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་ཚན་༡ པ། 
འ ག་ ལ་བ ད་ཀྱི་ ལ་ཁབ། 

 

༡ འ ག་ ལ་ཁབ་འདི་ རང་བཙན་གྱི་ ལ་བ ད་ ལ་ཁབ་ཅིག་དང་ རང་བཙན་གྱི་དབང་ཚད་
འདི་ འ ག་པའི་མི་སེར་གྱི་བདག་དབང་ཨིན། 

༢ ག ང་ གས་འདི་ དམངས་གཙོའི་ ་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་ ལ་པོའི་ག ང་ཅིག་ཨིན། 
༣ འ ག་གི་ ལ་ ིའི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ས་མཚམས་འདི་ ་འགྱུར་ ོག་མེད་པའི་ཁར་ དེའི་ས་

ཁོངས་དང་ས་མཚམས་ ོ་བ ད་ག་ཅི་རང་འབད་དགོ་ ང་ ི་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་ཡོངས་
བ ོམས་ཀྱི་བཞི་ད ་ག མ་ལས་མ་ ངམ་ཅིག་གིས་ མོས་མ ན་ཁོ་ནའི་ཐོག་ལས་འབད་དགོ། 

༤ འ ག་གི་མངའ་ཁོངས་ ་ ོང་ཁག་ཉི་ ་ ད་པའི་ཁར་ ོང་ཁག་རེ་རེའི་ནང་ ་ ེད་འོག་དང་
ཁྐྲོམ་ ེ་ ་ དཔ་ཨིན། ོང་ཁག་དང་ ེད་འོག་གང་ ང་ཅིག་གི་ས་ཁོངས་དང་ས་མཚམས་ ོ་
བ ད་ ་ ི་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་ཀྱི་བཞི་ད ་ག མ་ལས་མ་ ངམ་ཅིག་གིས་ 
མོས་མ ན་ཁོ་ནའི་ཐོག་ལས་འབད་དགོ།  

༥ འ ག་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་ ལ་དར་དང་ ལ་ གས་འདི་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་ ར་དེབ་དང་
པའི་ནང་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་པ་ ར་ ་ཨིན། 

༦ འ ག་གི་ ལ་ཡོངས་བ ན་བ གས་འདི་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་ ར་དེབ་གཉིས་པའི་ནང་ 
ཆེད་དམིགས་བཀོད་པ་ ར་ ་ཨིན། 
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༧ འ ག་གི་ ལ་ཡོངས་ ས་ཆེན་གྱི་ཉིནམོ་འདི་ ལོ་བ ར་བཞིན་ ་ ི་ ་བ ་གཉིས་པའི་ཚེས་
བ ་བ ན་ ་ཨིན། 

༨ ོང་ཁ་འདི་ འ ག་གི་ ལ་ཡོངས་ ད་ཡིག་ཨིན། 
༩ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་ ལ་ཁམས་ཀྱི་མངོན་པར་མཐོ་བའི་ཁྐྲིམས་ཨིན། 
༡༠ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ ས་ཚོད་ ་ འ ག་གི་མངའ་ཁོངས་ ་ཁྱབ་དབང་

ཡོད་པའི་ཁྐྲིམས་ཆ་མཉམ་ ི་ཚོགས་ཀྱིས་སོར་བཅོས་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་ འ ི་ ོན་མ་གནང་
ན་ དེ་ འི་ཁྱབ་དབང་འ ོ་མ ད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་ ང་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་ཆ་

འཇོག་གྲུབ་པའི་ ་ ི་ནམ་རང་བ མས་པའི་ཁྐྲིམས་གང་ཞིག་གི་དགོངས་དོན་ ་ལས་ ་
ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་དང་མ་མ ན་མི་ ་ ས་མེད་དང་བདེན་ ོང་ཨིན། 

༡༡ མངོན་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་འདི་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་གཞི་འཛིན་དང་ དའེི་དོན་འགྲེལ་
མཐའ་གཅོད་ཀྱི་དབང་འཛིན་ཨིན། 

༡༢ གཏེར་ ས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་དང་ གཙང་ ་ མཚོ་ ནགས་ཚལ་ ་གི་ཐོབ་དབང་འདི་ ལ་ཁམས་
་ཡོད་པའི་ཁར་ དེ་ ་ ལ་ཁམས་ཀྱི་ ་དངོས་ཨིནམ་ལས་ཁྐྲིམས་ཐོག་མཚམས་འཛིན་འཐབ་

དགོ། 
༡༣ འཛིན་ ོང་ ན་ ེ་དང་ ཁྐྲིམས་བཟོ་ ན་ ེ་ ང་ཁྐྲིམས་ ན་ ེའི་རང་དབང་ཐ་དད་ཨིནམ་

ལས་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་ནང་བཀོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་ ན་མ་གཏོགས་ གཅིག་གི་དབང་ཚད་
ནང་གཅིག་གིས་ཧམ་འ ལ་འབད་མི་ཆོག། 
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་ཚན་༢ པ། 
ལ་བ ད་ཀྱི་རིང་ གས། 

 

༡ འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ་མཆོག་ ལ་ཁམས་ཀྱི་ད ་ཁྐྲིད་དང་ ལ་ཁབ་དང་འ ག་པའི་མི་
སེར་གཅིག་མ ན་གྱི་བ ་མཚོན་ཨིན། 

༢ འ ག་གི་ཆོས་ ིད་གཉིས་ཀྱི་གནས་ གས་འདི་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གི་ ་ངོ་བོར་འ ས་པ་
ལས་ སངས་ ས་པའི་ཆོས་འཛིན་འ ག་གི་ ལ་པོ་མཆོག་ ཆོས་ ིད་གཉིས་ཆ་རའི་བ ན་པ་
འཛིན་མི་ཨིན།  

༣ འ ག་གི་གསེར་ཁྐྲིའི་བདག་དབང་འདི་ འགྱུར་ ོག་མེད་པའི་ ལ་རབས་ཅན་གྱི་གན་ ་གནམ་
ལོ་ས་ ེལ་ ་བ ་གཅིག་པའི་ཚེས་བ ་ག མ་དང་ ི་ལོ་གཅིག་ ོང་དགུ་བ ་བ ན་ ་བ ་
གཉིས་པའི་ཚེས་བ ་བ ན་ཅན་མར་བཀོད་དོན་ ར་ འ ག་ ལ་པོ་གོང་ས་ཨོ་ ན་དབང་ ག་
གི་ཁྐྲིམས་མ ན་ག ང་བ ད་གཙང་མ་ ་ ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་།  
ཀ༽ ཁྐྲིམས་མ ན་ཁབ་ ་བཞེས་མི་ལས་འཁྲུངས་པའི་ ས་ ོས་ཁོ་ན་ ་ བཅོལ་གཏད་

མཛད་ནི་དང་། 
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ཁ༽ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ ལ་ཁྐྲི་ ང་བ་ ཡང་ན་ཞིང་ ་ཕེབས་ད་ དངོས་བ ད་
ག ང་འཛིན་ ་ ་ ལ་བ ད་ཀྱི་འཛིན་རིམ་བཅོལ་གཏད་འདི་ ན་རིམ་དང་
བ ན་ཏེ་ ས་མོ་ ་ལས་ ས་ཅིག་གིས་འདེམས་རིམ་ཧེ་མ་བ ང་ནི་ཨིན་ ང་ 
གལ་ ིད་ ས་ ོམ་ཤོས་འདི་ ་ ོན་ཆ་རེ་འ ང་ཚེ་ དགོས་མཁོ་དང་བ ན་ 
ོགས་གྲུབ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ ས་ ཡང་ན་ ས་མོ་འདི་ ལ་ཁྐྲི་འཛིན་མིར་གདམ་ཁ་

གནང་ཞིནམ་ལས་ དེ་ གས་ཀྱི་བཀའ་ཁྱབ་གནང་ནི་འདི་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གི་
ག་འགན་དམ་ཟབ་ཅན་ཅིག་ཨིན། 

ག༽ དོན་ཚན་༣ པ་ཁ༽ པའི་ནང་གསལ་ ར་གྱི་ ལ་བ ད་འཛིན་མི་མེད་ཚེ་ འ ག་
ལ་པོ་མཆོག་ཞིང་ ་ཕེབས་པའི་ ས་ཚོད་ ་ བ ན་མོའི་ མས་ ་ཡོད་མི་ ས་
ོས་དེ་ ་ ལ་བ ད་བཅོལ་གཏད་མཛད་ནི་ཨིན། 

ང་༽ གལ་ ིད་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ ་ཐད་ཀར་གྱི་དངོས་བ ད་ག ང་འཛིན་མེད་ཚེ་ 
དངོས་བ ད་ག ང་འཛིན་གྱི་གཞི་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གི་ག ང་
བ ད་ཉེ་ཤོས་ཀྱི་གཞོན་ཤོས་ལས་ ན་ཤོས་གདམ་ཁ་ བ་ ེ་བཅོལ་གཏད་མཛད་ནི་
ཨིན། 

ཅ༽ ་ག གས་ ཡང་ན་ ན་ཤེས་བ ན་པོ་མེདཔ་ལས་ ལ་པོའི་ཁྱད་དབང་ ོད་
ནིའི་ ོགས་གྲུབ་མེད་པའི་ ས་ ོས་ ་བཅོལ་གཏད་མཛད་ནི་མེད། 

ཆ༽ ལ་ཁྐྲི་འཛིན་ནིའི་ཐོབ་རིམ་ཡོད་མི་ཅིག་གིས་ རང་བཞིན་ ེས་ ང་ལས་བ ེན་པའི་
འ ག་གི་མི་སེར་མ་ཡིན་མི་ཅིག་དང་གཉེན་ ོར་མཛད་ཚེ་ དེ་ ་བཅོལ་གཏད་
མཛད་ནི་མེད། 
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༤ ལ་ཁྐྲི་འཛིན་མི་དེ་གིས་ ངས་ཐང་ཁའི་ ོང་ནང་ ཞབས་ ང་ངག་དབང་ མ་ ལ་གྱི་མ་
ཆེན་ ་མ ན་ལས་དར་ ་ ེ་ གསེར་ཁྐྲིར་མངའ་གསོལ་ ལ་ནི།  

༥ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ ལ་ཁྐྲིར་མངའ་གསོལ་ ལ་ཞིནམ་ལས་ ལ་པོའི་ ་འཁོར་དང་ ི་
ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་ ་ ་ཚན་འདིའི་དོན་ཚན་༡༩ པའི་ནང་ ་འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་གོ་གནས་
འཆང་མི་ ་གིས་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ ་ དད་དམ་གཙང་མའི་དམ་བཅའ་ ལ་དགོ། 

༦ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་དགུང་ལོ་ ག་ ་རེ་ ་བཞེསཔ་ད་ བ ད་འཛིན་གྱི་ ས་ ཡང་ན་ ས་
མོ་འདི་ལོ་ཚད་ལོན་པ་ཡིན་ཚེ་ ཁྐྲི་ལས་བབ་ ེ་ ལ་བ ད་འཛིན་མི་འདི་ ་ ལ་ཁྐྲི་ ིས་ ོད་
མཛད་ནི་ཨིན།  

༧ ་ཚན་འདིའི་དོན་ཚན་༩ པའི་དགོངས་དོན་གྱི་དབང་ ་བ ་ན་མ་གཏོགས་ ལ་ཚབ་ཚོགས་
ེ་ཅིག་དགོ་པའི་ ས་ བས་འདི་ཡང་། 

ཀ༽ ལ་ཁྐྲིའི་ ལ་འཛིན་དེ་ དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་མ་ལོན་པ་ ཡང་ན།  
ཁ༽ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལ་པོའི་ཁྱད་དབང་ ོད་ནི་འདི་ 

རེ་ཞིག་ ངས་ཏེ་བཞག་པ། 
ག༽ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གི་ ་ག གས་ ཡང་ན་རེ་ཞིག་ ན་ཤེས་བ ན་པོ་མེདཔ་ལས་ 

ལ་པོའི་ཁྱད་དབང་ ོད་མ་ གས་པའི་ ོར་ ི་ཚོགས་ ན་བ གས་ཅིག་ནང་ 
འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་ཀྱི་བཞི་ད ་ག མ་ལས་མ་ ངམ་ཅིག་གིས་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་པ། 
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༨ ལ་ཚབ་ཚོགས་ ེ་གིས་ ལ་པོའི་ཁྱད་དབང་དང་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་ནང་གསལ་ ར་
འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ ་ཡོད་པའི་དབང་ཚད་ ་ ི་མ ན་གྱི་ཐོག་ལས་ ོད་ནི་དང་ དེའི་འ ས་མི་
གྲངས་ ་ ད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 
ཀ༽ ་ ེར་ཚོགས་ ེ་གིས་གདམ་ཁ་གྲུབ་པའི་ ལ་པོའི་ ་འཁོར་གྲལ་ལས་ ན་ཤོས་

གཅིག་དང་། 
 ཁ༽ ོན་ཆེན། 
 ག༽ འ ག་གི་ཁྐྲིམས་ ི་ ོན་པོ། 

ང་༽ ཚོགས་དཔོན། 
ཅ༽ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའི་ཁྐྲི་འཛིན། 
ཆ༽ ོག་ ོགས་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྐྲིདཔ། 

 
༩ ་ཚན་འདིའི་དོན་ཚན་༧ པའི་ཁ༽ པ་ ཡང་ན་ ༧ ག༽ པའི་ནང་གསལ་ ར་ ཆེད་

དམིགས་བཀོད་པའི་འ ེལ་གནད་ བས་ བ ད་འཛིན་ ་ཆ་བཞག་གྲུབ་པའི་འ ག་ ལ་པོའི་
ག ང་འཛིན་འདི་ དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་བཞེས་ཚེ་ ལ་ཚབ་ཚོགས་ ེའི་ཚབ་ ་ བ ད་
འཛིན་ ེ་ཆ་བཞག་གྲུབ་མི་དེ་གིས་ ཐོབ་དབང་ལས་བ ེན་པའི་ ལ་ཚབ་མཛད་ནི་ཨིན། 

༡༠ ལ་ཚབ་ཚོགས་ ེའི་འ ས་མི་ ་གིས་ ི་ཚོགས་ཀྱི་མ ན་སར་ དད་དམ་གཙང་མའི་ ོ་
ལས་ ཁོང་རའི་འགན་ཁུར་ ག་ ིད་ ་ནིའི་དམ་བཅའ་ ལ་དགོ། 
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༡༡ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ་ཚན་འདིའི་དོན་ཚན་༧ ཀ༽ པ་དང་ ༧ ཁ༽ པའི་ནང་
གསལ་ ར་ ལ་ཁྐྲིའི་ ལ་འཛིན་དེ་ དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ལོན་པ་ ཡང་ན་ འ ག་ ལ་པོ་
མཆོག་ ལ་པོའི་ཁྱད་དབང་ ོད་ནིའི་ ོགས་གྲུབ་བ ར་སོན་ ངམ་ཅིག་ ལ་པོའི་ཁྱད་དབང་
་བ ར་བཞེས་མཛད་ནི་ཡིན་ཚེ་ དེ་ གས་ཀྱི་གསལ་བ གས་བཀའ་ཁྱབ་ཐོག་ ་གནང་ནི། 

ཨིན་ ང་ ་ཚན་འདིའི་དོན་ཚན་༧ ག༽ པའི་ནང་གསལ་ ར་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ 
ལ་པོའི་ཁྱད་དབང་ ོད་ནིའི་ ོགས་གྲུབ་བ ར་སོན་ ང་ཚེ་ ི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཐོག་ལས་ 
དེ་ གས་ཀྱི་གསལ་བ གས་ ེལ་དགོ། 

༡༢ ལ་པོའི་ ་འཁོར་འདི་ ལ་ ིད་ ོང་ ེ་བ གས་མི་དང་ ཧེ་མའི་ ལ་པོ་དང་དེ་ ་གི་ ལ་
བ ན་ དེ་ཁར་ ཁྐྲིམས་མ ན་ཁབ་ ་བཞེས་མི་ལས་འཁྲུངས་པའི་ ལ་པོའི་ ས་ ོས་ ་ཨིན། 

༡༣ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་དང་ ལ་པོའི་ ་འཁོར་ ་ཐོབ་རིམ་འདི་ཡང་།  
ཀ༽ ི་ཚོགས་ཀྱིས་བ མས་པའི་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ལ་ཁམས་ལས་ལོ་བ ར་གྱི་

གསོལ་ཕོགས་དང་། 
ཁ༽ ག ང་འ ེལ་དང་ ་ ེར་གྱི་དོན་ ་ ོད་ནིའི་ཕོ་ ང་དང་ གཟིམ་ ང་བཅས་པའི་

ཐོབ་དབང་དང་ཁེ་དབང་ཆ་མཉམ། 
ག༽ ་ཚན་འདིའི་དོན་ཚན་༡༣ ཀ༽ པ་དང་༡༣ ཁ༽ པའི་ནང་བཀོད་པའི་ ལ་པོའི་

་འཁོར་གྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་ ་དངོས་ ་ ་ ཁྐྲལ་འབབ་ཀྱི་ཡངས་ཆག་ཡོད། 
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༡༤ ་ ེར་ཚོགས་ ེ་ཅིག་ཡོད་དགོ་མི་འདི་ནང་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་བ ོ་བཞག་གནང་བའི་
འ ས་མི་གཉིས་དང་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ཀྱིས་གདམ་ཁ་གྲུབ་པའི་འ ས་མི་གཅིག་ དེ་
ཁར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་གིས་གདམ་ཁ་གྲུབ་པའི་འ ས་མི་གཅིག་ དཔ་ཨིན། ་ ེར་
ཚོགས་ ེའི་ཁག་འགན་འདི་ཡང་། 
ཀ༽ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་དང་ ལ་པོའི་ ་འཁོར་གྱི་ཁེ་དབང་དང་འ ེལ་བའི་གནད་

དོན་ཆ་མཉམ་དང་། 
 ཁ༽ ལ་པོའི་ ་འཁོར་གྱི་མཛད་ ོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཆ་མཉམ། 

ག༽ ལ་ཁྐྲི་དང་ ལ་པོའི་ ་འཁོར་དང་འ ེལ་བའི་གནད་དོན་ ོར་ འ ག་ ལ་པོ་
མཆོག་ ་གྲོས་འ ལ་ ལ་ནི། 

ང་༽ ལ་བ ད་ཀྱི་ ་དངོས་དང་འ ེལ་བའི་གནད་དོན་ཆ་མཉམ། 
ཅ༽ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་ ་གནང་བའི་གནད་དོན་གཞན་ ། 
 

༡༥ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ ་ཉིད་ཀྱི་མཛད་འ ིན་ ་བ ེན་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ཅིག་ནང་ལན་
འདེབས་ལས་འདས་པའི་ཁར་ ལ་པོ་མཆོག་ག་ིངོ་བོ་ ི་མས་མ་གོས་པ་ཅིག་ཨིན། 

༡༦ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ལ་པོའི་ཁྱད་དབང་ ོད་ བས་མཛད་ནི་འདི་ཡང་། 
ཀ༽ གོ་ས་དང་ གཟེངས་ གས་ ན་ ས་དང་གཉིས་ ལ་མ་ ་ ར་ ོལ་དང་ གས་

ོལ་ ར་གྱི་དར་གནང་ནི་དང་། 
ཁ༽ མི་ཁུངས་དང་ ས་གཞིའི་ ིད་ ག་ ིད་ ག་གཞན་ ་གནང་ནི། 
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ག༽ བཙོན་གྲོལ་དང་ དགོངས་ཡངས་ བཙོན་ཚད་ཕབ་ཆག་གནང་ནི། 
ང་༽ ི་ཚོགས་ནང་ད ད་ཡིག་དང་ཐབས་ལམ་གཞན་ ་ བ གས་དགོ་པའི་བཀའ་ ་

གནང་ནི། 
ཅ༽ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་ ཡང་ན་ ཁྐྲིམས་གཞན་གྱི་ནང་གསལ་མ་བཀོད་པའི་གནད་དོན་

དང་འ ེལ་བའི་དབང་ཚད་ ་ ོད་ནི། 
 

༡༧ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ལ་ཁམས་ཀྱི་ ་མགྲོན་ ་བ ་ལེན་དང་ ལ་ཁབ་གཞན་ཁར་
ལ་དོན་གཟིགས་བ ོར་མཛད་དེ་ ལ་ཁབ་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ལེགས་ ོན་དང་མ ན་
འ ེལ་ཡར་ ེལ་གནང་ནི། 

༡༨ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ འ ག་པའི་མི་སེར་གྱི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་དོན་དང་ཕན་བདེའི་དོན་
་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་ཉེན་ ོབ་དང་གོང་ ་བཀུར་ནི། 

༡༩ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ་ཉིད་ཀྱི་ ག་ གས་དང་ ག་དམ་ཅན་གྱི་བཀའ་ཐམ་ཐོག་ ་ 
བ ོ་བཞག་མཛད་ནི་འདི་ཡང་། 
ཀ༽ ་ཚན་༢༡ པའི་དོན་ཚན་༤ པ་ ར་འ ག་གི་ཁྐྲིམས་ ི་ ོན་པོ་དང་། 
ཁ༽ ་ཚན་༢༡ པའི་དོན་ཚན་༥ པ་ ར་ མངོན་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་ ང་དཔོན་ ། 
ག༽ ་ཚན་༢༡ པའི་དོན་ཚན་༡༡ པ་ ར་ ཆེ་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་ཁྐྲིམས་ ི། 
ང་༽ ་ཚན་༢༡ པའི་དོན་ཚན་༡༢ པ་ ར་ ཆེ་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་ ང་དཔོན་ ། 
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ཅ༽ ་ཚན་༢༤ པའི་དོན་ཚན་༢ པ་ ར་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འ འི་
ན་འཛིན་ ི་ཁྱབ་དང་ བཙག་འ འི་ ན་འཛིན་ ། 

ཆ༽ ་ཚན་༢༥ པའི་དོན་ཚན་༢ པ་ ར་ ིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ།  
ཇ༽ ་ཚན་༢༦ པའི་དོན་ཚན་༢ པ་ ར་ ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྐྲི་

འཛིན་དང་ འ ས་མི་ ། 
ཉ༽ ་ཚན་༢༧ པའི་དོན་ཚན་༢ པ་ ར་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྐྲི་

འཛིན་དང་འ ས་མི་ ། 
ཏ༽ དམག་ ེའི་གོ་གནས་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ གྲོས་འདེབས་ ལ་བའི་མིང་ཐོའི་ནང་

གསེས་ལས་ ང་ ོབ་དམག་ ེའི་འགོ་བདག་ ། 
ཐ༽ ་ཚན་༢༩ པའི་དོན་ཚན་༢ པ་ ར་ ོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ། 
ད༽ ོན་ཆེན་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཐོག་ འ ག་གི་ད ལ་ཁང་ ེ་བའི་ ི་འཛིན། 
ན༽ ་ཚན་༣༠ པའི་དོན་ཚན་༡ པ་ ར་ད ལ་ཕོགས་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྐྲི་འཛིན། 
པ༽ ོན་ཆེན་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཐོག་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ཀྱི་ ང་ཆེན། 
ཕ༽ ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་ ན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཐགོ་ ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་ཡོངས་

ཁྱབ་ ང་ཆེན། 
བ༽ ོན་ཆེན་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཐོག་ ག ང་ཚབ་དང་དོན་གཅོད་པ་ ། 
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མ༽ ོན་ཆེན་གྱིས་ གཟེངས་ཐོན་དང་ ན་རིམ་ འ ེལ་ཡོད་བཅའ་ཡིག་གཞན་ ་དང་
འཁྐྲིལ་ཏེ་གདམ་ངོ་ ་ ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་ ན་ཚོགས་ལས་ལེན་ཏེ་གྲོས་འདེབས་
ལ་ཐོག་ ག ང་ ང་ཆེན་ ། 

ཙ༽ ོན་ཆེན་གྱིས་ ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་ ན་ཚོགས་ལས་གདམ་ངོ་ ་ལེན་ཏེ་ གྲོས་
འདེབས་ ལ་ཐོག་ ོང་བདག་ ། 

 
༢༠ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་མཁྱེན་བཞིན་ ་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་ལས་འགལ་བ་ ཡང་ན་ 

ན་ཤེས་ཀྱིས་ ་གཏན་ལས་ ོགས་གྲུབ་མེད་པའི་དབང་ ་ཐལ་བའི་གྲོས་དོན་ཅིག་ ་ཚན་
འདིའི་དོན་ཚན་༢༡ པ་དང་ ༢༢ པ་ ༢༣ པ་ ༢༤ པ་ ༢༥ པ་བཅས་ཀྱི་ནང་བཀོད་
པའི་ ་བའི་གནད་ ོད་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ི་ཚོགས་ ན་བ གས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཚེ་ ལ་ཁྐྲི་
ང་ནི། 

