ཁྲིམས་སྡེའ་ྲི ཁག་འགན་དང་འཁྲི་འགན་སྲིག་གཞྲི་སྲི་ལོ་༢༠༡༧ཅན་མ།
ངོ་སདྤྲོ །
དེ་ཡང་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མྤྲོའྲི་དགོངས་དོན་ལྟར་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་ས་ྡེ གིས་ཁྲིམས་ཀྲི་རྲིང་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྤྲོ་གཏད་དང་ཡིག་
ཆེས་ཀྲི་བསྐུལ་མ་དང་ དྲང་ཁྲིམས་སྲིན་ཐབས་འཕེལ་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་ འཇིགས་སྣང་ ཡང་ན་ མཐུན་འགྱུར་འྤྲོས་མྡེད་བསྣར་འགྱངས་
མྡེད་པར་ དྲང་སྤྲོམས་དང་རང་དབང་གི་བདག་སྤྲོང་ཐོག་ལས་ དྲང་ཁྲིམསཉེན་སྲུང་དང་བརྩྲི་བཀུར་ཞུ་དགོ་པའྲི་འགན་དབང་ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་ཡང་ མྲི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གི་བྱང་ཆུབ་ལམ་དུ་འདྲྡེན་པའྲི་ཁྲིམས་ཀྲི་དགོངས་བཞྡེད་ལྟར་ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་
བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ཅན་མའྲི་ངོ་སྤྲོད་དང་འཁྲིལ་མྲི་སྡེའྲི་ཉེན་སྤྲོབ་དང་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའྲི་རང་དབང་དང་འཁྲི་འགན་མཐའ་བཙན་དང་
སྡེལ་ཐབས་ཀྲི་ཁས་བངས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་།
དྲང་སྤྲོམས་དང་ འཇོན་ཚད་ལྡན་པའྲི་ཐོག་དྲང་ཁྲིམས་སྲིན་ནི་དོན་ལུ་ཡོངས་སུ་རྤྲོགས་པའྲི་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ཁག་འགན་དང་འཁྲི་འགན་སྲིག་
གཞྲི་འདི་ངེས་པར་མཁོ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པ་ལས།
དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེས་ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ཁག་འགན་དང་ འཁྲི་འགན་སྲིག་གཞྲི་འདི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཆ་འཇོག་མཛད་གྲུབ།
ལེའུ་༡པ།
སྤྲོན་བརྤྲོད།
མཚན་གནས་དང་འགོ་འཛུགས་ཟླ་ཚསེ ་ དེ་ལས་ ཁྱབ་ཚད།
༡༽ སྲིག་གཞྲི་འདི།
ཀ༽ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ཁག་འགན་དང་འཁྲི་འགན་སྲིགས་གཞྲི་སྲི་ལོ་༢༠༡༧ཅན་མ་ཟྡེར་བརྤྲོད་དགོཔ་དང་།
ཁ༽ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་མྡེ་མྤྲོ་བྱ་ལོ་ཟླ་བཞྲི་པའྲི་ཚེས་བརྒྱད་ལུའམ་ སྲི་ཚེས་༠༢.༠༦.༢༠༡༧ལས་འགོ་བཟུང་སྡེ་བསར་
སྤྲོད་འབད་དགོ།
ག༽ མངོན་མཐོ་དང་ཆེ་མཐོ་རྤྲོང་ཁག་ དེ་ལས་ དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྲི་འདུན་སའྲི་དྲང་དཔོན་དང་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་བྱྡེད་པ་
ཡོངས་ལུ་ཁྱབ་དགོ།

1

དམྲིགས་ཡུལ།
༢༽ སྲིག་གཞྲི་དེའྲི་ དམྲིགས་ཡུལ་འདི་ཡང་
ཀ༽ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ནང་ ངན་ལྷད་ སྤྲོན་འགོག་དང་བཀག་ཐབས་འབད་ནི་དང་།
ཁ༽ ཁྲིམས་སྡེའྲི་རང་དབང་དང་དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་འཁྲི་འགན་འཕེལ་རྒྱས་གཏང་ནི།
ག༽ དྲང་ཁྲིམས་སྤྲོང་བཞག་གི་སྐབས་དྲང་དཔོན་དང་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་བྱྡེད་པ་ཚུའྲི་ཀུན་སྤྲོད་རྒྱུན་སྤྲོང་འབད་ནི།
ང༽ དྲང་དཔོན་དང་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་བྱྡེད་པ་གང་ཞྲིག་གི་འགལ་ཟླར་ཕུལ་ཡོད་པའྲི་ཉོགས་བཤད་ཀྲི་ཞྲིབ་དཔྱད་དང་དང་
ལེན་ གང་མགྱྤྲོགས་དྲང་བདེན་ཐོག་མཛད་དེ་དྲང་ཁྲིམས་དང་དྲང་བདེན་ཉེས་མྡེད་ཀྲི་ཉེན་སྲུང་ཡོད་པར་བཟྤྲོ་ས་ྡེ དྲང་
དཔོན་དང་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་བྱྡེད་པ་ཚུ་གི་ རྡེ་འདོད་དང་ཡིད་ཆེས་འཕེལ་རྒྱས་གཏང་ནི།
