
ལེའུ་དང་པོ། 
སོན་འགོ། 

དོན་ཚན་དང་པོ། མིང༌། 
བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་
ཁིམས་ཡིག བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༢༣ ཕི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཅེས་འབོད་རྒྱུ་དང༌། མིང་བསྡུས་
པར། སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་ཅེས་འབོད་ཀྱང་ཆོག་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་གཉིས་པ། ཆ་རེན།  
ཁིམས་ཡིག་འདི་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་རེ་བདུན་པའི་དགོངས་
དོན་འོག་བཀོད་སིག་བས་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་གསུམ་པ། འགོ་འཛུགས། 
ཁིམས་ཡིག་འདི་ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཟོ་འགོད་ཀྱིས་ྋགོང་ས་
ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༢༣ ཕི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བཀའ་འཁོལ་དང་འབེལ་གཏན་འབེབས་མཛད་པ་ནས་བཟུང་འགོ་
འཛུགས་ཞུས། 
དོན་ཚན་བཞི་པ། ཁྱབ་ཚད། 
[ཀ] ཁིམས་ཡིག་འདིས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང༌། དེའི་མངའ་ཁོངས་སུ་
གཏོགས་པའི་བོད་མི་སི་སེར་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།  
[ཁ] ཁིམས་ཡིག་འདི་ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དང༌། དཔང་རྟགས་
ཁིམས་ཡིག་བཅས་ཀྱི་ནང་གསལ་བའི་འབྲུ་དོན་ལ་བལོས་ཏེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
གཏུག་བཤེར་བ་རིམ་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ། 
དོན་ཚན་ལྔ་པ། མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག་དང་ལག་བསྟར་དམ་ཡིག  
བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་སོ་སོར་གཏུག་བཤེར་བེད་པར་ཐོག་མར་བོད་



མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ལུགས་དང༌། སིག་གཞི་ཁག་གཞིར་བཟུང་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་ཇི་བས་ལ་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ནས་མོས་མཐུན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་
རྒྱུར་མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཁ] ༡) དང་། ལག་བསྟར་དམ་ཡིག་
ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཁ] ༢) བཅས་སོ་སོར་ཁས་ལེན་མིང་རྟགས་བཀོད་ཡོད་པ་ཞིག་
དགོས་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་དྲུག་པ། འགེལ་བཤད། 
སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་འདིའི་ནང་འཁོད་པའི་ཐ་སྙད་སོ་སོ་
བེད་སོད་སྐབས་ས་རེས་ཚིག་གོགས་ཀྱིས་གོ་བ་ངེས་ཅན་ཚད་བཀག་བས་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས། དེ་མིན། 
༡) སྐོར་སྐྱོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང༌།  
 བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཕོགས་བགོས་བས་པའི་ས་ཁུལ་
ཁག་ཡོངས་རོགས་སམ། ཁག་གཅིག་ལ་སྐོར་སྐྱོད་བེད་ཅིང༌། ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ཁག་ལས་རིམ་པ་མཐོ་བ་གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་གཏན་འཇགས་སམ། འཕྲལ་སེལ་གི་བོད་མིའི་
སྐོར་སྐྱོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང༌། 
༢) ཁིམས་ཞིབ་ཁང༌།  
 བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌། སྐོར་སྐྱོད་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང༌། ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང༌། 
༣) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ། 
 ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་རིམ་པ་མཐོ་དམའ་ཚང་མ། 
༤) ཁིམས་ཞིབ་པ། 
 བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌། སྐོར་སྐྱོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང༌། ས་
གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་བཅས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཁིམས་དཔོན། 



༥) ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད། 
བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་བྱུང་བའི་ཁ་མཆུ་ཞིག་གོད་གཞི་དང༌།  གོད་
ཡ། ས་གནས། དུས་ཚོད་བཅས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང༌། ཆ་རེན་ལ་བལོས་ཏེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
གོང་འོག་གང་རུང་དེ་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཁྱབ་ཚད་
ཁོངས་ཡོད་མེད་ཀྱི་རྣམ་དབེ། 
༦) ཁིམས་དོད།  
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡོན་དོད། 
༧) ཁིམས་དོན།   
 ཁིམས་གང་ཞིག་གོ་དོན་འགེལ་བརོད་བེད་ཕོགས་སམ། དངོས་གནས་དག་
ལ་སོར་ཚུལ་གང་རུང་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན། 
༨) གོང་ཞུ།  
 ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་ཞིག་ནས་ཁ་མཆུ་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བཅད་ཁ་བཏང་
བར་ཁིམས་དོན་གི་ཐོག་ནས་མ་འགིགས་པ་གང་ཞིག་མཐོང་སྟེ་གོད་ཡ་སུ་རུང་ཞིག་
གིས་འབེལ་ཡོད་གོང་རིམ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཐག་གཅོད་དེར་བསྐྱར་ཞིབ་ཡོང་བའི་
སྙན་ཞུ། 
༩) གུན་གསོ།  
དཀའ་སེལ་ལམ། གུན་ཆགས་གསོ་བ། 
༡༠) གླ་བདག  
གླ་པ་གླ་མཁན་ནམ། ཁིམས་རྩོད་པ་སྟེན་མཁན། 
༡༡) དགོས་རྩོད། 
སོ་སོའ་ིཐོབ་ཐང་གི་ཆེད་དུ་དགོས་འདུན་རྩོད་ཞུ་བེད་པ། 
༡༢) བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མ་ལག 
 འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་། ཁིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས། ཁིམས་ལུགས་དབང་



འཛིན་བཅས་དང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་
གསལ་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། དོན་ཚན་ ༦ ནང་གསལ་ཁྱབ་ཁོངས་སེ་ཚན་ཁག་བཅས། 
༡༣) ངོས་བཞེས་བརྩི་མེད། 
ངོས་ལེན་བས་ཟིན་པ་ཞིག་ཁིམས་ཐོག་ནས་བརྩི་མེད་དུ་བཏང་བ། 
༡༤) དངོས་དོན། 
དངོས་ཡོད་དམ་དངོས་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་ཡིན་མིན་ནམ། སྒྲུབ་བེད་འདོད་
ཚུལ་མ་མཐུན་པའི་གནད་དོན། 
༡༥) བཅོས་གསོའ་ིཆད་པ། 
ནོར་འཁྲུལ་བཅོས་ཤིང་གོང་གུན་གསོ་ཆེད་ཀྱི་ཆད་པ། 
༡༦) ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང༌།   
བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང༌། 
༡༧) ཉན་ཞིབ། 
 ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་གཏུག་བཤེར་གི་བ་རིམ་ནང་ཁིམས་ཞིབ་པས་གོད་
ཡའམ། དཔང་པོ་སུ་རུང་གི་ཞུ་རྩའམ། བདེ་སྙན། གོང་ཞུ། ཞུ་ལན། འབེལ་ཆགས་
གཞན་བཅས་གང་རུང་གི་ཁུངས་སྐྱེལ་གནས་ཚུལ་ལ་ཉན་པའམ། ཞིབ་འཇུག་བེད་པ།  
༡༨) ཉེས་ཁིམས།  
ཉེས་དོན་ནམ། ནག་ཉེས་ཀྱི་ཁིམས། 
༡༩) གཏུག་བཤེར།  
ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་དག་བཤེར་བེད་པ། 
༢༠) གཏུག་བཤེར་བ་ཡུལ་ས་གནས།  
 རྩོད་གཞི་ལངས་སའམ། རྩོད་ལན་པའི་སོད་གནས་ཀྱིས་མཚོན་ཁ་མཆུ་
གང་ཞིག་གཏུག་བཤེར་བ་ཡུལ་གར་ཡིན་ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་
གཞིར་བཟུང་ས་གནས་ངེས་ཅན་གང་དེའི་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང༌། 



༢༡) སྟབས་བདེའི་བ་རིམ།  
 ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་ཞིག་ཏུ་ཞུ་གཏུག་བས་པའི་རྩོད་གཞིའི་གནད་དོན་
ཆུང་རྩག་ཡིན་པ་སིར་བཏང་གི་བ་རིམ་བརྒྱུད་འགིམ་མ་དགོས་པར་ལས་སྟབས་གང་
བདེའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ངེས་ཀྱི་བ་སོའ་ིརིམ་པ། 
༢༢) ཐོག་མའི་གཏུག་བཤེར། 
གོང་ཞུ་མ་ཡིན་པའི་གཏུག་བཤེར།  
༢༣) དམ་ཡིག 
དོ་བདག་གང་དེས་དངོས་དོན་བརོད་འདུན་གང་ཡོད་པ་དེ་དག་དབང་ལྡན་མི་ས་ཞིག་
གམ། ཡུལ་ཁིམས་སི་མང་བདེན་དཔང་བེད་པོའ་ིམདུན་དུ་དྲང་བདེན་ཡིན་པའི་ཁས་
ལེན་དམ་བཅའ་དང་བཅས་བརོད་དེ་མིང་རྟགས་བཀོད་པའི་ཡིག་ཆ།  
༢༤) དུས་ཚོད་ཚད་བཀག་ཁིམས་ལུགས།  
གོད་གཞི་གང་ཞིག་ཐོག་མར་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུག་ཆོག་
པའི་འགངས་མཐའི་དུས་ཚོད་གོད་གཞིའི་ངོ་བོར་བལོས་ཏེ་རིམ་པ་འདྲ་མིན་ངེས་ཅན་
ཚད་བཀག་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཁིམས་ལུགས། 
༢༥) དེབ་སྦྲག་འཕྲོད་རྟགས་ཅན། 
དེབ་སྐྱེལ་སྦྲག་ཡིག་ཁུངས་སུ་འཕྲོད་མཚམས་སོད་ཡུལ་གི་མིང་རྟགས་སར་མའི་
འབོར་འཛིན་ཕིར་འཁོར་ཡོང་བ་ཅན། 
༢༦) བདེ་སྙན་པ། 
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་བདེ་སྡུག་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན། 
༢༧) སེ་ཚན། 
ཕིར་བསྡུ།  
༢༨) ལྡོག་གཏུག 
ཞུ་སོར་བའི་དགོས་འདུན་དེ་ལས་ལྡོག་པའི་དགོས་འདུན་རྩོད་ལན་པས་ཞུ་གཏུག་



བེད་པ། 
༢༩) གནད་དོན། 
ཁིམས་ལུགས་སམ། དངོས་གནས་གང་རུང་གི་ཐོག་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་དབར་འདོད་
ཚུལ་སྒྲུབ་བེད་མ་མཐུན་པ། 
༣༠) དཔང་རྟགས། 
གནད་དོན་གང་ཞིག་ཞིབ་གཅོད་སྐབས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་ཆེད་གོད་ཡས་
ཁིམས་ལུགས་ལར་ཐད་ཀར་རམ། དཔང་པོ་བརྒྱུད་ནས་ཡིག་ཆའམ། ངག་ཐོག དངོས་
པོ་གང་རུང༌ཕུལ་བའི་ཁུངས་སྐྱེལ།  
༣༡) སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས།  
སི་གཞུང་དང༌། མང་ཚོགས་བཅས་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་
དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་པའི་ནང་གསེས་ ༢ པ་ནང་གསལ་ལར་མང་དོན་རྩོད་གླེང་ཁག་སེལ་
ཐབས་སུ་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཐང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུག་དག་བཤེར་བ་རྒྱུའི་ཁིམས་
སོལ་འགོ་ལུགས། 
༣༢) བོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་སིག་འཛུགས། 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང༌། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ། ས་གནས་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་བཅས་འཛུགས་ཡུལ་ས་གནས། 
༣༣) དབང་ལྡན་མི་ས། 
 བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མ་ལག་ཁུངས་སོ་སོའ་ིའགན་འཛིན་དང༌། ལས་
བེད་འགན་འཛིན་སེ་ཚན་ཡན། གཞན་ཡང་ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དམ་
བཅའ་བ་ཡུལ་དུ་དབང་ཆ་བསྐུར་བའི་མི་ས་ཁག 
༣༤) མང་དོན། 
ཉེས་ཁིམས་མ་ཡིན་པའམ། ཡུལ་མི་སི་སེར་གི་ཐོབ་ཐང་བསྐྱར་གསོའ་ིགཏུག་བཤེར། 
༣༥) རྩོད་ལན་པ། 



ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩར་ལན་འདེབས་བེད་མཁན་ཁ་གཏད་གོད་ཡ། 
༣༦) ཞུ་སོར་བ། 
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁ་མཆུ་ཐོག་མར་ཞུ་སེ་སོར་མཁན་གོད་ཡ། 
༣༧) ཞུ་རྩ། 
ཞུ་སོར་བས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཕུལ་བའི་ཞུ་སྙན་ནང་གསལ་གི་དགོས་འདུན། 
༣༨) ཞུ་ལན།  
ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩར་རྩོད་ལན་པས་ཐོག་མའི་ལན་འདེབས་ཡིག་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
དུ་ཕུལ་བ། 
༣༩) ཞུ་སྙན།  
ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩའམ། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན། 
༤༠) རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པ། 
ཁིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གིས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསགས་བས་
པ། 
༤༡) ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང༌།  
རྩོད་གཞི་ཁག་ཐོག་མའི་གཏུག་བཤེར་བ་ཡུལ་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ས་
གནས་སོ་སོར་གཏན་འཇགས་སམ་འཕྲལ་སེལ་དུ་བཙུགས་པའི་བོད་མིའི་ས་
གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཁག་བཅས་ལ་གོ་དགོས།  
༤༢) ཁིམས་རྩོད་པ། 
བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁིམས་རྩོད་པ།  
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༤༣) བཀོད་ཁྱབ། 
ཁིམས་དྲུང་བརྒྱུད་གོད་ཡ་དང་། དཔང་པོ། གོད་ཡའི་འཐུས་མི། ངོ་ཚབ། ཁིམས་
རྩོད་པ་བཅས་ལ་ཁིམས་ཞིབ་བ་རིམ་ཐོག་བཏང་བའི་བརྡ་ཐོ་དང་བཀོད་ཁྱབ་ཁག 



ལེའུ་གཉིས་པ། 
ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད། 

དོན་ཚན་བདུན་པ། ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཐོག་མའི་གཏུག་བཤེར་གི་ཁིམས་
ཁོངས་ཁྱབ་ཚད། 
[ཀ] བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དང༌། ཁིམས་ཡིག ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་གི་
བཀའ། སིག་གཞི་བཅས་གང་རུང་གི་ཚིག་དོན་འགེལ་བརོད་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་
བའི་རྩོད་གླེང༌། 
[ཁ] བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དགོངས་དོན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་གཞི་རྩའི་
ཐོབ་ཐང་དང༌། ལས་འགན་ལ་གནོད་འགལ་དང་འབེལ་བའི་རྩོད་གླེང༌། 
[ག] བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མ་ལག་གི་ལས་བེད་པ་ཁག་གི་ཁེ་ཕན་རེས་འབེལ་གི་
རྩོད་གླེང༌། 
[ང] བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མ་ལག་གང་རུང་དང༌། དེ་དག་གི་ལས་བེད་པ་ཆེ་ཕྲའི་
གཞུང་འབེལ་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའི་རྩོད་གླེང༌། 
[ཅ] བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མ་ལག་གང་རུང་ནས་གོ་སིག་བས་པའི་སོད་སར་ཁག་
གི་ས་ཁང་སྐོར་གི་རྩོད་གླེང༌། 
[ཆ] བོད་མི་སེར་ཕན་ཚུན་དབར་གི་རྩོད་གླེང༌། 
[ཇ] བོད་མི་སི་སེར་དབར་གི་རྩོད་གླེང༌། 
[ཉ] བོད་མིའི་སི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་དང་འབེལ་བའི་རྩོད་གླེང༌། 
[ཏ] གཞན་ཡང་བོད་མིའི་ཁིམས་ཡིག་ཁག་ནང་གསལ་ཁ་མེད་པ་དང༌། བཙན་བོལ་
དུ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་གང་དེའི་ཁིམས་དབང་ཐོག་ནས་ཁས་ལེན་ཡོད་པའམ་
དགག་ཆ་མེད་པའི་རིགས། 

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། སྐོར་སྐྱོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལའང་ཡོད་པའི་ཐོག་མའི་གཏུག་



བཤེར་གི་ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད། 
[ཀ] ༡) བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དང༌། ཁིམས་ཡིག ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་
གི་བཀའ། སིག་གཞི་བཅས་གང་རུང་གི་ཚིག་དོན་འགེལ་བརོད་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་
བའི་རྩོད་གླེང༌། 
    ༢) བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དགོངས་དོན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་གཞི་རྩའི་
ཐོབ་ཐང་དང༌། ལས་འགན་ལ་གནོད་འགལ་དང་འབེལ་བའི་རྩོད་གླེང༌། 
   ༣) བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མ་ལག་གི་ལས་བེད་པ་ཁག་གི་ཁེ་ཕན་རེས་འབེལ་གི་
རྩོད་གླེང༌། 
   ༤) བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མ་ལག་གང་རུང་དང༌། དེ་དག་གི་ལས་བེད་པ་ཆེ་
ཕྲའི་གཞུང་འབེལ་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའི་རྩོད་གླེང༌།  
[ཁ] དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ནང་གསལ་གི་རྩོད་གླེང་རྣམས་དགོས་གལ་
ཆེ་བའི་དམིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ཐོག་མའི་གཏུག་བཤེར་ས་
གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་བ་རྒྱུ་གཙོ་འདོན་བེད་དགོས་པ་དང༌། དགོས་གལ་ཆེ་བའི་
དམིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་མེད་འབེལ་ཡོད་སྐོར་སྐྱོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེས་ཐག་
གཅོད་བེད་ཆོག 

དོན་ཚན་དགུ་པ། ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཐོག་མའི་གཏུག་བཤེར་གི་ཁིམས་
ཁོངས་ཁྱབ་ཚད། 
[ཀ] ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཁོ་ནར་ཡོད་པའི་ཐོག་མའི་གཏུག་བཤེར་གི་
ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད། 
 ༡) འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའི་རྩོད་རོག་གང་ཞིག་ལ་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་བས་པར་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་བའི་རིགས། 
 ༢) བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང༌། བོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་སིག་འཛུགས་
གཅིག་གམ། དེ་ལས་མང་བའི་དབར་གི་རྩོད་གླེང༌། 



 ༣) བོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་སིག་འཛུགས་གཉིས་སམ། དེ་ལས་མང་
བའི་དབར་གི་རྩོད་གླེང༌། 
༤) བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་བགིས་པའི་ཁིམས་སིག་
ཁག་ཏུ་ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་གི་ཆ་རེན་བཏོད་པའི་གོད་གཞི་
རིགས། 
[ཁ] ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལའང་ཡོད་པའི་ཐོག་མའི་གཏུག་བཤེར་གི་ཁིམས་
ཁོངས་ཁྱབ་ཚད། 
 ༡) བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དང༌། ཁིམས་ཡིག ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་
གི་བཀའ། སིག་གཞི་བཅས་གང་རུང་གི་ཚིག་དོན་འགེལ་བརོད་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་
བའི་རྩོད་གླེང༌། 
 ༢) བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དགོངས་དོན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་གཞི་རྩའི་
ཐོབ་ཐང་དང༌། ལས་འགན་ལ་གནོད་འགལ་དང་འབེལ་བའི་རྩོད་གླེང༌། 
 ༣) བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མ་ལག་གི་ལས་བེད་པ་ཁག་གི་ཁེ་ཕན་རེས་འབེལ་
གི་རྩོད་གླེང༌། 
 ༤) བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མ་ལག་གང་རུང་དང༌། དེ་དག་གི་ལས་བེད་པ་ཆེ་
ཕྲའི་གཞུང་འབེལ་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའི་རྩོད་གླེང༌།  
[ག] དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ཁ] ནང་གསལ་གི་རྩོད་གླེང་རྣམས་དགོས་གལ་
ཆེ་བའི་དམིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ཐོག་མའི་གཏུག་བཤེར་ས་
གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་བ་རྒྱུ་གཙོ་འདོན་བེད་དགོས་པ་དང༌། དགོས་གལ་ཆེ་བའི་
དམིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་མེད་ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་
བས་ན་ཆོག་པ་ཡིན། 

དོན་ཚན་བཅུ་པ། གོང་ཞུའི་ཁིམས་ཁོངས། 
[ཀ] གོང་ཞུའི་ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་སྐོར་སྐྱོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཡོད་པ། བོད་



མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་རུང་ཞིག་ནས་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བཅད་ཁ་
བཏང་བར། དོ་བདག་གོད་ཡས་གོང་ཞུ་བ་འདོད་ཡོད་ལ་ཁིམས་ཡིག་གཞིར་བཟུང་
གོང་ཞུ་བ་རྒྱུའི་ཆ་རེན་ལྡན་རིགས་ཀྱི་གོང་ཞུ་ཁག 
[ཁ] ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་གོང་ཞུ། 
 ༡) བོད་མིའི་སྐོར་སྐྱོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་རུང་ཞིག་གམ། སྐོར་སྐྱོད་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་མ་བཙུགས་གོང་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་རུང་ཞིག་བཅས་ནས་གོད་
གཞི་ཐོག་མའི་གཏུག་བཤེར་ལ་མཐའ་མའི་བཅད་ཁ་བཏང་བར། དོ་བདག་གོད་ཡས་
གོང་ཞུ་བ་འདོད་ཡོད་ལ་ཁིམས་ཡིག་ཁག་གཞིར་བཟུང་གོང་ཞུ་བ་རྒྱུའི་ཆ་རེན་ལྡན་
རིགས་ཀྱི་གོང་ཞུ་ཁག 
 ༢) བོད་མིའི་སྐོར་སྐྱོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་རུང་ཞིག་ནས་གོང་ཞུར་མཐའ་
མའི་བཅད་ཁའམ། གོང་ཞུ་ངོས་བཞེས་བརྩི་མེད་ཀྱི་བཀའ་ཁྱབ་བཅས་གང་རུང་
བཏང་བར། དོ་བདག་གོད་ཡས་གོང་ཞུ་ནས་གོང་ཞུ་བ་འདོད་ཡོད་ལ་ཁིམས་ཡིག་
ཁག་གཞིར་བཟུང་དེ་ལར་བ་རྒྱུའི་ཆ་རེན་ལྡན་རིགས་ཀྱི་གོང་ཞུ་ནས་གོང་ཞུ་ཁག 
དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། དམིགས་བསལ་བཀའ་ཁྱབ་ཆེད་བདེ་སྙན། 
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་རིམ་པ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིདམིགས་བསལ་བཀའ་ཁྱབ་བམ། བཀའ་
འཁོལ་གང་ཞིག་ཡོང་བའི་སྙན་ཞུའམ། བདེ་སྙན། རེ་སྐུལ་བཅས་གང་རུང་ཞུ་ཆོག་པ་
ཁིམས་ཡིག་ཁག་ནང་ཟུར་དུ་གསལ་ཁ་བཏོད་ཡོད་རིགས། 

དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། གཏུག་བཤེར་བ་ཡུལ་ས་གནས། 
[ཀ] ཁིམས་ཡིག་འདིའི་ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་གཞིར་བཟུང་གོད་གཞི་གང་ཞིག་
འབེལ་ཡོད་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཞིག་ལ་གཏུག་བཤེར་བེད་ཆོག་པའི་འདེམས་
ཀའི་ས་གནས་གཤམ་གསལ། 
 ༡) གཏུག་བཤེར་དེའི་གོད་ཡ་རྩོད་ལན་པའི་སོད་གནས་ཡོད་སའམ། 
 ༢) གཏུག་བཤེར་གི་རེན་རྩ་འབྱུང་ས། 



 ༣) རྩོད་གཞི་དང་འབེལ་བའི་འགུལ་མེད་དངོས་པོ་ཡོད་ས། 
 ༤) གལ་ཏེ་དོན་ཚན་འདིའི་ [ཀ] ནང་གསེས་ ༡) ༢) ༣) གང་རུང་ལའང་
གཏུག་བཤེར་བ་ཡུལ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཚེ་ཞུ་སོར་བའི་སོད་གནས་ཡོད་ས་
བཅས།  
   འོན་ཀྱང་རྩོད་ལན་པའི་སོད་གནས་ཞེས་པ་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་མ་ལག་གི་གཏན་འཇགས་སམ་འཕྲལ་སེལ་ལས་བེད་པ་གང་ཞིག་གིས་རང་
ཉིད་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་ལས་གནས་ཐོག་ནས་རྩོད་ལན་པ་བ་དགོས་རིགས་གང་དེའི་
གཞུང་འབེལ་ལས་ཡུལ་ས་གནས་མ་གཏོགས་གཏན་འཇགས་སོད་གནས་སེར་གི་
ནང་ཁྱིམ་ལ་གོ་བ་མིན།  
[ཁ] མཉམ་ཚོང་ངམ། ཚོང་འབེལ་ཁང་གང་ཞིག་ཡིན་ན་ཚོང་ལས་ལག་ལེན་བེད་
བཞིན་པའི་ས་གནས་སམ། དེབ་སྐྱེལ་བས་པའི་ལས་ཁུངས་དབུས་མ་ཡོད་ས་བཅས་
ཀྱི་འབེལ་ཡོད་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེར་གཏུག་བཤེར་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ག] རྩོད་ལན་པ་གཅིག་གམ་དག་གི་སོད་གནས་ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ནང་ཡོད་རིགས་
རྣམས་ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ཡོད་པའི་སོད་ཡུལ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་
རུང་ཞིག་ཏུ་གཏུག་བཤེར་བེད་ཆོག་རྒྱུ། 
[ང] འགུལ་མེད་དངོས་པོ་ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ནང་ཡོད་པའི་འབེལ་ཆགས་ཀྱི་གཏུག་
བཤེར་རྣམས་ས་ཁུལ་དེ་དག་གང་ཞིག་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཞིག་
ཏུ་བེད་ཆོག 
[ཅ] གོད་ཡ་ཕོགས་གཅིག་གམ། གཉིས་ཕོགས་ནས་རེ་འདུན་ཞུས་པའི་ཐོག ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་གཏུག་བཤེར་བེད་མཁན་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་དང༌། དཔང་པོ་བཅས་
ཚང་མར་སྟབས་བདེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་དྲང་བདེན་ཡོང་བའི་ཁེ་ཕན་མཐོང་ན་དེ་
དག་གི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཀོད་དང་འབེལ་གཏུག་བཤེར་གི་བ་རིམ་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་
ཡིན་རུང་ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་སྩལ་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་



ཁང་གོང་མ་ཞིག་ནས་འོག་མ་གང་འོས་ཤིག་གམ། རིམ་པ་འདྲ་མཉམ་གི་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་གཞན་གང་འོས་ཤིག་བཅས་གང་རུང་ལ་གནས་སོ་ཆོག་རྒྱུ། 
[ཆ] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་ཞིག་ཏུ་གཏུག་བཤེར་བེད་བཞིན་པ་ཞིག་ཁིམས་ལུགས་
ལར་གི་ཁིམས་ཁོངས་འབེལ་མཚུངས་ཆེ་བའམ་སྟབས་བདེ་བ་ཡོད་པའི་ས་གནས་
གཞན་ཞིག་ཏུ་རིམ་པ་འདྲ་མཉམ་གི་གཏན་འཇགས་སམ་འཕྲལ་སེལ་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ཞིག་གསར་དུ་བཙུགས་པ་ཡིན་ན། གོད་ཡ་ཚོས་འདོད་མོས་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་དེའི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས་གཏུག་བཤེར་འཕྲོ་ཅན་དེ་གསར་བཙུགས་ཀྱི་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་དེར་གནས་སོ་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཇ] ༡) བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་གོད་གཞི་ཞིག་ཁིམས་ཁོངས་
ནོར་འཁྲུལ་གིས་ཞུ་སོར་དེབ་འགོད་བས་ཡོད་ན་ནོར་འཁྲུལ་བས་པ་ཤེས་མཚམས་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་གོད་གཞི་དེ་ངོས་བཞེས་བརྩི་མེད་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དང༌། 
ཡང་དྲང་བདེན་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གོད་གཞི་གང་དེར་ཁིམས་
ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ཡོད་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་དེར་གནས་སོ་བས་ཀྱང་ཆོག་པ་ཡིན། 
    ༢) དོན་གནད་གང་རུང་དེ་དང་འབེལ་ཡོད་གོད་ཡ་དེས་དུས་ཐོག་ཡིན་ལ་ལྡེང་
ངེས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་དགག་པ་མ་བས་ན། ལེའུ་འདིའི་ནང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་
ཞིག་གི་ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཆགས་ཀྱི་མེད། 

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། ཁིམས་ཞིབ་བ་རྒྱུར་གཞི་རྩའི་ཆ་རེན། 
[ཀ] བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཞིག་ཏུ་གོད་གཞི་ཞུ་གཏུགས་བྱུང་བ་གང་ཞིག་ལ་
གཤམ་གསལ་ཆ་རེན་རྣམས་ཚང་ཡོད་ན། གོད་གཞི་དེར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་
ཁིམས་ཞིབ་བ་རྒྱུར་ངོས་ལེན་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
 ༡) གོད་གཞི་དེ་སི་མང་གཏུག་བཤེར་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པ་ལ་གནས་ཡུལ་གཞུང་
གི་ཁིམས་ཐོག་ནས་དགག་པ་མེད་པ་དང༌། 
       ༢) ཞུ་རྩ་ཁག་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་དེའི་ཁིམས་དྲུང་ལ་དུས་ཐོག་



ཁིམས་ལུགས་ལར་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བ། 
      ༣) གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།  
      ༤) གོད་གཞི་དེར་ཁིམས་ཞིབ་བེད་སོར་ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་
དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ། བ་རིམ། ཁིམས་ལུགས། ཐག་གཅོད་བཅས་ཀྱིས་གཙོས་བོད་
མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དང༌། སི་མང་གཏུག་
བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག དཔང་རྟགས་ཁིམས་ཡིག དེ་དག་གི་འབེལ་ཆགས་
བཅས་གཏན་འབེབས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་ཁག་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར་
གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ཚང་མས་ཁས་ལེན་ཡོད་པའི་མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག་ཟུར་སོན་ཡིག་
ཆ་ [ཁ] ༡) དང་། ལག་བསྟར་དམ་ཡིག་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཁ] ༢) སོ་སོར་མིང་
རྟགས་བཀོད་དེ་ཕུལ་བ་བཅས་ཡིན། 
 [ཁ] དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ཀ] པའི་འབྲུ་དོན་རྣམས་ཇི་བཞིན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན། བོད་མིའི་ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ཁོངས་ངོས་ལེན་མི་བ་རྒྱུ། འོན་ཀྱང་འབྲུ་དོན་
སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དམིགས་བསལ་ཅན་ཆགས་པའི་འགེལ་བརོད་དང་སྦྲགས་
ངོས་ལེན་ཡོང་བའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ན། དྲང་བདེན་གི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་དང༌། ངོས་ལེན་དེའི་
རེན་གིས་དཀའ་རོག་ཡོང་གཞི་མེད་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་ངོས་ལེན་བས་ནའང་
འཐུས་རྒྱུ། 
[ག] དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ནང་གསལ་དུས་ཐོག་ཅེས་པ་ཆ་འཛིན་བ་ཡུལ་
ནི། སིར་ཁ་མཆུ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཞུ་སོར་གང་ས་བ་རྒྱུར་འབད་རྩོལ་བེད་
དགོས་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་རྩོད་གཞི་གང་དེ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ཞུ་སོར་བེད་མཚམས་
བར་ཟླ་བ་བརྒྱད་ལས་འགངས་ན་མི་འགིག གལ་ཏེ་དེ་ལས་འགངས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་
འགང་དོན་རྒྱུ་མཚན་དང་འབེལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་
ཡིན། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྙན་ནང་དོ་བདག་དེར་ཁག་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་
བའམ། གོད་གཞིའི་ངོ་བོའ་ིཆ་ནས་རན་འཚམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མཐོང་ན་རྒྱུ་



མཚན་གང་དེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཁོངས་བཞག་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
བཀའ་འཁོལ་སོད་ཆོག་པ་ཡིན། 

དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། ཞུ་སོར་གོང་བེད་ཐབས་ཇི་ཡོད་ཟིན་དགོས་པ། 
[ཀ] གོད་གཞི་གང་ཞིག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུ་སོར་མ་བས་གོང་གོད་ཡ་སོ་སོས་
འབེལ་ཡོད་འཛིན་སྐྱོང་སེ་ཚན་གི་འགོ་ལུགས་སམ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་
ནས་རྣམ་ཀུན་རྩོད་གཞི་དེ་རིགས་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང༌། བ་རིམ་གང་ཡོད་
པ་རྣམས་བས་ཟིན་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་གོད་ཡ་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་དེ་
འབེལ་བེད་ཐབས་ཡོད་པ་ཞིག་བས་མེད་པ་ཡིན་ན། གོད་ཡ་གང་དེས་ཐོག་མར་དེ་
ལའི་ཐབས་ཤེས་བེད་དགོས་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་ཁྱབ་དང་འབེལ་རྩོད་
གཞི་ཕིར་སོག་བས་ཀྱང་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ནས་རྩོད་གཞི་སེལ་ཐབས་ཞེས་པ་ནི། བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་མ་ལག་གི་ལས་ཁུངས་བེ་བག་པ་སོ་སོའ་ིསིག་གཞི་འགོ་ལུགས་
དང༌། སོད་སར་རམ་གཞིས་ཆགས། ཚོགས་སེ་ཁག་གང་རུང་ནང་དར་བཞིན་པའི་
ལམ་ལུགས། མི་སེར་ཕན་ཚུན་ནས་འདུམ་འགིག་བཅས་ཐེ་བའི་ཁིམས་དང༌། སིག་
གཞི། འགོ་ལུགས་གང་རུང་གི་ཐོག་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་གིས་རྩོད་
གཞི་སེལ་ཐབས་ལག་བསྟར་བེད་པ་ལ་གོ་དགོས། 
དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྐད་ཡིག 
[ཀ] བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྐད་ཡིག་ན་ིབོད་སྐད་དང༌། བོད་ཡིག་ཡིན། 
[ཁ] དཔང་རྟགས་ཀྱིས་མཚོན་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་སྐད་ཡིག་གཞན་ནང་ཡོད་པ་ཕུད། དེ་
མིན་ཡིག་ཆ་ཁག་བོད་ཡིག་ནང་དགོས་པ་ཡིན། 
[ག] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དང༌། འགོ་ལུགས། སིག་གཞི་བཅས་
སྐད་ཡིག་གཞན་ཐོག་གཞུང་འབེལ་ཕབ་སྒྱུར་བས་པའི་ཚིག་དོན་འགེལ་བརོད་བེད་
ཕོགས་ལ་རྩོད་གླེང་བྱུང་ཚེ་བོད་ཡིག་ཐོག་བིས་པའི་ཡིག་གཞིར་རྩ་འཛིན་བ་རྒྱུ། 



དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། ལོ་ཙཱ་བ། 

[ཀ] ཉན་ཞིབ་བམ། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་དང༌། གཞན་ཡང་རྩོད་གཞི་གང་དེ་གཏུག་
བཤེར་གི་འབེལ་ཡོད་སྐད་ཡིག་སྒྱུར་མཁན་ལོ་ཙཱ་བ་བསྟེན་དགོས་རིགས་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་ངོས་ལེན་བས་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཁ] ༡) ལོ་ཙཱ་བ་གང་དེས། ངས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བརྟག་ཞིབ་བ་ཡུལ་སྐྱེ་བོ་དེའི་
སྐད་ཡིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། སྐད་ཡིག་དེ་ཐོག་ནས་གང་དེར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བ་རིམ་
མཐའ་དག་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ལ་སྐྱེ་བོ་གང་དེའི་རོད་པ་དེ་དག་བཅས་ཁུངས་
དག་སྐད་སྒྱུར་རམ། ཡིག་སྒྱུར་རང་གི་ཤེས་ནུས་གང་ཡོད་དྲང་བདེན་གི་སོ་ནས་ཞུ་
རྒྱུའི་དཀོན་མཆོག་དཔང་བཙུགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་ན། ཁས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ཞེས་ཁིམས་ཞིབ་པའམ། གཞན་ཡང་དབང་ལྡན་མི་ས་ཞིག་གི་མདུན་དུ་དམ་
བཅའམ། ཁས་ལེན་བས་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཆ] ༢) 
 ༢)  ཡིག་སྒྱུར་བེད་མཁན་དེས་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༣) ནང་གསལ་ལར་ལོ་
ཙཱ་བའི་དམ་ཡིག་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་ཕུལ་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། 
[ག] གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་སོ་སོར་རྒྱུ་མཚན་ལྡེང་ངེས་རྩ་འཛིན་ཁོངས་བཀོད་དེ་
ལོ་ཙཱ་བ་བས་འཐུས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་སད་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས། 
   ༡) ཁ་མཆུའི་རྒྱལ་ཕམ་གང་རུང་ལ་བརྟེན་པའི་ཐོག་ནས་དངུལ་དངོས་
སམ། གཞན་ཅི་རིགས་ཤིག་གི་ཁེ་གོང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པའི་སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་ནས་
ཁ་མཆུ་དེའི་ནང་ལོ་ཙཱ་བ་བ་རྒྱུར་ཆ་རེན་མི་ལྡན་པ་ཡིན། 
  ༢) གོད་ཡ་གང་ཞིག་གི་གནད་ཡོད་དཔང་པོའམ། སྤུན་ཉེ། དགའ་ཉེ་འགོགས་
སྦྲེལ་གང་རུང་ཞིག་གིས་གོད་ཡ་གང་དེའི་ཁ་གཏད་གོད་ཡའི་ལོ་ཙཱ་བ་བ་རྒྱུར་ཆ་རེན་
མི་ལྡན་པ་ཡིན། 



ལེའུ་གསུམ་པ། 
འགོ་གོན། 

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། ཁ་མཆུའི་འགོ་གོན། 
[ཀ] ཁིམས་ཡིག་ཁག་གི་ནང་ཟུར་དུ་གསལ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དམིགས་
བསལ་བཀའ་ཁྱབ་གནང་བ་ཡོད་རིགས་ཕུད། བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཁག་ལ་ཐོག་
མའི་གཏུག་བཤེར་རམ། གོང་ཞུ་བཅས་ཞུ་གཏུག་གང་རུང་གི་སྐབས་སུ་ཡོན་དོད་དང༌། 
རིན་གོན་གཞན་རྣམས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་ཁིམས་དྲུང་བརྒྱུད་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བ་
གཞིར་བཟུང་ཁུངས་སོ་སོས་སྒྲུབ་སོད་བེད་དགོས་པ་ཡིན། ཡོན་དོད་དང༌། རིན་གོན་
ཞེས་པའི་ནང༌། 
 ༡) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡོན་དོད། 
 ༢) དཔང་པོའ་ིགླ་ཡོན་དང༌། འགོ་གོན། 
 ༣) བརྡ་ལན་སྐྱེལ་གཏོང༌། 
 ༤) གཏུག་བཤེར་ལ་མཁོ་བའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡིག་ཆར་བཀའ་འཁོལ་
དང་འབེལ་ལ་ཞིབ་བམ་པར་བཤུས། 
 ༥) བཅད་ཁ་དང་། བཀའ་རྩ། བཀའ་ཁྱབ་བཅས་ཀྱི་སྟེང་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་དཔྱ་ཁལ་ཊི་སེ་ Stamp Duty སོར་རྒྱུའི་རིན་གོན། 
 ༦) གཞན་ཡང་གཏུག་བཤེར་གི་བ་རིམ་དང་འབེལ་བའི་འགོ་གོན་བཅས་ཀྱི་
ཐོག ཁིམས་ཡིག་འདིའི་ནང་གསལ་ལར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁྱད་གསོད་བེད་མིར་
བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ཆད་འགེལ་བས་འབབ་བཅས་ཚུད་ཡོད། 
[ཁ] ཐོག་མའི་ཁ་མཆུ་གཏུག་བཤེར་རམ། གོང་ཞུ། ཡང་ན་གོང་ཞུའི་སྐབས་སུ་དེ་
གཉིས་ཀ་བཅས་གང་རུང་གི་ཆེད་དུ་རྩོད་ལན་པར་ཁ་མཆུའི་འགོ་གོན་གུན་གསབ་
སོད་དགོས་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དེའི་དམིགས་སོར་དངུལ་འབོར་འོས་འཚམས་ཤིག་ཞུ་



སོར་བའམ། གོང་ཞུ་བ་གང་དེས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཉེན་སྲུང་གཏའ་འཇོག་དགོས་
གལ་མཆིས་པ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་མཐོང་བའམ། དེ་དོན་དགོས་གནས་གོད་ཡ་རྩོད་
ལན་པ་དེས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུས་ཏེ་དེར་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་བ་བཅས་གང་རུང་གི་
ཐོག་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཞུ་སོར་བའམ། གོང་ཞུ་བ་དེར་དེ་ལར་བེད་དགོས་
པའི་བཀའ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཞུ་སོར་བ་དེའམ། གོང་ཞུ་བ་དེས་བཀའ་དོན་
ལར་གཏའ་འཇོག་མ་བས་པ་ཡིན་ན་ཁ་མཆུའམ། གོང་ཞུ་དེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
ངོས་བཞེས་བརྩི་མེད་གཏོང་རྒྱུ། 
[ག] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཡོན་དོད་དང༌། འགོ་གོན་གིས་མཚོན་ཡོང་འབབ་རྣམས་བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ཀྱི་སོན་རྩིས་སིག་གསལ་ལར་རྩིས་འཇོག་བ་རྒྱུ། 
[ང] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡོན་དོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཀ] ནང་གསལ་
ལར་ལ་རྩ་འཛིན་བ་རྒྱུ་ཡིན། 

དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། གོད་ཡ་ཉམ་ཐག་ལ་མཐུན་རེན། 
[ཀ] ༡) གོད་ཡ་གང་ཞིག་ནས་དོ་བདག་ཉམ་ཐག་ཡིན་པ་དབང་ལྡན་མི་ས་ཞིག་གི་
མདུན་དུ་བཞག་པའི་དམ་ཡིག་དང་སྦྲགས་སྙན་ཞུ་དང༌། འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནས་གོད་ཡ་གང་དེ་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཉམ་ཐག་ཐོ་གཞུང་དུ་
ཡོད་པའི་ཁུངས་ལྡན་ངོས་སོར་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཀྱང་ཉམ་ཐག་ལ་ངོས་ལེན་
བས་པ་ཞིག་ལ་ཁ་མཆུ་ཐོག་མའི་གཏུག་བཤེར་རམ། གོང་ཞུ་བཅས་ཞུ་གཏུག་གང་
རུང་སྐབས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡོན་དོད་ཆག་ཡང་ཐོག ཁིམས་རྩོད་པ་དང༌། ལོ་ཙཱ་
བ་དགོས་རིགས་ཀྱི་གླ་མེད་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བ་རྒྱུ། 
    ༢) གོད་ཡ་ཉམ་ཐག་ཡིན་པའི་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་གི་ཁ་མཆུ་གང་དེའི་ཁ་
གཏད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡིན་པའམ། ཡང་ན་གོད་ཡ་གང་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
མེད་པའི་ས་ཁུལ་དུ་གནས་སོད་བེད་པོ་བཅས་གང་རུང་ཡིན་ན་དོན་ཚན་འདིའི་ [ཀ] 
༡) ནང་གསལ་གི་ངོས་སོར་མ་དགོས་པར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཉམ་ཐག་ཞིབ་



འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཉམ་ཐག་ཐོ་གཞུང་ལ་ཞིབ་འཇུག་གམ། ཐབས་ལམ་གཞན་གང་
འོས་སུ་བསྟེན་པའི་ཐོག་ནས་གོད་ཡ་དེ་ཉམ་ཐག་ལ་ངོས་ལེན་འོས་མིན་ཐག་གཅོད་
བས་ན་ཆོག་རྒྱུ། 
[ཁ] ཉམ་ཐག་ཡིན་པའི་སྙན་ཞུ་དེ་ཁུངས་འཕེར་མིན་པ་མཐོང་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་ངོས་ལེན་མི་དགོས་པ་དང༌། ངོས་ལེན་མི་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིག་ཐོག་ཏུ་སོད་
དགོས། 
[ག] ཁ་མཆུ་ཐག་གཅོད་སྐབས་ཉམ་ཐག་ལ་ངོས་ལེན་བས་པའི་གོད་ཡ་དེས་སྒྲུབ་
དགོས་པའི་དངུལ་འབབ་རིགས་ཁ་མཆུ་གཞན་སི་མཚུངས་ལར་ཐག་གཅོད་བེད་
དགོས་པ་དང༌། བཅད་ཁའི་ནང་གསལ་གོད་ཡ་ཉམ་ཐག་དེས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་དངུལ་
འབབ་དོ་བདག་རང་ངོས་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་པ་ལས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
རོགས་རམ་བེད་མི་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ང] ཆག་ཡང་བཏང་བའི་གོད་ཡ་ཉམ་ཐག་དེར་ཁ་མཆུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན་
ཁིམས་དོད་དང༌། ཁིམས་རྩོད་པ། ལོ་ཙཱ་བ་བཅས་ཀྱི་འགོ་སོང་རྣམས་ཕིར་བཞེས་
དགོས་མིན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་བས་འཐུས། 

 
 

ལེའུ་བཞི་པ། 
གོད་ཡ། 

དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། གོད་ཡ་དོ་བདག 

རྩོད་གཞི་ཞིག་ལ་གོད་ཡ་ཕོགས་ཕན་ཚུན་གཉིས་དགོས་ཤིང༌། དེ་ཡང་ཕོགས་གཅིག་
ཞུ་སོར་བའམ། བདེ་སྙན་པ། གོང་ཞུ་པ་གང་རུང་ཞིག་དང༌། ཅིག་ཤོས་དེ་རྩོད་ལན་པ་



