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༄༅།   སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་ 
གཞི་དང་། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི། 

 
 
 
 
 
 
 

སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ 
དཔར་བསྐྲུན་ཞུས། 

བོད་རྒྱལ་ལོ་   ༢༡༤༤     ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༧ 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
                                              
 
                       
 



 

 

 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

༄༅།   སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། 
 

དཀར་ཆག 
དོན་ཚན་ཁག              ཤོག་གྲངས།           
ལེའུ་དང་པོ།          སྒྲིག་གཞིའི་ངོ་བོ།          དོན་ཚན་དང་པོ།  སྒྲིག་གཞིའི་མིང།                           ༡ དོན་ཚན་གཉིས་པ།  གཞི་འཛིན་སའི་ཁྲིམས་ཡིག    ༡        
ལེའུ་གཉིས་པ།      སྒྲིག་འཛུགས།      
དོན་ཚན་གསུམ་པ། དམིགས་ཡུལ། ༡   དོན་ཚན་བཞི་པ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་ཡུལ། ༢  དོན་ཚན་ལྔ་པ། སྒྲིག་ཁུངས་མི་མང་གི་ཡོང་ཁུངས། ༢   དོན་ཚན་དྲུག་པ། སྒྲིག་ཁུངས་མི་མང་གི་ཐོབ་ཐང། ༣        དོན་ཚན་བདུན་པ།  སྒྲིག་ཁོངས་མི་མང་གི་ལས་འགན། ༣ དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་གྲུབ་ཆ།   ༤ དོན་ཚན་དགུ་པ། ས་གནས་འཐུས་མི་འོས་འདེམས། ༦ དོན་ཚན་བཅུ་པ། སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན། ༦ དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས། ༧ 



 

 

དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་གཉིས་ ༧                               ཀྱི་ལས་འགན།   དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  རྒྱུན་ལས་རྣམས་ཀྱི་ལས་འགན། ༨ དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།  ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཡུན་ཚད། ༡༠ དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ།  ཚགས་འདུ། ༡༠ དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།  ས་གནས་ཚགས་ཆུང་གསར་འཛུགས་དང་ ༡༡                              ཕྱིར་བསྡུ།   
ལེའུ་གསུམ་པ།  ཚགས་ཆུང་ཁག་གི་སྒྲིག་གཞི།  དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།  ས་གནས་ཚགས་ཆུང་།    ༡༢ 
ལེའུ་བཞི་པ།   སྤྱི་དངུལ་གྱི་སྐོར། དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། སྤྱི་དངུལ་འདུ་འགོད།     ༡༥  དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།  སྤྱི་དངུལ་བཅོལ་འདོན།    ༡༥  དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ།  སྤྱི་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་འགྲོ་གྲོན།    ༡༦  དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ། སྤྱིའི་སྤྲོད་འཇལ།     ༡༧ 
ལེའུ་ལྔ་པ། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་དང་རྩ་འཛིན།         དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ། སྐད་ཡིག་ཚད་འཛིན། ༡༨  དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ། བར་བརྒལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན། ༡༨ དོན་ཚན་ཉེར་བཞི་པ། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། ༡༨       
 



 

 

༄༅། །སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ས་གནས་ 
འཐུས་ཚགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི། 

དཀར་ཆག 
དོན་ཚན་ཁག                                    ཤོག་གྲངས།  དོན་ཚན་དང་པོ།             སྒྲིག་གཞིའི་མིང། ༢༠ དོན་ཚན་གཉིས་པ། གཞི་འཛིན་སའི་ཁྲིམས་ཡིག ༢༠     དོན་ཚན་གསུམ་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ། ༢༠          དོན་ཚན་བཞི་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་ ༢༢                               ཚགས་གཞོན།  དོན་ཚན་ལྔ་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས། ༢༢ དོན་ཚན་དྲུག་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཡུན་ཚད། ༢༢ དོན་ཚན་བདུན་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་དབང་ཚད། ༢༢ དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུ། ༢༣ དོན་ཚན་དགུ་པ། ཚགས་ཞུགས་འཐུས་མིའི་ཉུང་ཚད། ༢༣ དོན་ཚན་བཅུ་པ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་ ༢༤                              འཐུས་ཚགས་སུ་ཚགས་ཞུགས་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་།  དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། གྲོས་འཆར་འདོན་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང། ༢༤ དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། གྲོས་བསྡུར་བཀག་སྡོམ། ༢༤ 



 

 

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། ས་གནས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས། ༢༥ དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། འཐུས་ཚགས་ནང་ལས་དོན་ཐག་གཅོད། ༢༥    དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། བཞུགས་མོལ་ཚགས་འདུ། ༢༥ དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། འཕོ་འགྱུར། ༢༦         དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། སྐད་ཡིག་ཚད་འཛིན། ༢༧ དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། བར་བརྒལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན། ༢༧ དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། ༢༨ 
 
 
 
        



 

 

༄༅།སུད་སི་དང་ལིག་ཏན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི།  དཀར་ཆག    ཤོག་གྲངས་།  ལེའུ་དང་པོ།   སྔོན་འགྲོ།   དོན་ཚན་དང་པོ། སྒྲིག་གཞིའི་མིང་། ༣༠          དོན་ཚན་གཉིས་པ། ཆ་རྐྱེན། ༣༠          དོན་ཚན་གསུམ་པ། འགོ་འཛུགས། ༣༠          
ལེའུ་གཉིས་པ། ཚགས་བརྡ་དང་ས་འཐུས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་། དོན་ཚན་བཞི་པ། ཚགས་བརྡ། ༣༡          དོན་ཚན་ལྔ་པ། ས་འཐུས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་། ༣༡           ལེའུ་གསུམ་པ། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་དབུ་བཞུགས། དོན་ཚན་དྲུག་པ། ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན།   ༣༡                               ཚགས་གཙའི་ལས་ཚབ། དོན་ཚན་བདུན་པ། ཚགས་གཙའི་ལས་ཚབ། ༣༢          



 

 

ལེའུ་བཞི་པ། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་   ཚགས་ཐེངས། དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། ས་འཐུས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་ཚགས་ཐེངས། ༣༣ དོན་ཚན་དགུ་པ། ལས་རིམ་ཚགས་ཆུང་། ༣༣         དོན་ཚན་བཅུ་པ། ཚགས་ཐེངས་འགོ་འཛུགས་དང་མཇུག་བསྡུ་ ༣༣                               བྱེད་སྟངས།                                                     
ལེའུ་ལྔ་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ལས་དོན་ བཀོད་སྒྲིག་དང་།  ཐོ་གཞུང་བཟོ་འགོད། དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། ས་གནས་མི་མང་གི་ལས་དོན། ༣༤         དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། ལས་རིམ་ཐོ་གཞུང་བཟོ་འགོད། ༣༤  ལེའུ་དྲུག་པ།   དྲི་བ་དྲིས་ལན། དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་འགོ་འཛིན་ལས་རོགས།  ༣༥ དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། འཕྲོས་དོན་དྲི་བ། ༣༦ དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། དྲི་བ་ཆོག་མིན་གྱི་ཚད་གཞི། ༣༦ དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཐབས་ལམ། ༣༨ དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། ཚགས་གཙས་སྟངས་འཛིན་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཕྱོགས། ༣༨ 



 

 

ལེའུ་བདུན་པ།  ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ། དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ།  ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྲོས་འཆར། ༣༩ 
ལེའུ་བརྒྱད་པ།   གསལ་བཤད། དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བཤད། ༤༠ དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ། ས་འཐུས་སྒེར་གྱི་གསལ་བཤད། ༤༠          དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ། གསལ་བཤད་ལ་ངོས་ལེན་དང་གྲོས་བསྡུར། ༤༡ 
ལེའུ་དགུ་པ། གྲོས་ཆོད་ཁག                                            དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ། གྲོས་ཆོད་འཆར་གཞི་འདོན་པའི་ཐོབ་ཐང་། ༤༡          དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ། གྲོས་ཆོད་འཆར་གཞི་འདོན་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན། ༤༢          དོན་ཚན་ཉེར་བཞི་པ། གྲོས་ཆོད་འཆར་ཟིན་ལ་ཚགས་གཙས་ཐག་གཅོད། ༤༢          དོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པ། གྲོས་ཆོད་སྐོར་འོས་བསྡུ། ༤༢ 
ལེའུ་བཅུ་པ། གྲོས་འཆར་ཁག དོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ། གྲོས་འཆར་སྙན་ཐོ་འབུལ་སྟངས། ༤༣         དོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པ། གྲོས་འཆར་འདོན་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་སྐོར། ༤༣         
ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག  དོན་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པ། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར། ༤༤         



 

 

ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ། ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་ལས་འཁུར་                            ནས་ཕྱིར་འཐེན། དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ། ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་ལས་བཤོལ། ༤༦         དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ། ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་ཕྱིར་འཐེན་ ༤༧   བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་ཐག་གཅོད།  ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། ས་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གསང་བའི་   ཚགས་འདུ། དོན་ཚན་སོ་གཅིག་པ། གསང་བའི་ཚགས་ཐེངས། ༤༨           ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ། ས་འཐུས་ཚགས་བཅར་དགོངས་འཁྲོལ་    ཞུ་ཕྱོགས། དོན་ཚན་སོ་གཉིས་པ། དགོངས་ཤོག ༤༨ 
ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ། ཐུགས་སྣང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཁག དོན་ཚན་སོ་གསུམ་པ། སྔོན་བརྡ།      ༤༩ དོན་ཚན་སོ་བཞི་པ། སྔོན་བརྡ་དང་གྲོས་འཆར་འགྲེམས་སྤེལ། ༤༩ དོན་ཚན་སོ་ལྔ་པ། ས་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་སྣང་དགོས་རིགས། ༥༠ དོན་ཚན་སོ་དྲུག་པ། ཚགས་འདུའི་ནང་བག་ཡོད་བསྟེན་ཕྱོགས། ༥༢ 



 

 

དོན་ཚན་སོ་བདུན་པ། ཚགས་གཙའི་གསུང་བཤད། ༥༣ དོན་ཚན་སོ་བརྒྱད་པ། ཟུར་ཉན་པ།  ༥༣         
ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ། དབང་ཚད་ལྷག་མ།                                      དོན་ཚན་སོ་དགུ་པ། ཚགས་གཙའི་སྟངས་འཛིན། ༥༤  ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ། ཆེད་འཛུགས་ཚགས་ཆུང་། དོན་ཚན་བཞི་བཅུ་པ། ཚགས་ཆུང་ཁག ༥༤ དོན་ཚན་ཞེ་གཅིག་པ། སྒྲིག་གཞི་འཆར་ཟིན་ཆེད་འཛུགས་ཚགས་ཆུང། ༥༥ དོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ། ཆེད་འཛུགས་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་འགན། ༥༥          དོན་ཚན་ཞེ་གསུམ་པ། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། ༥༦ 
 
 
 
 
 
 



 

 

ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ། 
༡།  ས་གནས་འཐུས་མི་ཚགས་འདུའི་ཚགས་གཙ་དང་། ཚགས་གཙ་གཞོན་པའི་      ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་ / ཁས་ལེན། ༢།  ས་གནས་འཐུས་མིའི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་ / ཁས་ལེན། ༢།  ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་ / ཁས་ལེན། 
           

སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། 
༡། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་     ཐེངས་གསུམ་པ།       
༢། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ས་གནས་འཐུས་ཚགས་    ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཐེངས་གསུམ་པ།   
 
 
 
 
 



 

 

      ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ སྒྲིག་གཞི།         སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་སྒྲིག་འཛུགས། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧  



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(1) 

ལེའུ་དང་པོ། སྒྲིག་གཞིའི་ངོ་བོ། 
དོན་ཚན་དང་པོ། སྒྲིག་གཞིའི་མིང་།                                                སྒྲིག་གཞི་འདིའི་མིང་ལ་སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༢༢ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཞེས་འབོད་རྒྱུ།  དོན་ཚན་གཉིས་པ། གཞི་འཛིན་སའི་ཁྲིམས་ཡིག                                               སྒྲིག་གཞི་འདི་བཞིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སུད་སིའི་གཞུང་གི་གཞི་ རྩའི་ཁྲིམས་ཡིག་ (ZGB. 60) གཉིས་ལ་གཞི་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན།  ལེའུ་གཉིས་པ། སྒྲིག་འཛུགས། 
དོན་ཚན་གསུམ་པ། དམིགས་ཡུལ།                                                ཀ༽ གཞིས་བྱེས་བོད་མིའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ ཡང་དག་པའི་ལམ་སྟོན་འོག་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དུས་བསྟུན་མཛད་ ཕྱོགས་ལ་དང་ལེན་རྗེས་འབྲངས་ཀྱིས་འཚ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་ གསལ་ཐབས་ཀྱི་ལས་འགུལ་མཐའ་དག་ལ་འབད་རྩོལ་དོན་འཁྱོལ་བྱ་རྒྱུ།                        ཁ༽ བོད་མི་ནང་ཁུལ་གྱི་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་ཤུགས་སྣོན་དང་མང་གཙའི་ལམ་སྲོལ་སྲ་བརྟན་ གོང་སྤེལ་ཐོག་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལ་སྲུང་བརྩི་དང་ཡུལ་མིར་མཛའ་མཐུན་ མཉམ་གནས་ཐུབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།                                                               ག༽ རང་རེའི་ཆོས་དང། སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་སོགས་གཙ་བོར་གྱུར་བའི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་ 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(2) 

འབྲེལ་གྱི་གོམས་གཤིས་པོ་གཅེས་འཛིན་ཐོག་འཚར་ལོངས་འབྱུང་བཞིན་པའི་མི་རབས་ གསར་པ་ཚར་རྒྱུན་འཇགས་སྤེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།                                                ང༽ བཅའ་ཁྲིམས་ལེའུ་གཉིས་པའི་དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་བཞི་པ་ལྟར་ གསར་ཤོག་དང། དུས་དེབ། རྩོམ་ཡིག་སོགས་དཔར་བསྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ།  དོན་ཚན་བཞི་པ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་ཡུལ།                                      ཇི་སྲིད་སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་ལ་དབང་བའི་གཏན་འཁེལ་གྱི་ལས་ཁུངས་ཤིག་མ་བྱུང་བའི་བར་དུ་གནས་སྐབས་སུ་མི་མང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ ཁུངས་གང་དུ་ཡོད་ས་དེར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་ཡུལ་དུ་ཆ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། ༼ད་ལྟའི་ཆར་ས་གནས་ཛུ་རིག་ཡིན༽  དོན་ཚན་ལྔ་པ། སྒྲིག་ཁོངས་མི་མང་གི་ཡོང་ཁུངས།                                 སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་དུ་གནས་པའི་བོད་མི་སྟེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་ དཔྱ་དངུལ་ཆད་མེད་དུ་ཕུལ་བཞིན་པའི་བོད་མི་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་ཡོངས་རྫོགས་ནི་སུད་སི་ དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚགས་མི་ཡིན། གཞན་ཕ་མ་ཡ་གཅིག་མི་རིགས་གཞན་ཡིན་ཡང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ བརྒྱད་པའི་ནང་གསེས་དང་པོ་ ༼མཆན ༡༽ དང་གསུམ་པའི་ ༼མཆན ༢༽ འབྲུ་དོན་ལྟར་བཅའ་ཁྲིམས་དང་མི་མང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཁག་དང་ལེན་གྱིས་ཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་དག་ཚགས་ཁོངས་སུ་གཞུག་ཆོག་པ་ཡིན།  



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(3) 

དོན་ཚན་དྲུག་པ། སྒྲིག་ཁོངས་མི་མང་གི་ཐོབ་ཐང་།                                 ཀ༽ ས་གནས་འཐུས་མིའི་འོས་བསྡུ་དང་འོས་གཞིའི་ཐོབ་ཐང་ནི་སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་ སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གནས་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ ཡོད།དེ་ཡང་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་དང་ ༼མཆན་ ༣༽ དོན་ཚན་སོ་བརྒྱད་པ་ ༼མཆན་ ༤༽ པ་གཉིས་ཀྱི་འབྲུ་དོན་བཞིན་འོས་བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་ནི་རང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཧྲིལ་བོ་ལོན་པའི་ཡན་དང་འོས་གཞིར་ཞུགས་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ནི་རང་ལོ་ཉེར་ལྔ་ཧྲིལ་བོ་ལོན་ཞིང་འོས་ཆོས་ཚང་བ་ཞིག་དགོས།                                                             ཁ༽ བོད་མི་སུ་ཡིན་ཡང་སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་འཐུས་མིའི་ ཚགས་འདུའི་སྐབས་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོའ་ིབཀའ་འཁྲོལ་ཐོག་ཟུར་ཉན་ལ་ཕེབས་ཆོག་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་བགྲོ་གླེང་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་མེད། ག༽ མི་མང་ལ་བརྡབ་སྐྱོན་དང་ཆག་སྒོ། ནད་མནར། འཆི་སྐྱོན་སོགས་བྱུང་རིགས་ལ་ཕན་ཚུན་ལྟ་སྐྱོང་གང་ལེགས་བྱ་དགོས། འོན་ཀྱང་དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་འགན་ལེན་མེད།  དོན་ཚན་བདུན་པ། སྒྲིག་ཁོངས་མི་མང་གི་ལས་འགན།                             བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ ་ཁྲིམས་དང། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཀའ་རྩ། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི་བཅས་ལ་དང་ལེན་དང་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགོས།                                                              
མཆན ༡ བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི། ནང་གསེས་ ༡ བོད་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་སྐྱེས་པའི་ བོད་པ་དང། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་སྐྱེས་པའི་བོད་པ་རྣམས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན། བོད་རིགས་ཕ་མ་གང་རུང་ལས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་སྐྱེས་པའི་རིགས་རྣམས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིར་གཞུག་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།   



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(4) 

