ས་གནས་གཞུང་ཐེངས་གཉིས་པ།
རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་ ༦ པའི་གྲོས་ཆོད།

དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག།
༼སྤྱི་ཚེས་ ༢༦-༨-༢༠༡༩ ལས་ ༢༧-༧-༢༠༡༩ ལཱི།༽

1

༡༽ འགོ་བཙུགས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་རིམ།
རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་ ༦ པ་འདི་ གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པའི་ཉིནམ་དང་བསྟུན་ རང་ལཱིགས་གནམ་ལྫོ་ས་མྫོ་ཕག་ལྫོ་རང་ཟླ
༦ པའི་ཚེས་ ༢༦ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༢༦ ལཱི་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལཱིགས་ཐྫོགས་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པའི་
མཛད་རིམ་དང་བཅས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡྫོད།
༢༽ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་འགོ་འབྱེད་གསུང་བཤད།
ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ད་རེས་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་ ༦ པ་ འཚྫོགས་གནང་པའི་སྐབས་ལཱི་བྫོན་གནང་མི་ སྐུ་མགྲོན་ལྟ་རྫོག་པ་དྲགོས་
བདག་མཆོག་གི་གཙྫོས་པའི་རྫོང་རབ ལཱིང་ཕྫོགས་དང་ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགོ་དཔྫོན་ཡྫོངས་ དམིགས་བསལ་དུ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་
ཚྫོགས་འདུ་དང་ཚྫོགས་སྡེའི་ཆེད་བསྫོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ཡྫོངས་ལཱི་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འཐུའི་འཐུས་མི་ཆ་མམ་དང་ ལྷ་པར་དུ་ཁྲི་འཛིན་ང་
རའི་ཁ་ཐུག་ལས་བྫོན་པ་ལུགས་སྫོ་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་ ད་རེས་་ཀྱི་ ཞལ་འཛྫོམས་ཚྫོགས་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་གཙྫོ་བྫོ་
རང་ འཆར་ལྫོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ གི་འཆར་དངུལ་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་ དེ་ལས་ འཆར་ལྫོ་ ༢༠༡༩ དང་ ༢༠༢༠ གི་འཆར་དངུལ་
ཆ་འཇོག་གནང་མི་འདི་ལག་ལུན་འཐབ་ནིའི་གནང་བ་སྫོད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྫོང་ཁག་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་འདི་བདེན་སྫོར་གནང་ནི་ དེ་
ལས་ རྒེད་འྫོག་ ༡༤ ལས་ རྒེད་འྫོག་ཚྫོགས་སྡེ་བརྒྱུད་དེ་ཕུལ་མི་གྲོས་གཞི་དང་

ཚྫོགས་ཐེངས་ ལྔ་པའི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།

རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ནང་ལཱི་ ག་ར་གིས་བཅའ་མར་གཏྫོགས་ཏེ་ གསུང་གྲོས་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་གནང་སྟེ་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ལུགས་ཤྫོམ་སྦེ་བཏྫོན་
ཚུགས་པའི་རེ་བ་དང་བཅས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཨང་།

གྲོས་གཞི།

༡

གྲོས་ཆོད།
 རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པའི་ནང་ ཟ་ཁང་ཚུ་ནང་ལཱི་ ས་ག་ཟླཝ་དང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླཝ་ དེ་ལས་དུས་
བཟང་ཚུ་གི་སྐབས་ལཱི་ ཤ་རིགས་བཙྫོང་མ་ཆོགཔ་སྦེ་གོ་བརྡ་སྫོད་ཐྫོག་ལག་ལུན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལཱི་བ་

ཚྫོགས་ཐེངས་ ༥ པའི་
བསྐྱར་ཞིབ།

༡༽ ཤ་རིགས་བཙྫོང་ནི་
མེད་པའི་སྐོར།

༢༽ ཚྫོགས་ཆུང་གི་སྐོར།

སབས་མ་བདེཝ་ཚུ་འཐྫོན་ཡྫོད་མེད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་མི་ལཱི་ རྒེད་འྫོག་དང་ཁྲོམ་སྡེ་ཆ་མམ་ལཱི་
གོ་བརྡ་ཚུ་སྫོད་ཡྫོདཔ་བཞིན་ ལག་ལུན་འཐབ་ཡྫོདཔ་སྦེ་འཐུས་མི་དག་པ་ཅིག་གི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་གནང་ཡྫོད་
བ་སབས་མ་བདེཝ་སྫོམ་སྦེ་ག་ནི་ཡང་མ་འཐྫོནམ་ལས་བརྟེན་ ག་ར་གི་འདས་པའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་
གྲོས་ཆོད་ལྟར་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

 སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚྫོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ འདས་པའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ནང་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་མི་འདི་ལཱི་བ་

སབས་མ་བདེཝ་ཡྫོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་གྲོས་བསྟུན་བྱུང་པའི་སྐབས་ལཱི་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་བ་སབས་མ་བདེཝ་
མེདཔ་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོདཔ་ལས་ འདས་པའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ལས་བཏྫོན་མི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་

འཐུས་ཤྫོར་མེད་པར་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ། སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚྫོགས་ཆུང་། ལ་རྒྱབ་རྒེད་འྫོག་

དམང་མི་ ཁྲི་འཛིན། གེ་སར་གླིང་རྒེད་འྫོག་རྒཔྫོ འཐུས་མི། འཁྱིལ་སྦིས་ས་དམང་མི་ འཐུས་མི། སྒོ་བཞི་
དམང་མི་ འཐུས་མི། དཀར་ན་དམང་མི་ འཐུས་མི།

2

༢



རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔྫོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྩིས་ལྫོ་ ༢༠༡༨-༢༠༡༩ གི་ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འྫོག་

ཁག་གི་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་ ཚྫོགས་དམངས་ལཱི་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ དེ་ཡང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་མ་དངུལ་

༡-རྩིས་ལྫོ་ ༢༠༡༨-༢༠༡༩

འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༩༨ དང་ གསར་སྒྲུབ་མ་དངུལ་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༩༧ སྫོད་ཡྫོད་

གི་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ།

པའི་སྙན་ཚུ་ཕུལ་གནང་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ རྒེད་འྫོག་མང་ཤ ྫོས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལས་ བརྒྱ་སྦེ་མ་དངུལ་ཚུ་སྫོད་ཡྫོད་

༢-འཆར་ལྫོ་ ༢༠༡༩-

པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་གནང་ཡྫོད་

༢༠༢༠ གི་འཆར་དངུལ་

དེ་ལས་ རྩིས་ལྫོ་ ༢༠༡༩-༢༠༢༠ གི་འཆར་དངུལ་ སྤྱི་ཚྫོགས་ལས་ཆ་

འཇོག་གྲུབ་གནང་མི་ ལས་སྣ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དྫོན་ལཱི་ཚྫོགས་དམངས་ལཱི་གསལ་ཞུ་ཕུལ་མི་ཚུ་ འཐུས་

