བམ་ཚནཿ བདུན་པ།

འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།
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གཞུང་གི་ཡན་ལག་གསུམ་ཐ་དད་དང་ཕྱག་འགན།
འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཡོད་མེད?
དྲང་ཁྲིམས་སྨིན་ཐབས་ཀྱི་བཅུད་དོན་ག་དེམ་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་སྨོ?
མི་དབང་ཡབ་མེས་སྲས་གསུམ་གྱི་སྐུ་ཐོག་ དྲང་ཁྲིམས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་གུས་བཏུད།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

དཀར་ཆག།
༠༢ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༡ པ་ འབྲུག་རྒྱལ་བརྒྱུད་
ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ།
༠༤  མི་སེར་རྒྱལ་པོའི་མཚན་གནས་དང་མཐུན་པའི་ ལོ་ངོ་༡༠ གྱི་
   མཛད་རྣམ་རྗེས་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་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཡོད་མེད?
༡༩ ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ།
༢༢  དྲང་ཁྲིམས་སྨིན་ཐབས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་བཅུད་དོན།
༢༤  འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེའི་ཕྱག་འགན།
༢༧ དྲང་ཁྲིམས་སྨིན་ཐབས་ཀྱི་གོ་དོན་མདོར་བསྡུས།
༢༩ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་གི་མཛད་བཟང་ལུ་ལེགས་སྨོན།
༣༡ དྲང་ཁྲིམས་སྨིན་ཐབས་ཀྱི་བཅུད་དོན་ག་དེམ་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་སྨོ?
༣༤ མི་དབང་ཡབ་མེས་སྲས་གསུམ་གྱི་སྐུ་ཐོག་ དྲང་ཁྲིམས་འཛིན་
སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་གུས་བཏུད།
༤༣ མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་ལུ་གུས་བཏུད།
༤༥ མི་དབང་མ་ཡུམ་སྲས་གསུམ་ལུ་དགའ་བསུའི་གུས་བཏུད།
༤༨ མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན་ཐེངས་དང་
པ་ལུ་གུས་བཏུད།
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འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ དུས་དེབ་འདིའི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ལུ་ གཙུག་སྡེ་གིས་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།
དུས་དེབ་འདིའི་འདྲ་བཤུས་དབང་ཆ་འདི་ གཙུག་སྡེ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གཙུག་སྡེ་ལས་ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་མེད་པར་ དུས་དེབ་དང་
འདིའི་ནང་དོན་ཚུ་ པར་སྐྲུན་འབད་མེ་ཆོག།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།
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འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༡ པ།
འབྲུག་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ།

རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ།

པའི་ཁར། རྩ་ཚན་༡ པ་དོན་ཚན་༣ པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་
ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ག་ི སྒོ་ལས་ཆབ་སྲིད་ཕྲིན་ལས་སྐྱོང་ས་རྫོང་
ཁག་ཉི་ཤུའི་མངའ་ཁོངས་སོ་སོའི་ས་མཚམས་ལུ་འགྱུར་ལྡོག་
མེདཔ་ མི་བཤིག་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་ཅན་ཨིན་པའི་བརྡ་མཚོན་
ཨིན།

མཐའ་འཇའ་བདའ་སྟེ་ རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱིས་བསྐོར་མུས་འདི་
བཀའ་མ་འདུས་དབང་གི་མདོ་ལས། སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་རྟག་བརྟན་
པ། །ལས་རྣམས་མ་ལུས་རྫོགས་པའི་མཆོག །ཕྲིན་ལས་དོན་
ཡོད་གྲུབ་པ་སྟེ། །བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་ཤོག། ཟེར་གསུངས་
འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

འབྲུག་དཀར་པོ།

པོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱི་འཕྲིན་ལས་ལུ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར་ དབུ་
ཞྭ་དེ་ལུ་བྱ་རོག་ཞལ་གྱི་རྣམ་པ་སྦེ་བཞེངས་གནང་སྟེ་ གཟུངས་
གཞུག་རབ་གནས་དང་བཅསཔ་སྦེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་
ཞིནམ་ལས་ཚུར་ སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་
འཛིན་མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་ཁྲི་འདོན་
མངའ་གསོལ་གྱི་མཛད་སྒོའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་
ལྡན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཆོད་རྫས་ཅིག་སྦེ་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་
གནང་གནངམ་ཨིན་པས།

རྩ་ཚན་༡ པ་དོན་ཚན་༥ པའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་དར་
དང་རྒྱལ་རྟགས་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་༣༥ གྲོས་ཆོད་
དོན་ཚན་༢༨ པའི་རྒྱལ་དར་གྱི་རྣམ་བཤད་དང་ རྩ་ཁྲིམས་
ཆེན་མོའི་ཟུར་དེབ་དང་པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ འབྲུག་གི་ཁ་དོག་
དཀར་པོའི་ཐད། རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་མི་རིགས་དང་ ལུས་ངག་
གི་ཀུན་སྤྱོད་སོགས་མི་གཅིག་པ་མང་ཡང་ ནང་བསམ་སྦྱོར་དྲི་
མེད་རྒྱལ་གཅེས་བརྩི་ཞེན་ཆེན་པོས་རྗེ་འབངས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དྲི་
མེད་དཀར་བའི་དོན་མཚོན་པའོ།། ཟེར་བཀོད་པའི་དགོངས་
དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན།

ནོར་བུ་མིག་གསུམ་དགའ་འཁྱིལ།

གཡོན་དུ་ནོར་བུ་སྒོང་འཁྱིལ་ལམ་ རབ་ཏུ་དགའ་འཁྱིལ་
འདི། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་
ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་ཞིང་འདིར་ མངའ་འབངས་ཐམས་ཅད་
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དར་བའི་རྟགས་བཟང་
པོར་དགེ་ཞིང་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་གྱི་ནོར་བུ་མིག་
གསུམ་འཁྱིལ་བའི་རྟེན་འབྱུང་ཆུ་བོའི་གཞུང་དང་། རྒྱ་མཚོ་
འཁྱིལ་བ་ལྟ་བུར་ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་རྒྱས་ཏེ། སྨན་ལྗོངས་
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞིང་འདིའི་རྒྱལ་སྲིད་རིམ་བྱོན་གྱི་མངའ་
འོག་ལུ་ ལྷན་སྡེ་རྣམ་གསུམ་ནོར་བུ་དགའ་འཁྱིལ་ལྟ་བུར་
ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་གི་ཆབ་སྲིད་བརྟན་པའི་བརྡ་མཚོན་
ཅིག་ཨིན།

དབུ་ཞྭ་བྱ་རོག་གདོང་ཅན།

1

གཡས་ཁ་ཐུག་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་
ཚུལ་མཚོན་པའི་དབུ་ཞྭ་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་དེ་ རིག་འཛིན་རྒོད་
ལྡེམ་གྱི་ཟབ་ཆོས་གཏེར་མཛོད་མངའ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་
ལས། རྒྱལ་པོའི་རྟགས་དྲུག་གསུངས་པའི་ནང་གསེས་ལས་
རིན་པོ་ཆེའི་གཙུག་ཏོར་དབུ་ཞྭ་རུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནངམ་
མ་ཚད་ དུས་རབས་༡༩ པའི་ནང་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་
མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་ཐོག་ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་བྱང་
ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས་མཆོག་གིས། ལྷོ་ལྗོངས་འདི་ནང་སྔོན་ནས་
ལས་མགོན་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་གྱིས་བསྲུངས་ཤིང་བསྐྱབས་པའི་
གདུལ་ཞིང་ཡིན་པ་ལས་བཀའ་སྲུང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དང་། ལྷ་
མོ་དུད་སོལ་མ། ལས་མགོན་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་བཅས་ མགོན་
1 རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་མདོ་ཆེན་སློབ་དཔོན་པདྨ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་འབྲུག་གི་
རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལས་བྱུང་བའི་བཅུད་དོན།

3

འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

མི་སེར་རྒྱལ་པོའི་མཚན་གནས་དང་མཐུན་པའི་ ལོ་ངོ་༡༠ གྱི་
མཛད་རྣམ་རྗེས་དྲན།
རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག།
རྩོམ་སྒྲིགཔ། ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན།
གཙོ་འཛིན། འབྲུག་གི་བརྡ་བརྒྱུདཔ་མཐུན་ཚོགས། ཐིམ་ཕུག།
༈ རང་འདོད་བློ་ཡིས་ཉིན་ཞག་གཅིག་ཙམ་ཡང་། །ཕྱག་ལཱ་མི་ ནདཔ་ཚུ་ལུ་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ ཕམ་ཉམ་ཆུང་གི་ཨ་ལུ་
མཛད་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་བཞིན། །ཐུགས་ཀྱི་མཁྱེན་རྒྱ་ལྷ་ལམ་ ཤེས་ཡོན་སྦྱང་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ སློབ་སྦྱོང་གི་ གོ་སྐབས་དང་
ཡངས་པ་ལས། །ཐབས་མཁས་སྣང་བྱེད་ལས་འགུལ་འོད་བརྒྱ་ རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དམག་སྦྱོང་དང་ བདེ་སྲུང་གི་སྦྱོང་
ཡིས། །འབངས་ཀྱི་རེ་བའི་པད་ཚལ་བཞད་མཛད་པ། །ཆོས་ཀྱི་ བརྡར་ དམག་བགྲེསཔ་ཚུ་ལུ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གསར་
རྒྱལ་པོ་བྱང་སེམས་རྒྱལ་པོ་དང་། །སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་མི་སེར་རྒྱལ་ བཞེངས་ལས་འགུལ་དང་ དམག་མིའི་བུ་གཞི་ཚུ་ལུ་ ར་བཱེན་
པོ་ཞེས། །འཛིན་མའི་འཁོན་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་གྱུར་པ། །མི་ ཀེམ་ཟེར་ བྱ་རོག་གི་བསླབ་སྟོན་ལས་རིམ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་
དབང་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག །སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་ འབྲུག་གི་འབངས་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ རེ་བའི་མེ་ཏོག་གི་པདྨའི་
བརྟན་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། །
ཚལ་ ཡོངས་སུ་བཞད་པར་མཛད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་ཚུ་
ཞེས་བཀྲ་ཤིས་པའི་སྨོན་ཚིག་གི་ མེ་ཏོག་སྔོན་དུ་འཐོར་ནས་ གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱི་ ཐབས་མཁས་ཀྱིས་ བསྐྱངས་གནང་མི་
བཀའ་དྲིན་བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པའི་ དཔལ་མི་དབང་མངའ་ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའམ་ བྱང་སེམས་རྒྱལ་པོ་ སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་འམ་
བདག་རིན་པོ་ཆེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་ དཔལ་འཇིགས་མེད་གེ་སར་ མི་སེར་རྒྱལ་པོ་ཞེས་ ས་འཁོན་ཡོངས་ལུ་གྲགས་པའི་ མི་དབང་
རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ དུས་ཅི་ དགུང་ལོ་༣༧ བཞེས་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་མཛད་
པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ དུས་སྟོན་ཁྱད་པར་ཅན་ བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ རྣམ་ཚུ་ རྗེས་དྲན་དང་བཅས་ བཅུད་བསྡུས་སྦེ་ ཞུ་ཐོག་ལས་
གུས་བཏུད་ཞུ་ནི་ཨིན།
དང་འབྲེལ།
གུས་འབངས་རང་གི་ ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་པ་
མཆོག་ གསེར་ཁྲིར་ཕེབས་ཏེ་ བགྲང་བྱ་༡༠ གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ མདུན་བསྐྱོད་དང་ དཔལ་འབྱོར་ཡར་སྐྱེད་ སྲིད་འཆར་ལེགས་
ཐུགས་ཀྱི་མཁྱེན་རྒྱ་ནམ་མཁའ་བཟུམ་ རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཡངས་པ་ལས་ བསྒྱུར་གྱི་ ལམ་ཕྱོགས་སུ་ཞུགས་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ཐབས་མཁས་ཀྱི་ ཉི་མའི་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་གསར་གཏོད་ དྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ་ ལུང་བསྟན་ཅན་གྱི་རྒྱལཔོ་ མི་དབང་འབྲུག་
ཀྱི་འོད་ཟེར་ འབུམ་ཕྲག་བཀྱེས་ཏེ་ ཆོས་སྒྲུབ་པར་འདོད་མི་ཚུ་ རྒྱལ་༤ པ་ དཔལ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་
ལུ་ ཆོས་དང་ ས་གཞིས་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ ས་གཞིས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་ མི་ལོ་༣༤ གི་རིང་ རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་དུ་ སྐྱོངས་གནང་བའི་
འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།

4

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༩ ལུ་ རྒྱལ་པོའི་
ཐུགས་འགན་ཧྲིལ་བུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་མཆོག་ལུ་ རྩིས་སྤྲོད་
གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ མི་དབང་མཆོག་གི་ དབུ་ཁྲིད་བཟང་
པོའི་འོག་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ ཞི་བདེ་ དགའ་སྐྱིད་
ཚུ་ ལྷག་པར་དུ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་གནང་ཡི།
འདི་འབདཝ་ལས་ ཞི་བདེ་དང་ དགའ་སྐྱིད་ དཔལ་ཡོན་གྱི་
མདུན་ལམ་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ ཞུགས་བཞིན་དུ་ཡོད་མི་ རྒྱལ་
ཁབ་འདི་ནང་ མི་སེར་ཚུ་ གངས་བར་ནང་གི་ཆུ་འཐུང་ སྤྲིན་
བར་ནང་གི་ཉིམ་བསྲོ་སྡོད་ཡོད་མི་འདི་ དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་
གྱི་ རྒྱལཔོ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་ བཀའ་དྲིན་ཁོ་ན་ལུ་བརྟེན་ཨིན།
དེ་མ་ཚད་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་༡༠ གྱི་རིང་ མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ དབུ་ཁྲིད་འོག་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་སོར་བསྒྱུར་
འགྱོ་བའི་ དུས་དྲན་བརྩི་སྲུང་དང་ ལེགས་ཐོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་
ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
མངོན་གསལ་ཆེ་བའི་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ གཞུང་ལུགས་འདི་ དམངས་གཙོའི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་
རྒྱལ་པོའི་གཞུང་ལུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་དང་ རྒྱལ་རབས་ཅན་སྦེ་
སོར་བསྒྱུར་གནང་མི་དེ་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ འདི་དང་གཅིག་ཁར་
དགག་བཤེར་དང་ ཚད་མཉམ་ཡོདཔ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ རྩ་ཁྲིམས་
ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁྲིམས་
ཀྱི་རིང་ལུགས་ ལྷག་པར་དུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་གནང་ཡི།
དེ་གི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ མི་དབང་མཆོག་གི་ ནམ་ཡང་བརྗེད་
པར་ཕངས་པའི་ མཛད་ཤུལ་བཟང་པོ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧
ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ ནིའུ་ལྡི་ལི་ལུ་སྦེ་ རྒྱ་འབྲུག་མཐུན་
འབྲེལ་གྱི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་མི་དེ་ཨིནམ་
ད་ ཆིངས་ཡིག་བསྐྱར་གསོ་གནང་མི་དེ་གིས་ རྒྱ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
༢ ཀྱི་ མཐུན་ལམ་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་
བཙན་རྩ་བརྟན་བཟོ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པར་ རྒྱལ་བློན་

འབངས་གསུམ་ག་ར་ བློ་བདེ་བའི་ གཞི་གནད་ཅིག་ལུ་ གྱུར་ཏེ་
ཡོདཔ་ཨིན།

མི་སེར་གྱི་རྒྱལཔོ།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ཟླ་
༡༡ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ལྕང་གླིང་མའི་ཐང་ནང་ གསེར་
ཁྲིར་མངའ་གསོལ་གྱི་ གསུང་བཤད་ནང་ང་རྒྱལཔོ་ཨིན་ཟེར་
མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ ཉིནམ་གཅིག་ར་ ལཱ་མ་པ་ལས་ར་མི་
འབད། ང་གིས་ ཁྱེད་མི་སེར་ག་ར་ལུ་ ཕམ་གཅིག་བཟུམ་སྦེ་
བདག་འཛིན་འཐབ། སྤུན་ཆ་གཅིག་བཟུམ་སྦེ་ ཆ་བཞག་བསྐྱེད།
བུ་གཅིག་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱག་ཞུ་འོང་། ང་ར་ལུ་ཡང་དགོཔ་ཟེར་ ག་
ནི་ཡང་མེད། ང་རའི་ཡོད་ཚད་གཅིགཔ་ ཁྱེད་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ཨིན། ང་ར་མནོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་ར་བཏང་རུང་ ལཱ་ག་དེ་སྦེ་
འབད་རུང་ ཁྱེད་ཀྱི་བུཚ་དང་ བུམོ་ཚུ་གི་ དཔྱེ་སྟོན་བཏུབ་སྦེ་
ལཱ་འབད་འོང་། ང་རའི་རེ་འདོད་ཟེར་ཡང་མེད། དམིགས་ཡུལ་
ཟེར་ཡང་མེད། ངེ་གི་འགན་ཁུར་སྦོམ་ཤོས་འདི་ར་ དུས་ནམ་ར་
འབད་རུང་ ཁྱེད་མི་སེར་ཚུ་གི་ རེ་འདོད་དང་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་
གཙོ་བོ་བཏོན་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ དོན་འགྲུབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དེ་
ཨིན། ང་ར་གི་ཚེ་ཐེངས་གཅིགཔ་ ཁྱེད་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་ ཅོག་
ར་འཐདཔ་སྦེ་ བྱམས་པ་དང་ སྙིང་རྗེ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོག་ལས་
ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ ཕྱག་ཞུ་འོང་། ཟེར་
གསུངས་གནངམ་བཞིན་དུ་ ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ ཞལ་གྱིས་བཞེས་གནང་
མི་དང་བསྟུན་ མཛད་གནངམ་ལས་ རྒྱལཔོ་གཅིག་དང་ མི་
སེར་གཅིག་གི་ ལྟ་བ་དེ་ ད་རེས་ནངས་པར་ འཛམ་གླིང་ནང་
མིག་དཔེ་ཅིག་ལུ་ གྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
གསེར་ཁྲིར་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་
པོ་ཆེ་མཆོག་ དུས་རྒྱུན་དུ་ འབངས་མི་སེར་དང་ མཇལ་ཕྲད་
གནང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ མཐའ་
ཟུར་གྱི་གྲོང་གཡུས་ཚུ་ནང་ ཞབས་སྟོང་སྦེ་ ཆིབས་སྐྱོད་གནང་
5

འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

ཐོག་ལས་ དཀའ་ངལ་བྱུང་མི་དང་ སྐྱིད་སྡུག་ཕོག་མི་ཚུ་ལུ་ ས་
ཆ་དང་ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ སློབ་གཉེར་ལ་སོགས་པའི་ སྐྱིད་
སྡུག་གནང་མི་ལུ་བརྟེན་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ མི་དབང་མཆོག་ལུ་
མི་སེར་གྱི་རྒྱལཔོ་དང་ བྱང་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱལཔོ་སྦེ་ཞུཝ་ཨིན།
ད་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ག་ཏེ་ར་ཨིན་རུང་ འབྱུང་བ་
བཞིའི་རྐྱེན་ངན་བྱུང་སྟེ་ ཉམས་རྒུདཔ་མི་སེར་ཚུ་ མཐའ་རྡུག་གི་
གནས་སྟངས་ནང་སྡོད་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་
མཆོག་ སྐུ་ཉིད་ཀྱི་སྲོག་ལུ་ གནོད་ཉེན་ཡོད་རུང་ བློས་བཏང་
སྟེ་ རྐྱེན་ངན་བྱུང་སར་ གཟིགས་ཞིབ་གནངམ་བཞིན་དུ་ ཉམས་
རྒུདཔ་ཚུ་ལུ་ སྐྱིད་སྡུག་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ གནང་མི་དེ་གིས་ མི་
ཚེ་བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་སྦོམ་བྱུངམ་ཨིན་མས།
དེ་གིས་མ་དོ་བར་ ས་ཁ་མཐོ་སར་སྡོད་མི་ དཔེར་ན་ མགར་ས་
རྫོང་ཁག་ ལ་ཡ་དང་ ལུང་ནག་ནང་བཟུམ་མའི་ མཐའ་ཟུར་
ས་གནས་ཚུ་ ལ་ལུང་དང་ ཁཝ་ གངས་ཁྱེགས་ཚུ་གིས་བཅད་
དེ་ཡོད་རུང་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ ལ་མཐོ་སའི་མི་སེར་ཚུ་གི་
མཐའ་དོན་ལུ་ སྐུ་འོ་བརྒྱལ་བ་ལུ་མ་གཟིགས་པར་ རྒྱ་མཚོའི་
གནས་ཚད་ལས་ མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༥,༢༥༠ འབད་མི་ སྒང་
ལ་དཀར་ཅུང་ལ་སོགས་པའི་ གངས་རི་ཉེན་ཁ་ཅན་ཚུ་བརྒལ་ཏེ་
ཞབས་སྟོང་སྦེ་ གཟིགས་སྐོར་གནང་པར་ བྱོན་གནང་མི་བཟུམ་
འཛམ་གླིང་ནང་ དབུ་ཁྲིད་རེ་གཉིས་མ་གཏོགས་མི་འོང་ཟེར་ཞུ་ནི།

གལ་གནད་ཅན་ཅིག་སྦེ་ བརྩི་འཇོག་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
འདི་འབདཝ་ལས་ བཟའ་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་པའི་ ས་ཆ་ཚད་
ལས་བརྒལ་མེད་མི་དེ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ ཕ་
བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་སྦེ་ རྩིས་སྤྲོད་ཐབས་ལུ་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་
མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་
ལས་རིམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ འབྲུག་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྐྱིད་སྡུག་སྦོམ་ཤོས་ར་
ས་ཆ་ཨིནམ་ལས་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་ཁོ་ར་གིས་ར་ རྫོང་
ཁག་ག་རའི་ནང་བྱོན་ཏེ་ མི་སེར་ཚུ་དང་ མཇལ་ཕྲད་ཐོག་ ས་ཆ་
དང་འབྲེལ་བའི་ སྐྱིད་སྡུག་སེལ་གནང་འོང་ཟེར་ བཀའ་རྒྱ་ཡང་
གནང་ཡི།
མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་ བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་
ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ ས་ཆ་
བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ ཆབ་སྲིད་ལོ་ངོ་༡༠ གྱི་ ནང་
འཁོད་ལུ་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ལས་ རྒྱལ་རབས་ཅན་སྦེ་ ས་ཆའི་
སྐྱིད་སྡུག་གནང་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ད་རེས་ཚུན་
ལྷུན་རྩེ་དང་ བུམ་ཐང་ མོང་སྒར་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ ཧཱ་
དར་དཀར་ནང་ སྤུ་ན་ཁ་ ཀྲོང་གསར་ བཀྲིས་སྒང་ བཀྲིས་
གཡང་རྩེ་ གཞལམ་སྒང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་
མཁར་ ཆུ་ཁ་འབདཝ་ད་ རྫོང་ཁག་༡༤ ནང་ ཁྲམ་འཆང་མི་
༡༠༨,༤༢༣ ལུ་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༡༣༡,༧༦༦ ལྷགཔ་ཅིག་དང་
ཁྲོམ་སྡེ་༢༣ ནང་ ཁྲམ་འཆང་མི་༡,༤༠༥ ལུ་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་
༢༠༠.༦༨ སྐྱིད་སྡུག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།
མི་དབང་མཆོག་གིས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ སྐྱིད་སྡུག་སྦེ་གནང་མི་ ས་
ཆའི་རིན་དེ་ གཞུང་གི་གོང་ཚད་ཐོག་ལུ་ རྩིས་བཏོན་པ་ཅིན་
གྲོང་གསེབ་ས་ཆའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༨༨༡.༢༣ དང་
ཁྲོམ་སའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༠.༦༠ དེ་ཅིག་ ཐོནམ་
ཨིན་མས།

