༈ བཞི་པ་
Fourth
རྒྱལ་ཁྲིམས་དངོས་ལ་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། [16] བསྟན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་གཉིས།
An explanation of the application (ʼjug) of the royal law, itself, in two sections: general
instructions and detailed explanation.
དང་པོ་ནི། ཁ་མཆུའི་རིགས་ཀྱི་གཅོད་རྒྱ་བྱེད་པ་ལ། གཟུགས་བཞི་དཔང་བརྒྱད་དྲང་དང་དགུ་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག་པ་ལ།
བསམ་མནོ་བོ་བཏང་དུས། དྲང་མཁན་ནི། ཁྲིམས་བདག་དང་བར་མི་ལ་ཟེར། གཟུགས་བཞི་ནི་ཉམས་རུས་རྒྱུས་ཆེ་བ། བོ་
ཚད་པ། གྲོས་འདྲི་བ། འོག་ཚོད་ལེན་པ་རྣམས་སུ་འདུག དཔང་བརྒྱད་ཟེར་བ་ནི། གཉིས་ཕོགས་ནས་མི་གནད་ཆེ་བ་བཞི་
ཙམ་རེ་རྒྱུས་ཡོད་ལ་འཇུག་དགོས་པ་གོ། དེ་ལ་བར་པ་བདེ་མོའི་ཐང་། བོ་ཡུས་རི་གཟར་གྱི་རྦབ་༼རྦབ་༽། གླང་མོ་ཕམ་
དོགས་ཀྱི་གཤགས། བདེན་རྫུན་ཟ་འོག་གི་ཐིག རྣ་བ་གཏམ་ངན་གྱི་སོད། ཁ་ཤ་ཆང་གི་སོད། ཨ་བག༼ཨམ་ཕྲག༽་ཁྲག་
གཟུའི་སོད་བྱ་བར་གྲགས་འདུག
Firstly, for making decisions in different types of dispute, it is said that there are four
aspects (gzugs) and eight witnesses (dpang) and the drang, making nine. When considering
this it is said that the drang can be the legal lord (khrims bdag) or a mediator (bar mi). The
four aspects are superior experience, a measured disposition, a questioning attitude, and
[capacity] for thorough investigation (tshod len). As for the eight witnesses, from each of the
two sides you should select four key people familiar with the case.
The activites are known as the following: the mediation (bar pa) is an open plain of
equanimity; the accusations (blo yus) are a steep mountain slope (avalanche) (rbab); the
cow (glang mo) is the argument (acknowledgement) of failure and doubt (pham dogs kyi
gshags); the satin measuring string1 is for truth and falsity; the ears are vessels for evil talk;
the mouth is a vessel for meat and chang; the front pocket (Am phrag) is a vessel for blood
(khrag gzu).2

1

za ’og gi thig, this seems to be a measuring string for fine cloth.

2

In the colophon (p. 67), the A ’bag khrag gzug gi snod seems to concern the mediator’s rewards.
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གཉིས་པ། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། ཁྲིམས་བདག་དང་བར་མི་ལ་དགོས་ཚུལ་བཤད་པ། དངོས་བདག་དང་ཁག་ཐེག་ལ་
དགོས་ཚུལ་བཤད་པ། གཡུ་འབྲུག་སྒྲོག་པའི་ཞལ་ལྕེ་སོ་སོར་བཤད་པ་དང་གསུམ།
Secondly, the three detailed explanations:
The explanation of what is expected of the legal lord and mediators
The explanation of what is necessary for parties (dngos bdag) and guarantors (khag theg);
The explanation of each of the edicts (zhal lce) of the Turquoise Dragon Proclamation.
དང་པོ་ནི། ཁྲིམས་བདག་དང་བར་མི་བྱེད་པ་དག་གིས། དམ་ཚིག་གསུམ་དང་གཅེས་པ་བཞིའི་སྒོ་ནས་ཁྲིམས་དང་ཁ་མཆུ་
བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་པས། དམ་ཚིགས་གསུམ་པོ་ནི། བོ་ཡུལ་ཞིབ་པར་ཉན་པ་དང་པོའི་དམ་ཚིག ། དོག༼དོགས༽་གཅོད་
ཐེམས་པ་གཏོང་བ་བར་གྱི་དམ་ཚིག ངང་རིང་ཞབས་སུ་འཇུག་པ་ཐ་མའི་དམ་ཚིག
Firstly, the activities of the legal lord and mediators: there are three commitments (dam
tshig) and four values (gces pa), by means of which they should (apply) the law and make
decisions (khrims dang kha mchu byed).
As regards the three commitments:
The first commitment is to listen in detail with a discerning mind.
The middle commitment is to resolve doubts definitively.3
The final commitment is to carry out duties patiently.
གཅེས་པ་བཞི་ནི། ཉན་ཡིག་ཁག་ཁུར་མེད་པར་ཞལ་ལྕེ་མི་གཏོང་བ་དང་གཅིག གཉེན་ངོ་ཕོགས་ཆ་མེད་པའི་དྲང་པོའི་
གཞུང་4ལ་བསྟན་པ་དང་གཉིས། གཡོ་སྒྱུ་ངན་སྐྱོག་མེད་པའི་འགྲིག་པ་གཙོ་བོར་འདོན་པ་དང་གསུམ། བོ་སྐྱོན་རང་འདོད་མེད་
པའི་མཁས་པའི་མི་ལ་འདྲི་བ་དང་བཞིའོ། མདོར་ན་འཚེམས་པའི་ཁབ་དང་། འབྲེག་པའི་གྲི། ལེགས་སོར་སོར་མོས་འཆང་གི་
ཚུལ་ཤེས་པ་གཅིག་དགོས་པ་ལས།
As regards the four values:

