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༠༨	 གཞུང་གི་ཡན་ལག་གསུམ་ཐ་དད་དང་ཕྱག་འགན།
༡༡	 འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཁྲིམས་	༢༠༡༠	ཅན་མ་གིས་	འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་དམྲིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཡོད་མེད?
༣༡	 དྲང་ཁྲིམས་སྲིན་ཐབས་ཀྲི་བཅུད་དོན་ག་དེམ་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་སྨོ?
༣༥	 མྲི་དབང་ཡབ་མེས་སྲས་གསུམ་གྲི་སྐུ་ཐོག་	དྲང་ཁྲིམས་འཛིན་སྐྨོང་སེལ་གསུམ་གྲི་གུས་བཏུད།



དཀར་ཆག།

༠༢	འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མྨོའྲི་རྩ་ཚན་༡	པ་	འབྲུག་རྒྱལ་བརྒྱུད་
ཀྲི་རྒྱལ་ཁབ།	

༠༤		མྲི་སེར་རྒྱལ་པོའྲི་མཚན་གནས་དང་མཐུན་པའྲི་	ལོ་ངོ་༡༠	གྲི་	
			མཛད་རྣམ་རེས་དྲན།
༠༨	 གཞུང་གི་ཡན་ལག་གསུམ་ཐ་དད་དང་ཕྱག་འགན།
༡༡	 འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཁྲིམས་	༢༠༡༠	ཅན་མ་

གིས་	འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་དམྲིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཡོད་མེད?	
༡༩	 ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་ཀྲི་གོ་བརྡའྲི་ལས་རྲིམ།
༢༢		དྲང་ཁྲིམས་སྲིན་ཐབས་ཀྲི་གཞྲི་རྩའྲི་བཅུད་དོན།
༢༤		འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སེའྲི་ཕྱག་འགན།
༢༧	 དྲང་ཁྲིམས་སྲིན་ཐབས་ཀྲི་གོ་དོན་མདོར་བསྡུས།
༢༩	 ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་གི་མཛད་བཟང་ལུ་ལེགས་སྨོན།
༣༡	 དྲང་ཁྲིམས་སྲིན་ཐབས་ཀྲི་བཅུད་དོན་ག་དེམ་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་སྨོ?
༣༤	 མྲི་དབང་ཡབ་མེས་སྲས་གསུམ་གྲི་སྐུ་ཐོག་	 དྲང་ཁྲིམས་འཛིན་

སྐྨོང་སེལ་གསུམ་གྲི་གུས་བཏུད།
༤༣	 མྲི་དབང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་ལུ་གུས་བཏུད།
༤༥	 མྲི་དབང་མ་ཡུམ་སྲས་གསུམ་ལུ་དགའ་བསུའྲི་གུས་བཏུད།
༤༨	 མྲི་དབང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྨོན་ཐེངས་དང་

པ་ལུ་གུས་བཏུད།

ཞུན་དག་འབད་མི།
མཐར་ཕྱིན།
དྲང་དཔོན།
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

བྱང་ཆུབ་ནོར་བུ།
ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན།
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

འགོ་འདྲེན་པ།
ཚེ་རིང་དཔལམོ།
པདྨ་བཟང་མོ།

བཟོ་བཀོད་འབད་མི།
བསྟན་འཛིན།

དཔེ་སྐྲུན་པ།
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།
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པར་འཕྲིན་ཨང་ ༣༣༦༧༠༡

པདྨ་དབང་ཕྱུག།
ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།
pwangchuk@bnli.bt

པར་སྐྲུན་པ།
ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན།
འགྲེམ་སྒྲོམ་ཨང་ ༢༠༤ 
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ཐིམ་ཕུག།

འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ལུ་	དུས་དེབ་འདིའྲི་དོན་ལུ་	མ་དངུལ་གྲི་རྒྱབ་སྐྨོར་གནང་མྲི་ལུ་	གཙུག་སེ་གིས་	བཀའ་དྲྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

དུས་དེབ་འདིའྲི་འདྲ་བཤུས་དབང་ཆ་འདི་	གཙུག་སེ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།	དེ་འབདཝ་ལས་བརེན་	གཙུག་སེ་ལས་ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་མེད་པར་	དུས་དེབ་དང་
འདིའྲི་ནང་དོན་ཚུ་	པར་སྐྲུན་འབད་མེ་ཆོག།



འབྲུག་གི་ཁིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ། 1

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།



འབྲུག་གི་ཁིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ། 2

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ།	
མཐའ་འཇའ་བདའ་སྗེ་	 རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱིས་བསྡོར་མུས་འདི་	
བཀའ་མ་འདུས་དབང་གི་མདོ་ལས།	 སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་རྟག་བརྟན་
པ།	 །ལས་རྣམས་མ་ལུས་རྡོགས་པའྱི་མཆོག	 །ཕྱིན་ལས་དོན་
ཡོད་གྲུབ་པ་སྗེ།	།བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་ཤོག།	ཟྗེར་གསུངས་

པའྱི་ཁར།	 རྩ་ཚན་༡	 པ་དོན་ཚན་༣	 པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་	
ཞྱི་རྒྱས་དབང་དྲག་ག་ིསྡོ་ལས་ཆབ་སྱིད་ཕྱིན་ལས་སྐྡོང་ས་རྡོང་
ཁག་ཉི་ཤུའྱི་མངའ་ཁོངས་སོ་སོའྱི་ས་མཚམས་ལུ་འགྱུར་ལྡོག་
མྗེདཔ་	མྱི་བཤིག་རྡོ་རྗེའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཨིན་པའྱི་བར་མཚོན་
ཨིན།	

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མྡོའྱི་རྩ་ཚན་༡	པ།
འབྲུག་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ།



འབྲུག་གི་ཁིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ། 3

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

འབྲུག་དཀར་པོ།	
རྩ་ཚན་༡	པ་དོན་ཚན་༥	པའྱི་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་དར་
དང་རྒྱལ་རྟགས་འདི་	རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་༣༥	གྲྡོས་ཆོད་
དོན་ཚན་༢༨	 པའྱི་རྒྱལ་དར་གྱི་རྣམ་བཤད་དང་	 རྩ་ཁྱིམས་
ཆེན་མྡོའྱི་ཟུར་དེབ་དང་པའྱི་ནང་གསལ་ལྟར་	འབྲུག་གི་ཁ་དོག་
དཀར་པོའྱི་ཐད།	 རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་མྱི་རྱིགས་དང་	 ལུས་ངག་
གི་ཀུན་སྤྡོད་སོགས་མྱི་གཅིག་པ་མང་ཡང་	 ནང་བསམ་སྦྡོར་དྲྱི་
མྗེད་རྒྱལ་གཅེས་བརྩྱི་ཞྗེན་ཆེན་པོས་རྗེ་འབངས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དྲྱི་
མྗེད་དཀར་བའྱི་དོན་མཚོན་པའྡོ།།	 ཟྗེར་བཀོད་པའྱི་དགོངས་
དོན་དང་འཁྱིལ་ཏེ་ཨིན།

དབུ་ཞྭ་བྱ་རྡོག་གདོང་ཅན།1
གཡས་ཁ་ཐུག་	 མྱི་དབང་མངའ་བདག་རྱིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་
ཚུལ་མཚོན་པའྱི་དབུ་ཞྭ་བྱ་རྡོག་གདོང་ཅན་དེ་	རྱིག་འཛིན་རྡོད་
ལྗེམ་གྱི་ཟབ་ཆོས་གཏེར་མཛོད་མངའ་དབང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཛོད་
ལས།	 རྒྱལ་པོའྱི་རྟགས་དྲུག་གསུངས་པའྱི་ནང་གསེས་ལས་	
རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གཙུག་ཏོར་དབུ་ཞྭ་རུ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་གནངམ་
མ་ཚད་	 དུས་རབས་༡༩	 པའྱི་ནང་	 ཀྡོང་གསར་དཔོན་སྡོབ་
མྱི་རྗེ་འཇིགས་མྗེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་ཐོག་ལུ་	 སྐབས་རྗེ་བྱང་
ཆུབ་བརྩྡོན་འགྲུས་མཆོག་གིས།	 ལྡོ་ལྡོངས་འདི་ནང་སྡོན་ནས་
ལས་མགོན་བྱ་རྡོག་གདོང་ཅན་གྱིས་བསྲུངས་ཤིང་བསྐབས་པའྱི་
གདུལ་ཞྱིང་ཡིན་པ་ལས་བཀའ་སྲུང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དང་།	ལ་
མྡོ་དུད་སོལ་མ།	ལས་མགོན་བྱ་རྡོག་གདོང་ཅན་བཅས་	མགོན་
1 རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་མདོ་ཆེན་སོབ་དཔོན་པདྨ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་འབྲུག་གི་
རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་སྒོན་མེ་ལས་བྱུང་བའི་བཅུད་དོན།

པོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱི་འཕྱིན་ལས་ལུ་རག་ལས་པའྱི་ཕྱྱིར་	དབུ་
ཞྭ་དེ་ལུ་བྱ་རྡོག་ཞལ་གྱི་རྣམ་པ་སྗེ་བཞྗེངས་གནང་སྗེ་	གཟུངས་
གཞུག་རབ་གནས་དང་བཅསཔ་སྗེ་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་
ཞྱིནམ་ལས་ཚུར་	 སྨན་ལྡོངས་འབྲུག་གི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་
འཛིན་མྱི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་རྱིམ་བྱྡོན་ཚུ་གི་ཁྱི་འདོན་
མངའ་གསོལ་གྱི་མཛད་སྡོའྱི་སབས་ལུ་	 འབྗེལ་ཚད་དོན་དང་
ལན་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་མཆོད་རས་ཅིག་སྗེ་	བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་
གནང་གནངམ་ཨིན་པས།

ནོར་བུ་མྱིག་གསུམ་དགའ་འཁྱིལ།
གཡོན་དུ་ནོར་བུ་སྡོང་འཁྱིལ་ལམ་	 རབ་ཏུ་དགའ་འཁྱིལ་
འདི།	དཔལ་ལན་འབྲུག་པ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱིས་
ཡོངས་སུ་བཟུང་བའྱི་ཞྱིང་འདིར་	 མངའ་འབངས་ཐམས་ཅད་
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དར་བའྱི་རྟགས་བཟང་
པོར་དགེ་ཞྱིང་	 དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་གྱི་ནོར་བུ་མྱིག་
གསུམ་འཁྱིལ་བའྱི་རྟྗེན་འབྱུང་ཆུ་བོའྱི་གཞུང་དང་།	 རྒྱ་མཚོ་
འཁྱིལ་བ་ལྟ་བུར་ཆབ་སྱིད་མངའ་ཐང་རྒྱས་ཏེ།	 སྨན་ལྡོངས་
དཔལ་ལན་འབྲུག་པའྱི་ཞྱིང་འདིའྱི་རྒྱལ་སྱིད་རྱིམ་བྱྡོན་གྱི་མངའ་
འྡོག་ལུ་	 ལན་སྗེ་རྣམ་གསུམ་ནོར་བུ་དགའ་འཁྱིལ་ལྟ་བུར་	
ཐུགས་མཐུན་ཁྱིམས་གཙང་གི་ཆབ་སྱིད་བརྟན་པའྱི་བར་མཚོན་
ཅིག་ཨིན།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

༈	 རང་འདོད་བྡོ་ཡིས་ཉིན་ཞག་གཅིག་ཙམ་ཡང་།	 །ཕྱག་ལཱ་མྱི་
མཛད་ཞལ་གྱིས་བཞྗེས་པ་བཞྱིན།	 །ཐུགས་ཀྱི་མཁྗེན་རྒྱ་ལ་ལམ་
ཡངས་པ་ལས།	 །ཐབས་མཁས་སྣང་བྱྗེད་ལས་འགུལ་འྡོད་བརྒྱ་
ཡིས།	 །འབངས་ཀྱི་རྗེ་བའྱི་པད་ཚལ་བཞད་མཛད་པ།	 །ཆོས་ཀྱི་
རྒྱལ་པོ་བྱང་སེམས་རྒྱལ་པོ་དང་།	 །སྨན་པའྱི་རྒྱལ་པོ་མྱི་སེར་རྒྱལ་
པོ་ཞྗེས།	 །འཛིན་མའྱི་འཁོན་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་གྱུར་པ།	 །མྱི་
དབང་འཇིགས་མྗེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག	 །སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་
བརྟན་པའྱི་སྨྡོན་ལམ་ཞུ།	།

ཞྗེས་བཀ་ཤིས་པའྱི་སྨྡོན་ཚིག་གི་	 མྗེ་ཏོག་སྡོན་དུ་འཐོར་ནས་	
བཀའ་དྲྱིན་བསམ་བརྡོད་ལས་འདས་པའྱི་	དཔལ་མྱི་དབང་མངའ་
བདག་རྱིན་པོ་ཆེ་	འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་	དཔལ་འཇིགས་མྗེད་གེ་སར་
རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་	 དུས་ཅི་	 དགུང་ལོ་༣༧	 བཞྗེས་
པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་	དུས་སྡོན་ཁད་པར་ཅན་	བརྩྱི་སྲུང་ཞུཝ་
དང་འབྗེལ།

གུས་འབངས་རང་གི་	ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་	མྱི་དབང་མངའ་ཞབས་
མཆོག་	 གསེར་ཁྱིར་ཕེབས་ཏེ་	 བགྲང་བྱ་༡༠	 གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་	
ཐུགས་ཀྱི་མཁྗེན་རྒྱ་ནམ་མཁའ་བཟུམ་	 རྒྱ་ཆེ་ཞྱིང་ཡངས་པ་ལས་	
ཐབས་མཁས་ཀྱི་	 ཉི་མའྱི་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་གསར་གཏོད་
ཀྱི་འྡོད་ཟྗེར་	 འབུམ་ཕག་བཀྗེས་ཏེ་	 ཆོས་སྒྲུབ་པར་འདོད་མྱི་ཚུ་
ལུ་	 ཆོས་དང་	 ས་གཞྱིས་མྗེད་མྱི་ཚུ་ལུ་	 ས་གཞྱིས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་	

ནདཔ་ཚུ་ལུ་	 སྨན་བཅོས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྡོར་	 ཕམ་ཉམ་ཆུང་གི་ཨ་ལུ་	
ཤེས་ཡོན་སྦང་འདོད་ཡོད་མྱི་ཚུ་ལུ་	 སྡོབ་སྦྡོང་གི་	 གོ་སབས་དང་	
རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སྐྡོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་	དམག་སྦྡོང་དང་	བདེ་སྲུང་གི་སྦྡོང་
བརར་	 དམག་བགྲྗེསཔ་ཚུ་ལུ་	 སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟྗེན་གསར་
བཞྗེངས་ལས་འགུལ་དང་	 དམག་མྱིའྱི་བུ་གཞྱི་ཚུ་ལུ་	 ར་བཱྗེན་
ཀེམ་ཟྗེར་	བྱ་རྡོག་གི་བསབ་སྡོན་ལས་རྱིམ་ལ་སོགས་པའྱི་སྡོ་ལས་	
འབྲུག་གི་འབངས་མྱི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་	 རྗེ་བའྱི་མྗེ་ཏོག་གི་པདྨའྱི་
ཚལ་	ཡོངས་སུ་བཞད་པར་མཛད་དེ་	རྒྱལ་ཁབ་དང་	མྱི་སེར་ཚུ་	
གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱི་	ཐབས་མཁས་ཀྱིས་	བསྐངས་གནང་མྱི་	
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའམ་	བྱང་སེམས་རྒྱལ་པོ་	སྨན་པའྱི་རྒྱལ་པོ་འམ་	
མྱི་སེར་རྒྱལ་པོ་ཞྗེས་	ས་འཁོན་ཡོངས་ལུ་གྲགས་པའྱི་	མྱི་དབང་
མངའ་བདག་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་	 ཁད་དུ་འཕགས་པའྱི་མཛད་
རྣམ་ཚུ་	 རྗེས་དྲན་དང་བཅས་	 བཅུད་བསྡུས་སྗེ་	 ཞུ་ཐོག་ལས་	
གུས་བཏུད་ཞུ་ནི་ཨིན།

དཔལ་ལན་འབྲུག་པའྱི་	 རྒྱལ་ཁབ་ནང་	 ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་པ་
མདུན་བསྐྡོད་དང་	 དཔལ་འབྱྡོར་ཡར་སྐྗེད་	 སྱིད་འཆར་ལེགས་
བསྒྱུར་གྱི་	ལམ་ཕྱྡོགས་སུ་ཞུགས་པའྱི་ནམ་དུས་ལུ་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་	
དྲྱིན་ཅན་གྱི་ཕམ་	 ལུང་བསན་ཅན་གྱི་རྒྱལཔོ་	 མྱི་དབང་འབྲུག་
རྒྱལ་༤	 པ་	 དཔལ་འཇིགས་མྗེད་སེངྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་	
མྱི་ལོ་༣༤	གི་རྱིང་	རྒྱལ་སྱིད་ཆོས་བཞྱིན་དུ་	སྐྡོངས་གནང་བའྱི་

མྱི་སེར་རྒྱལ་པོའྱི་མཚན་གནས་དང་མཐུན་པའྱི་	ལོ་ངོ་༡༠	གྱི་	
མཛད་རྣམ་རྗེས་དྲན།

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག།
རོམ་སྒིགཔ། ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན། 
གཙོ་འཛིན། འབྲུག་གི་བརྡ་བརྒྱུདཔ་མཐུན་ཚོགས། ཐིམ་ཕུག།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

ཤུལ་ལས་	སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦	ཟླ་༡༢	པའྱི་ཚེས་༩	ལུ་	རྒྱལ་པོའྱི་
ཐུགས་འགན་ཧྱིལ་བུ་	 འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་མཆོག་ལུ་	 རྩྱིས་སྤྡོད་
གནང་ཞྱིནམ་ལས་ཚུར་	 མྱི་དབང་མཆོག་གི་	 དབུ་ཁྱིད་བཟང་
པོའྱི་འྡོག་ལུ་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲུང་སྐྡོབ་དང་	 ཞྱི་བདེ་	 དགའ་སྐྱིད་
ཚུ་	ལག་པར་དུ་	རྩ་བརྟན་བཟྡོ་གནང་ཡི།

འདི་འབདཝ་ལས་	 ཞྱི་བདེ་དང་	 དགའ་སྐྱིད་	 དཔལ་ཡོན་གྱི་	
མདུན་ལམ་ལུ་	འཕྡོ་མཐུད་དེ་ར་	ཞུགས་བཞྱིན་དུ་ཡོད་མྱི་	རྒྱལ་
ཁབ་འདི་ནང་	 མྱི་སེར་ཚུ་	 གངས་བར་ནང་གི་ཆུ་འཐུང་	 སྤྱིན་
བར་ནང་གི་ཉིམ་བསྡོ་སྡོད་ཡོད་མྱི་འདི་	 དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་
གྱི་	 རྒྱལཔོ་རྱིམ་བྱྡོན་ཚུ་གི་	 བཀའ་དྲྱིན་ཁོ་ན་ལུ་བརྟྗེན་ཨིན།	
དེ་མ་ཚད་	འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་༡༠	གྱི་རྱིང་	མྱི་དབང་མངའ་བདག་
རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་	 དབུ་ཁྱིད་འྡོག་ལུ་	 རྒྱལ་ཁབ་སོར་བསྒྱུར་
འགྡོ་བའྱི་	 དུས་དྲན་བརྩྱི་སྲུང་དང་	 ལེགས་ཐོན་གྱི་གྲུབ་འབས་	
ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྗེ་	བྱུང་སྗེ་ཡོདཔ་ཨིན།	

མངོན་གསལ་ཆེ་བའྱི་	 གྲུབ་འབས་ཚུ་གི་གྲས་ལས་	 འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་	 གཞུང་ལུགས་འདི་	 དམངས་གཙོའྱི་རྩ་ཁྱིམས་ཅན་གྱི་	
རྒྱལ་པོའྱི་གཞུང་ལུ་	མཐར་འཁྡོལ་ཅན་དང་	རྒྱལ་རབས་ཅན་སྗེ་	
སོར་བསྒྱུར་གནང་མྱི་དེ་ཨིནམ་བཞྱིན་དུ་	 འདི་དང་གཅིག་ཁར་	
དགག་བཤེར་དང་	 ཚད་མཉམ་ཡོདཔ་བཟྡོ་ཐབས་ལུ་	 རྩ་ཁྱིམས་
ཅན་གྱི་གཙུག་སྗེ་ཚུ་	གཞྱི་བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་	ཁྱིམས་
ཀྱི་རྱིང་ལུགས་	ལག་པར་དུ་	སྒྱིང་སྒྱིང་བཟྡོ་གནང་ཡི།

དེ་གི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་	 མྱི་དབང་མཆོག་གི་	 ནམ་ཡང་བརྗེད་
པར་ཕངས་པའྱི་	 མཛད་ཤུལ་བཟང་པོ་འདི་	 སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧	
ཟླ་༢	 པའྱི་ཚེས་༧	 ལུ་	 ནིའུ་ལྱི་ལི་ལུ་སྗེ་	 རྒྱ་འབྲུག་མཐུན་
འབྗེལ་གྱི་ཆིངས་ཡིག་གུ་	མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་མྱི་དེ་ཨིནམ་
ད་	ཆིངས་ཡིག་བསྐར་གསོ་གནང་མྱི་དེ་གིས་	རྒྱ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
༢	ཀྱི་	 མཐུན་ལམ་རྐྱངམ་གཅིག་མྗེན་པར་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་
བཙན་རྩ་བརྟན་བཟྡོ་ཡོདཔ་ལས་	 ད་རྗེས་ནངས་པར་	 རྒྱལ་བྡོན་

འབངས་གསུམ་ག་ར་	བྡོ་བདེ་བའྱི་	གཞྱི་གནད་ཅིག་ལུ་	གྱུར་ཏེ་
ཡོདཔ་ཨིན།

མྱི་སེར་གྱི་རྒྱལཔོ།
མྱི་དབང་མངའ་བདག་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་	 སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨	 ཟླ་
༡༡	པའྱི་ཚེས་༧	ལུ་	ཐིམ་ཕུག་ལྕང་གྱིང་མའྱི་ཐང་ནང་	གསེར་
ཁྱིར་མངའ་གསོལ་གྱི་	 གསུང་བཤད་ནང་ང་རྒྱལཔོ་ཨིན་ཟྗེར་	
མནོ་བསམ་བཏང་སྗེ་	 ཉིནམ་གཅིག་ར་	 ལཱ་མ་པ་ལས་ར་མྱི་
འབད།	 ང་གིས་	 ཁྗེད་མྱི་སེར་ག་ར་ལུ་	 ཕམ་གཅིག་བཟུམ་སྗེ་	
བདག་འཛིན་འཐབ།	 སྤུན་ཆ་གཅིག་བཟུམ་སྗེ་	 ཆ་བཞག་བསྐྗེད།	
བུ་གཅིག་བཟུམ་སྗེ་	ཕྱག་ཞུ་འྡོང་།	ང་ར་ལུ་ཡང་དགོཔ་ཟྗེར་	ག་
ནི་ཡང་མྗེད།	 ང་རའྱི་ཡོད་ཚད་གཅིགཔ་	 ཁྗེད་མྱི་སེར་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ཨིན།	 ང་ར་མནོ་བསམ་ག་དེ་སྗེ་ར་བཏང་རུང་	 ལཱ་ག་དེ་སྗེ་
འབད་རུང་	 ཁྗེད་ཀྱི་བུཚ་དང་	 བུམྡོ་ཚུ་གི་	 དཔྗེ་སྡོན་བཏུབ་སྗེ་	
ལཱ་འབད་འྡོང་།	 ང་རའྱི་རྗེ་འདོད་ཟྗེར་ཡང་མྗེད།	 དམྱིགས་ཡུལ་
ཟྗེར་ཡང་མྗེད།	ངེ་གི་འགན་ཁུར་སྡོམ་ཤོས་འདི་ར་	དུས་ནམ་ར་
འབད་རུང་	ཁྗེད་མྱི་སེར་ཚུ་གི་	རྗེ་འདོད་དང་	དམྱིགས་ཡུལ་ཚུ་	
གཙོ་བོ་བཏོན་ཏེ་	ལེགས་ཤོམ་སྗེ་	དོན་འགྲུབ་ཚུགསཔ་བཟྡོ་ནི་དེ་
ཨིན།	 ང་ར་གི་ཚེ་ཐེངས་གཅིགཔ་	 ཁྗེད་མྱི་སེར་ཚུ་ག་ར་	 ཅོག་
ར་འཐདཔ་སྗེ་	 བྱམས་པ་དང་	 སྱིང་རྗེ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོག་ལས་	
ཉིན་ནུབ་མྗེད་པར་	 ཐ་དམ་ཚིག་བསྗེན་ཏེ་	 ཕྱག་ཞུ་འྡོང་།	 ཟྗེར་	
གསུངས་གནངམ་བཞྱིན་དུ་	ཕྱག་ལཱ་ཚུ་	ཞལ་གྱིས་བཞྗེས་གནང་
མྱི་དང་བསྟུན་	 མཛད་གནངམ་ལས་	 རྒྱལཔོ་གཅིག་དང་	 མྱི་
སེར་གཅིག་གི་	 ལྟ་བ་དེ་	 ད་རྗེས་ནངས་པར་	 འཛམ་གྱིང་ནང་	
མྱིག་དཔེ་ཅིག་ལུ་	གྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

གསེར་ཁྱིར་ཕེབས་ཞྱིནམ་ལས་ཚུར་	 མྱི་དབང་མངའ་བདག་རྱིན་
པོ་ཆེ་མཆོག་	 དུས་རྒྱུན་དུ་	 འབངས་མྱི་སེར་དང་	 མཇལ་ཕད་
གནང་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་མཐའ་དབུས་མྗེད་པའྱི་	 མཐའ་
ཟུར་གྱི་གྲྡོང་གཡུས་ཚུ་ནང་	 ཞབས་སྡོང་སྗེ་	 ཆིབས་སྐྡོད་གནང་
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

ཐོག་ལས་	དཀའ་ངལ་བྱུང་མྱི་དང་	སྐྱིད་སྡུག་ཕོག་མྱི་ཚུ་ལུ་	ས་
ཆ་དང་	 མྱི་ཁུངས་ལག་ཁྗེར་	 སྡོབ་གཉེར་ལ་སོགས་པའྱི་	 སྐྱིད་
སྡུག་གནང་མྱི་ལུ་བརྟྗེན་	 མྱི་སེར་ཚུ་གིས་	 མྱི་དབང་མཆོག་ལུ་	
མྱི་སེར་གྱི་རྒྱལཔོ་དང་	བྱང་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱལཔོ་སྗེ་ཞུཝ་ཨིན།

ད་རུང་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ག་ཏེ་ར་ཨིན་རུང་	 འབྱུང་བ་
བཞྱིའྱི་རྐྱྗེན་ངན་བྱུང་སྗེ་	ཉམས་རྒུདཔ་མྱི་སེར་ཚུ་	མཐའ་རྡུག་གི་	
གནས་སངས་ནང་སྡོད་པའྱི་ནམ་དུས་ལུ་	 མྱི་དབང་མངའ་ཞབས་
མཆོག་	 སྐུ་ཉིད་ཀྱི་སྡོག་ལུ་	 གནོད་ཉེན་ཡོད་རུང་	 བྡོས་བཏང་
སྗེ་	རྐྱྗེན་ངན་བྱུང་སར་	གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནངམ་བཞྱིན་དུ་	ཉམས་
རྒུདཔ་ཚུ་ལུ་	སྐྱིད་སྡུག་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྗེ་	གནང་མྱི་དེ་གིས་	མྱི་
ཚེ་བསྐར་གསོ་འབད་ནི་ལུ་	ལན་ཐབས་སྡོམ་བྱུངམ་ཨིན་མས།

དེ་གིས་མ་དོ་བར་	ས་ཁ་མཐོ་སར་སྡོད་མྱི་	དཔེར་ན་	མགར་ས་
རྡོང་ཁག་	 ལ་ཡ་དང་	 ལུང་ནག་ནང་བཟུམ་མའྱི་	 མཐའ་ཟུར་
ས་གནས་ཚུ་	 ལ་ལུང་དང་	 ཁཝ་	 གངས་ཁྗེགས་ཚུ་གིས་བཅད་
དེ་ཡོད་རུང་	 མྱི་དབང་མཆོག་གིས་	 ལ་མཐོ་སའྱི་མྱི་སེར་ཚུ་གི་	
མཐའ་དོན་ལུ་	 སྐུ་འྡོ་བརྒྱལ་བ་ལུ་མ་གཟྱིགས་པར་	 རྒྱ་མཚོའྱི་
གནས་ཚད་ལས་	 མཐོ་ཚད་མྱི་ཊར་༥,༢༥༠	 འབད་མྱི་	 སང་
ལ་དཀར་ཅུང་ལ་སོགས་པའྱི་	 གངས་རྱི་ཉེན་ཁ་ཅན་ཚུ་བརལ་ཏེ་	
ཞབས་སྡོང་སྗེ་	 གཟྱིགས་སྡོར་གནང་པར་	 བྱྡོན་གནང་མྱི་བཟུམ་	
འཛམ་གྱིང་ནང་	དབུ་ཁྱིད་རྗེ་གཉིས་མ་གཏོགས་མྱི་འྡོང་ཟྗེར་ཞུ་ནི།

ས་ཆའྱི་སྐྱིད་སྡུག།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	མྱི་སེར་བརྒྱ་ཆ་༥༦	ལགཔ་ཅིག་	འཚོ་བ་
སོ་ནམ་ལུ་བརྟྗེན་	སྡོད་མྱི་ཨིན་རུང་	བཟའ་སྤྡོད་འབད་བཏུབ་པའྱི་
ས་ཆ་	བརྒྱ་ཆ་༨	དེ་ཅིག་ཡོད་མྱི་ལས་	བརྒྱ་ཆ་༣	རྐྱངམ་གཅིག་
ནང་	ལོ་ཐོག་བཏབ་དོ་ཡོདཔ་ད་	ས་ཆ་དེ་	ང་བཅས་ཀྱི་	མྱི་སེར་
ཚུ་གི་	 བཟའ་འཐུང་རང་ལན་དང་	 ཉེན་སྲུང་ཡོདཔ་བཟྡོ་ནི་	 དེ་
ལས་	མཐའ་ཟུར་གྱི་	གྲྡོང་གཡུས་ཚུ་ནང་སྡོད་མྱི་	མྱི་སེར་ཉམ་
ཆུང་ཚུ་གི་	འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་	ཡར་དྲག་གཏང་ནིའྱི་དོན་ལུ་	

གལ་གནད་ཅན་ཅིག་སྗེ་	བརྩྱི་འཇོག་གནང་སྗེ་ཡོདཔ་ཨིན།

འདི་འབདཝ་ལས་	 བཟའ་སྤྡོད་འབད་བཏུབ་པའྱི་	 ས་ཆ་ཚད་
ལས་བརལ་མྗེད་མྱི་དེ་	ལེགས་ཤོམ་སྗེ་བདག་འཛིན་འཐབ་སྗེ་	ཕ་
བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་སྗེ་	རྩྱིས་སྤྡོད་ཐབས་ལུ་	མྱི་དབང་མངའ་ཞབས་
མཆོག་གིས་	སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨	ལུ་	རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐར་འཇལ་
ལས་རྱིམ་	 འགོ་འདྲྗེན་འཐབ་དགོ་པའྱི་	 བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོདཔ་
མ་ཚད་	 འབྲུག་གི་མྱི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་	 སྐྱིད་སྡུག་སྡོམ་ཤོས་ར་	
ས་ཆ་ཨིནམ་ལས་	 མྱི་དབང་མངའ་ཞབས་ཁོ་ར་གིས་ར་	 རྡོང་
ཁག་ག་རའྱི་ནང་བྱྡོན་ཏེ་	མྱི་སེར་ཚུ་དང་	མཇལ་ཕད་ཐོག་	ས་ཆ་
དང་འབྗེལ་བའྱི་	སྐྱིད་སྡུག་སེལ་གནང་འྡོང་ཟྗེར་	བཀའ་རྒྱ་ཡང་
གནང་ཡི།