ས་ཆའི་སྐྱིད་སྡུག།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་སེར་བརྒྱ་ཆ་༥༦ ལྷགཔ་ཅིག་ འཚོ་བ་
སོ་ནམ་ལུ་བརྟེན་ སྡོད་མི་ཨིན་རུང་ བཟའ་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་པའི་
ས་ཆ་ བརྒྱ་ཆ་༨ དེ་ཅིག་ཡོད་མི་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༣ རྐྱངམ་གཅིག་
ནང་ ལོ་ཐོག་བཏབ་དོ་ཡོདཔ་ད་ ས་ཆ་དེ་ ང་བཅས་ཀྱི་ མི་སེར་
ཚུ་གི་ བཟའ་འཐུང་རང་ལྡན་དང་ ཉེན་སྲུང་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ དེ་
ལས་ མཐའ་ཟུར་གྱི་ གྲོང་གཡུས་ཚུ་ནང་སྡོད་མི་ མི་སེར་ཉམ་
ཆུང་ཚུ་གི་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་
འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ།

ད་རེས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ འཁྲུངས་སྐར་དུས་
ཆེན་ བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་དང་འབྲེལ་ གནམ་ལོ་མེ་ཕོ་སྤྲེལ་ལོ་དེ་ གུ་
རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ལོ་དང་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་
རྒྱལ་ འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཏེ་ མི་ལོ་༤༠༠ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་ དེ་
ལས་ མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་
སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ རྟེན་འབྲེལ་གསུམ་འཛོམས་ཀྱི་ དུས་བསྐལ་
བཟང་པོ་འདི་ནང་ ང་བཅས་འབངས་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ མི་
དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ ཆབ་སྲིད་འོག་ལུ་ སྔར་བ་ལྷག་
པའི་ གོང་འཕེལ་དང་ ཞི་བདེ་ དགའ་སྐྱིད་ཚུ་ འབྱུང་བཅུག་
ཟེར་བའི་ སྨོན་འདེབས་ཕུལཝ་ཨིན།

མི་དབང་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལས་ ཕམ་ཉམ་ཆུང་
གི་ སློབ་ཕྲུག་སྟོང་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ རྒྱལ་པོའི་ལྟོ་གཟན་སྦེ་
དང་ལེན་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ད་ ད་རེས་ནངས་པར་ སློབ་གཉེར་
གྲོགས་རམ་ཐོག་ལས་ ཕམ་ཉམ་ཆུང་དང་ རང་གིས་ ཟད་འགྲོ་
བཏང་སྟེ་ ཤེས་ཡོན་འཕྲོ་མཐུད་ལྷབ་ནི་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་མེད་མི་
ཨ་ལུ་༢,༦༥༧ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་དང་ ད་རུང་ སློབ་ཕྲུག་༡༣༦
མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ དཔེ་ཆ་ལྷག་པའི་བསྒང་ཡོདཔ་ད་ ད་
ཚུན་གྱི་བར་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཆེ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལས་ རྒྱལ་
པོའི་ལྟོ་གཟན་༡༦༤ གིས་ ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་ནུག།
སྐྱིད་སྡུག་དེ་ཚུ་གིས་མ་དོ་བར་
མི་དབང་མངའ་ཞབས་
མཆོག་གིས་ མི་སེར་བརྒྱ་ཕྲག་ལེ་ཤ་ཅིག་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཕྱི་
ཁར་བཏང་སྟེ་
སྨན་བཅོས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནངམ་
ལས་ རང་གིས་ཟད་འགྲོ་བཏང་སྟེ་ སྨན་བཅོས་འབད་ནི་
གི་ ལྕོགས་གྲུབ་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཁྱད་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
འདི་འབདཝ་ལས་ སྐྱིད་སྡུག་ཐོབ་མི་ ནདཔ་ཚུ་གིས་ མི་དབང་
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ སྨན་པའི་རྒྱལཔོ་དང་ ཆོས་ཀྱི་
རྒྱལ་པོ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན།

7

འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

གཞུང་གི་ཡན་ལག་གསུམ་ཐ་དད་དང་ཕྱག་འགན།
མཐར་ཕྱིན།
དྲང་དཔོན། འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ། ཐིམ་ཕུག།
རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༣ ལུ་ གཞུང་གི་ཡན་
བཅུད་དོན།
ང་བཅས་རའི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སངས་རྒྱས་ ལག་གསུམ་གྱི་ནང་གསེས་ལས་ ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་སྦེ་ རྒྱལ་
གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༡༦ རབས་བྱུང་ ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་གཞི་བཙུགས་གནང་བའི་རྗེས་སུ་ སྤྱི་
༡༡ པའི་གནམ་ལོ་མེ་འབྲུག་ལོ་ལུ་ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་ ལོ་ ༡༩༥༩ ལུ་ ཁྲིམས་གཞུང་ཆེན་མོ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ནུག
རིན་པོ་ཆེ་ གདན་ས་བོད་ར་ལུང་ལས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་བྱོན་ ཁྲིམས་གཞུང་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ མི་སེར་ཚུ་གི་
ཞིནམ་ལས་ དུས་རབས་༡༧ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཁོ་རའི་ རྩོད་བཤེར་ནང་ བདེན་རྫུན་གྱི་སྲང་ཁར་འདེབས་ཏེ་ དྲང་ཁྲིམས་
མངའ་དབང་ལུ་བསྡུས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༥༡ རབ་བྱུང་ ༡༡ པའི་ གནང་ནི་དང་ དྲང་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཕུལ་ནི་
གནམ་ལོ་ ལྕགས་ཡོས་ཟླཝ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༡ ལུ་ ཞབས་ དོན་ལུ་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལུ་འགོ་དང་
དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ བསྟན་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ པ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་དཔོན་ནམ་ དྲང་དཔོན་བསྐོ་བཞག་
ཀྱི་རིང་ལུགས་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་རྗེ་མཁན་དང་ སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ གནང་ནུག2
སྡེ་སྲིད་སྦེ་འགོ་བཙུགས་གནང་པའི་རྗེས་སུ་ གོ་རིམ་འབད་ང་
བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ལེགས་པའི་འགྱུར་བ་ལུ་བརྟེན་   སྤྱི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༨ ལུ་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་འདུན་
ལོ་༡༩༠༧ ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་
མཆོག་གིས་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་དབུ་བརྙེས་ཞིནམ་ལས་ད་ཚུན་ ལྷན་སྡེ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་དབང་ཚད་ཐ་དད་སྦེ་བཟོ་གནང་བའི་
གྱི་བར་ན་1 མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་དང་གོང་འཕེལ་ ཁྲིམས་དང་ རྗེས་སུ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ འཇིགས་མེད་སེང་གེ་
དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཚུ་འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ དབང་ཕྱུག་གིས་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་བའི་སྐུ་ཐོག་ལུ་ ༢༠༠༡ ལོར་
ཆ་འཇོག་གྲུབ་མི་ འབྲུག་གི་ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་
མཁྱེན་གསལ་ཆེ།
སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་ཀྱི་3 ནང་གསལ་ ཁྲིམས་སྡེའི་རང་དབང་ཁ་
ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམས་ལུགས་ གསལ་སྦེ་བཀོད་གནང་བའི་ནང་གསལ་ ཁྲིམས་སྡེ་འདི་ ཚོགས་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་༣ པ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་ འདུ་ཆེན་མོ་དང་གཞུང་སྐྱོང་ཐ་དད་ཨིནམ་མ་ཚད་ དེའི་མཛད་སྒོ་
1 རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་མདོ་ཆེན་སློབ་དཔོན་པདྨ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་འབྲུག་གི་
རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལས།
འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།

2 དྲང་དཔོན་བགྲེསཔ་ དྲགོས་ལྷ་དར་ལ་གིས༌གསུངས༌མི༌ལྟར།

3 དོན་ཚན་༢ པར།
8

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

བསྟར་སྤྱོད་ལུ་རང་དབང་ཡོངས་རྫོགས་ཡོད་པའི་ཁར་ ཁྲིམས་ཀྱི་
འདུན་ས་ཆ་མཉམ་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་ གཞུང་སྐྱོང་ལས་བསྟར་སྤྱོད་
མཛད་དགོ་པའི་འགན་ཁུར་བཀལ་གནང་ནུག་ འདིའི་རྗེས་སུ་
བཟུང་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལུ་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་
གཞི་བཙུགས་དང་འབྲེལ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་
4
ནང་གསལ་ གཞུང་གི་ཡན་ལག་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལས་ གསལ་
རི་རི་སྦེ་འཁོད་འདི་ཡོད། འདི་ཡང་ འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་སྡེ་དང་
ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གསུམ་ཨིན་པའི་ཁར་
ཁོང་ལྷན་སྡེའི་ཚུ་གི་རང་དབང་ཡང་ཐ་དད་ཨིནམ་ལས་ རྩ་ཁྲིམས་
ཆེན་མོ་འདི་ནང་བཀོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་ཚུན་མ་གཏོགས་ གཅིག་
གིས་དབང་ཚད་ནང་གཅིག་གིས་ཧམ་འཛུལ་འབད་མི་ཆོག་ཟེར་
ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ད་ཚུན་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ མི་དབང་
ཡབ་སྲས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བཀའ་སློབ་དང་ལམ་སྟོན་བཟང་པོའི་སྒོ་
ལས་ རང་སོའི་ལྷན་སྡེར་ཕོག་པའི་འགན་འཁྲི་དང་ཁག་འགན་
ཚུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ལུ་
ཕན་ནུས་ཆེ་བའི་ཕྱག་ལཱ་སྣ་ཚོགས་གནང་དང་གནང་བཞིན་དུ་ཡོད་
མི་ཚུ་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་མཁྱེན་གསལ་ཆེ་བའི་ཁར་ རྩ་ཁྲིམས་
ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་ནང་ ལྷན་སྡེའི་གསུམ་གྱི་དབང་ཆ་དང་
ཁག་འགན་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་ གཤམ་གསལ་བཀོད་པ་དེ་ཡང་།
འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་སྡེའི་དབང་ཆ་དང་འགན་འཁྲི་ ཁག་འགན།
འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་སྡེའི་དབང་ཚད་དང་ འདིའི་འགན་འཁྲི་ཚུ་ རྩ་
ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་5ནང་གསལ་བཀོད་ཡོད་མི་ནང་ལས་ མདོར་
བསྡུས་ཏེ་དོན་ཚན་དག་པ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་   འཛིན་སྐྱོང་གི་དབང་
ཚད་དེ་ བློན་ཆེན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་ཐོག་ བློན་པོ་ཚུ་ཚུད་པའི་ལྷན་རྒྱས་
གཞུང་ཚོགས་ལུ་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་ ལྷན་སྡེའི་ཕྱག་འགན་ཚུ་ཡང་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་གྱི་ཉེན་སྐྱོབ་དང་མཐའ་བཙན་ གཞུང་
སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ མི་སེར་གྱི་ཞི་བདེ་དང་ བདེ་སྲུང་ བདེ་སྐྱིད་

དགའ་སྐྱིད་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ་ཨིནམ་མ་ཚད་ འབྲུག་
རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་དོན་བརྩིས་པའི་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་
མཛད་སྒོ་སྐྱོང་བའི་སྐབས་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་
རྒྱལ་པོ་མཆོག་ལུ་དཔུང་གྲོགས་དང་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་
པའི་ཁར་ འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་
ཁྲིམས་དང་ ཡང་ན་ ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་གང་རུང་ཅིག་
གི་དགོངས་དོན་མ་མཐུན་པ་ ཡང་ན་ དེ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་སམ་
ཁྱད་པར་འགྱུར་སྲིད་པ་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་འགྱུར་སྲིད་པའི་འཛིན་
སྐྱོང་བཀའ་རྒྱ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་སམ་ བཅའ་ཡིག་ བརྡ་བསྐུལ་
ཚུ་གང་ཡང་གནང་ནི་མེདཔ་ཨིན་པས།
ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེའི་དབང་ཆ་དང་འགན་འཁྲི་ ཁག་འགན།
ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་འདི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་ནང་
གསལ་ སྤྱི་ཚོགས་ཟེར་ཨིནམ་ལས་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ རྩ་ཁྲིམས་
ཆེན་མོའི་6ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད། འདི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་
པོ་མཆོག་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་
བཅས་ཚུདཔ་ཨིན་པས་ སྤྱི་ཚོགས་འདི་ལུ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་
ནང་གསལ་ལྟར་ ཁྲིམས་བཟོའི་དབང་ཚད་ཡོངས་རྫོགས་ཡོདཔ་
ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ འདི་གི་འགན་འཁྲི་དང་ཁག་འགན་ཚུ་ཡང་
ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ནང་གསེས་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱག་འགན་ངོ་མ་
སྲིད་བྱུས་དང་གནད་དོན་ དཔྱད་ཡིག་ཚུ་དང་ཁྲིམས་ཡིག་གཞན་
རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ མི་དམངས་བསྐྱར་
ཞིབ་ཐོག་ལས་ གཞུང་གིས་ མི་སེར་གྱི་རེ་འདོད་བསྐང་ནི་དང་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་ཉེན་སྲུང་འཐབ་ཚུགསཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་
ནི་ཨིན་པས།

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

6 རྩ་ཚན་ ༡༠ པར།
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འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་དབང་ཆ་དང་འགན་འཁྲི་ ཁག་འགན།

འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་གོམ་པ་དང་བསྟུན་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་
ལས་འཕྲི་སྣོན་མཛད་དེ་ ནུས་སྨིན་ཅན་ཅིག་བཟོ་གནང་ནི་ཨིན་
པས།
དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གིས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་
ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ གོ་དོན་ཚུ་དོན་འགྲེལ་གནང་སྟེ་ གཞུང་དང་
མི་སེར་གྱི་ རང་སོའི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་འཁྲི་ཚུ་ བདེན་རྫུན་
གྱི་དབྱེ་བཤེར་མཛད་ལུགས་ཚུ་ འཁྲུན་ཆོད་ཐོག་ལས་གནང་བའི་
རིགས་ འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་སྡེ་གིས་བསྟར་སྤྱོད་མཛད་ནི་ཨིན་པས།
གོང་ལུ་གསལ་བཞིན་ ལྷན་སྡེ་གསུམ་གྱིས་སྦེ་གཞུང་གི་ངོ་བོར་
གྲུབ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་
ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་དང་འཁྲིལ་8 རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་
ཡུལ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་དང་ བདེ་སྲུང་ གཅིག་མཐུན་
དང་གཅིག་སྒྲིལ་ ཞི་བདེ་དང་བདེ་སྐྱིད་ རྟེན་གཞི་ཚུ་གི་མཐའ་
དོན་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་གྲོས་བསྟུན་དང་མོས་མཐུན་གྱི་ཐོག་
ལས་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་དགོསཔ་འདི་གལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་ མཇལཝ་
ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི།།

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་སྐོར་ལས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་7ནང་ཁ་
གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྡེའི་དབང་འཛིན་འདི་
ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ མངོན་མཐོ་དང་ ཆེ་མཐོ་ རྫོང་ཁག་ དྲུང་ཁག་་
ཁྲིམས་འདུན་བཅས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཡོདཔ་
ཨིན། ཁྲིམས་འདུན་ཚུ་གིས་ ཕྱག་འགན་ངོ་མ་ཡང་ ཁྲིམས་ཀྱི་
རིང་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་བསྐུལ་མ་
དང་ དྲང་ཁྲིམས་སྨིན་ཐབས་འཕེལ་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་ འཇིགས་
སྣང་དང་ ཡང་ན་ མཐུན་འགྱུར་ འོས་མེད་ བསྣར་འགྱངས་
མེད་པར་ དྲང་སྙོམས་དང་རང་དབང་གི་བདག་སྐྱོང་ཐོག་ལས་
དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་དང་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོཔ་ཨིན།
གོང་གི་ལྷན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ འགན་འཁྲི་དང་ཁག་འགན་ འགན་
ཁུར་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་
ལས་ གཅིག་གི་དབང་ཚད་ནང་གཅིག་གིས་ཧམ་འཛུལ་འབད་མ་
ཆོགཔ་ཨིན་པའི་ཁར་ རང་སོའི་ལཱ་གི་ཁྱབ་ཚད་དང་འགན་འཁྲི་
དང་ཁག་འགན་ཚུ་སྒྲུབ་ནི་དང་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་
རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ཨིན།
གོང་ལུ་གསལ་བ་བཞིན་ བཅུད་དོན་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་བ་ཅིན་ སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ལུ་ཕན་ནུས་ཆེ་བའི་ཁྲིམས་
གསརཔ་བརྩམ་ནི་དང་ རྙིངམ་ཚུ་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་དཔལ་

8 སྤྱི་ཚེས་༢༡-༠༥-༢༠༡༡ ལུ་སྤྱི་ཚོགས་དང་པའི་འཚོགས་ཐེངས་བདུན་པའི་སྒོ་
འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་གནང་བའི་གསུང་བཤད་ནང་གསལ།

7 རྩ་ཚན་ ༢༡ པར།

འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་གིས་
འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཡོད་མེད?
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།
ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ།
ཁྲི་མངའ་གསོལ་མཛད་ཞིནམ་ལས་ སྔར་ལས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་
ངོ་སྤྲོད།
ང་བཅས་རའི་སྨན་ལྗོངས་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཚུ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་
ནང་ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་ པ་སོར་ཆུད་མཛད་དེ་ རྒྱལ་བརྒྱུད་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ རིམ་གྱིས་
རྒྱལ་མཆོག་ སྤྱི་ལོ་༡༦༡༦ ལོ་ལུ་ ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལུ་བསྒྱུར་ཞིནམ་ སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་དམངས་གཙོའི་གཞི་འགྱམ་བཙུགས་གནངམ་
ལས་ཚུར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་བློ་སེམས་ཆོས་ལུ་ དང་འབྲེལ་   རྒྱལཔོ་ལུ་གཅེས་པ་འབངས་དང་ འབངས་ཀྱི་རེ་
འགྱུར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་མཐའ་དབུས་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་ བ་བདེ་སྐྱིད་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཁྲིམས་ཟེར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞི་བདེ་
རླབས་གནང་པ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞི་བདེ་དང་ དང་དགའ་སྐྱིད་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༣ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
སྐྱིད་ཉམས་སྐྱོང་སྟེ་ མི་སེར་ག་ར་ གངས་བར་ནང་གི་ཆུ་འཐུང་ ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་གཞི་བཙུགས་གནང་བའི་རྗེས་སུ་ ཚོགས་འདུ་
སྤྲིན་བར་ནང་གི་ཉིམ་བསྲོ་ དགའ་བའི་བྲོ་འཆམ་ སྐྱིད་པའི་གླུ་ ཆེན་མོ་ནས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལུ་ ཁྲིམས་གཞུང་ཆེན་མོ་ཆ་འཇོག་
ལེན་ཏེ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་ ཇི་སྲིད་འཁོར་བ་གནམ་གནས་ཀྱི་ གྲུབ་གནང་སྟེ་ ད་ཚུན་ མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་དག་པ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་
བར་དུ་ གནས་ཐབས་ལུ་ རྫ་ལུང་མེད་ལུ་ལུང་དང་ ལྷོ་ཁྲིམས་ ལུ་ བཅའ་ཁྲིམས་༡༦༠ ལྷགཔ་ཅིག་བརྩམས་བསྒྲིགས་འབད་
མེད་ལུ་ཁྲིམས་བཙུགས་ཏེ འབྲུག་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ཡོད་པའི་ནང་གསེས་ལས་ འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་བཅའ་
ལུ་ རྟ་སྤུ་ལོག་གི་ཁྲིམས་མེན་པར་ བྱ་སྤུ་མནན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ ཁྲིམས་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྟེ་
ཀྱི་གཞི་རྩ་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གིས་མ་ཚད་པར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ ལོ་དྲུག་ཙམ་མ་སོང་སྟེ་སྦེ་རུང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཐེངས་གཉིས་
འདི་ནང་ མི་ལོ་བཞི་བརྒྱ་གི་སྔོན་ལས་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ འཕྲི་སྣོན་མཛད་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དམངས་གཙོའི་
གཞུང་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ བཅའ་ཁྲིམས་མང་རབས་
ཀྱི་སྲོལ་འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག
ཅིག་གི་ནང་ལས་ ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཁྱད་དུ་
སྤྱི་ལོ་༡༩༠༧ ལུ་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་དང་ གཞུང་དགེ་ འཕགས་པའི་ཁྲིམས་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡོདཔ་ཨིན།
འདུན་ དཔོན་ཁག་ ཆ་མཉམ་གྱིས་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གི་
སྒོ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་
དབང་ཕྱུག་འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་དང་པ་སྦེ་ གསེར་
11

འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས།

གནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ གསོ་བའི་ཁ་ཐུག་ལས་
འབད་རུང་ཏམ་ཁུ་འདི་གིས་གནོད་ཉེན་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་   རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ་ ཏམ་ཁུ་སྤྱོད་ནི་དང་ བཙོང་ནི་ཚུ་བཀག་དམ་འབད་
དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་ལུ་ འཐུས་མི་མང་རབས་ཅིག་
གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ དུས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་རང་གྲོས་བསྡུར་
གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་
བཀའ་སློབ་བཞིན་ ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་གིས་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་
ལས་ ཅི་ཤེས་གང་ལྕོགས་ཀྱིས་ཐོག་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་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་བརྡ་ཚུ་ ཤེས་རིག་དང་
གསོ་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་འབད་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་
ནུག

མ་གཞི་ ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ འབྲུག་གི་སྤྱི་
ཚོགས་དང་པའི་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པའི་ནང་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་
བཞུགས་ཐོག་ལས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་རུང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་
སྔ་གོང་ལས་ བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་ཡང་ ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་འབྲུག་གི་ལྗོངས་འདི་ནང་ ཞབས་དྲུང་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལུགས་གཉིས་
འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་
ལས་རང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གྲྭ་ཚང་དང་དགེ་འདུན་ ལྷ་ཁང་
དང་ཆོས་སྡེ་ལ་སོགས་པ་ཚུའི་ནང་ལུ་ ཏམ་ཁུའི་རིགས་ རྩ་ལས་
རང་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོད་མི་དེ་ འབྲུག་མི་ཡོངས་
ཀྱིས་མཁྱེན་གསལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཚུ་ ཆོས་སེམས་དང་ལྡན་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་
བརྟེན་ ག་ར་གིས་ཏམ་ཁུ་འདི་ ནང་པའི་ཆོས་ནང་ལས་འབད་
རུང་མ་བཏུབ་ཨིན་པའི་ཁར་ གསོ་བའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་
ཏམ་ཁུ་སྤྱོད་མི་ལས་བརྟེན་གཟུགས་ཁམས་ལུ་གནོད་སྐྱོན་སྦོམ་
ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༠ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གསོ་བའི་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཏམ་ཁུ་གིས་གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་
བསྟེན་ལུ་གནོད་ཉེན་སྦོམ་ཡོད་པའི་རྫས་སྦྱོར་ཅིག་ཨནི མ་ལས་
ཏམ་ཁུ་སྤང་དགོ་པའི་ཐབས་ལམ་ལེ་ཤ་རང་བསྟན་པའི་ཁར་ ལོ་
བསྟར་བཞིན་དུ་ འཛམ་གླིང་ཏམ་ཁུ་མེད་པའི་ཉིནམ་བརྩི་སྲུང་
འབད་ནི་ཚུ་ཡང་འགོ་བཙུགས་ནུག

