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རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣
རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་བཞི་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦
རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥
རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩
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རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པའི་གྲོས་ཆོད།

༉རང་ལུགས་གནམ་ལོ་མེ་ཕོ་སྤྲེལ་ལོ་ཟླ༩པིའ་ཚེས་༢༤འམ་སྤྱི་ཚེས་༢༤༡༠༢༠༡༦ལུ་སྤུངས་ཐང་རོང་ཁག་ནང་
ས་གནས་གཞུང་ཐེངས་༢པའི་རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༡ཚོགས་ཡོད་པའི་གྲོས་ཆོད།
ཀ༽འགོ
གོ་་བཙུ
ཙུག
གས་རྟེ
རྟེན
ན་འབྲེ
བྲེལ
ལ།
ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཚརཝ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ཁྲི་འཛིན་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ས་གནས་

གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟར་དུ་ཁྲི་འཛིན་སྦེ་དྲགོས་རོང་བདག་མཆོག་གིས་མཛད་གནང་ཡི།བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་
ཤུལ་ལས་དྲགོས་རོང་བདག་གིས་རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཡོངས་དང་ལུང་ཕོགས་སྡེ་མཚན་དང་ལས་སྡེ་ཁག་གི་

འགོ་དཔོན་ཡོངས་ལུ་བོན་པ་ལེགས་སོའི་གསུང་བཤད་དང་བཙག་འཐུ་གྲབ་ཡོད་མི་རྒཔོ་དམངས་མི་དང་ཚོགས་པ་ག་ར་ལུ་
བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ཁ༽ཁྲི
ཁྲི་་འཛི
ཛིན
ན་གོ
གོང
ང་ འ ག
ོ ་༢གི
གི་་བཙག་འཐུ
ཐུ།།
ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟར་དུ་དྲགོས་རོང་བདག་མཆོག་གི་རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་དང་ཁྲི་འཛིན་འོག་མའི་
བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་གནང་ཡི།དེ་ཡང་བཙག་འཐུའི་ལམ་ལུགས་ཚུའི་སྐོར་གསལ་བཤད་འབད་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་

འཐུས་མི་ཚུ་ལས་ཁྲི་འཛིན་གོང་འོག་༢གི་གདམ་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ཚོགས་རྒྱན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ (90 ལག་ལེན་འཐབ་
ཐོག་བཙག་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ཤེལ་རྔ་སྦྱིས་མེད་རྒེད་འོག་གི་རྒཔོ་བསམ་གཏན་ཕུན་ཚོགས་འདི་ཁྲི་འཛིན་དང་སོད་
པའི་ས་རྒཔོ་རྣམ་རྒྱལ་བསན་འཛིན་འདི་ཁྲི་འཛིན་འོག་མ་འབད་བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན།འདི་གི་ཤུལ་ལས་ས་གནས་

གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ལས་གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟར་དུ་བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་ཁྲི་འཛིན་གོང་འོག་༢གིས་
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ཁ་དར་ཕུལ་ཡོད་མི་འདི་དྲགོས་རོང་བདག་གིས་གནང་ཡོདཔ་དང་སོབ་མ་ཆེན་

གྱིས་ཁྲུས་ཆུ་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་དྲགོས་དྲང་དཔོན་གྱིས་ཁྲི་འཛིན་གོང་འོག་༢གི་གོ་གནས་ཀྱི་དམ་བཅའ་ཡང་ཕུལ་གནང་
ཡི།

ག༽ཁྲི
ཁྲི་་འཛི
ཛིན
ན་གྱི
གྱིས
ས་འཐུ
ཐུས
ས་མི
མི་་ཚུ
ཚུ་་ལུ
ལུ་་རྟེ
རྟེན
ན་འབྲེ
བྲེལ
ལ་གྱི
གྱི་་གསུ
སུང
ང་བཤད།
རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་གོང་འོག་༢བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཚར་ཏེ་གོ་གནས་ཀྱི་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་
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ནང་བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་ག་ར་དང་ལྷག་པར་དུ་རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་དང་ལུང་ཕོགས་ལས་སྡེ་དང་སྡེ་མཚན་
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དྲགོས་རོང་བདག་མཆོག་གི་ཁྲི་འཛིན་གྱི་འགན་ཁུར་རྩིས་སོད་གནང་ཡི།ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ས་གནས་གཞུང་ཐེངས་༢པའི་

ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་བོན་པ་ལེགས་སོ་དང་ལོག་ཏེ་རང་ཁྲི་འཛིན་སྦེ་ཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་ནི་ཐོབ་མི་འདི་ལུ་བཀྲིན་དགའ་
ཚོར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ང༽རང
ོ ་ཁག་གོ
གོང
ང་འཕེ
ཕེལ
ལ་གནང་འབྱི
བྱིན
ན་གྱི
གྱི་་སྐོ
སྐོར
ར། 
རོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་གྱིས་སྤུངས་ཐང་རོང་ཁག་ནང་ལུ་རོང་ཁག་གོང་འཕེལ་གནང་འབྱིན་མ་དངུལ་ས་ཡ་༧ཐོབ་
ཡོད་མི་འདི་ག་ཅི་ནང་བཏང་ཆོདཔ་ཨིན་ན་དང་ག་ཅི་ནང་བཏང་མ་ཆོགཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ཚོགས་དམངས་ལུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་
ཕུལ་ཡི།

མ་དངུ
ངུལ
ལ

ལས་སྣ
སྣ

༡༽ ཁུ་རུ་ཐང་ཚོད་བསྲེ་བཙོང་ས་གློག་མེ་ཕཙུག་ནི།

སོ་ནམ

སྒོ་ནོར

༠༥༠༠

༣༽ཆོས་འཁོར་མཐའ་གླིང་དགོན་པའི་ཞིང་ལས་ཉམས་

༠༧༥༠

༤༽ ཁུ་རུ་ཐང་ཚོད་བསྲེ་བཙོང་ས་ལུ་ སྒོ་ནོར་གྱི་འཐོན་

༡༠༠༠

༥༽ སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་སོན་ལམ་ཆེན་མོའི་དོན་ལུ་ཆོས་ཁང་

༠༧༠༠

༦༽ འཛོམས་གླིང་ཐང་ལུ་ཆུ་བགརྐྱབ་ནི

༢༠༠༠

ས་ལས་ཕར་ +'3(ཆུ་གདུང་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི།
བཅོས་དང་གོང་འཕེལ

ཁུངས་བཙོང་ས་རྐྱབ་ནི།

༧༽ རྐང་ཁྲི་དང་སོད་ཁྲི་ལ་སོགས་པའི་ནང་ཆས་མཉོ་ནི། 

༠༤༠༠



༨༽ ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་ཁར་ གློག་མེ་ 6WUHHWOLJKW

༠༧༠༠






བཟོ་རིག
གུ་མ་རྒེད་འོག

བཙུགས་ནི།

༩༽ ཕན་བདེ་ཡུར་བ་ཉམས་བཅོས། 



༠༢༥༠





༠༣༠༠

༢༽ མི་སྡེ་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཆུ་ཡུར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བཏུབ་

ཆོས་དང་ལམ་སོལ རྐྱབ་ནི
ཞི་བའི་སྡེ་ཚན་

ས་ཡ་ནང

ʹ

ལས་སྡེ
སྡེརྒེ
རྒེད
ད་འག
ོ 
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དཀརཔོ་སྦྱིས་ས་

༡༠༽ གཡུས་ས་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཉམས་

༠༤༠༠



ཡང
ོ ས་སམ
ོ 

༧༠༠༠

རྒེད་འོག

བཅོས། 

གོང་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་མ་དངུལ་འདི་རོང་ཁག་གནང་འབྱིན་ལས་བཏང་ནི་གི་གྲོས་འདེབས་ཚོགས་དམངས་ལུ་

ཕུལ་ཡོདཔ་དང་འཐུས་མི་ལ་ལུ་གིས་རྒེད་འོག་དག་པ་ཅིག་ལས་རྒྱལ་མ་ཚུད་པས་ཟེར་ཞུ་བའི་ལན་ལུ་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་
གྱིས་རང་སོའི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ལུ་རང་སའི་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ལས་སྣ་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པཅིན་རོང་ཁག་ནང་ལུ་

གྲོས་འདེབས་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་སབ་ཅི་ཟེར་ཞུ་ཡི།རོང་ཁག་གོང་འཕེལ་གནང་འབྱིན་འདི་རོང་ཁག་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་རུང་

དྲགོས་རོང་བདག་གིས་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ལས་སྣ་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏེ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ཟེར་འགོ་སྐབས་གནང་གནངམ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།
དེ་མ་ཚད་རོང་ཁག་གོང་འཕེལ་གནང་འབྱིན་བཟུམ་སྦེ་རྒེད་འོག་གོང་འཕེལ་གནང་བྱིན་ཡང་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།རོང་ཁག་ཚོགས་

འདུའི་ཁ་ཐུག་ལས་གོང་འཁོད་ཡོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་གྱིས་གྲོས་འདེབས་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་
ཅི།

ཅ༽སན
ོ ་ལམ་ཆེ
ཆེན
ན་མའི
འི་
ོ ་སྐོ
སྐོར
ར།
དྲགོས་རོང་རབ་ཀྱིས་སྤུངས་རོང་ཁག་ནང་ལུ་དུས་ཅིག་སོན་ལམ་ཆེན་འགོ་དང་པ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་སྐོར་དང་ད་
ཚུན་ཞལ་འདེབས་མ་དངུལ་ག་དེ་ཅིག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ད་ཚུན་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ག་དེ་ཅིག་འབད་ཡི་ག་དང་སོན་
ལམ་ཆེན་མོ་འདི་གཞི་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་སོབ་སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་གནང་མི་འདི་ལྷག་ཕུལ་ཡི།དྲགོས་ཀྱིས་
སོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་འགོ་དང་པ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིནམ་དང་སྒུར་ཚུ་ཡང་ལྕགས་ཀྱིས་འབད་་བསན་འཇག་གི་དོན་ལུ་

མཁོ་གྲུབ་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་མ་དངུལ་ཡང་ལེ་ཤཱ་གནས་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་རྒེད་ཆ་མཉམ་ལས་རྒེད་འོག་གོང་འཕེལ་

གནང་འབྱིན་ནང་ལས་མ་དངུལ་༣༠༠༠༠༠འབུམ་གསུམ་རེ་གནང་པ་ཅིན་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་མ་འོང་པ་ལུ་ཡང་ལེགས་

ཤོམ་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་རྒེད་འོག་རེ་རེ་ལས་མ་དངུལ་འབུམ་གསུམ་གནང་དགོ་པའི་གློས་འདེབས་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་འཐུས་
མི་ག་ར་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོདཔ་ལས་གྲོས་འདེབས་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་རྒེད་འོག་༡༡གི་རྒེད་འོག་གོང་འཕེལ་གནང་འབྱིན་མ་
དངུལ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་༣༠༠༠༠༠འབུམ་གསུམ་ཕུལ་ནི་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཅི།
ཆ༽མཇུ
ཇུག
ག་བསྡུ
སྡུ།།



͵

མཇུག་རང་ཉིནམ་ཅིག་གི་རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་གསུང་གྲོས་འདི་བཀྲིས་སོན་ལམ་དང་བཅས་གྲོལ་གནང་ཡི།
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རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་བཞི་པའི་གྲོས་ཆོད།
༉རང་ལུ
ལུག
གས་གནམ་ལ་ོ ས་མ་ོ ཕག་ལ་ོ རང་ཟླ
ཟླ་་༢པའི
འི་་ཚེ
ཚེས
ས་༧སྤྱི
སྤྱི་་ཚེ
ཚེས
ས་༡༣༣༢༠༡༩ལུ
ལུ་་སྤུ
སྤུངངས་ཐང་རངོ ་ཁག་གི
གི་་ས་གནས་
གཞུ
ཞུངང་ཐེ
ཐེངངས་༢པའི
འི་་རངོ ་ཁག་ཚོགས་འདུ
དུ་་ཐེ
ཐེངངས༤ཚག
ོ ས་ཡད
ོ ་པའི
འི་་གྲོ
གྲོས
ས་ཆོ
ཆོད
ད། 
ཀ༽འདས་པའི
འི་་ཚག
ོ ས་ཐེ
ཐེངངས་ཀྱི
ཀྱི་་བསྐྱ
སྐྱར
ར་ཞི
ཞིབ
བ། 
༡༽ཁུ་རུ་ཐང་ལུ་སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་བཅོས་ཁང་གཞི་བཙུགས་གནང་ནི་སྦེ་གྲོས་ཆོད་འབྱུང་མི་འདི་ད་ལོ་བར་ན་ཡང་གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི་མེད་པའི་སྐོར་ཞུ་ཡི།དྲགོས་རོང་བདག་གིས་ས་གོ་འདི་དངོས་འཛིན་འབད་ཚར་ཡོདཔ་ལས་ས་ཆ་ཡང་སོད་དེ་ཡོདཔ་

ལས་ཁུ་རུ་ཁྲོམ་སྡེ་དང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་སོ་ནམ་འཕྲུས་ཆས་བཅོས་ཁང་ཕྲལ་རང་འགོ་བཙུགས་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
༢༽སྤུངས་ཐང་ཁ་སྨན་ཁང་གི་སོ་ལོག་ཁར་སྨན་གྱི་ཚོང་ཁང་ཅིག་བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་སྐོར་ཞུ་མི་ལུ་དྲགོས་རོང་བདག་
གིས་ད་ལོ་']RQJ+HULWDJH0DQDJHPHQW3ODQཟེར་མི་འཆར་གཞི་བཟོ་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ལས་བཟོ་ཚར་

བའི་བསྒང་ལས་འདི་དང་འཁྲིལ་སྒེར་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་བཙུགས་ནའི་དང་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་གནང་བ་སྟེ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཨིན་
ཟོར་གསུང་ཡི།

༣༽ཁྲི་འཛིན་གྱིསསྤུངས་ཐང་ཁ་རྡུར་འཕྲོད་ཀྱི་ཉེས་འདབ་ལུ་ཤིན་པོའི་དགེ་རྩ་སྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་མི་འཁྲུག་པའི་ལྷ་ཁང་ཅིག་

བཞེངས་གནང་དགོ་པའི་སྐོར་ཞུ་ཡི།རོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ད་ལོ་']RQJ+HULWDJH0DQDJHPHQW
3ODQདང་&RQVHUYDWLRQ=RQHའདི་བཟོ་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ལས་སོལ་འཛིན་ལས་ཁེངས་གཅིག་ཁར་བསྟུན་གྲོས་འབད་
ཞིནམ་ལས་གནང་བ་ལེན་དགོཔ་འོང་ཟོར་ཞུ་ཡི།འདི་མ་ཚད་འཆར་གཞི་༡༢པའི་ནང་ཆོས་དང་ལམ་སོལ་གི་འོག་ལུ་

མདངུལ་ཡང་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།གནད་དོན་འདི་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་རྒེད་འོག་གིས་འབད་གྲྭ་ཚང་ཅིག་ཁར་བསྟུན་གྲོས་
འབད་ནི་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༤༽བརཔ་རྒཔོ་གིས་ད་ཚུན་སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་མི་ཤི་གི་ཐལཝ་ཚུ་གླིང་བུ་ཁ་འགྱོ་སའི་ལམ་གྱི་འོག་ལུ་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ནང་

བླུགས་དོ་ཡོདཔ་རུང་ས་སྒོ་འདི་ནང་<%0སྒེར་སྡེ་གིས་ཆུ་འཐེན་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་ཡོདཔ་ལས་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་དོ་

ཡོདཔ་ལས་མི་ཤི་ཐལཝ་བླུག་སའི་ས་ཁོངས་གཏན་ཁེལ་ཅིག་བཟོ་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོདཔ་ལས་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ཤུལ་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་སྙན་ཞུ་

འབད་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་ཆོད་འབྱུང་ཡི།ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཡང་ས་གནས་ཀྱི་རྒཔོསོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་མཐའ་འཁོར་གནས་

1|Page

6

སྟངས་འགོ་དཔོན་ཁྲོམ་འཐུས་མི་དང་ཁྲིམ་དོན་འགོ་དཔོན་ཨིནམ་ལས་ས་གོ་གཏན་ཁེལ་ཅིག་དངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཤུལ་
མའུ་ཚོགས་ཐེངས་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་དང་ས་གོ་འདི་ནང་བརྡ་བྱང་ཡང་སྦྱར་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༥༽ཁྲོམ་འཐུས་མི་གིས་ཁུ་རུ་ཁྲོམ་ཁར་ལུ་ཚོང་ཁང་དང་བཟའ་ཁང་གི་བརྡ་བྱང་ཚུ་རོང་ཁོའི་ཡི་གུ་སྡེབ་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་འབྲི་ཏེ་སྦྱར་དགོ་པའི་སྐར་ཞུ་ཡི།གནད་དོན་འདི་སོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་དང་ཁྲོམ་འཐུས་མི་གིས་འགོ་འདྲོན་ཐོག་
དྲགོས་རོང་རབ་དང་ཅིག་བསྟུན་གྲོས་འམད་ཞིནམ་ལས་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

ཁ༽འཆར་གཞི
ཞི་་༡༢པ་དང་འཆར་གཞི
ཞི་་༡༢པའི
འི་་རྩི
རྩིས
ས་ལ་ོ ༢༠༡༩༢༠༢༠གི
གི་་འཆར་དངུ
ངུལ
ལ་ཆ་འཇོ
ཇོག
ག་དང་འཆར་
དངུ
ངུལ
ལ་གོ
གོ་་བཀྲ
ཀྲམ
མ་གྱི
གྱི་་སྐོ
སྐོར
ར ། 

སྤུངས་ཐང་ཁ་རོང་ཁག་ནང་ལུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ ཡོངས་བསོམས་ འཆར་དངུལ་ ས་ཡ་
༡༧༤༤༦༦ཐབ
ོ ་ཡད
ོ པ་དང་ རངོ ་ཁག་དང་ རྒེ
རྒེད
ད་འག
ོ ་ཚུ
ཚུ་་ནང་ བགོ་བཀྲམ་གི་ཐབས་གཞི་དང་འཁྲིལ་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་
དངུལ་ཚུ་གཤམ་གཤལ་ལར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

ཨང་

རིམ
རི
མ

གསར་སྒྲུ
སྒྲུབ
བ་མ་དངུ
ངུལ
ལ དངུ
ངུལ
ལ་ཀྲ
ཀྲམ
མ་ ས་ཡ 
རངོ ་ཁགརྒེ
རྒེད
ད་འག
ོ 

ཐབས་གཞི
ཞི་་དང་འཁྲི
ཁྲིལ
ལ་

གཞི
ཞི་་རྟེརྟེན
ན་མཐུ
ཐུན
ན་རྐྱེ
རྐྱེན
ན་ཉུ
ཉུངང་མཐའ་དང་

ཡངོ ས་བསམ
ོ ས

བའི
འི་་གསར་སྒྲུ
སྒྲུབ
བ་མ་དངུ
ངུལ
ལ འཁྲི
ཁྲིལ
ལ་བའི
འི་་གསར་སྒྲུ
སྒྲུབ
བ་མ་དངུ
ངུལ
ལ

༡

རོང་ཁག་

༨༧༠༦༤

༡༡༥༤༠

༩༨༦༠༢

༢

བརཔ་

༦༧༠༩

༡༩༨༠

༨༦༨༩

༣

ཆུ་སྦུག་

༥༣༤༣

༤༠༨༠

༩༥༢༣

༤

འཛོམས་མི་

༤༤༥༥

༡༩༨༠

༦༤༣༥

༥

དགོན་ཤར་རི་

༣༦༠༠

༡༩༨༠

༥༥༨༠

༦

གུ་མ་

༧༠༠༨

༡༩༨༠

༩༡༠༨
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༧

དཀར་སྦྱིས་ས་

༥༠༥༧

༡༩༨༠

༧༠༣༧

༨

གླིང་བུ་ཁ་

༢༩༣༤

༡༩༨༠

༤༩༡༤

༩

ཤེལ་རྔ་ན་ སྦྱིས་མི་

༤༠༦༤

༡༩༨༠

༥༩༠༩

༡༠

རྟ་ལོག་

༣༩༢༩

༡༩༨༠

༦༠༡༣

༡༡

བསྟོད་པའི་ས་

༥༢༨༢

༡༩༨༠

༧༠༦༢

༡༢

བསྟོད་ཝང་

༣༦༨༢

༡༩༨༠

༥༦༦༢



ཡངོ ས་བསམ
ོ ས་

༡༧༤༤༦༦





རྩིས
རྩི
ས་ལ་ོ ༢༠༡༩༢༠གི
གི་་འཆར་གཞི
ཞི་་དང་འཆར་དངུ
ངུལ
ལ་བགོ
གོ་་བཀྲ
ཀྲམ
མ་ཆ་འཇོ
ཇོག
ག་གི
གི་་གྲོ
གྲོས
ས་འབུ
བུལ
ལ།འཆར་གཞི
ཞི་་འགོ
གོ་་དཔན
ོ །
དབྱིན་ལོ་ ༢༠༡༩ དབྱིན་ཟླ་ ༡ པའི་དབྱིན་ཚེས་ ༢༥ ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་ ལྷོད་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཨང་
0R)EXGJHWFDOOཅན་མ་དང་འཁྲིལ་རྩིས་ལོ་༢༠༡༩༢༠གི་འཆར་དངུལ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལམ་