མཆན ༢ བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི། ནང་གསེས་ ༣ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཡུལ་མི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་དང་མཉམ་དུ་ལུགས་མཐུན་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་མུ་མཐུད་ལོ་གསུམ་ལས་བརྒལ་བ་རྣམས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིར་གཞུག་འདོད་ཡོད་ཚ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་ཞུགས་ཆོག   མཆན ༣ བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་དང་འོས་གཞིའི་ཐོབ་ཐང་། ཁྲིམས་ལུགས་ཁག་གཞིར་བཟུང་འོས་བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་བྲལ་བ་ཕུད། དེ་མིན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་རང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཧྲིལ་པོར་ལོན་པ་ཡན་ཚང་མར་འོས་བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་དང་། ཁྲིམས་ལུགས་ཁག་གཞིར་བཟུང་འོས་གཞིར་གཞུག་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་བྲལ་བ་ཕུད། དེ་མིན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་རང་ལོ་ཉེར་ལྔ་ཧྲིལ་པོར་ལོན་པ་ཡན་ཚང་མར་འོས་གཞིར་གཞུག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།   མཆན ༤ བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་སོ་བརྒྱད་པ། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས། ༡༽ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ། ༢༽ རང་ལོ་ཉེར་ལྔ་ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ། ༣༽ ཁྲིམས་ཁང་ངམ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རིག་འཚ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ། ༤༽ བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་མ་ཡིན་པ། ༥༽ ཁྲིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ། ༦༽ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ། ༧༽ བོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་དང་། གོ་གནས། དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་རིགས་མ་ཡིན་པ། ༨༽ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་འོས་བསྡུའི་ཁྲིམས་ལུགས་སམ། ཁྲིམས་སྒྲིག་ཅི་རིགས་དང་མི་འགལ་བ་བཅས།  དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་གྲུབ་ཆ།                         མི་མང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་གྲུབ་ཆ་ནི་གཤམ་གྱི་ས་གནས་ཚགས་ཆུང་ཁག་གི་ འཐུས་མི་ཡིན། 
ཨང་། ས་གནས་ཚགས་ཆུང་ཁག་གི་འཐུས་མི། ས་འཐུས་ཀྱི་གྲངས། 

༡ ཨར་གྷའོ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༢ སྦ་སལ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༣ སྦེན་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༤ ཧྤེ་ལཱ་ཝིལ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(5) 

༥ ཇི་ནི་ཝ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༦ གྷེ་ལཱ་རུ་སེ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༧ ཧོར་གྷན་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༨ ལན་ཊ་ཀོཊ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༩ ལོ་ཟན་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༡༠ ལིག་ཏན་སིཊཡན་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༡༡ ལུ་རྫན་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༡༢ མུན་ཁུ་ཝི་ལན་དང་ཝིལ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༡༣ ར་པརསི་ཝིལ་དང་ཡོ་ན་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༡༤ རི་ཀོན་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༡༥ རུ་ཏི་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༡༦ ཤྭ་ཧྤའོ་སེན་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༡༧ ཊོར་གྷེན་དང་སེན་ཊི་གཱ་ལན་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༡༨ སོ་ལོ་ཐུན་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༡༩ ཊི་ཆི་ནཱོ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༢༠ ཏུར་ཕན་ཐལ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༢༡ ཨུཛ་ནག་དང་ཝ་ཊ་ཝིལ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༢༢ ཕཱོལ་ཁེཊ་སི་ཝིལ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༢༣ ཝེ་དེནསི་ཝིལ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༢༤ འཛུག་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༢༥ ཛུ་རིག་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(6) 

 དོན་ཚན་དགུ་པ། ས་གནས་འཐུས་མིའི་འོས་འདེམས།                                 ཀ༽ སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ས་ གནས་ཚགས་ཆུང་སོ་སོའ་ིའཐུས་མི་འོས་འདེམས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཡོངས་རྫོགས་དབུས་ འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གི་བཀོད་ཁྱབ་འོག་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བྱ་དགོས།             ཁ༽ བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་འཐུས་མི་རྣམས་ཉིན་གྲངས་བཅོ་ལྔའི་ནང་ཚུད་དུ་ལྷན་ འཛམས་ཀྱིས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་མདུན་སར་ལས་འཁུར་དམ་བཅའམ་ཁས་ལེན་ བྱ་དགོས།                                                                                     ག༽ ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྟངས་འཛིན་འོག་གདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་ས་གནས་ ཁག་གི་འཐུས་མི་རྣམས་ནི་འཐུས་མི་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ས་གནས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་ མི་དང་། ས་གནས་རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་བྱ་མ་ཐུབ་པའི་བར་དུ་དེའི་ལས་འགན་ཡང་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་བསྒྲུབ་དགོས།  དོན་ཚན་བཅུ་པ། སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན།                 ཀ༽ ས་གནས་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་ནི་སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་ སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ཕེབས་པའི་ས་གནས་འཐུས་མི་ལས་གདམ་དགོས་ལ་འདེམ་མཁན་ཡང་ས་གནས་འཐུས་མི་ཁོ་ན་ཡིན། ཁ༽ ས་གནས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་བྱས་རྗེས་ས་གནས་འོས་ བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་སྟངས་འཛིན་འོག་འཐུས་མི་ནང་ཁུལ་ནས་ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་གཉིས་སྔ་རྗེས་སུ་གསང་བའི་སྒོ་ནས་འོས་བསྡུ་བྱ་དགོས། 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(7) 

བདམས་ཐོན་བྱུང་འཕྲལ་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་མདུན་སར་དམ་འབུལ་ཞུ་དགོས།  ག༽ བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་གཉིས་ཀྱིས་ས་གནས་འཐུས་ མིའི་ལས་འགན་གཅིག་ལྕོགས་སུ་གནང་དཀའ་བས་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་ས་གནས་ནས་བར་མའི་འོས་བསྡུ་བྱ་མི་དགོས་པར་འཐུས་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒུག་ཐོ་གཞིར་བཟུང་གིས་བསྐོ་བཞག་བྱ་དགོས།  དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས།                               ཀ༽ སྒྲིག་འཛུགས་ནས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་གཏན་འབེབས་དང་ལས་འགན་བཀོད་ སྒྲིག་བྱ་དགོས།       ཁ༽ སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ནི་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན། བོད་འཇར་ཚགས་དྲུང་། དངུལ་གཉེར། རྩིས་པ། གཉེར་པ། ཕྱི་འབྲེལ་བ། བོད་སློབ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན། གསར་འཕྲིན་དྲ་རྒྱའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན། ཟློས་གར་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན། དང་བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་འགན་འཛིན་བཅས་ཡིན། གལ་ཏེ་དགོས་གལ་གྱིས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་ལ་འཕོ་འགྱུར་གཏང་དགོས་ཚ་ས་གནས་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་ཆོག  དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་གཉིས་ཀྱི་ལས་འགན།  ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་གཉིས་ཀྱིས་སྒྲིག་འཛུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ ཡོངས་རྫོགས་ལ་སྟངས་འཛིན་དང་། སྒྲིག་གཞི་ལེའུ་གཉིས་པའི་དོན་ཚན་གསུམ་པར་ 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(8) 

བཀོད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཁག་འགྲུབ་ཐབས་ལ་ཤུགས་སྣོན་བྱ་རྒྱུ།  དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། རྒྱུན་ལས་རྣམས་ཀྱི་ལས་འགན། ཀ༽ བོད་འཇར་དྲུང་ཡིག བོད་འཇར་དྲུང་ཡིག་གིས་ས་གནས་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་ཚིག་ཐོ་འགོད་རྒྱུ་དང། ཕྱི་ནང་གི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ལ་ཡིག་འབྲེལ་གྱི་འགན་འཁུར་བྱ་རྒྱུ། ཁ༽ དངུལ་གཉེར། དངུལ་གཉེར་གྱིས་སྤྱི་དངུལ་སྤྲོད་ལེན་དང་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་སྐབས་འཕྲལ་དངུལ་རྩིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་རྐང་ལེན་ཐོག་བྱུང་སོང་ལྷག་གསུམ་གྱི་དངུལ་རྩིས་འགྲེལ་བརྗོད་ཡིག་ཆ་ཁམས་དྭངས་བཟོས་ཏེ་དངུལ་ལྷག་རྣམས་དངུལ་ཁང་དུ་བཅོལ་འཇོག་བྱ་དགོས། ག༽ རྩིས་པ། རྩིས་པས་སྤྱི་དངུལ་བྱུང་སོང་ལྷག་གསུམ་གྱི་དངུལ་རྩིས་འགྲེལ་བརྗོད་ཡིག་ཆ་ཁམས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་། རྩིས་དེབ་བདག་གཉེར།དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་གི་རྩིས་ཁྲ་རྣམས་ཚགས་འདུར་གསལ་བཤད་དགོས་པ་དང། དེ་བཞིན་ལོ་རེའི་མཚམས་སུ་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་ཤོག་གཞིར་བཟུང་གིས་རྩིས་ཁྲ་ཁམས་དྭངས་བཟོ་འདོན་བྱ་དགོས། ང༽ གཉེར་པ། གཉེར་པས་སྤྱི་དངོས་རྣམས་ཐོ་འགོད་ཀྱིས་བདག་གཉེར་ཚགས་ཚུད་དང་དངོས་ཟོག་ཉོ་ཚང་གི་འགན་འཁུར་གཙང་ལེན་དགོས་པ་མ་ཟད། སྐབས་འཕྲལ་བྱུང་སོང་གི་རྩིས་ཁྲ་ཁམས་དྭངས་དང་དངུལ་འབབ་རྣམས་དངུལ་གཉེར་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱ་དགོས། ཅ༽ ཕྱི་འབྲེལ་པ། ཕྱི་འབྲེལ་པས་ས་གནས་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་དང་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་སོགས་ལས་འགུལ་ནམ་སྤེལ་ལ་ས་གནས་སྐོར་སྲུང་བར་ཆོག་མཆན་དང་གསར་འགོད་པར་འབྲེལ་ལམ་བྱ་དགོས། གཞན་ཡང་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(9) 

ཆེན་སོགས་མི་མང་འདུ་འཛམས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཚགས་ཁང་བཙལ་གཡར་གྱི་འགན་འཁུར་དགོས། ཆ༽ བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན། བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱིས་ས་གནས་སོ་སོའ་ིབོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་དང་དགེ་རྒན་སོགས་ཀྱི་མཉམ་དུ་བོད་ཡིག་དང་ནང་ཆོས་གཙ་བོར་གྱུར་བའི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྣམས་ཕྲུ་གུའི་རྒྱུད་ལ་འཇགས་ཐབས་སུ་འཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་བྱ་རྒྱུ། གཞན་ལས་རོགས་ཅི་ཙམ་དགོས་མིན་དང་འཛིན་སྐྱོང་བྱ་ཕྱོགས་ཐད་འཐུས་ཚགས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བའི་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིསྒྲིག་གཞི་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས། ཇ༽ གསར་འཕྲིན་དྲ་རྒྱའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན། གསར་འཕྲིན་དྲ་རྒྱའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱིས་གསར་འཕྲིན་དྲ་རྒྱ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཡོངས་རྫོགས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་ཡར་རྒྱས་དང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བར་ཤུགས་སྣོན་བྱ་དགོས། གཞན་ལས་རོགས་ཅི་ཙམ་དགོས་མིན་དང་འཛིན་སྐྱོང་བྱ་ཕྱོགས་ཐད་འཐུས་ཚགས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བའི་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིསྒྲིག་གཞི་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས། ཉ༽ ཟློས་གར་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན། ཟློས་གར་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱིས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་དུ་གྱུར་བའི་ཟློས་གར་འདི་བཞིན་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ། འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་ཚུད་དང་ལས་རིམ་སྣ་མང་དུ་བསྒྱུར་བར་ཤུགས་སྣོན་བྱ་དགོས། གཞན་ལས་རོགས་ཅི་ཙམ་དགོས་མིན་དང་འཛིན་སྐྱོང་བྱ་ཕྱོགས་ཐད་འཐུས་ཚགས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བའི་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིསྒྲིག་གཞི་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས། ཏ༽ དང་བླང་དཔྱ་ཁྲལ་འགན་འཛིན། དང་བླང་དཔྱ་ཁྲལ་འགན་འཛིན་གྱིས་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་དྲུག་ཅུའི་ནང་གསེས་དང་པོ་དང་བཞི་བའི་ ༼མཆན་ ༤༽ ནང་གསལ་ལྟར་སྤྱི་



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(10) 

འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྒྱུན་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་དང། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས། ས་གནས་འཐུས་མི་བཅས་ལ་འབྲེལ་མཐུད་བྱ་རྒྱུ་དང། ཁྲིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་གིས་ལོ་ལྟར་ས་གནས་ཁག་གི་དཔྱ་ཁྲལ་དུས་ལྟར་བསྡུས་ཏེ་ཐོ་གཞུང་དང་བཅས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་དབུལ་དགོས་པ་མ་ཟད། གང་བྱུང་བའི་ཐོ་གཞུང་རྣམས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས། ས་གནས་འགོ་འཛིན། ས་གནས་འཐུས་མི་བཅས་འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་འབུལ་ལམ་བྱ་དགོས།  དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཡུན་ཚད། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཡུན་ཚད་མ་རྫོགས་གོང་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་དོན་དགུ་ ༼མཆན ༥༽ པའི་ནང་གསེས་ གཉིས་པ་ལྟར་སྐབས་རེའི་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཡུན་ཚད་ནི་ལོ་གསུམ་རེ་ཡིན།  
མཆན ༤ བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པ། ༡ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ས་ཁུལ་གང་སར་བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚགས་ཆུང་རེ་དགོས་པར་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ས་གནས་མི་མང་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་ཚགས་མི་གསུམ་ལས་མི་ཉུང་ཞིང། བཅུ་གཅིག་ལས་མ་མང་བ་རེ་དགོས། གོང་གསལ་ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ཚགས་ཆུང་འཛུགས་མི་ཐུབ་པའི་རིགས་ལ་ད་མུས་སྒྲིག་འཛུགས་ཇི་ཡོད་གནས་འཐུས་སྤྱི་ལྷན་ནས་དམིགས་བསལ་ཆོག་མཆན་གནང་འཐུས།   མཆན ༥ བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་དོན་དགུ་པའི་ནང་གསེས་གཉིས་པ། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་ཡུན་ ཚད་མ་རྫོགས་གོང་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་སྐབས་རེའི་ཡུན་ཚད་ལོ་གསུམ་རེ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། ཚགས་འདུ། 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(11) 

ཀ༽ ཚགས་འདུའི་གྲངས་ཚད།                                                                སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚགས་འདུ་ནི་ལོ་རེར་ཉུང་མཐར་ཡང་ཐེངས་དགུར་བསྐོང་ཚགས་དང་། དགོས་གལ་བྱུང་ཚ་ཚགས་འདུ་འཕར་མ་བསྐོང་ཆོག་རྒྱུ།      ཁ༽ ཚགས་དུས་དང་ཚགས་ཡུལ་གཏན་འབེབས།                                             ལོ་རེའི་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་ཐེངས་དང་པོར་ལོ་དེའི་ཚགས་དུས་དང་ཚགས་ཡུལ་ བཅས་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ། སྐབས་མཚམས་ཚགས་དུས་དང་ ཚགས་ཡུལ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་རིགས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་གསལ་ བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ།  དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། ས་གནས་ཚགས་ཆུང་གསར་འཛུགས་དང་ཕྱིར་བསྡུ། ཀ༽ ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་གཙང་འབུལ་བྱེད་ མཁན་གྱི་མི་གྲངས་བདུན་ཅུ་ཡོད་ཚ་ས་གནས་དེར་ཚགས་ཆུང་གསར་དུ་གཟུག་ཆོག་ མོད། འོན་ཀྱང་ས་གནས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དགོས།གལ་ཏེ་ཚགས་མི་བདུན་ཅུ་ལས་ཉུང་བ་ཡོད་ཚ་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཚགས་ཆུང་ཞིག་ཏུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་དགོས།                    ཁ༽ བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་དོན་དགུའི་ནང་གསེས་དང་པོའ་ི ༼མཆན ༦༽ དགོངས་དོན་ བཞིན་ས་གནས་འཐུས་མི་སོ་ལྔ་ལས་མི་བརྒལ་བ་དང་བདུན་ལས་མི་ཉུང་བ་དགོས་ སྟབས་གནས་དུས་དང་འཚམ་པའི་ཚགས་ཆུང་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་ཚ་ས་གནས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆའི་གཉིས་ཡན་གྱིས་མོས་མཐུན་དགོས།                            



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(12) 

མཆན ༦ བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་དོན་དགུ་པ། ས་གནས་འཐུས་མིའི་གྲངས་ཚད་ས་གནས་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་པའི་ཚགས་མི་གྲངས་ ༣༥ ལས་མི་བརྒལ་བ་དང་། ༧ ལས་མི་ཉུང་བ་དགོས། 
 
 

ལེའུ་གསུམ་པ། ཚགས་ཆུང་ཁག་གི་སྒྲིག་གཞི། 
དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། ས་གནས་ཚགས་ཆུང་། 
ཀ༽ ཚགས་ཆུང་གི་ལས་འགན།                                                             སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གནས་པའི་ས་ གནས་ཚགས་ཆུང་ཁག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་། མི་མང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ལ་བརྩི་སྲུང་དགོས་པ་མ་ཟད། ས་གནས་ཚགས་ ཆུང་ཁག་རྒྱུན་གནས་དང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་སླད་འཐུས་ཚགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་སྒྲིག་གཞི་ཁག་གི་འབྲུ་དོན་དང་མ་བརྒལ་བའི་ཐོག་ནས་ནང་ཁྲིམས་ཤིག་ངེས་པར་དུ་བཟོ་དགོས། གཞན་ཡང་དུས་སྐབས་དང་གནས་བབ་ལ་གཞིགས་པའི་གསར་གཏོད་ཀྱི་ ལམ་ནས་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་། བོད་མི་མཐུན་སྒྲིལ་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་གྱིས་རྩ་ དོན་གྱི་ཆེད་དུ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ་ནི་ཚགས་ཆུང་ ཁག་གི་ལས་འགན་གཙ་བོ་ཡིན།                                                              



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(13) 

