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རྒྱབ་ཁུངས།
རྒཔོ་ཚུ་གིས་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འཁྲིལ་བའི་ལས་འགན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འགན་ཁུར་

ལེན་པ་ཅིན་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་གི་འབད་སྲོལ་བཟང་པོ་དང་ མི་དམངས་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འཇོན་ཐངས་ཐོག་ལས་
སྤྲོད་ཚུགས།

དེ་ཡང་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་ཅན་གྱི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དང་འབད་སྲོལ་ཚུ་

མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་ལུ་བཟོ་དགོ་པ་ཅིན་ གཙོ་བོ་རང་ རྒཔོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་
སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་ རག་ལས་ནི་ཨིན་མས།

ས་གནས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་ དབང་ཚད་ཕྱིལ་སྤེལ་དང་ དམངས་གཙོའི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནིའི་

ཐབས་བྱུས་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བཏོན་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ རྒཔོ་ཚུ་གི་ འགན་ཁུར་ཡར་སེང་དང་འཁྲིལ་ དང་ལེན་

འབད་ནི་ལུ་ གདོང་ལེན་འཐེབ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ རྒེད་འོག་སོ་སོའི་གནས་སྟངས་མ་འདྲཝ་དང་ རྒཔོ་

ཚུ་གི་ཤེས་ཡོན་ དེ་ལས་ མཐོང་ཐོས་ཀྱི་ ཤེས་བྱ་དང་ཉམས་མྱོང་གི་ཁྱད་པར་ཚུ་ལས་བརྟེན་ འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་
འཛིན་སྐྱོང་དང་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་ལཱ་འགན་ཚུའི་སྐོར་ལས་

དམིགས་བསལ་དུ་

གསརཔ་ཚུ་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྤྲོད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ།

གོམ་སྦྱངས་མེད་པའི་རྒཔོ་

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རྒཔོ་གི་ལག་དེབ་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་རང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་གཞི་དང་ སྲིད་བྱུས་

ཀྱི་གཞི་བཀོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ རྒཔོ་ཚུ་ལུ་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་སྦེ་འབག་ནི་
ལུ་ཕན་གྲོགས་འབད་ཚུགས་ནི་དོན་ལུ་དང་ ལག་དེབ་འདི་གི་དམིགས་དོན་གཙོ་ཅན་ཚུ་ཡང་།

༡༽ རྒཔོ་ཚུ་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་ མངོན་སུམ་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཁ་གསལ་ཤེས་
ནིའི་དོན་ལུ་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་དགོངས་པ་དང་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་ལུགས་སྐོར་ གོམས་འདྲིས་འབད་
ནི།

༢༽ རྒཔོ་ཚུ་དང་ དམིགས་བསལ་དུ་ གོམ་སྦྱངས་མེད་པའི་རྒཔོ་གསརཔ་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་
ལུགས་དང་ ས་གནས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་བྱུས་ཚུའི་སྐོར་ལས་ བརྡ་སྤྲོད་དང་གོམས་
འདྲིས་འབད་ནི།

༣༽ རྒྱལ་ཡོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་དོན་ནང་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་གཞི་བཀོད་དང་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་

ལུགས་ཚུ་ནང་ རྒཔོ་ཚུའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་གཏང་ནིའི་སློབ་སྦྱང་གི་ཐབས་རིག་དང་ སྤྱིར་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱབ་
རྟེན་དོན་ལུ་ཨིན།
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ལག་དེབ་འདི་ གཙོ་བོ་ རྒཔོ་ཚུ་ལུ་དམིགས་ཏེ་བསྒྲིགས་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ས་གནས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་
གོང་འཕེལ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་འགན་འབག་མི་ ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་བྱེདཔ་གཞན་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་འོང་

ནི་ཨིནམ་དང་ དེ་ཡང་ དམངས་མི་དང་ ཚོགས་པ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་ རྒེད་དྲུང་ དེ་ལས་ རྒཔོ་དང་
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ ལས་སྡེ་ཁག་གི་འགོ་འཛིན་པ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

ལག་དེབ་འདི་ཡང་ རྒཔོ་གི་ལས་འགན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་ དེ་ལས་བཅའ་ཡིག་དང་
སྒྲིགས་གཞི་ ཐབས་བྱུས་དང་གཞི་བཀོད་ག་ར་ལུ་ མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་འབྲེལ་གཏུགས་འབད་དེ་བསྒྲིགས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་

ལག་དེབ་འདི་ནང་ རྒཔོ་གི་ས་གནས་ཀྱི་ལས་དོན་ཚུ་ ཤེས་རྟོགས་འབྱུང་ནི་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དོན་
ཚན་ག་ར་ཚང་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ལག་དེབ་འདི་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་པའི་ས་གནས་གཞུང་
སྐྱོང་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་སྟོན་ དེ་ལས་ཁྲིམས་དོན་གྱི་གཞི་རྟེན་གཞན་ཚུ་ཆ་མེད་གཏངམ་མེན།

ལག་དེབ་འདི་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ གཞུང་ལྟེ་བའི་སྲིད་བྱུས་ བཅའ་

ཡིག་དང་ལམ་ལུགས་སྒྱུར་བཅོས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ དུས་རིམ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་
ལག་དེབ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་

རང་སོའི་བསམ་ལན་ཚུ་

ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ལུ་

mohca.gov.bt) ཡིག་ཐོག་ ཡང་ན་ ངག་ཐོག་ལུ་བཀོད་གནང་།
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མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ དམངས་གཙོའི་
རིམ་ལུགས་

རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་

ས་གནས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཕྱག་འགན་ནང་

ཐུགས་བརྩེ་གཟིགས་ཏེ་ རྒཔོ་ཚུ་ལུ་བཀབ་ནེ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།
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ཁག་ཆེཝ་ཨིན་པའི་བརྡ་མཚོན་ལུ་

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་

གནམ་ལོ་

༢༠༡༡ པའི་ཟླཝ་༦ པའི་ཚེས་༢༧ ལུ་ རྒྱལ་རབས་
ཅན་གྱི་

ས་གནས་གཞུང་དང་པའི་ནང་

གྲུབ་པའི་རྒཔོ་ཚུ་ལུ་གསུང་བཤད།

བཙག་འཐུ་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དམངས་གཙོའི་
རིམ་ལུགས་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོམ་དང་སྒྲིང་
སྒྲི་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་

ཕྱག་ལཱ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་

ཞུན་དག་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་གནང་ཡི། དང་པ་
རང་ ང་བཅས་ར་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་ཆ་འཇོག་མཛད་
གནང་ཡི།

སྤྱི་ཚོགས་ཟེརཝ་ད་

འདུ་དང་ཚོགས་སྡེ་
ཅི།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་

རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་གོ་གནས་དང་ཡིག་ཚང་འཆང་

མི་ཡང་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་ འགོ་བཙུགས་
གནང་ཚུགས་ཅི། འདི་ནང་དོ་གཉིས་ལས་ ཁག་ཆེཝ་
འདི་རང་

མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཨིན་མས།

མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་འདི་ཡང་ ཁྱོད་ར་གིས་

ལེགས་ཤོ མ་སྦེ་རང་ཤེས་ འདི་ཡང་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་
རང་

ཕྱག་ལཱ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི།

ད་རེས་ཀྱི་

འབདཝ་ད་ མཇུག་རང་ ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་འདི་ཨིན་
མས།

ཁྱོད་རྒཔོ་ཚུ་གིས་ཡང་ཤེས་དོ་འོང་ རྒཔོ་ཚུ་བཙག་འཐུ་
གྲུབ་པའི་བསྒང་ལས་

དར་ཚུ་རྒྱལ་པོའི་གསེར་ཁྲིའི་རྩ་

བ་ལས་ ཧེ་མ་ལས་ཞུ་ཞུཝ་མེད། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་
ང་བཅས་རང་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་

དམངས་

གཙོ འི་ལམ་ལུགས་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་ཁག་ཆེ།
ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ག་ར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་མཛད་དེ་སྦེ་
རེས་ཀྱི་འབདཝ་ད་

ད་

ཀ་ཆེན་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་

སྒྲིང་སྒྲི་འབད་རང་བཙུགས་གནང་སྟེ་ འཕྲང་སྟེ་སླབ་པ་
ཅིན་ ང་རང་ གནམ་མེད་ས་མེད་སེམས་དགའཝ་མ་
ཚད་ བསམ་ཡང་རྫོགས་ཅི། དང་པ་རང་ རྫོང་ཁག་
རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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ཁལ་གཅིག་གི་འདེམས་ངོ་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཏེ་སྦེ་ རྒཔོ་གི་འགན་ཁུར་ག་ནི་བ་རྩ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབག་སྟེ་ ང་བཅས་རང་

རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ལུ་ཕྱག་ཞུ་ནི་གི་གོ་སྐབས་འཐོབ་ད་ལུ་ ང་རང་ཁ་ཐུག་ལས་ ཧིང་ལས་རང་ ཁྱོད་ག་ར་ལུ་ བཀྲ་
ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡོད།

ང་བཅས་རང་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཡང་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་འདི་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ ཕྱག་ལཱ་ཚུ་མཛད་པའི་སྐབས་ རྫོང་ཁག་ཁལ་གཅིག་གི་གཞུང་གཡོགཔ་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་ སློབ་གྲྭ་ནང་
གི་སློབ་དཔོན་ ང་བཅས་རང་བཙག་འཐུ་གི་འགོ་དཔོན་དང་ལས་རོགས་ དྲག་ཁག་གསུམ་གྱི་དམག་མི་ ག་ར་གིས་

ག་དེ་དྲག་དྲག་ རྩ་འགེངས་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཡི། འདི་ནང་དོ་གཉིས་ལས་ ང་བཅས་རང་གཞུང་གྲྭ་ཚང་དང་ཆོས་སྡེ་ཁག་སོ་
སོ་གིས་ སྐུ་རིམ་ཚུ་ཡང་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་བསྒྲུབས་ཏེ་ བཙག་འཐུའི་སྐབས་ སྟབས་བདེཝ་མ་བདེཝ་དང་ རྐྱེན་དང་
བར་ཆད་

ག་ནི་ཡང་མ་འཐོན་པར་

ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ག་ར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རྟག་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཐོག་ལས་

མཛད་གནང་

ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ ང་རའི་ ཁ་ཐུག་ལས་ ག་ར་ལུ་ ཧིང་ལས་རང་ ངལ་རངས་དང་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་སྦོམ་སྦེ་
རང་ཡོད་ཟེར་སླབ་ནི། ད་རེས་ནངས་པ་འདི་ ཆར་ཆུ་འབབ་པའི་སྐབས་ ང་བཅས་ར་མི་སེར་ཚུ་ ས་ནམ་གྱི་ལཱ་ཡང་
ལེ་ཤཱ་གཅིག་རང་འབད་དགོཔ་འོང་། ཨིན་ཏེ་རང་འབད་རུང་

དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་འདི་ག་དེམ་ཅིག་ཁག་ཆེ་

ག་ ང་བཅས་ར་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཧ་གོ་བ་་་ས། འདི་མ་ཚད་ འཚོར་སྣང་གི་ཐོག་ལས་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་རང་
དང་འདོད་སྦོམ་སྦེ་བསྐྱེད་དེ་ འགན་ཁག་ཚུ་ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་འབག་ དམ་ཚིག་དཔང་བཙུགས་ གདོང་ཁར་འཐོན་ཏེ་སྦེ་

ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་པར་ མི་སེར་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགསཔ་ལས་བརྟེན་ ང་རའི་ཁ་ཐུག་
ལས་ མི་སེར་ཡོད་རེ་ཡོད་ཚདཔ་གཅིག་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་སྦོམ་སྦེ་རང་ཡོད།

ང་གིས་ཧེ་མ་ཡང་སླབ་ཅི། ང་བཅས་ར་ དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ནང་ བཙག་འཐུའི་སྐབས་ རྒྱལ་མི་དང་ཕམ་མི་
ཟེར་མ་དང་སྤུ་ལས་རང་མེད། ཁག་ཆེ་ཤོས་རང་ ད་ལས་ཕར་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་
དགོ་པ་ཅིན་ ང་བཅས་ར་མི་སེར་ དྲགས་པའི་ནང་ལས་དྲགསཔ་ མཁས་པའི་ནང་ལས་མཁསཔ་ སྒྲིང་སྒྲི་དང་ལེགས་

ཤོམ་ཡོད་མི་ཚུ་ གདོང་ཁར་འཐོན་ཏེ་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ། བཅའ་མར་མ་གཏོགས་པ་ཅིན་ དམངས་གཙོའི་ལམ་
ལུགས་ལུ་ཡང་ཐོ་ཕོག་འོང་། མ་འདྲོག་མ་འཚེར་བ་སྦེ་ གདོང་ཁར་འཐོན་ བཅའ་མར་གཏོགས་འབད་བ་ཅིན་ མཐའ་
མཇུག་ལུ་ རྒྱལ་མི་འདི་ར་ ང་བཅས་ར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་

ཀྱི་བཙག་འཐུ་ནང་ལུ་ འདེམས་ངོ་གཉིས་སྟོང་གཅིག་བརྒྱ་བརྒྱད་བཅུ་རྒྱ་ལྔ་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡི། འདེམས་ངོ་
ཡོད་རེ་ཡོད་ཚད་གཅིགཔ་ལུ་ང་རང་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་སྦོམ་སྦེ་རང་བྱིན་ནི་ཨིན།

དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་འདི་ ང་བཅས་ར་ དྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་
འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་གི་ཐུགས་སྨོན་མ་ཚད་ ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ཡང་ ཞུན་དག་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ལོ་ལས་ལོ་བཅས་ཏེ་

ཡུན་རིངམོ་སྦེ་རང་མཛད་གནང་ཡི། ང་བཅས་རའི་དྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ་དགོངསམ་ཞུ་གནང་ཞིནམ་ད་ འཕྲོ་འཐུད་དེ་རང་

ང་བཅས་ག་ར་གིས་འགན་ཁག་ཅིག་འབག་ ཤེས་ཤེསཔ་མཐོང་མཐོངམ་ཅིག་རྩ་འགེངས་ཏེ་སྦེ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་འདི་
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ཁོང་རའི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་རག་ལས་ནི་ཨིན།

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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ལེའུ་༡ པ།

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་གི་གོ་དོན་དང་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་

ནང་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ།
§

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་གོ་དོན་དང་

དབང་ཚད་ཕྱིར་

སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་གི་ཁྱད་ཆོས།
དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་གོ་དོན།
དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་ཟེར་མི་འདི་
ལུགས་ལེགས་སྒྱུར་དང་འཁྲིལ་

རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་

འགན་ཁག་དང་རྒྱུ་ཁུངས་

དེ་

ལས་དབང་ཆ་ཚུ་ གཞུང་ལྟེ་བ་ལས་ དམའ་རིམ་གྱི་གཞུང་ ཡང་ན་
ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལུ་

རྩིས་སྤྲོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

ལེགས་སྒྱུར་

འདི་ཡང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལུ་

དབང་ཆ་སྤྲོད་ཡོད་པའི་ མི་མང་སྲིད་བྱུས་དང་ ཁྲིམས་གཞི་ཐབས་
ལམ་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
ལཱ་དང་འགན་ཁུར་

རྒྱུ་ཁུངས་དང་དབང་ཆ་ཚུ་

 འགན་ཁུར་ ཟེར་མི་འདི་ས་གནས་

གཞུང་གི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་
གོང་འཕེལ་ལས་སྣ་ཚུ་བསྟར་སྤྱོ ད་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

བདག་སྐྱོང་གྱི་

ལས་འགན་ལུ་གོཝ་ཨིན།

རྒྱུ་ཁུངས་ ཟེར་མི་འདི་ ས་གནས་
གཞུང་ལུ་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་

ཟད་འགྲོ་གཏང་ནིའི་དབང་ཆ་སྤྲོ ད་
སྤྲོད་ནི་དེ་ཡང་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་གནས་ཚད་དང་ རྒྱལ་ཁམས་
ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་རྒྱུ་ཁུངས་ དེ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་
བྱེདཔ་ཚུ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་ རག་ལས་འོང་། དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་
འདི་ཡང་ འགན་ཁག་དང་ རྒྱུ་ཁུངས་ དེ་ལས་ དབང་ཆ་ཚུ་ ག་
དེམ་ཅིག་སྤྲོད་ཡོད་ག་དང་འཁྲིལ་ནི་ཨིན།

བརྡ་སྟོན།

ཡོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

 འགན་དབང་ཟེར་མི་འདི་ ས་གནས་
གཞུང་གི་
མཁོ་ཚུ་

གོང་འཕེལ་གྱི་དགོས་

གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ནི་དང་

གཙོ་རིམ་བསྒྲིག་ནིའི་ཐད་དུ་
དབང་ཐོག་ལས་

རང་

གྲོས་ཐག་གཅད་

ནིའི་ལཱ་འགན་ལུ་གོཝ་ཨིན།

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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དམངས་གཙོ་ཅན་གྱི་དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་འདི་
རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ འི་དགོངས་དོ ན་དང་འཁྲིལ་
བཙག་འཐུའི་ལེགས་སྒྱུར་དང་
གཅད་ནིའི་དབང་ཆ་ཚུ་
སྤྲོད་ཐོག་ལས་

གྲོས་ཐག་

ས་གནས་གཞུང་ལུ་

འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་

གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ དེ་ལས་ འོང་འབབ་བཟོ་ནི་
ཚུ་རྩིས་པའི་

རྒྱུ་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་གི་དབང་ཆ་

སྤྲོད་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།
འཐུས་མི་ཚུ་ཡང་

ས་གནས་གཞུང་གི་

ས་གནས་ཀྱི་བཙག་འཐུའི་

འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་མི་སེར་

ཁོང་ར་ནང་འཁོད་

ལས་ བཙག་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་
མི་སེར་ཁོང་ར་གི་

སྲིད་དོན་གྱི་ངོ་ཚབ་ཚུ་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་བའི་རེ་འདོད་དང་ བཙག་
འཐུ་གྲུབ་པའི་སྲིད་དོ ན་ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་འབད་

རུང་ ས་གནས་ནང་གི་དགོས་མཁོ་ མི་སེར་གྱི་

རེ་འདོ ད་དང་གདམ་ཁ་ལེགས་ཤོ མ ་སྦེ་ཧ་གོ་
ཚུགསཔ་མ་ཚད་

མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་

བསྒྲུབ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་འཐེབ་བསྐྱེད་ནི་ཨིན།

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ས་གནས་
གཞུང་སྐྱོང་འདི་ཡང་

ས་གནས་གཞུང་ནང་

གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་འགྱུར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་
ས་གནས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་

ནང་གི་ཁྲིམས་དོན་དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་
ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་

ས་ཁོངས་
དབང་

འགན་ཁག་སྤྲོད་ཡོད་པའི་

མི་མང་འགན་ཁུར་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བའི་གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་
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བརྡ་སྟོན།

རྒྱུ་ཁུངས་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་དང་

འཇོན་ཐངས་ཟེར་མི་འདི་

གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་བསྟར་སྤྱོད་སྐབས་ ཆུད་ཟད་མེད་
པར་

གྲུབ་འབྲས་

གོཝ་ཨིན།

ག་དེ་མང་མང་བཏོན་ཚུགས་མི་ལུ་

དོན་སྨིན་ཅན་ཟེར་མི་འདི་

ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་

པའི་བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་
གནས་གཞུང་ཚུ་ལུ་ཡོད་པའི་

ས་

རྒྱུ་ཁུངས་སྤྱོད་ཐོག་ལས་

མི་སེར་གྱི་དགོས་མཁོ་བསྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་

ཐབས་རིག་

དང་ ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུ་
གོཝ་ཨིན།

དྭངས་གསལ་ཟེར་མི་འདི་

ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་གི་བྱ་

སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་ སྦ་གསང་མེད་པར་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་

དང་ དེའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཡོངས་ཀྱིས་ཐོབ་ནིའི་
ཕན་ཐབས་སྒྲིགས་ཏེ་ དམིགས་བསལ་དུ་ འཛིན་སྐྱོང་
པ་ཚུ་གིས་གྲོས་ཐག་བཏོག་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁེ་རྒུད་
བྱུང་མི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་མི་ཚུ་གིས་

འགན་འཁྲི་ཟེར་མི་འདི་

འགན་ཁུར་འབག་ནི་དང་ དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོང་གིས་

འབད་བའི་བྱ་རིམ་ ག་ཅི་ཐད་དུ་ཨིན་རུང་ དོགས་སེལ་
འབད་དགོཔ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་

ལན་རྐྱབ་དགོ་པའི་འཁྲི་

བ་ལུ་གོཝ་ཨིན། འགན་ཁུར་དང་ལན་རྐྱབ་དགོ་པའི་འཁྲི་
བ་ཟེར་མི་འདི་ཡང་

ཁོང་གིས་འབད་བའི་ལཱ་དང་བྱ་བ་

ཚུའི་སྐོར་ལས་ བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནི་དང་ དེ་སྦེ་འབད་བའི་
དགོས་དོན་ར་ཁུངས་སེལ་ནི་ དེ་ལས་ ལོག་སྤྱོད་འབད་

བའི་གནད་རེ་འཐོན་ཚེ་ཉེས་ཁྲིམས་སྨིན་དགོཔ་ལུ་གོཝ་
ཨིན།

ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན། གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་འགྱུར་འདི་ཡང་ ས་གནས་ཀྱི་སྲིད་དོན་དང་ མི་སྡེ་ དེ་ལས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་

གཙོ་རིམ་ཚུ་བསྒྲིག་སྟེ་ གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་ཁུངས་གོ་བཀྲམ་འབད་ནིའི་ཐག་བཏོག་པའི་སྐབས་ དབུལ་ཕོངས་
དང་ གནོད་ཉེན་ཆེ་བའི་མི་ངོམ་ཚུ་སྣང་མེད་སྦེ་མ་ལུས་པར་ ཁོང་གི་རེ་བ་དང་དགོས་མཁོ་ཚུ་ མོས་མཐུན་ཐོག་ལས་
འབད་མི་འདི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་གྱི་གཞི་རྩ་དང་ཁྱད་ཆོས།
དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་འདི་
ཡང་ གཙོ་བོ་རང་ གཞུང་ ཡང་ན་ མི་མང་བདག་

སྐྱོང་ཚུ་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་དོན་ལུ་ ཉེ་འདབས་ལུ་
བསྐྱེལ་ཐོག་ལས་
དོན་ལུ་

མི་སེར་ལུ་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནིའི་

ས་གནས་གཞུང་ནང་

གཞུང་སྐྱོང་ལམ་

ལུགས་ལེགས་ཤོ མ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་འདི་ཨིན།

གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་འགྱུར་འདི་ནང་ མི་མང་གི་མཐའ་
དོན་དང་

རྒྱུ་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པའི་སྐབས་

ཚ་གྱང་ཐོག་ལས་ འགན་ཁུར་ཚུ་འབག་སྟེ་ འཇོན་
ཐངས་ཅན་དང་ དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ འགན་
འཁྲི་ཐོག་ལས་འབད་མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན།

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་གི་
དམིགས་ཡུལ་དང་
གཤམ་འཁོད་ལྟར།

ཁྱད་ཆོས་ཡང་

གཙོ་བོ་རང་

ཀ༽ མི་སེར་ལུ་གཞིར་བཞག་པའི་ གོང་འཕེལ་གྱི་
ཐབས་ལམ།

གཞུང་ལྟེ་བ་གིས་ དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུམ་འཛིན་པའི་གཞུང་
སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ།

 མི་མང་ཞབས་ཏོག་ལེགས་ཤོམ་སྤྲོད་མ་ཚུགསཔ།

༼དཔེར་ན་ ངན་ལྷད་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ལོག་སྤྱོད་ མི་
སྡེ་ལ་ལུ་ཟུར་ཁ་ལུས་ཡོདཔ།༽

 དྭངས་གསལ་མེད་པ། ༼དཔེར་ན་ མི་སྡེའི་མ་དངུལ་
ག་དེ་སྦེ་སྤྱོདཔ་ཨིན་ན་མ་ཤེསཔ།༽

 འགན་འཁྲི་མེད་པ། ༼དཔེར་ན་ མི་མང་གི་རྒྱུ་ཁུངས་
ལེགས་ཤོ མ་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་མ་འབད་མི་དང་ མི་མང་
ཞབས་ཏོག་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ཚུ་

དམིགས་གཏད་གཙོ་བོ་རང་ མི་སེར་གྱི་ཕན་བདེ་དང་

དགའ་སྐྱིད་འདི་ཨིན། དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱིས་ མི་
གཞུང་ལྟེ་བ་ལས་

