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དཀར་ཆག

ཨང་  གནད་དོན།       ཤོག་གྲངས།
༡. འགོ་བཙུགས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་རིམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡
༢. དཔྱད་ཡིག་དང་ཆིངས་ཡིག་གི་ངོ་སྤྲོད་དང་ཆ་འཇོག ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤

༢.༡ འབྲུག་གི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་གྲོས་ཆོད།་་་་༤               
༢.༢ འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་
 གི་ཁྲལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ དེ་ལས་ འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་ ཞབས་
 ཏོག་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་བཅས་ཀྱི་ ལྷག་ཐེངས་
 དང་པ་དང་ གཉིས་པའི་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧
༢.༣ འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་
 ལྷག་ཐེངས་གསུམ་པའི་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠
༢.༤ འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ལྷག་ཐེངས་གསུམ་པའི་
 གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣
༢.༥ འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ 
 ཅན་མའི་ ལྷག་ཐེངས་གསུམ་པའི་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦
༢.༦ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉི་དྲོད་མཐུན་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ སྒྲིག་བཀོད་གན་རྒྱའི་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་༡༨

༣. དྲི་བཀོད་ལས་རིམ་ སྡེ་ཚན་ ཀ་ པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡
༤. འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་ དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ 
 ཅན་མའི་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༦
༥. རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ 
 ལྷག་ཐེངས་གསུམ་པའི་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༡
༦. དྲི་བཀོད་ལས་རིམ་ སྡེ་ཚན་ ཁ་ པ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༣
༧. འབྲུག་གི་ནགས་ཚལ་དང་ རང་བཞིན་ཉམས་སྲུང་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ 
 ལྷག་ཐེངས་དང་པ་དང་ གཉིས་པའི་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༧
༨. འབྲུག་གི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༠

༡



༩. དྲི་བཀོད་ལས་རིམ་ སྡེ་ཚན་ ག་ པ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༢
༡༠. གྲོས་དོན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༥
 སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་གྱི་ གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༥
༡༡. དྲི་བཀོད་ལས་རིམ་ སྡེ་ཚན་ ང་ པ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༩
༡༢. གྲོས་དོན། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༣

༡༢.༡ ལྷོ་ཤར་ནུབ་དང་ བྱང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ གཞུང་ལམ་སྐོར་གྱི་ གྲོས་དོན་གྱི་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་༥༣
༡༢.༢ ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་ བཀག་ཆག་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་གནང་
 དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་གྱི་ གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༧

༡༣. དྲི་བཀོད་ལས་རིམ་ ཡང་བསྐྱར་ སྡེ་ཚན་ ཀ་ པ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༠
༡༤. གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ 
 ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ཅན་མའི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དང་ གྲོས་
 འདེབས་ཆ་འཇོག་གི་ གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༤
༡༥. འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ 
 བསྐྱར་གྲོས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༩
༡༦. ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོང་ལེན་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་གྲོས་ (འཕྲི་སྣོན་) ལུ་ 
 བསྐྱར་གྲོས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༠
༡༧. དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཞུའི་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༣

༡༧.༡ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་འཚོགས་ཆོག་པའི་བཀའ་ཤོག ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༣
༡༧.༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༢༠ ཅན་མའི་སྙན་ཞུ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༤

༡༨. གཞུང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་དང་ལོ་བལྟར་འཆར་གཞིའི་ཁར་ གཞུང་གི་གཙོ་རིམ་དང་བཅས་པའི་
 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༦
༡༩. མཇུག་བསྡུའི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་རིམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༨
 བཀྲིན་དགའ་ཚོར་གྱི་ཞུ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༨
༢༠.  ཚོགས་དཔོན་གྱིས་ མཇུག་བསྡུ་བའི་གསལ་བཤད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༢

༢༡.  མཇུག་བསྡུ་བའི་བཀྲིས་སྨོན་ལམ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༤

༢



ཟུར་སྦྲགས།

ཨང་  གནད་དོན།       ཤོག་གྲངས།

༡. ཟུར་སྦྲགས་དང་པ་ ཚོགས་དཔོན་གྱི་ འགོ་བཙུགས་གསལ་བཤད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༥

༢. ཟུར་སྦྲགས་གཉིས་པ་ འབྲུག་གི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ 

 ༢༠༢༡ ཅན་མའི་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠༡

༣. ཟུར་སྦྲགས་གསུམ་པ་ འབྲུག་གི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ 

 ༢༠༢༡ ཅན་མར་ རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༠

༤. ཟུར་སྦྲགས་བཞི་པ་ འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ 

 ཅན་མའི་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༢

༥. ཟུར་སྦྲགས་ལྔ་པ་ འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ 

 ཅན་མར་ རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༣

༦. ཟུར་སྦྲགས་དྲུག་པ་ འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ 

 ཅན་མར་ བསྐྱར་གྲོས་གནང་སྟེ་ ཆ་འཇོག་གནང་སྐབས་ རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢༥

༧. ཟུར་སྦྲགས་བདུན་པ་ འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་༡༢༧

༨. ཟུར་སྦྲགས་བརྒྱད་པ་ འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོ། ་་་་༡༢༨

༩. ཟུར་སྦྲགས་དགུ་པ་ འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ 

 བསྐྱར་གྲོས་གནང་སྟེ་ ཆ་འཇོག་གནང་སྐབས་རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༠

༡༠. ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་པ་ འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) 

 དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༢

༡༡. ཟུར་སྦྲགསབཅུ་གཅིག་པ་ འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) 

 དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༤

༣



༡༢. ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་གཉིས་པ་ འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) 

 དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ བསྐྱར་གྲོས་གནང་སྟེ་ ཆ་འཇོག་གནང་སྐབས་ 

 རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༦

༡༣. ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་གསུམ་པ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉིན་དྲོད་མཐུན་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ 

 སྒྲིག་བཀོད་གན་རྒྱ་གུར་ རྒྱན་སྐྱུར་ཐོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༨

༡༤. ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བཞི་པ་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡

 ཅན་མའི་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤༠

༡༥. ཟུར་སྦྲགས་བཅོ་ལྔ་པ་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ 

 ཅན་མར་ རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༥

༡༦. ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དྲུག་པ་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ 

 ཅན་མར་ བསྐྱར་གྲོས་གནང་སྟེ་ཆ་འཇོག་གནང་སྐབས་རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༧

༡༧. ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བདུན་པ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ 

 ༢༠༢༡ ཅན་མའི་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༩

༡༨. ཟུར་སྦྲགས་བཅོ་བརྒྱད་པ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ 

 ༢༠༢༡ ཅན་མར་རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧༨

༡༩. ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ་ འབྲུག་གི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ 

 ཅན་མའི་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨༠

༢༠. ཟུར་སྦྲགས་ཉི་ཤུ་པ་ འབྲུག་གི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ 

 རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠༢

༢༡. ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་གཅིག་པ་ སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ 

 གྲོས་དོན་གུར་ རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠༤

༢༢. ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་གཉིས་པ་ ལྷོ་ཤར་ནུབ་གྱི་ གཞུང་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ གྲོས་དོན་གུར་ 

 རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠༦

༤



༥

༢༣. ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་གསུམ་པ་  བྱང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ གཞུང་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ 

 གྲོས་དོན་གུར་ རྒྱན་སྐྱུར་ཐོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠༨

༢༤. ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་བཞི་པ་ ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་ བཀག་དམ་ འབད་ཡོད་མི་དེ་ 

 ཆ་མེད་གཏང་དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་གུར་ རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡༠

༢༥. ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་ལྔ་པ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ 

 ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ཅན་མའི་གུ་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བསྐྱར་

 ཞིབ་སྙན་ཞུ་གུར་ རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡༢

༢༦. ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་དྲུག་པ་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ (འཕྲི་སྣོན་) 

 དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་བསྐྱར་གྲོས་གནང་སྟེ་ ཆ་འཇོག་གནང་སྐབས་ 

 རྒྱན་སྐྱུར་ཐོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡༤

༢༧. ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་བདུན་་པ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོང་ལེན་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

 མཐུན་གྲོས་ (འཕྲི་སྣོན་) བསྐྱར་གྲོས་གུར་ རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡༦

༢༨. ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་བརྒྱད་པ་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ནང་ དམངས་རྩིས་

 ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོ། ་་་་་་་་་་་་་་་༢༡༨

༢༩. ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་དགུ་པ་ ཚོགས་ཐེངས་མཇུག་བསྡུས་སྐབས་ ཚོཊ་དཔོན་གྱིས་ 

 སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་བའི་ གསལ་བཤད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༢༡

༣༠. ཟུར་སྦྲགས་སུམ་ཅུ་པ་ སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་ ༦ པའི་ནང་བཅའ་མར་

 གཏོགས་མི་འཐུས་མི་འི་མཚན་ཐོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༢༨
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

༆འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་མཛད་རིམ་དང་གྲོས་ཆོད།      

༡. འགོ་བཙུགས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་རིམ།

 འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པ་འདི་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༠ 

པའི་ས་ ༢༠ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༡ པའི་ས་ ༢༤ རེས་གཟའ་ཕུརཔ་ལུ་ གཟའ་

སྐར་དགེ་བའི་ཉིནམ་དང་བསྟུན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ རང་ལུགས་སྔར་སྲོལ་

བཟང་པོའི་ཆིབས་གྲལ་གྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་ གདན་འདྲེན་ཞུས་

ཏེ་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ མཛད་རིམ་དང་བཅས་ འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི།

 དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཚོགས་དཔོན་གྱིས་ འགོ་བཙུགས་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཕུལ་མི་ནངཿ

 མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ སྤྱི་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོའི་ནང་ 

ཐུགས་བརྩེ་བས་གཟིགས་ཏེ་བྱོན་གནང་མི་དེ་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ 

སྒོ་ ༣ གུས་ཕྱག་དང་བཅས་ བྱོན་པ་ལེགས་སོའི་བསུ་བ་ཕུལ་བའི་ཁར་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་

ཡི།

 དེ་བཟུམ་སྦེ་ མི་དབང་རྒྱལ་མ་མཆོག་དང་ སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ ཞི་དྲག་གཞུང་གི་ ཆེ་མཐོའི་

དཔོན་ཁག་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐུ་ཚབ་ དེ་ལས་ ཕྱི་འབྲེལ་དོན་གཅོདཔ་་གིས་ཡང་ མཛད་སྒོའི་

རྟེན་འབྲེལ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་གནང་མི་ལུ་ བྱོན་པ་ལེགས་སོ་ཕུལ་ཡི།

 འཛམ་གླིང་ནང་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ་ ༡༩ གི་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་ སྟབས་མ་བདེཝ་ནམ་

ཐོནམ་ཅིན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ སྐུ་ངལ་གནང་ནི་དང་ གསོལ་ཚོགས་

བཞེས་ནི་གི་ དུས་ཚོད་ཡང་མེད་པར་ ག་ནི་བ་ གཅེས་ཤིང་ཕངས་པའི་ ཡབ་སྲས་རྒྱལ་མ་

འཁོར་དང་བཅས་པ་ སྐུ་རྒྱབ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་ཁོ་ན་

ལུ་ སྐུ་འོ་བརྒྱལ་བ་དང་ ཐུགས་འར་བ་ལུ་མ་གཟིགས་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ཐདམ་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཐད་ཁར་ལས་ཕར་ ཞབས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ གཟིགས་ཞིབ་གནང་པའི་ཁ་ལུ་ ས་གནས་ཁག་གི་ 

ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་་དང་ མི་སེར་ དེ་ལས་ ན་གཞོན་སློབ་ཕྲུག་་དང་གཅིག་

ཁར་ མཇལ་ཕྲད་གནང་སྟེ་ བཀའ་སློབ་དང་ལམ་སྟོན་མཛད་གནང་མི་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ 

མི་སེར་ཡོངས་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབད་ར་ བྱུང་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།

 དེ་མ་ཚད་ རྫོང་ཁག་དང་ གྲོང་གསེབ་ཁག་ལས་ཕར་ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་འཐུང་ཆུ་གསར་བཏོན་

གྱི་ལས་འགུལ་ གཞི་བཙུགས་གནང་པའི་གུ་ལུ་ ནང་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་ རིག་རྩལ་

ལྷབ་སྦྱངས་ཀྱི་ལྟེ་བ་་ཡང་ གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ བདེ་སྲུངཔ་་ལུ་ བཀའ་རྒྱ་དང་ལམ་སྟོན་

གནང་མི་དེ་གིས་ དང་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལཱ་གཡོག་གི་དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་དང་ གཉིས་

པ་ བདེ་སྲུངཔ་ཁོང་ར་ལུ་ རིག་རྩལ་དང་སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ ཉམས་མྱོང་ཐོབ་ནི་ནང་ སེམས་

ཤུགས་དང་བློ་སྟོབས་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ཐོབ་སྟེ་ ཕྱག་ཞུ་ནི་ནང་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབད་ར་བྱུངམ་མ་

ཚད་ མི་སེར་་གིས་ འཚོ་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་ར་ 

བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཕུལ་ཡི། 
  

 མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ དགའ་ས་རྫོང་ཁག་ ལུང་ནག་པའི་མི་སེར་ གུང་

པ་ ༡༩༡ གྱིས་ དགུན་གྱི་སྡོད་གནས་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ དགོན་ཤར་རི་ལུ་ ཁྱིམ་སའི་སྐྱིད་

སྡུག་གནང་པའི་ཁར་ ས་གནས་འདི་ནང་ འཁོར་ལམ་དང་ གློག་མེ་ འཐུང་ཆུ་་ཡང་ མ་

བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ བཏོན་གནང་མི་དེ་གིས་ ལུང་ནག་པའི་མི་སེར་་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབད་

ར་ འབྱུང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་བའི་ཁར་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་ མི་གྲངས་ ༤༢༢ ལུ་ འབྲུག་

པའི་མི་ཁུངས་ཀྱི་ སྐྱིད་སྡུག་གནང་མི་་རྩིས་ཏེ་ ད་རེས་ན་ཚོད་ འབྲུག་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ 

༢༠,༨༦༦ ལུ་ མི་ཁུངས་གནང་མི་དེ་གིས་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་ མི་འི་གནས་སྟངས་ལུ་ ཕན་

རླབས་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ར་ འབྱུང་གས་པའི་གོ་སྐབས་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི།



3

སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ རྫོང་ཁག་དག་པ་ཅིག་གི་ མི་སེར་སོ་ནམ་པ་་ལུ་ རྐྱེན་ངན་ཆར་ཆུ་

གིས་ བྱཱ་གི་ཐོན་སྐྱེད་མེདཔ་བཏང་སྟེ་ གྱོང་རྒུད་ཕོག་མི་་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་

ཆེའི་ཞབས་ལས་ ཐུགས་བརྩེ་བས་གཟིགས་ཏེ་ སྐྱིད་སྡུག་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་བློན་

ཆེན་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ རྐྱེན་ངན་འབྱུང་སའི་ས་ཁོངས་་ནང་ མི་སེར་་དང་ཕྱད་པར་ 

བཏང་གནང་མི་ལུ་ཡང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པའི་ བཀའ་དྲིན་

དགའ་ཚོར་ཕུལ་ནི་དང་ སྐྱིད་སྡུག་ཕོག་མི་ མི་སེར་་གིས་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ ཐ་དམ་

ཚིག་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་རྩིས་ཏེ་ སྐྱིད་སྡུག་ཞུ་ནིའི་རེ་བ་མེད་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་་ལུ་ཡང་ སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ ངལ་རངས་ཀྱི་ བཀའ་དྲིན་ལེགས་བསྟོད་ཞུ་ཡི།

 དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དམ་པ་ བླམ་མཁནམ་གིས་གཙོས་པའི་ གྲྭ་ཚང་དགོན་སྡེ་

དང་ ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་ བླ་སློབ་མཁན་སྤྲུལ་ཡོངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་ འདྲ་

མིན་བསྒྲུབས་གནང་མི་དེ་ལུ་ཡང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཕུལ་ཡི།

 དེ་མ་ཚད་ མི་དབང་རྒྱལ་མ་མཆོག་གིས་ ནང་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མའི་ ཕྱག་འགན་བཞེས་ཏེ་ ག་

ནི་བ་ ཧིང་མཚར་བའི་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་ ཧིང་གི་ནོརཔ་ མི་དབང་ལྷ་སྲས་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ 

འཚོ་སྐྱོང་དང་བདག་སྐྱོང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མཛད་གནང་མི་དེ་ལུ་ཡང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ 

བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ཡི།

 དེ་དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་དང་ ལས་འཛིན་ སྒེར་སྡེ་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ ནད་

ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་པའི་ གདོང་ལེན་དང་ དཀའ་ངལ་གང་བྱུང་ དུས་ཐོག་ལུ་ 

བསལ་གནང་མི་དེ་ལུ་ཡང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡི།

 དེ་ལས་ ཚོགས་ཐེངས་ ༦ པའི་ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་དགོ་པའི་གནད་དོན་་ སྙན་སྒྲོན་

ཞུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ མཇུག་ར་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ མི་དབང་སྐུ་འཁོར་ལྷན་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

རྒྱས་ཡོངས་ཀྱི་ བཀའ་རྒྱ་དང་ལམ་སྟོན་ བླམ་མཁནམ་དང་ གྲྭ་ཚང་ཆོས་སྡེ་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་

སྨོན་ དེ་ལས་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་བསོད་ནམས་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་་གི་ 

རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལས་བརྟེན་ ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པ་འདི་ བར་ཆད་མེད་པར་ལེགས་

ཤོམ་སྦེ་ མཇུག་བསྡུ་གས་པའི་རེ་བ་དང་ སྨོན་ལམ་ཕུལ་ཏེ་ སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་

ཐེངས་དྲུག་པའི་ འགོ་བཙུགས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་རིམ་གྲོལ་གནང་ཡི། ཚོགས་དཔོན་གྱི་འགོ་

བཙུགས་གསལ་བཤད་ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༡ པའི་ནང་གཟིགས་གས།

༢. དཔྱད་ཡིག་དང་ཆིངས་ཡིག་གི་ངོ་སྤྲོད་དང་ཆ་འཇོག

 ༢.༡ འབྲུག་གི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ལྷག་ཐེངས་དང་པ་

དང་གཉིས་པའི་གྲོས་ཆོད།

 དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ འགྲོ་བ་མིའི་དབང་ཆ་དང་ ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་

འཛིན་ བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ འབྲུག་གི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་

ཀྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་གསུང་གྲོས་གནང་ནིའི་དོན་ལས་ ལྷག་ཐེངས་

དང་པའི་ངོ་སྤྲོད་དང་ གྲོས་དོན་ཕུལ་མི་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ ཕྱག་ཡར་སེང་ཐོག་ལས་ 

གསུང་གྲོས་གནང་ནི་སྦེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།

 དེ་གི་ཤུལ་ལས་ དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་གིས་ ལྷག་ཐེངས་གཉིས་པའི་གྲོས་དོན་ཕུལ་མི་ནང་ 

དཔྱད་ཡིག་འདི་ སྒེར་གྱི་འཐུས་མིའི་དཔྱད་ཡིག་ཅིག་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ལས་འབྱོར་

ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལུ་བཞེངས་ཏེ་ ད་

རེས་འབདཝ་ད་ ལོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་སོང་ཡོད་པའི་ཁར་ བསྟར་སྤྱོད་མཛད་པའི་སྐབས་ བྱ་

སྟབས་མ་བདེཝ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ཡོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་་དང་མཐུན་སྒྲིག་མཛད་དགོཔ་ གལ་

ཆེཝ་སྦེ་ མཇལ་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 དེ་ཁར་ ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་གིས་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ འཕྲི་སྣོན་

མཛད་ནིའི་ དུས་ཚོད་རན་ཡོད་པའི་ཁར་ གཞུང་གིས་ གབ་མ་གས་པའི་ས་ཁོངས་་ནང་ 

ལྷན་ཐབས་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ཅིག་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་་ཨིནམ་ལས་ དེ་་ཕྱག་ལཱ་

གནངམ་ད་ བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་འདི་ གལ་ཆེ་བའི་གུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁར་ མི་

སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ ཕྱག་ལཱ་གནང་ཡོད་པའི་དཔེ་བཟངཔོ་་ དང་དུ་བླངས་དགོཔ་མ་ཚད་ 

ཚོགས་ཆུང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་གུར་ བསྐྱར་ཞིབ་གནང་པའི་སྐབས་ ཕྱིའི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་

འི་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ བདག་སྐྱོང་འཐབ་ཐངས་ དེ་ལས་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ གཞི་རྩ་དང་ 

དམིགས་ཡུལ་་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གཟིགས་དགོཔ་གལ་ཆེ་བའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

 དེ་ལུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་གི་ ལྷག་ཐེངས་གསུམ་པའི་སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ 

་ ༡༢ པའི་ས་༧ དང་ ༨ ལུ་ ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་བསྐུལ་གནང་སྟེ་ འབྲུག་གི་མི་སྡེའི་

ལས་ཚོགས་ཀྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ལྷག་ཐེངས་དང་པ་དང་གཉིས་

པའི་ གསུང་གྲོས་མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡི། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༠ པའི་ས་ ༢༡ ལུའམ་ 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༡ པའི་ས་ ༢༥ ལུ།

 འབྲུག་གི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ལྷག་ཐེངས་

གསུམ་པའི་གྲོས་ཆོད།

 དེ་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༡ པའི་ས་ ༥ ལུའམ་ སྤྱི་ས་ ༠༧.༡༢.༢༠༢༡ 

ལུ་ དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ འགྲོ་བ་མིའི་དབང་ཆ་དང་ ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་

འཛིན་ བར་མཚམ་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་གིས་ འབྲུག་གི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་

ཀྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ལྷག་ཐེངས་གསུམ་པའི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་

སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཚོགས་ཐེངས་ ༢༧ པའི་

ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ འཕྲི་སྣོན་གྱི་དོན་ཚན་ ༢༥ དང་ དོན་ཚན་གསརཔ་ ༦ བཀོད་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ལུ་ འབྱོར་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ ཚོགས་

ཐེངས་ལྔ་པའི་ཤུལ་ལུ་ འཐུས་མི་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ ཞལ་འཛོམས་གནངམ་ད་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ 

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་ འགྲོ་བ་མིའི་དབང་ཆ་དང་ ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ 

གནང་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། 

 ཚོགས་ཆུང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་གུ་ བསྐྱར་ཞིབ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་

སྲུང་དང་ ཞི་བདེ་ སྲུང་སྐྱོབ་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་་ ཡར་དྲག་བཏང་ནི་དང་ 

ཚད་སྙོམས་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཅན་གྱི་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་་ ཡར་དྲག་བཏང་སྟེ་ མི་སྡེའི་

ལས་ཚོགས་ཀྱི་གཙུག་སྡེ་་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་གིས་མ་

ཚད་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ འགན་འཁྲི་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ དེ་ལས་ ད་ཡོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་

་དང་མཐུན་སྒྲིག་བཟོ་ནི་གི་ གཞི་རྩ་་གུར་གཞིར་བཞག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་གནང་པའི་གུར་ 

འབྲེལ་ཡོད་ ལས་སྡེ་མང་རབས་ཅིག་དང་མཉམ་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ 

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ལས་འབྱོར་བའི་ འཕྲི་སྣོན་་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གུ་ བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་ཡོདཔ་

མ་ཚད་ འབྲུག་གི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༧ ཅན་མ་ཡང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཡོངས་

རྫོགས་སྦེ་མཛད་དེ་ འཕྲི་སྣོན་གྱི་དོན་ཚན་ ༣༠ དང་ དོན་ཚན་གསརཔ་ ༣ གྱི་གྲོས་འདེབས་

་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།

 དེ་ལས་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་གུར་ གསུང་གྲོས་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་གནང་སྟེ་ འཕྲི་

སྣོན་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ ཡོད་མི་་ ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༢ པ་ལྟར་ ཆ་འཇོག་མཛད་ཞིནམ་ལས་ 

ཚོགས་དཔོན་གྱིས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ ཁྲིམས་བཟོའི་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ས་ ༠༩.༡༢.༢༠༢༡ 

ལུ་ རྒྱན་སྐྱུར་ཐོག་ལས་ ཆ་འཇོག་གནང་ནི་ཨིན་པའི་ དྲན་བསྐུལ་མཛད་དེ་ འབྲུག་གི་མི་སྡེའི་

ལས་ཚོགས་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ལྷག་ཐེངས་གསུམ་པའི་ གསུང་གྲོས་

མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡི། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༡ པའི་ས་ ༥ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ 

པའི་ས་ ༨ ལུ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 འབྲུག་གི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ཆ་འཇོག།

 དེ་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༡ པའི་ས་ ༦ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ 

༡༢ པའི་ས་ ༠༩ ལུ་ དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ འགྲོ་བ་མིའི་དབང་ཆ་དང་ ཕྱི་འབྲེལ་

ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་

ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་འདི་ ཁྲིམས་བཟོའི་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ 

གྲོས་དོན་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ རྒྱབ་

སྐྱོར་ཡོད་མེད་ རྒྱན་བསྐྱུར་ཐོག་ལས་གཟིགསཔ་ད་ རྒྱན་བསྐྱུར་ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་

བསྡོམས་ ༣༨ ཡོད་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཧྲིལ་བུམ་གནངམ་ལས་བརྟེན་ དཔྱད་ཡིག་

འདི་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི། ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ་ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༣ པའི་ནང་ གཟིགས་གས།

 ༢.༢ འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་

དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ དེ་ལས་ འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན) 

དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་བཅས་ཀྱི་ ལྷག་ཐེངས་དང་པ་དང་ གཉིས་པའི་གྲོས་ཆོད།

 དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) 

དཔྱད་ཡིག་༢༠༢༡ ཅན་མ་དང་། འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ། དེ་ལས་ 

འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་བཅས་ཀྱི་ 

ལྷག་ཐེངས་དང་པའི་ གྲོས་དོན་ཕུལ་མི་ནངཿ

 མ་གཞི་ ཚོགས་ཁང་གི་མཛད་རིམ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གོང་གསལ་དཔྱད་ཡིག་གསུམ་འདི་ ངོ་སྤྲོད་

དང་ཆ་འཇོག་གི་གྲོས་དོན་ སོ་སོར་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ད་དེ་ཡོད་རུང་ དེ་་ འཕྲི་སྣོན་འབད་དགོ་

པའི་ རྒྱབ་ཁུངས་དང་དམིགས་ཡུལ་་ ཅོག་ར་འཐདཔ་ལས་བརྟེན་ དཔྱད་ཡིག་གསུམ་འདི་ 

གསུང་གྲོས་སྟབས་གཅིག་ཁར་སྦེ་ གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུལ་མི་དེ་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ 

ཕྱག་ཡར་སེང་ཐོག་ལས་ དེ་བཞིན་གྱི་ གསུང་གྲོས་གནང་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར༌མཛད་དེ་ ཆ་འཇོག་

གྲུབ་གནང་ཡི།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 དེ་གི་ཤུལ་ལས་ དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་གིས་ ལྷག་ཐེངས་གཉིས་པའི་གྲོས་དོན་ཕུལ་མི་ནང་ 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཅ་དམ་འདུས་ཚོགས་ མཐུན་གྲོས་ཀྱི་

འཐུས་མི་སྦེ་ འཛུལ་བཞུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ དཔལ་འབྱོར་ཡར་འཕར་དང་ 

འཕྲུལ་རིག་གོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་ མཐུན་གྲོས་འདི་ནང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་དང་ ཚོང་གི་དབྱེ་

རིམ་་ ལོ་ངོ་ལྔའི་བར་ན་ ཚར་རེ་འཕྲི་སྣོན་འབད་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱིར་བཏང་ མཐུན་གྲོས་

ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་ རྒྱལ་སྤྱི་ཅ་དམ་འདུས་ཚོགས་ཀྱིས་ འཕྲི་སྣོན་འབད་ཡོད་མི་་ འབྲུག་ལུ་ 

ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ཕྱིར་ཚོང་དང་ནང་འདྲེན་གྱི་ ཁྲལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་བཞག་ནིའི་ནང་ 

ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབད་ར་བྱུང་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཅ་དམ་འདུས་ཚོགས་ཀྱིས་ མཐུན་གྲོས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་ འཕྲི་སྣོན་

འབད་ཡོད་པའི་ ཅ་ཆས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་དང་ ཚོང་གི་དབྱེ་རིམ་གསརཔ་་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 

སྤྱི་་དང་པའི་ནང་ལས་ བསྟར་སོྤྱད་འབད་དགོཔ་ཨིན་མི་དང་འཁྲིལ་ ཨང་རྟགས་གསརཔ་ 

(BTC)  ་ འཕྲི་སྣོན་གྱི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཁང་ནང་ ཕུལ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཁྲལ་གྱི་ཚད་

གཞི་ལུ་ འགྱུར་བ་མེདཔ་དང་ ཅ་དམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ནང་ ཉི་དྲོད་ལས་

བརྟེན་པའི་ ཆུ་དྲོད་བཏགས་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་འདི་ དབྱེ་བ་མ་ཕྱེ་བར་ ཤོ་མངས་སྦེ་ཅ་དམ་གྱི་

ཁྲལ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ སྦེ་ བཀོད་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ འཛམ་གླིང་ཅ་དམ་འདུས་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉི་

དྲོད་དང་བསྟུན་པའི་ ཆུ་དྲོད་བཏགས་ནིའི་ འཕྲུས་ཆས་དེ་ཡང་ ཨང་རྟགས་སོ་སོར་སྦེ་ བཀོད་

དེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།

 དེ་འབདཝ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ གློག་མེ་ཉུང་དྲགས་སྦེ་ཐོན་མིའི་ 

གློག་ཆས་་ ཁྲལ་མེདཔ་སྦེ་ བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཉི་དྲོད་དང་བསྟུན་པའི་ ཆུ་དྲོད་བཏགས་

ནིའི་འཕྲུས་ཆས་གུར་ ཁྲལ་གྱི་ཚད་གཞི་ཀླད་ཀོར་སྦེ་ བཞག་ནིའི་དོན་ལས་ ཁྲལ་གྱི་འགྱུར་བ་

ཆུང་ཀུ་ཅིག་འབད་དེ་ འཕྲི་སྣོན་གྱི་དོན་ལུ་ ཕུལ་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 དེ་ལུ་ ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ཅ་དམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་འདི་ 

བསྟར་སྤྱོད་འབད་དེ་ ཝ་ ༦ དེ་ཅིག་སོང་ཡོད་རུང་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཚོད་མེད་པའི་ སྙན་ཞུ་

ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་གིས་ དེ་གི་དོགས་སེལ་ཅིག་ གནང་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་དེ་

ལུ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ ཅ་དམ་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ བཟོ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ཕྱིར་ཚོང་དང་ནང་

འདྲེན་ཚོང་པ་་ལུ་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་ ཅ་ཆས་

ཀྱི་གོང་ཚད་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་་ཆ་་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཅ་དམ་གྱི་

ཁྲལ་འདི་ མར་ཕབ་འབད་རུང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་ མར་ཕབ་མ་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་

ཞུ་ཡི། 
 

 ཨིན་རུང་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་ ཅ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་་གུར་ བལྟ་རྟོག་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ་མ་ཚད་ གོང་ཚད་ལུ་ཁེ་ཕན་འབྱུང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ནང་འདྲེན་པའི་ཚོང་པ་འི་ མ་

རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་བརྒྱ་ཆ་ལས་ དཔྱ་ལྔ་སྦེ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་པའི་ དོགས་སེལ་

ཕུལ་ཡི།

 དེ་བཟུམ་སྦེ་ བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་་ 

དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ ཚོགས་ཁང་ནང་ ངོ་སྤྲོད་ཕུལ་བའི་ས་གྲངས་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་

དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཅ་དམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༢༡ ཅན་མ་འདི་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་མ་གས་པར་

ཡོད་པའི་ བརྡ་དོན་ཐོབ་ཡོདཔ་དང་ དེ་སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚོང་འབྲེལ་པ་་ལུ་ རྒུད་མ་ཕོག་པའི་

ཐབས་ལམ་ཅིག་ གཞུང་གིས་ ག་དེ་སྦེ་ སྒྲིག་སྟེ་ཡོད་ག་ དོགས་སེལ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་

ཕུལ་ཡི།

 དེ་ལུ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ མི་དམངས་དངུལ་རྩིས་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ 

ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ ངོ་སྤྲོད་ཕུལ་བའི་་

གྲངས་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ་ཟེར་ ད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་ དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་ གསུང་གྲོས་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

་ ཧེ་མ་ཡང་ བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

གིས་ བཀའ་གྲོལ་མ་གནངམ་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ 

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་དེ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་དེ་ གནམ་

བྱཱར་གྱི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ འཕྲི་སྣོན་གྱི་དོན་ལུ་ཕུལ་ནི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 ཅ་དམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ མི་དམངས་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ར་ བསྟར་སྤྱོད་

འབད་དེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་ས་གྲངས་ལས་ ནང་འདྲེན་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ 

སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ ཅ་དམ་ཁྲལ་མར་ཕབ་ལས་བརྟེན་ ཅ་ཆས་སྤྱོད་མི་་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཡོད་

མེད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ གོང་ཚད་་ལུ་ ཁེ་ཕན་གནམ་མེད་ས་མེད་བྱུང་མ་གསཔ་

ལས་ ད་རེས་ན་ གཞུང་གིས་ ཟད་ཚབ་ལོག་ (reimbursement) སྤྲོད་མ་གས་པར་

ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

 དེ་ལས་ ཚོགས་ཁང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་ཁག་གསུམ་འདི་ ཏི་རུའི་དཔྱད་ཡིག་སྦེ་ གསལ་བསྒྲགས་

འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་འགན་ཁུར་འདི་ ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ལུ་གནང་སྟེ་ གསུང་

གྲོས་མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡི། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༠ པའི་ས་ ༢༡ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ 

་ ༡༡ པའི་ས་ ༢༥ ལུ།

 ༢.༣ འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ལྷག་ཐེངས་གསུམ་པའི་

གྲོས་ཆོད།

 གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༠ པའི་ས་ ༢༨ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ པའི་

ས་ ༠༢ ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་ སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཆ་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་

གིས་ འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ལྷག་ཐེངས་

གསུམ་པའི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ ཚོགས་ཁང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ ཁྲིམས་དོན་

ཚོགས་ཆུང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ ཚོགས་ཆུང་

གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་་ མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་དེ་ བསྐྱར་



11

སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཞིབ་མཛད་པའི་སྐབས་ དཔྱད་ཡིག་གི་ ཚིག་གི་འགྱུར་བ་དང་ ཡིག་སྡེབ་ལུ་ ལེགས་བཅོས་

དུམ་གྲ་རེ་ འབད་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ དཔྱད་ཡིག་གི་གཞི་རྩ་ ཁྲལ་གྱི་ཚད་གཞི་ནང་ བསྒྱུར་

བཅོས་གང་ཡང་མེདཔ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ དཔལ་འབྱོར་ཡར་ཕར་དང་ འཕྲུལ་རིག་གོང་འཕེལ་

དང་བསྟུན་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཅ་དམ་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་ མཐུན་གྲོས་ནང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་དང་ ཚོང་

གི་དབྱེ་རིམ་་ ལོ་ལྔའི་བར་ན་ཚར་རེ་ འཕྲི་སྣོན་འབད་སྲོལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཨང་

རྟགས་ནང་ རྐྱངམ་གཅིག་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་་ཕུལ་ཡི།

 དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཚོགས་ཁང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་གི་ དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྦེ་ གསུང་གྲོས་

གནང་པའི་སྐབས་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ ཟུར་སྦྲགས་འདི་ ལོག་ཅི་ར་ འགྱུར་བ་འབད་

དགོཔ་ འཐོན་སྲིདཔ་ལས་ ཁྲལ་གྱི་ཚད་གཞི་ལུ་འགྱུར་བ་མེད་པར་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཨང་རྟགས་འདི་ 

ལྷན་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཆོག་པའི་ དོན་ཚན་གསརཔ་ཅིག་ བཙུག་དགོ་

པའི་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་ལུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ གནད་དོན་འདི་ ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ 

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི།

 དེ་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་ཁར་ ཚོགས་ཆུང་ནང་ གསུང་གྲོས་

གནང་སྟེ་ཡོད་རུང་ ཞལ་འཆམ་བྱུང་མ་གས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ལས་བརྟེན་ ཚོགས་དམངས་

ཀྱིས་ ཅ་ཆས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་དང་ ཚོང་གི་དབྱེ་རིམ་འདི་ ལོ་ངོ་ལྔའི་བར་ན་རྐྱངམ་གཅིག་ བསྒྱུར་

བཅོས་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ འདི་ལུ་ མ་བཏུབ་མེདཔ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔ་བཙུགས་དགོཔ་

མེདཔ་སྦེ་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡི།

 དེ་ལས་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ དཔྱད་ཡིག་ཡོངས་རྫོགས་ལུ་ གསུང་གྲོས་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་གནང་སྟེ་ 

འཕྲི་སྣོན་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཡོད་མི་་ ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༤ པ་ལྟར་ ཆ་འཇོག་མཛད་ཞིནམ་

ལས་ འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ལྷག་ཐེངས་

གསུམ་པའི་ གསུང་གྲོས་མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡི།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ཆ་འཇོག།

 གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༠ པའི་ས་ ༢༩ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ པའི་

ས་ ༣ ལུ་ དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ ཁྲིམས་བཟོའི་ལམ་ལུགས་

དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ ཆ་འཇོག་

གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ལུ་ ཚོགས་

དམངས་ཀྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ རྒྱན་བསྐྱུར་ཐོག་ལས་གཟིགསཔ་ད་ རྒྱན་བསྐྱུར་ཚོགས་

གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༣ ཡོད་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཧྲིལ་བུམ་གནངམ་

ལས་བརྟེན་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ ཏི་རུའི་དཔྱད་ཡིག་སྦེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི། ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ་

ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༥ པའི་ནང་གཟིགས་གས།

 གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༡ པའི་ས་ ༡༠ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ པའི་

ས་ ༡༣ ལུ་ དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་ 

(འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་བསྐྱར་གྲོས་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་ཕུལ་ཡི།

 དེ་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ འཐུས་མི་་གིས་ཞུ་མི་ནང་ དོན་

ཚན་ ༢ པ་ འགོ་བཙུགས་་ས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཕུལ་མིའི་གྲོས་

འདེབས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ ཕུལ་བའི་གྲོས་འདེབས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ དོན་གྱི་

འགྱུར་བ་མེད་རུང་ ཚོགས་འདུ་གིས་ཕུལ་མི་འདི་ གོ་བ་ལེན་ནི་ལུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ 

དེ་བཞིན་ ཆ་འཇོག་གནང་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་དེ་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ ཕྱག་ཡར་སེང་ཐོག་

ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ ཕུལ་བའི་གྲོས་འདེབས་ལྟར་དུ་ ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ཡི།

 དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་གིས་ ཚོགས་ཁང་ཕན་ན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ དཔྱད་ཡིག་

དང་ བཅའ་ཁྲིམས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་ཁ་གསལ་ཅིག་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ 

ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་ གནད་དོན་འདི་གུ་ གྲོས་བསྟུན་མཛད་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་རུང་ 



13

སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཚོགས་ཁང་གིས་ ད་རེས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་གི་གདོང་ཤོག་ནང་ དཔྱད་ཡིག་སྦེ་འཁོད་ནི་དང་ 

དོན་ཚན་གཞན་མི་་ནང་ བཅའ་ཁྲིམས་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ མོས་མཐུན་གྲུབ་གནང་ཡི། 

 དེ་ལས་ ཚོགས་ཁང་གིས་ འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་

མའི་ དོན་ཚན་ ༢ པ་ འགོ་བཙུགས་་ས་ནང་ ཚོགས་འདུ་གིས་ ཚིག་གི་ཁ་གསལ་དུམ་

གྲ་ཅིག་ རྐྱབ་ཡོད་མི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ གཞན་རྣམས་་ ཚོགས་སྡེ་ལས་ཕུལ་མི་

དེ་་གུར་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ རྒྱན་བསྐྱུར་ཐོག་ལས་གཟིགསཔ་ད་ ཚོགས་ཞུགས་ནང་ འཐུས་

མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༣༩ ཡོད་ས་ལས་ ༣༨ ཀྱིས་བཏུབ་དང་ འཐུས་མི་ ༡ གིས་མ་བཏུབ་

པའི་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ ཡང་བསྐྱར་ ཏི་རུའི་དཔྱད་ཡིག་སྦེ་ ཆ་འཇོག་

གྲུབ་གནང་ཡི།

 དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཨ་ཐང་ཐེད་མཚོ་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ཐ་དད་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཞུ་མི་

ནང་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་རུང་ གོ་བ་ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་ལེན་ཏེ་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་

ནི་ལུ་ ནོར་འཁྲུལ་ཞུགས་ཡོད་པའི་ དག་གསལ་ཞུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ དཔྱད་ཡིག་བསྐྱར་གྲོས་ཀྱི་ 

གསུང་གྲོས་མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡི། ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ་ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༦ པའི་ནང་གཟིགས་གས།

 ༢.༤ འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ལྷག་ཐེངས་གསུམ་པའི་གྲོས་ཆོད།

 གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༠ པའི་ས་ ༢༨ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ པའི་

ས་ ༢ ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་ སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཆ་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་

གིས་ འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ལྷག་ཐེངས་གསུམ་པའི་ བསྐྱར་ཞིབ་

སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ ཚོགས་ཁང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བསྐྱར་

ཞིབ་འབད་དེ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་གནང་མི་དང་བསྟུན་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲེལ་བའི་ལྷན་

ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་་ མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་འབད་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་པའི་སྐབས་ 

དཔྱད་ཡིག་གི་ ཚིག་གི་འགྱུར་བ་དང་ ཡིག་སྡེབ་་ལུ་ ལེགས་བཅོས་དུམ་གྲ་རེ་ འབད་ཡོདཔ་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

མ་གཏོགས་ དཔྱད་ཡིག་གི་གཞི་རྩ་ ཁྲལ་གྱི་ཚད་གཞི་ནང་ བསྒྱུར་བཅོས་གང་ཡང་མེདཔ་དང་ 

རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ དཔལ་འབྱོར་ཡར་འཕར་དང་ འཕྲུལ་རིག་གོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཅ་

དམ་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་ མཐུན་གྲོས་ནང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་དང་ ཚོང་གི་དབྱེ་རིམ་་ ལོ་ངོ་

ལྔའི་བར་ན་ཚར་རེ་ འཕྲི་སྣོན་འབད་སྲོལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཨང་རྟགས་ནང་ རྐྱངམ་

གཅིག་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་་ཕུལ་ཡི།

 དེ་ལས་ ཚོགས་ཁང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་གི་ དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྦེ་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་

སྐབས་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ ཟུར་སྦྲགས་འདི་ ལོག་ཅི་ར་ འགྱུར་བ་འབད་དགོཔ་ འཐོན་

སྲིདཔ་ལས་ ཁྲལ་གྱི་ཚད་གཞི་མ་བརྩི་བར་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཨང་རྟགས་འདི་ ལྷན་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་ 

བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཆོག་པའི་ དོན་ཚན་གསརཔ་ཅིག་ ད་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་ལུ་ 

ཚོགས་ཁང་གིས་ གནད་དོན་འདི་ ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་སྙན་ཞུ་

ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི།

 དེ་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་ཁར་ ཚོགས་ཆུང་ནང་ 

གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ཡོད་རུང་ ཞལ་འཆམ་བྱུང་མ་གས་པར་ ལུས་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་

ལས་བརྟེན་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ ཅ་ཆས་དབྱེ་ཁག་དང་ ཚོང་གི་དབྱེ་རིམ་འདི་ ལོ་ངོ་ལྔའི་བར་

ན་རྐྱངམ་གཅིག་ བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ འདི་ལུ་མ་བཏུབ་མེདཔ་ལས་ དོན་ཚན་

གསརཔ་བཙུགས་མ་དགོཔ་སྦེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།

 དེ་ལས་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ དཔྱད་ཡིག་ཡོངས་རྫོགས་ལུ་ གསུང་གྲོས་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་གནང་སྟེ་ 

འཕྲི་སྣོན་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཡོད་མི་་ ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༧ པ་ལྟར་ ཆ་འཇོག་མཛད་ཞིནམ་

ལས་ འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ལྷག་ཐེངས་གསུམ་པའི་ གསུང་གྲོས་

མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡི།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ཆ་འཇོག།

 དེ་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༠ པའི་ས་ ༢༩ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ 

པའི་ས་ ༣ ལུ་ དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ ཁྲིམས་བཟོའི་ལམ་

ལུགས་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ ཆ་འཇོག་གནང་དགོ་པའི་ 

གྲོས་དོན་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ རྒྱབ་

སྐྱོར་ཡོད་མེད་ རྒྱན་བསྐྱུར་ཐོག་ལས་གཟིགསཔ་ད་ རྒྱན་བསྐྱུར་ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་

བསྡོམས་ ༤༣ ཡོད་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཧྲིལ་བུམ་གནངམ་ལས་བརྟེན་ དཔྱད་ཡིག་

འདི་ ཏི་རུའི་དཔྱད་ཡིག་སྦེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི། ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ་ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༨ པའི་ནང་

གཟིགས་གས།

 དེ་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༡ པའི་ས་ ༡༠ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ 

པའི་ས་ ༡༣ ལུ་ དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་

དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ བསྐྱར་གྲོས་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་དོན་ཕུལ་ཡི། 

 དེ་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ གསུང་གྲོས་གནངམ་ད་ འཐུས་མི་་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

སྡེ་གིས་ དཔྱད་ཡིག་ཟེར་མི་ ཚིག་འདི་ བཅའ་ཁྲིམས་ཟེར་ འཁོད་དགོཔ་སྦེ་ གྲོས་འདེབས་

ཕུལ་མི་ལུ་ ངོས་ལེན་ཡོད་རུང་  གཞན་ མཚན་གནས་དང་ འགོ་བཙུགས་་ས་འདི་ སྔར་ 

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ བཞག་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་དོན་

ལྟར་ གྲོས་ཆོད་བྱུང་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་

མར་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་རྒྱན་སྐྱུར་ཐོག་ལས་ གཟིགསཔ་ད་ ཚོགས་ཞུགས་ འཐུས་མི་ཡོངས་

བསྡོམས་ ༣༩ ཡོད་མི་ ཆ་མཉམ་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་ཏེ་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ ཡང་བསྐྱར་ ཏི་རུའི་

དཔྱད་ཡིག་སྦེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི། ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ་ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༩ པའི་ནང་གཟིགས་གས།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

༢.༥ འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ལྷག་

ཐེངས་གསུམ་པའི་གྲོས་ཆོད།

 གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༠ པའི་ས་ ༢༨ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ པའི་

ས་ ༢ ལུ་ ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་ སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཆ་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་

གིས་ འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་

མའི་ ལྷག་ཐེངས་གསུམ་པའི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ ཚོགས་ཁང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་

འདི་ ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ གནང་མི་དང་

འཁྲིལ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་་ མཐིལ་ཕྱིན་

སྦེ་འབད་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་པའི་སྐབས་ དཔྱད་ཡིག་གི་ ཚིག་གི་འགྱུར་བ་དང་ ཡིག་སྡེབ་

་ལུ་ ལེགས་བཅོས་དུམ་གྲ་རེ་ འབད་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ དཔྱད་ཡིག་གི་གཞི་རྩ་ ཁྲལ་གྱི་

ཚད་གཞི་ནང་ བསྒྱུར་བཅོས་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ དཔལ་འབྱོར་ཡར་ཕར་དང་ 

འཕྲུལ་རིག་གོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཅ་དམ་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་ མཐུན་གྲོས་ནང་ ཅ་ཆས་

ཀྱི་དབྱེ་ཁག་དང་ ཚོང་གི་དབྱེ་རིམ་་ ལོ་ངོ་ལྔའི་བར་ན་ ཚར་རེ་ འཕྲི་སྣོན་འབད་སྲོལ་ཡོདཔ་

བཞིན་དུ་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཨང་རྟགས་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་་

ཕུལ་ཡི།

 དེ་ལས་ ཚོགས་ཁང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་གི་ དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྦེ་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་

སྐབས་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ ཟུར་སྦྲགས་འདི་ ལོག་ཅི་ར་ འགྱུར་བ་འབད་དགོཔ་འཐོན་

སྲིདཔ་ལས་ ཁྲལ་གྱི་ཚདགཞི་མ་བརྩི་བར་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཨང་རྟགས་འདི་ ལྷན་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་ 

བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཆོག་པའི་ དོན་ཚན་གསརཔ་ཅིག་ ད་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་ལུ་ 

ཚོགས་ཁང་གིས་ གནད་དོན་འདི་ ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ སྙན་ཞུ་

ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 དེ་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་འདི་གི་ཐད་ཁར་ ཚོགས་ཆུང་ནང་ གསུང་གྲོས་

གནང་སྟེ་ཡོད་རུང་ ཞལ་འཆམ་བྱུང་མ་གས་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ ཚོགས་དམངས་

ཀྱིས་ ཅ་ཆས་དབྱེ་ཁག་དང་ ཚོང་གི་དབྱེ་རིམ་འདི་ ལོ་ངོ་ལྔའི་བར་ན་རྐྱངམ་གཅིག་ བསྒྱུར་

བཅོས་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ འདི་ལུ་ མ་བཏུབ་མེདཔ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔ་བཙུགས་མ་

དགོཔ་སྦེ་ ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ཡི།

 དེ་ལས་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ དཔྱད་ཡིག་ཡོངས་རྫོགས་ལུ་ གསུང་གྲོས་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་གནང་སྟེ་ 

འཕྲི་སྣོན་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཡོད་མི་་ ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༡༠ པ་ལྟར་ ཆ་འཇོག་མཛད་ཞིནམ་

ལས་ འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་གི་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ 

ལྷག་ཐེངས་གསུམ་པའི་ གསུང་གྲོས་མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡི། 

 འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ཆ་འཇོག།

 གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༠ པའི་ས་ ༢༩ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ པའི་

ས་ ༣ ལུ་ དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ ཁྲིམས་བཟོའི་ལམ་ལུགས་

དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་

མ་འདི་ ཆ་འཇོག་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་

འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ རྒྱན་སྐྱུར་ཐོག་ལས་གཟིགསཔ་ད་ རྒྱན་སྐྱུར་ཚོགས་གྲལ་འཐུས་

མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༣ ཡོད་མི་ ཆ་མཉམ་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཧྲིལ་བུམ་ཕུལ་ཏེ་ དཔྱད་ཡིག་

འདི་ ཏི་རུའི་དཔྱད་ཡིག་སྦེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི། ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ་ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༡༡ པའི་ནང་

གཟིགས་གས།

 དེ་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༡ པའི་ས་ ༡༠ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ 

པའི་ས་ ༡༣ ལུ་ དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་

ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ བསྐྱར་གྲོས་གནང་དགོ་པའི་ 

གྲོས་དོན་ཕུལ་ཡི།



18

སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 དེ་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ གསུང་གྲོས་གནངམ་ད་ འཐུས་མི་་གིས་ཞུ་མི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེ་གིས་ དཔྱད་ཡིག་ཟེར་མིའི་ ཚིག་འདི་ བཅའ་ཁྲིམས་སྦེ་ འཁོད་དགོཔ་སྦེ་ གྲོས་

འདེབས་ཕུལ་མི་ལུ་ ངོས་ལེན་ཡོད་རུང་ གཞན་ མཚན་གནས་དང་ འགོ་བཙུགས་་ས་

འདི་ སྔར་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་  བཞག་དགོཔ་སྦེ་ 

གྲོས་ཆོད་གྲུབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ 

༢༠༢༡ ཅན་མར་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ རྒྱན་སྐྱུར་ཐོག་ལས་གཟིགསཔ་ད་ རྒྱན་སྐྱུར་ཚོགས་གྲལ་ 

འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༣༨ ཡོད་མི་ ཆ་མཉམ་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཧྲིལ་བུམ་ཕུལ་ཏེ་ དཔྱད་

ཡིག་འདི་ ཡང་བསྐྱར་ ཏི་རུའི་དཔྱད་ཡིག་སྦེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནངམ་དང་འབྲེལ་ ཚོགས་དཔོན་

གྱིས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་པའི་ ཁྲལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་གསུམ་ཆ་ར་ བཀའ་གྲོལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕུལ་

ནི་ཨིན་པའི་ གསལ་བསྒྲགས་མཛད་དེ་ བསྐྱར་གྲོས་ཀྱི་ གསུང་གྲོས་མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡི། 

ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ་ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༡༢ པའི་ནང་གཟིགས་གས།

 ༢.༦ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉི་དྲོད་མཐུན་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ སྒྲིག་བཀོད་གན་རྒྱའི་གྲོས་ཆོད།

 དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉི་དྲོད་མཐུན་སྒྲིག་ གཞི་བཙུགས་

ཀྱི་ སྒྲིག་བཀོད་གན་རྒྱ་གུར་ རྒྱབ་སྣོན་ཆ་སྦྱོར་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་ཕུལ་མི་ནང་ མཐུན་

གྲོས་འདི་ ཕཱ་རཱནསི་དང་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ 

ལུ་ པཱེ་རིསི་གསལ་བསྒྲགས་ཟེར་ འགོ་འབྱེད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ད་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ ༨༨ དེ་

