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བཅའ་ཡིག་དང་ ིགས་གཞི་བཟོ་ནི། 
བ ར་བཅོས། 
དབང་ཚད་ཡོད་པའི་དེབ་ ིགས། 
ངེས་ཚིག། 
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མཆོད་བ ོད།མཆོད་བ ོད།  

གྲངས་ཡས་ཚོགས་གཉིས་ ་བའི་མ་མ་ལས། །ལེགས་འཁྲུངས་ ིད་ཞའིི་དག་ེཚན་འོད་དཀར་འ མ། ། 
མངོན་པར་འ ོ་ལ་ ་མེད་ཟས་གཙང་ ས། ། བ་དབང་ཉ་ ས་ ་བར་ ིང་ནས་འ ད། ། 

གྲུབ་པ་གྲུབ་པའི་ ་ ར་བ ལ་བའི་ནང་། །འཇིག་ ེན་འཇིག་ ེན་འདས་པའ་ིངག་གི་འོད། ། 
ག་ ག་འ ོ་བ་དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ ། །ཡང་ཡང་ཡིད་ཁར་ ན་བཞནི་ མ་ཀུན་མཆདོ། ། 

འབར་བའི་ ན་ག མ་ཡོན་པོར་བ ོད་པའི་གཟིས། །བ ད་ད ང་བ ེགས་ཀྱང་མ་ཚིམ་ དི་པའི་མཚོ།། 
མངོན་པར་ ེམས་ནས་འགྲོ་ཚགོས་ ལོ་བཞེད་པའི། །བ ན་ ང་དམ་ཅན་ ་མཚོས་ ིད་འདི་ ོངས། ། 

དགེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་འ ང་གནས་རནི་པོ་ཆེ། །བསམ་འཕེལ་དབང་གི་ ལ་པོ་ཡིད་བཞིན་གྱི། ། 
ནོར་ ་དང་མ ངས་མཐའ་ཡས་རེ་ ངོ་བའི། །མངའ་བདག་ཡབ་ ས་བཀའ་ ིན་ ་ཡིས་ལོན། ། 

དཔལ་ ན་འ ག་པའི་འ ིན་ལས་ག གས་དཀར་གྱི། །གིྲབ་བསིལ་བཟང་པོར་བ ེན་པའི་མངའ་འབངས་ཀུན།། 
དལ་ ེན་རིན་ཆེན་འཚོ་བའི་ནོར་འཛནི་མར། ། དོ་པའི་རིང་ གས་བཟང་པོའི་ ལ་འདི་ ེལ། ། 
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ངོ་ ོད།ངོ་ ོད།  
འདི་ཡང་ འ ག་གི་མི་སེར་ ་གི་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ ་ ཁྐྲམིས་ལེ་ཤ་ཅིག་ གསར་བཟོ་དང་ བ ར་བཅོས་
འབད་དགོཔ་འཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་བཞིན་ ་ སའི་བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ 
འ ག་པའི་མི་སརེ་ ་གི་ཕན་བདེ་ཡར་ ག་གཏང་ནིའི་དོན་ ་ ག་བསམ་ མ་དག་གི་འབད་བ ོན་ 
ན་ཆད་མདེ་པར་གནང་བའི་བདེན་དཔང་ ེ་གནས་དགཔོ་ཨིན། 

དེ་ལས་ བཅའ་ཁྐྲམིས་འདི་ འཇོན་ཚད་ཅན་དང་ དནོ་ ིན་ཅན་གྱི་ས་ཆའི་བདག་ ངོ་དང་ ས་ཆའི་
འཆང་ ན་གྱི་ ང་ ོབ་ ས་ཆའི་གོ་ བས་འ ་མཉམ་ ས་ཆའི་ཚོང་འ ལེ་གྱི་ལག་ལེན་ ་མ ན་ ིག་
འབད་ནི་ ས་ཆའི་འཐོན་ཁུངས་ ་དནོ་ ིན་ཅན་གྱི་བཀོལ་ ོད་དང་ ེ་ ན་གནས་ ངས་རིམ་ གས་
ཉམས་ ང་གི་ཐོག་ལས་ ལ་ཁབ་ཀྱི་མི་ ེ་དཔལ་འ རོ་གོང་འཕེལ་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་ ངས་
ཀྱི་ཕན་བདེའི་དོན་ ་ ས་ཆའི་བདག་དབང་དང་ བཀོལ་ ོད་ འཛིན་ ོང་དང་ ངས་འཛནི་ བདག་
ོང་འབད་ནི་གི་ ོ་འདོད་བ དེ་དེ་བཀདོ་བཀོདཔ་ཨིན། 

དེ་འབདཝ་ལས་བ ེན་ འ ག་གི་སའི་བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ གནམ་ལོ་མེ་མོ་ཕག་ལོ་ ་༥ པའི་ཚེས་༡༢  
འམ་ ི་ལོ་༢༠༠༧  ་༦ པའི་ཚེས་༢༧ ་འ ག་གི་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་

ཐེངས་༨༧ པའི་ནང་གཤམ་གསལ་ ར་ཆ་འཇོག་མཛད་གྲུབ་། 
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༼ལེ ་དང་པ་༽ 
ནོ་བ དོ། 

མམཚཚནན་་གནས་དང་ འགོ་འ གས་ ་ཚེས ཁྱབ་ཚད།གནས་དང་ འགོ་འ གས་ ་ཚེས ཁྱབ་ཚད།  
1 བཅའ་ཁྐྲིམས་འད:ི 

ཀ) འ ག་གི་སའི་བཅའ་ཁྐྲིམས་ ི་ལོ་༢༠༠༧ ཅན་མ་ཟེར་བ ོད་དགོ། 
ཁ) གནམ་ལོ་མེ་མོ་ཕག་ལོ་ ་  པའི་ཚེས་  འམ་ ་ིལོ་༢༠༠༧ ་  པའི་

ཚེས་   ལས་འགོ་བ ང་ ེ་བ ར་ ོད་འབད་དགོ།  
ག) འ ག་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁྱོན་ཡོངས་ ་ཁྱབ་དགོ། 

ཆ་ཅན་དང་ཆ་མེད།ཆ་ཅན་དང་ཆ་མེད།  
2 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གིས་ ི་ལོ་༡༩༧༩ འི་སའི་བཅའ་ཁྐྲིམས་ཀྱི་ ་ ར་དང་ ་ ག་ ་ོ

ནོར་གྱིས་ལོ་ཐོག་ ་གནོདཔ་བཀལ་བའི་ ད་འ ས་ཀྱི་དནོ་ཚན་ ་མ་གཏོགས་ སའི་ཁྐྲིམས་
ཡིག་ ི་ལོ་༡༩༧༩ འ་ིདོན་ཚན་གཞན་ག་ར་ཆ་མེད་ཨནི། དེ་ལས་ གཞན་བཅའ་ཁྐྲིམས་
དང་བཅའ་ཡིག་ ིགས་གཞའིི་རིགས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་འ ེལ་ཆགས་མེད་པའི་
ཁྐྲིམས་ འི་ནང་ གནད་དོན་ཁ་གསལ་ ེ་བཀོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མནི་ཆ་མེད་ཨིན། 

༼ལེ ་གཉསི་པ་༽ 
ས་ཆའ་ིབདག་ ངོ་ག་ིལས་ །ེ 

ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ ན་ཚོགས་ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ ན་ཚོགས་གཞ་ིབ གས་།གཞ་ིབ གས་།  
3 ག ང་གིས་ རང་ ོང་ལས་ ེ་ཨིན་པའི་ཁར་ གྲོས་ཆོད་བཟོ་མི་འ ས་ཚོགས་མཐོ་ཤོས་ཅིག་

ཨིན་མི་ ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ ན་ཚོགས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ནང་ ན་ཚགོས་ཟེར་བཀོད་ད་ེ
ཡོད་མི་ཅིག་གཞི་བ གས་གནང་དགོཔ་དང་ ན་ཚགོས་འདི་གིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ནང་
བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དབང་ཁྱབ་དང་ དབང་ཚད་ ་དང་འཁྐྲལི་ཏེ་ ་ ོ་འཐབ་དགོ། 
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ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི།ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི།  
4 ན་ཚོགས་ནང་ གཤམ་གསལ་འ ས་མི་ ་འོང་དགོཔ་འདི་ཡང་: 

ཀ) ལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་དང་། 
ཁ) སོ་ནམ་ ན་ཁག་གི་ ང་ཆེན། 
ག) ཞབས་ཏོག་ ན་ཁག་གི་ ང་ཆེན། 
ང་) ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་གི་ ང་ཆེན། 
ཅ) བ ན་ ས་ ན་ཁག་གི་ ང་ཆེན། 
ཆ) ནང་ ིད་དང་ ོལ་འཛིན་ ན་ཁག་གི་ ང་ཆེན། 
ཇ) ལ་ ིའི་ས་མཚམས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཅན་གྱི་ལས་ ེ་ལས་འ ས་མི་གཅིག། 
ཉ) ལ་ཡོངས་ཁྐྲོམ་ ེ་ཚོགས་འ ་ལས་འ ས་མི་གཅིག། 
ཏ) ེར་ ེའི་ཧོང་ལས་འ ས་མི་ཅིག། 
ཐ) འ ས་མི་ ང་ཆེན་ ེ་ ལ་ཡོངས་ས་ཆའི་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ག་ི ས་འཇལ་

ཡོངས་ཁྱབ། 
ད) ལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ ན་ཚགོས་ལས་འ ས་མི་གཅིག། 

5 ན་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་ འི་གྲལ་ལས་ ག ང་གི་ ང་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་ ེ་ལོ་ མང་
ཤོས་འགྱོ་མི་དེ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྐྲི་འཛནི་འབད་དགོ། 

ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ ན་ཚོགལ་ཡོངས་ས་ཆ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ས་ཀྱི་ ་ ོ།་ ོ།  
6 ན་ཚོགས་ཀྱིས་གཤམ་གསལ་ ་ ོ་ ་འཐབ་དགོཔ་འདི་ཡང་: 

ཀ) ལ་ཡོངས་ས་ཆའི་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ ་ བཅའ་
ཁྐྲིམས་འདའིི་དགངོས་དོན་ ་དང་འཁྐྲལི་ཏེ་ ིད་ ས་དང་ ལས་རིམ་ གིས་
གཞི་ ལམ་ ོན་ ་བཟོ་ནི་དང་། 
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ཁ) གྲོང་གསེབ་དང་ ཁྐྲོམ་ ེ་ནང་ག་ིཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ག ང་གི་ གས་མཁོར་
བཞེས་ཏེ་ ག ང་གི་ག ག་ ེ་དང་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་ ་ ོད་ནི། 

ག) ས་ཆ་ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་མི་ འི་ཁྐྲམ་འཆང་མི་ ་ ས་ཚབ་ ོད་ནི། 
ང་) ས་ཆ་ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་མི་ ་ ད ལ་ ང་གི་ ད་འ ས་ཆ་འཇོག་

འབད་ནི། 
ཅ) ག ང་གི་ས་ཆ་ ཡངན་ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་ ག ང་གི་ག ག་ ེ་

དང་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་ ་ ོད་ནི། 
ཆ) ས་ཆ་ ཁེ་ཚོང་གི་དནོ་ ་འཆང་ནི་དང་ ང་གསོག་འབད་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་ ་ 

ག ང་ ་ འོས་མཚམས་ ན་པའི་ཁྐྲལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ འི་གྲོས་འདེབས་འབད་ནི། 
ཇ) ཁོྐྲམ་ ེ་དང་ བཟོ་གྲྭ་ སོ་ནམ་ ང་ ོབ་ཀྱི་ས་ཆ་ འི་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ས་མཚམས་

བཀལ་ནི་ ན་ ་བཟོ་ནིའི་དོན་ ་ འ ེལ་ཡོད་མི་ངོ་ ་དང་མཉམ་འ ེལ་འབད་ནི། 
ཉ) ག ང་ ་ ཁྐྲོམ་དང་ བཟོ་གྲྭ་ སོ་ནམ་ ང་ ོབ་ཀྱི་ས་ཆ་ ེ་གསལ་བ གས་

འབད་དགོ་པའི་གྲསོ་འདེབས་ ལ་ནི། 
ཏ) གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་ ་ནའིི་དོན་ ་ འ ི་ཤོག་བཟོ་ནི། 
ཐ) གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆའི་ ་ཡིག་ད ེ་ཞབི་འབད་དེ་ འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ་

་ ལ་ནི། 
ད) གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་དང་

བ ེ་སོར་འབད་ནི་ཆ་འཇགོ་འབད་ནི། 
ན) ོང་ཁག་དང་ ཁྐྲམོ་ ེ་ས་ཆ་ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་ནི་དང་ དོ་མི་ཚོགས་

ང་གཞི་བ གས་འབད་ནི། 
པ) ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ་འགན་འཐབ་ནི་ནང་ལས་རོགས་འབད་ནི་དང་ ན་ ་ ོད་

ནིའི་དོན་ ་ཚོགས་ ན་བ གས་ནི། 
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ཕ) འོས་འབབ་ག་ ེ་ཡདོ་ས་ ་ དམགིས་བསལ་གྱི་འ ལ་རིག་གི་ བ་ རོ་རེ་དགོཔ་
འཐོན་པ་ཅིན་ འ ེལ་ཡོད་ལས་ ེ་གང་ ང་ ་ དེ་ གས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་བཀོད་
ནི། 

7 ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཡིག་ཐོག་གི་བཀོད་ འི་ཐོག་ལས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་འོག་གི་རང་གི་ ་
ོ་དང་དབང་ཚད་གང་ ང་ ན་ཚགོས་ཡིག་ཚང་ ་ དོ་ཆོག། 

ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ ན་ཚོགས་གི་ ་བའི་གནད་ ོད། ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ ན་ཚོགས་གི་ ་བའི་གནད་ ོད།   
8 ན་ཚོགས་གི་ ་བའི་གནད་ དོ་གཤམ་གསལ་ ར་ ་ཨིན་མི་འད་ིཡང: 

ཀ) ན་ཚོགས་ཀྱི་འ ས་མི་ ་ རང་སོའི་གོ་གནས་ ་བ ེན་པའི་འ ས་མི་ཨིན་དགོཔ་དང་། 
ཁ) འ ས་མི་ཅིག་ ཚ་ེལས་འདས་པ་ ཡངན་ཡིག་ཚང་ལས་ དགོངས་ ་ གནས་

སོར་ བཏོན་གཏང་བའ་ི བས་ ་ ཚབ་ ེ་བ ོ་བཞག་འབད་མི་ མི་ངོ་དེ་ 
འ ས་མི་ ེ་བ ོས་དགོ། 

ག) ན་ཚོགས་ཀྱི་འཛམོས་འ ་ནང་ འ ས་མའིི་གྱངས་ཁ་ཡོངས་བ ོམས་ལས་ 
འ ས་མི་ག མ་ད ་གཉིས་འཛོམས་དགོ། 

ང) གྲོས་ཆོད་ ་ག་ར་ འཛོམས་འ ་ནང་འོངས་ཏེ་ ན་བ ར་འབད་མ་ིགི་མང་མོས་
ཀྱི་ཐོག་ལས་བཏོན་དགོ། 

ཅ) ཁྐྲི་འཛིན་གྱིས་ མཁོ་གལ་དང་བ ན་ཏེ་ལས་ ེ་གཞན་ ་ལས་ངོ་ཚབ་ ་འབ་ོཆོག། 
ཆ) ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁོང་རའི་ཡགི་ཚང་ག་ི ་ ོ་འཐབ་ནིའི་དོན་ ་ ་བའི་གནད་

ོད་ཀྱི་ལམ་ གས་ཁ་ ོང་བཟོ་ཆོག། 
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ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གཞི་བ གས།ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གཞི་བ གས།  
9 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དགངོས་དོན་ ་བདག་ ོང་འཐབ་ན་ིདང་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ ོད་མི་ ིད་

ས་དང་ ལས་རམི་ ིགས་གཞི་ ལམ་ ོན་ ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ ་ ག ང་གིས་ 
ལ་ཁབ་ནང་ ས་ཆའི་ཁྐྲམ་བཀདོ་དང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་འཇལ་གྱི་འགན་འཁུར་འཆང་
མི་ལས་ ེ་ག་ར་གི་ ཡིག་ཚང་ ེ་བ་ ེ་ ལ་ཡོངས་ས་ཆའི་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ བཅའ་
ཁྐྲིམས་འདི་ནང་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡདོ་མི་གཞི་བ གས་འབད་དགོ། 

ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ ་ ོ།ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ ་ ོ།  
10 ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་གཤམ་གསལ་ ་ ོ་ ་འཐབ་དགོཔ་འདི་ཡང་: 

ཀ) ཁྐྲམ་དམ་འཛིན་དང་ བ ་ གི་ ན་ ོང་འཐབ་ནི་གི་དོན་ ་ འགན་འཁུར་
ཡོངས་ ོགས་ཕོག་ནི་ དང་། 

ཁ) ལ་ཁབ་ནང་ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་འཇལ་འབད་ནི་དང་ ལ་ཁབ་ནང་ས་ཆའི་ཆ་
ཚད་ཐབས་རིག་གི་དོན་ ་ ཐབས་རགི་གི་ལས་ ེ་འབད་འགན་འཁུར་འཆང་ནི། 

ག) བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དགངོས་དོན་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ཁྐྲམ་ནང་བ ར་བཅོས་ཆ་
འཇོག་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 

ང་) བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ནང་བཀོད་པའི་བཀག་ཆ་ ་ ་ ོག་འབད་ནི་གི་དོན་ ་ག ང་
གི་ལས་ ེ་གཞན་ ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འ ེལ་འཐབ་ནི། 

ཅ) བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དགངོས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་འཇལ་དང་ 
ས་ཆའི་ཁྐྲམ་བཀོད་ ས་ཆའི་བདག་ ོང་གི་ ་བའི་གནད་ ོད་ འ་ིལམ་ གས་ 
ས་ ན་ ་ ས་བ ན་ལེགས་བཅོས་དང་ ཡར་ ག་གཏང་ནི། 
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ཆ) ན་ཚོགས་ཀྱིས་ དོ་པའི་ལས་རིམ་ འི་ནང་འཁོད་ ་ ཐབས་ ས་དང་ འཆར་
གཞི་ ལས་རིམ་ ་བཟོ་ ེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 

ཇ) ས་གནས་དབང་འཛིན་ ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དགངོས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ཁོང་
རའི་ ་ ོ་འཐབ་ནི་གི་དོན་ ་ མ ན་ ིག་འབད་ནི། 

ཉ) ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཡངན་འོས་འབབ་ཡདོ་པའི་ལས་ ེ་ ་དང་མཉམ་
འ ེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ མཁོ་གལ་འཐནོ་པའི་ བས་ ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་
འཁྐྲིལ་ཏེ་བཅའ་ཡགི་དང་ ིགས་གཞི་ ་བཟོ་ནི་དང་ མཁོ་གལ་དང་བ ན་ཏེ་
བ ར་བཅོས་འབད་ནི། 

11 ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ འགན་འཁུར་གཞན་ཡང་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ དོ་མི་ ར་ ་ལག་
ལེན་འཐབ་དགོ། 

12 ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ས་གནས་དབང་འཛིན་དང་མཉམ་འ ེལ་གྱི་ཐོག་ ་ དེ་འགོ་
དང་ ོང་ཁག་ ཁྐྲོམ་ ེ་ནང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་དང་ ས་ཁྐྲམ་ཡིག་ཚང་གཞི་བ གས་ ཡངན་ 
་བ ེད་འབད་དག།ོ 

13 ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རང་ག་ིལག་ལེན་གྱི་ ང་ བོ་དང་ བདེན་ཁུངས་ ་གནདོ་ཉེན་
མེདཔ་ངེས་ཏིག་ཨནི་པ་ཅིན་ ས་གནས་ཀྱི་དབང་འཛནི་ ་དམིགས་བསལ་གྱི་དབང་ཚད་ ་
ཡིག་ཐོག་ལས་ ོད་ཆོག། 

14 ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ རང་སའོི་ ་ ོ་འཐབ་ནི་གི་
དོན་ ་ བཅའ་ཡགི་དང་ ིགས་གཞི་ ་བའི་གནད་ དོ་ ་བཟོ་ཆོག། 

15 ག ང་གིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་ ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དནོ་ ་ ཡིག་ཚང་དེ་
་ ་ མི་ ོབས་དང་ ད ལ་འ ེལ་འཐོན་ཁུངས་ ལངམ་ ེ་ ིན་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། 
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༼ལེ ་ག མ་པ༽ 
ག་བཞག་ས་ཁྐྲམ། 

ལ་ཡོངས་ཀྱི་སའི་ཐོ་ཡིག་ཅིགལ་ཡོངས་ཀྱི་སའི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་་ཨིན་མ་ི ག་བཞག་ས་ཁྐྲམ།ཨིན་མ་ི ག་བཞག་ས་ཁྐྲམ།  
16 ག་བཞག་ས་ཁྐྲམ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ནང་ཁྐྲམ་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ 

ལ་ཁབ་ནང་ས་ཆ་འཆང་ནིའི་དབང་ཚད་ ིལ་པོར་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ཨིན། 
ཁྐྲམ་གྱི་ནང་དོན།ཁྐྲམ་གྱི་ནང་དོན།  
17 ཁྐྲམ་ནང་གཤམ་གསལ་ ད་དགོཔ་འདི་ཡང་: 
 ཀ) ས་ཆའི་ངོ་ གསཿ 

༡༽ ཁྐྲམ་ཨང་དང་། 
༢༽ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྐྲའི་ཤོག་ཨང་། 
༣༽ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ས་ཁྐྲའི་ནང་ས་ཆའི་ཞིང་ཨང་། 
༤༽ ས་མཚམས་ཀྱི་ཨང་ གས། 
༥༽ ས་ཆའི་མངི་། 
༦༽ ས་ཆའི་ད ེ་བ། 
༧༽ ས་ཆའི་ ་ཚད་ཡངོས་བ ོམས། 

 ཁ) སའི་ཇོ་བདག་གི་ངོ་ གསཿ 
  ༡༽ སའི་ཇོ་བདག་གི་མངི་དང་། 

༢༽ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱིམ་གུང་ཨང་།  
༣༽ མི་ཁུངས་ངོ་ ོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། 
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༤༽ སའི་ཇོ་བདག་གི་གཏན་འཇགས་ཁ་ ང་དང་ གལ་ ིད་ལས་འཛིན་
ཨིན་པ་ཅིན་ལས་འཛིན་དེའི་མངི་དང་ ལས་འཛིན་གྱི་ངསོ་ ོར་ དེའི་
ཡིག་ཚང་ ེ་བའི་ཁ་ ང་ གལ་ ིད་་མི་ ེ་ལས་ཚོགས་ཅིག་ཨིན་པ་
ཅིན་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་མིང་དང་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ ོར་ དེའ་ིཡིག་
ཚང་ ེ་བའི་ཁ་ ང་བཅས་ ད་དགོ། 

 ག) གནས་ ལ་གཞནཿ 
༡༽ གཏའ་མར་བ གས་མི་ས་ཆ་དང་  གླ་ཁར་བཏང་མི་ས་ཆ་ དེ་ལས་

ས་ཆ་གནང་བའི་གནམ་ལོ་དང་བཅས་པར་ ིད་ ག་ས་ཆ་དང་ 
གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆའི་ ན་ཐོ། 

༢༽ ི་ བ་བདག་དབང་ ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་དེ་ གལ་ ིད་ཆདེ་ ་བཀོད་དེ་
ཡོད་པ་ཅིན་ མི་ངོ་རང་སོའི་སའི་ ལ་བགོ་ཁ་གསལ་ ད་དགོ། 

༣༽ ངོ་ ང་གི་བདག་དབང་ ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་དེ་ མི་ངོ་རང་ ང་གི་མིང་
ཐོག་ ་ཁ་གསལ་ ་ེ ད་དགོ། 

ཁྐྲམ་ནང་བཀོད་གི་དོན་ ་ ས་ཆའི་ད ེ་བ།ཁྐྲམ་ནང་བཀོད་གི་དོན་ ་ ས་ཆའི་ད ེ་བ།  
18 སའི་ཁྐྲིམས་ཡིག་ ི་ལོ་༡༩༧༩ ཅན་མ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ཁྐྲམ་བཀོད་མི་ས་ཆའི་ད ེ་བ་ ་ ཆ་མེད་

གཏང་ཞིནམ་ལས་ དེའི་ཚབ་ ་ ད་ལས་ཕར་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་ འི་དབང་
ལས་མ་འགལ་བར་དོན་ཚན་༡༩པའི་འོག་གི་ས་ཆའི་ད ེ་བ་གང་ ང་གི་འོག་ ་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། 

19 མི་ངོ་ཅིག་གིས་ བདག་ ་བ ང་མི་ས་ཆ་ད་ེ གཤམ་གསལ་ས་ཆའི་ད ེ་བ་ཡོད་མི་ལས་ 
གཅིག་ ཡངན་ ད་ེལས་མང་བའི་འགོ་ ་ད ེ་བ་བཟོ་ ེ་ཁྐྲམ་ནང་བཀོད་དགོཔ་འདི་ཡངཿ 
ཀ) ་ཞིང་དང་། 



 10

ཁ) མ་ཞིང་།  
ག) ད ལ་ཐོག་ མ་ར་གི་ས་ག།ོ 
 ༡༽ ཨེ་ ལ། 
 ༢༽ ཚལ་ ། 
 ༣༽ ཨ་ ན་ཅི། 

༤༽ གཞན་ད ལ་ཐོག་གི་རིགས། 
ང་) ཁྱིམ་ས། 
ཅ) བཟོ་གྲྭའི་ས་ཆ། 
ཆ) ཚོང་འ ེལ་གྱི་ས་ཆ། 
ཇ) ོ་འཆམ་གྱི་ས་ཆ།  
ཉ) ག ག་ འེི་ས་ཆ། 

 ཏ) ས་དང་ ས་ཚོད་ ་ ལ་ཡངོས་སའི་ ན་ཚགོས་ཀྱསི་ ས་ཆའི་ད ེ་ཁག་བཟོ་
མི་གཞན་ཡང་ དཔ་ཨིན། 

ས་ཆའི་ད ེ་བ་ངོས་ ོར་འབད་ཐངས།ས་ཆའི་ད ེ་བ་ངོས་ ོར་འབད་ཐངས།  
20 ཁྐྲམ་ནང་ས་ཆའི་ད ེ་བ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་ཐད་ ས་ཆ་དེ་ འི་ཟ་ ོད་ཀྱ་ིངོས་ ོར་འབད་མི་

གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་ ་ ་གཞི་བཞག་དགོཔ་འདི་ཡངཿ 
ཀ) ས་གནས་དབང་འཛིན་ལས་ ས་ཆ་དེ་སོ་ནམ་ས་ཆ་ ེ་ཟ་ ོད་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་

ོར་དང་། 
ཁ) ས་གནས་དབང་འཛིན་ལས་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཆ་དེ་ཁྱམི་ས་ ེ་བཀོལ་ ོད་འབད་

དེ་ཡོད་པའི་བདེན་ཁུངས་ ་ ཁྱིམ་གུང་ཨང་།  
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ག) གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་ནང་ བཟོ་གྲྭ་དང་ ཚོང་འ ེལ་ ོ་འཆམ་གྱི་ས་ཆ་ ཚངོ་ལས་
་གཞི་བ གས་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ ་བ ན་ ས་ ན་ཁག་

ལས་ ོད་མི་ཆོག་ཐམ།  
ང་) ཁྐྲོམ་ ེ་ལས་ ཁྐྲམོ་ ེ་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་དང་འཁྐྲལི་ཏེ་ ཁྱིམ་ས་ ཡངན་ 

བཟོ་གྲྭ་ ཚོང་འ ལེ་ ོ་འཆམ་གྱ་ིས་ཆའི་གནང་བ། 
ཅ) ་ཞིང་དེ་ ས་ཆའ་ིད ེ་བ་གཞན་ ེ་ཟ་ ོད་འབད་ནིའི་དོན་ ་བ ར་བཅོས་འབད་

ཆོག་པའི་ ོར་ལས་ སོ་ནམ་ ན་ཁག་ལས་གནང་བ། 
ཆ) ཚོང་འ ེལ་སོ་ནམ་གྱི་འ གས་ ངོ་ཁང་གཞི་བ གས་འབད་ནི་གི་དོན་ ་ སོ་

ནམ་ ན་ཁག་ལས་ ངོས་ ོར། 
ཇ) ལ་ཡོངས་སའི་ ན་ཚོགས་ལས་ ེར་གྱི་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ག ང་གི་

གས་མཁོར་བཞསེ་ནིའི་ཆ་འཇོག་གི་ཡི་གུ། 
ཉ) ལ་ཡོངས་སའི་ ན་ཚོགས་ལས་ ག ང་གི་ས་ཆ་ ཡངན་ག ང་དབང་ནགས་

ཚལ་གྱི་ས་ཆ་ ོད་ནའིི་དོན་ ་ ཆ་འཇགོ་གི་ཡི་གུ། 
ཏ) ས་ཆ་གནང་མི་བཀའ་ཤོག་ནང་ སའི་ད ེ་བ་ཁ་གསལ། 
ཐ) དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྐྲིམས་ ་གི་འོག་ ་ ག ང་གིས་གནང་མི་བཀོད་ ་གཞན་

གང་ ང་། 
ས་ཆ་ཁྐྲམ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཐངས།ས་ཆ་ཁྐྲམ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཐངས།  
21 དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ བདག་ ་བ ང་མི་ས་ཆ་འདི་ ས་ཆ་དེ་ཆགས་ཏ་ེཡོད་

སའི་ དེ་འོག་དང་ ོང་ཁག་ ཡངན་ཁྐྲོམ་ ེ་གི་བདག་ ོང་གི་དབང་ཁྱབ་འོག་ ་ ཁྐྲམ་ནང་
ཐོ་བཀོད་འབད་དག།ོ  
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ཁྐྲམ་གཅིག་ལས་མངམ་ ེ་འཆང་ནི།ཁྐྲམ་གཅིག་ལས་མངམ་ ེ་འཆང་ནི།  
22 དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ རང་གིས་བ བ་པའི་ས་ཆའི་ རང་དབང་གི་ཁྐྲམ་བ ིས་

ཏེ་ ཁྐྲམ་གཅིག་ལས་མངམ་ ེ་འཆང་ཆོག། 
ལག་ཁྐྲམ་ ོད་ཐངས།ལག་ཁྐྲམ་ ོད་ཐངས།  
23 ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ཡངན་ དའེི་དབང་ཚད་ ོད་པའ་ིངོ་ཚབ་ལས་ ེ་གསི་ སའི་ཇོ་བདག་

་ ཁོ་རའི་ས་ཆ་ཁྐྲམ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་ འ ་དང་ བ་ ེད་ ེ་ ལག་ཁྐྲམ་
ོད་དགོ། ཁོ་རའི་ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱ་ིས་ཁྐྲ་གི་འ ་ ་ཡང་ ལག་ཁྐྲམ་འདི་དང་གཅིག་ཁར་
གས་ཏེ་ ོད་དགོ། 

24 བཟའ་ཚང་ནང་མའི་ིབདག་དབང་གི་ས་ཆ་ཨིན་པ་ཅིན་ ལག་ཁྐྲམ་གཅིག་ལས་མི་ཐོབ། གལ་
ིད་ བཟའ་ཚང་ནང་མི་མེན་པའི་ ི་ བ་བདག་དབང་ག་ིས་ཆ་ཨིན་པ་ཅིན་ མཉམ་ བ་ཀྱི་ཇོ་

བདག་རེ་རེ་བཞིན་ འི་བདག་དབང་ ་ཡོད་པའི་ས་ཆའི་ ་ཚད་བཀོད་ཐོག་ལས་ མཉམ་ བ་
ཇོ་བདག་ག་ར་ ་ལག་ཁྐྲམ་ ོད་ཆོག།  

25 ལག་ཁྐྲམ་ནང་ དི་ ག་ ཡངན་ གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆ་ག་ཅི་ཨིན་ན་བཀདོ་དགོ། 
ལག་ཁྐྲམ་གྱི་ཆ་གནས་བདེན་ད ད་འབད་ཐངས།ལག་ཁྐྲམ་གྱི་ཆ་གནས་བདེན་ད ད་འབད་ཐངས།  
26 ལག་ཁྐྲམ་གྱི་ཆ་གནས་དང་ ས་ཐོག་གནས་རིམ་ ་ ས་ཚོད་ནམ་རང་འབད་ ང་ ས་

ཁྐྲམ་ལས་བདེན་ད ད་འབད་ཆོག། 
ཁྐྲམ་ནང་ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་དང་ བ ར་བཅོསཁྐྲམ་ནང་ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་དང་ བ ར་བཅོས་འབད་མི་དབང་འཛིན།་འབད་མི་དབང་འཛིན།  
27 ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བཅའ་ཁྐྲམིས་འདའིི་དགངོས་དོན་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ཁྐྲམ་ནང་ས་

ཆ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ ཡངན་ བ ར་བཅོས་གང་ ང་འབད་ཆོག།  
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ཉོགས་འཛིངས་ཀྱི་ ན་ ་འབད་ཐངས།ཉོགས་འཛིངས་ཀྱི་ ན་ ་འབད་ཐངས།  
28 ཁྐྲམ་འཆང་མི་ཅིག་ ཡངན་ ས་གནས་དབང་འཛིན་ ན་ཚགོས་ཡིག་ཚང་གི་དབང་ཚད་

ོད་པའི་ངོ་ཚབ་ལས་ ེ་ཅིག་གིས་ ཁྐྲམ་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ གས་པ་ ཡངན་ ཁྐྲིམས་འགལ་
གྱི་ཁྐྲམ་བཀོད་ཡོད་པའི་ ོར་ལས་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ་ ན་ ་འབད་ཆགོ། 