སྐོར།

མི་ཞལ་འཆལ་ཐྫོག་ལཱི་ལག་ལུན་འཐབ་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན། མ་དངུལ་འབད་བ་ཅིན་
རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དྫོན་ལཱི་ བསྫོམས་ ས་ཡ་ ༣༨༣.༩༧༤ དང་ གསར་སྒྲུབ་འདི་ ༣༣༦.༡༩༥ ཚུ་གསལ་ཞུ་

ཕུལ་ཡི་ མ་དངུལ་འདི་དུམ་དྲག་རེ་ཡར་མར་བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་འྫོང་ཟེར་ཚྫོགས་དམངས་ལཱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་
གནང་ཡྫོད།
༣



རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་དཔྫོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཚྫོགས་དམངས་ལཱི་ འཆར་ལྫོ་ ༢༠༡༩-༢༠༢༠ གི་ནང་

ལཱི་ རྒེད་འྫོག་ ༡༤ ནང་ སྤྱིར་གཏང་ཉུང་མཐའ་ལས་རིམ་ཐྫོག་སྫོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་སྦེ་ཡྫོད་
མི་ཚུ་ཁ་སྦེ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱིར་གཏང་ཉུང་མཐའ་ལས་རིམ་ཐྫོག་སྫོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཡར་དྲག་
གཏང་ནིའི་མ་དངུལ་འདི་ དུས་ཅི་འཆར་ལྫོ་ནང་ལཱི་སྫོད་མ་ཚུགས་རུང་རྒེད་འྫོག་གཞན་ཁག་ཆེཝ་ཡྫོད་མི་ལཱི་

༡- སྤྱིར་གཏང་ཉུང་མཐའ་

སྫོད་ནི་དང་ དུས་ཅི་བ་སབས་མ་བདེཝ་ཡྫོད་མི་ཚུ་གསང་་ཕྫོད་ཀྱི་གཙྫོ་རིམ་ནང་འབད་དགོ་པའི་དྫོགས་སེལ་

ལས་རིམ་ཐྫོག་སྫོ་ནམ་

ཕུལ་མི་ལཱི་ ཚྫོགས་དམངས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ཨིན། རྒེད་འྫོག་གི་འཆར་གཞི་ནང་ལཱི་ཚུད་ཡྫོད་མི་སྫོ་

ཞིང་ལམ་ཡར་དྲག་སྐོར།

ནམ་ཞིང་ལམ་གསརཔ་བཏྫོན་དགོ་པའི་ཐྫོག་ལཱི་ གྲོས་བསྡུར་གནང་བའི་སྐབས་ལཱི་ སྫོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་

༢- རྫོང་ཁག་གནང་སྦྱིན་
མ་དངུལ་ལམ་སྫོན་དང་

ལས་སྣ་བདེན་སྫོར་སྐོར།

ལམ་སྫོན་ ལམ་ལཱིགས་བཟྫོ་མི་དང་འཁྲིལ་བཏྫོན་གནང་དགོ་པའི་ཚྫོགས་དམངས་ནས་གྲོད་འཆམ་བྱུང་ཡྫོད།


རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔྫོན་གྱི་འཐུས་མི་ཡྫོངས་ལཱི་ རྫོང་ཁག་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་ལམ་སྫོན་ཚུ་ཁ་

གསལ་སྦེ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་གནང་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ལས་སྣ་ཚུ་ཡང་རྫོང་ཁག་དངུལ་འབྲེལ་ཚྫོགས་ཆུང་ནང་ལཱི་ཆ་
འཇོག་གྲུབ་སྦེ་ བདེན་སྫོར་དྫོན་ལཱི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ལཱི་བཙུགས་གནང་དགོཔ་སྦེ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་

ཨིན། དེ་ལས་འཆར་གཞི་འགོ་དཔྫོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྫོང་ཁག་དངུལ་འབྲེལ་ཚྫོགས་ཆུང་གི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་

མི་ ལས་སྣ་ཁག་ ༡༣ འདེ་གཅིག་གཞུང་གི་ཚད་གཞི་གནང་མི་མ་དངུལ་ས་ཡ་ ༡༠ ཐྫོག་ལཱི་བགོ་བཀྲམ་
ཡྫོད་མི་འདི་ ཚྫོགས་དམངས་ལཱི་གསལ་ཞུ་ཕུལ་གནང་ཡི་ ལམ་སྫོན་དང་འཁྲིལ་གསལ་ཞུ་འབད་མི་ལཱི་
འཐུསཔ་སྦེ་བཞག་གནང་ཡྫོད།
༤

དཔལ་འབྫོར་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔྫོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་ནང་ལཱི་སྫོ་ནམ་དགའ་སྫོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་

དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་ལས་རིམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ དེ་ཡང་གཙྫོ་བྫོ་རང་ མི་སེར་སྫོ་ནམ་

པ་ཚུ་བཅའ་མར་གཏྫོགས་ཏེ་ འཚྫོ་སྐྱོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དྫོན་ལཱི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ རྒེད་འྫོག་ཆ་མམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་
དགའ་སྫོན་སྐོར།

ཕུལ་ཡྫོད་རུང་ ལ་ལཱི་གི་མཐར་འཁྱོལ་ག་དེ་སྦེ་འགྱོ་ཚུགས་ག་ཟེར་བའི་ཚ་གྱང་བསྐྱེད་ཡྫོདཔ་ཨིན་ ལས་རིམ་དེ་ལཱི་

ཚྫོགས་དམངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་ཡྫོད་མི་དང་འབྲེལ་ དགའ་སྫོན་འདི་བརྩི་སྲུང་ཞུ་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོདཔ་

བཞིན་ མིང་ཡང་ཚྫོགས་དམངས་ནས་ དར་དཀརཔ་སྫོ་ནམ་དགའ་སྫོན་ཟེར་བཞག་གནང་ཡྫོད་ དུས་གཅིག་གི་ཐད་
ས་གནས་དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལཱི་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་སྦེ་བཞག་ཡྫོད་རུང་ གསང་ཕྫོད་ཀྱི་ཐད་ ས་གནས་འདི་ལྫོག་གྲོས་

བསྟུན་འབད་དེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་སྦེ་བཞག་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ དུས་ཚྫོད་འདི་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༩
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སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡༡,༡༢ དང་ ༡༣ ལཱི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ རྒེད་འྫོག་

གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༥-༩-༢༠༡༩ གི་ནང་འཁོད་ལཱི་ ག་ཅིག་རང་གསལ་སྫོན་འབད་ནི་ཨིན་ན་གི་ཐྫོ་ཚུ་རྫོང་ཁག་
ལཱི་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
༥