བསྟོན་ལར་དུ་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་སྤུངས་ཐང་ཁ་རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་༡༡ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་

དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ས་ཡ་༤༧༠༨༧༦གནང་ཡོདཔ་དང་རོང་ཁག་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་མ་དངུལ་ས་ཡ་༩༧༢༤༣དང་
གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དངུལ་ས་ཡ་༡༩༧༢༠༥གནང་ཡོདཔ་ཨིན།འདི་བཟུམ་སྦེ་རྒེད་འོག་༡༡གི་དོན་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་མ་

དངུལ་ ཡོངས་བསོམས་ ས་ཡ་ ༢༤༧༠༡དང་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དངུལ་ ས་ཡ་ ༡༥༡༧༢༧ གནང་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ལོ་
༢༠༡༩༢༠ལོའི་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་གནང་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་དབྱིན་ལོ་༢༠༡༩དབྱིན་ཟླ་༢པའི་
དབྱིན་ཚེས་༢༥ལུ་རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་སྡེ་ཚན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་གྲོས་བསྡུར་གནང་སྟེ་སྡེ་
ཚན་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་བར་ནང་འཆར་དངུལ་གི་བགོ་བཀྲམ་ཚུ་བཤམ་གསལ་ལར་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
༡སོ་ནམ་དང་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༡༠
༢སྒོ་ནོར་དང་ལཱ་གཡོག་བཟོ་ནི་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༡༠
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༣གསོ་བ་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༩

༤ཤེས་རིག་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༢༦

༥སོལ་འཛིན་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༡༥

༦ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་དང་བཟོ་རིག་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༡༣
༧ཞི་བའི་སྡེ་ཚན་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༡༠

༨དམངས་གཙོའི་གཞུང་དང་དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༢
༩རྐྱེན་ངན་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༣

༡༠ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༢བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།


རྒེད་འོག་༡༡གི་ཐད་ཁར་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་ཚུ་རྒེད་འོག་གནང་བྱིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལར་གནང་ནི་ཨིནམ་ལས་
རྒེད་འོག་ ༡༡ གི་ ལས་སྣ་ཚུ་ འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལས་སྣ་དང་འཆར་གཞི་ཚུ་ གནང་བྱིན་གྱི་ལམ་

བསྟོན་དང་འཆར་གཞི་༡༢པའི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་ཅན་ཚུ་གི་བརྡ་བསྟོན་གྱི་དམིགས་གཏད་བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ལས་
སྣ་ཚུ་བརྩམ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

རྒྱུན་སྐྱོང་མ་དངུལ་གྱི་ཐད་རོང་ཁག་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་དངུལ་གྱི་བགོ་བཀྲམ་འདི་སྔོན་གྱི་ཟད་རྩིས་ཀྱི་ཐོ་དང་འཁྲིལ་སྡེ་ཚན་
འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ སྔར་བཞིན་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་འོག་གི་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་དངུལ་ཐད་ རྒེད་འོག་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་
དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ལས་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩༢༠ གི་དོན་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ གནང་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁ་
ཐུག་ལས་གོང་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་འཆར་ཞུ་འགོ་དཔོན་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་གྲོས་འབུལ་ལར་དུ་འཇོག་གྲུབ།


ག༽ཤེ
ཤེས
ས་རི
རིག
ག་གི
གི་་སྐོ
སྐོར
ར །
༡༽ཆུ་སྦུག་རྒཔོ་གིས་ཆུ་སྦུག་རྒེད་འོག་ན་བ་ཁ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ལུ་སོབ་དཔོན་ལངམ་ལས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ཞུ་ཡི།
ཤེས་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་དེ་སྦེ་སོབ་དཔོན་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་འཐོན་མི་འདི་ཡང་དཔེ་ཆ་བལ་བར་འགྱོ་མི་དང་
ཨ་ལོ་གསར་སྐྱེས་ཀྱི་ངལ་གསོ་ནང་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་དང་འཕྲལ་རང་ཁ་འབག་གི་སོབ་དཔོན་བཙུགས་ནི་འབད་དོ་ཟེར་ཞུ་

ཡི།གནན་དོན་འདི་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཞིབ་དཔྱད་དང་གཙོ་རིམ་སྒྲིགས་ཞིནམ་ལས་རོང་ཁག་ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་
དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཆོག་གྲུབ།
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༢༽ཤེལ་རྔ་སྦྱིས་མི་རྒཔོ་གིས་སྤུངས་ཐང་རོང་ཁག་ནང་ལུ་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཅིག་བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་རྒྱབ་སྐྱར་ཞུ་དགོཔ་

སྦེ་ཞུ་ཡི།ཤེས་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ད་ལ་གུ་མ་རྒེད་འོག་ས་གནས་ཕག་དུ་ནང་ལུ་མཐོ་རངམ་སོབ་གྲྭ་ཅིག་གྲུབ་དོ་
ཟེར་ཞུ་ཡི།ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་སོབ་གྲྭ་འདི་སྒེར་གྱི་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཨིནམ་ལས་གཞུང་གི་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གནང་དགོ་པའི་
ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་རྒེད་འོག་༡༡གི་ས་གོ་ག་ཏེ་འབད་རུང་འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་གཞི་བཙུགས་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་
རོང་ཁག་ཤེས་རིག་སྡེ་མཚན་གྱིས་ཤེར་རིག་ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
ང༽འཁོ
ཁོར
ར་ལམ་གྱི
གྱི་་སྐོ
སྐོར
ར །
༡༽ཤེལ་རྔ་སྦྱིས་མི་དང་གུ་མ་རྒཔོ་གིས་ས་གནས་ལོད་སྦིས་ས་ལས་སྤུངས་ཐང་ཁ་ཚུན་གྱི་འཁོར་ལམ་འདི་ལེགས་བཅོས་འབད་
གནང་དགོ་པའི་ཞུ་ཡི།ལོད་སྦིས་ས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གི་བོཟ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ལམ་མཉམ་བཅོས་

འབད་ནིའི་མ་དངུལ་འདི་ཕྱེད་ཀ་རྐྱངམ་ཅིག་ཐོབ་ཡོདཔ་ལས་ལོད་སྦིས་ས་ལས་འོ་ལ་ཁ་ཚུན་ཉམས་བཅོས་འབད་ཚར་ཡི་ཟེར་
ཞུ་ཡི།དོ་རུང་རྩིས་ལོ་༢༠༡༩༢༠༢༠གི་ལོ་ནང་སྤུངས་ཐང་ཁ་ལས་ས་གནས་དགོན་ཤར་རི་ཚུན་འཆར་གཞི་ནང་ཚུད་དེ་
ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།འཁོར་ལམ་གྱི་ས་གོ་ལ་ལུ་ཆུང་མི་ཚུ་ཡང་རྒྱ་འབད་དེ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༢༽བརཔ་རྒཔོ་གིས་གཞུང་ལམ་གྱི་་གཡས་གཡོན་ལུ་རྡོ་དང་ཅ་ཆས་བཞག་མི་དང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་འབད་མི་ཆུ་ཞིང་དང་
གཞུང་ས་ནང་ལུ་གནང་བ་མེད་པར་ཁྱིམ་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ཁྲིམས་ལུགས་ལར་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

དྲགོས་རོང་བདག་གིས་འདི་ཚུ་ཁྲིམས་འགལ་ཨིནམ་ལས་ཚ་གྱང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ཐོ་ཚུ་ཡང་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་དང་རྒེད་འོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་གོ་བརྡ་ཡང་བྱིན་དགོཔ་གལ་ཆེ་ཟེར་གསུང་ཡི།དྲགོས་ཀྱིས་གནང་བ་བྱིན་

པའི་སྐབས་ཡང་དབང་ཚད་དང་འགན་ཁྲི་ཚུ་ལེསག་ཤོམ་སྦེ་བལ་ཞིནམ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནང་ཡི།གཞུང་ལམ་
གྱི་གཡས་དང་གཡོན་ལུ་རྡོ་དང་བྱེམ་ཚུ་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འབད་སེལ་དགོཔ་དང་གནང་བ་མེད་པའི་བཟོ་བསྐྲུན་དང་

གཞུང་ས་ནང་ལུ་ཁྱིམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་རྒེད་འོག་གིས་རོང་ཁག་ནང་ལུ་ཐོ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
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༣༽ལོད་སྦིས་ས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གི་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་གྱིས་འཁོར་ལམ་གྱི་ཆུ་གཡུར་བདག་འཛིན་མ་འབད་
མི་དང་འཁོར་འདི་ཁར་ལས་ལམ་གསརཔོབཏོན་མི་འདི་གིས་འཁོར་ལམ་ཚུ་མེདཔ་བཏང་དོ་ཟེར་ཞུ་ཡི།འཁོར་འདི་ཁར་
ལས་ལམ་གསརཔོ་སེལ་ནི་ཨིནམ་པ་ཅིན་གནང་བ་འདི་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ལས་ཞུ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༤༽སྟོད་པའི་རྒཔོ་གིས་ས་གནས་འཕྲིས་བསྒང་ལུ་སོབ་ཕྲུག་དང་མི་སེར་ཚུ་ཡར་མར་འགྲོ་འགྲུལ་འབདཝ་ད་ཉེན་ཁག་

ཡོདཔ་ལས་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཤུགས་ཚད་མར་ཕབས་རྐྱབ་ནིའི་བཟོ་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།ལོད་སྦིས་ས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་
ཚང་གི་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་གཞུང་ལམ་ཁར་འདི་བཟུམ་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཤུགས་ཚད་ཕབས་ནིའི་6SHHG

%UHDNHUཐོབ་ཐངས་མེད་རུང་རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་བརྒྱུད་དེ་ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་གེ་ཟེར་ཞུ་ཡི།ལོད་སྦིས་ས་ལམ་སེལ་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྦེ་ས་གནས་འཕྲིས་བསྒང་ཁུ་རུ་ཐང་སོབ་གྲྭ་ལས་སྐྱིད་ཐང་སོབ་གྲྭ་དང་ལོད་སྦིས་སོབ་གྭའི་དོན་ལུ་ཡང་ཞིབ་
དཔྱད་འབད་དེ་སྣུམ་འཁོར་ཤུགས་ཚད་ཕབས་ནི་བཙུགས་དགོ་པའི་སྙན་ཞུ་ལྷན་ཁག་ནང་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
ཅ༽ཆོ
ཆོས
ས་དང་ལམ་སོལ།
༡༽གླིང་བུ་རྒེད་རྒཔོ་གིས་གུམ་སྐར་མོ་སྤྱི་འོག་ནང་ལུ་ལྷ་ཁང་མེདཔ་ལས་སྤྱི་འོག་འདི་ནང་ལྷ་ཁང་གཅིག་དགོ་པའི་ཞུ་བ་
ཕུལ་ཡི།ལས་སྣ་འདི་གི་དོན་ལུ་འཆར་གཞི་ནང་ཚུད་དེ་མ་དངུལ་ཡང་ཡོདཔ་ལས་རོང་ཁག་སོལ་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་
སོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལས་གནང་བ་གི་དོདན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༢༽ཤེལ་རྔ་སྦྱིས་མི་རྒཔོ་གིས་རོང་ནང་ལུ་འོང་པའི་སྐབས་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ཚུ་མ་ཏོག་གཞན་མི་ག་རང་འབད་རུང་

རང་ལུགས་འབྲུག་པའི་གྱོན་ཆོས་ཚུལ་མཐུནམ་སྦེ་འོང་པའི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁ་ཐུག་ལས་དེ་བཞིན་ཆ་
འཆོག་གྲུབ།

༣༽སྟོད་པའི་རྒཔོ་གིས་སྤུངས་ཐང་གྲུབ་ཆེན་གྱི་སྐབས་དཔའ་མཛངས་པ་ཚུའི་དོན་ལུ་འཐུས་ཐོབ་སོལ་ཡོད་མི་འདི་གིས་

ལངས་མ་ཚུགས་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།འདུ་ལུ་ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་སྡེ་མཚན་གྱིས་
ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དདགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
ཆ༽ཁྲོ
ཁྲོམ
མ་གྱི
གྱི་་སྐོ
སྐོར
ར།
༡༽གླིང་བུ་ཁ་རྒཔོ་གིས་ཁུ་རུ་ཐང་གི་སྣུམ་འཁོར་ཟམ་འདི་ལས་མི་དང་སྣུམ་འཁོར་ཅིག་ཁར་སྦེ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་
ཉེན་ཁག་ཡོདཔ་ལས་ཟམ་འདི་ལས་མི་འགྱོ་སའི་ཟམ་ཅིག་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།འདི་ཡང་ཟམ་འདི་རྒྱ་ཆུངམ་ལས་བརྟེན་མི་
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དམངས་དང་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ཉེན་ཁག་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཚོགས་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་རོང་
ཁག་བཟོ་རིག་ཡིག་ཚང་གི་ས་སྦེ་ལས་ཁུངས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༢༽ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་སྡེ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ཁྲོམ་འཐུས་མི་གིས་ཁུ་རུ་ཁྲོམ་ཁར་གུང་འཁྲལ་བསྡུ་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།གནད་
དོན་འདི་གི་འཐད་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་བསྡུ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༣༽ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་སྡེ་གོ་ཚབ་ཀྱིས་ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་གྱི་ཕྱགས་རྙིགས་བསྡུ་མི་སྣུམ་འཁོར་ལོད་སྦིས་ས་དང་རང་བཞིན་སར་

འབྱུང་འཐོན་བསྐྱེན་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་བཏངམ་ད་འཐུས་བསྡུ་དགོ་པའི་ཞུ་མི་འདི་རོང་ཁག་ཙོགས་འདུ་གིས་དེ་བཞིན་ཆ་
འཇོག་གྲུབ།

༤༽ཁྲོམ་སྡེ་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་་ཆོག་ཐམ་ཚུ་དཔྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་བརྒྱུད་དེ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ཞུ་ཡི།
འདི་ཡང་ཁྲོམ་ཁར་ལཱ་རོ་འཐོན་པའི་སྐབས་བྱ་སྟབས་བདེ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་ཟོར་ཞུ་ཡི།དྲགོས་རོང་བདག་གིས་འདི་བཟུམ་

དཔྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་འདི་བཟུམ་ལུགས་སོལ་ཁྲོམ་ཀ་པ་ཚུ་ནང་ཡང་མེདཔ་ལས་ལཱ་ཁག་འོང་ཟེར་གསུང་ཡི།ཁྲོམ་གྱི་ཞལ་
འཛོམས་ཚུ་ནང་འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ངོ་ཚབ་ཡང་བཙུགས་དགོ་ཟེར་གསུང་ཡི།གནད་དོན་འདི་དྲགོས་ཀྱིས་རོང་ཁག་
ཚོགས་འདུ་ནང་མེན་པར་ཤུལ་ལས་ལོག་ཚུ་སྦེ་བོ་སབ་ནིའི་དཀའ་གནངམ་ལས་དེ་བཞིན་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
ཇ༽ནགས་ཚལ་གྱི
གྱི་་སྐོ
སྐོར
ར །
༡༽སྟོད་ཝང་རྒཔོ་གིས་གྲོང་གསེབ་ནང་ལས་ཕར་སོད་ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཤིང་ &)7 ༧༠༠ལས་བརྒལ་མ་
ཐོབ་མི་བརྟེན་ཁྱིམ་ཐོག་ཚད་༢དང་༣འབད་མི་ཉམས་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ཤིང་ཐོཝ་

རྐྱབ་ནིའི་དུས་ཡུན་གྱི་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་པའི་སྐོར་ཞུ་ཡི།གནད་དོན་འདི་ལོད་སྦིས་ས་ནགས་ཚལ་མངའ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གིས་
འབད་ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབསཏོག་ལས་ཁུངས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
ཉ༽གས་ོ བའི
འི་་སྐོ
སྐོར
ར །
༡༽སྟོད་ཝང་རྒཔོ་གིས་སྟོད་ཝང་རྒེད་འོག་བསམ་ལིང་ཁའི་སྨན་ཁང་འདི་སྡེ་རིམ་༢པ་ནང་ལས་སྦེ་རིང་དང་པ་ནང་ཡར་

སེང་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།འདི་ཡང་སྤན་་ཁང་འདི་ནང་སྟོད་ཝང་དང་ཆུ་སྦུག་དེ་ལས་འཛོམས་མི་རྒེད་༣ལས་མི་
སེར་ལེ་ཤཱ་འོང་མི་ལས་བརྟེ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།གནད་དོན་རོང་ཁག་གསོ་བའི་ཡིག་ཚང་གིས་སྦེ་གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་
འབད་ནི་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
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༢༽གུ་མ་རྒཔོ་གིས་གུ་མ་རྒེད་འོག་ས་གནས་ལ་ཁུ་དང་ཡོང་གུ་གཡུས་ཚན་གི་དོན་ལུ་སྨན་ཁང་ཆུང་བ་གཅིག་གནང་དགོཔ་
ཞུ་ཡི།རོང་ཁག་གསོ་ཕའི་འགོ་དཔོན་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་མི་རོབས་དང་འོས་འབབ་ཚུ་བལ་དགོཔ་མ་ཚད་ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་
གེ་ཟེར་ཞུ་ཡི།དེ་བཞིན་རོང་ཁག་གསོ་བའི་ཡིག་ཚང་གིས་སྦེ་ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

༣༽འཛོམས་མི་རྒཔོ་གིས་འཛོམས་མི་རྒེད་འོག་གི་ཡིག་ཚང་རིངམ་འདི་སྟོངམ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་འཛོམས་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་
དང་མེན་མདའ་བསྒང་སོབ་གྲྭ་དེ་ལས་བཀྲིས་ལྡིང་ཁ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཕན་འཐབ་ལུ་གཟིགས་ཏེ་སྨན་ཁང་

ཆུང་བ་ཅིག་བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་ཡི།རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁ་ཐུག་ལས་གནད་དོན་འདི་ཡང་གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་
འབད་ནི་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡོད།

༤༽སྟོད་པའི་རྒཔོ་གིས་ས་གནས་འཕྲིས་བསྒང་འདི་གཞུང་ལམ་ཁར་ཨིནམ་ལས་འཕྲིས་བསྒང་སྨན་ཁང་ཆུང་བ་ནང་ལུ་

སྣུམ་འཁོར་ཅིག་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།གནད་དོན་རོང་ཁག་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་གྱིས་འབད་གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་
འབད་ནི་འབད་ནི་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
ཏ༽གསུ
སུངང་གྲོ
གྲོས
ས་སྣ
སྣ་་ཚོགས།
༡༽དགོན་ཤར་རི་རྒཔོ་གིས་དགོན་ཤར་རི་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ཀོ་མ་ཚ་ཆུ་འབང་པར་བྱོན་མི་ཚུའི་དོན་ལུ་གློག་མེ་དང་འཁོར་

ལམ་སེལ་དགོཔ་ངེས་པར་དུ་ཡོད་པའི་སྐོར་ཞུ་ཡི།འདི་ཡང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་དམངས་འདི་ནང་འོངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་སྣུམ་

འཁོར་ལམ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་འབད་གནད་དོན་འདི་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་ཁུངས་དང་ལྷན་ཁག་ལུ་ཞུ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༢༽བརཔ་རྒེད་འོག་གིས་སོད་ཁྱིམ་ཉེན་བཅོལ་འབད་ཡོད་རུང་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་པའི་སྐབས་ལ་ལུ་ཅིག་ཐོབ་ལམ་མིན་འདུག་ཟོར་
ཞུ་ཡི།གནད་དོན་འདི་ཤུལ་ལས་འདི་བཟུམ་སྦེ་བྱ་སྟབས་མ་བདེ་འཐོན་པ་ཅིན་རོང་ཁག་གིས་འབད་རྒྱལ་ཡོངས་ཉེན་བཅོལ་
ལས་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༣༽མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་གྱིས་སྤུངས་ཐངརོང་ཁག་ནང་ལུ་གཞི་གཡོགཔོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་སོད་ཁྱིམ་ 6WDII

4XDUWHU རྐྱབ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།འདི་ཡང་སྒེར་གྱི་ཁྱིམ་ཐོབ་ཚུགས་པར་ལ་ཁག་ཡོད་པའི་ཁར་དངུལ་ཕོག་

ཉུངམ་སྦེ་ཐོབ་མི་ཞི་གཡོགཔོ་ཚུ་མང་ཤོས་རང་ངལ་གསོའི་སྐབས་ཡང་ལཱ་འབད་དགོཔ་འཐོནམ་ལས་བྱ་སྟབས་བདེ་ནིའི་དོན་ལུ་
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ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།གནད་དོན་འདི་ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་གྱིས་འབད་གཞུང་ས་སྟོངམ་དངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ཤུལ་མའི་
ཚོགས་ཐེངས་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།




༤༽སྟོད་པའི་རྒཔོ་གིས་སྟོད་པའི་རྒེད་འོག་གི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་བམ་དཔལ་རི་ལུ་ལོ་ལར་ཨེ་ཏོག་མེ་ཏོག་འགྲེམ་སྟོན་གྱི་དོན་
ལུ་མ་དངུལ་ཞུ་དགོ་པའི་ཞུ་ཡི།འགྲེམ་སྟོན་འདི་གི་དོན་ལུ་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་མ་དངུལ་མེདཔ་ལས་བམ་དཔལ་རི་གླིང་ཀ་འདི་
སྤུངས་ཐང་རོང་ཁག་གི་འོག་ལུ་ཨིནམ་ལས་གླིང་ཀ་འདི་གི་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠དེ་ཅིག་གནང་ཐབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་