ཁྐྲམ་བ ར་བཅོས་འབད་ནི་ཁྐྲམ་བ ར་བཅོས་འབད་ནི་  ཡཡངངནན་་  ཁྐྲམ་གསརཔ་་ཁྐྲམ་གསརཔ་་ དོ་ཐངས།དོ་ཐངས།  
29 ས་གནས་དབང་འཛིན་དང་ ལ་ཡངོས་ས་ཆའི་ ན་ཚགོས་བ ད་དེ་ འསོ་འབབ་ཡོད་པའི་

ས་ཆ་ ོ་སོར་གྱི་ཡགི་ཆ་ ོད་དེ་ ལས་ ེད་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་༣༠ འི་ནང་འཁདོ་ ་ ན་ཚོགས་
ཡིག་ཚང་གིས་ ཁྐྲམ་ནང་བ ར་བཅསོ་འབད་ནི་དང་/ཡངན་ ཁྐྲམ་གསརཔ་ ོད་དགོ། 

30 གལ་ ིད་ ན་ཚགོས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཡིག་ཆ་ཚངམ་ ེ་མེདཔ་ ཡངན་ ས་ཆ་ ོ་སོར་འདི་
བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དགངོས་དོན་ ་དང་འ ེལ་ཆགས་མེདཔ་ ེ་མཐོང་པ་ཅིན་ དེ་ ་ ོད་དེ་
ཉིན་གྲངས་༣༠ འི་ནང་འཁོད་ ་ དགོས་མཁོ་མ་ཚང་མི་ ཡངན་ འ ེལ་ཆགས་མེད་མི་
འི་ ོར་ལས་ཡིག་ཐོག་ ་ཁ་གསལ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ས་གནས་དབང་འཛིན་བ ད་དེ་ 

འ ེལ་ཡོད་ ་ཕན་ ་ལོག་གཏང་དག།ོ 
ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ནང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་འཇལ་འབད་ཐངས། ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ནང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་འཇལ་འབད་ཐངས།   
31 ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ག་ར་ནང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ས་འཇལ་ ་ ལ་ཡོངས་ས་ད ད་ཚད་

གཞིའི་ཐོ་ཡིག་གུར་གཞི་བཞག་ ་ེའགོ་འ ེན་འཐབ་དགོ། 
32 ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཐོ་ཡིག་ག་ིརིམ་ གས་དང་ ས་ཚད་ འི་འཇོན་

ཚད་ཡར་ ག་གཏང་ནི་གི་དོན་ ་ ཐབས་རིག་དང་ ་རིམ་གསར་ཤོས་ ་བཀོལ་ ོད་
འབད་ཐོག་ལས་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཆ་ག་ར་ ས་འཇལ་ལོག་ ེ་འབད་ནི་གི་ གས་མ ན་གྱ་ི
ཐབས་ལམ་བཟོ་དགོ། དེ་འབད་ནི་གི་དོན་ ་ ཧེ་མའི་ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྐྲ་ ་ནང་ཡོད་པའི་
ས་མཚམས་ ་ ས་འཇལ་ལོག་འབད་ནི་གི་གཞི་ ེན་ ེ་བ ི་དགོ། 
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33 ས་འཇལ་གསརཔ་གིས་ ཐབས་རགི་གསར་ཤོས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ས་ཆའི་ཆ་
ཤས་ཀྱི་ས་མཚམས་བདའ་ ེ་ཡདོ་པའི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་ས་འཇལ་ངོ་ གས་ཀྱི་ཨང་ གས་ ་
ཐོ་བཀོད་འབད་དག།ོ ན་ཚགོས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཐོ་བཀོད་འབད་དག་ོཔའི་ས་འཇལ་ངོ་
གས་ ་མར་ཕབ་ བ་ནི་གི་དོན་ ་ ས་མཚམས་ ་ནང་གོ་རིམ་ མ་ ་རེ་ལོག་བཟོ་དག།ོ 
ཨིན་ ང་ ས་གོ་ ་ཚད་ཡོངས་བ ོམས་འདི་ཧེ་མ་གི་ ་ཚད་གུར་རང་གནས་དགོ། 

34 ས་མཚམས་ཀྱི་ཨང་ གས་ཐོ་བཞག་ནི་ ཡངན་ ས་ཆའ་ིས་མཚམས་བཀལ་ཏེ་ས་མཚམས་ཀྱི་
མཚན་ གས་ ་བ གས་ནི་གི་འགན་འཁུར་ཡོངས་ ོགས་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ཡངན་
དེའི་དབང་ཚད་ ོད་པའི་ངོ་ཚབ་ལས་ ེ་ ་ཕོག། 

35 ས་ཆའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་ས་མཚམས་བདའ་ ེ་བ གས་ཡོད་མི་ ས་མཚམས་ཀྱི་ཨང་ གས་ ཡངན་ 
ས་མཚམས་ཀྱི་མཚན་ གས་ ་ དོ་ཉོགས་ག་ཅི་རང་འཐོན་ ང་དེ་གི་ བས་ ་ ཁྐྲམ་
བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ཅིག་གི་ས་མཚམས་དང་ ས་གོ་ ་ཚད་གཏན་འབེབས་ཀྱི་གཞི་ ེན་ ེ་
བ ི་དག།ོ 

36 ས་མཚམས་ཀྱི་ཨང་ གས་ ་ཐོ་བཀོད་ནི་དང་ ས་མཚམས་ཀྱི་མཚན་ གས་ ་བ གས་ནའིི་
ཐད་ སའི་ཇོ་བདག་ ཡངན་ཁོང་ག་ིདབང་ཚད་ ོད་པའི་ངོ་ཚབ་ ་ངོ་འཛམོས་ཐོག་ ་ཡིག་
ཐོག་གི་གྲོས་འཆམས་ཐོག་ལས་འབད་དགོ། 

37 ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ག་ར་གི་ ས་གོ་དང་ ཁྱབ་ཚད་ ས་གནས་ ས་མཚམས་ ་ ས་
ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྐྲ་ནང་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ ེ་ མངོན་གསལ་ཐོག་བཞག་དགོཔ་ཨིན། ས་
ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྐྲ་ནང་ ེད་འོག་དང་ ོང་ཁག་ ཡངན་ཁྐྲོམ་ ེ་གི་མིང་དང་ ཤོག་ཨང་ 
ས་ཆའི་ཞིང་ཨང་ ས་མཚམས་བདའ་ ེ་གདམ་ཁ་ བ་པའི་ས་གནས་ ་ནང་ཡོད་པའི་ས་
མཚམས་ཨང་ གས་ ས་གོ་དང་ཐགི་ཚད་ ས་ཆ་གཞན་དོན་བཀོལ་ དོ གཞན་ཡང་མཁོ་
གལ་དང་བ ན་པའི་ མ་གྲངས་གང་ ང་ ད་དགོ། 
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38 ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྐྲ་ངོ་མ་ ་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གྱི་བཅོལ་འཇོག་ཁང་ནང་ ང་ ོབ་དང་ 
ན་ ོང་འབད་དེ་བཞག་དགོཔ་དང་ དེ་ ་ གལ་ ིད་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སའི་ཡིག་ཐོག་གི་

བཀའ་ ་དང་འཁྐྲལི་ཏེ་ཨིན་ན་མ་གཏགོས་ དེ་མིན་ བཅོལ་འཇོག་ཁང་གི་ས་ཁོངས་ལས་ ི་
ཁར་འབག་མི་ཆོག། ཨིན་ ང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྐྲ་ ་ ས་གནས་དབང་འཛིན་དང་ 
ག ང་གི་ལས་ ེ་གཞན་ ་ ་ ིན་ཆོག། 

ས་འཇལ་གྱི་ ན་ ེན་ ་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ།ས་འཇལ་གྱི་ ན་ ེན་ ་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ།  
39 ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་འཇལ་གྱི་དོན་ ་ ན་ཚགོས་ཡིག་ཚང་གིས་ སའི་ཇོ་བདག་ ་ ་འོས་

མཚམས་ ན་པའི་ཡིག་ཐོག་གི་བ ་ལན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ས་ཆ་ནང་ས་འཇལ་གྱི་ ན་ ེན་
དང་ ས་མཚམས་ཀྱི་མཚན་ གས་ ་བཀལ་ཆོག།  

40 དབང་ཚད་ ོད་པའ་ིམི་ངོ་ ངམ་ཅིག་གསི་ ན་ཚགོས་ཡིག་ཚང་ལས་ ་གོང་གི་གནང་བ་
ལེན་ཞིནམ་ལས་  དབང་འཛིན་དེ་གིས་ ོང་མི་ས་འཇལ་གྱི་ ན་ ེན་ ཡངན་ས་མཚམས་
ཀྱི་མཚན་ གས་གང་ ང་མེདཔ་གཏང་ནི་ བ ར་བཅོས་འབད་ནི་ ཡངན་བཏོན་གཏང་ནི་གི་
དབང་ཚད་ཡོད། 

41 མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ཁོ་རའི་ས་ཆ་ནང་ས་འཇལ་གྱི་ ན་ ེན་དང་ ཡངན་ས་མཚམས་ཀྱི་མཚན་
གས་གང་ ང་མདེཔ་གཏང་ན་ི བ ར་བཅོས་འབད་ནི་ ཡངན་བཏོན་གཏང་ནི་གི་ ་ དོ་
འཐབ་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ་ ཡིག་ཐོག་གི་ ་ཡགི་ ལ་དགོ། ན་
ཚོགས་ཡིག་ཚང་གསི་ ་ཡིག་ ོད་དེ་ཉིན་གྲངས་ ༣༠འི་ནང་འཁོད་ ་དང་ལེན་འབད་དག།ོ 
གལ་ ིད་མི་ངོ་དེ་ ་ ས་ཚོད་འདི་གི་ནང་འཁོད་ ་ལན་གསལ་ག་ནི་ཡང་མ་ཐབོ་པ་ཅིན་ 
གནང་བ་ ོད་ཡདོཔ་ ེ་བ ི་དགོ། 

42 གལ་ ིད་གནང་བ་ ིན་མ་བ བ་པ་ཅིན་ ན་ཚོགས་་ ་མཐོ་ག གས་འབད་ཆོག་ནི་དང་ 
ན་ཚོགས་ཀྱི་ གྲསོ་ཆོད་འདི་མཐའ་ད ད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ ེ་བ ི་དག།ོ 
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སའིསའི ་ཇོ་བདག་གི་མངི་ལེགས་བཅོས་འབད་ཐངས།་ཇོ་བདག་གི་མངི་ལེགས་བཅོས་འབད་ཐངས།  
43 ས་གནས་དབང་འཛིན་ ་ཁྐྲམ་འཆང་མི་ཅིག་གིས་ས་ཁྐྲམ་ནང་ མིང་འཛོལ་ཏེ་ ིས་ཡོདཔ་ 

ཡངན་ མིང་དེ་ ཚངམ་ ་ེམ་་འ ི་བའི་ ོར་ལས་ ན་ ་ ོད་པ་ཅིན་ ས་གནས་དབང་
འཛིན་གྱིས་མི་ཁུངས་ངོ་ ོད་ལག་ཁྱརེ་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་ ན་ ་
ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ་ ལ་ནི་དང་ ན་ཚགོས་ཡིག་ཚང་གིས་དེ་བ ན་གྱི་ཁྐྲམ་ནང་བ ར་

བཅོས་འབད་དག།ོ  
44 བཟའ་ཚང་ནང་མི་གི་ཁྐྲམ་འཆང་མི་ཅིག་ ཤི་ ེན་ ང་པ་ཅིན་ ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་

ངོས་ ོར་འབད་མི་ ར་ ་ ཤི་ ེན་ ང་ ེ་ཉིན་གྲངས་ ༣༦༠ འི་ནང་འཁདོ་ ་ བཟའ་ཚང་
ནང་མི་གིས་ ངོས་འཛིན་འབད་མི་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ ་ཁྐྲམ་ ོ་སོར་འབད་དགོ། གལ་ ིད་
གོང་དོན་ ་མ་གནས་པ་ཅིན་ དོན་ཚན་༣༠༠ པའི་(ཉ) པ་ ར་ ཁྐྲིམས་འཆལ་གྱི་ཉེས་
ཆད་ཕོག་ནི་དང་ ངོས་འཛིན་འབད་མི་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ ་འཁོད་དགོ་པའི་ རོ་ལས་ས་
གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་བཀོད་ ་ ིན་དགོ། 

ཁྐྲམ་དང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱིཁྐྲམ་དང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི ་ས་ཁྐྲ་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་ གས་མི་ ་ལེགས་བཅོས་འབད་ཐངས།་ས་ཁྐྲ་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་ གས་མི་ ་ལེགས་བཅོས་འབད་ཐངས།  
45 ཁྐྲམ་དང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྐྲ་ ས་ཆ་ནང་བེད་ ོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ས་གོ་ ་གི་ རོ་

ལས་ མ་འགྲིགསཔ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་
ཚན་ ༤༦ པ་ལས་ ༥༠ པ་ ན་གྱི་དགོངས་དནོ་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ལེགས་བཅོས་འབད་
དགོ། 

46 ས་འཇལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ ེ་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་དང་ ས་ཆ་དེ་ཡོད་སའི་འ ེལ་ཡོད་ས་
གནས་དབང་འཛིན་གྱི་ངོ་ཚབ་ དེ་ལས་ ེད་འོག་ཚགོས་ ེ་ ཡངན་ ས་གནས་དབང་འཛིན་
གྱིས་བ ོ་བཞག་འབད་མི་ག ས་ཁའི་ མི་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ ང་ཤོས་ག མ་བཅས་ ད་པའི་
ཞིབ་ད ད་ཚགོས་ ང་ཅིག་བ གས་དགོ། 
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47 ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ འ ལེ་ཡོད་སའི་ཇོ་བདག་ ་ ་ཉོགས་འཛངིས་དང་ ཞིབ་
ད ད་ཀྱི་ ོར་ལས་ཡིག་ཐོག་གི་བ ་ལན་འབད་དགོ།  

48 ཞིབ་ད ད་ཚགོས་ ང་གིས་ ཞིབ་ད ད་ཀྱི་བཀོད་ ་ དོ་དེ་ཉིན་གྲངས་༦༠ འི་ནང་འཁོད་ ་
ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ་དའེི་ ན་ ་ ལ་དགོཔ་མ་ཚད་ གྱོང་གུད་ཕོག་མི་སའི་ཇོ་བདག་ ་ ་
ན་ ་དེའ་ི ོར་ལས་བ ་ལན་འབད་དགོ། 

49 སའི་ཇོ་བདག་ ་གསི་ ཞིབ་ད ད་ཚགོས་ ང་གིས་ད ེ་ཞིབ་འབད་མི་ས་ཆའི་ ་ཚད་ཀྱི་ ོར་
ལས་ ོ་མ་བདེཝ་ར་ེཡོད་པ་ཅིན་ ན་ ་ ོད་དེ་ཉིན་གྲངས་༣༠ འི་ནང་འཁོད་ ་ཞིབ་ད ད་
ཚོགས་ ང་ ་ཉོགས་བཤད་བཀོད་དགོ། དེ་ གས་ཀྱི་གནས་ ངས་ནང་ ཞིབ་ད ད་ཚོགས་
ང་གིས་ ཡང་བ ར་གྱི་ཞིབ་ད ད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཉོགས་བཤད་དེ་བཀོད་དེ་ཉིན་གྲངས་

༣༠ འི་ནང་འཁདོ་ ་ མཐའ་ད ད་ ན་ ་ ལ་དགོ། གལ་ ིད་ ས་ ན་དེའི་ནང་
འཁོད་ ་ ཉོགས་བཤད་ག་ནི་ཡང་མ་བཀོད་པ་ཅིན་ ཞབི་ད ད་ཚོགས་ ང་གིས་གྲོས་ཐག་
བཅད་མི་ས་ཆའ་ི ་ཚད་འདི་ ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ ེ་བ ི་དག།ོ  

50 ཞིབ་ད ད་ཚགོས་ ང་གི་ཞིབ་ད ད་གྲུབ་འ ས་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ ཁྐྲམ་དང་ས་ཆའི་ཆ་ཚད་
ཀྱི་ས་ཁྐྲ་ གཤམ་གསལ་ ར་ ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡངཿ 
ཀ) ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་སའི་ ་ཚད་འདི་ ས་ཆ་ནང་བདེ་ ོད་འབད་མི་ ་ཚད་ལས་

ངམ་ ེ་འཐོན་ཏེ་ ས་མཚམས་ཀྱི་ཨང་ གས་ ཡངན་ ས་མཚམས་ཀྱ་ིམཚན་
གས་ ་གིས་ས་ཆ་ནང་བེད་ ོད་འབད་བའི་ས་གོ་ ་ཚད་གཏན་འཁེལ་འཐོན་པ་
ཅིན་ སའི་ཇོ་བདག་གི་ ོ་འདོད་དང་འཁྐྲིལ་ཏ་ེ ས་ཐེབས་འཐོན་མི་དེ་ སའི་ཇོ་
བདག་ ་ཐོབ་ཁུངས་ཡོདཔ་དང་། 
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ཁ) ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་སའི་ ་ཚད་འདི་ ས་ཆ་ནང་བདེ་ ོད་འབད་མི་ ་ཚད་ལས་
མངམ་ ེ་འཐོན་ཏེ་ ས་མཚམས་ཀྱི་ཨང་ གས་ ཡངན་ ས་མཚམས་ཀྱ་ིམཚན་
གས་ ་གིས་ས་ཆ་ནང་བེད་ ོད་འབད་བའི་ས་གོ་ ་ཚད་གཏན་འཁེལ་འཐོན་པ་
ཅིན་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ས་གོའི་ ་ཚད་ངོ་མ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ས་ཁྐྲམ་
ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ། 

ག) ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྐྲ་དེ་འཛོལ་བ་ ེ་འཐོན་སོང་པ་ཅིན་ ས་མཚམས་ཀྱི་ཨང་
གས་དང་/ ཡངན་ ས་མཚམས་མཚན་ གས་ ་གིས་གསལ་ ོན་འབད་མི་
ར་ ་ ས་གནས་ངོ་མ་ནང་ཡོད་པའི་ ་ཚད་འདི་ ་ཆ་གནས་བ ང་དགཔོ་དང་ 

བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་ ༥༠ (ཀ) དང་ (ཁ) པ་ ར་ ་ས་ཆའི་ཆ་
ཚད་ཀྱི་ས་ཁྐྲ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ། 

ང་) གལ་ ིད་ དོན་ཚན་ ༥༠ (ཀ) པ་ ར་ ་ས་ཐེབས་འཐོན་པ་ཅིན་ སའི་ཇོ་
བདག་གིས་དའེི་ཁྐྲལ་ག ང་ ་ ལ་དགོཔ་དང་ གལ་ དི་དོན་ཚན་ ༥༠ (ཁ) 
པ་ ར་ ་འཐོན་པ་ཅིན་ སའི་ཇོ་བདག་གིས་ཁྐྲལ་ཐེབས་ ལ་མི་དེ་ ག ང་གིས་
ལོག་གནང་དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་ ཁྐྲམ་འཛོལ་བ་ གས་མི་དེ་ དོ་པའི་ལོ་དེ་ 
གཞི་ ེན་གྱི་ལོ་ ེ་བ ིས་ཞིནམ་ལས་ ལོ་དེ་ཁ་ལས་ ིས་ བ་ ེ་ ོད་དགོ། 

51 གལ་ ིད་ ན་ཚགོས་ཡིག་ཚང་གིས་ དོ་དོན་ད་ེ ོར་ཐག་གཅད་མ་ གས་པ་ཅིན་ ོད་
དོན་འདི་དབང་ ས་ ན་པའི་ཁྐྲིམས་འ ན་ ་ ལ་དགོ།  ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ས་
ཁྱོན་གྱི་དབང་ ས་ ན་པའི་ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་མཐའ་ད ད་ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་ ་གཞི་བཞག་ ་ེ 
ཁྐྲམ་དང་སའ་ིཆ་ཚད་ཀྱི་འཛིན་ཐོ་བ ར་བཅོས་འབད་དགོ། 
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ས་ཁྐྲམ་གྱི་ཐོ་ཡིག་ ་ ་ ོད་འབད་ཐངས།ས་ཁྐྲམ་གྱི་ཐོ་ཡིག་ ་ ་ ོད་འབད་ཐངས།  
52 ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་དང་ དབང་ཚད་ ོད་པའི་ངོ་ཚབ་ལས་ ེ་ དེ་ལས་ དེ་འགོ་དང་ 

ོང་ཁག་ ཡངན་ ཁྐྲོམ་ ེ་ ་ནང་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་དབང་ཚད་ ོད་པའི་འགོ་དཔནོ་
་ ངམ་ཅིག་གིས་ ཁྐྲམ་དང་ས་ཆའ་ིཆ་ཚད་ཐོ་ཡིག་གི་ ེ་བའ་ིགནད་བ ས་རིམ་ གས་

དང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ ་ ་ ་ ོད་འབད་ཆགོ། 
53 ཁྐྲམ་འཆང་མི་ ཡངན་ དེ་གིས་ དབང་ཚད་ དོ་པའི་མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་

གིས་ ན་ ོང་འཐབ་མི་ ས་ཆ་དང་ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ ་ ་ དོ་འབད་ཆོག། 
54 ག ང་གིས་བཀག་ཆ་ཅན་ ེ་གྲོས་ཐག་བཅད་མི་གནས་ ལ་ ་ཨིན་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ 

ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ཡངན་ དེའི་དབང་ཚད་ ོད་པའ་ིམི་ངོ་གིས་ གཤམ་གསལ་ཡིག་ཐོག་
གི་ ་བ ལ་ ོད་པའི་ བས་ ་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ཡངན་དེའི་དབང་ཚད་ ོད་པའི་ལས་
ེ་གིས་ ན་ ོང་འཐབ་མི་ ཁྐྲམ་དང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ ་ ་བ ག་དགོཔ་འདི་ཡང: 

ཀ) ཁྐྲམ་འཆང་མི་ ཡང་ན་ དེ་གིས་ དབང་ཚད་ དོ་པའི་མི་ངོ་གིས་ ས་ཆའི་དོན་
་དང་།  

ཁ) ཁྐྲམ་ནང་ཆདེ་ ་བཀོད་པའི་ས་ཆའི་འཆང་ ོད་ཀྱི་དོན་ ་ མི་ངོ་ཅིག། 
55 ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ག ང་གི་ལས་ ེ་ ་ ་ མི་དམངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ ་ ས་ཆའི་

ཐོ་ཡིག་ ་ ་ ོད་དང་ བཀོལ་ ོད་འབད་བ ག་དགོ།  
ས་ཆའི་ ོད་ཉོགས་འ མ་འགྲགིས་འབད་ཐངས།ས་ཆའི་ ོད་ཉོགས་འ མ་འགྲགིས་འབད་ཐངས།  
56 ོད་ཉོགས་ཀྱི་ ་ཕན་ ་གིས་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་ ོད་རིམ་གང་ ང་མ་འཐབ་པའ་ིཧེ་མ་ ས་ཆའི་ དོ་

ཉོགས་ ་བདེ་ ིག་གི་ཐོག་ལས་འ མ་འགྲིགས་འབད་ཆགོ། 
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57 གལ་ ིད་ ོད་ཉགོས་དེ་ བདེ་ ིག་གི་ཐོག་ལས་ འ མ་འགྲིགས་འབད་མ་ གས་པ་ཅིན་ 
ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ ་ ་ག གས་འབད་དགོ། ཁྐྲིམས་འ ན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ 
ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ དགོས་མཁོའི་གདོང་ལེན་ ་འཐབ་དགོ། 

 
༼ལེ ་བཞ་ིཔ་༽ 

ས་ཆའ་ིཐབོ་ཁུངས་དང་ ས་ཆ་གནང་ཐངས། 
ས་ཆ་བདག་ ་བ ང་ནིའི་ཐོབ་དབང་།ས་ཆ་བདག་ ་བ ང་ནིའི་ཐོབ་དབང་།  
58 འ ག་ ལ་ཁབ་ནང་ ས་ཆ་བདག་ ་བ ང་ནིའ་ིཐོབ་དབང་ཡོད་མི་ དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་མི་

ངོམ་ ་ཡང་། 
ཀ) ལ་བ ད་རིང་ གས་དང་། 
ཁ) བཟའ་ཚང་ནང་མི་། 
ག) མི་ངོ་རང་ ང་། 
ང་) འ ག་ ལ་ག ང་གི་བདག་དབང་ ་ཡོད་པའི་མངའ་ཁུལ་ལས་འཛིན་ ་བ ིས་

པའི་ག ང་གི་ག ག་ ེ་ ། 
ཅ) དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་། (དགེ་འ ན་དང་ རབ་ ེ་)  
ཆ) འ ག་གི་ཁྐྲིམས་ ་གིས་ངོས་འཛིན་ཡདོ་པའི་ ཆོས་ འེི་ག ག་ ེ་དང་ མི་ ེ་

དང་ཆོས་དོན་ ་མི་དམངས་ མི་ ེ་ལས་ཚོགས་ ལས་འཛིན་ ། 
59 དོན་ཚན་ ༥༨ པའི་ནང་གི་དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ ་ གཤམ་གསལ་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་

ད ེ་བ་ ་ལས་གཅིག་ ཡངན་ དེ་ལས་མང་བའི་འོག་ ་ ད་དགོཔ་འདི་ཡངཿ 
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ཀ) ལ་བ ད་རིང་ གས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་དང་། 
ཁ) མི་ངོ་རང་ ང་། 
ག) བཟའ་ཚང་ནང་མིའ་ིས་ཆ། 
ང) ི་ བ་བདག་དབང་། 
ཅ) ག ང་གི་ག ག་ ེ། 
ཆ) དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་། 
ཇ) ཆོས་ ེའི་ག ག་ ེ། 
ཉ) མི་ ེ་ལས་ཚོགས། 
ཏ) ལས་འཛིན་ ། 
ཐ) མི་ ེ་དང་ཆོས་དོན་ ་ས་ཆ་བདག་ ་བ ང་མི་མི་དམངས། 

60 མི་ངོ་རང་ ང་གིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༦༤ ལས་ ༦༦ ནང་ཆེད་ ་བཀོད་པའི་
ས་ཆའི་མཐོ་ཚད་ལས་མ་བ ལ་བར་ ཁོ་རའི་མིང་ཐོག་ ་ དང་/ཡངན་ བཟའ་ཚང་མེན་
པའི་མཉམ་ བ་བདག་དབང་གི་ས་ཆ་གཅིག་ལས་མངམ་ ེ་འཆང་ཆགོ། 

ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ས་ཆའི་བདག་དབང་།ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ས་ཆའི་བདག་དབང་།  
61 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དགངོས་དོན་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ཁྐྲམ་ནང་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ 

ས་ཆ་དའེི་བདག་དབང་ཡང་ ས་དའེི་ཇོ་བདག་ ་ཡདོཔ་ཨིན། 
62 ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་ནང་བཀོད་དེ་ཡདོ་མི་དང་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་འོག་ ་ཁ་གསལ་བཀོད་མི་

ར་ ་ཨིན་ན་མ་གཏོགས་ ག ང་ས་ ཡངན་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་ ེར་གྱི་
བདག་དབང་ ་ ོ་སོར་འབད་མི་ཆོག། 
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ལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ག་ཏེ་ ་རང་ཨིན་ ང་ལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ག་ཏེ་ ་རང་ཨིན་ ང་ ས་ཆ་བདག་ ་བ ང་ཆགོཔ། ས་ཆ་བདག་ ་བ ང་ཆགོཔ།  
63 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༥༩ པའི་ནང་དོན་ ར་ དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་མི་ངོ་ཅིག་གིས་ 

འ ག་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ་ ེད་འོག་ ཡངན་ ཁྐྲོམ་ ེ་གཅིག་ལས་མང་བའི་ས་
གནས་ ་ནང་ ས་ཆ་བདག་ ་བ ང་ཆོག། 

ས་ཆའི་མཐོ་ཚད།ས་ཆའི་མཐོ་ཚད།  
64 བཟའ་ཚང་ནང་མི་ཅིག་དང་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་ ༦༨ པའི་འགོ་ ་ཐོ་མ་བཀོད་མ་ི 

ལས་ ེ་དང་ མངའ་ཁུལ་ལས་ ེ་ འི་ མིང་ཐོག་ ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༡༩ 
པ་ནང་ ཆདེ་ ་བཀོད་མི་ ར་ ་ས་ཆའི་ད ེ་བ་གཅིག་ ཡངན་ ད ེ་བ་གཅིག་ལས་མངམ་
ེ་ཡོད་མི་ ས་ཆའ་ིཐོབ་ཚད་ཨེ་ཀར་ ༢༥ ཨིན། 

65 མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ཁོ་རའི་མིང་ཐོག་ ་ ཡངན་ ི་ བ་ཀྱི་མིང་ཐོག་ ་ བཟའ་ཚང་ནང་མི་གི་
ས་ཆ་མེན་པའི་ རང་དབང་གི་ས་ཆ་གཞན་ཡང་བདག་ ་བ ང་ཆགོ། མ་ིངོ་དེ་ བཟའ་ཚང་
ནང་མིའི་གྱལ་ཁར་ ད་དགོ། 

66 མི་ངོ་ཅིག་ ་ རང་ ང་གི་མིང་ཐོག་ ་ ཡངན་ ི་ བ་ཀྱི་མིང་ཐོག་ ་ཡདོ་པའི་ ས་ཆ་ག་
ཅི་རང་ཨིན་ ང་ བཟའ་ཚང་ནང་མི་གི་ས་ཆའི་མཐོ་ཚད་ནང་ ད་དག།ོ 

67 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༡༧ པའི་ནང་གི་ཁྐྲམ་གྱི་ནང་དོན་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ མཁོ་གལ་
དང་བ ན་པའ་ིའསོ་འབབ་ཅན་གྱི་ཐོ་ཡིག་གཞན་ ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ན་ཚོགས་
ཡིག་ཚང་གིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༦༤ པའི་ནང་གི་ས་ཆའི་མཐོ་ཚད་བ ར་ དོ་
འབད་ནི་གི་དོན་ ་ ས་གནས་དབང་འཛིན་དང་མཉམ་འ ེལ་གྱི་ཐོག་ ་ ་ ོག་གི་ཐབས་
ལམ་ ་བཟོ་ ེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་བ ར་ དོ་འགོ་བ གས་པའི་
ཚེས་གྲངས་ལས་ཉནི་གྲངས་༣༦༠ འ་ིནང་འཁོད་ ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འད་ིའགོ་གི་ས་ཆའི་མཐོ་
ཚད་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནའི་ིདོན་ ་ ས་
ཐེབས་འཐོན་མི་ ་ ོད་ལེན་འབད་དགོ། 
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ས་ཆའི་མཐོ་ཚད་ལས་ཡངས་ཆག།ས་ཆའི་མཐོ་ཚད་ལས་ཡངས་ཆག།  
68 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༦༤ པའི་ནང་བཀདོ་པའི་ས་ཆའི་མཐོ་ཚད་འདི་ གཤམ་

གསལ་མིང་ཐོག་ ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ ་མ་འ ག་མི་འདི་ཡངཿ 
ཀ) ལ་པོའི་ ་འཁརོ་ ་དང་། 
ཁ) ལ་བ ད་ཀྱི་ས་ཆ། 
ག) ག ང་གི་ག ག་ ེ། 
ང་) དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་། 
ཅ) མི་ ེ་དང་ཆོས་དོན་ ་ས་ཆ་བདག་ ་བ ང་མི་དམངས་ཀྱི་མིང་ཐོག་ ། 
ཆ) ཨེ་ཀར་༢༥ འི་མཐོ་ཚད་ལས་བ ལ་བའི་བཟོ་གྲྭའི་ས་ཆ། དེ་འབདཝ་ད་ ས་

ཆའི་མཐོ་ཚད་ཨེ་ཀར་༢༥ ལས་བ ལ་མི་དེ་ ལས་འཛིན་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་
བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཅིག་དགོ། 

ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ནང་གཏེར་ ས་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས།ནང་གཏེར་ ས་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས།  
69 ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ནང་ལས་གཏེར་ ས་ཀྱི་རིགས་ག་ཅི་རང་འཐོན་ ང་ ག ང་གི་

བདག་དབང་ ་ ད་དགོཔ་དང་ དེ་ ་གཏེར་ ས་དང་ ས་གཏེར་འཛནི་ ོང་གི་བཅའ་
ཁྐྲིམས་ ཡངན་ དེ་ འི་བཀོལ་ ོད་དང་འཛིན་ ངོ་ ་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྐྲིམས་གཞན་
གང་ ང་དང་འཁྐྲལི་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

70 གཏེར་ ས་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་ ་བཏོན་ཏེ་ གཏེར་ ས་བཏོན་མི་ ་རིམ་འདི་གིས་ ས་ཆའི་བཀོལ་
ོད་མར་ཉམས་འགྱོ་ནི་དང་ ཡངན་གནོད་ ོན་ ང་པ་ཅིན་ ག ང་གིས་ ས་ཆ་དེ་ག ང་གི་
གས་མཁོ་ ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ནང་བཀོད་མི་ ར་ ་ ད་འ ས་ ོད་དགོ། 

ིད་ ག་དང་ ིད་ ག་དང་ གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་གནང་ཐངས།གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་གནང་ཐངས།  
71 ིད་ ག་དང་ གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་གནང་ནི་འདི་ འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ་མཆོག་གི་

ཁྱད་དབང་ཨིན། 
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༼ལེ ་ ་པ་༽ 
ས་ཆ་ ་ ག་བཞག་ས་ཁྐྲམ་ནང་ཐ་ོབཀདོ་འབད་ཐངས། 

མི་ངོ་རམི་ངོ་རང་ ང་གི་ས་ཆ།ང་ ང་གི་ས་ཆ།  
72 མི་ངོ་རང་ ང་གིས་བདག་ ་བ ང་མི་ས་ཆ་དེ་ ཁོ་རའི་མངི་ཐོག་ ་ཁྐྲམ་ནང་བཀོད་དགོ། 
བཟའ་ཚང་ནང་མི་གི་ས་ཆ།བཟའ་ཚང་ནང་མི་གི་ས་ཆ།  
73 བཟའ་ཚང་ནང་མི་གི་་བདག་དབང་ ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་དེ་ ནང་མི་གཙོ་ཅན་གྱི་མིང་ཐོག་ ་ཁྐྲམ་