ཅིག་གིས་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ ༡༡ དེ་ཅིག་གིས་ མཚན་རྟགས་

བཀོད་པའི་བསྒང་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། 

 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཉི་དྲོད་ནུས་ཤུགས་མེ་ག་ཝཱཊི་ ༡༢,༠༠༠ དེ་ཅིག་བཟོ་གས་པའི་ འོས་

འབབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཆིངས་ཡིག་དེ་ནང་ འཐུས་མི་སྦེ་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་དང་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ འཕྲུལ་རིག་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

གཏང་ནིའི་ནང་ ཕན་རླབས་རྒྱ་ཆེཝ་འབད་ར་ཡོདཔ་ལས་ བརྟེན་ མཐུན་གྲོས་འདི་གུར་ གསུང་

གྲོས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་དེ་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ཕྱག་ཡར་སེང་ཐོག་ལས་ གསུང་གྲོས་

གནང་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།

 དེ་གི་ཤུལ་ལས་ དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་གིས་ ཆིངས་ཡིག་གི་ ལྷག་ཐེངས་གཉིས་པའི་ གྲོས་

དོན་ཕུལ་མི་ནང་ མཐུན་གྲོས་འདི༌གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༣༠ གི་ བར་མཚམས་ཁར་ ཡུ་ཨེསི་

ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༡,༠༠༠ དེ་ཅིག་གི་རྩིས་ མ་རྩ་བཟོ་གས་ནི་ཨིནམ་དང་ དེ་ལུ་བརྟེན་

པའི་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གཞི་བཙུགས་འབད་ཐོག་ལས་ འཕྲུལ་རིག་དང་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ 

ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་་ འཐོབ་ནི་ཨིནམ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཉི་དྲོད་

ནུས་ཤུགས་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ འཕྲུག་རིག་དང་ མཁས་མཆོག་་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ལག་

ལེན་འཐབ་མ་གས་པར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།

 མཐུན་གྲོས་འདི་ནང་ འཐུས་མི་སྦེ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བ་ཅིན་ གཞན་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་་གི་ 

རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བརྟེན་ ནུས་ཤུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སོྦམ་འབད་ར་ འབྱུང་ནི་

ཨིནམ་དང་ གལ་སྲིད་ ཤུལ་ལས་ སྟབས་མ་བདེཝ་རེ་འཐོན་ཏེ་ འཐུས་མིའི་གྲལ་ལས་ ཕྱིར་

འཐོན་འབད་དགོ་ཏེ་འབད་རུང་ འཐོན་ཆོག་པའི་ཁར་ ལྷན་ཁག་གིས་ མཐུན་གྲོས་འདིའི་སྐོར་

ལས་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་

་ མ་བཏུབ་ བཏུབ་སྦེ་འབད་དེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 དེ་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ གསུང་གྲོས་གནངམ་ད་ འཐུས་མི་དག་པ་ཅིག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ 

མཐུན་གྲོས་འདི་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཁེ་ཕན་སྦོམ་འཐོབ་ནི་ཨིན་རུང་ ཉི་དྲོད་ནུས་

ཤུགས་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ད་ ས་ཆ་རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་ནི་དེ་གིས་ མཐའ་

འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་ གནོད་ཉེན་ཕོག་སྲིད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་གྱི་ཁ་ཐུག་

ལས་འབད་རུང་ དེ་ལུ་ ངོས་ལེན་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོདཔ་ལས་ དེ་་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ད་ ཉོགས་མེད་ཡི་གུ་་ཡང་ ལེན་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་ཞུ་བ་ཕུལ་བའི་ཁར་ ནུས་ཤུགས་སྲིད་

བྱུས་ཀྱི་མདུན་ལམ་འདི་ ཉི་དྲོད་ནུས་ཤུགས་ལུ་ གཙོ་བོ་བཏོན་ཏེ་ཡར་སོང་པ་ཅིན་ དེ་གིས་ 

ཆུར་བརྟེན་གློག་མེའི་ནུས་ཤུགས་ལུ་ གནོད་ཉེན་འབྱུང་སྲིད་པའི་གུར་ ཉི་དྲོད་ནུས་ཤུགས་ལས་

བརྟེན་པའི་ ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་ལམ་དང་ དེ་་ ས་མཚམས་བརྒལ་ཏེ་ བཙོང་

དགོ་པ་ཅིན་ དེ་གི་ ཐབས་བྱུས་་ཡང་ ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ཟེར་བའི་ བསམ་འཆར་འདྲ་མིན་སྣ་

ཚོགས་སྦེ་ཞུ་ཡི། 

 དེ་ལུ་ དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆུར་བརྟེན་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ 

ག་དེ་ཅིག་རྐྱབ་སྟེ་འབད་རུང་ གནམ་དགུན་གྱི་དུས་ཚོད་ལུ་ གཞན་ལས་ཉོ་དགོཔ་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་

དང་ ཆུར་བརྟེན་གློག་མེ་ལས་འགུལ་་རྐྱབ་ད་ ཟད་འགྲོ་དང་དུས་ཚོད་ ས་གོ་་ག་དེ་སྦེ་དགོཔ་

ཨིན་ན་ ག་ར་གིས་ མ་མཁྱེནམ་མེདཔ་དང་ ཉི་དྲོད་ནུས་ཤུགས་འདི་ མི་སྡེ་དང་ རྒེད་འོག་ ག་

ཏེ་འོས་འབབ་ཡོད་སར་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ གློག་མེའི་མཐུན་རྐྱེན་་ དེ་འཕྲོས་

ལས་ སྤྱོད་གས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་གུ་ ཉི་དྲོད་ནུས་ཤུགས་ལས་བརྟེན་པའི་ ཕྱགས་སྙིགས་

འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་ ལཱ་འབད་གས་པའི་ འཕྲུལ་རིག་་བཙུག་ནི་

ཨིན་པའི་ དོགས་སེལ་ཕུལ་ཏེ་ མཐུན་གྲོས་འདིའི་ རྩ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྦེ་ གསུང་གྲོས་

གནང་སྟེ་ ངོས་ལེན་མཛད་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ མཐུན་གྲོས་གུར་ རྒྱབ་སྣོན་ཆ་སྦྱོར་

འདི་ ཁྲིམས་བཟོའི་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱན་སྐྱུར་ཐོག་ལས་མཛད་ནི་ཨིན་པའི་ བཀའ་བཀོད་

གནང་སྟེ་ གསུང་གྲོས་མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡི།

 རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉི་དྲོད་མཐུན་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ སྒྲིག་བཀོད་གན་རྒྱ་གུ་ཆ་སྦྱོར།

 དེ་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༠ པའི་ས་ ༢༢ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ 

༡༡ པའི་ས་ ༢༦ ལུ་ དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉི་དྲོད་

མཐུན་གྲོས་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ སྒྲིག་བཀོད་གན་རྒྱ་འདི་ ཁྲིམས་བཟོའི་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱབ་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

སྣོན་ཆ་སྦྱོར་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ མཐུན་གྲོས་

འདི་གུར་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ རྒྱན་བསྐྱུར་ཐོག་ལས་གཟིགསཔ་ད་ རྒྱན་བསྐྱུར་ཚོགས་གྲལ་

འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༣ ལས་ འཐུས་མི་ ༤༢ ཀྱིས་བཏུབ་དང་ འཐུས་མི་ ༡ 

གིས་ འཛེམས་བཞུགས་ཏེ་ ཕྱེད་མང་ཐོག་ལས་ མཐུན་གྲོས་འདི་གུར་ རྒྱབ་སྣོན་ཆ་སྦྱོར་གྲུབ་

ཅི། ཚོགས་རྒྱན་ཐོ་ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༡༣ པའི་ནང་གཟིགས་གས།

༣. དྲི་བཀོད་ལས་རིམཿ འབྲེལ་ཡོད་ སྡེ་ཚན་ ཀ་པ་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་དང་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་

ཁག་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་་ལུ་ ཕུལ་བའི་དྲི་བ།

 ཚོགས་དཔོན་གྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ སྡེ་ཚན་ ཀ་ པའི་ དྲི་བཀོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་ ཡིག་ཐོག་གི་

དྲི་བ་གཅིག་ཡང་ མེདཔ་དང་ ངག་ཐོག་གི་དྲི་བ་ ༡༡ ལྷོད་ཡོད་མི་་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ འཐུས་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ དྲི་བཀོད་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་འདུའི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ ༢༠༡༤ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ དྲི་བ་ཕུལ་མི་དང་ ལན་ཞུ་མི་

་གིས་ དུས་ཚོད་་ ཐུགས་ཁར་བསྣམ་སྟེ་ མཛད་དགོཔ་མ་ཚད་ ཚོགས་ཁང་ནང་ དྲི་བ་

གཅིག་ ལོག་ཅི་ར་བཀོད་ནི་དེ་ འོས་འབབ་མེདཔ་ལས་ ན་ལས་ཕར་ དེ་་ལུ་ གོ་སྐབས་ཕུལ་

མི་གས་ནི་ཨིན་པའི་ དྲན་གསོ་ཞུ་སྟེ་ དྲི་བཀོད་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི།

 ཀ- ངག་ཐོག་གི་དྲི་བ།

 ༡. 3P6S/Q590 ཚོང་ལས་ཆུང་བ་་གི་ སྲིད་བྱུས་དང་ཐབས་ལམ་སྐོར།

 མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ལུ་ ད་རེས་ གཞུང་གིས་ 

དཔལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཁས་བླངས་གཅིག་འདི་ འོང་འབབ་ཆུང་བ་དང་ བར་མའི་ཚོང་ལས་

སྡེ་ཚན་་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་སྲིད་བྱུས་བརྩམས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ ཁས་བླངས་ཡོད་

རུང་ ད་རེས་ཀྱི་ གནས་སྟངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཚོང་ལས་ཆུང་བ་དང་ ཕྲ་རབ་་ལུ་ཕན་

ཐོགས་ནི་ཕར་བཞག་ ཚོང་ལཱ་ར་འབད་མ་གས་པའི་ དཀའ་ངལ་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཚོང་ལཱ་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཆུང་བ་་ལུ་ ཕན་ཐོགས་པའི་ སྲིད་བྱུས་དང་ཐབས་ལམ་་ ག་ཅི་བརྩམས་ཏེ་ཡོད་ག་ ཚོགས་

དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༢. 3P6S/Q591 ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུན་ལམ་མཐུད་སྦྲེལ་སྐོར།

 འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ལུ་ འབྲུག་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གློག་རིག་དཔལ་འབྱོར་ མི་སྡེའི་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་དགོ་པ་ཅིན་ ཡོངས་འབྲེལ་

གྱི་ རྒྱུན་ལམ་མཐུད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུན་ལམ་ (Third 

Internet Gateway) མཐུད་ནི་གི་ ཕྱག་ལཱའི་གནས་ཚད་ ག་དེམ་ཅིག་ལུ་ ལྷོད་ཡོད་ག་ 

ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༣. 3P6S/Q592 བཟའ་འཐུང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཅ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་ཡར་སེང་སྐོར།

 དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པར་ 

མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཤོས་ར་ བཟའ་འཐུང་དང་འབྲེལ་བའི་ གཞན་ཅ་ཆས་་གི་གོང་

ཚད་ ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ནང་ན་ལས་ཐོན་པའི་ ཅ་ཆས་་ཡང་ 

ཕྱིར་ཚོང་འབད་ནི་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་པའི་ དཀའ་ངལ་འདི་་ བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ 

ཐབས་ལམ་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ ག་ཅི་ར་མཛད་ནིའི་ འཆར་གཞི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ 

ཞུ་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༤. 3P6S/Q593 གཞུང་ལམ་མཐུད་སྦྲེལ་སྐོར།

 སྨན་སྦིས་བཙན་མཁར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ལུ་ འཆར་གཞི་ ༡༢ 

པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལས་རིམ་གཙོ་ཅན་ཅིག་ ཤིང་མཁར་གོར་གཱན་གྱི་གཞུང་ལམ་དང་ བཀྲིས་

གཡང་རྩེ་དང་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་གཉིས་ ས་དོང་ལས་བརྒྱུད་དེ་ མཐུད་ནི་འདི་ཨིནམ་ལས་ གོང་

ལུ་ཞུ་མི་ ལས་སྣ་གཙོ་ཅན་གཉིས་ ནམ་འགོ་བཙུག་ནི་ཨིན་ན་ ཐད་ཀར་དུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་

དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 ༥. 3P6S/Q594 གློག་མེ་ལས་འགུལ་གསརཔ་གཞི་བཙུག་སྐོར།

 སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ལུ་ གློག་མེ་ལས་

འགུལ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་

ཅིག་ཨིནམ་ ག་གིས་ཡང་ མ་མཁྱེནམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ན་ལས་ཕར་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་

གསརཔ་ འགོ་བཙུག་མ་གས་མི་་ ནམ་ལས་འགོ་བཙུག་ནི་ཨིན་ན་ ཐད་ཀར་དུ་ ཞུ་གནང་

དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༦. 3P6S/Q595  རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཐང་གཞི་བཙུག་སྐོར།

 མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་

འདྲ་མཉམ་སྦེ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ མོང་སྒར་སྤོང་ཅུ་ལ་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཐང་ 

གཞི་བཙུག་འབད་ནི་གི་ འཆར་གཞི་འདི་ གཞུང་གི་ཁས་བླངས་ནང་ད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བར་

སྐབས་ཀྱི་ དུས་མིན་བཙག་འཐུའི་སྐབས་ལུ་ འཐུས་མིའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ ཁས་བླངས་འབད་

ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གནམ་གྲུ་ཐང་ གཞི་བཙུག་འབད་ནིའི་ འཆར་གཞི་ལས་སྣ་འདི་ ད་རེས་ 

གནས་ཚད་ གོ་རིམ་ ག་བཟུམ་ཅིག་ནང་ ལྷོད་ཅི་ག་ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༧. 3P6S/Q596  བལྟ་བཤལ་ལས་འགུལ་སྐོར།

 བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ལུ་ ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་

ཁག་དྲུག་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ རྫོང་ཁག་བཞིའི་ནང་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་ བལྟ་བཤལ་གྱི་ 

ལས་འགུལ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་རུང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ རྫོང་ཁག་

གཉིས་ཀྱི་ནང་ དེ་བཟུམ་གྱི་ལས་འགུལ་ འགོ་མ་བཙུགས་མི་འདི་ གནད་དོན་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་

ཨིན་ན་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 ༨. 3P6S/Q597 སཱུན་ཀོཤི་གློག་མེ་ལས་འགུལ་སྐོར།

 བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ལུ་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་དྲུང་ཁག་

ནང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ནང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ལེ་ཤ་ད་དེ་ཡོད་རུང་ སཱུན་ཀོཤི་ གློག་མེ་

ལས་འགུལ་ འགོ་བཙུག་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུངསམ་ལས་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་་ འབད་མ་གས་

པར་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ ཧེ་མར་ འཐུས་མི་མོ་ར་གིས་ ཚོགས་ཁང་ནང་ དྲི་བ་བཀོད་པའི་སྐབས་ 

མི་རྗེ་བློན་ཆེན་གྱིས་ ད་ལྟོ་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལས་འགུལ་སྐོར་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་

བསྒང་ཡོད་པའི་ཁར་ གཞུང་གིས་ ལོ་གཅིག་དང་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ར་ འགོ་བཙུག་ནི་ཨིན་

པའི་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡི། 

 ཨིན་རུང་ ལས་འགུལ་འདི་ འགོ་བཙུག་ནི་གི་ གནས་ལ་མ་གོཝ་ལས་ གཞུང་གཉིས་ཀྱི་

བར་ན་ གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ གནས་ཚད་ག་དེམ་ཅིག་ལུ་ ལྷོད་ཡོད་ག་དང་ སཱུན་ཀོཤི་གི་

ལས་འགུལ་དེ་ལས་བརྟེན་ ད་རེས༌ན༌ དྲུང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག་གསུམ་ནང་ གོང་འཕེལ་གྱི་

ལས་སྣ་་ མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་ འབད་མ་གས་པར་ལུས་ཡོདཔ་དང་ སཱུན་ཀོཤི་གི་ ལས་འགུལ་

དེ་འགོ་བཙུགས་པ་ཅིན་ མི་སེར་ལ་ལུ་ གཞི་སྤོ་འགྱོ་དགོཔ་ལས་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་་ 

འཕྲོ་བརླག་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ལས་འགུལ་འདི་ གཏན་འཁེལ་ཨིན་ན་མེན་ན་ གསུང་གནང་

དགོཔ་དང་ གལ་སྲིད་ སཱུན་ཀོཤི་གི་གློག་མེ་ལས་འགུལ་འདི་ གཏན་འཁེལ་མེན་པ་ཅིནཿ

༡༽  དཱལ་བཱ་རི་དང་ ཀརྨ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་བར་ན་ གནམ་བྱཱར་དགུན་མེད་པར་ སྣུམ་འཁོར་

འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་བཏུབ་པའི་ ཟམ་རྐྱབ་གནང་དགོཔ་དང་།

༢༽  ནི་ཅུ་ལ་རྒེད་འོག་ལྟེ་བའི་ མི་སེར་་གི་དོན་ལས་ སཱུན་ཀོཤི་གུ་ སྣུམ་འཁོར་འགྲོ་

འགྲུལ་འཐབ་བཏུབ་པའི་ ཟམ་ཅིག་ ངེས་པར་དུ་དགོཔ་ལས་ ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་གིས་ 

གོང་གི་གནད་དོན་དེ་ལུ་ ཐབས་ལམ་དང་འཆར་གཞི་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཐབས་ ག་དེ་སྦེ་

ཡོད་ག་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།



25

སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 ༩. 3P6S/Q598 གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ གནས་ཚད་དང་གནས་སྟངས་སྐོར།

 བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ལུ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་

གློག་མེ་ལས་འགུལ་ ༡ པ་དང་ ༢ པ་ དེ་ལས་ ཁོ་ལོང་ཆུ་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་ གནས་

ཚད་དང་ གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།
 

 ༡༠. 3P6S/Q599 གཞུང་ལམ་གྱི་གནས་ཚད་སྐོར།

 ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་ མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ལུ་ ཤར་ནུབ་

ཀྱི་གཞུང་ལམ་ ལྷག་པར་དུ་ཡང་ བུམ་ཐང་ཨུ་ར་ལས་ མོང་སྒར་ གླིང་མི་ཐང་བར་ནའི་ གཞུང་

ལམ་གྱི་གནས་ཚད་ ག་དེམ་ཅིག་ལུ་ ལྷོད་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་

གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༡༡. 3P6S/Q600 གློག་ཤུགས་བརྟན་ཏོག་ཏོ་ མེད་པའི་དཀའ་ངལ་སྐོར།

 གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ལུ་ ཚོགས་ཐེངས་ ༢ 

པའི་ནང་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ད་རེས་ཡང་ ཧཱ་རྫོང་ཁག་གསང་སྦས་མཁར་དང་ 

དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ གློག་ཤུགས་བརྟན་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི་ དཀའ་ངལ་བྱུང་སྟེ་ཡོད་

མི་དེ་ བསལ་ཐབས་ལུ་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕྱག་ལཱ་གནང་སྟེ་ གནས་རིམ་ག་

ཏེ་ལུ་ ལྷོད་དེ་ཡོད་ག་དང་ གནད་དོན་ག་ཅི་ལུ་བརྟེན་ དུས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ འགོར་ཡོདཔ་ཨིན་

ན་ དེ་ལས་ གློག་མེ་ནུས་ཤུགས་བརྟན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ མི་སེར་་གིས་ ནམ་སྤྱོད་གས་ནི་ཨིན་ན་ 

ཐད་ཀར་དུ་ ལན་ཞུ་གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༠ པའི་ས་ 

༢༢ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༡ པའི་ས་ ༢༦ ལུ། 

 མཆནཿ གོང་གི་དྲི་བ་་གུ་ ལན་དང་ གསུང་གྲོས་གནང་ཐོ་་ དྲི་བཀོད་ལས་རིམ་གྱི་ ངག་བརྗོད་ལྷད་

མེད་ཐོ་དེབ་ ལོགས་སུ་སྦེ་ པར་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ནང་གཟིགས་གས།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

༤. འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་ དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ལྷག་ཐེངས་

དང་པ་དང་ གཉིས་པའི་གྲོས་ཆོད།

 དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་ 

དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ལྷག་ཐེངས་དང་པའི་ ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གྲོས་དོན་ཕུལ་མི་ནང་ དངུལ་

འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༧ ཅན་མའི་དུས་ཡུན་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ 

་ ༡༢ པའི་ས་ ༣༡ ལས་རྫོགས་ཡོད་རུང་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་ དུས་ཡུན་ཕར་

འགྱངས་མཛད་ཡོད་མི་དེ་ ད་རེས་ སྤྱི་་ ༡༢ པའི་ས་ ༣༡ ལུ་ཚང་ནི་ཨིནམ་ལས་ དཔྱད་

ཡིག་འདི་ དགོས་མཁོ་ངེས་ཏིག་ཡོདཔ་ལས་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ གསུང་གྲོས་གནང་ནི་ལུ་ 

རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་ཕུལ་མི་དེ་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ ཕྱག་ཡར་སེང་ཐོག་

ལས་ གསུང་གྲོས་གནང་ནི་སྦེ་ ངོས་ལེན་མཛད་དེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།

 དེ་གི་ཤུལ་ལས་ དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་གིས་ ལྷག་ཐེངས་གཉིས་པའི་ གྲོས་དོན་ཕུལ་མི་

ནང་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་

ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་ལུ་ གཞིར་བཞག་ཐོག་ 

གནས་སྐབས་ཀྱི་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ སྒེར་

སྡེ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་གཏད་བཀོད་དེ་ཨིནམ་དང་ དེ་བཞིན་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ 

ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ བྱ་སྟབས་མ་

བདེཝ་ཐོན་ཡོད་མི་དེ་ ལེགས་བསྒྱུར་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ 

འདི་ནང་ ཡངས་ཆག་ ཐད་ཀར་གྱི་ཁྲལ་དང་ ཐད་ཀར་མེན་པའི་ཁྲལ་ བཙོང་ཁྲལ་དང་ཅ་དམ་

གྱི་ཁྲལ་ གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་་ལུ་ ལོ་ངོ་ ༥ དང་ ༡༠ གྱི་རིང་ལུ་སྤྲོད་དེ་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་

ཕུལ་ཡི།

 ལྷག་པར་དུ་ ད་ན་ ལོ་ངོ་དྲུག་གི་རིང་ ཁྲལ་ལས་བརྟེན་པའི་འོང་འབབ་ མ་དངུལ་ཡོངས་

བསྡོམས་ཐེར་འབུམ་ ༦.༡ ཡངས་ཆག་གནང་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ཁེ་ཕན་ ཚོང་ལཱ་གསརཔ་ 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

༨༠ དེ་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་ ཡོངས་བསྡོམས་ 

༢,༡༠༠ བཟོ་ཡོད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དེ་ཅིག་ བཟའ་ཁང་དང་ བལྟ་བཤལ་དང་འབྲེལ་བའི་ 

ལས་སྡེ་་ནང་ཨིནམ་དང་ ད་རེས་ཀྱི་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་ ༢༠༢༡ ཅན་

མའི་དཔྱད་ཡིག་འདི་ཡང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་

དང་ དེ་ལས་ གཞན་་དང་གཅིག་ཁར་ བདེ་འགྲིག་མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིནམ་དང་ དཔྱད་

ཡིག་འདི་ནང་ བམ་ཚན་གཉིས་དང་ ལེའུ་ ༨ ཡོད་པའི་གསལ་ཞུ་་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཕུལ་ཡི།

 དེ་ལས་ ཚོགས་ཁང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ ཏི་རུའི་དཔྱད་ཡིག་སྦེ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའི་

ཤུལ་ལུ་ དཔལ་འབྱོར་དང་ དངུལ་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་གི་ ལྷག་ཐེངས་

གསུམ་པའི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་་མཛད་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ པའི་ས་ ༣ ལུ་ སྙན་

ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ གན་ཁུར་གནང་སྟེ་ ལྷག་ཐེངས་དང་པ་དང་གཉིས་པའི་གསུང་གྲོས་མཇུག་

བསྡུས་གནང་ཡི། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༠ པའི་ས་ ༢༥ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༡ པའི་

ས་ ༢༩ ལུ།

 འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ལྷག་ཐེངས་

གསུམ་པའི་གྲོས་ཆོད།

 གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༠ པའི་ས་ ༢༩ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ པའི་ས་ 

༣ ལུ་ དཔལ་འབྱོར་དང་དངུལ་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་ ཨ་ཐང་ཐེད་ཚོ་འདེམས་ཁོངས་

འཐུས་མི་གིས་ འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་

མའི་ ལྷག་ཐེངས་གསུམ་པའི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་

འདི་གུར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་བཅའ་

ཁྲིམས་ ༢༠༡༧ ཅན་མ་འདི་ དུས་ཡུན་ཚང་ཡོད་པའི་ཁར་ ད་རེས་ཀྱི་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ནང་ 

ཁྱད་ཚད་མ་འདྲཝ་་ཡོད་པའི་ཁར་ འདི་གི་དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་ར་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ དཔལ་

འབྱོར་གོང་འཕེལ་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ སྒེར་སྡེ་གོང་འཕེལ་གཏང་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཐབས་ལུ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ ཚོང་ལཱ་དང་ ཚོང་ལཱ་གསརཔ་

་ལུ་ ཁེ་ཕན་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ འོང་ནིའི་ཐབས་ལམ་་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཚིག་

གི་འགྱུར་བ་དང་ ཡིག་སྡེབ་་ལུ་ ལེགས་བཅོས་དུམ་གྲ་རེ་ མཛད་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་ སྤྱིར་

བཏང་ དཔྱད་ཡིག་གི་ཟིན་བྲིས་ལྟར་དུ་ར་ ངོས་ལེན་མཛད་ཡོདཔ་ལས་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་

ཡང་ དེ་བཞིན་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། 

 དེ་གི་ཤུལ་ལས་ དཔྱད་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༡༤ པར་ འོས་ཁུངས་ལྡན་པའི་ གནང་གྲུབ་ཚོང་ལཱ་

གིས་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཡོད་པ་ལྟར་ ལྷན་ཁག་གིས་ འོས་འབབ་གཟིགས་ཏེ་ ཁྱད་ཚད་དུས་ཡུན་

དེ་ ལོ་ངོ་ ༥ མ་ལྷག་པའི་དོན་ལུ་ གནང་བ་འགྲོལ་ཆོག་ཟེར་ཡོད་མི་ལུ་ འཐུས་མི་དག་པ་ཅིག་

གིས་ བསམ་འཆར་ཞུ་མི་ནང་ ལྷན་ཁག་ལུ་ འདི་བཟུམ་གྱི་དབང་ཚད་སྤྲོད་མི་འདི་ དངུལ་

འབྲེལ་དང་ ཁྲལ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ འགལ་བ་ཡོད་པའི་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱས་དང་ མ་འོངས་

པར་དཀའ་ངལ་འཐོན་སྲིད་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་དེ་ལུ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ དུས་ཡུན་ཕར་

འགྱངས་འདི་ གཙོ་བོ་ར་ ཁྱད་ཚད་་ཚང་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ ཐུགས་ཚ་གྱས་བཞེས་དགོཔ་

མེད་པའི་ དོགས་སེལ་་ ཞུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ དོན་ཚན་དེ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་

མེད་ ཚོགས་དམངས་ ཕྱག་ཡར་སེང་གིས་གཟིགསཔ་ད་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་

དོན་ལྟར་ དོན་ཚན་འདི་ དཔྱད་ཡིག་ཟིན་བྲིས་ལྟར་བཞག་ནི་ལུ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།

 དེ་བཟུམ་སྦེ་ འཐུས་མི་དག་པ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་ ༡༢༼༢༽ པའི་ནང་ ཁྱད་ཚད་འགྲུབ་

ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་ ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞི་ཁར་ ལས་གཡོགཔ་སྦེ་བཙུགས་དགོ་

ཟེར་ ཡོད་མི་འདི་ འོས་འབབ་དང་མ་ལྡནམ་ལས་ ཉུང་མཐའ་ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་ འཁོད་དགོཔ་

མེད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་བའི་གུར་ དོན་ཚན་ ༨༼༥༽ པའི་ནང་ ཤེས་རིག་གི་ཐད་ཁར་ ཁྲལ་

དགོངས་ཡངས་འདི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་ ཤེས་རིག་གཙུག་སྡེ་་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོད་

ཟེར་འཁོད་ཡོད་མི་དེ་གིས་ གཞན་ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ གཙུག་སྡེ་་ལུ་ ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་

པའི་ བསམ་འཆར་བཀོད་མི་་ལུ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ དཔྱད་ཡིག་ནང་ དེ་སྦེ་བཀོད་མི་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

དེ་ གཙོ་བོ་ར་ ཤེས་རིག་གི་སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་ཐབས་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ཨིན་

པའི་ཞུ་བ་་ཕུལ་ཏེ་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་གུ་ གསུང་གྲོས་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་གནང་

སྟེ་ འཕྲི་སྣོན་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཡོད་མི་་ ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༡༤ པ་ལྟར་ ཆ་འཇོག་མཛད་

ཞིནམ་ལས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་གི་ ལྷག་ཐེངས་གསུམ་པའི་ གསུང་གྲོས་མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡི།  

 འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ཆ་འཇོག།

 གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༡ པའི་ས་ ༢ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ པའི་

ས་ ༦ ལུ་ དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོའི་ངོ་ཚབ་ བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་གིས་ 

ཁྲིམས་བཟོའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་དཔྱད་

ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་འདི་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ གསུང་གྲོས་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་གནང་ཡོད་མི་དང་

བསྟུན་ ཆ་འཇོག་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་

འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ རྒྱན་སྐྱུར་ཐོག་ལས་གཟིགསཔ་ད་  རྒྱན་སྐྱུར་ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་

མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༡ ཡོད་ས་ལས་ འཐུས་མི་ ༤༠ གིས་བཏུབ་དང་ འཐུས་མི་ ༡ གིས་

འཛེམས་བཞུགས་ཏེ་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི། ཚོགས་རྒྱན་

གྱི་ཐོ་ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༡༥ པའི་ནང་གཟིགས་གས།

 དེ་ལས་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༡ པའི་ས་ ༡༠ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ 

པའི་ས་ ༡༣ ལུ་ དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ འབྲུག་གི་དངུལ་

འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ དཔྱད་ཡིག་༢༠༢༡ ཅན་མར་ བསྐྱར་གྲོས་གནང་དགོ་པའི་ 

གྲོས་དོན་ཕུལ་ཡི། 

 དེ་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ གསུང་གྲོས་གནངམ་ད་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེ་ལས་ཕུལ་བའི་ གྲོས་འདེབས་ཀྱི་ དོན་ཚན་གཞན་མི་་ལུ་ མ་བཏུབ་མེད་རུང་ དོན་

ཚན་ ༩ ༼༢༽ པའི་ནང་ ཁྲལ་ཡངས་ཆག་གི་ཁྲལ་ཚད་འདི་ སློབ་གྲྭ་རྣམས་དང་ ཨ་ལོ་

གཅེས་སྐྱོང་ལྟེ་བ་་ལུ་ ཕུལ་དགོ་ཟེར་བའི་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་གི་ཐད་ཁར་ ཚོགས་ཁང་



30

སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

གིས་ ཡང་བསྐྱར་ གསུང་གྲོས་གནང་དགོ་མི་དེ་ཡང་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་

དེ་ལུ་ དབྱེ་ཁག་གཉིས་སྦེ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ ཁེབ་ས་ལས་བརྟེན་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་

ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ ཐད་ཀར་གྱི་ཁྲལ་དང་ གོང་ཚད་ལས་བརྟེན་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་

ཤུགས་འདི་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་ཁྲལ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།

 དཔྱད་ཡིག་འདི་གི་དོན་ཚན་ ༤༧ པའི་ནང་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་ཁྲལ་གྱི་འོག་ལུ་ ཤེས་རིག་དང་

འབྲེལ་བའི་ཅ་ཆས་དང་ ལག་ཆས་ འཕྲུལ་ཁང་དང་ འཕྲུལ་ཆས་་ལུ་ བཙོང་ཁྲལ་དང་ ཅ་

དམ་ཁྲལ་་ དགོངས་ཡངས་གནང་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ཁེ་ཕན་་ འབྱུང་གས་ནི་ཨིནམ་ལས་ 

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ལས་ ཕུལ་བའི་གྲོས་འདེབས་ལུ་ ངོས་ལེན་ཕུལ་མ་གས་པའི་ཞུ་བ་

ཕུལ་ཡི།

 དེ་ཁར་ དཔལ་འབྱོར་དང་ དངུལ་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་འབད་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེ་ལས་ཕུལ་བའི་ དོན་ཚན་མང་རབས་ཅིག་ནང་ དོན་གྱི་འགྱུར་བ་སྦོམ་མེདཔ་ལས་ 

ངོས་ལེན་ཕུལ་བ་ལུ་ མ་བཏུབ་མེད་རུང་ དཔྱད་ཡིག་འདི་གི་དོན་ཚན་ ༩ ༼༢༽ པའི་ནང་ 

ཁྲལ་ཡངས་ཆག་གི་ཁྲལ་ཚད་འདི་ སློབ་གྲྭ་རྣམས་དང་ ཨ་ལོ་གཅེས་སྐྱོང་ལྟེ་བ་་ལུ་ ཕུལ་དགོ་

ཟེར་བའི་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ཁ་ཐུག་ལས་ ངོས་ལེན་ཕུལ་ཐབས་མེདཔ་དང་ 

དེ་ལས་ དཔྱད་ཡིག་གི་གདོང་་ཤོག་ནང་ རྐྱངམ་གཅིག་ དཔྱད་ཡིག་ཟེར་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ 

དོན་ཚན་གཞན་མི་་ནང་ བཅའ་ཁྲིམས་ཟེར་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

 དེ་ལུ་ འཐུས་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ དོན་ཚན་ ༩༼༢༽ པའི་ཐད་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེ་གིས་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ མཁས་མཆོག་འདི་ 

ཆུང་རིམ་ནང་ལས་ར་ སྦྱང་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་མ་ཚད་ ཤེས་རིག་གི་སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་བཏང་

ཐབས་ལུ་ གྲོས་འདེབས་འདི་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ ཐུགས་

བཞེད་གནང་སྟེ་ ངོས་ལེན་ཕུལ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 དེ་ལས་ ཚོགས་ཁང་གིས་ དང་པ་ དཔལ་འབྱོར་དང་དངུལ་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེ་ལས་ཕུལ་བའི་ དོན་ཚན་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ དོན་གྱི་འགྱུར་བ་མེདཔ་སྦེ་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་

དང་ དཔྱད་ཡིག་གི་གདོང་ཤོག་ནང་ རྐྱངམ་གཅིག་ དཔྱད་ཡིག་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་

ལས་ དོན་ཚན་གཞན་མི་་ནང་ བཅའ་ཁྲིམས་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ 

རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ ཚོགས་དམངས་ ཕྱག་ཡར་སེང་གིས་གཟིགསཔ་ད་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ དེ་

བཞིན་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི། 

 གཉིས་པ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ལས་ དཔྱད་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༩ ༼༢༽ པའི་ནང་ ཁྲལ་

ཡངས་ཆག་གི་ཁྲལ་ཚད་འདི་ སློབ་གྲྭ་རྣམས་དང་ ཨ་ལོ་གཅེས་སྐྱོང་ལྟེ་བ་་ལུ་ ཕུལ་དགོ་ཟེར་

བའི་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ ཕྱག་ཡར་སེང་གི་སྒོ་

ལས་ ཐུགས་ཐག་བཅད་སྐབས་ ཚོགས་བཞུགས་ འཐུས་མི་ ༤༠ ཡོད་ས་ལས་ འཐུས་མི་ 

༦ གིས་མ་གཏོགས་ འཐུས་མི་ ༣༤ གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་མ་གནངམ་ལས་ ཚོགས་སྡེ་ལས་ཕུལ་

བའི་གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་མེད་སོང་སྟེ་ ཚོགས་འདུ་གིས་ ཐུགས་ཐག་བཅད་མི་ལྟར་ ཆ་འཇོག་

མཛད་གནང་ཡི།

 དེ་ལས་ གཞན་ སྤྱིར་བཏང་ ཚོགས་སྡེ་ལས་ཕུལ་མི་ གྲོས་འདེབས་་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་

མེད་ རྒྱན་བསྐྱུར་ཐོག་ལས་གཟིགསཔ་ད་ རྒྱན་བསྐྱུར་ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ 

༤༠ ཡོད་ས་ལས་འཐུས་མི་ ༣༧ གྱིས་བཏུབ་དང་ འཐུས་མི་ ༡ གིས་ མ་བཏུབ་ དེ་ལས་ 

༢ ཀྱིས་འཛེམས་བཞུགས་ཏེ་ དཔྱད་ཡིག་བསྐྱར་གྲོས་ཀྱི་ གསུང་གྲོས་མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡི། 

ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ་ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༡༦ པའི་ནང་གཟིགས་གས།

༥. རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ལྷག་ཐེངས་

གསུམ་པའི་གྲོས་ཆོད།

 གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༠ པའི་ས་ ༢༥ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༡ པའི་

ས་ ༢༩ ལུ་ དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ མི་སྡེ་དང་ལམ་སྲོལ་ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་ ཝོམ་རོང་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ 

༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ལྷག་ཐེངས་གསུམ་པའི་ གྲོས་དོན་ཕུལ་མི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་

ཐེངས་ ༥ པའི་ནང་ དཔྱད་ཡིག་འདི་གི་ ལྷག་ཐེངས་དང་པ་དང་ གཉིས་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་

ཞིནམ་ལས་ ལྷག་ཐེངས་གསུམ་པའི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་འགན་ཁུར་འདི་ མི་སྡེ་དང་ལམ་

སྲོལ་ཚོགས་ཆུང་ལུ་གནང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་ནམ་དུས་

ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ ཕྱག་ཞུ་མི་ཡོངས་དང་གཅིག་

ཁར་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ ལྷག་

པར་དུ་ བཙོན་ཁང་་ནང་ཡང་ ས་གནས་བལྟ་སྐོར་ལུ་འགྱོ་སྟེ་ གྲོས་བསྟུན་་ མ་བཏུབ་

བཏུབ་སྦེ་ འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

 ཚོགས་ཆུང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་་གནང་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་

འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་དང་ ཞི་བདེ་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་ལུགས་བདག་འཛིན་

འཐབ་ནིའི་ནང་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན་པའི་ ཤེས་རྟོགས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་བྱུང་ཡོདཔ་

མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ གནས་སྟངས་ལེགས་འགྱུར་དང་ ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་ 

མཐའ་དོན་་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གསུང་གྲོས་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་གནང་ཞིནམ་ལས་ གསུང་གྲོས་གནང་

ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་་ ཕུལ་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཚོགས་ཁང་གིས་ ཉིན་གྲངས་ ༤ གི་རིང་ལུ་ དཔྱད་ཡིག་གི་ དོན་ཚན་རེ་

རེ་བཞིན་དུ་སྦེ་ གསུང་གྲོས་་ ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་སྦེ་ གོ་ཡངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་

གནང་སྟེ་ འཕྲི་སྣོན་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཡོད་མི་་ ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༡༧ པ་ལྟར་ ཆ་འཇོག་

མཛད་ཞིནམ་ལས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་གི་ ལྷག་ཐེངས་གསུམ་པའི་ གསུང་གྲོས་མཇུག་བསྡུས་

གནང་ཡི།  
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ཆ་འཇོག།

 གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༡ པའི་ས་ ༦ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ པའི་ས་ 

༩ ལུ་ དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོའི་ངོ་ཚབ་ ཞབས་ཏོག་བློན་

པོ་གིས་ ཁྲིམས་བཟོའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི ་(འཕྲི་སྣོན་) 

དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་འདི་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ ཆ་

འཇོག་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ལུ་ 

རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ རྒྱན་སྐྱུར་ཐོག་ལས་གཟིགསཔ་ད་ རྒྱན་སྐྱུར་ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་

བསྡོམས་ ༣༨ ཡོད་ས་ལས་ འཐུས་མི་ ༣༧ གྱིས་བཏུབ་དང་ འཐུས་མི་ ༡ གིས་འཛེམས་

བཞུགས་ཏེ་ མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི། ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ་

ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༡༨ པའི་ནང་གཟིགས་གས།

༦. དྲི་བཀོད་ལས་རིམཿ འབྲེལ་ཡོད་ སྡེ་ཚན་ ཁ་པ་ བློན་ཆེན་ཡིག་ཚང་དང་ ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག་ 

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་་ལུ་ ཕུལ་བའི་དྲི་བ།

 ཚོགས་དཔོན་གྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ སྡེ་ཚན་ ཁ་ པའི་ དྲི་བཀོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་ ཡིག་ཐོག་

གི་དྲི་བ་གཅིག་ཡང་མ་ལྷོདཔ་དང་ ངག་ཐོག་གི་དྲི་བ་ ༩ ལྷོད་ཡོད་མི་་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ 

གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ མཇུག་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ དུས་ཚོད་ཡོད་པ་ཅིན་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དྲི་བ་

བཀོད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ཕུལ་ནི་ཨིན་པའི་ དྲན་གསོ་ཕུལ་ཏེ་ དྲི་བཀོད་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་

གནང་ཡི།

  ཀ- ངག་ཐོག་གི་དྲི་བ།

  ༡. 3P6S/Q601 གློག་མེ་ལས་འགུལ་གཞི་བཙུགས་སྐོར།

 མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ བློན་ཆེན་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དཔལ་འབྱོར་གོང་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

འཕེལ་གྱི་གཞི་འགྱམ་ངོ་མ་ཅིག་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་འདི་ཨིནམ་ལས་ ཤར་ནུབ་ཀྱི་ ལུང་

ཕྱོགས་མང་རབས་ཅིག་ནང་ ཆུ་ལས་བརྟེན་པའི་ གློག་མེ་གཞི་བཙུགས་ གནང་དང་གནང་

བཞིན་པ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མོང་སྒར་རྡོ་རྗེ་ལུངམ་ལུ་ཡང་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གཞི་བཙུགས་

འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ལས་འགུལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་ (DPR) གྲ་སྒྲིག་བཟོ་གནང་མི་ལུ་ 

བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་འབྲེལ་ ན་ལས་ཕར་ འཕྲུལ་རིག་གི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ གནས་ཚད་རིམ་པ་

ག་དེམ་ཅིག་ལུ་ལྷོད་ཅི་ག་ ག་དེ་སྦེ་ར་འགྱོ་དོ་ག་ གནས་ལ་ཁ་གསལ་ཅིག་ ཞུ་གནང་དགོ་

པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

  ༢. 3P6S/Q602 རྒྱལ་ཡོངས་ལས་མིའི་་ཆ་སྐོར།

 ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་བསམ་རྩེ་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ལུ་ རྒྱལ་

ཡོངས་ལས་མི་་ཆ་ ཉུང་མཐའ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༤༥༠/- ལུ་ ཡར་སེང་མཛད་ནིའི་གནས་ཚད་

འདི་ ག་དེམ་ཅིག་གུ་ ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་ དྲི་བ་

ཕུལ་ཡི།

  ༣. 3P6S/Q603 གསོག་འཇོག་མ་དངུལ་ནང་ལས་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར། 

 ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ 

གསོག་འཇོག་མ་དངུལ་ནང་ལས་ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་རྐྱངམ་གཅིག་གི་ གོང་འཕེལ་ལས་སྣ་འི་

དོན་ལུ་བཏང་མི་འདི་ ཁྲིམས་མཐུན་ཨིན་ན་མེན་ན་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་དྲི་

བ་ཕུལ་ཡི།

  ༤. 3P6S/Q604 གསོག་འཇོག་མ་དངུལ་ནང་ལས་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོད་པའི་བདེན་ཁུངས་

བཀལ་གནང་དགོཔ། 

 སྒང་ཟུར་སྨིན་རྗེས་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ དངུལ་རྩིས་བོླན་པོ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་

དབང་འཛིན་གྱི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ སྤྱིར་བཏང་ཟུར་བཞག་མ་དངུལ་ནང་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༩ དེ་ཅིག་ ལ་མིན་གྱི་ཐོག་ལས་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གི་འདེམས་

ཁོངས་ནང་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ གནས་ལ་ལས་ཁང་་ནང་ གཙོ་ཅན་སྦེ་

ཁྱབ་སྤེལ་དང་ དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ འཐུས་མི་ཁོ་ར་ གཞུང་སྐྱོང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་

འབད་ནི་དེ་གིས་ གཞན་ག་བ་ཡང་ལྷགཔ་སྦེ་ གནས་ལ་འདི་ གོཝ་ཙམ་གྱིས་ རྣམ་རྟོག་ལང་

ཡོདཔ་ལས་ འདིའི་བདེན་ཁུངས་་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཞུ་གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་

ཕུལ་ཡི།

  ༥. 3P6S/Q605 འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་གཙོ་རིམ་བསྒྱུར་བཅོས་སྐོར།

 ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་གིས་ བློན་ཆེན་ལུ་ ད་རེས་ཁམས་ གཞུང་གིས་ འཆར་གཞི་ ༡༢ 

པའི་ལས་འགུལ་འི་གཙོ་རིམ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་དེ་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་ སྲིད་བྱུས་

་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན་ན་དང་ ལུང་ཕྱོགས་འདྲ་མཉམ་གྱི་ གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་དང་ མ་

དངུལ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ སྲིད་བྱུས་དང་ ལམ་ལུགས་་དང་འགལ་བ་དང་ དེ་ནང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་

སྤྲོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་ དོགས་སེལ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

  ༦. 3P6S/Q606 ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མ་ཐོབ་པའི་ཐབས་བྱུས་སྐོར།

 བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་

ཐུག་ལས་ ན་གཞོན་ ལཱ་གཡོག་མ་འཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཅན་

དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ་ ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་ དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

  ༧. 3P6S/Q607 སྐྱེས་ཚད་མར་ཕབ་འགྱོ་མི་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་སྐོར།

 གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ བློན་ཆེན་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ད་རེས་

འབད་བ་ཅིན་ ཁྱིམ་ནང་ལཱ་གཡོག་འབད་མི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ རྨགཔ་དང་ཨམ་སྲུ་གཉིས་ཆ་ར་ 

ཡིག་ཚང་ནང་ སྒྲིག་གཡོག་རྒྱུགས་པར་འགྱོཝ་ད་ ཁྱིམ་ནང་གྱི་ལཱ་ ཨ་ལོ་དང་ ཕམ་རྒན་ཤོས་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

་ བལྟ་མི་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་ནང་ཡང་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་འཐོན་

མ་གས་པ་ ཐོ་ཕོག་སྟེ་ཡོདཔ་དང་།

 ཞིབ་འཚོལ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ བཟའ་ཚང་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ དེ་ཅིག་ ཨ་ལོ་གཉིས་

ལས་ ལྷག་སྟེ་མེདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༣༠ ལུ་ སྐྱེས་ནུས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ བརྒྱ་ཆ་ ༡.༨ ཀྱིས་ 

མར་ཕབ་འགྱོ་འོང་ཟེར་ཨིན་མི་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཐོན་ཁུངས་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ ༼ལཱ་

འབད་གས་མི་༽ ཉུང་སུ་འགྱོ་ནི་ཨིན་རུང་ ལོགས་གཅིག་ཁ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ མི་

སྟོབས་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ན་གཞོན་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ཐམ་དེ་ཅིག་ ལཱ་

གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་ གནས་སྟངས་འདི་བཟུམ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ གཞུང་གི་ཧོངས་

ལས་ ཐབས་ཤེས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་བཏོན་དོ་ག་ ནམ་ལས་འགོ་བཙུག་ནི་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ 

ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།
 

  ༨. 3P6S/Q608 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བུ་ལོན་སྐོར།

 སྨན་སྦིས་བཙན་མཁར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ལུ་ ད་རེས་ གཞུང་

གིས་ ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་ བུ་ལོན་ཚད་ལས་བརྒལ་ལེན་ཏེ་ ཡོངས་བསྡོམས་ ཐེར་འབུམ་ 

༢༣༩ ལྷག་སོང་མི་ལུ་ ཚ་གྱས་སྦོམ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ལུ་ གཞུང་གིས་ ཚ་གྱས་དང་ཐབས་བྱུས་

་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་ དེའི་སྐོར་ལས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

  ༩. 3P6S/Q609  དུས་རབས་ ༢༡ པའི་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལམ་སྟོན་སྐོར།

 བར་རྡོ་ཀྲོང་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ བློན་ཆེན་ལུ་ ད་ལྟོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གནས་སྟངས་

དང་བསྟུནམ་ད་ དུས་རབས་ ༢༡ པའི་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལམ་སྟོན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ གལ་

ཆེཝ་དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཟིན་བྲིས་ཀྱི་གནས་ཚད་ ག་དེམ་ཅིག་ལུ་ལྷོད་ཅི་

ག་དང་ ནམ་ལས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་ན ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་

ཕུལ་ཡི། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་་ ༡༠ པའི་ས་ ༢༦ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༡ པའི་ས་ 

༣༠ ལུ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 མཆནཿ གོང་གི་དྲི་བ་འི་ལན་དང་ གསུང་གྲོས་བྱུང་ཐོ་་ དྲི་བཀོད་ལས་རིམ་གྱི་ ངག་བརྗོད་

ལྷད་མེད་ཀྱི་ཐོ་དེབ་ ལོགས་སུ་སྦེ་ པར་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ནང་གཟིགས་གས།

༧. འབྲུག་གི་ནགས་ཚལ་དང་ རང་བཞིན་ཉམས་སྲུང་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ལྷག་ཐེངས་

དང་པ་དང་གཉིས་པའི་གྲོས་ཆོད།

 དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་གིས་ འབྲུག་གི་ནགས་ཚལ་དང་རང་

བཞིན་ཉམས་སྲུང་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ལྷག་ཐེངས་དང་པ་ ངོ་སྤྲོད་དང་ཆ་འཇོག་

གི་གྲོས་དོན་ཕུལ་མི་དེ་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ ཕྱག་ཡར་སེང་ཐོག་ དཔྱད་ཡིག་འདི་གསུང་གྲོས་

གནང་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར༌ཕུལ༌ཏེ༌ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།

 དེགི་ཤུལ་ལས་ དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་གིས་ ལྷག་ཐེངས་གཉིས་པའི་གྲོས་དོན་ཕུལ་མི་ནང་ 

ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༡༩༩༥ ཅན་མ་འདི་ ལོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་

སོང་ཡོད་རུང་ བཅའ་ཁྲིམས་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མི་སྡེའི་ནང་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་སྦོམ་ཐོན་ཏེ་མེད་

རུང་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ ནགས་ཚལ་འཐོན་སྐྱེད་དང་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ ཉམས་སྲུང་

དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་བྱུས་་ འཇོན་དྲགས་ཅན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚན་རིག་འཛིན་

སྐྱོང་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཉམས་སྲུང་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་གས་པའི་ ཐབས་བྱུས་་ལུ་

དམིགས་ཏེ་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ གསརཔ་སྦེ་བརྩམས་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 དེ་མ་ཚད་ རྡོ་གཏེར་འཛིན་སྐྱོང་དང་ མཚམས་འཛིན་གྱི་དབང་ཆ་འདི་ ནགས་ཚལ་དང་རང་

བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ འབྲུག་གི་ས་གཏེར་དང་རྡོ་གཏེར་འཛིན་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་ 

༡༩༩༥ ཅན་མ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ འབྲེལ་བ་ཡོད་

པའི་ལས་སྡེ་་ནང་ ཕྱག་ལཱ་གནང་པའི་སྐབས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཐོན་བཞིན་ཡོད་མི་དེ་་ 

བསལ་ཐབས་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ འབྲུག་གི་ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་ཉམས་སྲུང་དཔྱད་ཡིག་

༢༠༢༡ ཅན་མའི་ནང་ལས་ ཕྱིར་དབྱུངས་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་ ཐོན་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 དེ་གིས་ཡང་མ་འདོ་བར་ ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༡༩༩༥ ཅན་མའི་

ནང་ གྲོང་གསེབ་མི་སེར་ལུ་ སྐྱིད་སྡུག་གི་ཤིང་ཆས་ཐོབ་ལམ་སྐོར་ལས་ ད་དེ་མེད་རུང་ ད་

ན་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་་གིས་ བདེ་འགྲིག་གི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་

རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་འདི་ མ་འོངས་པའི་ནང་ སྲིད་ཀྱི་དབང་ལུ་ཐལ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་

ལས་ གྲོང་གསེབ་ཤིང་ཆས་་ ནགས་ཚལ་དང་ གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བགོ་

བཀྲམ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ལམ་ལུགས་འདི་ འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ ཁྱད་དབང་ཨིནམ་

སྦེ་ བཀའ་རྒྱ་ཕེབས་ཏེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། 

 ལྷན་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་བརྩམས་པའི་སྐབས་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཅན་་དང་ 

གྲོས་བསྟུན་མང་རབས་ཅིག་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་པའི་སྐབས་ 

ད་རུང་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཅན་་དང་ གྲོས་བསྟུན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མཛད་གནང་དགོཔ་ཁག་

