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མཆོད་བོད།
ༀི༑ ཙན་དན་ནགས་མོ་འིགས་པའི་"ན་#ོངས་འདིར།།
%ོན་སངས་&ས་གཉིས་པས་(ིན་)སི ་བ*བས།།
+་དར་ཕན་བདེའི་འ.ང་གནས་/ེལ་མཛད་པ།།
2ས་ག3མ་གཟིགས་པའི་ཞབས་ལ་6ས་7ག་འཚལ།།
9ད་པར་#ོངས་འདིར་དཔལ་:ན་འག་པ་མཆོག།
ཐེག་ཆེན་ཆསོ ་<ི་=ོན་མེ་རབ་འབར་ཞིང་།།
འ>ོ་བ་འ?ེན་པའི་(མས་བ ེའི་བདག་ཉིད་ཅན།།
མ@་ཆེན་ཆོས་<ི་&ལ་པོར་རབ་A་འ2ད།།
ཆོས་Bིད་Cགས་བ&འི་འཁོར་ལོ་བEར་བཞིན་2།།
འབངས་འཁོར་Fམ་Gན་རིས་མེད་@གས་བ སེ ་Hོང་།།
བདེ་དང་Hིད་པའི་འ(ོར་པ་/ལེ ་མཛད་པ།།
&ལ་བIད་རིམ་པར་མི་7ེད་དད་པས་བོད།། །།

དོན་ཚན།

འག་ག་ི མི་དམངས་ད ལ་ སི ་བཅའ་
བཅའ་མི ས་ ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཅན་མ།
དཀར་ཆག།

ཤོག་>ངས།

ངོ་Lོད།
ལེM་དང་པ་ +ོན་བོད།
མཚན་གནས་དང་ འགོ་འNགས་O་ཚེས་ 9བ་ཚད།
ཆ་མེད།
འQག་Rལ།
ལེM་གཉིས་པ་ འགན་Sར་ཅན་)་ི ད ལ་ ས་ིས་འཛིན་Hོང་ག་ི དགོས་མཁོ།
འགན་Sར་ཅན་)ི་ ད ལ་ ིས་འཛིན་Hོང་གི་གཞི་ །
ད ལ་ ིས་Rན་བUན་དང་ Vངས་གསལ།
ལེM་ག3མ་པ་ མི་དམངས་ད ལ་ ས་ིས་དང་འWེལ་བའི་འགན་Sར་
Sར་དང་དབང་ཆ།ཆ།
ི་ཚོགས།
Yན་&ས་གZང་ཚོགས།
ད ལ་ ིས་[ོན་པོ།
ད ལ་ ིས་Yན་ཁག།
འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་འི་བཀོད་9བ་གཙོ་འཛིན་)ི་ འགན་Sར་དང་དབང་ཆ།
འཆར་ད ལ་ལས་\ེའི་འགོ་དཔོན་གཞན་]་གི་ འགན་Sར།
འཆར་ད ལ་ལས་\ེའི་ ^ན་Zའི་ལས་དོན།
འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་]་C་ བཀག་དམ།
ས་གནས་དབང་འཛིན་]་གི་འགན་Sར།
&ལ་གZང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།
ལེM་བཞི་པ་པ་ གZང་ག་ི འཆར་ད ལ་དང་^ན་Z།
འཆར་ད ལ་རིམ་Cགས།
འཆར་ད ལ་Bིད་.ས་དང་ ད ལ་ ིས་=ིག་བཀོད་བོད་དོན།
འཆར་ད ལ་དང་ད_་བགོའི་ད_ད་ཡིག།
གZང་འaོ་མ@ད་<ི་དོན་ལས་ གནས་bབས་<ི་ཟད་འ>ོ།
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ད_་བགོ་བHར་བཀོད་དང་ 9ད་རིག་བདེ་=ིག།
འཆར་ད ལ་དང་ ད_་བགོ་བHར་བཟོ།
ད_་བགོ་དང་ མི་དམངས་ཟད་འ>ོ་དང་འWེལ་བའི་བཀག་དམ།
cོ་dར་ཟད་འ>ོའི་དབང་ཆ།
^ན་Zའི་ལས་དོན་)ི་དགོས་མཁོ།
e་འགན་\ེ་ཁོངས་<ི་[ོན་པོ་]་གི་དོན་ལས་ ^ན་Zའི་ལས་དོན་)ི་དགོས་མཁོ།
ལེM་f་པ་ གZང་ག་ི ཚངོ ་ལས་ཁང་།
གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ གཞི་བgག་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ།
གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་གི་དམིགས་Rལ།
གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ བགོ་བཤའ་འཆང་མིའི་འགན་Sར།
e་འགན་\ེ་ཁོངས་<ི་[ོན་པོའི་འགན་Sར།
གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་གི་བཀོད་ཚོགས།
གZང་གི་ཚངོ ་ལས་ཁང་གི་ བཀོད་9བ་གཙོ་འཛིན།
གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ ིར་བཏང་འགན་Sར།
གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ ^ན་Zའི་ལས་དོན།
གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ བHིན་འiལ།
གZང་གིས་ བགོ་བཤའ་>ངས་jང་འཆང་མིའི་ཚོང་\ེ་]།
ལེM་kག་པ་ ད ལ་ སི ་འཛིན་Hངོ ་གི་དགོས་མཁོ།
མི་དམངས་<ི་མ་ད ལ་འཛིན་Hོང་དང་ཚད་འཛིན་C་ བཅའ་ིམས་འདི་གིས་འQག་Rལ།
7ིའི་མ་ད ལ་ཐོག་ལས་ཟད་འ>ོ་གཏང་མི་ ལས་དོན་]་གི་ ིས་བཀོད་འབད་ཐངས།
བཀོད་&འི་ལས་དོན།
གZང་གི་མ་ད ལ་གཙོ་བོ་]་དང་ འWེལ་ཡོད་ད ལ་ཁང་ ིས་ཁ་]།
མ་ད ལ་འཛིན་>ོལ།
ད ལ་ཁང་ལས་དོན་)ི་དགོས་མཁོ།
ིས་བཀོད་དང་ ིས་བཀོད་Bིད་.ས་ ཚད་འཛིན་ ཚད་གཞི།
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ལེM་བ2ན་པ་ བHིན་འiལ་དང་ ཁས་ལེན་ཤགོ ་ད ལ་ བདོག་གཏད་
ཏད་ཤགོ ་ད ལ་ མ་ ་གཞི་བgག།
བHིན་འiལ།
ཚོང་ལས་ཁང་དང་ ས་གནས་དབང་འཛིན་)ི་d་ལོན།
བདོག་གཏད།
d་ལོན་དང་ lད་འ@ས་ ཁས་ལེན་ བདོག་གཏད་ཤོག་ད ལ་]་གི་དོན་ལས་ Lོད་ཆ་]།
མ་ ་གཞི་བgག།
ལེM་བ&ད་པ་པ་ ིམས་མ@ན་བmར་བཞག་ག་ི ད ལ།
བmར་བཞག་གི་ད ལ།
ིམས་མ@ན་བmར་བཞག་ད ལ་)ི་ད ལ་)ི་དོན་C་ ད ལ་ཁང་ ིས་ཁ།
ིམས་མ@ན་བmར་བཞག་ད ལ་)ི་ མ་ ་གཞི་བgག།
ཐོབ་ལམ་མ་བཀོད་མི་ ིམས་མ@ན་བmར་བཞག་གི་ད ལ་རིགས།
ལེM་ད6་པ་ གZང་
གZང་གི་འཆར་ད ལ་མིན་པའི་ མ་ད ལ།
གZང་གི་[ོ་གཏད་མ་ད ལ།
གཞི་བgག
མ་ །
འཛིན་Hོང་།
འབབ་Sངས་ལག་ལེན།
ིས་་དང་ ིས་ཞིབ།
^ན་Z།
གZང་གི་མ་ད ལ་གཞན་)ི་རིགས།
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ལེM་བn་པ་ m་ཚགོ ས་དགོ
དགོངས་ས་དོན།
c་ཡོན་དང་c་ཆ།
འགན་Lོད་<ི་དགོས་མཁོ།
ཐོབ་ལམ་མ་བཀོད་མིའི་ད ལ་རིགས།
ཐོབ་ལམ་མ་བཀོད་མི་ I་དངོས།
]ལ་མིན་ད ལ་)ི་གནད་དོན་ >ོས་ཐག་མ་གཅོད་མི་]།
རང་བཞིན་oེན་ངན་C་བUེན་པའི་ )ོང་lད་]་གི་དགོངས་ཡངས།
)ོང་lད་<ི་འགན་Sར།
གནོད་འགེལ་དང་ཉེས་(།
བཅའ་ཡིག་བཟོ་ཆོག་པའི་དབང་ཚད།
བEར་བཅོས།
དབང་འཛིན་ཡོད་པའི་བདེ་=ིག།
ངེས་ཚིག།
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ངོ་Lདོ །
འག་གི་མི་དམངས་ད ལ་ སི ་བཅའ་ིམས་འདི་ མི་དམངས་<ི་ཐོན་Sངས་]་གི་ལག་ལེན་ དོན་"ིན་ཅན་དང་ འཇོན་
?གས་ཅན་འབད་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ འགན་འི་དམ་ཟབ་བཟོ་ནི་ ད ལ་ལས་Bིད་.ས་བUན་ཏོག་ཏོ་དང་Rན་བUན་
ཅན་བཟོ་ཐབས་C་ ིམས་མ@ན་)ི་དབང་ཚད་Lོད་ཐོག་ལས་དང་ =ིག་འཛིན་)ི་qོ་ལས་ གZང་གི་ད ལ་ སི ་འཛིན་Hོང་
འབད་ནིའི་བཅའ་མི ས་འདི་ གནམ་ལོ་མེ་མོ་ཕག་ལོ་O་༥ པའི་ཚསེ ་༥ ེས་མ་Cའམ་ ི་ལོ་༢༠༠༧ O་༦ པའི་ཚེས་༢༠
C་ འག་&ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ2་ཆེན་མོ་ཐེངས་༨༧ པའི་ནང་ལས་ཆ་འཇོག་མཛད་iབ།

1

ལེM་དང་པ།
+ོན་བོད།
༡.

མཚན་གནས་དང་ འགོ་འNགས་O་ཚསེ ་ 9བ་ཚད།
བཅའ་ིམས་འདི་:
(ཀ) འག་གི་མི་དམངས་ད ལ་ སི ་བཅའ་ིམས་ ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཅན་མ་ཟེར་བོད་དགོ།
(ཁ) གནམ་ལོ་མེ་མོ་ཕག་ལོ་O་༦ པའི་ཚེས་༡༦ Cའམ་ ི་ལོ་༢༠༠༧ O་༧ པའི་ཚེས་z༡ ལས་ བར་
ོད་འབད་དགོ།
(ག) འག་&ལ་ཁབ་<ི་ས་9ོན་ཡོངས་C་9བ་དགོ།

༢.

ཆ་མདེ །
བཅའ་ིམས་འདི་ཆ་འཇོག་iབ་པའི་ཉིན་མ་ལས་ འདི་དང་འWེལ་ཆགས་མེད་པའི་མི ས་དང་ བཅའ་ཡིག་ =ིག་
གཞི་ 9བ་བ=གས་ བཀོད་&་]་ཆ་མེད་འ)ོཝ་ཨིན།

z.

འQག་Rལ།
མི་དམངས་ཐོན་Sངས་ལག་ལེན་)ི་qོ་ལས་ &བ་Hོར་འབད་དེ་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ མཐར་@ག་C་ མི་དམངས་<ིས་
ཉེན་ཁ་ལེན་དགོ་པའི་ འWེལ་དོན་ཡོད་པའི་འ2ས་ཚོགས་ག་ར་C་འQག་དགོ།

ལེM་གཉིས་པ།པ།
འགན་Sར་ཅན་)་ི ད ལ་ སི ་འཛིན་Hངོ ་ག་ི དགོས་མཁོ།
འགན་Sར་ཅན་)་ི ད ལ་ སི ་འཛིན་Hངོ ་ག་ི གཞི་ །
༤. འག་&ལ་ཁབ་ནང་ གཤམ་འཁོད་གཞི་ ་]་C་བUེན་པའི་ མི་དམངས་ད ལ་ སི ་རིམ་Cགས་ བUན་ཏོག་ཏོ་
ཅིག་དགོཔ་ དེ་ཡང་ གཤམ་འཁོད་ གཞི་ ་]་C་གཞི་བUེན་དགོ།
(ཀ) འཇོན་ངས་དང་།
(ཁ) ཁེ་འབབ་ཅན།
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༥.
༦.
༧.

(ག) དོན་"ིན་ཅན།
(ང) ?ང་^ོམས།
(ཅ) Rན་བUན་ཅན།
(ཆ) Vངས་གསལ་ཅན།
(ཇ) འགན་འི་ཅན།
གZང་གིས་ འཆར་ད ལ་བ མ་ཐངས་དང་ ིས་བཀོད་འབད་ཐངས་རིམ་Cགས་ བUན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཆ་འཇོག་
འབད་དགོ།
གZང་གི་ད ལ་ ིས་འཛིན་Hོང་དེ་ ^ན་Z་དང་ ིས་ཞིབ་ལས་དོན་)ི་མཁོ་གལ་]་གི་qོ་ལས་ བ~་ཞིབ་འབད་དགོ།
ད ལ་ སི ་Rན་བUན་དང་ Vངས་གསལ་)་ི Fམ་གཞག།
གཞག།
ད ལ་ ིས་ལས་དོན་]་ གཤམ་འཁོད་ད ལ་ ིས་Rན་བUན་དང་ Vངས་གསལ་)ི་ གཞི་ ་]་དང་འིལ་ཏེ་
འཛིན་Hོང་འཐབ་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) Iན་Hོང་ཟད་འ>ོ་]་ &ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་<ི་ ཐོན་Sངས་ཐོག་ལས་གཏང་དགོཔ་དང་།
(ཁ) 2ས་འWིང་གི་གནས་རིམ་ཁར་ འཆར་ད ལ་Bིད་.ས་དང་ ད ལ་ ིས་=ིག་བཀོད་བོད་དོན་ནང་C་
གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འིལ་ཏེ་ Iན་Hོང་ལག་ལེན་)ི་ད ལ་ཆད་དེ་ ད་ཀོར་)ི་ཉེ་འདབས་C་
བཞག་དགོ།
(ག) ད ལ་ ིས་Bིད་.ས་]་ མ་འོངས་པའི་ལོ་]་ནང་ ལ་ཚད་<ི་མཐོ་དམའ་དང་ Iན་གཏན་)ི་ bོར་
ལས་ འོས་མཚམས་:ན་པའི་+ོན་དཔག་དང་ ]ལ་མ@ན་འོང་དགོ་པའི་ཁར་ &་9བ་ དཔལ་འ(ོར་
Iན་བUན་)ི་ དགོས་མཁོ་]་དང་ཡང་ ]ལ་མ@ན་འོང་དགོ།
(ང) མི་དམངས་d་ལོན་)ི་ཚད་གཞི་མར་ཕབ་དང་ d་ལོན་དེ་གིས་ མ་འོངས་པའི་མི་རབས་C་ འོས་འབབ་
མེད་པའི་འགན་Sར་ཕོག་ནི་དང་ d་ལོན་Lོད་མ་]གས་པའི་ ཉེན་ཁ་མེདཔ་འབད་བཞག་དགོ།
(ཅ) འཆར་ད ལ་Yག་ཆད་ Rན་བUན་ཅན་འབད་བཞག་ནི་དང་བ་ནི་དོན་C་ གོང་འཕེལ་ལས་འ6ལ་]་
[ོས་གཏང་ནི་མེད།
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༨.

ད ལ་ ིས་Rན་བUན་དང་ Vངས་གསལ་)ི་གཞི་ ་]་ལས་འགལ་བའི་ གནད་དོན་གང་ང་གི་bོར་ལས་
གZང་གིས་ ི་ཚོགས་C་^ན་Z་ལ་དགོ། འདི་བམ་མའི་འགལ་བ་གང་ང་དེ་ གནས་bབས་<ི་ དོན་ལས་
འོང་དགོཔ་དང་ ི་ཚོགས་C་ གཤམ་འཁོད་]་ ^ན་འdལ་Z་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) གZང་གིས་ གཞི་ ་]་ལས་འགལ་དགོ་པའི་I་མཚན་ ཡང་ན་ ངོ་མ་འབད་འགལ་བ་ཐོན་ཡོད་མིའི་
ར་Sངས་དང་།
(ཁ) གZང་གིས་2ས་Rན་མ་འ)ང་པར་ ར་ལོག་ ད ལ་ ིས་Rན་བUན་དང་ Vངས་གསལ་)ི་ གཞི་ ་
དང་ ]ལ་མ@ན་བཟོ་ཐབས་C་ གZང་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འབད་ཡོད་པའི་ ད ལ་ ིས་<ི་
ཐབས་ལམ་]་=ིགས་ཡོད་པའི་bོར།

