་ཕིར་འཐེན་རིགས་མི་ཆྗོག

༣ འྗོས་གཞིའི་ཁྗོངས་ནས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀིས་གྗོས་བསྡུར་གཏན་འབེབས་བས་པའི་གངས་འབྗོར་ལྟར་ལས་མེད་ཚེ་

འྗོས་འཕེན་མ་དགྗོས་པར་གཏན་འཁེལ་བ་འཐུས། གཏན་འབེབས་གངས་འབྗོར་ལས་འྗོས་གཞི་མང་བ་ཡྗོད་ཚེ་འྗོས་ཐྗོབ་

མང་རིམ་རྩེ་བཏྗོག་གིས་ས་གནས་འཐུས་མིར་འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བར་གསལ་བསྒགས་བེད་དགྗོས། གཏན་འབེབས་གངས་

ཚད་ལས་འྗོས་གཞི་ཉུང་བ་ཆགས་ཚེ་བསྐྱར་དུ་འྗོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ།

༤ ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འདེམས་ཐྗོན་འཐུས་མི་སྗོ་སྗོར་དམ་བཅའ་འབུལ་བར་ངེས་བཅར་དགྗོས་རྒྱུའི་དུས་

ཚེས་བཀྗོད་པའི་བརྡ་ལན་གཏྗོང་དགྗོས། ས་འཐུས་འཐུས་མི་དང༌། ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན་ནས་སྒིག་གཞི་འདིའི་ཟུར་

འཛར་ ཏ༽ ༡ དང་ ༢ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་མདུན་དུ་ལས་འཁུར་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན་ཞུ་

དགྗོས། དེའི་རེས། ས་འཐུས་དམ་བཅའ་འབུལ་དགྗོས་རིགས་ཀིས་ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་གཞྗོན་གི་མདུན་དུ་དམ་འབུལ་

ཞུ་དགྗོས།

༥ ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་དུས་ཡུན་རིང་ས་མིག་སྟྗོང་པ་ཐྗོན་རིགས་བྱུང་ཚེ་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༩༢ ནང་གསེས་ ༣ 

དགྗོངས་དྗོན། ཉིན་གངས་ ༣༠ ནང་ཚུན་ཚབ་གསར་འྗོས་འདེམས་ཟིན་པ་དགྗོས་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་བར་མའི་འྗོས་བསྡུ་མ་

དགྗོས་པར་ཐྗོག་མའི་འྗོས་འདེམས་སྐབས་འྗོས་ཐྗོབ་མང་རིམ་རྩེ་བཏྗོག་གིས་དེ་འྗོག་ལྷག་མ་རྣམས་འྗོས་ཐྗོབ་མང་ཉུང་གྗོ་

རིམ་ལྟར་མཚན་གཞུང་བཀྗོད་པའི་སྒུག་ཐྗོར་ས་གནས་འྗོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དང་ཟུར་དཔང་རྣམས་ཀིས་མཚན་རྟགས་

བཀྗོད་དེ་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་བདག་ཉར་བས་པ་ནས་སྐབས་འཕྲལ་བསྐྗོ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་དྗོན་བཞི་པ།  ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ།

༡ འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བའི་ས་འཐུས་རྣམས་ནས་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་མདུན་དུ་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཟིན་རེས། བཅའ་

ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༨༠ ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ། སྐབས་སྗོ་སྗོའི་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་ཐེངས་དང་

པྗོའི་ཐྗོག་འཐུས་མི་རང་ཁྗོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་གཅིག་ས་རེས་གསང་བའི་འྗོས་བསྡུའི་

ལམ་ནས་འདེམས་དགྗོས།

༢ འྗོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་རྣམས་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༥༦ ནས་ ༥༩ བར་གི་སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞྗོན་གི་འྗོས་

བསྡུ་བེད་ཕྗོགས་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་བེད་དགྗོས།

༣ ས་གནས་འཐུས་མི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་མྗོས་མཐུན་གིས་ཚོགས་གཙོ་དང༌།  ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པ་འཕྗོ་ལེན་བ་དགྗོས་

པའི་སྐབས་དང༌། ས་སྟྗོང་ནམ་བྱུང་མཚམས་ཚབ་གསར་ཁིམས་ལུགས་ལྟར་འྗོས་བསྡུ་བེད་དགྗོས།

༤ ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞྗོན་སུ་རུང་དགྗོངས་པ་ཞུ་དགྗོས་ན་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ལ་ཞུ་

དགྗོས་པ་དང༌། འཐུས་མི་ནས་དགྗོངས་པ་ཞུ་དགྗོས་ན་ཚོགས་གཙོར་ཞུ་དགྗོས།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དྗོན་ལྔ་པ།  ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་དང༌། འཐུས་མི་བེ་བག་པ་འཕྗོ་འགྱུར།

༡ ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དང༌། ལས་རྗོགས་གཉིས་ཀིས་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ལ་གྗོ་བསྡུར་གིས་ས་གནས་འཐུས་མི་ཡྗོངས་

རྗོགས་འཕྗོ་འགྱུར་གཏྗོང་དགྗོས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན། ས་གནས་མི་མང་གིས་འྗོས་བསྡུ་བས་ཏེ་མང་མྗོས་ཇི་བྱུང་ལྟར་ལ་

ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

༢ འཐུས་མི་བེ་བག་པ་ཞིག་འཕྗོ་འགྱུར་གཏྗོང་དགྗོས་བྱུང་ཚེ་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་ནས་འྗོས་བསྡུ་བས་ཏེ་མང་

མྗོས་ཇི་བྱུང་ལ་ཐག་གཅྗོད་བ་རྒྱུ།

༣ འཐུས་མི་ཡྗོངས་རྗོགས་སམ། བེ་བག་པ་འཕྗོ་འགྱུར་གཏྗོང་དགྗོས་བྱུང་ཚེ་ཉིན་གངས་ ༣༠ ནང་ཚུན་གསར་དུ་འྗོས་

འདེམས་ཟིན་པ་དགྗོས།

ལེའུ་བརྒྱད་པ།

ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དང༌། འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་ཀི་འྗོས་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་དྗོན་དྲུག་པ།  ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དང༌། འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་ཀི་ཡྗོང་ཁུངས་དང་འྗོས་བསྡུ་བེད་པྗོ།

༡ དྗོན་ཚན་ ༢༢ ནང་གསལ་ས་གནས་རང་ཁྗོངས་སེར་སྐྱ་ཕྗོ་མྗོ་ཁྱད་མེད་འྗོས་ཆྗོས་ཚང་བ་རྣམས་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དང༌། 

འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་ཀི་འྗོས་གཞིར་ཞུགས་ཆྗོག

༢ འྗོས་བསྡུ་བེད་པྗོ།

ཀ འགྗོ་འཛིན་གི་འྗོས་བསྡུ་བེད་པྗོ་ནི་འྗོས་འཕེན་པའི་ཆ་རྐེན་ཚང་བའི་ས་གནས་རང་ཁྗོངས་མི་མང་རྣམས་ཡིན།

ཁ འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་ཀི་འྗོས་བསྡུ་བེད་པྗོ་ནི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་ཡིན། འགྗོ་འཛིན་ལས་

རྗོགས་སུ་འདེམས་ཐྗོན་ཡྗོང་བ་ལ་འཐུས་མིའི་རྩ་འབྗོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་མྗོས་མཐུན་བེད་དགྗོས།

༣ སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ཁག་འྗོས་འདེམས་མི་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་དྗོན་བདུན་པ།  ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དང༌། འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་ཀི་འྗོས་ཆྗོས།

༡ བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

༢ རང་ལྗོ་ ༢༥ ཧིལ་པྗོ་ལྗོན་པ།

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

༤ བུ་ལྗོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།

༥ ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕྗོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༦ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་མ་ཡིན་པ།
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༧ བྗོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནྗོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ལས་དྗོན་དང༌། གྗོ་གནས།  དངུལ་དངྗོས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཡྗོད་རིགས་མ་

ཡིན་པ།

༨ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་འྗོས་བསྡུའི་ཁིམས་ལུགས་སམ།  ཁིམས་སྒིག་ཅི་རིགས་དང་མི་

འགལ་བ།

༩ བྗོད་མིའི་རྩ་དྗོན་ལ་གནྗོད་པའི་ལས་དྗོན་གང་རུང་དང་དངྗོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབེལ་བ་ཡྗོད་པའི་དན་རྟགས་

ཡྗོད་པ་མ་ཡིན་པ།

༡༠ ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དང་འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་སྗོ་སྗོའི་ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་གཉིས་བསྟུད་མར་བེད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༡༡ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བླྗོ་གཏད་མེད་པའི་དན་རྟགས་ཡྗོད་པ་མ་ཡིན་པ།

དྗོན་ཚན་དྗོན་བརྒྱད་པ།  ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དང་འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་ཀི་འྗོས་བསྡུ།

༡ ཀ ས་གནས་ཀི་མི་འབྗོར་ལ་གཞིགས་པའི་རང་ཁྗོངས་མི་མང་རྣམས་ནས་སྗོན་འགྗོའི་འྗོས་དམིགས་རེ་འདེམས་དགྗོས་

པ་ཡིན།

ཁ འྗོས་གཞི་ནས་དགྗོངས་ཞུ་བ་འདྗོད་ཡྗོད་རིགས་ཀིས་ཉིན་གསུམ་ནང་ཚུན་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་

དགྗོངས་པ་ཞུ་འཁྗོལ་དགྗོས།

ག ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་གསལ་བསྒགས་བས་ཁྗོངས་ནས་དགྗོངས་ཞུ་བས་རིགས་ཕུད། འྗོས་ཤྗོག་མང་

ཐྗོན་རྩེ་བཏྗོག་གིས་འྗོས་གཞི་མི་གངས་ ༢ འདེམས་བསྒྲུགས་ཀིས་མཐའ་མའི་འྗོས་ཤྗོག་འཕེན་དགྗོས། གལ་སིད་

འྗོས་གཞི་གཅིག་ལས་མེད་པ་དང༌། དེ་ལ་སྗོན་འགྗོའི་འྗོས་ཤྗོག་ཁྱྗོན་འབྗོར་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ལས་མི་ཉུང་བའི་རྒྱབ་

སྐྱྗོར་ཐྗོབ་ཡྗོད་ཚེ་ཁ་གཏད་མེད་པའི་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལ་འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བར་ངྗོས་འཛིན་གསལ་བསྒགས་བ་

རྒྱུ། མེད་ཚེ་སྗོན་འགྗོའི་འྗོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་བསྐྱར་དུ་བེད་དགྗོས།

༢ ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་སུ་རུང་དང༌། ས་གནས་རང་ཁྗོངས་ལས་བེད།  ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་གི་ལས་བེད་བཅས་

ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དང༌། འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་གང་རུང་ལ་འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན་རང་གི་ལས་འཁུར་བཤྗོལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་དྗོན་དགུ་པ།  འགྗོ་འཛིན་འདེམས་ཐྗོན་གསལ་བསྒགས།

ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་མཐའ་མའི་འྗོས་ཤྗོག་གངས་བཤེར་ཟིན་མཚམས་འདེམས་ཐྗོན་འགྗོ་འཛིན་སུ་ཡིན་ས་

གནས་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསྒགས་དང་འབེལ་ཡྗོད་ལ་སན་སེང་ཞུ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་ཅུ་པ།  ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་གི་ཡུན་ཚད།

༡ བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༩༡ ནང་གསལ་འཕྗོ་འགྱུར་གཏྗོང་དགྗོས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་འགྗོ་འཛིན་དང་འགྗོ་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

འཛིན་ལས་རྗོགས་ཀི་ཡུན་ཚད་ལྗོ་གསུམ་རེ་ཡིན།

༢ ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དང༌། འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་གང་རུང་གི་ས་སྟྗོང་ཐྗོན་ཚེ་ཚབ་གསར་ཉིན་གངས་ ༣༠ ནང་ཚུན་

བསྐྱར་དུ་འྗོས་འདེམས་བས་ཟིན་པ་དགྗོས།

༣ ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་དང༌། འགྗོ་འཛིན་ལས་རྗོགས་སུའང་བསྐྱར་དུ་འྗོས་འདེམས་བྱུང་བར་དགག་བ་མེད། འྗོན་ཀང་ཡུན་

ཚད་གཉིས་བསྟུད་མར་བས་རེས་བར་མཚམས་འཇྗོག་དགྗོས།

ལེའུ་དགུ་པ།

ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་འྗོས་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་ག་གཅིག་པ།  ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་མིའི་ཡྗོང་ཁུངས་དང༌།  འྗོས་བསྡུ་བེད་པྗོ།

དྗོན་ཚན་ ༢༢ ནང་གསལ་གི་ས་གནས་རང་ཁྗོངས་སེར་སྐྱ་ཕྗོ་མྗོ་ཁྱད་མེད་འྗོས་ཆྗོས་ཚང་བ་རྣམས་འྗོས་གཞིར་ཞུགས་པ་

དང༌།  དྗོན་ཚན་ ༡༨ ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ་འྗོས་འཕེན་པའི་ཆ་རྐེན་ཚང་བ་རྣམས་ཀིས་འྗོས་ཤྗོག་འཕེན་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་ག་གཉིས་པ།  ཚོགས་མིའི་འྗོས་ཆྗོས།

༡ བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

༢ རང་ལྗོ་ ༢༥ ཧིལ་པྗོ་ལྗོན་པ།

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

༤ བུ་ལྗོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།

༥ ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕྗོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༦ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་མ་ཡིན་པ།

༧ བྗོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནྗོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ལས་དྗོན་དང༌། གྗོ་གནས། དངུལ་དངྗོས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཡྗོད་རིགས་མ་

ཡིན་པ།

༨ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་འྗོས་བསྡུའི་ཁིམས་ལུགས་སམ། ཁིམས་སྒིག་ཅི་རིགས་དང་མི་

འགལ་བ།

༩ བྗོད་མིའི་རྩ་དྗོན་ལ་གནྗོད་པའི་ལས་དྗོན་གང་རུང་དང་དངྗོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབེལ་བ་ཡྗོད་པའི་དན་རྟགས་

ཡྗོད་པ་མ་ཡིན་པ།

༡༠ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བླྗོ་གཏད་མེད་པའི་དན་རྟགས་ཡྗོད་པ་མ་ཡིན་པ།
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དྗོན་ཚན་ག་གསུམ་པ།  ཚོགས་མིའི་གངས་ཚད་དང་ཡུན་ཚད།

༡ བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༦༠ ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ་ས་གནས་མི་མང་ནས་འྗོས་བསྡུ་བས་པའི་ཚོགས་མི་ ༣ ལས་མི་

ཉུང་ཞིང་ ༡༡ ལས་མ་མང་བ་རེ་དགྗོས།

༢ བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༦༠ ནང་གསེས་ ༢ ནང་གསལ་ལྟར་ཕིར་བསྡུ་དང་ཟླ་བསྒིལ་གཏྗོང་དགྗོས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་

ལས་དེ་མིན་ཚོགས་མིའི་ཡུན་ཚད་ལྗོ་གསུམ་རེ་ཡིན།  འྗོན་ཀང་བསྐྱར་དུ་འྗོས་འདེམས་བྱུང་བར་དགག་བ་མེད།

དྗོན་ཚན་ག་བཞི་པ།  ཚོགས་མིའི་འྗོས་བསྡུ། 

༡ ས་གནས་ཀི་མི་འབྗོར་དང་གཞི་ཁྱྗོན་གནས་བབ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཚོགས་མིའི་གངས་འབྗོར་གཏན་འབེབས་ཟིན་མཚམས་

རང་ཁྗོངས་སེར་སྐྱ་ཕྗོ་མྗོ་ཁྱད་མེད་འྗོས་འཕེན་གི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་རིགས་ནས་སྗོན་འགྗོ་དང་དངྗོས་གཞི་ཐེངས་གཉིས་དགྗོས་

ཤིང༌། དངྗོས་གཞི་གསལ་བསྒགས་མ་བས་གྗོང་འྗོས་ཁྗོངས་ནས་དགྗོངས་ཞུ་བྱུང་རིགས་ལ་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་

ནས་སྐབས་བསྟུན་དགྗོངས་འཁྗོལ་གཏྗོང་འཐུས། དངྗོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒགས་ཟིན་རེས་དགྗོངས་ཞུ་རིགས་

མི་ཆྗོག

༢ ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁྗོངས་སུ་སྗོད་གནས་ཁ་འཐྗོར་དུ་གནས་པའི་རིགས་ལ་ས་གནས་སྗོ་སྗོའི་མི་འཐུས་རེ་ཚོགས་

ཆུང་གི་འཐུས་མིར་འཚུད་ཐབས་སུ། ཐྗོག་མ་ནས་ས་གནས་ཁ་འཐྗོར་དེ་དག་རེ་རེ་ནས་འྗོས་མི་གངས་འབྗོར་ཇི་དགྗོས་འྗོས་

འདེམས་དགྗོས་རྒྱུ།

༣ འྗོས་གཞིའི་ཁྗོངས་ནས་ཐྗོག་མར་གཏན་འབེབས་བས་པའི་གངས་ཚད་གཞིར་བཟུང་འྗོས་ཐྗོབ་མང་རིམ་རྩེ་བཏྗོག་གིས། ས་

གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསྒགས་དང་ཆབས་ཅིག་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་བརྒྱུད་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་སུ་སན་སེང་ཞུ་དགྗོས།

༤ འདེམས་ཐྗོན་ཟིན་པའི་འཐུས་མིའི་ཁྗོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་དང༌། དྲུང་རྩིས་གཅིག དངུལ་གཉེར་གཅིག་བཅས་

འདེམས་བསྐྗོ་བེད་དགྗོས།

༥ འཐུས་མི་གང་ཞིག་ལྗོ་དུས་མ་རྗོགས་གྗོང་འདས་གྗོངས་སུ་གྱུར་པའམ་ས་མིག་སྟྗོང་པ་ཐྗོན་རིགས་བྱུང་ཚེ་བར་མའི་འྗོས་

བསྡུ་མ་དགྗོས་པར་ཐྗོག་མའི་འྗོས་འདེམས་སྐབས་འྗོས་ཐྗོབ་མང་རིམ་རྩེ་བཏྗོག་གིས་གྗོ་རིམ་ལྟར་མཚན་གཞུང་བཀྗོད་པའི་

སྒུག་ཐྗོ་བདག་ཉར་ཡྗོད་པ་ནས་ཚབ་གསར་འཕྲལ་དུ་བསྐྗོ་དགྗོས། སྒུག་ཐྗོ་མེད་རིགས་ཉིན་གངས་ ༣༠ ནང་ཚུན་དང༌། 

ཚོགས་གཙོ་ནས་དགྗོངས་པ་ཞུས་འཁྗོལ་བྱུང་ན་ཚབ་གསར་སྒིག་དྗོན་བཞིན་འྗོས་བསྡུ་བེད་དགྗོས།

༦ ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་མི་སུ་རུང་ནས་དགྗོངས་ཞུ་དགྗོས་རིགས་ཚོགས་གཙོར་ཞུ་དགྗོས་པ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་ནས་

དགྗོངས་པ་ཞུ་དགྗོས་བྱུང་ན།  བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞུ་འཁྗོལ་དགྗོས།

༧ གྗོང་གསལ་སྒིག་དྗོན་ལྟར་ཕག་ལེན་མི་ཐུབ་པའི་རིགས་ལ་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༦༠ ནང་གསེས་ ༤ ནང་གསལ་བ་

འཐུས།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་ག་ལྔ་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་ནམ་དགྗོས་སྐབས་ངྗོ་ཡྗོད་སྤི་འཐུས་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་

སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

ཟུར་འཛར། ག༽

༄༅། །ས་གནས་རང་ཁྗོངས་འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང༌།

  འྗོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན། ཐྗོབ་ཁུངས།

ཨང༌། མིང་དང་ཁྱད་མིང་། དེབ་སྐྱེལ་ཨང༌། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་། འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་རྟགས།

༄༅། །བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༣༠ ནང་གསེས་ ༢ པ་ནང་གསལ་ཟུར་འཛར། ང༽

བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཀི་སྗོན་འགྗོའི་འྗོས་བསྡུའི་འགེངས་ཤྗོག

(Tibetan Parliamentarian’s Primary Election Form)

མིང་། ཁྱད་མིང་།

(Name / Surname)

ཕ་ཡུལ།

(Native Origin)

ད་ལྟའི་སྗོད་གནས།

(Present Residence)

ད་ལྟའི་ལས་གནས་སམ་སྗོན་གི་

ལས་གནས།

(Present Or Former 

Occupation)

༄༅། །བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༣༤ ནང་གསེས་ ༦ ཀ ནང་གསལ་རེའུ་མིག་ཟུར་འཛར། ཅ༽

ཨང༌། མིང་།  ཁྱད་མིང་། ཕ་ཡུལ། ད་ལྟའི་སྗོད་གནས། ད་ལྟའི་ལས་གནས་སམ་སྗོན་

གི་ལས་གནས།

འྗོས་གངས། ཟུར་བརྗོད།
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༄༅། །བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༤༢ ནང་གསེས་ ༢ ནང་གསལ་ཟུར་འཛར། ཆ༽

སྤི་འཐུས་དང་བླངས་འྗོས་གཞིའི་འགེངས་ཤྗོག

ཐྗོབ་ཁུངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་    

འདི་མཉམ་ཕྲན་གི་ལྗོ་རྒྱུས་དང་ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འྗོས་འཕེན་པ་ཚན་ལྡན་ ༢༥ ནས་འགན་འཁུར་གི་རྒྱབ་གཉེར་

འགེངས་ཤྗོག་བཅས་ཟུར་འབུལ་ཞུས་པ་བཞིན།

མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྱེས་ཡུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྱེས་ལྗོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་ད་ལྟའི་སྗོད་གནས་ཁ་བང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

འྗོས་འཕེན་པའི་དེབ་བཀྗོད་ཨང༌།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤི་འཐུས་སྐབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་པའི་འྗོས་གཞིར་དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་

ཞུ་རྒྱུ་དང༌།  འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞིའི་དགྗོངས་དྗོན་ལྟར་ཕྲན་ལ་སྤི་འཐུས་ཀི་འྗོས་ཆྗོས་ཚང་ཡྗོད།

ཕི་ལྗོ་     ཟླ་    ཚེས་    ལ་དང་བླངས་འྗོས་གཞིའི་མིང་རྟགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བསྐང་རྒྱུ།

འདི་ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་སྤི་འཐུས་དང་བླངས་འྗོས་

གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་བེད་པྗོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང༌།  ཚད་ལྡན་འྗོས་འཕེན་པ་ ༢༥ ཡིས་འགན་འཁུར་གིས་རྒྱབ་སྐྱྗོར་

འགེངས་ཤྗོག་དང༌།  སྒིག་གསལ་འབའ་དངུལ་ཧིན་སྗོར་/ཨ་སྗོར་་་་་་་་་  བཅས་ཕི་ལྗོ་   ཟླ་   ཚེས་   ཆུ་ཚོད་     ཐྗོག་ཕུལ་འབྗོར་

བྱུང་ཞིང༌།  སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༤༣ ནང་གསེས་ ༣ ནང་གསལ་ལྟར་འྗོས་གཞིར་བརྟག་ཞིབ་རྩད་གཅྗོད་ཀིས་ཁིམས་མཐུན་ངྗོས་

ལེན་ཟིན་པ་བཅས།

ཕི་ལྗོ་     ཟླ་    ཚེས་    ལ་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གི་མིང་རྟགས་་་་་་་་་་་་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

༄༅། །བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༤༢ ནང་གསེས་ ༢ ནང་གསལ་ཟུར་འཛར། ཇ༽

སྤི་འཐུས་དང་བླངས་འྗོས་གཞིར་རྒྱབ་སྐྱྗོར་འགེངས་ཤྗོག 

རྒྱབ་སྐྱྗོར་བེད་པྗོས་བསྐང་རྒྱུ།

ཕྲན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྱེས་ཡུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྱེས་ལྗོ་་་་་་་་་་་ ཟླ་་་་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཐྗོབ་

ཁུངས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ད་ལྟའི་སྗོད་གནས་ཁ་བང༌།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འྗོས་འཕེན་པའི་དེབ་བཀྗོད་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ཡིན་པ་ནས།  དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་ཅན་ལ་ཐྗོབ་ཁུངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

སྤི་འཐུས་དང་བླངས་འྗོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུའི་འྗོས་ཆྗོས་ཚང་ཡྗོད་པའི་འགན་ལེན་རྒྱབ་སྐྱྗོར་ཞུ་བཞིན་ཡྗོད།

ཕི་ལྗོ་   ཟླ་   ཚེས་   ལ་དང་བླངས་འྗོས་གཞིར་རྒྱབ་སྐྱྗོར་བེད་པྗོའི་མིང་རྟགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བསྐང་རྒྱུ།

གྗོང་གསལ་ཐྗོབ་ཁུངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤི་འཐུས་དང་བླངས་འྗོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་བེད་པྗོ་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལ་རྒྱབ་སྐྱྗོར་བེད་མཁན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནི་ཕི་ལྗོ་   ཟླ་   ཚེས་    ཉིན་འདི་ག་ས་

གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འྗོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་ནང་དེབ་བཀྗོད་ཟིན་ཅིང༌།  འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༡༨ 

ནང་གསལ་གི་འྗོས་འཕེན་པའི་ཆ་རྐེན་ཡྗོངས་སུ་ཚང་བར་ཁིམས་མཐུན་ངྗོས་ལེན་ཟིན་པ་བཅས།

ཕི་ལྗོ་      ཟླ་    ཚེས་     ལ་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གི་མིང་རྟགས་་་་་་་་་་་
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༄༅། །བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༦༦ ནང་གསེས་ ༣ ནང་གསལ་ཟུར་འཛར། ཉ༽

སིད་སྐྱྗོང་གི་སྗོན་འགྗོའི་འྗོས་བསྡུའི་འགེངས་ཤྗོག

(Sikyong’s Primary Election Form)

མིང་། ཁྱད་མིང་།

(Name / Surname)

ཕ་ཡུལ།

(Native Origin)

ད་ལྟའི་སྗོད་གནས།

(Present Residence)

ད་ལྟའི་ལས་གནས་སམ་སྗོན་

གི་ལས་གནས།

(Present Or Former 

Occupation)
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་འྱོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི།

༄༅། །བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༧༤ ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ་ཟུར་འཛར། ཏ༽ ༡། དང་ ཏ༽ ༢། 

༄༅། །ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མིའི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་/ཁས་ལེན། ཟུར་འཛར། ཏ༽ ༡།

༄༅། །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞེས་བགི་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ས་གནས་ཀི་སྐབས་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་པའི་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མིར་འྗོས་འདེམས་བྱུང་བ་ལགས་ན། བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་

ལ་ཡིད་ཆེས་བླྗོ་གཏད་ཀི་ཐྗོག་ནས། ས་འཐུས་ཀི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྗོ་མཐའ་དག བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྗོངས་དྗོན་འགལ་མེད་ཐྗོག རང་

དྗོན་ཕྗོགས་ལྷུང་དང༌། འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་སང་མེད་པར། དང་བདེན་ལྷག་བསམ་ཟྗོལ་མེད་ཀི་སྗོ་ནས་རང་ནུས་གང་ཐེག་ཞུ་རྒྱུའི།

༡། མཆྗོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པྗོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

   ཡང་ན།

༢།  ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༄༅། །ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞྗོན་གི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་/ཁས་ལེན། ཟུར་འཛར། ཏ༽ ༢།

༄༅། །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞེས་བགི་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ས་གནས་ཀི་སྐབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་པའི་

ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་གཙོར་/ཚོགས་གཞྗོན་དུ་འྗོས་འདེམས་བྱུང་བ་ལགས་ན་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་

ཆེས་བླྗོ་གཏད་ཀི་ཐྗོག་ནས། ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོའི་/ཚོགས་གཞྗོན་གི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྗོ་མཐའ་དག བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྗོངས་དྗོན་

འགལ་མེད་ཐྗོག རང་དྗོན་ཕྗོགས་ལྷུང་དང༌། འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་སང་མེད་པར། དང་བདེན་ལྷག་བསམ་ཟྗོལ་མེད་ཀི་སྗོ་ནས་རང་

ནུས་གང་ཐེག་ཞུ་རྒྱུའི།

༡། མཆྗོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པྗོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

   ཡང་ན།

༢། ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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༄༅། །བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབྗོར་དང་འབེལ་བའི་སྒིག་གཞི་ཁག
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དཀར་ཆག

༡ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགྗོད་དང༌། ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས། དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི། -- ༢༢༥

ལེའུ་དང་པྗོ། སྗོན་འགྗོ། ---------------------------------------------------------- ༢༢༥

ལེའུ་གཉིས་པ། གཞུང་དངུལ་འདུ་འགྗོད། ----------------------------------------------- ༢༢༥

ལེའུ་གསུམ་པ། ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་འབུལ་ཚུལ། -------------------------------------------༢༢༧

ལེའུ་བཞི་པ། དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན། ----------------------------------------------- ༢༢༩

རྩིས་ཤྗོག་རེའུ་མིག་ཁག -------------------------------------------------------------༢༣༢

༢ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གི་འབུལ་འབབ་ཁིམས་ཡིག -------------༢༤༢

ལེའུ་དང་པྗོ། སྗོན་འགྗོ། ---------------------------------------------------------༢༤༢

ལེའུ་གཉིས་པ། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ། ------------------------------------------------༢༤༢

ལེའུ་གསུམ་པ། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ། ------------------------------------------------ ༢༤༣

ལེའུ་བཞི་པ། ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་དངུལ། --------------------------------------- ༢༤༥

ལེའུ་ལྔ་པ། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་དངུལ་འབབ་གཞན་བསྡུ་ཕྗོགས། ----------------------- ༢༤༥

ལེའུ་དྲུག་པ། ཁིམས་ཡིག་རྩ་འཛིན་དང་བསྐྱར་བཅྗོས། ------------------------------------ ༢༤༧

༣ བྗོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྒིག་གཞི། ---------------------------- ༢༥༠

༤ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒིག་གཞི། ------------------------------------------ ༢༥༤

༥ ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་འདུ་འགྗོད་ཀི་སྒིག་གཞི། ------------------------------------------------༢༦༠
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༄༅། །བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགྗོད་དང༌། ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས། དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀི་

སྒིག་གཞི།

ལེའུ་དང་པྗོ། 

སྗོན་འགྗོ།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགྗོད་དང༌།  ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས།  དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན་

བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི།  བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༡༨ ཕི་ལྗོ་ ༡༩༩༢ ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  ཆ་རྐེན།

སྒིག་གཞི་འདི་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༥༢ པའི་ནང་གསེས་ ༤ དང༌། དྗོན་ཚན་ ༡༠༨ ཀི་ནང་གསེས་ 

༡ བཅས་ཀི་འྗོག་བཀྗོད་སྒིག་བས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  འགྗོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་ཕི་ལྗོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ ནས་འགྗོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  ཁྱབ་ཚད།

སྒིག་གཞི་འདིས་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང༌། གཤམ་འྗོག་ལས་ཁུངས། རང་སྐྱྗོང་ཚོགས་པ་ཁག་

བཅས་གཞུང་དངུལ་འགྗོ་གྗོན་གཏྗོང་དགྗོས་ཀི་སྒིག་འཛུགས་ཡྗོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།

ལེའུ་གཉིས་པ།

གཞུང་དངུལ་འདུ་འགྗོད།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  ཕྗོགས་བསྗོམས་མ་དངུལ། (Consolidated Fund)

༡ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འབབ་ཡྗོང་དཔྱ་དངུལ་དང༌། ྋགྗོང་ས་མཆྗོག་གིས་གསྗོལ་སྩལ། ཕི་ནང་གི་རྗོགས་དངུལ་
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ཞལ་འདེབས། བསྡུ་ཆ། ག་ཡྗོན། གཞུང་འབེལ་བཟྗོ་ཞིང་ཚོང་བུན་ཁེ་འབབ། ཉེས་ཆད། ཙག་ཙིག་ཡྗོང་འབབ་བཅས་འབབ་

དངུལ་ཡྗོད་དྗོ་ཅྗོག་འཚེམས་མེད་ཕྗོགས་བསྗོམས་མ་དངུལ་དུ་ཚུད་པ་བེད་དགྗོས།

༢ ཕྗོགས་བསྗོམས་མ་དངུལ་དུ་མ་ཚུད་པའི་དངུལ་འབབ་གང་ཡང་གཞུང་དངུལ་དུ་མི་བརྩི་ཞིང༌། གཞུང་གྗོན་དུ་གཏྗོང་མི་

ཆྗོག

༣ ཕྗོགས་བསྗོམས་མ་དངུལ་ནས་གཏྗོང་དགྗོས་ཀི་འགྗོ་གྗོན་གང་ཡང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་ལྗོ་རེའི་

གཏྗོང་ལེན་ཁིམས་ཡིག་ (Appropriation Act) གམ། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ལ་འྗོས་ཤྗོག་བསྡུས་པའི་ (Vote on 

Account) ཐྗོག་ནས་བཀའ་འཁྗོལ་མ་ཐྗོབ་པ་ཞིག་འགྗོ་སྗོང་སྗོན་བཏང་བཀའ་འཁྗོལ་རེས་ཞུའི་རྩིས་འགྗོ་ནམ་ཡང་གཏྗོང་

མི་ཆྗོག

༤ གྗོང་གསལ་ནང་གསེས་དང་པྗོ་ནས་གསུམ་པའི་བར་གང་རུང་དང་འགལ་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་དཔལ་འབྗོར་གི་སྒིག་

གཞི་དང་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤྗོས་དེ་ཡིན་པས་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང༌། འགན་འཁིའི་ལས་བེད་ངྗོས་བཟུང་ཐེར་འདྗོན་

ཐྗོག་སྒིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ཉེས་ཆད་ཡན་པྗོར་མ་སྗོང་བ་གཏྗོང་དགྗོས། སྒིག་གཞི་གཏན་འབེབས་ཀིས་བཙུགས་པའི་

བཀའ་ཤག་དང༌། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩའི་མ་དངུལ་དང༌། ཆྗོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་

འཆར་ཅན་མིན་པའི་མཆྗོད་འབུལ་དང༌། ཞབས་བརྟན་འཕར་དངུལ་བཅས་དྗོན་ཚན་འདིའི་ནང་ཚུད་མ་དགྗོས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  ངེས་མེད་དགྗོས་དངུལ།

༡ གྗོ་བུར་ངེས་མེད་གཞུང་གྗོན་གཏྗོང་དགྗོས་རིགས་ཀི་ཆེད་སྗོམ་ཚོད་དངུལ་འབབ་མང་མཐའ་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་ཀི་ཚོད་

དཔག་འགྗོ་གྗོན་སྤི་བསྗོམས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་བཞི་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་ངེས་མེད་དགྗོས་དངུལ་ཞེས་པའི་རྩིས་འགྗོའི་

འྗོག་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་སུ་བཀའ་ཤག་གི་རྩིས་ཁྗོངས་སུ་འཇྗོག་རྒྱུ་དང༌། དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་

རྩ་འབྗོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གིས་མྗོས་མཐུན་ཆྗོག་མཆན་དང༌། དགྗོས་དངུལ་སྤྗོད་འཐུས། (གྗོ་བུར་ངེས་མེད་ཅེས་པ་ལྗོ་

འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་འགྗོད་སྐབས་གཏྗོང་དགྗོས་ཚོད་དཔག་མེད་པར་གྗོ་བུར་དགྗོས་ངེས་ཀི་གཏྗོང་དགྗོས་གསར་བྱུང་གས་ལ་གྗོ་དགྗོས།)

༢ ངེས་མེད་དགྗོས་དངུལ་ནས་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་པའི་ཕྗོགས་དང༌ཁེ་ཕན་གཞན། སྗོ་རུང་མིན་པའི་མཁར་དབང་ཉྗོ་

སྒྲུབ། ཨར་ལས། ས་གཡར། བུན་སྐྱེད་བཅས་སུ་གཏྗོང་མི་ཆྗོག

༣ ལས་བེད་གསར་བསྐྗོ་དང༌། གནས་སར། གནས་སྗོ། ཆྗོད་གན། བར་བརྒལ་བཀྗོད་སྒིག་བཅས་བར་མའི་དུས་ཡུན་གི་

ག་ཕྗོགས་ཆེད་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རྩིས་ཁྗོངས་སུ་སྗོམ་དངུལ་གི་རྩིས་འགྗོའི་འྗོག་དངུལ་འབྗོར་རན་འཚམས་ཤིག་

འཇྗོག་འཐུས་དང༌། དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་བཀའ་ཤག་ནས་འདྗོན་སྤྗོད་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས།

༤ ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་ཀི་རྒྱུན་གྗོན་རྩིས་འགྗོ་ཕྗོགས་ནང་ཐྗོབ་གསེང་དངུལ་བསྒྱུར་དང་། ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་སར་ཆ་ཇི་བྱུང་

སྤྗོད་དམིགས་ཆེད་སྗོམ་དངུལ་རན་འཚམས་ཟུར་དུ་ཞུ་དགྗོས། སྗོམ་དངུལ་འདི་ནས་ག་ཕྗོགས་ཐྗོག་ཁ་བསྒྱུར་མི་ཆྗོག
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགྱོད་དང༌། ལྱོ་འཁྱོར་སྱོན་རིས། དངུལ་རིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི།

ལེའུ་གསུམ་པ།

ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་འབུལ་ཚུལ།

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས།

༡ ལས་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་ཁྱབ་ཁྗོངས་སུ་ཡྗོད་པའི་གཤམ་འྗོག་ལས་ཁུངས་དང༌། སྨན་ཁང༌། སླྗོབ་གྲྭ། འཛིན་སྐྱྗོང་དབང་བྱུས་འྗོག་

ཡྗོད་པའི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན། འགྗོ་གྗོན་ཆ་ཚང་གཞུང་ནས་གཏྗོང་དགྗོས་ཀི་རང་སྐྱྗོང་སྒིག་འཛུགས་ཁག་བཅས་ནས་འཆར་

ལྗོའི་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་གཏན་འབེབས་རེའུ་མིག་ཏུ་བཀྗོད་པ་ལས་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་གཏྗོང་ལེན་འགན་འཛིན་གི་མིང་རྟགས་

བཀྗོད་པ་དང་རང་སྐྱྗོང་སྒིག་འཛུགས་ཡིན་ན་སྒིག་འཛུགས་སྗོ་སྗོའི་འཛིན་སྐྱྗོང་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་པ་

བཅས། ལྗོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ འགངས་མེད་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་སམ། སེ་ཚན་སྗོ་སྗོར་ཕུལ་ཟིན་པ་དགྗོས་རྒྱུ། 

གྗོང་གསལ་ཚེས་ནས་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་དང་སྦགས་འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་སམ་སེ་ཚན་

ནས་དུས་འགངས་ཞུ་དགྗོས། དགྗོས་དངུལ་དབུས་ནས་གཏྗོང་མ་དགྗོས་པ་ཡིན་ཚེ་ལྗོ་རེའི་སྗོན་རྩིས་ས་གནས་འཐུས་

མིའི་ཚོགས་འདུ་སྗོ་སྗོ་ནས་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ནང་ཞུ་དགྗོས། ས་འཐུས་མེད་རིགས་དབུས་ནས་ཞུ་དགྗོས།

༢ རྒྱུན་ལྡན་དང་དམིགས་བསལ་ཡྗོང་ཁུངས་དང༌། འགྗོ་གྗོན་གི་རྩིས་འགྗོ་མ་འདེས་པར་བཀྗོད་ཐྗོག་དམིགས་བསལ་འབབ་

གྗོན་ཡྗོངས་ལ་ལས་འཆར་དང་དགྗོས་དམིགས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་མཉམ་འབུལ་དགྗོས་རྒྱུ།

༣ ཨར་ལས་དང༌། བཟྗོ་འཕྲུལ་འཛུགས་སྐྲུནུ་རིགས་ཀི་ཚོད་དཔག་རྩིས་འཆར་འབེལ་ཡྗོད་ཁྱད་མཁས་ཀི་མི་སྣས་སྗོལ་མཐུན་

བཀྗོད་པ་དགྗོས་ངེས་ཀི་ས་ཁ་དང༌། ཚད་རིས་བཅས་ཆ་ཚང་མཉམ་སྦར་དགྗོས་པ་དང༌། ཅ་དངྗོས་ཉྗོ་སྒྲུབ་དགྗོས་རིགས་

གྗོང་ཐང་ཚད་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཁག་ཀང་མཉམ་སྦར་གིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་དགྗོས། ཅི་སྟེ་དེ་

འདའི་ཞིབ་ཆའི་ཚོད་དཔག་སྗོན་རྩིས་འགྗོད་འབུལ་མ་ཐུབ་པའི་རིགས་འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་ནས་གཏན་འབེབས་བས་

པའི་རྗོབ་ཚོད་ཀི་ཚད་གཞི་ལྟར་སྗོན་རྩིས་སུ་བཀྗོད་པ་བཀའ་འཁྗོལ་ཆྗོག་རྒྱུ་དང༌། དངུལ་འབབ་མ་བཏྗོན་སྗོན་དུ་ཞིབ་ཆའི་

སྗོལ་མཐུན་ཚོད་དཔག་སྗོན་རྩིས་དང༌། འབེལ་ཡྗོད་ཡིག་ཆ། ས་ཁ་དགྗོས་རིགས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཕུལ་ཏེ་བཀའ་

འཁྗོལ་བྱུང་མཚམས་དགྗོས་དངུལ་འདྗོན་འཐུས། 

༤ ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་ནང་རྩིས་འགྗོ་གསལ་འགྗོད་བ་སྟབས་མ་བདེ་བའི་གསང་བའི་འགྗོ་གྗོན་ཁག་ལས་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་

གསང་བའི་སྗོན་རྩིས་ནང་སེ་ཚན་དང༌། འགྗོ་ཁུངས་ཞིབ་བཀྗོད་ཀིས་བཀའ་ཤག་གི་ཆྗོག་མཆན་ཡིག་ཐྗོག་བཀྗོད་རེས། སྤི་

ཡྗོངས་སྗོན་རྩིས་ནང་གསང་བའི་འགྗོ་གྗོན། ཞེས་པའི་རྩིས་འགྗོ་ཙམ་ལས་གསལ་ཁ་མི་དགྗོས།

༥ བཀའ་ཤག་དང༌།  ལས་ཁུངས་ཁག་སུ་ཐད་ནས་རྗོགས་དངུལ་དང༌། བུན་དངུལ་གསར་དུ་ལེན་དགྗོས་མཐའ་དག་ལེན་

འཐུས་དང༌། དེ་འབེལ་གི་ཆྗོད་ཡིག་ཁག་གི་འཆར་ཟིན་རྣམས་དང༌། འགྗོ་གྗོན་གཏྗོང་ཕྗོགས་ཀི་འཆར་གཞི་ཁ་གསལ་

བཅས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཆྗོག་མཆན་ཞུ་དགྗོས། ཆྗོག་མཆན་

འདི་རིགས་ཀི་སན་ཞུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབྗོར་བ་ནས་ལས་ཉིན་བཅུའི་ནང་ལན་གསལ་མ་བྱུང་ཚེ་ཆྗོག་མཆན་
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ཐྗོབ་པར་ཆ་འཛིན་བ་འཐུས།

༦ ལས་ཁུངས་སམ། སེ་ཚན་སྗོ་སྗོས་ཁྱབ་ཁྗོངས་གཤམ་འྗོག་ལས་ཁུངས་དང༌། རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་

དེ་དག་ཞིབ་འཇུག་གིས་མཐའ་མའི་དངུལ་འབབ་ལས་ཁུངས་སམ། སེ་ཚན་སྗོ་སྗོའི་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་སུ་ཚུད་པ་བས་ཏེ་

ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་ཁ་ཤྗོག་དང་བཅས་ལྗོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ འགངས་མེད་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཟིན་པ་

དགྗོས་རྒྱུ་དང༌། དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་འགྗོ་གྗོན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་རྣམས་སྗོན་རྩིས་ཚོགས་

འདུ་ཚོགས་ཚེས་ཀི་ལས་ཉིན་བཅྗོ་ལྔའི་སྗོན་ནས་འགངས་མེད་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་

ཟིན་པ་དགྗོས། གྗོང་གསལ་ཚེས་ཆའི་ནང་འབུལ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་དང་སྦགས་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་དུས་འགངས་ཞུ་དགྗོས། 

༧ དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁྗོངས་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཁུངས་དང༌། སེ་ཚན། རང་སྐྱྗོང་བཅས་ཚང་མའི་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་

རྩིས་བཀའ་བླྗོན་ཡྗོད་པའི་ལས་ཁུངས་ཤིག་བརྒྱུད་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགྗོས་ཤིང༌། སྤི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་

ལས་ཁུངས་དང༌། ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཁྱབ་ཁྗོངས་དང་བཅས་པ། དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང༌། ལས་བེད་འདེམས་

