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༡༽

རྒྱབ་ཁུངས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་

མ་འྫོངས་བསྐལ་པ་ཇི་སྲིད་ནམ་གནས་ཀྱི་བར་དུ་

རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་

ཞི་བདེ་ཡུན་དུ་གནས་ཏེ་

རྒྱལ་ཡྫོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྫོམས་ཀྱི་དམིགས་དྫོན་ཚུ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ རྒྱལ་

ཡྫོངས་སྐད་ཡིག་འདི་འབདཝ་ལས་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ཞབས་ལས་ སྤྱི་ལྫོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༤ ལུའམ་
གནམ་ལྫོ་མེ་སག་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ ལུ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་འདི་ གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག
དུས་དེ་ལས་ཚུར་ ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིམ་བྫོན་ཚུའི་བཀའ་རྒྱ་དང་

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་

མྫོའི་རྩ་ཚན་ ༡ པའི་དྫོན་ཚན་ ༨ པ། རྩ་ཚན་ ༤ པའི་དྫོན་ཚན་ ༡ པ། རྩ་ཚན་ ༦ པའི་དྫོན་ཚན་ ༣ པའི་ག་པ། རྩ་
ཚན་ ༣༤ པའི་དྫོན་ཚན་ ༤ པ་ཚུ་གི་དགོངས་དྫོན། དེ་ལས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚྫོགས་འདུ་རིམ་པའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་

རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་འདི་ ཐབས་ལམ་ས་ཚྫོགས་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ནིའི་འགན་

དབང་ཧྲིལ་བུམ་བསམས་ཏེ་ ཕྱག་ལཱ་ཚུ་མཛད་དང་མཛད་བཞིན་དུ་ཡྫོད།

ཨིན་རུང་ ད་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ རྫོང་ཁའི་བརྡ་སྫོར་དང་ཁ་ལས་སླབ་པའི་རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ། ཡིག་ཐྫོག་ལུ་བཀོད་པའི་རྫོང་ཁའི་ཡིག་

སྡེབ། དེ་ལས་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་མིང་ཚིག་རྙིངམ་ཚུ་ ཞིབ་འཚྫོལ་གྱི་ཐྫོག་ལས་ ཉམས་སྲུང་གི་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་དང་།
སྤྱིར་བཏང་མི་སྡེའི་ལག་ལེན་ནང་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་གཏན་འཁེལ་མེད་པར་ སབས་མ་བདེཝ་དུམ་གྲ་རེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ ཞིབ་འཚྫོལ་དང་
རྒྱབ་རྟེན་ ཁུངས་བཤད་བཟང་ཤྫོས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཏན་འཁེལ་བཟྫོ་དགོཔ་ཡང་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་ཤྫོས་ཅིག་སྦེ་ཐྫོན་ཡྫོད།

འདི་བཟུམ་སྦེ་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་སྔར་ལས་སླབ་སྫོལ་མེད་པའི་ ཕྱིའི་སྐད་ཡིག་གི་ཐྫོག་ལུ་ཡྫོད་པའི་

མིང་ཚིག་དང་མིང་གནས་མང་རབས་ཅིག་ རྫོང་ཁའི་ཐྫོག་ལུ་སྐད་སྒྱུར་དང་སྒྲ་ཕབ་འབད་དེ་ བྲི་དགོཔ་ཐྫོན་དང་འཐྫོན་བཞིན་ཡྫོད་
མི་ཚུ་ཡང

ག་དེ་དྲག་དྲག་

སབས་བདེ་ཏྫོག་ཏྫོ་བཟྫོ་དགོཔ་དང་། དེ་ཚུ་གི་

བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་རྒྱབ་སྫོན་འབད་ཐྫོག་ལས་

མི་མང་གིས་

ཡིག་སྡེབ་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་

ལེགས་པའི་

ཆ་བཞག་ཚུགསཔ་དང་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡྫོདཔ་

བཟྫོ་དགོཔ་ཡང་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་ཤྫོས་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་གིས་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལུ་ ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་ཁུངས་གཏུགས་

ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་ གནས་སྐབས་གང་དྲག་འཐྫོབ་ཚུགས་ནིའི་དྫོན་ལུ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ཐབས་

ལམ་ཡིག་ཆ། ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་བཀའ་སླྫོབ། དེ་ལས་ ལས་ཚྫོགས་གོང་འཕེལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱབ་སྫོན་བཀོད་མི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
འཕྲལ་ལུ་ཡྫོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་ནི་དང་ ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་ཕུགས་ཀྱི་རེ་དྫོན་ཚུ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ལས་ཤེས་ཡྫོན་དང་ཉམས་མྫོང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡྫོད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ མཁས་ཚྫོགས་ཅིག་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་
༡༠ ཚེས་ ༢5 ལུ་ གཞི་བཙུགས་གནངམ་ཨིན།

2

༢༽

དམིགས་ཡུལ།

ཀ༽

རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁའི་ ཡིག་སྡེབ་མ་འདྲཝ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ གཏན་འཁེལ་བཟྫོ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཡིག་སྡེབ་ཀྱི་
གནས་ཚད་ གཅིག་མཚུངས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡྫོདཔ་བཟྫོ་ནི།

ཁ༽

རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་ཞིབ་འཚྫོལ་དང་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཐྫོག་ལས་ གཏན་འཁེལ་བཟྫོ་ནི།

ག༽

རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་མི་སྡེ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡྫོད་རུང་

ང༽

རྫོང་ཁའི་བརྡ་སྫོར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ སྐད་ཡིག་འདི་རའི་ནང་ལུ་ཞིབ་འཚྫོལ་འབད་དེ་སྐད་ཡིག་རིག་པའི་ ལམ་ལུགས་

ཅ༽

རྫོང་ཁའི་ནང་མིང་ཚིག་གསརཔ་བཟྫོ་དགོཔ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ གསར་རྩྫོམ་འབད་དེ་གཏན་འཁེལ་བཟྫོ་ནི།

༣༽

འཐུས་མི་བསྐོ་བཞག།

ཀ༽

བཀོད་དེ་ ཆ་འཇོག་འབད་དེ་གཏན་འཁེལ་བཟྫོ་ནི།

ཡིག་ཐྫོག་ལུ་མ་བཀོད་པར་ལུས་ཡྫོད་མི་ཚུ་

ཡིག་ཐྫོག་ལུ་

དང་མཐུནམ་སྦེ་ཚད་ལྡན་བཟྫོ་ནི།

མཁས་ཚྫོགས་འཐུས་མི་ཚུ་
དགོ།

འྫོག་ལུ་འཁོད་དེ་ཡྫོད་པའི་ཁྱད་ཚད་དང་བསྟུན་ཏེ་

ཁ༽

འཐུས༌མི༌དྲུང༌ཆེན༌མ་བརྩིས་པར་མཁས་ཚྫོགས་འཐུས་མི་བསྫོམས་ 10 འྫོང་དགོ།

༤༽

འཐུས་མིའི་ཁྱད་ཚད།

ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱིས་བསྐོ་བཞག་གནང་

འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་འྫོག་གི་ཁྱད་ཚད་ཚུ་ལས་ཉུང་ཤྫོས་གཅིག་ཚང་དགོ།
ཀ༽

ནང་པའི་རིག་གཞུང་གི་ཤེས་ཡྫོན་ལུ་མཁས་མཆོག་ཡྫོད་མི།

ཁ༽

རྫོང་ཁའི་དཔེ༌དེབ༌རྩྫོམ༌སྒྲིག༌དང༌ཞུན༌དག༌གི༌ལཱ༌ནང༌ཉམས༌མྫོང༌ཡྫོད་པའི་ཁར་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད་བཟྫོ་
ནི་ལུ་གོམས་གཤིས་དང་སང་བ་ཡྫོད་མི།