ལེM་ག3མ་པ།
མི་དམངས་ད ལ་ སི ་དང་འWེལ་བའི་འགན་Sར་དང་དབང་ཆ།
ི་ཚགོ ས།
༩. ལ་རིགས་<ི་qོ་ལས་ འོང་འབབ་བཟོ་ནིའི་གནང་བ་དེ་ ི་ཚོགས་<སི ་འ>ོལ་དགོ།
༡༠. &ལ་ཁབ་<ི་དགོས་མཁོའི་དོན་C་ ད ལ་)ི་ད_་བགོ་Lོད་བཞག་དེ་ ི་ཚོགས་<སི ་མཛད་དགོ།
༡༡. ི་ཚོགས་<སི ་ མི་དམངས་ད ལ་ ིས་དང་འWེལ་བའི་མི ས་ ཡང་ན་ >ོས་ཆོད་]་ ད ལ་ སི ་Rན་བUན་)ི་
གཞི་ ་ཁོ་ནའི་ཐོག་དང་ འག་གི་མི་སེར་]་གི་མཐའ་དོན་C་ ཆ་འཇོག་མཛད་དགོ།
Yན་&ས་གZང་ཚགོ ས།
༡༢. Yན་&ས་གZང་ཚོགས་C་ མི་དམངས་ད ལ་ སི ་དང་ འWེལ་ཡདོ ་ལས་དོན་)ི་ལག་ལེན་]་ འག་གི་མི་སེར་
]་གི་མཐའ་དོན་དང་ བཅའ་ིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་]་དང་འིལ་ཏེ་ འཛིན་Hོང་འཐབ་ནིའི་ ིར་བཏང་གི་
འགན་Sར་འི་དགོ།
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ད ལ་ སི ་[ནོ ་པ།ོ
༡z. ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་ ི་ཚོགས་C་ལ་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) ད(ར་2ས་<ི་ཚོགས་ཐེངས་རེ་རེའི་ནང་ ིས་ལོ་མQག་བ་མི་ སི ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ ལོ་བར་
ད ལ་ ིས་བོད་དོན་]་དང་།
(ཁ) འཆར་ད ལ་Bིད་.ས་དང་ ད ལ་ ིས་=ིག་བཀོད་བོད་དོན།
(ག) བཅའ་ིམས་འདི་ནང་གི་ ད ལ་ ིས་Rན་བUན་དང་ Vངས་གསལ་)ི་གཞི་ ་དང་]ལ་མ@ན་ ཡོད་
པའི་ འཆར་ད ལ་དང་ད_་བགོའི་ད_ད་ཡིག།
༡༤. འགན་Sར་གཞན་)ི་ནང་འཁོད་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོའི་འགན་Sར་)ི་>ངས་3་ གཤམ་འཁོད་]་]ད་དགོཔ་ དེ་
ཡང་།
(ཀ) གZང་ཡོངས་ོགས་<ི་ ད ལ་ སི ་Bིད་.ས་བ མ་ནི་དང་ ད ལ་ ིས་ལས་དོན་འཛིན་Hོང་འཐབ་ནི་
དང་།
(ཁ) གZང་གི་དོན་C་ འོང་འབབ་དང་ ཐོན་Sངས་བ་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་C་ ི་ཚོགས་C་ ལ་རིགས་
<ི་ཐབས་ལམ་]་གི་ >ོས་འཆར་བཀོད་ནི།
(ག) བཅའ་ིམས་འདི་ནང་ ཆེད་2་བཀོད་ཡོད་མི་ ད ལ་ ིས་Rན་བUན་དང་ Vངས་གསལ་)ི་གཞི་ ་
]་C་ ཆ་གནས་བདེ་=ིག་འབད་ནི།
(ང) གZང་གི་ &་9བ་དཔལ་འ(ོར་)ི་Bིད་.ས་ལས་དོན་]་ནང་ འWེལ་མ@ན་འབད་ནི།
(ཅ) &ལ་ཁབ་<ི་དཔལ་འ(ོར་དང་ གZང་གི་ད ལ་)ི་གནས་ཚད་bོར་ལས་ ^ན་Z་འབད་ནི།
(ཆ) ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་C་ འགན་Sར་བཀལ་ཡོད་མིའི་ e་འགན་དང་འWེལ་བའི་ གནད་དོན་]་གི་
bོར་ལས་ ད ལ་ སི ་Yན་ཁག་C་ བཀོད་9བ་གཏང་ནི།
(ཇ) ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གི་ ིར་བཏང་iབ་འWས།
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༡༥. ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་C་ བཅའ་ིམས་འདི་དང་འིལ་ཏེ་ འགན་Sར་]་བ་ཐབས་C་མཁོ་བའི་དབང་ཆ་]་ འོང་
དགོཔ་དང་ འདི་བམ་མའི་དབང་ཆ་ནང་C་ གཤམ་འཁོད་དབང་ཆ་]་]ད་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) Yན་&ས་གZང་ཚོགས་<ི་ ཞལ་མ@ན་དང་འིལ་ཏེ་ བHིན་འiལ་)ི་གནང་བ་འ>ོལ་ནི་དང་ མི་
དམངས་<ི་ བདོག་གཏད་ཤོག་ད ལ་]་བཏོན་ནི།
(ཁ) འགན་ལེན་ཤོག་ད ལ་འཆང་མི་དང་ བHིན་འiལ་བཏང་མི་]་གི་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ མོས་མ@ན་
དང་འིལ་ཏེ་ གZང་གི་མཐའ་དོན་C་ མི་དམངས་བདོག་གཏད་ཤོག་ད ལ་དང་ d་ལོན་]་གི་ ཁ་
ཚིག་དང་གནས་ཚིག་]་C་ དགོས་དོན་ཡོད་པའི་བEར་བཅོས་གཏང་ནི།
(ག) བHིན་འiལ་བཏང་མི་]་གི་ དགོས་དོན་ཅན་)ི་མསོ ་མ@ན་དང་འིལ་ཏེ་ d་ལོན་ཚབ་Lོད་ འབད་ནི་
དང་ ཡང་ན་ ད་ཡོད་d་ལོན་]་C་ བEར་བཅོས་གཏང་ནི།
(ང) Yན་&ས་གZང་ཚོགས་<ི་ཞལ་མ@ན་དང་འིལ་ཏེ་ གZང་གི་ཁོངས་ལས་ ད ལ་བHིན་འiལ་
གཏང་ནི།
(ཅ) Yན་&ས་གZང་ཚོགས་<ི་ཞལ་མ@ན་དང་འིལ་ཏེ་ གZང་གི་ཁོངས་ལས་ ཁས་ལེན་འགན་ཡིག་དང་
lད་འ@ས་]་Lོད་ན།ི
(ཆ) ད ལ་འWེལ་འaལ་མཁོ་དང་ ཡང་ན་ མི་དམངས་<ི་མཐའ་དོན་C་བUེན་པའི་ དགོས་པ་དང་ ར་
Sངས་ཡོད་པའི་ ངེས་ཤསེ ་?ོངས་པ་ཅིན་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་ཁོ་རས་Lོད་ཡོད་མི་ ིམས་མ@ན་
བཀོད་&་དང་ ཡང་ན་ དབང་ཆ་གཞན་གང་ང་གི་ཐད་ མཚམས་འཇོག་འབད་ནི་དང་ 7ིར་བཏོན་
འབད་ནི་ ཚད་བཀལ་འབད་ནི་ ཡང་ན་ གནས་ཚིག་]་བཀོད་ནི།
(ཇ) བཅའ་ིམས་འདི་དང་འིལ་ཏེ་ ཁོ་རའི་དབང་ཚད་ལག་ལེན་དང་ འགན་Sར་]་བ་ནིའ་ི ཆེད་C་
འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་དང་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་]་ལས་ དགོས་དོན་ཡོད་པའི་བ་དོན་]་གི་ དགོས་
མཁོ་བཀོད་ནི།
(ཉ) Yན་ཁག་ལས་གནང་བ་དགོ་མི་ལས་དོན་གང་ང་ ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག་པའི་
གནང་བ་Lོད་ནི།
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༡༦. &ལ་གZང་ད ལ་ལས་དབང་འཛིན་)ི་བཅའ་མི ས་དང་ ཡང་ན་ ད ལ་འWེལ་ལས་ཁང་ ད ལ་ལས་ ཚོང་
ལམ་]་C་ དམིགས་བསལ་)ི་འWེལ་བ་ཡོད་མི་ ིམས་གཞན་གང་ང་ནང་ དགོངས་དོན་]་ བཀོད་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས་ དེ་མིན་ ད ལ་ ིས་[ནོ ་པོ་གིས་ ད ལ་འWེལ་ལས་ཁང་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ ལས་ཁང་ \ེ་ཚན་ཅིག་
ད ལ་ལས་ང་Hོབ་དང་ ད ལ་ལས་ཚོང་ལམ་ ཡང་ན་ འWེལ་ཡོད་གནད་དོན་]་གི་bོར་ལས་ གནས་ངས་
གང་ང་ཅིག་ཐོནམ་ད་ མི་དམངས་<ི་མཐའ་དོན་C་ དགོས་དོན་ཡོད་པའི་ཚོར་mང་འ.ང་པ་ཅིན་ ིམས་:ན་)ི་
ལས་དོན་གང་ང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག།
༡༧. དོན་ཚན་ ༡༥ པའི་དབང་ཆ་དེ་ ད ལ་ སི ་[ོན་པོ་ཉག་ཅིག་གི་དབང་ཆ་ཨིན།
༡༨. བཅའ་ིམས་འདི་ནང་གི་ འWེལ་ཡོད་དགོངས་དོན་]་དང་]ལ་མ@ན་ཡོད་པ་ཅིན་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་
བཅའ་ིམས་འདི་དང་ ཡང་ན་ ིམས་གཞན་དང་འིལ་བའི་ ཁོ་རའི་དབང་ཆ་]་ ད ལ་ ིས་kང་ཆེན་དང་
ཡང་ན་ ཞི་གཡོགཔ་གཞན་]་C་ འགན་Lོད་འབད་ཆོག།
༡༩. ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་ དོན་ཚན་ ༡༤(ང) པའི་དོན་C་ &་9བ་དཔལ་འ(ོར་=ིག་བཀོད་<ི་ འWེལ་མ@ན་
ཚོགས་ང་ཅིག་ གཞི་བgག་འབད་དགོ། ཚོགས་ང་དེ་ ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གསི ་ འགོ་འ?ེན་འཐབ་དགོཔ་དང་
འདི་ནང་གི་འ@ས་མི་]་ གZང་གི་དཔལ་འ(ོར་ལས་\ེ་གཙོ་ཅན་]་ལས་འོང་དགོ།
ད ལ་ སི ་Yན་ཁག།
༢༠. ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་དང་ དེའི་ལས་\ེ་]་C་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གསི ་བཀོད་པའི་Bིད་.ས་]་ ལག་ལེན་ འཐབ་
དགོ་པའི་འགན་Sར་འི་དགོ།
༢༡. ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་C་ བཅའ་མི ས་འདི་གི་+་གོང་ལས་ཐོབ་ཡོད་མ་ི དང་ ཡང་ན་ ཆ་གནས་ཡོད་མི་ འགན་
Sར་དང་ ཐོབ་དབང་ ཐོབ་ལམ་ དབང་ཆ་ འི་འགན་]་C་ བཅའ་མི ས་འདི་གི་དགོངས་དོན་]་གིས་
འར་བ་མི་འབད།
༢༢. བཅའ་ིམས་འདི་གི་+་གོང་ལས་ཡདོ ་པའི་ ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་དང་འWེལ་བའི་ ་ཕན་ག3མ་པའི་ འི་འགན་
དང་ ཐོབ་དབང་ འགན་Sར་]་C་ བཅའ་མི ས་འདི་གི་དགོངས་དོན་]་གིས་ འར་བ་མི་འབད།
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༢z. ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གི་འགན་Sར་ནང་C་ གཤམ་འཁོད་]་]ད་དགོཔ་དེ་ཡང་་:
(ཀ) ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་C་ >ོས་ོན་དང་>ོགས་རམ་འབད་ནི་དང་།
(ཁ) འཆར་ད ལ་Bིད་.ས་དང་ ད ལ་ ིས་=ིག་བཀོད་བོད་དོན་ འཆར་ད ལ་ད_་བགོའི་ད_ད་ཡིག་
དེ་ལས་ འWེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ གཞན་)ི་རིགས་]་བཟོ་ནི་དང་ འཆར་ད ལ་)ི་(་qོ་]་ ལག་ལེན་
འཐབ་ནི།
(ག) 7ིའ་ི >ོགས་རམ་དང་གས་པའི་ཐནོ ་Sངས་]་ འཚོལ་བ་འབད་དེ་ མ་ད ལ་དེ་]་ བཅའ་མི ས་
འདི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ འཆར་ད ལ་དང་^ན་Z་ འགན་འི་]་གི་(་qོ་]་ནང་
འWེལ་མ@ན་བཀོད་ནི།
(ང) &་9བ་དཔལ་འ(ོར་)ི་Bིད་.ས་]་ འགོ་འ?ེན་འཐབ་ནི་C་ བདེ་=ིག་འབད་ནི།
(ཅ) བཅའ་ཡིག་]་བ མ་ེ་གོ་དོན་འ>ེལ་ནི་དང་ ད ལ་ ིས་འཛིན་Hོང་དང་ ནང་འཁོད་དོ་དམ་)ི་ རིམ་
Cགས་]་ དོན་"ིན་ཅན་དང་ འཇོན་?གས་ཅན་ Vངས་གསལ་ཅན་བཟོ་ཐབས་C་ (་qོ་དང་ཚད་གཞི་
]་བཀོད་དེ་ རིམ་Cགས་དེ་]འི་ iབ་འWས་བ~་ཞིབ་འབད་ནི།
(ཆ) གZངཡོངས་ོགས་<ི་ སི ་བཀོད་<ི་དོན་C་ ིས་བཀོད་e་འགན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
(ཇ) གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་]་ནང་ བདག་དབང་གི་མཐའ་དོན་]་ བ~་Uོག་འབད་ནི།
(ཉ) འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་དང་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་]་གི་ ཐབས་.ས་ཅན་)ི་འཆར་གཞི་དང་ འཆར་
ད ལ་ ད ལ་འWེལ་བ་ོན་]་དང་འིལ་ཏེ་ iབ་འWས་བ~་ཞབི ་འབད་ནི།
(ཏ) གZང་གི་འཆར་ད ལ་དང་ ིས་བཀོད་རིམ་Cགས་དེ་ [ོ་གཏད་]གསཔ་དང་ བ་དོན་]་2ས་ཚོད་ཁར་
འལ་མེད་བཏོན་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།
(ཐ) གZང་ཡོངས་ོགས་<ི་ ལོ་བར་7ོགས་བས་ད ལ་ སི ་བོད་དོན་ >་=ིག་འབད་ནི།
(ད) གZང་གི་ད ལ་ཁང་ ིས་ཁ་]་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ིས་བཀོད་འབད་ཐངས་<ི་བཅའ་ཡིག་དང་ (་
qོ་]་ ོམ་=ིག་འབད་ནི།
(ན) གZང་གི་d་ལོན་དང་ཕོག་ལམ་གཞན་ དེ་ལས་ ད ལ་འWེལ་བདོག་གཏད་]་ འཛིན་Hོང་འཐབ་ནི།
(པ) འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་)ི་e་འགན་]་ འཛིན་Hོང་འཐབ་ནི།
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(ཕ) འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་དང་གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་]་གི་ ད ལ་)ི་གནས་ངས་གསལ་བཤད་ནང་ མ་
]ད་མི་ གZང་གི་བདོག་གཏད་དང་ ཕོག་ལམ་]་ འཛིན་Hོང་འཐབ་ནི་དང་ ིས་བཀོད་འབད་ནི།
(བ) ནང་འཁོད་ ིས་ཞིབ་<ི་e་རིགས་ བདག་Hོང་འཐབ་ནི་དང་ ནང་འཁོད་ ིས་ཞིབ་<ི་ལམ་ོན་]་ བཟོ་
འདོན་འབད་ནི།
(མ) ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་C་བཀལ་ཡོད་མི་ e་འགན་གཞན་གང་ང་ འཛིན་Hོང་འཐབ་ནི།
༢༤. ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་C་ བཅའ་མི ས་འདི་དང་འིལ་བའི་ འགན་Sར་]་བ་ཐབས་C་ གཤམ་འཁོད་ དགོས་
དོན་ཡོད་པའི་དབང་ཆ་]་ ]ད་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) བཅའ་ཡིག་དང་ ལག་དེབ་ བཀོད་&་ བཀའ་&་ བབ་ོན་ ཡང་ན་ གསལ་བ=གས་]་
བཏོན་ནི་དང་ དེ་]་བEར་བཅོས་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་གཏང་ནི། འདི་བམ་མའི་དབང་ཆ་]་
ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་དང་ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གི་ བཅའ་ིམས་འདི་ནང་གི་ དབང་ཆ་]་དང་འིལ་བའི་
འགན་Sར་]་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
(ཁ) འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་]་གིས་ གZང་གི་ད ལ་ སི ་འཛིན་Hོང་དང་ ིས་བཀོད་Bིད་.ས་]་C་ ཆ་
གནས་བཞག་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་བཀོད་ནི།
(ག) འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་]་གིས་ ད ལ་ཁང་ ིས་ཁ་7ེ་ནི་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་C་ གནང་བ་འ>ོལ་ནི།
(ང) བཅའ་ིམས་འདི་དང་ བཅའ་མི ས་གཞན་གང་ང་དང་འིལ་ཏེ་ Yན་ཁག་གི་འགན་Sར་]་ བ་
ཐབས་C་ འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་དང་གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ ས་གནས་དབང་འཛིན་]་ལས་ དགོས་
དོན་ཅན་)ི་ བ་དོན་]་གི་ དགོས་མཁོ་བཀོད་ནི།
(ཅ) འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་དང་ ཡང་ན་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ཅིག་གིས་ བཅའ་ིམས་འདི་ལས་ ཚབས་
ཆེན་)ི་འགལ་བ་ཡོད་མི་དང་ ཡང་ན་ ་]གས་ཅན་)ི་ དངོས་གགས་<ི་འགལ་བ་ཅིག་ འཇོམས་
ཐབས་C་ འོས་འབབ་:ན་པའི་ཐབས་ལམ་)ི་qོ་ལས་ བར་འNལ་འབད་ནི།
༢༥. ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གསི ་ སི ་བཀོད་ཚད་གཞི་]་ བཟོ་འདོན་འབད་ནིའི་ནང་ འགོ་འིད་འབད་དགོ།
༢༦. ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གི་འགན་Sར་དང་དབང་ཆ་]་ ད ལ་ ིས་kང་ཆེན་)སི ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
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༢༧. བཅའ་ིམས་འདི་དང་ འWེལ་ཡདོ ་བཅའ་ིམས་གཞན་]་གི་ དགོངས་དོན་]་དང་]ལ་མ@ན་ཡོད་ཚེ་ ད ལ་
ིས་kང་ཆེན་)སི ་ དབང་ཆ་]་འགན་Lོད་འབད་ཆོག།
༢༨.
༢༩.

z༠.
z༡.

z༢.
zz.