༢༡ ་ཚན་འདིའི་དོན་ཚན་༢༠ པའི་གཞི་གནད་གང་ ང་ཅིག་ལས་བ ེན་པའི་ ལ་ཁྐྲི་ ང་ནིའི་
གྲོས་དོན་ཅིག་ ི་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་ཀྱི་ག མ་ད ་གཉིས་ལས་མ་ ངམ་ཅིག་
གིས་ ལ་ཚེ་ དེ་ གས་ཀྱི་གྲོས་དོན་ ོར་ ི་ཚོགས་ ན་བ གས་ཅིག་ནང་གྲོས་ ར་གྱི་དོན་
་བ གས་དགོ། 

༢༢ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ གྲོས་དོན་དེ་ ་ཡིག་ཐོག་ ཡང་ན་ ི་ཚོགས་ ན་བ གས་ནང་ ་
ངོ་བོས་ག ང་བཤད་ ཡང་ན་ ་ཚབ་བ ད་དེ་བཀའ་ལན་གནང་ཆོག།  
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༢༣ འ ག་གི་ཁྐྲིམས་ ི་ ོན་པོ་གིས་ ་ཚན་འདིའི་དོན་ཚན་༢༡ པའི་ནང་འཁོད་པའི་ ི་ཚོགས་
ན་བ གས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་འབད་དགོ། 

༢༤ གལ་ ིད་ ི་ཚོགས་ ན་བ གས་ཅིག་གི་ བས་ ི་ཚོགས་དེའི་འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་ཀྱི་
བཞི་ད ་ག མ་ལས་མ་ ངམ་ཅིག་གིས་ ལ་ཁྐྲི་ ང་དགོ་པའི་གྲོས་དོན་ཅིག་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཚེ་ 
དེ་ གས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་འདི་མི་སེར་གྱིས་ཆ་འཇོག་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་དོན་ ་ ལ་
ཡོངས་འོས་འདེམས་ཅིག་ནང་བ གས་དགོ།  

༢༥ ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ོང་ཁག་ཆ་མཉམ་ལས་ ཚོགས་ ན་བ ར་ཏེ་གྲངས་བ ིས་ཚར་བའི་
ཡོངས་བ ོམས་ལས་ ེད་མང་ཞིག་གིས་ དེ་ གས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ ་ཆ་འཇོག་འགྲུབ་ཚེ་ འ ག་
ལ་པོ་མཆོག་གིས་ བ ད་འཛིན་འོས་འབབ་ཅན་གྱི་དོན་ ་ ལ་ཁྐྲི་ ོས་གཏང་ནི། 

༢༦ ི་ཚོགས་ཀྱསི་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་བ ད་དེ་མ་གཏོགས་ ་ཚན་འདི་དང་ ་ཚན་༡ པ་
དོན་ཚན་༢ པའི་དགོངས་དོན་ ་འ ི་ ོན་འབད་ནིའི་དོན་ ་ ཁྐྲིམས་བ མས་པ་ ཡང་ན་ 
ི་ཚོགས་རང་གི་དབང་ཚད་ ོད་ནི་མེད། 
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་ཚན་༣ པ། 
ོལ་ ན་གྱི་ཆོས། 

 

༡ ཞི་བདེ་དང་ འཚེ་མེད་ ིང་ ེ་ བཟོད་པའི་གཞི་ ་དང་ཁྱད་ཆོས་ ་ ེལ་བའི་སངས་ ས་ཀྱི་
ཆོས་འདི་ འ ག་གི་ ོལ་ ན་གྱི་ཆོས་ཨིན། 

༢ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ འ ག་ནང་འཁོད་ཆོས་ གས་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་ བས་མཛད་མི་ཨིན། 
༣ ལ་ཁབ་འདིའི་ ོལ་ ན་གྱི་ཆོས་ཡར་ ེལ་མཛད་ནི་འདི་ ཆོས་ ེའི་ག ག་ ེ་དང་ཆོས་ ོར་

གས་མི་ ་གི་ཁག་འགན་ཨིན་པའི་ཁར་ འ ག་ ་ཆོས་འདི་ ིད་དོན་དང་ཐ་དད་གནས་
དགོཔ་དེ་ཡང་ངེས་གཏན་ཨིན། ཆོས་ ེའི་ག ག་ ེ་དང་ཆོས་ ོར་ གས་མི་ ་ ིད་དོན་ལས་
འདས་པའི་ ལ་ ་གནས་དགོ། 

༤ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ོབ་དཔོན་ འི་གྲོས་འདེབས་ཐོག་ འ ག་ གས་ཀྱི་ ོམ་ ན་
ན་པ་ དམ་པའི་ངང་ ལ་དགུ་ ན་ བ ེད་ ོགས་ལ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་ ངས་པ་ཅན་དང་

གུས་པས་བཀུར་བའི་ ེས་མཆོག་ཅིག་ ེ་མཁན་པོར་མངའ་གསོལ་ ལ་ནི། 
༥ ེ་མཁན་མཆོག་གིས་ གྲྭ་ཚང་ ན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཐོག་ དམ་པའི་ངང་ ལ་དགུ་ ན་

བ ེད་ ོགས་ལ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་ ེས་མཆོག་ ་ ོབ་དཔོན་ ་པོར་བ ོ་བཞག་གནང་ནི། 
༦ གྲྭ་ཚང་ ན་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མིའི་གྲངས་ ་ ད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 
 ཀ༽ ད ་ཁྐྲིད་ ེ་མཁན་པོ་མཆོག་དང་། 
 ཁ༽ ག ང་གྲྭ་ཚང་གི་ ོབ་དཔོན་ ། 
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 ག༽ ཞི་གཡོགཔ་ཨིན་མི་གྲྭ་ཚང་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ ང་ཆེན། 
 
༧ ག ང་གྲྭ་ཚང་དང་རབ་ ེ་ ་ ་ ང་ངེས་ཀྱི་མ་ད ལ་དང་མ ན་ ེན་གཞན་ ་ ལ་ཁམས་

ལས་འ ོ་མ ད་དེ་རང་ཐོབ་དགོ། 
 

་ཚན་༤ པ། 
ལམ་ ོལ། 

 

༡ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ མི་ ེ་དང་མི་སེར་གྱི་ལམ་ ོལ་འཚོ་བ་འ ོར་ཐབས་ ་ ན་ ེན་དང་ ་
ལ་ ཡང་ན་ ལ་རབས་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་དང་ཅ་དངོས་ ོང་གཞིས་ ་ཁང་ དགོན་ ེ་ 
ེན་ག མ་ གནས་ ད་ཡིག་ ོམ་རིག་ ་ད ངས་ མཐོང་ ང་གི་ ་ ལ་ ཆོས་
གས་བ ིས་པའི་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ ོལ་ ན་གྱི་ལམ་ ོལ་འདི་ གཉེར་ ང་དང་ ཉེན་ ོབ་ ཡར་
ེལ་དོན་ ་བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ།  

༢ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ ལམ་ ོལ་འདི་འཕོ་འགྱུར་ཆེ་བའི་ ས་ གས་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
འབད་ནི་དང་ འཕོ་འགྱུར་དང་ ན་ཆད་མེད་པའི་ ར་ ོལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ག ག་ ེ་ ་ 
ཡར་འཕེལ་ཅན་གྱི་མི་ ེ་གཅིག་ ེ་ ན་བ ན་ གས་པའི་མཐའ་བཙན་དང་ཕན་འདེབས་ ་
བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ།  
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༣ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ ས་གནས་ཀྱི་ ་ ལ་དང་ གས་ ོལ་ ཤེས་ ་ ལམ་ ོལ་ ་ ང་འཛིན་
དང་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ ོ་བ ལ་འབད་དགོ། 

༤ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ འ ག་པའི་མི་ ེའི་ལམ་ ོལ་གྱི་འ ོར་པ་མ ན་ ོད་ཀྱི་ ་ ེན་ ་དགོས་མཁོ་
དང་བ ན་པའི་ཁྐྲིམས་ ་བ མ་ཆོག། 

 
་ཚན་༥ པ། 
མཐའ་འཁོར། 

 

༡ འ ལ་དང་ གས་ཀྱི་མི་རབས་རིམ་པའི་མཐའ་དོན་ ་ འ ག་མི་ཆ་མཉམ་ ལ་ཁབ་ཀྱི་རང་
བཞིན་ཐོན་ཁུངས་ ་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་གཉེར་འཛིན་འབད་མི་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ མཐའ་
འཁོར་ ་ཕན་པའི་གོམས་ ོལ་དང་ ིད་ ས་ ་ ཆ་འཇོག་དང་ བ་ ོར་གྱི་ཐོག་ལས་ ་ ད་ 
མཐོང་ ང་དང་ག གས་ཅན་གྱི་བཙོག་གྲིབ་ ་བ ིས་པའི་རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་གྱི་ཉེན་ ོབ་
དང་ འ ག་གི་འ ོར་ཆེའི་ ེ་ ན་རིགས་ འི་ ང་འཛིན་ ོད་བ ད་ཉམས་ཆག་གི་རིགས་
ོན་འགོག་འབད་ནི་འདི་ མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱི་གཞི་ ེན་འགན་ཁུར་ཅིག་ཨིན། 

༢ ལ་ག ང་གིས། 
ཀ༽ ལ་ཁབ་ཀྱི་འགྲིབ་པ་མེད་པའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་ཉེན་ ོབ་དང་ ང་འཛིན་ ཡར་ ེད་

གཏང་ནི་དང་ ེ་ ན་རིགས་ འི་ཉེན་ ང་འཐབ་དགོཔ་དང་། 
ཁ༽ བཙོག་གྲིབ་དང་ ོད་བ ད་ཀྱི་ཉམས་ཆག་ ོན་འགོག་འབད་དགོ། 
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ག༽ ཁུངས་ ན་གྱི་དཔལ་འ ོར་དང་མི་ ེ་གོང་འཕེལ་གཏང་བའི་ བས་ ོད་བ ད་ཚད་
མཉམ་ ན་པའི་ ན་བ ན་གོང་འཕེལ་གྱི་ ་བ ན་བཟོ་དགོ། 

ང་༽ ཉེན་མེད་དང་ ལེགས་ ན་གྱི་མཐའ་འཁོར་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། 
 
༣ ག ང་གིས་ ལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ཐོན་ཁུངས་ ་གི་ ང་འཛིན་དང་ ོད་བ ད་ཀྱི་གནས་

གས་དེ་ ་ཉམས་ཆག་ ་ ོན་འགོག་འབད་ནིའི་དོན་ ་ འ ག་གི་ས་ཆའི་ཁྱོན་བ ོམས་
ལས་ ང་ཤོས་བ ་ད ་ ག་ ་ཐམ་པ་ ས་དང་ མ་པ་ཀུན་ ་ནགས་ཚལ་གྱི་ཁྱབ་བ ལ་འོག་
་འཛིན་ ོང་ངེས་གཏན་འཐབ་དགོ། 

༤ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ རང་བཞིན་ཐོན་ཁུངས་ ་ ན་བ ན་ཐོག་ ་ ོད་ནིའི་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་ 
མི་རབས་རིམ་པའི་ ི་ ོམས་ ན་ ོང་དང་ ལ་ཁམས་ཀྱི་ ེ་དངོས་ཐོན་ཁུངས་ ་ ་རང་
བཙན་གྱི་ཐོབ་དབང་ ཡང་བ ར་གྱི་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནིའི་དོན་ ་ མཐའ་འཁོར་གྱི་ཁྐྲིམས་
ཡིག་བ མ་ཆོག། 

༥ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་གང་ ང་ཅིག་ ལ་ཡོངས་གླངི་ག་དང་ རི་ གས་ ང་
ོང་ རང་བཞིན་ ང་ ོང་ ཉེན་ ོབ་ཅན་གྱི་ནགས་ཚལ་ ེ་ ན་ས་ཁོངས་ ང་ ོང་ ཉེན་

གལ་ཅན་གྱི་ ་ འི་ས་ཁོངས་དང་ དེ་ གས་ཉེན་ ོབ་ཀྱི་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཀྱི་ད ེ་
བ་གཞན་ ་ཡང་ ཁྐྲིམས་ཐོག་གསལ་བ གས་འབད་ཆོག། 
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་ཚན་༦ པ། 
མི་ཁུངས། 

 

༡ ཕ་མ་གཉིས་ཆ་ར་འ ག་པའི་མི་སེར་ཨིན་པའི་མི་འདི་ རང་བཞིན་ ེས་ ང་ལས་བ ེན་པའི་
འ ག་པའི་མི་སེར་ཨིན། 

༢ ི་ལོ་གཅིག་ ོང་དགུ་བ ་ ་བ ་ང་བ ད་ ་བ ་གཉིས་པའི་ཚེས་ མ་ ་སོ་གཅིག་གི་ཉིན་
མར་ ཡང་ན་ དེའི་ཧེ་མ་འ ག་ནང་གཞིས་གནས་བཅགས་ཏེ་ ོད་མི་ཨིན་པའི་ཁར་ འ ག་
ག ང་གི་ག ང་འ ེལ་འཛིན་ཐོའི་ནང་མིང་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་མི་ངོ་འདི་ ཐོ་བཀོད་ལས་བ ེན་
པའི་འ ག་པའི་མི་སེར་ཨིན། 

༣ རང་ ོར་ལས་བ ེན་པའི་མི་ཁུངས་དོན་ ་ ་ཡིག་ ལ་བའི་མི་ངོ་གིས་འགྲུབ་དགོཔ་འདི་ཡང་། 
ཀ༽ འ ག་ནང་འཁོད་ ང་ཤོས་ལོ་ངོ་བཅོ་ ་དེ་ཅིག་ཁྐྲིམས་མ ན་གྱི་ ོ་ལས་ ོད་

ཡོདཔ་དང་། 
ཁ༽ ལ་ཁབ་ ི་ནང་ག་ཏེ་ཨིན་ ང་ ཉེས་ཅན་གྱི་གནོད་འགེལ་ཅིག་ ་བ ེན་ བཙོན་

ཁྐྲིམས་ཀྱི་འཛིན་ཐོ་གང་ཡང་མེད་པ། 
ག༽ ོང་ཁ་ བ་ནི་དང་འ ི་ གས་པ། 
ང་༽ འ ག་གི་ལམ་ ོལ་དང་ གས་ ོལ་ ར་ ོལ་ ལ་རབས་ཀྱི་ཤེས་ ་ལེགས་

ཤོམ་ཡོད་པ། 
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ཅ༽ ་བ་ག མ་གྱི་ བ་འགལ་ ་གཏམ་གླེང་བ་ ཡང་ན་ ་ ོད་ ིག་པའི་འཛིན་ཐོ་
མེད་པ། 

ཆ༽ འ ག་གི་མི་ཁུངས་གནངམ་ད་ ིའི་ ལ་ཁམས་ཅིག་གི་མི་ཁུངས་རེ་ཡོད་ ང་
ངས་ཏེ་བཞག་པ། 

ཇ༽ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་ ་ དད་དམ་གཙང་མའི་དམ་བཅའ་ཆེད་ ་བཀོད་པ་ ར་ ་ ལ་བ། 
 

༤ རང་ ོར་ལས་བ ེན་པའི་མི་ཁུངས་འཐོབ་ནི་འདི་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤོག་ཅིག་
གནང་ཞིནམ་ལས་ཆ་གནས་གྲུབ་ཨིན། 

༥ གལ་ ིད་ འ ག་པའི་མི་སེར་ག་ར་ཨིན་ ང་ ིའི་ ལ་ཁམས་ཅིག་གི་མི་ཁུངས་ལེན་པ་ཡོད་
ཚེ་ ཁོའམ་མོ་རའི་འ ག་གི་མི་ཁུངས་ཆ་མེད་གཏང་དགོ། 

༦ ་ཚན་འདིའི་དགོངས་དོན་ ་དང་ མི་ཁུངས་འདོགས་ གས་ཀྱི་བཅའ་ཁྐྲིམས་ ་ལས་མ་
འགལ་བར་ མི་ཁུངས་དང་འ ེལ་བའི་གནད་དོན་ཆ་མཉམ་ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྐྲིམས་ཐོག་
མཚམས་འཛིན་འབད་དགོ། 
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་ཚན་༧ པ། 
གཞི་ ེན་ཐོབ་དབང་། 

 

༡ མི་ངོ་ཆ་མཉམ་ ་ ཚེ་ ོག་དང་ འདོད་དབང་ རང་སོའི་བདེ་ ང་གི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁར་ 
ཁྐྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་མ་གཏོགས་ ཐོབ་དབང་དེ་ ་ལས་འ ལ་ཐབས་བ ིག་ནི་
མེད། 

༢ འ ག་པའི་མི་སེར་ཅིག་ ་ ཁ་ བ་དང་ བསམ་འཆར་ གསལ་ ོན་འབད་ནི་ ་གི་དལ་
དབང་ ་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༣ འ ག་པའི་མི་སེར་ཅིག་ ་ གནས་ ལ་གྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད།  
༤ འ ག་པའི་མི་སེར་ཅིག་ ་ མནོ་བསམ་དང་ བསམ་ད ད་ ཆོས་ གས་ཀྱི་དལ་དབང་ ་

ཐོབ་དབང་ཡོད། མི་ངོ་ག་ ་ཨིན་ ང་ བཙན་བ ལ་ ཡང་ན་ ད་བ ལ་ཐོག་ལས་ ཆོས་
གས་གཞན་ ་བ ར་དགོ་པའི་ནན་བ ལ་འབད་ནི་མེད། 

༥ གསར་ཤོག་དང་ ང་བ གས་ ང་མཐོང་ འ ལ་རིག་བ ིས་པའི་གནས་ ལ་གཞན་ 
ཁྱབ་ ེལ་འབད་ནིའི་དལ་དབང་ཡོད། 

༦ འ ག་པའི་མི་སེར་ཅིག་ ་ ཚོགས་ ན་བ ར་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡོད།  
༧ འ ག་པའི་མི་སེར་ཅིག་ ་ འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ འགྲོ་འགྲུལ་དང་ ོད་གནས་ཀྱི་

དལ་དབང་ ་ཐོབ་དབང་ཡོད། 
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༨ འ ག་པའི་མི་སེར་ཅིག་ ་ ི་གཡོག་གྲལ་ཁར་གཏོགས་ནི་ ་ འ ལ་ གས་དང་ གོ་ བས་
འ ་མཉམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༩ འ ག་པའི་མི་སེར་ཅིག་ ་ ་དངོས་བདག་བ ང་གི་ཐོབ་དབང་ཡོདཔ་ཨིན་ ང་ ི་ཚོགས་
ཀྱིས་བ མས་པའི་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་མ་གཏོགས་ འ ག་པའི་མི་སེར་མ་ཡིན་མི་ཅིག་ ་ 
ས་ཆའམ་ བ ལ་མེད་ཀྱི་ ་དངོས་གང་ ང་ཅིག་བཙོང་ནི་ ཡང་ན་ མིང་ཐོ་ ོ་ནིའི་ཐོབ་དབང་
མེད། 

༡༠ འ ག་པའི་མི་སེར་ཅིག་ ་ ཁྐྲིམས་མ ན་གྱི་འཚོ་གཡོག་ ཡང་ན་ ཁྱད་གཡོག་ ལག་ ལ་
ག་ཅི་ནང་ཨིན་ ང་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༡༡ འ ག་པའི་མི་སེར་ཅིག་ ་ ་གི་ཁྱད་ཆོས་འ ་མཉམ་དང་བ ན་པའི་གླ་ཕོགས་འ ་མཉམ་གྱི་
ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༡༢ ལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་ གཅིག་མ ན་ ་གནོད་པའི་མ ན་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་མ་ཡིན་པའི་
འ ག་པའི་མི་སརེ་ཅིག་ ་ ཞི་བདེ་འཛོམས་འ འི་དལ་དབང་དང་ མ ན་ཚོགས་དལ་དབང་
གི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁར་ ནན་བ ལ་ཐོག་ལས་མ ན་ཚོགས་གང་ ང་ཅིག་གི་ཁོངས་ ་ 
ཐབས་མེད་གཏོགས་བ ག་ནི་མེད་པའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༡༣ འ ག་ནང་འཁོད་ཀྱི་མི་ངོ་ག་ར་ ་ ོམ་པ་པོ་ ཡང་ན་ གསར་གཏོད་འབད་མི་ཕོ་མོ་རང་ཉིད་
ཨིན་པའི་ཚན་རིག་དང་ ོམ་རིག་ ་ ལ་གང་ ང་ལས་ ང་བའི་བཟོ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ ་
ཐོབ་དབང་ཡོད། 
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༡༤ མི་ཅིག་ལས་ མི་དམངས་ཀྱི་དགོས་དོན་དང་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་བའི་ ང་འོས་
ཀྱི་ ད་འ ས་ ོད་དེ་མ་གཏོགས་ བ ་ལེན་ ཡང་ན་དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་ ་དངོས་ལས་
འ ལ་ཐབས་བ ིག་ནི་མེད། 

༡༥ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འོག་ ་མི་ག་ར་འ ་མཉམ་ཨིནམ་དང་ དེ་ ་ ་ གནད་ ་ ིན་པའི་ཁྐྲིམས་ཀྱི་ཉེན་
ོབ་དང་འ ་མཉམ་གྱི་ཐོབ་རིམ་ཡོདཔ་ལས་ རིགས་ ས་ ཡང་ན་ ཕོ་མོ་ ད་ཡིག་ ཆོས་
གས་ ིད་དོན་ ཡང་ན་ གནས་འབབ་གཞན་ ་བ ེན་ ོགས་རིས་ ེ་ནི་མེད། 

༡༦ ཉེས་འགེལ་དང་བ ན་པའི་ཉེས་འ གས་བཀོད་མི་ཅིག་ ་ ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ཉེས་ ོན་ཡིན་
པར་མ་གྲུབ་ ན་ ཉེས་མེད་ ེ་བ ི་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༡༧ མི་ཅིག་ ་ མནར་གཅོད་ ཡང་ན་ ག ག་ བ་ མི་ ོད་ལས་འགལ་བ་ དམའ་འབེབས་ཀྱི་
ཉེས་ ོད་ ཡང་ན་ ཉེས་ཁྐྲིམས་ཀྱི་དབང་ ་བ ་ནི་མེད། 

༡༨ མི་ཅིག་ ་ ོག་ཐོག་ཉེས་ཁྐྲིམས་ཀྱི་དབང་ ་བ ་ནི་མེད། 
༡༩ མི་ཅིག་གི་རང་གསང་ ཡང་ན་ བཟའ་ཚང་ ོད་གནས་ འ ིན་འ ེལ་བཅས་ ་བཙན་

དབང་ ཡང་ན་ ཁྐྲིམས་འགལ་གྱི་ཐེ་གཏོགས་དང་ ཁོའམ་མོ་རའི་ཆེ་བ ོད་དང་ ན་གྲགས་ ་ 
ཁྐྲིམས་འགལ་གནོད་བཀལ་གྱི་དབང་ ་བ ་ནི་མེད། 

༢༠ མི་ཅིག་ བཙན་དབང་གི་འཛིན་བ ང་ ཡང་ན་ དོ་དམ་གྱི་དབང་ ་བ ་ནི་མེད།  
༢༡ མི་ཅིག་ ་ ཁོའམ་མོ་རའི་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འ ག་པའི་ བ་མི་ཅིག་ ་འ ི་བ ན་འབད་ནི་དང་ 

ངོ་ཚབ་ ེ་བ གས་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 
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༢༢ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་དང་བ ན་པའི་ཐོབ་དབང་ ་མ་ ོས་པར་ ་ཚན་འདི་ནང་བཀོད་མི་གང་
ང་གིས་ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ ཁྐྲིམས་ཐོག་ ་མཚན་ ན་པའི་བཀག་དམ་གྱི་དབང་ ་བ ་ནི་
ལས་ ོན་འགོག་འབད་ནི་མེད་པའི་འ ེལ་གནད་འདི་ཡང་། 
ཀ༽ འ ག་གི་རང་བཙན་དང་ བདེ་ ང་ གཅིག་མ ན་ གཅིག་ ིལ་གྱི་མཐའ་དོན་

ོར་ ཡང་ན། 
ཁ༽ ལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་ བ ན་གཞི་ བདེ་ ིད་ཀྱི་མཐའ་དོན་ ོར། 
ག༽ ིའི་ ལ་ཁམས་ ་དང་གཅིག་ཁར་ མཛའ་བཤེས་མ ན་འ ེལ་གྱི་མཐའ་དོན་ ོར། 

 ང་༽ རིགས་ ས་ ཡང་ན་ ཕོ་མོ་ ད་ཡིག་ ཆོས་ གས་ ང་ ོགས་བཅས་ཀྱི་གཞི་
གནད་ཐོག་ གནོད་འགེལ་ཅིག་ནང་ངན་བ ལ་ ོར། 