ག༽

སྐད༌ཡིག༌རིག༌པའི༌ཤེས༌ཡྫོན༌དང་ སྐད་ཡིག་ས་མང་གི་ཤེས་ཡྫོན་ དེ་ལས་ ཉམས་མྫོང་ཡྫོད་མི།
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ང༽

རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ ལེགས་ཤྫོམ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ ལྫོ་ངོ་ ༡༠ ལས་ལྷག་པའི་ལཱ་གི་ཉམས་མྫོང་ཡྫོད་

༥༽

འཐུས་མིའི་གནས་ཡུན།

ཀ༽

མཁས་ཚྫོགས་འཐུས་མིའི་གནས་ཡུན་འདི་ ཐེངས་རེའི་ནང་ལྫོ་ངོ་ ༣ རེའི་དྫོན་ལུ་བསྐོ་བཞག་གནང་དགོ།

ཁ༽

འཐུས་མིའི་རང་སྫོའི་ལཱ་ཤུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱིས་ལྫོག་སྟེ་བསྐོ་བཞག་གནང་ཆོག།

ག༽

འཐུས་མི་གཅིག་གིས་ ཞལ་འཛྫོམས་ནང་ལས་ ཚྫོགས་ཐེངས་གསུམ་འཕྲྫོ་མཐུད་དེ་ཆད་སྫོད་པ་ཅིན་ དགོངས་ཕྫོགས་

ང༽

འཐུས་མི་གཅིག་གིས་ གནས་ཡུན་གྱི་ནང་འཁོད་དགོངས་ཞུ་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ལུ་ཡིག་ཐྫོག་

༦༽

ཞལ་འཛྫོམས་ཚྫོགས་རིམ།

ཀ༽

མཁས་ཚྫོགས་ཀྱི༌ཞལ་འཛྫོམས་འདི་

ཁ༽

ཞལ༌འཛྫོམས༌འཚྫོག་ནིའི་དྫོན་ལུ་ འཐུས༌མིའི༌ཡྫོངས་བསྫོམས་ལས་ གསུམ༌དཔྱ་གཉིས་ཚང༌དགོ།

ག༽

ཞལ་འཛྫོམས་ནང་

ང་༽

དྫོན་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་ ཕྱི་ཁ་ལས་གྲོས་སྫོན་པ་སྦེ་འབྫོ་ཆོག།

ཅ༽

ཞལ་འཛྫོམས་ནང་ ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གི་ དྲུང་ཆེན་དང་ཁྱད་རིག་འགོ་དཔྫོན་ཚུ་ ལྟ་རྟྫོག་པ་སྦེ་འཛུལ་ཆོག།

མི།

གཏང་ཆོག།

སྙན་ཞུ་འབད་དེ་དགོངས་ཞུ་འབད་ཆོག དེའི་ཚབ་ ཤུལ་མའི་ལྷན་ཚྫོགས་ཞལ་འཛྫོམས་ནང་ལུ་བསྐོ་བཞག་གནང་དགོ།

ལྫོ་རེའི༌བར༌ན༌ཚར༌གཉིས་རེ༌འཚྫོག༌དགོ།

ཐྫོན་པ༌ཅིན༌ ནམ༌ར༌འབད༌རུང༌འཚྫོག༌ཆོག།

གྲོས་བསྡུར་སྐབས་ར་ཁུངས་གཟང་ནིའི་དྫོན་ལུ་

བཅའ་མར་གཏྫོགས་དགོ།
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དམིགས་བསལ་སྦེ་འཚྫོག་དགོཔ་རེ་

ཡིག་ཚང་གི་འབྲེལ་ཡྫོད་མི་ངོམ་འདི་ངེས་པར་དུ་

༧༽

མཁས་ཚྫོགས་ཀྱི༌འགན་དབང་།

ཀ༽

མཁས་ཚྫོགས་ཀྱིས་ ཉོག་བཤད་ཅན་གྱི་རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་དང་ཡིག་སྡེབ་ བརྡ་སྫོར་ མིང་ཚིག་ ལ་སྫོགས་པའི་རིགས་