འཆར་ད ལ་ལས་\འེ ་ི བཀོད་9བ་གཙོ་འཛིན་)་ི འགན་Sར་དང་དབང་ཆ།
ལེM་འདི་ནང་ Yན་ཁག་གི་kང་ཆེན་དང་ འཆར་ད ལ་ལས་\ེའི་འགོ་འཛིན་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ འགོ་
འཛིན་]་ བཀོད་9བ་གཙོ་འཛིན་)ི་>ངས་3་ཨིན།
བཀོད་9བ་གཙོ་འཛིན་C་ ིམས་དང་ བཅའ་ཡིག་ =ིག་གཞི་ ལག་དེབ་ བཀའ་&་ བཀོད་&་ ཡང་ན་
ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གསི ་བམ་མི་ 9བ་བ=གས་]་དང་ ད_་བགོ་ དེ་ལས་ ིམས་:ན་དབང་ཆ གཞན་]་
དང་འིལ་ཏེ་ འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་གི་བདོག་གཏད་]་ མཁོ་བ་དང་ 7ིར་བཏོན་ འབད་ནི་དང་གས་པའི་
ད ལ་ ིས་དང་འWེལ་ཡོད་གནད་དོན་]་ འཛིན་Hོང་འཐབ་ནིའི་འགན་Sར་ཕོག།
བཀོད་9བ་གཙོ་འཛིན་)སི ་ འཆར་ད ལ་)ི་>སོ ་འཆར་]་ ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གསི ་བཀོད་པའི་ མང་ཚད་དང་
འིལ་ཏེ་ བ མ་དགོཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ།
བཀོད་9བ་གཙོ་འཛིན་)སི ་ གཤམ་འཁོད་གནད་དོན་]་གི་ཆེད་2་ དོན་"ིན་ཅན་དང་ འོས་འབབ་:ན་པའི་
ཐབས་ལམ་]་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) གZང་C་ཐོབ་ལམ་ཡོད་པའི་ ད ལ་རིགས་ག་ར་ བ་ལེན་འབད་ནི།
(ཁ) གནང་བ་མེད་མི་དང་ ]ལ་དང་མ་མ@ནམ་ iབ་འWས་མེད་མི་དང་ འaོ་བ*ག་ཅན་)ི་ཟད་འ>ོ་དང་
)ོང་lད་]་བཀག་ཆ་འབད་ནི།
(ག) ད_་བགོ་Lོད་ཡོད་མི་ ད ལ་བ\ོམས་ལས་Yག་པའི་ཟད་འ>ོ་ བཀག་ཆ་འབད་ནི།
(ང) འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་གསི ་ ད_་བགོ་ནང་མེད་པའི་ ཕོག་ལམ་)ི་ཁས་ལེན་གང་ང་ བཀག་ཆ་འབད་ནི།
(ཅ) བདོག་གཏད་]་ ང་Hོབ་དང་Iན་Hོང་འཐབ་ནི།
བཀོད་9བ་གཙོ་འཛིན་)སི ་ Bིད་.ས་<ི་>སོ ་འཆར་བསམ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ད ལ་)ི་འོས་འབབ་དང་Iན་བUན་
བ ི་མཐོང་]་གི་གནད་དོན་དང་ གས་པའི་ ད ལ་ སི ་<ི་འWེལ་ཡདོ ་བསམ་ཞིབ་]་ག་ར་ དང་ལེན་འབད་དགོ།
བཅའ་ིམས་འདི་དང་འིལ་ཏེ་ བཀོད་9བ་གཙོ་འཛིན་གསི ་ འགན་Sར་བ་ནིའི་དབང་ཆ་]་ ད ལ་ ིས་
བཅའ་ཡིག་དང་ =ིག་གཞི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་བན་དགོ།
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འཆར་ད ལ་ལས་\འེ ་ི འགོ་དཔོན་གཞན་]་ག་ི འགན་Sར།
z༤. འགོ་དཔོན་གཞན་)ིས་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) ལས་\ེའི་དོན་C་གཞི་བgག་འབད་ཡོད་མི་ ད ལ་ སི ་འཛིན་Hོང་རིམ་Cགས་དང་ ནང་འཁོད་ =ིག་
འཛིན་]་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ངེས་གཏན་བཟོ་དགོཔ་དང་།
(ཁ) ད ལ་)ི་ཐོན་Sངས་དང་ཐོན་Sངས་གཞན་)ི་རིགས་ དོན་"ིན་ཅན་དང་ འཇོན་?གས་ཅན་ ཁེ་འབབ་
ཅན་དང་ Vངས་གསལ་ཅན་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་འགན་Sར་འབག་དགོ།
(ག) གནང་བ་མེད་པའི་ཟད་འ>ོ་དང་ ]ལ་དང་མ་མ@ན་པའི་ཟད་འ>ོ་ iབ་འWས་མེད་མི་དང་ འaོག་
བ*ག་ཅན་)ི་ཟད་འ>ོ་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ ཐོབ་ལམ་)ི་ཚད་ཁར་མ་Yོད་པའི་ འོང་འབབ་ བ་
ལེནའབད་ནི་]་བཀག་ཐབས་C་ དོན་"ིན་ཅན་དང་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ ཐབས་ལམ་]་ ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ།
(ང) འགོ་དཔོན་དེ་C་9བ་ཚད་ཡོད་མི་ འགན་Lོད་དང་བཀོད་&་གང་ང་C་ ཆ་གནས་བཞག་དགོ་པའི་ཁར་
བཅའ་ིམས་འདི་གི་ དགོངས་དོན་]་C་ཡང་ ཆ་གནས་འབད་དགོ།
(ཅ) བདོག་གཏད་ང་Hོབ་དང་ ཕོག་ལམ་འཛིན་Hོང་དང་གས་པའི་ འཛིན་Hོང་གི་འགན་Sར་]་ འབག་
དགོ།
འཆར་ད ལ་ལས་\འེ ་ི ^ན་Zའི་ལས་དནོ །
z༥. འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་རེ་རེ་གིས་ e་འགན་\ེ་ཁོངས་<ི་[ོན་པོ་དང་ ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་C་ ད ལ་ སི ་ བཅའ་
ཡིག་དང་ =ིག་གཞི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མིའི་2ས་རམི ་དང་ བཀོད་ཤོག་གི་ཐོག་ལས་ ལོ་7ེད་ཀའི་
ད ལ་ ིས་^ན་Z་ལ་དགོ།
z༦. འདི་བམ་མའི་^ན་Zའི་ནང་ གནད་དོན་གཞན་)ི་ནང་གསེས་ གཤམ་འཁོད་ཁ་གསལ་]་]ད་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) ལོ་དེ་ནང་C་ I་དངོས་<ི་)ོང་lདགང་ང་་ཕོག་ཡོད་མི་དང་ mང་བ་མེད་པའི་ཟད་འ>ོ་གང་ང་དང་
]ལ་དང་མ་མ@ན་པའི་ཟད་འ>ོ་ iབ་འWས་མེད་མའི ི་ཟད་འ>ོ་ འaོ་བ*ག་ཅན་)ི་ཟད་འ>ོ་]་
བཏང་དགོཔ་ཐོན་ཡོད་མིའི་རིགས་དང་།
(ཁ) དེ་བམ་མའི་)ོང་lད་གང་ང་C་བUེན་ཏེ་ =ིག་མི ས་ཅན་)ི་ཐབས་ལམ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ།
(ག) I་དངོས་<ི་)ོང་lད་གང་ང་ ར་ལོག་ཐོབ་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ དགོངས་ཡངས་བཏང་ཡོདཔ།
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(ང) གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ གནད་དོན་གཞན་)ི་རིགས།
འཆར་ད ལ་ལས་\་ེ ]་C་ བཀག་དམ།
z༧. འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་ཅིག་གིས་ ཐོན་Sངས་]་ ད_་བགོ་དང་ ཡང་ན་ ིམས་:ན་དབང་ཚད་གཞན་དང་
འིལ་ཏེ་མ་གཏོགས་ོད་མི་ཆོག།
z༨. འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་]་གིས་ གཤམ་འཁོད་]་ལས་བཀག་དམ་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) འཆར་ད ལ་ལས་\འེ ི་ལས་རིམ་དང་ ཐབས་.ས་ཅན་)ི་འཆར་གཞི་ནང་མ་བཀོད་མི་ I་དངོས་དང་
ཞབས་ཏོག་ བཟོ་འདོན་འབད་ནི་]་ནང་ >ལ་གཏོགས་འབད་ནི་དང་།
(ཁ) འཆར་ད ལ་ད_་བགོའི་ མང་ཚད་ལས་བལ་ནི།
(ག) ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་ལས་གནང་བ་མེད་པར་ ད ལ་ཁང་ ིས་ཁ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
(ང) བHིན་འiལ་)ི་གཞི་དོན་ཡོད་པའི་Lོད་ལེན་ནང་ >ལ་གཏོགས་འབད་ནི།
(ཅ) འཆར་ད ལ་ལས་\འེ ི་ད ལ་ཁང་ ིས་ཁ་ཅིག་ནང་ཡོད་པའི་ ད ལ་བ\ོམས་ལས་Yག་པའི་ད ལ་
7ིར་བཏོན་འབད་ནི།
(ཆ) འགན་ལེན་དང་ lད་འ@ས་<ི་ཁས་ལེན་གང་ང་Lོད་ནི།
(ཇ) ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་ནང་C་ ད ལ་oང་བgག་བཞག་འབད་ནི་]་མ་གཏོགས་ བཅའ་མི ས་འདི་གི་
དོན་ཚན་ ༡༦༨ དང་ ༡༦༩ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ མ་ད ལ་]་ནང་དང་ བགོ་
བཤའི་ཐབས་ལམ་དང་གས་པའི་ ད ལ་འWེལ་ཐབས་ལམ་]་ནང་ མ་ ་གཞི་བgག་འབད་ནི།
(ཉ) ིམས་དང་ བཅའ་ཡིག་ =ིག་གཞི་ ལག་དེབ་ བཀའ་&་ བཀོད་&་ ཡང་ན་ 9བ་བ=གས་]་དང་
མ་འིལ་བའི་འཛིན་Hོང་དང་ ཡང་ཅིན་ མཁོ་བ་<ི་(་qོ་]་ནང་ >ལ་གཏོགས་འབད་ནི།
(ཏ) ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་ལས་ གནང་བ་>ོལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ལག་ལེན་)ི་ད ལ་Yག་དང་
འWེལ་བའི་ ིས་ལོ་ མQག་བ་བའི་ལ་C་ མི་དམངས་<ི་ད ལ་Yག་གང་ང་ ལག་ཐོག་བཞག་ནི།
(ཐ) མི་དམངས་<ི་ད ལ་]་ གནང་བ་>ོལ་ཡོད་པའི་ ིས་ཁར་མིན་པར་ སི ་ཁ་གཞན་དང་ qེར་དོན་
ིས་ཁ་]་ནང་ བgག་བཞག་འབད་ནི།
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ས་གནས་དབང་འཛིན་]་ག་ི འགན་Sར།
z༩. དོན་ཚན་ ༢༨ ལས་ z༦ ]ན་དང་ དོན་ཚན་ ༤༠ པ་བཅས་<ི་ནང་ འཆར་ད ལ་ ལས་\ེ་]་གི་འགན་
Sར་ གསལ་བཤད་འབད་ཡོད་མི་6་ ས་གནས་དབང་འཛིན་C་ མི་དམངས་ ད ལ་ལས་<ི་དོན་C་ གཤམ་
འཁོད་འགན་Sར་]་ འི་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) ས་གནས་དབང་འཛིན་]་C་ ིམས་འོག་དམིགས་བསལ་)ི་འགན་Sར་དང་འིལ་ཏེ་ ཞབས་ཏོག་
/ེལ་ཐབས་<ི་དོན་ལས་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ཟད་འ>ོ་གཏང་ནི་C་ ིམས་<ིས་དམིགས་བསལ་)ི་
དབང་ཆ་Lོད་ཡོད་མི་དང་བན་ཏེ་ ས་གནས་<ི་c་ཡོན་དང་c་ཆ་]་ བཀོད་ནི་དང་ བEར་བཅོས་
འབད་ནི་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་དང་།
(ཁ) མི་དམངས་ཐོན་Sངས་]་ བཅའ་མི ས་འདི་གི་དགོངས་དོན་དང་ ད ལ་ ིས་བཅའ་ཡིག་དང་ =ིག་
གཞི་དང་འིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
(ག) མི་དམངས་<ི་ཐོན་Sངས་]་ Vངས་གསལ་ཅན་དང་ འགན་འི་ཅན་ དོན་"ིན་ཅན་དང་ འཇོན་
?གས་<ི་qོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།
(ང) གZང་Hོང་འཐབ་མི་འ2ས་ཚོགས་C་ ལོ་བར་འཆར་ད ལ་ཟིན་Wིས་དང་ ཐབས་.ས་ཅན་)ི་
འཆར་གཞི་ཟིན་Wིས་]་ >་=ིག་འབད་དེ་ གཤམ་འཁོད་<ི་དོན་C་ལ་ནི་དེ་ཡང་།
(༡) ས་གནས་<ི་འོང་འབབ་6་ལས་གཏང་དགོ་པའི་ ཟད་འ>ོའི་གནང་བ་འ>ོལ་ནི་དང་།
(༢) ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གསི ་ ཟད་འ>ོ་གཏང་དགོ་པའི་ལས་དོན་]་གི་ཐད་C་ ད ལ་ ིས་
Yན་ཁག་C་ &བ་བmོན་བསམ་འཆར་བཀོད་ནི།
༤༠. ས་གནས་དབང་འཛིན་]་གིས་ སི ་ལོ་མQག་བ་བའི་ལ་C་ O་ངོ་ག3མ་)ི་ནང་འཁོད་ ལོ་བར་^ན་Z་]་
བཟོ་ེ་ e་འགན་\ེ་ཁོངས་<ི་[ོན་པོ་དང་ ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་C་ལ་དགོ།
&ལ་གZང་ སི ་ཞབི ་དབང་འཛིན།
༤༡. &ལ་གZང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་)ིས་ གZང་གི་འ.ང་ ིས་དང་ Lོད་ད ལ་)ི་ ིས་་]་ སི ་ཞིབ་འབད་དགོ།
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ལེM་བཞི་པ།
གZང་གི་འཆར་ད ལ་དང་^ན་Z།
༤༢.
༤z.
༤༤.
༤༥.

འཆར་ད ལ་རམི ་Cགས།
གZང་གི་འ.ང་ ིས་དང་ Lོད་བཞག་]་གི་དོན་C་ ལོ་བར་འཆར་ད ལ་རིམ་Cགས་ཅིག་བཀོད་དགོ།
གZང་གིས་ འཆར་ད ལ་རིམ་Cགས་དེ་ Iན་Hོང་ཡང་དག་འཐབ་ེ་ འཆར་ད ལ་ལས་འགལ་བའི་ མ་
ད ལ་]་ 9བ་གདལ་འ)ོ་ནི་ལས་ བཀག་ཆ་འབད་དགོ།
འཆར་ད ལ་དེ་ གZང་གི་འཆར་ད ལ་Bིད་.ས་དང་འིལ་ཏེ་བ མ་དགོ།
ིས་ལོ་དང་ འཆར་ད ལ་བ མ་ཐངས་<ི་(་qོ་]་ ད ལ་ སི ་བཅའ་ཡིག་དང་=ིག་གཞིའི་ནང་ གསལ་བཀོད་
འབད་ཡོད་མི་དང་འིལ་དགོ།

འཆར་ད ལ་Bདི ་.ས་དང་ ད ལ་ སི ་=གི ་བཀོད་བོད་དནོ །
༤༦. ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་ འཆར་ད ལ་གསར་པའི་དོན་C་ =ིག་བཀོད་བོད་དོན་དང་གས་པའི་ གZང་གི་
འཆར་ད ལ་Bིད་.ས་དང་ ད ལ་ ིས་=ིག་བཀོད་བོད་དོན་ཅིག་ ཚོགས་འ2་ཆེན་མོ་C་ལ་དགོ། འཆར་
ད ལ་Bིད་.ས་དང་ ད ལ་ ིས་=ིག་བཀོད་བོད་དོན་ནང་ གཤམ་འཁོད་]་ ]ད་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) ིས་ལོ་དེའི་འཆར་ད ལ་དང་ 2ས་འWིང་གི་འཆར་ད ལ་བ མ་ད་ ཐབས་.ས་ཅན་)ི་གཙོ་རིམ་
ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་]་དང་།
(ཁ) &་9བ་དཔལ་འ(ོར་)ི་གནས་ངས་དང་འཆར་mང་ དེ་ལས་ 2ས་འWིང་གི་དོན་ལས་ དཔལ་འ(ོར་
)ི་ ཆ་ཤས་ིར་བ\ོམས་<ི་ +ོན་བཤད་]།
(ག) 2ས་འWིང་གི་དོན་ལས་ ལ་རགི ས་དང་ འོང་འབབ་<ི་ཐབས་ལམ་]་དང་གས་པའི་ གZང་གིས་
འཆར་གཞི་བཀོད་ཡོད་མི་ ད ལ་འWེལ་)ི་ཆ་ཤས་ིར་བ\ོམས།
(ང) དོན་ཚན་ ༤༨(ག) པ་དང་འིལ་ཏེ་ འཆར་གཞི་བཀོད་ཡོད་མི་ ཧེ་མའི་འཆར་ད ལ་Bིད་.ས་དང་
ད ལ་ ིས་=ིག་བཀོད་བོད་དོན་)ི་ ཆ་ཤས་རི ་བ\ོམས་<ི་ iབ་འWས་ངོ་མའི་བ་དོན་དང་
འར་བ་གལ་ཅན་ཡོད་མི་]་གི་bརོ ་ལས་ བསམ་འཆར་]།
(ཅ) འཆར་ད ལ་གསརཔ་བ མ་ད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ ལས་\ེའི་བ་མཚོན་ཅན་)ི་མང་ཚད་]།
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(ཆ) བོད་དོན་འདི་ནང་ ལས་\ེའི་བ་མཚོན་ཅན་)ི་མང་ཚད་]་ ད ལ་འWེལ་དམིགས་དོན་]་དང་ ག་དེ་
ེ་འིལཝ་ཨིན་ན་གི་ འ>ེལ་བཤད།
༤༧.
༤༨.

༤༩.
༥༠.

འཆར་ད ལ་དང་ད_་བགོའ་ི ད_ད་ཡིག།
ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་ གZང་གི་འཆར་ད ལ་དང་ད_་བགོའི་ད_ད་ཡིག་དེ་ 2ས་ཚོད་7ི་ཤོས་ འཆར་ད ལ་)ི་
ལོ་འགོ་མ་བgགས་པའི་ ཉིན་>ངས་ ༥ གི་ཧེ་མར་ ི་ཚོགས་C་ལ་དགོ།
འཆར་ད ལ་དང་ད_་བགོའི་ད_ད་ཡིག་ནང་C་ གZང་གི་ད ལ་འWེལ་iབ་འWས་<ི་ དམིགས་དོན་ བHེད་ཡོད་
མིའི་&ས་བཤད་]་ ད ལ་ ིས་བཅའ་ཡགི ་དང་=ིག་གཞི་དང་འིལ་ཏེ་ གསལ་བཤད་འབད་ དགོཔ་དང་ དེ་
ནང་ གཤམ་འཁོད་གནད་དོན་]་ཡང་]ད་དགོ།
(ཀ) ལ་མའི་ སི ་ལོ་དང་ དེའི་ེས་ལ་ སི ་ལོ་བཅས་ ིས་ལོ་གཉིས་<ི་དོན་ལས་ ལོ་བར་ ད ལ་
ིས་བོད་དོན་དང་ཆ་མ]ངས་པའི་ ད ལ་ སི ་བོད་དོན་)ི་+ོན་བཤད་དང་།
(ཁ) >ོགས་རམ་དང་ ཐོན་Sངས་གཞན་)ི་བར་ན་ བགོ་bལ་ོན་པའི་ མ་ད ལ་)ི་ཐོན་Sངས་]།
(ག) ལོ་ཧེ་མམ་གི་ གནང་བ་>ོལ་ཡོད་པའི་འཆར་ད ལ་དང་ འཆར་ད ལ་བHར་བཟོའི་ཚོད་ ིས་ དེ་ལས་
དེའི་+་གོང་ལོའི་ iབ་འWས་ངོ་མ་]།
(ང) གZང་གིས་>ོས་ཐག་བཅད་ཚར་ཡདོ ་མི་C་བUེན་ཏེ་ ད ལ་འWེལ་ ིས་བཤད་<ི་+ོན་བཤད་ནང་ མ་
]ད་མི་ འཐོན་Bིད་པའི་ཕོག་ལམ་དང་ ཟད་འ>ོ་ཐེབས་གཏང་དགོཔ་འཐོན་Bིད་མི་གང་ང་ ཡང་ན་
འོང་འབབ་<ིས་མ་ལང་པའི་རིགས་<ི་ བོད་དོན་དང་གས་ཏེ་ གZང་གི་དམིགས་བསལ་)ི་ ད ལ་
འWེལ་ཉེན་ཁའི་བོད་དོན་ཅིག།
འཆར་ད ལ་དང་ད_་བགོའི་ད_ད་ཡིག་ནང་ ད_་བགོ་རེ་རེ་བཞིན་C་ ལོ་>ངས་ག་དེ་རེའི་དོན་ལས་ Z་བ་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོ།
ི་ཚོགས་ནང་ལས་གནང་བ་>ོལ་ཡདོ ་མི་ འཆར་ད ལ་དང་bལ་ ིས་ད_ད་ཡིག་དེ་ ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གིས་
དཔེ་བན་འབད་དགོ།
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གZང་འaོ་མ@ད་<་ི དནོ ་ལས་ གནས་bབས་<་ི ཟད་འ>ོ།
༥༡. གལ་Bིད་ ིས་ལོ་གསརཔ་ཚེས་པའི་2ས་ཚོད་C་ འཆར་ད ལ་དང་ད_་བགོའི་ད_ད་ཡིག་དེ་ ཆ་འཇོག་མཛད་པ་
མེད་ཚེ་ ད ལ་ སི ་[ོན་པོ་གསི ་ འཆར་ད ལ་དང་ད_་བགོའི་ད_ད་ཡིག་ ཆ་འཇོག་མ་འiབ་]ན་ཚདོ ་ གZང་
Hོང་འaོ་མ@ད་C་མཁོ་བའི་ Iན་Hོང་ཟད་འ>ོའི་དོན་ལས་ མི་དམངས་<ི་མ་ད ལ་ ལག་ལེན་འཐབ་ ཆོག་པའི་
གནང་བ་Lོད་ཆོག། འཆར་ད ལ་གསར་པའི་ཆ་ཤས་གཅིག་དང་ ཡང་ན་ གཅིག་ལས་Yག་པའི་ ཆ་ཤས་]་གི་
གནང་བ་iབ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་]འི་ལག་ལེན་འགོ་བgག་དགོ།
༥༢. ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་ དོན་ཚན་ ༥༡ པ་དང་འིལ་ཏེ་ འདས་པའི་ ིས་ལའོ ི་ ད_་བགོའི་བཅའ་ིམས་ ག་
རའི་ཡོངས་བ\ོམས་ལས་ བ&་ཆ་ ༢༥ ལས་Yག་པའི་ ད ལ་བ\ོམས་<ི་དབང་ཆ་Lོད་མི་ཆོག།
༥z. གZང་གིས་ དོན་ཚན ༥༡ པའི་དབང་ཆ་དང་འིལ་བའི་ཟད་འ>ོའ་ི Fམ་>ངས་]་ ལ་ལས་ཆ་འཇོག་iབ་མི་
ཟད་འ>ོ་དེ་]་དང་འWེལ་བའི་ སི ་ལོའི་འཆར་ད ལ་དང་ ད_་བགོའི་བཅའ་ིམས་ནང་འཁོད་<ི་ Fམ་>ངས་
]་གཅིག་མ]ངས་དང་ ཡང་ན་ Fམ་>ངས་འ?་མཉམ་)་ི ད_་བགོ་]་C་ སི ་ཐོ་བཀལ་དགོ།
༥༤. གལ་Bིད་ ར་Sངས་གཞན་གང་ང་C་བUེན་ཏེ་ ཡིག་ཚང་ནང་ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་མེད་ཚེ་ བཅའ་ིམས་འདི་དང་
འིལ་ཏེ་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོའི་འགན་Sར་]་ [ོན་ཆེན་)སི ་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་དང་ གZང་བgགས་བgགཔ་
མེད་པ་ཅིན་ འགན་Sར་དེ་]་ ད ལ་ སི ་Yན་ཁག་གི་ kང་ཆེན་)ིས་དང་ལེན་འབད་དགོ།
ད_་བགོ་བHར་བཀོད་དང་ 9ད་རགི ་བདེ་=གི །
༥༥. འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་ཅིག་གིས་ མ་ད ལ་ད_་བགོ་བHར་བཀོད་དང་ 9ད་རིག་བདེ་=ིག་]་ ད ལ་ ིས་ Yན་
ཁག་གིས་ 2ས་རམི ་དང་འིལ་ཏེ་ བཟོ་འདོན་འབད་མི་ ད ལ་ ིས་བཅའ་ཡིག་དང་ =ིག་གཞི་དང་ འིལ་ཏེ་
འབད་ཆོག།
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༥༦.

༥༧.

༥༨.
༥༩.

༦༠.