ད་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་ཐེངས་༧༣
པའི་ནང་ལུ་ སྤ་རོ་ལམ་གོང་དང་བཙན་ཏོག་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་
སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཏམ་ཁུ་མར་ཕབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་དང་ཡིད་རངས་ཡོད་པའི་གུ་ མི་སེར་གྱིས་ཁ་
ཐུག་ལས་ ཏམ་ཁུའི་རིགས་རྩ་གཏན་ནས་བཀག་དམ་འབད་
དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ རེ་བཀལ་དགོ་པའི་
གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་འཁྲིལ་ ཚོགས་འདུ་གིས་ སྔོན་མ་
ཚོགས་ཐེངས་ ༧༠ པའི་གྲོས་ཆོད་གུ་ ད་རུང་ གྲྭ་ཚང་དང་
གཞན་ཆོས་སྡེ་ཁག་ དེ་ལས་ མི་དམངས་གསོ་བའི་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཏམ་ཁུ་གིས་ཆོས་དང་ གཟུགས་
ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་གནོད་ཡོད་པའི་སྐོར་ གོ་བརྡ་འཕྲོ་མཐུད་
སྤེལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ནུག

དེ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་
འདུ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་ཐེངས་ ༧༠ པའི་སྐབས་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་
རྫོང་ཁག་གི་འཐུས་མི་ཅིག་གིས འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་སངས་
རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བྱིན་གྱིས་རླབས་

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་གི་ཚོགས་
ཐེངས་ ༨༢ པའི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་གཞི་
བཀོད་མཐུན་གྲོས་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཡང་འཐུས་མི་སྦེ་ཆ་

འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།

ཏམ་ཁུའི་དཔྱད་ཡིག་ཟིན་བྲིས་འགོ་བཙུགས།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཆ་འཇོག

འཇོག་གྲུབ་པའི་ཁར་ ཚོགས་ཁང་ནང་ ཏམ་ཁུ་འདི་ ནང་པའི་
ཆོས་ལུགས་ལས་འགལ་བའི་ཁར་ གཟུགས་ཁམས་དང་གསོ་
བའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་མ་བཏུབ་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ གྲོས་
བསྡུར་མཐིལ་ཕྱིན་མཛད་པའི་རྗེས་སུ་ ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོའི་
འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ སྔོན་མ་ལས་རྫོང་ཁག་ ༢༠ ལས་ རྫོང་ཁག་
༡༨ ཀྱིས་ཏམ་ཁུ་བཀག་དམ་འབད་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་རྫོང་ཁག་
གཉིས་ལས་མེདཔ་ལས་ རྫོང་ཁག་ ༢༠ ཆ་མཉམ་ནང་ ཏམ་
ཁུ་ཉོ་བཙོང་ནི་འདི་འབད་མ་ཆོགཔ་སྦེ་ བཀག་དམ་གནང་ནིའི་
གྲོས་ཆོད་གྲུབ་མ་ཚད་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ལུ་ མི་ངོ་རང་རྐྱང་
སྒེར་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ནང་འདྲེན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠
ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ལུ་ཡར་སེང་འབད་དེ་བཀལ་དགོ་པའི་གྲོས་
ཆོད་གྲུབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་
འགོ་ཐོག་འབྱུང་ནུག

འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ཟིན་བྲིས་དེ་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཐེངས་ ༣ པའི་ནང་ལུ་ གསུང་གྲོས་
གནང་སྟེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་
ལུ་ ཕུལ་ཡོད་མི་འདི་ དོན་ཚན་ ༡༠ དེ་ཅིག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་འདུ་གིས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ དཔྱད་ཡིག་
འདི་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ནང་བཙུགས་ཏེ་ གྲོས་བསྡུར་རྒྱས་
ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ འབྲུག་
གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་སྦེ་ཆ་
འཇོག་གྲུབ་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༢ ལུ་མི་
དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་ཉིནམ་དང་
འབྲེལ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠
ཅན་མའི་དགོངས་དོན་གལ་ཅན་ཚུ།

ཚོགས་ཐེངས་ ༨༣ པའི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་
གིས་ ཁྲལ་ཡར་སེང་འབད་བའི་ཁར་ མི་དམངས་ས་ཁོངས་ཚུའི་
ནང་ ཏམ་ཁུ་སྤྱོད་མ་ཆོགཔ་སྦེ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ཡོདཔ་དང་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་མཐར་འཁྱོལ་
ཅན་སྦེ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་
ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་ རྫོང་ཁག་
ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག
དེ་དང་གཅིག་ཁར་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ་
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལས་ ༢༠༠༩ ཚུན་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་
གིས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་མང་རབས་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་
བསྟུན་དང་ ཞལ་འཛོམས་ཚུ་གནངམ་མ་ཚད་ འཛམ་གླིང་གསོ་
བའི་ཚོགས་སྡེ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གཞི་བཀོད་
མཐུན་གྲོས་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ལས་ རོགས་རམ་དང་
ལམ་སྟོན་ཚུ་ལེན་ཏེ་ འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་དཔྱད་ཡིག་
གི་ཟིན་བྲིས་བཏབ་གནང་ནུག

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་བསྡོམས་ཀྱི་ལེའུ་ ༡༢ དང་དོན་ཚན་ ༦༠
འདུག་པའི་ནང་གསེས་ལས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གི་ལེའུ་བདུན་པ་
དོན་ཚན་ ༢༤ ལས་ ༢༨ པ་དང་འཁྲིལཝ་ད འབྲུག་གི་
ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཀོད་ཚོགས་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ཁར་
ལེའུ་བརྒྱད་པའི་དོན་ཚན་ ༢༩ ལས་ ༣༢ དང་འཁྲིལཝ་
ད་ འབྲུག་སྨྱོ་རྫས་བཀག་འཛིན་ལས་སྡེ་གིས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་
དགོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག་ བཅའ་ཁྲིམས་དེ་གི་དམིགས་དོན་གཙོ་
བོ་རང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་གྲུབ་ཐབས་ལུ་
མི་སྡེའི་གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་ཕན་ཐབས་དང་ ཏམ་ཁུ་
སྤྱོད་མི་ཚུ་གིས་ ནང་པའི་ཆོས་དང་ཕྱིའི་གཟུགས་ལུ་གནོད་སྐྱོན་
བཀག་ཐབས་ དེ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་ཏམ་
ཁུ་དམ་འཛིན་གཞི་བཀོད་ཀྱི་མཐུན་གྲོས་ལུ་ ངོས་ལེན་དང་རྒྱབ་
སྐྱོར་འབད་ཐབས་ལུ་ཨིན་པས། བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་ དོན་
ཚན་ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ གཙོ་བོ་རང་ མི་
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འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

དམངས་འཛོམས་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ཏམ་ཁུ་སྤྱོད་མ་ཆོག་པའི་
སྐོར་དང་ཉེས་ཆད་ དེ་ལས་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་
ཚན་བདུན་པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ རང་སོའི་སྒེར་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་
ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐོག་ཏམ་ཁུ་དང་ཏམ་ཁུའི་རིགས་ནང་འདྲེན་
འཐབ་ལུགས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཏམ་ཁུ་ཉོ་བཙོང་དང་
བཟོ་སྐྲུན་ བགོ་བཀྲམ་སོགས་རྩ་གཏན་ལས་བཀག་དམ་འབད་ནི་
ཨིནམ་དང་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཏམ་ཁུ་ལུ་ལང་ཤོར་ཐལ་མི་
ཚུ་ལུ་ ཏམ་ཁུ་གཅད་ཐབས་ཀྱི་རོགས་རམ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་
ཏམ་ཁུ་གི་གནོད་ཉེན་ཚུ་གི་སྐོར་མི་མང་ལུ་གོ་བརྡ་སྤེལ་དགོཔ་དང་
ཞིབ་འཚོལ་ཚུ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་འདུག

འཛུགས་སྐྱོང་དང་   བསྡུ་སྒྱོམ་ བཟོ་སྐྲུན་ མཁོ་སྤྲོད་ བགོ་
བཀྲམ་དང་ ཉོ་བཙོང་ཚུ་རྩ་གཏན་ལས་འབད་མ་ཆོག་པའི་ཁར་
བཀག་དམ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ དོན་
ཚན་ ༥༠ པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ ཉོ་བཙོང་མ་གཏོགས་གཞན་
ཉེས་འགེལ་ཚུ་ལུ་ ཉེས་ཁྲིམས་ ལོ་གསུམ་ལས་ལྔ་གི་བར་ན་
ཕོགསཔ་ཨིནམ་ད་ དོན་ཚན་ ༥༡ པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ ཉོ་
བཙོང་འབད་བ་ཅིན་ ཉེས་ཁྲིམས་ ལོ་གཅིག་ལས་གསུམ་ཚུན་
ཕོག་ནི་དང་ གལ་སྲིད་ཏམ་ཁུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་གིས་ཁྲིམས་
དང་འཁྲིལ་ གསལ་སྟོན་མ་འབད་བ་ཅིན་འདི་ལུ་ཐེབས་ ཉེས་
ཁྲིམས་ལོ་གསུམ་ལས་ ལོ་ལྔ་ཕོགཔ་སྦེ་འདུག

འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་བསྟར་སྤྱོད།

གཉིས་པ་ལུ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༡༢ དང་ ༡༣
པའི་ནང་གསལ་ མི་ངོ་སྒེར་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཏམ་ཁུའི་རིགས་
བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོ་བའི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ ཅ་ཁྲལ་དང་
ཚོང་ཁྲལ་ཚུ་བཏབ་སྟེ་ ནང་འདྲེན་འབད་ཆོགཔ་དང་ དོན་ཚན་
༡༤ པར་ ཁྲལ་བཏབ་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྟོན་དགོ་པའི་འགན་
དབང་འདུག དེ་ཡང་ དོན་ཚན་ ༥༢ པའི་དགོངས་དོན་བཞིན་
གལ་སྲིད་ ཁྲལ་རིགས་སྤྲོད་པའི་འབྱོར་འཛིན་སོགས་སྟོན་ནི་མེད་
པ་ཅིན་ ནག་ཚོང་གི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ལས་ དེ་ལུ་ཉེས་ཁྲིམས་
ལོ་གསུམ་ལས་ལྔ་ཚུན་ཕོགསཔ་ཨིན་པས། དོན་ཚན་ ༥༤ པའི་
ནང་གསལ་ གལ་སྲིད་ ཏམ་ཁུ་དང་ཏམ་ཁུའི་རིགས་ཚུ་ གནང་
བ་གི་ཚད་གཞི་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ནག་ཚོང་གི་གྲངས་སུ་ཚུད་
ནི་ཨིནམ་ལས་ ཉེས་ཁྲིམས་ཡང་ ལོ་གསུམ་ལས་ལྔ་གི་བར་ན་
ཕོགས་ནི་ཨིན་མས།

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་བསྟར་སྤྱོད་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་
གི་དོན་ཚན་ ༥༧ པ་ལྟར་ ལས་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཅའ་
ཡིག་ཟིན་བྲིས་བཏབ་མི་འདི་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་ཏམ་
ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཡིག་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཅན་མ་ཟེར་ ཆ་
འཇོག་གནང་སྟེ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་འགོ་
བཙུགས་ནུག
བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ལོ་གཅིག་མ་སོངམ་ལས་
བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་དག་པ་ཅིག་ལས་བརྟེན་ སྟབས་མ་
བདེ་བའི་གནས་སྟངས་བྱུང་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ བརྡ་བརྒྱུད་
དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཁག་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ཉོགས་བཤད་བཀོད་པའི་
རྗེས་སུ་ཁྲིམས་དེ་ གཤམ་འཁོད་དོན་ཚན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ མི་
དམངས་ཡོངས་ཀྱིས་གྲོས་བསྡུར་འབད་བའི་གནས་སྟངས་ཅིག་ལུ་
འགྱུར་སོང་ནུག

གསུམ་པ་ལུ་ ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ རང་སོའི་
སྒེར་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ནང་འདྲེན་འབད་ཆོག་པའི་ ཏམ་ཁུའི་
རིགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དེ་ འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་བཅའ་
ཡིག་གི་དོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིནམ་ད་

དང་པ་ དོན་ཚན་ ༡༡ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཅའ་
ཁྲི མ ས་འདི་ བསྟར་སྤྱོ ད ་འབད་བའི ་ ཉིན མ་ལས་འགོ་ བཟུང་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཏམ་ཁུའི་རིགས་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་
འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

དེ་ཡང་ མི་ངོ་གཅིག་གིས་ཟླ་ངོ་རེ་ལུ་ ཏམ་ཁུ་སྤྱོད་ནིའི་རིགས་
ཏམ་ཁུ་གཅུད་རྡོག་(Cigarette)དང་ཏམ་ཁུ་གཅུད་རྡོག་(Bidi)
ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་ གཅུད་རྡོག་ ༢༠༠ དང་ ཏམ་ཁུ་འདྲིལ་དུམ་
(Cigar) ཨིན་པ་ཅིན་གཅུད་རྡོག་ ༣༠ དེ་ལས་ གཞན་ཏམ་
ཁུ་གི་རིགས་ཨིན་པ་ཅིན་ གཱ་རམ་ ༡༥༠ རྐྱངམ་གཅིག་ནང་
འདྲེན་འབད་ཆོགཔ་དང་ འདི་ཚུ་ནང་འདྲེན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་འཛུལ་སྒོ་ཚུ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་
བཙོང་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ དང་ ཚོང་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་   ༡༠༠
བསྡོམས་ཀྱི་ནང་འདྲེན་ཁྲལ་ ༢༠༠ བཏབ་དགོསཔ་ཨིནམ་ལས་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཅ་རྣམ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ཁྲལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་
ཤོས་འདི་ཏམ་ཁུ་ནང་འདྲེན་འབད་མི་ལུ་ཕོགསཔ་ཨིན་པས།

གཅིག་མེན་པར་ འཛམ་གླིང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་གིས་
ཡང་ བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ལུ་བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ལུ་འཕྲི་སྣོན་ཐེངས་དང་པ།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལུ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ གཞན་བཅའ་ཁྲིམས་
ག་དང་ཡང་མ་འདྲ་བའི་སྲོལ་ བཅའ་ཁྲིམས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དེ་
ལོ་གཅིག་ལྷགཔ་ཅིག་གིས་ནང་ལུ་  ཚབས་ཆེན་གྱི་དཔྱད་ཡིག་སྦེ་
འཕྲི་སྣོན་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་དང་པའི་ཚོགས་ཐེངས་
༨ པའི་ནང་ལུ་འཕྲི་སྣོན་མཛད་ཡོདཔ་ད་ འཕྲི་སྣོན་ནང་ དོན་
ཚན་ ༡༢ པའི་ཚད་གཞི་བཟོ་ནིའི་དབང་ཆ་འདི་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་
གནང་སྟེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ སྔོན་མའི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཡར་སེང་འབད་
ཡོད་མི་དེ་ཡང་ བཅའ་ཁྲིམས་དེ་གི་ཟུར་སྦྲགས་ནང་གསལ་ མི་
ངོ་རེ་གིས་ ཟླཝ་རེ་ལུ་ ཏམ་ཁུ་ ཡང་ན་ ཏམ་ཁུའི་འཐོན་སྐྱེད་
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་སྦེ་ ཏམ་ཁུ་འདྲིལ་དུམ་(Cigar) ཨིན་པ་ཅིན་གཅུད་རྡོག་
༣༠ ལས་ ༥༠ དང་ ཏམ་ཁུ་གཞན་གྱི་རིགས་ཚུ་ཨིན་པ་ཅིན་
གཱ་རམ་ ༡༥༠ ལས་ ༢༥༠ ལུ་ ཡར་སེང་མཛད་གནང་ནུག

གནད་དོན་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡ པའི་ནང་ འགོ་
དང་པ་ དགེ་སློང་ཅིག་གིས་ ཏམ་ཁུ་སྤྱོད་ནིའི་རིགས་ བསྡོམས་
ཀྱི་ཚད་གཞི་གཱ་རམ་ ༤༨༠ གསལ་སྟོན་མ་འབད་བའི་ཁར་
ཁྲལ་བཏབ་པའི་འབྱོར་འཛིན་ཚུ་ཡང་སྟོན་ནི་མེདཔ་ལས་ ཏམ་
ཁུ་ཉོ་སའི་ས་སྒོ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
བྱུངམ་ལས་ མ་གཞི་ཏམ་ཁུ་འདི་ཁོ་རང་ སྒེར་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་
ཨིན་ཟེར་གསལ་ཡོད་རུང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༥༢
དང་ ༥༤ གི་དགོངས་དོན་ལྟར་ བཙོན་ཁྲིམས་ ལོ་ ༣ ཕོགས་
པའི་ཁར་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོ་ལུ་ ཏམ་ཁུ་ནག་ཚོང་དང་འབྲེལ་
བའི་ཉེས་རྩོད་བསྡོམས་ ༥༠ དང་ དེ་ནང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་
ངོ་ ༩༢ འཛིན་བཟུང་འབད་བའི་ཁར་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལུ་
ཉེས་རྩོད་ ༤༡ དང་ མི་ངོ་ ༥༠ འཛིན་བཟུང་འབད་དགོཔ་བྱུང་
ནུག འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་
དང་ མི་དམངས་མང་རབས་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་རྩུབ་
དྲག་དང་དམ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་པའི་ཉོགས་བཤད་བཀོད་པའི་ཁར་
དེ་གིས་འབྲུག་གི་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ བརྩོད་བསྡུར་དང་གྲོས་བསྡུར་ཚུ་
རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་རང་བྱུང་ཡོདཔ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་རྐྱངམ་

དེ་ལས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༥༡ པ་འདི་ ཡོངས་
རྫོགས་འཕྲི་སྣོན་དང་ཁ་སྐོང་བཙུགས་ཏེ་ དོན་ཚན་ ༥༢ དང་
༥༤ གཉིས་ཆ་མེད་བཏང་བའི་ཁར་ ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་ཡང་ ལེ་ཤ་
གི་མར་ཕབ་མཛད་གནང་ནུག
ཧེ་མའི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ དོན་ཚན་ ༡༡ ༼ག༽ པའི་ནང་
མི་ངོ་གཅིག་གིས་ ཏམ་ཁུ་དང་ཏམ་ཁུའི་རིགས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་
འཁོད་ལུ་ ཉོ་བཙོང་འཐབ་པ་ཅིན་ ཐད་ཀར་དུ་ དོན་ཚན་ ༥༡
པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་སའི་འབྱུང་ཁུངས་
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འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་
མའི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར།

སྟོན་ནི་ཡོད་པ་ཅིན་ ཉེས་ཁྲིམས་ ལོ་ ༡ ལས་ ༣ ཚུན་དང་
མེད་པ་ཅིན་ ཉེས་ཁྲིམས་འདི་གུ་ ཧེང་བཀལ་ ལོ་གསུམ་ལས་
ལྔ་གི་བར་ན་ཐེབས་ཕོག་ནི་ཨིན་རུང་ འཕྲི་སྣོན་ནང་ལུ་ དོན་ཚན་
༥༡ པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ གལ་སྲིད་ཏམ་ཁུའི་རིགས་ཚུ་ ཚད་
གཞི་ལས་ལྷག་སྟེ་བཞི་བཏབ་ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ཨིན་པ་ཅིན་ ཉེས་
ཁྲིམས་ལོ་ ༡ ལས་ ༣ ཚུན་དང་ དེ་ལས་མང་པ་ཅིན་རྐྱངམ་
གཅིག་ ཉེས་ཁྲིམས་ལོ་ ༣ ལས་ ༥ གི་བར་ན་ཕོགསཔ་སྦེ་ཨིན་
པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲལ་བཏབ་པའི་ཡིག་ཆ་མེད་མི་ལུ་ཡང་ ཉེས་
ཁྲིམས་སོ་སོར་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ འདི་བཟུམ་གྱི་དོན་ཚན་གསརཔ་
ལེ་ཤ་རང་བཙུགས་གནང་ནུག

མ་གཞི་གོང་གསལ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དམིགས་དོན་ངོ་མ་རང་
འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༧ པ་དང་ ༩ པའི་
དགོངས་དོན་ཚུ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་གསོ་བའི་སྲིད་བྱུས་
ཀྱི་དམིགས་དོན་   དེ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་
གཞི་བཀོད་མཐུན་གྲོས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ ཏམ་ཁུ་སྤྱོད་མི་ཚུ་གིས་ ནང་པའི་ཆོས་དང་ མི་སྡེའི་
གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གཉིས་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་སྦོམ་ཡོད་
པའི་ངོས་འཛིན་དང་ དེ་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ཐོག་ འབྲུག་པའི་མི་
སེར་ཚུ་གི་གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ ཕན་བདེའི་དོན་ལུ་
བཟོ་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་དོན་
གྲུབ་ཐབས་ལུ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཆ་འཇོག་
གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་ལག་ལེན་འཐབ་ད་ དམ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་ནི་འདི་
གིས་ འཕྲི་སྣོན་ཚར་གཉིས་རེ་མཛད་པའི་ཤུལ་ལུ་ བཅའ་ཁྲིམས་
ཀྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་གྲུབ་ནི་ལུ་ ཧ་ཅང་གིས་གདོང་ལེན་ཅིག་ལུ་
འགྱུར་ཏེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་འཕྲི་སྣོན་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ འབྲུག་སྨྱོ་རྫས་
བཀག་འཛིན་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཧེ་མ་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་
སྒྲིག་གཞི་ཚུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་འཇོག་གནང་
ཐོག་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་དེ་ཡང་
བསྟར་སྤྱོད་མཛད་གནང་ནུག

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ལུ་འཕྲི་སྣོན་ཐེངས་གཉིས་པ།

ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འཕྲི་སྣོན་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱི་
ལོ་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་འདི་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
ད་རུང་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོནམ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་པའི་
ཚོགས་ཐེངས་ ༢ པའི་ནང་ འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་
ཁྲིམས་འཕྲི་སྣོན་མཛད་པའི་སྐབས་ལུ་ སྔོན་མ་འཕྲི་སྣོན་དང་པའི་
ནང་ཡོད་པའི་ཚད་གཞི་ལས་ ཉེས་ཆད་དང་ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་ ལྷོད་
ཡངས་སྦེ་བཟོ་གནང་སྟེ་ ཉེས་ཆད་ཀྱི་དོན་ཚན་ལེ་ཤ་རང་གསརཔ་
དང་ འཕྲི་སྣོན་མཛད་དེ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་
༧ པའི་ཚེས་ ༨ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་
འདི་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་དང་འཐབ་བཞིན་དུ་འདུག
འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།

དེ་ཡང་ སྔོན་མ་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ཏམ་ཁུ་དང་ ཏམ་ཁུའི་རིགས་
ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་
གྲུབ་ཐབས་ལུ་ དཔེར་ན་ མི་ངོ་རེ་གིས་ ཉིནམ་རེ་ལུ་ ཏམ་
ཁུ་ དུམ་འགྲིལ་མཐོ་ཤོས་ གཅུད་རྡོག་ ༦ ལྷགཔ་ཅིག་འཐུང་
ནི་གི་གནང་བ་མ་གནང་རུང་ ད་ལྟོ་འཕྲི་སྣོན་གཉིས་པའི་སྐབས་
ལས་ མི་ངོ་རེ་གིས་ ཉིནམ་རེ་ལུ་ ཏམ་ཁུ་ འདྲིལ་དུམ་མཐོ་
ཤོས་ གཅུད་རྡོག་ ༤༠ དེ་ཅིག་སྤྱོད་ཆོགཔ་སྦེ་བཟོ་ཡོདཔ་
དང་ དེ་བཞིན་ཏམ་ཁུའི་རིགས་གཞན་བཟའ་ནི་དང་བཏབ་ནི་ཚུ་
ཡང་ ཚད་གཞི་གནམ་མེད་ས་མེད་མཐོ་དྲག་སྦེ་ཡར་སེང་གནང་
མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གིས་ བཅའ་
ཁྲིམས་འདིའི་དམིགས་གཏད་ལས་ ཐད་ཀར་དུ་འགལ་བའི་ཁར་
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