ཆེ་བའི་དྲན་གསོ་ཕུལ་ཡི། 

 དེ་ལུ་ ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་གིས་ འདས་པའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ འབྲུག་གི་ས་གཏེར་དང་རྡོ་

གཏེར་འཛིན་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་

སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༡༩༩༥ ཅན་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ལས་ དཔྱད་ཡིག་གཉིས་གཅིག་

ཁར་སྦེ་ གསུང་གྲོས་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ མི་སྡེའི་ནང་དཔྱད་ཡིག་

གཉིས་ཀྱི་གོ་བ་ སོ་སོར་སྦེ་ལེན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁྲིམས་ནང་དབང་ཚད་ཁ་གསལ་སྦེ་ འཁོད་དེ་

མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མི་སེར་དང་ས་གཏེར་ནང་ལཱ་འབད་མི་་ལུ་ དཀའ་སྡུག་ཕོག་ཡོད་རུང་ 

མི་རྗེ་བློན་ཆེན་གྱིས་འབྲུག་གི་ས་གཏེར་དང་རྡོ་གཏེར་འཛིན་སྐྱོང་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་འདི་ 

གནམ་བྱཱར་གྱི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ ཕུལ་ནི་ཨིནམ་སྦེ་ བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ གསལ་བསྒྲགས་གནང་

ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་གིས་ དེ་བཞིན་བཙུག་གནང་འོང་ཟེར་ བློ་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 དེ་མ་ཚད་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་པའི་སྐབས་ ནགས་ཚལ་

དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༡༩༩༥ ཅན་མའི་ནང་ འཁོད་དེ་མེད་པའི་དབང་ཚད་་ 

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ནང་ད་དེ་ དབང་ཚད་ལོག་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་ བརྡ་དོན་ཡོད་མི་་

དང་ དབང་ཚད་ལོག་སྤྱོད་མེད་པའི་ ཐབས་བྱུས་དང་ གྲོང་གསེབ་ ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ ཤིང་

ཆས་་གི་ སྟབས་མ་བདེཝ་དང་ དཀའ་ངལ་་ སེལ་ཐབས་སྒྲིག་དགོ་པའི་ གྲོས་འཆར་་

ཕུལ་ཡི།

 དེ་ཁར་ འཐུས་མི་དག་པ་ཅིག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ འབྲུག་གི་ས་གཏེར་དང་རྡོ་གཏེར་འཛིན་སྐྱོང་ 

བཅའ་ཁྲིམས་ ༡༩༩༥ ཅན་མ་འདི་ ད་ན་ གསུང་གྲོས་གནང་མ་གས་པར་ཡོདཔ་ལས་ ད་

ལས་ཕར་ཡང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ གསུང་གྲོས་གནང་མ་གས་པ་ཅིན་ འདི་ནང་མ་ད་མི་དོན་

ཚན་་ འབྲུག་གི་ནགས་ཚལ་དང་ རང་བཞིན་ཉམས་སྲུང་དཔྱད་ཡིག་༢༠༢༡ ཅན་མའི་ནང་ 

འགབ་གསཔ་སྦེ་ མཛད་ཐབས་ཡོད་པ་ཅིན་ ཕན་རླབས་ཆེ་ནི་ཨིན་པའི་གུར་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་

གསརཔ་རེ་བཏོན་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ས་ཁོངས་ནང་ མེདཔ་བཏང་ཡོད་པའི་ཤིང་ཆས་་ ལག་

ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ནགས་ཚལ་དང་ རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ བཅའ་ཁྲིམས་ ༡༩༩༥ ཅན་མ་

དང་ འགལ་བ་ཨིན་པའི་ གནད་དོན་་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ གཟིགས་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ཡི།  

 དེ་མ་ཚད་ གླིང་ག་གི་མཐའ་འཁོར་ནང་ སྡོད་མི་མི་སེར་་ལུ་ ཤིང་ཆས་ཀྱི་ཉོགས་མེད་འཐོབ་ནི་

ནང་ དཀའ་ངལ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ནང་ ཁྲིམས་ཚད་་ ཡངས་

སུ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ གནད་དོན་་ག་ར་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མཛད་

གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་འཆར་་ཕུལ་ཡི།

 དེ་ལས་ ཚོགས་ཁང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་འགན་ཁུར་འདི་ མཐའ་མཁོར་དང་གནམ་

གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཚོགས་ཆུང་ལུ་གནང་ཡོདཔ་དང་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་བསྐྱར་ཞིབ་

མཛད་པའི་སྐབས་ འཐུས་མི་་གིས་ ཕན་རླབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་མི་་ ཐུགས་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཁར་བསྣམ་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་ཞིནམ་ལས་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ ལྷག་ཐེངས་

གསུམ་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་བཀོད་གནང་སྟེ་ གསུང་གྲོས་མཇུག་བསྡུས་གནང་

ཡི། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༠ པའི་ས་ ༢༨ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ པའི་ས་ ༢ ལུ།

༨. འབྲུག་གི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ལྷག་ཐེངས་གསུམ་པའི་གྲོས་ཆོད།

 མཐའ་འཁོར་དང་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་ བར་རྡོ་ཀྲོང་འདེམས་ཁོངས་

འཐུས་མི་གིས་ འབྲུག་གི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ལྷག་ཐེངས་གསུམ་

པའི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་

སྐབས་ འབྲེལ་ཡོད་ ཁེ་གྱོང་ཅན་་དང་ གཙུག་སྡེ་་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་མང་རབས་

ཅིག་འབད་བའི་ཁར་ ཚོགས་ཆུང་གིས་འབད་དེ་འབད་རུང་ བསྐྱར་ཞིབ་ལན་ཐེངས་མང་རབས་

ཅིག་འབད་ཡོད་པའི་ གྲོས་འདེབས་་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ གསུང་གྲོས་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ 

ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྦེ་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ དོགས་སེལ་ཕུལ་

དགོཔ་བཅའ་དགོཔ་་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྩ་འགེངས་ཏེ་ར་ཕྱག་ཞུ་ནི་ཨིན་པའི་ཞུ་བ་

ཕུལ་ཡི། 

 དེ་ལས་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་གི་ དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྦེ་ གསུང་གྲོས་

གནང་པའི་སྐབས་ ལེའུ་ ༡༡ པར་ གནོད་འགེལ་དང་ ཉེས་བྱ་གུ་ལོྷདཔ་ད་ འཐུས་མི་མང་

ཤོས་ཅིག་གིས་ ཉེས་བྱ་འདི་ བཅའ་ཡིག་ནང་འཁོད་ནི་ཨིན་པའི་དོན་ཚན་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཉེས་

ཁྲིམས་འདི་ཡང་ ཡངས་སུ་ཅིག་སྦེ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ མ་འོངས་པའི་ནང་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་

འཐོན་ནི་ཨིན་པའི་ ཐུགས་འཆར་་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ ལེའུ་འདི་ ཚོགས་ཆུང་

གིས་ལོག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི། 

 དེ་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་འདི་ ཚོགས་ཆུང་ནང་ གསུང་གྲོས་གནངམ་ད་ཡང་ 

ལེའུ་ ༡༡ པ་འདི་ ཞི་རྩོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ལས་ ཉེས་ཆད་དང་རྒུད་འཐུས་ཀྱི་འཐུས་མ་ 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཚད་ དེ་མ་ཡིན་པའི་ ཉེས་རྩོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་ གཞན་བཅའ་ཁྲིམས་་

ནང་ ད་དེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལེའུ་འདི་ རང་འཇགས་ བཅའ་ཡིག་ནང་ 

ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ཉེས་ཆད་དང་ རྒུད་འཐུས་ཀྱིས་ འཐུསཔ་སྦེ་བཞག་ཡོད་པའི་ དོགས་སེལ་

ཕུལ་ཡི།

 དོན་ཚན་དེ་གུར་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ གསུང་གྲོས་ཡུན་རིང་གནང་པའི་མཐའ་མར་ ཚོགས་

ཁང་གིས་ ལེའུ་འདི་ རང་འཇགས་བཞག་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ ཕྱག་ཡར་སེང་གིས་

གཟིགསཔ་ད་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ ལེའུ་འདི་ རང་འཇགས་བཞག་ནི་སྦེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་

ཡི།

 དེ་ལས་ ཚོགས་ཁང་གིས་ འབྲུག་གི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་དེ་གུར་ 

ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་ གསུང་གྲོས་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་གནང་སྟེ་ འཕྲི་སྣོན་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཡོད་

མི་་ ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༡༩ པ་ལྟར་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་ཐེངས་གསུམ་

པའི་ གསུང་གྲོས་མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡི།

 འབྲུགགི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ཆ་འཇོག།

 གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༠ པའི་ས་ ༢༩ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ པའི་

ས་ ༣ ལུ་ དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་གིས་ ཁྲིམས་བཟོའི་

ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་འདི་ ཆ་

འཇོག་མཛད་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ལུ་ 

རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ རྒྱན་སྐྱུར་ཐོག་ལས་གཟིགསཔ་ད་ རྒྱན་སྐྱུར་ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་

བསྡོམས་ ༤༢ ཡོད་ས་ལས་ ༤༡ གིས་བཏུབ་དང་ ༡ གིས་ འཛེམས་བཞུགས་ཏེ་ ཕྱེད་

མང་ཐོག་ལས་དཔྱད་ཡིག་འདི་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི། ཚོགས་རྒྱན་ཐོ་ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༢༠ པའི་ནང་

གཟིགས་གས།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

༩. དྲི་བཀོད་ལས་རིམཿ འབྲེལ་ཡོད་ སྡེ་ཚན་ ག་པ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་ ནང་

སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་་ལུ་ ཕུལ་བའི་དྲི་བ།

 ཚོགས་དཔོན་གྱིས་ དྲི་བཀོད་ལས་རིམ་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ ག་ པའི་ལྷན་ཁག་་ལུ་ དྲི་

བ་ཕུལ་ནི་ཨིནམ་དང་ དེ་ནང་ ངག་ཐོག་གི་དྲི་བ་ ༨ མ་གཏོགས་ ཡིག་ཐོག་གི་དྲི་བ་ ༡ ཡང་

མ་ལྷོདཔ་ལས་བརྟེན་ དྲི་བཀོད་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་ འགོ་བཙུགས་གནངམ་ད་འབྲེལ་ དང་པ་ དྲི་

བ་དྲིས་ལན་་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ མཇུག་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ ལྷན་

ཐབས་ཀྱི་དྲི་བ་བཀོད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ཕུལ་ནི་ཨིན་པའི་ དྲན་གསོ་མཛད་གནང་ཡི། 

 ཀ- ངག་ཐོག་གི་དྲི་བ།

 ༡. 3P6S/Q610 སོ་ནམ་གྱི་ལུད་མ་ཐོབ་པའི་སྐོར།

 ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་ལུ་ མི་སེར་སོ་ནམ་

པ་་ ཞིང་ཁར་ལོ་ཐོག་བཏབ་རན་པའི་བསྒང་ལས་ ལུད་ (Fertilizer) ཐོབ་མ་གས་པའི་ 

དཀའ་ངལ་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཐབས་ལམ་ ག་ཅི་ར་བཏོན་

དོ་ཡོད་ག་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༢. 3P6S/Q611 སློབ་སྦྱོང་གི་དོན་ལུ་ IELTS ཆོས་རྒྱུགས་རྐྱབ་ནི་ མགྱོགས་པ་མ་ཐོབ་པའི་

སྐོར།

 ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ལུ་ ན་གཞོན་ སྟོང་ཕྲག་ལས་

བཅད་དེ་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆོས་ཡོན་ཏན་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ སྦྱང་ནི་གི་ སྤྲོ་བ་དང་ དང་འདོད་

ཡོད་མི་་ IELTS ཡང་ན་ TOEFL ཆོས་རྒྱུགས་རྐྱབ་ནི་གི་གོ་སྐབས་ མགྱོགས་པ་

ཐོབ་མ་གས་པའི་གདོང་ལན་ སྦོམ་འབད་ར་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དེ་

གི་དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་ལུ་ ཐབས་ཤེས་དང་ཐབས་ལམ་ ག་དེ་སྦེ་ར་སྒྲིག་དོ་ག་ ཚོགས་

དམངས་ལུ་ཞུ་གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།



43

སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 ༣. 3P6S/Q612  རྡོ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མ་གས་པའི་སྐོར།

 བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་ལུ་ འབྲུག་

མི་ རྡོ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་་ལུ་ དཀའ་ངལ་ལེ་ཤ་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ 

དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་གི་དོན་ལས་ ཐབས་དང་གནས་སྐབས་་ ག་ཅི་ར་བཏོན་ཏེ་ཡོད་ག་ 

ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༤. 3P6S/Q613 ཁྲིམས་འགལ་རྒྱལ་སྤུང་གི་རྩེད་རིགས་སྐོར།

 ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་ལུ་ 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཤོ་དང་ཏ་སི་ལ་སོགས་པ་རྩེད་ནི་་ ཁྲིམས་དང་མ་མཐུནམ་ཅིག་ཨིན་པའི་གུ་ 

ད་རེས་ནངས་པར་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་སྤུང་གི་རྩེདམོ་མ་འདྲཝ་ མང་རབས་ཅིག་

རྩེད་ནི་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ རྩེདམོ་དེ་་གིས་ དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ ལེ་

ཤ་བྱུང་པའི་ཁར་ གཞན་མི་གནོད་པ་ཡང་ མང་རབས་ཅིག་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ནང་སྲིད་དང་

སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གིས་ འདི་བཀག་ནིའི་ཐབས་ལམ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ བཏོན་དོ་ཡོད་ག་ ཚོགས་

དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༥. 3P6S/Q614 ཚོད་བསྲེ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་སྐོར།

 བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་ལུ་ ན་

ཧིང་ལོ་ནང་ མི་སེར་སོ་ནམ་པ་་ ཚོད་བསྲེ་གི་རིགས་ རྒྱ་གར་ལུ་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མ་གས་

པར་ དཀའ་ངལ་ལེ་ཤ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལྟོ་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཐབས་ལམ་ག་ཅི་ བཏོན་

དོ་ག་ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༦. 3P6S/Q615 ལཱ་འབད་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ དབང་བཙོང་ལུས་འབྲེལ་ལས་བརྟེན་པའི་ ཉེས་

སྤྱོད་སྐོར།

 མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པར་ ལཱ་

འབད་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ དབང་བཙོང་ལུས་འབྲེལ་ལས་བརྟེན་པའི་ ཉེས་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བ་ ལོ་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

གཅིག་བ་ལོ་གཅིག་ ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བྱ་སྤྱོད་ངན་པ་

་ བཀག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྲིད་བྱུས་དང་ཐབས་ལམ་ ག་ཅི་ར་བཏོན་ཡོད་ག་ འདི་གི་སྐོར་

ལས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༧. 3P6S/Q616 ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོ་ལུ་ འདོད་སྤྱོད་གནོད་འ་སྐོར།

 གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ཕྱི་འབྲེལ་བོླན་པོ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་

དང་ ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལས་ ༢༠༢༠ ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་འབད་

བའི་སྐབས་ བདུན་ཕྲག་རེ་ནང་ ཨམ་སྲུ་རེ་ ཡང་ན་ ཨ་ལོ་རེ་ འདོད་སོྤྱད་གནོད་་བྱུང་ཡོདཔ་

སྦེ་ སྙན་ཞུ་ནང་ འཁོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྩོད་གཞི་ ༥༣༠ ནང་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ འདི་ ཨ་ལོ་

་ དབང་བཙོང་ལུས་འབྲེལ་འབད་བའི་ སྙན་ཞུ་ཡོད་མི་་ སྔོན་འགོག་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཉེས་ལས་འཐབ་མི་་ལུ་ དབྱེ་རིམ་ཡར་སེང་འབད་དེ་ ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་

ནིའི་ ཆ་འཇོག་གནང་སྟེ་འབད་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་ངན་ ཡར་སེང་སོང་

སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ ཚ་གྱས་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ དབང་བཙོང་འདོད་སྤྱོད་དང་ གནོད་འ་བྱུང་མི་

མང་ཤོས་ར་ ཡིག་ཚང་དང་སློབ་གྲྭ་ ཡང་ན་ སྡོད་ཁྱིམ་ནང་ཨིནམ་དང་ བློན་པོ་མཆོག་ རྒྱལ་

ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་

ལས་ ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོ་་ ས་ཁོངས་ནང་ལུ་སྡོདཔ་ད་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་ བཞག་ཐབས་

ལུ་ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ ཡང་ན་ སྲིད་བྱུས་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་ག་དང་ ཡིག་ཚང་དང་ སློབ་

གྲྭ་ ཕམ་་གི་ཧོངས་ལས་ འཐུས་ ག་དེ་སྦེ་ར་ ཤོར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཞུ་ཡི།

 ༨. 3P6S/Q617 ལ་ཡག་ལས་ལུང་ནག་ན་ན་གྱི་ རྟ་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་སྐོར།

 ཁ་སྟོད་ལ་ཡག་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་ལུ་ མགར་ས་

རྫོང་ཁག་འདི་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་ རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ཀ་ནང་དཔ་ལས་ ལ་ཡག་ལས་ ལུང་

ནག་ན་རྒེད་འོག་ན་གྱི་ རྟ་ལམ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལ་བཤལ་འགྱོ་མི་་ལུ་ ཕན་ཐོགས་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

སྦོམ་ཡོད་པའི་ཁར་ གླིང་ཀ་ནང་སྡོད་མི་ མི་སེར་འི་ ལྟོ་ལམ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ཨིན་མི་འདི་ 

དང་པ་ རྟ་ལམ་རིངམ་ཨིན་པའི་ཁར་ གཉིས་པ་ ལམ་སྤུས་ཚད་མེདཔ་ གསུམ་པ་ ལམ་བར་

ན་ སྡོད་སྒར་་ཡང་མེད་པའི་ དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ ལ་བཤལཔ་་ལུ་ ཕན་ཐབས་དང་ 

གླིང་ཀ་ནང་སྡོད་མི་མི་སེར་འི་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ 

ཞུ་བ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་སྡེ་ཚན་དང་ གླིང་ཀ་གཉིས་ཀྱི་འགོ་

འདྲེན་ཐོག་ལས་ འཆར་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ནང་ལུ་ ལ་ཡག་ལས་ལུང་ནག་ན་ན་གྱི་རྟ་ལམ་

འདི་ དང་པ་ ལམ་འགོར་བལྟབ་་ཕྲང་སྟེ་ བྱག་་བསལ་ (Realignment) གནང་དགོཔ་

དང་།

 གཉིས་པ་ རྟ་ལམ་རྒྱ་སྦོམ་ (Widening) བཟོ་གནང་དགོཔ། གསུམ་པ་ ལམ་ཁར་སྡོད་སུ་

གི་སྡོད་སྒར་ རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ རྐྱབ་གནང་དགོཔ་མ་ཚད་ ད་ན་ཡང་ གླིང་ཀ་གིས་ ལ་གོང་

གསུམ་ལུ་སྡོད་མི་་ལུ་ གྲོགས་རམ་ལེ་ཤ་གནང་ཡོད་མི་ལུ་ དགའ་ཚོར་སྦོམ་ཡོདཔ་དང་གཅིག་

ཁར་ གོང་གི་རྟ་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་་ ག་ནི་བ་ ཁག་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ བརྟག་ཞིབ་ 

(Survey) ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་་ གང་མགྱོགས་འགོ་བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཞུ་ཡི། གནམ་ལོ་

གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༠ པའི་ས་ ༢༩ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ པའི་ས་ ༣ ལུ།

 མཆནཿ གོང་གི་དྲི་བ་་གུ་ ལན་དང་ གསུང་གྲོས་གནང་ཐོ་་ དྲི་བཀོད་ལས་རིམ་གྱི་ ངག་བརྗོད་ལྷད་

མེད་ཀྱི་ཐོ་དེབ་ ལོགས་སུ་སྦེ་ པར་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ནང་གཟིགས་གས།

༡༠. གྲོས་དོན།

 སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་གྱི་གྲོས་ཆོད།

 སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ འཛམ་གླིང་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རང་

དབང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ བཟའ་འཐུང་ རང་མགོ་རང་འདྲོངས་

ཡོད་མེད་ལུ་ རག་ལས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་དེ་ཡང་ བཟའ་

འཐུང་ རང་མགོ་རང་འདྲོངས་ལུ་ རག་ལས་དོ་ཡོདཔ་དང་།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཆུ་དང་བྱག་གིས་བཅད་པའི་ ས་ཆ་དོག་དྲག་ནང་ ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་གུར་ 

ཐོན་སྐྱེད་དུམ་གྲ་རེ་ཐོན་མི་་ཡང་ དུས་ཚོད་ཁར་ བསྡུ་སྒྱོམ་འབད་དེ་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མ་

གསཔ་ལས་བརྟེན་ བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་རྣམས་ འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ 

ནང་འདྲེན་འབདཝ་འབད་སར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ གཙོ་

རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ མ་དངུལ་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ དམིགས་ཡུལ་བཟའ་

འཐུང་ ཉེན་སྲུང་འགྲུབ་ནི་དང་ ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་མི་དེ་གིས་ 

ལོ་གཅིག་བ་གཅིག་ གྲུབ་འབྲས་སོྦམ་འབད་ཐོན་ཏེ་ སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་ཡར་དྲག་འགྱོ་བའི་ཁར་ 

མི་སེར་གྱི་འོང་འབབ་ཡང་ ཡར་དྲག་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་དང་།

 ཨིན་རུང་ དཀའ་ངལ་དང་གདོང་ལེན་་ བསལ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕྱག་ལཱ་གནངམ་ད་ལུ་ སྲིད་

བྱུས་དང་འཆར་གཞི་ལས་རིམ་ དེ་ལས་ ཐབས་བྱུས་དང་ཐབས་ལམ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ ག་

ནི་ཡང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ད་ལས་ཕར་ ཕྱག་ལཱ་་ མ་འདྲཝ་ཅིག་སྦེ་ 

མཛད་གནང་དགོ་པའི་དྲན་གསོའི་ཞུ་བ་ ཕུལཝ་དང་གཅིག་ཁར་།
 

 དང་པ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ 

གྲུབ་འབྲས་ཅན་ཅིག་དང་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་དང་།

 གཉིས་པ་ ཕྱིར་ཚོང་དང་ནང་འདྲེན་གྱི་ སྲིད་བྱུས་ཧིང་སང་ས་ བཟོ་གནང་དགོཔ་མ་ཚད་ གཞན་

མཐུན་ལམ་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་ཁབ་་ནང་ལས་ཕར་ཡང་ ཚོང་ལཱ་གསརཔ་གི་གོ་སྐབས་ བཟོ་དགོ་

པའི་ གྲོས་འདེབས་ཁག་གཉིས་ཕུལ་ཡི། 

 གྲོས་དོན་དེ་གུར་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ འཐུས་མི་་གིས་ 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་ བསྡུ་སྒྱོམ་འབད་མི་་ ཆུད་ཟོས་མི་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལས་ 

ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚོང་ལམ་གྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ ཁག་ཆེཝ་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

སྦེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་སེར་སོ་ནམ་པ་་ལུ་ དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་ར་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་་ལེགས་

བཅོས་འབད་དེ་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་གནོད་པ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ ཚོང་

འབྲེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་་བསལ་གནང་པ་ཅིན་ བཟའ་འཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོངས་འགྱོ་ནི་ལུ་ 

ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབད་ར་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ གྲོས་དོན་འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་གནང་པ་ཅིན་ 

མ་འོངས་པའི་ནང་ ཁྲོམ་གྱི་ཞི་བདེ་དང་ གྲོང་གསེབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་སྟེ་ ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་

མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་་ བསལ་གས་ནི་དང་ མི་སེར་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལས་ 

འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ཡང་ འགན་ཁུར་ཐེབས་གཅིག་སྤྲོད་དགོཔ་དང་གཅིག་ཁར་ 

སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ལས་ཁུངས་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་གས་པ་

ཅིན་ དཀའ་ངལ་་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་ བསལ་གས་ནི་ཨིན་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

 དེ་མ་ཚད་ འཐུས་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་རུང་ ས་གནས་གཅིག་ནང་ལས་ཐོན་པའི་ཐོན་སྐྱེད་་ 

ས་གནས་གཞན་ཁར་ མཁོ་འདོད་བསྐྱེད་མི་ཡོད་རུང་ སྐྱེལ་འདྲེན་ འབད་མི་གས་དོ་ཡོདཔ་

ལས་ སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་་ རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་དགོཔ་མ་ཚད་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་

ནིའི་དོན་ལུ་ སྲིད་བྱུས་དང་ འཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་་ ལེགས་ཤོམ་བཟོ་དགོཔ་ ཁག་ཆེ་བའི་

ཞུ་བ་ཕུལ་མི་དེའི་ རྒྱབ་སྣོན་ལུ་ འཐུས་མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ར་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཧྲིལ་བུམ་ཡོད་པའི་

ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

 དེ་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བློན་ཆེན་དང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ད་

ན་ སོ་ནམ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་བཏོན་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་རུང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་

ལམ་བཏོན་ནིའི་ནང་ དུམ་གྲ་ཅིག་ བག་ཡེངས་ཤོར་ཏེ་ཡོད་རུང་ ཚོང་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་

མི་དང་ གོང་ཚད་ལེགས་ཤོམ་ཐོབ་མི་ཐོན་སྐྱེད་་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ གཙོ་རིམ་བཟུང་

དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ ལྷན་ཁག་གིས་ སོན་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དང་ ཐོན་སྐྱེད་་ 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ནང་འཁོད་དང་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནི་ལུ་ ཐབས་ལམ་མང་རབས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་

ཡོད་པའི་ནང་ལས་ བསྐྱར་གསོ་འབད་བཏུབ་པའི་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ 

༢༠༢༡ ཅན་མ་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཚོང་འབྲེལ་

གྱི་དོན་ལུ་ སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་ལམ་ལུགས་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ བསྐྱར་གསོ་

འབད་བཏུབ་པའི་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནི་དང་ ནང་འཁོད་དང་ཕྱིར་ཚོང་གི་དོན་

ལུ་ དགོས་མཁོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ གྲོགས་རམ་འབད་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ལས་རིམ་་ གཞི་

བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 དེ་མ་ཚད་ རྫོང་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་གི་བར་ན་ བསྐྱར་གསོ་འབད་བཏུབ་པའི་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་

ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ རྫོང་ཁག་གིས་ མི་སྡེ་ནང་ལས་

ཕར་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་བར་འཛུལ་འབད་ནི་དང་ གཞུང་དང་གཞུང་གི་བར་ན་ དམིགས་བསལ་

གྱིས་ འབྲུག་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བར་ན་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ འགོ་ཁྲིད་

འབད་དེ་ སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་སྐོར་ལས་ གསུང་གྲོས་་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་གནང་སྟེ་ གྲུབ་

འབྲས་་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བྱུང་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་འདི་ གལ་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་

གཞུང་དང་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བར་ན་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་ ཚོང་རྐྱབ་ཆོག་པའི་ གན་ཡིག་ཡོད་

རུང་ རང་གིས་ ཕྱིར་ཚོང་འབད་ཆོགཔ་བཟུམ་སྦེ་ རོགས་ཀྱིས་ཡང་ ནང་འདྲེན་འབད་ནི་ལུ་ 

བཀག་དམ་འབད་མ་ཆོག་པའི་ཁར་ སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ ད་ན་ 

ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ཆོག་མི་ ཉ་ཁག་ཅུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིནམ་དང་  ན་ལས་ཕར་ གཞུང་གིས་ སོ་

ནམ་ཐོན་སྐྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་ འཆར་གཞི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ གསུང་གྲོས་་གནང་པའི་སྐབས་ ལྡོག་

ཕྱོག་ཚོགས་པ་ལུ་ཡང་ དེ་བསྟུན་ཏེ་ བརྡ་ལན་ཕུལ་ནི་ཨིནམ་ལས་ གསུང་གྲོས་་ གཅིག་ཁར་

སྦེ་ གནང་གས་པའི་ རེ་བ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 དེ་ལུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ གོང་གི་གྲོས་འདེབས་ཁག་གཉིསཔོ་འདི་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ ཚོགས་

དམངས་ལས་ ངོས་ལེན་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ ཕྱག་ཡར་སེང་ཐོག་ལས་ ཐུགས་ཐག་བཅད་

པའི་སྐབས་ ཕྱེད་མང་གིས་ ངོས་ལེན་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ གྲོས་དོན་ཁག་གཉིསཔོ་དེ་ལུ་ རྒྱབ་

སྐྱོར་ཡོད་མེད་ སྟབས་གཅིག་སྦེ་ རྒྱན་སྐྱུར་ཐོག་ལས་གཟིགསཔ་ད་ རྒྱན་སྐྱུར་ཚོགས་གྲལ་

འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༡ ཡོད་ས་ལས་ འཐུས་མི་ ༣༣ གྱིས་བཏུབ་དང་ འཐུས་མི་ 

༡ གིས་མ་བཏུབ་ དེ་ལས་ ༧ གྱིས་འཛེམས་བཞུགས་ཏེ་ གྲོས་དོན་འདི་ མང་མོས་ཀྱིས་ ཆ་

འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།

 དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཚོགས་ཁང་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་གིས་ ད་ན་ ཕྱག་ལཱ་་ བརྩོན་

ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་གུར་ ད་རུང་ ན་ལས་ཕར་ཡང་ འཐུས་མི་་གིས་ ཞུ་

བ་ཕུལ་མི་་ ཐུགས་ཁར་བསྣམ་སྟེ་ དེ་ནང་ལས་ཐོབ་པའི་ ཐབས་ཤེས་དང་རིག་པ་་ ལེན་

ཞིནམ་ལས་ ཕྱག་ལཱ་གནང་དགོཔ་མ་ཚད་ ཚོགས་ཁང་གིས་ གནང་མིའི་གྲོས་ཆོད་ལུ་ དང་

ལེན་མཛད་དགོཔ་དེ་ཡང་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་བའི་ དྲན་བསྐུལ་མཛད་དེ་ གྲོས་དོན་གྱི་གསུང་གྲོས་

མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡི། གནམ་ལོ་གས་ང་་ ༡༡ པའི་ས་ ༢ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ པའི་

ས་ ༦ ལུ། ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ་ ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༢༡ པའི་ནང་གཟིགས་གས།

༡༡. དྲི་བཀོད་ལས་རིམ་ སྡེ་ཚན་ ང་པ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་བའི་

དྲི་བ།

 ཚོགས་དཔོན་གྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ སྡེ་ཚན་ ང་ པའི་ དྲི་བཀོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་ ཡིག་ཐོག་གི་

དྲི་བ་གཅིག་ཡང་མེདཔ་དང་ ངག་ཐོག་གི་དྲི་བ་ ༨ ལྷོད་ཡོད་མི་་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ གསུང་

གྲོས་གནང་སྟེ་ མཇུག་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ དུས་ཚོད་ཡོད་པ་ཅིན་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དྲི་བ་བཀོད་

ནིའི་ གོ་སྐབས་ཕུལ་ནི་ཨིན་པའི་ དྲན་གསོ་ཕུལ་ཏེ་ དྲི་བཀོད་ལས་རིམ་ འགོ་བཙུགས་གནང་

ཡི། 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 ཀ- ངག་ཐོག་གི་དྲི་བ།

 ༡. 3P6S/Q618 ཞི་གཡོགཔ་ཕོ་མོ་གཅིག་ཁར་སྦེ་ གནས་སོར་མ་ཐོབ་པའི་སྐོར།

 ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ཤེས་རིག་བློན་པོ་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་ ཕོ་

དང་མོ་གཅིག་ཁར་ གནས་སོར་མ་ཐོབ་མི་མང་ཤོས་ཅིག་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ སློབ་

དཔོན་་ཨིནམ་ལས་ དེ་་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཐབས་

ལམ་དེ་་ ག་ཅི་ར་འགྲིག་དོ་ག་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༢. 3P6S/Q619 དྲུང་འཚོ་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་སྐོར།

 མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ གསོ་བའི་བློན་པོ་ལུ་ མོང་སྒར་ལུང་ཕྱོགས་གཙོ་བསྟེན་

སྨན་ཁང་འདི་ ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་་གི་དོན་ལུ་ གཙོ་བོ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ དེ་གིས་ ཤར་

ཕྱོག་རྫོང་ཁག་གི་མི་སེར་་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབད་ར་ བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁར་ 

གཞུང་གིས་ཡང་ ཧེ་མ་བ་ལྷག་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས་་ བཙུགས་གནང་སྟེ་ཡོད་རུང་ ད་

ལྟོ་ཡང་ དྲུང་འཚོ་མ་ལང་པའི་ དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ དཀའ་ངལ་འདི་ སེལ་ཐབས་ལུ་ གསོ་

བའི་ལྷན་ཁག་གིས་ འཆར་གཞི་དང་ ལས་སྣ་་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ 

ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་ དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༣. 3P6S/Q620 རང་རྩེ་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་འདི་ འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་ལུ་ ཡར་སེང་གནང་

དགོ་པའི་སྐོར།

 གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ཤེས་རིག་བློན་པོ་ལུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་

ཧོངས་ལས་ རང་རྩེ་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་འདི་ ནང་སྡོད་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ལུ་ རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་ནི་

སྦེ་ གཙོ་རིམ་དེ་ནང་བཙུགས་གནང་མི་དེ་ལུ་ གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ མི་སེར་

་ སེམས་དགའ་སྟེ་ཡོད་རུང་ ལས་རིམ་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ མི་སེར་གྱི་རེ་བ་ལས་འབད་བ་

ཅིན་ གཞུང་གིས་ སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་ མཁོ་ཆས་མཐུན་རྐྱེན་་ སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལས་ར་ རང་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

རྩེ་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་འདི་ འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་ལུ་ ཡར་སེང་གནང་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་

མི་ལུ་ གནད་དོན་འདི་ བར་མཚམས་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ འོས་འབབ་མཐོང་སྟེ་ 

འཆར་གཞི་ནང་ད་དེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ཧོངས་ལས་ རང་རྩེ་གཞི་རིམ་

སློབ་གྲྭ་འདི་ འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་ལུ་ ཡར་སེང་གནང་ནི་གི་འཆར་གཞི་ལས་རིམ་་ ག་

དེ་སྦེ་ར་ སྒྲིག་སྟེ་ཡོད་ག་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༤. 3P6S/Q621 སློབ་ཕྲུག་་ལུ་ ཉལ་ཁྱིམ་རྐྱབ་གནང་དགོ་པའི་སྐོར།

 ཨྱོན་རྩེ་འོད་གསལ་རྩེ་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ཤེས་རིག་བློན་པོ་ལུ་ འོད་གསལ་རྩེ་

འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་དང་ སྒང་ཐོག་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ལུ་ ཉལ་ཁྱིམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 

སློབ་ཕྲུག་མང་ཤོས་ཅིག་ ལམ་ཐག་རིང་ས་ལས་ འོང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སློབ་ཕྲུག་ལ་ལུ་ སློབ་

གྲྭའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ཁོང་རའི་ཉེ་ཚན་་དང་གཅིག་ཁར་ སྡོད་དོ་ཡོདཔ་དང་ལྷག་པར་དུ་ གནམ་

བྱཱར་ ཆར་ཆུའི་དུས་ཚོད་སྐབས་ ཨ་ལུ་་ སློབ་གྲྭ་ནང་བསྐྱལ་ལེན་འབད་ནི་འདི་ སློབ་ཕྲུག་

དང་ ཕམ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སློབ་གྲྭ་འདི་གཉིས་ནང་ ཉལ་ཁྱིམ་ཅིག་ 

རྐྱབ་གནང་གས་པ་ཅིན་ ཁྱིམ་གུང་ ༥༠༠ དེ་ཅིག་དང་ གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ འབྲིང་རིམ་

སློབ་གྲྭ་འོག་མ་ལས་ མཐར་འཁྱོལ་མི་ སློབ་རིམ་ ༩ པའི་སློབ་ཕྲུག་ དེ་ལས་ སློབ་གྲྭ་ཆུང་

བ་ ༣ དེ་ཅིག་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་གས་ནི་ཨིནམ་ལས་ སློབ་གྲྭ་འདི་གཉིས་ནང་ ཉལ་ཁྱིམ་

རྐྱབ་གནང་ཐབས་ ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༥. 3P6S/Q622 ཉལ་ཁྲི་ ༢༠ ཡོད་པའི་ སྨན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་འདི་ གཙོ་རིམ་ནང་ལས་

བཏོན་ཡོད་པའི་སྐོར།

 མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་གིས་ གསོ་བའི་བློན་པོ་ལུ་ ཉལ་ཁྲི་ ༢༠ ཡོད་པའི་ 

ངང་ལམ་སྨན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དེ་ གཙོ་རིམ་གྱི་ནང་ལས་ བཏོན་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་

སྐོར་ལས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་ དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 ༦. 3P6S/Q623 ཤེས་རིག་ལེགས་འགྱུར་གྱི་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་ཚད་སྐོར།

 སྨན་སྦིས་བཙན་མཁར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ཤེས་རིག་བློན་པོ་ལུ་ ཤེས་རིག་ལེགས་

འགྱུར་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་ལུགས་་གུར་ ད་རེས་གཞུང་གིས་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་པའི་བསྒང་

ཡོདཔ་ལས་ སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ སྲིད་བྱུས་དང་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་་ ག་

དེ་སྦེ་འཐབ་དོ་ག་དང་ གནས་ཚད་ག་དེམ་ཅིག་ལུ་ ལྷོད་ཅི་ག་ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༧. 3P6S/Q624 ཟུར་བཞག་ནང་སྡོད་དགོ་པའི་སྐོར།

 བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ གསོ་བའི་བློན་པོ་ལུ་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ་ ༡༩ 

གི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ས་གོ་་ནང་ལས་ ཉེན་ཁ་ཆུང་བའི་ ས་གནས་་ནང་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཟུར་

བཞག་ནང་སྡོད་དགོ་མི་དེ་གིས་ ནདཔ་དང་མི་སེར་ཉམ་ཆུང་་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཐོན་ཏེ་

ཡོདཔ་ལས་ ཡངན་ ཟུར་བཞག་ནང་ སྡོད་མ་དགོཔ་དང་ ཡང་ཅིན་ ཟུར་བཞག་ནང་སྡོད་དགོ་

པའི་ཉིན་གྲངས་དེ་ ཉུང་སུ་ཅིག་སྦེ་བཟོ་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་དང་འཆར་གཞི་་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོད་

ག་ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༨. 3P6S/Q625  སྒེར་གྱི་སློབ་གྲྭ་ནང་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཡོད་མེད་སྐོར།

 ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ཤེས་རིག་བློན་པོ་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སང་

ཕོད་ལས་སྒེར་གྱི་སློབ་གྲྭ་་ནང་ལུ་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ མ་པ་ལས་ མི་གནང་ནི་ཨིན་ན་

དང་ ཡང་ཅིན་ སྒེར་གྱི་སློབ་གྲྭ་འདི་་ ཁག་ཆེཝ་སྦེ་ བརྩི་མཐོང་མེདཔ་ཨིན་ན་ དེ་གི་སྐོར་

ལས་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༡ པའི་ས་ ༤ ལུའམ་ སྤྱི་

ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ པའི་ས་ ༧ ལུ།

 མཆནཿ གོང་གི་དྲི་བ་་གུ་ ལན་དང་ གསུང་གྲོས་གནང་ཐོ་་ དྲི་བཀོད་ལས་རིམ་གྱི་ ངག་བརྗོད་ལྷད་

མེད་ཀྱི་ཐོ་དེབ་ ལོགས་སུ་སྦེ་ པར་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ནང་གཟིགས་གས།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

༡༢. གྲོས་དོན།

 ༡༢.༡ ལྷོ་ཤར་ནུབ་དང་བྱང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ གཞུང་ལམ་གྱི་གྲོས་དོན་གྱི་གྲོས་ཆོད།

 མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ ཡར་

རྒྱས་ཀྱི་རྩ་བ་གཅིག་སྣུམ་འཁོར་ལམ་འདི་ ཨིན་མི་དང་བསྟུན་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ 

སྣུམ་འཁོར་ལམ་གསརཔ་བཏོན་ནི་དང་ འཁོར་ལམ་རྙིངམ་་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ གཙོ་

རིམ་་སྒྲིག་སྟེ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ར་ཡོད་རུང་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ དཀའ་

ངལ་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ གཅིག་ ད་རེས་ ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་ ས་མཚམས་

སྒོ་བསྡམས་བཞག་པའི་ནམ་དུས་ ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་གི་མི་སེར་་ འགྲོ་འགྲུལ་འབདཝ་ད་ 

རྫོང་ཁག་གསུམ་བཞི་དེ་ཅིག་བརྒྱུད་དེ་ འགྱོ་དགོ་པའི་ཁར་ ནདཔ་འབས་ཅན་་ སྨན་བཅོས་

ཞབས་ཏོག་གི་དོན་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་བཏང་དགོཔ་བྱུངམ་ད་ ཧེང་སྐལ་ར་ དཀའ་སྡུག་་སྦོམ་

བྱུང་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཞན་ལྷོ་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་ བསམ་རྩེ་དང་དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་མི་སེར་་ཡང་ ཚོང་

འབྲེལ་འཐབ་ནི་དང་ ན་ཚ་རེ་བྱུང་པའི་སྐབས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བའི་དཀའ་ངལ་་ ཐོན་དང་

འཐོན་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁར་ ཧེ་མ་ ས་མཚམས་སྒོ་ཕྱེ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་འབད་རུང་ འགྲུལ་

པ་་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ རོགས་ཀྱི་ས་ཁོངས་བརྒྱུད་དེ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ 

སྡུག་སྦྱོང་དང་ དཀའ་ངལ་་བྱུང་པ་གིས་མ་ཚད་ ་སྲོག་ལུ་ཡང་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་འབད་ར་ཐོན་ཏེ་

ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།

 དེ་ལས་ བྱང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་འཁོར་ལམ་འདི་ཡང་ རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་མ་ཚར་བ་ཡོད་པའི་གུ་ གནམ་

བྱཱར་ གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་ ས་རུད་དང་ཆུ་རུད་་ཐོན་པའི་སྐབས་ མི་སེར་

འགྲོ་འགྲུལ་པ་་ ཉིན་གྲངས་ལས་བཅད་དེ་ ལམ་ཁར་ལུས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་ལྟོ་ཡང་ ལམ་

སེལ་བའི་སྐབས་ འགྲུལ་པ་་ ཆུ་ཚོད་གསུམ་དང་བཞི་ལས་ལྷག་སྟེ་ སྒུག་སྡོད་དགོཔ་ཐོན་དོ་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཡོད་པའི་ཁར་ ད་རེས་ འཁོར་ལམ་ལ་ལུ་ཅིག་ ནད་ཡམས་ཀྱི་ཉེན་འབས་ཆེ་བའི་ ས་ཁོངས་

ནང་ད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ འཁོར་ལམ་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ལུ་ 

གྱུར་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།

 དེ་འབདཝ་ལས་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དང་པ་ ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་ནུབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ ངང་

ལམ་ལས་བདེ་བ་ཐང་གི་ལམ་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ལས་ པཱན་སྦང་གི་ལམ་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་

ལས་ གསར་སྤང་གི་གཞུང་ལམ་་ དེ་འཕྲོ་ལས་ འགོ་བཙུགས་གནང་དགོཔ་དང་།

 གཉིས་པ་ བྱང་ཁ་ཐུག་གི་ཤར་ནུབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ བུམ་ཐང་ཨུ་ར་ལས་ གླིང་མའི་ཐང་ན་གྱི་ 

གཞུང་ལམ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ སྤྱི་་ ༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ མཇུག་བསྡུ་གནང་དགོ་པའི་ 

གྲོས་འདེབས་ཁག་གཉིས་ཕུལ་ཡི།

 གྲོས་དོན་དེ་གུར་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ འཐུས་མི་མང་ཤོས་

ཅིག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ལམ་འདི་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་གྲལ་ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་གཙོ་རིམ་ཅན་

གྱི་ ལས་སྣ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ལམ་འདི་ཡོད་པ་ཅིན་ 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་

ཡོདཔ་ལས་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི།

 དེ་མ་ཚད་ ལྷོ་ཤར་ནུབ་དང་ བྱང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་འཁོར་ལམ་འདི་ འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་

ཡང་ ད་དེ་ཡོད་པའི་གུར་ མ་དངུལ་ཡང་ བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་

ལས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་མ་གས་རུང་ འགོ་ཅིག་བཙུགས་ཏེ་ གནང་གས་པ་ཅིན་ ལེགས་ལམ་

ཆེ་ནི་དང་ ངང་ལམ་དང་ བདེ་བ་ཐང་གི་གཞུང་ལམ་གྱི་ ས་གཅད་ནིའི་ལཱ་འདི་ དུས་ཅིའི་ལོ་ནང་ 

ཚར་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ལཱ་འགོ་བཙུག་ནི་མེད་པར་ ཨ་རྟག་ར་ ཁ་གསལ་བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་བཟོ་

དོ་ཟེར་ལུས་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་་གི་སྐོར་ལས་ དོགས་སེལ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 ཨིན་རུང་ འཐུས་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ལམ་དེ་་ ཁག་ཆེ་སྟེ་འབད་རུང་ ད་རེས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

གནས་སྟངས་ འ་ནི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ གཞུང་ལུ་ ཨུ་གས་བསྐྱེད་དེ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་འདི་ འོས་

འབབ་མེད་པའི་ཁར་ དུས་ཚོད་དང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ གཞན་རྫོང་ཁག་་ནང་ཡང་ 

འཁོར་ལམ་འདི་ ག་དེམ་ཅིག་ ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ན་གི་ གཙོ་རིམ་་ལུ་གཟིགས་དགོཔ་ གལ་ཆེ་

ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 དེ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ལས་ གསར་སྤང་དང་ དགེ་ལེགས་

ཕུག་ལས་ པཱན་སྦང་གི་གཞུང་ལམ་མཐུད་ནི་གི་ལཱ་་ འབད་མ་གས་པར་ལུས་མི་དེ་ཡང་ ས་

ཁོངས་དེ་འི་ནང་ ཟམ་ ༣ དེ་ཅིག་རྐྱབ་དགོཔ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་དང་ ད་རེས་ མཁས་

མཆོག་་གིས་ ཟམ་འི་ བཟོ་བཀོད་དང་རྩིས་ཁྲ་་ བཏོན་པའི་བསྒང་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་

ཡི། 

 དེ་བཟུམ་སྦེ་ བྱང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ གཞུང་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནི་དེ་ཡང་ ཁག་འབགཔ་ ༨ དེ་ཅིག་

ལུ་ ལཱ་་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྤྲོད་དེ་ ཁག་འབགཔ་་གིས་ ག་དེམ་ཅིག་ ལཱ་རྩ་འགེངས་ཏེ་འབད་

རུང་ གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་དང་བསྟུནམ་ད་ ལཱ་འབད་ནིའི་དུས་ཚོད་འདི་ ཝ་ ༤ དེ་

ཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ་ལས་ ལཱ་ཡོངས་རྫོགས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ་ ༡༢ པའི་ནང་འཁོད་ 

མཇུག་བསྡུ་གས་པར་ ལཱ་ཁག་གཏང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ དུས་ཚོད་ངེས་ཏིག་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ གྲོས་

དོན་ཕུལ་མི་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕྱག་ལཱ་གནངམ་ད་ བྱ་སྟབས་མི་བདེ་ནི་ཨིནམ་ལས་ གཞུང་གི་

ཁ་ཐུག་ལས་ ངོས་ལེན་ཕུལ་ཐབས་མེད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

 དེ་ཁར་ བློན་ཆེན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ འཐུས་མི་་གིས་ ཐད་ཀར་དུ་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ལུ་ དུས་

ཚོད་བཀག་སྟེ་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་འདི་ གཞུང་གིས་ ཕྱག་ལཱ་གནངམ་ད་ བྱ་སྟབས་མི་བདེ་ནི་ཨིནམ་

དང་ ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་ འཆར་གཞིའི་ལས་སྣ་་བདེ་སྒྲིག་འབད་དེ་ ལམ་གུར་རྡོ་གཞིབ་

ནི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༢,༥༠༠ ཡོད་པའི་གུར་ ད་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༠ ལྷགཔ་ཅིག་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

དགོ་པའི་ཁར་ ཌན་ཏག་ལས་འགུལ་གྱིས་ འཁོར་ལམ་་སེལ་བའི་སྐབས་ ལས་མི་ ༡༠༠༠ 

དེ་ཅིག་དགོཔ་ཐོན་ཡོད་རུང་ ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་ ལས་མི་མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་བྱུངམ་

ལས་ ལས་སྣ་་ དུས་ཡུན་འགྱངས་ཏེ་ ལུས་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཕུལ་ཡི། 

 དེ་ལས་ གྲོས་དོན་དེ་གུ་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་ཐོག་ལས་ 

གསུང་གྲོས་ཡུན་རིང་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ གྲོས་འདེབས་དང་པའི་གུར་ ཚོགས་

དམངས་ལས་ ངོས་ལེན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ རྒྱན་སྐྱུར་ཐོག་ལས་གཟིགསཔ་ད་ རྒྱན་སྐྱུར་

ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༠ ཡོད་ས་ལས་ འཐུས་མི་ ༢༡ གིས་བཏུབ་དང་ 

འཐུས་མི་ ༡༥ གིས་མ་བཏུབ་ དེ་ལས་ འཐུས་མི་ ༤ གིས་འཛེམས་བཞུགས་ཏེ་ ཕྱེད་མང་

གི་ཐོག་ལས་ གྲོས་འདེབས་དང་པ་འདི་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།

 གྲོས་འདེབས་ གཉིས་པའི་གུར་ ཚོགས་དམངས་ལས་ ངོས་ལེན་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ 

རྒྱན་སྐྱུར་ཐོག་ལས་གཟིགསཔ་ད་ རྒྱན་སྐྱུར་ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༠ ཡོད་

ས་ལས་ འཐུས་མི་ ༡༤ གིས་བཏུབ་དང་ འཐུས་མི་ ༢༣ གྱིས་མ་བཏུབ་ དེ་ལས་ འཐུས་

མི་ ༣ གྱིས་ འཛེམས་བཞུགསཔ་ལས་ གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་མ་གས་པར་ ཆ་

མེད་སོང་ཡོད།

 དེ་ལས་ ཚོགས་ཁང་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ གྲོས་འདེབས་དང་པའི་ 

གྲོས་ཆོད་དང་ལེན་གྱི་གནས་ཚད་སྙན་ཞུ་ཅིག་ ཚོགས་ཐེངས་ ༧ པའི་ནང་ ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ 

བཀའ་བསྐུལ་གནང་སྟེ་ གྲོས་དོན་གྱི་གསུང་གྲོས་མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡི། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་

ལོ་་ ༡༠ པའི་ས་ ༦ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ པའི་ས་ ༩ ལུ། ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ་ ཟུར་སྦྲགས་

ཨང་ ༢༢ དང་ ༢༣ པའི་ནང་གཟིགས་གས།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 ༡༢.༢ ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་བཀག་དམ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་གྱི་གྲོས་

ཆོད།

 ཨ་ཐང་ཐེད་ཚོ་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལས་ ད་ན་ མིའི་གཟུགས་

ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་བལྟ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆང་བཀག་དམ་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་ 

༢༠༡༥ ལུ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཆང་ལས་བརྟེན་པའི་གནོད་པ་དང་ ལག་

ལེན་མར་ཕབ་ཀྱི་ སྲིད་བྱུས་ཅིག་བརྩམས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ཆང་བགོ་བཀྲམ་འབད་མི་དང་ བསིལ་

ཚོང་པའི་གྱངས་ཁ་ ཡར་སེང་སོང་ཡོད་པའི་ཁར་ ད་ན་ ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་ ༡༠༠༠ དེ་ཅིག་སྤྲོད་

དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཆང་བཀག་དམ་འདི་ ཁྲིམས་མཐུན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་གས་པ་ཡོད་པའི་

གུ་ ད་རེས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་སྤྱོད་མི་ ཡོངས་བསྡོམས་ ༤,༥༠༠ དེ་ཅིག་ཡོད་

པའི་གྲལ་ལས་ བསིལ་ཚོང་རྐྱབ་མི་ ༦༠༠ དང་ སྦུང་ཚོང་རྐྱབ་མི་ ༡༩༥ འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 དེ་མ་ཚད་ ཞིབ་འཚོལ་སྙན་ཞུ་ཅིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་ བཀག་དམ་འབད་མི་

ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆང་སྤྱོད་མི་དང་ ཆང་ཁང་་ ཧེང་སྐལ་ ཡར་སེང་སོང་ཡོད་པའི་

ཁར་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ ཆང་གི་ལག་ཁྱེར་ བཙོང་ནི་དང་ ་ཁར་བཏང་མི་་ཡང་ ལེ་

ཤ་ཅིག་ ཐོན་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིནམ་དང་ ད་རེས་ གཞུང་གི་ཁས་བླངས་འབད་རུང་ ཡོདཔ་དང་མེད་

པའི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཉུང་སུ་བཟོ་ནི་འདི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཆང་གི་ལག་ཁྱེར་བཀག་དམ་འབད་

མི་དེ་གིས་ ཆུ་ཡོད་སར་ཆརཔ་ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡོད་མི་་ལུ་ ཧེང་སྐལ་ར་ ཁེ་ཕན་སྤྱོད་ནི་ཐོབ་