བཅས་ཡིན། 
[ཀ] ཞུ་སོར་བ་གཅིག་གམ། ཡང་ན་དེ་ལས་མང་བ་ཡོང་འཐུས་ཀྱང་དེ་དག་གོད་རྩ་
གཅིག་གྱུར་དང༌། དེ་ཐོག་དགོས་འདུན་རྩོད་ཞུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཁ] དེ་བཞིན་བདེ་སྙན་པ་དང༌། གོང་ཞུ་པ་གང་རུང་ལའང་དེ་དག་གི་ཁ་གངས་
དང༌། གོད་རྩ། ཐོབ་ཐང་བཅས་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ཀ] པ་ལར་གཅིག་
མཚུངས་ཡིན། 
[ག] རྩོད་ལན་པ་གཅིག་ལས་མང་བ་ཡོད་ན་དེ་རྣམས་ཀྱང་གོད་རྩ་གཅིག་གྱུར་ཡིན་
ལ་དགོས་འདུན་ཐོག་གདོང་ལེན་བེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། 
[ང] གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་གི་མིང་ཐོ་ཚུལ་མཐུན་བཀོད་མེད་ན་འབེལ་ཡོད་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ནས་སོན་འཕྲི་དག་བཅོས་བ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 

དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ། གོད་ཡའི་འཐུས་མི། 
གོད་ཡ་མང་པོ་ཡོད་སྐབས་སྟབས་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་གོད་ཡ་དེ་དག་གི་ཁོངས་ནས་
འཐུས་མི་གཅིག་གམ། ཇི་དགོས་བཏང་ནའང་འཐུས་རྒྱུ། འོན་ཀྱང་གོད་ཡ་དེ་དག་གི་
འདོད་དོན་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ་དང༌། འཐུས་མི་བེད་ཆོག་པའི་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] 
༥) བསྐངས་ཏེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་སྙན་སེང་གིས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་
པ་ཡིན།  
དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ། གོད་ཡའི་ངོ་ཚབ། 
[ཀ] ༡) གོད་ཡ་གང་ཞིག་ན་ཚོད་མ་ཟིན་པའི་བིས་པའམ། རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པའི་སྐྱེ་
བོ་ཞིག་ཡིན་ན་དེར་ལ་སྐྱོང་བེད་མཁན་ནམ། འབེལ་ཡོད་ཅིག་ནས་གོད་ཡའི་ངོ་ཚབ་
བེད་ཆོག་པ་ལས་དོ་བདག་རང་གིས་ཐད་ཀར་ཞུ་གཏུག་བས་ན་མི་འགིག འོན་ཀྱང་
སྐྱེ་བོ་དེས་ངོ་ཚབ་བེད་འོས་ཁུངས་ལྡན་ཡིན་པའི་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་ནས་ངོས་སོར་དང་འབེལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཁ] ༡) ༢) བསྐངས་ཏེ་
འབུལ་དགོས་པ་ཡིན། 



    ༢) ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁ་མཆུ་དེའི་ཁ་གཏད་གོད་ཡ་ཡིན་པའམ། ས་གནས་
འགོ་འཛིན་གི་སིག་འཛུགས་མེད་པའི་ས་གནས་སུ་སོད་པ་བཅས་གང་རུང་ཡིན་ཚེ་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དོ་བདག་གིས་དབང་ལྡན་མི་ས་ཞིག་གི་མདུན་དུ་བཞག་པའི་
དམ་ཡིག་གིས་གཙོས་རྩ་འཛིན་བ་ཡུལ་གཞན་ལ་བསྟེན་ན་ཆོག་པ་ཡིན།  
[ཁ] ༡) ཞུ་གཏུག་ལ་ཐག་གཅོད་མ་ཟིན་གོང་གོད་ཡ་ཞིག་འདས་གོངས་གྱུར་ཏེ་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་སྙན་སེང་དང་སྦྲགས་འབེལ་ཡོད་ནས་འདས་ཚབ་བསྐོས་
ན། འདས་ཚབ་དེ་རེས་ཤུལ་པའམ། འོས་འཚམས་ཡིན་པའི་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་ངོས་སོར་དང་སྦྲགས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཁ] ༡) 
༢) འགེངས་འབུལ་ཞུ་དགོས། 
     ༢) ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁ་མཆུ་དེའི་ཁ་གཏད་གོད་ཡ་ཡིན་པའམ། ས་གནས་
འགོ་འཛིན་གི་སིག་འཛུགས་མེད་པའི་ས་གནས་སུ་སོད་པ་བཅས་གང་རུང་ཡིན་ཚེ་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དོ་བདག་གིས་དབང་ལྡན་མི་ས་ཞིག་གི་མདུན་དུ་བཞག་པའི་
དམ་ཡིག་གིས་གཙོས་རྩ་འཛིན་བ་ཡུལ་གཞན་ལ་བསྟེན་ན་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ག] གོད་ཡ་དོ་བདག་ཅིག་ནས་རྩོད་གཞི་ཞུ་གཏུག་དེའི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོ་ཚབ་
ཏུ་སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་ཞིག་བསྐོ་གཞག་བས་ནའང་ཆོག་པ་ཡིན། ངོ་ཚབ་བསྐོས་ཚེ་བསྐོ་
གཞག་བེད་མཁན་གོད་ཡས་རྩོད་གཞི་ཞུ་གཏུག་དེ་དང་འབེལ་ཆགས་རང་ཉིད་ཀྱི་
དབང་ཆ་ཡོངས་རོགས་སམ། ཆ་ཤས་ངོ་ཚབ་དེར་སད་པའི་ཞིབ་ཆའི་འགེལ་བརོད་
དང༌། ངོ་ཚབ་དེས་དེ་དོན་བ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བས་པ་བཅས་ལ་དོ་བདག་ངོ་མ་དང༌། ངོ་
ཚབ་སོ་སོའ་ིམིང་རྟགས་འཁོད་པའི་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༦) བསྐངས་ཏེ་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ལ་འབུལ་དགོས། 
[ང] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོད་ཡ་དོ་བདག་ངོ་མ་རང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་བཅར་
དགོས་པའི་བཀའ་མ་བྱུང་ཕིན་ཁིམས་ལུགས་ལར་གི་ཁིམས་རྩོད་པ་དང༌། གོད་ཡའི་
ངོ་ཚབ་སུ་རུང་ཞིག་ཡོད་ན་དེས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་བཅར་ནའང་འཐུས་རྒྱུ།  



དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ། ཁིམས་རྩོད་པ།  
[ཀ] ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་སྐབས་ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་རྩ་བའི་དོ་
བདག་རང་ངོས་ནས་ཞུ་རྩོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྨོས་མེད་ཐོག་ཁིམས་རྩོད་པ་བསྟེན་ཚེ་
ཁིམས་རྩོད་པ་དེ་ཚད་ལྡན་མཐོ་སོབ་བམ། སོང་བརྡར་བ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་བོད་མིའི་
ཁིམས་ལུགས་ལ་སངས་འབས་ཐོན་པའམ། བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་རུང་ནང་
ཡུན་བསྟུད་ལས་དོན་བས་པའི་ཉམས་མོང་གིས་ཁིམས་རྩོད་པའི་འོས་སུ་ཞུགས་
འཕེར་ཡིན་པར་གོང་རིམ་ནས་ངོས་སོར་ཡོད་པ་བཅས་གང་རུང་ཞིག་ལ། འགན་
དབང་ལྡན་པའི་འབེལ་ཡོད་ནས་དགོས་ངེས་བ་རིམ་བརྒྱུད་ཁིམས་རྩོད་པར་གཞུང་
འབེལ་གིས་ངོས་འཛིན་བས་པའི་ལག་ཁྱེར་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཁ] དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ནང་གསལ་ལར་ལག་ལེན་མ་འཁེལ་བར་དུ་ས་
འཕྲོས་རིང་། 
 ༡) བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ་དང༌། 
 ༢) རང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཧིལ་པོ་སོན་པ་ཡན། 
 ༣) རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ། 
 ༤) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་རྒྱུ་མཚན་དང་སྦྲགས་དགག་ཆ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
པ། 
 ༥) བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཤེས་པ། 
 ༦) བོད་མིའི་ཁིམས་ལུགས་ལ་ཉམས་སང་གིས་འགོ་ལུགས་ཤེས་པ། 
 ༧) བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཁག་ཏུ་གཏུག་བཤེར་བེད་པོ་
ཁིམས་རྩོད་པས་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༢) ནང་གསལ་ཉམས་ལེན་བེད་སོའ་ིཁས་
ལེན་དམ་འབུལ་གི་ཡིག་ཆར་མོས་མཐུན་གིས་ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའམ། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་སུ་རུང་གི་མདུན་སར་མིང་
རྟགས་བཀོད་དེ་ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས་མ་མཐར་དགོས་



པ་ཡིན།  
[ག] དོ་བདག་གོད་ཡས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁིམས་རྩོད་པ་ལ་གོད་གཞི་དེ་དང་འབེལ་བ་
ཡོད་པའི་གཏུག་བཤེར་ཆེད་རང་གི་དབང་ཆ་སད་པའི་བསྐོ་གཞག་ཟུར་སོན་ཡིག་
ཆ་ [ཇ] ༤) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འབུལ་དགོས།  
[ང] བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁིམས་རྩོད་པས་ལས་ཤོག་
དང།  ལས་དམ། མིང་བང་། (visiting card) སོ་བང་བཅས་བཟོ་དགོས་མཆིས་
རིགས་ནས་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༧) ཚིག་གཞི་ལར་བཟོ་སྐྲུན་བེད་དགོས། 

 
 
 
 
 

ལེའུ་ལྔ་པ། 
ཞུ་སྙན་དང༌། བརྡ་སོར། 

དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ། ཞུ་སོར་ཡིག་ཆ། 
[ཀ] ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩའི་ནང་འཁོད་དགོས་པའི་དོན་གནད་ཁག་གཤམ་གསལ། 
 ༡) ཞུ་སོར་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་དང༌། ས་གནས། 
 ༢) ཞུ་སོར་བ་དང༌། རྩོད་ལན་པ་སོ་སོའ་ིམིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། སོད་གནས་ཁ་
བང༌། འཚོ་ཐབས་(གྲོང་མིང་དང་ཕ་མའི་མིང་ངམ་གང་རུང་) བཅས་ཀྱིས་མཚོན་



འགེལ་བརོད། 
       ༣) ཁིམས་ཡིག་འདིའི་ལེའུ་གཉིས་པའི་ནང་གསལ་ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་
ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན། 
 ༤) གོད་རྩའི་འབྱུང་རེན་དང་དུས་ཚོད། 
 ༥) ཞུ་སོར་བའི་དགོས་འདུན། 
 ༦) གུན་གསོ་དེ་དགོས་རྩོད་བ་རྒྱུར་ཞུ་སོར་བའི་ཐོབ་ཐང༌བཅས། 
[ཁ] ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་དེབ་སྐྱེལ་བེད་སྐབས་དགོས་མཁོའ་ིཡིག་ཆ་གཤམ་གསལ། 
 ༡) ཞུ་རྩ། ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ག] ༡) 
         ༢) ཁིམས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ༤) 
ནང་གསལ་ལར་ཞུ་སོར་བའི་མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག་དང་། ལག་བསྟར་དམ་ཡིག 
 ༣) ཁ་མཆུ་གང་དེའི་རྩོད་པའི་རྨང་གཞིར་གྱུར་བའི་ཡིག་ཆ་ཞུ་སོར་བ་རང་
ཉིད་ལ་ཡོད་པ། 
       ༤) གཞན་ཡང་ཞུ་སོར་བ་རང་ཉིད་ཀྱི་བདག་དབང་འོག་ཏུ་ཡོད་མིན་ལ་མ་
བལོས་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་དགོས་རྩོད་ལ་ཕན་གོགས་བེད་པའི་དཔང་རྟགས་ལ་བུར་གཞི་
བཅོལ་བ་རྒྱུའི་ཡིག་ཆའམ། དངོས་པོ་ཇི་ཡོད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང༌། 
       ༥)
 གལ་ཏེ་ཞུ་སོར་སྐབས་ཐོ་གཞུང་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆའམ། དངོས་པོ་གང་ཞིག་
ཞུ་སོར་བ་རང་ཉིད་ཀྱི་བདག་དབང་འོག་མེད་པ་ཡིན་ན་དེའི་བདག་དབང་སུར་ཡོད་
ལོ་རྒྱུས་གསལ་འཁོད་ཀྱི་ཡི་གེ 
      ༦)
 དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ཁ] ༣) ༤) ནང་གསལ་ལར་སྐབས་དེར་ཡིག་
ཆ་མ་ཕུལ་བའམ། ཐོ་གཞུང་ནང་མེད་པ་ཞིག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་
བཀའ་འཁོལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་རེས་སུ་གཏུག་བཤེར་དེའི་དཔང་རྟགས་ལ་བེད་



སོད་གཏོང་མི་ཆོག་པ་བཅས། 

དོན་ཚན་ཉེར་བཞི་པ། ཞུ་སོར་དེབ་འགོད། 
[ཀ] ཞུ་རྩ་གང་ཞིག་ཞུ་སོར་བས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་ཁིམས་དྲུང་ངམ། འབེལ་ཡོད་
ལ་དེབ་འགོད་ཆེད་འབུལ་དགོས་པ་དང༌། ཞུ་རྩ་དེ་ཁིམས་ཞིབ་བ་རྒྱུར་ངོས་ལེན་འོས་
པ་ཞིག་ཡིན་ན་དེབ་འགོད་པས་དེབ་འགོད་བང་རིམ་གཞིར་བཟུང་རྩོད་གཞི་ཞུ་སོར་
གི་ཨང་གངས་དང༌། ལོ་ཟླ་ཚེས་གངས། ཁ་མཆུའི་ངོ་བོ། ཞུ་རྩ་དང་དེ་མཉམ་དགོས་
ངེས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཇི་ཡོད་བཅས་རེ་རེ་བཞིན་དེབ་འགོད་བས་ཐོག ཞུ་སོར་དེབ་འགོད་
བས་པའི་ཨང་གངས་དང་ལོ་དུས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཞུ་རྩའི་འགོར་འགོད་དགོས་པ་
དང༌། ཞུ་སོར་བ་དོ་བདག་ལའང་ཨང་གངས་དེ་ངོ་སོད་བེད་དགོས། 
[ཁ] ཞུ་རྩ་དེ་ཁིམས་ཞིབ་བ་རྒྱུར་ངོས་ལེན་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་མིན་ཁིམས་དྲུང་ནས་
ལམ་སེང་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ན་བརོད་མེད་དང༌། དེ་མིན་ངོས་ལེན་འོས་མིན་ཞིབ་འཇུག་
ཆེད་དེབ་འགོད་མ་བས་གོང་དུས་ཚོད་འོས་འཚམས་བཞག་སྟེ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའི་
དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་དེ་ཉིན་ཞུ་སོར་བ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་བརྡ་
སོར་དང༌། ཁ་མཆུ་ཞུ་སོར་དེབ་འགོད་ཆེད་ཁིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཡིག་ཆ་ཇི་
ཕུལ་གི་བྱུང་འཛིན་བཅས་ཞུ་སོར་བ་དེར་ཡིག་ཐོག་སོད་དགོས། འོན་ཀྱང་ཞིབ་
འཇུག་ཆེད་དགོས་ངེས་ལས་དོན་མེད་དུས་གོན་དུ་འགྱུར་གཞི་ཆགས་ན་མི་འགིག  
[ག] ཞུ་སོར་ཡིག་ཆར་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཁིམས་ལུགས་གང་རུང་དང་མ་མཐུན་པས་ཞུ་
རྩ་ངོས་ལེན་མི་འོས་པ་ཡོད་ན་ཞུ་སོར་བར་ཕིར་སོག་བེད་ཆོག་པ་དང༌། ཕིར་སོག་བེད་
དོན་རྒྱུ་མཚན་ཡིག་ཐོག་སོད་དགོས། 
[ང] ཞུ་སོར་ཡིག་ཆར་ཁིམས་ལུགས་གང་རུང་ཞིག་མ་འགིགས་པས་ཞུ་རྩ་དེབ་
འགོད་མ་བས་པར་ཕིར་སོག་བས་པ་ཞིག་ལ། ཞུ་སོར་བས་རེས་སུ་སར་ཡང་ཞུ་སོར་
བས་ཏེ་ཁིམས་མཐུན་བེད་སོ་རྣམས་འགིགས་ཡོད་ན་དེབ་འགོད་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 

དོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པ། ཞུ་རྩ་ཕིར་སོག་ལ་བེད་ཐབས། 



[ཀ] ཞུ་རྩ་གང་ཞིག་དེབ་སྐྱེལ་བ་རྒྱུར་ཁིམས་དྲུང་གིས་ཁིམས་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་མི་
འོས་པར་བརྩིས་ཏེ་ཕིར་སོག་བས་པ་ཞིག་ལ། ཞུ་སོར་བའི་ངོས་ནས་ཞུ་རྩ་འདི་ཞུ་
སོར་དེབ་འགོད་བ་རྒྱུར་ཁིམས་མཐུན་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་ངེས་རེད་ཡོད་ན་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་འོག་མ་དེ་ནས་ཞུ་རྩ་དེབ་སྐྱེལ་ངོས་བཞེས་དགོས་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གོང་
མ་ནས་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་གནང་ཡོང་བ་ཞེས་རྒྱུ་མཚན་དང་སྦྲགས་ཞུ་སོར་བ་གང་
དེས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གོང་མ་དེར་བདེ་སྙན་འབུལ་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] ཞུ་རྩ་ངོས་བཞེས་དེབ་སྐྱེལ་དགོས་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མར་བཀའ་ཁྱབ་ཡོང་
བ་ཞེས་ཞུ་སོར་བའི་བདེ་སྙན་ཕུལ་བ་ཡིན་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གོང་མ་ནས་བདེ་སྙན་དེ་
ལེན་ཆོག་པ་དང༌། ཞུ་དོན་དེར་བརྟག་ཞིབ་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚན་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་འོག་མ་དེར་ཞུ་རྩ་དེབ་སྐྱེལ་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་བའམ། ཞུ་སོར་བར་བདེ་
སྙན་དེ་ངོས་བཞེས་བརྩི་མེད་ཡིན་པའི་བཀའ་ཁྱབ་བཅས་གང་རུང་གཏོང་ཆོག་པ་
ཡིན། བཀའ་ཁྱབ་གང་དུ་བཏང་ཡོད་རུང་དེ་དོན་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན། 

དོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ། རྩོད་ལན་པར་བརྡ་ཐོ། 
[ཀ] ཞུ་སེ་སོར་མཁན་གི་ཞུ་སོར་ཡིག་ཆ་དེབ་འགོད་བས་ཟིན་མཚམས་ཁིམས་དྲུང་
ནས་རྩོད་ལན་པ་གཅིག་གམ། དེ་ལས་མང་བ་ཇི་ཡོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཞུ་སོར་བའི་
ཞུ་རྩར་ལན་འདེབས་ཆེད་དུ་ཞུ་ལན་འཁྱེར་ཏེ་ངོ་བཅར་དགོས་པའི་དོ་བདག་ཁུངས་
སོ་སོར་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ང] ༡) གཞིར་བཟུང་བརྡ་ཐོ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། བརྡ་
ཐོའ་ིངོ་བཤུས་ཞུ་སོར་བར་གཏོང་དགོས། 
[ཁ] ༡) བརྡ་ཐོ་དེའི་ནང་རྩོད་ལན་པས་ཁིམས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་
ནང་གསེས་ [ཀ] ༤) ནང་གསལ་ལར་གི་མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག་ལ་མིང་རྟགས་
འགོད་རྒྱུ་དང་། ཞུ་ལན་དང་ལག་བསྟར་དམ་ཡིག་འབུལ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་དེར་ངོ་བཅར་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་དང༌། ས་གནས། དེ་རེས་ཉན་ཞིབ་ཐོག་
མར་གོད་ཡ་དོ་བདག་གམ། ངོ་ཚབ། འཐུས་མི། ཁིམས་རྩོད་པ་བཅས་གང་རུང་



བཅར་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་དང༌། ས་གནས་བཅས་ཁ་གསལ་འགོད་དགོས། 
    ༢)
 
ཞུ་ལན་བཟོ་རྒྱུ་དང༌། ངོ་བཅར་བ་རྒྱུར་དུས་ཚོད་ལྡེང་ངེས་སོད་དགོས་པ་དང༌། བརྡ་
ཐོར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐམ་ག་དང༌། ཁིམས་དྲུང་ནས་མིང་རྟགས་དང་ཚེས་གངས་
འགོད་དགོས་རྒྱུ། 
   ༣) རྩོད་ལན་པས་ཞུ་རྩར་ལན་འདེབས་ཆེད་དུ་ཞུ་རྩའི་ངོ་བཤུས་དང༌། དེ་མཉམ་
དུ་ཡིག་ཆ་གཞན་ཇི་ཡོད་ཆ་ཚང་གི་ངོ་བཤུས། ཞུ་སོར་བས་ཁིམས་ཡིག་འདིའི་དོན་
ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ༤) ནང་གསལ་གོད་ཡའི་མོས་མཐུན་ཆོད་
ཡིག་དང༌། ལག་བསྟར་དམ་ཡིག་ཕུལ་བའི་འདྲ་བཤུས། བརྡ་ཐོའ་ིའདྲ་བཤུས་ཐོག་
བརྡ་ཐོ་འབོར་བའི་དུས་ཚོད་དང་རྩོད་ལན་པའི་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་ཕིར་འབུལ་ཞུ་
ཆེད་བརྡ་ཐོ་དེའི་ངོ་བཤུས་བཅས་བརྡ་ཐོ་ངོ་མ་དང་སྦྲགས་སྐྱེལ་མི་ཆེད་གཏོང་བེད་
དགོས། 
   ༤) རྩོད་ལན་པ་ས་གནས་གཞན་དུ་བསད་ཡོད་ན་སོད་ཡུལ་ས་གནས་དེའི་འབེལ་
ཡོད་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པའམ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་སྦྲག་
ཐོག་དེབ་སྦྲག་འཕྲོད་རྟགས་ཅན་བརྒྱུད་བཏང་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ངམ། ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དེ་ནས་སྐྱེལ་མི་ཆེད་གཏོང་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ག] བརྡ་ཐོ་ངོ་འདྲ་གཉིས་ཡོད་པ་ནས་ངོ་མ་དེ་དང༌། གོད་ཡའི་མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག་
དང༌། ལག་བསྟར་དམ་ཡིག ཞུ་རྩ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུས་དང་དེ་མིན་ཡིག་ཆའི་པར་
བཤུས་ཡོད་རིགས་བཅས་རྩོད་ལན་པ་དེར་སད་དེ་བརྡ་ཐོའ་ིངོ་བཤུས་ཐོག་རྩོད་ལན་
པ་དེར་བརྡ་ཐོ་དང༌། དེར་གསལ་ཡིག་ཆ་རྣམས་འཕྲོད་འབོར་བྱུང་བའི་དུས་ཚོད་དང་
རྩོད་ལན་པའི་མིང་རྟགས་བཅས་ལེན་དགོས་པ་ཡིན། 
[ང] དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ཁ] ༤) ལར་བེད་སྐབས་རྩོད་ལན་པའི་མིང་རྟགས་



སར་མའི་བརྡ་ཐོའ་ིངོ་བཤུས་དེ་དང༌། བརྡ་ཐོ་སྐྱེལ་མཁན་གི་དམ་ཡིག་བཅས་ཐོག་
མར་བརྡ་ཐོ་གཏོང་མཁན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེར་ཕིར་འབུལ་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཅ] ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཉིན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་
བཅར་དགོས་པའི་ཞུ་སོར་བ་ལའང་བརྡ་ཐོ་གཏོང་དགོས། 
[ཆ] བརྡ་ཐོ་སྐྱེལ་མཁན་ནས་གོད་ཡར་བརྡ་ཐོ་སད་དེ་དོན་ཚན་དྲུག་པའི་ནང་གསེས་ 
༣༣) ནང་གསལ་དབང་ལྡན་མི་ས་ཞིག་གི་མདུན་བརྡ་ཐོ་སྐྱེལ་མཁན་གི་དམ་ཡིག་
ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༡) བསྐངས་ཏེ་བརྡ་ཐོ་གཏོང་མཁན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེར་
འཕྲལ་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན། 

དོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པ། རྩོད་ལན་པར་བརྡ་ཐོ་མ་འཕྲོད་པ། 
[ཀ] བརྡ་ཐོ་སོད་ཡུལ་རྩོད་ལན་པ་དེ་ས་གནས་དེར་བསད་མེད་ན་ས་གནས་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ངམ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དེས་རྩད་གཅོད་ཀྱིས་གར་ཡོད་ལ་
སྐྱེལ་གཏོང་དགོས་པ་དང༌། གལ་སིད་ས་གནས་ཐག་རིང་ཞིག་ཏུ་བསྐྱོད་ཡོད་ན་
བསྐྱོད་ཡུལ་ས་གནས་དེའི་ཁ་བང་དང་སྦྲགས་གནས་ཚུལ་ཇི་ཆགས་བརྡ་ཐོ་གཏོང་
མཁན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེར་ལམ་སེང་དེབ་སྐྱེལ་སྦྲག་བརྒྱུད་ཕིར་གཏོང་དགོས་པ་
ཡིན། 
[ཁ] རྩོད་ལན་པ་དེ་ས་གནས་གཞན་ལ་བསྐྱོད་སོད་བེད་པའི་གནས་ཚུལ་དང་སྦྲགས་
བསྐྱོད་སོད་བ་ཡུལ་ས་གནས་ཀྱི་ཁ་བང་བཅས་བརྡ་ཐོ་གཏོང་མཁན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
དེར་འབོར་མཚམས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེར་ངོ་བཅར་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བསྐྱར་དུ་
གཏན་འབེབས་ཐོག་ད་ལའི་སོད་ཡུལ་ས་གནས་དེར་དོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པའི་ནང་
གསེས་ [ཁ] པའི་ནང་གསལ་གཞིར་བཟུང་བརྡ་ཐོ་སར་ཡང་གཏོང་དགོས། 
[ག] ༡) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཐོག་མར་ཞུ་རྩ་འབོར་བ་ནས་བཟུང་ཉིན་གངས་བརྒྱ་དང་
ཉི་ཤུ་སོང་རེས་སུ་ཡང་རྩོད་ལན་པར་བརྡ་ཐོ་སོད་ཡུལ་མ་བྱུང་ན་དེ་དོན་འགེལ་བཤད་
དང་སྦྲགས་ཞུ་རྩ་དེ་དོ་བདག་ཞུ་སོར་བར་ཕིར་སོག་ཆོག་རྒྱུ། འོན་ཀྱང་གོང་གསལ་



དུས་ཡུན་དེའི་ནང་ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དགོས་ངེས་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་བསྟེན་དགོས་པ་ཡིན། 
    ༢) ཁིམས་མཐུན་མིན་པའི་གནས་ཚུལ་གཞན་མེད་ན་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་
གསེས་ [ག] ༡) ནང་གསལ་ལར་གི་ཞུ་རྩ་ཕིར་སོག་བས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁོ་ནས་ཁ་
མཆུ་དེ་རེས་སུ་བསྐྱར་གཏུག་མི་ཆོག་པ་ཆགས་ཀྱི་མེད། 

དོན་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པ།  རྩོད་ལན་པས་བརྡ་ཐོར་བརྩི་བཀུར་མ་བས་པ། 
[ཀ] རྩོད་ལན་པ་གང་ཞིག་ལ་བརྡ་ཐོ་འབོར་ནའང་དེར་བརྩི་བཀུར་ཉམས་ལེན་མ་
བས་པར་དོ་བདག་རྩོད་ལན་པའམ། ཁིམས་རྩོད་པ། ཁིམས་ལུགས་ལར་གི་ངོ་ཚབ། 
ཁིམས་ལུགས་ལར་གི་རྩོད་ལན་པའི་འཐུས་མི་བཅས་གང་རུང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེར་
ངོ་བཅར་མ་བས་ན།  བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་
ནང་གསེས་ ༢ དགོངས་དོན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཚང་མས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ལས་འགན་
ཞིག་རྩོད་ལན་པ་དེས་མ་བསྒྲུབས་པར་ཕོགས་འགལ་བས་པ་དང༌། ཁིམས་ཡིག་
འདིའི་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ༤) ནང་གསལ་གོད་ཡའི་མོས་
མཐུན་ཆོད་ཡིག་དང་། ལག་བསྟར་དམ་ཡིག་མ་བཟོས་པ་བཅས་ཀྱིས་ཁ་མཆུ་དེར་
བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁིམས་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་ཆ་རེན་མ་ཚང་བར་གྱུར་བ་ཡིན། 
འོན་ཀྱང་དེ་ལར་བེད་པར་རྩོད་ལན་པ་དེར་བརྡ་ཐོ་མ་འབོར་བ་མིན་པའི་དཔང་རྟགས་
ཡོད་པ་དང༌། ཤེས་བཞིན་བརྩི་བཀུར་ཉམས་ལེན་མ་བས་པ་བཅས་ངེས་པར་ཡིན་
དགོས།  
[ཁ] དོན་ཚན་འདིའི་ [ཀ] ནང་གསལ་ལར་བྱུང་བ་ཡིན་ན། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཞིག་
གིས་བཅའ་ཁིམས་དགོངས་དོན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་མ་འཁུར་ན་དེར་བེད་
སོའ་ིཁིམས་ཡིག་ཁ་གསལ་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་མ་བཟོས་བར་
རམ། རྩོད་ལན་པ་གང་དེས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་མ་བསྒྲུབས་པ་དེར་སར་
བཤགས་ཕིས་འདོམས་མ་བས་བར། གནས་ཡུལ་གཞུང་གི་ཁིམས་ཐོག་ནས་འབེལ་



བ་མེད་པའི་དོ་བདག་རྩོད་ལན་པ་གང་དེར་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་
ཚན་ ༢༢ དང་།  ༦༣།  ༩༧།  ༡༠༡།  ༡༠༧ ནང་གསལ་དང་། བཙན་བོལ་བོད་
མིའི་འོས་བསྡུའི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤  ནང་གསལ་འོས་བསྡུའི་རིགས་ཀྱི་གདམ་བ་
འདེམས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་མེད་པར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་བེད་ཆོག་པ་
དང༌། དེ་དོན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་གསལ་བརྡ་དང༌། ངོ་བཤུས་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁིམས་ཞིབ་ཁང༌དང་། བཀའ་ཤག ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བཅས་སུ་གཏོང་རྒྱུ། 
[ག] དོན་ཚན་འདིའི་ [ཀ] ནང་གསལ་ལར་བེད་དགོས་པ་བྱུང་ན། ཁིམས་ཡིག་
འདིའི་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ནང་གསལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱུའི་ཆ་རེན་དུ་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་
དགོས་པའི་ཐོག བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དང༌། སིག་གཞི་
ཁག་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ཚང་མས་ཁས་ལེན་ཡོད་པའི་
མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག་དང་། ལག་བསྟར་དམ་ཡིག་ལ་མིང་རྟགས་འགོད་དགོས་པ་
བཅས་ཀྱི་ཆ་རེན་མ་ཚང་སྟབས་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོད་གཞི་དེ་ངོས་
ལེན་གནང་ཐབས་མེད་སྐོར་ཞུ་སོར་བའམ་ཅིག་ཤོས་གོད་ཡར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
འགེལ་བརོད་དང་སྦྲགས་སོན་ཕུལ་ཞུ་རྩ་ངོས་བཞེས་བརྩི་མེད་ཀྱིས་ཁུངས་སུ་ཕིར་
སོག་བ་རྒྱུ་དང༌། འདི་སྐོར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཁོངས་འཇོག་དགོས། 
དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན། 
[ཀ] རྩོད་ལན་པ་དེ་གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་ཉིན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ངོ་བཅར་
སྐབས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོད་གཞི་དེའི་ཞུ་རྩ་དང་འབེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཆ་
ཚང་རྩོད་ལན་པ་དེར་འབོར་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ངེས་རེད་ཐུབ་པ་བཟོས་རེས། མོས་
མཐུན་ཆོད་ཡིག་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་ཐོག ཞུ་ལན་དང་། ལག་བསྟར་དམ་
ཡིག འབེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཇི་ཡོད་བཅས་ཁིམས་དྲུང་ངམ་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་པ་ལ་
འབུལ་དགོས་པ་དང༌། ཅི་སྟེ་ཞུ་ལན་འབུལ་ཆོག་གོ་སིག་བས་ཟིན་མེད་ན་གོད་ཡའི་



མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག་ལ་འཕྲལ་དུ་མིང་རྟགས་འགོད་འབུལ༌ཐོག ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་
ཀྱི་གཏན་འབེབས་དུས་ཚོད་དེའི་ནང་ཚུད་དུ་ཞུ་ལན་དང་། ལག་བསྟར་དམ་ཡིག 
ཡིག་ཆ་ཇི་ཡོད་བཅས་འབུལ་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་བཟོ་དགོས་པ་
ཡིན། 
[ཁ] རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་དེབ་སྐྱེལ་བེད་སྐབས་དགོས་མཁོའ་ིཡིག་ཆ་གཤམ་
གསལ། 
 ༡) ཞུ་ལན། ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ག] ༢) 
     ༢) ཁིམས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ༤) ནང་
གསལ་མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག་དང་ལག་བསྟར་དམ་ཡིག  
        ༣) རྩོད་ལན་པས་དགག་ལན་གང་བས་ཡོད་པ་དེའི་གཞི་འཛིན་སའི་
ཡིག་ཆ་རང་ཉིད་ཀྱི་བདག་དབང་འོག་གནས་པ་ཡོད་ན་དེ་དག 
        ༤) རྩོད་ལན་པ་དེས་དགག་ལན་ནམ། ལྡོག་གཏུག་གང་བས་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་
ཕན་གོགས་བེད་པའི་དཔང་རྟགས་ལ་བུར་གཞི་བཅོལ་བ་ཆེད་ཡིག་ཆའམ། དངོས་པ་ོརང་
ཉིད་ཀྱི་བདག་དབང་འོག་ཡོད་མིན་ལ་མ་བལོས་པར་ཇ་ིཡོད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང༌། 
        ༥) ཞུ་ལན་མཉམ་དུ་མིང་ཐོ་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆའམ། དངོས་པོ་ཞིག་རྩོད་ལན་པ་
རང་ཉིད་ཀྱི་བདག་དབང་འོག་མེད་པ་ཡིན་ན་དེའི་བདག་དབང་སུར་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་
གསལ་འཁོད་ཀྱི་ཡི་གེ  
        ༦) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ཁ] ༣) ༤) ནང་གསལ་ལར་སྐབས་དེར་
ཡིག་ཆ་མ་ཕུལ་བའམ། མིང་ཐོའ་ིནང་མེད་པ་ཞིག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་
བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་རེས་སུ་གཏུག་བཤེར་དེའི་དཔང་རྟགས་ལ་
བེད་སོད་གཏོང་མི་ཆོག་པ་བཅས། 
[ག] གཏན་འབེབས་དུས་ཚོད་ནང་ཞུ་ལན་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་དྲུང་ངམ། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་པ་ནས་འབོར་ཐོ་དེབ་



འགོད་བས་ཏེ་དེ་དག་གི་ངོ་བཤུས་ཆ་ཚང་ཞུ་སོར་བ་གོད་ཡར་གཏོང་དགོས་པ་
ཡིན།  
[ང] ཞུ་ལན་དེ་སྐྱོན་འཛུགས་ཀྱི་དོན་ཚན་རེ་རེའི་ཐོག་ལན་འདེབས་གསལ་པོ་རྒྱག་
དགོས་པ་ལས་སི་མ་སོམ་གི་དགག་ལན་ལ་བུས་མི་འགིག 
[ཅ] ཞུ་རྩའི་ནང་གསལ་སྐྱོན་འཛུགས་དོན་ཚན་སོ་སོར་རྩོད་ལན་པ་དེས་ཐད་ཀར་
རམ། གོ་དོན་རྟོགས་ངེས་ཀྱི་བརྡ་སྟོན་ཐོག་ནས་དགག་ལན་ཁ་གསལ་མེད་ན་སྐྱོན་
འཛུགས་དེ་ངོས་ལེན་བས་པར་ཆ་འཛིན་བ་རྒྱུ། འོན་ཀྱང་སྐྱོན་འཛུགས་ངོས་ལེན་
བས་པར་ཆ་འཛིན་བེད་དོན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ར་སོད་ཁ་གསལ་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཆ] རྩོད་ལན་པ་ཞིག་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ༤) འབྲུ་དོན་
ལར་གོད་ཡའི་མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་ཟིན་རེས་གཏན་འབེབས་
དུས་ཚེས་ཐོག་ཞུ་ལན་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོད་ཡ་དེའི་ཁ་
གཏད་ཀྱི་ཞུ་རྩ་གཞིར་བཟུང་ངམ། དེ་མིན་གང་འོས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་བས་ནའང་ཆོག་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ། ལྡོག་གཏུག 
[ཀ] ཞུ་རྩ་ཞིག་ལ་ཞུ་ལན་བཟོ་སྐབས་རྩོད་ལན་པས་ལྡོག་གཏུགས་ཀྱིས་ཞུ་སོར་བར་
སྐྱོན་འཛུགས་སམ། དགོས་རྩོད་གང་ཞིག་བ་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཞུ་ལན་དེའི་ནང་རྒྱུ་མཚན་
དང་བཅས་གསལ་འཁོད་དགོས་པ་ལས། ཞུ་ལན་ཕུལ་ཟིན་རེས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ན་མ་གཏོགས་དེ་ལའི་ལྡོག་གཏུག་བེད་མི་ཆོག 
[ཁ] རྩོད་ལན་པའི་ལྡོག་གཏུག་དེའི་དོན་གནད་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཞུ་རྩ་དེའི་
ནང་གསལ་གོད་གཞི་དང་མཉམ་དུ་ཐག་གཅོད་བེད་པའམ། གཏུག་བཤེར་ཟུར་དུ་བ་
རྒྱུ། ཡང་ན་བརྩི་མེད་གཏོང་རྒྱུ་བཅས་ཇི་འོས་ཐག་གཅོད་བེད་ཆོག་རྒྱུ། 
[ག] རྩོད་ལན་པས་ལྡོག་གཏུག་བས་ཡོད་ན་ཞུ་སོར་བས་དེར་གདོང་ལེན་གིས་ལན་
འདེབས་ཡིག་ཐོག་ནས་སོད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སོད་དགོས། 

དོན་ཚན་སོ་གཅིག་པ། ཞུ་སོར་ཐོག་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་སྐུལ། 



[ཀ] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་དེས་ཁིམས་ཞིབ་བ་རྒྱུར་ཁིམས་ཡིག་འདིའི་ལེའུ་གཉིས་
པའི་འབྲུ་དོན་ཆ་རེན་གང་རུང་མ་ཚང་བས་མཚོན་ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་མ་ལྡན་
པའམ། ཡོད་དགོས་པའི་གོད་ཡ་སོན་མ་གང་ཞིག་མ་ཚང་བས་ཁིམས་ཞིབ་ཐག་གཅོད་
མི་ཐུབ་པའམ། དྲང་བདེན་མི་ཡོང་བ། གནད་ཆེའི་བ་རིམ་ཇི་བཞིན་མ་བྱུང་བ་བཅས་
གང་རུང་གི་རྒྱུ་མཚན་དང་སྦྲགས་ཁ་མཆུ་འདི་ངོས་བཞེས་བརྩི་མེད་གཏོང་གནང་ཡོང་
བའི་སྙན་ཞུའམ། ཡང་ན་ཞུ་ལན་བ་ཡུལ་གི་ཞུ་རྩ་གང་དེའི་སྙིང་དོན་ཇི་ཡིན་གསལ་པོ་
མེད་པས་གསལ་བཟོ་བེད་དགོས་པའམ།  དགོས་མེད་ཚིག་རོག་གམ། འཕ་སྨོད་སོ་
འདོགས་ཀྱི་བརོད་ཚིག་ཕིར་འཐེན་བེད་དགོས་པའི་ཞུ་སོར་བ་གང་དེར་བཀའ་ཁྱབ་
ཡོང་བའི་སྙན་ཞུ་བཅས་གང་རུང་ཞིག་རྩོད་ལན་པ་དེས་གོད་ཡའི་མོས་མཐུན་ཆོད་
ཡིག་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་ཟིན་རེས་དང༌། ཞུ་ལན་འབུལ་
རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་དེའི་གོང་དུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] སྙན་ཞུའི་ནང་གསལ་ཞུ་དོན་ལ་རྒྱུ་མཚན་ལྡེང་ངེས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཡིད་ཆེས་
ཐུབ་པ་ཡོད་ན་ཞུ་དོན་ལར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཞུ་སོར་བར་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་ཆོག་
པ་དང༌། དེ་མིན་ཞུ་དོན་ངོས་བཞེས་གནང་ཐབས་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་སྦྲགས་སོན་
སོང་བརྡ་ཐོའ་ིནང་གསལ་གཏན་འབེབས་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་དེ་ཕར་འགང་དགོས་
མིན་གསལ་ཁ་བཏོན་ཏེ་དུས་ཚོད་དེའི་ཐོག་ཞུ་ལན་ངེས་འབུལ་དགོས་པའི་བརྡ་ཁྱབ་
གཉིས་པ་ཞིག་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་སོ་གཉིས་པ། ཞུ་སྙན་སིར་བཏང༌། 
[ཀ] ཞུ་སྙན་ཞེས་པ་ནི་ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩའམ་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ལ་གོ་དགོས། 
[ཁ] ཞུ་སྙན་གི་ནང་དོ་བདག་གོད་ཡའི་དགོས་འདུན་ནམ། དགག་ཆ་གང་ཡིན་པ་དེའི་
གཞི་བཅོལ་བ་ཡུལ་གལ་ཆེའི་དངོས་དོན་གི་སྙིང་དོན་རྣམས་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་ཨང་
རིམ་བསིགས་ཏེ་ཁ་གསལ་འགོད་དགོས་པ་ལས་དཔང་རྟགས་ཁུངས་སྐྱེལ་བ་རྒྱུ་
དང༌། ཚིག་རྩོད། འབེལ་མེད། རྒྱས་བཤད་བཅས་བས་ན་མི་འགིག 



[ག] ཞུ་སྙན་གི་ནང་ཚེས་གངས་དང༌། དངུལ་འབོར། གཞན་ཡང་ཨང་གངས་ཁག་
ཨང་གཟུགས་དང་ཡིག་ཆེན་གཉིས་ཀའི་ནང་གསལ་པོ་འགོད་དགོས།  
[ང] ཞུ་སྙན་གི་ནང་ཡིག་ཆ་གང་རུང་གི་དོན་གནད་འགོད་སྐབས་བརོད་ཚིག་ཇི་མ་ཇི་
བཞིན་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་བརོད་དོན་སྙིང་བསྡུས་ཟུར་འདོན་
གིས་འགོད་དགོས་པ་ལས་ཡིག་ཆ་ལེབ་བཤུ་ལ་བུ་བས་ན་མི་འགིག 
[ཅ] ཞུ་སྙན་ཚང་མའི་མཇུག་བསོམས་སུ་འབེལ་ཡོད་དོ་བདག་སོ་སོས་མིང་དང་མིང་
རྟགས་ངེས་པར་འགོད་དགོས་པ་དང༌། ཁིམས་རྩོད་པ་ཡོད་ན་དེས་ཀྱང་མིང་དང་མིང་
རྟགས་འགོད་དགོས། 
[ཆ] ཞུ་སྙན་ཚང་མའི་མཇུག་བསོམས་སུ་ཞུ་སྙན་དེའི་ནང་གང་འཁོད་པ་རྣམས་དྲང་བདེན་
དང༌། ཁུངས་དག་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་རང་ངོས་ནས་ཤེས་རྟོགས་
དང༌། ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་ཁས་ལེན་དམ་འབུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་འགོད་དགོས། 
[ཇ] ཞུ་སྙན་འགོད་སྟངས་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ག] ༡) ༢) ༣) ནང་གསལ་དཔེ་མཚོན་
ཇི་བཞིན་རན་ན་དང༌། དེ་མིན་གང་མཚུངས་འབྱུང་ཐབས་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
 
དོན་ཚན་སོ་གསུམ་པ། ཞུ་སྙན་ལ་སོན་འཕྲི། 
[ཀ] ཞུ་སྙན་ནང་གི་གོད་ཡའི་དགོས་འདུན་དང༌། དགག་ཆ་གང་རུང་གི་བརོད་བའི་
དོན་གནད་ཅི་རིགས་ཤིག་ཁ་གསལ་གོ་བདེའི་ལེགས་བཅོས་བེད་དགོས་པ་མཐོང་ན་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འབེལ་ཡོད་གོད་ཡ་དེར་ལེགས་བཅོས་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་
གཏོང་ཆོག་པ་དང༌། དེའི་རེན་གིས་གོད་ཡ་གཞན་དེར་དུས་འགངས་ཀྱིས་མཚོན་
གོང་གུན་ཆགས་ཚེ་དེའི་གུན་གསབ་ལེགས་བཅོས་བེད་མཁན་གོད་ཡ་དེས་སྒྲུབ་
དགོས་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་གཏོང་ཆོག 
[ཁ] གཏུག་བཤེར་གི་དུས་ཚེས་གང་འདྲ་ཞིག་གི་སྐབས་ལ་ཡིན་རུང༌། ཞུ་སྙན་ཞིག་
ནང་འཁོད་གཤམ་གསལ་དོན་གནད་གང་རུང་ཐོག་སོན་འཕྲི་བཟོ་བཅོས་སམ། ཕིར་