བསྐྗོ་ལྷན་ཁང༌། སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ཁྱབ་ཁྗོངས་དང་བཅས་ཀི་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་ཐད་ཀར་དཔལ་འབྗོར་ལས་

ཁུངས་སུ་གཏྗོང་དགྗོས།

༨ ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་ཕྗོགས་བསྗོམས་མ་དངུལ་ཁྗོངས་སུ་རྒྱུན་གྗོན་ལས་གཞན་པའི་ལས་དྗོན་བེ་བག་པ་དང༌། ཟུར་བཀྗོལ་

རྩིས་གྗོན་གི་རྩིས་འགྗོ་བཀའ་འཁྗོལ་ཡྗོད་རིགས་དངྗོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་སྐབས་མ་འདང་པའམ། འཕར་བྱུང༌། ལས་

མཇུག་མ་བསྒིལ་བའི་དངུལ་ལྷག་རྩིས་ལྗོ་རེས་མའི་ནང་ལས་དྗོན་མཇུག་བསྒིལ་བ་རྒྱུ། ཡང་ན་གྗོ་བུར་གལ་ཆེའི་ལས་དྗོན་

གསར་པ་བྱུང་ཚེ་དེའི་འགྗོ་གྗོན་འཆར་གཞི་ཁ་གསལ་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་མ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་

དེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་ཆྗོག་མཆན་ཞུ་དགྗོས། གྗོ་བུར་ལས་དྗོན་གི་ཁྗོངས་སུ་རྒྱུན་གྗོན་རྩིས་འགྗོ་ཟུར་དུ་ཡྗོད་མེད་ལ་མ་ལྟྗོས་

པར་ལས་དྗོན་དེ་འབེལ་གི་འགྗོ་གྗོན་ཆ་ཚང་ཚུད་དགྗོས་པ་ལས་རྒྱུན་གྗོན་ནས་གཏྗོང་མི་ཆྗོག

༩ ཟུར་བཀྗོལ་སྗོན་རྩིས་ཁྗོངས་བཀའ་འཁྗོལ་ཐྗོབ་ཟིན་པའི་ལས་འཆར་གང་ཞིག་ལས་མཇུག་མ་བསྒིལ་བའི་དངུལ་ལྷག་ཡྗོད་

ཚེ་རྩིས་ལྗོ་རེས་མའི་སྗོན་རྩིས་ནང་མཇུག་སྐྱྗོང་ཆེད་འགྗོ་སྗོང་གཏྗོང་འཐུས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་དྗོན་ཚན་ ༧ པའི་ནང་

གསེས་ ༨ པ་ལྟར་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་བཀའ་འཁྗོལ།

༡ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁྗོངས་གཏྗོགས་དང་བཅས་པའི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཡྗོངས་རྗོགས་

ཕྗོགས་བསྗོམས་ཀིས་ཡྗོང་འབབ་དང༌། འགྗོ་སྗོང་ཞིབ་འཁྗོད་ཀི་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་འཆར། དཔྱ་དངུལ་ཁག་གི་ཁིམས་འཆར། 

འབབ་ཁུངས་གཞན་དག་གི་ཁིམས་འཆར་དང༌། སྒིག་འཆར་གསར་པ། ཁིམས་སྒིག་བསྐྱར་བཅྗོས་ཀི་འཆར་ཟིན། དངུལ་

འབབ་ཡྗོང་ཁུངས་གཏན་འཁེལ་ཟིན་རིགས་ཀི་བཀའ་འཁྗོལ་ལམ། ཆྗོད་དྗོན་ཡིག་ཆ་ཁག་བཅས་ཕྗོགས་སྒིག་གིས་ལྗོ་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགྱོད་དང༌། ལྱོ་འཁྱོར་སྱོན་རིས། དངུལ་རིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི།

འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་ཉིན་དཔལ་འབྗོར་བཀའ་བླྗོན་གིས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ངྗོ་སྤྗོད་གསུང་

བཤད་དང་བཅས་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགྗོས།

༢ དེ་ལྟར་འགྗོད་འབུལ་ཞུས་པའི་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་ལ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བཅའ་ཁིམས་དང་སྒིག་གཞིའི་དྗོན་ཚན་

ཁག་གཞིར་བཟུང་སེ་ཚན་འདེས་མེད་རིམ་བཞིན་ཞིབ་འཇུག་གྗོས་བསྡུར་གིས་སྣྗོན་འཕྲི་བསྒྱུར་བཅྗོས་ཇི་དགྗོས་བ་རྒྱུ། 

འྗོན་ཀང་ལས་དྗོན་བེ་བག་པར་དམིགས་པའི་དངུལ་འབབ་ཀི་རྗོགས་རམ་གཏན་འཁེལ་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་སྣྗོན་འཕྲི་དང༌། 

གཏྗོང་ཡུལ་བརེ་བསྒྱུར་མི་བེད། ལས་འཆར་བེ་བག་པར་དམིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཟུར་བཀྗོལ་གི་དངུལ་འབབ། ལས་

འཆར་བེ་བག་པའམ། དངུལ་འབབ་ཡྗོང་ཁུངས་བེ་བག་པ་བཅའ་ཁིམས་ཀི་འབྲུ་དྗོན་དང་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་

བྱུས་དང་མི་མཐུན་པའི་རིགས། ཡང་ན་ཆབ་སིད་ལ་གནྗོད་སྐྱྗོན་འབྱུང་གཞིའི་དྗོགས་གནས་ཡྗོད་རིགས་བཅས་ལ་བཀག་

འགྗོག་དང༌། དངུལ་འབབ་ཡྗོང་ཁུངས་གཏན་འཁེལ་མ་ཟིན་པའི་ལས་འཆར་རིགས་ལ་སྣྗོན་འཕྲི་བསྐྱར་བཅྗོས་བ་འཐུས།

༣ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྒིག་གཞི་ལྟར་བགྗོ་གེང་འྗོས་བསྡུ་ཟིན་ཏེ་གཏྗོང་ལེན་ཁིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་ལ་སིད་སྐྱྗོང་

གིས་ཆྗོག་མཆན་སྩལ་ཐྗོན་བྱུང་རེས་འཛིན་སྐྱྗོང་ལ་དེར་གསལ་གི་དཔྱ་དངུལ་ཡྗོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང༌། འགྗོ་གྗོན་གཏྗོང་

རྒྱུའི་དབང་ཚད་ཐྗོབ་པ་བཞིན་གཤམ་འྗོག་ལས་ཁུངས་དང༌། རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་བཅས་པར་བཀའ་འཁྗོལ་བཀྗོད་ཁྱབ་གཏྗོང་

རྒྱུ།

༤ ཕི་ཟླ་  ༣  ཚེས་ ༣༡  ནང་ཚུན་འཆར་ལྗོའི་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་གཏྗོང་ལེན་ཁིམས་ཡིག་གིས་གཏན་འབེབས་མ་ཐུབ་

པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས་འཆར་ལྗོའི་ཟླ་གངས་དང་པྗོ་བཞིའི་གཞུང་གྗོན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ལ་འྗོས་ཤྗོག་བསྡུས་ཏེ་ 

(Vote on Account) བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་དགུ་པ།  ཁ་བསྒྱུར།

 ཕྗོགས་ཐྗོབ་དང་དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གྗོན་ཕུད་པའི་རྩིས་འགྗོ་གཅིག་ནས་གཞན་རྒྱུན་གྗོན་རྩིས་འགྗོ་ཁག་ལ་དངུལ་འབབ་

ཁ་བསྒྱུར་དགྗོས་རིགས་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁྗོངས་བཅས་པས་ལྗོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ དང་ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ སྗོ་

སྗོའི་ནང་ཚུན་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཟིན་པ་དང་། དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཕུལ་

ཏེ་ལྗོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ དང་ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ སྗོ་སྗོའི་ནང་ཚུན་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་ཐུབ་པ་དགྗོས།

ལེའུ་བཞི་པ།

དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན།

དྗོན་ཚན་བཅུ་པ།  དངུལ་རྩིས་ལྗོ་མཚམས།

༡ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་རེས་ལྗོའི་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ལ་དངུལ་རྩིས་ལྗོ་འཁྗོར་དུ་མཚམས་འཛིན་བས་ཏེ་ལྗོ་ལྟར་ཕི་
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ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ལ་འདས་ལྗོའི་རྩིས་སྗོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང༌། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ལ་གསར་ལྗོའི་རྩིས་འགྗོ་འཛུགས་དགྗོས།

༢ རྩིས་ཞིབ་སྒིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་རྩིས་སྗོ་བརྒྱབས་པ་ནས་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ནང་ལས་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་རྩིས་ཁ་རྩིས་ཞིབ་

ལས་ཁང་ལ་འབུལ་དགྗོས་པ་དང༌།  རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་རྩིས་ཞིབ་གནང་སྟེ་སན་ཤྗོག་རྩིས་སྗོ་བརྒྱབས་པ་ནས་ཟླ་

དགུའི་ནང་ཚུན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཟིན་པ་དགྗོས། རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཁར་རྩིས་ཞིབ་བེད་པྗོ་རྩིས་

ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་རེ་ལྗོ་ལྟར་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བསྐྗོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་དང༌།   དེས་རྩིས་ཞིབ་ཀི་གཏྗོང་ཡྗོང་ཡྗོངས་

རྗོགས་ཀི་རྩིས་ཁར་རྩིས་ཞིབ་བགིས་ཏེ་དག་མཆན་འཁྗོད་པའི་སན་ཤྗོག་གྗོང་བཞིན་ཟླ་དགུའི་ནང་ཚུན་ཚོགས་དྲུང་ལས་

ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཟིན་པ་དགྗོས།

༣ འབེལ་ཡྗོད་སེ་ཚན་གིས་རྩིས་ཁ་དུས་ཐྗོག་རྩིས་ཞིབ་པར་མ་ཕུལ་བའམ།  རྩིས་ཞིབ་པའི་དི་བ་དང་དགག་བར་ལན་འདེབས་

ཚུལ་མཐུན་མ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་གྗོང་གསལ་དུས་ཡུན་ནང་རྩིས་ཞིབ་སན་ཐྗོ་མ་འབྗོར་བ་བྱུང་ཚེ་སེ་ཚན་དེའི་དགྗོས་

དངུལ་སྐབས་བསྟུན་བཀའ་ཤག་གམ་སྤི་འཐུས་ཀིས་བཀག་བསྐྱིལ་བེད་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  གཏྗོང་ལེན་དང༌། རྩིས་ཀི་འགན་དབང༌།

༡ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབྗོར་གི་དབང་ཚད་དང༌།  གཏྗོང་ལེན། རྩིས་ཀི་འགན་འཁུར་ཡྗོངས་རྗོགས་བཀའ་ཤག་

ལ་ཡྗོད་པར་ངྗོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང༌། དཔལ་འབྗོར་བཀའ་བླྗོན་བརྒྱུད་དབང་ཚད་ཁྱབ་བསྒྱུར་བ་རྒྱུ།

༢ ལས་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་དྲུང་ཆེ་དང༌། འགན་འཛིན། དེ་དག་གི་ལས་རྗོགས། ཡང་ན་ལས་བེད་གཞན་དག་བཅས་ལ་སྐབས་

བསྟུན་དངུལ་འབྗོར་གངས་བཅད་ཀི་དཔལ་འབྗོར་དབང་ཚད་དུས་ནས་དུས་སུ་སྤྗོད་རྒྱུ་དང་གཏྗོང་ལེན་འགན་འཛིན་དུ་

བསྐྗོ་གཞག་བ་རྒྱུ་བཅས་བཀའ་ཤག་གིས་འཛིན་སྐྱྗོང་བཀྗོད་ཁྱབ་བརྒྱུད་བ་རྒྱུ།

༣ འགྗོ་གྗོན་ཆ་ཚང་ངམ། ཆ་ཤས་གཞུང་ནས་གཏྗོང་དགྗོས་ཀི་རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་མཐའ་དག་གི་ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་

བརེད་བང་དང༌། སྒིག་གཞི་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ། སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཆྗོག་མཆན་ཐྗོབ་པ་ཞིག་དང༌། གནས་ཡུལ་

གཞུང་གི་དེབ་སྐྱེལ་ཁིམས་སྗོལ་དང་མི་འགལ་ཞིང༌། དེབ་སྐྱེལ་ལག་འཁྱེར་ཚད་ལྡན་ཡྗོད་པ་ཞིག་དགྗོས་ཁར། ཚོགས་

པ་རང་གི་སྒིག་གཞིར་གསལ་བའི་གཏྗོང་ལེན་འགན་འཛིན་བརྒྱུད་དགྗོས་དངུལ་གཏྗོང་ལེན་བ་རྒྱུ་དང༌། གཞུང་གི་དཔལ་

འབྗོར་དང༌།  རྩིས་ཞིབ་ཀི་སྒིག་གཞི་ཡྗོངས་རྗོགས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགྗོས། རང་སྐྱྗོང་སེ་ཚན་དེ་དག་ལ་རྗོགས་དངུལ་སྤྗོད་

འྗོས་མིན་མཁྱེན་རྟྗོགས་སླད་སེ་ཚན་དེ་དག་གི་ས་ལྗོའི་རྩིས་ཞིབ་བས་པའི་རྩིས་ཁ་ཆ་ཚང་འབུལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  དངུལ་ཁང་རྩིས་སྗོ།

༡ ལས་ཁུངས་སམ། སེ་ཚན་སྗོ་སྗོའི་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་ཀི་འབབ་ཁྗོངས་སུ་ཡྗོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྗོགས་བསྗོམས་མ་དངུལ་

གི་གཞུང་དངུལ་ཡྗོངས་རྗོགས་རྒྱལ་ཁབ་གང་དུ་ཡྗོད་རུང་འཛིན་སྐྱྗོང་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁྗོལ་ཡྗོད་པའི་དངུལ་ཁང་

གི་ནང་བཀའ་ཤག་ནས་དམིགས་འཛུགས་བས་པའི་མཚན་ཐྗོག་ཏུ་འཇྗོག་དགྗོས་ཤིང༌། ལྗོ་རེའི་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་གཏྗོང་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགྱོད་དང༌། ལྱོ་འཁྱོར་སྱོན་རིས། དངུལ་རིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི།

འཆར་དགྗོས་མཁྗོར་གཞིགས་པའི་ཟླ་དུས་རྒྱས་བཅད་ཀི་གཏན་འཇགས་དང༌། རྒྱུན་འགྗོའི་རྩིས་ཁག་ཏུ་འཇྗོག་རྒྱུ།

༢ བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁྗོལ་དང་འབེལ་དཔལ་འབྗོར་བཀའ་བླྗོན་དང༌། བཀའ་བླྗོན་གཞན་སུ་རུང་གཅིག་བཅས་བཀའ་བླྗོན་

གཉིས་ཀི་མིང་རྟགས་མ་བཀྗོད་པར་གྗོང་གསལ་དངུལ་འབྗོར་ནས་འདྗོན་གཏྗོང་མི་ཆྗོག

༣ དབུས་སམ། ཕྗོགས་མཐའི་ལས་ཁུངས་ཁག་བཅས་སེ་ཚན་གང་དུའང་ཁུངས་དེའི་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་ཀི་བྱུང་རྩིས་ནང་མ་

འཁྗོད་པའི་དངུལ་འབབ་ཅིག་བྱུང་ཚེ་ཟླ་གངས་གསུམ་གི་ནང་ཚུན་ཕྗོགས་བསྗོམས་མ་དངུལ་རྩིས་ཁྗོངས་སུ་བཅུག་ཟིན་

པ་དགྗོས། རྒྱུ་མཚན་ཚད་ལྡན་མེད་པར་དུས་འགངས་གྱུར་ཚེ་དེའི་རིང་དངུལ་ཁང་གི་སྐྱེད་འབབ་དང་མཉམ་པའི་དངུལ་

འབྗོར་འགན་འཁིའི་ལས་བེད་པས་བསྒྲུབ་དགྗོས།

༤ རྡ་སར་ཡྗོད་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང༌། སེ་ཚན་སྗོ་སྗོར་རྒྱུན་གྗོན་དགྗོས་དངུལ་དངུལ་ཁང་དུ་དངུལ་རྩིས་ཟུར་ཉར་མ་

དགྗོས་པར་གཏྗོང་ལེན་ཆ་ཚང་དཔལ་འབྗོར་འདུ་འགྗོད་ཁང་བརྒྱུད་བ་རྒྱུ་དང༌། འཕྲལ་སེལ་ལག་སྣེ་གངས་བཅད་རེ་ས་

འདྗོན་ཚུལ་དུ་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོས་ཉར་འཐུས།

༥ ཕྗོགས་མཐར་ཡྗོད་པའི་ལས་ཁུངས་དང༌། སེ་ཚན། རང་སྐྱྗོང་སྒིག་འཛུགས་ཁག་བཅས་སྗོ་སྗོའི་སྒིག་གཞི་ལྟར་ལྗོ་འཁྗོར་

སྗོན་རྩིས་སུ་གསལ་བའི་དངུལ་འབབ་ས་གནས་སྗོ་སྗོའི་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་ཁྗོངས་སུ་འཇྗོག་དགྗོས་པ་དང༌། འགན་འཛིན་

དང༌། དེ་འྗོག་མིང་གསལ་བཏྗོན་པའི་ལས་བེད་སུ་རུང་རེ་བཅས་མི་གཉིས་རེའི་ཟུང་སྦེལ་མིང་རྟགས་ཐྗོག་ནས་མ་གཏྗོགས་

མི་རེའི་མིང་རྟགས་རྐང་པའི་ཐྗོག་ནས་འདྗོན་གཏྗོང་ནམ་ཡང་མི་ཆྗོག 

དྗོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  དགྗོས་དངུལ་གཏྗོང་ཕྗོགས།

ཕྗོགས་མཐའི་སེ་ཚན་ཁག་ལ་ལྗོ་འཁྗོར་སྗོན་རྩིས་ནང་བཀའ་འཁྗོལ་བྱུང་བའི་དངུལ་འབྗོར་ནས་ས་གནས་སྗོ་སྗོའི་བྱུང་

འབབ་ཕུད། དབུས་ནས་དགྗོས་དངུལ་གཏྗོང་དགྗོས་རིགས་ཆ་བགྗོས་ཀིས་ཕི་ཟླ་བཞི་པ། བདུན་པ། བཅུ་པ། དང་པྗོ་བཅས་ཀི་བདུན་

ཕྲག་དང་པྗོའི་ནང་ཞུ་ལེན་བ་རྒྱུ་དང༌། ཟླ་གསུམ་མཐའ་མའི་དངུལ་འབབ་འདས་ལྗོའི་རྩིས་ཞིབ་སན་ཤྗོག་མ་འབྗོར་ཚེ་སན་ཤྗོག་མ་

འབྗོར་བར་བཀག་བསྐྱིལ་བ་རྒྱུ། དགྗོས་དངུལ་ཟུར་གཏྗོང་མ་དགྗོས་པར་ས་གནས་ཚུར་བྱུང་གིས་འདང་རིགས་ལའང་ཕི་ཟླ་ ༡༡ 

པའི་ཟླ་མཇུག་ཚུན་རྩིས་ཞིབ་སན་ཤྗོག་མ་འབྗོར་བའི་རིགས་འབེལ་ཡྗོད་དངུལ་ཁང་དུ་འདྗོན་གཏྗོང་བཀག་བསྗོམས་བ་རྒྱུའི་བཀྗོད་

ཁྱབ་གཏྗོང་འཐུས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་སྤི་འཐུས་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་བསྐྱར་

བཅྗོས་ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །།
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རྒྱ
བ་

ག
ཉེར

།
ག

ཏན
་འ

བེ
བས

།
ཞུ

་འ
ཆ

ར།
རྒྱ

བ་
ག

ཉེར
།

ག
ཏན

་འ
བེ

བས
།

༢
ཡ

ིག
་ཆ

ས
་ད

ང་
དཔ

ར་
སྐྲུ

ན།
༢

ཡ
ིག

་ཆ
ས

་ད
ང་

དཔ
ར་

སྐྲུ
ན།

༣
ཁ

་པ
ར་

ཏར
་འ

ཕྲི
ན།

༣
ཁ

་པ
ར་

ཏར
་འ

ཕྲི
ན།

༤
སྦ

ག
་ག

།
༤

སྦ
ག

་ག
།

༥
འག

ིམ
་འ

གྲུ
ལ

་ད
ང་

ཕ
ྗོག

ས
་བ

སྐྱ
ྗོད

་

ཟུ
ར་

ཕྗོ
ཌ།

༥
འག

ིམ
་འ

གྲུ
ལ

་ད
ང་

ཕ
ྗོག

ས
་བ

སྐྱ
ྗོད

་

ཟུ
ར་

ཕྗོ
ཌ།

༦
ཉེ་

འཁ
ྗོར

་ལ
མ

་ག
ྗོན།

༦
ཉེ་

འཁ
ྗོར

་ལ
མ

་ག
ྗོན།

༧
ཁ

ང་
ག

།
༧

ཁ
ང་

ག
།

༨
ཆུ

་ག
ྗོག

༨
ཆུ

་ག
ྗོག

༩
བད

ལ
་ག

།
༩

བད
ལ

་ག
།

༡༠
བར

ན་
དེབ

་ད
ང་

། ག
ས

ར་
ཤ

ྗོག
༡༠

བར
ན་

དེབ
་ད

ང་
། ག

ས
ར་

ཤ
ྗོག

༡༡
སྣེ

་ལ
ེན།

༡༡
སྣེ

་ལ
ེན།

༡༢
ཆ

ྗོས
་ཕ

ྗོག
ས

།
༡༢

ཆ
ྗོས

་ཕ
ྗོག

ས
།

༡༣
ལ

ས
་ཁུ

ང
ས

་འ
ཕྲུ

ལ
་ཆ

ས
་བ

ཟྗོ
་

བཅ
ྗོས

་ད
ང་

བད
ག

་ག
ཅེས

།
༡༣

ལ
ས

་ཁུ
ངས

་འ
ཕྲུ

ལ
་ཆ

ས
་བ

ཟྗོ
་

བཅ
ྗོས

་ད
ང་

བད
ག

་ག
ཅེས

།

༡༤
སྣུ

མ
་འ

ཁ
ྗོར

་སྣུ
མ

་ར
ིན།

༡༤
སྣུ

མ
་འ

ཁ
ྗོར

་སྣུ
མ

་ར
ིན།

༡༥
སྣུ

མ
་འ

ཁ
ྗོར

་བ
ཟྗོ

་བ
ཅྗོ

ས
་ད

ང་
ཉེན

་

སྲུ
ང་

།
༡༥

སྣུ
མ

་འ
ཁ

ྗོར
་བ

ཟྗོ་
བ

ཅྗོ
ས

་ད
ང་

ཉེན
་

སྲུ
ང་

།

༡༦
སྤ

ིར
་བ

ཏང
་།

༡༦
སྤ

ིར
་བ

ཏང
་།

བས
ྗོམ

ས
།

བས
ྗོམ

ས
།

འཆ
ར་

འབུ
ལ

་ག
ཙོ

་འ
ཛི

ན་
མ

ཚ
ན་

རྟག
ས

། 
བཀ

འ་
ཤ

ག
་རྒྱ

བ་
ག

ཉེར
། 

སྤ
ི་འ

ཐུ
ས

་བ
ཀ

འ་
འཁ

ྗོལ
།
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༄
༅

། །
རྩི

ས
་ལ

ྗོ་ ༢
༠༡

༥་
་་༢

༠༡
༦

 ལ
ྗོའི་

ཁ་
བསྒྱུ

ར་
བཀ

འ་
འཁ

ྗོལ
་ཞུ

་ཤ
ྗོག

་ག
ི་འ

ག
ེལ

་བ
རྗོད

་ཟུ
ར་

འཛ
ར།

ཨ
ང་

།
རྩི

ས
་འ

ག
ྗོ་ན

ས
། (

བྱུ
ང་

།)
ས

ྗོན་
རྩི

ས
་བ

ཀ
འ་

འཁ
ྗོལ

།
༩།

༣
༠/

༡༢
།༣

༡ 

བར
་ག

ི་ང
ྗོ་ས

ྗོང་
།

༩།
༣

༠/
༡༢

།༣
༡ 

ཉིན
་ག

ི་ལྷ
ག

ཁ
་བ

སྒྱུ
ར་

བྱུ
ང་

།
འག

ྗོ་འ
ཆ

ར།
འག

ེལ
་བ

རྗོད
་ས

ིང་
བསྡུ

ས
།

བས
ྗོམ

ས
།

འཆ
ར་

འབུ
ལ

་ག
ཙོ

་འ
ཛི

ན་
མ

ཚ
ན་

རྟག
ས

། 
 

རྩི
ས

་པ
འི་

མ
ཚ

ན་
རྟག

ས
།

༄
༅

། །
རྩི

ས
་ལ

ྗོ་ ༢
༠༡

༥་
་་༢

༠༡
༦

 ལ
ྗོའི་

ཁ་
བསྒྱུ

ར་
བཀ

འ་
འཁ

ྗོལ
་ཞུ

་ཤ
ྗོག

་ག
ི་འ

ག
ེལ

་བ
རྗོད

་ཟུ
ར་

འཛ
ར།

ཨ
ང་

།
རྩི

ས
་འ

ག
ྗོ་ན

ས
། (

ས
ྗོང་

།)
ས

ྗོན་
རྩི

ས
་བ

ཀ
འ་

འཁ
ྗོལ

།
༩།

༣
༠/

༡༢
།༣

༡ 

བར
་ག

ི་ང
ྗོ་ས

ྗོང་
།

༩།
༣

༠/
༡༢

།༣
༡ 

ཉིན
་ག

ི་ལྷ
ག

ཁ
་བ

སྒྱུ
ར་

ས
ྗོང་

།
འག

ྗོ་འ
ཆ

ར།
འག

ེལ
་བ

རྗོད
་ས

ིང་
བསྡུ

ས
།

བས
ྗོམ

ས
།

འཆ
ར་

འབུ
ལ

་ག
ཙོ

་འ
ཛི

ན་
མ

ཚ
ན་

རྟག
ས

། 
 

རྩི
ས

་པ
འི་

མ
ཚ

ན་
རྟག

ས
།
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༄
༅

། །
རྩི

ས
་ལ

ྗོ་ ༢
༠༡

༥་
་་༢

༠༡
༦

 ལ
ྗོའི་

ལ
ས

་བ
ེད་

རྣམ
ས

་ཀ
ི་ག

ས
ྗོལ

་ཕ
ྗོག

ས
་ཐ

ྗོ་ག
ཞུ

ང་
རེ

འུ
་མ

ིག
་ག

ཤ
མ

་ག
ས

ལ
།

ལ
ས

་ཁུ
ངས

། ་
་་་་

་་་་
་་་་

་་་་
་་་་

་་་་
་་་་

་་

བཅ
ད་

ཐིག
༡

༢
༣

 ཕ
ྗོག

ས
།

༤
 ཁ

ེ་ཕ
ན་

ག
ཞན

།
༥

༦

ཨ
ང་

།
མ

ཚ
ན་

ག
ནས

།
ལ

ས
་བ

ེད་

ངྗོ་
བྗོ

།

ག
ནས

་ར
ིམ

། 

བསྐ
ྗོ་ཚ

ེས
།

རྩ་

ཕྗོ
ག

ས
།

ཞབ
ས

་ལ
ྗོའི་

ཕྗོ
ག

ས
་འ

ཕར
།

ཡུ
ལ

་ཐ
ང་

གུ
ན་

ག
ས

བ།

ལ
ས

་ཚ
བ་

ཕྗོ
ག

ས
་ད

ྗོད།

ས
ང་

ཕྗོ
ག

ས
།

ཁ
ང་

ག
་ཁ

ང་

དྗོད
།

ག
ས

ྗོག
་

དངུ
ལ

།

ག
ཞན

།
ཕྗོ

ག
ས

་ད
ང་

ཁ
ེ་

ཕན
་བ

ས
ྗོམ

ས
།

འཆ
ར་

འབུ
ལ

།

ཟུ
ར་

བར
ྗོད།

བས
ྗོམ

ས
།

འཆ
ར་

འབུ
ལ

་ག
ཙོ

་འ
ཛི

ན་
མ

ཚ
ན་

རྟག
ས

། 
 

རྩི
ས

་པ
འི་

མ
ཚ

ན་
རྟག

ས
།

༄
༅

། །
རྩི

ས
་ལ

ྗོ་ ༢
༠༡

༥་
་་༢

༠༡
༦

 ལ
ྗོའི་

ལ
ས

་ཁུ
ངས

་ད
ང་

ལ
ས

་ཤ
ག

་ག
ི་ཁ

ང་
ག

་བ
ཀ

འ་
འཁ

ྗོལ
་ཞུ

་ད
ག

ྗོས
།

ལ
ས

་ཁུ
ངས

། ་
་་་་

་་་་
་་་་

་་་་
་་་་

་་་་
་་་་

་་
བཅ

ད་
ཐིག

༡
༢

༣
༤

༥
༦

༧

ཨ
ང་

།
མ

ཚ
ན་

ག
ནས

།
ག

ན་
འཇ

ྗོག
་དུ

ས
་ཚ

ོད།
ཁ

ང་
མ

ིག
་ག

ངས
།

ཚ
ད་

ག
ཞི

།
ཟླ

་ར
ེའི་

འབ
བ།

ས
ྗོན་

རྩི
ས

་ལ
ྗོ།

ཟུ
ར་

བར
ྗོད།

ནས
།

བར
།

ཕི
་ཊ

ི།
ས

ྗོར
།

འཆ
ར་

འབུ
ལ

་ག
ཙོ

་འ
ཛི

ན་
མ

ཚ
ན་

རྟག
ས

། 
 

རྩི
ས

་པ
འི་

མ
ཚ

ན་
རྟག

ས
།
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༄༅། །བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གི་འབུལ་འབབ་ཁིམས་ཡིག

ལེའུ་དང་པྗོ།

སྗོན་འགྗོ།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  མིང༌། 

ཁིམས་ཡིག་འདི་ལ་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གི་འབུལ་འབབ་ཁིམས་ཡིག 

བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༡༨ ཕི་ལྗོ་ ༡༩༩༢ ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  ཆ་རྐེན། 

ཁིམས་ཡིག་འདི་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༡༣ པའི་ནང་གསེས་ ༤ པ་དང༌། དྗོན་ཚན་ ༥༡ པའི་ནང་

གསེས་ ༡ བཅས་ཀི་འྗོག་བཀྗོད་སྒིག་བས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ། འགྗོ་འཛུགས། 

ཁིམས་ཡིག་འདི།  བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༡༨ ཕི་ལྗོ་ ༡༩༩༢ ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ ནས་འགྗོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  ཁྱབ་ཚད།

ཁིམས་ཡིག་འདིས་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མི་ཡྗོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།

ལེའུ་གཉིས་པ།

དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་གི་ངྗོ་བྗོ།

དཔྱ་དངུལ་འདི་ནི་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མི་ཡྗོངས་ཀིས་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ལ་ངྗོས་ལེན་དང་བརྩི་མཐྗོང་གི་མཚོན་བེད་དུ་

མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ཀིས་ཕི་ལྗོ་ ༡༩༧༢ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་བྗོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གི་སྗོན་འགྗོའི་ཚོགས་

ཆེན་དུ་ཐག་བཅད་གྗོས་ཆྗོད་བཞག་པ་ལྟར་རང་མྗོས་དང་བླངས་ཀིས་འབུལ་སྒྲུབ་དགྗོས་པའི་དཔྱ་དངུལ། བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གི་འབུལ་འབབ་ཁིམས་ཡིག

བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༡༣ པའི་ནང་གསེས་ ༤ པར་གསལ་བའི་བྗོད་ཀི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན།

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང༌།

ཁིམས་ཡིག་འདིར་གསལ་གི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་བའི་ཐྗོབ་ཐང་བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཁྗོ་ནར་ཡྗོད་ཅིང༌། དང་བླངས་དཔྱ་

དངུལ་དང་ཟས་བཅད་དྗོད། ཕྗོགས་ཐྗོབ་བརྒྱ་ཆ་ཆད་མེད་སྒྲུབ་འབུལ་མི་བེད་མཁན་སུས་ཀང་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་

དང༌། ཁིམས་ཡིག་ནང་གསལ་བྗོད་ཀི་ཡུལ་མིའི་ཐྗོབ་ཐང་ཁག་ལ་ལྗོངས་སུ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབབ་ཚད།

༡ རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། འབྲུག་བཅས་སུ་གནས་སྗོད་བྗོད་མི་རང་ལྗོ་ ༡༥ སྗོན་པ་ཡན་གིས་ལྗོ་རེར་ཧིན་སྗོར་ ༤༨ འབབ། 

རང་ལྗོ་ ༦ སྗོན་པ་ནས་ ༡༤ བར་ལྗོ་རེར་ཧིན་སྗོར་ ༡༢ འབབ།

༢ གྗོང་གསལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་གནས་སྗོད་བྗོད་མི་རང་ལྗོ་ ༦ སྗོན་པ་ནས་ ༡༧ 

བར་ཟླ་རེར་ཨ་སྗོར་ ༡ རེ་དང་། རང་ལྗོ་ ༡༨ ནས་ ༨༤ བར་ཟླ་རེར་ཨ་སྗོར་ ༣ རེའི་འབབ།

༣ དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ནང་གསལ་རང་ལྗོ་ ༧༠ ཡན་སྗོན་པ་རྣམས་ནས་སྗོ་སྗོའི་འདྗོད་མྗོས་ལྟར་རང་ལྗོ་ ༨༥ བར་གི་དང་

བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབབ་སེབ་འབུལ་ཆྗོག་རྒྱུ། འྗོན་ཀང་དེ་རིགས་ནས་དེ་སའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཆད་མེད་ཕུལ་ཟིན་པ་

ཞིག་ངེས་པར་ཡིན་དགྗོས།

ལེའུ་གསུམ་པ།

ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་གི་ངྗོ་བྗོ།

བསྡུ་དངུལ་འདི་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབྗོར་མཐུན་རྐེན་ལ་སྨན་སླད་མང་ཚོགས་ཀིས་དང་བླངས་ཐག་གཅྗོད་

བས་པའི་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མི་ཡྗོངས་ཀིས་ངེས་ཅན་དུ་འབུལ་དགྗོས་པའི་བསྡུ་དངུལ་ཞིག་ཡིན།

དྗོན་ཚན་དགུ་པ།  ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང༌། 

ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་བའི་ཐྗོབ་ཐང་བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཁྗོ་ནར་ཡྗོད།

དྗོན་ཚན་བཅུ་པ།  ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཟས་བཅད་དྗོད་ཀི་འབབ་ཚད།

༡ རྒྱ་གར་དང༌། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་ནང་གནས་སྗོད་བྗོད་མི་རང་ལྗོ་ ༡༨ སྗོན་པ་ཡན་གིས་ལྗོ་རེར་ཉིན་གཉིས་རེའིེ་
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ཟས་བཅད་དྗོད་ཧིན་སྗོར་ ༡༠ རེ།

༢ གྗོང་གསལ་ཡུལ་ཁག་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་གནས་སྗོད་བྗོད་མི་རང་ལྗོ་ ༡༨ སྗོན་པ་ཡན་གིས་

ཟས་བཅད་དྗོད་ལྗོ་རེར་ཨ་སྗོར་ ༡༠ རེ་བཅས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕྗོགས་ཐྗོབ་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་ཚད།

༡ རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། འབྲུག་གསུམ་ནང་གནས་སྗོད་བྗོད་མི་ཕྗོགས་ཡྗོད་རྣམས་ཀིས་རང་གི་རྩ་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་

བཞིའམ། སང་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་གང་མང་བ་དེ་འབུལ་དགྗོས།  རྩ་ཕྗོགས་དང་སང་ཕྗོགས་ཐ་སད་གསལ་ཁ་མེད་པ་

ལས་དྗོད་དང་མཚན་དྗོད་ཐྗོབ་མཁན་རྣམས་ཀིས་ལས་དྗོད་དང་མཚན་དྗོད་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧༠ འབུལ་དགྗོས། ཉིན་

གའི་ཐད་ལས་ཁུངས་སམ་སེ་ཚན་གཅིག་གི་ནང་ཉིན་གངས་ ༣༡ ལས་མང་བ་ཞུ་སྤྗོད་བ་དགྗོས་རིགས་ནས་ཉིན་ག་ཇི་ཐྗོབ་

ཀི་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབུལ་དགྗོས།

༢ རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཕི་རྒྱལ་དུ་གནས་སྗོད་བྗོད་མི་ཕྗོགས་ཡྗོད་རྣམས་ཀིས་ལྗོ་རེར་ཨ་སྗོར་ ༥༠ རེ་འབུལ་དགྗོས།

༣ རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། འབྲུག་བཅས་སུ་གནས་སྗོད་བྗོད་མི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་མེད་པ་ཚོང་ཁེའི་ཡྗོང་འབབ་ཡྗོད་རིགས་རྣམས་

ནས་བླྗོས་བཅད་ཀིས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་ལྗོ་ལྟར་བསྡུ་འབུལ་དགྗོས་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་གཙང་ཁེའི་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་ཚད།

བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་གཏན་འབེབས་ངྗོས་འཛིན་གནང་བའི་སྤི་པའི་མཉམ་ལས་དང༌། བཟྗོ་ཚོང་རྣམས་ཀིས་ལྗོ་རེའི་

གཙང་ཁེའི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ རེ་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་རྩིས་ཞིབ་གནང་བའི་ཁེ་གུན་རྩིས་འབས་སན་ཐྗོ་གཞིར་བཟུང་འབུལ་

རྒྱུ། སྤི་པའི་མཉམ་ལས་དང་བཟྗོ་ཚོང་སེ་ཚན་གང་ཞིག་ལྗོ་རང་བཀག་རྩིས་གསལ་གཙང་ཁེ་གསལ་གི་ཡྗོད་རུང༌། ལྗོ་སྗོན་མ་རྣམས་

སུ་སེ་ཚན་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ (Accumulated) ཕྗོགས་བསྗོམས་རྩིས་གསལ་དུ་སེབ་གསྗོག་གྗོང་གུན་ཡྗོད་རིགས་ཁ་

གསབ་མ་ཟིན་བར་ལྗོ་འཁྗོར་གཙང་ཁེའི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ འབུལ་མི་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  བསྡུ་དངུལ་ཆག་ཡང༌།

༡ བྗོད་མི་འཁྗོས་ཞན་དཔྱ་དངུལ་དང་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་བསྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་རིགས་ལ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་

ཆུང་དང་འགྗོ་འཛིན་སུ་རུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་དང་སྦགས་ཆག་ཡང་སན་ཞུ་བྱུང་ཚེ་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ལྗོ་གཉིས་ལས་མ་

བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་གང་འཚམས་རེ་ཆག་ཡང་གནང་འཐུས། ཆག་ཡང་དུས་ཡུན་རྗོགས་རེས་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་དགྗོས།

༢ བྗོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པའི་བྗོད་མི་རྣམས་ལ་འབེལ་ཡྗོད་སྣེ་ལེན་ཁང་གིས་ཐྗོག་མར་ངྗོས་སྦྗོར་གནང་བ་ནས་བཟུང་ལྗོ་

གཅིག་རིང་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་མ་དགྗོས་པར་ཆག་ཡང་ཡྗོད། དེའི་རེས་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མི་སྤི་མཚུངས་བཞིན་འབུལ་

དགྗོས།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གི་འབུལ་འབབ་ཁིམས་ཡིག

༣ རང་ལྗོ་ ༨༥ ཡན་སྗོན་པ་རྣམས་ལ་ལྗོ་ནའི་བབ་ཀིས་ཆེ་མཐྗོང་དང་གུས་བརྩི་མཚོན་བེད་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་

དགྗོས་མེད།

ལེའུ་བཞི་པ།

ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་དངུལ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།  ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས།

ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཁག་ལས་གཞན་པ། བྗོད་མིར་བརྩེ་ཞེན་ལྡན་པ་དང་བྗོད་མི་སུས་ཀང་དང་བླངས་ཞལ་འདེབས་ཟླ་རེ་

བཞིན་ནམ། ལྗོ་རེ་བཞིན་འབུལ་འདྗོད་ཡྗོད་རིགས་ནས་འབུལ་འཐུས་དང༌། དེའི་ལམ་སྗོལ་སྒིག་གཞི་གང་དགྗོས་དཔལ་འབྗོར་ལས་

ཁུངས་ཀིས་ཟིན་བིས་བཟྗོས་ཏེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་དགྗོས།

ལེའུ་ལྔ་པ།

དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་དངུལ་འབབ་གཞན་བསྡུ་ཕྗོགས།

དྗོན་ཚན་བཅྗོ་ལྔ་པ།  འབབ་དངུལ་བསྡུ་ལེན།

༡ བྗོད་མི་གནས་ཡུལ་གི་ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གིས་རང་གི་ཁྱབ་ཁྗོངས་བྗོད་མི་རང་

ལྗོ་ ༦ ཡན་སྗོན་པ་རྣམས་ཀི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་བདག་ཉར་ཐྗོག་ཐུབ་ན་ཟླ་བ་ངྗོ་རེ་བཞིན་དང༌། དེ་མིན་ཡུལ་དུས་དང་

བསྟུན་པའི་དུས་ཡུན་གང་འཚམས་རེའི་ནང་དངུལ་འབབ་བསྡུ་ལེན་གིས་རྩིས་ལྗོ་རེའི་དངུལ་འབབ་རྩིས་ལྗོ་དེ་གའི་ནང་

བསྡུ་ལེན་དང་བྱུང་འཛིན་ཐམ་སྦར་ངེས་པར་ཟིན་པ་བེད་དགྗོས།

༢ འབབ་དངུལ་གང་ཡིན་ཡང་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཚད་ལྡན་བྱུང་འཛིན་སྤྗོད་ལེན་མ་བས་

པར་འབུལ་བ་དང་ལེན་པ་གཉིས་ཀ་མི་ཆྗོག

༣ རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ངམ། ཚོགས་ཆུང་གིས་ཡིག་ཐྗོག་བཀྗོད་མངགས་བས་པའི་མི་སྣ་ལས་གཞན་པས་དཔྱ་དངུལ་དང་

འབབ་དངུལ་གཞན་དག་གང་ཡང་བསྡུ་ལེན་མི་ཆྗོག

༤ བསྡུ་ལེན་ཟིན་པའི་འབབ་དངུལ་རྣམས་ཟླ་རེའི་ནང་ཚུན་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཟིན་པ་དགྗོས་རྒྱུ་དང༌། བཀའ་

འཁྗོལ་མེད་པར་དངུལ་འབབ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དུ་ཟླ་གཅིག་བརྒལ་བར་ཉར་འཇྗོག་བས་པ་ཡིན་ན་དུས་ཡུན་ཇི་སྗོང་

ཡུལ་སྗོལ་དངུལ་ཁང་གི་སྐྱེད་འབབ་བསྒྲུབ་དགྗོས།

༥ རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་གནས་སྗོད་བྗོད་མི་རྣམས་ཀི་དངུལ་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང༌། 

རང་གི་ཁྱབ་ཁྗོངས་བྗོད་མི་ཡྗོངས་ཀི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་བདག་ཉར་ཐྗོག་དངུལ་འབབ་རྣམས་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་སུ་

འབུལ་དགྗོས་པ་དང་རྩིས་ཀི་འགན་འཁུར་ཡྗོངས་རྗོགས་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ཁག་ནས་ལེན་དགྗོས།
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དྗོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།  དཔྱ་དངུལ་དང་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་ཚེས་འགྗོ་འཛུགས།

༡ དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་ཕྗོགས་ཐྗོབ་བརྒྱ་ཆ་བཅས་ཕི་ལྗོ་ ༡༩༧༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་འབུལ་དགྗོས། དེ་རེས་རང་ལྗོ་ ༦ 

སྗོན་པ་ནས་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་དགྗོས་པ་དང༌། ཕྗོགས་ཐྗོབ་བྱུང་ཚེས་ནས་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་དགྗོས།

༢ ཕི་ལྗོ་ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་རང་ལྗོ་ ༡༨ སྗོན་པ་རྣམས་ཀིས་ཟས་བཅད་དྗོད་འབུལ་དགྗོས། 

དྗོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།  དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་ལྗོ་དུས།

༡ དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་ལྗོ་དུས་ཕི་ཟླ་  ༤  ཚེས་  ༡  ནས་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ཡིན།

༢ འདས་པའི་ལྗོ་གཅིག་གི་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་རེས་ལྗོའི་ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ནང་ཚུན་བསྡུ་ལེན་ཐུབ་པ་དགྗོས།

༣ བསྡུ་ལེན་ཟིན་པའི་འབབ་དངུལ་རྣམས་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་ཀི་གཏན་འབེབས་དུས་ཡུན་ནང་ཚུན་ཕུལ་ཟིན་པ་དགྗོས།

༤ ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ལས་ཁུངས་ནས་ལྗོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ འགངས་

མེད་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་བྱུང་སྗོང་བསད་གསུམ་གི་མཐའ་མའི་རྩིས་སྗོ་བརྒྱབས་ཏེ་རྩིས་ཁ་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་