ཡི།དྲགོས་རོང་བདག་གི་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་དང་སྟོད་པའི་རྒཔོ་གིས་ཕྱི་མི་བལ་བཤལ་ཚུ་འོང་ཐབས་ཀྱི་འོས་འབབ་ཚུ་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་ཁུངས་དང་ཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་གསུང་ཡི།གནད་དོན་འདི་རྒེད་འོག་དང་རོང་ཁག་

འཆར་གཞི་ཡིག་ཚང་གིས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལྷན་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།
༥༽ཚོགས་དྲུང་གིས་རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་འཁྲིད་ཚུའི་དོན་ལུ་སྒྲིགས་ཁྲིམས་
ཚོགས་ཆུང་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ཡི།འདི་ཡང་འཐུས་མི་ཚུ་བར་ན་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ར་

འཐོནམ་ད་གཟིང་སེལ་ནི་དང་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་ཟེརཞུ་ཡི།འདི་ལུ་ཚོགས་དམངས་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོདཔ་

ལས་སྒྲིགས་ཁྲིམ་ཚོགས་ཆུ་ཀྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ས་གནས་གཞུང་གི་སྒྲིག་གཞི་ལར་གཞན་མི་ཚོགས་ཆུང་ཡང་གཞི་བཙུགས་

འབད་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་འཆམ་འབྱུང་ཡི།འདི་ཡང་རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ཚོགས་ཆུང་གཞི་འབད་
དེ་འཐུས་མི་ཚུ་ཡང་འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་བཙུགས་ནི་སྦེ་གྲོས་ཆོད་འབྱུང་ཡི།
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རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པའི་གྲོས་ཆོད།

རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ས་པོ་ལག་ཚོ རང་ཟླ ༤ པའི་ཚེས་ ༡༩ སྤྱི་ཚེས་ ༡༢༠༡༩ ལུ་ སྤུངས་ཐང་རོང་ཁག་གིས་ གནས་/༦/
གཞུང་མེངས་པའི་དམིགས་སེལ་གྱི་རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པའི་གྲོས་ཆོད།
ཀ༽ འདས་པའི་ཚོགས་ཐེངས་ཀྱི་སྐྱར་ཞིབ།
༡༽ སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་ མི་ཤི་གི་ཐལཝ་ཚུ་གླིང་བུ་ཁ་འགྱོ་སའི་ལམ་གྱི་འོག་ལུ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ནང་བླུགས་དོ་ཡོད་རུང་ ས་སྒོ་
འདི་ནང་ <%0སྒེར་སྡེ་གིས་ཆུ་འཐེན་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་ཡོདཔ་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འདས་པའི་

རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༤ པའི་གྲོས་ ཆོད་དང་འཁྲིལ་ སོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ ས་གནས་ཁུ་རུ་ཐང་
ཟམ་གྱི་འོག་ལུ་ <%0སྒེར་སྡེ་ལྟེ་བའི་འོག་ལུ་དང་ སྤུན་སུམ་འདེད་གཡོག་སོབ་སོང་ལྟེ་བའི་འོག་ལུ་ དངོས་འཛིན་འབད་

ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། དངོས་འཛིན་འདི་ཡང་ ས་གོ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་བལྟ་ཏེ་དངོས་འཛིན་
འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

གནད་དོན་འདི་ ད་ལྟོ་གནས་སྐབས་ཅིག་ཁུ་རུ་ཟམ་གྱི་སོ་ལོགས་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་

ཨིནམ་དང་ ཤུལ་ལས་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ། 

༢༽ གླིང་བུ་རྒཔོ་གིས་ མཚོ་ཆག་ས་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ལུ་འདས་པའི་ཚོགས་ཐེངས་ ༤ པའི་ནང་སོབ་དཔོན་མ་ལང་པའི་དཀའ་
ངལ་ཡོད་མི་འདི་ ད་ལྟོ་ཡང་སེལ་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་མ་ཚད་སོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ཅ་ཆས་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ཡང་
ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ ཤེས་རིག་སྡེ་མཚན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།

རོང་ཁག་ཤེས་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་

འོགམ་གྱིས་ སོབ་དཔོན་མ་ལང་པའང་དཀའ་ངལ་འདི་ སོབ་དཔོན་ཚུ་ སྐྱེས་མའི་དངལ་གསོ་དང་ ཤེས་ཡོན་འཕོ་མཐུད་སང་
པར་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། རོང་ཁག་ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་གིས་ སོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་སོབ་དཔོན་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་
དང་ཅ་ཆས་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་འཕལ་རང་སེལ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ། 
ཁ༽ ཁྲོམ་གྱི་སྐོར། 
༡༽ ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་སྡེ་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ ཁུ་རུ་ཐང་ལུ་ཚོད་བསྲེ་ཀྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་བཅོང་མ་ཆོགཔ་བཟོ་གནང་
དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།

དྲགོས་རོང་བདག་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ ཚོད་བསྲེ་ཁྲོམ་འདི་ ས་གོ་ཡང་ཆུང་སོང་པའི་ཁར་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཚུ་

ཡང་བལྟ་དགོཔ་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་གྱི་ཚོད་སྲེས་བཙོང་ས་འདི་སྔོན་མ་ཡང་རྒེད་འོག་ཚུའི་བར་ན་ས་གོ་བགོ་ཤ་

རྐྱབ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གྲོསབསྟུན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་
དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༢༽ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ གནམ་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་ཁྱིམ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱིས་གན་འཁུར་དང་གན་ཁྲི་ ཚོགས་ཆུང་ག་བཟུམ་
དགོཔ་ཨིན་ནའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། འདི་ཡང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་གཞི་བཙུག་འབད་དེ་ ཁྱིམ་

༼རང་ལུགས་དང་ཕྱི་ལུགས་རྩིས་མ༽ རྐྱབ་ནིའི་གནང་བ་སོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་ཁོངས་ནང་འགྱོ་བཞིནམ་ལས་ འབྲི་ཤོག་དང་
བཅསཔ་སྦེ་རོང་ཁག་བཟོ་རིག་སྡེ་ལ་ཚན་ནང་ལུ་ཕུལ་ནི་དང་ དེའི་ཤུལ་རོང་ཁག་བཟོ་རིག་སྡེ་མཚན་གྱིས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་

ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་རྒེད་འོག་གིས་གནང་བ་སོད་ཆོག་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། གནད་དོན་འདི་ རྒེད་འོག་ནང་ལས་ཁར་ སྔོན་མ་
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ལས་རང་ཚོགས་ཆུང་ཡོདཔ་ལས་ ཚོགས་ཆུང་མེད་པའི་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ཚོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་གོང་ལུ་ བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན་གྱིས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
ག༽ ནགས་ཚལ་གྱི་སྐོར། 
༡༽ གླིང་བུ་དང་གུ་མ་རྒཔོ་གིས་ གྲོང་གསེབ་ཤིང་གི་ མི་སེར་ལུ་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གྲོང་གསེབ་ཤིང་གི་
སྐྱིད་སྡུག་འདི་ཤིང་གི་ རྩིས་ཁྲ་ &)7གུར་མེན་པར་ སྔོན་མ་བཟུམ་སྦེ་ཤིང་གི་གྱང་ཁ་འབད་རང་ཞུ་དགོ་པའི་སྐོར་ཞུ་ཡི།

འཐུས་མི་གཞན་མི་ཚུ་གིས་ཡང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ད་ལྟོ་གནང་དོ་ཡོད་མི་ &)7༤༠༠༠ གུར་ ཐེབས་གནང་

དགོ་པའི་སྐོར་ ལོད་སྦིས་ས་མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གྱིས་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་
ཞིནམ་ལས་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲབ།

༢༽ དགོན་ཤར་རང་རྒཔོ་གིས་ རྒེད་འོག་ནང་ལས་ཕར་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ སོབ་གྲྭ་ ལྷ་ཁང་དང་ཟམ་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་

བའི་སྐབས་ ཤིང་ཆའི་ཆོག་ཐམ་གྱི་རིགས་གནང་ཡོད་མི་ཚུ་ རང་བཞིན་འཐོན་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ཚད་འཛིན་ལུ་སོད་ཡོད་མི་འདི་

གིས་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡི། འདི་ཡང་ས་གོ་འདི་རྒེད་འོག་ནང་ཨིན་རུང་ སོབ་གྲྭ་དང་ཟམ་ཚུ་རྐྱབ་

པའི་སྐབས་ཤིང་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག་པས་ཟེར་ཞུ་ཡི། ལོད་སྦིས་ས་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གི་གླིང་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དེ་

སྦེ་གནང་བ་རྒེད་འོག་ལུ་བྱིན་པ་ཅིན་ལོག་སོད་འབདཝ་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་ཡང་དགོན་ཤར་རི་ རྒེད་འོག་འདི་ འཇིགས་མེད་རོ་
རྗེ་དབང་ཕྱུག་གླིང་ག་ནང་ལུ་ཚུདཔ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ལོད་སྦིས་ས་མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་སྦེ་མི་སེར་གྱི་དཀའ་
ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
ང༽ ས་ཆའི་སྐོར། 
༡༽ གུ་མ་དང་དཀརཔོ་སྦིས་ས་རྒཔོ་གིས་ ཆུ་ཞིང་ ཁྱིམ་ས་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྐལ་བགོ་གི་ཞིང་ཚུ་ སྦུག་

ནང་ཚུད་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོདཔ་ལས་མི་སེར་ལུ་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ལེ་ཤ་འཐོན་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་
ཡི། རོང་ཁག་ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འདི་ཚུ་བཀག་ཆ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལྟོ་ལམ་སྟོན་གསརཔོ་བཟོ་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་
འདི་གིས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཚུགསཔ་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། གནས་དོན་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཚུ་རོང་ཁག་ས་ཁྲམ་ཡིག་ཚང་གིས་སྦེ་ རྒྱལ་
ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ། 

༢༽ གུམ་རྒད་འོག་ལ་གུ་སྤྱི་འོག་གི་ཁྱིམ་གུངཔ་ ༡༡ དེ་ཅིག་ མི་རྩིས་ཐོ་བཀོད་གུ་མ་རྒེད་འོག་ནང་ཡོད་རུང་ ས་ཁྲམ་གྱི་ཐོ་

བཀོད་འདི་དཀརཔོ་ སྦྱིས་ས་རྒེད་འོག་ནང་ཡོད་མི་འདི་གིས་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ཞུ་ཡི། འདི་ཡང་བསྐྲུན་

འགྲུལ་དང་ཁྱིམ་ཚུའི་གནང་བ་ལ་སོགས་པ་ བྱིན་པའི་སྐབས་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོནམ་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། གོང་འཁོད་གནད་དོན་

འདི་ རྟ་ལོག་ བརཔ་དང་གླིང་བུ་རྒོད་འོག་ནང་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་མི་ཚུ་མི་སེར་དང་ཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་
ལེགས་ཤོམ་འབད་ཞིནམ་ལས་རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་བརྒྱུད་དེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་སྙན་ ཞུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ། 
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༣༽ དགོན་ཤར་རི་རྒཔོ་གིས་ རྒེདད་འོག་ནང་ལས་ཕར་ གཞུང་ས་ནང་དང་ཆུ་ཞིང་ནང་ལས་ཕར་ཁྱིམ་རྐྱབ་ཏེ་གནང་བ་མེད་མི་
ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ དེ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སོ་བཤུད་དང་ཉེས་བྱ་ཚུ་གང་ཡང་མ་
བཀལ་བར་བཞག་སྟེ་ཡོད་པའི་སྐོར་ཞུ་ཡི། ས་ ཁྲམ་འགོ་དཔོན་དང་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱི་འབད་བ་ཅིན་ ཚོགས་ཆུང་ཅིག་

གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། རྒེད་འོག་ ༡༡ ནང་གནང་བ་མེད་པར་ཁྱིམ་རྐྱབ་མི་བཀག་ཆ་འབད་མ་
ཚུགས་མི་ཚུའི་ཐོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངོས་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་
འཇོག་གྲུབ།

ཅ༽ གསུང་གྲོས་སྣ་ཚོགས། 
༡༽ སྟོད་ཝང་རྒཔོ་གིས་ སྔོན་མ་གཞུང་གི་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་གནང་ཡོད་པའི་འཕྲུལ་གླང་འདི་ལོག་གཞུང་གྱི་ལེན་ནི་མེན་པར་

ལོག་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ རང་གོ་བཀྲམ་གནང་དགོ་ཟེར་ཞུ་ཡི། རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གྱིས་འཕྲུལ་གླང་འདི་ད་ལྟོ་གཞུང་གིས་
ལོག་ལེན་ནིའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་ག་ནི་ཡང་མེད་ ཟེར་ཞུ་ཡི། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁུ་རུ་ཐང་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་

བཅོས་ཁང་ཐེབས་དང་ འཕྲུལ་གླིང་བཅོས་ཁང་འདི་ས་གོ་ཡང་བྱིན་ཡོདཔ་ མ་ཚད་ ས་ཁྲ་ཚུ་ཡང་བཟོ་བའི་བསྒང་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།
རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གྱིས་སྦེ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཅིན་བཞག་ནི་དང་ འཕྲུལ་གླང་མ་དགོཔ་ཡོད་པ་

ཅིན་ བཏང་ནི་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོདཔ་དང་ འཕྲུལ་གླིང་བཅོས་ཁང་དང་སྣུམ་འཁོར་བཅོས་ཁང་ཡང་འཕལ་རང་འགོ་ བཙུགས་
དགོ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ། 

༢༽ གུ་མ་རྒཔོ་གིས་ སྤུངས་ཐང་ཁའི་ཁྲོམ་རྙིངམ་དང་སྨན་ཁང་གི་ས་ཁོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་བཏོན་སའི་འཕྲུལ་ཆས $70
ཅིག་བཙུགས་གནང་ དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། འདི་ཡང་སྡེད་ས་སྤུངས་ཐང་ཁ་ལས་ དངུལ་བཏོན་པ་ཁུ་རུ་ལྷོདཔ་འགྱོ་དགོཔ་ལས་བྱ་
སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོནམ་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། གནས་དོན་འདི་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་སྦེ་འཕལ་རང་ ས་གོ་ཅིག་དགོས་འཛིན་
འབད་ནི་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༣༽ གུ་མ་རྒཔོ་གིས་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ནང་ལས་བསྐྲུན་འགྲུལ་ཞུ་བའི་སྐབས་ ལག་ཁྲམ་འདི་དངུལ་ཁང་ནང་རང་

བཞག་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གི་མི་སེར་ལུ་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་དོ་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འབྲུག་གོང་འཕེལ་ དངུལ་ཁང་གི་
འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དེ་སྦེ་བསྐྲུན་ འགྲུལ་བྱིན་ཚར་བའི་ཤུལ་མ་ ལག་ཁྲམ་ལོག་བྱིན་པ་ཅིན་ དངུལ་ཁང་སོ་སོ་ལས་

ཡང་ བསྐྲུན་འགྲུལ་ལེན་ཏེ་བྱ་སྟབས་མ་བདེཛ་ལེ་ཤ་འཐོནམ་མས་ ཟེར་ཞུ་ཡི། རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁ་ཐུག་ལས་གནད་དོན་
འདི་ སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་རང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༤༽ ཁུ་རུ་ཁྲོམ་སྡེ་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ ཁྱིམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ས་གོ་སོ་ལོགས་ཁར་ཨིན་རུང་ཐོག་

ཚད་ལས་བརྟེན་བྱ་ སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ཞུ་ཡི། འདི་ཡང་ ཁུ་རུ་ནང་ཁྲོམ་ཁར་ཁྱིམ་ལ་ལུ་ཅིག་གནང་བ་ཐོག་
ཚད་ ༤ དང་ལ་ལུ་ཅིག་ ཐོག་ཚད་ ༢ ལས་བརྒལ་མ་ཐོབ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་ཁར་ཁྲོམ་གྱི་ས་

ཁོངས་ནང་ སའི་རིན་གོང་ དང་མཐུན་རྐྱེན་ དེ་ལས་འཁྲུལ་ཚུ་ ཡང་ལྕོགས་འཐེབ་ཡོད་རུང་ ཁྱིམ་རྐྱབ་ནའི་གནང་བ་ཞུཝ་ད་
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ཐོག་ཚད་མཤོ་མཚུངས་སྦེ་མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཞུ་ཡི། རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་ཁ་ ཐུག་ལས་ ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁོངས་ཅིག་ནང་ལུ་
འདི་བཟུམ་གྱི་དབྱེ་བ་མ་ཕྱེ་བར་ ཁྱིམ་གྱི་ཐོག་ཚད་ཀྱི་གནང་བ་འདི་ལྕོགས་འཐེབ་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ། 

༥༽ གླིང་བུ་རྒཔོ་གིས་ སྤུངས་ཐང་རོང་ཁག་ནང་ ཚ་ཆུ་དང་སྨན་ཆུ་ཚུ་ནང་འགྱོ་བའི་སྐབས་ གུར་སྤུབས་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་སྒོ་གི་
ཁྲལ་མཐོ་དྲགས་ ཡོདཔ་ལས་ མི་སེར་མཉམ་ཆུང་ཚུའི་དོན་ལུ་ མར་ཕབས་གནང་དགོཔ་ཞུ་ཡི། དྲགོས་རོང་བདག་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་
ཆུ་སྦུག་ཚྭ་ཆུ་དང་ ཀོ་མ་ཚྭ་ཆུ་ ༢ རང་སའི་རྒེད་འོག་གིས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཞིནམ་ལས་འཕལ་ཚུ་ག་དེ་རེ་བསྡུ་
ནི་ཨིན་ན་ཤུལ་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ གསུང་བཞིན་དུ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ། 

༦༽ སྟོད་ཝང་རྒཔོ་གིས་ རོང་ཁག་གི་ཞབས་བོ་རྐྱབ་མི་དང་ འཆམ་པ་ཚུ་ལུ་ རྒེད་འོག་གི་འུར་ལཱ་དགོང་ཡངས་གནངདགོ་པའི་
སྐོར་ཞུ་ཡི། ཁོང་ཚུ་ ལུ་འུར་ལཱ་དགོང་ཡངས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ འུར་ལཱ་ཁག་ཆ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
གྲོས་བསྟུན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཤུལ་མའི་ ཚོགས་ཐེངས་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ། 

༧༽ རོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨༢༠༡༩ གི་འཆར་དངུལ་ བསྐྱར་བ-ཀོད་འབད་
ཡོད་མི་འདི་ ཚོགས་དམངས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ འཆར་དངུལ་ ས་ཡ་ ༣༧༧༦ བསྐྱར་བཀོད་འབད་ཆོག་པའི་གནང་.
བ་གནང་ཏེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ། ༨༽ གུ་མ་རྒཔོ་གིས་ ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བཟུམ་སྦེ་ སྤུངས་ཐང་ཁའི་སྒྲ་དབྱངས་ཚུ་གིས་དུས་ཚོད་
ཡང་ཕར་བྱང་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། གནས་ དོན་འདི་ བར་དོན་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ་

%,&0$ཚོགས་ཆུང་དང་ཞལ་འཛོམས་གནང་ཞིནམ་ལས་ ཤེལ་མའི་ཚོགས་ ཐེངས་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
༨༽ རོང་ཁག་སོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྒེད་འོག་ ༡༡ ནང་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ཚུའི་སྐུ་གཉེར་ཚུ་ལུ་ཟླ་རིམ་གྱི་དངུལ་ལོགཞུང་
གཅའདང་ རང་སོའི་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་གི་ཐོ་ཚུ་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་སོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་དང་འབྲེལ་བ་འཐབཏེ་

སོལ་འཛིན་འགར ་ བས་ འཛིན་ལས་ཁུངས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ། ༡༠༽ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་གྱི་ས་
ཁོངས་ནང་ལས་ཕར་ རྟ་ནོར་སེམས་ཅན་གྱི་ལེ་ཤཱ་མཐོང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གི་ ཐུག་ལས་ ཁྲོམ་འདི་
མཛེས་ཏོག་ཏོ་མཐོང་ནི་དོན་ལུ་་རྟ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ་དང་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ རང་སོའི་

རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ རྟ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ག་མནོཝ་མ་བཏང་པར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདག་འཛིན་འབད་དགོ་པའི་གོ་བར་བྱིན་དགོཔ་སྦེ་

ཆ་འཇོག་གྲུབ། ༡༡༽ ཁྲི་འཛིན་གྱི་འདས་པའི་རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ནང་ འཐུས་མི་དང་ ལུང་ཕོགས་ དེ་ལས་སྡེ་མཚན་ཁག་གི་
འགོ་དཔོན་ཚུ་ དུས་ཚད་ཁར་དང་ རང་ལུགས་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་བཞག་ནང་མི་འོང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ རང་ལུགས་
འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་ཐོག་དུས་ཚད་ཁར་འོང་དགོཔ་སྦེ་མ་ འཇོག་གྲུབ།

མཇུག་རང་ བཀྲིས་སྨོན་ལམ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཞབས་བརྟན་དང་བཅས་པ་སྦེ་གྲོལ་གནང་ཡི།
བཀྲིན་ཆེ།
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རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད།