3

dogs gcod for dog gcod. An alternative reading could be dge gcod, implying the making of excellent
judgements.
4

This could possibly be gzhugs.
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The first is, without a nyan yig khag khur,5 do not give an edict.
Second, without [displaying] partiality towards relatives or friends, give correct
explanations.6
Third, put forward a principal agreement that is without deceit or falsity.
Fourth, consult wise people who have no wrong views or self-interest.
In brief, you should act dextrously, like someone who knows how to use a sewing needle
and a knife.
དེ་ལ་དང་པོ་མཚམས་མིས། དངོས་ཁག་སོ་སོ་འཚོག་པར། འདི་ལྟར་བྱ་སྟེ། མི་ [17] ལུས་གྲུ་བཞི་འདི་སྐྱིད་སྡུག་གི་འབྱུང་
ས། ལེགས་ཉེས་མི་ལ་ཡོང་སྟེ་ཉེས་པ་མིས་འཆོས། མཛེར་བ་ཤིང་ལ་ཡོང་སྟེ་སྟ་མོ་དང་སྟེའུས་གཞོག མི་གཉིས་རོད་པའི་
བར་དུ་མི་གཅིག་བྱུང་བ་དེ། ལྷ་མངོན་སུམ་དུ་བྱུང་བ་ཡིན། འཁྲུག་པ་ལྷའི་ཡུལ་དང་སྡུམ་སྲིན་པོའི་ཡུལ་ན་ཡོད་བྱ་བ་
ཡིན། དང་པོའི་ཚིག་ལ་གྱ་ནས་ཐ་མ་རོ་ལ་སྡུམ། མི་ཤ་བརྒྱ་ཕྲག་འདས་ཀྱང་ཐ་མ་སྡུམ་ལ་ལོགས། སོང་པོ་འགྱེལ་འདོད་དེ་
རླུང་ལ་སྐྱོ་བ་ཡིན། ཤ་ཟེལ་ལང་འདོད་ཁྲག་ལ་སྐྱོ་བ་ཡིན། དོན་མེད་པའི་ཁ་མཆུ་འཚོལ་བ་འདི། ཚོད་ཆུང་ནོར་ལ་རྡུལ་དཀྲུག་
བྱེད་པ་ཡིན།
So, firstly, a judge (mtshams mi),7 gathering all the facts, ought to act in these ways:
The solidity8 of the human body is the origin of [both] happiness and suffering;
[Both] good and bad happen to people; evil is created by men;
Knots appear in wood; the axe and hatchet chop [the wood];
Between two quarrelling men, one man comes; it is like the advent of a deity.
It is said that fighting occurs in the realm of the deities and reconciliation occurs in the
realm of the demons.
If the first words are spoiled (gya pa), you will end up mediating [between] corpses.