འཐེན་བཅས་བེད་དགོས་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
 ༡) དགོས་མེད་དང༌། འབེལ་མེད། མིང་ཤས་སམ་དམའ་འབེབས་བཟོ་གཞི། 
གོ་དོན་མ་ཕིགས་པའམ་རྒྱུ་མཚན་མི་ལྡན་པ་བཅས་གང་རུང་གི་བརོད་དོན། 
      ༢) དགོས་མེད་ཞིབ་འཇུག་ཕར་འགང་འགོ་གཞིའམ། ཕོགས་འཐེན་གི་འདོད་
ཚུལ། 
     ༣) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བ་རིམ་ལ་འཕ་སྨོད་སོ་འདོགས། 
[ག] གཏུག་བཤེར་གི་དུས་རིམ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་ཡིན་རུང་གོད་ཡ་ཕན་
ཚུན་སུ་རུང་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཞུ་སྙན་ལ་སྒྱུར་བཅོས་སམ། སོན་འཕྲི་བ་རྒྱུའི་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་ཆོག་པ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དྲང་བདེན་གི་ཁེ་ཕན་ལ་བལོས་ཏེ་
བཀའ་འཁོལ་སོད་མིན་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ། སོན་འཕྲི་སྒྱུར་བཅོས་དེ་གོད་གཞིའི་དོན་
གནད་ངོ་མ་ཐག་གཅོད་ཀྱི་སད་དུ་མཁོ་བ་ཞིག་དགོས་པ་དང༌། བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཚེ་
དེའི་ནང་གསལ་གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་ནང་སོན་འཕྲི་སྒྱུར་བཅོས་བས་ཟིན་པ་
དགོས། 
དོན་ཚན་སོ་བཞི་པ། ཉན་ཞིབ་ཏུ་བཅར་མིན་གི་ཉེར་ལེན། 
[ཀ] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཉན་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཚེས་ངེས་ཅན་གཞན་ཞིག་བར་ཕར་
འགངས་ཀྱིས་མཚམས་འཇོག་བས་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་རྩོད་ལན་པར་ཐོག་མའི་བརྡ་
ཐོའ་ིནང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཉན་ཞིབ་ལ་བཅར་དགོས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་བས་པའི་
དུས་ཚོད་དེའི་ཉིན་དོ་བདག་ངོ་མའམ། ངོ་ཚབ། ཁིམས་རྩོད་པ་བཅས་གང་རུང་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་བཅར་ནས་ཉན་ཞིབ་བེད་དགོས། 
[ཁ] ཞུ་སོར་བས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འབུལ་དགོས་པའི་གཏན་འབེབས་ཁིམས་དོད་
དམ། འགོ་གོན། ཞུ་རྩ་དང་འབེལ་བའི་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཁག ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་
ཁག་བཅས་གང་རུང་མ་ཕུལ་བའི་རེན་བས་ཏེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྩོད་ལན་པར་
བརྡ་ཐོ་གཏོང་ཐུབ་མེད་ན་ཉན་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་དུས་ཚོད་དེའི་ཉིན་ཁིམས་



ཞིབ་ཁང་ནས་ཁ་མཆུ་དེར་ཁིམས་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་ངོས་བཞེས་བརྩི་མེད་བཏང་བའི་
བཀའ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ག] ཉན་ཞིབ་ཀྱི་གཏན་འབེབས་དུས་ཚོད་ཉིན་གོད་ཡ་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་དུ་མ་བཅར་བ་ཡིན་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁ་མཆུར་ཁིམས་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་ངོས་
བཞེས་བརྩི་མེད་བཏང་བའི་བཀའ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ང] ཉན་ཞིབ་ཀྱི་གཏན་འབེབས་དུས་ཚོད་ཉིན་ཞུ་སོར་བ་བཅར་འབོར་བྱུང་
ཡང༌། རྩོད་ལན་པ་བཅར་འབོར་མ་བྱུང་ན་གཤམ་གསལ་ལར་བ་རྒྱུ། 
         ༡) ཉན་ཞིབ་ལ་དུས་ཐོག་བཅར་དགོས་ཀྱི་ཚུལ་མཐུན་བརྡ་ཐོ་བཏང་འབོར་
བྱུང་བའི་ར་སོད་ཡོད་ན་རྩོད་གཞི་དེའི་ཁིམས་ཞིབ་བ་རིམ་འཕྲོས་བསད་རྣམས་གོད་
ཡ་ཕོགས་གཅིག་ལ་ཉན་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་དང༌།  ཉན་
ཞིབ་དེ་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་གཞན་ཞིག་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་དེ་བར་ཕར་
འགང་བས་སྐོར་བཅས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
         ༢) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཉན་ཞིབ་ཏུ་དུས་ཐོག་བཅར་དགོས་ཀྱི་ཚུལ་
མཐུན་བརྡ་ཐོ་བཏང་འབོར་བྱུང་ཡོད་པའི་ར་སོད་མེད་པའམ་ར་སོད་ཡོད་ཀྱང་གཏན་
འབེབས་དུས་ཚོད་ཉིན་བཅར་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ལྡེང་ངེས་བྱུང་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་
དག་ཡོད་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཉན་ཞིབ་བ་རྒྱུ་ཕར་འགངས་ཀྱིས་དུས་ཚོད་ངེས་
ཅན་གཞན་ཞིག་གཏན་འབེབས་ཐོག་དེ་སྐབས་བཅར་དགོས་པའི་རྩོད་ལན་པར་བརྡ་
ཐོ་གཉིས་པ་ཞིག་གཏོང་དགོས། 
[ཅ] ཐོག་མའི་གཏན་འབེབས་བས་པའི་དུས་ཚོད་ཐོག་རྩོད་ལན་པ་ཉན་ཞིབ་ལ་བཅར་
མ་ཐུབ་པའི་ཉེར་ལེན་གིས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྩོད་གཞི་དེའི་ཁིམས་ཞིབ་བ་རིམ་
འཕྲོས་བསད་རྣམས་གོད་ཡ་ཕོགས་གཅིག་ལ་ཉན་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་
གནང་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་དུས་ཚོད་བཟོས་པ་དེའི་གོང་ངམ། དེ་ཉིན་གང་རུང་ལ་
རྩོད་ལན་པས་སོན་དུ་ཉན་ཞིབ་ལ་བཅར་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་



ན་ཉན་ཞིབ་འགངས་རེན་གིས་འགོ་གོན་ཇི་ཆགས་སམ། དེ་མིན་འོས་འཚམས་ཀྱི་
དངུལ་འབབ་རྩོད་ལན་པས་སྒྲུབ་འབུལ་བས་ཐོག་གཏན་འབེབས་དུས་ཚོད་དེ་ཉིན་
རྩོད་ལན་པ་ཉན་ཞིབ་ལ་བཅར་ཆོག་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་གཏོང་ཆོག་པ་
ཡིན། 
[ཆ] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཉན་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཚོད་དེའི་ཐོག་
རྩོད་ལན་པ་མ་གཏོགས་ཞུ་སོར་བ་བཅར་མེད་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁ་མཆུ་དེར་
ཁིམས་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་ངོས་བཞེས་བརྩི་མེད་ཀྱི་བཀའ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་
རྩོད་ལན་པས་གོད་རྩོད་དེའམ་དེ་དག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ངོས་ལེན་བས་ན་གང་བས་པ་
དེར་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བཅད་ཁ་གཏོང་ཆོག གལ་ཏེ་ངོས་ལེན་མ་བས་པའི་ཆ་ཤས་ཡོད་
ན་དེ་དག་ལ་ཁིམས་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་ངོས་བཞེས་བརྩི་མེད་གཏོང་ཆོག 
[ཇ] དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ཁ] [ག] [ཆ] གང་རུང་གི་ནང་གསལ་ལར་ཁ་
མཆུ་གང་ཞིག་གམ། དེའི་ཆ་ཤས་ལ་ཁིམས་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་ངོས་བཞེས་བརྩི་མེད་ཀྱི་
བཀའ་དེ་བཏང་བ་ནས་བཟུང་ཉིན་གངས་སུམ་ཅུ་ནང་ཚུད་ཞུ་སོར་བས་དུས་ཐོག་ཉན་
ཞིབ་ལ་བཅར་མ་ཐུབ་པའམ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འབུལ་དགོས་པའི་དངུལ་འབབ་
བམ། ཡིག་ཆ་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་བཅས་གང་རུང་ཞུ་སོར་བ་དེར་ཁག་མེད་ཀྱི་གནས་
ཚུལ་བྱུང་བའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཡིད་ཆེས་འཕེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལྡེང་ངེས་ཞུས་པ་
ཡིན་ན་དུས་ཐོག་བཅར་མ་ཐུབ་པའམ། དངུལ་འབབ་བམ། ཡིག་ཆ་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་
གང་རུང་དེའི་རེན་གིས་འགོ་གོན་ཇི་ཆགས་སམ། དེ་མིན་འོས་འཚམས་ཀྱི་དངུལ་
འབབ་ཞུ་སོར་བ་དེས་སྒྲུབ་འབུལ་དགོས་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་ཁྱབ་དང་
འབེལ་ཁ་མཆུ་ངོས་བཞེས་བརྩི་མེད་ཀྱི་བཀའ་བཏང་བ་དེ་ཕིར་འཐེན་གིས་ཉན་ཞིབ་
ཀྱི་དུས་ཚོད་གཞན་ཞིག་སར་ཡང་གཏན་འབེབས་བེད་ཆོག འོན་ཀྱང་བཀའ་ཁྱབ་མ་
བཏང་གོང་རྩོད་ལན་པར་དེའི་སྐོར་ངོ་སོད་འགེལ་བརོད་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཉ] ངོས་བཞེས་བརྩི་མེད་བཏང་བའི་ཁ་མཆུ་གང་ཞིག་ཞུ་སོར་བས་སར་ཡང་ཞུ་



སོར་གསར་དུ་བས་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བདག་སོད་མི་བ་རྒྱུ། 
[ཏ] རྩོད་ལན་པ་དེ་གཏན་འབེབས་དུས་ཚོད་ཐོག་ཉན་ཞིབ་ལ་བཅར་མ་ཐུབ་པའི་རེན་
གིས་རྩོད་གཞི་དེ་ཁ་གཏད་གོད་ཡ་ཕོགས་གཅིག་ལ་ཉན་ཞིབ་ཀྱིས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བཅད་ཁ་བཏང་བ་གང་ཞིག་ལ་བཅད་ཁ་བཏང་བ་ནས་བཟུང་ཉིན་
གངས་སུམ་ཅུ་ནང་ཚུད་རྩོད་ལན་པ་དེས་ཉན་ཞིབ་ལ་དུས་ཐོག་བཅར་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་
མཚན་སྐབས་དེར་བརྡ་ཐོ་ཚུལ་བཞིན་མ་འབོར་བའམ། དེ་མིན་ཡིད་ཆེས་འཕེར་བའི་
རྒྱུ་མཚན་ལྡེང་ངེས་ཞུས་ཚེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅད་ཁ་དེ་ཕིར་འཐེན་དང་འབེལ་
དུས་ཐོག་བཅར་མ་ཐུབ་པ་དེའི་རེན་གིས་འགོ་གོན་ཇི་ཆགས་སམ། དེ་མིན་འོས་
འཚམས་ཀྱི་དངུལ་འབབ་གང་ཞིག་དུས་ཐོག་བཅར་མ་ཐུབ་མཁན་རྩོད་ལན་པ་དེས་
སྒྲུབ་འབུལ་ཞུ་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་བའི་ཐོག་ཁ་མཆུའི་བ་རིམ་ལར་ཉན་ཞིབ་དུས་
ཚོད་གཞན་ཞིག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་ཆོག འོན་ཀྱང་བཅད་ཁ་དེ་
ཕིར་འཐེན་མ་བས་གོང་ཞུ་སོར་བར་དེའི་སྐོར་ངོ་སོད་འགེལ་བརོད་བེད་དགོས་པ་
ཡིན། 

ལེའུ་དྲུག་པ། 
ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ། 

དོན་ཚན་སོ་ལྔ་པ། གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བརྟག་ཞིབ། 
[ཀ] ཁ་མཆུ་ཉན་ཞིབ་ཐོག་མའི་སྐབས་ལ་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་དབར་གི་རྩོད་གཞི་དེའི་
སྙིང་དོན་ངེས་བརྟན་བཟོ་རྒྱུ་དང༌། དེ་དག་དོ་བདག་སོ་སོ་ནས་ངོས་ལེན་བེད་པའི་
ཆེད་དུ་དགོས་གལ་མཆིས་ན། ཞུ་སོར་བའི་ཞུ་རྩ་དང༌། རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་ནང་
དངོས་སུ་ཐད་ཀར་རམ།  སྒྲུབ་བེད་མཚོན་རྟགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཉེས་འཛུགས་བས་
ཡོད་པ་དེ་དག་ཉེས་འཛུགས་བ་ཡུལ་གོད་ཡ་དོ་བདག་གམ། ངོ་ཚབ། ཁིམས་རྩོད་པ་
བཅས་སུ་རུང་གིས་ངོས་ལེན་བེད་དང་མི་བེད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རེ་རེ་བཞིན་རྩད་



ཞིབ་བས་ཏེ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོས་པ་དང༌།  ངོས་ལེན་བས་པ་དང་མ་བས་པའི་
གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་རྩ་འཛིན་ཆེད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཡིག་ཐོག་གམ། ས་འཇུག་
འཁོར་ཐག་གིས་མཚོན་འཕྲུལ་ཆས་ནང་བཅས་གང་རུང་དུ་ཉར་འཇོག་བེད་དགོས། 
[ཁ] ༡) ཉན་ཞིབ་ཐོག་མའི་སྐབས་དགོས་གལ་མཆིས་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁ་
མཆུ་དེའི་ནང་གི་རྩོད་གཞིའི་གནད་དོན་དག་གསེད་བཀོལ་གསལ་བཟོ་བ་རྒྱུའི་
དམིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་དོ་བདག་ངོ་མའམ། ངོ་ཚབ། ཁིམས་རྩོད་
པ་བཅས་གང་རུང་ལ་ངག་ཐོག་ནས་འདྲི་ཞིབ་བརྟག་དཔྱད་བ་འོས་གང་ཡོད་བེད་
དགོས། 
     ༢) གོད་ཡ་ངོ་མའམ། ངོ་ཚབ། ཁིམས་རྩོད་པ་བཅས་སུ་རུང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
དུ་བཅར་སྐབས་མཉམ་ཡོད་སྐྱེ་བོ་ཁ་མཆུ་དེ་དང་འབེལ་ཆགས་ཀྱི་གནད་ཆེའི་དྲི་བར་
ལན་འདེབས་བེད་ཐུབ་མཁན་སུ་རུང་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འདྲི་ཞིབ་བརྟག་དཔྱད་
བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
    ༣) དེ་རེས་ཉན་ཞིབ་ཚང་མར་ཁ་མཆུ་དེ་དང་འབེལ་ཆགས་གནད་ཆེའི་དྲི་བར་
ལན་འདེབས་བེད་ཐུབ་མཁན་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ནམ། ངོ་ཚབ། ཁིམས་རྩོད་པ། དེ་དག་
དང་མཉམ་ཡོད་སྐྱེ་བོ་གཞན་བཅས་སུ་རུང་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ངག་ཐོག་ནས་
འདྲི་ཞིབ་བརྟག་དཔྱད་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
    ༤) གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་སུ་རུང་ནས་རེ་འདུན་བཏོན་པའི་དྲི་བ་གང་ཞིག་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ནས་འོས་ངེས་མཐོང་ཚེ་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
ངག་ཐོག་འདྲི་ཞིབ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་བ་རིམ་ཁོངས་སུ་འཇུག་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ག]  འདྲི་ཞིབ་བརྟག་དཔྱད་བས་པའི་སྙིང་དོན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཟུར་འདོན་བས་
པ་རྣམས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཆགས་རྒྱུ། 
[ང] ༡) གོད་ཡ་སུ་རུང་གི་ངོ་ཚབ་བམ། ཁིམས་རྩོད་པ་གང་རུང་ནས་ཉན་ཞིབ་
སྐབས་ཁ་མཆུ་དེར་འབེལ་ཆགས་ཀྱི་གནད་ཆེའི་དྲི་བ་གང་རུང་ཞིག་ལ་ལན་འདེབས་



ངེས་པར་དགོས་གལ་མཆིས་ནའང་ལན་འདེབས་མ་ཐུབ་པའམ། མ་བས་པ་
དང༌། གོད་ཡ་དོ་བདག་ངོ་མས་ལན་འདེབས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དོ་བདག་ངོ་བཅར་
གིས་ལན་འདེབས་བ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སོད་ཆེད་ཉན་ཞིབ་ཕིར་འགངས་ཆོག་པ་
དང༌། ཕིར་འགངས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་དུས་ཚོད་ཉིན་དོ་བདག་ངོ་བཅར་དགོས་པའི་
བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་དགོས། 
    ༢) ཉན་ཞིབ་ཕིར་འགངས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་བས་པའི་དུས་ཚོད་དེ་ཉིན་གོད་
ཡ་དོ་བདག་གང་དེ་ཉན་ཞིབ་ལ་མ་བཅར་ཚེ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཁིམས་མཐུན་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁ་མཆུ་དེར་འོས་འཚམས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་
བེད་ཆོག་རྒྱུ། 

 

 

དོན་ཚན་སོ་དྲུག་པ། གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་དབར་འདྲི་རྩད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྟོགས་ཐབས། 
[ཀ] གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ནས་ཁ་གཏད་གོད་ཡའི་རྩོད་གཞིའི་ངོ་བོ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་
ཤེས་རྟོགས་ཀྱི་སད་དུ་ཁ་གཏད་གོད་ཡར་ཡིག་ཐོག་དྲི་བ་གཏོང་ཆོག་པའི་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སོད་ཆོག་རྒྱུ། དྲི་བ་དེ་དག་གོད་ཡ་ཁ་གཏད་ཀྱི་རྩོད་
གཞིའི་སྙིང་དོན་ཤེས་རྟོགས་ལ་སྨན་སད་རྩོད་གཞི་དེའི་དངོས་དོན་ཐོག་ལ་གཏོང་
དགོས་པ་དང༌། ཟུར་དུ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་གོད་ཡ་གང་ཞིག་ལ་དྲི་བ་
ཇི་ཡོད་ལེ་ཚན་བཟོས་ནས་དྲི་བ་གཏོང་ཐེངས་གཅིག་ལྷག་བས་ན་མི་ཆོག 
[ཁ] དྲི་བའི་ཁ་མཆུ་དེའི་གནད་དོན་ལ་འབེལ་མེད་དང༌། དུས་སྐབས་འདིར་དགོས་
གལ་མ་ཆགས་པ། གོད་ཡ་ཁ་གཏད་ཀྱི་རྩོད་གཞི་ཁུངས་སྐྱེལ་བེད་ཆེད་དཔང་རྟགས་
ཇི་ཡོད་ལ་ཐབས། དྲི་བ་དེའི་རེས་འབས་ལ་བརྟེན་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལ་
གནོད་ཚབས་ཆེན་པོ་ཡོང་གཞི་བཅས་གང་རུང་ཡིན་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀག་



འདོམས་བས་ན་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ག] དྲི་བ་གཏོང་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡིག་དང་མཉམ་དུ་དྲི་བ་གཏོང་འཆར་དེ་
ཡང་ཡིག་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་འབུལ་དགོས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་འཁོལ་
སོད་མིན་ཐག་གཅོད་བེད་སྐབས་དྲི་ཤོག་དེའི་ནང་དྲི་བ་གང་བིས་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་
ཁིམས་ཞིབ་དྲང་བདེན་ཡོང་བ་དང༌། འགོ་གོན་ཆུང་བ་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་
ཞིག་ཡིན་མིན་ཞིབ་འཇུག་བེད་དགོས་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་དྲི་བ་ཁག་ལ་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ནས་བཟོ་བཅོས་རིགས་བེད་མི་ཆོག  
[ང] ༡) གོད་ཡ་ཞིག་ནས་དྲི་བ་གཏོང་ཆོག་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཀའ་འཁོལ་
ཞུས་ཐོབ་བྱུང་ཚེ་གོད་ཡ་དེས་དྲི་བ་གཏོང་རྒྱུ་དང༌། དྲི་བ་གཏོང་ཡུལ་གོད་ཡ་གང་
དེས་ལན་འདེབས་བ་རྒྱུ་བཅས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཀའ་འཁོལ་དེའི་ནང་གསལ་བ་
གཞིར་བཟུང་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
    ༢) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ང] ༡) ནང་གསལ་ལན་འདེབས་བ་རྒྱུ་གང་
ཡོད་པ་རྣམས་དབང་ལྡན་མི་ས་ཞིག་གི་མདུན་དུ་དམ་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་བེད་དགོས་
པ་ཡིན། 
[ཅ] རྩོད་ལན་པ་གང་ཞིག་ནས་ཞུ་ལན་མ་ཕུལ་གོང་རྩོད་ལན་པ་དེས་དྲི་བ་གཏོང་
ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྙན་འབུལ་མི་ཆོག 
[ཆ] དྲི་བ་གཏོང་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་གནང་རེས་དྲི་བའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་དྲི་བ་
གཏོང་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་གི་འདྲ་བཤུས་དང་མཉམ་དུ་ཁིམས་དྲུང་ནས་དྲི་བ་
གཏོང་ཡུལ་གོད་ཡ་དེར་གཏོང་དགོས། 

དོན་ཚན་སོ་བདུན་པ། གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་དབར་འདྲི་རྩད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྟོགས་ཐབས་ལ་
ལན་འདེབས། 

[ཀ] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དུས་ཚོད་ཟུར་དུ་བཟོས་མེད་ན། གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་དབར་
རྟོགས་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དྲི་བ་གཏོང་ཡུལ་ཞིག་ལ་དྲི་བ་འབོར་རེས་འགངས་མཐར་



ཉིན་གངས་སུམ་ཅུའི་ནང་དྲི་བར་ལན་འདེབས་མ་བས་པའམ། བས་ཀྱང་ཆ་ཚང་
བའམ་ལྡེང་ངེས་བས་མེད་ན་དྲི་བ་གཏོང་མཁན་གོད་ཡ་དེས་དྲི་བ་གཏོང་ཡུལ་གོད་
ཡས་ལན་འདེབས་སམ། ལན་འདེབས་ཆ་ཚང་རྒྱག་དགོས་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
བཀའ་ཁྱབ་གནང་རྒྱུའི་རེ་འདུན་ཞུ་ཆོག  
[ཁ] ༡) དྲི་བ་གཏོང་ཡུལ་གོད་ཡ་གང་ཞིག་ནས་ལན་འདེབས་བེད་དགོས་སྐོར་
བཀའ་ཁྱབ་ཡོང་བ་ཞེས་དྲི་བ་གཏོང་མཁན་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་རེ་འདུན་ཞུས་ཚེ་
དྲི་བ་གཏོང་ཡུལ་གོད་ཡ་དེས་ལན་འདེབས་མ་བས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡོད་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ནས་འདྲི་ཞིབ་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
    ༢) དྲི་བ་གཏོང་ཡུལ་གོད་ཡ་དེས་དྲིས་ལན་མ་བརྒྱབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསང་
ཉར་ཐོབ་དབང་དང༌། སོན་ཐབས་མེད་པའི་གནས་ཚུལ། མི་རུང་བའི་བསུན་གཙེར། 
མི་འོས་པའི་འགན་ཁུར། བསྐྱར་ཟློས། ཁིམས་དོན། དོན་ཚན་སོ་དྲུག་པའི་ནང་གསེས་ 
[ཁ] པའི་འབྲུ་དོན་ཁག གཞན་ཡང་ཁིམས་ཐོག་ནས་དགག་པ་ཅན་བཅས་གང་རུང་
ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་ལྡེང་ངེས་འཁོད་པ་དབང་ལྡན་མི་ས་ཞིག་གི་མདུན་དུ་བཞག་པའི་
དམ་ཡིག་ཕུལ་བར། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྒྱུ་མཚན་ལྡེང་ངེས་མཐོང་ན་ལས་དྲི་བ་
གཏོང་ཡུལ་གོད་ཡ་དེས་ཡིག་ཐོག་ནས་དམ་ཡིག་དང་བཅས་སམ། ངག་ཐོག་ནས་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ཉན་ཞིབ་སྐབས་བཅས་གང་རུང་བརྒྱུད་དྲིས་ལན་དུས་ཚོད་ངེས་
ཅན་ཞིག་ནང་སོད་དགོས་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ག] ༡) གོད་ཡ་ཞིག་གིས་ཁ་གཏད་གོད་ཡ་སུ་རུང་ནས་ཁ་མཆུའི་ནང་གི་གནད་དོན་
དང་འབེལ་བ་ཆགས་པའི་ཡིག་ཆ་རང་ཉིད་ཀྱི་བདག་དབང་འོག་ཡོད་པ་དེ་དག་ཕིར་
འདོན་དགོས་པའི་སྐོར་བཀའ་ཁྱབ་ཡོང་བ་ཞེས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་
ཆོག་པ་ཡིན། 
    ༢) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་སྙན་ཞུ་དེ་ཉན་ཞིབ་བས་ཐོག་ཁ་མཆུ་ཐག་གཅོད་དྲང་
བདེན་འབྱུང་ཐབས་སམ། འགོ་གོན་ཆུང་ཁྱད་བཅས་ལ་བསམ་གཞིགས་ཀྱིས་གོད་ཡ་



གང་དེའི་སྙན་ཞུའི་ནང་གསལ་ཞུ་དོན་ལར་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་དང༌། མི་གཏོང༌། བཏང་
ཚེ་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་གི་དོན་དུ་ཡིན་དང༌། དེའི་ཁོངས་ནས་ཁག་གཅིག་གི་དོན་དུ་ཇི་
ཡིན། ཕར་འགང་བ་རྒྱུ་བཅས་འོས་འཚམས་ཇི་མཐོང་ལར་ཐག་གཅོད་བེད་ཆོག་པ་
ཡིན། 
[ང] ཁ་མཆུ་ཞིག་གོད་ཐག་མ་ཆོད་པར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཡོད་བཞིན་པའི་དུས་ཡུན་
གང་འདྲ་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་ཡིན་རུང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འོས་འཚམས་མཐོང་ན་
དེའི་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་གོད་ཡ་གང་ཞིག་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་བདག་དབང་འོག་ཡོད་པའི་ཁ་
མཆུ་དེ་དང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་འདོན་འབུལ་བེད་དགོས་པའི་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ནས་བཀའ་གཏོང་ཆོག་པ་དང༌། འདོན་འབུལ་བས་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་བེད་སོད་
བེད་ཕོགས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བདེན་དོན་ཁེ་ཕན་ཆེ་ཤོས་ཇི་མངོན་ལ་བེད་སོད་བེད་
ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཅ] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་དགོས་ངེས་བརྩིས་ཏེ་གོད་ཡ་སུ་རུང་ཞིག་ལ་དེའི་ཁ་
གཏད་གོད་ཡས་དགོས་འདུན་བཏོན་པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་བེད་དགོས་
སམ། ཡིག་ཆ་ཞིག་ལ་ཞིབ་ཆེད་འདོན་འབུལ་བེད་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་བར་གོད་
ཡ་དེས་རྒྱུ་མཚན་ལྡེང་ངེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ན་ལས་དེ་མིན་བཀའ་གཏོང་ཡུལ་གོད་ཡ་ཞུ་
སོར་བ་ཞིག་གིས་དེ་དོན་མ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྩོད་གཞི་དེར་
ཁིམས་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་ངོས་བཞེས་བརྩི་མེད་གཏོང་ཆོག་པ་དང༌། ཡང་བཀའ་གཏོང་
ཡུལ་གོད་ཡ་རྩོད་ལན་པ་ཞིག་ནས་དེ་དོན་མ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ན། རྩོད་ལན་པ་དེས་
རྩོད་གཞིར་གདོང་ལེན་དང་སྲུང་སྐྱོབ་མ་ཐུབ་པའི་ཕམ་ཉེས་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བེད་
ཆོག དེ་ལའི་སྐབས་དགོས་འདུན་བེད་མཁན་གོད་ཡ་དེས་གོད་ཡ་ཁ་གཏད་ལ་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ནས་གནད་དོན་ལ་གཞིགས་པའི་ཕག་བཞེས་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་
རེ་འདུན་ཞུ་ཆོག་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་སོ་བརྒྱད་པ། ངོས་ལེན། 



[ཀ] གོད་ཡ་སུ་རུང་ཞིག་གི་ཁ་མཆུ་ཆ་ཚང་ངམ། ཆ་ཤས་ཀྱི་བདེན་དོན་གོད་
འཛུགས་བ་ཡུལ་ནས་ངོས་ལེན་ཡོད་ན། གོད་འཛུགས་བ་ཡུལ་དེས་ངོས་ལེན་གང་
བས་པ་རྣམས་ཞུ་སྙན་ནང་ངམ། དེ་མིན་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་དེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
དང༌། གོད་འཛུགས་བེད་མཁན་ལ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན།   
[ཁ] ༡) གོད་ཡ་སུ་རུང་ཞིག་གིས་ཁིམས་ཞིབ་འཕྲོ་ཅན་དུ་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི་དེ་དང་
འབེལ་ཡོད་ཡིག་ཆའམ་དངོས་དོན་གང་རུང་ཞིག་ཁ་གཏད་གོད་ཡས་ངོས་ལེན་བེད་
དགོས་པའི་ཡིག་ཐོག་བསམ་འདུན་འདོན་ཆོག ཡིག་ཐོག་བསམ་འདུན་ཁ་གཏད་གོད་
ཡར་འབོར་ནས་འགངས་མཐར་ཉིན་གངས་སུམ་ཅུ་ནང་ཚུད་དེའི་འབོར་ལན་ནམ། ཟུར་
དུ་ཡིག་ཐོག་ལན་འདེབས། གོད་ཡ་གང་དེའི་ཞུ་སྙན་བཅས་གང་རུང་ནང་ཐད་ཀར་
རམ། སྒྲུབ་བེད་མཚོན་རྟགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་མ་བས་པའི་དགག་པ་མེད་ན། གོད་
ཡ་དེ་ལུས་སེམས་སྐྱོན་ཅན་གིས་མཚོན་བཟློག་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་
ན་མ་གཏོགས་ངོས་ལེན་བས་པར་ཆ་འཛིན་ཆོག་རྒྱུ། ངོས་ལེན་བེད་མཁན་ལ་ངོས་ལེན་
བེད་དགོས་དོན་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བསྐྱར་རྩད་བེད་ཆོག་པ་དང༌། 
དེར་ལན་འདེབས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་གཞིགས་ཏེ་གོད་ཡ་དེས་དངོས་དོན་ངོས་ལེན་བས་
པར་ཆ་འཛིན་དགོས་མིན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་ཆོག་རྒྱུ། 
      ༢) གོད་ཡ་གང་ཞིག་ལ་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ཁ] ༡) ནང་གསལ་ལར་
ངོས་ལེན་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡིག་ཐོག་བསམ་འདུན་འབོར་ནའང་རྒྱུ་མཚན་མ་ལྡན་པའི་
ཐོག་ནས་བསམ་འདུན་ཡིག་ཆ་དེའི་ནང་དོན་ངོས་ལེན་ནམ། དགག་ཆ་གང་ཡང་མ་
བས་པར་སང་མེད་ཟོམ་འཇོག་བས་ཡོད་ན་དེའི་རེན་གིས་ཁ་གཏད་གོད་ཡར་གོང་
གུན་ཇི་ཆགས་གུན་གསབ་ཀྱི་ངོ་བོར་འགོ་གོན་རྣམས་གོད་ཡ་གང་དེས་ཁ་གཏད་
གོད་ཡར་སོད་དགོས་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་ཆོག་རྒྱུ།  
[ག] གཏུག་བཤེར་གི་དུས་རིམ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཡིན་རུང༌། གོད་ཡ་སུ་རུང་ཞིག་ལ་
ཡིག་ཆ་གང་ཞིག་ངོས་ལེན་བེད་དགོས་ཀྱི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བསམ་འདུན་འདོན་



ཆོག་པ་དང༌། དེ་སྐབས་གོད་ཡ་གང་དེས་ཡིག་ཆ་དེ་ངོས་ལེན་བེད་པའམ་མི་བེད་
པ། ཡང་ན་སང་མེད་དུ་འཇོག་པ་བཅས་ཡིག་ཐོག་གམ། ས་འཇུག་འཁོར་ཐག་གིས་
མཚོན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ནང་བཅས་རྩ་འཛིན་ཁོངས་སུ་འཇོག་དགོས། 
[ང] གོད་ཡ་གང་ཞིག་གིས་ཞུ་སྙན་གི་ནང་ངམ། གཞན་ཡང་ཡིག་ཐོག་གམ། ངག་
ཐོག་གང་རུང་ནས་དངོས་དོན་ཞིག་ངོས་ལེན་བས་པ་ཡིན་ན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
གཏུག་བཤེར་གི་དུས་རིམ་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་ཡིན་རུང་རྩོད་གཞི་དེ་ཁོངས་ནས་ངོས་
ལེན་གང་བས་པའི་ཆ་དེར་ངོས་ལེན་བས་པའི་ངོས་འཛིན་བཀའ་ཁྱབ་བམ། བཅད་ཁ་
བཅས་གང་འོས་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 

དོན་ཚན་སོ་དགུ་པ། གོད་ཡས་ཡིག་ཆའམ་དངོས་པོ་འདོན་པ། 

[ཀ] གནད་དོན་ཇི་ཆགས་ངོས་འཛིན་གཏན་འབེབས་བེད་སྐབས་སམ། མ་བས་གོང་
གོད་ཡ་དོ་བདག་གམ། ཁིམས་རྩོད་པ་སུ་རུང་ནས་གཞི་བཅོལ་བེད་འཆར་དཔང་
རྟགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་ཡིག་ཆའམ། དངོས་པོ་གོད་ཡ་གང་དེའི་བདག་དབང་
འོག་ཡོད་པ་དེ་སོན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འདོན་འབུལ་བས་མེད་པ་ཇི་ཡོད་རྣམས་
དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འདོན་འབུལ་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་གནང་བའི་ཡིག་
ཆའམ་དངོས་པོ་བཅས་ཇི་ཡོད་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཅ] ༡) གཞིར་བཟུང་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ལ་འདོན་འབུལ་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཁ] ༡) གོད་ཡ་སུ་རུང་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་བདག་ཏུ་བཟུང་བའམ། དབང་ཚད་འོག་
ཡོད་ཅིང༌། གནད་དོན་གང་ཞིག་གི་དཔང་རྟགས་ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་ཡིག་ཆའམ་
དངོས་པོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་འདོན་འབུལ་དགོས་པ་ཞིག་དུས་ཐོག་མ་བཏོན་པར་
རེས་སུ་འདོན་འབུལ་བས་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ངོས་ལེན་མི་བེད་རྒྱུ་དང༌། གལ་ཏེ་
དུས་འགངས་གྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལྡེང་ངེས་འདོད་བོ་ཚིམས་པ་ཡོད་ཚེ་ངོས་བཞེས་
ཀྱིས་དུས་འགངས་གྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལྡེང་ངེས་ཇི་ཡོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་
ཁོངས་སུ་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན། 



      ༢) ཁ་གཏད་གོད་ཡའི་དཔང་པོར་འདྲི་རྩད་བེད་སྐབས་ཡིག་ཆའམ་དངོས་པོ་
འདོན་པ། 
     ༣) དཔང་པོ་ཞིག་ལ་དྲན་གསོ་ཁོ་ནའི་ཆེད་ཡིག་ཆའམ་དངོས་པོ་སད་པ་བཅས་
གང་རུང་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ཁ] ༡) ལ་བསྟུན་མི་དགོས་པ་ཡིན། 
[ག] ཁ་མཆུ་དེར་འབེལ་བ་མེད་པའམ། གཞན་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ཅི་རིགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཡིག་ཆའམ། དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐད་ཀར་རམ། ཁ་གཏད་གོད་
ཡས་དགག་ཆ་བས་པ་བཅས་གང་རུང་གི་ཐོག་ནས་བང་བར་མི་འོས་པར་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་གིས་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་ན་ཁ་མཆུའི་དུས་རིམ་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་ཡིན་རུང་ངོས་ལེན་མ་
བས་ན་ཆོག་པ་དང༌། ངོས་ལེན་མ་བས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་རྩ་འཛིན་ཁོངས་སུ་
བཞག་སྟེ་ཡིག་ཆའམ། དངོས་པོ་གང་དེ་དོ་བདག་ལ་ཕིར་སོག་བེད་དགོས། 
[ང] ༡) ཁ་མཆུའི་རྒྱབ་རྟེན་བེད་འཆར་དཔང་རྟགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་ཡིག་ཆ་ངོ་
མའམ། དངོས་པོ་བངས་པ་དེ་དག་རེ་རེའི་ཐོག་ཏུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁ་མཆུ་དེའི་ཨང་
གངས་དང༌། མིང༌། ཡིག་ཆའམ་དངོས་པ་ོའབུལ་མཁན་གི་མིང༌། འབུལ་དུས། ཡིག་ཆའམ་
དངོས་པ་ོགང་ད་ེབངས་དོན་ཇ་ིཡིན། ཁིམས་ཞིབ་པའི་མིང་རྟགས་དང་བཅས་མཆན་འགོད་
བེད་དགོས་པ་ཡིན། ཡིག་ཆའམ་དངོས་པོ་དེ་རང་གི་ཐོག་ཏུ་མཆན་འགོད་བ་རྒྱུ་མ་བདེ་
བ་ཡོད་ན་འོས་འཚམས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ཆོག་པ་ཡིན། 
    ༢) དེབ་བམ། རྩིས་ཁ། རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་བཅས་གང་རུང་ནང་འཁོད་པའི་
ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཤིག་ལེན་དགོས་པ་གྱུར་ཚེ་ངོ་བཤུས་དེའི་ཐོག་ལ་ཡང་དོན་ཚན་
འདིའི་ནང་གསེས་ [ང] ༡) ནང་གསལ་གི་མཆན་འགོད་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
   ༣) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ང] ༡) ༢) ནང་གསལ་ཡིག་ཆའམ་དངོས་
པོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བངས་པ་དེ་དག་གི་བྱུང་འཛིན་རེ་དོ་བདག་གོད་ཡ་སོ་སོར་
སོད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཅ] ༡) གོད་ཡ་གང་ཞིག་གི་ཁ་མཆུའི་རྒྱབ་རྟེན་དཔང་རྟགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་



འདོན་འབུལ་བ་རྒྱུའི་ཡིག་ཆ་གང་ཞིག་བེད་སོད་བེད་བཞིན་པའི་དེབ་བམ། རྩིས་ཁ་
གང་རུང་ཞིག་གི་ནང་འཁོད་ཡོད་ན། གོད་ཡ་གང་དེས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་དེབ་
བམ། རྩིས་ཁ་དེའི་ནང་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་གང་དེའི་ངོ་བཤུས་ཤིག་འབུལ་ཆོག་པ་
ཡིན། 
    ༢) གོད་ཡ་གང་ཞིག་གི་ཁ་མཆུའི་རྒྱབ་རྟེན་དཔང་རྟགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་
དམིགས་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་སམ། ལས་བེད་
པ་གང་ཞིག་གི་གཞུང་འབེལ་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆའི་ནང་ངམ། དཔང་རྟགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་
དམིགས་མཁན་གོད་ཡ་དེ་ལས་གཞན་པའི་སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་གི་དེབ་བམ། རྩིས་ཁ་ཞིག་
གི་ནང་བཅས་གང་རུང་ལ་འཁོད་ཡོད་ན། གང་དེའི་ནང་འཁོད་པའི་ངོ་བཤུས་
ཤིག ཡིག་ཆ་དེ་དག་རང་ཉིད་ལ་དཔང་རྟགས་སུ་དགོས་མཁོ་མཐོང་མཁན་གོད་ཡ་
གང་དེས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་འབུལ་དགོས་པ་དང༌། ཡང་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
འདོན་འབུལ་བེད་དགོས་ཀྱི་བཀའ་ཁྱབ་བཏང་ཡོད་ན་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་ཡུལ་གོད་ཡ་
ཕན་ཚུན་ནམ། ལས་ཁུངས། སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་དེས་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན། 
   ༣) གཞུང་འབེལ་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆའམ། གཞན་ཡང་དེབ་བམ། རྩིས་ཁ་གང་
རུང་གི་ནང་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཤིག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་འབུལ་སྐབས་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་རང་ནས་སམ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བསྐོ་གཞག་བས་པའི་མི་ས་
བཅས་གང་རུང་གིས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་དང༌། ངོ་བཤུས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་དག་དང༌། ངོ་
བཤུས་ཐོག་དག་མཆན་འགོད་རྒྱུ་བཅས་བེད་དགོས་པ་ཡིན། དེ་དག་བས་ཟིན་རེས་
ངོ་མ་དེ་འདོན་འབུལ་བེད་མཁན་སྐྱེ་བོ་སུ་ཡིན་ལ་ཕིར་སོག་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཆ] གོད་ཡ་སུ་རུང་ནས་གཞི་བཅོལ་བེད་འཆར་དཔང་རྟགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་
པའི་ཡིག་ཆའམ། དངོས་པོ་འདོན་འབུལ་བས་པ་གང་ཞིག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བང་
བར་མ་འོས་པ་མཐོང་ན་དེ་དག་རེ་རེའི་ཐོག་ཏུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དོན་ཚན་འདིའི་
ནང་གསེས་ [ང] ༡) ནང་གསལ་གི་ཐོག་མ་བངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་དང༌། 



ཁིམས་ཞིབ་པའི་མིང་རྟགས་བཅས་མཆན་འགོད་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཇ] ༡) དཔང་རྟགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་འདོན་འབུལ་བས་པའི་ཡིག་ཆ་ངོ་
མའམ། ངོ་བཤུས། དངོས་པོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་བངས་པ་དེ་དག་ཁ་མཆུ་དེའི་རྩ་
འཛིན་གི་ཆ་ཤས་ཆགས་རྒྱུ། 
    ༢) དཔང་རྟགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་འདོན་འབུལ་བས་པའི་ཡིག་ཆའམ།  
དངོས་པོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་མ་བངས་པ་དེ་དག་ཁ་མཆུ་དེའི་རྩ་འཛིན་གི་ཆ་ཤས་
མ་ཆགས་པ་དང༌། དེ་དག་འདོན་འབུལ་བེད་མཁན་དོ་བདག་སྐྱེ་བོ་སོ་སོར་ཕིར་སོག་
བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཉ] ༡) ཁ་མཆུ་ཐག་གཅོད་བས་རེས་གོང་ཞུ་བེད་མི་ཆོག་པ་ཞིག་གམ། གོང་ཞུ་བ་
རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ལས་ཡོལ་བ་ཞིག་ཡིན་ན། གོད་ཡའམ། གོད་ཡ་མ་ཡིན་པ་སུ་རུང་ནས་
དཔང་རྟགས་ཆེད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆའམ། དངོས་པོ་གང་རུང་དོ་
བདག་ནས་ཕིར་ལེན་ཞུ་སོད་ཆོག་པ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་དེའི་བྱུང་འཛིན་སོད་
དགོས། 
    ༢) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་ན། ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཁུངས་ལྡན་
ཕུལ་ནས་ངོ་མ་ཕིར་ཞུའམ། ངོ་བཤུས་ཞུ་རྒྱུར་གོང་གསལ་དུས་ཚོད་རྒྱས་དཔྱད་ལ་
ལོས་དགོས་མེད།  
[ཏ] རྩོད་གཞི་གང་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆའམ། དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་དུ་དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་ཉར་དགོས་པ་དེའི་རིང་བདག་གཅེས་དམ་ཉར་བེད་
དགོས་པ་ཡིན། 
[ཐ] དཔང་རྟགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དེབ་སྐྱེལ་བས་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆའམ་
དངོས་པོ་གང་ཞིག་དགོས་གལ་ནམ་ཡོད་སྐབས་དོ་བདག་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་
མཉམ་འཁྱེར་བས་ཐོག་རྒྱུན་དུ་དོ་བདག་སོ་སོ་དང་མཉམ་དུ་ཉར་རྒྱུར་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སོད་ཆོག་པ་ཡིན། 



 
 
 
དོན་ཚན་བཞི་བཅུ་པ། གནད་དོན་གཏན་འབེབས། 
[ཀ] ༡) གོད་ཡ་གང་ཞིག་གིས་ཁིམས་དོན་ནམ། དངོས་དོན་གི་ཐོག་ནས་གནད་ཆེའི་
འདོད་ཚུལ་སྒྲུབ་བེད་བཏོན་པ་དང༌། དེར་ཁ་གཏད་གོད་ཡས་ངོས་ལེན་མ་བས་པ་
ཡིན་ན་གནད་དོན་ཆགས་པ་ཡིན། 
     ༢) ཁིམས་དོན་ནམ། དངོས་དོན་གི་ཐོག་ནས་གནད་ཆེའི་འདོད་ཚུལ་སྒྲུབ་བེད་
ཅེས་པ་དེ་ཞུ་སོར་བ་ཞིག་གིས་ཁ་མཆུ་དེར་ཞུ་རྩོད་བ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་འདོན་
ཆེད་དམ། ཡང་ན་རྩོད་ལན་པ་ཞིག་གིས་དེར་གདོང་ལེན་ནམ་རང་ཉིད་སྲུང་སྐྱོབ་
ཆེད་འདོད་ཚུལ་སྒྲུབ་བེད་བཏོན་པ་ཞིག་ངེས་པར་ཡིན་དགོས། 
    ༣) གནད་ཆེའི་འདོད་ཚུལ་སྒྲུབ་བེད་རེ་རེར་གོད་ཡ་ཕོགས་གཅིག་ནས་ཡིན་
པར་འདོད་པ་དང༌། གོད་ཡ་ཕོགས་གཞན་དེས་མ་ཡིན་པར་འདོད་པས་ན་མ་འགིགས་
པའི་གནད་དོན་གི་གླེང་གཞི་དེ་ཆགས་རྒྱུ། 
    ༤) གནད་དོན་ལ་དབེ་ན་གཉིས་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ནི་དངོས་དོན་གི་གནད་དོན་དང༌། 
ཁིམས་དོན་གི་གནད་དོན་བཅས་ཡིན། 
    ༥) ཁ་མཆུ་ཉན་ཞིབ་ཐོག་མའི་སྐབས་ཞུ་རྩ་དང༌། ཞུ་ལན། གོད་ཡར་བརྟག་དཔྱད་
ཉན་ཞིབ་བཅས་བས་ཟིན་རེས་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ནས་ཁིམས་དོན་ནམ་དངོས་དོན་ཐོག་
གནད་ཆེའི་འདོད་ཚུལ་སྒྲུབ་བེད་མི་མཐུན་པ་གང་ཡིན་ངོས་བཟུང་གཏན་འབེབས་བེད་
དགོས་པ་དང༌། རྩོད་གཞི་ཐག་ཆོད་ཡོང་བ་བེད་པ་ལ་གནད་དོན་འདི་འདྲ་རྣམས་ལ་ཐུག་
འདུག་མངོན་པའི་གནད་དོན་རྣམས་བང་རིམ་དང་བཅས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་
ཁོངས་སུ་ཡིག་ཐོག་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན། 
     ༦) ཁ་མཆུ་གང་དེའི་གནད་དོན་གི་ཁོངས་ནས་གནད་དོན་བེ་བག་པ་གཅིག་