ཅ༽ ལ་ཁམས་ཀྱི་འ ེལ་དོན་ ོར་ ཡང་ན་ ག ང་འ ེལ་འགན་ཁུར་འཐབ་པའི་
བས་ ་འ ོར་བའི་གནས་ ལ་གསང་ ོག་ ོར། 

ཆ༽ གཞན་གྱི་ཐོབ་དབང་དང་དལ་དབང་ ོར། 
 

༢༣ འ ག་ནང་འཁོད་ཀྱི་མི་ངོ་ཆ་མཉམ་ ་ ་ཚན་འདིའི་དོན་ཚན་༢༢ པ་དང་ ཁྐྲིམས་ཐོག་ཆེད་
་བཀདོ་པའི་ ་བའི་གནད་ ོད་ལས་མ་འགལ་བར་ ་ཚན་འདི་དང་བ ན་པའི་ཐོབ་དབང་ ་
གི་ཁྱབ་དབང་ ོད་ནིའི་དོན་ ་མངོན་མཐོ་ ཡང་ན་ ཆེ་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་ ་ འོས་འཚམས་
ན་པའི་ ོད་བཤེར་བ གས་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡོད།  
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་ཚན་༨ པ། 
གཞི་ ེན་འགན་ཁུར། 

 

༡ འ ག་པའི་མི་སེར་ཅིག་གིས་ འ ག་གི་རང་བཙན་དང་ ས་ཁྱོན་གཅིག་ ིལ་ བདེ་ ང་ 
གཅིག་མ ན་འདི་ གཉེར་ ང་དང་ ཉེན་ ོབ་ ང་ ོབ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ ི་ཚོགས་
ཀྱིས་གསལ་བ ་གནངམ་ད་ ལ་ཡོངས་ཞབས་ཏོག་ ་དགོ། 

༢ འ ག་པའི་མི་སེར་ཅིག་ ་ ལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་དང་ ལམ་ ོལ་ ོལ་ ན་འདི་ 
གཉེར་ ང་དང་ ཉེན་ ོབ་ བ ི་བཀུར་ ་དགོ་པའི་འགན་ཁུར་ཡོད། 

༣ འ ག་པའི་མི་སེར་ཅིག་གིས་ ཆོས་ གས་ ད་ཡིག་ ང་ ོགས་ ཡང་ན་ ད ེ་ཚན་འ ་
མིན་ ་ ་མ་བ ་བར་ འ ག་མི་ཡོངས་ཀྱི་བར་ན་བཟོད་སེམས་དང་ ཕན་ ན་གྱི་བ ི་བཀུར་
དང་ ན་ འི་འ ་ཤེས་བ ེད་དགོ། 

༤ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་ ལ་དར་དང་ ལ་ཡོངས་བ ན་བ གས་ ་བ ི་བཀུར་ ་དགོ། 
༥ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ གཞན་ ་གནོད་འཚེའམ་ མནར་གཅོད་ ོག་གཅོད་ ཡང་ན་ ག་ཐོག་

དབང་བཙོང་ ཨམ་ འམ་ ཨ་ལོ་ མི་ངོ་གཞན་ག་ ་ཨིན་ ང་ ལོག་ ོད་ ིག་པའི་ ་བ་ ་
་ བཟོད་སེམས་བ ེད་ནི་མེད་པ་ ཡང་ན་ གཏོགས་ནི་མེད་པའི་ཁར་ དེ་ གས་ཀྱི་ ་བ་ ་
ོན་འགོག་ ་མཁོ་བའི་ཐབས་ཤེས་བ ིག་དགོ། 
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༦ མི་ངོ་ཅིག་ ་ བར་ ེན་གྱི་ཉམས་ དཔ་ ་ ་དང་ འ ང་ཁམས་ཀྱི་ ེན་ངན་འ ང་བའི་
བས་ ཅི་ཕན་གྱི་གྲོགས་རམ་གང་ ག་འབད་དགོ་པའི་ཁག་འགན་ཡོད། 

༧ མི་ངོ་ཅིག་ ་ ི་དངོས་ཉེན་ ང་འཐབ་དགོ་པའི་ཁག་འགན་ཡོད།  
༨ མི་ངོ་ཅིག་ ་ ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་བའི་ཁྐྲལ་འབབ་ ་ ལ་དགོ་པའི་ཁག་འགན་ཡོད། 
༩ མི་ག་ར་གིས་ ང་ཁྐྲིམས་གོང་ ་བཀུར་ནི་དང་ངན་ ད་ཀྱི་ ོག་ཐབས་བ ིག་དགོ་པའི་འགན་

ཁུར་ཡོད། 
༡༠ མི་ག་ར་གིས་ ཁྐྲིམས་ ་ད ང་གྲོགས་ཀྱི་དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་འགན་ཁུར་ཡོད། 
༡༡ མི་ག་ར་གིས་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་དགོངས་དོན་ ་ ་བ ི་བཀུར་ ་ནི་དང་ གནས་དགོ་

པའི་འགན་ཁུར་དང་ཁག་འགན་ཡོད། 
 

་ཚན་༩ པ། 
ལ་ཁམས་ཀྱི་ ིད་ ས་གཞི་ ། 

 

༡ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་འདི་ནང་ ཞི་བདེ་དང་ མ ན་ལམ་ ་བ ོན་པའི་ཡར་འཕེལ་
ཅན་དང་ ན་ མ་ཚོགས་པའི་ ལ་ཁབ་ཅིག་ནང་ འ ག་པའི་མི་སེར་ ་གི་དོན་ ་ ས་
ཚད་ལེགས་ ན་གྱི་མི་ཚེ་ངེས་གཏན་འ ང་ཐབས་ ་ ་ཚན་འདི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ལ་
ཁམས་ཀྱི་ ིད་ ས་གཞི་ ་ ་ ོར་འ ག་འབད་ནི་ ་བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ། 
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༢ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ ལ་ཡོངས་དགའ་ ིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ ེས་ ་འ ག་ གས་པའི་ཆ་ ེན་
་ཡར་ ག་གཏང་ནིའི་དོན་གཉེར་བ ེད་དགོ། 

༣ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་རིང་ གས་ ་གཞི་བཞག་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་དབང་དང་ཆེ་
མཐོང་གི་ཉེན་ ོབ་ གཉའ་གནོན་དང་ ོགས་རིས་ འཚེ་བ་ལས་གྲོལ་བའི་མི་ ེ་ཅིག་བཟོ་ནི་དང་ 
མི་སེར་གྱི་གཞི་ ེན་ཐོབ་དབང་དང་ དལ་དབང་ ་ ངེས་གཏན་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ ་བ ོན་ གས་
བ ེད་དགོ། 

༤ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ འ ག་ནང་འཁོད་ཀྱི་མི་ངོ་ཆ་མཉམ་གྱི་བ ད་འ ིན་ ཡང་ན་ འ ལ་རིག་ 
འགྲེམ་འགྲུལ་ བ ད་འ ེལ་གྱི་ ན་ལམ་གཞན་ ་ ཁྐྲིམས་འགལ་གྱི་འཇབ་འཛིན་ ཡང་ན་ 
བར་དཀྲོགས་ ་ལས་ཉེན་ ོབ་འབད་ནི་ ་བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ། 

༥ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ ང་ ོམས་དང་ ངས་གསལ་ མགྱོགས་རིམ་གྱི་ ོ་ལས་ ང་ཁྐྲིམས་ ིན་
ནི་ ་བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ། 

༦ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ དཔལ་འ ོར་ ཡང་ན་ ོགས་གྲུབ་མེད་པའི་ ་མཚན་གཞན་ ་བ ེན་ 
མི་ངོ་ག་ ་ཨིན་ ང་ ང་ཁྐྲིམས་བཀག་འགོག་མི་འབད་ནིའི་དོན་ ་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་ ེགས་གསོ་
གནང་ནི་ ་བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ། 

༧ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ དོ་ ་མི་མཉམ་པའི་འོང་འབབ་དང་ ་ནོར་གཅིག་དབང་གང་ ང་བཟོ་ནིའི་
ིད་ ས་ ་ཡར་ ས་གཏང་ ེ་བ ར་ ོད་འབད་ནི་དང་ ངོ་ ང་ ་དང་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་

སོ་སོར་ ོད་མི་ ་གི་བར་ན་ དམངས་ཀྱི་མ ན་ ེན་ ་ ི་ ོམས་ཀྱི་བཀྲམ་ ེལ་འབད་ནི་ ་
བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ། 
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༨ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་བགོ་ ལ་ཐོག་ལས་ དོ་ ་མཉམ་པའི་མི་ ེ་
དཔལ་འ ོར་གོང་འཕེལ་འ ང་ཐབས་ ་ དགོས་མཁོ་སོ་སོར་གཞི་བཞག་ ེ་ ོང་ཁག་ཆ་
མཉམ་ ་ ི་ ོམས་ཀྱི་ ོང་གཞག་ངེས་པར་འཐབ་ནི་ ་བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ། 

༩ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ གུ་ཡངས་དང་ ཡར་འཕེལ་ཅན་གྱི་དཔལ་འ ོར་ཡར་ ག་དང་ རང་མགོ་
རང་འ ོངས་ཀྱི་དཔལ་འ ོར་བ བ་ནི་ ་བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ། 

༡༠ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ ཚོང་ལམ་འགྲན་ ར་ ང་ ོམས་ཀྱི་ ོ་ལས་ ེར་ ེ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་
་ ོ་བ ལ་འབད་དེ་ ཚོང་འ ེལ་གྱི་ ང་འཛིན་ ོན་འགོག་འབད་དགོ། 

༡༡ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ མི་སེར་ ་ ་ ང་ངེས་ཀྱི་འཚོ་ ེན་ཐོབ་ གས་པའི་ བས་དོན་ ་ ཡར་
ག་གཏང་ནི་ ་བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ། 

༡༢ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ ་འབད་ནི་དང་ ལག་ ལ་ལམ་ ོན་ ོང་བ ར་ ང་བདེན་དང་ ་
བས་བདེ་བའི་ ་གི་ཆ་ ེན་ ་གི་ཐོབ་དབང་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ ་བ ོན་ གས་བ དེ་དགོ། 

༡༣ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ ་མཚན་ ན་པའི་ ་གི་ ་ཚོད་ཚད་འཛིན་དང་ ད ལ་ཕོགས་ཡོད་པའི་
ས་མཚམས་ངལ་གསོ་བ ིས་ཏེ་ ངལ་གསོ་དང་དལ་ཁོམས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་
བཟོ་ནི་ ་བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ། 

༡༤ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ རང་གི་ ་དང་བ ན་ཏེ་ ང་ ོམས་དང་ ་མཚན་ ན་པའི་གླ་ཡོན་གྱི་ཐོབ་
དབང་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ ་བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ། 
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༡༥ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ ཤེས་ཡོན་ ་བ ེན་ཏེ་མིའི་གཤིས་ ོད་ ིལ་པོར་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ ་
དམིགས་ཏེ་ མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱི་ཤེས་ ་དང་ ཁྱད་ཆོས་ རིག་ ལ་གྱི་ལེགས་བཅོས་དང་
འཕེལ་ ེད་གཏང་ནིའི་དོན་ལས་ ཤེས་ཡོན་ ིན་ནི་ ་བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ། 

༡༦ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ ོབ་གྲྭར་འ ལ་རན་པའི་ལོ་ཚད་ལོན་མི་ཨ་ལོ་ཆ་མཉམ་ ་ ོབ་རིམ་བ ་
པ་ ན་ཤེས་ཡོན་ ོང་པར་ ིན་ནི་དང་ བཟོ་རིག་དང་ཁྱད་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་འདི་ ིར་བཏང་
གིས་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་དེ་ གཟེངས་ཐོན་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ 
ཆ་མཉམ་ ་འ ་མཉམ་ཐོབ་ གསཔ་བཟོ་དགོ། 

༡༧ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ ཨམ་ ་ནག་ཚོང་དང་ ད་ཚོང་ དམངས་ ེར་གྱི་ས་ཁོངས་གཉིས་ཆ་རའི་
ནང་ ་སར་ ལོག་ ོད་དང་ འཚེ་བ་ བ ན་འཚེར་ འཇིགས་བ ལ་བ ིས་པའི་ གོས་
རིས་དང་ བཀོལ་ཉེས་ཀྱི་ མ་པ་མ་འ ཝ་ ་ ་མེད་བཟོ་ནི་ ་ འོས་འཚམས་ ན་པའི་ཐབས་
ལམ་བ ིག་ནི་ ་བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ། 

༡༨ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ ཨ་ལོ་ ་ནག་ཚོང་དང་ ད་ཚོང་ ལོག་ ོད་ འཚེ་བ་ དམའ་འབེབས་ཀྱི་
བཀོལ་ ོད་དང་ དཔལ་འ ོར་གྱི་བཀོལ་ཉེས་བ ིས་པའི་ ོགས་རིས་དང་བཀོལ་ཉེས་ཀྱི་ མ་པ་
མ་འ ཝ་ ་ལས་ཉེན་ ོབ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ ་ འོས་འཚམས་ ན་པའི་ཐབས་ལམ་
བ ིག་ནི་ ་བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ། 

༡༩ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ མི་ ེ་འཚོ་བའི་མཉམ་འ ེལ་དང་ ཉེ་ཚན་འ ་ཤེས་ཀྱི་ ེན་གཞི་གཅིག་ ིལ་
་ཕན་ བས་ཆེ་བའི་ཆ་ ེན་ ་ ཡར་ ག་གཏང་ནི་ ་བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ། 
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༢༠ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ འགྲོ་བ་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ སངས་ ས་པའི་གྲུབ་མཐར་ ་བ་འཛིན་
པའི་ལེགས་ ན་དང་ མས་ ིང་ ན་པའི་མི་ ེ་ཅིག་ ན་བ ན་གོང་འཕེལ་དངོས་ ་འ ང་
གས་པའི་གནས་ ངས་བཟོ་ནི་ ་དོན་གཉེར་བ ེད་དགོ། 

༢༡ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ དེང་རབས་དང་ ར་ ོལ་གསོ་ད ད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ མི་དམངས་གསོ་བའི་
གཞིས་གནས་ཞབས་ཏོག་ ་ ོང་པར་ཐོབ་ གསཔ་བཟོ་དགོ། 

༢༢ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ ནད་གཞི་དང་ དབང་པོ་ ་ཐོ་ཕོག་པ་ ཡང་ན་ ཐབས་མེད་ཀྱི་གནས་ ་
ག་ ེ་འཚོ་ ེན་ ང་ངེས་མེད་པའི་ བས་ བདེ་ ང་བ ིག་ནི་ ་བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ། 

༢༣ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ མི་ ེའི་ལམ་ ོལ་གྱི་འཚོ་བའི་ནང་ རང་མོས་ཀྱིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་
་ ོ་བ ལ་དང་ ་ ལ་དང་ཚན་རིག་ ་ཡར་ ག་གཏང་ནི་ འ ལ་རིག་གསར་གཏོད་ ་ 

དང་འདོད་བ ེད་བ ག་དགོ། 
༢༤ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ ལ་ཁབ་ ་དང་གཅིག་ཁར་ ལེགས་ ོན་དང་མ ན་འ ེལ་ཡར་ ག་

གཏང་ནི་དང་ ལ་ ིའི་ཁྐྲིམས་དང་ཆིངས་ཡིག་ག་ིའགན་ཁུར་ ་ ་བ ི་བཀུར་བ ེད་དེ་ 
འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་དང་བདེ་ ང་ཡར་ ག་གཏང་ནི་ ་ ཞི་བདེའི་ཐབས་ལམ་གྱི་ ོ་ལས་ ལ་
ིའི་ཉོགས་འཛིང་ ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ ོ་བ ལ་འབད་ནི་ ་ བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ། 
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་ཚན་༡༠ པ། 
ི་ཚོགས།  

 

༡ འ ག་ ་ ི་ཚོགས་ཅིག་ཡོད་དགོ་མི་འདི་ ་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་ནང་གསལ་ ར་ཁྐྲིམས་
བཟོའི་དབང་ཚད་ཡོངས་ ོགས་ཡོད་པའི་ཁར་ ི་ཚོགས་དེ་ནང་འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་དང་ 
ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་བཅས་ དཔ་ཨིན། 

༢ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ ིད་ ས་དང་གནད་དོན་ ད ད་ཡིག་ ་དང་ཁྐྲིམས་ཡིག་གཞན་ ལ་ཁམས་
ཀྱི་མཛད་ ོའི་བ ག་ཞིབ་ ་ མི་དམངས་བ ར་ཞིབ་ཐོག་ལས་ ག ང་གིས་ མི་སེར་གྱི་རེ་
འདོད་བ ང་ནི་དང་ ལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་ཉེན་ ང་འཐབ་ གསཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། 

༣ ི་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་ ་གི་བཙག་འ ་འདི་ ལ་ཁབ་ཀྱི་བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ཁྐྲིམས་
ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་དགོ། 

༤ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ས་གཅིག་ ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་དང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ ཡང་ན་ 
ས་གནས་ཀྱི་ག ང་ཅིག་གི་འ ས་མི་འབད་ནི་མེད། 

༥ འ ག་ ལ་པ་ོམཆོག་གིས་ ིར་བཏང་བཙག་འ ་ཐེངས་རེའི་ ལ་ལས་ ི་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་
འཛོམས་དང་པ་འཚོགས་ནིའི་འབོད་བཀུག་གནང་ནི། 
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༦ ི་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཚར་རེ་འཚོགས་ནི་འགོ་བ གསཔ་ད་ ི་ཚོགས་ ན་བ གས་ནང་ 
འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ ཆིབས་གྲལ་ཐོག་ལས་གདན་འ ེན་ ་དགོ། ཚོགས་ཐེངས་རེ་རེ་བཞིན་
་ བ གས་གྲལ་ ན་ མ་ཚོགས་པའི་ ེན་འ ེལ་དང་བཅསཔ་ ེ་ འགོ་འ ེད་གནང་ནི་དང་ 
ཚོགས་ཐེངས་རེ་རེ་བཞིན་ ་བཀྲ་ཤིས་ ོན་ལམ་གྱིས་མ ག་བ ་དགོ། 

༧ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ཚོགས་ཁང་གང་ ང་ཅིག་གི་མཛད་རིམ་ ཡང་ན་ ི་ཚོགས་ ན་
བ གས་ བས་ ་ ནམ་རང་ཨིན་ ང་ཕན་ བས་ཡོད་པར་གཟིགས་ཚེ་ ག ང་བཤད་གནང་
ནི་ ཡང་ན་ ་དངོས་བ གས་ནི། 

༨ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ཚོགས་ཁང་གང་ ང་ཅིག་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་ར་ ་
ཕན་ བས་ཡོད་པར་གཟིགས་ཚེ་ བཀའ་འ ིན་གནང་ནི། 

༩ བཀའ་འ ིན་སོན་པའི་ཚོགས་ཁང་དེ་གིས་ བཀའ་དོན་འདི་གང་མགྱོགས་ དང་ལེན་འབད་དེ་ 
འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ ་ ཚོགས་ཁང་དེའི་བསམ་འཆར་ ལ་དགོ། 

༡༠ ོན་ཆེན་གྱིས་ ག ང་གི་ཁྐྲིམས་བཟ་ོདང་ལོ་བ ར་འཆར་གཞིའི་ཁར་ ག ང་གི་གཙོ་རིམ་དང་
བཅས་པའི་ ལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་ ངས་ ོར་ལས་ ལོ་བ ར་ ན་ ་ཅིག་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་
དང་ ི་ཚོགས་ ན་བ གས་ ་ ལ་དགོ། 

༡༡ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་ རང་སོའི་ ་བའི་གནད་ ོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ་པའི་
ཁར་ ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་མཛད་རིམ་ ་ བཅའ་ཡིག་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་འགོ་འ ེན་འཐབ་དགོ། 
ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་ནང་ ི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ ོ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ ་ ཚོགས་ ང་ ་
བ ོ་བཞག་འབད་དགོ་པའི་ ོར་ རང་སོའི་ ་བའི་གནད་ ོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ནང་བཀོད་དགོ། 
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༡༢ འ ལ་མཁོའི་གནས་ ངས་ ་བ ེན་ཏེ་དགོས་དོན་ཐོན་ཚེ་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་ འི་
ཐོག་ ་ ཚོགས་དཔོན་དང་ཁྐྲི་འཛིན་གྱིས་ ི་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་
འཚོགས་དགོ། 

༡༣ ི་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་རེ་ ་ ཚོགས་ ན་རེ་ཡོད། ཚོགས་ ན་འ ་མཉམ་གྱི་འ ེལ་གནད་
བས་ ཚོགས་དཔོན་ ཡང་ན་ ཁྐྲི་འཛིན་ ་ཐག་གཅད་ཀྱི་ཚོགས་ ན་རེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

༡༤ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་ ཡང་ན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ཚོགས་ཐེངས་རེ་ནང་ འ ས་མིའི་
ཚོགས་གྲངས་འདི་ ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་ཀྱི་ག མ་ད ་གཉིས་ལས་
མ་ ང་བར་དགོཔ་ཨིན། 

༡༥ ི་ཚོགས་ཀྱི་མཛད་རིམ་ ་ མི་དམངས་ཀུན་མཐོང་ཐོག་ ་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་ ང་ ི་
བདེའམ་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་ ང་ ཡང་ན་ གནས་ ངས་གཞན་གང་ ང་ཅིག་ལས་བ ེན་
པའི་ཁྱབ་ ེལ་གྱིས་ ་ིདོན་ ་ཚབས་ཆེ་བའི་གནོད་པ་འ ང་ ིད་པའི་ཐབས་མེད་ཀྱི་གནད་རེ་
ཐོན་ཚེ་ ཚོགས་དཔོན་ ཡང་ན་ ཁྐྲི་འཛིན་གྱིས་ གསར་འགོད་པ་དང་མི་དམངས་ ་མཛད་
རིམ་ཆ་མཉམ་ ཡང་ན་ དེའི་ཆ་ཤས་ཅིག་ལས་བཀག་ཆོག། 

༡༦ ི་ཚོགས་ ན་བ གས་ཀྱི་མཛད་རིམ་ ་ ཚོགས་དཔོན་གྱིས་ཚོགས་གཙོ་འབད་ནི་དང་ 
ཚོགས་ཁང་ ན་བ གས་འཚོགས་ས་དེ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ཚོགས་ཁང་ནང་ཨིན། 

༡༧ གནས་ ན་ཚང་ ེ་མིན་པར་ ་མཚན་གཞན་ ་བ ེན་ཏེ་ ི་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་ཅིག་གི་གོ་
གནས་ས་ ོང་ཐོན་ཚེ་ ས་ ོང་བ བ་ནིའི་དོན་ ་ ས་ ོང་ཐོན་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ཉིན་
གྲངས་དགུ་བ འི་ནང་འཁོད་ འ ས་མི་ཅིག་བཙག་འ ་འབད་དགོ། 
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༡༨ ི་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་ ་གིས་ རང་སོའི་ཁག་འགན་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མར་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་
འདིའི་ ར་དེབ་ག མ་པའི་ནང་བཀོད་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་དམ་བཅའམ་ ངོས་ལེན་ ལ་དགོ། 

༡༩ ོན་ཆེན་དང་ ོན་པོ་ ་ ཚོགས་དཔོན་གོང་འོག་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའི་ཁྐྲི་འཛིན་གོང་འོག་
བཅས་ཀྱིས་ རང་སོའི་ཡིག་ཚང་ནང་མ་འ ལ་བའི་ཧེ་མར་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་ ར་དེབ་
བཞི་པའི་ནང་བཀོད་པའི་གསང་བའི་དམ་བཅའམ་ ངོས་ལེན་ ལ་དགོ། 

༢༠ ི་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་ ཚོགས་ཁང་གི་ ིགས་ལམ་དང་ ཆེ་མཐོང་གི་ ན་ ོང་
འཐབ་དགོ་པའི་ཁར་ ར་འདེབས་ཀྱི་ ་ ོད་དང་ ངས་ གས་ ོད་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ། 

༢༡ ི་ཚོགས་ ཡང་ན་ དེའི་ཚོགས་ ང་གང་ཞིག་གི་འ ས་མི་ ་གིས་ ི་ཚོགས་ནང་ རང་སོའི་
་ ོ་བ བ་པའི་ བས་ བསམ་འཆར་གང་ ང་ཅིག་བ ོད་པའམ་ ཚོགས་ ན་ ར་ གས་
ལས་བ ེན་ འ ི་ ད་ ཡང་ན་ འཛིན་བ ང་ དོ་དམ་ ཉེས་བཤེར་ ་ལས་བཀག་ཆ་ཡོདཔ་
དང་ མི་ངོ་ག་ ་ཨིན་ ང་ ི་ཚོགས་ཀྱི་དབང་འཛིན་འོག་ ་ ན་ ་གང་ ང་ཅིག་ ཡང་ན་ 
ཡིག་ཆ་དང་མཛད་རིམ་བཀོད་པའམ་ དཔར་བ ན་བཅས་ ་བ ེན་ ཉེས་པ་ ིན་ནི་མེད། 