ཁ༽

ལྷན༌ཚྫོགས༌ཡིག༌ཚང༌གིས་ཕུལ་མིའི་གྲོས་གཞི་ཚུ་

༨༽

མཁས་ཚྫོགས་ཀྱི༌ཐག་གཅད་ལམ་ལུགས།

ཀ༽

གསུང་གྲོས་ཀྱི་དྫོན་ཚན་ཚུ་ཐག་གཅདཔ་ད་

ཐག་གཅད་ནིའི་འགན་དབང་ཡྫོད།

འཐུས་མི་ཚུ་གིས་

ཞིབ་འཚྫོལ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ནིའི་འགན་ཁག་འབག་དགོ།

ཡྫོངས་སྲིད་བྱུས་དང་ཐབས་ལམ་ཡིག་ཆ།

གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་།
དེ་ལས་

ཞལ་འཛྫོམས་མ་འཚྫོགས་པའི་སྔ་གོང་ལས་

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་ཀྱི་

རྒྱལ་

ཁྱད་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་ལུ་གཞི་

བཞག་དགོ།
ཁ༽

མཁས་ཚྫོགས་ཀྱིས་

གནད་དྫོན་གང་རུང་གྲོས་ཐག་གཅདཔ་ད་གཙྫོ་བྫོ་ར་

ཚུགསཔ་ཅིག་དང་།

རྫོང་ཁ་འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་དང་

དགོ།
ག༽

རྫོང་ཁའི་འབྲི་ཐངས་བདག་འཛིན་འབད་

ལག་ལེན་འཐབ་ངོ་བདེ་ཏྫོག་ཏྫོ་གི་གཞི་རྩ་ཚུའི་ཐྫོག་ལས་ཐག་གཅད་

གནད་དྫོན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ འཐུས་མི་ག་ར་མྫོས་མཐུན་གྱི་ཐྫོག་ལས་ ཆ་འཇོག་འགྲུབ་དགོ། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཞལ་
འཆམ་འབྱུང་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་
ལས་གྲོས༌ཐག་གཅད་དགོ།

ཁྲི་འཛིན་མ་བརྩིས་པའི་འཐུས་མི་གཞན་ཚུ་ཚྫོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ཏེ་

མང་མྫོས་ཀྱི་ཐྫོག་

འདིའི་སྐབས་འཐུས་མི་ག་འབད་རུང་ཅིག་གིས་ཚྫོགས་རྒྱན་མ་བསྐྱུར་བར་སྫོད་མི་ཆོག།

གལ་སྲིད་ ཚྫོགས་རྒྱན་གྱི་གྱངས་ཁ་འདྲན་འདྲ་ཐྫོན་སྫོང་པ་ཅིན་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ཐག་གཅད་ཀྱི་ཚྫོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ཐྫོག་
ལས་ཐག་གཅད་དགོ།
ང༽

འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་ལུ་ ཚྫོགས་རྒྱན་གྱི་ཐྫོབ་དབང་མེད།

ཅ༽

མཁས་ཚྫོགས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་གནང་མི་གནད་དྫོན་ཚུ་

ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་ལུ་སྫོད་དགོ།

མཁས་ཚྫོགས་ནང་ལས་

གྲོས་ཆོད་འགྲུབ་མི་འདི་ མཐའ་དཔྱད་གྲོས་ཆོད་ཨིནམ་ལས་ ལྷན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གིས་དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་གྱི་
དྫོན་ལུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་དགོ།
ཆ༽

ཚྫོགས་རིམ་ནང་ལུ་ཐག་གཅད་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དྫོན་རེ་ཐྫོན་པ་ཅིན་
ཚྫོགས་རིམ་ནང་ཐག་གཅད་གནང་དགོ།
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ཞིབ་འཚྫོལ་འབད་ཐྫོག་ལས་

