ཆིངས་ཡིག་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་ བྱ་བའི་གནད་སོད་་ཀྱི་བའའ་ཡིག་ ༢༠༡༦ འན་མ།

གཞུང་གིས་ཆིངས་ཡིག་བཟོ་ནི་
་དང་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སོན་ཆ་འཇོག་གནང་ནིའི་བྱ་རིམ་ཚུ་

ཚུལ་མཐུན་བཟོ་ཐབས་ལུ་

ལྷན་

རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༡༠(༢༥) པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆིངས་ཡིག་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་བའི་གནད་
སོད་ཀྱི་བའའ་ཡིག་༢༠༡༦ འན་མ་འདི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ བསྒྲིགས་བཀོད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

ལེའུ་་༡ པ།
སྔོན་བརྗོད།
༡.

ཡན་ལག་ཁྲིམས་ལུགས་འདི་ལུ་ ཆིངས་ཡིག་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་བའི་གནད་སོད་ཀྱི་བའའ་ཡིག་ ༢༠༡༦ འན་མ་ཟེར་བརྗོད་
དགོཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་་༢་པའི་ཚེས་་༡༣་ལས་ འགོ་བཟུང་སྟེ་བསྟར་སོད་འབད་དགོ།

དགོས་དོན།
༢.

བྱ་བའི་གནད་སོད་ཀྱི་བའའ་ཡིག་འདི་གི་དགོས་དོན་དེ་ཡང་ ཆིངས་ཡིག་ཚུ་གི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ནི་དང་ འགོ་བཙུགས་ནི་
བརྩམ་ནི་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི་ བསྟར་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ གཅིག་མཚུངས་སྦེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ནིའི་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་བཟོ་ཐབས་ལུ་ཨིན།

འཇུག་ཁྱབ།
༣.

བྱ་བའི་གནད་སོད་ཀྱི་བའའ་ཡིག་འདི་གིས་འཇུག་ཁྱབ་ཡོད་དགོཔ་དེ་ཡང་:
(༡)

རྒྱལ་གཞུང་གིས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་ཚུ་ནང་ འཐུས་མིར་འཛུལ་ཞུགས་གནང་
་ནིའི་

ཐུགས་ཐག་བའད་མི་

ཆིངས་ཡིག་གང་རུང་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁམས་གཞན་ ཡང་ན་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཐུགས་

ཐག་བའད་དེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཐོག་ལུ་ ཐོབ་དབང་དང་འཁྲི་འགན་ཡོདཔ་བཟོ་མི་ བྱ་བའི་གནད་སོད་་ཀྱི་
བའའ་ཡིག་འདི་གི་དོན་མཚམས་༣༡ པའི་འོག་ལུ་བཀོད་
་མི་ ཆིངས་ཡིག་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་ནི་དང་ བརྩམ་ནི་
གྲོས་སྒྲིག་འབད་ནི་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི་ འཕྲི་སོན་་འབད་ནི་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་ལུ་ འཇུག་ཁྱབ་ཡོདཔ་
དང་།
(༢)

ཁྲིམས་དོན་གན་ཡིག་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་འཇུག་ཁྱབ་ཡོད།
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༤.

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་དང་

གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གེ་ར་གིས་

༥.

གལ་སྲིད་ གཞུང་གི་ཐུགས་ཁར་
་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་ལུ་ གློ་བུར་དུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་དགོཔ་དང་

དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

བྱ་བའི་གནད་སོད་ཀྱི་བའའ་ཡིག་འདི་གི་དགོངས་

ཆ་འཇོག་གནང་དགོཔ་སྦེ་འཆར་ན་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲེལ༌ཡོད༌ལས༌སྡེ༌དེ་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སོད་ཀྱི་བའའ་
ཡིག་ནང་བཀོད་མི་

བྱ་རིམ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་མ་དགོཔ་སྦེ་

གང༌མགྱོགས༌ཆ༌འཇོག༌གནང༌དགོ་པའི་དོན་ལུ་

ཡང་ཆག་བཏང་སྟེ་

སྤྱི༌ཚོགས་ནང༌ཕུལ་ཆོག།

འཕྲལ་མཁོ་བའི་དཔྱད་ཡིག་ཅིག་སྦེ་

སྤྱི༌ཚོགས༌ཀྱི༌ཁྲིམས༌བཟོའི༌

བྱ་བའི་གནད་

སོད༌ཀྱི་བའའ་ཡིག་ནང༌གསལ༌གྱི༌ དགོས༌མཁོ་ཚུ་ཚང་པ༌ཅིན༌ ཆིངས་ཡིག་དེ་ འཕྲལ་མཁོའི་དཔྱད༌ཡིག༌སྦེ༌བརྩི༌དགོ།

ལེའུ་ ༢ པ།
སྤྱིར༌བཏང༌དགོངས༌དོན།
རྒྱབ་སོན་ཆ༌འཇོག༌གི༌བྱ༌རིམ།
༦.

འབྲུག་གཞུང་གིས་ཁས་ལེན་གནང་ཐོག་ སྤྱི༌ཚོགས༌ཀྱིས༌ རྒྱབ་སོན་ཆ་འཇོག་གནང་ཡོད་་པ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་ འབྲུག་གི་
རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༡༠(༢༥)པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ༌བཟོ་མི་ ཆིངས་ཡིག་གེ་ར་ ཁྲིམས༌ལུགས༌སྦེ༌ བསྟར༌སོད༌འབད༌དགོ།

འགོ་བརྩམ།
༧.

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གང་རུང་ཅིག་གིས་

ཆིངས་ཡིག་ཅིག་

འགོ་བརྩམ་ནིའི་
་གྲོས་འཆར་བཀོད་དེ་

ཆིངས་ཡིག་གི་གྲོས་

འདེབས་ གཞུང་ལུ་ཕུལ་ཆོག།
༨.

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆིངས་ཡིག་གི་གྲོས་འཆར་གང་རུང་ཅིག་ འགོ་བརྩམ་པའི་སྐབས་

༩.

ཆིངས་ཡིག་གྲོས་འཆར་གང་རུང་ འགོ་མ་བརྩམ་པའི་སྔ་གོང་ལས་ ལས་སྡེ་དེ་གིས་ སྲིད་དོན་གྱི་བསླབ་བྱ་ལེན་དགོ་པའི་

ཚུ་ འགྲུབ་དགོ་པའི་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཅིག་ལུ་ བཀོད་རྒྱ་གནང་ཆོག།
ཁར་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ལས་ ཉོགས་མེད་གནང་
་བ་ལེན་
་དགོ།
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དགོས་མཁོའི་བྱ་རིམ་

འབྲེལ་གཏོགས་འན་ལུ་གྲོས་བསྟུན།
༡༠.