ཁ༽ ཚགས་ཆུང་གི་རྒྱུན་ལས།                                                                ས་གནས་ཚགས་ཆུང་ཁག་རྒྱུན་གནས་དང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་སླད་འཐུས་མིའི་ཕྱག་རོགས་སུ་ཚགས་མིའི་གྲངས་འབོར་ལ་གཞིགས་ནས་རྒྱུན་ལས་བསྐོ་བཞག་ངེས་པར་བྱ་དགོས། ག༽ ཚགས་མིའི་ཆ་རྐྱེན།                                                                     ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་དང་མི་འགལ་ཞིང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ས་གནས་མི་མང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བཅས་ལ་བརྩི་སྲུང་གིས་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དུས་ལྟར་འབུལ་མཁན་ཞིག་ཡིན་དགོས། ང༽ ཚགས་མི་གསར་ཞུགས་དང་གནས་སྤོ།                                                   ༡༽ བོད་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ས་གནས་ཚགས་ཆུང་དུ་གསར་ཞུགས་དང་ཡང་ན་ གནས་སྤོ་བྱ་སྐབས་ཚགས་ཆུང་ལ་དེབ་སྐྱེལ་ངེས་པར་དུ་བྱ་དགོས། འོན་ཀྱང་ས་གནས་ ཚགས་ཆུང་གིས་གནས་སྤོ་བྱ་མཁན་ཚར་རང་ཉིད་ཡོང་སའི་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་དམ་ དང་འཐུས་མིའི་མཚན་རྟགས་འཁོད་པའི་གནས་སྤོ་ཡིག་ཆ་མེད་ཚ་དེབ་སྐྱེལ་བྱ་མི་ཆོག          ༢༽ བོད་མི་གང་ཞིག་རང་ཉིད་གནས་སའི་ཚགས་ཆུང་དུ་ཞུགས་དགོས་པ་ལས་ཚགས་ ཆུང་གཞན་དུ་གང་འདོད་ལྟར་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་མི་ཆོག  འོན་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་ས་གནས་ སུ་ཚགས་ཆུང་མེད་ཚ་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཚགས་ཆུང་ཞིག་ཏུ་འཛུལ་ཆོག་པ་ཡིན། ཅ༽ དཔྱ་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན།                                                                      ༡༽ འཐུས་ཚགས་ནས་ལོ་རེར་དཔྱ་ཁྲལ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་དུས་བཀག་གཅིག་གྱུར་བཟོས་ ཏེ་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ།                                                                      ༢༽ ཚགས་ཆུང་ཁག་གིས་ས་གནས་རང་ཁོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཚགས་མིའི་དཔྱ་ཁྲལ་མ་གཏོགས་བསྡུ་ལེན་བྱ་མི་ཆོག 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(14) 

ཆ༽ ཚགས་དངུལ་བསྡུ་ལེན། ཚགས་ཆུང་སོ་སོས་སྤྱི་བའི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་ཆེད་ཚགས་དངུལ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་བསྡུ་ རུབ་དགོས་ཤིང་། གྲངས་ཚད་ཅི་ཙམ་དགོས་མིན་ཚགས་མིས་སྤྱི་མོས་སམ་མང་མོས་ ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས། ཇ༽ ས་གནས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་འདུ།                                                     ༡༽ ཚགས་ཆུང་ཁག་ཏུ་ལོ་རེར་ཉུང་མཐར་ཡང་ཐེངས་བཞིར་ཚགས་འདུ་འཚག་དགོས་ཤིང་། ཚགས་དུས་འཐུས་ཚགས་ནས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ། དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་ཚགས་འདུ་འཕར་མ་བསྐོང་ཆོག                                              ༢༽ ཚགས་འདུ་ནམ་ཡིན་ལ་ཁྱིམ་ཚང་རེ་ནས་ངོ་ཚབ་རེ་ངེས་པར་དུ་བཅར་དགོས་པ་ཡིན། གལ་སྲིད་རྒྱུ་མཚན་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་ཚགས་ཞུགས་མ་ཐུབ་ཚ་ཚགས་ཆུང་གི་ནང་ཁྲིམས་ལྟར་ལག་ལེན་བསྟར་ཆོག ཉ༽ ལས་བགོའ་ིའགྲོ་རེས།                                                                    ཚགས་ཆུང་གི་ཐོ་གཞུང་ལྟར་ཚགས་མི་རྣམས་ལས་རེས་ནམ་འཁེལ་ལ་འགྲོ་དགོས།  གལ་སྲིད་རང་ཉིད་འགྲོ་མ་ཐུབ་ཚ་ངོ་ཚབ་ཅིག་ངེས་པར་དུ་འཚལ་དགོས་པ་དང་དེ་མིན་ ཚགས་ཆུང་གི་ཐག་གཅོད་ལྟར་ལས་དོད་ཕུལ་དགོས། གཞན་ཡུལ་ཁྲིམས་ལྟར་རྒན་ཡོལ་ ཐོན་པ་རྣམས་ལས་རེས་ལ་འགྲོ་མི་དགོས། ཏ༽ གཞུང་འབྲེལ་ལས་འགུལ།                                                                བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ནི་ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ ཡོངས་ཀྱི་གཡོལ་ཐབས་མེད་པས་ལས་འགན་གཙ་བོ་དེ་ཡིན་པས། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(15) 

ལས་འགུལ་ནམ་སྤེལ་ལ་ས་གནས་མི་མང་རྣམས་ངེས་པར་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ དགོས། ཐ༽ ས་གནས་འཐུས་མིའི་འགྲོ་སོང་།                                                          ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཡིག་ཆས་དང་སྦྲག་གླ། འགྲིམ་འགྲུལ་སོགས་འགྲོ་སོང་ཡོངས་ རྫོགས་ས་གནས་ཚགས་ཆུང་སོ་སོས་འགན་ལེན་བྱ་དགོས། 
                         ལེའུ་བཞི་བ། སྤྱི་དངུལ་གྱི་སྐོར། 
དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། སྤྱི་དངུལ་འདུ་འགོད། ཀ༽ སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྤྱི་དངུལ་གྱི་ཡོང་ཁུངས་དག་ནི་དུས་ཆེན་ཁག་དང། ལས་འགུལ་སྣ་ཚགས་ལས་བྱུང་བའི་ཁེ་འབབ། སྤྱི་སྒེར་ལྷག་ བསམ་ཅན་གྱི་ཞལ་འདེབས། དངུལ་ཁང་དུ་བཅོལ་འཇོག་བྱས་པའི་སྐྱེད་ཀ་བཅས་ཡིན། གལ་སྲིད་སྤྱི་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་ས་གནས་མི་མང་ནས་སྤྱི་དངུལ་ལ་མཐུན་སྦྱོར་གནང་དགོས་ ཤར་ཚ་སྐབས་འཕྲལ་འཐུས་ཚགས་ནས་གཏན་འབེབས་ཆོག ཁ༽ མི་མང་སྤྱི་དངུལ་ལ་སྨན་པའི་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཀྱི་ལས་འགན་ཡོངས་རྫོགས་ ས་གནས་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཡོད།  དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། སྤྱི་དངུལ་བཅོལ་འདོན།                                      ཀ༽ སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྤྱི་དངུལ་ཡོངས་རྫོགས་མི་ 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(16) 

མང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ནས་དངུལ་ཁང་ལ་སྐྱེད་ཀ་ཡོད་པའི་བཅོལ་འཇོག་དང། བཅུག་འདོན། གཏོང་ལེན་བཅས་རྩིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡོངས་རྫོགས་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་ པོས་ལམ་སྟོན་འོག་དངུལ་གཉེར་དང་རྩིས་པ་ལ་ཡོད།                                         ཁ༽ ཛ་དྲག་ལས་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་ལོ་རེར་སུད་སྒོར་གཅིག་སྟོང་ལྔ་ བརྒྱ་འགྲོ་གྲོན་གཏང་ཆོག ག༽ ཛ་དྲག་ལས་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་རྒྱུན་ལས་མང་མོས་སམ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་ལོ་རེར་སུད་ སྒོར་ལྔ་སྟོང་འགྲོ་གྲོན་གཏང་ཆོག་པ་ཡིན། གལ་སྲིད་དེ་ལས་མང་བ་གཏང་དགོས་ཚ་ འཐུས་ཚགས་ཀྱི་རྩ་འབོར་ལས་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱིས་མོས་མཐུན་བྱ་དགོས། ང༽ སྤྱི་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཁག་ལ་རྩིས་ཞིབ་འཐུས་ནན་ཡོང་ཆེད་ས་གནས་སྒྲིག་འཛུགས་ ནས་དམིགས་བསལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་པ་གཉིས་འདེམས་བསྐོ་བྱ་དགོས། ཅ༽ དུས་ནམ་ཞིག་ལ་སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ འདི་བཞིན་མི་དགོས་པ་ཆགས་ཚ་སྤྱི་དངུལ་དང་སྤྱི་རྫས་རྣམས་སྒྲིག་གཞི་ལེའུ་གཉིས་པའི་དོན་ཚན་གསུམ་པ་གཞིར་བཟུང་གི་བོད་དོན་བདེན་མཐལ་གསལ་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གཏང་དགོས།  དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ། སྤྱི་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་འགྲོ་གྲོན།                                     ཀ༽ ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་གཉིས་ཀྱིས་སྤྱི་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་ཕེབས་པའི་ལམ་གྲོན་ རྣམས་རིན་གོང་ཕྱེད་བཅག་བྱང་བུ་ལྟར་ཟླ་གསུམ་རེའི་མཚམས་སུ་རྩིས་པར་རྩིས་འབུལ་ཞུ་ཆོག་པ་དང་། འཐུས་ཚགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཞབས་ལོ་ཧྲིལ་བོ་གསུམ་འཁོར་མཚམས་སུ་ 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(17) 

རིན་གོང་ཕྱེད་བཅག་བྱང་བུའང་སྡེབ་ཉོ་བྱས་པར་རྩིས་ཏེ་རྩིས་འབུལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་སྤྱི་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་རླངས་འཁོར་བཏང་ཡོད་ཚ་སྤྱི་ལེ་རེར་སུད་སྒོར་ཅི་ཙམ་དགོས་མིན་སྐབས་རེའི་འཐུས་ཚགས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ལྟར་རྩིས་འབུལ་བྱ་ཆོག  གཞན་ཡང་མི་རེར་གློག་འཕྲིན་དང་ཁ་པར་གྱི་དོད་དུ་ཟླ་རེར་སུད་སྒོར་ལྔ་བཅུ་སྤྱི་དངུལ་ནས་གཏང་ཆོག་པ་ཡིན།                                                                ཁ༽ ས་གནས་འཐུས་མི་སུ་ཞིག་རང་ཁོངས་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་མ་ཡིན་པར་སྤྱི་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་བམ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་ཏུ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཕེབས་དགོས་བྱུང་རིགས་ལ་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་འགྲོ་སོང་ཡོངས་རྫོགས་བྱུང་འཛིན་ནང་གསལ་ལྟར་སྤྱི་དངུལ་ནས་གཏང་ཆོག                                                                ག༽ འཐུས་ཚགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་རྣམས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཚགས་འདུ་ལ་ནམ་ བཅར་གྱི་ལམ་གྲོན་རྣམས་རིན་གོང་ཕྱེད་བཅག་བྱང་བུའི་གོང་ཚད་ལྟར་སྤྱི་དངུལ་ནས་ གཏང་ཆོག་པ་ཡིན།   དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ། སྤྱིའི་སྤྲོད་འཇལ།                                          ཀ༽ སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྤྱིའི་སྤྲོད་འཇལ་རིགས་སྤྱི་ དངུལ་ལ་འཁྲི་བ་ཡིན།                                                                         ཁ༽ གལ་སྲིད་ལས་བྱེད་སུ་ཞིག་གིས་སྤྱི་དངུལ་བོར་བརླག་བྱུང་ཚ་དོ་བདག་རང་ཉིད་ ནས་གཙང་འཇལ་བྱ་དགོས།   



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(18) 

ལེའུ་ལྔ་པ། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་དང་རྩ་འཛིན། 
དོན་ཚན་ ཉེར་གཉིས་པ། སྐད་ཡིག་ཚད་འཛིན།                                    སྐད་ཡིག་གཞན་དུ་ཕབ་བསྒྱུར་བྱས་པའི་སྒྲིག་གཞིའི་ཚིག་དོན་ཁག་འགྲེལ་བརྗོད་བྱ་ཚུལ་ལ་རྩོད་གླེང་བྱུང་ཚ་བོད་ཡིག་ཐོག་བྲིས་པའི་སྒྲིག་གཞིར་རྩ་འཛིན་ཆ་འཇོག་བྱ་རྒྱུ།  དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ། བར་བརྒལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན།                                    སྒྲིག་གཞི་འདི་བཞིན་འགོ་འཛུགས་ལག་བསྟར་མ་བྱས་གོང་གི་སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང། སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ཐག་གཅོད་ལག་ལེན་ཟིན་པ་རྣམས་སྒྲིག་གཞི་འདིའི་དོན་གནད་ཁག་དང་མཐུན་མིན་གྱིས་ཁག་དཀྲི་བསྙོན་འཛུགས་བྱས་མི་ཆོག  དོན་ཚན་ ཉེར་བཞི་པ། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས།                                     ས་གནས་འཐུས་མིའི་རྩ་འབོར་ལས་གསུམ་ཆའི་གཉིས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་བྱུང་ཚ་སྒྲིག་ གཞི་འདིར་ནམ་ཡིན་ཡང་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་ཆོག  སྒྲིག་གཞི་གསར་པ་འདི་བཞིན་ས་ གནས་གྲོས་ཚགས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཉིན་ནས་སྔོན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དག་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་ཡིན།       



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(19) 

      ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི།         སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་སྒྲིག་འཛུགས། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧  



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(20) 

དོན་ཚན་དང་པོ། སྒྲིག་གཞིའི་མིང་།                                                     སྒྲིག་གཞི་འདི་ལ་སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ས་གནས་འཐུས་ ཚགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༢༢ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཞེས་འབོད་རྒྱུ།   དོན་ཚན་གཉིས་པ། གཞི་འཛིན་སའི་ཁྲིམས་ཡིག                                   ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་འདི་བཞིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་གྱ་བདུན་པའི་ ༼མཆན ༡༽ འབྲུ་དོན་ལྟར་བཟོས་པ་ཡིན། 
མཆན ༡ (བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་གྱ་བདུན་པ། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་སྒྲིག་གཞི།) ས་གནས་ཁག་གི་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུ་སོ་སོས་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འབྲུ་དོན་ཁག་གཞིར་བཟུང་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་རེ་བཟོས་ཏེ། འཐུས་མི་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀྱི་མོས་མཐུན་ཐོག་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་རྩ་འཛིན་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ། ཐུས་མིའི་སུམ་ཆ་གཉིས་ཀྱི་མོས་མཐུན་བྱུང་ན་སྒྲིག་གཞི་དང། སྒྲིག་གཞིའི་དོན་ཚན་གང་རུང་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་ཆོག་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་གསུམ་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ།གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་བཞིན་ས་གནས་ཉེར་ལྔ་ནས་ཕེབས་པའི་འཐུས་མི་རྣམས་ཡིན།  ཨང་། ས་གནས་ཚགས་ཆུང་ཁག་གི་འཐུས་མི། ས་འཐུས་ཀྱི་གྲངས། 

༡ ཨར་གྷའོ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༢ སྦ་སལ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༣ སྦེན་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༤ ཧྤེ་ལཱ་ཝིལ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(21) 

༥ ཇི་ནི་ཝ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༦ གྷེ་ལཱ་རུ་སེ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༧ ཧོར་གྷན་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༨ ལན་ཊ་ཀོཊ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༩ ལོ་ཟན་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༡༠ ལིག་ཏན་སིཊཡན་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༡༡ ལུ་རྫན་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༡༢ མུན་ཁུ་ཝི་ལན་དང་ཝིལ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༡༣ ར་པརསི་ཝིལ་དང་ཡོ་ན་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༡༤ རི་ཀོན་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༡༥ རུ་ཏི་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༡༦ ཤྭ་ཧྤའོ་སེན་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༡༧ ཊོར་གྷེན་དང་སེན་ཊི་གཱ་ལན་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༡༨ སོ་ལོ་ཐུན་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༡༩ ཊི་ཆི་ནཱོ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༢༠ ཏུར་ཕན་ཐལ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༢༡ ཨུཛ་ནག་དང་ཝ་ཊ་ཝིལ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༢༢ ཕཱོལ་ཁེཊ་སི་ཝིལ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༢༣ ཝེ་དེནསི་ཝིལ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༢༤ འཛུག་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག ༢༥ ཛུ་རིག་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི། གཅིག 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(22) 

དོན་ཚན་བཞི་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན།       སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་བོ་ ནི་ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་ཡིན།                              དོན་ཚན་ལྔ་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས།                              ད་ལྟའི་ཆར་ས་གནས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ནི་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན།  ཚགས་དྲུང་བཅས་ཡིན།  དོན་ཚན་དྲུག་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ཡུན་ཚད། དགོས་དབང་གིས་འཕོ་འགྱུར་གཏང་དགོས་ན་ལས་དེ་མིན་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་དོན་ དགུ་ ༼མཆན ༢༽ པའི་ནང་གསེས་གཉིས་པ་ལྟར་སྐབས་རེའི་ས་གནས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ ཡུན་ཚད་ནི་ལོ་གསུམ་རེ་ཡིན།  དོན་ཚན་བདུན་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་དབང་ཚད།                         ཀ༽ ས་གནས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲིག་གཞི་དང་ལས་འཆར། སྲིད་བྱུས་བཅས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཡོངས་རྫོགས་ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ལ་ཡོད། ཁ༽ བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་གྱ་གསུམ་ ༼མཆན ༣༽ གྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་བོད་མི་མང་ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་གཏན་འབེབས་མ་ཟིན་པའི་དོན་གནད་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་སུད་སི་ དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་འཐུས་ཚགས་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཏེ་སྤྱི་ 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(23) 