འཆར་ད ལ་དང་ ད_་བགོ་བHར་བཟོ།
ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་ ད_་བགོ་དང་ཐོན་Sངས་ཚོད་ ིས་]་གི་འར་བ་]་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ བHར་བཟོ་
འབད་ཡོད་པའི་ འཆར་ད ལ་དང་ ད_་བགོའི་ད_ད་ཡིག་]་ བHར་བཟོའི་ར་Sངས་དང་གས་ཏེ་ ི་ཚོགས་C
ལ་ཆོག། དེ་བམ་མའི་ད_ད་ཡིག་དེ་ འདས་པའི་ི་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་<ི་ལ་C་ ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ཧ་
ཤོས་ནང་C་ ངོ་Lོད་འdལ་ལམ་Z་དགོ།
འཆར་ད ལ་དང་ད_་བགོ་བHར་བཟོ་]་ གཤམ་འཁོད་དང་འ?་བའི་གནས་ངས་་<ི་འར་བ་ གཙོ་ཅན་
ཐོནམ་ད་oངམ་ཅིག་ བ~་ཞིབ་འབད་དགོ།
(ཀ) འོང་འབབ་དང་ཐོན་Sངས་གཞན་)ི་ཚད་ མར་བབས་འ)ོཝ་ལས་ &་9བ་ད ལ་ ིས་Rན་བUན་C་
ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་དང་།
(ཁ) གནང་བ་iབ་ཡོད་མི་ ལས་རིམ་]་གི་གནས་གོང་C་ འར་བ་གཙོ་ཅན་ཐོནམ་ད།
འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་]་གིས་གནས་ངས་C་ འར་བ་གཙོ་ཅན་ཡོདཔ་ལས་ Yན་&ས་གZང་ཚོགས་<སི ་ ཞལ་
མ@ན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ Yན་ཐབས་ད_་བགོའི་Z་བ་འབད་མི་ཆོག།
དོན་ཚན་ ༦༦ པ་དང་འིལ་ཏེ་མ་གཏོགས་ འཆར་ད ལ་ལས་\་ེ ག་གིས་ཨིན་ང་ བHར་བཟོ་འབད་བའི་
འཆར་ད ལ་དང་ ད_་བགོའི་ད_ད་ཡིག་དེ་ ི་ཚོགས་ནང་ལས་གནང་བ་མ་འiབ་]ན་ཚོད་ >ོས་འཆར་C་
གནང་བ་འiབ་པའི་རེ་འ2ན་ཐགོ ་ལས་ འཆར་ད ལ་Yན་ཐབས་<་ི qོ་ལས་ ཁས་ལེན་འབད་ནི་དང་ ཟད་འ>ོ་
གཏང་ནི་]་འབད་མི་ཆོག།
>ོགས་རམ་(ིན་མི་གསི ་དང་ ཡང་ན་ གZང་དང་མཉམ་འWེལ་)ི་qོ་ལས་ཟད་འ>ོ་བཏང་མི་ གོང་འཕེལ་ ལས་
འ6ལ་)ི་ ཟད་འ>ོ་]་གི་ཐད་ གZང་ལས་ དགོས་དོན་ཅན་)ི་གནང་བ་ག་ར་ཡོད་ཚེ་ ི་ཚོགས་ལས་ གནང་བ་
མ་Z་བར་ དོན་ཚན་འདི་གི་དབང་ཆའི་ཐོག་ལས་ ད ལ་ སི ་[ོན་པོ་གིས་ Yན་ཐབས་ད_་བགོའི་ གནང་བ་
འ>ོལ་ཆོག། དེ་བམ་མའི་ཟད་འ>ོ་]་ >ོགས་རམ་(ིན་མི་དང་གZང་གི་བར་ན་བཟོ་ཡོད་མི་ ཆིངས་ཡིག་C་གཞི་
བUེན་དགོ། དེ་བམ་མའི་ད_་བགོ་]་ བHར་བཟོ་འབད་བའི་ འཆར་ད ལ་དང་ ད_་བགོའི་ད_ད་ཡིག་ནང་
ཡིག་ཐོ་བཀོད་དགོ།
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༦༡.
༦༢.
༦z.
༦༤.

༦༥.

ད_་བགོ་དང་ མི་དམངས་ཟད་འ>ོ་དང་འWེལ་བའི་བཀག་དམ།
འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་]་གིས་ མི་དམངས་<ི་ད ལ་དེ་ འཆར་ད ལ་དང་ད_་བགོའི་བཅའ་མི ས་ནང་གི་ ད_་
བགོ་དང་འིལ་ཏེ་oངམ་ཅིག་ ཟད་འ>ོ་གཏང་དགོ།
འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་ག་གསི ་འབད་ང་ འཆར་ད ལ་དང་ད_་བགོ་བཅའ་མི ས་ ཡང་ན་ ིམས་མ@ན་
དབང་ཆ་གཞན་དང་འིལ་ཏེ་མ་གཏོགས་ ད_་བགོ་མེད་པའི་ལས་དོན་]་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆགོ །
འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་ག་གསི ་འབད་ང་ འཆར་ད ལ་དང་ད_་བགོའི་བཅའ་ིམས་<ི་qོ་ལས་ དབང་ཆ་Lོད་
ཡོད་མིའི་ མང་ཚད་ལས་བལ་ཏེ་ ཟད་འ>ོ་གཏང་ནིའི་རིགས་ ཁས་ལེན་འབད་མི་ཆོག།
འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་]་གིས་ དོན་ཚན་ ༤༩ པ་དང་འིལ་བའི་ ལོ་མང་ད_་བགོ་]་མ་བ ི་བར་ འཆར་
ད ལ་དང་ད_་བགོའི་ བཅའ་མི ས་<ི་འོག་C་ ཐོན་Sངས་ོད་ནིའི་དབང་ཆ་ཡོད་མི་དེ་ བཅའ་མི ས་ དེ་དང་
འWེལ་བའི་ ིས་ལོ་ མQག་བཝ་དང་གཅིག་ཁར་ 2ས་ཚོད་ཡོལ་ནི་ཨིན།
འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་ག་རའི་ ིས་་]་ སི ་ཞིབ་བཅའ་ིམས་ ི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཅན་མ་དང་འིལ་ཏེ་ &ལ་
གZང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་)ིས་ ིས་ཞིབ་འབད་དགོ། ང་Hོབ་དང་གསང་བའི་རིག་ད_ད་<ི་ གནད་དོན་
དང་འWེལ་བའི་ སི ་་]་ སི ་ཞིབ་ཡོངས་9བ་<སི ་ གསང་བ་འབད་བཞག་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ།

cོ་dར་ཟད་འ>ོའ་ི དབང་ཆ།
༦༦. cོ་dར་དང་ ཡང་ན་ oེན་ངན་ཅིག་C་བUེན་ཏེ་ མ་ད ལ་བགོ་བམ་མ་འབད་བའི་ཟད་འ>ོ་ གལ་གནད་ ཅན་
འབད་གཏང་དགོཔ་ཐོན་ཚེ་ མི་དམངས་<ི་མཐའ་དོན་C་གནོད་Hོན་མེད་པའི་qོ་ལས་ ཕར་འལ་ བoབ་ཐབས་
མེད་པ་ཅིན་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་ དབང་ཚད་ལོགས་3་མ་དགོ་པར་ དོན་ཚན་འདི་དང་འིལ་ཏེ་ གཤམ་
འཁོད་གནད་དོན་]་ ཚང་=ིག་ཡོད་ཚེ་ དེ་བམ་མའི་ཟད་འ>ོ་གཏང་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་ Lོད་ཆོགཔ་ དེ་ཡང་།
(ཀ) དེ་བམ་མའི་ཟད་འ>ོ་དང་ ཟད་འ>ོ་དེ་C་བUེན་ཏེ་ འཆར་ད ལ་Bིད་.ས་དང་ད ལ་ ིས་=ིག་བཀོད་
བོད་དོན་C་ གནོད་པ་ཡོད་ཚད་<ི་^ན་Z་ཡོངས་ོགས་ དོན་ཚན་ ༥༦ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་
བHར་བཟོ་འབད་བའི་འཆར་ད ལ་དང་ ད_་བགོའི་ད_ད་ཡིག་བIད་དེ་ &བ་བmོན་ཆ་འཇོག་གི་ དོན་
C་ ི་ཚོགས་C་ལ་ཡདོ པ་དང་།
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(ཁ) cོ་dར་)ི་ཟད་འ>ོ་དེ་ གZང་གི་ལོ་བར་ད ལ་ ིས་བོད་དོན་ནང་]ད་ཡོདཔ།
^ན་Zའི་ལས་དནོ ་)་ི དགོས་མཁོ།
༦༧. ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་ ད ལ་ ིས་བཅའ་ཡིག་དང་=ིག་གཞིའི་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འིལ་ཏེ་ ལོ་བར་
ད ལ་ ིས་བོད་དོན་]་ བཟོ་འདོན་འབད་དགོཔ་དང་ བོད་དོན་དེ་ནང་ གནད་དོན་]་ཡོངས་ོགས་དང་ [ོ་
གཏད་]གསཔ་ཡོད་པའི་ འགན་ལེན་)ི་ངག་བོད་ཅིག་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་དང་ བbོ་བཞག་འབད་ཡོད་མི་
བཀོད་9བ་འགོ་དཔོན་)ིས་ མིང་Uགས་བཀོད་དེ་ ིས་བཤད་དེ་དང་གཅིག་ཁར་གས་དགོ། ད ལ་ སི ་ བོད་
དོན་དེ་ནང་ གནད་དོན་གཞན་)ི་>ས་ལས་ གཤམ་འཁོད་]་]ད་དགོཔ་དེ་ཡང།
(ཀ) ིས་ལོ་དེའི་འོང་འབབ་དང་ ཟད་ ིས་ ཟད་འ>ོ་བཏང་ཐངས་]་གསལ་ོན་འབད་བའི་ མ་ད ལ་)་ི
ཐོན་Sངས་དང་ ལག་ལེན་)ི་བོད་དོན་དང་།
(ཁ) ིས་ལའོ ི་མQག་བ་C་ མི་དམངས་d་ལོན་Yག་Cས་Lོད་དགོཔ་ཡོད་མིའི་ ད ལ་བ\ོམས་]།
(ག) གZང་གིས་འགན་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ ད ལ་བ\ོམས།
(ང) ིས་ལའོ ི་མQག་བ་C་ གZང་གིས་བHིན་འiལ་བཏང་ཡོད་མིའི་ d་ལོན་Yག་Cས་<ི་ ད ལ་
བ\ོམས།
(ཅ) ིས་ལའོ ི་མQག་བ་C་ འོང་འབབ་ད(ེ་བ་རེ་རེ་བཞིན་C་ འོང་འབབ་ཆད་Cས་]་གི་བnད་བས།
༦༨. གཤམ་འཁོད་C་བUེན་Bིད་པའི་གནད་དོན་]་ ལོ་བར་^ན་Z་དང་ ལོ་བར་ད ལ་ སི ་བོད་དོན་ནང་C་
]ད་ཡོད་པའི་ གོ་བ་མི་ལེན།
(ཀ) འག་གི་ དཔལ་འ(ོར་)ི་མཐའ་དོན་གཙོ་ཅན་C་ 7ོགས་ང་ཐོན་Bིད་མི། ཡང་ན་
(ཁ) འག་གི་བདེ་ང་ ཡང་ན་ ང་Hོབ་ ཡང་ན་ གZང་གི་&ལ་ིའི་མ@ན་ལམ་C་ 7ོགས་ང་ ཐོན་
Bིད་མི། ཡང་ན་
(ག) =ིག་ཆ་བཟོ་ནི་དང་ ིམས་<ི་འ2ན་སར་བཀལ་ནིའི་ལས་དོན་ ཡང་ན་ ཚོང་འWེལ་ལས་དོན་]་ནང་
གZང་C་I་དངོས་<ི་qོ་ལས་ ་)ོང་ཕོག་Bིད་པའི་ ལས་དོན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། ཡང་ན་
(ང) གZང་C་ བ ི་མཐོང་ཆེ་བའི་ I་དངོས་<ི་་)ོང་ཕོག་ ནི།
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༦༩. ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་ ལོ་བར་ད ལ་ ིས་བོད་དོན་]་ འWེལ་ཡོད་ ིས་ལོ་མQག་བ་བའི་2ས་ཚོད་ལས་
O་ངོ་kག་གི་ནང་འཁོད་ ིས་ཞིབ་ཡོངས་9བ་C་གཏང་དགོ།
༧༠. ིས་ཞིབ་ཡོངས་9བ་<ིས་ གZང་གི་ད ལ་འWེལ་ སི ་བཤད་ཐོབ་པའི་2ས་ཚོད་ལས་ O་ངོ་ག3མ་)ི་ནང་འཁོད་
ིས་ཞིབ་བསམ་བོད་ གསལ་བཀོད་འབད་དགོ།
༧༡. ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གསི ་ ལོ་བར་ད ལ་འWེལ་ སི ་བཤད་དང་ ིས་ཞིབ་བསམ་བོད་དེ་ དཔེ་བན་
འབད་དགོ།
e་འགན་\་ེ ཁངོ ས་<་ི [ནོ ་པ་ོ ]་གི་དནོ ་ལས་ ^ན་Zའི་ལས་དནོ ་)་ི དགོས་མཁོ།
༧༢. e་འགན་\ེ་ཁོངས་<ི་[ོན་པོ་རེ་རེ་གིས་ འཆར་ད ལ་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ e་འགན་\ེ་ཁོངས་དེའི་
iབ་འWས་དམིགས་དོན་]་གི་ཐེད་C་ ལོ་7ེད་ཀའི་^ན་Z་རེ་ ད ལ་ ིས་བཅའ་ཡིག་དང་=ིག་གཞི་ནང་ བཀོད་
ཡོད་མི་ 2ས་Rན་ནང་འཁོད་དང་ བཀོད་ཤོག་གི་ཐོག་ལས་ Yན་&ས་གZང་ཚོགས་C་ལ་དགོ།
༧z. ིས་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་མQག་བ་བའི་ལ་C་ O་ངོ་ག3མ་)ི་ནང་འཁོད་ e་འགན་\ེ་ཁོངས་<ི་[ོན་པོ་རེ་རེ་གིས་
འཆར་ད ལ་ནང་ ཆེད་2་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འིལ་ཏེ་ iབ་འWས་ངོ་མའི་bོར་ལས་ e་འགན་ \ེ་ཁོངས་<ི་ལོ་
བར་^ན་Z་རེ་ Yན་&ས་གZང་ཚོགས་C་ལ་དགོ། e་འགན་\ེ་ཁངོ ས་<ི་ ལོ་བར་ ^ན་Zའི་ནང་ གཤམ་
འཁོད་]་]ད་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) e་འགན་\ེ་ཁོངས་<ི་དོན་ལས་ ཐབས་.ས་ཅན་)ི་དམིགས་Rལ་]་གི་ iབ་འWས་ཐོན་ཡོད་མི་དང་
iབ་འWས་ཐོན་ཚད་<ི་ གསལ་བཤད་ཅིག་དང་།
(ཁ) e་འགན་\ེ་ཁོངས་<ི་དོན་ལས་ འཆར་ད ལ་ནང་C་བཀོད་ཡོད་མི་ iབ་འWས་+ོན་བཤད་དང་
འིལ་ཏེ་ ད ལ་འWེལ་དང་ ད ལ་འWེལ་མིན་པའི་ iབ་འWས་ཐནོ ་ཚད་<ི་བnད་བས་ཅིག།
(ག) ལས་རིམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་]་གི་ གསལ་བཤད་དང་འཆར་ད ལ་6་ e་འགན་\ེ་ཁོངས་<་ི
འཆར་ད ལ་ནང་ ཆེད་2་བཀོད་ཡོད་མི་ལས་རམི ་]་ལས་ 9ད་པར་གང་ང་ Zགས་ཡོད་མིའི་ ར་
Sངས།
(ང) e་འགན་\ེ་ཁོངས་ནང་C་ འོང་འབབ་ཐོན་པའི་ཡོངས་བ\ོམས་དང་ འཆར་ད ལ་ནང་ ཆེད་2་
བཀོད་ཡོད་མིའི་ འོང་འབབ་ལས་ 9ད་པར་གང་ང་Zགས་ཡོད་མིའི་ར་Sངས།
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ལེM་f་པ།
གZང་གི་ཚངོ ་ལས་ཁང་།
༧༤.

༧༥.

༧༦.

༧༧.
༧༨.

གZང་གི་ཚངོ ་ལས་ཁང་ གཞི་བgག་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ།
གZང་གིས་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་)ི་ ཚོང་འWེལ་གལ་གནད་ཅན་)ི་ལས་དོན་ ལག་ལེན་)ི་དོན་C་ གZང་གི་
ཚོང་ལས་ཁང་ གཞི་བgག་འབད་ཆོགཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) qེར་\ེ་གིས་ དགོས་མཁོ་མ་བ་མའི ི་རིགས་དང་།
(ཁ) མི་\འེ ི་Bིད་.ས་དང་ ཡང་ན་ ང་Hོབ་<ི་དོན་C་ གZང་གིས་ིལ་d་དང་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་ ཅིག་
འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་རིགས།
(ག) རང་བཞིན་གཅིག་དབང་གི་ 9བ་ཁོངས་ནང་]ད་མིའི་རིགས།
གལ་Bིད་ འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་ཅིག་གིས་ I་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་]་ ཚོང་འWེལ་གནས་རམི ་)ི་ ཚོང་ལམ་
ཅིག་ནང་ བཟོ་བན་དང་ ཡང་ན་ Hེལ་Lོད་འབད་བ་ཅིན་ ཐབས་དང་Wལ་བའི་ར་Sངས་ ཡོད་ན་མ་གཏོགས་
དེ་མིན་ གZང་གིས་གཤམ་འཁོད་]་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) ལས་གཡོག་པའི་ཁ་)ངས་དང་ ཡང་ན་ 9བ་ཚད་<ི་qོ་ལས་ ོམ་ང་ཚད་དང་:ན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པ་ཅིན་
ལས་དོན་དེ་]་ ལག་ལེན་ འཐབ་ནིའི་དོན་C་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ཅིག་ གཞི་བgག་འབད་ནི།
ཡང་ན་
(ཁ) ལས་དོན་དེ་]་ ད་ཡོད་གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ཅིག་C་ /ོ་བད་འབད་ནི།
ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་ འWེལ་ཡོད་ལས་\འེ ི་[ོན་པོ་དང་གཅིག་ཁར་བན་>སོ ་ཐོག་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་
ཅིག་ གཞི་བgག་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ལས་དོན་ཅིག་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ཅིག་C་ /ོ་བད་འབད་ནི་ འགོ་
བ མ་ཆོག།
གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ཅིག་C་ ཐ་དད་ལས་དོན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ འོས་མཚམས་:ན་པའི་ཚད་གཞི་ཁར་
ཡར་འཕེལ་འ)ོ་ནིའི་ གོ་bབས་Lདོ ་དགོ།
གZང་གི་ གཅིག་དབང་ཚོང་ལས་ཁང་]་གིས་ ཅ་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་བཟོ་འདོན་འབད་མིའི་ གོང་ཚད་]་
གZང་གིས་མཚམས་འཛིན་འབད་དགོ།
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༧༩. ཚོང་ལམ་ནང་ ཅོག་འཐད་པའི་ཅ་དངོས་ བཟོ་བན་དང་བམ་/ེལ་འབད་མི་ ལངམ་ཐོནམ་ད་ གZང་གི་ བགོ་
བཤའི་མ་ ་ར་ལོག་བཏོན་ེ་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་དེ་བ་ནི་དང་ ཡང་ན་ qེར་\ེ་C་བEར་བཅོས་ གཏང་
དགོ།
གZང་གི་ཚངོ ་ལས་ཁང་ག་ི དམིགས་Rལ།
༨༠. གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ དམིགས་Rལ་ ་བ་རང་ མཐར་འ9ོལ་ཅན་)ི་ཚོང་ལས་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
དེ་ཨིན། གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ཅིག་གིས་ 2ས་འWིང་གི་2ས་རམི ་ཁར་ མ་ འི་ཐོག་ལས་འབབ་Sངས་]་
གZང་གི་བདག་ཐོག་མིན་པའི་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་དང་ ཤོ་མ]ངས་པའི་ཚོང་ལས་]་དང་ འ?་མཉམ་ བཟོ་
ནི་C་བ ོན་གས་བHེད་དགོ།
༨༡. དོན་ཚན་ ༨༠ པའི་དགོངས་དོན་དེ་ག་དེ་ེ་ཨིན་ང་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ཅིག་C་ ཁེ་འབབ་མེད་པའི་ ཅ་
དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་]་བ་ནི་དང་ ཡང་ན་ བམ་/ལེ ་འབད་དགོ་པའི་ མི་\འེ ི་འགན་Sར་ཡང་བཀལ་ཆོག།
༨༢.
༨z.
༨༤.
༨༥.

