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 ༢༡

 
རང་ གས་གནམ་ལོ་ཤིང་ཕ་ོ ེལ་ལོའམ་ ་ིལོ་ ༢༠༠༤ ལོའི་དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ལམ་་གྱི་བཅའ་ཁྐྲིམས། 

 
༡༽ དགསོ་དནོ། 
བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དགོས་དོན་ ་གཤམ་གསལ་ ར། 
ཀ - ལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་དོན་བ བ་ནིའི་དོན་ ་ ཉེན་ ང་ཅན་གྱི་ 

ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་ལམ་ གས་ལེགས་ཤོམ་གཞི་བ གས་འབད་ནི། 
ཁ - ལམ་གསརཔ་སལེ་ནི་དང་ ན་ ོང་དང་ འཛིན་ ོང་འབད་ནིའི་དོན་ ་ ལས་ཁུངས་ ་ 

ཁྐྲིམས་ གས་ཀྱི་དབང་ཚད་དང་ ་གི་འགན་ཁག་ཡོདཔ་བཟོ་ནི། 
ག -  དམིགས་བསལ་ག ང་གི་ལས་ ེ་ ་ ་ ལམ་གྱི་དབང་ཚད་དང་ ་འགན་ ་ ོད་ནི། 
ང -  ལམ་བདག་འཛིན་དང་ འཛིན་ ོང་ ལམ་གྱི་དབང་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ་གི་ ོར་ལས་ 

ལམ་གྱི་ལས་ ེ་དང་ཁྐྲིམས་འ ེལ་ལས་ ེ་ དེ་ལས་མི་ངོམ་ ་གི་བར་ན་མཉམ་འ ེལ་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི། 
ཅ -  ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་བཅའ་ཡིག་བཟོ་ན། 
ཆ -  ལམ་སེལ་གྱི་ ་དང་ ལམ་ ན་ ོང་གི་ ་ ་ནང་ ེར་ ེ་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ 

ཁྐྲིམས་ གས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ཞིབ་ད ོད་འབད་ནི། 
ཇ -  ལམ་མེདཔ་འགྱོ་ནི་ལས་ བཀག་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ ་ ལམ་གྱི་བཅའ་ཡིག་ ་བདག་འཛིན་འབད་ནི། 
 
༢༽ ཁྐྲིམས་ཀྱི་ ་ཚད། 
ཀ -  དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཡིག་ནང་ ་ ད་ ོ་གི་བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་ 

པའི་ཁྐྲིམས་ གས་ ་ཆ་མཉམ་ དཔ་ཨིན། 
ཁ -  འ ག་ག ང་གིས་མཚན་ གས་བཀོད་གྲུབ་་པའི་ ལ་ ིའི་ཆིངས་ཡིག་དང་གན་ ་ ་ནང་གི་གནད་དོན་ ་དང་ 

འཁྐྲིལ་ཏེ་ ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྐྲིམས་ནང་ ་འོས་ ན་གྱི་བཅའ་ཁྐྲིམས་ ་བ གས་ཏེ་ བ ར་ ོད་འབད་དགོ། 



   དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྐྲམིས་ ི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཅན་མ། 
དཀར་ཆག། 
མཆོད་བ ོད། 
ངོ་ ོད།        
 
 

༼ལེ ་དང་པ༽ 
ོན་བ ོད། 

 
དོན་ཚན།          ཤགོ་གྲངས། 
༡་ མཚན་བ ས་དང་འགོ་འ གས་ ་ཚེས་ ཁྱབ་ཚདདང་ཆ་མེད།        ༡ 
 

 
༼ལེ ་གཉསི་པ༽ 
ལམ་གྱི་བདག་ ངོ༌། 

༢་ ག ང་གི་དབང་ཚད།           ༢ 
༣་ ན་ཁག་གི་དབང་ཚད།         ༢ 
༤་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབང་ཚད་དང་ ་འགན།         ༣ 
༥་ ལམ་གྱི་ལས་ ེ་གཞན་ ་གི་དབང་ཚད་དང་ ་འགན།           ༥ 
 ༥་༡ ོང་ཁག་ཡར་ ས་ཚོགས་འ །        ༥ 
 ༥་༢ ོང་ཁག་བདག་ ོང༌།          ༥ 
 ༥་༣ ེད་འོག།          ༦ 
 ༥་༤ ཁྐྲོམ་ ེ་ལས་འཛིན།         ༧ 
 ༥་༥ ལས་ ེ་གཞན།           ༨ 
 



༼ལེ ་ག མ་པ།༽ 
འ ལ་བཟོའ་ིཚད་གཞ།ི 

༦་ ལམ་གྱི་ཆ་ཤས།          ༩ 
༧་ ལམ་དང་ལམ་གྱི་ས་ཁོངས་ དཔག་ཚད་ཀྱི་འ ལ་བཟོའི་ཚད་གཞི།     ༩ 
༨་ ལམ་དང་ལམ་འ ེལ་འཐོན་བ ེད་ ་གི་བདག་དབང༌།       ༡༠  
    
 

༼ལེ ་བཞི་པ༽ 
 ལམ་དང་ཟམ་ བ་ནི་གི་དནོ་ ་དགོ་པའ་ིཆ་ ནེ་དང་ ཉརེ་མཁ།ོ 

 
༩་ ལམ་སེལ་ནི་དང་ ཟམ་ བ་ནིའི་དོན་ ་དགོ་པའི་ ིར་བཏང་ཆ་ ེན་དང་ཉེར་མཁོ།     ༡༡ 
༡༠་ ིར་བཏང་ཐོབ་དབང་དང་འཁྐྲི་འགན།          ༡༡ 

 
༼ལེ ་ ་པ།༽ 

ལམབཟོ་ནི་ག་ི་མ་ད ལ། 
༡༡་ ིར་བཏང་ལམ་གྱི་མ་ད ལ།          ༡༢ 
༡༢་ ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མིའི་གླ་ཆ།        ༡༢ 
 

༼ལེ ་ ག་པ༽ 
ག ང་གི་ཚད་འཛིན། 

༡༣་ ལམ་གྱི་ ོར་ལས་ ིར་བཏང་ག ང་གི་ཚད་འཛིན།         ༡༢ 
༡༤་ ལམ་གྱི་ཉེ་འདབས་ ་ གསར་བཟོའི་ ་དང་ལས་དོན་གཞན་གྱི་ཚད་གཞི།        ༡༣ 
༡༥་ ལམ་ཞིབ་ད ོདཔ།           ༡༣ 
༡༦་ ལམ་ཞིབ་ད ོད་པའི་དབང་ཆ་ཉེས་འཁྐྲི།          ༡༤ 
༡༧་ ལམ་བཀག་བ མ།               ༡༤ 



 
༼ལེ ་བ ན་པ༽ 

བ ར་ ོད་དང་ ཉེས་  ོད་ གོས་སལེ་ཐབས། 
 

༡༨་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་འོག་གི་གནོད་འགེལ།        ༡༥ 
༡༩་ བཅའ་ཁྐྲིམས་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་ཁྐྲིམས་དང་ཉེས་ཆད།       ༡༦ 
༢༠་ ོད་ ོགས་སེལ་ཐབས།         ༡༧ 
༢༡་ ་ག གས།           ༡༧  
     

 
 

༼ལེ ་བ ད་པ༽ 
བཅའ་ཡགི་ བ ར་བཅསོ་ ཚགི་བ ས་དང་གོ་དནོ་ངེས་ཚིག། 

 
༢༢་ བཅའ་ཡིག་བ མ་ནིའི་དབང་ཚད།        ༡༧ 
༢༣་ བ ར་བཅོས།             ༡༧ 
༢༤་ དབང་འཛིན་ཡོད་པའི་དེབ་བ ིགས།           ༡༧ 
༢༥་ ཚིག་བ ས་ཀྱི་གོ་བ་ལེན་ཐངས།           ༡༧ 
༢༦་ གོ་དོན་ངེས་ཚིག།            ༡༨  
 
 
 
 
 
 



མཆོད་པར་བ ོད་པ། 
 

       མཚན་དང་དཔེ་ ད་འོད་ ོང་འབར་བའི་ །། 
       འགག་མེད་ག ང་ད ངས་ཡན་ལག་ ག་ ་ ན།། 
       ཆོས་ཀྱི་གནས་ གས་ཇི་བཞིན་གཟིགས་པའི་ གས།། 
       མ་འ ེན་བཞི་པར་བ ོད་དོ་དགེ་ལེགས་ ོལ།། 
 
པད་ ོང་ལས་ ོན་པད་མའི་མཚན་ ་གྲགས།། 
བ ད་ ེ་འཇོམས་མཛད་ ལ་བའི་བ ན་པ་ ེལ།། 
ན་གྱི་ ོངས་ ་ ་ ིན་བསམ་ལས་འདས།། 

ཨོ་ ན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གུས་ ག་འཚལ།། 
       ང་བ ན་ ས་བབས་ཆིབས་ཁ་ ོ་ ་བ ར།། 
       མ ་དང་ ས་པས་དགྲ་ཡི་ ོགས་ལས་ ལ།། 
       བཀའ་བ ད་བ ན་པ་ ོངས་འདིར་དར་བར་མཛད།། 
       མ ་ཆེན་ ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 
 
མི་འགྱུར་ ་མཆོག་རི་བོ་ལས་ཀྱང་བ ན།། 
འགག་མེད་ག ང་ད ངས་ཆོས་ ང་ལས་ཀྱང་ ན།། 
འཁྲུལ་མེད་ གས་ ེ་ ་བོ་ལས་ཀྱང་ ས།། 
བ ད་ ལ་བཞི་པ་འ ག་མིའི་ག ག་ན་མཛེས།།  
      
       ཇི་ ིད་ས་ལམ་ཡོན་ཏན་མ་ ོགས་བར།། 
       དེ་ ིད་ ལ་བའི་འ ལ་ཁྐྲིམས་ཡངོས་ ་བ ན།། 
       དེ་བཞིན་འ ག་ ལ་རང་བཙན་ལམ་གྱི་ཁྐྲིམས།། 
       བ ན་པ་ནམ་གནས་བར་ ་གནས་ཆེད་ ེལ།། 
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རང་ གས་གནམ་ལོ་ཤངི་ཕ་ོ ེལ་ལའོམ་ ་ིལ་ོ ༢༠༠༤ ལའོ་ིདཔལ་ ན་འ ག་པའ་ིལམ་གྱ་ིབཅའ་ཁྐྲམིས། 
 
 
ང་ོ དོ། 
བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ ང་བཅས་ར་དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ ལ་ཁབ་འདི་ནང་ ་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ ང་ ོབ་དང་ མི་ ེའི་འདོད་པ་བ བ་ནི་ 
དཔལ་འ ོར་གྱི་གྲུབ་འ ས་འ ་མཉམ་འ ང་ཐབས་ མི་མང་ ི་ ོམས་བཟོ་ཐོག་ལས་མི་ ེ་ ་ཕན་ཐབས་ལམ་གྱི་མ ན་ ེན་ལངམ་ 
ེ་བཟོ་ནི་ ་གི་དོན་ ་ དམིགས་བསལ་ག ང་གི་ལས་ ་ེ ་གིས་ ལམ་འ ེལ་གྱི་ ་འགན་ ་ཧ་གོ་ནི་དང་ ལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱ་ི ་ 
་ཕན་ཐོག་འ ང་ནི་གི་དོན་ལས་  ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་བ མས་བ ིགས་འབད་ཡོད།  

བཅའ་ཁྐྲིམས་ འདི་རང་ གས་གནམ་ལོ་ཤིང་ཕོ་ ེལ་ལོའམ་ ི་ལོ་༢༠༠༤ ་འ ག་གི་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆེན་པོ་ཐེངས་ 
༨༢པའི་ནང་གཤམ་གསལ་ ར་ཆ་འཇགོ་མཛད་ ། 
 
 

༼ལེ ་དང་པ༽ 
ོན་བ དོ། 

 
མཚན་བ ས་དང་འག་ོའ གས་ ་ཚསེ་ ཁྱབ་ཚད་དང་ཆ་མདེ། 
 
༡་ ༡༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ ་ དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྐྲིམས་ རང་ གས་གནམ་ལོ་ཤངི་ཕོ་ ེལ་ལོའམ་ 

ི་ལོ་༢༠༠༤ ཅན་མ་ཟེར་བ ོད་དགོ།     
༢༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ གནམ་ལོ་ཤིང་ཕ་ོ ེལ་ལོའི་ ་༦ པའི་ཚེས༡༧ འམ་ ི་ལོ་༢༠༠༤ ༨ པའི་ ཚེས༢ 

ལས་འགོ་བ ང་ ་ེ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  
 ༣༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ འ ག་ ལ་ཁབ་ཡོངས་ ་ཁྱབ་དགོ། 
     ༤༽  བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བ གས་པའི་ཉིནམ་ལས་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ ལམ་འ ེལ་གྱི་བཅའ་ 
  ཡིག་དང་ ན་བ ལ་གསལ་བ གས་ ་ ཆ་མཉམ་ར་ཆ་མེད་འགྱོ་དགོ།  
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༼ལེ ་གཉསི་པ༽ 
ལམ་གྱི་བདག་ ངོ༌། 