སྐྱིད་སྡུག་ལེན་མི་

འགན་འཁྲི་ག་

ལུ་ཕོག་ནི་ཨིན་ན་ ཏན་ཏན་ཤེས་མ་ཚུགས་པ།༽

 གྲལ་གཏོགས་མེད་པ། ༼དཔེར་ན་ མི་སེར་ཁོང་རའི་
མཐའ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ གྲོས་
ཐག་གཅད་ནི་ནང་
པར་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སྡེ་དང་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་

སེར་ཁོང་ར་

བརྡ་སྟོན།

གྲལ་གཏོགས་འབད་མ་བཅུག་

མི་སེར་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་

དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་

གཞུང་ལྟེ་བའི་

མི་སེར་དང་གྲོས་

བསྟུན་མེད་པའི་གུར་ མི་སེར་ལུ་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་
དོན་ཚན་ཚུ་

ཧ་མ་གོ་བར་

གཅད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།༽

རང་དབང་སྦེ་ཐག་

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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བརྡ་སྟོན།

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་གི་ཁེ་ཕན།།
 རྒྱུ་ཁུངས་དོན་སྨིན་ཐོག་ལས་སྤྱོད་ནི་ལུ་ཡར་དྲགས།
 འགན་འཁྲི་ཡོདཔ་བཟོ་ནི།

 མི་མང་གྲལ་གཏོགས་ཡར་དྲགས་དང་ གྲོས་ཐག་བཏོག་ནིའི་ནང་ལེགས་བཅོས།
 ས་གནས་ནང་འཁོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁུངས་འཚོལ་སྒྲུབ་ཡར་སེང།

དང་ ཁེ་ཕན་ལེན་མི་བཟུམ་ཅིག་མིན་པར་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ནང་ གྲལ་ཁར་བཙུགས་ཏེ་ བཅའ་
མར་གཏོགས་བཅུག་ནི་འདི་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ གོང་

འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་བརྩམ་ནི་ནང་ མི་སེར་ཁོང་ར་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ རང་གི་མཐའ་དོན་
བསྒྲུབ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་ཐོག་ལས་ མི་སྡེ་རང་སོའི་རེ་འདུན་ ཐད་ཀར་སྒྲུབ་ཚུགས།

ཁ༽ མི་སེར་གྲལ་གཏོགས་དང་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་བརྩམས་པའི་ གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་དང་ གྲོས་ཐག་
བཏོག་ནིའི་ལམ་ལུགས།

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ ས་གནས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ལས་སྣ་ཚུའི་དོན་ལུ་ འཆར་

གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ གྲོས་ཐག་བཏོག་ནི་ཚུ་ མི་སེར་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་དང་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་འོང་དགོཔ་ཨིནམ་
དང་ འདི་གིས་

མི་སྡེ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་

རྒྱལ་ཡོངས་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ནང་

ངེས་ཏིག་ཚུད་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ གཙོ་བོ་ མི་སེར་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ས་གནས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་བསྒྲིག་ནིའི་

དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ གཞུང་ལྟེ་བའི་ཡིག་ཚང་ཚུ་
གིས་

མི་སེར་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་

བཟོཝ་ཨིན།

4 | རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།

གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་གཞན་བཙུགས་ནིའི་གོ་སྐབས་ཉུང་སུ་

དབང་ཚད་གཞུང་ལྟེ་བ་ལུ་གཟུང་བ།

 གཞུང་ལྟེ་བའི་ལས་སྡེ་ཅིག་ ཡང་ན་ འགོ་དཔོན་ཅིག་གིས་ མི་མང་གི་ཞབས་ཏོག་ ཁག་ལེ་ཤ་སྤྲོད་ནིའི་དོན་
ལུ་ འགན་ཁུར་ལྕི་དྲགས་སྦེ་འབག་སྟེ་འབད་རུང་ ཐད་ཀར་དུ་ མི་སེར་གྱི་དགོས་དོན་ངོ་མ་ཡང་མེན་འོང་།

 གཞུང་ལྟེ་བའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་སྟེ་གདམ་ཁ་འབད་མི་འདི་ ས་གནས་ཀྱི་
མི་སེར་གྱི་དོན་ལུ་ གཙོ་རིམ་དེ་སོ་སོར་འཐོན་སྲིད་དོ་ཡོདཔ།

 གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ མི་སེར་གྱི་གྲལ་གཏོགས་དང་ གྲོས་བསྟུན་མེད་པར་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་འགྱོ་ནི་
ཨིནམ་ལས་ དགོཔ་མེད་པའི་ལས་སྣའི་དོན་ལུ་ཟད་འགྲོ་གཏང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།

|5

དབང་ཚད་གཞུང་ལྟེ་བ་ལུ་གཟུང་བའི་གཞུང་སྐྱོང་།

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་།
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དབྱེར་མེད་འདྲ་མཉམ།
Ø
Ø

གཅིག་མཚུངས། ག་ཅི་འབད་རུང་ག་ར་ལུ་ ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་སྤྲོད་མི།

མི་ག་ར་ཨིན་རུང་ གནས་སྟངས་ཅོག་འཐདཔ་ཅིག་སྦེ་འགོ་བཙུགས་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་འོང་།

འདྲ་མཉམ་དྲང་བདེན།
Ø
Ø

དྲང་བདེན་ གོ་སྐབས་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ཐོབ་ཚུགསཔ།

དབྱེར་མེད་འདྲ་མཉམ་ཐོབ་ནི་དོན་ལུ་ ཧེ་མ་ར་ འདྲ་མཉམ་དྲང་བདེན་བཟོ་དགོ།

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།

|7

ག༽ མི་སེར་གྲལ་གཏོགས།

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་
འདི་གིས་

མི་སེར་ཁོང་རའི་

འཚོ་བའི་མཐུན་

རྐྱེན་དང་ ས་གནས་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་
གྲོས་བསྡུར་ཚུ་ནང་

གཏོགས་ཚུགསཔ་མ་ཚད་

ཐད་ཀར་བཅའ་མར་
མི་སེར་ཁོང་རའི་

གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་ལུ་

དམིགས་

གཏད་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་གོ་

སྐབས་སྤྲོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གྲལ་གཏོགས་
འབད་མི་འདི་གིས་

མི་སེར་ཁོང་རང་ལུ་

བློ་

སྟོབས་དང་དབང་ཆ་སྤྲོད་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཐད་ཀར་

གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་མ་ཚུད་པར་ ཟུར་
ཁ་ལུས་ཡོད་པའི་མི་སྡེ་ཚུའི་དོན་ལུ་

གཙོ་རིམ་

ཆེ་བའི་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣའི་འཆར་གཞི་བཟོ་
སྟེ་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་དང་

ཁོང་ར་ལུ་ཕན་

ཐོགས་པའི་ལས་སྣའི་དོན་ལུ་ ཚ་གྱང་འབག་སྟེ་
ལྟ་རྟོག་དང་བདག་འཛིན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ང༽ དབྱེར་མེད་འདྲ་མཉམ་དང་ དྲང་བདེན་ དེ་
ལས་ གྲལ་ཚུད་ཡར་དྲགས།

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་
འདི་གིས་ མི་སེར་གྲལ་གཏོགས་དང་ གྲལ་ཚུད་

ཡར་དྲགས་གཏང་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ མི་སྡེའི་ནང་
གོང་འཕེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་
ཁུངས་བགོ་བཀྲམ་

རྒྱུ་

དབྱེར་མེད་འདྲ་མཉམ་དང་

དྲང་བདེན་བཟོ་ཚུགསཔ་ཨིན།

བརྡ་སྟོན།

 གྲལ་ཚུད། ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་དགོས་
མཁོ་ཚུ་ འཆར་གཞི་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གྲལ་ཁར་བཙུགས་

ནི་ ཡང་ན་ རེ་རེ་བཞིན་ལུ་གོ་སྐབས་དང་ རྒྱུ་ཁུངས་ཚུ་

ཐོ བ ་ནིའི་ཐབས་ལམ་འདྲ་མཉམ་བྱིན་མི་འདི་ལུ་གོཝ་
ཨིནམ་དང་

གོང་

འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་གིས་ཁྱབ་དགོཔ་དང་

མི་སྡེའི་དོན་

དམིགས་བསལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ་པའི་

དཀའ་ངལ་

ལུ་འཆར་གཞི་བཟོ ་ སྟེ་གྲོས་ཐག་གཅད་པའི་སྐབས་
དང་གདོང་ལེན་ཅན་

ཟུར་ཁ་འཐོན་ལུས་མི་

ལུས་དང་

སེམས་ཀྱི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ ཡང་ན་ སྤྱིར་བཏང་གི་མི་

སྡེའི་གཞུང་ཁར་ དག་སྣང་ཆུང་བའི་ ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོ་
དེ་ལས་མི་རྒན་ཤོས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ཨིན།

 དབྱེར་མེད་འདྲ་མཉམ། ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་
དུ་ལུ་

བརྩི་བཀུར་དང་ཐོབ་དབང་ཚུ་

འདྲ་མཉམ་སྦེ་བྱིན་མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན།

དབྱེ་བ་མེད་པར་

 འདྲ་མཉམ་དྲང་བདེན། ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོམ་རང་སོའི་
རྒྱུ་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་

དཔལ་འབྱོར་

གནས་སྟངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོ ད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
ཕོྱགས་རིས་མེད་པར་

བགོ་སྐལ་འདྲ་མཉམ་དང་དྲང་

བདེན་ཐོག་ལས་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་མི་ལུ་སླབ་ཨིན།

དེ་

ཡང་ མི་ག་ར་གིས་གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་ གོ་སྐབས་དང་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་

འདྲན་འདྲ་སྦེ་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་

དོན་ལུ་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ མི་ངོམ་དང་སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་དགོས་
མཁོ་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་བརྩི་འཇོག་བསྐྱེད་དེ་

ཁོང་དང་

འཁྲིལ་བའི་དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་དང་གདོང་ལེན་འབད་མི་
འདི་ཨིན།
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ཟུར་ལུས་གྲངས་སུ་ཚུད་མི་ཚུ་ཡང་

ཅ༽ མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི།

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་འདི་གིས་ ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་བྱེདཔ་ ཡང་ན་ བཙག་འཐུ་ལས་
གྲུབ་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་

མི་སེར་གྱི་ངོ་ཚབ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

འབག་ནི་ལུ་ འགན་འཁྲི་བཀལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན།

མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནི་དང་

རང་སོའི་ལཱ་འགན་

མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི་འདི་ནང་ མི་སེར་ ཡང་ན་ མི་སྡེ་ག་ར་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ གཞུང་དང་མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་
མི་ཚུ་གིས་ དམངས་ཀྱི་མ་དངུལ་འདི་ དྭངས་གསལ་དང་འཇོན་ཐངས་ཐོག་ལས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་བཟོ་ནིའི་

དོན་ལུ་ མི་སེར་གྱི་དབང་ཆ་སྤྱོད་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་ངོ་ཚབ་ཚུ་དང་ མི་མང་གི་ཞབས་ཏོག་
སྤྲོད་མི་ཚུ་གིས་

ས་གནས་ཀྱི་རྒྱུ་ཁུངས་བགོ་བཀྲམ་འབད་བའི་ལམ་ལུགས་དང་

ས་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ངོས་

འཛིན་འབད་དེ་གྲོས་ཐག་གཅད་ལུགས་ དེ་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་ལས་སྣ་ཚུའི་གྲུབ་འབྲས་སྐོར་ ར་ཁུངས་སེལ་
བཅུག་ནི་དང་ དོགས་སེལ་ཚུ་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

ས་གནས་གཞུང་འདི་ཚུ་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་ལག་ལེན་འཐབ་མིའི་གཙུག་སྡེ།

ས་གནས་གཞུང་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ ཡན་ལག་བཅད་མཚམས་དང་ལྡན་པའི་ སྲིད་དོན་དང་བདག་
སྐྱོང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་

བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་

བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་དབང་ཆ་དང་

འགན་ཁུར་འབག་སྟེ་ ལཱ་འབད་བའི་ས་ཁོངས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་དང་གཞུང་ལྟེ་བའི་ཆེ་

མཐོའི་ཁྲིམས་གཞི་ ཡང་ན་ གཞུང་གི་བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་རྒྱ་གནང་བའི་ཐོག་ལས་ ས་ཁོངས་དེ་ཚུའི་བཅད་མཚམས་
བཀལཝ་ཨིན།

ས་གནས་གཞུང་ཅིག་ལུ་

ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་རང་དབང་སྤྱོད་དེ་
མཚམས་ཡོདཔ་ཨིན།

གཞུང་ལྟེ་བ་ལས་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་

ས་གནས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་གཙོ་ཅན་མང་རབས་ཅིག་

ཁྲིམས་གཞིའི་ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ས་ཆའི་བཅད་

ཨིན་རུང་ ས་གནས་གཞུང་འདི་ གཞུང་ལྟེ་བ་ལས་ཐ་དད་ཀྱི་རང་དབང་མེདཔ་དང་ དེ་ཡང་ གཞུང་ལྟེ་བ་གིས་ཁྱབ་
སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་ ཁྲིམས་གཞིའི་ནང་འཁོད་གནས་དགོཔ་མ་ཚད་ གཞུང་ལྟེ་བ་གིས་ ས་གནས་གཞུང་ཚུའི་བྱ་སྒོའི་
རིམ་པ་ཚུ་ནང་ལྟ་རྟོག་དང་

དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་

སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་

གྲལ་འཛུལ་

འབདཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས་ གཞུང་ལྟེ་བ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ ཡང་ན་ ངོ་ཚབ་ཀྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་

འབགཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ གཞུང་ལྟེ་བ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལུ་ མ་དངུལ་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ལས་
གཞུང་ལྟེ་བའི་ཡན་ལག་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ ས་ཁོངས་དེ་ནང་གཞི་བཙུགས་ཡོད་པའི་ གཞུང་
ལྟེ་བའི་ཡན་ལག་བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་ཚུ་དང་མི་འདྲ།

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དང

ས་གནས་གཞུང་གི་ལཱ་འགན་འབག་ནིའི་བྱ་སྒོའི་

རིམ་པ་ནང་ རང་སྐྱོང་འདི་ ངེས་པར་མཁོ་བའི་ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན། ས་གནས་གཞུང་གི་རང་སྐྱོང་འདི་ཡང་ ས་གནས་

གཞུང་གི་བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ དེ་ལས་སྲིད་དོན་གྱི་དབང་ཆ་སྤྱོད་ཐོག་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་ལས་འགན་གྲུབ་

ཐབས་ལུ་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་གོཝ་ཨིན། ས་གནས་གཞུང་གི་རང་སྐྱོང་ནང་ ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ཡོདཔ་

དང་ དེ་ཡང་ གཞུང་ལྟེ་བ་ལས་ཐད་ཀར་བར་འཛུལ་དང་བཀག་ཆ་མེད་པའི་རང་དབང་དང་ ས་གནས་དོན་ལུ་བརྩམས་
པའི་དམིགས་བསལ་ལས་སྣའི་གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ནིའི་རང་དབང་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་ངོ་རྟགས་བཏོན་ནི་ཚུ་ཨིནམ་
དང་ ས་གནས་གཞུང་གི་རང་སྐྱོང་འདི་ གོང་འཁོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལུ་
རག་ལས་འོང་།

§  འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་ལག་ལེན་དང་ བསྟར་སྤྱོད།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་གི་དམིགས་དོན།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་འདི་

གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལུ་གཞི་བཞག་ཡོདཔ་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལྟ་བ་འདི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ མི་

ངོམ་རེ་རེ་གིས་ གཙུག་སྡེ་ཐོག་ལས་རང་སོའི་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་གོ་སྐབས་ དེ་ལས་ སྤྱི་རུབ་ཐོག་
ལས་བཟོ་བའི་ལམ་ལུགས་དང་ ཁོང་རའི་རེ་འདོད་དང་འཁྲིལ་བའི་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི་ཚུ་ འགྲོ་བ་མིའི་དགའ་སྐྱིད་ལུ་

ངེས་པར་མཁོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་རྩ་ཅན་ཨིན། དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་འདི་གིས་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་ལམ་ལུགས་དང་རིམ་པ་
ཚུ་ནང་ མི་ངོམ་རེ་རེ་ལུ་གོ་སྐབས་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་དོན་ཡང་
གྲུབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་སྲིད་འབྲེལ་ ཡང་ན་ ལེགས་སྒྱུར་གྱི་
དོན་ལུ་བསྐུལ་མ་སྦེ་མིན་པར་

ནང་འཁོད་ལས་བྱུང་བའི་དགོངས་བཞེད་ཅིག་ཨིནམ་དང་ དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་གཟིགས་ཏེ་ མི་གཅིག་དང་གཉིས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་གནས་

པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་གི་ཉེན་སྲུང་དང་ མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་གྲུབ་ནི་ལུ་ གནོད་ཉེན་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་

གཟིགས་ཏེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཉག་གཅིག་གིས་ ཐུགས་རིགས་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་བྱང་སེམས་ལས་

འཁྲུངས་འཁྲུངསམ་ཨིནམ་མ་ཚད་ མི་དབང་མངའ་བདག་མཆོག་གི་ཐུགས་འདོད་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གོང་འཕེལ་གྱི་
ལས་སྣ་ཚུ་ མི་སེར་ཁོང་རའི་དཔལ་འབྱོར་དང་ རང་འདྲོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མི་སེར་ག་ར་གྲལ་ཁར་བཙུགས་ གོང་
འཕེལ་གྱི་འགན་ཁུར་གཅིག་ཁར་འབག་སྟེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ཐུགས་བཞེད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།
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དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ཡང་།
·

ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ ས་གནས་ཀྱི་འཆར་གཞིའི་སྡེ་ཚན་གཙོ་བོར་ཅིག་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་
གཞི་བརྩམ་ནི་དང་གཙོ་རིམ་སྒྲིག་པའི་སྐབས་

དམངས་ཀྱི་རེ་འདོད་དང་མཐུནམ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་

འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་དམངས་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཅིག་སྦེ་ གནས་ཚུགས་ནི།
·

ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ མཉམ་རུབ་
ཐོག་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་འཆར་གཞིའི་ལས་སྣ་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་
འབད་ནི་དང་ མི་སེར་ཁོང་རའི་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ གནས་

ཁྱོད་མི་སེར་ཚུ་གིས་རང་འབད་རུང་

བཟུམ་མའི་མནོ་ཐངས་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཐོག་ལས་ གཞུང་

ཅིག་གིས་འབད་འོ ང ་ཟེར་མནོ ་ བསམ་

མི་སེར་གྱི་རེ་འདོད་ཚུ་གཞུང་གིས་བསྐང་དགོཔ་དང་ ཐོབ་ལམ་
ལྟེ་བ་ལུ་བརྟེན་མ་སྡོད་པར་ རང་འདྲོངས་དང་རང་སྐྱོང་བཟོ་ནི།
མི་སེར་གྱི་བརྒྱུད་ལུ་

སྲིད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་དོན་འཚོར་

བཅུག་ནི་དང་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ཡར་དྲགས་

གཏང་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་རའི་མི་སྡེ་ལུ་ཕན་པའི་ ས་གནས་ཀྱི་རྒྱུ་
ཁུངས་ཚུ་ རང་གི་ཨིནམ་ཧ་གོ་སྟེ་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་དང་
ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་

ཚ་གྱང་ཐོག་ལས་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་

ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡོདཔ་བཟོ་ནི།
·

ཐབས་ལམ།

དེ་བཟུམ་མའི་

སྟངས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་བཟོ་ནིའི་འགན་ཁུར་ལེན་ཏེ་

·

ལས་འགན་

ཁྱོད་རའི་མཐའ་དོན་ག་ར་ གཞུང་རྐྱངམ་

གཏང་ནི་མི་འོང་། གཞུང་གི་ལེ་ཤཱ་འབད་
མི་ལས་ ཁྱོད་རང་གིས་ ཨ་རྩི་རེ་འབད་

བ་ཅིན་ འདི་ལོག་སྟབས་ཀྱི་རང་དྲགས་
ཟེར་སླབ་ནི།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ དཔལ་

འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་

སྤྱི་ལོ་༡༩༧༤ ལུ་ གསེར་ཁྲི་མངའ་སྲོལ་གྱི་
གསུང་བཤད།

གཞུང་ལྟེ་བའི་ལས་སྡེ་ཁག་གིས་ ས་གནས་གཞུང་ཚུའི་རེ་འདོད་

ལས་འགལ་བའི་ གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་བརྩམ་ནི་དང་ ཚད་གཞི་བཟོ་ནི་ལས་འཛེམ་བཅུག་དགོ། དེ་

ལས་གཞུང་ལྟེ་བ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་གི་ལམ་སྟོན་དང་ རྒྱུ་ཁུངས་ ཡང་ན་ མི་སེར་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པའི་
འཕྲུལ་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་དགོ།

འབྲུག་གི་དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་ སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་བཀོད།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་
ཁྲིམས་གཞིའི་ཚུ་ལུ་ འབྲེལ་གཏུགས་ཡོད།

གཤམ་འཁོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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༡༽ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ།

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༢

པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་

མི་སེར་རང་སོའི་མི་སྡེ་དང་དཔལ་

འབྱོར་ མཐའ་འཁོར་གྱི་བདེ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ཐད་ཁར་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་ཕན་གྲོགས་ལུ་
བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་ཚུ་ལུ་
འཁོད་ཡོདཔ་དང་

འདི་གིས་

དབང་ཚད་དང་དབང་འཛིན་ཕྱིར་སྤེལ་འབད་དགོཔ་སྦེ་

ས་གནས་ནང་ལུ་མི་སེར་ཁོང་ར་ལུ་ཐད་ཀར་ཁེ་རྒུད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གུར་

མི་མང་གྲོས་བསྟུན་དང་ཆ་འཇོག་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་དང་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་
རེ་འདོད་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཞུང་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་ངེས་པར་དུ་བཙུགས་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་ཡོདཔ་ཨིན།
༢༽ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས།

ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་
འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་

མི་སྡེ་དང་

དཔལ་འབྱོར་

མི་སེར་ཐད་ཀར་གྲལ་གཏོགས་ཐོག་ལས་

ཞབས་ཏོག་ཚུ་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གནང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་།



མཐའ་འཁོར་གྱི་བདེ་འབྱོར་གོང་

འགན་ཁུར་དང་དབང་ཆ་

དེ་ལས་

ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེའི་དོན་ལུ་ དམངས་གཙོ་དང་འཁྲི་འགན་ཅན་གྱི་གཞུང་ལུགས།

ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ མི་སྡེ་དང་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཚུ་གྲལ་གཏོགས།

༣༽ འབྲུག་གི་དམིགས་གཏད་༢༠༢༠། ཞི་བདེ་ཕུན་ཚོགས་དང་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་འཆར་སྣང་།

གལ་གནད་དང་ལྡན་པའི་འབྲུག་གི་དམིགས་གཏད་༢༠༢༠ འདི་གིས་ མི་སེར་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ཡུན་བརྟན་

གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་ དམངས་གཙོའི་རིམ་ལུགས་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོནམ་མ་
ཚད་ གནོད་ཉེན་ཅན་དང་ ཟུར་ལུས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་

གཡུས་སྒོ་ཚུའི་རེ་འདུན་སྣང་མེད་སྦེ་མ་བཞག་པར་ གཙོ་

བོར་བཏོན་མི་ཐབས་བྱུས་ཅིག་ཨིན། ཡིག་ཆ་འདི་གིས་ དམིགས་བསལ་དུ་ གཤམ་ལུ་འཁོད་པའི་ཐབས་ལམ་
སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དང་ལེན་འབདཝ་ཨིན།


ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་དང་

འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་གནས་སྟངས་ལུ་ཁེ་རྒུད་ཐད་ཀར་ཡོད་པའི་

གནད་དོན་ཚུ་ གྲོས་ཐག་བཏོག་ནིའི་དོན་ལུ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་དང་ ཁོང་རའི་བཟའ་ཚང་དང་མི་
སྡེ་གི་མ་འོངས་པའི་མཐའ་དོན་ རེ་བ་དང་རེ་འདུན་བཤད་ཚུགས་པའི་ཁར་ མི་སེར་གྱིས་འགན་ཁུར་

དང་ ཚ་གྱང་འཐེབ་སྦེ་ལེན་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ཚུ་ལུ་ གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་
གཞི་བཟོ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ འགན་ཁུར་དང་རྒྱུ་ཁུངས་ དེ་ལས་ དབང་འཛིན་ཚུ་ རིམ་
པ་བཞིན་དུ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་སྤྲོད་ནི།
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གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་དང་གཅིག་ཁར་ དངུལ་སྤྱོད་ནིའི་དབང་ཚད་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་འགན་ཁུར་
སྤྲོད་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ཚུ་གི་ རང་དབང་དང་རང་སྐྱོང་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནི་དང་རྩ་བརྟན་
བཟོ་ནི།



ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་འོང་འབབ་འཚོལ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དང་ ཟད་གྲོ་གཏང་ནི་གི་དབང་ཚད་
སྤྲོད་ནི།

༤༽

གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཡར་དྲགས།

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་དོན་ལུ་

དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་འགན་འཁྲི་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི།

འཇོན་ཐངས་དང་

སྙན་ཞུ་འདི་གིས་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་རིམ་ལུགས་ནང་ མི་མང་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་
བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གཙོ་བོར་བཏོནམ་ཨིན།



མི་སེར་བརྒྱུད་དེ་ གཞུང་ལྟེ་བ་ལུ་བཙུགས་ནིའི་རིམ་ལུགས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མི་སེར་གཙོ་བོར་བཏོན་

པའི་གོང་འཕེལ་དང་ གཞུང་སྐྱོང་གི་ དམིགས་དོན་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ གཞུང་ལྟེ་བ་ལས་ ས་གནས་

གཞུང་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་ལྡན་པའི་ལས་བྱེདཔ་གཏང་ནི་དང་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ བདག་སྐྱོང་གི་དབང་
ཚད་ དེ་ལས་འགན་ཁག་ཚུ་སྤྲོད་དགོཔ་མ་ཚད་ ལས་སྡེ་ཚུའི་བར་ན་མཉམ་འབྲེལ་ཡར་དྲགས་གཏང་
དགོ།


ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་འཆར་གཞི་དང་ལས་སྣ་བསྒྲིག་ནིའི་ཐད་དུ་ གྲོས་ཐག་བཏོག་ནིའི་
དབང་ཚད་སྤྲོད་ནི་དང་

གཞུང་ལྟེ་བའི་ལས་སྡེ་གིས་

འགན་དབང་སྤྲོད་ཡོད་མི་ནང་འཁོད་ལུ་

སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི།
༥༽

འབྲུག་གི་དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་༢༠༢༠ ཅན་མ། ༼ཟིན་བྲིས༽
འབྲུག་གི་དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་༢༠༢༠ ཅན་མ་༼ཟིན་བྲིས༽

མི་

གིས་ དམངས་གཙོའི་རིམ་ལུགས་

རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ གཞུང་ལྟེ་བ་ལས་ ས་གནས་ལུ་
དབང་ཚད་སྤྲོད་ནི་དང་
སྣང་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་འཆར་

སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་དམིགས་གཏད་འདི་ཡང་

ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་ཚུ་ ངོས་ལེན་ཅན་དང་ ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲི་
དེ་ལས་ འཇོན་ཐངས་དང་གྲལ་གཏོགས་ཐོག་ལས་ མི་སེར་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནིའི་དམིགས་གཏད་བསྒྲིག་
ཡོདཔ་ཨིན།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་ དེའི་རིམ་ལུགས།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རང་དབང་སྦེ་འགོ་ཐོག་དབུ་བརྙེས་པའི་ནམ་དུས་ལས་

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་འདི་གཞུང་སྐྱོང་

ལམ་ལུགས་ཅིག་སྦེ་གནས་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་ཚུ་ བདག་སྐྱོང་དང་སྲིད་དོན་གྱི་ཕྱག་ལཱ་གནང་བའི་ཡིག་ཚང་གཙོ་བོ་

དང་ རྒཔོ་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་གཙོ་ཅན་གཅིག་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་སྡོད་ནུག དེ་མ་ཚད་ རང་སོའི་ལུམ་པའི་འགྲོ་ལུགས་
དང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ རྒེད་འོག་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིད་པའི་དབང་ཚད་དང་
འགན་ཁུར་འབག་སྟེ་སྡོད་ནུག

དེང་སང་གི་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་ལུགས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༣ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་
མོ་༼རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ༽ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ གཞུང་འབྲེལ་ལུ་ཆ་གནས་མཛད་ཡོདཔ་དང་ གཤམ་
འཁོད་ཀྱིས་རིས་མོ་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་གོ་རིམ་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་གི་འབྱུང་རིམ།
༡༩༥༣

• བློ་གྲོས་ཚོགས་སྡེ་གཞི་བཙུགས། བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་
པའི་མི་སེར་གྱི་ངོ་ཚབ་ཀྱི་ཚོགས་སྡེ། མི་དབང་མངའ་

• རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་འམ་ ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་འགོ་

བཙུགས་ཅི། བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་ མི་སེར་གྱི་ངོ་

ཚབ་སྤྱི་མི་ཚུ་དང་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་ དེ་ལས་རྒྱལ་གཞུང་གི་
འཐུས་མི་ཚུ་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་

དང་ ཁྲིམས་བཟོའི་འདུ་ཚོགས་མཐོ ་ཤོས་གཅིག་སྦེ་འགན་
ཁུར་འབག་ཡོདཔ།

བདག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ མི་སེར་གྱི་རེ་འདུན་དང་མ་

༡༩༦༣

ཚོགས་སྡེ་གིས་ སྙན་སྒྲོན་ཕུལཝ་ཨིན་མས།

• རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་གྲོས་ཐག་གཅད་མི་འདུས་ཚོགས་མཐོ་

མཐུན་པའི་ཐུགས་ཐག་གཅད་གནང་པ་ཅིན་ བློ་གྲོས་

༡༩༦༨

ཤོས་གཅིག་སྦེ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་གཞི་བཙུགས་

གནང་ཡོདཔ་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་འདི་ བཀོད་ཁྱབ་
ལྷན་སྡེ་དང་ ཁྲིམས་བཟོའི་ལྷན་སྡེ་ལས་ཐ་དད་སྦེ་བཟོ་

• རྫོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་གཞི་བཙུུགས།

• རྫོང་ཁག་ཚུ་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་དང ས་གནས་ཀྱི་མི་

སེར་ ས་ཁོངས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ལས་སྣ་བསྒྲིག་ནི་ནང་ལུ་

སྲིད་དོན་གྲལ་གཏོགས་འབད་བའི་ས་ཁོངས་སྦེ་འགན་ཁུར་
འབག་ཡོདཔ།
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ཡོདཔ་ཨིན་མས།

• ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་གཞི་བཙུགས།

༡༩༨༡

༡༩༩༡

• རྒེད་འོག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས།

• རྒཔོ་འདི་རྒེད་འོག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་སྦེ་བཟོ་
ཡོདཔ།

• དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུམ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་

༡༩༩༨

ཚོགས་ལུ་གནང་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་

• རྒཔོ་ཚུ་ མི་སེར་གྱིས་ ཚོགས་རྒྱན་དབང་ཆ་སྤྱོད་དེ་

ཚད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

• རྒེད་འོག་ལུ་གཞིར་བཞག་པའི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་བསྒྲིགས་

གིས་ ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་བློན་པོ་ཚུ་བཙག་འཐུ་འབད་ནིའི་དབང་

༢༠༠༢

• རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་
འཕོ་སྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ཆ་འཇོག་
འབད་ཡོད།

• འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་
ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལུ་
སྤེལ་འབད་ཡོད།

དབང་ཚད་དང་དབང་འཛིན་ཕྱིར་

༢༠༠༩

• རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་

ཁྲིམས༢༠༠༩ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་

དམངས་གཙོ་ཅན་གྱི་ས་གནས་གཞུང་འགོ་དང་པ་བཙག་
འཐུ་འབད་ཡོདཔ།

༢༠༡༤

• རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འཆར་དངུལ་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་བརྒྱ་ཆ་

བཙག་འཐུ་འབད་ཡོདཔ།
ཡོདཔ།

• རྫོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་འདི་ སྔོན་མར་
རྫོང་བདག་ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་འབད་བ་ཅིན་ཚོགས་ཆུང་གི་

འཐུས་མིའི་གྲལ་ལས་ ཁྲི་འཛིན་བཙག་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་
སོར་ནུག

༢༠༠༨

• ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ ཅན་མ་ཆ་འཇོག

༢༠༡༡

• སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་གནས་གཞུང་གི་འཕྲི་སྣོན་བཅའ
ཁྲིམས་༢༠༡༤ ཅན་མ་ཆ་འཇོག

༥༠ བགོ་བཀྲམ་ དེ་ཡང་ འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་

༢༠༡༨

༡༢ ༼༢༠༡༨-༢༠༢༣༽ འགོ་བཙུགས།

• སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་གནས་གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་གནང་སྦྱིན་ཆ་

ལས་བརྒྱ་ཆ་༡༠༠ ཡར་སེང་འབད་དེ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་

༢༠༢༠

འཇོག་འབད་དེ་ འཆར་ལོ་༼༢༠༢༠-༢༠༢༡༽ འི་ འཆར་
དངུལ་བགོ་བཀྲམ་བཅའ་ཁྲིམས་ཆ་འཇོག་གནང་ཡོདཔ།

• ས་གནས་གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་ལམ་
སྟོན་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་གཏང་ཡོདཔ།

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

ད་ལྟོའི་དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་འཁོད་

ས་གནས་

གཞུང་ཚུ་གི་གཞི་བཀོད་དང་འགན་ཁུར།
ས་གནས་དང་ས་ཁོངས་

དེ་ལས་བཅད་མཚམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ཚུ་

ས་གནས་གཞུང་གི་

གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན། རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་གཉིས་ཆ་ར་ ས་ཁོངས་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ས་གནས་གཞུང་གི་
ཡིག་ཚང་ཨིནམ་དང་ དེ་ཡང་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་
ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་གཞི་ཐོག་
འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཆ་འཇོག་གནང་བའི་ས་ཆའི་བཅད་མཚམས་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ངོས་

རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་གི་བཅད་མཚམས་ནང་འཁོད་

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འཁྲིལ་བའི་འགན་ཁུར་ཚུ་

འཐབ་མིའི་འདུས་ཚོགས་སྦེ་ རང་སོའི་རྫོང་ཁག་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་
དེ་ལས་

རྒེད་འོག་གི་མངའ་ཁོངས་ཚུ་ནང་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་

འདུ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་འགན་ཁུར་ཚུ་

དེ་ལས་རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཚུ་

བྱ་སྒོ་

དྲན་གསོ།

གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ས་གནས་གཞུང་འདི་

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་ དེ་ལས་རྒེད་འོག་

འབྲེལ་བ་ཆེ་ཤོས་དང་ ཐག་ཉེ་ཤོས་ཀྱི་ གཞུང་

མིན་པར་

གཞུང་དམའ་ཤོས་ཅིག་

ང་བཅས་རའི་མི་སེར་གྱི་དོན་ལུ་

ཚོགས་སྡེ་ཚུ་ གཞུང་ལྟེ་བ་གིས་ ཐད་ཀར་དམ་འཛིན་མེད་པར་

ཅིག་ཨིན།

མོས་རང་དབང་གྲུབ་པའི་ ས་གནས་ཀྱི་རང་སྐྱོང་གཙུག་སྡེ་ཅིག་

དང་ གོང་འཕེལ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནིའི་

ཡང་ན་

དམ་འཛིན་ཉུང་དྲགས་སྦེ་ཡོད་པའི་

ཨིནམ་དང་

འདུས་ཚོགས་ཚུའི་འཐུས་མི་

རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་

༼རྒཔོ་དང་ཁྲོམ་

དཔོན་ དམངས་མི་ སྤྱི་འོག་ཚོགས་པ་ དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་
ཚོགས་པ་༽ ཚུ་ ས་ཁོངས་བཅད་མཚམས་ནང་འཁོད་ མི་

སེར་ཁོང་རའི་གྲལ་ལས་ ཁོང་ར་གིས་བཙག་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན། འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ འཆར་གཞི་དང་ འཆར་

དངུལ་ དེ་ལས་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ ལས་འཛིན་ཅིག་བཟུམ་སྦེ་ བྱ་
འགན་འཐབ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་

གཞུང་ལྟེ་བ་གིས་ཁྱབ་སྤེལ་

འབད་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་གཞིའི་བསྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ཁོང་
རའི་དོན་ལུ་འོང་འབབ་བཟོ་ནི་དང་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ནིའི་དབང་
ཆ་སྤྱོད་ཐོག་

འགན་ཁུར་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་
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ཁོང་རའི་

གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་སེར་དོན་ལུ་

གནས་གཞུང་འདི་

ས་

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་

ཐབས་ལམ་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཕུག་ལུ་

དམངས་གཙོའི་རིང་

ལུགས་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་དང་

རྩ་བརྟན་སྦེ་

གནས་དགོ་པ་ཅིན་ གཙོ་བོ་ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་
སྒྲིང་སྒྲིང་འོང་དགོ།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ དཔལ་འཇིགས་

མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༡ དབྱིན་ཟླ་༧ པའི་ནང་ རྒཔོ་ཚུ་ལུ་ཁ་དར་
གནངམ་ད་གི་གསུང་བཤད།

འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་མི་སེར་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རང་དབང་ཐོག་ལུ་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དབང་ཆ་སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་ དེ་ལས་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འཁྲིལ་
བའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་དང་ཁྲོམ་སྡེ་ དེ་ལས་ རྒེད་
འོག་བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་ཚུའི་

ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོདཔ་དང་

དེ་ཚུ་ཡང་

ས་གནས་གཞུང་གི་

བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་ ཡང་ན་ གཞུང་ལྟེ་བའི་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ལས་སྡེ་རང་སོའི་འགན་ཁུར་སྤྲོད་ཡོདཔ་ ཡང་ན་

ལས་སྡེ་རང་སོའི་འཐུས་ཚབ་འབད་དེ་འགན་ཁུར་སྤྲོད་ཡོད་པའི་ ས་གནས་ཀྱི་བདག་སྐྱོང་སྡེ་ཕྲན་ ཡང་ན་ ས་ཁོངས་

ཀྱི་ཡིག་ཚང་ཅིག་ཨིན། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ས་ཁོངས་ནང་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ གཞུང་ལྟེ་བའི་ལས་སྡེ་
ཁག་གི་

ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་ཡང་

ས་གནས་གཞུང་གི་བདག་སྐྱོང་གི་གྲལ་ཁར་འགན་ཁུར་ལེན་ཏེ་

ས་གནས་

གཞུང་ཚུ་གི་དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནིའི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ ལས་འགན་འགྲུབ་
ནིའི་ནང་ འཕྲུལ་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན།

གོང་ལུ་འཁོད་པའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ ས་གནས་ཀྱི་བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་ ལས་སྣ་དང་བྱ་སྒོ་རིམ་པའི་གྲུབ་

འབྲས་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་ འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་ལྟེ་བའི་ལས་སྡེ་ཡིག་ཚང་ཚུ་ལུ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འགན་འཁྲི་
ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་དབང་ཆ་ཧྲིལ་བུམ་སྤྲོད་ཡོད་པའི་ ས་གནས་ཀྱི་ལས་འགན་ཚུའི་
ཐད་དུ་ སྙན་ཞུ་དང་འགན་འཁྲི་ཡང་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་གཞུང་དང་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་གི་གཞི་བཀོད།

གཞུང་ལྟེ་བ།

ལྷན་ཁག། ལས་ཁུངས། རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ། རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ།

རྫོང་ཁག་ཚོགས་

འདུའི་ཡིག་ཚང།

ས་ཁོངས་ནང་གི་ཡན་ལག་བདག་སྐྱོང་
ཡིག་ཚང་ངམ་ རྫོང་ཁག་གི་ས་ཁོངས་
ནང་ གཞུང་ལྟེ་བའི་ལས་སྡེ་གི་ཡན་ལག་
ལས་ཕྲན།
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་།

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ།

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་
ཡིག་ཚང།

ས་ཁོངས་ནང་གི་ཡན་ལག་བདག་སྐྱོང་ཡིག་
ཚང་ངམ་ རྒེད་འོག་གི་ས་ཁོངས་ནང་
གཞུང་ལྟེ་བའི་ལས་སྡེ་གི་ཡན་ལག་ལས་
ཕྲན།

ས་གནས་དང་གཞུང་ལྟེ་བ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་ཐད་

ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་གི་གནས་ཚད་

ཁར་ སྲིད་དོན་ཐོག་ལས་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གནང་ཡོད་པའི་གཙུག་སྡེ་ཅིག་ཨིན་རུང་ གཞུང་ལྟེ་བ་ལས་རང་དབང་
ཐ་དད་མེནམ་དང་
དགོཔ་མ་ཚད་

ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ གཞུང་ལྟེ་བ་གིས་བཟོ་ཡོད་པའི་ ཁྲིམས་གཞིའི་ནང་འཁོད་བྱ་སྒོ་འཐབ་

ལྟ་རྟོག་ཡང་འབད་ནི་ལས་འགན་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

ཆེ་བའི་ཐབས་བྱུས་དང་

གཞུང་ལྟེ་བ་ལུ་

རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་གལ་གནད་

གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་མི་མང་ཞབས་ཏོག་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་དང་དབང་འཛིན་ཧྲིལ་

བུམ་གནས་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ གཞུང་ལྟེ་བ་གིས་ ས་གནས་གཞུང་གི་གནས་ཚད་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལས་
འགན་བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ཚུ་ བཀོད་ཁྱབ་འབདཝ་ཨིན།
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ས་གནས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་ དམངས་གཙོའི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་རྩ་བརྟན་
བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་ཚུའི་ཐོག་ལས་ རྒཔོ་ཚུའི་འགན་ཁུར་ཡང་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་འཁྲིལ་
དང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་གདོང་ལེན་འབྱུང་ཡོད།

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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ལེའུ་༢ པ།
དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་
ཁུར་ལག་ལེན།
§

རྒཔོ་གི་ལཱ་དང་

འགན་

བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་མི་སེར་གྱི་ངོ་ཚབ་འབད་དེ་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།

བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་མི་སེར་གྱི་འཐུས་མི་ཅིག་ཨིན་པའི་རྒཔོ་ཅིག་གིས་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཕན་ནུས་ཅན་ཐོག་

ལས་ སྤྲོད་ཡོདཔ་ངེས་པར་བཟོ་དགོཔ་མ་ཚད་ ཁོ་ ཡང་ན་ མོ་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ལུ་རྐྱངམ་
གཅིག་མེན་པར་ ཁོ་འམ་མོ་རའི་རྒེད་འོག་ ཡང་ན་ འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་མི་མང་ག་ར་གི་ཕན་བདེ་ལུ་བལྟ་དགོ། ཁོ་

འམ་མོ་རང་ ཕན་ནུས་དང་དྭངས་གསལ་ཅན་ དེ་ལས་འགན་འཁྲི་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ལས་ མི་སྡེ་ནང་ མི་སེར་གྱི་
ཕན་བདེ་ལུ་ མི་མང་ཀུན་ཚུད་དང་ཡུན་བརྟན་ཐོག་ མི་སྡེ་དང་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་དགོ།
ལཱ་དང་འགན་ཁུར་གྱི་ཐབས་ལམ་འདི་ཚུ་ཡང་།
ཀ༽ འགོ་ཁྲིད་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ མི་སེར་གྱི་ཚབ་ལུ་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་མེན།

ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་མི་སེར་ངོ་ཚབ་འདི་ཡང་ མི་སེར་ལུ་ ཁོང་རའི་བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་དང་ གྲོས་ཐག་བཏོག་ནིའི་
ཐབས་ལམ་དང་གོ་སྐབས་སྤྲོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ མི་སེར་གྱི་དོན་ལུ་ རྒཔོ་གིས་གྲོས་ཐག་བཏོག་མི་ཚུ་ག་ར་

མི་མང་གྲལ་གཏོགས་དང་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ལུ་གནས་དགོ། རྒཔོ་གིས་ ཁོ་
ཡང་ན་ མོ་རའི་ རང་རྐྱང་གི་བསམ་འཆར་དང་འཚོར་སྣང་ དེ་ལས་ དང་འདོད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རང་དབང་ཐོག་
ལས་ གྲོས་ཐག་བཏོག་པ་ཅིན་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་ དེ་འབྲེལ་གྱི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ་ཨིན།

ཁ༽ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ གོང་འཕེལ་གྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་མ་ཚུགས་པར་ ཟུར་ལུས་ཀྱི་མི་སེར་
ཚུ་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་འཐེབ་བསྐྱེད་དགོ།
རྒེད་འོག་ནང་འཁོད་

མི་ངོམ་དག་པ་ཅིག་གི་

རྒྱུ་ནོར་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

གཡུས་སྒོའི་

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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གནས་སྟངས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་པའི་གོ་དོན་ལེན་ནི་མེན་པར་
གནས་སྟངས་དང་ གདོང་ལེན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

དབུལ་ཕོངས་དང་ཟུར་ལུས་ཀྱི་མི་སྡེ་དཀའ་སྡུག་ཅན་ཚུ་གི་

རྒེད་འོག་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིནམ་དང་ དེ་

ཡང་ མི་སྡེ་ནང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ལས་ ཟུར་ཁ་འཐོན་ལུས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ མི་སེར་ཉམ་ཆུང་ཚུ་དང་
གཟུགས་ཀྱི་དབང་པོ་དང་སེམས་ཀྱི་དྲན་ཤེས་སྐྱོན་ཅན་ ཡང་ན་ ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལུ་ མི་རྒན་ཤོས་ དེ་ལས་ ཁེ་ཕན་
ག་ཅི་འབད་རུང་ཐོབ་མ་ཚུགས་མི་ གནོད་ཉེན་ཅན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

ག༽ ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་བརྩི་བཀུར་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་གནས་ནི།

རྒཔོ་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་གཞི་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་ལུགས་ཚུའི་ནང་འཁོད་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་མ་འཁྲིལ་
བར་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་དང་ བྱ་སྒོ་འཐབ་ནི་ཚུ་ལས་འཛེམ་དགོཔ་དང་ མི་སེར་ལུ་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དབང་ཚད་
ཡོད་རུང་ རྒཔོ་ཅིག་གིས་ མི་སེར་ཡང་ན་ རྒཔོ་ཁོ་རའི་གྲོས་ཐག་བཏོག་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཁྲིམས་གཞིའི་

དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་གནས་སྟེ་ཡོད་མེད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཁོ་རའི་ལཱ་འབད་བའི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ནང ཕྱོགས་

ལྷུང་མེད་པར་འདྲ་མཉམ་དང་དྲང་བདེན་ཐོག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དབྱེར་མེད་འདྲ་མཉམ་དང་བག་སྙོམས་ལུ་བརྩི་འཇོག་
འབད་དགོ།

ང༽ མི་སྡེ་གཅིག་མཐུན་གྱི་དོན་ལུ་ མི་སེར་ཚུའི་བར་ན་ མཉམ་རུབ་དང་མཐུན་འབྲེལ་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི།

རྒཔོ་ཅིག་གིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུའི་བར་ན་ མཉམ་རུབ་དང་མཐུན་འབྲེལ་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་ལུ་
བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་དང་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ ལག་པར་ཡོད་པའི་རྒྱུ་ཁུངས་དང་བསྟུན་

དམངས་རུབ་ཐོག་ལས་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ ཁོང་རའི་མཐའ་དོན་སྒྲུབ་ཐབས་བསྒྲིག་དགོ། མཉམ་རུབ་དང་མཐུན་

འབྲེལ་ཐོག་ལས་ གཅིག་ཁར་བསྡོམས་ཏེ་ ལཱ་འབད་མི་འདི་གིས་ རྒེད་འོག་གཅིག་གི་མི་སེར་གཅིག་ཨིན་པའི་རྟགས་
མཚན་དང་

འདི་གིས་ མི་སེར་གྱི་གྲོས་ཐག་བཏོག་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་དང་ དགོས་མཁོ་

འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ཚུགསཔ་ཨིན།

ཅ༽ ས་གནས་གཞུང་དང་གཞུང་ལྟེ་བའི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་དོན་ལུ་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོཔ།

རྒཔོ་འདི་ གཞུང་ལྟེ་བའི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་གི་བར་ན་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་
ཐབས་ཤེས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྒཔོ་གིས་ གཞུང་ལྟེ་བ་དང་ས་གནས་གཞུང་གི་བར་ན་ དེ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་ནང་

འཁོད་ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་ཚུའི་བར་ན་ མཐུན་འབྲེལ་ལེགས་ཤོ མ་བཞག་དགོ། དེ་བཞིན་
གཞུང་ལྟེ་བའི་ལམ་སྟོན་ཐོག་ལུ་

རྒེད་འོག་ཚུ་ལུ་དབང་ཚད་གནང་ཡོད་པའི་ལས་འགན་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་