གZང་གི་ཚངོ ་ལས་ཁང་ག་ི བགོ་བཤའ་འཆང་མའི ་ི འགན་Sར།
གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ཅིག་ནང་ཡོད་པའི་གZང་གི་བགོ་བཤའ་]་ ད ལ་ སི ་[ོན་པོ་གསི ་ བདག་A་བང་དགོ།
ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་C་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ཡོངས་ོགས་<ི་ iབ་འWས་བ~་Uོག་དང་^ན་Z་འབད་ནིའི་
འགན་Sར་གཙོ་བོ་འི་དགོ།
ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་དེ་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་]་གི་Hོང་བཞག་དང་ ཡང་ན་ ཉིན་~ར་)ི་>སོ ་ཆོད་འཛིན་Hོང་
ནང་C་ >ལ་གཏོགས་འབད་ནི་ལས་ བཀག་དམ་ཨིན།
གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ཅིག་གི་བགོ་བཤའ་]་ Yན་&ས་གZང་ཚོགས་ལས་ ཡིག་ཐོག་དམིགས་བསལ་)་ི གནང་
བ་མེད་པར་ 7ིར་Lོད་འབད་མི་ཆོག།

e་འགན་\་ེ ཁངོ ས་<་ི [ནོ ་པའོ ་ི འགན་Sར།
༨༦. e་འགན་\ེ་ཁོངས་<ི་[ོན་པོ་C་ རང་སོར་e་འགན་Lོད་ཡོད་མི་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་]་གི་ iབ་འWས་ བ~་
Uོག་དང་ ^ན་Z་འབད་དགོ་པའི་ འགན་Sར་འི་དགོ།
22

༨༧. e་འགན་\ེ་ཁོངས་<ི་ [ོན་པོ་དེ་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་]་གི་Hོང་བཞག་དང་ ཡང་ན་ ཉིན་~ར་)ི་>སོ ་ཆོད་
འཛིན་Hོང་ནང་C་ >ལ་གཏོགས་འབད་ནི་ལས་ བཀག་དམ་ཨིན།
གZང་གི་ཚངོ ་ལས་ཁང་ག་ི བཀོད་ཚགོ ས།
༨༨. གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ཅིག་གི་Hོང་བཞག་དེ་ བཀོད་ཚོགས་ཅིག་གིས་འབད་དགོ། བཀོད་ཚོགས་དེ་གི་ འགན་Sར་
]་ འག་གི་ཚོང་\ེའི་བཅའ་མི ས་ ༢༠༠༠ ཅན་མའི་ནང་ ཆེད་2་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འིལ་དགོ།
༨༩. ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་དང་e་འགན་\ེ་ཁོངས་<ི་[ོན་པོ་གིས་ མིང་ཐོ་འདེམས་ངོ་བཏོན་ཏེ་ Yན་&ས་གZང་ཚོགས་C་
ལ་ཏེ་ Yན་&ས་གZང་ཚོགས་<སི ་ གཟེངས་ཐོན་6་གཞིར་བཞག་ཐོག་ བཀོད་ཚོགས་<ི་འ@ས་མི་]་ ངོས་
འཛིན་འབད་དགོ།
གZང་གི་ཚངོ ་ལས་ཁང་ག་ི བཀོད་9བ་གཙོ་འཛིན།
༩༠. བཀོད་ཚོགས་<སི ་ འག་གི་ཚོང་\ེའི་བཅའ་ིམས་ ༢༠༠༠ ཅན་མ་དང་འིལ་ཏེ་ བཀོད་9བ་གཙོ་འཛིན་
བbོ་བཞག་འབད་ནི་དང་ བཀོད་9བ་གཙོ་འཛིན་དེ་C་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ འཛིན་Hོང་འཐབ་ནའི ི་ འགན་
ཁག་འི་དགོ།
༩༡. གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་གི་བཀོད་ཚོགས་ི་འཛིན་)སི ་ བཀོད་ཚོགས་<ི་9ད་ཚབ་C་ ིས་ལ་ོ རེ་རེ་མQག་བ་བའི་
ལ་C་ བཀོད་9བ་གཙོ་འཛིན་)་ི ལག་ལེན་iབ་འWས་ བHར་ཞིབ་འབད་དེ་ O་ངོ་kག་གི་ནང་འཁོད་ Yན་
&ས་གZང་ཚོགས་C་ ^ན་Z་འབད་དགོ། དེ་བམ་མའི་^ན་Z་དེ་ ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གསི ་ ཆེད་2་བཀོད་
པའི་ བཀོད་ཤོག་དང་ལམ་Cགས་<ི་ཐོག་ལས་བHལ་དགོ།
གZང་གི་ཚངོ ་ལས་ཁང་ག་ི ིར་བཏང་འགན་Sར།
༩༢. གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ བཀོད་9བ་གཙོ་འཛིན་)ིས་ ཚོང་ལས་ཁང་དེ་ གཤམ་འཁོད་དང་:ན་ཡོདཔ་ ངེས་
གཏན་བཟོ་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) ད ལ་འWེལ་དང་ ཉེན་ཁ་འཛིན་Hོང་ ནང་འཁོད་དོ་དམ་)ི་རིམ་Cགས་]་ དོན་"ིན་ཅན་དང་ འཇོན་
?གས་ཅན་ Vངས་གསལ་ཅན་ཡོདཔ་དང་།
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(ཁ) ིས་ཞིབ་ཚོགས་ང་ཅིག་གི་ བཀོད་9བ་དང་དོ་དམ་འོག་C་ ནང་འཁོད་ ིས་ཞིབ་<ི་རམི ་Cགས་ཡོདཔ།
(ག) དོ་འ>ན་ཅན་དང་ Vངས་གསལ་ཅན་ གནས་གོང་ཁེ་འབབ་ཅན་ཡོད་པའི་ འོས་འབབ་:ན་པའི་ མཁོ་
བ་<ི་ རིམ་Cགས་ཡོདཔ།
(ང) གསར་བ་ལས་འ6ལ་གཙོ་ཅན་]་ མཐའ་ད_ད་>ོས་ཆོད་མ་བཏོན་པའི་གོང་ལས་ ]ལ་དང་:ན་ཏོག་
ཏོ་འབད་ ད_ད་ཞིབ་འབད་ནིའི་ རིམ་Cགས་ཡོདཔ།
(ཅ) གནས་གོང་བཀལ་ནི་དང་ ཚོང་འWེལ་འཐབ་ནི་C་ +ོན་ ིས་བཏོན་ནིའི་རིམ་Cགས་ཡོདཔ།
གZང་གི་ཚངོ ་ལས་ཁང་ག་ི ^ན་Zའི་ལས་དནོ །
༩z. གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་གིས་ འག་གི་ཚོང་\ེའི་བཅའ་མི ས་ ༢༠༠༠ ཅན་མའི་ དགོངས་དོན་]་དང་འིལ་ཏེ་
ིས་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ ད ལ་འWེལ་ ིས་བཤད་དང་གས་པའི་ ལོ་བར་^ན་Z་ཅིག་ >་=ིག་འབད་དགོ།
༩༤. ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ཡོངས་ོགས་<ི་ ལོ་བར་^ན་Z་དེ་ ི་ཚོགས་C་ ལ་དགོཔ་
དང་། དེ་བམ་མའི་ ^ན་Zའི་ནང་ གནད་དོན་གཞན་)ི་>ས་ལས་ གཤམ་འཁོད་ཁ་གསལ་]་ ]ད་དགོཔ་དེ་
ཡང་།
(ཀ) ལོ་དེ་ནང་གི་ ཅ་དངོས་<ི་)ོང་lད་དང་ གནང་བ་མེད་པའི་ཟད་འ>ོ་ ]ལ་དང་མ་མ@ན་པའི་ཟད་འ>ོ་
iབ་འWས་མེད་མི་དང་ འaོ་བ*ག་ཅན་)ི་ཟད་འ>ོ་]་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་]འི་ཁ་གསལ་དང་།
(ཁ) དོན་ཚན་འདི་གི་ དགོངས་དོན་ (ཀ) པའི་ནང་ ཆེད་2་བཀོད་ཡོད་མི )ོང་lད་]་C་བUེན་པའི་
=ིག་ིམས་ཅན་)ི་ཐབས་ལམ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་]།
(ག) I་དངོས་<ི་)ོང་lད་ ར་ལོག་ཐབོ ་ཡོད་མི་དང་ ཡང་ན་ དགོངས་ཡངས་བཏང་ཡོད་མི།
(ང) ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གསི ་ ཆེད་2་བཀོད་པའི་ གནད་དོན་གཞན་)ི་རིགས།
༩༥. བཅའ་ིམས་འདི་གི་ གནད་དོན་ག་ཅི་qོ་ལས་ཡང་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ ད ལ་ སི ་བོད་དོན་དང་
གས་པའི་ དམིགས་གཏད་བོད་དོན་ ཡང་ན་ ལོ་བར་^ན་Z་]་ནང་ ཚོང་འWེལ་གནས་ངས་C་ གནོད་
Bིད་པའི་བ་དོན་གང་ང་ བgག་དགོ་པའི་དགོས་པ་ཡོདཔ་འབད་ གོ་དོན་ལེན་ནི་མི་འོང་།
༩༦. གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ ིས་་]་ འག་གི་ ིས་ཞིབ་བཅའ་མི ས་ ༢༠༠༦ ཅན་མ་དང་འིལ་ཏེ་ &ལ་
གZང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་)ིས་ ིས་ཞིབ་འབད་དགོ།
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གZང་གི་ཚངོ ་ལས་ཁང་ག་ི བHིན་འiལ།
༩༧. འག་གི་ཚོང་\ེའི་བཅའ་མི ས་ ༢༠༠༠ ཅན་མ་དེ་ ག་དེ་ེ་ཨིན་ང་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ཅིག་གིས་
ད ལ་ ིས་[ོན་པའོ ི་ནང་ལས་ ཡིག་ཐོག་C་དམིགས་བསལ་)ི་གནང་བ་མེད་པར་ བHིན་འiལ་ལེན་ནི་ ཡང་ན་
d་ལོན་ངོ་མ་གཞན་ ཡང་ན་ d་ལནོ ་དང་འWེལ་བའི་ ཕོག་ལམ་གང་ང་ གསར་བཟོ་འབད་མི་ཆོག།
གZང་
གZང་གསི ་ བགོ་བཤའ་>ངས་jང་འཆང་མའི ་ི ཚོཚངོ ་\་ེ ]།
༩༨. དོན་ཚན་ ༨༩ པ་དེ་ གZང་གིས་ >ངས་jང་འཆང་མིའི་ཚོང་\ེ་]་གི་ བཀོད་ཚོགས་ནང་C་ གZང་གི་བཀོད་
9བ་འ@ས་མི་]་ འདེམས་ངོ་བཏོན་ནི་C་འQག་དགོ།

ལེM་kག་པ།
ད ལ་ སི ་འཛིན་Hངོ ་ག་ི དགོས་མཁོ།
མི་དམངས་<་ི མ་ད ལ་ འཛིན་Hངོ ་དང་ཚད་འཛིན་C་ བཅའ་མི ས་འདི་གསི ་འQག་Rལ།
༩༩. མི་དམངས་ད ལ་)ི་ཟད་འ>ོ་གང་ང་ ཡང་ན་ གZང་གི་བདོག་གཏད་ལག་ལེན་ ཡང་ན་ གZང་གི་དོན་C་དང་
གZང་གིས་ཕོག་ལམ་བཟོ་ཡོད་མི་]་ མ་ད ལ་)ི་ཐོན་Sངས་ག་ལས་ཨིན་ང་ ད ལ་ ིས་འཛིན་Hོང་དང་ ཚད་
འཛིན་ )ི་དགོས་མཁོ་]་ ད ལ་ སི ་བཅའ་ཡིག་དང་ =ིག་གཞིའི་ནང་ ཆེད་2་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འིལ་དགོ།
༡༠༠. གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ ཟད་འ>ོ་གང་ང་གི་ ད ལ་ ིས་འཛིན་Hོང་དང་ དོ་དམ་)ི་དགོས་མཁོ་]་ ཁེ་འབབ་
དང་ འཇོན་ངས་C་ ཆ་གནས་ཐོག་ ཚོང་ལས་ཁང་རང་སོའི་ ད ལ་ ིས་བཅའ་ཡིག་དང་ =ིག་གཞི་ནང་
ཆེད་2་བཀོད་ཡོད་མི་]་དང་འིལ་དགོ།
7ིའ་ི མ་ད ལ་ཐགོ ་ལས་ཟད་འ>ོ་བཏང་མ་ི ལས་དནོ ་]་ག་ི སི ་བཀོད་འབད་ཐངས།
༡༠༡. 7ིའ་ི གZང་ ཡང་ན་ འ2ས་ཚོགས་ ཡང་ན་ མི་ངམོ ་གང་ང་ཅིག་གིས་ འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་]་C་(ིན་པའི་
>ོགས་རམ་དང་བHིན་འiལ་ག་ར་ གZང་གི་9ད་ཚབ་C་ ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གིས་ལེན་དགོ།
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༡༠༢. ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གསི ་ (ད ལ་oང་དང་I་དངོས་<ི་) >ོགས་རམ་(ིན་མི་]་གི་&བ་Hོར་ཐོག་ལས་ ཟད་
འ>ོ་བཏང་མི་ལས་དོན་]་ 9བ་ཚད་ཡོད་པའི་ིམས་དང་ བཅའ་ཡགི ་ =ིག་གཞི་]་དང་འིལ་ཏེ་ ིས་བཀོད་
འབད་དགོཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ།
༡༠z. ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་ མི་དམངས་<ི་མཐའ་དོན་C་དགོས་མཁོ་ཡོད་ཚེ་ དོན་ཚན་ ༡༠༢ པ་]་དང་འིལ་མ་
དགོ་པར་ དགོངས་ཡངས་གནང་ཆོག།
བཀོད་&འི་ལས་དནོ །
༡༠༤. དོན་ཚན་ ༢༤ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ ད ལ་ སི ་Yན་ཁག་གི་དབང་ཆ་C་ ཚད་འཛིན་མ་འབད་བར་ ད ལ་
ིས་Yན་ཁག་གསི ་ ལེM་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ དམིགས་བསལ་གནད་དོན་]་གི་bོར་ལས་ བཅའ་ཡིག་དང་
ལག་དེབ་ བཀོད་&་ ཡང་ན་ 9བ་བ=གས་]་ བཟོ་འདོན་འབད་ཆོགཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) བཅའ་ིམས་འདི་དང་འིལ་ཏེ་ ཆེད་2་བཀོད་དགོ་པའི་ གནད་དོན་གང་ང་དང་།
(ཁ) ད ལ་དང་I་དངོས་<ི་ ལག་ལེན་དང་ཚད་འཛིན།
(ག) lད་འ@ས་ར་ལེན་དང་ དེ་]འི་(་qའོ ི་རིམ་པ།
(ང) ད ལ་དང་ ཡང་ན་ བདོག་གཏད་<ི་)ོང་lད་ ཡང་ན་ གZང་C་ད ལ་Lོད་དགོཔ་ཡོད་མི་]་གི་
དགོངས་ཡངས།
(ཅ) &ལ་ཁབ་<ིས་ ཡང་ན་ &ལ་ཁབ་C་ ོང་པར་(ིན་མི་དང་ཞལ་འདེབས་ཐོབ་མི།
(ཆ) c་ཡོན་དང་ c་ཆ་ ཡང་ན་ ཚད་གཞི་གང་ང་=ིག་ནི།
(ཇ) ད ལ་ ིས་འཛིན་Hོང་དང་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན།
(ཉ) >ོགས་རམ་(ིན་མི་དང་ འཆར་ད ལ་7ི་ཁའི་མ་ད ལ་ འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་མིན་པའི་ ལས་\ེ་]་
ལས་ཐོབ་མི་ ཐོན་Sངས་]་གི་ བIད་ལམ་ལག་ལེན།
(ཏ) ?ང་^ོམས་དང་ Vངས་གསལ་ གོང་ཚད་དོ་འ>ན་ཅན་དང་ ཁེ་འབབ་ཅན་ཡོད་པའི་ མཁོ་བ་ རིམ་
Cགས།
(ཐ) ནང་འཁོད་ ིས་ཞིབ་ལས་དོན་དང་།
(ད) བཅའ་ིམས་འདི་གི་ལག་ལེན་C་ Yན་ཐབས་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གཞན་གང་ང་།
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༡༠༥. ར་Sངས་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པ་ཅིན་ ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་ལས་བཏོན་པའི་ བཅའ་མི ས་འདི་དང་འWེལ་བའི་
བཅའ་ཡིག་དང་ ཡང་ན་ བཀོད་&་ ཡང་ན་ གནས་ཚིག་གང་ང་ལས་ ཁ་བEར་འབད་ཆོག་པའི་གནང་བ་
ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གསི ་ འ>ོལ་ཆོག་ནི་དང་ འདི་བམ་མའི་གནང་བ་>ོལ་བའི་འaོས་ལས་ སི ་ཞིབ་ ཡོངས་
9བ་C་ ཡིག་ཐོག་གི་བ་དོན་འaོད་དགོ།
གZང་གི་མ་ད ལ་གཙོ་བ་ོ ]་དང་ འWེལ་ཡདོ ་ད ལ་ཁང་ སི ་ཁ་]།
༡༠༦. གZང་གི་འཆར་ད ལ་དང་འWེལ་བའི་ ལག་ལེན་]་གི་དོན་ལས་ &ལ་གZང་ད ལ་ལས་དབང་འཛིན་དེ་ གZང་
གི་[ོ་གཏད་འགན་འཛིན་པ་ འབད་དགོ།
༡༠༧. གZང་གི་ ིས་ཁ་གཙོ་བོ་ “7ོགས་བས་མ་ད ལ་” ཟེར་བའི་ ིས་ཁ་ཅིག་བཞག་དགོ། མ་ད ལ་འཛིན་>ོལ་
ག་ར་ ིས་ཁ་འདི་ནང་ལས་འབད་དགོ།
༡༠༨. གZང་གིས་ 7ོགས་བས་མ་ད ལ་ ིས་ཁ་དེ་ &ལ་གZང་ད ལ་ལས་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ Iན་Hོང་
འཐབ་དགོ།
༡༠༩ གཤམ་འཁོད་]་ གZང་གི་ད ལ་ཁང་ཡན་ལག་ ིས་ཁ་འབད་བཞག་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) གZང་གི་འོང་འབབ་ ིས་ཁ་དང་།
(ཁ) གZང་གི་འཆར་ད ལ་ ིས་ཁ།
(ག) གZང་གི་ འོང་འབབ་མིན་པའི་ .ང་ ིས་དང་བgག་བཞག་ ིས་ཁ།
༡༡༠. དོན་ཚན་ ༡༠༩ པའི་ནང་C་ བོད་དོན་འབད་ཡོད་མི་ ིས་ཁ་]་ནང་ ད ལ་བgག་བཞག་དང་ དེ་]འི་ནང་
ལས་ ད ལ་Lོད་བཞག་]་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་2་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) འོང་འབབ་<ི་>ངས་3་]ད་མི་ད ལ་ག་ར་ གZང་གི་འོང་འབབ་ ིས་ཁ་ནང་C་ བgག་བཞག་འབད་
དགོ། ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གསི ་ གནང་བ་>ོལ་ཡོད་མི་ ལ་བཀལ་ནི་དང་ ཡང་ན་ ལ་ར་ལོག་
Lོད་དགོ་པའི་རིགས་གཞན་གང་ང་ ིས་ཁ་འདི་ནང་ལས་ Lོད་དགོཔ་དང་།
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(ཁ) >ོགས་རམ་དང་ བHིན་འiལ་ ར་ལོག་བཏབ་མི་བHིན་འiལ་)ི་མ་ ་ དེ་ལས་ འ.ང་ ིས་
གཞན་ག་ར་ གZང་གི་འཆར་ད ལ་ ིས་ཁ་ནང་C་ བgག་བཞག་འབད་དགོ། ལག་ལེན་མ་འཐབ་མ་ི
>ོགས་རམ་མ་ད ལ་]་ >ོགས་རམ་(ིན་མི་C་ ར་ལོག་Lོད་དགོ་པའི་རིགས་ ིས་ཁ་ འདི་ནང་
ལས་Lོད་དགོ།
(ག) འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་གང་ང་གིས་ འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་གཞན་ལས་ +་གཡར་ ཡང་ན་ ཟད་ཚབ་
ལོག་Lོད་<ི་ཐགོ ་ལས་ ཐོབ་ཡོད་མ་ི ད ལ་ག་ར་ གZང་གི་འོང་འབབ་མིན་པའི་ .ང་ ིས་དང་ བgག་
བཞག་ ིས་ཁ་ནང་C་ བgག་བཞག་འབད་དགོ།
༡༡༡. དོན་ཚན་ ༡༠༩ པའི་ནང་བཀོད་མི་ ཡན་ལག་ད ལ་ཁང་ ིས་ཁ་]་གི་Yག་Cས་ངེས་ཏིག་]་ ཉིན་རེ་བཞིན་2་
7ོགས་བས་མ་ད ལ་ ིས་ཁ་ནང་C་ /ོ་བད་འབད་དགོ།
མ་ད ལ་འཛིན་>ལོ །
༡༡༢. ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གི་གནང་བའི་ཐོག་ལས་མ་གཏོགས་ གZང་གི་ ིས་ཁ་]་ནང་ལས་ མི་དམངས་<ི་ད ལ་ གང་
ཡང་ འཛིན་>ོལ་འབད་མི་ཆོག།
༡༡z. ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གསི ་ གཤམ་འཁོད་]་དང་འིལ་ཏེ་མ་གཏོགས་ མ་ད ལ་]་འཛིན་>ོལ་མི་འབད།
(ཀ) དེ་བམ་མའི་ཟད་འ>ོ་དེ་ ིས་ལོ་དེའི་དོན་C་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་2་ གནང་བ་>ོལ་ཡོད་ཚེ།
(༡) འཆར་ད ལ་དང་ད_་བགོ་བཅའ་མི ས་<ི་qོ་ལས་དང་།
(༢) Yན་ཐབས་ད_་བགོ་བཅའ་ིམས་<ི་qོ་ལས། ཡང་ན་
(z) བཅའ་ིམས་འདི་གི་ དགོངས་དོན་གཞན་གང་ང་གིས་ དགོས་མཁོ་བཀོད་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་
Lོད་ཡོད་མི་དང་འིལ།
(ཁ) གZང་གི་7ོགས་བས་མ་ད ལ་ སི ་ཁ་ནང་C་ ནོར་འལ་འབད་ བgག་བཞག་འབད་ཡོད་མིའི་
ད ལ་རིགས་ ར་ལོག་Lོད་དགོཔ་ཡོད་ཚེ།
༡༡༤. ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གསི ་ མ་ད ལ་འཛིན་>ོལ་)ི་དོན་ལས་ འོས་མཚམས་:ན་པའི་2ས་ཚོད་བཀོད་ཐོག་ལས་
2ས་ཚོད་དེ་དང་འིལ་ཏེ་ འཛིན་>ོལ་འབད་དགོ།
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༡༡༥. ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གསི ་ ད ལ་ ིས་བཅའ་ཡིག་དང་=ིག་གཞིའི་ནང་བཀོད་པའི་ གནས་ཚིག་]་6་གཞིར་
བཞག་ེ་ མ་ད ལ་འཛིན་>ོལ་]་ བཀག་ཆ་འབད་ཆོག།
༡༡༦.
༡༡༧.
༡༡༨.
༡༡༩.