ཆིངས་ཡིག་གི་རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ ཆིངས་ཡིག་གི་ཟིན་འབྲི་ཚིག་ཡིག་དེ་ གསང་
་བའི་ཐོག་ལུ་བཞག་དགོཔ་སྦེ་ བཀོད་དེ་ཡོད་
ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་འབྲེལ་གཏོགས་འན་དང་ མི་མང་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཐོག་ལས་བཟོ་དགོ།

༡༡.

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་གིས་ འབྲེལ་གཏོགས་པ་གེ་ར་ལུ་ ཆིངས་ཡིག་གི་གྲོས་འཆར་དེའི་སྐོར་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་

༡༢.

ཆིངས་ཡིག་གི་གྲོས་འཆར་དེའི་སྐོར་ དང་འདོད་ཀྱི་གནས་རིམ་བལྟ་ནི་དང་ ཆིངས་ཡིག་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་

སྒོ་དང་ གསར་ཤོག་ གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་སོད་དགོ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལུ་ ཕན་གནོད་ག་དེ་སྦེ་འོང་ག་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ བསམ་འཆར་དང་ བསམ་
བཀོད་ཚུ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་གིས་ འབྲེལ་གཏོགས་འན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་དགོ།

༡༣.

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་གིས་ ཆིངས་ཡིག་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ལུ་ ཕན་གནོད་ཡོད་མེད་
སྐོར་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལས་ བསླབ་བྱ་ལེན་དགོ།

སྔོན་འགྲོའི་རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་དབྱེ་ཞིབ།
༡༤.

གྲོས་བསྟུན་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་གིས་ ཆིངས་ཡིག་གི་གྲོས་འཆར་གུ་ སྔོན་འགྲོའི་རྒྱལ་ཡོངས་་
མཐའ་དོན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་ནང་ཚུད་དགོཔ་དེ་ཡང་:
(༡) གནད་དོན་དང་།
(༢) འཁྲི་འགན་
་གོོ་བོ། འཇུག་ཁྱབ་ཡོད་ཚེ།
(༣) དུས་ཚོད་ཀྱི་བརྩི་འཇོག།
(༤) བོན་པོ་/ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཁུར་།
(༥) ཕན་པ་དང་གནོད་པ།
(༦) ཆིངས་ཡིག་གི་གྲངས་སུ་གཏོགས་ནིའི་ འགྲོ་སོང་གི་ཕོག་ཚོད་དབྱེ་ཞིབ།
(༧) མི་སྡེ་དང་ དཔལ་འབྱོར་ ལམ་སོལ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་ སྲིད་དོན་ཚུ་ལུ་གནོད་་
ནན།།
(༨) རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ལུ་གནོད་ཉེན།
(༩) གནད་དོན་དེ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གན་ཡིག་གཞན་
་གང་རུང་།
(༡༠) འབྲེལ་གཏོགས་འན་ལེ་ཤ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ།
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༡༥.

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་གིས་ སྔོན་འགྲོའི་རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་དབྱེ་ཞིབ་དེ་ ཟུར་སྦྲགས་ ༡ པའི་ དཔེ་གཞི་ལྟར་དུ་
ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ།

༡༦.

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀོད་རྒྱ་གནང་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་གིས་ སྔོན་འགྲོའི་རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་དབྱེ་
ཞིབ་དེ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་
་ཚོགས་ལུ་ གསལ་སྟོན་ཕུལ་དགོ།

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞིབ།
༡༧.

སྔོན་འགྲོའི་རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་དབྱེ་ཞིབ་དེ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆིངས་ཡིག་གི་གྲོས་འཆར་
དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་གནང་
་ཐོག་ལས་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ ལཱ་འབད་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད་མེད་གཟིགས་དགོ། གལ་སྲིད་ ལྷན་རྒྱས་
གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆིངས་ཡིག་གྲོས་འཆར་དེ་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ལཱ་འབད་ནིའི་གྲོས་ཐག་བའད་པ་ཅིན་ དེ་གིས་:

(༡) འབྲེལ་གཏོགས་འན་དང་ མཁས་མཆོག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་གནང་ཐོག་ལས་ ཆིངས་ཡིག་གི་ཚིག་ཡིག་
ཟིན་འབྲི་བཏབ་ནི་དང་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་ལུ་ དེ་བཞིན་འབད་དགོ་པའི་ བཀོད་རྒྱ་གནང་ཆོག།
(༢) ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ གྲོས་སྒྲིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་འཁྲིལ་དགོ་པའི་ གྲོས་སྒྲིག་གི་གནས་ཚིག་དང་
ཚད་གཞི་ཚུ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་སྟེ་ མོས་མཐུན་འབྱུང་དགོ།

(༣) ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་བསླབ་བྱའི་ཐོག་ལུ་ གྲོས་སྒྲིག་འབད་མི་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་ལུ་ གྲོས་
སྒྲིག་གི་འགོ་འཁྲིད་འབད་དགོ་པའི་ གནང་བ་སོད་དགོ།

(༤) ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་བསླབ་བྱའི་ཐོག་ལུ་ གྲོས་སྒྲིག་གི་འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཐག་བའད་དགོ།
(༥) ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གྲོས་སྒྲིག་དེ་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ དགོས་མཁོའི་ལམ་སྟོན་དང་ བསླབ་བྱ་ཚུ་
བྱིན་
་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གནང་དགོ།

༡༨.

གལ་སྲིད་ ཆིངས་ཡིག་གི་གྲོས་འཆར་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་མེད་པ་སྦེ་ གཟིགས་པ་
ཅིན་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ གནང་བ་མི་སོད་་
ནི་དང་ ལོག་བཀོད་རྒྱ་མ་གནང་
་ཚུན་ཚོད་ ཆིངས་ཡིག་གི་གྲོས་འཆར་
དེ་ མཚམས་འཇོག་སྦེ་བཞག་ནི་ཨིན།
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ཟིན་འབྲིའི་ཚིག་ཡིག་དང་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་གྲ་སྒྲིག།
༡༩.

གལ་སྲིད་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་ལུ་ ཆིངས་ཡིག་གི་གྲོས་འཆར་དེ་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ལཱ་
འབད་དགོ་པའི་ བཀོད་རྒྱ་གནང་པ་ཅིན་ ལས་སྡེ་དེ་གིས་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ ཡང་ན་ ཚིག་ཡིག་ཟིན་འབྲི་བཏབ་ཞིནམ་
ལས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་བརྩིས་པའི་ འབྲེལ་གཏོགས་འན་དང་ མཁས་མཆོག་ཚུ་
དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ།

༢༠.

འབྲེལ་གཏོགས་འན་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀག་ཆ་སོམ་འབྱུང་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་གིས་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་
ལས་ ལམ་སྟོན་ལེན་དགོ།

གྲོས་སྒྲིག།
༢༡.