རྒྱལ་

ཡོངས་ཀྱི་འདུས་ཚོགས་ཚུ་ནང་ རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་གྱི་ངོ་ཚབ་སྦེ་ ཁོང་གི་ཚ་གྱང་དང་སྟབས་བདེ་སྡུག་ཞུ་མི་ཡང་ཨིན།
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རྒཔོ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ང་བཅས་
རའི་དགོས་མཁོ་ཤེས་མི་དང་
ལམ་སྟོན་ལེགས་ཤོམ་འབད་
ཚུགས་མི་ཅིག་དགོ།

འདེམས་ངོ་ག་ར་ ཤེས་
ཚད་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་
འདྲན་འདྲ་འདུག

རྒཔོ་འདི་ ང་བཅས་ཀྱི་འགོ་
ཁྲིདཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ངོ་
ཚབ་ཡང་ཨིན།

§

ཤུལ་མམ་གྱི་བདུན་ཕྲག་ནང་ལུ་
ང་བཅས་ཀྱིས་རྒཔོ་གསརཔ་བཙག་
འཐུ་འབད་ནི་ཨིན།

རྒེད་འོག་འགོ་འཛིན་གྱི་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།

རྒཔོ་འདི་ ས་གནས་གཞུང་ཅིག་ཨིན་པའི་རྒེད་འོག་གི་འགོ་འཛིན་ཨིན། རྒེད་འོག་གི་འགོ་འཛིན་ཅིག་སྦེ་ ལས་འགན་
ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུའི་སྤྱི་ཚབ་འབད་དེ་ ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་འགན་བསྒྲུབ་ནིའི་
དོན་ལུ་ བྱ་སྒོ་འཐབ་ནི་དང་ ཐག་གཅད་ནིའི་དབང་ཚད་དང་འགན་འཁྲི་ཡོད།
རྒེད་འོག་འདི་ས་གནས་གཞུང་ཅིག་ཨིན་པའི་ལས་འགན་དང་
གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཨིན།

དེ་ནང་

རྒཔོ་གིས་འགན་ཁུར་འབག་དགོཔ་ཚུ་ཡང་

ཀ༽ ས་གནས་ས་ཁོངས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་བའི་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི།

རྒེད་འོག་གི་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ ལས་སྡེ་གཅིག་ ཡང་ན་ དམིགས་གཏད་སྡེ་ཚན་གཅིག་ལུ་མིན་པར་
རྒེད་འོག་རང་སོའི་གནད་དོན་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

བཟོ་དགོཔ་ཨིན།

ས་ཁོངས་དང་འཁྲིལ་ གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒཔོ་གིས་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་།
༡/

སྤྱིར་བཏང་གི་དཀའ་ངལ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་མིན་པར་ ས་གནས་རང་སོའི་ ཐད་ཀར་གྱི་གནད་དོན་

གང་རུང་དང་བསྟུན་ དམིགས་བསལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི།

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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༢/

ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་

མི་སྡེའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་རྒྱུ་ཁུངས་

གཞུང་སྐྱོང་གི་

གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ དེ་ལས་ ཚོང་ལམ་དང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནིའི་ཐབས་ལམ་དང་འཁྲིལ་བརྩམ་ནི།

༣/

ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ འབྲེལ་མཐུན་འབད་

༤/

མི་ངོ་རང་རྐྱང་ ཡང་ན་

༥/

ཁ༽

འཆར་གཞི་དང་ལས་སྣ་ཚུ་

ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི།

སྡེ་ཚན་གཅིག་གི་དོན་ལུ་མིན་པར་

མི་སྡེ་ཡོངས་ལུ་ཕན་པའི་དམིགས་

གཏད་བསྐྱེད་དེ་ གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་བྱུས་གྲོས་འབུལ་ཚུ་ ཀུན་ཚུད་སྦེ་བཟོ་དགོ།

འཆར་གཞི་དང་ ལས་རིམ་ དེ་ལས་ ལས་སྣ་ཚུ་ གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ མཐུན་གྱུར་
འབད་ཐོག་ལས་

མི་མང་གྲལ་གཏོགས་དང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་བསྒྲིག་ནི།

མི་སྡེའི་རྒྱུ་ཁུངས་ དེ་ཡང་ ས་ཆ་དང་ ཆུའི་བརྐ་ མཚོ་ ཆུ་མིག་ རོང་ཆུ་དང་གཙང་ཆུ་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་

ནི།

རྒེད་འོག་གི་རྒྱུ་དངོས་འདི་གཙོ་བོ་རང་ ས་ཁོངས་དེ་ནང་གི་ ས་ཆ་དང་ཆུའི་བརྐ་ མཚོ་དང་ཆུ་མིག་ རོང་ཆུ་

དང་ གཙང་ཆུ་བཟུམ་མའི་ རྒྱུ་ཁུངས་ཡོདཔ་དང་མེདཔ་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན། ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་
ཁུངས་དེ་ཚུ་ རྒེད་འོག་ནང་གི་མི་སེར་ཚུའི་ འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ རྒེད་འོག་
གི་རྒྱུ་ནོར་དང་ སྟོབས་ཤུགས་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རྒཔོ་གི་འགན་ཁུར་དེ་ཡང་ མཐའ་འཁོར་གནས་
སྟངས་དང་ གཞན་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱུ་ཁུངས་ལུ་

གནོད་ཉེན་ཡོད་པའི་འཆར་གཞི་དང་ལས་འགུལ་

དེ་ལས་

ལས་སྣ་ཚུ་ བཀག་འཛིན་དང་མར་ཕབ་འབད་དེ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་ མི་སྡེ་རྒྱུ་ཁུངས་གཞན་ཚུ་
ཉམས་མ་བཅུག་པར་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ཐོག་ལས་ ཚུལ་མཐུན་སྤྱོད་དགོ།

ཁྱོད་ལུ་ ཐོན་ཁུངས་ ག་དེ་ཅི་རང་ཡོད་
རུང་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་

ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཤེས་པ་ཅིན
ག་ར་འཕྲོ་བརླག་ཨིན།
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དེ་ཚུ་

ག༽ གཡུས་སྒོའི་ངོ་རྟགས་དང་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི།

འབྲུག་པའི་ངོ་རྟགས་དང་ ལམ་སྲོལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཚུ་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་འདི་
སྔོན་གོང་ལས་རང་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་སྦེ་གནས་པའི་གཞི་མ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ མ་འོངས་པ་ལུ་ཡང་གནས་

ནི་ཨིནམ་ལས་ རྒཔོ་གིས་ དེ་ཚུ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡར་དྲགས་གཏང་དགོཔ་འདི་
ཡང་།

ང༽

༡༽

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ནང་འཁོད་ལུ་

༢༽

གཏམ་རྒྱུད་དང་། ལོ་རྒྱུས། སྲུང་། ལུམ་པའི་འགྲོ་ལུགས། ལག་བཟོ། ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ དེ་ལས་

རབས་ཅན་གྱི་ཅ་རྙིང་འགངས་ཅན།

འབྲུག་པའི་བཟོ་བཀོད་དང་རྒྱལ་

གསོལ་མཆོད། བརྡ་མཚན། སྔར་སྲོལ་གྱི་རྩེདམོ། རྩིས། སྙན་རྩོམ། འཁྲབ་རྩེད། གླུ་དང་གར།

མི་སྡེའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཉམས་བཅོས་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་ནང་ མི་སྡེ་གྲལ་གཏོགས་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི།
མི་སེར་གྱི་གྲལ་གཏོགས་འདི་

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་ནང་

ལས་ རྒཔོ་གིས་ མི་སྡེའི་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་བསྒྲིག་དགོཔ་དེ་ཡང་།
༡༽





གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་

མི་སྡེ་གྲལ་ཞུགས་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ་ནི་ དེ་ཡང་།
ཆུ་སྤྱོད་སྡེ་ཚན།

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་སྡེ་ཚན།
མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།



མི་སྡེ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐབས་ལམ་དང་ རང་གྲོགས་སྡེ་ཚན་གཞན།

༢༽

མི་སྡེ་ཁག་འབག་གི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ མི་སེར་ཚུ་ མི་སྡེ་ཁག་འབག་གི་ལས་སྣ་ཚུའི་
ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི།

ཚད་ཅིག་ལས་མེད་པའི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་
སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་འདི་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་
དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་
གལ་གནད་ཅན་གཅིག་ཨིན།
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ཅ༽

དཔལ་འབྱོར་ཚོང་ལས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་དང་གནས་སྐབས་གསརཔ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།
རྒཔོ་གིས་

གྲོང་གསེབ་ཀྱི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཉེན་སྲུང་དང་

མི་སྡེ་རང་འདྲོངས་བཟོ་ཐབས་ལུ་

ཚོང་

འབྲེལ་གྱི་ལས་ཁག་ནང་ གཙོ་བོར་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།
དེ་བཟུམ་མའི་ཚོང་ལས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་།
༡༽

རང་བཞིན་ལས་སྨིན་པའི་སོ་ནམ་གྱི་ལཱ།

༣༽

སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་སྦྱོར་འབད་ནི།

༢༽

༤༽
༥༽

༦༽
༧༽
༨༽

ཆ༽

ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཤིང་ཅན་མེན་པའི་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ།
སྐྱེས་ལྡན་དང་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ཐོན་བསྐྱེད་ལས་ གནས་གོང་ཁ་སྐོང་།
ནགས་ཚལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད།

བྱ་ སྒོ་ནོར་དང་ ཉ་གསོ་སྐྱོང་། མེ་ཏོག་འཛུགས་སྐྱོང་། ལུས་ཁམས་ཀྱི་ཟས། སེམས་ཅན་གྱི་ཆག
སྦྱངམ་གསོ་སྐྱོང་། ཤིང་ཏོག་འཛིན་སྐྱོང་།

སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ཡོད་མི་དང་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ མི་སྡེ་གིས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་
པའི་བལྟ་བཤལ།

ས་གནས་ཀྱི་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་བཟོ་དང་ ནང་བཟོ་ཚོང་ལས་ཚུ་གོང་འཕེལ་
གཏང་ནི།

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་གི་གྲོས་ཆོད་བསྟར་སྤྱོད་དང་ བདག་སྐྱོང་གི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་བཀོད་ཁྱབ་འབད་ནི།

རྒེད་འོག་གི་འགོ་འཛིན་སྦེ་ རྒཔོ་གི་འགན་ཁུར་དེ་ཡང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ལས་བྱེདཔ་
གཞན་ཚུ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས

ལས་སྣ་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ལཱ་འགན་

འབག་ནི་དོན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ཏེ་ བྱ་སྒོ་ཚུ་དོན་སྨིན་སྦེ་སྒྲུབ་ནི་ཡོདཔ་ངེས་པར་བཟོ་དགོ། རྒཔོ་གི་སྤྱི་ཡོངས་
ཀྱི་འགན་ཁག་ཚུ་ཡང་།
༡༽

༢༽

ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིགས་ལུགས་དང་ ལཱ་འབད་ནིའི་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་བཞག་ནི།
རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་དང་

ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་དང་

འཁྲིལ་ རྒེད་འོག་གི་ལོ་བསྟར་འཆར་གཞི་དང་འཆར་དངུལ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི་
དང་ འཆར་གཞིའི་ལས་སྣ་ཚུའི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ཚད་གཞི་གི་ནང་འཁོད་ འཆར་དངུལ་སྤྱོད་

༣༽

ནིའི་གནང་བ་སྤྲོད་ནི།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུའི་ ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིག་གཡོག་ལས་ཆད་སྡོད་དང་ གཞུང་དོན་
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འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་གནང་བ་གྲུབ་ནི་ དེ་ཡང་ འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་མི་ཚུ་ གཞུང་དོན་དང་ གཞུང་གི་
ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་འབད་ནི།

༤༽ གཞུང་གི་སྒྲིགས་གཞི་དང་འཁྲིལ་ མི་སྡེ་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་མི་གླ་ཁར་
༥༽

༦༽

༧༽

§

ལེན་ནི་དང་ འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་གནང་བ་སྤྲོད་ནི།

ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་

ལཱ་དང་རྒྱུ་དངོས་བདག་དབང་

ལེན་པ་ གསར་སྒྲུབ་འབད་བ་ ཉོ་བ་ ཡང་ན་ ས་གནས་གཞུང་གི་བེད་སྤྱོད་འཐབ་མི་ཚུའི་གུར་ རྒུད་
འཐུས་ལེན་ནི།

མི་སྡེའི་ས་ཆ་ནང་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་དང་ ཧམ་འཛུལ་གྱི་རིགས་ ལྟ་རྟོག་འབད་
ནི་དང་

དེ་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་བཅའ་ཡིག་དང་

སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི།

རྒེད་འོག་གི་ཟད་འགྲོ་ཆ་མཉམ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་
སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ བདེན་སྦྱོར་འབད་དགོ།

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་གྱི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ལག་ལེན།

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་ཅིག་སྦེ་ རྒཔོ་གི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ཡང་།
ཀ༽ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་རིམ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ཚོགས་གཙོ་འབད་ནི།
༡༽

༢༽

༣༽

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ནང་

གསུང་གྲོས་དོན་ལུ་བཙུགས་མི་

གྲོས་བསྡུར་འབད་བཅུག་ནི་དང་ དེ་ཡང་ གྲོས་བསྡུར་ཚུ་
གནད་དོན་ཚུ་ལས་ འགལ་ནི་ལས་བཀག་དགོ།
གྲོས་ཐག་བཏོག་ནི་དེ་ཡང་

གྲོས་གཞིའི་དོན་ཚན་ཚུ་

ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་གྲོས་གཞིའི་

དམངས་ཀྱི་ཞལ་འཆམ་དང་བློ་མཐུན་ཐོག་མ་གཏོགས་

རང་རྐྱང་གི་

བསམ་འཆར་དང་ ཁེ་ཕན་ ཡང་ན་ རང་གི་དང་འདོད་དང་འཁྲིལ་ རང་དབང་སྦེ་གྲོས་ཐག་བཏོག་ནི་
མི་འོང་།

འཐུས་མི་ཚུ་ ཁོང་རའི་བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་དང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནིའི་བློ་འདོད་བསྐྱེད་མི་ག་ར་

ལུ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་སྒྲིག་ཐོག་
ལས་ གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་བྱིན་དགོ། ཨིན་རུང་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ བསམ་འཆར་བཀོད་མི་ཚུ་ ག་
ར་གྲོས་ཆོད་ནང་ལུ་ཚུད་དགོཔ་མེད།

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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༤༽ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་གི་གྲོས་ཆོད་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་བྱུས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་
དེ་ལས་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་མཐུནམ་སྦེ་འོང་དགོ།

གལ་སྲིད་

འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ཁྲིམས་མཐུན་མེད་

པའི་གྲོས་ཐག་བཏོག་པ་ཅིན་ དྲན་གསོ་འབད་དེ་ གྲོས་ཆོད་ཚུལ་མཐུན་བཏོན་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་
༥༽

བསྐྱེད་དགོ།

འཐུས་མི་ཚུ་གིས་གྲོས་ཐག་བཏོག་མི་ཚུ་

ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ ཁོང་རའི་མིང་རྟགས་བཀོད་ཐོག་ལས་

གྲོས་ཆོད་སྦེ་ཡིག་ཐོ་བཀོད་དགོ། ཡིག་ཐོ་འདི་ནང་ གྲོས་ཐག་གཅད་མི་དང་བསྟུན་ དང་ལེན་འབད་

དགོཔ་དང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཐངས་ དེ་ལས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་གི་འགན་ཁུར་ཕོག་མི་ཚུ་ གསལ་
རིལ་རི་སྦེ་འཁོད་དགོ།
ཁ༽

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་བའི་ གྲོས་ཆོད་བསྟར་སྤྱོད།

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་རིམ་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་ལྟར འཚོགས་ཡོདཔ་ངེས་
བརྟན་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་།
༡༽

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་

གྲོས་ཆོད་

ཀྱི་འདྲ་རེ་བཀྲམ་དགོ་པའི་ལས་སྡེ་ཁག་དང་ མི་ངོམ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་བཟོ་དགོ། ཐོ་ཡིག་འདི་ཡང་ གྲོས་

ཆོད་དང་འཁྲིལ་ ངོས་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་དགོཔ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཟོ་
དགོ།
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༢༽

ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་པའི་ བྱ་སྒོའི་ལམ་སྟོན་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་

སྡེ་དང་ མི་ངོམ་ག་ར་ལུ་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་སྤྲོད་ནི་དང་བཀྲམ་སྤེལ་
འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། གྲོས་ཆོད་བཀྲམ་སྤེལ་འདི་ཡང་ བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་འཐུས་
མི་དང་

བསྐོ་བཞག་འབད་བའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་རྩིས་པའི་

ས་གནས་ནང་ཡོད་པའི་གཞུང་ལྟེ་བའི་ངོ་

ཚབ་བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ཨིན།
༣༽

འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་

བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི། དེ་མ་ཚད་ དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་
མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་བའི་ཡི་གུ་ཚུ་
དགོ།

འཐོབ་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་འབྱོར་ལན་རྗེས་ཞིབ་འབད་

༤༽ གྲོས་ཆོད་འཐོབ་མི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེདཔ་འདི་གིས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་དང་ མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་
ཡི་གུའི་གནད་དོན་དང་ ཐད་ཀར་ངོས་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་དོན་

ཚན་ཚུ་ འགྲེལ་བཤད་འབད་དེ་ ངོས་ལེན་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་དང་ ཚེས་གྲངས་ཚུ་ བརྡ་སྤྲོད་
འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་འབད་དགོ།
བརྡ་སྟོན།

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་བཀྲམ་སྤེལ་འདི་ཡང་།

 གྲོས་ཆོད་ལེན་མིའི་ མིང་དང་ གོ་གནས་ དེ་ལས་ཁ་བྱང་ཚུ་བཀོད་དེ་ གདོང་ཤོག་ཡི་གུ་དང་སྦྲགས་གཏང་
དགོ།



གདོང་ཤོག་ཡི་གུ་ནང་

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་

དམིགས་བསལ་གྱི་དོན་ཚན་ངོས་འཛིན་

འབད་དེ་ འདི་གཏང་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁ་གསལ་སྦེ་འཁོད་དེ་འོང་དགོ།

 གདོང་ཤོག་ཡི་གུ་ནང་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་གིས་ ངོས་ལེན་
འབད་དགོཔ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་དང་
འཁོད་དེ་གཏང་དགོ།

ལན་གསལ་གྱི་ཞག་དུས་ཚེས་གྲངས་དང་ཁ་བྱང་ཚུ་

གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་

 ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ གྲོས་ཆོད་ལྟར་ ངོས་ལེན་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་གཅིག་ལས་
ལྷག་སྟེ་ཡོད་རུང་ མཉམ་སྦྲགས་སྦེ་གཏང་དགོ།
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བརྡ་སྟོན།

 རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་བཀྲམ་སྤེལ་སྐབས་ མཉམ་སྦྲགས་གཏང་བའི་གདོང་ཤོག་ཡི་གུ་དེ་ རྒཔོ་གིས་ ཡང་ན་

ཁོ་འམ་མོ་ར་ གནད་དོན་གཞན་ཅིག་ལས་བརྟེན་ ཡིག་ཚང་ནང་མེད་པའི་ནམ་དུས་ ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ མིང་རྟགས་བཀོད་
དེ་གཏང་དགོ།

 རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་བཀྲམ་སྤེལ་སྐབས་ མཉམ་སྦྲགས་གཏང་བའི་གདོང་ཤོག་ཡི་གུ་དེ་ དང་ལེན་འབད་
དགོ་པའི་ལས་སྡེ་གིས་

འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ངོས་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ནང་

འཁོད་ཀྱི་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་བརྡ་དོན་དང་ དགོས་མཁོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དོན་ལུ་ འདྲ་རེ་
གཏང་དགོ།

ག༽ ལས་སྣ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ཚུ་ལྟ་རྟོག་དང་ བཀོད་ཁྱབ།

རྒཔོ་གིས་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་ གཞུང་ལྟེ་བའི་ལས་སྡེ་ཁག་གི་ ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་
གིས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ཚུ་གི་མ་དོ་བར་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འོག་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ བསྟར་སྤྱོད་

འབད་དགོ་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་ཡང་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་ ཐོན་ཁུངས་བགོ་
བཀྲམ་འབད་དེ་ སྤྲོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་འབད་དགོ།
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ང༽

ལཱ་གི་གནས་སྟངས་སྙན་ཞུ།

རྒཔོ་གིས་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་དང་འབྲེལ་བའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ཡང་།
༡༽

རྒེད་འོག་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྣའི་གནས་སྟངས་སྐོར་ དུས་དང་

དུས་སུ་སྙན་ཞུ་ལེན་ནི། སྙན་ཞུ་ལེན་དགོ་པའི་གནད་དོན་དེ་ཡང་ ལས་སྣ་ཚུ་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་
བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ དཀའ་ངལ་དང་གདོང་ལེན་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་
ཚོད་ཁར་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཐབས་ལམ་བསྒྲིག་ནི།

དུས་

༢༽

རྫོང་ཁག་གི་འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་དེ་ལུ་ རྒེད་འོག་གི་ལས་སྣའི་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་ འབད་དགོ་མི་འདི་

༣༽

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་དང་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་རིམ་སྐབས་ རྒེད་འོག་གི་ལས་སྣའི་གྲུབ་འབྲས་

༤༽

རྒེད་འོག་གི་ལས་སྣའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ མི་མང་ལུ་ འཛོམས་འདུ་དང་ གཞན་འོས་འབབ་ལྡན་པའི་

ཡང་ གོང་འཁོད་ཀྱི་དགོས་དོན་དང་འདྲ།
སྙན་ཞུ་འབད་ནི།

ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་ བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནི།

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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ལེའུ་༣ པ།
འཆར་གཞི་དང་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འགན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།
§

འཆར་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགན།

ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས།
ཀ༽ རྒེད་འོག་དང་ རྫོང་ཁག་གི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་དང་ ལོ་བསྟར་འཆར་གཞི་ཚུ་བརྩམ་ནི།
ཁ༽ འཆར་གཞི་གི་ལས་དོན་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་དང་ཞིབ་དཔྱད་ དེ་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།
འཆར་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགན་གྱི་
སྤྱིར་བཏང་དགོངས་དོན།
༡/ འཆར་གཞི་དང་

ལས་རིམ་ཚུ་

གཞུང་གིས་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་
སྤྱིར་བཏང་ལོ ་ ལྔའི་འཆར་གཞིའི་

ས་གནས་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞིའི་
རིམ་ལུགས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གྱིས།

དམིགས་གཏད་དང་ དམིགས་ཡུལ་
ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འོང་དགོ།

༢/ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་

རྒྱལ་

ཡོ ང ས་དང་ལས་སྡེ་ཁག་གི་གྲུབ་
འབྲས་གཙོ་ཅན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འོང་

དགོ།

༣/ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ གཞུང་གིས་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་ འགན་ཁུར་དབྱེ་ཁག་གི་གཞི་བཀོད་ནང་
རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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འཁོད་ཡོད་པའི་འཆར་གཞི་དང་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འགན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འོང་དགོ།
༤/ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་

ཡོངས་ལྡན་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ལུ་

གཞིར་བཞག་པའི་ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་དང་

རྒེད་འོག་གི་ཁྱབ་དབང་ནང་འཁོད་ གོང་འཕེལ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐབས་རིག་བཏོན་དགོ།

༥/ འཆར་གཞི་དང་ ལས་རིམ་ཚུ་ གཞུང་གིས་བགོ་བཀྲམ་འབད་བའི་ འཆར་དངུལ་གྱི་ཚད་གཞིའི་ནང་འཁོད་འོང་

དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་ ལོ་བསྟར་གནང་སྦྱིན་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་ གཞུང་གི་འཆར་དངུལ་རྩིས་སྤྲོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་འོང་དགོ།

༦/ འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་
འཆར་གཞི་དང་

གཏན་འབད་དགོ།

འཆར་དངུལ་སྒྲིགས་བཀོད་འབདཝ་ད་

འཆར་དངུལ་བཙུགས་ནིའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་འཁྲིལ་

གཞུང་ལྟེ་བའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གིས་

ལམ་ལུགས་ལུ་གནས་ཡོདཔ་ངེས་

༧/ འཆར་གཞི་དང་ ལས་རིམ་ཚུ་བརྩམ་ད་ ས་གནས་ ཡང་ན་ འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་མི་དམངས་དང་གཅིག་ཁར་

གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་ནང་ མི་དམངས་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་
ངེས་གཏན་འབད་དགོ།