མོས་སམ་མང་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཡོངས་རྫོགས་ཡོད། 
མཆན ༢ བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་དོན་དགུ་པའི་ནང་གསེས་གཉིས་པ། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་ཡུན་ཚད་མ་རྫོགས་གོང་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་སྐབས་རེའི་ཡུན་ཚད་ལོ་གསུམ་རེ་ཡིན།  མཆན ༣ བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་གྱ་གསུམ་པ། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང། སྒྲིག་གཞི་ཁག་གི་དམིགས་བསལ་དོན་གནད་རྣམས་ཕུད། དེ་མིན་དོན་གནད་གང་ཅིའི་སྐོར་ལ་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུ་ནས་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་སྤྱི་མོས་སམ། ཡང་ན་མང་མོས་ཇི་བྱུང་ལ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ།   དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུ།                              ཀ༽ ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ནི་ལོ་རེར་ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ་དང་བརྒྱད་པ་སོ་སོར་བསྐོང་ ཚགས་དགོས་རྒྱུ་དང་། དགོས་གལ་བྱུང་ཚ་འཐུས་ཚགས་འཕར་མ་འཚག་ཆོག་པ་ཡིན། ཁ༽ འཐུས་མི་གང་ཞིག་དུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་རིང་ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་ ཐེངས་བཞི་ལ་ངེས་བཅར་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས། དེ་མིན་འཐུས་མིའི་ལས་ཡུན་འཁྱོལ་མཚམས་སུ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་ཕྱག་འཁྱེར་མི་ཐོབ།  དོན་ཚན་དགུ་པ། ཚགས་ཞུགས་འཐུས་མིའི་ཉུང་ཚད།                              ས་གནས་འཐུས་ཚགས་སུ་འཐུས་མིའི་རྩ་འབོར་ལས་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཚགས་བཅར་ བྱས་ཡོད་ཚ་ཚགས་འདུ་འཚག་ཆོག་པ་ཡིན། འཐུས་མིའི་རྩ་འབོར་ཆ་བགོས་བྱེད་སྐབས་ འཕྲོའ་ིལྷག་སྐར་ཆ་བརྩི་མི་དགོས།  



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(24) 

དོན་ཚན་བཅུ་པ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་འཐུས་ཚགས་སུ་ཚགས་ཞུགས་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་།                                     ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ལས་རོགས་གཉིས་ཚགས་འདུར་ཞུགས་ཏེ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པ་ དང་། འཐུས་མིའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད། གྲོས་འཆར་འདོན་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་ཀྱང་འོས་བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་མེད།  དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། གྲོས་འཆར་འདོན་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་།                          སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ལས་དོན་གང་འདྲ་ཞིག་གི་ཐད་ལའང་ས་གནས་འཐུས་མི་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བཅས་ལ་གྲོས་འཆར་འདོན་རྒྱུའི་ཐོབ་ ཐང་ཡོད། འོན་ཀྱང་འཐུས་མི་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་ཁོངས་ཀྱི་ཚགས་མིར་གྲོས་འཆར་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་ཚ་འཐུས་མི་བརྒྱུད་ནས་དབུལ་ཆོག  དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། གྲོས་བསྡུར་བཀག་སྡོམ།                                      ཀ༽ ས་གནས་འཐུས་མིའི་རྩ་འབོར་ལས་གསུམ་ཆའི་གཉིས་ཡན་གྱིས་ས་གནས་ཁྲིམས་ ཞིབ་པ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་ལས་དོན་བྱ་ཕྱོགས་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་བྱ་བཞིན་པའི་དོན་གནད་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གླེང་སློང་དང་གྲོས་བསྡུར་བྱ་མི་ཆོག ཁ༽ འཐུས་ཚགས་ནས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་འཕོ་འགྱུར་གཏང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་ ཚ་ཆེས་མཐོའ་ིདབུས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བར་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས། 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(25) 

 དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། ས་གནས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས།                         སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས་དང། དཔལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་རྣམས་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་གིས་འཐུས་ཚགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ།  དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། འཐུས་ཚགས་ནས་ལས་དོན་ཐག་གཅོད།                    ཀ༽ བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ཏུ་གསལ་ཁ་ཡོད་པའི་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས་རྣམས་ཕུད། དེ་མིན་ལས་དོན་ཐམས་ཅད་སྤྱི་མོས་སམ་མང་མོས་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ། ཁ༽ མང་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས་རིགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་ཕྱག་བརྐྱང་དུ་འཇུག་ པའམ་གསང་བའི་འོས་བསྡུ་དགོས་མིན་ཚགས་གཙས་སྐབས་བསྟུན་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ། ག༽ སྤྱིར་འཐུས་ཚགས་ནས་ལས་དོན་གང་ཞིག་མང་མོས་སམ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ བྱེད་སྐབས་ཚགས་གཙ་མ་གཏོགས་གཞན་འཐུས་མི་བྱིངས་ལ་ཕྱག་བརྐྱང་པའམ་འོས་ འཕེན་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་ཀྱང་འོས་ཤོག་འདྲ་མཉམ་བྱུང་ཚ་ཚགས་གཙས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་འོས་ཤོག་འཕེན་དགོས།  དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། བཞུགས་མོལ་ཚགས་འདུ།                                    ཀ༽ ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ནས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་བཞུགས་ མོལ་ཚགས་འདུ་བསྐོང་ཆོག་ཅིང་། ཚགས་འདུ་དེའི་སྟེང་དུ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ལྟར་ 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(26) 

ཕྱོགས་བཞུགས་སྤྱི་འཐུས། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད། ས་གནས་འགོ་འཛིན། སྐྱིད་སྡུག་ཚགས་ པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ། གཞན་ཡང་ཆེད་མཁས་མི་སྣ་སོགས་གདན་ཞུ་བྱ་ཆོག  ཁ༽ བཞུགས་མོལ་ཚགས་འདུར་ཐག་གཅོད་བྱུང་བའི་དོན་གནད་རྣམས་ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་ངོས་ལེན་མ་བྱུང་བའི་དོན་གནད་ཁག་ལག་བསྟར་བྱ་མི་དགོས།  དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། འཕོ་འགྱུར། ཀ༽ ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་འཕོ་འགྱུར།                                              ས་གནས་འཐུས་མིའི་གསུམ་ཆའི་གཉིས་ཡན་གྱིས་མོས་མཐུན་ཐོག་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་པའི་སྐབས་དང། ས་སྟོང་ནམ་བྱུང་མཚམས་ཚབ་ཏུ་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་འོས་བསྡུ་བྱ་དགོས་པ་ཡིན། ཁ༽ ས་གནས་རྒྱུན་ལས་འཕོ་འགྱུར།                                                           ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ནས་རྒྱུན་ལས་བྱེ་བྲག་པའམ་ཡོངས་རྫོགས་འཕོ་འགྱུར་བྱ་དགོས་ རིགས་འཐུས་མིའི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆའི་གཉིས་ཡན་གྱིས་མོས་མཐུན་བྱུང་ན་ཐག་གཅོད་ བྱ་ཆོག་པ་ཡིན། ག༽ ས་གནས་འཐུས་ཚགས་འཕོ་འགྱུར།                                                     ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ལས་རོགས་ ༼ ཡོད་པ་ཡིན་ན། ༽ གཉིས་ཀྱིས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་དང་ལྷན་དུ་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་ས་གནས་འཐུས་ཚགས་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་བར་ མང་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱུང་ནའང་། མཐར་ས་གནས་མི་མང་གིས་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་མང་མོས་ཅི་བྱུང་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ། 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(27) 

ང༽ ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་འཕོ་འགྱུར།                                          འཐུས་མི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ས་གནས་རང་ཁོངས་ནས་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཚ་ས་ གནས་ཚགས་མིས་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་མང་མོས་ཅི་བྱུང་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ། འོན་ཀྱང་ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ནས་འཐུས་མི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་འཕོ་འགྱུར་གཏང་དགོས་བྱུང་ཚ་ས་གནས་མི་མང་ལ་འཐུས་ཚགས་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་རྗེས། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་སྟངས་འཛིན་འོག་ས་གནས་མི་མང་ནས་སླར་ཡང་འཐུས་མི་ཤིག་འོས་འདེམས་བྱ་དགོས། ཅ༽ ས་གནས་འཐུས་ཚགས་སམ་རྒྱུན་ལས།  ཡང་ན་ས་གནས་འཐུས་མི་སོགས་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་ཚ་ཉིན་གྲངས་སུམ་ཅུའི་ནང་ཚུད་དུ་འོས་འདེམས་ཀྱིས་དམ་འབུལ་ཟིན་པ་དགོས།  དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། སྐད་ཡིག་ཚད་འཛིན།                                      སྐད་ཡིག་གཞན་དུ་ཕབ་བསྒྱུར་བྱས་པའི་སྒྲིག་གཞིའི་ཚིག་དོན་ཁག་འགྲེལ་བརྗོད་བྱ་ཚུལ་ལ་རྩོད་གླེང་བྱུང་ཚ་བོད་ཡིག་ཐོག་བྲིས་པའི་སྒྲིག་གཞིར་རྩ་འཛིན་ཆ་འཇོག་བྱ་རྒྱུ།  དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། བར་བརྒལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན།                                    སྒྲིག་གཞི་འདི་བཞིན་འགོ་འཛུགས་ལག་བསྟར་མ་བྱས་གོང་གི་སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་ སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང། སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ཐག་གཅོད་ལག་ལེན་ཟིན་པ་རྣམས་སྒྲིག་གཞི་འདིའི་དོན་གནད་ཁག་དང་མཐུན་མིན་གྱིས་ཁག་ དཀྲི་བསྙོན་འཛུགས་བྱ་མི་ཆོག 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(28) 

 དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས།                                    ས་གནས་འཐུས་མིའི་རྩ་འབོར་ལས་གསུམ་ཆའི་གཉིས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་བྱུང་ཚ་སྒྲིག་ གཞི་འདིར་ནམ་ཡིན་ཡང་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་ཆོག  སྒྲིག་གཞི་གསར་པ་འདི་བཞིན་ས་ གནས་གྲོས་ཚགས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཉིན་ནས་སྔོན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དག་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་ཡིན།                 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(29) 

      ༄༅།སུད་སི་དང་ལིག་ཏན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ སྒྲིག་གཞི།        སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་སྒྲིག་འཛུགས། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(30) 

༄༅།སུད་སི་དང་ལིག་ཏན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི།    
 ལེའུ་དང་པོ། སྔོན་འགྲོ། 
དོན་ཚན་དང་པོ། སྒྲིག་གཞིའི་མིང་།                                                སུད་སི་དང་ལིག་ཏན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༧ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཞེས་འབོད་རྒྱུ།  དོན་ཚན་གཉིས་པ། ཆ་རྐྱེན།                                                       ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་འདི་ བཞིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་གྱ་བདུན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་འོག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་གསུམ་པ། འགོ་འཛུགས།                                                ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ནས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དུས་ཚས་དེ་ནས་བཟུང་སྒྲིག་གཞི་ འདི་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ། 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(31) 

                                 ལེའུ་གཉིས་པ། ཚགས་བརྡ་དང་ས་འཐུས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་། 
དོན་ཚན་བཞི་པ། ཚགས་བརྡ།                                                     ལོ་རེར་སྤྱི་ཟླ་གཉིས་པ་དང་བརྒྱད་པར་ས་གནས་འཐུས་ཚགས་མ་ཚགས་པའི་སྔོན་ལ་ ཚགས་དྲུང་གིས་ཚགས་དུས་དང་ཚགས་ཡུལ་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ཟླ་གཅིག་གི་སྔོན་ལ་ འཐུས་མི་སོ་སོར་ཚགས་བརྡ་ཕུལ་དགོས།  དོན་ཚན་ལྔ་པ། ས་འཐུས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་།                                        ས་འཐུས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་ཞིག་ཚགས་དྲུང་གཉིས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་ཐོག་བཟོ་དགོས་པ་ དང་། ས་འཐུས་རྣམས་ཚགས་འདུའི་བཞུགས་གྲལ་དུ་མ་འཁོད་གོང་ཚགས་དྲུང་མདུན་དུ་ བཞག་པའི་མཚན་གཞུང་ཐོག་ས་འཐུས་སོ་སོས་མཚན་རྟགས་འགོད་དགོས། 
 

ལེའུ་གསུམ་པ། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་དབུ་བཞུགས། 
དོན་ཚན་དྲུག་པ། ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན། ཚགས་གཙའི་ལས་ཚབ། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུ་ཐམས་ཅད་ལ། བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་ བཟུང་སྤྱི་མོས་སམ་མང་མོས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན། ཡང་ན་ཚགས་གཙའི་ལས་ཚབ་སུ་རུང་གིས་ཚགས་འདུའི་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཚགས་འདུ་གཙ་ 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(32) 

སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་ལས་རང་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཚགས་ འདུའི་ཐོག་བཀོད་བྱུས་བྱ་མི་ཆོག  དོན་ཚན་བདུན་པ། ཚགས་གཙའི་ལས་ཚབ།                                       ༡༽ ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་སུ་ཡང་ངོ་བཞུགས་མེད་པའི་སྐབས་སུ་ས་གནས་ འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུ་ཚགས་དགོས་བྱུང་ན་ཚགས་གཙའི་ལས་ཚབ་ཏུ་ཚགས་འདུའི་ དབུ་བཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་འོས་མི་ས་འཐུས་གསུམ་ལས་མ་མང་བའི་མཚན་གཞུང་ ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་བཟོ་འགོད་ཀྱིས་ས་འཐུས་ཚགས་འདུར་གསལ་བསྒྲགས་དང་མོས་ མཐུན་གྱིས་བསྐོ་བཞག་གནང་རྒྱུ། མཚན་གཞུང་དེ་ཚགས་དུས་རེ་བཞིན་གསར་བཟོ་ གནང་རྒྱུ།    ༢༽ གོང་གསལ་མཚན་གཞུང་དུ་ཡོད་པའི་ས་འཐུས་རྣམ་པས་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་སུ་ཡང་མེད་པའི་སྐབས་མཚན་གཞུང་བང་རིམ་ལྟར་ཚགས་འདུའི་དབུ་བཞུགས་གནང་རྒྱུ།     ༣༽ ཚགས་གཞོན་དང་ཚགས་གཙའི་ལས་ཚབ་སྟེ་མཚན་གཞུང་དུ་གསལ་པའི་གང་ཟག་ དེས་ས་འཐུས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་དབུ་བཞུགས་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཁག་གི་ནང་གསལ་བའི་ཚགས་གཙས་ཚགས་འདུ་དབུ་བཞུགས་གནང་སྐབས་སུ་ཡོད་པའི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་ཅིང་། བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་གང་རུང་ནང་ཚགས་གཙའི་མཚན་སྨོས་གང་ཡོད་ཀྱང་སྐབས་དེར་དབུ་བཞུགས་གནང་བཞིན་པའི་གང་ཟག་དེར་གོ་དགོས། 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(33) 

༤༽ ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན། ཚགས་གཙའི་ལས་ཚབ་འོས་མིའི་མཚན་གཞུང་དུ་ གསལ་བའི་ས་འཐུས་རྣམས་མ་གཏོགས་གང་ཟག་གཞན་སུས་ཀྱང་ས་གནས་འཐུས་མི་ ཚགས་འདུའི་དབུ་བཞུགས་གནང་མི་ཆོག 
                   

ལེའུ་བཞི་པ། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་ཚགས་ཐེངས། 
དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། ས་འཐུས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་ཚགས་ཐེངས། བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ས་འཐུས་ཀྱི་རྩ་འབོར་སུམ་ཆ་གཉིས་ ལོངས་ཤིང་། ཚགས་གཙའམ་ཚགས་གཞོན། ཡང་ན་ཚགས་གཙའི་ལས་ཚབ་ཀྱི་མཚན་ གཞུང་དུ་གསལ་བའི་ས་འཐུས་སུ་རུང་གིས་དབུ་བཞུགས་གནང་བའི་སྐབས་ཉིན་དེའི་ ཚགས་ཐེངས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ཚང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།  དོན་ཚན་དགུ་པ། ལས་རིམ་ཚགས་ཆུང་།                                         ལས་རིམ་ཐོ་འགོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོར་ལས་དོན་ལ་རོགས་རམ་དང་ སློབ་སྟོན་འབུལ་མཁན་རྒྱུན་ལས་ཁོངས་ནས་ས་འཐུས་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ཚགས་ཆུང་རེ་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་བསྐོ་བཞག་གནང་འཐུས་དང་། ཚགས་དུས་རེ་རེ་བཞིན་ཚགས་ཆུང་གསར་བསྐོ་གནང་དགོས།  དོན་ཚན་བཅུ་པ། ཚགས་ཐེངས་འགོ་འཛུགས་དང་མཇུག་བསྡུ་བྱེད་སྟངས།          



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(34) 

ལས་རིམ་ཚགས་ཆུང་ནས་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཉིན་དེའི་ཚགས་ཐེངས་སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚད་བཅུ་པར་འགོ་འཛུགས་དང་། དགོང་དྲོའ་ིཆུ་ཚད་ལྔ་བའི་ཐོག་ཉིན་རེའི་ཚགས་འདུ་མཇུག་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ། ཉིན་གུང་ཆུ་ཚད་གཅིག་རིང་གུང་ཚིགས་བར་གསེང་འཇོག་རྒྱུ། འོན་ཀྱང་ལས་དོན་ལ་གཞིགས་པའི་ཚགས་དུས་འཕར་ཆག་ཚགས་གཙས་སྟངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ། 
       
ལེའུ་ལྔ་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ལས་དོན་བཀོད་སྒྲིག་དང་། ཐོ་གཞུང་བཟོ་འགོད། 
དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། ས་གནས་མི་མང་གི་ལས་དོན།                            ༡༽ ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་ནང་ས་གནས་མི་མང་གི་ལས་དོན་སྐོར་དམིགས་བསལ་གལ་ཆེར་བརྩིས་ཏེ་གྲོས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུའི་རིགས་ལ་ལས་རིམ་ཚགས་ཆུང་གིས་གྲོས་གཞི་གོ་རིམ་ལྟར་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ། 
༢༽ ཚགས་གཙས་དགོས་གལ་གཟིགས་ཚ་ལས་རིམ་ཚགས་ཆུང་དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་རྒྱུ་ མཚན་གསལ་བཤད་དང་འབྲེལ་གཏན་འབེབས་སྔོན་ཟིན་གྱི་ཉིན་དེའི་ལས་དོན་གྲོས་ གཞིར་བསྒྱུར་བཅོས་གཏང་ཆོག  འོན་ཀྱང་གྲོས་བསྡུར་དབུ་བཙུགས་ཟིན་པའི་གྲོས་གཞི་ཞིག་ལ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་བྱུང་ན་ལས་བསྒྱུར་བཅོས་མི་བྱེད་རྒྱུ།    དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། ལས་རིམ་ཐོ་གཞུང་བཟོ་འགོད།  