གྲོས་སྒྲིག་དེ་ཡང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོ་མི་ འགན་དབང་དང་ ཚད་གཞིའི་ནང་འཁོད་ལུ་ འབད་དགོཔ་དང་
་
གྲོས་སྒྲིག་པ་ཚུ་གིས་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་གིས་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལས་ དོགས་གསལ་ ཡང་ན་ གནང་
བ་ཞུ་དགོཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིད་:

(༡) རྩ་བོ་གཞན་མི་དེ་གིས་བཀོད་མི་དང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་མི་ གྲོས་སྒྲིག་གི་གནས་ཚིག་དང་
ཚད་གཞིའི་བར་ན་ ཁྱད་པར་སོམ་བྱུང་ཡོད་པ།

(༢) གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་ ཆིངས་ཡིག་དེའི་གནད་དོན་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་སོམ་ཡོད་པ། ཡང་ན།
(༣) གནད༌དོན༌གང༌རུང་གི་དོན༌ལུ༌ གྲོས་སྒྲིག༌པའི༌འགན༌དབང༌སྐོར༌ དོགས༌སེལ༌ཧེང་བཀལ་ འབད༌དགོ་པའི༌སྐབས།
ཆིངས༌ཡིག༌གི༌ཚིག༌ཡིག་མཐའ༌དཔྱད།
༢༢.

ཆིངས༌ཡིག༌གི༌ཚིག༌ཡིག་དེ་
མཐའ༌དཔྱད༌འབད་དགོ།

རྩ་བོ་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ན་
ཨིན༌རུང༌

གྲོས་སྒྲིག་འབད་དེ་

ཚིག༌ཡིག་ཚུ་ཧེ༌མ༌ལས༌

གྲོས་སྒྲིག་འབད་དེ་

མོས་མཐུན་བྱུང༌ཞིནམ་ལས་
མཐའ༌དཔྱད༌འབད་ཡོད་པའི༌

མང༌ཕོགས༌ཆིངས༌ཡིག༌གི༌ཐད༌ཁར༌འབད༌བ༌ཅིན༌ བྱ༌བའི༌གནད༌སོད༌ཀྱི་བའའ་ཡིག་འདི་
་གི་ དོན༌མཚམས༌ ༤༢ པ་དང༌
༤༣ པའི༌ནང༌བཀོད་མི་བྱ༌རིམ༌དེ་ ལག༌ལེན༌འཐབ༌དགོ།
༢༣.

ཆིངས༌ཡིག༌གི༌ཚིག༌ཡིག་ཚུ༌

མཐའ༌དཔྱད༌འབད་ཚར་བའི༌རྗེས༌སུ༌

འཐུས༌མི་སྡེ༌ཚན་གྱི་འགོ༌འཛིན༌གྱིས༌

མཐའ༌དཔྱད༌གྲུབ་པའི་ཆིངས་ཡིག་གི་ཚིག༌ཡིག་གུ

མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ། དེ་སྦེ་མིང་རྟགས་བཀོད་པའི༌བྱ༌རིམ༌དེ་གིས་ འབྲུག་གིས་

ཆིངས༌ཡིག་ ཡང་ན་ དེའི་དམིགས་དོན་དང་དགོས་དོན་ཚུ་ལུ་ གནས་ནི་ཨིན་པའི་བརྡ་མཚོན་མེད་པར་ གྲོས་སྒྲིག་འབད་
བའི་སྐབས་ལུ་ མོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད་པའི་ མཐའ་དཔྱད་ཚིག་ཡིག་ོམ་ཅིག་གི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན།
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༢༤. འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་གིས་ མཐའ་དཔྱད་གྲུབ་པའི་ཆིངས་ཡིག་གི་ཚིག་ཡིག་དེ་ ཁྲིམས་དོན་བསམ་འཆར་གྱི་དོན་ལུ་ རྩོད་
དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་

སྲིད་དོན་གྱི་བསླབ་བྱ་དང་

ཉོགས་སེལ་གྱི་དོན་ལུ་

ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ལུ་

གཞི་

གཏུགས་འབད་དགོ།
༢༥.

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་གིས་ བྱ་བའི་གནད་སོད་ཀྱི་བའའ་ཡིག་འདི་གི་དོན་མཚམས་༢༤ པ་ནང་གི་བྱ་རིམ་ མཇུག་བསྡུ་བའི་
ཤུལ་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་གྲུབ་པའི་ཚིག་ཡིག་དེ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ།

རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་དབྱེ་ཞིབ་མཐའ་
་དཔྱད།
༢༦.

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་གིས་ དགོས་མཁོ་བྱུང་ན་ འབྲེལ་གཏོགས་འན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་དབྱེ་ཞིབ་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ།
མཐའ་དཔྱད་ནང་ ཚུད་དགོཔ་དེ་ཡང་།

རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་དབྱེ་ཞིབ་

(༡) གནད་དོན།
(༢) བོན་པོ་/ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཁུར།
(༣) དུས་ཚོད་ཀྱི་བརྩི་འཇོག།
(༤) འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གན་ཡིག།
(༥) ཕན་པ་དང་གནོད་པ།
(༦) འཁྲི་འགན་དང་ གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་ ཚིག་ཡིག་གི་དོགས་པ་གང་རུང་ཡོད་ཚེ།
(༧) ཆིངས་ཡིག་གི་གྲངས་སུ་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་འགྲོ་སོང་།
(༨) ཆིངས་ཡིག་གི་འཁྲི་འགན་ཚུ་་བསྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དང་ལེན་འཆར་གཞི།
(༩) མི་སྡེ་དང་ དཔལ་འབྱོར་ ལམ་སོལ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ སྲིད་དོན་ལུ་གནོད་ནན།་
(༡༠) ད་ཡོད་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་འཕྲི་སོན་་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ལུགས་གསརཔ་ ཆ་འཇོག་གི་ཐོག་ལས་ ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་
སོད་འབད་དགོཔ།
(༡༡) གནོད་དོན་དེའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གན་ཡིག་གཞན་
་གང་རུང་། ཡང་ན།
(༡༢) འབྲེལ་གཏོགས་འན་མང་རབས་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྙན་ཞུ།
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༢༧.

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་གིས་ བཀོད་རྒྱ་ཁ་སྐོང་གི་ཆེད་དུ་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་དབྱེ་ཞིབ་མཐའ་དཔྱད་དེ་ ཟུར་སྦྲགས་༢

༢༨.

གལ་སྲིད་ བཀོད་རྒྱ་གནང་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་གིས་ འབྲེལ་གཏོགས་འན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོངས་

༢༩.