བཀོད་དགོ། 
ི་ བ་བདག་དབང་ ་ཡོད་པའི་ས་ཆ།ི་ བ་བདག་དབང་ ་ཡོད་པའི་ས་ཆ།  

74 ི་ བ་བདག་དབང་ ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་དེ་ ས་ཁྐྲམ་ནང་ཇོ་བདག་ག་ར་གི་མིང་བཀོད་དགོ། 
ལས་འཛིན་ འི་ས་ཆ།ལས་འཛིན་ འི་ས་ཆ།  
75 ལས་འཛིན་གྱི་ས་ཆ་དེ་ འ ག་གི་ཚོང་ འེི་བཅའ་ཁྐྲམིས་ཀྱི་འོག་ ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་

པའི་ལས་འཛིན་གྱི་མིང་ཐོག་ ་ ཡངན་ ཁྐྲིམས་གཞན་ཀྱི་འོག་ ་གཞི་བ གས་འབད་བའི་
མཉམ་ཚོགས་ལས་འཛིན་གྱི་མིང་ཐོག་ ་ཁྐྲམ་བཀོད་དགོ། 

ཆོས་ ེ་ག ག་ འེི་ས་ཆ།ཆོས་ ེ་ག ག་ འེི་ས་ཆ།  
76 ཆོས་ ེ་ག ག་ འེི་ས་ཆ་དེ་ མི་ངོ་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ ་མེན་པར་ ཆོས་ ེའི་མིང་ཐོག་དང་ 

ཡངན་ ར་ ོལ་བ ད་པ་ཡང་ ས་རིམ་ ོན་གྱི་བདག་དབང་ ་བཀདོ་དག།ོ 
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མི་ ེམི་ ེ ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་་ལས་ཚོགས་ཀྱི་སས་་ཆཆ།།  
77 མི་ ེ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་བདག་དབང་ ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་དེ་ མི་ངོ་ག་གི་མངི་ཐོག་ ་ཡང་མེན་པར་ 

འ ག་གི་མི་ ེ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྐྲམིས་ཀྱི་འོག་ ་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་མི་ ེ་ལས་ཚོགས་
ཀྱི་མིང་ཐོག་ ་བཀདོ་དགོ། 

78 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ཆ་འཇགོ་མ་གྲུབ་པའི་ཧེ་མ་ ག ང་གིས་ མི་ ེ་ལས་ཚོགས་ ་ ོད་མི་ས་
ཆ་དེ་ གླར་ ོད་ནང་འ ོ་མ ད་དེ་འཆང་ཆོག། 

ག ང་གི་གག ང་གི་ག ག་ ེ་དང་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་གི་ས་ཆ།ག་ ེ་དང་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་གི་ས་ཆ།  
79 ག ང་གི་ག ག་ ེ་དང་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་གི་ས་ཆ་དེ་ མི་ངོ་ག་གི་མིང་ཐོག་ ་ཡང་མེན་པར་ 

ག ང་གི་ག ག་ ེ་ ཡངན་དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་འོག་གི་ བཀོལ་ ོད་ལས་ ེ་རང་སོའི་མིང་ཐགོ་
་བཀོད་དགོ། 

གཏའ་མར་བ གས་ཏེ་ ་ལོན་བཏབ་མ་ གས་པའི་ས་ཆ།གཏའ་མར་བ གས་ཏེ་ ་ལོན་བཏབ་མ་ གས་པའི་ས་ཆ།  
80 ས་ཆ་ཅིག་གཏའ་མར་བ གས་ཏེ་ ་ལོན་བཏབ་མ་ གས་པ་ཅིན་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་

གིས་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སའི་བཀའ་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ས་ཆའི་བདག་དབང་དེ་ ས་ཆ་ཐབོ་
ལམ་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་དེའི་མངི་ཐོག་ ་ ོ་སོར་འབད་དགོ། 

ས་ཚབ་ཀྱི་ས་ཆ།ས་ཚབ་ཀྱི་ས་ཆ།  
81 ས་ཚབ་ཀྱི་ས་ཆ་དེ་ ོད་པའི་མི་ང་ོདེའི་མིང་ཐོག་ ་བཀདོ་དགོ། 
ིིད་ ག་ད་ ག་དདངང་་ གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ། གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ།  

82 ིད་ ག་དང་ གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་དེ་ ས་ཆ་ཐོབ་མ་ིགི་མིང་ཐོག་ ་ ཁྐྲམ་ནང་བཀོད་དགོ། 
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ན་ཚོད་མ་ལོན་མིའི་མིང་ཐོག་ ་ ས་ཁྐྲམ་བཀོད་མི་ཆོག།ན་ཚོད་མ་ལོན་མིའི་མིང་ཐོག་ ་ ས་ཁྐྲམ་བཀོད་མི་ཆོག།  
83 ེས་ལོ་༡༨ མན་ཆད་ཨིན་པའི་ ན་ཚོད་མ་ལོན་མིའི་མངི་ཐོག་ ་ ས་ཁྐྲམ་བཀོད་མི་ཆོག། 
ན་ཚོད་མ་ལོན་མིའི་ས་ཆ།ན་ཚོད་མ་ལོན་མིའི་ས་ཆ།  
84 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༨༣ པ་ ་མ་ ོས་པར་ བ ལ་བཞག་ཡི་གུ་ནང་བཀོད་དེ་ཡདོ་

ན་མ་གཏོགས་ ན་ཚོད་ལོན་མི་ ལ་ ས་བཟའ་ཚང་འ ས་མི་ག་ཡང་མེད་པའི་ བས་ ་ 
ཁྐྲམ་འཆང་མི་ཚེ་འདས་ཀྱི་ས་ཆ་དེ་ ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ གྲོས་འདེབས་འབད་ཐོག་
ལས་ ེས་ལོ་༡༨ མན་ཆད་ཀྱ་ིན་ཚདོ་མ་ལོན་མིའི་མིང་ཐོག་ ་ཁྐྲམ་བཀོད་དགོ།  

85 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༨༤ པ་ ར་ ་ ན་ཚོད་མ་ ིན་མའིི་མིང་ཐོག་ ་ཁྐྲམ་ནང་
བཀོད་པའི་ས་ཆ་དེ་ ཁོ་ར་ ེས་ལོ་༡༨ མ་ལང་ ན་ཚོད་ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངོས་
འཛིན་འབད་མི་ཁྐྲམིས་མ ན་འཚོ་འཛིན་ཅིག་གིས་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ། 

 
༼ལེ ་ ག་པ་༽ 

སའ་ིཇ་ོབདག་ ་ག་ིཐབོ་དབང་དང་འགན་འཁྐྲ།ི 
ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆའི་ཐོབ་དབང་།ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆའི་ཐོབ་དབང་།  
86 མི་ངོ་ཅིག་གི་མིང་ཐགོ་ ་ ཁྐྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་དེ་ ཁྐྲམ་འཆང་མི་ཁོ་རའི་ཐོབ་

དབང་ཡོད། 
87 བཟའ་ཚང་ནང་མི་གཙོ་ཅན་གྱི་ཁྐྲམ་ནང་བཀོད་པའི་ བཟའ་ཚང་ནང་མི་གི་ས་ཆ་དེ་ བཟའ་

ཚང་ནང་མི་ག་ར་ ་ཐོབ་དབང་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་ ང་ བཟའ་ཚང་ནང་མི་ཅིག་གི་ ས་ཆའི་
ཐོབ་ལམ་དེ་ ལཝ་བགོ་བཤའི་ཁྐྲིམས་ཀྱི་དབང་ ་འ ་དགོ།  
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88 མི་ ེ་དང་ཆོས་དོན་ ་ས་ཆ་བདག་ ་བ ང་མི་དམངས་ཀྱི་ས་ཆ་དང་ བཟའ་ཚང་ནང་མི་གི་
མིང་ཐོག་ ་ཁྐྲམ་ནང་བཀོད་པའི་ས་ཆ་མ་བ ི་བར་ ི་ བ་བདག་དབང་གི་ས་ཆའི་བགོ་
བཤའི་ཐོབ་ལམ་དེ་ ཁྐྲམ་ནང་ཆེད་ ་བཀོད་དེ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ི་ བ་ཀྱི་ཇོ་
བདག་ ་གི་བར་ན་ཐོབ་ལམ་འ ་མཉམ་ ེ་བ ི་འཇོག་འབད་དགོ། 

ས་ཆའི་ད ེ་བ་ ནང་འཁོད་བ ར་བཅསོ་འབད་ཆོགཔ།ས་ཆའི་ད ེ་བ་ ནང་འཁོད་བ ར་བཅསོ་འབད་ཆོགཔ།  
89 ་ཞིང་དང་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་དནོ་ཚན་༣༠༢ པ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་གསལ་བ གས་འབད་མི་

ཁྐྲོམ་ ེའི་ས་ཆ་དང་ བཟོ་གྲྭའི་ས་ཆ་ སོ་ནམ་ ང་ ོབ་ཀྱི་ས་ཆ་ཨིན་ན་མ་གཏོགས་ སའི་ཇོ་
བདག་གིས་ཁོ་རའི་ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ཅིག་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༡༦༥ པ་
དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ས་ཆའི་ད ེ་བ་གཞན་ ་བ ར་བཅོས་འབད་ཆོག། 

90 ཚོང་འ ེལ་སོ་ནམ་འ གས་ ངོ་གི་ས་ཆ་དེ་ སོ་ནམ་ ན་ཁག་གིས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་མི་ལས་
འགུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ ར་ ་ ཚོང་འ ེལ་སོ་ནམ་ ངམ་ཅིག་གི་དོན་ ་ཟ་ དོ་འབད་ཆོག། 

་ཞིང་ཟ་ ོད་གཞན་གྱི་དོན་ ་བ ར་བཅོས་འབད་ཐངས།་ཞིང་ཟ་ ོད་གཞན་གྱི་དོན་ ་བ ར་བཅོས་འབད་ཐངས།  
91 ་ཞིང་དེ་ ཁྱིམ་ས་མིན་པའི་ ས་ཆའི་ད ེ་བ་གཞན་ནང་བ ར་བཅོས་འབད་ནི་ཨནི་པ་ཅིན་ 

བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༡༦༦ པ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ། 
་ཞིང་ཁྱིམ་ས་ ེ་བཀོ་ཞིང་ཁྱིམ་ས་ ེ་བཀོལ་ ོད་འབད་ཐངས།ལ་ ོད་འབད་ཐངས།  

92 གྲོང་གསེབ་ཁག་ ་ ཁྱིམ་མེད་མ་ིདང་ ཁྐྲམ་ནང་ ལ་བགོ་ཐོབ་པའི་ས་ཆ་ ་ཞིང་ ངམ་
ཅིག་ཡོད་པའི་སའི་ཇོ་བདག་གིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་ ༡༦༧ ལས་ ༡༦༩ ན་
དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ་ཞིང་ལས་ ིས་ ལ་ ༥༠ རེ་འབད་མི་ས་ཞངི་གཅིག་ ཁྱིམ་ས་ ་
བ ར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ ་ ས་གནས་དབང་འཛིན་ ་ ་བ་ ལ་ཆོག། 
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ས་ཆ་ ོད་ལེན་འབད་ནིའི་ཐོབ་དབང་།ས་ཆ་ ོད་ལེན་འབད་ནིའི་ཐོབ་དབང་།  
93 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དགངོས་དོན་ འི་དབང་ལས་མ་འགལ་བར་ རང་དབང་གི་ཁྐྲམ་འཆང་

མི་ཅིག་ ་ ས་ཆ་ག ང་ ་ ལ་ནི་བ ིས་ཏེ་ ཁོ་རའི་ས་ཆ་ ོད་ལེན་འབད་ནིའི་རང་ ང་གི་
ཐོབ་དབང་ཡོད། 

94 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དགངོས་དོན་ འི་དབང་ལས་མ་འགལ་བར་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ལོ་ཐོག་
བགོ་མ ན་ཟ་ ོད་འབད་ནི་ ་བ ིས་པའི་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ནང་འབད་ཆོགཔ་འབད་བཀོད་
དེ་ཡོད་མི་ལས་དོན་གཞན་ ་གི་དོན་ ་ གླ་ཁར་གཏང་ཆགོ། 

95 སའི་ཇོ་བདག་ཅིག་ཤི་ ེན་ ང་བའི་ བས་ ་ ཁྐྲིམས་མ ན་གྱི་ནང་མི་ཉེ་ཤོས་ཀྱིས་ ས་ཆའི་
མཐོ་ཚད་ཀྱི་བཀག་ཆ་ ་བ ེན་ཏ་ེ ལ་བགོ་ལེན་མ་ གས་པ་ཅིན་ ཁོ་གིས་ སའི་ཇོ་བདག་
ཤི་ ེན་ ང་ ེ་ཉིན་གྲངས་༣༦༠ འི་ནང་འཁོད་ ་ ད་ེ གས་ཀྱི་ས་ཆ་ དོ་ལེན་འབད་ཆོག། 
དེ་མིན་པ་ཅིན་ ས་ཆ་དེ་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ ལཝ་བགོ་ཤའི་ཁྐྲིམས་ཀྱསི་གཏན་འབེབས་
འབད་མི་ ར་ ་ དེའི་ ལ་ལས་ཀྱི་ ཁྐྲིམས་མ ན་ནང་མི་ཉེ་ཤོས་གཉིས་པ་ ་ ལ་བགོ་ ེ་
ོད་ཆོག། 

96 ཁྐྲམ་ནང་ ི་ བ་ཀྱི་བདག་དབང་ ་ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ཅིག་ ོད་ལེན་འབད་དགོ་པ་
ཅིན་ ཁྐྲམ་ནང་རང་གི་ ལཝ་ ེ་ཆདེ་ ་བཀོད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ རང་གི་དབང་ཚད་ཐོག་འབད་
ཆོག་ནི་དང་ དེ་མནི་ མཉམ་ བ་ཀྱི་ཇོ་བདག་གཞན་ག་ར་ལས་གནང་བ་ལནེ་དགོ། 

97 ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ཅིག་ ོད་ལེན་འབད་ནི་ནང་འ ེལ་གཏོགས་འབད་མི་ ་ཕན་གང་
ང་ཅིག་གིས་ ཁྐྲིམས་མ ན་གྱི་ཐོག་ལས་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ ་ ཁོ་རའི་ངོ་ཚབ་ ེ་ས་ཆ་
ོད་ལེན་གྱི་ ་ ་འབད་ནི་གི་དོན་ ་དབང་ཚད་ ོད་ཆོག། 
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98 ག ང་གི་ག ག་ ེ་གཅིག་ལས་གཞན་ཅིག་ ་ ཡངན་ ག ང་གི་ག ག་ ེ་གཅིག་ལས་ 
དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་ ་དང་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་ལས་ག ང་གི་ག ག་ ེ་གཅིག་ ་ དེ་ལས་དགེ་
རབ་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་ ེ་གཅིག་ལས་གཞན་ཅིག་ ་ས་ཆའི་བདག་དབང་ ོ་སོར་འབད་ཆོག། 

ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆའི་ནང་ཡདོ་པའི་ཤིང་གི་ཐོབ་དབང་།ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆའི་ནང་ཡདོ་པའི་ཤིང་གི་ཐོབ་དབང་།  
99 ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ནང་ རང་བཞིན་གྱིས་ ེས་མི་དང་ བ གས་མི་ཤིང་གི་བདག་

དབང་འདི་སའི་ཇོ་བདག་ ་ཡདོཔ་ཨནི། 
100 ཁྐྲོམ་ ེ་ནང་གི་ཤིང་ ་ ཁྐྲོམ་ འེི་བཅའ་ཁྐྲིམས་ ཡངན་དེ་ འི་བཀོལ་ དོ་དང་འཛིན་ ོང་

་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྐྲིམས་གཞན་གང་ ང་གི་དབང་ ་འ ་དགོ། 
101 ཤིང་དེ་ ་ལས་ ཤངི་ཆ་ ེལ་འ ེན་དང་ ཚོང་འ ེལ་གྱི་བཀོལ་ ོད་འབད་ནིའི་ཐད་ ནགས་

ཚལ་དང་རང་བཞནི་ ང་ ོབ་བཅའ་ཁྐྲིམས་ ཡངན་ མ་འངོས་པ་ ་དེ་ གས་ཀྱི་ཤངི་ཆ་
འི་ ེལ་འ ེན་དང་ཚོང་འ ེལ་བཀོལ་ ོད་ ་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྐྲིམས་གཞན་གང་ ང་

དང་འཁྐྲིལ་དགོ། 
ས་ཆའི་ས་མཚམས་ ་ཡོད་པའ་ིཤིང་ འི་ཐོབ་དབང་།ས་ཆའི་ས་མཚམས་ ་ཡོད་པའ་ིཤིང་ འི་ཐོབ་དབང་།  
102 ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆའི་ས་མཚམས་ནང་ ཤིང་དེ་བ གས་མི་སའི་ཇོ་བདག་གིས་དའེི་

བདག་དབང་ ་ དོ་དགོཔ་དང་ སའི་ཇོ་བདག་གཞན་མི་ ་གནོད་པ་མདེཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་
དགོ། ཤིང་དེ་གིས་སའི་ཇོ་བདག་གཞན་མི་ ་གནོད་པ་ ང་པ་ཅིན་ ས་གནས་དབང་འཛིན་
གྱིས་ ཡིག་ཐོག་གི་ཉོགས་བཤད་ དོ་ཞིནམ་ལས་ ཤིང་གི་ཇོ་བདག་ ་ཡིག་ཐོག་གི་བ ་
བ ལ་ ིན་དགོཔ་དང་ སའི་ཇོ་བདག་གིས་བ ་བ ལ་ཐོབ་ ེ་ཉིན་གྲངས་༣༠ འི་ནང་འཁོད་
ཤིང་དེ་ ་བ ེན་ཏེ་སའི་ཇོ་བདག་གཞན་ ་གནོད་པ་ ང་མི་དེ་མེདཔ་བཟོ་དགོ། 

103 དེ་ གས་ཀྱི་ཤངི་གུ་ལས་འཐོན་མི་ ཤངི་འ ས་ ས་ཆའི་མ ད་མཚམས་ ་རང་བཞིན་གྱིས་
འ ད་མི་ ་ དེ་ གས་ཀྱི་ས་ཆའི་ཇོ་བདག་ ་ཐོབ། 
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ས་མཚམས་ནང་རང་བཞིན་གྱིས་ ེས་མི་ལས་འཐོན་པའི་ཤིང་འ ས་དང་ ཤིང་ཆས་མཚམས་ནང་རང་བཞིན་གྱིས་ ེས་མི་ལས་འཐོན་པའི་ཤིང་འ ས་དང་ ཤིང་ཆའི་འི་ ཐོབ་དབང་།ཐོབ་དབང་།  
104 ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཞིང་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ ་ རང་བཞིན་གྱིས་ སེ་མི་ཤིང་གུ་ལས་

འཐོན་པའི་ཤིང་འ ས་དང་ ཤིང་ཆ་ ་ སའི་ཇོ་བདག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་བགོ་ཤ་ བ་དགོ། 
ིད་ ག་ིད་ ག་དདངང་་ གཞི གཞིས་གསར་ ས་ཚབ་ཀྱི་ས་ཆ་ ་ནང་གི་ཤིང་གི་ཐོབ་དབང་།ས་གསར་ ས་ཚབ་ཀྱི་ས་ཆ་ ་ནང་གི་ཤིང་གི་ཐོབ་དབང་།  

105 ིད་ ག་དང་ གཞིས་གསར་ ས་ཚབ་ཀྱི་ས་ཆ་ནང་ཡདོ་མི་ཤིང་ག་ཅི་རང་ཨིན་ ང་ ས་ཆ་
ོད་པའི་བཀའ་ ་ནང་ཆེད་ ་བཀདོ་དེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་ ག ང་གི་བདག་དབང་ ་
དཔ་ཨིན། དེ་ གས་ཀྱི་ཤིང་ ་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་འོག་ ་ ད་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ ན་

ཁག་དང་ ག ང་གི་ས་ཆ་ནང་ ད་མ་ིཨིན་པ་ཅིན་ཁྐྲོམ་ ་ེདབང་འཛིན་གྱིས་ ས་ཆ་ཐོབ་མི་གི་
མིང་ཐོག་ ་ཁྐྲམ་ནང་བཀོད་པའི་ ལ་ལས་ཉིན་གྲངས་༦༠ འི་ནང་འཁོད་ དོ་ལེན་འབད་དག།ོ 

ོད་ལེན་འབད་ཚར་བའི་ས་ཆ་ནང་ཡདོ་པའི་བ ལ་མེད་ ་དངོས་ཀྱི་བདག་དབང་།ོད་ལེན་འབད་ཚར་བའི་ས་ཆ་ནང་ཡདོ་པའི་བ ལ་མེད་ ་དངོས་ཀྱི་བདག་དབང་།  
106 ོད་ལེན་གྱི་གན་ཡགི་ནང་ཆདེ་ ་བཀདོ་དེ་ཡོདན་མ་གཏགོས་ དེ་མིན་ དོ་ལེན་འབད་ཚར་

བའི་ས་ཆ་གུར་ཡོད་མི་བ ལ་མེད་ ་དངོས་ ་ སའི་ཇོ་བདག་གསརཔ་གི་བདག་དབང་ ་
ཨིནམ་ ེ་བ ི་དགོ། 

འཛགས་ ས་ གས་མི་ས་ཆའི་ཐོབ་དབང་།འཛགས་ ས་ གས་མི་ས་ཆའི་ཐོབ་དབང་།  
107 གལ་ ིད་ཧེ་མ་ཁྐྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡདོ་པའི་ས་ཆ་ཅིག་ ཁྐྲམ་གསརཔ་བཟོ་བའི་ བས་ ་

འཛགས་ ས་ གས་པ་ཅིན་ སའི་ཇོ་བདག་དེ་གིས་ ཁྐྲམ་གསརཔ་བཟོ་ ེ་ལོ་༥ འི་ནང་
འཁོད་ ་ས་གནས་དབང་འཛིན་བ ད་དེ་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ་ ས་ཆ་དེ་ཁྐྲམ་ནང་ལོག་
བཀོད་དགོ་པའི་ ་བ ལ་འབད་ཆོག། 

108 ཁྐྲམ་ནང་ལོག་བཀདོ་ཞིནམ་ལས་ ཁྐྲམ་འཆང་མི་དེ་གསི་ ས་ཆ་དེ་འཛགས་ ས་ གས་ཏེ་
ལོ་གྲངས་གང་སོང་གི་ས་ཁྐྲལ་ ་ག་ར་ ིས་ བ་ ེ་ ག ང་ ་ས་ཁྐྲལ་ ལ་དགོ། 
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ས་མཚམས་བདེན་ད ད་དང་བ ག་ཞབི།ས་མཚམས་བདེན་ད ད་དང་བ ག་ཞབི།  
109 ས་ཆ་ཅིག་གི་ས་མཚམས་ ་གནདོ་ཉེན་ཡོད་པའི་བཟོ་བཀོད་གང་ ང་མ་བཟོ་བའི་ཧེ་མར་ དེ་

གས་ཀྱི་བཟོ་བཀདོ་གཞི་བ གས་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་བ མས་མི་ སའི་ཇོ་བདག་གིས་ 
ཉེ་འདབས་ཀྱི་སའི་ཇོ་བདག་དང་ ས་གནས་ཀྱི་ས་ཁྐྲམ་ཡིག་ཚང་ནང་ས་ཆའི་ས་མཚམས་
བདེན་ད ད་དང་བ ག་ཞིབ་འབད་དག།ོ 

110 སའི་ཇོ་བདག་ཅིག་གིས་ ཁོ་རའི་ས་ཆ་གི་ས་མཚམས་ཨང་ གས་དང་ ས་མཚམས་ཀྱི་མཚན་
གས་ ་ བདེན་ད ད་འབད་ནི་ ཡངན་ ཆེད་ ་བཀོད་ནི་གི་ ོ་འདདོ་ཡོད་པ་ཅིན་ དའེི་
ོར་ལས་ ས་གནས་དབང་འཛིན་ ་ཡིག་ཐོག་གི་ ་བ ལ་འབད་ཆགོ། དེ་ལས་ ས་གནས་

དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་གནས་ནང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་འཇལ་འབད་དེ་ ས་མཚམས་ཀྱི་
མཚན་ གས་ ་བ གས་དགོ། 

གཅིག་ཁར་ ེལ་ཏེ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ ་གཅིག་ཁར་བ བ་ནི།གཅིག་ཁར་ ེལ་ཏེ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ ་གཅིག་ཁར་བ བ་ནི།  
111 གྲོང་གསེབ་ནང་གི་ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཞིང་གཉིས་ གལ་ ིད་དངོས་མཐོང་ ་གཅིག་ཁར་

ེལ་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་ཆའ་ིད ེ་བ་གཅིག་དང་ སའི་ཇོ་བདག་གཅིག་གི་བདག་དབང་ ་
ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ སའི་ཇོ་བདག་གི་ ོ་འདོད་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ས་གནས་དབང་འཛིན་ ་
་ཡིག་ ལ་ཏེ་ ཞངི་གཅིག་གུར་བ བ་ཆོག།  

112 གལ་ ིད་ཁྐྲོམ་ ེ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ས་ཞིང་གཅིག་ཁར་བ བ་ནི་དང་ གཅིག་ཁར་བ ་ ིག་
འབད་ནི་གི་དོན་ ་ ས་ཆ་མཉམ་ བེས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ ཡངན་ཐབས་ལམ་གཞན་ ་ལག་
ལེན་འཐབ་དགོ། 

ས་མཚམས་ནང་བཟོ་བཀོད།ས་མཚམས་ནང་བཟོ་བཀོད།  
113 ས་ཞིང་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ ་ཡོད་པའི་ ་ག ར་འདི་ སའི་ཇོ་བདག་གཉིས་ཆ་ར་ ་

དབང་དག།ོ 
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114 ས་ཞིང་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ ་ཡོད་པའི་ ཤིང་གི་རཝ་ ཡངན་ ་འགྱོ་ས་ ེ་ལག་ལེན་མ་
འཐབ་མི་ ་ག ར་དེ་  སའི་ཇོ་བདག་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ ཤིང་གི་རཝ་བཏོན་གཏང་ནི་ 
ཡངན་ ་ག ར་བ བ་ནི་གི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། ཨིན་ ང་ ཤིང་ར་བཏོན་བཏང་མི་ ཡངན་ ་
ག ར་བ བ་མི་ཚབ་ ་ ཁོ་གིས་ས་ཞིང་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་བདའ་ ེ་གྱང་ ཡངན་ རཝ་
བཟོ་དགོ། 

མི་ངོ་ཅིག་གི་མིང་ཐགོ་ ་ཁྐྲམ་བཀདོ་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་གུར་བཟོ་བཀོད་གཞིམི་ངོ་ཅིག་གི་མིང་ཐགོ་ ་ཁྐྲམ་བཀདོ་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་གུར་བཟོ་བཀོད་གཞི ་བ གས་འབད་ན།ི་བ གས་འབད་ན།ི  
115 སའི་ཇོ་བདག་ཅིག་གིས་ རག་ར་ོ ་གི་དོན་ ་ ཁོ་རའི་ས་ཆའི་ས་མཚམས་ཀྱི་མི་ཀྲར་༢ ཀྱི་

ནང་འཁོད་ ་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་ཆ་ནང་རག་རོ་དེ་ ་ འཐོན་ནི་ ཡངན་འཛགས་ ད་འབད་
ནི་ ་ ང་ནི་གི་དོན་ ་ ་དོང་ ཡངན་ ་ ིང་ བཙགོ་ ིང་ འ གས་ གིས་ཀྱི་ ོད་ ་གི་
ས་གནས་བ ང་ནི་ ཡངན་བཟོ་བ ན་འབད་མི་ཆོག། 

116 གང་ ར་ཡང་ ཁོ་རའི་ས་མཚམས་ཀྱི་མི་ཀྲར་ ེད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ་ ཁོ་རའི་ས་ཆ་ནང་ས་
འོག་གི་ ་ ང་ ཡངན་ དེ་བ མ་མའི་བཟོ་བ ན་གཞན་འབད་ཆོག། 

ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་དང་བ ེ་སོར་འབད་ནི།ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་དང་བ ེ་སོར་འབད་ནི།  
117 ལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ ་མཁོ་གལ་ཅན་ ེ་འཐོན་པའི་ བས་ ་ ཡངན་ རང་བཞིན་གྱི་

ེན་ངན་ ་བ ེན་ཏེ་མེདཔ་བཏང་མི་ས་ཆའི་ཇོ་བདག་ ་གི་དོན་ ་ ག ང་གིས་གྲོང་གསེབ་
ཀྱི་ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ཅིག་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་དང་གཅིག་ཁར་བ ེ་སོར་འབད་
ཆོག། 

ས་ཁྐྲལ་བཏབ་དགཔོ།ས་ཁྐྲལ་བཏབ་དགཔོ།  
118 མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ས་ཆ་ཅིག་ཁྐྲམ་ནང་བཀོད་དེ་བདག་དབང་ཐོབ་པའི་ཉིན་མ་ལས་འགོ་བ ང་

ེ་ ཁོ་གིས་ག ང་ ་ས་ཁྐྲལ་ ལ་དག།ོ 
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ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ནང་འ ལ་ ོད་འབད་ཆོགཔ།ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ནང་འ ལ་ ོད་འབད་ཆོགཔ།  
119 ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ཡངན་ག ང་གི་ལས་ ེ་གང་ ང་ལས་དབང་ཚད་ དོ་པའི་མི་ངོ་གང་

ང་ཅིག་གིས་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ ་ ོ་འཐབ་ནི་ ཡངན་ས་འཇལ་འབད་ནི་ ཡངན་ག ང་
གིས་མཁོ་གལ་ཅན་ ེ་བ ི་འཇགོ་གནང་མི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ མི་དམངས་ཀྱི་བཀོལ་ ོད་དང་
འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ ་གང་ ང་གི་དོན་ ་ ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ ཡངན་ས་ཆའི་ ་
དངོས་ ཡངན་འགྲུལ་ལམ་ ་ནང་འ ལ་ ོད་འབད་ཆོག། 

120 ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ཅིག་ནང་འ ལ་ ོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ དེ་ གས་ཀྱི་མི་ངོ་ ཡངན་ 
ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ག ང་གི་ལས་ ེ་གཞན་གང་ ང་གིས་ ས་གནས་དབང་འཛིན་བ ད་

དེ་ ཁྐྲམ་འཆང་མ་ི ཡངན་ དེ་ གས་ཀྱི་ས་ཆའི་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་མི་ངོ་གང་ ང་ ་ 
ས་ཆ་དེ་ནང་འ ལ་ ོད་འབད་ནི་གི་དནོ་ ་འོས་མཚམས་ ན་པའི་བ ་བ ལ་ ིན་དགོ། 

121 སའི་ཇོ་བདག་ ་གསི་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའ་ིདོན་ཚན་༡༢༠ པ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ བ ་བ ལ་
ིན་མི་གི་དབང་ལས་མ་འགལ་བར་དབང་ཚད་ དོ་པའི་མི་ངོ་དེ་ ཁོང་རའི་ས་ཆ་དང་ ས་
ཆའི་ ་དངོས་ ཡངན་འགྲུལ་ལམ་ནང་འ ལ་ ོད་འབད་བ ག་དགོ། 

122 བ ་བ ལ་ ིན་མི་ ན་ཚགོས་ཡིག་ཚང་ ཡངན་ ག ང་གི་ལས་ ེ་གཞན་གང་ ང་གིས་
ཁྐྲམ་འཆང་མི་ ཡངན་ ས་ཆ་ནང་འ ལ་ ོད་འབད་ཆོག་པའི་གནང་བ་ལེན་སའི་མི་ངོ་གང་
ང་ ་ ས་འཇལ་དང་ མི་དམངས་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ ་གི་མ ན་ ིག་འབད་ནིའི་དོན་ ་ས་
གནས་ནང་འངོ་དག་ོཔའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་ཆོག། 

123 མཁོ་གལ་དང་བ ན་ཏེ་འབད་དགོཔ་འཐོན་པའི་ བས་ ་ སའི་ཇོ་བདག་ལས་གནང་བ་ལནེ་
ཞིནམ་ལས་ དབང་ཚད་ དོ་པའི་མི་ངོ་དེ་གིས་ དེ་ གས་ཀྱི་ ་ ོད་ ་གསི་ ས་ཆ་ ་གནདོ་
ོན་གང་ ང་གི་ཐོག་ལས་ ས་ཁྐྲའི་ཀཝ་ ོང་ནི་དང་ ས་དོང་བ ོ་ནི་ གནས་ བས་ཀྱི་དོན་
་ ་ལམ་གཞན་ཁར་ ོར་ནི་ ངི་བ ོ་ནི་ ཤིང་གི་གཞལ་ལག་ ་བཏོགས་ནི་ བར་གེགས་
་བཏོན་གཏང་ནི་ ཡངན་ཆ་མེད་གཏང་ནི་ ་འབད་ཆོག་པའི་དབང་འཛིན་ཡདོ། འོས་མཚམས་

ཡོད་ས་ ་ བ ར་བཅོས་འབད་མི་ས་གོ་ ་ལོག་ ེ་ ར་གྱི་གནས་ ངས་གུར་བཟོ་དགོ། 
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124 སའི་ཇོ་བདག་ ་གསི་ ཁོང་རའི་ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ནང་ དབང་ཚད་ ོད་པའི་མི་ངོ་
་བར་གགེས་ ཡངན་ ་ བས་མ་བདེཝ་གང་ ང་གི་ཐོག་ལས་ ས་འཇལ་འག་ོའ ེན་

འཐབ་ནི་དང་ མི་དམངས་བཀོལ་ དོ་ཀྱི་ ་གི་དོན་ ་མ ན་ ིག་འབད་དགོ། 
125 ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ཡངན་འ ེལ་ཡོད་ག ང་གི་ལས་ ེ་གང་ ང་གིས་ འོས་འབབ་དང་