དང༌། དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས། འབེལ་ཡྗོད་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་སྗོ་སྗོར་འབུལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅྗོ་བརྒྱད་པ།  དཔྱ་དངུལ་དང་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཆད་གསབ།

༡ དཔྱ་དངུལ་དང་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་ཆད་གྱུར་བསད་གསར་དུ་འབུལ་འདྗོད་ཡྗོད་རིགས་ནས་ས་གནས་རང་བདེན་

ཚོགས་ཆུང་དང་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ཁག་བརྒྱུད་སན་ཤྗོག་བསྐངས་ཏེ་འབུལ་འགྗོ་འཛུགས་ཆྗོག

༢ སྗོན་མའི་འབུལ་ཆད་ཇི་ཡྗོད་ཀི་དངུལ་འབབ་སྗོན་མའི་འབབ་ཚད་ལྟར་ཆ་ཚང་དུས་གཅིག་ལ་འབུལ་འཐུས་དང༌། དེ་མིན་ 

༢༠༠༣ བར་གི་འབུལ་ཆད་ཇི་ཡྗོད་ཀི་དངུལ་འབྗོར་འབྱུང་འགྱུར་ལྗོ་བཅུའི་ནང་ཚུན་བརྒྱ་ཆ་ཆ་བགྗོས་ཀིས་ལྗོ་ལྟར་དཔྱ་

དངུལ་ཐྗོག་བསྣན་ཏེ་འབུལ་དགྗོས།

༣ ༢༠༠༤ ནས་བཟུང་དཔྱ་དངུལ་དང་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་ཆད་གྱུར་ཚེ་འབུལ་ཆད་ཇི་ཡྗོད་ཀི་དངུལ་འབབ་ཐྗོག་ཆད་

གསབ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་སེབ་འབུལ་ཞུ་དགྗོས།

༤ དངྗོས་འབེལ་དཔལ་འབྗོར་ཉམས་དམན་ཆད་དངུལ་འབུལ་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་ངེས་ཅན་རིགས་ཆག་ཡང་སན་ཞུ་གཏན་འབེབས་

འགེངས་ཤྗོག་ཏུ་བསྐངས་ཏེ་མིང་རྟགས་བཀྗོད་ཐྗོག་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱབ་གཉེར་དང་བཅས་ཕུལ་

འབྗོར་བྱུང་ཚེ་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཆད་དངུལ་ཆ་ཚང་ངམ། ཆ་ཤས་ཆག་ཡང་གནང་འཐུས།

༥ ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་དམིགས་བསལ་བའི་འྗོག་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་རྒྱུན་ལས་ཀིས་དགྗོས་གལ་གཟིགས་ན། 

དཔྱ་དངུལ་དང་ངེས་ཅན་བསྡུ་འབུལ་གསར་དུ་འབུལ་འདྗོད་ཡྗོད་རིགས་ལ་དུས་བཀག་རྒྱས་བཅད་ཀིས་ས་མའི་འབུལ་

ཆད་ཆག་ཡང་གནང་འཐུས།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གི་འབུལ་འབབ་ཁིམས་ཡིག

དྗོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།  དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་བྱུང་འཛིན་ལག་དེབ།

༡ དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་བསྡུ་ལེན་དང་བྱུང་འཛིན་གཏྗོང་བདེའི་ལག་དེབ། སྦར་ཐམ། ཡང་ན། རྟགས་ཐམ་

མམ་བྱུང་འཛིན་ཅི་འྗོས་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་དང་གྗོ་སྒིག་བ་རྒྱུ།

༢ དཔྱ་དངུལ་དུས་ཐྗོག་བསྡུ་ལེན་ཐུབ་པའི་ཆེད་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་བྱུང་འཛིན་ལག་དེབ་དང༌། སྦར་

ཐམ་བཅས་ཆ་རྐེན་ཇི་དགྗོས་དུས་འགངས་མ་སྗོང་བར་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་ནས་འཕྲྗོད་ཐུབ་པ་དགྗོས་རྒྱུ་དང༌། དེའི་

ཆེད་ཞིབ་ཆའི་སྒིག་གཞི་དང༌། ལམ་སྟྗོན་ཡིག་ཆ་ཇི་དགྗོས་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་ནས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ།  དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་བཞེས་དགྗོས་པ།

༡ བྗོད་མི་སུ་ཞིག་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་མཉམ་འཁྱེར་གིས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་བསྒྲུབ་ཞུ་བར་ས་གནས་རང་

བདེན་ཚོགས་ཆུང་གང་དུ་བཅར་ཡང་ས་གནས་དེའི་ཁྗོངས་གཏྗོགས་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟྗོས་པར་རང་ཉིད་གནས་སའི་རྒྱལ་

ཁབ་གང་ཡིན་དེའི་ཡུལ་ཐང་དངུལ་འབབ་ངེས་པར་བཞེས་དགྗོས།

༢ རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་ཏུ་གཏན་སྗོད་བེད་མཁན་ནམ་དུས་ཡུན་ལྗོ་གཅིག་ལས་བརྒལ་བ་བསད་ཚེ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་གའི་དཔྱ་

འབབ་སྤི་མཚུངས་འབུལ་དགྗོས་པ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་ཕ་མ་ཉེ་འབེལ་ནས་འབབ་དངུལ་ཆུང་ཐབས་ལྟ་བུའི་བསྒྲུབ་

འབུལ་ཞུ་མི་ཆྗོག 

༣ དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་གསར་ཞུ་བེད་མཁན་གང་དུ་བྱུང་ཡང་བྗོད་མི་ཡིན་པའི་དན་རྟགས་ཚད་ལྡན་ཡྗོད་རིགས་ཚང་མར་

ལག་དེབ་ངེས་པར་སྤྗོད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ།  དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཡིག་ཟམ་བརྒྱུད་འབུལ་བ།

ཁ་འཐྗོར་གནས་སྗོད་བྗོད་མི་སུས་ཀང་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་སམ། འབེལ་མཚུངས་རང་

བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་གང་ཞིག་ལ་ཡིག་ཟམ་བརྒྱུད་འབུལ་ཆྗོག་ཅིང༌། འདི་རིགས་ལ་ལག་དེབ་དང་བྱུང་

འཛིན་ཕིར་གཏྗོང་གི་ཡིག་ཟམ་བདལ་ག་ཇི་ཐྗོབ་དྗོ་བདག་གིས་འབུལ་དགྗོས།

ལེའུ་དྲུག་པ།

ཁིམས་ཡིག་རྩ་འཛིན་དང་བསྐྱར་བཅྗོས།

དྗོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།  ཁིམས་ཡིག་རྩ་འཛིན།

ཁིམས་ཡིག་འདི་འགྗོ་འཛུགས་བས་པ་ནས་བཟུང༌། སྒིག་གཞི་སྗོན་མའི་འབྲུ་དྗོན་ཁིམས་ཡིག་འདི་དང་མི་མཐུན་པའི་ཆ་དེ་

རྩིས་མེད་ཡིན།
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དྗོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ།  ཁིམས་ཡིག་བསྐྱར་བཅྗོས།

ཁིམས་ཡིག་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་ནམ་དགྗོས་སྐབས་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་དང་སྦགས་སྤི་འཐུས་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་

གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གི་འབུལ་འབབ་ཁིམས་ཡིག

༄༅། །དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཆག་ཡང་སན་ཞུའི་འགེངས་ཤྗོག

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་ལ།

     ཆེད་ཞུ། 

 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁུལ་གནས་སྗོད་གཤམ་གསལ་མིང་འཁྗོད་ནས་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་གི་

དགྗོས་དམིགས་དང་སྒིག་སྗོལ་སྐྗོར་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་ཤེས་རྟྗོགས་མ་བྱུང་བ་དང༌། དཔལ་འབྗོར་འཁྗོས་ཞན་དབང་གིས་བསྡུ་

དངུལ་འབུལ་ཆད་གྱུར་པ་ལས་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ལ་བརྩི་མེད་ཞུ་བའི་བསམ་ཚུལ་མེད་ངེས་ཡིན་པ་མ་ཟད། སླད་ཕིན་དཔྱ་

དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་མཐའ་དག་ཆད་མེད་དུས་ཐྗོག་ངེས་པར་འབུལ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ན་ད་བར་འབུལ་ཆད་གྱུར་པ་རྣམས་

ཆག་ཡང་བཀའ་དིན་ཆེ་བ་ཞུ། གཤམ་གསལ་མིང་འཁྗོད་/རྣམས་/ཀིས་ཕི་ལྗོ་ ༢༠་་་་་་་ ཟླ་ ཚེས་ལ།                            

 ཕུལ།

གངས། ས་གནས། མིང། རང་ལྗོ། དཔྱ་དངུལ་འགྗོ་འཛུགས་ཚེས། ཆད་དངུལ་བསྗོམས། མིང་རྟགས།

གྗོང་གསལ་མིང་འཁྗོད་རྣམས་དཔལ་འབྗོར་མཐའ་ཞན་དངྗོས་འབེལ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྗོན་གི་ཆད་དངུལ་འབུལ་བསྒྲུབ་ཞུ་

ཐབས་གཏན་ནས་མི་འདུག་ན་ཆག་ཡང་གནང་སྐྱྗོང་ཡྗོང་བའི་རྒྱབ་གཉེར་དུ། ་་་་་་་་་་་་་་་་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ནས་ ༢༠་་་་་

ཟླ་ཚེས་ལ།

ཚོགས་གཙོའི་མིང་རྟགས།
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༄༅། །བྗོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གི་མིང༌།

བྗོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གི་ཚོགས་ཆུང༌།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  ལས་དྗོན་དང༌།  འགན་དབང༌།

༡ བྗོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གི་སྗོན་འགྗོའི་ཚོགས་ཆེན་ནས་བཞག་པའི་གྗོས་ཆྗོད་གཞིར་བཟུང་གི་ལས་དྗོན་

ཁག་སྐབས་བབས་དུས་བསྟུན་ཐྗོག་ལག་ལེན་བསྟར་ཕྗོགས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་རྒྱུན་ལས་སུ་ཡིན་ལ་གནང་རྒྱུ།

༢ གཙོ་བྗོ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དགྗོངས་གཞི་དང༌། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་མཛད་བྱུས་དང་བསྟུན་ཏེ་ལག་ལེན་བསྟར་

རྒྱུ། ས་གནས་གནས་ཚུལ་བབས་བསྟུན་གིས་ལས་དྗོན་རྩྗོམ་དགྗོས་རིགས་བེད་སྗོའི་འཆར་གཞི་དང་སྦགས་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་

ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་དམ། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང༌། འགྗོ་འཛིན། ལས་བེད་བཅས་འབེལ་ཡྗོད་སུ་ཡིན་ལ་འབེལ་བསྡུར་

གསལ་པྗོར་ཞུས་རེས་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་རྒྱུན་ལས་ལ་དགྗོངས་བསྐྗོར་ཞུ་དགྗོས།

༣ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་རྒྱུན་ལས་ནས་གཏན་འབེབས་ཐག་གཅྗོད་བས་པའི་ལས་དྗོན་བསྒྲུབ་བ་གང་ཞིག་དམིགས་

བསལ་ས་གནས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་པས་འཕྲལ་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་མ་ཐུབ་པའི་རིགས་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དྗོན་

གཅྗོད་དམ། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང༌། འགྗོ་འཛིན། འབེལ་ཡྗོད་ལས་བེད་སྗོ་སྗོར་གྗོ་བསྡུར་གིས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་

འཁྗོད་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་རྒྱུན་ལས་སུ་གནས་སན་འཕྲལ་དུ་འབུལ་དགྗོས།

༤ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང༌། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀི་ཁིམས་ཡིག་གཞིར་བཟུང་གཞུང་དངུལ་

བསྡུ་འབུལ་ཕག་ལེན་ངེས་བསྟར་དགྗོས་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  ཚོགས་མིའི་གངས་ཚད་དང།  ལས་དྗོད།

༡ ཚོགས་ཆུང་ནང་ས་གནས་མི་མང་ནས་འྗོས་འདེམས་བས་པའི་ཚོགས་མི་གསུམ་ལས་མ་ཉུང་བ་དང།  བཅུ་གཅིག་ལས་མ་

བརྒལ་བ་དགྗོས།

༢ ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལས་བཅར་སྐབས་ཀི་ཉིན་རེའི་ལས་དྗོད་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་དུས་ནས་

དུས་སུ་གཏན་འབེབས་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ།
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བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  ཚོགས་མིའི་འྗོས་འདེམས།

༡ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ས་གནས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་གནང་དགྗོས།

༢ འཐུས་མི་གང་ཞིག་ལྗོ་དུས་མ་རྗོགས་པའི་གྗོང་འདས་གྗོངས་སུ་གྱུར་པའམ་ས་མིག་སྟྗོང་པ་ཐྗོན་རིགས་བྱུང་ཚེ། ཚབ་

གསར་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གཅིག་ལས་མ་བརྒལ་བའི་ནང་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་འྗོས་བསྡུའི་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༨༤ ནང་

གསེས་ ༦ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ལག་བསྟར་དགྗོས་རྒྱུ་དང༌། གྗོང་གསལ་ལྟར་བྱུང་རིགས་ནས་འཐུས་མི་ས་མའི་དུས་ཡུན་

གི་ལྷག་མ་ཇི་ཡྗོད་དེའི་བར་ལས་འཁུར་དགྗོས་རྒྱུ།

༣ ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁྗོངས་སུ་སྗོད་གནས་ཁ་འཐྗོར་དུ་གནས་པའི་རིགས་ལ་ས་གནས་སྗོ་སྗོའི་མི་འཐུས་རེ་ཚོགས་

ཆུང་གི་འཐུས་མིར་འཚུད་ཐབས་སུ་ཐྗོག་མ་ནས་ས་གནས་ཁ་འཐྗོར་དེ་དག་རེ་རེ་ནས་འྗོས་མི་གངས་འབྗོར་ཇི་དགྗོས་འྗོས་

འདེམས་དགྗོས་རྒྱུ།

༤ འྗོས་འདེམས་བ་ཚེས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་སན་སེང་གིས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྐབས་བསྟུན་ཐག་གཅྗོད་

དགྗོས་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  ཚོགས་མིའི་འྗོས་ཆྗོས།

༡  ཀ བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

ཁ རང་ལྗོ་ ༢༥ ཧིལ་པྗོ་ལྗོན་པ།

ག ཁིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ།

ང བུ་ལྗོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།

ཅ ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕྗོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

ཆ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་མ་ཡིན་པ།

ཇ བྗོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནྗོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ལས་དྗོན་དང༌། གྗོ་གནས། དངུལ་དངྗོས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཡྗོད་

རིགས་མ་ཡིན་པ།

ཉ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་འྗོས་བསྡུའི་ཁིམས་ལུགས་སམ། ཁིམས་སྒིག་ཅི་རིགས་དང་མི་

འགལ་བ་བཅས།

༢ ཀ ས་གནས་དེར་གཏན་སྗོད་བེད་མཁན།

ཁ ས་གནས་གཞན་ནས་གནས་སྗོས་བས་པ་གང་ཞིག་གཞིས་ཁྗོངས་ས་མའི་ཐྗོབ་སྐལ་བླྗོས་བཏང་ཟིན་པ། 

ག ས་གནས་སུ་ལྗོ་ཧིལ་པྗོ་ལྔ་ཡན་བསད་ཟིན་པ། 

ང གཉེན་སྒིག་བག་ལེན་གི་ལམ་ནས་ལུགས་མཐུན་གནས་སྗོས་བས་པ།
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དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  ཚོགས་མིའི་ལས་ཡུན།

༡ ཚོགས་མིའི་ལས་ཡུན་འགྗོ་འཛུགས་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ལྗོ་གསུམ་རེ་ཡིན། 

༢ ཚོགས་མི་སུའང་བསྐྱར་དུ་འྗོས་འདེམས་བྱུང་བར་དགག་བ་མེད།

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  ཚོགས་མི་འཕྗོ་འགྱུར།

༡ གཟུགས་གཞིའི་བབས་ཀིས་འཐུས་མིའི་ལས་འཁུར་ནས་རྩ་དགྗོངས་ཞུ་དགྗོས་བྱུང་རིགས་ལ་སྨན་པའི་ལག་འཁྱེར་ཐྗོག་

ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སམ།  འགྗོ་འཛིན་གི་ངྗོས་སྦྗོར་འབྗོར་མཚམས་དགྗོངས་འཁྗོལ་གནང་རྒྱུ།

༢ འཐུས་མི་ཞིག་ལ་ས་གནས་མི་མང་ནས་མྗོས་མཐུན་མེད་པའི་སྐྱྗོན་བརྗོད་རིགས་བྱུང་ཚེ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དེའི་

རྒྱུན་ལས་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ས་གནས་དེའི་མི་མང་གསུམ་ཆ་གཉིས་ནས་མྗོས་མཐུན་མེད་པ་ར་འཕྲྗོད་བྱུང་ཚེ་ཚོགས་

མིའི་ཁྗོངས་ནས་རང་བཞིན་གིས་བུད་པ་ཡིན། 

༣ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་དུ་བསྐྗོ་གཞག་བྱུང་བའི་རིགས་ཚོགས་འཐུས་ནས་རྩ་དགྗོངས་ཞུ་དགྗོས།  

༤ ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུར་དགྗོངས་ཞུ་མེད་པར་བསྟུད་མར་ཐེངས་གསུམ་ལས་མང་བ་བསད་ཚེ་རང་བཞིན་གིས་བུད་

པར་ངྗོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། 

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ཚོགས་མིའི་ལས་འགན་ཆ་བགྗོས།

འྗོས་འདེམས་ཟིན་པའི་འཐུས་མིའི་ཁྗོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་དང༌།  དྲུང་རྩིས་གཅིག དངུལ་གཉེར་གཅིག་འདེམས་

སྒྲུག་གནང་རྒྱུ། གཞན་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་རྣམས་ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་ཆེ་གྗོ་བསྡུར་གིས་ལས་བགྗོས་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་དགུ་པ།  ལས་དྗོན་ཐག་གཅྗོད།

ཚོགས་ཆུང་འདིའི་ནང་ལས་དྗོན་བཀའ་བསྡུར་ཇི་བྱུང་སྤི་མྗོས་སམ། མང་མྗོས་ཀིས་ཐག་གཅྗོད་གནང་བའི་དྗོན་འབས་ཁག་

ལ་ཚོགས་མི་ངྗོ་ཡྗོད་ཀི་མཚན་རྟགས་འཁྗོད་པའི་གྗོས་ཆྗོད་མ་དེབ་ཉར་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་པ།  དཔལ་འབྗོར་འདུ་འགྗོད།

༡ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་འབུལ་འབབ་ཀི་ཁིམས་ཡིག་གཞིར་བཟུང་ལག་

བསྟར་དགྗོས་རྒྱུ།

༢ ཚོགས་ཆུང་གི་ལྗོ་རེའི་འགྗོ་གྗོན་དངུལ་ཇི་དགྗོས་ཀི་སྗོན་རྩིས་འཆར་གཞི་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་འབུལ་རྒྱུ།

༣ རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ཁག་ནས་བསྡུ་ལེན་ཟིན་པའི་དངུལ་འབྗོར་ཐྗོག་དངུལ་སྐྱེད་ཇི་བྱུང་

ཆ་ཚང་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་སུ་གཏན་འབེབས་དུས་ཚོད་ནང་འབུལ་དགྗོས།
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བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྒིག་གཞི།

༤ རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་མེད་སར་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུའི་འགན་འཁུར་

བཞེས་མཁན་བྗོད་རིགས་སྤི་མཐུན་ཚོགས་པ་ལྟ་བུའི་སྒིག་འཛུགས་གྗོང་གསལ་ནང་གསེས་ ༢ དང་ ༣ འྗོག་རྒྱུན་གྗོན་

བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་སྩལ་མེད་རིགས་ལ་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་གཞན་ཇི་བྱུང་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་འགྗོ་གྗོན་

ཆེད་ཞུ་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ། 

ཚོགས་ཆུང་ལྷན་འཛོམས་གནང་དགྗོས་མཆིས་ཚེ་སྐབས་བསྟུན་ལས་དྗོན་གཞི་རྒྱ་དང༌། ཛ་དག་ལ་གཞིགས་ཏེ་སྗོན་ཚུད་

ནས་ཚོགས་གཙོས་བརྡ་ཁྱབ་ཡིག་ཐྗོག་གཏྗོང་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  ཚོགས་ཆུང་ཕིར་བསྡུ།

དགག་དགྗོས་ལ་གཞིགས་ཏེ་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་ཡྗོངས་རྗོགས་ཕིར་བསྡུ་བ་རྒྱུར་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་མིའི་རྩ་འབྗོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་ནས་མྗོས་མཐུན་བྱུང་ཚེ་སིད་སྐྱྗོང་གི་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་ཀིས་ཕིར་བསྡུ་བ་རྒྱུ་དང་། 

གཞན་ཡང་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་རེ་ཟུང་ཕིར་བསྡུ་བ་རྒྱུར་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ། དེའི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མིའི་རྩ་

འབྗོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་ནས་མྗོས་མཐུན་བྱུང་མཚམས་ཕིར་བསྡུ་བ་འཐུས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་སྤི་འཐུས་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་བསྐྱར་

བཅྗོས་ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །། 
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༄༅། །བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒིག་གཞི་ཕི་ལྗོ་ ༡༩༩༢ ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  འགྗོ་འཛུགས།

བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༡༨ ཕི་ལྗོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ ནས་འགྗོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  ཆ་རྐེན།

སྒིག་གཞི་འདི་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༡༠༨ ནང་གསེས་ ༢ འྗོག་བཀྗོད་སྒིག་བས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒིག་འཛུགས།

༡ ཀ བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༡༠༧ ཆ་རྐེན་འྗོག་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ལ་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་གཅིག་དགྗོས་པར། 

གྗོ་ཡུལ་སྟྗོང་པ་ནམ་ཐྗོན་སྐབས། ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྗོན། སིད་

སྐྱྗོང་བཅས་ནས་སྐབས་དེའི་འྗོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་ཁྗོ་ནའི་ཆེད་མི་འགྗོ་གསུམ་དམིགས་འཛུགས་གནང་བའི་ཚོགས་

ཆུང་དེས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འྗོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འྗོས་བསྡུ་བས་ཏེ་མང་མྗོས་སུ་

ཐྗོབ་ལ་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པར་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་བར་ངྗོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། 

ཁ གལ་ཏེ་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་གྗོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་པའི་སྐབས་བསྐྗོ་གཞག་བེད་

དགྗོས་བྱུང་ཚེ་གྗོང་གསལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གི་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་ནས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་རྩ་

འབྗོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་ཐྗོག་བསྐྗོ་གཞག་བེད་དགྗོས།

ག སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་འྗོས་ཆྗོས་ནི།

༡། བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

༢། ཆེས་མཐྗོའི་རྩིས་ཞིབ་པའི་ (Chartered Accountant /Certified Public Accountant) ལག་

འཁྱེར་ཡྗོད་པའི་ཐྗོག་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་མ་ལག་གང་རུང་ནང་ལྗོ་ ༣ ལས་མ་ཉུང་བའི་འཛིན་སྐྱྗོང་ཞབས་

ཞུའི་ཉམས་མྗོང་ཡྗོད་པ།  ཡང་ན།  དམའ་མཐར་རྩིས་ཀི་མཐྗོ་སླྗོབ་ལག་འཁྱེར་ (B.Com) ཐྗོན་པའི་ཐྗོག བྗོད་

མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་གང་རུང་ནང་ཉུང་མཐར་ལྗོ་ ༨ རིང་ལས་འཁུར་ཞུས་མྗོང་ཡྗོད་པ།

༣། སྨན་ཁང་ངམ་ཁིམས་ཁང་ནས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།

༤། ལས་བེད་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་བའམ་རང་བཞིན་བུད་པར་གསལ་བསྒགས་བས་པ་མ་ཡིན་པ།

༥། ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕྗོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།

༦། བུ་ལྗོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་དང༌། གཞུང་དངུལ་རྩིས་ཆད་འབུལ་བསད་ཡྗོད་པ་མ་ཡིན་པ།

༧། སིད་དྗོན་ཚོགས་པ་གང་རུང་གི་ཚོགས་མི་དང༌། སླྗོབ་སྟྗོན་པ། ཆེ་མཐྗོང་ཚོགས་མི་མ་ཡིན་པ།

༨། བྗོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནྗོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ལས་དྗོན་དང༌། གྗོ་གནས། དངུལ་དངྗོས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཡྗོད་

རིགས་མ་ཡིན་པ།

༢ ཀ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་འྗོག་ལས་བེད་ཀི་ས་མིག་དགྗོས་མཁྗོ་ཇི་མཆིས་ལས་འབྗོར་

ཉམས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིེབ་འཇུག་རྒྱབ་གཉེར་གིས་བཀའ་ཤག་ནས་ས་མིག་གཏན་འབེབས་ཇི་གནང་ལྟར་

རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་བཀའ་ཤག་དང༌། ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་ལ་གྗོ་བསྡུར་

ཐྗོག་བསྐྗོ་གཞག་དགྗོས་རྒྱུ། གལ་སིད་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་གིས་དུས་ཐྗོག་ས་མིག་བསྐང་མ་ཐུབ་པར་ལས་དྗོན་ལ་འཐུས་

ཤྗོར་འགྗོ་གཞི་ཡྗོད་ཚེ་འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད་ཡིན་ན་འདེམས་ལྷན་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༡༧ ནང་གསེས་ 

༣ ནང་གསལ་ལྟར་ཆྗོད་གན་ཐྗོག་ལྗོ་གཅིག་ལས་མ་བརྒལ་བ་དང༌། ལས་བའི་སེ་ཚན་ཡིན་ན་འདེམས་ལྷན་སྒིག་གཞི་

དྗོན་ཚན་ ༡༨ ནང་གསེས་ ༡ ལྟར་འཕྲལ་སེལ་ཐྗོག་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པས་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་ལ་གྗོ་བསྡུར་གིས་

བསྐྗོ་གཞག་གནང་འཐུས།

ཁ རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་དུ་ལས་བེད་འཕྗོ་ལེན་དང་གནས་སར་གནང་རྒྱུ་བཅས་ལ་བཀའ་ཤག་དང་ལས་བེད་འདེམས་

བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་ནས་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པར་གྗོ་བསྡུར་གིས་ཐག་གཅྗོད་གནང་རྒྱུ། 

༣ ཀ རྩིས་ཞིབ་ལས་བེད་པའི་ནང་ས་མིག་རྩ་འབྗོར་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་མ་ཉུང་བ་ཞིག་མ་མཐའ་རྩིས་ཀི་མཐྗོ་སླྗོབ་ལག་

འཁྱེར་ (B.Com) ཐྗོན་པའི་ཐྗོག་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་ངྗོས་ལེན་ཡྗོད་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཆེད་སྦྗོང་ཐྗོན་པ་དང་།  

ཡང་ན།  རྩིས་པའི་ལས་འཁུར་ལྗོ་བརྒྱད་ལས་མི་ཉུང་བ་ཞུས་པའི་རྩིས་ཀི་ཉམས་མྗོང་ཡྗོད་ཐྗོག་རྩིས་ཞིབ་ཆེད་སྦྗོང་

ཐྗོན་པ་ཞིག་དགྗོས། 

ཁ ཨར་ལས་དང་འཕྲུལ་ཆས་འཛུགས་སྐྲུན། ཉྗོ་སྒྲུབ་ལྟ་བུའི་རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་རྩིས་ཞིབ་དགྗོས་གལ་བྱུང་ན་

ཁྱད་མཁས་རྩིས་ཞིབ་པ་ཆེད་འཛུགས་བ་འཐུས།

ག དམིགས་བསལ་རྩིས་ཞིབ་ལྟ་བུ་ལས་དྗོན་འཕར་མ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་སྐབས་འཕྲལ་སེལ་ལས་བེད་འཕར་མ་ཇི་དགྗོས་

ཉིན་གའམ། ཆྗོད་གན་ག་འབབ་ཐྗོག་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གསུམ་ལས་མ་བརྒལ་བ་བསྐྗོ་གཞག་བ་འཐུས། ཟླ་བ་གསུམ་

བརྒལ་བར་བསྐྗོ་གཞག་བ་དགྗོས་བྱུང་ན་ལས་བེད་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་ནས་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་འགན་དབང༌།

༡ རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཁ་ཕུད། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ་དང་། གཞུང་ནས་
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དགྗོས་དངུལ་ཆ་ཚང་བསྩལ་ཡུལ་གི་རང་སྐྱྗོང་སྒིག་འཛུགས་བཅས་ཀི་ལྗོ་རེའི་འབབ་གྗོན་རྩིས་ཞིབ་ངེས་ཅན་གིས་མཇུག་

བསྗོམས་ཁ་ཤྗོག་བཅས་དངུལ་རྩིས་ལྗོ་མཇུག་བསྗོམས་ཟིན་པའི་དུས་ཚེས་ནས་ཟླ་གངས་བདུན་ནང་གྲུབ་པར་བས་ཏེ། 

དག་མཆན་འཁྗོད་པའི་རྩིས་ཁ་དང་། རྩིས་ཞིབ་སན་ཐྗོ་བཅས་འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་སྗོ་སྗོར་ཕིར་སྤྗོད་དགྗོས་རྒྱུ་དང་། དེའི་

ངྗོ་བཤུས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་ཏུ་འབུལ་དགྗོས། ངེས་ཅན་རྩིས་ཞིབ་བེད་དགྗོས་པའི་ལས་ཁུངས་ཡྗོངས་

རྗོགས་ཀི་རྩིས་སན་དངུལ་རྩིས་ལྗོ་མཇུག་བསྗོམས་པའི་དུས་ཚེས་ནས་ཟླ་གངས་དགུའི་ནང་འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་སྗོ་

སྗོས་གསལ་བཤད་དང་བཅས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འཚེམས་ལུས་མེད་པར་ཕུལ་ཟིན་པ་དགྗོས།

༢ གཞུང་ནས་དགྗོས་དངུལ་ཆ་ཤས་སམ། དམིགས་བསལ་ལས་དྗོན་ཆེད་བསྩལ་བའི་རང་སྐྱྗོང་སྒིག་འཛུགས་ཁག་གི་ཟུར་

བཀྗོལ་རྩིས་ཁའི་རྩིས་ཞིབ་དངུལ་རྩིས་ལྗོ་མཇུག་བསྗོམས་པའི་དུས་ཚེས་ནས། ལྗོ་གཅིག་ནང་ཚུན་ནམ། དགྗོས་དངུལ་

མུ་མཐུད་བསྩལ་དགྗོས་རིགས་རྩིས་ལྗོ་རེས་མའི་གནང་ཐེངས་མཐའ་མ་མ་བསྩལ་གྗོང་བེད་སྤྗོད་འགིགས་མཆན་སན་ཤྗོག་

འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཟིན་པ་བེད་དགྗོས། དེའི་ངྗོ་བཤུས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་ཏུ་འབུལ་དགྗོས།

༣ ཀ ངེས་ཅན་དང༌། ཟུར་བཀྗོལ་རྩིས་ཞིབ་བེད་དགྗོས་ཀི་སེ་ཚན་གང་དུའང༌། སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་དགྗོས་

གལ་མཐྗོང་ཚེ་འདས་པའི་ལྗོ་གཅིག་ནས་བཅུའི་བར་གི་རྩིས་ཁར་དམིགས་བསལ་བསྐྱར་ཞིབ་རྒྱས་པ་བེད་ཆྗོག      

ཁ ཡང་ན་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌། སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས། བཀའ་ཤག་བཅས་ནས་རེ་

འདུན་ནམ་དགྗོངས་འཆར་བྱུང་ཚེ་བསྐྱར་ཞིབ་བ་འཐུས། བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་རྩིས་ཞིབ་སྗོན་ཟིན་གི་གྲུབ་འབས་དང་

མི་མཐུན་པའི་གནས་ཚུལ་ར་འཕྲྗོད་བྱུང་ཚེ་སྗོན་གི་འགིགས་མཆན་རིགས་རྩིས་མེད་གཏྗོང་ཆྗོག

ག ངེས་ཅན་དང༌། ཟུར་བཀྗོལ། དམིགས་བསལ་བསྐྱར་ཞིབ་གང་ཞིག་ཏུ་རྩིས་ར་མ་འཕྲྗོད་པ་དང༌། ཁིམས་འགལ་རྩིས་

ཉེས་བྱུང་རིགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སྐྱྗོན་འདྗོན་ཞིབ་ཕྲ་འཁྗོད་པའི་སན་ཤྗོག་འབེལ་ཡྗོད་བཀའ་བླྗོན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་

དུས་ཚེས་ངེས་ཅན་ནང་ཚུན་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགྗོས།

༤ གཞུང་གི་ཁྱབ་ཁྗོངས་སུ་གཏྗོགས་ཀང་དགྗོས་དངུལ་གཞུང་ནས་སྩལ་མ་དགྗོས་པའི་རང་སྐྱྗོང་སྒིག་འཛུགས་ཁག་གི་ལྗོ་

རེའི་འབབ་གྗོན་དང་དཔལ་འབྗོར་གནས་སྟངས་བཅས་པར་ཞིབ་འཇུག་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང་། དེ་ལྟའི་རྩིས་ཞིབ་སན་ཐྗོ་

དང་རྩིས་འབས་རྩིས་ཞིབ་ཟིན་པ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ཚུན་འབེལ་ཡྗོད་སེ་ཚན་ལ་འབུལ་དགྗོས་པ་དང་། དེའི་ངྗོ་བཤུས་སྤི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་ཏུ་འབུལ་དགྗོས། སེ་ཚན་སྗོ་སྗོས་དབུས་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཟླ་བ་ལྔ་ནང་ཚུན་གསལ་

བཤད་དང་བཅས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕུལ་ཟིན་པ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  རྩིས་ཞིབ་བེད་ཚུལ་གི་རིམ་པ།

༡ རྩིས་ཞིབ་བ་ཡུལ་ལས་ཁུངས་དང༌། སྒིག་འཛུགས་ཡྗོངས་ལ་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་

རྩིས་དེབ་མ་ལག་གི་རྣམ་གངས་དང༌། རྩིས་ཁ་འཇྗོག་ཚུལ། བྱུང་སྗོང་དང་འབབ་གྗོན། ལྷག་བསད་ཁ་ཤྗོག་བཅས་ཀི་རེའུ་

མིག་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་ལམ་སྟྗོན་བཀྗོད་མངགས་འཚེམས་མེད་བ་རྒྱུ་དང༌། དགྗོས་གལ་བྱུང་ན་སྦྗོང་བརྡར་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།

ཡང་སྤད་རྒྱུ། འྗོན་ཀང་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་ལས་བེད་པ་སུས་ཀང་ག་དངུལ་བླངས་ཏེ་སེ་ཚན་གཞན་གི་རྩིས་ཁ་བཟྗོ་

འགྗོད་དང་རྗོགས་རམ་བ་མི་ཆྗོག

༢ ལྗོ་རེའི་ཕི་ཟླ་ ༤ པ་ནས་འགྗོ་འཛུགས་ཀིས་ཟླ་གསུམ་དང་པྗོ་དང༌། གཉིས་པ།  གསུམ་པ་བཅས་ཟླ་གསུམ་སྗོ་སྗོའི་རྒྱུན་

གྗོན་རྩིས་མཇུག་བསྗོམས་དུས་དབུས་སེ་ཚན་ཁག་ལ་ཉིན་ ༣༠ དང༌།  ཕྗོགས་མཐའི་ཁྱབ་ཁྗོངས་སེ་ཚན་ཁག་ལ་ཉིན་ ༤༥ 

ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ཁག་ལ་ཉིན་ ༦༠ ཐམ་པ་ཡྗོད་ཅིང༌། ཟླ་གསུམ་བཞི་པའི་རྩིས་ལྗོ་མཇུག་བསྗོམས་ཀི་དུས་ཚེས་

ནས་དབུས་སེ་ཚན་ཁག་ལ་ཉིན་ ༤༥ དང༌།  ཕྗོགས་མཐའི་ཁྱབ་ཁྗོངས་སེ་ཚན་ལ་ཉིན་ ༦༠ ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་

ཁག་ལ་ཉིན་ ༩༠ ཐམ་པ། དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་ཀི་བྗོད་མིའི་བདེ་དྗོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་དངུལ་གྗོན་ཞུ་དགྗོས་རིགས་ཟླ་

གསུམ་སྗོ་སྗོའི་མཇུག་བསྗོམས་ནས་ཉིན་ ༡༥  བཅས་དུས་བཀག་སྗོ་སྗོའི་ནང་ཚུན་དགྗོས་ངེས་རྩིས་ཁ་དང་འབེལ་ཆགས་

ཡིག་ཆ་ཁག་ཆ་ཚང་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོའི་དངུལ་འབབ་འདྗོན་སྤྗོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་གི་མིང་རྟགས་སྦར་མ་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་

ཞིབ་ལས་ཁང་དུ་ཕུལ་ཟིན་པ་དགྗོས།

༣ རྩིས་ཁ་དུས་འབུལ་མ་བྱུང་བའི་རིགས་ལ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་ཐད་ཀར་འདི་རྩད་དང༌། འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་གྗོང་

མར་བརྡ་སྦར་ཇི་དགྗོས་སྐབས་བསྟུན་བ་རྒྱུ།

༤ རྩིས་ཞིབ་དངྗོས་གཞིའི་སྐབས། བྱུང་སྗོང་དང་འབབ་གྗོན་རྩིས། དངུལ་ཁང་རྩིས་ཐྗོ་ཁ་འཐབ། ལག་ཡྗོད་དངུལ་དངྗོས་

བཅས་ལ་འབེལ་ཡྗོད་ཀི་དེབ་གཞི་དང༌། ཡིག་སྣྗོད། ཡིག་ཆ། དན་རྟགས་གང་ཡྗོད་རྩིས་ཞིབ་པར་མིག་བསྟར་དགྗོས་པ་

དང༌། དགྗོས་གལ་བྱུང་ན་འབེལ་ཡྗོད་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་ཡང་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པར་མིག་བསྟར་བེད་དགྗོས།

༥ རྩིས་ཞིབ་སྐབས་དི་བ་དང༌། སྐྱྗོན་བརྗོད་ཇི་བྱུང་ལ་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོའི་འབེལ་ཡྗོད་ལས་བེད་པས་གསལ་བཤད་དང༌། འགེལ་

བརྗོད་འཕྲལ་འཕྲལ་བེད་དགྗོས་ཤིང༌། གསལ་བཤད་འགེལ་བརྗོད་ཀིས་དག་རིགས་སྐབས་མཚམས་སྗོ་སྗོར་བསུབ་རྒྱུ་

དང༌། མ་དག་པའི་རིགས་ཕྗོགས་བསྡུས་ཀིས་རྩིས་ཞིབ་ཟིན་ཁར་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོའི་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་གྗོ་

བསྡུར་བ་རྒྱུ། ད་དུང་གསལ་དག་མ་ཐུབ་པའི་རིགས་རྩིས་ཁའི་འགིགས་མཆན་དང་སྐྱྗོན་བརྗོད་ཤྗོག་ལྷེ་མཉམ་གཏྗོང་བ་རྒྱུ།

༦ རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གིས་རྩིས་ཞིབ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་སྗོ་སྗོའི་གནས་བབས་ལ་གཞིགས་པའི་ཡྗོང་འབབ་རྩིས་ཞིབ། མ་གནད་

རྩིས་ཞིབ། འཛིན་སྐྱྗོང་རྩིས་ཞིབ། ལས་དྗོན་གནད་སྨིན་དང་གྲུབ་འབས་ཀི་རྩིས་ཞིབ། སྤི་ཚོགས་བདེ་རྩའི་རྩིས་ཞིབ་བཅས་

གང་འྗོས་སྐབས་སྦར་གིས་བ་འཐུས།

༧ གཞན་ཡང་དགྗོས་གལ་བྱུང་ཚེ་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པས་སྐབས་བསྟུན་གནས་བབས་ལ་གཟིགས་ཞིབ་ཀིས་རྩིས་ཞིབ་རགས་

པའང་ Test Audit བ་འཐུས།

༨ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་འཕྗོ་འགྱུར་བྱུང་བའམ་ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་གཙང་སྟེ་ལས་འཁྱུར་ཟིན་

རེས་བཅས་ལ་ཚབ་གསར་བསྐྗོ་གཞག་མ་བྱུང་བའི་བར་དང་། རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་དུས་རིང་གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་

དང༌། ཐྗོབ་གསེང༌། ནད་དགྗོངས། ཕྗོགས་མེད་དགྗོངས་ཞུ་བཅས་ཀི་སྐབས་རྩིས་ཞིབ་སན་ཐྗོ་དང་རྩིས་ཤྗོག་བཅས་པར་

གཤམ་འྗོག་དྲུང་ཆེའམ་དྲུང་འཕར་གང་རུང་ལ་མཚན་རྟགས་འགྗོད་ཆྗོག་པའི་འགན་དབང་ཁྱབ་བསྒྱུར་ཆྗོག་རྒྱུ།
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དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  རྩིས་ཞིབ་ཀི་རྩ་བའི་ལངས་ཕྗོགས།

རྩིས་ཞིབ་སྐབས་གཞི་རྩའི་རྩིས་ཁ་འཇྗོག་ཚུལ་ཚད་ལྡན་དང༌། རྩིས་མིག་ར་འཕྲྗོད་ཡྗོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་བེད་དགྗོས་སྨྗོས་

མེད་ཐྗོག་གཤམ་གསལ་དྗོན་གནད་རྣམས་རྩ་བའི་ལངས་ཕྗོགས་སུ་བཟུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་བེད་དགྗོས།

༡ འགྗོ་གྗོན་དངུལ་འབབ་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བཀའ་འཁྗོལ་བསྩལ་བའི་སྗོན་རྩིས་ནང་གསལ་ལྟར་ཡིན་མིན།

༢ དམིགས་ཡུལ་གང་གི་ཆེད་བཀའ་འཁྗོལ་བསྩལ་བ་དེ་རང་ལ་སྨན་པར་བཏང་ཡྗོད་མེད།

༣ དམིགས་ཡུལ་གང་གི་ཆེད་འགྗོ་གྗོན་བཏང་བའི་ལས་དྗོན་གི་དམིགས་ཡུལ་དེ་གྲུབ་ཡྗོད་མེད།

༤ དགྗོས་ངེས་ཀི་བསི་ཚགས་དང༌། གྗོན་ཆུང་ཆེད་འབད་རྩྗོལ་བས་ཡྗོད་མེད།

༥ རིན་ཐང་སྐྗོར་སྒིག་དང༌། སྤུས་ཚད་དག་ཞན། ཐྗོབ་ཁ་དང་བྱུང་འཛིན་ཚད་ལྡན། ཡུལ་ཁིམས་ཀི་དཔྱ་ཁལ་འཚེམས་མེད་ཕུལ་

ཡྗོད་མེད།

༦ ཚད་འཛིན་ཡྗོད་རིགས་ཀི་འགྗོ་སྗོང་ཁག་ཚད་གཞི་ལས་བརྒལ་ཡྗོད་མེད།

༧ ཁིམས་སྒིག་དང་མཐུན་པའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས་རིགས་ཞུས་ཡྗོད་མེད།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  བསྐྱར་ཞིབ་གནང་ཕྗོགས།

༡ རྩིས་ཞིབ་བ་ཡུལ་གང་ཞིག་གི་རྩིས་ཁར་ཁིམས་མཐུན་མེད་པ་དང༌། སྐྱྗོན་གནད་འཕྲད་རིགས་ཤར་ཚེ་རྩིས་ཞིབ་པས་

འཛེམས་ཟྗོན་དང༌། ངྗོ་དགའ་ཕྗོགས་ལྷུང་མེད་པར་སྐྱྗོན་ཆ་ཞིབ་གསལ་རྩིས་ཞིབ་སན་ཐྗོའི་ནང་འགྗོད་འབུལ་དགྗོས་རྒྱུ།

༢ རྩིས་ཞིབ་བ་ཡུལ་སྗོ་སྗོར་སེ་ཚན་ཆ་བགྗོས་ཀིས་རྩིས་ཞིབ་ཟིན་རིགས་ལ་ངེས་པ་རེད་སླད་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་

ནས་རྩིས་ཞིབ་པ་གཉིས་ནས་གསུམ་བར་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་ཀིས་བསྐྱར་ཞིབ་གང་ནན་བེད་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་དགུ་པ།  གསང་བའི་རྩིས་ཁར་རྩིས་ཞིབ།

༡ གཞུང་གི་གསང་བའི་ལས་དྗོན་ཁག་གི་ཐྗོག་གཏྗོང་དགྗོས་ཀི་དངུལ་འབབ་བསྗོམས་གངས་སྗོན་རྩིས་ནང་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁྗོལ་ཟིན་པ་དེ་རིགས་འཆར་ཅན་རྩིས་ཞིབ་ཏུ་འགྗོ་མ་དགྗོས་ཀང༌། གསང་བའི་འགྗོ་གྗོན་རྩིས་ཁ་