མཐའ༌དཔྱད༌གྲུབ་པའི་ཆིངས༌ཡིག༌གི༌ཚིག༌ཡིག་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་དབྱེ་ཞིབ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་

པའི་ནང་གསལ་གྱི་ དཔེ་གཞི་ལྟར་དུ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ།

མཐའ་དོན་དབྱེ་ཞིབ་མཐའ་དཔྱད་དེ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ གསལ་སྟོན་ཕུལ་དགོ།

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་

ཚོགས་ཀྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་དེ་ གྲོས་ཆོད་གནང་དགོཔ་དེ་ཡང་།
(༡) ཆིངས་ཡིག་དེ་ལུ་ཁས་ལེན་ འབད་དང་མི་འབད་
་དང་།
(༢) རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་ལུགས་བཟོ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་དང་ དེའི་བསྟར་སོད་འབད་ནིའི་དུས་ཚོད།
(༣) ཆིངས་ཡིག་བསྟར་སོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལྡང་ངེས་འན་གྱི་མ་དངུལ་བཞག་དགོཔ།

དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུམ་གྱི་གན་ཡིག།
༣༠.

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་

ཆིངས་ཡིག་གི་གྲངས་སུ་གཏོགས་ནི་སྦེ་

གྲོས་ཐག་བའད་པ་ཅིན་

ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་

རྟགས་བཀོད་ནིའི་ དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུམ་ སོད་དགོ་པའི་དོན་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ བཀོད་རྒྱ་གནང་དགོ།་

རྒྱབ་སོན་ཆ་འཇོག་གནང་དགོ་པའི་ གན་ཡིག་གི་རིགས།
༣༡.

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་གྲོས་དང་ གན་འཛིན་ ཆིངས་ཡིག་ དཔྱད་གཞི་ གན་རྒྱའི་རིགས་གེ་ར་
རྒྱབ་སོན་ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕུལ་དགོ།

རྒྱབ་སོན་ཆ་འཇོག་གནང་མ་དགོ་པའི་གན་ཡིག་གི་རིགས།
༣༢.

བྱ་བའི་གནད་སོད་ཀྱི་བའའ་ཡིག་འདི་གི་དོན་མཚམས་༣༡ པའི་འོག་ལུ་མ་ཚུད་པའི་ ཁྲིམས་དོན་གན་ཡིག་གཞན་ཚུ་ སྤྱི་
ཚོགས་ལས་

རྒྱབ་སོན་ཆ་འཇོག་གནང་མ་དགོ་པའི་ཁར་

བྱ་བའི་གནད་སོད་ཀྱི་བའའ་ཡིག་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་

བྱ་

སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་མ་དགོ་པར་ གཞུང་
་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཐད་ཀར་དུ་ བཟོ་ཆོགཔ་ཨིན་
རུང་ བྱ་བའི་གནད་སོད་ཀྱི་བའའ་ཡིག་འདི་གི་ དོན་མཚམས་ ༣༣ པ་དང་འཁྲིལ་དགོ།
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༣༣.

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སོན་ཆ་འཇོག་གནང་མ་དགོ་པའི་

ཁྲིམས་དོན་གན་ཡིག་གང་ཞིག་

འགོ་མ་བརྩམ་པའི་ཧེ་མ་ལས་

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་གིས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ལས་ སྲིད་དོན་གྱི་བསླབ་བྱ་དང་ ཉོགས་མེད་
་ལེན་དགོ་པའི་ཁར་ ལྷན་
རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལས་ གནང་བ་ཞུ་དགོ།

སྐད་སྒྱུར།
༣༤. དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ མཚན་རྟགས་མ་བཀོད་པའི་སྔ་གོང་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་གིས་ ཆིངས་ཡིག་གི་ཚིག་ཡིག་མཐའ་
དཔྱད་དེ་ རོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་རྐྱབ་སྟེ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ འདྲ་བཤུས་བཟོ་སྟེ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ།

༣༥.

མཚན་རྟགས་བཀོད་པའི་ནམ་དུས་ལུ་

ཆིངས་ཡིག་དེ་

རོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་རྐྱབ་དགོཔ་མེད་ཚེ་

མཐའ་དཔྱད་མཚན་

རྟགས་བཀོད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྐད་སྒྱུར་རྐྱབ་དགོ།

རྒྱབ་སོན་ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་བ།
༣༦.

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ མཚན་རྟགས་བཀོད་གྲུབ་པའི་ཆིངས་ཡིག་དེ་ རོང་ཁའི་ཚིག་ཡིག་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་
དོན་དབྱེ་ཞིབ་མཐའ་དཔྱད་དང་སྦྲགས་ཏེ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ།

ལེའུ་ ༣ པ།
ཟུང་ཕོགས་ཆིངས་ཡིག།
མཚན་རྟགས།
༣༧.

གནང་
་བ་སོད་ཡོད་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ རྩ་ཕན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མོས་མཐུན་བྱུང་བའི་ ཚེས་གྲངས་དང་ས་གནས་ཅིག་

༣༨.

མཚན་རྟགས་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་གིས་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཆིངས་ཡིག་གི་འདྲ་ངོ་མ་དེ་
་་

ལུ་ མཐའ་དཔྱད་གྲུབ་པའི་ཚིག་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་དགོ།

བདག་གཉེར་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་སོད་དགོཔ་དང་ རྒྱབ་སོན་ཆ་འཇོག་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕུལ་ནིའི་
ཆེད་དུ་ དེའི་འདྲ་བཤུས་ཚུ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་དགོ།
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བསྟར་སོད་་འགོ་བཙུགས།
༣༩.

ཆིངས་ཡིག་དེ་

ཆིངས་ཡིག་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་

ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

ཚེས་གྲངས་དེ་ལས་

བསྟར་སོད་་འབད་

དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་ ཆིངས་ཡིག་ནང་ དེ་བཟུམ་མའི་དགོངས་དོན་བཀོད་པ་མེད་ཚེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱབ་སོན་ཆ་
འཇོག་གནང་ཐོག་ལས་ ཆིངས་ཡིག་ལུ་གནས་དགོ་པའི་ཁས་ལེན་ཚུ་ བསྒྲུབས་ཚརཝ་ཅིག་ བསྟར་སོད་འབད་དགོ།

ཆ་མེད།
༤༠.

