༄༅། ། མངའ་བདག་ ལ་པོའི་བཀའ་དོན་གསེར་ི་ཐགི ་
ལེ་བགས་སོ། །

1

བཀའ་དོན་
(དཀར་ཆགས་)
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༄༅ ། ། ༀ་,་-ི། མཆོག་ག.མ་/ན་འ0ས་-ནོ ་པ་2གས་3ེ་ཅན། ། གསང་ཆནེ ་5ོ་3ེའི་6་
བཞེངས་8ོན་3ེ། ། 9ར་ཡང་;ངོ ས་འདིར་<ས་ཅན་འ=ེན་པའི་གཙོ། །མ@ངས་མདེ ་ཆསོ ་3ེ་དཔལ་Aན་འBག་པར་
འ0ད། ། ཅེས་མཆོད་བ3ོད་Cི་མེ་ཏོག་Eོན་0་འཐོར་ནས་གང་ཞིག་Fེང་བར་G་བ་ནི:རང་ཅག་འBག་;ངོ ས་ ལ་ཁབ་འདིའི་ ལ་Jིམས་བཙན་ཞིང་ དམ་པོར་གནས་ཆེད་ འBག་གང་དང་ ལ་
འབངས་ག.མ་པོའི་2གས་སེམས་འ0ན་པ་ གཅིག་འKེལ་ི་L་ོ ནས་ Jིམས་ཡིག་ཆེན་པོ་གསར་བMམས་མཛད་པ་
ནས་བOང་ ད་བར་Pངོ ་ཁག་གི་Jིམས་ཁང་སོ་སོར་ Mོད་གཞིའི་བདེན་Qན་ Jིམས་ཡིག་ཆནེ ་པོའི་དོན་ཚིག་དང་
མ2ན་པའི་དGེ་བ་Sེ་དང་འGེད་བཞིན་པར་ལགས་Cང་ དེང་སང་Tིགས་མཐའི་སོ་Uསེ ་རང་གཤིས་ངན་ཞིང་ Vང་
Wངས་འGེད་པའི་ Wོ་མིག་Aོང་བ་Xམས་ Pོང་ཁག་གི་Jིམས་ཁང་0་Sེ་བའི་Mོད་གཞིར་ ཡིད་ཆསེ ་Wོས་འགལ་མེད་
པ་Xམས་ Wོ་འདོད་ཁེངས་2བ་པ་ཞིག་དང་ Jིམས་ཡིག་གི་དནོ ་ཚིག་དང་འགལ་བའི་Yོད་ངན་Gེད་པོའང་ འབོར་
ཆེར་འZང་བཞིན་པ་དེ་སོགས་ ཞི་=ག་གི་G་ལས་གང་མཁས་Cིས་ཞི་བར་འཇོམས་9ད་ Jིམས་དཔོན་ཡང་མི་༤
ལས་མ་\ང་བའི་ Jིམས་ཁང་གོང་མའི་ཡིག་ཚང་ཞིག་ གསར་འ]གས་གནང་^བས་ མངའ་བདག་ ལ་མཆོག་
ནས་ Jིམས་ཁང་གོང་མའམ་ Jིམས་དཔོན་མཐའ་དག་ནས་ Vང་Wངས་འདི་བཞིན་དགོས་_ར་ བཀའ་དོན་
(ཀ)པ་ནས་ (ང) པའི་བར་དང་ བཀའ་དནོ ་ (ཅ) པ་ཁ་^ོང་བཅས་Jམི ས་ཁང་གི་G་བའི་གནད་Yདོ ་རིམ་པ་
གཤམ་གསལ།
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བཀའ་དོན་
(ཀ)
ཀ-༡ Jིམས་དཔོན་གངོ ་མའི་ལས་འགན་ནི་ Jིམས་ཁང་0་Mདོ ་གཞིར་ག`གས་ཚད་Cི་་Mའི་དོན་Tངི ་ གནད་
ཆེ་aང་གང་ཡང་ ཡ་ཡོ་མདེ ་པར་=ང་བདེན་@ལ་བཞིན་0་དGེ་_་དང་ Mོད་གཞིའི་ཆདེ ་ཡི་གེ་Vེལ་_་དེ་
རང་མ་གཏོགས་ Mོད་གཞི་མིན་པའི་རིགས་གང་ལའང་ཧབ་འཐོབ་Cིས་ ཡི་གེ་Vེལ་བ་དང་ བཀའ་ཤོག་
cོད་པ་སོགས་G་མི་ཆོག།
ཀ-༢ Mོད་ལས་དེའང་ Mོད་གཞིར་ག`གས་མིའི་གོ་སའི་མཐོ་དམའ་དང་=ག་ཞན་ཆེ་aང་གི་ངོ་གསོ་ལ་མ་བd་
བར་ དོན་གནད་ཆེ་aང་གང་ཞིག་Cང་ Jིམས་ཡིག་ཆེན་པོ་དང་མ2ན་པར་G་_་-ེ་ གལ་eིད་Jམི ས་
གང་ཆེན་པོར་མ་གསལ་བའམ་ གསལ་Cང་གོ་བ་ཁ་གསལ་མེད་ཚེ་ དོན་Mའི་བདེན་Qན་ Jིམས་གངོ ་
མང་ཤསོ ་Cིས་བ3ོད་པ་ལ་ ཆ་འཇོག་G་_་མ་གཏོགས་ \ང་ཤོས་Cི་གཏམ་ལ་ཆ་གནས་མི་G།
ཀ-% Jིམས་ཁང་གོང་མར་2ག་པའི་ Mོད་Fེང་པ་=ག་ཞན་ཆེ་aང་གང་ཡང་ Mོད་Gའི་དོན་གནད་དང་ བདེ་
gག་གསལ་_་སོཊ་གང་ཞིག་Cང་ Jིམས་ཁང་ནང་Jིམས་དཔོན་གོང་མ་ཚང་མ་འཛོམས་ཐོག་ ་ཚིག་
Uེལ་བ་དང་ བ3ོད་_་མ་གཏོགས་ Jིམས་ཁང་Lོ་བiལ་བའི་Sིར་ Jིམས་དཔོན་གོང་མ་གཅིག་གམ་
གཉིས་Cི་མ0ན་0་བ3ོད་པ་དང་ཉན་པ་སོགས་གང་ཡང་G་མི་ཆོག
ཀ-༤ Jིམས་ཁང་གོང་མར་ག`གས་པའི་Mོད་གཞི་ཅན་དེ་ཉིད་ Jིམས་དཔོན་གངོ ་མ་Xམས་དང་ Eར་ནས་
གོམས་འ=ིས་ཡདོ ་པའམ་ ངོ་ཤེས་འཆམ་མ2ན་ཇི་འ=་ཞིག་Cང་ Mོད་གཞིའི་་ཚིག་དེ་རང་ལེན་_་མ་
གཏོགས་ འSོས་མ་Sག་མཇལ་དང་བkིན་=ནི ་གསོ་ཟེར་བ་ ཐ་ན་ཇ་ཆང་དང་ ཚོད་eསེ ་ཙམ་ཡང་cོད་
ལེན་G་མི་ཆོག།
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ཀ-༥ Mོད་གཞི་ོས་ཐག་གཅོད་_་དེའང་ Jིམས་དཔོན་གོཁ་མའི་ལ་ལས་ གཅིག་གམ་ གཉིས་ཙམ་ཞིག་
གང་དནོ ་ཆེད་ Sོགས་.་སངོ ་བ་དང་ ཡང་ན་ བདེ་gག་གིས་mལ་0་སོང་བ་ ན་ཚས་འགོར་བ་སོགས་