ཡོདཔ་དང་ མི་སེར་ཉམ་ཆུང་་ལུ་ ཁེ་ཕན་སྤྱོད་ནིའི་གོ་སྐབས་མ་ཐོབ་པར་ ལུས་སོང་ནུག་ཟེར་

ཞུ་ཡི། 

 དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ དང་པ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་བཀག་དམ་འབད་མི་

དེ་ ལོག་སྟེ་ར་ མི་སེར་ལུ་གནང་དགོཔ་དང་།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 གཉིས་པ་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་་གིས་ ཆང་གི་ཉེས་དམིགས་དང་ 

ཆང་ལས་བརྟེན་པའི་ གསོ་བའི་གདོང་ལེན་གྱི་སྐོར་ལས་ མི་སེར་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ གོ་བ་བརྡ་

སྤྲོད་་ སྤྲོད་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་ ཁག་གཉིས་ཕུལ་ཡི།

 གྲོས་དོན་དེ་གུར་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་

གིས་གཙོས་ འཐུས་མི་་གིས་ཞུ་མི་ནང་ གྲོས་དོན་འདི་གིས་ མི་སེར་ ཡོདཔ་དང་མེད་པའི་

བར་ནའི་ ཁྱད་པར་བསུབ་གས་ནི་དང་ ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་འདྲམ་མཉམ་སྦེ་ སྤྲོད་ནི་ལུ་ ཕན་

ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་ མདུན་ཚོང་འཐབ་མི་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ 

ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་ མི་སེར་ཉམ་ཆུང་འི་ འཚོ་

བའི་གནས་སྟངས་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་

བཀག་དམ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ ཨིན་རུང་ གཞུང་

གིས་ ཆོག་ཐམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་བྱུས་དང་སྒྲིག་གཞི་་ རྩ་བརྟན་སྦེ་བཟོ་

དགོཔ་ གལ་ཆེ་བའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

 དེ་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གསོ་བའི་བློན་པོ་གིས་གཙོས་པའི་ བློན་ཆེན་དང་བསྟན་རྒྱས་བློན་

པོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ད་ན་ ཆང་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མཆིན་པའི་ནད་གཞི་ཐོབ་སྟེ་ཤི་

རྐྱེན་བྱུང་མིའི་ ཚད་གཞི་འདི་ མཐོ་ཤོས་སྦེ་ཡོདཔ་དང་ སྐྱེས་ལོ་ ༢༠ ལས་ ༤༥ བར་ན་གི་ 

འབྲུག་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ དེ་ཅིག་ལུ་ ཆང་གི་རྐྱེན་ངན་ཚབས་ཆེན་སྦེ་ ཕོག་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལོ་

ལྟར་བཞིན་དུ་ གཞུང་གིས་ ཆང་ལས་བརྟེན་པའི་ སྨན་བཅོས་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་ 

༢༦ དེ་རེ་ བཏང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གྲོས་དོན་དེ་ལུ་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་

དང་ ངོས་ལེན་ཕུལ་མི་གས་པས་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 དེ་མ་ཚད་ མི་སྡེའི་ནང་ ལམ་ལུགས་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ དེ་འཕྲོས་ལས་ བཀག་དམ་འབད་ནི་

འདི་ ལུགས་སྲོལ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མེན་པའི་ཁར་ འཐུས་མི་་གིས་ ཚོགས་ཁང་ནང་ གྲོས་



59

སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

དོན་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་འབད་རུང་ ཁྲིམས་བཟོ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་བར་ནའི་ཁྱད་པར་་ ལེགས་

ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་ ཕུལ་གས་པ་ཅིན་ ཚོགས་ཁང་གི་དབུ་འཕངས་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་

ཨིན་པའི་ཁར་ གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ གྲོས་ཆོད་བཏོན་ནི་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་ངོ་བདེ་ནི་ཨིན་

མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 ད་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་བཀག་དམ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་གི་ 

དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ར་ ཆང་འཐུང་མི་དང་ མདུན་ཚོང་འཐབ་མི་ མར་ཕབ་འབད་ནི་འདི་ཨིན་

རུང་ དེ་ལུ་ ཁེ་ཕན་སྦོམ་ཅིག་འབྱུང་མ་གས་པར་ཡོདཔ་དང་ གལ་སྲིད་ ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་

འདི་ ག་ར་ལུ་ཐོབ་སྦེ་བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་རུང་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་དང་བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་

མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ ཐབས་ཤེས་དང་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་བཏོན་ཏེ་ ཕྱག་ལཱ་གནང་ནི་གི་ གོ་

སྐབས་ཅིག་གནང་པ་ཅིན་ ལེགས་ལམ་ཆེ་བའི་ གྲོས་འདེབས་་ཕུལ་ཏེ་ གསུང་གྲོས་ཡུན་རིང་

གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ གྲོས་འདེབས་ཁག་གཉིསཔོ་དེ་ སྟབས་གཅིག་ཁར་སྦེ་ 

ཚོགས་དམངས་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ རྒྱན་སྐྱུར་ཐོག་ལས་གཟིགསཔ་ད་ རྒྱན་སྐྱུར་ཚོགས་

གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༡ ཡོད་ས་ལས་ འཐུས་མི་ ༣༧ གྱིས་བཏུབ་དང་ འཐུས་

མི་ ༣ གྱིས་མ་བཏུབ་ དེ་ལས་ འཐུས་མི་ ༡ གིས་འཛེམས་བཞུགས་ཏེ་ ཕྱེད་མང་གིས་ཐོག་

ལས་ གྲོས་འདེབས་ཁག་གཉིསཔོ་དེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།

 དེ་ལས་ ཚོགས་ཁང་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་གིས་ གྲོས་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ སྒྲིག་

གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་ལམ་ལུགས་་བཟོ་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་སྟེ་ གྲོས་དོན་གྱི་གསུང་གྲོས་ 

མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡི། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༠ པའི་ས་ ༦ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ 

་ ༡༢ པའི་ས་ ༩ ལུ། ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ་ ཟུར་སྦྲགས་ ༢༤ པའི་ནང་གཟིགས་གས།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

༡༣. དྲི་བཀོད་ལས་རིམཿ ཡང་བསྐྱར་ འབྲེལ་ཡོད་ སྡེ་ཚན་ ཀ་ པ་ བློན་ཆེན་ཡིག་ཚང་དང་ 

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་་ལུ་ ཕུལ་བའི་དྲི་བ།

 ཚོགས་དཔོན་གྱིས་ ཡང་བསྐྱར་ འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ ཀ་པའི་ དྲི་བཀོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་ ཡིག་

ཐོག་གི་དྲི་བ་གཅིག་ཡང་མེདཔ་དང་ ངག་ཐོག་གི་དྲི་བ་ ༡༢ ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཚོད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་

ལུ་བལྟ་སྟེ་ དྲི་བ་དང་ལན་་ དུས་ཚོད་ཁར་ གནང་དགོ་པའི་ དྲན་གསོ་ཞུ་སྟེ་ དྲི་བཀོད་ལས་

རིམ་ འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི།

 ཀ- ངག་ཐོག་གི་དྲི་བ།

 ༡.  3P6S/Q626 འཁོར་ལས་བཟོ་སྐྲུན་དང་ཉམས་བཅོས་ལུ་སྤུས་ཚད་མེད་པའི་སྐོར།

 བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ཞབས་ཏོག་བོླན་པོ་ལུ་ འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་

དང་ ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་གི་ཕྱག་ལཱ་་ ཡུན་རིངམ་སྦེ་ལུས་ནི་

དེ་གིས་ འགྲོ་འགྲུལ་པ་་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ ༣ པའི་ 

ཚོགས་ཐེངས་ ༥ པའི་ནང་ འཁོར་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྟ་རྟོག་ སྐྱོ་དྲགས་ཡོད་

པའི་སྐོར་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གྲུབ་འབྲས་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་ལུ་ 

གསལ་རིལ་རི་སྦེ་ འཁོད་དེ་ཡོད་རུང་ འཁོར་ལམ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར༌བ༌ཅིག༌ ག་ནི་ཡང་མ་

མཇལ་ཟེར་ཞུ་ཡི།  

 དཔེར་ན་ སེམས་རྟོགས་ཁ་དང་ མ་སྒང་བར་ནའི་ འབྲིང་རིམ་གཉིས་པའི ་གཞུང་ལམ་བཟུམ་

་ལུ་ སྤུས་ཚད་མེད་པར་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་ལུ་ དུས་ཡུན་འགོར་བའི་ཁར་ དཀའ་ངལ་ཡང་

ཡོདཔ་ལས་ དེ་ལུ་ ཞབས༌ཏོག༌བློན༌པོ་གིས་ འཁོར༌ལམ༌གྱི༌ས༌ཁོངས༌ནང༌ ལཱ༌་ མགྱོགས༌པ་

འབད༌ཐབས༌ཀྱི༌ ཐབས༌ལམ༌དང་ གནས་སྐབས་༌ ག༌དེ༌སྦེ༌ར༌ བཏོན་ཡོདཔ༌ཨིན༌ན༌ 

ཚོགས༌ཁང་ནང་ དོགས་སེལ་ཕུལ་གནང་དགོ་པའི་ དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།
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 ༢.  3P6S/Q627 སྣུམ་འཁོར་བཞག་འཐུས་བསྡུ་ལེན་སྐོར།

 ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ལུ་ འཇིགས་

མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་གི་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་འཐུས་ 

(Parking Fees) བསྡུ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ནདཔ་་ལུ་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་འབད་ར་ བྱུང་དོ་

ཡོདཔ་ལས་ འཐུས་འདི་ ཡངས་ཆག་གནང་ཐབས་ ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ཟེར་བའི་ དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༣.  3P6S/Q628 གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་ཆོས་ཚན་ལུ་ངོས་ལེན་མེད་པའི་སྐོར།

 བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ བློན་ཆེན་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་

གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གི་ ཆོས་ཚན་དག་པ་ཅིག་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངོས་འཛིན་འབད་

མ་བཏུབ་པར་ ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་ བསལ་ཐབས་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཐབས་ལམ་

དང་ ཐབས་ཤེས་ ག་ཅི་ར་ བཏོན་དོ་ག་ཟེར་བའི་ དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༤.  3P6S/Q629 འཁོར་ལམ་གྱི་གནས་ཚད་སྐོར།

 སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་

ཐུག་ལས་ ས་གནས་ ཀུ་རི་གོང་རི་ ཆུ་འཛོམས་ས་ལས་ ཤེས་རི་ཆུ་ན་ཚོད་ འཁོར་ལམ་

བསལ་གནང་ནི་ཨིན་ཟེར་ མི་སེར་ལུ་ ཁས་བླངས་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་གི་ གནས་ཚད་ག་དེམ་ཅིག་

ཁར་ ལྷོད་དེ་ཡོད་ག་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༥.  3P6S/Q630 རྒེད་དྲུང་གི་ལཱ་གཡོག་སྐོར།

 ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ བློན་ཆེན་ལུ་ རྒེད་དྲུང་གི་ ལཱ་གཡོག་གནས་

སྟངས་ཀྱི་གནས་ཚད་དེ་ ག་དེམ་ཅིག་ལུ་ ལྷོད་དེ་ཡོད་ག་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་

པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༦.  3P6S/Q631 འཁོར་ལམ་གཙོ་རིམ་ནང་བཙུགས་དགོ་པའི་སྐོར།

 བར་རྡོ་ཀྲོང་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པར་ གཞུང་

གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་གཞུང་ལམ་ ཏིང་ཏི་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

སྦིས་ མགོ་གླིང་གི་ཕྲང་ལམ་ རྩི་ནག་བཏང་ནི་འདི་ གཙོ་རིམ་ལས་ ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོད་

མི་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ ཁེ་ཕན་ཅན་གྱི་གཞུང་ལམ་ཨིནམ་ལས་ ལོག་སྟེ་ར་ གཙོ་རིམ་ནང་བཙུག་

སྟེ་ རྩི་ནག་གཏང་ཐབས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ དོགས་སེལ་གནང་དགོ་པའི་ དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༧.  3P6S/Q632 རྡོག་མ་གི་ཚོང་ལམ་སྐོར།

 འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ བློན་ཆེན་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པར་ 

ལྷོ་མཚམས་རྫོང་ཁག་ནང་གི་ སོ་ནམ་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ རྡོག་མ་ (Betel nut) བཙོང་མ་

གས་པའི་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་འབད་ར་ཐོན་ཏེ་ཡོད་པའི་ དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་ལུ་ གཞུང་

གིས་ ཕྱག་ལཱ་ག་ཅི་ར་མཛད་དོ་ག་དང་ རྡོག་མ་འདི་ ནང་འདྲེན་འབད་དགོཔ་ ཡོད་མེད་ཀྱི་དྲི་

བ་ཕུལ་ཡི།

 ༨.  3P6S/Q633 འཐུང་ཆུའི་ཁྲལ་གཅིག་མངས་མེད་པའི་སྐཽར།

 ཁ་སྨད་ལུང་ན་ནག་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་

ནང་ འཐུང་ཆུའི་ཁྲལ་ གཅིག་མངས་མེད་པར་ ཁྱད་པར་སྦོམ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་གུར་ ཁྲོམ་

སྡེ་དང་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དེ་་ གཅིག་མངས་བཟོ་ཐབས་ལུ་ འཆར་

གཞི་དང་ལས་སྣ་་ ག་ཅི་ར་མཛད་དོ་ག་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།
 

 ༩.  3P6S/Q634 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར།

 ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་གིས་ བློན་ཆེན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་ཏེ་ གནས་སྟངས་

སྐྱོ་དྲགས་ནང་ ལྷོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་འཕར་ཚད་དེ་ཡང་ མར་བབས་འགྱོ་སྟེ་ མི་

རེ་རེ་གི་འོང་འབབ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ གྱི་ཚད་གཞི་ལས་མར་བབས་ སོང་ཡོད་པའི་ཁར་ དེ་

བཟུམ་སྦེ་ ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མ་ཐོབ་པའི་ ཚད་གཞི་དེ་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༢.༦༠ ལུ་ལྷོད་དེ་

འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 དེ་མ་ཚད་ བུ་ལོན་ཡོངས་བསོྡམས་དེ་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་འབོར་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༢༩.༠༦ 

ལུ་ལྷོད་ཡོད་པའི་ཁར་ གློག་མེ་མེན་པའི་བུ་ལོན་དེ་ ལོ་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ར་ བརྒྱ་ཆ་ ༧༠.༤༠ 

དེ་ཅིག་གིས་ ཡར་སེང་སོང་ཡོད་མི་དེ་ འབས་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གཞུང་

གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆར་གཞི་དང་ ཐབས་ལམ་ གཏན་ཏན་ཅིག་ ག་ཅི་འགྲིག་དོ་ག་ཟེར་བའི་ 

དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༡༠. 3P6S/Q635 ཞིང་ལམ་རྡོ་རུ་བླུགས་དགོ་པའི་སྐོར།

 དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ལུ་ ད་རེས་གཞུང་གིས་ 

ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ གཙོ་ཅན་གྱི་ལས་རིམ་་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་སྟེ་ ལག་

ལེན་འཐབ་པའི་གྲལ་ལས་ རྒེད་འོག་ ༢༠༥ གི་ནང་ལུ་ ཞིང་ལམ་རེ་རེ་ རྡོ་རུ་བླུགས་ཏེ་ (base 

course) ལེགས་བཅོས་འབད་གནང་མི་དེ་གིས་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ད་རུང་ 

ལས་རིམ་ ༢ པའི་ནང་ ཞིང་ལམ་རེ་རེ་ རྡོ་རུག་བླུགས་ནི་ཨིན་ཟེར་ ལས་རིམ་བཟོ་གནང་སྟེ་

ཡོད་མི་འདི་ ནམ་འགོ་བཙུག་ནི་ཨིན་ན་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་ དྲི་བ་ཕུལ་ཡི།

 ༡༡. 3P6S/Q636 ཞི་གཡོག་པའི་ལཱ་གཡོག་གི་སྐཽར།

 ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ བློན་ཆེན་ལུ་ འཆར་གཞི་ ༡༢ 

པའི་ མི་སྟོབས་དང་ ལས་སྡེ་གཞི་བཀོད་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ གྲུབ་འབྲས་ལས་བརྟེན་ 

ཞི་གཡོག་པའི་ གོ་གནས་ ༥༠༠ དང་ སྡེ་རིམ་ཆུང་བའི་ཞི་གཡོགཔ་ མི་གྲངས་ ༢༢༨ དེ་

ཅིག་ གཡོག་ནང་ལས་ བཏོན་གཏང་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་ལ་ཡོདཔ་དང་ དེ་སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན་ 

ཁོང་ཆ་ཁྱབ་འཚོ་བ་སྐྱོང་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཐབས་ལམ་དང་ ལས་རིམ་ ག་ཅི་

ར་བརྩམས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་དྲི་བ་ཕུལ་ཡི། 

 ༡༢. 3P6S/Q637 འབྲིང་རིམ་གཉིས་པའི་གཞུང་ལམ་སྐོར།

 གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ལུ་ བསམ་རྩེ་དང་ ཧཱ་གི་ 

འབྲིང་རིམ་ ༢ པའི་གཞུང་ལམ་གྱི་ལཱ་འདི་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལོ་ལྔ་དེ་ཅིག་ལང་སོང་རུང་ ད་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ན་གྱི་བར་ན་ཡང་ ལཱ་ མཇུག་བསྡུ་མ་གས་པར་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་འབད་བ་ཅིན་ 

གཞུང་ལམ་གྱི་གནས་ཚད་ ག་དེམ་ཅིག་ལུ་ ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་

ནང་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་མ་གས་པ་ལུས་མི་འདི་ཡང་ གནད་དོན་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཨིན་ན་ གཞུང་

ལམ་འདི་ ནམ་བསལ་ཚར་ནི་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ཞུ་གནང་དགོ་པའི་ དྲི་

བ་ཕུལ་ཡི།

༡༤. གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལོ་ལྟར་སྙན་ཞུ་ 

༢༠༢༠-༢༠༢༡ ཅན་མའི་གུར་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་གྲོས་ཆོད།

 གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་ བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་

གིས་ ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་འཁྲི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་ལྟར་

སྙན་ཞུ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ཅན་མའི་གུར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་ནང་ ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ལོ་ལྟར་སྙན་ཞུ་འདི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༢༧ པའི་ རྩ་དོན་ ༤ པ་དང་ 

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ 

༡༦༩ (༡) པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཕུལཝ་ཨིནམ་དང་ ད་རེས་ཀྱི་ ལོ་ལྟར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ 

ཅན་མ་འདི་ སྙན་ཞུ་ཐེངས་ ༡༤ པ་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ་དང་པ་

ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༦ པ་ན་ ་ངོ་ ༡༨ ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཞུང་གི་ལས་དོན་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱི་ འགོ་ཁྲིད་

འབད་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱད་རིག་ཚོགས་ཆུང་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ལས་སྡེ་ ༡༢༧ གྱི་ 

ལས་ཚོགས་ཀྱི་ དྲང་སྤྱོད་འཆར་གཞི་བསྟར་སྤྱོད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་

འཛིན་སྐྱོང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ལས ས་གནས་གཞུང་ ༼རྒེད་འོག་༽ དང་ རྒྱལ་

འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་ནང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་བསྟར་སྤྱོད་

ཀྱི་གནས་ཚད་་ཡང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ་དང་པའི་ས་ ༡ ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༤ པའི་ས་ ༣༡ 

ན་ ཉོགས་བཤད་བསྡོམས་ཀྱིས་ ༤༥༡ དང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་བཏང་མི་ལས་ ཉོགས་བཤད་ 

༢༦༡ ས་གནས་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཨིནམ་དང་ ངན་ལྷད་གནོད་འགེལ་འཐབ་

ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་འདི་ མཐོ་ཤོས་ར་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་སྐོར་ལས་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་བའི་ཁར་ 

དེའི་ཤུལ་ལས་ར་ མི་སྡེའི་མ་དངུལ་བསྡུ་བླངས་ ཡང་ན་ ཞལ་འདེབས་ དེ་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་

ནང་ཨིན་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནི་འདི་ མང་ཤོས་ར་ ཡོངས་

འབྲེལ་ཐོག་ལས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ར་ མི་ངོམ་རྐང་བཙུགས་དང་ 

འགྲེམ་ཐོག་ དེ་ལས་ ཝཊསི་ཨེབ་ (WhatsApp) བརྒྱུད་འཕྲིན་ དེ་ལས་ འུས་ཅརཊི་གི་

ཐོག་ལས་ (Wechat) ་གི་ཐོག་ལས་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་སྙན་ཞུ་འདུག་

ཟེར་ཞུ་ཡི།

 ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་ཐད་ཁར་ དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ ཉོགས་བཤད་བསྡོམས་ ༢༨༩ 

ལས་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ ༡༦༠ དང་ དེ་གི་འོག་ལས་ར་ ལྐོག་ཟ་

དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ ༢༧ ། ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་ ༩ ། དེ་ལས་ ཐོབ་

བརྗོད་རྫུན་ཞུགས་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་ ༥ ལྷོད་མི་་ཨིན་པའི་ཁར་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལས་སྡེ་ནང་ལུ་

འབད་བ་ཅིན་ མཐོ་ཤོས་ར་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ར་ ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ 

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་་ནང་ལུ་ ཡོདཔ་སྦེ་ གསལ་བཏོན་འབད་དེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 ལྷན་ཁག་་གི་གྲལ་ལས་ ཉོགས་བཤད་མཐོ་ཤོས་འདི་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་

ཨིནམ་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ར་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཨིནམ་

དང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་་ལས་ ཉོགས་བཤད་མཐོ་ཤོས་ར་ བཀྲིས་སྒང་དང་ བུམ་ཐང་ལུ་

བཀོད་ཡོདཔ་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་ལུ་ ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་

ཁག་གི་ཐད་ཁར་ ལོ་གཉིས་འབྱེལཝ་འབྱེལ་ས་ར་ ཉོགས་བཤད་ གཅིག་ཡང་མེད་པའི་སྙན་ཞུ་

་ཕུལ་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཉོགས་བཤད་བྱུང་སའི་ཐད་ཁར་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ མཐོ་ཤོས་ཡོདཔ་དང་ དེའི་ཤུལ་

ལས་ར་ སྤ་རོ་དང་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ དེ་ལས་ ཆུ་ཁ་ལུ་ཨིནམ་དང་ དམའ་ཤོས་ར་ ལྷུན་

རྩེ་ལུ་ཨིན་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།

 དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༦ པ་ན་ མ་དངུལ་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ 

༨༦༣.༠༦༨ སླར་སོྤྲད་འབད་དགོཔ་སྦེ་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་དེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་དང་  གཞུང་ས་ཨེ་ཀར་ 

༣.༡༧ གཞུང་བཞེས་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོད་མི་ལས་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༣.༠༢ འདི་ 

གཞུང་བཞེས་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣༡༥.༤༩༨༧ གནས་པའི་ རྩོད་གཞི་ 

༤༥ ཁྲིམས་འདུན་་ནང་ མཐོ་གཏུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༦ པ་ན་ 

ཡོངས་བསྡོམས་ཀྱི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༤༡༢.༣༧༤ སླར་སྤྲོད་འབད་མ་གས་པར་ཡོད་པའི་ 

སྙན་ཞུ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།

 དེ་ལས་ ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ ལོ་ཕྱེད་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་

ཡོངས་ལས་དོན་གྲུབ་འབྲས་དང་ ལས་སྡེའི་ལས་དོན་གྲུབ་འབྲས་ བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ དེ་ཅིག་ 

གྲུབ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཐོ་ནང་ སྤྱི་ལོ་ 

༢༠༡༧ ལུ་ སྐུགས་ཚད་ ༦༧ ཐོབ་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལུ་ ༦༨ ལུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་

ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་སྤྱིའི་

གནས་ཚད་ནང་ དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ སྐུགས་ཚད་ ༤༣ དང་ ཨེ་ཤི་ཡ་པེ་སི་ཕིག་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ 

(Asia Pacific) དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ སྐུགས་ཚད་ ༤༥ ཐོབ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་

འདི་ (SAARC) སཱག་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གཙང་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ སྤྱི་ལོ་ 

༢༠༡༧ ལུ་ ཨང་ ༢༦ ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལུ་ ཨང་ ༢༤ ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་

ཡི། 

 དངུལ་འབྲེལ་ལས་དོན་གྱི་ཐད་ཁར་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡོད་པའི་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ 

༥༨.༡༡ དང་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༩.༥༡ གྲུབ་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་དང་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

འབྲེལ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་ གཤམ་གསལ་གྱི་ གྲོས་འདེབས་ཁག་

གསུམ་ཕུལ་ཡི།

༡. འདས་པའི་ལོ་་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་རྩོད་གཞི་ ཡར་སེང་འགྱོ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ངན་

ལྷད་ཀྱི་རྩོད་གཞི་་ ཉེས་གཤེར་འབད་ནིའི་ནང་ སྣར་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་་ 

མགྱོགས་སུ་སྦེ་ སེལ་ཐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་

ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ཁྲི་ལོགས་སུ་

གཅིག་ ངོས་འཛིན་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་དང་།

༢. སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༦ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ སླར་སྤྲོད་ཀྱི་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་ ༤༡༢.༣༧༤ ཆད་ལུས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འདས་པའི་

གྲོས་འདེབས་ ཡང་བསྐྱར་ཕུལ་ནི་ཨིནམ་དང་ དེ་ཡང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱིས་ རྩིས་ཆད་ཡོད་མི་ སླར་སྤྲོད་ཀྱི་མ་

དངུལ་་ གང་མགྱོགས་ལེན་དགོ་པའི་ དྲན་གསོ་ཕུལ་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ གྲོས་ཆོད་

དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ཁུངས་ལྡན་སྦེ་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཁ་ཐུག་

ལས་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཙུག་

སྡེ་ལུ་ ད་ན་དང་ ཤུལ་མའི་སྙན་ཞུ་གི་ལོའི་བར་ན་ སླར་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་

་ ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས།

༣.  ལོ་ལྟར་གྱི་སྙན་ཞུ་ག་རའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ སྤུས་ཚད་དང་ 

གྲངས་ཚད་གཉིས་ཆ་རའི་ཐད་ལུ་ དགོས་མཁོ་དང་ལྡན་པའི་ མི་སྟོབས་འཐོབ་ནིའི་ནང་ 

གདོང་ལེན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ བཀོད་མི་དེ་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་

ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ རང་སྐྱོང་གི་གཙུག་

སྡེ་ཧྲིལ་བུ་མ་སྤྲོད་ན་ དགོས་མཁོའི་ མི་སྟོབས་བྱིན་དགོ་པ་དང་བཅས་པའི་ གྲོས་

འདེབས་་ཕུལ་ཡི།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 སྙན་ཞུ་དེ་གུར་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ གསུང་གྲོས་གནངམ་ད་ འཐུས་མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ 

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ མི་སྟོབས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་དེ་འབད་རུང་ གྲུབ་འབྲས་

ལེགས་ཤོམ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ངལ་རངས་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་བའི་ཁར་ འཐུས་མི་ལ་ལུ་གིས་

ཞུ་མི་ནང་ གྲོས་འདེབས་ལ་ལུ་ཅིག་ འདས་པའི་ཚོགས་ཐེངས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་་ ལོག་སྟེ་ར་

ཕུལ་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་ག་དེ་སྦེ་ འཐོན་གས་ག་ཟེར་བའི་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱས་བཤད་

པའི་གུར་ འཐུས་མི་དག་པ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲོས་འདེབས་་ ལོག་

སྟེ་ར་ཕུལ་བ་ཅིན་ འདས་པའི་ཚོགས་ཐེངས་ཀྱི་ གྲོས་ཆོད་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་རླབས་

ཆེ་ནི་ཨིན་པའི་ བསམ་འཆར་་ཕུལཝ་མ་ཚད་ གྲོས་འདེབས་་ ཚོགས་ཁང་གིས་ ཆ་འཇོག་

གྲུབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ འགན་ཁུར་དང་ འགན་འཁྲི་་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་བཀལ་གནང་དགོཔ་ཁག་ཆེ་

བའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། 

 དེ་ལས་ ཚོགས་ཁང་གིས་ གྲོས་འདེབས་དང་པ་ ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་གྱི་ཕྱིར་

དུ་ ཁྲིམས་ཁྲི་ལོགས་སུ་གཅིག་ ངོས་འཛིན་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ རྒྱལ་

ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འཐུས་མི་གཅིག་ཨིན་མི་ ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་ 

སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཆ་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་

ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལུགས་ཀྱི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་འགན་ཁུར་སྤྲོད་

གནང་ཡི།

 གྲོས་འདེབས་གཉིས་པ་ སླར་སྤྲོད་ཀྱི་མ་དངུལ་གྱི་ཐད་ཁར་ བློན་ཆེན་གྱིས་ དེ་ལུགས་ཀྱི་སྙན་

ཞུ་ ཧིང་སང་ས་སྦེ་ ཕུལ་གནང་དགོ་པའི་ འགན་ཁུར་རྩིས་སྤྲོད་གནང་ཡི། 

 གྲོས་འདེབས་གསུམ་པ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ རང་སྐྱོང་གི་གཙུག་སྡེ་ཧྲིལ་བུམ་

སྦེ་མ་སྤྲོད་ན་ དགོས་མཁོའི་མི་སོྟབས་བྱིན་དགོ་པའི་ཐད་ཁར་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་

ཆུང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་དེ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཚོགས་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཆུང་གིས་ཕུལ་བའི་ གྲོས་འདེབས་ཡོངས་རྫོགས་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ལས་ ངོས་ལེན་གྱི་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཡོད་མེད་ རྒྱན་སྐྱུར་ཐོག་ལས་གཟིགསཔ་ད་ རྒྱན་བསྐྱུར་ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་

བསྡོམས་ ༤༡ ཡོད་མི་ལས་ འཐུས་མི་ ༣༧ གྱིས་བཏུབ་དང་ འཐུས་མི་ ༤ གིས་འཛེམས་

བཞུགས་ཏེ་ ཕྱེད་མང་ཐོག་ལས་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕུལ་བའི་ གྲོས་འདེབས་་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་

སྟེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་ལྟར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ཅན་མའི་ གསུང་གྲོས་

མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡི། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༡ པའི་ས་ ༡༠ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ 

་ ༡༢ པའི་ས་༡༣ ལུ། ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ་ ཟུར་སྦྲགས་ ༢༥ པའི་ནང་གཟིགས་གས།

༡༥. འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ བསྐྱར་གྲོས་ཀྱི་

གྲོས་ཆོད།

 དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོག་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་ བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་

འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ (འཕྲི་སོྣན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ 

ཅན་མར་ བསྐྱར་གྲོས་ཀྱི་གྲོས་དོན་ཕུལ་མིའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ ཚོགས་ཐེངས་ 

༥ པའི་ནང་ དཔྱད་ཡིག་འདི་གུར་ གསུང་གྲོས་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་གནང་སྟེ་ དོན་ཚན་ ༥༠ དེ་ཅིག་ 

འཕྲི་སྣོན་དང་བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་དེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་མི་དེ་ ཁྲིམས་བཟོའི་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ 

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ དཔྱད་ཡིག་

འདི་གུར་གསུང་གྲོས་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་གནང་སྟེ་ དོན་ཚན་ ༥༢ དེ་ཅིག་ འཕྲི་སྣོན་དང་ཁ་སྐོང་ དེ་

ལས་ བསྒྱུར་བཅོས་་མཛད་དེ་ལོག་བསྐྱར་གྲོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་ ཚོགས་དམངས་

ཀྱིས་ དེ་བཞིན་ གསུང་གྲོས་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་ཕུལ་ཡི།

 དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ དཔྱད་ཡིག་གི་ དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྦེ་ བསྐྱར་

གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ མི་སྟོབས་རང་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ དོན་ཚན་ཁག་ ༣ དང་ གནོད་

འགེལ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་ ༢༧ དེ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་དོན་ཚན་ ༣ འབདཝ་ད་ ཡོངས་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

བསྡོམས་དོན་ཚན་ ༣༣ ཡོད་མི་དེ་་གུར་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངོས་ལེན་

དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་མ་གསཔ་ལས་བརྟེན་ དཔྱད་ཡིག་འདི་ ཚོགས་ཁང་ཕན་ན་གཉིས་ཀྱི་

བར་ན་ མོས་མཐུན་བྱུང་མ་གས་པའི་ དཔྱད་ཡིག་ཅིག་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་

ལྷན་བཞུགས་ཐོག་ གསུང་གྲོས་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་སར་ སྙན་གསན་ཕབ་ནི་ཨིནམ་སྦེ་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་

གནང་ཡི།

 དེ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་ ཚོགས་ཁང་ཕན་ན་གཉིས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་་ལུ་ 

ཡང་བསྐྱར་ ཚོགས་དམངས་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ རྒྱན་སྐྱུར་ཐོག་ལས་གཟིགསཔ་ད་ རྒྱན་

སྐྱུར་ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༠ ཡོད་ས་ལས་ འཐུས་མི་ ༣༧གྱིས་བཏུབ་

དང་ འཐུས་མི་ ༡ གིས་མ་བཏུབ་ དེ་ལས་ འཐུས་མི་ ༢ ཀྱིས་ འཛེམ་བཞུགས་ཏེ་ འཕྲི་

སྣོན་དཔྱད་ཡིག་འདི་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ 

༡༡ པའི་ས་ ༡༠ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ པའི་ས་ ༡༣ ལུ། ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ་ ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ 

༢༦ པའི་ནང་གཟིགས་གས།

༡༦. ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོང་ལེན་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་གྲོས་ (འཕྲི་སྣོན་) གུར་ བསྐྱར་གྲོས་

ཀྱི་གྲོས་ཆོད།

 དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོང་ལེན་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་གྲོས་ (འཕྲི་སྣོན་) གུར་ བསྐྱར་གྲོས་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་ཕུལ་མི་ནང་ 

མཐུན་གྲོས་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པའི་

ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ འདས་པའི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ དགག་ཆ་འདི་ ཆ་མེད་གནང་ཞིནམ་

ལས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ཕུལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

སྡེ་གིས་ ཚོགས་ཐེངས་ ༢༨ པའི་ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ 

རྒྱབ་སྣོན་ཆ་སྦྱོར་གྲུབ་མི་ལུ་ ངོས་ལེན་མེདཔ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ནིའི་དོན་ལུ་ མཐུན་གྲོས་ངོས་སྦྱོར་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ཆ་མེད་གཏང་དགོཔ་དང་ མཐུན་གྲོས་ཀྱི་རྩ་

ཚན་ ༦༦ པའི་དོན་ཚན་ ༢ པ་ལུ་ དགག་ཆ་བཀོད་དེ་ སླར་ལོག་ངོས་སྦྱོར་འབད་དགོ་པའི་ 

གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཏེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།

 དེ་ལས་ འདས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ དགག་ཆ་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ 

ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ལུ་ ཕུལ་བའི་སྐབས་ འཐུས་ཤོར་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ 

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་་དང་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་་ལུ་ འགན་འཁྲི་བཀལ་དགོཔ་སྦེ་ བསྐྱར་གྲོས་

ཀྱི་དོན་ལུ་ ལྷོད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མཐུན་

གྲོས་འདི་ དགག་ཆ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ སླར་ལོག་བཙུག་དགོ་པ་ཅིན་ མཐུན་གྲོས་བསྟར་སྤྱོད་

འབད་དང་ འབད་བཞིན་ཡོད་པའི་ ལས་སྣ་་ལུ་ ཐོ་ཕོག་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

 དེ་མ་ཚད་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོང་ལེན་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ མཐུན་གྲོས་ཀྱི་དགོངས་དོན་

དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཁོར་རིམ་གཉིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ 

འཁོར་རིམ་དང་པའི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ འཁོར་རིམ་གཉིས་པའི་ བསྐྱར་ཞིབ་

འདི་ འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་ཁར་ མཐུན་གྲོས་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ད་ན་ བཏང་ཡོད་པའི་

ཟད་འགྲོ་་ཡང་ འཕྲོ་བརླག་འགྱོ་ནི་ཨིན་པའི་གུར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚན་གྱི་སྙན་གྲགས་ལུ་ཡང་ 

གནོད་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ འདས་པའི་ཚོགས་ཐེངས་ཀྱི་ གྲོས་ཆོད་ལྟར་དུ་ དགག་ཆ་འདི་ ཆ་

མེད་བཏང་ནི་ལུ་ ཡང་བསྐྱར་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།

 དེ་ཁར་ འགྲོ་བ་མིའི་དབང་ཆ་དང་ ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་དང་ གཞན་འཐུས་

མི་དག་པ་ཅིག་གིས་ འབད་རུང་ མཐུན་གྲོས་འདི་ རྒྱབ་སྣོན་ཆ་སྦྱོར་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ འཐུས་

མི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་་དང་གཅིག་ཁར་ ཕྱག་ལཱ་ལེ་ཤ་གནང་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་

གྲོས་གཞན་་ཡང་ དགག་ཆ་མེད་པར་ ཆ་སྦྱོར་གནང་ཡོདཔ་ལས་ འདས་པའི་ཚོགས་ཐེངས་

ཀྱི་ གྲོས་ཆོད་ལྟར་དུ་ དགག་ཆ་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 མཐུན་གྲོས་དེ་གུར་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ གསུང་གྲོས་ཡུན་རིང་གནང་པའི་མཐའ་མར་ རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ལས་ ཕུལ་བའི་གྲོས་འདེབས་ལུ་ ངོས་ལེན་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ རྒྱན་

སྐྱུར་ཐོག་ལས་གཟིགསཔ་ད་ ཚོགས་གྲལ་འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༠ ཡོད་ས་ལས་ འཐུས་

མི་ ༣༨ ཀྱིས་མ་བཏུབ་དང་ འཐུས་མི་ ༢ ཀྱིས་ འཛེམས་བཞུགས་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

སྡེ་ལས་ཕུལ་བའི་ གྲོས་འདེབས་དེ་ལུ་ ངོས་ལེན་ཕུལ་མ་གསཔ་ལས་བརྟེན་ མཐུན་གྲོས་

དེ་ཡང་ ཚོགས་ཁང་ ཕན་ན་ གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མོས་མཐུན་ བྱུང་མ་གས་པའི་ མཐུན་

གྲོས་ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ཐོག་ གསུང་གྲོས་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ 

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་སར་ ཕུལ་ནི་ཨིནམ་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གནང་སྟེ་ མཐུན་གྲོས་

བསྐྱར་གྲོས་ཀྱི་ གསུང་གྲོས་མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡི། གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༡ པའི་ས་ 

༡༢ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ པའི་ས་ ༡༥ ལུ། ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ་ ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༢༧ པའི་ནང་

གཟིགས་གས།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

༡༧. དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཞུའི་གྲོས་ཆོད།

༡༧.༡ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ཚོགས་ཆོག་པའི་བཀའ་ཤོག

࿐ ད་ལན༑ དེ་ནི་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པ་ ཚོགས་བཞིན་ཡོད་པའི་

ལས་རིམ་ནང་ སྤྱི་་ ༡༢ པའི་ས་ ༡༤ དང་ ༡༥ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་

གྱི་ སྙན་ཞུ་ལས་བརྟེན་པའི་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༢༠ ཅན་མའི་ 

བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དང་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་དང་ སྤྱི་་ ༡༢ པའི་ས་ ༢༤ 

ལུ་ བློན་ཆེན་གྱིས་ གཞུང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་དང་ ལོ་བསྟར་འཆར་གཞིའི་ཁར་ གཞུང་གི་གཙོ་

རིམ་དང་བཅས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་

ལྷན་བཞུགས་འཚོགས་ཆོག་པའི་ བཀའི་གནང་བ་ཞུ་བྱུང་མི་ལུ་ བཏུབ་འབད་བཀའ་གྲོལ་གནང་

ཡོད། ཞེས་རང་ལུགས་གནམ་ལོ་གས་ང་་ ༡༡ པའི་ས་ ༢ ལུ།

ཕྱག་མཚན་ངོ་མ་ཡོད།

འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 ༡༧.༢ དེ་ལས་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ཚོགས་དཔོན་གྱི་བཀའི་གནང་བ་དང་འཁྲིལ་ བཀའ་ཤོག་

འདི་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ ལྷག་སྟེ་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་ སྤ་རོ་

རྫོང་ཁག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་གིས་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཞུ་འདི་ 

ལེའུ་ ༥ གི་ཐོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ཕུལ་མི་དེ་ཡངཿ

 ལེའུ་དང་པའི་ནང་ ལོ་ལྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༢༠ ཅན་མའི་ སྤྱི་བསྡོམས་སྙན་ཞུ་དང་།

 ལེའུ་གཉིས་པའི་ནང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༠ ལས་ ༢༠༡༩ ན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་

སྙན་ཞུའི་ འཕྲོ་མཐུད་སྙན་ཞུ།

 ལེའུ་གསུམ་པའི་ནང་ གཙང་ཆུའི་གཤམ་གྱི་ དངོས་གཟུགས་་བསལ་ནི་དང་ ས་རུག་རྡོ་རུག་

བསྡུ་ལེན་གྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ འཕྲོ་མཐུད་སྙན་ཞུ།

 ལེའུ་བཞི་པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུན་ཐག་ མཐུད་སྦྲེལ་ལག་ལེན་དང་ འཛིན་

སྐྱོང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དང་ ཕྱི་རྒྱལ་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ ལས་

འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། ༼ཡུན་ཐུང་སྦྱོང་བརྡར་་༽ གི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དང་ དེ་གུར་ 

ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་འདེབས་ཁག་དགུ།

 ལེའུ་ལྔ་པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་དང་ ལྔ་པའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་

ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ གྲོས་ཆོད་ དང་ལེན་གྱི་གནས་ཚད་འི་སྙན་ཞུ་དེ་་ ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་ སྙན་ཞུའི་དགོངས་དོན་དང་ སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་

གཉིས་པ་དང་ ལྔ་པའི་གྲོས་ཆོད་ དང་ལེན་གྱི་གནས་རིམ་སྙན་ཞུ་གུར་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་

སྐབས་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་གིས་གཙོས་པའི་ འཐུས་མི་

དག་པ་ཅིག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ རྩིས་ཞིབ་་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

འཛིན་གྱིས་ རྐྱབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་འདི་ ག་གིས་

རྐྱབ་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་འཁོད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

 དེ་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ 

༢༠༡༧ གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཕུལ་མི་ སྙན་

ཞུ་ཆ་མཉམ་ཚོགས་ཁང་ནང་ ཕུལ་མ་དགོ་པའི་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་སྟེ་ ཕུལ་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོད་པའི་

ཁར་ སྒེར་གྱི་རྩིས་ཞིབ་པ་ མི་ནུ་ཀ་ཆེ་ཏི་རི་ ཨཱེན་ཨེ་སོ་སྲེཊ་གིས་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་ སྤྱི་ལོ་ 

༢༠༢༠ ་ ༦ པའི་ས་ ༣༠ ན་གྱི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་ཁྲ་དང་

ལག་ལེན་་གི་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་་ ལོ་ལྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༢༠ ཅན་

མའི་ནང་ འཁོད་ཡོདཔ་དང་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྙན་ཞུ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ག་

ར་ལ་མཐུན་སྦེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ རྩིས་ལས་འགལ་བ་མེདཔ་སྦེ་ མཇལཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྙན་

ཞུའི་ནང་ ལོགས་སུ་སྦེ་ བཀོད་དེ་མེད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

 དེ་ལས་ གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་གིས་གཙོས་པའི་ འཐུས་

མི་དག་ཅིག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༨ ལས་ ༢༠༢༠ ན་གྱི་བར་ན་ རྩིས་

ཉོགས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་་གི་ཧོངས་ལས་ བག་གཡེང་ཤོར་

བའི་རྟགས་མཚན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ དེ་ལུ་འགན་འཁྲི་་ཡང་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ མ་བཀལཝ་ལས་

བརྟེན་ཏེ་ རྩིས་ཉོགས་གྱངས་ཁ་ ཡར་སེང་འགྱོ་བའི་ དོགས་སྣང་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

 དེ་བཟུམ་སྦེ་ བཀྲིས་བསྒང་རྫོང་ཁག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་གིས་གཙོས་པའི་ 

གཞན་འཐུས་མི་་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་དབྱེ་སྡེའི་འོག་ལུ་ 

ལ་མིན་མཐོ་ཤོས་ར་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་་ནང་ བཀོལ་སྤྱོད་མེད་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལས་

བརྟེན་ བྱུང་ཡོད་པའི་རྩིས་ཉོགས་་ཨིནམ་དང་ དེ་་གི་རྒྱུ་མཚན་དེ་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་ མཐོ་

དྲགཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པའི་ དོགས་པ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་ རྩིས་ཉོགས་བསལ་ཐབས་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་ཚད་་ མར་ཕབ་འབད་དེ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལོག་བཏབ་གསཔ་སྦེ་ བཟོ་

དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 དེ་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ དངུལ་རྩིས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་

པའི་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ དེ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་

སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་དང་གཅིག་ཁར་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་མཐོ་དྲག་པའི་གསུང་གྲོས་གནང་པའི་

སྐབས་ སྐྱེད་བཏབ་མ་གས་མི་་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་མ་བྱིན་པར་བཞག་ནི་མེན་པར་ དེ་བཟུམ་

མའི་ གནས་སྟངས་མི་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ 

གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ ཐབས་ཤེས་སྒྲིག་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚོགས་པའི་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ སྐྱེད་བཏབ་མ་གས་པའི་ 

དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་ལུ་ ལས་འགུལ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ འབག་འོང་པ་ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་

དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ལས་ གནང་བ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ཐབས་ཀྱི་ གོ་

སྐབས་ཡོདཔ་བཟོ་དགོཔ་སྦེ་ བཤདཔ་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 དེ་ལས་ ཚོགས་ཁང་གིས་ སྙན་ཞུའི་ལེའུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་དང་ གྲོས་འདེབས་་གུར་ གསུང་

གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་གཙོས་པའི་ འཐུས་མི་དག་

ཅིག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ལོ་ལྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་ཉོགས་སེལ་མ་

གས་པར་ རྩོད་གཞི་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཡོད་མི་དང་ འགན་འཁྲི་ཅན་གྱི་ མི་ངོམ་འཚོལ་མ་

འཐོབ་མི་ ཡང་ན་ གར་སོང་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ བསྟར་སྤྱོད་ ཡང་ན་ 

ཐོ་བཀོད་འབད་མ་གས་པའི་ རྩོད་གཞི་་ ལེ་ཤ་ར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐད་ཁར་ འགན་

འཁྲི་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་་ ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ རྒྱ་གར་དང་བལ་བུ་་ནང་ ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ 

མི་ངོམ་་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལོག་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ཐབས་ལམ་སྒྲིག་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ཟེར་ཞུ་

ཡི།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 དེ་བཟུམ་སྦེ་ དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་གིས་ཞུ་མི་ནང་ 

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་གནང་བའི་འཁྲུན་ཆོད་་ གཞུང་སྐྱོང་གིས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ་པའི་ 

གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་ནང་ གཞུང་ཟེར་མི་འདི་ལྷན་ཁག་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་་ལས་ ག་ལུ་གོཝ་

ཨིན་ན་ ཧིང་སང་ས་བཟོ་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་མི་དེ་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ ཁྱད་ལྡན་གྱི་མི་ངོམ་ 

ཕུན་ཚོགས་རབ་བརྟན་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ གཞུང་ཟེར་མི་འདི་ ག་ལུ་གོཝ་ཨིན་ན་ རྩ་ཁྲིམས་

ཆེན་མོའི་ནང་ འཁོད་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ལུ་གུས་ཞབས་ཕུལཝ་ཨིནམ་དང་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་ནིའི་

ཐད་ཁར་ ཁེ་དབང་འདི་གཞུང་ལུ་ཕུལ་བཞག་བཞགཔ་ཨིནམ་ལས་ གྲོས་འདེབས་ནང་ ཁ་

གསལ་སྦེ་བཀོད་དགོཔ་ཅིག་ མི་མཐོང་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 དེ་མ་ཚད་ འགན་འཁྲི་བཀལ་ནིའི་ཐད་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཟོ་ཡོད་

པའི་འགན་འཁྲི་བཀལ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་འདི་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་ག་ར་

ལུ་ བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ལུ་འགན་འཁྲི་བཀལ་ནིའི་དབང་ཚད་འདི་ འཛིན་

སྐྱོང་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕུལ་བའི་ 

གྲོས་འདེབས་དེ་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ ཕྱག་ཡར་སེང་གིས་གཟིགསཔ་

ད་ འཐུས་མི་མང་མོས་ཐོག་ལས་ གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།

 དེ་ལས་ ལེའུ་དང་པའི་གྲོས་འདེབས་གཉིས་པའི་གུར་ རྒྱབ་འགལ་དང་བསམ་འཆར་ཞུ་མི་

མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཚོགས་ཁང་གིས་ གྲོས་འདེབས་འདི་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།

 དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལེའུ་དང་པའི་གྲོས་འདེབས་གསུམ་པའི་གུར་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ 

འཐུས་མི་་གིས་ཞུ་མི་ནང་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ དང་ཕྱདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལུ་ རྩིས་འགྲིག་

མ་འབད་མི་ ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་་ བརྒྱ་ཆ་༤༤.༩༥ གིས་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག་

ཟེར་ཨིནམ་དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༩༧ གྱིས་ཚོན་པའི་ རྩིས་ཉོགས་མང་ཤོས་ར་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་

བཅའ་ཡིག་་ལུ་ མ་གནས་མི་དང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་་གི་དབྱེ་སྡེའི་འོག་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ལུ་ཨིནམ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་་ལུ་ འགན་ཁྲི་ངེས་པར་དུ་ བཀལ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་

ཡི།

 དེ་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་གིས་ཞུ་མི་

ནང་ འགན་འཁྲི་བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ དེ་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་་ག་ར་ ཧིང་སང་ས་སྦེ་

ཡོདཔ་དང་ ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་འདེབས་ནང་འགན་འཁྲི་འདི་ གཙུག་སྡེའི་དབུ་ཁྲིདཔ་་གིས་

འབག་དགོ་ཟེར་ བཀོད་དགོ་པའི་གནད་དོན་འདི་ རྫོང་ཁག་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ རྫོང་བདག་་གིས་ 

ཁོང་རའི་རྫོང་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་ རྩིས་ཉོགས་འི་སྐོར་ལས་ མ་མཁྱེནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་

དང་ འགན་འཁྲི་འདི་ གཙུག་སྡེའི་དབུ་ཁྲིདཔ་་གིས་བསྣམ་པ་ཅིན་ རྩིས་ཉོགས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་

་ཡང་ ལས་ཀྱིས་ར་ མར་ཕབ་འགྱོ་གས་ནི་གི་ གོ་སྐབས་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 དེ་ལས་ ཚོགས་ཁང་གིས་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕུལ་མི་ གྲོས་འདེབས་དེ་ལུ་ ཚོགས་དམངས་

ཀྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ཕྱག་ཡར་སེང་གིས་གཟིགསཔ་ད་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ གྲོས་འདེབས་

འདི་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།

 དེ་ལས་ ལེའུ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་གུར་ གསུང་གྲོས་གནངམ་ད་ དོགས་ཟོན་དང་རྒྱབ་

འགལ་ཞུ་མི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཚོགས་ཁང་གིས་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕུལ་དོན་ལྟར་ ལེའུ་གཉིས་

པ་དང་ གསུམ་པ་འདི་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།

 དེ་ལས་ ལེའུ་ ༤ པ་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་གསལ་ 

དང་པ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ རྒྱུན་ཐག་མཐུད་སྦྲེལ་ལག་ལེན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་

འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་གུར་ སྤྱིར་བཏང་གི་གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ འཐུས་མི་དག་པ་

ཅིག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མགྲོན་སྐྱོང་དང་ ཐུགས་སྤྲོའི་

ལས་རིམ་གྱི་མ་དངུལ་སྐོར་ལས་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་སྟེ་ གྲོས་འདེབས་མང་རབས་ཅིག་ 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

བཏོན་ཡོད་རུང་ ད་ན་གྱི་བར་ན་ཡང་ གྲོས་འདེབས་ལྟར་དུ་ ལམ་སྟོན་དང་ སྒྲིགས་གཞི་་

མ་བཟོ་བར་ དེ་སྦེ་ར་ལུས་ཏེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 དེ་མ་ཚད་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲོས་འདེབས་ཁག་བཞི་ཕུལ་ཡོད་མི་ལས་ འཐུས་མི་ལ་ལུ་ཅིག་

གིས་ གྲོས་འདེབས་དང་པ་ བང་ལ་དེཤ་བརྒྱུད་དེ་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ ཡོངས་སྒོ་

གསུམ་པ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་ ལཱ་འདི་ཚ་ངེར་བཏོན་དགོཔ་དང་ མགྱོགས་པར་འབད་དགོ་

ཟེར་ ཡོད་མི་གི་ཐད་ཁར་ གྲོས་འདེབས་འདི་ གོ་ཡངས་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དུས་ཚོད་

ངེས་ཏིག་ཅིག་ བཀག་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་དེ་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྷན་རྒྱས་

་གིས་ དོགས་སེལ་ཕུལ་མི་ནང་ བང་ལ་དེཤ་བརྒྱུད་དེ་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ ཡོངས་