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཆིངས་ཡིག་ཆ་མེད་གཏང་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཆོག་ནི་
་དེ་ཡང་ གལ་
སྲིད་
་:
(༡)

རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ ཆིངས་ཡིག་ནང་བཀོད་པའི་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཆིངས་ཡིག་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་

(༢)

ཆིངས་ཡིག་དེའི་དམིགས་དོན་ཚུ་ བསྒྲུབས་ཚར་བ།

(༣)

གནས་སྟངས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ལུ་གྱུར་བཅོས་སོང་བ་ལས་བརྟེན་

(༤)

ཆིངས་ཡིག་གི་རྩ་ཕན་ཅིག་གིས་ ཆིངས་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པ་ ཡང་ན་ དགོངས་དོན་ལས་འགལ་བ།

(༥)

ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཆིངས་ཡིག་དེ་ ཆ་མེད་སོང་བ་ ཡང་ན་ དེའི་ཚབ་ལུ་ ཆིངས་ཡིག་གསརཔ་ཅིག་བཟོ་ཡོད་་པ།

(༦)

ཆིངས་ཡིག་དེའི་དམིགས་ཡུལ་ རྒྱུན་ཆད་སོང་བ།

(༧)

ཚད་ལྡན་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ ཆིངས་ཡིག་དེ་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་དང་ འབྲེལ་ཆག་མེདཔ་

ནིའི་
་ མོས་མཐུན་བྱུང་བ།

བདེཝ་བྱུང་བ།

ཆིངས་ཡིག་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ལུ་

སྦེ་ བརྩི་འཇོག་གནང་བ།
(༨)

སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་ གཞི་རྩ་གསརཔ་བྱུང་བ། ཡང་ན།

(༩)

ཆིངས་ཡིག་དེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་ གཞི་རྩ་དང་མི་མཐུན་པ།

Page 9 of 19

བྱ་སྟབས་མ་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ལེའུ་ ༤ པ།
མང་ཕོགས་ཆིངས་ཡིག།
མཚན་རྟགས།
༤༡.

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གྲོས་སྒྲིག་གི་རྩ་ཕན་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ཆིངས་ཡིག་གི་བདག་གཉེར་པ་དེ་གིས་ གཏན་
འཁེལ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པའི་

བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུམ་གྱི་

གན་ཡིག་ནང་བཀོད་མི་

དབང་

འཛིན་དེ་གིས་ ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་དགོ། དེ་སྦེ་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་དེ་ལུ་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་
རྩ་ཚན་ ༡༠(༢༥) པའི་ནང་ བཀོད་དོན་ལྟར་དུ་ གཞུང་གིས་ ཆིངས་ཡིག་དེ་ལུ་ ཁས་ལེན་གྲུབ་པའི་གྲངས་སུ་བརྩི་དགོ།
༤༢. ཆིངས་ཡིག་ཅིག་ལུ་

མཚན་རྟགས་བཀོད་ཆོགཔ་དང་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་

གྲོས་སྒྲིག་རྩ་ཕན་གྱི་གྲངས་སུ་མེན་པའི་

སྐབས་ བྱ་བའི་གནད་སོད་ཀྱི་བའའ་ཡིག་འདི་གི་ ལེའུ་ ༢ པའི་དོན་མཚམས་ ༧-༡༦, ༡༨ དང་ ༢༦-༣༠ ཚུན་ སོར་

འཇུག་འབད་དགོ། དེའི་རྗེས་སུ་འབྲེལ་ཡོད་ཆིངས་ཡིག་གི་བདག་གཉེར་པ་དེ་གིས་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པའི་ བྱ་སྒོའི་
ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུམ་གྱི་

གན་ཡིག་ནང་བཀོད་མི་

དབང་འཛིན་དེ་གིས་

ཆིངས་ཡིག་དེ་གུ་

མཚན་རྟགས་བཀོད་དགོ། དེ་སྦེ་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་དེ་ལུ་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༡༠(༢༥) པའི་ནང་
བཀོད་དོན་ལྟར་དུ་ གཞུང་གིས་ ཆིངས་ཡིག་དེ་ལུ་ ཁས་ལེན་གྲུབ་པའི་གྲངས་སུ་བརྩི་དགོ།

༤༣. ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནིའི་དུས་ཚོད་མཇུག་སྡུད་ཀྱི་སྐབས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གྲོས་སྒྲིག་གི་རྩ་ཕན་ཅིག་
མེན་པ་མ་ཚད་ མཚན་རྟགས་ཡང་མ་བཀོད་པ་ཅིན་

བྱ་བའི་གནད་སོད་ཀྱི་བའའ་ཡིག་འདི་གི་ ལེའུ་ ༢ པའི་དོན་

མཚམས་ ༧-༡༦,༡༨ དང་ ༢༦-༣༠ ཚུན་་ སོར་འཇུག་འབད་དགོ། དེ་གི་སྐབས་སུ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་སོད་
མི་གནང་བ་དེ་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༡༠(༢༥) པའི་ནང་ བཀོད་དོན་ལྟར་དུ་ གཞུང་གིས་ ཆིངས་ཡིག་
དེ་ལུ་ ཁས་ལེན་གྲུབ་པའི་གྲངས་སུ་བརྩི་དགོ།

བསྟར་སོད་་འགོ་བཙུགས།
༤༤. ཆིངས་ཡིག་དེ་

ཆིངས་ཡིག་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་

ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

ཚེས་གྲངས་དེ་ལས་

བསྟར་སོད་འབད་

དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་ ཆིངས་ཡིག་ནང་ དེ་བཟུམ་མའི་དགོངས་དོན་བཀོད་པ་མེད་ཚེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱབ་སོན་ཆ་
འཇོག་གནང་ཐོག་ལས་ ཆིངས་ཡིག་ལུ་གནས་དགོ་པའི་ ཁས་ལེན་ཚུ་བསྒྲུབས་ཚརཝ་ཅིག་ བསྟར་སོད་འབད་དགོ།
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ཆ་
་མེད་ ཕྱིར་བཏོན་ ཡང་ན་ མཚམས་འཇོག།
༤༥.

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆིངས་ཡིག་དེ་ནང་བཀོད་མི་ དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆིངས་ཡིག་ཅིག་ཆ་མེད་ ཕྱིར་
བཏོན་ ཡང་ན་ མཚམས་འཇོག་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཆོགཔ་དེ་ཡང་ གལ་སྲིད།
(༡)

རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་ ཆིངས་ཡིག་ནང་བཀོད་པའི་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཆིངས་ཡིག་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་

(༢)

ཆིངས་ཡིག་དེའི་དམིགས་དོན་ཚུ་ བསྒྲུབས་ཚར་བ།

(༣)

གནས་སྟངས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ལུ་གྱུར་བཅོས་སོང་བ་ལས་བརྟེན་

(༤)

ཆིངས་ཡིག་གི་རྩ་ཕན་ཅིག་གིས་ ཆིངས་ཡིག་ལུ་མ་གནས་པ་ ཡང་ན་ དགོངས་དོན་ལས་འགལ་བ། དེའི་སྐབས་ལུ་

(༥)

ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཆིངས་ཡིག་དེ་ ཆ་མེད་སོང་བ་ ཡང་ན་ དེའི་ཚབ་ལུ་ ཆིངས་ཡིག་གསརཔ་ཅིག་བཟོ་ཡོད་་པ།

(༦)

ཆིངས་ཡིག་དེའི་དམིགས་ཡུལ་ རྒྱུན་ཆད་སོང་བ།

(༧)

ཚད་ལྡན་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ ཆིངས་ཡིག་དེ་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་དང་ འབྲེལ་ཆག་མེདཔ་སྦེ་

