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བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག
བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་དགའ་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་རིག།
ཧེ་མ་དུས་རབས་༧པའི་ནང་ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་རིང་ལུ་ བོད་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་
གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལྷ་ཁང་ ༡༠༨ཉིནམ་གཅིག་ལུ་བཞེངས་གནང་མིའི་གྲས་ཁར་ བུམ་ཐང་ལུ་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་འདི་ཨིནམ་དང་
ལྷ་ཁང་ཕྱག་བཏབ་སའི་ས་ཆ་གི་དབྱིབས་དེ་ཡང་ བུམ་པ་བཟུམ་སྦེ་

གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཐོངམ་ལས་

ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་

བུམ་ཐང་ཟེར་དར་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་ག་རའི་སྤྱིར་མིང་ཡང་བུམ་ཐང་ཟེར་དར་ནུག།
སྟང་སི་སྦིས་མ་ཎི།

སྟང་སི་སྦི་མ་ཎི་འདི་

སྒེར་གྱིས་དབང་བའི་སྟང་སི་སྦིས་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིནམ་ད་

ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་སྟོན་མ་ཎི་

བརྩི་སྲུང་ཞུ་སའི་ལྷ་ཁང་འདི་ སྟང་སི་སྦིས་གཡུས་ཚན་ལས་ ཨུ་ར་རྒེད་འོག་ཁ་ཐུག་ཐོན་ཏེ་འགྱོ་སའི་ ཤར་ནུབ་གཞུང་ལམ་གྱི་
འོག་ལུ་ཆགས་ཏེ་འདུག། ལྷ་ཁང་འདི་ རྩིགཔ་རྐྱབ་སྟེ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཐོག་གསུམ་འབད་མི་ཅིག་ཨིན་མས། ལོ་རྒྱུས་

བཤད་སྲོལ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ བོད་ཁམས་ལས་ཨིན་པའི་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་མཆོག་ འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་
ཀུར་སྟོད་ཆ་འོག་གི་ སེང་གེ་རྫོང་གི་གནས་ཆེན་བརྒྱུད་དེ་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་སྤ་རོ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ སྐུ་ཚེ་ཡང་ ས་གནས་སྤ་རོ་ལུ་སྦེ་
ཞིང་དུ་གཤེགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སྐུར་སྟོད་ལས་ སྤ་རོ་ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་ བུམ་ཐང་ཨུ་ར་སྟང་སི་སྦིས་ལུ་ཕེབསཔ་ད་ ད་ལྟོ་

སྟང་སི་སྦིས་ལྷ་ཁང་ཡོད་སའི་ས་གནས་དེ་ཁར་ ལྷ་ཁང་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་གནས་བཅའ་བཞུགས་ནུག། ལྷ་ཁང་འདི་ད་ལྟོའི་བར་ན་
ཡང་ གཏེར་སྟོན་མཆོག་ལས་འཕྱེལ་བའི་མི་རྒྱུད་ཚུ་གིས་བཟུང་སྟེ་འདུག།
ལྷ་ཁང་འདིའི་ ཆོས་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐུ་རིམ་གྱི་ཆོ་ག་དང་ ཚེས་བཅུ་ལེ་ཤ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ ཡོངས་
གྲགས་ཀྱི་སྟང་སི་སྦིས་མ་ཎི་འདི་ཡང་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་འདུག། མ་གཞི་ལྷ་ཁང་འདི་སྒེར་གྱིས་དབང་བའི་ལྷ་ཁང་
ཅིག་ཨིན་རུང་ དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་དང་འདྲ་བའི་སྟང་སི་སྦིས་མ་ཎིའི་དུས་སྟོན་འདི་

སྟང་སི་སྦིས་དམངས་ཀྱིས་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་

ཨིན་མས། ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལས་རིམ་འདི་ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་མཆོག་གིས་ གསོལ་བཏོད་མཛད་གནང་
མི་དང་འབྲེལ་

ལོ་ཨ་རྟག་ར་

རང་ཟླ་དང་པའི་ཚེས་༡༤ལས་༡༨ཚུན་

ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་ལུ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན་མས།

དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་དང་འདྲ་བའི་ སྟང་སི་སྦིས་མ་ཎིའི་དུས་སྟོན་འདི་ སྟང་སི་སྦིས་དམངས་ཀྱིས་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན་མས།
ཐང་སྦིས་མ་ཎི།
ཐང་སྦིས་མ་ཎི་ཟེར་བའི་དུས་སྟོན་འདི་

བུམ་ཐང་ཆ་འོག་ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག་ནང་ཡོངས་གྲགས་སྦེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་ལམ་སྲོལ་

ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ དུས་སྟོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༤༧༠ལུ་ བཞེངས་ཡོད་པའི་ ཐང་སྦིས་ལྷ་ཁང་གི་རྡོ་ཆལ་ནང་ བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན་
མས། ཐང་སྦིས་ལྷ་ཁང་འདི་ ཀརྨ་ པ་ཞྭ་དམར་ཆོས་སྐྱིད་གྲགས་པ་གིས་ གདན་ས་བཅགས་གནང་གནངམ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་

ལས་ རྙིང་མ་གི་ཡ་གྱལ་པད་གླིང་ཆོས་འཁོར་གྱི་བདག་པོ་གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་བཞེས་ཏེ་ བདག་འཛིན་མཛད་གནང་སྟེ་
ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ པད་གླིང་གི་གདན་ས་ཅིག་སྦེ་གནས་ཏེ་འདུག།

རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

བུམ་ཐང་རྫོང་ཁགབུམ་ཐང་རྫོང་ཁག
ཐང་སྦིས་ལྷ་ཁང་འདི་ སྐུ་རྗེས་ལྷ་ཁང་བརྒལ་ཏེ་ རྐང་ཐང་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢དེམ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ ག་ནི་བ་
ཉམས་དགའ་བའི་ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག་གི་སྟོད་ཁ་ཐུག་ལུ་ཆགས་ཡོདཔ་དང་

གླིང་དང་མཁར་གསར་ཁ་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཆགས་ཏེ་འདུག །

ལྷ་ཁང་དེའི་ལྟག་ལས་ཨ་ཙི་ཅིག་འགྱོཝ་ད་

སྒོ་

ཐང་སྦིས་མ་ཎི་ཟེར་བའི་དུས་སྟོན་འདི་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་༡༤ལས་༡༧ཚུན་ ཉིན་གྲངས་བཞིའི་རིང་ལུ་

གནངམ་ཨིནམ་དང་ དུས་སྟོན་འདི་འགོ་བཙུགས་པའི་ནམ་དུས་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ ཐང་སྦིས། སྒོ་གླིང་།
མཁར་གསར་ཁ་གཡུས་ཚན་གསུམ་ནང་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པའི་ལམ་ལུགས་འདི་མ་ཉམས་པར་འཕྲོ་
མཐུད་དེ་ར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན་མས།

དགའ་སྟོན་དེ་ནང་

ལྷ་ཁང་གི་སྒོམ་ཆེན་ཚུ་གིས་བྱིན་ཅན་གྱི་སྒར་འཆམ་རིགས་དང་

གཞན་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ དགའ་སྤྲོའི་ཞབས་ཁྲའི་ལས་རིམ་ཚུ་ མི་མང་ལུ་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་སྲོལ་འདུག། ཨིན་རུང་ ལས་རིམ་

མང་རབས་ཅིག་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་

ཡང་ ལས་གྲིབ་འདག་ནིའི་དོན་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་མེ་དབང་འདི་ཨིན་མས། ཚེས་བཅུ་དེའི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་ ལྷ་ཁང་
ནང་ལས་ དྲོ་པ་ལས་ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་ཐོན་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་ཐང་ནང་ མེ་དབང་གི་དོན་ལུ་
བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཡོད་སར་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཁར་ལྷ་ཁང་གི་སྒོམ་ཆེན་ཚུ་གིས་ གྲིབ་སེལ་གྱི་ཆོ་ག་ཚུ་གནང་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་

དང་འབྲེལ་ དེ་ཁར་འཛོམས་པའི་གཡུས་མི་དང་ གཞན་ཕྱི་ལས་འོངས་པའི་མགྱོནམོ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལས་གྲིབ་འདག་ནིའི་
དོན་ལུ་ ཐང་ནང་འཕུར་ཏེ་ཡོད་པའི་ མེ་སྒོར་མགུ་ལས་མཆོངསམ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ལུགས་སྲོལ་ལས་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་
མེ་སྒོར་ལྡིང་ཡོད་མི་མགུ་ལས་

ཚར་གསུམ་མཆོང་ཚུགས་པ་ཅིན་

ཟེར་བའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས།
གཞན་ཡང་

ཚེས་བཅུའི་དགའ་སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་

འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་

རང་སོའི་ལོ་འཁོར་གཅིག་གི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ག་ར་ཟློགཔ་ཨིན་

ལྷ་ཁང་གི་རྡོ་ཆལ་ནང་

གཞན་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་མེད་པའི་

འཆམ་དང་ཞབས་བྲོའི་ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་འགོ་

གཡུས་ཚན་དེའི་ཁྱད་ཆོས་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་

རྩ་

ཅན་ཅིག་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ མགོན་པོ་ནག་པོའི་འཆམ་ཡང་ མི་མང་ལུ་མཇལ་ཁ་གནངམ་ཨིན་མས། འཆམ་འདི་རྩ་ཅན་ཅིག་དང་

གཏེར་འཆམ་བྱིན་ཅན་ཅིག་སྦེ་བརྩི་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དེ་བསྒང་༼༡༢༠༤-༡༢༨༣༽ ལུ་ ཀརྨ་ པ་
སྐུ་ཕྲེང་༢པ་ ཀརྨ་ པཀྵི་ འདི་ རྒྱ་ནག་རྒྱལཔོ་ཅིག་གིས་ བླ་མའི་ཞལ་རྒྱ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་དཔྱངས་ཏེ་ཁྲིམས་གཏངམ་ད་ བླ་

མའི་བཀའ་སྲུང་ལྷ་མོ་གིས་ གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ལས་ མགོན་པོ་ནག་པོ་ལུ་སླབ་ད་ མགོན་པོ་ནག་པོ་ཐུགས་ཁྲོས་ཏེ་སྤྲུལ་པ་

སྟོན་ཞིན་ན་ ཁོ་རའི་སྐུ་གཟུགས་ག་ནི་བ་སྦོམ་སྦེ་སྤྲུལ་ཏེ་ སྐུ་དོར་གྱི་རྐངམ་གཅིག་ཡར་བསྒྲིལ། རྐངམ་གཅིག་མར་བཏང་སྦེ་
རྩིགཔ་ཟ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་
བརྡབས་པའི་སྐབས་

ཞབས་གཅིག་བོད་མཚུར་ཕུ་དང་

ས་ཡོམ ་ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་

ཞབས་གཅིག་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་གི་རྩ་བར་

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ཡང་བརྡལ་ནི་བཟུམ་མའི་འཇིགས་སྐྲག་སྟོནམ་ད་

རྒྱ་ནག་རྒྱལཔོ་ཐུགས་འདྲོགས་ཏེ་ ཀརྨ་ པ་ལུ་འབུལ་བ་དང་བཅས་ཕུལ་ཏེ་ བཟོད་གསོལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་ཞུཝ་ལས་ བླ་མ་
གིས་འབུལ་བ་ཚུ་ག་ར་མཚོ་ནང་བསྐྱལ་ཏེ་ མཚུར་ཕུའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལས་བཞེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

དུས་སྟོན་དེའི་སྐབས་ལུ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ལས་རིམ་ མེ་དབང་དང་མགོན་པོ་ནག་པོའི་འཆམ་གྱིས་མ་དོ་བར་ གཞན་ཡང་
སྐད་རྐྱབ་ཅི་ར་

བྱཱོ་ཕྱེ་བསྣལ་ཏེ་བཟོ་ཡོད་པའི་ཨ་ཁམ་

ལྟདམོ་བལྟ་བར་འོང་མི་ཚུ་ལུ་བཀོ་བའི་ལྟདམོ་ཅིག་ཡང་སྟོན་ནི་ཡོདཔ་

ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ཁོང་རའི་ལུགས་ལས་ དགའ་སྟོན་འདི་ནང་འོང་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འོངས་པའི་ གནོད་པའི་འདྲེ་དང་

གདོན་ཚུ་དེ་ཁར་ འོང་མ་བཅུག་པར་བདའ་བཏང་བའི་སྲོལ་ཅིག་ཨིན་མས།

རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

བུམ་ཐང་རྫོང་ཁགབུམ་ཐང་རྫོང་ཁག
ད་རུང་དགའ་སྟོན་དེའི་སྐབས་ལུ་ གཞན་དགའ་སྟོན་དང་ལས་རིམ་ག་དང་ཡང་མ་འདྲ་བའི་ལས་རིམ་ཅིག་ སྔར་ལས་ད་ལྟོ་ཚུན་

ཚོད་མ་ཉམས་པར་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ དེ་ཁར་ལྟདམོ་བལྟ་བར་འོང་མིའི་མགྱོནམོ་ག་ར་ལུ་ གཡུས་ཁའི་བུམོ་ཅུང་ཚུ་

གིས་ ཆང་དང་པུ་ཏ་དྲང་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་མས། དེའི་སྐབས་ལུ་ མགྱོནམོ་ཚུ་གིས་ཆང་དང་པུ་ཏ་བཞེས་རུང་མ་བཞེས་རུང་
བུམོ་འདི་ལུ་གསོལ་ར་ཏི་རུ་བྱིན་དགོཔ་ཨིན་མས།
དེ་ལས་མཇུག་ར་

གཡུས་མི་ཚུ་ག་ར་གཅིག་ཁར་འཛོམས་ཞིནམ་ལས་

ད་ལས་ཕར་ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་

འགྲོ་བ་སེམས་

ཅན་ག་ར་ དགའ་བ་དང་སྐྱིད་པའི་ཐོག་ལས་ རང་སོའི་མི་ཚེ་སྐྱོང་ཚུགས་པའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཐོག་ལས་ ཕྱག་དབང་ཚུ་ཞུ་སྟེ་
ལས་རིམ་འདི་གྲོལ་གནངམ་ཨིན་མས།
ཨུ་ར་གཡག་མཆོད།

བུམ་ཐང་སྡེ་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ ཨུ་ར་རྒེད་འོག་འདི་ བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་གི་བདག་སྐྱོང་ལྟེ་བ་བྱ་དཀར་རྫོང་ལས་ རིང་ཚད་ཀི་ལོ་མི་
ཊར་༥༠འི་ས་ཁར་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཆགས་ཡོདཔ་དང་ཨུ་ར་ཟེར་བའི་ལུང་པ་འདི་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་སྦས་ཡུལ་ཁྱད་པར་
ཅན་ཅིག་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནངམ་ལས་སྦས་གནས་ཨུ་ར་ལུང་པའི་ཆགས་ཚུལ་ཡང་གངས་རི་གིས་ཕྱི་ཁ་ལས་རཝ་བཟུམ་

སྦེ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྦས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ས་གནས་དེའི་མིང་ཡང་ ཨུར་
སྦས་ཟེར་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ས་གནས་ཀྱི་མིང་སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ ཨུ་ར་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག།
ཨུ་ར་རྒེད་འོག་གི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ ལམ་སྲོལ་དང་ཆོས་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ དུས་སྟོན་མང་རབས་ཅིག་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་
ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ ཨུ་ར་དམངས་ཀྱིས་ཡོངས་གྲགས་སྦེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་པའི་དུས་སྟོན་གཅིགཔོ་འདི་ ཨུ་རའི་གཡག་མཆོད་
ཟེར་མི་འདི་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ཨུ་རའི་གཡུས་ཚན་འདི་ ཁ་མཐོ་སའི་ས་གནས་ འཚོ་བ་གཙོ་བོར་ ལ་ནོར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྡོད་

མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ལ་ནོར་གཡག་དང་འབྱི་ཚུ་དར་ནིའི་དོན་ལུ་ ལ་ནོར་གྱི་ལྷ་ཚུ་ཐུགས་དགྱེས་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་བརྩི་སྲུང་
ཞུ་བའི་ལམ་སྲོལ་ཅིག་ཨིན་མས།

མཆོག་གིས་

ཁ་རྒྱུན་ལས་འབད་བ་ཅིན་ལམ་སྲོལ་འདི་

ནང་ཆོས་དར་ཁྱབ་མ་བཏང་བའི་ཧེ་མ་ལས་

བཤདཔ་ཨིན་མས།

དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་

དར་ཏེ་ཡོད་པའི་བོན་དཀར་གྱི་མཆོད་པའི་རིགས་ཅིག་ཨིན་ཟེར་

ལུགས་འདི་བོན་དཀར་ཀྱི་ལུགས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ནང་ཆོས་ཀྱི་

བསྟེན་པ་བཙུགས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ལུགས་འདི་ ཆ་མེད་མ་གནང་པར་ ཁས་ལེན་མཛད་ཡོད་པའི་ལུགས་ཅིག་ཨིནམ་
སྦེ་བཤད་སྲོལ་འདུག། གཡག་མཆོད་དང་ཆ་མཚུངས་པའི་ དགའ་སྟོན་གཡག་ལྷ་ཟེར་མི་ཅིག་ཡང་ ལ་ནོར་གྱི་ནོར་ལྷ་མཆོད་ནི་

ལུ་དམིགས་ཏེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་འདུག།

དུས་སྟོན་འདི་

ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་

དུས་སྟོན་འདི་ ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་ལུ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན་མས།

རང་ཟླ་བདུན་པའི་ནང་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིནམ་དང་

དེའི་སྐབས་ལུ་

གཡུས་མི་ཚུ་ག་ར་གཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་

མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་བརྩི་སྲུང་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གཡུས་མི་ཚུ་མཉམ་འབྲེལ་འབད་བའི་དུས་སྟོན་གལ་ཅན་ཅིག་ཡང་ཨིནམ་

ལས་ གཡུས་སྒོ་ནང་གི་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཅིག་ཡང་ ལམ་སྲོལ་འདི་ཨིན་མས།
གཡག་མཆོད་དུས་སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ལྟདམོ་བལྟ་བར་འོང་མིའི་ཕྱི་མི་དང་

གཡུས་མི་གཉིས་ཆ་ར་ཐུགས་སྤྲོ་བ་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་

གུས་བཏུད་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་

ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་སྐབས་ལུ་གནང་སྲོལ་ཡོད་པའི་

སྤྲོ་བའི་ལས་རིམ་ཞབས་བྲོ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཡང་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གཙོ་བོར་དུས་སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་
རྫོང་གཞི་དང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་

འཆམ་དཔེར་ན་ གཤིན་རྗེ། རྔ་འཆམ། ཞྭ་ནག། གྲ་མེད་རྩེའི་རྔ་འཆམ་དང་རྒྱུག་གིང་ཚུ་ཡང་ མི་མང་ལུ་མཇལ་ཁ་གནང་ནི་

འདུག།

རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

བུམ་ཐང་རྫོང་ཁགབུམ་ཐང་རྫོང་ཁག
ཨུ་རའི་གཡག་མཆོད་འདི་ དགའ་ལྡན་གཡུས་ཚན་ནང་བཞུགས་ཡོད་པའི་ ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་ཅིག་ཨིན་པའི་ ཕྱག་རྡོར་གྱི་
སྐུ་འདྲ་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་པའི་ཚུལ་ལུ་དམིགས་ཏེ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན་མས།

གཏམ་རྒྱུད་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་

འདྲ་འདི་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཨུ་རའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ཚོགས་བསག་སྒྲིབ་སྦྱང་གི་རྟེན་སྦེ་
རྒྱུས་བཤད་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་

སྐུ་འདྲ་འདི་བྱོན་པའི་དུས་ལས་ཚུར་

གཡུས་ཚན་དེ་ནང་

ཕྱག་རྡོར་གྱི་སྐུ་

གནང་གནངམ་ཨིན་པའི་ལོ་

སྔོན་ཆད་ནམ་ཡང་མ་བྱུང་བའི་

ལེགས་པའི་ཆ་ལེ་ཤ་ཅིག་བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།
བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་སྐུ་འདྲ་འདི་
ཨུ་ར་གཡག་མཆོད་སྐབས་ལུ་