ས་གནས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ཡང་ན་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་
ལམ་སྟོན་གཞན་ཚུ་དང་བསྟུན་བསྒྲིགས་ཡོད་པའི་ སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཡོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ནང་འཁོད་
རྒེད་འོག་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་གི་འཆར་སྣང་དང་ དམིགས་ཡུལ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་འོང་དགོཔ་དང་ བྱ་སྒོ་འཐབ་ད་
དགོས་མཁོ་འཐོན་པ་ཅིན་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས་ གྲོས་བསྟུན་པའི་མཁས་མཆོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ཆོག
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འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ འཆར་དངུལ་བསྒྲིག་ནིའི་རིམ་ལུགས།

འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ འཆར་དངུལ་བསྒྲིག་ནིའི་རིམ་ལུགས་འདི་ གཤམ་འཁོད་ལྟར་རིམ་པ་དྲུག་ཡོད་མི་ དེ་
དབྱིན་ཟླ་༡༡ པ།

དབྱིན་ཟླ་༡༠ པ།

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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དབྱིན་ཟླ་༨ པ།

དབྱིན་ཟླ་༧ པ།

དབྱིན་ཟླ་༦ པ།

དབྱིན་ཟླ་༥ པ།

དབྱིན་ཟླ་༤ པ།

དབྱིན་ཟླ་༣ པ།

དབྱིན་ཟླ་༢ པ།

དབྱིན་ཟླ་༩ པ།

༡

དབྱིན་ཟླ་༡ པ།

ལས་སྣ།

དབྱིན་ཟླ་༡༢ པ།

ཡང།

གོང་འཕེལ་ལས་སྣ་ དབྱེ་ཞིབ་དང་

ངོས་འཛིན།

· དཀའ་ངལ་དང་ དེ་བསལ་
ཐབས་ཀྱི་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་

བརྩིས་པའི་ རྒེད་འོག་གི་གནས་
སྟངས་དབྱེ་ཞིབ།

༢ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུའི་ གཙོ་རིམ་
བསྒྲིག་ནི།

· འཆར་དངུལ་གྱི་ཚད་གཞི་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་

ཚུ་ ཁག་ཆེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ ངོས་

འཛིན་འབད་དེ་གཙོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི།
༣ རྫོང་ཁག་དང་ རྒེད་འོག་གི་འཆར་གཞི་
ཚུ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི།

· གཙོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་གདམ་

འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་
ལས་ རྒེད་འོག་གིས་བསྟར་
སྤྱོད་འབད་དགོཔ་ཚུ་དབྱེ་

དཔྱད་འབད་ནི། ༼རྫོང་ཁག་

དང་ གཞུང་ལྟེ་བའི་ལས་སྡེ་ཚུ་
གིས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་

ཨིན་པ་ཅིན་ བཏོན་བཞག་
ནི།༽

༤ ལས་སྣའི་འཆར་གཞི་བཟོ་ཐངས།
· ལས་སྣ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་དང་ས་
ཁོངས་

དུས་ཚོད་དང་ལས་

ཁག་ དེ་ལས་ གཞན་འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་
དང་ འཆར་དངུལ་གྱི་དགོས་
པ་ཚུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དགོ།
༥ ལཱ་གི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།

༼ལོ་བསྟར་མ་དངུལ་ཐེངས་དང་པ་
འཐོབ་པའི་ཤུལ།༽

· ལས་སྣ་ལས་བརྟེན་ ཁེ་ཕན་ཡོད་
པའི་མི་ངོམ་ཚུ་དང་གྲོས་བསྟུན་

གཞུང་ལྟེ་བའི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་མཉམ་འབྲེལ་ མཁོ་སྒྲུབ་དང་
མཐུན་སྒྲིག་ དེ་ལས་ ཉོགས་
བཤད་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་འབད་ནི།
༦ ལྟ་རྟོག་དང་བརྟག་ཞིབ།
·

ལས་སྣའི་སྐོར་ བཞི་

དཔྱའི་སྙན་ཞུ་འབད་ནི།
·

ལོ་ཕྱེད་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ།

·

ལོ་བསྟར་བསྐྱར་ཞིབ།
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དབྱིན་ཟླ་༡༡ པ།

དབྱིན་ཟླ་༡༠ པ།

དབྱིན་ཟླ་༩ པ།

དབྱིན་ཟླ་༨ པ།

དབྱིན་ཟླ་༧ པ།

དབྱིན་ཟླ་༦ པ།

དབྱིན་ཟླ་༥ པ།

དབྱིན་ཟླ་༤ པ།

དབྱིན་ཟླ་༣ པ།

དབྱིན་ཟླ་༢ པ།

དབྱིན་ཟླ་༡ པ།

དབྱིན་ཟླ་༡༢ པ།

ལས་སྣ།

§

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགན།

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་མི་འདི་གིས མི་སྡེ་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནི་དང་ ཚད་གཅིག་ལས་མེད་པའི་

རྒྱུ་ཁུངས་ཚུ་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་སྦེ་འབད་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཚུགསཔ་ཨིནམ་ད་ དངུལ་

འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ དངུལ་སྤྲོད་ལེན་འཛིན་སྐྱོང་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་སྐྱོང་ རྒྱུ་དངོས་

འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་འཆར་དངུལ་སྒྲིགས་བཀོད་ཚུ་ཨིན། དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ཡང་ རྩིས་ཁྲ་བཞག་ནིའི་ལམ་
ལུགས་ནང་ དངུལ་སྤྲོད་ལེན་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ཁ་གསལ་དང་ ཚང་སྒྲིག་སྦེ་བཞག་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་དང་གཡོ་སྒྱུ་
མགུ་སྐོར་ཚུ་མེད་པར་ དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་སྤྲོད་ཚུགས་པའི་ ཁྱད་རྣམ་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ལས་འབདཝ་
ཨིན།

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྒཔོ་གིས་ རྒེད་འོག་

ཚོགས་སྡེ་དང་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ནང་ རྒེད་འོག་གི་གོང་འཕེལ་ལས་སྣའི་སྐོར་ལས་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་སྙན་ཞུ་
འབད་དགོ། དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནས་རིམ་དང་ མ་དངུལ་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁ་གསལ་སྙན་ཞུ་འདི་ མི་དམངས་བརྡ་སྤྲོད་

དང་ གཞུང་ལྟེ་བའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ ༼དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག༽ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་
ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་ རྒྱུ་ཁུངས་བགོ་བཀྲམ་དང་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐབས་འབྱུང་ནི་ཨིན།
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§

ཐབས་ལམ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་འདི་

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་

ཨིན།

ཀ༽ ཐོན་ཁུངས་འཚོལ་སྒྲུབ་དང་ རྒྱུ་ཁུངས་

གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཁྲིམས་གཞིའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ལག་ལེན་འཐབ་
§
§

འབྲུག་གི་མི་དམངས་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས།

འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་

༢༠༠༧ ༼འཕྲི་སྣོན་༢༠༡༢༽ དེ་ཡང་

§ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ།

§ དངུལ་འབྲེལ་དང་རྩིས་ཁྲའི་ལག་དེབ།
§ འཆར་དངུལ་ལག་དེབ།

§ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ།
§

ལས་འགན་ནང་ཚུད་དགོཔ་འདི་ཡང་།

ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་
ནི།

ཁ༽ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ བདག་བཟུང་
འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་

ག༽ ཟད་འགྲོའི་རྩིས་ཁྲ་དང་ འབྱོར་འཛིན་

མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་

ལག་དེབ།
§

རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི།

ཚུ་ མི་དམངས་ལུ་ དྭངས་གསལ་
ཐོག་ལས་སྙན་ཞུ་འབད་ནི།

འོང་འབབ་ལག་དེབ།

རྒཔོ་འདི་

རྒེད་འོག་གི་འགོ་འཛིན་དང་རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་ཨིནམ་ལས་

ས་གནས་གཞུང་གི་ཁྱབ་དབང་

ནང་འཁོད་ཀྱི་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ཐད་དུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་ཡོདཔ་ཨིན།
༡༽ སྤྱིར་བཏང་གི་ལས་འགན།
ས་གནས་གཞུང་གི་ སྤྱིར་བཏང་གི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་འདི་ཡང་།


ས་གནས་གཞུང་གི་ རྒྱུ་དངོས་དང་མ་དངུལ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ སྤྱོད་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་

འབྲེལ་ཡོད་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུའི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ མ་དངུལ་བདག་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ འཁྲི་
འགན་དང་ཁག་འགན་ཚུ་འབག་སྟེ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ།
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གཞུང་གི་མ་དངུལ་དང་ མི་དམངས་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཚུལ་མིན་སྦེ་སྤྱོད་ནི་དང་ འཕྲོ་བརླག་བཏང་ནི་ལས་

བཀག་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་ལྡན་པའི་ལམ་ལུགས་ ཡང་ན་ ཁྲིམ་ལུགས་ཚུ་གཞི་
བཙུགས་དང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།



འགན་འཁྲིའི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
བདག་སྐྱོང་གི་ལས་འགན་དང་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་
མཐུན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་གྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་
བཙུགས་འབད་ནི།




ད་ལྟོ་གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་

ཟུར་ཁྲིམས་དང་ བཀོད་རྒྱ་

ཡང་ན་

ལམ་ལུགས་ཚུ་གཞི་

གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་ཨམ་དང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ དེ་ལས་ལོ་བསྟར་འཆར་གཞི་ཚུ་བརྩམ་ནི།
གཞུང་ལས་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་པའི་འཆར་དངུལ་དང་

འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ རྒེད་འོག་ནང་གི་ལས་སྣ་དང་ ལས་འགན་ཚུ་འབག་ནི།


ཁྲལ་རིགས་བདག་སྐྱོང་འབད་ནི།

༢༽ འོང་འབབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགན།

འོང་འབབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགན་འདི་ཡང་

ས་གནས་གཞུང་གིས་

ས་གནས་ལས་ཁྲལ་རིགས་ཚུ་བསྡུ་

ལེན་འབད་མི་འདི་གིས་ མི་སྡེ་ནང་མི་སེར་ལུ་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། དེ་བཞིན་གྱི་

འོང་འབབ་རྒྱུ་ཁུངས་ཚུ་ཡང་ ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་ བེད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲལ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཁྲལ་གཞན་ཚུ་ཚུདཔ་
ཨིན། འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༢ པའི་དོན་ཚན་༡༨ པ་ལྟར་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ཐོག་བཀོད་
པའི་ཚད་འཛིན་ལས་མ་འགལ་བར་ དེ་ལུགས་ཀྱི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
ལམ་ཁྲལ་ གླ་ཡོན་ཚུ་བཀལ་ནི་དང་བསྡུ་ནི་ དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་ནིའི་ཐོབ་རིམ་ཡོད།

ཁྲལ་འབབ་དང་ ཅ་ཁྲལ་

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཅིག་ལུ་ ཁོང་རའི་ལས་འགན་བསྒྲུབ་ནིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ ཏི་རུ་འཚོལ་སྒྲུབ་དང་ ཟད་

སོང་ དེ་ལས་ མ་རྩ་འཛུགས་སྤྱོད་འབད་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་གིས་ སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བ་གྲོལ་བའི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
ཡང་།

གཤམ་གསལ་ཁྲལ་ཚུ་

བསྡུ་ལེན་འབད་ཆོགཔ་འདི་

ཀ༽ ས་ཁྲལ།

ཁ༽ གུང་ཁྲལ།

ག༽ ནོར་ཁྲལ།
རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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ང༽ རྩྭ་འབྲོག་གི་ཁྲལ།

ཅ༽ གསར་ཤོག་དང་པར་སྐྲུན་ རྒྱང་བསྒྲགས་ དེ་ལས་ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་མིན་པའི་ གཞན་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་
ཁྲལ་རིགས།

དེ་མ་ཚད་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞབས་ཏོག་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་གླ་
ཡོན་དང་ གླ་འཐུས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཆོགཔ་ཨིན་རུང་ གླ་ཡོན་དང་གླ་འཐུས་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་གནས་
དགོ།

ཀ༽ མང་དྲག་ནི་དང་ དབང་གནོན་ཅན་ ཡང་ན་ དབང་ཚད་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་འབད་ནི་མེད།
ཁ༽ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལས་་འགལ་བ་མེདཔ་སྦེ་འོང་དགོ།

ག༽ ཞབས་ཏོག་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འཇོན་དྲགས་དང་བསྟུན་པའི་ རིན་གོང་ལས་མ་མཐོཝ་སྦེ་བཟོ་དགོ།
༣༽ ཟད་འགྲོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགན།

ཟད་འགྲོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགན་འདི་ཡང་

ས་གནས་གཞུང་ཚུ་གིས་

གཞུང་ལས་གནང་བའི་ལོ་བསྟར་

འཆར་དངུལ་དང་འཁྲིལ་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་དབང་ཆ་སྤྲོད་ཡོད་མི་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་ལས་འགན་ཚུ་བསྒྲུབ་
ནིའི་དོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ནིའི་འགན་དབང་ཡོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༢
པའི་དོན་ཚན་༡༨ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལུ་ གཞུང་ལྟེ་བ་ལས་ ལོ་བསྟར་

གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་ཐོག་ལུ་ མ་དངུལ་གནང་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ རྩ་ཚན་དང་དོན་ཚན་

འདི་གིས་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ རང་མགོ་རང་འདྲོངས་ཅན་གྱི་ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་སྦེ་གནས་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱི་འོང་འབབ་ལས་ཆ་ཚད་ཅིག་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལུ་ བགོ་བཀྲམ་འབད་དགོ་པའི་དགོངས་དོན་འཁོད་

ཡོད། ད་ལྟོ་ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ལུ་ མ་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་ལམ་ལུགས་འདི་ཡང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་
གནང་ཡོད་པའི་ ལོ་བསྟར་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཐོབ་བཞིན་ཡོད།

ས་གནས་གཞུང་གི་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ནིའི་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་འགན་ཚུ་ཡང་
ཀ༽ རྒེད་འོག་གི་ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་ཚུ་ གཞུང་ལས་གནང་བའི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
ནི་དང་གནང་བ་སྤྲོད་ནི།

ཁ༽ རྒེད་འོག་གི་འཆར་དངུལ་ཚུ་ ལོག་སྟེ་དཔྱ་བགོ་འབད་ནི།

ག༽ རྒེད་འོག་གི་ཟད་འགྲོའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ བདེན་སྦྱོར་འབད་ནི།
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ང༽ གྲོང་གསེབ་ཁྲལ་དང་ མ་དངུལ་གཞན་ རྒེད་འོག་ནང་བཞག་ཡོད་མི་ལས་ ཟད་འགྲོ་གཏང་དགོ་པའི་
གོང་འཕེལ་གཞི་བཀོད་ཀྱི་གནང་བ་སྤྲོད་ནི།

ཅ༽ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་གནང་བ་སྤྲོད་ནི།

རྒཔོ་གིས་ དྭངས་གསལ་དང་
འགན་འཁྲི་ དྲང་བདེན་ཐོག་

ལས་འབད་འོང་ཟེར་ མནོཝ་
མས།

ཁོ་གིས་ ཁྲིམས་

ལུགས་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་རང་ འབད་འོང་།

ང་བཅས་ཀྱིས་

རྒཔོ་གི་དོན་ལུ་

མི་ངོམ་གདམ་འཐུ་
འབད་ནི་འདི་མ་
འཛོལ་བས།

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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ཁྱོད་ཀྱིས་ ང་ལུ་བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆས་བསྐྱེད་དེ་ རྒཔོ་སྦེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་འདི་ལུ་དགའ་
ཚོར་ཡོད། ང་གིས་ ང་ལུ་ཚོགས་རྒྱན་བཙུག་ཡོད་རུང་འདྲ་ མེད་རུང་འདྲ་
སེར་ག་ར་གི་ངོ་ཚབ་འབད་ནི་ཨིན།
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ཁྱོད་མི་

ལེའུ་༤ པ།

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་དང་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་རིམ་ཚུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་དང་དོན་
སྨིན་ཅན་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།
རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་རིམ་ཚུ་

འཇོན་ཐངས་ཅན་དང་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་པ་ཅིན་

ས་

གནས་གཞུང་གི་ཁྱད་ཚད་དང་ ཕན་ཤུགས་ཚུ་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ཚོགས་རིམ་སྐབས་
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་དང་

རྒཔོ་ཚུའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་ཡང་ཁྱད་པར་བཟོ་ཚུགས།

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་

ཚོགས་རིམ་དང་ ཚོགས་སྡེའི་སྐབས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ཨིན་མི་ རྒཔོ་གི་འགན་ཁུར་ཚུ་ཡང་ གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཨིན།
བརྡ་སྟོན།

ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་གི་མ་ཚད་པར་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་
ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་རིམ་ཚུ་འཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་གྱི་བྱ་སྒོའི་ལམ་སྟོན་ཡང་ལོགས་སུ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་
ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ཡོད།
§

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་དང་རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་རིམ་ལུགས།

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་ཨིན་མི་རྒཔོ་གིས་ ཚོགས་རིམ་ཚུ་མ་
འཚོགས་པའི་ཧེ་མ་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་

ཀ༽ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་རིམ་གྱི་ ཚེས་གྲངས་ངོས་འཛིན་འབད་ནི།

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་དང་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་རིམ་གྱི་ཚེས་གྲངས་ངོས་འཛིན་དེ་ཡང་ གཤམ་འཁོད་
ཀྱི་རིམ་པ་ལྟར་ཨིན།

༡༽ རྒཔོ་གིས་ རང་སོའི་ཚོགས་རིམ་གྱི་གཟའ་སྐར་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་སྟེ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་
ལུ་ གྲོས་འཆར་བཙུགས་དགོ།

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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༢༽ འབྲེལ་ཡོད་རྒཔོ་དང་
འཛིན་གྱིས་

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁྲི་

རང་སོའི་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་རིམ་དང་

རྫོ ང་ཁག་དང་རྒེད་འོ ག ་གི་འཆར་གཞིའི་ལས་སྣ་ཚུ་
དང་ ཁ་ཐུག་རྐྱབ་ནི་མེདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།
༣༽ འབྲེལ་ཡོད་རྒཔོ་དང་
འཛིན་གྱིས་

དྲན་གསོ།

•

ཡང་ཟླཝ་༦ གི་བར་ན་ཚར་རེ་འཚོགས་

ཚོགས་རིམ་གྱི་ཚེས་གྲངས་གཏན་

དགོཔ་སྦེ་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒེད་འོག་

འཁེལ་བཟོ་བའི་ཤུལ་ གྲོས་གཞི་བཙུག་ནིའི་དོན་ལུ་

ཚོགས་སྡེ་འདི་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་ཉུང་
ཤོས་རང་ ཐེངས་གསུམ་རེ་འཚོགས་

འཐུས་མི་ཚུ་ལས་ གྲོས་འཆར་བཙུག་དགོ་པའི་ བརྡ་

དགོཔ་སྦེ་ཡོད།

དགོས་

མཁོ་དང་མཐུན་པའི་དུས་ཡུན་སྤྲོད་དགོ།

•

ཚོགས་འདུའི་

གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས་

འབད་བའི་ཉིནམ་ལས་ ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་

རྫོང་ཁག་

ནང་འཁོད་འཚོགས་དགོ། རྒེད་འོག་ཚོགས་
སྡེའི་ཚོགས་རིམ་དང་པ་འདི་ ས་གནས་

ཚོགས་རིམ་གྱི་ཚེས་གྲངས་གཏན་

གཞུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ རང་སོའི་ཡིག་ཚང་

འཁེལ་བཟོ་ནི་དང་ དེ་ཡང་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ཚུ་

གི་ གོ་གནས་དམ་བཅའ་ཡང་ན་ངོས་ལེན་

འཚོགས་ཏེ་ ཉུང་ཤོས་ཉིན་གྲངས་༡༥ འི་ཤུལ་ལས་

འབད་བའི་ཉིནམ་ལས་ ཉིན་གྲངས་༡༥

འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

གི་ནང་འཁོད་འཚོགས་དགོ། རྫོང་ཁག་

ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་རིམ་དང་པ་འདི་ རྒེད་

༥༽ གལ་སྲིད་ ས་གནས་གཞུང་གི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཁོ་
འམ་མོའི་སེམས་ཁར་ལུ་
གནད་དང་ལྡན་པའི་

གནད་དོན་ཅིག་

འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་གཞུང་གི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་
དམིགས་བསལ་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་གཏན་

འཁེལ་བཟོ་དགོཔ་དང་ བརྡ་བསྐུལ་གསལ་བསྒྲགས་
འབད་དགོ་པའི་ ཉུང་མཐའ་གི་དུས་ཡུན་དང་འཁྲིལ་
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འཚོགས་པའི་ཤུལ་ ཉིན་གྲངས་༡༠ གི་

རང་བཞིན་ཨིན་པའི་ངེས་ཤེས་

ཚོགས་སྡེའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཚོགས་རིམ་ཨིན་ཚེ་

མི་དགོ།

འོག་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་རིམ་དང་པ་

གལ་

འདྲོངས་ཏེ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་

ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་དང་པ་འདི་
བཙག་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་

༤༽ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ རྒཔོ་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་

འཁྲིལ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་འདི་ ལོ་ངོ་
གཅིག་གི་ནང་ ཉུང་ཤོས་ཚར་གཉིས་ དེ་

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁྲི་

བསྐུལ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོཔ་དང་

ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་

ནང་འཁོད་འཚོགས་དགོ།
•

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་

ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་རིམ་གྱི་ཚེས་གྲངས་འདི་
འབྲེལ་ཡོད་ཁྲི་འཛིན་ཚུ་གིས་གཏན་འཁེལ་

བཟོ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་
ཤུལ་ལས་ ཚོགས་རིམ་དང་པའི་ཚེས་
གྲངས་འདི་ རྫོང་བདག་གིས་ གཏན་
འཁེལ་བཟོ་དགོ།

ཁ༽ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་རིམ་གྱི་ཚེས་གྲངས་དང་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ནིའི་དོན་
ལུ་ ཁྱབ་བསྒྲགས།

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་རིམ་གྱི་ཚེས་གྲངས་ཚུ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཚར་

བའི་ཤུལ་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་འཚོག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་གཏང་དགོཔ་
འདི་ཡང་ གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཨིན།

༡༽ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་འཚོག་ནིའི་ཚེས་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བའི་ཤུལ་
གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ འཐུས་
མི་ཚུ་ལུ་ ཚོགས་རིམ་འཚོག་ནིའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་ཡང་ ཚེས་གྲངས་དང་ས་གནས་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་
བརྡ་བརྒྱུད་ཐོག་ལས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ།

༢༽ ས་གནས་གཞུང་གི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ རང་སོའི་ཚོགས་རིམ་གྱི་ ཚེས་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བའི་ཤུལ་ལུ་
གྲོས་གཞིའི་ནང་ བཙུག་ནིའི་དོན་ལུ་ འཐུས་

མི་ཚུ་ལས་ གྲོས་འཆར་བཙུགས་དགོ་པའི་བརྡ་

བསྐུལ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོཔ་དང་
ཉུང་མཐའ་གི་དུས་ཡུན་ཉིན་གྲངས་༡༥
དགོ།
·

སྤྲོད་

རྒེད་འོ ག ་ཚོ ག ས་སྡེ་འཚོ ག ་ནིའི་ཚེས་
གྲངས།

·

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་དོན་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་

གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་འཆར་ཚུ་བསྡུ་ལེན་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

འཛོམས་འདུ་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་ བཀོད་ཁྱབ་བྱིན་
ནི།
·

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་ཚོགས་
སྡེའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཚོགས་རིམ་འཚོགས་
དགོཔ་དེ་ཡང་།
•

གྲོས་གཞི་དང་ གྲོས་འཆར་བཙུག་ནིའི་
དོན་ལུ་ཞག་དུས་ཚེས་གྲངས།

འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་གཞུང་གི་ འཐུས་མི་
ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ བཞི་དཔྱ་གསུམ་

རྒེད་འོ ག ་ཚོ ག ས་སྡེ་འཚོ ག ས་སའི་ས་
གནས།

·

དྲན་གསོ།

ལས་ མ་ཉུངམ་ཅིག་གིས་ ཡིག་ཐོག་གི་
ཞུ་བ་འབྱོར་ཚེ།
•

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་གང་རུང་ཅིག་

གལ་གནད་དང་ལྡན་པའི་རང་བཞིན་ཨིན་
པའི་ ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཚེ། ཡང་ན།

· རྫོང་བདག་གིས་ ཡིག་ཐོག་ཞུ་བ་འབད་ཚེ།
· རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གིས་ གྲོས་ཐག་

གཅད་ཐོག་ དམིགས་བསལ་ཞལ་འཛོམས་
འཚོགས་དགོ་པའི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་ཚེ།
རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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༣༽ ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་གཏང་བའི་ཚོགས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚུ་ རྫོང་ཁག་
བདག་སྐྱོང་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་བརྡ་བྱང་དེ་ཚུ་གུ་སྦྱར་དགོ།