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(35) 

༡༽ ཚགས་དྲུང་གིས་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་དུས་དེའི་ལས་རིམ་ཐོ་གཞུང་བཟོ་ འགོད་ཀྱིས་ཚགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་མ་བྱས་པའི་ཉིན་གྲངས་བདུན་གྱི་སྔོན་ལ་ས་འཐུས་སོ་སོར་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་དགོས། ༢༽ ལས་རིམ་ཐོ་གཞུང་བཟོ་འགོད་སྐབས་སྒྲིག་གསལ་སྔོན་བརྡ་དགོས་རིགས་ཀྱི་གྲོས་ འཆར་ཁག་སྔོན་བརྡ་དུས་ཐོག་མ་བྱུང་བར་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་ན་ལས་ལས་རིམ་དུ་བཀོད་མི་ཆོག ༣༽ ཐོ་འགོད་ཟིན་པའི་ཚགས་དུས་དེའི་ལས་རིམ་དུས་ཐོག་མ་གྲུབ་པ་བྱུང་ཚ་ཕྱི་དྲོ་ མཇུག་བསྡུའི་དུས་ཡུན་སྤར་རྒྱུའམ། ཉིན་གཉིས་པའི་ཚགས་དུས་དགོས་མིན་ཚགས་ གཙ་སྦྲེལ་པོས་སྐབས་འཕྲལ་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། ༤༽ ས་འཐུས་སྒེར་གྱི་གྲོས་འཆར་སྔོན་བརྡ་མང་རྐྱེན་ལས་རིམ་དུ་ཚུད་དཀའ་བ་བྱུང་ཚ་ མང་ཚགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་འཆར་གལ་གནད་ཆེ་རིགས་ཚགས་གཙ་ སྦྲེལ་པོས་འདེམས་སྒྲུག་རྗེས་ལྷག་འཕྲོས་གྲོས་འཆར་ཅི་ཙམ་ཚུད་པ་དེ་ཙམ་རྒྱན་ཤོག་ བཏོན་ཏེ་ཐོན་རིམ་བཞིན་ཐོ་གཞུང་དུ་འཇོག་རྒྱུ་དང་། ཚགས་དུས་ལས་རིམ་མ་ཟིན་པའི་ ལྷག་འཕྲོས་གྲོས་འགོ་མ་ཚུགས་པ་གལ་གནད་ཆུང་རིགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པར་ཐོ་ འགོད་མ་དགོས་པར་བརྩི་མེད་གཏོང་འཐུས།  
ལེའུ་དྲུག་པ། དྲི་བ་དྲིས་ལན། 

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་འགོ་འཛིན་ལས་རོགས། ས་འཐུས་སོ་སོར་དྲི་བ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐོ་གཞུང་། 
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ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་འགོ་འཛིན་ལས་རོགས། ཡང་ན་ས་འཐུས་རྣམ་པ་བཅས་ལ་ གྲོས་གཞི་གཞིར་བཟུང་དྲི་བ་གཏོང་འཐུས། ཚགས་ཐེངས་རེ་རེའི་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚད་ གསུམ་པ་ནས་བཞི་པ་བར་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚད་ཡིན། 
དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། འཕྲོས་དོན་དྲི་བ། ༡༽ ངག་ཐོག་དྲིས་ལན་དགོས་པའི་དྲི་བ་འདྲི་སྐབས་དོན་གནད་གསལ་པོ་བཟོ་ཐབས་སུ་ ལན་འདེབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལས་འཕྲོས་པའི་འཕྲོས་དོན་གྱི་དྲི་བ་བྱེད་ཆོག་པའི་བཀའ་ འཁྲོལ་ཞུ་དགོས། ༢༽ འཕྲོས་དོན་གྱི་དྲི་བ་འདྲི་མི་ཆོག་པའི་དོན་ཚན་གཤམ་གསལ། ཀ༽ རང་གི་ཐོག་མའི་དྲི་བ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་རིགས། ཁ༽ གནས་ཚུལ་རྟོགས་ཐབས་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་གནས་ལུགས་གསལ་བཤད་བྱེད་པ། ག༽ གནས་ཚུལ་ཞིག་ཁས་ལེན་དང་། ཡང་ན་དགག་པ་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་པ། ༣༽ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཚགས་ཐེངས་རིང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་མ་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ ལ་གྲོས་བསྡུར་མི་ཆོག  དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། དྲི་བ་ཆོག་མིན་གྱི་ཚད་གཞི། མང་ཚགས་ཀྱི་གལ་གནད་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་གཤམ་གསལ་ཆ་ རྐྱེན་ཁག་གི་འོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་སུ་རུང་ལ་དྲི་བ་གཏང་ཆོག                                                                                           ༡༽ དྲི་བ་རྣམས་ཁ་གསལ་ཞིང་དོན་སྙིང་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་པ་ལས། དམིགས་
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བསལ་ལན་འདེབས་མ་ཐུབ་པའི་ཆེད་སྤྱིར་བཏང་དང་། གླེང་སློང་བྱ་རྒྱུའི་རང་བཞིན་ཅན་མ་ཡིན་པ།   ༢༽ དྲི་བ་ཁ་གསལ་ཡོང་ཆེད་དགོས་གལ་མེད་པའི་གཏམ་བཤད་དང་མིང་སྨྲོས་མེད་པ།  ༣༽ དྲི་བའི་ནང་ཁ་ཚན་ཆོད་པའི་བརྗོད་ཚིག་ཡོད་ཚ་དེའི་ཁུངས་སྐྱེལ་འགན་འཁུར་ས་འཐུས་དེ་རང་གིས་བྱ་དགོས།   ༤༽ རྩོད་གཞི་སློང་བ་དང་། སྒེར་རྩོད། རྒྱག་གཏམ་དང་ཁ་རྡུང་ངན་སྨྲས་ཀྱི་བརྗོད་ཚིག་ རིགས་མེད་པ། ༥༽ བསམ་ཚུལ་ཙམ་འདྲི་བ་དང་། ཁྲིམས་ལུགས་སྐོར་གྱི་དྲི་བ། གཞི་མེད་སྒྲོ་ བཏགས་ཀྱི་དྲི་བའི་རིགས་མིན་པ། ༦༽ སྐྱེ་བོ་སུ་ཞིག་གིས་གཞུང་དང་མང་ཚགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་མ་གཏོགས་ སྒེར་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་དྲི་བའི་རིགས་མ་ཡིན་པ།                 ༧༽ ཡིག་ཐོག་དྲི་བ་གཅིག་གི་རིང་ཐུང་ཡིག་འབྲུ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་བརྒལ་བ།            ༨༽ ཚགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་སྙན་ཐོ་ས་འཐུས་ཚགས་འདུར་མ་ཕུལ་གོང་དེའི་ལས་དོན་ བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་མ་ཡིན་པ།   ༩༽ སྒེར་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་རིགས་མ་ཡིན་པ།    ༡༠༽ དྲིས་ལན་ཙམ་གྱིས་ཐག་གཅོད་མ་ཐུབ་པ་དང་གསལ་པོ་མེད་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་ འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་མིན་པ།  ༡༡༽ ལན་འདེབས་བྱས་ཟིན་པའམ་ལན་འདེབས་བྱ་རྒྱུར་དགག་བྱ་བྱས་པའི་གནད་དོན་ རིགས་ལ་ཁུངས་སྐྱེལ་ཐུབ་པའི་དྲི་བ་ཡོད་ན་ལས་དེ་མིན་བསྐྱར་འདྲི་མི་ཆོག 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(38) 

༡༢༽ ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཁྲིམས་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར་ལ་དྲི་བ་མི་ཆོག    ༡༣༽ མཛའ་འབྲེལ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་ལ་བརྩི་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་མིང་འབོད་མི་ཆོག  དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཐབས་ལམ། ༡༽ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚད་ལ་སླེབས་པ་དང་དྲི་བའི་ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་ལྟར་ ཚགས་གཙས་ས་འཐུས་རེ་རེ་བཞིན་མིང་འབོད་གནང་རྒྱུ།   ༢༽ གལ་ཏེ་དྲི་བ་གང་ཞིག་སྐབས་མཚམས་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་འདུན་ཡོད་ན་ལས། དེ་མིན་མིང་འབོད་བྱས་པའི་ས་འཐུས་དེས་རང་གནས་སུ་ལངས་ཏེ་དྲི་བ་འདྲི་ཆོག་པ་ཡིན།  ༣༽ གལ་ཏེ་དྲི་བ་འདྲི་མཁན་གྱི་ས་འཐུས་དེ་ཚགས་འདུར་སླེབས་མེད་ཚ་དྲི་བ་དེ་གསལ་ བསྒྲགས་མ་དགོས། འོན་ཀྱང་ས་འཐུས་གཞན་སུ་རུང་ནས་འབོད་སྐུལ་བྱུང་ཚ་དྲི་བ་དེར་ ལན་འདེབས་དགོས་པས་ཚགས་གཙས་བཀའ་ཁྱབ་གནང་རྒྱུ།    དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། ཚགས་གཙས་སྟངས་འཛིན་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཕྱོགས། ༡༽ དྲི་བ་གང་ཞིག་སྒྲིག་གཞི་འདིའི་འབྲུ་དོན་ལྟར་དྲི་སློང་ཆོག་མིན་དང་། འདྲི་ཆོག་པའི་ ཐོབ་ཐང་ལས་བརྒལ་བའམ།ཡང་ན་ས་འཐུས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་ ཕྱོགས་འགལ་ཡིན་མིན་ཚགས་གཙས་དགོངས་དཔྱད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ།               ༢༽ ངག་ཐོག་ནས་དྲིས་ལན་དགོས་པའི་ཁོངས་སུ་བཞག་ཟིན་པའི་དྲི་བ་ཞིག་ཚགས་ གཙས་དགོས་གལ་གཟིགས་ཚ་དྲི་བ་འདྲི་མཁན་དེར་འདྲི་ཞིབ་རྗེས་ཡིག་ཐོག་དྲི་ལན་གྱིས་ འཐུས་པའི་ཁོངས་སུ་ཁ་བསྒྱུར་བྱ་འཐུས།  



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(39) 

ལེའུ་བདུན་པ། ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ། 
དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྲོས་འཆར། ༡༽ སྔོན་ཚུད་ཚགས་གཙའི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་ས་འཐུས་སུ་རུང་གིས་མང་ཚགས་ ཀྱི་གལ་ཆེའི་དོན་གནད་སྐོར་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ཐུགས་སྣང་དགོས་པའི་གཞེན་ བསྐུལ་བྱེད་ཆོག་པ་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་སྐབས་དེར་གསལ་བཤད་བྱ་དགོས་ པ་ཡིན།   ༢༽ གསལ་བཤད་དེ་རིགས་ལ་བགྲོ་གླེང་མ་དགོས། འོན་ཀྱང་ཚགས་གཙའི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་དོན་གནད་དེའི་སྐོར་འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་གཏང་ཆོག་པ་དང་། སྐབས་སོ་སོར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ལན་འདེབས་དགོས་པ་ཡིན། ༣༽ ཚགས་ཐེངས་གཅིག་གི་རིང་དོན་གནད་དེ་རིགས་གཉིས་ལས་བརྒལ་བ་གླེང་མི་ ཆོག་པ་དང་། ས་འཐུས་གཅིག་གིས་དོན་གནད་གཉིས་མུ་མཐུད་གླེང་མི་ཆོག  དོན་གནད་ གཉིས་པ་ཞིག་ཡོད་ན་ཚགས་གཙས་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་དུས་ཚད་གཞན་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་གླེང་སློང་དགོས་པ་ཡིན།  ༤༽ ཚགས་ཐེངས་གཅིག་གི་རིང་དོན་གནད་གཅིག་ལས་མང་བའི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་ བསྐུལ་འབུལ་མི་བྱུང་ཚ། གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་པའི་གོ་རིམ་ཚགས་གཙས་ ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ། ༥༽ ཉིན་དེའི་རིང་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་འབྱོར་བ་རྣམས་ལ་གླེང་སློང་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ ཚད་མ་ཐོབ་ཚ་ཚགས་གཙས་ཚགས་འདུའི་དུས་ཡུན་འཕར་མ་ཚགས་རྒྱུ་བཀའ་འཁྲོལ་ བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་བརྩི་མེད་གཏོང་རྒྱུ། 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(40) 

                                                  ལེའུ་བརྒྱད་པ། གསལ་བཤད། 
དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བཤད།  
༡༽ སྤྱི་ཚགས་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་ཆེའི་གནད་དོན་ནམ། ཡང་ན་ཉེ་དུས་སུ་བྱུང་བའི་ གནས་ཚུལ་ཞིག་གི་སྐོར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུར་ གསལ་བཤད་དང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱ་རྒྱུའི་རེ་འདུན་བཏོན་པའམ། ས་འཐུས་སུ་རུང་གིས་ གསལ་བཤད་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་བཏོན་པ་ལ་དེ་དོན་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་བཅས་ཀྱི་ སྐབས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་གསལ་བཤད་འགྲེལ་བརྗོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཡོད་ཚ་ཚགས་འདུའི་གསོལ་ལྕོག་ཐོག་འཇོག་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གོ་སྐབས་གནང་དགོས། ༢༽ དེ་འདྲའི་གསལ་བཤད་ཆེད་སྔོན་བརྡ་བྱུང་འཕྲལ་ཚགས་གཙས་ལས་དོན་གྱི་ཛ་དྲག་ དགོས་གལ་དང་བསྟུན་པའི་དུས་ཚད་ཟུར་བཅད་བྱ་རྒྱུ།  དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ། ས་འཐུས་སྒེར་གྱི་གསལ་བཤད།                                 ས་ས་འཐུས་བྱེ་བྲག་པ་སུ་རུང་གིས་རང་ཉིད་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་གལ་ཆེ་གསལ་ བཤད་བྱེད་འདོན་བྱུང་ཚ་ཉིན་གཅིག་ལས་མི་ཉུང་བའི་སྔོན་བརྡ་ཐོག་ཚགས་གཙའི་ བཀའ་འཁྲོལ་དང་དུས་ཚད་ཟུར་བཅད་བྱུང་བསྟུན་གསལ་བཤད་བྱ་ཆོག  



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(41) 

དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ། གསལ་བཤད་ལ་ངོས་ལེན་དང་གྲོས་བསྡུར། ༡༽ སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་དང་ས་འཐུས་སྒེར་གང་རུང་གིས་གསལ་བཤད་ ཟིན་འཕྲལ་གཞན་སུ་རུང་གིས་གཤམ་གསལ་གྲོས་འཆར་གང་རུང་བཏོན་ཆོག                  ཀ༽ གསལ་བཤད་ཀྱི་དོན་གནད་རྣམས་ས་འཐུས་ཚགས་འདུར་ངེས་བྱུང་སོང་ཞེས་པའི་ གྲོས་ཆོད་འཇོག་དགོས།                                          ཁ༽ གསལ་བཤད་འགྲེལ་བརྗོད་ནང་གསལ་པོ་མ་བྱུང་བའི་དོན་གནད་དམིགས་བཀར་ གང་རུང་ཐོག་བསྐྱར་དུ་འགྲེལ་བརྗོད་དམ། ཡིག་ཆ།ཡང་ན་ས་འཐུས་སམ་ས་གནས་ འགོ་འཛིན་གྱིས་གསལ་བཤད་བྱ་དགོས།                                                      ག༽ གསལ་བཤད་བྱེད་པའི་དོན་གནད་སྤྱི་ཡོངས་སམ། བྱེ་བྲག་དམིགས་བཀར་གང་ རུང་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་གྲོས་བསྡུར་བྱ་དགོས།                                                  ༢༽ གོང་གསལ་གྲོས་འཆར་ཁག་གང་བྱུང་བ་ལྟར་རྗེས་འབྲེལ་ལས་དོན་བྱ་རྒྱུ་དང་། བགྲོ་  གླེང་བྱ་དགོས་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཚ་ཚགས་གཙས་དགོས་ངེས་དུས་ཚད་ཟུར་བཅད་བྱ་རྒྱུ།                                                  
ལེའུ་དགུ་པ། གྲོས་ཆོད་ཁག 

དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ། གྲོས་ཆོད་འཆར་གཞི་འདོན་པའི་ཐོབ་ཐང་།                 སྒྲིག་གཞི་འདིའི་ཆ་རྐྱེན་འོག་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་ས་འཐུས་སམ་ས་གནསའགོ་འཛིན་གྱིས་ས་གནས་མི་མང་གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཆོད་འཆར་གཞི་འདོན་ཆོག་པ་ཡིན།  



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(42) 

དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ། གྲོས་ཆོད་འཆར་གཞི་འདོན་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན།                  གྲོས་འཆར་འདོན་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་གཤམ་གསལ་དོན་གནད་རྣམས་ཚང་དགོས།                  ༡༽ བརྗོད་བྱའི་དོན་གནད་གསལ་པོར་བཀོད་པ།                                               ༢༽ དོན་གནད་དམིགས་བཀར་གཅིག་གི་སྐོར་ཡིན་པ།                                         ༣༽ དོན་གནད་དེའི་ནང་རྩོད་གླེང་དང་། ཚད་དཔག  ཟུར་ཟ་དང་དམའ་འབེབས་ཀྱི་ཚིག་སྦྱོར་རིགས་མེད་པ། ༤༽ གཞུང་མང་གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་མ་གཏོགས་སྐྱེ་བོ་སྒེར་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ སྐོར་མ་ཡིན་པ།  ༥༽ ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གང་རུང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ཁྲིམས་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པའི་དོན་གནད་དང་འབྲེལ་བ་མ་ཡིན་པ།  དོན་ཚན་ཉེར་བཞི་པ། གྲོས་ཆོད་འཆར་ཟིན་ལ་ཚགས་གཙས་ཐག་གཅོད།           གྲོས་ཆོད་འཆར་ཟིན་གང་ཞིག་ཆ་ཚང་ངམ། དེའི་ཆ་ཤས་གང་རུང་གྲོས་འདོན་ཆོག་མིན་ དང་། སྒྲིག་གཞི་དང་མཐུན་མིན་ཚགས་གཙས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ།                                དོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པ། གྲོས་ཆོད་སྐོར་འོས་བསྡུ། ༡༽ བགྲོ་གླེང་ཟིན་འཕྲལ་ཚགས་གཙས་གྲོས་ཆོད་དང་། ནང་གསེས་དོན་ཚན་འགའ་ཤས་ཡོད་ཚ་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས།   ༢༽ འོས་བསྡུ་གནང་སྐབས་གྲོས་ཆོད་འགའ་ཤས་ལ་ཚགས་གཙས་གཟིགས་དཔྱད་ཀྱིས་གལ་ཆེའི་དོན་གནད་ཁག་གོ་རིམ་བཞིན་ལྗགས་ཀློག་གནང་སྟེ་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ། 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(43) 

 ལེའུ་བཅུ་པ། གྲོས་འཆར་ཁག  
དོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ། གྲོས་འཆར་སྙན་ཐོ་འབུལ་སྟངས།                            གྲོས་འཆར་འདོན་རྒྱུའི་སྙན་ཐོ་ཁག་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་གྱི་ས་འཐུས་སོ་སོས་མིང་རྟགས་བཀོད་ནས་ཚགས་དྲུང་ལ་འབུལ་དགོས། 
དོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པ། གྲོས་འཆར་འདོན་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་སྐོར།                        གྲོས་འཆར་གང་ལའང་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་དགོས།                                      ༡༽ དོན་གནད་དམིགས་བཀར་གཅིག་གི་སྐོར་ཡིན་པ།                                         ༢༽ དོན་གནད་དེའི་ནང་རྩོད་གླེང་དང་། ཚད་དཔག  ཟུར་ཟ་དང་དམའ་འབེབས་ཀྱི་ཚིག་སྦྱོར་རིགས་མེད་པ། ༣༽ གཞུང་མང་གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་མ་གཏོགས་སྐྱེ་བོ་སྒེར་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ སྐོར་མ་ཡིན་པ། ༤༽ ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཚགས་དུས་དེ་གའི་རིང་གྲོས་བསྡུར་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཟིན་པའམ། ཡང་ན་རྗེས་སུ་གྲོས་བསྡུར་བྱ་ངེས་ཟིན་པའི་དོན་གནད་སྐོར་མ་ཡིན་པ།  ༥༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གང་རུང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཁྲིམས་ཞིབ་བྱེད་ བཞིན་པའི་དོན་གནད་མ་ཡིན་པ།  ༦༽ གྲོས་འཆར་ནང་གནས་ཚུལ་ངེས་ཅན་ཞིག་བཀོད་ཡོད་ན་དེ་ཚད་ཐུབ་པའི་འགན་འཁུར་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་ས་འཐུས་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྱ་དགོས།   



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(44) 

༧༽ ས་འཐུས་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་གིས་ཚགས་འདུའི་གསོལ་ལྕོག་ཐོག་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་མ་ཡིན་པ།                                ༨༽ ས་འཐུས་ཚགས་འདུའི་ཟུར་འཛུགས་ཚགས་ཆུང་ཞིག་གིས་བསམ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ པའི་དོན་གནད་དང་མ་འབྲེལ་བ།  ༩༽ ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་གནད་ཆ་ཤས་ཟུར་བཏོན་དང་། རྟོག་བཟོའ་ིགནད་དོན་གྱི་རིགས་ལ་ བསམ་ཚུལ་དང་། འགྲེལ་བཤད་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་མ་ཡིན་པ།  ༡༠༽ གཞུང་མང་གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ།                                  ༡༡༽ བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ལ་འགན་འཁུར་མེད་པའི་ཚགས་སྡེའམ་སྐྱེ་བོ་བྱེ་བྲག་པའི་ སྐོར་མ་ཡིན་པ།  ༡༢༽ ལས་དོན་གང་ཞིག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་འབྲེལ་བ་ མེད་པ་དེ་དང་འབྲེལ་བ་སྦྱར་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པ།                                ༡༣༽ མཛའ་འབྲེལ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་དམའ་འབེབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གླེང་སློང་ བྱེད་པ་མ་ཡིན་པ།                                                      ༡༤༽ བཅའ་ཁྲིམས་དང་། ཁྲིམས་སྒྲིག་ནང་གསལ་གྱི་གསང་རྒྱའི་རང་བཞིན་ཅན་ གྱི་གནད་དོན་སྐོར་གསལ་བཤད་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་མ་ཡིན་པ།  
ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག 

དོན་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པ། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར།                    ༡༽ ས་འཐུས་ཚགས་འདུའི་ལས་དོན་གོ་རིམ་དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཕྱོགས་བཅའ་ 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(45) 

ཁྲིམས་དང་། སྒྲིག་གཞི་ཁག  ཡང་ན་རྒྱུན་གོམས་སྲོལ་ལུགས་དང་འགལ་བའམ།  འགལ་བར་དོགས་པ་བྱུང་ཚ་ལས་རིམ་གང་ཡིན་དེ་འགོ་འཛུགས་བྱ་ཉེའམ་བྱེད་མ་ཐག་ས་འཐུས་སུ་རུང་གིས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར་བཏོན་ཆོག                          ༢༽ ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར་ལ་སྔོན་བརྡ་མ་དགོས་ཤིང་། ཐད་ཀར་ཚགས་གཙའི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་བསམ་འཆར་འདོན་འཐུས།   ༣༽ ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར་ནང་ཚགས་གཙས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ལས་རིམ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་སམ། སྒྲིག་གཞི། ཡང་ན་རྒྱུན་གོམས་སྲོལ་ལུགས་དང་འགལ་བའམ།འགལ་བར་དོགས་པའི་གནས་ཚུལ་དང་། དེའི་ཚབ་ཏུ་ལས་རིམ་ཅི་འདྲ་དགོས་པའི་འཆར་གཞི་གསལ་པོ་ཞིག་བསམ་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་མདོར་བསྡུས་སུ་བརྗོད་དགོས།  ༤༽ བཅའ་ཁྲིམས་སམ། སྒྲིག་གཞིའི་དོན་ཚན་གང་དང་འགལ་བའམ་འགལ་བར་དོགས་པ། ཡང་ན་རྒྱུན་གོམས་སྲོལ་ལུགས་གང་དང་འགལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་མེད་པ་དང་། མི་འགལ་བའི་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འདི་ཡིན་གསལ་པོ་མེད་རིགས་ལ་ངོས་ལེན་མི་དགོས་ཤིང་གསལ་པོ་ཡོད་ན་བསམ་འཆར་ངོས་ལེན་ཐོག་ཚགས་གཙས་དགོངས་དཔྱད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གཤམ་གསལ་གང་རུང་གནང་རྒྱུ། ཀ༽ ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར་ངོས་ལེན་མི་འོས་པས་ལས་རིམ་སྔོན་མ་རང་འཇགས་བྱ་རྒྱུ།  ཁ༽ ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར་ངོས་ལེན་གྱིས་ལས་རིམ་བསྐྱར་བཅོས་ བསམ་འཆར་བཞིན་བྱ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་སྒྲིག་གཞིའི་དོན་ཚན་གང་རུང་ཚགས་ཐེངས་དེར་ བརྩི་མེད་བྱ་རྒྱུ། 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(46) 

ག༽ ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར་ངོས་ལེན་འོས་མིན་རྟོགས་ཞིབ་ཆེད་འབྲེལ་ ཡོད་ལས་རིམ་གནས་སྐབས་ཕར་འགྱང་གིས་ལས་རིམ་འོག་མ་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ།  ༥༽ ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར་ཐོག་ཚགས་གཙས་ཐག་གཅོད་གང་གནང་ ལ་ཆ་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་ལས་བགྲོ་གླེང་གནང་མི་ཆོག                            
ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ། ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་ལས་འཁུར་ནས་ཕྱིར་འཐེན། 

དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ། ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་ལས་བཤོལ།                 ༡༽ ས་འཐུས་སུ་ཞིག་གིས་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་གཉིས་ཀའམ། སུ་རུང་ཞིག་ལས་འཁུར་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་དགོས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་བཏོན་ཚ་སྙན་ཤོག་ཚགས་དྲུང་བརྒྱུད་གཏོང་དགོས།  ༢༽ སྒྲིག་གསལ་སྙན་ཤོག་དང་། གྲོས་འཆར་འབྱོར་རྗེས་གྲོས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུར་མོས་མཐུན་ ཡོད་མེད་ས་འཐུས་ཚགས་འདུ་ནས་མང་མོས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ།                                 ༣༽ གྲོས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུར་མོས་མཐུན་བྱུང་ཚ་ས་འཐུས་ཚགས་འདུའི་ལས་དོན་ཐོ་གཞུང་ ནང་ཐོ་འགོད་བྱ་རྒྱུ།  ༤༽ ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་གཉིས་ཀ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་དགོས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ཡིན་ ན་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༤༥།༤ ནང་གསལ་རང་ཉིད་ཚགས་གཙ་བྱ་མི་ཆོག་སྟབས་ཚགས་གཙའི་ལས་ཚབ་ཀྱི་མིང་ཐོར་ཡོད་པ་ཞིག་གིས་ཚགས་གཙ་བྱ་རྒྱུ།  ༥༽ གྲོས་འཆར་དེ་རིགས་ཚད་ལྡན་ཡོང་བ་ལ་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཁག་ཚང་དགོས་པ་



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(47) 

ཡིན།   ཀ༽ སྐྱོན་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་དོན་གནད་ཅི་ཡིན་ངེས་གསལ་ཡོད་པ།  ཁ༽ རྩོད་གླེང་དང་ཚད་དཔག  ཟུར་ཟ། དམའ་འབེབས་ཀྱི་ཚིག་སྦྱོར་རིགས་མེད་པ་བཅས།  དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ། ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱའི་གྲོས་འཆར་ཐག་གཅོད།                                                               ༡༽ གྲོས་འཆར་འདོན་མིའི་མིང་ཐོ་གསལ་བསྒྲགས་སྐབས་རང་ཉིད་ཀྱིས་གྲོས་འཆར་ འགོ་འཛུགས་བྱེད་པ་ལས། གཞན་གྱི་གཏམ་བཤད་རིགས་མི་ཆོག                              ༢༽ ཚགས་གཙའམ་ཚགས་གཞོན། ཡང་ན་སྐབས་དེའི་ཚགས་གཙའི་ལས་ཚབ་སུ་ཡིན་ པ་དེས་ཚགས་འདུར་གྲོས་འཆར་ཐོག་བགྲོ་གླེང་བྱ་རྒྱུའི་འོས་འཚམས་དུས་ཚད་སྤྲད་དེ་ གྲོས་བསྡུར་རྗེས་འབྲེལ་ཡོད་ཚགས་གཙའམ་ཚགས་གཞོན། ཡང་ན་གཉིས་ཀར་གསལ་ བཤད་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་དགོས།                                                          ༣༽ འབྲེལ་ཡོད་དོ་བདག་གིས་གསལ་བཤད་རྗེས་བགྲོ་གླེང་མ་དགོས་པར་གྲོས་འཆར་ ཐོག་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་དང་། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༨༠།༣ ནང་གསལ་གྱི་ས་འཐུས་རྩ་ འབོར་སུམ་ཆ་གཉིས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་བྱུང་ན་དེ་ཉིན་ནས་ལས་འཁུར་བཤོལ་དགོས་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ།   ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། ས་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གསང་བའི་ཚགས་འདུ། 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(48) 

དོན་ཚན་སོ་གཅིག་པ། གསང་བའི་ཚགས་ཐེངས།                                  ༡༽ ས་འཐུས་ཀྱི་གསང་བའི་ཚགས་འདུ་འཚག་རྒྱུར་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་མཚམས་ ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་ཉིན་གཅིག་གམ། དེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་གསང་བའི་ཚགས་ཐེངས་སུ་ གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ།   ༢༽ ས་འཐུས་ཀྱི་གསང་བའི་ཚགས་ཐེངས་རིང་ཕྱི་མི་སུ་ཡང་ས་འཐུས་ཀྱི་ཚགས་ཁང་ ནང་ཕེབས་བཞུགས་མི་ཆོག    ༣༽ གསང་བའི་ཚགས་འདུའི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་མུ་མཐུད་གསང་རྒྱ་དགོས་གལ་མེད་པར་གྱུར་ཚ་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོའ་ིབཀའ་འཁྲོལ་དང་བསྟུན་གསང་མ་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་འདོན་ཆོག་པ་དང་། གྲོས་འཆར་དེར་མོས་མཐུན་བྱུང་བསྟུན་ཚགས་དྲུང་གིས་ལས་དོན་ཁག་གི་སྙན་ཐོ་བཟོ་འགོད་དང་། དཔར་སྐྲུན་བྱེད་སྟངས་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོའ་ིལམ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས། ༤༽ ས་འཐུས་སུ་རུང་གིས་གསང་བའི་ཚགས་འདུའི་གནད་དོན་ཁག་གསང་རྒྱའི་དུས་ཡུན་རིང་ཐབས་ལམ་གང་ཞིག་གི་སྒོ་ནས་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་ན་དེ་ནི་ས་འཐུས་ཚགས་འདུའི་དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་ལ་ཆེས་རྩིས་མེད་བྱས་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་དགོས།  
ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ། ས་འཐུས་ཚགས་བཅར་དགོངས་འཁྲོལ་ཞུ་ཕྱོགས། 

དོན་ཚན་སོ་གཉིས་པ། དགོངས་ཤོག  ༡༽ ས་འཐུས་ཤིག་གིས་ས་འཐུས་ཚགས་འདུར་ཚགས་བཅར་དགོངས་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(49) 

བྱུང་ཚ་ཚགས་གཙའི་མཚན་ཐོག་ལ་ཚགས་འདུ་མ་ཚགས་པའི་ཉིན་གྲངས་བདུན་སྔོན་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་མིང་རྟགས་འཁོད་པའི་དགོངས་ཤོག་འབུལ་དགོས།                                 ༢༽ བུད་མེད་ས་འཐུས་རྣམས་ལ་ཕྲུ་གུ་བཙས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་མ་ལོན་པ་གཟུགས་བབས་ཀྱིས་མ་འཕེར་བ་དང་། གཞན་ཡང་ས་འཐུས་གང་ཞིག་ནད་མནར་ཚབས་ཆེན་གྱིས་སྨན་ཁང་དུ་ཉལ་དགོས་བྱུང་བའི་རིགས་ལ་དགོངས་ཤོག་ཕུལ་འབྱོར་མ་བྱུང་ཡང་དམིགས་བསལ་ཡོད།                                                                          ༣༽ སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའི་ནང་གསེས་ ༼ཁ༽ པ་ལྟར། འཐུས་མི་གང་ཞིག་དུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་རིང་ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུར་ཐེངས་བཞིར་ངེས་པར་བཅར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དང་། སྟུད་མར་ཐེངས་གཉིས་ལ་ཆད་མི་ཆོག  སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་འཐུས་མིའི་དུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་ནང་ཚགས་འདུའི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཚགས་བཅར་ཞུ་མི་རྣམས་ལ་སྤྱི་ལྷན་ནས་ཕྱག་འཁྱེར་འཐོབ་རྒྱུ།                                   
ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ། ཐུགས་སྣང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཁག 

དོན་ཚན་སོ་གསུམ་པ། སྔོན་བརྡ།                                                  གལ་ཏེ་སྔོན་བརྡ་གང་ཞིག་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ལས་དུས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བརྡ་ཐོའ་ིལས་ཁུངས་སུ་སྤྲད་པ་ཡིན་ན། ཉིན་རྗེས་མའི་ལས་དུས་ཀྱི་སྐབས་སྤྲད་པ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 
དོན་ཚན་སོ་བཞི་པ། སྔོན་བརྡ་དང་གྲོས་འཆར་འགྲེམས་སྤེལ། 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(50) 

༡༽ སྔོན་བརྡ་དང་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་ས་འཐུས་རྣམས་དང་། ས་གནས་ འགོ་འཛིན་ནམ་འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་ལ་དུས་ཐོག་འགྲེམས་སྤེལ་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་བྱ་དགོས།   ༢༽ སྔོན་བརྡ་གང་ཡང་ཚགས་དུས་སོ་སོའ་ིཚགས་འདུ་གྲོལ་སྐབས་གྲོས་འགོ་མ་ཚུགས་བར་ལྷག་པ་ཡིན་ན། ཚགས་འདུ་གྲོལ་རྗེས་སྔོན་བརྡ་དེ་བརྩི་མེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུ།  དོན་ཚན་སོ་ལྔ་པ། ས་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་སྣང་དགོས་རིགས། ༡༽ ཚགས་འདུའི་རིང་ཉིན་དེར་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་གྲོས་གཞི་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་མ་གཏོགས་གསར་ཤོག་དང་། དེབ་གང་ཡང་ལྟ་ཀློག་མི་ཆོག  ༢༽ ས་འཐུས་གཞན་ཞིག་བཀའ་མོལ་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་བར་གཅོད་ཀྱིས་བཀའ་ མོལ་གནང་མི་ཆོག  ༣༽ ཚགས་ཁང་དུ་ཞུགས་པ་དང་། ཚགས་ཁང་ནས་ཕྱིར་འཐོན་སྐབས་ཚགས་གཙའི་ ཕྱོགས་སུ་གུས་འདུད་གནང་དགོས།                                  ༤༽ བཀའ་མོལ་གནང་བཞིན་པའི་ས་འཐུས་དང་། ཚགས་གཙའི་བཞུགས་ཁྲིའི་བར་ བཅད་དེ་འགྲོ་བསྐྱོད་མི་ཆོག                                         ༥༽  ཚགས་གཙས་གསུང་བཤད་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས། ཚགས་ཁང་ནས་ཕྱིར་འཐོན་ མི་ཆོག  ༦༽ གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་རྒྱུན་དུ་འབོད་སྒྲ་ཚགས་གཙ་ལ་སྦྱར་དགོས།                   ༧༽ བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་ངེས་པར་སོ་སོའ་ིཞབས་སྟེགས་ཀྱི་ས་ནས་བཞེངས་ཏེ་ 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(51) 