གམ། ཁག་གཅིག་ཐག་ཆོད་པའི་རེན་གིས་གནད་དོན་གཞན་དག་རང་བཞིན་གིས་
ཐག་ཆོད་ཡོང་གཞི་ཡོད་སྐབས་སུ། གནད་དོན་བེ་བག་པ་གང་དེ་དག་སོན་
དང༌། གནད་དོན་གཞན་དེ་དག་རེས་བཅས་སུ་གོ་རིམ་གིས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའི་གཏན་
འབེབས་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
    ༧) ཁ་མཆུ་ཉན་ཞིབ་ཐོག་མའི་སྐབས་རྩོད་ལན་པས་རང་ཉིད་སྲུང་སྐྱོབ་གདོང་
ལེན་མ་བས་ཚེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་གི་གནད་དོན་
གཏན་འབེབས་བེད་མི་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཁ] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གཤམ་གསལ་རྒྱུ་ཆ་རྣམས་སམ། གང་རུང་གི་ཐོག་ནས་
གནད་དོན་གཏན་འབེབས་བེད་དགོས། 
      ༡) གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ནམ་དེ་དག་གི་ངོ་ཚབ་ཏུ་བཅར་བ་སུ་རུང་ནས་དམ་བཅའ་
འབུལ་འཇོག་དང་འབེལ་གོད་འཛུགས་སམ། དགག་ལན་བས་པ། 
        ༢) ཞུ་སྙན་ཁག་གམ། དྲི་ཤོག་ཁག་གི་ལན་འདེབས་ནང་གསལ་གོད་འཛུགས་
སམ་དགག་ལན་བས་པ། 
    ༣) གོད་ཡ་སོ་སོས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་འདོན་འབུལ་བས་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་
ནང་གསལ། 
[ག] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་ལ་བརྟག་ཞིབ་བམ། ཡིག་ཆ་གང་རུང་ལ་
ཞིབ་འཇུག་མ་བས་པར་གནད་དོན་དེ་གཏན་འབེབས་ཚུལ་བཞིན་བེད་མི་ཐུབ་པ་
ཞིག་མཐོང་བ་ཡིན་ན། གནད་དོན་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་གཞན་
ཞིག་བར་ཕར་འགང་བས་ནས་སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་དེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་བཅར་དགོས་
པའམ། ཡིག་ཆ་གང་རུང་དེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་འདོན་འབུལ་ཞུ་དགོས་པའི་དོ་བདག་
ལ་བརྡ་ཐོ་གཏོང་བའམ། བ་རིམ་གང་འོས་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ང] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅད་ཁ་མ་བཏང་གོང་དུས་ཚོད་གང་རུང་ལ་གནད་དོན་
གཏན་འབེབས་ཟིན་པ་གང་ཞིག་ལ་སོན་འཕྲི་སྒྱུར་བཅོས་གང་འོས་བས་ན་ཆོག་པ་



ཡིན། 
དོན་ཚན་ཞེ་གཅིག་པ། ཉན་ཞིབ་ཐོག་མའི་སྐབས་ཁ་མཆུ་ཐག་གཅོད། 
[ཀ] ཁ་མཆུ་ཉན་ཞིབ་ཐོག་མའི་སྐབས་ལ་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཁིམས་དོན་ནམ་
དངོས་དོན་གི་ཐོག་ནས་མ་མཐུན་པའི་གནད་དོན་མ་ཆགས་པ་ཡིན་ན་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ནས་ལམ་སེང་བཅད་ཁ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] རྩོད་ལན་པ་གཅིག་ལས་མང་བ་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་གང་ཞིག་ཁིམས་དོན་ནམ་
དངོས་དོན་གི་ཐོག་ནས་ཞུ་སོར་བ་དང་མ་མཐུན་པའི་གནད་དོན་མ་ཆགས་པ་ཡིན་ན་
རྩོད་ལན་པ་དེར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ལམ་སེང་བཅད་ཁ་བཏང་ནས་གོད་ཡ་འཕྲོས་
མ་རྣམས་ལ་ཁ་མཆུའི་བ་རིམ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ། 
[ག] ༡) གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་དབར་ཁིམས་དོན་ནམ། དངོས་དོན་གི་ཐོག་ནས་མ་མཐུན་
པའི་གནད་དོན་གཏན་འབེབས་ཟིན་ཡོད་པ་དང༌། མུ་མཐུད་རྩོད་བཤེར་རམ་དཔང་
རྟགས་སོན་མ་དགོས་གལ་མེད་པ། རྩོད་གཞི་དེ་ལམ་སེང་ཐག་གཅོད་བས་པར་དྲང་
བདེན་མི་འབྱུང་བའི་སྐྱོན་གནད་མི་མཐོང་བ་བཅས་ཡིན་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ལམ་
སེང་ཐག་གཅོད་བས་ཏེ་བཅད་ཁ་བཏང་ནའང་ཆོག་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
གི་བརྡ་ཐོ་དེའི་ནང་གོད་ཡ་རྣམས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་བཅར་དོན་གནད་དོན་གཏན་
འབེབས་བ་རྒྱུ་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལུགས་གསལ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། འབེལ་ཡོད་
གོད་ཡ་ཚང་མའི་ངོ་ཚབ་གང་རུང་སྐབས་དེར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་བཅར་འབོར་ཡོད་
པ་དང༌། དེ་དག་སུ་རུང་ནས་དགག་པ་བས་མེད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། 
    ༢) མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུར་དགོས་ངེས་ཀྱི་དཔང་རྟགས་སམ། རྩོད་བཤེར་
དགོས་གལ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་དག་གི་ཆེད་དུ་རེས་མའི་ཉན་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཚེས་
གཏན་འབེབས་བས་ནའང་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ང] རྩོད་གཞི་དེ་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བ་ཞིག་ལ་གོད་ཡ་སུ་
རུང་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩོད་དོན་གཞི་བཅོལ་བ་ཡུལ་དཔང་རྟགས་ཤིག་རྒྱུ་མཚན་ལྡེང་



ངེས་མེད་པར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འདོན་འབུལ་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ནས་རྩོད་གཞི་དེ་ལམ་སེང་ཐག་གཅོད་བེད་པའམ་འོས་འཚམས་དང་དགོས་གལ་
མཐོང་ན་ད་དུང་ཉན་ཞིབ་ཕར་འགང་བཅས་གང་རུང་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 

དོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ། དཔང་པོ་འབོད་ཕོགས། 
[ཀ] ༡) གོད་ཡ་ཁུངས་སོ་སོས་དཔང་རྟགས་སམ། ཡིག་ཆ་གང་རུང་འདོན་འབུལ་
བེད་མཁན་དཔང་པོ་འབོད་འཆར་སུ་ཡོད་ཀྱི་མིང་ཐོ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཅ] ༢) ལར་
འབུལ་རྒྱུའི་དུས་ཚེས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཉིན་མོ་
དེའམ། དེའི་གོང་གང་རུང་དང༌། འགངས་མཐར་ཡང་གནད་དོན་གཏན་འབེབས་ཟིན་
རེས་ཉིན་གངས་བཅོ་ལྔ་ནང་ཚུད་དུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་སྙན་འབུལ་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན། 
      ༢) དཔང་པོ་འབོད་འཁིད་བེད་བོ་ཡོད་མཁན་གོད་ཡ་དེས་དཔང་པོའ་ིམིང་ཐོ་
སྙན་འབུལ་ཞུས་ཁོངས་སུ་འཁོད་པའི་དཔང་པོ་སུ་རུང་ཁ་གཏད་གོད་ཡའི་དབང་
ཤུགས་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ཡོད་པས་མཚོན་རྒྱུ་མཚན་དམིགས་བསལ་ཅན་ཡོད་ན་
དཔང་པོ་གང་ཞིག་གམ་དག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འབོད་འགུགས་ཀྱི་བརྡ་ཐོ་གཏོང་
གནང་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཡིན། 
     ༣) དཔང་པོར་འབོད་འཆར་གི་མིང་གཞུང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཕུལ་བའི་ནང་
གསལ་དཔང་པོའ་ིཁོངས་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་འབོད་འགུགས་ཀྱི་བརྡ་ཐོ་གཏོང་
རྒྱུའི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་ཡོད་ན་དེར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ང] 
༢) གཞིར་བཟུང་འགུགས་འབོད་བརྡ་ཐོ་གཏོང་རྒྱུ་དང༌། དེ་བིངས་ཁུངས་སོ་སོར་
དཔང་པོ་འབོད་འཁིད་བེད་བོ་ཡོད་མཁན་གོད་ཡ་དེས་བརྡ་ཐོ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། 
     ༤) འབོད་འགུགས་བེད་འཆར་དཔང་པོའ་ིམིང་ཐོའ་ིནང་འགོད་འཚེམས་གྱུར་བའི་
རྒྱུ་མཚན་ལྡེང་ངེས་ཤིག་གོད་ཡས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྒྱུ་མཚན་དེ་
དག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཁོངས་སུ་བཞག་ཐོག་མིང་ཐོ་དེའི་ནང་མ་གསལ་བའི་
དཔང་པོ་སུ་རུང་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགུགས་འབོད་ཀྱི་བརྡ་ཐོ་གཏོང་རྒྱུའམ། དེ་མིན་



ཐབས་ལམ་གཞན་དག་གང་རུང་བརྒྱུད་གོད་ཡ་གང་དེས་དཔང་པོ་སུ་རུང་འབོད་འཁིད་
ཆོག་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་འཁོལ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] ༡) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དཔང་པོ་འགུགས་འབོད་ཀྱི་བརྡ་ཐོ་མ་བཏང་གོང་
འགུགས་འབོད་བ་རྒྱུའི་དཔང་པོ་དེའི་ཕར་ཕིར་ལམ་གོན་གནས་གླ་དང༌། ལོ་དོད། གླ་
ཡོན་བཅས་ཀྱིས་མཚོན་ཉིན་གངས་ཇི་འགོར་གི་འགོ་གོན་གཏོང་དམིགས་ཇི་དགོས་
ཆ་ཚང་འགུགས་འབོད་ཡོང་བ་ཞུ་མཁན་གོད་ཡ་དེས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་འབུལ་ལམ་
ཞུ་དགོས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་དངུལ་འབབ་དེས་འགོ་གོན་ལྡེང་མིན་བྱུང་ན་འཕྲོས་ཆད་
རྣམས་གོད་ཡ་དོ་བདག་དེས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་སྐབས་མཚམས་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
      ༢) གོད་ཡ་དོ་བདག་ནས་ཐད་འབོད་བ་རྒྱུའི་དཔང་པོ་སོ་སོར་ཕར་ཕིར་ལམ་
གོན་དང༌། གནས་གླ། ལོ་དོད། གླ་ཡོན་བཅས་ཀྱིས་མཚོན་ཉིན་གངས་ཇི་འགོར་ལ་
འོས་འཚམས་འགོ་གོན་སོད་འཆར་ཇི་ཡོད་ཞིབ་བཀོད་ཀྱིས་དེ་དོན་སོད་འཐུས་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་དང༌། བཀའ་འཁོལ་ཇི་སད་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཁོངས་སུ་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན། བཀའ་འཁོལ་གཞིར་བཟུང་
དཔང་པོ་སོ་སོར་ཐད་སོད་བས་པའི་དངུལ་འབབ་ཀྱི་རྩིས་ཁ་དང་བྱུང་འཛིན་བཅས་
གོད་ཡ་གང་དེས་ཁིམས་མཐུན་ཉར་འཇོག་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ག] དཔང་པ་ོའགུགས་འབོད་ཀྱི་བརྡ་ཐོའ་ིནང་དུས་ཚོད་ལྡེང་ངེས་དགོས་པའི་ཐོག་བཅར་
ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་ཡིན་དང༌། བཅར་དུས། བཅར་དོན་དཔང་རྟགས་སམ་ཡིག་
ཆའམ་དངོས་པོ་འདོན་འབུལ་ཆེད་ཇི་ཡིན། ཕར་ཕིར་ལམ་གོན། གནས་གླ། ལོ་
དོད། གླ་ཡོན། བཞོན་འཁོར་རིམ་པ། ཉིན་གངས་ཇི་འགོར་གི་འགོ་གོན་ཁིམས་མཐུན་
རྩིས་ཁ་བཟོས་ཏེ་དངུལ་འབབ་ཁུངས་གང་ནས་ལེན་སོད་ཆོག་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་
གསལ་པོ་འགོད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ང] དཔང་པོ་གང་ཞིག་ཕིར་ལོག་ཆོག་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་ན་



མ་གཏོགས་དཔང་པོ་གང་དེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ཉན་ཞིབ་ནམ་ཡོད་ལ་ངོ་བཅར་
དགོས་པ་ཡིན། 
[ཅ] དཔང་པོར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བརྡ་ཐོ་འབོར་ན་ཡང་དུས་ཐོག་ངོ་བཅར་བས་
མེད་ན། དཔང་པོ་དེ་སྒུག་སོད་མ་བས་པར་ཁ་མཆུའི་བ་རིམ་མུ་མཐུད་འགོ་བའམ། 
དཔང་པོ་དེར་སར་ཡང་བརྡ་ཐོ་གཉིས་པ་ཞིག་གཏོང་བ། དཔང་པོ་མ་བཅར་བས་གོང་
གུན་ཕོག་པའི་གོད་ཡར་དཔང་པོ་དེས་གུན་གསབ་སོག་ཆ་བེད་འཇུག་པ། དཔང་པོ་
དེ་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སིག་ཁིམས་གཏོར་བཤིག་བེད་མཁན་ལ་ངོས་འཛིན་
བེད་པ་བཅས་ཀྱིས་མཚོན་སྐབས་མཚམས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འོས་འཚམས་ཀྱི་
བེད་ཕོགས་ཐག་གཅོད་བེད་ཆོག་རྒྱུ། ཡང་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ངོ་བཅར་དགོས་
པའི་ཡུལ་ཁིམས་ཀྱི་ཆ་རེན་འོག་ས་གནས་སི་མང་ཁིམས་ཁང་ནས་བརྡ་ཐོ་གཏོང་
གནང་ཡོང་བའི་སྙན་འབུལ་ཞུ་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་འབེལ་ཡོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་ཞུ་རྒྱུའི་ཆ་རེན་གོད་ཡར་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེས་དེ་ལའི་བཀའ་
འཁོལ་གཏོང་སྐབས་ས་གནས་སི་མང་ཁིམས་ཁང་ལ་སྙན་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་འགན་ལེན་
ཆ་ཚང་སྙན་འབུལ་ཞུ་མཁན་གོད་ཡས་འཁྱེར་དགོས་པ་ཡིན། 

 
 
 

ལེའུ་བདུན་པ། 
ཞིབ་གཅོད། 

དོན་ཚན་ཞེ་གསུམ་པ། ཞིབ་གཅོད་ཀྱི་དགོས་དོན། 
གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་དབར་མི་མཐུན་པའི་དངོས་དོན་ནམ་ཁིམས་དོན་གི་གནད་དོན་ཇི་



ཡོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ངོས་འཛིན་གཏན་འབེབས་སོན་ཟིན་དེ་དག་རེ་རེར་གོད་
ཡ་སོ་སོའ་ིཁུངས་སྐྱེལ་དཔང་རྟགས་འདོན་འབུལ་དང༌། དེར་ཁ་གཏད་གོད་ཡའམ།  
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་བཅས་གང་རུང་གིས་ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་གི་ཐོག་ནས་འདྲི་
རྩད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱིས་ཁ་མཆུ་དེའི་ཐག་གཅོད་ལ་མཁོ་བའི་གནད་དོན་སོ་སོར་ཁུངས་
སྐྱེལ་གི་ནུས་ཚད་གཏན་འབེབས་བེད་ཆེད་དུ་ཡིན།  
དོན་ཚན་ཞེ་བཞི་པ། དཔང་རྟགས་ལེན་ཕོགས་སིར་བཏང༌། 
[ཀ] ཉན་ཞིབ་བམ། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་དཔང་པོའམ། དེའི་དཔང་རྟགས་འདོན་འབུལ་
བ་རྒྱུའི་འགན་ཁུར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྟངས་འཛིན་འོག་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ནམ། དེ་
དག་གི་ཁིམས་རྩོད་པར་ཡོད། དགོས་གལ་ཆགས་ཚེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་ཀྱང་
དཔང་པོ་འགུགས་འབོད་དམ་དཔང་པོར་དྲི་བ་གཏོང་བ་བཅས་གང་རུང་བེད་ཆོག་པ་
ཡིན། 
[ཁ] ༡) དཔང་པོ་སོ་སོས་ཁུངས་སྐྱེལ་མ་བས་གོང་ཁུངས་སྐྱེལ་བ་རྒྱུ་དེ་དྲང་བདེན་
གི་ཐོག་ནས་བ་རྒྱུའི་ཞེ་ཐག་པ་ནས་ཁས་ལེན་ནམ། དམ་འབུལ་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
    ༢) དཔང་པོ་དེས། ངས་ཁ་མཆུ་འདིའི་དཔང་རྟགས་འདོན་རྒྱུར། དྲང་བདེན་ཞུ་རྒྱུ་
དང༌། དྲང་བདེན་ཆ་ཚང་ཞུ་རྒྱུ། དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པ་གང་ཡང་མི་ཞུ་རྒྱུའི་དཀོན་
མཆོག་དཔང་བཙུགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་ན། ཁས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་
ངག་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་རམ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་པ་ཞིག་གི་
རེས་ཟློས་བ་རྒྱུ་བཅས་གང་རུང་གི་ཐོག་ནས་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ 
[ཆ] ༡) 
   ༣) ཁ་མཆུ་དེ་རང་གི་ཆེད་དུ་ཐོག་མར་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན་ཐེངས་གཅིག་
བས་ཟིན་ཡོད་ན་དཔང་པོ་གང་དེས་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན་བསྐྱར་དུ་བེད་དགོས་
མེད་པ་དང༌། འོན་ཀྱང་ཐོག་མའི་དམ་བཅའམ་ཁས་ལེན་ཇི་བས་རང་འཇགས་གནས་
ཡོད་པ་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་ཁིམས་ཞིབ་པས་དཔང་པོ་དེར་དྲན་སྐུལ་བེད་དགོས་



པ་ཡིན། 
[ག] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་དཔང་པོའམ། དེའི་དཔང་རྟགས་འདོན་འབུལ་བས་པར་ངོས་
ལེན་དང༌། ཡིད་ཆེས། རིན་ཐང་བཅས་ཀྱི་གཞི་འཇོག་རྩ་འཛིན་བ་ཡུལ་དང༌། དེ་དག་
ལག་བསྟར་བེད་ཕོགས་ཀྱི་བ་རིམ་བཅས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
དཔང་རྟགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་ལ་རྩ་འཛིན་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་ཞེ་ལྔ་པ། ཁ་མཆུ་གླེང་པ་དང༌། དཔང་རྟགས་འདོན་འབུལ། 
[ཀ] དཔང་པོའམ་དེའི་དཔང་རྟགས་འདོན་འབུལ་གི་ཐོག་མའི་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུའི་
འགན་ཁུར་ཞུ་སོར་བར་ཡོད། ཞུ་སོར་བས་དེ་ལར་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་རྩོད་ལན་
པས་དཔང་པོའམ་དེའི་དཔང་རྟགས་མ་བཏོན་ན་ཡང་ཆོག་པའི་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ལ་ཁ་མཆུ་དེ་ངོས་བཞེས་བརྩི་མེད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་བཀའ་ཁྱབ་ཡོང་བ་ཞུ་ཆོག ཞུ་སོར་
བས་དཔང་པོའམ་དེའི་དཔང་རྟགས་འདོན་འབུལ་བས་ཟིན་པ་ཡིན་ན། དེ་རེས་རྩོད་
ལན་པས་དེའི་གདོང་ལེན་དུ་དཔང་པོའམ་དེའི་དཔང་རྟགས་ཇི་ཡོད་འདོན་འབུལ་བེད་
དགོས་པ་ཡིན། 
[ཁ] ༡) ཁ་མཆུ་ཉན་ཞིབ་ཀྱི་གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་སམ། ཉན་ཞིབ་ཕར་འགང་
བས་པའི་གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་གང་རུང་ལ་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་
པའི་གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བ་གང་དེས་གོད་གཞི་གླེང་པ་དང༌། གནད་དོན་ཁུངས་སྐྱེལ་གི་
རྒྱབ་གཉེར་དུ་དཔང་པོ་འདོན་དགོས་པ། དཔང་པོ་གང་དེས་དཔང་རྟགས་རིམ་འདོན་
བཅས་བེད་དགོས་པ་ཡིན། དཔང་པོའམ། དཔང་རྟགས་དེ་དག་ལ་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་
ནས་བརྟག་ཞིབ་འདྲི་རྩད་དང༌། དེ་དག་ལ་དཔང་པོ་སོ་སོའམ། གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བས་
ལན་འདེབས་བཅས་ཇི་དགོས་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་རིམ་པ་བཞིན་བེད་ཆོག་པ་
ཡིན། 
    ༢) དེ་རེས་གོད་ཡ་ཁ་གཏད་རྩོད་ལན་པ་དེས་གོད་གཞི་གླེང་པ་དང༌། དཔང་པོ་
ཡོད་ན་འདོན་དགོས་པ། དཔང་པོ་གང་དེས་དཔང་རྟགས་རིམ་འདོན་བཅས་བེད་



དགོས་པ་ཡིན། དཔང་པོའམ། དཔང་རྟགས་དེ་དག་ལ་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ནས་བརྟག་
ཞིབ་འདྲི་རྩད་དང༌། དེ་དག་ལ་དཔང་པོ་སོ་སོའམ། གོད་ཡ་རྩོད་ལན་པས་ལན་
འདེབས་བཅས་ཇི་དགོས་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་རིམ་པ་བཞིན་བེད་ཆོག་པ་
དང༌། གོད་གཞི་དེའི་སི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཡིན། 
   ༣) འགོ་འཛུགས་བེད་མཁན་གི་གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བ་དེས་གོད་གཞི་དེའི་སི་
ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལན་འདེབས་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
   ༤) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ཁ] པའི་ནང་ཇི་ལར་གསལ་མིན་ལ་མ་བལོས་
པར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཁོངས་འཇོག་ཆེད་དུ་དཔང་པོ་སུ་རུང་ལ་བརྟག་
ཞིབ་འདྲི་རྩད་བ་རྒྱུར་གོད་ཡ་སུ་རུང་ལ་དུས་རིམ་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་ཡིན་རུང་བཀའ་
ཁྱབ་བམ་བཀའ་འཁོལ་གཏོང་ཆོག་རྒྱུ། 
[ག] གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དང༌། ཁུངས་སྐྱེལ་གི་འགན་ཁུར་ཁག་གཅིག་གོད་
ཡ་རྩོད་ལན་པ་དེར་ཡོད་སྐབས་འགོ་འཛུགས་བེད་མཁན་གི་གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བ་དེས་
གནད་དོན་དེ་དག་གི་ཁུངས་སྐྱེལ་དཔང་རྟགས་ཇི་ཡོད་འཕྲལ་དུ་འདོན་པའམ། ཡང་ན་
གོད་ཡ་རྩོད་ལན་པ་དེས་དཔང་རྟགས་བཏོན་པའི་ལན་འདེབས་ཆེད་ཉར་འཇོག་བ་རྒྱུ་
གང་རུང་གི་འདེམས་ཀ་བས་ཆོག་པ་དང༌། གོད་ཡ་རྩོད་ལན་པ་དེས་དཔང་རྟགས་ཆ་
ཚང་བཏོན་རེས་དེའི་ལན་འདེབས་སུ་འགོ་འཛུགས་བེད་མཁན་གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བ་
དེས་དཔང་རྟགས་བཏོན་པ་ཡིན་ན་དེ་རེས་གོད་ཡ་རྩོད་ལན་པ་དེས་དམིགས་བསལ་
གིས་ལན་འདེབས་བེད་ཆོག་རྒྱུ། ད་དུང་དེ་རེས་འགོ་འཛུགས་བེད་མཁན་གི་གོད་ཡ་
ཞུ་སོར་བ་དེས་གོད་གཞི་སི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལན་འདེབས་བ་རྒྱུའི་ཐོབ་
ཐང་ཡོད། 
[ང] གོད་ཡ་གང་ཞིག་གིས་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་སུ་རུང་གི་ཆེད་དུ་དཔང་པོའ་ིངོ་བོའ་ི
ཐོག་ནས་དངོས་དོན་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སོད་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། དེ་ལར་བས་ཚེ་ཁུངས་
སྐྱེལ་ར་སོད་བེད་མཁན་གོད་ཡ་དེར་གོད་ཡ་གཞན་སུ་རུང་ངམ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་



ནས་བརྟག་ཞིབ་འདྲི་རྩད་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཅ] གནད་དོན་སོ་སོའ་ིཐག་གཅོད་དོན་ཐོག་ལ་འཁེལ་བ་དང༌། གནས་ཚུལ་ཅི་རིགས་
གསལ་བཟོའ་ིཆེད་དུ་ཁིམས་ཞིབ་པ་དེས་གཏུག་བཤེར་གི་དུས་རིམ་བར་མཚམས་
བཅད་ནས་དྲི་བ་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཆ] དཔང་པོ་ངོ་བཅར་གི་ཁུངས་སྐྱེལ་དཔང་རྟགས་དེ་དག་ཁིམས་ཞིབ་པ་ངོ་
བཞུགས་ཀྱིས་ལ་རྟོག་བཀོད་བྱུས་འོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ཡོངས་གགས་ཀྱིས་ངག་
ཐོག་ནས་ཞུ་ལེན་བེད་དགོས་པ་དང༌། དེ་དག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཁོངས་སུ་
ཡིག་ཐོག་གམ། ས་འཇུག་འཁོར་ཐག་གིས་མཚོན་འཕྲུལ་ཆས་ནང་འཇོག་དགོས་པ་
ཡིན། 
དོན་ཚན་ཞེ་དྲུག་པ། དམིགས་བསལ་གནས་བབས་ལ་བལོས་ཏེ་དཔང་རྟགས་འདོན་
ཕོགས། 
[ཀ] ༡) ཁ་མཆུ་ཞུ་སོར་བས་རེས་དུས་རིམ་གང་རུང་ལ་དཔང་པོ་ཞིག་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་དེའི་ཁིམས་ཁོངས་ས་གནས་དེ་ནས་ཐོན་ཉེར་ཡོད་པའམ། དཔང་པོ་གང་དེའི་
དཔང་རྟགས་འཕྲལ་མ་ཉིད་དུ་ལེན་དགོས་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་འདོད་བོ་ཁེངས་
ངེས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གང་རུང་བཅས་གོད་ཡ་སུ་རུང་ངམ། དཔང་པོ་གང་དེས་ཞུ་
སྙན་ཕུལ་ཚེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེས་དཔང་པོ་དེའི་དཔང་རྟགས་གོད་ཡ་ཚོའི་མདུན་
སར་དེ་འཕྲལ་ལེན་ཆོག་པ་ཡིན། 
     ༢) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་དཔང་རྟགས་སོན་ལེན་བ་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་བས་
པའི་དཔང་པོ་དེར་བརྟག་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་འཁོད་པའི་
བརྡ་ཐོ་རེ་དཔང་པོ་དང༌། གོད་ཡ་རྣམས་ལའང་ངེས་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན།  
    ༣) དཔང་པོ་དེར་བརྟག་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་ཉིན་གོད་ཡ་
རྣམས་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་བཅས་ནས་དཔང་པོར་འདྲི་རྩད་བརྟག་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་ཐོབ་
ཐང་ཡོད། འདྲི་རྩད་བརྟག་ཞིབ་སྐབས་དཔང་པོའ་ིལན་འདེབས་ཇི་བས་རྣམས་ཉན་



ཞིབ་བམ། ཞིབ་གཅོད་སྐབས་སུ་དཔང་རྟགས་ལ་བེད་སོད་བས་ན་ཆོག་པ་ཡིན། 
    ༤) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེས་ཁ་མཆུའི་དུས་རིམ་གང་རུང་ལ་དཔང་པོ་བརྟག་ཞིབ་
བས་ཟིན་པ་སུ་རུང་བསྐྱར་ཡང་འགུགས་འབོད་དང༌། དཔང་པོ་གང་དེར་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ནས་དྲི་བ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
    ༥) གོད་ཡ་སུ་རུང་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་དཔང་རྟགས་འདོན་འབུལ་བེད་དུས་སུ་
ཐབས་ཤེས་འབད་བརྩོན་ཇི་ལར་བས་ཀྱང༌། དཔང་རྟགས་གང་རུང་ཤེས་ཚོར་མ་བྱུང་
བའམ། འདོན་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེར་འདོད་ཁེངས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞུས་
ཚེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་གོད་ཡ་གང་དེས་དཔང་རྟགས་དེ་དུས་རིམ་རེས་མ་ཞིག་
ཏུ་མཐའ་མའི་རྩོད་བཤད་མ་བས་གོང་འདོན་འབུལ་བེད་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་
གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] ཁ་མཆུའི་བ་རིམ་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་ཡིན་རུང༌། དོགས་གཞི་ཆགས་པའི་ས་ཁང་
ངམ། དངོས་པོ་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཁིམས་ཞིབ་པས་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཞིབ་འཇུག་
བེད་དགོས་པ་མཆིས་ན་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། ཞིབ་འཇུག་སྐབས་དངོས་དོན་དང་འབེལ་
བའི་མཐོང་ཚུལ་ཇི་བྱུང་གི་ཚིག་ཐོ་ལམ་སེང་རྒྱག་དགོས་པ་དང༌། ཚིག་ཐོ་དེ་ཁ་མཆུ་
དེའི་རྩ་འཛིན་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཆགས་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་ཞེ་བདུན་པ། དཔང་རྟགས་ཆེད་དམ་ཡིག་ལེན་ཕོགས། 
[ཀ] དུས་རིམ་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་ཡིན་རུང་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ནས་དགག་པ་མེད་པ་
དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྒྱུ་མཚན་ལྡེང་ངེས་མཐོང་ན་དངོས་དོན་བེ་བག་པ་གང་
རུང་ཞིག་གམ། དག་དཔང་པོ་སུ་རུང་གིས་ཡུལ་ཁིམས་སི་མང་བདེན་དཔང་བེད་
པོའ་ིམདུན་དུ་བཞག་པའི་དམ་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སོད་བེད་འཐུས་ཀྱི་
བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] གོད་ཡ་སུ་རུང་ཞིག་ནས་དཔང་པོ་གང་ཞིག་ལ་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་གི་འདྲི་རྩད་
བརྟག་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་འདོད་མོས་ཡོད་པ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་མངོན་པའམ། དེ་དོན་



གོད་ཡ་སུ་རུང་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུས་པ་དང༌། དཔང་པོ་གང་དེ་ཡང་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་དུ་འབོད་ཐབས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དོན་ཚན་འདིའི་ [ཀ] ནང་གསལ་གི་
དམ་ཡིག་ཐོག་ནས་དངོས་དོན་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སོད་བེད་འཐུས་སུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་བཀའ་འཁོལ་མ་གནང་བའི་ཐོག་དམ་ཡིག་འབུལ་མཁན་དཔང་པོ་གང་དེ་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་དུ་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་གི་འདྲི་རྩད་བརྟག་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ངོ་བཅར་དགོས་
པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ག] དཔང་པོ་དེ་འདས་གོངས་གྱུར་པས་མཚོན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་འབོད་ཐབས་མེད་
པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་པའི་སྐབས་སུ་དམ་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་དངོས་དོན་
ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སོད་བེད་འཐུས་བཀའ་འཁོལ་གཏོང་མིན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྒྱུ་
མཚན་དང༌། གནས་སྟངས་ལ་བལོས་ཏེ་སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་ཆོག་པ་ཡིན། 
 
དོན་ཚན་ཞེ་བརྒྱད་པ། དཔང་རྟགས་འདོན་འབུལ་མཐའ་བསོམས་ཀྱི་རྩོད་བཤད། 
[ཀ] ཞུ་སོར་བ་གང་དེས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་པོའམ། དཔང་རྟགས་འདོན་འབུལ་བས་
པ་དེ་དག་གིས་ཁུངས་སྐྱེལ་བདེན་དཔང་མ་ཐུབ་ལུགས་ཀྱི་དགག་པ་དང༌། རང་ཉིད་
ཀྱིས་བཏོན་ཟིན་པའི་དཔང་པོའམ་དཔང་རྟགས་དེ་དག་གིས་བདེན་དཔང་ཁུངས་སྐྱེལ་
ཐུབ་ངེས་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་སྙིང་དོན་བརོད་དེ་དགོས་འདུན་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐབས་
ཀྱི་མཐའ་མའི་རྩོད་བཤད་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] རྩོད་ལན་པ་གང་དེས་ཞུ་སོར་བའི་དཔང་པོའམ་དཔང་རྟགས་འདོན་འབུལ་བས་
པ་དེ་དག་གིས་ཁུངས་སྐྱེལ་བདེན་དཔང་མ་ཐུབ་ལུགས་ཀྱི་དགག་པ་དང༌། རང་ཉིད་
ཀྱིས་བཏོན་ཟིན་པའི་དཔང་པོའམ་དཔང་རྟགས་དེ་དག་གིས་བདེན་དཔང་ཁུངས་སྐྱེལ་
ཐུབ་ངེས་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་བཅས་ཀྱི་ལན་འདེབས་སྙིང་དོན་བརོད་ནས་མཐའ་མའི་
རྩོད་བཤད་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ག] ཞུ་སོར་བ་གང་དེས་རྩོད་ལན་པའི་མཐའ་མའི་རྩོད་བཤད་ལ་ལན་འདེབས་སྙིང་



དོན་ཞིག་སར་ཡང་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་རྩོད་ལན་པའི་རྩོད་བཤད་ལ་ལན་
འདེབས་ཁོ་ན་ལས་གཞན་པའི་གསར་གླེང་རིགས་མི་ཆོག མཐའ་མའི་རྩོད་བཤད་ཀྱི་
སྐབས་སུ་གོད་ཡ་སོ་སོར་རྩོད་བཤད་བེད་རྒྱུའི་དུས་ཡུན་ཇི་དགོས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་སྟངས་འཛིན་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 

 

ལེའུ་བརྒྱད་པ། 
བཅད་ཁ། 

དོན་ཚན་ཞེ་དགུ་པ། བཅད་ཁ་སིར་བཏང༌། 
[ཀ] བཅད་ཁ་ཞེས་པ་ནི། ཁ་མཆུ་གང་ཞིག་གི་གོད་ཡ་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཐང་དང༌། དགོས་
རྩོད། ཁུར་འགན་བཅས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ་དང༌། རྩོད་རོག་སེལ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཅིག་ཡིན། བཅད་ཁ་དེའི་སྟེང་ཡུལ་
ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་དཔྱ་ཁལ་ཊི་སེ་སོར་དགོས། 
[ཁ] བཅད་ཁའི་ནང་། 
 ༡) གོད་གཞིའི་གནས་ལུགས་སྙིང་བསྡུས་དང༌། 
 ༢) ཐག་གཅོད་བེད་གཞིའི་གནད་དོན་ཁག 
 ༣) དེ་དག་ལ་བརྟེན་པའི་ཐག་གཅོད། 
       ༤) ཐག་གཅོད་དེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་བཅས་འཁོད་དགོས་པ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ 
[ཉ] ༡) ལར་ཡིན། 
[ག] ཁ་མཆུ་དེའི་ནང་གི་གནད་དོན་གཅིག་གམ། ཁག་གཅིག་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་དཔྱད་ཞིབ་བས་འབས་སམ། ཐག་གཅོད་བས་པ་གང་རུང་དེས་ཁ་མཆུ་ཆ་ཚང་
གི་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ངེས་ཡོད་ན་ལས། དེ་མིན་སོན་དུ་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་གནད་
དོན་ཚང་མར་དཔྱད་ཞིབ་བས་འབས་སམ་ཐག་གཅོད་ཇི་བས་རེ་རེ་བཞིན་རྒྱུ་མཚན་



དང་སྦྲགས་འགོད་དགོས། 
[ང] བཅད་ཁའི་མཐའ་བསོམས་ནང་ཐག་གཅོད་དེས་གོད་ཡ་སུ་རུང་ལ་གུན་གསོ་ཇི་
སད་དང༌། གོད་ཡ་གཅིག་གིས་གཞན་དེར་གོད་ཡ་སོ་སོའ་ིཁ་མཆུའི་འགོ་གོན་ཆ་ཚང་
ངམ་ཆ་ཤས་སོག་ཆ་བ་འོས་ཡོད་ན་དེ་དག གཞན་ཡང་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ནས་སོད་
ལེན་གིས་མཚོན་ཉམས་ལེན་ལག་བསྟར་ཇི་དགོས་དེ་དག་བ་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་
དུས་ཚེས་བཅས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་སྙིང་དོན་གསལ་འགོད་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཅ] གོད་ཡ་སོ་སོའ་ིཁ་མཆུའི་འགོ་གོན་ཞེས་པ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་སིར་བཏང་
ངོས་འཛིན་ཐག་གཅོད་བེད་གཞི། 
      ༡) ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་ངམ། གཞན་ཡང་ཁ་མཆུ་དེ་དང་འབེལ་བའི་བརྡ་
ལན་སྐྱེལ་གཏོང་གི་འགོ་གོན། 
     ༢) ཞུ་སྙན་འབི་རྒྱུ་དང༌། ལྕགས་པར་བརྒྱབ་རྒྱུ། པར་འདེབས་བཅས་ཀྱི་འགོ་
གོན། 
    ༣) གཏུག་བཤེར་ལ་མཁོ་བའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡིག་ཆར་བརྟག་ཞིབ་བམ། 
པར་བཤུས་ཀྱི་འགོ་གོན། 
    ༤) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཀའ་འབེལ་ལམ། བཀའ་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་དཔང་པོ་
འབོད་འཁིད་ཀྱི་འགོ་གོན། 
    ༥) གོང་ཞུའི་ཞུ་སྙན་དང་མཉམ་དུ་འབུལ་དགོས་པའི་བཅད་ཁའི་ངོ་བཤུས་ཞུ་
རྒྱུའི་འགོ་གོན། འོན་ཀྱང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དགོས་གལ་མཐོང་ན་སྐབས་མཚམས་
སོ་སོར་དམིགས་བསལ་ཐག་གཅོད་བ་འོས་རིགས་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
    ༦) ཡུལ་ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་དཔྱ་ཁལ་ཊི་སེའི་འགོ་གོན། 

དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་པ། བཅད་ཁ་ཁྱབ་བསགས། 
[ཀ] ༡) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁ་མཆུའི་ཉན་ཞིབ་མཐའ་མའམ། དགོས་ངེས་ཀྱི་བ་
རིམ་རྣམས་ཟིན་འཕྲལ་ལམ། ཡང་ན་དེའི་རེས་སུ་གང་མགོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ངེས་



ཅན་ཞིག་གཏན་འབེབས་ཐོག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་བཅད་ཁ་ཁྱབ་བསགས་བ་རྒྱུར་
གོད་ཡ་ཕོགས་ཕན་ཚུན་ཚང་མར་བརྡ་ཐོ་གཏོང་དགོས།  
     ༢) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་གི་མཐའ་མའི་རྩོད་བཤད་གྲུབ་
པའི་ཟླ་གཅིག་ནང་ཚུན་བཅད་ཁ་གཏོང་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་བེད་དགོས་རྒྱུ།  
    ༣) གལ་ཏེ་ཟླ་གཅིག་ལས་མང་བའི་དུས་འགོར་ཡོང་གཞིའི་རིགས་ལའང་ཟླ་
གསུམ་ནང་ཚུན་བཅད་ཁ་ངེས་པར་གཏོང་ཐུབ་པ་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཁ] བཅད་ཁ་ཁྱབ་བསགས་བེད་སྐབས་བཅད་ཁའི་ནང་གསལ་ཐག་གཅོད་བེད་
གཞིའི་གནད་དོན་ཁག་དང༌། དེ་དག་ལ་བརྟེན་པའི་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་བཀའ་ཁྱབ་
བཅས་སྙིང་དོན་ཁྱབ་བསགས་ཀྱིས་བཅད་ཁ་ཆ་ཚང་སོགས་སང་མ་བས་ཀྱང་འཐུས་
རྒྱུ། 
[ག] ཁིམས་ཞིབ་པས་བཅད་ཁ་ཁྱབ་བསགས་བས་རེས་དེ་འཕྲལ་བཅད་ཁ་དེར་ལོ་ཟླ་
ཚེས་གངས་དང༌། མིང་རྟགས་འགོད་དགོས། ཡིག་འབི་བའི་ནོར་འཁྲུལ་དང་རྩིས་ནོར་
གིས་མཚོན་སྟེས་དབང་གི་ནོར་འཁྲུལ་ལམ་ཆད་ལྷག་ཤོར་བ་གང་ཞིག་ལ་དག་བཅོས་
དགོས་ལུགས་གོད་ཡ་སུ་རུང་ནས་སྙན་སེང་ཞུས་པར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་བཀའ་
འཁོལ་ཐོབ་པའམ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་རང་ནས་དག་བཅོས་དགོས་གལ་མཐོང་བ། 
ཁིམས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་རེ་བཞི་པ་ནང་གསལ་བསྐྱར་ཞིབ་བཅས་གང་རུང་གི་
སྐབས་སུ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་བཅད་ཁར་མིང་རྟགས་བཀོད་ཟིན་རེས་སྒྱུར་བཅོས་
སམ། སོན་འཕྲི་བེད་མི་ཆོག 
[ང] བཅད་ཁ་ཁྱབ་བསགས་ཟིན་འཕྲལ་བཅད་ཁའི་ངོ་བཤུས་དག་མཆན་འཁོད་པ་ཆ་
ཚང་རེ་གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བ་དང་། རྩོད་ལན་པ་སོ་སོར་རིན་དོད་མེད་པར་སོད་དགོས་
པ་དང་། དེ་རེས་གོད་ཡའམ། ཁིམས་རྩོད་པ། གཞན་ཡང་དགོས་འདུན་ཞུ་མཁན་ཡོད་
རིགས་ལ་བཅད་ཁའི་ངོ་བཤུས་དེའི་རིན་དོད་ཇི་ཐོབ་བངས་ཏེ་སོད་ཆོག་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་ང་གཅིག་པ། བཅད་ཁ་ཉམས་ལེན། 



[ཀ] བཅད་ཁའི་འབྲུ་དོན་ལག་བསྟར་བེད་དགོས་པའི་གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་ནང་
བཀའ་དཔྱད་སྒྲུབ་དགོས་མཁན་གོད་ཡ་སུ་རུང་ནས་ཉམས་ལེན་མ་བས་ན་ཉམས་
ལེན་མི་བེད་མཁན་དེའི་ཁ་གཏད་གོད་ཡས་གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་རོགས་ནས་
ཉིན་གངས་སུམ་ཅུ་ནང་ཚུད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དེའི་སྐོར་ཡིག་ཐོག་སྙན་ཞུ་འབུལ་
ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] ༡) བཅད་ཁའི་དགོངས་དོན་ཉམས་ལེན་དུས་ཐོག་ལག་བསྟར་མི་བེད་མཁན་
བྱུང་ན། དེར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་ཁྱབ་དང་འབེལ་ལག་བསྟར་བེད་དུ་འཇུག་
རྒྱུའི་ལས་འགན་ལེན་དགོས། ལག་ལེན་དོན་འཁེལ་འབྱུང་སད་འབེལ་ཆགས་བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་མ་ལག་གང་རུང་ལ་དེའི་ཐོག་ལག་བསྟར་མཇུག་གནོན་བེད་
དགོས་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་བཅད་ཁ་
ཉམས་ལེན་ལག་བསྟར་དོན་འཁེལ་འབྱུང་སད་ད་དུང་དགོས་གལ་བྱུང་ན་བཀའ་ཤག་
གིས་འབེལ་ཆགས་གོད་ཡར་ས་གནས་སི་མང་ཁིམས་ཁང་ནས་རོགས་སྐྱོར་ལེན་ན་
ཆོག་པའི་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་འཐུས། 
    ༢) གོད་ཡ་སུ་རུང་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཅད་ཁ་དང་། བཀའ་རྩ། བཀའ་
ཁྱབ་བཅས་ལ་བརྩི་མེད་བས་ཚེ། གནས་ཡུལ་གཞུང་གི་ཁིམས་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་
མེད་པའི་དོ་བདག་གང་དེར་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ 
དང་། ༦༣། ༩༧།  ༡༠༡། ༡༠༧ ནང་གསལ་དང་། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་
སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤ ནང་གསལ་གི་འོས་བསྡུའི་རིགས་ཀྱི་གདམ་བ་འདེམས་བེད་
ཀྱི་ཐོབ་དབང་བཀག་བསྐྱིལ་དང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མ་ལག་གི་གཞུང་འབེལ་
ལས་གནས་གང་རུང་དུ་འདེམས་བསྐོ་བཀག་སོམ་དང་གནས་ཕབ་གནས་དབྱུང་། 
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀྱི་ལ་རྟོག་རོགས་རམ་དང་མཐུན་འགྱུར་སོར་སོད་མཚམས་
གཅོད། གཞན་གང་རུང་བཅས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་བེད་ཆོག  ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་གིས་དེ་ལར་ཐག་གཅོད་བས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་ཀྱི་ངོ་བཤུས་དང་སྦྲགས་བོད་