༢༢ འ ས་མི་ ་གིས་ རང་སོའི་འགན་ཁུར་བ བ་ནི་དང་འ ེལ་ཏེ་ ངན་ ད་ཀྱི་ ་བ་ ིག་མི་ ་ 
འདི་ནང་འཁོད་པའི་བཀག་ཆ་གིས་འགབ་ནི་མེདཔ་ ཆེད་མངགས་ཀྱི་ཁ་ བ་ནི་ ཡང་ན་ 
ཚོགས་ ན་ ར་ གས་བ ིག་ནིའི་དོན་ ་ ཏི་ འམ་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ཁེ་ཕན་ ་ལེན་ནིའི་ ་བ་
གཞན་ བཀག་ཆ་དེ་གིས་འགབ་ནི་མེད། 
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༢༣ འ ས་མི་ཅིག་གི་བཀག་ཆའི་ཐོབ་དབང་འ ལ་ཐབས་བ ིག་ནིའི་དོན་ ་ ཚོགས་ཁང་སོ་སོའི་
འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་ཀྱི་ག མ་ད ་གཉིས་ལས་མ་ ངམ་ཅིག་གིས་ མོས་མ ན་འ ང་
དགོཔ་ཨིན། 

༢༤ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་དང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་གིས་ ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་ཞལ་འཛོམས་
དང་པ་འཚོགས་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་བ ིས་ཏེ་ ལོ་ངོ་ འི་རིང་འ ོ་མ ད་དེ་གནས་དགོ། 
ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་གིས་ རང་གི་ལོ་ འི་གནས་ ན་ ིལ་པོར་ཚང་དགོཔ་དང་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་འ འི་ཐད་ ོན་ཆེན་གྱིས་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ ་གྲོས་འདེབས་ ལ་ཐོག་ ཡང་ན་ 
ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ནང་ ག ང་ ་ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་ཚོགས་ ན་གྱི་གྲོས་དོན་ཅིག་ཆ་
འཇོག་གྲུབ་པའམ་ ་ཚན་༡༥ པའི་དོན་ཚན་༡༢ པ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་གནས་ ན་མ་ཚང་གོང་
ལས་ ་གྲོལ་གཏང་ཆོག། 

༢༥ ་ཚན་༡ པའི་དོན་ཚན་༡༠ པ་ལས་མ་འགལ་བར་ འ ག་གིས་དངོས་གཏོགས་གྲུབ་པའི་ཆ་
གནས་ཅན་གྱི་ ལ་ ིའི་མ ན་གྲོས་དང་ གན་འཛིན་ ཆིངས་ཡིག་ ད ད་གཞིའི་གན་འཛིན་ 
གན་ ་ ་ འ ོ་མ ད་དེ་ཁྱབ་དབང་ཡོདཔ་ཨིན་ ང་ ིན་ཆད་ག ང་གིས་ངོས་ ོར་ ལ་
མ ན་གྲུབ་པའི་ ལ་ ིའི་མ ན་གྲོས་དང་ གན་འཛིན་ ཆིངས་ཡིག་ ད ད་གཞིའི་གན་
འཛིན་ གན་ ་བཅས་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་དང་མ་མ ན་ན་མ་གཏོགས་ ི་ཚོགས་ཀྱིས་
བ་ ོན་གནང་ཞིནམ་ལས་ ངམ་གཅིག་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྐྲིམས་ ེ་ཆ་བཞག་དགོ། 
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་ཚན་༡༡ པ། 
ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ། 

 

༡ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའི་ནང་ འ ས་མི་ཉེར་ ་ཡོད་མིའི་གྲངས་ ་ ད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 
ཀ༽ ོང་ཁག་ཉི་ ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་གིས་ བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་

འ ས་མི་རེ་དང་། 
ཁ༽ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་གདམ་ཁ་གྲུབ་པའི་ཁྱད་ ན་གྱི་མི་ངོ་ ། 

 
༢ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་གིས་ རང་སོའི་ཁྐྲིམས་བཟོའི་ ་ ོ་ ་གིས་མ་ཚད་པར་ ལ་ཁབ་ཀྱི་

རང་བཙན་དང་བདེ་ ང་ ལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་ ་གནོད་ཉེན་ཡོད་པའི་ ོར་ལས་ 
འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་དང་ ོན་ཆེན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ ་ ན་ ོན་ ལ་དགོ་པའི་
གནད་དོན་ ་གི་བ ར་ཞིབ་ཚོགས་ཁང་ཅིག་ ེ་ དང་ལེན་བ བ་དགོ། 

༣ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའི་དོན་ ་འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ དེའི་འ ས་མི་ཅིག་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་
གང་ ང་ཅིག་གི་ཁོངས་ ་གཏོགས་ནི་མེད།   

༤ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའི་བཙག་འ ་གང་ཞིག་གི་ ལ་ལས་ ཞལ་འཛོམས་དང་པ་འཚོགས་པའི་
བས་ ཡང་ན་ ས་ ོང་བ བ་དགོཔ་རེ་འཐོན་པའི་ ས་ ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེ་གིས་ 

དེའི་འ ས་མི་ ་གི་གྲལ་ལས་ཁྐྲི་འཛིན་གོང་འོག་བཙག་འ ་འབད་དགོ། 
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༥ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ་ཉིད་ཀྱི་ ག་ གས་དང་ ག་དམ་ཅན་གྱི་བཀའ་ཐམ་ཐོག་ལས་ 
ཁྐྲི་འཛིན་ ེ་བདག་ ེན་གནང་ནི། 

༦ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའི་ཞལ་འཛོམས་འདི་ ལོ་ངོ་རེ་ ་ ང་ཤོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་རེ་
འཚོགས་དགོ། 

 
་ཚན་༡༢ པ། 

ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ། 
 

༡ འ ག་གི་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་འདི་ནང་ མི་ ོབས་ཀྱི་ཆ་ཚད་དང་བ ན་ ོང་ཁག་ ་ལས་
བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་འ ས་མིའི་གྲངས་བ ོམས་མཐོ་ཤོས་ ་བ ་ང་ ་འོང་དགོཔ་ཨིན་ དེ་
ཡང་ ོང་ཁག་གཅིག་ ་འ ས་མི་གཉིས་ལས་མ་ ངམ་ཅིག་དང་ བ ན་ལས་མ་ གཔ་ཅིག་
ཡོད་དགོ་པའི་ཁར་ དེའི་དོན་ ་ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ འོས་འཚམས་ ན་པའི་བཅད་མཚམས་བཟོ་
ེ་ ོང་ཁག་རེ་རེ་བཞིན་ ་འདེམས་ཁོངས་ ་ ་ད ་བགོ་ བ་ཐངས་དང་ ལ་ཡོངས་

ཚོགས་འ འི་ནང་ འདེམས་ཁོངས་རེའི་ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་གིས་ འ ས་མི་རེ་ཐད་ཀར་ ་
བཙག་འ ་འབད་ནིའི་ ོར་ལས་ ཁྐྲིམས་ཐོག་བཀོད་དགོ། 

༢ ལོ་ངོ་བ ་ཐམ་རེའི་ བ་ལས་ མི་ ོབས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་མཚོན་ ེད་དོན་ ་ ལོ་ངོ་བ ་པའི་མི་
ིས་ བ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ོང་ཁག་རེ་ལས་བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་འ ས་མིའི་གྲངས་ཚད་དེ་ 
ཡང་བ ར་ད ་བགོ་བཟོ་དགོཔ་ཨིནམ་དང་ ངོ་ཁག་རེ་ལས་འ ས་མི་ ང་ཤོས་གཉིས་དང་ 
མང་ཤོས་བ ན་རེའི་ཚད་འཛིན་ལས་འགལ་ནི་མེད། 
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༣ ིར་བཏང་བཙག་འ ་གང་ཞིག་གི་ ལ་ལས་ ཞལ་འཛོམས་དང་པ་འཚོགས་པའི་ བས་ ་ 
ཡང་ན་ ས་ ོང་བ བ་དགོཔ་རེ་འཐོན་པའི་ ས་ ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་གིས་ དེའི་
འ ས་མི་ ་གི་གྲལ་ལས་ཚོགས་དཔོན་གོང་འོག་བཙག་འ ་འབད་དགོ། 

༤ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ་ཉིད་ཀྱི་ ག་ གས་དང་ ག་དམ་ཅན་གྱི་བཀའ་ཐམ་ཐོག་ལས་ 
ཚོགས་དཔོན་ ེ་བདག་ ེན་གནང་ནི།    

༥ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་འདི་ ལོ་རེ་ ་ ང་ཤོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་རེ་འཚོགས་དགོ། 
 

་ཚན་༡༣ པ། 
ད ད་ཡིག་ཆ་འཇོག། 

 

༡ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ད ད་ཡིག་ཅིག་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གི་བཀའི་གནང་བ་
གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ ཁྱབ་དབང་གི་ཆ་གནས་གྲུབ་ཨིན། 

༢ ཏི་ ་གི་ད ད་ཡིག་དང་ ད ལ་ ིས་ཀྱི་ད ད་ཡིག་ ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ ངམ་གཅིག་
ནང་འགོ་ཐོག་བ གས་ནི་ཨིན་ ང་ ཁྐྲིམས་བཟོའི་ད ད་ཡིག་གཞན་གྱི་ཐད་ ཚོགས་ཁང་གང་
ང་ནང་འགོ་ཐོག་བ གས་ཆོག། 

༣ ཚོགས་ཁང་གང་ ང་ཅིག་ནང་བ ར་འགྱངས་ཡོད་པའི་ད ད་ཡིག་ཅིག་ ཚོགས་ཁང་གང་ ང་
ཅིག་གི་ ིར་བཤོལ་ལས་བ ེན་ཆ་མེད་འགྱོ་ནི་མེད།  
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༤ ད ད་ཡིག་ཅིག་ ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་ཀྱི་ ེད་མང་ཞིག་གི་ཐོག་ལས་ 
ཡང་ན་ ན་བ གས་ བས་ ་ཡིན་ཚེ་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་རའི་འ ས་མི་ ན་ ར་
ཚོགས་གྲལ་ ་ཡོད་མིའི་ཡོངས་བ ོམས་ཀྱི་ག མ་ད ་གཉིས་ལས་མ་ ངམ་ཅིག་གིས་ཆ་
འཇོག་འབད་དགོ། 

༥ ཚོགས་ཁང་གཅིག་གིས་བ གས་ཏེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ད ད་ཡིག་ཅིག་ ཆ་འཇོག་གི་ཚེས་གྲངས་
ལས་ཉིན་གྲངས་ མ་ འི་ནང་འཁོད་ ཚོགས་ཁང་དེ་གིས་ ཚོགས་ཁང་གཞན་མི་དེ་ནང་
བ གས་དགོཔ་དང་ ད ད་ཡིག་དེ་ ི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་ ལ་མའི་ བས་ ་ཡང་ཆ་
འཇོག་འབད་ཆོག། འཆར་ད ལ་དང་འ ལ་མཁོ་ཅན་གྱི་ད ད་ཡིག་ཡིན་ཚེ་ ི་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་ཐེངས་འདི་ནང་རང་ཆ་འཇོག་འགྲུབ་དགོ། 

༦ ཚོགས་ཁང་གཞན་མི་དེ་གིས་ཡང་ ད ད་ཡིག་འདི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཚེ་ ཆ་འཇོག་གི་ཚེས་གྲངས་
ལས་ཉིན་གྲངས་བཅོ་ འི་ནང་འཁདོ་ ད ད་ཡིག་དེ་བཀའ་གྲོལ་གྱི་དོན་ ་ འ ག་ ལ་པོ་
མཆོག་གི་ཞབས་སར་ ལ་དགོ། 

༧ ཚོགས་ཁང་གཞན་མི་དེ་གིས་ ད ད་ཡིག་འདི་ཆ་འཇོག་མ་གྲུབ་ཚེ་ ཚོགས་ཁང་དེ་གིས་ ད ད་
ཡིག་འགོ་ཐོག་ ང་སའི་ཚོགས་ཁང་དེ་ ་ འ ི་ ོན་ ཡང་ན་ དགག་ཆ་དང་ གས་ཏེ་བ ར་
གྲོས་ཀྱི་དོན་ ་ ར་ལོག་གཏང་དགོ། ད ད་ཡིག་འདི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཚེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་
ཚེས་གྲངས་ལས་ཉིན་གྲངས་བཅོ་ འི་ནང་འཁོད་ ད ད་ཡིག་འདི་བཀའ་གྲོལ་གྱི་དོན་ ་ 
འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གི་ཞབས་སར་ ལ་དགོ། 
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༨ ད ད་ཡིག་འདི་འགོ་ཐོག་འ ང་སའི་ཚོགས་ཁང་དེ་གིས་ ཚོགས་ཁང་གཞན་མི་དེ་ལས་འ ོར་
བའི་འ ི་ ོན་ ཡང་ན་ དགག་ཆ་ ་ངོས་ལེན་མ་གྲུབ་ཚེ་ ཚོགས་ཁང་དེ་གིས་ ད ད་ཡིག་
འདི་འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གི་ཞབས་སར་ ལ་དགོ་པའི་ཁར་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ 
ད ད་ཡིག་དེ་ ོར་ ི་ཚོགས་ ན་བ གས་ཐོག་ལས་ག ང་གྲོས་གནང་ ེ་ ཚོགས་ ན་
བ ར་དགོ་པའི་བཀའ་ ་གནང་ནི། 

༩ ད ད་ཡིག་བ གས་པའི་ཚོགས་ཁང་གཞན་མི་དེ་གིས་ཆ་འཇོག་མ་གྲུབ་པ་ ཡང་ན་ ཚོགས་ཐེངས་
ེས་མ་མ ག་བ ་བའི་ བས་ ་ལོག་ ེ་མ་བཏང་ཚེ་ ད ད་ཡིག་འདི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ཁུངས་ ་
བ ི་དགོཔ་དང་ ད ད་ཡིག་འདི་འགོ་ཐོག་ ང་སའི་ཚོགས་ཁང་དེ་གིས་ ཉིན་གྲངས་བཅོ་ འི་ནང་
འཁོད་བཀའ་གྲོལ་གྱི་དོན་ ་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གི་ཞབས་སར་ ལ་དགོ། 

༡༠ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ད ད་ཡིག་དེ་ ་བཀའི་གནང་བ་མ་གྲོལ་ཚེ་ མངའ་ཞབས་ཀྱིས་ 
འ ི་ ོན་ ཡང་ན་ དགག་ཆ་དང་ གས་ཏེ་ ན་བ གས་ཀྱིས་བ ར་གྲོས་དང་ཚོགས་ ན་
བ ར་ནིའི་དོན་ ་བཀའ་ ་གནང་ནི། 

༡༡ ཚོགས་ཁང་ ན་བ གས་ནང་གྲོས་ ར་གནང་ ེ་ ད ད་ཡིག་འདི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ 
བཀའ་གྲོལ་གྱི་དོན་ ་ ད ད་ཡིག་འདི་འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གི་ཞབས་སར་ ར་ལོག་ ལ་
དགོཔ་དང་ དེ་ ་འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ བཀའི་གནང་བ་གྲོལ་ནི། 
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་ཚན་༡༤ པ། 
ད ལ་ ིས་དང་ ཚོང་ ར་ ཚོང་འ ེལ། 

 

༡ ཁྐྲལ་འབབ་དང་ གླ་ཡོན་ བ ་ ང་གི་ཆ་ཤས་གཞན་ ་བཀལ་བ་ ཡང་ན་ སོར་བཅོས་ ་ 
ཁྐྲིམས་ཐོག་མ་གཏོགས་འབད་ནི་མེད། 

༢ ཁྐྲིམས་ཐོག་ཆེད་དམིགས་དགོས་དོན་ ་ ་ བགོ་ ལ་མ་བཟོ་བའི་ ི་ད ལ་ཆ་མཉམ་ གསོག་
འཇོག་འབད་སའི་ ོགས་བ ས་མ་ད ལ་ཅིག་བཟོ་ ེ་ ལ་ཁམས་ཀྱི་ཟད་གྲོན་འདི་ནང་ལས་
གཏང་དགོ། 

༣ ི་ད ལ་འདི་ ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་བའི་ད ་བགོ་བཟོ་ ེ་མ་གཏོགས་ ོགས་བ ས་མ་ད ལ་
ལས་བཏོན་ནི་མེད། 

༤ ག ང་གིས་ ི་དོན་ ་ ིན་འགྲུལ་འཚོལ་ནི་ ཡང་ན་ གནང་ ིན་བཟོ་བ་ ་ལོན་གྱི་གཉའ་
དཔང་འ ལ་ནི་ ་ ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་འབད་ཆོག། 

༥ ག ང་གིས་ ད ལ་གྱི་ལམ་ གས་དང་ དམངས་ད ལ་གྱི་འཛིན་ ོང་ ལ་མ ན་འཐབ་
དགོ། ག ང་དེ་གིས་ ི་ ན་ ོད་ནི་ལས་བ ེན་ མ་འོངས་པའི་མི་རབས་ ་ ་འོས་མེད་ཀྱི་
ག་གྱོང་བཀལ་ནི་མེདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། 

༦ ག ང་གིས་ བ ར་ ོས་ཟད་གྲོན་ ་ ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཐནོ་ཁུངས་ལས་འགབ་ གསཔ་
ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། 
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༧ ི་ད ལ་ ར་གསོག་ ང་ཤོས་རང་ ལོ་ངོ་གཅིག་ལས་མ་ ང་བའི་ཉེར་མཁོའི་ནང་འ ེན་གྱི་
རིན་གོང་བདའ་བ ན་ གས་པའི་ ན་ ོང་ངེས་པར་འཐབ་དགོ། 

༨ འདས་པའི་ ིས་ལོའི་ད ལ་ ིས་དང་བཅས་པའི་ལོ་བ ར་གྱི་འཆར་ད ལ་ ན་ ་ཅིག་ ད ལ་
ིས་ ོན་པོ་གིས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ནང་ གསལ་བཤད་ ལ་དགོ། 

༩ ིས་ལོ་འགོ་མ་བ གས་པའི་ཧེ་མར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་གིས་འཆར་ད ལ་གྱི་གནང་བ་
མ་གྲུབ་པའི་ བས་ འཆར་ད ལ་གསར་པའི་གནང་བ་མ་གྲོལ་ ན་ ན་ ོང་གི་ཟད་གྲོན་ ་
ཧེ་མའི་འཆར་ད ལ་ ར་ ་ ོར་འ ག་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། འོང་འབབ་ ་བ ་ལེན་འབད་ནི་
དང་བགོ་བཀྲམ་གཏང་ནི་ ་ ཧེ་མའི་ལོ་མ ག་ ན་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་དགོ། 
ཨིན་ ང་ འཆར་ད ལ་གསར་པའི་ཆ་ཤས་གཅིག་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ ག་པའི་ཆ་ཤས་ ་
གནང་བ་གྲུབ་ ེ་ཡོད་ཚེ་ དེ་ ་དངོས་ ོར་འཐབ་ནི་འགོ་བ གས་དགོ། 

༡༠ འཆར་ད ལ་ནང་མ་ ད་པ་ ཡང་ན་ འཆར་ད ལ་ད ་བགོ་ལས་ ག་པའི་ཟད་གྲོན་གང་ ང་
ཅིག་དང་ འཆར་ད ལ་གྱི་ཆ་ཤས་གཅིག་ལས་གཞན་ ་ མ་ད ལ་ ོ་སོར་འབད་ནི་དེ་ཡང་ 
ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་དགོ། 

༡༡ གལ་ ིད་ ཟད་གྲོན་གྱི་གནས་ གས་ ་དགོས་མཁོ་གང་ཞིག་ཐོན་ཚེ་ ིས་ལོ་གཅིག་ལས་
ག་པའི་དོན་ ་མ་ད ལ་གྱི་ད ་བགོ་ ་ ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་བཟོ་ཆོག། དེ་ གས་ཀྱི་འ ེལ་

གནད་ བས་ ལོ་བ ར་རིམ་པའི་ ལ་མའི་འཆར་ད ལ་ད་ེནང་ ལོ་ངོ་དེའི་དོན་ ་བགོ་ ལ་
བཟོ་བའི་མ་ད ལ་ ་ཡང་ ད་དགོ། 
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༡༢ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ ད་གསོའི་མ་ད ལ་ཅིག་གཞི་བ གས་འབད་དགོཔ་དང་ མ་ད ལ་འདི་
འ ལ་མཁོ་དང་ངེས་མེད་ཀྱི་ ེ་བོའི་ ད་ ོབ་དོན་ ་ ོད་ནིའི་ཁྱད་དབང་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་
་ཡོད། 

༡༣ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ ་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་འ ས་ཚོགས་སོ་སོའི་རང་དབང་བདག་ ོང་གི་དོན་ ་ 
ང་ངེས་ཀྱི་མ་ད ལ་ ིན་དགོ། 

༡༤ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་ ཡང་ན་ ཁྐྲིམས་གཞན་གང་ཞིག་གི་དགོངས་དོན་ ་གི་ནང་གསལ་བཀོད་དེ་
ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ ོང་ཁག་ཆ་མཉམ་གྱི་བར་ན་ དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཏོག་ ་ ཐོགས་
ཆགས་མེད་པར་འགྲུལ་བ ོད་འབད་དགོ། 

༡༥ ིའི་ ལ་ཁབ་ ་དང་གཅིག་ཁར་ ཚོང་ ར་དང་ཚོང་འ ེལ་འདི་ ཁྐྲིམས་ཐོག་མཚམས་འཛིན་
འབད་དགོ། 

༡༦ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ ལ་ཡོངས་བདེ་ ང་གི་ཉེན་ ང་དོན་ ་མ་གཏོགས་ ཚོང་འ ེལ་ ང་འཛིན་
འཐབ་ཆོག་པའི་ཁྐྲིམས་བ མ་ནི་མེད།  
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་ཚན་༡༥ པ། 
ིད་དོན་ཚོགས་པ། 

 

༡ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ ་གིས་ ལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་འདི་ མཐའ་དོན་གཞན་ཆ་མཉམ་ལས་
ག་ ེ་ཁྱབ་ཆེཝ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་ དེའི་དོན་ ་ཁྱད་ཆོས་དང་མི་སེར་གྱི་རེ་འདོད་བ ེད་

མི་ ་གཞི་བཞག་པའི་འགན་ཁུར་ཅན་དང་ ག ང་ ོང་ལེགས་ ན་གྱི་གདམ་ཁ་ ིན་དགོ། 
༢ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ ་གིས་ ལ་ཡོངས་གཅིག་མ ན་དང་ཡར་འཕེལ་ཅན་གྱི་དཔལ་འ ོར་

ཡར་ ག་གཏང་ནི་དང་ ལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་ ིད་ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་གཉེར་བ ེད་དགོ། 
༣ འདེམས་ངོ་དང་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ ་གིས་ བཙག་འ འི་ཁེ་འབབ་དོན་ ་ ང་ ོགས་དང་ 

མི་རིགས་ ཆོས་ གས་ ་ ་བ ེན་ཏེ་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་ ་ ད་བ ལ་འབད་ནི་མེད། 
༤ གཤམ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁྱད་ཚད་དང་དགོས་མཁོ་ ་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་

ངེས་ཤེས་འ ོངས་ཞིནམ་ལས་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་ཐོ་ཡིག་བཀོད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 
ཀ༽ དེའི་འ ས་མི་ ་ འ ག་གི་མི་ཁུངས་དང་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་ནང་གསལ་

ར་གྱི་ཁྱད་ཚད་ལས་མ་འགལ་མི་དགོཔ་དང་།  
ཁ༽ དེ་གི་འ ས་མིའི་འགན་དབང་འདི་ ང་ ོགས་ ཡང་ན་ ཕོ་མོ་ ད་ཡིག་ ཆོས་

གས་ མི་ ེའི་འ ང་ཁུངས་ ་ ་གཞིར་འཛིན་མེདཔ། 
ག༽ ཚོགས་པ་དེ་ ལ་ཡོངས་ ོགས་བ ས་ཀྱི་འ ས་མིའི་འགན་དབང་དང་ བ་ ོར་

དང་བཅས་པའི་གཞི་ ་ཆེ་བའི་ཁར་ ལ་ཡོངས་གཅིག་གྱུར་དང་བ ན་གཞིར་
བ ོན་མི། 
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ང་༽ ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་འ ས་མི་ ་གིས་ ིན་པའི་ཞལ་འདེབས་མ་ཡིན་པའི་ཏི་ ་གཞན་ 
ཡང་ན་ གྲོགས་རམ་གང་ཞིག་ལེན་ནི་མེད་པའི་ཁར་ འདི་གི་གྲངས་འབོར་ ཡང་ན་ 
རིན་ཚད་འདི་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ། 