དར་དཀར་རྫོང་ཁག་གི་ རྒེད་འྫོག་ ༡༤ གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆར་ལྫོ་ ༢༠༡༩-༢༠༢༠ གི་ལས་སྣ་ཚུ་ མ་དངུལ་བགོ་
རྒེད་འྫོག་གི་འཆར་ལྫོ་

༢༠༡༩-༢༠༢༠ གི་ལས་
སྣ་གསལ་ཞུ།

བཀྲམ་དང་ དུས་ཚྫོད་ནམ་ཚུན་འབད་ནི་ཨིན་ནིའི་ལས་རིམ་ཚུ་གསལ་ཞུ་འབད་གནང་ཡྫོད་ ལས་སྣ་ཚུ་ ལ་ལཱི་ རྫོང་

ཁག་གི་འབད་དགོཔ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ཚུད་ཡྫོད་པ་བརྟེན་གསུང་གྲོས་མང་རབས་གཅིག་བྱུང་ཡྫོད་ ཨིན་རུང་ རྫོང་ཁག་ནང་ལཱི་

རྒེད་འྫོག་ ༡༤ ཡྫོད་མི་ལས་བརྟེན་ རྫོང་ཁག་ལས་གནང་མི་མ་དངུལ་གི་ མི་སེར་ལཱི་མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་ནི་
ཨིནམ་ལས་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཕུལ་ནིའི་དྫོན་ལས་ རྒེད་འྫོག་གི་མ་དངུལ་ནང་ལཱི་བཙུགས་མི་ཚུ་
ལག་ལུན་འཐབ་ནི་སྦེ་་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོད།

༦

ཀརྨ་ གླིང་ གེ་སར་གླིང་ རྡྫོ་རྫོ་ན་རྒེད་འྫོག་གི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ལཱི་ དཱལ་བྷ་རི་གེ་སར་གླིང་ལམ་སེལ་མི་འདི་གིས་ མི་
སེར་ཚུ་ལཱི་ཕན་ཐྫོགས་སྫོམ་སྦེ་རང་བྱུང་ནི་ཨིན་རུང་ ད་ལྟྫོ་ལམ་འདི་སེལ་བའི་སྒང་ཡྫོད་མི་ལས་བརྟེན་ གནམ་བྱཱར་ལཱི་

མི་སེར་ཚུ་གི་ ས་ཆ་དང་ལྫོ་ཐྫོག་ཚུ་མེདཔ་གཏང་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ རྒེད་འྫོག་གི་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ཡྫོད་མི་ཚུ་མེདཔ་གཏང་
ཡྫོདཔ་ལས་ ལས་འགུལ་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་དང་ ལམ་འདི་དུས་ཚྫོད་ཁར་སེལ་ཚར་འྫོང་ག་ཟེར་

བའི་དྲི་བ་ཚུ་བཀལ་གནང་ཡྫོད་ དེ་ལས་ དཱལ་བྷ་རི་ལས་ལྷ་མྫོའི་རྫིང་ཁ་གི་ལམ་ཀི་ལྫོ་མི ༡༨ འདེ་གཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་
སྔོན་མ་ལས་སུན་ཀོཤ་ལས་འགུལ་འྫོང་ནི་ཨིན་ཟེར་བཞག་མི་བརྟེན་ མི་སེར་ཚུ་ལཱི་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལཱི་

དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡྫོད་པའི་ཞུ་བུ་ཚུ་ཕུལ་མི་ལཱི་ ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དཱལ་བྷ་རི་གེ་སར་གླིང་ལམ་
སེལ་ནི་འདི་ ཕྱིའི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་ཨིནམ་ལས་ དུས་ཅི་གི་འཆར་ལྫོ་ནང་ལཱི་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་སྦེ་ཡྫོད་

ལས་འགུལ་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དབྱིན་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ལཱི་སྣུམ་འཁོར་བར་མ་ཚུ་ཐལ་ཚུགསཔ་སེལ་ནི་ཨིན་ཟེར་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་
དཱལ་བྷ་རི་གེ་སར་གླིང་
ལམ་གྱི་སྐོར།

ལམ་སེལ་བའི་སྒང་ཡྫོད་མི་ལས་བརྟེན་ མི་སེར་ཚུ་གི་ས་ཆ་དང་ལྫོ་ཐྫོག་ཚུ་གནྫོད་པ་བྱུང་

མི་འདི་བདེན་ ཨིན་རུང་འདི་ཚུ་ལས་འགུལ་གྱི་ ཁག་འབགཔ་དང་་གྲོས་བསྟུན་ཐྫོག་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་འབད་ནི་དང་ རྡྫོ་རྫོ་
ན་གི་ལམ་རྩི་ནག་མེདཔ་གཏང་ཡྫོད་མི་ཚུ་ ཤུལ་མའི་ཟླཝ་ནང་ལས་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་པའི་དྫོགས་སེལ་ཚུ་གནང་མི་

གུར་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་གྲོས་བསྡུར་ཡུན་རིངམྫོ་སྦེ་གནང་བའི་རྗེས་སུ་ དཱལ་བྷ་རི་གེ་སར་གླིང་ལམ་འདི་ ད་ལྟྫོ་གྲུབ་འབྲས་
བཏྫོན་མ་ཚུགས་མི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་རང་གནམ་བྱཱར་འབད་བ་ལས་བརྟེན་ཁག་འབགཔ་གི་སྣུམ་ཚུ་བསྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་ལཱི་

དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡྫོད་མི་དང་མི་ཀྲར་ ༢༧༠་ འདེ་གཅིག་བག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཨིན་མས་ ཨིན་རུང་ དུས་ཅི་གནམ་

དགུན་དབྱིན་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་ལཱི་སྣུམ་འཁོར་བར་མ་ཚུ་ཐལ་ཚུགསཔ་བཟྫོ་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ལཱི་ཆ་མམ་
གྱི་ངལ་རངས་བསྐྱེད་ཡྫོདཔ་ཨིན་ ཨིན་རུང་ ལམ་འདི་དུས་ཚྫོད་ཁར་སེལ་ཚུགས་ནིའི་དྫོན་ལཱི་ ལས་འགུལ་ཡིག་ཚང་
དང་ཁག་འབགཔ་ཚུ་ཞལ་འཛྫོམས་ཚྫོགས་བཞིན་ན་ ལཱ་ཚུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི་ དེ་མ་ཚད་ ཞབས་

ཏྫོག་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ད་ལྟྫོ་ཡྫོད་པའི་ལས་འགུལ་ལཱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཧྲིལ་བུ་མཛད་དེ་ དུས་ཚྫོད་ཁར་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་

དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོད། དེ་ལས་ ལམ་སེལ་མི་ལས་བརྟེན་ མི་སེར་ཚུ་གི་ ས་ཆ་དང་ལྫོ་ཐྫོག་མེདཔ་གཏང་མི་

ཚུ་ རྒེད་འྫོག་དང་ལས་འགུལ་ཡིག་ཚང་ ཁག་འབགཔ་མམ་རུབ་གྲོས་བསྟུན་ཚུ་འབད་དེ་ མི་སེར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་

སེལ་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ དཱལ་བྷ་རི་ལས་ལྷ་མྫོའི་རྫིང་ཁ་ལམ་གྱི་ཐད་ སུན་ཀོཤ་ལས་འགུལ་ལས་
བརྟེན་ཕན་ཐྫོགས་བྱུང་ནི་ཨིན་རུང་ སྐབས་གཅིག་མི་སེར་ཚུ་ལཱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཞབས་ཏྫོག་ལྷན་ཁག་
གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གནས་སྐབས་གྱི་དྫོན་ལཱི་ ལྷན་ཁག་ དྲུང་ཁག་དང་རྒེད་འྫོག་མམ་རུབ་ཐྫོག་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་
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ཐབས་གཞི་བཏྫོན་ཏེ་དཀའ་ངལ་སེལ་་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་ ཞབས་ཏྫོག་ལྷན་ཁག་ལཱི་ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོད།
༧

སུན་ཀོཤ་དར་དཀར་དཔལ་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཐད་ བརྩེ་བཟང་དང་དཀར་ན་རྒེད་འྫོག་གི་འབད་བ་ཅིན་ ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་
དར་དཀར་དཔལ་ལ་ཚུན་མེན་པར་ དར་དཀར་རྫོང་ཚུན་སེལ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི་ དེ་ཡང་རྫོང་ཁག་བདག་

སྐྱོང་དང་ སྔོན་དང་ཕུག་ལས་བཞེངས་ཡྫོད་མི་རྫོང་གཞི་ཚུ་ཡྫོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པའི་ཁར་ ལམ་ལས་བརྟེན་དབུལ་

ཕྫོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་ལཱི་ཕན་ཐྫོགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ འདི་ལཱི་འཐུས་མི་ཆ་མམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རྒྱབ་བསྣྫོན་ཡྫོད་
རུང་ ལམ་སེལ་འགོ་དཔྫོན་གྱི་ཚྫོགས་དམངས་ལཱི་གསལ་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་ལཱི་ ཀི་ལྫོ་མི་
ཀྲར་ ༤༤

དར་དཀར་དཔལ་ལ་ཚུན་ཚད་ཡྫོད་མི་འདི་ ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ས་འཇལ་འདི་ཐེངས་དང་པ་མཇུག་བསྡུ་སྦེ་

ཐེངས་གཉིས་ཡང་འགོ་བཙུགས་ཡྫོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི་ དར་དཀར་རྫོང་ལྷྫོདཔ་སྦེ་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་ནི་འདི་གནས་
སུན་ཀོཤ་དར་དཀར་

དཔལ་ལ་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་

སྐོར། ལམ་གཡས་གཡྫོན་
སྐོར།

སྐབས་གཅིག་མ་དངུལ་འདི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་མ་ཚུདཔ་ལས་འབད་ཐབས་མེད་པའི་དྫོགས་སེལ་ཕུལ་གནང་ཡི
འདི་ལཱི་འཐུས་མི་ཡྫོངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དར་དཀར་རྫོང་ཁག་འདི་དབུལ་ཕྫོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མཐྫོ ་ཤྫོས་གཅིག་

འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྟ་བཤལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་ལཱི་གོ་སྐབས་གནང་ནུག་

དེ་ལས་ ལམ་འདི་སྤྱི་ལྫོ་ ༡༩༨༣ ལས་བཏྫོན་ཡྫོདཔ་ལས་ ད་ལྟྫོ་ཚུན་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་མ་གནངམ་ལས་བརྟེན་དཀའ་
ངལ་ཚུ་བྱུང་ཡྫོདཔ་ལས་འཐུས་མི་ཡྫོངས་ནས་ ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་ སུན་ཀོཤ་ལས་དར་དཀར་དཔལ་ལ་ཚུན་མེན་པར་
རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་ཚུན་་སེལ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཞབས་ཏྫོག་ལྷན་ཁག་ལཱི་ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

གཞུང་ལམ་གི་གཡས་དང་གཡྫོན་ལཱི་ ཁྱིམ་དང་གཞན་མཐུན་རྐྱེན་ག་ཅིག་རང་རྐྱབ་དགོ་རུང་ ཕིཏ་ ༥༠ བཞག་དགོ་
པའི་ཐད་ཁར་ རྫོང་ཁག་ཆ་མམ་ནང་ལཱི་ལམ་ལཱིགས་སྫོ་སྫོ་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་དྫོ་བཟུམ་མཐྫོང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས རྫོང་

ཁག་ཉི་ཤུ་ནང་ལཱི་ ལམ་ལཱིགས་ཤྫོ་མཚུངས་སྦེ་བཟྫོ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚྫོགས་འདུ་ནང་ལཱི་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོས་
འཆམ་བྱུང་ཡྫོད། དེ་ལས་དར་དཀར་ན་ལཱི་ ལམ་གཡས་གཡྫོན་ནང་ལཱི་ག་ཅིག་རང་རྐྱབ་དགོ་རུང་ རྒེད་འྫོག་དང་ལམ་
སེལ་ལས་ཁུངས་གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་དང་ བ་སབས་མ་བདེཝ་འཐྫོན་མི་ཚུ་རྫོང་ཁག་ལཱི་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།
༨

བརྩེ་བཟང་རྒེད་འྫོག་ནང་ ས་གནས་དཔལ་ལི་ལས་ཕར་ གཞི་གསར་བཙུགས་ནིའི་དྫོན་ལཱི་ས་ཆ་སྫོངམ་ལུ་ཤ་ཡྫོདཔ་
གཞི་གསར་སྐོར།

ལས་ ས་སྒོ་འདི་ནང་གཞི་གསར་བཙུགས་གནང་པ་ཅིན་ཕན་ཐྫོགས་བྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་གུར་གསུང་གྲོས་

གནང་པའི་སྐབས་ རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒེད་འྫོག་ཚུ་ནང་ལཱི་ས་ཆ་སྫོངམ་ཡྫོད་པ་ཅིན་ ཐྫོ་གཅིག་བཟྫོ་སྟེ་རྫོང་ཁག་
བདག་སྐྱོང་ལཱི་ཕུལ་ནི་དང་ དེ་ལས་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་སྙན་ཞུ་ས་འཇལ་ལྷན་ཚྫོགས་ལཱི་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་
ཡྫོད།