འཇྗོག་སྟངས་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་རྩིས་ལྗོ་མཇུག་བསྗོམས་ཀི་དུས་ཚེས་ནས་ཟླ་བ་བཞིའི་ནང་ཚུན་རྩིས་ཁ་རྩིས་

ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པར་འབུལ་དགྗོས།

༢ རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པས་རྩིས་ཁ་དེ་རིགས་ལ་རྩིས་ཞིབ་དང་འབེལ་དྗོགས་འདི་དགྗོས་རིགས་འབེལ་ཡྗོད་དབང་ལྡན་འགན་

འཛིན་དང་ཡིག་འགྲུལ་ལམ། ངྗོ་འཕྲད་འདི་ཞིབ་བས་ཏེ་རྩིས་ཁ་དང༌། གསལ་བཤད་ཡིག་ཆ་ཁག་བཅས་གསང་བའི་ཡིག་

ཆའི་ཁྗོངས་སུ་བདག་ཉར་བེད་དགྗོས།

༣ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང༌། ཚོགས་གཙོ་བགེས་གཞྗོན། བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་བླྗོན་སུ་རུང་

ནས་དྗོགས་གེང་འདི་རྩད་བྱུང་བའམ། ཡང་ན་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་རང་ཉིད་ལ་དྗོགས་པ་བྱུང་ཚེ་འདས་ལྗོ་བཅུའི་ནང་ཚུན་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒིག་གཞི།

གི་གསང་བའི་རྩིས་ཁ་ཁག་ལ་གསང་བའི་རྩིས་ཞིབ་བམ། ཡང་ན་འཆར་ཅན་རྩིས་ཞིབ་བ་དགྗོས་སུ་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པས་

བཀྗོད་ཁྱབ་བ་འཐུས་དང༌། དེ་འདའི་རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་དང༌། 

བཀའ་ཤག སྤི་འཐུས་གང་རུང་ནས་འཆར་འབུལ་གིས་སྤི་འཐུས་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་

སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །། 
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༄༅། །ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་འདུ་འགྗོད་ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་འདུ་འགྗོད་ཀི་སྒིག་གཞི། བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༣༨ ཕི་ལྗོ་ ༢༠༡༡ ཅེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  ཆ་རྐེན།

སྒིག་གཞི་འདི་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང༌། བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གི་འབུལ་འབབ་ཁིམས་ཡིག་ལེའུ་ 

༤ པའི་དྗོན་ཚན་ ༡༤ པའི་འྗོག་བཀྗོད་སྒིག་བས་པ་ཡིན། 

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  འགྗོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་ཀིས་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གིས་

བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༣༨ ཕི་ལྗོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ཆྗོག་མཆན་སྩལ་བ་ནས་འགྗོ་འཛུགས་ཞུས།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  ཁྱབ་ཚད། 

སྒིག་གཞི་འདིས་བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟྗོས་པར་སེར་པའམ། ཚོགས་སེ། སྒིག་འཛུགས་བཅས་བཙན་བྗོལ་བྗོད་

མིའི་སྤི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དང༌། བྗོད་མིའི་དང་བདེན་གི་འཐབ་རྩྗོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱྗོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀིས་དང་བླངས་ཞལ་

འདེབས་འབུལ་མཁན་ཡྗོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  ཞལ་འདེབས་ཀི་ངྗོ་བྗོ། 

ཞལ་འདེབས་འདི་ནི་བྗོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟྗོས་པར་མི་རིགས་སྤི་ཡྗོངས་ནས་བྗོད་མི་དང་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་

སྒིག་འཛུགས། བྗོད་ཀི་བདེན་པའི་འཐབ་རྩྗོད་བཅས་ལ་བརྩེ་ཞེན་དང༌། རྒྱབ་སྐྱྗོར་མཚོན་བེད་དུ་མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ཀིས་ཕུལ་བའི་

བསྡུ་དངུལ་ཞིག་ཡིན།

 

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  ཞལ་འདེབས་འབབ་ཚད། 

ཞལ་འདེབས་འབུལ་མཁན་སྗོ་སྗོས་རང་རང་བླྗོས་བཅད་ཀིས་འབུལ་འབབ་ཇི་བྱུང་བསྡུ་ལེན་བ་རྒྱུ་ལས་ཚད་གཞི་གཏན་

འབེབས་གང་ཡང་མེད། 
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ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་འདུ་འགོད་ཀྱི་སྒྱིག་གཞྱི།

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན།

༡ ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་ཡྗོད་པའི་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ཁག་དང༌། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཡྗོད་པའི་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་

བཅས་ལ་ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་བ་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡྗོད་ཅིང༌། ཁྱབ་ཁྗོངས་སུ་ཡྗོད་པའི་ངེས་མེད་ཞལ་

འདེབས་འབུལ་འདྗོད་ཡྗོད་རིགས་ཀི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་བདག་ཉར་ཐྗོག་ཞལ་འདེབས་ལྗོ་ལྟར་བསྡུ་ལེན་དང༌། དྗོ་བདག་སྗོ་

སྗོར་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་ནས་སྤད་པའི་ལག་དེབ་ནང་དངུལ་འབབ་ལ་གཞིགས་པའི་སྦར་ཐམ་ངེས་པར་སྦར་དགྗོས། 

ལག་དེབ་དང་སྦར་ཐམ་མེད་པའི་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་མི་ཆྗོག

༢ བསྡུ་ལེན་ཟིན་པའི་འབབ་དངུལ་ཟླ་དྲུག་རེའི་ནང་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་སུ་འགེངས་ཤྗོག་གཏན་འབེབས་ལྟར་རྩིས་སྤྗོད་

ཟིན་པ་དགྗོས། ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དྗོན་གཅྗོད་ཁག་ནས་དངུལ་འབབ་དངྗོས་སུ་གཏྗོང་མ་དགྗོས་པར་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་

ཀི་སྐབས་བསྟུན་ལམ་སྟྗོན་ཇི་བྱུང་ལྟར་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་བེད་ཕྗོགས།  

༡ ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་ཆེད་བྱུང་འཛིན་དང་ལག་དེབ། སྦར་ཐམ་བཅས་གང་དགྗོས་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་དུས་

ནས་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ། 

༢ ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་འབུལ་མཁན་སྗོ་སྗོར་ལག་དེབ་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་ནས་བཟྗོ་སྤྗོད་དང༌། དེའི་ལྗོ་རྒྱུས་སིང་

བསྡུས་འཁྗོད་པའི་གངས་ཐྗོ་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཉར་ཚགས་བ་རྒྱུ།

༣ ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་ཚགས་ཚུད་འབྱུང་ཐབས་སུ་ལམ་སྟྗོན་ཇི་དགྗོས་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་དུས་ནས་དུས་སུ་

བ་རྒྱུ། 

༤ ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དྗོན་ཁང་ཁག་དང་ས་གནས་འགྗོ་འཛིན་ལས་ཁང་སྗོ་སྗོས་སྦར་ཐམ་རྣམས་ཀི་བྱུང་སྗོང་བསད་གསུམ་གི་

རྩིས་ཁ་ཁམས་དྭངས་ཉར་དགྗོས་ཐྗོག་ལྗོ་ལྟར་རྩིས་ཞིབ་ངེས་པར་དགྗོས་རྒྱུ། 

༥ དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་ཇི་བྱུང་གཞུང་གི་ཕྗོགས་བསྗོམས་མ་དངུལ་དུ་ཚུད་པ་བ་རྒྱུ་དང༌། 

དངུལ་འབབ་འདི་དག་དཔལ་འབྗོར་ལས་ཁུངས་ཀི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཐྗོག་བསྣན་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་དགུ་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས། 

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་དང་སྦགས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ནས་མང་མྗོས་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །། 
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༄༅། །མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་སྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི་ཁག
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དཀར་ཆག

༡ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་

 བཅས་ཀི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས།  ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི། ----------༢༦༥

༢ བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་མཚན་མཐྗོང་དྗོད། ཉིན་རེའི་ལས་དྗོད། ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི། ---༢༧༥

༣ བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐྱྗོང་དང་བཀའ་བླྗོན་རྣམ་པའི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། 

 ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི། --------------------------------------------------- ༢༨༡

༤ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་ཕྗོགས་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་ཐྗོབ། 

 ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི། --------------------------------------------------- ༢༨༨

༥ འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ཕྗོགས་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་ཐྗོབ། 

 ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི། ---------------------------------------------------༢༩༧

༦ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ཕྗོགས་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། 

 ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་ཐྗོབ། ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི། ---------------------------------- ༣༠༦
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༄༅། །བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌།  ཁིམས་ཞིབ་པ་

གཞན་གཉིས་བཅས་ཀི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས།  

ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདིའི་མིང་ལ་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་

གཞན་གཉིས་བཅས་ཀི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས། ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི། བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ 

༢༡༣༡ ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༤ ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ། སྒིག་གཞིའི་ཆ་རྐེན།

སྒིག་གཞི་འདི་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་ལེའུ་  ༦ དྗོན་ཚན་ ༦༥ འྗོག་བཀྗོད་སྒིག་བས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  སྒིག་གཞི་འགྗོ་འཛུགས།

༡ སྒིག་གཞི་འདི་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་ཀིས་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གིས་

བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༣༡ ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉིན་ཆྗོག་མཆན་སྩལ་བ་ནས་བཟུང་འགྗོ་འཛུགས་ཞུས།

༢ སྒིག་གཞི་འདི་ལག་ལེན་འགྗོ་འཛུགས་མ་བས་པའི་སྗོན་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་ལས་

ཐྗོན་བགེས་ཡྗོལ་དུ་སྗོང་ཟིན་པ་རྣམས་ལའང་སྒིག་གཞི་འདིའི་ནང་གསལ་ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་དང་ཐྗོབ་ཐང་སྤི་མཚུངས་འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  སྒིག་གཞིའི་ཁྱབ་ཚད།

སྒིག་གཞི་འདིས་བཅའ་ཁིམས་ཀི་ལེའུ་ ༦ པའི་དྗོན་ཚན་ ༦༣ ནང་གསལ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་

གཉིས་གང་རུང་དུ་འྗོས་ཐྗོན་ལས་བཅར་ཞུས་པ་ཡྗོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  ཕྗོགས་ཐྗོབ།

༡ ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་ཀི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་སྤི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་ཇི་གནང་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ།
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༢ ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའམ་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་གང་རུང་དུ་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་སྐབས་སྗོན་གི་ལས་གནས་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནས་དགྗོངས་པ་ཞུ་འཁྗོལ་དགྗོས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  གུང་གསེང་ཐྗོབ་ཐང༌།

༡ ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་ལྗོ་འཁྗོར་གཅིག་ནང་ལས་རྒྱུན་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་ལྗོ་རེར་ཉིན་

གངས་ ༣༠ ཡྗོད། དེ་དག་གུང་གསེང་དུ་མ་བླངས་པར་ལས་དྗོན་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་ན་ཟླ་གཅིག་གི་ཕྗོགས་འབབ་འཕར་མ་

ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག དེ་བཞིན་ལྗོ་གཅིག་ནང་ངེས་མེད་གུང་གསེང་ཉིན་གངས་ ༩ ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག་རྒྱུ། འྗོན་ཀང་ཞུ་ཐེངས་གཅིག་ལ་

ཉིན་གངས་ ༥ ལྷག་ཞུ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག

༢ ཐྗོབ་གསེང་ཟླ་གཅིག་ཧིལ་པྗོ་མ་ལྗོངས་པར་ཉིན་གངས་དེ་ལས་ཉུང་བ་དང༌། ཉིན་གངས་ཆ་ཤས་རིམ་བསགས་ཀིས་ཟླ་

གཅིག་གི་ཕྗོགས་འབབ་འཕར་མ་ཞུ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག འྗོན་ཀང་ལས་འཁུར་ཞུ་རྒྱུན་རིང་གུང་གསེང་རིམ་བསགས་ཀིས་མཐྗོ་

ཚད་ཉིན་གངས་ ༦༠ གུང་གསེང་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཡུན་ལེན་ཆྗོག་པ་དང༌། དེ་ལས་བརྒལ་ན་རྩིས་མེད་ཡིན། དུས་སྐབས་གཅིག་

ལ་དགྗོངས་ཞུ་ཉིན་གངས་ ༣༠ ལྷག་ཞུ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག ཉིན་གངས་ ༣༠ ལྷག་ཞུ་དགྗོས་བྱུང་ན་དྗོ་བདག་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་

འཁྗོད་དགྗོངས་སན་ཕུལ་འབྗོར་མཚམས། ཁིམས་ཞིབ་པ་ངྗོ་ཡྗོད་རྣམས་གྗོ་བསྡུར་དང་འབེལ་ཉིན་གངས་ ༦༠ ལས་མ་

བརྒལ་བ་སྤྗོད་ཆྗོག

༣ ལས་རྒྱུན་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་ལྷག་མ་མེད་རིགས་ལ་ཛ་དག་གི་གུང་གསེང་དགྗོས་གལ་བྱུང་ན་དྗོ་བདག་ནས་རྒྱུ་མཚན་

ཞིབ་འཁྗོད་དགྗོངས་སན་ཕུལ་འབྗོར་བྱུང་མཚམས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ངྗོ་ཡྗོད་རྣམས་ནས་བཀའ་བསྡུར་དང་འབེལ་ཕྗོགས་མེད་

གུང་གསེང་མང་མཐའ་ཉིན་གངས་ ༦༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་གནང་ཆྗོག

༤ ཀ ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་ལྷག་མ་མེད་ཀང༌། ཛ་དག་ནད་མནར་གིས་སྨན་ཁང་དུ་ཉལ་སྗོད་བེད་དགྗོས་བྱུང་བ་དང༌། ནད་

བབ་ཤིན་ཏུ་ལི་བས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་ཉལ་བས་ཕན་མེད་པའི་ཡྗོངས་གགས་ནང་ཁྱིམ་དུ་སྗོད་དགྗོས་དངྗོས་འབེལ་

ཡིན་པའི་དགྗོངས་སན་ཕུལ་འབྗོར་བྱུང་མཚམས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ངྗོ་ཡྗོད་རྣམས་ནས་བཀའ་བསྡུར་གིས་དངྗོས་ཡྗོད་

རྒྱུ་མཚན་དང་བསྟུན་ཏེ་ཕྗོགས་ཡྗོད་ཟླ་བ་དྲུག་དང༌། ད་དུང་དག་སྐྱེད་མེད་པར་དགྗོངས་སན་ཕུལ་འབྗོར་བྱུང་ན་ཟླ་བ་

དྲུག་ཕྗོགས་མེད་གུང་གསེང་སྤྗོད་ཆྗོག དེའི་རེས་སུའང་ལས་བཅར་མ་ཐུབ་ཚེ་དྗོ་བདག་ལས་གནས་ནས་རྩ་དགྗོངས་

ཞུ་དགྗོས། 

ཁ ཁིམས་ཞིབ་པ་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཕྲུ་གུ་བཙས་དུས་དང༌། ཤྗོར་བ། མངལ་རླུགས་པ་བཅས་ཀི་སྐབས་ཟླ་གཉིས་

ཕྗོགས་ཡྗོད་དང༌། ཟླ་གཅིག་ཕེད་ཕྗོགས་བཅས་ཁྱྗོན་ཉིན་གངས་ ༩༠ ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག

ག ནད་མནར་གིས་ལས་བཅར་མ་ཐུབ་པར་ཚད་ལྡན་སྨན་པའི་ངྗོ་སྤྗོད་ཡི་གེ་ཡྗོད་ཚེ་ལྗོ་རེར་ཉིན་གངས་ ༣༠ ལས་མ་

བརྒལ་བ་ཕེད་ཕྗོགས་དང༌། དེ་དག་ཉིན་གངས་ ༡༥ སང་ཕྗོགས་ཐྗོག་བརེ་བསྒྱུར་གིས་ནད་དགྗོངས་ཞུ་ཆྗོག ཉིན་

གངས་ ༣༠ ལས་བརྒལ་བའི་ནད་དགྗོངས་ཞུ་དགྗོས་བྱུང་ཚེ་ལས་རྒྱུན་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་དང༌། གུང་གསེང་སེབ་
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ཁྲིམས་ཞྲིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁྲིམས་ཞྲིབ་པ་གཞན་གཉྲིས་བཅས་ཀྲི་ཕོགས་ཐོབ་སོགས་ཀྲི་སྒྲིག་གཞྲི།

གསྗོག་ཇི་ཡྗོད་ནས་ཞུ་དགྗོས།

༥ ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཉིན་ནས་ཞབས་ཡུན་ཟླ་གཅིག་སྗོང་རེས་རྐེན་འདས་གྱུར་པ་ཡིན་ན་དེའི་རྩ་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་  

༢༥ ཐྗོབ་འབབ་རེས་ཤུལ་ནང་མི་འཚོ་རྟེན་ཡྗོང་འབབ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་མང་མཐའ་ཟླ་གངས་ ༡༢ རིང་འཐྗོབ་རྒྱུ།

༦ གུང་གསེང་ལྷག་མ་བརྩི་ཕྗོགས།

བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༦༣ པའི་ནང་གསལ་བཞིན་རང་ཉིད་ཁིམས་ཞིབ་པའི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་དང་འབེལ་ལས་

བཅར་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་ཁིམས་ཞིབ་པའི་ལས་རྒྱུན་རིང་གི་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་རྣམས་བརྩི་དགྗོས་པ་ལས། རང་ཉིད་དེ་སྗོན་སེ་

ཚན་གཞན་གང་རུང་དུ་ལས་ཞབས་ཞུས་པའི་སྐབས་ཀི་གུང་གསེང་ལྷག་མ་རྣམས་བརྩི་འཁུར་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང༌།

༡ སྨན་བཅྗོས་ཀི་འགན་འཁུར།

 ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་འགན་འཁུར་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྗོད།

༢ སྨན་བཅྗོས་བ་ཡུལ།

ཀ ཁིམས་ཞིབ་པ་གང་ཞིག་ཛ་དག་དང༌། ཛ་དག་མ་ཡིན་པའི་ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་བསྟེན་གཏུགས་བ་ཡུལ་ཐད། ས་

གནས་སྗོ་སྗོར་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སྨན་ཁང་ཡྗོད་རིགས་ཀི་སྨན་པའི་འཛིན་སྐྱྗོང་སྤི་ཁྱབ་ཡྗོད་ན་དང༌། དེ་མིན་

འགན་འཛིན་སུ་ཡིན་ནས་ནད་བབས་ངྗོས་སྦྗོར་ཡྗོད་པའི་ཐྗོག་སྨན་ཁང་དེ་ནས་སྨན་བཅྗོས་བེད་དགྗོས།

ཁ སྨན་ཁང་དེ་ནས་སྨན་བཅྗོས་མ་ཐུབ་པ་དང། མཐུན་རྐེན་འཛོམས་མིན་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ངྗོས་སྦྗོར་དང་སྦགས་

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གི་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་དང༌། གཞུང་གི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གང་རུང་ལ་བསྟེན་གཏུགས་སྨན་

བཅྗོས་བེད་དགྗོས། གལ་སིད་ནད་བབས་འད་མིན་དང༌། ཛ་དག་ཆེ་བ། དུས་ཚོད་དང༌། ཆ་རྐེན་མ་འཛོམས་པ་བཅས་

བྱུང་ན་སེར་པའི་སྨན་ཁང་གང་རུང་ལ་བསྟེན་གཏུགས་ཆྗོག

ག གལ་སིད་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང༌། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གི་གཞུང་གི་སྨན་ཁང༌། ཡན་ལག་སྨན་ཁང་བཅས་

མེད་པའི་ས་གནས་ཤིག་ཡིན་ན། སེར་པའི་སྨན་ཁང་དང་སྨན་བཅྗོས་བ་ཡུལ་གང་འྗོས་སུ་སྨན་བཅྗོས་བེད་དགྗོས།

ང གྗོ་ནད་ཀི་རིགས་དང༌། འབས་ནད། མཛེ་ནད། རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པ་བཅས་འབེལ་ཡྗོད་སྨན་ཁང་གང་རུང་ལ་བསྟེན་

གཏུགས་བ་རྒྱུ།

༣ སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང་དང༌།   འགན་འཁུར།

ཀ བཞུགས་སར་དུ་སྨན་རྩིས་ཁང་དང༌། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་སྗོ་སྗོ་ནས་སྨན་བཅྗོས་འགན་འཁུར་དང༌། འགན་འཁུར་

མི་ཐུབ་པའི་རིགས་སྨན་ཁང་གཞན་ལ་བསྟེན་གཏུགས་བ་རྒྱུའི་སྒིག་གསལ་ནད་བབས་གཞིར་བཟུང་ངྗོས་སྦྗོར་དང་

འབེལ་ལམ་སྟྗོན་དགྗོས་རིགས་ཀི་འགན་འཁུར་བེད་དགྗོས། ནད་བབས་ཆུང་ཙག་རིགས་བསྟེན་གཏུགས་སྐབས་གྗོང་

གསལ་སྨན་ཁང་གཉིས་ནས་སྤི་མཚུངས་བང་རིམ་དུ་སྒུག་སྗོད་མ་དགྗོས་པར་དམིགས་བསལ་དུས་ཚོད་སྤྗོད་དགྗོས། 
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ཁ ཕན་ཚུན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་ས་གནས་གང་རུང་དུ་ནད་མནར་བྱུང་ཚེ་ས་གནས་དེར་ཡྗོད་འཕྲྗོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁྗོངས་

ཕི་ལུགས་དང་། བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གང་འྗོས་ནས་སྤི་མཚུངས་སྨན་བཅྗོས་འགན་འཁུར་

བེད་དགྗོས།

༤ སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང་གི་རིམ་པ།

ཀ སྨན་བཅྗོས་བ་ཡུལ་གང་ཡིན་དེའི་ཉལ་ཁང་ཨང་དང་པྗོའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་རིམ་པ་སྗོ་སྗོའི་ཐྗོབ་ཐང་ལྟར་གི་

ཉལ་ཁང་མེད་པ་དང༌། ཡང་ན་གཤམ་འྗོག་ཉལ་ཁང་ནང་མཐུན་རྐེན་འགིགས་ངེས་ཡྗོད་ན་དེས་འཐུས་རྒྱུ།

ཁ ཁིམས་ཞིབ་པ་གང་ཞིག་ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་ཆེད་སྨན་ཁང་གང་ཞིག་ཏུ་བསྐྱྗོད་དགྗོས་ཀི་ལམ་གྗོན་ལས་དྗོན་

ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་ཇི་ཡྗོད་ལྟར་དང༌། ནད་གཡྗོག་གཅིག་གི་ལམ་གྗོན་ནད་པ་གང་ཡིན་དེ་དང་གཅིག་

གྱུར་ཡིན། ནད་པར་གྗོ་བབས་གཞིར་བཟུང་དང༌། ནད་གཡྗོག་ལ་རྒན་དྲུང་དང་འད་བའི་ཟུར་ཕྗོགས་འཐྗོབ་རྒྱུ།

ག དགྗོས་གལ་མཆིས་རིགས་ནས་འདས་པའི་ལྗོ་གཉིས་ནང་སྨན་བཅྗོས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་ཞུས་སྩལ་མེད་ཚེ་བརྟག་དཔྱད་བ་

དགྗོས་ཀི་གནས་ལུགས་དང་སྦགས་གཟུགས་བབས་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་རེ་གནང་རྒྱུར་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་

སན་སེང་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་ཐྗོབ་དགྗོས།

ང ཁིམས་ཞིབ་པ་གང་ཞིག་ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་བ་དགྗོས་སྐབས་ས་ཐྗོག་འཁྗོར་ལམ་མེད་པ་དང༌། ས་ལམ་བདེ་

བགྗོད་མེད་པ། ཛ་དག་ཆེ་བ། ནད་བབས་དང་གང་ཅིའི་ཐད་སྗོན་ཚུད་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་ཁྗོམ་མ་བྱུང་ན་རེས་སུ་རྩིས་

འགྗོ་འཕེར་ངེས་ཐྗོབ་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་གནམ་ཐྗོག་བསྐྱྗོད་དགྗོས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཀྗོད་ཁུངས་སྐྱེལ་ཞུ་

དགྗོས་པ་ཡིན། གལ་སིད་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་འཕེར་འདང་ངེས་མེད་ན་རྩིས་འགྗོ་གཏྗོང་རྒྱུ་མིན། འདི་རིགས་ལ་ཟུར་

ཕྗོགས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

ཅ སྗོའི་སྨན་བཅྗོས་འཕྲྗོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁྗོངས་ཕི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་གཏུགས་བས་ཚེ་སྨན་གྗོན་འཛིན་གསལ་

འཐྗོབ་རྒྱུ། སེར་པའི་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་དགྗོས་མཆིས་ཚེ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁྗོངས་ཕི་ལུགས་སྨན་ཁང་ནས་ངྗོས་སྦྗོར་

དང་སྦགས་ལྗོ་ ༣ ནང་སྨན་ཡྗོན་འགྗོ་གྗོན་མཐྗོ་ཚད་ཧིན་སྗོར་ ༤༥༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག དེ་རིགས་

ལ་ལམ་གྗོན་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

ཆ སྨན་པའི་བརྟག་དཔྱད་ལྟར་མིག་ཤེལ་དང་། གྗོ་ནུས་ཡྗོ་ཆས་གསར་དུ་བཟྗོ་དགྗོས་དང༌། བརེ་དགྗོས། ཆག་སྐྱྗོན་སྗོང་

བ་བཟྗོ་དགྗོས་མཆིས་ཚེ་ལྗོ་ ༢ ནང་མིག་ཤེལ་ལ་མཐྗོ་ཚད་ཧིན་སྗོར་ ༢༢༥༠།༠༠ དང་། ལྗོ་ ༣ ནང་གྗོ་ནུས་ཡྗོ་

ཆས་ལ་མཐྗོ་ཚད་ཧིན་སྗོར་ ༡༠༠༠༠།༠༠ འཐྗོབ་རྒྱུ། དེ་རིགས་ལ་ལམ་གྗོན་ཐྗོབ་ཐང་མེད། དེ་ཡང་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ནས་སྗོན་ཚུད་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་ཐྗོབ་དགྗོས།

ཇ གཞུང་འབེལ་མིན་པ་སེར་དྗོན་སླད་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་བསྐྱྗོད་རིང་ནད་མནར་སྨན་

བཅྗོས་བ་དགྗོས་མཆིས་ཚེ་སྨན་བཅྗོས་ཀི་འགྗོ་གྗོན་ཇི་སྗོང་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོས་སྤྗོད་དགྗོས།

ཉ སྒིག་གཞི་འདིའི་དགྗོངས་དྗོན་ཐྗོབ་ཐང་བཞེས་མཁན་རྣམས་ལ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ངྗོ་སྤྗོད་ཕག་འཁྱེར་རེ་
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ཁྲིམས་ཞྲིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁྲིམས་ཞྲིབ་པ་གཞན་གཉྲིས་བཅས་ཀྲི་ཕོགས་ཐོབ་སོགས་ཀྲི་སྒྲིག་གཞྲི།

འབུལ་དགྗོས།

༥ སྨན་བཅྗོས་མཐུན་རྐེན།

ཀ ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་ནས་ཟླ་རེའི་སང་ཕྗོགས་ཀི་

བརྒྱ་ཆ་གཉིས་རེ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགྗོས།

ཁ སྨན་བཅྗོས་ཀི་འགྗོ་གྗོན་འགན་འཁུར་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ལེན་མི་དགྗོས་པར་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོས་བེད་ནའང་

འདྗོད་མྗོས་ཡིན་ཅིང༌། དེ་རིགས་ནས་ཟླ་རེའི་སང་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་རེ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་བསྡུ་

འབུལ་མི་དགྗོས།

ག གྗོང་གསལ་བརྒྱ་ཆ་གཏན་འབེབས་ལྟར་སྨན་བཅྗོས་དྗོད་ཕུལ་རིགས་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ནད་མནར་སྨན་

བཅྗོས་སྐབས་སྒིག་མཐུན་སྨན་བཅྗོས་འགྗོ་གྗོན་ཇི་སྗོང་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་རྒྱུ།

ང ནད་མནར་སྐབས་སྒིག་གཞི་ལྟར་གི་སྨན་བཅྗོས་འགྗོ་གྗོན་གཏྗོང་དགྗོས་རིགས་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་སན་སེང་

བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས། འྗོན་ཀང་གྗོ་བུར་ཛ་དག་གི་ནད་མནར་རིགས་ནས་ཉིན་བཅུའི་ནང་ཚུན་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་

འཐུས།

ཅ སྨན་བཅྗོས་ཇི་བས་ཀི་འགྗོ་སྗོང་རྩིས་ཁ་མཐའ་དག་ཁུངས་སྗོ་སྗོ་ནས་ཟླ་བ་ ༣ ནང་ཚུན་ཁུངས་འཕེར་ཐྗོབ་འཛིན་དང་

བཅས་རྩིས་འགྗོ་འཕེར་ངེས་ཀི་རྩིས་ཁ་ཁམས་དྭངས་འབུལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་ཀི་ལམ་གྗོན་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཐང༌།

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་རྒྱ་གར་དང༌། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་དང༌། དེ་ལས་

གཞན་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་ཀི་འགིམ་འགྲུལ་འགྗོ་གྗོན་ཐྗོབ་ཐང༌། 

༡ ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་ལ་གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མ་ (Economy) དང༌། མེ་འཁྗོར་ཨང་

དང་པྗོ། གང་གྗོག་ཨང་གཉིས་པར་བསྐྱྗོད་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་གང་གྗོག་ཨང་གཉིས་པར་གཟིམ་ཁི་མ་ཐྗོབ་ཚེ་གང་

གྗོག་ཨང་དང་པྗོར་བསྐྱྗོད་ཆྗོག

༢ ཟུར་ཕྗོགས་ཀི་དུས་ཡུན་དང༌།  ས་ཐག་བརྩི་སྟངས།

ཀ ས་ཐག་ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༡༢ བརྒལ་ཏེ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཡན་གི་དུས་ཡུན་ཇི་སྗོང་ལ་ཉིན་རེའི་ཟུར་ཕྗོགས་ཆ་ཚང་འཐྗོབ་རྒྱུ་

དང༌། དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༦ མན་དང་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཡན་ལ་ཉིན་རེའི་ཟུར་ཕྗོགས་ཕེད་འབབ་འཐྗོབ་རྒྱུ།

ཁ ས་གནས་གཅིག་ཏུ་འགྗོར་ཡུན་ཉིན་གངས་ ༡༥ བར་ཉིན་རེའི་ཟུར་ཕྗོགས་ཆ་ཚང་དང༌། དེའི་རེས་ཉིན་གངས་ ༢༥ 

བར་ལ་ཟུར་ཕྗོགས་ཕེད་འབབ་འཐྗོབ་རྒྱུ། དེ་ལས་བརྒལ་རིགས་ལ་ཟུར་ཕྗོགས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་མེད། གསྗོལ་ཚིགས་ནར་

གཏྗོང་ཡྗོད་ན་ཉིན་རེའི་ཟུར་ཕྗོགས་ཕེད་འབབ་འཐྗོབ་རྒྱུ།

ག གྗོང་གསལ་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་ཞེས་པ་ནི། ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༡༠ རྒྱང་ཁད་ལས་མེད་རིགས་སེ་ཚན་འད་མིན་ཇི་ཡྗོད་ལ་
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ས་གནས་གཅིག་ཏུ་བརྩི་རྒྱུ་དང༌། གྗོང་ཁྱེར་ཁག་ལ་ས་ཐག་རིང་ཐུང་གི་ཚད་གཞི་མེད་པར་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་བརྩི་རྒྱུ། 

༣ གཏན་འཇགས་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་ཀི་ལམ་གྗོན།

ཀ གསར་འདེམས་ལས་བཅར་དང༌། བགེས་ཡྗོལ། ཁིམས་མཐུན་ལས་ཐྗོན་ཕིར་ལྗོག་སྐབས་སྗོ་སྗོའི་ཕ་མ་དང༌། བཟའ་

ཟླ་གང་རུང་གི་ཕ་མ། དེ་བཞིན་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ངྗོ་མ་ཇི་ཡྗོད། ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངྗོ་མ་མེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་གསྗོས་ཕྲུག་ཉར་

བ། དེ་བཞིན་འདྗོད་གཅིག་ནང་མིའམ། ཤག་ཚང་ཡྗོངས་གགས་ཀི་དཔང་འཕེར་ངྗོས་སྦྗོར་ཡྗོད་ཚེ་ཁིམས་ཞིབ་པ་

གང་དེའི་ཐྗོབ་ཐང་གཞིར་བཟུང་ནང་མིར་ལམ་གྗོན་ཆ་ཚང་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་རུང༌། ནང་མི་མཉམ་བསྐྱྗོད་མ་ཐུབ་པས་ས་

རེས་སུ་བསྐྱྗོད་དགྗོས་ཀི་དམིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡྗོད་ན་སྐབས་མཚམས་རེས་སུ་ཟླ་བསྒིལ་ཆྗོག་པ་ཁིམས་ཞིབ་

པ་གཞན་གཉིས་ཀིས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བར་ཞུ་དགྗོས་པ་དང་། ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བས་ཁིམས་ཞིབ་ལྷན་ཚོགས་སུ་

ཞུ་དགྗོས།

ཁ གསར་འདེམས་ལས་བཅར་དང༌། ལས་ཐྗོན་ཕིར་ལྗོག་སྐབས་ཅ་དངྗོས་ལིད་ཚད་ཀི་ལྗོ་ ༡༢༠༠ བདལ་གའི་ཐྗོབ་ཐང་

ཡྗོད། འྗོན་ཀང་ཅ་དངྗོས་ཀི་ལིད་ཚད་འདེགས་འགྗོགས་བས་པའི་ག་འབབ་སྤད་འཛིན་ཁུངས་འཕེར་དགྗོས་པ་དང༌། 

རྒྱུན་ལྡན་དགྗོས་མཁྗོ་མ་ཡིན་པའི་ཚོང་ཟྗོག་དང༌། གཞན་གི་ཅ་དངྗོས་རིགས་འཁྱེར་མི་ཆྗོག རང་གི་ཅ་དངྗོས་རྣམས་

མཉམ་འཁྱེར་བ་རྒྱུ་ལས་ས་རེས་རིམ་འཛར་དུ་འཁྱེར་ན་གྗོང་གསལ་གི་ཐྗོབ་ཐང་མེད་རུང༌། མཉམ་འཁྱེར་མི་ཐུབ་

པའི་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡྗོད་ན་སྐབས་མཚམས་འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་ནས་དཔང་

འཕེར་ཡིག་ཆ་ཞུས་ཏེ་རེས་སུ་འྗོར་འདེན་ཆྗོག་པའི་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཆྗོག་མཆན་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་

དགྗོས། ལས་བཅར་དང༌། ལས་ཐྗོན་ཕིར་ལྗོག་སྐབས་གནམ་བསྐྱྗོད་རིགས་ལ་མཉམ་འཁྱེར་ཅ་དངྗོས་ (Check in 

baggage) གནམ་སྒིག་ལྟར་ལས་མ་བརྒལ་བའི་ཐྗོག གནམ་ཐྗོག་ (Cargo) བརྒྱུད་ཀི་ལྗོ་ ༧༥ ལས་མང་བ་

འཁྱེར་མི་ཆྗོག ཡང་རྒྱུན་ལྡན་གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་མཉམ་འཁྱེར་ཅ་དངྗོས་ (Check in baggage) 

ལིད་ཚད་གནམ་གྲུ་སྗོ་སྗོའི་ཚད་གཞི་ལྟར་མཉམ་འཁྱེར་ཆྗོག  གཞུང་འབེལ་ཅ་དངྗོས་དེབ་རིགས་སྗོགས་མཉམ་

འཁྱེར་དགྗོས་རིགས་ཀི་ལིད་ཚད་རིན་འབབ་ཇི་བེད་ཀང་ཐྗོབ་འཛིན་ལྟར་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག

ག དྗོས་རྒྱག་དང༌། ཅ་དངྗོས་འྗོར་འདེན། ལས་མིའི་ལས་ག་བཅས་ཀི་ཆེད་སྗོམ་ཚོད་སྗོར་ ༥༠༠།༠༠ རེ་འཐྗོབ་རྒྱུ་དང༌། 

ཕྗོགས་གཅིག་ལ་ས་ཐག་ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༦༠༠ ནང་ཚུན་འགྲུལ་བཞུད་སྣུམ་འཁྗོར་རམ། དྗོས་སྐྱེལ་འཁྗོར་གའི་འབབ་

ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག་རྒྱུ།

ང བདལ་ག་སྗོམ་དངུལ་ཞུས་ན་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་འཕེར་འདང་ངེས་གཟིགས་ཚེ་མང་མཐར་སྗོར་ ༢༠༠༠ བཀའ་འཁྗོལ་

གནང་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་དགུ་པ།  ལས་ཤག་ཐྗོབ་ཐང་དང༌། ཕིར་འབུལ།

ལས་ཤག་ཐྗོབ་ཐང་དང༌། ཕིར་འབུལ་བཅས་ཀི་སྐྗོར་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་རྣམས་ཀི་ལས་ཤག་བགྗོ་
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ཁྲིམས་ཞྲིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁྲིམས་ཞྲིབ་པ་གཞན་གཉྲིས་བཅས་ཀྲི་ཕོགས་ཐོབ་སོགས་ཀྲི་སྒྲིག་གཞྲི།

འགེམས་སྒིག་གཞི་ལྟར་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་པ།  ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་འཇུག

༡ ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་སུ་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་བ་རྣམས་ཀི་ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་འཇུག་

ལས་བེད་པའི་ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་འཇུག་དང་སྤི་མཚུངས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང༌། བྗོད་ཁྱིམ་བཅས་སུ་སྐབས་སྗོ་སྗོར་སྒིག་

མཐུན་རྒྱན་རྒྱག་གིས་སླྗོབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

༢ ཁིམས་ཞིབ་པའི་ལས་འཁུར་འཁྱུར་མཚམས་ནས་སླྗོབ་གྲྭར་མུ་མཐུད་བཞག་ཚེ་ཞབས་ལྗོ་ ༣ སྗོང་བར་སླྗོབ་ཡྗོན་བརྒྱ་ཆ་ 

༥༠ དང༌། ཞབས་ལྗོ་ ༦ བར་སླྗོབ་ཡྗོན་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཞབས་ལྗོ་ ༩ བར་སླྗོབ་ཡྗོན་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ རེ་བཅས་དྗོ་བདག་ནས་

སྒྲུབ་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ། ཞབས་ལྗོ་ ༡༠ ཡན་ལ་སླྗོབ་ཡྗོན་འབུལ་མི་དགྗོས།

༣ འྗོན་ཀང་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་ཀི་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་སྗོན་གི་ལས་གནས་གང་ཡིན་

སྐབས་ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་འཇུག་གི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་བཞིན་པ་དེ་དང་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་ཀི་ལས་

ཐྗོག་ནས་ལས་འཁྱུར་སྐབས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་གཉིས་ནས་གདམ་ཀ་ཆྗོག་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  གསྗོག་དངུལ་ཐྗོབ་ཐང༌།

ཕིར་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  ཆྗོག་མཆན་དང༌།  རྩིས་ཁ།

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་གང་རུང་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་དང༌། གསར་འདེམས་ལས་བཅར།  བགེས་

ཡྗོལ། ཕིར་ལྗོག་སྐབས་ལམ་གྗོན་དང༌། བདལ་ག་བཅས་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་ཀིས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་

ཆེ་བས་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གང་རུང་ནས་ཆྗོག་མཆན་ཞུ་དགྗོས་པ་ལས། རང་ཉིད་ནས་ཆྗོག་མཆན་སྤྗོད་མི་ཆྗོག འགྗོ་གྗོན་རྩིས་

འགྗོ་འཕེར་ངེས་ཁམས་དྭངས་ཟླ་བ་ ༢ ནང་ཚུན་ངེས་པར་འབུལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  ལས་ཐྗོན་བགེས་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཐང་དང༌།  ཞབས་ལྗོ་བརྩི་ཕྗོགས།

༡ ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་འྗོས་ཐྗོན་དམ་འབུལ་ཞུས་ཉིན་ནས་ལས་རྒྱུན་ཉུང་མཐར་ཞབས་ལྗོ་ 

༡ ཧིལ་པྗོ་ལྗོན་པ་ནས་མང་མཐར་ཞབས་ལྗོ་ ༡༥ ལྗོན་པ་ཞིག་ལ་ལས་ཐྗོན་བགེས་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། བགེས་ཕྗོགས་

བརྩི་ཕྗོགས་རང་ཉིད་ལས་འཁུར་ནས་འཁྱུར་ཁའི་རྩ་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཆ་ཚང་འཐྗོབ་རྒྱུ། ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལྗོ་ ༡༥ 

ལྗོན་པ་ཞིག་ལ་རྩ་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐམ་པའམ། བགེས་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཆ་ཚང་འཐྗོབ་རྒྱུ་དང༌། ཞབས་ལྗོ་ 

༡ ལྗོན་པ་ཞིག་ལ་བགེས་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ འཐྗོབ་རྒྱུ། ཞབས་ལྗོ་ ༡ ནས་ ༡༥ བར་ལྗོ་གངས་ཇི་སྗོང་ལ་ལྗོ་རེའི་བར་
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ཁྱད་རང་ཐྗོབ་བགེས་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༥ རེ་བཅས་གཤམ་གསལ་རེའུ་མིག་ནང་འཁྗོད་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ། རྩ་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་

ཆ་ ༥༠ བགེས་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠

བརྒྱ་ཆ། ཞབས་ལྗོ།

༡༠༠  ༡༥

༩༥  ༡༤

༩༠  ༡༣

༨༥  ༡༢

༨༠  ༡༡

༧༥  ༡༠

༧༠    ༩

༦༥  ༨

༦༠  ༧

༥༥  ༦

༥༠  ༥

༤༥  ༤

༤༠  ༣

༣༥  ༢

༣༠  ༡

༢ ལས་བེད་རྣམས་ལ་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་སར་ཆ་གནང་སྐབས་སྤི་མཚུངས་

བགེས་ཕྗོགས་ཐྗོག་སར་ཆ་འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།  བགེས་ཕྗོགས་གདམ་ཀ

༡ ལས་བེད་བགེས་ཡྗོལ་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཞུ་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་པ་ཞིག་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་

བཅས་གང་རུང་དུ་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཁིམས་ཞིབ་པའི་ལས་ཐྗོན་བགེས་ཕྗོགས་དང༌། ལས་བེད་པའི་བགེས་ཕྗོགས་

ཐྗོབ་ཐང་བཅས་གཉིས་ནས་གང་མང་བ་དེ་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག འྗོན་ཀང་ལས་བེད་པ་གང་ཞིག་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉིན་

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་སུ་ལས་བཅར་ཞུ་མུས་དང་དེ་བཞིན་དེའི་རེས་བསྐྗོ་གཞག་

དང་འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའམ་ཁིམས་ཞིབ་པའི་ལས་རྒྱུན་ཇི་སྗོང་ལས་བེད་པའི་ཞབས་ལྗོར་

བསྣན་ཏེ་བགེས་ཕྗོགས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག
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ཁྲིམས་ཞྲིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁྲིམས་ཞྲིབ་པ་གཞན་གཉྲིས་བཅས་ཀྲི་ཕོགས་ཐོབ་སོགས་ཀྲི་སྒྲིག་གཞྲི།

༢ ལས་བེད་བགེས་ཡྗོལ་སྗོང་ཟིན་པ་ཞིག་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་གང་རུང་དུ་འྗོས་

ཐྗོན་བྱུང་རིགས་ལ་ལས་འཁུར་ཞུ་ཡུན་རིང་དེ་སའི་བགེས་ཕྗོགས་ཞུ་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་མེད། 

དྗོན་ཚན་བཅྗོ་ལྔ་པ།  གཟིགས་གསྗོལ།

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་སུ་འྗོས་ཐྗོན་དམ་འབུལ་ཞུས་ཉིན་ནས་ཞབས་ལྗོ་ཧིལ་པྗོ་ཇི་སྗོང་ལ་

མཛད་འགན་འཁྱུར་ཁའི་ཟླ་རེའི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་བསྒྱུར་འབབ་གཟིགས་གསྗོལ་འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།  ལས་ཐྗོན་བགེས་ཤག་ཐྗོབ་ཐང༌།

ལས་བེད་བགེས་ཡྗོལ་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་བགེས་ཡྗོལ་སྤི་མཚུངས་དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་གི་བགེས་ཤག་འཐྗོབ་

རྒྱུ་དང་། བགེས་ཡྗོལ་ཐྗོབ་ཐང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལྗོ་ ༥ ཧིལ་པྗོ་ལྗོན་པ་ཞིག་ལ་བགེས་ཤག་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། དེ་

མིན་བགེས་ཤག་གྗོ་སྒིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དྗོད་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ། འྗོན་ཀང་གཞིས་ཁང་དང་ག་མེད་