༡༢༠.

ད ལ་ཁང་ལས་དནོ ་)་ི དགོས་མཁོ།
འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་ག་རའི་དོན་ལས་ ད ལ་ཁང་ ིས་ཁ་7ེ་ནི་C་ དབང་ཚད་Lོད་ཆོག་མི་དབང་འཛིན་ ད ལ་
ིས་Yན་ཁག་oངམ་ཅིག་ཨིན།
ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་C་ གZང་གི་9ད་ཚབ་འབད་ འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་ག་རའི་ ད ལ་ཁང་ ིས་ཁ་]་ནང་
ཡོད་པའི་ ད ལ་ག་རའི་བདག་དབང་ཡོད།
གZང་གི་(་qོའི་དོན་ལས་ འག་&ལ་ཁབ་oང་པོར་མིན་པར་ &ལ་ཁབ་གཞན་]་ནང་ཡང་ ད ལ་ཁང་ ིས་ཁ་
7ེ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་ ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གིས་Lོད་ཆོག།
ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་དང་ &ལ་གZང་ད ལ་ལས་དབང་འཛིན་གཉིས་<ིས་ ངོ་ཚབ་ད ལ་ཁང་]་ བbོ་བཞག་
འབད་དེ་ ད ལ་ཁང་དེ་]་དང་གཅིག་ཁར་ འཆར་ད ལ་ལག་ལེན་འཛིན་Hོང་གི་དོན་ལས་ དགོས་མཁོ་ ཡོད་མི་
དང་འིལ་བའི་ =ིག་གཞི་]་བཟོ་དགོ།
གལ་Bིད་ >ོགས་རམ་(ིན་མི་ ཡང་ན་ གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ཡོད་པའི་གན་&་ནང་ དམིགས་བསལ་)ི་
དགོངས་དོན་C་བUེན་ཏེ་ ད ལ་མ་ནང་ ཡང་ན་ 7ིའི་ད ལ་ནང་ ད ལ་ཁང་ ིས་ཁ་]་ ལོགས་3་ འཛིན་
Hོང་འཐབ་དགོཔ་ཡོད་ཚེ་ དེ་བམ་མའི་ ིས་ཁ་]་ གZངགི་7ོགས་བས་མ་ད ལ་)ི་ སི ་ཁའི་7ི་ཁར་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནིའི་དབང་ཆ་Lོད་ཆོག།

སི ་བཀོད་དང་ སི ་བཀོད་Bདི ་.ས་ ཚད་འཛིན་ ཚད་གཞི།
༡༢༡. ད ལ་རིགས་གཞན་)ི་ .ང་ ིས་དང་Lོད་བཞག་དང་གས་ཏེ་ .ང་ ིས་དང་Lོད་བཞག་གི་ ིས་་ག་ར་ ད ལ་
མ་ནང་ ིས་བཀོད་འབད་དགོ། ད ལ་རིགས་གཞན་)ི་ Lོད་ལནེ ་]་གི་དོན་ལས་ ?ན་ཐོའི་ ཡིག་ཆ་]་Iན་
Hོང་འཐབ་དགོ།
༡༢༢. འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་ག་ར་གིས་ ིས་བཀོད་ཐོ་ཡིག་]་ ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གིས་བཀོད་པའི་ ིས་བཀོད་
གནས་ཚད་]་6་ གཞིར་བUེན་དགོ།
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༡༢z. གཤམ་འཁོད་འགན་Sར་]་གི་དོན་ལས་ ད ལ་ སི ་Yན་ཁག་གསི ་ བཀོད་9བ་འགོ་དཔོན་ཅིག་ བbོ་བཞག་
འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) གནས་ཚད་ཆེ་མཐོ་དང་གས་པའི་ མི་དམངས་ལས་\ེའི་ སི ་བཀོད་9ད་རིག་གོང་འཕེལ་ གཏང་ནི་
དང་།
(ཁ) གZང་གི་ ིས་བཀོད་<ི་ཚད་གཞི་]་ བཟོ་འདོན་འབད་ནི།
(ག) མི་དམངས་ལས་\ེ་ཡོངས་ོགས་ནང་ ད ལ་ ིས་དང་ འཛིན་Hོང་ལམ་Cགས་གཞན་)ི་རིགས་
ལེགས་:ན་)ི་qོ་ལས་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི།
(ང) ནང་འཁོད་ ིས་ཞིབ་ལས་དོན་ བདག་Hོང་འཐབ་ནི།

ལེM་བ2ན་པ།
བHིན་འiལ་དང་ ཁས་ལནེ ་ཤགོ ་ད ལ་ བདོག་གཏད་
ཏད་ཤགོ ་ད ལ་ མ་ ་གཞི་བgག།
བHིན་འiལ།
༡༢༤. གZང་གིས་བHིན་འiལ་བ་ལེན་འབད་ནི་དེ་ བཅའ་མི ས་འདི་གི་དགོངས་དོན་དང་འིལ་ཏེ་ oངམ་ཅིག་
འབད་ཆོག།
༡༢༥. ད ལ་ ིས་[ོན་པོགིས་ འག་ནང་འཁོད་ལས་དང་ ཡང་ན་ 7ི་ཁ་ལས་ མི་ངོམ་དང་ ལས་ཚོགས་ ཡང་ན་
གZང་གང་ང་ལས་ བHིན་འiལ་བ་ལེན་འབད་ཆོག།
༡༢༦. ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་ གཤམ་འཁོད་གནད་དོན་]་གི་དོན་C་oངམ་ཅིག་ བHིན་འiལ་ལེན་ཆོགཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) འཆར་ད ལ་)ི་ ད ལ་ཆད་དོན་C་ཟད་འ>ོ་དང་།
(ཁ) 2ས་Rན་ཚང་ཡོད་པའི་d་ལོན་ བHར་ོད་འབད་ནི་ ཡང་ན་ 2ས་Rན་མ་ཚང་པའི་d་ལོན་བཏབ་ནི།
(ག) ད ལ་ཁང་ ིས་ཁ་]་ནང་ ད ལ་Yག་Iན་Hོང་།
(ང) ཡང་ན་ ི་ཚོགས་ལས་ དམིགས་བསལ་>སོ ་ཆོད་<ི་qོ་ལས་ གནང་བ་iབ་ཡོད་མིའི་ དགོས་དོན་
གང་ང།
30

༡༢༧. དོན་ཚན་ ༡༢༥ པ་དང་འིལ་ཏེ་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གསི ་ བHིན་འiལ་བ་ལེན་འབད་ཆོག་པའི་ དབང་ཆ་
ནང་C་ འཛིན་ཤོག་དང་ གན་&་(ོནཌ) ཡང་ན་ ཚོང་འWེལ་ཡགི ་ཆ་]་Lོད་ཐོག་ལས་ ད ལ་བHིན་འiལ་
ལེན་ནིའི་དབང་ཆ་ཡང་]ད།
༡༢༨. བཅའ་ིམས་འདི་ནང་ གZང་གིས་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཉོ་བ་དང་ ཡང་ན་ ད ལ་ཚབ་ཤོག་(ང་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ +་གཡར་ལནེ ་ནི་ ཡང་ན་ མཁོ་Lོད་འབད་མི་གིས་ ཅ་ཆས་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏོག་ཉོ་བ་
d་ལོན་ཁར་(ིན་མི་]་ བHིན་འiལ་བ་ལེན་འབད་ནིའི་>ངས་3་མི་]ད།
ཚོང་ལས་ཁང་དང་ ས་གནས་དབང་འཛིན་)་ི d་ལནོ །
༡༢༩. གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་]་གིས་ དམིགས་དོན་བHེད་པའི་ d་ལོན་འཚོལ་ནི་དང་ བHར་ོད་འབད་ནི་ བHིན་
ཚབ་Lོད་ནིའི་ལས་རམི ་དང་ དེ་]་C་ བEར་བཅོས་གང་ང་གི་དོན་ལས་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་ལས་ གནང་བ་Z་
དགོ།
༡z༠. གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ཅིག་གིས་ d་ལོན་འཚོལ་ནི་དང་ ཟད་འ>ོ་ར་ལོག་གཏང་ནི་ བHིན་ཚབ་Lོད་ནིའི་ ལས་
རིམ་C་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གསི ་ གནང་བ་>ོལ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ དེ་བམ་མའི་d་ལོན་)ི་ཆེད་C་ གZང་ལས་
ག་ཅིའི་qོ་ལས་ཡང་ འགན་ལེན་ཡདོ ་པའི་བ་མི་བཏོན།
༡z༡. ས་གནས་དབང་འཛིན་]་གིས་ ད ལ་ སི ་Yན་ཁག་oངམ་ཅིག་ལས་ བHིན་འiལ་ལེན་ཆོག། ས་གནས་ དབང་
འཛིན་)ི་ ཁེ་འབབ་ཅན་)ི་ ཚོང་འWེལ་ཁང་]་གི་དོན་ལས་ ས་གནས་དབང་འཛིན་]་གིས་ ད ལ་ ིས་ Yན་
ཁག་གིས་གནང་བའི་ཐོག་ལས་ ད ལ་འWེལ་ལས་ཁང་]་ལས་ བHིན་འiལ་ལེན་ཆོག།
བདོག་གཏད།
༡z༢. ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་ འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་དང་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ ཡང་ན་ ལས་ཚོགས་ཅིག་གིས་
འགན་Sར་གང་ང་གི་ iབ་འWས་དང་འWེལ་བའི་ ཁས་ལེན་ lད་འ@ས་ ཡང་ན་ འགན་ལེན་]་ ད ལ་
ིས་[ོན་པོ་གིས་ འོས་འབབ་:ན་པའི་ ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་གི་qོ་ལས་Lོད་ཆོག།
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༡zz. དོན་ཚན་འདི་དང་ ཡང་ན་ བཅའ་མི ས་གཞན་གང་ང་དང་འིལ་ཏེ་ ཁས་ལེན་ lད་འ@ས་ ཡང་ན་ བདོག་
གཏད་གང་ང་གི་ཐད་C་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་ ད ལ་གང་ང་Lོད་ཚར་མི་དེ་ ཁས་ལེན་ lད་འ@ས་ ཡང་
ན་ བདོག་གཏད་དང་འWེལ་བའི་ལས་ཚོགས་<ི་ཁ་@ག་ལས་ གZང་C་d་ལོན་འི་བའི་>ངས་3་བ ི་ནི་དང་
ར་ལོག་བ་ནི་དེ་ དབང་ཚད་ཅན་)ི་9བ་ཁོངས་<ི་ ིམས་<ི་འ2ན་ས་བIད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆགོ །
༡z༤. ཁས་ལེན་ lད་འ@ས་ ཡང་ན་ བདོག་གཏད་<ི་དབང་ཆ་Lོད་པའི་ ཡིག་ཆའི་གནས་ཚིག་]་དང་འིལ་ཏེ་ དོན་
ཚན་ ༡zz པའི་ནང་ ཆེད་2་བཀོད་མི་d་ལོན་དེ་ ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གིས་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་ 2ས་
Rན་དང་ ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་གི་qོ་ལས་ བ་ལེན་འབད་དགོ།
d་ལནོ ་དང་ lད་འ@ས་ ཁས་ལནེ ་ བདོག་གཏད་ཤགོ ་ད ལ་]་ག་ི དནོ ་ལས་ Lོད་ཆ་]།
༡z༥. ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་ དོན་ཚན་འདི་ལས་འགལ་བའི་ གནང་བའི་དགོས་མཁོ་མ་བཀོད་པར་ གཤམ་འཁོད་<་ི
ཐོབ་ལམ་]་ Lོད་ཆོག་པའི་ དབང་ཆ་Lོད་ཆོགཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) གZང་C་བHིན་འiལ་དང་།
(ཁ) མི་དམངས་བདོག་གཏད་ཤོག་ད ལ། ཡང་ན་
(ག) དམིགས་བསལ་ཡགི ་ཐོག་གི་བདོག་གཏད་ ཡང་ན་ lད་གསོ་དང་འིལ་བའི་ཕོག་ལམ།
མ་ ་གཞི་བgག།
༡z༦. ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གསི ་ དོན་ཚན་འདི་ལས་འགལ་བའི་ གནང་བའི་དགོས་མཁོ་མ་བཀོད་པར་ ད ལ་ཐེབས་
གང་ང་ འོས་འབབ་ཅན་)ི་ཚོར་mང་བHེད་པའི་2ས་Rན་དང་ ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་གི་qོ་ལས་ མ་ ་ གཞི་
བgག་འབད་ཆོག། དེ་བམ་མའི་ མ་ ་གཞི་བgག་དེ་ཡང་ གཤམ་འཁོད་བཞིན་2་འབད་དགོ།
(ཀ) ཡོངས་>གས་ཅན་)ི་ད ལ་ཁང་གང་ང་ཅིག་ནང་ བgག་བཞག་གི་qོ་ལས།
(ཁ) མི་དམངས་བདོག་གཏད་ཤོག་ད ལ་ཚོང་\ེ་]་ནང་། ཡང་ན་
(ག) མ་ ་གཞི་བgག་གི་དོན་ལས་ ད ལ་ སི ་[ོན་པོ་གིས་ 2ས་རམི ་དང་འིལ་ཏེ་ གནང་བ་>ོལ་ཡོད
པའི་ བདོག་གཏད་ཤོག་ད ལ་ཚོང་\ེ་ གཞན་]་ནང་།
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༡z༧. མ་ ་གཞི་བgག་ལས་ཐོབ་པའི་ Hེད་ག་ར་དང་ བདོག་གཏད་ཤོག་ད ལ་བཙོང་ནི་ ཡང་ན་ བEར་བཅོས་
འབད་མི་ལས་ཐོབ་པའི་ ད ལ་]་ག་ར་ གZང་གི་7ོགས་བས་མ་ད ལ་ སི ་ཁ་ནང་ བgག་བཞག་འབད་དགོ།
༡z༨. ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གསི ་ དོན་ཚན་ ༡z༦ པ་དང་འིལ་ཏེ་ དེ་ལས་འགལ་བའི་ གནང་བའི་དགོས་མཁོ་ མ་
བཀོད་པར་ མ་ ་གཞི་བgག་གང་ང་འབད་ཡོད་མིའི་ =ིག་གཞི་དང་ གཞི་བgགས་ འཛིན་Hོང་ ལག་ལེན་
ཡང་ན་ བEར་བཅོས་འབད་ཡོད་མི་]་དང་འWེལ་བའི་ གནས་གོང་དང་ c་ཡོན་ ཡང་ན་ ཟད་འ>ོ་]་ག་ར་
གZང་གི་7ོགས་བས་མ་ད ལ་ནང་ལས་Lོད་ཆོག།