༩

རྒེད་འྫོག་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ལྫོ་གཅིག་བ་གཅིག་མང་སུ་སྦེ་འཐྫོན་ རྒེད་འྫོག་ནང་ལཱི་རྩིས་འཛིན་པ་དང་བཟྫོ་རིག་
པ་ཚུ་ལངམ་སྦེ་མེད་འབད་བའི་སྒང་ལས་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་དུས་ཚྫོད་ཁར་འབད་ནི་ལཱི་དཀའ་ངལ་འཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་
རྒེད་འྫོག་རྩིས་འཛིན་པ་

བཟྫོ་རིག་པ་ དྲུང་འཚྫོའི་
སྐོར།

ལས་ གཞུང་ལས་ཐེབས་གནང་དགོཔ་ ཡང་ན་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟར་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་
ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལཱི་ དྲུང་འཚྫོ་མེད་མི་ཚུ་གུར་གྲོས་བསྡུར་ཡུན་རིངམྫོ་སྦེ་གནང་བའི་ཤུལ་

རྩིས་

འཛིན་པའི་ཐད་ ཞི་གཡྫོག་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་ཞི་གཡྫོག་དཔེ་རིས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ལངམ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་གསལ་ཞུ་འབད་ཡི་
ཨིན་རུང་ རྒེད་འྫོག་ནང་ལཱི་རྩིས་འཛིན་པ་ཚུ་མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡྫོད་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་
ལཱི་ རྒེད་འྫོག་ ༥ དང་ སྫོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་བསྫོམས་རྩིས་འཛིན་པ་གཅིག་ དེ་ལས་ རྒེད་འྫོག་ ༣ དང་སྫོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ལཱི་
རྩིས་འཛིན་པ་གཅིག་ ༼འབྲུག་རྗེས་སྒང་ གཙང་ཁ་ ལ་རྒྱབ༽ དེ་ལས་ ལྷ་མྫོའི་དྲུང་ཁག་དང་རྒེད་འྫོག་ ༣ གི་
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དྫོན་ལཱི་རྩིས་འཛིན་པ་གཅིག་གིས་ལག་ལུན་འཐབ་ད་ལཱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དྲན་བསྐུལ་ཚུ་ཡང་

བྱུང་ཡྫོདཔ་སྦེ་འདུག་ དེ་ལཱི་ ཚྫོགས་དམངས་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟར་
དུ་རྒེད་འྫོག་རེ་རེ་ལཱི་རྩིས་འཛིན་པ་རེ་རེ་གནང་དགོཔ་ ཡང་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་དེ་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་གནང་དགོ་པའི་
ཞུ་བ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལཱི་ཕུལ་ནི་སྦེ་ཞལ་འཆམ་བྱུང་ཡཡྫོད།

དེ་ལས་ དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་ རྒེད་འྫོག་ ༡༤ གི་དྫོན་ལཱི་ བཟྫོ་རིག་པ་ ༧ འདེ་གཅིག་ལས་མེད་ བཟྫོ་སྐྲུན་གྱི་

ལཱ་ཚུ་འབད་ནི་ལུ་ཤ་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་སྤུས་ཚད་དང་དུས་ཚྫོད་ཁར་གྲུབ་འབྲས་བཏྫོན་ནི་ལཱི་ཐྫོ་ཕྫོག་
ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་འགྱུར་གུར་མཚན་རགས་བཀོད་མི་ལཱི་འཐུས་ཤྫོར་བྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ཚྫོགས་དམངས་
ནས་གྲོས་བསྡུར་གནང་བའི་རྗེས་སུ་ ཞབས་ཏྫོག་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཟྫོ་རིག་པ་ཚུ་ སྤྱི་ཟླ་ ༩ པའི་སྤྱི་ཚེས་
༣༠ གི་ནང་འཁོད་ལཱི་ དར་དཀར་རྫོང་ཁག་གི་བཟྫོ་རིག་པ་ཆད་ཡྫོད་མི་ཚུ་ལངམ་སྦེ་གཏང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་སྦེ་
གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོད། དེ་ཡང་ ལཱ་ཚུ་ག་ར་ཨིཇིཔི(e-GP)གི་ཐྫོག་ལས་འབད་དགོཔ་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན།

དར་དཀར་དཔལ་ལ་སྨན་ཁང་ནང་ལཱི་ དྲུང་འཚྫོ་གི་ཐད་ལས་ གནས་སྐབས་ཀྱི་དྫོན་ལཱི་མེན་པར་ གཏན་འཇགས་སྦེ་
འཕྲལ་རང་ གཏང་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་དང་ གལ་སྲིད་ དྲུང་འཚྫོ་འདི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དྫོན་ལཱི་གཏང་གནང་པ་ཅིན་
འཐུས་ཚུ་ཡང་གསྫོ་བའི་ལྷན་ཁག་གི་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་གུར་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོད།
གོང་གི་གནད་དྫོན་ཚུ་ སྤྱི་ཚྫོགས་ ༣ པའི་དྫོན་ལཱི་ གྲོས་གཞི་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
༡༠༽

བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལཱི་ ཚྫོགས་པ་ཚུ་གི་བསྐུལ་བསྒྲགས་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལཱི་ ཚྫོགས་པའི་
བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་
བའི་སྐོར།

འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་ལས་བརྟེན་གཡུས་སྒོ་ནང་ལཱི་ བ་སབས་མ་བདེཝ་འཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཕམ་སྤུན་བར་ན་མ་

འགྲིགསཔ་བཟྫོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ མེདཔ་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལཱི་ འཐུས་མི་མང་ཤ ྫོས་ཀྱི་གཡུས་སྒོ་ནང་ལཱི་

འགོ་འདྲེན་པ་ལས་བརྟེན་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཡྫོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ གནད་

དྫོན་འདི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལམ་ལཱིགས་འདི་བསྐྱར་ཞིབ་གཅིག་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་
དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

༡༡༽

ལྷ་ཁང་དཀོན་གཉེར་གྱི་དངུལ་ཕྫོགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ འདས་པའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ནང་ལཱི་གསུང་གྲོས་གནང་ཐྫོག་
ལྷ་ཁང་དཀོན་གཉེར་གྱི་
དངུལ་ཕྫོགས་སྐོར།

གྲོས་གཞི་ཚུ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚྫོགས་འདུ་ནང་ལཱི་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚྫོགས་ཁང་ནང་ལཱི་ཡང་གསུང་གྲོས་ཚུ་