སྒོ་གསུམ་པ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ བང་ལ་དེཤ་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་ བསྟུན་གྲོས་

ཐོག་ལས་ ལོ་རྒྱུས་་སླབ་སྟེ་འབདཝ་ད་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ གོང་ཚད་མར་ཕབ་རྐྱབ་སྟེ་

ཕུལ་ཡོད་རུང་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་ གོང་ཚད་ གཏན་འཁེལ་འགྱོ་མ་གས་པར་

ཡོད་མི་དེ་ཡང་ སྒེར་སྡེའི་ལས་སྡེ་མང་རབས་ཅིག་ གྲལ་གཏོགས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རང་གི་

བསམ་པའི་མནོ་དོན་ལྟར་ འགྱོ་བཏུབ་པར་ ལཱ་ཁག་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། །

 ཨིན་རུང་ རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ སྒེར་སྡེ་་དང་གཅིག་ཁར་ བར་འཛུལ་འབད་

ཞིནམ་ལས་ བསྟུན་གྲོས་འཚོལ་ཏེ་ ལོ་རྒྱུས་དེ་་སླབ་པའི་བསྒང་ཡོདཔ་ལས་ གཏན་འཁེལ་སྦེ་

བརྡ་ལན་འཐོབ་ཅིན་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆར་གཞི་ ༡༢ པ་ མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཧེ་མ་

ལས་ར་ འགོ་བཙུག་གས་པའི་ རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ ལས་འཆར་བརྩམས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 དེ་ལས་ འཐུས་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་

དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་འགན་ཁག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབགཔ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་

གྱི་ཞབས་ཏོག་་ ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་ཁར་ གོང་ཚད་ཡང་ མཐོ་དྲགས་སྦེ་ཡོད་པའི་གུར་ 

རྒྱང་མཐོང་གི་བརྒྱུད་ལམ་་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་དེ་ལུ་ བརྡ་དོན་དང་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་གིས་ གཞུང་གིས་ མཐུན་རྐྱེན་དེ་་ ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ཕྱག་ལཱ་

མང་རབས་ཅིག་ གནང་དོ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ རྒྱང་མཐོང་གི་བརྒྱུད་ལམ་བྱིན་མི་་ བལྟ་རྟོག་

འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ (multi-service operators) གཉིས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་

མ་ཚད་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་་ཡང་ གཡུས་སྒོ་མཐའ་ཟུར་་ནང་ལས་ཕར་ 

འཐོབ་གསཔ་བཟོ་ནི་གི་ལཱ་་ འབད་དང་འབད་བཞིན་པར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།

 དེ་ཁར་ བློན་ཆེན་གྱིས་ཞུ་མི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་

དང་བསྟུན་ འཕྲུལ་རིག་ནང་ གཞན་མི་རྒྱལ་ཁབ་་དང་ འདྲན་འདྲ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ན་གཞོན་

་ འཕྲུལ་རིག་གི་རིག་རྩལ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཁག་ཆེ་མི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ལས་རིམ་སྒྲིག་

པའི་བསྒང་ཡོད་པའི་གུར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ཡང་ ཨང་གནས་ཅན་

གྱི་འབྲུག་ཡུལ་ (Digital Drukyul)  ཟེར་ ལས་རིམ་གཙེོ་ཅན་ཅིག་ འགོ་བཙུགས་གནང་

མི་དེ་གི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ཡང་ ཐེར་འབུམ་ ༣ བཞག་ཡོདཔ་དང་ དེ་ལས་ ལས་རིམ་འདི་ 

བསྒྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ སློབ་གྲྭ་་ནང་ལས་ཕར་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ ཁང་མིག་་ཡང་ རྐྱབ་

ཡོདཔ་མ་ཚད་ (code monkey) ཟེར་བའི་ལས་རིམ་་ཡང་ འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ ཞུ་བ་

ཕུལ་ཡི།

 དེ་ལས་ ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕུལ་བའི་ གྲོས་འདེབས་་གུར་ གསུང་གྲོས་

ཡུན་རིངམ་སྦེ་ གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ ཕྱག་ཡར་སེང་གིས་

གཟིགསཔ་ད་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཧྲིལ་བུམ་གནངམ་བཞིན་དུ་ གྲོས་འདེབས་ཁག་བཞིཔོ་ཆ་ར་ ཆ་འཇོག་

གྲུབ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་འདེབས་་ གཞུང་གིས་ བསྟར་སྤྱོད་མཛད་ཞིནམ་ལས་ ཤུལ་མའི་

ཚོགས་ཐེངས་ནང་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་གིས་ དེ་བསྟུན་གྱི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ 

བཀའ་བསྐུལ་མཛད་གནང་ཡི།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ལེའུ་ ༤ པ་ ཕྱི་རྒྱལ་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༼ཡུན་

ཐུང་སྦྱོང་བརྡར་་༽ གི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གུར་ གསུང་གྲོས་གནང་པའི་སྐབས་ འཐུས་མི་

་གིས་ཞུ་མི་ནང་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ཕར་ སྦྱོང་བརྡར་ནང་ འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ངོམ་་ 

གདམ་ཁ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ འདྲ་མཉམ་དང་ དྲང་བདེན་མེད་པའི་གུར་ ཕྱི་རྒྱལ་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་

སྐོར་ལས་ བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་་ ཧིང་སང་ས་སྦེ་ཡོད་རུང་ འདི་ལུ་གནས་མ་བཏུབ་མ་

ཚད་ ལས་སྡེ་་ལུ་ འཆར་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་འབདཝ་ད་ ཕྱི་ཁ་ལས་ མ་དངུལ་གྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་

ཡོད་མེད་་ཡང་ གཞུང་གིས་ ཐུགས་ཁར་བསྣམ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

 དེ་བཟུམ་སྦེ་ འཐུས་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཕྱི་རྒྱལ་འགྲོ་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ སྟབས་མ་བདེ་

བའི་གནད་དོན་་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ ལོག་ཅི་ར་ཐོནམ་ལས་ ད་རེས་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕུལ་བའི་ 

གྲོས་འདེབས་་གིས་ དཀའ་ངལ་དེ་ ག་དེ་སྦེ་སེལ་གས་ག་ཟེར་བའི་ དྲི་བ་བཀོད་ཡོདཔ་མ་

ཚད་ འཐུས་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་་ ཧིང་སང་ས་སྦེ་ཡོད་

དེ་འབད་རུང་ འདི་ལུ་གནས་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་་ལུ་ འགན་འཁྲི་དང་ 

འགན་ཁུར་བཀལ་དགོཔ་ ཁག་ཆེ་བའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཏེ་ གསུང་གྲོས་ཡུན་རིང་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ 

ཚོགས་ཁང་གིས་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕུལ་བའི་ གྲོས་འདེབས་ཁག་གཉིས་ལུ་ ཚོགས་དམངས་

ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ ཕྱག་ཡར་སེང་གིས་གཟིགསཔ་ད་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཧྲིལ་བུམ་གནངམ་ལས་

བརྟེན་ གྲོས་འདེབས་ཁག་གཉིས་ཆ་ར་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་རུང་ གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ཚོགས་ནང་ 

ལོག་ཅི་ར་ཐོནམ་ལས་བརྟེན་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ གསུང་

གྲོས་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་གནང་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི།

 དེ་ལས་ ལེའུ་ ༥ པ་གྲོས་ཆོད་ དང་ལེན་གྱི་གནས་རིམ་སྙན་ཞུ་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ 

ཚོགས་ཐེངས་ ༢ པའི་ ལེའུ་བཞི་པའི་གྲོས་ཆོད་ དང་ལེན་གྱི་གནས་ཚད་གུར་ གསུང་གྲོས་

གནང་པའི་སྐབས་ འཐུས་མི་གཅིག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་འདི་ 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

སྒེར་སྡེ་་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་གཅིག་ཨིན་རུང་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ ཁྲིམས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཅིག་

མེད་པར་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དང་ གཞུང་དབང་ལས་སྡེ་ ག་གི་གྲངས་སུ་ཡང་མ་ད་པར་ ལུས་

ཡོད་མི་འདི་ ཚ་གྱས་ཆེ་བའི་ གནས་སྟངས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གསུང་གྲོས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ 

གནང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 དེ་ལུ་ བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་གིས་ཞུ་མི་ནང་ གཞུང་དང་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེ་གཉིས་

ཀྱི་བར་ན་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༡ པའི་ས་ ༢༥ ལུ་ མཆོག་གྱུར་གན་ཡིག་གུར་ མཚན་

རྟགས་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་གིས་ གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་བའི་རེ་བ་ཡོདཔ་ལས་ ཐུགས་

ཚ་གྱས་བཞེས་དགོཔ་མེད་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཏེ་ དང་ལེནགནས་ཚད་ཀྱི་ གྲོས་འདེབས་དེ་ཡང་ 

ཚོགས་དམངས་ ཕྱག་ཡར་སེང་ཐོག་ལས་ ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ཡི།

 དེ་ལས་ ཚོགས་ཐེངས་ ༥ པའི་ལེའུ་ ༢ པའི་གྲོས་ཆོད་ དང་ལེན་གྱི་གནས་ཚད་གུར་ འཐུས་

མི་གཅིག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་གྱིས་ ལོ་ཐོག་མེདཔ་བཏང་སྟེ་ རྒུད་ཕོག་མི་ མི་

སེར་སོ་ནམ་པ་་ལུ་ རྒུད་འཐུས་ལངམ་སྦེ་བྱིན་དགོ་པའི་ཐད་ཁར་ གཞུང་གིས་ ནད་ཡམས་

ཀྱི་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་གས་ནི་ཨིནམ་སྦེ་ ལན་

གསལ་ཕུལ་གནང་མི་ལུ་ བསམ་པ་མ་རྫོགས་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

 དེ་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ལོ་ཐོག་དང་ སྒོ་ནོར་ཉེན་བཅོལ་ལས་

འཆར་ཅིག་ཡོད་པའི་གུར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ སྐྱིད་སྡུག་ཅིག་ཡང་

གནང་ནི་ཡོདཔ་ལས་ རྒུད་འཐུས་སྤྲོད་ནི་གི་ ལམ་ལུགས་ནང་ བསྒྱུར་བཅོས་དུམ་གྲ་ཅིག་

ཡོདཔ་དང་ འདི་གཏན་འཁེལ་མ་བཟོ་བའི་ཧེ་མར་ ལམ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་

དཔོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཕུལ་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 ད་རུང་ འཐུས་མི་ཅིག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་གྱི་ རིམ་ལུགས་ཅིག་ འགོ་

བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་ནང་ལུ་ ཁྲོམ་ཁའི་མཁོ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཞིནམ་ལས་ 

བདུན་རིམ་བཞིན་དུ་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ཁྲོམ་ངོ་མའི་ནང་ གོང་ཚད་་མཐོ་དྲག་སྦེ་ཡོད་པའི་ 

ཞུ་བ་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཚོགས་ཁང་གིས་ གྲོས་འདེབས་དེ་་གུར་ ཚོགས་དམངས་ལས་ རྒྱབ་

སྐྱོར་ཡོད་མེད་ ཕྱག་ཡར་སེང་གིས་གཟིགསཔ་ད་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཧྲིལ་བུམ་གནངམ་ལས་བརྟེན་ སྙན་

ཞུའི་ལེའུ་ ༢ པའི་གྲོས་ཆོད་ དང་པ་དང་གཉིས་པ་ གསུམ་པ་ བཞི་པ་་ ཆ་འཇོག་མཛད་

གནང་ཡི།

 དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྙན་ཞུའི་ལེའུ་ ༣ པའི་གྲོས་ཆོད་ དང་ལེན་གྱི་གནས་ཚད་གུར་ གསུང་གྲོས་

གནངམ་ད་ ལེའུ་ ༣ པའི་ གྲོས་ཆོད་ དང་པ་དང་ གྲོས་ཆོད་ཁ་སྐོང་དང་པའི་གུར་ ཚོགས་

དམངས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡོད་རུང་ གྲོས་ཆོད་ ༣ པ་དང་ གྲོས་ཆོད་ཁ་སྐོང་ ༢ པ་འདི་ 

གཞུང་གི་ཧོངས་ལས་ དང་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ གཞུང་

གིས་ གྲོས་ཆོད་ཁག་གཉིས་གུར་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་བསྐུལ་གནང་ཡི། 

 དེ་ལས་ སྙན་ཞུའི་ལེའུ་ ༤ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་པ་དང་ ༢ པ་ ༣ པ་གུར་ གསུང་གྲོས་

གནངམ་ད་ གཞུང་གི་ཧོངས་ལས་ འབྲུག་གི་གནམ་སྟོང་འཆར་གཞིའི་ དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༡༩ 

ཅན་མ་དང་ བཟོ་སྐྲུན་དཔྱད་ཡིག་གཉིས་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ནང་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་

ཁག་ནང་ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཐག་བཅད་ཀྱི་དོན་ལུ་ 

དཔྱད་ཡིག་གཉིསཔོ་དེ་གུར་ ཕྱག་ལཱ་་ གནང་པའི་བསྒང་ཡོདཔ་ལས་ དེ་་ མཇུག་བསྡུ་

ཞིནམ་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ བཀའ་རྒྱ་ལོགས་སུ་ མ་ཕེབས་པ་

ཅིན་ ཤུལ་མའི་གནམ་བྱཱར་གྱི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ བཙུག་ནི་ཨིན་པའི་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ 

ཚོགས་ཁང་གིས་ གྲོས་ཆོད་་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ ཕྱག་ཡར་སེང་གིས་གཟིགསཔ་ད་ རྒྱབ་

སྐྱོར་གནངམ་བཞིན་དུ་ གྲོས་ཆོད་ཁག་གསུམ་ཆ་ར་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་རུང་ ལེའུ་ལྔ་པའི་གྲོས་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཆོད་གསུམ་འདི་ ལོག་སྟེ་ར་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དེ་ལུགས་ཀྱི་ 

སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་བསྐུལ་གནང་ཡི།

 དེ་ལས་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཁག་ ༩ ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ཡངཿ

༡. འབྲུག་གི་ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༡ ཅན་མའི་

དོན་ཚན་ ༢.༡ པའི་ནང་ལུ་ “ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ཆ་མཉམ་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་་ གཞུང་

སྐྱོང་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་མཛད་དགོ་པའི་འགན་ཁུར་ཡོད་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་བཞིན་

དུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་གནང་བའི་འཁྲུན་ཆོད་་ 

གཞུང་སྐྱོང་གིས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ལུ་ འགན་འཁྲི་

བཀལ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་འགྲིག་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས།

༢. རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ “དངུལ་ཐེབས་སྤྲོད་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་་གི་

ཐད་ཁར་ དངུལ་འབོར་ལོག་སྟེ་ལེན་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ ཚད་འཛིན་འབད་ནི་མེན་པར་ 

གཞི་བཀོད་ཆ་ཚང་ མེདཔ་གཏང་དགོཔ་ཐོན་ཏེ་ར་འབད་རུང་ སྤུས་ཚད་ཞན་པའི་གཞི་

བཀོད་/གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་་ ལོག་སྟེ་ར་ དགོས་མཁོའི་སྤུས་ཚད་ལུ་བསྐྱར་གསོ་འབད་

ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ངོ་་ ༼འགན་འཛིན་པ་་དང་སྡེ་ཚན་་༽ ལུ་ འགན་འཁྲི་བཀལ་ནི་

” གི་གྲོས་ཐག་གཅད་མི་དེ་ བསྟར་སྤྱོད་དམ་དམ་སྦེ་ འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས།

༣. དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་

ལ་མིན་/ཞིབ་རྟོགས་འི་ཐད་ཁར་ འགན་འཁྲི་ཧྲིལ་བུམ་བསྣམ་ནི་གི་ འགན་ཁག་

ལེན་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས།

༤. བང་ལ་དེཤ་བརྒྱུད་དེ་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ ཡོངས་སྒོ་གསུམ་པ་གཞི་བཙུགས་

འབད་ནི་གི་ལཱ་འདི་ ཚ་ངེར་བཏོན་དགོཔ་/ མགྱོགས་པར་འབད་དགོཔ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

༥. རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཨི་-ོག་ཐབས་ (e-resilience) ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚད་

ལྡང་དང་ རིག་གསར་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་་བཙུགས་དགོཔ།

༦. འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་འགན་

ཁག་ མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ་དང་ ཞབས་ཏོག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་

་གིས་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་་ བསལ་ནིའི་དོན་ལས་ དཀའ་སེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་

གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།

༧. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱུན་ཐག་གི་ཐོན་སྐྱེད་་ ཡུན་བརྟན་ཐོག་

ལུ་བཞག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་བརྩམ་དགོཔ་དང་ ལྟ་རྟོག་གི་དམ་འཛིན་དང་ འབད་

བརྩོན་ དེ་ལས་ འགན་གནས་་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་ ལམ་ལུགས་་གཞི་བཙུགས་

འབད་དགོཔ།

༨. དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལས་སྡེ་་གིས་ ཕྱི་རྒྱལ་འགྲོ་འགྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ 

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་་ལུ་ དམ་དམ་སྦེ་གནས་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས།

༩. རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་འདི་ མི་སྟོབས་ཀྱི་ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ 

ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ ལས་སྡེ་་གི་མི་སྟོབས་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་སྟེ་ མི་སོྟབས་འཆར་གཞི་

དང་ ལམ་ལུགས་ནང་གི་ཆད་སྐྱོན་་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་

འགན་འཛིན་པ་་ལུ་ དེ་བསྟུན་གྱི་འགན་འཁྲི་བཀལ་དགོཔ། 

 ཚོགས་ཁང་གིས་ གོང་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕུལ་བའི་ གྲོས་འདེབས་་ལུ་ ཚོགས་དམངས་

ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ རྒྱན་བསྐྱུར་ཐོག་ལས་གཟིགསཔ་ད་ རྒྱན་བསྐྱུར་ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་

མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༦༧ ཡོད་ས་ལས་ འཐུས་མི་ ༦༦ གིས་བཏུབ་དང་ འཐུས་མི་ ༡ གིས་

འཛེམས་བཞུགས་ཏེ་ མང་མོས་ཐོག་ལས་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕུལ་བའི་ གྲོས་འདེབས་་ ཆ་

འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི། 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཚོགས་དཔོན་གྱིས་ ལོ་ལྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ཅན་མ་དང་ 

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ཁག་

གཉིསཔོ་འདི་ ཚོགས་ཐེངས་ ༧ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་མང་གི་ཡིག་ཆ་སྦེ་ 

གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ལས་ ངོས་ལེན་ཡོད་མེད་ཞུ་ནིའི་གོ་སྐབས་གནང་

མི་དེ་ལུ་ འཐུས་མི་དག་པ་ཅིག་གིས་ཞུ་མི་ནང་ སྙན་ཞུ་དེ་་ འབྲེལ་ཡོད་ ཁྲིམས་ལུགས་

དང་འཁྲིལ་ འགལ་བ་མེདཔ་སྦེ་ མཛད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཏེ་ ངོས་ལེན་མ་ཕུལ་

རུང་ འཐུས་མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཡིག་ཆ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི་ལུ་ ངོས་ལེན་ཕུལ་མི་

དང་བསྟུན་ ཚོགས་ཁང་གིས་ ལོ་ལྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ཅན་མ་དང་ རང་

བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཁག་གཉིསཔོ་དེ་ 

གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་སྦེ་ གསལ་བསྒྲགས་གནང་པའི་རྗེས་སུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ 

སྙན་ཞུ་ཁག་གཉིསཔོ་གུར་ བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་ཞིནམ་ལས་ ཚོགས་ཐེངས་ ༧ པའི་ནང་ སྙན་

ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་བསྐུལ་གནང་སྟེ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ སྙན་ཞུའི་གསུང་གྲོས་ 

མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡི། ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ་ཟུར་སྦྲགས་ཨང་ ༢༨ པའི་ནང་གཟིགས་གས།

༡༨. གཞུང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་དང་ ལོ་ལྟར་འཆར་གཞིའི་ཁར་ གཞུང་གི་གཙོ་རིམ་དང་བཅས་པའི་ རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ལོ་ལྟར་སྙན་ཞུ།

 བློན་ཆེན་གྱིས་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གཞུང་གིས་ 

ཁྲིམས་བཟོ་དང་ལོ་ལྟར་འཆར་གཞིའི་ཁར་ གཞུང་གི་གཙོ་རིམ་དང་བཅས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་

ལྟར་སྙན་ཞུ་ཅིག་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཡོངས་དང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་

སར་ ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ ཧེ་མ་ལས་ གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་

ཆེན་ཐེངས་ ༡༡༤ པའི་ནང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ གནང་པའི་གསུང་

བཤད་དེ་ཉན་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་ལུ་ བསམ་བློ་བསྒྱུར་བཅོས་སོང་ཡོད་པའི་ཁར་ རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་ མཁྱེན་དགོ་པ་ཅིན་ མི་དབང་མཆོག་གི་ སྐུ་གསུང་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཐུགས་ལུ་ མཇལ་བ་ཅིན་ མཁྱེན་གས་མི་དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་སྐབས་ མི་དབང་

མཆོག་གིས་ ཧིང་སང་ས་སྦེ་གསུངས་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོའི་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་གྱི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བཟུང་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཤེས་རིག་གི་སྤུས་ཚད་དང་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་གྱི་གནས་སྟངས་ ངན་ལྷད་

རྩ་མེད་གཏང་དགོཔ་དང་ ཞི་གཡོག་པའི་འགན་ཁུར་དང་འགན་འཁྲི་་ ལེགས་བསྒྱུར་འབད་

དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་་ ཁ་གསལ་སྦེ་ གསུངས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའི་ 

རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་གྱི་སྐབས་ལུ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་སྒྲིང་སྒྲིང་འགྱོ་དགོ་པ་ཅིན་ དུས་རབས་ ༢༡ 

པའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལམ་སྟོན་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ བཟོ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་པའི་གུར་ སྤྱི་

ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་སྐབས་ ཤེས་རིག་དང་ཞི་གཡོག་ ལེགས་བསྒྱུར་འབད་

དགོ་པའི་ བཀའ་ཤོག་ཡང་ གནང་ཡོདཔ་དེ་ མི་མང་གིས་མཁྱེན་གསལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 དེ་བཟུམ་སྦེ་ དུས་ཅི་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༡༤ པའི་ནང་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྟབས་མ་བདེཝ་ག་ཅི་ཡོད་ག་དང་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་མི་་ འཕྲལ་ར་མ་

སེལ་བ་ཅིན་ ཤུལ་ལས་ གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ལུ་ཐུག་འོང་ག་ ག་ར་ཁ་གསལ་སྦེ་གསུངས་

ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་ལྟར་སྙན་ཞུ་དེ་ ལོགས་སུ་ཅིག་སྦེ་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་ སྙན་

ཞུ་ཡིག་ཐོག་ཀི་དེབ་ཅིག་ བཀྲམ་སྤེལ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་ནང་ མ་འོངས་པའི་གནས་སྟངས་་ 

བཅོ་ཁ་དུམ་གྲ་རེ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

 དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༡༤ པའི་ནང་ མི་དབང་མཆོག་གི་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱས་

སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ འདས་པའི་ལོ་ ༡༥ དེ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་དང་ སྒྲིག་

ཁྲིམས་ འབྲུག་མི་་གི་ ངར་ཤུགས་ཉམས་སོང་མི་དེ་ཨིནམ་སྦེ་ གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་

མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ རང་དོན་རྒྱབ་ལུ་སྐྱུར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་གདོང་ཁར་བཙུགས་ཏེ་ 

མི་དབང་མཆོག་གི་བཀའ་རྒྱ་བསྒྲུབ་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་བའི་ཁར་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ལྡན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་འགན་ཁུར་འདི་ གཞུང་དང་མི་སེར་ གཙུག་སྡེ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ཕོགཔ་

ལས་ ག་ར་གིས་གཅིག་མཐུན་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་སྒོ་ལས་ ཕྱག་ལཱ་་རྩ་འགེངས་གནང་དགོ་པའི་ 

དྲན་གསོ་ཕུལ་ཡི།

 མཇུག་ར་ རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་གི་འོག་ལུ་ ད་རེས་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ༌ 

དྲང༌བདེན༌དང༌ ལྷག༌བསམ༌ རྣམ༌དག༌གི༌སྒོ༌ལས༌ ཉིན༌མཚན༌མེད༌པར༌ རྩ༌འགེངས༌ཏེ༌ རྩ་

བ་གསུམ་ལུ་ ཕྱག༌ཕྱིད་ཞུ༌ཞིནམ་ལས་ མ་འོངས་ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་བའི་གྲུབ་

འབྲས་་ སང་ཕོད་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཕུལ་ནི་ཨིན་པའི་ ཁས་བླངས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཏེ་ 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་ལྟར་སྙན་ཞུའི་ ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡི། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་ལྟར་སྙན་ཞུ་

འདི་ ཁ་གསལ་སྦེ་གཟིགས་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཀི་དེབ་སོ་སོར་སྦེ་བཀྲམ་སྤེལ་ཕུལ་ཡོད་མི་ནང་

གཟིགས་འཚལ་ཞུ།

༡༩.  མཇུག་བསྡུ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་རིམ།

  བཀྲིན་དགའ་ཚོར་གྱི་ཞུ་བ།

  གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གསོ་བའི་བློན་པོ་གིས་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་མི་ནང་།

 འདས་པའི་ལོ་ལས་འགོ་བཟུང་ འཛམ་གླིང་ནང་ ནད་ཡམས་དུག་དྲག་ཅིག་ཐོན་ཏེ་ ད་ན་ མི་

གྲངས་འབུམ་ ༥༠ དེ་ཅིག་ལུ་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ཡོད་མི་ནང་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ དེ་ཅིག་ མི་རྒན་

རྒས་དང་ གཟུགས་ཁམས་ལུ་ ནད་གཞི་ཡོད་མི་་ཨིན་པའི་ཁར་ མི་ཐེར་འབུམ་གསུམ་དེ་ཅིག་ 

ལཱ་གཡོག་འབྱང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཛམ་གླིང་གི་མི་རློབས་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དེ་ཅིག་ལུ་ ད་ལྟོའི་བར་

ན་ཡང་ ནད་ཡམས་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ སྨན་ཁབ་་ འཐོབ་མ་གས་པར་ལུས་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 ཨིན་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་གི་ བཀྲིན་ཉག་གཅིག་ལས་བརྟེན་ ནད་ཡམས་ཐོན་པའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བཟུང་ ད་

ན་གྱི་བར་ན་ མི་སེར་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ལུ་ཡང་ ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་པའི་ དཀའ་སྡུག་་    
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

མ་ཕོག་པར་ མི་སེར་་ རང་གི་ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་ བུ་གཞི་་དང་གཅིག་ཁར་ གདོང་སྐོར་རྐྱབ་

སྟེ་ མི་་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་ སྡོད་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་སྦེ་ མི་དབང་

མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ ཧིངས་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་ར་  བཀྲིན་དགའ་ཚོར་གྱི་ཞུ་

བ་ཕུལ་ཡི། 

 རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་མི་ནང་།

 ཆོས་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་སྤྲུལ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ 

འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་་སྲོག་ ནད་ཡམས་ལས་སྐྱབས་གནང་མི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ 

ཐེངས་ ༡༡༤ པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱ་གར་གྱི་བློན་ཆེན་ མོ་དྷི་ལུ་ རྟགས་མ་གནང་མི་དེ་གིས་ རྒྱ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་མཐུན་ལམ་འདི་ ཧེང་སྐལ་ར་ དམ་ཟབ་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ མི་

དབང་མཆོག་ལུ་ བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ཡི།

 དེ་ལས་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ གསེར་ཁྲི་གུར་བྱོན་པའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བཟུང་ ད་ན་ མི་སེར་

གྱི་བདེ་ཐབས་དང་ མ་འོངས་རྒྱལ་ཁབ་བཙན་ཐབས་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་ ཁོ་ན་གནང་སྟེ་ བཀའ་

སློབ་ལམ་སྟོན་་ བཀའ་ཤོག་དང་གསུང་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཡང་ལས་ཡང་གནང་ཡོད་མི་དང་ 

ལྷག་པར་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༡༤ པའི་སྐབས་སུ་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ འབྲུག་མི་

འི་རྒྱུད་ཀྱི་ ངར་ཤུགས་ཉམས་ཡོད་མི་དེ་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ གསུངས་

མི་ལུ་མཇལཝ་ད་ ད་ལས་ཕར་ འབྲུག་མི་་གིས་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ ངར་ཤུགས་ ཐེབས་ཅིག་

བསྐྱེད་དེ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི།

 ད་རུང་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ འབྲུག་མི་འི་རྒྱུད་ལུ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་ ཚན་རིག་གི་

ཡོན་ཏན་གྱིས་ ཕྱུགཔོ་བཟོ་དགོཔ་མ་ཚད་ འཛམ་གླིང་ཤེས་རིག་གི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་དེ་ཡང་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ འབྲུག་མི་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ར་ རྒྱབ་

ཁར་མ་ལུས་པར་ ཤེས་ཡོན་ཅན་བཟོ་དགོ་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

གཏང་སྟེ་ མི་སེར་གྱི་དཀའ་ངལ་་ འཕྲལ་ར་སེལ་དགོ་པའི་ རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་ཀྱི་ བཀའ་རྒྱ་

གནང་མི་ལུ་ ཧིང་ལས་ར་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཕུལ་ནི་དང་འབྲེལ་ ད་ལས་ཕར་ མི་དབང་མཆོག་

གིས་གནང་མིའི་ བཀའ་རྒྱ་་ སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་ཨིན་པའི་ ཁས་བླངས་

ཕུལ་ཡི།

 མཇུག་ར་ མི་དབང་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་རྣམས་དང་ 

ནད་ཡམས་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བསྟན་སྤྱིའི་ སྐུ་རིམ་་བསྒྲུབས་གནང་མི་ བླམ་མཁནམ་

གྱིས་གཙོས་པའི་ གྲྭ་ཚང་ འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་དང་ ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་བླ་སྤྲུལ་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ 

ནད་ཡམས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ལུ་ ཕྱག་ཕྱིད་

ཞུ་མི་ འབྲེལ་ཡོད་ ག་ར་ལུ་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

 ལྡོག་ཕྱོགས་ཚོགས་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་གིས་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་མི་

ནང་།

 འབྲུག༌རྒྱལ༌ཁབ༌ནང༌ ནད༌ཡམས༌ཐོན་ཏེ་འབད་རུང་ དཔལ་ལྡན༌འབྲུག༌པའི༌ ཆོས༌སྐྱོང༌སྲུང༌མ༌དང༌ 

ལྷག་པར༌ མི༌དབང༌མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ བཀྲིན་ལས་བརྟེན་ མི༌སེར༌འི༌རྒྱུད༌ལུ༌ 

སེམས༌ཀྱི༌རྣམ༌རྟོག༌གཅིག༌ར༌ མ༌བྱུང༌པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ ནད་ཡམས་ཀྱི་ 

སྨན་ཁབ་མ་ཐོབ་པར་སྡོད་པའི་ནམ་དུས་ འབྲུག་ལུ་སྨན་ཁབ་ཐེངས་གསུམ་ན་ རྐྱབ་ནི་གི་གོ་

སྐབས་ཐོབ་ཡོདཔ་ལས་ མི་དབང་མཆོག་ལུ་ ཧིང་ལས་ར་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཕུལ་བའི་ཁར་ 

མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་གིས་ཡང་ མི་སེར་ལུ་ སྐྱིད་སྡུག་་གནང་མི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 

སེམས་ཁམས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་གནང་མི་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཕུལ་ཡི། 

 དེ་ལས་ བླམ་མཁནམ་གྱིས་གཙོས་པའི་ གྲྭ་ཚང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་དང་ ཆོས་སྡེ་ཁག་

གི་བླ་སྤྲུལ་མཁན་པོ་་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་བསྒྲུབས་གནང་མི་དང་ དེ་ཁར་ 

གཞུང་དང་ དྲག་ཁག་གསུམ་གྱི་དམག་སྡེ་ སྡེ་སྲུངཔ་ གཞན་ཡང་ཁས་བླངས་པ་་གིས་ ནད་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཡམས་ཀྱི་སྐབས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ལུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཡོད་

མི་ལུ་ཡང་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ཡི།

 དེ་བཟུམ་སྦེ་ དུས་ཅི་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་གྱི་སྐབས་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་

ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་གལ་ཅན་ མ་འོངས་པའི་གྲ་སྒྲིག་དང་ རྒྱལ་ཁབ་རང་མགོ་རང་འདྲོངས་བཟོ་དགོཔ་ 

ན་གཞོན་ལུ་གོ་སྐབས་དང་ སྒེར་སྡེ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་ གཞུང་སྐྱོང་

ལེགས་ལྡན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་་ གསལ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་དགོ་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་བའི་

སྐབས་ ངར་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ འགན་འཁྲི་འབག་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་བཟང་པོ་གནང་མི་ལུ་ 

བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ལྡོག་ཕྱོགས་ཚོགས་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀའ་རྒྱ་་ སྤྱི་

བོར་བཀུར་ཏེ་ ཅི་ཤེས་གང་ལྕོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་ཨིན་པའི་ ཁས་བླངས་ཕུལ་ཡི།

 ད་རུང་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་སྐབས་ རྒྱ་གར་གྱི་བློན་ཆེན་གྱིས་གཙོས་

པའི་ མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་དང་ འབྲུག་ཉེན་སྒྲོལ་སྡེ་ཚན་ མི་ངོམ་རང་རྐྱང་་ལུ་ རྟགས་མ་

གནང་མི་དང་ མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལུ་ རྒྱལ་འཛིན་གྱི་ན་བཟའ་གནང་

མི་ལུ་ཡང་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཕུལ་ཡི།

 དེ་བཟུམ་སྦེ་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ བདེ་སྲུངཔ་གི་ལས་རིམ་ གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ བདེ་

སྲུངཔ་་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྐྱེན་ངན་་ཐོན་པའི་སྐབས་ དེ་འཕྲོས་ལས་ མི་སེར་ལུ་ 

གྲོགས་རམ་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་་ འབད་དང་འབད་བཞིན་ཡོདཔ་དང་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ ཕྱིའི་

རྒྱལ་ཁབ་ལས་ མཁས་མཆོག་་འབོ་སྟེ་ བདེ་སྲུངཔ་་ལུ་ ལག་རྩལ་དང་རིག་རྩལ་གྱི་ སྦྱོང་

བརྡར་གནང་མི་དེ་གིས་ བདེ་སྲུངཔ་་ལུ་ གནས་སྐབས་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་དང་ མཐའ་

མཇུག་ ཁོང་རའི་ མི་་སྐྱོང་ནི་ནང་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བདེ་སྲུངཔ་ཆུའི་ལས་

རིམ་འགོ་བཙུགས་གནང་མི་དེ་གིས་ མི་སེར་་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ མི་དབང་

མཆོག་ལུ་ བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ཡི།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 ད་རུང་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་སྲུང་ཟེར་བའི་ལས་རིམ་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་གནང་མི་དེ་

གིས་ མ་འོངས་ན་གཞོན་འི་ བསམ་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་གཏང་སྟེ་ འབྲུག་མི་་ གཅིག་སྒྲིལ་

གཅིག་མཐུན་སྦེ་གནས་ནི་ལུ་  ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་དང་ དེ་ལས་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ མི་

སེར་ལུ་ སྐྱིད་སྡུག་་གཟིགས་བཞིན་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ ནད་ཡམས་ཀྱི་སྐབས་ ན་གཞོན་ལཱ་

གཡོག་མེད་མི་་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་དང་ ཚོང་པ་་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་ 

མི་སེར་སྡོད་ཁྱིམ་མེད་མི་་ལུ་ སྡོད་ཁྱིམ་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་ ཕམ་རྒན་རྒས་ གཟུགས་དང་སྦུང་གིས་

མ་ལྕོགས་མི་་ལུ་ བཟའ་འཐུང་དང་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་ སྐྱིད་སྡུག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་གནང་པའི་

གུར་ འཕྲལ་ཁམས་གཅིག་ཁར་ མི་ངོམ་ ༤༢༢ ལུ་མི་ཁུངས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་དང་ ལུང་ནག་ན་གི་ 

མི་སེར་གུང་པ་ ༡༩༡ ལུ་ ཁྱིམ་སའི་སྐྱིད་སྡུག་གནང་མི་ལུ་ཡང་ བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པའི་ 

བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཕུལ་ཡི།

 མཇུག་ར་ མི་དབང་མངའ་བདག་ཡབ་མེས་སྲས་གསུམ་དང་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་ རྒྱལ་ཡུམ་

སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ཡོངས་དང་ དེ་ལས་ བླམ་མཁནམ་གིས་གཙོས་པའི་ བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་

ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལུ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་ མཛད་འཕྲིན་ནམ་མཁའ་

དང་མཉམ་སྟེ་ བཞུགས་བཅུག་ཟེར་བའི་ སྨོན་ལམ་གྱི་མཚམས་སྦྱར་ཞུ་སྟེ་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་

གྱི་ལས་རིམ་ མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡི།

༢༠. ཚོགས་དཔོན་གྱིས་ མཇུག་བསྡུ་བའི་གསལ་བཤད།

 ད་རིས་ ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པ་ མཇུག་བསྡུ་བའི་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་རིམ་འདི་ནང་ མི་དབང་

མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ བྱོན་གནང་མི་དེ་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཡོངས་དང་ ཚོགས་

དཔོན་ ཁོ་རའི་ཧོངས་ལས་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ བྱོན་པ་ལེགས་སོ་ཕུལ་ནི་དང་

གཅིག་ཁར་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 ཐུགས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ མ་འོངས་མངོན་ལུ་ གཟིགས་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

གས་པའི་ མཐུ་སྟོབས་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལུ་ བདེ་སྲུངཔ་གི་ ལས་རིམ་གཞི་

བཙུགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ ད་ལྟོ་ན་ཚོད་ བདེ་སྲུངཔ་ མི་གྲངས་ ༢༤,༩༩༩ དེ་ཅིག་གིས་ 

སྦྱོང་བརྡར་དེ་་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཞུ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སྡེའི་དོན་ལུ་ ཕྱག་ཞུ་གས་མི་དེ་ 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ འབྲུག་པའི་ན་གཞོན་་ལུ་ གསོལ་ར་ཨིན་མས་

ཟེར་ཞུ་ཡི། 

 མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུགས་ཚ་གྱས་

བཞེས་ཏེ་ ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པ་ དབུ་བཞུགས་ འགོ་བཙུགས་གནང་པའི་ཉིནམ་ལས་ར་ ས་

གནས་ཁག་སོ་སོར་ནང་ ཆིབས་བསྐྱོད་གནང་མི་དེ་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ བཀའ་དྲིན་

དགའ་ཚོར་ཕུལ་ཡི།

 དུས་ཅི་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༡༤ པ་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་སྐབས་ འབྲུག་མི་་གིས་ 

རྒྱལཔོ་ཡབ་སྲས་་གི་ཞབས་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ མི་སྡེ་

གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་་ གནམ་མེད་ས་མེད་ བརྒྱ་ཆེ་དྲགས་འབད་ར་ མཛད་གནང་ཡོད་

པའི་ བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་ གོ་སྐབས་བཟངམོ་འདི་ ཞུ་སྟེ་སྦེ་ ཐུགས་སྨོན་་ ལེགས་ཤོམ་

སྦེ་ ཕུལ་ཕུལཝ་ འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་བའི་ཁར་ མི་དབང་མངའ་བདག་ རིན་པོ་ཆེའི་

ཞབས་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་ གསུང་བཤད་གནང་པའི་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱས་་ཡང་ བཅུད་བསྡུ་

སྟེ་གསལ་བཤད་ཕུལ་ཡི། 

 ད་རེས་ ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་ནང་ ཁྲིམས་བཟོའི་བྱ་སྒོ་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་འདུ་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ཐོག་ལས་ གསུང་གྲོས་ག་ཅི་ར་ གནང་ཡོད་ག་དང་ 

དེ་གི་གྲུབ་འབྲས་་ ག་དེ་སྦེ་ར་བྱུང་ཡོད་ག་ མི་མང་ལུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི།

 མཇུག་ར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ བཀའ་སྲུང་ དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ གདོང་གྲོགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་རང་བཙན་ ཡུན་དུ་བརྟན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ཡོངས་ཀྱི་མ་ཚད་པར་ བླམ་མཁནམ་མཆོག་དང་ བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་

དམ་པ་རྣམས་ སྐུ་་ཞབས་པད་བརྟན་ མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ དགའ་སྐྱིད་

ཀྱི་ཉིམ་ཤར་ མི་སེར་ལུ་ ཞི་བདེ་འབྱུང་པའི་ བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་གྱི་ མཚམས་སྦྱར་དང་གཅིག་

ཁར་ གསེར་ཁྲི་རྩ་བར་ ཚོགས་དམངས་ཡོངས་ཀྱིས་ བཏབ་གཅིག་ཁར་སྦེ་ མི་དབང་མངའ་

བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ ཞབས་བརྟན་ཕུལ་ཡི།  

༢༡. མཇུག་བསྡུ་བའི་བཀྲིས་སྨོན་ལམ།

 འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པ་འདི་ གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༡ 

པའི་ས་ ༢༡ ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༢ པའི་ས་ ༢༥ ལུ་ ཚོགས་དཔོན་དང་ 

ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་ ཚོགས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་་གིས་ མི་དབང་མངའ་

བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་ནང་ གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ མི་དབང་མཆོག་

དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་་གིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་ སྐུ་་ཞབས་པད་བརྟན་ཐབས་ལུ་ གང་སྐུའི་ཞབས་བརྟན་དང་ ཟབ་རྒྱས་ཆེ་བའི་བཀྲིས་

སྨོན་ལམ་་ཕུལ་ཏེ་ ཚོགས་ཐེངས་ ༦ པ་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་མཇུག་བསྡུས་གནང་ཡོད།

སྤྱི་ས་ ༢༥.༡༢.༢༠༢༡ ལུ།        ༼དབང་ཕྱུག་རྣམ་རྒྱལ༽

        ཚོགས་དཔོན།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་དང་པ།

༉  སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༡ པའི་ས་ ༢༤ ལུ་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ ཚོགས་ཐེངས་

དྲུག་པ་༌ འགོ་བཙུགས་གནངམ་ད་ ཚོགས་དཔོན་ དབང་ཕྱུག་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་

ཕུལ་བའི་གསལ་བཤད།

 ༡. ད་རིས་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་ ལེགས་པའི་ཉིནམ་དང་བསྟུན་ཏེ་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

ཐེངས་དྲུག་པ་ འཚོགས་ནི་འགོ་བཙུགས་གནངམ་ཨིན།

 ༢. ང་བཅས་ར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལྷ་སྐལ་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ འབྲུག་མི་ཡོངས་

ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ སྤྱི་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་

མཛད་སྒོའི་ནང་ ཐུགས་བརྩེ་བས་གཟིགས་ཏེ་ བྱོན་གནང་མི་དེ་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་

ཡོངས་དང་ ཚོགས་དཔོན་ང་རའི་ཧོངས་ལས་ སྒོ་ ༣ གུས་པའི་ ཕྱག་དང་བཅསཔ་སྦེ་ བྱོན་

པ་ལེགས་སོའི་བསུ་བ་ཕུལ་ནི་དང་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་་་་་ལགས། 

 ༣. (ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་དང་ མི་དབང་སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་་བྱོན་གནང་པ་

ཅིན་)

 བྱམས་བརྩེ་ཅན་གྱི་ མི་དབང་རྒྱལ་མ་མཆོག་དང་ དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ མངའ་བདག་ཡབ་

སྲས་ སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ཡོངས་དང་ ཞི་དྲག་གཞུང་གི་ ཆེ་མཐོའི་དཔོན་ཁག་ དེ་ལས་ རྒྱལ་

སྤྱིའི་སྐུ་ཚབ་ ཕྱི་འབྲེལ་དོན་གཅོདཔ་་གིས་ཡང་ མཛད་སྒོའི་རྟེན་འབྲེལ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་

གནང་མི་དེ་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ བྱོན་པ་ལེགས་སོ་ཕུལཝ་ཨིན་ལགས། 

 ༤. ན་ཧིང་གི་ལོ་ལས་ར་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་་ནང་ལས་ཕར་ ཀོ་ཝིཊ་ ༡༩ དང་ དེ་དང་

འབྲེལ་བའི་ ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཐོནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འབྲུག་མི་

ཡོངས་ལུ་ ཐུགས་བརྩེ་བའི་བདག་ཉིད་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ སྐུ་ངལ་གནང་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་དང་པ།

 ནི་དང་ གསོལ་ཚོགས་བཞེས་ནི་གི་ དུས་ཚོད་ཡང་མེད་པར་ ག་ནི་བ་ གཅེས་ཤིང་ཕངས་པའི་ 

ཡབ་སྲས་རྒྱལ་མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ སྐུ་རྒྱབ་ལུ་བཞག་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་

གྱི་མཐའ་དོན་ཁོ་ན་ལུ་ སྐུ་འོ་བརྒྱལ་བ་དང་ ཐུགས་འར་བ་ལུ་མ་གཟིགས་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ 

ས་གནས་ཐདམ་ཐད་ཁར་ལས་ཕར་ ཞབས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ གཟིགས་ཞིབ་གནང་པའི་ཁ་ལུ་ ས་

གནས་ཁག་གི་ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་་དང་ མི་སེར་དང་ ན་གཞོན་སློབ་ཕྲུག་་

དང་གཅིག་ཁར་ མཇལ་ཕྲད་གནང་སྟེ་ བཀའ་རྒྱ་བཟངམོ་གནང་མི་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་

སེར་ཡོངས་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབད་ར་ བྱུང་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

 ༥. དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ རྫོང་ཁག་དང་ གྲོང་གསེབ་ཁག་ལས་ཕར་ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་འཐུང་

ཆུ་གསར་བཏོན་གྱི་ལས་འགུལ་ གཞི་བཙུགས་གནང་པའི་གུ་ལུ་ ནང་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་

བའི་ རིག་རྩལ་ལྷབ་སྦྱངས་ཀྱི་ལྟེ་བ་་ཡང་ གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ བདེ་སྲུངཔ་་ལུ་ བཀའ་

རྒྱ་དང་ལམ་སྟོན་གནང་མི་དེ་གིས་ དང་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལཱ་གཡོག་གི་དཀའ་ངལ་བསལ་

ཐབས་དང་ གཉིས་པ་ བདེ་སྲུངཔ་ཁོང་ར་ལུ་ རིག་རྩལ་དང་སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ ཉམས་མྱོང་

ཐོབ་ནི་ནང་ སེམས་ཤུགས་དང་བློ་སོྟབས་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ཐོབ་སྟེ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབད་ར་བྱུངམ་

མ་ཚད་ མི་སེར་་གིས་ འཚོ་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ཡང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་སྟེ་

ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ང་བཅས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

ལུ་ སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་ར་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་་་་ཞུ་ནི་ལགས། 

 ༦. འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་གི་ཕམ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ མི་སེར་

ཡོངས་ལུ་ འདྲ་མཉམ་གྱི་ ཐུགས་ཀྱི་བརྩེ་བ་གཟིགས་ཏེ་ དགའ་ས་རྫོང་ཁག་ ལུང་ནག་ན་ 

རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ གུང་པ་ ༡༩༡ གྱིས་ དགུན་གྱི་སྡོད་གནས་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ དགོན་

ཤར་རི་ལུ་ ཁྱིམ་སའི་སྐྱིད་སྡུག་གནང་པའི་ཁར་ ས་གནས་འདི་ནང་ འཁོར་ལམ་དང་ གློག་མེ་ 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་དང་པ།

 འཐུང་ཆུ་་ མ་བཏུབ་ བཏུབ་འབད་བཏོན་གནང་མི་དེ་གིས་ ལུང་ནག་པའི་མི་སེར་་ལུ་ ཕན་

ཐོགས་སྦོམ་འབད་ར་ འབྱུང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི།

 དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་  མི་ངོམ་ ༤༢༢ ལུ་ འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ཀྱི་ སྐྱིད་སྡུག་གནང་མི་་རྩིས་

ཏེ་ ད་རེས་ན་ཚོད་ འབྲུག་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༢༠,༨༦༦ལུ་མི་ཁུངས་གནང་མི་དེ་གིས་ཁོང་

ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་མི་འི་གནས་སྟངས་ལུ་ཕན་རླབས་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་འབད་ར་འབྱུང་གས་པའི་གོ་སྐབས་

ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི།

 དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་གཙུག་གི་ཉི་་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ ཉལ་ལོང་གཉིས་ཀར་སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་སྐུ་་ཞབས་པད་བརྟན་

པའི་བཀྲིས་སྨོན་ལམ་ཕུལ་ནི་འདི་ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  

 ༧. འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ རྫོང་ཁག་དག་པ་ཅིག་གི་ མི་སེར་སོ་ནམ་པ་་ གནམ་བྱཱར་ཆརཔ་དང་

ཉིམ་ འདམ་མའི་ནང་ གནམ་མེད་ས་མེད་དཀའཝ་སྤྱད་དེ་ ང་ལཱ་རྐྱབ་ ན་འཐན་བྱཱ་བསྡུ་བའི་

སྐབས་ ཚོད་དཔག་འབད་མ་གས་པའི་ རྐྱེན་ངན་ཆར་ཆུ་གིས་ བྱཱ་གི་ཐོན་སྐྱེད་མེདཔ་བཏང་

སྟེ་ གྱོང་རྒུད་ཕོག་མི་་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ ཐུགས་བརྩེ་བས་

གཟིགས་ཏེ་ སྐྱིད་སྡུག་གནང་ནི་ཨིནམ་སྦེ་ དམིགས་བསལ་དུ་ འབྲུག་གི་བློན་ཆེན་ མི་སེར་

་ལུ་ རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ སྐྱོར་བ་བཏང་གནང་མི་དེ་ཡང་ བྱང་སེམས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ མཛད་

འཕྲིན་བླ་ན་མེད་པ་ཅིག་ ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དེ་ལུ་ ང་བཅས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ 

བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པའི་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན་་་་་་ལགས།

 དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ གྱོང་རྒུད་ཕོག་མི་ མི་སེར་་གིས་ར་འབད་རུང་ ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ 

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ མངའ་འབངས་ཀྱི་ མི་སེར་ར་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི། 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 ཟུར་སྦྲགས་དང་པ།

 མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལས་ ཐུགས་བརྩེ་བས་ སྐྱིད་སྡུག་གནང་ནིའི་ཐུགས་བཞེད་ ཡོད་རུང་ 

མི་སེར་་གི་ཧོངས་ལས་འབད་རུང་ ལང་པ་ཅིན་ ལྟོ་འབད་ཟ་ མ་ལང་པ་ཅིན་ ཐུགཔ་ཅིག་

ར་ཨིན་རུང་ བསྐོལ་འཐུང་རུང་བཏུབ་ཟེར་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་

རྩིས་ཏེ་ སྐྱིད་སྡུག་ཞུ་ནིའི་རེ་བ་མེད་པའི་ཁར་ཀོ་ཝིཊ་ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ སེམས་ཁར་

དྲན་ཏེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཕུལ་མི་དེ་ གནམ་

མེད་ས་མེད་ཀྱི་ ཡིད་ཆེས་ ངལ་རངས་ཀྱི་གཞི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ མི་སེར་་ལུ་ཡང་ ང་བཅས་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི།

 ༨. དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དམ་པ་བླམ་མཁནམ་གྱིས་གཙོས་པའི་གྲྭ་ཚང་དགོན་སྡེ་

དང་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་བླ་སློབ་མཁན་སྤྲུལ་ཡོངས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་འདྲ་མིན་

བསྒྲུབས་གནང་མི་དེ་ལུ་ཡང་ང་བཅས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་བླ་སློབ་ཡོངས་ལུ་

བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།

 ༩. མི་དབང་རྒྱལ་མ་མཆོག་གིས་ ནང་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མའི་ ཕྱག་འགན་བཞེས་ཏེ་ ག་ནི་བ་ ཧིང་

མཚར་བའི་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་ ཧིང་གི་ནོརཔ་ མི་དབང་ལྷ་སྲས་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ འཚོ་སྐྱོང་

དང་བདག་སྐྱོང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མཛད་གནང་མི་དེ་ལུ་ཡང་ མི་དབང་རྒྱལ་མ་མཆོག་ལུ་ སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ ཧིང་ལས་ར་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི།

 ༡༠. དེ་དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་དང་ ལས་འཛིན་ སྒེར་སྡེ་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ ནད་

ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་པའི་ གདོང་ལེན་དང་དཀའ་ངལ་གང་བྱུང་ དུས་ཐོག་ལུ་ 

བསལ་གནང་མི་དེ་ལུ་ཡང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

 ༡༡. ད་ ད་རེས་ཀྱི་ཚོགས་ཞུགས་འདི་ནང་ གསུང་གྲོས་གནང་ནིའི་གནད་དོན་ ཁག་དག་པ་ཅིག་ 

སྙན་སྒྲོན་ཞུ་བ་ཅིནཿ
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 ཟུར་སྦྲགས་དང་པ།

 སྤྱིར་བཏང་ ཁྲིམས་བཟོའི་འགན་ཁུར་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཛད་རིམ་་གི་ནང་གསེས་ དྲི་བཀོད་