༉སྤྱི
སྤྱི་་ཚེ
ཚེས
ས་༥༦༡༡༢༠༡༩ལུ
ལུ་་སྤུ
སྤུངངས་ཐང་རངྫོ ་ཁག་གི
གི་་ས་གནས་གཞུ
ཞུངང་ཐེ
ཐེངངས་༢པའི
འི་་རངྫོ ་ཁག་ཚྫོགས་འདུ
དུ་་ཐེ
ཐེངངས་༦
ཚྫོགས་ཡད
ྫོ ་པའི
འི་་གྲོ
གྲོས
ས་ཆོ
ཆོད
ད་གཤམ་གསལ་ལྟ
ལྟར
ར། 

སྤྱི་ཚེས་༥༡༡༢༠༡༩ལུ་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཉིན་དང་པ་ནང་ལུ་བཞུགས་འབྲས་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པ་དང་དེ་ལས་རྫོང་ཁག་
ཚྫོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་རྫོག་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཡྫོངས་དང་དྲགོས་རྫོང་བདག་གིས་དབུ་རྫོད་པའི་ལས་ཁུངས་དང་

ལུང་ཕྫོགས་ཁག་གི་འགོ་དཔྫོན་ཡྫོངས་དང་རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚྫོགས་འདུའི་ཚྫོགས་དཔྫོན་འྫོག་མ་བལྟ་ཏྫོག་པ་འབྫོན་མི་དང་གཞན་མི་
ག་ར་ལུ་བྫོན་པར་ལེགས་སྫོའི་གསུང་བཤད་བཅས་འགོ་བཙུགསགནང་ཡི།
ཀ༽འདས་པའི
འི་་ཚག
ྫོ ས་ཐེ
ཐེངངས་༥པའི
འི་་བསྐྱ
སྐྱར
ར་ཞི
ཞིབ
བ།
༡༽འདས་པའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་དུ་བརྡ་དྫོན་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་སྤུངས་ཐང་ཁ་ཡྫོད་པའི་སྫོ་

བཏྫོན་སྒྲ་དབངས་ཚུ་ཕྱི་རུའི་དུས་ཡུན་ཕར་གྱང་འབད་ནིའི་སྐོར་རྫོང་ཁག་གི་ཚྫོགས་ཆུང་ནང་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡྫོདཔ་དང་དེ་

ཡང་འབྲུག་བརྡ་དྫོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་དུས་ཡུན་ཕར་གྱང་འབད་ཆོགཔ་སྦེ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་ཡི།གནད་དྫོན་འདི་རྫོང་ཁག་བརྡ་དྫོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་ཚྫོགས་ཆུང་གི་ལུ་ལུགས་ལྟར་དུས་
ཡུད་ཕར་གྱང་འབད་མ་ཆོགཔ་འབད་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༢༽ཁྲི་འཛིན་གྱིས་འདས་པའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༤པ་དང་༥པ་ནང་སྤུངས་ཐང་རྫོང་ཁག་གི་རྒེད་འྫོག་ཁག་

ནང་ཡྫོད་པའི་སྨན་ཁང་ཆུང་བ་ཚུ་སྡེ་རིམ་ཡར་སེང་སྫོབ་གྲྭ་གི་སྫོབ་རིམ་ཡར་སེང་དེ་ལས་མཐྫོ་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གཞི་བཙུགས་གནང་
དགོ་པའི་གནད་དྫོན་ཚུ་རྫོང་ཁག་བརྒྱུད་དེ་རང་སྫོའི་ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།

༣༽འདས་པའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ནང་མཚྫོ་ཆགས་ས་སྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ལུ་མཐུན་རྐྱེན་གནང་དགོ་དཀའ་ངལ་ཡྫོད་མི་འདི་
རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཏེ་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གནང་ཡྫོད་པའི་སྙན་ཞུ་ལྷྫོད་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ཁ༽ཤེ
ཤེས
ས་རི
རིག
ག་གི
གི་་སྐོ
སྐོར
ར །
༡༽རྟ་ལྫོག་རྒེད་འྫོག་ལབ་ར་ཁ་སྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ལྫོ་ངོ་༢༨ལྷག་རམ་སྫོང་ཡྫོདཔ་ལས་སྫོབ་

གྲྭ་འདི་འབྲིང་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་བར་མ་ཚུན་ཡར་སེང་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་ཡི།འདི་ལུ་རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་

སྫོབ་གྲྭ་བར་མ་ནང་ཡར་སེང་འབད་ནིའི་དྫོན་ལུ་ཉུང་ཤྫོག་སྫོབ་ཕྲུག་༢༠༠དགོཔ་ཡྫོད་རུང་ད་ལྟྫོ་སྫོབ་གྲྭ་འདི་ནང་སྫོབ་ཕྲུག་
༡༠༣རྐྱངམ་ཅིག་ཡྫོད་པའི་སྐོར་ཞུ་ཡི།དྲགོས་རྫོང་བདག་གིས་གཙྫོ་བྫོ་རང་་ཤེས་རིག་གི་ལམ་ལུགས་དང་དེ་ལས་ཨ་ལྫོའི་གྱང་

ཁ་ལུ་ར་ལེག་ཟེར་གསུང་ཡི།རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔྫོན་གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐྫོག་ལུ་སྫོབ་གྲྭ་འདི་ཡར་སེང་འབད་ནིའི་འྫོས་འབབ་
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ཚུ་བལྟ་དགོཔ་དང་དེ་ལས་ད་ལྟྫོ་སྫོབ་ཕྲུག་མ་ལང་པར་ཡྫོད་མི་སྫོབ་གྲྭ་བསྡུ་ནའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོད་མི་ཚུ་སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་བཞག་གནང་
དགོ་པའི་སྙན་ཞུ་ལྷན་ཁག་ལུ་ཞུ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༢༽དཀར་སྦིས་ས་རྒཔྫོ་གིས་ས་གནས་སྫོང་བཞུགས་ནང་ལུ་སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༡ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡྫོད་པའི་རྒྱ་བསྐྱེད་

སྫོབ་གྲྭ་འདི་་སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་བཞག་གནང་དགོཔ་དང་སྫོབ་གྲྭ་འདི་སྒེར་གྱི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་ལས་འདིིའི་ས་ཚབ་གནང་
དགོ་པའི་ཞུ་བ་དང་དཀར་སྦིས་ས་སྫོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་སྫོབ་དཔྫོན་ཚུའི་སྫོད་ཁྱིམ་འདི་གི་མ་དངུལ་འདི་གཞན་མི་ལས་སྣ་སྫོ་སྫོ་ནང་
སྫོ་སྫོར་འབད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་གཙྫོ་འཛིན་འགེ་དཔྫོན་གྱིས་སྫོང་བཞུགས་ནང་རྒྱ་བསྐྱེད་སྫོབ་

གྲྭའི་དྫོན་ལུ་སྫོབ་ཕྲུག་གི་གྱང་ཁ་ཞིབ་འཚྫོལ་འབད་བལྟཝ་ད་༢༠༢༠ནང་འཛུལ་བཞུགས་འབད་ནིའི་དྫོན་ལུ་སྫོབ་ཕྲུག་༢
ཀྱངམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།ཤེས་རིག་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་སྫོབ་དཔྫོན་སྫོད་སའི་ཁྱིམ་གྱི་ཐད་མ་དངུལ་ཡང་རྒྱ་གར་
གཞུང་གི་ལས་འགུལ་ཆུང་བ་ལས་གནང་གནང་པའི་མ་དངུལ་འདི་ལས་སྣ་གཞན་ཁར་སྫོ་སྫོར་འབད་མ་བཏུབ་པའི་ཁར་སྫོད་

སའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་མེད་པ་ཅིན་སྫོབ་དཔྫོན་ཚུ་ཡང་སྫོད་མ་བཏུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཡྫོདཔ་ལས་སྫོད་ཁྱིམ་འདི་ངེས་

པར་དགོཔ་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་ཁ་ཐུག་ལས་ས་ཚབ་ཀྱི་ཐད་རྒེད་འྫོག་གིས་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་
ས་ཚབ་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་རྫོང་ཁག་ས་ཁྲམ་བརྒྱུད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་དང་དཀར་སྦིས་སྫོབ་གྲྭའི་སྫོབ་དཔྫོན་གྱི་ཁྱིམ་
རྐྱབ་ནིའི་ཐད་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་འདི་ཕར་ཚར་སྫོ་སྫོར་འབད་མ་བཏུབ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ལས་ཤེས་རིག་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་
གྱིས་ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ལྷན་ཁག་གི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པ་ཅིན་ཀྱངམ་ཅིག་་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་གིས་རྗེས་མའི་ཚྫོགས་
ཐེངས་ནང་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༣༽ཆུ་སྦུག་རྒཔྫོ་གིས་ས་གནས་ཡྫོད་པའི་ས་རྒྱ་བསྐྱེད་སྫོབ་གྲྭ་འདི་ད་ལྟྫོ་སྫོབ་རིམ་བྫོ་གསར་དང་སྫོབ་རིམ་དང་པ་ཀྱངམ་

ཅིག་ཡྫོདཔ་ལས་སྫོབ་རིམ་གསུམ་པ་ཚུན་ཡར་སེང་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ།སྫོབ་རིམ་ཡར་སེང་འདི་སྫོབ་ཕྲུག་གི་གྱང་ཁ་དང་

ཤེས་རིག་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་ལས་ཤེས་རིག་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ད་
ལྟྫོ་ཡྫོད་པའི་རྒྱ་བསྐྱེད་སྫོབ་གྲྭ་འདི་ཡང་མ་བསྡུ་བར་བཞག་དགོ་པའི་སྙན་ཞུ་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
ག༽ས་ཆའི
འི་་སྐོ
སྐོར
ར །
༡༽སྫོད་པའི་རྒཔྫོ་གིས་འཆར་གཞི་ལས་སྣ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་རྫོང་ཁག་ས་ཁྲམ་

ཡིག་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་རྒེད་འྫོག་༡༡ག་ར་ནང་འགྱོ་བའི་སྐབས་དུས་ཡུན་གོར་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ལས་སྣ་ཚུ་དུས་ཚྫོད་ཁར་

གྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།རྫོང་ཁག་ས་ཁྲམ་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་ཐྫོ་འདི་ཚུ་དུས་ཚྫོད་
ཁར་བཏང་པ་ཅིན་ཞབས་ཏྫོག་འདི་དུས་ཚྫོད་ཁར་ཕུལ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ཡི།དེ་བཞིན་དུ་རྒེད་འྫོག་ཆ་མཉམ་གིས་ཐྫོ་འདི་ཚུ་དུས་
ཚྫོད་ཁར་ཕུལ་དགོཔ་འབད་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
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༢༽ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ཤེལ་རྔ་ནང་སྫོབ་གྲྭ་བར་མ་འདི་སྤྱི་ལྫོ༡༩༧༩ལྫོ་ལུ་སྒེར་གྱི་ས་ཆ་ནང་གཞི་བཙུགས་གནང་ཏེ་ད་ལྟྫོ་

བར་ནང་ཡང་ས་ཚབ་དང་འཐུས་ཚུ་མ་ཐྫོབ་པར་ཡྫོདཔ་ལས་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་སྫོབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་དེ་
ཡྫོད་པའི་སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་འཕྲལ་རང་ས་ཚབ་དང་རྒུད་འཐུས་ཚུ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་ཕུལ་ཡི།དྲགོས་རྫོང་བདག་གིས་རྒུད་

འཐུས་ཚུ་ཐྫོབ་ནིའི་དྫོན་ལུ་སྔོན་མའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡང་བལྟ་དགོཔ་གལ་ཆེ་ཟེར་གསུང་ཡི།རྒུད་འཐུས་ཚུ་ཐྫོབ་མ་ཐྫོབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་
རྫོང་ཁག་ནང་ཕུལ་ནི་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
ང༽འཁོ
ཁོར
ར་ལམ་གྱི
གྱི་་སྐོ
སྐོར
ར །
༡༽ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ཤེལ་རྔ་སྦྱིས་མི་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་འདི་གླིང་བུ་རྒེད་འྫོག་དང་འཛྫོམས་མི་རྒེད་འྫོག་གི་ཞིང་ཆུའི་འྫོག་ལུ་

ཨིནམ་ལས་ས་གནས་མང་རབས་ཅིག་ནང་རང་ཉམས་ཆག་ཤྫོར་ཏེ་ཡྫོདཔ་ལས་འཕྲལ་རང་ཉམས་བཅོས་འབད་གནང་དགོཔ་

ཞུ་ཡི།འདི་ཡང་མང་ཤྫོས་རང་གནམ་འབར་ཆརཔ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ཞིང་ཆུའི་ཡུར་བ་ཚུ་མེདཔ་ཐལ་མི་འདི་གིས་འཁོར་ལམ་
ཚུ་མེདཔ་བཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་གནང་བ་འདི་ཚུ་གནང་པའི་སྐབས་ལམ་ལུ་མ་གནྫོད་པའི་ཐབས་ཤེས་བཏྫོན་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་
ཡི།

ཅ༽གས་ྫོ བའི
འི་་སྐོ
སྐོར
ར།
༡༽གླིང་བུ་དམངས་མི་གིས་གླིང་བུ་རྒེད་འྫོག་མཚྫོ་ཆགས་ས་ལུ་ཡྫོད་པའི་་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་དྲུང་མཚྫོ་མཁས་མཆོག་
གཅིག་དང་གསྫོ་བའི་ལས་རྫོགས་ཐེབས་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།རྫོང་ཁག་གསྫོ་བའི་འགོ་དཔྫོན་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་མཁས་མཆོག་དག་
ལས་རྫོགས་འདི་སྤུངས་ཐང་རྫོང་ཁག་གི་སྨན་ཁང་ནང་ཡང་མ་ལང་པར་ཡྫོདཔ་ལས་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་རུ་མཚྫོ་ཆགས་ས་

སྨན་ཁང་ཆུང་བ་ནང་མ་ཐྫོབ་སྦེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།རྫོང་ཁག་གསྫོ་བའི་ཡིག་ཚང་གིས་འབད་ལམ་ལུགས་དང་དེ་ལས་མི་སྫོབས་
ལང་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
ཆ༽ཁྲོ
ཁྲོམ
མ་གྱི
གྱི་་སྐོ
སྐོར
ར།
༡༽བརཔ་རྒཔྫོ་གིས་ཁུ་རུ་ཁྲོམ་ཁ་ལས་ཤེལ་རྔ་ནང་དང་བཱ་ཇོ་འགྱོ་སའི་ཟམ་གྱི་ཉེས་འདབས་ལུ་དྲིམ་ཁམ་ལྫོག་སི་སི་ཚྫོར་དྫོ་
ཡྫོདཔ་ལས་ཕྱིའི་བལྟ་བཤལ་ཚུ་འྫོང་པའི་སྐབས་ཡང་ལེགས་ཤམ་མི་མཐྫོང་པས་ཟེར་ཞུ་ཡི།ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་སྡེ་བཟྫོ་རིག་འགོ་

དཔྫོན་གྱིས་འབད་མ་ཅིན་གསང་སྫོད་ཀྱིས་མཛྫོད་ཀྱིས་འཕྲུལ་ཆས་ཅིག་མེདཔ་ཐལ་ཡྫོདཔ་ལས་འཕྲུལ་རང་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ནི་
ཨིན་པའི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་འཕྲལ་རང་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་དགོཔ་སྦེ་དང་ཁུ་རུ་ཐང་ལུ་ཡྫོད་པའི་བཟའ་ཁང་ཚུ་ལུ་ཡང་གོ་བརྡ་
བྱིན་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
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༢༽ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་སྡེ་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ཁྲོམ་གྱི་ཚྫོང་ཁང་ཚུ་ཕྱི་རུ་སྒོ་སམ་ནིའི་དུས་ཡུན་འདི་ཕར་གྱང་འབད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་

ཕུལ་ཡི།འདི་ལུ་དྲགོས་རྫོང་བདག་གིས་ཐིམ་ཕུག་དང་ཁུ་རུ་ཐང་གི་ཁྲོམ་འདི་མི་རྫོབས་དང་གཞན་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་
མ་འདྲཝ་ལས་ཨ་རྟག་གི་དུས་ཚྫོད་ཁར་རང་བསམ་དགོཔ་འྫོང་ཟེར་གསུང་ཡི།སྒྲ་དབངས་ཚུ་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་སགོ་

བསམ་དགོཔ་དང་ཚྫོང་ཁང་གཞན་མིའི་ཐད་སྒོ་མ་བསམ་པར་བཞག་རུང་ཚྫོང་མཉོ་མི་མེད་པ་ཅིན་ཁུངས་མེད་ཟེར་གསུང་ཡི།
འདི་མ་ཚད་ཚྫོང་ཁང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚྫོད་༢༤སྒོ་ཕྱེ་བཞག་ནིའི་དྫོན་ལུ་ལྫོགས་སུ་སྦེ་ལག་ཁྱེར་ལེན་དགོཔ་འྫོང་ཟེར་གསུང་ཡི།
ཚྫོང་ཁང་སྒོ་བསམ་ནི་དུས་ཡུན་འདི་ཕར་གྱང་འབད་བའི་སྐབས་ཁྲིམས་སྲུང་ལུ་ཡང་བ་སབས་མ་བདེཝ་ཡྫོདཔ་ལས་སྔང་ག་
ཨིནམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༣༽ཁྲོམ་སྡེ་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ཁུ་རུ་ཐང་ཚྫོད་བསྲེ་ཁྲོམ་ཁར་ཟ་འཐུང་བཙྫོང་མི་ཚུ་བཀག་ཆ་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།འདི་ཡང་
ད་ལྟྫོ་ལས་རང་བཀག་ཆ་མ་འབད་བར་ག་ར་ཅིག་ཁར་བཙྫོང་བཅུག་པ་ཅིན་ལྫོག་ཤུལ་ལས་ཚྫོད་བསྲེ་ཁྲོམ་འདི་ཟ་འཐུང་དང་
བགོ་ལ་བཙྫོང་སའི་ས་ཁོངས་ལུ་བསྒྱུར་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི།དྲགོས་རྫོང་བདག་གི་གཡུས་ཁའི་ཚྫོད་བསྲེ་བཙྫོང་མི་ཚུ་ས་གོ་བགོ་

ཤག་རྐྱབ་བྱིན་ཡྫོད་མི་འདི་སྔར་ག་ཨིནམ་འབད་བཞག་ནི་དང་བགོ་ལ་དང་ཟ་འཐུང་བཙྫོང་སའི་ས་གོ་ཡང་དངོས་འཛིན་འབད་ནི་
ཨིན་ཟེར་གསུང་ཡི།ཨིན་རུང་ཚྫོད་བསྲེ་འདི་བཙྫོང་ནི་ཉིནམ་འདི་གཟའ་ཉིམ་ལུ་ཧིནམ་ལས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཕྱི་རུ་ཀྱངམ་ཅིག་

ཚྫོད་བསྲེ་ཁྲོམ་ཁར་བཙུགས་ཆོག་ཟེར་གསུང་ཡི།ཁྲོམ་སྡེ་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་བལྟ་ཏྫོག་འབད་ནི་ལུ་གནམ་མེད་ས་མེད་ལཱ་
ཁག་ཡྫོདཔ་ལས་ཁྲལ་ཡང་བསྡུ་དྫོ་ཟེར་ཞུ་ཡི།ཨིན་རུ་ཟ་འཐུང་བཙྫོང་མི་འདི་གྱང་ཁ་ཅིག་བཟྫོ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།

གནས་སྐབས་ཅིག་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ས་གོ་སྫོ་སྫོ་དངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ཚྫོད་བསྲེ་གི་ས་གོ་ནང་
ཚྫོད་བསྲེ་ཀྱངམ་ཅིག་བཙྫོང་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༤༽ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་སྡེ་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་སྤུངས་ཐང་ཁ་མྫོ་ཆུ་ཕར་ཁར་གྱི་གནས་སྐབས་ཚྫོང་ཁང་ཚུ་ལས་ཕགས་

སྙིགས་ཀྱི་འཐུས་བསྡུ་དགོ་པའི་སྐོར་ཞུ་ཡི།འདི་ཡང་མྫོ་ཆུ་ཕར་ཁར་གྱི་ས་གོ་དང་ཚྫོང་ཁང་ཚུའི་ཕག་སྙིགས་ཡང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་

བསྡུ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་འཐུས་ཡང་ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་ནང་བཟུམ་སྦེ་བསྡུ་དགོ་པའི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ཡི།དྲགོས་རྫོང་བདག་གིས་ད་ལྟྫོ་

སྤུངས་ཐང་ཁ་རྫོང་དང་དེའི་ཉེས་འདབས་ལུ་ ']RQJ6WUXFWXUDO3ODQ འཆར་གཞི་བཐྫོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་དེའི་ཤུལ་ལས་
ས་གོ་སྫོ་སྫོ་སྦེ་དངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ཀྱངམ་ཅིག་བསྡུ་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་རྒྱ་གནངམ་བཞིན་དུ་འཆར་གཞི་བཟྫོ་ཚར་
བཞིནམ་ལས་ཀྱངམ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་ཁྲུབ།
ཇ༽ས་ྫོ ནམ་གྱི
གྱི་་སྐོ
སྐོར
ར །
༡༽ཆུ་སྦུག་རྒཔྫོ་གིས་ཁུ་རུ་ཐང་ལུ་ཡྫོད་པའི་འབྲུག་ཟ་སྫོད་ལས་འཛིན་གྱི་ཚྫོང་ཁང་ནང་ལས་ས་ནམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟ་འཐུང་
གི་རིགས་ཚངམ་སྦེ་ཐྫོབ་ཚུགསཔྫོ་བཟྫོ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།ད་ལྟྫོ་བཟའ་སྫོད་ཚྫོང་ཁང་འདི་ནང་ལས་བུང་ཚྫོང་འབད་
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བཙྫོང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ཚྫོང་འདི་ཚུ་བུང་ཚྫོང་འབད་མེན་པར་མི་སེར་གྱི་ཁས་ཕན་ལུ་བལྟ་ཏེ་རེ་རེ་འབད་ཡང་བཙྫོང་པ་ཅིན་མི་