ཅ༽ ཚོགས་པ་དེ་གིས་ ག ང་ ཡང་ན་ ག ང་མིན་ ེར་གྱི་ལས་ཚོགས་སམ་ ེར་
ེ་དང་ངོ་ ང་ ་ག་ལས་ཨིན་ ང་ ིའི་འ ང་ཁུངས་ལས་ད ལ་ ང་ ཡང་ན་ 

གྲོགས་རམ་གང་ཡང་མ་ལེན་པ། 
ཆ༽ དེའི་འ ས་མི་ ་གིས་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་ ་ དམ་ཚིག་གཙང་མའི་གུས་བཀུར་

་དགོཔ་དང་ ལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་དང་ བདེ་ ང་ གཅིག་མ ན་ གཅིག་ ིལ་
གོང་ ་བཀུར་དགོ། 

ཇ༽ ཚོགས་པ་དེ་ དམངས་གཙོའི་མ ན་ ོད་དང་ འ ག་གི་མི་ ེ་དང་དཔལ་འ ོར་ 
ིད་དོན་འཕེལ་ ེད་དོན་ ་གཞི་འ གས་ཡོད་པ། 

ཉ༽ ཚོགས་པ་དེ་ ་ཚན་འདིའི་དོན་ཚན་༡༡ པའི་དགོངས་དོན་ནང་གསལ་ ར་ ཧེ་མ་
་གྲོལ་མ་བཏང་བ། 

 
༥ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཆོག་པའི་འགོ་ཐོག་

བཙག་འ འི་འདེམས་རིམ་བ ད་དེ་ གཞི་བ གས་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་གཉིས་ ལ་
ཡོངས་ཚོགས་འ འི་བཙག་འ འི་དོན་ ་ཨིན། 
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༦ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་གནས་ ན་ཚང་བ་ ཡང་ན་ ་ཚན་འདིའི་དོན་ཚན་༡༢ པའི་
དགོངས་དོན་ནང་གསལ་ ར་ ་གྲོལ་སོང་བ་ཡིན་ཚེ་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་གཉིས་གདམ་ཁ་ བ་
ནིའི་དོན་ ་ འགོ་ཐོག་བཙག་འ ་ཅིག་འབད་དགོ། 

༧ འགོ་ཐོག་བཙག་འ འི་ནང་ ན་གྲངས་མཐོ་ཤོས་དང་པ་དང་གཉིས་པ་ཐོབ་མི་ ིད་དོན་ཚོགས་
པ་གཉིས་པོ་དེ་ ིར་བཏང་བཙག་འ འི་ནང་འགྲན་ ར་འབད་ནིའི་དོན་ ་ ་ཚན་འདིའི་
དོན་ཚན་༥ པའི་དགོས་དོན་ ་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་གཉིས་ཨིན་པའི་གསལ་བ གས་འབད་
དགོ། 

༨ ིར་བཏང་བཙག་འ འི་ནང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འདེམས་ཁྐྲི་མང་ཤོས་ཐོབ་མི་ཚོགས་པ་
འདི་ ག ང་འཛིན་ཚོགས་པ་ཨིནམ་དང་ གཞན་མི་དེ་ ོག་ ོགས་ཚོགས་པ་ཨིན་པའི་གསལ་
བ གས་འབད་དགོ། ཨིན་ ང་ ངེས་མེད་ས་ ོང་གི་ བས་ ས་མིན་བཙག་འ འི་ བ་
ལས་ ོག་ ོགས་ཚོགས་པ་གིས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ནང་འདེམས་ཁྐྲི་མང་ཤོས་ཐོབ་ཚེ་ 
ཚོགས་པ་དེ་ག ང་འཛིན་ཚོགས་པ་ཨིནམ་ ེ་གསལ་བ གས་འབད་དགོ། 

༩ ཚོགས་འ འི་གནས་ ན་ ག་ ས་ཉིན་གྲངས་གཅིག་བ ་བ ད་ ་མ་ལང་ཚེ་ བཙག་འ ་
བ་ནི་མེད། 

༡༠ ཚོགས་པ་ཅིག་གི་གྲངས་ ་ཡོད་པའི་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ ་གིས་ རང་ ང་ 
ཡང་ན་ ཤོ་ཁག་ ེ་ཚོགས་པ་གཞན་མི་དེ་ཁར་ ར་ཐོན་འ ལ་ནི་མེད། 
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༡༡ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་ མངོན་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱིས་ གསལ་བ གས་ཁོ་ནའི་ཐོག་ལས་ ་
གྲོལ་གཏང་ནི་འདི་ཡང་། 
ཀ༽ གལ་ ིད་ཚོགས་པ་དེ་གི་དམིགས་ ལ་ ཡང་ན་ ལས་དོན་ ་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་

འདིའི་དགོངས་དོན་དང་མ་མ ན་པ་ ཡང་ན། 
ཁ༽ གལ་ ིད་ཚོགས་པ་དེ་གིས་ ིའི་འ ང་ཁུངས་ལས་ཏི་ ་ ཡང་ན་གྲོགས་རམ་ལེན་པ། 
ག༽ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ཆེད་ ་བཀོད་པའི་གཞི་གནད་གཞན་ ཡང་ན་ ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་

ཁྐྲིམས་དོན་ནང་གསལ་ ར། 
ང་༽ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ཁྐྲིམས་ལས་འགལ་བ། 
 

༡༢ ་ཚན་འདིའི་དོན་ཚན་༡༡ པ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ནང་གི་ག ང་འཛིན་
ཚོགས་པ་ ་གྲོལ་སོང་བ་ ཡང་ན་ ་  ཚན་༡༠ པའི་དོན་ཚན་༢༤ པ་ ་ཚན་༡༧ 
པའི་དོན་ཚན་༧ པ་བཅས་ཀྱི་ནང་གསལ་ ར་ག ང་འདི་ཆ་མེད་སོངམ་ལས་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་འ ་འདི་ཡང་ ་གྲོལ་སོང་བ་བཞིན་ ་ དེ་དང་བ ན་ཏེ་ ་ཚན་འདིའི་དོན་ཚན་༡ ལས་
༨ པ་ ན་ ོར་འ ག་འབད་དགོ། 

༡༣ ་ཚན་འདིའི་དོན་ཚན་༡༤ པའི་ནང་གསལ་ ར་ ོག་ ོགས་ཚོགས་པའི་བཙག་འ འི་
བས་ ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ བས་ཐོག་ཅིག་མཚམས་འཇོག་གཏང་དགོཔ་དང་ ག ང་

འཛིན་ཚོགས་པ་དང་ དེའི་འ ས་མི་ ་གིས་ བཙག་འ འི་ནང་འགྲན་ ར་འབད་ནི་མེད། 
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༡༤ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་ནང་གསལ་ ར་ ཐོག་མའི་ ོག་ ོགས་ཚོགས་པ་ ་གྲོལ་སོང་བ་ཡིན་
ཚེ་ ོག་ ོགས་ཚོགས་པ་བཙག་འ ་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 
ཀ༽ ཐོག་མའི་ ོག་ ོགས་ཚོགས་པ་ ་གྲོལ་སོང་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཉིན་གྲངས་ ག་

འི་ནང་འཁོད་དང་། 
ཁ༽ ་ཚན་འདིའི་དོན་ཚན་༤ པ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ནང་ཐོ་བཀོད་

འབད་བའི་ཚོགས་པ་ ་གི་གྲལ་ལས། 
ག༽ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ཁྐྲིམས་དོན་ནང་གསལ་ ར་འབད་བའི་བཙག་འ ་ཅིག་

གི་ཐོག་ལས་ ཐོག་མའི་ ོག་ ོགས་ཚོགས་པ་འདི་ ་གྲོལ་སོང་བའི་ བས་ 
འདེམས་ཁོངས་སོ་སོའི་འདེམས་ཁྐྲི་ ོང་པ་འཐོན་མི་ ་བ བ་ནིའི་དོན་ ། 

 
༡༥ དེ་ གས་ཀྱི་ ོག་ ོགས་ཚོགས་པ་བཙག་འ ་འབད་དེ་ འདེམས་ཁྐྲི་ ་བ བ་ཞིནམ་ལས་ ་

ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་དགོངས་དོན་ ར་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་འ ོ་ ོང་འཐབ་ནི་ཨིན། 
༡༦ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་གཞི་བ གས་དང་ ་ ོ་བཟང་ ོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ ཚོགས་པ་

ནང་འཁོད་ཀྱི་ ིགས་རིམ་ ་ ཁྐྲིམས་ཐོག་མཚམས་འཛིན་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ ས་ ན་གྱི་ ིས་
ཁྐྲ་ ་ ིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཚོགས་པའི་མ་ད ལ་ ངས་གསལ་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། 
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་ཚན་༡༦ པ། 
མི་དམངས་བ ལ་བ གས་ཟད་གྲོན། 

 

༡ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ནང་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚོགས་
པ་ ་དང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའི་འདེམས་ངོ་ ་བཙག་འ འི་ བས་ ཚོགས་པ་དེ་ ་གི་
འདེམས་ངོ་ ་ ་མ་ད ལ་ ིན་ནིའི་དོན་ ་ འོས་འཚམས་ ན་པའི་འབོར་ཚད་ཀྱི་བ ་ཞིབ་
དང་བ ན་ཏེ་ ལོ་བ ར་བཞིན་ ་བ གས་པའི་མི་དམངས་བཙག་འ འི་མ་ད ལ་ཅིག་ ི་
ཚོགས་ཀྱིས་ཁྐྲིམས་ཐོག་གཞི་བ གས་འབད་དགོ། 

༢ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ ་དང་ འདེམས་ངོ་ ་ ་ 
མི་དམངས་བཙག་འ འི་མ་ད ལ་ཐོག་ལས་ ོད་ ་འདི་ ོགས་རིས་མེད་པའི་ མ་གཞག་གི་
ཐོག་ལས་ ི་ཚོགས་ཀྱིས་བ མས་པའི་ཁྐྲིམས་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ོད་དགོ། 

༣ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་བཙག་འ ་ ་ནང་གཏོགས་མི་ ིད་
དོན་ཚོགས་པ་དང་ འདེམས་ངོ་ ་གིས་ ོད་ཆོག་པའི་ཟད་གྲོན་ཡོངས་བ ོམས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་ཅིག་ 
གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ། 

༤ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་ནང་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་འ ས་མི་ ་གིས་ 
དང་ ངས་ཐོག་ལས་ ོད་པའི་ཞལ་འདེབས་ ་ བཙག་འ འི་མ་ད ལ་བཅའ་ཁྐྲིམས་ཀྱི་
དགོངས་དོན་ ་ལས་མ་འགལ་བར་མཐོ་ཚད་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ། 
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༥ ི་ཚོགས་ཀྱིས་བ མས་པའི་ཁྐྲིམས་ ཡང་ན་ ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ིད་
དོན་ཚོགས་པ་དང་འདེམས་ངོ་ ་གིས་མ་ད ལ་ཐོབ་མི་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་བ ལ་མ་
དང་བ ན་ ིས་ཞིབ་དང་བ ག་ཞིབ་འབད་དགོ། 

 
་ཚན་༡༧ པ། 

ག ང་གཞི་འ གས། 
 

༡ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ནང་འདེམས་ཁྐྲི་མང་ཤོས་ཐོབ་མི་ཚོགས་
པའི་འགོ་ཁྐྲིདཔ་ ཡང་ན་ དེའི་གདམ་ངོ་འདི་ ་ ོན་ཆེན་ ེ་བདག་ ེན་གནང་ནི།  

༢ མི་ཅིག་གིས་ ོན་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་འདི་ གནས་ ན་ཐེངས་གཉིས་ལས་ ག་ ེ་བ ང་ནི་མེད། 
༣ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མིའི་གྲལ་ལས་ ོན་ཆེན་གྱི་གྲོས་

འདེབས་ཐོག་ ོན་པོ་ ་བ ོ་བཞག་གནང་ནི་ ཡང་ན་ ོན་ཆེན་གྱི་གྲོས་འ ལ་ཐོག་ ོན་
པོའི་གོ་གནས་ལས་བཏོན་གཏང་ནི། 

༤ ོན་ཆེན་དང་ ོན་པོའི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ ་འདེམས་ངོ་དེ་ བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ཅིག་ཨིན་དགོ་པའི་ཁར་ རང་བཞིན་གྱི་ ེས་ ང་ལས་བ ེན་པའི་
འ ག་པའ་ིམི་སེར་ཨིན་མི་ཅིག་དགོ། 
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༥ ོང་ཁག་གཅིག་པའི་བཙག་འ འི་འདེམས་ཁོངས་ ་ལས་བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་འ ས་མི་གཉིས་
ལས་ ག་ ེ་ ོན་པོར་བ ོ་བཞག་གི་ཐོབ་རིམ་མེད། 

༦ ག ང་ ོང་ ་ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་གྲོས་དོན་ཅིག་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ཡོངས་
བ ོམས་ཀྱི་ག མ་ད ་གཅིག་ལས་མ་ ངམ་ཅིག་གིས་བཀོད་ཆོག། 

༧ གལ་ ིད་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་ཀྱི་ག མ་ད ་གཉིས་ལས་མ་
ངམ་ཅིག་གིས་ ག ང་ ོང་གི་ བ་འགལ་ ་ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་ཚོགས་ ན་ ར་ཚེ་ འ ག་
ལ་པོ་མཆོག་གིས་ག ང་འདི་ ་གྲོལ་གནང་ནི། 

 
་ཚན་༡༨ པ། 

ོག་ ོགས་ཚོགས་པ། 
 

༡ ོག་ ོགས་ཚོགས་པ་གིས་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་དང་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ག ང་དང་
ག ང་འཛིན་ཚོགས་པ་གིས་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ག ང་ ོང་
ལེགས་ ན་འཐབ་ནི་དང་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ཡར་ ག་གི་དོན་གཉེར་བ ེད་དེ་ མི་སེར་
གྱི་རེ་འདོད་བ ང་ནིའི་ ་ ོ་བ བ་ནི་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། 

༢ ོག་ ོགས་ཚོགས་པ་གིས་ ལ་ཡོངས་གཅིག་ ིལ་དང་ མི་ ེའི་ ེ་ཚན་ཆ་མཉམ་གྱི་བར་ན་ 
གཅིག་མ ན་ མ ན་འགྲིགས་དང་ མཉམ་འ ེལ་ཡར་ ག་གཏང་དགོ། 
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༣ ོག་ ོགས་ཚོགས་པ་གིས་ ི་ཚོགས་ནང་ ག ང་ ་ལེགས་འ ོར་དང་ཆེ་མཐོང་ ན་པའི་
ོག་ ོགས་འབད་བའི་ བས་ ཕན་ཐོགས་དང་ ཁག་འགན་ཅན་གྱི་ ོད་ ར་ཐོག་ལས་

གཏོགས་ནི་དང་ ཡར་ ག་གཏང་ནི་ ་བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ། 
༤ ོག་ ོགས་ཚོགས་པ་གིས་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལས་ ག་ ེ་ ཚོགས་པའི་མཐའ་དོན་དེ་

ཁྱབ་ཆེཝ་བཟོ་ནི་མེད། དེའི་དམིགས་ ལ་འདི་ཡང་ ཁག་འགན་དང་ འཁྐྲི་འགན་ ངས་
གསལ་ཅན་གྱི་ག ང་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 

༥ ོག་ ོགས་ཚོགས་པ་གིས་ བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་ག ང་འདི་ ་ ོག་ ོགས་འབད་ནི་དང་ ིད་
ས་ཀྱི་ཐབས་གཞན་གནད་ཁུངས་གསལ་ནིའི་ཁར་ ག ང་གི་ ི་ལས་འཐབ་ཐངས་ ་ ི་བ་
བཀོད་ནི་ ་གི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༦ ོག་ ོགས་ཚོགས་པ་གིས་ ིའི་འཇིགས་བ ལ་དང་ འ ང་ཁམས་ཀྱི་ ེན་ངན་ དེ་བ མ་
ལ་ཡོངས་ཀྱི་གཉན་འ ང་གཞན་ ་བ ེན་ ལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་ ང་དང་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་
དོན་ ་ཉནེ་ཁ་འཐོན་པའི་ བས་ ་ ག ང་ ་ད ང་གྲོགས་དང་ བ་ ོར་འབད་དགོ། 
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་ཚན་༡༩ པ། 
གནས་ བས་ཀྱི་ག ང་། 

 

༡ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ནམ་ཞིག་ ་གྲོལ་སོང་བའི་ བས་ ་ 
བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ རང་མོས་དང་ མ་དག་གི་བཙག་འ ་འབད་ གས་པའི་དོན་ ་ 
ཉིན་གྲངས་དགུ་བ ་ལས་མ་འདས་པའི་ ས་ ན་ཅིག་ནང་ འཛིན་ ོང་འཐབ་མི་གནས་ བས་
ཀྱི་ག ང་ཅིག་ བ ོ་བཞག་གནང་ནི། 

༢ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ གནས་ བས་ཀྱི་ག ང་འདི་ནང་གྲོས་དཔོན་ ི་ཁྱབ་གཅིག་དང་ 
གྲོས་དཔོན་གཞན་ ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ ་གྲོལ་སོང་ ེ་ཉིན་གྲངས་བཅོ་ འི་ནང་འཁོད་ 
བ ོ་བཞག་གནང་ནི། འ ག་གི་ཁྐྲིམས་ ི་ ོན་པོ་འདི་ གྲོས་དཔོན་ ི་ཁྱབ་ ེ་བ ོ་བཞག་
གནང་ནི། 

༣ གནས་ བས་ཀྱི་ག ང་བ ོས་པའི་བ ང་ལས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ ་གྲོལ་མ་སོངམ་ཅིག་
གི་ཧེ་མར་ གོ་གནས་འཆང་ ེ་ཡོད་པའི་ ོན་ཆེན་དང་ ོན་པོ་ ་ རང་སོའི་གོ་གནས་ལས་
དགོངས་ ་འབད་དགོ། 

༤ གནས་ བས་ཀྱི་ག ང་འདི་གིས་ ག ང་གི་ ས་ ན་གྱི་ ་ ོ་ ་བ བ་ན་ིམ་གཏོགས་ ིད་
ས་ཅིག་གི་གྲོས་ཆོད་ ཡང་ན་ ི་ག ང་གི་ལས་ཚོགས་ ་དང་གཅིག་ཁར་གན་ ་བཅས་ 
གང་ཡང་བཟོ་ནིའི་ཐོབ་རིམ་མེད། 
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༥ ག ང་འདི་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ ་གྲོལ་སོང་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཉིན་གྲངས་དགུ་བ འི་
ནང་འཁོད་གཞི་བ གས་འབད་དགོ། 

༦ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་གསར་བ གས་གྲུབ་ ེ་ ོན་ཆེན་གསརཔ་གིས་ ཡིག་ཚང་གི་ ་
འགན་འགོ་བ གས་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ གནས་ བས་ག ང་གི་གནས་འ ོ་ཆདཔ་ཨིན། 

 
་ཚན་༢༠ པ། 

འཛིན་ ོང་ ན་ ེ། 
 

༡ ག ང་གིས་ ལ་ཁབ་རང་བཙན་གྱི་ཉེན་ ོབ་དང་མཐའ་བཙན་ ག ང་ ོང་ལེགས་ ན་ མི་
སེར་གྱི་ཞི་བདེ་དང་ བདེ་ ང་ བདེ་ ིད་ དགའ་ ིད་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། 

༢ འཛིན་ ོང་གི་དབང་ཚད་དེ་ ོན་ཆེན་གྱིས་འགོ་ཁྐྲིད་ཐོག་ ོན་པོ་ ་ ད་པའི་ ན་ ས་ག ང་
ཚོགས་ ་ཡོདཔ་ཨིན། ོན་པོའི་ཞལ་གྲངས་གཏན་འཁེལ་འདི་ འཇོན་ཚད་ ན་པའི་ག ང་
ོང་ལེགས་ ན་ ོང་ཐབས་ ་མཁོ་བའི་ ན་ཁག་གི་གྲངས་ཚད་དང་འཁྐྲིལ་དགོ། ན་ཁག་ཁ་
ོང་གསར་བ གས་ ཡང་ན་ ན་ཁག་གང་ཞིག་ཕབ་ནིའི་ཐད་ ི་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བ་གྲོལ་

དགོ། ོན་པོ་བ ོ་བཞག་ཁོ་ནའི་དོན་ ་ ན་ཁག་གསར་བ གས་འབད་ནི་མེད། 
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༣ ་ཚན་༢ པའི་དོན་ཚན་༡༦ པ་དང་༡༩ པ་ལས་མ་འགལ་བར་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ 
ལ་ ིའི་འ ེལ་དོན་བ ིས་པའི་ ་ཉིད་ཀྱི་མཛད་ ོ་ ོང་བའི་ བས་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་
འདི་གིས་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ ་ད ང་གྲོགས་དང་གྲོས་འ ལ་ ལ་དགོཔ་ཨིན་ དེ་ཡང་ 
དེ་ གས་ཀྱི་གྲོས་འ ལ་འདི་ ིར་བཏང་ ཡང་ན་ དེ་མེན་ ང་ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་
ཀྱིས་ ར་ལོག་བ ་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་ཁྱབ་གནང་ཆོག། 

༤ ོན་ཆེན་གྱིས་ ལ་ ིའི་འ ེལ་དོན་ ་བ ིས་ཏེ་ ལ་ཁམས་ཀྱི་འ ེལ་དོན་ ་གི་ ོར་ ས་
དང་ ས་ཚོད་ ་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ ་ ན་གསོལ་ ་དགོ་པའི་ཁར་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་
གིས་གནང་བའི་བཀའ་བ ལ་དང་བ ན་ དེ་ གས་ཀྱི་གནས་ ལ་དང་ཡིག་ཆ་ ་ཡང་ ལ་
དགོ། 

༥ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ཀྱིས། 
ཀ༽ ལ་ཁམས་དང་མི་ ེ་ལས་འཐོན་པའི་འགྱུར་བ་དང་ ི་ནང་གི་ བས་དོན་ ་ལས་

ང་བའི་འ ེལ་དོན་གྱི་གནས་ ངས་ ་ ད ེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་། 
ཁ༽ ལ་ཁམས་ཀྱི་མཛད་འ ིན་གྱི་དམགིས་དོན་ ་བཀོད་ནི་དང་ དེ་ ་བ བ་ཐབས་ ་

མཁོ་བའི་ཐོན་ཁུངས་ ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི། 
ག༽ ག ང་གི་ ིད་ ས་བ མ་ནི་དང་ འགོ་འ ེན་འཐབ་ནིའི་ཁར་ དེ་ ་གི་ལག་ལེན་

ངེས་གཏན་བཟོ་ནི། 
ང་༽ ི་ནང་གཉིས་ ་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ ་ཚབ་འབད་ནི། 
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༦ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་ཀྱིས་ དམངས་གཙོའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་ནང་བཀོད་
པའི་གཞི་ ་ ་ ་གཞི་བཞག་པའི་འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་ཞི་བའི་བདག་ ོང་ཅིག་ ཡར་ ག་
གཏང་དགོ། 

༧ ན་ ས་ག ང་ཚོགས་འདི་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་དང་ ི་ཚོགས་ ་ ི་མ ན་གྱི་ཁག་
འགན་འཁྐྲིཝ་ཨིན། 

༨ འཛིན་ ོང་ ན་ ེ་གིས་ ི་ཚོགས་ཀྱིས་བ མས་པའི་ཁྐྲིམས་ ཡང་ན་ ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་
ཁྐྲིམས་གང་ ང་ཅིག་གི་དགོངས་དོན་དང་མ་མ ན་པ་ ཡང་ན་ དེ་ ་ ར་བཅོས་སམ་ ཁྱད་
པར་འགྱུར་ ིད་པ་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་འགྱུར་ ིད་པའི་འཛིན་ ོང་བཀའ་ ་ ཁྱབ་བ གས་
སམ་ བཅའ་ཡིག་ བ ་བ ལ་ ་གང་ཡང་གནང་ནི་མེད། 

 
་ཚན་༢༡ པ། 
ང་ཁྐྲིམས་ ན་ ེ། 

 