དགའ་ལྡན་གཡུས་ཚན་ནང་གི་བཟའ་ཚང་ཅིག་གི་ཁྱིམ་ནང་གི་ནང་རྟེན་སྦེ་བཞགཔ་ཨིན་རུང་
མི་དམངས་ལུ་མཇལ་ཁ་གནང་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

བཟའ་ཚང་དེའི་ཁྱིམ་ནང་ཡོད་དགོ་མི་འདི་ཡང་
བླམ་ཅིག་གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ཕེབསཔ་ད་

གཡུས་མི་རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་

སྐུ་འདྲ་འདི་དགའ་ལྡན་གཡུས་ཚན་གྱི་

ལོ་རྒྱུས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་

ཞལ་སྐོམ་སྟེ་གསོལ་ཆུ་འཚོལ་བར་འགྱོཝ་ད་

ཧེ་མ་

ད་ལྟོ་སྐུ་འདྲ་འདི་བཞུགས་ཡོད་སའི་

ཁྱིམ་ནང་ཕེབས་ཏེ་ འཐུང་ནིའི་ཆུ་ཅིག་གནང་ཟེར་གསུངམ་ད་ ཁྱིམ་གྱི་ཨམ་གིས་དགའ་ཚོར་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ གསོལ་
ཆུ་དྲང་ནི་སྦེ་ ཆུ་ཟངས་ནང་ལས་ཆུ་བླུགས་སྦེ་ གདོང་ཚུར་སྒོརཝ་ད་ བླམ་འདི་ག་ཏེ་ཡང་མེད་པར་ཡལ་སོཔ་ལས་ བླམ་ག་ཏེ་

བྱོན་སོཔ་ཨིན་ན་ཟེར་མནོ་སྟེ་ ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་ཁར་འགྱོ་ལྟཝ་ད་ བླམ་འདི་ག་ཏེ་ཡང་མེདཔ་ཡར་སོཔ་མ་ཚད་ མོ་གི་ཁྱིམ་གྱི་སྒོའི་རྩ་
བར་ ཕད་ཙི་ཅིག་བཞག་ཡོད་མི་འདི་མཐོང་སྟེ་ ཁ་བཤུབ་ལྟཝ་ད་ ཕད་ཙིའི་ནང་ལུ་ཕྱག་རྡོར་གྱི་སྐུ་འདི་མཇལ་ནུག། དེ་ལས་
ཨམ་འདི་གི་སེམས་ཁར་ ཕྱག་རྡོར་གྱི་སྐུ་འདི་ ལུང་བསྟན་གྱིས་མོའི་ཁྱིམ་ནང་བྱོན་བྱོནམ་ཨིན་མས་ཟེར་མནོ་སྟེ་ མཆོད་བཤམ་

ནང་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནུག། དུས་དེ་ལས་བཟུང་ ནང་རྟེན་འདི་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ གཡག་མཆོད་སྐབས་ལུ་ ཁྱིམ་དེ་ནང་ལས་
གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ ནད་མུག་འཁྲུག་རྩོད་ཞི་སྟེ་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་མང་ལུ་མཇལ་

ཁ་གནངམ་ཨིན་མས།

སྟང་གི་གཡག་འཆམ།
བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་འདི་ཡང་

ལ་ཁ་མཐོ་སའི་རྫོང་ཁག་གཅིག་འབདཝ་ལས་

སྐྱོང་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་

དེའི་ནང་ལུ་སྒོ་ནོར་རིགས་མང་རབས་ཅིག་འཚོ་

སྔོན་དང་ཕུ་ཕ་མའི་སྐབས་ལས་སའི་ཆགས་ཚུལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

བོར་བཏོན་ཏེ་སྡོད་པའི་མི་སྡེ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

ལ་ནོར་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཡང་

ལ་ནོར་འཚོ་སྐྱོང་ལུ་གཙོ་

ཁོང་རའི་ལམ་སྲོལ་ནང་ཚུད་དེ་

དགའ་སྟོན་རྩ་ཅན་ཚུ་ནང་ ལ་ནོར་དང་འབྲེལ་བའི་སྒར་འཆམ་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་མང་ལུ་སྤྱན་
འབུལ་ཞུ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། མ་གཞི་བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་ཟེར་རྒེད་འོག་བཞི་ཡོད་མི་ག་རའི་ནང་ ལ་ནོར་འདི་ཡོངས་གྲགས་སྦེ་
གསོ་སྐྱོང་འཐབ་ཨིན་རུང་ གཡག་འཆམ་དེ་ཡོངས་གྲགས་ལུ་སྟང་རྒེད་འོག་གི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ལུ་རྐྱབ་ཨིན་མས།
གཡག་འཆམ་འདི་ཡང་ གཙོ་བོ་ས་གནས་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་གཡུས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ གནམ་ཁའི་ལྷ་ཁང་
གི་བླམ་གིས་ སྦྱང་བ་དང་སྦྱོང་བརྡར་གནང་ཞིནམ་ལས་རྐྱབ་ཨིན་མས། གནམ་ཁའི་ལྷ་ཁང་འདི་ བླམ་ནམ་མཁའ་བསམ་གྲུབ་
ཟེར་མི་གིས་ ཁོ་རའི་གདན་ས་སྦེ་བཞེངས་གནང་ཡོདཔ་ལས་ ལྷ་ཁང་གི་མིང་ཡང་བླ་མའི་མཚན་ལས་རྟགས་དྲངས་ཏེ་ ནམ་

མཁའ་ལྷ་ཁང་ཟེར་བཏགས་གནང་ནུག།

གཡག་འཆམ་འདི་གཙོ་བོར་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའ་ལྷ་ཁང་གི་ཚེས་བཅུ་ ཉིནམ་ལྔ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ནང་རྐྱབ་

ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ངག་རྒྱུན་གྱི་བཤད་སྲོལ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ལུ་ གཡག་འཆམ་འདི་ རྩ་ཅན་ཅིག་སྦེ་

བརྩིས་ཏེ་མི་མང་ལུ་མཇལ་ཁ་གནང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ དེ་བསྒང་བླམ་མཆོག་གིས་

ཁོ་རའི་གདན་ས་སྦེ་ནམ་མཁའ་ལྷ་ཁང་འདི་
རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

བུམ་ཐང་རྫོང་ཁགབུམ་ཐང་རྫོང་ཁག
བཞེངས་པའི་སྐབས་ལུ་ ལྷ་ཁང་བཞེངས་སའི་ལྟག་ལུ་ཆགས་ཡོད་པའི་མཚོ་ མཁར་སྦང་མཚོ་ནག་ཟེར་མི་ནང་གི་ མཚོ་སྨནམོ་
དེ་གིས་ བླ་མ་གིས་ལྷ་ཁང་བཞེངས་མི་ལུ་མ་རངས་པར་འཚུབ་བསྐྱལཝ་ལས་ བླམ་ཐུགས་དགོངསམ་ཁྲེལ་ཏེ་ ཁོ་ར་གཡག་

གི་རྣམ་པ་ལུ་སྤྲུལ་ཞིནམ་ལས་ ག་ནི་བ་འཇིགས་པའི་སྐུ་འཆམ་གནངམ་ད་ མཚོ་སྨནམོ་འདི་འདྲོགས་ཏེ་ ས་གནས་དེ་ཁ་ལས་
འབྱོག་སྟེ་ ད་རེས་གཞལ་སྒང་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ས་གནས་ནང་ལུ་ ཡར་སོཔ་ཨིནམ་ལས་ ད་རེས་ ཏ་ལི་དང་བུ་ལིའི་གཡུས་
ཚན་ནང་གི་མཚོ་འདི་སྟང་ལས་འབྱོག་འོང་མི་འདི་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

དུས་དེ་ལས་འགོ་བཟུང་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་

ལོ་ཨ་རྟག་ར་ དེའི་རྗེས་དྲན་ལུ་ རང་ཟླ་༡༠པའི་ཚེས་༡༥ལུ་ སྟང་གི་ཚེས་བཅུའི་ནང་གཞན་ག་ཏེ་ཡང་མེད་པའི་གཡག་འཆམ་
བྱིན་ཅན་འདི་རྐྱབ་ནིའི་སྲོལ་བཙུགས་གནངམ་ལས་ཚུར་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ལུ་ ཨ་རྟག་ར་ཚེས་༡༥འི་ཉིནམ་
ལུ་ སྒར་འཆམ་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་གཡག་འཆམ་འདི་ཡང་ མི་མང་ལུ་མཇལ་ཁ་གནངམ་ཨིན་མས།
གཏམ་ཤིང་བཙན་དམར་དབང་།
སྤྱིར་བཏང་འབྲུག་དང་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་འབད་རུང་

དབང་ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་

བླ་མའི་ཕྱག་རང་གི་མགུ་ཏོ་ཁར་རེག་པ་

ཙམ་ཅིག་དང་ ཡངན་ དབང་རྫས་བུམ་པ་དང་དཔེ་ཆ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ དབང་ཞུ་བར་འོང་མི་ཚུ་གི་མགུ་
ཏོ་ཁར་བཀལ་ཏེ་

དབང་གནངམ་ཨིན་རུང་

བཙན་དམར་གྱི་དབང་འདི་

སྐབས་སུ་བབས་པའི་

བུམ་ཐང་གཏམ་ཤིང་ལྷ་ཁང་ནང་གནང་སྲོལ་ཡོད་པའི་

དབང་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིནམ་དང་

དེ་སྦེ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཨིན་

དགོ་མི་འདི་ཡང་ གཏམ་ཤིང་བླ་མ་གིས་གསུང་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གཏམ་ཤིང་བཙན་དམར་དབང་གི་སྐབས་ལུ་ དབང་
གནང་ཐངས་འདི་ དབང་ཞུ་བར་འོང་མི་ཚུ་གི་སྒལ་ཏོ་ཁར་ བྱིན་རླབས་རྩ་ཆེ་བའི་བྱིན་ཅན་གྱི་གཟུངས་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་
ཀོཝ་གི་ཕད་ཅུང་ནང་

ལྗིད་ཚད་ཀེ་ཇི་གསུམ་ཙམ་ཡོད་མི་

བཞག་དོ་ཡོད་མི་འདི་གིས་

དྲངམ་ཨིན་མས།

ལྷ་ཁང་གི་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་བཙོག་གྲིབ་ཞུགས་མ་བཅུག་པར་

དབང་འདི་ གཏམ་ཞིང་ཕག་ལྷ་མཆོད་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ཉིནམ་མཇུག་གི་ཚེ་

གནངམ་ཨིན་མས། དབང་འདི་ལུ་ ཕག་པ་དབང་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན་མས།

དེ་སྦེ་དྲངས་ཏེ་དབང་གནང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ དབང་འདི་གིས་ གནོད་པའི་འདྲེ་དང་གདོན་ཚུ་ག་ར་བདའ་བཏང་སྟེ་ རང་ལུ་ནཝ་

ཚཝ་མི་འོང་ཟེར་བའི་ཡིད་ཆེས་སྐྱེདཔ་ཨིན་མས། གཏམ་ཞིང་ལྷ་ཁང་གི་ སློབ་གྲྭའི་སློབ་དཔོན་ཅིག་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་
བ་ཅིན་ དབང་གནངམ་ད་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཀོཝ་གི་ཕད་ཅུང་འདི་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་སོར་དགོཔ་འཐོན་དོ་ཡོད་རུང་ དེའི་
ནང་ན་བཙུགས་པའི་གཟུངས་ཚུ་ལོ་ངོ་༤༠༠ལྷག་པའི་བྱིན་ཅན་གྱི་གཟུངས་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་རྫོང་ཁག
སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་ནོར་བུ་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་
པའི་གདན་ས་ཅིག་ཨིན་པའི་

བཙན་དམར་དབང་འདི་

གཏེར་སྟོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་པད་མ་གླིང་

གཏམ་ཤིང་ལྷ་ཁང་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིནམ་ད་

དེ་སྦེ་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་

བཙན་དམར་འདི་ གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པའི་ ཆོས་སྲུང་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ པདྨ་གླིང་པའི་གདུང་རྒྱུད་འཛིན་པའི་

ས་གནས་ནང་ལུ་ བཙན་དམར་འཆམ་དང་བཙན་དམར་དབང་འདི་ཁག་ཆེཝ་དང་ བྱིན་རླབས་ཆེཝ་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་
དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་མས།

བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་རྫོང་ཁག་ནང་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁ་བཤད།
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

མིང་གནས་ཞིབ་འཚོལ་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་

བཀྲིས་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་གཡོན་ཕྲག་ཏུ།། གཡང་ས་ངམ་གྲོག་གདོང་ཆུ་ཁོལ་བ་ཅན།།

བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་རྫོང་ཁག་འདི་

གནས་པའི་བདུད་པོ་མུན་པར་འཁུ་

བའི་གཟུགས།། ཉི་ལ་བསམ་གྲུབ་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་བྱོན།། ཟེར་འཐོན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བཀྲིས་པའི་བྱག་ གཡང་གཟར་
དྲགས་ཅིག་གི་སྟེང་ཁར་ ས་གནས་འདི་ཆགས་ཡོདཔ་ལས་ མིང་ཡང་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ཟེར་བཏགས་ནུག། རྫོང་ཁག་དེའི་འོག་

ལུ་རྒེད་འོག་ ཁམས་དྭངས། གཡང་རྩེ། འཇམ་མཁར། འབུམ་སྡེ་གླིང་། ཡ་ལང་། རམ་འཇར། སྟོང་མི་བྱང་ས། སྟོད་ཚོ་རྒེད་
འོག་བཅས་བརྒྱད་འདུག།

རྫོང་ཁག་དེ་ནང་

རང་ལུགས་སྔར་སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་ད་ལྟོའི་བར་ནང་ཡང་

ཉམས་མ་བཅུག་པར་

ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་འདི་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་ བླམ་དང་སློབ་དཔོན་ དེ་
ལས་ གཡུས་མི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་དང་དྲིས་བསྟུན་འབད་དེ་ རྫོང་ཁག་ནང་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ ལུང་ཕྱོགས་ཁ་བཤད་ ཨེ་རོ།

བབ་ཕྱེ། ཨོ་མ་མ། ཨ་ལོ། ཨ་ལོ་ལོ། གླུ་མཆོད་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ཡོད།

༡༽

ཨེ་རོ།

གཡང་རྩེ་ལུ་ འཚོ་བ་གཙོ་བོ་ཅིག་ མོན་བྱཱ་འདི་ཨིན་མས། ལོ་ལྟར་ཟླཝ་ལྔ་པའི་ནང་ གཡུས་ཁ་ལས་ཕར་མོན་བྱཱ་བཏབ་དོ་

ཡོདཔ་ལས་ དེའི་སྐབས་ རང་རང་སོ་སོའི་གཡུས་ཁར་ བཟའ་འཐུང་ཆད་མ་བཅུག་པར་ འབོལ་དྲགས་སྦེ་འབྱུང་བཅུག་ཟེར་
བའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའི་ཚུལ་ལུ་ ཨེ་རོ་ཟེར་ མོན་བྱཱ་བཏབ་པའི་སྐབས་ གླུའི་ཐོག་ལུ་འཐེན་སྲོལ་འདུག། ཨིན་རུང་ དང་ཕུ་

ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་འཐེན་སྲོལ་ཡོད་མི་ ཨེ་རོ་འདི་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཞིང་འཕྲུལ་གླང་གིས་རྨོ་
སྟེ་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ ལཱ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིནམ་ལས་ ཨེ་རོ་ཟེར་བའི་སྨོན་གླུ་ཡང་འཐེན་ནི་མེདཔ་སྦེ་བཤདཔ་མས།

གདངས་དབྱངས་དང་ལྡན་པའི་ཁ་བཤད་ཨེ་རོ་འདི་ འཇིག་རྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་གླུ་ཅིག་ཨིན་མི་འདི་གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
ཀ༽ ༼ཛ་ལ་ཁ།༽ ཤོག་ནེ་ཨ་ལ་ལ་ཡོ། ལ་ལ་ཡོ།
༼རྫོང་ཁ།༽ ཤོག་ནེ་ཨ་ལ་ལ་ཡོ། ལ་ལ་ཡོ།
ཁ༽ ༼ཛ་ལ་ཁ།༽ ཨའེ་ཁྲི་གདུགས་དའི་ཤར་ལ་ཀུ། ཁྲི་གདུགས་ཆེ།
༼རྫོང་ཁ།༽ ཨའེ་ཁྲི་གདུགས་ད་རེས་ཤར་བའི་ཁྲི་གདུགས་ཆེ།
ག༽ ༼ཛ་ལ་ཁ།༽ ཨའེ་ཚེ་མ་ཚེ་ཐེག་ཤར་ན། ར་ཀུ་ནེག།
རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་རྫོང་ཁག
༼རྫོང་ཁ།༽ ཨའེ་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ཤར་ན་བཏུབ་པས་སྨོ།
ང༽ ༼ཛ་ལ་ཁ།༽ ཨའེ་ལག་པར་དྲི་མ་མེད་ཀྱང་བཤལ་ལོ་སྙམ།
༼རྫོང་ཁ།༽ ཨའེ་ལགཔ་ཁར་དྲི་མ་མེད་རུང་བཤལ་དགོ་མནོ།
ཅ༽ ༼ཛ་ལ་ཁ།༽ ཨའེ་ཁ་ལ་སྐོམ་པ་མེད་ཀྱང་འཐོང་ལོ་སྙམ།
༼རྫོང་ཁ།༽ ཨའེ་ཁ་ལ་སྐོམ་པ་མེད་རུང་འཐུང་དགོ་མནོ།
ཆ༽ ༼ཛ་ལ་ཁ།༽ སྟོན་ཆུ་དའི་བབས་ལ་ཀུ་སྟོན་ཆུ་ཆེ།
༼རྫོང་ཁ།༽ སྟོན་ཆུ་ད་རེས་བབས་པའི་སྟོན་ཆུ་ཆེ།
ཉ༽ ༼ཛ་ལ་ཁ།༽ ཨའེ་ཚེ་མ་ཚེ་ཐེག་བབས་ན་ར་ཀུ་ནེག།
༼རྫོང་ཁ།༽ ཨའེ་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་བབས་རུང་བཏུབ་པས་སྨོ།
ཏ༽ ༼ཛ་ལ་ཁ།༽ ཨའེ་ལག་པར་དྲི་མ་མེད་ཀྱང་བཤལ་ལོ་སྙམ།
༼རྫོང་ཁ།༽ ཨའེ་ལག་པར་དྲེག་པ་མེད་རུང་བཤལ་དགོ་མནོ།
ཐ༽ ༼ཛ་ལ་ཁ།༽ ཨའེ་ཁ་ལ་སྐོམ་པ་མེད་ཀྱང་འཐོང་ལོ་སྙམ།
༼རྫོང་ཁ།༽ ཨའེ་ཁ་ལ་སྐོམ་པ་མེད་རུང་འཐུང་དགོ་མནོ།
ད༽ ༼ཛ་ལ་ཁ།༽ གཞོན་པ་དའི་བྱོན་ལ་ཀུ་གཞོན་པ་ཆེ།
༼རྫོང་ཁ།༽ ཨའེ་སྟག་ཤར་ད་རེས་འབྱོན་མིའི་སྟག་ཤར་ཆེ།
ན༽ ༼ཛ་ལ་ཁ།༽ ཚེ་མ་ཚེ་ཐེག་བྱོན་ན་ར་ཀུ་ནེག།
༼རྫོང་ཁ།༽ ཨའེ་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་བྱོན་རུང་བཏུབ་པས་སྨོ།
པ༽ ༼ཛ་ལ་ཁ།༽ ཨའེ་ལག་པ་དྲི་མ་མེད་ཀྱང་བཤལ་ལོ་སྙམ།
༼རྫོང་ཁ།༽ ཨའེ་ལག་པར་དྲེག་པ་མེད་རུང་བཤལ་དགོ་མནོ།
ཕ༽ ༼ཛ་ལ་ཁ།༽ ཨའེ་ཁ་ལ་སྐོམ་པ་མེད་ཀྱང་འཐོང་ལོ་སྙམ།
༼རྫོང་ཁ།༽ ཨའེ་ཁ་ལ་སྐོམ་པ་མེད་རུང་འཐུང་དགོ་མནོ།

རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་རྫོང་ཁག
༢༽

འབབ་ཤིག།

དེ་བསྒང་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ མོན་བྱཱ་བསྡུ་སྟེ་བྱཱ་འཕུར་བའི་སྐབས་ ཁྱིམ་གཅིག་ནང་གི་བཟའ་ཚང་བཟུམ་སྦེ་ གཅིག་གིས་གཅིག་
ལུ་ཆ་རོགས་འབད་དེ་ སྤྲོ་བ་སྟོན་པའི་གོ་ལས་ སྐད་འཐེན་ཏེ་ མོན་བྱཱ་འཕུར་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁ་བཤད་གླུའི་ཐོག་ལས་འཐེན་སྲོལ་
འདུག།
༼ཛ་ལ་ཁ།༽ འབབ་ཤིག་འབབ་ཤིག་འོང་འབབ་ཤིག།

༼རྫོང་ཁ།༽

འབབ་ཤིག་འབབ་ཤིག་འོང་འབབ་ཤིག།

ཨའེ་ཡང་འབབ་ཤིག་འབབ།།

ཨའེ་གཡང་འབབ་ཤོག་འབབ།།

གངས་ཁ་བ་ལྟ་བུ་ཞུ་རུ་རུ།།

གངས་ཁ་བ་བཟུམ་སྦེ་བྱུ་རུ་རུ།།

ཡང་གི་ཨ་མ་བཀུག་པ་མོ།།

གཡང་གི་ཨ་མ་བཀུག་པ་མོ།།

བཀུག་པ་མོ་གིས་བཀུག་སྟེ་ཁྱོག།

བཀུག་པ་མོ་གིས་བཀུག་སྟེ་ཤོག།།

ཨའེ་ཡང་ལ་འབབ་ཤིག་འབབ།

ཨའེ་གཡང་ལ་འབབ་ཤིག་འབབ།།

ཡང་གི་ཨ་མ་ལྦ་བ་མོ།

གཡང་གི་ཨ་མ་ལྦ་བ་མོ།།

ལྦ་བ་མོ་གིས་འབག་སྟེ་ཁྱོག།

ལྦ་བ་མོ་གིས་འབག་སྟེ་ཤོག།

ཨའེ་ཡང་ལ་འབབ་ཤིག་འབབ།

ཨའེ་གཡང་ལ་འབབ་ཤིག་འབབ།།

འབབ་ཤིག་འབབ་ཤིག་འོང་འབབ་ཤིག

འབབ་ཤིག་འབབ་ཤིག་འོང་འབབ་ཤོག།

ཨའེ་ཡང་འབབ་ཤིག་འབབ།

ཨའེ་གཡང་འབབ་ཤོག་འབབ།།

མཚོ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུརཡ་མེར་རེ་རེ།

མཚོ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་མེར་རེ་རེ།།

ཡང་གི་ཨ་མ་སྐེམ་པ་མོ།

གཡང་གི་ཨ་མ་སྐེམ་པ་མོ།

སྐེམ་པ་མོ་གིས་སྐེམ་སྟེ་ཁྱོག།

སྐེམ་པ་མོ་གིས་སྐེམ་སྟེ་ཤོག།

ཨའེ་ཡང་ལ་འབབ་ཤིག་འབབ།

ཨའེ་གཡང་ལ་འབབ་ཤིག་འབབ།།

ཡང་གི་ཨ་མ་ཡོག་པ་མོ།

གཡང་གི་ཨ་མ་ཡོག་པ་མོ།།

ཡོག་པ་མོ་གིས་ཡོག་སྟེ་ཁྱོག།

ཡོག་པ་མོ་གིས་ཡོག་སྟེ་ཤོག།

ཨའེ་ཡང་ལ་འབབ་ཤིག་འབབ།

ཨའེ་གཡང་ལ་འབབ་ཤིག་འབབ།།

འབབ་ཤིག་འབབ་ཤིག་འོང་འབབ་ཤིག

འབབ་ཤིག་འབབ་ཤིག་འོང་འབབ་ཤོག།

ཨའེ་ཡང་འབབ་ཤིག་འབབ།

ཨའེ་གཡང་འབབ་ཤིག་འབབ།།

༢༽ ཨོ་མ་མོ།
ཨོ་མ་མོ་ཟེར་ག་ནི་བ་ཧན་པའི་ གླུའི་ཐོག་ལས་འཐེན་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁ་བཤད་འདི་ བྱཱ་ཞིང་རྐོ་བའི་སྐབས་འཐེནམ་ཨིན་མས།
༼ཛ་ལ་ཁ།༽ ཨོ་མ་མོ།

འོ་ཧའེ།

ཨོ་ཀ་ཤོག་ལོ།

འོ་ཧའེ།

༼རྫོང་ཁ།༽

འོ་ཧའེ།

ཨོ་ཀ་ཤོག་ལོ།

འོ་ཧའེ།

ཨོ་མ་མོ།

རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་རྫོང་ཁག
༼ཛ་ལ་ཁ།༽ བ་དི་གུར་གུར། འོ་ཧའེ། གུར་གུར་ལོ།
༼རྫོང་ཁ།༽

གླང་ཆེན་གུར་གུར།

འོ་ཧའེ།

༼ཛ་ལ་ཁ།༽གཉའ་ཤིང་འོག་ལས།འོ་ཧའེ།
༼རྫོང་ཁ།༽

གཉའ་ཤིང་འོག་ལུ།

འོ་ཧའེ།
གུར་གུར་ལོ།

སྐྱོ་དེ་ལོ།

འོ་ཧའེ།

འོ་ཧའེ།

འོ་ཧའེ།

སྐྱོ་དོ་ལོ།

འོ་ཧའེ།

༼ཛ་ལ་ཁ།༽ བ་མ་སེར་ལེགས།

འོ་ཧའེ། འོ་རྒྱན་ལོ།

འོ་ཧའེ།

༼རྫོང་ཁ།༽ བ་མ་སེར་ལེགས།

འོ་ཧའེ།

༼ཛ་ལ་ཁ།༽སྨྲོག་ཚི་འཐོངས་སེ།
༼རྫོང་ཁ།༽

འོ་ཧའེ།

ཨོམ་ཆུ་འཐུངས་ཏེ།

༼ཛ་ལ་ཁ།༽
༼རྫོང་ཁ།༽

འོ་ཧའེ།

ཨ་རིང་རྐོ་ལུགས་མ་ཤེས་ན།
འོ་ཧའེ།

འོ་ཧའེ།

འོ་ཧའེ། གཅམ་པེ་ནེ།

འོ་ཧའེ།

བུམ་ཐང་ཁུར་བ། འོ་ཧའེ།བླུགས་པ་འདྲ།འོ་ཧའེ།

འོ་ཧའེ།

སྤྲང་མོའི་སྐྱོ་སྐད།

འོ་ཧའེ།
འོ་ཧའེ།

བུམ་ཐང་ཁུར་ལེབ། འོ་ཧའེ།

གོ་བ་ཙམ་གྱིས།

ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོའི་འཁྲུལ་སྐད་འདི། འོ་ཧའེ།

༼ཛ་ལ་ཁ།༽སྤྲང་མོའི་སྐྱོ་སྐད།
༼རྫོང་ཁ།༽

ཨ་ལ་ལ་གི།

སྤྲང་མོ་རང་གིས་མ་འཐེན་ན། འོ་ཧའེ། མི་གཞན་ཚུ་གིས། འོ་ཧའེ། འཐེན་མི་ཚུགས། འོ་ཧའེ།

༼ཛ་ལ་ཁ།༽ཀུ་པིའི་འཁྲུལ་སྐད།
༼རྫོང་ཁ།༽

སྐྱོ་དོ་ལོ། འོ་ཧའེ།

འོ་ཧའེ།

༼ཛ་ལ་ཁ།༽ཨ་རིང་རྐོ་ལོགས་མ་ཤེས་ན།
༼རྫོང་ཁ།༽

སྒྲོལ་མ་ལོ།འོ་ཧའེ།

འོ་ཧའེ། སྐྱོ་དེ་ལོ།འོ་ཧའེ།

༼ཛ་ལ་ཁ།༽སྤྲང་མོ་རང་གི་མོ་ཐོང་ན།
༼རྫོང་ཁ།༽

འོ་ཧའེ།

སྒྲོལ་མ་ལོ།འོ་ཧའེ།

འོ་ཧའེ།

ཐབ་ཚང་མཇུག་ལེ།

འོ་ཧའེ།

སྐྱོ་དོ་ལོ།འོ་ཧའེ།

འོ་ཧའེ།

བྱི་ལི་ནོར་བུ།

ཐབ་ཚང་ཟུར་ལུ།

སྐྱོ་དེ་ལོ།

འོ་ཧའེ།

༼ཛ་ལ་ཁ།༽ ཞིམ་བུ་ནོར་བུ།
༼རྫོང་ཁ།༽

འོ་རྒྱན་ལོ།

འོ་ཧའེ།

ལྷོགཔ་དང་འདྲ།

འོ་ཧའེ།

འཁྲུལ་ལྷང་ལྷང་། འོ་ཧའེ།

གོ་བ་ཙམ་གྱིས།

འོ་ཧའེ། འཁྲུལ་ལྷང་ལྷང་།

གཡུས་བཟང་ཁྲ་མོར།

འོ་ཧའེ།

འཐེན་དེ་ལོ།

འོ་ཧའེ།

གཡུས་བཟང་ཁྲ་མོར།

འོ་ཧའེ།

འཐེན་དོ་ལོ།

འོ་ཧའེ།

འོ་ཧའེ།

༣༽ ཨ་ལོ།
ཚིག་འདི་

གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་ཡབ་སྲས་གསུམ་ཞབས་སྐྱེལ་ལུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་འཐེན་ཡོད་པའི་

སྨོན་ཚིག་ཨིན་ཟེར་

བཤདཔ་ཨིན་མས།
དཔལ་ལྡན་ཡབ་སྲས་གསུམ་པོ།།

སངས་རྒྱས་དངོས་ཡིན་མ་ཤེས།།

སངས་རྒྱས་དངོས་ཡིན་ཤེས་ཚེ།།

འཛམ་གླིང་འགྲོ་དོན་ཐལ་དོ།།

འཛམ་གླིང་འགྲོ་དོན་ཐལ་ཚེ།།

ཁྲི་གདུགས་ང་ལ་གཟིགས་ཤིག།

རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་རྫོང་ཁག
༤༽ ཨ་ལོ་ལོ།
ཨ་ལོ་ལོ་ཟེར་ དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ རང་རང་སོ་སོའི་བུཚ་ཁྱིམ་ནང་ལས་ ས་ཆ་གཞན་མི་ཅིག་ནང་ ལཱ་འབད་བ་དང་ཡོན་ཏན་

ལྷབ་པ་ཡང་ན་ གནད་དོན་གཞན་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ ཁྱིམ་དང་གཡུས་ཁ་ལས་འགྱོཝ་ད་ གླུའི་ཐོག་ལས་བསླབ་བྱ་བཟང་པོ་ཚུ་བྱིན་
སྲོལ་འདུག། དེ་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ད་རེས་ལས་ཁྱིམ་ལས་ཐོན་ཞིན་ན་ ས་ཐག་རིང་སར་འགྱོཝ་ལས་ མི་གི་སྦུག་ལུ་ལཱ་ངན་དང་
བཀྲ་མ་ཤིས་པའི་བྱ་ངན་མ་འབད། ཤོབ་རྐྱབ་ནི་དང་ ལག་པ་གིས་ཨརཝ་བརྐུ་ནི་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་དང་
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ལས་འགལ་བའི་ལཱ་མ་འབད།
བའི་ལཱ་ལུ་བརྩོན།

བྱ་བ་སྤྱོད་ལམ་ངན་པའི་ཆ་རོགས་དང་མཉམ་མ་བསྡོམས།

མི་མཉམ་ཆུང་ཞརཝ་ཞིཝ་ཚུ་ལུ་ཆ་རོགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད།

དགེ་

ཁྱོད་སྡོད་ས་དང་འགྱོ་ས་ག་ཏེ་ར་ཨིན་རུང་

མི་མང་གིས་བལྟ་ས་འབད་མ་བཅུག། ཁ་དམངས་ཀྱིས་བརྗོད་ས་འབད་མ་བཅུག། དེ་ལས་ཁྱོད་ར་དུས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ ལཱ་དང་བྱ་

བ་ག་ཅི་འགོ་བརྩམས་རུང་ སེམས་དྲན་པ་སྟོན་ཏེ་འབད། རང་གི་ གོངམ་དཔོན་གཡོག་དང་ བླམ་རྒྱལ་བ་གོངམ། ཆོས་
གྲོགས།

ལྟ་ལྟོ་ཚང་ཚུ་དང་ཐ་དམ་ཚིག་བཞག་སྟེ་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོ་སྨ་རེད་ཟེར་

བསླབ་བྱ་བཟང་པོ་བྱིན་ཏེ་

ཁྱིམ་ནང་ལོག་

མགྱོགས་པར་ཤོག་ཟེར་སེམས་སྐྱོ་བའི་གླུ་གཤམ་ལུ་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་འཐེནམ་ཨིན་མས།
ཨ་ལོ་ལ་མི་གཏང་ཟེར་ན།།

ཨའེ་ད་ནི་ལས་དང་སྐྱོ་མོས་མ་བཞག།

ཨ་ལོ་ལ་གཏང་ཟེར་ན།།

ཨའེ་ད་ནི་ཏོང་ཏོང་སྐད་ཀྱིས་མ་བཏུབ།།

སོང་ཤི ག་ལ་འདུག་ཤིག།

ཨའེ་ད་ནི་ལ་མཐོ་བའི་ལ་མོ།།

མཐོ་བའི་ལ་མོ་རྒལ་དོ།།

མཐོ་བའི་ལ་མོ་རྒལ་ཚེ།།

ད་ནི་ཡུན་མ་རིང་ལོག ་ཤིག།

རྒྱ་ཡུལ་ལ་ཙན་དན་ཤིང་མོ།།

ད་ནི་མ་འགྱུར་བརྟན་དུ་བཞུགས་ཤིག།

རྨ་ བྱ་ལ་ཨ་མ་ང་ནི་བསྐོར་ཞིང་མཇལ་བར་འོང་མ།།

༥༽ ཀླུ་མཆོད།
༼ཛ་ལ་ཁ།༽ ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཀླུ་མོ་དཀར་མོ། ཀླུ་མོ་སེར་མོ། འོ་ཕུད་གཙང་མ་ཕུལ་དོ ་ཤོག།
༼རྫོང་ཁ།༽

ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཀླུ་མོ་དཀར་མོ། ཀླུ་མོ་སེར་མོ་ལུ། ཨོ་ཕུད་གཙང་ཏོག་ཏོ་ཕུལ་དོ་གོ།

༼ཛ་ལ་ཁ།༽ ཀླུ་མོ་དཀར་མོ། ཀླུ་མོ་སེར་མོ། ཀླུ་མོ་ལྗང་མོ། བསང་ཏིང་བསུར་གྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་དོ ་ཤོག།
༼རྫོང་ཁ།༽

ཀླུ་མོ་དཀར་མོ། ཀླུ་མོ་སེར་མོ། ཀླུ་མོ་ལྗང་མོ། བསང་དང་བསུར་གྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་དོ་གོ།

༼ཛ་ལ་ཁ།༽ དར་སྣ་ལྔ་ཀུ་མཆོད་པ་ཕུལ་དོ ་ཤོག། གླེག་ཏིང་ཟངས་གསེར་ཀུ་མཆོད་པ་ཕུལ་དོ ་ཤོག།
༼རྫོང་ཁ།༽

དར་སྣ་ལྔ་གི་མཆོད་པ་ཕུལ་དོ་གོ། ལྕགས་དང་ཟངས་གསེར་གྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་དོ་གོ།

༼ཛ་ལ་ཁ།༽ འཛམ་གླིང་ནེ་ནང་ཟས་ནོར་ནེ་ལ་ཐེག་ཕུལ་དོ ་ཤོག། མཆོད། མཆོད། མཆོད།
༼རྫོང་ཁ།༽

འཛམ་གླིང་ནང་གྱི་ཟས་ནོར་ཡོད་ཚད་ཅིགཔ་ཕུལ་དོ་གོ། མཆོད། མཆོད། མཆོད།

རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་རྫོང་ཁག
༼ཛ་ལ་ཁ།༽ དང་པོ་ས་ཆགས་གནམ་ཆགས་ཀེ་རང་ བཞུགས་སེ་ནེའུ་ཀུ་ ཀླུ་མོ་ནང་གི་ ད་ལྟ་ཚུན་ཚོད་ཡང་ ང་ར་ལས་
སྐྱབས་མཛད་གནང་སེ་ནེའུ།
༼རྫོང་ཁ།༽

དང་ཕུག་ས་ཆགས་གནམ་ཆགས་ལས་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཀླུ་མོ་ཚུ་གིས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཡང་ ང་བཅས་ལུ་

སྐྱབས་མཛད་གནང་སྟེ་ཡོད།
༼ཛ་ལ་ཁ།༽ དའི་ཀེ་ཐོ་ར་ཡང་སྐྱབས་མཛད་གནང་ལོ། ད་ལྟ་ཚམས་ཡང་ ཀླུ་མོ་ཨི་རའི་ རྒྱུ་ནོར་ཀུ་དངོས་གྲུབ་གནང་སེ་ནེའུ།
༼རྫོང་ཁ།༽ད་ལས་ཕར་ཡང་སྐྱབས་མཛད་གནང་ཤི ག། ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཡང་ ཀླུ་མོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ རྒྱུ་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་སྟེ་
ཡོད།
༼ཛ་ལ་ཁ།༽ དའི་ཀེ་ཐོ་ར་ཡང་རྒྱུ་ནོར་ཀུ་དངོས་གྲུབ་གནང་སེ་བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་ལོ།
༼རྫོང་ཁ།༽

ད་ལས་ཕར་ཡང་རྒྱུ་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་གནང་སྟེ་བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་།

༼ཛ་ལ་ཁ།༽ ང་ར་ལེ་སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་གནང་ལོ། བསམ་དོན་འགྲུབ་ཐ་ལོ།
༼རྫོང་ཁ།༽

ང་བཅས་ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་དེ་བསམ་དོན་འགྲུབ་བཅུག་ཤིག

༼ཛ་ལ་ཁ།༽ ང་རའི་ཨི་ར་ཀུ་ཤིང་ཡང་མོ་ཆོད་ལུ། གོར་ཡང་མུ་ཤུར་ལོ། བཙོག་གྲིབ་ཡང་མོ་ཐོང་ལུ།
༼རྫོང་ཁ།༽

ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཤིང་ཡང་མ་བཏོག་གོ། རྡོ་ཡང་མ་གོམ་གོ། བཙོག་གྲིབ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་གོ།

༼ཛ་ལ་ཁ།༽ ང་རའི་ཨི་ར་ཀླུ་མོ་ནང་ལེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཕུལཝ་ས་ཧིན། དའི་ཀེ་ཐོ་ར་ནི་ཚི་ནང་ མས་བཤག་གུ་ཏིང་ སེ་
དེ་ཚི་ཁུ་དུ་སེ་དེ་དྲག་ཐ་ལོ།
༼རྫོང་ཁ།༽

ང་བཅས་ཀྱིས་ ཁྱོད་ཀླུ་མོ་ཚུ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལཝ་ཕུལ་ས་ར་ཨིན། ད་ལས་ཕར་ ནད་ཚུ་ཕྱགསམ་