མྱི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་	 བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྱིལ་	 རྒྱལ་
ཡོངས་ས་ཆ་ལན་ཚོགས་ཀྱིས་	 རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་	 ས་ཆ་
བསྐར་འཇལ་ལས་རྱིམ་ཅིག་	 འགོ་འདྲྗེན་འཐབ་ཡོདཔ་བཞྱིན་དུ་	
མྱི་དབང་མངའ་བདག་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་	ཆབ་སྱིད་ལོ་ངོ་༡༠	གྱི་	ནང་
འཁོད་ལུ་	ལྷུན་རྩྗེ་རྡོང་ཁག་ལས་	རྒྱལ་རབས་ཅན་སྗེ་	ས་ཆའྱི་
སྐྱིད་སྡུག་གནང་ནི་	འགོ་བཙུགས་ཞྱིནམ་ལས་ཚུར་	ད་རྗེས་ཚུན་	
ལྷུན་རྩྗེ་དང་	 བུམ་ཐང་	 མྡོང་སར་	 དབང་འདུས་ཕོ་བང་	 ཧཱ་	
དར་དཀར་ནང་	 སྤུ་ན་ཁ་	 ཀྡོང་གསར་	 བཀྱིས་སང་	 བཀྱིས་
གཡང་རྩྗེ་	གཞལམ་སང་	པདྨ་དགའ་ཚལ་	བསམ་གྲུབ་ལྡོངས་
མཁར་	ཆུ་ཁ་འབདཝ་ད་	རྡོང་ཁག་༡༤	ནང་	ཁམ་འཆང་མྱི་
༡༠༨,༤༢༣	 ལུ་	 ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༡༣༡,༧༦༦	 ལགཔ་ཅིག་དང་	
ཁྡོམ་སྗེ་༢༣	ནང་	ཁམ་འཆང་མྱི་༡,༤༠༥	ལུ་	ས་ཆ་ཨེ་ཀར་
༢༠༠.༦༨	སྐྱིད་སྡུག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

མྱི་དབང་མཆོག་གིས་	མྱི་སེར་ཚུ་ལུ་	སྐྱིད་སྡུག་སྗེ་གནང་མྱི་	ས་
ཆའྱི་རྱིན་དེ་	 གཞུང་གི་གོང་ཚད་ཐོག་ལུ་	 རྩྱིས་བཏོན་པ་ཅིན་	
གྲྡོང་གསེབ་ས་ཆའྱི་དོན་ལུ་	 དངུལ་ཀམ་ས་ཡ་༡,༨༨༡.༢༣	 དང་	
ཁྡོམ་སའྱི་དོན་ལུ་	དངུལ་ཀམ་ས་ཡ་༥༢༠.༦༠	དེ་ཅིག་	ཐོནམ་
ཨིན་མས།	
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

སྡོབ་གཉེར་གྲྡོགས་རམ།
མྱི་དབང་མཆོག་གིས་	རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལས་	ཕམ་ཉམ་ཆུང་
གི་	 སྡོབ་ཕྲུག་སྡོང་ཕག་ལས་བཅད་དེ་	 རྒྱལ་པོའྱི་ལྟྡོ་གཟན་སྗེ་	
དང་ལེན་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ད་	ད་རྗེས་ནངས་པར་	སྡོབ་གཉེར་
གྲྡོགས་རམ་ཐོག་ལས་	ཕམ་ཉམ་ཆུང་དང་	རང་གིས་	ཟད་འགྲྡོ་
བཏང་སྗེ་	 ཤེས་ཡོན་འཕྡོ་མཐུད་ལབ་ནི་གི་	 ལྕྡོགས་གྲུབ་མྗེད་མྱི་	
ཨ་ལུ་༢,༦༥༧	 སྡོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་དང་	 ད་རུང་	 སྡོབ་ཕྲུག་༡༣༦	
མཐོ་རྱིམ་སྡོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་	 དཔེ་ཆ་ལག་པའྱི་བསང་ཡོདཔ་ད་	 ད་
ཚུན་གྱི་བར་ན་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་	ཆེ་རྱིམ་སྡོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལས་	རྒྱལ་
པོའྱི་ལྟྡོ་གཟན་༡༦༤	གིས་	ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྡོལ་བྱུང་ནུག།	

སྐྱིད་སྡུག་དེ་ཚུ་གིས་མ་དོ་བར་	 མྱི་དབང་མངའ་ཞབས་
མཆོག་གིས་	 མྱི་སེར་བརྒྱ་ཕག་ལེ་ཤ་ཅིག་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་	 ཕྱྱི་
ཁར་བཏང་སྗེ་	 སྨན་བཅོས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྡོར་མཛད་གནངམ་
ལས་	 རང་གིས་ཟད་འགྲྡོ་བཏང་སྗེ་	 སྨན་བཅོས་འབད་ནི་
གི་	 ལྕྡོགས་གྲུབ་མྗེད་མྱི་ཚུ་ལུ་	 ཕན་ཁད་བྱུང་སྗེ་ཡོདཔ་ཨིན།	
འདི་འབདཝ་ལས་	སྐྱིད་སྡུག་ཐོབ་མྱི་	ནདཔ་ཚུ་གིས་	མྱི་དབང་
མངའ་བདག་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་	སྨན་པའྱི་རྒྱལཔོ་དང་	ཆོས་ཀྱི་
རྒྱལ་པོ་ཟྗེར་ཞུཝ་ཨིན།

ད་རྗེས་	མྱི་དབང་མངའ་བདག་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་	 འཁྲུངས་སར་དུས་
ཆེན་	བརྩྱི་སྲུང་ཞུཝ་དང་འབྗེལ་	གནམ་ལོ་མྗེ་ཕོ་སྤྗེལ་ལོ་དེ་	གུ་
རུ་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཁྲུངས་པའྱི་ལོ་དང་	ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་
རྒྱལ་	འབྲུག་ལུ་བྱྡོན་ཏེ་	མྱི་ལོ་༤༠༠	འཁོར་བའྱི་དུས་ཆེན་	དེ་
ལས་	 མྱི་དབང་རྒྱལ་སས་	 འཇིགས་མྗེད་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་	
སྐུ་འཁྲུངས་པའྱི་	 རྟྗེན་འབྗེལ་གསུམ་འཛོམས་ཀྱི་	 དུས་བསལ་
བཟང་པོ་འདི་ནང་	 ང་བཅས་འབངས་མྱི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་	 མྱི་
དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའྱི་	 ཆབ་སྱིད་འྡོག་ལུ་	 སར་བ་ལག་
པའྱི་	གོང་འཕེལ་དང་	ཞྱི་བདེ་	 དགའ་སྐྱིད་ཚུ་	འབྱུང་བཅུག་
ཟྗེར་བའྱི་	སྨྡོན་འདེབས་ཕུལཝ་ཨིན།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

བཅུད་དོན།
ང་བཅས་རའྱི་དཔལ་ལན་འབྲུག་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་	 སངས་རྒྱས་
གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་	སྤྱི་ལོ་	༡༦༡༦	རབས་བྱུང་	
༡༡	 པའྱི་གནམ་ལོ་མྗེ་འབྲུག་ལོ་ལུ་	 ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་
རྱིན་པོ་ཆེ་	 གདན་ས་བོད་ར་ལུང་ལས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་བྱྡོན་
ཞྱིནམ་ལས་	དུས་རབས་༡༧	པའྱི་ནང་	རྒྱལ་ཁབ་འདི་	ཁོ་རའྱི་
མངའ་དབང་ལུ་བསྡུས་ཏེ་	སྤྱི་ལོ་	༡༦༥༡	རབ་བྱུང་	༡༡	པའྱི་
གནམ་ལོ་	ལྕགས་ཡོས་ཟླཝ་	༣	པའྱི་ཚེས་	༡༡	ལུ་	ཞབས་
དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་	 བསན་སྱིད་ལུགས་གཉིས་
ཀྱི་རྱིང་ལུགས་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་རྗེ་མཁན་དང་	 སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་
སྗེ་སྱིད་སྗེ་འགོ་བཙུགས་གནང་པའྱི་རྗེས་སུ་	 གོ་རྱིམ་འབད་ང་
བཅས་རའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ལེགས་པའྱི་འགྱུར་བ་ལུ་བརྟྗེན་	 	 སྤྱི་
ལོ་༡༩༠༧	ལུ་	འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་	གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་གིས་	རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་དབུ་བརྗེས་ཞྱིནམ་ལས་ད་ཚུན་
གྱི་བར་ན་1	 མྱི་སྗེའྱི་དཔལ་འབྱྡོར་དང་གོང་འཕེལ་	 ཁྱིམས་དང་
དམངས་གཙོའྱི་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཚུ་འབྲུག་མྱི་ཡོངས་ཀྱིས་
མཁྗེན་གསལ་ཆེ།

ང་བཅས་རའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་	 རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ལམས་ལུགས་
དང་འཁྱིལ་ཏེ་	 མྱི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་༣	 པ་	 འཇིགས་མྗེད་རྡོ་
1 རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་མདོ་ཆེན་སོབ་དཔོན་པདྨ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་འབྲུག་གི་
རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་སྒོན་མེ་ལས། 

རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་སྤྱི་ལོ་	 ༡༩༥༣	 ལུ་	 གཞུང་གི་ཡན་
ལག་གསུམ་གྱི་ནང་གསེས་ལས་	 ཁྱིམས་བཟྡོ་ལན་སྗེ་སྗེ་	 རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མྡོ་གཞྱི་བཙུགས་གནང་བའྱི་རྗེས་སུ་	 སྤྱི་
ལོ་	༡༩༥༩	ལུ་	ཁྱིམས་གཞུང་ཆེན་མྡོ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ནུག	

ཁྱིམས་གཞུང་ཆེན་མྡོའྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྱིལ་	 མྱི་སེར་ཚུ་གི་
རྩྡོད་བཤེར་ནང་	བདེན་རྫུན་གྱི་སང་ཁར་འདེབས་ཏེ་	དྲང་ཁྱིམས་
གནང་ནི་དང་	 དྲང་ཁྱིམས་དང་འབྗེལ་བའྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཕུལ་ནི་
དོན་ལུ་	 མྱི་དབང་མཆོག་གིས་	 སྤྱི་ལོ་	 ༡༩༦༡	 ལུ་འགོ་དང་
པ་	རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་	ཁྱིམས་དཔོན་ནམ་	དྲང་དཔོན་བསྡོ་བཞག་
གནང་ནུག2

སྤྱི་ལོ་༡༩༦༨	ལུ་	མྱི་དབང་མཆོག་གིས་	ཆེ་མཐོའྱི་ཁྱིམས་འདུན་
གཞྱི་བཙུགས་གནང་སྗེ་	 དྲང་ཁྱིམས་ལན་སྗེ་འདི་	 འཛིན་སྐྡོང་
ལན་སྗེ་ལས་	 འཛིན་སྐྡོང་གི་དབང་ཚད་ཐ་དད་སྗེ་བཟྡོ་གནང་བའྱི་
རྗེས་སུ་	 མྱི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞྱི་པ་	 འཇིགས་མྗེད་སེང་གེ་
དབང་ཕྱུག་གིས་ཆབ་སྱིད་སྐྡོང་བའྱི་སྐུ་ཐོག་ལུ་	 ༢༠༠༡	 ལོར་
ཆ་འཇོག་གྲུབ་མྱི་	 འབྲུག་གི་ཞྱི་རྩྡོད་དང་ཉེས་རྩྡོད་བྱ་བའྱི་གནད་
སྤྡོད་ཀྱི་ཁྱིམས་དེབ་ཀྱི་3	 ནང་གསལ་	 ཁྱིམས་སྗེའྱི་རང་དབང་ཁ་
གསལ་སྗེ་བཀོད་གནང་བའྱི་ནང་གསལ་	ཁྱིམས་སྗེ་འདི་	ཚོགས་
འདུ་ཆེན་མྡོ་དང་གཞུང་སྐྡོང་ཐ་དད་ཨིནམ་མ་ཚད་	དེའྱི་མཛད་སྡོ་
2 དྲང་དཔོན་བགེསཔ་ དྲགོས་ལྷ་དར་ལ་གིས༌གསུངས༌མི༌ལྟར། 
3 དོན་ཚན་༢ པར།

གཞུང་གི་ཡན་ལག་གསུམ་ཐ་དད་དང་ཕྱག་འགན།

མཐར་ཕིན།
དྲང་དཔོན། འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁིམས་དོན་གཙུག་སེ། ཐིམ་ཕུག།



འབྲུག་གི་ཁིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ། 9

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

བསར་སྤྡོད་ལུ་རང་དབང་ཡོངས་རྡོགས་ཡོད་པའྱི་ཁར་	ཁྱིམས་ཀྱི་
འདུན་ས་ཆ་མཉམ་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་	གཞུང་སྐྡོང་ལས་བསར་སྤྡོད་
མཛད་དགོ་པའྱི་འགན་ཁུར་བཀལ་གནང་ནུག་	 འདིའྱི་རྗེས་སུ་
བཟུང་སྗེ་	 སྤྱི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལུ་	 དམངས་གཙོའྱི་རྱིང་ལུགས་
གཞྱི་བཙུགས་དང་འབྗེལ་	ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའྱི་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མྡོའྱི་
4	ནང་གསལ་	གཞུང་གི་ཡན་ལག་གསུམ་གྱི་སྡོར་ལས་	གསལ་
རྱི་རྱི་སྗེ་འཁོད་འདི་ཡོད།	 འདི་ཡང་	 འཛིན་སྐྡོང་ལན་སྗེ་དང་	
ཁྱིམས་བཟྡོ་ལན་སྗེ་	 དྲང་ཁྱིམས་ལན་སྗེ་གསུམ་ཨིན་པའྱི་ཁར་	
ཁོང་ལན་སྗེའྱི་ཚུ་གི་རང་དབང་ཡང་ཐ་དད་ཨིནམ་ལས་	རྩ་ཁྱིམས་
ཆེན་མྡོ་འདི་ནང་བཀོད་པའྱི་ཁབ་ཚད་ཚུན་མ་གཏོགས་	 གཅིག་
གིས་དབང་ཚད་ནང་གཅིག་གིས་ཧམ་འཛུལ་འབད་མྱི་ཆོག་ཟྗེར་
ཡོད་མྱི་དང་འཁྱིལ་	 ད་ཚུན་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་	 མྱི་དབང་
ཡབ་སས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བཀའ་སྡོབ་དང་ལམ་སྡོན་བཟང་པོའྱི་སྡོ་
ལས་	 རང་སོའྱི་ལན་སྗེར་ཕོག་པའྱི་འགན་འཁྱི་དང་ཁག་འགན་
ཚུ་ལག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ལས་	 རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་སེར་ལུ་
ཕན་ནུས་ཆེ་བའྱི་ཕྱག་ལཱ་སྣ་ཚོགས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་དུ་ཡོད་
མྱི་ཚུ་	མྱི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་མཁྗེན་གསལ་ཆེ་བའྱི་ཁར་	རྩ་ཁྱིམས་
ཆེན་མྡོའྱི་དགོངས་དོན་ནང་	 ལན་སྗེའྱི་གསུམ་གྱི་དབང་ཆ་དང་	
ཁག་འགན་ཚུ་ཁ་གསལ་སྗེ་	གཤམ་གསལ་བཀོད་པ་དེ་ཡང་།

འཛིན་སྐྡོང་ལན་སྗེའྱི་དབང་ཆ་དང་འགན་འཁྱི་	ཁག་འགན།
འཛིན་སྐྡོང་ལན་སྗེའྱི་དབང་ཚད་དང་	 འདིའྱི་འགན་འཁྱི་ཚུ་	 རྩ་
ཁྱིམས་ཆེན་མྡོའྱི་5ནང་གསལ་བཀོད་ཡོད་མྱི་ནང་ལས་	 མདོར་
བསྡུས་ཏེ་དོན་ཚན་དག་པ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་		འཛིན་སྐྡོང་གི་དབང་
ཚད་དེ་	བྡོན་ཆེན་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཐོག་	བྡོན་པོ་ཚུ་ཚུད་པའྱི་ལན་རྒྱས་
གཞུང་ཚོགས་ལུ་ཡོད་མྱི་དང་འབྗེལ་	ལན་སྗེའྱི་ཕྱག་འགན་ཚུ་ཡང་	
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་གྱི་ཉེན་སྐྡོབ་དང་མཐའ་བཙན་	 གཞུང་
སྐྡོང་ལེགས་ལན་	 མྱི་སེར་གྱི་ཞྱི་བདེ་དང་	 བདེ་སྲུང་	 བདེ་སྐྱིད་	

4 ར་ཚན་ ༡ པའི་དོན་ཚན་ ༡༣ པར།
5 ར་ཚན་ ༢༠ པར།

དགའ་སྐྱིད་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟྡོ་དགོ་ཨིནམ་མ་ཚད་	 འབྲུག་
རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འབྗེལ་དོན་བརྩྱིས་པའྱི་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་
མཛད་སྡོ་སྐྡོང་བའྱི་སབས་	ལན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་	འབྲུག་
རྒྱལ་པོ་མཆོག་ལུ་དཔུང་གྲྡོགས་དང་གྲྡོས་འབུལ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་
པའྱི་ཁར་	འཛིན་སྐྡོང་ལན་སྗེ་གིས་	སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའྱི་
ཁྱིམས་དང་	 ཡང་ན་	 ཁབ་དབང་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམས་གང་རུང་ཅིག་
གི་དགོངས་དོན་མ་མཐུན་པ་	 ཡང་ན་	 དེ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་སམ་	
ཁད་པར་འགྱུར་སྱིད་པ་	ཡང་ན་	ཆ་མྗེད་འགྱུར་སྱིད་པའྱི་འཛིན་
སྐྡོང་བཀའ་རྒྱ་	 ཁབ་བསྒགས་སམ་	 བཅའ་ཡིག་	 བར་བསྐུལ་	
ཚུ་གང་ཡང་གནང་ནི་མྗེདཔ་ཨིན་པས།
ཁྱིམས་བཟྡོ་ལན་སྗེའྱི་དབང་ཆ་དང་འགན་འཁྱི་	ཁག་འགན།
ཁྱིམས་བཟྡོ་ལན་སྗེ་འདི་	 རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མྡོའྱི་དགོངས་དོན་ནང་
གསལ་	སྤྱི་ཚོགས་ཟྗེར་ཨིནམ་ལས་	འདི་གི་སྡོར་ལས་	རྩ་ཁྱིམས་
ཆེན་མྡོའྱི་6ནང་ཁ་གསལ་སྗེ་བཀོད་དེ་ཡོད།	འདི་ནང་	འབྲུག་རྒྱལ་
པོ་མཆོག་དང་	 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྗེ་	 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་
བཅས་ཚུདཔ་ཨིན་པས་	 སྤྱི་ཚོགས་འདི་ལུ་	 རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མྡོའྱི་
ནང་གསལ་ལྟར་	 ཁྱིམས་བཟྡོའྱི་དབང་ཚད་ཡོངས་རྡོགས་ཡོདཔ་
ཨིནམ་ལས་བརྟྗེན་	 འདི་གི་འགན་འཁྱི་དང་ཁག་འགན་ཚུ་ཡང་
ལེ་ཤ་ཡོད་པའྱི་ནང་གསེས་ལས་	 སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱག་འགན་ངོ་མ་	
སྱིད་བྱུས་དང་གནད་དོན་	 དཔད་ཡིག་ཚུ་དང་ཁྱིམས་ཡིག་གཞན་	
རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་མཛད་སྡོའྱི་བརྟག་ཞྱིབ་ཚུ་	 མྱི་དམངས་བསྐར་
ཞྱིབ་ཐོག་ལས་	 གཞུང་གིས་	 མྱི་སེར་གྱི་རྗེ་འདོད་བསང་ནི་དང་	
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་ཉེན་སྲུང་འཐབ་ཚུགསཔ་ངེས་གཏན་བཟྡོ་
ནི་ཨིན་པས།

6 ར་ཚན་ ༡༠ པར།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

དྲང་ཁྱིམས་ལན་སྗེའྱི་དབང་ཆ་དང་འགན་འཁྱི་	ཁག་འགན།
དྲང་ཁྱིམས་ལན་སྗེའྱི་སྡོར་ལས་	 རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མྡོའྱི་7ནང་ཁ་
གསལ་སྗེ་བཀོད་དེ་ཡོད།	འབྲུག་གི་ཁྱིམས་སྗེའྱི་དབང་འཛིན་འདི་	
ད་ལྟྡོ་ཡོད་པའྱི་	མངོན་མཐོ་དང་	ཆེ་མཐོ་	རྡོང་ཁག་	དྲུང་ཁག་་
ཁྱིམས་འདུན་བཅས་ལུ་	རྒྱལ་གཞུང་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཡོདཔ་
ཨིན།	ཁྱིམས་འདུན་ཚུ་གིས་	ཕྱག་འགན་ངོ་མ་ཡང་	ཁྱིམས་ཀྱི་
རྱིང་ལུགས་དང་འཁྱིལ་ཏེ་	 བྡོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་བསྐུལ་མ་
དང་	 དྲང་ཁྱིམས་སྨྱིན་ཐབས་འཕེལ་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་	 འཇིགས་
སྣང་དང་	ཡང་ན་	མཐུན་འགྱུར་	འྡོས་མྗེད་	བསྣར་འགངས་
མྗེད་པར་	 དྲང་སྡོམས་དང་རང་དབང་གི་བདག་སྐྡོང་ཐོག་ལས་	
དྲང་ཁྱིམས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་དང་བརྩྱི་བཀུར་ཞུ་དགོཔ་ཨིན།
གོང་གི་ལན་སྗེ་གསུམ་གྱི་	 འགན་འཁྱི་དང་ཁག་འགན་	 འགན་
ཁུར་ཚུ་ཁ་གསལ་སྗེ་	 རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མྡོའྱི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་
ལས་	གཅིག་གི་དབང་ཚད་ནང་གཅིག་གིས་ཧམ་འཛུལ་འབད་མ་
ཆོགཔ་ཨིན་པའྱི་ཁར་	 རང་སོའྱི་ལཱ་གི་ཁབ་ཚད་དང་འགན་འཁྱི་
དང་ཁག་འགན་ཚུ་སྒྲུབ་ནི་དང་	 དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་
རྒྱུན་སྐྡོང་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ཨིན།	

གོང་ལུ་གསལ་བ་བཞྱིན་	 བཅུད་དོན་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་བ་ཅིན་	 སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱིས་	 རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་སེར་ལུ་ཕན་ནུས་ཆེ་བའྱི་ཁྱིམས་
གསརཔ་བརྩམ་ནི་དང་	རྱིངམ་ཚུ་	དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་དཔལ་
7 ར་ཚན་ ༢༡ པར། 

འབྱྡོར་གོང་འཕེལ་གྱི་གོམ་པ་དང་བསྟུན་	 ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་
ལས་འཕྱི་སྣྡོན་མཛད་དེ་	 ནུས་སྨྱིན་ཅན་ཅིག་བཟྡོ་གནང་ནི་ཨིན་
པས།

དྲང་ཁྱིམས་ལན་སྗེ་གིས་	 རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མྡོ་དང་	 འབྗེལ་ཡོད་
ཁྱིམས་དང་འཁྱིལ་	གོ་དོན་ཚུ་དོན་འགྲྗེལ་གནང་སྗེ་	གཞུང་དང་
མྱི་སེར་གྱི་	 རང་སོའྱི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་འཁྱི་ཚུ་	 བདེན་རྫུན་
གྱི་དབྱྗེ་བཤེར་མཛད་ལུགས་ཚུ་	འཁྲུན་ཆོད་ཐོག་ལས་གནང་བའྱི་
རྱིགས་	འཛིན་སྐྡོང་ལན་སྗེ་གིས་བསར་སྤྡོད་མཛད་ནིྱི་ཨིན་པས།	

གོང་ལུ་གསལ་བཞྱིན་	 ལན་སྗེ་གསུམ་གྱིས་སྗེ་གཞུང་གི་ངོ་བོར་
གྲུབ་ཨིནམ་ལས་བརྟྗེན་	 མྱི་དབང་མངའ་བདག་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་
ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞྗེད་དང་འཁྱིལ་8	 རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་དང་	 བདེ་སྲུང་	 གཅིག་མཐུན་
དང་གཅིག་སྒྱིལ་	 ཞྱི་བདེ་དང་བདེ་སྐྱིད་	 རྟྗེན་གཞྱི་ཚུ་གི་མཐའ་
དོན་ལུ་	 གནས་སབས་ཀྱི་གྲྡོས་བསྟུན་དང་མྡོས་མཐུན་གྱི་ཐོག་
ལས་	 ཕྱག་ལཱ་མཛད་དགོསཔ་འདི་གལ་ཅན་ཅིག་སྗེ་	 མཇལཝ་
ཨིན་པས་ཟྗེར་ཞུ་ནི།།

8 སྤི་ཚེས་༢༡-༠༥-༢༠༡༡ ལུ་སྤི་ཚོགས་དང་པའི་འཚོགས་ཐེངས་བདུན་པའི་སོ་
འབེད་རེན་འབེལ་ལུ་གནང་བའི་གསུང་བཤད་ནང་གསལ།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

ངོ་སྤྡོད།	
ང་བཅས་རའྱི་སྨན་ལྡོངས་ཙན་དན་བཀོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་
ནང་	 དཔལ་འབྲུག་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་	 ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་
རྒྱལ་མཆོག་	སྤྱི་ལོ་༡༦༡༦	ལོ་ལུ་	ཆིབས་ཁ་ལྡོ་ལུ་བསྒྱུར་ཞྱིནམ་
ལས་ཚུར་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱི་སེར་ཚུ་གི་བྡོ་སེམས་ཆོས་ལུ་
འགྱུར་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་མཐའ་དབུས་མྗེད་པར་བྱྱིན་གྱིས་
རླབས་གནང་པ་མ་ཚད་	ལག་པར་དུ་	རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞྱི་བདེ་དང་
སྐྱིད་ཉམས་སྐྡོང་སྗེ་	 མྱི་སེར་ག་ར་	 གངས་བར་ནང་གི་ཆུ་འཐུང་	
སྤྱིན་བར་ནང་གི་ཉིམ་བསྡོ་	 དགའ་བའྱི་བྡོ་འཆམ་	 སྐྱིད་པའྱི་གླུ་
ལེན་ཏེ་	དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་	ཇི་སྱིད་འཁོར་བ་གནམ་གནས་ཀྱི་
བར་དུ་	གནས་ཐབས་ལུ་	ར་ལུང་མྗེད་ལུ་ལུང་དང་	ལྡོ་ཁྱིམས་
མྗེད་ལུ་ཁྱིམས་བཙུགས་ཏེ	འབྲུག་ཆོས་ལན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་
ལུ་	རྟ་སྤུ་ལོག་གི་ཁྱིམས་མྗེན་པར་	བྱ་སྤུ་མནན་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་
ཀྱི་གཞྱི་རྩ་སྒྱིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གིས་མ་ཚད་པར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
འདི་ནང་	 མྱི་ལོ་བཞྱི་བརྒྱ་གི་སྡོན་ལས་	 ཆོས་སྱིད་ལུགས་གཉིས་
ཀྱི་སྡོལ་འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག	

སྤྱི་ལོ་༡༩༠༧	 ལུ་	 འབྲུག་པའྱི་མྱི་སེར་དང་	 གཞུང་དགེ་
འདུན་	 དཔོན་ཁག་	 ཆ་མཉམ་གྱིས་མགྲྱིན་དབྱངས་གཅིག་གི་
སྡོ་ལས་	 རྒྱལ་ཁབ་ནང་	 འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་	 གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་
དབང་ཕྱུག་འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་དང་པ་སྗེ་	 གསེར་

ཁྱི་མངའ་གསོལ་མཛད་ཞྱིནམ་ལས་	 སར་ལས་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམས་
ཚུ་	ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་	མྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་
པ་སོར་ཆུད་མཛད་དེ་	 རྒྱལ་བརྒྱུད་རྱིམ་བྱྡོན་ཚུ་གིས་	 རྱིམ་གྱིས་
སྗེ་	 རྒྱལ་ཁབ་ནང་དམངས་གཙོའྱི་གཞྱི་འགམ་བཙུགས་གནངམ་
དང་འབྗེལ་		རྒྱལཔོ་ལུ་གཅེས་པ་འབངས་དང་	འབངས་ཀྱི་རྗེ་
བ་བདེ་སྐྱིད་	བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཁྱིམས་ཟྗེར་	རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞྱི་བདེ་
དང་དགའ་སྐྱིད་ལུ་དམྱིགས་ཏེ་	 སྤྱི་ལོ་༡༩༥༣	 ལུ་	 རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་འདུ་ཆེན་མྡོ་གཞྱི་བཙུགས་གནང་བའྱི་རྗེས་སུ་	ཚོགས་འདུ་
ཆེན་མྡོ་ནས་	སྤྱི་ལོ་	༡༩༥༩	ལུ་	ཁྱིམས་གཞུང་ཆེན་མྡོ་ཆ་འཇོག་
གྲུབ་གནང་སྗེ་	ད་ཚུན་	མྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་དག་པ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་
ལུ་	 བཅའ་ཁྱིམས་༡༦༠	 ལགཔ་ཅིག་བརྩམས་བསྒྱིགས་འབད་
ཡོད་པའྱི་ནང་གསེས་ལས་	འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་ཅིག་ཨིན།	 དེ་ཡང་	 བཅའ་ཁྱིམས་འདི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྗེ་
ལོ་དྲུག་ཙམ་མ་སོང་སྗེ་སྗེ་རུང་	 བཅའ་ཁྱིམས་འདི་ཐེངས་གཉིས་	
འཕྱི་སྣྡོན་མཛད་པའྱི་ཁར་	 རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་	 དམངས་གཙོའྱི་
གཞུང་འགོ་བཙུགས་ཞྱིནམ་ལས་	 བཅའ་ཁྱིམས་མང་རབས་
ཅིག་གི་ནང་ལས་	 ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཁྱིམས་འདི་ཁད་དུ་
འཕགས་པའྱི་ཁྱིམས་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡོདཔ་ཨིན།	

འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཁྱིམས་	༢༠༡༠	ཅན་མ་གིས་
	འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་དམྱིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཡོད་མྗེད?

བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།
ཁིམས་དོན་འགོ་དཔོན། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ། 
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས།	
མ་གཞྱི་	 ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཁྱིམས་འདི་	 འབྲུག་གི་སྤྱི་
ཚོགས་དང་པའྱི་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པའྱི་ནང་ལུ་	 སྤྱི་ཚོགས་ལན་
བཞུགས་ཐོག་ལས་	ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་རུང་	བཅའ་ཁྱིམས་འདི་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་	 དམངས་གཙོའྱི་རྱིང་ལུགས་འགོ་མ་བཙུགས་པའྱི་
ས་གོང་ལས་	བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་ཡང་	 ལྡོ་མྡོན་ཁ་བཞྱི་འབྲུག་གི་ལྡོངས་འདི་ནང་	 ཞབས་དྲུང་
རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་	 ལུགས་གཉིས་
འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་འགོ་བཙུགས་པའྱི་སབས་
ལས་རང་	 རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་	 གྲྭ་ཚང་དང་དགེ་འདུན་	 ལ་ཁང་
དང་ཆོས་སྗེ་ལ་སོགས་པ་ཚུའྱི་ནང་ལུ་	ཏམ་ཁུའྱི་རྱིགས་	རྩ་ལས་
རང་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཆོགཔ་སྗེ་ཡོད་མྱི་དེ་	 འབྲུག་མྱི་ཡོངས་
ཀྱིས་མཁྗེན་གསལ་ཆེ་ཟྗེར་ཞུ་ནི་ཨིན།	

འབྲུག་པའྱི་མྱི་སེར་ཚུ་	 ཆོས་སེམས་དང་ལན་མྱི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་
བརྟྗེན་	 ག་ར་གིས་ཏམ་ཁུ་འདི་	 ནང་པའྱི་ཆོས་ནང་ལས་འབད་
རུང་མ་བཏུབ་ཨིན་པའྱི་ཁར་	 གསོ་བའྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་	
ཏམ་ཁུ་སྤྡོད་མྱི་ལས་བརྟྗེན་གཟུགས་ཁམས་ལུ་གནོད་སྐྡོན་སྡོམ་
ཡོདཔ་ལས་	 སྤྱི་ལོ་༡༩༨༠	 ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་	 གསོ་བའྱི་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་	 ཏམ་ཁུ་གིས་གཟུགས་ཁམས་འཕྡོད་
བསྗེན་ལུ་གནོད་ཉེན་སྡོམ་ཡོད་པའྱི་རས་སྦྡོར་ཅིག་ཨནིམ་ལས་	
ཏམ་ཁུ་སྤང་དགོ་པའྱི་ཐབས་ལམ་ལེ་ཤ་རང་བསན་པའྱི་ཁར་	 ལོ་
བསར་བཞྱིན་དུ་	 འཛམ་གྱིང་ཏམ་ཁུ་མྗེད་པའྱི་ཉིནམ་བརྩྱི་སྲུང་
འབད་ནི་ཚུ་ཡང་འགོ་བཙུགས་ནུག

དེ་ཚུ་ལུ་གཞྱི་བཞག་སྗེ་	སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡	འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་
འདུ་ཆེན་མྡོའྱི་ཚོགས་ཐེངས་	 ༧༠	 པའྱི་སབས་ལུ་	 ཐིམ་ཕུག་
རྡོང་ཁག་གི་འཐུས་མྱི་ཅིག་གིས	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་སངས་
རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བྱྱིན་གྱིས་རླབས་

གནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་པའྱི་ཁར་	 གསོ་བའྱི་ཁ་ཐུག་ལས་
འབད་རུང་ཏམ་ཁུ་འདི་གིས་གནོད་ཉེན་སྡོམ་ཡོདཔ་ལས་		རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ་	ཏམ་ཁུ་སྤྡོད་ནི་དང་	བཙོང་ནི་ཚུ་བཀག་དམ་འབད་
དགོ་པའྱི་གྲྡོས་འདེབས་ཕུལ་མྱི་ལུ་	 འཐུས་མྱི་མང་རབས་ཅིག་
གིས་རྒྱབ་སྐྡོར་འབད་དེ་	 དུས་ཡུན་རྱིངམྡོ་སྗེ་རང་གྲྡོས་བསྡུར་
གནང་པའྱི་ཤུལ་ལུ་	 མྱི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞྱི་པ་མཆོག་གིས་
བཀའ་སྡོབ་བཞྱིན་	 ཚོགས་འདུ་ཆེན་མྡོ་གིས་	 གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་
ལས་	 ཅི་ཤེས་གང་ལྕྡོགས་ཀྱིས་ཐོག་ལུ་	 རྒྱབ་སྐྡོར་གནང་ཏེ་	
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་	 ཏམ་ཁུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དེ་ག་དེ་དྲག་དྲག་
མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་	 ཤེས་ཡོན་གོ་བར་ཚུ་	 ཤེས་རྱིག་དང་
གསོ་བའྱི་གཙུག་སྗེ་ཚུ་གིས་འབད་དགོཔ་སྗེ་གྲྡོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་
ནུག	

ད་རུང་	 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མྡོའྱི་ཚོགས་ཐེངས་༧༣	
པའྱི་ནང་ལུ་	 སྤ་རྡོ་ལམ་གོང་དང་བཙན་ཏོག་གི་འཐུས་མྱི་ཚུ་གིས་	
སྤ་རྡོ་རྡོང་ཁག་གི་མྱི་སེར་ཚུ་གིས་ཏམ་ཁུ་མར་ཕབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
ཚུ་ལུ་	 ངོས་ལེན་དང་ཡིད་རངས་ཡོད་པའྱི་གུ་	 མྱི་སེར་གྱིས་ཁ་
ཐུག་ལས་	 ཏམ་ཁུའྱི་རྱིགས་རྩ་གཏན་ནས་བཀག་དམ་འབད་
དགོཔ་དང་	 ཡང་ན་	 ཁལ་བརྒྱ་ཆ་	 ༥༠	 རྗེ་བཀལ་དགོ་པའྱི་
གྲྡོས་འཆར་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་འཁྱིལ་	 ཚོགས་འདུ་གིས་	 སྡོན་མ་
ཚོགས་ཐེངས་	 ༧༠	 པའྱི་གྲྡོས་ཆོད་གུ་	 ད་རུང་	 གྲྭ་ཚང་དང་
གཞན་ཆོས་སྗེ་ཁག་	 དེ་ལས་	 མྱི་དམངས་གསོ་བའྱི་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་	མྱི་སེར་ཚུ་ལུ་	ཏམ་ཁུ་གིས་ཆོས་དང་	གཟུགས་
ཁམས་འཕྡོད་བསྗེན་ལུ་གནོད་ཡོད་པའྱི་སྡོར་	 གོ་བར་འཕྡོ་མཐུད་
སྤྗེལ་དགོ་པའྱི་གྲྡོས་ཆོད་གྲུབ་ནུག

ཏམ་ཁུའྱི་དཔད་ཡིག་ཟྱིན་བྱིས་འགོ་བཙུགས།
སྤྱི་ལོ་	༢༠༠༤	ལུ་	རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མྡོ་གི་ཚོགས་
ཐེངས་	 ༨༢	 པའྱི་ནང་ལུ་	 རྒྱལ་སྤྱི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་གཞྱི་
བཀོད་མཐུན་གྲྡོས་ནང་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཡང་འཐུས་མྱི་སྗེ་ཆ་
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

འཇོག་གྲུབ་པའྱི་ཁར་	ཚོགས་ཁང་ནང་	 ཏམ་ཁུ་འདི་	 ནང་པའྱི་
ཆོས་ལུགས་ལས་འགལ་བའྱི་ཁར་	 གཟུགས་ཁམས་དང་གསོ་
བའྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་མ་བཏུབ་ལེ་ཤ་ཡོད་པའྱི་སྡོར་ལས་	 གྲྡོས་
བསྡུར་མཐིལ་ཕྱྱིན་མཛད་པའྱི་རྗེས་སུ་	 ཚོགས་འདུ་ཆེན་མྡོའྱི་
འཐུས་མྱི་ཚུ་གིས་	སྡོན་མ་ལས་རྡོང་ཁག་	༢༠	ལས་	རྡོང་ཁག་
༡༨	 ཀྱིས་ཏམ་ཁུ་བཀག་དམ་འབད་ཡོད་པའྱི་ལག་ལུས་རྡོང་ཁག་
གཉིས་ལས་མྗེདཔ་ལས་	རྡོང་ཁག་	༢༠	ཆ་མཉམ་ནང་	ཏམ་
ཁུ་ཉོ་བཙོང་ནི་འདི་འབད་མ་ཆོགཔ་སྗེ་	 བཀག་དམ་གནང་ནིའྱི་
གྲྡོས་ཆོད་གྲུབ་མ་ཚད་	 བསན་རྒྱས་ལན་ཁག་ལུ་	 མྱི་ངོ་རང་རྐྱང་
སྗེར་སྤྡོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ནང་འདྲྗེན་འབད་མྱི་ཚུ་ལུ་	ཁལ་བརྒྱ་ཆ་	༥༠	
ལས་	བརྒྱ་ཆ་	༡༠༠	ལུ་ཡར་སེང་འབད་དེ་བཀལ་དགོ་པའྱི་གྲྡོས་
ཆོད་གྲུབ་སྗེ་	 རྒྱལ་ཁབ་ནང་	 ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་ཁྱིམས་ཡིག་
འགོ་ཐོག་འབྱུང་ནུག

ཚོགས་ཐེངས་	 ༨༣	 པའྱི་གྲྡོས་ཆོད་ལྟར་	 བསན་རྒྱས་ལན་ཁག་
གིས་	ཁལ་ཡར་སེང་འབད་བའྱི་ཁར་	མྱི་དམངས་ས་ཁོངས་ཚུའྱི་
ནང་	 ཏམ་ཁུ་སྤྡོད་མ་ཆོགཔ་སྗེ་	 ཁབ་བསྒགས་འབད་ཡོདཔ་དང་	
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ཚུ་མཐར་འཁྡོལ་
ཅན་སྗེ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་	 གསོ་བའྱི་ལན་ཁག་གིས་འགོ་འདྲྗེན་ཐོག་
ལུ་	རྒྱལ་ཡོངས་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་	རྡོང་ཁག་
ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གཞྱི་བཙུགས་འབད་ནུག

དེ་དང་གཅིག་ཁར་	 གསོ་བའྱི་ལན་ཁག་གིས་འགོ་འདྲྗེན་ཐོག་ལུ་	
སྤྱི་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ལས་	 ༢༠༠༩	 ཚུན་	 གསོ་བའྱི་ལན་ཁག་
གསི་འབྗེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་སྗེ་མང་རབས་དང་གཅིག་ཁར་གྲྡོས་
བསྟུན་དང་	ཞལ་འཛོམས་ཚུ་གནངམ་མ་ཚད་	འཛམ་གྱིང་གསོ་
བའྱི་ཚོགས་སྗེ་དང་	 རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གཞྱི་བཀོད་
མཐུན་གྲྡོས་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ལས་	 རྡོགས་རམ་དང་
ལམ་སྡོན་ཚུ་ལེན་ཏེ་	 འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་དཔད་ཡིག་
གི་ཟྱིན་བྱིས་བཏབ་གནང་ནུག

འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཆ་འཇོག
འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་དཔད་ཡིག་ཟྱིན་བྱིས་དེ་	 རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་སྗེའྱི་ཚོགས་ཐེངས་	༣	པའྱི་ནང་ལུ་	གསུང་གྲྡོས་
གནང་སྗེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཞྱིནམ་ལས་	 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་
ལུ་	ཕུལ་ཡོད་མྱི་འདི་	དོན་ཚན་	༡༠	དེ་ཅིག་ལུ་	རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་འདུ་གིས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་	 དཔད་ཡིག་
འདི་	སྤྱི་ཚོགས་ལན་བཞུགས་ནང་བཙུགས་ཏེ་	གྲྡོས་བསྡུར་རྒྱས་
ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་གནང་པའྱི་ཤུལ་ལུ་	 དཔད་ཡིག་འདི་	 འབྲུག་
གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་	 ༢༠༡༠	 ཅན་མ་སྗེ་ཆ་
འཇོག་གྲུབ་སྗེ་	སྤྱི་ལོ་	༢༠༡༠	ཟླ་	༦	པའྱི་ཚེས་	༢	ལུ་མྱི་
དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞྱི་པའྱི་གསེར་ཁྱི་མངའ་གསོལ་གྱི་ཉིནམ་དང་
འབྗེལ་བསར་སྤྡོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།	

འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་སྤྱི་ལོ་	༢༠༡༠	
ཅན་མའྱི་དགོངས་དོན་གལ་ཅན་ཚུ།
བཅའ་ཁྱིམས་འདི་ནང་བསྡོམས་ཀྱི་ལེའུ་	༡༢	དང་དོན་ཚན་	༦༠	
འདུག་པའྱི་ནང་གསེས་ལས་	བཅའ་ཁྱིམས་འདི་གི་ལེའུ་བདུན་པ་	
དོན་ཚན་	 ༢༤	 ལས་	 ༢༨	 པ་དང་འཁྱིལཝ་ད	 འབྲུག་གི་
ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཀོད་ཚོགས་གཞྱི་བཙུགས་འབད་བའྱི་ཁར་	
ལེའུ་བརྒྱད་པའྱི་དོན་ཚན་	 ༢༩	 ལས་	 ༣༢	 དང་འཁྱིལཝ་
ད་	འབྲུག་སྨྡོ་རས་བཀག་འཛིན་ལས་སྗེ་གིས་	བསར་སྤྡོད་འབད་
དགོཔ་སྗེ་བཀོད་དེ་འདུག་	 བཅའ་ཁྱིམས་དེ་གི་དམྱིགས་དོན་གཙོ་
བོ་རང་	 རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་གྲུབ་ཐབས་ལུ་	
མྱི་སྗེའྱི་གཟུགས་ཁམས་འཕྡོད་བསྗེན་ལུ་ཕན་ཐབས་དང་	 ཏམ་ཁུ་
སྤྡོད་མྱི་ཚུ་གིས་	 ནང་པའྱི་ཆོས་དང་ཕྱྱིའྱི་གཟུགས་ལུ་གནོད་སྐྡོན་
བཀག་ཐབས་	 དེ་ལས་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འཛམ་གྱིང་ཏམ་
ཁུ་དམ་འཛིན་གཞྱི་བཀོད་ཀྱི་མཐུན་གྲྡོས་ལུ་	 ངོས་ལེན་དང་རྒྱབ་
སྐྡོར་འབད་ཐབས་ལུ་ཨིན་པས།	 བཅའ་ཁྱིམས་འདི་ནང་	 དོན་
ཚན་ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད་པའྱི་ནང་ལས་	 གཙོ་བོ་རང་	 མྱི་
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

དམངས་འཛོམས་སའྱི་ས་ཁོངས་ནང་ཏམ་ཁུ་སྤྡོད་མ་ཆོག་པའྱི་
སྡོར་དང་ཉེས་ཆད་	 དེ་ལས་	 འབྲུག་གི་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མྡོའྱི་རྩ་
ཚན་བདུན་པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་	 རང་སོའྱི་སྗེར་སྤྡོད་ཀྱི་དོན་
ལུ་	 ཁྱིམས་མཐུན་ཐོག་ཏམ་ཁུ་དང་ཏམ་ཁུའྱི་རྱིགས་ནང་འདྲྗེན་
འཐབ་ལུགས་	 དེ་ལས་	 རྒྱལ་ཁབ་ནང་	 ཏམ་ཁུ་ཉོ་བཙོང་དང་
བཟྡོ་སྐྲུན་	 བགོ་བཀམ་སོགས་རྩ་གཏན་ལས་བཀག་དམ་འབད་ནི་
ཨིནམ་དང་	གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་	ཏམ་ཁུ་ལུ་ལང་ཤོར་ཐལ་མྱི་
ཚུ་ལུ་	 ཏམ་ཁུ་གཅད་ཐབས་ཀྱི་རྡོགས་རམ་འབད་དགོ་པའྱི་ཁར་	
ཏམ་ཁུ་གི་གནོད་ཉེན་ཚུ་གི་སྡོར་མྱི་མང་ལུ་གོ་བར་སྤྗེལ་དགོཔ་དང་	
ཞྱིབ་འཚོལ་ཚུ་འབད་དགོ་པའྱི་སྡོར་ལས་འདུག

འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྱིག་གཞྱི་	
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡	ཅན་མ་དང་བསར་སྤྡོད།

བཅའ་ཁྱིམས་འདི་བསར་སྤྡོད་གྲུབ་ཐབས་ལུ་	 བཅའ་ཁྱིམས་འདི་
གི་དོན་ཚན་	 ༥༧	 པ་ལྟར་	 ལས་སྗེའྱི་ཁ་ཐུག་ལས་	 བཅའ་
ཡིག་ཟྱིན་བྱིས་བཏབ་མྱི་འདི་	བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་	འབྲུག་གི་ཏམ་
ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཡིག་སྤྱི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ཅན་མ་ཟྗེར་	 ཆ་
འཇོག་གནང་སྗེ་	 བཅའ་ཁྱིམས་འདི་བསར་སྤྡོད་འབད་ནི་འགོ་
བཙུགས་ནུག

བཅའ་ཁྱིམས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་སྗེ་	 ལོ་གཅིག་མ་སོངམ་ལས་	
བཅའ་ཁྱིམས་འདིའྱི་དོན་ཚན་དག་པ་ཅིག་ལས་བརྟྗེན་	 སབས་མ་
བདེ་བའྱི་གནས་སངས་བྱུང་པའྱི་ཁར་	 ལག་པར་དུ་	 བར་བརྒྱུད་
དང་	 ཁྡོམ་སྗེ་ཁག་གི་	 མྱི་སེར་ཚུ་གིས་ཉོགས་བཤད་བཀོད་པའྱི་
རྗེས་སུ་ཁྱིམས་དེ་	 གཤམ་འཁོད་དོན་ཚན་ཚུ་ལས་བརྟྗེན་	 མྱི་
དམངས་ཡོངས་ཀྱིས་གྲྡོས་བསྡུར་འབད་བའྱི་གནས་སངས་ཅིག་ལུ་
འགྱུར་སོང་ནུག

དང་པ་	དོན་ཚན་	༡༡	པའྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྱིལ་ཏེ་	བཅའ་
ཁྱིམས་འདི་བསར་སྤྡོད་འབད་བའྱི ་ཉ ིནམ་ལས་འགོ་བཟུང་	
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་	 ཏམ་ཁུའྱི་རྱིགས་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་	

འཛུགས་སྐྡོང་དང་	 	 བསྡུ་སྒྡོམ་	 བཟྡོ་སྐྲུན་	 མཁོ་སྤྡོད་	 བགོ་
བཀམ་དང་	 ཉོ་བཙོང་ཚུ་རྩ་གཏན་ལས་འབད་མ་ཆོག་པའྱི་ཁར་	
བཀག་དམ་ལས་འགལ་བའྱི་གནད་དོན་རྗེ་འཐོན་པ་ཅིན་	 དོན་
ཚན་	༥༠	པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་	ཉོ་བཙོང་མ་གཏོགས་གཞན་
ཉེས་འགེལ་ཚུ་ལུ་	 ཉེས་ཁྱིམས་	 ལོ་གསུམ་ལས་ལྔ་གི་བར་ན་
ཕོགསཔ་ཨིནམ་ད་	དོན་ཚན་	༥༡	པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་	ཉོ་
བཙོང་འབད་བ་ཅིན་	 ཉེས་ཁྱིམས་	 ལོ་གཅིག་ལས་གསུམ་ཚུན་
ཕོག་ནི་དང་	 གལ་སྱིད་ཏམ་ཁུ་བཀམ་སྤྗེལ་འབད་མྱི་གིས་ཁྱིམས་
དང་འཁྱིལ་	 གསལ་སྡོན་མ་འབད་བ་ཅིན་འདི་ལུ་ཐེབས་	 ཉེས་
ཁྱིམས་ལོ་གསུམ་ལས་	ལོ་ལྔ་ཕོགཔ་སྗེ་འདུག

གཉིས་པ་ལུ་	 བཅའ་ཁྱིམས་འདིའྱི་དོན་ཚན་	 ༡༢	 དང་	 ༡༣	
པའྱི་ནང་གསལ་	 མྱི་ངོ་སྗེར་སྤྡོད་ཀྱི་དོན་ལུ་	 ཏམ་ཁུའྱི་རྱིགས་	
བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་བཟྡོ་བའྱི་ཚད་གཞྱི་དང་འཁྱིལ་	 ཅ་ཁལ་དང་
ཚོང་ཁལ་ཚུ་བཏབ་སྗེ་	 ནང་འདྲྗེན་འབད་ཆོགཔ་དང་	 དོན་ཚན་	
༡༤	 པར་	 ཁལ་བཏབ་པའྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྡོན་དགོ་པའྱི་འགན་
དབང་འདུག	དེ་ཡང་	དོན་ཚན་	༥༢	པའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་	
གལ་སྱིད་	ཁལ་རྱིགས་སྤྡོད་པའྱི་འབྱྡོར་འཛིན་སོགས་སྡོན་ནི་མྗེད་
པ་ཅིན་	 ནག་ཚོང་གི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ལས་	 དེ་ལུ་ཉེས་ཁྱིམས་	
ལོ་གསུམ་ལས་ལྔ་ཚུན་ཕོགསཔ་ཨིན་པས།	དོན་ཚན་	༥༤	པའྱི་
ནང་གསལ་	གལ་སྱིད་	ཏམ་ཁུ་དང་ཏམ་ཁུའྱི་རྱིགས་ཚུ་	གནང་
བ་གི་ཚད་གཞྱི་ལས་འགལ་བ་ཅིན་	 ནག་ཚོང་གི་གྲངས་སུ་ཚུད་
ནི་ཨིནམ་ལས་	 ཉེས་ཁྱིམས་ཡང་	 ལོ་གསུམ་ལས་ལྔ་གི་བར་ན་
ཕོགས་ནི་ཨིན་མས།

གསུམ་པ་ལུ་	 ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་	 རང་སོའྱི་
སྗེར་སྤྡོད་ཀྱི་དོན་ལུ་	 ནང་འདྲྗེན་འབད་ཆོག་པའྱི་	 ཏམ་ཁུའྱི་
རྱིགས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་དེ་	 འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་བཅའ་
ཡིག་གི་དོན་ཚན་དང་འཁྱིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིནམ་ད་	
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

དེ་ཡང་	 མྱི་ངོ་གཅིག་གིས་ཟླ་ངོ་རྗེ་ལུ་	 ཏམ་ཁུ་སྤྡོད་ནིའྱི་རྱིགས་	
ཏམ་ཁུ་གཅུད་རྡོག་(Cigarette)དང་ཏམ་ཁུ་གཅུད་རྡོག་(Bidi)	
ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་	གཅུད་རྡོག་	༢༠༠	དང་	ཏམ་ཁུ་འདྲྱིལ་དུམ་	
(Cigar)	ཨིན་པ་ཅིན་གཅུད་རྡོག་	༣༠	དེ་ལས་	གཞན་ཏམ་
ཁུ་གི་རྱིགས་ཨིན་པ་ཅིན་	 གཱ་རམ་	 ༡༥༠	 རྐྱངམ་གཅིག་ནང་
འདྲྗེན་འབད་ཆོགཔ་དང་	འདི་ཚུ་ནང་འདྲྗེན་འབད་བའྱི་སབས་ལུ་	
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་མཐུན་འཛུལ་སྡོ་ཚུ་ནང་གསལ་སྡོན་འབད་དེ་	
བཙོང་ཁལ་བརྒྱ་ཆ་	 ༡༠༠	 དང་	 ཚོང་ཁལ་བརྒྱ་ཆ་	 	 ༡༠༠	
བསྡོམས་ཀྱི་ནང་འདྲྗེན་ཁལ་	༢༠༠	བཏབ་དགོསཔ་ཨིནམ་ལས་	
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་	 ཅ་རྣམ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ཁལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་
ཤོས་འདི་ཏམ་ཁུ་ནང་འདྲྗེན་འབད་མྱི་ལུ་ཕོགསཔ་ཨིན་པས།

གནད་དོན་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟྗེན་	སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡	ཟླ་༡	པའྱི་ནང་	འགོ་
དང་པ་	དགེ་སྡོང་ཅིག་གིས་	ཏམ་ཁུ་སྤྡོད་ནིའྱི་རྱིགས་	བསྡོམས་
ཀྱི་ཚད་གཞྱི་གཱ་རམ་	 ༤༨༠	 གསལ་སྡོན་མ་འབད་བའྱི་ཁར་	
ཁལ་བཏབ་པའྱི་འབྱྡོར་འཛིན་ཚུ་ཡང་སྡོན་ནི་མྗེདཔ་ལས་	 ཏམ་
ཁུ་ཉོ་སའྱི་ས་སྡོ་ཡང་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱྱི་ཁར་ཨིན་པའྱི་ངོས་འཛིན་
བྱུངམ་ལས་	 མ་གཞྱི་ཏམ་ཁུ་འདི་ཁོ་རང་	 སྗེར་སྤྡོད་ཀྱི་དོན་ལུ་
ཨིན་ཟྗེར་གསལ་ཡོད་རུང་	 བཅའ་ཁྱིམས་འདིའྱི་དོན་ཚན་	 ༥༢	
དང་	༥༤	གི་དགོངས་དོན་ལྟར་	བཙོན་ཁྱིམས་	ལོ་	༣	ཕོགས་
པའྱི་ཁར་	སྤྱི་ལོ་	༢༠༡༡	ལོ་ལུ་	ཏམ་ཁུ་ནག་ཚོང་དང་འབྗེལ་
བའྱི་ཉེས་རྩྡོད་བསྡོམས་	༥༠	དང་	དེ་ནང་འབྗེལ་བ་ཡོད་པའྱི་མྱི་
ངོ་	 ༩༢	འཛིན་བཟུང་འབད་བའྱི་ཁར་	སྤྱི་ལོ་	༢༠༡༢	ལུ་	
ཉེས་རྩྡོད་	༤༡	དང་	མྱི་ངོ་	༥༠	འཛིན་བཟུང་འབད་དགོཔ་བྱུང་
ནུག	 འདི་འབདཝ་ལས་བརྟྗེན་	 རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་	 བར་བརྒྱུད་
དང་	 མྱི་དམངས་མང་རབས་ཅིག་གིས་	 བཅའ་ཁྱིམས་འདི་རྩུབ་
དྲག་དང་དམ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་པའྱི་ཉོགས་བཤད་བཀོད་པའྱི་ཁར་	
དེ་གིས་འབྲུག་གི་མྱི་སྗེ་ནང་ལུ་	 བརྩྡོད་བསྡུར་དང་གྲྡོས་བསྡུར་ཚུ་
རྒྱ་ཆེཝ་སྗེ་རང་བྱུང་ཡོདཔ་ད་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་རྐྱངམ་

གཅིག་མྗེན་པར་	འཛམ་གྱིང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བར་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་
ཡང་	བར་བརྒྱུད་ནང་ལུ་བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།

བཅའ་ཁྱིམས་འདི་ལུ་འཕྱི་སྣྡོན་ཐེངས་དང་པ།
སྤྱི་ལོ་	༢༠༡༢	ལུ་	བཅའ་ཁྱིམས་འདི་	གཞན་བཅའ་ཁྱིམས་
ག་དང་ཡང་མ་འདྲ་བའྱི་སྡོལ་	 བཅའ་ཁྱིམས་བསར་སྤྡོད་འབད་དེ་
ལོ་གཅིག་ལགཔ་ཅིག་གིས་ནང་ལུ་		ཚབས་ཆེན་གྱི་དཔད་ཡིག་སྗེ་
འཕྱི་སྣྡོན་གྱི་དོན་ལུ་	 འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་དང་པའྱི་ཚོགས་ཐེངས་	
༨	 པའྱི་ནང་ལུ་འཕྱི་སྣྡོན་མཛད་ཡོདཔ་ད་	 འཕྱི་སྣྡོན་ནང་	 དོན་
ཚན་	 ༡༢	པའྱི་ཚད་གཞྱི་བཟྡོ་ནིའྱི་དབང་ཆ་འདི་	 སྤྱི་ཚོགས་ལུ་
གནང་སྗེ་	སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་	སྡོན་མའྱི་ཚད་གཞྱི་ཚུ་ཡར་སེང་འབད་
ཡོད་མྱི་དེ་ཡང་	 བཅའ་ཁྱིམས་དེ་གི་ཟུར་སྦྲགས་ནང་གསལ་	 མྱི་
ངོ་རྗེ་གིས་	ཟླཝ་རྗེ་ལུ་	ཏམ་ཁུ་	ཡང་ན་	ཏམ་ཁུའྱི་འཐོན་སྐྗེད་	
ཏམ་ཁུ་གཅུད་རྡོག་(Cigarette)	 འབད་བ་ཅིན་	 གཅུད་རྡོག་	
༢༠༠	 ལས་	 ༣༠༠	 ལུ་ཡར་སེང་དང་	 ཏམ་ཁུ་གཅུད་རྡོག་
(Bidi) ཨིན་པ་ཅིན་	གཅུད་རྡོག་	༢༠༠	ལས་	༥༠༠	དང་	དེ་
བཟུམ་སྗེ་	ཏམ་ཁུ་འདྲྱིལ་དུམ་(Cigar)	ཨིན་པ་ཅིན་གཅུད་རྡོག་	
༣༠	ལས་	༥༠	དང་	ཏམ་ཁུ་གཞན་གྱི་རྱིགས་ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་	
གཱ་རམ་	༡༥༠	ལས་	༢༥༠	ལུ་	ཡར་སེང་མཛད་གནང་ནུག

དེ་ལས་	བཅའ་ཁྱིམས་འདིའྱི་	དོན་ཚན་	༥༡	པ་འདི་	ཡོངས་
རྡོགས་འཕྱི་སྣྡོན་དང་ཁ་སྡོང་བཙུགས་ཏེ་	 དོན་ཚན་	 ༥༢	 དང་	
༥༤	གཉིས་ཆ་མྗེད་བཏང་བའྱི་ཁར་	ཉེས་ཁྱིམས་ཚུ་ཡང་	ལེ་ཤ་
གི་མར་ཕབ་མཛད་གནང་ནུག

ཧྗེ་མའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་	 དོན་ཚན་	 ༡༡	 ༼ག༽	 པའྱི་ནང་	
མྱི་ངོ་གཅིག་གིས་	 ཏམ་ཁུ་དང་ཏམ་ཁུའྱི་རྱིགས་	 རྒྱལ་ཁབ་ནང་
འཁོད་ལུ་	ཉོ་བཙོང་འཐབ་པ་ཅིན་	ཐད་ཀར་དུ་	དོན་ཚན་	༥༡	
པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་	 བཀམ་སྤྗེལ་འབད་སའྱི་འབྱུང་ཁུངས་
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

སྡོན་ནི་ཡོད་པ་ཅིན་	ཉེས་ཁྱིམས་	ལོ་	༡	ལས་	༣	ཚུན་དང་	
མྗེད་པ་ཅིན་	 ཉེས་ཁྱིམས་འདི་གུ་	 ཧྗེང་བཀལ་	 ལོ་གསུམ་ལས་	
ལྔ་གི་བར་ན་ཐེབས་ཕོག་ནི་ཨིན་རུང་	འཕྱི་སྣྡོན་ནང་ལུ་	དོན་ཚན་	
༥༡	པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་	གལ་སྱིད་ཏམ་ཁུའྱི་རྱིགས་ཚུ་	ཚད་
གཞྱི་ལས་ལག་སྗེ་བཞྱི་བཏབ་ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ཨིན་པ་ཅིན་	ཉེས་
ཁྱིམས་ལོ་	༡	ལས་	༣	ཚུན་དང་	དེ་ལས་མང་པ་ཅིན་རྐྱངམ་
གཅིག་	ཉེས་ཁྱིམས་ལོ་	༣	ལས་	༥	གི་བར་ན་ཕོགསཔ་སྗེ་ཨིན་
པས།	དེ་བཟུམ་སྗེ་	ཁལ་བཏབ་པའྱི་ཡིག་ཆ་མྗེད་མྱི་ལུ་ཡང་	ཉེས་
ཁྱིམས་སོ་སོར་སྗེ་ཡོད་པའྱི་ཁར་	འདི་བཟུམ་གྱི་དོན་ཚན་གསརཔ་
ལེ་ཤ་རང་བཙུགས་གནང་ནུག