བ ན་ཏེ་ གཅིག་ཁར་མ ད་དེ་ཡོད་པའི་ཞིང་ འི་སའི་ཇོ་བདག་ ཡངན་ ཁོང་རའི་དབང་
ཚད་ ོད་པའི་ངོ་ཚབ་ ་ ་ ས་འཇལ་དང་ མི་དམངས་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ ་ ་ནང་མ ན་ ིག་
འབད་ནི་གི་དོན་ ་ ས་གནས་ནང་འངོ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་ཆོག། 

ས་ཆའི་ས་མཚམས་ངོས་ལེན་འབད་ནི།ས་ཆའི་ས་མཚམས་ངོས་ལེན་འབད་ནི།  
126 སའི་ཇོ་བདག་ ་གསི་ ཁོང་རའ་ིས་ཆ་ནང་ས་ཆའ་ིཆ་ཚད་ཀྱི་ས་འཇལ་འབད་བའི་ བས་ 

ཡངན་ ས་ཆའ་ིས་མཚམས་ཀྱི་ས་འཇལ་འབད་བའི་ བས་ ་ བ ར་བཅསོ་གང་ ང་འཐོན་
མི་ ་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ཆེད་ ་བཀོད་མི་ འ ི་ཤོག་ནང་ལག་ ིས་བཀོད་ཐོག་ལས་ 
ངོས་ལེན་འབད་ཆགོ། 

གཞིས་ ོ་ ེ་ ལ་ཁབ་གཞན་ཁར་འགྱོ་མི་འ ག་མི་ཅིག་ག་ིས་ཆ།གཞིས་ ོ་ ེ་ ལ་ཁབ་གཞན་ཁར་འགྱོ་མི་འ ག་མི་ཅིག་ག་ིས་ཆ།  
127 གལ་ ིད་ འ ག་པའི་མི་ཁུངས་ཅིག་གིས་ ལ་ཁབ་གཞན་ཅིག་ནང་གཞིས་ ོ་ ེ་མ་འགྱོ་

བའི་ཧེ་མ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲལི་ཏེ་ ཁོ་རའི་ས་ཆ་ཅིག་གི་བདག་
དབང་ ོ་སོར་འབད་ནི་གི་དོན་ ་ ས་གནས་ཀྱི་དབང་འཛིན་ ་ ་ཡིག་ ལ་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ 
དེ་ གས་ཀྱི་ས་ཆ་ད་ེ ་ཡིག་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་གི་མིང་ཐོག་ ་ ་ོསོར་འབད་དགོ། 
དེ་མིན་པ་ཅིན་ དེ་ གས་ཀྱི་ས་ཆ་དེ་ ག ང་ག་ིས་ཆ་ ཡངན་ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་
ཆ་ ེ་ ིས་ལེན་དག།ོ 

གཞན་གྱི་ས་ཆ་ནང་ཧམ་འ ལ།གཞན་གྱི་ས་ཆ་ནང་ཧམ་འ ལ།  
128 ག ང་དབང་ས་ཆ་དང་ ེར་གྱི་ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆའི་ནང་ཧམ་འ ལ་འབད་ ོད་མི་

ཆོག། 
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མི་ ེ་དང་ཆོས་དོན་གྱི་ས་ཆ་ ་མཚན་གཞན་གྱི་དོན་ ་བཀོལ་ ོད་འབད་ནི་ལས་བཀག་ཆ།མི་ ེ་དང་ཆོས་དོན་གྱི་ས་ཆ་ ་མཚན་གཞན་གྱི་དོན་ ་བཀོལ་ ོད་འབད་ནི་ལས་བཀག་ཆ།  
129 མི་ ེ་དང་ཆོས་དོན་ ་ མི་དམངས་ཀྱི་མིང་ཐོག་ ་ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་དེ་ མི་ ེ་དང་

ཆོས་དོན་གྱི་ ་ འོི་དོན་ ་མེན་པའི་གནད་དོན་གཞན་གྱི་དོན་ ་ བཀོལ་ དོ་འབད་མི་ཆོག། 
ས་ཆ་བཀོལ་ ོད་མ་འབད་མི་དང་ས་ཆ་བཀོལ་ ོད་མ་འབད་མི་དང་ གངོ་འཕེལ་མ་གཏང་པར་བཞག་མི། གངོ་འཕེལ་མ་གཏང་པར་བཞག་མི།  
130 ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་བཀོལ་ དོ་མ་འབད་བར་བཞག་ནི་དང་ གོང་འཕེལ་མ་གཏང་པར་

བཞག་མི་བ ག་ནི་གི་དོན་ ་ ག ང་གིས་ད ལ་འ ེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ ཡངན་ཐབས་ལམ་
གཞན་གང་ ང་གཞི་བ གས་འབད་དགོ། 

131 ས་ཆ་བཀོལ་ ོད་མ་འབད་མི་དང་ གངོ་འཕེལ་མ་གཏང་པར་བཞག་མི་ ་ ་ ོག་འབད་ནི་
དང་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ ་བ ར་ ོད་འབད་ནི་གི་འགན་འཁུར་འདི་ ས་གནས་དབང་
འཛིན་ ་ཕགོ། 

ས་ཆ་ ོད་ལེནས་ཆ་ ོད་ལེན་་བབཀཀགག་་ཆཆ།།  
132 ས་ཆའི་ཚད་གཞི་ཁྐྲམ་ནང་བཀོད་ནི་ ང་ཤོས་རང་ ིས་ ལ་༡༠ ཨིན། 
133 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ཆ་འཇགོ་མ་གྲུབ་པའི་ཧེ་མ་ལས་ཡོད་མི་ ས་ཆ་ ་ིསི་ ལ་༡༠ ལས་ ངམ་

ེ་ཡོད་མི་ ་ སའ་ིཇོ་བདག་གི་མངི་ཐོག་ ་ ར་བཞིན་ཁྐྲམ་ནང་བཞག་ནི་ ཡངན་ ས་ཆ་དེ་ 
ནང་འཁོད་ད ་བག་ོམ་བཟོ་བར་ ིལ་ མ་ ེ་ ོད་ལེན་འབད་ཆོག། 

134 ས་ཆ་ག ང་ ་ ལ་མི་ཨིན་ན་མ་གཏོགས་ སའི་ཇོ་བདག་ ་གིས་ མི་ ེ་དང་ཆོས་དོན་ ་མི་
དམངས་ཀྱི་མིང་ཐགོ་ ་ཁྐྲམ་བཀདོ་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ ོད་ལེན་འབད་མི་ཆགོ། 

135 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༨༤ པ་ ར་ ་ན་ཚོད་མ་ ིན་མི་གི་ཁྐྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ 
ས་ཆ་ ོད་ལེན་འབད་མི་ཆོག། 
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136 ས་ཆ་ག ང་ ་ ལ་མི་དང་ བཅའ་ཁྐྲམིས་འདའིི་དོན་ཚན་༡༡༧ པ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ས་ཆ་བ ེ་
སོར་འབད་ནི་ ཡངན་ ས་ཆ་གཏའ་མར་བ གས་ནི་ ས་ཆ་གླར་ དོ་ནང་གཏང་མི་ ་ཨིན་
ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ག་གིས་རང་འབད་ ང་ གཤམ་གསལ་ས་ཆ་ ོད་ལེན་འབད་མ་ཆོག་
མི་འདི་ཡང་: 
ཀ) ག ང་གི་ག ག་ འེི་མིང་ཐོག་ ་ ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་དང་། 
ཁ) དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་གི་མིང་ཐོག་ ་ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ། 

137 ཁྐྲམ་ནང་ དི་ ག་ ཡངན་གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་ ེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ས་ཆ་དེ་ ག ང་ ་
ལ་ནི་དང་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༡༡༧ པ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་བ ེ་སོར་འབད་ནི་ དེ་ལས་
གཏའ་མར་བ གས་ནི་དང་ གླར་ དོ་ནང་གཏང་ནི་ ལཝ་བགོ་ཤ་ ེ་ དོ་ནི་ ་ཨིན་ན་མ་
གཏོགས་ དེ་མིན་ས་ཆ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ ལོ་ངོ་༡༠ ན་གྱི་རིང་ ཉོ་བཙངོ་འཐབ་མི་ཆོག། 

138 ས་ཆ་ག ང་ ་ ལ་མི་དང་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༡༡༧ པ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ བ ེ་
སོར་འབད་མི་ཨིན་ན་མ་གཏོགས་ ཆོས་ འེི་ག ག་ འེི་བདག་དབང་ ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་དེ་ 
ོད་ལེན་གཞན་གྱི་རིགས་འབད་མི་ཆགོ། 

139 ཚོང་འ ེལ་སོ་ནམ་གྱི་དོན་ ་ ག ང་གིས་གླར་ དོ་ནང་གནངམི་ས་ཆ་དེ་ ོད་ལེན་གྱི་
རིགས་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཆོག། 

བདག་དབང་ ོ་སརོ་གྱི་ ་རིམ་ནང་ཡདོ་མི་ས་ཆ་ནང་ ོད་ལེན་གཞན་འབད་མ་ཆོགཔ།བདག་དབང་ ོ་སརོ་གྱི་ ་རིམ་ནང་ཡདོ་མི་ས་ཆ་ནང་ ོད་ལེན་གཞན་འབད་མ་ཆོགཔ།  
140 ས་ཆ་ཉོ་བཙོང་གི་ཁྐྲམིས་མ ན་གན་ ་བཟོ་བའི་ཉིནམ་ལས་ ཁྐྲམ་མིང་ཐགོ་ ོ་མ་ཚར་ ན་ 

ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངོས་ལེན་ཐོག་ ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ ས་ཆ་འདི་ ་ཕན་ག་
གིས་ཡང་ཉོ་བཙངོ་སོགས་ཀྱི་ ་གཞན་འབད་མི་ཆོག། ལ་ལས་ཉོ་བཙོང་གི་ ་ ་ག་ཅི་རང་
འཐབ་ ང་ ས་མེད་དང་བདེན་ ོང་ཨིན། 
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ཉོ་བཙོང་མང་རབས་འཐབ་ ེ་ཡོད་པ་ཅནི་  ཁྐྲིམས་མ ན་གྱི་གན་ ་འགོ་ཐོག་བཟོ་མི་དེ་
རང་ཆ་གནས་བཞག་ནི་ཨིན།  

ས་ཆ་ ོད་ལེན་གྱི་ ་རིམ་ལོག་བཏོན་ནི།ས་ཆ་ ོད་ལེན་གྱི་ ་རིམ་ལོག་བཏོན་ནི།  
141 ཧེ་མ་ས་ཆ་ ོད་ལེན་གྱི་གན་ཡིག་བཟོ་ཞནིམ་ལས་ ས་གནས་དབང་འཛིན་ ་ཁྐྲམ་ ོ་སོར་གྱི་

་ཡིག་ ལ་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ ་ཕན་གཉིས་གྲོས་མ ན་གྱི་ཐོག་ལས་ ་ཡགི་དེ་ལོག་ཆ་མདེ་
གཏང་དགོ་པའི་ རོ་ ་ཡིག་ ལ་བའི་ བས་ ་ ས་ཁྐྲམ་ནང་བདག་དབང་བ ར་བཅོས་
འབད་མ་ཚར་བ་ཡདོ་པ་ཅིན་ ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱསི་ ་ཡིག་དེ་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག། 

 
༼ལེ ་བ ན་པ་༽ 

ཁྐྲམ་བཀདོ་གྲུབ་པའ་ིས་ཆ་ག ང་ག་ི གས་མཁརོ་བཞསེ་ཐངས།  
ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་ཐངས།ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་ཐངས།  
142 ག ང་གིས་ མི་དམངས་ཀྱི་མཐའ་དནོ་ ་ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ཅིག་ ག ང་གི་ གས་

མཁོར་བཞེས་ཆོག། 
143 ག ང་གིས་ ད་འ ས་ ེ་ ས་ཚབ་ ཡངན་ད ལ་ ང་གི་རིན་ད ལ་ ཡངན་ས་ཚབ་དང་

རིན་ད ལ་གཉིས་ཆ་ར་གནང་ཆགོ། 
144 ས་ཆ་ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་མི་ ་ ལ་མ ན་གྱ་ི ད་འ ས་གནང་དགོ། 
145 ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་ནི་འདི་ དེའ་ི ་བའི་གནད་ དོ་དང་

འཁྐྲིལ་དགོ། 
146 ཆོས་ ོགས་ཀྱི་ ན་ ེན་ ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ ་ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞསེ་ནི་མེད། 



 38

ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་མི་ས་ཆའི་ ད་འ ས་ ོད་ཐངས།ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་མི་ས་ཆའི་ ད་འ ས་ ོད་ཐངས།  
147 ག ང་གིས་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་གོ་ནང་ལས་ས་ཆ་ག ང་ག་ི གས་མཁོར་བཞསེ་པ་ཅིན་ སའི་

ཇོ་བདག་དེ་གིས་ ས་ཚབ་ ཡངན་ད ལ་ ང་གི་ ད་འ ས་གང་དགསོ་གདམ་ཁ་ བ་ནའིི་
དབང་ཚད་ཡོད། 

148 ཁྐྲོམ་ ེ་ལས་ ས་ཆ་ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་དགོ་པ་ཅིན་ སའི་ཇོ་བདག་ ་ད ལ་ ང་
གི་ས་རིན་ ོད་དགོ། ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་ནི་འབད་མི་ས་ཆ་འདི་ ཇོ་བདག་ ་ཁྐྲོམ་
ེ་ནང་ དེ་ཅིག་ལས་བ ལ་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ ས་ཚབ་ཅིག་ ཁྐྲོམ་ ེ་ནང་ལས་རང་གནང་ནི་

དང་ གལ་ ིད་ སའི་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ གས་པ་ཅིན་ དེའ་ིཐོག་ ་ ད ལ་གྱི་ ད་
འ ས་ཡང་ ས་ཆའི་གོང་ཚད་དང་བ ན་ཏེ་གནང་དགོ། 

149 ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་མི་ས་ཆ་ནང་ཡོད་པའི་ བ ལ་མེད་ ་དངསོ་ ་ ་ ད་
འ ས་ ོད་དགོ།  

150 ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་པའི་ བས་ ་ ག་ ས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ས་ཆ་དེ་ ི་སི་ ལ་༡༠ 
ལས་ ངམ་ ེ་འཐནོ་པ་ཅིན་ འདི་ཡང་ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་དགོ། 

ས་ཆ་དང་ ་དངོས་ཀྱི་གནས་གོང་བཏནོ་ཐངས།ས་ཆ་དང་ ་དངོས་ཀྱི་གནས་གོང་བཏནོ་ཐངས།  
151 ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་ནི་ཨིན་པའི་ ས་ཆ་དང་ གན་ལེན་གྱི་ ་དངོས་གཞན་གང་

ང་ ིས་ བ་ཏེ་ གནས་གངོ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནིའི་དོན་ ་ ད ལ་ ིས་ ན་ཁག་གི་འགོ་
་ ་དངོས་ད ེ་ཞིབ་དང་གནས་གངོ་བཏོན་མི་ལས་ ེ་ཅིག་གཞི་བ གས་འབད་དགོ། ས་ཆ་

དང་ ་དངོས་ཀྱི་གནས་གོང་འདི་ ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་གོ་ ་ཚད་ཡོངས་བ ོམས་དང་ ས་
ཆའི་ད ེ་བ་ ད་ ་ོབཀོལ་ ོད་འབད་ཐངས་ འགྲུལ་ལམ་གྱི་ ན་འ ེལ་དང་འ ེལ་བའི་ས་
གནས་ ས་གནས་ཀྱི་ཚོང་འ ེལ་གྱི་གནས་གོང་ ད་ེལས་གཞན་ཡང་འོས་འབབ་དང་བ ན་ 
མཐོང་ ང་གི་མཛསེ་ཆ་དང་ ལམ་ ོལ་ ལ་རབས་ཀྱི་ བ་ཁུངས་ལ་སོགས་པ་ ་ ་གཞ་ི
བཞག་ ེ་བཏོན་དགོ། 
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152 ་དངོས་ད ེ་ཞིབ་དང་གནས་གངོ་བཏནོ་མི་ལས་ ེ་ ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའ་ིདོན་ཚན་༡༣༠ 
པའི་ནང་ཆེད་ ་བཀོད་པའི་ས་ཆ་གོང་འཕེལ་མ་གཏང་མི་གི་ཐབས་ལམ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནིའི་
འགན་འཁུར་ཡང་ཕོག། 

ད་འ ས་ཀྱི་གངོ་ཚད་ཆ་འཇོག་དང་བ ར་བཅོས།ད་འ ས་ཀྱི་གངོ་ཚད་ཆ་འཇོག་དང་བ ར་བཅོས།  
153 ་དངོས་ད ེ་ཞིབ་དང་གནས་གངོ་བཏནོ་མི་ལས་ ེ་གིས་ ིག་མི་ ད་འ ས་ཀྱི་གོང་ཚད་དང་ 

དེའི་ ལ་ལས་བ ར་བཅོས་ ་ ག ང་གིས་ཆ་འཇོག་མཛད་དགོ། 
154 ་དངོས་ད ེ་ཞིབ་དང་གནས་གངོ་བཏནོ་མི་ལས་ ེ་གིས་ ད་འ ས་ཀྱི་གོང་ཚད་འདི་ ལོ་

ག མ་གྱི་ ལ་ལས་ཚར་རེ་བ ར་བཅོས་འབད་དགོ། 
ས་ཚབ་ཀྱི་ས་གནས།ས་ཚབ་ཀྱི་ས་གནས།  
155 གྲོང་གསེབ་ནང་ དོ་ནི་ཨིན་པའ་ི ས་ཚབ་ཀྱི་ས་གནས་འདི་ ག ས་ཚན་དང་ དེ་འགོ་ 

ོང་ཁག་ག་ིགོ་རིམ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ོན་ཐོབ་བ ི་འཇགོ་གི་ཐོག་ལས་ ོད་དགོ། 
འོས་ ན་གྱི་ས་ཚབ་གནང་དགོཔ།འོས་ ན་གྱི་ས་ཚབ་གནང་དགོཔ།  
156 སའི་ཇོ་བདག་ ་ ག ང་གིས་བཞེས་པའི་ ས་དང་མཉམ་པའི་འོས་ ན་གྱི་ས་ཚབ་གནང་དགོ། 
ག ང་གི་ས་ཆ་ ག ང་གི་ས་ཆ་ ཡངན་ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་ ད་ནི་མེདཔ།ཡངན་ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་ ད་ནི་མེདཔ།  
157 ས་ཚབ་ ེ་ ོད་མི་ས་ཆ་དའེི་ས་མཚམས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ་ ག ང་གི་ས་ཆ་ ཡངན་ག ང་

དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་ ེ་བཞག་ན་ིམེདཔ་བཟོ་དགོ། 
ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་མི་ས་ཆ་ ིས་ལེན་ཐངས།ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་མི་ས་ཆ་ ིས་ལེན་ཐངས།  
158 ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་མི་ས་ཆ་དེ་ གྱོང་གུད་ཕོག་མི་སའི་ཇོ་བདག་དེའི་མིང་ཐགོ་ ་ 

ས་ཚབ་ཁྐྲམ་བཀོད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཡངན་ ད ལ་ ང་གི་ ད་འ ས་ ོད་ཚར་ཞིནམ་
ལས་ ངམ་ཅིག་ སི་ལེན་ཆོག། 
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༼ལེ ་བ ད་པ་༽ 
ས་ཆ་ དོ་ལེན་གྱ་ི ་རམི། 

ེར་གྱི་ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ ོད་ལེན་འབད་ཐངས།ེར་གྱི་ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ ོད་ལེན་འབད་ཐངས།  
159 ལཝ་བགོ་ཤ་དང་ ཉོ་བཙོང་ ེར་གྱི་ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་དེ་ རེ་གྱི་ས་ཆ་གཞན་

དང་བ ེ་སརོ་འབད་ནི་ ཡོ་ ད་ ར་ནི་ ོང་པར་ ིན་ནི་གི་ ་རིམ་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ ་
ཕན་ ་གིས་ ས་གནས་དབང་འཛིན་ ་ བདག་དབང་ ོ་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ ་ ་ཡགི་
བ གས་དགོ། 

160 ་ཡིག་དེ་ནང་ ཁྐྲིམས་མ ན་གྱི་ཐོག་ལས་བཟོ་བའི་ དོ་ལེན་གྱི་གན་ཡིག་དང་ བཅའ་
ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༡༥༩ པའི་ནང་གི་ས་ཆ་ ོད་ལེན་གྱི་དོན་ ་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་
བཅའ་ཡིག་ནང་ཆདེ་ ་བཀོད་པའི་ཡགི་ཆ་ ་བ གས་དགོ། 

161 གལ་ ིད་ ོད་ལེན་དེ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ཁྐྲིམས་མ ན་གྱི་ཐོག་ལས་ཨིནམ་ ེ་
བ ི་འཇགོ་འབད་བ་ཅིན་ ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཉིན་གྲངས་༣༠ འི་ ས་ ན་ ིན་
ཐོག་ལས་ འ ེལ་ཡོད་ ་ལས་ཉོགས་བཤད་ཡོད་མེད་ ་ ོག་འབད་ནའིི་དོན་ ་ ོད་ལེན་
དེའི་བ ་བ ལ་གསལ་བ གས་འབད་དགོ། གལ་ ིད་ ས་ ན་དེའི་ནང་འཁོད་ ་ ག་གི་
ཧོང་ལས་ཡང་ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་མེད་པ་ཅིན་: 
ཀ) ེད་འོག་གིས་ གནད་དོན་དེ་ ོང་ཁག་ ་གཏང་དགོ། ོང་བདག་གིས་ གནད་

དོན་དེ་ བཅའ་ཁྐྲམིས་འདའིི་དོན་ཚན་༡༦༢ པ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ཆ་གནས་བཀོད་
ཞིནམ་ལས་ ཁྐྲམ་ནང་བ ར་བཅསོ་འབད་ནི་ག་ིདོན་ ་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་
་གཏང་དག།ོ ཡངན། 



 41

ཁ) ཁྐྲོམ་ ེ་དབང་འཛནི་གྱིས་ གནད་དོན་དེ་གུར་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་
༡༦༢ པ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ཆ་གནས་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྐྲམ་ནང་བ ར་བཅོས་
འབད་ནི་གི་དོན་ ་ ན་ཚོགས་ཡགི་ཚང་ ་གཏང་དགོ། 

162 ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཉོགས་བཤད་དེའ་ི
བདེན་ཁུངས་ ་བ ག་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ་མཚན་དང་ ན་པར་ངསེ་ཤེས་འ ོངས་པ་
ཅིན་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་དེ་ཉིན་གྲངས་༡༥ གི་ནང་འཁདོ་ ་ ་ཡིག་དེ་ངསོ་ལེན་མ་འབད་
བའི་གཞི་གནད་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ འ ེལ་ཡོད་ ་ཕན་ ་ ་ལོག་གཏང་དགོ། 

163 ཉོགས་བཤད་མེད་པ་ཅིན་ འ ེལ་ཡོད་ ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་གནས་ནང་ས་ཆ་
ང་ཚད་ ་འགྱུར་མ་འགྱུར་ ་ནི་གི་དནོ་ ་ ས་གནས་ནང་ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་འཇལ་འབད་

དགོ། མི་དམངས་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་ཡདོ་མེད་ ་ ོག་འབད་ནི་གི་བ ་བ ལ་ ིན་ཏེ་ཉིན་གྲངས་
༦༠ འི་ནང་འཁདོ་ ་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་འཇལ་མ ག་བ ་ཞིནམ་ལས་ ཁྐྲམ་བ ར་
བཅོས་འབད་ནི་ ཡངན་ཁྐྲམ་གསརཔ་ ོད་ནི་གི་དོན་ ་ ན་ཚོགས་ཡགི་ཚང་ ་གཏང་དགོ། 

164 ས་ཆ་དེ་ ང་ཚད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ ་མ་འགྱུར་བ་ཅིན་ ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱསི་ མི་དམངས་ཀྱི་
ཉོགས་བཤད་ཡོད་མེད་ ་ ོག་འབད་ནི་གི་བ ་བ ལ་ ིན་ཏེ་བ ན་ ག་གཅིག་གི་ནང་འཁདོ་
་ ཁྐྲམ་བ ར་བཅོས་འབད་ནི་ ཡངན་ཁྐྲམ་གསརཔ་ ོད་ནི་གི་དོན་ ་ ན་ཚོགས་ཡིག་

ཚང་ ་གཏང་དགོ། 
ས་ཆའི་ད ེ་བ་བས་ཆའི་ད ེ་བ་བ ར་བཅོས།ར་བཅོས།  
165 སའི་ཇོ་བདག་ཅིག་གིས་ ་ཞིང་ ཡངན་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའ་ིདོན་ཚན་༣༠༢ པ་དང་འཁྐྲིལ་

ཏེ་ སོ་ནམ་ ང་ བོ་ཀྱི་ས་ཆ་དང་ ཁྐྲམོ་ ེའི་ས་ཆ་ བཟ་ོགྲྭའི་ས་ཆ་མེན་པའ་ི ས་ཆ་ཅིག་ད ེ་
བ་གཞན་ ་བ ར་བཅོས་འབད་ནི་གི་རེ་འདདོ་ཡོད་པ་ཅནི་ ན་ཚོགས་ཡགི་ཚང་གིས་ཆེད་ ་
བཀོད་པའི་འ ི་ཤོག་ནང་ ས་གནས་དབང་འཛིན་ ་ཆ་འཇོག་གི་དོན་ ་ ་ཡིག་ ལ་དགོ། 
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166 གལ་ ིད་ ་ཞིང་ཅིག་ ཁྱིམ་ས་མ་ཡིན་པའི་གནད་དོན་གཞན་གྱ་ིདནོ་ ་བ ར་བཅོས་
འབད་ནི་གི་རེ་འདདོ་ཡོད་མི་དེ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༣༠༢ པ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ 
ཁྐྲོམ་ ེ་ བཟོ་གྲྭ་ སོ་ནམ་ ང་ ོབ་ཀྱི་ས་ཆ་ནང་མེན་པ་ཅནི་ སའི་ཇོ་བདག་གིས་ ས་གནས་
དབང་འཛིན་ ་ཡགི་ཐོག་གི་ ་ཡགི་ ོད་དགོ། ་ཡིག་དེ་དང་གཅིག་ཁར་ འ ི་ཤོག་བཀང་
ེ་སོ་ནམ་ ན་ཁག་གིས་བདེན་ད ད་འབད་མི་ གས་ཏ་ེགཏང་དག།ོ 

ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་བ ར་བཅོས་དེ་བདེན་ད ད་འབད་
ཞིནམ་ལས་ དེ་ངསོ་ལེན་མ་འབདཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ ་ཡིག་ལོག་ ེ་ ་ཡགི་ ོད་མི་ ་གཏང་
ནི་དང་ ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན་པ་ཅནི་ ་ཡིག་དེ་གྲསོ་འདེབས་དང་བཅསཔ་ ེ་ སོ་ནམ་
ན་ཁག་ ་གཏང་དགོ། 

སོ་ནམ་ ན་ཁག་གསི་ ་དང་ ས་ མཐའ་འཁོར་གནས་ ངས་ ་ཡདོ་མེད་བ ིས་པའི་
འ ལ་རིག་གི་ཁྱད་ཚད་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ འོས་འབབ་ཀྱི་ཞིབ་འ ག་འབད་དེ་ ས་གནས་
དབང་འཛིན་ལས་ ་ཡིག་ ོད་དེ་ཉིན་གྲངས་ ༡༢༠ འི་ནང་འཁོད་ ་ སའི་ཇོ་བདག་ 
ཡངན་ ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞསེ་མི་ལས་ ེ་ ་ལན་གསལ་འབད་དགོ།  
གལ་ ིད་ བ ར་བཅོས་འདི་ཆ་འཇགོ་འབད་བ་ཅིན་ སོ་ནམ་ ན་ཁག་གསི་ ན་ཚོགས་
ཡིག་ཚང་ ་ཁྐྲམ་ནང་བ ར་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་བ ་ལན་འབད་དག།ོ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་
གིས་ ཁྐྲམ་ནང་བ ར་བཅོས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ས་གནས་དབང་འཛིན་བ ད་དེ་ སའི་ཇོ་
བདག་ ཡངན་ ག ང་གི་ གས་མཁརོ་བཞེས་མི་ལས་ ་ེ ་དེ་ གས་ཀྱི་བ ་ལན་འབད་དག།ོ 

་ཞིང་ཁྱིམ་ས་ ་བ ར་བཅོས་ཞིང་ཁྱིམ་ས་ ་བ ར་བཅོས།།  
167 གྲོང་གསེབ་ཁག་ ་ ལ་བགོ་ ་ཞངི་ ངམ་ཅིག་ཐོབ་མི་སའི་ཇོ་བདག་ཅིག་གིས་ སོ་ནམ་

ན་ཁག་གིས་ཆདེ་ ་བཀོད་པའི་འ ི་ཤོག་ནང་ དེ་ གས་ཀྱི་ ་ཞིང་ལས་ ིས་ ལ་༥༠ 
རེ་འབད་མི་ས་ཞིང་གཅིག་ ཁྱིམ་ས་ ་བ ར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ ་ ས་གནས་དབང་
འཛིན་ ་ ་བ་ ལ་ཆོག། 
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168 ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྱིམ་ས་ ེ་གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་ས་ཆ་ ས་འཇལ་འབད་དེ་ས་
མཚམས་བཀལ་ཞནིམ་ལས་ གྲོས་འཆར་དེ་ ཆ་གནས་ཐོག་ཡོད་པའི་ཁྐྲམིས་གཞན་ ་དང་
འགལ་བ་མེད་པ་ཅནི་ ས་ཆའི་ད ེ་བ་བ ར་བཅོས་ཀྱི་ཆ་འཇགོ་འབད་ཆགོ། དེ་ལས་ ས་
གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་དེ་ཁྐྲམ་ནང་བ ར་བཅོས་འབད་ནིའ་ིདནོ་ ་ ན་ཚགོས་
ཡིག་ཚང་ ་དང་ ་ ོག་གི་དོན་ ་ས་ོནམ་ ན་ཁག་ ་གཏང་དག།ོ 

169 གལ་ ིད་ ་ཞིང་དའེི་ ག་ ས་ ིས་ ལ་༡༠ ལས་ ངམ་ ེ་ ས་པ་ཅིན་ འདི་ཡང་ ཁྱིམ་
ས་ ེ་བ ར་བཅོས་འབད་མའིི་གྲངས་ ་བ གས་དག།ོ 

170 གལ་ ིད་དེ་ གས་ཀྱི་ས་ཆ་དེ་ནང་ལོ་ག མ་གྱི་ནང་འཁདོ་ ་ ཁྱིམ་མ་བཟོ་བ་ཅིན་ པོ་
གིས་ ངོ་ཁག་བ ད་དེ་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ་ ན་ ་འབད་དགོ། 

171 གལ་ ིད་ལོ་ག མ་གྱི་ནང་འཁོད་ ་ཁྱམི་མ་བཟོ་བ་ཅིན་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁྱིམ་
ས་འདི་ བཅའ་ཁྐྲམིས་འདའིི་དོན་ཚན་༡༧༠ པ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ན་ ་ ོད་མི་ ་གཞི་བཞག་
ེ་ ས་ཁྐྲམ་ནང་ལགོ་ ེ་ ་ཞིང་ ་བ ར་བཅོས་འབད་དགོ། 

ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་གྱི་ས་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་བ ེ་སོར་འབད་ཐངས།དང་གཅིག་ཁར་བ ེ་སོར་འབད་ཐངས།  
172 ན་ཁག་གིས་ རེ་གྱི་ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་དང་གཅིག་ཁར་

བ ེ་སོར་འབད་ནི་གི་དོན་ ་ འ ི་ཤགོ་ ་བཟོ་དགོ། 
173 ས་ཆ་བ ེ་སརོ་འབད་ནི་གི་ ་ཡིག་ས་གནས་དབང་འཛིན་ ་ ོད་དགོ། 
174 ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ་ཡིག་བདེན་ད ད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ན་ཁག་ ་ ོད་དགོ། 
175 ན་ཁག་གིས་ གྲསོ་འཆར་བཀོད་པའི་བ ེ་སརོ་དང་ ན་ཁག་གི་བསམ་འཆར་ ་ ན་

ཚོགས་ ་གཏང་དགོ། 
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176 ན་ཚོགས་ཀྱིས་ གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་བ ེ་སོར་འད་ི ་མཚན་ ལ་མ ན་གྱི་ཐོག་ལས་ 
ཆ་འཇགོ་ ཡངན་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག། 

177 ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇགོ་གྲུབ་པའི་བ ེ་སོར་འདི་ ཁྐྲམ་གསརཔ་ ོད་ནི་གི་དོན་ ་ ན་
ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ་དང་ ན་ འི་དོན་ ་ ན་ཁག་ ་གཏང་དགོ། 

ག ང་གི་ག ག་ ེ་ འི་བར་ན་དང་ ནང་འཁོད་ ་ས་ཆའི་བདག་དབང་ ོ་སོར་འབད་ཐངས།ག ང་གི་ག ག་ ེ་ འི་བར་ན་དང་ ནང་འཁོད་ ་ས་ཆའི་བདག་དབང་ ོ་སོར་འབད་ཐངས།  
178 ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གྱིས་ ས་ཆའི་བདག་དབང་བ ར་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡངཿ 

ཀ) འ ེལ་ཡོད་ ་ཕན་ ་ལས་ ས་གནས་དབང་འཛིན་བ ད་དེ་ ་ཡིག་ ོད་པའི་
བས་ ་ ག ང་ག་ིག ག་ ་ེགཅིག་ལས་ ག ང་གི་ག ག་ ེ་གཞན་ཅིག་ ་དང་། 

ཁ) འ ེལ་ཡོད་ ་ཕན་ ་ལས་ ས་གནས་དབང་འཛིན་བ ད་དེ་ ་ཡིག་ ོད་པའི་
བས་ ་ ག ང་གི་ག ག་ ེ་ ་དང་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་གི་བར་ན། 