དེ་གིས་ ཏམ་ཁུ་ནག་ཚོང་འཐབ་ནི་ལུ་ཡང་ བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོག་
ཏོ་བཟོ་བཟོཝ་བཟུམ་མཐོངམ་ལས་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་
མི་ཚུ་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ལུ་འཕྲི་སྣོན་གནངམ་ད་ དེ་གི་
དམིགས་དོན་དང་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ ཐུགས་ཁ་ལུ་ག་དེ་སྦེ་བསྣམས་
ཅིག་ག་ ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཡང་བཀོད་དགོཔ་འདུག དེ་ཡང་ དང་
པ་ ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་འདི་ཞིབ་འཚོལ་
ཐོག་ མི་ངོ་ཏམ་ཁུ་སྤྱོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཏམ་ཁུ་འདི་ག་དེ་དྲག་དྲག་མར་
ཕབ་རྐྱབ་ཚུགས་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་བཟོ་བའི་ཁར་ ཏམ་ཁུའི་ཚད་
གཞི་མར་ཉུང་སུ་སྦེ་བཞག་དགོ་མི་འདི་ཡང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་
གི་དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་རང་ ཏམ་ཁུ་ལག་ལེན་མར་ཕབ་ཀྱི་དོན་
ལུ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ གི་ཚད་གཞི་ལུ་བལྟ་
བ་ཅིན་ ཏམ་ཁུའི་ཚད་གཞི་འདི་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་མཐོང་སྣང་ག་ནི་
མེད་པའི་ཁར་ ཚད་གཞི་གནམ་མེད་ས་མེད་འབོར་ཆེ་དྲག་བཟོ་སྟེ་
ཡོདཔ་ལས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དམིགས་གཏད་ལས་ འགལ་
དོ་བཟུམ་བཟུམ་མཇལཝ་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དེ་ལས་ ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཀོད་ཚོགས་དང་ འབྲུག་སྨྱོ་རྫས་
བཀག་འཛིན་དབང་འཛིན་དང་ གཞན་ཡང་འབྲེལ་བ་ཡོད་
པའི་ལས་སྡེ་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ ད་ལྟོ་
ཚུན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཞིབ་འཚོལ་
དང་ བརྟག་ཞིབ་ ཐོ་བཀོད་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ ལེའུ་དྲུག་པ་
ཏམ་ཁུ་ལང་ཤོར་ཐལ་མི་ཚུ་ལུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་གཅད་ནིའི་
ཐབས་ལམ་ཚུ་ དེ་དང་འདི་ཨིན་ཟེར་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་མི་མཇལ་བས་
ཟེར་ཞུ་ནི། འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ དོན་
སྨིན་ཅན་སྦེ་ལག་ལེན་དང་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཐབས་ལུ་ ཁྲིམས་
བཟོ་ལྷན་སྡེ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་སྡེ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ བཅའ་
ཁྲིམས་འདིའི་དམིགས་དོན་ངོ་མ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཐུགས་བསམ་རྒྱ་
ཆེཝ་སྦེ་བཞེས་དགོཔ་འདུག་ཟེར་མནོཝ་མས།

གྲོས་འདེབས།

འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༠ ཅན་མ་འདི་
དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ལག་ལེན་དང་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་
གཤམ་གསལ།
༡༽ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ལེའུ་དྲུག་པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ ཏམ་
ཁུ་ལུ་ལང་ཤོར་ཐལ་མི་ཚུའི་དོན་ལུ་ སྨན་བཅོས་དང་ ཏམ་ཁུ་
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ གཅད་ནིའི་
ལམ་སྟོན་དང་ཐབས་ལམ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་
ཡོད་ས་དང་ ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ གང་མགྱོགས་བསྟེན་དགོཔ་འདུག
༢༽ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དམིགས་དོན་ཚུ་མཐིལ་ཕྱིན་གྲུབ་
ཐབས་ལུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ མ་འོངས་ཕུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཏམ་
ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་ལས་སྣ་དང་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་
ནིའི་དོན་ལུ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༢༡ པའི་དགོངས་
དོན་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་ཐོག་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཏམ་ཁུ་སྤྱོད་མི་ལས་
གནོད་ཉེན་ལུ་བརྟེན་པའི་བརྟག་ཞིབ་ལས་རིམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་
འབད་དགོཔ་དང་ དེ་ཚུ་བསལ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལམ་
ལུགས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག

དེ་མ་ཚད་ ད་རུང་ འཕྲི་སྣོན་གྱི་དོན་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་ལུ་ཡང་
མི་དམངས་འཛོམས་ས་ཏམ་ཁུ་མ་པ་ལས་འཐུང་མ་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོད་
མིའི་འཕྲི་སྣོན་མཛད་དེ་ ད་ལྟོ་འབདཝ་ད་ གཙུག་སྡེ་དང་ ཐ་
ན་ སློབ་གྲྭ་ ལྷ་ཁང་ རྫོང་གཞི་ དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་སོགས་
ཀྱི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ཡང་ ཏམ་ཁུ་འཐུང་སའི་ས་སྒོ་བཟོ་ཆོག་པའི་
ཁར་ ནག་ཚོང་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ ཐེངས་གསུམ་མ་འཐབ་ཚུན་
ཚོད་ ཉེས་ཆད་དུམ་གྲ་རེ་ལས་མ་ཕོགསཔ་ལས་ དེ་གིས་ ཏམ་
ཁུ་འཐུང་མི་ཚུ་གི་མཐའ་དོན་དང་ ཐོབ་དབང་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་
ཕན་ཐོགསཔ་མ་གཏོགས་ གཞན་ཏམ་ཁུ་མ་འཐུང་མི་ཚུ་གི་ཐོབ་
དབང་དང་ ཏམ་ཁུ་སྤྱོད་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་དང་ མར་ཕབ་
འབད་ནི་ ལྷག་པར་དུ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་
ཉེས་དམིགས་དང་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ལུ་ གུས་ཞབས་མེདཔ་བཟུམ་གྱི་
མཐོང་སྣང་བྱུངམ་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

མཇུག་སྡུད།

༣༽ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་བསྟར་སྤྱོད་མཐིལ་ཕྱིན་ཡོངས་རྫོགས་
འབད་ཐབས་ལུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་བཀོད་ཚོགས་དང་ འབྲུག་
སྨྱོས་རྫས་བཀག་འཛིན་དབང་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་
གཞན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་ ཡུན་བརྟན་གྱི་མཉམ་
འབྲེལ་འབད་དགོཔ་དང་ དེ་ཚུ་ལུ་ ཏམ་ཁུ་དམ་འཛིན་གྱི་ཐབས་
ལམ་ཚུ་ནང་ སྦྱོང་བརྡར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་གནང་དགོཔ་
འདུག
༤༽ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལུ་མཛད་པའི་
འཕྲི་སྣོན་དོན་ཚན་ ༣ པ་དེ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་དཔྱད་ཐོག་
ཏམ་ཁུ་འཐུང་སའི་ས་སྒོ་ག་ཅི་བཟུམ་ནང་བཟོ་ཆོགཔ་ཨིན་ན་
དེའི་སྐོར་ཁ་གསལ་སྦེ་ཚུད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

གོང་ལུ་གསལ་བ་བཞིན་ བཅའ་ཁྲིམས་ག་ཅི་བཟུམ་རང་བརྩམ་
རུང་ འགོ་དང་པ་ གནད་དོན་ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་ བཅའ་ཁྲིམས་
དགོཔ་ཨིན་ན་ དེའི་གྲོས་བསྡུར་དང་དབྱེ་དཔྱད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
མཛད་དགོ་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་ སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་ ཏམ་
ཁུ་གི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཞན་ཁྲིམས་ག་
ཅི་བཟུམ་ཨིན་རུང་   ཆུ་མ་བརྒལ་ཟམ་པའི་སྦུག་དང་ ལ་མ་
བརྒལ་ལབ་རྩའི་སྦུག་ཟེར་དོ་བཟུམ་ བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་ ཆ་འཇོག་
མ་གནང་མའི་ཧེ་མར་ བཅའ་ཁྲིམས་དེ་གི་ དམིགས་དོན་ཚུ་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཐུགས་ཁར་བསྣམས་ཏེ་ གྲོས་བསྡུར་ཚུ་ མི་ངོ་
གཅིག་དང་གཉིས་ ཁ་ཤུགས་དང་ དབང་ཆ་ སྲིད་དོན་གྱི་ཁེ་ཕན་
སོགས་ལུ་མ་གཟིགས་པར་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དམིགས་དོན་ཚུ་
ག་དེ་སྦེ་འགྲུབ་ཚུགསཔ་ག་ མི་སྡེ་ལུ་ཕན་གནོད་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡོད་
ག་ཚུ་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ ཆ་འཇོག་གནང་དགོཔ་འདི་ཧ་ཅང་གིས་གལ་
ཅན་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ མནོ་བསམ་ སྔོན་
མ་བཏང་ན་མཁས་པ་དང་ འགྱོད་པ་ཤུལ་ལས་བསྐྱེད་ན་བླུན་པོ་
ཟེར་བའི་དཔེ་གཏམ་བཟུམ་ མི་མང་ཡོངས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
མཐའ་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྔོན་མ་ལས་ཐུགས་བཞེད་ཡང་དག་
གི་ཐོག་ལས་གནང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༥༽ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཅན་མའི་འཕྲི་སྣོན་དོན་ཚན་ ༡༠ པའི་
དགོངས་དོན་ལྟར་ ཟུར་སྦྲགས་ནང་ཡོད་པའི་ཚད་གཞི་ཚུ་
འཐུས་མི་ཚུ་གི་ཐུགས་འཆར་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་ནི་
མེན་པར་ ཚད་གཞི་འདི་ཚུའི་འོས་འབབ་ཡོད་མེད་དང་ གཞན་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་འབད་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཅན་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་ནང་
ཏམ་ཁུ་གི་ཚད་གཞི་ག་དེ་ཅིག་གིས་གཟུགས་ཁམས་ལུ་གནོད་
སྐྱོན་མངམ་སྦེ་རྐྱབ་ཨིན་ན་དང་ ཏམ་ཁུ་ལུ་ལང་ཤོར་ཐལ་མི་ཚུ་
གིས་ ཚད་གཞི་ག་དེམ་ཅིག་ཟླཝ་ཅིག་ནང་སྤྱོདཔ་ཨིན་ན་ དེ་ཚུའི་
ཞིབ་རྟོག་ཚུ་འབད་ཐོག་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་བཙུགས་པ་ཅིན་
བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དམིགས་དོན་ཚུ་གྲུབ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་
འབྱུང་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།

18

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ།
མཐར་ཕྱིན།
དྲང་དཔོན། འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ། ཐིམ་ཕུག།
དགོསཔ་མ་ཚད་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ནས་ཀྱང་ ཁྲིམས་དང་
བཅུད་དོན།
ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མི་སེར་ཚུ་
ཁྲིམས་ཀྱི་དམིགས་དོན་དང་དགོས་པ་ངོ་མ་རང་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ སྐྱེ་ ཁྲིགིསམ་ས་ཤེསས་ྡེའརྟོི་གལས་མ་ཡལུར་གས་དྲག་གལཱ་ཏང་འགན་
་སྐོར་ བཀའ་སློབ་
འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཞི་བདེ་དང་རྟེན་གཞི་ སྐྱིད་ཧིང་འབྱུང་ གནང་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེདནགོ་ སང་་པབའིཅས་
ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།1 མི་སྡེ་ནང་ལུ་   ཞི་བདེ་དང་བདེ་སྐྱིད་ རྟེན་ གིས་ རླུང་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲིམས་ཡང་ངེས་པར་དུར་ཁའིག་་མཆི་སེཝེར་ཨ་གིན་མ་ར་
གཞི་ཚུ་མེད་པ་ཅིན་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ མཁྱེན་ནི་འདི་གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།
དང་ལས་རིམ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཚུགས། འདི་འབདཝ་ལས་
བརྟེན་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ གཞུང་གི་ཡན་ལག་གསུམ་ཐ་དད་དང་ཕྱག་འགན།
ཕྱུག་མཆོག་གིས་ རྒྱལཔོ་ལུ་གཅེས་པ་འབངས་དང་ འབངས་ཀྱི་ རྩོམ་བྲིས་ གཞུང་གི་ཡན་ལག་གསུམ་ཐ་དད་དང་ཕྱག་འགན་ནང་
རེ་བ་བདེ་སྐྱིད་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཁྲིམས་ཨིན་ཟེར་གསུངས་གནང་ གསལ་བ་བཞིན་3 གཞུང་གི་ཡན་ལག་གསུམ་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་སྡེ་
ནུག
དང་ ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གསུམ་ཨིན་པའི་
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་ལས་འབད་རུང་   ཁར་ ཁོང་ལྷན་སྡེ་ཚུ་ཡང་ རང་དབང་ཡང་ཐ་དད་ཨིནམ་ལས་
ཁྲིམས་འདི་2 ང་བཅས་མི་རེ་རེའི་བཞིན་དུ་གིས་ ཡུད་ཙམ་ བརྟེན་ ཕྱག་འགན་ཚུ་བཅུད་དོན་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་བ་ཅིན་ སྤྱི་ཚོགས་
ཅིག་ཡང་མེད་པར་དབུགས་གཏོང་ལནེ ་འབད་བའི་རླུང་བཟུམ་ ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ལུ་ཕན་ནུས་ཆེ་བའི་ཁྲིམས་གསརཔ་
ཅིག་ཨིན། ཡོདཔ་ག་གིས་ཡང་མི་ཤེས་ མེདཔ་ད་ལུ་ སྲོག་ བརྩམ་ནི་དང་ རྙིངམ་ཚུ་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་དཔལ་འབྱོར་
ལུ་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ གོང་འཕེལ་གྱི་གོམ་པ་དང་བསྟུན་ ལེགས་བཅོས་ཐོག་ལས་འཕྲི་
དབུགས་གཏོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ དྲི་དཔྱད་འབད་བ་མེད་དོ་བཟུམ་ སྣོན་མཛད་དེ་ ནུས་སྨིན་ཅན་ཅིག་བཟོ་གནང་ནི་ཨིནམ་ད་ དྲང་
ཁྲིམས་ལུ་གུས་ཞབས་དང་བརྩི་བཀུར་ཐོག་ལས་ ཆ་གནས་འབད་ ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གིས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་
དང་འཁྲིལ་ གོ་དོན་འགྲེལ་གནང་སྟེ་ གཞུང་དང་མི་སེར་གྱི་
1 ཁྲིམས་སྤྱི་བགྲེསཔ་བློན་པོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱི་རྩོམ་བྲིས་ ནང་པའི་ཁྲིམས་
རང་སོའི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་འཁྲི་ཚུ་ བདེན་རྫུན་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་
ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་གྱི་ནང་གསལ།
2 སྤྱི་ཚེས་ ༡༢/༠༦/༢༠༡༠ ལུ་ཚོགས་པའི་ངྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ཞལ་འཛོམས་
ནང་གནང་བའི་གསུང་བཤད་གནང་མི་ནང་གསལ་

3 གོང་གི་རྩོམ་བྲིས་ལྟར།
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འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

གནང་ཞིནམ་ལས་འཁྲུན་ཆོད་གནང་མི་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་སྡེ་
གིས་ཚུལ་མཐུན་བསྟར་སྤྱོད་མཛད་གནང་ནི་ཨིན་པས།
གོང་ལུ་གསལ་བ་བཞིན་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དགའ་
སྐྱིད་དང་ ཞི་བདེ་འབྱུང་ཐབས་ཀྱི་རྩ་བ་འདི་ཁྲིམས་ཁོ་ན་ཨིནམ་
ལས་བརྟེན་ གཞུང་གི་ཡན་ལག་གསུམ་གྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་
ཁྲིམས་གསརཔ་བརྩམས་གནང་མི་ཚུ་མི་སེར་གྱིས་ཤེས་ནིའི་
དོན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་ཡང་གཞུང་གིས་རང་སྒྲིག་གནང་དགོཔ་
པས། འདི་ཡང་ག་དེ་སྦེ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་
4
༼Ignorance of law is no excuse༽ དང་འཁྲིལཝ་ད་
ང་བཅས་འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ ང་བཅས་རའི་ཁྲིམས་
ཚུ་ཤེས་ནི་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། གལ་སྲིད་མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ཁྲིམས་
ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་ཁྲིམས་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་ལཱ་ཅིག་འབད་
ཡར་སོང་པ་ཅིན་ རྩོད་བཤེར་ཁྲིམས་འདུན་ཐུག་པའི་སྐབས་
ལཱ་ངན་འབད་ཡར་སོང་མི་དེ་ ཁྲིམས་འགལ་ཨིནམ་ཤེས་རྟོགས་
མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་ག་ཅི་དེ་གསལ་ཏེ་འབད་རུང་ ཁྲིམས་
འདུན་གྱིས་ངོས་ལེན་འགྲུབ་རུང་བའི་དགག་ལན་ཅིག་མིན། དེ་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་རའི་མི་སེར་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་
རང་སོའི་ཐོབ་དབང་དང་འགན་ཁུར་ཡང་ཁྲིམས་ལས་བརྟེན་ཏེ་
འབྱུངམ་ཨིནམ་ལས་ ཐོབ་དབང་སྤྱོད་ནི་དང་འགན་འཁྲི་དང་
འགན་ཁུར་ཚུ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཁྲིམས་མཁྱེན་དགོཔ་འདི་ མེད་
ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།

གིས་ ང་བཅས་རའི་ཁྲིམས་ཚུ་གི་བཅུད་དོན་ མི་སེར་ཡོངས་
ཀྱིས་མཁྱེན་ཚུགས་ནི་དང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་སྤེལ་ནིའི་དོན་
ལུ་དམིགས་ཏེ་ གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་དང་ སྦྱོང་བརྡར་སྣ་ཚོགས་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་དང་འཐབ་བཞིན་དུ་ཡོད་མི་ ནང་གསེས་ལས་
དག་པ་ཅིག་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་བ་གཤམ་གསལ།
༡༽ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལས་འགོ་བཟུང་ རྫོང་ཁག་༢༠ གི་
རྒེད་འོག་ ༢༠༥ གི་ ས་གནས་གཞུང་ རྒེད་འོག་གི་འཐུས་མི་
དམངས་མི་དང་ ཚོགས་པ་དང་གཞན་ འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་དང་
ལས་སྡེ་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་རྩོད་ཉོག་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་
ཀྱི་དོན་ལུ་ ནང་ཁ་ནང་འགྲིག་གི་རིག་རྩལ་དང་ཐབས་ལམ་གྱི་
སྦྱོང་བརྡར་དང་གཅིག་ཁར་ དངོས་འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་གི་
བཅུད་དོན་ཚུ་ཡང་གསལ་ཏེ་ཕུལཝ་དང་ཕུལ་བཞིན་དུ་ཡོད།
༢༽ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལས་ ཁྲིམས་མ་ཤེས་མི་དང་ཧ་མ་གོ་
མི་ མི༌སེར་མང་ཤོས་རང་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་
ཞབས་ཏོག་མ་ལྷོད་མི་དང་རྫོང་ཁག་ཁག་གི་མཐའ་ཟུར་གཡུས་
སྒོ་སོ་སོའི་ནང་ཨིནམ་མནོ་སྟེ་ ངེས་པར་དུ་མཁོ་བའི་ཁྲིམས་ཚུ་
གདམ་ཁ་བརྐྱབས་ཏེ་ རྒེད་འོག་དང་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ མི་སེར་
ཚུ་ལུ་བྱ་སྟབས་བདེ་བའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་སྦེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་དོན་གྱི་
གསལ་བཤད་འབད་ཡོད།
༣༽ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་འདི་
དོན་སྨིན་དང་གྲུབ་འབྲས་ ཕན་ནུས་ཅན་ཅིག་འབྱུང་ཐབས་ལུ་
འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་
འབད་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་གདམ་ཁ་གྲུབ་ཡོད་པའི་
དགོངས་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ དྲི་བ་དྲི་ལན་དང་བཅས་པའི་གོ་བརྡའི་
ལས་རིམ་བཟོ་མི་དེ་ རྒྱང་བསྒྲགས་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ ད་ཚུན་
འབདཝ་ད་ བསྡོམས་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ ༡༦ ནང་འདི་བཟུམ་མའི་
ལས་རིམ་བཟོས་ཚར་ཡོད། རྫོང་ཁག་༡༡ གི་ལས་རིམ་དེ་ད་ལྟོ་
ཞུན་དག་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་འདི་འཕྲལ་རང་ འབྲུག་རྒྱང་
བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་དང་པའི་ཐོག་ལས་མི་མང་ལུ་
རྒྱང་བསྒྲགས་འབད་ནི་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཅུག་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་
བརྡའི་ལས་རིམ་དང་སྦྱོང་བརྡར་སྣ་ཚོགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཡོད།5
འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྡེའི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་
མའི་དགོངས་དོན་དང་འབྲེལ་ མི་དབང་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་
འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ་
4 རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་འགེལ་གྱི་གཞི་རྩ།
5 འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྡེའི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༩༡
པར།
འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

མཇུག་དོན།

༤༽ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལས་འགོ་བཟུང་ སྐུ་གཟུགས་རྒྱང་
བསྒྲགས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ ཁྲིམས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་
བརྡའི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད།
༥༽ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གིས་ཡང་ ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་དོན་གསལ་
བཤད་ རྒྱང་མཐོང་དང་གླུ་སྒྲོམ་ཐོག་ལས་མཛད་དང་མཛད་
བཞིན་དུ་ཡོད།
༦༽ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་
ལུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་འབྲེལ་ཡོད་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་
དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐོག་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ ཁྲིམས་
ཀྱི་ཚོགས་ཕྲན་རེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། ཚོགས་ཕྲན་གྱི་
དམིགས་ཡུལ་ཡང་ ལཱ་འགན་ལེ་ཤ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོས་
པའི་ནང་གསེས་ལས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་གཞི་རྩ་དང་ཁྱད་ཆོས་
ཁྲིམས་གཞན་ཚུ་ཤེས་རྟོགས་དོན་ལུ་ དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་དང་
མཉམ་རོགས་ཀྱི་ནང་ཁ་ནང་འགྲིག་འབད་ཐངས་ཚུ་སྤེལ་ནི་ཨིན།
༧༽ སྤྱི་ལོས ༢༠༡༡ ལས་འགོ་བཟུང་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ནང་
ཕྱག་ཞུ་མི་དྲང་དཔོན་གཙོས་པའི་ལས་བྱེདཔ་དང་ གཞན་ལྷན་
ཁག་དང་ལས་སྡེ་ནང་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་བཅས་ གནད་
དོན་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཁྲིམས་དར་ཁྱབ་བཏང་ནི་དོན་
ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་དང་གྲོས་བསྡུར་ ཞལ་འཛོམས་དང་གྲོས་གླེང་ཚུ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་དང་འཐབ་བཞིན་དུ་ཡོད།

གོང་ལུ་གསལ་བའི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་དམིགས་
ཡུལ་གཙོ་བོ་རང་ སྤྱི་ནོར་དམ་པ་མི་དབང་མི་དབང་མངའ་བདག་
རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་ ང་བཅས་རའི་དགའ་
སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་
རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ ཁྲིམས་གཞན་ལས་འབྱུང་བའི་ཐོབ་དབང་
དང་འགན་འཁྲི་ འགན་ཁུར་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་མཁྱེན་ཞིནམ་ལས་
འདི་དང་བསྟུན་པའི་ལག་ལེན་དང་ དང་ལེན་འཐབ་ནི་དོན་ལས་
ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི། ང་བཅས་རའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ཐོབ་
དང་འགན་ཁུར་གཉིས་ཆ་ར་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་
མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ཕྱག་ལཱ་ག་ཅི་བཟུམ་གནང་རུང་ ཁྲིམས་དང་རྒྱབ་
འགལ་འབྱུང་མི་སྲིད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མི་
དབང་ཡབ་སྲས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཐུགས་སྨོན་གནང་དོ་བཟུམ་སྦེ་
ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་གྲུབ་སྟེ་བསྐལ་པ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་
ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ངང་ལུ་གནས་ནིའི་གོ་སྐབས་འདུག་ཟེར་ཞུ་
ནི།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