སེར་མཉམ་ཆུང་ཚུ་གིས་ཡང་མཉོ་ཚུགས་པས་ཟེར་ཞུ་ཡི།ཁུ་རུ་ཐང་འབྲུག་བཟའ་སྫོད་ལས་འཛིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་

སྔོན་མ་རེ་རེ་སྦེ་བཙྫོང་ཡྫོད་རུང་བ་སབས་མ་བདེཝ་འཐྫོན་ཡྫོད་པའི་ཤུལ་ལས་ད་ལྟྫོ་དྲུག་དྲུག་སྦེ་བཙྫོང་དྫོ་ཟེར་ཞུ་ཡི།མི་སེར་
མཉམ་ཆུང་ཚུ་གིས་བུང་ཚྫོང་དང་གྱང་མངམ་སྦེ་མེན་པར་སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་བཙྫོང་དགོཔ་དང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
འབྲུག་བཟའ་སྫོད་ལས་འཛིན་ལུ་ཅ་ཆས་ཚུ་རེ་རེ་འབད་ཡང་བཙྫོང་དགོ་པའི་སྐོར་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

ཉ༽འཆར་དངུ
ངུལ
ལ།
༡༽རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་ཚྫོགས་ཆུང་གིས་གྲོས་འཆམ་འབྱུང་ཡྫོད་པའི་རྫོང་ཁག་གནང་
འབྱིན་གྱི་མ་དངུལ་གོ་བཀྲམ་ཚུ་ཚྫོགས་དམང་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བཅས་གཤམ་འཁོད་ལྟར་གོ་བཀྲམ་
འབད་མི་འདི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།
ཨང

ལས་སྣ
སྣ


སྡེ་་མཚན
སྡེ

མ་དངུ
ངུལ
ལ༼ས་

༡

དྫོམ་པ་ལ་ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས

སྫོལ་འཛིན་སྡེ་ཚན

༢༠༠

༣

སང་རྩི་མར་ཁུ་དང་ཆུངམ་གི་ཆོང་ལཱ།9DOXHDGGLWLRQDQG སྫོ་ནམ་སྡེ་ཚན་

༢

༤
༥

༦
༧
༨



ནྫོར་བུ་བསྒང་ལུ་ཞིང་ལམ་བཏྫོན་ནི།

སྫོ་ནམ་སྡེ་མན

PDUNHWLQJ 3DQJWVH0DNKXERWWOLQJDQGULFH
SDFNDJLQJ༽

ཡ༽

༡༠༠

༡༧༠

ན་གཞྫོན་ཚུ་ལུ་རིག་རལ་གྱི་སྫོང་བརྡར

ཞི་བའི་སྡེ་ཚན

༡༠༠

མེ་མདའ་བསྒང་སྫོབ་གྲྭ་ཉམས་བཅོས

ཤུས་རིག་སྡེ་ཚན

༠༤༠

ཚྫོད་བསྲེ་ཁྲོམ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནི།

ཁུ་རུ་ཁྲོམ་སྡེ

ཁུ་རུ་ཐང་སྔོ་ལྗངས་དང་ལྡནམ་བཟྫོ་ནི།

ལྫོ་གོ་བདའ་མ་སྫོབ་གྲྭའི་ལམ་ཉམས་བཅོས་དང་ལེགས་བཅོས
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ཁུ་རུ་ཁྲོམ་སྡེ

ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན

༢༢༠
༠༥༠

༡༢༠

ཐ༽གྲོ
གྲོས
ས་གཞི
ཞི་་སྣ
སྣ་་ཚྫོགས།
༡༽བརཔ་རྒཔྫོ་གིས་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་རྒེད་འྫོག་ཚུའི་བར་ན་འཛིང་དང་སྙོགས་བཤད་རེ་འཐྫོན་པའི་སྐབས་འདི་ཚུ་

སེལ་ནིའི་ལམ་སྫོན་དང་ཐབས་ལམ་ལེགས་ཤྫོམ་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།དྲགོས་རྫོང་བདག་གི་འཛིང་སྙོགས་ཚུ་ཁྲིམ་འགལ་ཨིན་

ན་མེན་ན་དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོཔ་ཡང་གལ་ཆེཝ་མ་ཚད་རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འྫོག་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐྫོག་ལུ་སེལ་དགོཔ་གལ་ཆེ་ཟེར་གསུང་

ཡི།ཁྲིམས་དྫོན་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་འཛིང་སྙོགས་ཚུ་མང་ཤྫོས་རང་ཞིང་ཆུ་འཐུང་ཆུ་ལམ་དང་ས་གི་སྐོར་ལས་འྫོང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་
དང་པ་རང་རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་སེལ་ཞིནམ་ལས་ཁས་རྒུད་མ་བཏུབ་ཅིན་ཀྱངམ་ཅིག་ཡིག་ཆ་དང་བཅསཔ་འབད་རྫོང་

ཁག་ནང་བཏང་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།ད་ལས་ཕར་འཛིང་སྙོགས་ག་ཅི་འཐྫོན་རུང་སྔོན་མ་རང་རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གིས་སེལ་
དགོཔ་དང་རྒེད་འྫོག་གིས་སེལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་
ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༢༽བརཔ་རྒཔྫོ་གིས་སྤུངས་ཐང་ཁའི་རྫོང་གཞི་འདི་མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟྫོ་ནིའི་དྫོན་ལུ་གློག་མེ་གིས་མཛེས་ཏྫོག་ཏྫོ་བཟྫོ་

དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།དྲགོས་རྫོང་བདག་གི་འཕྲལ་རང་རྫོང་གི་གློག་ཆས་དང་གློག་ཐག་ཚུ་སྫོར་ནི་ཨིནམ་ལས་འདི་བསྒང་
མཛྫོས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟྫོ་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུང་ཡི།

༣༽སྫོད་ཝང་རྒཔྫོ་གིས་བསམ་ལྡིང་ཁའི་སྫོ་ནམ་ཚྫོང་ཁང་འདི་བསྡུ་ནིའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཡྫོདཔ་ལས་མི་སེར་ཡྫོངས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་
སྔར་ག་ཨིནམ་འབད་རང་བཞག་གནང་དགོཔ་དང་སྫོ་ནམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཡང་ཚངམ་སྦེ་ཐྫོབ་ཚུགསཔ་བཟྫོ་གནང་

དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་ཚུའི་མཐའ་དྫོན་ལུ་སྫོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བ་འདི་སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་དང་ཅ་

ཆས་ཚུ་ཡང་ཚངམ་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་སྐོར་རྫོང་ཁག་སྫོ་ནམ་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
༤༽འཛྫོམས་མི་རྒོཔ་གིས་སྤུངས་ཐང་ཁ་དུར་ཁྲོད་ལས་སྤྲིང་ཟམ་ཚུན་གྱི་མི་ལམ་འདི་ལེགས་བཅོས་འབད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་
ཕུལ་ཡི།འདི་ཡང་ལམ་འདི་ནང་ལས་མི་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་ཡང་ལེ་ཤཱ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ཕྱི་བལྟ་བཧལ་པ་ཡང་ལེ་ཤཱ་འྫོང་དྫོ་

ཡྫོདཔ་ལསགནམ་འབར་ཆརཔ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལཱ་ཁག་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།དྲགོས་རྫོང་བདག་གིས་ལམ་འདི་ནང་ལས་སྦེ་བལྟ་

བཤལ་པ་ཚུ་སྤྲིང་ཟམ་འདི་ནང་འགྱོ་དྫོནཡྫོདཔ་ལས་དེའི་ཉེན་ཁག་དང་དེ་ལས་མྫོ་ཆུ་བ་ཟམ་འདི་ཡང་ཉེན་ཁག་ཡེད་མེད་ཞིབ་

དཔྱད་འབད་དེ་སྙན་ཞུ་ཡང་ལྷྫོད་དེ་ཡྫོད་ཟེར་གསུང་ཡི།དྲགོས་རྫོང་བདག་གི་ཟམ་འདི་ལས་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ཉེན་སྲུང་
གི་གོ་བརྡྫོ་འབྱིན་དགོ་པའི་ཁར་ལམ་བདའ་ཏེ་ཕགས་རྙིགས་ཚུ་ཡང་བདག་འཚངད་འབད་དགོ་པའི་གོ་བརྡ་བྱིན་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་

གནང་ཡི།སྤུངས་ཐང་ཁ་དུར་ཕྲྫོད་ལས་སྤྲིང་ཟམ་ཚུན་གྱི་ལམ་འདི་རྫོང་ཁག་གིས་ལགེས་བཅོས་འབད་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་
གྲུབ།
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༥༽གླིང་བུ་ཁ་དམངས་མི་གིས་སྤུངས་ཐང་ཁ་རྫོང་གི་ཉེས་འདབས་ལུ་ཡྫོད་པའི་ཐང་བཟྫོ་ནང་གི་མདའ་རྩེད་ཐང་ནང་མདའ་
ནམ་རང་རྩེད་རུང་རྩེད་ཆོགཔ་བཟྫོ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་ཕུལ་ཡི།དྲགོས་རྫོང་རབ་ཀྱིས་ས་གནས་ཐང་བཟྫོ་ནང་འཕྲལ་འཕྲལ་བ་
སབས་མ་བདེཝ་འཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་རྫོང་ཁག་རྩེད་རིག་ཚྫོགས་པ་གིས་སྦེ་ས་ཁོངས་ཅིག་དངོས་འཛིན་འབད་བའི་བསྒང་ཡྫོད་

ཟེར་གསུང་ཡི།རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་ཁ་ཐུག་ལས་ས་གནས་ཐང་བཟྫོ་ནང་བ་སབས་མ་བདེཝ་ལས་ས་ཁོངས་སྫོ་སྫོ་ཅིག་དངོས་
འཛིན་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༦༽དཀར་སྦིས་རྒཔྫོ་གིས་དཀར་སྦིས་ས་རྒེད་འྫོག་ནང་ད་ལྟྫོ་བར་ནང་ཡང་འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་བཀྲིས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་
འདི་ད་ལྟྫོ་བར་ནང་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་མཐུད་མ་ཚུགས་པར་ཡྫོདཔ་ལས་བ་སབས་མ་བདེཝ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།གནད་དྫོན་འབྲུག་

བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་བཀྲིས་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཡིག་ཚང་གཉིས་ཆ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་བརྒྱུད་ལམ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་
སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༧༽དཀརཔྫོ་སྦིས་ས་རྒཔྫོ་གིས་འབྱུང་བ་བཞི་གི་རྐྱེན་ངན་ཆར་ཆུ་ལས་རྟེན་སྫོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དང་ས་གཞི་ཚུ་མེདཔ་བཏང་

པའི་སྐབས་འདི་འཕྲྫོས་ལས་གདྫོང་ལེན་མེད་མི་གི་རྒེད་འྫོག་ལས་བྱེདཔ་དང་མི་སེར་ལུ་དཀའ་ངལ་འབྱུང་དྫོ་ཡྫོད་པའི་སྐོར་
ཞུ་ཡི།རྫོང་ཁག་རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་རྐྱེན་ངན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་གདྫོང་ལེན་ག་གི་འབད་ནི་ཨིན་ན་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་

རིམ་པ་དང་བསྐྱར་སྐྲུན་དང་བསྐྱར་གསྫོ་གི་སྐོར་ཁ་གསལ་འབད་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་ཁ་ཐུག་ལས་
རྐྱེན་ངན་ག་་ཅི་ཡང་འབྱུང་རུང་རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༣ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་
འཇོག་གྲུབ།

༩༽དགོན་ཤར་རི་རྒཔྫོ་གིས་གཡུས་ཁ་ལས་ཕར་རང་ལུགས་ཀྱི་བཟྫོ་བསྐྲུན་ཐྫོག་ལས་ཁྱིམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་གནང་བ་ཞུ་བ་རྫོང་
ཁག་ནང་ཁོང་དགོ་མི་འདི་གིས་མི་སེརམཉམ་ཆུང་ཚུ་ལུ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་ལ་སྫོགས་པའི་བ་སབས་མ་བདེཝ་འཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་
ལས་གནང་བ་རྒེད་འྫོག་གིས་བྱིན་ཆོག་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།གནད་དྫོན་འདི་ད་ལྟྫོ་གནས་སྐབས་ཅིག་སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་རང་ལག་
ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༡༠༽སྫོད་པའི་རྒཔྫོ་གིས་འཆར་གཞི་༡༢པའི་འཆར་ལྫོ་༢༠༡༩༢༠༢༠ལྫོའི་ནང་ལུ་&0,གི་མ་དངུལ་གནང་ཡྫོད་མི་

འདི་རྒེད་འྫོག་ནང་ལས་གཏྫོག་བཞག་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་མ་དངུལ་གོ་བཀྲམ་འབད་ཡྫོད་རུང་ལག་ལེན་དང་བལྟ་ཏྫོག་རྫོང་ཁག་

གི་འབད་མི་འདི་གི་རྒེད་འྫོག་ལུ་བ་སབས་མ་བདེཝ་འབྱུང་དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།ཁྲི་འཛིན་གྱིས་མ་དངུལ་འདི་གནང་ཚར་

ཞིནམ་ལས་བལྟ་ཏྫོག་ཚུ་རྒེད་འྫོག་འབད་རུང་མ་བཏུབ་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།ཨིན་རུང་ལཱ་ཚུ་གྲུབ་འབྲས་ཅན་ལུ་བསྒྱུར་ནིའི་དྫོན་
ལས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
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༡༡༽ཆུ་སྦུག་རྒཔྫོ་གིས་ཆུ་སྦུག་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་ཡྫོད་པའི་ས་དང་བ་ལི་སྤྱི་འྫོག་ཚུན་གྱི་ལམ་འདི་ཐག་རིངམ་ཡྫོདཔ་ལས་
མི་སེར་ཚུ་རྒེད་འྫོག་འཛྫོམས་ཚུ་ནང་འྫོང་པའི་སྐབས་བྱི་ལི་བསྒང་བརྒལ་འྫོང་དགོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་སྤྱི་འྫོག་གཉིས་ནང་དྫོ་ལམ་ཐྫོབ་

སྦེ་བཟྫོ་གནང་དགོ་ཟེར་ཞུ་ཡི།གནད་དྫོན་འདི་རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ཤུལ་མའི་ཚྫོགས་ཐེངས་
ནང་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༡༢༽ཁྲི་འཛིན་གྱིས་སྤུངས་ཐང་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏྫོག་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ཕུལ་ཚུགས་ནིའི་དྫོན་ལུ་

འབྲུག་པཱན་ཇབ་ཀྱི་དངུལ་ཁང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་གྲོལ་འབུལ་ཕུལ་ཡི།འདི་ལུ་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ག་
ར་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་འབད་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་དང་འབྲེལ་བ་ཡྫོད་
པའི་ལས་སྡེ་ལས་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༡༣༽རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ལཱ་ཚུ་གྲུབ་འབྲས་ཅན་དང་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ལུ་བསྒྱུར་ནིའི་དྫོན་ལས་འཆར་གཞི་
ལས་སྣ་ཚུའི་དྫོན་ལུ་བལྟ་ཏྫོག་གི་ཚྫོགས་ཆུང་དང་དེའི་འཐུས་མི་ཚུ་ཆ་འཇོག་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།

༡༤༽སྤྱི་ཚེས་༦༡༡༢༠༡༩རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཉིན་༢པ་ནང་ལུ་རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚྫོགས་འདུའི་ཚྫོགས་དཔྫོན་དང་ཡྫོངས་
ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ལུང་ཕྫོགས་དང་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགོ་དཔྫོན་ཡྫོངས་ལུ་དམངས་གཙྫོའི་
རིང་ལུགས་དང་རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚྫོགསའདུའི་འགན་ཁུར་དེ་ལས་ས་གནས་གཞུང་གི་སྐོར་གོ་བ་བརྡ་སྫོད་གནང་ཡི།

བཀྲི
ཀྲིན
ན་ཆེ
ཆེ།།
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རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་བདུན་པའི་གྲོས་ཆོད།

༉སྤྱི
སྤྱི་་ཚེ
ཚེས
ས་༢༩༠༩༢༠༢༠ལུ
ལུ་་སྤུ
སྤུངངས་ཐང་རངྫོ ་ཁག་གི
གི་་ས་གནས་གཞུ
ཞུངང་ཐེ
ཐེངངས་༢པའི
འི་་རངྫོ ་ཁག་ཚག
ྫོ ས་འདུ
དུ་་ཐེ
ཐེངངས་༧པའི
འི་་གྲོ
གྲོས
ས་
གཞི
ཞི་་གཤམ་གསལ་ལྟ
ལྟར
ར།

ཀ༽འདས་པའི
འི་་ཚག
ྫོ ས་ཐེ
ཐེངངས་༦པའི
འི་་བསྐྱ
སྐྱར
ར་ཞི
ཞིབ
བ།
༡༽འདས་པའི་ཚྫོགས་ཐེངས་ ༤ པའི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་དུ་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཚྫོགས་དམངས་ལུ་ སྤུངས་ཐང་ཁ་མྫོ་ཆུ་ཕར་ཁར་ འབྲུག་གི་

དངུལ་ཁང་དང་ རྒྱལ་ཡྫོངས་དངུལ་ཁང་གཉིས་ཆ་རང་གིས་མི་སེར་བྱ་སྟབས་བདེ་ནིའི་དྫོན་ལུ་དངུལ་བཏྫོན་སའི་ $70གཞི་བཙུགས་
འབད་ཡྫོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

༢༽ ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་ཁར་སྣུམ་འཁོར་བཅོས་ཁང་ཁ་སྐོང་བཙུགས་ནིའི་སྐོར་ འདས་པའི་ཚྫོགས་ཐེངས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་དུ་ ས་ཆ་དང་ས་ཁྲ་ཚུ་
ཡང་སྫོད་ཚར་ཡྫོདཔ་ལས་ འདི་གི་གནས་ཚད་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ནིའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། དྲགོས་རྫོང་བདག་གིས་ ས་གོ་ཚུ་ཡང་སྫོད་ཚརཝ་
མ་ཚད་ བཟྫོ་བཀོད་ཨ་རྩི་བཟྫོ་མ་ཚར་བར་ཡྫོདཔ་ལས་ འཕྲལ་རང་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ཟེར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། 

ཁ༽ རྩི
རྩིས
ས་ལ་ྫོ ༢༠༢༠༢༠༢༡ གི
གི་་འཆར་དངུ
ངུལ
ལ་ཆ་འཇོ
ཇོག
ག་གག་སྐོ
སྐོར
ར། དངུ
ངུལ
ལ་རྩི
རྩིས
ས་འགོ
གོ་་དཔན
ྫོ །
རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འྫོག་གི་འཆར་དངུལ་ གསར་གྲུབ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ དེ་ལས་གོ་བཀྲམ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་

ཡྫོདཔ་ཨིན་ག་གསལ་འབད་སྤྱན་འབུལ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ གཤམ་འཁོད་ཡྫོད་པའི་འཆར་དངུལ་ཚུ་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་གིས་འཆར་དངུལ་
ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།

རྩིས
རྩི
ས་ལ་ྫོ ༢༠༢༠  ༢༠༢༡ གི
གི་་འཆར་དངུལ
ངུལ།
རངྫོ ཁགརྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ 

རྒྱུན
རྒྱུ
ན་སྐྱོ
སྐྱོངང

གསར་གྲུ
གྲུབ
བ

རྫོང་ཁག

༥༣༢༧༠

༢༧༩༣༩

༨༡༢༠༩

ཆུ་སྦུག

༧༧༩༩

༡༢༢༨༩

༢༠༠༨༨

དགོན་ཤར་རི

༣༧༢༨

༨༢༧༩

༡༢༠༠༧

གུ་མ

༣༥༥༤

༡༦༡༡༨

༡༩༦༧༢
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ཡངྫོ ས་སམ
ྫོ ས

གླིང་བུ་ཁ

༣༤༨༩

༦༧༤༩

༡༠༢༣༨

ཤེལ་རྔ་ནང

༣༩༨༥

༩༣༤༧

༡༣༣༣༢

སྟྫོད་ཝང

༣༦༩༤

༨༤༦༨

༡༢༡༦༢

འཛྫོམས་མི

༣༥༤༤

༡༠༢༤༧

༡༣༧༩༡

དཀརཔྫོ་སྦིས་ས

༣༧༢༢

༡༡༦༣༡

༡༥༣༥༣

སྟྫོད་པའི་ས

༣༧༣༩

༡༡༦༨༩

༡༥༤༢༨

རྟ་ལྫོག

༣༥༧༣

༩༠༣༨

༡༢༦༡༡

བརཔ

༣༦༡༧

༡༥༤༣༠

༡༩༠༤༧

༥༧༧༡༤༤

༣༩༨༦༧༥

ཡྫོངས་སྫོམས

༩༧༥༨༡༩



རྩིས
རྩི
ས་ལ་ྫོ ༢༠༢༠༢༠༢༡ གི
གི་་སྡེ
སྡེ་་མཚན་ཁག་གི
གིའ
འཆར་དངུ
ངུལ
ལ།
སྡེ་མཚན།

འཆར་དངུལ།

བརྒྱ་ཆ།

སྒོ་ནྫོར

༩༥༠

༣༣༩

ཤེས་རིག

༦༢༨༦

༢༢༤༢

ལམ་སྫོལ

༢༩༧༠

༡༠༥༩

མཛེས་ལྡན

༡༠༠

༠༣༦

2|Page

28

མཐའ་འཁོར

༠༠༥

༠༠༢

རྐྱེན་ངན

༢༠༠

༠༧༡

གསྫོ་བ

༤༦༡

༡༦༤

ཞི་བའི་སྡེ་མཚན

༡༨༠

༠༦༤

སྫོ་ནམ

༧༠༨༥

༢༥༢༧

བཟྫོ་རིག་དང་ཁྲོམ་སྡེ་ 8UEDQ 

༩༨༠༣

༣༤༩༨

ཡང
ྫོ ས་སམ
ྫོ ས།

༢༧༩༣༩

༡༠༠

(QJLQHHULQJ 



རྩིས
རྩི
ས་ལ་ྫོ ༢༠༢༠ ༢༠༢༡ ལའི
འི་
ྫོ ་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་ལྟེ
ལྟེ་་བའི
འི་་འཆར་དངུ
ངུལ
ལ།
རྒེད
རྒེ
ད་འགོ
གོ