གཞུང་ཁང་། རང་བདག་ཁང་པ་ཡྗོད་མཁན་ལ་བགེས་ཤག་དང་ཁང་གའི་དྗོད་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

  ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་ཀི་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞིན་

པ་དང་། དེའི་རེས་ལས་བེད་པ་ཡིན་མུས་ཤིག་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་གང་རུང་དུ་བསྐྗོ་གཞག་གམ་

འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་རིགས་ནས་ལས་བེད་པའི་བགེས་ཡྗོལ་ཐྗོབ་ཐང་བདམས་པ་ཡིན་ན། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་

བགེས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཀི་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༡༢ པའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་ལྟར་བགེས་ཤག་མ་ཐྗོབ་བར་ཁང་དྗོད་

གཏན་འབེབས་བཞིན་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག་རྒྱུ་དང་། གཞིས་ཁང་ཐྗོབ་ཐང་དང་རང་བདག་ཁང་པ་ཡྗོད་མེད་ལ་མ་ལྟྗོས་པར་ཐེངས་གཅིག་རིང་

གནས་རིམ་དེར་ད་ལྟའི་ལས་ཁུར་འཁྱུར་སྐབས་བགེས་ཕྗོགས་ཇི་ཐྗོབ་ལྗོ་བཅུས་བསྒྱུར་བའི་དངུལ་འབྗོར་བགེས་ཤག་དྗོད་དུ་ཞུ་སྤྗོད་

ཆྗོག་ཀང་མང་མཐའི་ཚད་གཞི་གྗོང་གསལ་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༡༢ པའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་ལས་མ་བརྒལ་བ་བ་དགྗོས། 

འདི་རིགས་ལ་དེའི་རེས་བགེས་ཤག་གི་ཐྗོབ་ཐང་མེད་པ་དང་། ཟླ་གཉིས་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ་ཞུ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།  བགེས་ཡྗོལ་སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང༌།

ལས་བེད་པའི་བགེས་ཡྗོལ་སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང་སྒིག་གཞིའི་ནང་གསལ་དྲུང་ཆེའི་ཐྗོབ་ཐང་གཏན་འབེབས་ཇི་གནང་ལྟར་

འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅྗོ་བརྒྱད་པ།  ནང་མིའི་བགེས་ཕྗོགས།

རྐེན་འདས་གྱུར་པའི་བགེས་ཡྗོལ་བ་གང་ཞིག་གི་རེས་ཤུལ་བཟའ་ཟླ་ཇི་སིད་འཚོ་བའི་རིང་བགེས་ཡྗོལ་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཀི་བརྒྱ་

ཆ་ ༢༥ འབབ་དང༌། གལ་ཏེ་བསྐྱར་དུ་ཆང་ས་བརྒྱབས་པའམ་འདས་གྗོངས་སུ་གྱུར་ཚེ། འཚོ་རྟེན་ཡྗོང་འབབ་མེད་པའི་ལྟྗོས་བཅས་
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ཕྲུ་གུ་རང་ལྗོ་ ༢༥ མན་ཡྗོད་ན་དེ་ལ་མ་གཏྗོགས་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

དྗོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་ཆེས་མཐྗོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌། བཀའ་ཤག  སྤི་འཐུས་གང་

རུང་ནས་འཆར་འབུལ་གིས་སྤི་འཐུས་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་

མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །།
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༄༅། །བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་མཚན་མཐྗོང་དྗོད། ཉིན་རེའི་ལས་དྗོད། ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་

ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་མཚན་མཐྗོང་དྗོད། ཉིན་རེའི་ལས་དྗོད། ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི་བྗོད་རྒྱལ་

ལྗོ་ ༢༡༣༢ ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༥ ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  ཆ་རྐེན།

སྒིག་གཞི་འདི་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༥༠ དང་དྗོན་ཚན་ ༤༦ ནང་གསེས་ ༢ པའི་འྗོག་བཀྗོད་སྒིག་

བས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  འགྗོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་ཀིས་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གིས་

བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༣༢ ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ ཉིན་ཆྗོག་མཆན་སྩལ་བ་ནས་བཟུང་འགྗོ་འཛུགས་ཞུས།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  སྒིག་གཞིའི་ཁྱབ་ཚད།

སྒིག་གཞི་འདིས་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༣༧ ནང་གསལ་འདེམས་ཐྗོན་གིས་དྗོན་ཚན་ ༤༧ དགྗོངས་

དྗོན་དམ་བཅའ་ཕུལ་བའི་སྤི་འཐུས་ཡྗོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང༌།

༡ སྨན་བཅྗོས་ཀི་འགན་འཁུར།

 ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་འགན་འཁུར་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྗོད།

༢ སྨན་བཅྗོས་བ་ཡུལ།

ཀ སྤི་འཐུས་གང་ཞིག་ཛ་དག་དང༌། ཛ་དག་མ་ཡིན་པའི་ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་བསྟེན་གཏུགས་བ་ཡུལ་ཐད་ས་གནས་
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སྗོ་སྗོར་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སྨན་ཁང་ཡྗོད་རིགས་ཀི་སྨན་པའི་འཛིན་སྐྱྗོང་སྤི་ཁྱབ་ཡྗོད་ན་དང༌། དེ་མིན་འགན་

འཛིན་སུ་ཡིན་ནས་ནད་བབས་ངྗོས་སྦྗོར་ཡྗོད་པའི་ཐྗོག་སྨན་ཁང་དེ་ནས་སྨན་བཅྗོས་བེད་དགྗོས།

ཁ སྨན་ཁང་དེ་ནས་སྨན་བཅྗོས་མ་ཐུབ་པ་དང༌། མཐུན་རྐེན་འཛོམས་མིན་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ངྗོས་སྦྗོར་དང་སྦགས་

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གི་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་དང༌། གཞུང་གི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གང་རུང་ལ་བསྟེན་གཏུགས་སྨན་

བཅྗོས་བེད་དགྗོས། གལ་སིད་ནད་བབས་འད་མིན་དང༌། ཛ་དག་ཆེ་བ། དུས་ཚོད་དང༌། ཆ་རྐེན་མ་འཛོམས་པ་བཅས་

བྱུང་ན་སེར་པའི་སྨན་ཁང་གང་རུང་ལ་བསྟེན་གཏུགས་ཆྗོག

ག གལ་སིད་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གི་གཞུང་གི་སྨན་ཁང༌། ཡན་ལག་སྨན་ཁང་བཅས་

མེད་པའི་ས་གནས་ཤིག་ཡིན་ན། སེར་པའི་སྨན་ཁང་དང་སྨན་བཅྗོས་བ་ཡུལ་གང་འྗོས་སུ་སྨན་བཅྗོས་བེད་དགྗོས། 

ང གྗོ་ནད་ཀི་རིགས་དང༌། འབས་ནད། མཛེ་ནད། རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པ་བཅས་འབེལ་ཡྗོད་སྨན་ཁང་གང་རུང་ལ་བསྟེན་

གཏུགས་བ་རྒྱུ།

༣ སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང་དང༌།  འགན་འཁུར།

ཀ བཞུགས་སར་དུ་སྨན་རྩིས་ཁང་དང༌། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་སྗོ་སྗོ་ནས་སྨན་བཅྗོས་འགན་འཁུར་དང༌། འགན་འཁུར་

མི་ཐུབ་པའི་རིགས་སྨན་ཁང་གཞན་ལ་བསྟེན་གཏུགས་བ་རྒྱུའི་སྒིག་གསལ་ནད་བབས་གཞིར་བཟུང་ངྗོས་སྦྗོར་དང་

འབེལ་ལམ་སྟྗོན་དགྗོས་རིགས་ཀི་འགན་འཁུར་བེད་དགྗོས། ནད་བབས་ཆུང་ཙག་རིགས་བསྟེན་གཏུགས་སྐབས་

གྗོང་གསལ་སྨན་ཁང་གཉིས་ནས་སྤི་མཚུངས་བང་རིམ་དུ་སྒུག་སྗོད་མ་དགྗོས་པར་དམིགས་བསལ་དུས་ཚོད་སྤྗོད་

དགྗོས།

ཁ ཕན་ཚུན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་ས་གནས་གང་རུང་དུ་ནད་མནར་བྱུང་ཚེ་ས་གནས་དེར་ཡྗོད་འཕྲྗོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁྗོངས་

ཕི་ལུགས་དང༌། བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གང་འྗོས་ནས་སྤི་མཚུངས་སྨན་བཅྗོས་འགན་འཁུར་

བེད་དགྗོས།

༤ སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང་གི་རིམ་པ།

ཀ སྨན་བཅྗོས་བ་ཡུལ་གང་ཡིན་དེའི་ཉལ་ཁང་ཨང་དང་པྗོའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད།  འྗོན་ཀང་རིམ་པ་སྗོ་སྗོའི་ཐྗོབ་ཐང་ལྟར་གི་

ཉལ་ཁང་མེད་པ་དང༌། ཡང་ན་གཤམ་འྗོག་ཉལ་ཁང་ནང་མཐུན་རྐེན་འགིགས་ངེས་ཡྗོད་ན་དེས་འཐུས་རྒྱུ།

ཁ སྤི་འཐུས་གང་ཞིག་ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་ཆེད་སྨན་ཁང་གང་ཞིག་ཏུ་བསྐྱྗོད་དགྗོས་ཀི་ལམ་གྗོན་བཅས་ལས་དྗོན་

ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་ཇི་ཡྗོད་ལྟར་དང༌། ནད་གཡྗོག་གཅིག་གི་ལམ་གྗོན་ནད་པ་གང་ཡིན་དེ་དང་གཅིག་

གྱུར་ཡིན། ནད་པར་གྗོ་བབས་གཞིར་བཟུང་དང༌། ནད་གཡྗོག་ལ་རྒན་དྲུང་དང་འད་བའི་ཟུར་ཕྗོགས་འཐྗོབ་རྒྱུ།

ག དགྗོས་གལ་མཆིས་རིགས་ནས་འདས་པའི་ལྗོ་གཉིས་ནང་སྨན་བཅྗོས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་ཞུས་སྩལ་མེད་ཚེ་བརྟག་དཔྱད་བ་

དགྗོས་ཀི་གནས་ལུགས་དང་སྦགས་གཟུགས་བབས་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་རེ་གནང་རྒྱུར་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་

སན་སེང་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་ཐྗོབ་དགྗོས།
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་མཚན་མཐོང་དོད། ཉིན་རེའི་ལས་དོད། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི།

ང སྤི་འཐུས་གང་ཞིག་ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་བ་དགྗོས་སྐབས་ས་ཐྗོག་འཁྗོར་ལམ་མེད་པ་དང༌། ས་ལམ་བདེ་བགྗོད་

མེད་པ། ཛ་དག་ཆེ་བ། ནད་བབས་དང་གང་ཅིའི་ཐད་སྗོན་ཚུད་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་ཁྗོམ་མ་བྱུང་ན་རེས་སུ་རྩིས་འགྗོ་

འཕེར་ངེས་ཐྗོབ་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་གནམ་ཐྗོག་བསྐྱྗོད་དགྗོས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཀྗོད་ཁུངས་སྐྱེལ་ཞུ་

དགྗོས་པ་ཡིན། གལ་སིད་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་འཕེར་འདང་ངེས་མེད་ན་རྩིས་འགྗོ་གཏྗོང་རྒྱུ་མིན། འདི་རིགས་ལ་ཉིན་

དྗོད་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

ཅ སྗོའི་སྨན་བཅྗོས་འཕྲྗོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁྗོངས་ཕི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་གཏུགས་བས་ཚེ་སྨན་གྗོན་འཛིན་གསལ་

འཐྗོབ་རྒྱུ། སེར་པའི་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་དགྗོས་མཆིས་ཚེ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁྗོངས་ཕི་ལུགས་སྨན་ཁང་ནས་ངྗོས་སྦྗོར་

དང་སྦགས་ལྗོ་ ༣ ནང་སྨན་ཡྗོན་འགྗོ་གྗོན་མཐྗོ་ཚད་ཧིན་སྗོར་ ༤༥༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག དེ་རིགས་

ལ་ལམ་གྗོན་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

ཆ སྨན་པའི་བརྟག་དཔྱད་ལྟར་མིག་ཤེལ་དང་། གྗོ་ནུས་ཡྗོ་ཆས་གསར་དུ་བཟྗོ་དགྗོས་དང༌། བརེ་དགྗོས། ཆག་སྐྱྗོན་སྗོང་

བ་བཟྗོ་དགྗོས་མཆིས་ཚེ་ལྗོ་ ༢ ནང་མིག་ཤེལ་ལ་མཐྗོ་ཚད་ཧིན་སྗོར་ ༢༢༥༠།༠༠ དང་། ལྗོ་ ༣ ནང་གྗོ་ནུས་ཡྗོ་

ཆས་ལ་མཐྗོ་ཚད་ཧིན་སྗོར་ ༡༠༠༠༠།༠༠ འཐྗོབ་རྒྱུ། དེ་རིགས་ལ་ལམ་གྗོན་ཐྗོབ་ཐང་མེད། དེ་ཡང་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ནས་སྗོན་ཚུད་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་ཐྗོབ་དགྗོས།

ཇ གཞུང་འབེལ་མིན་པ་སེར་དྗོན་སླད་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་བསྐྱྗོད་རིང་ནད་མནར་སྨན་

བཅྗོས་བ་དགྗོས་མཆིས་ཚེ་སྨན་བཅྗོས་ཀི་འགྗོ་གྗོན་ཇི་སྗོང་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོས་སྤྗོད་དགྗོས།

ཉ སྒིག་གཞི་འདིའི་དགྗོངས་དྗོན་ཐྗོབ་ཐང་བཞེས་མཁན་རྣམས་ལ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ངྗོ་སྤྗོད་ཕག་འཁྱེར་རེ་

འབུལ་དགྗོས།

༥ སྨན་བཅྗོས་མཐུན་རྐེན།

ཀ སྨན་བཅྗོས་ཀི་འགྗོ་གྗོན་འགན་འཁུར་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་བ་དགྗོས་ཚེ་ཟླ་རེར་མཚན་དྗོད་དང་ལས་དྗོད་

འབབ་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༢ རེ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགྗོས། གལ་སིད་གྗོང་གསལ་སྨན་དྗོད་ཀི་ཐྗོབ་ཆ་བསྡུ་

འབུལ་མ་ཞུས་རིགས་ལ་ནད་མནར་བྱུང་བ་ཡིན་ན་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྨན་བཅྗོས་མཐུན་རྐེན་འགན་ལེན་

བ་དགྗོས་མེད།

ཁ གྗོང་གསལ་བརྒྱ་ཆ་གཏན་འབེབས་ལྟར་སྨན་བཅྗོས་དྗོད་ཕུལ་རིགས་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ནད་མནར་སྨན་

བཅྗོས་སྐབས་སྒིག་མཐུན་སྨན་བཅྗོས་འགྗོ་གྗོན་ཇི་སྗོང་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་རྒྱུ།

ག ནད་མནར་སྐབས་སྒིག་གཞི་ལྟར་གི་སྨན་བཅྗོས་འགྗོ་གྗོན་གཏྗོང་དགྗོས་རིགས་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་སན་སེང་

བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས། འྗོན་ཀང་གྗོ་བུར་ཛ་དག་གི་ནད་མནར་རིགས་ནས་ཉིན་བཅུའི་ནང་ཚུན་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་འཐུས།

ང སྨན་བཅྗོས་ཇི་བས་ཀི་འགྗོ་སྗོང་རྩིས་ཁ་མཐའ་དག་ཁུངས་སྗོ་སྗོ་ནས་ཟླ་བ་ ༣ ནང་ཚུན་ཁུངས་འཕེར་ཐྗོབ་འཛིན་དང་

བཅས་རྩིས་འགྗོ་འཕེར་ངེས་ཀི་རྩིས་ཁ་ཁམས་དྭངས་འབུལ་དགྗོས།
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དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་ཀི་འགིམ་འགྲུལ་འགྗོ་གྗོན་ཐྗོབ་ཐང༌།

སྤི་འཐུས་རྣམས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་དང༌། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་

བསྐྱྗོད་སྐབས་ཀི་འགིམ་འགྲུལ་འགྗོ་གྗོན་ཐྗོབ་ཐང༌།

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་གཞྗོན་པར་གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མ་ (Economy) དང༌། མེ་འཁྗོར་

ཨང་དང་པྗོ། གང་གྗོག་ཨང་གཉིས་པར་བསྐྱྗོད་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་གང་གྗོག་ཨང་གཉིས་པར་གཟིམ་ཁི་མ་ཐྗོབ་ཚེ་

གང་གྗོག་ཨང་དང་པྗོར་བསྐྱྗོད་ཆྗོག 

༢ སྤི་འཐུས་རྣམ་པར་མེ་འཁྗོར་ཨང་དང་པྗོ། གང་གྗོག་ཨང་གཉིས་པ། རྒྱ་གར་ཕུད་པའི་ཕི་རྒྱལ་དུ་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་དང༌། ཕི་

རྒྱལ་ནས་ཚོགས་བཅར་སྐབས་སུ་ལྡི་ལི་བར་ཕར་ཚུར་གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མའི་ (Economy) ནང་བསྐྱྗོད་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད།

༣ སྤི་འཐུས་གང་གྗོག་ཨང་གཉིས་པའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་པ་རྣམས་ཛ་དག་གི་ཕེབས་དགྗོས་ཀིས་གང་གྗོག་ཨང་གཉིས་པར་གཟིམ་

ཁི་མ་ཐྗོབ་སྐབས་གང་གྗོག་དང་པྗོ་དང་གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མ་ (Economy) གང་འྗོས་བསྐྱྗོད་འཐུས་སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

སྦེལ་པྗོ་ནས་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་ཐྗོབ་དགྗོས། འྗོན་ཀང་གང་གྗོག་ཨང་གཉིས་པའི་ཐྗོག་ཉིན་གཅིག་གི་ལས་དྗོད་དང༌། ཉིན་དྗོད་

བསྗོམས་པའི་དངུལ་འབྗོར་གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མའི་རིན་གྗོང་ལས་མ་བརྒལ་ཚེ་གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མའི་ནང་བསྐྱྗོད་རྒྱུའི་བཀའ་

འཁྗོལ་ཞུ་མི་དགྗོས།

༤ སྤི་འཐུས་རྣམས་སྗོ་སྗོའི་གཏན་སྗོད་ས་གནས་ནས་ཐག་ཉེ་ཤྗོས་མེ་འཁྗོར་བབས་ཚུགས་བར་ཡར་མར་འབེལ་ཡྗོད་སེ་ཚན་

ནས་ཕེབས་འཁྗོར་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐུབ་མིན་བྱུང་ཚེ་ག་གཏྗོང་སྣུམ་འཁྗོར་ (Taxi) འཁིད་འཐུས།

༥ སྤི་འཐུས་སྐབས་རེའི་ལས་ཡུན་རིང་སྗོ་སྗོའི་འདེམས་ཁྗོངས་ནང་སྗོད་གནས་ཐེངས་གཅིག་བརེ་བསྒྱུར་ཆྗོག་རྒྱུར་སྤི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་ཐྗོབ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  སྤི་འཐུས་ཀི་མཚན་མཐྗོང་དྗོད་དང༌། ལས་དྗོད། ཉིན་དྗོད། དེ་བཞིན་གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་ཀི་ལས་དྗོད་དང་

ཉིན་དྗོད་ཐྗོབ་ཐང༌།

༡ སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་རྣམས་ལ་མཚན་མཐྗོང་དྗོད་དང༌། ལས་དྗོད། ཉིན་དྗོད་བཅས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ནས་གཏན་འབེབས་ཇི་གནང་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ།

  སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང༌། ཕྗོགས་བཞུགས་སྤི་འཐུས་རྣམས་གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་དང༌། གྗོས་ཚོགས་ཚོགས་

བཅར། ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་ལས་བཅར་སྐབས་ཡར་མར་ལམ་བར་ཉིན་གངས་ཇི་འགྗོར་དང་ལས་ཡུན་ཉིན་

གངས་ཇི་འགྗོར་ལ་གཏན་འབེབས་ཡྗོད་པའི་རེས་གཟའ་སེན་ཉི་འཆར་ཅན་གི་གུང་གསེང་རྣམས་དང་། གཞུང་འབེལ་གུང་

གསེང་ཁག་བཅས་ཚུད་པའི་ལས་དྗོད་ཐྗོག་ཉིན་རེའི་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་ཉིན་དྗོད་འཐྗོབ་རྒྱུ། གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་སྤི་

འཐུས་རང་ངྗོས་ནས་གནམ་ཐྗོག་བསྐྱྗོད་ཚེ་མེ་འཁྗོར་གི་ག་འབབ་ཇི་ཐྗོབ་ལྟར་འབུལ་རྒྱུའི་ཐྗོག ལམ་བར་ཇི་འགྗོར་ལ་སྤི་

འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ཉིན་གངས་ལྟར་ལས་དྗོད་དང་། ཉིན་དྗོད་འཐྗོབ་རྒྱུ།
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བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀི་མཚན་མཐོང་དོད། ཉིན་རེའི་ལས་དོད། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི།

༢ ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་ཉིན་རེའི་ཉིན་དྗོད་ཀི་དུས་ཡུན་དང་ས་ཐག་བརྩི་སྟངས་ནི།

ཀ ས་ཐག་ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༡༢ བརྒལ་ཏེ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཡན་གི་དུས་ཡུན་ཇི་སྗོང་ལ་ཉིན་རེའི་ཉིན་དྗོད་ཆ་ཚང་འཐྗོབ་རྒྱུ་དང༌། 

དུས་ཡུན་ཚུྗོད་ ༦ མན་དང་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཡན་ལ་ཉིན་རེའི་ཉིན་དྗོད་ཕེད་འཐྗོབ་རྒྱུ།

ཁ ས་གནས་གཅིག་ཏུ་འགྗོར་ཡུན་ཉིན་གངས་ ༡༥ བར་ཉིན་རེའི་ཉིན་དྗོད་ཆ་ཚང་དང༌། དེ་རེས་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་

འགྗོར་ཡུན་ཉིན་གངས་ ༢༥ བར་ཉིན་དྗོད་ཕེད་འཐྗོབ་རྒྱུ། དེ་ལས་བརྒལ་བར་ཉིན་དྗོད་ཐྗོབ་ཐང་མེད། གསྗོལ་ཚིགས་

ནར་གཏྗོང་ཡྗོད་ན་ཉིན་རེའི་ཉིན་དྗོད་ཕེད་འབབ་འཐྗོབ་རྒྱུ།

ག གྗོང་གསལ་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་ཞེས་པ་ནི། ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༡༠ འགངས་ཁད་ལས་མེད་རིགས་སེ་ཚན་འད་མིན་ཇི་

ཡྗོད་ལ་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་བརྩི་རྒྱུ་དང༌། གྗོང་ཁྱེར་ཁག་ལ་ས་ཐག་རིང་ཐུང་གི་ཚད་གཞི་མེད་པར་ས་གནས་གཅིག་

ཏུ་བརྩི་རྒྱུ།

ང ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་ལས་རྒྱུན་ཉིན་གངས་ཐྗོག་མར་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལས་ས་གནས་སུ་ཉིན་གངས་གསུམ་ཡན་

འགྗོར་རིགས་རྒྱུ་མཚན་དང་སྦགས་ཆྗོག་མཆན་མ་ཞུས་པར་རང་འཚམས་འགྗོར་སྗོད་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ཕྗོགས་བཞུགས་སྤི་འཐུས་རྣམ་པར་བཞུགས་ཤག་ཐྗོབ་ཐང༌།

སྤི་འཐུས་རྣམས་གྗོས་ཚོགས་ཚོགས་བཅར་དང་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་སྗོགས་སུ་གཞུང་འབེལ་ལས་བཅར་སྐབས་

མགྗོན་ཁང་ཚད་ལྡན་ག་མེད་གྗོ་སྒིག་གནང་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་དགུ་པ།  ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་འཇུག

༡ སྤི་འཐུས་སུ་འདེམས་ཐྗོན་གིས་དམ་འབུལ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀི་ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་འཇུག་ལས་བེད་པའི་ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་འཇུག་དང་སྤི་

མཚུངས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང༌། བྗོད་ཁྱིམ་བཅས་སུ་སྐབས་སྗོ་སྗོར་སྒིག་མཐུན་རྒྱན་རྒྱག་གིས་སླྗོབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

༢ ལས་འཁུར་འཁྱུར་མཚམས་ནས་ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་གྲྭར་མུ་མཐུད་བཞག་ཚེ་ལས་ཡུན་ལྗོ་ལྔའམ་སྐབས་གཅིག་ཧིལ་པྗོ་མ་ལྗོན་པའི་

རིགས་ནས་སླྗོབ་ཡྗོན་ཆ་ཚང་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགྗོས་པ་དང༌། ལས་ཡུན་སྐབས་གཅིག་ཧིལ་པྗོའམ་ལྗོ་ལྔ་ལྗོན་པ་ནས་བརྒྱ་

ཆ་ ༥༠ དང༌། ལས་ཡུན་སྐབས་གཉིས་ཧིལ་པྗོའམ་ལྗོ་བཅུ་ལྗོན་པ་ནས་འབུལ་མི་དགྗོས།

༣ སྤི་འཐུས་ཀི་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་སྗོན་གི་ལས་གནས་གང་ཡིན་སྐབས་ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་འཇུག་གི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་བཞིན་པ་དེ་

དང་ད་ལྟའི་སྤི་འཐུས་ལས་ཐྗོག་དང་ལས་འཁྱུར་སྐབས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་གཉིས་ནས་གདམ་ཀ་ཆྗོག་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བཅུ་པ།  ཁ་པར་བེད་སྤྗོད་ཀི་འགྗོ་གྗོན།

༡ རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གི་སྤི་འཐུས་རེ་ལ་རྩིས་ལྗོ་གཅིག་ནང་མཚན་གནས་རེས་འབེལ་གི་གཞུང་འབེལ་ལས་དྗོན་ཞུ་ཆེད་

ཁ་པར་བེད་སྤྗོད་ཀི་རིན་འབབ་དྗོད་ཧིན་སྗོར་ ༣༠༠༠།༠༠ རེ་དང་། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་སྤི་འཐུས་རེ་ལ་ཧིན་སྗོར་ 
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༡༢༠༠༠།༠༠ རེ་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག 

༢ སྤི་འཐུས་རྣམས་ཀིས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱང་འབྗོད་ཁ་པར་ (STD call) གཞུང་འབེལ་གིས་གཏྗོང་དགྗོས་

རིགས་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པྗོར་གནད་དྗོན་དང་འབེལ་ཆྗོག་མཆན་ཞུ་དགྗོས་པ་དང༌། སེར་གིས་གཏྗོང་དགྗོས་རིགས་ལ་རིན་

འབབ་འབུལ་དགྗོས། དེ་མིན་ས་ཁུལ་ཁ་པར་རྣམས་ (Local call) གཞུང་འབེལ་ལ་བརྩི་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  སྤི་འཐུས་དང༌། སྤི་འཐུས་ཟུར་པའི་བཞུགས་གལ།

༡ སྤི་འཐུས་ཟུར་པ་རྣམས་ལ་མཚན་མཐྗོང་མཚོན་ཆེད་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གི་གསུང་ཆྗོས་དང་གཞུང་

འབེལ་མཛད་སྗོ་རྣམས་སུ་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་རྣམས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཟུར་པའི་མཚམས་དང༌། 

ཚོགས་གཞྗོན་ཟུར་པ་རྣམས་བཀའ་བླྗོན་ཁི་པ་ཟུར་པའམ། སིད་སྐྱྗོང་ཟུར་པའི་མཚམས། སྤི་འཐུས་ཟུར་པ་རྣམས་སྤི་

འཐུས་རྣམ་པའི་མཚམས་སུ་གྗོ་སྒིག་ཞུ་དགྗོས། 

༢ ཕྗོགས་བཞུགས་སྤི་འཐུས་རྣམས་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་དུ་དང༌། ས་གནས་སུ་སྤི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་

པའི་གྗོང་དུ་གྗོ་སྒིག་ཞུ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  ཆྗོག་མཆན་དང༌། རྩིས་ཁ།

སྤི་འཐུས་རྣམས་གྗོས་ཚོགས་ཚོགས་བཅར་དང༌། གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད། གཞན་ཡང་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་ལས་བཅར་

བཅས་ཀི་ལམ་གྗོན། བདལ་ག་བཅས་རྩིས་འགྗོ་འཕེར་ངེས་ཀི་རྩིས་ཤྗོག་ལ་ཚོགས་གཙོའམ་ཚོགས་གཞྗོན་ནས་དག་མཆན་འཁྗོད་

དགྗོས་པ་ལས་རང་ཉིད་ནས་ཆྗོག་མཆན་སྤྗོད་མི་ཆྗོག འགྗོ་གྗོན་རྩིས་ཁ་ཁམས་དྭངས་ཟླ་བ་ ༢ ནང་ཚུན་ངེས་པར་འབུལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་བཀའ་ཤག་དང་སྤི་འཐུས་གང་རུང་ནས་འཆར་འབུལ་གིས་སྤི་

འཐུས་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །།
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༄༅། །བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐྱྗོང་དང་བཀའ་བླྗོན་རྣམ་པའི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། ཐྗོབ་

ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ།  སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐྱྗོང་དང་བཀའ་བླྗོན་རྣམ་པའི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་

སྒིག་གཞི་བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༣༡ ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༤ ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ།  ཆ་རྐེན།

སྒིག་གཞི་འདི་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལེའུ་ ༤ པའི་དྗོན་ཚན་ ༢༦ པའི་འྗོག་བཀྗོད་སྒིག་བས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ།  འགྗོ་འཛུགས།

སྒིག་གཞི་འདི་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་ཀིས་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གིས་

བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༣༡ ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉིན་ཆྗོག་མཆན་སྩལ་བ་ནས་བཟུང་འགྗོ་འཛུགས་ཞུས།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  སྒིག་གཞིའི་ཁྱབ་ཚད།

སྒིག་གཞི་འདིས་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༢༠ དང་ ༢༡ ཀ་པའི་ནང་གསེས་ ༡ དང་ ༢ དྗོན་ཚན་ ༢༢ 

བཅས་ཀི་དགྗོངས་དྗོན་འདེམས་ཐྗོན་དམ་འབུལ་ཞུས་པའི་སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བཀའ་བླྗོན་ཡྗོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ།  ཕྗོགས་ཐྗོབ།

༡ བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༢༦ དགྗོངས་དྗོན་སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བཀའ་བླྗོན་རྣམས་ཀི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་བྗོད་མི་

མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་ཇི་གནང་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ།

༢ སིད་སྐྱྗོང་ངམ་བཀའ་བླྗོན་དུ་འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་སྐབས་སྗོན་གི་ལས་གནས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནས་དགྗོངས་པ་ཞུ་འཁྗོལ་དགྗོས་

པ་ཡིན།



282

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ།  གུང་གསེང་ཐྗོབ་ཐང༌།

༡ སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བཀའ་བླྗོན་རྣམ་པར་ལྗོ་འཁྗོར་གཅིག་ནང་ལས་རྒྱུན་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་ལྗོ་རེར་ཉིན་གངས་ ༣༠ ཡྗོད། དེ་

དག་གུང་གསེང་དུ་མ་བླངས་པར་ལས་དྗོན་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་ན་ཟླ་གཅིག་གི་ཕྗོགས་འབབ་འཕར་མ་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག དེ་བཞིན་

ལྗོ་གཅིག་ནང་ངེས་མེད་གུང་གསེང་ཉིན་གངས་ ༩ ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག་རྒྱུ།  འྗོན་ཀང་ཞུ་ཐེངས་གཅིག་ལ་ཉིན་གངས་ ༥ ལྷག་ཞུ་

སྤྗོད་མི་ཆྗོག

༢ ཐྗོབ་གསེང་ཟླ་གཅིག་ཧིལ་པྗོ་མ་ལྗོངས་པར་ཉིན་གངས་དེ་ལས་ཉུང་བ་དང༌། ཉིན་གངས་ཆ་ཤས་རིམ་བསགས་ཀིས་ཟླ་

གཅིག་གི་ཕྗོགས་འབབ་འཕར་མ་ཞུ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག འྗོན་ཀང་ལས་འཁུར་ཞུ་རྒྱུན་རིང་གུང་གསེང་རིམ་བསགས་ཀིས་མཐྗོ་

ཚད་ཉིན་གངས་ ༦༠ གུང་གསེང་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཡུན་ལེན་ཆྗོག་པ་དང༌། དེ་ལས་བརྒལ་ན་རྩིས་མེད་ཡིན། དུས་སྐབས་གཅིག་

ལ་དགྗོངས་ཞུ་ཉིན་གངས་ ༣༠ ལྷག་ཞུ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག  ཉིན་གངས་ ༣༠ ལྷག་ཞུ་དགྗོས་བྱུང་ན་དྗོ་བདག་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་

འཁྗོད་དགྗོངས་སན་ཕུལ་འབྗོར་མཚམས། བཀའ་ཤག་ཏུ་གྗོ་བསྡུར་དང་འབེལ་ཉིན་གངས་ ༦༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་སྤྗོད་ཆྗོག

༣ ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་ལྷག་མ་མེད་རིགས་ལ་ཛ་དག་གི་གུང་གསེང་དགྗོས་གལ་བྱུང་ན་དྗོ་བདག་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་འཁྗོད་

དགྗོངས་སན་ཕུལ་འབྗོར་བྱུང་མཚམས་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་བསྡུར་དང་འབེལ་ཕྗོགས་མེད་གུང་གསེང་མང་མཐའ་ཉིན་

གངས་ ༣༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་གནང་ཆྗོག  ལས་རྒྱུན་ཡྗོངས་རྗོགས་ལ་དེ་ལྟའི་གུང་གསེང་ཉིན་གངས་ ༦༠ ལྷག་ཞུ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག

༤ ཀ སིད་སྐྱྗོང་ལ་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་ལྷག་མ་མེད་ཀང༌། ནད་མནར་གིས་ལས་བཅར་མ་ཐུབ་ཚེ་མང་མཐའ་ཟླ་བ་ ༣ 

ལས་མ་བརྒལ་བ་ཕྗོགས་ཡྗོད་གུང་གསེང་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག་ཀང༌། ཉིན་གངས་ ༩༠ ནང་ཚུན་ལས་བཅར་མ་ཐུབ་ན་རང་

གི་ལས་གནས་ནས་དགྗོངས་པ་ཞུ་དགྗོས། བཀའ་བླྗོན་རྣམས་ལ་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་ལྷག་མ་མེད་ཀང༌། ནད་མནར་

གིས་ལས་བཅར་མ་ཐུབ་ཚེ་མང་མཐའ་ཟླ་བ་ ༣ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཕྗོགས་ཡྗོད་གུང་གསེང་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག ད་དུང་དག་

སྐྱེད་མེད་པར་དགྗོངས་སན་ཕུལ་འབྗོར་བྱུང་མཚམས་ཟླ་བ་ ༣ ཕྗོགས་མེད་གུང་གསེང་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག དེའི་རེས་སུའང་

ལས་བཅར་མ་ཐུབ་ཚེ་རང་གི་ལས་གནས་ནས་དགྗོངས་པ་ཞུ་དགྗོས།

ཁ བཀའ་བླྗོན་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཕྲུ་གུ་བཙས་དུས་དང༌། ཤྗོར་བ། མངལ་རླུགས་པ་བཅས་ཀི་སྐབས་ཟླ་གཉིས་ཕྗོགས་

ཡྗོད་དང༌། ཟླ་གཅིག་ཕེད་ཕྗོགས་བཅས་ཁྱྗོན་ཉིན་གངས་ ༩༠ ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག 

ག ནད་མནར་གིས་ལས་བཅར་མ་ཐུབ་པར་ཚད་ལྡན་སྨན་པའི་ངྗོ་སྤྗོད་ཡི་གེ་ཡྗོད་ཚེ་ལྗོ་རེར་ཉིན་གངས་ ༣༠ ལས་མ་

བརྒལ་བ་ཕེད་ཕྗོགས་དང༌། དེ་དག་ཉིན་གངས་ ༡༥ སང་ཕྗོགས་ཐྗོག་བརེ་བསྒྱུར་གིས་ནད་དགྗོངས་ཞུ་ཆྗོག ཉིན་

གངས་ ༣༠ ལས་བརྒལ་བའི་ནད་དགྗོངས་ཞུ་དགྗོས་བྱུང་ཚེ་ལས་རྒྱུན་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་དང༌། གུང་གསེང་སེབ་

གསྗོག་ཇི་ཡྗོད་ནས་ཞུ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང༌།

༡ སྨན་བཅྗོས་ཀི་འགན་འཁུར།

 ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་འགན་འཁུར་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྗོད།
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བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པའི་ཕོགས་ཐོབ་སོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

༢ སྨན་བཅྗོས་བ་ཡུལ།

ཀ སིད་སྐྱྗོང་དང་བཀའ་བླྗོན་གང་ཞིག་ཛ་དག་དང༌། ཛ་དག་མ་ཡིན་པའི་ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་བསྟེན་གཏུགས་བ་ཡུལ་

ཐད་ས་གནས་སྗོ་སྗོར་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སྨན་ཁང་ཡྗོད་རིགས་ཀི་སྨན་པའི་འཛིན་སྐྱྗོང་སྤི་ཁྱབ་ཡྗོད་ན་དང༌། 

དེ་མིན་འགན་འཛིན་སུ་ཡིན་ནས་ནད་བབས་ངྗོས་སྦྗོར་ཡྗོད་པའི་ཐྗོག་སྨན་ཁང་དེ་ནས་སྨན་བཅྗོས་བེད་དགྗོས།

ཁ སྨན་ཁང་དེ་ནས་སྨན་བཅྗོས་མ་ཐུབ་པ་དང། མཐུན་རྐེན་འཛོམས་མིན་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ངྗོས་སྦྗོར་དང་སྦགས་

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གི་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་དང༌། གཞུང་གི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གང་རུང་ལ་བསྟེན་གཏུགས་སྨན་

བཅྗོས་བེད་དགྗོས། གལ་སིད་ནད་བབས་འད་མིན་དང༌། ཛ་དག་ཆེ་བ། དུས་ཚོད་དང༌། ཆ་རྐེན་མ་འཛོམས་པ་བཅས་

བྱུང་ན་སེར་པའི་སྨན་ཁང་གང་རུང་ལ་བསྟེན་གཏུགས་ཆྗོག

ག གལ་སིད་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང༌། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གི་གཞུང་གི་སྨན་ཁང༌། ཡན་ལག་སྨན་ཁང་བཅས་

མེད་པའི་ས་གནས་ཤིག་ཡིན་ན། སེར་པའི་སྨན་ཁང་དང་སྨན་བཅྗོས་བ་ཡུལ་གང་འྗོས་སུ་སྨན་བཅྗོས་བེད་དགྗོས།

ང གྗོ་ནད་ཀི་རིགས་དང༌། འབས་ནད། མཛེ་ནད། རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པ་བཅས་འབེལ་ཡྗོད་སྨན་ཁང་གང་རུང་ལ་བསྟེན་

གཏུགས་བ་རྒྱུ།

༣ སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང་དང༌།  འགན་འཁུར།

ཀ བཞུགས་སར་དུ་སྨན་རྩིས་ཁང་དང༌། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་སྗོ་སྗོ་ནས་སྨན་བཅྗོས་འགན་འཁུར་དང༌། འགན་འཁུར་

མི་ཐུབ་པའི་རིགས་སྨན་ཁང་གཞན་ལ་བསྟེན་གཏུགས་བ་རྒྱུའི་སྒིག་གསལ་ནད་བབས་གཞིར་བཟུང་ངྗོས་སྦྗོར་དང་

འབེལ་ལམ་སྟྗོན་དགྗོས་རིགས་ཀི་འགན་འཁུར་བེད་དགྗོས། ནད་བབས་ཆུང་ཙག་རིགས་བསྟེན་གཏུགས་སྐབས་

གྗོང་གསལ་སྨན་ཁང་གཉིས་ནས་སྤི་མཚུངས་བང་རིམ་དུ་སྒུག་སྗོད་མ་དགྗོས་པར་དམིགས་བསལ་དུས་ཚོད་སྤྗོད་

དགྗོས། 

ཁ ཕན་ཚུན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་ས་གནས་གང་རུང་དུ་ནད་མནར་བྱུང་ཚེ་ས་གནས་དེར་ཡྗོད་འཕྲྗོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁྗོངས་

ཕི་ལུགས་དང༌། བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གང་འྗོས་ནས་སྤི་མཚུངས་སྨན་བཅྗོས་འགན་འཁུར་

བེད་དགྗོས།

༤ སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང་གི་རིམ་པ།

ཀ སྨན་བཅྗོས་བ་ཡུལ་གང་ཡིན་དེའི་ཉལ་ཁང་ཨང་དང་པྗོའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་རིམ་པ་སྗོ་སྗོའི་ཐྗོབ་ཐང་ལྟར་གི་

ཉལ་ཁང་མེད་པ་དང༌། ཡང་ན་གཤམ་འྗོག་ཉལ་ཁང་ནང་མཐུན་རྐེན་འགིགས་ངེས་ཡྗོད་ན་དེས་འཐུས་རྒྱུ།

ཁ སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བཀའ་བླྗོན་གང་ཞིག་ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་ཆེད་སྨན་ཁང་གང་ཞིག་ཏུ་བསྐྱྗོད་དགྗོས་ཀི་ལམ་གྗོན་

ལས་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་ཇི་ཡྗོད་ལྟར་དང༌། ནད་གཡྗོག་གཅིག་གི་ལམ་གྗོན་ནད་པ་གང་ཡིན་དེ་

དང་གཅིག་གྱུར་ཡིན།  ནད་པར་གྗོ་བབས་གཞིར་བཟུང་དང༌། ནད་གཡྗོག་ལ་རྒན་དྲུང་དང་འད་བའི་ཟུར་ཕྗོགས་

འཐྗོབ་རྒྱུ།
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ག དགྗོས་གལ་མཆིས་རིགས་ནས་འདས་པའི་ལྗོ་གཉིས་ནང་སྨན་བཅྗོས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་ཞུས་སྩལ་མེད་ཚེ་བརྟག་དཔྱད་བ་

དགྗོས་ཀི་གནས་ལུགས་དང་སྦགས་གཟུགས་བབས་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་རེ་གནང་རྒྱུར་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་

སན་སེང་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་ཐྗོབ་དགྗོས།

ང སིད་སྐྱྗོང་དང་བཀའ་བླྗོན་གང་ཞིག་ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་བ་དགྗོས་སྐབས་ས་ཐྗོག་འཁྗོར་ལམ་མེད་པ་དང༌། ས་ལམ་

བདེ་བགྗོད་མེད་པ། ཛ་དག་ཆེ་བ། ནད་བབས་དང་གང་ཅིའི་ཐད་སྗོན་ཚུད་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་ཁྗོམ་མ་བྱུང་ན་རེས་སུ་

རྩིས་འགྗོ་འཕེར་ངེས་ཐྗོབ་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་གནམ་ཐྗོག་བསྐྱྗོད་དགྗོས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཀྗོད་ཁུངས་

སྐྱེལ་ཞུ་དགྗོས་པ་ཡིན། གལ་སིད་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་འཕེར་འདང་ངེས་མེད་ན་རྩིས་འགྗོ་གཏྗོང་རྒྱུ་མིན། འདི་རིགས་ལ་

ཟུར་ཕྗོགས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

ཅ སྗོའི་སྨན་བཅྗོས་འཕྲྗོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁྗོངས་ཕི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་གཏུགས་བས་ཚེ་སྨན་གྗོན་འཛིན་གསལ་

འཐྗོབ་རྒྱུ། སེར་པའི་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་དགྗོས་མཆིས་ཚེ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁྗོངས་ཕི་ལུགས་སྨན་ཁང་ནས་ངྗོས་སྦྗོར་

དང་སྦགས་ལྗོ་ ༣ ནང་སྨན་ཡྗོན་འགྗོ་གྗོན་མཐྗོ་ཚད་ཧིན་སྗོར་ ༤༥༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག དེ་རིགས་

ལ་ལམ་གྗོན་ཐྗོབ་ཐང་མེད། 

ཆ སྨན་པའི་བརྟག་དཔྱད་ལྟར་མིག་ཤེལ་དང་། གྗོ་ནུས་ཡྗོ་ཆས་གསར་དུ་བཟྗོ་དགྗོས་དང༌། བརེ་དགྗོས། ཆག་སྐྱྗོན་སྗོང་

བ་བཟྗོ་དགྗོས་མཆིས་ཚེ་ལྗོ་ ༢ ནང་མིག་ཤེལ་ལ་མཐྗོ་ཚད་ཧིན་སྗོར་ ༢༢༥༠།༠༠ དང་། ལྗོ་ ༣ ནང་གྗོ་ནུས་ཡྗོ་