Zང་-ེ་ Jིམས་ཁང་གོང་མའི་ཡིག་ཚང་0་མེད་ཚེ་ Mོད་ལས་ོས་ཐག་གཅོད་_་དང་ མངའ་བདག་ ལ་
པོར་Tན་འnལ་དགོས་རིགས་Jམི ས་ཁང་གངོ ་མར་ཡོད་མི་Xམས་Cིས་G་ཆོག།
ཀ-༦ Jིམས་ཁང་གོང་མར་ Mོད་གཞིར་ག`གས་པའི་རིགས་ རང་སོས་oལ་བའི་་ཚིག་ཁོ་ན་ལ་ གཞིར་
བཞག་གི་-ེང་ མངའ་བདག་ ལ་པོ་ཉག་གཅིག་གི་བཀའ་ལ་བMི་pང་གིས་ དGེ་བ་དqད་_་མ་གཏོགས་
དེ་མིན་ Eར་ནས་ ལ་ཁབ་ལ་ཕན་ཐོཊ་ཡོད་པ་དང་ད་dའི་གོ་གནས་མཐོ་དམའ་ _འི་=ག་ཞན་ ཨ་ཞེ་
=གོས་སོགས་ཇ་ི ཙམ་ཞིག་གི་ངོ་གསོ་ལ་བd་བའམ་ དངོས་.་ངག་ནས་བ3ོད་པ་དང་ བ_ད་དེ་ཡི་གེ་Uེལ་
བ་སོགས་ གང་ལའང་ཆ་འཇོག་མི་G།
ཀ-༧ Jིམས་ཁང་གོང་མར་Mདོ ་གཞིར་ག`གས་པའི་M་བོའམ་ ཡང་ན་Mོད་གཞི་དེར་གཏོགས་Cི་ དཔང་པོ་དང་
བ་མི་གང་uང་ཞིག་Jིམས་དཔོན་ གོང་མ་གཅིག་གི་ཉེ་ཚན་0་ཕོག་པའམ་ Jིམས་དཔོན་ི་གནས་ཚང་
ལས་བvེན་ཏེ་ ཕར་ཉེས་ཙམ་ལས་མ་ཕོག་uང་ Jིམས་དཔོན་དེ་ལ་ཁེ་ོང་དང་བདེ་gག་ཡདོ ་ཚེ་ Mོད་ལས་
ོས་ཐག་མ་ཆོད་རངི ་ Jིམས་དཔོན་དེས་ Mོད་ལས་དེ་ལ་གཏོགས་མི་ཆོག།
ཀ-༨ Jིམས་དཔོན་གངོ ་མའི་ ལས་wེར་གཏོགས་པའི་གང་མི་Xམས་ལ་ རང་སོའི་དxལ་ཕོགས་དེ་རང་མ་
གཏོགས་ དེ་མིན་Mོད་གཞིར་2ག་པའི་M་བོ་དང་ དཔང་པོ་ ལ་མི་སོགས་ནས་འSོས་མ་Sག་འཇལ་དང་
yག་རིན་ལེན་པ་ ཡང་ན་ 3ེས་.་ལེན་_འི་ཁ་ཚིག་བཟོ་བ་སོགས་ གང་ཡང་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད་ ལས་
གཡོག་བཀོལ་བ་ཁེ་zར་ཚོང་གི་ང་ོ ཚ་བཀལ་བ་སོགས་ མདོར་ན་ རང་ལ་ཕན་ཐབས་དང་བདེ་ཐབས་Mིས་
པའི་G་བ་ཡང་G་མི་ཆོག།
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ཀ-༩ Mོད་གཞི་Jིམས་ཁང་གངོ ་མར་2ག་པའི་M་བོའམ་ ཡང་ན་དཔང་པོ་དང་ བ་མི་སོགས་ Mོད་གཞིར་
གཏོགས་པའི་མི་རིགས་ནས་འBག་གི་{་བ་ག.མ་དང་ Jིམས་ཡིག་ཆེན་པོ་ Jིམས་དཔོན་གངོ ་མ་Xམས་
ལ་ བMི་བ/ར་དང་ |ས་ཞབས་མེད་པར་ དམའ་འབེབས་Cི་G་ཐབས་འིགས་ཚེ་ Mོད་གཞིར་གཏོཊ་
པའི་དཔང་པོ་དང་ བ་མི་ཡིན་ཚེ་ ཉེས་Jིམས་བཀལ་_་དང་ Mོད་གཞིའི་M་བོ་ངོ་བོ་ཡིན་ཚེ་ M་བོ་དེའི་་
ཚིག་ཆ་མེད་0་བཏང་བ་ནས་Mོད་ཡ་དེའི་་ཚིག་ཆ་འཇོག་G་_།
ཀ-༡༠ Jིམས་ཁང་གོང་མར་2ག་པའི་Mདོ ་~ོགས་རིགས་ དོན་གནད་ཆེ་aང་གང་ཡང་Jིམས་ཡིག་ཆནེ ་པོ་དང་
བན་ཏེ་ དGེ་བ་དqད་_་མ་གཏོགས་ Jིམས་དཔོན་Xམས་Cི་སམེ ས་དང་བན་པའི་དGེ་བ་དqད་མི་ཆོག་
ཅིང་ གལ་eིད་Jམི ས་ཡིག་ནང་གི་དོན་ཚིག་གོ་བ5་མ་འོད་པར་ Jིམས་དཔོན་Xམས་Wོ་སེམས་མ་
མ2ན་ཚེ་དེ་དནོ ་ི་གོ་བ་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཉག་གཅིག་ལ་་_་མ་གཏོགས་ གཞན་.་ལའང་འ=ི་
བན་G་མི་ཆོག།
ཀ-༡༡ Jིམས་ཡིག་ཆེན་པོར་མ་གསལ་བ་དང་ ཁ་གསལ་དམིགས་.་མེད་པའི་ Mོད་གཞིའི་དོན་གནད་རིགས་ནི་
Jིམས་དཔོན་ཐམས་ཅད་Wོ་སེམས་གཅིག་མ2ན་ིས་ འོས་འཚམས་ཐོག་ོས་ཐག་ཆོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་
མིན་ Wོ་སེམས་མ་མ2ན་ཚེ་ མངའ་བདག་ ལ་པོར་མ་་བར་ོར་ཐག་མི་དqད།
ཀ-༡༢ Jིམས་ཁང་གོང་མར་2ག་པའི་ Mོད་~ོགས་དེ་ནང་@ད་པའི་M་བོ་དང་ དཔང་པོ་ བ་མིའི་རིགས་ནི་
གང་ལས་གལ་གནད་ཆེ་aང་གང་ཞིག་ལ་གནས་པའམ་ མི་ཆ་ེ འKེང་aང་ག.མ་ གང་ཞིག་Cང་Mོད་
གཞིའི་ཆེད་འབོད་དགོས་Zང་ཚེ་ དེ་ནི་དེ་མོད་ལས་འབོད་ཆོག།
ཀ-༡% Jིམས་ཁང་གོང་མར་ Mོད་གཞིར་2ག་རིགས་ རང་སོས་་ཚིག་oལ་བའི་E་Sི་དང་བན་ཏེ་ དGེ་བ་
དqད་_་མ་གཏོགས་ ལ་ལ་M་བོ་དང་དཔང་པོ་ བ་མི་སོགས་ཚང་བར་ཡདོ ་ཅེས་ Sིས་.་འGོར་བའང་