འཕྱག་དོ་ བཟུམ་སྦེ་དང་ཆུ་འཁྱུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་དྲག་བཅུག་ཤིག
དོར་ཁ་སྒྱུར་མི། རྫོང་སློབ་ རྟ་མགྲིན་རྒྱལ་མཚན། སྦས་གླིང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། བཀྲིས་གཡང་རྩེ།

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐོ།
༡༽ མིང་གནས་གསལ་བའི་འོད་ཟེར།རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།
༢༽ ཁ་རྒྱུན། བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག།

རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

ཧཱ་རྫོང་ཁག
ཧཱ་རྫོང་ཁག་གི་རྒྱབ་ཁུངས།
ཧཱ་རྫོང་ཁག་འདི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་མ་ལས་མི་ཊར་༢༦༧༠དེམ་ཅིག་ཁར་ཆགས་ཡོདཔ་ད་

རྫོང་ཁག་འདི་

ས་ཆ་རྒྱ་ཚད་

ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༨༩༩.༠༢ གྲུ་བཞི་ཡོད། རྫོང་ཁག་འདི་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་བོད་དང་བསམ་རྩེ་དང་ཆུ་ཁ། སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་ཚུ་གིས་
ཤར། ལྷོ། ནུབ་བཅས་ཕྱོགས་གསུམ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་རྫོང་ཁག་ཅིག་ཨིན།
ཧཱ་རྫོང་ཁག་ཟེར་བའི་མིང་གི་ཁུངས་དེ་ཡང་

ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་རྒྱན་ལས།

ས་གནས་དེ་ནང་ཡོད་པའི་

སྤྱན་རས་

གཟིགས། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་གསུམ་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་དེ་ཡོད་པའི་ སྦས་གནས་རིགས་གསུམ་

མགོན་པོའི་སྦུག་གི་རི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྦས་གནས་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་པའི་རི་འབུར་དེ་ལས་མི་དག་པ་ཅིག་ དཔྱད་རིག་རྣམ་
རྟོག་མེད་པར་ཡངན་ ཧཱ་པའི་སྐད་ལས་ཧང་ཏོ་མར་ཟེར་ ག་ཏེ་ལས་འོངས་འོངསམ་ཨིན་ན་མ་ཤེས་པར་ཐོན་འོངས་ཏེ་ ཉིནམ་

གཅིག་ལུ་ ལྷ་ཁང་དཀར་ནག་གཉིས་བཞེངསམ་ལས་ཚུར་ རི་གསུམ་ལུ་མི་རི་སྤུན་གསུམ་དང༌། གཡུས་ལུ་ཧཱ་ལུང་། དེ་ལས་
གོང་འཁོད་མི་རྣམས་འཕྱེལ་བའི་མི་རིགས་ལུ་ཧཱཔ་ཟེར་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ཧད་ལུང་བརྒྱུད་བཞིའི་མིང་དོན་ནི། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཧད་ལུང་གི་དབུས་སུ་ཡོད་པའི་ལྷ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་སྦས་ཡུལ་

མི་རི་སྤུན་གསུམ་ལས།ཧང་ཏོ་མར་ཐོན་པའི་མི་རིགས་ཚུ་

ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་མོའི་ཞལ་ལག་བཟུམ་སྦེ་རྒྱས་ཏེ་

ཧཱ་ལུང་གི་

སྟོད།སྨད།བར་གསུམ་ལུ་འགྱེས་པའི་མི་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་ སྦྱེལ་དང་སྐར་ཚོགས།དབུས་སུ་དང་ ས་དམའ་ན་བཅས་ ཡུལ་གྲུ་བཞི་
ལུ་ཁྱབ་འགྱོཝ་ལས་ཧཱ་ལུང་བརྒྱུད་བཞི་ཟེར་དར་ནུག། གཉིས་པ་ཡུལ་གྲུ་ཆགས་ཚུལ་དངོས་ནི། དེ་ཡང་སྦུག་ལུ་དབུས་སུ། སྟོད་
ལུ་སྦྱེལ་དང་སྐར་ཚོགས།སྨད་ལུ་ས་དམའ་ན་བཅས་རིམ་པར་ཆགས་ཏེ་

གཞན་ཡང་ཤུལ་ལས་གཡུས་དེ་ནང་

ཡུལ་དེ་ཚུ་ནང་མི་རིགས་གཙོ་ཅན་དེ་ཚུ་གིས་བཟུང་ནུག

བོད་ཀྱི་བླམ་དང་དཔོན་གྱི་རིགས་རྒྱུད་ལས་མཆེད་པའི་བླམ་མཚན་དང་ཞལ་ངོ་སོགས་

གདུང་རྒྱུད་དང༌། བོད་ཀྱི་དབུས་གཞུང་གཙང་དང་ར་ལུང་སོགས་ལས་འོངས་པའི་བོད་ཀྱི་མི་རིགས་གཙང་མ་དང་ བོད་ཀྱི་མཐའ་

ཟུར་གྱི་ས་གནས་ལས་འོངས་པའི་མི་རིགས་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་ལས་བརྟེན་

ཧཱ་པའི་མི་རིགས་ལྷ་དང་འཁྱོལ་ཟེར་སླབ་

ཐངས་གཉིས་ལས་ མི་རིགས་མཆོག་དམན་ཕྱེས་ཏེ་ གཉེན་སྦྱོར་བསྡོམ་ནི་ཡང་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་མ་ཚད། ལྷག་པར་དུ་ སྔོན་གྱི་
དུས་སུ་ བོད་ཀྱི་མཐའ་ཟུར་གྱི་འབྱོག་པའི་མི་རིགས་ལས་འཕྱེལ་བའི་མི་ཚུ་ལུ་ ཧཱཔ་ཟེར་འཁྱོལཔོ་དང་དོན་གཅིག་ཨིནམ་ལས་

གཞན་གྱིས་གཉེན་སྦྱོར་ཡང་མི་བསྡོམ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་

མི་རིགས་དེ་ཚུ་ཕན་ཚུན་གཉེན་སྦྱོར་

སྡོམ་མི་ཡང་དངོས་སུ་ཡོདཔ་ཨིན། མི་དེ་ཚུ་སེམས་འདོད་ཆགས་ཀྱི་དབང་ལུ་ཤོར་ཏེ་ རིགས་ལ་ལུ་སླ་བསྲེས་ཏེ་འཕྱེལ་སོ་ནུག།
བར་ངེས་ནའི་བགེགས་གཏོར་ཕྱིར་སྐྱུར།
སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྦས་གནས་ཨིན་པའི་ངོས་བཟུང་ཡོད་པའི་

རི་འབུར་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

ཆགས་ཡོད་པའི་

བར་ངེས་ནའི་གཡུས་ཚན་ནང་དང་ཕུ་འབརམོ་དར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ གཡུས་ཀྱི་མིང་ཡང་འབར་མོའི་ན་ཟེར་དར་ནུག།ཨིན་རུང་ཤུལ་
ལས་གཡུས་དེ་ཁར་རྡོ་རྗེ་ཕུརཔ་ཡབ་ཡུམ་སྲས་དང་བཅསཔ་སྦེ་འཕུར་བྱོན་ཏེ་

གཡུས་དེ་ཁར་ཡོད་པའི་

ཤིང་སྡོང་གི་རྩེ་ལུ་

ཆགསཔ་ལས་གཡུས་དེ་ཁའི་ཕ་ཇོ་གཉིས་ཀྱིས་ མར་ཆང་ཕུད་དྲངས་ཏེ་ གདུལ་བྱའི་ལུང་བསྟན་ཡོད་སའི་ཁྱིམ་ནང་འབྱོན་དགོཔ་

སྦེ་གསོལཝ་བཏབ་ལས་

ལུང་རྟེན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བོན་པོའི་ཁྱིམ་ནང་བྱོན་ནུག།དེ་ལས་ཚུར་གཡུས་དེ་ཁར་འབར་མོའི་འཚུབ་ཆ་ཞི་

སྟེ་ བདེ་སྐྱིད་དང་ལྡནམ་སྦེ་གྱུར་སོ་ནུག།
དུས་དེ་ལས་ཚུར་ གཡུས་དེ་ཁར་འབར་མོ་ཕྱིར་བསྐྲད་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ལུ་ བགེགས་གཏོར་ཕྱིར་སྐྱུར་གྱི་ལམ་སྲོལ་ཅིག་བཙུགས་ཡོད་
རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

ཧཱ་རྫོང་ཁག
མི་འདི་ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་

ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་

ཡོདཔ་དང་

གཏེར་ལས་བྱོན་པའི་ཕུརཔ་རྩ་ཅན་འདི་སྔོན་གྱི་ལུང་བསྟན་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

དེའི་སྐབས་

ཟླཝ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལུ་

བགེགས་གཏོར་ཕྱིར་སྐྱུར་གནང་སྲོལ་
ཚར་

གཅིག་ཧེ་མ་འབྱོན་སའི་ས་གོའི་ནང་ལུ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཁ་ལས་བར་ངེས་ནའི་ཁྱིམ་རེ་རེའི་ནང་ གླུའི་མཆོད་པ་
དང་བཅས་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ མར་ཆང་གི་བསུ་བ་དང་བཅསཔ་སྦེ་འབྱོན་སྲོལ་དར་ཏེ་འདུག།ཕུརཔ་རྩ་ཅན་འདི་ གཡུས་དེ་ནང་
རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བྱོན་ཡོདཔ་ལས་ གཡུས་འདི་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་གནས་སྦེ་བརྩི་དགོཔ་འདུག
ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་གསོལ་ཁ།
ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་བའི་ལུགས་སྲོལ་འདི་དུས་རབས་༡༥པའི་ནང་དར་ཡོདཔ་དང་།

གསོལ་ཁ་འདི་རང་ཟླ་༩པའི་

ཚེས་༧ལུ་ཧཱ་སྟོད་རྒེད་འོག་གི་གཡུས་ཚན་ལྗངས་ཀ་ཁ་ལུ་སྦེ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན་མས། དུས་འདི་ཧཱ་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཨ་པ་
ཁྱུང་བདུད་ལུ་བོད་དམག་ལོག་གཏང་ནིའི་ནང་ལུ་ཆ་རོགས་འབད་ཡོད་མི་ལུ་དགའ་ཚོར་གྱི་གཏང་རག་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་

བཤདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ས་གནས་ནང་གི་མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གི་ཁ་རྒྱུན་ལས་བཤད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དེ་བསྒང་བོད་མི་ཚུ་
གིས་ཧཱ་ལུ་བང་བཙོང་གི་ཐོག་ལས་དམག་བཏང་སྟེ་ ད་རེས་ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་གསོལ་ཁ་ཕུལ་སའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ཐང་ནང་ལྷོད་དེ་
སྒར་བཅགས་ཏེ་སྡོདཔ་ལས་

ཧཱ་པའི་མི་ཚུ་འབད་ཐབས་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུངམ་ལས་

ཁོང་རའི་གནས་བདག་གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིན་

པའི་ ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་དམག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ནུག། དེའི་སྐབས་ཧཱ་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ དཔའ་བོ་ཞུ་སྟེ་
ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་ལུ་བོད་དམག་ལས་ཟློག་ཐབས་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཞུཝ་ད་

ཨཔ་དཔའ་བོའི་ཁོག་པའི་ནང་

ཁྱུང་བདུད་འཛུལ་

ཞིནམ་ལས་ ཁོང་ལུ་ ཁོ་གིས་ བོད་དམག་ཟློག་ཐབས་ཀྱི་ཆ་རོགས་འབད་བ་ཅིན་ དེའི་ལོག་སྦེ་ ཁོ་ལུ་ག་ཅི་ཅིག་དགོཔ་སྦེ་

གསུངམ་ད་ དེ་ལུ་གཡུས་མི་ཚུ་གིས་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཡགཡངན་ ཉ། ཡངན་ ལུག་གཅིག་

དམར་མཆོད་གཏང་ནི་སྦེ་ཞུཝ་ད་ ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་ཀྱིས་གཡག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ལས་ ད་རེས་ཡང་ ཁྱུང་བདུད་གསོལ་ཁའི་དུས་

ཚོད་དེ་ཁར་

གཡག་གཅིག་དམར་མཆོད་འབད་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར།

དང་འཁྲིལ་

དགོས་མཁོ་ཚུ་བསྒྲུབས་ཞིནམ་ལས་

ཨ་པ་ཁྱུང་བདུད་ཀྱིས་ཆུ་གསུམ་དྲང་དགོཔ་སྦེ་གསུང་མི་

ཧཱ་པའི་དམག་མི་ཚུ་གིས་ལག་ཆ་མཚོན་ཆ་ཚུ་འབག་སྟེ་

ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་

གནས་ཁང་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་པའི་ལྷ་ཁང་དཀར་པོ་ལས་ ཁྱུང་བདུད་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ལྗངས་ཀ་ཁའི་ཐང་ནང་བོད་དམག་ཡོད་
སར་དམག་རྐྱབ་པར་འགྱོཝ་ད་ ཐང་ནང་མ་ལྷོད་པའི་ཕྱོགས་ཚུར་ཁར་ བྱག་སྦོམ་ཅིག་ཡོད་སར་ལྷོདཔ་ད་ ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་ཀྱིས་

རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ བོད་དམག་ཚུ་གིས་བྱག་འདི་ཐང་བཟུམ་སྦེ་མཐོང་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ བོད་དམག་ཚུ་གདོང་གཟང་སྟེ་ཧཱ་
པའི་དམག་མི་ཚུ་དང་ཕྱད་མདའ་རྐྱབ་པར་འོངམ་ད་ བོད་དམག་ཚུ་ག་ར་བྱག་གུ་ལས་མར་འབུད་དེ་ཤི་སོངམ་ལས་ ཧཱ་པའི་མི་

སེར་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་གིས་ཁ་བཟེད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་ལུ་ ཆུ་མ་འདྲཝ་གསུམ་ཕུལ་བའི་ཁར་ གཡག་གཅིག་
དམར་མཆོད་འབད་དེ་ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་ ལུགས་སྲོལ་འདི་ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ན་ཡང་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ དགོན་སའི་མི་སྡེ་
དང་ཧཱ་རྫོང་ཁག་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བརྩི་སྲུང་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དུས་སྟོན་འདི་སྐབས་ལུ་ ཧཱ་པའི་མི་སྡེ་གཞན་
ཚུ་གིས་ཡང་དེ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།
སྦེ་ར་

དུས་སྟོན་འདིའི་སྐབས་ལུ་

ལྷ་ཁང་དཀར་པོ་ལས་ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་

ཧེ་མ་ག་འབད་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་

ལྗངས་ཀ་ཁའི་ཐང་ནང་དགའ་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིནམ་ད་

ལས་རིམ་འདིའི་སྐབས་ལུ་ བཟང་ངན་གྱི་མོ་བཏབ་དོན་ལུ་ ཁྱུང་བདུད་དཔའ་བོ་ཞུཝ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
བོན་སྐོར། ༼སྦོང་སྐོར།༽

རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

ཧཱ་རྫོང་ཁག
སྦོང་སྐོར་གྱི་ལུགས་འདི་ཧཱ་གི་གཡུས་ཚན་མང་རབས་གཅིག་ནང་ཡོངས་གྲགས་སྦེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལམ་སྲོལ་གྱི་

དགའ་སྟོན་འདི་ལོ་ངོ་གསུམ་རེའི་བར་ན་ཚར་རེ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན་མས།
གཡུས་མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་
དགོཔ་བྱུང་བའི་སྐབས་

སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་

འབྲུག་དང་བོད་ཀྱི་བར་ན་དམག་རྐྱབ་སྟེ་ར་སྡོད་

དམག་ལུ་འགྱོཝ་ད་ རང་སོའི་གཡུས་ཁའི་ལྷ་དང་ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་ཏེ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་

ལས་ དམག་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སྟེ་ལོག་འོངས་ཞིནམ་ལས་ བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་དོན་ལུ་ ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་དགའ་
ཚོར་གྱི་གཏང་རག་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་ལུགས་ཅིག་ཨིན་རུང་། ཤུལ་ལས་ལས་རིམ་འདི་ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ རང་
སོའི་གཡུས་སྒོ་དང་སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཚུབ་ཆ་ཚུ་བལྟ་ནིའི་ལས་རིམ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་རྫོང་ཁག་གི་གཡུས་སྒོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་
སྦོང་སྐོར་གྱི་དགའ་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནིའི་སྲོལ་དར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

སྲོལ་འདི་ད་རེས་ཀྱི་དུས་ན་ཡང་མར་མ་ཉམས་པར་བརྩི་

སྲུང་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ཚར་རེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་པའི་སྦོང་སྐོར་གྱི་ལས་རིམ་འདི་གི་དོན་ལུ་ གཙོ་བོ་
དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོརམ་དགོ། སྦོང་སྐོར་གྱི་དཔའ་བོ་འདི་ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་ཀྱིས་འབད་མི་ཅིག་དགོཔ་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་
སྦོང་སྐོར་ཀྱི་དཔའ་བོ་འདི་སྤ་རོ་དང་ཤ ར་ལས་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

མ་གཞི་སྦོང་སྐོར་འདི་གཡུས་ཚན་ཅིག་གི་

ཐབས་རིམ་འགྲོ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན་རུང་

དེའི་སྐབས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སའི་གནསཔོ་

འདི་

གཡུས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་གནསཔོ་འདི་ལོ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ཚར་རེ་སྐོར་

གཡུས་ཚན་རང་སོའི་ལུགས་སྲོལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

རྒྱབ་རྐྱབ་སྟེ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་།

གཡུས་ཚན་ལ་ལུ་ཅིག་ན་

ཕ་ཇོའི་གནས་ཁང་སྦེ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་འདི་ནང་གི་

བཟའ་ཚང་ཚུ་གིས་རྩ་བོ་འབདཝ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་དགའ་སྟོན་འདིའི་སྐབས་ལུ་ གཡུས་མི་ག་ར་གིས་ རྒྱུ་སྦུང་གཉིས་ཆ་ར་
འདྲན་འདྲ་བཏོན་ཏེ་ ལོ་གསུམ་བར་ནའི་གཡུས་ཀྱི་ཐབས་རིམ་གྲོ་བཟུམ་གཅིག་སྦེ་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིནམ་

ལས་ དེའི་སྐབས་ལུ་ ལས་རིམ་འདི་ནངས་པ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ཨིན་པའི་ ད་རེས་ཕྱི་རུ་སྐྱེས་པའི་ཕོ་ཐོ་ག་ར་ གཡུས་སྒོ་འདིའི་

དཔའ་མཛངས་པའི་གྲངས་སུ་འཛུལ་ཏེ་ གཞས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ་དང་ མོ་རིགས་ཚུ་ཡང་དེ་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་
དཔའ་མོའི་གྲངས་སུ་འཛུལ་ཏེ་གཞས་དང་གཞསམོ་གི་གྲངས་སུ་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ་ཨིན་མས།

ཧཱ་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་དེ་

བཟུམ་མའི་སྦོང་སྐོར་གྱི་དགའ་སྟོན་ལས་རིམ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ཡངས་ཐང་སྦོང་སྐོར། སྦ་ལི་སྦོང་སྐོར། སྐྱིདཔ་རི་

སྦོང་སྐོར། དུམ་འཕྱོ་སྦོང་སྐོར། ཚ་འཕེལ་སྦོང་སྐོར། དཀར་ནག་སྦོང་སྐོར་ཚུ་ཨིན། སྦོང་སྐོར་ཚུ་ལས་ རང་ཟླ་དང་པའི་ཚེས་

༥ལུ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་མིའི་སྦ་ལི་སྦོང་སྐོར་མ་གཏོགས་ གཞན་སྦོང་སྐོར་ག་ར་ རང་ཟླ་༡༢པའི་ཚེས་༡༡ལུ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན་མས།