ཆས་ལ་མཐྗོ་ཚད་ཧིན་སྗོར་ ༡༠༠༠༠།༠༠ འཐྗོབ་རྒྱུ། དེ་རིགས་ལ་ལམ་གྗོན་ཐྗོབ་ཐང་མེད། དེ་ཡང་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ནས་སྗོན་ཚུད་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་ཐྗོབ་དགྗོས།

ཇ གཞུང་འབེལ་མིན་པ་སེར་དྗོན་སླད་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་བསྐྱྗོད་རིང་ནད་མནར་སྨན་

བཅྗོས་བ་དགྗོས་མཆིས་ཚེ་སྨན་བཅྗོས་ཀི་འགྗོ་གྗོན་ཇི་སྗོང་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོས་སྤྗོད་དགྗོས། 

ཉ སྒིག་གཞི་འདིའི་དགྗོངས་དྗོན་ཐྗོབ་ཐང་བཞེས་མཁན་རྣམས་ལ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ངྗོ་སྤྗོད་ཕག་འཁྱེར་རེ་

འབུལ་དགྗོས།

༥ སྨན་བཅྗོས་མཐུན་རྐེན།

ཀ སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བཀའ་བླྗོན་རྣམས་ནས་ཟླ་རེའི་སང་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་རེ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་

དགྗོས།

ཁ སྨན་བཅྗོས་ཀི་འགྗོ་གྗོན་འགན་འཁུར་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ལེན་མི་དགྗོས་པར་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོས་བེད་ནའང་

འདྗོད་མྗོས་ཡིན་ཅིང༌། དེ་རིགས་ནས་ཟླ་རེའི་སང་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་རེ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་བསྡུ་

འབུལ་མི་དགྗོས།

ག གྗོང་གསལ་བརྒྱ་ཆ་གཏན་འབེབས་ལྟར་སྨན་བཅྗོས་དྗོད་ཕུལ་རིགས་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ནད་མནར་སྨན་

བཅྗོས་སྐབས་སྒིག་མཐུན་སྨན་བཅྗོས་འགྗོ་གྗོན་ཇི་སྗོང་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་རྒྱུ། 



285

བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པའི་ཕོགས་ཐོབ་སོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

ང ནད་མནར་སྐབས་སྒིག་གཞི་ལྟར་གི་སྨན་བཅྗོས་འགྗོ་གྗོན་གཏྗོང་དགྗོས་རིགས་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་སན་སེང་

བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས། འྗོན་ཀང་གྗོ་བུར་ཛ་དག་གི་ནད་མནར་རིགས་ནས་ཉིན་བཅུའི་ནང་ཚུན་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་

འཐུས།

ཅ སྨན་བཅྗོས་ཇི་བས་ཀི་འགྗོ་སྗོང་རྩིས་ཁ་མཐའ་དག་ཁུངས་སྗོ་སྗོ་ནས་ཟླ་བ་ ༣ ནང་ཚུན་ཁུངས་འཕེར་ཐྗོབ་འཛིན་དང་

བཅས་རྩིས་འགྗོ་འཕེར་ངེས་ཀི་རྩིས་ཁ་ཁམས་དྭངས་འབུལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་ཀི་ལམ་གྗོན་དང་ཟུར་ཕྗོགས།

སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བཀའ་བླྗོན་རྣམ་པ་རྒྱ་གར་དང༌། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་དང༌། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་

གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་ཀི་འགིམ་འགྲུལ་འགྗོ་གྗོན་ཐྗོབ་ཐང༌། 

༡ སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བཀའ་བླྗོན་རྣམ་པ་ལ་གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མ་ (Economy) དང༌། མེ་འཁྗོར་ཨང་དང་པྗོ། གང་གྗོག་ཨང་

གཉིས་པར་བསྐྱྗོད་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་གང་གྗོག་ཨང་གཉིས་པར་གཟིམ་ཁི་མ་ཐྗོབ་ཚེ་གང་གྗོག་ཨང་དང་པྗོར་

བསྐྱྗོད་ཆྗོག  

༢ ཟུར་ཕྗོགས་ཀི་དུས་ཡུན་དང༌།  ས་ཐག་བརྩི་སྟངས།

ཀ ས་ཐག་ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༡༢ བརྒལ་ཏེ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཡན་གི་དུས་ཡུན་ཇི་སྗོང་ལ་ཉིན་རེའི་ཟུར་ཕྗོགས་ཆ་ཚང་འཐྗོབ་རྒྱུ་

དང༌། དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༦ མན་དང་ཚུྗོད་ ༣ ཡན་ལ་ཉིན་རེའི་ཟུར་ཕྗོགས་ཕེད་འབབ་འཐྗོབ་རྒྱུ།

ཁ ས་གནས་གཅིག་ཏུ་འགྗོར་ཡུན་ཉིན་གངས་ ༡༥ བར་ཉིན་རེའི་ཟུར་ཕྗོགས་ཆ་ཚང་དང༌། དེའི་རེས་ཉིན་གངས་ ༢༥ 

བར་ལ་ཟུར་ཕྗོགས་ཕེད་འབབ་འཐྗོབ་རྒྱུ། དེ་ལས་བརྒལ་རིགས་ལ་ཟུར་ཕྗོགས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་མེད། གསྗོལ་ཚིགས་ནར་

གཏྗོང་ཡྗོད་ན་ཉིན་རེའི་ཟུར་ཕྗོགས་ཕེད་འབབ་འཐྗོབ་རྒྱུ།

ག གྗོང་གསལ་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་ཞེས་པ་ནི། ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༡༠ རྒྱང་ཁད་ལས་མེད་རིགས་སེ་ཚན་འད་མིན་ཇི་ཡྗོད་ལ་

ས་གནས་གཅིག་ཏུ་བརྩི་རྒྱུ་དང༌། གྗོང་ཁྱེར་ཁག་ལ་ས་ཐག་རིང་ཐུང་གི་ཚད་གཞི་མེད་པར་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་བརྩི་རྒྱུ།  

༣ གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་ལས་དྗོན་བསྒྲུབ་བའི་ཆེད་དགྗོས་གལ་བྱུང་ན་ལས་རྗོགས་ཤིག་མཉམ་འཁིད་ཆྗོག་ཅིང༌། 

ལས་རྗོགས་ལས་བེད་མིན་ནའང་ཆྗོག ལས་རྗོགས་ལས་བེད་མིན་པ་འཁིད་དགྗོས་བྱུང་ཚེ་ལམ་གྗོན་དང་ཉིན་དྗོད་སེ་ཚན་

འགན་འཛིན་གི་ཚད་གཞི་ལྟར་སྤྗོད་ཆྗོག

༤ སེར་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་དགྗོས་གལ་བྱུང་ན། ཕྗོགས་གཅིག་ལ་ས་ཐག་ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༣༠༠ ཚད་གཞིའི་ནང་སྣུམ་

རིན་དང༌། ཁ་ལྗོ་པའི་ཉིན་རེའི་ཟུར་ཕྗོགས་སེར་སྤྗོད་ཀིས་འཁིད་ཆྗོག

༥ གཏན་འཇགས་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་ཀི་ལམ་གྗོན།

ཀ གསར་འདེམས་ལས་བཅར་དང༌། ཁིམས་མཐུན་ལས་ཐྗོན་ཕིར་ལྗོག་སྐབས་སྗོ་སྗོའི་ཕ་མ་དང༌། བཟའ་ཟླ་གང་རུང་གི་

ཕ་མ། དེ་བཞིན་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ངྗོ་མ་ཇི་ཡྗོད། ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངྗོ་མ་མེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་གསྗོས་ཕྲུག་ཉར་བ། དེ་བཞིན་
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འདྗོད་གཅིག་ནང་མིའམ། ཤག་ཚང་ཡྗོངས་གགས་ཀི་དཔང་འཕེར་ངྗོས་སྦྗོར་ཡྗོད་ཚེ་བཀའ་བླྗོན་གང་དེའི་ཐྗོབ་ཐང་

གཞིར་བཟུང་ནང་མིར་ལམ་གྗོན་ཆ་ཚང་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་རུང༌། ནང་མི་མཉམ་བསྐྱྗོད་མ་ཐུབ་པས་ས་རེས་སུ་བསྐྱྗོད་

དགྗོས་ཀི་དམིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡྗོད་ན་སྐབས་མཚམས་བཀའ་ཤག་ལ་རེས་སུ་ཟླ་བསྒིལ་ཆྗོག་པའི་བཀའ་

འཁྗོལ་ཆྗོག་མཆན་ཞུ་དགྗོས།

ཁ གསར་འདེམས་ལས་བཅར་དང༌། ལས་ཐྗོན་ཕིར་ལྗོག་སྐབས་ཅ་དངྗོས་ལིད་ཚད་ཀི་ལྗོ་ ༡༢༠༠ བདལ་གའི་ཐྗོབ་

ཐང་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་ཅ་དངྗོས་ཀི་ལིད་ཚད་འདེགས་འགྗོགས་བས་པའི་ག་འབབ་སྤད་འཛིན་ཁུངས་འཕེར་དགྗོས་པ་

དང༌། རྒྱུན་ལྡན་དགྗོས་མཁྗོ་མ་ཡིན་པའི་ཚོང་ཟྗོག་དང༌། གཞན་གི་ཅ་དངྗོས་རིགས་འཁྱེར་མི་ཆྗོག རང་གི་ཅ་དངྗོས་

རྣམས་མཉམ་འཁྱེར་བ་རྒྱུ་ལས་ས་རེས་རིམ་འཛར་དུ་འཁྱེར་ན་གྗོང་གསལ་གི་ཐྗོབ་ཐང་མེད་རུང༌། མཉམ་འཁྱེར་མི་

ཐུབ་པའི་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡྗོད་ན་སྐབས་མཚམས་འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་ནས་

དཔང་འཕེར་ཡིག་ཆ་ཞུས་ཏེ་རེས་སུ་འྗོར་འདེན་ཆྗོག་པའི་བཀའ་ཤག་ནས་ཆྗོག་མཆན་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས། ལས་

བཅར་དང༌། ལས་ཐྗོན་ཕིར་ལྗོག་སྐབས་གནམ་བསྐྱྗོད་རིགས་ལ་མཉམ་འཁྱེར་ཅ་དངྗོས་ (Check in baggage) 

གནམ་སྒིག་ལྟར་ལས་མ་བརྒལ་བའི་ཐྗོག གནམ་ཐྗོག་ (Cargo) བརྒྱུད་ཀི་ལྗོ་ ༧༥ ལས་མང་བ་འཁྱེར་མི་ཆྗོག ཡང་

རྒྱུན་ལྡན་གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་མཉམ་འཁྱེར་ཅ་དངྗོས་ (Check in baggage) ལིད་ཚད་གནམ་གྲུ་

སྗོ་སྗོའི་ཚད་གཞི་ལྟར་མཉམ་འཁྱེར་ཆྗོག  གཞུང་འབེལ་ཅ་དངྗོས་དེབ་རིགས་སྗོགས་མཉམ་འཁྱེར་དགྗོས་རིགས་ཀི་

ལིད་ཚད་རིན་འབབ་ཇི་བེད་ཀང་ཐྗོབ་འཛིན་ལྟར་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག

ག དྗོས་རྒྱག་དང་ཅ་དངྗོས་འྗོར་འདེན། ལས་མིའི་ལས་ག་བཅས་ཀི་ཆེད་སྗོམ་ཚོད་སྗོར་ ༥༠༠ རེ་འཐྗོབ་རྒྱུ་དང༌། ཕྗོགས་

གཅིག་ལ་ས་ཐག་ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༦༠༠ ནང་ཚུན་འགྲུལ་བཞུད་སྣུམ་འཁྗོར་རམ་དྗོས་སྐྱེལ་འཁྗོར་གའི་ག་འབབ་ཞུ་ཆྗོག 

ང བདལ་ག་སྗོམ་དངུལ་ཞུས་ན། རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་འཕེར་འདང་ངེས་གཟིགས་ཚེ་མང་མཐའ་སྗོར་ ༢༠༠༠ བཀའ་འཁྗོལ་

གནང་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་དགུ་པ། ལས་ཤག་ཐྗོབ་ཐང་དང༌། ཕིར་འབུལ།

ལས་ཤག་ཐྗོབ་ཐང་དང༌། ཕིར་འབུལ་བཅས་ཀི་སྐྗོར་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་རྣམས་ཀི་ལས་ཤག་བགྗོ་

འགེམས་སྒིག་གཞི་ལྟར་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་པ། ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་འཇུག

༡ སིད་སྐྱྗོང་དང༌།  བཀའ་བླྗོན་དུ་འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བ་རྣམས་ཀི་ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་འཇུག་ལས་བེད་པའི་ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་འཇུག་དང་སྤི་

མཚུངས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང༌། བྗོད་ཁྱིམ་བཅས་སུ་སྐབས་སྗོ་སྗོར་སྒིག་མཐུན་རྒྱན་རྒྱག་གིས་སླྗོབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

༢ ལས་འཁུར་འཁྱུར་མཚམས་ནས་ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་གྲྭར་མུ་མཐུད་བཞག་ཚེ་ཞབས་ལྗོ་གཅིག་ཧིལ་པྗོ་མ་ལྗོན་པའི་རིགས་ནས་སླྗོབ་
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བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པའི་ཕོགས་ཐོབ་སོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

ཡྗོན་ཆ་ཚང་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགྗོས་པ་དང༌། དེ་མིན་སླྗོབ་ཡྗོན་འབུལ་ཕྗོགས་རེའུ་མིག་གཤམ་གསལ།

ཞབས་ལྗོ་ལྗོན་པ། སླྗོབ་ཡྗོན་བརྒྱ་ཆ།

༢ ༣༠

༣ ༢༠

༤ ༡༠

༥ འབུལ་མི་དགྗོས།

༣ འྗོན་ཀང་སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བཀའ་བླྗོན་རྣམས་ཀི་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་སྗོན་གི་ལས་གནས་

གང་ཡིན་སྐབས་ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་འཇུག་གི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་བཞིན་པ་དེ་དང་ད་ལྟའི་སིད་སྐྱྗོང་དང་བཀའ་བླྗོན་ལས་ཐྗོག་ནས་ལས་

འཁྱུར་སྐབས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་གཉིས་ནས་གདམ་ཀ་ཆྗོག་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། ཆྗོག་མཆན་དང༌།  རྩིས་ཁ།

སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བཀའ་བླྗོན་རྣམས་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་དང༌། གསར་འདེམས་ལས་བཅར། ལས་འཁྱུར་ཕིར་ལྗོག་སྐབས་ལམ་གྗོན། 

བདལ་ག་བཅས་རྩིས་འགྗོ་འཕེར་ངེས་ཀི་རྩིས་ཤྗོག་ལ་བཀའ་བླྗོན་ལས་ཁུངས་སྗོ་སྗོ་ནས་དག་མཆན་འཁྗོད་དགྗོས་པ་ལས་རང་ཉིད་

ནས་ཆྗོག་མཆན་སྤྗོད་མི་ཆྗོག་པ་དང༌། འགྗོ་གྗོན་རྩིས་ཁ་ཁམས་དྭངས་ཟླ་བ་ ༢ ནང་ཚུན་ངེས་པར་འབུལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། བགེས་ཕྗོགས།

ལས་བེད་བགེས་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་པ་ཞིག་སིད་སྐྱྗོང་དང༌།  བཀའ་བླྗོན་གང་ཡང་རུང་བར་འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བ་ཡིན་

ན་ལས་རྒྱུན་རིང་བགེས་ཕྗོགས་ཞུ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག  འྗོན་ཀང་སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བཀའ་བླྗོན་གི་ལས་གནས་ནས་འཁྱུར་མཚམས་དེ་སའི་

བགེས་ཕྗོགས་མུ་མཐུད་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། གཟིགས་གསྗོལ།

སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བཀའ་བླྗོན་རྣམས་ལས་གནས་སུ་འདེམས་ཐྗོན་དམ་འབུལ་ཞུས་ཉིན་ནས་ཞབས་ལྗོ་ཧིལ་པྗོ་ཇི་སྗོང་ལ་

མཛད་འགན་འཁྱུར་ཁའི་ཟླ་རེའི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཀིས་བསྒྱུར་འབབ་གཟིགས་གསྗོལ་འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་བཀའ་ཤག་དང་སྤི་འཐུས་གང་རུང་ནས་འཆར་འབུལ་གིས་སྤི་

འཐུས་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །།
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༄༅། །དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་ཕྗོགས་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་

ཐྗོབ། ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ། སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདིའི་མིང་ལ་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་ཕྗོགས་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་

ཐྗོབ། ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི། བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༣༡ ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༤ ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ། སྒིག་གཞིའི་ཆ་རྐེན།

སྒིག་གཞི་འདི་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལེའུ་ ༨ དྗོན་ཚན་ ༩༨ ནང་གསེས་ ༡ འྗོག་བཀྗོད་སྒིག་བས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ། སྒིག་གཞི་འགྗོ་འཛུགས།

༡ སྒིག་གཞི་འདི་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་ཀིས་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གིས་

བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༣༡ ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉིན་ཆྗོག་མཆན་སྩལ་བ་ནས་བཟུང་འགྗོ་འཛུགས་ཞུས།

༢ སྒིག་གཞི་འདི་གཏན་འབེབས་མ་བས་པའི་སྗོན་གི་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལས་ཐྗོན་བགེས་

ཡྗོལ་དུ་སྗོང་ཟིན་པ་རྣམས་ལའང་ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་ཐྗོབ་སྤི་མཚུངས་འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ། སྒིག་གཞིའི་ཁྱབ་ཚད།

སྒིག་གཞི་འདིས་བཅའ་ཁིམས་ལེའུ་ ༨ དྗོན་ཚན་ ༩༧ ནང་གསེས་ ༡  འྗོག་འྗོས་ཐྗོན་ལས་བཅར་ཞུས་པ་དེར་ཁྱབ་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ། ཕྗོགས་ཐྗོབ།

༡ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་

ཇི་གནང་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ།

༢ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་སྐབས་སྗོན་གི་ལས་གནས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནས་

དགྗོངས་པ་ཞུ་འཁྗོལ་དགྗོས།
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དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་ཕོགས་ཐོབ་སོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ། གུང་གསེང་ཐྗོབ་ཐང༌།

༡ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་ལྗོ་འཁྗོར་གཅིག་ནང་ལས་རྒྱུན་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་ཉིན་གངས་ ༣༠ 

ཡྗོད། དེ་དག་གུང་གསེང་དུ་མ་བླངས་པར་ལས་དྗོན་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་ན་ཟླ་གཅིག་གི་ཕྗོགས་འབབ་འཕར་མ་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག 

དེ་བཞིན་ལྗོ་གཅིག་ནང་ངེས་མེད་གུང་གསེང་ཉིན་གངས་ ༩ ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག འྗོན་ཀང་ཞུ་ཐེངས་གཅིག་ལ་ཉིན་གངས་ ༥ ལྷག་

ཞུ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག

༢ ཐྗོབ་གསེང་ཟླ་གཅིག་ཧིལ་པྗོ་མ་ལྗོངས་པར་ཉིན་གངས་དེ་ལས་ཉུང་བ་དང༌། ཉིན་གངས་ཆ་ཤས་རིམ་བསགས་ཀིས་ཟླ་

གཅིག་གི་ཕྗོགས་འབབ་འཕར་མ་ཞུ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག འྗོན་ཀང་ལས་འཁུར་ཞུ་རྒྱུན་རིང་གུང་གསེང་རིམ་བསགས་ཀིས་མཐྗོ་

ཚད་ཉིན་གངས་ ༦༠ གུང་གསེང་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཡུན་ལེན་ཆྗོག་པ་དང༌། དེ་ལས་བརྒལ་ཚེ་རྩིས་མེད་ཡིན།  དུས་སྐབས་

གཅིག་ལ་དགྗོངས་ཞུ་ཉིན་གངས་ ༣༠ ལྷག་ཞུ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག ཉིན་གངས་ ༣༠ ལྷག་ཞུ་དགྗོས་བྱུང་ན་དྗོ་བདག་ནས་རྒྱུ་

མཚན་ཞིབ་འཁྗོད་དགྗོངས་སན་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཕུལ་འབྗོར་མཚམས་ཉིན་གངས་ ༦༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་སྤྗོད་ཆྗོག  

༣ ལས་རྒྱུན་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་ལྷག་མ་མེད་རིགས་ལ་ཛ་དག་གུང་གསེང་དགྗོས་གལ་བྱུང་ན་དྗོ་བདག་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་

འཁྗོད་དགྗོངས་སན་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཕུལ་འབྗོར་མཚམས་ཕྗོགས་མེད་གུང་གསེང་ཉིན་གངས་ ༦༠ ལས་མ་བརྒལ་

བ་སྤྗོད་ཆྗོག 

༤ ཀ ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་ལྷག་མ་མེད་ཀང༌། ཛ་དག་ནད་མནར་གིས་སྨན་ཁང་དུ་ཉལ་སྗོད་བེད་དགྗོས་བྱུང་བ་དང༌།  ནད་

བབས་ཤིན་ཏུ་ལི་བས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་ཉལ་བས་ཕན་མེད་པའི་ཡྗོངས་གགས་ནང་ཁྱིམ་དུ་སྗོད་དགྗོས་དངྗོས་འབེལ་

ཡིན་པའི་དགྗོངས་སན་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཕུལ་འབྗོར་བྱུང་མཚམས་དངྗོས་ཡྗོད་རྒྱུ་མཚན་དང་བསྟུན་ཏེ་ཕྗོགས་

ཡྗོད་ཟླ་བ་དྲུག་དང༌། ད་དུང་དག་སྐྱེད་མེད་པར་དགྗོངས་སན་ཕུལ་འབྗོར་བྱུང་ན་ཟླ་བ་དྲུག་ཕྗོགས་མེད་གུང་གསེང་

སྤྗོད་ཆྗོག དེའི་རེས་སུའང་ལས་བཅར་མ་ཐུབ་ཚེ་དྗོ་བདག་ལས་གནས་ནས་རྩ་དགྗོངས་ཞུ་དགྗོས།

ཁ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་བུད་མེད་ཡིན་ན། ཕྲུ་གུ་བཙས་དུས་དང༌། ཤྗོར་བ། མངལ་རླུགས་

པ་བཅས་ཀི་སྐབས་ཟླ་གཉིས་ཕྗོགས་ཡྗོད་དང༌། ཟླ་གཅིག་ཕེད་ཕྗོགས་བཅས་ཁྱྗོན་ཉིན་གངས་ ༩༠ ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག

ག ནད་མནར་གིས་ལས་བཅར་མ་ཐུབ་པར་ཚད་ལྡན་སྨན་པའི་ངྗོ་སྤྗོད་ཡི་གེ་ཡྗོད་ཚེ་ལྗོ་རེར་ཉིན་གངས་ ༣༠ ལས་མ་

བརྒལ་བ་ཕེད་ཕྗོགས་དང༌། དེ་དག་ཉིན་གངས་ ༡༥ སང་ཕྗོགས་ཐྗོག་བརེ་བསྒྱུར་གིས་ནད་དགྗོངས་ཞུ་ཆྗོག ཉིན་

གངས་ ༣༠ ལས་བརྒལ་བའི་ནད་དགྗོངས་ཞུ་དགྗོས་བྱུང་ཚེ་ལས་རྒྱུན་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་དང༌། གུང་གསེང་སེབ་

གསྗོག་ཇི་ཡྗོད་ནས་ཞུ་དགྗོས།

༥ ལས་འཁུར་ཞུས་ཉིན་ནས་ཞབས་ཡུན་ཉུང་མཐར་ཟླ་གཅིག་སྗོང་རེས་རྐེན་འདས་གྱུར་པ་ཡིན་ན། དེའི་རྩ་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ 

༢༥ ཐྗོབ་འབབ་རེས་ཤུལ་ནང་མི་འཚོ་རྟེན་ཡྗོང་འབབ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་མང་མཐའ་ཟླ་གངས་ ༡༢ རིང་འཐྗོབ་རྒྱུ།

༦ གུང་གསེང་ལྷག་མ་བརྩི་ཕྗོགས།

བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༩༧ པའི་ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ་བཞིན་རང་ཉིད་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་
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འཛིན་གི་ལས་འཁུར་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་ལས་རྒྱུན་རིང་གི་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་རྣམས་བརྩི་དགྗོས་པ་ལས་རང་ཉིད་དེ་སྗོན་སེ་ཚན་

གཞན་གང་རུང་དུ་ལས་ཞབས་ཞུས་པའི་སྐབས་ཀི་གུང་གསེང་ལྷག་མ་རྣམས་བརྩི་འཁུར་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་བདུན་པ། སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང༌།

༡ སྨན་བཅྗོས་ཀི་འགན་འཁུར།

ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་འགན་འཁུར་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྗོད།

༢ སྨན་བཅྗོས་བ་ཡུལ།

ཀ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གང་ཞིག་ཛ་དག་དང༌། ཛ་དག་མ་ཡིན་པའི་ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་

བསྟེན་གཏུགས་བ་ཡུལ་ཐད། ས་གནས་སྗོ་སྗོར་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སྨན་ཁང་ཡྗོད་རིགས་ཀི་སྨན་པའི་འཛིན་

སྐྱྗོང་སྤི་ཁྱབ་ཡྗོད་ན་དང༌། དེ་མིན་འགན་འཛིན་སུ་ཡིན་ནས་ནད་བབས་ངྗོས་སྦྗོར་ཡྗོད་པའི་ཐྗོག་སྨན་ཁང་དེ་ནས་

སྨན་བཅྗོས་བེད་དགྗོས།

ཁ སྨན་ཁང་དེ་ནས་སྨན་བཅྗོས་མ་ཐུབ་པ་དང། མཐུན་རྐེན་འཛོམས་མིན་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ངྗོས་སྦྗོར་དང་སྦགས་

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གི་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་དང༌། གཞུང་གི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གང་རུང་ལ་བསྟེན་གཏུགས་སྨན་

བཅྗོས་བེད་དགྗོས། གལ་སིད་ནད་བབས་འད་མིན་དང༌། ཛ་དག་ཆེ་བ། དུས་ཚོད་དང༌། ཆ་རྐེན་མ་འཛོམས་པ་བཅས་

བྱུང་ན་སེར་པའི་སྨན་ཁང་གང་རུང་ལ་བསྟེན་གཏུགས་ཆྗོག

ག གལ་སིད་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གི་གཞུང་གི་སྨན་ཁང༌། ཡན་ལག་སྨན་ཁང་བཅས་

མེད་པའི་ས་གནས་ཤིག་ཡིན་ན། སེར་པའི་སྨན་ཁང་དང་སྨན་བཅྗོས་བ་ཡུལ་གང་འྗོས་སུ་སྨན་བཅྗོས་བེད་དགྗོས། 

ང གྗོ་ནད་ཀི་རིགས་དང༌། འབས་ནད། མཛེ་ནད། རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པ་བཅས་འབེལ་ཡྗོད་སྨན་ཁང་གང་རུང་ལ་བསྟེན་

གཏུགས་བ་རྒྱུ།

༣ སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང་དང༌།  འགན་འཁུར།

ཀ བཞུགས་སར་དུ་སྨན་རྩིས་ཁང་དང༌། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་སྗོ་སྗོ་ནས་སྨན་བཅྗོས་འགན་འཁུར་དང༌། འགན་འཁུར་

མི་ཐུབ་པའི་རིགས་སྨན་ཁང་གཞན་ལ་བསྟེན་གཏུགས་བ་རྒྱུའི་སྒིག་གསལ་ནད་བབས་གཞིར་བཟུང་ངྗོས་སྦྗོར་དང་

འབེལ་ལམ་སྟྗོན་དགྗོས་རིགས་ཀི་འགན་འཁུར་བེད་དགྗོས། ནད་བབས་ཆུང་ཙག་རིགས་བསྟེན་གཏུགས་སྐབས་གྗོང་

གསལ་སྨན་ཁང་གཉིས་ནས་སྤི་མཚུངས་བང་རིམ་དུ་སྒུག་སྗོད་མ་དགྗོས་པར་དམིགས་བསལ་དུས་ཚོད་སྤྗོད་དགྗོས།

ཁ ཕན་ཚུན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་ས་གནས་གང་རུང་དུ་ནད་མནར་བྱུང་ཚེ་ས་གནས་དེར་ཡྗོད་འཕྲྗོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁྗོངས་

ཕི་ལུགས་དང༌། བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གང་འྗོས་ནས་སྤི་མཚུངས་སྨན་བཅྗོས་འགན་འཁུར་

བེད་དགྗོས།

༤ སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང་གི་རིམ་པ།

ཀ སྨན་བཅྗོས་བ་ཡུལ་གང་ཡིན་དེའི་ཉལ་ཁང་ཨང་དང་པྗོའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད།  འྗོན་ཀང་རིམ་པ་སྗོ་སྗོའི་ཐྗོབ་ཐང་ལྟར་གི་
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དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་ཕོགས་ཐོབ་སོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

ཉལ་ཁང་མེད་པ་དང༌། ཡང་ན་གཤམ་འྗོག་ཉལ་ཁང་ནང་མཐུན་རྐེན་འགིགས་ངེས་ཡྗོད་ན་དེས་འཐུས་རྒྱུ།

ཁ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གང་ཞིག་ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་ཆེད་སྨན་ཁང་གང་ཞིག་ཏུ་བསྐྱྗོད་

དགྗོས་ཀི་ལམ་གྗོན་ལས་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་ཇི་ཡྗོད་ལྟར་དང༌། ནད་གཡྗོག་གཅིག་གི་ལམ་གྗོན་

ནད་པ་གང་ཡིན་དེ་དང་གཅིག་གྱུར་ཡིན། ནད་པར་གྗོ་བབས་གཞིར་བཟུང་དང༌། ནད་གཡྗོག་ལ་རྒན་དྲུང་དང་འད་

བའི་ཟུར་ཕྗོགས་འཐྗོབ་རྒྱུ།

ག དགྗོས་གལ་མཆིས་རིགས་ནས་འདས་པའི་ལྗོ་གཉིས་ནང་སྨན་བཅྗོས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་ཞུས་སྩལ་མེད་ཚེ་བརྟག་དཔྱད་བ་

དགྗོས་ཀི་གནས་ལུགས་དང་སྦགས་གཟུགས་བབས་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་རེ་གནང་རྒྱུར་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་

སན་སེང་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་ཐྗོབ་དགྗོས།

ང དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གང་ཞིག་ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་བ་དགྗོས་སྐབས་ས་ཐྗོག་འཁྗོར་

ལམ་མེད་པ་དང༌། ས་ལམ་བདེ་བགྗོད་མེད་པ། ཛ་དག་ཆེ་བ། ནད་བབས་དང་གང་ཅིའི་ཐད་སྗོན་ཚུད་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་

ཁྗོམ་མ་བྱུང་ན་རེས་སུ་རྩིས་འགྗོ་འཕེར་ངེས་ཐྗོབ་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་གནམ་ཐྗོག་བསྐྱྗོད་དགྗོས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་

གསལ་བཀྗོད་ཁུངས་སྐྱེལ་ཞུ་དགྗོས་པ་ཡིན། གལ་སིད་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་འཕེར་འདང་ངེས་མེད་ན་རྩིས་འགྗོ་གཏྗོང་

རྒྱུ་མིན།  འདི་རིགས་ལ་ཟུར་ཕྗོགས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

ཅ སྗོའི་སྨན་བཅྗོས་འཕྲྗོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁྗོངས་ཕི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་གཏུགས་བས་ཚེ་སྨན་གྗོན་འཛིན་གསལ་

འཐྗོབ་རྒྱུ། སེར་པའི་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་དགྗོས་མཆིས་ཚེ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁྗོངས་ཕི་ལུགས་སྨན་ཁང་ནས་ངྗོས་སྦྗོར་

དང་སྦགས་ལྗོ་ ༣ ནང་སྨན་ཡྗོན་འགྗོ་གྗོན་མཐྗོ་ཚད་ཧིན་སྗོར་ ༤༥༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག དེ་རིགས་

ལ་ལམ་གྗོན་ཐྗོབ་ཐང་མེད། 

ཆ སྨན་པའི་བརྟག་དཔྱད་ལྟར་མིག་ཤེལ་དང་། གྗོ་ནུས་ཡྗོ་ཆས་གསར་དུ་བཟྗོ་དགྗོས་དང༌། བརེ་དགྗོས། ཆག་སྐྱྗོན་སྗོང་

བ་བཟྗོ་དགྗོས་མཆིས་ཚེ་ལྗོ་ ༢ ནང་མིག་ཤེལ་ལ་མཐྗོ་ཚད་ཧིན་སྗོར་ ༢༢༥༠།༠༠ དང་། ལྗོ་ ༣ ནང་གྗོ་ནུས་ཡྗོ་

ཆས་ལ་མཐྗོ་ཚད་ཧིན་སྗོར་ ༡༠༠༠༠།༠༠ འཐྗོབ་རྒྱུ། དེ་རིགས་ལ་ལམ་གྗོན་ཐྗོབ་ཐང་མེད། དེ་ཡང་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ནས་སྗོན་ཚུད་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་ཐྗོབ་དགྗོས།

ཇ གཞུང་འབེལ་མིན་པ་སེར་དྗོན་སླད་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་བསྐྱྗོད་རིང་ནད་མནར་སྨན་

བཅྗོས་བ་དགྗོས་མཆིས་ཚེ་སྨན་བཅྗོས་ཀི་འགྗོ་གྗོན་ཇི་སྗོང་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོས་སྤྗོད་དགྗོས། 

ཉ སྒིག་གཞི་འདིའི་དགྗོངས་དྗོན་ཐྗོབ་ཐང་བཞེས་མཁན་རྣམས་ལ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ངྗོ་སྤྗོད་ཕག་འཁྱེར་རེ་

འབུལ་དགྗོས།

༥ སྨན་བཅྗོས་མཐུན་རྐེན།

ཀ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ནས་ཟླ་རེའི་སང་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་རེ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་སུ་འབུལ་དགྗོས།
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ཁ སྨན་བཅྗོས་ཀི་འགྗོ་གྗོན་འགན་འཁུར་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ལེན་མི་དགྗོས་པར་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོས་བེད་ནའང་

འདྗོད་མྗོས་ཡིན་ཅིང༌། དེ་རིགས་ནས་ཟླ་རེའི་སང་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༢ རེ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་བསྡུ་འབུལ་

མི་དགྗོས།  

ག གྗོང་གསལ་བརྒྱ་ཆ་གཏན་འབེབས་ལྟར་སྨན་བཅྗོས་དྗོད་ཕུལ་རིགས་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ནད་མནར་སྨན་

བཅྗོས་སྐབས་སྒིག་མཐུན་སྨན་བཅྗོས་འགྗོ་གྗོན་ཇི་སྗོང་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་རྒྱུ། 

ང ནད་མནར་སྐབས་སྒིག་གཞི་ལྟར་གི་སྨན་བཅྗོས་འགྗོ་གྗོན་གཏྗོང་དགྗོས་རིགས་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་སན་སེང་

བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས། འྗོན་ཀང་གྗོ་བུར་ཛ་དག་ནད་མནར་རིགས་ནས་ཉིན་བཅུའི་ནང་ཚུན་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་འཐུས།

ཅ སྨན་བཅྗོས་ཇི་བས་ཀི་འགྗོ་སྗོང་རྩིས་ཁ་མཐའ་དག་ཁུངས་སྗོ་སྗོ་ནས་ཟླ་བ་ ༣ ནང་ཚུན་ཁུངས་འཕེར་ཐྗོབ་འཛིན་དང་

བཅས་རྩིས་འགྗོ་འཕེར་ངེས་ཀི་རྩིས་ཁ་ཁམས་དྭངས་འབུལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་ཀི་ལམ་གྗོན་དང༌།  ཟུར་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཐང༌།

དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་རྒྱ་གར་དང༌། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་དང༌། དེ་ལས་གཞན་པའི་

ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་ཀི་འགིམ་འགྲུལ་འགྗོ་གྗོན་ཐྗོབ་ཐང༌།

༡ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མ་ (Economy) དང༌། མེ་འཁྗོར་ཨང་དང་པྗོ། 

གང་གྗོག་ཨང་གཉིས་པར་བསྐྱྗོད་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་གང་གྗོག་ཨང་གཉིས་པར་གཟིམ་ཁི་མ་ཐྗོབ་ཚེ་གང་གྗོག་ཨང་

དང་པྗོར་བསྐྱྗོད་ཆྗོག

༢ ཟུར་ཕྗོགས་ཀི་དུས་ཡུན་དང༌།  ས་ཐག་བརྩི་སྟངས།

ཀ ས་ཐག་ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༡༢ བརྒལ་ཏེ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཡན་གི་དུས་ཡུན་ཇི་སྗོང་ལ་ཉིན་རེའི་ཟུར་ཕྗོགས་ཆ་ཚང་འཐྗོབ་རྒྱུ། 

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༦ མན་དང་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཡན་ལ་ཉིན་རེའི་ཟུར་ཕྗོགས་ཕེད་འབབ་འཐྗོབ་རྒྱུ།

ཁ ས་གནས་གཅིག་ཏུ་འགྗོར་ཡུན་ཉིན་གངས་ ༡༥ བར་ཉིན་རེའི་ཟུར་ཕྗོགས་ཆ་ཚང་དང༌། དེའི་རེས་ཉིན་གངས་ ༢༥ 

བར་ལ་ཟུར་ཕྗོགས་ཕེད་འབབ་འཐྗོབ་རྒྱུ། དེ་ལས་བརྒལ་རིགས་ལ་ཟུར་ཕྗོགས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་མེད། གསྗོལ་ཚིགས་ནར་

གཏྗོང་ཡྗོད་ན་ཉིན་རེའི་ཟུར་ཕྗོགས་ཕེད་འབབ་འཐྗོབ་རྒྱུ།

ག གྗོང་གསལ་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་ཞེས་པ་ནི། ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༡༠ རྒྱང་ཁད་ལས་མེད་རིགས་སེ་ཚན་འད་མིན་ཇི་ཡྗོད་ལ་

ས་གནས་གཅིག་ཏུ་བརྩི་རྒྱུ་དང༌། གྗོང་ཁྱེར་ཁག་ལ་ས་ཐག་རིང་ཐུང་གི་ཚད་གཞི་མེད་པར་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་བརྩི་རྒྱུ། 

༣ གཏན་འཇགས་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་ཀི་ལམ་གྗོན། 

ཀ གསར་འདེམས་ལས་བཅར་དང༌། བགེས་ཡྗོལ། ཁིམས་མཐུན་ལས་ཐྗོན་ཕིར་ལྗོག་སྐབས་སྗོ་སྗོའི་ཕ་མ་དང༌། བཟའ་

ཟླ་གང་རུང་གི་ཕ་མ། དེ་བཞིན་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ངྗོ་མ་ཇི་ཡྗོད། ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངྗོ་མ་མེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་གསྗོས་ཕྲུག་

ཉར་བ། དེ་བཞིན་འདྗོད་གཅིག་ནང་མིའམ། ཤག་ཚང་ཡྗོངས་གགས་ཀི་དཔང་འཕེར་ངྗོས་སྦྗོར་ཡྗོད་ཚེ་འྗོས་བསྡུའི་
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དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་ཕོགས་ཐོབ་སོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གང་དེའི་ཐྗོབ་ཐང་གཞིར་བཟུང་ནང་མིར་ལམ་གྗོན་ཆ་ཚང་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་རུང༌། ནང་མི་མཉམ་

བསྐྱྗོད་མ་ཐུབ་པས་ས་རེས་སུ་བསྐྱྗོད་དགྗོས་ཀི་དམིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡྗོད་ན་སྐབས་མཚམས་རེས་སུ་ཟླ་

བསྒིལ་ཆྗོག་པ་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁྗོལ་ཆྗོག་མཆན་ཞུ་དགྗོས།

ཁ གསར་འདེམས་ལས་བཅར་དང༌། ལས་ཐྗོན་ཕིར་ལྗོག་སྐབས་ཅ་དངྗོས་ལིད་ཚད་ཀི་ལྗོ་ ༡༢༠༠ བདལ་གའི་ཐྗོབ་ཐང་

ཡྗོད། འྗོན་ཀང་ཅ་དངྗོས་ཀི་ལིད་ཚད་འདེགས་འགྗོགས་བས་པའི་ག་འབབ་སྤད་འཛིན་ཁུངས་འཕེར་དགྗོས་པ་དང༌། 

རྒྱུན་ལྡན་དགྗོས་མཁྗོ་མ་ཡིན་པའི་ཚོང་ཟྗོག་དང༌། གཞན་གི་ཅ་དངྗོས་རིགས་འཁྱེར་མི་ཆྗོག རང་གི་ཅ་དངྗོས་རྣམས་

མཉམ་འཁྱེར་བ་རྒྱུ་ལས་ས་རེས་རིམ་འཛར་དུ་འཁྱེར་ན་གྗོང་གསལ་གི་ཐྗོབ་ཐང་མེད་རུང༌། མཉམ་འཁྱེར་མི་ཐུབ་

པའི་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡྗོད་ན་སྐབས་མཚམས་འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་ནས་དཔང་

འཕེར་ཡིག་ཆ་ཞུས་ཏེ་རེས་སུ་འྗོར་འདེན་ཆྗོག་པའི་འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཆྗོག་མཆན་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས། 

ལས་བཅར་དང༌། ལས་ཐྗོན་ཕིར་ལྗོག་སྐབས་གནམ་བསྐྱྗོད་རིགས་ལ་མཉམ་འཁྱེར་ཅ་དངྗོས་ (Check in bag-

gage) གནམ་སྒིག་ལྟར་ལས་མ་བརྒལ་བའི་ཐྗོག གནམ་ཐྗོག་ (Cargo) བརྒྱུད་ཀི་ལྗོ་ ༧༥ ལས་མང་བ་འཁྱེར་མི་

ཆྗོག ཡང་རྒྱུན་ལྡན་གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་མཉམ་འཁྱེར་ཅ་དངྗོས་ (Check in baggage) ལིད་ཚད་

གནམ་གྲུ་སྗོ་སྗོའི་ཚད་གཞི་ལྟར་མཉམ་འཁྱེར་ཆྗོག  གཞུང་འབེལ་ཅ་དངྗོས་དེབ་རིགས་སྗོགས་མཉམ་འཁྱེར་དགྗོས་

རིགས་ཀི་ལིད་ཚད་རིན་འབབ་ཇི་བེད་ཀང་ཐྗོབ་འཛིན་ལྟར་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག

ག དྗོས་རྒྱག་དང་ཅ་དངྗོས་འྗོར་འདེན། ལས་མིའི་ལས་ག་བཅས་ཀི་ཆེད་སྗོམ་ཚོད་སྗོར་ ༥༠༠ རེ་འཐྗོབ་རྒྱུ་དང༌། ཕྗོགས་

གཅིག་ལ་ས་ཐག་ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༦༠༠ ནང་ཚུན་འགྲུལ་བཞུད་སྣུམ་འཁྗོར་རམ། དྗོས་སྐྱེལ་འཁྗོར་གའི་ག་འབབ་ཞུ་

སྤྗོད་ཆྗོག་རྒྱུ། 

ང བདལ་ག་སྗོམ་དངུལ་ཞུ་དགྗོས་རིགས་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་འཕེར་འདང་ངེས་གཟིགས་ཚེ་མང་མཐའ་སྗོར་ ༢༠༠༠ 

བཀའ་འཁྗོལ་གནང་ཆྗོག

ཅ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལས་རྒྱུན་རིང་སེར་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་དགྗོས་གལ་བྱུང་ན་

ཕྗོགས་གཅིག་ལ་ས་ཐག་ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༣༠༠ ཚད་གཞིའི་ནང་སྣུམ་རིན་དང༌། ཁ་ལྗོ་པའི་ཉིན་རེའི་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་ཟུར་

ཕྗོགས་སེར་སྤྗོད་ཀིས་སྣུམ་འཁྗོར་འཁིད་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་དགུ་པ། ལས་ཤག་ཐྗོབ་ཐང་དང༌།  ཕིར་འབུལ།

ལས་ཤག་ཐྗོབ་ཐང་དང༌། ཕིར་འབུལ་བཅས་ཀི་སྐྗོར་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་རྣམས་ཀི་ལས་ཤག་བགྗོ་

འགེམས་སྒིག་གཞི་ལྟར་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་པ། ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་འཇུག

༡ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འྗོས་ཐྗོན་ལས་བཅར་ཞུས་ཉིན་ནས་ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་འཇུག་ལས་བེད་པའི་
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ཕྲུ་གུ་སྤི་མཚུངས་ལྟར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང༌། བྗོད་ཁྱིམ་བཅས་སུ་སྐབས་སྗོ་སྗོར་སྒིག་གསལ་བཞིན་རྒྱན་རྒྱག་གིས་

སླྗོབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

༢ ལས་འཁུར་འཁྱུར་མཚམས་ནས་ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་གྲྭར་མུ་མཐུད་བཞག་ཚེ་ཞབས་ལྗོ་གཉིས་ཧིལ་པྗོ་མ་ལྗོན་པའི་རིགས་ནས་སླྗོབ་