ག) གྲྭ་ཚང་ ན་ཚོགས་ལས་ ས་གནས་དབང་འཛིན་བ ད་དེ་ ་ཡིག་ ོད་པའི་
བས་ ་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་ ེ་གཅིག་ལས་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་ ེ་

གཞན་ཅིག་ ། 
179 ས་ཆའི་བདག་དབང་ ོ་སོར་འབད་ནི་ག་ི ་ཡིག་ ་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གྱསི་ཆེད་ ་བཀོད་

པའི་འ ི་ཤོག་ ལ་མ ན་བཀང་ ེ་ ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་བདེན་ད ད་འབད་མི་དང་
བཅསཔ་ ེ་གཏང་དགོ། 

གགཏཏའའ་་མམ་་དདངང་་  གླར་ ོད་ཀྱི་ཐོགླར་ ོད་ཀྱི་ཐོ ་བཀོད་འབད་ནི།་བཀོད་འབད་ནི།  
180 ས་ཆ་གཏའ་མར་བ གས་མི་ ཡངན་ གླར་ ོད་ནང་གཏང་མི་ མི་ངོ་ ཡངན་ལས་ ེ་གང་

ང་གིས་ ཁྐྲིམས་མ ན་གྱི་ཐོག་ལས་བཟོ་བའི་གཏའ་མ་ ཡངན་གླར་ ོད་ཀྱི་གན་ཡིག་གི་
འ ་ ས་གནས་དབང་འཛིན་ ་ ོད་དགོ། 
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181 ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ གཏའ་མ་ ཡངན་གླར་ ོད་ཀྱི་གན་ཡིག་གི་འ ་འདི་ ན་
ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ་གཏང་དགོཔ་དང་ ན་ཚགོས་ཡིག་ཚང་གིས་ཁྐྲམ་ནང་གཏའ་མ་ ཡངན་
གླར་ ོད་ཀྱི་ཐོ་བཀདོ་འབད་དགོ། 

གཏའ་མར་བ གས་ཞིནམ་ལས་ ་ལོན་བཏབ་མ་ གས་པ་ཅིན་གཏའ་མར་བ གས་ཞིནམ་ལས་ ་ལོན་བཏབ་མ་ གས་པ་ཅིན་ས་ཆའི་བདག་དབང་ ོ་སོར་འབད་ཐངས།ས་ཆའི་བདག་དབང་ ོ་སོར་འབད་ཐངས།  
182 ས་ཆའི་བདག་དབང་ ོ་སོར་འབད་ནི་ག་ི ་ཡིག་དེ་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སའི་བཀའ་ ་དང་

བཅསཔ་ ེ་ ས་གནས་དབང་འཛིན་ ་ ོད་དགོ། 
183 ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་ཆའ་ིབདག་དབང་ ོ་སརོ་འབད་ནི་གི་ ་ཡགི་དང་གཅིག་ཁར་ 

ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་སའི་བཀའ་ ་དང་བཅསཔ་ ེ་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ་གཏང་དགོཔ་དང་ 
ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ས་ཆའི་བདག་དབང་ཇོ་བདག་གསརཔ་གི་མིང་ཐོག་ ་ ོ་སརོ་

འབད་དགོ། 
གག ང་གི་ས་ཆ་དང་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གླར་ ོད་ནང་གཏང་ཐངས།ང་གི་ས་ཆ་དང་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གླར་ ོད་ནང་གཏང་ཐངས།  
184 ན་ཁག་གིས་ བཅའ་ཡིག་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་གླར་ དོ་ནང་

གཏང་ནི། 
185 ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་གླར་ ོད་ནང་ལེན་ནིའི་ ་ཡིག་དེ་ ས་གནས་དབང་འཛིན་

བ ད་དེ་ ན་ཁག་ ་ ལ་དགོ། 
186 ལ་ཡོངས་སའི་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་ཐོག་ ་ ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཅའ་

ཡིག་བ མས་ཐོག་ག ང་གི་ས་ཆ་གླ་ཁར་གཏང་ནི་དང་ དེ་བ ན་གྱི་གནང་བ་འགྲོལ་ནི་ཨིན། 
187 གླར་ ོད་ནང་བཏང་མི་ས་ཆའི་ཐོ་ཡགི་ ་ གཤམ་གསལ་ལས་ ེ་ ་གིས་ ན་ ོང་འཐབ་དགོ་

མི་འདི་ཡང་: 
ཀ) ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆའི་དོན་ ་ ན་ཁག་ དང་། 
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ཁ) ག ང་གི་ས་ཆའི་དནོ་ ་ཁྐྲོམ་ ེ་དབང་འཛིན། 
188 ན་ཁག་དང་ ཁྐྲོམ་ ེ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་དང་ ག ང་གི་

ས་ཆའི་གླར་ ོད་ཀྱ་ིཐོ་ ་ ན་ཚོགས་ཡགི་ཚང་ ་ ོད་དགོ། 
ིད་ ག་གི་ས་ཆ།ིད་ ག་གི་ས་ཆ།  

189 འ ག་གི་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་ ར་ ་ དི་ ག་གི་ས་ཆའ་ི ་བ་ ་ འ ག་
མངའ་བདག་ ལ་པོ་མཆོག་ ་ ལ་དགོ། དི་ ག་ག་ིས་ཆ་ ་ བཀའ་ཤོག་གི་ནང་དོན་ ་
དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ཁྐྲམ་ནང་བཀོད་དགོ། 

གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ།གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ།  
190 གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་ ་ནའིི་ ་ཡིག་ ་ ན་ཚོགས་ཀྱསི་ཆེད་ ་བཀོད་པའི་འ ི་ཤོག་ནང་ 

ས་གནས་དབང་འཛིན་བ ད་དེ་ ན་ཚོགས་ ་གཏང་དགོ། 
191 ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ་ཡིག་ད ེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ་ཡིག་ ལ་མི་དེ་ ་ས་ཆ་ ོད་ནའི་ི 

འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ ོང་ཁག་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ། 
192 ན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་གནང་སའི་ འ ེལ་ཡོད་ ངོ་ཁག་གི་ག ང་གི་

གས་མཁོར་བཞསེ་ནི་དང་ ོད་མི་སའི་ཚོགས་ ང་ ་ ས་འཇལ་དང་ འོས་འབབ་ཞབི་
འ ག་འབད་དེ་ དའེི་གྲོས་འདེབས་ ་གཏང་དགོ་པའི་ རོ་ལས་ བཀོད་ ་ ིན་དགོ། 

193 ན་ཚོགས་ཀྱིས་ འོས་འབབ་ཞིབ་འ ག་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ དའེི་དངོས་ ང་གྲུབ་འ ས་ ་
འ ག་མངའ་བདག་ ལ་པོ་ ་ ལ་དགོ། 
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194 གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་ཐོབ་མི་གིས་ གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་གནང་མི་བཀའ་ཤོག་ངོ་མ་ ས་ཆ་
ཁྐྲམ་བཀོད་ནིའི་དནོ་ ་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ་བཏོན་དགོ། 

195 གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་དེ་ སའ་ིཇོ་བདག་གསརཔ་གི་མངི་ཐོག་ ་ཁྐྲམ་བཀོད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ 
ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་ཆ་ སི་ ོད་དགོ། 

ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་ནི་དང་ ས་ཚབ།ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་ནི་དང་ ས་ཚབ།  
196 ག ང་གི་ག ག་ ེ་དང་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་གིས་ རེ་གྱི་ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ལས་

ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་ནི་གི་དགོས་མཁོ་ ང་པ་ཅནི་ དེའི་དོན་ ་ ་ཡིག་ ་ ངོ་
ཁག་ ཡངན་ ཁྐྲོམ་ ེ་ས་ཆ་ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་ནི་དང་ ོད་མི་ཚོགས་ ང་ ་
བ གས་དགོ། ས་ཆ་ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་ནི་དང་ས་ཚབ་ཀྱ་ིའ ི་ཤོག་ ་ ན་
ཚོགས་ཀྱིས་ཆེད་ ་བཀོད་དགོ། 

197 ོང་ཁག་སའི་ཚགོས་ ང་ ཡངན་ ཁྐྲོམ་ ེ་སའི་ཚགོས་ ང་གིས་ ོན་འགྲོའི་གྲོས་འཆར་
ེ་ ད་འ ས་ དོ་ཐངས་ ་བ ིས་པའི་ས་ཆ་ག ང་ག་ི གས་མཁོར་བཞསེ་མི་གི་ ་མཚན་

དང་ དའེི་འོས་འབབ་ཀྱི་བསམ་འཆར་ ་བཀོད་དེ་ ་ཡགི་ ན་ཚགོས་ ་བ གས་དགོ། 
198 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༡༩༧ པ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ དོ་མི་ ་ཡིག་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ ན་

ཚོགས་ཀྱིས་ ད ེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ་ཡིག་དེ་ངོས་ལེན་མི་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ 
དེའི་ ་མཚན་ཁ་གསལ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ་ཡིག་དེ་ཆ་མེད་གཏང་ནི་དང་ ངོས་ལེན་འབད་
ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ངོ་ཁག་སའི་ཚོགས་ ང་ ཡངན་ཁྐྲོམ་ ེ་སའི་ཚགོས་ ང་ ་ས་གནས་ནང་
ས་འཇལ་དང་ འསོ་འབབ་ཞིབ་འ ག་འབད་དེ་ ད་འ ས་ ོད་ཐངས་ ་བཀོད་ཐོག་ལས་
ན་ ་ཁ་གསལ་བཟོ་ ེ་གཏང་དགོ་པའི་བཀོད་ ་ ིན་དགོ། ན་ ་ནང་ ནགས་ཚལ་དང་

རང་བཞིན་ ང་ བོ་བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་ ཁྐྲིམས་གཞན་ ་ནང་དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་
འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་ ་བ གས་དགོ། 



 48

199 ོང་ཁག་སའི་ཚགོས་ ང་ ཡངན་ཁྐྲམོ་ ེ་སའི་ཚགོས་ ང་གིས་ ན་ ་ཁ་གསལ་དང་གྲོས་
འདེབས་ ་ མཐའ་ད ད་ཀྱི་ཆ་འཇགོ་གི་དོན་ ་ ན་ཚོགས་ ་གཏང་དགོ། ད་ེདང་གཅིག་
ཁར་ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ སའི་ཇོ་བདག་ ་ ཁོ་གི་ས་ཆ་དེ་ག ང་གི་ གས་མཁརོ་
བཞེས་ནི་གི་རེ་འདདོ་ཡོད་པའི་ རོ་ལས་ ས་ཆ་ག ང་གི་ གས་མཁོར་མ་བཞེས་པའི་ཧེ་མ་
ང་ཤོས་ཉིན་གྲངས་༡༢༠ གི་ ་གངོ་ལས་ཡིག་ཐོག་ག་ིབ ་ལན་ ིན་དགོ། 

200 ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ོང་ཁག་སའི་ཚགོས་ ང་ ཡངན་ཁྐྲམོ་ ེ་སའི་ཚགོས་ ང་གི་ ན་ ་དང་
གྲོས་འདེབས་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ ས་ཚབ་ ཡངན་ད ལ་ ང་ ད་འ ས་གང་ ང་ཆ་འཇོག་
འབད་ཆོག། གལ་ ིད་གྲོས་འདེབས་འདི་ཆ་འཇགོ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངོ་
ཁག་སའི་ཚགོས་ ང་ ཡངན་ ཁྐྲོམ་ ེ་ཚོགས་ ང་ ་ད་ེ གས་ཀྱི་ ་མཚན་དང་བཅས་པར་
བ ་ལན་འབད་དག།ོ 

201 གལ་ ིད་ས་ཚབ་ཆ་འཇོག་འབད་བ་ཅིན་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁྐྲམ་ནང་བ ར་བཅོས་
འབད་དགོ།  

202 ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ས་ཚབ་ ཡངན་ད ལ་ ང་གི་ ད་འ ས་ཆ་འཇགོ་གྲུབ་ཡོད་
པའི་ ོར་ལས་ ོང་ཁག་སའི་ཚགོས་ ང་ ཡངན་ཁྐྲོམ་ ེ་སའི་ཚགོས་ ང་ ་བ ་ལན་
འབད་དགོཔ་དང་ ས་ཚབ་ཁྐྲམ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ འ ེལ་ཡོད་ལས་ ེ་གིས་སའི་ཇོ་བདག་
གསརཔ་ ་ས་ཚབ་ ོད་ནི་དང་ ག ང་གི་ གས་མཁརོ་བཞེས་མི་ས་ཆ་ ིས་ལེན་དགོ་པའི་
ོར་ལས་བ ་ལན་འབད་དགོ། 

ག ང་གི་ས་ཆ་དང་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་ དོ་ཐངས།ག ང་གི་ས་ཆ་དང་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་ དོ་ཐངས།    
203 ག ང་གི་ག ག་ ེ་དང་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་གིས་ ག ང་གི་ས་ཆ་ ཡངན་ག ང་དབང་ནགས་

ཚལ་གྱི་ས་ཆ་དགོས་མཁོ་ ང་པའི་ ་ཡགི་ ་ ོང་ཁག་སའི་ཚོགས་ ང་ ཡངན་ཁྐྲོམ་ ེ་
ཚོགས་ ང་ ་བ གས་དགོ། ས་ཆ་ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་ནི་གི་ ་ཡིག་འ ི་ཤོག་ ་
ན་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོ་དགོ། 
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204 ོང་ཁག་སའི་ཚགོས་ ང་ ཡངན་ཁྐྲམོ་ ེ་སའི་ཚགོས་ ང་གིས་ ོན་འགྲའོི་གྲོས་འཆར་ ེ་ 
ད་འ ས་ ོད་ཐངས་ ་བ ིས་པའི་ ས་ཆ་ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་མི་གི་ ་མཚན་
དང་ དའེི་འོས་འབབ་ཀྱི་བསམ་འཆར་ ་བཀོད་དེ་ ་ཡགི་ ན་ཚགོས་ ་བ གས་དགོ། 

205 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༢༠༤ པ་དང་འཁྐྲལི་ཏེ་ ོད་མི་ ་ཡགི་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ 
ན་ཚོགས་ཀྱིས་ ད ེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ་ཡིག་དེ་ངོས་ལེན་མི་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ 

དེའི་ ་མཚན་ཁ་གསལ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ་ཡིག་དེ་ཆ་མེད་གཏང་ནི་དང་ ངོས་ལེན་འབད་
ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ངོ་ཁག་སའི་ཚོགས་ ང་ ཡངན་ཁྐྲོམ་ ེ་སའི་ཚགོས་ ང་ ་ས་གནས་ནང་
ས་འཇལ་དང་ འསོ་འབབ་ཞིབ་འ ག་འབད་དེ་ ད་འ ས་ ོད་ཐངས་ ་བཀོད་ཐོག་ལས་
ན་ ་ཁ་གསལ་བཟོ་ ེ་གཏང་དགོ་པའི་བཀོད་ ་ ིན་དགོ། ན་ ་ནང་ ནགས་ཚལ་དང་

རང་བཞིན་ ང་ བོ་བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་ ཁྐྲིམས་གཞན་ ་ནང་དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་
འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་ ་བ གས་དགོ། 

206 ོང་ཁག་སའི་ཚགོས་ ང་ ཡངན་ཁྐྲོམ་ ེ་སའི་ཚགོས་ ང་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་ ན་ ་ཁ་
གསལ་དང་ གྲོས་འདེབས་ ་ ན་ཚགོས་ ་གཏང་དགོ། 

207 གལ་ ིད་ཆ་འཇོག་འབད་བ་ཅིན་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གསི་ ས་ཆ་དེ་ཁྐྲམ་ནང་བཀོད་དག།ོ 
208 དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ོང་ཁག་སའི་ཚགོས་ ང་ ཡངན་ཁྐྲོམ་ ེ་

སའི་ཚོགས་ ང་ ་ ན་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་ ོར་ལས་བ ་ལན་འབད་དག།ོ 
209 གལ་ ིད་ ན་ཚགོས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་མ་འབད་བ་ཅིན་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་དའེི་ ོར་

ལས་ ོང་ཁག་ཚགོས་ ང་ ཡངན་ཁྐྲོམ་ ེ་ཚོགས་ ང་ ་ ་མཚན་དང་བཅས་པར་བ ་ལན་
འབད་དགོ། 



 50

ཚོང་འ ེལ་སོ་ནམ་འ གས་ ངོ་གི་ས་ཆའི་ ་ཡིག།ཚོང་འ ེལ་སོ་ནམ་འ གས་ ངོ་གི་ས་ཆའི་ ་ཡིག།  
210 ཚོང་འ ེལ་སོ་ནམ་འ གས་ ངོ་གཞི་བ གས་འབད་ནི་གི་ ་ཡིག་འདི་ སོ་ནམ་ ན་ཁག་

གིས་ཆེད་ ་བཀདོ་པའི་འ ི་ཤོག་བཀང་ཞིནམ་ལས་ ལས་འགུལ་གྲོས་འཆར་དང་བཅསཔ་ ེ་ 
ས་གནས་དབང་འཛིན་ ་ ོད་དགོཔ་དང་ ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ འོས་མཚམས་དང་
ན་པར་བ ི་འཇགོ་འབད་བ་ཅིན་ ་ཡིག་དེ་གྲོས་འཆར་དང་བཅསཔ་ ེ་ཆ་འཇགོ་གི་དོན་ ་
ན་ཁག་ ་གཏང་དགོ། 

211 ན་ཁག་གིས་ གྲསོ་འཆར་དེ་ཆ་འཇགོ་འབད་བ་ཅིན་ འ གས་ ངོ་གི་མངི་ཐོག་ཁར་ས་ཆ་
གླར་ ོད་ཀྱི་ཐོ་བཀདོ་ནིའི་དོན་ ་ ་ཡིག་དང་ཡགི་ཆ་གཞན་ ་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ་
བཏང་དགོཔ་དང་ འ གས་ ོང་ཁང་གཞི་བ གས་འབད་མི་ ཚངོ་འ ེལ་པ་ ་ས་ཆ་ ིས་
ོད་ནི་གི་དོན་ ་ ས་གནས་དབང་འཛིན་ ་བ ་ལན་འབད་དགོ། 

 
༼ལེ ་དགུ་པ་༽ 

ས་ཆའ་ིབདག་དབང་ཆ་མདེ་གཏང་ཐངས། 
་ ོངས་ཀྱི་ ོངས་ཀྱི ་ས་ཆ་གསལ་བ གས་འབད་ཐངས།་ས་ཆ་གསལ་བ གས་འབད་ཐངས།  

212 ཁྐྲམ་འཆང་མི་ཅིག་ཤི་ ེན་འ ང་བའི་ བས་ ་ ཁྐྲམིས་མ ན་གྱི་མི་བ ད་མེད་པའི་ཁར་ 
ཁ་ཆེམས་ཡིག་ཐོག་ ་བཀོད་བཀོདཔ་ཡང་ག་ནི་ཡང་མདེ་པ་ཅིན་ ཁོ་གི་མིང་ཐོག་བཀོད་དེ་
ཡོད་པའི་ས་ཆ་ ་ ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་མངོན་གསལ་གྱི་ ་ ངོས་འཐོན་ཡོད་པའི་
ོར་ལས་མི་དམངས་གསལ་བ གས་ ིན་ཏེ་ཉིན་གྲངས་༩༠ འི་ ལ་ལས་ ་ ོངས་ཀྱི་ས་ཆ་
ེ་གསལ་བ གས་འབད་དགོ། 
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213 ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ གོང་གི་ཉིན་གྲངས་༩༠ འི་ ས་ ན་ཚང་ཞིནམ་ལས་ཉནི་
གྲངས་༦༠ འི་ནང་འཁོད་ ་ ཁྐྲམ་ཆ་མེད་གཏང་ནི་གི་དོན་ ་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ་ས་
ཆ་ ་ ངོས་འཐོན་པའི་ ོར་ལས་ ན་ ་འབད་དགོ། 

214 ཁྐྲམ་ཆ་མེད་བཏང་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གྱིས་ འ ེལ་ཡདོ་ལས་ ེ་ ་བ ་
ལན་འབད་དེ་ ་ ོངས་ཀྱི་ས་ཆ་ ིས་ ོད་དགོ། 

ིད་ ག་དང་གཞསི་གསར་གྱི་ས་ཆ་བེད་ ོད་དང་ཟ་ དོ་མ་འབད་མ།ིིད་ ག་དང་གཞསི་གསར་གྱི་ས་ཆ་བེད་ ོད་དང་ཟ་ དོ་མ་འབད་མ།ི  
215 ིད་ ག་ ཡངན་གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་ཅིག་གནང་བའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ལོ་༣ གྱི་ནང་

འཁོད་ ་ བདེ་ དོ་དང་ཟ་ དོ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཇོ་བདག་དེ་ ་ས་ཆའི་ཐོབ་དབང་ ང་ནི་གི་
རེ་འདདོ་ཡོདཔ་ ེ་བ ི་འཇགོ་འབད་དགོ། 

216 ེད་འོག་ཚགོས་ ེ་ ཡངན་ཁྐྲོམ་ ེ་ཚོགས་ ེ་གིས་ རང་གི་ཁྱབ་དབང་གི་འོག་ ་དེ་བ མ་
མའི་གནས་ ངས་ནམ་རང་འཐོན་ ང་ ་ ོག་འབད་དེ་ ན་ཚགོས་ཡིག་ཚང་ ་ ན་ ་
འབད་ནའིི་འགན་འཁུར་འབག་དག།ོ 

217 ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྐྲམ་འཆང་མི་ ་ ས་ཆ་དེ་བེད་ ོད་དང་ཟ་ ོད་འབད་དགོ་པའ་ི
ོར་ལས་བཀོད་པའི་ཡིག་ཐོག་གི་བ ་བ ལ་ ིན་དགོ། 

218 བ ་བ ལ་ ིན་ཏེ་ཉིན་གྲངས་༡༨༠ འི་ ལ་ལས་ ཁྐྲམ་འཆང་མི་གིས་ ས་ཆ་དེ་བེད་ ོད་
དང་ཟ་ ོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ན་ཚགོས་ཡིག་ཚང་གིས་ ས་གནས་དབང་འཛིན་ལས་གྲོས་
འདེབས་འ ོར་བའ་ི བས་ ་ ལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་ཡིག་ཚང་ ་ ན་ ་ ལ་དགོ། དེ་
གས་ཀྱི་ས་ཆའི་བདག་དབང་དེ་ཁྐྲམ་ནང་ལས་བཏོགས་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ས་ཆ་ད་ེ ག ང་

གི་ས་ཆ་ ཡངན་ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་ ེ་ ིས་ལེན་དགོ། 
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ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ཟ་ ོད་མ་འབད་བར་བཞག་མི།བ་པའི་ས་ཆ་ཟ་ ོད་མ་འབད་བར་བཞག་མི།  
219 ག ང་གི་ག ག་ འེི་ས་ཆ་དང་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་གི་ས་ཆ་ དེ་ལས་དམིགས་བསལ་གྱི་དགོས་

དོན་ཅིག་གི་དོན་ ་ཁྐྲོམ་ ེ་ནང་ ོད་མི་ས་ཆ་ཅིག་ སའ་ིཇོ་བདག་གིས་ཟ་ དོ་མ་འབད་བར་
ལོ་༣ འགྱོ་བ་ཅིན་ དའེི་ ལ་ལས་ནམ་རང་འབད་ ང་ས་ཆ་དེ་ ་ ཇོ་བདག་དེ་ ་གིས་ས་
ཆའི་ཐོབ་དབང་ ང་ནི་གི་རེ་འདོད་ཡོདཔ་ ེ་བ ི་འཇགོ་འབད་དགོ། 

220 ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ རང་གི་ཁྱབ་དབང་གི་འགོ་ ་དེ་བ མ་མའི་གནས་ ངས་ནམ་
རང་འཐོན་ ང་ ་ ོག་འབད་དེ་ ན་ཚོགས་ཡགི་ཚང་ ་ ན་ ་འབད་ནིའི་འགན་འཁུར་
འབག་དགོ། 

221 དེ་ གས་ཀྱི་ ན་ ་ ོད་ཞིནམ་ལས་ ན་ཚོགས་ཡགི་ཚང་གིས་ ཁྐྲམ་འཆང་མི་ ་ ས་ཆ་
དེ་བེད་ ོད་དང་ཟ་ ོད་འབད་དགོ་པའ་ི ོར་ལས་བཀོད་པའི་ཡིག་ཐོག་གི་བ ་བ ལ་ ིན་དགོ། 

222 བ ་བ ལ་ ིན་ཏེ་ཉིན་གྲངས་༡༨༠ འི་ ལ་ལས་ཡང་ ཁྐྲམ་འཆང་མི་དེ་གིས་འ ོ་མ ད་དེ་
རང་ས་ཆ་དེ་ ོངམ་ ེ་བཞག་པ་ཅིན་ དེ་ གས་ཀྱི་ས་ཆ་ཁྐྲམ་ནང་ལས་ཆ་མེད་གཏང་དགོ། 
ས་ཆ་དེ་ ག ང་གི་ས་ཆ་ ཡངན་ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་ ེ་ ིས་ལེན་དག།ོ 

འཛགས་ ས་ གས་མི་ས་ཆའི་གནས་ ངས་གཏན་འཁལེ་བཟོ་ནི།འཛགས་ ས་ གས་མི་ས་ཆའི་གནས་ ངས་གཏན་འཁལེ་བཟོ་ནི།  
223 འཛགས་ ས་ གས་མི་ས་ཆ་དེ་ གལ་ ིད་བཅའ་ཁྐྲམིས་འདའིི་དོན་ཚན་༡༠༧ པ་དང་

འཁྐྲིལ་ཏེ་ཁྐྲམ་བཀདོ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ག ང་གི་ས་ཆ་ ཡངན་ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་
ས་ཆ་ ་བ རཝ་ཨིན། 

ས་ཁྐྲལ་མ་བཏབ་མ།ིས་ཁྐྲལ་མ་བཏབ་མ།ི  
224 ས་ཁྐྲལ་མ་བཏབ་པར་འ ོ་མ ད་དེ་ལོ་ག མ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ 

སའི་ཇོ་བདག་ ་ ལོ་ག མ་པ་ ོགས་ཁམས་ ་ ས་ཁྐྲལ་ཧེ་མའི་ ག་ ས་དང་བཅསཔ་ ེ་
བཏབ་དགོ་པའི་ རོ་ལས་ཡིག་ཐོག་ག་ིབ ་བ ལ་ ིན་དགོ། 
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225 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༢༢༤ གུར་ག ང་གིས་ ཁྐྲལ་མ་བཏབ་པར་བཞག་མི་གུར་
ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོ། 

226 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༢༢༤ པའི་འགོ་ ་བཏང་མི་བ ་བ ལ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་འབད་
མ་བ བ་པ་ཅིན་ ན་ཚོགས་ཡགི་ཚང་གིས་ དེ་ གས་ཀྱི་ས་ཆའི་ཁྐྲམ་དེ་ཆ་མེད་བཏང་
ཞིནམ་ལས་ སའི་ཇོ་བདག་ ་དའེི་ ོར་བ ་ལན་འབད་དགོ། ས་ཆ་དེ་ ག ང་གི་ས་ཆ་ 
ཡངན་ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་ ེ་ ིས་ལེན་དག།ོ 

ས་ཆ་ ོ་འདོད་དང་བཅས་པའི་ ོ་ལས་ག ང་ ་ ལ་ནི།ས་ཆ་ ོ་འདོད་དང་བཅས་པའི་ ོ་ལས་ག ང་ ་ ལ་ནི།  
227 སའི་ཇོ་བདག་གིས་ཁོ་རའི་ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ཅིག་ག ང་ ་ ལ་ནི་གི་ ོ་འདདོ་བ ེད་

མི་དེ་ རང་ ང་བདག་དབང་གི་ས་ཆ་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་གི་ ་ོའདདོ་ཐགོ་ལས་དང་ གལ་
ིད་ ི་ བ་ཀྱི་ས་ཨིན་པ་ཅིན་ ཇོ་བདག་གཞན་ ་ལས་ཉོགས་མེད་ཀྱི་ཡི་གུ་དང་བཅསཔ་ ེ་ 

ས་གནས་དབང་འཛིན་ ་ ་ཡིག་ ལ་དགོ། 
228 ས་གནས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ་ཡིག་དེ་བདེན་ད ད་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ གས་ཀྱི་ས་ཆ་དེ་

ཁྐྲམ་ནང་ལས་བཏགོས་བཏང་ནའིི་དོན་ ་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ་གྲོས་འདེབས་འབད་དགོ། 
ས་ཆ་དེ་ ག ང་གི་ས་ཆ་ ཡངན་ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་ ེ་ ིས་ལེན་དག།ོ 

ས་ཐེབས་ ོད་ལེན་འབད་ཐངས།ས་ཐེབས་ ོད་ལེན་འབད་ཐངས།  
229 ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ས་ཆ་འཆང་ ོད་འབད་ཆོག་པའི་མཐོ་ཚད་ལས་བ ལ་ཏེ་འཆང་

མི་ས་ཐེབས་ ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༩༥ འོག་ ་བཀོད་མི་ ར་ ་ ཆེད་ ་བཀདོ་
པའི་ ས་ ན་ཉིན་གྲངས་༣༦༠ འི་ནང་འཁོད་ ་ ོད་ལེན་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྐྲམ་ནང་ལས་
བཏོགས་གཏང་དག།ོ 

230 ཁྐྲམ་ནང་ལས་བཏགོས་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གྱིས་ འ ེལ་ཡོད་ ས་
གནས་དབང་འཛིན་ ་ ས་ཆ་དེ་ ག ང་གི་ས་ཆ་ ཡངན་ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་
ཆ་ ེ་ ིས་ལེན་དགོ་པའི་ ོར་ལས་བ ་ལན་འབད་དག།ོ 
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231 སའི་ཇོ་བདག་གིས་ ས་ཐེབས་འཐོན་མི་དེ་ རང་གིས་གདམ་ཁ་ བ་པའི་ས་མཚམས་ཀྱི་ནང་
འཁོད་ ་ ག ང་ས་དང་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་མ་ དཔ་ ེ་ ས་ཆ་དེ་ཁྐྲམ་ནང་ལས་
བཏོགས་གཏང་ནི་ག་ིགདམ་ཁ་ བ་ཆོག་ནི་དང་ ཁོ་ ་བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༥༡ 
ར་ ་ས་ཆ་ཁྐྲམ་ནང་ལས་བཏོགས་མི་གི་ ད་འ ས་ དོ་དགོ། 

ཁྐྲིམས་དང་མ་མ ན་པའི་ས་ཁྐྲིམས་དང་མ་མ ན་པའི་ས་ཆ་ དོ་ལེན།ཆ་ དོ་ལེན།  
232 ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་འཆང་ ོད་ག་ཅི་རང་ཨིན་ ང་ གཤམ་གསལ་གནས་ ངས་ནང་

ཨིན་པ་ཅིན་ ད་འ ས་ག་ནི་ཡང་མདེ་པར་ཆ་མདེ་གཏང་དགོཔ་དང་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་
གིས་ འ ེལ་ཡོད་ས་གནས་དབང་འཛིན་ ་ ས་ཆ་ད་ེག ང་གི་ས་ཆ་ ཡངན་ག ང་དབང་
ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་ ེ་ ིས་ལེན་དགོ་པའི་ ོར་ལས་བ ་ལན་འབད་དགོ་པ་འདི་ཡང་: 
ཀ) ིད་ ག་ ཡངན་ གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་ཐོབ་ ེ་ ལོ་ངོ་༡༠ གྱི་ནང་འཁོད་ ་ 

ཉོ་བཙོང་འཐབ་པ་ཅིན། 
ཁ) གལ་ ིད་ མི་ ེ་དང་ ཆོས་དོན་ ་མི་དམངས་ཀྱི་མིང་ཐོག་ ་ཁྐྲམ་ནང་བཀོད་

པའི་ས་ཆ་ཅིག་ བཙོང་བཏང་བ་ ཡངན་ ོང་པར་ ིན་པ་ ཡོ་ ད་ ར་བ་ཅིན། 
233 ག ང་གི་ག ག་ ེ་དང་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་ ཆོས་ ེའ་ིག ག་ ེ་ག་ིབདག་དབང་ ་ཡོད་པའི་

ས་ཆ་ཅིག་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དགངོས་དོན་དང་མ་འཁྐྲིལ་བར་ བཙོང་བཏང་བ་ ཡངན་ 
བ ེ་སོར་འབད་བ་ ོང་པར་ ིན་པ་ ཡོ་ ད་ ར་བ་ཅནི་ ན་ཚོགས་ཡགི་ཚང་གྱིས་ ས་
ཆ་དེ་ག ང་གི་ག ག་ ེ་ ཡངན་འ ལེ་ཡོད་ཆོས་ ེ་ ་ལོག་ ོད་དགོ། 

234 ཚོང་འ ེལ་སོ་ནམ་འ གས་ ངོ་གིས་བེད་ ོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ས་ཆ་ད་ེ རེ་འདདོ་བ ེད་པའ་ི
དགོས་དོན་ ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ལོ་༢ ལས་ ག་ ེ་སོང་ཡོདཔ་ ཡངན་གཞན་གྱི་དནོ་
་ཟ་ ོད་འབད་བ་ཅིན་ ན་ཁག་གསི་ དེ་ གས་ཀྱི་ས་ཆ་དེ་ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་

ཆ་ ེ་ ིས་ལེན་དག།ོ 
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གལ་ ིད་ ེར་ ་ེལས་འཛིན་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡདོ་མི་ས་ཆ་དེ་ རེ་འདོད་
བ ེད་པའི་དགོས་དོན་ ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ་ ཡངན་ བེད་ ོད་མ་འབད་བར་ལོ་༣ སོང་
བ་ ཡངན་ གནད་དོན་གཞན་གྱ་ིདནོ་ ་བ ར་བཅོས་འབད་བ་ཅིན་ སོ་ནམ་ ན་ཁག་གིས་ 
དེ་བ མ་མའི་ས་ཆ་དེ་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་ ེ་ ིས་ལེན་ནི་ ཡངན་ འ ེལ་
ཡོད་ ཁྐྲོམ་ ེ་གིས་ ག ང་གི་ས་ཆ་ ་ེ ིས་ལེན་དགོ། 
 