ག ང་ག་ིདབང་ཚད། 
༢་ ལམ་གྱི་ ོར་ལས་ འ ག་ག ང་ ་ གཤམ་གསལ་གྱི་དབང་ཆ་ ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ལམ་འ ེལ་གྱི་
 དབང་ཆ་ ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག   

༡༽ ན་རིང་ལམ་གྱི་འཆར་གཞི་དང་ ལམ་གྱི་ལོ་ འི་འཆར་གཞི་ ་ ངོས་ལེན་འབད་ཆོག།  
༢༽ ཁྐྲིམས་ཀྱིས་མི་ངོར་ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་ལས་ ེ་དང་ མི་ངོ་ ་ ་ ལམ་དང་ཟམ་་ ་ གླ་ཁར་གཏང་ནའིི་ལམ་ 

གས་དང་འ ེལ་བའི་ ིད་ ས་ ་ ངོས་ལེན་འབད་ཆགོ།  
༣༽ ལམ་གླ་་ ོད་དགོ་པའི་ལམ་སེལ་ནི་དང་ཟམ་ བ་ནིའི་འ ལེ་བ་ཡོད་པའི་ དི་ ས་ ་ ངོས་ལེན་འབད་ཆོག། 

  
ན་ཁག་ག་ིདབང་ཚད། 

༣་ ན་ཁག་གིས་གཤམ་གསལ་གྱི་དབང་ཆ་ ་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོགཿ 
༡༽ ལ་ཡོངས་ཀྱི་ལམ་ཡོངས་ ོགས་དང་འ ེལ་བའི་ ིད་ ས་ ་ བ མ་ཆོག། 
༢༽ ལ་ཡོངས་ ན་རངི་ལམ་གྱི་འཆར་གཞི་དང་ ལོ་ འ་ིའཆར་གཞི་ ་བ མ་ ེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག། 
༣༽ ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྐྲིམས་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་ངོ་བདེ་ནི་དང་ ལམ་བེད་ ོད་ཀྱི་གླ་ཆ་ལེན་ནའིི་དོན་ལས་ མཉམ་འ ལེ་ 

དང་འགོ་འ ེན་ ་འཐབ་དགོཔ་མ་ཚད་ གནད་དནོ་དེ་ ་དང་འ ེལ་བའི་བཅའ་ཡིག་ ་ ངསོ་ལེན་འབད་ཆོག། 
༤༽ ལམ་སེལ་ནི་དང་ ན་ ོང་གི་ཚད་གཞི་ ་ ངོས་ལེན་འབད་ཆོག་པའི་ཁར་ ལམ་གྱི་ཚད་འཛིན་དང་ འཛིན་ ོང་ 

དེ་ལས་ བེད་ ོད་ ་དང་འ ེལ་བའི་བཅའ་ཡིག་ ་ཡང་ ངོས་ལེན་འབད་ཆོག།  
༥༽ ེར་ ེའི་ལམ་གྱི་བཟོ་གྲྭ་ཡར་ ེལ་གཏང་ཐབས་དང་ བཟ་ོགྲྭ་དེ་ནང་ ལམ་གྱ་ི ས་ཚད་དང་ཚད་གཞི་ ་ གཅིག་ 

མ ངས་བཟོ་ན་ིགི་དོན་ལས་ ིད་ ས་བ མ་ ེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆགོ།  
༦༽ ག ང་གི་གནང་བ་དང་འཁྐྲིལ་ཏ་ེཁྐྲིམས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་ལས་ འེམ་ མི་ངོ་ ་ ་ འཁོར་ལམ་གླ་ཁར་ 

གཏང་ནི་དང་འ ེལ་བའི་ ིད་ ས་བ མ་ ེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག།  
༧༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་འོག་ ་ གཞི་བ གས་འབད་དེ་ཡདོ་པའི་བཅའ་ཡིག་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ གླ་ཆ་ ོད་དགོ་པའི་ལམ་ 

སེལ་ནི་དང་ཟམ་ བ་ནིའི་ ིད་ ས་བ མ་ ེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག།  
༨༽ ལམ་གྱི་གླ་ཆ་ ོད་དགོ་པའི་གོང་ཚད་ ་ གཏན་འཁེལ་བཟ་ོ ེ་ ངོས་ལེན་འབད་ཆོག།  
༩༽ ལ་ཁབ་ཀྱི་ཆ་འཇགོ་གྲུབ་པའི་མ ན་འ ེལ་ཆིངས་ཡགི་དང་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་དང་ ད ེ་ཁག་ ་གཞི་ 

བཞག་ ེ་ ལ་ འིི་ལམ་ངོས་འཛིན་འབད་ཆོག། 
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ལས་ཁུངས་ཀྱ་ིདབང་ཚད་དང་ ་འགན། 
༤་ ༡༽ ལས་ཁུངས་འདི་ ལ་ཡོངས་ཀྱི་ལམ་ཡོངས་ ོགས་ ་ ཡར་ ས་གཏང་མའིི་དབང་འཛིན་ཨནིམ་ལས་  
  གཤམ་གསལ་གྱི་དབང་ཆ་དང་ ་འགན་ ་ཡོདཔ་ཨནིཿ 

ཀ༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་བཅའ་ཡགི་ དེ་ལས་ ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱ་ིལམ་སེལ་དང་ལེགས་བཅོས་  
   ན་ ོང་འཐབ་ནི་དང་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ ་ ་ ལ་མ ན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ ་ མཉམ་འ ེལ་ 

དང་བ ་ཞིབ་ འགོ་འ ེན་ ་འཐབ་དགོ།  
ཁ༽ ལམ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའ་ིདོན་ ་ག ང་གི་ ིད་ ས་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ལམ་སལེ་དང་ 

ལེགས་བཅོས་ ན་ ོང་ མི་ ོབས་གོང་འཕེལ་ ལམ་བཀོལ་ ོད་ཀྱི་ ་རམི་ ལམ་སེལ་ས་ཁངོས་ དང་ 
འ ལ་ཆས་ ད་ེལས་ཅ་ཆས་ཡོངས་ ་ཁྱབ་པའི་ཉེན་ ང་ཅན་གྱི་བཅའ་ཡིག་ ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

ག༽ ལམ་དང་ཟམ་རིགས་མ་འ ཝ་ ་ ད ེ་བ་ ེ་དགོས་པའི་ཁར་ འ ལ་བཟོའི་ཁ་གསལ་དང་ ལས་ ེ་ 
གཞན་གྱི་འགོ་འ ནེ་འོག་ ་ཡོད་པའི་ལམ་ ་གི་བཟོ་བཀདོ་དང་ ལམ་སེལ་ དེ་ལས་ ན་ ོང་ངམ་  
ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ ་བཟ་ོ ེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  

ང༽ ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབང་འཛིན་འོག་ ་ཡདོ་པའི་ལམ་སེལ་དང་  ལེགས་བཅོས་  ཉམས་བཅོས་  འབད་ནི་ 
་གི་དོན་ ་ བདག་ ོང་དང་འ ལ་བཟོའི་ངོས་ལེན་འབད་དགོ། 

ཅ༽ ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབང་ཁྱབ་འགོ་ ་ཡོད་པའི་ལམ་ ་ལས་   ཁ་གྱེས་ཏེ་ཡདོ་པའི་ཡན་ལག་ལམ་ ་གི་དོན་ 
་ཐིག་ ིས་བཟོ་བཀོད་ ་ ངོས་ལེན་འབད་ཆོག།  

ཆ༽ ོང་ཁག་དང་ དེ་འོག་  ལམ་འ ེལ་ལས་ ེ་ ་ ་  ཡན་ལག་གི་ལམ་དང་ ་ལམ་སེལ་ན་ི དེ་ལས་ 
ཟམ་དང་ལམ་འགྲུལ་གྱི་ ིངས་ཟམ་ ་ བ་ནི་དང་ ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་ ་གི་དོན་ལས་ འ ལ་བཟོའི་ 
ལམ་ ོན་འབད་དགོ།  

ཇ༽ ལམ་གྱི་ལས་དོན་ ་ནང་ ེར་ ེ་གསི་ བཅའ་མར་གཏགོས་ནིའི་དང་འདོད་ ་ ཡར་ ེལ་གཏང་ནི་གི་ 
འབད་བ ོན་བ དེ་དགོ།  

ཉ༽ ལམ་གྱི་ལས་དོན་ ་ལག་ལེན་འཐབ་ད་ རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་གནས་ ངས་དང་མ ན་པའི་ཐབས་ 
ལམ་ ་དང་ ངས་འབད་དེ་ ཡར་ ལེ་གཏང་དགོ།  

ཏ༽ འཁོར་ལམ་ ་ རང་བཞིན་གྱི་ཉམས་ ོན་ ང་བའམ་ ཉམས་ ོན་གཞན་ གས་པའི་ བས་  
དགོས་མཁོ་དང་བ ན་ ཟད་གྲོན་གཏང་ནི་དང་ འ ལ་ཆས་ ་མཁ་ོ བ་འབད་དེ་ ཉམས་གསོ་ ་དགོ།  

ཐ༽ ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབང་ཁྱབ་འགོ་ ་ ད་པའི་ལམ་ ་གི་དནོ་ལས་ འཆར་གཞི་བཟོ་ ེ་ ལམ་སེལ་ནི་དང་ 
ཉམས་བཅོས་འབད་དེ་ འཛིན་ ོང་འཐབ་དགོ།    
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ད༽ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ས་ཁོངས་ནང་ ད་པའི་ ལ་ཡོངས་སམ་ མི་ ེ་ ཡང་ན་ ེར་གྱི་ས་ཆའི་ནང་ 
བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་གཞན་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྐྲམིས་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་བ མས་གྲུབ་པའི་བཅའ་ཡིག་ ་ནང་དམིག
ས་ ་བཀོད་པའི་ལམ་གྱི་ཚད་འཛིན་ས་ཁོངས་ནང་ ་ ད་ལས་ཕར་གསར་བཟོའི་ ་འབད་ནི་ ་བཀག་བ མ་ 
འབད་དག།ོ 

ན༽  ལམ་ཡོངས་ ོགས་ནང་ ད་པའི་ལམ་དང་ ཟམ་ ་ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ མིང་གནས་ ིན་དགོ། 
པ༽ འགྲུལ་འཁོར་གྱ་ིལམ་ཁར་བཀག་ཆ་ཅན་གྱི་ས་ ད་དང་ཤངི་ ་ སེལ་དགོས་པའི་ཁར་ བཀག་ཆའི་རགིས་ 

  གཞན་ ་ཡང་སེལ་དགོ། 
ཕ༽ སའི་ཇོ་བདག་གི་གནང་བ་དང་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་གཞན་འ ེལ་གྱི་ཁྐྲིམས་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ བ མས་གྲུབ་ 

པའི་བཅའ་ཡགི་ ་ནང་ དམིགས་ ་བཀར་བའི་ ་རིམ་དང་བ ན་ ེར་གྱི་ས་ཆ་ནང་ལས་ཕར་ལམ་གྱི་ 
དཔག་ཚད་བཀལ་ཆོག།  

བ༽ ལམ་གྱི་ཕན་ ས་དང་གནད་ ིན་ཡར་ ག་གཏང་ནའིི་དོན་ལས་ ལམ་སེལ་དང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལས་དོན་ ་ནང་  
འ ལ་རིག་གསརཔ་ ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

མ༽ འགྲུལ་འཁོར་དང་ཅ་ཆས་ ་ མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ལམ་ ག་ ་བཞག་ ེ་ཡདོ་པ་ཅིན་ འགྲུལ་ལམ་མི་བཀག་ནི་ག་ི 
དོན་ ་ ལམ་ ག་ ་ཡོད་པའི་འགྲུལ་འཁོར་དང་ཅ་ཆས་ ་ ལམ་གྱི་ ར་ཁར་བ ལ་བཞག་ནི་དང་དེའ་ིགླ་ཆ་ཇི་ 
གནས་ འ ེལ་ཡདོ་ ཇོ་བདག་ ་ལས་ལེན་ཆོག།  

ཙ༽ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་དང་ ཚད་འཛིན་གྱི་ས་ཁངོས་ ་ནང་ དབང་འཛིན་མེད་པའི་གསར་བཟོའི་ ་ ་ 
གཏོར་བཤིག་འབད་དགོས་པའི་ཁར་ དེ་གི་གླ་ཆ་ ་ཡང་ འ ེལ་ཡོད་ཇོ་བདག་ལས་ལེན་ཆོག། 

ཚ༽ མི་ངོ་ཞིག་གིས་  ལམ་མེདཔ་བཏང་ཡོད་པ་ཅིན་  དའེི་གནས་གོང་ངོ་མ་འདི་  མ་ིངོ་འདི་ལས་  ལེན་ཆོག། 
ཛ༽ ལམ་སེལ་ནི་དང་ ་བ ེད་འབད་ནི་གི་དོན་ ་ ི་ལོ་༡༩༧༩་ལོའི་སའི་ཁྐྲིམས་ཡིག་དང་ ས་དང་ ས་ ་ 

བ ར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་སའི་ཁྐྲིམས་ཡིག་གི་དགངོས་དོན་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ས་ཆ་མཁོ་ བ་འབད་དག།ོ 
ཝ༽ བཀག་བ མ་ཡོད་པའི་ས་ ོ་ ་ནང་ གསར་བཟའོི་ ་འབད་མ་ཆགོཔ་ ེ་བཀོད་དེ་ཡོད་ ང་ལམ་སེལ་ནི་ 