ཡྗོན་ཆ་ཚང་ཁུངས་འབུལ་དགྗོས་པ་དང༌། དེ་མིན་སླྗོབ་ཡྗོན་འབུལ་ཕྗོགས་རེའུ་མིག་གཤམ་གསལ།

ཞབས་ལྗོ་ལྗོན་པ། སླྗོབ་ཡྗོན་བརྒྱ་ཆ།

༢ ༣༠

༣ ༢༠

༤ ༡༠

༥ འབུལ་མི་དགྗོས།

༣ འྗོན་ཀང་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་སྗོན་གི་

ལས་གནས་གང་ཡིན་སྐབས་ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་འཇུག་གི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་བཞིན་པ་དེ་དང༌།  དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་

འགན་འཛིན་གི་ལས་ཐྗོག་ནས་ལས་འཁྱུར་སྐབས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་གཉིས་ནས་གདམ་ཀ་ཆྗོག་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། གསྗོག་དངུལ་ཐྗོབ་ཐང༌།

ཕིར་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། ཆྗོག་མཆན་དང༌།  རྩིས་ཁ།

དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་དང༌། གསར་འདེམས་ལས་བཅར། བགེས་ཡྗོལ་ཕིར་

ལྗོག་སྐབས་ལམ་གྗོན། བདལ་ག་བཅས་རྩིས་འགྗོ་འཕེར་ངེས་ཀི་རྩིས་ཤྗོག་ལ་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་དྲུང་ཆེའམ་འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གི་

ལས་བེད་ཅིག་ནས་དག་མཆན་འཁྗོད་དགྗོས་པ་ལས་རང་ཉིད་ནས་ཆྗོག་མཆན་སྤྗོད་མི་ཆྗོག འགྗོ་གྗོན་རྩིས་ཁ་ཁམས་དྭངས་ཟླ་བ་ ༢ 

ནང་ཚུན་ངེས་པར་འབུལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  ལས་ཐྗོན་བགེས་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཐང་དང༌། ཞབས་ལྗོ་བརྩི་ཕྗོགས།

༡ དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འྗོས་ཐྗོན་ལས་བཅར་ཞུས་ཉིན་ནས་ལས་རྒྱུན་ཉུང་མཐར་ལྗོ་ ༡ ཆ་

ཚང་ལྗོན་པ་དང༌། མང་མཐར་ཞབས་ལྗོ་ ༥ ཆ་ཚང་ལྗོན་པ་ཞིག་ལ་ལས་ཐྗོན་བགེས་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། བགེས་ཕྗོགས་

བརྩི་ཕྗོགས་རང་ཉིད་ལས་འཁུར་ནས་འཁྱུར་ཁའི་རྩ་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐྗོག་རྩིས་བསྐྗོར་བ་རྒྱུ། ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལྗོ་ ༥ 

ཆ་ཚང་ལྗོན་པ་ཞིག་ལ་རྩ་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ཡང་ན་བགེས་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ འཐྗོབ་རྒྱུ། ཞབས་ལྗོ་ ༡ ཆ་ཚང་

ལྗོན་པ་ཞིག་ལ་བགེས་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ གཤམ་གསལ་རེའུ་མིག་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ།
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དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་ཕོགས་ཐོབ་སོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

ཞབས་ལྗོ་ལྗོན་པ། བགེས་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ།

༥ ༥༠

༤ ༤༥

༣ ༤༠

༢ ༣༥

༡ ༣༠

༢ ལས་བེད་རྣམས་ལ་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་སར་ཆ་གནང་སྐབས་སྤི་མཚུངས་བགེས་ཕྗོགས་ཐྗོག་

སར་ཆ་འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། བགེས་ཕྗོགས་གདམ་ཀ

༡ ལས་བེད་བགེས་ཡྗོལ་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཞུ་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་པ་ཞིག་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འྗོས་

ཐྗོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་ལས་ཐྗོན་བགེས་ཕྗོགས་དང༌། ལས་བེད་པའི་

བགེས་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཐང་གཉིས་ནས་གང་མང་བ་དེ་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག འྗོན་ཀང་ལས་བེད་པ་གང་ཞིག་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ 

ཉིན་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་ལས་བཅར་ཞུ་མུས་དང་དེ་བཞིན་དེའི་རེས་བསྐྗོ་གཞག་དང་

འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་ལས་རྒྱུན་ཇི་སྗོང་ལས་བེད་པའི་ཞབས་

ལྗོར་བསྣན་ཏེ་བགེས་ཕྗོགས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག

༢ ལས་བེད་བགེས་ཡྗོལ་སྗོང་ཟིན་པ་ཞིག་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་རིགས་ལ་ལས་

འཁུར་ཞུ་ཡུན་རིང་དེ་སའི་བགེས་ཕྗོགས་ཞུ་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

དྗོན་ཚན་བཅྗོ་ལྔ་པ། གཟིགས་གསྗོལ།

དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འྗོས་ཐྗོན་ལས་བཅར་ཞུས་ཉིན་ནས་ཞབས་ལྗོ་ཧིལ་པྗོ་ཇི་སྗོང་ལ་

མཛད་འགན་འཁྱུར་ཁའི་ཟླ་རེའི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་བསྒྱུར་འབབ་གཟིགས་གསྗོལ་འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། ལས་ཐྗོན་བགེས་ཤག་ཐྗོབ་ཐང༌།

ལས་བེད་བགེས་ཡྗོལ་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་བགེས་ཡྗོལ་སྤི་མཚུངས་དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་གི་བགེས་ཤག་འཐྗོབ་

རྒྱུ་དང་། བགེས་ཡྗོལ་ཐྗོབ་ཐང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལྗོ་ ༥ ཧིལ་པྗོ་ལྗོན་པ་ཞིག་ལ་བགེས་ཤག་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། དེ་

མིན་བགེས་ཤག་གྗོ་སྒིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དྗོད་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ། འྗོན་ཀང་གཞིས་ཁང་དང་ག་མེད་

གཞུང་ཁང་། རང་བདག་ཁང་པ་ཡྗོད་མཁན་ལ་བགེས་ཤག་དང་ཁང་གའི་དྗོད་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན༌དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་བསྐྗོ་གཞག་གམ་འདེམས་ཐྗོན་
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བྱུང་རིགས་ནས་ལས་བེད་པའི་བགེས་ཡྗོལ་ཐྗོབ་ཐང་བདམས་པ་ཡིན་ན། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་

བགྗོ་འགེམས་ཀི་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༡༢ པའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་ལྟར་བགེས་ཤག་མ་ཐྗོབ་བར་ཁང་དྗོད་གཏན་འབེབས་

བཞིན་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག་རྒྱུ་དང་། གཞིས་ཁང་ཐྗོབ་ཐང་དང་རང་བདག་ཁང་པ་ཡྗོད་མེད་ལ་མ་ལྟྗོས་པར་ཐེངས་གཅིག་རིང་གནས་རིམ་དེར་

ད་ལྟའི་ལས་ཁུར་འཁྱུར་སྐབས་བགེས་ཕྗོགས་ཇི་ཐྗོབ་ལྗོ་བཅུས་བསྒྱུར་བའི་དངུལ་འབྗོར་བགེས་ཤག་དྗོད་དུ་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག་ཀང་མང་

མཐའི་ཚད་གཞི་གྗོང་གསལ་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༡༢ པའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་ལས་མ་བརྒལ་བ་བ་དགྗོས། འདི་རིགས་ལ་

དེའི་རེས་བགེས་ཤག་གི་ཐྗོབ་ཐང་མེད་པ་དང་། ཟླ་གཉིས་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ་ཞུ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། བགེས་ཡྗོལ་སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང༌།

ལས་བེད་པའི་བགེས་ཡྗོལ་སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང་སྒིག་གཞིའི་ནང་གསལ་དྲུང་ཆེའི་ཐྗོབ་ཐང་གཏན་འབེབས་ཇི་གནང་ལྟར་

འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅྗོ་བརྒྱད་པ། ནང་མིའི་བགེས་ཕྗོགས།

རྐེན་འདས་གྱུར་པའི་བགེས་ཡྗོལ་བ་གང་ཞིག་གི་རེས་ཤུལ་བཟའ་ཟླ་ཇི་སིད་འཚོ་བའི་རིང་བགེས་ཡྗོལ་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཀི་བརྒྱ་

ཆ་ ༢༥ འབབ་དང༌། གལ་ཏེ་བསྐྱར་དུ་ཆང་ས་བརྒྱབས་པའམ་འདས་གྗོངས་སུ་གྱུར་ཚེ། འཚོ་རྟེན་ཡྗོང་འབབ་མེད་པའི་ལྟྗོས་བཅས་

ཕྲུ་གུ་རང་ལྗོ་ ༢༥ མན་ཡྗོད་ན་དེ་ལ་མ་གཏྗོགས་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

དྗོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉིས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང༌།

སིད་སྐྱྗོང་དང༌། བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་རྣམ་པའི་འྗོས་བསྡུའི་སྐབས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་འྗོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་

ལས་འཕར་གཉིས་དགྗོས་པ་ལ་བགེས་ཕྗོགས་དང༌། གཟིགས་གསྗོལ་མ་གཏྗོགས་འགན་འཛིན་དང་འད་བའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད།

དྗོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ། སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་དབུས་འྗོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང༌།  

བཀའ་ཤག  སྤི་འཐུས་གང་རུང་ནས་འཆར་འབུལ་གིས་སྤི་འཐུས་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་

སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །།
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༄༅། །འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ཕྗོགས་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས། ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་ཐྗོབ། ཐྗོབ་ཐང་

གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ། སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདིའི་མིང་ལ་འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ཕྗོགས་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས།  ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་ཐྗོབ།  ཐྗོབ་

ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི། བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༣༡ ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༤ ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ། སྒིག་གཞིའི་ཆ་རྐེན།

སྒིག་གཞི་འདི་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལེའུ་ ༩ པའི་དྗོན་ཚན་ ༡༠༤ ནང་གསེས་ ༡ འྗོག་བཀྗོད་སྒིག་བས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ། སྒིག་གཞི་འགྗོ་འཛུགས།

༡ སྒིག་གཞི་འདི་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་ཀིས་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གིས་

བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༣༡ ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉིན་ཆྗོག་མཆན་སྩལ་བ་ནས་བཟུང་འགྗོ་འཛུགས་ཞུས།

༢ སྒིག་གཞི་འདི་གཏན་འབེབས་མ་བས་པའི་སྗོན་དུ་འདེམས་ལྷན་གི་ཚོགས་གཙོ་ལས་ཐྗོན་བགེས་ཡྗོལ་དུ་སྗོང་ཟིན་པ་

རྣམས་ལའང་ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་ཐྗོབ་སྤི་མཚུངས་འཐྗོབ་རྒྱུ། 

དྗོན་ཚན་བཞི་པ། སྒིག་གཞིའི་ཁྱབ་ཚད༌།

སྒིག་གཞི་འདིས་བཅའ་ཁིམས་ལེའུ་ ༩ དྗོན་ཚན་ ༡༠༡ འྗོག་འྗོས་ཐྗོན་ལས་བཅར་ཞུས་པ་དེར་ཁྱབ་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ། ཕྗོགས་ཐྗོབ།

༡ འདེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོའི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་ཇི་གནང་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ།  

༢ འདེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོར་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་སྐབས་སྗོན་གི་ལས་གནས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནས་དགྗོངས་པ་ཞུ་འཁྗོལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ། གུང་གསེང་ཐྗོབ་ཐང༌།

༡ འདེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་ལ་ལྗོ་འཁྗོར་གཅིག་ནང་ལས་རྒྱུན་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་ཉིན་གངས་ ༣༠ ཡྗོད། དེ་དག་གུང་
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གསེང་དུ་མ་བླངས་པར་ལས་དྗོན་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་ན་ཟླ་གཅིག་གི་ཕྗོགས་འབབ་འཕར་མ་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག དེ་བཞིན་ལྗོ་གཅིག་

ནང་ངེས་མེད་གུང་གསེང་ཉིན་གངས་ ༩ ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག འྗོན་ཀང་ཞུ་ཐེངས་གཅིག་ལ་ཉིན་གངས་ ༥ ལྷག་ཞུ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག

༢ ཐྗོབ་གསེང་ཟླ་གཅིག་ཧིལ་པྗོ་མ་ལྗོངས་པར་ཉིན་གངས་དེ་ལས་ཉུང་བ་དང།  ཉིན་གངས་ཆ་ཤས་རིམ་བསགས་ཀིས་ཟླ་

གཅིག་གི་ཕྗོགས་འབབ་འཕར་མ་ཞུ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག འྗོན་ཀང་ལས་འཁུར་ཞུ་རྒྱུན་རིང་གུང་གསེང་རིམ་བསགས་ཀིས་མཐྗོ་

ཚད་ཉིན་གངས་ ༦༠ གུང་གསེང་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཡུན་ལེན་ཆྗོག་པ་དང།   དེ་ལས་བརྒལ་ཚེ་རྩིས་མེད་ཡིན། དུས་སྐབས་

གཅིག་ལ་དགྗོངས་ཞུ་ཉིན་གངས་ ༣༠ ལྷག་སྤྗོད་མི་ཆྗོག ཉིན་གངས་ ༣༠ ལྷག་ཞུ་དགྗོས་བྱུང་ན་དྗོ་བདག་ནས་རྒྱུ་མཚན་

ཞིབ་འཁྗོད་དགྗོངས་སན་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཕུལ་འབྗོར་མཚམས་ཉིན་གངས་ ༦༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་སྤྗོད་ཆྗོག

༣ ལས་རྒྱུན་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་ལྷག་མ་མེད་རིགས་ལ་ཛ་དག་གི་གུང་གསེང་དགྗོས་གལ་བྱུང་ན་དྗོ་བདག་ནས་རྒྱུ་མཚན་

ཞིབ་འཁྗོད་དགྗོངས་སན་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཕུལ་འབྗོར་མཚམས་ཕྗོགས་མེད་གུང་གསེང་ཉིན་གངས་ ༦༠ ལས་མ་

བརྒལ་བ་སྤྗོད་ཆྗོག

༤ ཀ ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་ལྷག་མ་མེད་ཀང༌། ཛ་དག་ནད་མནར་གིས་སྨན་ཁང་དུ་ཉལ་སྗོད་བེད་དགྗོས་བྱུང་བ་དང། ནད་

བབ་ཤིན་ཏུ་ལི་བས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་ཉལ་བས་ཕན་མེད་པའི་ཡྗོངས་གགས་ནང་ཁྱིམ་དུ་སྗོད་དགྗོས་དངྗོས་འབེལ་

ཡིན་པའི་དགྗོངས་སན་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཕུལ་འབྗོར་བྱུང་མཚམས་དངྗོས་ཡྗོད་རྒྱུ་མཚན་དང་བསྟུན་ཏེ་ཕྗོགས་

ཡྗོད་ཟླ་བ་དྲུག་དང༌། ད་དུང་དག་སྐྱེད་མེད་པར་དགྗོངས་སན་ཕུལ་འབྗོར་བྱུང་ན་ཟླ་བ་དྲུག་ཕྗོགས་མེད་གུང་གསེང་

སྤྗོད་ཆྗོག དེའི་རེས་སུའང་ལས་བཅར་མ་ཐུབ་ཚེ་དྗོ་བདག་ལས་གནས་ནས་རྩ་དགྗོངས་ཞུ་དགྗོས།

ཁ འདེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་བུད་མེད་ཡིན་ན། ཕྲུ་གུ་བཙས་དུས་དང༌། ཤྗོར་བ། མངལ་རླུགས་པ་བཅས་ཀི་སྐབས་ཟླ་

གཉིས་ཕྗོགས་ཡྗོད་དང༌། ཟླ་གཅིག་ཕེད་ཕྗོགས་བཅས་ཁྱྗོན་ཉིན་གངས་ ༩༠ ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག

ག ནད་མནར་གིས་ལས་བཅར་མ་ཐུབ་པར་ཚད་ལྡན་སྨན་པའི་ངྗོ་སྤྗོད་ཡི་གེ་ཡྗོད་ཚེ་ལྗོ་རེར་ཉིན་གངས་ ༣༠ ལས་མ་

བརྒལ་བ་ཕེད་ཕྗོགས་དང༌། དེ་དག་ཉིན་གངས་ ༡༥ སང་ཕྗོགས་ཐྗོག་བརེ་བསྒྱུར་གིས་ནད་དགྗོངས་ཞུ་ཆྗོག ཉིན་

གངས་ ༣༠ ལས་བརྒལ་བའི་ནད་དགྗོངས་ཞུ་དགྗོས་བྱུང་ཚེ་ལས་རྒྱུན་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་དང༌། གུང་གསེང་སེབ་

གསྗོག་ཇི་ཡྗོད་ནས་ཞུ་དགྗོས།

༥ ལས་འཁུར་ཞུས་ཉིན་ནས་ཞབས་ཡུན་ཉུང་མཐར་ཟླ་གཅིག་སྗོང་རེས་རྐེན་འདས་གྱུར་པ་ཡིན་ན།  དེའི་རྩ་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་

ཆ་ ༢༥ ཐྗོབ་འབབ་རེས་ཤུལ་ནང་མི་འཚོ་རྟེན་ཡྗོང་འབབ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་མང་མཐའ་ཟླ་གངས་ ༡༢ རིང་འཐྗོབ་རྒྱུ།

༦ གུང་གསེང་ལྷག་མ་བརྩི་ཕྗོགས།

  བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༡༠༡ ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ་བཞིན་རང་ཉིད་འདེམས་ལྷན་གི་ཚོགས་གཙོ་ལས་འཁུར་

ཞུས་པ་ནས་བཟུང་ལས་རྒྱུན་རིང་གི་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་རྣམས་བརྩི་དགྗོས་པ་ལས་དེ་སྗོན་སེ་ཚན་གཞན་གང་རུང་དུ་

ལས་ཞབས་ཞུས་པའི་སྐབས་ཀི་གུང་གསེང་ལྷག་མ་རྣམས་བརྩི་འཁུར་མི་ཆྗོག
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འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ཕྐོགས་ཐྐོབ་སྐོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་བདུན་པ༌། སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང༌།

༡ སྨན་བཅྗོས་ཀི་འགན་འཁུར།

ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་འགན་འཁུར་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྗོད།

༢ སྨན་བཅྗོས་བ་ཡུལ།

ཀ འདེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་གང་ཞིག་ཛ་དག་དང༌། ཛ་དག་མ་ཡིན་པའི་ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་བསྟེན་གཏུགས་བ་ཡུལ་

ཐད་ས་གནས་སྗོ་སྗོར་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སྨན་ཁང་ཡྗོད་རིགས་ཀི་སྨན་པའི་འཛིན་སྐྱྗོང་སྤི་ཁྱབ་ཡྗོད་ན་དང༌། 

དེ་མིན་འགན་འཛིན་སུ་ཡིན་ནས་ནད་བབས་ངྗོས་སྦྗོར་ཡྗོད་པའི་ཐྗོག་སྨན་ཁང་དེ་ནས་སྨན་བཅྗོས་བེད་དགྗོས།

ཁ སྨན་ཁང་དེ་ནས་སྨན་བཅྗོས་མ་ཐུབ་པ་དང། མཐུན་རྐེན་འཛོམས་མིན་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ངྗོས་སྦྗོར་དང་སྦགས་

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གི་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་དང༌། གཞུང་གི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གང་རུང་ལ་བསྟེན་གཏུགས་སྨན་

བཅྗོས་བེད་དགྗོས། གལ་སིད་ནད་བབས་འད་མིན་དང༌། ཛ་དག་ཆེ་བ། དུས་ཚོད་དང༌། ཆ་རྐེན་མ་འཛོམས་པ་བཅས་

བྱུང་ན་སེར་པའི་སྨན་ཁང་གང་རུང་ལ་བསྟེན་གཏུགས་ཆྗོག

ག གལ་སིད་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གི་གཞུང་གི་སྨན་ཁང༌། ཡན་ལག་སྨན་ཁང་བཅས་

མེད་པའི་ས་གནས་ཤིག་ཡིན་ན། སེར་པའི་སྨན་ཁང་དང་སྨན་བཅྗོས་བ་ཡུལ་གང་འྗོས་སུ་སྨན་བཅྗོས་བེད་དགྗོས། 

ང གྗོ་ནད་ཀི་རིགས་དང༌། འབས་ནད། མཛེ་ནད། རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པ་བཅས་འབེལ་ཡྗོད་སྨན་ཁང་གང་རུང་ལ་བསྟེན་

གཏུགས་བ་རྒྱུ།

༣ སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང་དང༌།  འགན་འཁུར།

ཀ བཞུགས་སར་དུ་སྨན་རྩིས་ཁང་དང༌། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་སྗོ་སྗོ་ནས་སྨན་བཅྗོས་འགན་འཁུར་དང༌། འགན་འཁུར་

མི་ཐུབ་པའི་རིགས་སྨན་ཁང་གཞན་ལ་བསྟེན་གཏུགས་བ་རྒྱུའི་སྒིག་གསལ་ནད་བབས་གཞིར་བཟུང་ངྗོས་སྦྗོར་དང་

འབེལ་ལམ་སྟྗོན་དགྗོས་རིགས་ཀི་འགན་འཁུར་བེད་དགྗོས། ནད་བབས་ཆུང་ཙག་རིགས་བསྟེན་གཏུགས་སྐབས་

གྗོང་གསལ་སྨན་ཁང་གཉིས་ནས་སྤི་མཚུངས་བང་རིམ་དུ་སྒུག་སྗོད་མ་དགྗོས་པར་དམིགས་བསལ་དུས་ཚོད་སྤྗོད་

དགྗོས། 

ཁ ཕན་ཚུན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་ས་གནས་གང་རུང་དུ་ནད་མནར་བྱུང་ཚེ་ས་གནས་དེར་ཡྗོད་འཕྲྗོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁྗོངས་

ཕི་ལུགས་དང༌། བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གང་འྗོས་ནས་སྤི་མཚུངས་སྨན་བཅྗོས་འགན་འཁུར་

བེད་དགྗོས།

༤ སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང་གི་རིམ་པ།

ཀ སྨན་བཅྗོས་བ་ཡུལ་གང་ཡིན་དེའི་ཉལ་ཁང་ཨང་དང་པྗོའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་རིམ་པ་སྗོ་སྗོའི་ཐྗོབ་ཐང་ལྟར་གི་

ཉལ་ཁང་མེད་པ་དང༌། ཡང་ན་གཤམ་འྗོག་ཉལ་ཁང་ནང་མཐུན་རྐེན་འགིགས་ངེས་ཡྗོད་ན་དེས་འཐུས་རྒྱུ།

ཁ འདེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་གང་ཞིག་ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་ཆེད་སྨན་ཁང་གང་ཞིག་ཏུ་བསྐྱྗོད་དགྗོས་ཀི་ལམ་གྗོན་
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ལས་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་ཇི་ཡྗོད་ལྟར་དང༌། ནད་གཡྗོག་གཅིག་གི་ལམ་གྗོན་ནད་པ་གང་ཡིན་དེ་དང་

གཅིག་གྱུར་ཡིན། ནད་པར་གྗོ་བབས་གཞིར་བཟུང་དང༌། ནད་གཡྗོག་ལ་རྒན་དྲུང་དང་འད་བའི་ཟུར་ཕྗོགས་འཐྗོབ་རྒྱུ།

ག དགྗོས་གལ་མཆིས་རིགས་ནས་འདས་པའི་ལྗོ་གཉིས་ནང་སྨན་བཅྗོས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་ཞུས་སྩལ་མེད་ཚེ་བརྟག་དཔྱད་བ་

དགྗོས་ཀི་གནས་ལུགས་དང་སྦགས་གཟུགས་བབས་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་རེ་གནང་རྒྱུར་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་

སན་སེང་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་ཐྗོབ་དགྗོས།

ང འདེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་གང་ཞིག་ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་བ་དགྗོས་སྐབས་ས་ཐྗོག་འཁྗོར་ལམ་མེད་པ་དང༌། ས་

ལམ་བདེ་བགྗོད་མེད་པ། ཛ་དག་ཆེ་བ། ནད་བབས་དང་གང་ཅིའི་ཐད་སྗོན་ཚུད་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་ཁྗོམ་མ་བྱུང་ན་རེས་

སུ་རྩིས་འགྗོ་འཕེར་ངེས་ཐྗོབ་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་གནམ་ཐྗོག་བསྐྱྗོད་དགྗོས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཀྗོད་ཁུངས་

སྐྱེལ་ཞུ་དགྗོས་པ་ཡིན། གལ་སིད་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་འཕེར་འདང་ངེས་མེད་ན་རྩིས་འགྗོ་གཏྗོང་རྒྱུ་མིན། འདི་རིགས་ལ་

ཟུར་ཕྗོགས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

ཅ སྗོའི་སྨན་བཅྗོས་འཕྲྗོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁྗོངས་ཕི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་གཏུགས་བས་ཚེ་སྨན་གྗོན་འཛིན་གསལ་

འཐྗོབ་རྒྱུ། སེར་པའི་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་དགྗོས་མཆིས་ཚེ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁྗོངས་ཕི་ལུགས་སྨན་ཁང་ནས་ངྗོས་སྦྗོར་

དང་སྦགས་ལྗོ་ ༣ ནང་སྨན་ཡྗོན་འགྗོ་གྗོན་མཐྗོ་ཚད་ཧིན་སྗོར་ ༤༥༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག དེ་རིགས་

ལ་ལམ་གྗོན་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

ཆ སྨན་པའི་བརྟག་དཔྱད་ལྟར་མིག་ཤེལ་དང་། གྗོ་ནུས་ཡྗོ་ཆས་གསར་དུ་བཟྗོ་དགྗོས་དང༌། བརེ་དགྗོས། ཆག་སྐྱྗོན་སྗོང་

བ་བཟྗོ་དགྗོས་མཆིས་ཚེ་འདེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོར་ལྗོ་ ༢ ནང་མིག་ཤེལ་ལ་མཐྗོ་ཚད་ཧིན་སྗོར་ ༢༢༥༠།༠༠ དང་། 

ལྗོ་ ༣ ནང་གྗོ་ནུས་ཡྗོ་ཆས་ལ་མཐྗོ་ཚད་ཧིན་སྗོར་ ༡༠༠༠༠།༠༠ འཐྗོབ་རྒྱུ། དེ་རིགས་ལ་ལམ་གྗོན་ཐྗོབ་ཐང་མེད། དེ་

ཡང་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྗོན་ཚུད་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་ཐྗོབ་དགྗོས།

ཇ གཞུང་འབེལ་མིན་པ་སེར་དྗོན་སླད་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་བསྐྱྗོད་རིང་ནད་མནར་སྨན་

བཅྗོས་བ་དགྗོས་མཆིས་ཚེ་སྨན་བཅྗོས་ཀི་འགྗོ་གྗོན་ཇི་སྗོང་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོས་སྤྗོད་དགྗོས།

ཉ སྒིག་གཞི་འདིའི་དགྗོངས་དྗོན་ཐྗོབ་ཐང་བཞེས་མཁན་དེར་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ངྗོ་སྤྗོད་ཕག་འཁྱེར་འབུལ་

དགྗོས།

༥ སྨན་བཅྗོས་མཐུན་རྐེན།

ཀ འདེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་ནས་ཟླ་རེའི་སང་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་རེ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགྗོས།

ཁ སྨན་བཅྗོས་ཀི་འགྗོ་གྗོན་འགན་འཁུར་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ལེན་མི་དགྗོས་པར་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོས་བེད་ནའང་

འདྗོད་མྗོས་ཡིན་ཅིང༌། དེ་རིགས་ནས་ཟླ་རེའི་སང་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་རེ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་བསྡུ་

འབུལ་མི་དགྗོས།

ག གྗོང་གསལ་བརྒྱ་ཆ་གཏན་འབེབས་ལྟར་སྨན་བཅྗོས་དྗོད་ཕུལ་རིགས་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ནད་མནར་སྨན་
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འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ཕྐོགས་ཐྐོབ་སྐོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

བཅྗོས་སྐབས་སྒིག་མཐུན་སྨན་བཅྗོས་འགྗོ་གྗོན་ཇི་སྗོང་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་རྒྱུ། 

ང ནད་མནར་སྐབས་སྒིག་གཞི་ལྟར་གི་སྨན་བཅྗོས་འགྗོ་གྗོན་གཏྗོང་དགྗོས་རིགས་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་སན་སེང་

བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས། འྗོན་ཀང་གྗོ་བུར་ཛ་དག་ནད་མནར་རིགས་ནས་ཉིན་བཅུའི་ནང་ཚུན་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་འཐུས། 

ཅ སྨན་བཅྗོས་ཇི་བས་ཀི་འགྗོ་སྗོང་རྩིས་ཁ་མཐའ་དག་ཁུངས་སྗོ་སྗོ་ནས་ཟླ་བ་ ༣ ནང་ཚུན་ཁུངས་འཕེར་ཐྗོབ་འཛིན་དང་

བཅས་རྩིས་འགྗོ་འཕེར་ངེས་ཀི་རྩིས་ཁ་ཁམས་དྭངས་འབུལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་ཀི་ལམ་གྗོན་དང༌།  ཟུར་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཐང༌།

འདེམས་ལྷན་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མི་རྒྱ་གར་དང༌། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་དང༌། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡུལ་གྲུ་

ཁག་ཏུ་གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་ཀི་འགིམ་འགྲུལ་འགྗོ་གྗོན་ཐྗོབ་ཐང༌།

༡ གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མ་ (Economy) དང༌། མེ་འཁྗོར་ཨང་དང་པྗོ། གང་གྗོག་ཨང་གཉིས་པར་བསྐྱྗོད་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། འྗོན་

ཀང་གང་གྗོག་ཨང་གཉིས་པར་གཟིམ་ཁི་མ་ཐྗོབ་ཚེ་གང་གྗོག་ཨང་དང་པྗོར་བསྐྱྗོད་ཆྗོག 

༢ ཟུར་ཕྗོགས་ཀི་དུས་ཡུན་དང༌། ས་ཐག་བརྩི་སྟངས། 

ཀ ས་ཐག་ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༡༢ བརྒལ་ཏེ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཡན་གི་དུས་ཡུན་ཇི་སྗོང་ལ་ཉིན་རེའི་ཟུར་ཕྗོགས་ཆ་ཚང་འཐྗོབ་རྒྱུ།  

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༦ མན་དང་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཡན་ལ་ཉིན་རེའི་ཟུར་ཕྗོགས་ཕེད་འབབ་འཐྗོབ་རྒྱུ། 

ཁ ས་གནས་གཅིག་ཏུ་འགྗོར་ཡུན་ཉིན་གངས་ ༡༥ བར་ཉིན་རེའི་ཟུར་ཕྗོགས་ཆ་ཚང་དང༌། དེའི་རེས་ཉིན་གངས་ ༢༥ 

བར་ལ་ཟུར་ཕྗོགས་ཕེད་འབབ་འཐྗོབ་རྒྱུ། དེ་ལས་བརྒལ་རིགས་ལ་ཟུར་ཕྗོགས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་མེད། གསྗོལ་ཚིགས་ནར་

གཏྗོང་ཡྗོད་ན་ཉིན་རེའི་ཟུར་ཕྗོགས་ཕེད་འབབ་འཐྗོབ་རྒྱུ།

ག གྗོང་གསལ་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་ཞེས་པ་ནི། ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༡༠ རྒྱང་ཁད་ལས་མེད་རིགས་སེ་ཚན་འད་མིན་ཇི་ཡྗོད་ལ་

ས་གནས་གཅིག་ཏུ་བརྩི་རྒྱུ་དང༌། གྗོང་ཁྱེར་ཁག་ལ་ས་ཐག་རིང་ཐུང་གི་ཚད་གཞི་མེད་པར་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་བརྩི་རྒྱུ།  

༣ གཏན་འཇགས་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་ཀི་ལམ་གྗོན།

ཀ གསར་འདེམས་ལས་བཅར་དང༌། བགེས་ཡྗོལ། ཁིམས་མཐུན་ལས་ཐྗོན་ཕིར་ལྗོག་སྐབས་སྗོ་སྗོའི་ཕ་མ་དང༌། བཟའ་

ཟླ་གང་རུང་གི་ཕ་མ། དེ་བཞིན་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ངྗོ་མ་ཇི་ཡྗོད། ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངྗོ་མ་མེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་གསྗོས་ཕྲུག་ཉར་

བ། དེ་བཞིན་འདྗོད་གཅིག་ནང་མིའམ། ཤག་ཚང་ཡྗོངས་གགས་ཀི་དཔང་འཕེར་ངྗོས་སྦྗོར་ཡྗོད་ཚེ་འདེམས་ལྷན་གི་

ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མི་གང་དེའི་ཐྗོབ་ཐང་གཞིར་བཟུང་ནང་མིར་ལམ་གྗོན་ཆ་ཚང་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་རུང་། ནང་མི་

མཉམ་བསྐྱྗོད་མ་ཐུབ་པས་ས་རེས་སུ་བསྐྱྗོད་དགྗོས་ཀི་དམིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡྗོད་ན་སྐབས་མཚམས་རེས་སུ་ཟླ་

བསྒིལ་ཆྗོག་པ་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁྗོལ་ཆྗོག་མཆན་ཞུ་དགྗོས།

ཁ གསར་འདེམས་ལས་བཅར་དང༌། ལས་ཐྗོན་ཕིར་ལྗོག་སྐབས་ཅ་དངྗོས་ལིད་ཚད་ཀི་ལྗོ་ ༡༢༠༠ བདལ་གའི་ཐྗོབ་ཐང་

ཡྗོད།  འྗོན་ཀང་ཅ་དངྗོས་ཀི་ལིད་ཚད་འདེགས་འགྗོགས་བས་པའི་ག་འབབ་སྤད་འཛིན་ཁུངས་འཕེར་དགྗོས་པ་དང༌། 
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རྒྱུན་ལྡན་དགྗོས་མཁྗོ་མ་ཡིན་པའི་ཚོང་ཟྗོག་དང༌། གཞན་གི་ཅ་དངྗོས་རིགས་འཁྱེར་མི་ཆྗོག རང་གི་ཅ་དངྗོས་རྣམས་

མཉམ་འཁྱེར་བ་རྒྱུ་ལས་ས་རེས་རིམ་འཛར་དུ་འཁྱེར་ན་གྗོང་གསལ་གི་ཐྗོབ་ཐང་མེད་རུང་མཉམ་འཁྱེར་མི་ཐུབ་

པའི་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡྗོད་ན་སྐབས་མཚམས་འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་ནས་དཔང་

འཕེར་ཡིག་ཆ་ཞུས་ཏེ་རེས་སུ་འྗོར་འདེན་ཆྗོག་པའི་འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཆྗོག་མཆན་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས། 

ལས་བཅར་དང༌། ལས་ཐྗོན་ཕིར་ལྗོག་སྐབས་གནམ་བསྐྱྗོད་རིགས་ལ་མཉམ་འཁྱེར་ཅ་དངྗོས་ (Check in bag-

gage) གནམ་སྒིག་ལྟར་ལས་མ་བརྒལ་བའི་ཐྗོག གནམ་ཐྗོག་ (Cargo) བརྒྱུད་ཀི་ལྗོ་ ༧༥ ལས་མང་བ་འཁྱེར་མི་

ཆྗོག ཡང་རྒྱུན་ལྡན་གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་མཉམ་འཁྱེར་ཅ་དངྗོས་ (Check in baggage) ལིད་ཚད་

གནམ་གྲུ་སྗོ་སྗོའི་ཚད་གཞི་ལྟར་མཉམ་འཁྱེར་ཆྗོག  གཞུང་འབེལ་ཅ་དངྗོས་དེབ་རིགས་སྗོགས་མཉམ་འཁྱེར་དགྗོས་

རིགས་ཀི་ལིད་ཚད་རིན་འབབ་ཇི་བེད་ཀང་ཐྗོབ་འཛིན་ལྟར་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག

ག དྗོས་རྒྱག་དང་ཅ་དངྗོས་འྗོར་འདེན། ལས་མིའི་ལས་ག་བཅས་ཀི་ཆེད་སྗོམ་ཚོད་སྗོར་ ༥༠༠ རེ་འཐྗོབ་རྒྱུ་དང༌། ཕྗོགས་

གཅིག་ལ་ས་ཐག་ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༦༠༠ ནང་ཚུན་འགྲུལ་བཞུད་སྣུམ་འཁྗོར་རམ་དྗོས་སྐྱེལ་འཁྗོར་གའི་ག་འབབ་ཞུ་སྤྗོད་

ཆྗོག་རྒྱུ།

ང བདལ་ག་སྗོམ་དངུལ་ཞུ་དགྗོས་རིགས་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་འཕེར་འདང་ངེས་གཟིགས་ཚེ་མང་མཐའ་སྗོར་ ༢༠༠༠ 

བཀའ་འཁྗོལ་གནང་ཆྗོག

ཅ འདེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོའི་ལས་རྒྱུན་རིང་སེར་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་དགྗོས་གལ་བྱུང་ན་ཕྗོགས་གཅིག་ལ་ས་

ཐག་ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༣༠༠ ཚད་གཞིའི་ནང་སྣུམ་རིན་དང༌། ཁ་ལྗོ་པའི་ཉིན་རེའི་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་ཟུར་ཕྗོགས་སེར་སྤྗོད་

ཀིས་སྣུམ་འཁྗོར་འཁིད་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་དགུ་པ། ལས་ཤག་ཐྗོབ་ཐང་དང༌།  ཕིར་འབུལ།

ལས་ཤག་ཐྗོབ་ཐང་དང༌། ཕིར་འབུལ་བཅས་ཀི་སྐྗོར་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་རྣམས་ཀི་ལས་ཤག་བགྗོ་

འགེམས་སྒིག་གཞི་ལྟར་བ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་པ། ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་འཇུག

༡ འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོར་འྗོས་ཐྗོན་ལས་བཅར་ཞུས་ཉིན་ནས་ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་འཇུག་ལས་བེད་པའི་ཕྲུ་གུ་སྤི་

མཚུངས་ལྟར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང༌། བྗོད་ཁྱིམ་བཅས་སུ་སྐབས་སྗོ་སྗོར་སྒིག་གསལ་བཞིན་རྒྱན་རྒྱག་གིས་སླྗོབ་

འཇུག་བ་རྒྱུ།

༢ འདེམས་བསྐྗོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་འཁུར་འཁྱུར་མཚམས་ནས་ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་གྲྭར་མུ་མཐུད་བཞག་ཚེ་ཞབས་ལྗོ་ ༢ 

ཧིལ་པྗོ་མ་ལྗོན་པའི་རིགས་ནས་སླྗོབ་ཡྗོན་ཆ་ཚང་ཁུངས་འབུལ་དགྗོས་པ་དང༌། དེ་མིན་སླྗོབ་ཡྗོན་འབུལ་ཕྗོགས་རེའུ་མིག་
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འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ཕྐོགས་ཐྐོབ་སྐོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

གཤམ་གསལ།

ཞབས་ལྗོ་ལྗོན་པ། སླྗོབ་ཡྗོན་བརྒྱ་ཆ།

༢ ༣༠

༣ ༢༠

༤ ༡༠

༥ འབུལ་མི་དགྗོས།

༣ འྗོན་ཀང་འདེམས་ལྷན་གི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་སྗོན་གི་ལས་གནས་

གང་ཡིན་སྐབས་ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་འཇུག་གི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་བཞིན་པ་དེ་དང༌། འདེམས་ལྷན་གི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཐྗོག་ནས་ལས་

འཁྱུར་སྐབས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་གཉིས་ནས་གདམ་ཀ་ཆྗོག་པ་ཡིན། 

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། གསྗོག་དངུལ་ཐྗོབ་ཐང༌།

ཕིར་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། ཆྗོག་མཆན་དང༌།  རྩིས་ཁ།

འདེམས་ལྷན་གི་ཚོགས་གཙོ་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་དམ། གསར་འདེམས་ལས་བཅར། བགེས་ཡྗོལ་ཕིར་ལྗོག་སྐབས་ལམ་གྗོན་

དང༌། བདལ་ག་བཅས་རྩིས་འགྗོ་འཕེར་ངེས་ཀི་རྩིས་ཤྗོག་ལ་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་དྲུང་ཆེའམ་འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གི་ལས་བེད་ཅིག་ནས་

དག་མཆན་འཁྗོད་དགྗོས་པ་ལས་རང་ཉིད་ནས་ཆྗོག་མཆན་སྤྗོད་མི་ཆྗོག འགྗོ་གྗོན་རྩིས་ཁ་ཁམས་དྭངས་ཟླ་བ་ ༢ ནང་ཚུན་ངེས་པར་

འབུལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། ལས་ཐྗོན་བགེས་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཐང་དང༌། ཞབས་ལྗོ་བརྩི་ཕྗོགས།

༡ འདེམས་ལྷན་གི་ཚོགས་གཙོར་འྗོས་ཐྗོན་ལས་བཅར་ཞུས་ཉིན་ནས་ལས་རྒྱུན་ཉུང་མཐར་ལྗོ་ ༡ ཆ་ཚང་ལྗོན་པ་དང༌། མང་

མཐར་ཞབས་ལྗོ་ ༥ ཆ་ཚང་ལྗོན་པ་ཞིག་ལ་ལས་ཐྗོན་བགེས་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། བགེས་ཕྗོགས་བརྩི་ཕྗོགས་རང་ཉིད་

ལས་འཁུར་ནས་འཁྱུར་ཁའི་རྩ་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐྗོག་རྩིས་བསྐྗོར་བ་རྒྱུ། ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལྗོ་ ༥ ཆ་ཚང་ལྗོན་པ་ཞིག་

ལ་རྩ་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ཡང་ན་བགེས་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ འཐྗོབ་རྒྱུ། ཞབས་ལྗོ་ ༡ ཆ་ཚང་ལྗོན་པ་ཞིག་ལ་བགེས་

ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ གཤམ་གསལ་རེའུ་མིག་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ།

ཞབས་ལྗོ་ལྗོན་པ། བགེས་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ།

༥ ༥༠

༤ ༤༥
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༣ ༤༠

༢ ༣༥

༡ ༣༠

༢ ལས་བེད་རྣམས་ལ་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་སར་ཆ་གནང་སྐབས་སྤི་མཚུངས་བགེས་ཕྗོགས་

ཐྗོག་སར་ཆ་འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། བགེས་ཕྗོགས་གདམ་ཀ

༡ ལས་བེད་བགེས་ཡྗོལ་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཞུ་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་པ་ཞིག་འདེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོར་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན་

འདེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཐྗོན་བགེས་ཕྗོགས་དང༌། ལས་བེད་པའི་བགེས་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཐང་བཅས་གཉིས་ནས་གང་

མང་བ་དེ་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག འྗོན་ཀང་ལས་བེད་པ་གང་ཞིག་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉིན་ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་གི་ཚོགས་

གཙོར་ལས་བཅར་ཞུ་མུས་དང་དེ་བཞིན་དེའི་རེས་བསྐྗོ་གཞག་དང་འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་

ཚོགས་གཙོའི་ལས་རྒྱུན་ཇི་སྗོང་ལས་བེད་པའི་ཞབས་ལྗོར་བསྣན་ཏེ་བགེས་ཕྗོགས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག

༢ ལས་བེད་བགེས་ཡྗོལ་སྗོང་ཟིན་པ་ཞིག་འདེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོར་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་རིགས་ལ་ལས་འཁུར་ཞུ་ཡུན་རིང་དེ་

སའི་བགེས་ཕྗོགས་ཞུ་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

དྗོན་ཚན་བཅྗོ་ལྔ་པ། གཟིགས་གསྗོལ།

འདེམས་ལྷན་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མིར་འྗོས་ཐྗོན་ལས་བཅར་ཞུས་ཉིན་ནས་ཞབས་ལྗོ་ཧིལ་པྗོ་ཇི་སྗོང་ལ་མཛད་

འགན་འཁྱུར་ཁའི་ཟླ་རེའི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་བམ་མཚན་དྗོད། ལས་དྗོད་ཀི་བསྒྱུར་འབབ་གཟིགས་གསྗོལ་འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། ལས་ཐྗོན་བགེས་ཤག་ཐྗོབ་ཐང༌།

ལས་བེད་བགེས་ཡྗོལ་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་བགེས་ཡྗོལ་སྤི་མཚུངས་དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་གི་བགེས་ཤག་འཐྗོབ་

རྒྱུ་དང་། བགེས་ཡྗོལ་ཐྗོབ་ཐང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལྗོ་ ༥ ཧིལ་པྗོ་ལྗོན་པ་ཞིག་ལ་བགེས་ཤག་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། དེ་

མིན་བགེས་ཤག་གྗོ་སྒིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དྗོད་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ། འྗོན་ཀང་གཞིས་ཁང་དང་ག་མེད་

གཞུང་ཁང་། རང་བདག་ཁང་པ་ཡྗོད་མཁན་ལ་བགེས་ཤག་དང་ཁང་གའི་དྗོད་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན༌ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་གི་ཚོགས་གཙོར་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞིན་པ་དང་། དེའི་རེས་