༼ལེ ་བ ་པ་༽ 
་འ གོ་ དོ་ཐངས། 

་འ ོག་ཁྐྲམ་ནང་ལས་བཏོགས་གཏང་ནི།་འ ོག་ཁྐྲམ་ནང་ལས་བཏོགས་གཏང་ནི།  
235 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ཆ་འཇགོ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ས་ཁྐྲམ་ནང་ ན་ ོང་འཐབ་མི་ ་འ ོག་གི་

ཐོབ་དབང་ག་ར་ཁྐྲམ་ནང་ལས་བཏོགས་གཏང་དགོ། ཁྐྲམ་ནང་ལས་བཏོགས་བཏང་ཞིནམ་
ལས་ ཁྐྲོམ་ ེ་ནང་གི་ ་འ ོག་ ་ག ང་གི་ས་ཆ་ ེ་ ན་ ོང་འཐབ་ནི་དང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་
ས་གོ་ནང་གི་ ་འ གོ་ ་ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་ ེ་ ན་ ོང་འཐབ་དགོ། 

236 གྲོང་གསེབ་ནང་གི་ ་འ ོག་གི་ས་ཆ་ ་ གླར་ ོད་ཀྱི་འཆང་ ོད་ ་བ ར་བཅོས་འབད་ནི་
དང་ ཁྐྲོམ་ ེ་ནང་ཡོད་མི་ ་འ ོག་གི་ས་ཆ་ ་ག ང་གི་ས་ཆ་ ་བ ར་བཅསོ་འབད་དགོ། 

་འ ོག་གི་ས་ཆ་ད་ེ ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ ེ་གཉིས་ བ་འཐོན་མི།་འ ོག་གི་ས་ཆ་ད་ེ ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ ེ་གཉིས་ བ་འཐོན་མི།  
237 ས་ཞིང་ཅིག་ ་ ་འ ོག་གི་ཐོབ་དབང་དང་ གཏན་འཇགས་བདག་དབང་གི་ཐོབ་དབང་

གཉིས་ཆ་ར་ཡོདཔ་ ེ་འཐོན་འངོ་པ་ཅིན་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བདག་དབང་འདི་ གལ་ དི་ས་
ཆ་དེ་ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྐྲ་ནང་ ད་ཡདོཔ་མ་ཚད་ཁྐྲིམས་མ ན་གྱི་ཐོག་ལས་ཁྐྲམ་ནང་
བཀོད་དེ་ཡོད་པ་ཅནི་ ཆ་གནས་བཞག་དགོ། 
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་འ ོག་གི་ཐོབ་དབང་ ་ད ལ་ ང་གི་ ད་འ ས།་འ ོག་གི་ཐོབ་དབང་ ་ད ལ་ ང་གི་ ད་འ ས།  
238 ི་ལོ་༡༩༧༩ འི་ས་ཡི་ཁྐྲིམས་ཡིག་ ར་ ་འ ོག་གི་ཇོ་བདག་ ་གིས་ ་འ ོག་ དོ་ནིའ་ི

ཐོབ་དབང་ ག ང་ ་ ལཝ་ལས་ ས་ཆའི་ ་ཚད་དང་བ ན་ཏེ་ཁོང་ ་ད ལ་གྱི་ ད་
འ ས་ ོད་དགོ། 

གླར་ ོད་འདི་ ངོ་ཁག་གླར་ ོད་འདི་ ངོ་ཁག་ ་་ནང་འཁོད་ ་ ིན་དགོཔ།ནང་འཁོད་ ་ ིན་དགོཔ།  
239 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ཆ་འཇགོ་འབད་དེ་ལོ་ ༡༠ གྱི་ ལ་ལས་ ་འ ོག་འདི་ ་འ ོག་དེ་

ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ ོང་ཁག་ག་ིགནས་ ོདཔ་ཨིན་པའི་ གླར་ ོད་ནང་ལེན་མི་ ངམ་ཅིག་ ་
ོད་དགོ། 

་འ ོག་གླར་ ོད་ནང་ལེན་ནིའི་ཐོབ་ལམ།་འ ོག་གླར་ ོད་ནང་ལེན་ནིའི་ཐོབ་ལམ།  
240 ོ་ནོར་ཡོད་མི་ཁྱིམ་གུང་གཅིག་ ཡངན་ མི་ ེ་ཅིག་གིས་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་ ་བ ར་

བཅོས་འབད་མི་ ་འ ོག་ཟ་ ོད་འབད་ནི་གི་དོན་ ་གླར་ ོད་ནང་ལེན་ནིའི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 
241 ་འ ོག་གླར་ ོད་ནང་ ོད་པའི་ བས་ ་ ོན་ཐོབ་ཀྱི་གདམ་ཁའི་གོ་ བས་འདི་ ཧེ་མའ་ི

བདག་དབང་འཆང་མི་དང་ མི་ ེ་གི་ཐོག་ ་ ིན་དགོ། 
242 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་ ༢༤༣ པ་ནང་བཀོད་མི་ ར་ ་ཨིན་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མནི་

་འ ོག་འདི་ ་ོནརོ་གྱི་ཁ་གྱངས་ ་གཞི་བཞག་ ་ེགླར་ ོད་ནང་ ོད་དགོ། 
ས་ཁ་མཐོ་སར་ ོད་མི་ ་ ་ ་འ ོག་གླར་ ོད་ནང་ ོད་ཐངས།ས་ཁ་མཐོ་སར་ ོད་མི་ ་ ་ ་འ ོག་གླར་ ོད་ནང་ ོད་ཐངས།  
243 འཚོ་བ་ཐད་ཀར་ ་ ་འ ོག་ ་བ ནེ་ཏེ་ ོད་མི་ ས་ཁ་མཐོ་སར་ ོད་མི་(འ ོགཔ་) ་

་ ོ་ནོར་ཡདོ་མེད་དང་ ོ་ནརོ་གྱི་ཁ་གྱངས་ ་མ་ ོས་པར་ གླར་ ོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཁོང་
རའི་ ་འ ོག་གི་ཐོབ་དབང་ ར་བཞིན་བཞག་ཆགོ། 
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244 ས་ཁ་མཐོ་སར་ ོད་མི་ ་ ་གླར་ དོ་ཀྱི་ ས་ ན་འདི་ ལོ་༣༠ ལས་མ་ ང་བར་ ཡར་
སེང་འབད་ཆོགཔ་ ེ་ ིན་དགོ། 

་འ ོག་ནང་འཁདོ་གླར་ ོད་ནང་གཏང་ནི་མེདཔ།་འ ོག་ནང་འཁདོ་གླར་ ོད་ནང་གཏང་ནི་མེདཔ།  
245 ས་ཁ་མཐོ་སར་ ོད་མི་ ་གིས་མ་གཏགོས་ གཞན་ ་གིས་ ་འ ོག་དེ་ ནང་འཁོད་གླར་ དོ་

ནང་གཏང་མི་ཆགོ། 
་འ ོག་ནང་ ་ལམ་དང་ ་ལམ་གྱ་ིཐོབ་དབང་།་འ ོག་ནང་ ་ལམ་དང་ ་ལམ་གྱ་ིཐོབ་དབང་།  

246 གླར་ ོད་ནང་བཏང་མི་ ་འ ོག་ནང་ག་ི ་ལམ་དང་ ་ལམ་གྱི་ ར་ ོལ་ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་ 
མི་ངོ་དང་ མ་ི ེ་ ་གིས་ དེ་ གས་ཀྱ་ིཐོབ་དབང་ ་ ར་བཞིན་འ ོ་མ ད་དེ་རང་ དོ་དགོ། 

་འ ོག་ འཛི་འ ོག་ འཛིན་ ོང་འཆར་གཞི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ོད་ཐངས།ན་ ོང་འཆར་གཞི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ོད་ཐངས།  
247 ་འ ོག་ནང་ ་ཟ་ ོད་འབད་ནི་དང་ ་རིགས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་ཐད་ ་ ་འ ོག་

འཛིན་ ོང་གི་འཆར་གཞི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་འབད་བ ག་དག།ོ ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་དང་ ོ་
ནོར་ལས་ཁུངས་ གླར་ ོད་ནང་ལེན་མི་ ་གིས་ མཉམ་འ ེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ་འ ོག་འཛིན་
ོང་འཆར་གཞི་བཟོ་དགོ། གཤམ་གསལ་ ་ ་འ ོག་འཛིན་ ོང་འཆར་གཞི་གི་ བ་ ནེ་

ཨིན་མི་འད་ིཡང་: 
ཀ) སའི་ངོས་འཛིན་: 
 ༡. ས་གནས་ཀྱི་མིང་དང་། 
 ༢. ས་ཆའི་ ་ཚད་ཡངོས་བ ོམས། 
 ༣. ་འ ོག་གི་ས་གནས་དང་ ས་མཚམས་བཅས་བཏོན་མི་ས་ཁྐྲ། 
ཁ) གླར་ ོད་ནང་ལེན་མི་གི་ངོས་འཛིན་: 
 ༡. གླར་ ོད་ནང་ལེན་མི་གི་མིང་དང་། 
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 ༢. མི་ཁུངས་ངོ་ ོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། 
 ༣. གཏན་འཇགས་ཁ་ ང་། 
 ༤. གླར་ ོད་ནང་ལེན་མིའི་ལས་ ེད་འ ས་མི། 
 ༥. ོ་ནོར་གྱི་གྱངས་ཁ། 
ག) འཛིན་ ོང་: 

༡. ་འ ོག་གི་འཐོན་བ ེད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནའིི་ལས་དནོ་གཙོ་ཅན་གྱི་
ཐོ་དང་། 

༢. གླར་ ོད་ཀྱི་ ས་ ན་ནང་ ོ་ནོར་འཚོ་ ོང་པ་ འི་ དོ་སའི་ཁྱིམ་དང་ 
ོ་ནོར་གྱི་ཁྱིམ་བཟོ་བ ན་གྱི་ས་གནས། 

༣. གླར་ ོད་ནང་ ོད་པའི་ ་འ ོག་ ང་ ོབ་འབད་ནི་ཐབས་ལམ་ ད ེ་
འབད་བ་ཅིན་ རཝ་འགོར་ནི་ ། 

༤. འཆར་གཞི་ནང་ཡདོ་པའི་ལས་དོན་གཙོ་ཅན་ ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་
ས་ཚད། 

༥. ོ་ནོར་དང་ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་དང་ ས་གནས་དབང་འཛིན་ལས་ 
ལས་རོགས་དང་ ་ ོག་གང་ ང་། 

༦. འཆར་གཞི་འགལ་བའི་ཁ་ཚིག་དང་གནས་ ངས། 
་འ ོག་ ་ གནད་དོན་གཞན་གྱ་ིདནོ་ ་ཟ་ ོད་འབད་ནི་ལས་བཀག་ཆ།་འ ོག་ ་ གནད་དོན་གཞན་གྱ་ིདནོ་ ་ཟ་ ོད་འབད་ནི་ལས་བཀག་ཆ།  

248 གླར་ ོད་ནང་ཡདོ་པའི་ ་འ ོག་འདི་ ་འ ོག་འཛིན་ ོང་འཆར་གཞི་ནང་ཆེད་ ་བཀདོ་དེ་
ཡོད་མི་མེན་པའི་གནད་དོན་གཞན་གྱི་དོན་ ་ཟ་ དོ་འབད་མི་ཆོག། 
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249 གླར་ ོད་ནང་ལེན་མི་ ་འ ོག་ནང་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་རགིས་ག་ནི་ཡང་བཟོ་
མི་ཆོག། གལ་ ིད་འཆང་ ན་བ ར་གསོ་འབད་ཡདོན་མ་གཏོགས་ དེ་མནི་ གླར་ ོད་ཀྱི་
ས་ ན་ཚང་ཞིནམ་ལས་ གླར་ དོ་ནང་ལེན་མི་གིས་ ་འ ོག་ནང་ལས་དོན་ག་ཅི་ཡང་
འ ོ་མ ད་དེ་འབད་མ་ཆོག་པ་དང་ ས་ཆ་དེ་ནང་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་རིགས་ཡང་བཞག་མི་ཆགོ། 

གླར་ ོད་ཆ་མེད་ ེ་བ ི་ནི།གླར་ ོད་ཆ་མེད་ ེ་བ ི་ནི།  
250 ས་ཁ་མཐོ་སར་ ོད་མི་གིས་ ཁོ་རའི་ ོད་གནས་ལས་ ས་གནས་གཞན་ཁར་ ོ་ ེ་འགྱོ་བ་

ཅིན་ ་འ ོག་གླར་ ོད་འདི་ཆ་མེད་གཏང་དགོ། 
251 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༢༤༣ པའི་ནང་བཀདོ་དེ་ཡོད་མི་ ར་ ་ཨིན་ན་མ་གཏགོས་ 

དེ་མིན་ ་འ གོ་གླར་ ོད་འདི་ གལ་ ིད་གླར་ ོད་ནང་ལེན་མི་དེ་ ོ་ནོར་མེདཔ་ ་
འགྱུར་བ་ཅིན་ འ ོ་མ ད་དེ་བཞག་མི་ཆོག། ་འ གོ་གླར་ ོད་ནང་ཡདོ་མི་དེ་ ་ོནོར་
མེདཔ་ ་གྱུར་ཏེ་ཉིན་གྲངས་༡༨༠ འི་ ལ་ལས་ཆ་མེད་གཏང་དག།ོ 

252 ས་ཁ་མཐོ་སར་ ོད་མི་མེན་པའི་ ་འ གོ་གླར་ ོད་ནང་ལེན་མི་གཞན་གྱིས་ ་འ ོག་ནང་
འཁོད་གླར་ དོ་ནང་གཏང་པ་ཅིན་ གླར་ ོད་འདི་ཆ་མདེ་གཏང་དགོ། 

་འ ོག་ དོ་ལེན་འབད་མ་ཆོགཔ།་འ ོག་ དོ་ལེན་འབད་མ་ཆོགཔ།  
253 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༢༤༥ པའི་ནང་ས་ཁ་མཐོ་སར་ ོད་མི་ ་གི་དོན་ ་བཀདོ་མ་ི

ར་ ་མ་གཏགོས་ གཞན་གླར་ དོ་ནང་ཡོད་པའི་ ་འ ོག་གི་ས་ཆ་ ་ ོད་ལེན་འབད་མི་
ཆོག། ཨིན་ ང་གླར་ ོད་དེ་ ཚད་གཞི་བཟོ་མི་གླར་ དོ་ཀྱི་ ས་ ན་ནང་འཁོད་ ་ ལཝ་
བགོ་ཤ་འབད་ ོད་ཆོག། 

་འ ོག་གི་ཐོ་ཡིག་ ན་ ོང་འཐབ་ཐངས།་འ ོག་གི་ཐོ་ཡིག་ ན་ ོང་འཐབ་ཐངས།  
254 ན་ཁག་གིས་ གླར་ ོད་ནང་ཡདོ་པའི་ ་འ ོག་གི་ཐོ་ ་ ན་ ོང་འཐབ་དགོ། 
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༼ལེ ་བ ་གཅགི་པ་༽ 
སགོ་ཤངི་ དོ་ཐངས། 

སོག་ཤིང་ཁྐྲམ་ནང་ལས་བཏོགས་དགཔོ།སོག་ཤིང་ཁྐྲམ་ནང་ལས་བཏོགས་དགཔོ།  
255 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ཆ་འཇགོ་མ་གྲུབ་པའི་ཧེ་མ་ཁྐྲམ་ནང་ ན་ ོང་འཐབ་ ེ་ཡདོ་པའི་སོག་ཤངི་

གི་ཐོབ་དབང་ ་ག་ར་ ཁྐྲམ་ནང་ལས་བཏོགས་གཏང་དགོ། ཁྐྲམ་ནང་ལས་བཏོགས་ཚར་
ཞིནམ་ལས་ སོག་ཤིང་གི་ས་ཆ་ ་ག ང་གི་ས་ཆ་ ཡངན་ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་
ེ་ ན་ ོང་འཐབ་དགོ། 

256 བདག་དབང་ཆ་མེད་བཏང་མི་གྲོང་གསབེ་ཀྱི་སོག་ཤིང་ ་ མི་ངོ་རང་ ང་དང་་མི་ འེི་གནས་
རིམ་ནང་གླར་ དོ་གུར་བ ར་བཅོས་འབད་ཆོག། ཨནི་ ང་ སོག་ཤངི་ ེ་ད ེ་བ་བཟོ་ ེ་
ཡོད་མི་ཤིང་མེད་པའི་ས་ཆ་ ་གླར་ ོད་ནང་ ིན་མི་ཆོག། ཁྐྲོམ་ ེ་ནང་ཡདོ་པའི་སོག་ཤངི་ ་ 
ག ང་གི་ས་ཆ་ ེ་ ན་ ོང་འཐབ་དགོ། 

སོག་ཤིང་གླར་ དོ་ནང་ལེན་ནིའི་ཐོབ་ལམ།སོག་ཤིང་གླར་ དོ་ནང་ལེན་ནིའི་ཐོབ་ལམ།  
257 སོ་ནམ་གྱི་ས་ཆ་ཡདོ་མི་ ་གིས་ ངམ་ཅིག་ སོག་ཤིང་དེ་ མི་ངོ་རང་ ང་དང་མི་ འེི་གཞི་

ེན་གྱི་ཐོག་ ་གླར་ ོད་ནང་ལེན་ནིའི་ཐོབ་ལམ་ཡོད། 
258 སོག་ཤིང་གླར་ དོ་ནང་གཏང་པའི་ བས་ ་ ཧེ་མའི་ཐོབ་དབང་འཆང་མི་ ་ ོན་ཐོབ་ཀྱི་བ ི་

འཇོག་འབད་དགོ། 
སོག་ཤིང་གླར་ དོ་ཀྱི་ ས་ ན།སོག་ཤིང་གླར་ དོ་ཀྱི་ ས་ ན།  
259 སོག་ཤིང་གླར་ དོ་ཀྱི་ ས་ ན་འདི་ ལོ་༣༠ གྱི་དོན་ ་ ོད་དགོཔ་དང་ ས་ ན་དེ་ཡར་

སེང་འབད་ཆོག། 
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སོག་ཤིང་ ོད་ལེན་འབད་མ་ཆོགཔ།སོག་ཤིང་ ོད་ལེན་འབད་མ་ཆོགཔ།  
260 སོག་ཤིང་གི་ས་ཆ་ ་ ོད་ལེན་འབད་མི་ཆོག། ཨིན་ ང་གླར་ ོད་དེ་ ཚད་གཞི་བཟོ་མི་གླར་

ོད་ཀྱི་ ས་ ན་ནང་འཁོད་ ་ ལཝ་བགོ་ཤ་འབད་ ོད་ཆོག། 
སོག་ཤིང་ནང་འཁདོ་གླར་ ོད་ནང་གཏང་མ་ཆོགཔ།སོག་ཤིང་ནང་འཁདོ་གླར་ ོད་ནང་གཏང་མ་ཆོགཔ།  
261 སོག་ཤིང་ ་ ནང་འཁོད་གླར་ དོ་ནང་གཏང་མི་ཆགོ། 
སོག་ཤིང་ འཛིན་ ོང་གི་འཆར་གཞི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ོད་དགོཔ།སོག་ཤིང་ འཛིན་ ོང་གི་འཆར་གཞི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ོད་དགོཔ།  
262 སོག་ཤིང་ནང་ ོ་ཤིང་གི་རིགས་དང་ ས་ཆ་ཡར་ ག་གཏང་ནི་གི་ཐད་ ་ སོག་ཤིང་འཛིན་

ོང་གི་འཆར་གཞི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་འབད་བ ག་དགོ། ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་དང་ སོ་ནམ་
ལས་ཁུངས་ གླར་ ོད་ནང་ལེན་མི་ ་གིས་མཉམ་འ ེལ་གྱི་ཐོག་ལས་སོག་ཤིང་འཛིན་ ངོ་གི་
འཆར་གཞི་བཟོ་དགོ། གཤམ་གསལ་ ་ སོག་ཤིང་འཛིན་ ོང་འཆར་གཞི་གི་ བ་ ེན་འདི་
ཡང་:། 
ཀ) ས་ཆའི་ངོས་འཛིན་: 

༡. མིང་དང་ས་གནས་དང་། 
༢. ས་གོ་ ་ཚད་ཡོངས་བ ོམས། 
༣. སོག་ཤིང་གི་ས་གནས་དང་ ས་མཚམས་བཅས་བཏོན་མི་ས་ཁྐྲ། 

ཁ) གླར་ ོད་ནང་ལེན་མི་གི་ངོས་འཛིན་: 
 ༡. གླར་ ོད་ནང་ལེན་མི་གི་མིང་དང་། 
 ༢. མི་ཁུངས་ངོ་ ོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་། 
 ༣. གཏན་འཇགས་ཁ་ ང་། 
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 ༤. གླར་ ོད་ནང་ལེན་མིའི་ལས་ ེད་འ ས་མི། 
 ༥. ས་ཆའི་ད ེ་བ། 
 ༦. སོ་ནམ་གྱི་ས་གོ་ ་ཚད་ཡོངས་བ ོམས། 
ག) འཛིན་ ོང་: 
 ༡. སོག་ཤིང་འཐོན་བ ེད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའ་ིལས་དོན་གྱི་ཐོ་དང་། 

༢. འཆར་གཞི་ནང་ཡདོ་པའི་ལས་དོན་གཙོ་ཅན་ ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་
ས་ཚད། 

༣. སོ་ནམ་དང་ ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་དང་ ས་གནས་དབང་འཛིན་
ལས་ ལས་རོགས་དང་ ་ ོག་གང་ ང་། 

༤. འཆར་གཞི་འགལ་བའི་ཁ་ཚིག་དང་གནས་ ངས། 
སོག་ཤིང་གི་ས་ཆ་ གནད་དོན་གཞན་གྱི་དོན་ ་ དོ་ནི་ལས་བཀག་ཆ།སོག་ཤིང་གི་ས་ཆ་ གནད་དོན་གཞན་གྱི་དོན་ ་ དོ་ནི་ལས་བཀག་ཆ།  
263 སོག་ཤིང་གི་ས་ཆ་འདི་ སོག་ཤིང་འཛིན་ ོང་འཆར་གཞི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ གནང་བ་ ིན་མི་ 

འདབ་མ་སོག་འ ག་ནི་མེན་པའི་གནད་དོན་གཞན་གྱ་ིདནོ་ ་ ོད་མི་ཆོག། 
264 སོག་ཤིང་གི་ས་ཆ་ནང་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་རགིས་ག་ནི་ཡང་བཟོ་མི་ཆོག། 
གླར་ ོད་ཆ་མེད་གཏང་ནི།གླར་ ོད་ཆ་མེད་གཏང་ནི།  
265 གཤམ་གསལ་གནས་ ངས་ བས་ ་ གླར་ ོད་ཆ་མེད་གཏང་དགོཔ་འདི་ཡང་: 

ཀ) སོག་ཤིང་དེ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་དནོ་ཚན་༢༦༡ པ་དང་མ་འཁྐྲིལ་བར་ ནང་
འཁོད་གླར་ དོ་ནང་གཏང་པ་ཅིན། ཡངན། 

ཁ) སོག་ཤིང་དེ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་དནོ་ཚན་༢༦༢ པ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ཆདེ་ ་བཀོད་
པའི་འཛིན་ ངོ་འཆར་གཞི་དང་འཁྐྲལི་ཏེ་འཛིན་ ངོ་མ་འཐབ་པ་ཅིན། 
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ག) གླར་ ོད་ལེན་མི་དེ་ ་ སོ་ནམ་ས་ཆ་མེདཔ་འགྱུར་བ་ཅནི། 
སོག་ཤིང་གི་ཐོ་ཡིག་ ན་ ོང་འཐབ་ཐངས།སོག་ཤིང་གི་ཐོ་ཡིག་ ན་ ོང་འཐབ་ཐངས།  
266 ན་ཁག་ ཡངན་ མ་འངོས་པ་ ་ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆའི་འགན་འཁུར་འབག་

མི་ལས་ ེ་གང་ ང་གིས་ གླར་ དོ་ནང་ཡོད་པའི་སགོ་ཤངི་གི་ཐོ་ ན་ ངོ་འཐབ་དགོ། 

༼ལེ ་བ ་གཉིས་པ་༽ 
གཞན་དནོ་བཀལོ་ དོ་ཀྱ་ིཐོབ་དབང་། 

་་ ར་དང་ ་ར་དང་ ་ ག་གི་དགོངས་དོན།ག་གི་དགོངས་དོན།  
267 ི་ལོ་༡༩༧༩ འི་ ས་ཡི་ཁྐྲིམས་ཡིག་བཞིན་ ་ ར་དང་ ་ ག་གི་དགོངས་དོན་ ་ འི་

བཅའ་ཁྐྲིམས་ཆ་འཇོག་མ་གྲུབ་ ན་ལག་ལེན་འཐབ་ ། 
ར་ཁྱུན་ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་།ར་ཁྱུན་ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་།  

268 ས་ཆ་ཅིག་གུ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་ ར་འཁྱུན་གྱི་ཐོག་ ་ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ཅིག་གཞི་བ གས་
འབད་མི་དེ་འ ོ་མ ད་དེ་རང་ལོ་ངོ་༥ ལས་ ག་ ེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ དེ་ ་བ ི་བཀུར་འབད་དགོཔ་
དང་ ལམ་དེ་བཀོལ་ ོད་འབད་མི་ ་སའི་ཇོ་བདག་གི་ཧོང་ལས་ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་ཆོག། 

ེར་གྱི་ས་ཆ་ནང་འ ལ་ ོད་འབད་ཆགོ་པའི་ཐོབ་དབང་།ེར་གྱི་ས་ཆ་ནང་འ ལ་ ོད་འབད་ཆགོ་པའི་ཐོབ་དབང་།  
269 དབང་ཚད་ ོད་པའ་ིམི་ངོ་གང་ ང་ ཡངན་མི་ངོ་ ་གིས་ ་མཚན་ ན་པའི་བ ་བ ལ་ ིན་

ཐོག་ལས་ སའི་ཇོ་བདག་ཅིག་གི་ས་ཆ་ནང་ མི་དམངས་བཀོལ་ དོ་ཀྱི་མ ན་ ེན་ ་ 
བ ར་བཅོས་འབད་ནི་ ཡངན་ཡར་ ག་གཏང་ནི་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ མི་ ེའི་མཐའ་
དོན་ ་མཁོ་གལ་ཅན་ ེ་འཐོན་པའི་ བས་ ་ ཡངན་མཐའ་འཁོར་གནས་ ངས་ཀྱི་དོན་ ་ 
སའི་ཇོ་བདག་གིས་འ ལ་ ོད་འབད་བ ག་དགོ། 
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270 སའི་ཇོ་བདག་ཅིག་གིས་ ་མཚན་ ན་པའི་བ ་བ ལ་ ིན་ཞིནམ་ལས་ ཁོ་རའི་ས་
མཚམས་གུར་ ཡངན་ ོ་ལོགས་ཁར་ རཝ་ ཡངན་གྱང་ ཁྱིམ་ ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ 
ཡངན་བཅོ་ཁ་ བ་ནི་གི་དོན་ ་མཁོ་གལ་ཅན་ ེ་འཐོན་འངོ་པ་ཅིན་ ཁོ་རའ་ིས་ཆ་དང་མ ད་
དེ་ཡོད་པའི་ སའི་ཇོ་བདག་གཞན་ཅགི་གི་ས་ཆ་བཀོལ་ ོད་འབད་ཆོག་ནི་ཨིན་ ང་ ཁོ་གིས་ 
ཇོ་བདག་གཞན་མ་ིདེ་ལས་གནང་བ་མདེ་པར་ མི་ ོད་སའི་ཁྱིམ་ནང་འ ལ་མི་ཆོག། གལ་
ིད་གནོད་ ོན་རེ་ གས་པ་ཅིན་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཇོ་བདག་དེ་གིས་ ་མཚན་ ན་པའི་ ད་

འ ས་ཐོབ་བ ོད་བཀོད་ཆོག། 
ན་ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང།ན་ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང།  

271 སའི་ཇོ་བདག་ཅིག་གི་ས་ཆ་དེ་ སའི་ཇོ་བདག་གཞན་ ་གི་བདག་དབང་ ་ཡོད་པའ་ིས་ཆ་ག་ི
ག་ན་ཆགས་ཏེ་ཡདོཔ་དང་ གལ་ ིད་ཁོ་ ་མི་དམངས་ཀྱི་ལམ་ ཡངན་ ཁོ་རའི་ས་ཆ་

གཞན་ནང་འགྱོ་སའི་ལམ་སོ་སོ་མེད་པ་ཅིན་ མི་དམངས་ཀྱི་ལམ་ ཡངན་ཁོ་རའི་ས་ཆ་ནང་
འགྱོ་ནི་གི་དོན་ ་མཐའ་ ོར་ ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ལས་བ ད་དེ་འགྱོ་ཆོག། 

272 དེ་བ མ་མའི་ ན་ལམ་གྱི་ས་གནས་དང་ བཟོ་ཐངས་འད་ི སའི་ཇོ་བདག་གི་དགོས་མཁོ་གྲུབ་
ནི་གི་དོན་ ་གདམ་ཁ་ བ་དགོཔ་དང་ དེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐའ་ རོ་གྱ་ིས་ཆ་གཞན་ ་ག་
དེ་ ག་ ག་གནོད་པ་གང་ ང་ལས་མི་ བ་ནིའི་ཐབས་ཤསེ་བཏོན་དགོ། 

273 ན་ལམ་ ་ཐོབ་ཁུངས་ཡོད་པའི་མི་ངོ་གིས་ ད་ེ གས་ཀྱི་ ན་ལམ་བཟོ་བའི་ བས་ ་སའི་
ཇོ་བདག་གཞན་ ་གནོད་ ོན་གང་ ང་ ང་པ་ཅིན་ དའེི་ ད་འ ས་ ོད་དགོ། 

གཅིག་ཁར་མ ད་དེ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ ་གནོད་པའི་ལས་དནོ་འཐབ་ནི་ལས་བཀག་དམ།གཅིག་ཁར་མ ད་དེ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ ་གནོད་པའི་ལས་དནོ་འཐབ་ནི་ལས་བཀག་དམ།  
274 སའི་ཇོ་བདག་ཅིག་གིས་ གལ་ ིད་གཞན་གྱི་ས་ཆ་ ་གནོད་ ོན་འ ང་ན་ིལས་བཀག་ཐབས་

ཀྱི་ཐབས་ལམ་ ་ལངམ་ ེ་བཏོན་ཡདོན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ཁོ་རའི་ས་ཆ་ཅགི་དང་མ ད་དེ་
ཡོད་པའི་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་སའི་བ ན་བཞག་ ་ཉེན་ཁ་འ ང་ནི་ཨིན་པའ་ི ོད་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་ 
ས་ ོ་ ོ་ ོག་འབད་ནི་ ཡངན་ས་གི་འབག་ཚད་ལས་ ག་པའི་ ་དངོས་ ་བཀལ་མི་ཆོག། 
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ཞཞབབསས་ཏོག་ག་ིམ ན་ ེན་ ་བ གས་ནི།་ཏོག་ག་ིམ ན་ ེན་ ་བ གས་ནི།  
275 ག ང་གི་ལས་ ེ་ཅིག་གིས་ ་ ང་ ཡངན་ ་ ར་ གློག་མའེི་ཀཝ་དང་ཡན་ལག་ཨམ་ 

ཡངན་དེ་བ མ་མའི་ག ང་གི་འ གས་ ོང་གཞན་གྱི་རགིས་བ གས་ནི་གི་དོན་ ་དང་ ཉེ་
འདབས་ཀྱི་ས་ཆ་ ཡངན་འོག་རིམ་གྱི་ས་ཆ་ ་གི་དོན་ ་ ཁོ་གི་ས་ཆ་དེ་བཀོལ་ ོད་མ་འབད་
བ་ཅིན་བ གས་མ་ གས་པའི་གནད་ ་ ག་པ་ ཡངན་ བ གས་ གས་ཏེ་རང་འབད་ ང་
གོང་ཚད་ ོམ་ ེ་རང་གནས་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ སའི་ཇོ་བདག་ཅིག་གིས་ ་མཚན་ ན་པའི་
ད་འ ས་ ོད་མི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ཁོ་རའི་ས་ཆ་ཅིག་བཀལོ་ ོད་འབད་བ ག་དགོ། སའི་ཇོ་
བདག་གིས་ ཁོ་གི་མཐའ་དོན་ ་ཡང་བ ི་འཇགོ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་ཆོག། 

276 མ ན་ ེན་འ གས་ ོང་གི་རགིས་ ་ ས་ཐོག་ ་བ གས་དགོ་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་
གནད་དོན་ ་ནང་ དེ་ གས་ཀྱི་སའི་ཇོ་བདག་ཅིག་གིས་ མ ན་ ེན་ ་གཞི་བ གས་འབད་
དེ་ཡོད་པའི་སའི་ཆ་ཤས་དེ་ གངོ་ཚད་ ིག་ཐོག་ ་ ཁོ་ལས་ཉོ་དགཔོ་ ེ་ བ་ཆོགཔ་དང་ 
གོང་ཚད་དེ་ནང་སའི་གནས་གངོ་དང་ ཉོ་བཙོང་ལས་བ ནེ་ཏེ་འཐོན་མི་གནདོ་ ོན་གང་ ང་གི་
ད་འ ས་ ་ག་ར་ ད་དགོ། 

277 གནས་ ངས་ ་བ ར་བཅོས་འགྱོ་བའི་ བས་ ་ རང་གི་མཐའ་དོན་ ་འོས་འབབ་ཡདོ་མི་
དང་བ ན་ཏ་ེ མ ན་ ེན་གཞི་བ གས་འབད་དེ་ཡོད་མི་ ་ རང་གི་ས་ཆ་ལས་ས་ཆ་གཞན་
ཅིག་ནང་ ོ་སོར་འབད་དགོཔ་ ེ་ བ་ཆོག། འ ེལ་ཡདོ་ལས་ ེ་ ་གིས་མ ན་ ེན་དེ་ ་ ོ་
བ ད་འབད་ ིན་དགོ། 