ཤུལ་མའི་

༩༽

ཁྲི་འཛིན།

ཀ༽

ཁྲི༌འཛིན༌འདི༌ འཐུས༌མི༌མང༌མྫོས༌ཀྱི༌ཐྫོག༌ལས༌ བཙག་འཐུ་འབད་དགོ།

ཁ༽

ཁྲི༌འཛིན༌གྱི༌གནས་ཡུན་འདི་ལྫོ་ངོ་གཅིག་ཨིན།

ག༽

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གྲོས་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞལ་འཛྫོམས་འགོ་ཁྲིད་འབད་དགོ།

ང༽

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཞལ་འཛྫོམས་ཀྱི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་ཀུན་སྫོད་རྣམ་གཞག་ཚུ་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ།

༡༠༽

འཐུས་མི་དྲུང༌ཆེན།

ཀ༽

རྫོང༌ཁ༌གོང༌འཕེལ༌ལྷན༌ཚྫོགས༌ཡིག་ཚང་གི་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་གཙྫོ་འཛིན་གྱིས་ འཐུས་མི་དྲུང༌ཆེན༌འབད་དགོ།

ཁ༽

མཁས་ཚྫོགས་ཞལ་འཛྫོམས་འཚྫོག་ནིའི་ ས་གནས་དང་ཚེས་གྲངས་ གྲོས་གཞི་ཚུ་ སྔ་གོང་ལས་ལྷན་ཚྫོགས་དྲུང་ཆེན་

ག༽

གྲོས༌ཆོད༌ཟིན་བྲིས་འཐབ་ནི་དང་ མཐའ་དཔྱད་གྲོས་ཆོད་བཀྲམ༌དགོ།

ང༽

ཞལ་འཛྫོམས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་དང་བདག་སྐྱོང་ ཡིག་རིགས་འཛིན་སྐྱོང་ལ་སྫོགས་པའི་འགན་ཁག་འབག་དགོ།

༡༡༽

མཁས་ཚྫོགས་འཐུས་མིའི་ ཐྫོབ་ལམ།

ཀ༽

མཁས་ཚྫོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་

ཁ༽

མཁས་ཚྫོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ རང་སྫོའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྫོད་གནས་ལས་ ཞལ་འཛྫོམས་ཚྫོགས་ས་ཚུན་གྱི་ ཕར་ཚུར་

ལས་གནང་བ་ཞུ་སྟེ་ གཏན་འཁེལ་བཟྫོ་ཞིནམ་ལས་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་བཀྲམ་ཏེ་ ཞལ་འཛྫོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

ཞལ་འཛྫོམས་ཀྱི་རིང་

ཡྫོད་པའི་ ཚད་གཞི་དང་བསྟུན་ཏེ་འཐྫོབ།

ཁྱད་འཐུས་

གཞུང་ལས་དུས་དང་དུས་སུ་བསྐྱར་གསྫོ་འབད་

འགྲོ་འགྲུལ་དང་ཉིན་འཐུས་ཚུ་ གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་འཐྫོབ། འདི་ཡང་ གཞུང་གཡྫོགཔ་ཨིན་པ་ཅིན་རང་
སྫོའི་སྡེ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཐྫོབ་ནི་དང་

སྒེར་པ་ཨིན་པ་ཅིན་གཞུང་གཡྫོགཔ་མཁས་མཆོག་སྡེ་རིམ་གྱི་

སྫོད་ཚད་ཀྱི་ཐྫོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཐྫོབ།
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སབས་ཅིག་

༡༢༽

འཕྲི་སྫོན།

ཀ༽

ལམ་སྫོན་སྒྲིག་གཞི་འདིའི་གནད་དྫོན་གང་རུང་ལུ་ འཕྲི་སྫོན་འབད་དགོཔ་རེ་བྱུང་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚྫོགས་ནང་ལས་གནང་