ཅ༽ དྲང་དཔོན་དང་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་བྱྡེད་པ་ཚུ་གིས་ཡིག་ཚང་དང་དབང་ཚད་ ལོག་སྤྲོད་ ཡང་ན་ཚུལ་མྲིན་ཐོག་སྤྲོད་ནི་
མྡེད་པ་ངེས་བརྟན་བཟྤྲོ་ནི།
ཆ༽ དྲང་དཔོན་དང་ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་བྱྡེད་པ་ཡོངས་ཀྲིས་ རང་སོའྲི་འགན་འཁྲི་འདི་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའྲི་ཁྲིམས་ཡིག་
དང་ བྱ་བའྲི་གནད་སྤྲོད་དང་བསྟུན་མཛད་དགོ།
ཇ༽ དྲང་དཔོན་དང་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་བྱྡེད་པ་ཚུ་གི་ཐོབ་དབང་དང་ཆེ་བསྤྲོད་ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་དོན་ལུ་ སྲིག་གཞྲི་དེའྲི་བདག་
སྤྲོང་དང་འབྡེལ་བའྲི་གནད་སྤྲོད་ཀྲི་རྲིམ་པ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མྲིན་བཀའ་བཀྤྲོན་
དང་དང་ལེན་གི་དབང་ལུ་བསྡུ་མྲི་ཆོག།
ལེའུ་༢པ།
ཉོགས་བཤད་ཀ་ྲི གནད་སདྤྲོ །
ཉོགས་བཤད་ཀ་ྲི གནད་སྤྲོད།
༣༽ དྲང་དཔོན་ནམ་ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་བྱྡེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཉོགས་བཤད་ཡོད་ཚེ་མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྲི་འདུན་སའྲི་རྩྤྲོད་འཛིན་ཡོངས་ཁྱབ་
ལུ་ཕུལ་དགོ།
༤༽ དྲང་དཔོན་ནམ་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་བྱྡེད་པ་ཚུ་ལུ་ ཉོགས་བཤད་ཡོད་ཚེ་ཡིག་ཐོག་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའྲི་ཁར་ཉོགས་བཤད་བཀོད་མྲི་
ཁོའམ་མྤྲོ་ངོ་རྐྱང་གི་ཐོག་ཕུལ་དགོཔ་དང་ དེ་མྲིན་ མྲིང་གསལ་མ་བཀོད་པའྲི་ཉོགས་བཤད་འདི་ངོས་ལེན་མཛད་ནི་མྡེད།
༥༽ དྲང་དཔོན་ནམ་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་བྱྡེད་པ་ཚུ་ལུ་བཙུགས་ཡོད་པའྲི་ཉོགས་བཤད་གང་ཞྲིག་འདི་མངོན་སུམ་ཅན་གྱྲི་རྩྤྲོད་གཞྲི་མ་གྲུབ་
ཚུན་ གསང་རྒྱའྲི་ཐོག་བཞག་དགོ།
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༦༽ དྲང་དཔོན་ནམ་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་བྱྡེད་པ་གང་ཞྲིག་ལུ་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་མྲི་འདི་ དོན་མྡེད་ཀྲི་གཞྲི་ཁུངས་ཡིན་ཚེ་ཁྲིམས་ཀྲི་
ཁྱད་གསོད་ཨིན་པར་བརྩྲི་ནི་དང་དེ་མ་ཚད་ འབྡེལ་ཡོད་དྲང་དཔོན་གྱྲིས་ ཉོགས་བཤད་ཕུལ་མ་ྲི མྲི་དེ་ལུ་སྐུར་འདེབས་ཀྲི་རྩྤྲོད་
གཞྲི་བཙུག་ཆོག།
ཉོགས་བཤད་ཀ་ྲི རྒྱུ་རྐྱྡེན།
༧༽ ངན་ལྷད་འཐབ་པའམ་ཁྲིམས་སྡེའྲི་རྣམ་གཞག་མྡེད་པ་ འབྡེལ་མྡེད་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་ནམ་ཁེ་ཕན་གྱྲི་དོན་ལུ་འཁྲུན་ཆོད་གནང་བའྲི་
སྐབས་ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ཀུན་སྤྲོད་རྣམ་དག་མྡེད་པའམ་ནང་གསུག་དངུལ་རྐྱང་ངམ་རྒྱུ་དངོས་ཐོག་ལེན་པ་ ཡང་ན་ཐོབ་བརྤྲོད་བཀོད་
པ་སོགས་ ཉོགས་བཤད་ཀྲི་རྒྱུ་རྐྱྡེན་སྡེ་བརྩྲི་དགོ།
༨༽ གཞན་ཡང་ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའྲི་ལེའུ་༡༢ པའྲི་དོན་ཚན་༡༤༠ པའྲི་ནང་འཁོད་དེ་ཡོད་
མྲི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་ རྒྱུ་རྐྱྡེན་གྱྲི་གྲངས་སུ་ཡིན་པར་བརྩྲི་དགོ།
༩༽ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའྲི་ ལེའུ་༡༠ པའྲི་ནང་འཁོད་དེ་ཡོད་པའྲི་ ཀུན་སྤྲོད་རྣམ་གཞག་ལུ་མ་
གནས་པའྲི་གནད་དོན་ཚུ་ཡངརྒྱུ་རྐྱྡེན་གྱྲི་གྲངས་སུ་ཡིན་པར་བརྩྲི་དགོ།
ལེའུ་༣་པ།
འདྲྲི་དཔྱད་དང་ཞབྲི ་དཔྱད་ཀ་ྲི བྱ་བའྲི་གནད་སྤྲོད།
འདྲྲི་དཔྱད་ཀ་ྲི བྱ་བའྲི་གནད་སདྤྲོ །