278 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༢༧༥ དང་༢༧༦ གི་འོག་ ་གཞི་བ གས་འབད་བའི་མ ན་
ེན་ འི་ཇོ་བདག་ ་ མ ན་ ེན་དེ་ ་འཛིན་ ངོ་ལེགས་ཤོམ་མ་འཐབ་མི་ ་བ ེན་ཏེ་ 

སའི་ཇོ་བདག་ ་གནོད་ ོན་འ ང་ནི་མེདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་འགན་འཁུར་ཕོག། 
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བཟོ་བཅོས་འབད་མི་ག ར་བ་ ་བ ནེ་ཏེ་ས་ཆ་ ་གནདོ་ ོན་ བ་ནི།བཟོ་བཅོས་འབད་མི་ག ར་བ་ ་བ ནེ་ཏེ་ས་ཆ་ ་གནདོ་ ོན་ བ་ནི།  
279 ག་ ་ཡོད་མ་ིས་ཆ་ཅིག་ནང་ ར་མདེ་པའི་ ་ག ར་བཟོ་ ེ་ འོག་ ་ཡདོ་མི་ས་ཆ་ཅིག་ ་ 

གནོད་ ོན་འ ང་མི་དེ་ རང་བཞིན་གྱིས་འབབ་མི་ ་ ་བ ེན་ཏེ་མེན་པ་ཅིན་ འོག་གི་སའི་ཇ་ོ
བདག་གིས་ ག་གི་སའི་ཇོ་བདག་ ་ག ར་བ་དེ་ ཁོ་གི་ས་ཆ་གུ་ལས་བ ད་དེ་བཟོ་དགོཔ་ ེ་
བ་ཆོག། ་ག ར་གྱི་སའི་ ད་འ ས་དང་ཟད་སངོ་འདི་ ག་གི་སའི་ཇོ་བདག་གིས་ ོད་དགོ། 

ས་ཞིང་ཅིག་ད ་བགོ་བཟོ་ནི་ ཡངན་ཆ་ཤས་ ེ་ ོ་སོས་ཞིང་ཅིག་ད ་བགོ་བཟོ་ནི་ ཡངན་ཆ་ཤས་ ེ་ ོ་སོར་འབད་ནི།ར་འབད་ནི།  
280 ས་ཆ་ཅིག་ནང་འཁདོ་ད ་བགོ་བཟོ་མི་ ་བ ེན་ཏེ་ གལ་ ིད་ས་ཆ་དེ་ཁ་ལས་མི་དམངས་ཀྱི་

ལམ་ཁར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ས་མེདཔ་ ་འགྱུར་བ་ཅིན་ དེ་ གས་ཀྱི་སའི་ཇོ་བདག་དེ་གསི་ 
ད ་བགོ་བཟོ་མི་ ཡངན་ཆ་ཤས་ ོ་སོར་འབད་བའི་ས་ཆའི་ཐོག་ལས་ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ཐབོ་
བ ོད་བཀོད་ཆོག། 

རཝ་འགོརཝ་འགོར་ཏེ་མེད་པའི་ས་ཆའི་ཐོག་ལས་ ན་ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་།ར་ཏེ་མེད་པའི་ས་ཆའི་ཐོག་ལས་ ན་ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་།  
281 མི་ངོ་ཅིག་གིས་ རཝ་འགརོ་ཏ་ེམེད་མི་དང་ ལོ་ཐོག་མེད་པའི་གཞན་གྱི་ས་ཆ་ཅིག་ནང་ 

ཡངན་དེ་ཁ་ལས་བ ད་དེ་ ཁོ་རའི་ ོ་ནོར་ ་ ་ཟ་ནི་དང་ ་འ ང་ནི་གི་དནོ་ ་འཁྱིད་ཆོག། 
གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ ་བཀགགཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ ་བཀག་་དདམམ།།  
282 གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་ས་ཆའི་ཇོ་བདག་གིས་ གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་

ཀྱི་ཐོབ་དབང་མེན་པའི་ས་ཆ་ ་མཚན་གཞན་གྱི་དོན་ ་བཀོལ་ ོད་འབད་ནི་གི་ ་ ོད་གང་
ང་ནང་འ ེལ་གཏོགས་འབད་མི་ཆགོ། 

གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ནང་ཡོད་པའི་ས་ཆའི་ཇོ་བདག་ ་བཀག་དམ།གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ནང་ཡོད་པའི་ས་ཆའི་ཇོ་བདག་ ་བཀག་དམ།  
283 གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ནང་ཡོད་པའི་ས་ཆའི་ཇོ་བདག་གསི་ མི་དམངས་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་མ ན་

ེན་མེདཔ་གཏང་ན་ི ཡངན་ ་ བས་མ་བདེཝ་བཟོ་ནི་གི་ ་ ོད་ ་འཐབ་ནི་ལས་
འཛེམས་དག།ོ 
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གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ས་ཆ་བཀོལ་ ོད་དང་ ང་ ོབ་འབད་ཐངས།གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ས་ཆ་བཀོལ་ ོད་དང་ ང་ ོབ་འབད་ཐངས།  
284 གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་ས་ཆའི་ཇོ་བདག་ཅིག་གིས་ ཟད་འགྲོ་ཁོ་ར་གིས་

གཏང་ཐོག་ལས་ གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཉམས་ ང་དང་བཀོལ་ ོད་འབད་ནི་ ་ 
མཁོ་གལ་ཅན་གྱི་ ་ ་འབད་ཆོག། ་འདི་འབད་བའི་ བས་ ་ གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་
ས་ཆ་ ་གནོད་པ་གང་ ང་ལས་མེདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དག།ོ ཨིན་ ང་ གལ་ ིད་གཞན་དོན་
བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ས་ཆའི་ཇོ་བདག་ ་ ་དེ་གིས་ཁེ་ཕན་ར་ེའ ང་པ་ཅིན་ ཁོ་གིས་ཁོ་ར་ ་ཐོབ་
པའི་ཁེ་ཕན་དང་ཆ་ཚད་ ོམས་པའ་ིཟད་སོང་གི་ད ་བགོ་ཡང་ ོད་དགོ། 

གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ནང་ཡོད་པའི་ས་ཆའི་ཇོ་བདག་གསི་ གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་མ ན་ ེན་གཞན་གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ནང་ཡོད་པའི་ས་ཆའི་ཇོ་བདག་གསི་ གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་མ ན་ ེན་གཞན་
ཁར་ ོ་ཆོག་པའི་ཐོབ་དབང་།ཁར་ ོ་ཆོག་པའི་ཐོབ་དབང་།  
285 གལ་ ིད་གཞན་དནོ་བཀོལ་ ོད་མ ན་ ེན་དེ་གིས་ ས་ཆ་དེ་ ་གནོད་ ནོ་རེ་འ ང་པ་ཅིན་ 

སའི་ཇོ་བདག་དེ་གསི་ བ ར་བཅོས་འབད་དགོ་མ་ིདེ་ཁོ་རའི་མཐའ་དནོ་ ་ཨིན་པའི་ ོར་
ལས་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ དེའི་ཟད་སོང་ ་ཁོ་ར་གིས་གཏང་ནི་ཨིན་པའི་གན་ལེན་འབད་ཐོག་
ལས་ གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་མ ན་ ེན་དེ་ཁོ་རའི་ས་ཆ་གཞན་ཅིག་ནང་ ོ་དགོ་པའི་ ོར་
ལས་ བ་ཆོག་ནི་ཨནི་ ང་ འདི་གསི་ས་ཆ་གཞན་མ་ིགི་ཇོ་བདག་ ་ ་ བས་མ་བདེཝ་བཟོ་
ནི་མི་འོང་། 

གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་མ ན་ ེན་ ོ་སོར་འབད་ནི།གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་མ ན་ ེན་ ོ་སོར་འབད་ནི།  
286 གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ཅིག་གཞན་ ་བཙོང་པའི་ བས་ ་ 

ཡངན་ཐོབ་དབང་གཞན་ ་ ོད་པའི་ བས་ ་གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་མ ན་ ེན་ཡང་ ས་
ཆ་འདི་དང་གཅིག་ཁར་རང་གནས་དགོཔ་ཨིན། 
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གཞན་དོན་བཀོལ་ དོ་ནང་ཡོད་པའི་ས་ཆ་བགོ་ཤ་ བ་པའི་ བས་ ་གཞན་དོན་བཀལོ་ ོད་མ ན་ ེན་གིྱ་ཐོབ་དབང་།གཞན་དོན་བཀོལ་ དོ་ནང་ཡོད་པའི་ས་ཆ་བགོ་ཤ་ བ་པའི་ བས་ ་གཞན་དོན་བཀལོ་ ོད་མ ན་ ེན་གིྱ་ཐོབ་དབང་།  
287 གལ་ ིད་གཞན་དནོ་བཀོལ་ ོད་ནང་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ཅིག་བགོ་ཤ་ བ་པའི་ བས་ ་ གཞན་

དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་མ ན་ ེན་འདི་ཡང་ ་ཕན་ག་རའ་ིཧོང་ལས་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་
ཨིན། ཨིན་ ང་ གལ་ ིད་གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་མ ན་ ེན་འདི་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་
མི་དང་ ནང་འཁདོ་བགོ་ཤ་ བ་པའི་ས་ཞིང་ཅིག་གུར་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བ བ་པ་ཅིན་ དེ་
གས་ཀྱི་སའི་ཇོ་བདག་གིས་ གཞན་དོན་བཀོལ་ དོ་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ལས་ཀློད་གྲོལ་འབད་

དགོཔ་ ེ་ བ་ཆོག། 
གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་ས་ཆ་བགོ་ཤ་ བ་པའི་ བས་ ་གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་།གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་ས་ཆ་བགོ་ཤ་ བ་པའི་ བས་ ་གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་།  
288 གལ་ ིད་གཞན་དནོ་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ཅིག་བགོ་ཤ་ བ་པ་ཅིན་ 

གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་འདི་ཡང་ ་ཕན་ག་རའི་ཁེ་ཕན་གྱི་དནོ་ ་ འ ོ་མ ད་
དེ་བཞག་དགོ། ཨིན་ ང་ གལ་ ིད་གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་འདི་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ་ 
ཡངན་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ་བོ་ཅིག་གི་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བ བ་པ་ཅིན་ 
གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ནང་ཡོད་པའི་ས་ཆའི་ཇོ་བདག་གསི་ དེ་ གས་ཀྱི་ ་བོ་དེ་གཞན་དོན་
བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ལས་ཀློད་གྲལོ་འབད་དགོཔ་ ་ེ བ་ཆོག། 

ི་ བ་ཇོ་བདག་ ་ ་ གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང།ི་ བ་ཇོ་བདག་ ་ ་ གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང།  
289 གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་ས་ཆའི་ ི་ བ་ཀྱི་ཇོ་བདག་ ་གི་གྲལ་ལས་

གཅིག་གིས་བ བ་མི་ ཡངན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཐབོ་དབང་འདི་ ི་
བ་ཀྱི་ཇོ་བདག་ག་ར་ ་ཐོབ་དབང་ཡདོཔ་ ེ་ཆ་བཞག་དགོ། 

གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཆ་མེད།གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཆ་མེད།  
290 གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་འདི་ གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ནང་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ ཡངན་

གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་ས་ཆ་བ ལ་གཤིག་སོང་པ་ཅིན་ ཆ་མེད་འགྱོཝ་ཨིན། 
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291 གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་འདི་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་འ ོ་མ ད་དེ་རང་ལོ་༥ 
འགྱོ་བ་ཅིན་ཆ་མདེ་འགྱོཝ་ཨིན། 

གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་མཚམས་འཇོག་འབད་ནི།གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་མཚམས་འཇོག་འབད་ནི།  
292 གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་འདི་ གལ་ དི་གཞན་དོན་བཀལོ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་

ཡོད་པའི་ས་ཆ་ ་ ཁེ་ཕན་མེདཔ་འགྱུར་བ་ཅིན་ མཚམས་འཇོག་འབད་བཞག་དགོཔ་ཨིན་
ང་ གལ་ ིད་གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་འད་ིལོག་ ེ་རང་ལག་ལེན་འཐབ་བ བ་མི་ ་འགྱུར་

བ་ཅིན་ ལོག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་ དེ་འབདཝ་ད་ གོང་གི་དོན་ཚན་ནང་བཀོད་པའི་ ས་
ན་དེ་མ་ཚངམ་ཅགི་དགོ། 

ད་འ ས་ ོད་འ ས་ ོད་ཞནིམ་ལས་ གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ལས་ཀློད་གྲོལ་འབད་ནི།ད་ཞནིམ་ལས་ གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ལས་ཀློད་གྲོལ་འབད་ནི།  
293 གལ་ ིད་གཞན་དནོ་བཀོལ་ ོད་ནང་ཡོད་པའི་ས་ཆ་དེ་ གཞན་དོན་བཀལོ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་

ཡོད་པའི་ས་ཆ་ ་ཁ་ེཕན་འ ོ་མ ད་དེ་རང་ཡོད་པ་ཅིན་ གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་མ ན་
ེན་བ གས་ཏེ་ཡདོ་པའི་སའ་ིཇོ་བདག་དེ་གིས་ ད་འ ས་ ོད་ཐོག་ལས་གཞན་དོན་བཀོལ་
ོད་ལས་ཆ་མཉམ་ ཡངན་ཆ་ཤས་ཅགི་ ིར་བཏོན་འབད་ཆོག། 

ག ང་གི་ས་ཆ་ ཡངན་ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་ནང་ཡདོ་པའི་འགྲུལ་ལམ་བཀལོ་ ོད་འབད་ག ང་གི་ས་ཆ་ ཡངན་ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་ནང་ཡདོ་པའི་འགྲུལ་ལམ་བཀལོ་ ོད་འབད་
ནིའི་ཐོབ་དབང་།ནིའི་ཐོབ་དབང་།  
294 མི་ངོ་ག་གིས་ཡང་ ག ང་གི་ས་ཆ་ ཡངན་ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་ནང་ཡོད་པའི་འགྲུལ་

ལམ་ཅིག་བཀོལ་ ོད་འབད་ནི་གི་དོན་ ་ རང་ ང་གི་ཐོབ་དབང་བ ང་མི་ཆོག། བཀོལ་ ོད་
འབད་མི་གསརཔ་ ་གིས་ འགྲུལ་ལམ་དེའི་ ན་ ོང་གི་དོན་ ་ཞལ་འདེབས་ ིན་ཆོག། 
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༼ལེ ་བ ་ག མ་པ་༽ 
གནདོ་འགལེ་དང་ཉསེ་ཆད། 

ིར་བཏང་གི་འཁྐྲ་ིབ།ིར་བཏང་གི་འཁྐྲ་ིབ།  
295 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་འགོ་ ་དམིགས་བསལ་ ེ་མ་ ད་པའི་ གནོད་འགལེ་དང་ཉེས་ཆད་ཀྱི་

རིགས་ འ ག་ག་ིཉེས་འགེལ་ཁྐྲིམས་དེབ་དང་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་འ ག་གི་ཁྐྲིམས་གཞན་
་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་བཀལ་དགོ།  

296 ནོར་འཁྲུལ་ གས་ཡོདཔ་ ེ་བ ི་འཇགོ་མ་འབད་བར་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་དང་ ཁྐྲམ་
ནང་ ཁ་ ོང་ ཡངན་ བཏོགས་གཏང་ནི་ བ ར་བཅསོ་འབད་ནི་ ་ཁྐྲིམས་འགལ་ཨིན། 

ཉེས་ཆེན་ཉེས་ཆེན་གྱི་གནོད་འགེལ།གྱི་གནོད་འགེལ།  
297 གཤམ་གསལ་ ་ ོད་ ་ལས་གང་ ང་འཐབ་མི་ མི་ངོ་དེ་ད ེ་རིམ་ག མ་པའི་ཉེས་ཆེན་

གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་ ོན་གྲངས་ ་བ ི་ཞིནམ་ལས་ འ ག་གི་ཉེས་འགལེ་ཁྐྲིམས་དེབ་དང་
འཁྐྲིལ་ཏེ་བཙོན་ཁྐྲམིས་ཕོག་དགོཔ་འདི་ཡང་: 
ཀ) ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆའི་ས་གོ་ ་ཚད་ ཡངན་ ས་ཆའི་བདག་དབང་ ་གནོད་

ནི་ཨིན་པའི་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྐྲ་དང་ཁྐྲམ་ནང་ ཁྐྲིམས་འགལ་གྱི་ཁ་ ོང་ 
ཡངན་ བཏོགས་གཏང་ནི་ བ ར་བཅསོ་འབད་ནི། 

ཁ) བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ཐོབ་ཁུངས་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་ ཡངན་མངའ་ཁུལ་ལས་ ེ་གང་
ང་མེན་མི་གི་ མིང་ཐོག་ ་ ཁྐྲམ་ ོད་ནི་ ཡངན་ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འབད་ན།ི 

ཉེས་ འི་གནོད་འགེལ།ཉེས་ འི་གནོད་འགེལ།  
298 གཤམ་གསལ་གྱི་ ་ ོད་ ་ལས་གང་ ང་འཐབ་མི་ མི་ངོ་དེ་ ཉེས་ འི་གནདོ་འགེལ་གྱི་ཉེས་

ོན་གྲངས་ ་བ ི་ཞིནམ་ལས་ འ ག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྐྲམིས་དེབ་དང་འཁྐྲལི་ཏེ་བཙོན་ཁྐྲིམས་
ཕོག་ནི་འདི་ཡང་: 
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ཀ) བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དགངོས་དོན་དང་མ་མ ན་པར་ ས་ཆའི་མཐ་ོཚད་ལས་
བ ལ་ཏེ་འཆང་ནི་ དང་། 

ཁ) བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དགངོས་དོན་དང་མ་མ ན་པར་ མི་ ེ་དང་ཆོས་དོན་ ་མི་
དམངས་ཀྱི་མིང་ཐགོ་ ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་དང་ ི་ བ་ཀྱི་བདག་དབང་ནང་ཡོད་པའི་
ས་ཆ་གཞན་ ོད་ལེན་འབད་ནི། 

ག) ་ཞིང་ ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་དང་མ་འཁྐྲིལ་བར་ བ ར་བཅསོ་དང་
ཟ་ ོད་འབད་ནི། 

ང་) དོན་ཚན་༡༣༦ (ཀ) པ་དང་ ༡༣༦ (ཁ) པ་ ༡༣༨ དང་མ་མ ན་པར་ 
ག ང་གི་ག ག་ ེ་དང་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་ ཆོས་ ེ་ག ག་ འེི་བདག་དབང་ ་
ཡོད་པའི་ས་ཆ་ ོ་སརོ་འབད་ན།ི 

ཅ) བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༡༣༧ པ་དང་མ་མ ན་པར་ ིད་ ག་ ཡངན་
གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་ བཙོང་ན།ི 

ཆ) བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༡༣༩ པ་དང་མ་འཁྐྲིལ་བར་ ཚོང་འ ེལ་སོ་ནམ་
འ གས་ ངོ་གི་ས་ཆ་ ོད་ལེན་འབད་ནི། 

ཇ) བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༡༤༠ དང་༡༤༡ པ་དང་མ་མ ན་པར་ ོད་
ལེན་གྱི་ ་རིམ་ནང་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ ོད་ལེན་གྱི་ ་གཞན་འབད་ནི། 

ཉ) ཚོང་འ ེལ་སོ་ནམ་འ གས་ ངོ་གི་ས་ཆ་ སོ་ནམ་ ན་ཁག་གིས་ དམགིས་
བསལ་གྱི་འ གས་ ོང་གི་དོན་ ་ངོས་ ོར་འབད་མ་ི ར་ ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ། 

ཏ) བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དགངོས་དོན་ ་དང་མ་འཁྐྲིལ་བར་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་
བཀོད་བཟོ་ནི་བ སི་པའི་ ་འ གོ་དང་སོག་ཤངི་ ནང་འཁོད་གླར་ ོད་ནང་
གཏང་ནི་དང་ ཟ་ ོད་འབད་ནི། 
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ཉེས་པ་ཡང་ །ཉེས་པ་ཡང་ །  
299 གཤམ་གསལ་གྱི་ ་ ོད་ ་ལས་གང་ ང་འཐབ་མི་ མི་ངོ་དེ་ ཉེས་པ་ཡང་ འི་གནོད་འགེལ་

གྱི་ཉེས་ ོན་གྲངས་ ་བ ི་ཞིནམ་ལས་ འ ག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྐྲིམས་དེབ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་
བཙོན་ཁྐྲིམས་ཕོག་ནི་འདི་ཡང་: 
ཀ) བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༤༠ དང་༤༡ ༤༢ པ་དང་མ་མ ན་པར་ ས་

འཇལ་གྱི་ ན་ ེན་ ་མེདཔ་གཏང་ནི་ གནོད་ ོན་ བ་ནི་ བ ར་བཅོས་འབད་
ནི་ བཏོན་གཏང་ན་ི དང་། 

ཁ) ས་ཆའི་ས་མཚམས་ཀྱི་ གས་བཀལ་ནིའི་དོན་ ་ ས་ནང་བ གས་ཏེ་ཡོད་མི་
བཙོག་ ར་ ་བཏནོ་གཏང་ན།ི 

ག) བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༡༣༢ དང་༡༣༣ པ་དང་མ་འཁྐྲིལ་བར་ ས་ཆ་ནང་
འཁོད་བགོ་ཤ་ བ་ནི། 

ང་) ས་གནས་དབང་འཛིན་དང་/ཡངན་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ཡངན་ མི་ངོ་གང་ ང་
གིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་འོག་ ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཁོང་རའི་ ་ ོ་འཐབ་ནི་གི་
འགན་འཁུར་ལས་ མ ས་ཤོར་མི། 

ཅ་) ག ང་དང་ ེར་དབང་གི་ས་ཆ་ནང་ཧམ་འ ལ་འབད་མ།ི 
ཁྐྲིམས་འཆལ།ཁྐྲིམས་འཆལ།  
300 གཤམ་གསལ་ ་ ོད་ ་ལས་གང་ ང་འཐབ་མི་ མི་ངོ་ཅིག་ ་ཁྐྲིམས་འཆལ་གྱི་གནདོ་

འགེལ་གྱི་ཉེས་ ོན་གྱི་གྲངས་ ་བ ི་ཞནིམ་ལས་ འ ག་གི་ཉེས་འགལེ་ཁྐྲིམས་དེབ་དང་
འཁྐྲིལ་ཏེ་ཉེས་ཁྐྲིམས་ ིན་དགོཔ་འདི་ཡང་: 
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ཀ) ཁྐྲམ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་གི་དོན་ ་ ེར་གྱི་ས་ཆ་གུར་གཏའ་མ་ ཡངན་ 
གླར་ ོད་ཀྱི་ རོ་ལས་ ན་ ་མ་འབད་བར་བཞག་ནི་དང་། 

ཁ) བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དགངོས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ཁྐྲམ་གྱི་ནང་དོན་ ་ཐོ་བཀོད་མ་
འབད་བར་བཞག་ནི། 

ག) ས་ཆའི་ད ེ་བ་བ ར་བཅོས་འབད་མི་གི་ ན་ ་མ་འབད་བར་བཞག་ནི། 
ང་) བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དགངོས་དོན་དང་མ་མ ན་པར་ ཁྐྲམ་གྱི་ཐོ་ཡགི་ ་ ་ ་

ོད་འབད་བ ག་ན།ི 
ཅ) ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ནང་ དབང་ཚད་ ོད་པའ་ིའགོ་དཔོན་ ་འ ལ་ ོད་

འབད་མི་བ ག་ནི། 
ཆ)  ཁོ་གི་ས་ཆ་ནང་འ ལ་ ོད་འབད་ནི་གི་བ ་ལན་འབད་ཞནིམ་ལས་ སའི་ཇོ་

བདག་ ཡངན་ཁོ་རའི་དབང་ཚད་ ོད་པའི་མི་ངོ་གིས་འོང་མ་བ བ་མི། 
ཇ) གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ལེ ་གི་འོག་ ་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཐོབ་དབང་ ་ངོས་

ལེན་མ་འབད་མི། 
 ཉ) དོན་ཚན་ ༤༤ པའི་ ནང་དོན་ལས་འགལ་མི་ ་ཨིན། 
 

༼ལེ ་བ ་བཞ་ིཔ་༽ 
་ཚགོས་དགངོས་དནོ། 

ོ་ནོར་གྱིས་གནོད་ ོན་ བ་མི་ལོ་ཐོག་གི་ ད་འ ས།ོ་ནོར་གྱིས་གནོད་ ོན་ བ་མི་ལོ་ཐོག་གི་ ད་འ ས།  
301 ོ་ནོར་གྱིས་གནོད་ ོན་ བ་མི་ལོ་ཐོག་གི་ ད་འ ས་ རོ་ལས་ ག ང་གསི་ཁྐྲིམས་གཞན་

མ་བ མ་ ན་ཚདོ་ ས་ཡི་ཁྐྲིམས་ཡགི་ ི་ལོ་༡༩༧༩ ཅན་མའི་ ལོ་ཐོག་ ་ ོ་ནོར་གྱིས་
གནོད་ ོན་ བ་པའི་དགངོས་དོན་ ་ ་ཆ་གནས་བཞག་དགོ། 
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ཁྐྲོམ་ ེ་དང་ བཟ་ོགྲྭ་ སོ་ནམ་ ང་ བོ་ཀྱི་ས་གོ་གསལ་བ གས་འབད་ནི།ཁྐྲོམ་ ེ་དང་ བཟ་ོགྲྭ་ སོ་ནམ་ ང་ བོ་ཀྱི་ས་གོ་གསལ་བ གས་འབད་ནི།  
302 ན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ ག ང་གསི་ ལ་ཁབ་ནང་ས་ཆ་གང་ ང་ བར་

མཚམས་ས་ཆ་བ སི་པའི་ཁྐྲོམ་ ེ་ བཟོ་གྲྭ་ སོ་ནམ་ ང་ ོབ་ཀྱི་ས་ཆ་ ེ་གསལ་བ གས་འབད་
ནི་དང་ ཁྐྲོམ་ ེ་ལས་གྲོང་གསེབ་ ་བ ར་བཅོས་འབད་ནིའི་གསལ་བ གས་འབད་ཆོག། 

303 ཁྐྲོམ་ ེ་ བཟོ་གྲྭ་ སོ་ནམ་ ང་ ོབ་ཀྱི་ས་གོ་ ་གསལ་བ གས་འབད་ནི་འདི་ གཤམ་གསལ་
ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ས་ཆ་བཀོལ་ ོད་གང་ ག་འབད་ནི་གི་དོན་ ་དམིགས་གཏད་
བ ེད་དགོཔ་འདི་ཡང:  
ཀ) ས་ཆ་དའེི་ ོགས་གྲུབ་བ ག་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ ད་ ོ་དང་ མ་འངོས་པའི་

དགོས་མཁོ་ ་ ནི་ གས་མ་ གས་ད ེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་། 
ཁ) དོ་འགྲན་གྱི་བཀོལ་ ོད་ འི་བར་ན་དང་ མི་ངོ་རང་སའོི་དགོས་མཁོ་དང་མི་ ེའི་

དགོས་མཁོ་གི་བར་ན་ ད་ འོི་མི་རབས་ ་དང་མ་འངོས་པའི་མི་རབས་ ་གི་བར་
ནའི་དགོས་མཁོ་ ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ བདེ་ཐབས་བཟོ་ནི། 

ག) ན་བ ན་གདམ་ཁ་ ་འཚོལ་ནི་དང་ འ ག་གི་མི་ཁུངས་ འི་རེ་འདདོ་བ ེད་
པའི་དཔལ་འ ོར་དང་ མི་ ེ་ མཐའ་འཁོར་གནས་ ངས་ཀྱི་ཕན་བདེ་གྲུབ་
གས་པའི་ཐབས་ལམ་ ་གདམ་ཁ་ བ་ནི། 

གསལ་བ གས་འབད་བའི་ས་ཆའི་ད ེ་བ་ ནང་འཁདོ་བ ར་བཅོས་དང་ བཀོལ་ ོད།གསལ་བ གས་འབད་བའི་ས་ཆའི་ད ེ་བ་ ནང་འཁདོ་བ ར་བཅོས་དང་ བཀོལ་ ོད།  
304 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༣༠༢ པ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ གསལ་བ གས་འབད་བའི་ས་ཆ་ཅིག་ 

ཁྐྲོམ་ ེ་ ཡངན་སོ་ནམ་ ང་ ོབ་ བཟོ་གྲྭའི་ས་ཆ་ ེ་ཆ་འཇགོ་གྲུབ་པ་ཅིན་ བཅའ་ཁྐྲིམས་
འདིའ་ིདགོངས་དོན་གང་ ང་ ་མ་ ོས་པར་ ས་ཆ་དེ་ འི་བཀོལ་ ོད་དང་འཛིན་ ངོ་ ་
ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའ་ི འོས་འབབ་ཡདོ་པའི་ཁྐྲིམས་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་
དོན་ཚན་༡༩ པ་ས་ཆའི་ད ེ་བ་ ་ནང་འཁོད་བ ར་བཅོས་འབད་ཆོག། 
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ས་ཆ་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ས་གོ་གསལ་བ གས་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ས་ཆ་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ས་གོ་གསལ་བ གས་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ ་་ ིས་ལེན་ཐངས།ིས་ལེན་ཐངས།  
305 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་༣༠༢ པ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ བས་ ་ ེར་གྱི་ཁྐྲམ་བཀོད་

གྲུབ་པའི་ས་ཆ་གང་ ང་ཅིག་ ག ང་གིས་ ིས་ལེན་དགོ་པ་ཅིན་ དའེ་ི ད་འ ས་འདི་ 
བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་འགོ་ ་ དོ་པའི་ས་ཆ་ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་མི་ ད་འ ས་ཀྱི་
དགོངས་དོན་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ དོ་དག།ོ 

ག ང་གི་ས་ཆ་དང་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་གླར་ ོད་ནང་གཏང་ནི།ག ང་གི་ས་ཆ་དང་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་གླར་ ོད་ནང་གཏང་ནི།  
306 ག ང་གི་ས་ཆ་ ཡངན་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་ དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་མི་ངོ་ཅིག་ ་  

བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དོན་ཚན་ ༣༠༨ པའི་ ནང་དནོ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ གླར་ ོད་ནང་ ོད་
ཆོག། ་མཚན་ག་ཅི་གི་དོན་ ་རང་ཨིན་ ང་ ག ང་གི་ས་ཆ་ ཡངན་ག ང་དབང་ནགས་
ཚལ་གྱི་ས་ཆ་གླར་ ོད་ནང་ལེན་ནི་གི་ ་བ་ ལ་ནི་འདི་ ཆ་གནས་ཐོག་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡགི་
དང་ ིགས་གཞི་ ར་ ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། དཔལ་འ ོར་གྱི་ལས་དོན་ ་ གླར་ དོ་
ནང་ཡོད་མི་ ག ང་ས་དང་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་ ་ མཐོ་ཚད་མེད། 

307 གནས་ ངས་ག་ཅི་བ མ་ཅིག་གི་དོན་ ་རང་ཨིན་ ང་ གླར་ ོད་ནང་ཡདོ་པའི་ ག ང་གི་
ས་ཆ་དང་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་ བདག་དབང་གི་ཐོབ་དབང་ ་བ ར་བཅོས་
འབད་མི་ཆོག། 

308 ག ང་གི་ས་ཆ་ ཡངན་ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆའ་ིགླར་ ོད་ཀྱི་ ས་ ན་འདི་ ལོ་ངོ་
༣༠ ལས་བ ལ་མ་ཆོགཔ་དང་ དགོངས་དོན་འདི་དང་མ་འཁྐྲིལ་བའི་གླར་ ོད་གན་ཡིག་གི་
ཁ་ཚིག་དང་གནད་དོན་ག་ཅི་རང་ཨིན་ ང་ ས་ཕན་མདེཔ་ཨིན། 

309 གླར་ ོད་ཀྱི་འ ས་འདི་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ག ང་གིས་ལོ་ ་ ་ཚར་རེ་བཟོ་
ེ་བ ར་བཅོས་འབད་མི་གི་གོང་ཚད་ཐོག་ ་བཀལ་དགོ། 
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310 ག ང་གིས་ གླར་ ོད་ཀྱི་ ས་ ན་ཚང་ཞིནམ་ལས་ ་འ ོག་དང་ སོག་ཤིང་བ ིས་པའི་
ག ང་གི་ས་ཆ་ ཡངན་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆའི་གླར་ ོད་ཀྱ་ི ས་ ན་བ ར་
གསོ་འབད་ཆོག། 

ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆའི་ས་ཁྐྲལ།ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆའི་ས་ཁྐྲལ།  
311 ལ་བ ད་ཀྱི་ས་ཆ་ ངམ་ཅིག་ ་མ་གཏོགས་ གཞན་ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ག་ར་ ་ 

ས་ཆ་དེ་ཁྐྲམ་ནང་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཉིན་མ་ལས་འགོ་བ ང་ ེ་ས་ཁྐྲལ་ཕོག། ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་
པའི་ས་ཆའི་ད ེ་བ་ ་ ས་ཁྐྲལ་བཀལ་ནི་གི་གཞི་ ེན་ ེ་བ ི་དགོ། 

312 ག ང་གིས་ ས་ཆའི་འཆང་ དོ་ཀྱི་ ་ཚད་མང་ ང་དང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཆའི་ད ེ་བ་ ག་
ཞན་ གཞན་ཡང་ས་ཆའི་ད ེ་བ་ལེགས་ཉེས་ ་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ ས་ཁྐྲལ་བཀལ་དགོ། 