༡༣༽

མཁས་ཚྫོགས་ཀྱི་ལམ་སྫོན།

བ་འགྲུབ་དགོ།

༡

རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་གཉིས་ཆ་ར་ སྐད་ཡིག་གི་རིགས་གཅིག་ལས་བྱུང་བྱུངམ་འབད་ནི་འདི་གིས་ མིང་ཚིག་དང་བརྡ་
སྫོར་ལམ་ལུགས་ཚུ་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༧༠ དེ་ཅིག་ གཅིག་མཐུན་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ཀྱི་མིང་ཚིག་ཅོག་འཐདཔ་ཡྫོད་མི་ཚུ་གི་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཞག་དགོ།

༢

རྫོང་ཁ་འདི་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་

དེ་འབདཝ་ལས་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་

ཡིག་སྡེབ་དང་བརྡ་སྫོར་ལམ་ལུགས་ཚུ་

ཆོས་སྐད་ནང་ཡྫོད་མི་ལམ་ལུགས་

རང་གི་སྐད་ཡིག་ཅིག་ཨིན་པའི་ངོ་རྟགས་ཉམས་སྲུང་གི་དྫོན་ལུ་

རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲའི་

ངག་གཤིས་འདི་ ཉམས་མ་བཅུག་པར་བཞག་དགོཔ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་ལུ་གནྫོད་པ་ཡྫོད་པའི་མིང་
གི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་དང་། ཆོས་སྐད་ནང་མེད་པའི་རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་གི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ རྫོང་
ཁའི་རྗོད་སྒྲ་དང་བསྟུན་འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་བཟྫོ་དགོ།

༣ ཆོས་སྐད་ཀྱི་གཞི་བཞག་ས་འདི་ གཙྫོ་བྫོ་ སྤྱི་ལྫོ་ ༡༩༧༡ ཡན་ཆད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་སྟེ་ཡྫོད་
པའི་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་བཀའ་དང་བསན་བཅོས་ གཞུང་དང་རིག་གནས་ཚུ་ལུ་བསྟེན་དགོ།
༤ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་གསརཔ་བཟྫོཝ་ད་ རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིས་ཀྱི་རྗོད་སྒྲ་ངོ་མ་ལུ་ ཐྫོ་མ་ཕྫོག་པའི་ཁར་ ལམ་སྫོལ་གྱི་རྒྱབ་
ཁུངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡིག་སྡེབ་ཡང་འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་དང་ གོ་དྫོན་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ བརྡ་སྫོད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་
ཡིག་སྡེབ་ལས་རིགས་འགྲེས་ཏེ་བཟྫོ་ནི་ལུ་གཙྫོ་རིམ་བྱིན་དགོ།
༥

རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲའི་གཞི་བཞག་ས་འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་འཚྫོལ་འབད་ཞིནམ་ལས་ རྫོང་ཁའི་
ངག་གཤིས་དང་བསྟུན་པའི་རྗོད་སྒྲའི་རྣམ་གཞག་གཏན་འབེབས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་དང་
སྒྲའི་ལམ་སྫོན་བཟྫོ་མི་འདི་ལུ་ཆ་བཞག་དགོ།

༦ ཆོས་སྐད་ཀྱིས་མ་འགབ་པའི་རྫོང་ཁའི་བརྡ་སྫོར་ཚུ་

སྒྲ་འཁོར་གློག་རིག་ཐྫོག་ལུ་

རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིས་ཀྱི་འཇུག་པ་དང་

རྗོད་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་ལྡན་སྐད་

ཡིག་རིག་པའི་ཁུངས་དྫོན་དང་བསྟུན་པའི་ བརྡ་སྫོར་གཞུང་ལུགས་ཚུ་གིས་ལམ་སྫོན་འབད་དེ་ གཏན་འབེབས་འབད་
དགོ།
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༧ རྫོང་ཁ་དང་། རྫོང་ཁ་ཨིང་ལིཤ། ཨིང་ལིཤ་རྫོང་ཁ། དེ་ལས་