Eོན་0་དGེ་བ་སོགས་ 0ས་ཚདོ ་E་Sི་Aོག་-ེ་དGེ་མི་ཆོག།
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ཀ-༡༤ Mོད་གཞི་ོས་ཐག་ཆདོ ་པའི་གན་ཡིག་ལ་ Mོད་~ོགས་དGེ་བ་དqད་མི་ Jིམས་དཔོན་ངོ་Xམས་Cི་ ལག་
Kིས་འགོད་_་མ་གཏོགས་ དGེ་བ་དqད་^བས་མེད་པའི་ Jིམས་དཔོན་ི་ལག་Kིས་འགོད་མི་ཆོག།
ཀ-༡༥ Pོང་ཁག་གཅིག་གི་Jིམས་ཁང་ནས་ Mོད་གཞི་ཐེངས་གཅིག་སོ ་ཐག་ཆོད་པའི་མཐར་ 9ར་ཡང་ Mོད་
གཞིའི་དོན་Jམི ས་ཁང་གོང་མར་་ཚིག་Zང་ན་ དེ་ནི་Mདོ ་གཞི་M་བ་ནས་འགོ་འ]གས་ཆོག།
ཀ-༡༦ Jིམས་ཁང་གོང་མར་་ཚིག་བགས་ཏེ་ Mོད་གཞིའི་དGེ་བ་ཐེངས་ཤིག་དqད་ཟིན་པ་ནས་ ཡང་བUར་ཁ་
མa་Mོད་ན་ མངའ་བདག་ ལ་པོའི་ཞབས་སར་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་Pོང་ཁག་གི་Jིམས་ཁང་ཆེ་aང་
གང་ཞིག་ནས་Cང་དGེ་བ་དqད་མི་ཆོག།
ཀ-༡༧ Jིམས་ཁང་གོང་མར་ Mོད་གཞིའི་དGེ་བ་དqད་ཟིན་ཏེ་ གན་ཡིག་cོད་པའི་མཐར་ 9ར་ཡང་ དོན་གནད་
དེ་ལ་Mོད་གཞིའི་ཆེད་0་་ཚིག་Zང་ན་ དེ་ནི་ཡང་བUར་དGེ་བ་དqད་དགོས་དང་ མི་དགོས་Jམི ས་དཔོན་
Xམས་Cིས་བབས་dོས་G་_།
ཀ-༡༨ Mོད་གཞི་^བས་ M་བོའི་_་དངོས་ཕན་@ན་cདོ ་ལེན་Gེད་དགོས་Zང་རིགས་ལ་ དངོས་ཟོག་གི་རིན་ཐང་
Jིམས་གོང་འཛོམས་ཐོག་ནས་བཅད་_་མ་ཟད་ དངོས་པོ་ཕན་@ན་cོད་ལེན་ི་མཐོ་དམའི་འསོ ་བབས་Cང་
Jིམས་དཔོན་གངོ ་མ་འཛོམས་ཐགོ ་ནས་G་_།
ཀ-༡༩ Mོ་གཞིའི་དོན་གནད་ལ་བvེན་པའི་ ཉེས་Jིམས་ཆེ་འKིང་aང་ག.མ་བཀལ་དགོས་རིགས་ Jིམས་ཡིག་
ཆེན་པོའི་དནོ ་ཚིག་དང་མ2ན་པར་ Jིམས་དཔོན་གངོ ་མ་ཚོས་བབས་dོས་Cིས་བཀལ་ཆོག།
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བཀའ་དོན་
(ཁ)
ཁ-༡ ས་ཆའི་^ོར་:- Pོང་ཁག་སོ་སོའི་ཆ་འོག་གི་མི་སརེ ་མ་འིགས་པའམ་ iེད་འོག་སོ་སོའི་མི་སེར་མ་
འིགས་པ་ ཡང་ན་ དམང་དང་Lེར་གཅིག་མ་འིགས་པ་དང་་ཚང་དགེ་འ0ན་པ་བཅས་Cི་ས་ཆའི་^ོར་
མ་འིགས་པའི་Mདོ ་~ོགས་རིགས་ Jིམས་ཁང་ གོང་མར་གཏོང་_་ལས་་Pོང་ཁག་Jིམས་དཔོན་ནས་དGེ་
དqད་མི་ཆོག་Cང་ དེ་<གས་བzར་བཅོས་Cིས་ ད་ནས་Pངོ ་ཁག་ཆ་འོག་མ་གཅིག་པའི་mལ་ཚན་༢་Cི་
མི་དམང་ངམ་Pངོ ་ཁག་གཉིས་Cི་དམང་གཞི་གཉིས་ མ་འིགས་པའི་རིགས་ དེ་རང་Jམི ས་ཁང་གོང་མར་
གཏོང་དགོས་_་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ གཞན་Mོད་གཞི་རིགས་ཇི་Zང་ Pོང་ཁག་Jམི ས་དཔོན་ནས་ཐག་
བཅད་ཆོག།
ཁ-༢ གཉེན་འKེལ་^ོར་:- M་བོ་གཅིག་ོམ་Aན་དགེ་9ོང་ངམ་ ཡང་ན་འn་དམར་ཐོབ་པའི་གཉིས་^ལ་མ་ གོ་
གནས་ཅན་ི་རིགས་Jམི ས་ཁང་གོང་མར་གཏོང་_་ལས་ Pོང་ཁག་Jིམས་དཔོན་ནས་དGེ་དqད་མི་ཆོག་པ་
ཡིན་uང་ ད་ནས་གཉེན་འKེལ་དེ་^ོར་Pངོ ་ཁག་Jིམས་དཔོན་ནས་ཐག་བཅད་ཆོག།
ཁ-% ཨར་ར་^ོར་:- བས་པའི་_་ནོར་ཅ་ཆས་ དངོས་པོའི་རིགས་གང་ཞིག་ཡིན་uང་ དxལ་ཁར་Mིས་
^བས་ དxལ་kམ་༡,༠༠༠ མན་ཆད་ Pོང་ཁག་Jིམས་དཔོན་ནས་ དGེ་དqད་ཆོག་པ་དང་དེ་མིན་
དxལ་kམ་༡,༠༠༠ ལས་བiལ་བའི་རིགས་Jིམས་ཁང་གོང་མར་གཏོང་_་མ་གཏོགས་ Pོང་ཁག་Jིམས་
དཔོན་ནས་དGེ་དqད་མི་ཆོག་པར་གསལ་ཡོད་Cང་ ད་ནས་བས་པའི་_་ནོར་དངོས་པོ་ཅི་དང་གང་རང་
ཡིན་uང་ Pོང་ཁག་Jིམས་དཔོན་ནས་དGེ་དqད་བིད་ཆོག།
ཁ-༤ མི་བསད་^ོར་:- Kེལ་གནད་ཆེ་aང་གང་ཞིག་ཡིན་uང་ Pོང་ཁག་Jིམས་དཔོན་སི ་དGེ་བ་དqད་ཅངི ་
བཙོན་ཚད་^ོར་ Jིམས་ཁང་གངོ ་མར་ས་ཏེ་འ]གས་དགོས།