༡༠༽ རྩྤྲོད་ཉོགས་ཀ་ྲི དོན་ཁུངས་དང་སྐབས་དོན་ཚུ་ གྲུབ་ནི་ལུ་མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྲི་འདུན་སའྲི་རྩྤྲོད་འཛིན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྲིས་ཉོགས་
བཤད་ཕུལ་བའྲི་གནད་དོན་ཐོག་རྣམ་དཔྱྤྲོད་༼discreetly༽ ཐོག་ས་གོན་གྱྲི་འདྲྲི་དཔྱད་མཛད་དགོ།
༡༡༽ ཉོགས་བཤད་འདི་གཞྲི་ཁུངས་དང་ལྡན་པ་མྲིན་ཚེ་རྩྤྲོད་འཛིན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྲིས་ཉོགས་བཤད་དེ་ ཕྲིར་འབུད་མཛད་དེ ཉོགས་
བཤད་བཀོད་མྲི་ལུ་ ཕྲིར་འབུད་བཀའ་རྒྱའྲི་འདྲ་གཅིག་གནང་དགོ།
༡༢༽ ཉོགས་བཤད་ཕུལ་མྲི་གང་ཞྲིག་གིས་ཕྲིར་འབུད་བཀའ་རྒྱ་ལུ་ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་ཚེ་བཀའ་རྒྱ་གནང་སྡེ་ཞག་གྲངས་བཅུ་ཐམ་གྱྲི་ནང་
འཁོད་འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྲི་བྤྲོན་པོ་ལུ་མཐོ་གཏུགས་ཞུ་ཆོགཔ་དང་འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྲི་བྤྲོན་པོ་གིས་བསར་ཞྲིབ་མཛད་སྐབས་སུ་
ཡང་ ཉོགས་བཤད་འདི་གཞྲི་ཁུངས་མྡེད་པར་འཐོན་ཚེ་ཉོགས་བཤད་ཕུལ་མྲིའདི་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྲི་ཁྱད་གསོད་ཀྲི་ཉེས་པ་བཀལ་ན།ི
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༡༣༽ ཉོགས་བཤད་དེ་དང་འཁྲིལ་ མངོན་སུམ་ཅན་གྱྲི་རྩྤྲོད་གཞྲི་གྲུབ་ཚེ་མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྲི་འདུན་སའྲིརྩྤྲོད་འཛིན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྲི་
བསམ་འཆར་ལུ་ ཞྲིབ་དཔྱད་ཁ་སྐྤྲོང་མཛད་དགོཔ་མཐོང་ཚ་ེ རྩྤྲོད་འཛིན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྲིས་སྲིག་གཞྲི་དེ་དང་ ཁྲིམས་སྡེ་ལས་
གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའྲི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ངེས་པར་མཁོ་བའྲི་ཞྲིབ་དཔྱད་མཛད་དགོ་པའྲི་ཞུ་བ་ འབྲུག་
གི་ཁྲིམས་སྲི་བྤྲོན་པོ་ལུ་ཡིག་ཐོག་གཟྲིགས་ཕུལ་ཏེ་ཞྲིབ་དཔྱད་མཛད་ནི།
ལེའུ་༤པ།
ཁྲིམས་སའྡེ ་ྲི ཞྲིབ་དཔྱད་ཚགོ ས་ཆུང་།
ཁྲིམས་སའྡེ མ་ཞབྲི ་དཔྱད་ཚགོ ས་ཆུང་།
༡༤༽ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ཞྲིབ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་༼ན་ལས་ཕར་སྲིགས་གཞྲི་འདི་ནང་“ཚོགས་ཆུང་”ཟྡེར་བརྤྲོད་ནི་༽གིས་སྲིགས་ལམ་གྱྲི་རྩྤྲོད་
གཞྲི་དང་ཉོགས་བཤད་ཀྲི་ཞྲིབ་དཔྱད་གནད་སྤྲོད་འདི་ཁྲིམས་ཀྲི་རྲིམ་གྱྲིས་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མཛད་དགོ།
༡༥༽ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་༡༣༥པ་ལྟར་འཐུས་མྲི་ལྔ་ལས་མ་ཉུང་བའྲི་ཚོགས་ཆུང་གིས་མ་གཏོགས་
ཞྲིབ་དཔྱད་མཛད་ནི་མྡེད།
༡༦༽ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་དོན་ཚན་༡༣༤པ་དང་འཁྲིལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་སྐབས་དང་བསྟུན་འྤྲོས་འཚམས་
དང་དབང་ནུས་ལྡན་པའྲི་ཁྲིམས་སྡེའྲི་དབང་འཛིན་ཡང་ན་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ལུ་ཞྲིབ་དཔྱད་དང་འབྡེལ་བའྲི་བྱ་སྤྲོ་དང་དབང་ཚད་
ཧྲིལ་པོའམ་ཆ་ཤས་ཅིག་སྤྲོད་ཆོག་ཟྡེར་ལོགས་སུ་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ཞྲིབ་དཔྱད་འདི་རྤྲོང་ཁག་དང་དྲུང་ཁག་དྲང་དཔོན་ དེ་ལས་
ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་བྱྡེད་པ་ཚུ་ལུ་ཡིན་ཚེ་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲངས་སུ་ཚུད་དགོཔ་ དེ་ཡང་།
ཀ༽
ཁ༽
ག༽
ང༽
ཅ༽

མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྲི་འདུན་སའྲི་རྩྤྲོད་འཛིན་ཡོངས་ཁྱབ་འདི་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཐོག་དང་།