དང་ གྲོས་དོན་་ ཨ་རྟག་ག་ཨིནམ་སྦེ་ འཚོགས་ནི་ཨིན་པའི་གུར་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་

གིས་འབད་བ་ཅིནཿ

༡. འབྲུག་གི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ ༼འཕྲི་སྣོན་༽ དཔྱད་ཡིག་དང་། 

༢. འབྲུག་གི་ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དཔྱད་ཡིག།

༣. དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་དཔྱད་ཡིག་དང་། 

༤. འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ ༼འཕྲི་སྣོན་༽ དཔྱད་ཡིག། 

༥. འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་ ༼འཕྲི་སྣོན་༽ དཔྱད་ཡིག་དང་།

༦. འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་གྱི་༼འཕྲི་སྣོན་༽དཔྱད་ཡིག་དང་། དེ་ལས་

༧. རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་༼འཕྲི་སྣོན་༽ དཔྱད་ཡིག་དང་།

༨. འབྲུག་གི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་ དཔྱད་ཡིག་གཉིསཔོ་དེ་གི་ ལྷག་ཐེངས་གསུམ་པ་གནང་ནི་

དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཅན་མའི་ ལོ་ལྟར་སྙན་ཞུའི་

གུར་ གསུང་གྲོས་གནང་ནིའི་ ལས་རིམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི། 
 

 ༡༢. རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་གྲོས་འབད་བ་ཅིནཿ 

 རྒྱལ་སྤྱིའི་ ཉིན་དྲོད་མཐུན་གྲོས་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ གཞི་རྟེན་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་གུ་ཡང་ གསུང་

གྲོས་གནང་ནི་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

 ༡༣. སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ཐོག་ལས་འབད་བ་ཅིནཿ

༡. རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་།

༢. ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཁག་ ༢ །

༣. གྲོས་ཆོད་ དང་ལེན་གྱི་གནས་རིམ་སྙན་ཞུ་་གུ་ གསུང་གྲོས་གནང་ནི་དང་།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་དང་པ།

༤. བློན་ཆེན་གྱིས་ གཞུང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་དང་ ལོ་ལྟར་འཆར་གཞིའི་ཁར་ གཞུང་གི་གཙོ་

རིམ་དང་བཅས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལས་ ལོ་ལྟར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་་

ཡང་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

 ༡༤. ད་ མཇུག་ར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ མི་དབང་སྐུ་འཁོར་ ལྷན་རྒྱས་

ཡོངས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་ ལམ་སྟོན་ བླམ་མཁནམ་དང་ གྲྭ་ཚང་ཆོས་སྡེ་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་སྨོན་ 

དེ་ལས་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ བསོད་ནམས་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་་གི་ རྒྱབ་

སྐྱོར་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ལས་བརྟེན་ ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པ་འདི་ བར་ཆད་མེད་པར་ ལེགས་

ཤོམ་སྦེ་ མཇུག་བསྡུ་གས་པའི་ རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཞུ་ནི་ཨིན།། 

 བཀའ་དྲིན་ཆེ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་གཉིས་པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ འབྲུག་གི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་

མར་ སྤྱི་ས་ ༠༧.༡༢.༢༠༢༡ དང་ ༠༨.༡༢.༢༠༢༡ ལུ་ གསུང་གྲོས་ མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་གནང་སྟེ་ འཕྲི་

སྣོན་དང་བ སྒྱུར་བཅོས་མཛད་དེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོདཔ་ གཤམ་གསལ་ལྟར།

ངོ་སྤྲོད།

འབྲུག་གི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༧ ཅན་མར་ འཕྲི་སྣོན་དཔྱད་ཡིག་བཅའ་ཁྲིམས།

འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཆ་འཇོག་མཛད་གྲུབ། 

མཚན་གནས།

དཔྱད་ཡིག་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ འབྲུག་གི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་བཅའ་ཁྲིམས་ 

༢༠༢༡ ཅན་མ་ཨིན། 

འགོ་འཛུགས་་ས།

དཔྱད་ཡིག་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་རང་ལུགས་གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་པའི་ས་་་་་ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་་་་

པའི་ས་་་་་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ། 

ཁྱབ་ཚད།

དཔྱད་ཡིག་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ས་ཁྱོན་ཡོངས་ལུ་ ཁྱབ་ཚད་ཡོདཔ་ཨིན། 

དོན་ཚན་ ༣ པ།

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས།

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཟེར་མི་འདི་ མཐུན་ཚོགས་དང་ཡང་ན་མི་སྡེ་་ གཞི་ཚོགས་དང་སྦྱིན་པའི་ལས་སྡེ་ 

ཁེ་འབབ་ཀྱི་དོན་ལུ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ ཡང་ན་གཞུང་གི་ཆ་ཤས་མེན་པའི་ལས་སྡེ་གཞན་དང་ 

ཁོང་རའི་རང་སོའི་འཐུས་མི་་ཡང་ན་གཞི་བཙུགས་ཅན་དང་ ཞལ་འདེབས་བྱིན་མི་དང་ བཀོད་ཚོགས་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་གཉིས་པ།

མདོ་ཆེན་དང་དེ་ལས་ གཉེར་འཛིན་་ལུ་ འོང་འབབ་ ཡང་ན་ཁེ་འབབ་་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་མེད་མི་

་ལུ་གོ།མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་གྲངས་སུ་དཔ་ཨིན། མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ནང་ ལས་མི་མཐུན་ཚོགས་དང་

ཡང་ན་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེའམ་དེ་ལས་ཆོས་དོན་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་མི་ཆོས་སྡེ་་

མི་ད།མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་གྲངས་སུ་མ་ད།

དོན་ཚན་ ༤ པ།

རང་སོའི་དམིགས་ཡུལ་མ་འདྲཝ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ལུ་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ལུ་དབྱེ་

བ་གཉིས་ཡོད་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

ཀ༽  མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་གཞི་བཙུགས་དང་ མི་སྡེ་ཆ་ཤས་སམ་ཧྲིལ་པོར་ ཕན་ཐབས་ཀྱི་སྤྱི་ཕན་ལས་

ཚོགས་དང་།

ཁ༽ ཁོང་རའི་འཐུས་མི་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྐྱོར་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་སྣའམ་ བཟོ་གྲྭ་ ལས་

སྒོ་ གཙུག་ལག་ སློབ་གྲྭར་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་མི་ན་གཞོན་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལམ་སྲོལ་ ཡང་ན་ 

རྩེད་རིགས་ སྤྲོ་ལས་སོ་སོའི་ནང་ སུ་ཞིག་ཨིན་རུང་སྤྱི་རུབ་ཀྱི་དང་འདོད་འཕེལ་རྒྱས་གཏང་ནིའི་

དོན་ལུ་ གཞི་བཙུགས་གྲུབ་པའི་ཐུན་མོང་ཁེ་ཕན་ལས་ཚོགས་་ཨིན།

བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དགོས་དོན་ལུ་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་གཉིས་ཡོད་མི་འདི་ཡང་།

ཀ༽ མི་དམངས་ཕན་བདེའི་ལས་ཚོགས་དང་།

ཁ༽ སྤྱི་མཐུན་ཕན་བདེའི་ལས་ཚོགས།

དོན་ཚན་ ༥ (ཀ) པ།

འབྲུག་པའི་མི་སེར་གྱི་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་དང་ སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་དང་ མི་སྡེ་མཐའ་བཙན་ 

དེ་ལས་ དེ་ཁར་མི་སྡེའི་ཕན་བདེ་ཡར་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ མི་སྡེའི་ཐུན་མོང་ཁེ་ཕན་ལས་ཚོགས་དང་  སྤྱི་

ཕན་ལས་ཚོགས་གཞི་བཙུགས་དང་དེ་ཁར་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ཕན་གྲོགས་དང་།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་གཉིས་པ།

དོན་ཚན་ ༥ (ཏ) པ།

ཚབས་རྡོལ་རྒུད་སྐྱོབ་ཀྱི་ ཞབས་ཏོག་་དང་ སྤྱི་གཡོག་གཞན་ཡང་ མི་དམངས་ཕན་བདེའི་སྤྱི་ཕན་

ལས་ཚོགས་་ ཡར་སྤེལ་དང་ གཞུང་དང་སྒེར་སྡེའི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་་ གནད་དུ་སྨིན་

པའི་ ཉེར་སྤྱོད་འཐབ་ནི་ ཡར་སྤེལ་གཏང་ནི་དེ་ཨིན།

དོན་ཚན་ ༦ (ཅ) པ།

མི་དམངས་ཕན་བདེའི་ ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་མི་འདི་ལུ་ སྤྱི་

ཕན་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་སྐོང་ལྷན་ཐབས་ ཡང་ན་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དགོཔ་ འདི་ཡང་།

ཅ༽ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་ སྲོལ་རྒྱུན་ཡར་སྤེལ་དང་ ཉེན་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་

ནི།

དོན་ཚན ༧ (ཏ) པའི་ཤུལ་ལས་ཡན་ལག་དོན་ཚན་གསརཔ།

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཡང་ན་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་གཞན་གང་རུང་ལས་འགལ་བ། 

དོན་ཚན་ ༨ པ།

དབང་འཛིན།

རིམ་པར་དབང་འཛིན་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ “མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་དབང་འཛིན” 

བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་འོག་ལུ་མཚམས་འཛིན་འབད་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།ད་ལས་ཕར་ དབང་འཛིན་

ཟེར་བརྗོད་ཡོད་པའི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་དབང་འཛིན་གཅིག་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་

འོག་ལུ་ རྒྱུན་བཀོད་དབང་འཛིན་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༨ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔ།

དབང་འཛིན་ལུ་ རང་སོའི་དབང་ཚད་ ཡང་ན་ བྱ་སྒོ་་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ལྡང་ངེས་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་གཉིས་པ།

ཀྱི་མི་སྟོབས་བྱིན་དགོ། སྒོ་ལས་ སྒྲུབ་གཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་མི་སྟོབས་ལངམ་སྦེ་

བྱིན་དགོ།

༼དོན་ཚན་ ༢༡ པའི་ཤུལ་ལས་བཙུགས་ནི།༽

དོན་ཚན་ ༨ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔ།

གཞུང་གིས་དབང་འཛིན་གྱི་འདི་རང་དབང་ཅན་སྦེ་བདག་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ ལོ་ལྟར་འཆར་དངུལ་གྲངས་སུ་ 

ལྡང་ངེས་ཀྱི་མ་དངུལ་ལངམ་སྦེ་བྱིན་དགོ།༼དོན་ཚན་ ༢༡ པའི་ཤུལ་ལས་བཙུགས་ནི།༽

དོན་ཚན་ ༩ པ། 

དབང་འཛིན་ནང་ འཐུས་མི་བདུན་ ད་དགོཔ་་ཡང།

(༡)  འགན་འབྲེལ་གྱི་ཁྲི་འཛིན་སྦེ་ ནང་སྲིད་དང་ སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན་བློན་པོ་དང་།

(༢)  གཤམ་གསལ་ལས་སྡེ་་ལས་ བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁར་ཡོད་པའི་ནང་གསལ་ ངོ་ཚབ་རེ། 

(ཀ)  ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་། 

(ཁ)  རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས།

(ག) བཀའ་ཁྲིམས་བཀོད་འཛིན་ལས་ཁུངས།

(༣)  མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་་ལས་ ངོ་ཚབ་གཉིས་གསུམ།  

(༤)  འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་སྦེ་ དབང་འཛིན་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་དེ་ཁར་འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་ཡང་ཨིན།

དོན་ཚན་ ༡༠ པ། 

དབང་འཛིན་གྱི་འཐུས་མི་་གི་གྲལ་ལས་ ཁྲི་འཛིན་གཅིག་བཙག་འཐུ་འབད་དགོ།འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན་

དང་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་་ལས་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའི་ངོ་ཚབ་གཉིས་གསུམ་མིན་པའི་ འཐུས་མི་

གཞན་་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་་གིས་ བསྐོ་བཞག་འབད་དགོ། ༼དོན་ཚན་ ༩ པའི་འོག་ལུ་བསྡབ་ནི།༽
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་གཉིས་པ།

དོན་ཚན་ ༡༤ པ། 

འཐུས་མི་གཞན་་མ་གཏོགས་བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༩(༣) པའི་ནང་འོག་ལུ་བཀོད་པའི་ 

འཐུས་མི་་ཅིག་གི་གནས་ཡུན་འདི་ ལོ་ངོ་གསུམ་ཨིནམ་དང་ མཐོ་ཤོས་གནས་ཡུན་ཐེངས་གཉིས་ 

འཆང་ནིའི་འོས་ཚད་ཡོད་ཆོག།

དོན་ཚན་ ༡༥ (ན) པའི་ཤུལ་ལས་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་གསརཔ་ ༡༥ (ཏ) པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཕྲི་སྣོན་ལྟར་ངོས་ལེན་མཛད་གྲུབ།

དོན་ཚན་ ༡༦ པ། 

བསྟན་ཐེབས་རྩའི་མ་དངུལ་ཚད་འཛིན། 

དབང་འཛིན་གྱིས་ དུས་དང་དུས་ཚོད་ལུ་སུ་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་འི་ བསྟན་རྩའི་མ་དངུལ་ གཏན་

འབེབས་བཟོ་དགོ། ཐུན་མོང་ཁེ་ཕན་ལས་ཚོགས་ ཡང་ན་ སྤྱི་ཕན་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཐེབས་རྩའི་མ་དངུལ་

གྱི་ ཚད་འཛིན་ཆེད་དུ་བཀོད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༢༠ པ།

ཡིག་ཚང་།དབང་འཛིན་གྱི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་།

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་བཞིན་དབང་འཛིན་གྱི་བྱ་སྒོ་དང་ཁག་འགན་སྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཡིག་ཚང་ཅིག་གཞི་

བཙུགས་འབད་དགོ།

དབང་འཛིན་གྱི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ཅིག་ཡོད་དགོ་མི་འདི་གིས་དབང་འཛིན་གྱིས་ལས་དབང་ཚད་ཕྱིར་སོྤྲད་

སྤེལ་འབད་ཡོད་མི་དང་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་བྱ་སྒོ་་ འཐབ་ནིའི་

དོན་ལུ་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ཅིག་འོང་སྤྱོད་དགོ། 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་གཉིས་པ།

དོན་ཚན་ ༢༡ པ།

དབང་འཛིན་གྱི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ནང་ འགོ་འཛིན་སྦེ་ བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་དང་ དེ་ལུགས་ཀྱི་དགོས་

མཁོ་གལ་ཡོད་པའི་ལས་གཡོགཔ་གཞན་འི་འོང་དགོཔ་དང་དེ་འི་བསྐོ་བཞག་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་

གནས་ཡུན་ དེ་ལས་ ཆ་རྐྱེན་་ འབྲུག་གི་གཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་དགོ། 

ལེའུ་ལྔ་པའི་མགོ་རྒྱན།

ཐོ་བཀོད་དང་གཞི་བཙུགས་ཕྱིར་བཏོན་གཏང་ཐངས། 

དོན་ཚན་ ༢༢ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔ།

ཆུང་རིམ་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས།

ཆུང་རིམ་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་་ སྒྲིག་མཐུན་ཐོག་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་མ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ དབང་

འཛིན་གྱིས་བཟོ་བའི་ བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་ དབང་འཛིན་ལས་ ཡིག་ཐོག་གི་གནང་

བ་ལེན་ཏེ་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག།

དོན་ཚན་ ༢༣ པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཕྲི་སྣོན་ལྟར་ངོས་ལེན་མཛད་གྲུབ།

དོན་ཚན་ ༢༧ པ།

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོ་དེབ།

དབང་འཛིན་གྱི་འོག་ལུ་གཞི་བཙུགས་གྲུབ་པའི་ ཡིག་ཚང་གིས།

ཀ༽  མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཆ་མཉམ་གྱི་འཛིན་ཐོ་དང་ ཐོ་དེབ་་ ཡིག་ཚང་ནང་ ཡང་ན་ཡོངས་འབྲེལ་

ཐོག་ལས་ མི་དམངས་སུ་ཞིག་གིས་ཨིན་རུང་ བལྟ་ཞིབ་དོན་ལུ་ཐོབ་ཆོག་པར་བཞག་དགོཔ་

དང་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ ཆ་མཉམ་གྱི་འཛིན་ཐོ་དང་ ཐོ་དེབ་འདི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལག་ལེན་

འཐབ་པའམ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ དབང་འཛིན་ཡོད་མི་ དེ་ཁར་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

            ཟུར་སྦྲགས་གཉིས་པ།

  མིང་ཐོ་དང་ཁ་བྱང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་དང་ བཀོད་ཚོགས་འཐུས་མིའམ་ འཛིན་སྐྱོང་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་

མིང་གསལ་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་དགོས་དོན་དང་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་

བསྡོམས་ དངོས་ཡོད་གཞིས་གནས་དང་འཁྲི་བ་ འོང་བབ་ ཟད་འགྲོའམ་གྱོང་རྒུད་ རྩ་བསྐྲད་

བཏང་བ་ ཡང་ན་ཐོ་བཀོད་ཆ་མེད་ རྩ་གྲོལ་བཏང་བའི་ས་གྲངས་དང་། 

ཁ༽ ཞལ་འདེབས་བྱུང་ཐོའི་དངུལ་བསྡོམས་ ཡང་ན་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ཕར་སྤྲོད་ར་ལེན་གྱི་

དངུལ་བསྡོམས་་ ལོ་བསྟར་བཞིན་གྱི་འཛིན་ཐོ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།

དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོ་་བཞག་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

ཀ༽  མིང་ཐོ་དང་ ཁ་བྱང་དང་།

ཁ༽  དགོས་དོན།

ག༽  བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།

ང༽  བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།

ཅ༽  ད་ཡོད་ཀྱི་གཞིས་གནས་དང་ གྱོང་རྒུད་ འཁྲི་བ་ འོང་འབབ་ དེ་ལས་ ཟད་འགྲོ།

ཆ༽  རྩ་བསྐྲད་བཏང་བ་ ཡང་ན་ཐོ་བཀོད་ཆ་མེད་ རྩ་གྲོལ་བཏང་བའི་ས་གྲངས།

ཇ༽ ཞལ་འདེབས་ཀྱི་བྱུང་ཐོའི་དངུལ་བསྡོམས་དང་ཡང་ན་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཕར་སྤྲོད་

ར་སྤྲོད་ལེན་གྱི་དངུལ་བསྡོམས་འི་ ལོ་ལྟར་ཐོ་དེབ། བཞིན་གྱི་འཛིན་ཐོ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་

དགོཔ་ཨིན།

གོང་འཁོད་ཐོ་དེབ་་ མི་དམངས་ཀྱིས་ མཐོང་གསཔ་སྦེ་བཟོ་དགོ།

དོན་ཚན་ ༣༢ པ།

ལས་དོན་མཚམས་འཇོག་ལས་བརྟེན་ཐོ་བཀོད་ཆ་མེད།

གལ་སྲིད་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ཉུང་ཤོས་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཁོང་རའི་གཞི་འཛུགས་རྩ་

དོན་ནང་གསལ་གྱི་དགོས་དོན་དང་ལས་དོན་་ལག་ལེན་མ་འཐབ་་ཁོང་རའི་ ཐོ་བཀོད་ཆ་མེད་གཏང་

དགོ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་གཉིས་པ།

ཐོ་ཡིག་ལས་ཕྱིར་བཏོན་གཏང་བ།

ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་རྩིས་པའི་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཅིག་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ ཕྱིར་བཏོན་གཏང་

དགོཔ་ འདི་ཡང་ གལ་སྲིད།

(༡) མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ རང་སོའི་ལས་ཚོགས་གཞི་འཛུགས་རྩ་དོན་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་

དགོས་དོན་དང་ ལས་དོན་་ཉུང་ཤོས་ དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ་

ཅིན་དང་།

(༢)  རང་སོའི་མ་དངུལ་ ཡང་ན་ རྒྱུ་དངོས་་ གཞི་འཛུགས་རྩ་དོན་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་དགོས་

དོན་དང་ ལས་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ་ཅིན།

(༣)  དང་བླངས་ཀྱིས་ ཕྱིར་བཏོན་དོན་ལུ་ གསོལ་འདེབས་འབྱུང་བ་པ་ཅིན།

(༤)  གཤམ་གསལ་གྱི་སྐོར་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ལས་ འཐུས་ཤོར་འབྱུང་བ་པ་ཅིན།

(ཀ)  ལས་ཚོགས་འཕྲོ་རྒྱུན་བཅད་པ་ ཡང་ན།

(ཁ)  རང་སོའི་དགོས་དོན་ ཡང་ན་ བརྡ་དོན་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བ། 

(༥)  བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ ཡང་ན་ ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ ཁྲིམས་གཞན་གང་རུང་ལས་འགལ་བ། 

དོན་ཚན་ ༣༣ པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཕྲི་སྣོན་ལྟར་ངོས་ལེན་མཛད་གྲུབ།

དོན་ཚན་ ༣༤ པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཕྲི་སྣོན་ལྟར་ངོས་ལེན་མཛད་གྲུབ།

དོན་ཚན་ ༣༥ པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཕྲི་སྣོན་ལྟར་ངོས་ལེན་མཛད་གྲུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་གཉིས་པ།

དོན་ཚན་ ༣༦ པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཕྲི་སྣོན་ལྟར་ངོས་ལེན་མཛད་གྲུབ།

དོན་ཚན་ ༣༨ པ།

ཁྲལ་འབབ་དགོངས་ཡངས།

ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་དེའི་མ་དངུལ་ ཡང་ན་བསྡུ་དངོས་་ཁེ་སྒྱུར་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་

བའི་འོང་འབབ་ཐོག་ལུ་བཀལ་བའི་འབབ་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲལ་ ཡང་ན་ ཁེ་འབབ་གཞན་་ འོང་འབབ་དང་

ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲིགས་གཞི་ལྟར་དུ་དགོངས་ཡངས་ཨིན།

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་་ལུ་ ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཁྲལ་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་་དང་འཁྲིལ་

དགོ།

དོན་ཚན་ ༣༩ པ།

འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་དང་ དབང་འཛིན་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་བཀོད་པའི་སྒྲིགས་གཞི་དང་ 

བྱ་བའི་གནད་ སྤྱོད་ལྟར་ སྤྱི་ཕན་ལས་ཚོགས་ལུ་ འོང་འབབ་ཀྱི་ཁྲལ་བརྩིས་པའི་ཅ་ཁྲལ་ ཡང་ན་ ཁྲལ་

འབབ་གཞན་་ལུ་ཡང་ འབྲེལ་གནད་དང་བསྟུན་ཏེ་དགོངས་ཡངས་གཏང་ཆོག་དགོ།

དོན་ཚན་ ༤༠ པ།

བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་གོང་གསལ་དོན་ཚན་ལྟར་ སྤྱི་ཕན་ལས་ཚོགས་ལུ་དགོངས་ཡངས་ཐོབ་མི་དེ་ ཐུན་

མོང་ཁེ་ཕན་ལས་ཚོགས་ལུ་ཐོབ་རིམ་མེད་རུང་ འབྲེལ་གནད་དང་བསྟུན་ཏེ་འོང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་

བཀོད་པའི་སྒྲིགས་གཞི་དང་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ལྟར་ ཐོབ་ཁུངས་ཡོད།

དོན་ཚན་ ༤༣ པའི་ མགོ་རྒྱན།

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་དང་ ཁག་འགན།
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ཟུར་སྦྲགས་གཉིས་པ།

དོན་ཚན་ ༤༣ (ང) པ།

རང་སོའི་རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་གཞི་དང་ ལས་རིམ་སོ་སོར་ལྟར་ གཏན་འཇགས་གྲོགས་རམ་འབད་མི་དང་ 

འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཕན་མི་དམངས་ཕན་བདེའི་ལས་ཚོགས་གཞན་ ཡང་ན་ འགོ་བཙུགས་ཡོད་

པའི་ཡན་ལག་་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི།

དོན་ཚན་ ༤༤ པ།

མི་དམངས་ཕན་བདེའི་སྤྱི་ཕན་ལས་ཚོགས་ཅིག་གིས་ དབང་འཛིན་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་འདི་ཡང་། 

དོན་ཚན་ ༤༤ (ག) པ།

གཞི་འཛུགས་རྩ་དོན་ནང་ལུ་ བཀོད་པའི་དགོས་དོན་དང་ དམིགས་ཡུལ་ལྟར་ མི་དམངས་ཕན་བདེའི་

སྤྱི་ཕན་ལས་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་ ལས་སྒོའི་ལས་རིམ་ནང་ ལོ་ལྟར་གྱི་ལས་སྒོའི་

འཆར་གཞི་དང་ ཚོད་དཔག་འོས་པའི་བརྡ་སྟོན་་གསལ་སྟོན།

དོན་ཚན་ ༤༤ (ང) པ།

མི་དམངས་ཕན་བདེའི་སྤྱི་ཕན་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ བཀོད་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ རྒན་རིམ་མཐོ་བའི་ ལས་

བྱེད་པ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ མི་དམངས་ཕན་བདེའི་སྤྱི་ཕན་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་

དོན་ལུ་ ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཀོད་པའི་ དགོས་དོན་དང་ དམིགས་ཡུལ་གྱི་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་ ཡིག་

ཐོག་གི་ཁས་ལེན།

དོན་ཚན་ ༥༠ པའི་ཤུལ་ལས་དོན་ཚན་གསརཔ།

གལ་སྲིད་ ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཅིག་གིས་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཡང་ན་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་

ཁྲིམས་གཞན་གང་རུང་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ལས་ཚོགས་འདི་ངོས་འཛིན་གྱི་ཐོ་ཡིག་ལས་ཕྱིར་བཏོན་བཏང་

དགོ། 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་གཉིས་པ།

དོན་ཚན་ ༥༤ (ཀ) པ།

འདེམས་བསྐོས།བསྐོ་བཞག།

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་དེའི་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས།

རྣམ་དག་དང་དམིགས་ཡུལ་ལྡན་པའི་་ཁར་ལེན་སྲོལ་དང་བསྟུན་བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་གཅིག་དང་ དྲུང་

ཆེན་ དེ་ཁར་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་མི་ངོ་གཞན་ གདམ་ཁ་དང་བསྐོས་ནི། འདྲ་མཉམ་དང་ ཀུན་གཏོགས་

འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་གཅིག་ གདམ་འཐུ་དང་བསྐོ་བཞག་འབད་ནི།

དོན་ཚན་༥༤ (ཁ) པ།

བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་གྱི་ ཁག་འགན་དང་འགན་ཁུར་ ཆ་འཇོག་དང་ཕོགས་འཐུས་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་

ནི།སྐོར་ རྒྱན་བསྐྱུར་ཚོགས་གྲལ་ཡོད་པའི་ འཐུས་མི་མང་མོས་ཐོག་ལས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།

དོན་ཚན་ ༦o པ།

བཀོད་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ཁྱད་ཚད་ལས་འགལ་བ།

བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་ལྟར་གྱི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་བཀོད་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ཁྱད་ཚད་ལས་

འགལ་ལ་འདི་ཡང་།

ཀ༽  མི་དམངས་ལས་གཡོག་ལས་བཏོན་བཏང་བ་ཡང་ན། 

ཁ༽  མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་གང་རུང་ ཡང་ན་ལས་འཛིན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ཅིག་ལས་ བདག་སྐྱོང་གི་

འཛིན་སྐྱོང་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བའི་གཞི་གནད་ལུ་བརྟེན་ཡིག་ཚང་ཅིག་ལས་བཏོན་བཏང་བ།

ག༽  ཉེས་ཅན་གྱི་གནོད་འགེལ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་སྟེ་བཙོན་ཁྲིམས་སྨིན་པ།

ང་༽  གཞུང་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁྲལ་འབབ་ཡང་ན་འབུལ་སྒོ་གཞན་་ཆད་ལུས་ཡོད་པ།

ཅ༽  ཁྲིམས་ནང་ལོགས་སུ་བཀོད་དེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ གཞུང་ངམ་མི་དམངས་ཚོང་སྡེ་ ལས་འཛིན་

་གི་འོག་ལུ་རྒན་རིམ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་གོ་གནས་གང་རུང་ཅིག་འཆང་བ།

ཆ༽  ཁྲིམས་གང་རུང་ཅིག་གི་ཁྱད་ཚད་ལས་འགལ་མི་དེ་ཨིན།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་གཉིས་པ།

དོན་ཚན་ ༦༡ པ།

འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་མེན་པའི་མི་ངོ་སུ་ཞིག་ ་དངུལ་ཡོད་པའི་ལཱ་གཡོག་ ཡང་ན་ ཁས་བླངས་གང་རུང་

གི་ཐོག་ལས་ ལཱ་གཡོག་ནང་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་འབྲུག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་

ཀྱིས་ དབང་འཛིན་ལས་གནང་བ་ལེན་དགོ། ཨིན་རུང་ལས་གཡོག་གི་ཐད་ ལས་མི་དང་ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་

བཅའ་ཁྲིམས་བརྩིས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དངོས་འབྲེལ་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིགས་དང་འཁྲིལ་དགོ། མི་

སྡེ་ལས་ཚོགས་་གིས་ ལས་ཚོགས་ རང་སོའི་ལས་གཡོག་དང་ ཁས་བླངས་པ་་གི་དང་ལེན་སྐོར་ 

ཁག་འགན་འབག་དགོ།མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་མེན་པའི་མི་ངོ་ཅིག་ ལཱ་གཡོག་

ནང་བཙུགས་པའི་སྐབས་སུ་ ལས་མི་དང་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ ཁྲིམས་ཡིག་དང་འཁྲིལ་དགོ། ༼དོན་ཚན་ 

༤༣ པའི་ཤུལ་ལས་བཙུགས་ནི།༽

དོན་ཚན་ ༦༢ པ།

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ བཙན་དབང་ ཡང་ན་ དྲང་སྙོམས་མེད་པའི་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བའི་ལས་སྒོའི་

ལག་ལེན་ལས་འཛོམ་སྟེ་ རྣམ་དག་དང་་ཐོག་ལེན་ནིའི་དམིགས་ཡུལ་ལྡན་པའི་འབྲུག་གི་དཔེ་བཟང་

དང་ཚད་གཞི་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་དོན་ ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་དམངས་ཀྱི་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནས་ཚད་དང་

ལམ་སྟོན་བཟང་པོའི་སྒོ་ལས་ ལས་གཡོག་དང་མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ས་གནས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་ 

དེ་ཁར་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་གཞན་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་བལྟ་རྟོག་འབད་དགོ།མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་

ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ ཁྲིམས་གཞན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སྟོབས་

དང་ལས་གཡོགཔ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ།༼དོན་ཚན་ ༤༣ པའི་ཤུལ་ལས་

བཙུགས་ནི།༽
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་གཉིས་པ།

དོན་ཚན་ ༦༧ པ།

ཞལ་འདེབས།

མི་ངོ་གང་རུང་སུ་ཞིག་གིས་ འབྲེལ་ཡོད་ ཁྲིམས་ཡིག་བཅའ་ཁྲིམས་་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འདི་བཞིན་ཁོ་

རའི་རེ་རང་སོའི་དང་འདོད་དང་བསྟུན་ བསྒུལ་ཅན་བསྒུལ་མེད་ཀྱི་ རྒྱུ་དངོས་གང་རུང་ཞིག་མི་སྡེའི་ལས་

ཚོགས་་ལུ་སྤྱི་སྒེར་གང་རུང་གི་གཙུག་སྡེ་ཅིག་ནང་ཕུལ་བྱིན་ཆོག།

དོན་ཚན་ ༦༨ པ།

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་་ལུ་གཙུག་སྡེ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་བྱིན་པའི་ཞལ་འདེབས་དང་ཡང་ན་ སྦྱིན་པ་གང་

འབྱོར་གྱི་འཛིན་ཐོ་བཀོད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༧༠ པ།

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་མི་ངོ་སུ་ཞིག་གིས་ཨིན་རུང་ ལས་དོན་གང་རུང་ཞིག་གི་སྡོང་ཕན་གྲོགས་ ཡང་

ན་ གྲོགས་རམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་ལས་འགལ་བའི་བསྡུ་བླངས་ 

ཡང་ན་ སྦྱིན་པ་བསྡུ་ལེན་འབད་འཐབ་མི་ཆོག

དོན་ཚན་ ༧༡ པ།

བསྡུ་ལེན་བཀག་འཛིན་སྡོམ།

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ དབང་འཛིན་ལས་ མི་དམངས་བསྡུ་ལེན་ ལག་ཁྱེར་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ མི་

དམངས་ལས་འཛོམས་པའི་ས་གནས་ཁར་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་མ་ཆོག། པ་ཨིན་རུང་ བསྡུ་ལེན་འཐབ་

མི་དེ་ལུ་ དབང་འཛིན་ལས་ མི་དམངས་འཛོམས་སའི་བསྡུ་ལེན་ལག་ཁྱེར་ཅིག་དགོ་པའི་ཁར་ བཅའ་

ཁྲིམས་འདི་བཞིན་བསྡུ་ལེན་འཐབ་ཆོག།
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ཟུར་སྦྲགས་གཉིས་པ།

དོན་ཚན་ ༧༢ པ།

གཡུས་སྒོ་བདའ་སྡེ་བསྡུ་ལེན་འཐབ་མ་ཆོགཔ་ཨིན་རུང་ བསྡུ་ལེན་འཐབ་མི་དེ་ལུ་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ལུ་ 

དབང་འཛིན་ལས་ མི་དམངས་འཛོམས་སའི་བསྡུ་ལེན་ལག་ཁྱེར་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ སྒོ་བཤལ་ཏེ་བསྡུ་

ལེན་འབད་མི་ཆོག་ཅིག་དགོ།

དོན་ཚན་ ༧༣ པའི་མགོ་རྒྱན།

བསྡུ་ལེན་གྱི་དགོས་དོན་བསྒྱུར་བཅོས།

དོན་ཚན་ ༧༧ པ།

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ལྷན་བསྡོམས་དང་ ཕྱོགས་བསྡུས་མཉམ་སྡེབ་ཀྱི་གྲོས་ཐག་ཆོད།

དབང་འཛིན་གྱིས་ བདེན་དཔྱད་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷན་བསྡོམས་ ཡང་ན་མཉམ་སྡེབ་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་ཆ་འཇོག་འགྲུབ་ཆོག།

དོན་ཚན་ ༨༢ (ཀ) པ།

རྩ་གྲོལ།

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ ཡང་ན་དམིགས་ཡུལ་་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལས་

འགལ་བ་ ཡང་ན། 

དོན་ཚན་ ༨༣ པ།

བློ་འདོད་དང་བླངས་རྩ་གྲོལ།

གལ་སྲིད་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་རྩ་གྲོལ་སྐབས་ ལས་སྡེ་ལུ་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ བུན་བདག་་གི་ཐོབ་

དབང་ལུ་མ་གནོད་པར་མེད་་དབང་འཛིན་གྱི་འཐུས་མི་ གསུམ་དཔྱ་གཉིས་ལས་མ་ཉུང་བའི་ ཚོགས་

རྒྱན་ཐོག་ལས་འབད་ཆོག་དགོ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་གཉིས་པ།

དོན་ཚན་ ༨༨ པ།

རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་སྒྲིགས་ཆ་དང་ མཐའ་བཏོགས།

གལ་སྲིད་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་་གི་བར་ན་ཅིག་ནང་རྙོགས་འཛིང་རེ་

འཐོན་་ ལས་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིག་ཆའི་གནས་འབབ་དེ་འཐོནམ་ཅིག་ དབང་འཛིན་ལུ་གཏང་དགོ། གལ་

སྲིད་ དབང་འཛིན་གྱིས་ སྒྲིག་ཆ་འགྲུབ་མ་གས་་ གནད་དོན་དེ་སྐོར་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཕུལ་དགོ།

དོན་ཚན་ ༨༩ པ།

རྩ་གྲོལ་སྐབས་ཀྱི་ཁེ་འབབ།

གལ་སྲིད་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་བཞིན་གཞི་བཙུགས་གྲུབ་པའི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་གང་རུང་ཅིག་རྩ་གྲོལ་

སྐབས་ རང་སོའི་བུ་ལོན་དང་འཁྲི་བ་ཆ་མཉམ་ལུ་ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཞིནམ་ལས་ རྒྱུ་དངོས་ལྷག་ལུས་

གང་རུང་ཞིག་ཡོད་རིགས་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་དེའི་བཀོད་ཚོགས་འཐུས་མི་ ཡང་ན་ལས་གཡོགཔ་་ལུ་ 

སྤྲོད་ནི་ ཡང་ན་ བགོ་བཀྲམ་བྱིན་ནི་མེད་པའི་ཁར་ དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་འདྲི་བསྟུན་ཐོག་ལས་ 

ལས་དོན་གཅིག་མངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ནང་ཉེར་སྤྱོད་འཐབ་དགོ།

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཅིག་རྩ་གྲོལ་སྐབས་ རྒྱུ་དངོས་ལྷག་ལུས་གང་རུང་ དབང་འཛིན་དང་གྲོས་བསྟུན་

ཐོག་ ལས་དོན་གཅིག་མངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ནང་ ཉེར་སྤྱོད་འཐབ་དགོ།

དོན་ཚན་ ༩༢ པ།

རྩིས་ཐོ་དང་སྙན་ཞུའི་ལམ་ལུགས།

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་བཞིན་སྤྱི་ཕན་ལས་ཚོགས་ཀྱིས་འབྲུག་གཞུང་གི་དངུལ་འབྲེལ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་

གཞི་ལྟར་རྩིས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་བཀོད་དགོ། དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ 

གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་འི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཐོ་དང་ སྙན་ཞུའི་ལམ་ལུགས་

ཆེད་དུ་བཀོད་དགོ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་གཉིས་པ།

དོན་ཚན་ ༩༣ པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཕྲི་སྣོན་ལྟར་ངོས་ལེན་མཛད་གྲུབ།

དོན་ཚན་ ༩༥ པ།

ཨིང་སྐད་ནང་འཕྲི་སྣོན་མཛད་ཡོདཔ།

དོན་ཚན་ ༩༦ པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཕྲི་སྣོན་ལྟར་ངོས་ལེན་མཛད་གྲུབ།

དོན་ཚན་ ༩༦ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔ།

དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་འི་ 

ལོ་ལྟར་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ།

དོན་ཚན་ ༩༧ པ།

ལོ་ལྟར་སྙན་ཞུ།

མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཅིག་གི་ བཀོད་ཚོགས་འཐུས་མི་་གིས་ རྩིས་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་དོན་ལུ་ ལོ་ལྟར་

སྙན་ཞུ་ཅིག་བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་འོག་ལུ་བཟོ་ཡོད་པའི་ནང་གསལ་ལྟར་བཟོ་མི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་

་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་མི་ལྟར་བཟོ་དགོ།སྤྱི་ཕན་ལས་ཚོགས་དེའི་བཀོད་ཚོགས་འཐུས་མི་་གིས་བཀོད་

བཟོ་དགོཔ་འདི་ཡང་།

ཀ༽ སྤྱི་ཕན་ལས་ཚོགས་དེའི་ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ལས་དོན་སྐོར་ལས་གཉེར་འཛིན་གྱིས་ཆེད་དུ་བཀོད་ནི་

དང་།

ཁ༽ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་བཞིན་ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ལྟར་སྤྱི་ཕན་ལས་ཚོགས་

ཡང་ན་གཉེར་འཛིན་འགོ་འཛིན་་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་གཞན་གང་ཞིག་ཨིན། 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་གཉིས་པ།

དོན་ཚན་ ༩༨ པ།

བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༩༧ པའི་འོག་ལུ་ནང་གསལ་སྤྱི་ཕན་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ རྩིས་

ལོ་གང་རུང་གི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལོ་ལྟར་སྙན་ཞུ་བཀོད་ནི་དེ་གློག་ཐོག་རིག་གམ་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་

ལས་དང་ཡང་ནཡིག་ཤོག་གུའི་ཐོག་ལུ་ཀུན་མི་དམངས་གྱིས་ཐོབ་མཐོང་གསཔ་སྦེ་བཞག་དགོ། 

དོན་ཚན་ ༡༠༢ པ།

ཨིང་སྐད་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ།

དོན་ཚན་ ༡༠༦ པ།

ཨིང་སྐད་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ།

དོན་ཚན་ ༡༠༧ པ།

གལ་སྲིད་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ བཀོད་ཚོགས་འཐུས་མི་་གིས་ གཞན་གྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཐོག་ལུ་ 

ཡང་ན་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་མི་ཅིག་གི་བསྐུལ་མ་ལྟར་ འགན་བཅོལ་ལུ་མ་གནས་པའི་ བྱ་བ་བསྒྲིག་་ མི་

སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ བཀོད་ཚོགས་འཐུས་མི་ ཡང་ན་ འགོ་དཔོན་གྱི་གྱོང་རྒུད་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ ཁེ་

ཕན་ཐོབ་མི་ ཡང་ན་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མིའི་་གི་ཁེ་ཕན་་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་བཙན་ལེན་མཛད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༡༠ པ།

མི་དམངས་ཕན་བདེའི་སྤྱི་ཕན་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ མི་དམངས་ཞབས་ཏོག་དང་ སྦྱིན་པའི་ལས་དོན་་གི་

དོན་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མི་དམངས་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དྲང་སྙོམས་ལྡན་པའི་འཆར་གཞི་

དང་ ལག་ལེན་ འགོ་འདྲེན་དབྱེ་ཞིབ་་འབད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༡༡ པ།

མི་དམངས་ཕན་བདེའི་སྤྱི་ཕན་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་་ནང་ རྣམ་དག་དང་

རིས་མེད་ དྲང་སྙོམས་་ བསྟར་སྤྱོད་སྒྲུབ་ནི་དང་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་གཉིས་པ།

དོན་ཚན་ ༡༡༢ པ།

མི་དམངས་ཕན་བདེའི་སྤྱི་ཕན་ལས་ཚོགས་ཁོང་རའི་ ས་གནས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་པ་དང་ མི་དམངས་ དེ་

ཁར་ཞལ་འདེབས་བྱིན་མི་དང་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ་གཞན་་ འཁྲི་འགན་དང་ དྭངས་གསལ་

གྱི་སྒོ་ལས་འབད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༡༦ པའི་མགོ་རྒྱན།

འཁྲུན་ཆོད་ཁྱབ་དབང་།

དོན་ཚན་ ༡༡༦ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཕྲི་སྣོན་ལྟར་ངོས་ལེན་མཛད་གྲུབ།

དོན་ཚན་ ༡༢༢ པ།

ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་མ་དངུལ་བཟོ་བ།

མི་ངོའམ་ཡང་ན་གཙུག་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ མ་དངུལ་

བཟོ་བ་དང་ དངུལ་ལོར་དང་རྒྱུ་དངོས་གཞན་གྱི་ རྒྱུད་བསྐུལ་འཐབ་པ་ཡིན་་མི་ངོའམ་ལས་ཚོགས་

དེ་ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་ མ་དངུལ་བཟོ་བའི་གནོད་འགེལ་ཡིན་པར་བརྩི་དགོཔ་དང་ གནོད་འགེལ་དེ་ 

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དང་འཁྲིལ་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ ཉེས་ཁྲིམས་ཉེས་པ་ཡང་ཕྲ་སྨིན་

དགོ།གལ་སྲིད་གནོད་འགེལ་འཐབ་མི་དེ་གཙུག་སྡེ་ཅིག་ཡིན་་ཉེས་ཆད་ཡང་ན་ཐོ་བཀོད་མཚམས་འཇོག་

གམ་ཐོ་ཡིག་བཀོད་དེ་ཡོད་་ཆ་མེན་གཏང་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༢༣ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔ།

ཉེས་བཤེར་ལུ་བཀག་ཆ་མེདཔ།

གལ་སྲིད་བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་བྱ་བ་གང་རུང་ཁྲིམས་གཞན་གང་རུང་ནང་གསལ་

ལྟར་ཉེས་ཅན་གནོད་འགེལ་གྱི་གྲངས་སུ་ཡང་ད་དེ་ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག་རུང་བར་བརྩི་བ་ཅིན་དོན་ཚན་དེ་་

གིས་ཉེས་བཤེར་འབད་ནི་ལུ་བཀག་ཆ་མེད།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་གཉིས་པ།

དོན་ཚན་༡༢༤པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཕྲི་སྣོན་ལྟར་ངོས་ལེན་མཛད་གྲུབ།

དོན་ཚན་ ༡༢༦ པའི་ཤུལ་དོན་ཚན་གསརཔ།

ངེས་ཚིག།

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་ ཚིག་འགྲེལ་གྱི་ གོ་བ་སོ་སོར་རྟོགས་དགོ་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ ཚིག་འབྲུ་དང་ 

ཚིག་ཚོགས་བསྡུས་མི་འི་ ངེས་ཚིག་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན། 

༡༽  “སྤྱི་མཐུན་ཕན་བདེའི་ལས་ཚོགས་” ཟེར་མི་འདི་ ཁོང་རའི་འཐུས་མི་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྐྱོར་པའི་

དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་སྣའམ་ བཟོ་གྲྭ་ ལས་སྒོ་ གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭར་ ཤེས་ཡོན་ལྷབ་མི་ན་

གཞོན་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལམ་སྲོལ་ ཡང་ན་ རྩེད་རིགས་ སྤྲོ་ལས་སོ་སོའི་ནང་ ག་ར་ཨིན་

རུང་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་དང་འདོད་ འཕེལ་རྒྱས་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་བཙུགས་གྲུབ་མི་ལུ་གོ།

༢༽  “མི་དམངས་ཕན་བདེའི་ལས་ཚོགས་” ཟེར་མི་འདི་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་གཞི་བཙུགས་དང་ མི་

སྡེ་ཆ་ཤས་ ཡང་ན་ ཧྲིལ་པོར་ ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་ཚོགས་ལུ་གོ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་གསུམ་པ།

སྤྱི་ས་ ༠༩.༡༢.༢༠༢༡ ལུ།

འབྲུག་གི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ ཆ་འཇོག་གནང་སྐབས་ 

རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ།

ཚོགས་གྲལ་འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༣༨ ཡོད་ས་ལས་ བཏུབ་མི་ ༣༨ མ་བཏུབ་མི་ ༠ འཛེམ་

བཞུགས་མི་ ༠ །

༡. མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ལྷམོ་    བཏུབ།

༢. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་གནོན་དབང་འདུས་   བཏུབ།

༣. གསོ་བའི་བློན་པོ་ བདེ་ཆེན་དབང་མོ་     བཏུབ།

༤. བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ ལོག་ནཱཐ་ཤར་མ་     བཏུབ། 

༥. དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་་རིང་     བཏུབ།

༦. ཤེས་རིག་བློན་པོ་ ཇེའི་བིར་རའི་      བཏུབ།

༧. ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ རྡོ་རྗེ་་རིང་      བཏུབ།

༨. ཆོས་འཁོར་སྟངས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་བ་    བཏུབ།

༩. ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲུང་འཚོ་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༠. སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཁྱ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་དབང་ལྷམོ་   བཏུབ།

༡༡. འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྩེ་བཟའ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༢. ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་བཀྲིས་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཧི་མཱན་གུ་རུང་  བཏུབ། 

༡༣. ཁ་སྨད་ལུང་ནང་ན་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ་   བཏུབ།

༡༤. ཁ་སྟོད་ལ་ཡག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་འཛིན་   བཏུབ།

༡༥. སྦྱེལ་སྐར་ཚོ་དབུས་སུ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་  བཏུབ།

༡༦. གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་   བཏུབ།

༡༧. སྒང་ཟུར་སྨིན་རྗེས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་  བཏུབ།

༡༨. དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས་  བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་གསུམ་པ།

༡༩. སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་  བཏུབ།

༢༠. ལམ་གོང་ཝ་ང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་   བཏུབ།

༢༡. མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་   བཏུབ།

༢༢. ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་   བཏུབ།

༢༣. ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢༤. བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༢༥. ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་ བཏུབ།

༢༦. ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱ་ནིཤ་གི་མི་རི་   བཏུབ།

༢༧. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱིལ་མ་ཡ་རའི་   བཏུབ།

༢༨. ཨྱོན་རྩེ་འོད་གསལ་རྩེ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཌི་ནིཤ་ཀུ་མར་པར་དཱན་  བཏུབ།

༢༩. གཤོམ་སྤང་ཁ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཊེག་བྷ་དུར་རའི་   བཏུབ།

༣༠. བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མཁས་དབང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ བཏུབ།

༣༡. བཀང་ལུང་བསམ་མཁར་ ཨུ་ཛོང་རོང་འཐུས་མི་ ཌོག་ཊར་ བསམ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་ བཏུབ།

༣༢. འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གྲུབ་ཐོབ་   བཏུབ།

༣༣. བྲག་སྟེང་ང་མཐིལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོནམ་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༣༤. དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་མནྡྲལ་སྒང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བི་མཱལ་ཐཱ་པ་  བཏུབ།

༣༥. གསེར་གྱི་ཐང་རྩི་རང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱར་ཇ་མཱན་རའི་  བཏུབ།

༣༦. ཨ་ཐང་ཐེད་ཚོ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག་   བཏུབ།

༣༧. བར་རྡོ་ཀྲོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོན་པོ་་རིང་   བཏུབ།

༣༨. ལྡོག་ཕྱོག་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་     བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཞི་པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ 

སྤྱི་ས་༢/༡༢/༢༡ལུ་ གསུང་གྲོས་ ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་གནང་སྟེ་ འཕྲི་སྣོན་དང་ བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་དེ་ ཆ་

འཇོག་གྲུབ་ཡོདཔ་ གཤམ་གསལ་ལྟར། 

ངོ་སྤྲོད།

བཅའ་ཁྲིམས་དཔྱད་ཡིག་འདི་ འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ ༢༠༢༡ ཅན་མའི་ ཟུར་དེབ་ 

༡ པའི་ནང་ ཅ་ཆས་དབྱེ་ཁག་བཟོ་ཡོད་མི་གི་ འབྲུག་གི་ཚོང་གི་དབྱེ་རིམ་ ཅ་ཆས་དབྱེ་ཁག་དང་ ཁྲལ་

ཚད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་གི་གྱི་འཕྲི་སྣོན་གྱི་དོན་ལུ།

འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ གཤམ་གསལ་སྟར་ལྟར་ ཆ་འཇོག་མཛད་གྲུབ།

དོན་ཚན་༡པ། 

མཚན་གནས།

བཅའ་ཁྲིམས་དཔྱད་ཡིག་འདི་ འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་༼འཕྲི་སྣོན་༽གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དཔྱད་ཡིག་ 

༢༠༢༡ ཅན་མ་ཨིན།

དོན་ཚན་༢པ།

འགོ་བཙུགས་་ས།

བཅའ་ཁྲིམས་དཔྱད་ཡིག་འདི་རང་ལུགས་གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་ས་པའི་ས་་་་ལུའམ་སྤྱི་ལོ་་་་་་་་་་་པའི་

ས་་་་ལུ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ ངོ་སྤྲོད་འབད་བའི་ཉིནམ་

ལས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ ཁྲིམས་བཟོའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ དཔྱད་ཡིག་

འདི་ ཆ་འཇོག་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་དོན་ཕུལ་མི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ རྒྱན་བསྐྱུར་ཐོག་ལས་

གཟིགསཔ་ད་ རྒྱན་བསྐྱུར་ཚོགས་གྲལ་ཡོད་པའི་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༣ ཆ་མཉམ་གྱིས་ རྒྱབ་

སྐྱོར་ཡོད་པའི་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཐོག་ ཏི་རུའི་དཔྱད་ཡིག་སྦེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ལྔ་པ།

སྤྱི་ས་ ༠༣.༡༢,༢༠༢༡ ལུ།

འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་གུ་ ཆ་འཇོག་གནང་སྐབས་ རྒྱབ་

སྐྱོར་ཡོད་མེད་ ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ། 

ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༣ ཡོད་ས་ལས་ བཏུབ་མི་ ༤༣ མ་བཏུབ་མི་ ༠ འཛེམ་

བཞུགས་མི་ ༠ །
༡. བློན་ཆེན་ ཌོག་ཊར་ བློ་གྲོས་་རིང་     བཏུབ།

༢. ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༣. མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་  ཀརྨ་ལྷམོ་    བཏུབ།

༤. སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་ ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར།    བཏུབ།

༥. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་གནོན་དབང་འདུས་   བཏུབ།

༦. བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ ལོག་ནཱཐ་ཤར་མ་     བཏུབ།

༧. དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་་རིང་     བཏུབ།

༨. ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་    བཏུབ།

༩. ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ རྡོ་རྗེ་་རིང་      བཏུབ།

༡༠. ཆོས་འཁོར་སྟངས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་བ་    བཏུབ།

༡༡. ཚོགས་དཔོན་འོགམ་ བཙན་སྐྱོགས་དབང་འདུས་    བཏུབ།

༡༢. ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲུང་འཚོ་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༣. སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཁྱ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་དབང་ལྷམོ།   བཏུབ།

༡༤. འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྩེ་བཟའ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༥. ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་བཀྲིས་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཧི་མཱན་གུ་རུང་  བཏུབ། 

༡༦. ཁ་སྨད་ལུང་ནག་ན་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ་   བཏུབ།

༡༧. ཁ་སྟོད་ལ་ཡག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་འཛིན་   བཏུབ།

༡༨.  སྦྱེལ་སྐར་ཚོ་དབུས་སུ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་  བཏུབ།

༡༩. གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་   བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ལྔ་པ།
༢༠. སྒང་ཟུར་སྨིན་རྗེས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་  བཏུབ།

༢༡. སྨན་སྦིས་བཙན་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན་  བཏུབ།

༢.༢ དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས་  བཏུབ།

༢༣. སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་  བཏུབ།

༢༤. ལམ་གོང་ཝ་ང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་   བཏུབ།

༢༥. མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་   བཏུབ།

༢༦. ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་   བཏུབ།

༢༧. ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢༨. བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༢༩. ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་དང་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་ བཏུབ།

༢༠. ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱ་ནིཤ་གི་མི་རི་   བཏུབ།

༣༡. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱིལ་མ་ཡ་རའི་   བཏུབ།

༣༢ ཨྱོན་རྩེ་འོད་གསལ་རྩེ་འདེམས་ཁོངས་འཐུས་མི་ ཌི་ནིཤ་ཀུ་མར་པར་དཱན་  བཏུབ།.