བཅའ་ཁྱིམས་འདི་འཕྱི་སྣྡོན་འབད་བའྱི་ཤུལ་ལུ་	 འབྲུག་སྨྡོ་རས་
བཀག་འཛིན་དབང་འཛིན་གྱིས་	 ཧྗེ་མ་ཡོད་པའྱི་བཅའ་ཡིག་དང་
སྒྱིག་གཞྱི་ཚུ་བསྐར་བཟྡོ་འབད་དེ་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་འཇོག་གནང་
ཐོག་	བཅའ་ཡིག་དང་སྒྱིག་གཞྱི་སྤྱི་ལོ་	༢༠༡༢	ཅན་མ་དེ་ཡང་
བསར་སྤྡོད་མཛད་གནང་ནུག

བཅའ་ཁྱིམས་འདི་ལུ་འཕྱི་སྣྡོན་ཐེངས་གཉིས་པ།
ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འཕྱི་སྣྡོན་བཅའ་ཁྱིམས་སྤྱི་
ལོ་	 ༢༠༡༢	 ཅན་མ་འདི་	 བསར་སྤྡོད་འབད་བའྱི་སབས་ལུ་	
ད་རུང་བྱ་སབས་མ་བདེཝ་འཐོནམ་ལས་	 སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་པའྱི་
ཚོགས་ཐེངས་	༢	པའྱི་ནང་	འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་
ཁྱིམས་འཕྱི་སྣྡོན་མཛད་པའྱི་སབས་ལུ་	སྡོན་མ་འཕྱི་སྣྡོན་དང་པའྱི་
ནང་ཡོད་པའྱི་ཚད་གཞྱི་ལས་	ཉེས་ཆད་དང་ཉེས་ཁྱིམས་ཚུ་	ལྡོད་
ཡངས་སྗེ་བཟྡོ་གནང་སྗེ་	ཉེས་ཆད་ཀྱི་དོན་ཚན་ལེ་ཤ་རང་གསརཔ་
དང་	འཕྱི་སྣྡོན་མཛད་དེ་	བཅའ་ཁྱིམས་འདི་སྤྱི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	
༧	པའྱི་ཚེས་	༨	ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་	བསར་སྤྡོད་འབད་མྱི་
འདི་	ད་ལྟྡོ་བར་ན་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་དང་འཐབ་བཞྱིན་དུ་འདུག

འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཁྱིམས་	 ༢༠༡༠	 ཅན་
མའྱི་སྡོར་ལས་	བསམ་འཆར།
མ་གཞྱི་གོང་གསལ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དམྱིགས་དོན་ངོ་མ་རང་	
འབྲུག་གི་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མྡོའྱི་རྩ་ཚན་	 ༧	 པ་དང་	 ༩	 པའྱི་
དགོངས་དོན་ཚུ་དང་	 རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་གསོ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་
ཀྱི་དམྱིགས་དོན་	 	 དེ་ལས་	 རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་
གཞྱི་བཀོད་མཐུན་གྲྡོས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྱིལ་	 རྒྱལ་
ཁབ་ནང་	 ཏམ་ཁུ་སྤྡོད་མྱི་ཚུ་གིས་	 ནང་པའྱི་ཆོས་དང་	 མྱི་སྗེའྱི་
གཟུགས་ཁམས་འཕྡོད་བསྗེན་གཉིས་ལུ་	 གནོད་སྐྡོན་སྡོམ་ཡོད་
པའྱི་ངོས་འཛིན་དང་	 དེ་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ཐོག་	 འབྲུག་པའྱི་མྱི་
སེར་ཚུ་གི་གཟུགས་ཁམས་འཕྡོད་བསྗེན་དང་	 ཕན་བདེའྱི་དོན་ལུ་
བཟྡོ་སྗེ་	 རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་དམྱིགས་དོན་
གྲུབ་ཐབས་ལུ་ཨིན་པས།	ཨིན་རུང་	བཅའ་ཁྱིམས་འདི་ཆ་འཇོག་
གྲུབ་པའྱི་རྗེས་སུ་ལག་ལེན་འཐབ་ད་	དམ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་ནི་འདི་
གིས་	འཕྱི་སྣྡོན་ཚར་གཉིས་རྗེ་མཛད་པའྱི་ཤུལ་ལུ་	བཅའ་ཁྱིམས་
ཀྱི་དམྱིགས་དོན་ཚུ་གྲུབ་ནི་ལུ་	 ཧ་ཅང་གིས་གདོང་ལེན་ཅིག་ལུ་
འགྱུར་ཏེ་འདུག་ཟྗེར་ཞུ་ནི་ཨིན།	

དེ་ཡང་	སྡོན་མ་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ཏམ་ཁུ་དང་	ཏམ་ཁུའྱི་རྱིགས་
ཀྱི་ཚད་གཞྱི་བཟྡོ་བའྱི་སབས་ལུ་	 རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དམྱིགས་དོན་ཚུ་
གྲུབ་ཐབས་ལུ་	 དཔེར་ན་	 མྱི་ངོ་རྗེ་གིས་	 ཉིནམ་རྗེ་ལུ་	 ཏམ་
ཁུ་	དུམ་འགྲྱིལ་མཐོ་ཤོས་	གཅུད་རྡོག་	༦	ལགཔ་ཅིག་འཐུང་
ནི་གི་གནང་བ་མ་གནང་རུང་	 ད་ལྟྡོ་འཕྱི་སྣྡོན་གཉིས་པའྱི་སབས་
ལས་	 མྱི་ངོ་རྗེ་གིས་	 ཉིནམ་རྗེ་ལུ་	 ཏམ་ཁུ་	 འདྲྱིལ་དུམ་མཐོ་
ཤོས་	 གཅུད་རྡོག་	 ༤༠	 དེ་ཅིག་སྤྡོད་ཆོགཔ་སྗེ་བཟྡོ་ཡོདཔ་
དང་	 དེ་བཞྱིན་ཏམ་ཁུའྱི་རྱིགས་གཞན་བཟའ་ནི་དང་བཏབ་ནི་ཚུ་
ཡང་	 ཚད་གཞྱི་གནམ་མྗེད་ས་མྗེད་མཐོ་དྲག་སྗེ་ཡར་སེང་གནང་
མྱི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་	ད་ལྟྡོ་ཡོད་པའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་འདི་གིས་	བཅའ་
ཁྱིམས་འདིའྱི་དམྱིགས་གཏད་ལས་	 ཐད་ཀར་དུ་འགལ་བའྱི་ཁར་	
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

དེ་གིས་	 ཏམ་ཁུ་ནག་ཚོང་འཐབ་ནི་ལུ་ཡང་	 བྱ་སབས་བདེ་ཏོག་
ཏོ་བཟྡོ་བཟྡོཝ་བཟུམ་མཐོངམ་ལས་	འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་
མྱི་ཚུ་གིས་	 བཅའ་ཁྱིམས་འདི་ལུ་འཕྱི་སྣྡོན་གནངམ་ད་	 དེ་གི་
དམྱིགས་དོན་དང་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་	ཐུགས་ཁ་ལུ་ག་དེ་སྗེ་བསྣམས་
ཅིག་ག་	 ཟྗེར་བའྱི་དྲྱི་བ་ཡང་བཀོད་དགོཔ་འདུག	 དེ་ཡང་	 དང་
པ་	ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་འདི་ཞྱིབ་འཚོལ་
ཐོག་	མྱི་ངོ་ཏམ་ཁུ་སྤྡོད་མྱི་ཚུ་ལུ་	ཏམ་ཁུ་འདི་ག་དེ་དྲག་དྲག་མར་
ཕབ་རྐྱབ་ཚུགས་ནི་ལུ་དམྱིགས་ཏེ་བཟྡོ་བའྱི་ཁར་	 ཏམ་ཁུའྱི་ཚད་
གཞྱི་མར་ཉུང་སུ་སྗེ་བཞག་དགོ་མྱི་འདི་ཡང་	 བཅའ་ཁྱིམས་འདི་
གི་དམྱིགས་དོན་གཙོ་བོ་རང་	 ཏམ་ཁུ་ལག་ལེན་མར་ཕབ་ཀྱི་དོན་
ལུ་ཨིན་པས།	ཨིན་རུང་	སྤྱི་ལོ་	༢༠༡༤	གི་ཚད་གཞྱི་ལུ་བལྟ་
བ་ཅིན་	 ཏམ་ཁུའྱི་ཚད་གཞྱི་འདི་ཞྱིབ་འཚོལ་གྱི་མཐོང་སྣང་ག་ནི་
མྗེད་པའྱི་ཁར་	ཚད་གཞྱི་གནམ་མྗེད་ས་མྗེད་འབོར་ཆེ་དྲག་བཟྡོ་སྗེ་
ཡོདཔ་ལས་	 བཅའ་ཁྱིམས་འདིའྱི་དམྱིགས་གཏད་ལས་	 འགལ་
དོ་བཟུམ་བཟུམ་མཇལཝ་མས་ཟྗེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་	ད་རུང་	འཕྱི་སྣྡོན་གྱི་དོན་ཚན་གསུམ་པའྱི་ནང་ལུ་ཡང་	
མྱི་དམངས་འཛོམས་ས་ཏམ་ཁུ་མ་པ་ལས་འཐུང་མ་ཆོགཔ་སྗེ་ཡོད་
མྱིའྱི་འཕྱི་སྣྡོན་མཛད་དེ་	 ད་ལྟྡོ་འབདཝ་ད་	 གཙུག་སྗེ་དང་	 ཐ་
ན་	 སྡོབ་གྲྭ་	 ལ་ཁང་	 རྡོང་གཞྱི་	 དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་སོགས་
ཀྱི་གཙུག་སྗེ་ཚུ་གིས་ཡང་	ཏམ་ཁུ་འཐུང་སའྱི་ས་སྡོ་བཟྡོ་ཆོག་པའྱི་
ཁར་	 ནག་ཚོང་འཐབ་མྱི་ཚུ་གིས་	 ཐེངས་གསུམ་མ་འཐབ་ཚུན་
ཚོད་	ཉེས་ཆད་དུམ་གྲ་རྗེ་ལས་མ་ཕོགསཔ་ལས་	དེ་གིས་	ཏམ་
ཁུ་འཐུང་མྱི་ཚུ་གི་མཐའ་དོན་དང་	 ཐོབ་དབང་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་
ཕན་ཐོགསཔ་མ་གཏོགས་	 གཞན་ཏམ་ཁུ་མ་འཐུང་མྱི་ཚུ་གི་ཐོབ་
དབང་དང་	 ཏམ་ཁུ་སྤྡོད་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་དང་	 མར་ཕབ་
འབད་ནི་	 ལག་པར་དུ་ཡང་	 ང་བཅས་རའྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་
ཉེས་དམྱིགས་དང་ལམ་སྡོལ་ཚུ་ལུ་	 གུས་ཞབས་མྗེདཔ་བཟུམ་གྱི་
མཐོང་སྣང་བྱུངམ་མས་ཟྗེར་ཞུ་ནི་ཨིན།	

དེ་ལས་	 ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཀོད་ཚོགས་དང་	 འབྲུག་སྨྡོ་རས་
བཀག་འཛིན་དབང་འཛིན་དང་	 གཞན་ཡང་འབྗེལ་བ་ཡོད་
པའྱི་ལས་སྗེ་	 གསོ་བའྱི་ལན་ཁག་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་	 ད་ལྟྡོ་
ཚུན་	 བཅའ་ཁྱིམས་འདིའྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྱིལ་ཞྱིབ་འཚོལ་
དང་	བརྟག་ཞྱིབ་	ཐོ་བཀོད་	བཅའ་ཁྱིམས་འདིའྱི་	ལེའུ་དྲུག་པ་	
ཏམ་ཁུ་ལང་ཤོར་ཐལ་མྱི་ཚུ་ལུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་གཅད་ནིའྱི་
ཐབས་ལམ་ཚུ་	དེ་དང་འདི་ཨིན་ཟྗེར་བའྱི་སྒྲུབ་བྱྗེད་མྱི་མཇལ་བས་
ཟྗེར་ཞུ་ནི།	 འདི་འབདཝ་ལས་བརྟྗེན་	 བཅའ་ཁྱིམས་འདི་	 དོན་
སྨྱིན་ཅན་སྗེ་ལག་ལེན་དང་བསར་སྤྡོད་འབད་ཐབས་ལུ་	 ཁྱིམས་
བཟྡོ་ལན་སྗེ་དང་	 འཛིན་སྐྡོང་ལན་སྗེ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་	 བཅའ་
ཁྱིམས་འདིའྱི་དམྱིགས་དོན་ངོ་མ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་	ཐུགས་བསམ་རྒྱ་
ཆེཝ་སྗེ་བཞྗེས་དགོཔ་འདུག་ཟྗེར་མནོཝ་མས།

གྲྡོས་འདེབས།
འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཁྱིམས་	༢༠༡༠	ཅན་མ་འདི་	
དོན་སྨྱིན་ཅན་སྗེ་ལག་ལེན་དང་བསར་སྤྡོད་འབད་ནིའྱི་ཐབས་ལམ་
གཤམ་གསལ།
༡༽	བཅའ་ཁྱིམས་འདིའྱི་ལེའུ་དྲུག་པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་	ཏམ་
ཁུ་ལུ་ལང་ཤོར་ཐལ་མྱི་ཚུའྱི་དོན་ལུ་	 སྨན་བཅོས་དང་	 ཏམ་ཁུ་
ལག་ལེན་འཐབ་མྱི་ཚུ་གིས་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་	 གཅད་ནིའྱི་
ལམ་སྡོན་དང་ཐབས་ལམ་ཚུ་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསོ་བའྱི་མཐུན་རྐྱྗེན་
ཡོད་ས་དང་	ལྟྗེ་བ་ཚུ་ནང་	གང་མགྡོགས་བསྗེན་དགོཔ་འདུག
༢༽	 བཅའ་ཁྱིམས་འདིའྱི་དམྱིགས་དོན་ཚུ་མཐིལ་ཕྱྱིན་གྲུབ་
ཐབས་ལུ་དང་	 ལག་པར་དུ་	 མ་འྡོངས་ཕུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་	 ཏམ་
ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་ལས་སྣ་དང་	 ཐབས་ལམ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འགྡོ་
ནིའྱི་དོན་ལུ་	བཅའ་ཁྱིམས་འདིའྱི་དོན་ཚན་	༢༡	པའྱི་དགོངས་
དོན་ཚུ་བསར་སྤྡོད་ཐོག་	 རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་	 ཏམ་ཁུ་སྤྡོད་མྱི་ལས་
གནོད་ཉེན་ལུ་བརྟྗེན་པའྱི་བརྟག་ཞྱིབ་ལས་རྱིམ་ཚུ་གཞྱི་བཙུགས་
འབད་དགོཔ་དང་	 དེ་ཚུ་བསལ་ཐབས་ལུ་	 རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལམ་
ལུགས་ཚུ་གཞྱི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

༣༽	 བཅའ་ཁྱིམས་འདི་བསར་སྤྡོད་མཐིལ་ཕྱྱིན་ཡོངས་རྡོགས་
འབད་ཐབས་ལུ་	བསར་སྤྡོད་འབད་མྱི་བཀོད་ཚོགས་དང་	འབྲུག་
སྨྡོས་རས་བཀག་འཛིན་དབང་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་	
གཞན་འབྗེལ་ཡོད་ལས་སྗེ་ཚུ་དང་མཉམ་	 ཡུན་བརྟན་གྱི་མཉམ་
འབྗེལ་འབད་དགོཔ་དང་	དེ་ཚུ་ལུ་	ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་ཐབས་
ལམ་ཚུ་ནང་	 སྦྡོང་བརར་དང་རྒྱབ་སྐྡོར་གང་དྲག་གནང་དགོཔ་
འདུག

༤༽	བཅའ་ཁྱིམས་འདི་ལུ་	སྤྱི་ལོ་	༢༠༡༤	ལུ་མཛད་པའྱི་
འཕྱི་སྣྡོན་དོན་ཚན་	 ༣	 པ་དེ་	 ལེགས་ཤོམ་སྗེ་དབྱྗེ་དཔད་ཐོག་	
ཏམ་ཁུ་འཐུང་སའྱི་ས་སྡོ་ག་ཅི་བཟུམ་ནང་བཟྡོ་ཆོགཔ་ཨིན་ན་	
དེའྱི་སྡོར་ཁ་གསལ་སྗེ་ཚུད་དགོཔ་འདུག་ཟྗེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༥༽	སྤྱི་ལོ་	༢༠༡༤	ཅན་མའྱི་འཕྱི་སྣྡོན་དོན་ཚན་	༡༠	པའྱི་
དགོངས་དོན་ལྟར་	 ཟུར་སྦྲགས་ནང་ཡོད་པའྱི་ཚད་གཞྱི་ཚུ་	
འཐུས་མྱི་ཚུ་གི་ཐུགས་འཆར་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་གཞྱི་བཞག་ནི་
མྗེན་པར་	 ཚད་གཞྱི་འདི་ཚུའྱི་འྡོས་འབབ་ཡོད་མྗེད་དང་	 གཞན་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་འབད་ཡོད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཅན་གྱི་ཞྱིབ་འཚོལ་ནང་	
ཏམ་ཁུ་གི་ཚད་གཞྱི་ག་དེ་ཅིག་གིས་གཟུགས་ཁམས་ལུ་གནོད་
སྐྡོན་མངམ་སྗེ་རྐྱབ་ཨིན་ན་དང་	 ཏམ་ཁུ་ལུ་ལང་ཤོར་ཐལ་མྱི་ཚུ་
གིས་	ཚད་གཞྱི་ག་དེམ་ཅིག་ཟླཝ་ཅིག་ནང་སྤྡོདཔ་ཨིན་ན་	དེ་ཚུའྱི་
ཞྱིབ་རྟྡོག་ཚུ་འབད་ཐོག་	 བཅའ་ཁྱིམས་འདི་ནང་བཙུགས་པ་ཅིན་	
བཅའ་ཁྱིམས་འདིའྱི་དམྱིགས་དོན་ཚུ་གྲུབ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྡོམ་
འབྱུང་ནི་མས་ཟྗེར་ཞུ་ནི་ཨིན།	

མཇུག་སྡུད།	
གོང་ལུ་གསལ་བ་བཞྱིན་	 བཅའ་ཁྱིམས་ག་ཅི་བཟུམ་རང་བརྩམ་
རུང་	 འགོ་དང་པ་	 གནད་དོན་ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་	 བཅའ་ཁྱིམས་
དགོཔ་ཨིན་ན་	དེའྱི་གྲྡོས་བསྡུར་དང་དབྱྗེ་དཔད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྗེ་
མཛད་དགོ་པའྱི་ཁར་	 ལག་པར་དུ་འབྗེལ་ཡོད་ལས་སྗེ་དང་	 སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚུ་གིས་	 ཚོགས་ཁང་ཆེན་མྡོའྱི་ནང་	 ཏམ་
ཁུ་གི་བཅའ་ཁྱིམས་འདི་ལུ་གཞྱི་བཞག་སྗེ་	 གཞན་ཁྱིམས་ག་
ཅི་བཟུམ་ཨིན་རུང་	 	 ཆུ་མ་བརལ་ཟམ་པའྱི་སྦུག་དང་	 ལ་མ་
བརལ་ལབ་རྩའྱི་སྦུག་ཟྗེར་དོ་བཟུམ་	བཅའ་ཁྱིམས་ཚུ་	ཆ་འཇོག་
མ་གནང་མའྱི་ཧྗེ་མར་	 བཅའ་ཁྱིམས་དེ་གི་	 དམྱིགས་དོན་ཚུ་
ལེགས་ཤོམ་སྗེ་ཐུགས་ཁར་བསྣམས་ཏེ་	 གྲྡོས་བསྡུར་ཚུ་	 མྱི་ངོ་
གཅིག་དང་གཉིས་	ཁ་ཤུགས་དང་	དབང་ཆ་	སྱིད་དོན་གྱི་ཁེ་ཕན་
སོགས་ལུ་མ་གཟྱིགས་པར་	བཅའ་ཁྱིམས་འདིའྱི་དམྱིགས་དོན་ཚུ་
ག་དེ་སྗེ་འགྲུབ་ཚུགསཔ་ག་	མྱི་སྗེ་ལུ་ཕན་གནོད་ཚུ་	ག་དེ་སྗེ་ཡོད་
ག་ཚུ་ལུ་གཟྱིགས་ཏེ་	ཆ་འཇོག་གནང་དགོཔ་འདི་ཧ་ཅང་གིས་གལ་
ཅན་ཅིག་ཨིན་མས་ཟྗེར་ཞུ་ནི་ཨིན།	དེ་ཡང་	མནོ་བསམ་	སྡོན་
མ་བཏང་ན་མཁས་པ་དང་	 འགྡོད་པ་ཤུལ་ལས་བསྐྗེད་ན་བླུན་པོ་	
ཟྗེར་བའྱི་དཔེ་གཏམ་བཟུམ་	 མྱི་མང་ཡོངས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
མཐའ་དོན་ལུ་དམྱིགས་ཏེ་	 སྡོན་མ་ལས་ཐུགས་བཞྗེད་ཡང་དག་
གི་ཐོག་ལས་གནང་དགོཔ་འདུག་ཟྗེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

བཅུད་དོན།	
ཁྱིམས་ཀྱི་དམྱིགས་དོན་དང་དགོས་པ་ངོ་མ་རང་མྱི་སྗེ་ནང་ལུ་	 སྐྗེ་
འགྲྡོ་ཡོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་	 ཞྱི་བདེ་དང་རྟྗེན་གཞྱི་	 སྐྱིད་ཧྱིང་འབྱུང་
ནིའྱི་དོན་ལུ་ཨིན།1	མྱི་སྗེ་ནང་ལུ་		ཞྱི་བདེ་དང་བདེ་སྐྱིད་	རྟྗེན་
གཞྱི་ཚུ་མྗེད་པ་ཅིན་	 མྱི་སྗེའྱི་དཔལ་འབྱྡོར་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་
དང་ལས་རྱིམ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་འབད་མྱི་ཚུགས།	 འདི་འབདཝ་ལས་
བརྟྗེན་	མྱི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞྱི་པ་	འཇིགས་མྗེད་སེང་གེ་དབང་
ཕྱུག་མཆོག་གིས་	རྒྱལཔོ་ལུ་གཅེས་པ་འབངས་དང་	འབངས་ཀྱི་
རྗེ་བ་བདེ་སྐྱིད་	བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཁྱིམས་ཨིན་ཟྗེར་གསུངས་གནང་
ནུག

མྱི་དབང་མངའ་བདག་རྱིན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་ལས་འབད་རུང་		
ཁྱིམས་འདི་2	 ང་བཅས་མྱི་རྗེ་རྗེའྱི་བཞྱིན་དུ་གིས་	 ཡུད་ཙམ་
ཅིག་ཡང་མྗེད་པར་དབུགས་གཏོང་ལནེ་འབད་བའྱི་རླུང་བཟུམ་
ཅིག་ཨིན།	 ཡོདཔ་ག་གིས་ཡང་མྱི་ཤེས་	 མྗེདཔ་ད་ལུ་	 སྡོག་
ལུ་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་བརྟྗེན་	 ང་བཅས་འབྲུག་མྱི་ཡོངས་ཀྱིས་	
དབུགས་གཏོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་	དྲྱི་དཔད་འབད་བ་མྗེད་དོ་བཟུམ་	
ཁྱིམས་ལུ་གུས་ཞབས་དང་བརྩྱི་བཀུར་ཐོག་ལས་	ཆ་གནས་འབད་
1 ཁིམས་སྤི་བགེསཔ་བོན་པོ་བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱས་ཀི་རོམ་བིས་ ནང་པའི་ཁིམས་
ཀི་ཤེས་ཡོན་དང་ཁིམས་ཀི་སོར་གི་ནང་གསལ།
2 སྤི་ཚེས་ ༡༢/༠༦/༢༠༡༠ ལུ་ཚོགས་པའི་ངྲང་ཁིམས་ལྷན་སེའི་ཞལ་འཛོམས་
ནང་གནང་བའི་གསུང་བཤད་གནང་མི་ནང་གསལ་ 

དགོསཔ་མ་ཚད་	 དྲང་ཁྱིམས་ལན་སྗེ་ནས་ཀང་	 ཁྱིམས་དང་
ཁྱིམས་སྗེའྱི་ལམ་ལུགས་	ལཱ་འགན་ཚུ་གི་སྡོར་ལས་	མྱི་སེར་ཚུ་
གིས་ཤེས་རྟྡོགས་ཡར་དྲག་གཏང་དགོས་པའྱི་སྡོར་	 བཀའ་སྡོབ་
གནང་ནུག	དེ་འབདཝ་ལས་བརྟྗེན་	 ང་བཅས་རའྱི་མྱི་སེར་ག་ར་
གིས་	 རླུང་བཟུམ་སྗེ་	 ཁྱིམས་ཡང་ངེས་པར་དུ་ཁག་ཆེཝ་ཨིནམ་
མཁྗེན་ནི་འདི་གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན་ཟྗེར་ཞུ་ནི།

གཞུང་གི་ཡན་ལག་གསུམ་ཐ་དད་དང་ཕྱག་འགན།
རྩྡོམ་བྱིས་	གཞུང་གི་ཡན་ལག་གསུམ་ཐ་དད་དང་ཕྱག་འགན་ནང་
གསལ་བ་བཞྱིན་3	གཞུང་གི་ཡན་ལག་གསུམ་འཛིན་སྐྡོང་ལན་སྗེ་
དང་	 ཁྱིམས་བཟྡོ་ལན་སྗེ་	 དྲང་ཁྱིམས་ལན་སྗེ་གསུམ་ཨིན་པའྱི་
ཁར་	 ཁོང་ལན་སྗེ་ཚུ་ཡང་	 རང་དབང་ཡང་ཐ་དད་ཨིནམ་ལས་
བརྟྗེན་	 ཕྱག་འགན་ཚུ་བཅུད་དོན་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་བ་ཅིན་	 སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱིས་	 རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་སེར་ལུ་ཕན་ནུས་ཆེ་བའྱི་ཁྱིམས་གསརཔ་
བརྩམ་ནི་དང་	 རྱིངམ་ཚུ་	 དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་དཔལ་འབྱྡོར་
གོང་འཕེལ་གྱི་གོམ་པ་དང་བསྟུན་	 ལེགས་བཅོས་ཐོག་ལས་འཕྱི་
སྣྡོན་མཛད་དེ་	 ནུས་སྨྱིན་ཅན་ཅིག་བཟྡོ་གནང་ནི་ཨིནམ་ད་	 དྲང་
ཁྱིམས་ལན་སྗེ་གིས་	 རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མྡོ་དང་	 འབྗེལ་ཡོད་ཁྱིམས་
དང་འཁྱིལ་	 གོ་དོན་འགྲྗེལ་གནང་སྗེ་	 གཞུང་དང་མྱི་སེར་གྱི་	
རང་སོའྱི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་འཁྱི་ཚུ་	 བདེན་རྫུན་གྱི་དབྱྗེ་བ་ཕྱྗེ་

3 གོང་གི་རོམ་བིས་ལྟར། 

ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་བརའྱི་ལས་རྱིམ།

མཐར་ཕིན། 
དྲང་དཔོན། འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁིམས་དོན་གཙུག་སེ། ཐིམ་ཕུག།



འབྲུག་གི་ཁིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ། 20

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

གནང་ཞྱིནམ་ལས་འཁྲུན་ཆོད་གནང་མྱི་ཚུ་	 འཛིན་སྐྡོང་ལན་སྗེ་
གིས་ཚུལ་མཐུན་བསར་སྤྡོད་མཛད་གནང་ནི་ཨིན་པས།	

གོང་ལུ་གསལ་བ་བཞྱིན་	ང་བཅས་རའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་	དགའ་
སྐྱིད་དང་	 ཞྱི་བདེ་འབྱུང་ཐབས་ཀྱི་རྩ་བ་འདི་ཁྱིམས་ཁོ་ན་ཨིནམ་
ལས་བརྟྗེན་	 གཞུང་གི་ཡན་ལག་གསུམ་གྱིས་	 སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་
ཁྱིམས་གསརཔ་བརྩམས་གནང་མྱི་ཚུ་མྱི་སེར་གྱིས་ཤེས་ནིའྱི་
དོན་ལུ་	 ཐབས་ཤེས་ཚུ་ཡང་གཞུང་གིས་རང་སྒྱིག་གནང་དགོཔ་
པས།	 འདི་ཡང་ག་དེ་སྗེ་སྨྡོ་ཟྗེར་བ་ཅིན་	 ཁྱིམས་ཀྱི་གཞྱི་རྩ་	
༼Ignorance	 of	 law	 is	 no	 excuse༽

4	 དང་འཁྱིལཝ་ད་	
ང་བཅས་འབྲུག་པའྱི་མྱི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་	 ང་བཅས་རའྱི་ཁྱིམས་
ཚུ་ཤེས་ནི་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།	གལ་སྱིད་མྱི་ངོམ་ཅིག་གིས་ཁྱིམས་
ཤེས་རྟྡོགས་མྗེད་པར་ཁྱིམས་དང་མ་འཁྱིལ་བའྱི་ལཱ་ཅིག་འབད་
ཡར་སོང་པ་ཅིན་	 རྩྡོད་བཤེར་ཁྱིམས་འདུན་ཐུག་པའྱི་སབས་	
ལཱ་ངན་འབད་ཡར་སོང་མྱི་དེ་	 ཁྱིམས་འགལ་ཨིནམ་ཤེས་རྟྡོགས་
མྗེདཔ་ལས་བརྟྗེན་ཨིན་ཟྗེར་ག་ཅི་དེ་གསལ་ཏེ་འབད་རུང་	ཁྱིམས་
འདུན་གྱིས་ངོས་ལེན་འགྲུབ་རུང་བའྱི་དགག་ལན་ཅིག་མྱིན།	 དེ་
འབདཝ་ལས་བརྟྗེན་	 ང་བཅས་རའྱི་མྱི་སེར་རྗེ་རྗེ་བཞྱིན་དུ་གིས་	
རང་སོའྱི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་ཁུར་ཡང་ཁྱིམས་ལས་བརྟྗེན་ཏེ་
འབྱུངམ་ཨིནམ་ལས་	 ཐོབ་དབང་སྤྡོད་ནི་དང་འགན་འཁྱི་དང་
འགན་ཁུར་ཚུ་འགྲུབ་ནིའྱི་དོན་ལུ་ཁྱིམས་མཁྗེན་དགོཔ་འདི་	མྗེད་
ཐབས་མྗེདཔ་ཅིག་ཨིན།	

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམས་དོན་གཅུག་སྗེའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་
བརའྱི་ལས་རྱིམ་དང་སྦྡོང་བརར་སྣ་ཚོགས་འགོ་འདྲྗེན་འཐབ་
ཡོད།5
འབྲུག་གི་ཁྱིམས་སྗེའྱི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྱིམས་༢༠༠༧	 ཅན་
མའྱི་དགོངས་དོན་དང་འབྗེལ་	མྱི་དབང་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་
འགྲུབ་ནིའྱི་དོན་ལུ་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམས་དོན་གཙུག་སྗེ་
4 རྒྱལ་སྤིའི་ཉེས་འགེལ་གི་གཞི་ར། 
5 འབྲུག་གི་ཁིམས་སེའི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༩༡ 