དྲང་ཁྲིམས་སྨིན་ཐབས་ཀྱི་གཞི་རྩ།
ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས།
རྩོད་དྲུང་། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།
འབད་དོ་བཟུམ་འཚོརཝ་མས། འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མཐར་
ངོ་སྤྲོད།
ཁྲིམས་ཟེར་མི་འདི་ སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་ཀྱི་སྐབས་ལས་ ཐུག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཐུག་པའི་སྐབས་སུ་ མ་ཤེས་དབང་
ཡོད་པའི་ཁར་ དེང་སང་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྩ་ གིས་འབད་ཡར་སོང་ནུག་ཟེར་བའི་བདེན་ཚིག་བརྗོད་དེ་ ཁྲིམས་
ཁྲིམས་ཆེན་མོ་གིས་གཙོས་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་མང་རབས་ཅིག་ ཁྲིར་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ཨིན། འདི་ཚུ་ ཤེས་དང་མ་
ཡོད་མི་ཚུ་གེ་ར་ ཉེས་ཅན་ལུ་ཉེས་པ་འཁྲི་ནི་དང་ ཉེས་མེད་ལུ་ ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མིན་པར་ ཁྲིམས་ལུ་བརྩི་བཀུར་མ་འབད་བར་
རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ཨིནམ་ལས་ ཁྲིམས་འདི་ འབག་ན་རི་བ་ སྣང་མེད་སྦེ་སྡོད་དེ་ ཁྲིམས་འདུན་དང་ ཡང་ན་ ཆེ་བསྟོད་ཅན་
བལྕི་ འབོར་ན་གསེར་བ་འཕང་པའི་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་བ་བཤད་པའི་སྐབས་ འབྲེལ་
དེ་བཞིན་དུ་ འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པའི་ན་ཚ་འདི་ སྨན་བཅོས་ གཏོགས་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཁྲིམས་ཧ་མ་གོ་བའི་རྟགས་ཨིན།
རིམ་གྲོ་གིས་དྲག་ཐབས་ཡོད་རུང་ སེམས་ཁར་མནོ་བའི་ཐོབ་ དཔེར་ན་ རྩོད་ཟླ་གཅིག་ལུ་ སྨྱོ་རྫས་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་པའི་ཉེས་
དབང་དང་དལ་དབང་ཚུ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མ་གཏོགས་ ཐོབ་ འཛུགས་ཕོགཔ་ད་ ཁྲིམས་འདི་བཟུམ་ཡོདཔ་མ་ཤེས་ཟེར་བའི་ཞུ་
ཐབས་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ དྲང་ཁྲིམས་སྨིན་ཐབས་ཟེར་བའི་སྐོར་ བ་ཕུལཝ་ཨིན། གེ་ར་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བརྡ་འཕྲོད་
ལས་ བསམ་འཆར་ འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཁག་བཞི་གི་ཐོག་ ལས་རིམ་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བ་ཅིན་ ཁྲིམས་ཧ་གོ་
ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ དྲང་ཁྲིམས་སྨིན་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཐབས་ཡོད།
ལས་ གསལ་ཞུ་ནི་ཨིན།
༢༽ བཅར་གཏུགས།
༡༽ འབྲེལ་གཏོགས།
མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཞི་བདེའི་རྩ་བ་ཁྲིམས་ཨིན་རུང་ ཞི་རྟེན་ འབྲེལ་གཏོགས་མ་འབད་བ་ཅིན་ བཅར་གཏུགས་འབད་ནི་ལུ་
མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁེ་བསྒྱུར་གྱི་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་རྐྱངམ་ ཡང་མགུ་འཐོམ་ནི་མ་ཚད་ རང་གི་ཐོབ་དབང་ཚུ་ཡང་ ལག་ལེན་
གཅིག་བརྩོནམ་མ་གཏོགས་ ཁྲིམས་འགལ་ལུ་འཛེམ་མི་དཀོནམ་ ཐབས་མ་ཤེས་པར་ལུསཔ་ཨིན། འབྲེལ་གནད་གང་རུང་ བཅར་
བཟུམ་ཅིག་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ལས་ མི་ གཏུགས་ཅན་གྱི་ས་སྒོ་ནང་བཅར་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཉམས་རྒུད་
མང་ལུ་བརྡ་འཕྲོད་གནང་མི་ལུ་ཡང་ སྤྲོ་བ་ལེན་ཏེ་ངོས་ལེན་མི་ པ་ལུ་ དྲང་ཁྲིམས་མ་ཐོབ་ངེས་བདེན་ཨིན། དཔེར་ན་ འབྲང་
ཕྲུག་གི་མ་གཅིག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠,༠༠༠/-(ཆིག་ཁྲི)ཐམ་
འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།
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པ་གིས་ གྲོས་བཅུད་མཇུག་བསྒྲིལ་ཚར་བ་ཅིན་ ཉམས་རྒུད་མོ་
ལུ་ཤེས་གསལ་མེད་རུང་ འབྲང་ཕྲུག་འདི་ སྐྱེས་ལོ་༡༨ ཚུན་
ཚོད་ལུ་ འཚོ་སྐྱོང་གི་དཀའ་སྡུག་མྱོང་ནི་ཨིན། འདི་འབདཝ་
ལས་བརྟེན་ འབྲེལ་གནད་དང་བསྟུན་པའི་ཐོབ་དབང་གི་དོན་ལུ་
བཅར་གཏུགས་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ དྲང་ཁྲིམས་སྨིན་ཐབས་ཀྱི་
གོ་སྐབས་ཅིག་ཨིན།

དངོས་སུ་སྨིན་པའི་འབྲས་བུ་ཨིན། ཨིན་རུང་ བཅའ་ཁྲིམས་དག་
པ་ཅིག་གི་དོན་ཚན་ལྟར་དུ་ ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་བསྟར་སྤྱོད་མཛད་
མི་ལུ་ མི་ངོམ་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་སེམས་ཁར་ འཚོར་སྣང་མ་འདྲཝ་
ཅིག་ཤར་བ་ཅིན་ འཕྱར་ཁ་གཏང་ས་འདི་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ལུ་
ཨིནམ་ལས་ འདི་གིས་ལྷན་སྡེ་འདིའི་དབུ་འཕང་ལུ་ཉམས་ཆག་
འབྱུང་སྲིད་ནིའི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ དྲང་ཁྲིམས་
སྨིན་ཐབས་ལུ་ ཞབས་འདྲེན་སྦེ་མཇལཝ་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༣༽ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་བགྱི་པ།

མཇུག་སྡུད།

རྩོད་གཞི་གཅིག་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཐུག་པའི་སྐབས་ ཁྲིམས་
འདུན་དྲང་དཔོན་གྱི་གཙོས་པའི་ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་ཀྱིས་ ཁྲིམས་
འོག་དབྱེར་མེད་འདྲ་མཉམ་གྱི་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་ རྩོད་གཞི་སྔ་ཕྱིའི་
གོ་རིམ་དང་ སྙན་གསན་རིམ་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན་པའི་འབྲེལ་
ཆགས་ཚུ་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་
དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་མཐུན་སྤྲོད་ཚུགས་པ་ཅིན་ དྲང་
ཁྲིམས་དངོས་སུ་ཨིན། གལ་སྲིད་ གོང་དོན་བཞིན་དུ་ བསྟར་
སྤྱོད་མ་གྲུབ་པར་ ལཱ་གི་གོ་རིམ་འཛོལ་བ་ཅིན་ དྲང་པོའི་ལྟ་བ་
མེདཔ་ཐལཝ་མ་ཚད་ དྲང་ཁྲིམས་སྨིན་ཐབས་ལུ་གདོང་ལྡོག་ཅིག་
ཨིན།

དྲང་ཁྲིམས་སྨིན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་གནད་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་
གོང་ཞུས་བཞིན་ ཁྲིམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་དགོ་མནོ་བའི་འབྲེལ་
གཏོགས་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་རྒུད་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་དབང་ནུས་ལྡན་
པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཅར་གཏུགས་ དེ་ལས་ དྲང་པོ་ཁོ་
ནའི་ས་སྒོ་ནང་བསྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལམ་སྟོན་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་བགྱི་
པ་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་གྱི་བཅུད་དོན་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་
ལུགས་བཅས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མི་འདི་གིས་
དྲང་པོའི་ལྟ་བ་ལུ་ ཕན་པ་མེད་རུང་ གནོད་པ་འདི་རྩ་ལས་མི་
འབྱུངམ་འོང་མནོ་བའི་རེ་འདུན་དང་ མཁྱེན་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་
ཐུགས་བཞེད་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོའི་ནང་ ནོར་འཁྲུལ་རེ་ཤོར་ཡོད་མི་
ལུ་ བཟོད་གསོལ་གནང་ཐུབ་ཞུ་ནི་དང་ལྷན་ཅིག་ མངོན་ཁྲིམས་
ཀྱིས་ འདི་བཞིན་དབུ་འདྲེན་མཛད་གནང་མི་ལུ་ བཀའ་དྲིན་
ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༤༽ ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས།

ངན་པ་ཚར་མ་གཅོད་ན་ བཟང་པོ་ནམ་ཡང་འབྱུང་མི་སྲིད་ནི་
ཨིནམ་ལས་ ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་གིས་བརྩམས་ཚར་བའི་བཅའ་
ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གིས་བསྟར་སྤྱོད་མཛད་
དང་མཛད་བཞིན་ཡོད་མི་འདི་ ཆོགཔ་མ་ཆོགཔ་གི་དོན་ཚན་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ དབྱེ་དཔྱད་བགྱིས་པའི་མཐའ་མར་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་
བཞིན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཐབས་ཅིག་མིན་པར་ དྲང་ཁྲིམས་
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེའི་ཕྱག་འགན།
ཀརྨ་ལྷུན་གྲུབ།
དྲང་དཔོན། ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།
རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཙོ་བོ་ཆེ་ཤོས་ལྷན་སྡེ་གསུམ་ལུ་
བཅུད་དོན།
ང་བཅས་རའི་འབྲུག་ནང་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་སྐྱེས་ ལུང་བསྟན་གནང་སྟེ་ ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཧབ་
པའི་འགྲོ་བ་མི་དང་ དུད་འགྲོའི་སེམས་ཅན་བཅས་ ཚེ་སྔོན་ ཐོབ་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་འབྲལ་ཏེ་ ལོངས་སུ་སྤྱོད་ངང་ཡོདཔ་
བསོད་ནམས་བརྒྱ་ཕྲག་བསགས་པའི་སྦྱིན་འབྲས་ལས་བརྟེན་ སྐྱེ་ ཨིནམ་ལས་ ག་ཅི་དེ་ཅིག་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ གངས་བར་ནང་གི་ཆུ་
བ་བཟང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ འདི་ཡང་ སྟོབས་ཤུགས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ འཐུང་ སྤྲིན་བར་གི་ལས་ཉིམ་བསྲོ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ སྙིགས་
ཁབ་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་ན་ སྔོན་བྱོན་སངྱས་གཉིས་པ་ཨྱོན་མ་ཧ་གུ་ མ་ལྔ་བདོའི་དུས་ལུ་ལྷོད་ཡོདཔ་ལས་ མི་ཡི་བསམ་སྤྱོད་འདྲ་མིན་
རུ་རིན་པོ་ཆེས་ས་ཆ་རྟ་མིག་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་ཞབས་ཀྱིས་ སྣ་ཚོགས་ལས་བརྟེན་ དུམ་གྲ་རེ་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོནམ་
བཅགས་ བྱིན་གྱིས་རླབས་གནང་བ་གིས་མ་ཚད་ སྐྱབས་མགོན་ ད་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་འདི་ ངེས་པར་མཁོ་བའི་ལག་ཆ་བཟུམ་
ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ ལྷོ་ཁྲིམས་མེད་ལུ་ཁྲིམས་དང་ ཅིག་ལུ་འགྱུར་སོང་ནི་འདི་གིས་ རྒྱལ་པོས་གཅེས་པ་འབངས་
རྫ་ལུང་མེད་ལུ་ལུང་བཏགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ མངའ་ དང་ འབངས་ལུ་དགོ་འདོད་བདེ་སྐྱིད་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཁྲིམས་
འབངས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉིམ་ཤར་ཏེ་ཡུན་གནས་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་ ལུ་ཐུགཔ་ལས་བརྟེན་ དྲང་ཁྲིམས་འདི་གཙང་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ལུ་བརྩི་
ཐར་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་དགོངས་གཏེར་ལས་ བཀུར་ཞུ་དགོསཔ་ཚུ་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་མི་ཡོངས་
འཁྲུངས་པའི་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་དང་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་ ཀྱིས་ ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ཕྱག་
མོ་གསར་བརྩམས་མཛད་གནང་སྟེ་ མ་འོངས་པའི་མི་རབས་ཚུ་ ཞུ་དགོ་པའི་འགན་འཁུར་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།
ལུ་ངེས་པར་མཁོ་བའི་ཤུལ་བཞག་གནང་མི་ལུ་ ང་བཅས་འབྲུག་ མ་གཞི་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་མི་ཚུ་ལུ་ དབང་ཚད་
མི་ཡོངས་ཀྱིས་བསྐལ་པ་ནས་སྐལ་པའི་བར་ཡང་བཀྲིན་ཞུ་མི་ཚར་ ག་ཅི་ཡོད་ག་ཟེར་བ་ཅིན་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་པ་ལྟར་
ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི།
ཁྲིམས་དོན་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་མ་གཏོགས་
འཕྲི་སྣོན་དང་ གསར་བརྩམས་ལ་སོགས་པ་ཡིག་འབྲུ་ཙམ་གྱིས་
ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས།
པ་ཡང་མེདཔ་ལས་ གཙོ་བོ་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་ལས་ དུས་
ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་གོམ་པ་མདུན་དུ་སྤོས་ཏེ་ ཡར་རྒྱས་ག་ ནུས་
གསར་བརྩམས་དང་
དེམ་ཅིག་སོང་ཡོད་པའི་སྐོར་ཞུ་ན་ ཚད་གཞི་གི་རྒྱ་འཁྱོན་རྒྱལ་ ཀྱིབསྒྱུ་འརགྱུར་་བཅོབས་ད་ ང་ འཕྲིདགོ་སྣོསན་་མལཁོ་ས་ཚོུག་ལུས་་པབསྟུན་
་མཛད་དང་མཛད་བཞིན་
ཁབ་ནང་ཡང་མི་ཤོང་ བཅུད་དོན་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་
འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།
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དུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁྲིམས་ཡིག་ཚུ་ཐད་ཀར་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་
སྒོའི་ཐོག་ལས་ཁྱབ་སྤེལ་གནངམ་ད་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་
མེད་པའི་མཐའ་ཟུར་གྱི་དྲུང་ཁག་ཚུ་ནང་ལུ་འཐོབ་མ་ཚུགསཔ་ད་
ཨ་རྩ་རའི་ལྒང་ཕུ་བཟུམ་སྦེ་སྡོད་དགོསཔ་འཐོནམ་མ་ཚད་ བླམ་
རེ་ལུ་ཆོས་ལུགས་རེ་དང་ དཔོན་རེ་ལུ་ཁྲིམས་ལུགས་རེ་ཟེར་
སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་བཟུམ་ མཁས་ལྡན་གྱི་དྲང་དཔོན་ཚུ་གིས་ཡང་
ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་བ་ལེན་ཐངས་མ་འདྲཝ་ གཅིག་མཚུངས་མིན་པར་
གོ་བ་ཐ་དད་དུ་སོང་བ་མ་ཚད་ བསམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཐད་ཀྱང་
ཐེག་ཆེན་དང་ཐེག་དམན་གྱི་ལྟ་བ་ཡང་སོ་སོར་འོང་ནི་གི་ངེས་པ་
མེདཔ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་པ་པོ་ཡོངས་ཀྱིས་ དྲང་
ཁྲིམས་ལུ་འཕྱར་ཁ་བཏང་མི་ཡང་གནད་དོན་འདི་ལས་བརྟེན་ཨིན་
པའི་ཚོར་སྣང་འབྱུང་མས།
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ གྲོས་
བསྡུར་གྱི་ཐབས་ལམ་གང་ལ་གང་འདོད་བསྟོན་གནངམ་ལས་
གཡོ་བ་ཚུ་ཕྲང་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་ཕན་པ་སྦོམ་སྦེ་རང་བྱུང་དོ་
ཡོདཔ་ལས་ ང་བཅས་རའི་སྤྱིར་ནོར་དམ་པ་མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་
སྲསམོ་ མི་དབང་ཨ་ཞེ་བསོད་ནམས་བདེ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་
གི་ དབུ་ཁྲིད་བཟང་པོའི་འོག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་
སྡེ་གཞི་བཙུགས་གནང་བ་ལས་བརྟེན་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་
སྲོག་ཤིང་བཟུམ་ཅིག་གི་གུས་ཞབས་དང་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
ཐོག་ལས་བརྩི་བཀུར་ཞུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་
བསྟུན་ཏེ་ ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་ལས་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ཁྲིམས་
ལུགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་གསར་བརྩམས་དང་ བསྒྱུར་བཅོས་
འཕྲི་སྣོན་མཛད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ཐོག་ལས་ རྫོང་
ཁག་དང་ས་གནས་མཐའ་ཟུར་གྱི་དྲུང་ཁག་ཡོངས་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་
གནངམ་ད་ མཁས་ལྡན་གྱི་དྲང་དཔོན་སོ་སོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་བ་
ལེན་ཐངས་ཅིག་མཚུངས་དང་ དྲང་ཁྲིམས་འདྲ་སྙོམས་སྨིན་
ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐུགས་འཆར་གཟིགས་ཏེ་ གཙུག་སྡེའི་ཡོངས་
ཁྱབས་མདོ་ཆེན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་གཙོས་པའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་
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མི་དབང་ཨ་ཞེ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཡི་གནང་བ་དང་འཁྲིལ་ དཀའ་
བ་དང་དུ་བླངས་ ངལ་བ་ཁྱད་དུ་བསད་དེ་ རང་ལུ་མེད་དེ་སྦེ་རུང་
གཞན་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་ཏེ་ གོ་བ་ལེན་ཐངས་དང་ བསམ་
སྤྱོད་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་གྲོས་བསྡུར་ལ་སོགས་པའི་གོ་
འདྲེན་ གྲངས་ལས་འདས་པའི་གནངམ་དང་གནང་བཞིན་པའི་
གྲུབ་འབྲས་ཡང་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས སླད་ཕྱིན་ཀྱང་འཕྲོ་མཐུད་
དེ་རང་གནང་འོང་བའི་རེ་སྨོན་སྦོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།
འདི་གིས་མ་ཚད་ རྒྱལ་བའི་གསུངས་ལས་ཀྱང་ འཁོན་པ་སྡུམ་
དང་ཞི་དལ་དྲང་པོར་སྨྲ་ དོན་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་བརྗོད་འདོད་
པ་ཆུང་ བྱམ་དང་སྙིང་རྗེ་བསྒོམ་ཞིང་ཆོས་ལ་སྤྱོད་ཟེར་གསུངས་
པ་ལྟར་ མི་དབང་ཨ་ཞེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེར་
གནང་སྟེ་ ནང་ཁ་ནང་འགྲིག་གི་སྦྱོང་བརྡར་ རྫོང་ཁག་ ༢༠ གི་
ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་རྒེད་འོག་ ༢༠༥ གི་དམངས་མི་
དང་ ཚོགས་པ་ཚུ་ལུ་གནང་བའི་ཕན་པ་ མི་སེར་ཉམས་ཆུང་ཚུ་
ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་བྱུང་སྟེ་ཡོད་པའི་ཁར་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་
ལུ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་སྦོམ་སྦེ་རང་བྱུང་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།
དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་དབུ་འཕང་ཐོབ་དགོ་པ་ཅིན་ དྲང་ཁྲིམས་
ལྷན་སྡེར་གཏོགས་པའི་ གཞུང་གཡོགཔ་དང་ལས་བྱེདཔ་ཆེ་
འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ག་ར་ལུ་ གཞི་ བདེ་གཤེགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་འགྲོ་
བ་ཡོངས་ལུ་ཁྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་མཁྱེན་ནི་འདི་ཁག་ཆེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་
རྩ་དང་ལྟ་བ་སོགས་འདྲ་མིན་སླབ་སྲོལ་འདུག་རུང་ སྤྱིར་འགྲོ་བ་
ཐ་དག་ལུ་ ཞི་བདེ་འབྱུང་ཐབས་ཅིག་ ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་འདི་
ཚུ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལུ་ ལྟ་སྤྱོད་མཐུན་པའི་
གྲོགས་ཟེར་ལྟ་བ་ལུ་གོ་ནི་ཨིན་ འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཤིང་
གིས་ཤིང་བཏེགས་ན་ ཀ་བ་དང་གདུང་དང་ མི་གིས་མི་བཏེགས་
ན་ དཔོན་པོ་དང་གཡོག་པོ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ང་
བཅས་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་མི་ཚུ་གིས་ རང་དོན་ཟུར་
དུ་བཞག་ གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་བཟང་པོའི་ལམ་དུ་
འཇུག་སྟེ་མཛད་པ་ཅིན་ ཚེ་འདི་ཕྱི་༢ ཀྱི་བསྟོད་བསྔགས་རང་

འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

བཞིན་གྱིས་འགྲུབ་འོང་ཟེར་ཞུ་ནི་ ཡོན་ཏན་མེད་པ་ང་རྒྱལ་ཆེ་ སྙེ་
མ་སྟོང་པ་མགོ་འཕང་མཐོ་སྡོད་པ་ཅིན་ གཞན་སྐྱོན་ལྟ་བའི་མིག་
ཏོ་ཡོད་རུང་ རང་སྐྱོན་མཐོང་བའི་མེ་ལོང་ཡོདཔ་ཤིན༌ཏུ་དཀོནམ་
ལས་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་མི་ཚུ་ལུ་ འཕྱར་ཁ་ཡང་འདི་
གིས་སྦེ་ འབྱུངམ་ཨིན་པས་ཟེར་མནོ་མས།
དེ་སྦེ་མི་འབྱུང་ནི་གི་སྔོན་འགོག་ཐད་ལུ་ དང་པ་ རང་ས་མི་ལ་
བཞག་ མི་ས་རང་ལ་བཞག་སྟེ་བརྟག་དཔྱད་ཐོག་འབད་དགོསཔ་
ད་ རང་ཚུགས་མ་ཤོར་ གཞན་སེམས་མ་དཀྲུགས་ ཟེར་
གསུངས་ཏེ་ཡོད་ འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཡོདཔ་ཅིག་ མནོ་བསམ་
གཏང་གནང་པ་ཅིན་ སྤྱིར་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལུ་ཕན་ནི་དང་ ལྷག་
པར་དུ་ ཚེ་འདི་ཕྱི་༢ ལུ་ཕན་པའི་སྨན་ཆེན་ཟེར་རུང་ འདི་ལས་

འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།

ལྷག་པའི་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལུགས་ལས་ཡང་མ་མཇལ་
ཨིན་རུང་ འཛམ་གླིང་ནང་སྐྱེས་པའི་མི་རིགས་ཐ་དག་ དུག་ལྔ་
གི་རང་བཞིན་རླབས་ཏེ་༼ང་༽ ང་རྒྱལ་ཆེ་བ་ལས་ ང་ཟེར་མི་
འདི་ག་བཟུམ་ཅིག་ཡོད་ག་ རང་གིས་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་
བཟོ་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞི་བདེ་ཡང་དེ་ལས་འབྱུང་འོང་ ངན་
ལྷད་རྩ་མེད་ཡང་འདི་གིས་གཏང་འོང་ འདི་འབད་བ་ལས་བརྟེན་
ག་ར་གིས་ཐུགས་བཞེད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གནང་སྟེ་ བརྟག་དཔྱད་
མཛད་གནང་ཟེར་ དྲན་གསོ་ཞུཝ་ཨིན་ལགས།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

  དྲང་ཁྲིམས་སྨིན་ཐབས་ཀྱི་གོ་དོན་མདོར་བསྡུས།
བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར།
རྩོད་དྲུང་། མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས། ཐིམ་ཕུག།

མཆོད་བརྗོད།

བརྗོད་དོན་ངོ་མ།

༈ ཚོགས་གཉིས་མཁའ་ལ་ཆུ་འཛིན་བྲལ། །མཁྱེན་པའི་ཉི་གཞོན་
འཆར་བའི་དཔྱིད། །བརྩེ་བས་པད་ཚལ་རབ་བཞད་པ། །སྐྱེས་
ཆེན་ཡོངས་ལ་དད་ཕྱག་འཚལ།། ཆོས་རྒྱལ་མི་དབང་ཡབ་སྲས་
ཀྱི། །དཔལ་འབྲུག་བསྟན་པའི་གངས་རི་ལ། །ཁྲིམས་གཙང་གཡུ་
རལ་རྒྱས་མཁས་པ། །ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་བློན་མིན་ན་ཅི།། དྲང་སྨིན་
ལེགས་བྱས་སྒེག་མོའི་གཞིར། །འགྲན་པའི་ཟློས་གར་འཁྱུག་པ་
ལ། །རག་གན་གསེར་རྫུ་བདག་འདྲས་ཀྱང་། །རྣམ་གསུམ་ལྡན་
ལ་སུག་པར་བྲིས།།
རང་ཉིད་དྲི་ཞིམ་ལེགས་བཤད་ཀྱི་སྦྲང་རྩི་མི་འཐུང་བར་ བརྣག་
ཅིང་རུལ་བར་དགའ་ཞིང་འདུ་བའི་ཤ་སྦྲང་ནག་པོ་བཟུམ་ མང་
ཐོས་ཤེས་རབ་སོགས་ སྐྱེ་སྟོབས་དམན་པའི་གང་ཟག་ཅིག་
འབདཝ་ལས་ དོ་འགྲན་འབད་ནི་འོས་བབ་ཅིག་མེད་རུང་ རྐང་
དྲུག་བུང་བ་རང་ཉིད་ ཟིལ་མངར་རོ་བཅུད་ལེན་ནི་གོ་སྐབས་
བཟང་པོ་འདི་བཟུམ་ ཧ་ཀྱང་གིས་དཀོན་པ་ཞིག་ཨིནམ་ལས་
བརྟེན་ ཆུ་ཟོས་སུ་མ་བཏང་བར་རྣམ་གསུམ་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་
གཞི་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་ལྟ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་ནས་ དོན་བྲིས་རྩོམ་གྱི་
ཟེར་མ་ཆུ་ཐིག་ཉག་ཙམ་དུ་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཁྲིམས་གཞུང་ཆེན་མོ་ལས། བཀའ་དོན་གསེར་གྱི་ཐིག་ལེའི་
དགོངས་པའི་བཅུད། །དེང་རབས་ཉེར་མཁོའི་ཡང་སྙིང་རབ་
ཕྱུངས་ཤིང་། །རིམ་གྱིས་པ་དང་རྣམ་དག་རྩོད་བཤེར་སོགས།
།དཀའ་བའི་གནད་ཕིགས་བསྟར་སྤྱོད་བྱ་བདེ་བ། །ཟེར་གསལ་དོན་
ལྟར་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་དོན་ཚུ་ལས་བྱུང་བའི་ འབྲུག་
གི་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་འདི་ རང་དབང་
ཅན་དང་ དྲང་སྙོམས་ དབང་ནུས་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་
ལུ་ གོ་དོན་མཐིལ་ཕྱིན་རྟོགས་ཏེ་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་
མི་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་དང་འབྲེལ་   དཔལ་ལ་མངོན་པར་མཐོ་
བའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་བློན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཅུད་
ལྟར་ དེ་སྔོན་ལས་རྒྱུན་སྐྱོང་ལྡན་པའི་གུར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡ ལས་
འགོ་བཟུང་ འབྲུག་གི་ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་ཀྱི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་
ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་ལེའུ་དང་པ་ལས་ཞེ་བཞི་ཚུན་གྱི་ནང་དོན་ཡོངས་
རྫོགས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་མངའ་ཁོངས་སུ་ སྐྱེ་རྒུ་ཡོངས་ལུ་གཞི་
རྟེན་ཐོབ་དབང་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པའི་
རྣམ་གཞག་ཚུ་ རྣམ་དག་རྩོད་བཤེར་གྱི་ལམ་དུ་འདྲེན་པའི་ དྲང་
ཁྲིམས་སྨིན་ཐབས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་གནང་སྟེ་ ལེགས་བཅོས་
མཛད་གནང་ཡོད།
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འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

དེ་ཁར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོར་ནས་གཏན་འབེབས་གྲུབ་པ་ སྙན་
གསན་རིམ་པ་དང་བསྟུན་པའི་ དེ་ཚུ་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་ཁྲིམས་ཀྱི་
འདུན་སའི་འབྲི་ཤོག་རྣམ་གྲངས་༧༡ དེ་ཅིག་ བཀྲམ་སྤེལ་
མཛད་གནང་མི་དེ་གིས་ རྩོད་བཤེར་གྱི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་སྐབས་
བྱ་སྒོའི་ལག་ལེན་ཤིན་ཏུ་བྱ་སྟབས་བདེཝབ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་མི་
སེར་དྲང་ཁྲིམས་སྤྱོད་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ གང་
མགྱོགས་ཀྱི་ཕན་གྲོགས་སོགས་ བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པར་
འབྱུང་མུས་དེ་ དྲང་ཁྲིམས་སྨིན་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ གཙོ་བོ་
ཅིག་སྦེ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དྲང་ཁྲིམས་རིང་ལུགས་ཀྱི་
ཆུ་བོ་རྒྱུན་ཟམ་མ་ཆད་པར་བསྐྱང་ནི་དང་ མ་འོངས་མི་རབས་ནང་
འཁོད་ ཞི་བདེ་ལྷོད་འཇགས་སུ་གནས་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་
བཟང་པོ་ ཡོད་ན་དེས་ཆོག་ཅིང་ མེད་ན་ཐབས་ཆག་པའི་རང་
བཞིན་ཅན་དེ་ གཞི་འཛིན་འབད་དགོ་པའི་འགན་ཁུར་དེ་ཡང་
ང་བཅས་རའི་འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཁྲིམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་ཚུ་
ལུ་ཡང་འདྲ་མཉམ་ཕོགཔ་ཨིན།
དྲང་ཁྲིམས་སྨིན་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ ལམ་བཟང་ཚང་ལ་མ་ནོར་
བ་ དེ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་གནང་ཡོད་རུང་ འཁོན་གཞི་གྲོས་འདུམ་
སོགས་ བདེན་རྫུན་ཤན་འབྱེད་ཀྱི་ལག་ལེན་ངོས་བསྟར་གྱི་སྐབས་
ལུ་ ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་རག་ལས་ནི་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ས་
སྐྱོང་རྒྱན་ལས། ཁྲིམས་ཞེས་བྱ་བ་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད། །དྲང་པོ་
གནམ་གྱི་ཐིག་ཡིན་པས། །ལས་འབྲས་མངོན་སུམ་སྟོན་པ་དང་
། །འདྲ་ཕྱིར་སུས་ཀྱང་བསྒྱུར་དུ་མེད།། ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་
ཁྲིམས་སྡེའི་ལཱ་འགན་འདི་ རྩོད་རིམ་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ ཀུན་
སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ལས་མ་འགལ་བར་ ཡ་རབས་བློ་གྲོས་ཀྱི་འཇོན་
ཚད་ཅན་ རང་འདོད་ཕྱོགས་འཐེན་གྱི་གཡོ་རྒྱུ་ནོར་སུག་སོགས་
ཉེ་འགྱངས་ཕྱོགས་ལྷུང་གི་དབང་དུ་མ་གཏང་པར་ བཟང་སྤྱོད་དང་
གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ལམ་སྟོན་ཐོག་ རང་མོས་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་དབྱེ་
འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།

བཤེར་ བརྩི་བཀུར་གྱི་སྒོ་ལས་ཉན་ནི་ བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པའི་འདྲི་
རྩད་ ཞི་དུལ་གྱི་སྒོ་ལས་གཟིགས་ཞིབ་ དྲང་སྙོམས་ཀྱི་སྒོ་ལས་
གྲོས་ཐག་གཅོད་ནི་ དྭངས་གསལ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ལས་ གང་
མགྱོགས་དང་ ཁེ་ཏོག་ཏོ་ བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ ཕྲང་ཏོག་ཏོ་
བཅས་ ཁྲིམས་འོག་དབྱེར་མེད་དྲང་མཉམ་ཐོག་ ཐབས་ལམ་གྱི་
འདུན་པ་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་ དྲང་ཁྲིམས་བཀག་འགོག་མི་འབད་
ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེགས་གསོ་དང་འབྲེལ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་
ཚུ་གིས་མ་རླན་པར་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་གནང་པ་ཅིན་ དྲང་ཁྲིམས་
སྨིན་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ཕྱོགས་ལུ་ ངེས་པར་དུ་མདུན་ལམ་བརྫངས་
ཚུགས་པའི་ཆ་རྐྱེན་གཉིས་པ་དེ་ཨིན་པས།  

མཇུག་སྡུད།

ཁྲིམས་གཞུང་ཆེན་མོ་ལས། ཁྲིམས་ཀྱི་ཞལ་ལྕེ་གཅོད་ལུགས་
རྣམས། །ལེགས་མགྱོགས་དག་པ་དྲང་སྙོམས་བཅས། །ཁྲིམས་
ཀྱི་ཆེ་བ་བཞི་ཚང་ན། །དྲང་ཁྲིམས་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་ཡིན།། ཟེར་
གསུངས་དོན་ལྟར་ གོང་གི་བརྗོད་དོན་ངོ་མའི་ནང་གསལ་ལྟར་
དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་དེ་ཁྱད་ཆོས་བཞི་ལྡན་གྱི་སྒོ་ལས་ མཛད་
དང་མཛད་བཞིན་པ་ཨིནམ་ལས་ ད་ལས་ཕར་འབད་རུང་ རང་
དབང་དང་དྲང་སྙོམས་ དབང་ནུས་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་སྡེའི་གཞི་རྩ་
ཚུ་དང་འབྲེལ་ གཞི་གཏན་འབེབས་གྲུབ་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་ཚུ་གི་
རྣམ་གཞག་ལྟར་ ཕྱག་ལཱ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མཛད་གནང་
པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་རང་བཙན་བརྟན་ཐབས་དང་ འདོད་དབང་
གི་དཔལ་ཡོན་ལྡན་པའི་ཁར་ དྲང་ཁྲིམས་དང་བདེ་འཇགས་ངེས་
གཏན་གནས་ཏེ་ མི་སེར་གཅིག་གྱུར་དང་དགའ་སྐྱིད་ བདེ་འབྱོར་
འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ངེས་པར་དུ་དྲང་ཁྲིམས་སྨིན་ཚུགས་ནི་
ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག་གི་མཛད་བཟང་ལུ་ལེགས་སྨོན།
བསོད༌ནམས༌རིན༌ཆེན།
ངྲང་དཔོན། རྒྱལ༌གཞུང༌འཛིན༌སྐྱོང༌སློབ༌སྡེའི༌ཁྲིམས༌ཀྱི༌ལེགས༌སྦྱར༌བ། ཐིམ་ཕུག།
༉     ང་བཅས་རའི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཕམ་དང་བུ་གཞི་ བཟའ་ཚང་དང་ཁྱིམ་ཚང་གདངས་རས་ཚུ་གི་
ནང་ དངམ་དཀོན་མཆོག་ ༣ དང་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཐུགས་རྗེ་ བར་ན་ མ་འགྲིགསཔ་འཐོན་མི་ཚུ་ ན་འཐན་བསམ་ཞིབ་དཔྱད་
རྒྱབ་སྐྱོར་ གཉིས་པ་བཀྲིན་ཅན་གྱི་རྒྱལཔོ་ཡབ་སྲས་ཚུ་གི་བཀྲིན་ དེ་བལྟ་བ་ཅིན་ འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་སྤང་མ་ཚུགས་ འདོད་པ་
ལས་བརྟེན་ གངས་བར་ནང་གི་ཆུ་འཐུང་ སྤྲིན་བར་ནང་གི་ཉིནམ་ ལུ་ཆོག་ཤེས་མེད་ནི་འདི་གིས་འཐོནམ་ཨིན་པས་ཟེར་མནོཝ་མས།
བསྲོ་སྟེ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་དེ་ཡོད་རུང་ འཛམ་ འདོད་པ་འདི་རྒྱུ་བཟུམ་ཅིག་དང་ ནོར་འདི་འབྲས་བུ་བཟུམ་ཅིག་
གླིང་ནང་འགྱུར་བ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་འཐོན་པའི་བསྒང་ལས་ འབྲུག་ ཨིནམ་ལས་ འདོད་པ་ལས་བརྟེན་ ས་དང་ཁྱིམ་ལ་སོགས་པའི་
མི་ཚུ་གིས་ ནང་གི་བསམ་པ་དང་ཕྱིའི་བྱ་སྤྱོད་ཚུ་ཡང་ རིམ་པ་ རྒྱུ་ནོར་ཚུ་བསྒྲུབས་ འཇིག་རྟེན་ཁྱིམ་ལས་སྐྱོང་གཞག་ཚུ་འཐབ་
བཞིན་དུ་འགྱུར་ཞིན་ན་ འབད་བཞག་བཅའ་བཞག་དང་ཁ་སླབ་ པའི་མཐའ་མར་ བཤེས་སྤྲིང་ལས་ ནོར་ནི་ཕུང་འཁྲོལ་མཐའ་
ཟེར་གསུམ་ལས་བཟུང་ སྔོན་གོང་གི་རང་ལུགས་ལམ་སྲོལ་ ཡས་ཤེས་པར་བྱ་ ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་ ས་ཆ་ལས་བརྟེན་
བཟང་པོ་ཚུ་སྣང་མེད་འབད་རྒྱབ་ཁར་བསྐྱུར་བཞག་སྟེ་ རོགས་ པའི་རྩོད་ཉོག་ རྒྱུ་ནོར་ལས་བརྟེན་པའི་རྩོད་ཉོག་ བཟའ་ཚང་
ཀྱི་ཆོས་དང་ལམ་ལུགས་གསརཔ་ཚུ་ལུ་དགའ་བསུ་བསྐྱེད་པ་གིས་ མ་འགྲིགས་པའི་རྩོད་ཉོག་ གཞན་རྒྱུ་དངོས་སྤྲོད་ལེན་སྐོར་མ་
མ་ཚད་ དེའི་རྗེས་སུ་འཇུག་སྟེ་ཉིན་རིམ་འབྲུག་མི་ཚུ་བསམ་སྦྱོར་ འགྲིགསཔའི་རྩོད་ཉོག་ ཨར་ཇག་བརྐུ་གསུམ་ལས་བརྟེན་པའི་
ལོག་པའི་ལམ་ལུ་འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཁ་འགྱུར་འགྱོཝ་ཨིན་པས་ རྩོད་ཉོག་ཚུ་གིས་ མི་སྡེ་ནང་དཀའ་ངལ་དང་སྐྱིད་སྡུག་ བརྡབ་
ལྷག་པར་དུ་དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་ གསིགས་ཚུ་རྒྱ་ཆེ་དྲག་འབད་འཐོན་ཏེ་ མི་གི་ཕྱིའི་ལུས་ལུ་བདེ་
གྱི་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་ མི་ཚུ་འདོད་པ་ཤུགས་ཆེ་བའི་དབང་ བ་དང་ ནང་གི་ སེམས་ལུ་སྐྱིད་པོ་མེད་པར་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་
གིས་རང་དོན་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་ཐ་དམ་ཚིག་ ཉམས་ཐག་སྟེ་སྡོད་པའི་བར་ན་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་མི་ཡོངས་
ཚུ་ཁྱད་དུ་གསོད་ཞིམ་ལས་ རོགས་ལུ་མགོ་བསྐོར་དང་ངན་ལྷད་ དང་ ལྷག་པར་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་བསོད་
གཡོ་སྒྱུ་དང་ཕྲག་དོག་ ཆགས་སྡང་ཕྱོགས་རིའི་དབང་དུ་ཐལ་ཏེ་ ནམས་དང་ཁ་རྗེ་ལས་བརྟེན་ མི་དབང་ཨ་ཞེ་བསོད་ནམས་བདེ་
ལས་ངན་སྤྱད་པའི་རྣམ་སྨིན་གྱིས་སྦེ་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལུ་ས་ཆུ་ ཆེན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ གཞན་ཕན་ཐུགས་བསྐྱེད་བླ་ན་མེད་
མེ་རླུང་གི་འཇིགས་པ་དང་ ནང་གི་རྟེན་པ་འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ པའི་དགོངས་འཆར་གཙོ་བོ་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཁྲིམས་ཨིན་པའི་
ཅན་ཚུ་འཁྲུགས་པ་ཤོར་ཏེ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ ང་བཅས་ ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོར་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་
རའི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་ནང་
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེའི་ཡིག་ཚང་གསར་བཙུགས་གནང་བ་གིས་
མ་ཚད་ དེའི་ཕྱག་འགན་ ཁྲིམས་སྡེའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་དྲང་
ཁྲིམས་སྤྲོད་ཚུགས་པའི་ཐབས་ཤེས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་
སྦྱོང་བརྡར་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་དང་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་བ་མར་
ཕབ་ཀྱིས་དོན་ལུ་འབྲུག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་དོན་
སྤེལ་གནང་བའི་ཁར་ ལྷག་པར་མི་མང་ནང་འཁོད་མ་འགྲིགཔ་
འཐོན་མི་ཚུ་ གནད་དོན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་འབག་སྟེ་ཁྲིམས་འདུན་
ལུ་བཅར་ནི་འདི་ མི་སྡེ་ལུ་བརྡབ་གསིག་དང་གྱོང་རྒུད་ཆེ་བའི་
གནས་ལུ་ ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མོ་བཞེད་དེ་ སྐུ་འོ་བརྒྱལ་བ་
དང་ཐུགས་འཚེར་སྣང་ལུ་མ་འཛེམ་པར་ རྫོང་ཁག་སོ་སོའི་ནང་
སྐུ་དངོས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ ས་གནས་གཞུང་གི་འཐུས་མི་
རྒེད་འོག་གི་དམངས་མི་དང་ ཚོགས་པ་དང་གཞན་ ལྷན་ཁག་གི་
འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་རྩོད་ཉོག་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ནང་
ཁ་ནང་འགྲིག་གི་སྦྱོང་བརྡར་གནངམ་དང་གནང་བཞིན་ཡོད་མི་
གིས་ཁེ་ཕན་གྱི་སྐོར་ལས་ཡང་ སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་མི་ཚུ་གིས་བསམ་
འཆར་བཤད་མི་ནང་གསལ་ མི་སྡེ་ལུ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་
རང་བྱུང་ཡོད་པའི་ཁར་ ཁོང་མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ཡང་ སྦྱོང་
བརྡར་གྱི་ཁེ་ཕན་སྦོམ་ཐོབ་ཡོད་པའི་སྐོར་ བཤདཔ་ཨིན་པས་ དེ་
གིས་ཡང་མ་ཚད་ གཙོ་བོ་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་རྩོད་ཉོག་གི་འབྱེལཝ་
འདི་ག་དེ་ཉུང་ཉུང་བཟོ་ནིའི་དམིགས་དོན་ཨིན་པ་ཅིན་ འབྲུག་
མི་རེ་རེའི་བཞིན་དུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་འདི་ཧ་གོ་དགོཔ་
འདི་གལ་ཆེཝ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེའི་ལས་
བྱེདཔ་ཁྲིམས་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་དོན་གསལ་
བཤད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འགོ་བཙུགས་གནང་མི་འདི་ཚུ་ལུ་ བསམ་
ཡུལ་ལས་འདས་པའི་བཀྲིན་དང་དགའ་ཚོར་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།
ག་འཆརཔ་ཟེར་བ་ཅིན་ དེ་བཟུམ་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་བརྡ་འདི་ མ་
གཞི་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གིས་རྒྱང་བསྒྲགས་དང་དངོས་མཐོང་ཐོག་
ལས་གསལ་བཤད་འབད་ནི་ཡོད་རུང་ ཁག་ཆེཝ་རང་སྟབས་མ་
བདེཝ་འཐོན་ས་དང༌ ཁྲིམས་ཧ་མ་གོ་བའི་མི་སེར་མང་ཤོས་རང་
འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།
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གཡུས་སྒོ་སོ་སོའི་ནང་ཨིནམ་ལས་   ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་བརྡ་དེ་ མི་
སེར་རེ་རེའི་བཞིན་དུ་གི་རྣ་བར་བརྡ་འཕྲོད་ནི་འདི་གལ་ཅན་ཅིག་
ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོད།
མི་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་རྒཔོ་དང་དམངས་མི་ ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ཡང་
ཁོང་རའི་འགན་འཁྲི་དང་ ཁག་འགན་འབག་སྟེ་ནང་འགྲིགས་
འབདཝ་ད་ ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་བདག་གཞན་གཉིས་ཕན་ལུ་
འགྱུར་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གྲོང་གཡུས་སོ་སོའི་མི་སེར་
ཚུ་སྡོད་ས་ཚུན་སོང་སྟེ་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཚུགས་པ་ཅིན་ རྒྱང་བསྒྲགས་
ཐོག་ལས་གོ་བརྡ་སྤེལ་མི་དང་ མི་ངོ་བོ་སོང་སྟེ་བརྡ་དོན་སྤྲོད་མི་
ཀྱི་བར་ན་ཕན་ཐོགས་ ས་དང་གནམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོདཔ་ལས་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མིའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ཏེ་ གཞན་ཕན་གྱི་
མཛད་བྱ་བཟང་པོ་གནང་མི་འདི་ལུ་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་མགྲིན་
ཚབ་སྦེ་སྒོ་༣ གུས་པ་ཆེན་པོས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་བཀྲིན་
བླ་མེད་དུ་ཆེ་བའི་སྙན་གསོལ་ཞུ་ནི་དང་འབྲེལ།
ཕྱིན་ཆད་ ད་ལས་ཕར་འབད་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ཉམས་
སྲུང་དང་རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་ མི་སྡེ་ལུ་ཕན་རླབས་
ཆེ་བའི་ཕྱག་ལཱ་གལ་ཅན་ག་ཅི་བཟུམ་རང་གནང་དགོཔ་འཐོན་ཏེ་
འབད་རུང་ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་སྟེ་ ང་བཅས་
རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་མི་དབང་
ཡབ་མེས་སྲས་གསུམ་རིམ་པའི་འོག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་
དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ངང་ལུ་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉིནམ་སྔར་ལས་ལྷག་སྟེ་
འཕྲོ་མཐུད་ཤར་བཅུག་ཟེར་བའི་སྨོན་འདུན་དང་ཆབས་ཅིག་ མི་
དབང་ཨ་ཞེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ མཛད་འཕྲིན་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་བཞིན་
འཕེལ་ སྐུ་སྲོག་བྲག་ལས་བརྟན་ སྐུ་ཚེ་ཆུ་ལས་རིང་ སྐུ་བསོད་
མེ་ལྟར་འབར་ཏེ་ ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་ལས་སྟོང་ཕྲག་སྦེ་ སྐུ་ལུ་འགྱུར་
བ་མེད་ གསུང་ལུ་འགག་པ་མེད་ ཐུགས་ལུ་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་
བཞུགས་བཅུག་ཟེར་བའི་སྨོན་ལམ་འདི་ ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་
སྲས་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་དེ་དེ་བཞིན་དུ་
འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཅིག་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་བཅུད་དོན་ག་དེམ་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་སྨོ?
རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ།
རྩོད་དྲུང། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།
     ༉ ཕྱི་སྣོད་འཇིག་རྟེན་འཛམ་གླིང་ཆགས།། ནང་བཅུད་སྐྱེས་འགྲོ་སེམས་ཅན་གཏམས།།
འོད་གསལ་ལྟ་བུའི་ཉིན་མོར་འབྱེད།། མང་བཀུར་རྒྱལ་པོར་རབ་ཏུ་འདུད།།
ལུགས་གཉིས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁ་ལོ་བ།། ཨོ་རྒྱན་པད་མའི་རྣམ་སྤྲུལ་ཆེ།།
ལྷོ་སྨོན་ཁ་བཞི་རྒྱལ་ཁབ་བཙན།། ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སྤྱིར་བོར་མཆོད།།
གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ནས།། དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་ལྔ་པའི་བར།།
དྲང་བར་འདྲེན་པའི་ཁྲིམས་ཆར་གྱིས།། འདོད་པ་སྐོམ་པའི་རེ་བ་བསྐོང་།།
ཚོགས་གཉིས་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཡི།། ཕོད་པའི་སྟོབས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྤྱི་རྒྱས།།
མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་སྐལ་བ་རུ།། མངོན་མཐོའི་གཞལ་ཁང་བཞུགས་པ་མཚར།།
ཞེས་པ་མཆོད་བརྗོད་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་དད་པའི་ ཨུདྤལ་སྔོན་པོ་ སྔོན་
དུ་ཐོར་ཞིང་ མང་པོ་བཀུར་བའི་ཁྲིམས་ཀྱི་དཔེ་རྒྱུན་ལུ་གཞིར་
བཅོལ་ཏེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་ཤུལ་དང་ རྣམ་འདྲེན་
བཞི་པའི་ལུང་དོན་ལས་འབྱུང་བའི་ འདས་དང་མ་འོངས་དུས་
གསུམ་ལུ་ བསྐལ་པ་ནས་བསྐལ་པའི་བར་ ཡང་འདུལ་མཐའ་
འདུལ་གྱི་ སྤྱིར་འཛམ་གླིང་དང་ སྒོས་སུ་ས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་
བརྒྱུད་འཛིན་ཚུ་གིས་ མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ ཁྱད་པར་