དང་ ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ ་ ་འབད་ནི་ག་ིདོན་ ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡིག་ཐོག་ ་གནང་བ་ ིན་ཆོག། 
ཞ༽ འགྲུལ་འཁོར་གྱ་ི ག་ ེན་དང་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ ་ བས་མ་བདེ་བའ་ིདཀའ་ངལ་ ་ ོན་འགགོ་འབད་ནའིི་དོན་ ་ 

ལག་ལེན་ངེས་པར་འཐབ་དགོ་པའི་བ ་ ང་དང་ ན་ ནོ་བ ་ ང་ ་བཟོ་ ེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  
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ཟ༽ ལམ་གྱི་ ར་ཁ་ ་ གློ་ ར་གྱི་བ ད་འ ིན་དང་ ན་བཅོས་འབད་ས་ དེ་ལས་ ེན་ངན་ ང་པའི་ བས་ ་ 
གྲོགས་རམ་གྱི་མ ན་ ེན་ ་ མཁོ་ དོ་འབད་དགོ། 

འ༽ ལམ་གྱི་མཐའ་འཁརོ་ས་ཆ་ ་ མཛེས་ཏོག་ཏོ་འབད་མཐངོ་ནིའི་དནོ་ ་ ལམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་   
་ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནའིི་ ་ ་འབད་དགོ།  

ཡ༽ དགོས་གལ་ཆེ་བའི་ ལམ་གྱི་ཚད་འཛིན་ས་ཁོངས་འདི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ལམ་གྱི་ལས་ ེ་ 
གཞན་ག་གིས་ར་ཨནི་ ང་ ོང་ཁག་ཡར་ ས་ཚོགས་འ ་དང་འ ེལ་བ་འཐབ་ ེ་ མཉམ་འ ེལ་གྱི་ཐོག་ 
ལས་ཚད་འཛིན་གཏན་འཁེལ་བཟ་ོདག།ོ 

  
༢༽ ལས་ཁུངས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ འོས་ ན་འགོ་དཔོན་དང་ ལས་ ེ་ ་ ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དབང་ཚད་ 

ཁ་ཤས་ཅིག་ ིར་ ལེ་འབད་ཆོག། 
ལམ་གྱི་ལས་ ་ེགཞན་ ་ག་ིདབང་ཚད་དང་ ་འགན། 
༥་ ངོ་ཁག་ཡར་ ས་ཚགོས་འ །  
 ༥་༡  ོང་ཁག་ཡར་ ས་ཚོགས་འ ་ ་རང་སོའི་དབང་ཁྱབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ས་ཁངོས་ ་ནང་ གཤམ་གསལ་གྱི་དབང་ཆ་དང་ 

འགན་ཁུར་ ་ཡོདཔ་ཨིནཿ 
ཀ༽ ལམ་ ེ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནའིི་ ལ་ཡངོས་ཀྱི་ ིད་ ས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ོང་ཁག་ནང་ ལམ་སལེ་ནི་དང་ 

ཉམས་བཅོས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་དང་བ ན་པའི་འཆར་གཞ་ིབ མ་ནི་དང་ བ མ་མི་འདི་ ་གནང་བ་ ོད་ཆོག།  
ཁ༽ ེད་འགོ་གི་ཡན་ལག་ལམ་དང་ ཞིང་ལམ་ འ ལ་གླང་གི་ལམ་ ་ལམ་ 
ཟམ་ ་སེལ་ནི་དང་ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་ ིངས་ཟམ་ ་ བ་ན་ིདང་ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ 
བ མས་ཡདོ་པའི་འཆར་གཞི་ ་བ ར་ཞིབ་དང་ད ེ་ཞབི་འབད་ཐགོ་ལས་ངོས་ལེན་འབད་ཆགོ། 

ངོ་ཁག་བདག་ ངོ༌།  
 ༥་༢ ོང་ཁག་བདག་ ོང་ ་རང་སའོི་དབང་ཁྱབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ས་ཁོངས་ ་ནང་ གཤམ་གསལ་གྱི་དབང་ཆ་དང་འགན་ 
  ཁུར་ ་ཡོདཔ་ཨིནཿ 

ཀ༽ ོང་ཁག་ཡར་ ས་ཚོགས་འ ་ལས་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་པའི་གནང་བ་དང་འཁྐྲལི་ཏེ་  བཅའ་ཁྐྲིམས་ 
དང་བཅའ་ཡགི་ ་ལས་འགལ་བ་མེད་པར་ མཉམ་འ ལེ་གྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

ཁ༽ ལས་ཁུངས་དང་ ལ་ཡོངས་རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ ན་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ ོན་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ོང་ 
ཁག་ ནང་འཁོད་ ་ ས་འཇལ་དང་བཟོ་བཀོད་ ་འབད་དེ་ ཡན་ལག་གི་ལམ་དང་ ཞིང་ལམ་ 
འ ལ་གླང་གི་ལམ་ ་སེལ་དགོ། 
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ག༽ འགྲུལ་འཁོར་གྱ་ིལམ་ཁར་ བཀག་ཆ་ཅན་གྱི་ས་ ད་དང་ཤིང་ ་ སེལ་དགོས་པའི་ཁར་ 
བཀག་ཆའི་རིགས་གཞན་ ་ཡང་སེལ་དགོ། 

ང༽ འགྲུལ་འཁོར་དང་ཅ་ཆས་ ་ མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ལམ་ ག་ ་བཞག་ ེ་ཡདོ་པ་ཅིན་ འགྲུལ་ལམ་མི་བཀག་ནི་གི་དོན་ ་
 ལམ་ ག་ ་ཡོད་པའི་འགྲུལ་འཁོར་དང་ཅ་ཆས་ ་ ལམ་གྱི་ ར་ཁར་བ ལ་་བཞག་ནི་དང་ དེའི་གླ་ཆ་ཇི་གནས་འ ེལ་ཡོད་  

ཇོ་བདག་ ་ལས་ལས་ལེན་ཆོག།  
ཅ༽ མི་ངོ་ཞིག་གིས་ ལམ་མེདཔ་བཏང་ཡོད་པ་ཅིན་ དེའི་གནས་གོང་ངོ་མ་འདི་ མི་ངོ་དེ་ལས་ལེན་ཆགོ། 
ཆ༽ ལམ་སེལ་ནི་དང་ ་བ ེད་འབད་ནི་གི་དནོ་ ་ ི་ལོ་༡༩༧༩ ལོའི་སའི་ཁྐྲམིས་ཡིག་དང་ ས་དང་ ས་ ་ 

བ ར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་སའི་ཁྐྲིམས་ཡིག་གི་དགངོས་དོན་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ས་ཆ་མཁོ་ བ་འབད་དགོ། 
ཇ༽ ོང་ཁག་ནང་འཁོད་ནང་ ད་པའི་ ལ་ཡོངས་ག ང་ལམ་དང་ ོང་ཁག་ག་ིལམ་ཡན་ལག་གི་ལམ་ ་གི་ཐོབ་དབང་ས་ 

ཁོངས་ནང་ ་ གསར་བཟོའ་ི ་ ་ བཀག་འཛིན་འབད་དགོས་པའི་ཁར་ གསར་ བཟ་ོགི་ ་ ་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་དང་
 གཏོར་བཤིག་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ ་ཡང་ བ ར་ ོད་འབད་དག།ོ  ལ་ཡོངས་ག ང་ལམ་དང་ ོང་ཁག་ལམ་  

ཡན་ལག་གི་ལམ་ ་གི་དོན་ལས་ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་ ཁྐྲོམ་གྱི་ས་མཚམས་ནང་འཁོད་མ་ སི་པར་ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ས་ 
ཁོངས་འདི་ ་ཚད་ཕིཊི་ ༡༠༠དགོ།  ལམ་ག ང་ ང་གི་མཐའམ་དང་ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ས་ཁོངས་ཀྱི་ས་མཚམས་ 
གཉིས་ཀྱི་བར་ ེད་ ེད་ ེ་ ང་ ེ་འཇལཝ་ད་ ལམ་གྱི་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ཕཊིི་༥༠རེ་དགོ། 

ཉ༽ མི་ ེ་གིས་ ན་ ོང་འབད་བའི་ཞིང་ལམ་་དང་འ ལ་གླང་གི་ལམ་ ་ བཅོ་ཁ་ བ་ནི་དང་ ས་ ད་ ོམ་ ེ་འཐོན་མི་ ་སེལ་ 
ནི་ ་ བ་ རོ་འབད་དགོ། 

ཏ༽ ོང་ཁག་བདག་ ོང་གི་འགོ་འཛིན་འདི་གིས་ དབང་ཚད་ཁ་ཤས་ཅིག་གམ་ ཆ་མཉམ་རང་ འོས་ ན་འགོ་དཔོན་ ་ ་ 
ིར་ ེལ་འབད་ཆགོ།  

དེ་འགོ། 
༥་༣ ེད་འགོ་ ་ ་ རང་སོའི་དབང་ཁྱབ་འོག་གི་ས་ཁངོས་ནང་འཁོད་ གཤམ་གསལ་གྱི་དབང་ཚད་དང་འགན་ཁུར་ ་ ཡོདཿ 

ཀ༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་ ལམ་འ ེལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་ ་ བ ་ཞིབ་དང་མཉམ་འ ེལ་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ 
དགོ།  

ཁ༽ ལམ་སེལ་ནི་དང་ ན་ ོང་གི་དོན་ ་ ེད་འོག་གི་འཆར་གཞི་བ མ་ ེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
ག༽ མི་ལམ་དང་ ་ལམ་ ཞིང་ལམ་ འ ལ་གླང་གི་ལམ་ ་སེལ་ནི་དང་ཉམས་བཅོས་འབད་ན་ི ད་ེལས་ ཟམ་ ་ 

བ་ནི་དང་ཉམས་བཅོས་འབད་ན་ིལ་སོགས་པའི་ ་ ་ བདག་ ོང་དང་བ ་ ོག་འབད་དགོ། 
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ང༽ ེད་འགོ་ནང་འཁོད་ ད་པའི་ ལ་ཡངོས་ག ང་ལམ་དང་ ོང་ཁག་གི་ལམ་ ཡན་ལག་གི་ལམ་ ་གི་ཐོབ་དབང་ས་ཁོངས་ནང་ 
་ གསར་བཟོའ་ི ་ ་ ོན་འགོག་འབད་དགསོ་པའི་ཁར་ གསར་ བཟོ་གི་ ་ ་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་དང་གཏོར 

་བཤིག་འབད་ནའིི་ཐབས་ལམ་ ་ཡང་བ ར་ ོད་འབད་དགོ། ལ་ཡོངས་ག ང་ལམ་དང་ ོང་ཁག་ལམ་ ཡན་ལག་གི་ 
ལམ་ ་གི་དོན་ལས་ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་ཁྐྲོམ་གྱི་ས་མཚམས་ནང་འཁདོ་མ་ སི་པར་ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ས་ཁོངས་འདི་ ་ཚད་ཕཊིི
་༡༠༠དགོ། ལམ་ག ང་ ང་གི་མཐའམ་དང་ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ས་ཁོངས་ཀྱི་ས་མཚམས་གཉིས་ཀྱི་བར་ ེད་ དེ་ ེ་ ང་ ེ་ 
འཇལཝ་ད་ ལམ་གྱི་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ཕཊིི་༥༠རེ་དགོ། 

ཅ༽ ེད་འགོ་གི་གནས་ཚད་ ་  ལམ་གྱི་གཞི་ ེན་མ ན་ ནེ་ ་ ན་ ོང་འབད་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་ ལས་མི་ ་ཡང་འཚལོ་ 
བ་འབད་དགོ།  

ཆ༽ མི་ལམ་ ་ལམ་ ཞིང་ལམ་ འ ལ་གླང་གི་ལམ་ ་ནང་ བཀག་ཆ་ཅན་གྱི་ས་ ད་དང་ཤིང་ ་ སེལ་དགོས་པའི་ཁར་ 
བཀག་ཆའི་རིགས་གཞན་ ་ཡང་སེལ་དགོ། 

ཇ༽ མི་ངོ་ཞིག་གིས་ ལམ་མེདཔ་བཏང་ཡོད་པ་ཅིན་ དེའི་གནས་གོང་ངོ་མ་འདི་ མི་ངོ་དེལས་ལེན་ཆགོ། 
ཉ༽ ཞིང་ལམ་དང་འ ལ་གླང་གི་ལམ་གྱི་གླ་ཆ་བ ་ཞིནམ་ལས་ ལམ་ ན་ ོང་གི་དོན་ ་ཟད་གྲོན་གཏང་ཆགོ། 
  
ཁྐྲོམ་ ་ེལས་འཛནི། 
༥་༤ ཁྐྲོམ་ ེ་ལས་འཛིན་ ་ ་རང་སོའི་དབང་ཁྱབ་འགོ་གི་ས་ཁངོས་ནང་འཁོད་ གཤམ་གསལ་གྱི་དབང་ཚད་དང་འགན་
 ཁུར་ ་ཡོདཿ 
ཀ༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་ བཅའ་ཡིག་ དེ་ལས་ ཁྐྲོམ་ ེའི་ས་མཚམས་ནང་འཁདོ་ ད་པའི་ལམ་དང་
 འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ ་ ་བ ་ཞབི་དང་མཉམ་འ ེལ་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  
ཁ༽ ལམ་སེལ་ནི་དང་ ན་ ོང་འབད་ནའི་ིདོན་ ་ ཁྐྲོམ་ ེའི་འཆར་གཞི་བ མ་ཞིནམ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
ག༽ ལམ་བེད་ ོད་དང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དནོ་ ་ ཚད་འཛནི་གྱི་དབང་ཚད་ བ ར་ ོད་འབད་ཆགོ།  
ང༽ འགྲུལ་འཁོར་ལམ་དང་མི་ལམ་ ་སེལ་ཏེ་ ན་ ངོ་འཐབ་ནི་གི་དོན་ ་ ལས་མི་དང་ འ ལ་ཆས་  ཅ་ཆས་ ལག་ཆས་ ་ 