༡ ང་ཁྐྲིམས་ ན་ ེ་གིས་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་རིང་ གས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་
བ ལ་མ་དང་ ང་ཁྐྲིམས་ ིན་ཐབས་འཕེལ་ ས་གཏང་ནི་ ་ འཇིགས་ ང་ ཡང་ན་ 
མ ན་འགྱུར་ འོས་མེད་བ ར་འགྱངས་མེད་པར་ ང་ ོམས་དང་རང་དབང་གི་བདག་ ོང་
ཐོག་ལས་ ང་ཁྐྲིམས་ཀྱི་ཉེན་ ང་དང་བ ི་བཀུར་ ་དགོ། 
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༢ འ ག་གི་ཁྐྲིམས་ ེའི་དབང་འཛིན་འདི་ མངོན་མཐོ་དང་ ཆེ་མཐོ་ ོང་ཁག་ ང་ཁག་
ཁྐྲིམས་འ ན་ ་དང་ ལ་ཡོངས་ཁྐྲིམས་ ེ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཐོག་ འ ག་ ལ་པོ་
མཆོག་གིས་ ས་དང་ ས་ཚོད་ ་གཞི་བ གས་གནང་བའི་ཁྐྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་ ེ་དང་ ཁྐྲིམས་
འ ན་གཞན་ ་ཡང་ ད་པའི་ ལ་ག ང་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སར་ཡོདཔ་ཨིན། 

༣ མངོན་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་འདི་ བཤེར་ཁྐྲའི་ཁྐྲིམས་འ ན་ཅིག་ཨིན། 
༤ འ ག་གི་ཁྐྲིམས་ ི་ ོན་པོ་འདི་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ལ་ཡོངས་ཁྐྲིམས་ ེ་ ན་ཚོགས་

་འ ི་བ ན་མཛད་དེ་ མངོན་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་ ང་དཔོན་ ཡང་ན་ ཁྱད་ ན་ཁྐྲིམས་ཀྱི་
མཁས་མཆོག་ ་གི་གྲལ་ལས་ ་ཉིད་ཀྱི་ ག་ གས་དང་ ག་དམ་ཅན་གྱི་བཀའ་ཐམ་ཐོག་ ་
བ ོ་བཞག་གནང་ནི། 

༥ མངོན་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་ ང་དཔོན་ ་ ལ་ཡོངས་ཁྐྲིམས་ ེ་ ན་ཚོགས་ ་འ ི་བ ན་
མཛད་དེ་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ཆ་ེམཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་ ང་དཔོན་ ཡང་ན་ ཁྱད་ ན་
ཁྐྲིམས་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ ་གི་གྲལ་ལས་ ་ཉིད་ཀྱི་ ག་ གས་དང་ ག་དམ་ཅན་གྱི་བཀའ་ཐམ་
ཐོག་ ་བ ོ་བཞག་གནང་ནི། 

༦ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་ ན་འདི་ཡང་། 
ཀ༽ འ ག་གི་ཁྐྲིམས་ ི་ ོན་པོ་འདི་ ལོ་ངོ་ འམ་ ེས་ལོ་ ག་ ་རེ་ ་ལོན་མི་གཉིས་

ལས་ ག་ཧ་མི་དེ་ ་གནས་ནི་དང་། 
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ཁ༽ མངོན་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་ ང་དཔོན་ ་ ལོ་ངོ་བ ་ཐམ་ ཡང་ན་ ེས་ལོ་ ག་ ་
རེ་ ་ལོན་མི་གཉིས་ལས་ ག་ཧ་མི་དེ་ ་གནས་དགོ། 

 
༧ འ ག་གི་མངོན་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་འདི་ནང་ འ ག་གི་ཁྐྲིམས་ ི་ ོན་པོ་དང་ ང་དཔོན་བཞི་

ཡོད་མི་འདི་ ཆེ་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ ཡང་ན་ བཀའ་ ་ གྲོས་ཆོད་ ་ལས་
བ ེན་པའི་གནད་དོན་ཆ་མཉམ་གྱི་ ོར་ལས་ མཐོ་ག གས་འབད་སའི་དབང་འཛིན་མཐོ་ཤོས་
ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ མངོན་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་དེ་གི་འཁྲུན་ཆོད་དང་བཀའ་ ་ ་ བ ར་ཞིབ་
འབད་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོདཔ་ཨིན། 

༨ ཁྐྲིམས་ ཡང་ན་ དོན་ཁུངས་ཀྱི་དོགས་གཞི་ཅིག་གི་གནས་ གས་དང་ དེ་བ མ་ ི་གལ་ཆེ་
བའི་ ོར་ མངོན་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་ལས་ ཕན་ བས་ཆེ་བའི་བསམ་འཆར་བཞེས་དགོཔ་ཐོན་
ཚེ་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ དེ་ གས་ཀྱི་དོགས་གཞ་ིགཟིགས་ཞིབ་དོན་ ་ མངོན་མཐོ་
ཁྐྲིམས་འ ན་ ་གནང་ཆོགཔ་དང་ ཁྐྲིམས་འ ན་དེ་གིས་ བཀའ་ ང་དེ་ ན་གསན་གྲུབ་
ཞིནམ་ལས་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ ་བསམ་འཆར་ ལ་དགོ། 

༩ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་དོན་འགྲེལ་དང་འ ེལ་ ིར་བཏང་གནད་འགག་ཆེ་བའི་ཁྐྲིམས་ཀྱི་
དོགས་གཞི་ཅིག་ལས་བ ེན་པའི་ ོད་གཞི་གང་ ང་ཅིག་ ཆེ་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་ ་བ ར་
འགྱངས་ ས་ཡོད་ཚེ་ མངོན་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་རང་གི་གྲོས་དོན་ཐོག་ལས་ ཡང་ན་ ོད་
དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་དང་ ོད་གཞིའི་ ་ཕན་ཅིག་ལས་ ་ཡིག་ ལ་ཏེ་ ིར་བཏོན་ ཡང་ན་ 
མ ག་བ ིལ་གཏང་ཆོག། 
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༡༠ མངོན་མཐོ་དང་ཆེ་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱིས་ འ ེལ་གནད་ཅིག་གི་ བས་དོན་ ་འོས་འཚམས་
ན་པའི་གསལ་བ གས་ ཡང་ན་བཀའ་ ་ བཀོད་ཁྱབ་ བཀའ་ཡིག་ ་གནང་ཆོག།  

༡༡ ཆེ་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་ཁྐྲིམས་ ི་འདི་ ལ་ཡོངས་ཁྐྲིམས་ ེ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཐོག་ 
འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ཆེ་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་ ང་དཔོན་ ཡང་ན་ ཁྱད་ ན་ཁྐྲིམས་ཀྱི་
མཁས་མཆོག་ ་གི་གྲལ་ལས་ ་ཉིད་ཀྱི་ ག་ གས་དང་ ག་དམ་ཅན་གྱི་བཀའ་ཐམ་ཐོག་ ་
བ ོ་བཞག་གནང་ནི། 

༡༢ ཆེ་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་ ང་དཔོན་ ་ ལ་ཡོངས་ཁྐྲིམས་ ེ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཐོག་ 
འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ོང་ཁག་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་ ང་དཔོན་ ཡང་ན་ ཁྱད་ ན་ཁྐྲིམས་
ཀྱི་མཁས་མཆོག་ ་གི་གྲལ་ལས་ ་ཉིད་ཀྱི་ ག་ གས་དང་ ག་དམ་ཅན་གྱི་བཀའ་ཐམ་ཐོག་
་ བ ོ་བཞག་གནང་ནི། 

༡༣ ཆེ་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་ཁྐྲིམས་ ི་དང་ ང་དཔོན་ ་གི་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་ ན་ལོ་ངོ་བ ་ཐམ་ 
ཡང་ན་ ེས་ལོ་ ག་ ་ལོན་མི་གཉིས་ལས་ ག་ཧ་མི་དེ་ ་གནས་དགོ། 

༡༤ འ ག་གི་ཆེ་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་འདི་ནང་ ཁྐྲིམས་ ི་གཅིག་དང་ ང་དཔོན་བ ད་ཡོད་མི་འདི་ 
ོང་ཁག་ཁྐྲིམས་འ ན་དང་ ཁྐྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་ ེ་ལས་གནད་དོན་ཆ་མཉམ་ ོར་ མཐོ་
ག གས་ཀྱི་ཁྐྲིམས་འ ན་ཨིན་པའི་ཁར་ ོང་ཁག་ཁྐྲིམས་འ ན་དང་ ཁྐྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་ ེའི་
ནང་འཁོད་ ་མ་བ ་བའི་གནད་དོན་གྱི་དབང་ཁྱབ་ ་ ཆེ་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱིས་ ཐོག་མའི་
དབང་ཁྱབ་ ོད་དགོ། 
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༡༥ མངོན་མཐོ་དང་ ཆེ་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་ ང་དཔོན་ ་གི་རང་དབང་འདི་ཁས་ལེན་གྲུབ་ ེ་ཡོད་ 
དེ་ཡང་ ོད་ངན་གྱི་བདེན་ཁུངས་ཐོན་པའི་ ང་དཔོན་ཅིག་ ་ ལ་ཡོངས་ཁྐྲིམས་ ེ་ ན་
ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ ལ་ ་ གནས་ད ང་གི་འོས་འབབ་མེདཔ་ ེ་འཆར་ཚེ་ ན་ཚོགས་དེའི་
གྲོས་འདེབས་ཐོག་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ང་དཔོན་དེ་ ་བཀའ་ འི་ཐོག་ལས་བཀའ་
བཀྱོན་ ཡང་ན་ དགོངས་ཕོག་གི་བཀའ་ ་གནང་ཆོག། 

༡༦ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ ོགས་རིས་མེད་པའི་རང་དབང་ཅན་གྱི་བདག་ ོང་གི་ཁྐྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་ ེ་
དང་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འ མ་ ེ་བ་ ་ ཁྐྲིམས་ཐོག་གཞི་བ གས་འབད་ཆོག། 

༡༧ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ་ཉིད་ཀྱི་ ག་ གས་དང་ ག་དམ་ཅན་གྱི་བཀའ་ཐམ་ཐོག་ ་ 
ལ་ཡོངས་ཁྐྲིམས་ ེ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་བ ོ་བཞག་གནང་ནི། ལ་ཡོངས་ཁྐྲིམས་ ེ་
ན་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་ ་ ད་དགོཔ་འད་ིཡང་། 

 ཀ༽ ཁྐྲི་འཛིན་འ ག་གི་ཁྐྲིམས་ ི་ ོན་པོ་དང་། 
 ཁ༽ མངོན་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་ ན་རིམ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ ང་དཔོན། 

ག༽ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་ཁྐྲིམས་དོན་ཚོགས་ ང་གི་ཁྐྲི་འཛིན།  
 ང་༽ ོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ། 
 
༡༨ མི་ངོ་ཆ་མཉམ་ ་ ་ཚན་༧ པའི་དོན་ཚན་༢༣ པ་ལས་མ་འགལ་བར་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་ 

ཡང་ན་ ཁྐྲིམས་གཞན་སོ་སོ་ལས་ཐོན་པའི་གནད་དོན་ ་གི་ ོར་ལས་ ཁྐྲིམས་འ ན་ ་བཅར་
ག གས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 
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་ཚན་༢༢ པ། 
ས་གནས་ཀྱི་ག ང་། 

 

༡ མི་སེར་རང་སོའི་མི་ ེ་དང་ དཔལ་འ ོར་ མཐའ་འཁོར་གྱི་བདེ་འ ོར་གོང་འཕེལ་དང་ 
འཛིན་ ོང་ནང་ ཐད་ཀར་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་ཕན་གྲོགས་ ་ བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་ས་གནས་ཀྱི་
ག ང་ ་ ་ དབང་ཚད་དང་དབང་འཛིན་ ིར་ ེལ་འབད་དགོ། 

༢ འ ག་གི་ ོང་ཁག་ཉི་ ་རེ་རེའི་ནང་ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་རེ་ཡོད་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་ནང་ ོང་
ཁག་ཚོགས་འ ་དང་ ེད་འོག་ཚོགས་ ེ་ ཁྐྲོམ་ ེ་ཚོགས་ ེ་ ་ དཔ་ཨིན། 

༣ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་ ་ཕན་གནོད་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ ོར་ལས་ 
དམངས་ཀྱིས་བ ི་འཇོག་དོན་ ་འཛོམས་ཐབས་ཡོདཔ་ ེ་ ས་གནས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ ་ ལ་
ཡོངས་ག ང་ ོང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ བ ི་ཁུངས་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། 

༤ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་གི་དམིགས་ ལ་འདི་ཡང་། 
ཀ༽ ས་གནས་ཀྱི་མི་ ེའི་དོན་ ་ དམངས་གཙོ་དང་འཁྐྲི་འགན་ཅན་གྱི་ག ང་ གས་

བ གས་ནི་དང་། 
ཁ༽ མི་ རེ་ཞབས་ཏོག་ ིན་ནི་ ་ ན་བ ན་ མ་གཞག་གི་ཐོག་ལས་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི། 
ག༽ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་ ོང་གནད་དོན་ ་ནང་ མི་ ེ་དང་མི་ ེའི་ལས་ཚོགས་ ་ འ ེལ་

གཏོགས་ཀྱི་ ོ་བ ལ་འབད་ནི། 



 60 

ང་༽ ི་ཚོགས་ཀྱིས་བ མས་པའི་ཁྐྲིམས་ཐོག་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་ཁག་འགན་གཞན་ཡང་
བ བ་ནི། 

 
༥ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་ཅིག་གིས་ རང་སོའི་ད ལ་འ ོས་དང་བདག་ ོང་གི་འཇོན་ཚད་ནང་འཁོད་

་ ་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་བཀོད་པའི་དམིགས་ ལ་ ་བ བ་ནི་ ་དོན་གཉེར་བ ེད་དགོ། 
༦ ོང་ཁག་ཚོགས་འ འི་ནང་ ད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

ཀ༽ ེད་འོག་རེ་ལས་བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་ངོ་ཚབ་གཉིས་ ེ་ པོ་དང་དམངས་མི་དང་། 
 ཁ༽ ོང་ཁག་དེའི་ཁྐྲོམ་ ེ་ལས་ བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་ངོ་ཚབ་གཅིག། 

ག༽ ོང་ཁག་ཡན་ལག་ཁྐྲོམ་ ེ་ལས་བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་ངོ་ཚབ་གཅིག། 
 

༧ ེད་འོག་ཚོགས་ ེ་ནང་ ཚོགས་པ་བཙག་འ འི་དོན་ ་ ེད་འོག་དེ་ ི་འོག་ ་ད ་བགོ་ བ་
དགོ། ེད་འོག་དེའི་མི་སེར་གྱིས་བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་ པོ་དང་དམངས་མི་དེ་ ེད་འོག་
ཚོགས་ ེ་དེའི་འ ས་མི་ཨིན། པོ་དེ་ ེད་འོག་ཚོགས་ ེའི་ཁྐྲི་འཛིན་འབད་དགོ། 

༨ ཁྐྲོམ་ ེ་ཚོགས་ ེ་ཅིག་ ཁྐྲོམ་ ེའི་ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་གིས་ ཐད་ཀར་བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་
ཁྐྲོམ་དཔོན་ཅིག་གིས་འགོ་ཁྐྲིད་འབད་དགོ། ཁྐྲོམ་དཔོན་གྱི་དབང་ཚད་དང་ ་ ོ་ ་ ི་ཚོགས་
ཀྱིས་བ མས་པའི་ཁྐྲིམས་ཐོག་བཀོད་དགོ། 
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༩ ཁྐྲོམ་ ེ་ཚོགས་ ེའི་འ ས་མི་ ་གི་བཙག་འ འི་དོན་ ་ ཁྐྲོམ་ ེ་ཅིག་འདེམས་ཁོངས་སོ་སོར་
ད ་བགོ་ བ་དགོ། 

༡༠ ེད་འོག་ཚོགས་ ེ་ ཡང་ན་ ཁྐྲོམ་ ེ་ཚོགས་ ེ་ཅིག་ ་ བཙག་འ ་གྲུབ་པའི་འ ས་མི་བ ་
ཐམ་ལས་ ག་ནི་མེདཔ་དང་ བ ན་ལས་ ང་ནི་མེད། 

༡༡ ོང་ཁག་ཚོགས་འ ་གིས་ དེའི་འ ས་མི་ ་གི་གྲལ་ལས་ཁྐྲི་འཛིན་ཅིག་བཙག་འ ་འབད་དགོ། 
༡༢ ོང་ཁག་ཚོགས་འ ་དེ་ ལོ་ངོ་གཅིག་ནང་ལན་ཐེངས་གཉིས་དེ་རེ་འཚོགས་དགོཔ་དང་ ེད་

འོག་ཚོགས་ ེ་དང་ཁྐྲོམ་ ེ་ཚོགས་ ེ་འདི་ ལོ་ངོ་གཅིག་ནང་ལན་ཐེངས་ག མ་དེ་རེ་འཚོགས་
དགོ། 

༡༣ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་ཅིག་འཛོམས་ནིའི་ཚོགས་གྲངས་ཀྱི་དོན་ ་ ཚང་དགོ་པའི་འ ས་མིའི་
གྲངས་ཚད་འཛིན་ནི་འདི་ འ ས་མི་ཡོངས་བ མོས་ཀྱི་ག མ་ད ་གཉིས་ལས་མ་ ང་བར་
འཛོམས་དགོ། 

༡༤ གནས་ ན་ཚང་ ེ་མིན་པར་ ་མཚན་གཞན་ ་བ ེན་ཏེ་ས་གནས་ཀྱི་ག ང་གི་འ ས་མིའི་གོ་
གནས་ས་ ོང་ཐོན་ཚེ་ ས་ ོང་བ བ་ནིའི་དོན་ ་ ས་ ོང་འཐོན་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ཉིན་
གྲངས་ མ་ འི་ནང་འཁོད་ འ ས་མི་ཅིག་བཙག་འ ་འབད་དགོ། 

༡༥ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་གི་འ ས་མི་ ་གིས་ རང་སོའི་ཁག་འགན་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མར་ ་ཁྐྲིམས་
ཆེན་མོ་འདིའི་ ར་དེབ་ག མ་པའི་ནང་བཀོད་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་དམ་བཅའམ་ ངོས་ལེན་ ལ་
དགོ། 
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༡༦ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་གི་འ ས་མི་ ་གི་བཙག་འ ་འདི་ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ཁྐྲིམས་ཀྱི་
དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ། 

༡༧ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་ ་བཙག་འ ་འབད་ནིའི་འདེམས་ངོ་ ཡང་ན་ འ ས་མི་ ་ ིད་དོན་
ཚོགས་པ་གང་ཞིག་གི་ཁོངས་ ་གཏོགས་ནི་མེད། 

༡༨ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་ ་ ། 
ཀ༽ ལན་འདེབས་དང་ ངས་གསལ་ འཁྐྲི་འགན་ཅན་གྱི་བདག་ ོང་དང་ ཐབས་རིག་

འཛིན་ ོང་གི་འཇོན་ཚད་གཞི་བཀོད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ ་ ག ང་གིས་ བ་ ོར་
ཡོདཔ་དང་། 

ཁ༽ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྐྲིམས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཚད་འཛིན་ལས་མ་འགལ་བར་ དེ་ གས་ཀྱི་
་བའི་གནད་ ོད་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ཁྐྲལ་འབབ་དང་ ཅ་ཁྐྲལ་ ལམ་ཁྐྲལ་ གླ་ཡོན་ ་
བཀལ་ནི་དང་བ ་ནི་ ད ་བགོ་ བ་ནིའི་ཐོབ་རིམ་ཡོད། 

ག༽ ལོ་བ ར་ད ལ་གྱི་གནང་ ིན་ ེ་ ག ང་ལས་ད ལ་ ིས་ཐོན་ཁུངས་ ང་ངེས་ཀྱི་
ཐོབ་རིམ་ཡོད། 

ང་༽ རང་ ོང་ས་གནས་ཀྱི་ག ང་གི་རང་འ ོངས་དང་ རང་བ ན་གྱི་ ེ་ ན་ ་ངེས་
གཏན་གནས་ཐབས་ཀྱི་དོན་ ་ ལ་ཡོངས་འོང་འབབ་ཀྱི་ཆ་ཚད་བགོ་བཀྲམ་ཐོབ། 

ཅ༽ ཡོངས་ ན་དང་གཅིག་ ིལ་ ་གཞི་བཞག་པའི་ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་
བ བ་ཐབས་ ་ ག ང་གིས་ བ་ ོར་ཡོདཔ། 
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ཆ༽ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁྐྲིམས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཚད་འཛིན་ལས་མ་འགལ་བར་ གཞིས་
གནས་བདག་བ ང་དང་རང་སོའི་ ིས་ཐོག་ ིན་འགྲུལ་ལེན་ཏེ་ འཁྐྲི་བ་ ་བཟོ་ཆོག་
པའི་ཐོབ་རིམ་ཡོད། 

 
༡༩ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་ ་ ཞི་གཡོགཔ་ཡོད་པའི་བདག་ ོང་འ ས་ཚོགས་ཅིག་གིས་ བ་ ོར་

འབད་དགོ། 
༢༠ ོང་ཁག་ཅིག་ ་ ཞི་གཡོགཔ་ ་གིས་ བ་ ོར་ ན་པའི་འཛིན་ ོང་གཙོ་འཛིན་ ེ་ ོང་

བདག་ཅིག་དགོ། ོང་བདག་འདི་ ིད་དོན་དང་འ ེལ་གཏོགས་འབད་ནི་མེད་པའི་ཁར་ ལ་
ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་ ་ འཛིན་ ོང་གཙོ་འཛིན་ ེ་ཁོའམ་མོ་རའི་ཁག་འགན་ ་
བ བ་དགོ། 

༢༡ ་གོང་ལས་ ་གྲོལ་སོང་བ་ཨིན་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མེན་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ ་དང་ ེད་འོག་
ཚོགས་ ེ་ ཁྐྲོམ་ ེ་ཚོགས་ ེ་ ་ རང་སོའི་ཚོགས་ཐེངས་དང་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་བ ིས་ཏེ་ 
ལོ་ངོ་ ་རེ་འ ོ་མ ད་དེ་གནས་དགོ། 

༢༢ ོང་བདག་དང་ས་གནས་ཀྱི་ག ང་ ་གི་དབང་ཚད་དང་ ་ ོའི་རིགས་ ི་ཚོགས་ཀྱིས་བ མས་
པའི་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་དགོ། 
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་ཚན་༢༣ པ། 
བཙག་འ ། 

 

༡ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་ནང་གསལ་ ར་ ག ང་གི་གཞི་གནས་འདི་ མི་སེར་ ིར་གྱི་བསམ་
དོན་ཨིནམ་དང་ བསམ་དོན་འདི་ ས་མཚམས་ཅན་གྱི་བཙག་འ འི་ཐོག་ལས་གསལ་ ོན་
འབད་དགོ། 

༢ མི་ཅིག་གིས་ བཙག་འ ་ཅིག་ནང་གསང་བའི་ཚོགས་ ན་ཐོག་ལས་ ན་ལོན་ཚོགས་ ན་ཐད་
ཀར་བ ར་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ གལ་ ིད་མི་ངོ་འདི། 
ཀ༽ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་གྱི་ བ་ ེད་ ོན་ནི་ཡོད་པའི་འ ག་པའི་མི་སེར་དང། 
ཁ༽ ེས་ལོ་བཅོ་བ ད་ལས་མ་ ང་བ། 
ག༽ བཙག་འ འི་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ ་གོང་ལས་ལོ་ངོ་གཅིག་ལས་མ་ ང་བར་ འདེམས་

ཁོངས་དེའི་ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་མ་ཡིག་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པ། 
ང་༽ འ ག་ ་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྐྲིམས་གང་ ང་ཅིག་གི་ནང་གསལ་ ར་ ཚོགས་ ན་

བ ར་ནིའི་ཁྱད་ཚད་ལས་མ་འགལ་བ། 
 

༣ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་ནང་གསལ་ ར་ བཙག་འ ་ཅན་གྱི་ཡགི་ཚང་དོན་ ་ འདེམས་ངོ་
གིས་འགྲུབ་དགོཔ་འདི་ཡང་། 
ཀ༽ འ ག་པའི་མི་སེར་ཨིན་མི་ཅིག་དང་། 
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ཁ༽ འདེམས་ཁོངས་དེ་ནང་ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ེ་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པ། 
ག༽ གདམ་ངོའི་ ་ཡིག་བ གས་པའི་ བས་ དམའ་ཤོས་ ེས་ལོ་ཉི་ ་ ་ ་དང་ མཐོ་

ཤོས་ ེས་ལོ་ ག་ ་རེ་ ་ལོན་པ། 
ང་༽ ག ང་ ཡང་ན་ ག ང་མིན་ ེར་གྱི་ལས་ཚོགས་ ཡང་ཅིན་ ེར་ ེ་དང་ངོ་ ང་ ་

ག་ལས་ཨིན་ ང་ ིའི་འ ང་ཁུངས་ལས་ད ལ་ ང་ ཡང་ན་ གྲོགས་རམ་གང་
ཡང་མ་ལེན་པ། 

ཅ༽ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ཁྐྲིམས་ནང་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་དགོས་མཁོའི་ཤེས་ཡོན་
དང་ཁྱད་ཚད་གཞན་ ་ཡོདཔ། 