དྫོན་ཚན་ཕྱྫོགས་བསྡེབས་ཀྱི་ཚིག་མཛྫོད་ཚུ་གི་རིགས་

དང་། མིང་ཚིག་གཏེར་མཛྫོད། མིང་དང་ཐ་སྙད་ཀྱི་མཛྫོད་ ཧེ་མ་ལས་ཡྫོད་མི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ མེད་མི་ཚུ་གསར་
བརྩམ་འབད་ནི་གི་ ཁུངས་ལྡན་ལམ་སྫོན་བཟྫོ་དགོ།

༨

རྗོད་སྒྲ་དང་དྫོན་དག་གཅིག་འབད་མི་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་མ་འདྲཝ་ དཔེར་ན། ཀ་ར། ཀར་ར། ཀ་རག དཀར་ར། དཀར་
རག་ཚུ་ བྲི་སྫོལ་གཞན་ཨིན་ཟེར་ གང་རུང་བཏུབ་སྦེ་མ་བཞག་པར་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ ཡིག་སྡེབ་གཅིག་ལུ་ཆ་བཞག་
དགོ།

དེ་ལས་ བརྗོད་དྫོན་གཅིག་ལུ་མིང་ཚིག་མ་འདྲཝ་ དཔེར་ན། (ཁབ་ཏྫོ། ཁ་ལེབ།) (ཀ་ལ་རམ། ཧ་ཡང་

རམ། ཨམ་སྲུ། གནས་ས། གནས་ཚང་།) ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སྦེ་ཆ་བཞག་དགོ།
༩ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐད་ཡིིག་ཐྫོག་ལས་ཡྫོད་པའི་

ས་ཆ་དང་མིའི་མིང་།

དེ་ལས་

མིའི་མིང་ལུ་བརྟེན་པའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་མིང་དང་

ཚྫོང་རྟགས། ད་རུང་གཞན་ཡང་ རྫོང་ཁ་ནང་བཟྫོ་མ་བཏུབ་པའི་མིང་ཚིག་གི་རིགས་ཚུ་ ཕྱི་སྐད་རང་འཇགས་ རྫོང་
ཁའི་ཡི་གུ་ནང་སྒྲ་ཕབ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་པའི་ལམ་སྫོན་བཟྫོ་དགོ།

༡༠ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ས་ཆའི་མིང་ར་འབད་རུང་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་ནང་ ཧེ་མ་ལས་སླབ་སྫོལ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རྗོད་སྒྲ་ལྟར་
དུ་ བསྒྱུར་བཅོས་མ་འབད་བར་བཞག་དགོ། དཔེར་ན། མྫོང་གོ་ལི་ཡ་ལུ་སྫོག་པྫོ། ནེ་པཱལ་ལུ་ བལ་པྫོ། དར་ཇི་གླིང་
ལུ་ རྡྫོ་རྗེ་གླིང་། ཀ་ལིམ་པྫོང་ལུ་ ཀ་ལི་ཕུ། ཡུ་ཨེས་ལུ་ ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་སྫོགས་པ་ ཧེ་མ་གི་སླབ་ཐངས་རང་འཇགས་
བཞག་དགོ།