གནང་དགོས། ༨༽ གསུང་བཤད་མི་གནང་བའི་སྐབས་ཁ་རོགས་བཞུགས་དགོས།                             ༩༽ ཚགས་ཁང་ནང་སྐད་འབོད་ཀྱི་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག                                         ༡༠༽ ཚགས་གཙའི་བཞུགས་ཁྲི་ལ་རྒྱབ་གཏད་དེ་བཞུགས་མི་ཆོག                             ༡༡༽ ཚགས་ཁང་ནང་ཚགས་གཙ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཚ་ཐད་ཀར་ སྨྲ་བརྗོད་མི་བྱེད་པར་ཤོག་འཛར་ཐོག་བྲིས་ཏེ་ཚགས་དྲུང་བརྒྱུད་འབུལ་དགོས།                  ༡༢༽ ཚགས་ཁང་ནང་ལུགས་མཐུན་མ་ཡིན་པའི་ཆས་གོས་ཡ་མ་ཟུང་དང་། རྒྱན་ཆ་དང་།མཚན་རྟགས་ཡ་མ་ཟུང་འཕྱར་རྒྱན་མི་ཆོག                       ༡༣༽ མཚན་ཆའི་རིགས་གང་ཡང་ཚགས་ཁང་ནང་མཉམ་འཁྱེར་མི་ཆོག                       ༡༤༽ དར་ཆ་དང་མཚན་རྟགས་ཀྱི་རིགས་ཚགས་ཁང་ནང་མཉམ་འཁྱེར་མི་ཆོག                ༡༥༽ རང་ཉིད་ཀྱི་གསུང་བཤད་གྲུབ་མ་ཐག་ཏུ་ལས་རིམ་གཞན་འགོ་མ་བཙུགས་གོང་ ཚགས་ཁང་ནས་ཕྱིར་བསྐྱོད་མི་ཆོག ༡༦༽ ཡི་གེ་དང་། ཤོག་འཛར། སྦྱར་ཡིག  དྲིས་ཤོག་ལྟ་བུ་ཚགས་འདུའི་ལས་རིམ་དང་ འབྲེལ་མེད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གང་ཡང་ཚགས་ཁང་ནང་འགྲེམས་སྤེལ་དང་། ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ གསོལ་ལྕོག་ཐོག་འཇོག་རིགས་མི་ཆོག ༡༧༽ དབུ་ཞྭ་དང་། ལག་འབོབ་རིགས་མདུན་ལྕོག་ཐོག་བཤམ་འཇོག་མི་ཆོག                   ༡༨༽ གཟུགས་གཞིའི་བབས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོའ་ིབཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ འཁར་རྒྱུག་ཚགས་ཁང་ནང་མཉམ་འཁྱེར་མི་ཆོག           ༡༩༽ དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོའ་ིཆེད་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོའ་ིབཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་ན་མ་ གཏོགས་སྒྲ་འཇུག་འཁོར་ལོ་དང་། དཔར་ཆས་རིགས་ཚགས་ཁང་དུ་མཉམ་འཁྱེར་མི་ཆོག   



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(52) 

༢༠༽ ཚགས་འདུའི་ཡིག་ཆའི་རིགས་ཚགས་ཁང་ནང་དབྲལ་བ་དང་། གཡུག་འཕེན་མི་ཆོག ༢༡༽ ཚགས་གཙས་མིང་འབོད་མ་བྱུང་བར་རང་འཚམ་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་མི་ཆོག ༢༢༽ གཟུགས་གཞིའི་བབས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོའ་ིདམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ཞབས་སྟེགས་ཐོག་བཞུགས་བཞིན་པར་གསུང་བཤད་གནང་མི་ཆོག              ༢༣༽ སྔོན་བརྡ་མེད་པར་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་བྱུང་རིགས་མཐའ་དག་ཕྱག་བརྐྱངས་ཏེ་ཚགས་གཙར་བརྡ་སྟོན་ཞུས་པར་མིང་འབོད་བྱུང་མཚམས་གཞི་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས། ༢༤༽ ས་འཐུས་མ་ཡིན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དང་། ཟུར་ཉན་པ་རྣམས་ཀྱི་མིང་ འབོད་དང་། གླེང་སློང་མི་ཆོག ༢༥༽ ཚགས་གཙས་གསུང་བཤད་གནང་ཆེད་སྐུ་བཞེངས་གནང་བ་དང་ས་འཐུས་ཡོངས་ རྫོགས་རང་གནས་སུ་བཞུགས་ཏེ་གསན་འཇོག་གནང་དགོས།  དོན་ཚན་སོ་དྲུག་པ། ཚགས་འདུའི་ནང་བག་ཡོད་བསྟེན་ཕྱོགས། ཚགས་འདུའི་ནང་ས་འཐུས་ཚང་མས་རང་འཁྲིའི་ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས་བཅའ་ཁྲིམས་དང་། སྒྲིག་གཞི་ཁག་གི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཚུལ་མཐུན་བག་ཡོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གནང་རྒྱུ་དང་། ཚུལ་མིན་སྒྲིག་འགལ་བྱུང་ཚ་མཇུག་སྟོན་ཐ་ཚིག་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཐབས་མེད་བྱུང་ན་ ཚགས་འདུ་ནས་ཕྱིར་འབུད་དང་། ཚགས་ཐེངས་གཅིག་ནས་ཚགས་དུས་དེའི་ཚགས་འདུ་མ་གྲོལ་བར་བཅས་དུས་ཚད་རིང་ཐུང་གང་འོས་ཚགས་བཅར་མི་ཆོག་པའི་བཀོད་ཁྱབ་



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(53) 

གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཡང་ན་དུས་ཡུན་གང་མཚམས་ཚགས་གསེང་འཇོག་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཚགས་གཙ་ལ་ཡོད།  དོན་ཚན་སོ་བདུན་པ། ཚགས་གཙའི་གསུང་བཤད། ཚགས་འདུའི་ནང་ཚགས་གཙ་གནང་བཞིན་པའི་དབུ་བཞུགས་སུ་ཡིན་གྱིས་དགོས་གལ་ ནམ་བྱུང་མཚམས་རང་ངོས་ནས་སམ། ས་འཐུས་སུ་རུང་གིས་རེ་བསྐུལ་བྱུང་ན་ཚགས་ འདུའི་གྲོས་བསྡུར་ལ་ཕན་ཆེད་བགྲོ་གླེང་གནང་བཞིན་པའི་གྲོས་གཞི་གང་གི་ཐོག་ཏུའང་ འགྲེལ་བརྗོད་དང་གསལ་བཤད། དགོངས་ཚུལ་བཅས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་དང། ཚགས་འདུའི་དབུ་འཛུགས་དང་མཇུག་བསྡོམས་སྐབས་ཚགས་དུས་དེའི་ལས་རིམ་དང། གྲུབ་འབྲས་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་ཀྱང་གསུང་བཤད་འདི་ རིགས་ཚགས་གཙའི་ཐག་གཅོད་བཀོད་ཁྱབ་ཏུ་མ་གཏོགས་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་སོ་བརྒྱད་པ། ཟུར་ཉན་པ།                                                 ༡༽ ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་ནང་ལས་བྱེད་པ་དང་། གསར་འགོད་པ། མི་མང་ སོགས་ཚགས་འདུའི་ལས་རིམ་བལྟ་འདོད་ཡོད་རིགས་ས་འཐུས་སུ་རུང་གི་མཚན་རྟགས་ འཁོད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ཐོག་ཟུར་ཉན་དུ་ཕེབས་འཐུས།  ༢༽ ལས་བྱེད་རྣམས་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ཟུར་ཉན་ཕེབས་དགོས་རིགས་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ངོས་སྦྱོར་ཐོག་ཟུར་ཉན་ལ་ཕེབས་འཐུས།  ༣༽ ས་འཐུས་རྣམ་པ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན། འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་ལས་གཞན་པའི་ཕྱི་མི་སུ་ཡང་ཟུར་ཉན་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་མེད་པར་ཚགས་ཁང་དུ་ནམ་ཡང་ཕེབས་



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(54) 

བཞུགས་མི་ཆོག   ༤༽ ཕྱག་འཁྱེར་ཡོད་པའི་ཟུར་ཉན་པ་རྣམས་ཀྱང་དགོས་གལ་བྱུང་ན་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་འཐུས། 
 

ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ། དབང་ཚད་ལྷག་མ། 
དོན་ཚན་སོ་དགུ་པ། ཚགས་གཙའི་སྟངས་འཛིན། 
བཅའ་ཁྲིམས་དང་། སྒྲིག་གཞི་ཁག་གི་ནང་གསལ་ཁ་མ་བཏོན་པའི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ ལུགས་དང། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་སྤྱིའི་ལྟ་གྲུབ་དང་མི་འགལ་བའི་སྒོ་ནས་ ཚགས་གཙས་དུས་ནས་དུས་སུ་སྟངས་འཛིན་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་བཅས། 

 
ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ། ཆེད་འཛུགས་ཚགས་ཆུང་། 

དོན་ཚན་བཞི་བཅུ་པ། ཚགས་ཆུང་ཁག 
ཚགས་ཆུང་ཞེས་པ་ས་འཐུས་ཚགས་འདུ་ནས་ལས་དོན་དགོས་མཁོར་གཞིགས་པའི་ཆེད་ འཛུགས་ཚགས་ཆུང་ཁག་ལ་གོ་དགོས།   ༡༽ ཚགས་ཆུང་གང་ཞིག་གི་ཚགས་མི་ཇི་དགོས་ས་འཐུས་ཚགས་འདུར་གྲོས་འཆར་ 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(55) 

འདོན་པའམ་འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུ། ༢༽ ཚགས་ཆུང་གང་ཞིག་ནང་ས་སྟོང་ཡོད་རིགས་ས་འཐུས་ཚགས་འདུར་གྲོས་འཆར་འདོན་པའམ་འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུ།  དོན་ཚན་ཞེ་གཅིག་པ། སྒྲིག་གཞི་འཆར་ཟིན་ཆེད་འཛུགས་ཚགས་ཆུང། ཁྲིམས་ཡིག་དང། སྒྲིག་གཞི་འཆར་ཟིན་ཞིག་ལ་ཆེད་འཛུགས་ཚགས་ཆུང་དགོས་པའི་ གྲོས་འཆར་འདོན་སྐབས་ས་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་ཚགས་མི་ཇི་དགོས་མང་མོས་དམིགས་ འཛུགས་ཀྱིས་ཚགས་ཆུང་ཞིག་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཚགས་ཆུང་དེའི་དུས་ཡུན་ས་ འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་མང་མོས་གཏན་འབེབས་ཇི་བྱས་ལྟར་ཡིན།  དོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ། ཆེད་འཛུགས་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་འགན།                    ༡༽ ཚགས་ཆུང་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ཆེད་འཛུགས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་མ་ཡིན་པའི་ས་འཐུས་ཚགས་ཞུགས་ཆོག  འོན་ཀྱང་བསམ་འཆར་ཤོད་པ་དང་ ཚགས་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལེན་མི་ཆོག                                                              ༢༽ ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ཆེད་འཛུགས་ཚགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་ཟིན་རྗེས་ཚགས་མི་ཞིག་ ནས་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དེའི་ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་ཞིག་ལ་བཟོ་བཅོས་གཏོང་རྒྱུའི་གྲོས་ འཆར་ཕུལ་ཆོག  འོན་ཀྱང་ཚགས་ཆུང་དེའི་ཚགས་མི་མ་ཡིན་པའི་ས་འཐུས་ཞིག་གིས་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཚ་གྲོས་འཆར་དེ་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་ཞིག་གིས་མ་བཏོན་དབར་ གྲོས་བསྡུར་བྱ་མི་ཆོག  ༣༽ ཆེད་འཛུགས་ཚགས་ཆུང་ནས་མཁས་དབང་དང་། དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(56) 

ཟིན་དེས་དོ་ཕོག་ཐེབས་པའི་དོ་བདག་འཐུས་མི་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཉན་ཆོག  ༤༽ ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙའམ་ལས་ཚབ་ཀྱིས་ཆེད་འཛུགས་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་བསྡོམས་དང་། མོས་མཐུན་མེད་པའི་བསམ་འཆར་ཡོད་རིགས་བཅས་ས་འཐུས་ཚགས་འདུར་འབུལ་དགོས།                                                                          ༥༽ ཆེད་འཛུགས་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་བསྡོམས་ཆ་ཚང་ཚགས་དྲུང་གིས་པར་སྐྲུན་བྱ་ དགོས་པ་མ་ཟད། ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ངོ་བཤུས་རེ་ས་འཐུས་སོ་སོར་འབུལ་གཏོང་དགོས་ པ་ཡིན།   དོན་ཚན་ཞེ་གསུམ་པ། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། སྒྲིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ། ས་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སམ་ས་འཐུས་གང་རུང་གིས་གྲོས་འཆར་བྱུང་རིགས་ལ་ས་འཐུས་ཚགས་འདུའི་རྩ་འབོར་སུམ་ཆ་གཉིས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་བྱུང་ན་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་ཆོག་པ་ཡིན།        



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(57) 

      ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧།༠༢།༡༨ ཉིན་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་སྒྲིག་ཐོག་སུད་སི་དང་ ལིག་ཏེན་སིཏཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི་དང་། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་སྒྲིག་གཞི། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་ འདུའི་འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བཅས་མང་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཐོག་གཏན་ འབེབས་ཞུས།       སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་སྒྲིག་འཛུགས། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧  



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(58) 

ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ། དང་པོ།   ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཙ་གཞོན་པ། ལས་ཁུར་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན།  ༄༅། །བདག      ཞེས་བགྱི་བ། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་ཚགས་གཙར་། ཡང་ན་ཚགས་གཙ་གཞོན་པར་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་ལགས་ན།  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་སྒྲིག་གཞི་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཚགས་གཙ། ཡང་ན། ཚགས་གཙ་གཞོན་པའི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྒོ་མཐའ་དག་བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་དང་། སྒྲིག་གཞིའི་འབྲུ་དོན་འགལ་མེད་ཐོག  རང་དོན་ཕྱོགས་ལྷུང་དང་། འཇིག་ཞུམ་ཆགས་སྡང་མེད་པར། དྲང་བདེན་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རང་ནུས་གང་ཐེག་ཞུ་རྒྱུའི།   ༡༽ མཆོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཡང་ན།  ༢༽ ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(59) 

ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ། གཉིས་པ།   ས་གནས་འཐུས་མིའི་ལས་ཁུར་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན།  ༄༅། །བདག      ཞེས་བགྱི་བ། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ས་གནས་འཐུས་མི་ཚགས་འདུའི་འཐུས་མིར་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་ལགས་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་སྒྲིག་གཞི་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་ཀྱི་ཐོག་ནས། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྒོ་མཐའ་དག་བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་དང་། སྒྲིག་གཞིའི་འབྲུ་དོན་འགལ་མེད་ཐོག  རང་དོན་ཕྱོགས་ལྷུང་དང་། འཇིག་ཞུམ་ཆགས་སྡང་མེད་པར། དྲང་བདེན་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རང་ནུས་གང་ཐེག་ཞུ་རྒྱུའི།    ༡༽ མཆོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཡང་ན།  ༢༽ ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(60) 
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Verfassung der Gemeindeversammlung der 
Tibeter Gemeinschaft in der Schweiz & 
Liechtenstein 

Kapitel 1: Bezeichnung, Sitz, gesetzliche 
Grundlage und Zielsetzung 

Artikel 1: Bezeichnung 
Die Bezeichnung dieser Verfassung lautet „Verfassung der 
Gemeindeversammlung der Tibeter Gemeinschaft in der 
Schweiz & Liechtenstein“. Die Verfassung wurde im tibetischen 
Königsjahr 2122 bzw. 1995 nach Christus verabschiedet. 

Artikel 2: Gesetzliche Grundlage dieser Verfassung 
Diese Verfassung ist im Rahmen der Verfassung der Tibeter im 
Exil sowie Artikel 60 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
ausgearbeitet worden. 
 
 

Kapitel 2: Zielsetzung 
 
Artikel 3: Zielsetzung 

a) Im Rahmen der demokratischen Verfassung der Tibeter im 
Exil und unter der geistigen und politischen Führung S.H. 
des Dalai Lama und der Central Tibetan Administration soll 
die aktive und engagierte Teilnahme an allen gewaltlosen 
Aktivitäten zur Wiedererlangung unserer legitimen Rechte 
gefördert werden. 



༼ ༄༅། སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་གཞི། ༽ 

(64) 

b) Förderung der Einheit und Zusammenarbeit unter Tibetern, 
weitere Stärkung des demokratischen Prozesses unter 
Beachtung örtlicher Gesetze und Förderung guter 
Beziehungen zwischen den hier lebenden Mitbürgern und 
Tibetern.  

c) Erhaltung und Förderung des reichen kulturellen Erbes, 
insbesondere des tibetischen Dharma und der Sprache, mit 
besonderer Betonung auf der Weitergabe dieses Erbes an 
die jüngere Generation. 

d) Herausgabe von Publikationen, Zeitungen usw. gemäss 
Artikel 12, 4 der tibetischen Verfassung. 

Artikel 4: Geschäftssitz 
Bis ein permanenter Geschäftssitz festgelegt wird, ist der 
provisorische Sitz dort, wo sich das Büro der Tibeter 
Gemeinschaft in der Schweiz & Liechtenstein befindet. Zurzeit 
ist der Sitz in der Stadt Zürich. 