༣༣. གཤོམ་སྤང་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཊེག་བྷ་དུར་རཱའི་   བཏུབ།

༣༤. བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མཁས་དབང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ བཏུབ།

༣༥. བཀང་ལུང་བསམ་མཁར་ ཨུ་ཛོང་རོང་འཐུས་མི་ ཌོག་ཊར་ བསམ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་ བཏུབ།

༣༦. ཝོམ་རོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ འཕྲིན་ལས་    བཏུབ།

༣༧. འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གྲུབ་ཐོབ་   བཏུབ།

༣༨. བྲག་སྟེང་ང་མཐིལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོནམ་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༣༩. དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་མནྡྲལ་སྒང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བི་མཱལ་ཐཱ་པ་  བཏུབ།

༤༠. གསེར་གྱི་ཐང་རྩི་རང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱར་ཇ་མཱན་རའི་  བཏུབ།

༤༡. ཨ་ཐང་ཐེད་ཚོ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག་   བཏུབ།

༤༢. བར་རྡོ་ཀྲོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོན་པོ་་རིང་   བཏུབ།

༤༣. ལྡོག་ཕྱོག་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་     བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་དྲུག་པ།

སྤྱི་ས་ ༡༣.༡༢,༢༠༢༡ ལུ།

འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ བསྐྱར་གྲོས་གནང་སྟེ་ ཆ་འཇོག་

གནང་སྐབས་ རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོ།

ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༣༩ ཡོད་ས་ལས་ བཏུབ་མི་ ༣༨ མ་བཏུབ་མི་ ༡ འཛེམ་

བཞུགས་མི་ ༠ །

༡. ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢. མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ལྷམོ་    བཏུབ།

༣. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་གནོན་དབང་འདུས་   བཏུབ།

༤. བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ ལོག་ནཱཐ་ཤར་མ་     བཏུབ།

༥. དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་་རིང་     བཏུབ།

༦. ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་    བཏུབ།

༧. ཤེས་རིག་བློན་པོ་ ཇེའི་བི་རའི་      བཏུབ།

༨. ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ རྡོ་རྗེ་་རིང་      བཏུབ།

༩. ཆོས་འཁོར་སྟངས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་བ་    བཏུབ།

༡༠. ཚོགས་དཔོན་འོགམ་ བཙན་སྐྱོགས་དབང་འདུས་    བཏུབ།

༡༡. ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲུང་འཚོ་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༢. སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཁྱ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་དབང་ལྷམོ་   བཏུབ།

༡༣. འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྩེ་བཟའ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༤. ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་བཀྲིས་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཧི་མཱན་གུ་རུང་  བཏུབ།

༡༥. ཁ་སྨད་ལུང་ནག་ན་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ་   བཏུབ།

༡༦. ཁ་སྟོད་ལ་ཡག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་འཛིན་   བཏུབ།

༡༧. སྦྱེལ་སྐར་ཚོ་དབུས་སུ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་  བཏུབ།

༡༨. གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་   བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་དྲུག་པ།

༡༩. སྒང་ཟུར་སྨིན་རྗེས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་  བཏུབ།

༢༠. དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས་  བཏུབ།

༢༡. སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་  བཏུབ།

༢༢. ལམ་གོང་ཝ་ང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་   བཏུབ།

༢༣. མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་   བཏུབ།

༢༤. ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་   བཏུབ།

༢༥. ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢༦. བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༢༧. ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་དང་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་ བཏུབ།

༢༨. ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱ་ནིཤ་གི་མི་རི་   བཏུབ།

༢༩. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱིལ་མ་ཡ་རའི་   བཏུབ།

༣༠. ཨོ་རྒྱན་རྩེ་འོད་གསལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཌི་ནིཤ་ཀུ་མར་པར་དཱན་  བཏུབ།

༣༡. གཤོམ་སྤང་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཊེག་བྷ་དུར་རའི་   བཏུབ།

༣༢. བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མཁས་དབང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ བཏུབ།

༣༣. བཀང་ལུང་བསམ་མཁར་ ཨུ་ཛོང་རོང་འཐུས་མི་ ཌོག་ཊར་ བསམ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་ བཏུབ།

༣༤. འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གྲུབ་ཐོབ་   བཏུབ།

༣༥. བྲག་སྟེང་ང་མཐིལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོནམ་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༣༦. དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་མནྡྲལ་སྒང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བི་མཱལ་ཐཱ་པ་  བཏུབ།

༣༧. གསེར་གྱི་ཐང་རྩི་རང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱར་ཇ་མཱན་རའི་  བཏུབ།

༣༨. ལྡོག་ཕྱོག་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་     བཏུབ།

༣༩. ཨ་ཐང་ཐེད་ཚོ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག་   མི་བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བདུན་པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ སྤྱི་ས་ ༢/༡༢/༢༡ལུ་ 

གསུང་གྲོས་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་གནང་སྟེ་ འཕྲི་སྣོན་དང་ བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་དེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོདཔ་ གཤམ་

གསལ་ལྟར། 

ངོ་སྤྲོད།

བཅའ་ཁྲིམས་དཔྱད་ཡིག་འདི་ འབྲུག་གི་ཚོང་གི་དབྱེ་རིམ་དང་ ཁྲལ་ཚད་ཟུར་དེབ་ ༢༠༡༧ ཅན་མའི་

ནང་ ཅ་ཆས་དབྱེ་ཁག་བཟོ་ཡོད་མི་གི་ འབྲུག་གི་ཚོང་གི་དབྱེ་རིམ་ཅ་ཆས་དབྱེ་ཁག་དང་ དེ་ལས་ བཙོང་

ཁྲལ་དང་ སྔོ་ལྗང་ཁྲལ་ཚད་ཀྱི་ གྲོས་འཆར་གྱི་འཕྲི་སྣོན་གྱི་དོན་ལུ།

འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ གཤམ་གསལ་སྟར་ལྟར་ཆ་འཇོག་མཛད་གྲུབ།

དོན་ཚན་ ༡ པ།

མཚན་གནས།

བཅའ་ཁྲིམས་དཔྱད་ཡིག་འདི་ འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ཨིན།

དོན་ཚན་ ༢ པ།

གོ་བཙུགས་་ས།

བཅའ་ཁྲིམས་དཔྱད་ཡིག་འདི་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་ཚོས་པའི་ས་་་་ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་་་་་་་་་་་

པའི་ས་་་་ལུ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ ངོ་སྤྲོད་འབད་བའི་

ཉིནམ་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ ཁྲིམས་བཟོའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ དཔྱད་ཡིག་

འདི་ ཆ་འཇོག་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་ཕུལ་མི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ རྒྱན་བསྐྱུར་ཐོག་ལས་

གཟིགསཔ་ད་ རྒྱན་བསྐྱུར་ཚོགས་གྲལ་ཡོད་པའི་འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༣ ཆ་མཉམ་གྱིས་ རྒྱབ་

སྐྱོར་ཡོད་པའི་ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཐོག་ ཏི་རུའི་དཔྱད་ཡིག་སྦེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི། གནམ་ལོ་ས་མོ་

གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༠ པའི་ས་ ༢༩ ལུའམ་ སྤྱི་ས་ ༠༣.༡༢.༢༠༢༡ ལུ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བརྒྱད་པ།

སྤྱི་ས་ ༠༣.༡༢,༢༠༢༡ ལུ།

འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ ཆ་འཇོག་གནང་སྐབས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ ཚོགས་

རྒྱན་གྱི་ཐོ། 

ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༣ ཡོད་ས་ལས་ བཏུབ་མི་ ༤༣ མ་བཏུབ་མི་ ༠ འཛེམ་

བཞུགས་མི་ ༠ །
༡. བློན་ཆེན་ ཌོག་ཊར་ བློ་གྲོས་་རིང་     བཏུབ།

༢. ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༣. མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ལྷམོ་    བཏུབ།

༤. སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་ ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར།    བཏུབ།

༥. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་གནོན་དབང་འདུས་   བཏུབ།

༦. བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ ལོག་ནཱཐ་ཤར་མ་     བཏུབ།

༧. དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་་རིང་     བཏུབ།

༨. ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་    བཏུབ།

༩. ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ རྡོ་རྗེ་་རིང་      བཏུབ།

༡༠. ཆོས་འཁོར་སྟངས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་བ་    བཏུབ།

༡༡. ཚོགས་དཔོན་འོགམ་ བཙན་སྐྱོགས་དབང་འདུས་    བཏུབ།

༡༢. ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲུང་འཚོ་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༣. སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཁྱ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་དབང་ལྷམོ་   བཏུབ།

༡༤. འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྩེ་བཟའ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༥. ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་བཀྲིས་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཧི་མཱན་གུ་རུང་  བཏུབ།

༡༦. ཁ་སྨད་ལུང་ནག་ན་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ་   བཏུབ།

༡༧. ཁ་སྟོད་ལ་ཡག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་འཛིན་   བཏུབ།

༡༨. སྦྱེལ་སྐར་ཚོ་དབུས་སུ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་  བཏུབ།

༡༩. གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་   བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བརྒྱད་པ།
༢༠. སྒང་ཟུར་སྨིན་རྗེས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་  བཏུབ།

༢༡. སྨན་སྦིས་བཙན་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན་  བཏུབ།

༢.༢ དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས་  བཏུབ།

༢༣. སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་  བཏུབ།

༢༤. ལམ་གོང་ཝ་ང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་   བཏུབ།

༢༥. མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་   བཏུབ།

༢༦. ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་   བཏུབ།

༢༧. ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢༨. བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༢༩. ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་དང་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་ བཏུབ།

༣༠. ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱ་ནིཤ་གི་མི་རི་   བཏུབ།

༣༡. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱིལ་མ་ཡ་རའི་   བཏུབ།

༣༢. ཨོ་རྒྱན་རྩེ་འོད་གསལ་རྩེ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཌི་ནིཤ་ཀུ་མར་ པར་དཱན་ བཏུབ།

༣༣. གཤོམ་སྤང་ཁ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཊེག་བྷ་དུར་རའི་   བཏུབ།

༣༤. བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མཁས་དབང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ བཏུབ།

༣༥. བཀང་ལུང་བསམ་མཁར་ ཨུ་ཛོང་རོང་འཐུས་མི་ ཌོག་ཊར་ བསམ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་ བཏུབ།

༣༦. ཝོམ་རོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ འཕྲིན་ལས་    བཏུབ།

༣༧. འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གྲུབ་ཐོབ་   བཏུབ།

༣༨. བྲག་སྟེང་ང་མཐིལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོནམ་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༣༩. དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་མནྡྲལ་སྒང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བི་མཱལ་ཐཱ་པ་  བཏུབ།

༤༠. གསེར་གྱི་ཐང་རྩི་རང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱར་ཇ་མཱན་རའི་   བཏུབ།

༤༡. ཨ་ཐང་ཐེད་ཚོ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག་   བཏུབ།

༤༢. བར་རྡོ་ཀྲོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོན་པོ་་རིང་   བཏུབ།

༤༣. ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་     བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་དགུ་པ།

སྤྱི་ས་ ༡༣.༡༢,༢༠༢༡ ལུ།

འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ བསྐྱར་གྲོས་གནང་སྟེ་ ཆ་འཇོག་གནང་སྐབས་ རྒྱན་

སྐྱུར་གྱི་ཐོ། 

ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༣༩ ཡོད་ས་ལས་ བཏུབ་མི་ ༣༩ མ་བཏུབ་མི་ ༠ འཛེམ་

བཞུགས་མི་ ༠ །

༡. ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢. མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ལྷམོ་    བཏུབ།

༣. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་གནོན་དབང་འདུས་   བཏུབ།

༤. བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ ལོག་ནཱཐ་ཤར་མ་     བཏུབ།

༥. དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་་རིང་     བཏུབ།

༦. ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༧. ཤེས་རིག་བློན་པོ་ ཇེའི་བི་རའི་      བཏུབ།

༨. ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ རྡོ་རྗེ་་རིང་      བཏུབ།

༩. ཆོས་འཁོར་སྟངས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་བ་    བཏུབ།

༡༠. ཚོགས་དཔོན་འོགམ་ བཙན་སྐྱོགས་དབང་འདུས་    བཏུབ།

༡༡. ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲུང་འཚོ་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༢. སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཁྱ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་དབང་ལྷམོ་   བཏུབ།

༡༣. འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྩེ་བཟའ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༤. ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་བཀྲིས་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཧི་མཱན་གུ་རུང་  བཏུབ།

༡༥. ཁ་སྨད་ལུང་ནག་ན་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ་   བཏུབ།

༡༦. ཁ་སྟོད་ལ་ཡག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་འཛིན་   བཏུབ།

༡༧. སྦྱེལ་སྐར་ཚོ་དབུས་སུ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་  བཏུབ།

༡༨. གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་   བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་དགུ་པ།

༡༩. སྒང་ཟུར་སྨིན་རྗེས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་  བཏུབ།

༢༠. དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས་  བཏུབ།

༢༡. སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་  བཏུབ།

༢༢. ལམ་གོང་ཝ་ང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་   བཏུབ།

༢༣. མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་   བཏུབ།

༢༤. ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་   བཏུབ།

༢༥. ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢༦. བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༢༧. ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་དང་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་ བཏུབ།

༢༨. ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱ་ནིཤ་གི་མི་རི་   བཏུབ།

༢༩. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱིལ་མ་ཡ་རའི་   བཏུབ།

༣༠. ཨོ་རྒྱན་རྩེ་འོད་གསལ་རྩེ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཌི་ནིཤ་ཀུ་མར་པར་དཱན་  བཏུབ།

༣༡. གཤོམ་སྤང་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཊེག་བྷ་དུར་རའི་   བཏུབ།

༣༢. བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མཁས་དབང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ བཏུབ།

༣༣. བཀང་ལུང་བསམ་མཁར་ ཨུ་ཛོང་རོང་འཐུས་མི་ ཌོག་ཊར་ བསམ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་ བཏུབ།

༣༤. འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གྲུབ་ཐོབ་   བཏུབ།

༣༥. བྲག་སྟེང་ང་མཐིལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོནམ་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༣༦. དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་མནྡྲལ་སྒང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བི་མཱལ་ཐཱ་པ་  བཏུབ།

༣༧. གསེར་གྱི་ཐང་རྩི་རང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱར་ཇ་མཱན་རའི་  བཏུབ།

༣༨. ཨ་ཐང་ཐེད་ཚོ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག་   བཏུབ།

༣༩. ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་     བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ 

༢༠༢༡ ཅན་མར་ སྤྱི་ས་༢/༡༢/༢༡ ལུ་ གསུང་གྲོས་ ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་གནང་སྟེ་ འཕྲི་སྣོན་དང་ བསྒྱུར་

བཅོས་མཛད་དེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོདཔ་གཤམ་གསལ་ལྟར། 

ངོ་སྤྲོད།

བཅའ་ཁྲིམས་དཔྱད་ཡིག་འདི་ འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་གྱི་ བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་

མའི་ཟུར་དེབ་ ༤ པའི་༼ག༽ པ་ ༼ཡངས་ཆག་གཞན༽ དང་ ཟུར་དེབ་ ༦ པ་ ༼ནང་ཁྲལ་ཚད་

སྒྲིག་ཁྲལ་གྱི་ཚད་གཞི༽ ནང་ ཅ་ཆས་དབྱེ་ཁག་བཟོ་ཡོད་མི་གི་ འབྲུག་གི་ཚོང་གི་དབྱེ་རིམ་དང་ ཅ་

ཆས་དབྱེ་ཁག་ འཕྲི་སྣོན་དང་ དེ་ལས་ ཟུར་དེབ་ ༦ པའི་ནང་ འཕྲི་སོྣན་མཛད་ཡོད་མི་གི་ ཅ་ཆས་་

གི་ནང་ཁྲལ་ཚད་སྒྲིག་ ཁྲལ་གྱི་ཚད་གཞི་ཀྱི་གི་ གྲོས་འཆར་གྱི་དོན་ལུ།

འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ གཤམ་གསལ་སྟར་ལྟར་ཆ་འཇོག་མཛད་གྲུབ།

དོན་ཚན་ ༡ པ།

མཚན་གནས།

བཅའ་ཁྲིམས་དཔྱད་ཡིག་འདི་ འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་གྱི་ ༼འཕྲི་སྣོན་༽ གྱི་བཅའ་

ཁྲིམས་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ཨིན།

དོན་ཚན་ ༢ པ།

འགོ་བཙུགས་་ས།

བཅའ་ཁྲིམས་དཔྱད་ཡིག་འདི་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་་་་་་་་་་་་ཚོས་པའི་ས་་་་ལུའམ་སྤྱི་ལོ་་་་་་་་་་་པའི་

ས་་་་ལུ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ ངོ་སྤྲོད་འབད་བའི་ཉིནམ་

ལས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་པ།

དཔྱད་ཡིག་འགོ་འཛིན་པ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་གིས་ ཁྲིམས་བཟོའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ དཔྱད་ཡིག་

འདི་ ཆ་འཇོག་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་ཕུལ་མི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ རྒྱན་བསྐྱུར་ཐོག་ལས་

གཟིགསཔ་ད་ རྒྱན་བསྐྱུར་ཚོགས་གྲལ་ཡོད་པའི་འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༣ ཆ་མཉམ་གྱིས་ རྒྱབ་

སྐྱོར་ཡོད་པའི་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཐོག་ ཏི་རུའི་དཔྱད་ཡིག་སྦེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི། གནམ་ལོ་

གས་མོ་ང་ལོ་་ ༡༠ པའི་ས་ ༢༩ ལུའམ་ སྤྱི་ས་ ༠༣.༡༢.༢༠༢༡ ལུ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་གཅིག་པ།

སྤྱི་ས་ ༠༣.༡༢,༢༠༢༡ ལུ།

འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ ཆ་འཇོག་

གནང་སྐབས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ། 

ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༣ ཡོད་ས་ལས་ བཏུབ་མི་ ༤༣ མ་བཏུབ་མི་ ༠ འཛེམ་

བཞུགས་མི་ ༠ །

༡. བློན་ཆེན་ ཌོག་ཊར་ བློ་གྲོས་་རིང་     བཏུབ།

༢. ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༣. མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ལྷམོ་    བཏུབ།

༤. སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་ ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར།    བཏུབ།

༥. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་གནོན་དབང་འདུས་   བཏུབ།

༦. བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ ལོག་ནཱཐ་ཤར་མ་     བཏུབ།

༧. དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་་རིང་     བཏུབ།

༨. ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༩. ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ རྡོ་རྗེ་་རིང་      བཏུབ།

༡༠. ཆོས་འཁོར་སྟངས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་བ་    བཏུབ།

༡༡. ཚོགས་དཔོན་འོགམ་ བཙན་སྐྱོགས་དབང་འདུས་    བཏུབ།

༡༢. ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲུང་འཚོ་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༣. སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཁྱ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་དབང་ལྷམོ་   བཏུབ།

༡༤. འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྩེ་བཟའ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༥. ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་བཀྲིས་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཧི་མཱན་གུ་རུང་  བཏུབ། 

༡༦. ཁ་སྨད་ལུང་ནག་ན་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ་   བཏུབ།

༡༧. ཁ་སྟོད་ལ་ཡག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་འཛིན་   བཏུབ།

༡༨. སྦྱེལ་སྐར་ཚོ་དབུས་སུ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་  བཏུབ།

༡༩. གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་   བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་གཅིག་པ།
༢༠. སྒང་ཟུར་སྨིན་རྗེས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་  བཏུབ།

༢༡. སྨན་སྦིས་བཙན་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན་  བཏུབ།

༢.༢ དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས་  བཏུབ།

༢༣. སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་  བཏུབ།

༢༤. ལམ་གོང་ཝ་ང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་   བཏུབ།

༢༥. མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་   བཏུབ།

༢༦. ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་   བཏུབ།

༢༧. ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢༨. བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༢༩. ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་དང་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་ བཏུབ།

༣༠. ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱ་ནིཤ་གི་མི་རི་   བཏུབ།

༣༡. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱིལ་མ་ཡ་རའི་   བཏུབ།

༣༢. ཨོ་རྒྱན་རྩེ་འོད་གསལ་རྩེ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཌི་ནིཤ་ཀུ་མར་པར་དཱན་  བཏུབ།

༣༣. གཤོམ་སྤང་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཊེག་བྷ་དུར་རའི་   བཏུབ།

༣༤. བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མཁས་དབང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ བཏུབ།

༣༥. བཀང་ལུང་བསམ་མཁར་ ཨུ་ཛོང་རོང་འཐུས་མི་ ཌོག་ཊར་ བསམ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་ བཏུབ།

༣༦. ཝོམ་རོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ འཕྲིན་ལས་    བཏུབ།

༣༧. འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གྲུབ་ཐོབ་   བཏུབ།

༣༨. བྲག་སྟེང་ང་མཐིལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོནམ་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༣༩. དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་དང་མནྡྲལ་སྒང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བི་མཱལ་ཐཱ་པ་  བཏུབ།

༤༠. གསེར་གྱི་ཐང་རྩི་རང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱར་ཇ་མཱན་རའི་  བཏུབ།

༤༢. ཨ་ཐང་ཐེད་ཚོ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག་   བཏུབ།

༤༢. བར་རྡོ་ཀྲོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོན་པོ་་རིང་   བཏུབ།

༤༣. ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་     བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་གཉིས་པ།

སྤྱི་ས་ ༡༣.༡༢,༢༠༢༡ ལུ།

འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་གུ་ བསྐྱར་གྲོས་

གནང་སྟེ་ ཆ་འཇོག་གནང་སྐབས་ རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོ།

ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༣༨ ཡོད་ས་ལས་ བཏུབ་མི་ ༣༨ མ་བཏུབ་མི་ ༠ འཛེམས་

བཞུགས་མི་ ༠ །

༡. ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢. མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ལྷམོ་    བཏུབ།

༣. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་གནོན་དབང་འདུས་   བཏུབ།

༤. བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ ལོག་ནཱཐ་ཤར་མ་     བཏུབ།

༥. དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་་རིང་     བཏུབ།

༦. ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་    བཏུབ།

༧. ཤེས་རིག་བློན་པོ་ ཇེའི་བི་རའི་      བཏུབ།

༨. ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ རྡོ་རྗེ་་རིང་      བཏུབ།

༩. ཆོས་འཁོར་སྟངས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་བ་    བཏུབ།

༡༠. ཚོགས་དཔོན་འོགམ་ བཙན་སྐྱོགས་དབང་འདུས་    བཏུབ།

༡༡. ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲུང་འཚོ་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༢. འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྩེ་བཟའ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༣. ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་བཀྲིས་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཧི་མཱན་གུ་རུང་   བཏུབ།

༡༤. ཁ་སྨད་ལུང་ནག་ན་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ་   བཏུབ།

༡༥. ཁ་སྟོད་ལ་ཡག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་འཛིན་   བཏུབ།

༡༦. སྦྱེལ་སྐར་ཚོ་དབུས་སུ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་  བཏུབ།

༡༧. གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་   བཏུབ།

༡༨. སྒང་ཟུར་སྨིན་རྗེས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་  བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་གཉིས་པ།

༡༩. དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས་  བཏུབ།

༢༠. སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་  བཏུབ།

༢༡. ལམ་གོང་ཝ་ང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་   བཏུབ།

༢༢. མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་   བཏུབ།

༢༣. ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་   བཏུབ།

༢༤. ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢༥. བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༢༦. ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་དང་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་ བཏུབ།

༢༧. ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱ་ནིཤ་གི་མི་རི་   བཏུབ།

༢༨. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱིལ་མ་ཡ་རའི་   བཏུབ།

༢༩. ཨོ་རྒྱན་རྩེ་འོད་གསལ་རྩེ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཌི་ནིཤ་ཀུ་མར་པར་དཱན་  བཏུབ།

༣༠. གཤོམ་སྤང་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཊེག་བྷ་དུར་རའི་   བཏུབ།

༣༡. བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མཁས་དབང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ བཏུབ།

༣༢. བཀང་ལུང་བསམ་མཁར་ ཨུ་ཛོང་རོང་འཐུས་མི་ ཌོག་ཊར་ བསམ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་ བཏུབ།

༣༣. འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གྲུབ་ཐོབ་   བཏུབ།

༣༤. བྲག་སྟེང་ང་མཐིལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོནམ་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༣༥. དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་མནྡྲལ་སྒང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བི་མཱལ་ཐཱ་པ་  བཏུབ།

༣༦. གསེར་གྱི་ཐང་རྩི་རང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱར་ཇ་མཱན་རའི་  བཏུབ།

༣༧. ཨ་ཐང་ཐེད་ཚོ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག་   བཏུབ།

༣༨. ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་     བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་གསུམ་པ།

སྤྱི་ས་ ༢༦.༡༡.༢༠༢༡ ལུ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉིན་དྲོད་ མཐུན་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ སྒྲིག་བཀོད་གན་རྒྱ་གུ་ ཆ་འཇོག་གནང་སྐབས་ རྒྱབ་

སྐྱོར་ཡོད་མེད་ ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ། 

ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༣ ཡོད་ས་ལས་ བཏུབ་མི་ ༤༢ མ་བཏུབ་མི་ ༠ འཛེམས་

བཞུགས་མི་ ༡ །
༡. ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢. མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ལྷམོ་    བཏུབ།

༣. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་གནོན་དབང་འདུས་   བཏུབ།

༤. གསོ་བའི་བློན་པོ་ བདེ་ཆེན་དབང་མོ་     བཏུབ།

༥. བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ ལོག་ནཱཐ་ཤར་མ་     བཏུབ།

༦. དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་་རིང་     བཏུབ།

༧. ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་    བཏུབ།

༨. ཤེས་རིག་བློན་པོ་ ཇེའི་བིར་རའི་      བཏུབ།

༩. ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ རྡོ་རྗེ་་རིང་      བཏུབ།

༡༠. ཆོས་འཁོར་སྟངས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་བ་    བཏུབ།

༡༡. ཚོགས་དཔོན་འོགམ་ བཙན་སྐྱོགས་དབང་འདུས་    བཏུབ།

༡༢. ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲུང་འཚོ་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༣. སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཁྱ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་དབང་ལྷམོ་   བཏུབ།

༡༤. འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྩེ་བཟའ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༥. ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་བཀྲིས་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཧི་མཱན་གུ་རུང་  བཏུབ།

༡༦. ཁ་སྨད་ལུང་ནག་ན་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ་   བཏུབ།

༡༧. ཁ་སྟོད་ལ་ཡག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་འཛིན་   བཏུབ།

༡༨. སྦྱེལ་སྐར་ཚོ་དབུས་སུ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་  བཏུབ།

༡༩. གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་   བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་གསུམ་པ།
༢༠. སྒང་ཟུར་སྨིན་རྗེས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་  བཏུབ།

༢༡. དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས་  བཏུབ།

༢༢. སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་  བཏུབ།

༢༣. ལམ་གོང་ཝ་ང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་   བཏུབ།

༢༤. མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་   བཏུབ།

༢༥. ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་   བཏུབ།

༢༦. ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢༧. བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༢༨. ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་དང་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་ བཏུབ།

༢༩. ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱ་ནིཤ་གི་མི་རི་   བཏུབ།

༣༠. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱིལ་མ་ཡ་རའི་   བཏུབ།

༣༡. ཨོ་རྒྱན་རྩེ་འོད་གསལ་རྩེ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཌི་ནིཤ་ཀུ་མར་པར་དཱན་  བཏུབ།

༣༢. གཤོམ་སྤང་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཊེག་བྷ་དུར་རཱའི་   བཏུབ།

༣༣. བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མཁས་དབང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ བཏུབ།

༣༤. བཀང་ལུང་བསམ་མཁར་ ཨུ་ཛོང་རོང་འཐུས་མི་ ཌོག་ཊར་ བསམ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་ བཏུབ།

༣༥. ཝོམ་རོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ འཕྲིན་ལས་    བཏུབ།

༣༦. འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གྲུབ་ཐོབ།   བཏུབ།

༣༧. བྲག་སྟེང་ང་མཐིལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོནམ་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༣༨. དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་མནྡྲལ་སྒང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བི་མཱལ་ཐཱ་པ་  བཏུབ།

༣༩. གསེར་གྱི་ཐང་རྩི་རང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱར་ཇ་མཱན་རའི་  བཏུབ།

༤༠. ཨ་ཐང་ཐེད་ཚོ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག་   བཏུབ།

༤༡. བར་རྡོ་ཀྲོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོན་པོ་་རིང་   བཏུབ།

༤༢. ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་     བཏུབ།

༤༣. སྨན་སྦིས་བཙན་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན་  འཛེམས།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བཞི་པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ འབྲུག་གི་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ 

ཅན་མར་ སྤྱི་ས་ ༣/༡༢/༢༠༢༡ ལུ་ གསུང་གྲོས་ ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་གནང་སྟེ་ འཕྲི་སྣོན་དང་ བསྒྱུར་

བཅོས་མཛད་དེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོདཔ་ གཤམ་གསལ་ལྟར།

ངོ་སྤྲོད།

བཅའ་ཁྲིམས་དཔྱད་ཡིག་འདི་ དཔལ་འབྱོར་ཡར་འཕར་དང་ སྒེར་སྡེ་གོང་འཕེལ་ ལཱ་གཡོག་བཏོན་ནི་

བཅས་ཀྱི་ ཕན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་འདི་ ནུས་ལྡན་བཟོ་ནི་གི་ 

བཅའ་ཁྲིམས་དཔྱད་ཡིག་ཅིག་ཨིན།  

དོན་ཚན་ ༡ པ།

མཚན་གནས།

བཅའ་ཁྲིམས་དཔྱད་ཡིག་འདི་ འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དཔྱད་

ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ཨིན། .

དོན་ཚན་ ༢ པ།

འགོ་བཙུགས་་ས། 

བཅའ་ཁྲིམས་དཔྱད་ཡིག་འདི་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ་་་་་་་་ ས་ ་་་་་་ ལུའམ་ 

སྤྱི་ལོ་ ་་་་་་་་་་་་ ་ ་་་་་ པའི་ས་ ་་་་་་་་་་་་ ལས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ། 

དོན་ཚན་ ༣ པ།

ཁྱབ་ཚད།

བཅའ་ཁྲིམས་དཔྱད་ཡིག་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་ས་ཁྱོན་ཡོངས་ལུ་ཁྱབ་ཚད་ཡོདཔ་ཨིན།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བཞི་པ།

དོན་ཚན་ ༤ པ།

ཆ་མེད།

བཅའ་ཁྲིམས་དཔྱད་ཡིག་འདིའི་གིས་ དོན་ཚན་ ༥ པ་ལས་ མ་འགལ་བར་ འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་

སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༧ ཅན་མ་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་ ་་་་་་་་་་་་་་་ པའི་

ས་ ་་་་་་ ལས་ ཆ་མེད་བཏངམ་ཨིན། 

དོན་ཚན་ ༥ པ།

རང་འཇགས།

དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༤ པ་ལུ་མ་ལྟོར་ལྟོས་པར།

(༡)  བཅའ་ཁྲིམས་དཔྱད་ཡིག་འདི་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ འབྲུག་གི་ 

དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༧ ཅན་མའི་འོག་ལུ་ དུས་ཚོད་

འཛིན་པའི་ ཁྲལ་ཡངས་ཆག་ གནང་སྟེ་ཡོད་མི་ ཚོང་ལཱ་་ལུ་ འབྲུག་གི་ དངུལ་འབྲེལ་

སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་ དེའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་

གཞི་་གི་ གནས་ཚིག་་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྲལ་ཡངས་ཆག་གི་ དུས་ཡུན་ལྷག་ལུས་ནང་ལུ་ ཁེ་

ཕན་དེ་ འཕྲོ་རྒྱུན་མཐུད་དགོཔ།་དང་། 

(༢)  འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༧ ཅན་མའི་ ལེའུ་ ༧ 

པ་དང་ ༨ པའི་ དགོངས་དོན་་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་ (༡) པ་ ནུས་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་ དགོས་

མཁོ་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཆ་གནས་བཞག་དགོ། 

དོན་ཚན་ ༦ པ།

ནུས་མེད།

བཅའ་ཁྲིམས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་ དཔྱད་ཡིག་འདི་དང་ ལ་མཐུན་མེད་པའི་ 

དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་ ཡང་ན་ དགོངས་ཡངས་་དང་འབྲེལ་བའི་ སྔོན་མའི་གསལ་

བསྒྲགས་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིགས་གཞི་་ ཆ་མེད་ཨིན།



142

སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བཞི་པ།

དོན་ཚན་ ༧ པ། 

དོགས་པ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་ལུ་ དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༥ པ་དེ་ ནུས་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་ དགོས་

མཁོ་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ འབྲུག་གི་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༧ 

ཅན་མའི་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་གི་ དགོངས་དོན་་ ཆ་གནས་ཡོད། 

དོན་ཚན་ ༨ པ།

ཁྲལ་དགོངས་ཡངས། 

གནང་གྲུབ་ཚོང་ལཱ་ཅིག་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ གཤམ་འཁོད་ གཙོ་རིམ་མཐོ་བའི་ལས་སྡེ་

ནང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཁྱད་ཚད་གྲུབ་པའི་ལས་དོན་ གང་རུང་ལས་ཐོན་པའི་ ཁྱད་ཚད་གྲུབ་པའི་

འབབ་ཁུངས་དེ་ བཅའ་ཡིག་ནང་ལུ་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་གནས་ཚིག་དང་ གནང་གྲུབ་ཚོང་ལཱ་གི་ གནང་

བའི་ངོ་སྦྱོར་ནང་ལུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་པའི་ གནས་ཚིག་་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལོ་ངོ་ ༡༠ ལས་མ་ལྷག་པའི་ 

ཁྱད་ཚད་གྲུབ་པའི་ དུས་ཡུན་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ཐོབ་དགོ། 

(༡)  སོ་ནམ་དང་ རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་དང་།

(༢)  ཚོང་འབྲེལ་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་བཏང་མི།

(༣)  མཉམ་ལས་ཚོགས་པ། 

(༤)  རིག་རྩལ་གསར་བཏོད་བཟོ་གྲྭ།

(༥)  ཤེས་རིག། དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་ ཤེས་རིག་གཙུག་སྡེ་་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོད། 

(༦)  ཆུར་བརྟེན་གློག་མེ་མིན་པའི་ ནུས་ཤུགས། དང་། 

(༧)  བལྟ་བཤལ། བཟའ་སྤྱོད་ཁང་་ རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོད། 

དོན་ཚན་ ༩ པ།

ཁྲལ་ཡངས་ཆག་གི་ཁྲལ་ཚད། 

གནང་གྲུབ་ཚོང་ལཱ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ གཤམ་འཁོད་ གཙོ་རིམ་མཐོ་བའི་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ 

ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཁྱད་ཚད་གྲུབ་པའི་ལས་དོན་ གང་རུང་ལས་ཐོན་པའི་ ཁྱད་ཚད་གྲུབ་པའི་འབབ་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བཞི་པ།

ཁུངས་དེ་ བཅའ་ཡིག་ནང་ལུ་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་གནས་ཚིག་དང་ གནང་གྲུབ་ཚོང་ལཱ་གི་ གནང་བའི་ངོ་

སྦྱོར་ནང་ལུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་པའི་ གནས་ཚིག་་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོང་ལཱ་གཞི་བཙུགས་གསརཔ་འབད་

མི་ལུ་ ཁྲལ་ཡངས་ཆག་གི་ཁྲལ་ཚད་ བརྒྱ་ཆ་ ༥ དང་ སྔར་ལས་ཡོད་མི་ཚོང་ལཱ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ རེ་ 

གཉིས་ཆ་རའི་དོན་ལུ་ ལོ་ངོ་ ༥ ལས་མ་ལྷག་པའི་ ཁྱད་ཚད་གྲུབ་པའི་ དུས་ཡུན་ནང་ ཁྲལ་ཡངས་

ཆག་གི་ཁྲལ་ཚད་ཐོབ་དགོ། 

(༡)  ནང་འཁོད་བཟོ་གྲྭ་དང་ བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ་་དང་།

(༢)  ཤེས་རིག། (༡) འཕྲུལ་རིག་དང་གཡོག་འབྲེལ་སྦྱོང་བརྡར་སློབ་གྲྭ་་དང་། (༢) ཚན་རིག་དང་ 

འཕྲུལ་རིག་ བཟོ་རིག་ རྩིས་རིག་གི་ ཆོས་ཚན་་ སྟོན་སྲོལ་ཡོད་པའི་ སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ་ཡན་ཆད། 

(༣)  བརྡ་དོན་དང་ བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག། དང་། 

(༤)  ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ བསྐྱར་བཅོས་བཟོ་གྲྭ། 

དོན་ཚན་ ༡༠ པ།

དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༩ པའི་འོག་གི་ གནང་གྲུབ་ཚོང་ལཱ་ལུ་ (དོན་ཚན་ ༡༤ པ་དང་ ༡༥ 

པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་) གནང་གྲུབ་ངོ་སྦྱོར་ནང་ལུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཁྱད་ཚད་ཅན་གྱི་གནས་ཚིག་

་འགྲུབ་་ ཁྱད་ཚད་གྲུབ་པའི་དུས་ཡུན་ ཡར་སེང་ལུ་ ཞུ་བ་འབད་ནིའི་ འོས་ཁུངས་ཡོད།

དོན་ཚན་ ༡༡ པ།

ལྷན་ཁག་ལུ་གནང་བ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལས་ ཞུ་ཡིག། 

དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༨ པ་དང་ ༩ པའི་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཁྱད་ཚད་ཅན་གྱི་ལས་

དོན་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཡང་ན་ འཐབ་འདོད་ཡོད་མི་ ཚོང་ལཱ་ཅིག་གིས་ ཁྱད་ཚད་གྲུབ་པའི་ལས་

དོན་དེ་ གནང་གྲུབ་ཚོང་ལཱ་སྦེ་ གནང་བ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ་ ༡ པའི་ས་ ༡ 

ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༦ ་ ༡༢ པའི་ས་ ༣༡ གི་ནང་འཁོད་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ འབྲི་ཤོག་ཐོག་ལས་ 

ལྷན་ཁག་ལུ་ ཞུ་བ་འབད་དགོ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བཞི་པ།

དོན་ཚན་ ༡༢ པ།

གནང་གྲུབ་ཚོང་ལཱ་སྦེ་ གནང་བའི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཚད་ཀྱི་གནས་ཚིག། 

མི་མང་མཐའ་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ཡོདཔ་སྦེ་གཟིགས་་ ལྷན་ཁག་གིས་ གཤམ་འཁོད་་ད་པའི་ 

ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་ གནང་གྲུབ་ངོ་སྦྱོར་ནང་གི་ གནས་ཚིག་ཁ་གསལ་་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 

དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༨ པ་དང་ ༩ པའི་འོག་ལུ་ གནང་བ་འགྲོལ་ཆོག།

(༡)  ཚོང་ལཱ་དེ་ལུ་ ཁྱད་ཚད་གྲུབ་པའི་ལས་དོན་ནང་ལས་ ཁྱད་ཚད་གྲུབ་པའི་འབབ་ཁུངས་དང་འབྲེལ་

ཏེ་ འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་ ༢༠༡༧ ཅན་མ་ ཡང་ན་ དངུལ་འབྲེལ་

སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་ ༢༠༡༠ ཅན་མའི་འོག་ལུ་ དུས་ཚོད་འཛིན་པའི་ འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་

ཡངས་ཆག་ མ་ཐོབ་མི་དང་། 

(༢)  ཁྱད་ཚད་གྲུབ་པའི་དུས་སྐབས་ནང་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་ ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞི་ཁར་ ལས་

གཡོགཔ་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི། 

(༣)  ཁྱད་ཚད་གྲུབ་པའི་དུས་སྐབས་ནང་ ཚོང་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ ལོ་བསྟར་ཟད་འགྲོ་ ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞི་

ཁར་བཏང་སྟེ་ཡོད་མི། 

(༤)  ཚོང་ལཱ་གིས་ ཉུང་མཐའི་ཁྱད་ཚད་གྲུབ་པའི་ གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོད་མི། དང་། 

(༥)  ལྷན་ཁག་ལས་ འོས་འབབ་ཡོདཔ་སྦེ་གཟིགས་པའི་ གནས་ཚིག་གཞན་གྱི་རིགས། 

དོན་ཚན་ ༡༣ པ།

གནང་གྲུབ་ངོ་སྦྱོར།

ལྷན་ཁག་གིས་ དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༢ པ་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ངོ་སྦྱོར་ནང་ལུ་ ཁ་

གསལ་བཀོད་དགོཔ་ དེ་ཡང་།

(༡)  ཁྱད་ཚད་གྲུབ་མི་ལས་དོན་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ ཁྲལ་ཚད་དང་།

(༢)  ཁྱད་ཚད་གྲུབ་པའི་དུས་ཡུན།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བཞི་པ།

(༣)  ཁྱད་ཚད་གྲུབ་པའི་ལས་དོན། དང་།

(༤)  ཁྱད་ཚད་གྲུབ་པའི་འབབ་ཁུངས།

དོན་ཚན་ ༡༤ པ།

ཁྲལ་ཡངས་ཆག་གི་ཁྲལ་ཚད་ཀྱི་ དུས་ཡུན་ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཚད་གྲུབ་པའི་གནས་ཚིག། 

ལྷན་ཁག་གིས་ དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༠ པའི་འོག་ལུ་ འོས་ཁུངས་ལྡན་པའི་ གནང་གྲུབ་

ཚོང་ལཱ་ཅིག་གིས་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ཡོད་པའི་ འོས་འབབ་གཟིགས་་ ལྷན་

ཁག་གིས་ འབབ་ལྟོས་ཐོག་གི་ གནས་ཚིག་་དང་བསྟུན་ཏེ་ གནང་གྲུབ་ངོ་སྦྱོར་ནང་ལུ་ ཆེད་དུ་བཀོད་

པའི་ ཁྱད་ཚད་དུས་ཡུན་དེ་ ལོ་ངོ་ ༥ མ་ལྷག་པའི་དོན་ལུ་ གནང་བ་འགྲོལ་ཆོག།

དོན་ཚན་ ༡༥ པ།

ལྷན་ཁག་གིས་ དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༤ པའི་འོག་ལུ་ ཁྱད་ཚད་གྲུབ་པའི་ དུས་ཡུན་ཡར་

སེང་ལུ་ གནང་བ་གྲོལ་ཡོད་མི་དེའི་ དུས་ཚོད་འཛིན་པའི་ཡངས་ཆག་གི་ ཁྲལ་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ 

བཀོད་དགོ། 

དོན་ཚན་ ༡༦(༡) པ།

ངེས་ཚིག།

“གནང་གྲུབ་ཚོང་ལཱ་” ཟེར་མི་འདི་ ཁྱད་ཚད་གྲུབ་མི་ལས་དོན་ཅིག་ལུ་ དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ 

༡༢ པའི་འོག་ལུ་ ལྷན་ཁག་གིས་ གནང་བ་གྲོལ་ཡོད་པའི་ ཚོང་ལཱ་གང་རུང་ལུ་གོ་ནི་དང་།
 

དོན་ཚན་ ༡༦(༣) པ།

“སྔར་ལས་ཡོད་པའི་ཚོང་ལཱ་” ཟེར་མི་འདི་ དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༡ པའི་འོག་ལུ་ ཞུ་བ་

འབད་བའི་ས་གྲངས་ཀྱི་ སྔ་གོང་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་ ལག་ལེན་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ་ངོ་ ༢༤ ལྷག་སོང་

མི་ ཚོང་ལཱ་ཅིག་ལུ་གོ།  
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བཞི་པ།

དོན་ཚན་ ༡༦(༥) པ།

“ཚོང་ལཱ་གཞི་བཙུགས་གསརཔ་འབད་མི་” ཟེར་མི་འདི་ ཚོང་འབྲེལ་ལག་ལེན་ འགོ་བཙུགས་པའི་ 

ས་གྲངས་ལས་ དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༡ པའི་འོག་ལུ་ ཞུ་བ་འབད་ཡོད་པའི་ས་གྲངས་

ན་ ་ངོ་ ༢༤ མ་ལང་མི་ ཚོང་ལཱ་ཅིག་ལུ་གོ། 

དོན་ཚན་ ༡༧ པ།

གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་ལུ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ ཡངས་ཆག།

ཚོང་ལཱ་ཅིག་ལུ་ (ཚོང་འབྲེལ་ལཱ་གི་ འགོ་བཙུགས་ས་གྲངས་ལུ་ བརྩི་འཇོག་མ་འབད་བར་) ལྷན་

ཁག་གིས་ དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༩ པའི་འོག་ལུ་ གནང་གྲུབ་ཚོང་ལཱ་གི་དོན་ལས་ གཏན་

འཇགས་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བཏང་ཡོད་པའི་ཟད་འགྲོ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ མ་ལྷག་པའི་ 

བརྒྱ་ཆ་ཅིག་ ཆེད་དུ་བཀོད་དེ་ ཡངས་ཆག་གནང་ཆོག།  

དོན་ཚན་ ༡༨ པ།

ལྷན་ཁག་ལུ་གནང་བ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལས་ ཞུ་ཡིག། 

གལ་སྲིད་ ཚོང་ལཱ་ཅིག་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ལས་འགུལ་གང་རུང་ ལག་ལེན་

འཐབ་ནིའི་ གྲོས་འཆར་བཀོད་་ གནང་གྲུབ་ལས་འགུལ་སྦེ་ གནང་བ་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལས་ སྤྱི་ལོ་ 

༢༠༢༢ ་ ༡ པའི་ས་ ༡ ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༦ ་ ༡༢ པའི་ས་ ༣༡ ནང་འཁོད་ ཆེད་དུ་

བཀོད་པའི་ འབྲི་ཤོག་ཐོག་ལུ་ ལྷན་ཁག་ལུ་ཞུ་བ་འབད་དགོ། 

(༡)  གཤམ་འཁོད་ གཙོ་རིམ་མཐོ་བའི་ལས་སྡེ་ གང་རུང་ ཡར་འཕེལ་དང་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ 

ཡང་ན་ གཤམ་འཁོད་ གཙོ་རིམ་མཐོ་བའི་ལས་སྡེ་ གང་རུང་ནང་ ཚོང་ལཱ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ ལྕོགས་

གྲུབ་ལེགས་སྒྱུར་འབད་ནིའི་ ལས་འགུལ་ཅིག་ཨིནམ། 

(ཀ)  སོ་ནམ་དང་ རང་བཞིན་སླར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་དང་། 

(ཁ)  ཚོང་འབྲེལ་གི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བཞི་པ།

(ག)  བཟོ་བསྐྲུན།

(ང)  མཉམ་ལས་ཚོགས་པ། 

(ཅ)  རིག་རྩལ་གསར་བཏོད་བཟོ་གྲྭ།

(ཆ)  ནང་འཁོད་བཟོ་གྲྭ་དང་ བཟོ་གྲྭ་ཆུང་བ།

(ཇ)  ཤེས་རིག།

(ཉ)  ཆུར་བརྟེན་གློག་མེ་མིན་པའི་ ནུས་ཤུགས།  

(ཏ)  གསོ་བ།

(ཐ)  རྒྱང་འཕྲིན་མ་བརྩི་བར་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག། 

(ད)  བཟོ་བཏོན།

(ན)  ས་གཏེར། 

(པ)  བལྟ་བཤལ། 

(ཕ)  སྐྱེལ་འདྲེན། དང་།

(བ)  ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ སླར་བཟོའི་བཟོ་གྲྭ་ དང་།

(༢)  ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་དོན་གྱི་ ལས་འགུལ་ཅིག། 

(༣)  ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ ལེགས་སྒྱུར་དོན་གྱི་ ལས་འགུལ་ཅིག། དང་། 

(༤)  རྒྱང་འཕྲིན་མ་བརྩི་བར་ ནང་འཁོད་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨང་གནས་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ གོང་འཕེལ་

དང་ ལེགས་སྒྱུར་དོན་གྱི་ ལས་འགུལ་ཅིག། 

དོན་ཚན་ ༡༩ པ།

གནང་བ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ ཁྱད་ཚད་གྲུབ་པའི་གནས་ཚིག་།  

ལྷན་ཁག་གིས་ འབྲུག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ ལས་འགུལ་དེ་ དཔལ་འབྱོར་དང་ ཁྱད་རིག་ 

དེ་ལས་ གཞན་ཡང་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་གནད་དོན་་ལུ་ གཞི་བརྟེན་ཏེ་ མི་མང་མཐའ་དོན་ལུ་ཨིན་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བཞི་པ།

པའི་ འོས་འབབ་གཟིགས་་ བཅའ་ཡིག་་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་གནས་ཚིག་་དང་ གནང་གྲུབ་

ངོ་སྦྱོར་ནང་ལུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ གནས་ཚིག་་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་་དང་སྦྲགས་

ཏེ་ གནང་གྲུབ་ལས་འགུལ་སྦེ་ གནང་བ་འགྲོལ་ཆོག། དེ་ཡང་།

(༡)  མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ ཡངས་ཆག་གི་ ཁྱད་ཚད་འགྲུབ་མི་ གནང་གྲུབ་ལས་འགུལ་གྱི་ འབྲུག་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོད་པའི་ གཏན་འཇགས་མ་རྩའི་ཟད་འགྲོའི་དབྱེ་བ་་དང་།

(༢)  མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ ཡངས་ཆག་སྦེ་ གནང་དགོ་པའི་ གཏན་འཇགས་མ་རྩའི་ཟད་འགྲོའི་ བརྒྱ་

ཆ། 

(༣)  མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ ཡངས་ཆག་གི་ ཁྱད་ཚད་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལས་ གཏན་འཇགས་མ་རྩའི་

ཟད་འགྲོ་བཏང་དགོ་པའི་ ལོ་ངོ་ལྔ་ལས་མ་ལྷག་པའི་ ཁྱད་ཚད་གྲུབ་པའི་དུས་ཡུན། དང་།  

(༤)  ལྷན་ཁག་ལས་ འོས་འབབ་ཡོདཔ་སྦེ་གཟིགས་པའི་ གནས་ཚིག་གཞན་གྱི་རིགས། 

དོན་ཚན་ ༢༢ པ།

མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ ཡངས་ཆག་ཕར་ཕུད། 

འབབ་ཁུངས་ལོ་ཅིག་ནང་ལུ་ ཚོང་ལཱ་ཅིག་ལུ་ ཁེབ་ས་ལངམོ་མེད་པར་ མ་རྩའི་ཡངས་ཆག་ ཕབ་ཆག་

མ་འབད་བར་ལུས་མི་དེ་ གྱོང་རྒུད་ཀྱི་གྲངས་སུ་ འཕྲོ་རྒྱུན་མཐུད་དེ་ ཤུལ་མའི་ འབབ་ཁུངས་ལོ་་ནང་

ལུ་ ཕབ་ཆག་འབད་དགོ། དོགས་སེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དོགས་པ་བཀོད་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་འབབ་

ཁུངས་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༡ ཅན་མའི་ བམ་ཚན་ ༡ པ་ དོན་ཚན་ ༡༧ པ་དེ་ (ཆ་གནས་

ཡོད་་ འབྲུག་གི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༡ ཅན་མའི་ བམ་ཚན་ ༢ པ་ དོན་ཚན་ 

༡༡ པའི་ཐོག་ལས་ སྦྱོར་འཇུག་འབད་དོ་བཟུམ་དང་སྦྲགས་ཏེ་) ལེའུ་འདིའི་འོག་ལུ་གནང་བའི་ མ་རྩ་

གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ ཡངས་ཆག་ལུ་བརྟེན་པའི་ གྱོང་རྒུད་་ལུ་མི་འཇུག། 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བཞི་པ།

དོན་ཚན་ ༢༣ པ།

བདོག་གཏད་ ཕྱིར་བཏོན་ལས་བཀག་དམ། 

དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༩(༣) པ་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཁྱད་ཚད་གྲུབ་པའི་དུས་ཡུན་ 