སྦོང་སྐོར་གྱི་ལས་རིམ་འདི་རང་ཟླ་༡༢པའི་ཚེས་༡༠ལུ་དཔའ་བོ་ཞུ་སྟེ་ལྷོད་པའི་ཕྱི་རུ་ལས་ དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོརམ་གཉིས་ ཕ་

ཇོའི་གནས་ཁང་ཡོད་སའི་ཁྱིམ་གྱི་འོག་ཁང་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིནམ་ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིནམ་ད།
གཡུས་ཁའི་དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་ག་ར་སྦོང་སྐོར་གྱི་ལས་རིམ་འདི་མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་ཚོད་

དུས་ཚོད་དེ་ལས་

བཙོག་གྲིབ་མི་ཞུགས་ནིའི་དོན་ལུ་

རང་སོའི་གཉེན་གྲོགས་དང་ཡང་གཅིག་ཁར་ཉལ་མི་ཆོགཔ་ཨིན་མས།
སྦོང་སྐོར་གྱི་ལས་རིམ་དངོས་གཞི་འདི་

དེ་ཁར་འཛོམས་ཡོད་པའི་གཡུས་མི་དང་དཔའ་བོ།

བདའ་སྟེ་སྦོང་སྐོར་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།

དེ་ལས་རྣལ་འབྱོརམ་གིས་གླུད་

དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོརམ་གཉིས་ཀྱིས་

གླུད་ཀྱི་ཆོ་ཀུ་བཏང་ཞིནམ་

ལས་ གཡུས་ཁའི་ཕོ་རྒྱས་ཚུ་གིས་ གླུད་འབག་སྟེ་སྔར་ག་ཏེ་བསྐྱལཝ་ཨིན་ན་ ས་གནས་དེ་ཁར་ གླུད་བསྐྱལ་བར་འགྱོ་དགོཔ་
དང་། ཁོང་དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་གླུད་འབག་སྟེ་ གནས་ཁང་ནང་ལས་ཕྱི་ཁར་ཐོན་ཚརཝ་ཅིག་ ཨཔ་དཔའ་བོའི་བཀོད་རྒྱ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་

གནས་ཁང་གི་མ་སྒོ་འདི་ནང་ན་ལས་སྒྲིང་སྒྲི་སྦེ་བསྡམས་བཞག་ཞིནམ་ལས་

གིས་སྤྲོ་བའི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཕུལཝ་ཨིན་མས།

དེ་ཁར་ཡོད་པའི་གཡུས་མི་གཞན་ཚུ་

གླུད་བདའ་བར་འགྱོ་མིའི་དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་གིས་

གླུད་བསྐྱལ་

རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

ཧཱ་རྫོང་ཁག
ཚར་ཞིནམ་ལས་ སྟེང་ལྷ་དང་བར་མི། དེ་ལས་ འོག་ཀླུ་ལས་དངོས་གྲུབ་ཞུ་འབགཔ་ཨིན་ཟེར་ གླུད་བསྐྱལ་སའི་ས་ཁོངས་ནང་
ལས་རྡོ་གཅིག་འཐུ་འབག་སྦེ་ལོག་སྟེ་དཔའ་བོ་ཡོད་སའི་གནས་ཁང་ནང་འོངསམ་ཨིན་མས།
གླུད་བདའ་མི་གི་དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་ལོག་སྟེ་གནས་ཁང་ནང་ལུ་ལྷོད་ནིའི་དུས་ཚོད་ཁར་ གནས་ཁང་ནང་ན་ཡོད་མི་ག་ར་སྐད་མ་
རྐྱབ་པར་

ཁུ་སིམ་སི་སྦེ་ག་ཡང་མེདཔ་བཟུམ་སྦེ་སྡོདཔ་ཨིན་མས།

དེའི་སྐབས་དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་འུར་སྒྲ་དང་བཅསཔ་སྦེ་

གནས་ཁང་གི་སྒོ་ཁར་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་ གནས་ཁང་གི་སྒོ་རྡུངམ་ད་ ནང་ན་ལས་ སྐད་མ་པ་ལས་ར་མ་རྐྱབ་པར་སྡོདཔ་ལས་
ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་

ཨཔ་དཔའ་བོ་ལུ་ནང་ན་བཙུགས་གནང་ཟེར་

ཚར་གསུམ་གསོལཝ་བཏབ་དགོཔ་ཨིན་མས།

དེ་སྦེ་ཚར་

གསུམ་གསོལཝ་བཏབ་པའི་ཤུལ་ལས་ ཨཔ་དཔའ་བོ་གིས་ ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ་ནང་ན་འོང་དགོ་པ་ཅིན་ ངེ་གི་དྲི་བ་གི་ལན་རྐྱབ་དགོ་

ཟེར་སླབ་སྦེ་ ཁོང་ལུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་དྲི་བ་བཀོདཔ་དང་འབྲེལ་ དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་གིས་ཡང་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ལན་ཞུ་
དགོཔ་ཨིན་མས།
དེ་ཡང་།
དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་གིས། འོ། ཨཔ་དཔའ་བོ། འོ། ཨཔ་དཔའ་བོ། འོ། ཨཔ་དཔའ་བོ་ལགས།
ཨཔ་དཔའ་བོ་གིས། ཨའོ་ས། ཨའོ་ས། ཨའོ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་པོའི་རྟ་རར་བསྐྱལ་ཡི་ག།

དཔའ་མཛངསཔ། བསྐྱལ་ཡི་ལགས།
ཨཔ་དཔའ་བོ།

ངང་ལག་གཞསམོ་རྐྱབ་སར་བསྐྱལ་ཡི་ག།

དཔའ་མཛངསཔ། བསྐྱལ་ཡི་ལགས།
ཨཔ་དཔའ་བོ།

ཚལ་ལུ་མནྜལ་ཕུལ་སར་བསྐྱལ་ཡི་ག།

དཔའ་མཛངསཔ། བསྐྱལ་ཡི་ལགས།
ཨཔ་དཔའ་བོ།

ཨོ་ལ་སྐྱ་དཀར་སྐྱེ་སར་བསྐྱལ་ཡི་ག།

དཔའ་རྫབ།

བསྐྱལ་ཡི་ལགས།

ཨཔ་དཔའ་བོ།

སྟེང་ལྷའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་སྟེ་འབག་འོངས་ཡི་ག།

དཔའ་མཛངསཔ། འོངས་ཡི་ལགས།
ཨཔ་དཔའ་བོ།

བར་བཙན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་སྟེ་འབག་འོངས་ཡི་ག།

དཔའ་མཛངསཔ། འོངས་ཡི་ལགས།
ཨཔ་དཔའ་བོ།

འོག་ཀླུའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་སྟེ་འབག་འོངས་ཡི་ག།
རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

ཧཱ་རྫོང་ཁག
དཔའ་མཛངསཔ། འོངས་ཡི་ལགས་ཟེར་སླབ་ཚརཝ་ཅིག་

ནང་ན་ལས་སྒོ་ཕྱེཝ་དང་འབྲེལ་

དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་ག་ར་གབ་

ཐོབ་རྐྱབ་སྟེ་ཕྱྭ་དང་ཧུ་རྐྱབ་སྟེ་གནས་ཁང་ནང་ན་འཛུལ་འོངས་ཞིནམ་ལས་

ཁོང་གིས་དངོས་གྲུབ་ཨིན་ཟེར་

འབག་འོངས་པའི་རྡོ་འདི་ཨཔ་དཔའ་བོ་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་མས།
བོན་སྐོར་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་སྒྲིག་གི་རིམ་པ།

གཡུས་སྒོ་དག་པ་ཅིག་ནང་ དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོའི་དོན་ལུ་ ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ ཚར་རེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ བོན་
སྐོར་འདི་གཡུས་སྒོ་ཅིག་གི་དམངས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་ཨིནམ་ལས་

དེའི་དོན་ལུ་

༡༽

བོན་སྐོར་རྐྱབ་སའི་ཐང་ནང་བཞི་སྐོར་བསྒྲིགས་ཏེ་

དགོཔ་ཡང་ལེ་ཤ་ཡོད། དེ་ཚུ་ཡང༌།

བོན་སྐོར་མ་རན་པའི་ཉིནམ་གཉིས་ཀྱི་ཧེ་མ་ལས་

དཔྱང་ནི་དང་བཀྲམ་ནི་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི།

བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོཔ་དང་

ལས་རིམ་བསྒྲིག་

མཆོད་རྫས་

༢༽

དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོརམ་གཉིས་ཆིབས་གྲལ་ཐོག་ལས་གནས་ཁང་ནང་ཞུ་སྟེ་ གཏོརམ་བཞེང་ནི། གཏོརམ་བཞེངས་

༣༽

ཆིབས་གྲལ་དོན་ལུ་དགོ་པའི་རིགས་ཚུ་ཡང་། ལེགས་སྤེལ་སྒོར་མི། ཕོ་རྒྱས་ཚུ་གིས་ ལྷ་དར་དཀརཔོ་དང་བཙན་དར་

ཚར་ཞིནམ་ལས་ རང་ལུགས་ཆིབས་གྲལ་ཐོག་ལས་མཚམས་བཅད་དེ་གནང་སའི་འོག་ཁང་ནང་ཞུ་ནི།

དམརཔོ། ཀླུ་དར་ཧོནམོ། ཕྱོགས་དར། བཙན་དར། རྒྱ་གླིང་འཕུ་མི་༢། ཕྱི་རུ་གླུད་བདའ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཕོ་རྒྱས་
ལྷ་དར་འབག་སྟེ་སྦེད་རྐྱབ་ནི།

ཆུ་ཚོད་༡༢ལུ་གྲོང་སྨད་ཨེན་ཏོ་ཁར་

ཤ་ངར་གཏང་ནི།

དཔའ་བོ་གིས་མོ་བཏབ་ནི།

རྣལ་འབྱོརམ་གིས་ལྷ་བྱ་འཕུར་ནི། དེ་གི་ནངས་པ་དྲོ་པ་ དང་པ་ལྷ་བསང་གཏང་ནི་དང་ཁྲུས་གསོལ་འབད་ནི།
༤༽

དེ་གི་ནངས་པ་དྲོ་པ། དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨཔ་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོརམ་རང་ལུགས་ཆིབས་གྲལ་ཐོག་ལས་བོན་
སྐོར་ཐང་ན་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ མར་ཆང་ཕུད་གཏོར་ནི། གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ་ནི། དགྲ་ལྷ་བསྟོད་ནི། དཔའ་མཛངསཔ་

ཚུ་གིས་ཕྱོགས་བཞིར་ཕུརཔ་བརྡབ་ནི།
༥༽

དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་ཕྱོགས་བཞིར་ཕུརཔ་བརྡབ་པར་འགྱོཝ་ད་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་སྟེ་ ཐང་ནང་འཛོམས་
ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ཐུགས་སྤྲོའི་ལས་རིམ་ཕུལ་ནི།

༦༽

དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་ཕྱོགས་བཞི་ལུ་ཕུརཔ་བརྡབ་ས་ལས་ལོག་སྟེ་

བོན་སྐོར་ཐང་ནང་འཛོམས་ཞིནམ་ལས་

གཞས་

བསྒོར་ནི་འགོ་བཙུགས་ནི།
༧༽

གཞས་མཇུག་བསྡུ་ཚརཝ་ཅིག་

ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་སྟེ་ཐང་ནང་ལྟདམོ་ལྟ་མི་ཚུ་ཐུགས་སྤྲོའི་ཐོག་ལུ་བཞག་

ནི་དང་། དཔའ་མཛངསཔ་དང་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ ཆིབས་གྲལ་ཐོག་ལས་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོརམ་གཉིསཔོ་ལོག་སྟེ་
ར་ བོན་སྐོར་ཐང་ནང་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ ཕ་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་ལུ་སྙན་དར་ཕུལ་ནི་དང་། དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོརམ་ལུ་

དར་བཏགས་ནི།

དར་འདི་ཡང་ གཡུས་ཁའི་དཔའ་མཛངསཔ་དང་ནང་གི་ཨམ། དེ་ལས་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ནང་ལས་ དཔའ་བོ་
མོ་བཏབ་ད་འཚུབ་ཆ་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཉན་པར་འོང་མི་དང་།

གཞན་བོན་སྐོར་གྱི་ལྟདམོ་བལྟ་བར་འོང་མི་ཚུ་
རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

ཧཱ་རྫོང་ཁག
གིས་

རང་སོའི་དད་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དར་བཏབ་ད་

དར་བཤད་རྐྱབ་མི་འདི་གིས་

དར་བཏགས་མིའི་

མིང་དང་

གཡུས་བཏོན་ཏེ་ཞིནམ་ལས་ དཔེར་ན། དུམ་འཕྱོ་ལས་ཨཔ་རྡོ་རྗེ་ཟེར་མི་ཅིག་གིས་ དར་དངུལ་ཀྲམ་༥༠༠བཏགས་
པ་ཅིན་

དར་བཤད་པ་གིས་

རྒྱས་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

གཡུས་དུམ་འཕྱོ་ལས་ཨཔ་རྡོ་རྗེ་གིས་

དངུལ་ཀྲམ་

༥༠༠༠དར་སྦེ་བཏགསཔ་མས་དགོ་ཟེར་སླབ་ཅི། དེ་ཁར་འཛོམས་ཡོད་པའི་དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་གིས་ ལེགས་པས་གོ་
ཟེར་སྐད་རྐྱབ་སྟེ་ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན་མས།
༨༽

དར་བཏགས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་

དཔའ་བོ་གིས་མོ་བཏབ་སྟེ་གཡུས་སྒོའི་འཚུབ་ཆ་ལུ་སྟོན་པའི་ཁར་

དེ་ཚུའི་ཟློག་

ཐབས་རིམ་གྲོ་ཚུ་ཡང་སྟོནམ་ཨིན་མས།
༩༽

དཔའ་བོ་གིས་མོ་བཏབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་གིས་གཞས་ཀྱི་བཀྲིས་ཕབ་ནི་དང་དེའི་ཤུལ་ལས་ ཕ་
ཇོའི་སྦེད་རྐྱབ་ནི། སྦེད་འདི་

ལྷ་དར་འབག་སྟེ་ཚར་གཅིག་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་བཙན་དར་འབག་སྟེ་སྦེད་ཐེངས་

གཉིས་རྐྱབ་ཚརཝ་ཅིག་ སྐོར་ར་ཚར་གསུམ་རྐྱབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཆིབས་གྲལ་ཐོག་ལས་ ལོག་སྟེ་དཔའ་བོ་ བོན་སྐོར་

གྱི་གནས་ཁང་ནང་ གདན་འདྲེན་ཞུ་ནི་དང་ དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་ཕ་ཇོའི་མར་ཆང་བཞེས་པར་འགྱོ་ནི་ཨིན།
དེའི་ནངས་པ་དྲོ་པ་

དམངས་ཀྱིས་རང་ལུགས་ཆིབས་གྲལ་ཐོག་ལས་

དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོརམ་གཉིས་

གདན་

འདྲེན་ཞུ་ནི་དང་། དེ་ལས་ དཔའ་མཛངསཔ་དམངས་ཀྱིས་བྱང་སྟོད་མཆོད་རྟེན་རྩ་བ་ལས་ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་ལུ་ཤ་ངར་
ཕུལ་ནི། ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་མདའ་མོ་བཏབ་ནི། མདའ་མོ་བཏབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ཞབས་ཁྲ་བཀྲིས་ཕབ་སྟེ་དཔའ་བོ་དང་
རྣལ་འབྱོརམ་གཉིས་ཞབས་སྐྱེལ་ལུ་འགྱོཝ་ཨིན།

བཙན་ཀ་ཝང་།
གཡུས་མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་

དགའ་སྟོན་འདི་

སྤ་རོཔ་ཚུ་གིས་སྦེ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིནམ་སྦེ་

བཤདཔ་ཨིན་མས། དགའ་སྟོན་འདི་ལུ་ བཙན་ཀ་ཝང་ཟེར་བའི་མིང་གི་ཐ་སྙད་དར་དགོ་མི་དེ་ཡང་ བཙན་ཀ་དགོན་པའི་སྤྲུལ་
སྐུ་གིས་

སྲོལ་འདི་

ཝང་ལས་ཚུ་བསྣམས་བྱོན་ཏེ་

འགོ་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་

དགའ་སྟོན་གྱི་མིང་ཡང་

བཙན་ཀ་ཝང་ཟེར་ཨིན་རུང་། ད་རེས་ནངས་པ་ སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ བཙན་ཀ་དབང་ཟེར་ཡང་སླབ་ཟེར་དར་ཏེ་འདུག། དགའ་
སྟོན་འདི་གཙོ་བོ་ རྟ་ལུང་གཡུས་ཚན་ལས་གཞི་སྤོ་སྟེ་ སྤ་རོ་ལུ་སྡོད་མིའི་རྟ་ལུང་གི་མི་ཚུ་གིས་ དགའ་སྟོན་འདི་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་

ཨིནམ་ད་ དེའི་སྐབས་ལུ་ བཙན་ཀ་དང་རྟ་ལུང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་ལྟདམོ་ལྟཝ་ཨིན་མས། དགའ་སྟོན་འདི་ ལོ་ལྟར་
བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་༡༡པའི་ཚེས་༡༥ལུ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན་མས།
གཡུས་མི་ཚུ་གིས་བཤད་སྲོལ་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ སྤ་རོཔ་ཚུ་གིས་ བཙན་ཀ་ཝང་བརྩི་སྲུང་ཞུ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཧེ་མ་ཧཱ་
གི་ ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་དང་སྤ་རོ་གི་ཇོ་བོ་བྲག་སྐེདཔ་གཉིས་ ལོ་ཐོག་ག་ནི་བ་འབོལ་དྲགས་སྦེ་གནང་ཚུགས་པའི་ བྱིན་ཅན་གྱི་
མཚོ་མཚོ་ཟེར་བའི་མཚོ་དེ་ནང་གི་ཆུ་འདི་

ཞིནམ་ལས་
སྡོདཔ་ད་

ཆུ་ཧཱ་ཁ་ཐུག་ལུ་དྲངམ་ད་

རང་སོའི་གཡུས་ཁར་དྲང་པར་འགྱོཝ་ད་

ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་ཀྱིས་

ཇོབོ་བྲག་སྐེདཔ་གིས་ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་ལུ་ཆང་བྱིན་སྦེ་

ཆུ་ཁ་སྤ་རོ་ཁ་ཐུག་བསྒྱུར་ཏེ་འབག་ཡར་སོཔ་ཨིན་མས།

མཚོ་འདི་བཏུལ་

ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་ཆང་དྲངས་

ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་ཆང་སངས་ཏེ་ལྟཝ་ད་

ཇོ་བོ་བྲག་སྐེདཔ་

གིས་ ཆུ་སྤ་རོ་ལུ་དྲངས་ཡོདཔ་མཐོངམ་ལས་ ཁོ་དགོངསམ་ཁྲེལ་ཏེ་ ཇོ་བོ་བྲག་སྐེདཔ་དང་འཐབ་འཛིན་འབད་བའི་མཐའ་མར་
སྤ་རོ་པའི་ཆུམ་གསརཔ་འཐོནམ་ད་

དང་པ་ར་ཕུད་འདི་

ཇོ་བོ་བྲག་སྐེདཔ་ལུ་མེན་པར་

ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་ལུ་དྲང་ནིའི་སྒྲིག་ཁ་
རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

ཧཱ་རྫོང་ཁག
བཟོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་འདུག།

རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

ཆུམ་དང་སྲིབ་གསརཔོ་ཚུ་འབག་འོངས་ཏེ་ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་ལུ་
ཨིན་མས།

དུས་ད་རེས་ཡང་

བཙན་ཀ་ཝང་གི་སྐབས་ལུ་སྤ་རོཔ་ཚུ་གིས་

གསར་ཕུད་ཕུལ་བའི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་

ལོ་འབག་དང་ལོ་ལེགས།
ལོ་འབག་ཟེར་མི་འདི་

རང་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་༢༩ལུ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