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ཁ-༥ Sི་ འི་མི་རིགས་^ོར་:- འBག་`་གནས་པའི་ལས་མི་ /་ལིའི་རིགས་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ Sི་མི་
རིགས་ཆེ་aང་གང་ཞིག་Mོད་~ོགས་Zང་uང་ Jིམས་ཁང་གོང་མར་གཏོང་_་ལས་ Pོང་ཁག་Jིམས་དཔོན་
ནས་དGེ་དqད་མི་ཆོག་པར་ལགས་Cང་ ད་ཕན་Mདོ ་~ོགས་དེ་སོཊ་Pངོ ་ཁག་Jིམས་དཔོན་ནས་དGེ་དqད་
ཆོག།
ཁ-༦ རང་ས་Sི་ འི་མི་རིགས་ལ་cོད་པའི་^ོར་:- Sི་ འི་མི་རིགས་ལ་རང་རེ་འBག་མི་ནས་ འBག་གི་ས་ཆ་
བཙོངས་པའམ་ ཡང་ན་ གཏའ་མར་བགས་པ་ n་ལོན་ལས་བཅད་དེ་cདོ ་ལེན་བིས་པའི་^ོར་ལས་
Mོད་~ོགས་Zང་རིགས་Cང་ Pོང་ཁག་Jིམས་དཔོན་ནས་དGེ་བཤེར་ོས་ཐག་བཅད་ཆོག།
ཁ-༧ ངོ་ལོག་པའི་^ོར་:- རང་ ལ་ི་བkིན་དང་འBག་གི་M་བ་%པོར་ |ས་ཞབས་དང་ བMི་བ/ར་མེད་པར་
གནོད་སམེ ས་ད་u་ལངས་ཏེ་ ངོ་iོལ་ངོ་ལོག་པའི་Mོད་~གོ ས་རིགས་Jིམས་ཁང་གོང་མར་གཏོང་_་མ་
གཏོགས་ Pོང་ཁག་Jམི ས་དཔོན་ནས་དGེ་བ་དqད་མི་ཆོག།
ཁ-༨ གོ་མཚོན་^ོར་:- རང་མི་ནས་Sི་ ལ་ི་རིགས་ལ་ དkོགས་མདའ་དང་ དེའི་Pས་མདེ་སགོ ས་གནད་
ཆེའི་གོ་མཚོན་རིགས་ཉོ་བཙོང་འཐབ་^ོར་ི་Mོད་~ོགས་ནི་ ཆེ་aང་གང་ཞིག་Cང་Jམི ས་ཁང་གོང་མར་
གཏོང་_་མ་གཏོགས་ Pོང་ཁག་གི་Jིམས་དཔོན་ནས་དGེ་བ་དqད་མི་ཆོག།
ཁ-༩ ནང་བ.་བཟོས་པ་དང་གང་དངོས་བས་པའི་^ོར་:- གང་གཡོག་ལ་གནས་མི་ཆེ་འKེལ་aང་ག.མ་
གང་ཞིག་གིས་གང་གཡོག་ལས་བvེན་ཏེ་ ོག་`་ནང་བ.་ཟ་དང་མ་ཟའི་Mདོ ་~ོགས་དང་ གང་གི་_་
དངོས་བས་པའི་Mོད་~ོགས་རགི ས་ནི་ གནད་ཆེ་aང་གང་ཞིག་ཡནི ་uང་ Pོང་ཁག་Jིམས་དཔོན་ནས་དGེ་
དqད་ཆོག།
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ཁ-༡༠ ནག་ཅན་བཙོན་བག་^ོར་:- Pོང་ཁག་Jིམས་ཁང་0་ག`གས་པའི་Mདོ ་Fངེ ་པ་ཆེ་aང་གང་ཞིག་Cང་
Mོད་དོན་ི་བདེན་བQན་དGེ་དqད་ནན་ཏན་ཐོག་ སོ་སོའི་ཉེས་པ་ཆེ་aང་དང་བན་བཙོན་རར་ཐེབས་
དགོས་པ་སོགས་ གང་ཡང་Pངོ ་ཁག་Jིམས་དཔོན་ནས་ཐག་བཅད་ཆོག།
ཁ-༡༡ Mོད་Fེང་པ་བཀག་ཆའི་^ོར་:- Pོང་ཁག་གི་Jིམས་དཔོན་Mར་ག`གས་པའི་Mདོ ་Fངེ ་བ་གང་=ག་ཞིག་Cང་
Mོད་དོན་དེ་ཉིད་Pངོ ་ཁག་གི་Jིམས་དཔོན་དེས་ དGེ་བ་དqད་པ་ལ་Wོ་འདོད་མ་ཁེངས་པར་Jིམས་ཁང་གོང་
མར་འོ་_ར་བ3ོད་ཚེ་ དེ་ནི་རང་སོའི་Wོ་འདོད་dར་ M་བོ་ཕན་@ན་ི་་ཚིག་དང་ Jིམས་དཔོན་ནས་
ོས་ཆདོ ་བཟོས་པའི་གན་ ་དང་བཅས་ དེ་<གས་Cི་་ཡིག་ཁ་གསལ་གས་Jིམས་ཁང་གོང་མར་གཏོང་
_་མ་གཏོགས་ Pོང་ཁག་Jིམས་དཔོན་ནས་བཀག་འགོག་G་མི་ཆོག་ཁར་ དེ་བཞིན་རབ་འGམས་Xམས་
ནས་Cང་སོ་སོའི་ Mོད་Fངེ ་འZང་གཞི་_་ེན་ཅི་དང་གང་ཞིག་ལ་ བvེན་པ་ཡིན་མིན་ཇི་dར་ཡང་ Mོད་
~ོགས་Zང་རིགས་ དེ་དག་M་ཕན་Xམས་Cི་དབར་ བདེན་བQན་ི་དGེ་དqད་མཐིལ་Sིན་ཐོག་ རང་སོའི་
ཉེས་པ་ཆེ་aང་དང་བན་པའི་ ཉེས་Jིམས་བཙོན་0་་ངོ་གཅིག་ལས་ ་ངོ% རིང་དང་ ཉེས་G་དxལ་
kམ་༥༠༠ འི་མན་ཆད་@ན་བཀལ་ཆོག་-ེ་ དེ་ཡང་Mདོ ་ཡ་གཅིག་གི་Wོ་ལ་མ་བབས་པར་ ཡིག་ཚང་དེ་
ལས་ས་གནས་གཞན་ཞིག་གི་Jིམས་ཁང་0་འོ་_ར་བ3ོད་ན་ གོང་བཞིན་རང་སོའི་Wོ་འདོད་dར་ M་བོ་
ཕན་@ན་ི་་ཚིག་དང་ཡིག་ཚང་དེ་ནས་ཐངེ ས་ཤིག་ ོས་ཆདོ ་བཟོས་པའི་གན་ ་དང་བཅས་ དེ་<གས་Cི་
་ཡིག་ཁ་གསལ་གས་ཏེ་ས་གནས་སོ་སོའི་Jམི ས་ཁག་0་གཏོང་_་མ་གཏོགས་ རབ་འGམས་ནས་བཀག་
ཆ་G་མི་ཆོག།
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བཀའ་དོན་
(ག)
ག-༡ ཆ་འོག་སོ་སོར་Zང་བའི་Mདོ ་གཞིའི་རིགས་ ཆེ་་ཅི་ཞིག་Cང་uང་-ེ་ ཐོག་མར་Pོང་ཁག་གི་Jིམས་དཔོན་