རྒེད
རྒེ
ད་འག
ྫོ ་ལྟེ
ལྟེ་་བའི
འི་་ལམ་རི
རིང
ང་མཐུ
ཐུང
ང ཀི
ཀི་་ལ་ྫོ མི་
མི་ཀྲར
ཀྲར 

རྒྱུན
རྒྱུ
ན་སྐྱོ
སྐྱོང
ང

ཆུ་སྦུག

༧༥༠

༠༢༢༥

དགོན་ཤར་རི

༠༡༧

༠༠༠༥

གུ་མ

༡༥༠

༠༠༤༥

གླིང་བུ་ཁ

༩༦༣

༠༢༨༩

ཤེལ་རྔ་ནང

༡༣༢༠

༠༣༩༦
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སྟྫོད་ཝང་

༡༤༠

༠༠༤༢

འཛྫོམས་མི

༠

༠

དཀརཔྫོ་སྦྱིས་ས

༢༩༨

༠༠༨༩

སྟྫོད་པའི་ས

༠

༠

རྟ་ལྫོག

༠༡༠

༠༠༠༣

བརཔ

༡༡༣

༠༠༣༤

ཡངྫོ ས་སམ
ྫོ 

༡༡༢༨༼ས་ཡ༽


ག༽ འཁོ
ཁོར
ར་ལམ་གྱི
གྱི་་སྐོ
སྐོར
ར།
༡༽ སྟྫོད་པའི་རྒཔྫོ་གིས་ རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ཚུན་འཁོར་ལམ་ཚུ་སེལ་བ་མ་ཚད་ རྩི་གནག་བཏང་ཚར་ཏེ་འབད་རུང་ སྟྫོད་པའི་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་
ནང་གི་འཁོར་ལམ་འདི་ལུ་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་ཐྫོབ་པའི་སྐོར་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ སྟྫོད་པའི་རྒེད་འྫོག་

དང་ འཛྫོམས་མི་རྒེད་འགོ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་འདི་ སྔོན་མ་ལས་རང་ རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་འབད་ཐྫོ་བཀོད་མ་འབད་བས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

དྲགོས་

རྫོང་བདག་གིས་ རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་གྱི་དྫོན་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་བཞིན་ ཀི་ལྫོ་མི་ཀྲར་རེ་ལུ་ མ་དངུལ་ ༣༠༠༠༠ ཐམ་པ་རེ་ཐྫོབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་དང་
སྟྫོད་པའི་རྒེད་འྫོག་དང་འཛྫོམས་མི་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་འདི་ རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་སྦེ་ཆ་འཇོག་མ་འབད་བ་ཡྫོདཔ་ལས་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་
འདུ་རྒྱུད་དེ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྫོམས་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་ཕུལ་བ་ཅིན་དྲགས་ཟེར་ཞུ་ཡི། དྲགོས་ཀྱིས་ ལམ་ཉམས་བཅོས་འདི་

རང་སྫོའི་རྒེད་འྫོག་ནང་ལས་ གནས་སྐབས་རེ་ཡང་བཏྫོན་དགོ་ཟེར་ཞུ་ཡི། གནད་དྫོན་འདི་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་རྒྱལ་ཡྫོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་འཛྫོམས་ལྷན་ཚྫོགས་དང་ཞབས་ཏྫོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་སྦེ་ཐྫོ་བཀོད་འབད་གནང་དགོཔ་སྦེ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་
ཆ་འཇོག་གྲུབ།

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ འཛྫོམས་མི་ ཆུ་སྦུག ཤེལ་རྔ་སྦྱིས་མི་དང་ སྟྫོད་ཝང་རྒེད་འྫོག་ ༤ གི་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་འདི་ཅིག་ཁར་ཨིནམ་ལས་ མ་
དངུལ་སྤྱི་རུབ་སྦེ་མམཉམ་བཅོས་འབད་བ་ཅིན་དྲག་ཟེར་ཞུ་ཡི། འཁོར་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ལྫོག་སུ་འབད་ དྲགོས་རྫོང་བདག་

དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔྫོན་ དང་ ཆུ་སྦུག་ འཛྫོམས་མི་ སྟྫོད་ཝང་དང་ ཤེལ་རྔ་སྦྱིས་མི་རྒཔྫོ་ ཞལ་འཛྫོམས་ཚྫོགས་ནི་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡྫོདཔ་
ཨིན།
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༢༽ དགོན་ཤར་རི་རྒཔྫོ་གིས་ དགོན་ཤར་རི་རྒེད་འྫོག་གི་སྨན་ཁང་ཆུང་བའི་ལམ་མཉམ་བཅོས་དང་ སྐོར་ར་རྐྱབ་ཏེ་རྭ་བ་ དེ་ལས་ དགོན་

ཤར་རི་སྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་སྐོར་ར་རྐྱབ་ཏེ་རྭ་བ་རྐྱབ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ཡང་ སྨན་ཁང་དང་སྫོབ་གྲྭ་ནང་འྫོང་མི་ཚུ་ རྟ་ནྫོར་སེམས་
ཅན་དང་ རི་དྭགས་སེམས་ཚུ་ལས་ཉེན་སྲུང་གི་དྫོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ གོང་འཁོད་ལས་སྣའི་དྫོན་ལུ་
འཆར་གཞི་ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད་རུང་ རྩིས་ལྫོ་ ༢༠༢༠༢༠༢༡ ནང་ལུ་རང་སྫོའི་སྡེ་ཚན་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་སྙན་ཞུ་མ་ལྷྫོདཔ་ལས་ གོང་འཁོད་
ལས་སྣ་འདི་ རྩིས་ལྫོ་ ༢༠༢༠ ༢༠༢༡ ནང་ལ་ཚུད་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ཅིན་ རྩིས་ལྫོ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

གོང་འཁོད་ལས་སྣ་འདི་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་རེ་འཐྫོན་པ་


༣༽ དགོན་ཤར་རི་རྒཔྫོ་གིས་ས་གནས་རིམ་ཆུ་ལས་ བྫོ་ཏྫོ་ཁའི་གཞུང་ལམ་འདི་སྐྱོ་དྲགས་ཐལ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཕྲལ་རང་ཉམས་བཅོས་འབད་
གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ལྫོད་སྦིས་ས་ལམ་སེལ་བཟྫོ་རིག་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ ཁུ་རུ་ཐང་ལས་ ལྕང་ཡུལ་ཚུན་དང་ ལ་ཁུ་
ལས་འགོ་བཙུགས་ ཀི་ལྫོ་མ་མི་ཀྲར་ ༤ ཚུན་གི་མ་དངུལ་ཐྫོབ་ཏེ་ཡྫོདཔ་ལས་རྩི་གནག་བཏང་ནི་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ས་གནས་རིམ་ཆུ་ལས་ བྫོ་ཏེ་

ཁ་ཚུན་གྱི་འཁོར་ལམ་གྱི་སྐོར་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཞབས་ཏྫོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ གཞུང་ལམ་འདི་ཉམས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་སྙན་ཞུ་
འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡྫོད།

ང༽ ས་ཆའི
འི་་སྐོ
སྐོར
ར། 

༡༽ སྟྫོད་ཝང་རྒེད་འྫོག་དང་ ཤེལ་རྔ་སྦྱིས་མི་རྒཔྫོ་གིས་ ས་ཆ་མཉོ་བཙྫོང་གི་སྐབས་ ཁྲལ་རྒྱ་ཆ་ ༣ བསྐྱེལ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ འདི་གིས་གྲོང་
གསེབ་མི་སེར་ཚུ་ལུ་དཀའ་ངལ་འབྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཁྲལ་ཡང་ཆ་གནང་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ མར་ཕབ་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། རྫོང་ཁག་

ས་ཁྲམ་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣ བཀལ་དགོཔ་སྦེ་རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ལྷན་ཚྫོགས་ལས་བཀའ་རྒྱ་ལྷྫོད་དེ་ཡྫོདཔ་ལས་དེ་ལྟར་ལག་ལེན་
འཐབ་དྫོ་ཟེར་ཞུ་ཡི།

རྫོང་ཁག་ས་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་གྱིས་སྦེ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་

ཐབས་ལུ་མར་ཕབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡྫོད།

ས་ཆ་མཉོ་བཙྫོང་གི་ཁྲལ་འདི་ མི་སེར་གྱི་ཕན་


༢༽ འཛྫོམས་མི་རྒཔྫོ་གིས་ རྒེད་འྫོག་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་ཟུར་ཁ་ལས་སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ རྭ་བ་རྐྱབ་མི་འདི་གིས་ འགྲོ་
འགྲུལ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་དཀའ་ངལ་འབྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལ་ འདིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
གིས་རང་སའི་ས་མཚམས་ལས་ ལྫོ་ཅིག་བས་ལྫོ་ཅིག་ཨེབ་ཏེ་འྫོངམ་ལས་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།

འདི་ཡང་ སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ སྤྱིར་བཏང་སྤུངས་ཐང་ཆ་འདུས་

རྒེད་འྫོག་ ༡༡ གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ འཁོར་ལམ་གྱི་ཟུར་ཁ་ལས་ཡྫོད་པའི་ཞིང་ཚུ་ ཇོ་བདག་ཚུ་གིས་ རྭ་བ་འགོར་ཏེ་ཨེབ་འྫོང་མི་ཚུ་ རྫོང་
ཁག་ས་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་བརྟུན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡྫོད།
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༣༽ སྟྫོད་ཝང་རྒཔྫོ་གིས་ རང་སྫོའི་མིང་ཐྫོག་ཁར་ སྐམ་ཞིང་གང་ཡང་མེད་པར་ཡྫོད་མི་ཚུ་ ཆུ་ཞིང་ལས་སྐམ་ཞིང་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་
བའི་སྐབས་དུས་ཡུན་རིངམ་གོར་མི་འདི་གིས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་དཀའ་ངལ་འབྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ འདི་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་
འབད་ཡི།

དྲགོས་རྫོང་བདག་གིས་ སྤུངས་ཐང་རྫོང་གི་ཉེས་འདབས་ཀྱི་ས་གོ་ནང་ཚུད་མི་ཚུ་ སྫོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ལྟྫོ་ རྫོང་གཞི་འཛིན་སྐྱོང་གི་
འཆར་གཞི ']RQJ0DQDJHPHQW3ODQ འདི་བཟྫོ་བའི་བསྒང་ཡྫོདན་ལས་ འདི་བཟྫོ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཚུགས་
ཟེར་ཞུ་ཡི།

རྫོང་ཁག་ས་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་གྱིས་འབད་ ས་ཆ་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རིངམྫོ་གོར་མི་འདི་གིས་མི་སེར་ལུ་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་

འབྱུང་དྫོ་ཡྫོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡྫོད།

༥༽ ས་ཁྲམ་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ ཆུ་ཞིང་དང་ ལམ་གྱི་གཡས་གཡྫོན་ལས་ཕར་ གནང་བ་མེད་པའི་བཟྫོ་བསྐྲུན་བཀག་ནིའི་དྫོན་ལས ཚྫོགས་
ཆུང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ཡང་ གནང་བ་མེད་པའི་བཟྫོ་བསྐྲུན་ཚུ་ ལྫོ་ཅིག་ལས་ལྫོ་ཅིག་ཡར་སེང་འགྱོ་དྫོ་
ཡྫོདཔ་ལས་བཀག་མི་ཚུགས་པས་ཟེལ་ཞུ་ཡི།

བརཔྫོ་རྒཔྫོ་གིས་ཆུ་ཞིང་ནང་དང་ ལམ་གྱི་གཡས་གཡྫོན་ལས་མར་ཁྱིམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ གཅིག་

གི་གཅིག་ལུ་དཔེ་བལྟ་ཏེ་བཀག་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་ཞུ་ཡི། དྲགོས་རྫོང་བདག་གིས་ཚྫོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཐྫོ་འདི་ཚུ་

བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།ས་ཁྲམ་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་
གནང་བ་མེད་པའི་བཟྫོ་བསྐྲུན་དང་ ཆུ་ཞིང་ནང་གི་ཁྱིམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་བཀག་ཆ་འབད་ནིའི་དྫོན་ལས་ ཚྫོགས་ཆུང་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་

དགོཔ་སྦེ་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་སྦེ་ཚྫོགས་ཆུང་ཅིག་འཕྲལ་རང་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་
གྲུབ།

ཅ༽ གས་ྫོ བའི་
འི་སྐོ
སྐོར
ར།
༡༽ དཀརཔྫོ་སྦྱིས་རྒཔྫོ་གིས མི་སེར་ཚུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་སྨན་གྱི་དྫོན་ལས སྤུངས་ཐང་ཁ་སྨན་ཁང་གི་སྫོ་ལྫོགས་ཁར་སྨན་གྱི་ཚྫོང་ཁང་
བཙུགས་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།

འདི་ཡང་འཕྲལ་འཕྲལ་སྨན་ཁང་ནང་ལས་མ་ཐྫོབ་པའི་སྨན་ཚུ་ མི་སྫོར་ཚུ་ཁུ་རུ་ཁྲོམ་ཁར་འགྱོ་མ་དགོ་པར་ སྫོ་

ལྫོག་ཁར་ཡྫོད་པའི་སྨན་གྱི་ཚྫོང་ཁང་ནང་ལས་ཐྫོབ་ཚུགས་ནི་དྫོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། གནད་དྫོན་འདི་ ཁྲོམ་གྱི་འཆར་གཞི་ནང་ཚུད་སྫོང་པ་
ཅིན་ སྒེར་གྱི་མི་ངོམ་དང་འདྫོད་ཡྫོད་པ་ཅིན་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

ཆ༽ ཆོ
ཆོས
ས་དང་ལམ་སལ
ྫོ ་གྱི
གྱི་་སྐོ
སྐོར
ར།

༡༽ དཀརཔྫོ་སྦྱིས་རྒཔྫོ་གིས་ སི་རི་སྒང་ལྷ་ཁང་དང་ ཝ་ཁུ་སམ་ཕྱི་ལྷ་ཁང་ ༢ གྲྭ་ཚང་ལུ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ རྐང་རྒྱུརཔ་ཞུ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་
ཕུལ་ཡི། མི་སེར་ལས་གྲྭ་ཚང་ནང་ཕུལ་ནའིའ་ཡིག་ཆ་དང་ རྒེད་འྫོག་ཚྫོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་ འདི་རྫོང་ཁག་སྫོལ་འཛིན་ཡིག་ཚང་ནང་ཕུལ་
ཞིནམ་ལས་ སྫོལ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་གྱི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཏེ་ གྲྭ་ཚང་ནང་ཕུལ་ནི་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ། 
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༢༽ སྫོལ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ སྤུངས་ཐང་ཁའི་ལྫོ་ལྟར་ཚེས་བཅུ་ནང་བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་འཆམ་པ་དང་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གཡུས་

ཁར་གུང་ལས་བརྟེན་པའི་ཁྲལ་འཐུས་འུར་ལཱ་དགོངས་ཡངས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། སྫོལ་འཛིན་འགོ་དྫོཔན་གྱིས་ འཆམ་རྐྱམ་མི་ཕྫོ་
རྒས་ ༣༧ དང་ཞབས་བྫོ་རྐྱབ་མི་བུམྫོ ༢༧ ལུ་དངུལ་ཕྫོགས་འདི་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་གྱི་ཁ་གསལ་ཞུ་ཡི། སྟྫོད་ཝང་རྒཔྫོ་གིས་འུར་ལཱ་
དགོངས་ཡངས་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ཡི།

འཆམ་པ་དང་ཞབས་བྫོ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ གཞུང་ལས་ ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕྫོགས་ཐྫོབ་ལམ་

ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒེད་འྫོག་ནང་འཁོད་ཀྱི་འུར་ལཱ་ཆུ་སེལ་ལམ་སེལ་ཚུ་དགོངས་ཡང་ཐྫོབ་མ་གཏྫོག་ ཞིང་ཆུ་དང་འཐུང་ཆུའི་འུར་ལཱ་ཚུ་
དགོངས་ཡང་མེདཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༣༽ སྫོལ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ སྤུངས་ཐང་གྲུབ་ཆོད་ཀྱི་སྐབས་དཔའ་མཛངས་པའི་སྒར་ནང་ དཔའ་མཛངསཔ་མ་ཏྫོག་གཞན་ཕྱིའི་མི་

གནང་བ་མེད་པའི་བཙུགས་མ་ཆོག་པའི་སྐོར་ཞུ་ཡི། འདི་ཡང་ན་ཧིང་ ནད་ཡམས་ཀོཝིཏ་ལས་བརྟེན་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐྫོན་མི་འདི་ལས་

བརྟེན་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། གོས་རྫོང་བདག་ ན་ཧིང་སྤུངས་ཐང་གྲུབ་ཆོད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ དཔའ་མཛངས་པའི་སྒར་ནང་ འབྲུག་མི་མེན་པར་ ཕྱི་
ཁའི་བལྟ་བཤལ་པ་ཡྫོདཔ་སྦེ་མཐྫོངམ་ལས་ ད་ལས་ཕར་དང་ཕུག་གི་ལུགས་སྫོལ་བཟང་པྫོ་ཚུ་བདག་འཛིན་འཐབ་དྫོན་ལུ་ དཔའ་མཛངས་

པའི་སྒར་ནང་ཕྱིའི་མི་བཙུགས་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་ལས་གནང་བ་ཞུ་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། གནད་དྫོན་འདིགི་ཐད་ ཕྱིའི་མི་ཚུན་དཔའ་མཛངས་པའི་
སྒར་ནང་བཙུགས་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་ལས་གནང་བ་ཞུ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡྫོདཔ་དང་ ཐིམ་ཕུག་གི་དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་ལུ་ཡང་ཡི་གུ་
བཏང་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

ཇ༽ ནགས་ཚལ་གྱི
གྱི་་སྐོ
སྐོར
ར།
༡༽ གུ་མ་རྒཔྫོ་གིས་མི་རྩིས་ཐྫོ་བཀོད་དང་སའི་ཁྲམ་ཚུ་རྒེད་འྫོག་ནང་ཡྫོད་རུང་ ཁྲོམ་ཁར་ལས་ཕར་ཀི་ལྫོ་མི་ཀྲར་ ༢ གི་ས་ཁོངས་ནང་སྫོད་
མི་ཚུ་ལུ་གྲོངས་གསེབ་ཤིང་གི་སྐྱིད་སྡུག་མ་ཐྫོབ་པར་ཡྫོདཔ་ལས་དེའི་དཀའ་ངལ་སེལ་གནང་དགོ་འཔི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

ལྫོད་སྦིས་ས་ནགས་

ཚལ་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ གྲོང་གསེབ་ཤིང་གི་སྐྱིད་སྡུག་འདི་ ཁྲོམ་ལས་ཀི་ལྫོ་མི་ཀྲར་ ༢ གི་ས་ཁོང་ནང་ལས་ཕར་སྫོད་མི་

དང་ ས་ཆ་མཉོ་བཙྫོང་གི་དྫོན་ལུ་ཐྫོབ་ཐངས་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། དྲགོས་རྫོང་བདག་གིས་ ཀི་ལྫོ་མི་ཀྲར་ ༢ འདི་ཁྲོམ་གྱི་ས་གོ་ག་སྟེ་ལས་
རྩིས་ནི་ཨིན་ན་དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ཁྲོམ་ལས་ཀི་ལྫོ་མི་ཀྲར་ ༢ གི་ནང་འཁོད་ཨིན་རུང་ མི་རྩིས་དང་ཐྫོ་བཀོད་ཚུ་ཁྲོམ་ནང་

མེན་པར་རྒེད་འྫོག་ནང་འབད་བ་ཅིན་ གྲོང་གསེབ་ཤིང་གི་སྐྱིད་སྡུག་གནང་དགོཔ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་
ཞབས་ཏྫོག་ལས་ཁུངས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡྫོད།

ཉ༽ ཁྲོ
ཁྲོམ
མ་གྱི
གྱི་་སྐོ
སྐོར
ར།

༡༽ གུ་མ་རྒཔྫོ་གིས་ གུ་མ་རྒེད་འྫོག་ ལྕང་ཡུལ་བཀྲིས་ལྗོངས་སྤྱི་འྫོག་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ནང་ཚུད་མི་གུང་པ་ཚུ་ལུ་ སྫོད་ཁྱིམ་