པར། 

གིས་	 ང་བཅས་རའྱི་ཁྱིམས་ཚུ་གི་བཅུད་དོན་	 མྱི་སེར་ཡོངས་
ཀྱིས་མཁྗེན་ཚུགས་ནི་དང་	 གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་སྤྗེལ་ནིའྱི་དོན་
ལུ་དམྱིགས་ཏེ་	 གོ་བརའྱི་ལས་རྱིམ་དང་	 སྦྡོང་བརར་སྣ་ཚོགས་
འགོ་འདྲྗེན་འཐབ་དང་འཐབ་བཞྱིན་དུ་ཡོད་མྱི་	 ནང་གསེས་ལས་	
དག་པ་ཅིག་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་བ་གཤམ་གསལ།
༡༽	 སྤྱི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ལས་འགོ་བཟུང་	 རྡོང་ཁག་༢༠	 གི་
རྗེད་འྡོག་	༢༠༥	གི་	ས་གནས་གཞུང་	རྗེད་འྡོག་གི་འཐུས་མྱི་	
དམངས་མྱི་དང་	ཚོགས་པ་དང་གཞན་	འབྗེལ་ཡོད་ལན་ཁག་དང་
ལས་སྗེ་ཁག་གི་འགོ་དཔནོ་ཚུ་ལུ་རྩྡོད་ཉོག་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་
ཀྱི་དོན་ལུ་	 ནང་ཁ་ནང་འགྲྱིག་གི་རྱིག་རྩལ་དང་ཐབས་ལམ་གྱི་
སྦྡོང་བརར་དང་གཅིག་ཁར་	 དངོས་འབྗེལ་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཚུ་གི་
བཅུད་དོན་ཚུ་ཡང་གསལ་ཏེ་ཕུལཝ་དང་ཕུལ་བཞྱིན་དུ་ཡོད།
༢༽	 སྤྱི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ལས་	 ཁྱིམས་མ་ཤེས་མྱི་དང་ཧ་མ་གོ་
མྱི་	 མྱི༌སེར་མང་ཤོས་རང་	 འབྲུག་རྒྱང་བསྒགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱྗེན་
ཞབས་ཏོག་མ་ལྡོད་མྱི་དང་རྡོང་ཁག་ཁག་གི་མཐའ་ཟུར་གཡུས་
སྡོ་སོ་སོའྱི་ནང་ཨིནམ་མནོ་སྗེ་	 ངེས་པར་དུ་མཁོ་བའྱི་ཁྱིམས་ཚུ་
གདམ་ཁ་བརྐྱབས་ཏེ་	རྗེད་འྡོག་དང་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་	མྱི་སེར་
ཚུ་ལུ་བྱ་སབས་བདེ་བའྱི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་སྗེ་	ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་དོན་གྱི་
གསལ་བཤད་འབད་ཡོད།
༣༽	སྤྱི་ལོ་	༢༠༡༥	ལས་	ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་བརའྱི་ལས་རྱིམ་འདི་	
དོན་སྨྱིན་དང་གྲུབ་འབས་	 ཕན་ནུས་ཅན་ཅིག་འབྱུང་ཐབས་ལུ་	
འབྲུག་རྒྱང་བསྒགས་ལས་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྗེལ་
འབད་དེ་	 འབྗེལ་ཡོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་གདམ་ཁ་གྲུབ་ཡོད་པའྱི་
དགོངས་དོན་ཚུ་གི་སྡོར་	 དྲྱི་བ་དྲྱི་ལན་དང་བཅས་པའྱི་གོ་བརའྱི་
ལས་རྱིམ་བཟྡོ་མྱི་དེ་	རྒྱང་བསྒགས་འབད་ཡོད་པའྱི་ཁར་	ད་ཚུན་
འབདཝ་ད་	 བསྡོམས་ཀྱི་རྡོང་ཁག་	 ༡༦	 ནང་འདི་བཟུམ་མའྱི་
ལས་རྱིམ་བཟྡོས་ཚར་ཡོད།	 རྡོང་ཁག་༡༡	 གི་ལས་རྱིམ་དེ་ད་ལྟྡོ་
ཞུན་དག་འབད་བའྱི་བསང་ཡོད་མྱི་འདི་འཕལ་རང་	 འབྲུག་རྒྱང་
བསྒགས་ལས་འཛིན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་དང་པའྱི་ཐོག་ལས་མྱི་མང་ལུ་
རྒྱང་བསྒགས་འབད་ནི་ཨིན།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

༤༽	 སྤྱི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ལས་འགོ་བཟུང་	 སྐུ་གཟུགས་རྒྱང་
བསྒགས་དང་མཉམ་འབྗེལ་ཐོག་	 ཁྱིམས་ཚུ་གི་སྡོར་ལས་	 གོ་
བརའྱི་ལས་རྱིམ་ཚུ་འགོ་འདྲྗེན་འཐབ་སྗེ་ཡོད།

༥༽	 དྲང་ཁྱིམས་ལན་སྗེ་གིས་ཡང་	 ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་དོན་གསལ་
བཤད་	 རྒྱང་མཐོང་དང་གླུ་སྒྡོམ་ཐོག་ལས་མཛད་དང་མཛད་
བཞྱིན་དུ་ཡོད།

༦༽	 སྤྱི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ལས་	 རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྡོབ་གྲྭ་ཁག་
ལུ་	 ཤེས་རྱིག་ལན་ཁག་དང་འབྗེལ་ཡོད་སྡོབ་གྲྭའྱི་དབུ་འཛིན་
དང་གཅིག་ཁར་འབྗེལ་བ་འཐབ་ཐོག་	 སྡོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་	 ཁྱིམས་
ཀྱི་ཚོགས་ཕན་རྗེ་གཞྱི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད།	 ཚོགས་ཕན་གྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ཡང་	 ལཱ་འགན་ལེ་ཤ་འགོ་འདྲྗེན་འཐབ་དགོས་
པའྱི་ནང་གསེས་ལས་	 རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མྡོའྱི་གཞྱི་རྩ་དང་ཁད་ཆོས་	
ཁྱིམས་གཞན་ཚུ་ཤེས་རྟྡོགས་དོན་ལུ་	 དར་ཁབ་གཏང་ནི་དང་	
མཉམ་རྡོགས་ཀྱི་ནང་ཁ་ནང་འགྲྱིག་འབད་ཐངས་ཚུ་སྤྗེལ་ནི་ཨིན།

༧༽	སྤྱི་ལོས	༢༠༡༡	ལས་འགོ་བཟུང་དྲང་ཁྱིམས་ལན་སྗེ་ནང་
ཕྱག་ཞུ་མྱི་དྲང་དཔོན་གཙོས་པའྱི་ལས་བྱྗེདཔ་དང་	 གཞན་ལན་
ཁག་དང་ལས་སྗེ་ནང་གི་ཁྱིམས་དོན་འགོ་དཔོན་བཅས་	 གནད་
དོན་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་སྡོར་ལས་	ཁྱིམས་དར་ཁབ་བཏང་ནི་དོན་
ལུ་	སྦྡོང་བརར་དང་གྲྡོས་བསྡུར་	ཞལ་འཛོམས་དང་གྲྡོས་གྗེང་ཚུ་
འགོ་འདྲྗེན་འཐབ་དང་འཐབ་བཞྱིན་དུ་ཡོད།

མཇུག་དོན།
གོང་ལུ་གསལ་བའྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོའདྲྗེན་འཐབ་མྱིའྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་གཙོ་བོ་རང་	སྤྱི་ནོར་དམ་པ་མྱི་དབང་མྱི་དབང་མངའ་བདག་
རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞྗེད་ལྟར་	 ང་བཅས་རའྱི་དགའ་
སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདིའྱི་མྱི་སེར་ཚུ་གིས་	
རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མྡོ་དང་	 ཁྱིམས་གཞན་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཐོབ་དབང་
དང་འགན་འཁྱི་	 འགན་ཁུར་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་མཁྗེན་ཞྱིནམ་ལས་	
འདི་དང་བསྟུན་པའྱི་ལག་ལེན་དང་	 དང་ལེན་འཐབ་ནི་དོན་ལས་
ཨིན་ཟྗེར་ཞུ་ནི།	 ང་བཅས་རའྱི་མྱི་སེར་ཚུ་གིས་	 རང་སོའྱི་ཐོབ་
དང་འགན་ཁུར་གཉིས་ཆ་ར་	 འདྲ་མཉམ་སྗེ་སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་	
མྱི་སྗེའྱི་ནང་ལུ་ཕྱག་ལཱ་ག་ཅི་བཟུམ་གནང་རུང་	 ཁྱིམས་དང་རྒྱབ་
འགལ་འབྱུང་མྱི་སྱིད་ཟྗེར་ཞུ་ནི་ཨིན།	དེ་འབདཝ་ལས་བརྟྗེན་	མྱི་
དབང་ཡབ་སས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཐུགས་སྨྡོན་གནང་དོ་བཟུམ་སྗེ་	
ང་བཅས་རའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་	 རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛོམས་ཀྱི་དམྱིགས་དོན་ཚུ་གྲུབ་སྗེ་བསལ་པ་མ་སྡོང་གི་བར་དུ་	
ཞྱི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ངང་ལུ་གནས་ནིའྱི་གོ་སབས་འདུག་ཟྗེར་ཞུ་
ནི།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

ངོ་སྤྡོད།
ཁྱིམས་ཟྗེར་མྱི་འདི་	 སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་ཀྱི་སབས་ལས་
ཡོད་པའྱི་ཁར་	 དེང་སང་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་	 རྩ་
ཁྱིམས་ཆེན་མྡོ་གིས་གཙོས་པའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་མང་རབས་ཅིག་
ཡོད་མྱི་ཚུ་གེ་ར་	 ཉེས་ཅན་ལུ་ཉེས་པ་འཁྱི་ནི་དང་	 ཉེས་མྗེད་ལུ་
རྒྱབ་སྐྡོར་གྱི་དོན་ལུ་ཨིནམ་ལས་	 ཁྱིམས་འདི་	 འབག་ན་རྱི་བ་
བལྕྱི་	 འབོར་ན་གསེར་བ་འཕང་པའྱི་མྗེད་ཐབས་མྗེདཔ་ཅིག་ཨིན།	
དེ་བཞྱིན་དུ་	 འབྱུང་བཞྱི་འཁྲུགས་པའྱི་ན་ཚ་འདི་	 སྨན་བཅོས་
རྱིམ་གྲྡོ་གིས་དྲག་ཐབས་ཡོད་རུང་	 སེམས་ཁར་མནོ་བའྱི་ཐོབ་
དབང་དང་དལ་དབང་ཚུ་ཁྱིམས་དང་འཁྱིལ་ཏེ་མ་གཏོགས་	 ཐོབ་
ཐབས་མྗེདཔ་ལས་བརྟྗེན་	 དྲང་ཁྱིམས་སྨྱིན་ཐབས་ཟྗེར་བའྱི་སྡོར་
ལས་	 བསམ་འཆར་	 འབྗེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཁག་བཞྱི་གི་ཐོག་
ལས་	གསལ་ཞུ་ནི་ཨིན།

༡༽	འབྗེལ་གཏོགས།
མང་ཤོས་ཅིག་གིས་	 ཞྱི་བདེའྱི་རྩ་བ་ཁྱིམས་ཨིན་རུང་	 ཞྱི་རྟྗེན་
མཐུན་རྐྱྗེན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་	 ཁེ་བསྒྱུར་གྱི་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་རྐྱངམ་
གཅིག་བརྩྡོནམ་མ་གཏོགས་	ཁྱིམས་འགལ་ལུ་འཛེམ་མྱི་དཀོནམ་
བཟུམ་ཅིག་དང་	ཁྱིམས་ཀྱི་སྡོར་ལས་	བར་བརྒྱུད་ནང་ལས་	མྱི་
མང་ལུ་བར་འཕྡོད་གནང་མྱི་ལུ་ཡང་	 སྤྡོ་བ་ལེན་ཏེ་ངོས་ལེན་མྱི་

འབད་དོ་བཟུམ་འཚོརཝ་མས།	འདི་འབདཝ་ལས་བརྟྗེན་	མཐར་
ཐུག་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཐུག་པའྱི་སབས་སུ་	 མ་ཤེས་དབང་
གིས་འབད་ཡར་སོང་ནུག་ཟྗེར་བའྱི་བདེན་ཚིག་བརྡོད་དེ་	 ཁྱིམས་
ཁྱིར་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཨིན།	འདི་ཚུ་	ཤེས་དང་མ་
ཤེས་ཀྱི་ཁད་པར་མྱིན་པར་	 ཁྱིམས་ལུ་བརྩྱི་བཀུར་མ་འབད་བར་	
སྣང་མྗེད་སྗེ་སྡོད་དེ་	ཁྱིམས་འདུན་དང་	ཡང་ན་	ཆེ་བསྡོད་ཅན་
གྱི་འཐུས་མྱི་ཚུ་གིས་	ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་བ་བཤད་པའྱི་སབས་	འབྗེལ་
གཏོགས་མ་འབདཝ་ལས་བརྟྗེན་	ཁྱིམས་ཧ་མ་གོ་བའྱི་རྟགས་ཨིན།	
དཔེར་ན་	རྩྡོད་ཟླ་གཅིག་ལུ་	སྨྡོ་རས་ཚོང་འབྗེལ་འཐབ་པའྱི་ཉེས་
འཛུགས་ཕོགཔ་ད་	ཁྱིམས་འདི་བཟུམ་ཡོྡོདཔ་མ་ཤེས་ཟྗེར་བའྱི་ཞུ་
བ་ཕུལཝ་ཨིན།	 གེ་ར་གིས་	 ཁྱིམས་ཀྱི་སྡོར་ལས་	 བར་འཕྡོད་
ལས་རྱིམ་ནང་	 འབྗེལ་གཏོགས་འབད་བ་ཅིན་	 ཁྱིམས་ཧ་གོ་
ཚུགས་ནི་དེ་གིས་	དྲང་ཁྱིམས་སྨྱིན་ཐབས་ལུ་	ལན་ཐབས་ཡོད།

༢༽	བཅར་གཏུགས།
འབྗེལ་གཏོགས་མ་འབད་བ་ཅིན་	 བཅར་གཏུགས་འབད་ནི་ལུ་
ཡང་མགུ་འཐོམ་ནི་མ་ཚད་	རང་གི་ཐོབ་དབང་ཚུ་ཡང་	ལག་ལེན་
ཐབས་མ་ཤེས་པར་ལུསཔ་ཨིན།	འབྗེལ་གནད་གང་རུང་	བཅར་
གཏུགས་ཅན་གྱི་ས་སྡོ་ནང་བཅར་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་	 ཉམས་རྒུད་
པ་ལུ་	 དྲང་ཁྱིམས་མ་ཐོབ་ངེས་བདེན་ཨིན།	 དཔེར་ན་	 འབང་
ཕྲུག་གི་མ་གཅིག་ལུ་	 དངུལ་ཀམ་༡༠,༠༠༠/-(ཆིག་ཁྱི)ཐམ་

དྲང་ཁྱིམས་སྨྱིན་ཐབས་ཀྱི་གཞྱི་རྩ།

ཡོན་ཏན་འཕིན་ལས།
རོད་དྲུང་། བསམ་གྲུབ་ལོངས་མཁར་ཁིམས་ཀི་འདུན་ས།



འབྲུག་གི་ཁིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ། 23

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

པ་གིས་	 གྲྡོས་བཅུད་མཇུག་བསྒྱིལ་ཚར་བ་ཅིན་	 ཉམས་རྒུད་མྡོ་
ལུ་ཤེས་གསལ་མྗེད་རུང་	 འབང་ཕྲུག་འདི་	 སྐྗེས་ལོ་༡༨	 ཚུན་
ཚོད་ལུ་	 འཚོ་སྐྡོང་གི་དཀའ་སྡུག་མྡོང་ནི་ཨིན།	 འདི་འབདཝ་
ལས་བརྟྗེན་	 འབྗེལ་གནད་དང་བསྟུན་པའྱི་ཐོབ་དབང་གི་དོན་ལུ་	
བཅར་གཏུགས་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་	 དྲང་ཁྱིམས་སྨྱིན་ཐབས་ཀྱི་
གོ་སབས་ཅིག་ཨིན།

༣༽	ཁྱིམས་ཀྱི་རྱིམ་བགྱི་པ།
རྩྡོད་གཞྱི་གཅིག་	ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཐུག་པའྱི་སབས་	ཁྱིམས་
འདུན་དྲང་དཔོན་གྱི་གཙོས་པའྱི་ལས་བྱྗེདཔ་ཡོངས་ཀྱིས་	 ཁྱིམས་
འྡོག་དབྱྗེར་མྗེད་འདྲ་མཉམ་གྱི་རྗེས་སུ་བཟུང་སྗེ་	རྩྡོད་གཞྱི་ས་ཕྱྱིའྱི་
གོ་རྱིམ་དང་	 སན་གསན་རྱིམ་པའྱི་སབས་དང་བསྟུན་པའྱི་འབྗེལ་
ཆགས་ཚུ་	ཞྱི་རྩྡོད་དང་ཉེས་རྩྡོད་བྱ་བའྱི་གནད་སྤྡོད་ཀྱི་ཁྱིམས་དེབ་
དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྱིལ་ཏེ་	དུས་མཐུན་སྤྡོད་ཚུགས་པ་ཅིན་	དྲང་
ཁྱིམས་དངོས་སུ་ཨིན།	 གལ་སྱིད་	 གོང་དོན་བཞྱིན་དུ་	 བསར་
སྤྡོད་མ་གྲུབ་པར་	 ལཱ་གི་གོ་རྱིམ་འཛོལ་བ་ཅིན་	 དྲང་པོའྱི་ལྟ་བ་
མྗེདཔ་ཐལཝ་མ་ཚད་	དྲང་ཁྱིམས་སྨྱིན་ཐབས་ལུ་གདོང་ལྡོག་ཅིག་
ཨིན།

༤༽	ཁྱིམས་ཀྱི་རྱིང་ལུགས།
ངན་པ་ཚར་མ་གཅོད་ན་	 བཟང་པོ་ནམ་ཡང་འབྱུང་མྱི་སྱིད་ནི་
ཨིནམ་ལས་	 ཁྱིམས་བཟྡོ་ལན་སྗེ་གིས་བརྩམས་ཚར་བའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་	དྲང་ཁྱིམས་ལན་སྗེ་གིས་བསར་སྤྡོད་མཛད་
དང་མཛད་བཞྱིན་ཡོད་མྱི་འདི་	 ཆོགཔ་མ་ཆོགཔ་གི་དོན་ཚན་དང་
འཁྱིལ་ཏེ་	དབྱྗེ་དཔད་བགྱིས་པའྱི་མཐའ་མར་	འཁྲུན་ཆོད་གནང་
བཞྱིན་ཡོདཔ་ལས་བརྟྗེན་	 ཐབས་ཅིག་མྱིན་པར་	 དྲང་ཁྱིམས་

དངོས་སུ་སྨྱིན་པའྱི་འབས་བུ་ཨིན།	ཨིན་རུང་	བཅའ་ཁྱིམས་དག་
པ་ཅིག་གི་དོན་ཚན་ལྟར་དུ་	ཁྱིམས་འདུན་གྱིས་བསར་སྤྡོད་མཛད་
མྱི་ལུ་	མྱི་ངོམ་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་སེམས་ཁར་	འཚོར་སྣང་མ་འདྲཝ་
ཅིག་ཤར་བ་ཅིན་	འཕྱར་ཁ་གཏང་ས་འདི་	དྲང་ཁྱིམས་ལན་སྗེ་ལུ་
ཨིནམ་ལས་	 འདི་གིས་ལན་སྗེ་འདིའྱི་དབུ་འཕང་ལུ་ཉམས་ཆག་
འབྱུང་སྱིད་ནིའྱི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟྗེན་	 དྲང་ཁྱིམས་
སྨྱིན་ཐབས་ལུ་	ཞབས་འདྲྗེན་སྗེ་མཇལཝ་མས་ཟྗེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

མཇུག་སྡུད།
དྲང་ཁྱིམས་སྨྱིན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་	 འབྗེལ་གནད་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་	
གོང་ཞུས་བཞྱིན་	 ཁྱིམས་ཀྱི་སྡོར་ལས་ཤེས་དགོ་མནོ་བའྱི་འབྗེལ་
གཏོགས་དང་	 ཁྱིམས་མཐུན་རྒུད་སྐྡོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་དབང་ནུས་ལན་
པའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཅར་གཏུགས་	 དེ་ལས་	 དྲང་པོ་ཁོ་
ནའྱི་ས་སྡོ་ནང་བསྐྗེལ་འདྲྗེན་གྱི་ལམ་སྡོན་	 ཁྱིམས་ཀྱི་རྱིམ་བགྱི་
པ་དང་	 བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་གྱི་བཅུད་དོན་	 ཁྱིམས་ཀྱི་རྱིང་
ལུགས་བཅས་ལུ་གཞྱི་བཞག་སྗེ་	 རྩྡོམ་སྒྱིག་འབད་མྱི་འདི་གིས་	
དྲང་པོའྱི་ལྟ་བ་ལུ་	 ཕན་པ་མྗེད་རུང་	 གནོད་པ་འདི་རྩ་ལས་མྱི་
འབྱུངམ་འྡོང་མནོ་བའྱི་རྗེ་འདུན་དང་	 མཁྗེན་ལན་རྣམས་ཀྱི་
ཐུགས་བཞྗེད་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མྡོའྱི་ནང་	 ནོར་འཁྲུལ་རྗེ་ཤོར་ཡོད་མྱི་
ལུ་	བཟྡོད་གསོལ་གནང་ཐུབ་ཞུ་ནི་དང་ལན་ཅིག་	མངོན་ཁྱིམས་
ཀྱིས་	 འདི་བཞྱིན་དབུ་འདྲྗེན་མཛད་གནང་མྱི་ལུ་	 བཀའ་དྲྱིན་
ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཟྗེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

བཅུད་དོན།
ང་བཅས་རའྱི་འབྲུག་ནང་པ་ཆོས་ལན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་སྐྗེས་
པའྱི་འགྲྡོ་བ་མྱི་དང་	 དུད་འགྲྡོའྱི་སེམས་ཅན་བཅས་	 ཚེ་སྡོན་
བསོད་ནམས་བརྒྱ་ཕག་བསགས་པའྱི་སྦྱིན་འབས་ལས་བརྟྗེན་	 སྐྗེ་
བ་བཟང་ནུག་ཟྗེར་ཞུ་ནི་	 འདི་ཡང་	 སྡོབས་ཤུགས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་ན་	 སྡོན་བྱྡོན་སངྱས་གཉིས་པ་ཨོན་མ་ཧ་གུ་
རུ་རྱིན་པོ་ཆེྗེས་ས་ཆ་རྟ་མྱིག་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་ཞབས་ཀྱིས་
བཅགས་	བྱྱིན་གྱིས་རླབས་གནང་བ་གིས་མ་ཚད་	སྐབས་མགོན་
ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་	 ལྡོ་ཁྱིམས་མྗེད་ལུ་ཁྱིམས་དང་	
ར་ལུང་མྗེད་ལུ་ལུང་བཏགས་གནང་ཞྱིནམ་ལས་ཚུར་	 མངའ་
འབངས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉིམ་ཤར་ཏེ་ཡུན་གནས་འཚོ་ཞྱིང་བཞུགས་
ཐར་	 མྱི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞྱི་པའྱི་དགོངས་གཏེར་ལས་
འཁྲུངས་པའྱི་	 དམངས་གཙོའྱི་རྱིང་ལུགས་དང་	 རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་
མྡོ་གསར་བརྩམས་མཛད་གནང་སྗེ་	 མ་འྡོངས་པའྱི་མྱི་རབས་ཚུ་
ལུ་ངེས་པར་མཁོ་བའྱི་ཤུལ་བཞག་གནང་མྱི་ལུ་	 ང་བཅས་འབྲུག་
མྱི་ཡོངས་ཀྱིས་བསལ་པ་ནས་སལ་པའྱི་བར་ཡང་བཀྱིན་ཞུ་མྱི་ཚར་
ནི་ཨིན་མས་ཟྗེར་ཞུ་ནི།

ཁྱིམས་ཀྱི་རྱིང་ལུགས།
ཁྱིམས་ཀྱི་རྱིང་ལུགས་གོམ་པ་མདུན་དུ་སྤྡོས་ཏེ་	 ཡར་རྒྱས་ག་
དེམ་ཅིག་སོང་ཡོད་པའྱི་སྡོར་ཞུ་ན་	 ཚད་གཞྱི་གི་རྒྱ་འཁྡོན་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ཡང་མྱི་ཤོང་	 བཅུད་དོན་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་བ་ཅིན་	 ང་བཅས་

རའྱི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	 གཙོ་བོ་ཆེ་ཤོས་ལན་སྗེ་གསུམ་ལུ་
ལུང་བསན་གནང་སྗེ་	 ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་	 ཧབ་
ཐོབ་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ལས་འབལ་ཏེ་	 ལོངས་སུ་སྤྡོད་ངང་ཡོདཔ་
ཨིནམ་ལས་	 ག་ཅི་དེ་ཅིག་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་སྗེ་	 གངས་བར་ནང་གི་ཆུ་
འཐུང་	སྤྱིན་བར་གི་ལས་ཉིམ་བསྡོ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་	སྱིགས་
མ་ལྔ་བདོའྱི་དུས་ལུ་ལྡོད་ཡོདཔ་ལས་	 མྱི་ཡི་བསམ་སྤྡོད་འདྲ་མྱིན་
སྣ་ཚོགས་ལས་བརྟྗེན་	 དུམ་གྲ་རྗེ་བྱ་སབས་མ་བདེཝ་འཐོནམ་
ད་	 དྲང་ཁྱིམས་ལན་སྗེ་འདི་	 ངེས་པར་མཁོ་བའྱི་ལག་ཆ་བཟུམ་
ཅིག་ལུ་འགྱུར་སོང་ནི་འདི་གིས་	 རྒྱལ་པོས་གཅེས་པ་འབངས་
དང་	 འབངས་ལུ་དགོ་འདོད་བདེ་སྐྱིད་	 བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཁྱིམས་
ལུ་ཐུགཔ་ལས་བརྟྗེན་	དྲང་ཁྱིམས་འདི་གཙང་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ལུ་བརྩྱི་
བཀུར་ཞུ་དགོསཔ་ཚུ་	 དྲང་ཁྱིམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་མྱི་ཡོངས་
ཀྱིས་	 ཕྱྡོགས་ལྷུང་མྗེད་པར་ལག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྡོ་ལས་ཕྱག་
ཞུ་དགོ་པའྱི་འགན་འཁུར་ཨིན་ཟྗེར་ཞུ་ནི།

མ་གཞྱི་	 དྲང་ཁྱིམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་མྱི་ཚུ་ལུ་	 དབང་ཚད་
ག་ཅི་ཡོད་ག་ཟྗེར་བ་ཅིན་	 རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མྡོའྱི་དགོངས་པ་ལྟར་	
ཁྱིམས་དོན་དང་འཁྱིལ་ལག་ལེན་བསར་སྤྡོད་འབད་ནི་མ་གཏོགས་	
འཕྱི་སྣྡོན་དང་	 གསར་བརྩམས་ལ་སོགས་པ་ཡིག་འབྲུ་ཙམ་གྱིས་
ནུས་པ་ཡང་མྗེདཔ་ལས་	 གཙོ་བོ་ཁྱིམས་བཟྡོ་ལན་སྗེ་ལས་	 དུས་
ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་	 དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་བསྟུན་གསར་བརྩམས་དང་
བསྒྱུར་བཅོས་	 འཕྱི་སྣྡོན་ལ་སོགས་པ་མཛད་དང་མཛད་བཞྱིན་

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམས་དོན་གཙུག་སྗེའྱི་ཕྱག་འགན།

ཀརྨ་ལྷུན་གྲུབ།
དྲང་དཔོན། ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་དྲུང་ཁག་ཁིམས་ཀི་འདུན་ས།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

དུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་	 ཁྱིམས་ཡིག་ཚུ་ཐད་ཀར་ཡོངས་འབྗེལ་འཆར་
སྡོའྱི་ཐོག་ལས་ཁབ་སྤྗེལ་གནངམ་ད་	ཡོངས་འབྗེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་
མྗེད་པའྱི་མཐའ་ཟུར་གྱི་དྲུང་ཁག་ཚུ་ནང་ལུ་འཐོབ་མ་ཚུགསཔ་ད་	
ཨ་རྩ་རའྱི་ལྒང་ཕུ་བཟུམ་སྗེ་སྡོད་དགོསཔ་འཐོནམ་མ་ཚད་	 བམ་
རྗེ་ལུ་ཆོས་ལུགས་རྗེ་དང་	 དཔོན་རྗེ་ལུ་ཁྱིམས་ལུགས་རྗེ་ཟྗེར་
སབ་སྡོལ་ཡོདཔ་བཟུམ་	 མཁས་ལན་གྱི་དྲང་དཔོན་ཚུ་གིས་ཡང་	
ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་བ་ལེན་ཐངས་མ་འདྲཝ་	 གཅིག་མཚུངས་མྱིན་པར་	
གོ་བ་ཐ་དད་དུ་སོང་བ་མ་ཚད་	 བསམ་པ་སེམས་བསྐྗེད་ཐད་ཀང་	
ཐེག་ཆེན་དང་ཐེག་དམན་གྱི་ལྟ་བ་ཡང་སོ་སོར་འྡོང་ནི་གི་ངེས་པ་
མྗེདཔ་ལས་	 ཁྱིམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་སྤྡོད་པ་པོ་ཡོངས་ཀྱིས་	 དྲང་
ཁྱིམས་ལུ་འཕྱར་ཁ་བཏང་མྱི་ཡང་གནད་དོན་འདི་ལས་བརྟྗེན་ཨིན་
པའྱི་ཚོར་སྣང་འབྱུང་མས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམས་དོན་གཙུག་སྗེའྱི་ཁ་ཐུག་ལས་	 གྲྡོས་
བསྡུར་གྱི་ཐབས་ལམ་གང་ལ་གང་འདོད་བསྡོན་གནངམ་ལས་	
གཡོ་བ་ཚུ་ཕང་ནིའྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་ཕན་པ་སྡོམ་སྗེ་རང་བྱུང་དོ་
ཡོདཔ་ལས་	 ང་བཅས་རའྱི་སྤྱིར་ནོར་དམ་པ་མྱི་དབང་རྒྱལ་པོའྱི་
སསམྡོ་	མྱི་དབང་ཨ་ཞྗེ་བསོད་ནམས་བདེ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་
གི་	དབུ་ཁྱིད་བཟང་པོའྱི་འྡོག་ལུ་	རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམས་དོན་གཙུག་
སྗེ་གཞྱི་བཙུགས་གནང་བ་ལས་བརྟྗེན་	 དྲང་ཁྱིམས་ལན་སྗེའྱི་
སྡོག་ཤིང་བཟུམ་ཅིག་གི་གུས་ཞབས་དང་	 ལག་བསམ་རྣམ་དག་
ཐོག་ལས་བརྩྱི་བཀུར་ཞུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་	 དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་
བསྟུན་ཏེ་	 ཁྱིམས་བཟྡོ་ལན་སྗེ་ལས་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའྱི་ཁྱིམས་
ལུགས་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་གསར་བརྩམས་དང་	 བསྒྱུར་བཅོས་	
འཕྱི་སྣྡོན་མཛད་དེ་	 ཡོངས་འབྗེལ་འཆར་སྡོའྱི་ཐོག་ལས་	 རྡོང་
ཁག་དང་ས་གནས་མཐའ་ཟུར་གྱི་དྲུང་ཁག་ཡོངས་ལུ་བཀམ་སྤྗེལ་
གནངམ་ད་	 མཁས་ལན་གྱི་དྲང་དཔོན་སོ་སོའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་བ་
ལེན་ཐངས་ཅིག་མཚུངས་དང་	 དྲང་ཁྱིམས་འདྲ་སྡོམས་སྨྱིན་
ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་	ཐུགས་འཆར་གཟྱིགས་ཏེ་	གཙུག་སྗེའྱི་ཡོངས་
ཁབས་མདོ་ཆེན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་གཙོས་པའྱི་ལས་བྱྗེདཔ་ཚུ་གིས་	