ཅན་དང་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་དེ་ ག་དེ་ཅིག་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ན་དང་ ག་
དེ་སྦེ་ཕྱག་འགན་བཞེས་པ་ཅིན་ དྲང་ཁྲིམས་སྨིན་ནི་ཨིན་ནའི་སྐོར་
ལས་ མདོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་མི་འདི་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན།
དྲང་ཁྲིམས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་དང་བསྟུན་པའི་
ཁྲིམས་ཀྱི་འཇོན་སྟངས་ཅན་དང་ ཁྲིམས་ལུ་འབྲེལ་བ/ལེགས་
བཅོས་འབད་ཐངས་ ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་བ་ཚུལ་བཞིན་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནི་
ཆགས་དང་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པ་ དུས་དང་དུས་སུ་ལུ་ གཞུང་དང་
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

མཇུག་བསྡུའི་སྨོན་ཚིག།
འབངས་ཀྱི་རེ་བ་བདེ་སྐྱིད་དང་། བདེ་སྐྱིད་རྩ་བ་ཁྲིམས་ཁོ་ན། དེ་
ཕྱིར་ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་དེས། འཛམ་གླིང་ཀུན་ལ་གྲགས་པར་
ཤོག། ཅེས་ མོས་པ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲུག་གི་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་

མི་སེར་གྱི་ཞབས་ཏོག་ སྙན་གསན་དུས་འཁྱོངས་ལས་ སྤུ་ཙམ་
ཡང་མ་འགལ་བར་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དྲང་ཁྲིམས་སྨིན་
ནི་ཟེར་རུང་འདི་རང་ཨིན་མས།
དེའི་བཅུད་དོན་ཡང་ འབྲུག་གི་ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་
སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་༢༠༠༡ ཅན་མའི་ ལེའུ་ཞེ་བཞི་པའི་དགོངས་
དོན་ནང་གསལ་བཞིན་ འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་
ལས་ མཁས་མཆོག་དང་ལྡན་པར་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ལུ་ཡང་ དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ སྔོན་བྱོན་
རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་གིས་ བརྩམས་བཞག་གནང་མི་ འབྲུག་གི་
ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འཇོན་སྟངས་ཅན་ ཧེ་མ་ལས་
འཕྱདཔ་ད་ ལེ་ཤ་གིས་གོང་འཕེལ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་བཞིན་ ཁྲིམས་
ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ཡང་ ལོ་གཅིག་བ་ལོ་གཅིག་
མང་སུ་འཐོན་པ་བཞིན་ ཕྱག་འགན་བཞེས་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཕྱི་ནང་
གཉིས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་བ་དོན་གཅོད་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་
ཚུ་ གང་མང་སྤེལ་ཏེ་ ད་རེས་བ་དྲགཔ་སྦེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་འཇོན་ཚད་
ཧ་ཅང་གིས་ ཡར་ཕར་ཐོག་ལས་སྦེ་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་
ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་སྟབས་ཀྱིས་ རྩོད་གཞི་རྩ་བོ་ཆ་མཉམ་ལུ་ གོ་
བ་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ཡང་ དེ་བཟུམ་ཚུལ་བཞིན་སྤྲོད་དེ་ དཔེར་ན་
སྨྲས་ཤིང་བསྐུལ་བར་གྱུར་པས་ན། དུད་འགྲོ་ལ་ཡང་གོ་བ་སྐྱེ།
ཟེར་དོ་བཟུམ་ ཁྲིམས་གཏོགས་ག་ར་ ལེགས་བཅོས་སོང་བའི་
གུར་ རྩོད་བཤེར་ཐད་ལས་འབད་རུང་ དྲང་སྲོང་གི་འཁར་བ་
མདུན་དུ་བཙུགས་ཏེ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་འབྲས་བུ་ལུ་ཡང་ ཕྱོགས་
ལྷུང་མེད་པའི་མངོན་རྟགས་ རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལུ་དར་ཁྱབ་སོང་
སྟེ་ དུས་དང་དུས་སུ་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཉིན་འཁྱོངས་དང་བསྟུན་
དཀའ་སྤྱད་དང་འཚེར་སྣང་ལུ་ འཇིགས་སྣང་མ་བསྐྱེད་པར་
ཕྱག་ཕྱིད་གང་དྲག་ཞུ་བའི་གནད་ལས་བརྟེན་ འཐབ་རྩོད་བྱུང་མི་
ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་དང་ཞི་བདེ་ཡང་ རེ་འདོད་བཞིན་དུ་ གྲུབ་
ཚུགས་མི་དེ་གིས་ དྲང་ཁྲིམས་སྨིན་ནི་ཟེར་རུང་འདི་རང་ཨིན།
འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།

སྡེ་འདི་ནི་ རྒྱལ་བློན་འབངས་གསུམ་ཡོངས་ཀྱིས་ བློ་གཏད་
དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་ལྷན་སྡེ་གཅིག་ ཉེར་བར་མཁོ་
བ་ཨིན་པ་ལས་ ཆེ་ཕྲ་ག་ར་ཨིན་རུང་ རྩོད་ཉོག་དང་འབྲེལ་བ་
འབད་དགོས་པའི་རིགས་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་
ཁྲིམས་དེབ་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཇི་གསལ་ལྟར་ སོ་སོའི་དྲང་ཁྲིམས་
ཀྱི་ཕྱག་འགན་དང་ ནམ་ཕུགས་བཙན་ཐབས་ཀྱི་མཐའ་དོན་
དར་ཁྱབ་སྤེལ་ནིའི་རིམ་པ་ཚུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་སྤྱོད་དང་འཁྲིལ་
དུས་དང་དུས་ཚོད་ཁར་ ཡུན་འགྱངས་མེད་པར་ ག་དེ་མགྱོགས་
མགྱོགས་ རྩོད་བཤེར་གནང་ཚུགས་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ མ་
འོངས་ཕྱིན་ཆད་ཐད་ཀྱང་ ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་དེ་ལུ་ མི་མཐུན་རྐྱེན་
དང་བར་ཆད་སོགས་ཀྱིས་ བར་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར་ ཏན་
ཏོག་ཏོ་ཐོག་ལུ་གནས་ཏེ་ མི་སྡེ་དང་མི་སྡེའི་བར་ན་ མི་མཐུན་
པའི་འཐབ་པ་རྩོད་པ་ཚུ་ འབྱུང་དང་བྱུང་བཞིན་པ་ཆ་མཉམ་
ཁྲིམས་སྡེའི་རིང་ལུགས་འདི་གིས་ ཞི་བ་དང་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་
ལུ་ གནས་ཚུགས་པའི་འདུན་པ་ བརྒྱ་ཕྲག་བསྐྱེད་དོ་བཟུམ་སྦེ་
དྲང་ཁྲིམས་རིང་ལུགས་འདི་དང་ཉིན་འབྱེད་དབང་། རིས་མེད་
སྤྱི་སྙོམས་འཇུག་པར་མཚུངས་མོད་ཀྱིས། རྟ་བདུན་དབང་པོ་ཉིན་
ཟེར་འདྲ་བའི་གར།། སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་བཙན་གྱུར་
ཅིག། ཞེས་པ་ལྟར་ ཁྲིམས་ལུ་བརྩི་བཀུར་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་
དྲང་པོའི་ཁྲིམས་རྒྱུན་སྨིན་ཐབས་ལུ་ ཕྱག་འགན་གཙོ་བོར་བཏོན་
ཅིང་ ཕྱུགཔོ་དང་སྤྱང་ཀ་ དབང་ཅན་དང་དབང་མེད་ གོ་ས་ཆེ་
ཆུང་ རིགས་ཀྱི་དྲག་ཞན་ ཁ་དྲག་དབང་ཆུང་ ཤེས་ཡོན་ཡོད་
མེད་བཅས་ཀྱི་བར་ན་ལུ་ ཚད་མཉམ་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ འདྲོག་
འཇིགས་དང་ཉེ་རིང་མེད་པར་ དབྱེར་མེད་འདྲ་མཉམ་ཐོག་ལུ་
དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་དབུ་འཕང་དང་ རང་དབང་གཉེར་སྲུང་དེ་
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དང་ཡ་གྱལ་དུ།  སྨོན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་བསུམ་བརྩེན་རྒྱལ་ཁབ་
འདི། འགྱུར་མེད་ཡུན་དུ་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། ཟེར་བའི་
སྨོན་འདེབས་ཞུཝ་ཨིན།

འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྤྱི་གཙོས་ ཕྱོགས་གཏོགས་ཁྲིམས་ཀྱི་ལས་བྱེད་
པ་ཡོངས་ནས་ སྒྲིག་ལམ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་
མོའི་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལྟར་ འགྲོ་བ་མིའི་དལ་དབང་
ཚུ་ ངེས་པར་དུ་འགན་ལེན་འབག་ཚུགས་པའི་རེ་སྨོན་ལུ་ ཇི་
སྙེད་ཕན་དང་བདེ་བ་འབྱུང་བའི་གནས།། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤྱི་
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

མི་དབང་ཡབ་མེས་སྲས་གསུམ་གྱི་སྐུ་ཐོག་ དྲང་ཁྲིམས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་
གུས་བཏུད།
རིག་འཛིན་དབང་འདུས།
ལེགས་བཤད་པ། འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་སྡེ། ཐིམ་ཕུག།

མཆོད་བརྗོད།
ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་སྦས་གནས་ཆོས་ལྡན་གྱི་ལྗོངས་འདིར། །
ལུགས་གཉིས་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཁ་བཞི་སྐྱོང་བ་ཡི་མགོན་པོ། །
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་གཙོས་པའི། །
ཆོས་རྒྱལ་རིམ་བྱོན་ཚོགས་ལ་དད་ཕྱག་ཅིག་འཚལ་ལོ། །
ང་ཟད་གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི་རྣམ་སྤྲུལ། །
ག་ནས་དཔྱད་ཀྱང་ལེགས་ཚོགས་ཕན་བདེ་ཡི་མཛད་ཤུལ། །
ཁ་ཙམ་མ་ཡིན་ཡིད་ཆེས་དད་པ་ཡིས་མཚམས་སྦྱར། །
ཀ་དག་ཆོས་རྒྱལ་རིམ་བྱོན་སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་ནོ། །
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉ། །
དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་དགོངས་བཞེད་རླབས་ཆེན་གྱི་འཇུག་པ། །
མི་དབང་མངའ་བདག་ཡབ་མེས་སྲས་གསུམ་གྱི་སྐུ་ཐོག །
དྲང་ཁྲིམས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ཚུལ་མདོར་ཙམ་ཞིག་གླེང་ངོ་། །

འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།
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ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་མཛད་རྣམ།

ལུགས་གཉིས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་ཡི་ཞིང་སར། །
ཐུགས་བསྐྱེད་དྲོད་གཤེར་ལྡན་པའི་སོ་ནམ་གྱི་འདུ་བྱེད། །
དྲང་ཁྲིམས་མྱུ་གུ་ཡོངས་སྨིན་འབྲས་བཟང་གིས་འཚོ་བས། །
འབངས་འཁོར་དགའ་བདེའི་དཔལ་དུ་འདྲེན་ཚུལ་གྱི་རྩ་བ། །
   སྔོན་མེད་ཁྲིམས་ཀྱི་སྲོལ་བཟང་གཡུ་རལ་གྱིས་ཕྱུག་པ། །
སྙན་པའི་ང་རོས་གཞན་སྡེ་འགྲམ་ཆུ་ཡང་ལྡང་ཞིང་། །
ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་དྲིལ་བསྒྲགས་ཐོག་མ་ཡི་མཛད་རིམ། །
ལྷ་ཆོས་དགེ་བཅུ་མི་ཆོས་དལ་འགྲོ་ཡི་རྒྱུན་བཟང་། །
རྒྱལ་པོར་གཅེས་པའི་མངའ་འབངས་ཕན་བདེ་ཡི་རྩ་བ། །
ཁྲིམས་སུ་ངེས་པས་རྒྱལ་བའི་ལུང་དོན་དང་མཐུན་པར། །
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་མངའ་བདག་སྐུ་འཁོར་ནས་བཟུང་སྟེ། །
ཁྲིམས་འོག་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པའི་གཞི་རྩ་ཡི་འབྱུང་གནས། །
ཆོས་ཁྲིམས་དྲི་མེད་དར་གྱི་མདུད་ཕོད་ལྟར་བསྡམ་ཞིང་། །
རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་བཙན་བཞིན་དུ་ཡོད་ཀྱང་། །
སྐྱེ་རྒུ་ངན་གཡོའི་བསམ་སྦྱོར་ལོག་ལམ་དུ་འགྲིམས་པས། །
འཐབ་རྩོད་འཁོན་འཁྲུག་ཞི་ཐབས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉི་མ། །
བཀའ་དོན་གསེར་གྱི་ཐིག་ལེ་མཁའ་དབྱིངས་སུ་བཀྲ་བཞིན། །
ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་འོད་སྣང་རིམ་བཞིན་དུ་འབར་བས། །
ཁྲིམས་བཟོ་ཚོགས་ཆུང་བཏབ་པའི་སྐྱེད་ཚལ་གྱི་དབུས་ནས། །
ས་གཉེན་སྐལ་ཁྲིམས་མྱུ་གུ་རིམ་བཞིན་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་། །
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དབང་ཚད་ཐ་དད་ཀྱི་མཛད་རྣམ།

དྲང་ཁྲིམས་རྣམ་དག་སྨིན་པའི་བཞེད་དོན་གྱི་ས་བོན། །
སྟངས་འཛིན་གཞན་ལས་ཕྱོགས་པའི་ཐ་དད་ཀྱི་མྱུ་གུ། །
གནས་རིམ་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་འདུན་ཡལ་འདབ་ཀྱིས་ཁྱབ་ཅིང་། །
གང་འདོད་འཇོ་བའི་འབྲས་བཟང་སྤྱོད་བཞིན་དུ་ཡོད་ཚུལ། །
དགོས་པའི་དབང་གིས་ཉེར་མཁོའི་མཐུན་རྐྱེན་ལ་དགོངས་ཏེ། །
རྩོད་གཞིར་ཐེ་གཏོགས་གཞན་དབང་ཤན་ཞུགས་ལས་ལྡོག་པའི། །
དྲང་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་རང་དབང་གཙང་མ་ཡི་གཞི་རྟེན། །
ཁང་གླའི་འཐུས་དང་སྒྲིག་གཡོག་སྣུམ་འཁོར་སོགས་གནང་ཞིང་། །
འཛིང་ས་བསྐྱར་འཇལ་ཟད་གྲོན་འཁྲི་བ་ལས་བྲལ་ཞིང་། །
བུ་ལོན་གཉེན་འབྲེལ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཐམ་གྱི་ཁྲལ་དང་། །
ས་རིན་ཐོག་ལས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་རེ་ཡི་ཚོང་ཁྲལ། །
མི་སེར་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་དགོངས་ཡངས་སུ་གནང་ཞིང་། །
ལྷན་སྡེའི་དབུ་འཕང་སྲ་བརྟན་ལྷག་པར་དུ་འབྱུང་འཕྲོར། །
ཁྲིམས་བློན་གཙོ་བྱས་འཐུས་མི་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཚོམ་བུ། །
རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་དམིགས་བསལ་དུ་བཀོད་པས། །
ཁྲིམས་སྡེའི་བསྐོ་བཞག་དཀའ་ངལ་ཚེགས་མེད་དུ་སེལ་ཞིང་། །
རྒྱལ་བའི་ལུང་ལས་སྟོབས་རྩལ་འཕེལ་ཐབས་ཀྱི་ཚོས་གཞི། །
བཀའ་ཁྲིམས་བཙན་པའི་བྱ་བར་འཇུག་ཚུལ་གྱི་མཚོན་བྱེད། །
གཙུག་སྡེའི་རང་དབང་ཐ་དད་གྲུབ་ཚུལ་གྱི་ངོ་རྟགས། །
དྲང་དཔོན་བཀབ་ནེ་གཡུ་ཡི་མདོག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་། །
ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པ་ཡི་ཕོ་ཉས། །
ཕན་བདེ་ལེགས་ཚོགས་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་གྱི་ངང་ནས། །
ཞིང་འདིར་སྐྱེ་བའི་འབངས་འཁོར་སྒང་བར་གྱི་ཆུ་འཐུང་། །
སྤྲིན་བར་ཉི་མར་བསྲོ་བའི་གོ་སྐབས་ཤིག་བྱུང་ཡོད། །
འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།
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དབྱེ་བཤེར་རྣམ་གཞག་གི་མཛད་རྣམ།

ཆབ་འབངས་གདུང་བའི་མེ་དཔུང་ཞི་ཐབས་ཀྱི་མཛད་པ། །
ཐུགས་རྗེ་གངས་རིར་ཉི་ཟླ་ཟུང་འབྲེལ་དུ་ཤར་བས། །
རྨད་བྱུང་བྱིན་རླབས་ཆུ་བོ་དུས་རྒྱུན་དུ་འབེབས་བཞིན། །
དྲང་སྙོམས་ལྡན་པའི་ལྗོན་ཤིང་ལོ་འདབ་ཀྱིས་ཕྱུག་ཚུལ། །

གཙོ་བོར་ཁྲིམས་ཞེས་བྱ་བ་ཕྱོགས་ལྷུང་དང་བྲལ་ཞིང་། །
དྲང་པོ་ནམ་མཁའི་ཐིག་ལྟར་ཡིན་ཚུལ་གྱི་ལུང་བཞིན། །
རྗེ་ཡི་བཀའ་བཙན་འབངས་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ། །
དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་བཙན་འབྲེལ་ཚད་ཐར་པ་ཡི་ས་བོན། །

སྔར་གྱི་ཁྲིམས་གཞུང་འདོད་དོན་ཀུན་གསལ་གྱི་ཀློང་ནས། །
ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ཉིན་བྱེད་གླིང་བཞི་རུ་ཤར་བས། །
ཆབ་འབངས་བདེ་དགའི་དཔལ་ལ་འཚོ་བཞིན་དུ་ཡོད་ཀྱང་། །
དུས་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱང་མཛད་ཡོད། །
རྩ་ཕན་རྒྱུ་ཟད་སྦུངས་ངལ་གང་ཉུང་གི་ཐབས་ལམ། །
རྩོད་གཞིའི་སྙན་གསན་ཚེས་གྲངས་གཏན་འཁེལ་གྱིས་མཚོན་པས། །
རིམ་གྱིས་པ་དང་རྣམ་དག་རྩོད་བཤེར་གྱི་འཁྲུན་ཆོད། །
ཟླ་ངོ་གསུམ་མཚམས་སྙན་ཞུ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ལུགས། །
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཞལ་ལྕེ་གཅོད་ལུགས་ཀྱི་རིམ་པ། །
གང་ཞིག་ལེགས་མགྱོགས་དག་པ་དྲང་སྙོམས་དང་བཅས་པའི། །
ཁྲིམས་ཀྱི་ཆེ་བ་རྣམ་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་སུ་ཚང་ན། །
དྲང་ཁྲིམས་གནད་དུ་སྨིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད། །
གྲུབ་ཐབས་དབྱེ་བཤེར་བསྟར་སྤྱོད་ལག་ལེན་གྱིས་མཚམས་སྦྱར། །
བཟང་མིག་གྱེན་དུ་ཕྱོགས་པའི་ལམ་སྟོན་གྱི་ཆ་རྐྱེན། །
དྲང་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གི་རིམ་པར། །
འབྲེལ་ཚད་ངེས་ཤེས་འདྲོངས་པའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ལམ་ལུགས། །
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མི་སྟོབས་དང་ ཁྲིམས་བཟོའི་མཛད་རྣམ།