 
༤ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་ནང་གསལ་ ར་གྱི་འདེམས་ངོ་ཅིག་ ཡང་ན་ བཙག་འ ་ཅན་གྱི་ཡིག་

ཚང་འཆང་བའི་འ ས་མི་ཅིག་ ཁྱད་ཚད་དང་མ་མ ན་པའི་མི་ངོ་ ེ་བ ི་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་
ིད་མི་ངོ་འདི།  

ཀ༽ འ ག་པའི་མི་སེར་མིན་མི་ཅིག་དང་གཉེན་ ་བ ོམས་པ་ ཡང་ན། 
ཁ༽ ི་གཡོག་ལས་བཏོན་བཏང་བ། 
ག༽ ཉེས་ཅན་གྱི་གནདོ་འགེལ་གང་ ང་ཅིག་ ་བ ེན་ ཁྐྲིམས་གཅོད་གྲུབ་ ེ་བཙོན་

ཁྐྲིམས་ ིན་པ། 
ང་༽ ག ང་ ་ ལ་དགོ་པའི་ཁྐྲལ་འབབ་ ཡང་ན་ འ ལ་ ོ་གཞན་ ་ཆད་ ས་ཡོད་པ། 
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ཅ༽ ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་དགོ་པའི་ ས་ ན་ནང་འཁོད་དང་ མ་གཞག་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ 
བཙག་འ འི་ཟད་གྲོན་གྱི་ ིས་ཁྐྲ་བཀལ་མ་ གས་པའི་ ་མཚན་ཡང་དག་ ཡང་ན་ 
བདེན་ཁུངས་གང་ཡང་མེད་པ། 

ཆ༽ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ཁྐྲིམས་ནང་ཆེད་ ་བཀོད་དོན་ ར་ ག ང་ངམ་ མི་
དམངས་ཚོང་ ེ་ ལས་འཛིན་ ་གི་འོག་ ་ ཁེ་འབབ་ཅན་གྱི་གོ་གནས་གང་ ང་
ཅིག་འཆང་བ། 

ཇ༽ ི་ཚོགས་ཀྱིས་བ མས་པའི་ཁྐྲིམས་གང་ ང་ཅིག་གི་ནང་གསལ་ ར་གྱི་ཁྱད་ཚད་
ལས་འགལ་བ། 

 
༥ ་ཚན་འདིའི་དོན་ཚན་༧ པའི་ནང་གསལ་ ར་ ི་ཚོགས་ཀྱིས་བ མས་པའི་ཁྐྲིམས་དང་

འཁྐྲིལ་ཏེ་ ་ཚན་འདིའི་དོན་ཚན་༤ པའི་ནང་གསལ་ ར་གྱི་ཁྱད་ཚད་གང་ ང་ཅིག་ལས་
འགལ་བའི་བཙག་འ འི་བཤེར་ཡིག་བ གས་མི་འདི་གུར་ ཆེ་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱིས་ད ེ་
བཤེར་མཛད་དགོ། 

༦ ཚོགས་ ན་ ར་མི་ ་གིས་ ཁུངས་དག་ཤེས་པའི་གདམ་ཁའི་དོན་ ་ བཙག་འ ་ཅན་གྱི་ཡིག་
ཚང་གི་འདེམས་ངོ་དེ་གིས་ ཁོའམ་མོ་རའ་ིགདམ་ཁའི་ ་ཡིག་དང་ གས་པའི་འབའ་གན་ཅིག་
ནང་ གསལ་བ གས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 
ཀ༽ འདེམས་ངོ་དང་ རང་སོའི་གཉེན་གྲོགས་ རང་ ་བ ེན་ཏེ་ ོད་མི་ ་གཞི་ ་གི་འོང་

འབབ་དང་གཞིས་གནས་ཀྱི་ ོར་ལས་དང་། 
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ཁ༽ ཕོ་མོ་རང་སོའི་ ོགས་བ ོད་དང་ ཤེས་ཡོན་གྱི་ཁྱད་ཚད། 
ག༽ གལ་ ིད་ ཉེས་ཅན་གྱི་ཁྐྲིམས་གཅོད་འཛིན་ཐོ་གང་ ང་ཅིག་ཡོད་པ། 
ང་༽ གདམ་ཁའི་ ་ཡིག་བ གས་པའི་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ཧེ་མར་ ན་འགྱངས་ ོད་གཞི་

ཅིག་ནང་ ལོ་ངོ་གཅིག་ལས་ ག་པའི་བཙོན་ཁྐྲིམས་ ིན་ངེས་ཀྱི་གནོད་འགེལ་ཅིག་
གི་ ོར་ ཉེས་འ གས་བཀོད་པ་ ཡང་ན་ ཁྐྲིམས་འ ན་ཅིག་གིས་ངོས་ལེན་གྲུབ་མི་
གང་ཞིག་ནང་ འདེམས་ངོ་དེ་ ་ཉེས་ཁག་བཀལ་བ་ཡོད་མེད། 

 
༧ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་གནད་དོན་ཆ་མཉམ་ ཡང་ན་ དེ་ལས་བ ེན་པའི་

དགོངས་དོན་ ་བཀོད་དེ་ ི་ཚོགས་དང་ས་གནས་ཀྱི་ག ང་ ་གི་བཙག་འ འི་ ོར་དང་ 
བཙག་འ འི་ ོད་ཉོག་གི་བཤེར་ཡིག་བ གས་ཐངས་དང་ ིད་དོན་ཚོགས་པ་ ་གི་དོན་ ་ ཀུན་
ོད་ མ་གཞག་དང་ བ ལ་བ གས་འཐབ་ གས་ཀྱིས་མ་ཚད་པར་ ི་ཚགོས་ཀྱི་ཚོགས་

ཁང་དང་ས་གནས་ཀྱི་ག ང་ ་ ལ་མ ན་གཞི་བ གས་ ་མཁོ་བའི་གནད་དོན་ཆ་མཉམ་ 
ཁྐྲིམས་ཐོག་བཀོད་དགོ།  
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་ཚན་༢༤ པ། 
བཙག་འ ་ ན་ཚོགས། 

 

༡ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཅིག་ཡོད་དགོ་མི་དེ་ནང་ ི་ཚོགས་དང་ས་གནས་ཀྱི་ག ང་ ་ནང་ 
ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ ་གི་བཙག་འ འི་ བས་ རང་མོས་དང་ མ་དག་གི་ ོ་ལས་འགོ་
འ ེན་འཐབ་ནི་ ་ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་བཅའ་ ིག་ ཐོ་ཡིག་ ན་ ོང་དང་ ས་
མཚམས་དང་བ ན་པའི་ཁ་གསོ་ བཙག་འ འི་ལས་འཆར་དང་ བ ་ ོང་ བཀོད་ཁྱབ་ 
དམ་འཛིན་འབད་ནི་ ་གི་ཁག་འགན་ཡོད། 

༢ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་འདི་ རང་དབང་ཅན་ཨིན་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་ནང་ ོན་ཆེན་དང་ འ ག་
གི་ཁྐྲིམས་ ི་ ོན་པོ་ ཚོགས་དཔོན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའི་ཁྐྲི་འཛིན་ ོག་ ོགས་ཚོགས་
པའི་འགོ་ཁྐྲིདཔ་བཅས་ཀྱིས་ མགྲིན་མ ན་ཐོག་ལས་གྲོས་འདེབས་ ལ་བའི་མིང་ཐོའི་ནང་
གསེས་ལས་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་བ ོ་བཞག་གནང་བའི་བཙག་འ འི་ ན་འཛིན་ ི་
ཁྱབ་དང་ བཙག་འ འི་ ན་འཛིན་གཉིས་ དཔ་ཨིན། 

༣ བཙག་འ འི་ ན་འཛིན་ ི་ཁྱབ་དང་བཙག་འ འི་ ན་འཛིན་ ་གི་གནས་ ན་འདི་ ལོ་ངོ་
འམ་ ེས་ལོ་ ག་ ་རེ་ ་ལོན་མི་གཉིས་ལས་ ག་ཧ་མི་དེ་ ་གནས་དགོ། 

༤ ི་ཚོགས་དང་ ས་གནས་ཀྱི་ག ང་གི་འ ས་མི་བཙག་འ འི་དོན་ ་ འདེམས་ཁོངས་ ་གི་
བཅད་མཚམས་བཟོ་ནི་འདི་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ཁག་འགན་ཨིན། 
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༥ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་དང་ས་གནས་ཀྱི་ག ང་ ་གྲོལ་སོང་ཞིནམ་ལས་ ཉིན་གྲངས་དགུ་
བ འི་ནང་འཁོད་ དེ་ ་བ ར་འ གས་ཀྱི་དོན་ ་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་བཙག་འ ་
བ་དགོཔ་ ེ་ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྐྲིམས་ཐོག་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། 

དེ་ཡང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའི་ཐད་ རང་སོའི་གནས་ ན་ཚང་བའི་ཚེས་གྲངས་དེ་ཁར་
བ ར་འ གས་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ ་ འ ས་ཚོགས་རང་སོའི་བཙག་འ ་ ་འབད་དགོ། ོང་
ཁག་ཚོགས་འ ་དང་ ེད་འོག་ཚོགས་ ེ་ ཁྐྲོམ་ ེ་ཚོགས་ ེ་ ་གི་ཐད་ གནས་ ན་མ་ཚང་
གོང་ལས་ ་གྲོལ་སོང་ཚེ་ ་གྲོལ་སོང་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ཉིན་གྲངས་དགུ་བ འི་ནང་འཁོད་
བ ར་འ གས་འབད་དགོ། 

༦ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཙག་འ ་དང་འ ེལ་བའི་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ་ ོ་བ བ་དགོ།  
 

་ཚན་༢༥ པ། 
ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན། 

 
༡ ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ཅིག་ཡོད་དགོ་མི་འདི་ ི་ནོར་ ་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ 

དོན་ ིན་ཅན་ ེ་ ོད་ནིའི་ ོར་ལས་ ིས་ཞིབ་ བ་ནི་དང་ ན་ ་ ལ་ནིའི་དོན་ ་ཨིན། 
༢ ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ཅིག་ཨིན་དགོཔ་དང་ 

དེའི་འགོ་ཁྐྲིད་འབད་མི་ ིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་འདི་ ོན་ཆེན་དང་ འ ག་གི་ཁྐྲིམས་ ི་ ོན་པོ་ 
ཚོགས་དཔོན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའི་ཁྐྲི་འཛིན་ ོག་ ོགས་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྐྲིདཔ་བཅས་
ཀྱིས་ མགྲིན་མ ན་ཐོག་ལས་གྲོས་འདེབས་ ལ་བའི་ཁྱད་ ན་མི་ངོ་ ་གི་མིང་ཐོའི་ནང་གསེས་
ལས་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་བ ོ་བཞག་གནང་ནི། 
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༣ ིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་གནས་ ན་ལོ་ངོ་ འམ་ ེས་ལོ་ ག་ ་རེ་ ་ལོན་མི་གཉིས་ལས་ ག་
ཧ་མི་དེ་ ་གནས་དགོ། 

༤ ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཇིགས་ ང་ ཡང་ན་ མ ན་འགྱུར་ ོགས་ ང་
མེད་པར་ ག ང་གི་ལས་ཁུངས་དང་ ཡིག་ཚང་ ་བ ིས་པའི་ཁྐྲིམས་བཟོ་ ན་ ེ་དང་ ང་
ཁྐྲིམས་ ན་ ེའི་མངའ་འོག་གི་ཡིག་ཚང་ ་ མི་དམངས་ཚད་ཅན་དང་ ི་ཕན་མ་ད ལ་
བདག་ ོང་འཐབ་མི་འ ས་ཚོགས་ ཁྐྲིམས་ ང་འགག་ ེ་དང་ ང་ ོབ་དམག་ ེ་ ་ དེ་ལས་ 
འ ག་གི་འོང་འབབ་དང་ ི་ད ལ་ ང་ཐོ་དང་མ་ད ལ་གཞན་གྱི་ ང་ཐོ་ ོན་ ིན་དང་གསོག་
འཇོག་མ་ད ལ་གྱི་ ིས་ཁྐྲ་ ་ ིས་ཞིབ་འབད་དགོ། 

༥ ིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་དང་ ོན་ཆེན་ ི་ཚོགས་བཅས་ ་ ལོ་
བ ར་ ིས་ཞིབ་ ན་ ་ཅིག་ ལ་དགོ། 

༦ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་བ ས་དོན་ ་ ལ་བའི་ལོ་བ ར་ ིས་ཞིབ་ ན་ ་ ཡང་ན་ ིས་ཞིབ་
ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ ལ་བའི་ ན་ ་གཞན་གང་ ང་ཅིག་ ་ བ ར་ཞིབ་དང་ ན་ ་འབད་ནིའི་
དོན་ ་ ི་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མིའི་གྲལ་ལས་ རང་སོའི་ཀུན་ ོད་ མ་དག་གི་མིང་གཏམ་ཅན་
གྱི་འ ས་མི་ ་ཡོད་པའི་དམངས་ ིས་ཚོགས་ ང་ཅིག་ བ ོ་བཞག་འབད་དགོ། 

༧ ལ་ག ང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ་ ོ་བ བ་དགོ། 
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་ཚན་༢༦ པ། 
ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་ ན་ཚོགས། 

 

༡ ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་ ན་ཚོགས་ཅིག་ཡོད་དགོ་མི་འདི་གིས་ འཇོན་ཚད་དང་ ངས་གསལ་ 
འཁྐྲི་འགན་ ན་པའི་ མ་གཞག་གི་ ོ་ལས་ ི་འགན་ བ་མི་རང་དབང་ཅན་དང་ ིད་དོན་
འ ེལ་མེད་ཀྱི་ཞི་གཡོག་ཅིག་ཡར་ ག་གཏང་ནི་དང་ ངེས་གཏན་ཡོདཔ་བཟོ་དགོ། 

༢ ན་ཚོགས་འདི་ནང་ ོན་ཆེན་དང་ འ ག་གི་ཁྐྲིམས་ ི་ ོན་པོ་ ཚོགས་དཔོན་ ལ་ཡོངས་
ཚོགས་ ེའི་ཁྐྲི་འཛིན་ ོག་ ོགས་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྐྲིདཔ་བཅས་ཀྱིས་ མགྲིན་མ ན་ཐོག་
ལས་གྲོས་འདེབས་ ལ་བའི་མི་ངོ་ ་གི་མིང་ཐོའི་ནང་གསེས་ལས་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་
འཕེལ་ ས་གཏང་ བ་པའི་ཁྱད་ཚད་དང་ ཉམས་ ོང་ཅན་གྱི་ཁྱད་ ན་མི་ངོ་ ་གི་གྲལ་ལས་ 
འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་བ ོ་བཞག་གནང་བའི་ཁྐྲི་འཛིན་ཅིག་དང་ འ ས་མི་བཞི་ དཔ་
ཨིན། 

༣ ན་ཚོགས་དེའི་ཁྐྲི་འཛནི་དང་ འ ས་མི་ ་གི་གནས་ ན་ལོ་ངོ་ འམ་ ེས་ལོ་ ག་ ་རེ་ ་
ལོན་མི་གཉིས་ལས་ ག་ཧ་མི་དེ་ ་གནས་དགོ། 

༤ ན་ཚོགས་དེ་གིས་ ག ང་གི་ ིད་ ས་དང་ལས་རིམ་ ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ བས་ ག ང་
ོང་ལེགས་ ན་དང་ མི་ ེའི་ ང་ཁྐྲིམས་ཡར་ ག་ ་གནས་ཚད་མཐོ་བའི་བཟང་ ོད་དང་ 

གཅིག་ ིལ་གྱི་ལམ་ ོན་ཐོག་ལས་ ཞི་གཡོགཔ་ ་གིས་ཁྱད་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ ་ གསཔ་
ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ ་བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ། 
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༥ ན་ཚོགས་དེ་གིས་ གཟེངས་ཐོན་དང་ གྲུབ་འ ས་ཅན་ ི་ ོམས་ཡར་ ེལ་གཏང་ནིའི་དོན་
་ གསར་བ ོས་དང་ བ ོ་བཞག་ ལས་ ེད་གཞི་བཀོད་ ོང་བ ར་ གནས་སོར་ གོ་

གནས་ཡར་སེང་བཅས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་ ིག་གཞི་ ་ ཞི་གཡོགཔ་ཡོངས་ ོགས་ ་གཅིག་
མ ངས་ཁྱབ་ གསཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། 

༦ ན་ཚོགས་དེ་གིས་ རང་གི་གྲོས་ཆོད་བ ིས་པའི་བདག་ ོང་གི་གྲོས་ཆོད་ ་གི་ བ་འགལ་ ་ 
མཐོ་ག གས་ ན་གསན་གྱི་དོན་ ་ ་ཚན་༢༡ གི་དོན་ཚན་༡༦ པའི་ནང་གསལ་ ར་གཞི་
བ གས་གྲུབ་པའི་བདག་ ོང་ཁྐྲིམས་ཞིབ་ཚོགས་ ེ་བ ད་དེ་ ཞི་གཡོགཔ་ཆ་མཉམ་ ་ ང་
ཁྐྲིམས་ཀྱི་ ་ག གས་འབད་ནི་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། 

༧ བདག་ ོང་གི་དང་ལེན་ལས་བ ེན་གནོད་པ་ ང་མི་ཞི་གཡོགཔ་ག་ར་ཨིན་ ང་ ན་ཚོགས་
འདི་ནང་ཐོགས་མེད་བཅར་ཆོག་པའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༨ ན་ཚོགས་འདི་ ས་ ན་འཚོགས་ནི་དང་ ད་ེ ་ག ང་གི་ལས་གཡོག་པའི་ལས་འ ེལ་ ེ་བ་
ེ་ ་ ོ་ བ་མི་གཏན་འཇགས་ ང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ཅིག་གིས་ བ་ ོར་འབད་དགོ། 

༩ ན་ཚོགས་དེ་གིས་ རང་སོའི་ ིད་ ས་དང་ལས་དོན་ ོར་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་དང་ ོན་
ཆེན་ ་ ལོ་བ ར་ ན་ ་ཅིག་ ལ་དགོ། 

༡༠ ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ་ ོ་བ བ་དགོ།   
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་ཚན་༢༧ པ། 
ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས། 

 

༡ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཅིག་ཡོད་དགོ་མི་དེ་ནང་ ཁྐྲི་འཛིན་ཅིག་གིས་འགོ་ཁྐྲིད་ཐོག་ 
འ ས་མི་གཉིས་དགོ་པའི་ཁར་ ན་ཚོགས་དེ་ རང་དབང་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ཅིག་ཨིནམ་
དང་ ལ་ཁབ་ནང་ ངན་ ད་ ོན་འགོག་དང་འཇོམས་ཐབས་ ་མཁོ་བའི་ཐབས་ལམ་ ་ 
དང་ལེན་འབད་དགོ། 

༢ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྐྲི་འཛིན་དང་འ ས་མི་ ་ ོན་ཆེན་དང་ འ ག་གི་
ཁྐྲིམས་ ི་ ོན་པོ་ ཚོགས་དཔོན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའི་ཁྐྲི་འཛིན་ ོག་ ོགས་ཚོགས་པའི་
འགོ་ཁྐྲིདཔ་བཅས་ཀྱིས་ མགྲིན་མ ན་ཐོག་ལས་གྲོས་འདེབས་ ལ་བའི་མིང་ཐོའི་ནང་གསེས་
ལས་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་བ ོ་བཞག་གནང་ནི། 

༣ ན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྐྲི་འཛིན་དང་ འ ས་མི་ ་གི་གནས་ ན་ལོ་ངོ་ འམ་ ེས་ལོ་ ག་ ་རེ་ ་
ལོན་མི་གཉིས་ལས་ ག་ཧ་མི་དེ་ ་གནས་དགོ། 

༤ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ རང་གི་ ིད་ ས་དང་ལས་དོན་ ོར་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་དང་ ོན་ཆེན་ 
ི་ཚོགས་བཅས་ ་ ལོ་བ ར་ ན་ ་ཅིག་ ལ་དགོ། 

༥ ན་ཚོགས་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ ངོ་ ང་ ཡང་ན་ ་ཕན་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཉེས་
བཤེར་ ་ ཁྐྲིམས་འ ན་གྱིས་ ོད་བཤེར་དོན་ ་ ོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ གང་
མགྱོགས་འགན་ལེན་འབད་དགོ། 
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༦ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་གྱི་བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ་
ོ་བ བ་དགོ། 

 
་ཚན་༢༨ པ། 
ང་ ོབ། 

 

༡ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ ག་པོའི་དམག་ ེ་དང་ཞི་བའི་དཔའ་ ལ་པའི་མངོན་མཐོའི་བཀོད་
དཔོན་ ི་ཁྱབ་ཨིན། 

༢ ལ་པོའི་ ་ ང་དམག་ ེའི་ཁག་འགན་འདི་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གི་ འི་བདེ་ ང་གི་དོན་ ་
ག་ ིད་ ་ནིའི་ཁར་ ལ་ག ང་འ ག་གི་དམག་ ེ་གིས་ ཁྱད་རིག་ ན་པའི་གཏན་འཇགས་
ཀྱི་ ག་པོའི་དམག་ ེ་ཅིག་ ེ་ ག་ ིད་ ་ནི་ཨིནམ་དང་ དམག་ ེ་གཉིས་པོ་བདེ་ ང་ ་
འཇིགས་བ ལ་གྱི་ ོག་ཐབས་བ ིག་མི་ འ ག་གི་ ང་ ོབ་ཀྱི་ ོག་ཤིང་ཨིན། 

༣ ལ་ག ང་འ ག་གི་འགག་ ེ་འདི་ ོང་བ ར་གྲུབ་པའི་ ིགས་ཆས་ཅན་གྱི་དམག་ ེ་ཅིག་
ཨིནམ་ལས་ ནང་ ིད་ ན་ཁག་འོག་ ་ ིགས་དང་ཁྐྲིམས་ གས་ ན་ ོང་འཐབ་ནི་དང་ 
ཉེས་ལས་ ོན་འགོག་གི་ཁག་འགན་གཙོ་བོ་བ ང་ནིའི་ཁར་ ལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་ ང་དམག་ ེའི་
ཆ་ཤས་གལ་ཅན་ཅིག་ ེ་ཡང་བ ི་འཇགོ་འབད་དགོ། 

༤ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁྐྲིམས་ཐོག་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ ང་ ོབ་མཐའ་བཙན་གྱི་དོན་ ་ ན་ལོན་མི་སེར་
་ངེས་པར་མཁོ་བའི་ཞི་བའི་དཔའ་ ལ་པའི་ཞབས་ཏོག་ ་ཐབས་བ ིག་ཆོག། 
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༥ ལ་ཁམས་ཀྱིས་ ལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་ ང་དང་ ལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་ ིད་ཉེན་ ང་འཐབ་ནིའི་དོན་ ་ 
འ ག་གི་ ག་དམག་ ་ ན་ ོང་འཐབ་ནིའི་ཁག་འགན་འབག་དགོ། 

༦ འ ག་གིས་ རང་གི་ ང་ ོབ་ ཡང་ན་ བདེ་ ང་ མངའ་ཁོངས་གཅིག་ ིལ་ རང་བཙན་
ན་ ོང་གི་དོན་ ་མ་གཏོགས་ ིའི་ ལ་ཁམས་ཀྱི་ བ་འགལ་ ་ ག་དམག་ ོད་ནི་མེད། 

 
་ཚན་༢༩ པ། 

ོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ། 
 

༡ ོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ཅིག་ཡོད་དགོ་མི་དེ་ རང་ ོང་ཅན་ཨིནམ་དང་ དེ་གིས་
ག ང་གི་དབང་ཁྱབ་དང་ དབང་འཛིན་གྱི་ནང་འཁོད་ལས་འ ང་བའི་ཁག་འགན་ ་དང་ ཡིག་
ཚང་དེ་ ་ ོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁྐྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་གཞན་ ་ བ ར་ ོད་བ བ་དགོ། 

༢ ོན་ཆེན་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཐོག་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ་ཉིད་ཀྱི་ ག་ གས་དང་ ག་
དམ་ཅན་གྱི་བཀའ་ཐམ་ཐོག་ ་ ཁྱད་ ན་ཁྐྲིམས་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ཅིག་ ོད་དཔོན་ཡོངས་
ཁྱབ་ ེ་བ ོ་བཞག་གནང་ནི། 

༣ ོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་འདི་ ཁྐྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་གཙོ་བོ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ག ང་གི་
ཁྐྲིམས་དོན་གྲོས་དཔོན་དང་ཁྐྲིམས་དོན་གྱི་ ་ཚབ་ཨིན། 
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༤ ོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཁོའམ་མོ་རའི་འགན་ཁུར་ བ་པའི་ བས་ ཁྐྲིམས་འ ན་ཡོངས་
ཀྱི་མ ན་ས་ ་བཅར་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༥ ོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ ་ ོད་གཞི་གང་ ང་ཅིག་གི་བཤེར་ག གས་ ཡང་ན་ འགོ་བ གས་
ནི་ ིར་བཏོན་ ་ ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད། 