མྱི་དབང་ཨ་ཞྗེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་ཡི་གནང་བ་དང་འཁྱིལ་	དཀའ་
བ་དང་དུ་བངས་	ངལ་བ་ཁད་དུ་བསད་དེ་	རང་ལུ་མྗེད་དེ་སྗེ་རུང་
གཞན་ལས་རྒྱབ་སྐྡོར་འཚོལ་ཏེ་	 གོ་བ་ལེན་ཐངས་དང་	 བསམ་
སྤྡོད་	 ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའྱི་གྲྡོས་བསྡུར་ལ་སོགས་པའྱི་གོ་
འདྲྗེན་	 གྲངས་ལས་འདས་པའྱི་གནངམ་དང་གནང་བཞྱིན་པའྱི་
གྲུབ་འབས་ཡང་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས	 སད་ཕྱྱིན་ཀང་འཕྡོ་མཐུད་
དེ་རང་གནང་འྡོང་བའྱི་རྗེ་སྨྡོན་སྡོམ་ཡོད་ཟྗེར་ཞུ་ནི།

འདི་གིས་མ་ཚད་	 རྒྱལ་བའྱི་གསུངས་ལས་ཀང་	 འཁོན་པ་སྡུམ་
དང་ཞྱི་དལ་དྲང་པོར་སྨྲ་	 དོན་དང་ལན་པའྱི་གཏམ་བརྡོད་འདོད་
པ་ཆུང་	 བྱམ་དང་སྱིང་རྗེ་བསྡོམ་ཞྱིང་ཆོས་ལ་སྤྡོད་ཟྗེར་གསུངས་
པ་ལྟར་	མྱི་དབང་ཨ་ཞྗེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེར་
གནང་སྗེ་	ནང་ཁ་ནང་འགྲྱིག་གི་སྦྡོང་བརར་	རྡོང་ཁག་	༢༠	གི་
ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མྱི་རྗེད་འྡོག་	 ༢༠༥	 གི་དམངས་མྱི་
དང་	 ཚོགས་པ་ཚུ་ལུ་གནང་བའྱི་ཕན་པ་	 མྱི་སེར་ཉམས་ཆུང་ཚུ་
ལུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བྱུང་སྗེ་ཡོད་པའྱི་ཁར་	 དྲང་ཁྱིམས་ལན་སྗེ་
ལུ་ཡང་	རྒྱབ་སྐྡོར་སྡོམ་སྗེ་རང་བྱུང་ཡོད་ཟྗེར་ཞུ་ནི།

དྲང་ཁྱིམས་ལན་སྗེའྱི་དབུ་འཕང་ཐོབ་དགོ་པ་ཅིན་	 དྲང་ཁྱིམས་
ལན་སྗེར་གཏོགས་པའྱི་	 གཞུང་གཡོགཔ་དང་ལས་བྱྗེདཔ་ཆེ་
འབྱིང་ཆུང་གསུམ་ག་ར་ལུ་	གཞྱི་	བདེ་གཤེགས་ཀྱི་སྱིང་པོ་འགྲྡོ་
བ་ཡོངས་ལུ་ཁབ་སྗེ་ཡོདཔ་མཁྗེན་ནི་འདི་ཁག་ཆེ་	 ཁྱིམས་ཀྱི་གཞྱི་
རྩ་དང་ལྟ་བ་སོགས་འདྲ་མྱིན་སབ་སྡོལ་འདུག་རུང་	 སྤྱིར་འགྲྡོ་བ་
ཐ་དག་ལུ་	ཞྱི་བདེ་འབྱུང་ཐབས་ཅིག་	ཁྱིམས་ཀྱི་གཞྱི་རྩ་དང་འདི་
ཚུ་ཕྱྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ལག་ལེན་འཐབ་མྱི་ལུ་	ལྟ་སྤྡོད་མཐུན་པའྱི་
གྲྡོགས་ཟྗེར་ལྟ་བ་ལུ་གོ་ནི་ཨིན་	 འདི་འབདཝ་ལས་བརྟྗེན་	 ཤིང་
གིས་ཤིང་བཏེགས་ན་	ཀ་བ་དང་གདུང་དང་	མྱི་གིས་མྱི་བཏེགས་
ན་	 དཔོན་པོ་དང་གཡོག་པོ་ཟྗེར་སབ་སྡོལ་ཡོདཔ་བཞྱིན་དུ་	 ང་
བཅས་དྲང་ཁྱིམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་མྱི་ཚུ་གིས་	 རང་དོན་ཟུར་
དུ་བཞག་	 གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྡོད་པ་བཟང་པོའྱི་ལམ་དུ་
འཇུག་སྗེ་མཛད་པ་ཅིན་	 ཚེ་འདི་ཕྱྱི་༢	 ཀྱི་བསྡོད་བསགས་རང་
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བཞྱིན་གྱིས་འགྲུབ་འྡོང་ཟྗེར་ཞུ་ནི་	ཡོན་ཏན་མྗེད་པ་ང་རྒྱལ་ཆེ་	སྗེ་
མ་སྡོང་པ་མགོ་འཕང་མཐོ་སྡོད་པ་ཅིན་	 གཞན་སྐྡོན་ལྟ་བའྱི་མྱིག་
ཏོ་ཡོད་རུང་	 རང་སྐྡོན་མཐོང་བའྱི་མྗེ་ལོང་ཡོདཔ་ཤིན༌ཏུ་དཀོནམ་
ལས་	དྲང་ཁྱིམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་མྱི་ཚུ་ལུ་	འཕྱར་ཁ་ཡང་འདི་
གིས་སྗེ་	འབྱུངམ་ཨིན་པས་ཟྗེར་མནོ་མས།

དེ་སྗེ་མྱི་འབྱུང་ནི་གི་སྡོན་འགོག་ཐད་ལུ་	 དང་པ་	 རང་ས་མྱི་ལ་
བཞག་	 མྱི་ས་རང་ལ་བཞག་སྗེ་བརྟག་དཔད་ཐོག་འབད་དགོསཔ་
ད་	 རང་ཚུགས་མ་ཤོར་	 གཞན་སེམས་མ་དཀྲུགས་	 ཟྗེར་
གསུངས་ཏེ་ཡོད་	 འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཡོདཔ་ཅིག་	མནོ་བསམ་
གཏང་གནང་པ་ཅིན་	 སྤྱིར་འགྲྡོ་བ་ཡོངས་ལུ་ཕན་ནི་དང་	 ལག་
པར་དུ་	ཚེ་འདི་ཕྱྱི་༢	ལུ་ཕན་པའྱི་སྨན་ཆེན་ཟྗེར་རུང་	འདི་ལས་

ལག་པའྱི་	 ཆོས་དང་འཇིག་རྟྗེན་གྱི་ལུགས་ལས་ཡང་མ་མཇལ་	
ཨིན་རུང་	 འཛམ་གྱིང་ནང་སྐྗེས་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཐ་དག་	 དུག་ལྔ་
གི་རང་བཞྱིན་རླབས་ཏེ་༼ང་༽	 ང་རྒྱལ་ཆེ་བ་ལས་	 ང་ཟྗེར་མྱི་
འདི་ག་བཟུམ་ཅིག་ཡོད་ག་	 རང་གིས་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་
བཟྡོ་བ་ཅིན་	 རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞྱི་བདེ་ཡང་དེ་ལས་འབྱུང་འྡོང་	 ངན་
ལད་རྩ་མྗེད་ཡང་འདི་གིས་གཏང་འྡོང་	 འདི་འབད་བ་ལས་བརྟྗེན་	
ག་ར་གིས་ཐུགས་བཞྗེད་ལེགས་ཤོམ་སྗེ་གནང་སྗེ་	 བརྟག་དཔད་
མཛད་གནང་ཟྗེར་	དྲན་གསོ་ཞུཝ་ཨིན་ལགས།	
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མཆོད་བརྡོད།
༈	ཚོགས་གཉིས་མཁའ་ལ་ཆུ་འཛིན་བལ།	།མཁྗེན་པའྱི་ཉི་གཞྡོན་
འཆར་བའྱི་དཔྱིད།	 །བརྩྗེ་བས་པད་ཚལ་རབ་བཞད་པ།	 །སྐྗེས་
ཆེན་ཡོངས་ལ་དད་ཕྱག་འཚལ།།	 ཆོས་རྒྱལ་མྱི་དབང་ཡབ་སས་
ཀྱི།	།དཔལ་འབྲུག་བསན་པའྱི་གངས་རྱི་ལ།	།ཁྱིམས་གཙང་གཡུ་
རལ་རྒྱས་མཁས་པ།	།ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་བྡོན་མྱིན་ན་ཅི།།	དྲང་སྨྱིན་
ལེགས་བྱས་སྗེག་མྡོའྱི་གཞྱིར།	 །འགྲན་པའྱི་ཟླྡོས་གར་འཁྱུག་པ་
ལ།	 །རག་གན་གསེར་རྫུ་བདག་འདྲས་ཀང་།	 །རྣམ་གསུམ་ལན་
ལ་སུག་པར་བྱིས།།	

རང་ཉིད་དྲྱི་ཞྱིམ་ལེགས་བཤད་ཀྱི་སྦྲང་རྩྱི་མྱི་འཐུང་བར་	 བརྣག་
ཅིང་རུལ་བར་དགའ་ཞྱིང་འདུ་བའྱི་ཤ་སྦྲང་ནག་པོ་བཟུམ་	 མང་
ཐོས་ཤེས་རབ་སོགས་	 སྐྗེ་སྡོབས་དམན་པའྱི་གང་ཟག་ཅིག་
འབདཝ་ལས་	 དོ་འགྲན་འབད་ནི་འྡོས་བབ་ཅིག་མྗེད་རུང་	 རྐང་
དྲུག་བུང་བ་རང་ཉིད་	 ཟྱིལ་མངར་རྡོ་བཅུད་ལེན་ནི་གོ་སབས་
བཟང་པོ་འདི་བཟུམ་	 ཧ་ཀང་གིས་དཀོན་པ་ཞྱིག་ཨིནམ་ལས་
བརྟྗེན་	 ཆུ་ཟྡོས་སུ་མ་བཏང་བར་རྣམ་གསུམ་ལན་པའྱི་སྡོ་ལས་	
གཞྱི་དྲང་ཁྱིམས་ཀྱི་ལྟ་བ་རྒྱ་མཚོའྱི་ཀྡོང་ནས་	 དོན་བྱིས་རྩྡོམ་གྱི་
ཟྗེར་མ་ཆུ་ཐིག་ཉག་ཙམ་དུ་ཞུ་ནི་ཨིན།

བརྡོད་དོན་ངོ་མ།	
ཁྱིམས་གཞུང་ཆེན་མྡོ་ལས།	 བཀའ་དོན་གསེར་གྱི་ཐིག་ལེའྱི་
དགོངས་པའྱི་བཅུད།	 །དེང་རབས་ཉེར་མཁོའྱི་ཡང་སྱིང་རབ་
ཕྱུངས་ཤིང་།	 །རྱིམ་གྱིས་པ་དང་རྣམ་དག་རྩྡོད་བཤེར་སོགས།	
།དཀའ་བའྱི་གནད་ཕིགས་བསར་སྤྡོད་བྱ་བདེ་བ།	།ཟྗེར་གསལ་དོན་
ལྟར་	ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལུང་དོན་ཚུ་ལས་བྱུང་བའྱི་	འབྲུག་
གི་དྲང་ཁྱིམས་ལན་སྗེའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་རྱིང་ལུགས་འདི་	 རང་དབང་
ཅན་དང་	དྲང་སྡོམས་	དབང་ནུས་ལན་པའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་གཞྱི་རྩ་ཚུ་
ལུ་	གོ་དོན་མཐིལ་ཕྱྱིན་རྟྡོགས་ཏེ་	དྲང་ཁྱིམས་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་
མྱི་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་དང་འབྗེལ་	 	 དཔལ་ལ་མངོན་པར་མཐོ་
བའྱི་	 ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་བྡོན་ཆེན་པོའྱི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཅུད་
ལྟར་	དེ་སྡོན་ལས་རྒྱུན་སྐྡོང་ལན་པའྱི་གུར་	སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡	ལས་
འགོ་བཟུང་	 འབྲུག་གི་ཞྱི་རྩྡོད་དང་ཉེས་རྩྡོད་ཀྱི་བྱ་བའྱི་གནད་སྤྡོད་
ཀྱི་ཁྱིམས་དེབ་ལེའུ་དང་པ་ལས་ཞྗེ་བཞྱི་ཚུན་གྱི་ནང་དོན་ཡོངས་
རྡོགས་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་མངའ་ཁོངས་སུ་	 སྐྗེ་རྒུ་ཡོངས་ལུ་གཞྱི་
རྟྗེན་ཐོབ་དབང་དང་ལན་པའྱི་སྡོ་ལས་	 ཁྱིམས་ཀྱི་རྱིམ་གྱིས་པའྱི་
རྣམ་གཞག་ཚུ་	རྣམ་དག་རྩྡོད་བཤེར་གྱི་ལམ་དུ་འདྲྗེན་པའྱི་	དྲང་
ཁྱིམས་སྨྱིན་ཐབས་ཀྱི་དགོངས་བཞྗེད་གནང་སྗེ་	 ལེགས་བཅོས་
མཛད་གནང་ཡོད།

		དྲང་ཁྱིམས་སྨྱིན་ཐབས་ཀྱི་གོ་དོན་མདོར་བསྡུས།

བསོད་ནམས་དཔལ་འབོར།
རོད་དྲུང་། མངོན་མཐོ་ཁིམས་ཀི་འདུན་ས། ཐིམ་ཕུག།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

དེ་ཁར་	སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩	ལོར་ནས་གཏན་འབེབས་གྲུབ་པ་	སན་
གསན་རྱིམ་པ་དང་བསྟུན་པའྱི་	 དེ་ཚུ་གི་བྱ་རྱིམ་ཚུ་ཁྱིམས་ཀྱི་
འདུན་སའྱི་འབྱི་ཤོག་རྣམ་གྲངས་༧༡	 དེ་ཅིག་	 བཀམ་སྤྗེལ་
མཛད་གནང་མྱི་དེ་གིས་	རྩྡོད་བཤེར་གྱི་བྱ་བའྱི་གནད་སྤྡོད་སབས་	
བྱ་སྡོའྱི་ལག་ལེན་ཤིན་ཏུ་བྱ་སབས་བདེཝབ་མ་ཚད་	 ལག་པར་མྱི་
སེར་དྲང་ཁྱིམས་སྤྡོད་མྱི་ཚུ་ལུ་ཡང་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་	 གང་
མགྡོགས་ཀྱི་ཕན་གྲྡོགས་སོགས་	 བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པར་
འབྱུང་མུས་དེ་	 དྲང་ཁྱིམས་སྨྱིན་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་	 གཙོ་བོ་
ཅིག་སྗེ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟྗེན་	 དྲང་ཁྱིམས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་
ཆུ་བོ་རྒྱུན་ཟམ་མ་ཆད་པར་བསྐང་ནི་དང་	མ་འྡོངས་མྱི་རབས་ནང་
འཁོད་	 ཞྱི་བདེ་ལྡོད་འཇགས་སུ་གནས་ཚུགས་པའྱི་ཐབས་ལམ་
བཟང་པོ་	 ཡོད་ན་དེས་ཆོག་ཅིང་	 མྗེད་ན་ཐབས་ཆག་པའྱི་རང་
བཞྱིན་ཅན་དེ་	 གཞྱི་འཛིན་འབད་དགོ་པའྱི་འགན་ཁུར་དེ་ཡང་	
ང་བཅས་རའྱི་འབྲུག་པའྱི་མྱི་སེར་ཁྱིམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་སྤྡོད་མྱི་ཚུ་
ལུ་ཡང་འདྲ་མཉམ་ཕོགཔ་ཨིན།	

དྲང་ཁྱིམས་སྨྱིན་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་	ལམ་བཟང་ཚང་ལ་མ་ནོར་
བ་	དེ་སྗེ་གཞྱི་བཙུགས་གནང་ཡོད་རུང་	འཁོན་གཞྱི་གྲྡོས་འདུམ་
སོགས་	བདེན་རྫུན་ཤན་འབྱྗེད་ཀྱི་ལག་ལེན་ངོས་བསར་གྱི་སབས་
ལུ་	ཕྱག་ལཱ་གནང་མྱི་ཚུ་ལུ་ཡང་རག་ལས་ནི་ཨིན་མྱི་དེ་ཡང་	ས་
སྐྡོང་རྒྱན་ལས།	 ཁྱིམས་ཞྗེས་བྱ་བ་ཕྱྡོགས་ལྷུང་མྗེད།	 །དྲང་པོ་
གནམ་གྱི་ཐིག་ཡིན་པས།	 །ལས་འབས་མངོན་སུམ་སྡོན་པ་དང་
།	 །འདྲ་ཕྱྱིར་སུས་ཀང་བསྒྱུར་དུ་མྗེད།།	 ཟྗེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་	
ཁྱིམས་སྗེའྱི་ལཱ་འགན་འདི་	རྩྡོད་རྱིམ་ལམ་སྡོན་དང་འཁྱིལ་	ཀུན་
སྤྡོད་རྣམ་གཞག་ལས་མ་འགལ་བར་	 ཡ་རབས་བྡོ་གྲྡོས་ཀྱི་འཇོན་
ཚད་ཅན་	 རང་འདོད་ཕྱྡོགས་འཐེན་གྱི་གཡོ་རྒྱུ་ནོར་སུག་སོགས་	
ཉེ་འགངས་ཕྱྡོགས་ལྷུང་གི་དབང་དུ་མ་གཏང་པར་	བཟང་སྤྡོད་དང་
གཅིག་སྒྱིལ་གྱི་ལམ་སྡོན་ཐོག་	རང་མྡོས་རྣམ་དག་གི་སྡོ་ལས་དབྱྗེ་

བཤེར་	བརྩྱི་བཀུར་གྱི་སྡོ་ལས་ཉན་ནི་	བྡོ་གྲྡོས་དང་ལན་པའྱི་འདྲྱི་
རྩད་	 ཞྱི་དུལ་གྱི་སྡོ་ལས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་	 དྲང་སྡོམས་ཀྱི་སྡོ་ལས་
གྲྡོས་ཐག་གཅོད་ནི་	 དྭངས་གསལ་གཉིས་ལན་གྱི་སྡོ་ལས་	 གང་
མགྡོགས་དང་	 ཁེ་ཏོག་ཏོ་	 བྱ་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་	 ཕང་ཏོག་ཏོ་
བཅས་	ཁྱིམས་འྡོག་དབྱྗེར་མྗེད་དྲང་མཉམ་ཐོག་	ཐབས་ལམ་གྱི་
འདུན་པ་གཙོ་བོར་བཟུང་སྗེ་	 དྲང་ཁྱིམས་བཀག་འགོག་མྱི་འབད་
ནིའྱི་དོན་ལུ་	ཁྱིམས་ཀྱི་སྗེགས་གསོ་དང་འབྗེལ་	ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྡོད་
ཚུ་གིས་མ་རླན་པར་	 ཕྱག་ལཱ་མཛད་གནང་པ་ཅིན་	 དྲང་ཁྱིམས་
སྨྱིན་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ཕྱྡོགས་ལུ་	 ངེས་པར་དུ་མདུན་ལམ་བརངས་
ཚུགས་པའྱི་ཆ་རྐྱྗེན་གཉིས་པ་དེ་ཨིན་པས།		

མཇུག་སྡུད།
ཁྱིམས་གཞུང་ཆེན་མྡོ་ལས།	 ཁྱིམས་ཀྱི་ཞལ་ལྕྗེ་གཅོད་ལུགས་
རྣམས།	 །ལེགས་མགྡོགས་དག་པ་དྲང་སྡོམས་བཅས།	 །ཁྱིམས་
ཀྱི་ཆེ་བ་བཞྱི་ཚང་ན།	 །དྲང་ཁྱིམས་ཁད་ཆོས་ལན་པ་ཡིན།།	 ཟྗེར་
གསུངས་དོན་ལྟར་	 གོང་གི་བརྡོད་དོན་ངོ་མའྱི་ནང་གསལ་ལྟར་	
དྲང་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་དེ་ཁད་ཆོས་བཞྱི་ལན་གྱི་སྡོ་ལས་	 མཛད་
དང་མཛད་བཞྱིན་པ་ཨིནམ་ལས་	ད་ལས་ཕར་འབད་རུང་	རང་
དབང་དང་དྲང་སྡོམས་	 དབང་ནུས་ལན་པའྱི་ཁྱིམས་སྗེའྱི་གཞྱི་རྩ་
ཚུ་དང་འབྗེལ་	 གཞྱི་གཏན་འབེབས་གྲུབ་པའྱི་ཁྱིམས་ཡིག་ཚུ་གི་
རྣམ་གཞག་ལྟར་	 ཕྱག་ལཱ་འཕྡོ་མཐུད་དེ་རྒྱུན་སྐྡོང་མཛད་གནང་
པ་ཅིན་	 འབྲུག་གི་རང་བཙན་བརྟན་ཐབས་དང་	 འདོད་དབང་
གི་དཔལ་ཡོན་ལན་པའྱི་ཁར་	 དྲང་ཁྱིམས་དང་བདེ་འཇགས་ངེས་
གཏན་གནས་ཏེ་	མྱི་སེར་གཅིག་གྱུར་དང་དགའ་སྐྱིད་	བདེ་འབྱྡོར་
འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྡོ་ལས་	 ངེས་པར་དུ་དྲང་ཁྱིམས་སྨྱིན་ཚུགས་ནི་
ཨིན་པས་ཟྗེར་ཞུ་ནི།	
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

༉					ང་བཅས་རའྱི་དཔལ་ལན་འབྲུག་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་
ནང་	དངམ་དཀོན་མཆོག་	༣	དང་ཆོས་སྐྡོང་སྲུང་མའྱི་ཐུགས་རྗེ་
རྒྱབ་སྐྡོར་	 གཉིས་པ་བཀྱིན་ཅན་གྱི་རྒྱལཔོ་ཡབ་སས་ཚུ་གི་བཀྱིན་
ལས་བརྟྗེན་	གངས་བར་ནང་གི་ཆུ་འཐུང་	སྤྱིན་བར་ནང་གི་ཉིནམ་
བསྡོ་སྗེ་	དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལུ་ལོངས་སྤྡོད་དེ་ཡོད་རུང་	འཛམ་
གྱིང་ནང་འགྱུར་བ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་འཐོན་པའྱི་བསང་ལས་	འབྲུག་
མྱི་ཚུ་གིས་	 ནང་གི་བསམ་པ་དང་ཕྱྱིའྱི་བྱ་སྤྡོད་ཚུ་ཡང་	 རྱིམ་པ་
བཞྱིན་དུ་འགྱུར་ཞྱིན་ན་	 འབད་བཞག་བཅའ་བཞག་དང་ཁ་སབ་
ཟྗེར་གསུམ་ལས་བཟུང་	 སྡོན་གོང་གི་རང་ལུགས་ལམ་སྡོལ་
བཟང་པོ་ཚུ་སྣང་མྗེད་འབད་རྒྱབ་ཁར་བསྐྱུར་བཞག་སྗེ་	 རྡོགས་
ཀྱི་ཆོས་དང་ལམ་ལུགས་གསརཔ་ཚུ་ལུ་དགའ་བསུ་བསྐྗེད་པ་གིས་
མ་ཚད་	 དེའྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་སྗེ་ཉིན་རྱིམ་འབྲུག་མྱི་ཚུ་བསམ་སྦྡོར་
ལོག་པའྱི་ལམ་ལུ་འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྗེ་ཁ་འགྱུར་འགྡོཝ་ཨིན་པས་	
ལག་པར་དུ་དམངས་གཙོའྱི་རྱིང་ལུགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་
གྱི་གནས་སངས་ལས་བརྟྗེན་	མྱི་ཚུ་འདོད་པ་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་དབང་
གིས་རང་དོན་འགྲུབ་ནིའྱི་དོན་ལུ་	ལས་རྒྱུ་འབས་དང་ཐ་དམ་ཚིག་
ཚུ་ཁད་དུ་གསོད་ཞྱིམ་ལས་	 རྡོགས་ལུ་མགོ་བསྡོར་དང་ངན་ལད་	
གཡོ་སྒྱུ་དང་ཕག་དོག་	 ཆགས་སང་ཕྱྡོགས་རྱིའྱི་དབང་དུ་ཐལ་ཏེ་	
ལས་ངན་སྤད་པའྱི་རྣམ་སྨྱིན་གྱིས་སྗེ་ཕྱྱི་སྣྡོད་ཀྱི་འཇིག་རྟྗེན་ལུ་ས་ཆུ་
མྗེ་རླུང་གི་འཇིགས་པ་དང་	 ནང་གི་རྟྗེན་པ་འགྲྡོ་བ་མྱི་དང་སེམས་
ཅན་ཚུ་འཁྲུགས་པ་ཤོར་ཏེ་	འཛམ་གྱིང་སྤྱི་དང་བྱྗེ་བག་	ང་བཅས་
རའྱི་དཔལ་ལན་འབྲུག་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱྡོགས་སོ་སོའྱི་ནང་	

ཕམ་དང་བུ་གཞྱི་	 བཟའ་ཚང་དང་ཁྱིམ་ཚང་གདངས་རས་ཚུ་གི་
བར་ན་	མ་འགྲྱིགསཔ་འཐོན་མྱི་ཚུ་	ན་འཐན་བསམ་ཞྱིབ་དཔད་
དེ་བལྟ་བ་ཅིན་	 འཇིག་རྟྗེན་ཆོས་བརྒྱད་སྤང་མ་ཚུགས་	 འདོད་པ་
ལུ་ཆོག་ཤེས་མྗེད་ནི་འདི་གིས་འཐོནམ་ཨིན་པས་ཟྗེར་མནོཝ་མས།

འདོད་པ་འདི་རྒྱུ་བཟུམ་ཅིག་དང་	 ནོར་འདི་འབས་བུ་བཟུམ་ཅིག་
ཨིནམ་ལས་	 འདོད་པ་ལས་བརྟྗེན་	 ས་དང་ཁྱིམ་ལ་སོགས་པའྱི་
རྒྱུ་ནོར་ཚུ་བསྒྲུབས་	 འཇིག་རྟྗེན་ཁྱིམ་ལས་སྐྡོང་གཞག་ཚུ་འཐབ་
པའྱི་མཐའ་མར་	 བཤེས་སྤྱིང་ལས་	 ནོར་ནི་ཕུང་འཁྡོལ་མཐའ་
ཡས་ཤེས་པར་བྱ་	 ཟྗེར་གསལ་དོ་བཟུམ་	 ས་ཆ་ལས་བརྟྗེན་
པའྱི་རྩྡོད་ཉོག་	 རྒྱུ་ནོར་ལས་བརྟྗེན་པའྱི་རྩྡོད་ཉོག་	 བཟའ་ཚང་
མ་འགྲྱིགས་པའྱི་རྩྡོད་ཉོག་	 གཞན་རྒྱུ་དངོས་སྤྡོད་ལེན་སྡོར་མ་
འགྲྱིགསཔའྱི་རྩྡོད་ཉོག་	 ཨར་ཇག་བརྐུ་གསུམ་ལས་བརྟྗེན་པའྱི་
རྩྡོད་ཉོག་ཚུ་གིས་	 མྱི་སྗེ་ནང་དཀའ་ངལ་དང་སྐྱིད་སྡུག་	 བརབ་
གསིགས་ཚུ་རྒྱ་ཆེ་དྲག་འབད་འཐོན་ཏེ་	 མྱི་གི་ཕྱྱིའྱི་ལུས་ལུ་བདེ་
བ་དང་	 ནང་གི་	 སེམས་ལུ་སྐྱིད་པོ་མྗེད་པར་སྡུག་བསལ་གྱིས་
ཉམས་ཐག་སྗེ་སྡོད་པའྱི་བར་ན་	 ང་བཅས་ར་འབྲུག་མྱི་ཡོངས་
དང་	 ལག་པར་དྲང་ཁྱིམས་ལན་སྗེའྱི་ལས་བྱྗེདཔ་ཚུ་གི་བསོད་
ནམས་དང་ཁ་རྗེ་ལས་བརྟྗེན་	 མྱི་དབང་ཨ་ཞྗེ་བསོད་ནམས་བདེ་
ཆེན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་	 གཞན་ཕན་ཐུགས་བསྐྗེད་བ་ན་མྗེད་
པའྱི་དགོངས་འཆར་གཙོ་བོ་	 བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཁྱིམས་ཨིན་པའྱི་
ཐུགས་བཞྗེད་གནང་སྗེ་	 སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡	 ལོར་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་

ཁྱིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་གི་མཛད་བཟང་ལུ་ལེགས་སྨྡོན།

བསོད༌ནམས༌རིན༌ཆེན།
ངྲང་དཔོན། རྒྱལ༌གཞུང༌འཛིན༌སྐོང༌སོབ༌སེའི༌ཁིམས༌ཀི༌ལེགས༌སྦྱར༌བ། ཐིམ་ཕུག།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

ཁྱིམས་དོན་གཙུག་སྗེའྱི་ཡིག་ཚང་གསར་བཙུགས་གནང་བ་གིས་
མ་ཚད་	 དེའྱི་ཕྱག་འགན་	 ཁྱིམས་སྗེའྱི་ལས་བྱྗེདཔ་ཚུ་གིས་དྲང་
ཁྱིམས་སྤྡོད་ཚུགས་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ལུ་དམྱིགས་ཏེ་	 ཁྱིམས་ཀྱི་
སྦྡོང་བརར་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་དང་	 ཁྱིམས་འགལ་གྱི་བྱ་བ་མར་
ཕབ་ཀྱིས་དོན་ལུ་འབྲུག་གི་མྱི་སེར་ཡོངས་ལུ་	 ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་དོན་
སྤྗེལ་གནང་བའྱི་ཁར་	 ལག་པར་མྱི་མང་ནང་འཁོད་མ་འགྲྱིགཔ་
འཐོན་མྱི་ཚུ་	 གནད་དོན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་འབག་སྗེ་ཁྱིམས་འདུན་
ལུ་བཅར་ནི་འདི་	 མྱི་སྗེ་ལུ་བརབ་གསིག་དང་གྡོང་རྒུད་ཆེ་བའྱི་
གནས་ལུ་	 ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མྡོ་བཞྗེད་དེ་	 སྐུ་འྡོ་བརྒྱལ་བ་
དང་ཐུགས་འཚེར་སྣང་ལུ་མ་འཛེམ་པར་	 རྡོང་ཁག་སོ་སོའྱི་ནང་
སྐུ་དངོས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་	 ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མྱི་	
རྗེད་འྡོག་གི་དམངས་མྱི་དང་	ཚོགས་པ་དང་གཞན་	ལན་ཁག་གི་
འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་རྩྡོད་ཉོག་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་	ནང་
ཁ་ནང་འགྲྱིག་གི་སྦྡོང་བརར་གནངམ་དང་གནང་བཞྱིན་ཡོད་མྱི་
གིས་ཁེ་ཕན་གྱི་སྡོར་ལས་ཡང་	 སྦྡོང་བརར་ཐོབ་མྱི་ཚུ་གིས་བསམ་
འཆར་བཤད་མྱི་ནང་གསལ་	 མྱི་སྗེ་ལུ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྗེ་
རང་བྱུང་ཡོད་པའྱི་ཁར་	ཁོང་མྱི་སྗེའྱི་འགོ་ཁྱིདཔ་ཚུ་ལུ་ཡང་	སྦྡོང་
བརར་གྱི་ཁེ་ཕན་སྡོམ་ཐོབ་ཡོད་པའྱི་སྡོར་	བཤདཔ་ཨིན་པས་	དེ་
གིས་ཡང་མ་ཚད་	 གཙོ་བོ་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་རྩྡོད་ཉོག་གི་འབྱྗེལཝ་
འདི་ག་དེ་ཉུང་ཉུང་བཟྡོ་ནིའྱི་དམྱིགས་དོན་ཨིན་པ་ཅིན་	 འབྲུག་
མྱི་རྗེ་རྗེའྱི་བཞྱིན་དུ་གིས་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་འདི་ཧ་གོ་དགོཔ་
འདི་གལ་ཆེཝ་ལས་	 རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམས་དོན་གཙུག་སྗེའྱི་ལས་
བྱྗེདཔ་ཁྱིམས་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་	 ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་དོན་གསལ་
བཤད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་གནང་མྱི་འདི་ཚུ་ལུ་	 བསམ་
ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་བཀྱིན་དང་དགའ་ཚོར་བསྐྗེདཔ་ཨིན་པས།	
ག་འཆརཔ་ཟྗེར་བ་ཅིན་	 དེ་བཟུམ་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་བར་འདི་	 མ་
གཞྱི་དྲང་ཁྱིམས་ལན་སྗེ་གིས་རྒྱང་བསྒགས་དང་དངོས་མཐོང་ཐོག་
ལས་གསལ་བཤད་འབད་ནི་ཡོད་རུང་	 ཁག་ཆེཝ་རང་སབས་མ་
བདེཝ་འཐོན་ས་དང༌	 ཁྱིམས་ཧ་མ་གོ་བའྱི་མྱི་སེར་མང་ཤོས་རང་	