༤༽ ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་གཏང་བའི་ཚོགས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚུ་ མི་སྡེ་བརྡ་
བརྒྱུད་བརྩིས་ཏེ་ གཞན་རིགས་ཀྱི་བརྡ་བརྒྱུད་དང་ རྫོང་ཁག་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་
སྒོ་ཚུ་ནང་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོ།
༥༽

ཚོགས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚུ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོད་མི་འདི་

ས་གནས་གཞུང་གི་

འཐུས་མི་ཚུ་གི་འཐོབ་ཡོདཔ་དང་ དེ་བཞིན་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་གོ་དོན་རྟོགས་ཡོདཔ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་
ནིའི་དོན་ལུ་རྗེས་ཞིབ་འབད་དགོ།

དྲན་གསོ།

རྒཔོ་གིས་

རང་སོའི་ཚོགས་རིམ་གྱི་ཚེས་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བའི་སྐབས་

སྤྱི་འོག་ལས་

གྲོས་གཞི་དང་

གྲོས་འཆར་བཙུག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ སྤྱི་འོག་འཛོམས་འདུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་
ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཉུང་མཐའ་གི་དུས་ཡུན་ཉིན་གྲངས་༡༥ སྤྲོད་དགོ།

ཨིན་རུང་ རེ་ཅིག་སྐབས་ ཁྲི་འཛིན་ཚུ་གི་ཡིག་ཚང་ལས་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་མ་འཚོགས་པའི་སྔ་གོང་ལས་ ཉུང་

མཐའ་གི་དུས་ཡུན་ཉིན་གྲངས་༡༥ སྤྲོད་རུང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ལྷོད་པའི་
སྐབས་

སྤྱི་འོག་འཛོམས་འདུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་

གྲོས་འཆར་བཙུག་ནིའི་ཐབས་ཤེས་བསྒྲིག་ནིའི་དོན་ལུ་

ཉུང་མཐའ་གི་དུས་ཡུན་སྤྲོད་མ་ཚུགས་པའི་གདོང་ལེན་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ ཁྱབ་

བསྒྲགས་དེ་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་འཚོགས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ འཐོབ་པའི་གནས་སྟངས་ཡང་ཡོད། དེའི་
སྐབས་ སྤྱི་འོག་ ཡང་ན་ མི་སྡེ་ལས་གྲོས་གཞི་དང་ གྲོས་འཆར་ཚད་ཅིག་ལས་མེདཔ་ ཡང་ན་ རྩ་ལས་མེད་

པའི་གནས་སྟངས་ལུ་བྱུང་སྲིད་ནི་དང་ ཤུལ་ལས་ མི་སྡེའི་དཀའ་ངལ་དང་ གདོང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་
བསལ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེས་ཁ་བཀལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།
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ག༽ ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ གྲོས་གཞི་དང་ གྲོས་འབུལ་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་དང་ མཐའ་དཔྱད་བཟོ་ནི།
གྲོས་གཞི་དང་ གྲོས་འབུལ་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ མཐའ་དཔྱད་བཟོ་ནི་དེ་ཡང་ གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཨིན།


གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་

རྒེད་འོག་

འདུའི་

རང་སོའི་

ཚོགས་སྡེ་

ཡང་ན་

རྫོང་ཁག་ཚོགས་

དྲུང་ཆེན་ཚུ་གིས་

ཚོགས་རིམ་ཚུའི་དོན་ལུ་

ས་གནས་

གཞུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལས་

གྲོས་གཞི་

དང་གྲོས་འབུལ་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི།


ས་གནས་གཞུང་དང་འཐུས་མི་ཚུ་ལས་
འབྱོར་བའི་གྲོས་གཞི་དང་
ཚུ་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་

གྲོས་འབུལ་

ཡང་ན་ རྫོང་

ཁག་ཚོ ག ས་འདུའི་ཚོ ག ས་རིམ་ནང་
བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་

ཚོགས་རིམ་གྱི་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་

མཐའ་དཔྱད་པའི་

གྲོས་གཞི་མཐའ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་གིས་
སྐབས་ ཚུད་དགོཔ་འདི་ཡང།


གྲོས་གཞི་ཡང་

འོག་ཚོགས་སྡེ་

རྫོང་

ཁག་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་ཆོད་དང་
འཁྲིལ་

འཕྲོ་མཐུད་ལཱ་འབད་

དགོཔ་དང་ ཡང་བསྐྱར་ གསུང་

གྲོས་གནང་སྟེ་གྲོས་ཐག་གཅད་
དགོཔ་

ཡང་ན་

ཚོགས་རིམ་ནང་
གནང་ཡོད་མི་དེ་

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་

ཚོགས་རིམ་གྲོས་གཞི་མཐའ་དཔྱད་

ཚོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་

ཚོགས་ཆུང་གི་

འཐུས་མི་ཚུ་ཡང་།

ཀ༽ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན།

ཁ༽ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་འོག་མ།
ག༽ རྫོང་བདག
ང༽ རྫོང་རབ།

ཅ༽ རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན།

ཆ༽ འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་སྦེ་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་དྲུང་ཆེན།
རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་རིམ་གྲོས་གཞི་མཐའ་དཔྱད་ཚོགས་

ཆུང་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་
ཡང་།

ཀ༽ ཁྲི་འཛིན་འམ་རྒཔོ།

འདས་པའི་རྒེད་
ཡང་ན་

དྲན་གསོ།

འདས་པའི་

གསུང་གྲོས་

སྙན་ཞུ་འབད་

ཁ༽ དམངས་མི།

ག༽ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་གཅིག
ང༽ འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་སྦེ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།

ཚོ ག ས་རིམ་གྲོས་གཞི་མཐའ་དཔྱད་ཚོ ག ས་ཆུང་གི་འགན་ཁུར་
དང་ ལམ་སྟོན་འདི་ ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་གྱི་བྱ་སྒོའི་

ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་
འཕེལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་

འཕྲུལ་རིག་དང་བརྒྱུད་

འབྲེལ་ཐབས་ཤེས་ཐོག་ལས་ རྒཔོ་གིས་ གོང་གི་གནས་སྟངས་
ཚུ་འབྱུང་མི་སྲིད་ནིའི་ཐབས་ཤེས་བསྒྲིག་ནི་དང་
འབག་སྟེ་ བཀག་ཐབས་འབད་དགོ།

འགན་ཁུར་
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དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་བཙུགས་དགོ། དེའི་དོན་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་ཆུང་དང་བདག་སྐྱོང་ དེ་ལས་
རྒེད་འོག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་ཚུད་དགོ།


རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་སྤྱི་འོག་ནང་ སྤྱི་འོག་འཛོམས་འདུ་ཚོགས་པའི་ཤུལ་
ལས་ དེའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ གྲོས་གཞི་སྦེ་ཕུལ་ནི་ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་

པའི་གྲོས་གཞི་ཚུ་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ཡིག་ཐོག་ཞུ་བ་འབད་བའི་སྐབས་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་གཞི་
སྦེ་བཙུགས་དགོ།


རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ནང་ གྲོས་གཞི་སྦེ་བཙུགས་མི་འདི་ འབྲེལ་
ཡོད་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་མིང་རྟགས་བཀོད་ཐོག་ ཆ་འཇོག་འབད་དེ་འོང་དགོ།



རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡང་ན་
འབྲེལ་ཡོད་ཁྲི་འཛིན་ཚུ་གིས་

ངོས་ལེན་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་

ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་
ས་གནས་གཞུང་ཅིག་གིས་

པའི་གནད་དོན་ཚུའི་སྐོར་ གྲོས་བསྡུར་འབད་མི་ཆོག
§

ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཁྲིམས་ཞིབ་ཐོག་ཡོད་

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡང་ན་
འབྲེལ་ཡོད་ཁྲི་འཛིན་ཚུ་གིས་

ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་

ངོས་ལེན་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ གྲོས་གཞི་ཚུ་
ཚུའི་སྐོར་ གྲོས་བསྡུར་འབད་མི་ཆོག
§

གྲོས་གཞི་ཚུ་བཙུགས་ཚེ་

གྲོས་གཞི་ཚུ་བཙུགས་ཚེ་

རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ལས་འགལ་བ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་

གལ་སྲིད་ ས་གནས་གཞུང་ལས་ལྷོད་པའི་གྲོས་གཞི་ཚུ་ ཚོགས་རིམ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་མི་དང་ ཡང་ན་

རང་སོའི་ས་གནས་གཞུང་གི་བདག་སྐྱོང་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཞལ་
འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་

ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་ཚུ་འཚོགས་མ་དགོ་པར་བསལ་

ཚུགས་པའི་གནད་དོན་ཚུའི་སྐོར་ གྲོས་བསྡུར་འབད་མི་ཆོག
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ང༽

མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གྲོས་གཞི་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ མགྲོན་བསུ།

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་གྱི་གྲོས་གཞི་ཚུ་
བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་མཐའ་དཔྱད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་དང་ ལས་
སྡེའི་གྲལ་གཏོགས་པ་ཚུ་ལུ་ ཚོགས་རིམ་འཚོགས་ནིའི་ ཚེས་གྲངས་དང་ ས་གནས་ཚུ་ཚུད་པའི་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་
གྲོས་གཞི་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དགོཔ་དང་ འཐུས་མི་དང་ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་མགྲོན་བསུ་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ གཤམ་འཁོད་
ལྟར་ཨིན།
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རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ རྫོང་

ཁག་ཚོ ག ས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་
ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོ ག ས་རིམ་གྱི་

གྲོས་གཞི་ཚུ་བསྡུ་ལེན་དང་ མཐའ་

དཔྱད་འབད་ཚར་བའི་ཤུ ལ་ལས་
རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ རྫོང་

ཁག་ཚོ ག ས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་
ཉུང་ཤོས་ཉིན་གྲངས་༥

འི་ཧེ་མ་

མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གྲོས་གཞི་བཀྲམ་

སྤེལ་འབད་དགོཔ་དང་ ཚོགས་རིམ་

ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་

རྫོང་ཁག་

ཚོགས་འདུ་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་གིས་ རྫོང་
ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་

བའི་གནད་དོན་གུ་

ནམ་རང་གྲོས་བསྡུར་གནང་རུང་

གནད་དོན་སེལ་ནི་དེ་ཡང་ ངག་ཐོག་ ཡང་ན་ ཡིག་ཐོག་
ལས་ ཁ་གསལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགན་འཛིན་འགོ་
དཔོན་གྱི་དགོས་མཁོ་བཀོད་ཆོག

འཚོ ག ས་དགོ་པའི་གནད་དོ ན ་ཁ་

དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་གནས་སྟངས་

བསུ་འབད་དགོ།

ཐོག་ལས་ རྒཔོ་གིས་ གོང་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་འབྱུང་མི་

གསལ་བཀོད་དེ་ ཡིག་ཐོག་མགྲོན་



དྲན་གསོ།

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ རྫོང་

ཁག་ཚོ ག ས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་
རང་སོའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་

དང་བསྟུན་

འཕྲུལ་རིག་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཐབས་ཤེས་

སྲིད་ནིའི་ཐབས་ཤེས་སྒྲིག་ནི་དང་ འགན་ཁུར་འབག་སྟེ་
བཀག་ཐབས་འབད་དགོ།

མཐའ་

དཔྱད་ཀྱི་གྲོས་གཞི་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་བའི་སྐབས་ ས་གནས་གཞུང་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་ལས་ལྷོད་པའི་
གྲོས་གཞི་ཚུ་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཡིག་ཐོག་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་གཏང་དགོ།


རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་མ་བརྩིས་བར་ ས་གནས་གཞུང་གི་

ཚོགས་རིམ་ཚུ་ནང་ གཞུང་གི་ལས་བྱེདཔ་དང་ ལས་སྡེའི་གྲལ་གཏོགས་པ་ཚུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་

ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གུ་ ནམ་རང་གྲོས་བསྡུར་གནང་རུང་ གྲོས་
གཞི་དང་འཁྲིལ་ གནད་དོན་སེལ་ནི་ ཡང་ན་ ཡིག་ཐོག་གི་བརྡ་དོན་ཕུལ་ནི་ ཡང་ན་ ངག་ཐོག་དང་
ཡིག་ཐོག་ཁ་གསལ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་

འགན་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཚུ་མགྲོན་བསུ་འབད་ཆོག
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ཡང་ན་

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་



རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་
ཚུ་ནང་ འཐུས་མི་ཚུ་བརྩིས་པའི་ གཞུང་གི་ལས་བྱེདཔ་དང་ ལས་སྡེའི་གྲལ་གཏོགས་པ་ཚུ་ ས་

གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་འཚོགས་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ ཡིག་ཐོག་མགྲོན་བསུ་
ལྷོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།


རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་རིམ་སྐབས་ འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་གི་འགོ་
དཔོན་ཚུ་

ལྟ་རྟོག་པ་སྦེ་མགྲོན་ཞུ་འབད་ཆོག

དེ་བཟུམ་སྦེ་

ཚོགས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དང་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་འབད་རུང་

འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་གཞུང་གི་ཁྲི་

འཛིན་ལས་གནང་བ་ལེན་ཏེ་ ལྟ་རྟོག་པ་སྦེ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཆོག
བརྡ་སྟོན།

ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ནང་ ལྟ་རྟོག་པའི་གྲལ་ཚུད་མི་
ཡང་།

༡༽ རྫོང་བདག
༢༽ རྫོང་རབ།

༣༽ དྲུང་པ། ༼འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཅིན༽

༤༽ འབྲེལ་ཡོད་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ལས་སྡེ་ཁག་གི་འགོ་འཛིན།
༥༽ ལུང་ཕྱོགས་དང་ ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འཛིན།
༦༽ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

༧༽ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་འཐུས་མི།

༨༽ ས་གནས་དེ་ཁའི་མི་དམངས།
ས་གནས་གཞུང་གི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གོང་ལུ་འཁོད་པའི་ལྟ་རྟོག་པའི་གྲལ་ཚུད་མི་ག་ར་ མགྲོན་ཞུ་འབད་དགོཔ་མེད་

རུང་ ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་གྱི་གྲོས་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཁག་དང་ ལུང་ཕྱོགས་

ཡང་ན་ ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འཛིན་ཚུ་འབོ་ནི་ ཡང་ན་ ཚོགས་རིམ་ནང་ལྟ་རྟོག་པའི་གྲལ་ཚུད་མི་ཡོངས་
མགྲོན་ཞུ་འབད་ནིའི་ཁེ་དབང་ཡོད།

ཨིན་རུང་

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དང་

ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འཛིན་ཚུ་མགྲོན་ཞུ་མ་

འབད་རུང་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྲི་འཛིན་ལས་གནང་བ་ཞུ་སྟེ་ ལྟ་རྟོག་པ་སྦེ་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཆོག

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་དང་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་རིམ།

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ངེས་བརྟན་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་
ཀ༽ ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་ནང་ འཐུས་མི་དང་ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གྱོན་ཆས་ནང་ཚུལ་མཐུན་འོང་

དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་ལྟ་རྟོག་པ་དེ་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་བསྟུན་སྒྲིག་མཐུན་གྱི་གྱོན་ཆས་ནང་
འོང་དགོཔ།

ཁ༽

ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་

བཀོད་དེ་ས་ཡིག་བཅས་ཏེ་ཡོད་པའི་ འབྲི་ཤོ ག་དེ་བཀང་དགོཔ།

འཐུས་མི་དང་ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་

རང་སོའི་མིང་ཐོ་

ག༽ ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་ ཧེ་མ་
ལས་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་རང་སོའི་སྡོད་ཁྲི་ ཡང་ན་ ས་གོ་ནང་སྡོད་དགོཔ།

ང༽

ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་ནང་འཐུས་མི་མིན་པའི་

གཞན་འབྲེལ་ཡོད་འགོ་འཛིན་པ་དང་ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་

གིས་ རང་སོའི་ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་བཏོན་དགོཔ།

ཅ༽ ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ འཐུས་མི་དང་ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་ ཚོགས་རིམ་འགོ་
མ་བཙུགས་པའི་སྔ་གོང་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་རང་སོའི་སྡོད་ཁྲི་ ཡང་ན་ ས་གོ་ནང་སྡོད་དགོཔ།

ཆ༽ ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་སྐབས་ ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་གིས་ ལྟ་རྟོག་པའི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ལས་མ་འགལ་
བར་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་དོན་ཚན་ ཡང་ན་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བརྡ་བསྐུལ་འབད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་
བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་དང་སྐྱོན་བརྗོད་འབད་མི་ཆོག
ཇ༽

ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་སྐབས་ ཚོགས་གྲངས་ཚང་དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་ཚོགས་གྲངས་དེ་མ་ཚང་པ་

ཉ༽

ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་དེ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གྲོས་གཞི་དང་འཁྲིལ་ དུས་ཚོད་ཁར་འཚོགས་དགོཔ་དང་

ཏ༽

ཅིན་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཚུལ་བཞིན་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་འབད་དགོཔ།

འགོ་བཙུགས་དགོཔ།

ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོ ག ས་རིམ་ཚུ་གལ་སྲིད་གོ་བསྡམ་ཐོ ག ་འཚོ ག ས་དགོ་པའི་གནད་དོ ན་རེ་ཡོ ད་ན་མ་

གཏོགས་
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དེ་མིན་ ཀུན་མཐོང་སྦེ་འཚོགས་དགོཔ།

ཐ༽

ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་རྐྱངམ་གཅིག་མ་གཏོགས་

ས་ གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་དང་
བསམ་འཆར་བཀོད་མི་ཆོག

§

དེ་ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་

འཐུས་མི་གཞན་ཚུ་གིས་

བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་རང་སོའི་

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་དང་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་རིམ་ཚུ་ ཚོགས་གཙོ་འབད་ནི།

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཚོགས་རིམ་ཚུ་ ཚོགས་གཙོ་འབད་ནི་དེ་ཡང་ གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཨིན།
ཀ༽ ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་དེ་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ས་གནས་གཞུང་དང་འཐུས་

མི་ཚུ་ལས་ལྷོད་པའི་གྲོས་གཞི་ཚུ་ འཐུས་མི་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་ མཐའ་དཔྱད་འབད་དེ་ཆ་འཇོག་འབད་
དགོཔ་ཨིན་རུང་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ གྲོས་གཞི་ནང་བཙུགས་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ།
·

ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོཔ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་ འཛོམས་འདུ་ནང་
གྲོས་བསྟུན་མ་འབད་བར་ ཐད་ཀར་དུ་ཚོགས་རིམ་གྱི་གྲོས་གཞི་སྦེ་བཙུགས་ནི།

·

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ གཞན་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ཡོད་པའི་
དོན་ཚན།

·

ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཁྲིམས་ཞིབ་ཐོག་ཡོད་པའི་གནད་དོན།

·

གྲོས་གཞི་མཐའ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གྲོས་གཞི་ལས་ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་འབད་རུང་ གྲོས་གཞི་བཙུགས་མི་
ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ཕྱིར་བཏོན་འབད་དགོ།

ཁ༽ ཚོགས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲོས་གཞི་ཚུ་མཐའ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ དོན་
ཚན་ཚུ་

ས་གནས་གཞུང་དང་འཐུས་མི་ཚུ་ལས་གྲོས་གཞི་སྦེ་མ་བཀོད་རུང་

གལ་སྲིད་

གལ་ཅན་ཨིན་པའི་ ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཚེ་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་གྲོས་གཞི་སྦེ་བཙུགས་ཆོག

གནད་དོན་ཅིག་

ག༽ ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་སྐབས་ གྲོས་བསྡུར་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་གྲོས་གཞི་སྐོར་ ངོ་

སྤྲོད་འབད་ནི་དང་གྲོས་གཞི་སྦེ་གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་འཐུས་མི་དེ་ལུ་ གནད་དོན་སྐོར་ཁ་གསལ་ཞུ་དགོ་པའི་གོ་
སྐབས་སྤྲོད་ནི།
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ང༽

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གྲོས་གཞིའི་གནད་དོན་གུར་ རྩོད་བསྡུར་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་བཅུག་དགོཔ་མ་ཚད་ འཐུས་མི་ཚུ་
གིས་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་བཞིན་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གུར་ དྲི་བ་བཀོད་བཅུག་དགོ།

དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གྲོས་གཞི་བཙུགས་མི་འཐུས་མི་གིས་ འཐུས་མི་གཞན་ཚུའི་དོགས་
སེལ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་དགོ།
བརྡ་སྟོན།

འབྲེལ་ཡོད་དྲི་བ།

༡༽ འབྲེལ་ཡོད་རྫོང་ཁག་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་གི་འཆར་གཞི་དང་ སྲིད་
བྱུས་སྐོར།

༢༽ རྫོང་ཁག་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་གི་འཆར་གཞི་དང་ དེའི་ལས་སྣ་ཚུ་
བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར།

༣༽ སྐྱོན་བརྗོད་དང་སྨད་པ་ཚུ་ལས་འབྲལ་བའི་དྲི་བ།

༤༽ གཞུང་དོན་གྱི་ལས་འགན་ཐད་དུ་མ་གཏོགས་ མི་ངོ་དེའི་ ཀུན་སྤྱོད་

འབྲེལ་བ་མེད་པའི་དྲི་བ།

༡༽ ས་གནས་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
མི་མང་ལུ་ཁྱབ་སྤེལ་ ཡང་ན་

བརྡ་སྤྲོད་འབད་མ་བཏུབ་པའི་

གནད་དོན་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དྲི་
བཀོད་འབད་མི་ཆོག

རྣམ་བཞག་དང་ གཤིས་སྤྱོད་སྐོར་ སྐྱོན་བརྗོད་འབད་བའི་དྲི་བ་མིན་
པར།

ཅ༽ ཚོགས་རིམ་འཚོགསཔ་ད་ གནད་དོན་གུར་གྲོས་བསྡུར་མཐིལ་ཕྱིན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐག་གཅད་སྐབས་ སྟབས་

བདེ་ནིའི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ དོན་ཚན་ ཡང་ན་ གྲོས་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྟ་
རྟོག་པ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དོགས་སེལ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་དགོ།

ཆ༽ གལ་སྲིད་ འཐུས་མི་ཚུ་ལས་འབྱུང་བའི་དོན་ཚན་ ཡང་ན་ རྩོད་བསྡུར་ཚུ་ ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཚུ་གི་
དགོངས་དོན་ལས་འགལ་བ་ ཡང་ན་ གྲོས་བསྡུར་དང་ ལས་སྣ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དེ་བཞིན་འགལ་བ་འབྱུང་ནི་
ཨིན་པའི་བསམ་འཆར་འབྱུང་ཚེ་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་དོན་ཚན་གུར་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་ལས་བཀག་དགོ།
ཇ༽

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཚོགས་རིམ་སྐབས་ གནད་དོན་གུར་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་ནང་ སྟབས་

བདེ་ནིའི་དོན་ལུ་ འཐུས་མིའི་ནང་འཁོད་རྩོད་བསྡུར་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་དགོཔ་ཨིན་རུང་ གྲོས་གཞི་དང་
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བསྟུན་ དུས་ཚོད་སྐལ་བགོ་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ དུས་ཚོད་མེད་པ་ཅིན་ རྩོད་བསྡུར་ཡང་བསྐྱར་འབད་ནི་
ལས་བཀག་དགོ།
ཉ༽

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཚོགས་རིམ་ནང་ཚོགས་གཙོ་འབད་བའི་སྐབས་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་ འདྲ་

ཏ༽

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཚོགས་རིམ་ནང་ གནད་དོན་གུར་གྲོས་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ འཐུས་མི་ཡོངས་ལུ་ ཁོ་

མཉམ་དང་ དྲང་བདེན་ཐོག་ལས་བྱ་སྒོ་འཐབ་དགོ།

འམ་མོ་རའི་བསམ་འཆར་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་

དུས་ཡུན་འདྲ་མཉམ་བྱིན་དགོ།

ཨིན་རུང་

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་

གལ་སྲིད་འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ གནད་དོན་གུར་ སྔར་གོང་ལས་ཞུ་བ་འབད་མི་འདི་གིས་ བསམ་འཆར་ག་ར་
ཧ་གོ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་འབྱུང་བ་དང་

འཐུས་མི་གཞན་ཚུ་གིས་ཞུ་བ་འབད་ནིའི་དུས་ཚོད་དང་གོ་སྐབས་

མེདཔ་བཟོ་བ་ཅིན་ བསྐྱར་ཞུ་འབད་ནི་ལས་བཀག་དགོ།

ཐ༽ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ གུས་བཀུར་དང་ གུས་ཞབས་འོས་པའི་ བྱ་སྤྱོད་ཐོག་