གླ་ཁར་ལེན་པའམ་ འཚོལ་ བ་འབད་དེ་ མཁོ་ ོད་འབད་དགོ།  
ཅ༽ གློ་ ར་གྱི་དོན་ལས་ ལམ་ ་ ན་ ོང་འབད་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཟད་གྲོན་གཏང་དགཔོ་མ་ཚད་ ཁྐྲོམ་ ེ་ལས་འཛིན་གྱི་ས་ 

ཁོངས་ནང་འཁོད་ལས་ མི་ ོབས་དང་འ ལ་ཆས་ ་ འཚོལ་ བ་འབད་ནི་ གི་འགོ་འ ེན་འཐབ་དགོ།  
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ཆ༽ ལམ་གྱི་ཚད་འཛིན་འབད་དགསོ་པའི་ཁར་ བཀག་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ལམ་གྱ་ིཉེ་འདབས་ས་ཁོངས་ ་ནང་བ བས་ཡདོ་ 
པའི་ཁྱིམ་ ་ཡང་ ཚད་འཛིན་གྱི་ལག་ལེན་འཐབ་དག།ོ  

ཇ༽ ཁྐྲོམ་ལམ་ངོས་འཛནི་འབད་དེ་ མིང་གནས་ ིན་དག།ོ 
ཉ༽ འགྲུལ་འཁོར་དང་ཅ་ཆས་ ་ མདེཔ་ཐལ་ཏེ་ལམ་ ག་ ་བཞག་ ེ་ཡོད་པ་ཅནི་ འགྲུལ་ལམ་མི་བཀག་ནི་ གི་དོན་ ་ 

ལམ་ ག་ ་ཡོད་པའི་འགྲུལ་འཁོར་དང་ཅ་ཆས་ ་ ལམ་གྱི་ ར་ཁར་བ ལ་་བཞག་ནི་དང་ དེའི་གླ་ཆ་ཇི་གནས་ 
ཇོ་བདག་སོ་ས་ོལས་ལེན་ཆོག།  

ཏ༽ ཁྐྲོམ་ ེ་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ནང་ དམིགས་བསལ་བཀོད་ཡདོ་མི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་
 ས་ཁོངས་ནང་ ད་པའི་ས་ཁོངས་ ་ནང་ དབང་འཛིན་མེད་པའི་གསར་བཟོའི་ ་ ་ བཀག་འཛིན་འབད་ཆོག། 
ཐ༽ མི་ངོ་ཞིག་གིས་ ལམ་མེདཔ་བཏང་ཡོད་པ་ཅིན་ དེའི་གནས་གོང་ངོ་མ་འདི་ མི་ངོ་འད་ིལས་ལེན་ཆོག། 
ད༽ སའི་ཇོ་བདག་གི་གནང་བ་དང་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་འ ེལ་གྱི་ཁྐྲིམས་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ བ མས་གྲུབ་པའི་ བཅའ་ཡིག་ ་ནང་ 

དམིགས་ ་བཀར་བའི་ ་རིམ་དང་བ ན་ ེར་གྱི་ས་ཆ་ནང་ལས་ཕར་ ལམ་གྱི་དཔག་ཚད་བཀལ་ཆོག།  
ན༽ འགྲུལ་འཁོར་གྱ་ི ག་ ེན་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ ་ བས་མ་བདེ་བའི་དཀའ་ངལ་ ་ ོན་འགགོ་འབད་ ནིའི་དོན་ ་ལག་ལནེ་ 

ངེས་པར་འཐབ་དགོ་པའི་བ ་ ང་དང་ ན་ ོན་བ ་ ང་ ་ བཟོ་ཞནིམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  
ལས་ ེ་གཞན། 
༥་༥ ལས་ ེ་གཞན་ ་ ་ རང་སའོི་དབང་ཁྱབ་འགོ་ ་ ད་པའི་ས་ཁོངས་ ་ནང་ལམ་སེལ་དང་འཛིན་ ོང་ ན་་ ོང་
 འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་དང་འགན་ཁུར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལག་ལེན་ངེས་པར་འཐབ་དགོ་པའི་བ ་ ང་དང་ ན་ ནོ་
 བ ་ ང་ ་བཟོ་ཞནིམ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་གཤམ་གསལ་ རཿ   
ཀ༽ སོ་ནམ་ ན་ཁག།  ༼ཞིང་ལམ་དང་འ ལ་གླང་གི་ལམ་ ནགས་ཚལ་གྱི་ལམ༽ 
ཁ༽ བ ན་ ས་ ན་ཁག།  ༼ས་གཏེར་དང་བཟོ་གྲྭ་ གློག་མེ་གི་ལམ༽ 
ག༽ ཤེས་རིག་ ན་ཁག།  ༼ཤེས་རིག་གི་ལམ༽ 
ང༽ བ ད་འ ེལ་ ན་ཁག།  ༼བ ད་འ ིན་གྱི་ལམ༽ 
ཅ༽ གསོ་བའི་ ན་ཁག།  ༼གསོ་བའི་ལམ༽ 
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༼ལེ ་ག མ་པ༽ 
འ ལ་བཟའོ་ིཚད་གཞི། 

ལམ་གྱི་ཆ་ཤས། 
༦་ ༡༽ ལམ་གྱི་ཆ་ཤས་ ་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ་ རཿ 

ཀ༽ ལམ་ག ང་ ང༌། 
ཁ༽ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ས་ཁོངས། 
ག༽ ལམ་གྱི་ཚད་འཛིན་ས་ཁོངས། 
ང་༽  ལམ་གྱི་མཐའམ། 
ཅ༽ ལམ་གྱི་གཞི་ ེན་མ ན་ ེན། 

 ༢༽ ལམ་ག་ར་གི་ས་ཁངོས་ཀྱི་ ་ཚད་འད་ི ན་ཁག་གིས་བཟོ་དགོ།  
 ༣༽ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ ལམ་གྱི་ལས་ ེ་གཞན་ ་གསི་ དོན་ཚན་ ༧ པར་གསལ་བའི་ལམ་གྱི་གཞི་བ ན་ 
  བ ག་ད ད་དང་ ་ ས་ཚད་ ན་དབང་འཛིན་གྱི་ཚད་གཞི་ ་དང་འཁྐྲིལ་དགོཔ་མ་ཚད་ ལམ་གྱི་ཚད་འཛིན་ས་ 
  ཁོངས་ཀྱི་ ་ཚད་འདི་ཡང་ དོན་ཚན་ ༤༡(ཡ) ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ བཟ་ོདགོས་པའི་ཁར་གྲངོ་གསེབ་སའི་ གནས་ 

ངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་་ཆ་ ེན་ ་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ ལམ་སེལ་ ན་ ོང་འཐབ་ནི་ ་ ཉེན་མེད་དང་འདེད་
 གཡོགཔ་ ་ ་ ལམ་གྱི་མཐོང་ ང་ཧངི་སངས་སང་ཡོདཔ་ཅིག་བཟོ་དགོ།  

ལམ་དང་ ལམ་གྱ་ིས་ཁངོས་ དཔག་ཚད་ཀྱ་ིའ ལ་བཟའོ་ིཚད་གཞ།ི 
༧་ ༡༽ ཚད་གཞི་དང་ ་ ས་ཚད་ ན་དབང་འཛིན་གྱིས་ འ ལེ་ཡོད་ལམ་གྱི་ལས་ ེ་ ་དང་གྲོས་བ ན་ཐོག་ ེར་གྱི་ 
  འཁོར་ལམ་ ིས་ཏེ་ ལམ་རིགས་ཡོངས་ཀྱི་འ ལ་བཟའོི་ཚད་གཞི་བཟོ་དགཔོ་མ་ཚད་ ཚད་གཞི་དང་ ་ ས་ཚད་ 
  ན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལམ་རིགས་མ་འ ཝ་ ་སེལ་ན་ིདང་ ཟམ་རགིས་མ་འ ཝ་ ་ བ་ནི་ དེ་ལས་ ན་ ོང་ 
  འབད་ནི་ ་ཕན་པའི་ལག་དེབ་དང་ ཚད་གཞི་ ་གི་འ ལ་བཟོའི་ལམ་ ོན་ ་བཟོ་དགོ། 
 ༢༽ ལམ་སེལ་དང་ ན་ ོང་གི་ཁ་ ོང་ ་ ལམ་གྱི་ལས་ ེ་ ་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ ་དང་འཁྐྲིལ་དགོཔཿ 

ཀ༽ རང་བཞིན་གནས་ ངས་ ་གནདོ་པ་ཡོད་མེད་དང༌། 
ཁ༽ སའི་གནས་ ངས་བ ན་ཏོག་ཏོ་ཡདོ་མེད། 
ག༽ ལམ་ ོལ་དང་ཆོས་འ ེལ་གྱི་ས་གནས་ ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི།  
ང་༽  སོ་ནམ་ས་ཞིང་ཉེར་ ང་འབད་ནི།  
ཅ༽ མི་ ེ་དཔལ་འ ོར་གྱི་ཕན་ཐོགས། 
ཆ༽ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་ ང༌། 
ཇ༽ འ ེལ་ཡོད་གནད་དོན་གཞན་ ། 



 10

༣༽ ལམ་གསར་གྱི་དོན་ལས་ དཔག་ཚད་བཀལ་བའི་ བས་ འ ེལ་ཡོད་ལམ་གྱི་ལས་ ེ་ ་གིས་ ལས་ཁུངས་དང་ 
 གཅིག་ཁར་གྲོས་བ ན་འབད་དགོ།  

 ༤༽ ལམ་སེལ་ནི་དང་ ་བ ེད་འབད་ནི་གི་དོན་ ་ ི་ལོ་༡༩༧༩ ལོའི་སའི་ཁྐྲིམས་ཡིག་དང་ ས་དང་ ས་ ་  
  བ ར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་སའི་ཁྐྲིམས་ཡིག་གི་དགངོས་དོན་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ས་ཆ་མཁོ་ བ་འབད་དག།ོ 
 
ལམ་དང་ ལམ་འ ེལ་འཐནོ་བ དེ་ ་ག་ིབདག་དབང༌། 
༨་ ༡༽ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ས་ཁོངས་དང་ ཚད་འཛིན་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ཡདོ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་འཐནོ་བ ེད་ ་ ལམ་སེལ་ 

གྱི་དོན་ ་ བེད་ ོད་འབད་ནི་གི་གོ་ བས་དང་པ་འདི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ ལམ་གྱི་ལས་ ེ་གཞན་ ་ ་ཐོབ་ 
དགོ། ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ ལམ་གྱི་ལས་ ེ་གཞན་ ་ལས་ གནང་བ་ཁ་གསལ་མེད་ པར་ནགསཚལ་ལས་ 
ཁུངས་དང་ས་གཏརེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ས་ཁོངས་དང་ ལམ་གྱི་ཚད་འཛིན་ས་ཁོངས་ནང་ 
འཁོད་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་གྱི་འཐོན་བ ེད་ ་ བ ་ལེན་འབད་ཆོག་པའི་ཆགོ་ཐམ་ ལས་ ེ་  གཞན་ ་ 
་ ོད་མི་ཆོག།      

༢༽ མ་ད ལ་ག ང་གསི་ གཏང་ ེ་སལེ་ཡོད་པའི་ལམ་ ་ ག ང་ཆས་འབད་བ ི་དགོཔ་མ་ཚད་ ལམ་དེ་ ་གི་ 
ཛིན་ ོང་དང་ཚད་འཛིན་ ་ འ ེལ་ཡོད་ལམ་གྱི་ལས་ ེ་ ་གིས་འབད་དགོ། 

 ༣༽ ན་ཁག་གིས་ བཟ་ོ ེ་ཡོད་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ བཅའ་ཡིག་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ལམ་དང་ལམ་གྱི་ཆ་ཤས་ ་ ཁྐྲིམས་ 
ཀྱིས་མི་ངོར་ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་ལས་ ེའམ་ མི་ང་ོ ་ ་ཁག་འབག་གི་གན་ འི་ཐོག་ལས་གླ་ཁར་ ོད་ཆོག། 

 ༤༽ ཁྐྲིམས་ཀྱིས་མི་ངོར་ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་ལས་ ེ་ ་དང་འ ག་མི་ ་གིས་ གླ་ཆ་ ོད་དགོ་པའི་ལམ་སེལ་ནི་དང་ཟམ་ 
  ་ བ་ཆོག། གླ་ཆ་ ོད་ལེན་གྱི་ ་རིམ་ཐད་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གསི་ ན་ཁག་ ་ ོལ་གྲུབ་པའི་དབང་ཚད་གུར་ 
  གཞི་བཞག་ ེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  
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༼ལེ ་བཞི་པ༽ 
ལམ་དང་ཟམ་ བ་ནའི་ིདོན་ ་དག་ོཔའ་ིཆ་ ནེ་དང་ཉརེ་མཁ་ོ ། 