གིས་ལོ་གསར་སྦེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ལས་

དེའི་སྐབས་ལུ་

ལོ་འབག་ཟེར་མི་འདི་

ཧཱ་དང་སྤ་རོའི་མི་ཚུ་

བཟའ་ཚང་ནང་མི་ཉེ་ཚན་ཚུ་ག་ར་གཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་

དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོའི་ཐོག་ལས་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་ཉིནམ་ཅིག་ཡང་ཨིན། ལོ་གཅིག་ནང་ལས་ ལོ་འབག་གི་ཉིནམ་ལུ་ སྤྱིར་
བཏང་ཧཱཔ་ག་ར་བཞེས་སྒོ་གཅིག་སྦེ་ཟཝ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་ཡོདཔ་དང་།

དེ་ཡང་

དུས་སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་

ག་ནི་བ་མིང་

གཏམ་ཆེ་བའི་ཁར་ ཧཱ་པའི་ངོ་རྟགས་གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ ཧཱ་པའི་ཧོན་སྟོད་ཟེར་མི་འདི་བཟོ་སྟེ་ ཟ་དོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་
ཨིན་མས། ཧོན་སྟོད་འདི་ལུ་ མིང་གཞན་ ཨེ་རྫས་ཉེར་དགུ་མ་ཟེར་ཡང་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ད་ དེའི་ཁུངས་ཡང་ ཧོན་སྟོད་ཟེར་

བའི་ཟས་འདི་ བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕྱིའི་པགས་ཀོ་གི་དོན་ལུ་ རྗེན་འཐག་དང་རྒྱ་རེད། དེ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་
མའི་དཱ་ཕྱེ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་དགོ་པའི་ཁར་

ནང་རྫས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཙོ་བོར་གཡུང་རྡོག་གི་ལོམ་དུང་བཏོནམ་ཟེར་ གཡུང་

རྡོག་ལོ་འདབ་རྒྱས་པ་བཏགས་སྡོད་པའི་ནམ་དུས་

སྦུག་གི་ལོ་འདབ་ག་ནི་བ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་བཏོགས་ཞིནམ་ལས་

ཕྱ་རུ་རུ་སྦེ་བརྫམས་ཏེ་ བསིལ་ནང་བསྐམས་བཞག་བཞག་པའི་ ལོམ་ཧོ་བཏུབ་ཟེར་མི་འདི་དང་། གཡུང་རྡོག་དེ་ར་ ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་ཤད་དེ་བཙོ་ཞིནམ་ལས་

ཆུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཙིར་ཞིནམ་ལས་

ལོམ་དང་གཡུང་རྡོག ་ཤད་ཤདཔ་གཉིས་སླ་བསྲེས་ཏེ་

དེའི་ནང་ རྫས་སྦྱོར་གཞན་ཡང་ སྒོག་པའི་རིགས་ རྒྱ་སྒོགཔ། ལ་སྒོགཔ། སྐྱ་སྒོགཔ་ལ་སོགས་པ་དང་། ས་སྒ། ཟིམ་རྩི།

སྟར་ཀོའི་ནང་རྫས། ཨེ་ཕྱེ། ཨེ་མ་ཧོནམོ་གཙབ་གཙབ། གཞུང་ཐིང་དང་མེན་ཅུ་ཐིང་ངེ་ལ་སོགས་པ་བརྩིས་ཏེ་ རྫས་སྦྱོར་ལྷམ་པ་

མ་འདྲཝ་༢༩དེམ་ཅིག་བླུགས་ཏེ་ བཟོ་དོ་ཡོད་པའི་ཟས་རྡིག་རྡིགམ་ཅིག་ཨིན་མས།
ལོ་འབག་གི་ཉིནམ་དང་པ་
འདུག།

དེ་ལས་

ཉེར་དགུའི་ཕྱི་རུ་

ལོ་འབག་ཚེས་༡

ཟ་ཚང་གི་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཟློག་ཐབས་ལུ་

ལས་འགོ་བཙུགས་

ཉེར་དགུའི་གླུད་ཡང་བདའ་སྲོལ་

ཉིནམ་གསུམ་ལས་བདུན་གང་འཚམས་ཀྱི་རིང་

གཡུས་མི་ཚུ་

མདའ་རྩེད་རྡོས་སྒོར་ལ་སོགས་པའི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ སྤྲོ་བ་སྟོནམ་ཨིན་པའི་ཁར་ ཨ་ལུ་གཞོནམ་ཚུ་གིས་ ལག་
པར་འཁརཝ་རིངམོ་རེ་བཤེད། ཕད་ཅུང་རེ་འབག་སྦེ་གཡུས་བཤལ་ཏེ་ ལོ་ལེགས་བགྱང་སའི་སྲོལ་ཡང་འདུག། དེའི་སྐབས་ལུ་

ཨ་ལུ་གཞོནམ་ཚུ་གིས་

ཁྱིམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་སྒོ་ཁར་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་

སྐད་གདངས་དང་བཅསཔ་སྦེ་

གཤམ་གསལ་ལོ་

ལེགས་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་འཐེན་ཏེ་ ཁྱིམ་རེ་རེ་ལས་ ཧོན་སྟོད་བརྩིས་པའི་ཟས་རིགས་སྣ་ཚོགས་སྦྱིན་པ་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ མཛར་ཅུམ་ཟ་

སྟེ་ ལོ་གསརཔ་ཚེས་པའི་དགའ་སྟོན་བཟུམ་སྦེ་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་སྟེ་ སྤྲོ་བ་སྟོན་པའི་དུས་ཅིག་སྦེ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན་མས། དེའི་
སྐབས་ ཁོང་རའི་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ ཚིག་བཤད་པའི་ཁར་ སྐད་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་ཅིག་གིས་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ལོ་ལེགས་ཀྱི་

ཚིག་ཚུ་ སྐྱོར་ཚརཝ་ཅིག་ གཞན་གཅིག་ཁར་ཡོད་མིའི་ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་ མཉམ་གཅིག་སྦེ་ ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས་ཟེར་བའི་
ཚིག་འདི་སྐྱོརཝ་ཨིན་མས། ལོ་ལེགས་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་ཡང་ག་ར་ ལེགས་པའི་སྨོན་ཚིག་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་གསརཔ་
ཚེས་པའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་སྨོན་ཚིག་སྦེ་ཕུལ་བའི་དུས་ཚོད་བཟུམ་ཅིག་ཡང་ ཆ་བཞག་སྟེ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན་མས། ལོ་ལེགས་ཀྱི་
ཚིག་ཚུ་ཡང་།
ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས།
རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

ཧཱ་རྫོང་ཁག
ཁྱིམ་ཁར་དར་ཤིང་གང་བཅུག། ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས།
ཡང་ཐོག་དཀར་དང་ནག་གིས་གང་བཅུག། ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས།
སྟེང་ཐོག་མི་གིས་གང་བཅུག། ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས།
བར་ཐོག་འབྲུ་གིས་གང་བཅུག། ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས།
ཨོག་ཁང་ནང་ནོར་གྱིས་གང་བཅུག། ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས།
གཡུས་ཁར་དགའ་སྐྱིད་རྒྱས་བཅུག། ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས།
མགོན་འཆམ།
ཧཱ་གི་གཡུས་ཚན་དག་པ་ཅིག་ནང་ར་

ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་མགོན་འཆམ་ཟེར་བའི་དགའ་སྟོན་ཅིག་

བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོདཔ་དང་

དེ་ཚུ་ཡང་།
ཝང་རྩ་མགོན་འཆམ།

ཝང་རྩ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་

རང་ཟླ་༡༡པའི་ཚེས་༡ལུ་

དུས་སྟོན་འདི་

བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན་མས།
རླུང་ཁ་ལྷ་ཁང་མགོན་འཆམ། སྐར་ཚོགས་རྒེད་འོག་གི་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་༡༠པའི་ཚེས་༢༩ལུ་ དགའ་
སྟོན་འདི་ བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན་མས།
མཁའ་འགྲོ་གསོལ་ཁ། དགའ་སྟོན་འདི་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ གསང་སྦས་རྒེད་འོག་གི་ བཀྲིས་སྒང་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་
བཀྲིས་སྒང་ལྷ་ཁང་ནང་སྦེ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན་མས།

རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག
སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ནང་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁ་བཤད།
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དུས་རབས་ ༧ པ་ལས་ཚུར་དར་མི་དང་འབྲེལ་ ཆོས་དང་འབྲེལ་
བའི་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ཡང་ མི་ཚེ་འཚོ་ཐབས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་དང་མཉམ་ཅིག་བསྡུ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། དཔལ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་
རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་སྒྲིལ་བཟོ་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ སྔར་སྲོལ་ལམ་
ལུགས་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་མཛད་དེ་ ད་ལྟོ་ཡང་ ང་བཅས་ཚུ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངག་
རྒྱུན་གྱི་རིག་གཞུང་། ཟློས་གར། བཟོ་རིག། རྩོམ་རིག་དང་ མི་སྡེའི་གཞི་བཀོད་ཚུ་གི་རྣམ་པ་བཟོ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ནུག།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དུས་དང་ཕུ་ལས་ར་ ལུང་ཕྱོགས་དང་གཡུས་སྒོ་སོ་སོའི་ནང་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་མ་འདྲཝ་དང་ ཁ་སྐད་
ཡང་སོ་སོར་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ ངག་རྒྱུན་དང་རྣ་རྒྱུན་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ཁ་བཤད་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་སྤུ་ན་
ཁ་རྫོང་ཁག་ནང་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ཡོད། ཁ་བཤད་ཚུ་ཡང་ ལ་ལུ་གདངས་ཡོདཔ་དང་ ལ་ལུ་གདངས་མེད་པར་ ལེགས་

པའི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་འབད་བའི་སྐབས་ ཕམ་རྒས་ཤོས་དང་ མི་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ཚུ་གིས་ ལེགས་པའི་སྨོན་ཚིག། རང་
སོའི་བློ་རིག་དང་ཤེ ས་བྱ།

ཐོས་བསམ་མཐོ་དམན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་

ཚིག་ཉུང་རུང་དོན་དག་འཕྲོདཔ་སྦེ་

སྙན་ངག་དང་དམ་

པའི་ཆོས་དང་མཐུནམ་སྦེ་སྐབས་ཐོབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སླབ་སྲོལ་འདུག།
དེ་ཡང་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ ཞིང་ཁར་གླང་རྨོ་བའི་སྐབས་ གླང་སྐུལ་ཟེར་གདངས་འཐེན་ཏེ་ ཞིང་རྨོ་སྲོལ་
འདུག། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཞིང་རྨོ་ནིའི་འཕྲུལ་གླང་ཚུ་ནང་འདྲེན་འབད་དེ་ གཡུས་
ཚན་ཁག་ལས་ཕར་

བཀྲམ་སྤེལ་གནང་སྟེ་

ཞིང་ཚུ་འཕྲུལ་གླང་གིས་རྨོཝ་ལས་

གླང་སྐུལ་ཟེར་མི་ཚུ་ཡང་ད་རེས་ནངས་པ་

འཐེན་སྲོལ་མིན་འདུག། དེ་བསྒང་ཨིན་པ་ཅིན་ ཞིང་མ་རྨོ་བའི་ཧེ་མ་ ཞིང་ཁར་ཡོད་པའི་རག་རོ་ཚུ་སྤུངས་ཏེ་ མེ་གཏང་ནི་དང་
སྒོ་ནོར་གྱི་ལུད་བླུགས། དེའི་ཤུལ་ལས་ཆུ་དཔགས་ཏེ་བཞགཔ་ཨིན་མས། གླང་རྨོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིསཔ་ཚུ་ལས་ གཟའ་སྐར་

འཕྲོད་སྦྱོར་བཏུབ་མི་བཏུབ་བལྟ་སྟེ་ཞིང་རྨོ་སྲོལ་འདུག། ཞིང་ཁར་གླང་ལྷོདཔ་ད་ གླང་མ་རྨོ་བའི་ཧེ་མ་ གནསཔོ་ཞུ་བའི་ཤུལ་

ལས་ གླང་རྨོ་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་མས། གནསཔོ་ཞུ་སྲོལ་ཡང་ བྱོན་ཅིག། གནས་པོ་ཆེན་པོ། ཞིང་གི་བདག་པོ། དེ་རེས་

འབདན་སྟེ། ང་བཅས་ལུ་སྐྱབས་གཟིགས་དགོ་པས་གོ་ཟེར་ གནསཔོ་ཞུ་སྟེ་ དེ་ལས་ ཞིང་རྨོཝ་ཨིན་མས།
༡༽ གླང་སྐུལ།
ཞིང་རྨོ་བའི་སྐབས་ གླང་ཚུ་འུ་སྡུག། ཐང་ཆད་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ གླང་སྐུལ་དེ་སྦེ་འཐེན་སྲོལ་འདུག།
དྲོ་པ།
འོ།

དྲོ་པ་ཉི་མ་ཧེ་རོ་ལས།།

ལྷོད་ཅི་འཇམ་ལེན་མ་སྡོད་སྨ་རེད།།

དྲོ་པ་ལྷོད་ཅི་འཇམ་ལེན་སྡོད་པ་ཅིན།།ཕྱི་རུ་སྡུག་པར་སྲིད་འོང་།།
ཉི་མ།
འོ།

ལོག་ཅི་སྨ་རེད།།

གཡང་ཆགས་ནོར་བུ།།

གཡང་ཆགས་ནོར་བུ་གཉིས་ཀུ།། ད་འབདན་དགུང་ཁྲི་གདུགས་ལྟོ་ཁར་རན་དོ།།
རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག
ད་འབདན་ངེག་དགོ་པས་སྨ་རེད།། ཨ་ལོ།
ཉི་མའི་ལྟོ་ཟ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ།
དོ་རུང་ཚར་གཅིག་གནསཔོ་ཞུཝ་ཨིན་མས།
དེ་ཡང་།
བྱོན་ཅིག། ལྟོ་ཟ་བཞིན་ཞུ་པའི་གནསཔོ་ཆེནམོ།ལྟོ་ངལ་སྒྱིད་པར་མ་སྲིད་པར།ཟ་ངལ་དཔུང་པར་སྲིད་དེ་བྱོན། གནས་པོའི་བུ་དང་
བུམོ་ཡོད་རུང་།ག་ར་ང་བཅས་ཀྱི་ཆ་རོགས་སྦེ་བྱོན་ཅིག།ལཱ་རོགས། མཁོ་རོགས། བཤེད་རོགས། སྦུང་རོགས་སྦེ་བྱོན་ཅིག།

དེ་ལས་གླང་རྨོ་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་མས། གླང་རྨོ་སྟེ་ཉིནམ་འཛུལ་རནམ་ཅིག་ཁ་ལས་ གླང་ཚུ་འུ་སྡུག་སྟེ་ སྒྱིད་ཐག་བསྐྱུར་

སྡོད་པའི་སྐབས་ དོ་རུང་གླང་སྐུལ་ཚར་གཅིག་འཐེནམ་ཨིན་མས།
ཕྱི་རུ།
གཡང་ཆགས་ནོར་བུ་གཉིས་ཀུ།
འོ།

འཇམ་ས་སྨ་རེད། ཨ་ལོ།

འོ།

སློག་དོ་སྨ་རེད།

འོ།

འོ།
འོ།

གཡང་ཆགས་ནོར་བུ་གཉིས་ཀུ།། སྒྱིད་ཐག་མ་བསྐྱུར་སྨ་རེད།།
གཡང་ཆགས་ནོར་བུ།།

དེ་འབདན་ཕོར་པའི་གཏིང་མར་ཧུབ་ཐེངས་གཅིག།

སྐེད་པར་གྱི་ཐེངས་གཅིག།
སློག་དོ་སྨ་རེད།
རན་དོ།།

ལོག་ཅིག་ཁོ་རེ།

གཡང་ཆགས་ནོར་བུ།། དགུང་ཁྲི་གདུགས་ལ་རྒལ་རྐྱབ་རན་དོ།།ཆུ་ཟམ་མར་

གཡང་ཆགས་ནོར་བུ་།། ད་ཉི་མའི་ཕྱོགས་ལུ་བསྒྱུར་ཉེ་དོ།།

གཟར་རུའི་
བལྟ་སྟེ་བརྒལ་

ལཱ་སྐོར་ཅིག་བཏགས་སར་བསྐྱལ་

དགོ་པས།།
འོ།

ལོག་ཅིག་ཁོ་རེ་་་་་་་གཡང་ཆགས་ནོར་བུ།། ལཱ་སྐོར་ཅིག་བཏགས་སར་བསྐྱལ་ཏེ།།

པས།།

ཟེར་གླང་ལུ་ཧན་ཏོང་ཏོ་སྦེ་སླབ་སྟེ་

གླང་འདི་གཏངམ་ཨིན་མས།

ལས་སྐྱོ་མོའི་གཉའ་ཤིང་ཕུད་དགོ་

དེ་བསྒང་གླང་འཚོ་སྟེ་སྡོད་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་

ཨིན་པས།
༢༽ བྱཱ་ཕུརཝ་ད་འཐེན་སྲོལ་ཡོད་པའི་གླུ།
དེ་བསྒང་འབད་བ་ཅིན་ བྱཱ་ཕུར་བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ རེ་ལྡེ། འཐག་ཕུར། ལག་གདང་ཚུ་འབག་སྟེ་ ཞིང་ཁར་ གཡུས་སྒོ་དེ་
ཁར་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་ གཅིག་ཁར་བསྡོམས་ཏེ་ ཁྱིམ་གཅིག་ནང་གི་བཟའ་ཚང་བཟུམ་སྦེ་ སྤྲོ་བའི་ངང་ལས་ ཟས་སྒོ་ཆང་
ལས་འགོ་བཟུང་ ལྟོ་དང་སྤགས་ཚུ་བསྒྲིགས་ཏེ་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གླུ་འཐེན་ཏེ་ བྱཱ་ཕུར་སྲོལ་འདུག། དེ་ལས་ཕུང་མཇུག་
བསྡུ་བའི་སྐབས་ རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་སྨོན་གྱི་ཚིག་འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་འཐེན་ཏེ་ལཱ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་མས།

རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག
སྐྱེལ།

སྐྱེལ།

སྐྱེལ།

སྐྱེལ།

བསྐྱལ་ཏེ་བསྐྱལ་ཏེ་མ་ཆགས།། ཆགས་ཏེ་ཆགས་ཏེ་མི་ཆགས།།

འདི་གི་ཝང་དང་འཐུས་ཡང་ནཱ་སྐྱེལ།། ཕུ་གཏམ་མི་དམ་ཅུ་ལོ་ལེགས་པས།།འདི་གི་ཝང་དང་འཐུས་ཡང་ནཱ་སྐྱེལ།།
རྡོ་ཨོ་མའི་གདངས་སར་ལོ་ལེགས་པས།། འདི་གི་ཝང་དང་འཐུས་ཡང་ནཱ་སྐྱེལ།།

ཕྱུག་པོའི་སྲིབ་ལིའི་ནང་ལས་ལུད་དེ་ནཱ་སྐྱེལ།། མེ་འཕུ་བྱག་སྒོའི་ནང་ལས་ཡང་ནཱ་སྐྱེལ།།
སྤྱང་ལོང་ཆོས་པའི་རྐྱལ་སྒོའི་ནང་ལས་ལུད་དེ་ནཱ་སྐྱེལ།། སྐྱེལ།

སྐྱེལ།

སྐྱེལ།

སྐྱེལ།

བསྐྱལ་ཏེ་བསྐྱལ་ཏེ་མ་ཆགས།། ཆགས་ཏེ་ཆགས་ཏེ་མ་ཆགས།།
༣༽ དཔའ་གཟརཔ་གིས་རྦད་རྐྱབ་སྲོལ།
སྤུངས་ཐང་མགོན་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་འདི་ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་