གནས་དགོཔ་དང་ གཞན་ལུ་ སྐུར་པ་བཏབ་ནིའི་བྱ་སྤྱོད་དང་ ཉེས་སྤྱོད་ རྩུབ་སྤྱོད་དང་ མ་གུས་པའི་རྣམ་
འགྱུར་སོགས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ལས་འཛེམ་ཏེ་
འབད་དགོ།

ད༽

གལ་སྲིད་འཐུས་མི་ཅིག་གིས་

ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་ལུ་གུས་བཀུར་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་

ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ལྟར་དུ་

ཚོགས་རིམ་གྱི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ལུ་མ་གནས་ཚེ་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ འཐུས་མི་དེ་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་
ན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་རིམ་ལས་བཀག་ནི་ ཡང་ན་ བཏོན་གཏང་ནི་གི་བཀའ་རྒྱ་བྱིན་ཆོག

ན༽ ས་གནས་གཞུང་གི་ཚོགས་རིམ་ཚུ་

མི་དམངས་ཀུན་མཐོང་ཐོག་ལུ་འཚོགས་དགོཔ་ཨིན་རུང་

དམངས་ཀྱི་

མཐའ་དོན་ལུ་ ཚུབས་ཆེ་བའི་ཕྱོགས་ལྷུང་འབྱུང་སྲིད་པའི་ཐབས་མེད་ཀྱི་གནད་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་
གསར་འགོད་པ་དང་མི་དམངས་ཚུ་གི་ཚོགས་རིམ་ཆ་མཉམ་ ཡང་ན་ དེའི་ཆ་ཤས་ཅིག་ལས་བཀག་ཆ་འབད་
ཆོག ཨིན་རུང་ དེའི་དོན་ལུ་གཞན་འཐུས་མི་ཚུ་དང་མོས་མཐུན་ཐོག་ལས་འབད་དགོ།

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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§

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་
ལུགས།

ཡང་ན་

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ནི་དང་

ཐག་གཅད་རིམ་

ཀ༽ གྲོས་གཞི་གུར་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་རིམ་ལུགས།
ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གྲོས་གཞི་ཀྱི་གནད་དོན་གུར་ གྲོས་བསྡུར་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་བའི་ཤུལ་ དེའི་གྲོས་བཅུད་བཏོན་

དགོཔ་ཨིན་རུང་ གྲོས་བཅུད་དེ་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཐུས་མི་ཡོངས་ལས་ དང་ལེན་དང་ ངོས་
ལེན་གཤམ་འཁོད་ལྟར་ལེན་དགོཔ་འདི་ཡང་།
༡༽

ལགཔ་ཡར་སེང་ཐོག་ལས།
·

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གྲོས་འབུལ་ཅིག་གི་དོན་ཚན་གུ་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཐུས་མི་ཚུ་
ལགཔ་འཐུ་བཅུག་ནི།

·

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་

འཐུས་མི་ཚུ་རང་སོའི་ལགཔ་འཐུ་མི་ཚུ་གི་གྱངས་ཁ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་

འཐུས་མི་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་ཅིན་ གྲོས་ཆོད་དེ་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་
བརྩི་དགོ།
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·

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ འཐུས་མི་ཚུ་རང་སོའི་ལགཔ་འཐུ་སྟེ་ ཨིན་ ཡང་ན་ མིན་ ཟེར་བའི་ཐོག་ལས་
འཐུས་མི་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་གིས་

རྒྱབ་སྐྱོར་གང་རུང་ཡོད་མི་ཐོག་ལུ་

གཞི་བཞག་སྟེ་

ཐག་

གཅད་དགོ། དཔེར་ན་ ཨིན་ ཡང་ན་ མིན་ གྱི་དོན་ལུ་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ དང་པ་འཐུས་མི་ཚུ་
ཨིན་ ཟེར་མི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་ལགཔ་འཐུ་བཅུག་ནི་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ མིན་ ཟེར་མི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་ལགཔ་
འཐུ་བཅུག་ནི། ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ འཐུས་མི་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གང་རུང་ཡོད་མི་ཐོག་
ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཐག་གཅད་དགོ།
༢༽

ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ཐོག་ལས།
གལ་སྲིད་གནད་དོན་དེ་ འཐུས་མི་ཚུ་ ལགཔ་ཡར་སེང་ཐོག་ལས་ གྲོས་ཐག་གཅད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ཐོག་ལས་གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲོས་འབུལ་བཙུག་ནི། དེ་མ་
ཚད་ གྲོས་གཞི་སྦེ་གྲོས་འཆར་བཙུགས་མི་ འཐུས་མིའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ཐོག་ ཐག་
གཅད་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འབུལ་བཀོད་པའི་སྐབས་

ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ཐོག་ལས་གྲོས་ཐག་གཅད་

དགོ། ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ཐོག་ལས་ ཐག་གཅད་འབད་ནིའི་རིམ་ལུགས་དེ་ཡང་ གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཨིན།


ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གྲོས་འབུལ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་དགོ་པའི་བཀོད་
ཁྱབ་འབད་ནི། ཁྲི་འཛིན་གཙོས་པའི་ འཐུས་མི་གཅིག་གིས་ གྲོས་ཐག་རེ་རེ་གུ་ ཚོགས་རྒྱན་
གཅིག་ལས་འགལ་སྐྱུར་མི་ཆོག་ནི་དང་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གོ་ཐོག་དང་པའི་སྐབས་ ཚོགས་རྒྱན་
སྐྱུར་མི་ཆོག



རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་
བསྐྱུར་ནིའི་ ཐོབ་དབང་ཡོད།



ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ནིའི་ཐོབ་དབང་འདི་ ངོ་ཚབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ཆོག



ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ནི་དེ་ཡང་ འཐུས་མི་ཚུའི་གོ་རིམ་དང་ ཡང་ན་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་འོས་འབབ་
གང་ཞིག་མཐོང་བའི་ རྣམ་གཞག་ཐོག་ལུ་འབད་དགོ།



ཁྲི་འཛིན་ ཁོ་ ཡང་ན་ མོ་རའི་ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ནི་དེ་ཡང་།


ཚོགས་རྒྱན་འདྲ་མཉམ་གྱི་འབྲེལ་གནད་སྐབས
དང་།

ཐག་གཅད་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་དགོཔ་
རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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གནད་དོན་ཅིག་ ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་གསུམ་དཔྱ་གཉིས་ལས་མ་ཉུང་བའི་ཚོགས་
རྒྱན་ཐོག་ གྲོས་ཐག་ཆོད་དགོ་པའི་སྐབས།

ཁ༽ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ཡིག་ཐོར་བཀོད་ནི་དང་ ཕྱོགས་སྒྲིག
༡༽ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ ཡིག་ཐོར་བཀོད་ནི།
གྲོས་ཆོད་ཚུ་ ཡིག་ཐོར་བཀོད་ནི་དེ་ཡང་ གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཨིན།


ལགཔ་ཡར་སེང་ ཡང་ན་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ཐོག་ལས་ གྲོས་ཐག་གཅད་ཚར་བའི་གནད་དོན་གྱི་
ཐོག་ལུ་ རྩོད་བསྡུར་ཡང་བསྐྱར་འབད་མི་ཆོག



ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ངེས་བརྟན་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་དྲུང་ཆེན་ ཡང་ན་ རྫོང་

ཁག་ཚོགས་འདུའི་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ གྲོས་གཞིའི་དོན་ཚན་རེ་རེ་ནང་ལུ་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ཚོགས་
རྒྱན་བསྐྱུར་ཡོདཔ་དེ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ ཡང་ན་ མེད་པའི་ཁ་གསལ་ འཐུས་མིའི་མིང་དང་
སྦྲགས་ཏེ་ཐོ་བཀོད་བཞག་དགོ།

ཨིན་རུང་

གནད་དོན་ཚུའི་ཁ་གསལ་བཞག་དགོཔ་མེད།


གསང་བའི་ཚོགས་རྒྱན་ཐོག་ལས་སྐྱུར་ཡོད་པའི་

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་ཅིག་གུར་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་བའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་
ཐོག་ལས་གནད་དོན་དེའི་ གྲོས་བསྡུར་གྱི་གྲོས་བཅུད་ཆ་འཇོག་འབད་ནི།

༢༽ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་ཆོད་ཕྱོགས་སྒྲིག
རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་

འཁོད་ལྟར་ཨིན།


ཡང་ན་

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་ཆོད་ཕྱོགས་སྒྲིག་འབད་ནི་དེ་ཡང་

གནས་འབབ་དང་བསྟུན་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་དྲུང་ཆེན་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་དྲུང་
ཆེན་གྱིས་

ཚོགས་རིམ་གྱི་གྲོས་ཆོད་ཁ་གསལ་བཞག་དགོཔ་དང་

དགོཔ་འདིཡང་།




58 | རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།

གཤམ་

ཚོགས་རིམ་གྱི་ཚེས་གྲངས།

ཚོགས་རིམ་འཚོགས་སའི་ས་གནས།

འཐུས་མི་གྲལ་གཏོགས་འབད་མིའི་ཐོ།

དེ་ནང་གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་




ལྟ་རྟོག་པ་དང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ཐོ།

ཚོགས་རིམ་སྐབས་ གནད་དོན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ གྲོས་བསྡུར་ ཡང་ན་ རྩོད་བསྡུར་འབད་

མི་དང་ གྲོས་ཆོད་བཏོན་ལུགས་དང་བཅས་པའི་ གྲོས་ཆོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ཁ་གསལ་
བཀོད་དགོ།



མཇུག་དོན།

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གནས་འབབ་དང་བསྟུན་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེའི་དྲུང་ཆེན་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་

ཚོགས་འདུའི་དྲུང་ཆེན་ལུ་ ཚོགས་རིམ་གྱི་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ ཆ་
འཇོག་གྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷག་བཅུག་དགོ།


འཐུས་མི་ཚུ་གིས་བཀོད་པའི་ བསམ་འཆར་དང་ དོན་ཚན་ཚུ་ གྲོས་བཅུད་ནང་མ་ཚུད་པར་
ལུས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་

གྲོས་ཆོད་ནང་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་བཀོད་ཁྱབ་འབད་

དགོཔ་ཨིན་རུང་ དེ་བཞིན་གྱི་ བསམ་འཆར་དང་ དོན་ཚན་ཚུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་མ་
འབྱུང་པ་ཅིན་ གྲོས་ཆོད་ནང་ཁ་སྐོང་འབད་བཀོད་མི་ཆོག


ཚོགས་རིམ་གྱི་གྲོས་ཆོད་ཐག་གཅད་ཚར་བའི་ཤུལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་ ངོ་འཛོམས་ཐོག་ གྲོས་
བཅུད་ཀྱི་ཤོག་ལེབ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ།



འཐུས་མི་ཡོངས་ངོ་འཛོམས་ཐོག་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་མིང་རྟགས་བཀོད་ཡོད་པའི་གྲོས་ཆོད་དེ་ རྒེད་

འོག་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཨིན་པའི་བརྩི་འཇོག་
འབད་ཐོག་ལས་ འཐུས་མི་ཡོངས་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ལུ་
བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དགོ།
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ས་གནས་གཞུང་གྱི་
ལས་འགན་ཚུ།

ལེའུ་༥ པ།

མི་སྡེ་གྲལ་གཏོགས་དང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་འཛོམས་འདུ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐངས།
§

མི་སྡེའི་གྲལ་ཞུགས་དང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དགོས་པ།

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ས་གནས་གཞུང་གི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ གྲོས་

ཐག་བཏོག་ནི་ དེ་ལས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ནང་ལུ་ གྲལ་གཏོགས་དང་གྲལ་འཛུལ་འབད་ནི་འདི་ གལ་གནད་ཆེ་
བའི་རྣམ་གཞག་ཅིག་ཨིན། ད་ལྟོའི་གནས་ཚད་ལུ་ གཙོ་བོ་ར་འཛོམས་འདུ་ཐོག་ལས་ མི་སྡེའི་གྲལ་གཏོགས་དང་
བཅའ་མར་གཏོགས་དོ་ཡོད་མི་ འདི་ཡང་།


རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་དང་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ ཡང་ན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་རིམ་ཚུ་ནང་ གྲོས་གཞིའི་གྲོས་
འབུལ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སེར་གྱི་བསམ་འཆར་ལེན་ནི་དང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི།



རྒེད་འོག་གི་ ལོ་ལྔ་དང་ལོ་བསྟར་གྱི་འཆར་གཞི་ དེ་ལས་ ལས་སྣ་ཚུ་བཟོ་ནི་དང་གྲོས་བསྡུར་ དེ་ལས་བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ནི།



རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ ཁྲིམས་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་བཟོ་ནིའི་གུར་གྲོས་བསྟུན།



རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་དང་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ ཡང་ན་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་དང་ ལོ་བསྟར་གྱི་བྱ་ལས་
ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གནས་ཚད་སྐོར་ སྙན་ཞུ་དང་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི།



གཞན་ལས་སྡེ་ཁག་གི་ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་བསྟར་སྤྱོད་ཚུའི་གུར་ གྲོས་བསྡུར་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི།



རྒེད་འོག་དང་རྫོང་ཁག་གི་དགོས་པ་བསྐྱེད་པ་དང་ གལ་ཅན་སྦེ་བརྩིས་པའི་གནད་དོན་གཞན་ཚུའི་གུར་ གྲོས་
བསྡུར་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི།
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§

འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་འཛོམས་འདུའི་དོན་ལུ་ སྔོན་ལས་ཚང་དགོཔ།

གྲལ་གཏོགས་ཟེར་མི་འདི་

མི་གྲངས་ལེ་ཤ་འཛོམས་མི་འདི་ལུ་གོ་ནི་མིན་པར་

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་

གྲལ་ཁར་འཛུལ་ གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ གྲོས་གཞིའི་དོན་ཚན་ཚུ་གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ད་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་འགྱོ་ནི་

ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒཔོ་གིས་ རྒེད་འོག་གི་འཛོམས་འདུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དང་འགོ་ཞུགས་འབད་མི་ འབྲེལ་
ཡོད་རྒེད་འོག་ལས་བྱེདཔ་ཅིག་གིས་ མི་སྡེ་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་རིག་རྩལ་དང་ ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྟ་
རྟོག་འབད་དགོཔ་ཨིན།

འཛོམས་འདུའི་འཇོན་ཐངས་ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་
ཡོདཔ་ཨིན།
ཀ༽

གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གྲོས་འདེབས་སྦེ་བཀོད་

མི་སེར་ཚུ་ འཛོམས་འདུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ལས་ བསུན་མི་བཅུག་ནིའི་ཐབས་ལུ་ འཛོམས་འདུ་

ཚུ་ ཚུལ་བཞིན་མིན་པར་གང་བྱུང་ཐོག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལས་འཛེམ་དགོ། རྒེད་འོག་གི་འཛོམས་འདུ་ཚུ་
འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བརྩམས་ཞིནམ་ལས་

འཛོམས་འདུའི་ཟླ་ཐོ་བཟོ་སྟེ་

རིམ་སྒྲིག་ཐོག་ལུ་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། མི་སེར་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ འཛོམས་འདུའི་དོན་ལུ་བཀུག་པ་ཅིན་ ཁོང་རའི་

ཉིན་བསྟར་གྱི་ལཱ་ལུ་བར་དཀྲོགས་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ འཛོམས་འདུ་ནང་འོང་མི་བཏུབ་ནི་ ཡང་ན་ ངོ་ཚབ་
གཏང་སྲིད་འོང་།
ཁ༽

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒེད་འོག་ ཡང་ན་ སྤྱི་འོག་གིས་ རང་སོའི་འཛོམས་འདུའི་ཟླ་ཐོ་ཚུ་ འོས་ལྡན་ཅན་གྱི་
བརྡ་སྤྲོད་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ འཛོམས་འདུ་ཤོ་ཐེངས་ག་དེམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ནི་ཨིན་ན་དང་ འཛོམས་འདུའི་ཟླཝ་དང་ཚེས་གྲངས་ གསལ་རིལ་རི་སྦེ་བཀོད་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་

སྡེ་ཁག་ཚུ་དང་ ཁོང་རའི་ལས་སྣའི་སྐོར་ མི་སེར་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་ཚུ་ཡང་ འཛོམས་འདུའི་ཚེས་
གྲངས་ལུ་ཕོགཔ་སྦེ་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟླ་ཐོ་ཚུ་སྤྲོད་ཐབས་སྒྲིག་དགོ། དཔེར་ན་ བཙག་འཐུའི་
སྐབས་ལུ་

སྤྱིར་སྙོམས་འཛོམས་འདུ་འདི་

འདེམས་ངོ་ཚུའི་ཁས་བླངས་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དོན་ལུ་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ནང་ མི་སེར་ཚུ་ལོག་ཅི་ར་འོང་དགོཔ་མེད།
ག༽

འཛོམས་འདུའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚུ་

མི་སེར་ལུ་དུས་ཚོད་ཁར་སྤྲོད་ཚུགསཔ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་

འདུའི་ཚེས་གྲངས་དང་ས་གནས་ དེ་ལས་གྲོས་གཞི་ཚུ་ཧ་གོ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ
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འཛོམས་

ང༽

གལ་སྲིད་ དོགས་སེལ་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ འཛོམས་འདུ་འཚོགས་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་དང་ དེའི་གནད་དོན་
དང་ གྲོས་གཞིའི་དོན་ཚན་ དེ་ལས་ འཛོམས་འདུ་ལས་བརྟེན་ ག་ཅི་ར་འཐོན་ནི་ཨིན་ན་ དེ་ལས་ གྲོས་

ཐག་བཏོག་མི་འདི་གིས་ མི་སེར་ལུ་ཕན་གནོད་ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་ཨིན་ནའི་སྐོར་ ཧིང་སངས་སང་སྦེ་བཤད་བྱིན་

དགོ། འདི་གིས་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ འཛོམས་འདུའི་ཁག་ཆེ་ཧིང་ཧ་གོ་སྟེ་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནིའི་ནང་
བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་འོང་།
ཅ༽

འཛོམས་འདུ་འདི་ཡང་

མི་སེར་ལུ་དུས་ཚོད་སྟབས་བདེཝ་ཅིག་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

གལ་སྲིད་

འཛོམས་འདུ་འདི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་བའི་དུས་ཚོད་དང་ གཞན་གཡུས་སྒོའི་ལས་སྣ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་
འཚོགས་པ་ཅིན་ འོང་མི་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ འཛོམས་འདུ་ཚུ་ ནམ་བྱཱར་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་གི་དུས་ཚོད་བཟུམ་

དང་ ངལ་གསོའི་སྐབས ཡང་ན་ གཡུས་སྒོའི་སྔར་སྲོལ་གྱི་དུས་སྟོན་ཚུ་ཡོདཔ་ད་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་མི་
འོང་། མི་སེར་ཚུ་ འཛོམས་འདུ་ནང་འོང་མ་བཏུབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེས་བྱ་བཀལ་ཏེ་འོང་བཅུག་པ་ཅིན་ དང་འདོད་
བསྐྱེད་དེ་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཉུང་དྲགས་འོང་ནི་འདི་གིས་

དམིགས་དོན་ཚུ་གྲུབ་མི་ཚུགས།
ཆ༽

ཕན་ཐོགས་མི་འོང་ནི་དང་

འཛོམས་འདུའི་

འཛོམས་འདུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ འཛོམས་འདུ་འདི་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་ག་བཟུམ་འཐོན་
སྲིད་ནི་ཨིན་ནའི་གནས་སྟངས་ཚུ་སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་

སྟབས་བདེ་བའི་ས་ཁོངས་ཅིག་ནང་འཚོགས་དགོ།

གལ་སྲིད་འཛོམས་འདུ་འདི་ མི་སེར་མང་ཤོས་ཀྱིས་ལྷོད་མ་ཚུགས་པའི་ས་གནས་ཐག་རིང་སར་ ཡང་ན་གྱེན་

འཛེག་དགོཔ་ཅིག་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ དཔེར་ན་ མི་རྒན་ཤོས་ ཨམ་སྲུ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་
གིས་ལྷོད་མི་ཚུགས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ མི་སེར་དང་གྲོས་བསྟུན་འབདཝ་ད་ ཀུན་ཚུད་སྦེ་
འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ གྲོས་ཆོད་བྱུང་མི་འདི་གིས་ ཁེ་རྒུད་འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་མི་ཚུ་གི་དགོས་མཁོ་དང་རེ་མདུན་
ཚུད་དགོཔ་འདི་སེམས་ཁར་དྲན་དགོ།
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འཛོམས་འདུ་འདི་འཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་

འོང་དགོ་པ་ཅིན་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་
ཚུ་གིས་ གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ རྒྱབ་
སྐྱོར་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ལུ་རག་ལས།

§

འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་འཛོམས་འདུའི་དོན་ལུ་ སྔར་གོང་ལས་གྲ་སྒྲིག་བཞག་དགོཔ།

ཀ༽ ཚོགས་པ་གིས་ འཛོམས་འདུ་མ་འཚོགས་པའི་ཧེ་མ་ ཉུང་ཤོས་ཉིན་གྲངས་གཅིག་གི་སྔ་གོང་ལས་ འཛོམས་
འདུའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཅ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོ།
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བརྡ་སྟོན།

ཀ༽ འཛོམས་འདུ་ཁང་ ཡང་ན་ ས་ཁོངས་ཚུ་ འཛོམས་འདུའི་ཉིནམ་འདིའི་ཧེ་མ་ལས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གྲ་སྒྲིག་
འབད་དགོ།

ཁ༽ གྲལ་གཏོགས་ཅན་གྱི་འཛོམས་འདུའི་ལས་རིམ་བཟོ་དགོཔ་དང་ ཚོགས་པ་དང་ གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ཞལ་
འཛོམས་འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་གིས་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གསལ་བཤད་གཏང་ནི་དང་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནིའི་ལས་
རིམ་བཟོ་ནིའི་ཚབ་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ ཁོང་རའི་སེམས་ཁར་ཡོད་

པའི་ཚ་གྱང་དང་རེ་འདོད་ དེ་ལས་ཐབས་ཤེས་དང་ཐབས་ལམ་གསརཔ་ཚུ་ ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཁ་ལས་འཐོན་
ཏེ་སླབ་བཅུག་ནི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་བསྒྲིག་དགོ། དེ་ཡང་ སྡེ་ཚན་ནང་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་བཅུག་ནི་
དང་ སྤྱན་འབུལ་ཕུལ་བཅུགཔ་འདྲ་བའི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ལས་འབད་ཚུགས། བཅའ་མར་གཏོགས་

མི་ཁོང་རང་ནང་འཁོད་

ངོ་སྤྲོད་འབད་བཅུག་ནི་དང་

འཕྲལ་འཕྲལ་དགོད་བྲ་བསྒྱུར་ནི་ཚུ་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་

ཨིནམ་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་སེམས་བག་ལྷོད་ཀྱི་ངང་ལུ་ཐལ་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནིའི་བློ་སྤོབས་
ཐོབ་ཨིན།

ག༽ གསལ་བཤད་འབད་བའི་སྐབས་ པར་དང་ སྣང་བརྙན་ཚུ་བཙུགས་པ་ཅིན་ འཛོམས་འདུ་འདི་ཕན་ནུས་ཅན་

སྦེ་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་དང་ གྲལ་གཏོགས་ལེགས་
ཤོམ་འབད་ཚུགས།

ང༽ འཛོམས་འདུའི་ལས་རིམ་འདི་ དམིགས་ཡུལ་དང་དམིགས་དོན་དང་འཁྲིལ་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་བལྟ་ནིའི་
དོན་ལུ་ མི་དག་པ་གཅིག་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ།

ཅ༽ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་བཞུགས་རིམ་དེ་ཡང་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་བསྒྲིག་དགོཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་གྱོན་ཆས་

དང་ སྔར་སྲོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་གནས་དགོཔ་གལ་ཆེ། ཨིན་རུང་ བཞུགས་རིམ་བཟོཝ་ད་ གྲལ་གཏོགས་
འབད་མིའི་ནང་འཁོད་ལུ་ གོ་གནས་དང་ མི་སྡེའི་དྲག་བཞན་མཐོ་དམན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་འགོ་དཔོན་

དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་སོར་སོ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་སྡོད་བཅུག་སྟེ་ གནས་སྟངས་གཡང་ཟ་སི་སི་བཟོ་ནི་མི་
འོང་།

གྲོས་བསྟུན་གྱི་དོན་ལུ་འབད་བ་ཅིན་

མི་གཅིག་གིས་གཅིག་མཐོང་ཚུགསཔ་དང་གོ་ཚུགསཔ་ལས་

སྡོད་རིམ་ཡང་སྒོར་སྒོརམ་འདི་ལེགས་ཤོམ་ཨིན། གལ་སྲིད་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་མང་བའི་སྟབས་ཀྱི་སྒོར་