(༨)

སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་ གཞི་རྩ་གསརཔ་བྱུང་བ།

མོས་མཐུན་བྱུང་བ།

བྱུང་ཡོད་པ།

ཆིངས་ཡིག་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ལུ་

བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་

རྩ་ཕན་འདིའི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ ཆིངས་ཡིག་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་ཆོག།

བརྩི་འཇོག་གནང་བ། ཡང་ན།

ལེའུ་ ༥ པ།
རྒྱབ་སོན་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་རྗེས་ཤུལ།
ཆིངས་ཡིག་བདག་གཉེར།
༤༦. ཆིངས་ཡིག་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་ ངོས་ལེན་གྲུབ་སྟེ་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་བཀའི་གནང་བ་གྲོལ་བའི་རྗེས་སུ་

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒྱབ་སོན་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ ཆིངས་ཡིག་དེ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ རོང་ཁའི་ཚིག་ཡིག་
དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ལུ་གཏང་དགོ།
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༤༧. ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱབ་སོན་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ ཆིངས་ཡིག་དེ་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ བདག་གཉེར་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་
ཡོད་ཡིག་ཚང་ལུ་གཏང་དགོ། ཡང་ཅིན་ གནད་དོན་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྩ་ཕན་གཞན་ལུ་སོད་དགོ།

༤༨.

ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱབ་སོན་ཆ་འཇོག་ ཡང་ན་ གྲངས་སུ་འཛུལ་བའི་ གན་ཡིག་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ བདག་གཉེར་
གྱི་དོན་ལུ་ བདག་གཉེར་པ་ལུ་སོད་དགོ།

༤༩. ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱབ་སོན་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་
་ ཆིངས་ཡིག་དེ་ ལྷན་ཁག་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ ཡང་ན་
གནད་དོན་དང་བསྟུན་ཏེ་ གསར་ཤོག་ནང་
་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ།
༥༠.

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་ལུ་ རྒྱབ་སོན་ཆ་འཇོག་གི་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ མཇུག་

བསྡུ་ཡོད་པའི་སྐོར་ བརྡ་བསྐུལ་འབད་ནི་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ག་ར་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་དབྱེ་ཞིབ་མཐའ་དཔྱད་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ བསྟར་སོད་འབད་དགོ་པའི་ བཀོད་རྒྱ་གནང་དགོ།

ལེའུ་ ༦ པ།
ཆིངས་ཡིག་བསྟར་སོད།
༥༡.

ཆིངས་ཡིག་ལུ་ རྒྱབ་སོན་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཁྲིམས་ལུགས་ཨིནམ་ལས་ དེའི་དགོངས་དོན་
ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་བསྟར་སོད་འབད་དགོ།

༥༢.

རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་ལུགས་མེད་པར་ རྒྱལ་ཡོངས་བསྟར་སོད་ འབད་མ་ཚུགས་པའི་སྐབས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་
སྡེ་དེ་གིས་ འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་:

(༡) རྒྱལ་ཡོངས་བསྟར་སོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་ལུགས་ཅིག་ བརྩམ་དགོ་པའི་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་དགོ།
(༢) རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ལུགས་ འཕྲི་སོན་་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་དགོ།
༥༣.

རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་ལུགས་མེད་པར་ རྒྱལ་ཡོངས་བསྟར་སོད་ འབད་ཐབས་མེད་པ་ཅིན་ ཆིངས་ཡིག་དེ་ལུ་
རྒྱབ་སོན་ཆ་འཇོག་མ་གནང་བའི་གོང་ལས་ ཡང་ན་ ཆ་འཇོག་འབད་བའི་སྐབས་ གཞུང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་
ཁྲིམས་ལུགས་བརྩམས་ཏེ་ ཆ་འཇོག་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་དགོ།

༥༤.

བྱ་བའི་གནད་སོད་ཀྱི་བའའ་ཡིག་འདི་གི་ དོན་མཚམས་ ༥༣ པ་ལུ་མ་ལྟོས་པར་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་གིས་ ཆིངས་ཡིག་
དེའི་འོག་གི་ འཁྲི་འགན་གཞན་གང་རུང་ ངེས་གཏན་འགྲུབ་ཚུགསཔ་འབད་དགོ།
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ལེའུ་ ༧ པ།
ས་ཚོགས་དགོངས་དོན།
འཕྲི་སོན།
༥༥. ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ མཁོ་བར་སྙམ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ བྱ་བའི་གནད་སོད་ཀྱི་ བའའ་ཡིག་འདི་ འཕྲི་སོན་་འབད་ཆོག།

ངེས་ཚིག།
༥༦. སྐབས་དོན་ལོགས་སུ་ བཀོད་ཡོད་་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་
་བྱ་བའི་གནད་སོད་ཀྱི་ བའའ་ཡིག་འདི་ནང་ གོ་དགོཔ་དེ་ཡང་:
(༡)

“ལས་སྡེ” ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་གི་ལྷན་སྡེ་རྣམ་གསུམ་ལུ་གོ།

(༢)

“ཟུང་ཕོགས་ཆིངས་ཡིག” ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གཞུང་དང་ རང་
་བོན་རྒྱལ་ཁམས་གཞན་ཅིག་གི་བར་ན་ ཡང་ན་ རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་ ཁྱབ་དབང་ཡོད་སར་ འབྲུག་གཞུང་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་ཅིག་གི་བར་ན་ བཟོ་ཡོད་པའི་
གན་རྒྱ་ཅིག་ལུ་གོ།

(༣)

“མཚན་རྟགས་བཀོད་ནིའི་དུས་ཚོད་མཇུག་སྡུད” ཟེར་མི་འདི་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་དང་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནིའི་བར་ན་གི་
བར་མཚམས་དུས་ཡུན་ རོགས་སོང་མི་ལུ་གོ།

ཆིངས་ཡིག་དེ་ སྔར་ལས་བསྟར་སོད་འབད་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་ གནས་

སྟངས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཆིངས་ཡིག་དེའི་ རྩ་ཕན་འབད་ནིའི་བོ་འདོད་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཁམས་ཅིག་གིས་ ཆིངས་ཡིག་གི་ཚིག་
ཡིག་དེ་ལུ་ མཚན་རྟགས་ོམ་བཀོད་ནི་མེན་པར་ དངོས་སུ་སྦེ་ ཆིངས་ཡིག་དེ་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་དགོ།
(༤)

“འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ” ཟེར་མི་འདི་ ཆིངས་ཡིག་གི་གནད་
་དོན་དང་ ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ལས་ ཆིངས་ཡིག་འགོ་

(༥)

“བདག་གཉེར་པ” ཟེར་མི་འདི་ ཆིངས་ཡིག་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་ ངོ་བོ་ཅིག་ལུ་གོ། ཆིངས་ཡིག་ཅིག་གི་ བདག་གཉེར་