མིའི་སིག་འཛུགས་ཀྱི་འབེལ་ཆགས་སུ་ཡིན་ལ་ལག་བསྟར་མཇུག་གནོན་བ་རྒྱུར་
འགན་བསྐུར་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། བཀའ་ཁྱབ་དེའི་ངོ་བཤུས་མཁྱེན་རྟོགས་
སད་ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང༌དང་། བཀའ་ཤག ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བཅས་
སུ་གཏོང་རྒྱུ། 
[ག] གོང་ཞུ་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་ཐོག གོང་ཞུ་བ་འདོད་ཡོད་མཁན་གོད་ཡ་
གང་ཞིག་གིས་ཁིམས་ལུགས་ལར་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ནང་གོང་ཞུ་བས་པ་ཡིན་ན། 
གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་གོང་ཞུར་ཞིབ་འཇུག་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བཅད་ཁ་
གཏོང་བའམ། གོང་ཞུ་ངོས་ལེན་བརྩི་མེད་དུ་གཏོང་བ། གོང་ཞུ་ངོས་ལེན་མ་བས་
པ། གོང་ཞུ་ཕིར་འཐེན་ཞུས་འཁོལ་བཅས་གང་རུང་མ་བྱུང་བར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་
མ་དེ་ནས་བཏང་ཟིན་པའི་བཅད་ཁའི་དགོངས་དོན་གོད་ཡ་ཕོགས་ཕན་ཚུན་སུ་ཐད་
ནས་ཉམས་ལེན་ལག་བསྟར་བེད་མ་དགོས་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་གོང་ཞུ་དུས་ཐོག་བེད་
མ་ཐུབ་ན་གོང་ཞུ་བ་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་དུས་ཚོད་རོགས་མཚམས་ནས་བཟུང་ཉིན་
གངས་བཅོ་ལྔ་ནང་ཚུད་བཅད་ཁའི་དགོངས་དོན་ཁུངས་སོ་སོས་ཉམས་ལེན་ལག་
བསྟར་ཟིན་དགོས་པ་ཡིན། 
[ང] གོང་ཞུ་བས་པ་ཞིག་གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་ངོས་ལེན་མ་བས་
པའམ། ངོས་ལེན་བརྩི་མེད་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན། དེ་དག་གང་རུང་བས་པའི་ཉིན་དེ་ནས་
བརྩིས་པའི་ཉིན་གངས་ཉི་ཤུ་ནང་ཚུད་བཅད་ཁའི་དགོངས་དོན་ཉམས་ལེན་ལག་
བསྟར་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཅ] གོང་ཞུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་གོད་ཡ་གཅིག་ལས་མང་བ་ཡོད་པའི་ཁོད་ནས་
གཅིག་གམ་དུ་མས་གོང་ཞུ་བས་ཚེ། གོང་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཕུད་པའི་གོད་ཡ་བིངས་
ནས་གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་ནང་ཚུད་བཅད་ཁ་ཉམས་ལེན་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 

ལེའུ་དགུ་པ། 



གོང་ཞུ། 
དོན་ཚན་ང་གཉིས་པ། གོང་ཞུར་འགེལ་བརོད་དང༌། ཐོབ་ཐང༌། 
[ཀ] ༡) གོང་ཞུ་ཞེས་པ་ནི། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་རིམ་པ་གང་རུང་ཞིག་ནས་ཐོག་
མའི་གཏུག་བཤེར་གི་ཁ་མཆུར་མཐའ་མའི་བཅད་ཁ་བཏང་བ་ཞིག་ལ་ཁིམས་ཐོག་
ནས་མ་འགིགས་པའི་གནད་དོན་མཐོང་ཞིང་གོང་ཞུ་བ་རྒྱུར་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་གོད་
ཡ་ཕན་ཚུན་སུ་རུང་གིས་བཅད་ཁ་དེ་གཏོང་མཁན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ལས་རིམ་པ་
མཐོ་ཞིང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཞིག་ལ་བཅད་ཁ་དེའི་ནང་གསལ་ཐག་
གཅོད་བས་པར་བསྐྱར་ཞིབ་ཡོང་བའི་ཞུ་སྙན་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ག] ༤) གཞིར་
བཟུང་ཕུལ་བ་ཞིག་ཡིན། 
      ༢) གོང་ཞུ་ནས་གོང་ཞུའི་སྐབས་སུ་ཡང༌། ཆ་རེན་དང་བ་རིམ་གོང་ཞུ་སི་
མཚུངས་ཡིན་རུང༌། བསྐྱར་ཞིབ་བ་ཡུལ་བཅད་ཁ་དེ་གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་གི་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ཞིག་ནས་གོང་ཞུར་མཐའ་མའི་བཅད་ཁ་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པ་དང༌། བཅད་
ཁ་དེའི་ནང་ཁིམས་དོན་གནད་ཆེ་ཞིག་ངེས་པར་ཡོད་དགོས་པ་ཡིན། གོང་ཞུར་བཅད་
ཁ་གཏོང་མཁན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་དེ་ལས་ད་དུང་རིམ་པ་མཐོ་བའི་འབེལ་ཡོད་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཞིག་ལ་བཅད་ཁ་དེར་བསྐྱར་ཞིབ་ཡོང་བའི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་བ་ཞིག་ཡིན། 
[ཁ] གོང་ཞུ་མི་བ་རྒྱུའི་སྐོར་ཡིག་ཐོག་ཕུལ་ཟིན་པའམ། བཅད་ཁའི་དགོངས་དོན་ཉམས་
ལེན་བེད་འགོ་བཙུགས་ཟིན་པ་བཅས་གང་རུང་གིས་གོང་ཞུ་བ་རྒྱུར་རང་གི་ཐོབ་ཐང་
རང་ཉིད་ཀྱིས་མེད་པ་བཟོས་པ་དང༌། ཁ་མཆུ་དེའི་ཐོག་མའི་གཏུག་བཤེར་སྐབས་ཀྱི་
གོད་ཡའི་དགོས་རྩོད་གང་རུང་དང་འབེལ་བ་མ་ཆགས་པའི་གནད་དོན་གསར་
པ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཡིག་འགོ་ལུགས་ཁག་གང་རུང་ནང་གོང་ཞུའི་ཐོབ་
ཐང་བཀག་པ་ཟུར་དུ་གསལ་འཁོད་ཡོད་རིགས་བཅས་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་འོག་མ་གང་རུང་ནས་བཏང་བའི་མཐའ་མའི་བཅད་ཁ་གོང་ཞུ་བ་དུས་ལས་
མ་ཡོལ་བ་དང༌། ཁིམས་དོན་གི་གནད་དོན་ཡོད་པའི་གོད་ཡ་སུ་རུང་ལ་གོང་ཞུ་བ་



རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 

དོན་ཚན་ང་གསུམ་པ། གོང་ཞུ་བ་ཡུལ། 
[ཀ] ༡) བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཞིག་ནས་གོང་ཞུ་བ་དགོས་བྱུང་ཚེ་
ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པའི་ནང་གསལ་ས་
གནས་དེའི་འབེལ་ཡོད་སྐོར་སྐྱོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
     ༢) བོད་མིའི་སྐོར་སྐྱོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཞིག་ནས་གོང་ཞུ་བ་དགོས་བྱུང་ཚེ་
ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
    ༣) བོད་མིའི་སྐོར་སྐྱོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འཛུགས་མ་དགོས་པ་བྱུང་བའམ། མ་
བཙུགས་གོང་དུ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཞིག་ནས་གོང་ཞུ་བ་དགོས་པ་བྱུང་ན་
ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཐད་ཀར་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་ང་བཞི་པ། གོང་ཞུ་བེད་ཕོགས། 
[ཀ] བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་ཞིག་ནས་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བཅད་ཁ་
བཏང་བར་གོང་ཞུ་བ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་གོད་ཡ་སུ་རུང་ཞིག་ནས་གོང་ཞུ་བ་
འདོད་ཡོད་ན། བཅད་ཁ་དེ་བཏང་བ་ནས་བཟུང་ཉིན་གངས་སུམ་ཅུ་ནང་ཚུད་གོད་ཡ་
གང་དེས་གོང་ཞུ་བ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞི་རྩ་གསལ་བཀོད་ཐོག་གོང་ཞུ་བེད་
ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་བཅད་ཁ་གཏོང་མཁན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་ཞུ་སོད་བེད་
དགོས་པ་ཡིན། 
[ཁ] ༡) གོང་ཞུ་ཚང་མ་བདེ་སྡུག་སྙན་ཞུའི་རྣམ་པར་བཟོས་ཐོག་གོང་ཞུ་བེད་མཁན་
ནས་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གོང་མ་དེའི་ཁིམས་དྲུང་
ལ་འབུལ་དགོས་པ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་དེ་ནས་བཅད་ཁ་བཏང་བའི་འདྲ་
བཤུས་ཡིག་ཆ་ཁག་ཀྱང་དེ་དང་མཉམ་སར་གིས་འབུལ་དགོས། 
    ༢) གོང་ཞུའི་ཞུ་སྙན་ནང་རྩོད་གླེང་དང༌། ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་བཤད་མེད་པར་བཅད་
ཁར་དགག་པ་བེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁ་གསལ་མདོར་བསྡུས་དོན་ཚན་བང་



རིམ་བསྟར་སིག་བེད་དགོས། 
   ༣) ཁིམས་ཡིག་འདིའི་ནང་ཟུར་དུ་གསལ་བའམ། དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་
ཡོད་ན་མ་གཏོགས་བཅད་ཁ་བཏང་བའི་ཉིན་མོ་ནས་བཟུང་ཉིན་གངས་བཞི་བཅུ་ཞེ་
ལྔའི་ནང་ཚུད་གོང་ཞུ་བེད་མཁན་གོད་ཡ་དེས་གོང་ཞུའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་གོང་ཞུ་བ་
ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕུལ་འབོར་ཟིན་པ་དགོས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
འོག་མ་དེ་ནས་ཀྱང་བཅད་ཁ་གཏོང་སྐབས་གཞི་རྩ་བཅོལ་ཡུལ་འབེལ་ཡོད་རྩ་འཛིན་
ཡིག་ཆ་ཁག་དུས་ཡུན་དེའི་ནང་གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེར་ཕུལ་འབོར་ཟིན་
པ་དགོས་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་ང་ལྔ་པ། གོང་ཞུའི་གཞི་རྩ་འཇོག་ཡུལ། 
གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་ཆོག་མཆན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་གོང་ཞུ་བེད་
མཁན་ནས་གོང་ཞུའི་ཞུ་སྙན་ནང་འཁོད་མེད་པའི་དགག་ཆའི་རྒྱུ་མཚན་གསར་གླེང་
ངམ་ཉན་ཞིབ་བེད་མི་ཆོག འོན་ཀྱང་གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོང་ཞུར་
ཐག་གཅོད་སྐབས་གོང་ཞུའི་ཞུ་སྙན་ནང་གསལ་གི་དགག་ཆའི་རྒྱུ་མཚན་ནམ། གསར་
གླེང་བས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁོ་ནར་མ་གཏོགས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཐོག་བསམ་གཞིགས་མི་
ཆོག་པ་མིན། གལ་ཏེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གང་རུང་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་
ཐག་གཅོད་བེད་འཆར་ཡིན་ན། ཐག་གཅོད་དེས་དོ་ཕོག་འབྱུང་གཞི་ཡོད་པའི་གོད་ཡ་
གང་དེར་རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཐོག་ཁ་མཆུ་གཏུག་བཤེར་བ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ལྡེང་ངེས་སད་
ནས་མ་གཏོགས་ཐག་གཅོད་མི་བ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་ང་དྲུག་པ། གོང་ཞུ་ལེན་ཕོགས། 
[ཀ] ༡) གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་གོང་ཞུའི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བ་ཞིག་
གོང་ཞུ་བ་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་ལས་ཡོལ་བའམ། ཁིམས་ལུགས་གང་རུང་
གི་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་མི་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ངོས་ལེན་མ་བས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མཆན་
བཀོད་དང་འབེལ་ཕིར་སོག་བེད་དགོས་པ་དང༌། ཕིར་སོག་བས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁིམས་



ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆའི་ནང་འགོད་དགོས་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་གཏན་འབེབས་
དུས་ཚོད་ནང་ཚུད་གོང་ཞུ་བེད་མ་ཐུབ་པའི་བཟློག་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་
པ་ཡིག་ཐོག་ཕུལ་ཏེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དེར་ཡིད་ཆེས་ངེས་རེད་བྱུང་ན་དམིགས་
བསལ་གིས་དགོངས་བཞེས་ཆོག་པ་ཡིན། 
      ༢) གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་གོང་ཞུའི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བ་
ཞིག་འགོ་ལུགས་ལར་བྱུང་མེད་ན་གོང་ཞུ་བེད་མཁན་ལ་བཟོ་བཅོས་ཆེད་ཕིར་སོག་
བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
     ༣) ཐོག་མའི་གཏུག་བཤེར་གི་ཁ་མཆུའི་བཅད་ཁའི་ཐོག་གོང་ཞུ་བ་རྒྱུར་འདེམས་
ཀ་མ་བས་ཏེ་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུས་པ་ཞིག་གོང་ཞུ་བེད་མི་ཆོག་ཀྱང་། བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་
བཀའ་ཁྱབ་བཏང་བ་དེ་ཐོག་མའི་བཅད་ཁའི་ཐག་གཅོད་དང་མི་མཚུངས་པ་ཡིན་ན། 
གོང་ཞུ་སི་མཚུངས་ལར་འགོ་ཆོག 
[ཁ] གོང་ཞུའི་ཞུ་སྙན་ངོས་ལེན་བས་པ་ཡིན་ན་གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་
ཁིམས་དྲུང་ངམ། འབེལ་ཡོད་ནས་གོང་ཞུའི་ཞུ་སྙན་དང༌། ལོ་ཟླ་ཚེས་གངས་བཅས་
དེབ་སྐྱེལ་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ག] གོང་ཞུའི་ཞུ་སྙན་དེབ་སྐྱེལ་བེད་མཁན་དེས། 
     ༡) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌། རྩོད་ལན་པ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་གོང་ཞུའི་ཡིག་ཆའི་འདྲ་
བཤུས་དགོས་མཁོ་ཇི་ཡོད་གོང་ཞུ་བེད་མཁན་གོད་ཡ་དེའི་ས་ནས་ལེན་དགོས། 
     ༢) གོང་ཞུའི་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཆ་ཚང་རེ་གོང་ཞུ་ཡོང་སའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
དེ་དང༌། ཁ་གཏད་གོད་ཡ་བཅས་སུ་གཏོང་དགོས། 

དོན་ཚན་ང་བདུན་པ། གོང་ཞུར་ཉན་ཞིབ། 
[ཀ] ༡) གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་གོང་ཞུའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་དེབ་བཀོད་ཟིན་
རེས་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཉིན་མོ་དེར་གོང་ཞུ་བེད་མཁན་ནམ་
དེའི་ཁིམས་རྩོད་པ་གང་རུང་ངོ་བཅར་གིས་གོང་ཞུའི་སྐོར་དོན་གནད་གསལ་བཟོའ་ི



ཉན་ཞིབ་ཟིན་མཚམས་གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོང་ཞུ་དེ་གལ་ཏེ་ངོས་
བཞེས་བརྩི་མེད་གཏོང་རྒྱུར་འོས་ངེས་མཐོང་ན་ངོས་བཞེས་བརྩི་མེད་ཡིན་པའི་
བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
     ༢) གོང་ཞུ་ཉན་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚེས་ངེས་ཅན་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཉིན་
ནམ། ཉན་ཞིབ་ཕར་འགང་བས་པའི་དུས་ཚེས་ངེས་ཅན་གང་རུང་ལ་གལ་ཏེ་གོང་ཞུ་
བེད་མཁན་ཉན་ཞིབ་ལ་མ་འབོར་ཚེ་གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོང་ཞུ་ངོས་
བཞེས་བརྩི་མེད་ཡིན་པར་བཀའ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
    ༣) གོང་ཞུ་གང་ཞིག་ངོས་བཞེས་བརྩི་མེད་ཀྱི་བཀའ་ཁྱབ་བཏང་བ་ཡིན་ན་བརྩི་
མེད་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་རྩ་འཛིན་ནང་འགོད་
དགོས་པ་དང༌། གོང་ཞུ་དེ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དེ་དོན་བརྡ་ཁྱབ་གཏོང་
དགོས་པ་ཡིན། 
    ༤) ཉན་ཞིབ་འགང་དགོས་པའི་དམིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་
གོང་ཞུའི་ཞུ་སྙན་དེབ་སྐྱེལ་བས་ཟིན་པ་ནས་བཟུང་འགངས་མཐར་ཡང་ཉིན་གངས་
དྲུག་ཅུའི་ནང་ཚུད་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ༡) ནང་གསལ་གི་ཉན་ཞིབ་བས་
ཟིན་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཁ] གོང་ཞུ་བེད་པོར་དོན་གནད་གསལ་བཟོའ་ིཉན་ཞིབ་ཟིན་རེས་གོང་ཞུ་དེ་བརྩི་
མེད་བཏང་མེད་ན། གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ལྡེང་ངེས་ཀྱི་དུས་ཚེས་ངེས་
ཅན་ཞིག་གཏན་འབེབས་ཀྱི་དེའི་ཉིན་གོད་ཡ་རྩོད་ལན་པ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་བཅར་
དགོས་ཀྱི་བརྡ་ཐོ་དང༌། གོང་ཞུའི་སྙན་ཞུའི་ངོ་བཤུས་བཅས་གཏོང་དགོས་པ་
དང༌། བརྡ་ཐོ་དེའི་ནང་གལ་ཏེ་གཏན་འབེབས་དུས་བཀག་ཐོག་རྩོད་ལན་པ་བཅར་
འབོར་མ་བྱུང་ན་གོང་ཞུ་དེ་གོད་ཡ་ཕོགས་གཅིག་ཁོ་ནའི་ཞུ་དོན་ལ་ཉན་ཞིབ་བ་རྒྱུ་
ཡིན་ལུགས་འཁོད་དགོས། 
[ག] ༡) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་གོང་ཞུར་ཉན་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚེས་གཏན་



འབེབས་བས་པ་དེའམ། ཡང་ན་དུས་ཚེས་དེ་ཕར་འགངས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་བས་
པའི་ཉིན་མོ་གང་རུང་ཐོག་གོང་ཞུ་བེད་མཁན་ནས་གོང་ཞུའི་ཞུ་སྙན་དེར་སྨན་པའི་
དོན་གནད་ཞུ་རྒྱུ་ཇི་ཡོད་ལ་ཉན་ཞིབ་བ་རྒྱུ། 
      ༢) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་གོང་ཞུ་བེད་མཁན་ལ་ཉན་ཞིབ་ཟིན་རེས་གོད་ཡ་
རྩོད་ལན་པ་དེས་གོང་ཞུར་དགག་ལན་བ་རྒྱུ་ཇི་ཡོད་ལ་ཉན་ཞིབ་བ་རྒྱུ་དང༌། དེར་གོང་
ཞུ་བེད་མཁན་ནས་ལན་འདེབས་བ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 
     ༣) གོང་ཞུ་ཉན་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་དེའི་ཉིན་ནམ། ཉན་ཞིབ་
ཕར་འགང་བས་ཉིན་གང་རུང་ལ་གོང་ཞུ་བེད་མཁན་ཉན་ཞིབ་ཏུ་མ་བཅར་ཚེ་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་གོང་ཞུ་དེ་ངོས་བཞེས་བརྩི་མེད་ཡིན་པའི་བཀའ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
     ༤) གོང་ཞུ་བ་བཅར་འབོར་བྱུང་བ་དང༌། རྩོད་ལན་པ་བཅར་འབོར་མ་བྱུང་བའི་
སྐབས་སུ་གོང་ཞུ་དེ་ཕོགས་གཅིག་གི་ཞུ་དོན་ལ་ཉན་ཞིབ་བས་ན་ཆོག་རྒྱུ། 
     ༥) གཏན་འབེབས་བས་པའི་དུས་ཚེས་དེའི་ཉིན་གོང་ཞུ་བ་ཉན་ཞིབ་ལ་མ་
བཅར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོང་ཞུ་དེ་ངོས་བཞེས་བརྩི་
མེད་ཀྱི་བཀའ་ཁྱབ་བཏང་ཟིན་རེས་གོང་ཞུ་བ་གང་དེས་ཉན་ཞིབ་ལ་དུས་བཅར་མ་
ཐུབ་པར་ཁག་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལྡེང་ངེས་ཞུས་ཏེ་གོང་ཞུ་དེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
སར་ཡང་ངོས་བཞེས་ཡོང་བ་ཞུས་པ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་
ཡིད་ཆེས་ངེས་རེད་བྱུང་ན་སར་ཡང་ངོས་བཞེས་བ་རྒྱུ། 
     ༦) གཏན་འབེབས་བས་པའི་དུས་ཚེས་ཉིན་རྩོད་ལན་པ་ཉན་ཞིབ་ལ་མ་བཅར་
བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་གོད་ཡ་ཕོགས་གཅིག་ཁོ་ནའི་ཞུ་དོན་ལ་ཉན་ཞིབ་ཀྱིས་
ཐག་གཅོད་བས་རེས་རྩོད་ལན་པས་ཉན་ཞིབ་ལ་དུས་བཅར་མ་ཐུབ་པའི་རེན་རྩ་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བརྡ་ཐོ་དུས་ཐོག་མ་འབོར་བའམ།  དེ་མིན་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡང་
དག་ཁུངས་སྐྱེལ་བས་ཏེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་ན་རྩོད་ལན་པའི་ཉན་
ཞིབ་བསྐྱར་དུ་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 



དོན་ཚན་ང་བརྒྱད་པ། གནད་དོན་བེ་བག་ཆེད་བསྐྱར་སོག 
[ཀ] ༡) གོང་ཞུ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་གནད་དོན་གང་རུང་གཏན་
འབེབས་སམ། ཞིབ་གཅོད། དངོས་དོན་གང་རུང་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུར་ལྷག་ཡོད་པ། ད་
དུང་དཔང་རྟགས་སོན་མ་ལེན་དགོས་ཆགས་པ་བཅས་གང་རུང་ཁ་མཆུ་དེའི་ཐག་
གཅོད་དྲང་བདེན་ཡོང་ཆེད་དུ་དགོས་གལ་ཆགས་པ་ཞིག་གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་དེས་མཐོང་ན། གནད་དོན་གཏན་འབེབས་དགོས་གལ་ཡོད་ཚེ་དེ་དོན་བས་ཏེ་དེ་
དག་གོང་ཞུ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཞིབ་གཅོད་ཆེད་བསྐྱར་སོག་བེད་ཆོག་པ་
དང༌། བསྐྱར་སོག་བེད་དགོས་པ་བྱུང་སྐབས་གོང་ཞུ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་
དཔང་རྟགས་སོན་མ་དགོས་གལ་ཡོད་རིགས་ལེན་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་
དགོས་པ་ཡིན། 
      ༢) གོང་ཞུ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གནད་དོན་དེ་དག་དང༌། དཔང་
རྟགས་སོན་མ་ལེན་དགོས་ཆགས་པ་བཅས་ལ་ཞིབ་གཅོད་བས་ཏེ་དེ་དག་གི་མཐའ་
མའི་འབས་བུ་ཇི་བྱུང་དང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན། དཔང་རྟགས་དེ་དག་བཅས་གོང་ཞུ་བ་
ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་འབུལ་དུས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ནང་ཚུད་དུ་འབུལ་
དགོས་པ་ཡིན། 
[ཁ] གོང་ཞུ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེས་གོང་རིམ་གི་བཀའ་དོན་ལར་བསྐྱར་དུ་
ཞིབ་གཅོད་བས་པའི་མཐའ་མའི་འབས་བུ་དང༌། དཔང་རྟགས་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བ་རྣམས་
གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་རྩ་འཛིན་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཆགས་རྒྱུ། 
[ག] གོང་ཞུ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བསྐྱར་དུ་ཞིབ་གཅོད་བས་པའི་མཐའ་
མའི་འབས་བུ་གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་གི་ཆ་ཤས་ཆགས་པ་དེར་
དགག་པ་བེད་ཆོག་པའི་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་
ནས་གཏན་འབེབས་བེད་དགོས་པ་དང༌། དུས་ཚོད་དེའི་ནང་གོད་ཡ་སུ་རུང་ནས་
དགག་པ་ཡོད་ན་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་དགག་པ་དུས་ཐོག་བེད་མ་ཐུབ་ན་གོང་



ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོང་ཞུ་དེར་ཐག་གཅོད་བེད་ཆོག་རྒྱུ། 

 

དོན་ཚན་ང་དགུ་པ། དཔང་རྟགས་སོན་མ། 
[ཀ] གོད་ཡ་གང་ཞིག་གིས་གོང་ཞུ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་དེར་མ་ཕུལ་
བའི་དཔང་རྟགས་སོན་མ་གང་ཞིག་གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་འདོན་འབུལ་
བ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མེད། འོན་ཀྱང་གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གལ་ཏེ་གཤམ་
གསལ། 
 ༡) གོང་ཞུ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེས་དཔང་རྟགས་ལེན་དགོས་པ་ཞིག་
བངས་མེད་པའམ། 
       ༢) གོད་ཡ་གང་དེས་གོང་ཞུ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དཔང་
རྟགས་སོན་མ་དེ་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོང་བས་ཀྱང་ཤེས་ཚོར་མ་ཐུབ་པའམ།  འདོན་
འབུལ་མ་ཐུབ་པ། 
       ༣) གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེས་བཅད་ཁ་གཏོང་
རྒྱུའམ། གནད་ཆེའི་རྒྱུ་རེན་གཞན་གང་རུང་གི་ཆེད་དུ་ཡིག་ཆ་གང་རུང་འདོན་འབུལ་
ལམ། དཔང་པོ་གང་རུང་ལ་བརྟག་ཞིབ་བ་རྒྱུ་དགོས་གལ་ཆགས་པ་བཅས་གང་རུང་
ལ་བརྟེན་ནས་དཔང་རྟགས་འདོན་འབུལ་ལམ། དཔང་པོར་བརྟག་ཞིབ་བེད་ཆོག་པའི་
བཀའ་འཁོལ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དཔང་རྟགས་སོན་མ་འདོན་འབུལ་བས་
འཐུས་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་སད་ན་དཔང་རྟགས་གང་དེ་བངས་དོན་རྒྱུ་མཚན་རྩ་
འཛིན་ཁོངས་སུ་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན། 
[ག] ༡) དཔང་རྟགས་སོན་མ་འདོན་འབུལ་བས་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་རིགས་
གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ནང་གསལ་
ལར་ཐད་ཀར་ལེན་པའམ། གོང་ཞུ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཁིམས་ཡིག་འདིའི་



དོན་ཚན་ང་བརྒྱད་པའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ནང་གསལ་ལར་བངས་ཏེ་གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་འབུལ་ལམ་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་བ་བཅས་གང་རུང་བེད་
ཆོག་པ་ཡིན། 
      ༢) སིར་བཏང་བས་ན་དཔང་རྟགས་སོན་མ་དེ་རིགས་གོང་ཞུ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ནས་ལེན་ཐབས་གཙོ་འདོན་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
     ༣) གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐད་ཀར་དཔང་རྟགས་སོན་མ་ལེན་
རྒྱུར་རྒྱུ་མཚན་དྲང་བདེན་འབྱུང་ཐབས་སམ། འགོ་གོན་ཆུང་ཁྱད། གོད་ཡར་སྟབས་
བདེ་བ། གཞན་ཡང་འོས་འཚམས་བཅས་གང་རུང་ཡོད་དགོས་པ་ཡིན། 
     ༤) གོང་ཞུ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དཔང་རྟགས་སོན་མ་ལེན་སྐབས་
ལའང་གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེར་གོད་གཞི་དེའི་དོན་གནད་ཀྱི་ཐོག་བཀའ་
ཁྱབ་ཇི་དགོས་བ་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡོད། 
དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པ། གོང་ཞུའི་བཀའ་འཁོལ་མ་སད་ན་བེད་ཐབས། 
[ཀ] མཐའ་མའི་བཅད་ཁ་བཏང་བར་གོང་ཞུ་བ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ལ་གོང་ཞུ་བ་འདུན་
ཡོད་པའི་གོད་ཡ་གང་ཞིག་གིས་གོང་ཞུ་བེད་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་རུང་བཅད་
ཁ་གཏོང་མཁན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་ཆོག་མཆན་མ་སད་པ་ཡིན་ན་དེའི་རྒྱུ་མཚན་
གསལ་བཀོད་དང་འབེལ་གོང་ཞུ་བེད་ཆོག་པའི་སྙན་ཞུ་དང༌། གོང་ཞུའི་ཞུ་སྙན་ངོ་
མ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་དེ་ནས་བཅད་ཁ་བཏང་བའི་འདྲ་བཤུས་ཡིག་ཆ་ཁག དོན་
ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ག] ནང་གསལ་འགན་སྲུང་གཏའ་འཇོག་བས་པའི་བྱུང་
འཛིན་གི་འདྲ་བཤུས་བཅས་མཉམ་སར་གིས་གོང་ཞུ་བེད་ཆོག་པའི་དམིགས་བསལ་
བཀའ་ཁྱབ་ཡོང་བའི་འབེལ་ཡོད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གོང་མ་དེར་སྙན་ཞུ་འབུལ་
ཆོག སྙན་ཞུ་དེ་ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་བར་དུ་ཕུལ་ནས་ཀྱང་ཆོག་མཆན་མ་
ཐོབ་ཚེ་གོང་ཞུ་བ་རྒྱུ་བརྩི་མེད་སོང་བ་ཡིན། 
[ཁ] ཐོག་མའི་བཅད་ཁ་གཏོང་མཁན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་གོང་ཞུ་ཆོག་པའི་ཆོག་



མཆན་མ་སད་པ་ཞིག་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གོང་མ་ནས་ཆོག་མཆན་བཀའ་ཁྱབ་ཞུ་
འདུན་ཡོད་ན། བཅད་ཁ་དེའི་འབྲུ་དོན་ཉམས་ལེན་ལག་བསྟར་བེད་དགོས་པའི་གཏན་
འབེབས་དུས་ཚེས་མཐའ་མ་དེ་ནས་བཟུང་འགངས་མཐར་ཉིན་གངས་དྲུག་ཅུ་ནང་ཚུད་
དམ། གོང་ཞུ་བེད་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཞུ་ཡུལ་གོང་རིམ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེས་
དགོས་ངེས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ཐོག་ད་དུང་དམིགས་བསལ་དུས་ཚོད་ཕར་
འགང་བཏང་ཡོད་ན་དུས་ཚོད་དེའི་ནང་ཚུད་བཅས་གང་རུང་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གོང་
མ་དེ་ནས་དམིགས་བསལ་ཆོག་མཆན་བཀའ་ཁྱབ་ཞུས་ཐོབ་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ་དང༌། 
བཅད་ཁ་གཏོང་མཁན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་བཏང་ཟིན་པའི་བཅད་ཁའི་འབྲུ་དོན་
ལག་བསྟར་དགོས་པ་རྣམས་དུས་ཡུན་དེའི་རིང་གོད་ཡ་ཕོགས་ཕན་ཚུན་ནས་ཉམས་
ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཕར་འགང་བས་འཐུས་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སོད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ག] བཅད་ཁའི་འབྲུ་དོན་ཉམས་ལེན་ཕར་འགང་གི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཚེ་དེའི་ཆ་རེན་
དུ་གལ་ཏེ་གོང་ཞུ་བ་འདུན་ཡོད་པའི་གོད་ཡ་དེས་ཕར་འགང་གི་དུས་ཚོད་རྒྱས་
དཔྱད་དེའི་ནང་ཚུད་གོང་རིམ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་གོང་ཞུ་བེད་ཆོག་པའི་བཀའ་
ཁྱབ་བམ་ཆོག་མཆན་ཞུ་མ་ཐུབ་པའམ། མ་སད་ཚེ་ཕར་འགང་བས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྟེན་ནས་གོད་ཡ་ཁ་གཏད་གཞན་ལ་གནོད་སྐྱོན་གུན་གསབ་དང༌། འགོ་གོན་ཇི་
ཆགས་སྒྲུབ་འཇལ་བ་ཆེད་གོང་ཞུ་བ་འདུན་ཡོད་པའི་གོད་ཡ་དེས་ཕར་འགང་གཏོང་
མཁན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེར་དངུལ་འབབ་ལྡེང་ངེས་གཏའ་འཇོག་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ང] ༡) གོང་ཞུ་བེད་ཆོག་པའི་དམིགས་བསལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་ཡུལ་གོང་རིམ་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་དེས་བཀའ་འཁོལ་གཏོང་མིན་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུར་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ཐོག་
མའི་བཅད་ཁ་གཏོང་མཁན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་དེ་ནས་བཅད་ཁ་དེའི་གཞི་རྩ་
བཅོལ་ཡུལ་འབེལ་ཡོད་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་ངམ། ཆ་ཤས་གང་རུང་དུས་ཚོད་
ངེས་ཅན་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་དེའི་ནང་གོང་རིམ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་དེར་ཕུལ་
འབོར་ཐུབ་པ་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 



    ༢) བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་གོང་ཞུ་བེད་ཆོག་པའི་ཆོག་
མཆན་སད་པ་ཡིན་ཚེ་ཐོག་མའི་བཅད་ཁ་གཏོང་མཁན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་དེ་
ནས་བཅད་ཁ་དེའི་གཞི་རྩ་བཅོལ་ཡུལ་འབེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
གོང་མ་དེར་སོན་དུ་ཕུལ་ཟིན་མེད་ན་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་དེའི་ནང་ཕུལ་
འབོར་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་དང་འབེལ་གོང་ཞུའི་བ་རིམ་ལར་གོང་ཞུར་ཞིབ་འཇུག་
ཐག་གཅོད་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 

དོན་ཚན་རེ་གཅིག་པ། གོང་ཞུར་བཅད་ཁ། 
[ཀ] ༡) གོང་ཞུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་གི་ཉན་ཞིབ་དང༌། གོང་ཞུའི་
ཞུ་སྙན། གོང་ཞུ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཅད་ཁ་བཅས་གཞི་བཅོལ་བ་འོས་
ཁག་ལ་དཔྱད་ཞིབ་བས་རེས་ལམ་སེང་ངམ། རེས་སུ་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ནམ། དེ་དག་
གི་ཁིམས་རྩོད་པ་རྣམས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་བཅར་དགོས་ཀྱི་བརྡ་ཐོ་བཏང་སྟེ་གཏན་
འབེབས་བས་པའི་ཉིན་མོ་གང་རུང་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོང་ཞུའི་བཅད་ཁ་
གསལ་བསགས་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
      ༢) ཐག་གཅོད་བེད་གཞིའི་གནད་དོན་ཁག་དང༌། དེ་དག་ལ་བརྟེན་པའི་ཐག་
གཅོད། གོང་ཞུ་དེར་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་བཅས་ཀྱི་སྙིང་དོན་གསལ་བསགས་ཀྱིས་
བཅད་ཁའི་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་སོགས་སང་མ་བས་ཀྱང་འཐུས་རྒྱུ། འོན་ཀྱང་བཅད་ཁ་
ཁྱབ་བསགས་ཟིན་འཕྲལ་བཅད་ཁའི་ངོ་བཤུས་དག་མཆན་འཁོད་པ་ཆ་ཚང་རེ་གོད་
ཡ་གོང་ཞུ་བ་དང༌། རྩོད་ལན་པ་སོ་སོར་རིན་དོད་མེད་པར་སོད་དགོས་པ་དང༌། དེ་
རེས་གོད་ཡའམ། ཁིམས་རྩོད་པ། གཞན་ཡང་དགོས་འདུན་ཞུ་མཁན་ཡོད་རིགས་ལ་
བཅད་ཁའི་ངོ་བཤུས་དེའི་རིན་དོད་ཇི་ཐོབ་བངས་ཏེ་སོད་ཆོག་པ་ཡིན། 
     ༣) བཅད་ཁ་ཆ་ཚང་གི་ངོ་བཤུས་གོང་ཞུ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་གཏོང་
དགོས། 
[ཁ] གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཅད་ཁ་དེ་ཡིག་ཐོག་དགོས་པ་དང༌། དེའི་



ནང༌། 
   ༡) ཐག་གཅོད་བེད་གཞིའི་གནད་དོན་ཁག 
   ༢) དེ་དག་ལ་བརྟེན་པའི་ཐག་གཅོད། 
  ༣) ཐག་གཅོད་དེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན། 
  ༤) གོང་ཞུ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་དེ་ནས་བཏང་བའིབཅད་ཁ་དེ་དང་
ལྡོག་ཕོགས་སམ་སོན་འཕྲི་སྒྱུར་བཅོས་དང༌། གོང་ཞུ་བེད་མཁན་ལ་གུན་གསབ་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་མེད། 
   ༥) གོང་ཞུའི་སྐབས་དང༌། གོང་ཞུ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཐོག་མའི་གོད་
གཏུག་སྐབས་ཀྱི་འགོ་སོང་བཅས་ནས་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ལ་སོག་ཆ་དགོས་པ་ཡོད་ན་
དེ་དག 
   ༦) གཞན་ཡང་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ནས་ཉམས་ལེན་ལག་བསྟར་བེད་དགོས་པ་ཇི་
ཡོད་དང༌། དེ་དག་གི་དུས་ཚེས། 
   ༧) གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཅད་ཁ་གཏོང་དུས་ཀྱི་ལོ་ཟླ་ཚེས་
གངས་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པའི་མིང་དང་མིང་རྟགས་བཅས་འགོད་དགོས་པ་ཟུར་སོན་
ཡིག་ཆ་ [ཉ] ༢) ལར་ཡིན།  
[ག] གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅད་ཁ་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་དོན་གནད་ངོ་བོ་
མི་འདྲ་བ་གཤམ་གསལ། 
    ༡) གོང་ཞུ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་བཏང་ཟིན་པའི་བཅད་ཁ་དེ་དང་
ཕོགས་མཐུན་པའམ། 
    ༢) གོང་ཞུ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་བཏང་ཟིན་པའི་བཅད་ཁ་དེ་དང་
ལྡོག་ཕོགས། 
   ༣) གོང་ཞུ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་བཏང་ཟིན་པའི་བཅད་ཁར་སོན་
འཕྲི་སྒྱུར་བཅོས། 



   ༤) གོང་ཞུ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་བཏང་ཟིན་པའི་བཅད་ཁའི་འབྲུ་
དོན་གོད་ཡ་ཕོགས་ཕན་ཚུན་ཁུངས་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཕམ་ཇི་ཡོད་རང་འཇགས་ཐོག་
དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་སྒྱུར་བཅོས། 
   ༥) གོང་ཞུ་གང་དེའི་གོད་ཡ་ཕོགས་ཕན་ཚུན་ནས་གཅིག་གྱུར་མོས་མཐུན་གང་
བྱུང་བ་གཞིར་བཟུང༌བཅས་གང་རུང་གི་ཐོག་ནས་གཏོང་ཆོག་པའི་བཅད་ཁ་རྣམས་
ཡིན། 
དོན་ཚན་རེ་གཉིས་པ། གོང་ཞུ་ཕིར་འཐེན། 
[ཀ] གོང་ཞུའམ། གོང་ཞུ་ནས་གོང་ཞུར་བཅད་ཁ་མ་བཏང་གོང་གི་དུས་རིམ་གང་འདྲ་
ཞིག་ཏུ་ཡིན་རུང་གོང་ཞུ་བེད་མཁན་ནས་གོང་ཞུ་ཕིར་འཐེན་བ་འདོད་ཡོད་ན་གོང་ཞུ་
བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཁིམས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་དོན་བདུན་པར་བལོས་ཏེ་
གོང་ཞུ་དེ་ཕིར་འཐེན་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] གོང་ཞུའམ། གོང་ཞུ་ནས་གོང་ཞུའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོང་ཞུ་གང་དེ་ཕིར་
འཐེན་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་བཏང་བ་ཡིན་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་
རྩ་འཛིན་ནང་འགོད་དགོས་པ་དང༌། གོང་ཞུ་དེ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དེ་དོན་
བརྡ་ཁྱབ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་རེ་གསུམ་པ། གོང་ཞུ་ནས་གོང་ཞུ། 
[ཀ] གོང་ཞུ་ནས་གོང་ཞུའི་བ་རིམ་རྣམས་གོང་ཞུ་སིར་བཏང་གི་བ་རིམ་ནས་གང་ལ་
གང་རན་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་ཡིན། 
[ཁ] ༡) གོང་ཞུ་ནས་གོང་ཞུ་དེ་གོང་ཞུའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཞིག་ནས་གོང་ཞུ་གང་ཞིག་
ལ་མཐའ་མའི་བཅད་ཁའམ། གོང་ཞུ་ངོས་བཞེས་བརྩི་མེད་བཏང་བའི་ནང་ཁིམས་དོན་
གནད་ཆེ་ཞིག་ཡོད་དགོས་པ་དང༌། ཁིམས་དོན་གནད་ཆེ་དེ་གོང་ཞུའི་ཞུ་སྙན་ནང་
གསལ་འགོད་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
      ༢) གོང་ཞུ་ནས་གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེས་གོང་ཞུ་དེར་ཁིམས་དོན་



གནད་ཆེ་ཡོད་པ་འདོད་ཁེངས་བྱུང་ན་ཁིམས་དོན་དེ་དག་གང་དང་གང་ཡིན་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་དེས་ངོས་བཟུང་གཏན་འབེབས་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
     ༣) གནད་དོན་གཏན་འབེབས་བས་པ་དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་གོང་ཞུ་ཉན་ཞིབ་བེད་
དགོས་པ་དང༌། ཉན་ཞིབ་སྐབས་སུ་གོང་ཞུ་དེར་ཁིམས་དོན་གནད་ཆེ་མེད་ལུགས་རྩོད་
ལན་པས་རྩོད་བཤད་བེད་བོ་ཡོད་ན་རྩོད་བཤད་བ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སོད་ཆོག 
     ༤) རྒྱུ་མཚན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཁོངས་སུ་བཞག་ཐོག་སོན་དུ་གཏན་
འབེབས་བས་མེད་པའི་ཁིམས་དོན་གནད་ཆེ་གཞན་གང་རུང་ཐོག་གོང་ཞུ་དེ་ཉན་ཞིབ་
བ་རྒྱུའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དབང་ཆར་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ཁ] ༣) ནང་
གསལ་གིས་དོ་ཕོག་གང་ཡང་གཏོང་མི་ཐུབ། 
[ག] གོང་ཞུ་ནས་གོང་ཞུ་བ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་གོང་ཞུ་
བ་དེས་གོང་ཞུའི་གཞི་རྩ་འཇོག་ཡུལ་གཞན་གསར་དུ་ཞུ་སྐུལ་བ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སོད་
རྒྱུ་མིན་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་བཀའ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ང] གོང་ཞུ་ནས་གོང་ཞུ་གང་ཞིག་གི་སྐོར་ལ་གོང་ཞུ་ཡོང་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་
དོགས་སེལ་གང་རུང་བེད་དགོས་པ་བྱུང་ན་གོང་ཞུ་དེར་བཅད་ཁ་གཏོང་མཁན་གོང་
ཞུའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་དེར་བེད་དགོས་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་དགོས་གལ་བྱུང་ན་
གོད་གཞི་དེའི་ཐོག་མའི་གཏུག་བཤེར་གི་བཅད་ཁ་གཏོང་མཁན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེར་
དོགས་སེལ་བ་རྒྱུ་ལའང་དགག་ཆ་མེད། 

ལེའུ་བཅུ་པ། 
བསྐྱར་ཞིབ་དང༌། དོགས་གཅོད། 

དོན་ཚན་རེ་བཞི་པ། བསྐྱར་ཞིབ། 
[ཀ] བཅད་ཁ་བཏང་བ་ཞིག་གིས་ཁིམས་དོན་ནམ། དངོས་དོན་གི་གནད་དོན་ཐོག་
ནས་རང་ཉིད་ལ་གོང་གུན་ཕོག་བྱུང་སྙམ་པར་ངོས་འཛིན་བེད་མཁན་གི་གོད་ཡ་གང་