འདོད་རྒུར་བསྒྱུར་བའི་གཟིགས་པ་རྒྱུན་རིང་དུ་གཡོ་བས། །
དགོས་པའི་དབང་གིས་གཞན་ཕན་ཁོ་ན་ཡི་ཕྲིན་ལས། །
འཇུག་སྒོའི་རྣམ་གཞག་མཐའ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། །
ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་གནད་འགག་གི་སྙིང་པོ། །
ཞལ་ལྕེ་གཅོད་པའི་དྲང་དཔོན་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྱད་ཆོས། །
ཁྲིམས་ལ་མཁས་ཤིང་ཕྱོགས་ལྷུང་བསམ་སྤྱོད་དང་བྲལ་ཞིང་། །
དྲང་ཞིང་བརྟག་དཔྱད་རྒྱུ་འབྲས་བླང་དོར་ལ་བསམ་པའི། །
མི་ངོར་དྲང་དཔོན་འདེམས་བསྐོས་རིམ་བཞིན་དུ་མཛད་ཅིང་། །
ཁྲིམས་སྤྱིའི་འོག་ལས་ཁྲིམས་གོང་དྲང་དཔོན་གྱི་དབང་ཚད། །
འདྲ་མཉམ་ཡིན་ཚུལ་མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས། །
བརྩེ་ཆེན་དཔག་བསམ་འདོད་འཇོའི་མཛད་བཟང་གི་དཔལ་ཡོན། །
ཕུན་ཚོགས་བགོ་སྐལ་སྟེར་བའི་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་བྱམས་མགོན། །
སྐལ་ལྡན་འབངས་འཁོར་དབུས་སུ་གསེར་ཁྲི་ཡི་སྟེང་ནས། །
ལུགས་གཉིས་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་དུས་རྒྱུན་དུ་སྒྲོགས་ཏེ། །
མངའ་ཐང་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་རང་བཞིན་གྱིས་འཛོམས་པ། །
དྲང་ཁྲིམས་གནད་དུ་སྨིན་པའི་སྨོན་འདེབས་ཤིག་ཞུ་འོ། །
བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཁྲིམས་དེབ་ཕྱོགས་བསྡེབས་སུ་མཛད་མཐར། །
ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་གླེང་གཞི་དྲུག་ལྡན་ཞིག་མཛད་པས། །
དགེ་བཅུའི་གནད་ལས་ཁྲིམས་འཆལ་སོར་ཆུད་ཀྱི་རིམ་པས། །
ཉེས་མེད་སྐྱོབ་ཐབས་ཉེས་ཅན་འགྱོད་གཞི་རུ་གྱུར་ཞིང་། །
རྩོད་བཤེར་གནད་ལ་མཁོ་བྱེད་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བསྡུས་དོན། །
གཏན་ཚིགས་སྒྲུབ་བྱེད་བཅའ་ཁྲིམས་རིམ་བཞིན་དུ་མཛད་པས། །
ངན་གཡོའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་ལམ་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་སྟེ། །
བདེན་འཛིན་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པའི་མཚོན་ཆ་རུ་གྱུར་ཡོད། །
འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།
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དྲང་པོའི་སྟངས་འཛིན་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལས་འགལ་བའི། །
གྲགས་ཚད་བདེན་པར་འཛིན་པའི་གཉིས་སྣང་གི་དྲྭ་བ། །
ལམ་འཕྲང་ཞགས་པའི་ལྕགས་སྒྲོག་ཆེན་པོ་ལས་གྲོལ་ཏེ། །
བདེན་རྫུན་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དཔའ་གདེངས་ཤིག་ཐོབ་ཡོད། །

དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་དབུ་འཕང་།

ཁྲིམས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བ་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྟོབས་ལས། །
ཁྲིམས་ཀྱི་དབུ་འཕང་རྒྱས་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་འཕྲིན། །
ཁྲིམས་ཀྱི་བརྗིད་ཉམས་གོམ་པ་མདུན་ལམ་དུ་ཕྱོགས་པའི། །
ཁྲིམས་ཀྱི་ལེགས་བསྒྱུར་མཛད་ཤུལ་གངྒཱ་ཡི་རྒྱུན་བཟང་། །
རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་འབྲེལ་མཛད་ལམ་སྐར་ཚོགས་ཀྱིས་དཔུང་བསྐྱེད། །
ཁྲིམས་འདུན་གསར་དུ་བཞེངས་པའི་སྔོ་ལྗང་གི་ཚལ་ན། །
རྩོད་པའི་འུར་སྒྲ་སྒྲོག་པའི་རྐང་དྲུག་གི་བུང་བ། །
བློ་ཡི་དགའ་སྟོན་སྤེལ་བའི་ཉམས་སྣང་ཞིག་ཤར་ཡོད། །
སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལན་བརྒྱ་རུ་བསྔགས་པའི། །
ལྷ་གྲོང་གནས་འདིར་མངོན་མཐོ་གསར་བཞེངས་ཀྱི་བྱ་སྒོ། །
རྣམ་དག་སྨོན་པའི་ལས་ཀུན་གེགས་མེད་དུ་འགྲུབ་ཐབས། །
རྒྱལ་མཆོག་རིམ་པས་མགོན་སྐྱབས་ལྷག་མེད་དུ་མཛད་ཅིང་། །
རྣམ་པར་མཛེས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གིས་ངོས་རོལ། །
སྟོད་ལ་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི་གངས་རི་ཡིས་བསྐོར་བར། །
མདའ་རུ་ནོར་བུ་ཟངས་བྲག་མཚོ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་ནས། །
ཝང་ཆུ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་བོ་ལྷུང་ལྷུང་དུ་བབས་ཤིང་། །
བདེ་ཆེན་ཕུག་དང་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བཟང་གི་རི་དབང་། །
སྨུག་རི་དཔལ་རིའི་ཕུ་གསུམ་རང་བཞིན་གྱིས་འཛོམས་ཤིང་། །
ནུབ་རི་ཆོས་འཁོར་རྩེ་མཆོག་ཨུཏྤལ་ལྟར་འབར་བའི། །
གཡས་གཡོན་བསམ་གཏན་གླིང་དང་མུ་ཏིག་གི་ཐང་ཆེན། །
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རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་ལྟ་བུའི་མདོ་བྲག་གི་རི་དང་། །
སྤུངམ་ལ་དར་འཕྱར་སྨུག་རི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རི་མཇུག །
མདུད་ཕོད་བཏབ་པ་ལྟ་བུར་བསྣོལ་ཐབས་སུ་འཁྱིལ་སར། །
འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པའི་ཁང་བཟང་ཞིག་གྲུབ་ཡོད། །

གཏམ་གྱི་བདེན་རྫུན་ཤན་འབྱེད་གཙང་མ་ཡི་ཞིང་སར། །
དགུང་གི་ཆུ་ཤེལ་དབང་པོ་འགག་མེད་དུ་ཤར་བས། །
སྐྱེ་འགྲོའི་ལོག་རྟོག་གཉིས་འཛིན་ཚ་གདུང་ཡང་ཞི་སྟེ། །
སོམ་ཉིའི་དྲྭ་བ་ཆོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་ཡོད་དོ། །

ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིས་ཕྱུག་པའི་སྨན་ལྗོངས་ཀྱི་ཞིང་འདིར། །
དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་མངའ་བདག་དབུ་འཕང་ནི་མཐོ་ཞིང་། །
སྐལ་ལྡན་མངའ་འབངས་ལྷ་མིའི་གཙུག་རྒྱན་གྱི་དཔལ་དུ། །
སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་ཞུ་འོ། །

སྟེང་དུ་ལྷ་ཆོས་དགེ་བཅུའི་གངས་རི་ཡི་རྩེ་ལས། །
བར་ན་མི་ཆོས་གཙང་མའི་ཆུ་བོ་ཞིག་བབས་པས། །
འཁོན་འཛིན་དུག་ལྔའི་དྲི་མ་རང་བཞིན་གྱིས་བཤལ་ཏེ། །
དྲང་ཁྲིམས་ཟེའུ་འབྲུ་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་ཞུ་འོ། །

རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་ལྗིད་ཅན་གྱི་ཏོག་ལ། །
ཟབ་ཆོས་འདུལ་ཁྲིམས་དྲི་མེད་དར་དཀར་གྱིས་མཛེས་ཤིང་། །
རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་སྔ་ཆ་ནས་བཙུགས་བཞིན། །
དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ས་བོན་ཡང་ཡང་དུ་བཏབ་པས། །
ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་དྲང་ཁྲིམས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར། །
ངོ་མཚར་བློ་ལས་འདས་པའི་སྣང་ཚུལ་གྱི་མགྲིན་གཏམ། །
ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་མཛད་བྱར་འཛམ་གླིང་གི་སྐྱེ་འགྲོས། །
ངོ་མཚར་བསྟོད་པར་འོས་པའི་སྙན་གྲགས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཡོད། །
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རང་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན།

ཁྲིམས་སྡེའི་ཁ་སྐད་རྒྱལ་ཡོངས་རྫོང་ཁ་ཡི་འདུ་བྱེད། །
རང་ལུགས་ཤེས་ཡོན་དབྱེ་བཤེར་ལམ་སྟོན་གྱི་རིམ་པ། །
ནང་འཁོད་སྦྱོང་བརྡར་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྤེལ་ཏེ། །
ནང་པའི་ཤེས་ཡོན་གཅེས་འཛིན་དམིགས་བསལ་དུ་མཛད་ཅིང་། །
གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་གྱི་མི་ངོ་། །
འདེམས་འཐུའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཐོག་མ་ནས་བཟུང་སྟེ། །
བརྡ་སྤྲོད་རིག་གཞུང་དབུ་འཇུག་ཚད་མ་ཡི་བསྟན་བཅོས། །
རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཞུང་ལུགས་མཐིལ་ཕྱིན་གྱི་སློབ་གཉེར། །
ཤོ་ཁག་གཉིས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ལས་བཙར་བཞིན། །
རྒྱལ་སྤྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་བརྫང་སྲོལ་ཡང་བཙུགས་པས། །
ཁྲིམས་དོན་གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོན་ལྡན་པ་ཡི་དྲང་དཔོན། །
འདེམས་བསྐོས་ཐོག་མར་གནང་བ་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མཛད་ཤུལ། །
རིག་རྩལ་ཞན་པའི་མི་སྡེར་ཕན་ཐབས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད། །
ནང་པའི་ལུང་དོན་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་ལུགས་དང་མཐུན་པར། །
རྒྱབ་མིས་མཚོན་པའི་སྦྱོར་བརྡར་རིམ་བཞིན་དུ་སྤེལ་བས། །
རྩོད་གཞིར་འབྲེལ་ཚད་ཕན་རླབས་སྔར་ལས་ཀྱང་རྒྱས་འཕྲོར། །

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་མཉམ་པའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་སྡེ་གཞི་བཙུགས།

ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་བཀའ་བབ་ལུང་བསྟན་གྱི་ཟབ་དོན། །
ནད་པར་སྨན་བཅོས་མི་སྡེར་ངེས་དགོས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས། །
དགོངས་བཞེད་དང་བསྟུན་ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཚོམ་བུར། །
དྲང་དཔོན་ཚོགས་སར་ཆོས་རྒྱལ་ལྔ་པ་ཡི་ཞལ་ནས། །
ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་བཀའ་སློབ་གསེར་ཐིག་གི་ཡང་སྙིང་། །
རང་རེའི་ཁྲིམས་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ། །
དང་པར་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་སྤེལ་ཁང་གིས་མ་ཚད། །
ཁྲིམས་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་བ་དགོས་ལུགས་ཀྱི་བཀའ་བཞིན། །
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་འཁྲུངས་པའི་སྐལ་བཟང་གི་ལོ་འདིར། །
མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཁྲིམས་གདུགས་དཀར་ཞིག་འཁྱིལ་བའི། །
བདག་སྐྱོང་དབང་ཚད་མཐོ་བའི་སློབ་སྡེ་ཡི་གཙོ་འཛིན། །
རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ་བསོད་ནམས་བདེ་ཆེན་གྱི་དབུ་ཁྲིད། །
ཁྲིམས་འབྲེལ་ཞིབ་འཚོལ་སྔར་ཁྱུན་ལམ་སྲོལ་གྱི་བརྩི་འཇོག །
དྲང་ཁྲིམས་ཞབས་ཏོག་ཤེས་ཡོན་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ། །
འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་ཁྲིམས་དོན་གྱི་སློབ་སྡེ། །
གཞི་འཛུགས་གསར་བཏོད་མཛད་པ་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མཛད་བཟང་། །
སློབ་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་མི་དབང་རྒྱལ་པོ་ཡི་སྲས་མོ། །
མི་དབང་ཨ་ཞེ་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་སྒོ་ལས། །
ཁྲི་འཛིན་ཁྲིམས་བློན་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་གི་མངའ་འོག །
འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་གྲོས་ཆོད་དང་བསྟུན་ཏེ། །
ཉིས་སྟོང་བཅུ་བདུན་སྤྱི་ཟླ་བདུན་པ་ལས་འགོ་བཟུང་། །
སྐལ་ལྡན་སློབ་ཕྲུག་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་ཡི་གྲངས་ལྡན། །
སློབ་སྦྱོང་ཐོག་མར་འགོ་འབྱེད་གྲབས་གཤོམ་གྱི་ཆེད་དུ། །
རིག་གཞུང་སློབ་དཔོན་མཁས་མཆོག་གཞན་དག་ཀྱང་འཛོམས་ཡོད། །
སྨོན་འདེབས།
རྨད་བྱུང་སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་མཁའ་དབྱིངས་སུ་བཀྲ་བས། །
གསུང་མཆོག་ཚངས་པའི་དབྱངས་སྙན་རྣ་ལམ་དུ་ཐོས་ཤིང་། །
ཐུགས་རྗེ་བྱམས་བརྩེའི་ཀློང་ནས་སྤྱན་རས་ཤིག་དབྱེ་བས། །
ཞིང་འདིར་མཇལ་ཁ་ཐོབ་པས་མཐོང་གྲོལ་གྱི་སྐལ་བཟང་། །
ཞི་བའི་ལས་མཛད་གདུང་བརྒྱུད་ཆུ་བཞིན་དུ་རིང་བ། །
རྒྱས་པའི་ལས་མཛད་ཆབ་སྲིད་ས་བཞིན་དུ་བརྟན་ཅིང་། །
དབང་གི་ལས་མཛད་རླུང་ལྟར་མྱུར་མགྱོགས་ཀྱི་བདག་ཉིད། །
དྲག་པོའི་ལས་མཛད་སྐུ་བསོད་མེ་བཞིན་དུ་འབར་བས། །
མི་དབང་ཡབ་མེས་སྲས་གསུམ་ལྷ་ལྕམ་གྱི་འཁོར་ཚོགས། །
མཛེས་སྐུ་དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི་རྩ་བ་ནི་བརྟན་ཅིང་། །
མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་རྟག་པར་དུ་བཞུགས་ཏེ། །
རྒྱལ་བརྒྱུད་ཆུ་ལས་རིང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞིག་ཞུ་འོ།།     
འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།
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མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་ལུ་གུས་བཏུད།
༉

ཚེ་རིང་གཡང་འཛོམས།
སློབ་རིམ་ ༩ པ།ལུང་བསྟན་ཟམ་པ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ། ཐིམ་ཕུག།
རྒྱལ་སྲས་འཁྲུངས་པའི་ཉིན་མ་ལུ།།
ཉིམ་ཡང་ཨ་རྟག་མིན་པར་ཤར།།
སློབ་ཕྲུག་སྨོན་ལམ་ཧིང་ལས་བཏབ།།
མཐའ་དབུས་མི་སེར་ཕྱག་མཆོད་ཕུལ།།
མི་སེར་ཡོངས་ལུ་དགའ་སྤྲོ་འབྱུང་།།
སྨན་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ།།
རྒྱལ་སྲས་འཁྲུངས་བའི་སྐུ་པར་འདི།།
མི་སེར་ཚུ་ལུ་གནང་བའི་སྐབས།།
ང་གི་ཨ་པས་འཐོབ་མི་འདི།།
ང་ལུ་སྟོན་ཙམ་མིག་ཏོ་ཁར།།
རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གི་སྤྱན་གཉིས་ནི།།
གནམ་ཁའི་སྐར་མ་སྨིན་དྲུག་བཟུམ།།
ག་ཏེ་བལྟ་རུང་འོད་ཆེམ་ཆེམ།།
ཞལ་ནི་རྒྱ་མཚོའི་ནོར་བུ་བཟུམ།།
ནམ་ཡང་མཇལ་མེད་ངོ་མཚར་ཆེ།།
གུས་མོ་རང་གི་སེམས་ཁར་ལུ།།
ད་ཚུན་རང་གི་ལས་སྒྲིབ་ཚུ།།
ག་ར་དག་སྟེ་འགྱོ་དོ་བཟུམ།།
སེམས་ཡང་ཧིང་སངས་སོང་བའི་ཁར།།
ཚོར་སྣང་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བྱུང།།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེ།།
ཉི་མ་ཟླ་བ་སྐར་མ་བཟུམ།
སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱན་ཆ་ཨིན།
མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་ཨིན།།
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མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་ཉིད་ནི།།
ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་རྒྱས་པར་བཟུམ།།
གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་ནས།།
དཔལ་འབྲུག་བསྟན་སྲིད་རྒྱས་པར་ཤོག།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

མི་དབང་མ་ཡུམ་སྲས་གསུམ་ལུ་དགའ་བསུའི་གུས་བཏུད།
༉

ཨྱོན་རྡོ་རྗེ།
དྲང་དཔོན། སག་སྟེང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།
ལྷོ་སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།།
རིམ་བྱོན་གྱི་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་འཁྲུངས།།
ཐུགས་འབངས་ལུ་ཉིན་མཚན་མེད་པར་བརྩེ།།
བརྩེ་སྐྱོང་གི་མངའ་བདག་ཞབས་ལ་བཏུད།།
སྐུ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བའི་རྣམ་རོལ་ལས།།
གསུང་ཚངས་དབྱངས་ལྷ་མོའི་སྙན་གྲགས་བྱུང་།།
ཐུགས་མཁའ་ཀློང་ཡངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས།།
མཚན་རྒྱལ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་བྱོན།།
འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལཔོ་དང་རྒྱལ་བཙུན་ལས།།
སྐུ་མཛེས་པ་ཙ་རི་མྱུག་པ་ལྟར།།
ཞལ་དཀར་བ་ཟླ་བའི་ཉ་གང་བཞིན།།
སྲསམོ་བསོད་ནམས་བདེ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་འཁྲུངས།།
སྲསམོ་བསོད་ནམས་བདེ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ལས།།
སྲས་འཁྲུངས་པའི་འཁྲུངས་ལུགས་ཞུ་དགོས་ན།།
ཐུགས་བྱང་སེམས་ཅན་དང་སྙིང་རྗེ་ཅན།།
                         སྲས་མཁས་པ་བཻ་རོ་ཙ་ན་འཁྲུངས།།
སྲས་མཁས་པ་བཻ་རོ་ཙ་ན་གིས།།
སྐུ་ན་ཆུང་དགུང་ལོ་གསུམ་ཙམ་ལས།།
འབྲུག་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕྱོགས་ལས།།
ཤར་བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་ཕྱོགས་སུ་བྱོན།།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

ཤར་བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་མི་སེར་ལུ།།
ཐུགས་ཤེས་རིག་ལྡན་པའི་རྣམ་སྤྲུལ་ལས།།
ལས་ཉོན་རྨོངས་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པའི་རྒྱུ།།
ཡར་འདྲེན་གྱི་ཕྱག་དབང་ཐོབ་པ་བཟང་།།

དུས་ཚོད་དང་ཚེས་སྐར་བཟང་བའི་ཉིན།།
གནས་མེ་རག་ཕྱོགས་སུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས།
ཐུགས་སྨོན་དང་ལྡན་པའི་དགུང་ཞག་བཞུགས།།
བཞུགས་གནང་བ་མི་སེར་བསྐལ་བ་བཟང་།།

སྲས་ན་ཆུང་དགུང་ལོ་གསུམ་ལོན་གྱིས།།
ཡ་མཚན་གྱི་རྡོ་ལེབ་ཆུང་ཀུའི་འགུར།།
མཆོད་རྟེན་གྱི་གཞི་འགྱམ་བཙུགས་གནང་སྟེ།།
མེ་རག་གི་མི་སེར་ངོ་མཚར་ཆེ།།

སག་སྟེང་གི་ཕྱོགས་སུ་འབྱོན་ལམ་ལུ།།
གནས་ནངས་ཟོར་སྤང་ལུ་བསུ་ལེན་བཞེས།།
བསུ་སྒྲོན་པ་ཡོངས་དང་མཐའ་དག་ལ།།
ཡིད་དད་པའི་འདོད་པ་འདི་གིས་རྫོགས།།

གནམ་སྟོང་པའི་དཀྱིལ་ལས་ཆར་ཆེན་འབབ།།
ཐུགས་སྨོན་གྱི་འབྲུ་སྣ་དབྱིངས་སུ་མཐོར།།
ཆར་ཤུགས་སྟོབས་ཅན་ཡང་རིམ་གྱིས་ཆད།།
ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྒྱུར།།

གནས་སག་སྟེང་དྲུག་ཁག་ཟེར་བ་འདི།།
གཡུས་མཐའ་ཟུར་ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་རང་།།
ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་དུས་ལ་འབབ།།
སྲས་མཁས་པ་བཻ་རོ་ཙ་ན་བྱོན།།

འབྲུག་གི་ཁྲིམས་དཔྱད་དུས་དེབ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པ།

46

གཡུས་སག་སྟེང་གཡུས་ཀྱི་ནང་གསེས་ལ།།
གནས་གཡུས་མཇུག་ཟེར་བའི་ལྷ་ཁང་ལུ།།
མི་དམང་དང་མཇལ་འཕྲད་དུས་ཐོག་ལུ།།
ཉིམ་གཞའ་གིས་གང་བ་ངོ་མཚར་ཆེ།།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

སྲས་མཁས་པ་བཻ་རོ་ཙ་ན་གིས།།
ལྷ་ཁང་དང་གནས་ཁང་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས།།
བྱིན་ཅན་གྱི་ཐུགས་སྨོན་ཟབ་མོ་གནང་།།
སག་སྟེང་གི་མི་རྣམས་སྐལ་བ་བཟང་།།

   འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ་གི།
   དབུ་ཁྲིདཔ་ཨ་ཞེ་བསོད་ནམས་བདེ་ཆེན་གྱིས།།
   ལྫོངས་འདིར་མི་སེར་འགོ་ཁྲིད་ག་ར་ལུ།།
   ནང་འགྲིགས་སྦྱོང་བརྡར་གནངམ་དང་གནང་བཞིན་ཡོད།།

     དབུ་ཁྲིད་དམ་པའི་ཞབས་འོག་ལུ།།
     དགའ་ཞིང་སྤྲོ་བ་འཁྱམས་འདི་ཡོད།།
     བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་འདི་ཡོད།།
     བསམ་པའི་རེ་བ་རྫོགས་འདི་ཡོད།།

སྐུ་འགྱུར་བ་མེད་པ་རྡོར་རྗེ་ལྟར་།།
གསུང་ཚངས་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་བཅུ་ལྡན།།
ཐུགས་མཁའ་ཁྱབ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་ཁྱབས།།
ཞལ་ཡང་ཡང་མཇལ་བའི་སྨོན་འདེབས་ཞུའོ།།

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ལས་གཡོག་ལ།།
བརྩེ་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ལས།།
ཞི་སྡེ་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ།།
སྦྱོང་བརྡར་སྤྱིར་ཕན་སྣ་ཚོགས་གནང་།།

ཐག་རིང་དཀའ་ངལ་མ་གཟིགས་པར།།
ནུབ་ཕྱོགས་པདྨའི་སྡོང་པོ་ལས།།
ཤར་ཕྱོགས་སག་སྟེང་རྩེ་མོ་རུ།།
བྱོན་པའི་དགའ་བ་ཡང་དུ་དྲན།།

     བྱོན་པའི་ཞབས་བཤུལ་མཇལ་བའི་ཚེས།།
     བསམ་པ་རེ་ཐག་མ་རྫོགས་པར།།
     སག་སྟེང་རི་བོའི་རྩེ་མོ་ལས།།
     ཡང་ཡང་མཇལ་བའི་སྨོན་འདེབས་ཞུའོ་ལགས།།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ།

མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན་ཐེངས་དང་པ་ལུ་གུས་བཏུད།
ཀུན་ལེགས་ལྷ་སྒྲོན་རྒྱལ་མཚན།
སློབ་རིམ་༡༢ པ། ཚན་རིག་སྡེ་ཚན་༼ཀ༽པ་ དབྱངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིབ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ།
སྨན་ལྗོངས་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།། བཀྲིན་ཅན་གྱི་ཕ་གཅིག་བླ་མ་འབྱོན།།
སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཞབས་དྲུང་མཆོག། སླར་ཡང་ཆོས་རྒྱལ་བཞི་པའི་གཟུགས་སུ་བྱོན།།
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