ཆེ་མཐོ་ཁམྲི ས་ཀྲི་འདུན་སའྲི་རྩྤྲོད་འཛིན་ཡོངས་ཁྱབ་འདི་འཐུས་མྲི་དྲུང་ཆེན་སྡེ།
འབྲུག་གི་ཁམྲི ས་སྲི་བྤྲོན་པོ་གིས་ གདམ་ཁ་གྲུབ་པའྲི་རྤྲོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྲི་འདུན་སའྲི་དྲང་དཔོན་གཉིས།
འབྲུག་གི་ཁམྲི ས་སྲི་བྤྲོན་པོ་གིས་ གདམ་ཁ་གྲུབ་པའྲི་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྲི་འདུན་སའྲི་དྲང་དཔོན་གཅིག།
འབྲུག་གི་ཁམྲི ས་སྲི་བྤྲོན་པོ་གིས་ གདམ་ཁ་གྲུབ་པའྲི་ རྩྤྲོད་འཛིན་འགོ་དཔོན་བརྩྲི་སྡེ་ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོགཔ་
གཉིས།
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༡༧༽ ཞྲིབ་དཔྱད་འདི་མངོན་མཐོ་དང་ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྲི་འདུན་སའྲི་དྲང་དཔོན་ལུ་ཡིན་ཚེ་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲངས་སུ་ཚུད་དགོཔ་འདི་ཡང་།
ཀ༽ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྲི་འདུན་སའྲི་རྒན་རྲིམ་མཐོ་ཤོས་ཀྲི་དྲང་དཔོན་འདི་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཐོག་དང་།
ཁ༽ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ཚོགས་སྡེའྲི་ ཁྲི་འཛིན་།
ག༽ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྲི་འདུན་སའྲི་ཁྲིམས་སྲི།
ང༽ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྲི་འདུན་སའྲི་རྩྤྲོད་འཛིན་ཡོངས་ཁྱབ་འདི་ འཐུས་མྲི་དྲུང་ཆེན་སྡེ།
ཅ༽ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྲི་བྤྲོན་པོ་གིས་ གདམ་ཁ་སྒྲུབ་པའྲི་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ཚོགས་སྡེའྲི་མཐུས་མྲི་གཅིག།
ཨིན་རུང་ཞྲིབ་དཔྱད་འདི་མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྲི་འདུན་སའྲི་རྒན་རྲིམ་མཐོ་ཤོས་ཀྲི་དྲང་དཔོན་ནམ་ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྲི་འདུན་སའྲི་
ཁྲིམས་སྲིའྲི་ལུ་ཡིན་ཚེ་སྐབས་དང་བསྟུན་མངོན་མཐོ་འམ་ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱྲི་རྒན་རྲིམ་ཤུལ་མའྲི་དྲང་དཔོན་འདི་ཚོགས་ཆུང་
ནང་འཐུས་མྲི་སྡེ་གཏོགས་ནི།
༡༨༽ ཚོགས་ཆུང་གིས་ཚོགས་ཆུང་གཞྲི་བཙུགས་མཛད་དེ་ཉིན་གྲངས་༣༠གི་ནང་འཁོད་ཞྲིབ་དཔྱད་མཇུག་བསྡུ་དགོ།
༡༩༽ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་དོན་ཚན་༡༣༦པའྲི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ཚོགས་ཆུང་གིས་རང་སོའ་ྲི སན་ཞུ་ནང་
ལག་བྲིས་བཀོད་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ཚོགས་ས་ྡེ ལུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ མངོན་མཐོ་དང་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྲི་འདུན་སའྲི་དྲང་
དཔོན་ཚུའྲི་ཞྲིབ་དཔྱད་ཡིན་ཚེ་ ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ སན་ཞུ་འདི་ལག་བྲིས་བཀོད་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་
དགོ་པའྲི་ཁར་ གལ་སྲིད་ ཚོགས་ཆུང་གི་མཐུས་མྲི་རང་སོའྲི་རྒྱབ་སྣྤྲོན་གྱྲི་བརྤྲོད་དོན་ཡང་ན་ཁྱུ་འབུད་ཀྲི་བསམ་ཚུལ་ཡོད་ཚེ་
སན་ཞུ་དེ་ནང་བཀོད་དགོ།
ཁེ་ཕན་ལྟག་སདྤྲོ །
༢༠༽ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་དོན་ཚན་༡༣༧པ་དང་འཁྲིལ་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མྲི་འདི་ རྩྤྲོད་ཟླ་ཡིན་པའྲི་དྲང་
དཔོན་ནམ་ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་བྱྡེད་པ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྡེལ་བ་ཡོད་མྲི་ཡང་ན་མཐུན་འབྡེལ་ཡོད་མྲི་ མྲི་ངོ་ཡིན་ཚེ་ ཞྲིབ་