ཞིག་ནས། 
        ༡) གོང་ཞུ་བེད་ཆོག་པའི་ཆ་རེན་ལྡན་ནའང༌། གོང་ཞུ་བ་རྒྱུར་འདེམས་ཀ་མི་
བེད་པའམ། 
        ༢) གོང་ཞུ་བེད་ཆོག་པའི་ཆ་རེན་མ་ལྡན་པ། 
        ༣) དོན་གནད་གལ་ཆེའི་དཔང་རྟགས་ཡོད་པ་ཞིག་བཅད་ཁ་མ་བཏང་
གོང་ཐབས་ཤེས་ཇི་ལར་བས་རུང་འདོན་འབུལ་མ་ཐུབ་པར་རེས་སུ་གསར་རེད་
དམ། ཡང་ན་ཡིག་ཆར་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བའམ། དེ་མིན་རྒྱུ་མཚན་ལྡེང་ངེས་ཡོད་པ་
བཅས་གང་རུང་སྐབས་བཅད་ཁ་བཏང་ཟིན་པར་བསྐྱར་ཞིབ་ཡོང་བ་ཞུ་བོ་ཡོད་ན་
བཅད་ཁ་གཏོང་མཁན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེར་བསྐྱར་ཞིབ་ཡོང་བའི་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཆོག་
པ་ཡིན། 
[ཁ] བསྐྱར་ཞིབ་ཡོང་བའི་ཞུ་སྙན་དེ་རེ་འབོད་ཞུ་བའི་རྣམ་པར་དགོས་པ་དང༌། བསྐྱར་
ཞིབ་ཡོང་བའི་ཞུ་དོན་གི་གཞི་རྩའི་གནད་དོན་རྣམས་གསལ་འགོད་བེད་དགོས། དེ་
ཡང་བཅད་ཁ་བཏང་བ་ནས་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་ནང་ཚུད་འབུལ་དགོས། 
[ག] བསྐྱར་ཞིབ་ཡོང་བ་ཞུ་མཁན་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་ཡོང་བའི་ཞུ་སྙན་དེ་བཅད་ཁ་
གཏོང་མཁན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་ཁིམས་དྲུང་བརྒྱུད་གོང་ཞུ་བེད་སྟངས་ལར་འབུལ་
དགོས་པ་ལས། ངག་ཐོག་ནས་རྩོད་ཞུའི་རིགས་བེད་མི་ཆོག 
[ང] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་ཡོང་བའི་ཞུ་སྙན་དེར་རྒྱུ་མཚན་ལྡེང་ངེས་
ཡོད་མེད་བལས་ཏེ་བསྐྱར་ཞིབ་བ་རྒྱུ་ངོས་བཞེས་བེད་དང་མི་བེད་ཐག་གཅོད་བེད་
དགོས། གལ་ཏེ་ངོས་བཞེས་བས་ཚེ་གོད་ཡ་ཁ་གཏད་གཞན་དེར་སོན་ཚུད་བརྡ་
ཁྱབ་དང་འབེལ་བེད་པ་ལས་གོད་ཡ་ཁ་གཏད་གཞན་དེར་བརྡ་ཁྱབ་མེད་པའི་ཐོག་
བསྐྱར་ཞིབ་བེད་མི་ཆོག 
[ཅ] བསྐྱར་ཞིབ་བས་འབས་སུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་ཁིམས་དོན་ནམ། དངོས་དོན་
གང་རུང་ནོར་འཁྲུལ་གི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་སོན་ཟིན་ལ་ལྡོག་ཕོགས་སམ་སྒྱུར་



བཅོས་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དྲང་བདེན་གི་ཁེ་ཕན་ཆེད་འོས་འཚམས་
མཐོང་ན་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུ་མཁན་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཁིམས་
དོད་ཕུལ་བའི་དངུལ་འབབ་ཆ་ཚང་ངམ་ཆ་ཤས་ཕིར་སོག་བས་ན་ཆོག་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་རེ་ལྔ་པ། དོགས་གཅོད། 
[ཀ] མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བཅད་ཁ་བཏང་བ་གང་ཞིག་ལ་གོང་ཞུ་བ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་
མེད་པ་དང༌། བཅད་ཁ་དེ་མ་བཏང་གོང་གོད་གཞི་དེའི་འབེལ་ཡོད་ཁིམས་དོན་གང་
རུང་ཞིག་ལ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་དོགས་གཞི་ཆགས་ཚེ། བཅད་ཁ་གཏོང་མཁན་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེའམ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེར་གོད་ཡ་སུ་རུང་གིས་རེ་སྐུལ་སྙན་སེང་
ཞུས་དོན་བཅས་གང་རུང་གི་ཐོག་ནས་ཁ་མཆུའི་དངོས་དོན་དེ་དག་དང༌། དོགས་གཞི་
ཆགས་པའི་ཁིམས་དོན། དོགས་གཅོད་བེད་མཁན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་དེའི་སྐོར་
བསམ་ཚུལ་ཇི་ཡོད་བཅས་ཡིག་ཐོག་བཀོད་དེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གོང་མ་དེའི་ཐག་
གཅོད་ཞུ་ཆེད་དུ་ཕུལ་བའི་ཐོག་ནས་དོགས་གཅོད་ཞུ་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གོང་མ་ཞིག་ཏུ་ཁིམས་དོན་གང་རུང་གི་སྐོར་ལ་དོགས་གཅོད་
ཞུས་ལན་མ་འབོར་བར་གཏུག་བཤེར་དེའི་བ་རིམ་མཚམས་འཇོག་བེད་པའམ། མུ་
མཐུད་འགོ་བ། འཕྲལ་སེལ་གི་ཐག་གཅོད་བེད་པ། འཕྲལ་སེལ་གི་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་
བ་བཅས་གང་རུང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་དེས་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་འོག་མ་དེས་དོགས་གཅོད་ཞུ་ཡུལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གོང་མ་དེའི་ཐག་གཅོད་
ཀྱི་ལན་གསལ་ཇི་འབོར་དེ་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་མ་གཏོགས་མཐའ་མའི་ཐག་
གཅོད་ཀྱི་བཅད་ཁའམ། བཀའ་ཁྱབ་གང་རུང་གཏོང་མི་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ག] ༡) གོང་རིམ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེས་གོད་ཡ་སུ་རུང་ནས་གལ་ཏེ་ངོ་བཅར་བས་
པའམ། ཉན་ཞིབ་དགོས་ལུགས་རེ་འདུན་ཞུས་ཚེ་དེ་དོན་ཉན་ཞིབ་བ་རྒྱུ་དང༌། དོགས་
གཅོད་ཞུས་པའི་དོན་གནད་དེའི་སྐོར་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་བཅས་བས་རེས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་
ངོ་བཤུས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་མིང་རྟགས་འཁོད་པ་ཞིག་དོགས་གཅོད་བེད་མཁན་ཁིམས་



ཞིབ་ཁང་འོག་མ་དེར་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། 
      ༢) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་དེས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གོང་མ་དེའི་ཐག་གཅོད་ཇི་
བས་གཞིར་བཟུང་ཁ་མཆུ་དེ་ཐག་གཅོད་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 

ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ། 
ཁ་མཆུ་བེ་བག་པ། 

དོན་ཚན་རེ་དྲུག་པ། ཁ་མཆུ་དམིགས་བསལ་ཅན། 
[ཀ] གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ནས་ཁིམས་དོན་ནམ། དངོས་དོན་གི་གནད་དོན་
གང་ཞིག་ཐག་གཅོད་མྱུར་སད་དུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་ཇི་བས་ལར་
ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་མོས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གནད་དོན་གང་དེ་གཉིས་མོས་ཆོད་ཡིག་ཏུ་
བཀོད་དེ་གོད་གཞིའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་འབུལ་ཆོག་པ་
གཤམ་གསལ། 
       ༡) དངུལ་འབབ་བམ། རྒྱུ་དངོས་གང་ཞིག་གོད་ཡ་གཉིས་ནས་སུས་སུར་སོག་
ཆ་བེད་འོས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ། 
       ༢) གོད་ཡ་གཅིག་གིས་གཞན་དེར་སོག་ཆ་བེད་དགོས་པའི་དངུལ་
འབབ་བམ། རྒྱུ་དངོས་གང་ཞིག་གི་ཚད་གཞི་གཏན་འབེབས་བེད་དགོས་པ། 
      ༣) བ་བ་གང་ཞིག་བེད་དགོས་པའམ། བེད་མི་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་
དགོས་པ། 
      ༤) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ནང་གསལ་གཞན་ཁག་དང་འདྲ་
བའི་གནད་དོན་ཅི་རིགས། 
[ཁ] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་བདེ་སད་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་གོད་གཞི་
གང་རུང་དེའི་དངོས་དོན་ཁ་གསལ་སྙིང་བསྡུས་ས་བཅད་ཨང་རིམ་སིག་དགོས་པ་
དང༌། དགོས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་ཆའམ་དངོས་པོ་ཡོད་ན་དེ་དག་གསལ་འདོན་བེད་དགོས། 



[ག] ཁིམས་ཁོངས་རྣམ་དབེ་དང༌། མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག ལག་བསྟར་དམ་ཡིག ཞུ་
སོར་དེབ་འགོད་བེད་སོ་བཅས་གོད་གཞི་སི་མཚུངས་ལར་བེད་དགོས།  
[ང] གོད་གཞི་དེར་ཁ་མཆུ་སིར་བཏང་གི་བ་རིམ་ལར་མི་དགོས་པའི་མྱུར་ཐབས་ལ་
བསྟེན་རྒྱུ་ཡང༌། གལ་སིད་ཁིམས་ཞིབ་དྲང་བདེན་ཡོང་ཆེད་དུ་དགོས་གལ་མཐོང་ན་
ཉན་ཞིབ་ཀྱིས་མཚོན་ཁིམས་ཡིག་འདིའི་བ་རིམ་གང་རུང་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ནས་སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཅ] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོད་གཞིར་ཐག་གཅོད་བེད་འོས་ཡོད་མེད་གོད་ཡར་
བརྟག་ཞིབ་ཀྱིས། 
 ༡) ཆོད་ཡིག་དེ་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ནས་ཚུལ་མཐུན་བཟོ་འཇོག་བས་ཡོད་པ། 
 ༢) ཆོད་ཡིག་ནང་གསལ་བརོད་དོན་རྣམས་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ནས་ཁ་ཞེ་
གཉིས་མེད་ཀྱིས་བཀོད་ཡོད་པ། 
       ༣) གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་འོས་ངེས་ཡིན་པ། 
བཅས་འདོད་ཁེངས་བྱུང་ན་ཁ་མཆུ་སིར་བཏང་ལར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅད་ཁ་
གཏོང་རྒྱུ། 
[ཆ] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཏང་ཟིན་པའི་བཅད་ཁ་དེར་གོང་ཞུ་བ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མེད། 
དོན་ཚན་རེ་བདུན་པ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་འབེལ་ཆགས་ཀྱི་ཁ་མཆུ། 
[ཀ] ཁ་མཆུ་ཞིག་ནང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་སམ། སིག་འཛུགས་མ་
ལག་གི་ལས་བེད་པ་ཆེ་ཕྲ་གང་ཞིག་གཞུང་འབེལ་ལས་དོན་གི་ཐོག་ནས་ཞུ་སོར་
བའམ། རྩོད་ལན་པ་གང་རུང་ཡིན་པའི་སྐབས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སམ། སིག་
འཛུགས་མ་ལག་གང་དེའི་མིང་ཐོག་ནས་གཏུག་བཤེར་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཁ] ཁིམས་ཡིག་འདིའི་ནང་ཆ་རེན་གཞན་བཀོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་སམ། སིག་འཛུགས་མ་ལག་གི་ལས་བེད་པ་ཆེ་ཕྲ་གང་ཞིག་
ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་དབང་ཚད་ཐོག་ནས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་



བ་ཆགས་པ་ཞིག་ལ་ཁ་མཆུ་འཛུགས་སྐབས་ལས་བེད་པ་གང་དེའམ། འབེལ་ཡོད་
ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་སོར་བ་དེས་བརྡ་ཐོ་བཏང་ནས་ཉིན་གངས་ཞེ་ལྔ་སོང་མཚམས་མ་
གཏོགས་ཁ་མཆུ་འཛུགས་མི་ཆོག་པ་ཡིན། བརྡ་ཐོ་དེ་ལས་བེད་པ་གང་དེའམ། འབེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནད་ཡོད་ལས་བེད་པ་ཞིག་ལ་འཕྲོད་དགོས་པ་ཡིན། བརྡ་ཐོ་
དེའི་ནང་ཞུ་སོར་བའི་མིང་དང༌། སོད་གནས་ཁ་བང༌། གོད་རྩའི་འབྱུང་རེན། དོ་བདག་
གི་དགོས་འདུན་ཞུ་རྩོད་བཅས་འཁོད་དགོས། རེས་སུ་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་སྐབས་ཞུ་
རྩའི་ནང་གོང་གསལ་བརྡ་ཐོ་དུས་ཐོག་སྐྱེལ་གཏོང་ཇི་བས་འགོད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ག] གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བས་དགོས་འདུན་གང་ཞིག་འཕྲལ་དུ་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཛ་དྲག་
ཁ་མཆུ་ཞིག་གི་རྩོད་ལན་པ་དེ་གཞུང་འབེལ་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བ་
ཆགས་པའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མ་ལག་གི་ལས་བེད་པ་ཆེ་ཕྲ་གང་ཞིག་ཡིན་
པའི་སྐབས་སུ་གོང་གསལ་བརྡ་ཐོ་གཏོང་མ་དགོས་པར་ཞུ་གཏུག་ཆོག་པའི་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་དེའི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་གཏོང་དང་འབེལ་ཞུ་གཏུག་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། འོན་
ཀྱང་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སམ། ལས་བེད་པ་གང་དེར་ཁ་མཆུའི་དགོས་འདུན་
དེའི་སྐོར་རྒྱུ་མཚན་འགེལ་བརོད་བ་རྒྱུའི་དགོས་ངེས་ཀྱི་དུས་ཚོད་སོད་དགོས་པ་
ཡིན། 
དོན་ཚན་རེ་བརྒྱད་པ། གནད་ཆེའི་ཁིམས་དོན་གི་ཁ་མཆུ། 
[ཀ] ཁ་མཆུ་གང་རུང་ཞིག་ནང་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་འགེལ་བརོད་
བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པའི་གནད་ཆེའི་ཁིམས་དོན་ཞིག་གི་ཁིམས་དོན་
གང་དེ་བཀའ་ཤག་གིས་གཙོས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སིག་གཞི་དོན་
ཚན་ ༥ ནང་གསལ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། དོན་ཚན་ ༦ ནང་གསལ་ཁྱབ་
ཁོངས་སེ་ཚན་བཅས་གང་རུང་ཞིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པ་ཡིན་ན་སི་ཁྱབ་ཁིམས་
རྩོད་པ་བསྐོ་གཞག་བས་ཡོད་ན་དང་། དེ་མིན་བཀའ་ཤག་ནས་དེའི་ལས་དོན་འགན་
དབང་བསྐུར་བའི་མི་ས་སུ་ཡོད་དང་། ཡང་ན་བོད་མིའི་སོད་སར་ཞིག་གི་འཛིན་སྐྱོང་



ཆ་ཚང་ངམ། ཆ་ཤས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀྱི་སེ་ཚན་གང་རུང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་
ཡོད་པའི་ཡན་ལག་སེ་ཚན་གང་རུང་ཞིག་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་པ་ཡིན་ན་འབེལ་ཡོད་
སོད་སར་དེའི་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཆེད་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ལུགས་ཐོག་
སོབ་སྟོན་པ་ཁིམས་རྩོད་པ་ཡོད་ན་དང་། དེ་མིན་འགོ་འཛིན་ནས་དེའི་ལས་དོན་འགན་
དབང་བསྐུར་བའི་མི་ས་སུ་ཡོད་བཅས་འབེལ་ཆགས་སུ་རུང་ལ་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་གནད་ཆེའི་ཁིམས་དོན་དེ་ཐག་གཅོད་མ་བས་གོང་བརྡ་ཐོ་
གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཁ] ཁ་མཆུ་གང་རུང་ཞིག་ནང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ། ས་གནས་འཐུས་མིའི་
ཚོགས་འདུ་གང་རུང་ནས་བཅས་པའི་ཁིམས་ཡིག་ཅི་རིགས་སམ། དེ་དག་གང་རུང་
གི་ཆ་རེན་འོག་བཀོད་སིག་བས་པའི་སིག་གཞིའམ། རྩ་འཛིན། ལམ་སྟོན། བཀའ་
ཁྱབ། བཀོད་ཁྱབ་བཅས་ཁིམས་ལུགས་ཡིག་ཆ་གང་རུང་ཞིག་ནུས་ལྡན་ཡིན་མིན་གི་
གནད་དོན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཤིང༌། གནད་དོན་དེ་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་ 
[ཀ] ནང་གསལ་བཅའ་ཁིམས་ལ་འགེལ་བརོད་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པའི་
གནད་དོན་གི་ངོ་བོ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པ་བཅས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེས་མངོན་པ་
དང༌། ཁིམས་ལུགས་ཡིག་ཆ་གང་རུང་དེར་འགན་དབང་ཡོད་པའི་འབེལ་ཆགས་དེ་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་ས་གང་རུང་ཞིག་ཡིན་ན། དོན་ཚན་འདིའི་ནང་
གསེས་ [ཀ] ནང་གསལ་འབྲུ་དོན་ལར་དབུས་ལ་སི་ཁྱབ་ཁིམས་རྩོད་པ་དང༌། ས་
གནས་ལ་ས་གནས་ཁིམས་རྩོད་པ་བཅས་འབེལ་ཆགས་སུ་རུང་དང༌། འགན་དབང་
ཡོད་པའི་འབེལ་ཆགས་དེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལས་གཞན་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་འགན་
དབང་ཅན་འབེལ་ཆགས་གང་དེ་བཅས་སུ་རུང་ལ་བརྡ་ཐོ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། 
[ག] དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་བའི་གོད་གཞིའི་གཏུག་བཤེར་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་ཡིན་
རུང་དགོས་གལ་ཡོད་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་ས་
གང་རུང་ངམ། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལས་གཞན་པའི་འབེལ་ཆགས་སུ་ཡིན་རྩོད་



ལན་པ་འཕར་མ་ཞིག་བེད་དགོས་པའི་བཀའམ། ཡང་ན་འབེལ་ཆགས་སུ་རུང་དེས་
རྩོད་ལན་པ་འཕར་མ་ཞིག་བེད་ཆོག་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དེ་
དོན་ཆོག་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་བཅས་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་འགོ་གོན་ཐད་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དམིགས་བསལ་བཀའ་ཁྱབ་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་རྩོད་ལན་པ་
འཕར་མ་གང་དེའི་འགོ་གོན་རྣམས་རང་ཁུངས་ནས་སོར་གཏོང་ཐོག རྩོད་ལན་པ་
འཕར་མ་དེ་དང་གོད་ཡ་གཞན་དབར་ཕར་ཚུར་ཁ་མཆུའི་འགོ་གོན་རིགས་སོག་སོད་
བེད་མི་དགོས་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་རེ་དགུ་པ། གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ལག་བསྟར་ཡོང་བའི་བདེ་སྙན། 
[ཀ] བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དགོངས་དོན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་གཞི་རྩའི་
ཐོབ་ཐང་ལག་བསྟར་ཡོང་སད་བདེ་སྙན་བཟོ་འབུལ་སྐབས་བདེ་སྙན་དེའི་ནང༌། 
        ༡) བདེ་སྙན་པའི་མིང་དང༌། ལོ་རྒྱུས། 
 ༢) ཁིམས་ཡིག་འདིའི་ལེའུ་གཉིས་པའི་ནང་གསལ་ཁིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་
ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན། 
       ༣) གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་པའམ། ཕོགས་འགལ་ཇི་བས་
དང༌། འབྱུང་རེན། དུས་ཚོད། 
       ༤) དགོས་འདུན་གང་ཡིན་དང༌། གཞི་རྩ་གང་ཞིག་བཟུང་ནས་དགོས་འདུན་
ཞུ་བ།  
བཅས་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ག] ༣) གཞིར་བཟུང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་ཁིམས་དྲུང་ལ་
འབུལ་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཁ] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་དུས་ཚོད་ཐོག་བདེ་སྙན་པར་
སོན་འགོའ་ིཉན་ཞིབ་སྐབས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བོད་
ཀྱི་ཡུལ་མིའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཕོགས་འགལ་ལམ། ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་པ་བྱུང་མེད་
པའམ། བདེ་སྙན་གི་ནང་གསལ་ཞུ་དོན་ཁུངས་མ་འཁྱོལ་ན་བདེ་སྙན་ངོས་བཞེས་བརྩི་



མེད་གཏོང་ཆོག་རྒྱུ། 
[ག] བདེ་སྙན་གི་ནང་གསལ་གཞིར་བཟུང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་ན་
འདོན་སད་བདེ་སྙན་གི་ངོ་བཤུས་དང༌། བདེ་སྙན་པས་ཁིམས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་
བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ [ཀ] ༤) ནང་གསལ་གོད་ཡའི་མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག་
འགོད་འབུལ་བས་པའི་པར་བཤུས་བཅས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྩོད་ལན་པ་དང་
འབེལ་ཆགས་སུ་རུང་བཅས་ལ་དུས་ཚོད་འོས་འཚམས་གཏན་འབེབས་བས་ཏེ་དེའི་
ཉིན་མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག་དེར་མིང་རྟགས་འགོད་རྒྱུ་དང༌། ཞུ་ལན་དང་། ལག་བསྟར་
དམ་ཡིག་འབུལ་རྒྱུ། ཉན་ཞིབ་ཏུ་དུས་ཐོག་བཅར་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། 
བརྡ་ཐོའ་ིངོ་བཤུས་བདེ་སྙན་པར་གཏོང་དགོས།  
[ང] རྩོད་ལན་པས་བདེ་སྙན་གི་ནང་གསལ་ཞུ་དོན་ལ་གདོང་ལེན་བེད་པའི་གཞི་རྩ་
འཇོག་ཡུལ་གང་ཡིན་སྙིང་དོན་བཀོད་དེ་ཞུ་ལན་འབུལ་ཆོག་པ་དང༌། བདེ་སྙན་གི་ནང་
གསལ་དགོས་རྩོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ཆ་ཚང་ངམ་ཆ་ཤས་ཐོག་དགག་པ་རྒྱག་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཅ] བདེ་སྙན་འབུལ་མཁན་གིས་རྩོད་ལན་པའི་ཞུ་ལན་འབོར་ནས་དུས་ཚོད་འོས་
འཚམས་ནང་ལན་འདེབས་གནད་དོན་ཕིགས་པ་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་བཟོ་བཀོད་ཀྱིས་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌། རྩོད་ལན་པ་དེར་འབུལ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཆ] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་སུ་རུང་གི་ཞུ་དོན་རྒྱུ་མཚན་འབེལ་
མེད་དམ། ཁུངས་མེད་མཐོང་བ་ཡིན་ན་གོད་ཡ་དེས་འོས་འཚམས་ཀྱི་འགོ་གོན་
སྒྲུབ་སོད་བེད་འཇུག་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཇ] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་ཁྱབ་བཏང་བའི་འབྲུ་དོན་ལར་ཉན་ཞིབ་བེད་སྐབས་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་ཁྱབ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་གནད་དོན་གི་
གཞི་རྩ་གསར་ཞུ་མི་ཆོག  

[ཉ] བདེ་སྙན་པ་དང༌། རྩོད་ལན་པ། བདེ་སྙན་གི་དོན་གནད་བཅས་གཅིག་པ་ཡིན་པ་
གང་རུང་ཞིག་བདེ་སྙན་གི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་རུང་གཅིག་ལས་



མང་བར་འབུལ་ལེན་བེད་མི་ཆོག 
དོན་ཚན་བདུན་ཅུ་པ། སྟབས་བདེའི་བ་རིམ། 
[ཀ] བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་སོ་སོས་ཁིམས་ཞིབ་ཀྱི་བ་རིམ་ལག་བསྟར་བེད་སོ་
ཁག་ཁིམས་ཡིག་འདིའི་ནང་བཀོད་པ་ལར་བེད་དགོས་པ་ཡིན་མོད་ཀྱང༌། ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ཞིག་ལ་ཞུ་གཏུག་བས་པའི་རྩོད་གཞི་གང་ཞིག་སྟབས་བདེའི་བ་རིམ་གིས་ཐག་
གཅོད་ཐུབ་ངེས་སམ། རྩོད་གཞིའི་གནད་དོན་ཆུང་རྩག་ཡིན་པ་གང་རུང་ལ་བརྟེན་
ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེས་འོས་འཚམས་མཐོང་བ་ཡིན་ན་སྟབས་བདེའི་བ་རིམ་ཐོག་
ནས་རྩོད་གཞི་དེ་ཐག་གཅོད་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] རྩོད་གཞི་ཞིག་ལ་སྟབས་བདེའི་བ་རིམ་ལག་བསྟར་བེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་
རྩོད་གཞི་དེའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་སྟབས་བདེའི་བ་རིམ་གིས་མ་འགིགས་པའི་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེར་བོ་དོགས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཁིམས་ཡིག་འདིའི་སིར་བཏང་བ་
རིམ་ཐོག་བསྐྱོད་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ག] སྟབས་བདེའི་བ་རིམ་གི་སྐབས་སུ་ཡང་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ནས་ཁིམས་ཡིག་
འདིའི་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་ [ཀ] ནང་གསལ་ཆ་རེན་རྣམས་ཚང་དགོས་པ་ཡིན། 
[ང] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་དུས་ཚེས་ཉིན་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་
གཉིས་ཀ་ཉན་ཞིབ་ཆེད་དུ་བཅར་དགོས་པའི་བརྡ་ཁྱབ་བེད་དགོས་པ་དང༌། ཞུ་རྩའི་
སྙིང་དོན་རྣམས་གོད་ཡ་རྩོད་ལན་པས་སོན་ཚུད་ནས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས། 
[ཅ] རྩོད་གཞི་གང་དེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་མ་བས་གོང་གི་དུས་རིམ་གང་
འདྲ་ཞིག་ཏུ་ཡིན་རུང་ཞུ་སོར་བས་ཁ་མཆུ་ཕིར་འཐེན་བེད་བོ་ཡོད་ན་འབེལ་ཡོད་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་བ་འོས་ཇི་ཡོད་ཀྱི་ཆ་རེན་འོག་དོ་བདག་གོད་
ཡས་ཕིར་འཐེན་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཆ] གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཉན་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཚེས་ཉིན་རྩོད་ལན་པ་དེས་ཞུ་སོར་
བའི་སྐྱོན་འཛུགས་གང་བས་ཡོད་པ་དེ་ངོས་ལེན་བས་པ་ཡིན་ན་དེར་གཞིགས་པའི་



ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁ་མཆུ་ལམ་སེང་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་དང༌། ངོས་ལེན་མ་བས་ན་ཞུ་
སོར་བར་ཉན་ཞིབ་དང་འབེལ་དཔང་རྟགས་འདོན་འབུལ་ལམ། དཔང་པོ་འགུགས་
འབོད་བ་འོས་ཇི་ཡོད་བེད་དགོས་པ་དང༌། དེ་རེས་རྩོད་ལན་པའི་དཔང་རྟགས་འདོན་
འབུལ་དང༌། དཔང་པོ་འགུགས་འབོད་བ་འོས་ཇི་ཡོད་བཅས་རིམ་བཞིན་བ་རྒྱུ། 
[ཇ] སྟབས་བདེའི་བ་རིམ་སྐབས་གནད་དོན་གཏན་འབེབས་དགོས་གལ་མེད། ཉན་
ཞིབ་ཟིན་རེས་དཔང་རྟགས་ནས་ར་འཕྲོད་ཇི་བྱུང་དང༌། ཐག་གཅོད་ཇི་བས། ཐག་
གཅོད་དེ་ལར་བེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྙིང་བསྡུས་བཅས་བཀོད་དེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་རྩོད་གཞི་དེར་བཅད་ཁ་གཏོང་དགོས། 

ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ། 
ས་ཚོགས། 

དོན་ཚན་དོན་གཅིག་པ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་རྒྱུན་དུ་སོ་ཕེ་ཡོད་པ། 
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཁག་རྒྱུན་དུ་ནས་སོ་ཕེ་ཡོད་པར་བརྩི་འཇོག་བེད་དགོས་པ་ཡིན། ཁ་མཆུ་
ཞུ་སོར་དེབ་འགོད་བ་རྒྱུས་མཚོན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་སོ་སོར་ཡིག་ཆ་འབུལ་རྒྱུའམ།  
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཡིག་ཆ་ཞུ་རྒྱུའི་རིགས་འཆར་ཅན་ལས་ཉིན་གི་སྐབས་དུས་ནམ་
ཡིན་ལ་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
 
དོན་ཚན་དོན་གཉིས་པ། བ་རིམ་ཡོངས་གགས། 
[ཀ] ཐོག་མའི་གཏུག་བཤེར་དང༌། གོང་ཞུ་བཅས་ཁ་མཆུ་ཚང་མའི་ཉན་ཞིབ་བམ། 
ཞིབ་གཅོད་ཀྱི་བ་རིམ་དག་གཏུག་བཤེར་ཁང་སོ་སོའ་ིནང་ཡོང་གགས་སུ་བེད་
དགོས་པ་ཡིན། 
[ཁ] ༡) དཔང་པོའམ། གོད་ཡ་སུ་རུང་ནས་རྒྱུ་མཚན་དང་སྦྲགས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་
ཞུ་སྐུལ་བྱུང་བ་ཞིག་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དཔང་པོའམ།  གོད་ཡ་གང་དེར་ཉེན་སྲུང་



ཆེད་དགོས་གལ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་བ་ཡིན་ན། ཁིམས་ཞིབ་བ་རིམ་གང་དེ་
ཡོངས་གགས་མ་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་བེད་འཐུས་བཀའ་འཁོལ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
    ༢) ཁིམས་ཞིབ་བ་རིམ་ཡོངས་གགས་མ་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་བེད་འཐུས་བཀའ་
འཁོལ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ཉན་ཞིབ་བམ། ཞིབ་གཅོད་ཀྱི་བ་རིམ་གང་དེ་ཆ་ཚང་
ངམ། ཆ་ཤས། དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་བཅས་གང་ཡིན་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་བ་ཡུལ་གཏུག་
བཤེར་ཁང་དེ་རང་གི་ནང་དུ་ཡོངས་གགས་མ་ཡིན་པར་རམ། ཁིམས་ཞིབ་པ་དེའི་
ལས་ཁུངས་ནང་ཟུར་དུ་བ་རྒྱུ་གང་རུང་བཅས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་སྐབས་
མཚམས་ཐག་གཅོད་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་དོན་གསུམ་པ། རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང༌། 
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་སོ་སོའ་ིནང་དུ་ག་དུས་ཡིན་རུང་གཏུག་བཤེར་གི་བ་རིམ་གང་བྱུང་
བ་རྣམས་ཡིག་ཐོག་གམ། ས་འཛིན་འཕྲུལ་ཆས་གང་རུང་ཐོག་དུས་གཏན་དུ་རྩ་འཛིན་
ཉར་འཇོག་བེད་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཡིན། 
དོན་ཚན་དོན་བཞི་པ། ཕར་འགང༌། 
[ཀ] གོད་ཡ་ཕོགས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀའམ་སུ་རུང་ནས་རྒྱུ་མཚན་ལྡེང་ངེས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་དུས་ཚོད་འཕར་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་གཏུག་བཤེར་གི་དུས་རིམ་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་
ཡིན་རུང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དགོས་ངེས་ཀྱི་དུས་ཚོད་འཕར་མ་སོད་ཆོག་པ་དང༌། 
ཁ་མཆུའི་ཉན་ཞིབ་ཕར་འགང་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] དུས་ཚོད་འཕར་མ་སོད་པ་དང༌། ཉན་ཞིབ་ཕར་འགང་གཏོང་སྐབས་ལ་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ནས་ཕར་འགང་གི་དུས་ཚེས་གཏན་འབེབས་བེད་དགོས་པ་དང༌། ཕར་
འགང་བས་རེན་གིས་འགོ་གོན་འཕར་མ་ཆགས་པ་རྣམས་དུས་ཚེས་ཕར་འགང་ཞུ་
མཁན་ནས་སྒྲུབ་འབུལ་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་འོས་གཏོང་འཐུས། 
[ག] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དམིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་ཐོག་ནས་རྩ་འཛིན་གི་
ཡིག་ཆ་བཟོ་དགོས་ཀྱིས་ཉན་ཞིབ་ཕར་འགང་བེད་དགོས་པ་བྱུང་ན་ལས། ཁ་མཆུའི་



ཉན་ཞིབ་འགོ་བཙུགས་ཟིན་རེས་དཔང་པོ་བཅར་འབོར་ཚང་མར་བརྟག་ཞིབ་མ་ཟིན་
བར་ཞིབ་གཅོད་ཀྱི་ཉན་ཞིབ་མུ་མཐུད་འགོ་དགོས་པ་ཡིན། 
[ང] བཟློག་ཐབས་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་གོད་ཡ་
ཞིག་ནས་ཁ་མཆུའི་བ་རིམ་བར་མཚམས་སམ་ཕར་འགང་ཡོང་བ་ཞུས་པར་བཀའ་
འཁོལ་སོད་རྒྱུ་མེད། 
[ཅ] ཉན་ཞིབ་ཕར་འགང་གི་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཉིན་མོ་གང་ཞིག་ལ་གོད་ཡ་
ཕན་ཚུན་ནམ་སུ་རུང་ཞིག་བཅར་འབོར་མ་བྱུང་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོད་ཡ་ངོ་
བཅར་མ་བས་པའི་ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་ཁ་མཆུ་ཐག་གཅོད་བས་ཀྱང་ཆོག་པ་
ཡིན། དེ་ལར་བས་ན་དཔང་རྟགས་ཡིག་ཆའམ་དངོས་པོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་སོན་
ཕུལ་ཟིན་པ་རྣམས་དོ་བདག་ངོ་བཅར་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལོས་པར་རྩོད་གཞི་ཐག་གཅོད་
བ་རྒྱུའི་དཔྱད་གཞིར་བཟུང་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཆ] གོད་ཡ་སུ་རུང་ཞིག་ནས་ཁ་མཆུར་དགོས་གལ་དཔང་རྟགས་སམ། དཔང་པོ་
གང་རུང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དུས་ཚོད་སད་པའི་ནང་འདོན་འབུལ་བེད་མ་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་སྒུག་སོད་མ་དགོས་པར་ཐག་གཅོད་བས་ཀྱང་ཆོག་པ་
ཡིན། 

 

དོན་ཚན་དོན་ལྔ་པ། དམ་ཡིག 
[ཀ] ༡) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་རུང་ནས་དུས་རིམ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་ཡིན་
རུང་རྒྱུ་མཚན་ལྡེང་ངེས་ཡོང་ཆེད་དུ་དངོས་དོན་བེ་བག་པ་གང་རུང་ཞིག་
གམ། དག་དམ་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སོད་བེད་ཆོག་པ་བ་རྒྱུའམ། དཔང་
པོ་སུ་རུང་གི་དམ་ཡིག་དེ་ཉན་ཞིབ་སྐབས་སུ་སོགས་སང་བེད་ཆོག་པ་བ་རྒྱུ་
བཅས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེས་འོས་འཚམས་གང་མཐོང་བ་གཞིར་བཟུང་བ་རྒྱུར་
བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 



     ༢) དམ་ཡིག་འཇོག་མཁན་གང་ཞིག་ཁ་གཏད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་ཆེད་དུ་འབོད་
འགུགས་དགོས་པའི་གོད་ཡ་སུ་རུང་ནས་འདོད་པ་བྱུང་བ་དང༌། དམ་ཡིག་འཇོག་
མཁན་དེ་དག་འབོད་འཁིད་ཐུབ་ཐབས་ཡོད་པ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་མཐོང་ན། དམ་
ཡིག་འཇོག་མཁན་གང་དེའི་དཔང་རྟགས་དམ་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་འདོན་འབུལ་ཆོག་
པའི་བཀའ་འཁོལ་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་དང༌། དམ་ཡིག་འཇོག་མཁན་དེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
དུ་ངོ་བཅར་དགོས་པའི་བཀའ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] ༡) དམ་ཡིག་ཅེས་པ་ནི། དོ་བདག་གང་དེས་དངོས་དོན་བརོད་འདུན་གང་ཡིན་
པ་ཡིག་ཐོག་བཀོད་དེ་དབང་ལྡན་མི་ས་ཞིག་གམ། ཡུལ་ཁིམས་སི་མང་བདེན་དཔང་
བེད་པོའ་ི (Notary public) མདུན་དུ་དྲང་བདེན་ཡིན་པའི་དམ་བཅའ་དང་བཅས་
ཡིག་ཆ་དེའི་མཇུག་དང༌། ཤོག་ལྷེ་རེ་རེའི་ངོས་བཅས་ལ་དོ་བདག་རང་ཉིད་ཀྱི་མིང་
རྟགས་འཁོད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། 
      ༢) དམ་ཡིག་དེས་དོ་བདག་རང་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་ཚོད་ཐོག་ནས་དེ་རང་དངོས་དོན་
ཡིན་པའི་ར་སོད་ཀྱི་མཚམས་འཛིན་བེད་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། 
     ༣) གོ་ཚོར་བྱུང་བ་གང་ཞིག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞི་བཅོལ་བ་
ཡུལ་འཁོད་པའི་རོད་པ་དམིགས་བསལ་གཏོང་འོས་ཀྱི་རིགས་ཕུད། རང་ཉིད་ནས་
ཤེས་རྟོགས་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སོད་ཐུབ་པའི་དངོས་དོན་ཁོ་ནར་མ་གཏོགས་དམ་ཡིག་
འགོད་འབུལ་བེད་མི་ཆོག་པ་ཡིན། 
     ༤) དམ་ཡིག་འཇོག་མཁན་དོ་བདག་དེ་ཡིག་རྨོངས་སམ་མིག་དབང་སྐྱོན་
ཅན་ཡིན་ཚེ་དམ་བཅའ་བ་ཡུལ་མི་ས་དེའི་མདུན་དུ་དོ་བདག་དེར་ཡིག་དོན་ཆ་ཚང་
འགེལ་བརོད་དགོས་པ་ཡིན། 
     ༥) དམ་བཅའ་བ་ཡུལ་མི་ས་དེས་ཡིག་ཆ་དེར་སྐབས་འཕྲལ་དོ་བདག་གི་མདུན་
སར་ནོར་བཅོས་རིགས་བས་ཚེ་ནོར་བཅོས་བས་ལུགས་མཆན་བཀོད་དང་འབེལ་
བཅོས་མཚམས་སོ་སོར་མིང་རྟགས་འགོད་དགོས་པ་དང༌། དམ་ཡིག་གི་མཇུག་ཏུ་



དམ་བཅའ་བ་ཡུལ་དབང་ལྡན་མི་སའམ། ཡུལ་ཁིམས་སི་མང་བདེན་དཔང་བེད་པོ་
དེའི་མིང་གནས་དང༌། ལས་དམ།  མིང་རྟགས། ལོ་ཟླ་ཚེས་གངས་བཅས་འགོད་
དགོས་པ་ཡིན།  
[ག] ཕིར་བསྡུ། 
[ང] དམ་ཡིག་གི་རིན་གོན་ཇི་བེད་དམ་ཡིག་འཇོག་མཁན་གོད་ཡ་གང་དེས་སྒྲུབ་
སོད་དགོས་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་དོན་དྲུག་པ། བར་བརྒལ་གི་བཀའ་ཁྱབ། 
[ཀ] ཁ་མཆུ་གང་ཞིག་ཞུ་གཏུག་བེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་གོད་ཡ་ཞིག་ནས་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་དུ་དམ་ཡིག་གམ། ཐབས་ལམ་གཞན་གི་ཐོག་ནས་གཤམ་གསལ། 
       ༡) རྩོད་གཞི་ཅན་གི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཆུད་ཟོས་སམ། གནོད་སྐྱོན། གཞན་
འགྱུར་བཅས་གང་རུང་ཡོང་ཉེན་ཡོད་པ། 
       ༢) ཁ་བསླུས་སམ་མགོ་སྐོར་གཏོང་རྒྱུའི་ངན་སེམས་བཅངས་ནས་
དངོས་པོ་གང་ཞིག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་བའམ། མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་བསམ་འདུན་ཡོད་
པ། སིགས་ར་སོད་པ། 
      ༣) བ་བ་གང་ཞིག་དེ་འཕྲལ་བས་པའམ་མ་བས་པའི་རེན་གིས་གོད་
ཡ་གཞན་དེར་གནོད་སྐྱོན་ཕོག་གཞི་ཆགས་པ། 
བཅས་གང་རུང་ར་འཕྲོད་བྱུང་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁ་མཆུ་ཐག་ཆོད་མ་བྱུང་བར་
རམ། བཀའ་ཁྱབ་གཞན་ཞིག་མ་བྱུང་བར་དུ་བདེ་སྡུག་ཞུ་མཁན་གོད་ཡ་དེར་གུན་
གསབ་ཐོབ་སད་ཁ་གཏད་གོད་ཡ་དེར་བ་བ་གང་ཞིག་བེད་དུ་འཇུག་པའམ་མི་འཇུག་
པ་དང༌། བཀག་འགོག མཚམས་འཇོག་བཅས་གང་རུང་གི་བར་བརྒལ་བཀའ་ཁྱབ་
གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] ༡) བར་བརྒལ་བཀའ་ཁྱབ་དེ་མ་བཏང་གོང་སོན་ཚུད་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་གཏོང་
ཡུལ་གོད་ཡ་གང་དེར་བར་བརྒལ་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་གནང་ཡོང་བའི་སྙན་ཞུ་ཁིམས་



ཞིབ་ཁང་ལ་འབོར་ལུགས་སྐོར་བརྡ་ཐོ་ཞིག་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། 
      ༢) བར་བརྒལ་བཀའ་ཁྱབ་དེ་ལམ་སེང་མ་བཏང་ན་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐྱོན་
གནད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཛ་དྲག་ཡོད་ཚེ་སོན་ཚུད་བརྡ་ཐོ་མ་དགོས་པར་ལམ་སེང་
བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་ཆོག་པ་དང༌། ལམ་སེང་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཁོངས་སུ་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན། 
     ༣) བར་བརྒལ་བཀའ་ཁྱབ་བཏང་ཟིན་འཕྲལ་བར་བརྒལ་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་
གནང་ཡོང་བ་ཞུ་མཁན་གོད་ཡ་དེས་བར་བརྒལ་བཀའ་ཁྱབ་ཞུ་སྙན་གི་ངོ་བཤུས་
དང༌། སོན་ཚུད་བརྡ་ཐོ་མེད་པར་ཛ་དྲག་བར་བརྒལ་བཀའ་ཁྱབ་ཞུ་དོན། གཞན་ཡང་
འབེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཡོད་ན་དེ་དག་གི་ངོ་བཤུས་བཅས་བར་བརྒལ་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་
ཡུལ་གོད་ཡ་དེར་གཏོང་དགོས་པ་དང༌། དེ་དོན་བཏང་ཟིན་ལུགས་དབང་ལྡན་མི་ས་
ཞིག་གི་མདུན་དམ་ཡིག་བཞག་སྟེ་བར་བརྒལ་བཀའ་ཁྱབ་བཏང་བའི་ཕི་ཉིན་ནས་
འགངས་མེད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན། 
[ག] ༡) བར་བརྒལ་བཀའ་ཁྱབ་བཏང་བ་དེར་གོད་ཡ་སུ་རུང་ནས་འདོད་བབས་མ་
བྱུང་བའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཚེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་བར་བརྒལ་གི་བཀའ་ཁྱབ་བཏང་བ་
གང་ཞིག་ཕིར་འཐེན་ནམ། སྒྱུར་བཅོས། ངང་འཐེན་བཅས་གང་རུང་གི་ཆེད་དུ་བཀའ་
ཁྱབ་གང་རུང་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
      ༢) འདོད་བོ་མ་ཚིམས་པའི་གོད་ཡ་ཞིག་ནས་དེའི་ཁ་གཏད་གོད་ཡས་འབེལ་
ཆགས་དངོས་དོན་བེ་བག་པ་དེའི་ཐོག་ཤེས་བཞིན་དུ་མི་བདེན་རྫུན་བསིགས་ཀྱིས་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་བར་བརྒལ་གི་བཀའ་ཁྱབ་ཡོང་བ་ཞེས་ཞུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སོན་ཚུད་ཀྱི་བརྡ་ཐོ་མེད་པར་བཀའ་ཁྱབ་དེ་བཏང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཞུས་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དྲང་བདེན་ཡོང་མིན་ལ་བསམ་གཞིགས་ཀྱིས་
བར་བརྒལ་བཀའ་ཁྱབ་དེ་མུ་མཐུད་གནས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆའི་ཐོག་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་བཏང་ཟིན་པའི་བར་བརྒལ་



བཀའ་ཁྱབ་དེ་ཕིར་འཐེན་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
     ༣) འགྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་གི་རེན་གང་ཞིག་བྱུང་བའམ། བར་བརྒལ་བཀའ་
ཁྱབ་དེས་གོད་ཡ་གང་དེར་མ་འཚམས་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
ཡིད་ཆེས་ངེས་རེད་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་གོད་ཡ་གང་ཞིག་ལ་འབེལ་
ཆགས་དངོས་དོན་བེ་བག་པ་དེའི་སྐོར་སོན་ཚུད་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་བརྡ་ཐོ་བཏང་ནས་
ཉན་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སད་ཟིན་རེས་བར་བརྒལ་བཀའ་ཁྱབ་བཏང་བ་ཞིག་གོད་
ཡ་དེས་སྙན་ཞུ་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕིར་འཐེན་ནམ། སྒྱུར་བཅོས་མི་བ་རྒྱུ། 
དོན་ཚན་དོན་བདུན་པ། ཁ་མཆུ་ཕིར་འཐེན། 
[ཀ] ཁ་མཆུ་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་བཅད་ཁ་མ་བཏང་བར་གི་དུས་མཚམས་གང་འདྲ་
ཞིག་ཏུ་ཡིན་རུང་ཞུ་སོར་བས་རྩོད་ལན་པ་ཚང་མའམ། སུ་རུང་ལ་ཁ་མཆུ་ཆ་ཚང་ངམ། 
དགོས་རྩོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་གང་རུང་ཞིག་དོར་ནས་དང་བངས་ཀྱིས་ཁ་མཆུ་ཕིར་འཐེན་བེད་
ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] རྩོད་ལན་པས་ལྡོག་གཏུག་བས་ཟིན་པའི་ཁ་མཆུ་གང་ཞིག་གི་ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩ་
ཕིར་འཐེན་བེད་ཆོག་པ་ཞུ་སྐབས། དེའི་རེན་གིས་རྩོད་ལན་པའི་ལྡོག་གཏུག་གི་དོན་
གནད་དེ་མེད་པར་འགྱུར་གཞི་ཆགས་པའམ། ཞུ་སོར་བས་ཞུ་རྩ་ཕིར་འཐེན་བ་རྒྱུར་
རྩོད་ལན་པ་དེས་དགག་པ་བས་ཡོད་པ་བཅས་གང་རུང་ཡིན་ན་ཞུ་སོར་བས་ཁ་མཆུ་
དེ་ཕིར་འཐེན་མི་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ག] ཁ་མཆུ་ཕིར་འཐེན་ཆེད་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དོ་བདག་ཞུ་སོར་བས་ཕིར་འཐེན་བ་
རྒྱུའི་སྐོར་དབང་ལྡན་མི་ས་ཞིག་གི་མདུན་དུ་བཞག་པའི་དམ་ཡིག་དང་སྦྲགས་སྙན་ཞུ་
འབུལ་དགོས་པ་དང༌། ཞུ་སོར་བ་གཅིག་ལས་མང་བ་ཡོད་ན་ཞུ་སོར་བ་ཚང་མས་ཁ་
མཆུ་ཕིར་འཐེན་བ་རྒྱུར་མོས་མཐུན་ཡོད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ང] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁ་མཆུ་ཕིར་འཐེན་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁོལ་གཏོང་སྐབས་
གོད་ཡ་རྩོད་ལན་པ་དེས་ཁ་མཆུ་དེ་དང་འབེལ་བའི་འགོ་གོན་སོང་བ་ཆ་ཚང་ངམ་ཆ་