5

Melvyn Goldstein’s, New Tibetan-English Dictionary of Modern Tibetan (2001, p. 409) describes a nyan yig as
a document in which the parties promise to follow the mediator’s advice. Khar khur suggests that a surety is
also involved.
6

This might mean explanations of governmental rules (gzhung)

7

Elsewhere, the text uses bar pa or bar mi, which has the sense of ‘mediator’, literally, ‘the person in the
middle’. Here, mtshams mi (elsewhere, mtshams mkhan) indicates the person who makes or achieves the
decision or settlements (dpyad mtshams).
8

Literally, the four corners.
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Even if the revenge killings surpass one hundred, in the end [the parties] will be
reconciled.
Wanting to cut down a tree is a matter of regret for the wind; wanting also to chip away
at the flesh is a matter of regret for the blood.
Pursuing a pointless legal case for property of little value is like stirring up dust.
གང་ལྟར་ཀྱང་སྡུམ་བྱེད་པ་ལ། ༢ དང་པོ་བོ་ཡུས་ཀྱི་གཤགས་ཉན་དགོས་པས། སྐབས་འདིར་དངོས་བདག་གིས་གཤགས་
འདི་ལྟར་འཕེན་ཏེ། གཤགས་ལ་རིགས་ལྔ་ལས། དང་པོ་འཕེན་གཤགས་མིག་ནག་ནི། གྲོགས་པོ་མི་འགྲོ་བ་ལ་མ་རྒོལ། མི་
ཤེས་པ་ལ་མ་འགུགས། མ་ཉེས་བཏབ་ལ་མ་འཆད། ཉེས་པ་སླེ་ལ་མ་འབོར་ཞེས་སོགས་སོ།། ༢ གཉིས་པ་ངན་གཤགས་
བརྒྱད་གནོན་ནི། ཡའི་ཁ་བྱི་ཁུང་ཙམ་འདིར་གཟུགས། གཉའ་ཤིང་རྩ་འདི་ལ་མ་འཚགས། མི་ཤེས་བྱུས་ཆུང་རང་རྒྱལ་གྱི་
བསད་ནས་སོང་གསེར་རི་ཁོལ་པོ་ལ་མ་ལེན་ཞེས་སོ། ༢ གསུམ་པ་བརྗིད་གཤགས་ཉེར་ལྔ་ནི། དྲུང་ནས་ཤི་བའི་རོ་ལ་འཚང་
མདོ། གསད་པ་ཁྲིས་པ་ཨ་ཁག་ཞེས་སོགས་སོ།
Nevertheless, as far as the mediation (sdum) is concerned, first it is necessary to listen to
the arguments (gshags) of the accuser. At this stage, arguments are flung about by the
parties. There are five types of argument:
First the ‘black-eyed’ (mig nag) forceful arguments (ʼphen gshags): do not oppose it
when [the parties] say that friends should not participate; do not summon those who do not
know [about the case]; do not exclude someone who claims innocence; do not reject the
bad and deceitful (sle)9, and so on.
Second, overcoming the eight bad arguments (ngan gshags): the ya’i kha10 should be
put in a mouse hole; do not press down (’tshang) with a wooden yoke; a little ignorance can
be vanquished by pride; do not take a mountain of gold from a servant.
Third, the twenty-five arguments about dignity: [one party] asserts the faults of the
person killed; [the other party says] the blame rests solely with the killer.

9

H. Jäschke in A Tibetan-English Dictionary (1881, p. 568) gives sle yon: ‘craft, deceit, trickery’; sle ba:
‘distortion, dislocation’, nominalized from ‘to twist, laid, braid, knit’.
10