དཔྱད་ཡང་ན་གྲྤྲོས་ཆོད་རྲིམ་པ་ཚུ་ནང་འབྡེལ་གཏོགས་འབད་མྲི་ཆོག།
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ལེའུ་༥པ།
སྲིགས་ལམ་དབང་འཛིན།
སྲིགས་ལམ་དབང་འཛིན།
༢༡༽ སྐབས་དང་བསྟུན་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་ཚོགས་སྡེའམ་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྲིས་སྲིགས་ལམ་དབང་འཛིན་སྡེ་
མཛད་དགོ།
༢༢༽ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་དོན་ཚན་༡༣༠པ་དང་འཁྲིལ་མངོན་མཐོ་དང་ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱྲི་དྲང་དཔོན་ཚུ་མ་
བརྩྲི་བར་དྲང་དཔོན་ནམ་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་བྱྡེད་པ་ཆ་མཉམ་གྱྲི་སྐྤྲོར་ལས་སྲིགས་ལམ་གྱྲི་དང་ལེན་བསར་སྤྲོད་དང་ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་དབང་འཛིན་འདི་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ མངོན་མཐོ་དང་ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྲི་འདུན་སའྲི་དྲང་
དཔོན་གྱྲི་ཐད་འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མྤྲོའྲི་རྩ་ཚན་༢༡ པའྲི་དོན་ཚན་༡༥ པ་ལྟར་ དབང་ནུས་ལྡན་པའྲི་སྲིགས་ལམ་དབང་
འཛིན་འདི་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ཨིན་པར་བརྩྲི་ན།ི
༢༣༽ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་དོན་ཚན་༡༣༡པ་དང་འཁྲིལ་སྤྲོད་ངན་གྱྲི་བདེན་ཁུངས་ཐོན་པའྲི་རྤྲོང་ཁག་གམ་དྲུང་ཁག་
དྲང་དཔོན་ཅིག་ལུ་ཚོགས་སྡེའྲི་གྲྤྲོས་འདེབས་ཐོག་ལུ་བཀའ་བཀྤྲོན་ཡང་ན་དགོངས་ཕོག་གནང་ན་ི དབང་ཚད་འདི་ འབྲུག་གི་
ཁྲིམས་སྲི་བྤྲོན་པོ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།
༢༤༽ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མྤྲོའྲི་རྩ་ཚན་༢༡ པའྲི་དོན་ཚན་༡༥པའྲི་དགོངས་དོན་ལྟར་སྤྲོད་ངན་གྱྲི་བདེན་ཁུངས་ཐོན་པའྲི་མངོན་མཐོ་
དང་ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱྲི་དྲང་དཔོན་ཅིག་ལུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལྷན་ཚོགས་ཀྲི་བསམ་ཚུལ་ལུ་གནས་དབྱུང་གི་འྤྲོས་འབབ་
མྡེདཔ་སྡེ་འཆར་ཚེ་ ལྷན་ཚོགས་དེའྲི་གྲྤྲོས་འདེབས་ཐོག་འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ དྲང་དཔོན་དེ་ལུ་ བཀའ་རྒྱའྲི་ཐོག་ལས་
བཀའ་བཀྤྲོན་ཡང་ན་དགོངས་ཕོག་གི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཆོག།
༢༥༽ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་དོན་ཚན་༡༣༩པ་དང་འཁྲིལ་སྲིགས་ལམ་དབང་འཛིན་གྱྲིས་རྩྤྲོད་གཞྲི་རྡེ་རྡེ་བཞྲིན་དུ་རང་
སོའྲི་གྲྤྲོས་ཆོད་ཚུ་བདེན་ཁུངས་སྤྲོན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཧྲིལ་པོ་བཀོད་དགོ།
6

སྲིགས་ལམ་དབང་འཛིན་གྱ་ྲི དབང་ཚད།
༢༦༽ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་དོན་ཚན་༡༣༢པ་དང་འཁྲིལ་སྲིགས་ལམ་དབང་འཛིན་གྱྲིས་ཁག་འགན་བསར་སྤྲོད་སྒྲུབ་
པའྲི་སྐབས་ལུ་ མྲི་ངོ་འདི་གིས་ མཁོ་བའྲི་གནས་ཚུལ་དང་ ལས་གཞྲི་ ཡང་ན་འདྲྲི་ཞྲིབ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ལན་འདེབས་རྐྱབ་
དགོ།
༢༧༽ སྲིགས་ལམ་དབང་འཛིན་གྱྲི་ འདྲྲི་དཔྱད་འབད་བའྲི་སྐབས་ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་དོན་ཚན་༡༣༣པ་ལྟར་
ཁྲིམས་འདུན་ཞྲིག་གི་དབང་ཚད་ཡོདཔ་ཨིན།
༢༨༽ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་དོན་ཚན་༡༣༨པ་དང་འཁྲིལ་སྲིགས་ལམ་གྱྲི་རྩྤྲོད་གཞྲིའྲི་དབྱྡེ་ཞྲིབ་དང་རྩྤྲོད་བཤེར་གྱྲི་ཐད་