ཤས་གང་རུང་གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བ་དེས་ཕིར་སོག་བེད་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་
ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཅ] ཁ་མཆུ་ཕིར་འཐེན་གི་བཀའ་འཁོལ་སོད་སྐབས་བསྐྱར་ཞུ་ཆོག་པའི་དུས་བཀག་
ཆ་རེན་བཀའ་ཁྱབ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ཁ་མཆུ་ཕིར་འཐེན་བས་ཟིན་རེས་དོན་གནད་
དེ་རང་ཐོག་ཁ་མཆུ་གསར་པ་ཞུ་གཏུག་བེད་མི་ཆོག་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་དོན་བརྒྱད་པ། ཁ་མཆུ་ནང་འགིག 
[ཀ] རྩོད་ལན་པས་ཞུ་སོར་བ་འདོད་ཁེངས་བཟོས་པའམ། གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་གུ་
བཤངས་ནང་འགིག་བཅས་གང་རུང་གིས་ཁ་མཆུ་ཆ་ཚང་ངམ། ཆ་ཤས་གང་རུང་ཞིག་
གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ནང་འགིགས་ཀྱིས་ཁུངས་སོ་སོས་ཉམས་ལེན་བེད་སོ་ཇི་ཡོད་གསལ་
བཀོད་དང་འབེལ་དེ་དོན་བ་རྒྱུར་དོ་བདག་སོ་སོས་མོས་མཐུན་གི་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་
ཁིམས་མཐུན་ཆོད་གན་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ནང་འགིགས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ནང་
འགིགས་བྱུང་བ་དེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཡིད་ཆེས་འཕེར་བའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ཡིག་ཐོག་ཞུ་
བསྐུལ་བྱུང་བ་དང༌། ནང་འགིག་ཆོད་གན་དེའི་ནང་ཁིམས་འགལ་འགྱུར་གཞི་གང་རུང་
མ་མངོན་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་དེ་དག་རྩ་འཛིན་ཁོངས་བཞག་སྟེ་ཁ་མཆུ་ནང་
འགིགས་བྱུང་བ་དང༌། ནང་འགིག་ཆོད་གན་ནང་གསལ་ལར་ཁུངས་སོ་སོས་སར་ཉམས་
ལེན་བ་སོ་རྣམས་བ་རྒྱུར་ཁས་ལེན་བས་དོན་ལར་ལ་ཆ་འཛིན་ཐག་གཅོད་བས་སྐོར་
བཀའ་རྩ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] ༡) གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་དབར་ཁ་མཆུ་བར་འདུམ་བེད་བོ་ཡོད་པའི་བར་མི་སུ་རུང་
གཅིག་གམ་དག་ནས་བར་འདུམ་བེད་རྒྱུའི་སོན་འགོའ་ིབསམ་ཚུལ་བཏོན་པར་གོད་ཡ་
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཕོགས་ནས་ཀྱང་བསམ་ཚུལ་དེར་མོས་མཐུན་བས་པ་ཡིན་ན། འདུམ་
འགིག་བ་རྒྱུར་མོས་མཐུན་བས་ལུགས་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་གི་མིང་རྟགས་འཁོད་པའི་
ཡིག་ཆ་དང་སྦྲགས་བར་འདུམ་བ་ཆེད་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་རིང་ཁ་མཆུའི་བ་རིམ་
བར་མཚམས་འཇོག་གནང་ཡོང་བའི་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་ནམ། བར་འདུམ་པས་ཁིམས་



ཞིབ་ཁང་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཆོག་པ་དང༌། ཞུ་དོན་དེ་དངོས་འབེལ་ཡིན་པའི་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ནས་རྒྱུ་མཚན་ལྡེང་ངེས་མཐོང་ན་འོས་འཚམས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་
གཏན་འབེབས་ཀྱིས་དེའི་ནང་འདུམ་འགིག་བེད་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་གཏོང་ཆོག་པ་
ཡིན། 
      ༢) བཀའ་འཁོལ་བཏང་བའི་དུས་ཡུན་དེའི་ནང་ཁ་མཆུ་ཆ་ཚང་ངམ་ཆ་ཤས་གང་
རུང་གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་འདུམ་འགིགས་ཀྱིས་ཁུངས་སོ་སོས་ཉམས་ལེན་བེད་སོ་ཇི་
ཡོད་གསལ་བཀོད་དང་འབེལ་དེ་དོན་བ་རྒྱུར་དོ་བདག་སོ་སོས་མོས་མཐུན་གི་མིང་
རྟགས་བཀོད་དེ་ཁིམས་མཐུན་ཆོད་གན་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་འདུམ་འགིགས་བྱུང་བ་
ཡིན་ན། འདུམ་འགིགས་བྱུང་བ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཡིད་ཆེས་འཕེར་བའི་ཁུངས་སྐྱེལ་
ཡིག་ཐོག་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བ་དང༌། འདུམ་འགིག་ཆོད་གན་དེའི་ནང་ཁིམས་འགལ་
འགྱུར་གཞི་གང་རུང་མ་མངོན་ན་དེ་དག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཁོངས་སུ་
བཞག་སྟེ་ཁ་མཆུ་འདུམ་འགིགས་བྱུང་བ་དང༌། འདུམ་འགིག་ཆོད་གན་ནང་གསལ་ལར་
ཁུངས་སོ་སོས་སར་ཉམས་ལེན་བ་སོ་རྣམས་བ་རྒྱུར་ཁས་ལེན་བས་དོན་ལ་ཆ་འཛིན་
ཐག་གཅོད་བས་སྐོར་བཀའ་རྩ་གཏོང་ཆོག 
     ༣) བཀའ་འཁོལ་བཏང་བའི་དུས་ཡུན་དེའི་ནང་ངམ་ཕར་འགང་ཞུས་སད་བྱུང་
ཡོད་ན་དེའི་དུས་ཡུན་བཅས་གང་རུང་ནང་ཁ་མཆུ་འདུམ་འགིགས་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་
ན། ཐོག་མར་འདུམ་འགིག་ཆེད་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་སད་སྐབས་ཀྱི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་
གཏུག་བཤེར་བ་རིམ་འཕྲོ་ཅན་དེ་མཇུག་སྐྱོང་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་དོན་དགུ་པ། ཁིམས་ཞིབ་པའི་ཕོགས་ལྷུང༌དང་། ལས་འགན་ཕིར་བཤོལ། 
[ཀ] བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་རུང་ནང་ལྷགས་པའི་གོད་གཞི་ཞིག་ཉན་ཞིབ་
བེད་མཁན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཞིག་གིས་གོད་ཡ་ཕོགས་གཅིག་ལ་སེར་གི་གཟིགས་སྐྱོང་
མགོ་འདྲེན་ནམ། ཕོགས་ལྷུང་བས་པ། ཁིམས་ཡིག་དང་འགལ་བའི་བ་རིམ་ལག་
བསྟར་བས་ལུགས་ཁ་གཏད་གོད་ཡ་གཞན་དེས་དུས་ཐོག་ཡིན་ལ་ལྡེང་ངེས་ཀྱི་དོན་



གནད་ཚང་བའི་སོ་ནས་དབང་ལྡན་མི་སའི་མདུན་བཞག་པའི་ཕོགས་ལྷུང་གི་དམ་ཡིག་
ཅིག་ཁིམས་ཞིབ་པར་ཕུལ་ཚེ། ཁིམས་ཞིབ་པ་དེས་གོད་གཞི་དེའི་གཏུག་བཤེར་བ་
རིམ་ལམ་སེང་མཚམས་འཇོག་བེད་དགོས་པ་དང༌། གོད་གཞི་དེར་ཁིམས་ཞིབ་པ་
གཞན་ཞིག་གིས་ཁིམས་ཞིབ་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཁ] ཁིམས་ཞིབ་པ་དེས་ཕོགས་ལྷུང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་གོད་ཡ་དོ་བདག་རང་ཉིད་ལ་
ཡིད་ཆེས་ངེས་རེད་ཀྱི་ཁུངས་སྐྱེལ་དཔང་རྟགས་ཚད་འཕེར་ཡོད་ན། དེའི་དངོས་དོན་
དང་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་གསལ་དབང་ལྡན་མི་ས་ཞིག་གི་མདུན་དམ་ཡིག་ཏུ་བཀོད་དེ་
ཁིམས་ཞིབ་པ་དེ་རང་ལ་འབུལ་དགོས། འོན་ཀྱང་གནད་དོན་གཏན་འབེབས་ཟིན་རེས་
ཕོགས་ལྷུང་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་དམ་ཡིག་འབུལ་མི་ཆོག 
[ག] གོད་ཡ་གཅིག་གིས་གོད་དོན་ནམ། རྩོད་གཞི་གཅིག་ལ་དམ་ཡིག་སྙན་ཞུ་འདི་
རིགས་ཐེངས་གཅིག་མ་གཏོགས་འབུལ་མི་ཆོག 
[ང] གོང་ཞུ་དང༌། རྩོད་གཞི་གཅིག་ལ་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཅིག་ལས་མང་བས་ཁིམས་
ཞིབ་བེད་སྐབས་བཅས་ལ་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ཕོགས་ལྷུང་གི་དམ་ཡིག་འབུལ་
མི་ཆོག  
[ཅ] ༡) ཁིམས་ཞིབ་པའམ། དེའི་འདོད་གཅིག་ནང་མིའམ་ཉེ་དུ། དགའ་ཉེ་གོགས་
སྦྲེལ། དག་ཟླ་ཁ་གཏད་གང་རུང་ཞིག་ཁ་མཆུ་དེའི་གོད་ཡ་ཆགས་པའམ། ཡང་ན་དེ་
དག་སུ་རུང་ཞིག་ཁ་མཆུའི་གནད་དོན་དེར་ཕན་གནོད་ཆེན་པོའ་ིའབེལ་བ་ཆགས་པ།  
     ༢) ཁིམས་ཞིབ་པས་ཁ་མཆུ་དེའི་གནད་དོན་ཐོག་གོད་ཡ་ཞིག་ལ་ཁིམས་རྩོད་
པའམ་ངོ་ཚབ་བས་མོང་བའམ། ཁིམས་དོན་སོབ་སྟོན་དང་། རྣམ་པ་ཅི་རིགས་ཀྱི་
འགན་འཁུར་བངས་མོང་བ། 
   ༣) ཁིམས་ཞིབ་པ་དེ་ཁ་མཆུ་དེའི་གནད་དོན་ཐོག་དཔང་པོ་ཆགས་པ། 
   ༤) ཁིམས་ཞིབ་པས་ཁ་མཆུ་དེའི་གནད་དོན་ཐོག་དེ་ས་ཐག་གཅོད་བཅད་ཁ་བཏང་
ཟིན་པ།  



        བཅས་གོང་གསལ་ནང་གསེས་གང་རུང་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཁིམས་ཞིབ་པ་དེར་
གོད་གཞི་དེ་ཁིམས་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་ཆ་རེན་མ་ཚང་བར་གྱུར་པ་ཡིན་པས། ཁ་མཆུ་དེའི་
ཁིམས་ཞིབ་པའི་ལས་འགན་ནས་ཕིར་བཤོལ་བེད་དགོས།  
    ༥) གལ་ཏེ་གོང་གསལ་ནང་གསེས་གང་རུང་གི་རེན་པས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་ལས་
འགན་ཕིར་བཤོལ་བེད་དགོས་པ་ཞིག་གིས་ཕིར་བཤོལ་བས་མེད་ཚེ། གོད་ཡ་སུ་
རུང་ནས་ཕོགས་ལྷུང་གི་དམ་ཡིག་འབུལ་ཆོག 
[ཆ] ༡) དགོས་གལ་བྱུང་ན་ཁིམས་ཞིབ་པས་ཕོགས་ལྷུང་གི་དམ་ཡིག་ཐོག་ཉན་ཞིབ་
བེད་ཆོག་པ་དང་། དེ་ཡང་ཁིམས་ཞིབ་པ་དེས་ཁ་མཆུའི་བ་རིམ་མཚམས་འཇོག་བས་
ཉིན་ནས་ལས་ཉིན་གསུམ་ནང་ཚུན་ངོས་ལེན་བེད་དང་མི་བེད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་བས་
ཟིན་པ་དགོས། 
     ༢) ཁིམས་ཞིབ་པས་ཕོགས་ལྷུང་གི་དམ་ཡིག་ངོས་ལེན་མ་བས་ཚེ། གོད་ཡས་
ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་བདེ་སྙན་འབུལ་ཆོག 
     ༣) ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕོགས་ལྷུང་གི་བདེ་སྙན་རྩིས་མེད་དམ། 
ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་ཞིག་ལ་ལས་འགན་བཀོད་སིག་གམ། འཕྲལ་སེལ་ཁིམས་ཞིབ་
པ་ཞིག་བསྐོ་གཞག་བཅས་གང་རུང་བགིས་པ་དེ་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཡིན་པ་དང་། 
དེ་ལ་བརྩི་བཀུར་མ་བས་ཚེ། ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁ་མཆུ་ངོས་བཞེས་
རྩིས་མེད་དམ། བ་རིམ་དུས་འགང་གི་གུན་གསབ་སོག་སོད། བཅོས་གསོའ་ིཆད་
འགེལ་བཅས་གང་རུང་ངམ་མཉམ་བསོམས་ཀྱི་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན།  
དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅུ་པ། ཞིབ་འཇུག་ལས་དོན་པ། 
[ཀ] ས་གནས་ས་ཐོག་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང༌། དཔང་པོའམ་
སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་ལ་འདྲི་རྩད་ཞིབ་འཇུག རྩིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག ཚན་རིག་
གི་ལམ་ནས་ཞིབ་འཇུག་བཅས་ཀྱིས་མཚོན་དོན་གནད་གང་ཞིག་ལ་བརྟག་ཞིབ་ཅི་
རིགས་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་བརྟག་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་ལས་རིགས་གང་དེར་མཁས་པ་



དང༌། འོས་པ་ཇི་དགོས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་ལས་དོན་པ་སྐབས་མཚམས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་བསྐོ་འཛུགས་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] ཞིབ་འཇུག་ལས་དོན་པར་བསྐོ་གཞག་བས་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་དེར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
དེ་ནས་བཀོད་མངགས་གང་བས་པའི་ལས་དོན་དེ་རྣམས་གཏན་འབེབས་དུས་ཚོད་
ནང་བསྒྲུབས་ཐོག་ལས་དོན་སྙན་ཐོར་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེར་
འབུལ་དགོས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་གཏན་འབེབས་དུས་ཚོད་ནང་སྙན་ཐོ་འབུལ་མ་ཐུབ་ན་
དེའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་ཞུ་དང་སྦྲགས་སྙན་ཐོ་དེ་འབུལ་དུས་ངེས་ཅན་ཞིག་བར་ཕར་
འགངས་ཆོག་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན། 
[ག] ཞིབ་འཇུག་ལས་དོན་པའི་སྙན་ཐོ་དེ་ཁ་མཆུ་དེའི་དཔང་རྟགས་དང༌། རྩ་འཛིན་
གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཆགས་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་སམ། གོད་ཡ་སུ་
རུང་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་རེས་སྙན་ཐོ་དེའི་དོན་
གནད་འབེལ་ཆགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ལས་དོན་པ་དེར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་དུ་
ཡོངས་གགས་དྲི་བ་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ང] ཞིབ་འཇུག་ལས་དོན་པའི་བ་རིམ་གང་ཞིག་ཐོག་རྒྱུ་མཚན་གང་རུང་གི་ཐོག་ནས་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདོད་ཁེངས་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ད་དུང་དེའི་
ཐོག་ཉན་ཞིབ་འདྲི་རྩད་སད་འོས་འཚམས་ཀྱི་བཀོད་འདོམས་ཅི་རིགས་བེད་ཆོག་པ་
ཡིན། 
[ཅ] ཞིབ་འཇུག་ལས་དོན་ཆེད་དངོས་ཡོད་འགོ་གོན་ཇི་སོང་དང༌། ཞིབ་འཇུག་ལས་
དོན་པའི་མི་འགོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀྱི་སེ་ཚན་མ་ལག་གང་རུང་ཞིག་ནས་
ཕོགས་ཐོབ་ལེན་བཞིན་པ་མིན་ན་སྐབས་མཚམས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་གུན་
གསབ་ཇི་ཐོབ་བཅས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཞུ་སོད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཆ] ཞིབ་འཇུག་ལས་དོན་པ་དེ་གོད་ཡ་ཕོགས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀའམ། ཕོགས་
གཅིག་གི་ཞུ་དོན་ལར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བསྐོ་འཛུགས་བས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དེའི་



འགོ་གོན་རྣམས་དོ་བདག་གོད་ཡ་དེ་དག་གིས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་སྒྲུབ་འབུལ་དགོས་
པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་ག་གཅིག་པ། བསྐྱར་གཏུག་མི་ཆོག་པ། 
གོང་ཞུ་དང༌། བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་མཚོན་ཁིམས་ཡིག་འདིའི་ནང་ཟུར་དུ་གསལ་འཁོད་
ཡོད་རིགས་ཕུད། དེ་མིན་ཁ་མཆུའམ། གནད་དོན་གང་རུང་ཞིག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཞིག་
ནས་ངོས་བཞེས་བརྩི་མེད་དང༌། མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་གང་རུང་ཞིག་བས་ཟིན་རེས་
གོད་ཡ་ཕན་ཚུན་དེ་རང་གིས་ཁ་མཆུ་དེའམ། གནད་དོན་དེ་རང་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུའང་སར་ཡང་གསར་དུ་ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་
མེད། 
དོན་ཚན་ག་གཉིས་པ། གནོད་འཚེ་མེད་པའི་ནོར་འཁྲུལ། 
[ཀ] ཁ་མཆུའི་བ་རིམ་གང་རུང་སྐབས། ཚིག་གཞི་མ་དག་པའམ། ནོར་འཁྲུལ་ཆུང་
རྩག་བྱུང་བ་གང་ཞིག་གིས་དེའི་འབེལ་ཆགས་གོད་ཡ་སུ་རུང་གི་གལ་ཆེའི་ཐོབ་ཐང་
དང༌། ཁ་མཆུ་དེའི་མཐའ་འབས་བཅས་ལ་ཕོགས་གང་ནས་ཀྱང་དོ་ཕོག་མི་འགོ་བ་
ཞིག་ཡིན་ན། ནོར་འཁྲུལ་དེ་ཁིམས་ཞིབ་པས་བརྩི་མེད་བཏང་ནས་བ་རིམ་མུ་མཐུད་
དེ་འགོ་བ་དང༌། ཐག་གཅོད་བཅས་སྐབས་བསྟུན་གིས་བེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] གལ་ཏེ་གནོད་འཚེ་མེད་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ལ་ངོས་འཛིན་མ་བས་ན་གལ་ཆེའི་
བདེན་དོན་གང་ཞིག་དང་འགལ་གཞིར་མཐོང་ན་མ་གཏོགས། ནོར་འཁྲུལ་གང་ཞིག་
གནོད་འཚེ་མེད་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ལ་བརྩིས་པའི་རེན་བས་ཏེ་ཞིབ་གཅོད་ཅིག་གསར་དུ་
བ་རྒྱུའམ། ཐག་གཅོད་བས་ཟིན་པ་ཞིག་ས་འཕྲོས་ཟུར་འཇོག་བ་རྒྱུ། བཅད་ཁའམ་
བཀའ་ཁྱབ་གང་ཞིག་ལ་སྒྱུར་བཅོས་སམ་གནོད་སྐྱོན་ཡོང་གཞི་བཅས་གང་རུང་གི་
གཞི་རྩར་འགོ་གཞི་ཡོད་ན། ནོར་འཁྲུལ་གང་དེ་གནོད་འཚེ་མེད་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ལ་
བརྩིས་ན་མི་འགིག 
དོན་ཚན་ག་གསུམ་པ། དཔེ་མཚོན་ཡིག་ཆ། 



ཟུར་སོན་ཡིག་ཆའི་ནང་ཡོད་པའི་དཔེ་མཚོན་རྣམས་ཁིམས་ཡིག་འགོ་ལུགས་འདི་ལ་
རན་པ་དང༌། རོད་པ་སྙིང་དོན་འགོད་བདེ་འབྱུང་ཐབས་སུ་དམིགས་པའི་དཔེ་མཚོན་ཁོ་
ནའི་ཆེད་དུ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཁིམས་ཡིག་འགོ་ལུགས་འདིའི་དོན་ཚན་ཁག་དང་ཕོགས་
འགལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་ཐོག་ནས་འབི་འགོད་བེད་ཕོགས་གཞན་དག་ཀྱང་བེད་སོད་བས་
ན་ཆོག་པ་ཡིན། 

 
ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། 

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁྱད་གསོད། 
དོན་ཚན་ག་བཞི་པ། ཁྱད་གསོད། 
[ཀ] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁྱད་གསོད་བེད་མིར་ཆད་འགེལ་བེད་ཕོགས་སྐོར་སི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཟུར་དུ་ཁིམས་ཡིག་མ་བཟོས་བར་དུ་ཁིམས་ཡིག་འདིའི་
ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་གསལ་གཞིར་བཟུང་ལར་ཁྱད་གསོད་བེད་མིར་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ནས་བཅོས་གསོའ་ིཆད་པ་འགེལ་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁྱད་གསོད་ཅེས་པ་ནི། སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་ཆེད་དུ་
དམིགས་ནས། 
 ༡) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཁིམས་ཞིབ་ཀྱི་བ་རིམ་གང་རུང་ལ་འགལ་རེན་བཟོ་
རྒྱུའམ། ཁིམས་ཞིབ་པའི་དབང་ཆར་གནོད་སྐྱོན་བཟོ་རྒྱུ་བཅས་གང་རུང་གི་ཆེད་དུ་
སིག་མེད་དམ། མཐོང་ཆུང༌། ཁེངས་དྲེགས་བཅས་གང་རུང་གི་སོད་ཚུལ་སྟོན་པ། 
       ༢) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཅད་ཁའམ། བཀའ་རྩ། བཀའ་ཁྱབ། བ་རིམ་
གཞན་བཅས་གང་རུང་ལ་བརྩི་མེད་བེད་པ་བཅས་ཡིན། 
དོན་ཚན་ག་ལྔ་པ། ཆད་པ་འགེལ་ཕོགས། 
[ཀ] ཁིམས་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་ནང་གསལ་ལར་ཁིམས་ཞིབ་བ་རྒྱུར་



གཞི་རྩའི་ཆ་རེན་ཚང་ཞིང་གཏུག་བཤེར་གང་དེའི་ནང་འབེལ་ཡོད་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་
གིས་ལེའུ་འདིའི་ནང་གསལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁྱད་གསོད་བས་པ་ཡིན་ན།  ཁིམས་
ཡིག་འདི་དང༌། ཁིམས་སིག་ཁག་ནང་བེད་ཕོགས་ཟུར་དུ་གསལ་འཁོད་ཡོད་རིགས་
ཕུད། དེ་མིན་ནད་མི་ཐེགས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེར་བདེ་སྡུག་ཞུས་
པའམ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་རང་བཅས་གང་རུང་གི་ཐོག་ནས་དགོས་ངེས་མཐོང་ན་
ཁྱད་གསོད་བེད་མཁན་སྐྱེ་བོ་དེར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་འབེལ་ཡོད་ཁིམས་ཞིབ་པས་
བཅོས་གསོའ་ིཆད་པ་འགེལ་ཆོག་པ་ཡིན། 
[ཁ] གཏུག་བཤེར་སྐབས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་མདུན་སར་སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་ནས་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ལ་ཁྱད་གསོད་བས་ཏེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་མ་དགོས་པར་
བཅོས་གསོའ་ིཆད་པ་དེ་འཕྲལ་འགེལ་དགོས་པ་མཐོང་རིགས་ཕུད། དེ་མིན་སྐྱེ་བོ་
གང་དེས་རྒྱུ་མཚན་བརོད་རྒྱུའི་ཉན་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་གཏན་འབེབས་ཐོག་
བརྡ་ཐོ་བཏང་ནས་ཉན་ཞིབ་ཟིན་རེས་བཅོས་གསོའ་ིཆད་པ་འགེལ་ཆོག་རྒྱུ། 
དོན་ཚན་ག་དྲུག་པ། ཆད་པ་རྣམ་གངས། 
[ཀ] ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁྱད་གསོད་བས་ན་བཅོས་གསོའ་ིཆད་པ་གཤམ་གསལ་
གང་རུང་ཞིག་གམ་དག་འགེལ་ཆོག་རྒྱུ། 
 ༡) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁྱད་གསོད་མུ་མཐུད་ནས་ནམ་བས་རིང་ཉིན་རེར་འོས་
འཚམས་ཀྱི་ཆད་དངུལ་གངས་ཚད་ངེས་ཅན་རེ་ཆད་འགེལ་ཆོག་རྒྱུ། འོན་ཀྱང་མཐོ་
ཚད་ཉིན་རེར་ཧིན་སོར་ཆིག་སྟོང་ཐམ་པའི་འབབ་ལས་བརྒལ་ན་མི་ཆོག 
        ༢) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁྱད་གསོད་གང་བས་པ་དེའི་རེན་གིས་གོད་
ཡ་སུ་རུང་ལ་གོང་གུན་གང་ཞིག་ཆགས་པ་དང༌། ཁིམས་རྩོད་པའི་གླ་ཡོན་འོས་
འཚམས་ཀྱིས་མཚོན་འབེལ་ཆགས་བ་རིམ་གི་འགོ་གོན་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ངམ། ཆ་
ཤས་གང་རུང་ཁྱད་གསོད་བེད་པོ་གང་དེས་གོང་གུན་ཕོག་པའི་གོད་ཡ་དེར་ཕིར་
སོག་བེད་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་ཆོག་པ། 



       ༣) སི་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་ཅི་རིགས། 
       ༤) བཤགས་རྟེན་ནམ། དཀར་གསོལ་ཆེད་ཁ་བཏགས་འབུལ་སོད་
ཀྱིས་མཚོན་གཞན་ཅི་རིགས། 
       ༥) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་སོན་དུ་བཏང་བའི་བཀའ་དེར་བརྩི་བཀུར་
ཉམས་ལེན་ཞུ་དགོས་པའི་བཀའ་གཉིས་པ་ཞིག་གཏོང་བ། 
དོན་ཚན་ག་བདུན་པ། ཆད་འགེལ་བཀའ་ཁྱབ། 
[ཀ] ཁྱད་གསོད་བེད་མཁན་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅོས་གསོའ་ིཆད་འགེལ་
བཀའ་ཁྱབ་བཏང་བའི་ནང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁྱད་གསོད་ཇི་བས་དང༌། དེར་བཅོས་
གསོའ་ིཆད་པ་ཇི་བཀལ་གསལ་བཀོད་ཐོག་འབེལ་ཡོད་ཁིམས་ཞིབ་པས་མིང་རྟགས་
བཀོད་དེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་རྩ་འཛིན་ཁོངས་སུ་འཇོག་དགོས་པ་དང༌། ཁ་མཆུ་དེའི་
མཐའ་མའི་བཅད་ཁ་གཏོང་སྐབས་དེའི་ནང་དུའང་ལོ་རྒྱུས་འགོད་དགོས་པ་ཡིན། 
[ཁ] བཅོས་གསོའ་ིཆད་འགེལ་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀྱི་འབེལ་
ཆགས་འཛིན་སྐྱོང་མ་ལག་ལ་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་ཆོག 

ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ། 
རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་དབང་ཆ། 

དོན་ཚན་ག་བརྒྱད་པ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་དབང་ཆ། 
ཁིམས་ཡིག་འདིའི་ནང་དགག་ཆ་དང༌། བ་རིམ་གསལ་འཁོད་ཡོད་པ་རྣམས་དེ་དོན་
གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་བེད་དགོས་པ་དེ་ལར་ཡང༌། བ་རིམ་ཚུལ་མིན་དུ་སོད་པ་
འགོག་ཐབས་སམ། ཁིམས་ཞིབ་དྲང་བདེན་ཡོང་ཆེད་དུ་དགོས་གལ་ངེས་ཅན་གི་
བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་དབང་ཆར་ཁིམས་
ཡིག་འདིས་ཚད་བཀག་བེད་པའམ་དོ་ཕོག་གཏོང་མི་ཐུབ་པ་ཡིན། 



 
 
 
 

ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ། 
བསྐྱར་བཅོས། 

དོན་ཚན་ག་དགུ་པ། ཁིམས་ཡིག་བསྐྱར་བཅོས། 
སི་མང་གཏུག་བཤེར་ཁིམས་ཡིག་འདིར་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་
ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་
གཉིས་བཅས་སི་མོས་ཀྱིས་བསྐྱར་བཅོས་ལག་བསྟར་བས་ན་ཆོག་པ་ཡིན། ། 

སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ་ [ང] ནང་
གསལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཀ] 

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡོན་དོད་ཚད་གཞི། 
ཨང༌། 

 
དོན་གནད། 

 
ཆེས་མཐོའ་ི
ཁིམས་ཞིབ་

ཁང་གི་
ཁིམས་དོད། 
སོར་(*) 

སྐོར་སྐྱདོ་
ཁིམས་ཞབི་

ཁང་ག་ིཁམིས་
དདོ། སོར་(*) 

 

ས་གནས་
ཁིམས་ཞབི་

ཁང་ག་ི
ཁིམས་དདོ། 
སོར་(*) 

༡ ཞུ་རྩ་ཞུ་སོར་སྐབས། ༥༠༠་༠༠ ༣༠༠་༠༠ ༢༠༠་༠༠ 



༢ གོང་ཞུའི་ཞུ་སྙན་ཞུ་སོར་སྐབས། ༤༠༠་༠༠ ༣༠༠་༠༠  

༣ བཅད་ཁར་བསྐྱར་ཞིབ་ཡོང་བའི་
སྙན་ཞུ་འབུལ་སྐབས། 

༤༠༠་༠༠ 
 

༣༠༠་༠༠ 
 

༢༠༠་༠༠ 
 

༤ 
 

གོང་ཞུ་བེད་ཆོག་པའི་དམིགས་
བསལ་བཀའ་ཁྱབ་ཡོང་བའི་སྙན་
ཞུ་འབུལསྐབས། 

༣༠༠་༠༠ 
 

༢༠༠་༠༠ 
  

༥ ལྡོག་གཏུག་ཞུ་སོར་སྐབས། ༢༠༠་༠༠ ༡༥༠་༠༠ ༡༠༠་༠༠ 

༦ 
སྟབས་བདེའི་བ་རིམ་རྩོད་གཞི་
ཞུ་སོར་སྐབས། 

༢༠༠་༠༠ 
 

༡༥༠་༠༠ 
 

༡༠༠་༠༠ 
 

༧ གོད་གཞི་དམིགས་བསལ་ཅན་
གི་ཆོད་ཡིག་ཞུ་སོར་སྐབས། 

༢༠༠་༠༠ 
 

༡༥༠་༠༠ 
 

༡༠༠་༠༠ 
 

༨ 
 

གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ལག་བསྟར་
ཆེད་བདེ་སྙན་འབུལ་སྐབས། 

༢༠༠་༠༠ 
 

༡༥༠་༠༠ 
 

༡༠༠་༠༠ 
 

༩ 

གོད་ཡའམ། དཔང་པོ་འགུགས་
འབོད་ཀྱི་བརྡ་ཐོ་གཏོང་གནང་
ཡོང་བའི་སྙན་ཞུ་འབུལ་སྐབས་
སྦྲག་གླའི་འགོ་གོན་མ་ཐེ་བའི་
མི་རེའི་ཆེད། 

༥༠་༠༠ ༥༠་༠༠ ༥༠་༠༠ 



༡༠ 
 

ཞུ་སྙན་མཉམ་སར་དང༌། ཟུར་
ཕུལ་གང་རུང་གི་དཔང་རྟགས་
ཡིག་ཆའམ། དངོས་པོ་འབུལ་
སྐབས་དེ་དག་རེ་རེར། 

༡༠་༠༠ 
 

༡༠་༠༠ 
 

༡༠་༠༠ 
 

༡༡ 
 

ཁིམས་གཏུག་བ་ཡུལ་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་དེ་རང་ལ་ཁིམས་དོད་
ཀྱི་ཐོབ་འབབ་ཟུར་དུ་མ་གསལ་
བའི་རེ་སྐུལ་གིས་མཚོན་སྙན་ཞུ་
གང་རུང་ཞིག་འབུལ་སྐབས་སྙན་
ཞུ་རེར། 

༢༠་༠༠ 
 

༢༠་༠༠ 
 

༢༠་༠༠ 
 

༡༢ 
 

ཁིམས་དོད་ཀྱི་ཐོབ་འབབ་ཟུར་དུ་
མ་གསལ་བའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་ལག་ཁྱེར་ཞུ་སོད་སྐབས་
ལག་ཁྱེར་རེར། 

༢༠་༠༠ 
 

༢༠་༠༠ 
 

༢༠་༠༠ 
 

༡༣ 
 

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡིག་ཆའམ། 
དེབ་རིགས་ལ་གོད་ཡ་སོ་སོས་
ཉམས་ཞིབ་ལ་ཀོག་དགོས་
རིགས་ཐེངས་རེར། 

༡༠་༠༠ 
 

༡༠་༠༠ 
 

༡༠་༠༠ 
 



༡༤ 
 

བཅད་ཁ་དང༌། བཀའ་རྩ། བཀའ་
ཁྱབ་བཅས་ཀྱིས་མཚོན་གོད་ཡ་
སོ་སོའ ་ིདགོས་མཁོར་ཁིམས་
ཞ ིབ་ཁང་ནས་ཡ ིག་ཆའ ི ་ང ོ ་
བཤུས་ཁག་གང་རུང་ཞིག་ཞུ་
སོད་སྐབས་དེའ ི ་རིན་གོན་ལ་
གཞིགས་པའི་སྐབས་མཚམས་
སོ་སོར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
གཏན་འབེབས་ཐོབ་གཞི ་ཇ ི ་
བཟོས་ལར་སོད་ལེན་བ་རྒྱུ། 

   

 (*) ཧིན་སོར་གི་འབབ་ཐོབ་ལ་བརྩི་རྒྱུ། 

སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་ [ཀ] ༤) 
ནང་གསལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཁ] ༡) 

གོད་ཡའི་མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག 
(ས་གནས་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 

 ཁ་མཆུ་/བདེ་སྙན་ཞུ་སོར་དེབ་འགོད་ཨང་། _________ ལོ་དུས།________    
     གོད་གཞི།(སྙིང་དོན་འབི་རྒྱུ།)___________________________ 
ཞུ་སོར་བ་/བདེ་སྙན་པ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་

གནས་ཁ་བང་བཅས་ཀྱིས་མཚོན་འགེལ་བརོད།) 
 ཁ་གཏད།  
རྩོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང་བཅས་ཀྱིས་

མཚོན་འགེལ་བརོད།) 



བདག༌__________________ལོ་____། ཕ་/མ་/བཟའ་ཟླ་(མིང་)________ 
_____________________སོད་གནས་ཁ་བང༌། ___________________ 
______________________________________________________
_______________ཅན་ང་རང་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་
ཁོངས་ཁྱབ་འོག་ཏུ་ཞུགས་རྒྱུ་དང་། བཙན་བོལ་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པ་ནས་བཙན་བོལ་
བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དང་། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཅས་པའི་
ཁིམས་སིག་ཁག བེ་བག་ཏུ་ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅས་པའི་སི་མང་
གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དང༌། ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གི་
རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག དཔང་རྟགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག དེ་དག་གི་འབེལ་ཆགས་
བཅས་ལ་མོས་མཐུན་བརྩི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
ཞུ་སོར་བ།/བདེ་སྙན་པ།/རྩོད་ལན་པ་ངས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གོང་གསལ་ཁ་
མཆུའི་ཐོག་བཏང་བའི་བཅད་ཁའམ། བཀའ་རྩ། བཀའ་ཁྱབ་གང་གནང་ལ་ཁིམས་
ལུགས་དེ་དག་གཞིར་བཟུང་ཁིམས་འོག་ནོན་པར་ངོས་འཛིན་གིས། རང་དབང་གི་
ཐོག་ནས་དང་ལེན་མོས་མཐུན་བརྩི་བཀུར་ཉམས་ལེན་ཞུ་རྒྱུའི་ཆོད་ཡིག་ཏུ།  

ཕི་ལོ་ཟླ་ཚེས། _____________________     

མིང་རྟགས།______________________ 

ས་གནས།______________________________ 

 
སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་ [ཀ] ༤) 

ནང་གསལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཁ] ༢) 
ལག་བསྟར་དམ་ཡིག 

 (ས་གནས་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 



 ཁ་མཆུ་/བདེ་སྙན་ཞུ་སོར་དེབ་འགོད་ཨང་། _________ ལོ་དུས། ________ 
          གོད་གཞི།(སྙིང་དོན་འབི་རྒྱུ།)___________________________ 
ཞུ་སོར་བ་/བདེ་སྙན་པ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་

གནས་ཁ་བང་བཅས་ཀྱིས་མཚོན་འགེལ་བརོད།) 
 ཁ་གཏད།  
རྩོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང་བཅས་ཀྱིས་

མཚོན་འགེལ་བརོད།) 
བདག་________________ལོ་ _____། ཕ་/མ་/བཟའ་ཟླ་(མིང་)________ 
_____________ སོད་གནས་ཁ་བང་___________________________ 
______________________________________________________
________ཡིན་པ་ནས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་དང་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་གཤམ་གསལ།  
  ༡) ངས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མདུན་དུ་ང་རང་གནས་ཡུལ་ཁིམས་ཁང་ནང་ཡོད་པ་
ནང་བཞིན་ཡ་རབས་ཚུལ་མཐུན་དང༌། བཟང་སོད་ལ་དོ་སང་དང་སྲུང་བརྩི། ཀུན་སོད་
ལེགས་སྟོན། སྐྱོན་ནམ། འཇིགས་སྐུལ་ལམ། ཡུལ་ཁིམས་ཀྱི་འོག་ནས་ཁྱད་གསོད་ལ་
འགོ་གཞིའི་བ་སོད་རྣམས་སོང་རྒྱུ་དང༌། བ་རིམ་མམ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཆེ་མཐོང་
ལ་སོད་ཚུལ་གང་གིས་ཆ་ནས་གེགས་སམ། བར་ཆད་མི་གཏོང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་དང་
ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
  ༢) དེར་མ་ཟད། ངས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཅད་ཁ་དང༌། བཀའ་རྩའམ། བཀའ་
ཁྱབ་ལ་བརྩི་འཇོག་མི་བེད་པའམ། བརྩི་བཀུར་མི་བེད་པ་མི་བེད་པའི་ཁས་ལེན་དང་
ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 ༣) ལྷག་དོན་དུ། ང་རང་མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག་གི་འོག་ཡོད་པས་དེའི་འབྲུ་དོན་
འགལ་རིགས་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཆད་འགེལ་བཀའ་ཁྱབ་ཇི་གནང་ལར་སྒྲུབ་
འབུལ་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 



ཕི་ལོ་_______ ཟླ་_______ཚེས་_______ས་གནས་_____________ 
_______ ལ་དམ་འབུལ་དེ་དེ་བཞིན་ཞུས།  

    (ལག་བསྟར་འགན་ལེན་པའི་མིང་རྟགས།) 
ཁུངས་སྐྱེལ་དག་ཐེར། 

དག་ཐེར་འདི་ཕི་ལོ་_______ ཟླ་____ཚེས་_____ས་གནས་____________ 
ངས་གོང་དུ་གང་ཞུས་པ་རྣམས་དྲང་བདེན་དང༌། ཁུངས་དག་ཤ་སྟག་ཡིན་པ། གནས་
ཚུལ་གང་ཡང་སྦས་སྐུང་བས་མེད་པ་བཅས་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་ཡོད། 

                     (ལག་བསྟར་འགན་ལེན་པའི་མིང་རྟགས།) 

ངའི་མདུན་དུ། 

(ཡུལ་ཁིམས་སི་མང་བདེན་དཔང་བེད་པོའ་ིམིང་རྟགས་དང་ལས་དམ།) 
 
 

སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ་ [ཁ] ༡) 
ནང་གསལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ག] ༡) 

ཞུ་རྩ། 
(ས་གནས་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 

ཁ་མཆུ་ཞུ་སོར་དེབ་འགོད་ཨང་། ___________ ལོ་དུས། _____________    
     གོད་གཞི།(སྙིང་དོན་འབི་རྒྱུ།)___________________________ 

ཞུ་སོར་བ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་
མཚོན་འགེལ་བརོད།) 

 ཁ་གཏད། 



རྩོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་
མཚོན་འགེལ་བརོད། 

 
༄༅། །དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་ལ། 
                གུས་ཞུ་སོར་བ་(མིང་) _____________ 
_______ ནས་ཞུ་སྙིང༌། (སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 
༢༣ [ཀ] ༣) ༤) ༥) ༦) དང༌། དོན་ཚན་ ༣༢ [ཁ] [ག] [ང] ནང་གསལ་ལར་
དོན་གནད་འབི་རྒྱུ།) བཅས་མཁྱེན་ཞུ། ཕི་ལོ་_____ ཟླ་____ཚེས་____ལ་ 
                                                                ཕུལ། ། 
 

     (མིང་རྟགས།)  
(དོ་བདག་ཞུ་སོར་བའི་མིང༌།) 

    (མིང་རྟགས།) 
(ཁིམས་རྩོད་པ་ཡོད་ན་མིང༌།) 

ཞུ་རྩ་འདིའི་ནང་གང་འཁོད་པ་རྣམས་དྲང་བདེན་དང༌། ཁུངས་དག་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་
གུས་ཞུ་རྩ་འབུལ་མཁན་རང་ངོས་ནས་ཤེས་རྟོགས་དང༌། ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་ཁས་
ལེན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

     (མིང་རྟགས།) 
(དོ་བདག་ཞུ་སོར་བའི་མིང༌།) 

ཟུར་ཕུལ། 
(སི་མང་གཏུག་བཤེར་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༣ [ཁ] ༢) ༣) ༤) ༥) ནང་གསལ་
ལར་ཡིག་དངོས་ཇི་ཡོད་འབི་རྒྱུ།) 



 
སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ་ [ཁ] ༡) ནང་

གསལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ག] ༢) 
ཞུ་ལན། 

 (ས་གནས་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
ཁ་མཆུ་ཞུ་སོར་དེབ་འགོད་ཨང་། ___________ ལོ་དུས།_____________    
     གོད་གཞི།(སྙིང་དོན་འབི་རྒྱུ།)___________________________ 

ཞུ་སོར་བ།(མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་
མཚོན་འགེལ་བརོད།) 

 ཁ་གཏད། 
རྩོད་ལན་པ།(མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་

མཚོན་འགེལ་བརོད།) 

༄༅། །དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་ལ། 
   གུས་རྩོད་ལན་པ་(མིང་)___________ 
___________ ནས་ཞུ་སྙིང༌། (སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་
ཚན་ ༢༩ [ང] དང༌། དོན་ཚན་ ༣༢ [ཁ] [ག] [ང] ནང་གསལ་ལར་དོན་གནད་
འབི་རྒྱུ།) བཅས་མཁྱེན་ཞུ། ཕི་ལོ་______ ཟླ་____ ཚེས་____ལ་ 
                                 ཕུལ། ། 
 

(མིང་རྟགས།) 
(དོ་བདག་རྩོད་ལན་པའི་མིང༌།) 

(མིང་རྟགས།) 
(ཁིམས་རྩོད་པ་ཡོད་ན་མིང༌།) 



ཞུ་ལན་འདིའི་ནང་གང་འཁོད་པ་རྣམས་དྲང་བདེན་དང༌། ཁུངས་དག་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་
གུས་ཞུ་ལན་འབུལ་མཁན་རང་ངོས་ནས་ཤེས་རྟོགས་དང༌། ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་ཁས་
ལེན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

(མིང་རྟགས།) 
(དོ་བདག་རྩོད་ལན་པའི་མིང༌།) 

ཟུར་ཕུལ། 

(སི་མང་གཏུག་བཤེར་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༩ [ཁ] ༢) ༣) ༤) ༥) ནང་གསལ་
ལར་ཡིག་དངོས་ཇི་ཡོད་འབི་རྒྱུ།) 

སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་རེ་དགུ་པ་ [ཀ] ནང་གསལ་
ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ག] ༣) 

གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ལག་བསྟར་ཡོང་བའི་བདེ་སྙན། 
(ས་གནས་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 

བདེ་སྙན་ཞུ་སོར་དེབ་འགོད་ཨང་། ___________ ལོ་དུས།_____________    
     གོད་གཞི།(སྙིང་དོན་འབི་རྒྱུ།)___________________________ 
བདེ་སྙན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་

མཚོན་འགེལ་བརོད།) 
 ཁ་གཏད། 
རྩོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་

མཚོན་འགེལ་བརོད།) 

༄༅། །དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་ལ། 



      གུས་བདེ་སྙན་པ་(མིང་)________ ________________ནས་བདེ་སྡུག་
ཞུ་སྙིང༌། (སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༦༩ [ཀ] ༢) 
༣) ༤) དང༌། དོན་ཚན་ ༣༢ [ཁ] [ག] [ང] ནང་གསལ་ལར་དོན་གནད་འབི་རྒྱུ།) 
བཅས་མཁྱེན་ཞུ། ཕི་ལོ་_________ ཟླ་____ཚེས་____ ལ་                             
                ཕུལ། ། 

(མིང་རྟགས།) 
(དོ་བདག་བདེ་སྙན་པའི་མིང༌།) 

(མིང་རྟགས།)        
(ཁིམས་རྩོད་པ་ཡོད་ན་མིང༌།) 

བདེ་སྙན་འདིའི་ནང་གང་འཁོད་པ་རྣམས་དྲང་བདེན་དང༌། ཁུངས་དག་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་
གུས་བདེ་སྙན་འབུལ་མཁན་རང་ངོས་ནས་ཤེས་རྟོགས་དང༌། ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་
ཁས་ལེན་དམ་འབུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

(མིང་རྟགས།) 
(དོ་བདག་བདེ་སྙན་པའི་མིང༌།) 

ཟུར་ཕུལ། 
 (སི་མང་གཏུག་བཤེར་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ ༢༣ [ཁ] ༢) ༣) ༤) ༥) ནང་གསལ་
ལར་ཡིག་དངོས་ཇི་ཡོད་འབི་རྒྱུ།) 
 
སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ང་གཉིས་པ་ [ཀ] ༡) ནང་

གསལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ག] ༤) 
གོང་ཞུ། 

 (ས་གནས་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
གོང་ཞུ་ཞུ་སོར་དེབ་འགོད་ཨང་། ____________ ལོ་དུས། _____________    



     གོད་གཞི།(སྙིང་དོན་འབི་རྒྱུ།)___________________________ 
གོང་ཞུ་བ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་

མཚོན་འགེལ་བརོད།) 
 ཁ་གཏད། 
རྩོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ།  ཕོ་མོ།  འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་

མཚོན་འགེལ་བརོད།) 
༄༅། །དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་ལ། 
    གུས་གོང་ཞུ་བ་(མིང་)_____________ 
________ ནས་བདེ་སྡུག་ཞུ་སྙིང༌། (སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་
ཡིག་དོན་ཚན་ ༥༤ [ཁ] ༡) ༢) ནང་གསལ་ལར་དོན་གནད་འབི་རྒྱུ།) བཅས་
མཁྱེན་ཞུ། ཕི་ལོ་_______ ཟླ་____ཚེས་____ལ་ 
                                                   ཕུལ། །  
                                                                     

(མིང་རྟགས།) 
(དོ་བདག་གོང་ཞུ་བའི་མིང༌།) 

(མིང་རྟགས།) 
(ཁིམས་རྩོད་པ་ཡོད་ན་མིང༌།) 

ཟུར་ཕུལ། 
(ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་དེ་ནས་བཏང་བའི་བཅད་ཁའི་འདྲ་བཤུས་དང་གཞན་ཡང་
ཡིག་ཆ་བཅས་འབི་རྒྱུ།) 

སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ་ [ཀ] ནང་
གསལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ང] ༡) 

རྩོད་ལན་པ་འགུགས་འབོད་ཀྱི་ཐོག་མའི་བརྡ་ཐོ། 



 (ས་གནས་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
ཁ་མཆུ་/བདེ་སྙན་/གོང་ཞུ་ཞུ་སོར་དེབ་འགོད་ཨང་། _______ ལོ་དུས།______   
     གོད་གཞི།(སྙིང་དོན་འབི་རྒྱུ།)___________________________ 
ཞུ་སོར་བ་/བདེ་སྙན་པ་/གོང་ཞུ་བ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚོ་

ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་མཚོན་འགེལ་བརོད།) 
 ཁ་གཏད། 
རྩོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་

མཚོན་འགེལ་བརོད།) 

༄༅། །ཁ་བང་གོང་དུ་གསལ་བའི་རྩོད་ལན་པ་(མིང་)_______________ལ།                                    
                                                      ཆེད་དོན། 
ཞུ་སོར་བ་/བདེ་སྙན་པ་/གོང་ཞུ་བ་ཁ་བང་གོང་འཁོད་(མིང་)______________ 
_______ནས་ཁྱེད་རང་ལ་ཁ་མཆུ་བཙུགས་པའི་ཞུ་རྩ་/བདེ་སྙན་/གོང་ཞུ་འདི་ག་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཕུལ་འབོར་གི་ངོ་བཤུས་དང༌། དེ་དང་འབེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་གཞན་
(ཡོད་ན་རེ་རེ་བཞིན་འབི་དགོས་)གོད་ཡའི་མོས་མཐུན་ཆོད་ཡིག་དང་ལག་བསྟར་
དམ་ཡིག་འགོད་འབུལ་བྱུང་བའི་པར་བཤུས་བཅས་ཆ་ཚང་འདི་མཉམ་ཟུར་བསིང་
བས་ཡོད་པས། ཉིད་ནས་ཞུ་རྩ་/བདེ་སྙན་/གོང་ཞུ་ལ་ཡིག་ཐོག་ལན་འདེབས་བ་
རྒྱུས་མཚོན་ག་སིག་བེད་སོ་རྣམས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་
ཡིག་འགོ་ལུགས་ཁག་གཞིར་བཟུང་བས་ཐོག ཕི་ལོ ______ ཟླ་_____ ཚེས་
_____ཉིན་ས་དྲོའ་ི/དགོང་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་______ཐོག་འདི་ག་(ས་གནས་དང་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་གི་མིང་)_____________________དུ་གོད་ཡའི་མོས་མཐུན་ཆོད་
ཡིག་ལ་ཁྱེད་རང་རྩོད་ལན་པའི་མོས་མཐུན་མིང་རྟགས་འགོད་རྒྱུ་དང༌། ཞུ་ལན། ལག་
བསྟར་དམ་ཡིག་འབུལ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དུས་ཐོག་ངོ་འབོར་དགོས་པ་དང༌། 



 དེ་རེས་གོད་གཞི་དེར་ཐོག་མའི་ཉན་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་
ཟུར་དུ་ཡོང་རྒྱུར་ཁྱེད་རང་རྩོད་ལན་པ་ངོ་མའམ། ཁིམས་ལུགས་ལར་གི་ངོ་ཚབ། 
འཐུས་མི། ཁིམས་རྩོད་པ་བཅས་སུ་རུང་འདི་ག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཉན་ཞིབ་ལ་དུས་
ཐོག་ངེས་བཅར་དགོས་རྒྱུ་བཅས། (ས་གནས་དང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
མིང་)__________________ ནས་ཕི་ལོ་______ ཟླ་____ཚེས་____ལ། ། 
 

 (ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་དམ།) 
(ཁིམས་ཞིབ་པའམ། ཁིམས་དྲུང་གི་མིང་རྟགས།) 

བརྡ་ཐོ་ངོ་མ་དང༌། དེར་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་བཅས་ཕི་ལོ་_____ ཟླ་____ཚེས་
____ཉིན་ཕྲན་རྩོད་ལན་པ་(མིང་)____________________ ལ་འབོར་བྱུང༌།   
(རྩོད་ལན་པའི་མིང་རྟགས།)____________________ 

ངོ་བཤུས། ཞུ་སོར་བ་/བདེ་སྙན་པ་/གོང་ཞུ་བ། 
 

སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ་ [ཀ] ༣) ནང་
གསལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ང] ༢) 
དཔང་པོ་འགུགས་འབོད་ཀྱི་བརྡ་ཐོ། 

(ས་གནས་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
ཁ་མཆུ་/བདེ་སྙན་/གོང་ཞུ་ཞུ་སོར་དེབ་འགོད་ཨང་། ________ ལོ་དུས།_____    
     གོད་གཞི།(སྙིང་དོན་འབི་རྒྱུ།)___________________________ 
ཞུ་སོར་བ་/བདེ་སྙན་པ་/གོང་ཞུ་བ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་

ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་མཚོན་འགེལ་བརོད།) 
 ཁ་གཏད། 



རྩོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་
མཚོན་འགེལ་བརོད།) 

དཔང་པོ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་
མཚོན་འགེལ་བརོད།)  

༄༅། །ཁ་བང་གོང་གསལ་དཔང་པོ་(མིང)___________________ལ།   
                                                                       ཆེད་དོན། 
གོང་གསལ་ཁ་མཆུའི་ཞུ་སོར་བ་/བདེ་སྙན་པ་/གོང་ཞུ་བ་/རྩོད་ལན་པའི་ངོས་ནས་
ཁྱེད་རང་ (གང་གི་ཕིར་ཡིན་བརོད་) _________________________ཆེད་དུ་
འདི་གར་དགོས་གལ་ཆགས་པས། ཕི་ལོ་_____ ཟླ་____ཚེས་____ཉིན་ས་དྲོའ་ི
/དགོང་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་____ ཐོག་འདི་ག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཁྱེད་རང་ (དཔང་རྟགས་
མཉམ་འཁྱེར་དགོས་རིགས་ཡོད་ན་འབི་རྒྱུ་) ངོ་བཅར་དགོས་པ་དང༌། ཕར་ཕིར་ལམ་
གོན་ངོ་སོང་ཁིམས་མཐུན་རྩིས་ཁ་གཞིར་བཟུང་ (བཞོན་འཁོར་གིས་མཚོན་རིམ་པ་
གསལ་ཁ་འདོན་རྒྱུ་) ཐོག་ཟས་གོན་གུན་གསབ་ཏུ་ཉིན་རེར་སོར་ ____ རེ་འདི་ག་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ལེན་སོད་ཆོག་རྒྱུ། གོང་གསལ་དུས་ཐོག་བཅར་འབོར་མ་བྱུང་
ཚེ་ཁག་མེད་ཀྱི་ཁིམས་མཐུན་རྒྱུ་མཚན་ལྡེང་ངེས་ཡོད་ན་ལས་ཁྱེད་རང་བོད་མིའི་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སིག་ཁིམས་གཏོར་བཤིག་བེད་མཁན་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་པ་
བཅས་ཀྱིས་མཚོན་སྐབས་མཚམས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འོས་འཚམས་ཀྱི་བེད་
ཕོགས་ཐག་གཅོད་བེད་དགོས་པ་ཆགས་རྒྱུ་བཅས་ (ས་གནས་དང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
གི་མིང་) ________________ནས་ཕི་ལོ་____ ཟླ་____ཚེས་____ལ། ། 
 

(ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་དམ།) 
(ཁིམས་ཞིབ་པའམ། ཁིམས་དྲུང་གི་མིང་རྟགས།) 



བརྡ་ཐོ་ངོ་འདྲ་གཉིས་ཕི་ལོ་______ ཟླ་____ཚེས་____ཉིན་ཕྲན་དཔང་པོ་
(མིང་)__________________ལ་འབོར་བྱུང༌། 
                (དཔང་པོའ་ིམིང་རྟགས།) 

ངོ་བཤུས། གོད་ཡ། 
 

སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་སོ་དགུ་པ་ [ཀ] ནང་
གསལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཅ] ༡) 

གོད་ཡས་འདོན་འབུལ་ཡིག་དངོས་ཐོ་གཞུང༌། 
 (ས་གནས་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 

ཁ་མཆུ་/བདེ་སྙན་/གོང་ཞུ་ཞུ་སོར་དེབ་འགོད་ཨང་། ________ ལོ་དུས།_____    
     གོད་གཞི།(སྙིང་དོན་འབི་རྒྱུ།)___________________________ 
ཞུ་སོར་བ་/བདེ་སྙན་པ་/གོང་ཞུ་བ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚོ་

ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་མཚོན་འགེལ་བརོད།) 
 ཁ་གཏད། 

རྩོད་ལན་པ།(མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་
མཚོན་འགེལ་བརོད།) 

༄༅། །དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་ལ། 
               གུས་འབུལ། གུས་ཞུ་སོར་བ་/བདེ་སྙན་པ་
/གོང་ཞུ་བ་/རྩོད་ལན་པ་(མིང་)________________ནས་ཁ་མཆུ་གང་དེའི་སྐོར་
གཞི་བཅོལ་བ་ཡུལ་ཡིག་ཆའམ། དངོས་པོ་ཇི་ཡོད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་
གཤམ་གསལ།  



(ཡིག་ཆའམ། དངོས་པོ་སོ་སོའ་ིམིང་དང༌། འགེལ་བརོད། ཡིག་ཆའི་ཚེས་གངས། དེ་
དག་བདག་དབང་སུར་ཡོད་རེ་རེ་བཞིན་འབི་རྒྱུ།) བཅས་མཁྱེན་ཞུ། ཕི་ལོ་_____ 
ཟླ་____ཚེས་____ལ་ 
             ཕུལ། ། 
                                                                                 
                               (མིང་རྟགས།) 

               (ཡིག་དངོས་ཐོ་གཞུང་འབུལ་མཁན་གི་མིང༌།) 
 

སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ་ [ཀ] ༡) ནང་
གསལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཅ] ༢) 
དཔང་པོ་འབོད་འཆར་གི་མིང་ཐོ། 

 (ས་གནས་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
ཁ་མཆུ་/བདེ་སྙན་/གོང་ཞུ་ཞུ་སོར་དེབ་འགོད་ཨང་། ________ ལོ་དུས།_____    
     གོད་གཞི།(སྙིང་དོན་འབི་རྒྱུ།)___________________________ 
ཞུ་སོར་བ་/བདེ་སྙན་པ་/གོང་ཞུ་བ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚོ་

ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་མཚོན་འགེལ་བརོད།) 
 ཁ་གཏད། 
རྩོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་

མཚོན་འགེལ་བརོད།) 
 

༄༅། །དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་ལ། 



             གུས་འབུལ། གུས་ཞུ་སོར་བ་/བདེ་སྙན་པ་/གོང་ཞུ་བ་
/རྩོད་ལན་པ་(མིང་) ______________________ ནས་དཔང་པོ་འབོད་འཆར་
གི་མིང་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
ཨང་། དཔང་པོའ་ིམིང་། སོད་གནས་ཁ་

བང་། 
གནད་དོན། ཟུར་བརོད། 

༡     
༢     

བཅས་མཁྱེན་ཞུ། ཕི་ལོ་_________ ཟླ་____ཚེས་____ལ་ 
                                               ཕུལ། ། 
 
                                                                   (མིང་རྟགས།) 

           (ཡིག་དངོས་ཐོ་གཞུང་འབུལ་མཁན་གི་མིང༌།) 
 

སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཞེ་བཞི་པ་ [ཁ] ༢) ནང་
གསལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཆ] ༡) 

དཔང་པོའ་ིངག་ཐོག་གི་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན། 
༄༅། །ངས་ཁ་མཆུ་འདིའི་དཔང་རྟགས་འདོན་རྒྱུར། དྲང་བདེན་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། དྲང་
བདེན་ཆ་ཚང་ཞུ་རྒྱུ། དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པ་གང་ཡང་མི་ཞུ་རྒྱུའི་དཀོན་མཆོག་དཔང་
བཙུགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་ན། ཁས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། (ཞེས་ངག་ཐོག་
ནས་ཐད་ཀར་རམ། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེའི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་པ་ཞིག་གི་རེས་ཟློས་
བ་རྒྱུ་བཅས་གང་རུང་གི་ཐོག་ནས་བེད་ཆོག་པ་ཡིན།) 
 



སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ་ [ཁ] ༡) ནང་
གསལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཆ] ༢) 

ལོ་ཙཱ་བའི་ངག་ཐོག་གི་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན། 
༄༅། །ངས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བརྟག་ཞིབ་བ་ཡུལ་སྐྱེ་བོ་དེའི་སྐད་ཡིག་ཤེས་ཀྱི་
ཡོད། སྐད་ཡིག་དེ་ཐོག་ནས་གང་དེར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བ་རིམ་མཐའ་དག་
དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ལ་སྐྱེ་བོ་གང་དེའི་རོད་པ་དེ་དག་བཅས་ཁུངས་དག་སྐད་
སྒྱུར་རམ། ཡིག་སྒྱུར་རང་གི་ཤེས་ནུས་གང་ཡོད་དྲང་བདེན་གི་སོ་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་དཀོན་
མཆོག་དཔང་བཙུགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་ན། ཁས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ་ [ཆ] ནང་
གསལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༡) 
བརྡ་ཐོ་སྐྱེལ་མཁན་གི་དམ་ཡིག 

 (ས་གནས་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
ཁ་མཆུ་/བདེ་སྙན་/གོང་ཞུ་ཞུ་སོར་དེབ་འགོད་ཨང་། _________ ལོ་དུས།____  
     གོད་གཞི།(སྙིང་དོན་འབི་རྒྱུ།)___________________________ 
ཞུ་སོར་བ་/རྩོད་ལན་པ་/བདེ་སྙན་པ་/གོང་ཞུ་བ་/དཔང་པོ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་
དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་མཚོན་འགེལ་བརོད།) 

༄༅། །འདི་ནང་གསལ་བའི་བརྡ་ཐོ་དེ་སྐྱེལ་མཁན་ཕྲན་མིང་དང་ཁ་བང་གཤམ་དུ་
འཁོད་པ་ནས་དྲང་བདེན་བརོད་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་དང་བཅས་ཞུ་རྒྱུར། ཞིབ་ཆ་གོང་དུ་
གསལ་བའི་ཞུ་སོར་བ་/རྩོད་ལན་པ་/བདེ་སྙན་པ་/གོང་ཞུ་བ་/དཔང་པོ་(མིང་) 
________________________ལ་སོད་ཆེད་བརྡ་ཐོ་ཨང་ ___________ ཕི་
ལོ་_____ ཟླ་____ཚེས་_____ འཁོད་པ་ངོ་འདྲ་གཉིས་གོང་གསལ་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ནས་ཐད་ཀར་/ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་བརྒྱུད་བརྡ་ཐོ་དེ་སྐྱེལ་མཁན་ཕྲན་



(མིང་) _______________________ ལ་ཕི་ལོ་ ____ ཟླ་___ཚེས་
_____ས་དྲོའ་ི/དགོང་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་_____ཐོག་གནང་བྱུང་བ་བཞིན།  ཕི་ལོ་ 
______ ཟླ་____ཚེས་____ས་དྲོའ་ི/དགོང་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་_____ཐོག་ས་གནས་སུ་
ཞུ་སོར་བ་/རྩོད་ལན་པ་/བདེ་སྙན་པ་/གོང་ཞུ་བ/དཔང་པོ་མིང་དང་ཁ་བང་གོང་
གསལ་ལ་བརྡ་ཐོ་ངོ་མ་སད་དེ་ངོ་བཤུས་ལ་དོ་བདག་ནས་བརྡ་འབོར་མིང་རྟགས་
དང༌། ཟླ་ཚེས་བཀོད་པ་འདི་མཉམ་ཟུར་འབུལ་ཞུས་ཡོད། 
(གལ་ཏེ་བརྡ་ཐོ་སོད་ཡུལ་ནས་བརྡ་ཐོ་རྩིས་ལེན་མ་བས་པའམ། བརྡ་འབོར་མིང་
རྟགས་མ་བཀོད་པ། ས་གནས་སུ་བསད་མེད་པའི་རིགས་བྱུང་ན་དེའི་གནས་ལུགས་
དང༌། སྐབས་དེར་བར་མི་ཡོད་རིགས་ཀྱི་མིང་བང་བཅས་འགོད་དགོས།) 
______________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________________བརྡ་
ཐོ་སྐྱེལ་མཁན་ (མིང་དང་ཁ་བང་) _____________________ ནས་ཕི་ལོ་ 
___ཟླ་_____ཚེས་_____ལ་ 
                  ཕུལ། ། 
 
                       (བརྡ་ཐོ་སྐྱེལ་མཁན་གི་མིང་རྟགས།) 
ཕི་ལོ་ ______ ཟླ་_____ཚེས་_____ཉིན་ཕྲན་གི་མདུན་སར་གོང་གསལ་བརྡ་ཐོ་
སྐྱེལ་མཁན་(མིང་) _________________________________ ནས་དམ་
འབུལ་བས་སོང༌། 
          (དབང་ལྡན་མི་སའི་མིང་དང་མིང་རྟགས་དང༌། ལས་དམ།) 
 



སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ་ [ཁ] ༧) 
ནང་གསལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༢) 

བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁིམས་རྩོད་པའི་ 
ཁས་ལེན་དམ་ཡིག 

༄༅། །བདག་ ____________________________ཞེས་/ཅེས་བགི་བས་
ཞེ་ཐག་པ་ནས་ཞུ་རྒྱུར།  བདག་གིས་ 
     ༡) བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གི་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ག་
གཉིས་པའི་དགོངས་དོན་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གང་རུང་དུ་ཁིམས་རྩོད་པའི་ལས་
ཁུར་བ་རྒྱུར་ཆ་རེན་རྣམས་ཚང་ཡོད། 
     ༢)  བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་ཡིག་ཁག་ལ་སྙིང་ནས་བརྩི་བཀུར་ཉམས་ལེན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
   ༣) ཁིམས་ཞིབ་པ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་གནད་ཡོད་ལས་བེད་པ་ལ་གུས་
བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ཁིམས་ཐོག་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་ལས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཅད་ཁ་
དང༌། བཀའ་རྩ། བཀའ་ཁྱབ་བཅས་ཇི་གནང་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
   ༤) བདེན་འབེལ་མ་ཡིན་པར་མངོན་པའི་རྩོད་གཞིའམ། བ་རིམ་ཐོག་སྲུང་སྐྱོབ་
བམ། སོབ་སྟོན་མི་བ་རྒྱུ་དང༌། གཡོ་འཕྲུལ་འཁྱོག་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ལམ་ནོར་དུ་འཁིད་ཐབས་ནམ་ཡང་བེད་ཀྱི་མིན། 
   ༥) གླ་བདག་གང་རུང་གི་གསང་བ་ཕི་གར་མི་འབྱུང་བའི་དམ་ཉར་བ་རྒྱུ།  
  ༦) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ངམ། གླ་བདག་གང་དེས་ལེགས་པར་ཤེས་པའི་ཐོག་བཀའ་
འཁོལ་ཡོད་པའི་གླ་ཡོན་མ་གཏོགས་ལེན་གི་མིན། 
  ༧) གོད་ཡའམ་དཔང་པོའ་ིམིང་ལར་གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་གཞིའི་གནས་ཚུལ་
དགོས་མེད་ཆེད་སོང་བེད་ཀྱི་མིན། 



  ༨) གོད་ཡ་མགོན་སྐྱབས་མེད་པའམ་གཉའ་གནོན་འོག་ཏུ་གནས་པ་གང་རུང་གི་
རྩོད་གཞི་ཞིག་རང་ཉིད་ལ་ཁེ་ཕན་མེད་པས་མི་ལེན་པར་ཕིར་སོག་བེད་པའམ། གཞན་
ཡང་སུ་རུང་གི་རྩོད་གཞི་དོན་མེད་ཕིར་བཤོལ་གྱུར་ཐབས་བ་རྒྱུ་མིན་པ་བཅས་ལ་
ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའམ། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་
སུ་རུང་གི་མདུན་སར་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་དང་བངས་ཀྱིས་ཡོངས་གགས་བས་ཏེ་
ཁས་ལེན་དམ་འབུལ་ཞུས་པ་ཡིན། 
 

(དོ་བདག་ཁིམས་རྩོད་པའི་མིང་རྟགས།) 
(མིང་དང་ཁ་བང༌།) 

ཕི་ལོ་______ ཟླ་_____ཚེས་_____ཉིན་ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་/ ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་(མིང་)________________________ 
མདུན་སར་དམ་བཅའ་དང་མིང་རྟགས་འགོད་འབུལ་ཞུས་སོང༌། 
               (ཁིམས་ཞིབ་པའི་མིང་རྟགས་དང༌། ལས་དམ།) 
 
སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ་ [ཁ] ༢) ནང་

གསལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༣) 
ལོ་ཙཱ་བའི་ཁས་ལེན་དམ་ཡིག 

 (ས་གནས་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང༌།) 
ཁ་མཆུ་/བདེ་སྙན་/གོང་ཞུ་ཞུ་སོར་དེབ་འགོད་ཨང་། __________ ལོ་དུས།___          

གོད་གཞི།(སྙིང་དོན་འབི་རྒྱུ།)___________________________ 
ཞུ་སོར་བ་/བདེ་སྙན་པ་/གོང་ཞུ་བ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚོ་

ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང་བཅས་ཀྱིས་མཚོན་འགེལ་བརོད།) 
 ཁ་གཏད། 



རྩོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང་བཅས་ཀྱིས་
མཚོན་འགེལ་བརོད།) 

བདག་___________________ལོ་____། ཕ་/མ་/བཟའ་ཟླ་(མིང་)_______ 
__________________________ སོད་གནས་ཁ་བང་______________ 
______________________________________________________
__________ཡིན་པ་ནས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་དང་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་གཤམ་གསལ།  
  ༡) ངས་བོད་དབིན་སྐད་ཡིག་གམ། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་མཐར་ཕིན་
པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་དེ་དག་བེད་སོད་བ་དགོས་ཡོང་སིད་པ། 
དཔེར་ན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཕར་ཚུར་འཁྲུལ་མེད་བརྡ་དག་ཕབ་
བསྒྱུར་བེད་ཐུབ་པའི་གདེང་ཚོད་ཡོད། 
 ༢) ངས་སྐད་ཡིག་འཁྲུལ་མེད་བརྡ་དག་ཕབ་སྒྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 ༣) ང་ཁ་མཆུ་འདི་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པའི་གོད་ཡ་འམ། གང་ཟག་རྣམས་ལ་
སྤུན་ཉེ་འམ། དགའ་ཉེ་འགོགས་སྦྲེལ་གི་འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད།  
 ༤) ངས་ཉེ་རིང་དང༌། ཕོགས་ལྷུང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ཡིག་སྒྱུར་གི་ལས་དོན་
དྲང་བདེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 ༥) ང་རང་མི་གཤིས་ཀུན་སོད་ལྡན་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། ངས་བོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་ཡོད་པའི་མི་ས་གཉིས་ཀྱིས་གནང་བའི་ཀུན་སོད་ལག་
ཁྱེར་ཞིག་འདོན་འབུལ་ཐུབ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 ༦) ངས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ཡིག་སྒྱུར་གི་ལས་འགན་ཞུ་སྐབས། ཡིག་ཆ་ཕི་གར་
རིགས་མི་འབྱུང་བའི་ཁག་ཐེག་ཞུ་རྒྱུ། 
 ༧) ལྷག་དོན་དུ། ངས་དམ་ཡིག་གི་འབྲུ་དོན་བརྩི་བཀུར་མ་ཞུས་པའམ། ཁིམས་ཞིབ་
ཀྱི་བ་རིམ་ལ་འགོག་རེན་བཟོས་པར་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཆད་འགེལ་བཀའ་ཁྱབ་ཇི་
གནང་ལར་སྒྲུབ་འབུལ་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  



ཕི་ལོ་______ ཟླ་___ཚེས་______ས་གནས་_____________________ 
ལ་དམ་འབུལ་དེ་དེ་བཞིན་ཞུས།  

    (དོ་བདག་ལོ་ཙཱ་བའི་མིང་རྟགས།) 

ཁུངས་སྐྱེལ་དག་ཐེར། 
དག་ཐེར་འདི་ཕི་ལོ་________ ཟླ་_______ཚེས་__________ས་གནས་
__________ དུ་ངས་གོང་དུ་གང་ཞུས་པ་རྣམས་དྲང་བདེན་དང༌། ཁུངས་དག་ཤ་
སྟག་ཡིན་པ། གནས་ཚུལ་གང་ཡང་སྦས་སྐུང་བས་མེད་པ་བཅས་གསལ་པོ་ཤེས་
རྟོགས་ཡོད། 

                         (དོ་བདག་ལོ་ཙཱ་བའི་མིང་རྟགས།)  
ངའི་མདུན་དུ། 

(ཡུལ་ཁིམས་སི་མང་བདེན་དཔང་བེད་པོའ་ིམིང་རྟགས་དང་ལས་དམ།) 
 

 
སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ་ [ག] ནང་

གསལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༤) 
བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁིམས་རྩོད་པ་བསྐོ་གཞག 

 (ས་གནས་དང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་།) 
ཁ་མཆུ་/བདེ་སྙན་/གོང་ཞུ་ཞུ་སོར་དེབ་འགོད་ཨང་།_________ལོ་དུས།_____           

གོད་གཞི།(སྙིང་དོན་འབི་རྒྱུ།)___________________________ 
ཞུ་སོར་བ་/གོང་ཞུ་བ་/བདེ་སྙན་པ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚོ་

ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་མཚོན་འགེལ་བརོད།) 
ཁ་གཏད། 
རྩོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་

མཚོན་འགེལ་བརོད།) 



༄༅། །ཞུ་སོར་བ་/རྩོད་ལན་པ་/བདེ་སྙན་པ།/གོང་ཞུ་བ་(མིང་) ________ 
_________________ནས་གོང་གསལ་ཁ་མཆུ་/བདེ་སྙན་/གོང་ཞུ་ཞུ་སོར་དེབ་
འགོད་ཨང་_________ ལོ་དུས་____________འཁོད་པའི་སྐོར་ཁ་མཆུ་དང་
འབེལ་བའི་ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བ་/རྩོད་ལན་པ་/བདེ་སྙན་
པ།/གོང་ཞུ་བ་རང་ཉིད་ཀྱི་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁིམས་
རྩོད་པ་(མིང་)________________________ ལོ་_____ ཕོ།མོ་______ 
སོད་གནས་ཁ་བང་ _______________________________________ 
______ཅན་ལ་སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ 
༢༢ [ག] འབྲུ་དོན་གཞིར་བཟུང་བསྐོ་གཞག་བགིས་དོན་བེད་སོ་གཤམ་གསལ། 
      ༡) ཞུ་སྙན་ལ་སོན་འཕྲི་/ཉན་ཞིབ་ལ་བཅར་རྒྱུ་/ལན་འདེབས་བ་རྒྱུ་/ངོས་ལེན་
བ་རྒྱུ་/ཡིག་ཆའམ་དངོས་པོ་འདོན་འབུལ་/དཔང་པོ་འབོད་འཁིད་/དཔང་རྟགས་འདོན་
འབུལ་/གོང་ཞུ་/བསྐྱར་ཞིབ་དང་དོགས་གཅོད་ཆེད་སྙན་ཞུ་/ཁ་མཆུའམ་བདེ་སྙན་
ནམ་གོང་ཞུ་ཕིར་འཐེན་/ནང་འགིག་བཅས་ལ་མིང་རྟགས་འགོད་རྒྱུ། 
      ༢) ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅད་ཁའམ། བཀའ་རྩ། 
བཀའ་ཁྱབ། བཀོད་ཁྱབ་བཅས་ཇི་གནང་ལ་བརྩི་བཀུར་བ་རྒྱུ། 
     ༣) ཁིམས་ལུགས་ནང་གསལ་དོ་བདག་གོད་ཡ་ངོ་མ་རང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་
བཅར་དགོས་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཀའ་ཕེབས་གཞིར་བཟུང་བཅར་རྒྱུ། 
     ༤) ཁིམས་ལུགས་ཁག་ནང་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ངམ་ཆ་ཤས༌གང་བསྐུར་བ་
བསྒྲུབ་རྒྱུ།  
     ༥) བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁིམས་རྩོད་པ་གང་དེས་
གོང་འཁོད་ཁ་མཆུ་དང་འབེལ་བའི་སྐོར་ཇི་བས་དེ་དག་ལ་ངས་མོས་མཐུན་ཁས་ལེན་
བ་རྒྱུ། 



    ༦) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ཉན་ཞིབ་ཆེད་དུ་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་དང་ལམ་
ལུགས་ཀྱི་ཁིམས་རྩོད་པ་བཅར་འབོར་མ་བྱུང་ན་དེའི་རེས་འབས་ཇི་བྱུང་གི་འགན་ཁག་
དོ་བདག་གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བ་/རྩོད་ལན་པ་/བདེ་སྙན་པ་/གོང་ཞུ་བ་རང་ཉིད་ནས་
འཁྱེར་རྒྱུ་ལས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁིམས་རྩོད་པར་དཀི་
རྒྱུ་མིན་པ་བཅས།  ཕི་ལོ་_______ཟླ་____ཚེས་____ལ། ། 
   

                    (བསྐོ་གཞག་བེད་མཁན་གི་མིང་རྟགས།) 
        (མིང་)_________________________ 

 
གོང་གསལ་བསྐོ་གཞག་ལ་མོས་མཐུན་ཁས་ལེན་གཙང་མ་བས་པ་ཡིན།  
བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁིམས་རྩོད་པའི་མིང་
རྟགས་། ____________  (མིང་)_________________________                                       

 
སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ་ནང་གསལ་ 

ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༥) 
གོད་ཡའི་འཐུས་མི་བསྐོ་གཞག 

 (ས་གནས་དང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་།) 
ཁ་མཆུ་/བདེ་སྙན་/གོང་ཞུ་ཞུ་སོར་དེབ་འགོད་ཨང་།_________ལོ་དུས།_____ 
     གོད་གཞི།(སྙིང་དོན་འབི་རྒྱུ།)___________________________ 
ཞུ་སོར་བ་/གོང་ཞུ་བ་/བདེ་སྙན་པ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚོ་

ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་མཚོན་འགེལ་བརོད།) 
ཁ་གཏད། 



རྩོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་
མཚོན་འགེལ་བརོད།) 

༄༅། །ཞུ་སོར་བ་/རྩོད་ལན་པ་/བདེ་སྙན་པ་/གོང་ཞུ་བ་(མིང་) _________ 
_________________ བཅས་ནས་གོང་གསལ་ཁ་མཆུ་/བདེ་སྙན་/གོང་ཞུ་ཞུ་
སོར་དེབ་འགོད་ཨང་_________ལོ་དུས་ ____________ འཁོད་པའི་སྐོར་ཁ་
མཆུ་དང་འབེལ་བའི་ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བ་/རྩོད་ལན་པ་/བདེ་
སྙན་པ་/གོང་ཞུ་བ་བདག་ཅག་གི་འཐུས་མི་ (མིང་) ____________________ 
ལོ་_________ ཕོ།མོ་_______ སོད་གནས་ཁ་བང་ _________________ 
____________________________________ ཅན་ལ་སི་མང་གཏུག་
བཤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༢༠ འབྲུ་དོན་གཞིར་བཟུང་
བསྐོ་གཞག་བགིས་དོན་བེད་སོ་གཤམ་གསལ། 
    ༡) ཞུ་སྙན་ལ་སོན་འཕྲི་/ཉན་ཞིབ་ལ་བཅར་རྒྱུ་/ལན་འདེབས་བ་རྒྱུ་/ངོས་ལེན་བ་
རྒྱུ་/ཡིག་ཆའམ་དངོས་པོ་འདོན་འབུལ་/དཔང་པོ་འབོད་འཁིད་/དཔང་རྟགས་འདོན་
འབུལ་/གོང་ཞུ་/བསྐྱར་ཞིབ་དང་དོགས་གཅོད་ཆེད་སྙན་ཞུ་/ཁ་མཆུའམ་བདེ་སྙན་
ནམ་གོང་ཞུ་ཕིར་འཐེན་/ནང་འགིག་བཅས་ལ་མིང་རྟགས་འགོད་རྒྱུ།  
    ༢) ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅད་ཁའམ། བཀའ་རྩ། 
བཀའ་ཁྱབ། བཀོད་ཁྱབ་བཅས་ཇི་གནང་ལ་བརྩི་བཀུར་བ་རྒྱུ། 
    ༣) ཕིར་བསྡུ། 
    ༤) ཁིམས་ལུགས་ཁག་ནང་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ངམ་ཆ་ཤས༌གང་བསྐུར་བ་
བསྒྲུབ་རྒྱུ།  
    ༥) བདག་ཅག་གི་འཐུས་མིས་གོང་འཁོད་ཁ་མཆུ་དང་འབེལ་བའི་སྐོར་ཇི་བས་དེ་
དག་ལ་བདག་ཅག་གིས་མོས་མཐུན་ཁས་ལེན་བ་རྒྱུ། 



    ༦) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ཉན་ཞིབ་ཆེད་དུ་བདག་ཅག་གི་འཐུས་མི་བཅར་འབོར་
མ་བྱུང་ན་དེའི་རེས་འབས་ཇི་བྱུང་གི་འགན་ཁག་དོ་བདག་གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བ་/རྩོད་
ལན་པ་/བདེ་སྙན་པ་/གོང་ཞུ་བ་བདག་ཅག་ནས་འཁྱེར་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས།  ཕི་ལོ་
______ཟླ་____ཚེས་____ལ། ། 

           བསྐོ་གཞག་བེད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་མིང་དང་མིང་རྟགས། 
གོང་གསལ་བསྐོ་གཞག་ལ་མོས་མཐུན་ཁས་ལེན་གཙང་མ་བས་པ་ཡིན། 

                     གོད་ཡའི་འཐུས་མིའི་མིང་དང་མིང་རྟགས། 
 
 
སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ་ [ག] ནང་

གསལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༦) 
 གོད་ཡའི་ངོ་ཚབ་བསྐོ་གཞག 

(ས་གནས་དང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་།) 
ཁ་མཆུ་/བདེ་སྙན་/གོང་ཞུ་ཞུ་སོར་དེབ་འགོད་ཨང་།________ལོ་དུས།______          

གོད་གཞི།(སྙིང་དོན་འབི་རྒྱུ།)___________________________ 
ཞུ་སོར་བ་/གོང་ཞུ་བ་/བདེ་སྙན་པ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚོ་

ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་མཚོན་འགེལ་བརོད།) 
ཁ་གཏད། 
རྩོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་

མཚོན་འགེལ་བརོད།) 

༄༅། །ཞུ་སོར་བ་/རྩོད་ལན་པ་/བདེ་སྙན་པ་/གོང་ཞུ་བ་(མིང་) ______ 



_________________ ནས་གོང་གསལ་ཁ་མཆུ་/བདེ་སྙན་/གོང་ཞུ་ཞུ་སོར་དེབ་
འགོད་ཨང་__________ལོ་དུས་_______འཁོད་པའི་སྐོར་ཁ་མཆུ་དང་འབེལ་
བའི་ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བ་/རྩོད་ལན་པ་/བདེ་སྙན་པ་/གོང་ཞུ་
བ་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོ་ཚབ་(མིང་) ____________________ལོ་____ 
ཕོ།མོ་______ སོད་གནས་ཁ་བང་ _____________________________ 
_____________________________________________________ 
ཅན་ལ་སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༢༡ 
[ག] འབྲུ་དོན་གཞིར་བཟུང་བསྐོ་གཞག་བགིས་དོན་བེད་སོ་གཤམ་གསལ། 
      ༡) ཞུ་སྙན་ལ་སོན་འཕྲི་/ཉན་ཞིབ་ལ་བཅར་རྒྱུ་/ལན་འདེབས་བ་རྒྱུ་/ངོས་ལེན་
བ་རྒྱུ་/ཡིག་ཆའམ་དངོས་པོ་འདོན་འབུལ་/དཔང་པོ་འབོད་འཁིད་/དཔང་རྟགས་
འདོན་འབུལ་/གོང་ཞུ་/བསྐྱར་ཞིབ་དང་དོགས་གཅོད་ཆེད་སྙན་ཞུ་/ཁ་མཆུའམ་བདེ་
སྙན་ནམ་གོང་ཞུ་ཕིར་འཐེན་/ནང་འགིག་བཅས་ལ་མིང་རྟགས་འགོད་རྒྱུ། 
      ༢) ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅད་ཁའམ། བཀའ་རྩ། 
བཀའ་ཁྱབ། བཀོད་ཁྱབ་བཅས་ཇི་གནང་ལ་བརྩི་བཀུར་བ་རྒྱུ། 
     ༣) ཁིམས་ལུགས་ནང་གསལ་དོ་བདག་གོད་ཡ་ངོ་མ་རང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་
བཅར་དགོས་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཀའ་ཕེབས་གཞིར་བཟུང་བཅར་རྒྱུ། 
     ༤) ཁིམས་ལུགས་ཁག་ནང་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ངམ་ཆ་ཤས༌གང་བསྐུར་བ་
བསྒྲུབ་རྒྱུ། 
     ༥) གུས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་གང་དེས་གོང་འཁོད་ཁ་མཆུ་དང་འབེལ་བའི་སྐོར་ཇི་བས་
དེ་དག་ལ་ངས་མོས་མཐུན་ཁས་ལེན་བ་རྒྱུ། 
     ༦) ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་ཉན་ཞིབ་ཆེད་དུ་གུས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་བཅར་འབོར་མ་བྱུང་
ན་དེའི་རེས་འབས་ཇི་བྱུང་གི་འགན་ཁག་དོ་བདག་གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བ་/རྩོད་ལན་པ་



/བདེ་སྙན་པ་/གོང་ཞུ་བ་རང་ཉིད་ནས་འཁྱེར་རྒྱུ་ལས་ངོ་ཚབ་ལ་དཀི་རྒྱུ་མིན་པ་
བཅས།  ཕི་ལོ་______ཟླ་____ཚེས་____ལ། ། 

              (བསྐོ་གཞག་བེད་མཁན་གི་མིང་རྟགས།) 
                     (མིང་)______________________ 

གོང་གསལ་བསྐོ་གཞག་ལ་མོས་མཐུན་ཁས་ལེན་གཙང་མ་བས་པ་ཡིན།                        
                      (གོད་ཡའི་ངོ་ཚབ་ཀྱི་མིང་རྟགས།) 

                     (མིང་)______________________ 
 

སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ་ [ང] ནང་
གསལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཇ] ༧) 

 ཁིམས་རྩོད་པའི་ལས་ཤོག་དཔེ་མཚོན། 
བསོད་ནམས་བཀ་ཤིས། 

བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁིམས་རྩོད་པ། 
Mr. Sonam Tashi 

Tibetan Laws & Customs Counsellor 

 

 
སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ཞེ་དགུ་པ་ [ཁ] ༤) ནང་

གསལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཉ] ༡) 
བཅད་ཁ། 

(ས་གནས་དང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་།) 
ཁ་མཆུ་/བདེ་སྙན་ཞུ་སོར་དེབ་འགོད་ཨང་།___________ལོ་དུས།_________ 
     གོད་གཞི།(སྙིང་དོན་འབི་རྒྱུ།)___________________________ 



ཞུ་སོར་བ་/བདེ་སྙན་པ། (གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ།  འཚོ་ཐབས། སོད་
གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་མཚོན་འགེལ་བརོད།) 

    ཁ་གཏད། 
རྩོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་

མཚོན་འགེལ་བརོད།) 

༄༅། །__________________________________(སི་མང་གཏུག་
བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༤༩ [ཁ] [ག] [ང] [ཅ] ནང་གསལ་
ལར་དོན་གནད་འབི་རྒྱུ།) _______________________________ 
______________བཅས་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་བས་ཟིན་པའི་བཅད་ཁར། (ས་
གནས་དང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་།) _____________________ ནས་ཕི་
ལོ་ ________ཟླ་_____ཚེས་_____ལ། ། 
 

(ལས་དམ།) 
(མིང་རྟགས།) 

(ཁིམས་ཞིབ་པའི་མིང་།) 
ངོ་བཤུས། 
    ༡) གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བ། 
       ༢) གོད་ཡ་རྩོད་ལན་པ། 
 
སི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་རེ་གཅིག་པ་ [ཁ] ༧) ནང་

གསལ་ཟུར་སོན་ཡིག་ཆ་ [ཉ] ༢) 
གོང་ཞུའི་བཅད་ཁ། 

(ས་གནས་དང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་།) 



གོང་ཞུ་ཞུ་སོར་དེབ་འགོད་ཨང་།____________ལོ་དུས།_____________ 
     གོད་གཞི།(སྙིང་དོན་འབི་རྒྱུ།)___________________________ 

གོང་ཞུ་བ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་
མཚོན་འགེལ་བརོད།) 

     ཁ་གཏད། 
རྩོད་ལན་པ། (མིང་དང༌། ལོ། ཕོ་མོ། འཚོ་ཐབས། སོད་གནས་ཁ་བང༌བཅས་ཀྱིས་

མཚོན་འགེལ་བརོད།) 

༄༅། །__________________________________(སི་མང་གཏུག་
བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༦༡ [ཁ] ༡) ༢) ༣) ༤) ༥) ༦) 
[ག] ནང་གསལ་ལར་དོན་གནད་འབི་རྒྱུ།)_________________________ 
___________བཅས་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་བས་ཟིན་པའི་གོང་ཞུའི་བཅད་ཁར། 
(ས་གནས་དང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མིང་།) _______________________ 
ནས་ཕི་ལོ་ ________ ཟླ་_____ཚེས་_____ལ། ། 
 

(ལས་དམ།) 
(མིང་རྟགས།) 

(ཁིམས་ཞིབ་པའི་མིང་།) 
ངོ་བཤུས། 
   ༡) གོད་ཡ་ཞུ་སོར་བ། 
   ༢) གོད་ཡ་རྩོད་ལན་པ། 
   ༣) འབེལ་ཡོད་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་། 
 