༦ ོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ ་ ཁྐྲིམས་དོན་གྱི་ ི་བ་གང་ ང་ཅིག་གི་ ོར་ལས་ ི་ཚོགས་ནང་ ངོ་
བཅར་དང་བསམ་འཆར་བ ོད་ནིའི་ཐོབ་དབང་ཡོད། 

༧ ོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་དང་ ོན་ཆེན་ ་ལོ་བ ར་ ན་ ་ཅིག་
ལ་དགོ། 

༨ ོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ་
ོ་བ བ་དགོ། 

 
་ཚན་༣༠ པ། 

ད ལ་ཕོགས་ ན་ཚོགས། 
 

༡ ད ལ་ཕོགས་ ན་ཚོགས་ཅིག་ཡོད་དགོ་མི་འདི་ ཁྐྲི་འཛིན་ཅིག་གིས་འགོ་ཁྐྲིད་ཐོག་ རང་ ོང་
ཅན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ོན་ཆེན་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཐོག་ ས་དང་ ས་ཚོད་ ་བ གས་དགོ། 
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༢ ད ལ་ཕོགས་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ག ང་ ་ ལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འ ོར་དང་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་
འདིའི་དགོངས་དོན་གཞན་ ་ འོས་འབབ་རན་པའི་བ ི་མཐོང་དང་བ ན་ ལ་ག ང་ཞི་
གཡོགཔ་དང་ ང་ཁྐྲིམས་ ན་ ེ་ ི་ཚོགས་དང་ས་གནས་ཀྱི་ག ང་གི་འ ས་མི་ དེ་ཁར་ 
་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་དང་དེའི་འ ས་མི་ ་ ི་གཡོགཔ་གཞན་ཆ་མཉམ་གྱི་
ད ལ་ཕོགས་དང་ ར་འ ས་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་ལམ་གཞན་གྱི་གཞི་བཀོད་བ ར་བཟོའི་གྲོས་
འདེབས་ ལ་དགོ། 

༣ ི་ཚོགས་ཀྱིས་བ མས་པའི་ཆ་ ེན་དང་ ར་བཅོས་ ་ལས་མ་འགལ་བར་ ན་ ས་ག ང་
ཚོགས་ཀྱི་གནང་བ་ཁོ་ན་དང་བ ན་ ན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་
ཨིན། 

 
་ཚན་༣༡ པ། 

་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི། 
 

༡ མི་ག་ར་ཨིན་ ང་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་ནང་གསལ་ ར་ ་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་ 
ཡང་ན་ གོ་གནས་འཆང་ཆོག་པ་འདི་ཡང་། 

 ཀ༽ རང་བཞིན་ ེས་ ང་ལས་བ ེན་པའི་འ ག་པའི་མི་སེར་དང་། 
 ཁ༽ འ ག་པའི་མི་སེར་མིན་མི་དང་གཉེན་ ་མ་བ ོམས་མི། 
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༢ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་ནང་གསལ་ ར་ ་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ ་གཤམ་
གསལ། 
ཀ༽ འ ག་གི་ཁྐྲིམས་ ི་ ོན་པོ་དང་ མངོན་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་ ང་དཔོན་ ་དང་། 

 ཁ༽ ཆེ་མཐོ་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་ཁྐྲིམས་ ི་དང་ ང་དཔོན་ ། 
 ག༽ བཙག་འ འི་ ན་འཛིན་ ི་ཁྱབ།  
 ང་༽ ིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ། 
 ཅ༽ ལ་ག ང་ཞི་གཡོག་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྐྲི་འཛིན། 
 ཆ༽ ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྐྲི་འཛིན། 
 
༣ ་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ ་ ིད་དོན་དང་འ ེལ་གཏོགས་མེདཔ་ཅིག་དགོ། 
༤ ་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ ་ ར་ལོག་བ ོ་བཞག་འབད་ནིའི་གོ་ བས་མེད། 
༥ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ ་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ ་གི་དོན་ ་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ 

ཁྱད་ཚད་གཞན་ ་ ཁྐྲིམས་ཐོག་ཆེད་ ་བཀོད་ཆོག། 
༦ ་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ ་གིས་ རང་སའོི་གོ་གནས་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མར་ ་

ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་ ར་དེབ་ག མ་པའི་ནང་བཀོད་པའི་གོ་གནས་ཀྱི་དམ་བཅའམ་ ངོས་ལེན་
ལ་དགོ། 
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༧ ་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ ་གི་ད ལ་ཕོགས་དང་ གནས་ ན་ ིགས་ཁྐྲིམས་ 
ལས་གཡོག་གི་ཆ་ ེན་གཞན་ ་ ཁྐྲིམས་ཐོག་ཆེད་ ་བཀོད་པ་ ར་ཨིན་ དེ་ཡང་ ་ཁྐྲིམས་
ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ ་གི་ད ལ་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་ ་ བ ོ་བཞག་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ 
ཁོང་ ་མ་བ བ་པའི་ཁྱད་པར་བཟོ་ནི་མེད། 

 
་ཚན་༣༢ པ། 
གནས་ད ང་། 

 

༡ ་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ ་ ི་ཚོགས་ཀྱིས་གནས་ད ང་ཁོ་ནའི་ཐོག་ལས་བཏོན་
གཏང་ནི།  

༢ ་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ ་ འཇོན་ཐངས་ ཡང་ན་ ོགས་གྲུབ་མེདཔ་ མི་དགེ་
བའི་ཀུན་ ོད་ཚབས་ཆེན་གྱི་གཞི་གནད་ཁོ་ན་ ་བ ེན་ ི་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་
ཀྱི་ག མ་ད ་གཉིས་ལས་མ་ ངམ་ཅིག་གིས་མོས་མ ན་འ ང་ཚེ་ གནས་ད ང་གཏང་དགོ། 

༣ གནས་ད ང་གི་ད ེ་བཤེར་རིམ་པ་ཆ་མཉམ་ནང་ འ ག་གི་ཁྐྲིམས་ ི་ ོན་པོ་གིས་ ཚོགས་
གཙོ་འབད་ནི་དང་ འ ག་གི་ཁྐྲིམས་ ི་ ོན་པོའི་གནས་ད ང་ཡིན་ཚེ་ མངོན་མཐོ་ཁྐྲིམས་
འ ན་གྱི་ ན་རིམ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ ང་དཔོན་དེ་གིས་ ཚོགས་གཙོ་འབད་དགོ། 
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༤ ོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ཚོགས་དཔོན་ ་ གནས་ད ང་གི་དོན་ཚན་ ོར་ལས་ཡིག་ཐོག་ ན་
་ཅིག་ ལ་དགོ། 

༥ གནས་ད ང་གི་ ་བའི་གནད་ ོད་འདི་ རང་བཞིན་ ང་ཁྐྲིམས་ཀྱི་གཞི་ ་ ་མཉམ་བ ེབས་
འབད་དེ་ ི་ཚོགས་ཀྱིས་བ མས་པའི་ཁྐྲིམས་ནང་བཀོད་དོན་དང་འཁྐྲིལ་དགོ། 

 
་ཚན་༣༣ པ། 
ཚབས་ ོལ། 

 

༡ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ོན་ཆེན་གྱིས་ཡིག་ཐོག་ ལ་བའི་གྲོས་འ ལ་ཐོག་ འ ག་ ཡང་
ན་ དེའི་ཆ་ཤས་གང་ ང་ཅིག་གི་རང་བཙན་དང་བདེ་ ང་ ས་ཁོངས་གཅིག་ ིལ་ ་ ིའི་
བཙན་གནོན་ ཡང་ན་ གོ་མཚོན་ཅན་གྱི་ངོ་ ོལ་ ་ ོད་ཀྱི་འཇིགས་བ ལ་འ ང་ཚེ་ ཚབས་
ོལ་གྱི་བཀའ་ཁྱབ་གནང་ཆོག།  

༢ དམངས་ཀྱི་ཚབས་ ོལ་ ཡང་ན་ ེན་ངན་ཅིག་གིས་ ལ་ཁབ་ཡོངས་ ོགས་སམ་ དེའི་ཆ་
ཤས་གང་ ང་ཅིག་ ་འཇིགས་བ ལ་ ང་བ་ ཡང་ན་ གནོད་ཉེན་ཐོན་ཚེ་ ོན་ཆེན་གྱིས་ཡིག་
ཐོག་ ལ་བའི་གྲོས་འ ལ་ཐོག་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ཚབས་ ོལ་གྱི་བཀའ་ཁྱབ་གནང་
ཆོགཔ་དང་ དེའི་ བས་ ་ག ང་གིས་ གནས་ ངས་ ་ཉེ་བར་མཁོ་དོན་ལས་མ་ ག་པར་ 
ཐབས་ལམ་བ ིག་ཆོག། 
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༣ ་ཚན་འདིའི་དོན་ཚན་༡ པ་ ཡང་ན་ ༢ པའི་ནང་གསལ་ ར་གྱི་ཚབས་ ོལ་བཀའ་ཁྱབ་
གནང་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ ས་ ན་ཉིན་གྲངས་ཉེར་གཅིག་གི་རིང་ ་གནས་ནི་ཨིནམ་དང་ 
གལ་ ིད་ ས་ ན་དེའི་ནང་འཁོད་ ་ ི་ཚོགས་ ན་བ གས་ཀྱི་འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་ཀྱི་
ག མ་ད ་གཉིས་ལས་མ་ ངམ་ཅིག་གིས་ ས་ ན་ཡར་སེང་གཏང་ནིའི་གྲོས་ཐག་བཅད་ན་
མ་གཏོགས་ ཚབས་ ོལ་གྱི་བཀའ་ཁྱབ་དེ་ ་ གོང་གི་ ས་ ན་ལས་ ག་པའི་ཁྱབ་དབང་མེད།  

༤ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ འི་འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་ཀྱི་བཞི་ད ་གཅིག་ལས་མ་ ང་པའི་འ ས་
མི་ ་གིས་ ཚབས་ ོལ་བཀའ་ཁྱབ་འདི་ ་དགག་ཆ་ ཡང་ན་ བཀའ་ཁྱབ་དེའི་ཁྱབ་དབང་
འ ོ་མ ད་ནི་ ་དགག་ཆའི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་མ་འཚོགས་པའི་ བས་ 
འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་ ་ཡིག་ཐོག་ ལ་ནི་དང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་འཚོགས་པའི་ བས་
ཡིན་ཚེ་ ཚོགས་དཔོན་ ་བ གས་ཆོག།  

༥ གྲོས་དོན་འདི་ བས་ཐོབ་དང་བ ན་ཏེ་ ཚོགས་དཔོན་ ཡང་ན་ འ ག་ ལ་པོ་མཆགོ་ ་
འ ོར་བའི་ཉིནམ་ལས་ ཉིན་གྲངས་ཉེར་གཅིག་ནང་འཁོད་ གང་མགྱོགས་ ི་ཚོགས་ ན་
བ གས་ཅིག་འཚོགས་དགོཔ་དང་ འཚོགས་མ་ གས་ཚེ་ ཚབས་ ོལ་བཀའ་ཁྱབ་འདི་ཆ་མེད་
ཨིན། 

༦ ཚབས་ ོལ་གྱི་བཀའ་ཁྱབ་བ ར་ ོད་ བས་ ག ང་གིས་ འ ེལ་ཡོད་ས་གནས་ཀྱི་ག ང་ ་ 
འོས་འཚམས་ ན་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ ིན་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད། 
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༧ ཚབས་ ོལ་གྱི་བཀའ་ཁྱབ་བ ར་ ོད་ བས་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་ ་ཚན་༧ པའི་དོན་
ཚན་༢ པ་དང་ ༣ པ་ ༥ པ་ ༡༢ པ་ ༡༩ པ་བཅས་ཀྱི་ནང་གསལ་ ར་གནང་བའི་ཐོབ་
དབང་ ་གི་ཁྱབ་དབང་ ོད་ནིའི་མཚམས་འཇོག་འབད་ཆོག། 

༨ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ོན་ཆེན་གྱིས་ཡིག་ཐོག་ ལ་བའི་གྲོས་འ ལ་ཐོག་ འ ག་གི་
ད ལ་འ ེལ་བ ན་གཞི་ ཡང་ན་ ིན་འགྲུལ་ ་འཇིགས་བ ལ་ ང་ཉེན་ཡོད་པའི་གནས་
ངས་ཐོན་མི་ ་ མངའ་ཞབས་ཀྱི་ གས་དགོངས་འ ོངས་ཚེ་ ད ལ་གྱི་ཚབས་ ོལ་བཀའ་

ཁྱབ་གནང་ཆོགཔ་དང་ དེ་ གས་ཀྱི་བཀའ་ཁྱབ་གནང་ ེ་ཉིན་གྲངས་ཉེར་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ 
ི་ཚོགས་ ན་བ གས་ཅིག་ནང་ ི་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་ཀྱི་ག མ་ད ་གཉིས་

ལས་མ་ ངམ་ཅིག་གིས་ གོང་གི་ ས་ ན་ནང་འཁོད་ བཀའ་ཁྱབ་འདི་གི་ ས་ ན་ཡར་སེང་
གཏང་ནིའི་གྲོས་ཐག་བཅད་ན་མ་གཏོགས་ བཀའ་ཁྱབ་དེ་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་
བ གས་དགོ། 

༩ ཚབས་ ོལ་གྱི་བཀའ་ཁྱབ་ཅིག་གནས་པའི་རིང་ ་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་ ་འ ི་ ོན་འབད་ནི་
མེད། 

 



 83 

་ཚན་༣༤ པ། 
ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས། 

 

༡ མི་སེར་གྱི་བསམ་དོན་འདི་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཅིག་ནང་ གསལ་ ོན་འབད་དགོ། ལ་
ཡོངས་འོས་འདེམས་ཆ་འཇོག་གི་དོན་ ་ ཚོགས་ ན་བ ར་ཏེ་གྲངས་བ ིས་ཚར་བའི་ཡོངས་
བ ོམས་ལས་ ེད་མང་ཞིག་དགོཔ་ཨིན། 

༢ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཅིག་གི་བཀའ་ ་གནང་ཆོག་པ་འདི་ཡང་ 
གལ་ ིད། 
ཀ༽ ་ཉིད་ཀྱི་ གས་དགོངས་ ་ ི་ཚོགས་ ན་བ གས་ཅིག་ནང་ཆ་འཇོག་མ་གྲུབ་པའི་

ད ད་ཡིག་ཅིག་ ལ་ཡོངས་ ་གལ་ཅན་ཨིནམ་ ེ་འཆར་བ་ ཡང་ན། 
ཁ༽ ོང་ཁག་ཚོགས་འ ་ཆ་མཉམ་གྱི་འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་ཀྱི་བ ་ད ་ ་བ ་ལས་

མ་ ངམ་ཅིག་གིས་ མཐོ་ག གས་ ལ་བའི་ བས། 
 
༣ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ཆེད་ ་བཀོད་པའི་གཞི་གནད་གཞན་ ཡང་ན་ ཁྐྲལ་འབབ་བཀལ་ནི་ ཁྱད་པར་

བཟོ་ནི་དང་ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་ ོར་ལས་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་འབད་ནི་མེད། 
༤ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ ལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་འབད་ནིའི་དོན་ ་ ་བའི་གནད་ ོད་ ཁྐྲིམས་ཐོག་

ཆེད་ ་བཀོད་དགོ། 
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་ཚན་༣༥ པ། 
འ ི་ ོན་དང་ཚིག་དོན་གྱི་དབང་ཚད། 

 

༡ ་ཚན་༢ པའི་དོན་ཚན་༢༦ དང་ ་ཚན་༣༣ དོན་ཚན་༩ པའི་དགོངས་དོན་ལས་མ་
འགལ་བར་ ི་ཚོགས་ ་ ་ཚན་འདི་ནང་བཀོད་པའི་ ་བའི་གནད་ ོད་དང་བ ན་ཏེ་ ་
ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་དགོངས་དོན་ ་ ་ ཁ་ ོང་ ཡང་ན་ ཁྱད་པར་ ཆ་མེད་བཅས་ཀྱི་ ོ་
ལས་འ ི་ ོན་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད། 

༢ ི་ཚོགས་ ན་བ གས་ཅིག་ནང་ ི་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་ལས་ ེད་མང་ཞིག་
གིས་ ་ཚན་འདིའི་དོན་ཚན་༡ པའི་ནང་གསལ་ ར་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་ ་འ ི་ ོན་
འབད་ནིའི་གྲོས་དོན་ཅིག་བ གས་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་ ་ ི་ཚོགས་ ན་བ གས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་
ེས་མའི་ནང་ ི་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་ཡོངས་བ ོམས་ཀྱི་བཞི་ད ་ག མ་ལས་མ་ ངམ་ཅིག་
གིས་ཆ་གནས་གྲུབ་ཚེ་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་གནང་བ་གྲོལ་ཞིན་ན་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་
འ ི་ ོན་གྲུབ་ཨིན། 

༣ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ གནང་བ་མ་གྲོལ་བའི་ ་ཁྐྲིམས་ཅན་གྱི་ད ད་ཡིག་ཅིག་ ི་ཚོགས་
ཀྱི་བཞེད་དོན་ནང་ ལ་ཡོངས་ ་གལ་ཅན་ ེ་འཆར་ཚེ་ ི་ཚོགས་ཀྱིས་ ལ་ཡོངས་འོས་
འདེམས་འབད་དགོ་པའི་གསལ་བ གས་ ེལ་ཆོག། དེ་དང་བ ན་ཏེ་ ་ཚན་༣༤ པའི་དོན་
ཚན་༡ པ་དང་ ༣ པ་ ༤ པ་བཅས་ ོར་འ ག་འབད་དགོ། 
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༤ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདིའི་ ོང་ཁ་དང་ད ིན་ ད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གོ་དོན་མ་འ ་བའི་གནད་རེ་
ཐོན་ཚེ་ ཚིག་དོན་གཉིས་ཆ་ར་ ་ དབང་ཚད་འ ་མཉམ་གྱི་བ ི་འཇོག་འབད་དགོཔ་དང་ 
ཁྐྲིམས་འ ན་གྱིས་ ཚིག་དོན་གཉིས་འགྲིག་འཇགས་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།    །། 
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ར་དེབ་དང་པ། 
འ ག་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་ ལ་དར་དང་ ལ་ གས། 

 

ལ་ཡོངས་ཀྱི་ ལ་དར། 
ེང་ནས་ ེད་སེར་པོས་ ་བ་འཛིན་པ་ནི། ིད་ གས་ཀྱི་དོན་མཚོན་པས་ཆབ་ ིད་མཐའ་ ས་ ་གཏོང་

བའི་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ ་ ་གོ་བས་ དེས་ཆོས་ ིད་གཉིས་ཀའི་གཞི་མ་འཛིན་པའི་དོན། 
འོག་ནས་ ེད་ལི་ཁྐྲིས་གཡབ་ ེ་ ས་པ་ནི། ཆོས་ གས་ཀྱི་དོན་མཚོན་ ལ་བ ན་ ི་དང་ཁྱད་པར་བཀའ་
ིང་ ང་འ ག་གི་རིང་ གས་ཀུན་ ་ ེལ་བའི་དོན། 
མ ད་མཚམས་འ ག་གིས་ཁྱབ་པར་གནོན་པ་ནི། ཆོས་ ིད་གཉིས་ ན་གྱི་འ ག་ ལ་བ ད་ ལ་ཁབ་
འདིའི་མིང་བ ་མཚོན་པ།  
འ ག་གི་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ནི། ལ་ཁབ་ནང་གི་མི་རིགས་དང་ ས་ངག་གི་ཀུན་ ོད་སོགས་མི་གཅིག་པ་
མང་ཡང་ ནང་བསམ་ ོར་ ི་མེད་ ལ་གཅེས་བ ི་ཞེན་ཆེན་པོས་ ེ་འབངས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ ི་མེད་དཀར་
བའི་དོན་མཚོན་པའོ།། 
 

ལ་ཡོངས་ཀྱི་ ལ་ གས། 
ལ་ཡོངས་ ལ་ གས་ཀྱི་ ོར་ཐིག་ནང་ ོ་ ེ་ ་གྲམ་པ འི་ ེང་ ་བ གས་པའི་གཡས་གཡོན་ ་ འ ག་
དཀརཔོ་ཕོ་མོ་ ང་གིས་བ ོར་བའི་ ེ་མོར་ ནོར་ ་དགོས་འདོད་ད ང་འཇོམས་བ གས་ཡོད། ོ་ ེ་ ་གྲམ་
གྱི་ ེ་བར་ནོར་ ་དགའ་འཁྱིལ་བཞི་ ན་འདི་ སངས་ ས་ཀྱི་ཆོས་ལས་ ོ་ ེ་ཐེག་པའི་ངོ་བོ་ལས་གྲུབ་པའི་
ིན་ལས་ མ་བཞི་མཚོན་པའི་འ ག་གི་ཆོས་ ིད་ གས་གཉིས་ཀྱི་དོན། པ འི་གདན་དེནི་ ི་མ་མེད་པ། 
ནོར་ ་དགོས་འདོད་ད ང་འཇོམས་དེནི་ རང་བཙན་གྱི་དབང་ཚད་དང་། འ ག་ཕོ་མོ་དེནི་ ལ་ཁབ་འདི་གི་
མིང་ ་འ ག་ཟེར་གྲགས་པའི་འ ག་ ལ་ཁབ་ཀྱི་མཚན་ ང་ ་གོཝ་ཨིན་ནོ།  



 87 

ར་དེབ་གཉིས་པ། 
ལ་ཡོངས་བ ན་བ གས། 

 

འ ག་བཙན་དན་བཀོད་པའི་ ལ་ཁབ་ནང་། །དཔལ་ གས་གཉིས་བ ན་ ིད་ ོང་བའི་མགོན། ། 
འ ག་ ལ་པོ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ། ། ་འགྱུར་མེད་བ ན་ཅིང་ཆབ་ ིད་འཕེལ། ། 
ཆོས་སངས་ ས་བ ན་པ་དར་ཞིང་ ས། །འབངས་བདེ་ ིད་ཉི་མ་ཤར་བར་ཤོག །  

 
ར་དེབ་ག མ་པ། 

གོ་གནས་ཀྱི་དམ་བཅའམ་ ངོས་ལེན། 
 

གུས་ ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རང་གིས་ འ ག་གི་རང་བཙན་དང་གཅིག་ ིལ་གོང་ ་བཀུར་ཏེ་ འ ག་གི་ ་བ་
ག མ་ ་དད་དམ་གཙང་ཞིང་ མ་དག་གི་ ོ་ལས་ ང་རའི་འགན་ཁུར་ ག་ ིད་ ་ནི་དང་ འཇིགས་ ང་ 
ཡང་ན་ མ ན་འགྱུར་མེད་པར་ ཡིག་ཚང་གི་འགན་ཁུར་བ བ་ནི་ ་ ང་རའི་ ོགས་གྲུབ་གང་ ག་
བཏོན་ཏེ་ འ ག་གི་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་ ་ ངེད་ཀྱིས་དམ་ཚིག་གཙང་མའི་ཤ་ཞེན་གྱི་བ ི་བཀུར་ ་
ནིའི་དམ་བཅའམ་ངོས་ལེན་ ག་བསམ་ མ་དག་གི་ ོ་ལས་ ལ་བ་དགེ། གནམ་ལོ་་་་་་ ་་་་་་་་ཚེས་་་་་་་ལ། 
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ར་དེབ་བཞི་པ། 
གསང་བའི་དམ་བཅའམ་ ངོས་ལེན། 

 

གུས་ ན་་་་་་་་་་་རང་ཉིད་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འགན་ཁུར་ ལ་མ ན་བ བ་ནིའི་དོན་ ་དགོས་མཁོ་ ང་
ན་མ་གཏོགས་ དཔལ་ ན་འ ག་ག ང་གི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ེ་ཤེས་ ོགས་ ང་བ་ ཡང་ན་ ངོས་
ཀྱི་བསམ་གཞིག་ཆེད་ ་ ང་བའི་གནད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ ང་ མི་ངོ་ག་ ་ཡང་ང་གིས་ ཐད་ཀར་རམ་ 
བ ད་དེ་ ན་འ ེལ་ ཡང་ན་ གསང་ ོག་མི་འབད་ནིའི་གསང་བའི་དམ་བཅའམ་ངོས་ལེན་ ག་
བསམ་ མ་དག་གི་ ོ་ལས་ ལ་བ་དགེ། གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་ཚེས་་་་་་་་ལ། 
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