བརྩམ་ནིའི་ འགན་ཁུར་འབག་མི་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་གང་རུང་ལུ་གོ།

པ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ ཡང་ན་ དེ་ལས་མངམ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚེོགས་གཅིག་ ཡང་ན་ ལས་ཚོགས་དེའི་
བདག་ནང་འགོ་དཔོན་གོོ་འཛིན་དེ་འོངམ་ཨིན། བདག་གཉེར་པ་དེ་ཡང་ གྲོས་སྒྲིག་འབད་མི་ རྒྱལ་ཁམས་ཚུ་གིས་
ཆིངས་ཡིག་དེ་
་ནང་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཡང་ན་ ཐབས་ལམ་སོ་སོའི་ཐོག་ལས་ ཐུགས་ཐག་བའདཔ་ཨིན།

(༦)

“ཁྲིམས་དོན་གན་ཡིག” ཟེར་བའི་སྐབས་ འབྲུག་གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གཅིག་གི་ ལས་སྡེའི་བར་ན་

(༧)

“རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས” ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་རིམ་ནང་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་དམིགས་གཏད་འགྲུབ་ནིའི་ཆེད་དུ་ རྒྱལ་

བཟོ་མི་ བྱ་བའི་གནད་སོད་ཀྱི་བའའ་ཡིག་འདི་ནང་བཀོད་མི་ ཆིངས་ཡིག་ཚུ་དང་ གན་ཡིག་གཞན་གང་རུང་ལུ་གོ།
ཁམས་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁམས་དེ་ཚུའི་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ ལས་ཚོགས་ཚུ་ལུ་གོ།
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(༨)

“མང་ཕོགས་ཆིངས་ཡིག” ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གཞུང་དང་ གཞན་རང་བོན་རྒྱལ་ཁམས་གསུམ་ ཡང་ན་ དེ་ལས་མངམ་

དང་ ཡང་ན་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་ ཁྱབ་དབང་ཡོད་སར་ འབྲུག་གཞུང་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་བཟོ་
མི་ ཆིངས་ཡིག་ལུ་གོ།

(༩)

“མཚན་རྟགས་བཀོད་ཆོགཔ” ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁམས་ཚུ་གིས་ ཆིངས་ཡིག་ཅིག་གི་གྲོས་སྒྲིག་འབད་དེ་

དེའི་རྣམ་པ་

དང་ ནང་དོན་ཚུ་ ཀྲིག་ཀྲི་བཟོ་སྟེ་ ཚིག་ཡིག་དེ་ལུ་ངོས་ལེན་བྱུངམ་ལས་ རྒྱལ་ཁམས་ཚུ་གིས་ ཆིངས་ཡིག་དེ་ལུ་
མཚན་རྟགས་བཀོད་ཆོག་ཆོག་ཡོད་མི་ལུ་གོ།

(༡༠) “འབྲེལ་གཏོགས་འན” ཟེར་མི་འདི་ གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་ ཆིངས་ཡིག་དེ་གིས་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ལས་
ཕན་གནོད་་
འབྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་ གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་ མི་མང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་གོ།

(༡༡) “ཆིངས་ཡིག” ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གཞུང་དང་ རྒྱལ་ཁམས་གཞན་ ཡང་ན་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་ ཁྱབ་དབང་

ཡོད་སར་ ཁྲིམས་དོན་གན་ཡིག་གཅིག་ནང་ ཡང་ན་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གན་ཡིག་གཉིས་ ཡང་ན་ དེ་ལས་མངམ་ཚུ་ནང་
བཀོད་པའི་་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གན་ཡིག་ མིང་གནས་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་གྲོས་དང་ གན་འཛིན་ ཆིངས་
ཡིག་ དཔྱད་གཞི་ གན་རྒྱ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་པའི་ གན་ཡིག་གཞན་ཚུ་ལུ་གོ།
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ཟུར་སྦྲགས་ ༡ པ།
སྔོན་འགྲོའི་རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དཔེ་གཞི།

ཆིངས་ཡིག་གི་མིང་།

དཀར་ཆག།
(༡) གནད་དོན།
༢) འཁྲི་འགན་གོོ་བོ། འཇུག་ཁྱབ་ཡོད་་
ན།
༣) དུས་ཚོད་ཀྱི་བརྩི་འཇོག།
(༤) བོན་པོ/ལྷན་ཁག་གི་འགན་ཁུར་།
(༥) ཕན་པ་དང་གནོད་པ།
(༦) ཆིངས་ཡིག་གི་གྲངས་སུ་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྲོ་སོང་གི་ཕོག་ཚོད་དབྱེ་ཞིབ།
(༧) ཆིངས་ཡིག་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་སྡེ་དང་ དཔལ་འབྱོར་ ལམ་སོལ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ སྲིད་དོན་ལུ་གནོད་ནན།
(༨) རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་གནོད་ཉེན།
(༩) གནད་དོན་དེ་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ གན་ཡིག་གཞན་
་གང་རུང་།
(༡༠) འབྲེལ་གཏོགས་འན་ མང་རབས་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་སྙན་ཞུ།
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ཟུར་སྦྲགས་ ༢ པ།
རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་དབྱེ་ཞིབ་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་དཔེ་གཞི།

རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་དབྱེ་ཞིབ།
འབྲེལ་གཏོགས་པ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་
་འབད་བའི་སྙན་ཞུ་ མཉམ་སྦྲགས་དང་བའས།

མཐའ་དཔྱད་གྲུབ་པའི་ཚིག་ཡིག་ནང་ གསལ་བ་ལྟར་དུ་ ས་གནས་དང་ཚེས་གྲངས་བའས་པའི་ ཆིངས་ཡིག་དང་ལེན་གྱི་མིང་།
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རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་དབྱེ་ཞིབ་མཐའ་དཔྱད།
བཅུད་དོན་ཤོག་ལེབ།
ཤོག་གྲངས་ ༡ གི་ནང་འཁོད།

གྲོས་འཆར་བཀོད་པའི་ཆིངས་ཡིག་གི་དང་ལེན།
ཆིངས་ཡིག་གི་དགོངས་དོན་ནང་ དགོས་མཁོ་བཀོད་པ་ལྟར་དུ་

ཆིངས་ཡིག་གི་དང་ལེན་

ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཡོད་ག་

མདོར་

བསྡུས་སྟེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་དགོཔ་དེ་ཡང་ དཔེར་ན་ རྒྱབ་སོན་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ ཡང་ན་ གྲངས་སུ་འཛུལ་ནི་ ངོས་ལེན་
་འབད་ནི་
མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི་ གནས་དགོ་པའི་ཁས་ལེན་འབད་ནི་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ།
དང་ལེན་དེ་ཡང་ དུས་ཚོད་ནམ་ལུ་ འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན་ན། ༼དཔེར་ན་ ཧེ་མ/ཤུལ་མ་ལ་སོགས་པ༽