གནང་སྟེ་ ནང་སྲིད་དང་སྫོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལཱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནང་ཡྫོདཔ་བཞིན་ སྫོལ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཐུས་ཐྫོབ་ལམ་སྫོད་ནིའི་དྫོན་ལཱི་ སྒེར་དང་མི་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་གི་ཚད་གཞི་གཅིག་བཟྫོ་ཐྫོག་
བསྡུ་ལུན་འབད་དེ རྒེད་འྫོག་ཚུ་གི་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཡྫོད་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༣/༩/༢༠༡༩ གི་ནང་འཁོད་ལཱི་ སྫོལ་འཛིན་
འགོ་དཔྫོན་ལཱི་ལྷ་ཁང་གི་ཐྫོ་ཚུ་ཚད་གཞི་ལྟར་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་བཞག་གནང་ཡི།

༡༢༽

གཙང་ཁ་དང་རྒེད་འྫོག་མང་ཤ ྫོས་ཀྱི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ལཱི་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་ལུགས་ཤྫོམ་མེད་མི་ལཱི་བརྟེན་
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལཱི་དཀའ་ངལ་འཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་གུར་གྲོས་བསྡུར་གནང་བའི་
འགྲུལ་འཕྲིན་མཐུད་
འབྲེལ་སྐོར།

སྐབས་ ལྷ་མྫོའི་རྫིང་ཁ་རྒེད་འྫོག་ ༣ གི་འདི་ ཕུན་ཚྫོགས་གླིང་ལཱིང་ཕྫོགས་ཡིག་ཚང་ལས་ལྟ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ད་ དེ་ལས་

གཙང་ཁ་དང་ལ་རྒྱབ་ཀྱི་ཐད་ལཱི་རྩི་རང་ལཱིང་ཕྫོགས་ལས་ལྟ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་
ཐུག་ལས་ འགྲུལ་འཕྲིན་མཐུད་འབྲེལ་མ་ཐྫོབ་མི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ལཱི་བཙུགས་གནང་ནིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ནི་དང་ རྩི་

རང་དང་ཕུན་ཚྫོགས་གླིང་ལཱིང་ཕྫོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་འཐབ་སྟེ་དཀའ་ངལ་
སེལ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི་ དེ་ལས་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་བཀྲིས་བརྒྱུད་འཕྲིན་ དེ་
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ལས་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༣ གི་བར་ན་ལཱི་ ཞབས་ཏྫོག་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་རང་འགྱོ་
དྫོ་ག་ སྙན་ཞུ་གཅིག་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི་ དེ་ཡང་གཙྫོ་བྫོ་
རང་ རྫོང་ཁག་གི་གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་འགྱུར་ནང་ལཱི་འཁོད་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།
༡༣༽

ཀ་རྫོ་ཀི་དང་སྒྲ་དབངས་
ཀྱི་སྐོར།

༡༤༽

ཀ་རྫོ་ཀི་དང་སྒྲ་དབངས་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལཱི་ ཕན་པ་ཉུང་སུ་དང་གནྫོད་པ་མང་ཆེ་ཤ ྫོས་ཡྫོད་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་
ཡྫོད་རུང་ ད་ལྟྫོ་སྐབས་གཅིག་དྫོན་ལཱི་ དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་ནང་ལཱི་འབད་བ་ཅིན་ བཙན་མདའ་སྒང་ལཱི་ ༢ དང་

དར་དཀར་རྫོང་གི་ཁྲོམ་ནང་ལཱི་ ༢ རྐྱངམ་གཅིག་གནང་བ་སྫོད་ནི་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ དེ་ལས་ གཞན་གྱི་ཐད་ཤུལ་ལས་
མི་རྫོབས་ཡར་སེང་དང་འཁྲིལ་འགྱུར་བཅོས་འབད་དེ་གནང་བ་ཚུ་སྫོད་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོད།

ལྷ་མྫོའ་རྫིང་ཁ་སྨན་ཁང་ནང་ལཱི་ གློག་པར་འཕྲུལ་ཆས་མེད་མི་ལཱི་བརྟེན་ མི་སེར་ཚུ་ལཱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡྫོདཔ་ལས་གཞི་
བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལཱི་ ལྷ་མྫོའི་རྫིང་ཁ་སྨན་ཁང་ནང་ལཱི་ གློག་པར་འཕྲུལ་ཆས་དྫོན་ལཱི་ཁྱིམ་རྐྱབ་
གློག་པར་འཕྲུལ་ཆས་སྐོར།

ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ དབྱིན་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་ལཱི་ཅ་ཆས་ཚུ་བཙུགས་ནི་ཨིན་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་གནང་ཡྫོད་རུང་ གནད་དྫོན་

འདི་ཁག་ཆེཝ་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཚྫོགས་དམངས་ནས་ ལྷ་མྫོའི་རྫིང་ཁ་གི་མི་སེར་ཚུ་གི་དྫོན་ལཱི་ གློག་པར་འཕྲུལ་ཆས་
གཞི་བཙུགས་དང་ལག་ལུན་འཐབ་མི་གཅིག་འཕྲལ་མགྱོགས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་གསྫོ་བའི་ལྷན་ཁག་ལཱི་ཕུལ་ནི་སྦེ་
གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

༡༥

༡༽ འབྲུག་ཉེན་བཅོལ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གི་ཐད་ ཉེན་བཅོལ་ཡིག་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངོ་ཚབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གཞི་
སྣ་ཚྫོགས།

བཙུགས་འབད་ནི་སྦེ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡྫོདཔ་ལས་ འདི་གི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་དེ་

གིས་འཐུསཔ་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོད། གལ་སྲིད་དེ་གི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ཤུལ་ལས་ལས་ཁུངས་ལྟེ་
བ་ལཱི་ཕུལ་ནི་སྦེ་བཞག་ཅི།

༢༽ འགྲུལ་འཐུས་དང་རྒེད་འྫོག་སྣུམ་འཁོར་འཐུས་སྐོར།

མི་སེར་ལས་ ཚེ་སྫོག་ཉེན་བཅོལ་ཚུ་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལཱི་ རྒེད་དྲུང་གི་འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་ཐད་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་
ཁྲིམས་ལྟར་རྒེད་འྫོག་གི་རང་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཅི།

རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་ཚྫོགས་ཆུང་གི་འཐུས་ཀྱི་ཐད་ཁ་ལཱི་ ཚྫོགས་ཆུང་་ཚུ་ལཱི་ལཱ་སྫོད་དགོ་པ་ཅིན་ མ་དངུལ་དགོ་པས་
མ་དངུལ་མེད་པ་ཅིན་ལཱ་འབད་ནི་ལཱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་མས་ རྒེད་འྫོག་ ༡༤ གི་ནང་ལཱི་བ་སབས་མ་བདེཝ་ཚུ་འཐྫོན་ཏེ་
ཡྫོད་ ལག་ལུན་ཚུ་འཐབ་པའི་སྒང་རང་ཡྫོད་ ཨིན་རུང་ ཉིན་འཐུས་དང་འགྲུལ་འཐུས་ཚུ་རྒེད་འྫོག་གི་མ་དངུལ་ལས་