ཁར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་དགོ།
༢༩༽ སྲིགས་ལམ་དབང་འཛིན་གྱྲིས་རྩྤྲོད་བཤེར་མཛད་པའྲི་སྐབས་རང་བཞྲིན་གྱྲི་དྲང་ཁྲིམས་ཀྲི་གཞྲི་རྩ་ལྟར་ སན་གསན་གྱྲི་ཐོབ་
དབང་དང་ དགག་ལན་གྱྲི་ཐོབ་དབང་དྲང་བདེན་དང་དྲང་སྤྲོམས་ཐོག་མཛད་དགོཔ་ ཕྤྲོགས་ལྷུང་མྡེད་པར་མཛད་ནི་རྒྱུ་མཚན་
ལྡན་པའྲི་གྲྤྲོས་ཆོད་བཏོན་ནི་ དེ་ལས་ མཐོ་གཏུགས་ཀྲི་ཐོབ་དབང་གི་གཞྲི་རྩ་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ།
༣༠༽ རྩྤྲོད་ཟླ་དྲང་དཔོན་ནམ་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་བྱྡེད་པ་གསི ་ ཉོག་བཤད་དང་ཉེས་འཛུགས་ཀྲི་རྒྱུ་རྐྱྡེན་ཚུའྲི་ལན་ཡིག་ཐོག་གམ ཁོའམ་
མྤྲོ་ངོ་རྐྱང་ ཡང་ན་ངོ་ཚབ་ཀྲིས་ཕུལ་ཆོག།
ལེའུ་༦པ།
སྲིགས་ལམ་གྱྲི་དང་ལནེ །
༣༡༽ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་༡༤༡པ་དང་འཁྲིལ་སྲིགས་ལམ་དབང་འཛིན་གྱྲིས་ཞྲིབ་དཔྱད་སན་ཞུ་འབྱྤྲོར་བའྲི་
ཉིན་ལས་ ཞག་གྲངས་༢༡གི་ནང་འཁོད་གྲྤྲོས་ཆོད་གནང་དགོ།
༣༢༽ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་དོན་ཚན་༡༤༢པ་ལྟར་སྲིགས་ལམ་དབང་འཛིན་གྱྲི་གྲྤྲོས་ཆོད་འདྲ་བཤུས་རྡེ་འབྲུག་གི་
ཁྲིམས་སྲི་བྤྲོན་པོ་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ སྲིགས་ལམ་དབང་འཛིན་གྱྲི་གྲྤྲོས་ཆོད་དེ་འགུར་འཐད་གྲུབ་འབད་ནི་ ཡང་ན་ བསྒྱུར་
བཅོས་མཛད་དེ་ མཐའ་མཇུག་གི་གྲྤྲོས་ཆོད་མ་བཏོན་པའྲི་ས་གོང་ལུ་ ཞྲིབ་དཔྱད་ཁ་སྐངྤྲོ ་འབད་དགོ་པའྲི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི་
མཐའ་མཇུག་གི་དབང་འཛིན་འདི་ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྲི་བྤྲོན་པོ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།
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༣༣༽ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་དོན་ཚན་༡༤༣པ་དང་འཁྲིལ་ཉེས་བྱ་བཀལ་བའྲི་སྐབས་སྲིགས་ལམ་དབང་འཛིན་གྱྲིས་
གནོད་འགེལ་གྱྲི་གནས་ལུགས་དང་ཚབས་ཆེན་དེ་ཁར་དྲང་དཔོན་ནམ་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་བྱྡེད་པ་དེ་གི་ཆེད་དམྲིགས་སྐྤྲོར་ལས་ལྷྤྲོད་
ཡངས་དང་ཉེན་ཚབས་ཀྲི་སྐབས་དོན་གང་ཡོད་ཞྲིབ་བལྟས་འབད་དགོ།
༣༤༽ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་དོན་ཚན་༡༤༤པ་དང་འཁྲིལ་འྤྲོས་འཚམས་ལྡན་པའྲི་སྲིགས་ལམ་གྱྲི་དང་ལེན་དང་ཉེས་
ཁྲིམས་ཀྲི་དབྱྡེ་རྲིམ་འདི་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའྲི་ཁར་ར་ཁུངས་ཅན་འབད་དངོས་འཇུག་ཐོག་
ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལམ་ལུགས་སམ་ལས་དོན་གཞན་ ཡང་ན་དྲང་ཁམྲི ས་ལྷན་སྡེའྲི་གཙུག་སྡེ་ལུ་ཚུལ་མྲིན་གྱྲི་གནོད་སྤྲོན་དང་བསྟུན་
པའྲི་ཐག་གཅད་འབད་དགོ།
༣༥༽ འབྲུག་གི་སྒྲུབ་བྱྡེད་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་དོན་ཚན་༥༤པ་དང་འཁྲིལ་ དྲང་དཔོན་གང་ཞྲིག་གིས་དབྱྡེ་བཤེར་མཛད་གྲུབ་པའྲི་རྩྤྲོད་གཞྲི་
དང་འབྡེལ་བའྲི་གནད་དོན་སྐྤྲོར་ དཔང་པོ་འབད་བདེན་ཁུངས་བརྤྲོད་ནི་མྡེད།
༣༦༽ འདྲྲི་དཔྱད་དམ་ཞྲིབ་དཔྱད་བསྣར་ལུས་སྐབས་སུ་ ཡང་ན་ རྩྤྲོད་རྲིམ་མཇུག་བསྡུ་ཏེ་ དྲང་དཔོན་ནམ་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོགཔ་
ཚུ་ དགོངས་ཕོག་བཏང་ཡོད་ཚེ་
ཀ༽ རང་སོས་ཟླ་རྲིམ་དངུལ་ཕོག་ཉུང་མཐའ་ལས་ བརྒྱ་དཔྱ་༥༠ ལས་འགལ་མ་ྲི ཐོབ་པ་དང་།
ཁ༽ ཐོབ་དབང་གཞན་ སྲིག་གཡོག་སྣུམ་འཁོར་ ཁྱྲིམ་མམ་ཁང་གླ་ འགྲུལ་འཕྲིན་དང་འཐུས་ དེ་འབྡེལ་གྱྲི་ཁེ་དབང་ཚུ་
ཡང ཐོབ་ལམ་མྡེད།