སྒོརམ་སྦེ་སྡོད་མ་ཚུགས་རུང་ མི་ཚུ་གྱལ་རིམ་སྦེ་ གཅིག་གིས་རྒྱབ་ལུ་འཛུལ་ཏེ་ གསལ་བཤད་པ་ལས་ཐག་
རིངམ་སྦེ་སྡོད་བཅུག་ནི་མི་འོང་།་

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།

| 65

འཛོམས་འདུ་ཚོགསཔ་ད་

གྲོས་བསྡུར་འཇོན་ཐངས་ཅན་བཟོ་ཐབས་ལུ་

བསྐྱེད་ཐབས་བསྒྲིག་དགོ།

མི་སྡེ་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་ཐོག་

ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་

མི་སྡེའི་ནང་འཁོད་

ཚོགས་པ་གིས་

མི་སྡེ་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་

ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་སེམས་ཤུགས་

སྤྱི་འོག་འཛོམས་འདུའི་སྔ་གོང་ལས་

མི་སྡེ་ནང་འཁོད་གྲོས་བསྡུར་འབད་མི་འདི་གིས་ སྤྱི་འོག་འཛོམས་འདུའི་སྐབས་ གྲོས་གཞིའི་གནད་དོན་ཚུ་ འཇོན་
ཐངས་ཅན་གྱི་གྲོས་བཅུད་བཏོན་ཚུགས་ནི་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན། དེ་བཞིན་

རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་རིམ་ཚུ་ནང་ གནད་དོན་གང་རུང་གྲོས་བསྡུར་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་

ཚོགས་པ་གིས་

མི་སྡེའི་བསམ་འཆར་དང་

གཏོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་ཡར་དྲག་གཏང་དགོ།

གྲོས་བཅུད་ཚུ་འབྱུང་སའི་གཞི་ཅིག་ཨིན་པའི་

མི་སྡེ་གྲལ་

བརྡ་སྟོན།

ཀ༽ གནས་འབབ་དང་བསྟུན་ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ས་
ཁོངས་ནང་ མི་སེར་མ་འཛོམས་པའི་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ངེས་པར་དུ་ལྷོད་དགོ།

ཁ༽ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཅ་ཆས་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་ཡོད་མེད་བལྟ་དགོཔ་དང་ ཅ་ཆས་ག་ར་ལག་ལེན་འཐབ་
བཏུབ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

ག༽ བཞུགས་རིམ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ འཛོམས་འདུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཕོ་ཚོད་ཐོག་ མིའི་གྱངས་

ཁ་དང་འཁྲིལ་ མ་བཏུབ་ཡོད་པ་ཅིན་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ། དཔེར་ན་ རྐང་ཁྲི་ལེ་ཤ་བཙུགས་བཞག་སྟེ་
སྟོངམ་ལུས་ནི་དང་ རྐང་ཁྲི་དག་པ་ཅིག་བཙུགས་སྦེ་ མི་སེར་ལ་ལུ་སྡོད་ས་འཐོབ་ ལ་ལུ་མ་འཐོབ་པར་ ངོ་

ཚ་བཅུག་ནི་མི་འོང་།

ང༽ མི་སེར་ཚུ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ ཁ་བཟང་དང་བསུ་བ་འབད་ཐོག་ བློ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སླབ་ སེམས་བག་ཕེབས་
ཏོག་ཏོ་ཐལ་བཅུག་སྟེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་པར་འོང་མི་འདི་ལུ་ངལ་རངས་དང་དགའ་འཚོར་བསྐྱེད་དེ་ ཁོང་

གི་གཡུས་ཁ་ལུ་ ཉིན་བསྟར་གྱི་ལཱ་དང་གནས་སྟངས་ ཕམ་སྤུན་ཆའི་སྐོར་དྲི་སྟེ་ བག་ལྷོད་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཟོ་
དགོ།

ཅ༽ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ག་ར་ མ་ཚངམ་ཚུན་ བག་ལྷོད་སྦེ་བཞག་སྟེ་ ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྡོད་ཟེར་སླབ་
དགོ།
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§

འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་འཛོམས་འདུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་བྱ་རིམ།

ཀ༽ ཞལ་འཛོམས་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཡོངས་ བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ དྲན་ཤེས་ཐོག་

གྲལ་གཏོགས་འབད་དོ་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ། འཇིགས་བསྐུལ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ནི་ ཡང་ན་ ཚོགས་

བརྡ་གཏང་ནི་ཚུ་རྩ་ལས་འབད་ནི་མི་འོང་། བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ལ་ལུ་འཕྱིསཔ་སྦེ་ལྷོད་རུང་ བཀག་ཆ་མེད་
པར་འཛུལ་བཅུག་དགོ།

ཁ༽ ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་ དོན་ཚན་ཚུ་ངོ་སྤྲོད་འབད་དགོ། ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་ཚུ་
ལྷག་བྱིན་ཏེ་ དེ་གུར་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལས་ བསམ་འཆར་དང་བསམ་ལན་ ལེན་དགོ།

ག༽ གྲོས་གཞི་ཁ་སྐོང་གི་གྲོས་འབུལ་བཀོད་ཚེ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་དགོ། གསུང་གྲོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གྲོས་གཞིའི་དོན་ཚན་
མཐའ་དཔྱད་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ དམངས་ཁར་ལུ་ལྷག་བྱིན་ཏེ་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ།

ང༽ ཞལ་འཛོམས་འདི་ རིགས་བརྒྱུད་དང་ཆོས་ལུགས་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་མཐོ་དམན་དང དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་
སྟངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཕྱོགས་རིས་མེད་པར་ ཐེ་ཚོམ་དང་འཚེར་སྣང་འབད་མ་བཅུག་པར་ དྭངས་གསལ་
དང་དྲང་བདེན་ཐོག་ཚོགས་གཙོ་འབད་དགོ། ཞལ་འཛོམས་དེ་ཡང་
འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་རུང་

གང་དྲག་ སྒྲིག་ཡང་ཐོག་ལས་འགོ་

གྲལ་གཏོགས་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ཚོད་མཐོང་ནི་དང་

འཛོམས་འདུའི་དམིགས་དོན་ལས་འགལ་བཅུག་ནི་མི་འོང་།

སྣང་མེད་བསྐྱུར་ཏེ་

ཅ༽ ཀུན་ཚུད་དང་གྲལ་གཏོགས་ཅན་འོང་ནིའི་དོན་ལུ་ ག་ར་གིས་ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་གྲལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་དགོ།
ཆ༽ སྡེ་ཚན་སྦྱོང་ལཱ་འདི་ འཇོན་ཐངས་ལྡན་པའི་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་ཨིན། དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་
བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཡོངས་ སྡེ་ཚན་སྦེ་ཁ་དབྱེ་སྟེ་ སྦྱོང་ལཱ་འབད་བའི་དོན་ཚན་ཚུ་ དམངས་ཁ་ལུ་སྤྱན་
འབུལ་འབད་བཅུག་དགོ།
ཇ༽

གྲོས་ཐག་གཅད་པའི་གནད་དོན་ག་ར་

དམངས་ཀྱི་མོས་མཐུན་འོང་དགོ།

སྡེ་ཚན་རང་སོའི་མཐོང་སྣང་དང་

བསམ་ལུགས་འདི་གིས་ འཛོམས་འདུའི་གྲོས་ཐག་བཏོག་ནི་ལུ་ ཤན་ཞུགས་འབད་དགོཔ་ངེས་ཏིག་མེད།

ཉ༽ ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཚོགས་པ་གིས་ གནད་དོན་རེ་རེའི་གུར་ ཐག་བཏོག་མི་ཚུ་ ཐོ་ཡིག་
བཀོད་དགོཔ་དང་ ཞལ་འཛོམས་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ད་རུང་ཚར་གཅིག་ གྲོས་ཐག་ཚུ་ག་ར་ དམངས་ཁར་ལུ་
ལྷག་བྱིན་དགོཔ་དང་ མི་མང་གི་ཞལ་འཆམ་འབྱུང་དགོ།
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ཏ༽ འཛོམས་འདུའི་ཤུལ་ལས་ ཚོགས་པ་གིས་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་ཚུད་དེ་ འཛོམས་འདུ་འདི་གི་གྲོས་ཆོད་བཟོ་དགོ།
ཀ༽ འཛོམས་འདུ་འཚོགས་པའི་ གཟའ་དང་ ཚེས་གྲངས་ ས་ཁོངས་ཚུ།
ཁ༽ འཛོམས་འདུའི་དམིགས་དོན།

ག༽ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུའི་ཐོ།

ང༽ གྲོས་གཞི་དང་སྦྲགས་ འཛོམས་འདུའི་ལས་རིམ་།

ཅ༽ གསུང་གྲོས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་ གནད་དོན་རེ་རེ་གུར་གྲོས་ཐག་གཅད་པ།
ཐ༽ འཛོམས་འདུའི་གྲོས་ཆོད་འདི་ ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ རྒཔོ་གིས་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོ།
ད༽ འཛོམས་འདུའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ཡང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ནང་ལུ་བཙུགས་
ནི་དོན་ལུ་ གསལ་རིལ་རི་སྦེ་བཀོད་དགོཔ་དང་ རྗེས་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ།

བརྡ་སྟོན།

ཀ༽ ག་དེ་དྲག་དྲག་ཉམ་ཆུང་དང་ ག་ར་ལུ་བརྩི་བཀུར་འབད་དེ་ མཐུན་བཤེས་ཟབ་པའི་སྒོ་ལས་ དགའ་འཛུམ་
དང་བཅས་ ཁོགཔ་ཡངས་དྲགས་སྦེ་གནས་དགོ།༼ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོང་འགོ་ཁྲིད་འབདཝ་ཨིན་རུང་ ཁོང་གིས་ཁྱོད་
འགོ་ཁྲིད་འབད་བཅུག་བཅུགཔ་ཨིན།༽
ཁ༽

ཞལ་འཛོམས་ཁང་གི་ས་ཁོངས་ག་ར་ཁྱབ་སྦེ་བལྟ་ཞིནམ་ན་

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྡོད་

ཡོད་མེད་ སྡོད་སར་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་གནད་ ཡང་ན་ གནད་དོན་སོ་སོར་ཅིག་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབད་རུང་

བག་ལྷོད་ཐོག་སྡོད་མ་ཚུགསཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ བདེ་སྡུག་བསྒྲིག་དགོ།

ག༽ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ དམིགས་བསལ་ ཕོ་དང་མོའི་བཞུགས་རིམ་བསྒྱུར་བཅོས་

འབད་དགོ། ང་བཅས་རའི་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ལུགས་སྲོལ་འདི་ ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ནང་འགྱོཝ་ད་
རང་གི་ཆ་རོགས་དང་ངོ་ཤེསཔ་ཚུ་དང་མཉམ་སྡོད་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་

ཕོ་སྡེ་སོ་སོར་དང་

མོ་སྡེ་སོ་

སོར་སྦེ་ བཟོ་སྡོད་པའི་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ གྲོས་བསྡུར་ཕན་ནུས་ཅན་སྦེ་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕོ་དང་མོ་སླ་བསྲེ་
འབད་བཅུག་དགོ།
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ང༽ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ བག་ལྷོད་ཏོག་ཏོག་དང་གཡང་ཟ་མེད་པར་ གྲལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་

ལུ་ དགོད་བྲོ་དང་སྲུང་ཚུ་གཏང་ དེ་གིས་ཐོག་ལས་ མི་གཡང་ཟ་མི་དང་ ངོ་ཚ་སྡོད་མི་ཚུ་ གྲལ་ཞུགས་
འབད་བཅུག་ནིའི་ཐབས་ལམ་བསྒྲིག་དགོ།

ཅ༽ ཞལ་འཛོམས་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ བསུ་བ་འབད་ནི་དང་ ཞལ་འཛོམས་འདི་ ཁག་ཆེཝ་ཨིན་
པའི་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འོང་མི་འདི་ལུ་དགའ་འཚོར་བསྐྱེད་དགོ།

ཆ༽ ཞལ་འཛོམས་ནང་ཡང་ལས་ཡང་དུ་འོང་དགོཔ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་དཀའ་སྡུག་ཡོད་ལུགས་ཚུའི་ཚ་གྱང་སྐོར་
ལས་བཤད་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁོང་རའི་མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་གྲོས་ཐག་བཏོག་མི་ཚུ་ མི་སེར་ཁོང་

རའི་བསམ་འཆར་བཀོད་མི་དང་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཚུ་ལུ་རག་ལས་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོཔ་
དང་ ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་འཐོན་དགོ་པ་ཅིན་ མི་ངོམ་གཅིག་ཨིན་

རུང་ དེའི་གྲལ་གཏོགས་འདི་ མེད་ཐབས་མེད་ཅིག་ཨིན་པའི་འཚོར་སྣང་བྱུང་བཅུག་དགོ།
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ལེའུ་༦ པ།

རྒཔོ་བཟང་པོའི་ཁྱད་ཆོས།

རྒཔོ་འདི་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་དགོ། འགོ་ཁྲིདཔ་འདི་ཡང་ མི་སེར་འགོ་ཁྲིད་འབད་

ནི་རྐྱངམ་གཅིག་མིན་པར་ ཀུན་སློང་དང་ཀུན་སྤྱོད་བཟང་པོས་འབད་བརྩོན་ཐོག་ ཁོང་ར་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་ལུ་
བསྒྱུར་བཅོས་བཟང་པོ་འབག་

འོང་ནི་འདི་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་
ལེ ག ས ་ བ ཅོ ས ་ འ བ ད་ནི འི་

ཐབས་ལམ་མཐོ ང ་མི་ཅིག་

གོངམ།

དང་ བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་འཆར་

སྣང་ལེགས་ཤོམ་བཏོན་ཏེ་ མི་

དམངས་ག་ར་ དམིགས་ཡུལ་
གྲུབ་ཐབས་བརྩོན་མི་ཅིག་
ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ འགོ་
ཁྲིདཔ་ཅིག་གིས་

གདོང་ཁར་བཙུགས་ཏེ་

མི་སེར་

མི་

སྡེའི་འཆར་སྣང་ཚུ་མངོན་སུམ་
སྦེ་གྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་

ཤུགས་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

འགོ་ཁྲིདཔ།

བརྩོན་
འགོ་

ཁྲིདཔ་བཟང་པོའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་
ཡང་ གཤམ་འཁོད་ལྟར་ཨིན།

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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ཀ༽

མཐུན་ལམ་བཟོ་མི།

འགོ་ཁྲིདཔ་ལེགས་ཤོམ་འདི་ཡང་ རང་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་མི་ལས་བྱེདཔ་དང་མཉམ་རོགས་ དེ་ལས་མི་
དམངས་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོ མ་བཞག་དགོཔ་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་མི་ཨིན། དག་སྣང་

ཆུང་མི་ བརྩི་བཀུར་མེད་པ་དང་ མི་གཞན་ལུ་སྐྱོན་བརྗོད་འབད་བ་ཅིན་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ཤོམ་གྱི་གཞི་རྩ་

དང་ མཐུན་ལམ་མེདཔ་གཏངམ་ཨིན། རང་གིས་ མི་གཞན་ཅིག་ མར་ཉམས་བཅུག་ནིའི་བསམ་ངན་བསྐྱེད་

པ་ཅིན་ ག་ར་མཉམ་གཅིག་འཐུས་ཤོརཝ་ཨིན། མཐུན་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་དང་ སྲིད་བྱུས་བཟང་པོ་གིས་
རང་དང་མི་སྡེ་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་བྱུངམ་ཨིན།
ཁ༽

སྡེ་ཚན་མཉམ་རུབ་ནང་ལཱ་འབད་ནི།

རྒཔོ་འདི་མི་སེར་གྱིས་བཙག་འཐུ་འབད་བའི་མི་ངོམ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ལཱ་འབདཝ་ད་ མི་སེར་དང་མཉམ་ སྡེ་

ཚན་སྦེ་འབད་དགོཔ་ཨིན། རྒཔོ་གིས་ དབང་བཙོང་ཐོག་ལས་མེན་པར་ མི་སེར་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་བསམ་

འཆར་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ཕན་ཐོགས་ཅན་སྦེ་ལཱ་འབད་དགོ། མི་སེར་ལུ ཡི་རངས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་
རང་རྐྱང་གི་མཐའ་དོན་མ་བལྟ་བར་
རྒཔོ་གི་འགན་ཁུར་ཨིན།
ག༽

མི་སེར་མང་གིས་ཐག་གཅད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ལཱ་འབད་དགོཔ་འདི་

རང་ཚར
ོ ་ ཡང་ན་ རང་གི་རང་འགོ་ཁྲིདཔ།

འགོ་ཁྲིད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་ཚོར་དང་ རང་གི་རང་འགོ་ཁྲིདཔ་འབད་ནི་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་
ཨིན། རང་གི་སྐོར་ལས་ རང་གིས་ག་དེམ་ཅིག་ཤེས་ཚུགསཔ་ཅིག་ དེ་ཅིག་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ རྒཔོ་
གིས་

རོགས་གཞན་གྱིས་རང་ལུ་

ག་དེ་སྦེ་བརྩི་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ལེགས་ཤོ མ་སྦེ་ཧ་གོ་སྟེ་

འབད་སའི་ས་གནས་ནང་ལུ་ དེ་ལུགས་ཀྱི་ བྱ་བ་སྤྱོད་ལམ་ཐོག་ལཱ་འབད་དགོ།
ང༽

རང་གི་ལཱ་

མི་གིས་བཅར་ངོ་བདེ་བ་དང་ གཞན་གྱི་སླབ་མི་ལུ་ཉན་ནིའི་ དང་འདོད་ཡོད་པ།

འགོ་ཁྲིདཔ་བཟང་པོ་འདི་གིས་ ནམ་རང་འབད་རུང་ མི་སྡེའི་འདུས་ཚོགས་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཐོག་ལས་
མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཐད་ཀར་བཅར་ཚུགསཔ་སྦེ་སྡོདཔ་མ་ཚད་ མི་སེར་གྱི་ཚ་གྱང་དང་ ཐབས་ཤེས་ མཐོང་
ཚུལ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ནི་ལུ་རེ་བ་དང་
ཐབས་རིགས་མ་འདྲཝ་བཏོན་ཏེ་

ཨིན།
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དང་འདོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

མི་སྡེ་དང་མཉམ་

དུས་རྒྱུན་དུ་

བརྡ་དོན་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཐབ་ནི་འདི་གལ་ཆེ་ཤོ ས་ཅིག་

རྒཔོ་འདི་ ས་གནས་གཞུང་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་བཟོ་ནི་ནང་ ཕན་གྲོགས་འབད་མི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཅིག་ཨིན།
དེ་འབདཝ་ལས་

མི་སེར་ཚུའི་བསམ་འཆར་དང་འཚོར་སྣང་ཚུ་

ཆེ་མཐོའི་དབང་འཛིན་ཚུ་གི་རྣ་བ་བཀོད་

ཚུགས་པ་ཅིན་ མི་སེར་ཚུའི་རེ་འདོད་དང་ དགོས་མཁོ་ཚུ་སྒྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན།
ཅ༽

གྲ་སྒྲིག་སྦེ་སྡོད་ནི།

རྒཔོ་འདི་

བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་མི་སེར་གྱི་ངོ་ཚབ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

མཐིལ་ཕྱིན་ཤེས་དགོཔ་མ་ཚད་

ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་

ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ག་ཅི་ཨིན་ན་གསལ་རིལ་རི་སྦེ་ཤེས་

དགོཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒཔོ་གིས་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལེགས་ཤོ མ་བཏོན་ཏེ་ མི་སེར་གྱི་ངོ་ཚབ་འབད་
ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོ་འམ་མོ་རང་ མི་སེར་གྱི་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོ མ་སྦེ་ཧ་གོ་སྟེ་ གྲ་སྒྲིག་སྦེ་སྡོད་

དགོ།

རྒཔོ་གིས་ འདེམས་ཁོངས་དང་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུའི་དོན་ལུ་བྱ་སྒོ་ག་ཅི་འཐབ་རུང་ དེའི་གྲུབ་འབྲས་

འཐོན་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་འདི་རྩ་ཆེ་ཤོ ས་ཅིག་ཨིན། གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དེ་ཡང་ ས་གནས་གཞུང་

གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་དཔེར་ན་

ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་

གཞི་ ལམ་སྟོན་དང་གཞན་འབྲེལ་ཅན་གྱི་ཡིག་རིགས་ལྷག་ནི་དང་ མི་སེར་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་དང་
ས་ཁོངས་ནང་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་མི་ཚུ་ བལྟ་ཞིབ་དང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ མཁས་རིག་དང་
ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་བསླབ་བྱ་ལེན་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།
ཆ༽

སེམས་ཚོར་དང་ དྲན་པ་སྨིན་པ་།

རྒཔོ་གིས་ ཁོ་ ཡང་ན་ མོ་རང་ལུ་ གནོད་པ་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པའི་ སེམས་འཚོར་དང་དྲན་པའི་སྒོ་ལས་
བྱ་སྤྱོད་འཐབ་དགོ།

རྒཔོ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་ལས་ གདོང་ལེན་འབད་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལུ་

མི་དམངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་དང་ རེ་འདུན་ཚུ་སེམས་ཁར་ངེས་ཏེ་ གྲོས་ཐག་གཅད་དགོ། སེམས་ཚོར་དང་

དྲན་ཤེས་ཀྱི་གོ་ལས་གནས་དགོ་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་དང་ བསམ་འཆར་ཐ་དད་བཀོད་

མི་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནི་ དེ་ལས་ བསམ་འཆར་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ། བསམ་

འཆར་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་སྡེ་གི་མཐོང་ཚུལ་དང་ ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ལུ་
ཕན་ཐོགསཔ་ཨིན།

བསམ་འཆར་མ་འདྲཝ་ཚུ་གིས་

ས་གནས་ནང་གི་དཀའ་ངལ་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་

ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོ ས་འཐོབ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགསཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ རྒཔོ་འདི་ རང་རྐྱང་གི་དོན་ལུ་མེན་པར་ མི་
མང་གི་གྲོས་ཆོད་བསྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་བཙག་འཐུ་འབད་བའི་མི་ངོམ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ཨིན།

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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ཇ༽

དྭངས་གསལ་ འགན་འཁྲི་དང་ དྲང་བདེན།

དྭངས་གསལ་ འགན་འཁྲི་དང་ དྲང་བདེན་ཚུ་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་གྱི་དོན་ལུ་ འགོ་ཁྲིདཔ་བཟང་པོ་

ཅིག་གིས་ཡར་དྲག་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་སྙིང་པོ་དང་ དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། རྒཔོ་འདི་ མི་

སྡེ་ནང་གི་ འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཁོ་ ཡང་ན་ མོ་གིས་ བློ་རིག་ཅན་གྱི་ཐོག་

ལས་ གྲོས་ཐག་གཅད་མི་འདི་ མི་མང་གིས་བརྩི་བཀུར་འབད་དེ་རྗེས་སུ་འཇུགཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་
བརྟེན་ དྭངས་གསལ་ འགན་འཁྲི་དང་ དྲང་བདེན་ཚུ་ མི་སྡེའི་ཡིད་ཆེས་དང་བློ་གཏད་དོན་ལུ་ཁག་ཆེ་
ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིན།
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ཉ༽

གུས་བཀུར་དང་ ངལ་རངས་དགའ་འཚོར།

འགོ་ཁྲིདཔ་ཅིག་གིས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་ མི་སེར་ཚུ་གུས་བཀུར་ཐོག་ལས་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོཔ་འདི་

གལ་ཆེ་ཤོ ས་ཅིག་ཨིན། འདི་གིས་ མ་མཐུན་པའི་གནས་སྟངས་དང་ རྙོགས་འཛིང་བསལ་ཚུགསཔ་མ་

ཚད་ གཅིག་གི་གཅིག་ལུ་བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ གྲུབ་འབྲས་
ཅན་དང་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་བཟོ་ཚུགསཔ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་སྦེ་

གཞན་ལུ་བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་མི་

འདི་ འགོ་ཁྲིདཔ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་ལམ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ དགའ་འཚོར་བསྐྱེད་མི་འདི་གིས་ རང་གིས་རང་

ལུ་ངལ་རངས་ཀྱི་སེམས་སྐྱེད་ནི་དང་ ཡིད་མི་དགའ་བའི་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་པའི་ ཚ་གྱང་མར་ཕབ་
འབད་དེ་ ཞི་བདེའི་ངང་ལུ་སྡོད་ཚུགསཔ་ཨིན།

རྒཔོ་གི་ལག་དེབ།
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