གཏང་པའི་སྐབས་ལཱི་ རྒེད་འྫོག་གི་མ་དངུལ་ལཱི་ཐྫོ་ཕྫོག་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་སྫོམ་སྦེ་རང་བྱུང་དྫོ་
ཡྫོདཔ་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ལཱི་ཕུལ་ནི་སྦེ་བཞག་ཅི། གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྲི་
འཛིན་གྱི་དྫོན་ལཱི་ མ་དངུལ་སྫོང་ཕྲག་ ༢༤༠༠༠ འདེ་གཅིག་གནང་ནུག་ དེ་གི་ཚྫོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་གཞན་ཚུ་ལཱི་
མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡྫོདཔ་ལས་ཐེབས་གནང་དགོ་པའི་སྙན་ཞུ་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ལཱི་ཕུལ་ནི་སྦེ་བཞག་
གནང་ཡྫོད།

རྒེད་འྫོག་སྣུམ་འཁོར་གྱི་མ་དངུལ་གྱི་ཐད་ མ་དངུལ་འདི་ཚད་གཅིག་ལས་མེད་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་འདི་ལུ་ཤ་འཐྫོན་

པའི་སྒང་ལས་ མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་འཐྫོན་ཡྫོདཔ་ལས་ད་ལྟྫོ་ཡྫོད་མི་ལས་ཐེབས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་དངུལ་རྩིས་
ལྷན་ཁག་དང་རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚྫོགས་འདུ་ལཱི་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

༣༽ དཔལ་གླིང་ཀ་མེ་ཆུ་གི་ལམ་གྱི་ཐད་ ལམ་འདི་མཐུད་འབྲེལ་འབད་བ་ཅིན་ དར་དཀར་ན་གི་ མི་སེར་དང་ཞི་
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གཡྫོགཔྫོ་ ཚྫོང་པ་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ལཱི་ཕན་ཐྫོགས་བྱུང་ནི་མེན་པར་ དབང་འདུས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལཱི་ཡང་ ཁས་ཕན་སྫོམ་
སྦེ་རང་བྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ དར་དཀར་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལམ་འདི་དབང་འདུས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཁར་

བཀལ་ཡྫོད་རུང་ དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ལམ་སེལ་ནིའི་དྫོན་ལཱི་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ་པའི་
ཞུ་བ་ཞབས་ཏྫོག་ལྷན་ཁག་ལཱི་ཕུལ་ནི་སྦེ་བཞག་ཅི།

༤༽ དར་དཀར་གྲྭ་ཚང་ནང་ལཱི་རྩིས་སྫོབ་མེད་པ་ཟླ་ངོ་དག་པ་གཅིག་སྫོང་མི་ལས་བརྟེན་ མི་སེར་ལཱི་གསྫོན་གཤིན་གྱི་
དགེ་རྩ་འབད་ནི་ལཱི་དཀའ་ངལ་འཐྫོན་ཡྫོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལཱི་

བླམ་གནས་བརན་མཆོག་གི་ རྩིས་སྫོབ་མེད་པའི་

དཀའ་ངལ་ཡྫོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་ ཧེ་མ་གི་རྩིས་སྫོབ་ཡྫོད་མི་འདི་དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལཱི་གཏང་ཡྫོད་པའི་ཁར་ དར་
དཀར་དཔལ་ལ་གི་རྩིས་སྫོབ་འདི་མཚམས་ནང་འཛུལ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ རྩིས་སྫོབ་ཀྱི་བ་སབས་མ་བདེཝ་ཡྫོད་མི་འདི་
དགེ་འདུན་འདུས་དམངས་ལྷན་ཚྫོགས་ནང་ལཱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡྫོད་པའི་དྫོགས་སེལ་ཚྫོགས་དམངས་ལཱི་གསུང་གནང་ཡི།
གནད་དྫོན་འདི་ ཁག་ཆེ་དྲག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་

རྩིས་སྫོབ་འདི་འཕྲལ་མགྱོགས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཞུ་བ་ དགེ་འདུན་

འདུས་དམངས་ལྷན་ཚྫོགས་ལཱི་ དར་དཀར་གྲྭ་ཚང་ལཱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་
ཡྫོདཔ་ཨིན།

༥༽ དར་དཀར་གྲྭ་ཚང་ནང་ལཱི་ ཟླཝ་བདུན་པའི་དགྲ་ལྷ་གི་གསུང་ཆོག་གནང་པའི་སྐབས་ལཱི་ སྔར་སྫོལ་གྱི་ལམ་

ལཱིགས་ཚུ་མར་མས་འགྱོ་ཡྫོད་པའི་གསུང་གྲོས་ཚུ་གནང་ཡི་ དེ་ཡང་སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ བརྩེ་བཟང་རྒེད་འྫོག་གི་མི་

སེར་ཚུ་གི་བཅའ་མར་གཏྫོགས་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་བཅའ་མར་གཏྫོགས་དྫོ་མེདཔ་མ་ཚད་ ཆིབས་ར་གི་ཅ་

ཆས་ཚུ་ཡང་ལུགས་ཤྫོམ་མེདཔ་ཨིན་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལཱི་ སྫོལ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐྫོག་ལས་ གྲྭ་ཚང་དང་
རྒེད་འྫོག་ རྫོང་ཁག་མམ་རུབ་ཐྫོག་ལཱི་ལཱ་འབད་དེ་ལུགས་བཅོས་འབད་ནི་དང་ དེ་ལས་ ད་ལས་ཕར་བརྩེ་བཟང་རྒེད་

འྫོག་གི་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་སྔོན་མ་བཟུམ་སྦེ་བཅའ་མར་གཏྫོགས་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
དེ་ལས་ གྲྭ་ཚང་་གི་ཞལ་གྲངས་དམངས་ཚུ་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་སྐབས་ལཱི་ཁྲུས་བྫོན་ནི་ཚུ་སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ སྒོ་

འབུར་དགོན་པ་འགྱོ་སའི་ལམ་ མཆོད་རྟེན་རྐང་གཉིས་མ་ཡྫོད་མི་ཚུན་འགྱོ་ཡྫོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་སྫོལ་མར་མས་
སྫོངཔ་ལས་སྔར་བཞིན་མཛད་གནང་་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ རྫོང་ཁག་དང་གྲྭ་ཚང་ བརྩེ་བཟང་རྒེད་

འྫོག་ མམ་རུབ་ཐྫོག་ལཱི་ མཆོད་རྟེན་རྐང་གཉིས་མ་མས་བཅོས་འབད་ནི་དང་་ཁྲུས་བྫོན་སའི་ལམ་ཚུ་ཡང་གོང་འཕེལ་
གཏང་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