 
ལམ་སེལ་ནི་དང་ ཟམ་ བ་ནའི་ིདནོ་ ་དགོ་པའ་ི ིར་བཏང་ཆ་ ནེ་དང་ཉརེ་མཁ༌ོ། 
༩་ ༡༽ ཁྐྲིམས་ཀྱིས་མི་ངོར་ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་ལས་ ེའམ་ མི་ངོ་ ་གིས་ བདག་དབང་གི་རིགས་ག་ཅི་བ མ་ ཨིན་ ང་  

ལམ་སེལ་ནི་དང་ ན་ ོང་ དེ་ལས་ ཟམ་ བ་ནི་དང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ ་ ་འབད་ཆོག།  དམིགས་བསལ་ལས་ 
ེ་སོ་སོ་གིས་ ་རིགས་མ་འ ཝ་ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨནི་ན་ ན་ཁག་གསི་ དགོས་བདནེ་ ཚོང་ལས་ཀྱི་ཆགོ་ཐམ་ 

དང་ཁག་འབག་ ་ གཞི་བཞག་ ེ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་འཁྐྲིལ་ཏ་ེ ོད་དགོ། 
༢༽ ཁྐྲིམས་ཀྱིས་མི་ངོར་ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་ལས་ ེའམ་ མི་ངོ་ ་གིས་ ལམ་སལེ་དང་ཉམས་བཅསོ་  དེ་ལས་ 

ཟམ་ ་ བ་ནི་གི་ ་ ་འབད་བའི་ བས་ ཚད་གཞི་དང་ ་ ས་ཚད་ ན་དབང་འཛིན་གྱིས་བཟོས་གྲུབ་ པའི་འ ལ་ 
བཟོའི་ཚད་གཞི་དང་ ་དང་འ ེལ་བའི་ག གས་ཁམས་འ ོད་བ ེན་དང་ཉནེ་ ང་གི་ཚད་གཞི་ ་དང་འཁྐྲིལ་དགོ།  

 ༣༽ ལམ་སེལ་མི་དང་ ཟམ་ བ་མི་ ལེགས་བཅོས་འབད་མི་ དེ་ལས་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ ་ ་འབད་མིའི་ཁྐྲིམས་ཀྱིས་ 
མི་ངོར་ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་ལས་ འེམ་ མི་ངོ་ ་གིས་ འགྲུལ་འཁོར་ ་ ལམ་འགྲུལ་འབད་ ་དཀའ་ 
ངལ་དང་ ཉེན་ཁ་མེདཔ་བཟོ་དགཔོ་མ་ཚད་ ཉམས་བཅོས་དང་ ང་ ོབ་ཀྱི་དོན་ ་ ལམ་ ་ ས་ཚོད་

 ཁར་བ ག་ཞིབ་འབད་དགོ། 
 ༤༽ ལམ་སེལ་དང་ཟམ་ བ་ནི་ དེ་ལས་ ན་ ོང་གི་ ་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ བས་ ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ 
  དང་ འ ེལ་ཡོད་ལམ་གྱི་ལས་ ེ་ ་གིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་ ང་དང་ ེལ་འ ེན་དབང་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཁྐྲིམས་   
  ི་ལོ་༡༩༩༩ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ བཟོས་གྲུབ་པའི་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་ ང་གི་ཚད་གཞི་ ་དང་བ ན་ 
  དགོ། 
ིར་བཏང་ཐབོ་དབང་དང་འཁྐྲ་ིའགན།   

༡༠་ ༡༽ འ ག་ ལ་ཁབ་ཀྱི་མི་ཁུངས་དང་ ིའི་ ལ་ཁབ་ཀྱི་མི་ཁུངས་ ་གིས་ ལམ་ ་ འ ག་ག ང་གི་ཁྐྲིམས་དང་བཅའ་ 
ཡིག་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ བེད་ ོད་འབད་དགོ། 

 ༢༽ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་ ལམ་གྱི་ལས་ ེ་གཞན་ ་གསི་ ལམ་སེལ་དང་ ན་ ོང་འཐབ་དགསོ་པའི་འགན་ཁུར་ ་  
ལག་ལེན་བ ར་བའི་ བས་ ལམ་འགྲུལཔ་ ་གི་ཉེན་ ང་འདི་ ངེས་བ ན་བཟོ་དགོ། དེ་བ མ་གྱི་ཉེན་ ང་ཚད་གཞི་ 
འདི་ འ ག་གི་ས་ཁོངས་སོ་སོ་ནང་ ས་ཆའ་ིགནས་ ངས་དང་གནམ་གཤསི་ཀྱི་འགྱུར་བ་ ་ ིསའཇགོ་འབད་ད་ེབཟོ་ 
དགོ། 
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༼ལེ ་ ་པ༽ 
ལམ་བཟོ་ན་ིགི་མ་ད ལ། 

ིར་བཏང་ལམ་གྱ་ིམ་ད ལ། 
༡༡་ ༡༽ ལམ་དང་ཟམ་ ་ གསར་བཟོ་དང་ཉམས་བཅོས་ དེ་ལས་ ན་ ོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ ་ལོ་བ ར་ ལ་ཡོངས་འཆར་ 
  ད ལ་གྱི་ཁ་ ོང་ ་ ལ་ག ང་གིས་ དམིགས་བསལ་ ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་འངོ་འབབ་ཀྱི་མ་ད ལ་ ་ 
  ལས་ ཟད་གྲོན་གཏང་ཆོག།  
 ༢༽ ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་མ་ད ལ་གྱི་དོན་ ་ ལ་ག ང་གསི་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ ི་ནང་གཉིས་ལས་བ ིན་འགྲུལ་དང་གྲགོས་ 

རམ་ ་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྐྲིལ་ཏ་ེ འཚོལ་ བ་འབད་ཆོག།  
   
ལམ་ལག་ལནེ་འཐབ་མའི་ིགླ་ཆ། 
༡༢་ ༡༽ ལམ་བེད་ ོད་ཀྱི་གླ་ཆ་ ོད་ལེན་གྱི་ ་རམི་དང་བཅའ་ཡིག་ ་ ན་ཁག་གསི་བཟོ་དགོ། གླ་ཆའི་གནས་ཚད་ཀྱི་བཅའ་ 

ཡིག་འདི་ཡང་ ན་ཁག་གིས་བཟ་ོནི་དང་ ཡང་ན་ བཅའ་ཡིག་བཟོ་ནིའ་ིདབང་ཚད་འདི་ འ ལེ་ཡོད་ ལམ་གྱི་ 
ལས་ ེ་ ་ ིར་ ེལ་འབད་ཆོག།  

 ༢༽ ལ་ ིའི་ཆངིས་ཡགི་ནང་ ལོགས་ ་བཀོད་དེ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ ད་ེམིན་ ཁྐྲིམས་ཀྱིས་མི་ངརོ་ངོས་འཛནི་གྲུབ་ 
  པའི་ ིའི་ལས་ ེ་དང་ མི་ངོ་ འ ག་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁྱོན་ནང་འཁོད་ ་ དོ་མི་དང་ལམ་འགྲུལ་འབད་མི་ ་གིས་  

ན་ཁག་གིས་བཟསོ་གྲུབ་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ལམ་བེད་ ོད་འབད་བའི་གླ་ཆ་ ་ དོ་དགོ། 
 

༼ལེ ་ ག་པ༽ 
ག ང་ག་ིཚད་འཛནི། 

 
ལམ་གྱི་ རོ་ལས་ རི་བཏང་ག ང་གི་ཚད་འཛནི། 
༡༣་ ༡༽ ལམ་ ་སེལ་ནི་དང་ ཉམས་བཅོས་ ན་ ོང་འཐབ་ནའིི་ལས་དོན་ ་ ་ ག ང་གི་ཧོངས་ལས་ཚད་འཛིན་འདི་  

ལས་ཁུངས་དང་ལམ་གྱི་ལས་ ེ་ ་གསི་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་ གཞན་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྐྲམིས་ ་ ་གཞི་བཞག་ 
ེ་ བཟོས་གྲུབ་པའི་བཅའ་ཡིག་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་འབད་དགོ། 

 ༢༽ ག ང་གི་ཚད་འཛནི་འདི་ བ ར་ དོ་འབད་ནིའི་དོན་ ་ དགོས་མཁོ་དང་བ ན་ ཁྐྲིམས་ ང་འགག་པ་ལས་  
  ཞབས་ཏོག་གི་གྲོགས་རམ་ལེན་ཆགོ། 
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ལམ་གྱི་ཉ་ེའདབས་ ་ གསར་བཟའོི་ ་དང་ལས་དནོ་གཞན་གྱ་ིཚད་གཞ༌ི།  
༡༤་ ༡༽ ལམ་གྱི་ཉེ་འདབས་དང་ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ས་ཁོངས་ ལམ་གྱི་ཚད་འཛིན་ས་ཁོངས་ ་ནང་ ལམ་གྱི་བཙན་ཐབས་ 
  ་གནོད་ཉེན་ཡོད་པའི་ ས་ ོ་དང་ཤངི་ མ་བཏོན་ནི་ལ་སོགས་པའི་གསར་བཟོ་དང་འཐོན་བ དེ་ཀྱི་འཛིན་ ོང་ལས་ 
  དོན་ ་ ལས་ཁུངས་སམ་ ལམ་གྱི་ལས་ ེ་ ་གིས་ མཚམས་འཛིན་འབད་དགོ།  

༢༽ ལམ་སེལ་ནི་དང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ ་ ངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ས་ཁོངས་དང་ ལམ་གྱི་ཚད་ 
འཛིན་ས་ཁོངས་ ་ནང་ འ ལ་ བས་སམ་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་གསར་བཟའོི་ལས་དོན་ ་འབད་མི་ཆོག། 
ལ་ཡོངས་ག ང་ལམ་དང་ ོང་ཁག་ལམ་ ཡན་ལག་གི་ལམ་ ་གི་དོན་ལས་ ངསོ་འཛིན་གྲུབ་པའི་ 
ཁྐྲོམ་གྱི་ས་མཚམས་ནང་འཁོད་མ་ སི་པར་ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ས་ཁངོས་འདི་ ་ཚད་ཕིཊ་ི༡༠༠དགོ། 
ལམ་ག ང་ ང་གི་ མཐའམ་དང་ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ས་ཁོངས་ཀྱི་ས་མཚམས་གཉིས་ཀྱི་བར་ ེ་ ེད་ ེ་ 
ང་ ེ་འཇལཝ་ད་   ལམ་གྱི་གཡས་གཡནོ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ ཕིཊི་༥༠རེ་དག།ོ  

 ༣༽ འ ལ་ བས་སམ་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་གསར་བཟོ་ ་འབད་མ་ཆགོ་པའི་བཀག་བ མ་དེ་ ཁྐྲམོ་ ེ་ལས་འཛིན་གྱ་ིས་ 
  མཚམས་ནང་འཁོད་ ད་པའི་ལམ་ ་ ་མི་འ ག། ཁྐྲོམ་ ེ་ལས་འཛིན་གྱི་ས་མཚམས་ནང་འཁདོ་ཀྱི་ལམ་ ་འ ེལ་ 

ཡོད་ཁྐྲོམ་ ེ་ལས་འཛིན་གྱིས་ བཟོས་གྲུབ་པའི་བཅའ་ཡགི་ ་གི་དབང་འོག་ ་བ ་དག།ོ 
ལམ་ཞབི་ད དོཔ། 
༡༥་ ༡༽ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཁོང་རའི་དབང་ཁྱབ་འོག་ ་ཡོད་པའི་ལམ་ ་གི་དོན་ལས་ ལམ་ཞིབ་ད ོདཔ་ ་ ངོས་འཛིན་ 

འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ གཞན་ལམ་གྱི་ལས་ ེ་ ་ ་ཡང་ རང་སོའི་ལམ་གྱི་ཞབི་ད ོདཔ་ ་ ངསོ་འཛིན་ འབད་ནའིི་ 
དབང་འཛིན་ ིན་ཆགོ། 

 ༢༽ ལམ་ཞིབ་ད ོདཔ་ ་གིས་ རང་སོའི་ས་ཁྱོན་དབང་ཁྱབ་འོག་ ་ ད་པའི་ས་ཁོངས་ ་ནང་གཤམ་གསལ་འགན་ཁུར་ 
་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཿ 

ཀ༽ ལམ་གྱི་ཚད་འཛིན་དང་འ ེལ་བའི་བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་ བཅའ་ཡིག་ ཚད་གཞི་ ་བ ར་ ོད་འབད་དག།ོ  
ཁ༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ལས་འགལ་མི་ ་ ོན་འགོག་འབད་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ ནོ་དགོ། 
ག༽ ལམ་གྱི་བཅའ་ཁྐྲིམས་དང་བཅའ་ཡིག་ ་གི་ ོར་ལས་ མི་མང་ ་ བ ་དནོ་ ེལ་དགོ།  
ང་༽  བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་ འ ེལ་ཡོད་བཅའ་ཡིག་ ་ལས་འགལ་བའ་ིགནོདའགེལ་གྱི་ ་ ་འཐབ་ཡོད་པ་ 