གཡུས་སྡོ་སོ་སོའྱི་ནང་ཨིནམ་ལས་	 	 ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་བར་དེ་	 མྱི་
སེར་རྗེ་རྗེའྱི་བཞྱིན་དུ་གི་རྣ་བར་བར་འཕྡོད་ནི་འདི་གལ་ཅན་ཅིག་
ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོད།	

མྱི་སྗེའྱི་འགོ་ཁྱིདཔ་རཔོ་དང་དམངས་མྱི་	 ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ཡང་
ཁོང་རའྱི་འགན་འཁྱི་དང་	 ཁག་འགན་འབག་སྗེ་ནང་འགྲྱིགས་
འབདཝ་ད་	 ཁྱིམས་དང་འཁྱིལ་བདག་གཞན་གཉིས་ཕན་ལུ་
འགྱུར་ཚུགས་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་	 གྲྡོང་གཡུས་སོ་སོའྱི་མྱི་སེར་
ཚུ་སྡོད་ས་ཚུན་སོང་སྗེ་གོ་བར་སྤྡོད་ཚུགས་པ་ཅིན་	 རྒྱང་བསྒགས་
ཐོག་ལས་གོ་བར་སྤྗེལ་མྱི་དང་	 མྱི་ངོ་བོ་སོང་སྗེ་བར་དོན་སྤྡོད་མྱི་
ཀྱི་བར་ན་ཕན་ཐོགས་	 ས་དང་གནམ་གྱི་ཁད་པར་ཡོདཔ་ལས་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མྱིའྱི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ཏེ་	 གཞན་ཕན་གྱི་
མཛད་བྱ་བཟང་པོ་གནང་མྱི་འདི་ལུ་	 འབྲུག་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་མགྲྱིན་
ཚབ་སྗེ་སྡོ་༣	 གུས་པ་ཆེན་པོས་ཁ་ཞྗེ་གཉིས་མྗེད་ཀྱི་སྡོ་ལས་བཀྱིན་
བ་མྗེད་དུ་ཆེ་བའྱི་སན་གསོལ་ཞུ་ནི་དང་འབྗེལ།

ཕྱྱིན་ཆད་	ད་ལས་ཕར་འབད་རུང་	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ཉམས་
སྲུང་དང་རྡོང་ཁའྱི་སད་ཡིག་གོང་འཕེལ་	 མྱི་སྗེ་ལུ་ཕན་རླབས་
ཆ་ེབའྱི་ཕྱག་ལཱ་གལ་ཅན་ག་ཅི་བཟུམ་རང་གནང་དགོཔ་འཐནོ་ཏེ་
འབད་རུང་	 ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་སྗེ་	 ང་བཅས་
རའྱི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་	དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་མྱི་དབང་
ཡབ་མྗེས་སས་གསུམ་རྱིམ་པའྱི་འྡོག་ལུ་	 རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་
དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ངང་ལུ་	 བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉིནམ་སར་ལས་ལག་སྗེ་
འཕྡོ་མཐུད་ཤར་བཅུག་ཟྗེར་བའྱི་སྨྡོན་འདུན་དང་ཆབས་ཅིག་	 མྱི་
དབང་ཨ་ཞྗེ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་	མཛད་འཕྱིན་ཡར་ངོའྱི་ཟླ་བ་བཞྱིན་
འཕེལ་	སྐུ་སྡོག་བག་ལས་བརྟན་	སྐུ་ཚེ་ཆུ་ལས་རྱིང་	སྐུ་བསོད་
མྗེ་ལྟར་འབར་ཏེ་	ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕག་ལས་སྡོང་ཕག་སྗེ་	སྐུ་ལུ་འགྱུར་
བ་མྗེད་	གསུང་ལུ་འགག་པ་མྗེད་	ཐུགས་ལུ་འཁྲུལ་བ་མྗེད་པར་
བཞུགས་བཅུག་ཟྗེར་བའྱི་སྨྡོན་ལམ་འདི་	 ཕྱྡོགས་བཅུའྱི་རྒྱལ་བ་
སས་དང་བཅས་པའྱི་ཐུགས་རྗེ་བྱྱིན་རླབས་ཀྱིས་དེ་དེ་བཞྱིན་དུ་
འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཅིག་ཟྗེར་ཞུཝ་ཨིན།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

ཞྗེས་པ་མཆོད་བརྡོད་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་དད་པའྱི་	ཨུདྤལ་སྡོན་པོ་	སྡོན་
དུ་ཐོར་ཞྱིང་	 མང་པོ་བཀུར་བའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་དཔེ་རྒྱུན་ལུ་གཞྱིར་
བཅོལ་ཏེ་	 ཞབས་དྲུང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཛད་ཤུལ་དང་	 རྣམ་འདྲྗེན་
བཞྱི་པའྱི་ལུང་དོན་ལས་འབྱུང་བའྱི་	 འདས་དང་མ་འྡོངས་དུས་
གསུམ་ལུ་	 བསལ་པ་ནས་བསལ་པའྱི་བར་	 ཡང་འདུལ་མཐའ་
འདུལ་གྱི་	 སྤྱིར་འཛམ་གྱིང་དང་	 སྡོས་སུ་ས་སྐྡོང་དབང་ཕྱུག་
བརྒྱུད་འཛིན་ཚུ་གིས་	 མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་	 ཁད་པར་

ཅན་དང་ལན་པའྱི་ཁྱིམས་དེ་	ག་དེ་ཅིག་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ན་དང་	ག་
དེ་སྗེ་ཕྱག་འགན་བཞྗེས་པ་ཅིན་	དྲང་ཁྱིམས་སྨྱིན་ནི་ཨིན་ནའྱི་སྡོར་
ལས་	མདོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་མྱི་འདི་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན།

དྲང་ཁྱིམས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་བྱ་བའྱི་གནད་སྤྡོད་དང་བསྟུན་པའྱི་	
ཁྱིམས་ཀྱི་འཇོན་སངས་ཅན་དང་	 ཁྱིམས་ལུ་འབྗེལ་བ/ལེགས་
བཅོས་འབད་ཐངས་	ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་བ་ཚུལ་བཞྱིན་	གོ་བར་སྤྡོད་ནི་	
ཆགས་དང་ཕྱྡོགས་ལྷུང་མྗེད་པ་	དུས་དང་དུས་སུ་ལུ་	གཞུང་དང་

དྲང་ཁྱིམས་ཀྱི་བཅུད་དོན་ག་དེམ་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་སྨྡོ?

རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རེ།
རོད་དྲུང། བསམ་གྲུབ་ལོངས་མཁར་ཁིམས་ཀི་འདུན་ས།

					༉	ཕྱྱི་སྣྡོད་འཇིག་རྟྗེན་འཛམ་གྱིང་ཆགས།།	ནང་བཅུད་སྐྗེས་འགྲྡོ་སེམས་ཅན་གཏམས།།

འྡོད་གསལ་ལྟ་བུའྱི་ཉིན་མྡོར་འབྱྗེད།།	མང་བཀུར་རྒྱལ་པོར་རབ་ཏུ་འདུད།།

ལུགས་གཉིས་ཁྱིམས་ཀྱི་ཁ་ལོ་བ།།	ཨོ་རྒྱན་པད་མའྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཆེ།།	

ལྡོ་སྨྡོན་ཁ་བཞྱི་རྒྱལ་ཁབ་བཙན།།	ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སྤྱིར་བོར་མཆོད།།

གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ནས།།	དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་ལྔ་པའྱི་བར།།	

དྲང་བར་འདྲྗེན་པའྱི་ཁྱིམས་ཆར་གྱིས།།	འདོད་པ་སྡོམ་པའྱི་རྗེ་བ་བསྡོང་།།

ཚོགས་གཉིས་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཡི།།	ཕོད་པའྱི་སྡོབས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྤྱི་རྒྱས།།	

མྱི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་སལ་བ་རུ།།	མངོན་མཐོའྱི་གཞལ་ཁང་བཞུགས་པ་མཚར།།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

མྱི་སེར་གྱི་ཞབས་ཏོག་	 སན་གསན་དུས་འཁྡོངས་ལས་	 སྤུ་ཙམ་
ཡང་མ་འགལ་བར་	ཕྱག་ཕྱྱིད་ཞུ་ཚུགས་པ་ཅིན་	དྲང་ཁྱིམས་སྨྱིན་
ནི་ཟྗེར་རུང་འདི་རང་ཨིན་མས།

དེའྱི་བཅུད་དོན་ཡང་	འབྲུག་གི་ཞྱི་རྩྡོད་དང་ཉེས་རྩྡོད་བྱ་བའྱི་གནད་
སྤྡོད་ཀྱི་ཁྱིམས་དེབ་༢༠༠༡	ཅན་མའྱི་	ལེའུ་ཞྗེ་བཞྱི་པའྱི་དགོངས་
དོན་ནང་གསལ་བཞྱིན་	 འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ཚུ་
ལས་	མཁས་མཆོག་དང་ལན་པར་	ང་བཅས་རའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ལུ་ཡང་	 དར་ཁབ་སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་	 ལག་པར་དུ་	 སྡོན་བྱྡོན་
རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་གིས་	 བརྩམས་བཞག་གནང་མྱི་	 འབྲུག་གི་
ཁད་ཆོས་དང་ལན་པའྱི་	ཁྱིམས་ཀྱི་འཇོན་སངས་ཅན་	ཧྗེ་མ་ལས་
འཕྱདཔ་ད་	ལེ་ཤ་གིས་གོང་འཕེལ་འགྡོ་དོ་ཡོདཔ་བཞྱིན་	ཁྱིམས་
ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་	འབྗེལ་བ་འཐབ་མྱི་ཡང་	ལོ་གཅིག་བ་ལོ་གཅིག་	
མང་སུ་འཐོན་པ་བཞྱིན་	ཕྱག་འགན་བཞྗེས་མྱི་ཚུ་ལུ་ཡང་	ཕྱྱི་ནང་
གཉིས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་	ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་བ་དོན་གཅོད་ཀྱི་སྦྡོང་བརར་
ཚུ་	གང་མང་སྤྗེལ་ཏེ་	ད་རྗེས་བ་དྲགཔ་སྗེ་	ཁྱིམས་ཀྱི་འཇོན་ཚད་
ཧ་ཅང་གིས་	 ཡར་ཕར་ཐོག་ལས་སྗེ་	 དྲང་ཁྱིམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་
ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་སབས་ཀྱིས་	 རྩྡོད་གཞྱི་རྩ་བོ་ཆ་མཉམ་ལུ་	 གོ་
བ་དང་བར་དོན་ཚུ་ཡང་	 དེ་བཟུམ་ཚུལ་བཞྱིན་སྤྡོད་དེ་	 དཔེར་ན་	
སྨྲས་ཤིང་བསྐུལ་བར་གྱུར་པས་ན།།	 དུད་འགྲྡོ་ལ་ཡང་གོ་བ་སྐྗེ།།	
ཟྗེར་དོ་བཟུམ་	 ཁྱིམས་གཏོགས་ག་ར་	 ལེགས་བཅོས་སོང་བའྱི་
གུར་	 རྩྡོད་བཤེར་ཐད་ལས་འབད་རུང་	 དྲང་སྡོང་གི་འཁར་བ་
མདུན་དུ་བཙུགས་ཏེ་	མཐའ་དཔད་ཀྱི་འབས་བུ་ལུ་ཡང་	ཕྱྡོགས་
ལྷུང་མྗེད་པའྱི་མངོན་རྟགས་	རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལུ་དར་ཁབ་སོང་
སྗེ་	 དུས་དང་དུས་སུ་ལུ་	 ཁྱིམས་ཀྱི་ཉིན་འཁྡོངས་དང་བསྟུན་	
དཀའ་སྤད་དང་འཚེར་སྣང་ལུ་	 འཇིགས་སྣང་མ་བསྐྗེད་པར་	
ཕྱག་ཕྱྱིད་གང་དྲག་ཞུ་བའྱི་གནད་ལས་བརྟྗེན་	 འཐབ་རྩྡོད་བྱུང་མྱི་
ཚུ་གི་	གནས་སངས་དང་ཞྱི་བདེ་ཡང་	རྗེ་འདོད་བཞྱིན་དུ་	གྲུབ་
ཚུགས་མྱི་དེ་གིས་	དྲང་ཁྱིམས་སྨྱིན་ནི་ཟྗེར་རུང་འདི་རང་ཨིན།

མཇུག་བསྡུའྱི་སྨྡོན་ཚིག།
འབངས་ཀྱི་རྗེ་བ་བདེ་སྐྱིད་དང་།།	བདེ་སྐྱིད་རྩ་བ་ཁྱིམས་ཁོ་ན།།	དེ་
ཕྱྱིར་ཁྱིམས་ཀྱི་རྱིང་ལུགས་དེས།།	འཛམ་གྱིང་ཀུན་ལ་གྲགས་པར་
ཤོག།	ཅེས་	མྡོས་པ་དང་གཅིག་ཁར་	འབྲུག་གི་དྲང་ཁྱིམས་ལན་
སྗེ་འདི་ནི་	 རྒྱལ་བྡོན་འབངས་གསུམ་ཡོངས་ཀྱིས་	 བྡོ་གཏད་
དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྗེད་ཚུགས་པའྱི་ལན་སྗེ་གཅིག་	 ཉེར་བར་མཁོ་
བ་ཨིན་པ་ལས་	 ཆེ་ཕ་ག་ར་ཨིན་རུང་	 རྩྡོད་ཉོག་དང་འབྗེལ་བ་
འབད་དགོས་པའྱི་རྱིགས་	ཞྱི་རྩྡོད་དང་ཉེས་རྩྡོད་བྱ་བའྱི་གནད་སྤྡོད་
ཁྱིམས་དེབ་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཇི་གསལ་ལྟར་	 སོ་སོའྱི་དྲང་ཁྱིམས་
ཀྱི་ཕྱག་འགན་དང་	 ནམ་ཕུགས་བཙན་ཐབས་ཀྱི་མཐའ་དོན་	
དར་ཁབ་སྤྗེལ་ནིའྱི་རྱིམ་པ་ཚུ་	 ཁྱིམས་ཀྱི་གནད་སྤྡོད་དང་འཁྱིལ་	
དུས་དང་དུས་ཚོད་ཁར་	ཡུན་འགངས་མྗེད་པར་	ག་དེ་མགྡོགས་
མགྡོགས་	རྩྡོད་བཤེར་གནང་ཚུགས་པའྱི་རྗེ་བ་དང་སྨྡོན་ལམ་	མ་
འྡོངས་ཕྱྱིན་ཆད་ཐད་ཀང་	ཁྱིམས་ཀྱི་གཞྱི་རྩ་དེ་ལུ་	མྱི་མཐུན་རྐྱྗེན་
དང་བར་ཆད་སོགས་ཀྱིས་	 བར་རྐྱྗེན་གང་ཡང་མྗེད་པར་	 ཏན་
ཏོག་ཏོ་ཐོག་ལུ་གནས་ཏེ་	 མྱི་སྗེ་དང་མྱི་སྗེའྱི་བར་ན་	 མྱི་མཐུན་
པའྱི་འཐབ་པ་རྩྡོད་པ་ཚུ་	 འབྱུང་དང་བྱུང་བཞྱིན་པ་ཆ་མཉམ་	
ཁྱིམས་སྗེའྱི་རྱིང་ལུགས་འདི་གིས་	 ཞྱི་བ་དང་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་
ལུ་	 གནས་ཚུགས་པའྱི་འདུན་པ་	 བརྒྱ་ཕག་བསྐྗེད་དོ་བཟུམ་སྗེ་	
དྲང་ཁྱིམས་རྱིང་ལུགས་འདི་དང་ཉིན་འབྱྗེད་དབང་།།	 རྱིས་མྗེད་
སྤྱི་སྡོམས་འཇུག་པར་མཚུངས་མྡོད་ཀྱིས།།	 རྟ་བདུན་དབང་པོ་ཉིན་
ཟྗེར་འདྲ་བའྱི་གར།།	སྨན་ལྡོངས་འབྲུག་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་བཙན་གྱུར་
ཅིག།	ཞྗེས་པ་ལྟར་	ཁྱིམས་ལུ་བརྩྱི་བཀུར་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྗེད་དེ་	
དྲང་པོའྱི་ཁྱིམས་རྒྱུན་སྨྱིན་ཐབས་ལུ་	 ཕྱག་འགན་གཙོ་བོར་བཏོན་
ཅིང་	 ཕྱུགཔོ་དང་སྤང་ཀ་	 དབང་ཅན་དང་དབང་མྗེད་	 གོ་ས་ཆེ་
ཆུང་	 རྱིགས་ཀྱི་དྲག་ཞན་	 ཁ་དྲག་དབང་ཆུང་	 ཤེས་ཡོན་ཡོད་
མྗེད་བཅས་ཀྱི་བར་ན་ལུ་	 ཚད་མཉམ་ལན་པའྱི་སྡོ་ལས་	 འདྲྡོག་
འཇིགས་དང་ཉེ་རྱིང་མྗེད་པར་	 དབྱྗེར་མྗེད་འདྲ་མཉམ་ཐོག་ལུ་	
དྲང་ཁྱིམས་ལན་སྗེའྱི་དབུ་འཕང་དང་	 རང་དབང་གཉེར་སྲུང་དེ་	
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

འབྲུག་གི་ཁྱིམས་སྤྱི་གཙོས་	 ཕྱྡོགས་གཏོགས་ཁྱིམས་ཀྱི་ལས་བྱྗེད་
པ་ཡོངས་ནས་	 སྒྱིག་ལམ་དང་ལན་པའྱི་སྡོ་ནས་	 རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་
མྡོའྱི་དམངས་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་	 འགྲྡོ་བ་མྱིའྱི་དལ་དབང་
ཚུ་	 ངེས་པར་དུ་འགན་ལེན་འབག་ཚུགས་པའྱི་རྗེ་སྨྡོན་ལུ་	 ཇི་
སྗེད་ཕན་དང་བདེ་བ་འབྱུང་བའྱི་གནས།།	 རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་སྤྱི་

དང་ཡ་གལ་དུ།།	 སྨྡོན་ལྡོངས་འབྲུག་གི་བསུམ་བརྩྗེན་རྒྱལ་ཁབ་
འདི།།	འགྱུར་མྗེད་ཡུན་དུ་གནས་པའྱི་བཀ་ཤིས་ཤོག།	ཟྗེར་བའྱི་
སྨྡོན་འདེབས་ཞུཝ་ཨིན།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

ཨོ་རྒྱན་པདྨའྱི་སས་གནས་ཆོས་ལན་གྱི་ལྡོངས་འདིར།	།	
ལུགས་གཉིས་ཁྱིམས་ཀྱིས་ཁ་བཞྱི་སྐྡོང་བ་ཡི་མགོན་པོ།	།
འཇིག་རྟྗེན་དབང་ཕྱུག་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་གཙོས་པའྱི།	།
ཆོས་རྒྱལ་རྱིམ་བྱྡོན་ཚོགས་ལ་དད་ཕྱག་ཅིག་འཚལ་ལོ།	།

ང་ཟད་གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི་རྣམ་སྤྲུལ།	།
ག་ནས་དཔད་ཀང་ལེགས་ཚོགས་ཕན་བདེ་ཡི་མཛད་ཤུལ།	།
ཁ་ཙམ་མ་ཡིན་ཡིད་ཆེས་དད་པ་ཡིས་མཚམས་སྦར།	།
ཀ་དག་ཆོས་རྒྱལ་རྱིམ་བྱྡོན་སྱིང་དབུས་ནས་དྲན་ནོ།	།

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་གཞན་ཕན་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉ།	།
དུས་གསུམ་མཁྗེན་པའྱི་དགོངས་བཞྗེད་རླབས་ཆེན་གྱི་འཇུག་པ།	།
མྱི་དབང་མངའ་བདག་ཡབ་མྗེས་སས་གསུམ་གྱི་སྐུ་ཐོག	།
དྲང་ཁྱིམས་འཛིན་སྐྡོང་སྤྗེལ་ཚུལ་མདོར་ཙམ་ཞྱིག་གྗེང་ངོ་།	།

མྱི་དབང་ཡབ་མྗེས་སས་གསུམ་གྱི་སྐུ་ཐོག་	དྲང་ཁྱིམས་འཛིན་སྐྡོང་སྤྗེལ་གསུམ་གྱི་
གུས་བཏུད།

རིག་འཛིན་དབང་འདུས།
ལེགས་བཤད་པ། འཇིགས་མེད་སེངེ་དབང་ཕྱུག་ཁིམས་ཀི་སོབ་སེ། ཐིམ་ཕུག།

མཆོད་བརྡོད།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

ཁྱིམས་ཀྱི་རྱིང་ལུགས་མཛད་རྣམ།	
	 ལུགས་གཉིས་ཁྱིམས་ཀྱི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་ཡི་ཞྱིང་སར།	།

ཐུགས་བསྐྗེད་དྲྡོད་གཤེར་ལན་པའྱི་སོ་ནམ་གྱི་འདུ་བྱྗེད།	།
དྲང་ཁྱིམས་མྱུ་གུ་ཡོངས་སྨྱིན་འབས་བཟང་གིས་འཚོ་བས།	།
འབངས་འཁོར་དགའ་བདེའྱི་དཔལ་དུ་འདྲྗེན་ཚུལ་གྱི་རྩ་བ།	།

	 			སྡོན་མྗེད་ཁྱིམས་ཀྱི་སྡོལ་བཟང་གཡུ་རལ་གྱིས་ཕྱུག་པ།	།
སན་པའྱི་ང་རྡོས་གཞན་སྗེ་འགྲམ་ཆུ་ཡང་ལང་ཞྱིང་།	།
ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་བཞྗེད་དྲྱིལ་བསྒགས་ཐོག་མ་ཡི་མཛད་རྱིམ།	།
ལ་ཆོས་དགེ་བཅུ་མྱི་ཆོས་དལ་འགྲྡོ་ཡི་རྒྱུན་བཟང་།	།

	 རྒྱལ་པོར་གཅེས་པའྱི་མངའ་འབངས་ཕན་བདེ་ཡི་རྩ་བ།	།
ཁྱིམས་སུ་ངེས་པས་རྒྱལ་བའྱི་ལུང་དོན་དང་མཐུན་པར།	།
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་མངའ་བདག་སྐུ་འཁོར་ནས་བཟུང་སྗེ།	།
ཁྱིམས་འྡོག་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པའྱི་གཞྱི་རྩ་ཡི་འབྱུང་གནས།	།

ཆོས་ཁྱིམས་དྲྱི་མྗེད་དར་གྱི་མདུད་ཕོད་ལྟར་བསམ་ཞྱིང་།	།
རྒྱལ་ཁྱིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་བཙན་བཞྱིན་དུ་ཡོད་ཀང་།	།
སྐྗེ་རྒུ་ངན་གཡོའྱི་བསམ་སྦྡོར་ལོག་ལམ་དུ་འགྲྱིམས་པས།	།
འཐབ་རྩྡོད་འཁོན་འཁྲུག་ཞྱི་ཐབས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉི་མ།	།

	 བཀའ་དོན་གསེར་གྱི་ཐིག་ལེ་མཁའ་དབྱྱིངས་སུ་བཀ་བཞྱིན།	།
ཁྱིམས་ཀྱི་རྱིང་ལུགས་འྡོད་སྣང་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་འབར་བས།	།
ཁྱིམས་བཟྡོ་ཚོགས་ཆུང་བཏབ་པའྱི་སྐྗེད་ཚལ་གྱི་དབུས་ནས།	།
ས་གཉེན་སལ་ཁྱིམས་མྱུ་གུ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་།	།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

དབང་ཚད་ཐ་དད་ཀྱི་མཛད་རྣམ།
	 དྲང་ཁྱིམས་རྣམ་དག་སྨྱིན་པའྱི་བཞྗེད་དོན་གྱི་ས་བོན།	།

སངས་འཛིན་གཞན་ལས་ཕྱྡོགས་པའྱི་ཐ་དད་ཀྱི་མྱུ་གུ།	།
གནས་རྱིམ་ལན་པའྱི་ཁྱིམས་འདུན་ཡལ་འདབ་ཀྱིས་ཁབ་ཅིང་།	།
གང་འདོད་འཇོ་བའྱི་འབས་བཟང་སྤྡོད་བཞྱིན་དུ་ཡོད་ཚུལ།	།	

དགོས་པའྱི་དབང་གིས་ཉེར་མཁོའྱི་མཐུན་རྐྱྗེན་ལ་དགོངས་ཏེ།	།
རྩྡོད་གཞྱིར་ཐེ་གཏོགས་གཞན་དབང་ཤན་ཞུགས་ལས་ལྡོག་པའྱི།	།
དྲང་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་རང་དབང་གཙང་མ་ཡི་གཞྱི་རྟྗེན།	།
ཁང་གའྱི་འཐུས་དང་སྒྱིག་གཡོག་སྣུམ་འཁོར་སོགས་གནང་ཞྱིང་།	།

	 འཛིང་ས་བསྐར་འཇལ་ཟད་གྲྡོན་འཁྱི་བ་ལས་བལ་ཞྱིང་།	།
བུ་ལོན་གཉེན་འབྗེལ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཐམ་གྱི་ཁལ་དང་།	།
ས་རྱིན་ཐོག་ལས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་རྗེ་ཡི་ཚོང་ཁལ།	།
མྱི་སེར་འཚོ་བའྱི་ཆ་རྐྱྗེན་དགོངས་ཡངས་སུ་གནང་ཞྱིང་།	།

ལན་སྗེའྱི་དབུ་འཕང་ས་བརྟན་ལག་པར་དུ་འབྱུང་འཕྡོར།	།
ཁྱིམས་བྡོན་གཙོ་བྱས་འཐུས་མྱི་ལྔ་ལན་གྱི་ཚོམ་བུ།	།
རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམས་སྗེ་ལན་ཚོགས་དམྱིགས་བསལ་དུ་བཀོད་པས།	།
ཁྱིམས་སྗེའྱི་བསྡོ་བཞག་དཀའ་ངལ་ཚེགས་མྗེད་དུ་སེལ་ཞྱིང་།	།

	 རྒྱལ་བའྱི་ལུང་ལས་སྡོབས་རྩལ་འཕེལ་ཐབས་ཀྱི་ཚོས་གཞྱི།	།
བཀའ་ཁྱིམས་བཙན་པའྱི་བྱ་བར་འཇུག་ཚུལ་གྱི་མཚོན་བྱྗེད།	།
གཙུག་སྗེའྱི་རང་དབང་ཐ་དད་གྲུབ་ཚུལ་གྱི་ངོ་རྟགས།	།
དྲང་དཔོན་བཀབ་ནེ་གཡུ་ཡི་མདོག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཞྱིང་།	།

ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སས་ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པ་ཡི་ཕོ་ཉས།	།
ཕན་བདེ་ལེགས་ཚོགས་འབྗེལ་ཚད་དོན་ལན་གྱི་ངང་ནས།	།
ཞྱིང་འདིར་སྐྗེ་བའྱི་འབངས་འཁོར་སང་བར་གྱི་ཆུ་འཐུང་།	།
སྤྱིན་བར་ཉི་མར་བསྡོ་བའྱི་གོ་སབས་ཤིག་བྱུང་ཡོད།	།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

དབྱྗེ་བཤེར་རྣམ་གཞག་གི་མཛད་རྣམ།
	 ཆབ་འབངས་གདུང་བའྱི་མྗེ་དཔུང་ཞྱི་ཐབས་ཀྱི་མཛད་པ།	།

ཐུགས་རྗེ་གངས་རྱིར་ཉི་ཟླ་ཟུང་འབྗེལ་དུ་ཤར་བས།	།	
རྨད་བྱུང་བྱྱིན་རླབས་ཆུ་བོ་དུས་རྒྱུན་དུ་འབེབས་བཞྱིན།	།
དྲང་སྡོམས་ལན་པའྱི་ལྡོན་ཤིང་ལོ་འདབ་ཀྱིས་ཕྱུག་ཚུལ།	།

གཙོ་བོར་ཁྱིམས་ཞྗེས་བྱ་བ་ཕྱྡོགས་ལྷུང་དང་བལ་ཞྱིང་།	།
དྲང་པོ་ནམ་མཁའྱི་ཐིག་ལྟར་ཡིན་ཚུལ་གྱི་ལུང་བཞྱིན།	།
རྗེ་ཡི་བཀའ་བཙན་འབངས་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ།	།
དགེ་བཅུའྱི་ཁྱིམས་བཙན་འབྗེལ་ཚད་ཐར་པ་ཡི་ས་བོན།	།

	 སར་གྱི་ཁྱིམས་གཞུང་འདོད་དོན་ཀུན་གསལ་གྱི་ཀྡོང་ནས།	།
ཁྱིམས་ཀྱི་རྱིང་ལུགས་ཉིན་བྱྗེད་གྱིང་བཞྱི་རུ་ཤར་བས།	།
ཆབ་འབངས་བདེ་དགའྱི་དཔལ་ལ་འཚོ་བཞྱིན་དུ་ཡོད་ཀང་།	།
དུས་དང་བསྟུན་པའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་བསྒྱུར་བཅོས་ཀང་མཛད་ཡོད།	།	

རྩ་ཕན་རྒྱུ་ཟད་སྦུངས་ངལ་གང་ཉུང་གི་ཐབས་ལམ།	།
རྩྡོད་གཞྱིའྱི་སན་གསན་ཚེས་གྲངས་གཏན་འཁེལ་གྱིས་མཚོན་པས།	།	
རྱིམ་གྱིས་པ་དང་རྣམ་དག་རྩྡོད་བཤེར་གྱི་འཁྲུན་ཆོད།	།
ཟླ་ངོ་གསུམ་མཚམས་སན་ཞུ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ལུགས།	།