རྐྱབ་ཆོག་པའི་གནང་བ་མ་ཐྫོབ་པར་ལུས་ཡྫོདཔ་ལས་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐྫོནདྫོ་པའི་སྐོར་ཞུ་ཡི། དེ་ཡང་མི་སེར་ཚུ་རང་གི་ས་ཆ་ཡྫོད་དེ་ སྫོད་
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ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་འབད་རུང་ རྫོང་གཞི་གི་ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ནང་ཚུདཔ་ལས་ ཁྱིམ་རྐྱབ་ནིའི་གནང་བ་མ་ཐྫོབ་པར་ ལུ་ལུ་གནས་
སྐབས་ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་སྫོད་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།

དྲགོས་རྫོང་བདག་གིས་ སྤུངས་ཐང་རྫོང་གི་ཉེས་འདབས་ཀྱི་ས་གོ་ནང་ཚུད་མི་ཚུ་ སྫོལ་འཛིན་

ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ལྟྫོ་ རྫོང་གཞི་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཆར་གཞི ']RQJ0DQDJHPHQW3ODQ འདི་བཟྫོ་བའི་བསྒང་ཡྫོདན་ལས་
འདི་བཟྫོ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

གནད་དྫོན་འདི་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་འབད་གནང་བ་མ་ཐྫོབ་ཚུན་ཚྫོད་

འདི་ཁར་ལུ་སྒར་བཅར་མ་ཆོདཔ་དང་ སྫོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་
ཡྫོད།

གསུ
སུངང་གྲོ
གྲོས
ས་སྣ
སྣ་་ཚག
ྫོ ས།

༡༽ སྟྫོད་པའི་རྒེད་འྫོག་གི་ས་སྒོ་འདི་ རྒྱལ་ཡྫོངས་གཞུང་ལམ་གྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཨིནམ་ལས་ རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ས་གནས་སྦི་ཅུང་
ལུངམ་ལུ་ཚྫོང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ཡྫོད་མི་འདི་ ད་རེས་ནངས་པ་ གནམ་བྱཱར་ཆརཔ་ལས་བརྟེན་ མི་སེར་ཚུ་ཚྫོང་འབྲེལ་འཐབ་མ་ཚུགས་པར་ཡྫོདཔ་

ལས་ གནས་སྐབས་ཅིག་ལམ་བདའ་སྟེ་བཙྫོང་ནི་གི་གོ་སྐབས་བྱིན་ཡྫོདཔ་དང་ ཁོང་གི་ཚྫོང་ཁྱིམ་རྐྱབ་སའི་ས་སྒོ་འདི་ འཕྲལ་མགྱོགས་རང་
ཉམས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་ཡི།

གོང་འཁོད་ལས་སྣ་འདི་གི་དྫོན་ལུ་ འཕྲལ་རང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་

ཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༢༽ དགོན་ཤར་རི་རྒཔྫོ་གིས་ འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ རྒེད་འྫོག་གཅིག་ཁར་འདབ་ནི་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ལྫོ་རྒྱུས་གོ་ཡྫོདཔ་ལས་ དེའི་སྐོར་
གསུང་གྲོས་གནང་དགོ་པའི་སྐོར་ཞུ་ཡི། འདི་ཡང་ རྒེད་འྫོག་ཚུ་ཅིག་ཁར་མ་འདབ་པར་སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་རང་བཞག་པ་ཅིན་དྲག་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ཁྲི་འཛིན་གྱི་གནད་དྫོན་འདི་གི་སྐོར་ གཞུང་ལས་བཀའ་རྒྱ་དང་ཁྱབ་སྒྲག་གང་ཡང་མ་ལྷྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ཁལ་མེདཔ་ལས་ སྙན་ཞེ་ཕུལ་དགོཔ་
མེདཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༣༽ བརཔ་རྒཔྫོ་གིས་ སྤུངས་ཐང་རྫོང་ཁག་གི་ མི་ཤི་གི་ ཐལཝ་བཀོག་སའི་ས་ཁོངས་འདི་འདས་པའི་ཚྫོགས་ཐེངས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་དུ་
དངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡྫོད་རུང་ བརྡ་བྱང་ཚུ་བ་སྦྱར་བར་ཡྫོདཔ་ལས་ མི་སེར་ མི་ཤི་གི་ཐལཝ་བཀོག་བར་འགྱོ་མི་ཚུ་ས་གོ་མ་ཤེས་པའི་
དཀའ་ངཤ་འབྱུང་ཡྫོད་པའི་སྐོར་ཞུ་ཡི།

སྫོལ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ སྔོན་མ་དངོས་འཛིན་འབད་ཡྫོད་པའི་ས་ཁོངས་འདི་ ཁུ་རུ་ཐང་ལས་

བ་ཇོ་འགྱོ་སའི་ལམ་གྱི་འྫོག་ལས་ཨིནམ་ལས་ ད་ལྟྫོ་ལམ་འདི་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་བའི་བསྒང་ཡྫོདཔ་ལས་ ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་ཚརཝ་ཅིག་
བརྡ་སྦྱང་སྦྱར་འྫོང་ཟེར་ཞུ་བཞིན་དུ་ མི་སེར་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་ བརྡ་སྦྱང་སྦྱར་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༤༽

སྟྫོད་ཝང་རྒཔྫོ་གིས་ ཆུ་སྦུག་ཚྭ་ཆུ་འདི་ ཏ་ལྟྫོ་ཆུ་སྦུག་ཚྭ་ཆུ་འདི་ ཁྲམ་ཡང་ སྟྫོང་ཝང་རྒེད་འྫོག་ནང་སྦེ་ལྷྫོད་ཡྫོདཔ་ལས་ རྒེད་འྫོག་

གི་བདག་འཛིན་འབད་དེ་ཡྫོདཔ་དང་ ད་ལས་ཕར་བྱ་སྟབས་བདེ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ རྒེད་འྫོག་དང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐྫོག་
ལས་བདག་འཛིན་དང་ལག་ལེན་འཐབ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་ཡི། དགོན་ཤར་རི་རྒཔྫོ་གིས་ དགོན་ཤར་རི་རྒེད་འྫོག་ནང་ཡྫོད་པའི་ ཀོ་མ་ཚྭ་ཆུ་
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ཡང་ལུ་ཡང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། དྲགོས་རྫོང་བདག་གིས་ ཆུ་སྦུག་དང་ཀོ་མ་ཚྭ་ཆུ་གཉིས་ཆ་རང་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལྕོག་ཐདཔ་སྦེ་འབད་
དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ལས་འགུལ་ཆུང་བ 6'3 ལས་མ་དངུལ་ཡང་ཐྫོབ་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། དྲགོས་རྫོང་བདག་གིས་ གནས་
སྐབས་ཅིག་སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་སྟྫོད་ཝང་རྒེད་འྫོག་གིས་འབད་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་དང་ ལྫོག་ཤུལ་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐྫོན་པའི་སྐབས་
བསྟུན་གྲོས་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཟེར་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

༨༽ དཀརཔྫོ་སྦྱིས་རྒཔྫོ་གིས་ དཀརཔྫོ་སྦྱིས་ས་གི་གཡུས་སྒོ་ནང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ *གི་ཞབས་ཏྫོག་མེད་པའི་སྐོར་ལས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
དཀརཔྫོ་སྦྱིས་རྒཔྫོ་གིས་ *གི་བརྒྱུད་ལམ་ལེགས་ཤྫོམ་མེདཔ་ལས་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ཡང་ བྱ་སྐབས་མ་བདེཝ་

འཐྫོནམ་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ *བདའ་མ་བཟུན་པར་ཡྫོདཔ་ལས་ ཁྲལ་རང་ ས་

གནས་ཡས་སྦིས་ས་ལུ་ དང་ ཤེལ་རྔ་ནང་གི་དྫོན་ལུ་ ས་གནས་མདའ་སྟྫོངས་དགོན་པ་ལུ་བཙུགས་ནི་སྦེ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། རྒེད་འྫོག་གཞན་
ཁར་ཡང་ འདི་བཟུམ་གྱི་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐྫོན་པ་ཅིན་ སའི་རྒྱབ་སྐོར་འབད་ཞིནམ་ལས་འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་འཛིན་གྱི་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༩༽ གུ་མ་རྒཔྫོ་གིས་ རྫོང་ཁག་གི་བལྟ་ཏྫོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཚྫོགས་ཆུང་འདི་ཚུལ་མཐུན་མེད་པའི་ཞུ་ཡི། འདི་ཡང་རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་
དཔྫོན་གྱིས་ད་ཚུན་ ཟླ་ངོ་ ༣ གི་བར་ནང་ཚར་རེ་བལྟ་ཏྫོག་འབད་དེ་རང་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།

སྔོན་མ་ལས་ཡྫོད་པའི་རྫོང་ཁག་བལྟ་ཏྫོག་དང་

དབྱེ་ཞིབ་ཚྫོགས་ཆུང་འདི་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་འབད་ རྒེད་འྫོག་ ༡༡ ཆ་མཉམ་ནང་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་
གྲུབ།

༡༠༽ རྫོང་ཁག་མཛེས་ལྡན་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ ས་གནས་ཐང་བཟྫོ་ནང་དང་མྫོ་ཆུ་ཕར་ཁ་ སྨན་ཁང་ལས་འགོ་བཙུགས་སྟེ་དྲགོས་རྫོང་བདག་གི་
གཟིམ་ཅུང་ཚུན་ མཛེས་ལྡན་གྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་ཡྫོདཔ་ལས་ རྟ་ནྫོར་སེམས་ཅན་ཚུ་བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ད་ལས་

ཕར་ གཞུང་གི་མ་དངུལ་བཏང་ཡྫོད་མི་འདི་ཆུ་ཟད་མ་འགྱོ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ཉེས་འབདས་ཀྱི་རྒེད་འྫོག་ལུ་ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་བཏྫོན་ཏེ་ གོང་ལུ་
འཁོད་དེ་ཡྫོད་པའི་ས་མཚམས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ རྟ་ནྫོར་སེམས་ཅན་ཚུ་མ་པ་ལས་བཏང་མ་ཆོག་པའི་ཁར་ རྟ་ནྫོར་སེམས་ཅན་བདག་འཛིན་
འཐབ་ཏེ་འབད་རུང་ རང་གི་ས་གོ་ནང་བཞག་ནི་མ་ཏྫོག་ ག་མནྫོཝ་བཏང་མ་ཆོགཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ། 

མཇུག་རང་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ མཇུག་བསྡུ་གསལ་བཤད་ བཀྲིས་སྨྫོན་ལམ་དང་ རྒྱལ་པའི་ཞབས་རྟན་ཕུལ་ཏེ་མཇུག་བསྡུ་གནང་ཡི།

བཀྲི
ཀྲིན
ན་ཆེ
ཆེ།།
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རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་བརྒྱད་པའི་གྲོས་ཆོད།

སྤྱི་་ཚེ
སྤྱི
ཚེས
ས་ ༤༥༢༠༢༡ ལུ
ལུ་་ས་གནས་གཞུ
ཞུངང་ཐེ
ཐེངངས་ ༢ པའི
འི་་སྤུ
སྤུངངས་ཐང་རངྫོ ་ཁག་ཚག
ྫོ ས་འདུ
དུ་་ཐེ
ཐེངངས་ ༨ ཚག
ྫོ ས་ཡད
ྫོ ་པའི
འི་་གྲོ
གྲོས
ས་
ཆོག
ཆོ
ག་གཤམ་འཁོ
ཁོད
ད་ལྟ
ལྟར
ར།


བཞུ
ཞུག
གས་གྲ
གྲལ
ལ་ཕུ
ཕུན
ན་སུ
སུམ
མ་ཚག
ྫོ ས་པ་དང་མར་ཆང་གི
གི་་ཤུ
ཤུལ
ལ་ལས་ཁྲི
ཁྲི་་འཛི
ཛིན
ན་གྱི
གྱིས
ས་འགོ
གོ་་བཙུ
ཙུག
གས་རྟེརྟེན
ན་འབྲེ
བྲེལ
ལ་གྱི
གྱི་་གསུ
སུངང་བཤད་གནང་ཐག
ྫོ ་
ལས་འགོ
གོ་་བཙུ
ཙུག
ག་གནང་ཡི
ཡི།། 


ཀ༽ འདས་པའི
འི་་ཚག
ྫོ ས་ཐེ
ཐེངངས་ཀྱི
ཀྱི་་བསྐྱ
སྐྱར
ར་ཞི
ཞིབ
བ། 

༡༽ ཁུ་རུ་ཐང་ལུ་སྣུམ་འཁོར་བཅོས་ཁང་ཁ་སྐོང་འཕྲལ་རང་བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ། ཁྲི་འཛིན་གྱི་ གནད་དྫོན་རྫོང་ཁག་
ཚྫོགས་འདུ་ནང་ལྫོག་ལྫོག་འཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ལཱ་འདི་བརྒྱ་ཆ ༨༠ དེ་ཅིག་སྒྲ་སྒྲིག་ཚུད་རུང་ལཱ་འགོ་བཙུགས་མ་ཚུགས་པར་
ལུས་ཡྫོདཔ་ལས་ འཕྲལ་རང་འགོ་བཙུགས་འབད་ཞུ་གསུང་ཡི།

དེ་ཡང་མི་སར་ཚུའི་དྫོན་ལུ་ མཁོ་ཆེ་བའི་ཅ་ཆས་ འཕྲུལ་གླང་

དང་གཞན་མི་ཅ་ལ་ཚུ་མཉོ་བར་ས་གནས་གཞན་ཁར་འགྱོ་མ་དགོ་པར་ཁུ་རུ་ཐང་ལས་རང་ཐྫོབ་ཚུགས་པ་ཅིན་མི་དམངས་ཡྫོངས་ལུ་
ཕན་ཐྫོགས་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་གསུང་ཡི།

དྲགོས་རྫོང་བདག་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་གནད་དྫོན་འདི་ འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོདཔ་

ཨིན་ན་ ལྷན་ཁག་དང་ཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ ཤུལ་མའི་ཚྫོགས་ཐེངས་མ་རན་པའི་སྔོན་མར་རང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་སྦེ་
ཞུཝ་བཞིན་དུ་ དེ་བཞིན་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡྫོད།


༢༽ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ འདས་པའི་ཚྫོགས་ཐེངས་ ༧ པའི་གྲེས་ཆོད་ལྟར་དུ་ གནང་བ་མེད་པའི་བཟྫོ་བསྐྲུན་དང་ཆུ་ཞིང་ནང་ཁྱིམ་

རྐྱབ་མི་དང་ ལམ་གྱི་གཡས་གཡྫོན་ལས་རྭ་བ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ཁྲམ་ནང་ཡྫོད་མེད་བལྟ་ཏེ་བཀག་ཆ་འབད་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ཚྫོགས་ཆུང་གཞི་
བཙུགས་འབད་གནང་དགོ་པའི་སྐོར་གསུང་ཡི། ས་ཁྲམ་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ ཚྫོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཡང་ མཐའ་འཁོར་གནས་

སྟངས་འགོ་དཔྫོན་ ས་ཁྲམ་འགོ་དཔྫོན་ ཁྲིམས་དྫོན་འགོ་དཔྫོན་ བཟྫོ་རིག་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་ ཁྲོམ་ཚྫོགས་འཆར་གཞི་འགོ་
དཔྫོན་ དང་ གོང་འཕེལ་ཚད་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་ཨིནམ་དང་ཚྫོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་འདི་དྲགོས་རྫོང་བདག་འབད་དགོ་ཟེར་ཞུ་
ཡི།

གོང་འཁོད་འཐུས་མུ་ཚུ་ལས་ ཚྫོགས་ཆུང་གི་འགོ་འདྲེན་པ་འདི་ བཟྫོ་རིག་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་ དང་ཁྲི་འཛིན་འདི་

དྲགོས་རྫོང་བདག་སྦེ་ སྙན་ཞུ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་ ཁྲི་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
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ཁ༽ རངྫོ ་ཁག་དངུ
ངུལ
ལ་རྩི
རྩིས
ས་འགོ
གོ་་དཔན
ྫོ ་གྱི
གྱིས
ས་ རྩི
རྩིས
ས་ལ་ྫོ ༢༠༢༡༢༠༢༢ གི
གི་་འཆར་དངུ
ངུལ
ལ་ཆ་གི
གི་་གོ
གོ་་ཀྲ
ཀྲམ
མ་ཚུ
ཚུ་་གཤམ་འཁོ
ཁོད
ད་ལྟ
ལྟར
ར་སྙ
སྙན
ན་
ཞུ་་ཕུ
ཞུ
ཕུལ
ལཝ་བཞི
ཞིན
ན་དུ
དུ་་ཆ་འཇོ
ཇོག
ག་གྲུ
གྲུབ
བ་ཡད
ྫོ །


ག༽ ས་ཆའི
འི་་སྐོ
སྐོར
ར །

༡༽ སྟྫོད་ཝང་རྒཔྫོ་གིས་ ས་ཆ་བརྗེ་སྫོར་དང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དྫོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ལས་བརྒྱུད་མ་དགོ་
པར་ རྫོང་ཁག་ས་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་དང་ཚྫོགས་ཆུང་གིས་འབད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་ཡི། འདི་ཡང་ ས་ཆ་བསྒྱུར་བཅོས་དང་རྗེ་སྫོར་

འབད་བའི་སྐབས་ ལྫོ་ ༣ རེ་གོར་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ལས་བརྒྱུད་མ་དགོ་པར་ རྫོང་ཁག་གི་འབད་ཚུགསཔ་ཡྫོད་

པ་ཅིན་མི་སེར་ལུ་དུས་ཡུན་ཉུངམྫོ་ལས་བྱ་སྟབས་བདེ་བས་ཟེར་ཞུ་ཡི། ས་ཁྲམ་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ རྫོང་ཁག་གིས་འབད་བའི་སྐབས་
བྱ་སྟབས་བདེ་ནི་ཨིན་རུང་ བཅའ་ཁྲིམས་ནང་རང་རྫོང་ཁག་དང་ལྷན་ཚྫོགས་གཉིས་ཀྱིས་་འབད་དགོཔ་འབད་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།
གནས་དྫོན་འདི་ རྫོང་ཁག་ས་ཁྲམ་ཡིག་ཚང་རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡྫོད།


༢༽ སྟྫོད་ཝང་རྒཔྫོ་གིས་ རྒེད་འྫོག་ནང་ལས་ཕར་སྔོན་མ་སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༡ ནང་བཟྫོ་ཚར་ཡྫོད་པའི་ནྫོར་ཁྱིམ་གཞུང་
ས་ནང་ཚུད་མི་ཚུ་གླ་སྫོད་ཁར་ལེན་ནིའི་སྐོར་ཞུ་ཡི། ས་ཁྲམ་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ད་ལྟྫོ་རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགསས་ཀྱིས་རྩ་བྫོ་ཚུའི་
སྐོར་ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་ཡྫོདཔ་ལས་

སྔོན་མ་ལས་རྐྱབ་ཡྫོད་པའི་ནྫོར་ཁྱིམ་གཞུང་ས་ནང་ཚུད་མིའི་སྐོར་ལས་ཡང་འཕྲལ་རང་

ལཱ་འགོ་བཙུགས་འྫོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། གནད་དྫོན་འདི་ རྫོང་ཁག་ས་ཁྲམ་ཡིག་ཚང་གིས་འབད་ ལྷན་ཚྫོགས་དང་ཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་
འབད་དེ་ རྒེད་འྫོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།


༣༽ གུ་མ་རྒཔྫོ་གིས་ གུ་མ་རྒཔྫོ་གིས་གུ་མ་རྒེད་འྫོག་ནང་ལུ་ རྫོང་གི་ཉེས་འདབས་ཕྫོ་ཆུ་ཕར་ཁར་དང་ཅང་ཡུལ་ལུ་ཡྫོད་པའི་ས་
ཆ་ཚུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བ་ཡྫོད་པའི་སྐོར་ཞུ་ཡི། འདི་ཡང་མི་སེར་ཚུ་རང་སྫོའི་ས་ཆ་ཡྫོད་རུང་ད་ལྟྫོ་བར་ནང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནའི་གནང་
བ་ཚུ་མ་ཐྫོབ་པར་ཡྫོདཔ་ལས་དཀའ་ངལ་སྫོམ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཁྲོམ་ཚྫོགས་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་དེ་སྦེ་ད་ལྟྫོ་བྱ་སྟབས་མ་

བདེ་མི་འདི་ཡང་ སྤུངས་ཐང་ཁའི་རྫོང་ཉམས་སྲུང་གི་འཆར་གཞི་འདི་གཏན་ཁེལ་མ་འགྱོ་ལས་ འཕྲས་རང་འཆར་གཞི་འདི་བཟྫོ་

ཚར་ཅིག་དཀའ་ངལ་སེལ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ཡི། རྫོང་བདག་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ འཕྲལ་རང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་
ནི་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
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རྫོང་བདག་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ངེས་པར་དུ་ཡྫོདཔ་ལས་འཕྲལ་རང་ ཁྲོམ་ཚྫོགས་འཆར་གཞི་འགོ་དཔྫོན་དང་ས་ཁྲམ་
འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་དྫོག་སེལ་ཕུལ་འྫོང་ཟེར་ཞུ་ཡི།