ཅིན་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཁྐྲིམས་ ང་འགག་པའི་ཡིག་ཚང་ནང་ ན་ ་འབད་དགོ། 
ཅ༽ མི་ངོ་དང་ ཅ་ཆས་ འགྲུལ་འཁོར་ ་གི་བཙན་འཚོལ་དང་ བཙན་ལེན་ འཛིན་བ ང་འབད་  ནིའ་ིཁྐྲིམས་ 

མ ན་ལམ་ གས་ ་ ཞི་ ོད་དང་ཉསེ་ ོད་ ་བའི་གནད་ ོད་ ི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཅན་མ་དང་འཁྐྲིལ་དགོ། 
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༣༽ ལམ་ཞིབ་ད ོདཔ་ ་ གཤམ་གསལ་གྱི་དབང་ཚད་ ་ཡདོཿ 
ཀ༽ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་ འ ེལ་ཡོད་བཅའ་ཡིག་ ་ལས་འགལ་བ་འབད་མི་ ་ བཀག་ཆ་འབད་ཆོག། 
ཁ༽ ལམ་དང་ཟམ་ལ་ ་ཅིག་གི་དོན་ ་ ་ཚད་དང་ མཐོ་ཚད་ཡངས་ ིད་ལ་སགོས་པའི་དོས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ 

བཟོས་ཡོད་མི་དང་མ་འཁྐྲིལ་བའ་ིའགྲུལ་འཁོར་ ་ ལམ་དང་ཟམ་དེ་ ་ལས་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མ་ 
བ ག་པར་བཀག་འཛིན་འབད་ཆོག། 

ག༽ ལམ་དང་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྐྲིམས་དང་ བཅའ་ཡིག་ ་ལས་འགལ་བ་འབད་མི་ ་ ་ བདག་ ོང་གིས་ དང་ལེན་ 
་འཐབ་ཆོག། 

༤༽ ལས་ཁུངས་འགོ་འཛིན་དང་ གཞན་ལམ་གྱི་ལས་ ེའི་འགོ་དཔོན་ ་གིས་ ལམ་ཞིབ་ད ོདཔ་དང་ དབང་འཛིན་ ོད་གྲུབ་ 
པའི་འག་ོདཔོན་ ་ ་ ངོ་ གས་ལག་ཁྱེར་ ོད་དགོ། 

༥༽ ལམ་ཞིབ་ད ོདཔ་ ་གིས་ རང་སོའི་ ིགས་གཡོག་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ བས་ ་ ཨ་ ག་ར་རང་སའོི་ངོ་ 
གས་ལག་ཁྱེར་འབག་དགོཔ་མ་ཚད་ ག་གིས་དགོ་འདདོ་བ ེད་མི་ ་ ོན་དགོ། 

 
ལམ་ཞབི་ད དོ་པའ་ིདམིགས་བསལ་ཐོབ་དབང་དང་ཉསེ་འཁྐྲ།ི 
༡༦་ ༡༽ རང་སོའི་ གིས་གཡོག་དང་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་བ ར་ ོད་འབད་ནིའི་དནོ་ ་ ཁ་ཞེ་གཉིས་མདེ་ཀྱི་ ོ་ལས་ 
  འབད་ཡོད་པའི་ ་ ་བ ེན་ཏེ་ཨིན་པ་ཅིན་ ལམ་གྱི་ཞིབ་ད ོདཔ་ ་ ་ ཉེས་པ་མི་ཕོག།  

༢༽ གལ་ ིད་ འོས་འབབ་དང་ ང་བདེན་གྱི་ ་མཚན་མེད་པར་ མི་ ་བཀག་ཉར་དང་ ཅ་ཆས་ ་བ ན་ལེན་འབད་ 
བཞག་པ་ཅིན་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་འ ེལ་ཡོད་ཀྱི་ཁྐྲམིས་གཞན་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ འགལ་འཛོལ་འབད་མི་ལམ་ 
གྱི་ཞིབ་ད ོདཔ་ད་ེ ་ ཉེས་ཁྐྲིམས་ཕོག། དམིགས་བསལ་ ་ ལམ་གྱི་ཞིབ་ད ོདཔ་ ་གསི་ གཤམ་གསལ་གྱི་ 
་ ་ ་འཐབ་མི་ཆགོཿ 

ཀ༽ ཁྐྲིམས་མ ན་གྱི་གནད་དོན་མེད་པར་ འགྲུལ་འཁོར་གྱ་ིའདེད་གཡོགཔ་དང་མི་ ་ བཀག་མི་ཆགོ་པ་དང༌། 
ཁ༽ ཁྐྲིམས་འགལ་གྱི་དགོས་དོན་བཟོ་ནི་དང་ རང་ ་ཡོད་པའི་དབང་ཚད་ ་ ལོག་ ོད་འབད་མི་ཆོག།  

ལམ་བཀག་བ མ། 
༡༧་ ༡༽ ལས་ཁུངས་དང་ལམ་གྱི་ལས་ ེ་ ་གསི་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ ་ནང་ ལམ་མམ་ 

ལམ་ ེ་ཅིག་ བཀག་བ མ་འབད་དེ་བཞག་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ལམ་དང་ཟམ་དེ་ ་ནང་ འགྲུལ་འཁོར་གི་མགྱགོས་ཚད་ 
དང་ ིད་ཚད་ ་ཡང་བཟོ་ཆགོ།  དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ དགོས་མཁ་ོདང་བ ན་ འགྲུལ་ལམ་ ོགས་བ ར་དང་ 
ལམ་བེད་ ོད་ཀྱི་བཅད་མཚམས་ ་ཡང་བཟོ་ཆགོ་པའི་ཁར་ གནད་དོན་དེ་ ་ ས་ཚོད་ཁར་ ལམ་བེད་ ོད་ 
འབད་མི་ ་ ་ག་ོབ ་འ ོདཔ་འབད་ བ་དག ོ
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༢༽ ལམ་བཀག་བ མ་དང་ བེད་ དོ་ཀྱི་བཅད་མཚམས་བཟ་ོནི་གི་གྲོས་ཐག་ ་ ལས་ཁུངས་དང་ ལམ་གྱི་ལས་ ེ་ ་ 
གིས་བཅད་དགོ། དེ་བ མ་གྱི་གྲོས་ཐག་ ་ ་ བས་བདེ་བ་ཅིན་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཁྐྲིམས་ ང་འགག་པ་དང་གྲསོ་ 
བ ན་འབད་དེ་བཅད་དགོ། 

 
༼ལེ ་བ ན་པ༽ 

བ ར་ ོད་དང་ ཉསེ་ ་ དོ་ གོས་སེལ་ཐབས། 
བཅའ་ཁྐྲམིས་འད་ིའགོ་གི་གནདོ་འགལེ། 
༡༨་ ༡༽ མི་ངོ་ཞིག་གིས་ ལམ་དང་འ ེལ་བའི་གཤམ་གསལ་གྱི་གནོད་འགེལ་ ་འབད་བ་ཅིན་ ཉེས་ཅན་གྱི་གྲངས་ ་ ད་ 
  དགོ། 

ཀ༽ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ས་ཁོངས་དང་ ལམ་གྱི་ཚད་འཛིན་ས་ཁོངས་ ་ནང་ གསར་བཟོའི ་འབད་བ། 
ཁ༽ ཤེས་བཞིན་མཐོང་བཞིན་ འམ་ ཆདེ་ ་མངགས་ཏེ་ བཅག་བཀྲུམ་དང་ བཏོགས་པ་ ས་དོང་བ ོ་བ་ 

ལམ་མེདཔ་བཟོ་བ་ ལམ་གྱི་མ ན་ ནེ་ ་ ་མདེ་བཟོ་བ། 
ག༽ གནང་བ་མེད་པར་ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ས་ཁོངས་དང་ ལམ་གྱི་ཚད་འཛིན་ས་ཁོངས་ ་ནང་ ས་ ོ་བཏོན་ནི་ 

དང་ཤིང་ མ་བཏོན་ནི་ལ་སོགས་པའ་ིལས་དོན་འབད་བ། 
ང༽ ལམ་ག ང་ ང་དང་ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ས་ཁོངས་ ལམ་གྱི་ཚད་འཛིན་ས་ཁོངས་ ་ནང་ལམ་གྱི་བེད་ ོད་ 

དང་ འ ེལ་བ་མེད་པའི་ཉོ་བཙོང་འཐབ་པ་ ཚོང་ལས་དང་ ལས་དོན་གཞན་འགོ་འ ེན་འཐབ་པ།  
ཅ༽ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ས་ཁོངས་ནང་ འགྲུལ་འཁོར་དང་ འ ལ་ཆས་ ཅ་ཆས་ ་བ གས་པའམ་ བ ིག་པ་ 

ངས་པ་ ད ང་བ་ ལ་སོགས་པ་འབད་དེ་ འགྲུལ་འཁརོ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་ ་ ཉེན་ཁ་ ཡོད་པའམ་ 
་ བས་མ་བདེཝ་ བཟོ་བ།   

ཆ༽ ལམ་བཀག་ནི་དང་ མི་དང་འགྲུལ་འཁོར་ ་ གནོད་ཉེན་ཡོད་པའི་ཅ་ཆས་སམ་ གནོད་ཉེན་འ ང་ ིད་ 
པའི་ཅ་ཆས་ ོས་ཅན་གྱི་རིགས་བཞག་ ེ་ ལམ་བེད་ དོ་འབད་ནི་ ་ ་ བས་མ་བདེཝ་བཟོ་བ། 

ཇ༽ ལམ་ག ང་ ང་དང་ ལམ་གྱ་ིཐོབ་དབང་ས་ཁངོས་ ལམ་གྱི་ཚད་འཛིན་ས་ཁངོས་ ་ནང་ 
གས་ ིགས་དང་ བཙོག་ ་ བཙོག་ མ་འབོ་ནི་  ོ་ལ་སོགས་པ་ ་བཀོག་ ེ་ 
ལམ་བེད་ ོད་འབད་མི་ ་གི་ཉེན་ ང་ ་ གནོད་ ཉེན་བཀལ་བ། 

ཉ༽ ལ་མ ན་གྱི་ངོས་ལེན་མེད་པར་ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ས་ཁོངས་དང་ ལམ་གྱི་ཚད་འཛིན་ས་ཁོངས་ ་ 
ནང་འ ལ་འཐོན་འབད་ནའིི་དོན་ ་ ལམ་གསར་བཏནོ་པའམ་ ལས་དནོ་གཞན་འབད་བ།  

ཏ༽ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བཟོ་ ེ་ཡོད་པའི་ཚད་གཞི་ལས་བ ལ་བའི་ཁུར་ཆ་འབག་པ།  
ཐ༽ ལམ་བདའ་ ེ་ཡདོ་པའི་ ག ང་གི་ཅ་དངོས་ ་ ཨར་ ན་འབད་བ། 
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ད༽ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ས་ཁོངས་ནང་ ་ོནོར་སེམས་ཅན་བཏགས་པའམ་བདག་མེད་འཁྱམས་བ ག་པ། 
ན༽ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ས་ཁོངས་ནང་ ཆདེ་ ་མངགས་ཏེ་བ གས་ཡོད་པའི་ ་དང་ཤངི་ མེ་ཏགོ་དང་ 

  མཛེས་ཆའི་རིགས་མེདཔ་བཏང་བ།་ 
པ༽ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ལེན་མེད་པར་ མགྱོགས་ཚད་ཕབ་ས་བཟོ་བ། 
ཕ༽ ལས་ཁུངས་དང་ ལམ་གྱི་ལས་ ེ་ ་གི་ངོས་ལེན་མེད་པར་ གནས་ཡོད་འཁོར་ལམ་ལས་ ལམ་གསར་ 

  བཏོན་པ། 
བ༽ ལས་ཁུངས་ལས་ ལ་མ ན་གྱི་ངོས་ལེན་མེད་པར་ ལམ་གྱི་ཐོབ་དབང་ས་ཁོངས་ནང་ ་ ་ག ར་ 

  གསརཔ་བཏོན་པ།    
༢༽  ག་དེམ་ཅིག་འབད་ མི་ངོ་ཞིག་གསི་ གཞན་མི་ཅིག་ ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ལས་འགལ་བའ་ི ་ ་ནང་ གྲོགས་ 
 རམ་མམ་ ཕན་གྲགོས་ ད་བ ལ་ ་འབད་བ་ཅིན་ གནོད་འགེལ་དེ་ ཁོ་རང་གིས་འཐབ་པ་དང་འ ་བའི་ཉེས་ 
 ཁྐྲིམས་བཀལ་ཆོག། 
༣༽ ག་དེམ་ཅིག་འབད་ ལས་ཁུངས་སམ་ ལམ་གྱི་ལས་ ེའ་ིདབང་འཛནི་ཡོད་པའི་འག་ོདཔོན་དང་ ལམ་ཞིབ་ད དོཔ་ 

་གིས་ ཁོང་རའི་འགན་ཁུར་ལག་ལནེ་འཐབ་པའི་ བས་ འ ེལ་ཡོད་མི་ ་གིས་ བ ི་ཁུངས་བ ེད་མ་བ བ་པ་ 
ཅིན་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ག་ིདོན་ཚན་༡༩པའི་དགངོས་དནོ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ཉེས་ཁྐྲིམས་བཀལ་ཆོག། 