༣༧༽ དྲང་དཔོན་ནམ་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་བྱྡེད་པ་ཚུ་གིས་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ཀུན་སྤྲོད་རྣམ་གཞག་ལས་འགལ་བ་འཐོན་ཚེ་ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་
གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་དོན་ཚན་༡༤༥པ་ལྟར་ཉེས་པ་འཁྲི་དགོ་པའྲི་ཁར་ སྲིགས་ལམ་དབང་འཛིན་གྱྲིས་ འྤྲོས་འབབ་དང་
འཁྲིལ་གཞན་འྤྲོས་ཚད་ལྡན་པའྲི་ ཁྲིམས་གཅོད་མཛད་དགོ།
༣༨༽ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་བྱྡེད་པ་གང་ཞྲིག་གི་བདག་སྤྲོང་ངམ་སྲིགས་ལམ་གྱྲི་དང་ལེན་མཛད་པའྲི་སྐབས་
སྲིགས་གཞྲི་དེ་དང་འཁྲིལ་དགོསཔ་མ་ཚད་ གཞན་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་དང་གཞྲི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྲི་བཅའ་
ཁྲིམས་དང་སྲིག་གཞྲིའྲི་འབྡེལ་ཡོད་དགོངས་དོན་ཚུ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
༣༩༽ སྲིག་གཞྲི་དེའྲི་དོན་ཚན་༣༦ པའྲི་ནང་འཁོད་དེ་ཡོད་པའྲི་འཚོ་འཐུས་འདི་སྲིག་ལམ་དང་ལེན་མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་སྤྲོད་ན།ི
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༤༠༽ སྲིག་ལམ་དང་ལེན་ནམ་ཁྲིམས་སྡེའྲི་དབྱྡེ་བཤེར་མཇུག་བསྡུ་སྡེ་དྲང་དཔོན་ནམ་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོགཔ་གང་ཞྲིག་ཉེས་མྡེད་སྡེ་
འཁྲུན་ཐག་ཆོད་ཚེ་གོ་གནས་ལུ་ལོག་བཀལ་ཏེ་ཁོའམ་མྤྲོ་རས་གཞྲི་རྟྡེན་དངུལ་ཕོག་གི་ལྷག་ལུས་བརྒྱ་ཆ་༥༠དང་དགོངས་ཕོག་དུས་
ཡུན་ཡོངས་རྤྲོགས་ནང་སྤྲོར་འཇུག་རུང་བའྲི་མཐུན་རྐྱྡེན་གཞན་སྲིགས་གཞྲི་དེའྲི་དོན་ཚན་༣༦པ་ལྟར་བཏོག་ཡོད་མྲི་ཚུ་ཐོབ་དགོཔ་
དང་ གོང་འཁོད་དགོངས་ཕོག་འབད་བཞག་པའྲི་དུས་ཡུན་འདི་ དགོངས་ཞུ་གསོལ་རས་དང་ ལོ་བསར་དངུལ་ཕོག་ཡར་སེང་
དེ་ལས་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་ལས་གཡོག་ནང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ ཕག་ཕྲིད་ཞུ་ཡོདཔ་སྡེ་བརྩྲི་དགོ།
༤༡༽ དགོངས་ཕོག་བཞག་པའྲི་དུས་ཡུན་ནང་དྲང་དཔོན་ནམ་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོགཔ་གང་ཞྲིག་ཚེ་ལས་འདས་ཚེ་ ཁོའམ་མྤྲོའྲི་བཟའ་
ཚང་ངམ་ཁྲིམས་དོན་གྱྲི་གདམ་ངོའྲི་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ན་ི དོན་ལུ་སྲིགས་ལམ་དབང་འཛིན་གྱྲི་དབྱྡེ་བཤེར་ གང་མགྱྤྲོགས་འབད་མཇུག་
བསྡུ་སྡེ་གྲྤྲོས་ཆོད་གནང་དགོ།
༤༢༽ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྲི་བྤྲོན་པོ་གིས་ མཐའ་མཇུག་གི་བཀའ་རྒྱ་མ་གནང་ཚུན་ གོ་གནས་འཆང་མྲི་དྲང་དཔོན་གྱྲི་ས་སྤྲོང་བསུབ་ནི་
དོན་ལུ་ བསྐྤྲོ་བཞག་གསརཔ་འབད་ནི་མྡེད་རུང་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱྲི་རྩྤྲོད་འཛིན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྲིས་ཁྲིམས་སྲི་བྤྲོན་པོ་དང་
གཅིག་ཁར་གྲྤྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ ཐབས་གཞན་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མྲི་དྲང་དཔོན་ནམ་ལས་བྱྡེད་པའྲི་གོ་གནས་ཀྲི་ཚབ་ལུ་ མྲི་
ངོམ་གཞན་བསྐྤྲོ་བཞག་གནང་ནིའྲི་ཐབས་ལམ་སྲིག་ཆོག།
མཐོ་གཏུགས་ཀ་ྲི ཐབོ ་དབང་།
༤༣༽ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་དོན་ཚན་༡༤༦པ་ལྟར་སྲིགས་ལམ་དབང་འཛིན་གྱྲི་གྲྤྲོས་ཆོད་གང་ཞྲིག་ལུ་བརྟྡེན་ཉམས་
སད་བྱུང་བའྲི་དྲང་དཔོན་ནམ་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་བྱྡེད་པ་ཞྲིག་གིས་འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྲི་བྤྲོན་པོ་ལུ་མཐོ་གཏུགས་འབད་ཆོགཔ་དང་