༦༽ དར་དཀར་ན་ལཱི་ སྣུམ་བཀྲམ་སྤེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལཱི་ འདས་པའི་རྫོང་ཚྫོགས་
ནང་ལཱི་གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་འབྲེལ་ཡྫོདསྣུམ་བཀྲམ་སྤེལ་བ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལཱི་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་གྱང་ཁ་
ཚུ་ལུ་ཤ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ རྒུད་ཕྫོག་ནི་ཨིནམ་ལས་བཙུགས་ནི་ལཱི་འྫོས་འབབ་མེདཔ་སྦེ་ཨིན་པའི་གསུང་གྲོས་ཚུ་བྱུང་
ཡྫོད་རུང་ གནད་དྫོན་འདི་གི་ཐད་དཔལ་འབྫོར་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔྫོན་གྱི་དང་ལུན་གཅིག་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་
བྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

༧༽ དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་གི་སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོ་ ཐེངས་ ༦ པ་ཚུན་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྫོ་མཆོག་གིས་དབུ་བཞུགས་

ཐྫོག་ལས་མཛད་གནང་ཡྫོད་པ་གི་མ་ཚད་ སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའི་ཚྫོགས་ཁང་གསར་བཞེངས་འབད་དེ་ཡྫོད་མིའི་ས་ལྷང་དང་

རབ་གནས་རྟེན་འབྲེལ་ལས་འགོ་བཙུགས་་སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་གི་མཛད་དེ་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་ དེ་ལས་ ན་ཧིང་ སྐྱབས་རྗེ་
རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའི་གནང་བ་དང་འཁྲིལ་ བླམ་གནས་བརན་གྱི་དབུ་བཞུགས་ཐྫོག་ལཱི་ སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོ་འདི་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལཱི་ རྫོང་ཁག་ ཁྲིམས་ཁང་ གྲྭ་ཚང་ རྒེད་འྫོག་ ཞི་གཡྫོགཔ་དང་མི་སེར་ཡྫོངས་སྤྱི་རུབ་
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ཐྫོག་ལཱི་ལུགས་ཤྫོམ་དང་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་འགྱོ་ཚུགས་གཅིག་ ཨིན་རུང་ ང་བཅས་ སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོ་གི་ཚྫོགས་

ཁང་གི་གྱང་གུར་ལྟ་བ་ཅིན་སྫོངམ་སྦེ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མ་བར་དྫོ་གསུམ་ལཱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

ཕན་པའི་དགེ་བ་དང་ ད་ལྟྫོ་རང་གི་ཚེ་དང་བསྫོད་ནམས་དཔལ་དང་ལྡན་ནི་ མ་འྫོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཞི་བདེ་བྱུང་ཐབས་ དེ་

ལས་ མི་དབང་ཡབ་མས་སས་གསུམ་དང་སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་རྣམས་དང་འབངས་མི་སེར་ཆ་མམ་བདེ་སྐྱིད་བྱུང་་ཐབས་
ལཱི་དམིགས་ཏེ་ ལྡེབས་རིས་གསར་བཞེངས་ཀྱི་དྫོན་ལཱི་མ་དངུལ་བསྫོམས་ འབུམ་སུ་བཅུ་སྫོ་གསུམ་འདེ་གཅིག་གནས་
ནི་ཨིནམ་ལས་ རྫོང་ཁག་དང་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཞི་གཡྫོགཔ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཆོས་མཐུན་ཚྫོགས་པའི་མ་དངུལ་འབུམ་
བཅུ་གཅིག་དང་སྫོང་ཕྲག་བཞི་བཅུ་འདེ་གཅིག་འདུག་ འདི་གི་ཁ་སྐོང་འདི་རྒེད་འྫོག་ ༡༡ གི་མི་སེར་ཚུ་ལས་གྲོགས་

རམ་གནང་པ་ཅིན་ཕན་ཐྫོགས་བྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ བླམ་གནས་མཆོག་ནས་བཀའ་སྫོབ་ཚུ་གནང་ཡྫོད་མི་གུར་གྲོས་བསྡུར་
གནང་བའི་རྗེས་སུ་ ལྡེབས་རིས་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལས་སྣ་འདི་ག་ར་ལཱི་ཕན་ཐྫོགས་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ རྒེད་འྫོག་

༡༡ གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཉུང་ཤ ྫོས་རང་ འབུམ་རེ་ལྡིབ་རིས་མཁོ་སྒྲུབ་དྫོན་ལཱི་གཏང་ནི་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོད་ དེ་ལས་
འདི་གི་ལྷག་ལཱིས་ཚུ་རྫོང་ཁག་དང་གྲྭ་ཚང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་ནི་དང་བསྟུན་ མ་དངུལ་འདི་སྫོད་པའི་སྐབས་ལཱི་
ཚྫོགས་ཆུང་གཅིག་སྒྲིང་སྒྲིང་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ལག་ལུན་འཐབ་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

མཇུག་བསྡུའི་གསུང་བཤད།
ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ད་རེས་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་

༦ པ་འདི་ལུགས་ཤྫོམ་སྦེ་གྲོས་ཐགས་བཅད་ཚུགས་མི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་རང་དྲགོས་རྫོང་

བདག་ རྫོང་རབ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚྫོགས་འདུ་དང་ཚྫོགས་སྡེའི་ཆེད་བསྫོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་
གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ལས་

དེ་ལས་ ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགོ་དཔྫོན་ཚུ་

འཐུས་མི་ཡྫོངས་ནས་བཀྲིན་དགའ་ཚྫོར་ཡྫོད་ལཱིགས་ཚུ་ཞུ་གནང་ཡི་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལཱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དེ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་པར་འཚྫོགས་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བཅས་

ཤུལ་ལས་རང་འབད་རུང་
རྗེས་མའི་ཚྫོགས་འདུ་ནང་ལཱི་

འདི་ནང་འཛྫོམས་མི་ག་ར་ལཱིས་ལ་ན་ཚ་མེད་སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་ལྫོག་ཡངས་ཡངས་མཇལ་ཚུགས་པའི་རེ་སྨྫོན་དང་ གྲྭ་ཚང་གི་
བླམ་གནས་བརན་གྱི་གཙྫོས་པའི་ དྲགོས་རྫོང་བདག་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚྫོགས་འདུ་དང་ཚྫོགས་སྡེའི་ཆེད་བསྫོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ལས་ཁུངས་
དང་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགོ་དཔྫོན་ཡྫོངས་ དེ་ལས་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་ སྐུ་
ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བཞུགས་པའི་ ཞབས་བརན་དང་ བདེ་གཤེགས་གཤིས་བརྗོད་ཀྱི་སྨྫོན་ལམ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ ས་གནས་གཞུང་ཐེངས་ ༢ པའི་
ཚྫོགས་ཐེངས་ ༦ པ་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་གྲོལ་གནང་ཡྫོད།།
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