བཅའ་ཁྐྲམིས་ལས་འགལ་བའ་ིཉསེ་ཁྐྲམིས་དང་ཉསེ་ཆད། 
༡༩་ ༡༽ མི་ངོ་གང་ཞིག་གིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དོན་ཚན་༡༨པའི་༡པ་༼ཀ༽དང་༼ཁ༽ནང་བཀོད་མིའི་་གནདོ་འགེལ་ ་ 
  འབད་བ་ཅིན་ ལོ་ངོ་གཅིག་ལས་ག མ་ ན་གྱི་བཙོན་ཁྐྲམིས་ཕོག། 
 ༢༽ མི་ངོ་གང་ཞིག་གིས་    བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ག་ིདོན་ཚན་༡༨པའི་༡པ་༼ག༽༼ཉ༽༼ཏ༽༼ཕ༽༼བ༽བཅས་ཀྱི་ 
  གནོད་འགེལ་འབད་བ་ཅིན་ གནོད་འགེལ་ཆེ་ ང་དང་བ ན་ ་ངོ་ག མ་ལས་ལོ་ངོ་གཅིག་་ ན་གྱི་བཙནོ་ཁྐྲིམས་ 
  ཕོག།  

༣༽ མི་ངོ་གང་ཞིག་གིས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དོན་ཚན་གཞན་ལས་འགལ་བ་འབད་བ་ཅིན་ ཉིན་གྲངས་བ ་ལས་ ་ངོ་ 
ག མ་ ན་གྱི་ ལ་ཡོངས་ལས་མིའི་གླ་ཆ་ ང་ཤོས་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ཉེས་ཆད་ཕོག། 

༤༽ ཉེས་འཚབས་དང་ གནོད་འགེལ་ཆེ་ ང་དང་བ ན་པའི་ ཉེས་ཁྐྲིམས་དང་ ཉསེ་ཆད་ ད་འ ས་ ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་ 
འདི་གིས་མ་གབ་པའི་རིགས་ འ ག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྐྲིམས་དེབ་ ི་ལོ་༢༠༠༤ཅན་མ་དང་འཁྐྲིལ་དགོ། 
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དོ་ གོས་སེལ་ཐབས། 
༢༠་ ༡༽ གལ་ ིད་ ལམ་དང་འ ེལ་བའི་ ོད་ ོགས་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ལས་ཁུངས་དང་ལམ་གྱི་ལས་ ་ེ ་གིས་ ངོས་འཛནི་ 

གྲུབ་པའི་ངོ་ཚབ་ ་གི་ཡིག་ཚང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གནད་དོན་དེ་་ མ ན་འ ེལ་གྱི་་ ོ་ལས་ ངོ་ཚབ་ ་གསི་ 
སེལ་ཐབས་འབད་དགོ། 

༢༽ གལ་ ིད་ ོད་ གོས་དེ་ མ ན་འ ེལ་གྱི་ ོ་ལས་ སེལ་མ་ གས་པ་ཅིན་ ནང་འགྲིག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྐྲལི་ཏེ་ 
་ཕན་གཉིས་མསོ་མ ན་ཐོག་ བར་མི་བ ག་ ེ་སེལ་ཆགོ།  

༣༽ གལ་ ིད་ ོད་ ོགས་དེ་ བར་མི་བ གས་ཏེ་སེལ་མ་ གས་པ་ཅིན་ ཁེ་ ད་མ་བ བ་མའིི་ ་བོ་དེ་གིས ན་ཁག་ ་ ་ 
ག གས་འབད་ཆགོ། 

་ག གས། 
༢༡་ གལ་ ིད་ ོད་ གོས་འདི་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ག་ིདོན་ཚན་༢༠ (༣)པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ན་ཁག་གིས་སེལ་
 མ་ གས་པ་ཅིན་ ་ཕན་ག་གསི་རང་འབད་ ང་ ས་ཁྱནོ་དབང་ཁྱབ་ཡོད་པའི་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འ ན་ས་ ་ ཁྐྲིམས་ག གས་འབད་
 ཆོག། 
 

༼ལེ ་བ ད་པ༽ 
བཅའ་ཡགི་ བ ར་བཅསོ་ ཚགི་བ ས་དང་ག་ོདནོ་ངསེ་ཚིག། 

 
བཅའ་ཡགི་བ མ་ནའི་ིདབང་ཚད།  
༢༢་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་དང་འཁྐྲིལ་ཏ་ེལག་ལེན་འཐབ་དགོ་བད་ེནིའི་དོན་ ་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་ལས་མ་འགལ་བའི་
 བཅའ་ཡིག་ ་ ན་ཁག་གིས་བ མ་ ེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག། 
བ ར་བཅསོ། 
༢༣་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ནང་ ་ བ ར་བཅོས་འབད་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཆེན་པོ་གིས་མཛད་དགོ། 
དབང་འཛནི་ཡདོ་པའ་ིདབེ་བ གིས། 
༢༤་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་གི་ དེབ་བ ིགས་ངོ་མ་འདི་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ལས་ ོང་ཁའི་ ད་ཡིག་ནང་ཆ་འཇགོ་མཛད་
 མཛདཔ་ཨིནམ་ལས་ ོང་ཁ་དང་ཨིན་ཡིག་ནང་ དོན་གྱི་གོ་བ་བ ་ལོག་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ོང་ཁའི་ ད་ཡིག་གི་དེབ་
 བ ིགས་ཁོ་ན་ ་ ཆ་བཞག་དགོ། 
ཚགི་བ ས་ཀྱ་ིགོ་བ་ལེན་ཐངས། 
༢༥་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ནང་འཁོད་པའི་མིང་ཚིག་གིས་ གནད་དོན་སོ་སོར་ཧ་ག་ོདགོཔ་ ེ་ཡོདན་མ་གཏོགས་ ད་ེམིན་ གཅིག་ཚིག་
 གིས་མང་ཚིག་ ་ག་ོནི་དང་ ཕོ་ཚིག་གསི་ མོ་ཚིག་ ་ཧ་གོ་དགོཔ་ཨིན། 
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ག་ོདནོ་ངསེ་ཚགི། 
༢༦་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ནང་ངེས་ཚགི་གི་གོ་བ་ས་ོསོར་ ོགས་དགོསན་མ་གཏོགས་ ད་ེམིན༔ 
༡༽ གསར་བཟ་ོཟེར་མི་འདི་  ལམ་ལས་བ ེན་པའི་ཁྱབ་བ གས་དང་ཉེན་བ འ་ཉེན་ ང་ ་གི་བ ་ ང་མ་ ིས་པའི་  གཞན་ཁྱབ་ 

བ གས་དང་ཉེན་བ འི་བ ་ ང་བཟོ་ནི་ཅིག་ལས་འགོ་བ ང་ ེ་ ་དང་སའི་འོག་ ་དང་ ཐོག་ཁར་ ་གསརཔ་འབད་ 
བཟོ་མི་རིགས་ ་ བ་ཨིན། 

༢༽ ཟམ་ཟེར་མི་འདི་ འགྲུལ་འཁོར་ཐལ་བའི་ཟམ་དང་ མི་ཐལ་བའི་ ིངས་ཟམ་ བ་ཟམ་ ་ ་ བ་ཨིན། 
༣༽ ལམ་ག ང་ ང་ཟརེ་མི་འད་ི ལམ་གྱ་ིགཡས་གཡོན་མ་ སི་པར་ འགྲུལ་འཁོར་འགྱོ་སའི་ལམ་གྱི་ནང་   
 གསེས་ཅིག་ ་ བ་ཨིན། སའི་མཐ་◌ོདམན་དང་ ག་གི་བཅད་མཚམས་ ་གིས་ད ེ་བ་ ེ་ ་ེ ལམ་ཅིག་ ་ལམ་ག ང་ ང་ 
  གཅིག་གིས་མ་ཚད་པར་ཡང་འངོམ་ཨནི། 
༤༽ བར་ཐགི་ཟེར་མི་འདི་ ལམ་ག ང་ ང་འགྲན་འ ་གཉསི་འབད་བཟོ་མའིི་ ཐིག་ ་ བ་ཨིན། 
༥༽ ལས་ཁུངས་ཟརེ་མི་འདི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ ་ བ་ཨནི། 
༦༽ ངོ་ཁག་ག་ིལམ་ཟརེ་མི་འད་ི ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཚད་གཞི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ོང་ཁག་ག་ིལམ་འབད་ངོས་འཛིན་ འབད་དེ་ཡོད་མ་ི 

་ བ་ཨནི། 
༧༽ ཤསེ་རགི་གི་ལམ་ཟརེ་མི་འད་ི ཤེས་རགི་དང་འ ེལ་བའི་ལས་རིམ་ ་གི་དོན་ ་ ཤེས་རགི་ ན་ཁག་གིས་ ཚད་འཛིན་འབད་ 

ཡོད་པའི་ལམ་ ་ བ་ཨིན།    
༨༽ ཞངི་ལམ་ཟེར་མི་འདི་ སོ་ནམ་གྱ་ིའཐོན་བ ེད་ ་ག ང་ལམ་དང་ ལམ་རིགས་གཞན་ ་ནང་བ ལ་ཏེ་ ཁྐྲོམ་ ་ནང་ 

ཚོང་འ ེལ་གྱི་དནོ་ ་བ ལ་ གས་པའི་ལམ་ ་ བ་ཨིན། 
༩༽ ཡན་ལག་ག་ིལམ་ཟརེ་མི་འད་ི ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཚད་གཞི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ཡན་ལག་གི་ལམ་འབད་ངོས་འཛིན་ འབད་དེ་ཡོད་ 

མི་ ་ བ་ཨིན། 
༡༠༽ ནགས་ཚལ་གྱ་ིལམ་ཟེར་མི་འདི་ ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ ད་པའི་ལམ་ ་ བ་ཨནི། 
༡༡༽ མ་ིལམ་ཟེར་མ་ིའད་ི ཁྐྲོམ་ ེ་ ་དང་ གྲོང་གསེབ་ ་ནང་ མི་འགྱོ་སའི་ལམ་ལོགས་ ་འབད་བཟོ་ ེ་ཡོད་མི་ ་        

བ་ཨིན། 
༡༢༽ ག ང་ཟེར་མི་འདི་ དཔལ་ ན་འ ག་ག ང་ ་ བ་ཨནི། 
༡༣༽ གསོ་བའ་ིལམ་ཟེར་མི་འདི་ གསོ་བ་དང་འ ེལ་བའི་ལས་རིམ་ ་གི་དོན་ ་ གསོ་བའི་ ན་ཁག་གིས་ ཚད་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ 

ལམ་ ་ བ་ཨིན།     
༡༤༽ ལ་ འི་ིལམ་ཟེར་མི་འདི་ ལ་ཁབ་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ཆིངས་ཡགི་ ་ནང་བཀོད་ད་ེཡོད་དོ་བ མ་འབད་  འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ 

ཐོག་ལས་ ལ་ཁབ་གཞན་ ་དང་ འ ེལ་བ་འཐབ་ གས་པའི་ལམ་ ་ བ་ཨིན། 
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༡༥༽ ས་ཆམཁ་ོ བ་ཟེར་མི་འདི་ ི་ལོ་༡༩༧༩ལོའི་སའ་ིཁྐྲིམས་ཡིག་དང་ ཡང་ཅིན་དེ་གི་ ལ་ལས་ བ ར་བཅོས་འབད་ 
བའི་ སའི་ཁྐྲིམས་ཡིག་ ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ས་ལེན་དག་ོམི་ ་ ་ བ་ཨིན། 

༡༦༽ ས་གཏརེ་གྱ་ིལམ་ཟརེ་མི་འད་ིས་གཏརེ་དང་འ ེལ་བའི་ལས་རིམ་ ་གི་དོན་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ལམ་ ་ བ་ 
ཨིན། 

 ༡༧༽ ན་ཁག་ཟེར་མི་འདི་ ཞབས་ཏོག་ ན་ཁག་ཨིན། 
 ༡༨༽ ་ལམ་ཟེར་མི་འད་ི ་དང་ མི་ ་གསི་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་ལམ་ ་ བ་ཨིན། 
 ༡༩༽ ཁྐྲོམ་ ་ེལས་འཛནི་ཟེར་མི་འདི་ ཁྐྲོམ་ ེ་ལས་འཛིན་གྱི་དབང་འོག་ ་ ད་པའི་ས་ཁོངས་ ་ བ་ཨིན། 
 ༢༠༽ ལ་ཡངོས་ག ང་ལམ་ཟེར་མི་འད་ི ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཚད་གཞི་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ལ་ཡོངས་ག ང་ལམ་འབད་ ངོས་ 

 འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་མིའི་ལམ་ ་ བ་ཨིན།    
༢༡༽ ལམ་གྱི་ལས་ ་ེགཞན་ཟེར་མ་ིའདི་ ོང་ཁག་དང་ དེ་འོག་ ཁྐྲོམ་ ེ་ལས་འཛིན་ དེ་ལས་ལམ་ཡོད་མི་ལས་ ེ་གཞན་ 

་ ་ བ་ཨིན། 
 ༢༢༽ ར་ལམ་ཟེར་མི་འདི་ ལམ་དང་ཟམ་ ་གི་ ར་ཁ་ལས་ མི་འགྱོ་སའི་ལམ་བཟོ་ ེ་ཡོད་མི་ ་ བ་ཨིན། 
 ༢༣༽ མི་ཟེར་མི་འད་ི མི་ངོམ་སོ་སོ་དང་ ལས་ ེ་ ཞི་བ་དང་ཆསོ་ ེ་ དགོན་ ེ་ ག ང་གི་ལས་ཁུངས་དང་ ཚོགས་པ་ ་ 