བཅུད་དོན།
དོན་ཚན་འདི་ནང་ ཆིངས་ཡིག་གི་ དང་ལེན་གྲོས་འཆར་ བཀོད་དགོ་པའི་དགོས་དོན་དང་ ཆིངས་ཡིག་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་
དོན་ལུ་ ག་ཅི་སྦེ་ གལ་ཆེཝ་ཨིན་ན་
་ བཤད་པ་རྐྱབ་དགོ།
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རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་བཀོད།
ཆིངས་ཡིག་གི་གནད་དོན་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་ ཆིངས་ཡིག་གི་དང་ལེན་དེ་ ག་ཅི་སྦེ་ མཛད་
་དགོཔ་
ཨིན་ན་
་ བཤད་པ་རྐྱབ།
གོང་ལུ་བཀོད་མི་གིས་མ་ཚད་པར་ ཆིངས་ཡིག་གི་ཕན་པ་དང་ གནོད་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ བཤད་པ་རྐྱབ།
ཆིངས་ཡིག་དེའི་ཐོག་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕོག་སྲིད་པའི་ འཁྲི་འགན་གོོ་བོ་ཚུ།
ཆིངས་ཡིག་དང་
་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ མཛད་དགོཔ་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་དང་ འབད་ཆོགཔ་དང་ མ་ཆོགཔ་ཚུ་གི་སྐོར་ ཁ་

གསལ་སྦེ་ བཤད་པ་རྐྱབ།་དུས་ཚོད་ཀྱི་བརྩི་འཇོག་དང་ བོན་པོ/ལྷནཁག་གི་འགན་ཁུར་སྐོར་ བཤད་པ་རྐྱབ་དགོ་པའི་ཁར་ ཚིག་

ཡིག་གི་དོགས་པ་ཡོད་ན་ བཤད་པ་རྐྱབ་དགོ། དེ་ལས་ཆིངས་ཡིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ གན་ཡིག་གང་རུང་གི་སྐོར་ལས་བཀོད་
དགོ།
བསྟར་སོད།
ཆིངས་ཡིག་གི་འཁྲི་འགན་ཚུ་ འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ དང་ལེན་འཆར་གཞིའི་སྐོར་ ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།
ཆིངས་ཡིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ མཛད་དགོཔ་ཡོད་པའི་འཁྲི་འགན་ཚུ་ བསྟར་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ག་ཅི་འབད་
ནི་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ ག་ཅི་འབད་ཡི་ག་་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ། ཆིངས་ཡིག་གི་དང་ལེན་ བསྟར་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་

ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ ཡང་ན་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་རྐྱབ་དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ འབད་ནི་ཨིན་ན་བཀོད་
དགོ། དེ་ལས་ ཆིངས་ཡིག་དེ་གིས་ མི་སྡེ་དང་ དཔལ་འབྱོར་ ལམ་སོལ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ སྲིད་དོན་ལུ་གནོད་ནན་
་
གང་རུང་ཡོད་ན་ ཁ་གསལ་བཀོད་དགོཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ལུ་ གནོད་ནན་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་བཀོད་
དགོ།

གལ་སྲིད་

ཁྲིམས་ལུགས་དེ་

བསྟར་སོད་འབད་ནི་ལུ་

ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་

གསརཔ་བརྩམས་ཏེ་ ཆ་འཇོག་མཛད་དགོཔ་ཡོད་ཚེ་ ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།

འཕྲི་སོན་འབད་
་དགོཔ་

ཡང་ན་

འགྲོ་སོང་།
འབྲུག་གིས་ ཆིངས་ཡིག་གི་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་དང་ འཁྲིལ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་གྱི་འགྲོ་སོང་ གནས་ནི་ཨིན་མི་ཚུ་ ཁ་

གསལ་བཀོད་དགོ། དེ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་སྡེ་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་དང་་ རྒྱལ་སྤྱི་ ཡང་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་

ཉིན་འཐུས་དང་ འགྲུལ་འཐུས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ ལས་སྡེ་གང་རུང་ གཞི་བཙུགས་/བདག་ནང་འབད་དགོ་པའི་འགྲོ་སོང་
ཡང་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ལས་སྡེ་/ལྷན་ཁག་གཞན་ཚུ་ལུ་ དངུལ་གྱི་བྱེམ་ཕོག་ནི་ཨིན་མི་ཚུ་བཀོད་དགོ།
མ་འོངས་ཆིངས་ཡིག་གི་དང་ལེན།
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མཉམ་སྦྲགས་- འབྲེལ་གཏོགས་པ་དང་གཅིག་ཁར་མཐའ་དཔྱད་གྲོས་བསྟུན།
དྲན་གསོ། དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་གལ་འན་ཅིག་ཨིན།

༼མཐའ་དཔྱད་གྲུབ་པའི་ཚིག་ཡིག་ནང་ གསལ་བ་ལྟར་དུ་ ས་གནས་དང་ཚེས་གྲངས་བའས་པའི་ ཆིངས་ཡིག་དང་ལེན་གྱི་མིང་༽

མཐའ་དཔྱད་གྲོས་བསྟུན།
མཐའ་དཔྱད་གྲོས་བསྟུན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ ཆ་ཚང་སྦེ་

ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དགོ།

- ག་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡི་ག་དང་ འབྲེལ་གཏོགས་པ་ཚུ་ལུ་ ཆིངས་ཡིག་གི་གྲོས་འཆར་སྐོར་
བརྡ་སོད་འབད་ཡི་ག།

ག་དེ་སྦེ་

- ཁོང་དང་མཉམ་ གནས་རིམ་ག་དེམ་ཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡི་ག།
- གྲོས་བསྟུན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ འབད་ཡི་ག།

- རྒྱབ་ནར་དང་ ཚ་གྱང་
་ བསམ་འཆར་ ནན་བརྗོད་ཚུ་བརྩིས་པའི་ ཕན་འདེབས་ག་ཅི་ར་བྱུང་ཡི་ག།
- གྲོས་བསྟུན་ལས་ཐོབ་པའི་ བསམ་ལན་ཚུ་ ཆིངས་ཡིག་གི་ཚིག་ཡིག་ནང་ ག་དེ་སྦེ་ བཀོད་
་ཅི་ག།

- ཆིངས་ཡིག་གི་དང་ལེན་དེ་གིས་ མི་སེར་གྱི་ཐོབ་དབང་
་ ཡང་ན་ འགན་དབང་
་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་ཡོད་མེད་ ཁ་གསལ་བཀོད་
དགོ།

- རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ ཡང་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་
དེ་ ཁོང་གི་ཐུགས་འཆར་ ལེན་དང་མ་ལེན་སྐོར་ ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།
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