ལས་བེད་པ་ཡིན་མུས་ཤིག་ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་གི་ཚོགས་གཙོར་བསྐྗོ་གཞག་གམ་འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་རིགས་ནས་ལས་བེད་པའི་

བགེས་ཡྗོལ་ཐྗོབ་ཐང་བདམས་པ་ཡིན་ན། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་ཀི་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ 

༡༢ པའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་ལྟར་བགེས་ཤག་མ་ཐྗོབ་བར་ཁང་དྗོད་གཏན་འབེབས་བཞིན་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག་རྒྱུ་དང་། གཞིས་ཁང་
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འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ཕྐོགས་ཐྐོབ་སྐོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

ཐྗོབ་ཐང་དང་རང་བདག་ཁང་པ་ཡྗོད་མེད་ལ་མ་ལྟྗོས་པར་ཐེངས་གཅིག་རིང་གནས་རིམ་དེར་ད་ལྟའི་ལས་ཁུར་འཁྱུར་སྐབས་བགེས་

ཕྗོགས་ཇི་ཐྗོབ་ལྗོ་བཅུས་བསྒྱུར་བའི་དངུལ་འབྗོར་བགེས་ཤག་དྗོད་དུ་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག་ཀང་མང་མཐའི་ཚད་གཞི་གྗོང་གསལ་སྒིག་གཞི་

དྗོན་ཚན་ ༡༢ པའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་ལས་མ་བརྒལ་བ་བ་དགྗོས། འདི་རིགས་ལ་དེའི་རེས་བགེས་ཤག་གི་ཐྗོབ་ཐང་མེད་

པ་དང་། ཟླ་གཉིས་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ་ཞུ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། བགེས་ཡྗོལ་སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང།

འདེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོར་ལས་བེད་པའི་བགེས་ཡྗོལ་སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང་སྒིག་གཞིའི་ནང་གསེས་དྲུང་ཆེའི་ཐྗོབ་ཐང་

གཏན་འབེབས་ཇི་གནང་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅྗོ་བརྒྱད་པ། ནང་མིའི་བགེས་ཕྗོགས།

རྐེན་འདས་གྱུར་པའི་བགེས་ཡྗོལ་བ་གང་ཞིག་གི་རེས་ཤུལ་བཟའ་ཟླ་ཇི་སིད་འཚོ་བའི་རིང་བགེས་ཡྗོལ་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཀི་བརྒྱ་

ཆ་ ༢༥ འབབ་དང༌། གལ་ཏེ་བསྐྱར་དུ་ཆང་ས་བརྒྱབས་པའམ་འདས་གྗོངས་སུ་གྱུར་ཚེ། འཚོ་རྟེན་ཡྗོང་འབབ་མེད་པའི་ལྟྗོས་བཅས་

ཕྲུ་གུ་རང་ལྗོ་ ༢༥ མན་ཡྗོད་ན་དེ་ལ་མ་གཏྗོགས་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

དྗོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། འདེམས་ལྷན་ཚོགས་མིའི་ཐྗོབ་ཐང༌།

འདེམས་ལྷན་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་ལས་རྒྱུན་རིང་མཚན་དྗོད། ལས་དྗོད་བཅས་པ་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༡༠༤ དགྗོངས་

དྗོན་སྐབས་དུས་སྗོ་སྗོར་སྤི་ལྷན་ནས་གཏན་འབེབས་ཇི་གནང་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ། སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་འདེམས་ལྷན་གི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། བཀའ་ཤག  སྤི་འཐུས་

གང་རུང་ནས་འཆར་འབུལ་གིས་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྤི་འཐུས་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་

སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །།
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༄༅། །བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ཕྗོགས་དང༌། ཟུར་

ཕྗོགས། ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་ཐྗོབ། ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དང་པྗོ། སྒིག་གཞིའི་མིང༌།

སྒིག་གཞི་འདིའི་མིང་ལ་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ཕྗོགས་དང༌། ཟུར་

ཕྗོགས། ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་ཐྗོབ། ཐྗོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀི་སྒིག་གཞི། བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༣༡ ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༤ ཞེས་འབྗོད་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་གཉིས་པ། སྒིག་གཞིའི་ཆ་རྐེན།

སྒིག་གཞི་འདི་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལེའུ་ ༡༠ དྗོན་ཚན་ ༡༠༩ ནང་གསེས་ ༡ འྗོག་བཀྗོད་སྒིག་བས་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་གསུམ་པ། སྒིག་གཞི་འགྗོ་འཛུགས།

༡ སྒིག་གཞི་འདི་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་ཀིས་ྋགྗོང་ས་ྋསྐྱབས་མགྗོན་ཆེན་པྗོ་མཆྗོག་གིས་

བྗོད་རྒྱལ་ལྗོ་ ༢༡༣༡ ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉིན་ཆྗོག་མཆན་སྩལ་བ་ནས་བཟུང་འགྗོ་འཛུགས་ཞུས།

༢ སྒིག་གཞི་འདི་གཏན་འབེབས་མ་བས་སྗོན་གི་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་ལས་ཐྗོན་བགེས་ཡྗོལ་དུ་

སྗོང་ཟིན་པ་རྣམས་ལའང་ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་ཐྗོབ་སྤི་མཚུངས་འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཞི་པ།  སྒིག་གཞིའི་ཁྱབ་ཚད།

སྒིག་གཞི་འདིས་བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༡༠༧ ནང་གསེས་ ༡ འྗོག་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་

རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པར་འྗོས་ཐྗོན་ལས་བཅར་ཞུས་པ་དེར་ཁྱབ་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་ལྔ་པ། ཕྗོགས་ཐྗོབ།

༡ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་བྗོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་

ཇི་གནང་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ།

༢ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པར་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་སྐབས་སྗོན་གི་ལས་གནས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནས་

དགྗོངས་པ་ཞུ་འཁྗོལ་དགྗོས། 
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་སྤི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ཕྱོགས་ཐྱོབ་སྱོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

དྗོན་ཚན་དྲུག་པ། གུང་གསེང་ཐྗོབ་ཐང༌།

༡ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པར་ལྗོ་འཁྗོར་གཅིག་ནང་ལས་རྒྱུན་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་ཉིན་གངས་ ༣༠ 

ཡྗོད། དེ་དག་གུང་གསེང་དུ་མ་བླངས་པར་ལས་དྗོན་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་ན་ཟླ་གཅིག་གི་ཕྗོགས་འབབ་འཕར་མ་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག  

དེ་བཞིན་ལྗོ་གཅིག་ནང་ངེས་མེད་གུང་གསེང་ཉིན་གངས་ ༩ ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག  འྗོན་ཀང་ཞུ་ཐེངས་གཅིག་ལ་ཉིན་གངས་ ༥ ལྷག་

ཞུ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག

༢ ཐྗོབ་གསེང་ཟླ་གཅིག་ཧིལ་པྗོ་མ་ལྗོངས་པར་ཉིན་གངས་དེ་ལས་ཉུང་བ་དང༌། ཉིན་གངས་ཆ་ཤས་རིམ་བསགས་ཀིས་ཟླ་

གཅིག་གི་ཕྗོགས་འབབ་འཕར་མ་ཞུ་སྤྗོད་མི་ཆྗོག  འྗོན་ཀང་ལས་འཁུར་ཞུ་རྒྱུན་རིང་གུང་གསེང་རིམ་བསགས་ཀིས་མཐྗོ་

ཚད་ཉིན་གངས་ ༦༠ གུང་གསེང་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཡུན་ལེན་ཆྗོག་པ་དང༌། དེ་ལས་བརྒལ་ན་རྩིས་མེད་ཡིན། དུས་སྐབས་

གཅིག་ལ་དགྗོངས་ཞུ་ཉིན་གངས་ ༣༠ ལྷག་སྤྗོད་མི་ཆྗོག  ཉིན་གངས་ ༣༠ ལྷག་ཞུ་དགྗོས་བྱུང་ན་དྗོ་བདག་ནས་རྒྱུ་མཚན་

ཞིབ་འཁྗོད་དགྗོངས་སན་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཕུལ་འབྗོར་མཚམས་ཉིན་གངས་ ༦༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་སྤྗོད་ཆྗོག

༣ ལས་རྒྱུན་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་ལྷག་མ་མེད་རིགས་ལ་ཛ་དག་གི་གུང་གསེང་དགྗོས་གལ་བྱུང་ན་དྗོ་བདག་ནས་རྒྱུ་མཚན་

ཞིབ་འཁྗོད་དགྗོངས་སན་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཕུལ་འབྗོར་མཚམས་ཕྗོགས་མེད་གུང་གསེང་ཉིན་གངས་ ༦༠ ལས་མ་

བརྒལ་བ་སྤྗོད་ཆྗོག

༤ ཀ ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་ལྷག་མ་མེད་ཀང༌། ཛ་དག་ནད་མནར་ནམ་བྱུང་ལ་སྨན་ཁང་དུ་ཉལ་སྗོད་བེད་དགྗོས་བྱུང་བ་དང༌། 

ནད་བབ་ཤིན་ཏུ་ལི་བས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་ཉལ་བས་ཕན་མེད་པའི་ཡྗོངས་གགས་ནང་ཁྱིམ་དུ་སྗོད་དགྗོས་དངྗོས་

འབེལ་ཡིན་པའི་དགྗོངས་སན་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཕུལ་འབྗོར་བྱུང་མཚམས་དངྗོས་ཡྗོད་རྒྱུ་མཚན་དང་བསྟུན་ཏེ་

ཕྗོགས་ཡྗོད་ཟླ་བ་དྲུག་དང༌། ད་དུང་དག་སྐྱེད་མེད་པར་དགྗོངས་སན་ཕུལ་འབྗོར་བྱུང་ན་ཟླ་བ་དྲུག་ཕྗོགས་མེད་གུང་

གསེང་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག དེའི་རེས་སུའང་ལས་བཅར་མ་ཐུབ་ཚེ་དྗོ་བདག་ལས་གནས་ནས་རྩ་དགྗོངས་ཞུ་དགྗོས།

ཁ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་བུད་མེད་ཡིན་ན། ཕྲུ་གུ་བཙས་དུས་དང༌། ཤྗོར་བ། མངལ་རླུགས་

པ་བཅས་ཀི་སྐབས་ཟླ་གཉིས་ཕྗོགས་ཡྗོད་དང༌། ཟླ་གཅིག་ཕེད་ཕྗོགས་བཅས་ཁྱྗོན་ཉིན་གངས་ ༩༠ ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག

ག ནད་མནར་གིས་ལས་བཅར་མ་ཐུབ་པར་ཚད་ལྡན་སྨན་པའི་ངྗོ་སྤྗོད་ཡི་གེ་ཡྗོད་ཚེ་ལྗོ་རེར་ཉིན་གངས་ ༣༠ ལས་མ་

བརྒལ་བ་ཕེད་ཕྗོགས་དང༌། དེ་དག་ཉིན་གངས་ ༡༥ སང་ཕྗོགས་ཐྗོག་བརེ་བསྒྱུར་གིས་ནད་དགྗོངས་ཞུ་ཆྗོག ཉིན་

གངས་ ༣༠ ལས་བརྒལ་བའི་ནད་དགྗོངས་ཞུ་དགྗོས་བྱུང་ཚེ་ལས་རྒྱུན་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་དང༌། གུང་གསེང་སེབ་

གསྗོག་ཇི་ཡྗོད་ནས་ཞུ་དགྗོས།

༥ ལས་འཁུར་ཞུས་ཉིན་ནས་ཞབས་ཡུན་ཉུང་མཐར་ཟླ་གཅིག་སྗོང་རེས་རྐེན་འདས་གྱུར་པ་ཡིན་ན། དེའི་རྩ་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ 

༢༥ ཐྗོབ་འབབ་རེས་ཤུལ་ནང་མི་འཚོ་རྟེན་ཡྗོང་འབབ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་མང་མཐའ་ཟླ་གངས་ ༡༢ རིང་འཐྗོབ་རྒྱུ།

༦ གུང་གསེང་ལྷག་མ་བརྩི་ཕྗོགས།

 བཅའ་ཁིམས་དྗོན་ཚན་ ༡༠༧ ནང་གསེས་ ༢ ནང་གསལ་བཞིན་རང་ཉིད་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་
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པའི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་དང་འབེལ་ལས་བཅར་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་ལས་རྒྱུན་རིང་གི་ཐྗོབ་ཆའི་གུང་གསེང་རྣམས་བརྩི་

དགྗོས་པ་ལས། རང་ཉིད་དེ་སྗོན་སེ་ཚན་གཞན་གང་རུང་དུ་ལས་ཞབས་ཞུས་པའི་སྐབས་ཀི་གུང་གསེང་ལྷག་པ་རྣམས་བརྩི་

འཁུར་མི་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་བདུན་པ།  སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང༌།

༡ སྨན་བཅྗོས་ཀི་འགན་འཁུར།

 ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་འགན་འཁུར་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྗོད།

༢ སྨན་བཅྗོས་བ་ཡུལ།

ཀ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་གང་ཞིག་ཛ་དག་དང༌། ཛ་དག་མ་ཡིན་པའི་ནད་མནར་སྨན་

བཅྗོས་བསྟེན་གཏུགས་བ་ཡུལ་ཐད་ས་གནས་སྗོ་སྗོར་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སྨན་ཁང་ཡྗོད་རིགས་ཀི་སྨན་པའི་

འཛིན་སྐྱྗོང་སྤི་ཁྱབ་ཡྗོད་ན་དང༌། དེ་མིན་འགན་འཛིན་སུ་ཡིན་ནས་ནད་བབས་ངྗོས་སྦྗོར་ཡྗོད་པའི་ཐྗོག་སྨན་ཁང་དེ་

ནས་སྨན་བཅྗོས་བེད་དགྗོས།

ཁ སྨན་ཁང་དེ་ནས་སྨན་བཅྗོས་མ་ཐུབ་པ་དང། མཐུན་རྐེན་འཛོམས་མིན་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ངྗོས་སྦྗོར་དང་སྦགས་

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གི་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་དང༌། གཞུང་གི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གང་རུང་ལ་བསྟེན་གཏུགས་སྨན་

བཅྗོས་བེད་དགྗོས། གལ་སིད་ནད་བབས་འད་མིན་དང༌། ཛ་དག་ཆེ་བ། དུས་ཚོད་དང༌། ཆ་རྐེན་མ་འཛོམས་པ་བཅས་

བྱུང་ན་སེར་པའི་སྨན་ཁང་གང་རུང་ལ་བསྟེན་གཏུགས་ཆྗོག

ག གལ་སིད་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་དང༌། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གི་གཞུང་གི་སྨན་ཁང༌། ཡན་ལག་སྨན་ཁང་བཅས་

མེད་པའི་ས་གནས་ཤིག་ཡིན་ན། སེར་པའི་སྨན་ཁང་དང་སྨན་བཅྗོས་བ་ཡུལ་གང་འྗོས་སུ་སྨན་བཅྗོས་བེད་དགྗོས། 

ང གྗོ་ནད་ཀི་རིགས་དང༌། འབས་ནད། མཛེ་ནད། རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པ་བཅས་འབེལ་ཡྗོད་སྨན་ཁང་གང་རུང་ལ་བསྟེན་

གཏུགས་བ་རྒྱུ།

༣ སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང་དང༌། འགན་འཁུར།

ཀ བཞུགས་སར་དུ་སྨན་རྩིས་ཁང་དང༌། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་སྗོ་སྗོ་ནས་སྨན་བཅྗོས་འགན་འཁུར་དང༌། འགན་འཁུར་

མི་ཐུབ་པའི་རིགས་སྨན་ཁང་གཞན་ལ་བསྟེན་གཏུགས་བ་རྒྱུའི་སྒིག་གསལ་ནད་བབས་གཞིར་བཟུང་ངྗོས་སྦྗོར་དང་

འབེལ་ལམ་སྟྗོན་བ་དགྗོས་རིགས་ཀི་འགན་འཁུར་བེད་དགྗོས། ནད་བབས་ཆུང་ཙག་རིགས་བསྟེན་གཏུགས་སྐབས་གྗོང་

གསལ་སྨན་ཁང་གཉིས་ནས་སྤི་མཚུངས་བང་རིམ་དུ་སྒུག་སྗོད་མ་དགྗོས་པར་དམིགས་བསལ་དུས་ཚོད་སྤྗོད་དགྗོས།

ཁ ཕན་ཚུན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་ས་གནས་གང་རུང་དུ་ནད་མནར་བྱུང་ཚེ་ས་གནས་དེར་ཡྗོད་འཕྲྗོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁྗོངས་

ཕི་ལུགས་དང༌། བྗོད་ཀི་གསྗོ་བ་རིག་པའི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གང་འྗོས་ནས་སྤི་མཚུངས་སྨན་བཅྗོས་འགན་འཁུར་

བེད་དགྗོས།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་སྤི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ཕྱོགས་ཐྱོབ་སྱོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

༤ སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང་གི་རིམ་པ། 

ཀ སྨན་བཅྗོས་བ་ཡུལ་གང་ཡིན་དེའི་ཉལ་ཁང་ཨང་དང་པྗོའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་རིམ་པ་སྗོ་སྗོའི་ཐྗོབ་ཐང་ལྟར་གི་

ཉལ་ཁང་མེད་པ་དང༌། ཡང་ན་གཤམ་འྗོག་ཉལ་ཁང་ནང་མཐུན་རྐེན་འགིགས་ངེས་ཡྗོད་ན་དེས་འཐུས་རྒྱུ།

ཁ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་གང་ཞིག་ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་ཆེད་སྨན་ཁང་གང་ཞིག་ཏུ་

བསྐྱྗོད་དགྗོས་ཀི་ལམ་གྗོན་ལས་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་ཇི་ཡྗོད་ལྟར་དང༌། ནད་གཡྗོག་གཅིག་གི་ལམ་

གྗོན་ནད་པ་གང་ཡིན་དེ་དང་གཅིག་གྱུར་ཡིན། ནད་པར་གྗོ་བབས་གཞིར་བཟུང་དང༌། ནད་གཡྗོག་ལ་རྒན་དྲུང་དང་

འད་བའི་ཟུར་ཕྗོགས་འཐྗོབ་རྒྱུ།

ག དགྗོས་གལ་མཆིས་རིགས་ནས་འདས་པའི་ལྗོ་གཉིས་ནང་སྨན་བཅྗོས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་ཞུས་སྩལ་མེད་ཚེ་བརྟག་དཔྱད་བ་

དགྗོས་ཀི་གནས་ལུགས་དང་སྦགས་གཟུགས་བབས་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་རེ་གནང་རྒྱུར་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་

སན་སེང་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་ཐྗོབ་དགྗོས།

ང སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་གང་ཞིག་ནད་མནར་སྨན་བཅྗོས་བ་དགྗོས་སྐབས་ས་ཐྗོག་འཁྗོར་

ལམ་མེད་པ་དང༌། ས་ལམ་བདེ་བགྗོད་མེད་པ། ཛ་དག་ཆེ་བ། ནད་བབས་དང་གང་ཅིའི་ཐད་སྗོན་ཚུད་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་

ཁྗོམ་མ་བྱུང་ན་རེས་སུ་རྩིས་འགྗོ་འཕེར་ངེས་ཐྗོབ་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་གནམ་ཐྗོག་བསྐྱྗོད་དགྗོས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་

གསལ་བཀྗོད་ཁུངས་སྐྱེལ་ཞུ་དགྗོས་པ་ཡིན། གལ་སིད་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་འཕེར་འདང་ངེས་མེད་ན་རྩིས་འགྗོ་གཏྗོང་

རྒྱུ་མིན།  འདི་རིགས་ལ་ཟུར་ཕྗོགས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

ཅ སྗོའི་སྨན་བཅྗོས་འཕྲྗོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁྗོངས་ཕི་ལུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་གཏུགས་བས་ཚེ་སྨན་གྗོན་འཛིན་གསལ་

འཐྗོབ་རྒྱུ། སེར་པའི་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་དགྗོས་མཆིས་ཚེ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁྗོངས་ཕི་ལུགས་སྨན་ཁང་ནས་ངྗོས་སྦྗོར་

དང་སྦགས་ལྗོ་ ༣ ནང་སྨན་ཡྗོན་འགྗོ་གྗོན་མཐྗོ་ཚད་ཧིན་སྗོར་ ༤༥༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག དེ་རིགས་

ལ་ལམ་གྗོན་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

ཆ སྨན་པའི་བརྟག་དཔྱད་ལྟར་མིག་ཤེལ་དང་། གྗོ་ནུས་ཡྗོ་ཆས་གསར་དུ་བཟྗོ་དགྗོས་དང༌། བརེ་དགྗོས། ཆག་སྐྱྗོན་སྗོང་

བ་བཟྗོ་དགྗོས་མཆིས་ཚེ་ལྗོ་ ༢ ནང་མིག་ཤེལ་ལ་མཐྗོ་ཚད་ཧིན་སྗོར་ ༢༢༥༠།༠༠ དང་། ལྗོ་ ༣ ནང་གྗོ་ནུས་ཡྗོ་ཆས་

ལ་མཐྗོ་ཚད་ཧིན་སྗོར་ ༡༠༠༠༠།༠༠ འཐྗོབ་རྒྱུ། དེ་རིགས་ལ་ལམ་གྗོན་ཐྗོབ་ཐང་མེད།  དེ་ཡང་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ནས་སྗོན་ཚུད་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་ཐྗོབ་དགྗོས།

ཇ གཞུང་འབེལ་མིན་པ་སེར་དྗོན་སླད་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་བསྐྱྗོད་རིང་ནད་མནར་སྨན་

བཅྗོས་བ་དགྗོས་མཆིས་ཚེ་སྨན་བཅྗོས་ཀི་འགྗོ་གྗོན་ཇི་སྗོང་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོས་སྤྗོད་དགྗོས།  

ཉ སྒིག་གཞི་འདིའི་དགྗོངས་དྗོན་ཐྗོབ་ཐང་བཞེས་མཁན་དེར་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ངྗོ་སྤྗོད་ཕག་འཁྱེར་འབུལ་

དགྗོས།

༥ སྨན་བཅྗོས་མཐུན་རྐེན།
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ཀ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་ནས་ཟླ་རེའི་སང་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་རེ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་སུ་འབུལ་དགྗོས།

ཁ སྨན་བཅྗོས་ཀི་འགྗོ་གྗོན་འགན་འཁུར་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ལེན་མི་དགྗོས་པར་དྗོ་བདག་སྗོ་སྗོས་བེད་ནའང་

འདྗོད་མྗོས་ཡིན་ཅིང༌། དེ་རིགས་ནས་ཟླ་རེའི་སང་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་རེ་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་བསྡུ་

འབུལ་མི་དགྗོས།

ག གྗོང་གསལ་བརྒྱ་ཆ་གཏན་འབེབས་ལྟར་སྨན་བཅྗོས་དྗོད་ཕུལ་རིགས་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ནད་མནར་སྨན་

བཅྗོས་སྐབས་སྒིག་མཐུན་སྨན་བཅྗོས་འགྗོ་གྗོན་ཇི་སྗོང་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་རྒྱུ།

ང ནད་མནར་སྐབས་སྒིག་གཞི་ལྟར་གི་སྨན་བཅྗོས་འགྗོ་གྗོན་གཏྗོང་དགྗོས་རིགས་འཕྲྗོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་སན་སེང་

བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས། འྗོན་ཀང་གྗོ་བུར་ཛ་དག་ནད་མནར་རིགས་ནས་ཉིན་བཅུའི་ནང་ཚུན་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་འཐུས།

ཅ སྨན་བཅྗོས་ཇི་བས་ཀི་འགྗོ་སྗོང་རྩིས་ཁ་མཐའ་དག་ཁུངས་སྗོ་སྗོ་ནས་ཟླ་བ་ ༣ ནང་ཚུན་ཁུངས་འཕེར་ཐྗོབ་འཛིན་དང་

བཅས་རྩིས་འགྗོ་འཕེར་ངེས་ཀི་རྩིས་ཁ་ཁམས་དྭངས་འབུལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་ཀི་ལམ་གྗོན་དང༌། ཟུར་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཐང༌།

སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་རྒྱ་གར་དང༌། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་དང༌། དེ་ལས་གཞན་པའི་

ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་ཀི་འགིམ་འགྲུལ་འགྗོ་གྗོན་ཐྗོབ་ཐང༌།

༡ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་ལ་གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མ་ (Economy) དང༌། མེ་འཁྗོར་ཨང་དང་པྗོ། 

གང་གྗོག་ཨང་གཉིས་པར་བསྐྱྗོད་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་གང་གྗོག་ཨང་གཉིས་པར་གཟིམ་ཁི་མ་ཐྗོབ་ཚེ་གང་གྗོག་ཨང་

དང་པྗོར་བསྐྱྗོད་ཆྗོག

༢ ཟུར་ཕྗོགས་ཀི་དུས་ཡུན་དང༌།  ས་ཐག་བརྩི་སྟངས།

ཀ ས་ཐག་ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༡༢ བརྒལ་ཏེ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཡན་གི་དུས་ཡུན་ཇི་སྗོང་ལ་ཉིན་རེའི་ཟུར་ཕྗོགས་ཆ་ཚང་འཐྗོབ་རྒྱུ། 

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༦ མན་དང་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཡན་ལ་ཉིན་རེའི་ཟུར་ཕྗོགས་ཕེད་འབབ་འཐྗོབ་རྒྱུ།

ཁ ས་གནས་གཅིག་ཏུ་འགྗོར་ཡུན་ཉིན་གངས་ ༡༥ བར་ཉིན་རེའི་ཟུར་ཕྗོགས་ཆ་ཚང་དང༌། དེའི་རེས་ཉིན་གངས་ ༢༥ 

བར་ལ་ཟུར་ཕྗོགས་ཕེད་འབབ་འཐྗོབ་རྒྱུ། དེ་ལས་བརྒལ་རིགས་ལ་ཟུར་ཕྗོགས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་མེད། གསྗོལ་ཚིགས་ནར་

གཏྗོང་ཡྗོད་ན་ཉིན་རེའི་ཟུར་ཕྗོགས་ཕེད་འབབ་འཐྗོབ་རྒྱུ། 

ག གྗོང་གསལ་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་ཞེས་པ་ནི། ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༡༠ རྒྱང་ཁད་ལས་མེད་རིགས་སེ་ཚན་འད་མིན་ཇི་ཡྗོད་ལ་

ས་གནས་གཅིག་ཏུ་བརྩི་རྒྱུ་དང༌། གྗོང་ཁྱེར་ཁག་ལ་ས་ཐག་རིང་ཐུང་གི་ཚད་གཞི་མེད་པར་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་བརྩི་རྒྱུ། 

༣ གཏན་འཇགས་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་ཀི་ལམ་གྗོན།

ཀ གསར་འདེམས་ལས་བཅར་དང༌། བགེས་ཡྗོལ། ཁིམས་མཐུན་ལས་ཐྗོན་ཕིར་ལྗོག་སྐབས་སྗོ་སྗོའི་ཕ་མ་དང༌། བཟའ་
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་སྤི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ཕྱོགས་ཐྱོབ་སྱོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

ཟླ་གང་རུང་གི་ཕ་མ། དེ་བཞིན་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ངྗོ་མ་ཇི་ཡྗོད། ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ངྗོ་མ་མེད་རུང་བུ་ཚབ་བམ་གསྗོས་ཕྲུག་ཉར་

བ། དེ་བཞིན་འདྗོད་གཅིག་ནང་མིའམ། ཤག་ཚང་ཡྗོངས་གགས་ཀི་དཔང་འཕེར་ངྗོས་སྦྗོར་ཡྗོད་ཚེ་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་

ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གང་དེའི་ཐྗོབ་ཐང་གཞིར་བཟུང་ནང་མིར་ལམ་གྗོན་ཆ་ཚང་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་རུང་། ནང་མི་

མཉམ་བསྐྱྗོད་མ་ཐུབ་པས་ས་རེས་སུ་བསྐྱྗོད་དགྗོས་ཀི་དམིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡྗོད་ན་སྐབས་མཚམས་རེས་སུ་ཟླ་

བསྒིལ་ཆྗོག་པ་སྤི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁྗོལ་ཆྗོག་མཆན་ཞུ་དགྗོས།

ཁ གསར་འདེམས་ལས་བཅར་དང༌། ལས་ཐྗོན་ཕིར་ལྗོག་སྐབས་ཅ་དངྗོས་ལིད་ཚད་ཀི་ལྗོ་ ༡༢༠༠ བདལ་གའི་ཐྗོབ་ཐང་

ཡྗོད། འྗོན་ཀང་ཅ་དངྗོས་ཀི་ལིད་ཚད་འདེགས་འགྗོགས་བས་པའི་ག་འབབ་སྤད་འཛིན་ཁུངས་འཕེར་དགྗོས་པ་དང༌། 

རྒྱུན་ལྡན་དགྗོས་མཁྗོ་མ་ཡིན་པའི་ཚོང་ཟྗོག་དང༌། གཞན་གི་ཅ་དངྗོས་རིགས་འཁྱེར་མི་ཆྗོག རང་གི་ཅ་དངྗོས་རྣམས་

མཉམ་འཁྱེར་བ་རྒྱུ་ལས་ས་རེས་རིམ་འཛར་དུ་འཁྱེར་ན་གྗོང་གསལ་གི་ཐྗོབ་ཐང་མེད་རུང་མཉམ་འཁྱེར་མི་ཐུབ་

པའི་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡྗོད་ན་སྐབས་མཚམས་འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་ནས་དཔང་

འཕེར་ཡིག་ཆ་ཞུས་ཏེ་རེས་སུ་འྗོར་འདེན་ཆྗོག་པའི་འབེལ་ཡྗོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཆྗོག་མཆན་བཀའ་འཁྗོལ་ཞུ་དགྗོས། 

ལས་བཅར་དང༌། ལས་ཐྗོན་ཕིར་ལྗོག་སྐབས་གནམ་བསྐྱྗོད་རིགས་ལ་མཉམ་འཁྱེར་ཅ་དངྗོས་ (Check in bag-

gage) གནམ་སྒིག་ལྟར་ལས་མ་བརྒལ་བའི་ཐྗོག གནམ་ཐྗོག་ (Cargo) བརྒྱུད་ཀི་ལྗོ་ ༧༥ ལས་མང་བ་འཁྱེར་མི་

ཆྗོག ཡང་རྒྱུན་ལྡན་གཞུང་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་མཉམ་འཁྱེར་ཅ་དངྗོས་ (Check in baggage) ལིད་ཚད་

གནམ་གྲུ་སྗོ་སྗོའི་ཚད་གཞི་ལྟར་མཉམ་འཁྱེར་ཆྗོག  གཞུང་འབེལ་ཅ་དངྗོས་དེབ་རིགས་སྗོགས་མཉམ་འཁྱེར་དགྗོས་

རིགས་ཀི་ལིད་ཚད་རིན་འབབ་ཇི་བེད་ཀང་ཐྗོབ་འཛིན་ལྟར་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག

ག དྗོས་རྒྱག་དང་ཅ་དངྗོས་འྗོར་འདེན། ལས་མི་ལས་ག་བཅས་ཀི་ཆེད་སྗོམ་ཚོད་སྗོར་ ༥༠༠ རེ་འཐྗོབ་རྒྱུ་དང༌། ཕྗོགས་

གཅིག་ལ་ས་ཐག་ཀི་ལྗོ་མི་ཊར ༦༠༠ ནང་ཚུན་འགྲུལ་བཞུད་སྣུམ་འཁྗོར་རམ་དྗོས་སྐྱེལ་འཁྗོར་གའི་ག་འབབ་ཞུ་

སྤྗོད་ཆྗོག

ང བདལ་ག་སྗོམ་དངུལ་ཞུ་དགྗོས་རིགས་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་འཕེར་འདང་ངེས་གཟིགས་ཚེ་མང་མཐའ་སྗོར་ ༢༠༠༠ 

བཀའ་འཁྗོལ་གནང་ཆྗོག

ཅ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་སེར་དྗོན་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་སྐབས་དགྗོས་གལ་བྱུང་ན་ཕྗོགས་

གཅིག་ལ་ས་ཐག་ཀི་ལྗོ་མི་ཊར་ ༣༠༠ ཚད་གཞིའི་ནང་སྣུམ་རིན་དང༌། ཁ་ལྗོ་པའི་ཉིན་རེའི་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་ཟུར་ཕྗོགས་

སེར་སྤྗོད་ཀིས་སྣུམ་འཁྗོར་འཁིད་ཆྗོག

དྗོན་ཚན་དགུ་པ། ལས་ཤག་ཐྗོབ་ཐང་དང༌།  ཕིར་འབུལ།

ལས་ཤག་ཐྗོབ་ཐང་དང༌། ཕིར་འབུལ་བཅས་ཀི་སྐྗོར་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་རྣམས་ཀི་ལས་ཤག་བགྗོ་

འགེམས་སྒིག་གཞི་ལྟར་བ་རྒྱུ།
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དྗོན་ཚན་བཅུ་པ། ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་འཇུག

༡ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པར་འྗོས་ཐྗོན་དམ་འབུལ་ཞུས་ཉིན་ནས་ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་འཇུག་ལས་བེད་པའི་

ཕྲུ་གུ་སྤི་མཚུངས་ལྟར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང༌། བྗོད་ཁྱིམ་བཅས་སུ་སྐབས་སྗོ་སྗོར་སྒིག་གསལ་བཞིན་རྒྱན་རྒྱག་གིས་

སླྗོབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

༢ ལས་འཁུར་འཁྱུར་མཚམས་ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་གྲྭར་མུ་མཐུད་བཞག་ཚེ་ཞབས་ལྗོ་གསུམ་ཆ་ཚང་མ་ལྗོན་པའི་རིགས་ནས་སླྗོབ་

ཡྗོན་ཆ་ཚང་ཁུངས་འབུལ་དགྗོས་པ་དང༌། དེ་མིན་སླྗོབ་ཡྗོན་འབུལ་ཕྗོགས་རེའུ་མིག་གཤམ་གསལ།

ཞབས་ལྗོ་ལྗོན་པ། སླྗོབ་ཡྗོན་བརྒྱ་ཆ།

༣ ༥༠

༤ ༢༥

༥ འབུལ་མི་དགྗོས།

༣ འྗོན་ཀང་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་སྗོན་གི་

ལས་གནས་གང་ཡིན་སྐབས་ཕྲུ་གུ་སླྗོབ་འཇུག་གི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་བཞིན་པ་དེ་དང༌། སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་

སྤི་ཁྱབ་པ་ལས་ཐྗོག་ནས་ལས་འཁྱུར་སྐབས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་གཉིས་ནས་གདམ་ཀ་ཆྗོག་པ་ཡིན།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། གསྗོག་དངུལ་ཐྗོབ་ཐང༌།

ཕིར་བསྡུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། ཆྗོག་མཆན་དང༌།  རྩིས་ཁ།

སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་ཕྗོགས་བསྐྱྗོད་དང༌། གསར་འདེམས་ལས་བཅར། བགེས་ཡྗོལ་ཕིར་

ལྗོག་སྐབས་ལམ་གྗོན། བདལ་ག་བཅས་རྩིས་འགྗོ་འཕེར་ངེས་ཀི་རྩིས་ཤྗོག་ལ་ཁུངས་སྗོ་སྗོའི་དྲུང་ཆེའམ་འགན་འཛིན་སེ་ཚན་གི་

ལས་བེད་ཅིག་ནས་དག་མཆན་འཁྗོད་དགྗོས་པ་ལས་རང་ཉིད་ནས་ཆྗོག་མཆན་སྤྗོད་མི་ཆྗོག འགྗོ་གྗོན་རྩིས་ཁ་ཁམས་དྭངས་ཟླ་བ་ ༢ 

ནང་ཚུན་ངེས་པར་འབུལ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  ལས་ཐྗོན་བགེས་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཐང་དང༌།  ཞབས་ལྗོ་བརྩི་ཕྗོགས། 

༡ སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པར་འྗོས་ཐྗོན་དམ་འབུལ་ཞུས་ཉིན་ནས་ལས་རྒྱུན་ཉུང་མཐར་ཞབས་ལྗོ་ 

༡ ཆ་ཚང་ལྗོན་པ་དང༌།  མང་མཐར་ཞབས་ལྗོ་ ༡༠ ཆ་ཚང་ལྗོན་པ་ཞིག་ལ་ལས་ཐྗོན་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཡྗོད། བགེས་ཕྗོགས་བརྩི་

ཕྗོགས་རང་ཉིད་ལས་འཁུར་ནས་འཁྱུར་ཁའི་རྩ་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐྗོག་རྩིས་བསྐྗོར་བ་རྒྱུ། ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལྗོ་ ༡༠ 

ཆ་ཚང་ལྗོན་པ་ཞིག་ལ་རྩ་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༧་༥༠ ཡང་ན་བགེས་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ འཐྗོབ་རྒྱུ། ཞབས་ལྗོ་ ༡ ཆ་

ཚང་ལྗོན་པ་ཞིག་ལ་བགེས་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ གཤམ་གསལ་རེའུ་མིག་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ།
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བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་སྤི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ཕྱོགས་ཐྱོབ་སྱོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

ཞབས་ལྗོ་ལྗོན་པ། བགེས་ཕྗོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ།

༡༠ ༧༥

༩ ༧༠

༨ ༦༥

༧ ༦༠

༦ ༥༥

༥ ༥༠

༤ ༤༥

༣ ༤༠

༢ ༣༥

༡ ༣༠

༢ ལས་བེད་རྣམས་ལ་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་སར་ཆ་གནང་སྐབས་སྤི་མཚུངས་བགེས་ཕྗོགས་

ཐྗོག་སར་ཆ་འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། བགེས་ཕྗོགས་གདམ་ཀ

༡ ལས་བེད་བགེས་ཡྗོལ་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཞུ་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་པ་ཞིག་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པར་འྗོས་

ཐྗོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན། སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ལས་ཐྗོན་བགེས་ཕྗོགས་དང༌། ལས་བེད་པའི་

བགེས་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཐང་བཅས་གཉིས་ནས་གང་མང་བ་དེ་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག འྗོན་ཀང་ལས་བེད་པ་གང་ཞིག་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 

༨ ཉིན་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པར་ལས་བཅར་ཞུ་མུས་དང་དེ་བཞིན་དེའི་རེས་བསྐྗོ་གཞག་དང་

འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ལས་རྒྱུན་ཇི་སྗོང་ལས་བེད་པའི་ཞབས་

ལྗོར་བསྣན་ཏེ་བགེས་ཕྗོགས་ཀི་ཐྗོབ་ཐང་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག

༢ ལས་བེད་བགེས་ཡྗོལ་སྗོང་ཟིན་པ་ཞིག་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པར་འྗོས་ཐྗོན་བྱུང་རིགས་ལ་ལས་

འཁུར་ཞུ་ཡུན་རིང་དེ་སའི་བགེས་ཕྗོགས་ཞུ་རྒྱུའི་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

དྗོན་ཚན་བཅྗོ་ལྔ་པ། གཟིགས་གསྗོལ།

སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ལས་གནས་སུ་འྗོས་ཐྗོན་དམ་འབུལ་ཞུས་ཉིན་ནས་ཞབས་ལྗོ་ཧིལ་པྗོ་

ཇི་སྗོང་ལ་མཛད་འགན་འཁྱུར་ཁའི་ཟླ་རེའི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་བསྒྱུར་འབབ་གཟིགས་གསྗོལ་འཐྗོབ་རྒྱུ།
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དྗོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། ལས་ཐྗོན་བགེས་ཤག་ཐྗོབ་ཐང༌།

ལས་བེད་བགེས་ཡྗོལ་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་བགེས་ཡྗོལ་སྤི་མཚུངས་དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་གི་བགེས་ཤག་འཐྗོབ་

རྒྱུ་དང་། བགེས་ཡྗོལ་ཐྗོབ་ཐང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལྗོ་ ༥ ཧིལ་པྗོ་ལྗོན་པ་ཞིག་ལ་བགེས་ཤག་ཐྗོབ་ཐང་ཡྗོད། དེ་

མིན་བགེས་ཤག་གྗོ་སྒིག་མ་ཐུབ་བར་ཁང་དྗོད་དུས་ནས་དུས་སུ་གཏན་འབེབས་ལྟར་འཐྗོབ་རྒྱུ། འྗོན་ཀང་གཞིས་ཁང་དང་ག་མེད་

གཞུང་ཁང་། རང་བདག་ཁང་པ་ཡྗོད་མཁན་ལ་བགེས་ཤག་དང་ཁང་གའི་དྗོད་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

ཕི་ལྗོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན༌སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ལས་ཁུར་ཞུ་བཞིན་པ་དང་། དེའི་

རེས་ལས་བེད་པ་ཡིན་མུས་ཤིག་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པར་བསྐྗོ་གཞག་གམ་འདེམས་ཐྗོན་བྱུང་རིགས་

ནས་ལས་བེད་པའི་བགེས་ཡྗོལ་ཐྗོབ་ཐང་བདམས་པ་ཡིན་ན། བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགྗོ་འགེམས་

ཀི་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༡༢ པའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་ལྟར་བགེས་ཤག་མ་ཐྗོབ་བར་ཁང་དྗོད་གཏན་འབེབས་བཞིན་ཞུ་སྤྗོད་

ཆྗོག་རྒྱུ་དང་། གཞིས་ཁང་ཐྗོབ་ཐང་དང་རང་བདག་ཁང་པ་ཡྗོད་མེད་ལ་མ་ལྟྗོས་པར་ཐེངས་གཅིག་རིང་གནས་རིམ་དེར་ད་ལྟའི་ལས་

ཁུར་འཁྱུར་སྐབས་བགེས་ཕྗོགས་ཇི་ཐྗོབ་ལྗོ་བཅུས་བསྒྱུར་བའི་དངུལ་འབྗོར་བགེས་ཤག་དྗོད་དུ་ཞུ་སྤྗོད་ཆྗོག་ཀང་མང་མཐའི་ཚད་

གཞི་གྗོང་གསལ་སྒིག་གཞི་དྗོན་ཚན་ ༡༢ པའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་ལས་མ་བརྒལ་བ་བ་དགྗོས། འདི་རིགས་ལ་དེའི་རེས་

བགེས་ཤག་གི་ཐྗོབ་ཐང་མེད་པ་དང་། ཟླ་གཉིས་ནང་ཚུན་ལས་ཤག་ཕིར་འབུལ་ཞུ་དགྗོས།

དྗོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། བགེས་ཡྗོལ་སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང།

ལས་བེད་པའི་བགེས་ཡྗོལ་སྨན་བཅྗོས་ཐྗོབ་ཐང་སྒིག་གཞིའི་ནང་གསལ་དྲུང་ཆེའི་ཐྗོབ་ཐང་གཏན་འབེབས་ཇི་གནང་ལྟར་

འཐྗོབ་རྒྱུ།

དྗོན་ཚན་བཅྗོ་བརྒྱད་པ། ནང་མིའི་བགེས་ཕྗོགས།

རྐེན་འདས་གྱུར་པའི་བགེས་ཡྗོལ་བ་གང་ཞིག་གི་རེས་ཤུལ་བཟའ་ཟླ་ཇི་སིད་འཚོ་བའི་རིང་བགེས་ཡྗོལ་ཕྗོགས་ཐྗོབ་ཀི་བརྒྱ་

ཆ་ ༢༥ འབབ་དང༌། གལ་ཏེ་བསྐྱར་དུ་ཆང་ས་བརྒྱབས་པའམ་འདས་གྗོངས་སུ་གྱུར་ཚེ། འཚོ་རྟེན་ཡྗོང་འབབ་མེད་པའི་ལྟྗོས་བཅས་

ཕྲུ་གུ་རང་ལྗོ་ ༢༥ མན་ཡྗོད་ན་དེ་ལ་མ་གཏྗོགས་ཐྗོབ་ཐང་མེད།

དྗོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། སྒིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྗོས།

སྒིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅྗོས་དགྗོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པ་དང༌། 

བཀའ་ཤག སྤི་འཐུས་གང་རུང་ནས་འཆར་འབུལ་གིས་སྤི་འཐུས་ངྗོ་ཡྗོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གི་མྗོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅྗོས་ལ་

སིད་སྐྱྗོང་གིས་ཆྗོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགྗོད་དགྗོས།། །།
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བཙན་བྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤི་ཁྱབ་པའི་ཕྗོགས་ཐྗོབ་སྗོགས་ཀི་སྒིག་གཞི།

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བྱོད་མིའི་ཁིམས་སྒིག་ཁག་ཕྱོགས་བསྒིགས།

༄
༅

། །བཙན་བ
ྱོལ

་བྱོད་མ
ིའི་ཁིམ

ས
་སྒ

ིག
་ཁ

ག
་ཕ

ྱོག
ས

་བསྒ
ིག

ས
།

ཕ
ི་ལ

ྱོ། ༢༠༢༠
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