ང༽ འཁོ
ཁོར
ར་ལམ་གྱི
གྱི་་སྐོ
སྐོར
ར །

༡༽ དགོན་ཤར་རི་རྒཔྫོ་དང་ དཀར་སྦིས་ས་རྒཔྫོ་གིས་ སྤུངས་ཐང་ཁ་ལས་མགར་ས་ལྷྫོདཔ་གི་འཁོར་ལམ་འདི་ཉམས་བཅོས་
འབད་གནང་དགོཔ་འབད་ཞུ་ཡི།

འདི་ཡང་འཁོར་ལམ་འདི་ སྤུངས་ཐང་ཁ་ལས་མགར་ས་ཚུན་གྱི་གཞུང་ལམ་ཨིན་པའི་ཁར་

དཀར་སྦིས་ས་ དགོན་ཤར་རི་དང་ ཆུ་སྦུག་རྒེད་འྫོག་གི་དྫོན་ལས་ཕན་ཐྫོགསཤྫོག་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཉམས་ཆག་ཤྫོར་ཏེ་ཡྫོདཔ་
ལས་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ལྫོད་སྦིས་ས་མངའ་སྡེ་ལམ་སེལ་ཡིག་ཚང་གིས་ རྒེད་འྫོག་རྒཔྫོ་དང་ཅིག་ཁར་འགོ་

འདྲེན་ཐྫོག་ ཉམས་ཆག་ཤྫོར་ཡྫོད་པའི་ལམ་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།


༢༽ གླིང་བུ་རྒཔྫོ་གི་ ཁུ་རུ་ཐང་ཟམ་ཁར་ལས་སྣུམ་འཁོར་དང་མི་ཅིག་ཁར་འགྲོ་འགྲུལ་འབདཝ་ད་ཉེན་ཁག་ཡྫོདཔ་ལས་ མི་འགྱོ་
ས་སྫོ་སྫོ་འབད་ཟམ་འདི་ཁ་ལས་བཟྫོ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་ཡི། འདི་ཡང་སྣུམ་འཁོར་དང་མི་ཅིག་ཁར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་
ཉེན་ཁག་སྫོམ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། ལྫོད་སྦིས་ས་ལམ་སེལ་ཡིག་ཚང་གིས་བཟྫོ་རིག་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ གནད་དྫོན་འདི་
འདས་པའི་ཚྫོགས་ཐང་ཡང་གྲོས་སྟུན་འབདཝ་བཞིན་དུ་ ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་རང་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།


༣༽ རྟ་ལྫོག་རྒཔྫོ་གིས་ རྟ་ལྫོག་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་འཁོར་ལམ་འདི་ རྟ་ལྫོག་རྫོང་མཇལ་བར་སྤྱིར་བཏང་གི་མི་འགྲོ་འགྲུལ་ཐབས་ས་
ཨིནམ་ལས་ རྩིས་ནག་བཏང་མི་ཚུ་མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ཡྫོདཔ་ལས་ འཕྲལ་རང་ རྩིས་ནག་བཏང་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། འཁོར་ལས་

འདི་ ལྫོད་སྦིས་ས་ལམ་སེལ་ཡིག་ཚང་གིས་ རྩིས་ནག་བཏང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ཞུ་སྟེ་ཡྫོདཔ་བཞིན་དུ་ རྟ་ལྫོག་རྒེད་འྫོག་
ལྟེ་བའི་འཁོར་ལམ་འདི་རྩིས་བཏང་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།


སྟྫོད་པའི་རྒཔྫོ་གིས་ སྟྫོད་པ་ས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་ལུ་ཡང་མ་དངུལ་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་

སྟྫོད་པའི་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་འདི་ རྒྱལ་ཡྫོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྫོམས་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱིས་ད་ལྟྫོ་ཡང་ རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་

སྦེ་ཆ་འཇོག་མ་གནང་པར་ཡྫོདཔ་ལས་ རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་གྱི་མ་དངུལ་ཐྫོབས་ཐབས་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། རྫོང་ཁག་བདག་

སྐྱོང་གིས་ རྒྱལ་ཡྫོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྫོམས་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་ སྟྫོད་པའི་ས་རྒེད་འྫོག་གི་ལམ་འདི་ རྒེད་འྫོ ག་ལྟེ་བའི་ལམ་སྦེ་
ཆ་འཇོག་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
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ཅ༽ ཤེ
ཤེས
ས་རི
རིག
ག་གི
གི་་སྐོ
སྐོར
ར །

༡༽ དཀར་སྦིས་ས་རྒཔྫོ་གིས་ དཀར་སྦིས་ས་སྫོབ་གྲྭ་ལྟེ་ནང་ལུ་ སྫོབ་ཁང་ནང་ཨ་ལྫོ་ལེ་ཤཱ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཤེས་རིག་གི་སྤུས་ཚད་
ལེགས་ཤྫོམ་འྫོང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ སྫོབ་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་གནང་དགོཔ་དང་ དཀར་སྦིས་ས་སྫོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་རྩེད་ཐང་འདི་ ད་ལྟྫོ་
བར་ནང་ཡང་སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དྫོན་ལུ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་སྫོད་མ་བཏུབ་པར་ཡྫོདཔ་ལས་སྐོར་ཞུ་ཡི། རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་གཙྫོ་འཛིན་

འགོ་དཔྫོན་འྫོག་མ་གིས་ ཤེས་རིག་གི་ལམ་ལུགས་དང་བསྟུན་སྫོབ་ཁང་རེ་རེ་ནང་ཨ་ལྫོ་ ༣༤ རེ་བཞག་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ད་ལྟྫོ་
དཀར་སྦིས་ས་སྫོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་ སྫོབ་ཁང་རེ་རེ་ནང་སྫོབ་ཕྲུག་ཧ་ལྫོ་ ༣༨ རེ་ཡྫོདཔ་ལས་སྫོབ་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་དགོཔ་ངེས་
བདེན་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། གནད་དྫོན་རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་གིས་འབད་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་ སྫོབ་
གྲའི་རྩེད་ཐང་འདི་ཡང་ སྫོབ་ཕྲུག་ཚུའི་དྫོན་ལུ་ལེསག་ཤྫོམས་སྦེ་སྫོད་བཏུབ་བཟྫོ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ། 


༢༽ དགོན་ཤར་རི་རྒཔྫོ་གིས་ དགོན་ཤར་རི་སྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ སྫོབ་ཕྲུག་ཚུའི་དྫོན་ལུ་ཉལ་ཁང་བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་

ཕུལ་ཡི། འདི་ཡང་སྫོབ་གྲྭའི་སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ར་ཐག་རིང་ས་ལས་འྫོང་དགོ་མི་ཚུ་ཨིན་པའི་ཁར་ ད་ལྟྫོ་སྫོབ་གྲྭའི་ཉེས་འདབས་ལུ་ས་
གོར་ཆུང་ཀུ་རེ་བཟྫོ་སྫོད་མི་ཚུ་ནང་གནམ་མེད་ས་མེད་ཉེན་ཁག་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་མ་ཚད་སྫོབ་གྲྭ་འདི་ ས་
རུད་ལས་བརྟེན་པའི་ཉེན་ཁག་ཡྫོདཔ་ལས་འདས་པའི་ཚྫོགས་ཐེངས་ཚུ་ནང་ཡང་ས་གོ་གཞན་ཁར་སྫོ་དགོཔ་སྦེ་ཡྫོདཔ་ལས་ རྒེད་

འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ས་གོ་ཡངདངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། གནད་དྫོན་འདི་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་གིས་ སྫོབ་

གྲྭ་འདི་ཡང་ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་ས་གོ་ནང་སྫོ་ནི་དང་ ཡང་ན་ད་ལྟྫོ་ཡྫོད་པའི་སྫོབ་གྲྭ་འདི་ནང་རང་ཉལ་ཁང་རྐྱབ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་
བ་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

༣༽ ལྟ་ལྫོག་རྒཔྫོ་གིས་ རྟ་ལྫོག་རྒེད་འྫོག་གི་ལབ་རྩ་ཁའི་སྫོབ་གྲྭ་འདི་གཞི་བཙུགས་གནང་ཏེ་ལྫོ་ངོ་ ༣༠ ལྷག་ཙམ་སྫོང་ཡྫོད་རུང་
ད་ལྟྫོ་ཡང་སྫོབ་གྲྭ་འདི་ཡར་སེང་མ་འབད་བར་ཡྫོདཔ་ལས་ སྫོབ་གྲྭ་འདི་་ཡར་སེང་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་ཡི།ད་ལྟྫོ་ཡྫོད་པའི་སྫོབ་

གྲྭ་འདི་ སྫོབ་རིམ་ ༨ པ་ཚུན་ཡར་སེང་འབད་དགོཔ་སྦེ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་འབད་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་
དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ། 


ཆ༽ དངུ
ངུལ
ལ་རྩི
རྩིས
ས་ཀྱི
ཀྱི་་སྐོ
སྐོར
ར།
༡༽

གླིང་བུ་རྒེད་རྒཔྫོ་གིས་ རྫོང་ཁག་ལྟེ་བའི་འཆར་དངུལ་གོ་བཀྲམ་འབད་བའི་སྐབས་ འབྲེལ་ཡྫོད་འགོ་དཔྫོན་ཚུ་ག་ར་ཚངམ་

སྦེ་དངས་གསལ་གྱི་ཐྫོག་ལུ་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་ཡང་ འཆར་དངུལ་གོ་བཀྲམ་འབད་བའི་སྐབས་ འབྲེལ་ཡྫོད་

རྒཔྫོ་ སྫོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ རྒྱ་བསྐྱེད་འགོ་དཔྫོན་ཚུ་འབྲེལ་གཏྫོག་མ་འབདཝ་ལས་བྱ་སྟབས་མི་བདེ་བས་ཟེར་ཞུ་ཡི། དངུལ་རྩིས་
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འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ དལྟྫོ་ཚུ་འཆར་དངུལ་ཚུ་གོ་བཀྲམ་འབད་བའི་སྐབས་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་རང་འབད་

དེ་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། གནད་དྫོན་འདི་ཤུལ་ལས་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་མི་འཐྫོན་ནིའི་དྫོན་ལས་ འཆར་དངུལ་ག་ཅི་རང་གོ་བཀྲམ་འབད་
རུང་ རྒེད་འྫོག་དང་འབེལ་ཡྫོད་ཡིག་ཡང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་ཐྫོག་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།


ཇ༽ ལམ་སྫོལ་གྱི
གྱི་་སྐོ
སྐོར
ར །

༡༽ ཆུ་སྦུག་རྒཔྫོ་གིས་ ཆུ་སྦུག་རྒེད་འྫོག་སེ་བ་ལ་རྣམ་རྒྱལ་རྩེ་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་དང་ མཆོད་འབུལ་ས་ཆ་ དེ་ལས་བྱི་ལི་སྒང་
ལུ་ཡྫོད་པའི་སྒེར་གྱི་ལྷ་ཁང་དང་ལྷཁང་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡྫོད་པའི་སྐམ་ཞིང་སྦྲགས་མི་སེར་ཚུ་དང་འདྫོད་ལྟར་དུ་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལུ་
ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།

གོང་འཁོད་ལྷ་ཁང་གཉིས་ རྒེད་འྫོག་ཚྫོགས་སྡེ་རྒྱུད་དེ་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ནང་ཡང་གསུང་གྲོས་

གནངམ་བཞིན་དུ་ རྫོང་ཁག་སྫོལ་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།


ཉ༽ གསུ
སུངང་གྲོ
གྲོས
ས་སྣ
སྣ་་ཚྫོགས། 

༡༽ དགོན་ཤར་རི་དང་ གླིང་བུ་རྒཔྫོ་གིས་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལུ་རྒེད་དྲུང་འདི་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྒེད་

དྲུང་ཚུ་གཏན་འཇགས་ཀྱི་་ཞི་གཡྫོགཔྫོ་གིས་གྲངས་སུ་དང་གཏན་ཁེལ་འབད་བཟྫོ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། འདི་ཡང་རྒེད་དྲུང་
ཚུ་ བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་ཡང་མེན་པའི་ཁར་ ཞི་གཡྫོགཔ་གི་གྲང་སུ་མེན་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།

དྲགོས་རྫོང་བདག་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ རྒེད་དྲུང་གི་སྐོར་ལས་ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལམ་སྟྫོན་བཟྫོ་བའི་བསྒང་ཡྫོདཔ་ལས་
འཕྲལ་རང་དཀའ་ངལ་སེལ་འྫོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། གནད་དྫོན་འདི་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ལུ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་དགོཔ་དང་ ད་ལྟྫོ་གཞུང་ལས་བཀའ་རྒྱ་མ་ཕེབས་ཚུན་སྔར་བཞིན་དུ་བཞག་དགོཔ་སྦེ་མ་འཇོག་གྲུབ།


༢༽ དཀརཔྫོ་སྦྱིས་རྒོཔ་གིས་ དཀར་སྦྱིས་ཧྫོ་ཀ་མཚྫོ་མཇལ་བ་འྫོང་མི་ལེ་ཤཱ་འཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ འཛིན་སྐྱོ་ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་

ཨིན་ནིའི་སྐོར་ཞུ་ཡི། འདི་ཡང་ད་རེས་ནངས་པ་མཚྫོ་མཇལ་བར་འྫོང་མ་མི་རྫོང་ཁག་ ༢༠ ནང་ལས་འྫོང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཕྱགས་

རྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ཡང་གདྫོང་ལེན་འབྱུང་ཏེ་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། འདི་མ་ཚད་ད་རེས་ནངས་པ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ནད་ཡམས་
ཀོཝིཏ༡༩ གི་ཉེན་ཁག་ཡྫོད་རུང་མཚྫོ་མཇལ་བར་མི་ལེ་ཤཱ་འྫོང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ མཚྫོ་མཇལ་བར་འྫོང་མི་ཡང་བཀག་དགོཔ་འདུག་

ཟེར་ཞུ་ཡི། དྲགོས་རྫོང་བདག་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ མཚྫོའི་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ སྔན་འཛིན་རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གིས་འབད་དགོཔ་དང་་མཚྫོ་
མཇལ་བར་འྫོང་མི་ཚུ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ཀོཝིཏ༡༩ ལས་བྱད་ཚྫོགས་ཆུང་དང་ གསྫོ་བིའལམ་སྟྫོན་ལྟར་དུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་

དྲག་ཟེར་ཞུ་ཡི།་མཚྫོ་འཛིན་སྐྱོང་གི་དྫོན་ལུ་རྫོང་ཁག་གི་ཡང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚྫོགས་སྡེ་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་

40

གྱི་དྫོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་དཔྫོན་དང་ཅིག་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། མཚྫོ་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ད་ལྟྫོ་རྒེད་འྫོག་
བདག་སྐྱོང་གིས་རང་འབད་དགོཔ་དང་ མཚྫོ་མཇལ་བར་འྫོང་མི་ཐད་ ད་ལྟྫོ་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་གི་དྫོན་ལས་ རྒྱལ་ཡྫོངས་
ཀོཝིཏ༡༩ ལས་བྱད་ཚྫོགས་ཆུང་དང་ གསྫོ་བིའལམ་སྟྫོན་ལྟར་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།


༣༽ སྟྫོད་ཝང་རྒཔྫོ་གིས་ རྒེད་འྫོག་ནང་གཡུས་ཁ་ལས་ཕར་ཡྫོད་པའི་ མདའི་བ་ཅོང་འདི་ཚུ་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟྫོ་དགོཔ་
སྦེ་ཞུ་ཡི། འདི་ཡང་ མདའི་བ་ཅོང་འདི་ཚུ་ལ་ལུ་ཅིག་གཡུས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་རང་ཡྫོདཔ་ལས་ སྔོན་པགས་ཤི་གི་མདའ་རྐྱབ་པའི་

སྐབས་ཉེན་ཁག་མེད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་དེངས་སང་གི་མདའ་གཞུ་ཚུ་ཤུགས་ཡྫོདཔ་ལུ་ བ་ཅོང་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟྫོ་

དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། དྲགོས་རྫོང་བདག་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ མདའ་བ་ཅོང་ཚུ་ལ་ལུ་ཉེན་ཁག་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་གཡུས་ཀྱི་སྦུག་

ལུ་ཉེན་ཁག་ཡྫོདཔ་ལས་ རྫོང་ཁག་རྩེད་རིག་ཚྫོགས་པ་གིས་འཕྲལ་རང་ རང་ལུགས་རྩེད་རིགས་ཚྫོགས་པའི་ལམ་སྟྫོན་དང་འཁྲིལ་
ཉེན་སྲུང་ལྡནམ་སྦེ་བཟྫོ་ནི་དང་ སྙོགས་བཤད་ཡྫོད་མི་ཚུ་ཡང་སེལ་འྫོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། གནད་དྫོན་འདི་ དྲགོས་རྫོང་བདག་ངོ་ཚབ་

ཀྱིས་ཞུཝ་བཞིན་ བ་ཅོང་ཁི་སྙོགས་བཤད་ཚུ་འཕྲལ་རང་སེལ་དགོཔ་དང་ མདའ་བ་ཅོང་ཚུ་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟྫོ་དགོཔ་སྦེ་
མ་འཇོག་གྲུབ།

༤༽ དགོན་ཤར་རི་རྒཔྫོ་གིས་ དགོན་ཤར་རི་རྒེད་འྫོག་གི་འྫོག་ལུ་ཡྫོད་པའི་ ཀོ་མ་ཚྭ་ཆུའི་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ནང་ ཚྭ་ཆུ་སང་པར་

འྫོང་མི་ཡར་སེར་འགྱོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གིས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་བཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ད་ལས་ཕར་
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་མཛད་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ས་ཁྲམ་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ཀོ་མ་ཚྭ་ཆུ་འདི་ཡང་ མགར་ས་ཚྭ་ཆུ་བཟུམ་སྦེ་

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་འཛིནསྐྱོང་འབད་བ་ཅིན་ལེསག་ཤྫོམ་འྫོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཀོ་མ་ཚྭ་ཆུ་འདི་རྒེད་འྫོག་ཚྫོགས་སྡེ་བརྒྱུད་དེ་ རྫོང་
ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ནང་གསུང་གྲོས་གནང་བཞིན་དུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་རྩིས་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།


༥༽ རྟ་ལྫོག་རྒཔྫོ་གིས་ རྟ་ལྫོག་རྒེད་འྫོག་ཡིག་ཚང་དང་ གཡུས་མང་ཤྫོག་ཅིག་ནང་རང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་རྒྱུད་ལམ་དང་

ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏྫོག་ལེགས་ཤྫོམ་ཐྫོབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ལཱ་འབད་སྐབས་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ལེ་ཤཱ་འཐྫོནམ་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི།
ཁུ་རུ་ཐང་འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ རྟ་ལྫོག་དང་སྟྫོད་པའི་རྒེད་འྫོག་གཉིས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་
ལཱ་འདི་ ས་གནས་འཕྲིས་བསྒང་ལུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འབད་བའི་བསྒང་ཡྫོདཔ་ལས་ འཕྲལ་རང་དཀའ་ངལ་སེལ་འྫོང་ཟེར་ཞུ་ཡི།


༦༽ འཛྫོམས་མི་རྒཔྫོ་གིས་ རྒོད་འྫོག་ནང་ལས་ཕར་སྫོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཏྫོན་ནིའི་དྫོན་ལས་ གཞུང་ལས་འཕྲལ་གླང་གནང་རུང་མི་
སེར་མཉམ་ཆུང་ཚུ་གིས་སྣུམ་བླུགས་ནའི་མ་དངུལ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འབྱུང་དྫོཡྫོདཔ་ལས་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་་དགོ་
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པའི་ཞུ་ཡི། ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ རྒེད་འྫོག་ནང་མ་དངུལ་ཡྫོད་པ་ཅིན་ རྒེད་འྫོག་ཚྫོགས་སྡེ་ཚྫོགས་ཞིནམ་ལས་ མ་དངུལ་སྫོ་སྫོར་
འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཆ་གྲུབ།


༧༽

མཁོ་ཁྲུབ་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ ད་ལྟྫོ་སྤུངས་ཐང་རྫོང་གི་ནང་ཡྫོད་པའི་ སྔོན་མའི་ཡིག་ཆ་རྙིངམྫོ་ཚུ་ མེ་བཏང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།

མི་སྟྫོབས་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ སྔོན་མའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མེ་བཏང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ཞི་གཡྫོག་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱིས་ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་ཚྫོགས་ཆུང་
གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་མེ་བཏང་པ་ཅིན་དྲག་ཟེར་ཞུ་ཡི། རང་སྫོའི་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ཁག་ཆེ་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་བདག་འཛིན་

འཐབ་ཏེ་བཞག་ནི་ མ་དགོ་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཚྫོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་དེད མཁོ་གྲུབ་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་འགོ་འདྲེན་ཐྫོག་མེ་
བཏང་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་

༨༽ རྒེད་འྫོག་ ༡༡ གི་འཐུས་མི་ཡྫོངས་ཀྱིས་ ས་གནས་ལྫོད་སྦིས་ས་ལས་ སྤུངས་ཐང་ཁ་ལྷྫོདཔ་གི་འཁོར་ལམ་འདི་རྒྱ་བསྐྱེད་
འབད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། འདི་ཡང་ ད་ལྟྫོ་མ་དངུལ་མེདཔ་ལས་ ལྫོད་སྦིས་ས་ལམ་སེལ་བཟྫོ་རིག་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་
ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ།




བཀྲིན་ཆེ།
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