༡༡ རྫོང་ཁའི་ཡི་གུ་ནང་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་བྲི་དགོཔ་ཐྫོནམ་ད་ རྗོད་སྒྲ་དག་ནི་གི་དྫོན་ལུ་ ཇ་པཱན་བཟུམ་མའི་འ་ཆུང་
དང་། དེ་ལས་ ཐའི་ལནཌ་ བཟུམ་མའི་ལྫོག་ཡིག་ བྷ་དུར་བཟུམ་མའི་མཐུག་ཡིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དྫོན་ལུ་
ཊཋཌཎཥ ལ་སྫོགས་པའི་ལྫོག་ཡིག་ལྔ་དང་ གྷ་ཛྷ་ཌྷ་དྷ་བྷ་ ལ་སྫོགས་པའི་མཐུག་ཡིག་ཚུ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།
༡༢ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མིང་ཚིག་གི་རྗོད་སྒྲ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ཕབ་སྟེ་བྲི་དགོ་པའི་རིགས་དང་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡི་གུ་ནང་
བྲི་དགོ་པའི་རིགས་ཚུ་གི་ ཡིག་སྡེབ་ལམ་སྫོན་ཅིག་ ཞིབ་འཚྫོལ་གྱི་ཐྫོག་ལས་ལྫོགས་སུ་བཟྫོ་དགོ། དཔེར་ན་ Brazil
ལུ་རྫོང་ཁ་ནང་བྲིཝ་ད་ བྲ་ཛིལ་ཟེར་བྲི་ནི་ཨིན་རུང་ རྗོད་སྒྲ་ བརཱ་ཛིལ་ཟེར་ལྷག་དགོ་པའི་དྫོན་ལུ་ བྲ་གུ་ སྒྲ་རྟགས་
ཅིག་བཀལ་དགོ་པའི་ལམ་སྫོན་བཟྫོ་དགོ།

༡༣ རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིས་ནང་མེད་པའི་མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད་ཚུ་ དང་པ་ཆོས་སྐད་ནང་ཡྫོད་པ་ཅིན་ དེ་ནང་ལས་འྫོས་འབབ་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཙུགས་དགོ། དེ་ནང་མེད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གསརཔ་མ་བཟྫོ་བའི་ཧེ་མ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱྫོགས་སྫོ་སྫོའི་
ནང་ཡྫོད་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ལས་བཙུགས་དགོ། དཔེར་ན་ compassion སྙིང་རྗེ་ལ་སྫོགས་པ་ཆོས་སྐད། གེ་ཟ་ལྟྫོ་སྦེ་
གཡྫོ་ནི་གི་རྒྱུ་ལུ་ཁ་རང་། ཨང་རྒས་ཀྱི་ཨའི་ལུ་ དུ་བི་ལ་སྫོགས་པ།
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༡༤ མིང་ཚིག་གསརཔ་བཟྫོ་དགོ་མི་ཚུ་ གཙྫོ་བྫོ་དྫོན་འགྱུར་ལུ་ཆ་བཞག་སྟེ་ ཚིག་ག་དེ་འཇམ་འཇམ་གྱི་ཐྫོག་ལས་བཟྫོ་དགོ།
དཔེར་ན་ TV ལུ་རྒྱང་མཐྫོང་དང་ democracy ལུ་དམངས་གཙྫོ་ཟེར་དྫོ་བཟུམ་བཟྫོ་ནི།

༡༥ མི་རིགས་ཀྱི་བྱུང་རབས་ཤེས་ཚུགས་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དེ་ལས་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་
གི་རྒྱབ་ཁུངས་དྫོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྐད་རིགས་ཚུ་ཡང་ཞིབ་འཚྫོལ་འབད་དགོ།

༡༦ རྫོང་ཁའི་རྩྫོམ་རིག་གནས་ཚད་

བརྒྱུད་ཀྱི་གསར་ཤྫོག་དུས་དེབ།

ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དྫོན་ལུ་
དེ་ལས་

རྫོང་ཁའི་ཐྫོག་ལུ་བྲི་དྫོ་ཡྫོད་པའི་དཔེ་དེབ་དང་།

ཁ་བང་དང་བརྡ་བང་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་གི་

ཡིག་སྡེབ་དང་བརྡ་སྫོར་ཚུ་

གཅིག་མཚུངས་བཟྫོ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ཞུན་དག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བཅས་པའི་ ལམ་སྫོན་བྱིན་ཚུགསཔ་འབད་དགོ།
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བརྡ་