ལ་ག`གས་དགོས་ཤངི ་ དེར་མ་བ`བ་པའི་གནད་རེ་Zང་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་Pོང་ཁག་གི་Jིམས་དཔོན་
ལ་མ་ག`གས་པར་ འང་འང་Jམི ས་ཁག་གོང་མར་འངོ ་མི་ཆགོ །
ག-༢ Mོད་གཞི་ཅན་ི་M་བོ་ཞིག་ Pོང་གཞིའི་Jིམས་ཁང་0་2ག་^བས་Mོད་ཡ་དེ་ཉིད་Jམི ས་དཔོན་དའེ ི་ཉེ་ཚན་0་
ར་པ་ཡིན་ན་ མངའ་བདག་ ལ་པོའི་བཀའ་དོན་ (ཀ) པ་དོན་ཚན་༧ པའི་ནང་གསལ་dར་ Jིམས་
དཔོན་དེ་ཉིད་ Mོད་གཞི་དེའི་ལ་0་གཏོགས་མི་ཆོག་པ་ཡིན་བན་ Jིམས་དཔོན་དའེ ི་ཉེ་ཚན་ི་Mོད་ཡ་དེ་
ཉིད་Jིམས་གོང་0་འོང་བའི་ཉེས་Jིམས་མི་ཕོག།
ག-% Pོང་གཞིའི་Jིམས་དཔོན་དེའི་ཉེ་ཚན་མ་ཡིན་Cང་ Jིམས་དཔོན་དེ་ལ་བvེན་ཏེ་ོད་མི་ཞིག་ལ་Mོད་གཞི་Zང་
ན་ དེ་ཡང་གོང་གསལ་ཇི་བཞིན་ Jིམས་དཔོན་དེས་ Mོད་གཞི་དGེ་མི་ཆོག་པ་ཡིན་བན་ Mོད་ཡ་དེ་ཉིད་
Jིམས་གོང་0་འོང་བའི་ཉེས་G་མི་ཕོག།
ག-༤ Pོང་གཞིའི་Jིམས་ཁང་0་2ག་པའི་ Mོད་གཞི་ཅན་ི་M་བོ་གཅིག་ལ་ ཁེ་ོང་མ་བ`བ་པར་ Jིམས་གོང་
0་2ག་-ེ་ Jིམས་གངོ ་0་ དGེ་བ་Sེས་0ས་ Pོང་གཞིའི་Jམི ས་དཔོན་སི ་མ་འང་པ་ངསེ ་ཅན་0་ཡིན་
ཚེ་ དེ་ཡང་Jིམས་གངོ ་0་འོང་བའི་M་བོ་དེ་ལ་ཉེས་G་མི་ཕོག།
ག-༥ Mོད་གཞི་ཅན་ི་M་བོ་གང་ཞིག་ Pོང་གཞིའི་Jིམས་ཁང་ནས་དGེ་བ་Sེས་བ་3སེ ་ 9ར་ཡང་ M་བོ་
གཅིག་གིས་Jིམས་གོང་0་འངོ ་-ེ་ Mོད་གཞི་Sེ་^བས་Pངོ ་གཞིའི་Jིམས་ཁང་ནས་ཉེས་G་ིལ་པོར་ཕོག་
པའི་M་བོ་དེ་ལ་ ཉེས་G་བཞི་དq་ག.མ་དང་བདེན་པོའི་ཐོག་`་བཞི་དq་གཅིག་ཕོག་ཚེ་ དེ་ཡང་Mདོ ་གཞི་
Qན་པ་དེ་ལ་ཁེ་ོང་ཡོད་བན་ Jིམས་ཁང་གོང་མར་འངོ ་བའི་ཉསེ ་G་མི་ཕོག།
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ག-༦ གང་ཞིག་ Pོང་གཞིའི་Jིམས་ཁང་ནས་ དGེ་བ་Sེས་ཟིན་པའི་M་བོ་གཅིག་Wོ་ལ་མ་བབས་པར་ Jིམས་ཁང་
བ_ད་དེ་ Jིམས་གོང་0་2ག་ནས་དGེ་བ་དqད་^བས་ Pོང་གཞི ིའི་Jིམས་ཁང་ནས་དGེ་བ་Sེ་བ་དེ་དང་
ད་པར་མེད་ཚེ་ Jིམས་གོང་0་འོང་མི་E་ཤོས་དེ་ལ་ Pོང་གཞིའི་Jིམས་ཁང་ནས་ གན་ ་བཟོས་པའི་
འབའ་དང་ ཉེས་G་རང་འཇགས་ཁར་ ཉེས་Jིམས་བཙོན་0་་ངོ་གཅིག་ནས་ལོ་གཅིག་@ན་ཕོག་_་དང་
Mོད་གཞི་དGེ་འོར་འངོ ་བ་ཡིན་ན་ དོན་གནད་ཆེ་aང་གི་འོས་འབབ་དང་བན་པའི་ཉེས་G་ ་ངོ་གཅིག་
ནས་ལོ་གཅིག་ཚིན་ཕོག་_་-ེ་ དེ་རིགས་ལ་Jིམས་འ2ས་Cི་ཡངས་ཆག་གཏོང་མི་ཆོག།
ག-༧ Jིམས་གོང་0་2ག་པའི་Mོད་གཞི་ཅན་གཅིག་གིས་ མངའ་བདག་ ལ་པོའི་ཞབས་.་་ཚིག་oལ་ཏེ་
ཞབས་ནས་Mོད་གཞི་Sེ་^བས་Jམི ས་གོང་ནས་Sེ་བ་དང་ད་པར་མ་ཐོན་ཚེ་ ལ་པོར་་ཚིག་oལ་མི་M་བོ་
དེ་ལ་ Jིམས་ཁང་ནས་བཟོས་པའི་འབའ་དང་ཉེས་G་རང་འཇགས་ཕོག་པའི་ཁར་ བཙོན་0་་ངོ་ག.མ་
ནས་ལོ་༤ @ན་འ]གས་_་དང་ Mོད་གཞི་དGེ་འོར་འངོ ་བ་ཡིན་ན་ གནད་དནོ ་ཆེ་aང་གི་འསོ ་འབབ་
དང་བན་ཏེ་ བཙོན་0་་ངོ་% ནས་ལོ་ག.མ་@ན་ི་ཉེས་G་ཕོག་_་-ེ་ དེ་རིགས་ལ་Jིམས་འ2ས་Cསི ་
ཡངས་ཆགས་གཏོང་མི་ཆོག།
ག-༨ Jིམས་གོང་0་2ག་པའི་Mོད་གཞི་M་བོ་ལ་ བདེན་Qན་ི་དGེ་བ་དqད་ཟིན་ཏེ་ གན་ ་བཟོ་^བས་ Qན་མི་
དེས་ལག་Kིས་སམ་ཐི་ བ་མ་བ`བ་པ་དང་ ཡང་ན་Mིས་གཞི་དGེ་འོར་ Jིམས་ལ་བMི་བ/ར་མེད་
པར་ མ་|ས་པའི་Xམ་འར་-ོན་པ་སོགས་མི་འོས་པའི་G་བ་བིགས་མི་Zང་ན་ དེ་ནི་གང་གི་Jིམས་
དང་Jིམས་དཔོན་ལ་ངོ་iོལ་Gེད་པ་ཡིན་བན་ གན་ ་ལ་Jིམས་དཔོན་ཚོས་ལག་Kིས་ བ་-ེ་ བདེན་མི་
དེ་ལ་cོད་_་དང་ ངོ་iོལ་པ་དེ་ལ་དོན་གནད་ཆེ་aང་གི་འོས་འབབ་བན་ཏེ་ བཙོན་0་་ངོ་གཅིག་ནས་ལོ་
གཅིག་@ན་ཕོག་_།