Artikel 5: Voraussetzungen für die Mitgliedschaft 
Alle Tibeter, einschliesslich der Kinder, die in der Schweiz & 
Liechtenstein wohnen und deren leiblicher Vater oder leibliche 
Mutter tibetischer Abstammung ist, haben das Recht auf 
Mitgliedschaft, vorausgesetzt, sie erfüllen die Anforderungen 
von Artikel 8, Absatz 1 [Fussnote (nachfolgend Fn) 1] und 
Absatz 3 [Fn 2] der tibetischen Verfassung. 

 

Artikel 6: Rechte und Privilegien von Mitgliedern 
a) Alle gemäss Artikel 11 [Fn 3] der tibetischen Verfassung 

qualifizierten Personen haben das Stimmrecht und können 
als Mitglied der Gemeindeversammlung der Tibeter 
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Gemeinschaft in der Schweiz & Liechtenstein nominiert 
werden. 

b) Jeder Tibeter kann mit Einverständnis des Präsidiums an 
Sitzungen der Gemeindeversammlung als Beobachter 
teilnehmen, nicht jedoch an deren Diskussionen und 
Abstimmungen. 

Artikel 7: Pflichten von Mitgliedern 
a) Einhaltung der Verfassung, der Gesetze, Verordnungen, 

Beschlüsse und Regelungen der Central Tibetan 
Administration sowie die Einhaltung der Verfassung der 
Gemeindeversammlung der Tibeter Gemeinschaft in der 
Schweiz & Liechtenstein. 
 

b) Einhaltung des gesamten Artikels 13 [Fn 4] der tibetischen 
Verfassung. 

Artikel 8: Zusammensetzung der tibetischen 
Gemeindeversammlung 
Aargau, Basel, Bern, Flawil/Uzwil, Genf, Glarus, Horgen, 
Landquart, Liechtenstein, Luzern, Lausanne, Münchwilen/Wil, 
Rapperswil/Jona, Rikon, Rüti, St.Gallen, Turbenthal, Ticino, 
Solothurn, Uznach/Wattwil, Volketswil, Wädenswil, Zürich,  
Zug, Schaffhausen 
 
Artikel 9: Wahl von Thümis 

Die Wahl vonMitgliedern der Gemeindeversammlung der 
Tibeter Gemeinschaft in der Schweizund Liechtenstein wird 
durch den lokalen Wahlausschuss und unter der Aufsicht der 
lokalen Wahlkommission durchgeführt,gemäss 
vorgeschriebenen Verfahrensregeln. 
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Artikel 10: Präsidium der Gemeindeversammlung 
a) Die Wahl des Präsidiums erfolgt durch die Mitglieder der 

Gemeindeversammlung. 
 

b) ImAnschluss an die Wahl und nach Annahme wird das 
Präsidium den Amtseid ablegen. 

Artikel 11: Arbeitskomitee der Gemeindeversammlung 
Das Arbeitskomitee wird wie folgt aufgeteilt: Vorsitzende und 
Vize Vorsitzende, Sekretäre (Tibetisch & Deutsch), 
Kassierer/in, Leiter des Folklore-Ensembles, Leiter des 
Aussendienstes, Materialverwalter, Buchhalter, Leiter der 
Tibeterschulen, Leiter der Zeitschrift/Webseite und Leiter für die 
Volksbeiträge. Falls nötig kann die Gemeindeversammlung für 
eine Aufstockung des Arbeitskomitees bestimmen. 

Artikel l2: Verantwortung des Vorsitzes  
Gemäss Verfassung der Gemeinde sind beide verantwortlich 
für die Überwachung der Verfassung.(Kapitel 2, Artikel 3, 
Umsetzen der Zielsetzung) 

Artikel 13: Verantwortung des Arbeitskomitees 
a) Die Sekretäre (für tibetisch bzw. Deutsch) sind 

verantwortlich für alle offiziellen Aufzeichnungen, 
Sitzungsprotokolle und die gesamte Korrespondenz. 
 

b) Die Kassiere sind verantwortlich für alle finanziellen 
Transaktionen, die sichere Aufbewahrung des öffentlichen 
Fonds sowie die saubere Buchführung über 
Finanzbeschaffungstransaktionen, Einnahmen, Ausgaben 
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sowie für die Überweisung des Nettoertrags auf die Bank. 
 

c) Die Materialverwalter haben die volle Verantwortung für 
den Kauf und Verkauf - sowie das verwalten der 
Materialen. Sie sind auch verantwortlich dafür,dass über 
die Transaktionen sauber Buch geführt wird und die 
Abrechnungen den Kassieren übergeben wird. 
 

d) Der Leiter des Aussendienstes arbeitet nach Anleitungen 
des Präsidiums. Unter Berücksichtigung der von der 
Versammlung genehmigten Programme und Aktivitäten 
sind die notwendigen polizeilichen Bewilligungen 
einzuholen, die Saalbenutzung für öffentliche Aktivitäten zu 
organisieren, Medienvertreter zu kontaktieren und 
Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. 
 

e) Die Aufgabe des Leiters der Tibeterschulen besteht darin, 
in enger Zusammenarbeit mit den verantwortlichen der 
lokalen Tibeterschulen und mit den Lehrern, den 
Buddhismus, die tibetische Sprache und Kultur bei den 
Kindern zu fördern. Die Führung ist in separaten 
Führungsdokumenten des Tibeterschulen, die von der 
Gemeindeversammlung genehmigt wird, geregelt. 
 

f) Die Aufgabe des Leiters der Zeitschrift/Webseite besteht 
darin, in enger Zusammenarbeit mit den verantwortlichen 
Arbeitsgruppen der Zeitschrift/Webseite, u.A. über die 
Tätigkeiten der TGSL zu berichten und Informationen auf 
der Website der TGSL in drei Sprachen 
(Tibetisch/Deutsch/Englisch) auf dem neusten Stand zu 
halten. Die Führung ist in separaten Führungsdokumenten 
der Zeitschrift/Webseite, die von der 
Gemeindeversammlung genehmigt wird, geregelt. Der 
Leiter der Zeitschrift/Webseite wird aus den Mitgliedern der 
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Gemeindeversammlung gewählt und wird ausserdem von 
Amtswegen zum Mitglied des Arbeitskomitees. 
 

g) Die Aufgabe des Leiter für die Volksbeiträge ist 
reibungsloses jährliche Inkasso der Volksbeiträge sowie 
pünkliche überweisung in Einklang mit Gesetzen. Eine 
säubere Kontrolliste der Volksbeiträge muss ebenfalls und 
an zustäandigen Stellen des Exilplaments, des 
Finanzdepartments der Exilreierung und 
Gemeindeversammmlung verchickt werden. 
 

h) Die verantwortliche Autorität über das Folklore-Ensemble liegt 
beim leitenden Ausschuss, der von der 
Gemeindeversammlung zu diesem zweck gewält wird. Die 
Führung ist in separaten Führungsdokumenten des Folklore-
Ensembles, die von der Gemeindeversammlung genehmigt 
wird, geregelt. Der Leiter des Folkloregruppe wird aus den 
Mitgliedern der Gemeindeversammlung gewählt und wird 
ausserdem von Amtswegen zum Mitglied des 
Arbeitskomitees. Der Manager wird gemeinsam von der 
Gemeindeversammlung und den Mitgliedern des Folklore-
Ensembles gewählt. 

Artikel 14: Amtsdauer der Thümis 
Ausser im Falle einer Auflösung beträgt die Amtszeit drei Jahre 
gemäss Verfassungsartikel 79, (Fn 5) Kapitel 2 der tibetischen 
Verfassung. 

Artikel 15: Sitzungen der Gemeindeversammlung 
a) Sitzungen der Gemeindeversammlung finden 9 Mal im Jahr 

statt. Nötigenfalls können zusätzliche Sitzungen einberufen 
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werden. 
 

b) Die Termine und Tagungsorte für jeden Monat werden in 
der ersten Jahressitzung gemeinsam beschlossen. 
Allfällige Abänderungen von Terminen oder Tagungsorten 
werden vom Arbeitskomitee bestimmt und angekündigt. 

Artikel 16: Ortssektionen bzw.Wahlkreise 
a) Ortssektionen werden an jedem Ort mit mindestens 70 

Personen mit Bewilligung der Gemeindeversammlung 
gebildet. Ortssektionen mit weniger als 70 Personen 
werden der nächst gelegenen Ortssektion angeschlossen 
(Fusion). 
 

b) Im Verfassungsartikel 79 Absatz 1(Fn.6) dürfen nicht mehr 
als 25 Thümis und nicht weniger als 7 Mitglieder sein.Falls 
es zu Änderungen kommen sollte, wird durch 
Mehrheitsbeschluss abgestimmt. 
 

Kapitel 3: Statuten der Ortssektionen 
 
Artikel 17: Statuten der Ortssektionen 
a) Pflichten der Ortssektionen: Tibeter, die in der Schweiz und 

Liechtenstein leben, müssen die Verfassung der Exil-
Regierung respektieren, sowohl die Verfassung der Tibeter 
Gemeinschaft als auch diejenige der Ortssektionen.  
Förderung der Einheit unter Tibetern und Herausgabe von 
Publikationen, Zeitungen usw. 
 

b) Vorstand der Ortssektion: Um die Sektion erfolgreich zu 
führen, muss entsprechend der Zahl der Mitglieder ein 
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Arbeitskomitee gegründet werden. 
 

c) Pflichten der Mitglieder: Einhaltung der Verfassung der Exil-
Regierung und der Tibeter Gemeinschaft sowie jährliche 
Zahlung der Volksbeiträge. 
 

d) d. Haushalte und Personen, die bereits in einer Sektion 
angehören, aber aus eigenem Wunsch einer anderen 
Sektion beitreten wollen, benötigen gute Gründe und ein 
Referenzschreiben der bisherigen Sektionsleitung. 
 

e) Termine für die Volksbeitragszahlungen 
1. Die Volksversammlung bestimmt einen einheitlichen 

Termin für die Beitragszahlungen. 
2. Nur die Mitglieder der Ortssektion dürfen den 

Volksbeitrag vor Ort bezahlen. 
 

f) Jede Ortssektion soll einen Mitgliederbeitrag verlangen, um 
eine erfolgreiche Sektion zu führen. Die Höhe des Beitrags 
soll von den Mitgliedern per Mehrheitsbeschluss fixiert 
werden. 
 

g) Sitzung der Ortssektion 
1. Ortssektionen sollen mindestens 4 Mal im Jahr eine 

Sitzung abhalten. Nötigenfalls können zusätzliche 
Sitzungen einberufen werden. 

2. Ein Mitglied pro Familie soll die Sitzung besuchen. Falls 
keiner der Familie an der Sitzung teilnehmen kann, soll 
die Sektion nach den Statuten die nötigen Massnahmen 
treffen. 
 

h) Einteilung nach Arbeitsliste 
Bei der Einteilung nach Arbeitsliste soll die betreffende 
Person anwesend sein, falls nicht möglich,s oll der 
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Betreffende eine Ersatzperson suchen. Alle diese Regeln 
gelten nach den Sektionsstatuten. 
Förderung der aktiven und engagierten Teilnahme an allen 
Aktivitäten zur Wiedererlangung unserer legitimen Rechte 
im Rahmen der demokratischen Verfassung der Tibeter im 
Exil unter der Führung der Central Tibetan 
Administration(CTA). 
 

i) Die Spesenvergütung der Thümis wird von der eigenen 
Sektion übernommen. 
 

Kapitel 4: Öffentlicher Fonds 
 
Artikel 18: Öffentlicher Fonds 
Der öffentliche Fonds wird von Gewinnen aus Anlässen und 
verschiedenen Aktivitäten, Spenden sowie dem Zinsertrag von 
Bankguthaben gestützt. Die Verantwortung für den öffentlichen 
Fond liegt bei den Mitgliedern der Gemeindeversammlung der 
Tibeter Gemeinschaft. 

Artikel 19: Geschäftliche Abwicklung des öffentlichen 
Fonds 
a) Die Bankkonti des öffentlichen Fonds müssen auf den 

Namen der Tibeter Gemeinschaft lauten. Die gesamte 
Verantwortung zur Abwicklung aller Geldgeschäfte tragen 
die beidenKassiere unter der Aufsicht des Präsidiums. 
 

b) b. Der Vorsitzende resp.Vizevorsitzende hat die 
Kompetenz,jährlich über unvorhergesehene Kosten und 
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Investitionen bis CHF 1‘500.—zu entscheiden. 
 

c) Die Kompetenzlimite des Arbeitskomitees für 
unvorhergesehene Kosten und Investitionen liegt jährlich 
bei CHF 5‘000.—wobei die Mehrheit der Anwesenden 
zustimmen muss.Über Beträgeab CHF 5‘000.—entscheidet 
die Gemeindeversammlung, wobei hier zur Zustimmung die 
Zweidrittelmehrheit der Anwesenden erreicht werden muss. 
 

d) Zur Sicherstellung einer ordentlichen Revision des 
öffentlichen Fonds hat die Gemeindeversammlung zwei 
Revisoren zu wählen. 
 

e) Falls die Gemeindeversammlung aufgelöst werden sollte, 
wird gemäss Kapital 2, Artikel 3, der Verfassung der 
öffentliche Fonds und die gemeinschaftlichen Materialen 
zur Erreichung der rechtmässigen Ziele des tibetischen 
Volkes verwendet. 

Artikel 20: Spesen für Reisen und Telefongespräche  
a) Der Vorsitzende und der Vize-Vorsitzende werden aus dem 

öffentlichen Fonds wie folgt entschädigt: 100% des 
Halbtaxabonnements der SBB, die für die Amtszeit von 3 
Jahren, 50% der tatsächlichen Fahrkosten in öffentlichen 
Verkehrsmitteln bzw. des Gegenwerts der entsprechenden 
Fahrkarten sowie monatlich CHF 50.—Telefongespräche 
und Fax, die im Zusammenhang mit den Aktivitäten für die 
Gemeindeversammlung stehen. 
 

b) Falls ein Mitglied im öffentlichen Auftrag eine Auslandreise 
unternehmen muss, werden die tatsächlichen Reisespesen 
nach Vorzeigen von Belegen aus dem öffentlichen Fonds 
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rückerstattet. 
 

c) Falls ein Mitglied der Gemeindeversammlung im 
Arbeitskomitee für ausserordentliche Sitzungen einberufen 
wird, werden die Reisespesen zu 50% der tatsächlichen 
Fahrkosten in öffentlichen Verkehrsmitteln rückerstattet. 

Artikel 21: Öffentliche Ausgaben 
a) Alle Auszahlungen für öffentliche Angelegenheiten werden 

aus dem öffentlichen Fonds entrichtet. 
 

b) Sollte ein Mitglied öffentliche Mittel veruntreuen oder 
verlieren, ist es für den Ersatz des gesamten fehlenden 
Betrages verantwortlich. 

Kapitel 5: Verfassungsänderung 
 
Artikel 22: Gültigkeit der Übersetzung 
Im Falle von Streitigkeiten betreffend Interpretationen der 
Ausdrücke oder Wendungen in den Übersetzungen dieser 
Satzungen in verschiedene Sprachen, gilt der ursprüngliche 
tibetische Text als massgebend. 

Artikel 23: Schutzmassnahme 
Alle Richtlinien, Aktivitäten und Beschlüsse der früheren 
Gremien der Tibeter Gemeinschaft in der Schweiz & 
Liechtenstein, die vor der Inkraftsetzung und Beginn dieser 
Verfassung getroffen wurden, können nicht auf Grund dieser 
Verfassung angefochten werden. 
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Artikel 24: Verfassungsänderungen 
Damit eine Abänderung dieser Verfassung in Kraft treten kann, 
wird eine Zweidrittelmehrheit der Gemeindeversammlung 
benötigt und Muß für diese Änderungsvorschläge die 
Bewilligung der Versammlung der Local Assembly eingeholt 
werden. Nach der Veränderung dieser Verfassung durch die 
Local Assembly wird die alte Verfassung ungültig. 
 
 
 
Fussnoten 
 
Alle Personenbezeichnung in diesem Text beziehen sich auf 
beide Geschlechter. 
 
1. Alle Gemeindeversammlungen der betreffenden 

Tibetischen Siedlungen haben im Einklang mit den 
Vorschriften dieser Verfassung ihr Tagesordnungen 
aufzustellen und die Angelegenheiten ihrer betreffenden 
Versammlungen im kraft treten. Die Vorschriften können als 
Ganzes oder in Teilen abgeändert werden, sofern die 
Änderungen von einer Zweidrittelmehrheit der betreffenden 
Versammlung gebilligt werden (Artikel 87 der Verfassung). 
 

2. Die Gemeindeversammlung besteht aus mindestens 11 
und höchstens 35 Mitgliedern. Je nach Bevölkerungszahl 
der betreffenden tibetischen Siedlungen (Artikel 79, 1 der 
Verfassung). 
 

3. Mit Ausnahmen der Bestimmungen, die aufgrund der durch 
die Versammlung erlassenen Regeln und Gesetzt geregelt 
sind, werden alle Bestimmungen durch Diskussion und 
Mehrheitsbeschluß der Gemeindeversammlung  festgesetzt 
(Artikel 83 der Verfassung). 
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4. Die Amtszeit jeder Gemeindeversammlung beträgt drei 

Jahre, es sei denn, besondere Umstände erfordern ein 
vorzeitig Auflösung der Gemeindeversammlung (Artikel 
79,2 der Verfassung). 
 

5. An allen Orten, wo Tibeter wohnen, amtiert ein 
Regionalkomitee  (Bod Rangwang Denpai Legul). Es 
besteht aus mindestens drei und Höchsten elf Mitgliedern, 
die von den Bewohnern der betreffenden Orte gemäß den 
Regeln gewählt werden. Die Aufgabe des 
Regionalkomitees besteht in der Koordination der 
Aktivitäten mit der Versammlung sowie in der Durchführung 
von Aktivitäten, die mit der Erreichung des rechtmäßigen 
Zieles und der Förderung des geistigen und materiellen 
Wohlergehens des tibetischen Volks verbunden sind. 
 

6. Wo Regionalkomitees (Bod Rangwang Denpai Legul) nicht 
gemäß den obigen Absatz 1 erreicht werden können, kann 
die Versammlung ein Sondergenehmigung zur 
Weiterführung einer bestehenden Vereinbarung ausstellen. 

  



 

 

 