ལེM་བ&ད་པ།
ིམས་མ@ན་བmར་བཞག་གི་ད ལ།
བmར་བཞག་ག་ི ད ལ།
༡z༩. གཤམ་འཁོད་<ི་ད ལ་རིགས་]་ ིམས་མ@ན་བmར་བཞག་གི་ ད ལ་)ི་>ངས་3་]ད་མི་དེ་ཡང་།
(ཀ) Lོད་ལེན་ ཡང་ན་ ོད་ོགས་ཅིག་གི་ མQག་བ་ཐག་ཆོད་ བmར་འ)ངས་Cས་ཡོདཔ་ལས་
གZང་དང་གཅིག་ཁར་ Lོད་བཞག་འབད་ཡོད་པའི་ད ལ་ བgག་བཞག་འབད་མི་C་ ལོག་Lོད་དགོཔ་
འཐོན་Bིད་མི་ ཡང་ན་ གZང་ ཡང་ན་ མི་ངོམ་གཞན་གང་ང་C་ Lོད་དགོཔ་ཐོན་ Bིད་མིའི་
རིགས་དང་།
(ཁ) བཅའ་ིམས་ ཡང་ན་ བཅའ་ཡགི ་ ཡང་ན་ དབང་ཚད་གང་ང་ཅིག་C་བUེན་ཏེ་ ད ལ་)ི་ Lོད་
Rལ་ ཡང་ན་ ་ཕན་ག3མ་པ་C་ ལོག་Lོད་ནིའི་ཆེད་C་ ིམས་ཁང་ཅིག་ནང་ Lོད་བཞག་ འབད་
ཡོད་མི་ད ལ་རིགས་ག་ར།
(ག) གནད་དོན་གང་ང་གི་དོན་C་ [ོ་གཏད་ཐོག་ གZང་C་Lོད་བཞག་འབད་ཡོད་མིའི་ ད ལ་རིགས་ ག་
ར།
(ང) གZང་དང་ མི་ངོམ་ཅིག་གི་བར་ན་བཟོ་བའི་ གན་&་གང་ང་དང་འིལ་ཏེ་ མི་ངོམ་ཁོ་རའི་ བདག་
དབང་ཅན་)ི་ད ལ་ ཡང་ན་ ཁོ་C་ཐོབ་དགོཔ་ཡོད་པའི་ད ལ་ གZང་གིས་བ་ལེན་ འབད་ཡོད་མའི ི་
རིགས།
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(ཅ) མི་ངོམ་གང་ང་ཅིག་C་ཐོབ་དགོཔ་ཡོད་མི་དང་ ཡང་ན་ མི་ངོམ་གང་ང་ཅིག་གི་ བདག་དབང་ ཅན་
)ི་ད ལ་ གZང་དང་གཅིག་ཁར་ Lོད་བཞག་འབད་དེ་ ཐོབ་ལམ་མ་བཀོད་མིའི་རིགས།
༡༤༠. གZང་གི་བདག་ཐོག་ཡོད་པའི་ ིམས་མ@ན་བmར་བཞག་གི་ད ལ་ག་ར་ མི་དམངས་<ི་ད ལ་ལས་ ིས་བཀོད
ལོགས་3་འབད་དགོ།
༡༤༡. ིམས་མ@ན་བmར་བཞག་གི་ ད ལ་ག་རའི་འགན་Sར་དེ་ ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་C་འིཝ་ལས་ ད ལ་དེ་]འི་
ཆ་ཤས་དང་ ཡང་ན་ ག་ར་ ད ལ་ སི ་Yན་ཁག་གིས་ 2ས་རིམ་དང་འིལ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཡདོ ་པའི་ ཁ་
ཚིག་དང་གནས་ཚིག་གི་qོ་ལས་ འཛིན་Hོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ གZང་གི་འ2ས་ཚོགས་ཅིག་ ཡང་ན་ ངོ་ཚབ་
ལས་\ེ་གང་ང་ཅིག་ བbོ་བཞག་འབད་ཆོག།
ིམས་མ@ན་བmར་བཞག་ག་ི ད ལ་)་ི དནོ ་C་ ད ལ་ཁང་ སི ་ཁ།
༡༤༢. ིམས་མ@ན་བmར་བཞག་གི་ད ལ་རིགས་ག་ར་ ིམས་མ@ན་བmར་བཞག་གི་ ད ལ་ཁང་ ིས་ཁ་ཟེར་ མིང་
གནས་འཛིན་པའི་ ད ལ་ཁང་ སི ་ཁ་ཅིག་/]་ནང་C་ བཅོལ་བཞག་འབད་དགོཔ་དང་ ིས་ཁ་དེ་]་ ད ལ་
ིས་Yན་ཁག་ ཡང་ན་ ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གིས་ བbོ་བཞག་འབད་ཡོད་མི་ ངོ་ཚབ་ལས་\ེ་ གང་ང་གིས་
ལག་ལེན་དང་Iན་Hོང་འཐབ་དགོ།
༡༤z. ིམས་མ@ན་བmར་བཞག་གི་ད ལ་ཁང་ ིས་ཁའི་ ལག་ལེན་)ི་bོར་ལས་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་ ཡང་ན་ ད ལ་
ིས་Yན་ཁག་གསི ་ ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་གི་བཀོད་&་གང་ང་གཏང་ཆོག།
ིམས་མ@ན་བmར་བཞག་ད ལ་)་ི མ་ ་གཞི་བgག།
༡༤༤. ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་དང་ ཡང་ན་ ད ལ་ ིསYན་ཁག་གིས་ བbོ་བཞག་འབད་ཡོད་མི་ ངོ་ཚབ་ལས་\ེ་ གང་
ང་གིས་ གZང་གི་བདག་ཐོག་ཡོད་པའི་ ིམས་མ@ན་བmར་བཞག་གི་ད ལ་གང་ང་ 2ས་རིམ་དང་ འིལ་
གཤམ་འཁོད་<ི་ཐད་C་ ཁོང་རའི་འོས་འབབ་ཅན་)ི་ ཚོར་mང་དང་འིལ་ཏེ་ 2ས་ཚོད་དང་ ཁ་ཚིག་གནས་ཚིག་
བཀོད་ཐོག་ལས་ མ་ ་གཞི་བgག་འབད་ཆོགཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) འག་&ལ་ཁབ་ནང་གི་ད ལ་ཁང་གང་ང་ ཡང་ན་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་ མ་ ་གཞི་བgག་གི་
དོན་ལས་ གནང་བ་>ོལ་ཡོད་མི་ &ལ་ཁབ་7ི་ཁའི་ད ལ་ཁང་གང་ང་ནང་ བgག་བཞག་ཐོག་དང་།
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(ཁ) མི་དམངས་བདོག་གཏད་ཤོག་ད ལ་ཚོང་\ེ་]་ནང་། ཡང་ན་
(ག) 2ས་རམི ་དང་འིལ་ཏེ་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གསི ་ མ་ ་གཞི་བgག་གི་དོན་ལས་ གནང་བ་>ོལ་ཡོད་མི་
བདོག་གཏད་ཤོག་ད ལ་ཚོང་\ེ་ གཞན་]་ནང་།
༡༤༥. མ་ ་གཞི་བgག་C་བUེན་པའི་ ཁེ་འབབ་དང་ བདོག་གཏད་ཤོག་ད ལ་གང་ང་བཙོང་མི་ ཡང་ན་ བEར་བཅོས་
<ི་ཐོག་ལས་ཐོབ་པའི་ ད ལ་ག་ར་ ིམས་མ@ན་བmར་བཞག་ད ལ་)ི་>ངས་3་]ད་དགོ།
༡༤༦. དོན་ཚན་འདི་དང་འWེལ་དོན་ཡོད་པའི་ ད ལ་གང་ང་གི་མ་ ་གཞི་བgག་དང་ ཡང་ན་ མ་ ་གཞི་བgག་ མ་
འབད་བའི་bོར་ལས་ གZང་དང་ ཡང་ན་ ངོ་ཚབ་ལས་\་ེ གང་ང་C་ &བ་འགལ་དང་ལེན་ འབད་ཆོག་པའི་
དབང་ཆ་ མི་ངོམ་ག་C་ཡང་མེད།
ཐོབ་ལམ་མ་མཀོད་མ་ི ིམས་མ@ན་བmར་བཞག་ག་ི ད ལ་རགི ས།
༡༤༧. ིམས་མ@ན་བmར་བཞག་གི་ད ལ་གང་ང་ བgག་བཞག་འབད་མི་ ཡང་ན་ ཐོབ་ལམ་ཅན་)ི་མི་ངོམ་ གང་
ང་C་ ལོག་Lོད་དགོ་པའི་ 2ས་ཚོད་རན་པའི་ལ་C་ ལོ་ངོ་ག3མ་)ི་རིང་C་ (ཡང་ན་ ད ལ་ སི ་ [ོན་
པོའ་ི བཀོད་&་དང་འིལ་ཏེ་ དེ་བ་Yག་པའི་2ས་Rན་)ི་རིང་C་) ཇོ་བདག་མ་འཐོན་པ་ཅིན་ ད ལ་དེ་ Hེད་
(གང་ང་ཡོད་མི་)དང་གས་ཏེ་ ངོ་Hེད་གཅིག་བ\ོམས་<ི་qོ་ལས་ མི་དམངས་<ི་མ་ད ལ་>ངས་3་ བ ི་ེ་
གZང་གི་7ོགས་བས་མ་ད ལ་ སི ་ཁ་ནང་་C་ /ོ་བད་འབད་དགོ།
༡༤༨. དོན་ཚན་འདི་དང་འིལ་ཏེ་ མི་དམངས་<ི་མ་ད ལ་>ངས་3་]ད་ཚར་ཡོད་མི་ ིམས་མ@ན་བmར་བཞག་གི་
ད ལ་གང་ང་C་ མི་ངོམ་གང་ང་གིས་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོའི་ངེས་ཤེས་?ོངས་པའི་ ཐོབ་ལམ་)ི་ བདེན་Sངས་
བཀོད་པ་ཅིན་ དོན་ཚན་འདི་ལས་འགལ་བའི་ གནང་བའི་དགོས་མཁོ་མ་བཀོད་པར་ ད ལ་དེ་ གZང་གི་7ོགས་
བས་མ་ད ལ་ སི ་ཁ་ནང་ལས་ མི་ངོམ་དེ་C་Lོད་དགོ།
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ལེM་ད6་6་པ།
གZང་གི་ འཆར་ད ལ་མནི ་པའི་ མ་ད ལ།
གZང་གི་[་ོ གཏད་མ་ད ལ་གཞི་བgག།
༡༤༩.

༡༥༠.

༡༥༡.
༡༥༢.

གཞི་བgག།
གZང་གིས་ ད ལ་རིགས་དང་ བདོག་གཏད་ཤོག་ད ལ་ ཡང་ན་ I་དངོས་ངོ་མའི་རིགས་ [ོ་གཏད་འབད་
བདག་ཐོག་ལོགས་3་བཞག་ཆོག། དེ་བམ་མའི་མ་ད ལ་]་ གZང་གི་[ོ་གཏད་མ་ད ལ་ཟེར་ མིང་གནས་
འཛིན་ནི་ཨིན།
གZང་གི་[ོ་གཏད་མ་ད ལ་]་ གZང་གིས་དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་འབད་ ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད་མི་ དགོས་དོན་
ཅན་)ི་ ལས་རིམ་]་གི་ཆེད་2་ བར་བཀག་མེད་པའི་ཟད་འ>ོ་གཏང་ནི་དེ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ཐབས་C་ གཞི་
བgག་འབད་ཆོག།
དེ་བམ་མའི་[ོ་གཏད་མ་ད ལ་)ི་ཁ་)ངས་དེ་ ག་དེ་jང་jང་བཞག་དགོ།
གZང་གི་[ོ་གཏད་མ་ད ལ་]་ རང་སོའི་=ིག་ཡིག་དང་ ཡང་ན་ Yན་&ས་གZང་ཚོགས་<སི ་བཏོན་གནང་མི་
གན་ཡིག་]་དང་འིལ་ཏེ་ དམ་?གས་འབད་ Hོང་བཞག་འཐབ་དགོ།

མ་ །
༡༥z. གZང་གི་[ོ་གཏད་མ་ད ལ་]་གི་མ་ ་དེ་ གZང་དང་ ཡང་ན་ >ོགས་རམ་འབད་མི་གཞན་]་གི་ ཞལ་
འདེབས་ཐོག་ལས་བgག་དགོ།
༡༥༤. གZང་གི་[ོ་གཏད་མ་ད ལ་]་གིས་ མ་ ་ལི ་d་དང་ ཡང་ན་ མ་ འི་ཆ་ཤས་<ི་དོན་C་ མ་ད ལ་]་
བHིན་འiལ་ལེན་ཆོག།
འཛིན་Hངོ ་།
༡༥༥. གZང་གི་[ོ་གཏད་མ་ད ལ་]་ བཀོད་ཚོགས་ཅིག་གསི ་ འཛིན་Hོང་འཐབ་དགོ།
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༡༥༦.

ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་དང་ e་འགན་\ེ་ཁོངས་<ི་[ོན་པོ་གསི ་ མིང་ཐོ་འདེམས་ངོ་བཏོན་ཏེ་ Yན་&ས་ གZང་
ཚོགས་C་ལ་ཏེ་ Yན་&ས་གZང་ཚོགས་<ིས་ གཟེངས་ཐོན་6་གཞིར་བཞག་ཐོག་ བཀོད་ཚོགས་<ི་ འ@ས་
མི་]་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ།
༡༥༧. བཀོད་ཚོགས་<ི་འ@ས་མི་]་གི་ ཁ་ཚིག་གནས་ཚིག་]་ རང་སོའི་=ིག་ཡིག་ནང་ ཆེད་2་བཀོད་ཡོད་མི་དང་
འིལ་དགོ།
༡༥༨. གZང་གི་9ད་ཚབ་C་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་དང་ e་འགན་\ེ་ཁོངས་<ི་[ོན་པོ་གིས་ སི ་ལོ་རེ་རེ་ མQག་བ་
བའི་ལ་C་ O་ངོ་ག3མ་)ི་ནང་འཁོད་ གZང་གི་[ོ་གཏད་མ་ད ལ་བཀོད་ཚོགས་<ི་iབ་འWས་]་ ད(ེ་ཞིབ་
འབད་དགོ།
༡༥༩. བཀོད་ཚོགས་C་ འགན་Sར་གཞན་)ི་ནང་གསེས་ གཤམ་འཁོད་འགན་Sར་]་འི་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) [ོ་གཏད་མ་ད ལ་)ི་དོན་ལས་ མ་ ་གཞི་བgག་Bིད་.ས་<ི་ ལམ་ནོ ་]་བཀོད་ནི་དང་།
(ཁ) [ོ་གཏད་མ་ད ལ་འཛིན་Hོང་ བ~་ཞིབ་འབད་ནི།
(ག) མ་ད ལ་)་ི ལོ་བར་འཆར་ད ལ་དང་ ལག་ལེན་འཆར་གཞི་གི་གནང་བ་འ>ོལ་ནི། འདི་
ནང་ ཟད་འ>ོ་གཞན་)ི་ནང་གསེས་ ལག་ལེན་ཟད་འ>ོའི་འཆར་ད ལ་ཡང་]ད་དགོ།
(ང) ཆེད་2་དམིགས་པའི་ལས་\ེའི་ནང་C་ ཟད་འ>ོའི་དོན་ལས་ [ོ་གཏད་མ་ད ལ་)ི་ འབབ་
Sངས་ ལོ་བར་བཞིན་2་ ད ལ་ སི ་Yན་ཁག་C་ /ོ་བད་འབད་དགོ་པའི་ ད ལ་
བ\ོམས་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི།
(ཅ) མ་ད ལ་)་ི ིས་ཞིབ་^ན་Z་]་ བHར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ དགོས་དོན་ཡོད་མི་དང་འིལ་ཏེ་
བཅོ་ཐབས་<ི་ལས་དོན་]་ ལག་ལནེ ་འཐབ་ནི།
(ཆ) ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་C་ ལོ་བར་ ིས་་]་ལ་ནི།
༡༦༠. གZང་གི་ [ོ་གཏད་མ་ད ལ་བཀོད་ཚོགས་<ིས་ [ོ་གཏད་མ་ད ལ་ འཛིན་Hོང་འཐབ་ནིའི་དོན་C་ བཀོད་
ཚོགས་C་ འགན་ཁག་འི་བའི་ བཀོད་9བ་མདོ་ཆེན་མིང་འཛིན་ཅན་)ི་ བཀོད་9བ་གཙོ་འཛིན་ཅགི ་ བbོ་
བཞག་འབད་དགོ།
༡༦༡. བཀོད་ཚོགས་<ི་9ད་ཚབ་C་ གZང་གི་[ོ་གཏད་མ་ད ལ་བཀོད་ཚོགས་ི་འཛིན་)སི ་ ིས་ལོ་རེ་རེ་ མQག་
བ་བའི་ལ་C་ O་ངོ་ག3མ་)ི་ནང་འཁོད་ བཀོད་9བ་གཙོ་འཛིན་)ི་iབ་འWས་]་ བHར་ཞིབ་ འབད་དགོ།
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འབབ་Sངས་ལག་ལནེ །
༡༦༢. གZང་གི་[ོ་གཏད་མ་ད ལ་)ི་འབབ་Sངས་ཐོག་ལས་ ཟད་འ>ོ་གཏང་དགོ་པའི་ ལས་དོན་དང་ལས་རིམ་]་
ལག་ལེན་ལས་\ེ་རང་སོའི་ ལོ་བར་འཆར་ད ལ་ནང་བgག་དགོ།
༡༦z. གZང་གི་[ོ་གཏད་མ་ད ལ་འཛིན་Hོང་]་གིས་ ལས་\ེ་]་C་Lོད་པའི་ ད ལ་བ\ོམས་<ི་ཟད་ ིས་]་ ལོ་
7ེད་ཀ་ལས་མི་དམའ་བའི་ 2ས་Rན་ནང་ བ་ལེན་འབད་དེ་ བཀོད་ཚོགས་C་ལ་དགོ།
སི ་་དང་ སི ་ཞིབ།
༡༦༤. གZང་གི་[ོ་གཏད་མ་ད ལ་)ི་ སི ་་]་ གZང་གིས་གཞི་བgག་འབད་ཡོད་མི་ ད ལ་ ིས་ལམ་Cགས་དང་
ལག་ལེན་བUན་ཏོག་ཏོ་དང་འིལ་ཏེ་ Iན་Hོང་འཐབ་དགོ།
༡༦༥. གZང་གི་[ོ་གཏད་མ་ད ལ་)ི་ སི ་འི་ སི ་ཞིབ་དེ་ &ལ་གZང་ ིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་)ིས་འབད་དགོ།
^ན་Z།
༡༦༦. གZང་གི་[ོ་གཏད་མ་ད ལ་ཅིག་གིས་ [ོ་གཏད་མ་ད ལ་)ི་=ིག་ཡགི ་དང་འིལ་ཏེ་ ད ལ་ ིས་ གསལ་
བཤད་དང་གས་ཏེ་ ལོ་བར་^ན་Z་ བཀོད་=ིག་འབད་དེ་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་དང་ e་འགན་ \ེ་ཁོངས་<ི་
[ོན་པོ་C་ལ་དགོ།
༡༦༧. ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་ གZང་གི་[ོ་གཏད་མ་ད ལ་ཡོངས་ོགས་<ི་ ལོ་བར་^ན་Z་དེ་ ི་ཚགོ ས་C་
ལ་དགོ།
གZང་གི་མ་ད ལ་གཞན་)་ི རགི ས།
༡༦༨. འག་མངའ་བདག་&ལ་པོའི་9ད་དབང་C་ cོ་dར་དང་+ོན་གསལ་མདེ ་པའི་ འ>ོ་བ་མའི ི་མགོན་Hབས་C་ 7ག་
ོད་<ི་དོན་ལས་ Hབས་ད ལ་ཅགི ་གཞི་བgག་འབད་དགོ།
༡༦༩. གZང་གིས་ དགོས་མཁོ་དང་བན་ཏེ་ མ་ད ལ་གཞན་)ི་རིགས་ཡང་ གཞི་བgག་འབད་ཆོག་ང་ དེ་བམ་
མའི་མ་ད ལ་)ི་ཁ་)ངས་དེ་ ག་དེ་jང་jང་བཞག་དགོ།
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༡༧༠. དེ་བམ་མའི་ མ་ད ལ་བདག་Hངོ ་གི་དོན་ལས་ ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གིས་ བཅའ་ཡིག་]་གཞི་བgག་ འབད་
དགོ།