བོད་ཀྱི་དམག་དཔུང་ལེ་

ཤ་ཅིག་ལས་ རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དགའ་སྟོན་ལུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་ཚུ་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དང་
གུས་བཏུད་ཞུ་ནི་གི་ཆེད་དུ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༤༢ དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ དབུ་བཙུགས་གནང་ནུག། དེའི་སྐབས་ ཉིནམ་
གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་

དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་གིས་ བསྟན་པ་ལུ་གནོད་པའི་དགྲ་བོ་ཚུའི་སེམས་ཁར་འདྲོགཔ་འཇིགས་འབྱུང་ཚུགས་

པའི་དམག་གོ་གྱོན། དགྲ་ལི་དང་རྨོག་ཞྭ་བཙུགས། དཔའ་རྟགས་ལག་པར་བཤེད་དེ་ བྱང་ཕྱད་ཐལ་བར་བརླག་པར་འགྱོ་ནིའི་

གྲ་སྒྲིག་གི་ཚུལ་ལུ་ ཕྱྭ་དང་ཧུ་སྐད་མ་ཆད་པར་རྐྱབ་སྟེ་ དམག་དུང་འཕུ། མེ་མདའ་རྐྱབ་སྟེ་ དམག་གི་མཐོང་སྣང་ཚུ་ མི་མང་

ལུ་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་པས།
གླིང་མུ་རྒེད་འོག་གི་

སྤུངས་ཐང་སྒྲོམ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་

དཔའ་གཟརཔ་ཚུ་ཡང་

ཚོ་རེ་ལས་དཔའ་གཟརཔ་༡༥

ཝང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་གྲས་ཁར་མེན་རུང་

འཐོན་དགོཔ་མ་ཚད་

གསེར་སྦྲེང་གི་སྐབས་ཕྱོགས་དར་

འབག་མི་སྦེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་དགོཔ་ལས་ དཔའ་གཟརཔ་ཡོངས་བསྡོམས་༡༣༠ ལྷགཔ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དཔའ་གཟརཔ་གི་གྲལ་ལས་ གཟིམ་དཔོན་བཀལ་ཡོད་མིའི་དཔའ་གཟརཔ་འདི་ རྦད་རྐྱབ་པར་ཐོན་པའི་སྐབས་ བཙན་དར་
ཞུ་མི་འདི་གིས་ གཟིམ་དཔོན་གྱི་རྟིང་ཤུལ་བདའ་སྟེ་བཙན་དར་གདུགས་བཟུམ་སྦེ་བསྒྱིར་ཏེ་ གཟིགས་རས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་
ཅིག་

གཟིམ་དཔོན་ཚར་གསུམ་བསྐོར་ར་རྐྱབ་ཨིན་པས།

མར་ཚར་གསུམ་ཕབ་ཞིནམ་ལས་
སྦེ་

དེ་ལས་གཟིམ་དཔོན་གྱིས་བཙན་དར་ཞུ་སྟེ་ཡར་ཚར་གསུམ་སེང་།

བཙན་དར་གཡས་སྐོར་སྦེ་བསྒྱིར་ཏེ་ཕྱག་ལྟག་གཡོན་པར་ཞུ།

ཚར་གསུམ་གནམ་ཁར་འཕྱར་ཏེ་

བརླགས་བཏང་པའི་ཚུལ་སྟོནམ་ཨིན་མས།

གློ་ལས་དཔའ་རྟགས་འབལ་ཞིནམ་ལས་

ལགཔ་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅསཔ་

རྦད་རྐྱབ་སྟེ་ཕྱི་ནང་གི་དགྲ་ཚུ་ཐལ་བར་

རྦད་ཚིག་ཡང་།

ལྟེ་ཁེ། ལྟེ་ཁེ། ལྟེ་ཁེ།
དཔལ་ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་སེང་གེ་ལས།།
མགོན་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་མཐུ་སྟོབས་ཅན།།
ཕར་ཚུར་གྱི་དགྲ་བཏུལ་མི་འདི།།

མི་ང་དང་རིག་འཛིན་འཆི་མེད་ཨིན།།
རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག
༤༽ པར་ཤིང་བོད་ལས་ཞུ་ནི།
དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་ རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་
པོའི་ཕོ་བྲང་འདི་

གཞུང་སྐྱོང་གི་ལྟེ་བ་སྦེ་ངོས་འཛིན་གནང་ཞིནམ་ལས་

ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་སྐྱོང་དབུ་བཙུགས་

མཛད་དེ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ང་བཅས་རའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་གནང་སྟེ་ལེགས་པའི་
རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་ཚུ་འབོལ་དྲགས་སྦེ་བརྩི་གནང་ནུག། དེའི་སྐབས་ ཁྱིམ་གྱི་ཇོ་བདག་གིས་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་རྩིསཔ་ཚུ་
ལས་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནིའི་གཟའ་སྐར་བཟང་ངན་བལྟ།

སའི་ལྷ་མོ་ལས་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནིའི་ས་ལྷང་སྟེ་ཁྱིམ་རྐྱབ་ཨིན་མས།

ཁྱིམ་རྐྱབ་པའི་

སྐབས་ པར་ཤིང་བོད་ལས་ཞུ་ཟེར་ པར་ཤིང་སྨིན་དྲུག་རྒྱལམོ་བོད་ལས་ཞུ་ བའི་ཚུལ་སྦེ་ ག་ནི་བ་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཆའི་བརྒྱན་
པའི་བུམོ་འཇའ་རིསམོ་བཟོ་སྟེ་ཁྲི་གུ་བཞག་སྟེ་ དེའི་གདོང་ཁར་ མར། དར་ཚིལ། འབྲུ་སྣ། ཆང་ལྷམ་ཚངམ་ཚུ་བསྒྲིགས་ཏེ་
རྩེ་དཔོནམོ་གིས་གཙོས་པའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཚིག་བཙུགས་ཏེ་གླུ་གར་འཁྲབ་ཨིན་པས།

དེ་ལས་ཁྱིམ་རྐྱབ་ཚར་ཞིནམ་

ལས་ ལོག་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལུ་ སྐྱེལཝ་ད་ ཟུར་ཆེན་རྒྱལ་བ་བློ་གྲོས་དྲངས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཚིག་གཞི་ཚུ་ བློ་ཟེའི་ཐོག་
ལུ་

བསྟོད་པ་དབྱངས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་མི་ལས་ཚུར་པར་ཤིང་བོད་ལས་ཞུ་ནི་འདི་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་

གསུང་ནི་འདུག།
༥༽ གདོན་བཅོལ་བསྐྱལ་ནི།
ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་

དུས་དང་ཕུ་ལས་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ཡོད་མིའི་

འཇིག་རྟེན་པའི་རྣམ་རྟོག་ལས་བརྟེན་

བགེགས་

རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ། ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་དང་ གདོན་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་གཙོས་པའི་སྣང་སྲིད་ཀྱི་ ལྷ་འདྲེ་

གིས་ གནོད་པའི་སྐབས་ལུ་དང་པ་ར་ ནདཔ་འདི་ལུ་ཕན་པའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ གཡུས་ཁའི་རྩིསཔ་

ཚུ་ལས་མོ་བཏབ་དང་རྩིས་བཏབ་འབད་དེ་ གདོན་བཅོལ་དང་རིམ་གྲོ་གང་རུང་འབད་སྲོལ་ཡོད། དེ་ཡང་ གདོན་བཅོལ་བསྐྱལ་
ཤེས་མི་ཚུ་གིས་ གདོན་བཅོལ་གྱི་རྫས་ཚུ་གང་འཚམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ གནོད་པའི་བགེགས་རིགས་ཀྱི་གདོན་ཚུ་ལུ་ བཟའ་བཏུང་
ཟས་ཀྱི་རིགས་ ཅི་ལྕོགས་གང་འཚམ་སྦེ་བྱིན་ཏེ་ ཡིད་ཚིམ་བཅུག་སྟེ་གནོད་པའི་གདོན་ལས་ ཞི་བཅུག་པའི་ཐབས་ཤེས་བཅོ་
ཐབས་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ ངག་གཤིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་སླབ་སྟེ་མཆོད་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཚིག་གི་ཐད་ལུ་གཡུས་
སྒོ་རང་སོའི་ཁ་སྐད་དང་ལུགས་སྲོལ།

གདོན་བཅོལ་སྐྱེལ་མི་གིས་

བློ་རིག་དང་ཉམས་མྱོང་ཡོད་མི།

ཁ་བདེ་ཧེང་གི་ཁྱད་པར་

ལས་ ཚིག་གི་སྙན་ཆ་དང་སྒྲིག་ཆ་ཚུ་བསྒྲིགས་ཏེ་སླབ་ཨིན་མས། གདོན་བཅོལ་བསྐྱལ་བའི་སྐབས་ཚིག་ཡང་ གཤམ་ལུ་བཀོད་

ཡོད་དོ་བཟུམ་སླབ་སྲོལ་འདུག།
ཕྱིས།

ཕྱིས།

ཕྱིས།

ཕྱིས།

སྐྱེས་པ་རྟ་ལོ་པ།

ང་བཅས་མ་ཤེས་མ་མཐོང་པར། མོམ་མཁན་མར་དྲིས་ལྟཝ་ད།
ཁ་ཤར་ཁ་ཐུག་གི་དཀོར་བདག་རྒྱལཔོ། ཕོ་གཤིན། མོ་གཤིན། ཀླུ། བདུད། བཙནམོ། སྨནམོ།
ཁྱོད་འོད་དང་མདངས་ཨིན་ཟེརན་ ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལཔོ་ལུ་གསོལཝ་དྲངས། ཕོ་གཤིན་ལུ་ཟབ་ལྟོ། མོ་གཤིན་ལུ་ཟབ་ལྟོ། དཀོར་

ལུ་དཀོར་ལྟོ།སྲིནམོ་ལུ་སྲིན་ལྟོ། ཀླུ་མཆོད། བདུད་མཆོད། བཙན་ལུ་ཆང་གི་གང་ཕུད་དྲངས། སྨནམོ་ལུ་ཨོ་ཕུད་དྲངས། ལྟོ་
རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག
དགའ། སྤགས་དགའ། ཇ་དགའ། ཆང་དགའ། ང་བཅས་ཀྱིས་ག་ར་འབད་ད་ཤིག་ལས་ འདི་ལུ་བལྟ་སྟེ་གཟིགས་དགོ་པས་
གོ། མགུ་ལས་ཞྭམོ་འཕུད་དོ་བཟུམ། རྐང་མ་ལས་རྩང་བཏོན་དོ་བཟུམ། མིག་ལས་རྡུལ་མ་བཏོན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ད་རིས་ལས་ཟ་
བའི་ཁམས་གཏང་། ཉལ་བའི་གཉིད་འཕྱི། བསྡམས་བསྡམསཔ་འཁྱོལ། བཅིངས་བཅིངསམ་འཁྱོལ། ནད་ཕྱིས། གདོན་ཕྱིས།
ཕྱིས། ཕྱིས། ཕྱིས།

༦༽

ལོ་ལེགས།

དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ ནང་འཁྲུག་ཚུ་ཞི་སྟེ་ རང་དབང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལུ་གྱུར་པའི་གནས་སྐབས་ལུ་ འབུལ་བ་ཟེར་
ལོ་ཐོག་གི་ཕུད་དང་

ཐོན་སྐྱེད་གཞན་ཚུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ཕུལ་ཏེ་

ཆོས་ཕྱོགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་

དང་ དགའ་སྟོན་གྱི་བྱ་སྒོ་འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག། དེ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ ཕྱོགས་སོ་སོ་ལས་དཔོན་

ཁག་ཚུ་ སྤུ་ན་ཁ་ལུ་འབུལ་བ་ཕུལ་བར་འཛོམ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་བཞེད་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་གིས་དེ་
སྦེ་ཕུལ་མི་འདི་ ལེགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་ རང་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་ ཕུད་དང་པ་ གཙུག་ལག་ཁང་དང་

དགོན་སྡེ་ཚུ་ལུ་ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་དང་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ མཆོད་པ་སྦེ་ཕུལ་ནི་
གི་སྲོལ་བཙུགས་གནང་ནུག། དེ་ལས་ ཕྱོགས་ག་ཏེ་ཡང་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་ཡོད་སར་ གོ་གནས་གསར་བསྐོས་

ཚུ་ཡང་ དེའི་ཚེ་གནང་སྟེ་ ལེགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཚུ་ཡང་བརྩིས་གནང་ནུག། ཉིནམ་འདི་ སྔར་སྲོལ་འབུལ་བའི་ཉིནམ་སྦེ་
ཡོངས་གྲགས་འགྱོ་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ འབུལ་བ་ཕུལ་ནི་གི་སྲོལ་འདི་ཉམས་སོང་རུང་ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་
བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ ལོ་གསརཔ་ཚེས་པའི་དགའ་སྟོན་ཡང་བརྩི་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།
འདས་པའི་ལོ་གཅིག་རྫོགས་ཏེ་ ལོ་གསརཔ་འཁོར་བའི་དགའ་སྟོན་ཅིག་ཨིན་པའི་ཉིན་ལོག་འདི་ ས་གནས་ག་ཏེ་ཡང་ བརྩི་ནི་

ཡོད་རུང་ ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་ དམིགས་བསལ་སྦེ་ར་རྩི་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཉིནམ་ནངས་པ་ཉིན་ལོག་ཨིན་པའི་་ཕྱི་རུ་

ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ཁྱིམ་སྒོ་བཤལ་ཏེ་ ལོ་ལེགས་བགྱངས་པའི་སྐབས་ ཁྱིམ་ནང་ལས་ཆུམ། ཤ། མར། ལ་སོགས་པའི་སྦྱིན་པ་ཚུ་

ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལུ་དེ་ཚུ་འབག་སྟེ་ ཉིན་ལོག་གི་སྐབས་མཛར་ཅུམ་ཟཝ་ཨིན།
ལོག་ལེགས་ཀྱི་ཚིག་ཡང་།
ལོ་ལེགས།

ལོ་ལེགས།

ཁྱིམ་ཐོག་དར་གྱིས་གང་བཅུག།

ལོ་ལེགས།

ལོ་ལེགས།

ཨོ་ཀ་ནོར་གྱིས་གང་བཅུག།

ལོ་ལེགས།

ལོ་ལེགས།

བར་ཁྱིམ་འབྱུ་གིས་གང་བཅུག།

ལོ་ལེགས།

ལོ་ལེགས།

དིག་ཀི་དིག་ཀི་ཟེར་དོ་གོ།

སྒོ་ཅུང་ཨ་ལུ་གིས་གང་བཅུག།

།མི་བསོད་ནམས་ཅན་ཅིག་འོང་དོ་གོ།

གསེར་ཀེ་གསེར་ཀེ་ཟེར་དོ་གོ། གསེར་གྱི་ཕུད་ཏ་འཐུ་དོ་གོ།
དངུལ་ཀེ་དངུལ་ཀེ་ཟེར་དོ་གོ། དངུལ་གྱི་བངམ་ཁ་ཕྱེ་དོ་གོ། ཆུམ་ཕུད་ཏ་གང་། ཕག་ཤ་མགུ་སྦྲེལ་གཅིག། མར་སྲང་གང་ཀུར་

ཀུར།

༧༽ ཕ་ཇོ།
རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག
ཕ་ཇོའམ་བོན་པོ་ཟེར་མི་འདི་ བོན་ལུགས་ཀྱི་གསོལ་ཁའམ་ཆོ་ག་འབད་མི་ བོན་པོ་ཟེར་མི་འདི་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་
ཕ་ཇོ་

ཟེར་བོན་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་གསོལ་ཁ་དང་རིམ་གྲོ་འབད་མི་ཡོད་རུང་

ཁོང་གིས་ནང་པའི་བླམ་ཚུ་ལས་ཆོས་ཞུ་སྟེ་

ནང་པའི་ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྱོར་ལུ་ཡང་བརྩོན་ཤུགས་སྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཁོང་གིས་ ལོགས་སུ་སྦེ་བོན་པོའི་ཆོས་བསྒྲུབས་ཏེ་བོན་
པོའི་ཁ་ཐུན་གཏང་སྲོལ་མེད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

ཕ་ཇོ་གིས་

མི་ལུ་གནོད་པ་སྐྱེལ་མི་གི་འདྲེ་སྲིན་ཚུ་ཞི་བཅུགཔ་མ་ཚད་

ཁོང་གིས་ལྷ་ཞུ་སྟེ་ལྷ་ལུ་རྒྱབ་བཅོལ་ནི་མེན་པར་ མཆོད་པའི་ཚིག་ཚུ་ཁ་ལས་སྐྱོར་ཏེ་ གནོད་པའི་གདོན་ཚུ་ཞི་བཅུགཔ་ཨིན་པའི་

ཁར་ ལོ་ཕྱེད་ཡང་ན་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ གསོལ་ཁ་བཏང་པའི་ཐོག་ལས་ སྐྱེས་ལྷ། ཡུལ་ལྷ། ཡུལ་བཙན་ཚུ་མཆོད་དེ་ མི་སྡེ་
དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་

བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་ཨིན་མས།

ཕ་ཇོ་གིས་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ནིའི་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་

དབུས་ཕྱོགས་དང་ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་གི་རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་ལུ་མང་སུ་སྦེ་འདུག།

འབྲུག་

གཡུས་སྒོ་སོ་སོའི་ནང་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཐངས་

ཡང་ མ་འདྲཝ་དུམ་གྲ་རེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཁོང་གི་གཏོརམ་དང་ལྷ་བཤོས་ཚུ་ཡང་ མང་ཤ ོས་ཀར་ཕྱེ་དང་བྱཱྲོ་ཕྱེ་གིས་བཟོཝ་མ་

ཚད་ གཏོརམ་ཡངབཞག་ས་ཡང་གཞོང་པའི་ནང་བཞག་སྟེ་ ཆོ་ག་ཡང་བསང་མཆོད་ཀྱིས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་མས། ཕ་ཇོ་འདི་
ག་དགའཝ་གིས་འབད་ནི་མེན་པར་ བཟའ་ཚང་ནང་ ཕ་རྒྱུད་བུ་རྒྱུད་ཀྱིས་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ས་གནས་ལ་ལུའི་ནང་ རང་

སོའི་འདོད་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་མི་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གཡུས་ཚན་ཁག་ལས་ཕར་ བོན་སྐོར་རྐྱབ་དགོ་པའི་ལམ་སྲོལ་འདི་
ནམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཏན་ཏན་ཅིག་སྦེ་མ་ཤེས་རུང་གཡུས་ཁའི་རྒན་ཤོས་ཀྱིས་བཤད་མིའི་ནང་

ལོ་ལྟར་དེ་སྦེ་

བོན་སྐོར་རྐྱབ་དགོ་མི་འདི་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ནི་དང་ལོ་གཅིག་གི་རིང་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་འབྱུང་མ་བཅུག། ཆར་ཆུ་དུས་
ལུ་འབབ་བཅུག། ལོ་ཐོག་ལེགས་བཅུག་ཟེར་བའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ བོན་སྐོར་རྐྱབ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐོ།
༡༽

༢༽
༣༽

༤༽

འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ།

རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་དང་ཡིག་རིགས་གཏན་འཇོག་ཁང་།

འབྲུག་གི་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་རིམ་བྱོན་གྱི་མཛད་རྣམ་དེབ་ཐེར་དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ ་ཤལ། དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་
ལྟེ་བ།

འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ། www.dzongkharadiobbs.wordpress.com

ཁ་རྒྱུན། སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག།

གཡང་རིངམོ་ཅིག་དང་ཐུང་ཀུ་ཅིག་སྦེ་གཉིས་ཡོད།
རིངམོ།
འོ་འབབ་ཤིག་འབབ་ཤིག། ཡེ་གཡང་འབབ་ཤིག།
ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།། ས་པདྨའི་འདབ་བརྒྱད་ཁྱབ་པའི་སྟེང་།།
ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།། གནམ་རྩིབས་བརྒྱད་འཁོར་ལོ་སྤུབས་པའི་འོག།
ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།། བར་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཚང་པའི་གཡང་།།

རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག
ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།། འབབ་ཤིག་འབའ།། འབབ་ཤིག་འབའ།།
ཐུང་ཀུ།
འབབ་ཤིག་འབབ་ཤིག་གཡང་འབབ་ཤིག། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
ས་ལ་བལྟ་ན་གཟའ་སྐར་བཟང་།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
གཟའ་སྐར་ངོ་ལས་གཡང་ཞུ་བ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
གཡང་དང་ཆ་སྟེ་འོང་ཞུ་བ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
གནམ་ལ་བལྟ་ན་སྐར་མ་བཟང་།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
སྐར་མའི་ངོ་ལས་གཡང་ཞུ་བ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
བར་ལ་བལྟ་ན་ཚེས་གྲངས་བཟང་།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
ཚེས་གྲངས་ངོ་ལས་གཡང་ཞུ་བ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
གཡང་དང་ཆ་སྟེ་འོང་ཞུ་བ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
གསེར་གྱི་སྤར་རི་འཐིང་སྟེ་ཡོད།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
སྤར་རིའི་ངོ་ལས་གཡང་ཞུ་བ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
གཡང་དང་ཆ་སྟེ་འོང་ཞུ་བ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
གསེར་གྱི་རྐང་གསུམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡོད།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
རྐང་གསུམ་ངོ་ལས་གཡང་ཞུ་བ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
གཡང་དང་ཆ་སྟེ་འོང་ཞུ་བ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
གསེར་གྱི་སྦྲག་ཐག་བཙིངས་ཏེ་ཡོད།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
སྦྲག་ཐག་ངོ་ལས་གཡང་ཞུ་བ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
གཡང་དང་ཆ་སྟེ་འོང་ཞུ་བ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།

རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག
གཡུ་ཡི་རྡོ་ལེབ་འཐིང་སྟེ་ཡོད།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
རྡོ་ལེབ་ངོ་ལས་གཡང་ཞུ་བ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
གཡང་དང་ཆ་སྟེ་འོང་ཞུ་བ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་སྦ།།
ལྷ་དར་དཀར་པོ་ཕྱར་ཏེ་ཡོད།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
ལྷ་དར་ངོ་ལས་གཡང་ཞུ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
གཡང་དང་ཆ་སྟེ་འོང་ཞུ་བ། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་སྦ།།
དར་ཅོག་སྣེ་ལྔ་ཕྱར་ཏེ་ཡོད།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
དར་ཅོག་ངོ་ལས་གཡང་ཞུ་བ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
ཚོགས་འཁོར་སྣ་ལྔ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
ཚོགས་འཁོར་ངོ་ལས་གཡང་ཞུ་བ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
གཡང་དང་ཆ་སྟེ་འོང་ཞུ་བ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
ཕུ་ཡར་ལ་བཞུགས་པའི་གནས་བདག་རྣམས།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
ཚོགས་འཁོར་བཞེས་པར་འབྱོན་མ་དགོ། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
འབྱོན་མ་དགོ་ལས་འབབ་པ་དགོ། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
ཤིང་ལ་བལྟ་ན་ལོ་མ་བཟང་།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
ཤིང་གི་ལོ་མ་ཙམ་དུ་འབབ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
ཆུ་ལ་བལྟ་ན་བྱེ་མ་བཟང་།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
ཆུ་ཡི་བྱེ་མ་ཙམ་དུ་འབབ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
ཕུ་རི་བོ་ལྟ་བུར་བྱུར་རུ་རུ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
མཚོ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་མེར་རེ་རེ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།

རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག
གཡང་གི་ཨ་མ་ཀུ་བ་མོ།། ཀུ་བ་མོ་གིས་བརྐུ་སྟེ་ཁྱོག།
ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།། གཡང་གི་ཨ་མ་ལྦ་བ་མོ།།
ལྦ་བ་མོ་གིས་འབག་སྟེ་ཁྱོག། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
གཡང་གི་ཨ་མ་ཁོམ་སྦ་མོ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
ཁོམ་སྦ་མོ་གིས་བཀོག་སྟེ་ཁྱོག། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
གཡང་གི་ཨ་མ་སྦང་ཁ་མོ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
སྦང་ཁ་མོ་གིས་འཁྲབ་སྟེ་ཁྱོག། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
དེ་རིང་ཉི་མ་གཡང་ཉི་མ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
དེ་རིང་བབས་ན་འབབ་པ་ཡིན།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
ནངས་པ་ལས་ནི་ང་མི་ཁོམ།། ཨའེ་གཡང་གི་འབབ་ཤིག་འབའ།།
འབབ་ཤིག་འབའ།། འབབ་ཤིག་འབའ།། འབབ་ཤིག།

༼ཤོ་ལོང་།༽
རྒྱབ་ཁུངས།
ཤོ་ལོང་ཤ ོ་ལོང་དོ ་ཤོ་ལོང་།
ཁྱོད་ཅག་ང་ཅག།
དྲི་བ།

ཤོ་ལོང་ཤ ོ་ལོང་དོ ་ཤོ་ལོང་། དོ་ཁལ་ལྔ་ཡོད་པཤོ་ལོང་། ལན་ཤེས་ན་ནི་ལན་ཁྱོག། ལན་མ་ཤེས་ན་ནི་རྫོང་ཁྱོག་ཤིག།
ང་གིས་ལན་སྨེ་ཤེས།། ཁྱོད་ར་རྫོང་ཁྱེར།། འུར་འུར་ཅེམ་ཅེམ་རྫོང་ཁྱེར་དོ།།

རྫོང་ཁ།
དྲི་བ།

ཤོ་ལོང་ཤ ོ་ལོང་དོ ་ཤོ་ལོང་། དོ་ཁལ་ལྔ་ཡོད་པ་ཤོ་ལོང་། ལན་ཤེས་ན་ནི་ལན་འབག་ཤོག། ལན་མ་ཤེས་ན་རྫོང་འབག་
ཤོག། ང་གིས་ལན་མི་ཤེས། ཁྱོད་ར་རྫོང་འབག་སོང་། འུར་འུར་ཅེམ་ཅེམ་རྫོང་འབག་དོ།།

ཁྱོད་ཅག་ང་ཅག
རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག
ལན།

ཤོམ་མའི་ནང་གི་ཀུབ་པིའི་དོ་ཡིན།།

རྫོང་ཁ།
ལན།

ཤོམ་འདབ་ནང་གི་ཀུབ་པིའི་དོ་ཨིན།

དྲི་བ།

ཤོ་ལོང་ཤ ོ་ལོང་དོ ་ཤོ་ལོང་། སའི་ནང་ངེ་ཆོས་ཀློག་པ་ཤོ་ལོང་། ལན་ཤེས་ན་ནི་ལན་ཁྱོག། ལན་མ་ཤེས་ན་ནི་རྫོང་ཁྱོག།
ང་གིས་ལན་སྨེ་ཤེས། ཁྱོད་རང་རྫོང་ཁྱེར། འུར་འུར་ཅེམ་ཅེམ་རྫོང་ཁྱེར་དོ།།

དྲི་བ།

ཤོ་ལོང་ཤ ོ་ལོང་དོ ་ཤོ་ལོང་། སའི་ནང་ན་ཆོས་ཀློག་པ་ཤོ་ལོང་། ལན་ཤེས་ན་ནི་ལན་འབག་ཤོག། ལན་མ་ཤེས་ན་རྫོང་

ལན།

ས་ནང་ཡོད་པའི་གྱོག་མོ་ཨིན།

དྲི་བ།

ཤོ་ལོང་ཤ ོ་ལོང་དོ ་ཤོ་ལོང་། སའི་ནང་ན་རོལ་མོ་རྡུང་བ་ཤོ་ལོང་། ལན་ཤེས་ན་ནི་ལན་འབག་ཤོག། ལན་མ་ཤེས་ན་རྫོང་

འབག་ཤོག། ང་གིས་ལན་མི་ཤེས། ཁྱོད་ར་རྫོང་འབག་སོང་། འུར་འུར་ཅེམ་ཅེ་རྫོང་འབག་དོ།།

འབག་ཤོག། ང་གིས་ལན་མི་ཤེས། ཁྱོད་ར་རྫོང་འབག་སོང་། འུར་འུར་ཅེམ་ཅེ་རྫོང་འབག་དོ།།

ལན།

ས་ནང་ཡོད་པའི་གཡུང་རྡོག་ཨིན།

དྲི་བ།

ཤོ་ལོང་ཤ ོ་ལོང་དོ ་ཤོ་ལོང་། སའི་ནང་ན་དུང་དཀར་འཕུ་པ་ཤོ་ལོང་། ལན་ཤེས་ན་ནི་ལན་འབག་ཤོག། ལན་མ་ཤེས་ན་
རྫོང་འབག་ཤོག། ང་གིས་ལན་མི་ཤེས། ཁྱོད་ར་རྫོང་འབག་སོང་། འུར་འུར་ཅེམ་ཅེ་རྫོང་འབག་དོ།།

ལན།

ས་ནང་ཡོད་པའི་ལ་ཕུག་ཨིན།

དྲི་བ།

ཤོ་ལོང་ཤ ོ་ལོང་དོ ་ཤོ་ལོང་། དུང་འཕུ་པ ་ཤོ་ལོང་། ལན་ཤེས་ན་ནི་ལན་འབག་ཤོག། ལན་མ་ཤེས་ན་རྫོང་འབག་ཤོག།

ང་གིས་ལན་མི་ཤེས། ཁྱོད་ར་རྫོང་འབག་སོང་། འུར་འུར་ཅེམ་ཅེ་རྫོང་འབག་དོ།།

ལན།

མི་རྐངམ་བརྐྱངས་ཏེ་སྡོད་མི་ཨིན།

དྲི་བ།

ཤོ་ལོང་ཤ ོ་ལོང་དོ ་ཤོ་ལོང་། སའི་ནང་ན་ཕྱེ་འཐག་པ་ཤོ་ལོང་། ལན་ཤེས་ན་ནི་ལན་འབག་ཤོག། ལན་མ་ཤེས་ན་རྫོང་
འབག་ཤོག། ང་གིས་ལན་མི་ཤེས། ཁྱོད་ར་རྫོང་འབག་སོང་། འུར་འུར་ཅེམ་ཅེ་རྫོང་འབག་དོ།།

ལན།

ས་ནང་ཡོད་པའི་གཡུང་རྡོག་ཨིན།

རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག
དྲི་བ།

ཤོ་ལོང་ཤ ོ་ལོང་དོ ་ཤོ་ལོང་།

ང་རིང་ང་རིང་འབད་བ་ཤོ་ལོང་།

ལན་ཤེས་ན་ནི་ལན་འབག་ཤོག།

ལན་མ་ཤེས་ན་རྫོང་

འབག་ཤོག། ང་གིས་ལན་མི་ཤེས། ཁྱོད་ར་རྫོང་འབག་སོང་། འུར་འུར་ཅེམ་ཅེ་རྫོང་འབག་དོ།།
ལན།

མི་གཉིས་ཐངམ་རྡུང་བའི་དོན་ཨིན།

དྲི་བ།

ཤོ་ལོང་ཤ ོ་ལོང་དོ ་ཤོ་ལོང་།

ཟཝ་ད་ཁ་ལས་ཟ་རུང་།

འཐོནམ་ད་ཟུར་ལས་འཐོན་པ་ཤོ་ལོང་།

ལན་ཤེས་ན་ནི་ལན་

།བྱ་མོ་དཀརམོ་ཅིག་ཐོན་འགྱོ་བ་ཤོ་ལོང་།

ལན་ཤེས་ན་ནི་ལན་

འབག་ཤོག། ལན་མ་ཤེས་ན་རྫོང་འབག་ཤོག། ང་གིས་ལན་མི་ཤེས། ཁྱོད་ར་རྫོང་འབག་སོང་། འུར་འུར་ཅེམ་ཅེ་རྫོང་
འབག་དོ།།

ལན།

ཕྱེ་འཐག་ནིའི་རང་འཐག་ཨིན།

དྲི་བ།

ཤོ་ལོང་ཤ ོ་ལོང་དོ ་ཤོ་ལོང་།

དྲོ་པ་ཧ་སག་ཧ་སག

འབག་ཤོག། ལན་མ་ཤེས་ན་རྫོང་འབག་ཤོག། ང་གིས་ལན་མི་ཤེས། ཁྱོད་ར་རྫོང་འབག་སོང་། འུར་འུར་ཅེམ་ཅེ་རྫོང་འབག་དོ།།
ལན།

ཨག་ཚིལ་ཐོན་འགྱོ་མི་འདི་ཨིན།

དྲི་བ།

ཤོ་ལོང་ཤ ོ་ལོང་དོ ་ཤོ་ལོང་། ཡར་འགྱོཝ་ད་སྟོངམ་སྦེ་འགྱོ། ཡར་ལས་མཇུག་མ་བཏགས་ཏེ་འོང་མ་ཤོ་ལོང་། ལན་ཤེས་

ན་ནི་ལན་འབག་ཤོག། ལན་མ་ཤེས་ན་རྫོང་འབག་ཤོག། ང་གིས་ལན་མི་ཤེས། ཁྱོད་ར་རྫོང་འབག་སོང་། འུར་འུར་ཅེམ་ཅེ་རྫོང་

འབག་དོ།།
ལན།

སྦ་འཐེན་ཏེ་འོང་མི་འདི་ཨིན།

དྲི་བ།

ཤོ་ལོང་ཤ ོ་ལོང་དོ ་ཤོ་ལོང་། ཡར་འགྱོཝ་ད་སྟོངམ་སྦེ་འགྱོ། ཡར་ལས་གཤོགཔ་བཏགས་ཏེ་འོང་མ་ཤོ་ལོང་། ལན་ཤེས་

ན་ནི་ལན་འབག་ཤོག། ལན་མ་ཤེས་ན་རྫོང་འབག་ཤོག། ང་གིས་ལན་མི་ཤེས། ཁྱོད་ར་རྫོང་འབག་སོང་། འུར་འུར་ཅེམ་ཅེ་རྫོང་

འབག་དོ།།
ལན།

ཁྱིམ་ཐོག ་ཤིང་ལེབ་འབག་སྟེ་འོང་མི་འདི་ཨིན།

༼གཙང་སྟོད་ཚེ་རིང་རྒྱལ་མོ།༽
ལ་མོ་ཕར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཚེ་དབང་རབ་བརྟན་ཟེར་མི་ཅིག་སྡོད་ནུག།
ཡབ་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་རྩིས་སྤྲོདཔ་ད་ ང་གཅིག་གིས་རྨི་ ལམ་བརྟག་པ་ལྟ་གེ་ཟེར་སླབ་ནུག།
རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག
རྨི་ ལམ་བརྟག་པ་ལྟཝ་ད་ལ་མོ་ཚུར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ་གཙང་སྟོད་ཚེ་རིང་རྒྱལ་མོ་ཟེར་མི་ལུ་བབས་ནུག།
ནངས་པ་དྲོ་པ། ཕྱག་ཞུ་པ་ག་ལེ་ཚེ་པོ་དང་། ག་ལེ་བསམ་གྲུབ་གཉིས་ཁྱིད་དེ་བྱོནམ་ད་གཡག་རྫིཔ་ཚུ་དང་ཕྱད་ནུག།
གཡག་རྫིཔ་ཚུ་ཕྱདཔ་ད།

སྭོ་ཨ་ཁུ་གཡག་རྫི་ཚོ་ལ། །ཐེམ་ལ་ནི་ཐེམ་གཅིག་གནང་ཤ ོག། སྭོ་གཙང་སྟོད་ཚེ་རིང་རྒྱལ་མོའི། །ཕ་ཡུལ་ཤེས་ཀྱིན་མིན་འདུག།
སྭོ་ང་ཚོ་ལ་ཤེས་ཡ་མ་རེད། ཨ་ཁུ་ལུག་རྫིར་བྲིས་ཤོག། དོ་རུང་རྟ་གུ་བཞོན་ཏེ་སོང་ནུག།
སྭོ་ཨ་ཁུ་ལུག་རྫི་ཚོ་ལ། །ཐེམ་ལ་ནི་ཐེམ་གཅིག་གནང་ཤོག། སྭོ་གཙང་སྟོད་ཚེ་རིང་རྒྱལ་མོའི། །ཕ་ཡུལ་ཤེས་ཀྱིན་མིན་འདུག།
ལུག་རྫི་གིས་ལོག་བཏང་ནུག། ཨ་ཁུ་རྟར་རྫིར་བྲིས་ཤོག།
ང་ཚོས ་ཤེས་ཡ་མ་རེད། སྭོ་ང་ཚོ་ལ་ཤེས་ཡ་མ་རེད། ཨ་ཁུ་རྟ་རྫིར་བྲིས་ཤོག།
སྭོ་ཨ་ཁུ་རྟ་རྫི་ཚོ་ལ། །ཐེམ་ལ་ནི་ཐེམ་གཅིག་གནང་ཤོག། སྭོ་གཙང་སྟོད་ཚེ་རིང་རྒྱལ་མོའི། །ཕ་ཡུལ་ཤེས་ཀྱིན་མིན་འདུག།
རྟ་རྫི་པ་གིས་ལོག་བཏང་ནུག། སྭོ་ང་ཚོ་ལ་ཤེས་ཡ་མ་རེད། བིར་བ་ཚོ་ལ་བྲིས་ཤོག།
སྭོ་ཨ་ཁུ་བིར་བ་ཚོ་ལ། །ཐེམ་ལ་ནི་ཐེམ་གཅིག་གནང་ཤ ོག། སྭོ་གཙང་སྟོད་ཚེ་རིང་རྒྱལ་མོའི། །ཕ་ཡུལ་ཤེས་ཀྱིན་མིན་འདུག།
ཁ་སང་ལ་བྱོན་པའི་དཔོན་པོ། །ག་ནས་ཕྱོགས་ནས་ཡོང་སོང་། །
སྭོ་གཙང་སྟོད་ཚེ་རིང་རྒྱལ་མོའི། །ཕ་ཡུལ་ཤེས་ཀྱིན་མིན་འདུག།
སྭོ། གྲོང་ཡུལ་སྟོད་ནས་མ་བྱོན། །ཤིང་བཟོ་པ་དང་འཕྲད་ཡོང་། །
གྲོང་ཡུལ་སྨད་ལས་མ་བྱོན། །ལྕགས་བཟོ་པ་དང་འཕྲད་ཡོང་། །
གྲོང་ཡུལ་སྨད་ལས་མ་བྱོན། །ལྕགས་བཟོ་པ་དང་འཕྲད་ཡོང་། །
གྲོང་ཡུལ་སྟོད་ལས་ཕར་འགྱོ་ལྟཝ་ད་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཕོ་རབས་དང་མོ་རབས་སྦེ་ཡོདཔ་མས།
གྲོང་ཡུལ་སྨད་ལས་མ་བྱོན། །ལྕགས་བཟོ་པ་དང་འཕྲད་ཡོང་། །དོ་རུང་གྲོང་ཡུལ་སྨད་ལས་ཕར་སྦེ་འགྱོཝ་ད་ ལྕགས་བཟོ་པའི་བུ་

དང་བུ་མོ་ཕྱད་ནུག། ལྕགས་བཟོ་པའི་བུ་དང་བུ་མོ་ཚུ་ཡང་གནམ་མེད་ས་མེད་ཕོ་རབས་དང་མོ་རབས་སྦེ་ཡོདཔ་མས།
གྲོང་ཡུལ་སྦུག་ལས་བྱོན་ན། །ཚེ་རིང་རྒྱལ་མོ་འཕྲད་ཡོང་། །
རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག
སྭོ་ཁ་སང་ལ་བྱོན་པའི་དཔོན་པོ། །ག་ནས་ཕྱོགས་ནས་ཡོང་སོང་། །
སྭོ་ཁ་སང་ལ་བྱོན་པའི་དཔོན་པོ། །ག་ནས་ཕྱོགས་ནས་ཡོང་སོང་། །

རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༢༠༡༩