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ག-༩ Pོང་ཁག་སོ་སོའི་Jིམས་དཔོན་དང་ རབ་འGམས་གོང་མ་བཅས་Mོད་གཞི་དGེ་དqད་Cེ་དབང་ཚད་ཅན་དེས་
Mོད་གཞི་དGེ་བཤེར་3ེས་M་བོ་གཅིག་Wོ་ལ་མ་བབས་པར་ Jིམས་གོང་0་2ག་-ེ་Jིམས་གོང་ནས་དGེ་བ་Sེ་
0ས་ Eོན་0་Mོད་གཞི་དGེ་བཤེར་Gེད་མི་དསེ ་Jིམས་ཡིག་དང་མ་འJིལ་བའི་Mདོ ་གཞི་Sེས་ཏེ་ M་བོ་
གཅིག་ཤོས་དེ་ལ་ ཁེ་ོང་མ་བ`བ་པ་ངེས་ཅན་0་བཟོས་པ་དང་ཡང་དེ་3ེས་Cང་ Mོད་གཞི་གཞན་ལ་ཡང་
དེ་dར་Gེད་པ་སོགས་Jིམས་དོན་དང་མ་འJིལ་བའི་Mདོ ་གཞི་ ཡང་བUར་ཐངེ ས་ག.མ་ི་རིང་Zང་ན་ དེ་
ནི་Jིམས་གངོ ་Xམ་པས་མངའ་བདག་ ལ་པོའི་ཞབས་.་Tན་གསན་ས་ཏེ་ Jིམས་ཡིག་དང་མ་བན་
པའི་Mོད་གཞི་དGེ་བཤེར་Gེད་མི་དེ་ལ་ཉེས་G་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བཞིན་ཕོག་_།
ག-༡༠ དེ་མ@ངས་Jིམས་གོང་0་2ག་པའི་M་བོ་གཅིག་གིས་ མངའ་བདག་ ལ་པོའི་ཞབས་.་་ཚིག་oལ་ཏེ་
ཞབས་ནས་Mོད་གཞི་Sེ་0ས་ Jིམས་གོང་Xམ་པས་Jིམས་དོན་དང་མ་བན་པའི་Mོད་གཞི་Sེ་-ེ་ M་བོ་
གཅིག་ལ་ཁེ་ོང་མ་བ`བ་པ་ངེས་ཅན་0་ཐོན་ན་Jིམས་ཡིག་དང་མ་མ2ན་པའི་ Mོད་གཞི་Sེ་མི་Jམི ས་གོང་
གི་Jིམས་དཔོན་Xམས་ལ་ཉེས་G་ཞབས་Cི་བཀའ་བཞིན་ཕོག་_།
ག-༡༡ Jིམས་ཁང་གོང་མའི་Jིམས་དཔོན་Xམས་ནས་ Mོད་གཞི་ལས་བvེན་པའི་ལས་དང་G་བ་ འབའ་ཉེས་G་
བཀལ་དགོས་པ་ ཉེས་ཅན་བཙོན་འ]གས་དགོས་པ་སོགས་ གང་ཡང་Jིམས་གང་ཆེན་པོ་དང་ མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ལོགས་.་གནང་བའི་བཀའ་དོན་Xམས་དང་འJིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་_་དང་ དེ་
དག་ཁ་གསལ་མེད་རིགས་ནི་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཉག་གཅིག་ལ་ས་ཏེ་ ཞབས་Cི་བཀའ་ཁོ་ན་དང་
བན་_་མ་གཏོགས་ གཞན་Wོན་པོ་དང་དཔོན་ཁག་སོཊ་ ལས་ངས་གཞན་ལ་འ=ི་ག`གས་དང་བzར་
བཅོས་སོགས་ མདོར་ན་ Jིམས་ཁང་གི་ལས་wེར་མ་གཏོགས་པའི་མི་རིགས་ནས་ རེག་གཏོགས་གང་
ཡང་G་མི་ཆོག།
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བཀའ་དོན་
(ང)
ང-༡ Pོང་ཁག་སོ་སོའི་Jིམས་ཁང་བ_ད་དེ་Jམི ས་ཁང་གོང་མར་2ག་པའི་Mོད་Fེང་བའི་རིགས་ Jིམས་ཁང་གོང་
མ་ནས་དGེ་དqད་Cིས་ ོས་ཐག་ཆོད་དེ་བཟོས་བ་པའི་3སེ ་ Mོད་གཞི་ཕམ་མི་ཚོའི་སེམས་ལ་མ་བབས་
པར་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའ་ི ཞབས་.་Sག་oལ་མི་Xམས་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ནས་དGེ་
དqད་མཛད་གནང་མཐར་ Sག་oལ་མི་དེ་ལ་ Jིམས་ཁང་གོང་མ་ནས་བཟོས་པ་དེ་ལས་ བདེན་ཐབས་Cི་
ད་པར་གང་ཡང་མ་ཐོན་ཚེ་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་.་Sག་oལ་མི་.་ཡིན་དེ་ལ་ཡབ་3ེ་ཞིང་
གཤེགས་རིན་པོ་ཆེ་ནས་གནང་བའི་ བཀའ་དོན་ (ག) པའི་ཨང་༦ པའི་དགོངས་དོན་dར་ དོན་གནད་
ཆེ་aང་དང་བན་ ཉེས་G་་ངོ་% ནས་ལོ་ངོ་% ི་བར་ Jིམས་ཁང་གོང་མའི་Jིམས་དཔོན་Xམས་ནས་
བབས་dསོ ་Cིས་བཀལ་ཆོག།
ང-༢ Jིམས་ཁང་གོང་མ་དང་Pོང་ཁག་སོ་སོའི་Jམི ས་ཁང་0་2ག་པའི་Mདོ ་གཞི་M་བོ་Xམས་Cི་ Mོད་དནོ ་ཆེ་aང་
གང་ཞིག་ཡིན་uང་ Jིམས་ཁང་ནས་དGེ་དqད་Cིས་ོས་ཐག་ཆོད་བ་པའི་3སེ ་ 9ར་བzར་བཅོས་ བ་
དགོས་པའི་གནད་རེ་Zང་ཚེ་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཉག་གཅིག་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ི་རིགས་=ག་ཞན་ཆེ་
aང་.་ཞིག་གིས་Cང་ བzར་བཅོས་Gདེ ་པ་སོགས་G་མི་ཆོག།