ཁྲིམས་སྲི་བྤྲོན་པོ་འདི་ མཐའ་མཇུག་གི་མཐོ་གཏུགས་དབང་འཛིན་ཨིན།
ལེའུ་༧པ།
བཏོན་བཏངནི་དང་གནས་དབྱུང་ དེ་ལས་ འཕྲི་སྣྤྲོན།
བཏོན་བཏང་ན།ི
༤༤༽ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱྲི་ཁྲིམས་སྲི་བྤྲོན་པོ་དང་དྲང་དཔོན་ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱྲི་ཁྲིམས་སྲི་དང་དྲང་དཔོན་མ་བརྩྲི་བའྲི་དྲང་
དཔོན་ནམ་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་བྱྡེད་པ་གང་ཞྲིག་གིས་ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་དོན་ཚན་༡༥༢པ་དང་འཁྲིལ་བཏོན་
བཏང་ཆོག།
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༤༥༽ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྲི་བྤྲོན་པོ་དང་མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱྲི་དྲང་དཔོན་ཚུ་ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱྲི་ཁྲིམས་སྲི་དང་དྲང་དཔོན་ཚུ་
འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མྤྲོ་དང་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་འཇོན་ཐངས་ཡང་ན་ལྤྲོགས་
གྲུབ་མྡེདཔ་མྲི་དགེ་བའྲི་ཀུན་སྤྲོད་ཚབས་ཆེན་གྱྲི་གཞྲི་གནད་ཁོ་ན་ལུ་བརྟྡེན་གནས་དབྱུང་གཏང་ཆོག།
༤༦༽ གནས་དབྱུང་གི་བྱ་བའྲི་གནད་སྤྲོད་འདི་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ལེའུ་༡༣ པའྲི་དོན་ཚན་༡༤༧ ལས་༡༥༡ པ་
ཚུན་གྱྲི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་དགོ།
༤༧༽ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་དོན་ཚན་༡༥༣པ་ལྟར་ཀུན་སྤྲོད་མྲི་དགེ་བའྲི་བྱ་སྤྲོད་གྲངས་སུ་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ཁྱད་གཡོག་ལུ་
རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའྲི་དམའ་འབེབས་འབྱུང་མྲི་དེ་ཡང་ སྲིག་གཞྲི་ནང་འཁོད་དེ་ཡོད་པའྲི་བྱ་སྤྲོད་དང་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་
ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ཀུན་སྤྲོད་རྣམ་གཞག་ཚབས་ཆེན་སྡེ་འགལ་མྲི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།
༤༨༽ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་དོན་ཚན་༡༥༤པ་དང་འཁྲིལ་དྲང་དཔོན་ནམ་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་བྱྡེད་པ་ཞྲིག་བདག་སྤྲོང་གི་
གྲྤྲོས་ཆདོ ་ཐོག་ལས་ བཙོན་ཁྲིམས་བཀལ་ནི་མྡེདཔ་མ་ཚད་ ཉེས་རྩྤྲོད་གང་ཞྲིག་ཨིན་པ་ཅིན་ཉེས་འཛུགས་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཕུལ་
དགོ་པའྲི་ཁར་ཐེ་ཚོམ་ལས་གྲྤྲོལ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱྲི་མངོན་རྟགས་སྤྲོན་དགོཔ་ཨིན།
༤༩༽ སྲིག་གཞྲི་འདི་ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྲི་ཁ་སྐྤྲོང་འབད་བརྩྲི་དགོཔ་ཨིན།
འཕྲི་སྣྤྲོན།
༥༠༽ བཅའ་ཡིག་འདི་གི་ཁ་སྐྤྲོང་ ཡང་ན་ ཁྱད་པར་ ཆམྡེད་བཅས་ཀྲི་ཐོག་ལུ་འཕྲི་སྣྤྲོན་འབད་ནི་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལྷན་
ཚོག་སམ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་ཚོགས་སྡེ་གི་ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྲི་བྤྲོན་པོ་ལུ་ཞུ་བ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ཆོག་
ཨིན་རུང་ ཁྲིམས་སྡེའྲི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ སྲིག་གཞྲི་འདི་ དོན་སྲིན་ལུ་སྣང་མྡེད་སྐྱུར་ནི་མྡེད།
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