This may refer to types of argument.
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༢ བཞི་པ་ལན་གཤགས་རྩེ་སྙུང་ནི། ཁོ་སྟེ་ཁྱོད་གྱོང་པོ་བཀུག་པས་མི་ཁུགས་པ་ཅིག་འདུག་སྟེ། ང་ཡང་མཉེན་པོ་བཅག་པས་
མི་ཆོགས་པ་ཅིག་ཡིན་ཞེས་སོ། ༢ ལྔ་པ་ཆེ་ཐབས་མཐོ་རྒྱལ་གྱི་གཤག་ལ། ཆེ་བའི་རྒྱུ་བཞི། ཆེ་བའི་རྟགས་བཞི། ཆེ་བའི་
ཡོན་ཏན་བཞིའོ། * ཆེ་བའི་རྒྱུ་བཞི་ནི། ཕ་མེས་རུས་རྒྱུད་ཀྱི་ཆེ་བ། བྱས་པ་ལག་རིས་ཀྱི་ཆེ་བ། སྤྱད་པ་སྟོབས་ [18] ཀྱི་ཆེ་
བའོ།
Fourth, the arguments in response, and the points being made. [He says] ‘You are stubborn,
you do not deserve what you are siezing (demanding); I am compliant, I should not be
dashed down’.
Fifth, the arguments of the proud, those of high rank:
The four causes of greatness.
The four signs of greatness.
The four qualities of greatness.
As regards the four causes of greatness:
The greatness of one’s ancestral lineage.
The greatness of the destiny of one’s deeds.
The greatness of powerful resources.
༢ ཆེ་བའི་རྟགས་བཞི་ནི། བཏུང་བ་ཇ་དང་ཆང་ལ་བྱེད་ན་ཆེ་བའི་རྟགས། གོས་སུ་དར་ཟབ་དང་གཡི་སྤྱང་གོན་ན་ཆེ་བའི་
རྟགས། ཁལ་དུ་ཇོ་དང་དྲེའུ་ཁོལ་ན་ཆེ་བའི་རྟགས། མགྲོན་དུ་མི་ཆེན་དང་ཐག་རིང་པ་ཡོང་ན་ཆེ་བའི་རྟགས། ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་
བཞི་ནི། བ་མ་དཀོན་མཆོག་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ལྟར་འཁུར་ནུས་ན་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན། ཕ་མ་དང་རིགས་རྒྱུད་ལྕགས་ཀྱི་ཡོབ་ཆེན་
ལྟར་འདེགས་ནུས་ན་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན། བུ་ཚ་དང་འཁོར་འདབ་བེའུ་ལུ་གུ་ལྟར་སྐྱོང་ནུས་ན་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན། དགྲ་བོ་ངན་བྱེད་
ལ་སྤང་ལ་ཕུར་པ་རྒྱབ་པ་ལྟར་རྡེག་ནུས་ན་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ནོ།།
As regards the four signs of greatness:
The sign of greatness when one drinks tea and chang.
The sign of greatness when one wears fine silks and wolf or lynx [furs].
The sign of greatness when one [is able to] carry [loads] like a mdzo or a mule.
The sign of greatness when one entertains great people and those who come from afar.
As regards the four qualities of greatness:
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The great quality of being able to venerate a precious lama as if he were a jewel in a
crown.
The great quality of the ability to support one’s parents and family, like an iron stirrup.
The great quality of the ability to protect one’s children and those around one, as if they
were calves and lambs.
The great quality of the ability to strike enemies and evil-doers, as if striking a ritual
dagger (phur ba) into the grass.
གཤགས་ངོ་བོ་ནི། སོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་བརྟེན་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་མའི་རིང་ལ་ཆགས་སམ། ངའི་ཕ་མའི་རིང་ལ་ཞིག ངའི་རིང་ལ་
བཙོངས་སམ། ཁྱོད་ཀྱི་རིང་ལ་ཉོས། ཞེས་སོ། དེ་ལྟར་གཤགས་སྒོ་ཉན་ཚར་བ་དང་། ཡང། བར་པས་འདི་ལྟར་བྱ་སྟེ། ཁྱོད་
གཉིས་གསུང་འཇམ་པོ་གསུངས་ཤིག གཏམ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་རྭ་མེད་པར་རྡུང་ཤེས་པ། ཡན་ལག་མེད་པར་ཁྲབ་ཤེས་པ། རྒོད་
ཀྱི་རུ་ལ་རྒྱབ་པས། དུང་གི་ཚིལ་བུར་ཕོག་པ། མུན་པ་ལ་མདའ་རྒྱབ་པ་ལྷའི་སྙན་དུ་འགྲོ་བ་ཅིག་དགོས་པ་ལགས་བྱས་ནས།
ཉན་ཁག་ཟུར་གཏེའི་བསམས་ར་སྐབས་དང་སྦྱར་ནས་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།
As regards the essence of the arguments [the mediator should think]: ‘This world and its
inhabitants, has it been formed in the time of your parents, or destroyed in the time of my
parents? Has it been sold in my time, or bought in your time?’ In this way, you should hear
out the opening arguments (gshags sgo).
Then, the mediator should act like this (say): ‘You should both talk gently, and your
speech should be like this: knowing how to strike without using your horns; knowing how to
perform without using your limbs; after aiming at the bone of the vulture (rgod kyi ru), you
shatter the conch into fragments (dung gi sil bu); the arrow shot in the dark reaches the ear
of the deity. You should be like this.’
He should take whatever additional promises and guarantees (nyan khag zur gte’i
bsdams)11 are appropriate in the situation.
གཉིས་པ་དངོས་བདག་དང་ཁག་ཐེག་ལ་དགོས་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། དངོས་བདག་གིས་སྡིག་པ་གསུམ་སྤངས་ཤིང་། གཅེས་པ་