313 ག ང་གིས་བཀལ་མི་ས་ཁྐྲལ་དང་ ས་དང་ ས་ ་དའེི་བ ར་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་བཀོད་
མི་ ་ ི་ཚོགས་ཀྱསི་ ཆ་འཇོག་མཛད་མི་དང་བ ན་དགོ། 

གནས་ཚད་ཅན་གྱི་ཚད་འཇལ་གྱི་ཐིག་ཚད།གནས་ཚད་ཅན་གྱི་ཚད་འཇལ་གྱི་ཐིག་ཚད།  
314 ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ག ང་གསི་གནས་ཚད་ ་བཟོ་གནང་མི་ ས་ཆའི་ཚད་འཇལ་གྱི་

ཐིག་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
ཞབས་ཏོག་ག་ིགླ་འཞབས་ཏོག་ག་ིགླ་འ སས།།  
315 འོས་འབབ་ཡདོ་ས་ ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དགངོས་དོན་ ་བདག་ ངོ་འཐབ་ནི་གི་དོན་ ་ 

ཞབས་ཏོག་ག་ིགླ་འ ས་དང་ ཉེས་ཆད་ ་བཀལ་ཆོག། ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གྱིས་ ས་
མཚམས་དང་འཁྐྲལི་ཏེ་ཞབས་ཏོག་གི་གླ་འ ས་བ ར་བཅོས་འབད་དེ་པར་བ ན་འབད་དགོ། 
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བཅའ་ཡིག་དང་ གིས་གཞི་བཟོ་ནི།བཅའ་ཡིག་དང་ གིས་གཞི་བཟོ་ནི།  
316 ན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདའིི་དགངོས་དོན་ ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ ་ བཅའ་

ཡིག་བཟོ་ཆོག། 
བ ར་བཅོས།བ ར་བཅོས།  
317 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ ་བ ར་བཅོས་འབད་དགོཔ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ི་ཚོགས་ཀྱིས་མཛད་དག།ོ 
དབང་ཚད་ཡོད་པའ་ིདེབ་ ིགས།དབང་ཚད་ཡོད་པའ་ིདེབ་ ིགས།  
318 གལ་ ིད་ ངོ་ཁ་དང་ ད ིན་ ད་ཀྱི་དེབ་བ ིགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གོ་དོན་ མ་འ ཝ་རེ་

འཐོན་པ་ཅིན་ ངོ་ཁའི་དེབ་ ིགས་ ་ཆ་གནས་བཞག་དགོ། 
ངེས་ཚིག།ངེས་ཚིག།  
319 བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ནང་ཚིག་འགྲེལ་གྱི་གོ་བ་སོ་སོར་ ོགས་དགོས་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་: 

1) “ས་ཆ་ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་ནི་” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁྐྲིམས་ནང་
བཀོད་མི་ ར་ ་ ད་འ ས་ ོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྐྲམ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ཅིག་ 
ལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ ་ག ང་གསི་ ིས་བཞེས་མི་ ་དགོ། 

2) “ས་ཆ་གནང་ནི་” ཟེར་མི་འདི་ ག ང་གི་ས་ཆ་ ཡངན་་ག ང་དབང་ནགས་
ཚལ་གྱི་ས་ཆ་ཅིག་ ག ང་གི་ག ག་ ེ་དང་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་གིས་བཀོལ་ ོད་
འབད་ནའིི་དོན་ ་གནང་ནི་དང་ ས་ཆ་ག ང་གི་ གས་མཁོར་བཞེས་མིའི་ས་ཚབ་
ོད་ནི་ དེ་ལས་ དི་ ག་དང་གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་གནང་མི་ ་ག།ོ 

3) “དབང་ཚད་ དོ་པའི་ལས་ ེ་” ཟེར་མི་འདི་ ན་ཚགོས་ཡིག་ཚང་གིས་ ་ ོ་
འཐབ་ནི་གི་དོན་ ་ དབང་ཚད་ ོད་པའི་ཡིག་ཚང་ ་གོ། 
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4) “དབང་ཚད་ དོ་པའི་མི་ངོ་” ཟེར་མི་འདི་ ན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ་ ོ་
གང་ ང་འཐབ་ནི་གི་དོན་ ་དང་ མི་དམངས་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་མ ན་ ེན་གྱི་དོན་
་ བ ོ་བཞག་འབད་བའི་མི་ང་ོ ་ག།ོ 

5) “ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྐྲ་” ཟེར་མི་འདི་ སའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་ས་མཚམས་ འི་ས་
འཇལ་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ ཁྐྲིམས་མ ན་གྱི་ས་ཆའི་དངོས་པོ་ག་ར་གསལ་ ོན་
འབད་མི་ ས་ཁྐྲ་ ་གོ། 

6) “ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་” ཟེར་མི་འདི་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ 
ཡངན་དེའི་དབང་ཚད་ ོད་པའི་ལས་ ེ་གིས་ ན་ ོང་འཐབ་མི་ བཅའ་ཁྐྲམིས་
འདི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་འབད་མི་ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་འཇལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཐོ་བཀོད་
འབད་བའི་ས་ཆའི་ས་མཚམས་ཀྱི་ཨང་ གས་ ་དང་ ས་ཆའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་དནོ་ ་ 
བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ནང་ཆེད་ ་བཀདོ་པའི་སའི་ཆགས་ ངས་ཀྱི་གནས་རིམ་ ་
བཏོན་མི་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྐྲ་ ་ ་གོ། 

7) “ ག་བཞག་ས་ཁྐྲམ”་ ཟེར་མི་འདི་ དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ལ་
ཁབ་ནང་ ས་ཆ་འཆང་ནའིི་དབང་ཚད་ ིལ་ ་ཡོད་པའི་ཡགི་ཆ་ ལ་ཡོངས་སའི་
ན་ཚོགས་ཀྱིས་ དམ་འཛིན་ཐོག་ ན་ ོང་འཐབ་མི་ སའི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་ཨནི་མི་
་གོ། 

8) “ ་ཞིང་” ཟེར་མི་འདི་ ་རགིས་འ གས་ ངོ་འབད་ནིའི་དོན་ ་ ་ག ར་
དཔག་ ེ་ ཨ་རིང་ ེ་བཟོ་ ེ་ཡོད་མི་ས་ོནམ་ས་ཆ་ ་གོ། 

9) “མི་ ེ་ལས་ཚོགས་” ཟེར་མི་འདི་ ཆ་གནས་ཡདོ་པའི་མི་ ེ་ལས་ཚོགས་གི་
བཅའ་ཁྐྲིམས་འོག་ ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ ལས་ ེ་གང་ ང་ ་ག།ོ 
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10) “ཚོང་འ ེལ་སོ་ནམ་གྱི་འ གས་ ངོ་ཁང་” ཟེར་མི་འདི་ སོ་ནམ་ ན་ཁག་གིས་
བཟོ་མི་ཁ་ཚིག་དང་གནས་ ངས་ ་གི་འོག་ ་གཞི་བ གས་འབད་བའི་ རིག་
གསར་གྱི་འཐོན་བ ེད་འཛིན་ ངོ་དང་ ཐབས་རིག་ ་བཀོལ་ ོད་འབད་ཐོག་
ལས་ ཚོང་འ ེལ་གྱི་དོན་ ་ལོ་ཐོག་དང་ ོ་ནོར་གྱི་འཐནོ་བ ེད་བཟོ་མི་ ་གོ། 

11) “ཚོང་འ ེལ་གྱི་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འདི་ ཟ་ཁང་དང་ ཚངོ་ཁང་ ཤིང་ ་འ ལ་
ཁང་ ཤིང་བཟོ་ཁང་ མ་འཁོར་བཅོས་ཁང་ ་དང་ གཞན་ཡང་ དམགིས་
ལ་གཙོ་བོ་བཀོལ་ ོད་ཞབས་ཏགོ་གི་མ ན་ ེན་ ེ་བ ི་ ེ་ འ ེལ་ཡོད་དབང་

འཛིན་གྱིས་དེ་ གས་ཀྱིས་ཞབས་ཏོག་ ེ་ཆ་འཇགོ་གྲུབ་པའི་ཚོང་འ ེལ་གྱི་ལས་ ་
བ ིས་པའི་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་དཔལ་འ ོར་གྱི་ལས་དོན་ འི་དོན་ ་བཀོལ་
ོད་འབད་མི་ ས་ཆ་ ་གོ། 

12) “མི་ ེ་དང་ཆོས་དནོ་ ་ས་ཆ་བདག་ ་བ ང་མི་ མི་དམངས་” ཟེར་མི་འདི་ 
ལ་རབས་ཅན་གྱི་ ར་ ོལ་ལམ་ གས་ ་ བདག་ ང་འབད་ནའིིདནོ་ ་ 
མི་ ེ་དང་ཆོས་དོན་ ་ས་ཁྐྲམ་འཆང་མ་ི ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་མི་ ེ་ ་གོ། 

13) “ ད་འ ས་” ཟེར་མི་འདི་ སའི་ཇོ་བདག་ཅིག་ ་ཁོ་གི་ས་ཆ་ཅིག་ག ང་གི་
གས་མཁོར་བཞསེ་པའི་ བས་ ་ ོད་མི་ས་ཚབ་ཀྱ་ིས་ཆ་ ཡངན་ད ལ་ ང་

གི་རིན་ད ལ་ ཡངན་གཉིས་ཆ་ར་ ་གོ། 
14) “ས་མཚམས་ཀྱི་ཨང་ གས་” ཟེར་མི་འདི་ ས་ད ད་ཀྱི་རིམ་ གས་ རོ་ས་

ེང་ ་ཡོད་པའི་ཐིག་ཚད་ཀྱི་ས་གནས་ཆེད་ ་བཀོད་པའི་ གཞི་ ེན་ཨིན། 
15) “ལས་འཛིན་” ཟེར་མི་འདི་འ ག་གི་ཚོང་ འེི་བཅའ་ཁྐྲམིས་ཀྱི་འོག་ ་ཐོ་བཀོད་

འབད་བའི་ ག ང་ ཡངན་ ེར་གྱ་ིམངའ་ཁུལ་ལས་ ་ེགི་བདག་དབང་ ་ཡོད་
པའི་ལས་འཛིན་གང་ ང་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྐྲིམས་ ་གི་འོག་ ་གཞི་
བ གས་འབད་བའ་ིལས་འཛིན་གང་ ང་ ་ག།ོ 
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16) “ ལ་བ ད་རིང་ གས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འདི་ འོས་འབབ་ཡོད་
པའི་ཁྐྲིམས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ལ་བ ད་རིང་ གས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ ་ ལ་བ ད་
ཀྱི་ ་དངོས་ ེ་གསལ་བ གས་འབད་དེ་ ཁྐྲམ་ནང་ ལ་བ ད་ཀྱི་ ་དངོས་ ེ་
བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ས་ཆ་ ་གོ། 

17) “གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ ་ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འདི་ གཞན་
དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཅིག་ནང་གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་མ ན་ ེན་དང་བཅས་
པར་ཐོབ་ཁུངས་ཡོད་པའི་ས་ཆ་གང་ ང་ ་ག།ོ 

18) “གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ ་ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་སའ་ིཇོ་བདག་” ཟེར་མི་འདི་ 
གཞན་དབང་གི་ས་ཆ་ཅིག་གི་བདག་དབང་ཡོད་པའི་སའི་ཇོ་བདག་ ཡངན་ མི་ངོ་
གང་ ང་ ་གོ། 

19) “གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་” ཟེར་མི་འདི་ ས་ཆའི་ས་གོ་ཅིག་ ཡངན་ཆ་ཤས་ཅིག་ 
ེ་ཚན་ཅིག་ནང་ ས་ཆ་དའེི་ཁྐྲམ་འཆང་མི་ཇོ་བདག་མེན་པའི་མི་ངོ་གཞན་ཅིག་

གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་དགོས་དོན་ཅིག་གི་དོན་ ་ས་ཆ་བཀོལ་ ོད་འབད་ནི་གི་
ཐོབ་དབང་ཡོད་ ང་ ས་ཆ་དའེི་བདག་དབང་མ་ཐོབ་མི་ ་གོ། 

20) “བཟའ་ཚང་ནང་མའིི་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འདི་ ཁྐྲམ་ ནང་མི་གཙོ་ཅན་གྱི་མིང་ཐོག་
་བཀོད་དེ་ བཟའ་ཚང་ནང་མི་ག་ར་གི་བདག་དབང་ ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ ་ག།ོ 

21) “བཟའ་ཚང་ནང་མ་ི” ཟེར་མི་འདི་ ག ང་གི་ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་ ིས་
དབང་འཛིན་གྱིས་ ན་ ོང་འཐབ་མི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱིམ་གུང་ཨང་གཅིག་
གི་འོག་ ་ བཟའ་ཚང་ནང་མི་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་ཅིག་ ཡངན་དེ་
ལས་མངམ་ ེ་ཡོད་མི་ ་གོ། 

22) “ས་ད ད་ཁུངས་ག གས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་” ཟེར་མི་འདི་ ས་འཇལ་དང་ ས་ཆའི་ཆ་
ཚད་ཀྱི་ས་ཁྐྲ་བཟོ་ནའིི་དོན་ ་ འཛམ་གླིང་ཆགི་ ར་གྱི་ཐོག་ ་ ིག་མི་ཁུངས་
ག གས་ཀྱི་ཚད་ཨང་ཅིག་ ་ག།ོ 
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23) “དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་” ཟེར་མི་འདི་ དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་གི་བདག་དབང་འོག་ ་ གྲྭ་
ཚང་ ན་ཚགོས་ཀྱི་བདག་ ོང་ཐོག་ ་ཡོད་པའི་ ག ང་གྲྭ་ཚང་དང་ རབ་ ེ་ 
ཆོས་ ོགས་ཀྱི་ག ག་ ེ་གཞན་ ་ ་གོ། 

24) “ག ང་གི་ག ག་ ེ་” ཟེར་མི་ནང་ འཛིན་ ོང་ག་ིཡན་ལག་ག མ་གྱི་འགོ་ ་
ཡོད་པའི་ག ང་ག་ལས་ ེ་ ་དང་ དམག་ ེ་ ཁྐྲིམས་ ང་འགག་ ེ་ ་ཁྐྲམིས་
ཅན་གྱི་འ ས་ཚོགས་ ག ང་གི་བདག་དབང་ ་ཡོད་པའི་ལས་འཛིན་ དེ་ལས་
ག ང་གི་ལས་ ེ་གཞན་གང་ ང་ ་གོ། 

25) “ག ང་གི་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འདི་ ཁྐྲམོ་ ེ་ཅིག་གི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ ་ མི་ངོ་
ག་གི་བདག་དབང་ ་ཡང་མེད་པར་ ཁྐྲོམ་ ེ་དབང་འཛིན་གི་དམ་འཛནི་འོག་ ་
ཡོད་པའི་ས་ཆ་དང་ འི་འཐོན་ཁུངས་གང་ ང་ ་ག།ོ 

26) “ག ང་” ཟེར་མི་འདི་ འ ག་ ལ་ག ང་ ་གོ། 
27) “ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འདི་ ཁྐྲམོ་ ེ་གི་ ི་ཁར་ མི་ངོ་ག་

གི་བདག་དབང་ ་ཡང་མེད་པར་ སོ་ནམ་ ན་ཁག་གི་དམ་འཛིན་འོག་ཡདོ་པའི་
ས་ཆ་དང་ འི་འཐོན་ཁུངས་གང་ ང་ ་ག།ོ 

28) “ཁོ་” ཟེར་མི་འད་ི ཕོ་མོ་གཉིས་ཆ་ར་ ་གོ། 
29) “ས་ཁ་མཐོ་སར་ ོད་མི་” ཟེར་མི་འདི་ འཚོ་བ་ ཐད་ཀར་ ་ ར་ ལོ་གྱི་

ཐོག་ལས་ ་འ ོག་ ་བ ེན་ཏེ་ དོ་མི་ས་ཁ་མཐོ་སའི་འཚོ་ ངོ་པ་ ་ ་ག།ོ 
30) “བ ལ་མེད་ ་དངོས་” ཟེར་མི་འདི་ ོད་ལེན་འབད་ཚར་བའི་ས་ཆ་ནང་བཟོ་

ེ་ཡོད་མི་ ོན་ཐགོ་ ཡངན་ ཤིང་ ཁྱིམ་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་བཀདོ་གང་
ང་ ་གོ། 
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31) “མི་ངོ་རང་ ང་གི་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོ་རང་ ང་གི་མིང་ཐོག་ ་ ཁོ་ར་
གཅིག་གིས་བདག་ ་བ ང་མི་རང་དབང་ག་ིས་ཆ་ ་ག།ོ 

32) “བཟོ་གྲྭའི་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འད་ི བཟོ་གྲྭ་ ་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྐྲིམས་གང་ ང་
དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་བཟོ་བ ན་འབད་ནི་གི་དོན་ ་ཐོ་བཀོད་
འབད་བའི་ས་ཆ་ ་གོ་ནི་དང་ དེ་ནང་གཏེར་ ས་ ་ ་བ ེན་པའི་བཟོ་བ ན་གྱི་
མ ན་ ེན་ ་གི་དནོ་ ་ ས་ཆ་བཀོལ་ ོད་འབད་མི་ཡང་ དཔ་ཨིན། 

33) “ག ག་ འེི་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འད་ི ཡིག་ཚང་ག་ིཁྱིམ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ས་གནས་ 
ཤེས་རིག་དང་ ན་ཁང་ ཆོས་ ེ་ལ་སོགས་པའི་གཞི་བ གས་ཀྱ་ིདོན་ ་ཐོ་
བཀོད་འབད་བའི་ས་ཆ་ ་གོ། 

34) “ ི་ བ་བདག་དབང་” ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོ་གཅིག་ལས་མངམ་ ེ་ ི་ བ་ཀྱི་ཐོག་
ལས་བདག་ ་བ ང་མི་ས་ཆ་ ་གོ་ན་ིདང་ དེ་ནང་བཟའ་ཚང་ནང་མིའི་ས་ཆ་མི་ ད། 

35) “དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱ་ིམི་ངོམ་” ཟེར་མི་འདི་ ེས་ལོ་༡༨ ཡན་ཆད་ཀྱི་མི་ངོམ་
དང་ བཟའ་ཚང་ ལ་བ ད་རིང་ གས་ ག ང་གི་ག ག་ ེ་ དགེ་རབ་གྲྭ་
ཚང་ མི་ འེི་ལས་ཚོགས་ འ ག་གི་ལས་འཛིན་དང་ ཆོས་འ ེལ་ག ག་ ེ་ ། 

36) “ མ་ཞིང་” ཟེར་མི་འདི་ ་ཞིང་དང་ ད ལ་ཐོག་ མ་ར་མེན་པའི་སོ་ནམ་ས་ཆ་
་གོ། སོ་ནམ་ས་ཆ་ ཟེར་མི་འདི་ མ་ཞིང་དང་ ་ཞིང་ ད ལ་ཐོག་ མ་

ར་ ་ ་ག།ོ 
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37) “བཀའ་ཤོག་” ཟེར་མི་འདི་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གསི་ ིད་ ག་ ཡངན་ 
གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་གནང་མི་ བཀའ་ཤོག་ ་གོ། 

38) “ ིད་ ག་གི་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འདི་ འ ག་ ལ་པོ་མཆགོ་གིས་ བཀའ་ཤགོ་གི་
ཐོག་ལས་གནང་མི་ས་ཆ་ ་ག།ོ 

39) “ལག་ཁྐྲམ་” ཟེར་མི་འདི་ ག་བཞག་ཁྐྲམ་ནང་ ས་ཆ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་
པའི་ ངོས་ རོ་གྱི་ལག་ཁྱེར་ ་གོ། 

40) “མི་ ེ་དང་ཆོས་དནོ་གྱི་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འདི་ ་གསོལ་དང་ བོན་གསོལ་ 
ཚེས་བ ་ དེ་ལས་གཞན་ ་གི་དནོ་ ་སོ་ནམ་འཐོན་བ དེ་ཀྱི་ ིར་ ་ མི་ ེ་གི་
མིང་ཐོག་ ་ཐོ་བཀདོ་འབད་མི་ས་ཆ་ ་གོ།  

41) “ས་ཆ་” ཟེར་མི་འདི་ ས་ཆ་གུར་གཞི་བ གས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཁྱམི་དང་ 
བཟོ་བཀོད་གཞན་ ་བ ིས་པའི་ས་དང་ ོ་ཤིང་གི་རགིས་ག་ར་ ་གོ་ནི་དང་ དེ་
ནང་གཏེར་ ས་ཀྱི་རིགས་ ་མི་ ད།  

42) “ས་ཆའི་ཐོ་ཡིག་” ཟེར་མི་འདི་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་གྱིས་ ན་ ོང་
འཐབ་མི་ ཁྐྲམ་དང་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ ས་ཆའི་ཐོ་ཡིག་གཞན་གང་ ང་ ་གོ། 

43) “ས་ཆ་ ོད་ལེན་” ཟེར་མི་འདི་ ས་ཆ་ཅིག་ཉོ་བཙངོ་དང་ ལཝ་བགོ་ཤ་ བ ེ་
སོར་ ོང་པར་ ནི་ནི་ ཡོ་ ད་ ར་ནི་ ས་ཆ་ག ང་ ་ ལ་ནི་ དབང་ཚད་
ཅན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་བཀའ་ ་ འསོ་འབབ་ཡོད་པའི་ཁྐྲིམས་ ་དང་འཁྐྲལི་ཏེ་ཐོ་
བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་གཏའ་མར་བ གས་ནི་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལས་ ས་ཆའི་
བདག་དབང་གི་མིང་གནས་བ ར་བཅསོ་འབད་མི་ ་གོ། 
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44) “གླར་ ོད་” ཟེར་མི་འདི་ ཆེད་ ་བཀོད་པའི་ ས་ཚདོ་ཀྱི་ ས་ ན་ ངམ་ཅིག་
གི་ནང་འཁདོ་ ་ ས་ཆའི་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ ོད་དེ་ ས་ཆ་དའེི་བདག་
དབང་མ་ ིན་མི་ ས་ཆའི་འཆང་ ན་གྱི་གནས་ ངས་ཅགི་ ་གོ།  

45) “ས་གནས་དབང་འཛིན་” ཟེར་མི་འདི་ རང་སོའི་ག་ོགནས་ ་བ ེན་ཏེ་ ོང་
ཁག་དང་ ང་ཁག་ ཁྐྲོམ་ ་ེ དེ་འོག་ཚོགས་ ེ་གི་བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་ ་
གིས་ ཁྐྲི་འཛནི་འབད་ཐོག་ལས་ འ ས་མི་གཞན་༦ དང་བཅས་པའི་ཚོགས་
ང་ཅིག་ ་གོ། འ ས་མིའི་གྲངས་ ་ ས་ཆ་དང་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་ ེ་
འི་འགོ་དཔོན་དང་ བཙགས་འ ་གྲུབ་པའི་འ ས་མི་མང་ཤོས་གཉིས་ ད་དགོ། 

46) “གཏེར་ ས་” ཟེར་མི་འདི་ ས་འོག་ ཡངན་ས་ ེང་ལས་རང་བཞིན་གྱིས་ ང་
ེ་ ས་ད ད་འ ལ་རིག་ལས་བཟོ་བཟོཝ་ ཡངན་དེ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ས་ ོ་ནི་ 

ཡངན་ས་དོང་ དེ་ནི་ ིང་དབོགས་ནི་ བཏོན་ནི་ དེ་ལས་ས་གཏེར་འ ལ་རིག་
གི་ལག་ལེན་གཞན་ ་ལས་བ ེན་ཏེ་ཐོབ་པའི་ ་ ས་གང་ ང་ ་གོ། 

47) “ ན་ཁག་” ཟེར་མི་འདི་ ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཆའི་བདག་ ོང་གི་
འགན་འཁུར་འཆང་མི་ ན་ཁག་ ་ག།ོ 

48) “མི་ངོ་རང་ ང་” ཟེར་མི་འདི་ འ ག་པའི་མི་ཁུངས་ཨིན་པའི་མི་ངོ་ཅིག་ ་གོ། 
49) “སོ་ནམ་ ང་ ོབ་ཀྱི་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འདི་ ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ ན་ཚགོས་ཀྱ་ིགྲོས་

འདེབས་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ ག ང་གསི་ ལ་ཁབ་ནང་ས་ཆ་གང་ ང་ ས་ོནམ་
འཐོན་ ེད་ ་ འཛིན་ ོང་དང་ ང་ ོབ་ ན་ ོང་ ེ་བཞག་ནི་གི་མཐའ་དོན་
་ གསལ་བ གས་འབད་བའི་ས་ཆ་ ་ ་གོ། 
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50) “མི་དམངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་” ཟེར་མི་འདི་ ག ང་གསི་གཏན་འབེབས་གནང་མི་ 
ལམ་ ོལ་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་ ངས་ ོན་ ད་ ས་ཆའི་ཉམས་ ང་ ོ་
བཏོན་ མི་ ེ་ ཐབས་ལམ་གྱི་མཐའ་དོན་ ་བ ིས་པའི་ མི་ ེ་དཔལ་འ ོར་
གོང་འཕེལ་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་ ངས་ཀྱི་ཚ་གྱང་ ་ལས་བ ེན་ཏེ་ ང་བའི་
དགོས་མཁོ་ ་ ་ག།ོ 

51) “ ོ་འཆམ་གྱི་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འད་ི ང་ ོབ་ཀྱི་ས་གོ་ ེ་ གསལ་བ གས་
འབད་མི་མེན་པའི་ ེད་ ོན་ཁང་དང་ ོ་ཤིང་རགིས་ འི་ མ་ར་ ེར་གྱི་
གླིང་དགའ་ མི་དམངས་ ཡངན་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་གླིང་དགའ་ལ་སོགས་པའ་ི ཆོག་
ཐམ་ཅན་གྱི་ ོ་བཏནོ་གྱི་དོན་ ་བཀོལ་ ོད་འབད་མི་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ ་གོ། 

52) “གཞིས་གསར་གྱི་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འདི་ ཞིང་པ་ཉམ་ ང་ ་དང་ རང་བཞིན་
ེན་ངན་ལས་བ ེན་ཏེ་ས་ཆ་མདེཔ་བཏང་མི་ཞངི་པ་ ་ ེ་ ན་གནས་ ངས་

རིམ་ གས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ས་གོ་ནང་ ོད་མི་ཞིང་པ་ ་ ས་ཆ་མེད་མི་ཁྱམི་གུང་
་ ་གནང་མི་ས་ཆ་ ་གོ། 

53) “ཆོས་ ེའི་ག ག་ ེ་” ཟེར་མི་འད་ི འ ག་ ་ ར་ ོལ་ཡང་ ིད་ ཡངན་ 
ར་ ོལ་བ ད་པ་འཛིན་མི་ཅིག་གིས་གཞི་བ གས་འབད་མི་ འ ག་གི་འོས་

འབབ་ཡོད་པའི་ཁྐྲམིས་ཀྱིས་ངོས་འཛནི་ཡོད་པའི་ ེར་གྱི་ཆོས་ ེ་ ་གོ། 
54) “ཁྱིམ་ས་” ཟེར་མི་འདི་ ཁྐྲོམ་ ེ་དང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་གོ་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ 

མི་ ོད་སའི་ཁྱིམ་ བ་ནི་གི་དོན་ ་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་ས་ཆ་ ་གོ། 
55) “ ་འཁོར་” ཟེར་མི་འདི་ ལ་ ིད་ ོང་ ེ་བ གས་མི་དང་ ཧེ་མའི་ ལཔོ་

དང་དེ་ ་ག་ི ལ་བ ན་ དེ་ཁར་ ལ་ ིད་ ོང་ ེ་བ གས་མི་དང་ ཧེ་མའི་ ལཔོ་
་གི་ཁྐྲིམས་མ ན་མངའ་གསོལ་ ་མི་ལས་འཁྲུངས་པའི་ ས་ ོས་ ་ ་ག།ོ 
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56) “གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདིའི་འོག་ ་བཀོད་
དེ་ཡོད་མི་ ར་ ་ གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ཀྱ་ིཐོབ་དབང་དང་འཁྐྲིལ་མི་ས་ཆ་གང་ ང་
་གོ། 

57) “གཞན་དོན་བཀོལ་ ོད་ནང་ཡོད་པའི་སའི་ཇོ་བདག་” ཟེར་མི་འདི་ གཞན་དོན་
བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ས་ཆའི་བདག་དབང་ཡོད་མི་ སའ་ིཇོ་བདག་ ཡངན་མི་ངོ་གང་ ང་ ་
གོ། 

58) “སོག་ཤིང་” ཟེར་མི་འདི་ འདབ་མ་སགོ་བསགས་ནི་དང་འ ག་ནི་གི་དོན་ ་གླ་
ཁར་བཏང་མི་ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་འགོ་གི་ས་ཆ་ ་གོ། 

59) “ས་ཚབ་ཀྱི་ས་ཆ་” ཟེར་མི་འདི་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ཅིག་ག ང་གིས་ གས་
མཁོར་བཞེས་མ་ིསའི་ཇོ་བདག་ ་ ས་ཆ་ ེ་ ོད་མི་ ད་འ ས་ ་གོ། 

60) “ས་འཇལ་” ཟེར་མི་འདི་ ས་མཚམས་ཀྱི་ས་གནས་དང་ ས་ཆའི་ཆ་ཤས་ངོས་
འཛིན་འབད་ནི་བ སི་པའི་སའི་ཆགས་ ངས་གཞན་གང་ ང་གཏན་འབེབས་བཟོ་
ནིའི་དོན་ ་ ས་མཚམས་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ ཡངན་ ས་ཆའི་ས་ག་ོ ་ཚད་ སི་ བ་
ནི་ ་གོ། 

61) “ས་འཇལ་གྱ་ི ན་ ེན་དང་ས་མཚམས་ཀྱི་མཚན་ གས་” ཟེར་མི་འདི་ དབང་ཚད་
ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་ཆའི་ཆ་ཚད་ཀྱི་ས་འཇལ་དང་ས་ཁྐྲ་བཟོ་ནིའི་ཁུངས་
ག གས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་ནིའི་དོན་ ་བ གས་པའི་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་ས་ཆ་ཨིན་
ང་མེན་ ང་ ས་ཆ་ཅིག་གི་ཐོག་ཁར་ ཡངན་ས་འགོ་ ་བཟོ་ ེ་ཡོད་པའི་དངོས་

ག གས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཅིག་ ་གོ། 
62) “ཁྐྲོམ་ ེ་” ཟེར་མ་ིའདི་ ཁྐྲོམ་ ེ་དབང་འཛིན་གྱི་དབང་ཁྱབ་འོག་ ་ ད་མ་ི ས་གོ་

་གོ། 
63) “ ་འ ོག་” ཟེར་མི་འདི་ ་རིགས་ཟ་ ོད་དང་ ཡར་ ག་བཏང་བའི་ ་རགིས་

འཛིན་ ོང་ག་ིདོན་ ་གླ་ཁར་ ོད་པའི་ག ང་དབང་ནགས་ཚལ་འགོ་ག་ིས་ཆ་ ་གོ། 
64) “ ་ ོངས་” ཟེར་མི་འདི་ ཁྐྲིམས་མ ན་གྱི་མི་བ ད་མེད་མི་ ་བ ེན་ བདག་

བ ང་མེད་མི་ ་གྱུར་བའི་ས་ཆ་ ་གོ། 



ནོ་ཚགི། 

ཙན་དན་ནགས་ཀྱི་ ིང་ཁང་མངོན་དགའ་བར། །བཀྲ་ཤིས་འོད་ཚགོས་འགྱདེ་བཞེད་དཔལ་འ ག་པའི་།། 
ཆོས་ ིད་འ ིན་ལས་ ་མཚོའི་ ིང་པོ་དེ། །དང་བའི་དགེ་མཚན་ཉམས་པར་མ་གྱུར་ཅིག ། 

ན་ ོངས་ ་ན་ ག་པའི་ ལ་ཁབ་ཀྱི། །མངའ་བདག་བ ད་འཛིན་ད ་འཕང་མངོན་མཐོ་ཞངི་། ། 
དཔོན་འབངས་ ་མི་ཡོངས་ཀྱི་ག ག་ ན་ ། །ཞབས་པད་མི་ལོ་འ མ་ ག་བ ན་པར་ཤོག ། 

ཆབ་ ིད་ཁ་ལོ་བ ར་བའི་འ ལ་ ོན་ མས། ། ས་ངན་གཡང་སར་ནམ་ཡང་མི་ ང་བར། ། 
ེ་ ་གུས་ཤིང་འབངས་ལ་བ ེ་བ་ཡི། །ཁྐྲིམས་ཀྱི་ ་ ོ་ ལ་བཞིན་ ེད་ ས་ཤོག ། 

ོངས་འདའིི་མངའ་འབངས་ ེ་ ་ཕོ་མ་ོ མས། །སེམས་ཀྱི་གླང་པོ་འདོད་ འི་ཞགས་པ་ཡིས། ། 
མ་ཟིན་ཁྐྲིམས་ག ང་པ འི་ དེ་ཚལ་ ། ། ོ་ག མ་བག་ཡོད་ར་བར་ ད་གྱུར་ཅིག ། 

འདིར་འབད་ལེགས་ ས་ ེ་བ་ ་པ་ཡིས། ། ིང་ ོབས་བཀྲ་ཤིས་གཡས་ ་འཁྱིལ་བའི་འ མ། ། 
མི་ཟད་ ོ་ འེི་ད ངས་ ན་ཆོས་ཀྱི་ ང་། ། ེ་ ་ ་བའི་བ ད་ ིར་ ོ་གྱུར་ཅིག ། 

་ལམ་ཕ་མཐར་ག གས་པའི་མ་ཀུན་དང་། ། ་ ལ་ ན་ ོངས་འཛིན་མར་ ་བ་ མས། ། 
་དབང་བདེ་འ ོར་དངོས་མ ངས་ ག་ ོད་པའ།ི ། ་མཆོག་རིན་ཆེན་ག མ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག ། 