ལེM་བn་པ།
m་ཚགོ ས་དགོངས་དནོ །
c་ཡནོ ་དང་c་ཆ།
༡༧༡. བཅའ་ིམས་འདི་གི་ དོན་ཚན་གཞན་)ིས་ དབང་ཚད་Lོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ མི་དམངས་C་ ཞབས་
ཏོག་Lོད་པའི་ c་ཡོན་དང་c་ཆ་]་ གཏན་འབེབ་ བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་]་གསི ་ ད ལ་ ིས་
[ོན་པོ་ལས་གནང་བ་Z་དགོ།
༡༧༢. དེ་བམ་མའི་c་ཡོན་དང་ ཡང་ན་ c་ཆ་དེ་ ཞབས་ཏོག་Lོད་ནི་C་ ཐབས་ལམ་འཇོན་ངས་?ག་ཤོས་<་ི
གནས་གོང་ལས་མ་མཐོ་བའི་ ཚད་གཞི་6་བཀལ་དགོ།
འགན་Lདོ ་<་ི དགོས་མཁོ།
༡༧z. འོག་རིམ་འགོ་དཔོན་ཅིག་C་ དབང་ཆ་འགན་Lོད་འབད་ནི་དེ་ ད ལ་ སི ་བཅའ་ཡིག་དང་=ིག་གཞི་ ཡང་ན་
ིམས་:ན་དབང་ཆ་གཞན་དང་ འིལ་ཏེ་འབད་དགོ།
ཐོབ་ལམ་མ་བཀོད་མའི ་ི ད ལ་རགི ས།
༡༧༤. བཅའ་ིམས་གང་ང་ནང་C་ དགོངས་དོན་ལོགས་3་བཀོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ིས་ལོ་རེ་རེའི་ མQག་
བ་C་ འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་ཅགི ་གི་ ད ལ་ཁང་ ིས་ཁ་གང་ང་ཅིག་ནང་ ཐོབ་ལམ་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་C་
ད ལ་Lོད་དགོ་པའི་ཚེས་>ངས་ལས་ ལོ་ངོ་ག3མ་)ི་རིང་C་ ཐོབ་ལམ་མ་བཀོད་པར་ Cས་ཡོད་མི་ ད ལ་གང་
ང་ 7ོགས་བས་མ་ད ལ་ སི ་ཁ་ནང་C་ བgག་བཞག་འབད་དགོ།
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༡༧༥. དོན་ཚན་ ༡༧༤ པ་དང་འིལ་ཏེ་ ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་ནང་C་ བgག་བཞག་འབད་ཡོད་མི་ ད ལ་གང་ང་
C་ མི་ངོམ་གང་ང་ཅིག་གིས་ ཐོབ་ལམ་བཀོད་ཚེ་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོའི་ངེས་ཤསེ ་?ོངས་པའི་ ཐོབ་ལམ་)ི་
བདེན་Sངས་བཀོད་པ་ཅིན་ དོན་ཚན་འདི་ལས་འགལ་བའི་ གནང་བའི་དགོས་མཁོ་མ་བཀོད་པར་ ད ལ་དེ་
གZང་གི་7ོགས་བས་མ་ད ལ་ སི ་ཁ་ནང་ལས་ མི་ངོམ་དེ་C་Lོད་ཆོག།
ཐོབ་ལམ་མ་བཀོད་མ་ི I་དངོས།
༡༧༦. I་དངོས་ ཡང་ན་ ཐོབ་དབང་གང་ང་ ཐོབ་ལམ་བཀོད་པ་མེདཔ་ལས་ གZང་གི་བདག་བང་ཐོག་འབདཝ་ད་
གZང་གི་9ད་ཚབ་C་ 2ས་རིམ་དང་འིལ་ཏེ་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་ དབང་ཆ་ ཡང་ན་ e་འགན་ ཡང་ན་
ཐོབ་དབང་གང་ང་ (I་དངོས་ཐོ་ལས་7ིར་བཏོན་)ི་དབང་ཆ་དང་གས་ཏེ) ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག་ནི་དང་ I་
དངོས་ ཡང་ན་ ཐོབ་དབང་དེ་དང་འWེལ་ཏེ་ གZང་གིས་བར་ོད་འབད་ནི་དང་ འགན་དབང་ལེན་ནི་ ཡང་ན་
ལག་ལེན་འཐབ་ཆགོ ་པའི་འགན་Sར་གང་ང་ བཅའ་ཡིག་དང་=ིག་གཞི་བཟོ་འདོན་འབད་ཡོད་མི་དང་ འིལ་ཏེ་
ལག་ལེན་འཐབ་ཆགོ །
༡༧༧. མི་ངོམ་གང་ང་ཅིག་གི་Z་ཡིག་དང་འིལ་ཏེ་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་ ཡང་ན་ གZང་གི་ལས་\ེ་གང་ང་ཅིག་གིས་
དོན་ཚན་ ༡༧༦ པ་དང་འིལ་ཏེ་ ལས་དོན་གང་ང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚེ་ དེའི་ཟད་འ>ོ་བཏང་ཡོད་མིའི་ཐད་C་
དེ་བམ་མའི་མི་ངོམ་C་ [ོན་པོ་ ཡང་ན་ གZང་གི་ལས་\ེ་དེ་གིས་ འོས་འབབ་:ན་པའི་c་ཡོན་དང་c་ཆ་ག་ར་
བཀལ་ཆོག་པའི་ཐོབ་དབང་ཡོད།
]ལ་མནི ་ད ལ་)་ི གནད་དནོ ་ >ོས་ཐག་མ་གཅོད་མ་ི ]།
༡༧༨. དམིགས་བསལ་)ི་གནས་ངས་ནང་ ]ལ་མིན་ད ལ་)ི་གནད་དོན་ >ོས་ཐག་མ་གཅོད་མི་]་ གནད་དོན་ དེ་
]འི་དོན་C་ གཞི་བgག་འབད་ཡོད་མི་ ཚོགས་ང་བIད་དེ་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག།
༡༧༩. དོན་ཚན་ ༡༧༨ པའི་ནང་བཀོད་མི་ ཚོགས་ང་ནང་ གཤམ་འཁོད་འ@ས་མི་]་]ད་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) ི་འཛིན་ ད ལ་ སི ་[ོན་པོ་དང་།
(ཁ) ིས་ཞིབ་ཡོངས་9བ།
(ག) ད ལ་ ིས་kང་ཆེན།
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(ང) འWེལ་ཡོད་Yན་ཁག་གི་kང་ཆེན་དང་ ཡང་ན་ འWེལ་ཡོད་ལས་\ེ་དེ་ Yན་ཁག་གི་རིམ་པའི་ ཆ་ཤས་
མིན་པ་ཅིན་ འWེལ་ཡོད་འཆར་ད ལ་ལས་\འེ ི་ བཀོད་9བ་གཙོ་འཛིན།
རང་བཞིན་oནེ ་ངན་C་བUེན་པའི་ )ོང་lད་]་ག་ི དགོངས་ཡངས།
༡༨༠. མི་དམངས་<ི་ད ལ་དང་ ཡང་ན་ བདོག་གཏད་]་ རང་བཞིན་oེན་ངན་C་བUེན་ཏེ་ )ོང་lད་ཕོག་མི་]་ རང་
སོའི་དབང་འཛིན་]་གིས་ ད ལ་ ིས་བཅའ་ཡིག་དང་=ིག་གཞིའི་ནང་གསལ་བཀོད་ཡོད་མི་ མང་ཚད་]ན་C་
དགོངས་ཡངས་གནང་ཆོག།
༡༨༡. དོན་ཚན་ ༡༨༠ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ དགོངས་ཡངས་དེ་]་ ད ལ་ ིས་བཅའ་ཡིག་དང་=ིག་གཞི་ནང་C་
གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་2་ ཡིག་ཐོག་གི་Bིད་.ས་དང་ (་qོའི་རིམ་པ་]་C་གཞི་བUེན་དགོ།
)ོང་lད་<ི་འགན་Sར།
༡༨༢. མི་ངོམ་ཅིག་གི་ཁ་@ག་ལས་ གཡོ་E་དང་ ཡང་ན་ mང་མེད་བཞག་པ་ལས་བUེན་ཏེ་ གZང་C་་)ོང་ཕོག་ཡོད་མི་
གང་ང་གི་ཐད་ མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་C་ ངོ་oང་གི་འགན་Sར་འི་དགོ།
༡༨z. གཤམ་འཁོད་གནད་དོན་དང་མ་:ན་པར་ གZང་C་་)ོང་ཕོག་ཡོད་མིའི་རིགས་C་ འཆར་ད ལ་ལས་\འེ ི་
འགོ་འཛིན་]་གིས་ བ~་ཞིབ་<ི་ འགན་Sར་འབག་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(ཀ) རང་སོའི་ལས་\ེ་ནང་C་ ]ལ་དང་:ན་པའི་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་རིམ་Cགས་དང་།
(ཁ) དེ་བམ་མའི་་)ོང་བཀག་ཐབས་C་ 2ས་མ@ན་བར་ོད་དང་ ཡང་ན་ བཀོད་&།
གནོད་འགེལ་དང་ཉསེ ་(།
༡༨༤. བཅའ་ིམས་འདི་དང་འིལ་བའི་ དབང་ཆ་དང་ འགན་Sར་ བཀག་དམ་]་དང་འWེལ་ཏེ་ ིམས་:ན་དབང་ཆ་
མེད་པར་ ལག་ལེན་དང་ ཡང་ན་ mང་མེད་བར་བ་སོགས་གང་ང་ གནོད་འགེལ་)ི་>ངས་3་བ ི་དགོ།
༡༨༥. བཅའ་ིམས་འདི་དང་འིལ་ཏེ་ གནོད་འགལ་འབད་མི་ མི་ངོམ་གང་ང་C་ འWེལ་ཡོད་བཅའ་ིམས་]་དང་
འག་གི་ཉེས་འགེལ་མི ས་དེབ་དང་འིལ་བའི་ཉེས་(་ཕོག།
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༡༨༦. བཅའ་ིམས་འདི་ལས་འགལ་ཏེ་ ིམས་གཅོད་iབ་པའི་མི་ངོ་གང་ང་C་ འག་གི་ཉེས་འགེལ་མི ས་དེབ་
ཡང་ན་ ིམས་གཞན་)ི་ འོག་C་ ཉེས་ཆད་དམིགས་བསལ་ེ་བཀོད་དེ་མེད་པ་ཅིན་ ིམས་<ི་འ2ན་ས་ལས་
ཉེས་རིམ་བཀོད་དོན་~ར་2་ ཉེས་ཆད་ ཡང་ན་ བཙོན་མི ས་ ཡང་ན་ གཉིས་ཆ་རང་"ིན་དགོ།
བཅའ་ཡགི ་བཟོ་ཆགོ ་པའི་དབང་ཚད།
༡༨༧. ད ལ་ ིས་Yན་ཁག་གསི ་ ིམས་དང་འིལ་ཏེ་ དེའི་(་qོ་]་ ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དོན་"ིན་ཅན་ེ་
ལག་ལེན་ འཐབ་ནིའི་དོན་C་ མཁོ་གལ་ཅན་)ི་བཅའ་ཡིག་བཟོ་ཆོག།
བEར་བཅོས།
༡༨༨. བཅའ་ིམས་འདི་C་ བEར་བཅོས་རེ་འབད་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ ི་ཚོགས་ལས་མཛད་དགོ།
དབང་འཛིན་ཡོད་པའི་དབེ ་=གི །
༡༨༩. གལ་Bིད་ ོང་ཁ་དང་ཨིང་bད་གཉིས་<ི་བར་ན་ གོ་དོན་མ་འ?ཝ་རེ་འཐོན་ཚེ་ ོང་ཁའི་དེབ་=ིག་C་ ཆ་གནས་
བཞག་དགོ།
ངེས་ཚགི །
༡༩༠. བཅའ་ིམས་འདི་ནང་ གོ་དོན་ལོགས་3་བཀོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ གོ་དོན་]་གཤམ་འཁོད་བཞིན་2་
ལེན་ཨིན།
ཀ) “ ིས་བཀོད་ཚད་གཞི་” ཟེར་མི་འདི་ དམིགས་བསལ་)ི་ ད ལ་Lོད་ལེན་)ི་ད(ེ་བ་དང་ གནད་དོན་
གཞན་)ི་རིགས་]་ ད ལ་ སི ་བོད་དོན་ནང་C་ བཀོད་ཐངས་<ི་bོར་ལས་ དབང་འཛིན་ཅན་)་ི
གསལ་བཤད་C་གོ།
ཁ) “ལོ་བར་^ན་Z་” ཟེར་མི་འདི་ ལོ་རེ་བཞིན་)ི་ ད ལ་ ིས་གསལ་བཤད་དང་གས་པའི་ ད ལ་
ལས་དང་ ད ལ་ལས་མིན་པའི་ iབ་འWས་^ན་Z་C་གོ།
ག་) “ད_་བགོ་” ཟེར་མི་འདི་ མི་དམངས་ད ལ་)ི་ཐོག་ལས་ དམིགས་བསལ་)ི་ཆེད་C་དང་ ཆེད་2་
བཀོད་པའི་ གནས་ཚིག་གི་qོ་ལས་ ངོས་འཛིན་ཅན་)ི་ད ལ་བ\ོམས་ཅིག་ ཟད་འ>ོ་ གཏང་ཆོག་
པའི་ དབང་ཚད་Lོད་ཡོད་མི་C་གོ།
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ང)
ཅ)
ཆ)
ཇ)
ཉ)
ཏ)
ཐ)
ད)
ན)
པ)
ཕ)

“འཆར་ད ལ” ཟེར་མི་འདི་ ཟད་འ>ོའི་ཐོན་Sངས་དང་གས་ཏེ་ དམིགས་དོན་བཀོད་ཡོད་མི་ ཟད་
འ>ོའི་འཆར་གཞི་C་གོ།
“འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་” ཟེར་མི་འདི་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་]་མ་བ ི་བར་ ་མི ས་ཅན་)་ི
འ2ས་ཚོགས་དང་གས་ཏེ་ གZང་ཡན་ལག་ག3མ་)ི་ ལས་ཚོགས་དང་ལས་ཁང་ ས་གནས་ དབང་
འཛིན་)ི་ལས་\ེ་]་ ག་ར་C་གོ།
“བཀོད་9བ་གཙོ་འཛིན་” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ིམས་འདི་ནང་ གོ་བ་ལོགས་3་བཀོད་ཡོད་ན་ མ་
གཏོགས་ དེ་མིན་ འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་ ཡང་ཅིན་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ཅིག་གི་ལས་དོན་]་
འཛིན་Hོང་འཐབ་ནིའི་ འགན་Sར་ཡོད་མི་ མི་ངོམ་C་གོ།
“7ོགས་བས་མ་ད ལ་ ིས་ཁ་” ཟེར་མི་འདི་ གZང་གི་ ིས་ཁ་གཙོ་བོ་C་གོ།
“ ་མི ས་ཅན་)ི་འ2ས་ཚོགས་” ཟེར་མི་འདི་ འག་གི་ ་མི ས་ཆེན་མོའི་ནང་C་ དེ་མ]ངས་ <ི་
ངེས་ཚིག་བཀོད་ཡོད་མི་ གZང་གི་འ2ས་ཚོགས་ཅིག་C་གོ།
“>ོགས་རམ་(ིན་མི་” ཟེར་མི་འདི་ ཕབ་ཆག་ཡོད་པའི་བHིན་འiལ་དང་ >ོགས་རམ་ I་དངོས་
9ད་རིག་གི་>ོགས་རམ་ ཡང་ཅིན་ &བ་Hོར་གཞན་)ི་ཐོག་ལས་ 7ིའི་ཐོན་Sངས་]་ གZང་C་
ལ་མི་C་གོ།
“ད ལ་ ིས་བཅའ་ཡིག་དང་བཅའ་མི ས་” ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་མི ས་འདི་དང་འིལ་ཏེ་ ད ལ་
ིས་Yན་ཁག་གསི ་བཟོ་འདོན་འབད་བའི་ བཅའ་ཡིག་དང་བཅའ་མི ས་]་C་གོ།
“ད ལ་ ིས་བོད་དོན་” ཟེར་མི་འདི་ ིས་ལོ་ཅགི ་གི་འོང་འབབ་དང་ ཟད་ ིས་ ཟད་འ>ོ་ བཏང་
ཐངས་]་ོན་པའི་ མ་ད ལ་)ི་ ཐོན་Sངས་དང་ དེ་]འི་ལག་ལེན་གསལ་བཤད་C་གོ།
“iབ་འWས་མེད་མི་དང་ འaོ་བ*ག་ཅན་)ི་ཟད་འ>ོ་” ཟེར་མི་འདི་ ར་Sངས་:ན་པའི་Hོང་བཞག་
ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ བཀག་ཐབས་ཡོད་པའི་ཟད་འ>ོ་ ད་ཟོས་བཏང་མི་C་གོ།
“གZང་” ཟེར་མི་འདི་ འག་&ལ་ཁབ་<ི་&ལ་གZང་C་གོ།
“>ོགས་རམ་་” ཟེར་མི་འདི་ གZང་གི་ལས་ཚན་ཅིག་ལས་ གZང་གི་ལས་ཚན་གཞན་ཅིག་C་དང་
ཡང་ན་ 7ི་&ལ་)ི་གZང་ཅིག་Cའམ་ 7ི་&ལ་)ི་གZང་ཅིག་ལས་ ཡང་ན་ &ལ་ིའི་ལས་\ེ་ ཡང་ན་
གZང་མིན་qེར་\ེ་]་C་ ལོག་འཇལ་འབད་མ་དགོ་པའི་ད ལ་ ཡང་ན་ ཐོན་Sངས་]་ /ོ་བད་
འབད་མི་C་གོ།
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བ) “]ལ་དང་མ་མ@ན་པའི་ཟད་འ>ོ་” ཟེར་མི་འདི་ དབང་ཆ་Lོད་པའི་ཟད་འ>ོ་མིན་པར་ བཅའ་མི ས་
འདི་དང་གས་པའི་ 9བ་ཚད་ཡོད་པའི་ བཅའ་ཡིག་དང་བཅའ་མི ས་]་ལས་ འགལ་བ་ཡོད་མི་
ཡང་ན་ དེ་]་དང་མ་འིལ་བའི་ ཟད་འ>ོ་C་གོ།
མ) “ཕོག་ལམ་” ཟེར་མི་འདི་ ིར་བཏང་ཆ་གནས་ཅན་)ི་ ིས་བཀོད་ལམ་Cགས་དང་འིལ་ཏེ་ ཚད་
འཇལ་འབད་བའི་ ཕོག་ལམ་C་གོ་ནི་དང་ དམིགས་བསལ་C་ མ་འོངས་པའི་ ལས་དོན་ཅིག་དང་
འWེལ་བའི་ གཏན་འཁེལ་མེད་པའི་ ཕོག་ལམ་ཡང་འདི་ནང་]ད།
ཙ) “བHིན་འiལ་” ཟེར་མི་འདི་ གཤམ་འཁོད་<ི་qོ་ལས་ བ་ལེན་འབད་མི་ ཐོན་Sངས་ གང་ང་
ཅིག་C་གོ།
(༡) བHིན་འiལ།
(༢) c་ཐོག་ཉོ་བ་<ི་འགན་ཡིག་བཟོ་ནི།
(z) c་ཐོག་བ་འཆང་གི་ཟད་འ>ོ་]་ བདེ་=ིག་འབད་ནི།
(༤) མི་ངོམ་གཞན་)ི་ལས་འགན་ཐོག་ལས་ d་ལོན་ངོས་ལེན་འབད་ནི།
ཚ) “ས་གནས་དབང་འཛིན་” ཟེར་མ་ི འདི་ ིམས་དོན་དབང་ཆ་དང་འིལ་ཏེ་ གཞི་བgག་འབད་ཡོད་མི་
ོང་ཁག་དང་ ེད་འོག་ ོམ་\འེ ི་ལས་ཚོགས་]་C་ག།ོ
ཛ) “2ས་འWིང་གི་2ས་རམི ་” ཟེར་མ་ི འདི་ ལོ་ངོ་ z ལས་ ༥ གི་2ས་Rན་C་གོ།
ཝ) “རང་བཞིན་ཅན་)ི་གཅིག་དབང་” ཟེར་མི་འདི་ 9ད་རིག་དང་ ཡང་ན་ མི་\ེའི་གནས་རིམ་པ་ ]་C་
བUེན་ཏེ་ ཅ་དངོས་དང་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏོག་]་ འཇོན་?གས་ཅན་འབད་Lོད་མི་ གཅིག་ལས་Yག་ེ་
གཞི་བgག་འབད་ཐབས་མེད་མི་C་གོ།
ཞ) “མི་ངོམ་” ཟེར་མི་འདི་ རང་བཞིན་ཅན་)ི་མི་ངོམ་ཅིག་C་གོ།
ཟ) “e་འགན་\ེ་ཁོངས་<ི་[ོན་པོ་” ཟེར་མི་འདི་ ིམས་:ན་དབང་ཆ་དང་འིལ་ཏེ་ བbོ་བཞག་ འབད་
ཡོད་པའི་ གZང་གི་9བ་ཁོངས་ཅིག་གི་ འགན་Sར་ཡོད་མི་[ོན་པོ་ཅགི ་C་གོ།
འ) “མི་དམངས་<ི་ད ལ་” ཟེར་མི་འདི་ ིམས་མ@ན་ཡོད་པའི་ སི ་ཁ་སོ་སོའི་ནང་ བདག་ཐོག་ བཞག་
མི་ བHིན་འiལ་བ་ལེན་དང་ >ོགས་རམ་འབད་ཐོབ་པའི་མ་ད ལ་ དམིགས་བསལ་)ི་ ཆེད་C་
བ་ལེན་འབད་བའི་ད ལ་]་དང་གས་ཏེ་ གZང་དང་ འཆར་ད ལ་ལས་\ེ་]་གིས་ཐོབ་མི་ ད ལ་
རིགས་ག་ར་དང་ ད ལ་ ིས་[ོན་པོ་གིས་ མི་དམངས་<ི་ད ལ་ཟེར་ གཏན་འབེབ་འབད་བའི་
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ཡ)
ར)
ལ)
ཤ)
ས)

ཧ)
ཨ)

ད ལ་རིགས་ག་ར་C་གོ། ཨིན་ང་ འདི་ནང་C་ གZང་མིན་qེར་\ེ་]་གི་9ད་ཚབ་C་ [ོ་གཏད་
ཡང་ན་ བདག་གཉེར་ཐོག་C་ཡོད་པའི་ད ལ་ ཡང་ཅིན་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་]་C་ ཐོབ་མི་ད ལ་
]་མི་]ད།
“མི་དམངས་ཐོན་Sངས་” ཟེར་མི་འདི་ནང་ མི་དམངས་<ི་ད ལ་དང་ གཉེར་ཚང་ I་དངོས་ བདོག་
གཏད་ བHིན་འiལ་ མ་ ་གཞི་བgག་]་]དཔ་ཨིན།
“ད_་བགོ་བHར་བཀོད་” ཟེར་མི་འདི་ ད_་བགོ་དོན་ཚན་ཅིག་ལས་ ད_་བགོ་དོན་ཚན་གཞན་ཅིག་C་
མ་ད ལ་)་ི ོད་གནས་/ོ་མི་C་གོ།
“འོང་འབབ་” ཟེར་མི་འདི་ནང་ ལ་རིགས་དང་ c་ཡོན་ c་ཆ་ ཚོང་ལས་<ི་ཁེ་འབབ་]་]ད།
“kང་ཆེན་” ཟེར་མི་འདི་ གZང་གི་kང་ཆེན་ཅིག་C་གོ།
“གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་” ཟེར་མ་ི འདི་ 2ས་རིམ་)ི་བEར་བཅོས་དང་འིལབའི་ འག་གི་ཚོང་\ེའི་
བཅའ་ིམས་ ༢༠༠༠ ཅན་མའི་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ལས་ཚོགས་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ བཅའ་
ིམས་གཞན་གང་ང་ཅིག་གི་འོག་C་ གཞི་བgག་འབད་ཡོད་མི་ལས་ཚོགས་ཅིག་གི་ མ་ འི་ བགོ་
བཤའ་ བgགས་ཚར་མིའི་ཐོག་ལས་ གZང་དང་ ཡང་ན་ གZང་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ཅིག་གིས་ བ&་ཆ་
༥༠ ལས་Yག་པའི་བགོ་བཤའ་འཆང་མི་ ལས་\ེ་ཅིག་C་གོ།
“Yན་ཐབས་ད_་བགོ་ ” ཟེར་མི་འདི་ ད_་བགོ་Lོད་ཚར་ཡོད་མི་ཅིག་གི་ Yན་ཐབས་<ི་ད_་བགོ་C་གོ།
“དབང་ཆ་མེད་པའི་ཟད་འ>ོ་” ཟེར་མི་འདི་ གནང་བ་iབ་པའི་འཆར་ད ལ་ལས་Yག་པའི་ ཟད་འ>ོ་
དང་ གནང་བ་iབ་པའི་ ཟད་འ>ོའི་འཆར་ད ལ་དང་མ་འིལ་བའི་ ཟད་འ>ོ་C་གོ།
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"ོན་ཚགི །
དཔལ་འག་བན་པ་&ས་པའི་Rལ་#ོངས་འདིར།།
དམངས་གཙོའི་རིང་Cགས་གསར་2་བཏོད་པ་ལ།
དངོས་འ(ོར་ད་ཟོས་མི་འ>ོ་ཕན་ད་2།།
བཅའ་ིམས་གསར་བ མས་བིས་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །
~***~