11

This could be a reference to the nyan yig khag khur referred to above (p. 31): the document by which the
parties agree to be bound by the agreement.
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བཞི་དང་དགོས་པ་གསུམ་མདོར་བསྟན་པ་དང་བཅས་པ་ཞེས་དགོས། སྡིག་པ་གསུམ་ནི། རྐུན་མོ་གཤགས་ཆེ་བ་དང་གཅིག
བྱི་བོ་ཁ་ཁྲེང་བ་དང་གཉིས། བ་སྐམ་རོས་བཟང་བ་དང་གསུམ། དེ་གསུམ་རང་ལ་སྡིག་པ་སྤོང་དགོས། གཅེས་པ་བཞི་ནི། སྤྱི་
མི་དགྲ་རུ་མི་ལེན་པ་དང་གཅིག རང་མི་བདེན་པའི་གཤགས་མི་འདེབས་པ་གཉིས། བྱ་བ་ཁ་མ་ཐལ་བ་དང་གསུམ། [19]
ཁག་ཁུར་མི་བསླུ་བ་དང་བཞིའོ།།
Secondly, the explanation of what is necessary for a party and a guarantor (khag theg).
The parties must avoid the three sins and know, in summary, the explanation of the four
values (gces pa) and three necessities (dgos pa).
As regards the three sins:
One, the very argumentative thief.
Two, the serial sexual offender.
Three, ba skam rmos bzang ba.12
These three are the sins that one must avoid.
As regards the four values (gces):
One, in general, not to make enemies of ordinary people.
Two, not to put forward untruthful arguments.
Three, not to go beyond your actions.13
Four, not to deceive your surety (khag khur).
དགོས་པ་གསུམ་ནི། འཇམ་པོ་ངང་གིས་གྲོས་དུས། གསུང་དྲིལ་བུ་བས་སྙན་པ་ཅིག་དགོས། མི་འདྲ་བ་གཤགས་སུ་འཕེན་
དུས་ལྗགས་ཕུ་བས་བདེ་བ་གཅིག་དགོས། གཤགས་ས་དགོས་དོན་དུ་སྒྲིལ་དུས་མཆུ་སྐྱི་ཚེ་ལས་རྣོ་བ་ཅིག་དགོས།
As regards the three necessities:
Talking in a gentle and natural way, your speech should be more melodious than a bell.
When putting forward contradictory arguments, you should be calmer than the breath
of a lama (ljags phu).
By combining the meaning of several arguments, you should be sharper than a beak
(mchu skyi tshe).
12

This is probably a proverb, and seems to concern a dry cow which ploughs.

13

This suggests that the parties should not give evidence of what they do not know about.
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མདོར་ན་དཔེ་དོན་རྟགས་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་གཤགས་གྲལ་དུ་གཤགས་འདོན་འདྲ་འཐད་འོས་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་དུ་
གྲོས་སྤེལ། དགེ་ཡོན་སྐྱོན་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕ་རོལ་དུ་གོ་སྐོན་སོད་རགས་སོམ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་མཉམ་ཉིད་ལ་
གཤགས་རྒྱག མཐོ་དམན་འབྲིང་གསུམ་ལ་བསྟེན་ནས་མདུད་མའི་ཧས་བཀོད་བཤེས་དགོས་སོ།
In brief:
Based on the trio of example, meaning, and sign, you put forward your arguments in
stages.
Based on the trio of similarity, agreement, and suitability, you augment the discussion
within.
Based on the trio of virtue, good qualities, and fault, you convince the other side.
Based on the trio of blame, coarseness, and gross transgression, you make equally
strong arguments.14
Based on the trio of higher, lower, and middle, you discern displays of exaggeration
about general (worldly) affairs.
ཁག་ཁུར་ལ་གཅེས་པ་བཞི་ནི། རང་ཕོགས་ཀྱི་ཁག་ཐེགས་དང་གཅིག གཞན་ཕོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཟིན་པ་དང་གཉིས། སོད་ལེན་
ཞབས་འཇུག་ཚང་བ་དང་གསུམ། ཆོད་ཡིག་དག་གཙང་ལོན་པ་དང་བཞི་དགོས་སོ།།
As regards the four values of those who provide guarantees (khag khur):
One, one’s own surety.
Two, capturing the faults of the other side.
Three, allowing for the complete giving and receiving of respect.
Four, arriving at perfectly clear written agreements (chod yig).

14

This suggest arguments to match those of the other side
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