	 ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཞལ་ལྕྗེ་གཅོད་ལུགས་ཀྱི་རྱིམ་པ།	།
གང་ཞྱིག་ལེགས་མགྡོགས་དག་པ་དྲང་སྡོམས་དང་བཅས་པའྱི།	།
ཁྱིམས་ཀྱི་ཆེ་བ་རྣམ་བཞྱི་ཡོངས་རྡོགས་སུ་ཚང་ན།	།
དྲང་ཁྱིམས་གནད་དུ་སྨྱིན་པའྱི་ཁད་ཆོས་ཀྱི་དགོངས་བཞྗེད།	།

གྲུབ་ཐབས་དབྱྗེ་བཤེར་བསར་སྤྡོད་ལག་ལེན་གྱིས་མཚམས་སྦར།	།
བཟང་མྱིག་གྗེན་དུ་ཕྱྡོགས་པའྱི་ལམ་སྡོན་གྱི་ཆ་རྐྱྗེན།	།
དྲང་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་ཀུན་སྤྡོད་རྣམ་གཞག་གི་རྱིམ་པར།	།
འབྗེལ་ཚད་ངེས་ཤེས་འདྲྡོངས་པའྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ལམ་ལུགས།	།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

མྱི་སྡོབས་དང་	ཁྱིམས་བཟྡོའྱི་མཛད་རྣམ།
	 འདོད་རྒུར་བསྒྱུར་བའྱི་གཟྱིགས་པ་རྒྱུན་རྱིང་དུ་གཡོ་བས།	།

དགོས་པའྱི་དབང་གིས་གཞན་ཕན་ཁོ་ན་ཡི་ཕྱིན་ལས།	།
འཇུག་སྡོའྱི་རྣམ་གཞག་མཐའ་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་།	།
ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྱི་གནད་འགག་གི་སྱིང་པོ།	།

ཞལ་ལྕྗེ་གཅོད་པའྱི་དྲང་དཔོན་ཞྗེས་བྱ་བའྱི་ཁད་ཆོས།	།	
ཁྱིམས་ལ་མཁས་ཤིང་ཕྱྡོགས་ལྷུང་བསམ་སྤྡོད་དང་བལ་ཞྱིང་།	།
དྲང་ཞྱིང་བརྟག་དཔད་རྒྱུ་འབས་བང་དོར་ལ་བསམ་པའྱི།	།
མྱི་ངོར་དྲང་དཔོན་འདེམས་བསྡོས་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་མཛད་ཅིང་།	།

	 ཁྱིམས་སྤྱིའྱི་འྡོག་ལས་ཁྱིམས་གོང་དྲང་དཔོན་གྱི་དབང་ཚད།	།
འདྲ་མཉམ་ཡིན་ཚུལ་མྱི་སྡོབས་འཛིན་སྐྡོང་གི་ལམ་ལུགས།	།
བརྩྗེ་ཆེན་དཔག་བསམ་འདོད་འཇོའྱི་མཛད་བཟང་གི་དཔལ་ཡོན།	།
ཕུན་ཚོགས་བགོ་སལ་སྗེར་བའྱི་དྲང་ཁྱིམས་ཀྱི་བྱམས་མགོན།	།

སལ་ལན་འབངས་འཁོར་དབུས་སུ་གསེར་ཁྱི་ཡི་སྗེང་ནས།	།
ལུགས་གཉིས་ཁྱིམས་ཀྱི་སྒ་དབྱངས་དུས་རྒྱུན་དུ་སྒྡོགས་ཏེ།	།
མངའ་ཐང་རྒྱས་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཛོམས་པ།	།
དྲང་ཁྱིམས་གནད་དུ་སྨྱིན་པའྱི་སྨྡོན་འདེབས་ཤིག་ཞུ་འྡོ།	།

	 བྱ་བའྱི་གནད་སྤྡོད་ཁྱིམས་དེབ་ཕྱྡོགས་བསྗེབས་སུ་མཛད་མཐར།	།
ཉེས་འགེལ་ཁྱིམས་དེབ་གྗེང་གཞྱི་དྲུག་ལན་ཞྱིག་མཛད་པས།	།
དགེ་བཅུའྱི་གནད་ལས་ཁྱིམས་འཆལ་སོར་ཆུད་ཀྱི་རྱིམ་པས།	།
ཉེས་མྗེད་སྐྡོབ་ཐབས་ཉེས་ཅན་འགྡོད་གཞྱི་རུ་གྱུར་ཞྱིང་།	།

རྩྡོད་བཤེར་གནད་ལ་མཁོ་བྱྗེད་ཡོངས་རྡོགས་ཀྱི་བསྡུས་དོན།	།
གཏན་ཚིགས་སྒྲུབ་བྱྗེད་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་མཛད་པས།	།
ངན་གཡོའྱི་རྗེས་སུ་འབང་བའྱི་ལམ་ཕྱྡོགས་ལས་ལྡོག་སྗེ།	།
བདེན་འཛིན་སྒྡོ་འདོགས་གཅོད་པའྱི་མཚོན་ཆ་རུ་གྱུར་ཡོད།	།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

དྲང་པོའྱི་སངས་འཛིན་ཁྱིམས་ཀྱི་ཁད་ཆོས་ལས་འགལ་བའྱི།	།
གྲགས་ཚད་བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་གཉིས་སྣང་གི་དྲྭ་བ།	།
ལམ་འཕང་ཞགས་པའྱི་ལྕགས་སྒྡོག་ཆེན་པོ་ལས་གྲྡོལ་ཏེ།	།
བདེན་རྫུན་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དཔའ་གདེངས་ཤིག་ཐོབ་ཡོད།	།

དྲང་ཁྱིམས་ཀྱི་དབུ་འཕང་།
ཁྱིམས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བ་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྡོབས་ལས།	།
ཁྱིམས་ཀྱི་དབུ་འཕང་རྒྱས་པའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་འཕྱིན།	།
ཁྱིམས་ཀྱི་བརྱིད་ཉམས་གོམ་པ་མདུན་ལམ་དུ་ཕྱྡོགས་པའྱི།	།
ཁྱིམས་ཀྱི་ལེགས་བསྒྱུར་མཛད་ཤུལ་གངྒཱ་ཡི་རྒྱུན་བཟང་།	།

རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་འབྗེལ་མཛད་ལམ་སར་ཚོགས་ཀྱིས་དཔུང་བསྐྗེད།	།
ཁྱིམས་འདུན་གསར་དུ་བཞྗེངས་པའྱི་སྡོ་ལང་གི་ཚལ་ན།	།
རྩྡོད་པའྱི་འུར་སྒ་སྒྡོག་པའྱི་རྐང་དྲུག་གི་བུང་བ།	།
བྡོ་ཡི་དགའ་སྡོན་སྤྗེལ་བའྱི་ཉམས་སྣང་ཞྱིག་ཤར་ཡོད།	།

	 སྡོན་བྱྡོན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལན་བརྒྱ་རུ་བསགས་པའྱི།	།
ལ་གྲྡོང་གནས་འདིར་མངོན་མཐོ་གསར་བཞྗེངས་ཀྱི་བྱ་སྡོ།	།
རྣམ་དག་སྨྡོན་པའྱི་ལས་ཀུན་གེགས་མྗེད་དུ་འགྲུབ་ཐབས།	།
རྒྱལ་མཆོག་རྱིམ་པས་མགོན་སྐབས་ལག་མྗེད་དུ་མཛད་ཅིང་།	།

རྣམ་པར་མཛེས་པའྱི་བཀ་ཤིས་ཆོས་རྡོང་གིས་ངོས་རྡོལ།	།
སྡོད་ལ་གཟྱི་བརྱིད་ལན་པའྱི་གངས་རྱི་ཡིས་བསྡོར་བར།	།
མདའ་རུ་ནོར་བུ་ཟངས་བག་མཚོ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་ནས།	།
ཝང་ཆུ་བདུད་རྩྱིའྱི་ཆུ་བོ་ལྷུང་ལྷུང་དུ་བབས་ཤིང་།	།

	 བདེ་ཆེན་ཕུག་དང་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བཟང་གི་རྱི་དབང་།	།
སྨུག་རྱི་དཔལ་རྱིའྱི་ཕུ་གསུམ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཛོམས་ཤིང་།	།
ནུབ་རྱི་ཆོས་འཁོར་རྩྗེ་མཆོག་ཨུཏྤལ་ལྟར་འབར་བའྱི།	།
གཡས་གཡོན་བསམ་གཏན་གྱིང་དང་མུ་ཏིག་གི་ཐང་ཆེན།	།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

	 རྱིན་ཆེན་སྤུངས་པ་ལྟ་བུའྱི་མདོ་བག་གི་རྱི་དང་།	།
སྤུངམ་ལ་དར་འཕྱར་སྨུག་རྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྱི་མཇུག	།
མདུད་ཕོད་བཏབ་པ་ལྟ་བུར་བསྣྡོལ་ཐབས་སུ་འཁྱིལ་སར།	།
འབྗེལ་ཚད་དོན་དང་ལན་པའྱི་ཁང་བཟང་ཞྱིག་གྲུབ་ཡོད།	།

ཕུན་ཚོགས་སྗེ་བཞྱིས་ཕྱུག་པའྱི་སྨན་ལྡོངས་ཀྱི་ཞྱིང་འདིར།	།
དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་མངའ་བདག་དབུ་འཕང་ནི་མཐོ་ཞྱིང་།	།
སལ་ལན་མངའ་འབངས་ལ་མྱིའྱི་གཙུག་རྒྱན་གྱི་དཔལ་དུ།	།
སྐུ་ཚེ་བསལ་བརྒྱར་བརྟན་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཞྱིག་ཞུ་འྡོ།	།

	 གཏམ་གྱི་བདེན་རྫུན་ཤན་འབྱྗེད་གཙང་མ་ཡི་ཞྱིང་སར།	།
དགུང་གི་ཆུ་ཤེལ་དབང་པོ་འགག་མྗེད་དུ་ཤར་བས།	།	

	 སྐྗེ་འགྲྡོའྱི་ལོག་རྟྡོག་གཉིས་འཛིན་ཚ་གདུང་ཡང་ཞྱི་སྗེ།	།
སོམ་ཉིའྱི་དྲྭ་བ་ཆོད་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཞྱིག་ཡོད་དོ།	།

སྗེང་དུ་ལ་ཆོས་དགེ་བཅུའྱི་གངས་རྱི་ཡི་རྩྗེ་ལས།	།
བར་ན་མྱི་ཆོས་གཙང་མའྱི་ཆུ་བོ་ཞྱིག་བབས་པས།	།	
འཁོན་འཛིན་དུག་ལྔའྱི་དྲྱི་མ་རང་བཞྱིན་གྱིས་བཤལ་ཏེ།	།
དྲང་ཁྱིམས་ཟྗེའུ་འབྲུ་རྒྱས་པའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཞྱིག་ཞུ་འྡོ།	།

	 རྒྱལ་ཁྱིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་ལྱིད་ཅན་གྱི་ཏོག་ལ།	།
ཟབ་ཆོས་འདུལ་ཁྱིམས་དྲྱི་མྗེད་དར་དཀར་གྱིས་མཛེས་ཤིང་།	།	

	 རྩ་ཁྱིམས་ཅན་གྱི་གཙུག་སྗེ་ས་ཆ་ནས་བཙུགས་བཞྱིན།	།
དམངས་གཙོའྱི་རྱིང་ལུགས་ས་བོན་ཡང་ཡང་དུ་བཏབ་པས།	།	

ངོ་མཚར་ཆེ་བའྱི་དྲང་ཁྱིམས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར།	།
ངོ་མཚར་བྡོ་ལས་འདས་པའྱི་སྣང་ཚུལ་གྱི་མགྲྱིན་གཏམ།	།
ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་མཛད་བྱར་འཛམ་གྱིང་གི་སྐྗེ་འགྲྡོས།	།
ངོ་མཚར་བསྡོད་པར་འྡོས་པའྱི་སན་གྲགས་ཀྱིས་ཁབ་ཡོད།	།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

རང་ལུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་འབྗེལ་ཤེས་ཡོན།
	 ཁྱིམས་སྗེའྱི་ཁ་སད་རྒྱལ་ཡོངས་རྡོང་ཁ་ཡི་འདུ་བྱྗེད།	།

རང་ལུགས་ཤེས་ཡོན་དབྱྗེ་བཤེར་ལམ་སྡོན་གྱི་རྱིམ་པ།	།
ནང་འཁོད་སྦྡོང་བརར་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྤྗེལ་ཏེ།	།
ནང་པའྱི་ཤེས་ཡོན་གཅེས་འཛིན་དམྱིགས་བསལ་དུ་མཛད་ཅིང་།	།

གཙུག་ལག་མཐོ་རྱིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྡོལ་གྱི་མྱི་ངོ་།	།
འདེམས་འཐུའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་སྦྡོང་བརར་ཐོག་མ་ནས་བཟུང་སྗེ།	།
བར་སྤྡོད་རྱིག་གཞུང་དབུ་འཇུག་ཚད་མ་ཡི་བསན་བཅོས།	།
རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམས་དོན་གཞུང་ལུགས་མཐིལ་ཕྱྱིན་གྱི་སྡོབ་གཉེར།	།

	 ཤོ་ཁག་གཉིས་ནས་འཛིན་སྐྡོང་སྡོབ་སྗེ་ལས་བཙར་བཞྱིན།	།
རྒྱལ་སྤྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་སྦྡོང་བརར་བརང་སྡོལ་ཡང་བཙུགས་པས།	།
ཁྱིམས་དོན་གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོན་ལན་པ་ཡི་དྲང་དཔོན།	།
འདེམས་བསྡོས་ཐོག་མར་གནང་བ་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མཛད་ཤུལ།	།

རྱིག་རྩལ་ཞན་པའྱི་མྱི་སྗེར་ཕན་ཐབས་ཀྱི་དགོངས་བཞྗེད།	།
ནང་པའྱི་ལུང་དོན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲྡོ་ལུགས་དང་མཐུན་པར།	།
རྒྱབ་མྱིས་མཚོན་པའྱི་སྦྡོར་བརར་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སྤྗེལ་བས།	།
རྩྡོད་གཞྱིར་འབྗེལ་ཚད་ཕན་རླབས་སར་ལས་ཀང་རྒྱས་འཕྡོར།	།

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གནས་ཚད་མཉམ་པའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་སྡོབ་སྗེ་གཞྱི་བཙུགས།
	 ཡབ་རྗེ་དམ་པའྱི་བཀའ་བབ་ལུང་བསན་གྱི་ཟབ་དོན།	།

ནད་པར་སྨན་བཅོས་མྱི་སྗེར་ངེས་དགོས་ཀྱི་ཁྱིམས་ལུགས།	།
དགོངས་བཞྗེད་དང་བསྟུན་ཆེ་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་གྱི་ཚོམ་བུར།	།
དྲང་དཔོན་ཚོགས་སར་ཆོས་རྒྱལ་ལྔ་པ་ཡི་ཞལ་ནས།	།

ཡ་མཚན་ཆེ་བའྱི་བཀའ་སྡོབ་གསེར་ཐིག་གི་ཡང་སྱིང་།	།
རང་རྗེའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་སྒྱིང་སྒྱིང་བཟྡོ་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ།	།
དང་པར་ཁྱིམས་ཀྱི་སྡོབ་སྦྡོང་སྤྗེལ་ཁང་གིས་མ་ཚད།	།
ཁྱིམས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཚོལ་ལྟྗེ་བ་དགོས་ལུགས་ཀྱི་བཀའ་བཞྱིན།	།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

མྱི་དབང་རྒྱལ་སས་འཁྲུངས་པའྱི་སལ་བཟང་གི་ལོ་འདིར།	།
མྱི་དབང་རྒྱལ་པོའྱི་བཀའ་ཁྱིམས་གདུགས་དཀར་ཞྱིག་འཁྱིལ་བའྱི།	།
བདག་སྐྡོང་དབང་ཚད་མཐོ་བའྱི་སྡོབ་སྗེ་ཡི་གཙོ་འཛིན།	།
རྒྱལ་པོའྱི་སས་མྡོ་བསོད་ནམས་བདེ་ཆེན་གྱི་དབུ་ཁྱིད།	།

ཁྱིམས་འབྗེལ་ཞྱིབ་འཚོལ་སར་ཁྱུན་ལམ་སྡོལ་གྱི་བརྩྱི་འཇོག	།
དྲང་ཁྱིམས་ཞབས་ཏོག་ཤེས་ཡོན་སྤྗེལ་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ།	།
འཇིགས་མྗེད་སེངྗེ་དབང་ཕྱུག་ཁྱིམས་དོན་གྱི་སྡོབ་སྗེ།	།
གཞྱི་འཛུགས་གསར་བཏོད་མཛད་པ་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མཛད་བཟང་།	།

སྡོབ་སྗེའྱི་གཙོ་འཛིན་མྱི་དབང་རྒྱལ་པོ་ཡི་སས་མྡོ།	།
མྱི་དབང་ཨ་ཞྗེ་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་སྡོ་ལས།	།
ཁྱི་འཛིན་ཁྱིམས་བྡོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་གི་མངའ་འྡོག	།
འཛིན་སྐྡོང་ཚོགས་སྗེའྱི་འཐུས་མྱི་གྲྡོས་ཆོད་དང་བསྟུན་ཏེ།	།

ཉིས་སྡོང་བཅུ་བདུན་སྤྱི་ཟླ་བདུན་པ་ལས་འགོ་བཟུང་།	།
སལ་ལན་སྡོབ་ཕྲུག་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་ཡི་གྲངས་ལན།	།
སྡོབ་སྦྡོང་ཐོག་མར་འགོ་འབྱྗེད་གྲབས་གཤོམ་གྱི་ཆེད་དུ།	།
རྱིག་གཞུང་སྡོབ་དཔོན་མཁས་མཆོག་གཞན་དག་ཀང་འཛོམས་ཡོད།	།

སྨྡོན་འདེབས།
	 རྨད་བྱུང་སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་མཁའ་དབྱྱིངས་སུ་བཀ་བས།	།

གསུང་མཆོག་ཚངས་པའྱི་དབྱངས་སན་རྣ་ལམ་དུ་ཐོས་ཤིང་།	།
ཐུགས་རྗེ་བྱམས་བརྩྗེའྱི་ཀྡོང་ནས་སྤན་རས་ཤིག་དབྱྗེ་བས།	།
ཞྱིང་འདིར་མཇལ་ཁ་ཐོབ་པས་མཐོང་གྲྡོལ་གྱི་སལ་བཟང་།	།

ཞྱི་བའྱི་ལས་མཛད་གདུང་བརྒྱུད་ཆུ་བཞྱིན་དུ་རྱིང་བ།	།
རྒྱས་པའྱི་ལས་མཛད་ཆབ་སྱིད་ས་བཞྱིན་དུ་བརྟན་ཅིང་།	།
དབང་གི་ལས་མཛད་རླུང་ལྟར་མྱུར་མགྡོགས་ཀྱི་བདག་ཉིད།	།
དྲག་པོའྱི་ལས་མཛད་སྐུ་བསོད་མྗེ་བཞྱིན་དུ་འབར་བས།	།

	 མྱི་དབང་ཡབ་མྗེས་སས་གསུམ་ལ་ལྕམ་གྱི་འཁོར་ཚོགས།	།
མཛེས་སྐུ་དཔག་བསམ་ལྡོན་པའྱི་རྩ་བ་ནི་བརྟན་ཅིང་།	།
མྱི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའྱི་ཁྱི་ལ་རྟག་པར་དུ་བཞུགས་ཏེ།	།
རྒྱལ་བརྒྱུད་ཆུ་ལས་རྱིང་བའྱི་སྨྡོན་འདུན་ཞྱིག་ཞུ་འྡོ།།					
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

༉		 རྒྱལ་སས་འཁྲུངས་པའྱི་ཉིན་མ་ལུ།།
	 ཉིམ་ཡང་ཨ་རྟག་མྱིན་པར་ཤར།།
	 སྡོབ་ཕྲུག་སྨྡོན་ལམ་ཧྱིང་ལས་བཏབ།།
	 མཐའ་དབུས་མྱི་སེར་ཕྱག་མཆོད་ཕུལ།།
	 མྱི་སེར་ཡོངས་ལུ་དགའ་སྤྡོ་འབྱུང་།།

	 སྨན་ལྡོངས་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ།།
	 རྒྱལ་སས་འཁྲུངས་བའྱི་སྐུ་པར་འདི།།
	 མྱི་སེར་ཚུ་ལུ་གནང་བའྱི་སབས།།
	 ང་གི་ཨ་པས་འཐོབ་མྱི་འདི།།
	 ང་ལུ་སྡོན་ཙམ་མྱིག་ཏོ་ཁར།།

རྒྱལ་སས་མཆོག་གི་སྤན་གཉིས་ནི།།
གནམ་ཁའྱི་སར་མ་སྨྱིན་དྲུག་བཟུམ།།
ག་ཏེ་བལྟ་རུང་འྡོད་ཆེམ་ཆེམ།།
ཞལ་ནི་རྒྱ་མཚོའྱི་ནོར་བུ་བཟུམ།།
ནམ་ཡང་མཇལ་མྗེད་ངོ་མཚར་ཆེ།།

གུས་མྡོ་རང་གི་སེམས་ཁར་ལུ།།
ད་ཚུན་རང་གི་ལས་སྒྱིབ་ཚུ།།
ག་ར་དག་སྗེ་འགྡོ་དོ་བཟུམ།།
སེམས་ཡང་ཧྱིང་སངས་སོང་བའྱི་ཁར།།
ཚོར་སྣང་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་བྱུང།།

མྱི་དབང་རྒྱལ་སས་མཆོག་ལུ་གུས་བཏུད།

ཚེ་རིང་གཡང་འཛོམས།
སོབ་རིམ་ ༩ པ།ལུང་བསན་ཟམ་པ་འབིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མ། ཐིམ་ཕུག།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

མྱི་དབང་རྒྱལ་སས་རྱིན་པོ་ཆེ།།
ཉི་མ་ཟླ་བ་སར་མ་བཟུམ།
སྨན་ལྡོངས་འབྲུག་གི་རྒྱན་ཆ་ཨིན།
མྱི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་སྐབས་མགོན་ཨིན།།

མྱི་དབང་རྒྱལ་སས་མཆོག་ཉིད་ནི།།
ཡར་ངོའྱི་ཟླ་བ་རྒྱས་པར་བཟུམ།།
གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་ནས།།
དཔལ་འབྲུག་བསན་སྱིད་རྒྱས་པར་ཤོག།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

༉		 ལྡོ་སྨན་ལྡོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།།
	 རྱིམ་བྱྡོན་གྱི་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་འཁྲུངས།།
	 ཐུགས་འབངས་ལུ་ཉིན་མཚན་མྗེད་པར་བརྩྗེ།།
	 བརྩྗེ་སྐྡོང་གི་མངའ་བདག་ཞབས་ལ་བཏུད།།

		 སྐུ་གཟྱི་བརྱིད་ཆེ་བའྱི་རྣམ་རྡོལ་ལས།།
	 	 	 	 	 	 	 གསུང་ཚངས་དབྱངས་ལ་མྡོའྱི་སན་གྲགས་བྱུང་།།
	 	 	 	 	 	 	 ཐུགས་མཁའ་ཀྡོང་ཡངས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས།།
	 	 	 	 	 	 	 མཚན་རྒྱལ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་དབང་མྡོ་བྱྡོན།།
		 འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལཔོ་དང་རྒྱལ་བཙུན་ལས།།
	 སྐུ་མཛེས་པ་ཙ་རྱི་མྱུག་པ་ལྟར།།
	 ཞལ་དཀར་བ་ཟླ་བའྱི་ཉ་གང་བཞྱིན།།
	 སསམྡོ་བསོད་ནམས་བདེ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་འཁྲུངས།།

སསམྡོ་བསོད་ནམས་བདེ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ལས།།
སས་འཁྲུངས་པའྱི་འཁྲུངས་ལུགས་ཞུ་དགོས་ན།།

	 	 	 	 	 	 ཐུགས་བྱང་སེམས་ཅན་དང་སྱིང་རྗེ་ཅན།།	 	
																									སས་མཁས་པ་བཻ་རྡོ་ཙ་ན་འཁྲུངས།།

		 སས་མཁས་པ་བཻ་རྡོ་ཙ་ན་གིས།།
	 སྐུ་ན་ཆུང་དགུང་ལོ་གསུམ་ཙམ་ལས།།
	 འབྲུག་རྒྱལ་ས་ལྟྗེ་བ་ཐིམ་ཕྱྡོགས་ལས།།
	 ཤར་བཀ་ཤིས་སང་གི་ཕྱྡོགས་སུ་བྱྡོན།།

མྱི་དབང་མ་ཡུམ་སས་གསུམ་ལུ་དགའ་བསུའྱི་གུས་བཏུད།

ཨོན་རྡོ་རེ། 
དྲང་དཔོན། སག་སེང་དྲུང་ཁག་ཁིམས་ཀི་འདུན་ས།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

ཤར་བཀ་ཤིས་སང་གི་མྱི་སེར་ལུ།།
ཐུགས་ཤེས་རྱིག་ལན་པའྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ལས།།
ལས་ཉོན་རྨྡོངས་སྱིག་སྒྱིབ་དག་པའྱི་རྒྱུ།།
ཡར་འདྲྗེན་གྱི་ཕྱག་དབང་ཐོབ་པ་བཟང་།།

		 དུས་ཚོད་དང་ཚེས་སར་བཟང་བའྱི་ཉིན།།
	 གནས་མྗེ་རག་ཕྱྡོགས་སུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས།
	 ཐུགས་སྨྡོན་དང་ལན་པའྱི་དགུང་ཞག་བཞུགས།།
	 བཞུགས་གནང་བ་མྱི་སེར་བསལ་བ་བཟང་།།

སས་ན་ཆུང་དགུང་ལོ་གསུམ་ལོན་གྱིས།།
ཡ་མཚན་གྱི་རྡོ་ལེབ་ཆུང་ཀུའྱི་འགུར།།
མཆོད་རྟྗེན་གྱི་གཞྱི་འགམ་བཙུགས་གནང་སྗེ།།
མྗེ་རག་གི་མྱི་སེར་ངོ་མཚར་ཆེ།།

		 སག་སྗེང་གི་ཕྱྡོགས་སུ་འབྱྡོན་ལམ་ལུ།།
	 གནས་ནངས་ཟྡོར་སྤང་ལུ་བསུ་ལེན་བཞྗེས།།
	 བསུ་སྒྡོན་པ་ཡོངས་དང་མཐའ་དག་ལ།།
	 ཡིད་དད་པའྱི་འདོད་པ་འདི་གིས་རྡོགས།།

གནམ་སྡོང་པའྱི་དཀྱིལ་ལས་ཆར་ཆེན་འབབ།།
ཐུགས་སྨྡོན་གྱི་འབྲུ་སྣ་དབྱྱིངས་སུ་མཐོར།།
ཆར་ཤུགས་སྡོབས་ཅན་ཡང་རྱིམ་གྱིས་ཆད།།
ངོ་མཚར་བའྱི་རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྒྱུར།།

གནས་སག་སྗེང་དྲུག་ཁག་ཟྗེར་བ་འདི།།
	 གཡུས་མཐའ་ཟུར་ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་རང་།།
	 ཆོས་སངས་རྒྱས་བསན་པའྱི་དུས་ལ་འབབ།།
	 སས་མཁས་པ་བཻ་རྡོ་ཙ་ན་བྱྡོན།།

གཡུས་སག་སྗེང་གཡུས་ཀྱི་ནང་གསེས་ལ།།
གནས་གཡུས་མཇུག་ཟྗེར་བའྱི་ལ་ཁང་ལུ།།
མྱི་དམང་དང་མཇལ་འཕད་དུས་ཐོག་ལུ།།
ཉིམ་གཞའ་གིས་གང་བ་ངོ་མཚར་ཆེ།།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

		 སས་མཁས་པ་བཻ་རྡོ་ཙ་ན་གིས།།
	 ལ་ཁང་དང་གནས་ཁང་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས།།
	 བྱྱིན་ཅན་གྱི་ཐུགས་སྨྡོན་ཟབ་མྡོ་གནང་།།

སག་སྗེང་གི་མྱི་རྣམས་སལ་བ་བཟང་།།
སྐུ་འགྱུར་བ་མྗེད་པ་རྡོར་རྗེ་ལྟར་།།
གསུང་ཚངས་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་བཅུ་ལན།།
ཐུགས་མཁའ་ཁབ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་ཁབས།།
ཞལ་ཡང་ཡང་མཇལ་བའྱི་སྨྡོན་འདེབས་ཞུའྡོ།།

			འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམས་དོན་གཙུག་སྗེ་གི།
			དབུ་ཁྱིདཔ་ཨ་ཞྗེ་བསོད་ནམས་བདེ་ཆེན་གྱིས།།	 	
			ལྡོངས་འདིར་མྱི་སེར་འགོ་ཁྱིད་ག་ར་ལུ།།	
			ནང་འགྲྱིགས་སྦྡོང་བརར་གནངམ་དང་གནང་བཞྱིན་ཡོད།།

དྲང་ཁྱིམས་ལན་སྗེ་ལས་གཡོག་ལ།།
བརྩྗེ་བའྱི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ལས།།
ཞྱི་སྗེ་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ།།
སྦྡོང་བརར་སྤྱིར་ཕན་སྣ་ཚོགས་གནང་།།

					དབུ་ཁྱིད་དམ་པའྱི་ཞབས་འྡོག་ལུ།།
					དགའ་ཞྱིང་སྤྡོ་བ་འཁམས་འདི་ཡོད།།
					བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་འདི་ཡོད།།
					བསམ་པའྱི་རྗེ་བ་རྡོགས་འདི་ཡོད།།

ཐག་རྱིང་དཀའ་ངལ་མ་གཟྱིགས་པར།།
ནུབ་ཕྱྡོགས་པདྨའྱི་སྡོང་པོ་ལས།།
ཤར་ཕྱྡོགས་སག་སྗེང་རྩྗེ་མྡོ་རུ།།
བྱྡོན་པའྱི་དགའ་བ་ཡང་དུ་དྲན།།

					བྱྡོན་པའྱི་ཞབས་བཤུལ་མཇལ་བའྱི་ཚེས།།
					བསམ་པ་རྗེ་ཐག་མ་རྡོགས་པར།།
					སག་སྗེང་རྱི་བོའྱི་རྩྗེ་མྡོ་ལས།།
					ཡང་ཡང་མཇལ་བའྱི་སྨྡོན་འདེབས་ཞུའྡོ་ལགས།།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

སྨན་ལྡོངས་ཙན་དན་བཀོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།།	བཀྱིན་ཅན་གྱི་ཕ་གཅིག་བ་མ་འབྱྡོན།།
སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཞབས་དྲུང་མཆོག།	སར་ཡང་ཆོས་རྒྱལ་བཞྱི་པའྱི་གཟུགས་སུ་བྱྡོན།།
ཐབས་ལམ་བཟང་བའྱི་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་དང་།།	ཕྱྱི་ཡི་དགྲ་འདུལ་ནང་གི་འབངས་མྱི་སེར།།

ཞྱི་བདེའྱི་ངང་ལུ་བཀོད་པའྱི་མྱི་དབང་མཆོག།	སྐུ་ཚེ་ཡུན་རྱིང་གནས་པའྱི་སྨྡོན་ལམ་ཞུ།།
སྐུ་ན་གཞྡོན་པའྱི་བསང་ལས་རྒྱལ་ཁབ་འདི།།	ཕྱག་ལུ་བཞྗེས་ཏེ་བཞུགས་པའྱི་དུས་ཤར་ཚེ།།
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