ང-% Pོང་ཁག་སོ་སོའི་Jིམས་དཔོན་དང་ Pོང་བདག་ རབ་འGམས་གོང་མ་Xམས་Cིས་ Jིམས་ཁང་0་Mོད་
གཞིར་2ག་པའི་Mོད་དོན་དེ་སོགས་ Jིམས་གང་དང་བཀའ་དོན་Xམས་Cི་དགོངས་དནོ ་དང་བན་ཏེ་
=ང་བདེན་ི་Mདོ ་གཞི་Sེ་དང་མ་Sེ་ལོ་ངོ་རེའི་བར་Jིམས་ཁང་ གོང་མ་ནས་ཞིབ་དqད་ཐངེ ས་རེ་G་དགོས།
ང-༤ Mོད་གཞི་M་བོ་ཆེ་་.་ཞིག་ཡིན་uང་ Eོན་མ་Pོང་ཁག་གི་Jིམས་ཁང་0་མ་ག`གས་པར་ འང་འང་
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ཨ་ཞེ་ལ་སོགས་པའི་ཞབས་.་oལ་མི་Zང་ན་ དེ་སོགས་གནད་དོན་ཆེ་aང་ཇ་ི
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dར་ཡིན་uང་ 9ར་ལོག་རང་སོའི་Pངོ ་ཁག་Jིམས་ཁང་0་གཏོང་_་མ་གཏོགས་ འདི་ནས་དGེ་དqད་མི་
མཛད།
ང-༥ Mོད་གཞི་ལས་བvེན་པའི་བར་མི་དང་ དཔང་པོ་སོགས་Mདོ ་གཞི་དེ་^ོར་ Jིམས་ཁག་0་འོང་དགོས་Zང་-ེ་
ཟད་འ2ས་ཐོབ་རིགས་Cི་ཐད་ ད་@ན་Jམི ས་གང་ད} ༢-༧ པའི་ནང་དོན་dར་ ཉིན་རེར་དxལ་
kམ་༢ རེ་ལས་cོད་eོལ་མི་འ0ག་Cང་ དེང་སང་གི་U་ནམ་དང་བན་ ད་ནས་ཉིན་རེར་དxལ་kམ་༥
རེ་Mིས་ བ་-ེ་cདོ ་དགོས།
ང-༦ ཞི་=ག་དང་གངོ ་འཕེལ་ལ་སོགས་པའི་ ལས་ངས་ཁག་སོ་སོའི་ནང་ ལས་w་མི་འ=་བ་ཆེ་aང་གང་ཞིག་
ཡོད་uང་ དེང་སང་ ལ་ཁབ་གཞན་མ@ངས་Cི་འོ་<གས་དང་བན་ཏེ་ G་ཆོག་དང་མི་ཆོག་གི་M་Jིམས་
རེ་བཟོས་ཏེ་ཡོད་པ་བཞིན་ མི་ངོ་རེ་གཉིས་Cིས་M་Jིམས་དེ་ལས་འགལ་བའི་ G་Yོད་ངན་པ་འིགས་མི་
འZང་ཚེ་ .་ཡིན་དེ་ལ་ M་Jིམས་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་G་ཆེ་aང་ཇི་dར་ཕོག་uང་ Pོང་ཁག་གི་Jིམས་
ཁག་0་Uེལ་ཏེ་Jིམས་གཅོད་G་_་མ་གཏོགས་ སོ་སོའི་ལས་ངས་ཁག་ནས་ཐག་བཅད་Cསི ་Jམི ས་གཅོད་
G་མི་ཆོག།
ང-༧ Mོང་ཁག་སོ་སོའི་Jིམས་དཔོན་ི་རིགས་ ལོ་ཚད་ཚང་བའམ་ཡང་ན་ནད་གཞིས་ེན་སི ་མ་ོགས་པ་དང་
གང་གཡོག་ལ་ཚགས་.་མ་@ད་པར་ དགོངས་་དགོས་པའི་གནད་རེ་Zང་ཚེ་དེའི་ཚབ་མ་བཏོན་_་
སོགས་ Jིམས་དཔོན་ི་ལས་wེར་ངས་-བོ ས་ཡདོ ་མདེ ་དང་ ོགས་དང་མི་ོགས་Cི་ཞིབ་dོས་
Jིམས་ཁང་གོང་མའི་Jིམས་དཔོན་Xམས་Cསི ་བd་-ེ་འ2་བ་ནས་ མི་དེས་ Jིམས་དཔོན་ི་ལས་འགན་
ིལ་པོ་ཐེག་འོང་ཞེས་པའི་དགོངས་བ^ོར་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་.་ས་ཏེ་བ`བ་དང་མི་བ`བ་
Cི་འོས་བབས་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ནས་གཟིགས་_།
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དེ་dར་ེད་Pངོ ་ཁག་གི་Jིམས་དཔོན་དང་ རབ་འGམས་Xམས་ནས་ གོང་གསལ་བཀའ་དནོ ་ི་
ཚིག་དོན་ལ་ གོ་བ་ལོག་`་མ་སོང་བར་ བདག་གཅེས་བMི་pང་@ལ་བཞིན་G་དགོས་པ་བཅས་རང་<གས་
་༤ ཚེས་༢༨ ལའམ་ Yི་ལོ་༡༩༧༦ ་༦ ཚེས་༢༥ ལ།
(Sག་vགས་ངོ་མ་ཡོད)
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བཀའ་དོན་
(ཅ)
ཅ-༡ Jིམས་དང་མ་མ2ན་པའི་ལས་ངན་Gེད་ན་ གང་གཡོག་པ་དང་མི་སེར་.་ཞིག་ཡིན་uང་ ཏོག་གོ་ས་དང་
_འི་=ག་ཞན་ི་དGེ་བ་མེད་པར་ Jིམས་དང་འJིལ་ལས་ངན་Gདེ ་པོ་དེ་ལ་ ངེས་པར་ཉེས་Jིམས་བཀལ་
དགོས།
ཅ-༢ ཉེས་པ་གཅིས་ལ་ གང་གཡོག་པ་དང་ མི་སེར་ི་དGེ་བ་མེད་ཁར་ Jིམས་མ་འ=་བའང་མདེ ་དེ་
Jིམས་བཀལ་དགོས་པའི་རིགས་Cང་ Jིམས་ཁང་ནས་བཀལ་_་མ་གཏོགས་ གཞན་ལས་ངས་ཁག་ཆེ་
འKིང་aང་ག.མ་.་ཐད་ནས་Cང་བཀལ་མི་ཆོག།
ཅ-% མ་གཞི་ ལ་གང་ཞི་གཡོག་ན་ཚོགས་ནས་ གང་གཡོག་པ་Xམས་Cསི ་ M་Jིམས་དང་མ་མ2ན་པའི་