དང་ གཞན་ཡང་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འོག་ ་ངསོ་འཛིན་འབད་ད་ེཡོད་པའི་ ཚོགས་ ེའི་མི་ ་ ་ བ་ཨིན། 
 ༢༤༽ གློག་མའེ་ིལམ་ཟརེ་མི་འདི་ གློག་མེའི་ལས་འགུལ་ ་གི་དནོ་ ་ བ ན་ ས་ ན་ཁག་གིས་ ཚད་འཛིན་འབད་ཡདོ་ 
   པའི་ལམ་ ་ བ་ཨནི།    

༢༥༽ ེར་གྱ་ིལམ་ཟེར་མ་ིའདི་ ེར་གྱི་ས་ནང་ ེར་ ེ་ ་གསི་སེལ་ཏེ་ མི་ངོམ་ཁོང་ར་དང་ ལས་ ེ་ ཚོང་འ ེལ་ ་ 
གི་དོན་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ལམ་ ་ བ་ཨནི། 

 ༢༦༽ ལས་འགུལ་གྱ་ིལམ་ཟེར་མི་འདི་ ག ང་གི་ལས་འགུལ་ ་གི་དོན་ ་སེལ་ཏེ་ ཉམས་བཅོས་དང་བདག་འཛནི་འཐབ་ 
  ེ་བཞག་པའི་ལམ་ ་ བ་ཨནི། 

༢༧༽ མ་ིམང་ག་ིལམ་ཟེར་མི་འདི་ ག ང་དང་ ེར་གྱི་ས་ཁོངས་ག་ཅི་ནང་ཨིན་ ང་ ག ང་དང་ མི་ངོམ་སོ་སོ་ ལས་ ེ་ 
དེ་ལས་ཚོང་འ ེལ་ལས་ ེ་ ་གིས་སལེ་ཏེ་ མི་མང་ ིར་བཏང་གིས་ལག་ལནེ་འཐབ་པའི་ལམ་ ་ བ་ཨནི། 

 ༢༨༽ ཁྐྲིམས་ ང་འགག་པ་ཟེར་མ་ིའདི་ འ ག་གི་ཁྐྲིམས་ ང་དམག་མི་ ་ བ་ཨནི། 
 ༢༩༽ འ ལ་གླང་ག་ིལམ་ཟ◌ེར་མི་འདི་ སོ་ནམ་གྱི་འཐོན་བ དེ་ ་ ཞིང་ལམ་དང་ ལམ་རིགས་གཞན་ ་ནང་བ ལ་ཏེ་  
  ཁྐྲོམ་ ་ནང་ ཚོང་འ ེལ་གྱི་དོན་ ་ བ ལ་ གས་པའི་ འ ལ་གླང་ཐལ་བའི་ལམ་ ་ བ་ཨནི། 
 ༣༠༽ བཅའ་ཡགི་ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ག་ིའོག་ ་ ད་པའི་ ལམ་ གས་དང་ཁྐྲིམས་ གས་ ་ ་ བ་ཨིན། 
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༣༡༽ ལམ་ཟེར་མི་འད་ི ་ལམ་དང་ལམ་གྱི་མ ན་ ེན་ ་ ིས་ཏེ་ ི་ནག་གཏང་དང་མ་གཏང་ཇི་ ར་ཡང་ ེལ་འ ེན་གྱི་ 
དོན་ ་བཟོ་བཀོད་བ བས་པའི་ས་ཆ་ཡོངས་ ོགས་ ་ བ་ཨིན 

༣༢༽ ལམ་ཡངོས་ གོས་་ཟེར་མི་འདི་ ལ་ ིའི་ལམ་དང་ ལ་ཡོངས་ག ང་ལམ་ ངོ་ཁག་གི་ལམ་ ཡན་ལག་ག་ིལམ་ 
ཁྐྲོམ་ལམ་ ་ལམ་ ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབང་འོག་ ་མ་ ད་པའི་ ཤེས་རིག་ག་ིལམ་ 
ནགས་ཚལ་གྱི་ལམ་ ཞིང་ལམ་ འ ལ་གླང་གི་ལམ་ བ ད་འ ེལ་གྱི་ལམ་ གློག་མའེི་ལམ་ ས་གཏེར་གྱི་ལམ་ 
མི་མང་གི་ལམ་ གསོ་བའི་ལམ་ བཟོ་གྲྭའི་ལམ་ ེར་གྱི་ལམ་ ལས་འགུལ་གྱ་ིལམ་དང་ཟམ་རིགས་མ་ 
འ ཝ་ ་དང་གཞན་ལམ་དང་ཟམ་ཆ་མཉམ་ ་ བ་ཨིན། 

༣༣༽  ལམ་གྱི་ཚད་འཛནི་ས་ཁངོས་ཟེར་མི་འདི་ ལམ་གྱི་ཐོབ་་དབང་ས་ཁོངས་བ ལ་ཏེ་ འགྲུལ་འཁརོ་བཏང་མ་ིདང་ལམ་ 
སེལ་གྱི་ ་འབད་མ་ི ་ ་ ཉེན་ཁ་མི་འ ང་ནའིི་དནོ་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ ་ བ་ཨིན། 

༣༤༽  ལམ་གྱི་མ ན་ ནེ་ཟེར་མི་འདི་ ཟམ་དང་བཙོག་ག ར་ ཟམ་ ང་ཀུ་ ལམ་གྱི་ ་ག ར་དང་ ་ག ར་གྱི་བ ིགཔ་ 
་ ད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ ་ ག་ ར་བ་ ས་འཇལ་གྱི་མཚམས་ཤིང་ ས་མཚམས་ཀྱི་ གས་ ཐག་རིང་ 
ང་གི་ཚད་གཞི་ བ ་དོན་གྱི་ལམ་ཡིག་ ལམ་གྱི་བ ་དོན་ ལམ་བ འི་གློག་མེ་ ཁྐྲོམ་ལམ་གྱི་མེ་ 

འགྲུལ་འཁོར་ ་བ ་དོན་ ིན་མ་དགོ་པར་འགྱིར་ཏེ་འགྱོ་སའི་ས་ཁོངས་ ལམ་གྱི་བཅད་མཚམས་ འགྲུལ་འཁོར་ 
བཞག་ས་  དང་  ངལ་འཚོ་ས་  དེ་ལས་ལམ་མེདཔ་མིའགྱ་ོནིའི་དོན་ ་  ཁག་ཆེ་བའི་ཤིང་རིགས་ 
བ ིགཔ་ ལ་སོགས་པའི་ལམ་དང་འ ེལ་བའི་ ་དངོས་ ་ ་ བ་ཨིན། 

༣༥༽ ལམ་གྱི་ཐབོ་དབང་ས་ཁངོས་ཟརེ་མི་འདི་ ལ་ལས་ལམ་སེལ་ནིའི་དོན་ ་དབང་ ེ་བཞག་པའི་ས་ཁོངས་ 
ལམ་ ་བ ེད་ འབད་ནིའི་ས་ཁོངས་ ར་ལམ་བཟོ་ནའིི་ས་ཁོངས་ ལམ་གྱི་མཐའམ་བདའ་ ེ་ཡོད་པའི་ ་ག ར་ 
་དང་ལམ་ གྱི་ ོགས་གཉིས་དང་ ག་ ་ཤངི་དང་མེ་ཏོག་བ གས་ས་ ལམ་ ད་ཆདཔ་ད་བཀག་ཐབས་ཀྱ་ི 
་འབད་ས་ གཞན་ཡང་ལམ་དང་འ ེལ་བའི་མ ན་ ནེ་ ་ལག་ལེན་འཐབ་སའི་ས་ཁངོས་ ་ བཨིན།   

 ༣༦༽ ལམ་གྱི་མཐའམ་ཟརེ་མི་འད་ི ལམ་ག ང་ ང་དང་མ ད་དེ་ཡོད་པའི་ལམ་གྱི་གཡས་གཡོན་གཉིས་ ་ བ་ཨིན། 
 ༣༧༽ ལམ་ཞབི་ད དོཔ་ཟེར་མི་འདི་ བཅའ་ཁྐྲིམས་འདི་ ལ་མ ནམ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནའིི་དོན་ ་ ལས་ཁུངས་ 
  དང་ ལམ་གྱི་ལས་ ེ་གཞན་ ་གིས་ ངོས་འཛིན་འབད་ད་ེཡོད་པའི་འགོ་དཔནོ་དང་ མི་ངོམ་ཅིག་ ་ བ་ཨིན། 
 ༣༨༽ བ ད་འ ེལ་གྱ་ིལམ་ཟེར་མི་འད་ི བ ད་འ ེལ་དང་འ ེལ་བའི་ ་ ་གི་དནོ་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ལམ་ ་ བ་
  ཨིན།   
 ༣༩༽ ཁྐྲོམ་ལམ་ཟེར་མི་འདི་  ཁྐྲོམ་ ེའ་ིས་ཁོངས་ནང་ ད་པའ་ི ལ་ཡོངས་ག ང་ལམ་དང་ ལམ་རིགས་ཆ་མཉམ་ 
  ་ བ་ཨནི། 
 
 



 21

ོན་ཚགི། 
            
     འ ག་མི་མང་བསདོ་ནམས་མ ན་པ་ལས༌།། 
     ི་ག ག་གི་ཉི་ ་མ་ིདབང་མཆོག། 
     ས་གནམ་ལོ་ཤིང་མོ་ ག་གི་ལོར།། 
     གནས་བདེ་ཆེན་ཆསོ་ཀྱི་གླིང་ ་འཁྲུངས།། 
 
ེ་ ང་སེམས་ ལ་པའི་ གས་བ ེད་ཀྱིས།། 
ཡར་ ས་ཀྱི་རིམ་པ་གསར་ ་བ གས།། 
འབངས་ ོ་ཡ་ིམི་སརེ་བདེ་བར་བཀོད།། 
ོ་བདེ་ ིད་ ན་ ་གནས་པར་ཤོག། 

     འ ག་ ་སེར་ཕོ་མསོ་ ིང་དཀྱིལ་ནས།། 
     མགོན་མི་དབང་ཞབས་པད་བ ན་ནི་དང༌།། 
     འབངས་མ་ིསེར་བདེ་ཞིང་ ིད་པའི་ཆདེ།། 
     མགོན་མཆགོ་ག མ་དམ་པར་གསོལ་བ་འདེབས།། 
  
འ ག་ ལ་ཁབ་རང་དབང་གཙང་མའ་ི ལ།།  
གོང་དཔོན་གཡོག་ཁྐྲིམས་གཙང་དམ་ཚིག་བ ན།། 
ལམ་ཁྐྲིམས་སོགས་རང་ ོག་ལས་ཀྱང་གཅེས།། 
ས་ ན་ ་བདག་འཛིན་ ས་ན་བཟང༌།། 
 
     ིར་དཀོན་མཆོག་ག མ་དང་ ་ག མ་ །། 
     ོས་བཀའ་ ང་ མ་ ལ་ མ་ག མ་གྱིས།། 
     དཔལ་འ ག་པའི་ ལ་ཁབ་རང་བཙན་ཐོག། 
     ས་བ ལ་བ འི་བར་ ་བ ན་པར་ཤོག། 
 



 

ོན་ཚགི། 
 
 

       འ ག་མི་མང་བསདོ་ནམས་མ ན་པ་ལས༌།། 
       ི་ག ག་གི་ཉི་ ་མ་ིདབང་མཆོག། 
       ས་གནམ་ལོ་ཤིང་མོ་ ག་གི་ལོར།། 
       གནས་བདེ་ཆེན་ཆསོ་ཀྱི་གླིང་ ་འཁྲུངས།། 
 
 
 

ེ་ ང་སེམས་ ལ་པའི་ གས་བ ེད་ཀྱིས།། 
ཡར་ ས་ཀྱི་རིམ་པ་གསར་ ་བ གས།། 
འབངས་ ོ་ཡ་ིམི་སརེ་བདེ་བར་བཀོད།། 
ོ་བདེ་ ིད་ ན་ ་གནས་པར་ཤོག། 

 
 

       འ ག་ ་སེར་ཕོ་མསོ་ ིང་དཀྱིལ་ནས།། 
       མགོན་མི་དབང་ཞབས་པད་བ ན་ནི་དང༌།། 
       འབངས་མ་ིསེར་བདེ་ཞིང་ ིད་པའི་ཆདེ།། 
       མགོན་མཆགོ་ག མ་དམ་པར་གསོལ་བ་འདེབས།། 
  

འ ག་ ལ་ཁབ་རང་དབང་གཙང་མའ་ི ལ།།  
གོང་དཔོན་གཡོག་ཁྐྲིམས་གཙང་དམ་ཚིག་བ ན།། 
ལམ་ཁྐྲིམས་སོགས་རང་ ོག་ལས་ཀྱང་གཅེས།། 
ས་ ན་ ་བདག་འཛིན་ ས་ན་བཟང༌།། 

 

       ིར་དཀོན་མཆོག་ག མ་དང་ ་ག མ་ །། 
       ོས་བཀའ་ ང་ མ་ ལ་ མ་ག མ་གྱིས།། 
       དཔལ་འ ག་པའི་ ལ་ཁབ་རང་བཙན་ཐོག། 
       ས་བ ལ་བ འི་བར་ ་བ ན་པར་ཤོག། 
 