ལས་ངན་Gེད་ན་ དེ་ལ་Jིམས་བཀལ་ཐང་གི་རིམ་པ་ལེ་༥ Gེད་པ་ཞིག་བMམས་བ་འ0ག་uང་ དེ་ལ་
ཆ་གནས་བཞག་མ་@གས་ ཅི་Sིར་ན་ ལ་ཁབ་གཅིག་ནང་ ལས་ངན་Gེད་-ངས་གཅིག་ལ་ Jིམས་མ་
འ=་བ་གཉིས་བཀལ་མི་uང་།
ཅ-༤ གང་གཡོག་པ་ཞིག་ལ་Wོ་ོས་ཚོགས་ེ་དང་ ལ་གང་Mིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ ཡང་ན་ ལ་གང་
ཞི་གཡོག་ན་ཚོགས་བཅས་ ལས་ངས་ཁག་ག.མ་པོ་Yི་མ2ན་ནས་དང་ རེ་རེའི་ཁོངས་ནས་བཅས་
གང་ཡང་uང་ གང་གཡོག་པ་ཞིག་གིས་Jིམས་དང་མ་མ2ན་པའི་ ལས་ངན་Gེད་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་Tན་
་Zང་ན་ ཉེས་པོའི་-ེང་Jིམས་བཀལ་_་མ་གཏོགས་ གལ་eིད་Jམི ས་འགལ་ི་ལས་ངན་Gདེ ་ཡོད་ཟེར་
བའི་ Tན་་ཡི་གེ་དང་འJིལ་ ལས་ངས་ནས་ དེ་བན་ི་གནད་དོན་ ར་གསལ་ངས་དག་`་
བཀལ་_་མེད་པའམ་ ཡང་ན་ Jིམས་གོང་ནས་དGེ་ཞིབ་དqད་^བས་ དོན་གནད་དGེ་བ་སོ་སོར་སོང་ན་
Tན་་oལ་བའི་ལས་ངས་དེ་སོགས་ལའང་ འBག་ ལ་ཁང་Cི་Jིམས་དང་འJིལ་ཉེས་G་ཕོག།
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བཀའ་དོན་
(ཆ)
ཆ-༡ Jིམས་ཁང་གོང་མའི་Jིམས་དཔོན་@་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་ལས་བཀའ་ ་ལོཊ་.་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་
མིན་(ཨར་བི་kི་ན) Yི་མ2ན་Jིམས་གཅོད་ཚོགས་པ་དང་ (ཨིན་ཀོའི་རི་) ལ་སོཊ་པའི་ཚོགས་པ་@་
གི་ནང་<་ M་ལས་རང་འ]ལ་གས་འབད་མི་ཆོག།
ཆ-༢ ན་ཁག་དང་ལས་ངས་ཁག་@་<་ -བས་མ་བདེཝ་རེ་ཐོནམ་ད་Mདོ ་གཞི་Jམི ས་ཁང་ནང་ལས་ Sེ་
དགོསཔ་འབད་ཡིག་ཐོག་<་བཏང་མི་@་ Jིམས་དོན་དང་ བ་འགལ་ཨིནམ་ལས་ ད་ལས་ཕར་Jིམས་
གང་ད}༢-༢ པའི་དགོངས་དོན་དང་འJིལ་ མི་ངོ་བོ་Jམི ས་ཁང་0་བཅར་ཏེ་oལ་ན་མ་གཏོགས་ མི་
གཞན་ི་ལག་བ_ད་དང་ འེམ་བ_ད་oལ་བའི་་ཚིག་དང་ ཡི་|་@་<་Jིམས་ཁང་ལས་ངོས་ལེན་མི་
མཛད།
ཆ-% Jིམས་འགལ་ི་་ལས་བvེན་ཏེ་ ཉེས་Jིམས་བཙོན་ནང་བཊ་ཚར་མི་@་གི་རིགས་<་ ད་ལས་ཕར་རང་
སོའི་མཐའ་དོན་<་ ཕར་@ར་འོ་ནི་གི་དོན་ལས་ Jིམས་ཁང་ལས་ངལ་གསོ་མི་ཐོབ།
ཆ-༤ Jིམས་གང་བzར་བཅོས་ བ}༡-༩ པའི་ནང་གསལ་<་ སོ་སོའི་འཁོན་དང་འིགས་མིན་<་བvེན་ཏེ་
མི་དམང་བོམས་ཏེ་མི་གཅིག་བསད་ན་ བལ་ཐོབ་ཅན་<་ རོ་བg་ཏི་u་༥,༠༠༠- དང་ད་འ2ས་ཏི་
u་༡༥,༠༠༠- བཅས་ མི་དམང་བོམས་ཏེ་ཕོགཔ་ཨིན་uང་ ད་ལས་ཕར་ ཉེས་འKེལ་<་གཏོགས་མི་
ག་དེ་ཅིག་ཡོད་uང་ གོང་གི་རོ་བg་ད་འ2ས་དེ་ མི་ངོ་རེ་རེ་བཞིན་ལས་cདོ ་དགོ་པའི་ཁར་ མི་གཅིག་
ལས་ག་-ེ་བསད་uང་ དེ་བOམ་ེ་རང་Mིས་བ་-ེ་cདོ ་དགོ།
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ཆ-༥ འལ་པ་Uེལ་འ=ེན་མ་འཁོར་2ག་ེན་<་བvེན་ཏེ་ མི་ངོ་ཤི་ེན་Zང་མི་@་གི་རོ་བg་ད་འ2ས་@་
ད་@ན་མ་འཁོར་བཅའ་Jིམས་ཨང་ (༤༢) པའི་ནང་གསལ་dར་ Jིམས་གང་ཆེན་མོ་ བ}༡-༦
པའི་བད་དོན་དང་འJིལ་ Jིམས་གང་བzར་བཅོས་ བ}༡-༧ པའི་དགོངས་དོན་dར་cདོ ་ལེན་
འབདཝ་ཨིན་uང་ ད་ལས་ཕར་ Jིམས་གང་ནང་གསལ་ི་ རོ་བg་ད་འ2ས་ལས་ག་-ེ་ མི་ངོ་རེ་
<་ཉེན་བཅོལ་ག་དེ་འབད་དེ་ཡདོ པ་ཨིན་ན་དེ་རང་ཚངམ་ེ་ལེན་ཏེ་cོད་དགོ།
ཆ-༦ གལ་eིད་མ་འཁོར་བཅའ་Jིམས་ཨང་༥% (ཀ) པ་ལས་འགལ་ཏེ་ ཆོག་ཐམ་ནང་གསལ་ི་འལ་པ་
དང་ དོས་ཚད་ལས་ག་-ེ་བགས་ཞིནམ་ད་ 2ག་ེན་ིས་ཤི་ཆད་རེ་Zང་ན་ དེ་@འི་རོ་བg་ད་
འ2ས་ཐད་ ཉེན་བཅོལ་འབད་ད་ེ མེད་པ་ཅིན་ Jིམས་གང་ནང་གསལ་བཞིན་ མ་འཁོར་ཇོ་བདག་ལས་
ལེན་ཏེ་cོད་དགོ།
།།
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