འགོ་བཙུགས་པའི་དུས་ལས་ ལོ་ངོ་ ༧ གྱི་ནང་འཁོད་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ ཡངས་ཆག་གནང་མི་ 

ཚོང་ལཱ་ཅིག་གིས་ ལྷན་ཁག་ལས་ ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་མ་ལེན་པར་ བདོག་གཏད་གང་རུང་ བཙོང་ནི་ 

ཡང་ན་ ་ཁར་སྤྲོད་ནི་ ཡང་ན་ ཐབས་ཤེས་གཞན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་ཆོག།

དོན་ཚན་ ༢༤ པ།

བདོག་གཏད་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ཡོད་མི་ལས་ ཁྲལ་བསྡུ་ལེན། 

ཚོང་ལཱ་ཅིག་གིས་ དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༩(༣) པའི་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཁྱད་ཚད་གྲུབ་

པའི་དུས་ཡུན་ འགོ་བཙུགས་པའི་དུས་ལས་ ལོ་ངོ་ ༧ གྱི་ནང་འཁོད་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ ཡངས་

ཆག་གནང་ཡོད་མི་ བདོག་གཏད་གང་རུང་ བཙོང་བ་ ཡང་ན་ ་ཁར་སྤྲོད་པ་ ཡང་ན་ ཐབས་ཤེས་

གཞན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་དེ་ཡོད་མིའི་ཐད་ལུ་ བདོག་གཏད་དེ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ འབབ་ཁུངས་

གང་རུང་ལུ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ ཡངས་ཆག་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཁྲལ་མ་བཀལ་མི་་ བསྡུ་ལེན་འབད་

ནིའི་དོན་ལས་ བརྟག་ཞིབ་ ཡང་ན་ ཡངས་བསྐྱར་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ ཡངས་

ཆག་སྤྲོད་ཡོད་མི་དང་ འདྲ་མཉམ་གྱི་དངུལ་བསྡོམས་ བསྡུ་ལེན་འབད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༢༥ པ།

ངེས་ཚིག།

ལེའུ་འདི་ནང་ དགོས་དོན་ལོགས་སུ་བཀོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན།

(༡)  “གནང་གྲུབ་ལས་འགུལ་” ཟེར་མི་འདི་ ལྷན་ཁག་གིས་ དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༩ 

པའི་འོག་ལུ་ གནང་བ་གྲོལ་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་ཅིག་ལུ་གོ།  
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བཞི་པ།

(༢)  “གཏན་འཇགས་མ་རྩའི་ཟད་འགྲོ་” ཟེར་མི་འདི་ ཚོང་ལཱ་ཅིག་གིས་ གནང་གྲུབ་ལས་འགུལ་

ཅིག་གི་ ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་སྤྱོད་མི་ མ་རྩའི་ཟད་འགྲོ་གཏང་དགོ་པའི་ གཤམ་འཁོད་ཅ་དངོས་

་ལུ་གོ།

(ཀ) ལས་འགུལ་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ཆེད་དུ་བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ ཡང་ན་ 

སྒྲིག་བཀོད་གང་རུང་དང་།

(ཁ)  མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་ ཤེས་རྟོགས་ཀྱི་ཅ་དངོས་ ཡང་ན་ བདག་བཟུང་དབང་ཆ་གང་

རུང་། 

(ག)  འབྲུག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ ཐོན་སྐྱེད་ཅན་གྱི་ ལཱ་ཆས་གསརཔ་གང་རུང་ 

(དང་ ལྷན་ཁག་གི་གནང་བའི་ཐོག་ལས་ ཐོན་སྐྱེད་ཅན་གྱི་ལཱ་ཆས་ རྙིངམ)། དང་།

(ང)  བཅའ་ཡིག་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ ཅ་ཆས་གང་རུང་། 

དོན་ཚན་ ༢༧ པ།

གྲོང་གསེབ་་ནང་ ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཚོང་ལཱ་ཆུང་བ་དང་ཕྲ་རབ་་ལུ་ ཁྲལ་དགོངས་ཡངས།

དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༢༦ པའི་དོན་ལུ་ “གྲོང་གསེབ་” ཟེར་མིའི་ གོ་དོན་ དེ་ཡང་།

(༡)  ཐོ་བཀོད་ངོ་སྦྱོར་འཆང་མི་ ཚོང་ལཱ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དགེ་

ལེགས་ཕུག་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་་གི་ ས་མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་འབད་མི་ ས་

ཁོངས་་ལུ་གོ་ནི། དང་། 

(༢)  ཚོང་ལཱ་ཆུང་བ་་གི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་སྦོམ་ཤོས་བཞི་དང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལྟེ་བའི་ཁྲོམ་་གི་ 

ས་མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་འབད་མི་ ས་ཁོངས་་ལུ་གོ། 

དོན་ཚན་ ༢༩ པ།

གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་ལས་ཐོན་པའི་ སྐྱེད་ཀྱི་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས།  

དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༢༨ པའི་དོན་ལུ་ “གནང་བ་གྲུབ་པའི་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་

ལས་འཆར་” ཟེར་མི་འདི་ ཤེས་རིག་དང་ ལག་རྩས་གོང་འཕེལ་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བཞི་པ།

་གི་དོན་ལུ་ཡོད་པའི་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་ལས་འཆར་་དང་སྦྲགས་ཏེ་ དེ་་གིས་ཚད་འཛིན་

མ་འབད་བར་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནང་བ་གྲུབ་པའི་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ སྐྱིན་

འགྲུལ་ལས་འཆར་་ལུ་གོ། 

དོན་ཚན་ ༣༠ པ།

དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༢༨ པའི་ནང་ལུ་ དགོངས་དོན་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ དགོངས་ཡངས་དེ་ སྤྱི་

ལོ་ ༢༠༢༦ ་ ༡༢ པའི་ས་ ༣༡ ལུ་ དུས་ཡུན་རྫོགས་དགོ།  

དོན་ཚན་ ༣༢ པ།

འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ ཁ་སྐོང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སྤྲོད་མི་ལུ་ ཕབ་ཆག་ཁ་སྐོང་། 

ལྷན་ཁག་ལས་ གནང་བ་གྲུབ་སྟེ་ བཅའ་ཡིག་་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ གནས་ཚིག་གང་རུང་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོང་ལཱ་ཅིག་གིས།

(༡)  ལོ་འདི་ནང་ལུ་ འབྲུག་མི་ཁ་སྐོང་ གཅིག་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ལྷག་མི་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སྤྲོད་ཡོད་མི་

དང་། (ལེའུ་འདི་ནང་ “འབྲེལ་ཡོད་ལས་གཡོགཔ་”ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད)

(༢)  འབྲེལ་ཡོད་ལས་གཡོགཔ་དེ་ དམའ་ཤོས་ལོ་ངོ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ནང་ར་བཞག་ཡོད་

མི། དང་། 

(༣)  འབྲེལ་ཡོད་ལས་གཡོགཔ་ལུ་ ་རིམ་བཞིན་དུ་ ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ ༣༥,༠༠༠ དང་འདྲ་མཉམ་ 

ཡང་ན་ དེ་ལས་དམའ་སྟེ་སྤྲོད་ཡོད་མི་ (ལེའུ་འདི་ནང་ “འབྲེལ་ཡོད་་ཆ་”ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད) 

་ལུ།

འབྲེལ་ཡོད་ལས་གཡོགཔ་གི་ ལཱ་གི་ལོ་ངོ་དང་པ་གསུམ་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་གཡོགཔ་ལུ་སྤྲོད་པའི་ 

ལོ་དེ་ནང་གི་ འབྲེལ་ཡོད་་ཆ་ལུ་ ཁྲལ་གྱི་ཕབ་ཆག་ཁ་སྐོང་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ གི་ ཐོབ་ལམ་ཡོད།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བཞི་པ།

དོན་ཚན་ ༣༣ པ།

དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༣༢ པ་འོག་ལུ་ གཞུང་གིས་སྤྲོད་པའི་ ་ཆའི་ཆ་ཤས་གང་རུང་ལུ་ ཕབ་

ཆག་ཁ་སྐོང་ གང་ཡང་མི་ཐོབ།

དོན་ཚན་ ༣༤ པ།

འདས་པའི་ལོ་གི་ དུས་ཚོད་གང་རུང་ནང་ མི་ངོམ་ཅིག་ འབྲེལ་ཡོད་ཚོང་ལཱ་ ཡང་ན་ ཁོངས་གཏོགས་

ཚོང་ལཱ་ཅིག་གིས་ ལཱ་གཡོག་སྤྲོད་ཡོད་པ་ཅིན་ མི་ངོམ་དེ་ དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༣༢ (༡) པ་

འོག་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཚོང་ལཱ་ནང་གི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་གཡོགཔ་སྦེ་ བརྩི་འཇོག་མི་འབད།

དོན་ཚན་ ༣༥ པ།

དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༣༢ པའི་འོག་ལུ་ ཕབ་ཆ་ཁ་སྐོང་གནང་ ནི་མེད། ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་ 

༢༠༢༦ ་ ༡༢ པའི་ས་ ༣༡ གི་ཤུལ་ལས་ མི་ཐོབ།

དོན་ཚན་ ༣༧ པ།

ས་གནས་ལས་ བཟོ་བཏོན་འབད་ཡོད་པའི་ བཟོ་བསྐྲུན་ཅ་ཆས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕབ་ཆག་ཁ་སྐོང་། 

དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༣༦ པའི་འོག་ལུ་ ཕབ་ཆ་ཁ་སྐོང་ གང་ཡང་ གནང་ ནི་མེད། ཡོད་མི་

དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༦ ་ ༡༢ པའི་ས་ ༣༡ གི་ཤུལ་ལས་ མི་ཐོབ།

དོན་ཚན་ ༣༨ པ།

ནང་འཁོད་མཁའ་འགྲུལ་ཚོང་སྡེའི་དོན་ལུ་ འབྱུང་སར་བཏོག་པའི་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས། 

ལྷན་ཁག་ལས་ གནང་བ་གྲུབ་སྟེ་ བཅའ་ཡིག་་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ གནས་ཚིག་གང་རུང་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ནང་འཁོད་མཁའ་འགྲུལ་ཚོང་སྡེ་གིས་ གནམ་གྲུ་ར་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་སྤྲོད་ལེན་པའི་ ་

སྤྲོད་ཆ་གུ་ལུ་ཕོག་པའི་འབྱུང་སར་བཏོག་པའི་ཁྲལ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣ འབད་མི་དེ་ ཚོང་སྡེ་དེ་ལུ་ དགོངས་

ཡངས་ཀྱི་ ཐོབ་ལམ་ཡོད། 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བཞི་པ།

དོན་ཚན་ ༣༩ པ།

དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༣༨ པའི་འོག་ལུ་ དགོངས་དོན་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ དགོངས་ཡངས་དེ་ སྤྱི་

ལོ་ ༢༠༢༦ ་ ༡༢ པའི་ས་ ༣༡ ལུ་ དུས་ཚོད་ཡོལ་རྫོགས་དགོ། 

དོན་ཚན་ ༤༠ པ།

ཆ་གནས་དུས་ཡུན།

དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ ལེའུ་ ༦ པ་དང་ ༧ པའི་ནང་གི་ སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་་གི་ ཆ་གནས། དེ་

ཡང་།

(༡)  བཙོང་ཁྲལ་གྱི་ སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༦ ་ ༡༢ པའི་ས་ ༣༡ ལུ་ 

ཡང་ན་ འབྲུག་གི་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༠ ཅན་མའི་ བསྟར་

སྤྱྲོད་འགོ་བཙུགས་པའི་ ས་གྲངས་གཉིས་ལས་ སྔོན་འཐོན་གྱི་ས་གྲངས་ལུ་ དུས་ཚོད་ཡོལ་

རྫོགས་དགོཔ་དང་།  

(༢)  ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་ སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༦ ་ ༡༢ པའི་ས་ ༣༡ ལུ་ 

དུས་ཚོདཡོལ་རྫོགས་དགོ།

དོན་ཚན་ ༤༡ པ།

ལྷན་ཁག་གི་ཅ་ཆས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ ཆེད་དུ་བཀོད་ནིའི་དབང་ཚད། 

དཔྱད་ཡིག་འདིའི་ ལེའུ་ ༦ པ་དང་ ༧ པ་ནང་གི་ སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་་ བཅའ་ཡིག་གི་སྒོ་

ལས་ ལྷག་ཁག་གིས་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ ཅ་ཆས་ཀྱི་དབྱེ་བ་་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ སྦྱོར་འཇུག་འབད་

དགོ། 
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བཞི་པ།

དོན་ཚན་ ༥༦(༡) པ།

སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན།

ལྷན་ཁག་ལས་ གནང་བ་གྲུབ་སྟེ་ བཅའ་ཡིག་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ གནས་ཚིག་གང་རུང་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ ཚོང་ལཱ་་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ དགོངས་ཡངས་ ཡང་ན་ དུས་འཛིན་ཡངས་ཆག་ཐོག་གི་ 

ཅ་དམ་ཁྲལ་ཚད་ཀྱི་ ཐོབ་ལམ་ཡོད།

(༡)  ལག་ལེན་འཐབ་ཆོག་པའི་ གནང་འགྲོལ་རུང་བའི་ རང་བཞིན་རྒྱུ་ཆས་དང་ སྒམ་རྐྱབ་ཅ་ཆས་

གཙོ་བོ་་ལུ་ ཁྲལ་ཡངས་ཆག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་ཚད་ བརྒྱ་ཆ་ ༣།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅོ་ལྔ་པ།

སྤྱི་ས་ ༠༦.༡༢,༢༠༢༡ ལུ།

འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ ཆ་འཇོག་གནང་

སྐབས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ། 

ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༡ ཡོད་ས་ལས་ བཏུབ་མི་ ༤༠ མ་བཏུབ་མི་ ༠ འཛེམས་

བཞུགས་མི་ ༡།

༡. བློན་ཆེན་ ཌོག་ཊར་ བློ་གྲོས་་རིང་     བཏུབ།

༢. ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༣. མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ལྷམོ་    བཏུབ།

༤. སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་ ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར།    བཏུབ།

༥. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་གནོན་དབང་འདུས་   བཏུབ།

༦. གསོ་བའི་བློན་པོ་ བདེ་ཆེན་དབང་མོ་     བཏུབ།

༧. བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ ལོག་ནཱཐཱ་ཤར་མ་     བཏུབ།

༨. ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༩. ཤེས་རིག་བློན་པོ་ ཇེ་བི་རཱའི་      བཏུབ།

༡༠. ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ རྡོ་རྗེ་་རིང་      བཏུབ།

༡༡. ཆོས་འཁོར་སྟང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་བ་    བཏུབ།

༡༢. ཚོགས་དཔོན་འོགམ་ བཙན་སྐྱོགས་དབང་འདུས་    བཏུབ།

༡༣. ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲུང་འཚོ་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༤. སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཁྱ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་དབང་ལྷམོ་   བཏུབ།

༡༥. འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྩེ་བཟའ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༦. ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་བཀྲིས་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཧི་མཱན་གུ་རུང་  བཏུབ།

༡༧. ཁ་སྨད་ལུང་ནག་ན་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ་   བཏུབ།

༡༨. སྦྱེལ་སྐར་ཚོ་དབུས་སུ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་  བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅོ་ལྔ་པ།

༡༩. གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་   བཏུབ།

༢༠. སྨན་སྦིས་བཙན་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན་  བཏུབ།

༢༡. སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་  བཏུབ།

༢༢. ལམ་གོང་ཝ་ང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་   བཏུབ།

༢༣. མཁར་ཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་   བཏུབ།

༢༤. ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་   བཏུབ།

༢༥. ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢༦. བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༢༧. ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་དང་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་ བཏུབ།

༢༨. ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱ་ནིཤ་གི་མི་རི་   བཏུབ།

༢༩. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱིལ་མ་ཡ་རའི་   བཏུབ།

༣༠. ཨོ་རྒྱན་རྩེ་འོད་གསལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཌི་ནིཤ་ཀུ་མར་པར་དཱན་  བཏུབ།

༣༡. གཤོམ་སྤང་ཁ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཊེག་བྷ་དུར་རའི་   བཏུབ།

༣༢. བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངསས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མཁས་དབང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ བཏུབ།

༣༣. བཀང་ལུང་བསམ་མཁར་ ཨུ་ཛོང་རོང་གི་འཐུས་མི་ ཌོག་ཊར་ བསམ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་ བཏུབ།

༣༤. ཝོམ་རོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ འཕྲིན་ལས་    བཏུབ།

༣༥. འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གྲུབ་ཐོབ་   བཏུབ།

༣༦. བྲག་སྟེང་ང་མཐིལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོནམ་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༣༧. དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་མནྡྲལ་སྒང་འདེམས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བི་མཱལ་ཐཱ་པ་   བཏུབ།

༣༨. གསེར་གྱི་ཐང་རྩི་རང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱར་ཇ་མཱན་རའི་  བཏུབ།

༣༩. ཨ་ཐང་ཐེད་ཚོ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག་   བཏུབ།

༤༠. ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་     བཏུབ།

༤༡. དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས་  འཛེམས།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དྲུག་པ།

སྤྱི་ས་ ༡༣.༡༢,༢༠༢༡ ལུ།

འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ བསྐྱར་གྲོས་གནང་སྟེ་ 

ཆ་འཇོག་གནང་སྐབས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ། 

ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༠ ཡོད་ས་ལས་ བཏུབ་མི་ ༣༧ མ་བཏུབ་མི་ ༡ འཛེམ་

བཞུགས་མི་ ༢།

༡. ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢. མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ལྷམོ་    བཏུབ།

༣. བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ ལོག་ནཱཐ་ཤར་མ་     བཏུབ།

༤. དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་་རིང་     བཏུབ།

༥. ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༦. ཤེས་རིག་བློན་པོ་ ཇེའི་བི་རཱའི་      བཏུབ།

༧. ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ རྡོ་རྗེ་་རིང་      བཏུབ།

༨. ཆོས་འཁོར་སྟང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་བ་    བཏུབ།

༩. ཚོགས་དཔོན་འོགམ་ བཙན་སྐྱོགས་དབང་འདུས་    བཏུབ།

༡༠. ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲུང་འཚོ་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༡. སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཁྱ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་དབང་ལྷམོ་   བཏུབ།

༡༢. འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྩེ་བཟའ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༣. ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་བཀྲིས་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཧི་མཱན་གུ་རུང་  བཏུབ།

༡༤. ཁ་སྨད་ལུང་ནག་ན་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ་   བཏུབ།

༡༥. ཁ་སྟོད་ལ་ཡག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་འཛིན་   བཏུབ།

༡༦. གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་   བཏུབ།

༡༧. སྒང་ཟུར་སྨིན་རྗེས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་  བཏུབ།

༡༨. སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་  བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དྲུག་པ།

༡༩. ལམ་གོང་ཝ་ང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་   བཏུབ།

༢༠. མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་   བཏུབ།

༢༡. ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་   བཏུབ།

༢༢. ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢༣. བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༢༤. ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་དང་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་ བཏུབ།

༢༥. ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱ་ནིཤ་གི་མི་རི་   བཏུབ།

༢༦. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱིལ་མ་ཡ་རའི་   བཏུབ།

༢༧. ཨྱོན་རྩེ་འོད་གསལ་རྩེ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཌི་ནིཤ་ཀུ་མར་པར་དཱན་  བཏུབ།

༢༨. གཤོམ་སྤང་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཊེག་བྷ་དུར་རའི་   བཏུབ།

༢༩. བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མཁས་དབང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ བཏུབ།

༣༠. བཀང་ལུང་བསམ་མཁར་ ཨུ་ཛོང་རོང་འཐུས་མི་ ཌོག་ཊར་ བསམ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་ བཏུབ།

༣༡. ཝོམ་རོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ འཕྲིན་ལས་    བཏུབ།

༣༢. འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གྲུབ་ཐོབ་   བཏུབ།

༣༣. བྲག་སྟེང་ང་མཐིལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོནམ་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༣༤. དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་མནྡྲལ་སྒང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བི་མཱལ་ཐཱ་པ་  བཏུབ།

༣༥. གསེར་གྱི་ཐང་རྩི་རང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱར་ཇ་མཱན་རའི་  བཏུབ།

༣༦. ཨ་ཐང་ཐེད་ཚོ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག་   བཏུབ།

༣༧. ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་     བཏུབ།

༣༨. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་གནོན་དབང་འདུས་   འཛེམས།

༣༩. སྦྱེལ་སྐར་ཚོ་དབུས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་  འཛེམས།

༤༠. དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས་  མི་བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བདུན་པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་ ༡༡ པའི་ས་ ༢༩ དང་ ༣༠ དེ་ལས་ ་ ༡༢ 

པའི་ས་ ༡ དང་ ༨ ལུ་ཉིན་གྲངས་བཞི་གི་རིང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ (འཕྲི་སྣོན) 

དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ གསུང་གྲོས་མཐིལ་ཕྱིན་གནང་སྟེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་པ་ གཤམ་གསལ་

ལྟརཿ

དོན་ཚན་ ༡༠ པ།

ལས་སྡེ།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་དབུ་འཛིན་དེ་འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་ཨིན།རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་

སྡེའི་གཙོ་ཁང་གི་གྲངས་སུ་འགག་སྡེའི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ཡན་ལག་

སྣ་ཚོགས་་དཔ་ཨིན།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་དབུ་འཛིན་དེ་ འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་

འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་གྱི་མངའ་འོག་ལུ་ གཞི་བཀོད་སྣ་ཚོགས་ཅིག་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ 

ས་ཁོངས་ཡོངས་རྫོགས་ནང་ལུ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་དང་འཁྲིལ་ འགག་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་་བྱིན་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༦ པ།

གོ་སའི་རིམ་པ།གོ་གནས་ཀྱི་རིམ་པ།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ལུ་ གཤམ་གསལ་གོ་གནས་ཀྱི་གོ་སའི་ རིམ་པ་་ཡོད་:

འགག་སྡེའི་གི་གོ་ས། ལཱ་འགན་གྱི་ གོ་གནས།

(ཀ)  འགག་དཔོན། འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན།

(ཁ)  ཁྲིམས་བདག་སྤྱི་ཁྱབ། ལྷན་ཐབས་འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན། འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་འོག་མ།

(ག)  ཁྲིམས་བདག་གོང་མ། འགག་སྡེའི་འགོ་བདག་གོང་མ།

(ང)  ཁྲིམས་བདག་འོག་མ། འགག་སྡེའི་འགོ་བདག།

(ཅ)  དྲུང་བདག། འགག་སྡེའི་ལྷན་ཐབས་འགོ་བདག།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བདུན་པ།

(ཆ)  ཡོངས་འཛིན། བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན།

(ཇ)  སྡེ་ཁྱབ། བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན།

(ཉ)  འགོ་དཔོན་སློབ་སྦྱོང་པ། འོས་བརྟག་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན།

(ཏ)  རྒྱུག་དཔོན་གོང་མ། འགོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། /འགོ་འཛིན།

(ཐ)  རྒྱུག་དཔོན། འགོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་/འགོ་འཛིན།

(ད)  རྒྱུག་དཔོན་འོག་མ། འགོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་/འགོ་འཛིན།

(ན)  རྒྱུག་སློབ་གོང་མ། འགོ་འཛིན།

(པ)  རྒྱུག་སློབ། འགོ་འཛིན། 

(ཕ)  སྐུལ་སློབ་གོང་མ།

(བ)  སྐུལ་སློབ།

(མ)  དྲན་སྐུལ།

(ཙ)  འགོ་པ།

(ཚ)  འགག་པ།

དོན་ཚན་ ༡༦ཀ པ།

འབྲུག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ གཙུག་སྡེ་འདི་ནང་ གཤམ་

འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་དང་ རྒྱལ་པོའི་སྐུ་སྲུང་དམག་སྡེ་

དང་ འདྲ་མཉམ་གནང་དགོཔ་འདི་ཡངཿ

(ཀ) གོ་སའི་རིམ་པ།

(ཁ)  བསྐོ་བཞག་དང་ གོ་གནས་ཡར་སེང་ ཕྱིར་བཏོན།

(ག)  གོ་གནས་དང་ གནས་ཡུན།

(ང)  དངུལ་ཕོགས་དང་ འཐུས་རིགས་ ཁེ་ཕན་ དེ་ལས་་ཕོགས་གཞན་།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བདུན་པ།

དོན་ཚན་ ༡༨ པ།

འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་/ འགག་སྡེའི་ལྷན་ཐབས་གཙོ་འཛིན་/ འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་འོག་མ་འི་བསྐོ་

བཞག།

འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་དང་ འགག་སྡེའི་ལྷན་ཐབས་གཙོ་འཛིན་ འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་འོག་མ་་ 

འགག་སྡེའི་ལས་གཡོག་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ གོང་རིམ་དང་ཤེས་ཡོན་ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་གཞིར་བཞག་སྟེ་ 

མིང་ཐོ་ཕུལ་ཡོད་མི་དེ་གུར་ བློན་ཆེན་གྱིས་གྲོས་འདེབས་ཐོག་ འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ 

ཕྱག་རྟགས་དང་ཕྱག་དམ་ཅན་གྱི་བཀའ་ཐམས་ཐོག་ལས་ བསྐོ་བཞག་གནང་ནི།

དོན་ཚན་ ༡༩ པ།

འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་ཕྱིར་བཏོན།

འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ཚབས་ཆེན་གྱི་སྤྱོད་ངན་འབད་བ་དང་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཐོན་པའི་

གཞི་གནད་ཐོག་ལུ་བློན་ཆེན་གྱིས་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་སྐབས་འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་

ལས་གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་ཞུའམ་བཏོན་གཏང་གནང་ནི།

དོན་ཚན་ ༢༠ པ།

འགག་སྡེའི་འགོ་དཔོན་་གི་བསྐོ་བཞག།

འགག་སྡེའི་ལས་གཡོག་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཐོག་ལུ་འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་གྱིས་བསྐོ་བཞག་

འབད་དགོཔ་:

(ཀ)  འགག་སྡེའི་འགོ་བདག་གོང་མ་།

(ཁ)  འགག་སྡེའི་འགོ་བདག་།

(ག)  སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་་གི་མདོ་ཆེན་།

(ང་)  འགག་སྡེའི་ལྷན་ཐབས་འགོ་བདག།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བདུན་པ།

(ཅ)  འགག་སྡེའི་སྡེ་ཚན་་གི་བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་/འགོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་།

(ཆ)  བསྐོ་བཞག་གཞན་གང་རུང་།

དོན་ཚན་ ༢༡ པའི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ (ང་)དང་(ཅ་)(ཆ་) པ་།

འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་གྱི་དབང་ཚད།

(ང་)  འགག་སྡེའི་ལས་གཡོག་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཐོག་ལུ་འགོ་དཔོན་དང་གོ་གནས་གཞན་

་བསྐོ་བཞག་འབད་ནི།

(ཅ)  འགག་སྡེའི་ལས་གཡོག་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིའོས་སྦྱོར་ཐོག་ལུ་གོ་གནས་ཡར་སེང་བྱིན་ནི།

(ཆ) འགག་སྡེའི་ལས་གཡོག་བཀོད་ཚོགས་/ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་འདེབས་ཐོག་ལུ་འགག་སྡེའི་ལས་

བྱེདཔ་་ལུ་ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་ནི་དང་ཕྱིར་བཏོན་གཏང་ནི།

དོན་ཚན་ ༢༣ པ།

བསྐོ་བཞག་དང་གོ་གནས་ཡར་སེང་ཕྱིར་འབུད།

(ཀ)  གོ་གནས་ཅན་གྱི་འགོ་དཔོན་ཅིག་འགག་སྡེའི་ལས་གཡོག་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཐོག་ལུ་

འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་གྱིས་བསྐོ་བཞག་དང་གོ་གནས་ཡར་སེང་ཕྱིར་འབུད་འབད་དགོ།

(ཁ) ཆུང་རིམ་འགོ་དཔོན་དང་གོ་གནས་གཞན་་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་བཀོད་མི་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་

འདེབས་ཐོག་ལུ་འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་གྱིས་བསྐོ་བཞག་དང་གོ་གནས་ཡར་སེང་ཕྱིར་འབུད་

འབད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༢༥ པ།

གནས་ཡུན།

འགག་སྡེའི་ལས་བྱེདཔ་ག་ར་འབད་རུང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་ ལས་གཡོག་གི་

གནས་ཡུན་རིང་ལུ་ ལས་གཡོག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོད། བཅའ་ཁྲིམས་འདི་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བདུན་པ།

འགག་སྡེའི་ལས་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ནང་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་ དབང་འཛིན་གྱིས་ལམ་ལུགས་

ཀྱི་ཐོག་ལུ་ འགག་སྡེའི་ལས་བྱེདཔ་གང་རུང་ དགོངས་ཞུ་གཏང་ནི་དང་ དམ་གྲོལ་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ 

བཏོན་གཏང་ནི་་འབད་ཆོག།

དོན་ཚན་ ༢༦ པ།

ཐ་ཚིག་དང་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ།

འགག་སྡེའི་ལས་གཡོག་ནང་འཛུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ བཙག་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་འདེམས་ངོ་ཅིག་གིས་ སྦྱོང་

བརྡར་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ གསལ་བཀོད་འབད་བ་ལྟར་དུ་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཐ་ཚིག་དང་ ཁས་བླངས་

དམ་བཅའ་ཕུལ་དགོ།

དོན་ཚན་ ༢༨ པ།

འགག་སྡེའི་ལས་གཡོག་བཀོད་ཚོགས་སྒྲིག་ལ།

བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་གྲངས་སུ་ཡོདཔ་:

(ཀ)  ལྷན་ཐབས་འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་དང་། (ཁྲི་འཛིན) དང་།

(ཁ)  འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་འོག་མ་གཅིག། (འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན)

(ག)  འགག་སྡེའི་འགོ་བདག་གོང་མ་གཅིག།

(ང་)  འགག་སྡེའི་སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་མདོ་ཆེན་གཅིག།

(ཅ)  ས་ཁོངས་ཆ་འོག་ལས་འགག་སྡེའི་འགོ་བདག་གཉིསགཅིག།

(ཆ)  དམིགས་བསལ་ཆ་འོག་ལས་འགག་སྡེའི་འགོ་བདག་གཉིས་གཅིག།

(ཇ)  ས་ཁོངས་ཆ་འོག་ལས་འགག་སྡེའི་ལྷན་ཐབས་འགོ་བདག་གཅིག།

(ཉ)(ཇ)འགག་སྡེའི་སྡེ་ཚན་ལས་ཡོངས་འཛིན་གི་གོ་གནས་ལས་མ་ཆུང་མི་བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་གཅིག།

(ཏ)(ཉ)ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལས་གིསྒྲིགས་དང་བཀའ་ཁྲིམས་བཀོད་འཛིན་ལུགས་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགོ་འཛིན།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བདུན་པ།

(ཏ)  དམག་སློབ་གཉིས།

(ཐ)  རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་འོག་ལུ་ ཞི་གཡོག་ལས་བྱེད་ཀྱི་གྲལ་ལས་གཅིག།

དོན་ཚན་ ༢༩ པ།

འཐུས་མིའི་གནས་ཡུན།

ཁྲི་འཛིན་འབད་ འགག་སྡེའི་ལྷན་ཐབས་གཙོ་འཛིན་དེ་ ཁྲི་འཛིན་དང་ བཀའ་ཁྲིམས་དང་བཀོད་འཛིན་ 

ཡིག་ཚང་གི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་འདི་ འགག་སྡེའི་ལས་གཡོག་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ གཏན་འཇགས་

འཐུས་མི་ཨིན། གཞན་འཐུས་མི་་ལོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་དང་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་

གནས་ཡུན་གཉིས་ལས་ལྷག་སྟེ་ བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་མེད།

དོན་ཚན་ ༣༧ པ།

བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་ཞིབ།

འགག་སྡེའི་ལས་གཡོག་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་དེ་གིས་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་

སྡེའི་གི་ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་དང་ 

ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་གྲོས་འདེབས་་ཕུལ་དགོ།

དོན་ཚན་ ༤༡ག པ།

འགན་ཁུར།

རྩོད་གཞི་དང་ཉེས་ཅན་་ ཤེས་རྟོགས་འབད་ནི་དང་ག་ཏེ་འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཡོད་སར་ཉེས་ཅན་་ 

འཛིན་བཟུང་འབད་ནི་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཉེས་འཛུགས་འབད་ནི་དང་ རྩོད་གཞི་འདི་ རྩོད་དཔོན་

ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཉེས་བཤེར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་གཏང་དགོ། དེ་ལས་རྗེས་སུ་ཁྲིམས་ཀྱི་བྱ་རིམ་་

ནང་འཕྲོ་མཐུད་ཉེས་བཤེར་འབད་དགོ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བདུན་པ།

དོན་ཚན་ ༤༣ པ།

སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་མེདཔ།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ ལས་བྱེདཔ་ཅིག་ག་གིས་ཡང་ཁྲིམས་ནང་ཆེད་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད་ན་མ་

གཏོགས་དེ་མེན་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ ཡང་ན་ འདེམས་ངོ་ཅིག་ལུ་ལས་སྡེ་་ལུ་ཐབས་ལམ་ག་ཅིའི་ཐོག་

ལས་ཡང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ཆོག།

དོན་ཚན་ ༦༠ པ།

ས་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ལུ་ཉེས་ལས་སྔོན་འགོག་གི་ལཱ་རིགས།

འགག་སྡེའི་འགོ་བདག་ ཡང་ན་ བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་ ཡང་ན་ འགོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་་གྱིས་ ས་

གནས་་ནང་ ཉེས་ལས་སྔོན་འགོག་གི་ ལས་དོན་གང་རུང་འབད་ཆོག། དགོས་མཁོ་ཡོད་སར་དང་

བསྟུན་ ལས་དོན་་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་རྫོང་བདག་ ཡང་ན་ ཁྲོམ་དཔོན་ ཡང་ན་ 

དྲུང་པ་ ཡང་ན་ རྒེད་འོག་ཁྲི་འཛིན་་དང་ གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༧༠ པ།

ཞིབ་དཔྱད་འགོ་དཔོན་་གི་དབང་ཚད།

འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ བསྐོ་བཞག་འབད་མི་ཞིབ་དཔྱད་སྐུངས་པའི་སྡེ་ཚན་ ལས་ཁང་གི་འགོ་

དཔོན་གྱིས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུ་ཡོད།

དོན་ཚན་ ༧༡ པ།

ཉེས་བཤེར་འབད་ནིའི་དབང་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་མི་ངོ་གང་རུང་ལུ་ཉེས་ཕྲ་དང་དེ་ལས་མཐོ་བའི་གནོད་འགེལ་མ་ཡིན་

པའི་རྩོད་དོན་གྱི་རིགས་ལུ་ཉེས་བཤེར་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བདུན་པ།

དོན་ཚན་ ༧༢ པ།

དཔེ་ཚད་ལེན་ནིའི་དབང་ཚད།

འགག་སྡེའི་འགོ་དཔོན་ ཡང་ན་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་འགོ་དཔོན་དེ་གིས་ ལག་རྗེས་དང་ ངོས་འཛིན་

འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་གནད་སྡུད་ དེ་ལས་ ཌི་ཨེན་ཨེ་གི་གནད་སྡུད་གཞི་མཛོད་དང་ བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ 

མི་ངོ་དེ་གི་ཁས་ལེན་གནང་བ་མེད་པར་ གཟུགས་ནང་མེན་པའི་དཔེ་ཚད་་ ལེན་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོད། 

ཨིན་རུང་ གཟུགས་ནང་གི་དཔེ་ཚད་་ འབྲུག་གི་ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་

དེབ་ནང་ཆེད་དུ་བཀོད་མི་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལེན་དགོ།

དོན་ཚན་ ༨༨ པ།

འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་གྱིས་དང་ལེན།

ཞིབ་དཔྱད་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ གལ་སྲིད་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་འདི་ ཁ་ཕོག་མི་མི་ངོ་དེ་ལུ་ཐེ་ཚོམ་

དང་བྲལ་གྲོལ་བའི་ཉེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་མངོན་རྟགས་ཐོན་པ་ཅིན་ འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་གྱིས་

དབང་ཚད་སྤྲོད་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཆུང་ངམ་མི་ངོ་དེ་གི་གྲོས་འདེབས་ཐོག་ལུ་ འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ 

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དང་ལེན་འབད་ཆོག་དགོ།

དོན་ཚན་ ༩༠ པ།

འགག་སྡེའི་ཞིབ་དཔྱད།

རྣམ་དག་དང་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ འདྲི་དཔྱད་དང་ཞིབ་དཔྱད་ལམ་ལུགས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་

དོན་ལུ་ འགག་སྡེའི་ལས་ཁུངས་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལས་ ལྡང་ངེས་ཀྱི་དེང་སང་གི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ 

ཚན་རིག་གི་མཁོ་ཆས་་ལངམ་སྤྲོད་དགོ། གཟུགས་ཁར་བཏགས་ནིའི་པར་ཆས་དང་ སི་སི་ཀྲི་བི་ རྒྱང་

བསྒྲགས་མཁོ་ཆས་་ འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཡོདཔ་བཟོ་དགོ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བདུན་པ།

དོན་ཚན་ ༩༡ ད་ པ།

ཨིང་སྐད་ནང་འཕྲི་སྣོན་མཛད་ཡོད།

དོན་ཚན་ ༩༦ པ།

ཨིང་སྐད་ནང་འཕྲི་སྣོན་མཛད་ཡོད།

དོན་ཚན་ ༡༡༡ པ།

འགག་སྡེའི་ལས་བྱེདཔ་ཀྱིས་རྩོད་གཞི་ཐག་བཅད་མ་ཆོགཔ།

འབྲུག་གི་ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤྱོད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ དོན་ཚན་ ༢༢ པ་ལུ་ ཕྱོགས་ལྷུང་ཡོད་ན་

མ་གཏོགས་ འགག་སྡེའི་ལས་བྱེདཔ་ག་གིས་ཡང་ རྩོད་གཞི་གང་རུང་ ཐག་བཅད་པའམ་ ནང་འགྲིག་

འབད་ནི་་མི་ཆོག།

དོན་ཚན་ ༡༡༤ པ།

གསར་འཐུ།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ ལས་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཚད་གཞི་ཚང་

མི་ འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་་གསར་འཐུ་འབད་དགོ།འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་སྐྱེས་ལོ་༡༩-༢༥གི་བར་ན་འབད་

མི་སྲུང་སྐྱོབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་དང་གསོ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལག་ཁྱེར་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ཉུང་མཐའི་

ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར་་སྟོན་གས་པའི་ཁར་གཞན་ཡང་འགག་སྡེ་གི་བཅའ་ཡིག་ནང་བཀོད་མི་ཁྱད་ཡོན་

ཚང་མི་་གཤམ་གསལ་དབྱེ་ཁག་གི་དོན་ལུ་གསར་འཐུ་འབད་དགོ་:

(ཀ)  འགོ་དཔོན་གྱི་གནས་རིམ།དང་

(ཁ) ཆུང་རིམ་འགོ་དཔོན་གྱི་གནས་རིམ།

(ག)  འགག་པའི་གནས་རིམ།

ལེའུ་ ༡༦ པའི་མགོ་རྒྱན།

ཞིབ་དཔྱད་སྐུངས་པའི་སྡེ་ཚན།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བདུན་པ།

དོན་ཚན་ ༡༡༦ པ།

ཞིབ་དཔྱད་སྐུངས་པའི་སྡེ་ཚན།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ དེ་གི་ལས་སྡེའི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་གནོད་པའི་ལཱ་ངན་

དང་ གསང་བཅོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ གསང་བའི་གནས་ལ་དང་བརྡ་དོན་་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་

ལས་ ཐད་ཀར་འགག་སྡེ་གཙོ་འཛིན་གྱི་འོག་ལུ་གསང་བའི་ལས་ཁང་ཅིག་ཡོད་དགོཔ་དང་ཞིབ་དཔྱད་

ལས་ཁང་སྐུངས་པའི་སྡེ་ཚན་འདི་ འགག་སྡེ་གཙོ་འཛིན་འོག་མ་གིས་འགོ་འཛིན་འབད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༡༧ པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ལས་ཁང་ལྟེ་བ་ (ཨེན་སི་བི) - རྒྱལ་སྤྱི་ཁྲིམས་སྲུང་ཚོགས་པ།

རྒྱལ་སྤྱི་འགག་སྡེ་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་གསེས་ཀྱི་ལས་ཁང་

་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ལས་ཁང་ལྟེ་བ་དེ་ འགག་སྡེ་གཙོ་

ཁང་ནང་བཞག་དགོ། རྒྱལ་ཡོངས་ལས་ཁང་ལྟེ་བ་དེ་གིས་མཐའ་བཙན་ཅན་གྱི་འཛམ་གླིང་འགག་སྡེ་གི་ 

བརྒྱུད་འབྲེལ་རིམ་ལུགས་ཨའི་-༢༤/༧ གྱི་ཐོག་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁང་སྐུངས་པའི་སྡེ་ཚན་འོག་གི་ 

འགག་སྡེའི་ལས་བྱེདཔ་་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༢༠ པ།

ཨིང་སྐད་ནང་འཕྲི་སྣོན་མཛད་ཡོད།

དོན་ཚན་ ༡༢༡ པ།

རྒྱུན་འགྲུལ་ཆ་འོག།

སྣུམ་འཁོར་གྱི་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་འི་དོན་ལུ་སྣུམ་འཁོར་གཏང་མིའི་

ཉེན་སྲུང་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོད་་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་

གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ ལས་སྡེའི་ནང་འཁོད་ལུ་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཆ་འོག་ཅིག་དགོ། 



169

སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བདུན་པ།

དོན་ཚན་ ༡༢༥ ཀ་ པ།

ཉེས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ལས་རིམ།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་འདི་ བཙོན་པ་་གི་བདག་འཛིན་པ་ཨིནམ་ལས་ བཙོན་པ་་གི་དོན་

ལུ་ མི་་ཉམས་གསོ་ ལེགས་བཅོས་ ཡང་ན་ གཅིག་འབྲེལ་བཟོ་ནིའི་ལས་རིམ་གང་རུང་་གི་ བཅའ་

ཡིག་འདི་  རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ལས་གཡོག་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་  འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་

ཁྲིམས་འདེབ་ཀྱི་ དགོངས་དོན་ལྟར་བཟོ་ནི་གི་དབང་ཆ་ཡོད།

དོན་ཚན་ ༡༣༠ (ཅ་) པ།

ལས་གཡོག་གི་གནོད་འགེལ།

འགག་སྡེའི་ཁྲིམས་ལུགས་ ཡང་ན་ གནས་བཞིན་པའི་བཀའ་རྒྱ་ ཡང་ན་ གོང་རིམ་འགོ་དཔོན་ཅིག་

གིས་ ཡིག་ཐོག་ ཡང་ན་ངག་ཐོག་ལུ་གནང་མི་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ བཀའ་རྒྱ་གང་རུང་ལུ་གནས་མ་

བཏུབ་པ།

དོན་ཚན་ ༡༣༠ (བ) པ།

ལས་གཡོག་གི་གནོད་འགེལ།

བརྡུང་འཛོབ་བརྩིས་པའི་ རང་གི་འོག་རིམ་་ལུ་སྡུག་སྦྱོང་གཏང་བ།

དོན་ཚན་ ༡༣༠ (ཛ) པ།

གནང་བ་མེད་པར་ གསང་བའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ བརྡ་དོན་ཕྱིར་བཤད་འབད་བ།

དོན་ཚན་ ༡༣༣ པ།

རྩུབ་སྤྱོད་དང་བཅས་པའི་གྱེན་ལོག་དམག་རྒོལ་གྱི་དབྱེ་རིམ།

རྩུབ་སྤྱོད་ཀྱི་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ གྱེན་ལོག་དམག་རྒོལ་གྱི་གནོད་འགེལ་དེ་འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་

ཁྲིམས་དེབ་ནང་ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་དབྱེ་རིམ་དང་པའི་ཉེས་ཆེན་སྨིན་དགོ།ཨིན།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བདུན་པ།

དོན་ཚན་ ༡༤༠ (ཀ) པ།

ཨིང་སྐད་ནང་འཕྲི་སྣོན་མཛད་ཡོད།

དོན་ཚན་ ༡༤༤ པ།

ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་།

ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཉུང་ཤོས་འཐུས་མི་གསུམ་ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་མེད་པར་ ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

མི་ཆོག།དེ་གི་འགོ་འཛིན་དེ་དྲུང་བདག་གོང་མ་དང་དེ་ལས་མཐོ་བའི་གོ་གནས་ཅན་ཅིག་དགོ་པའི་ཁར་

འཐུས་མི་་ཡང་དམའ་ཤོས་ཡོངས་འཛིན་གྱི་གོ་གནས་ལས་མ་ཆུངམ་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༤༩ པ།

ཨིང་སྐད་ནང་འཕྲི་སྣོན་མཛད་ཡོད།

དོན་ཚན་ ༡༥༧ པ།

ལས་གཡོག་ལས་ཕྱིར་བཏོན།

ལས་གཡོག་ནང་ལས་ཕྱིར་བཏོན་གཏང་ནི་དེ་ཡང་:

(ཀ) འགག་སྡེའི་མི་ངོ་དེ་གི་་ཕྱི་གཟུགས་དང་ནང་སེམས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པར་སྒྲིག་གཡོག་ལ་

བཞིན་རྒྱུག་མ་གས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཐོན་པའི་ཤུལ་ལུ།ཡང་ན་

(ཁ)  འདྲི་དཔྱད་འབད་དེ་འགག་སྡེའི་མི་ངོ་ཅིག་གི་ཚབས་ཆེན་སོྤྱད་ངན་ཡང་ན་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པའི་

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་པའི་ཤུལ་ལུ།

དོན་ཚན་ ༡༥༩ པ།

ཉེས་ཅན་གནོད་འགེལ།

ཉེས་ཅན་གནོད་འགེལ་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་མི་འགག་སྡེའི་མི་ངོ་ཅིག་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་གྱིས་ 

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ཅིག་ལུ་ཉེས་འཛུགས་འབད་དེ་ ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག་པ་ཅིན་ ལས་གཡོག་ནང་ལས་ཕྱིར་

བཏོན་གཏང་དགོ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བདུན་པ།

ཉེས་ཅན་གནོད་འགེལ་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་མི་ འགག་སྡེའི་མི་ངོ་ཅིག་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ཅིག་

ལུ་ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཏེ་ཉེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་གཅོད་ཐོབ་པའི་ཉིནམ་

ལས་ ལས་གཡོག་ནང་ལས་ ཕྱིར་བཏོན་གཏང་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༦༤ པ།

དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་རིགས།

འགག་སྡེའི་མི་ངོ་ཅིག་གི་དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་རིགས་ཁེ་ཕན་དེ་ལས་་ཕོགས་གཞན་་དངུལ་

ཕོགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཐོག་ལུ་རྒྱལ་གཞུང་གིས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་གནང་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༦༥ པ།

འགག་སྡེའི་སྡོད་ཁྱིམ།

འགག་སྡེའི་ལས་བྱེདཔ་ཆ་མཉམ་ལུ་ལ་མཐུན་སྡོད་ཁྱིམ་དང་ གློག་མེ་འཐུང་ཆུ་་རིན་མེད་སྟོང་མར་

འཐོབ།གལ་སྲིད་ལ་མཐུན་གྱི་སྡོད་ཁྱིམ་སོྤྲད་མ་གས་པ་ཅིན་བཅའ་ཡིག་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་

ཐོབ་ཁུངས་ཡོད་པའི་ཁང་་གནང་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༦༦ པ།

ལས་གཡོག་གི་ཁེ་ཕན་དང་འཐུས་རིགས།

འགག་སྡེའི་ལས་བྱེདཔ་ལུ་འགག་སྡེ་ལས་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ཚད་གཞི་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལས་གཡོག་ཁེ་ཕན་དང་འཐུས་རིགས་་རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་དམག་སྡེ་དང་རྒྱལ་གཞུང་

སྐུ་སྲུང་་དང་འདྲ་ཉམས་ཐོབ་ལམ་ཡོད།

དོན་ཚན་ ༡༧༣ པ།

དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ཀྱི་ཁེ་ཕན།

འགག་སྡེ་མི་ངོ་ཅིག་དགོངས་ཞུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ཁོ་གིས་ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་ལྔ་གི་རིང་ལས་གཡོག་ནང་ཕྱག་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བདུན་པ།

ཕྱིད་ཞུ་ཡོད་པ་ཅིན་བཅའ་ཡིག་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་གནས་ཚིག་་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དགོངས་ཞུའི་

ཁེ་ཕན་ཁོ་རའི་་ངོ་གཉིས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་དང་འདྲ་མཉམ་འཐོབ།

དོན་ཚན་ ༡༧༤ པ།

རང་གི་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་་ཆ།

ལས་གཡོག་ནང་ལས་ཕྱིར་བཏོན་བཏང་བཏངམ་མེན་པར་དགོངས་ཞུ་འགྱོ་མི་འགག་སྡེའི་ལས་བྱེདཔ་ལུ་

བཅའ་ཡིག་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རང་གི་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་་ཆ་འཐོབ།

དོན་ཚན་ ༡༧༥ པ།

འཆི་རྐྱེན་བྱུང་མི་འགག་སྡེ་མི་ངོ་ཅིག་གི་བཟའ་ཚང་འཐུས་མི་་མཐའ་མཇུག་གཡོག་གི་སྡོད་གནས་ལས་

རང་སོའི་གཡུལ་ཁར་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་འགག་སྡེ་མི་ངོ་དེ་ལུ་ཐོབ་མི་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་་འཐུས་དེ་འཐོབ།

དོན་ཚན་ ༡༧༦ པ།

ངལ་གསོ་བཙོང་ཐངས།

མི་ངོ་་ལུ་དགོངས་ཞུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་སུ་ངལ་གསོ་བཙོང་ཐངས་ཀྱི་འཐོབ་ལམ་འདི་ཡང་བཅའ་ཡིག་ནང་

ལུ་ཆེད་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་དུ་འཐོབ།

དོན་ཚན་ ༡༨༠ པ།

གོ་གནས་ཡར་སེང་།

འགག་སྡེའི་མི་ངོ་ཅིག་དེའི་ལྟག་གི་གོ་གནས་ལུ་ཡར་སེང་འབད་ནི་དེ་གོང་རིམ་དང་ཤེས་ཡོན་ལྕོགས་གྲུབ་

ལུ་གཞི་བཞག་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༨༡ པ།

གོ་གནས་ཡར་སེང་གནང་ནིའི་དབང་འཛིན།

བློན་ཆེན་གྱི་འོས་སྦྱོར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱག་རྟགས་དང་ཕྱག་དམ་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བདུན་པ།

ཅན་གྱི་བཀའ་ཐམས་ཐོག་ལས་འགག་སྡེ་གཙོ་འཛིན་ལྷན་ཐབས་འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་དང་འགག་སྡེའི་

གཙོ་འཛིན་འོག་མ་ལུ་གོ་གནས་ཡར་སེང་གནང་ནི།

དོན་ཚན་ ༡༨༢ པ།

འགག་སྡེ་གཙོ་འཛིན་གྱིས་འགག་སྡེ་ལས་གཡོག་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཐོག་ལུ་འགོ་དཔོན་ཆ་

མཉམ་ལུ་གོ་གནས་ཡར་སེང་གནང་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༨༣ པ།

འགག་སྡེ་གཙོ་འཛིན་གྱིས་འགག་སྡེ་གི་གོ་གནས་ཡར་སེང་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་འདེབས་ཐོག་ལུ་ཆུང་རིམ་

འགོ་དཔོན་དང་སློབ་ཆ་མཉམ་ལུ་གོ་གནས་ཡར་སེང་གནང་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༨༤ པ།

གཟེངས་ཐོན་གྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་།

འགག་སྡེ་མི་ངོ་ཅིག་གིས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་དང་གཟེངས་ཐོན་ཅན་གྱི་ལཱ་འབད་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་དྲན་ཐོ་

ཡོད་པ་ཅིན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་མ་འཁྲིལ་བར་གོ་གནས་ཡར་སེང་གནང་

ཆོགཔ་དེ་ཡང་གལ་སྲིད་:

(ཀ)  ཁོ་གི་བསམ་འཆར་གསར་གཏོད་གྲུབ་འབྲས་དྲག་ཤོས་ཡང་ན་བརྩོན་ཤུགས་ཀྱིས་འགག་སྡེ།ཡང་

ན་

(ཁ)  མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ཁོ་གིས་འགག་སྡེགི་ཉེ་འབྲེལ་ཡང་ན་འབྲེལ་ཡོད་པའི་ཁྱད་དུ་འཕགས་

པའི་གཟེངས་ཐོན་གྱི་ལཱ་འབད་བ་དང་

(ག)  གཟེངས་ཐོན་གྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་དེ་འགག་སྡེགཙོ་འཛིན་གྱིས་ཡིག་ཐོག་ལུ་སྦེ་འགག་སྡེ་ལས་

གཡོག་བཀོད་ཚོགས་ལུ་གྲོས་འདེབས་སྤྲོད་ཡོད་པ་ཅིན།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བདུན་པ།

དོན་ཚན་ ༡༨༥ པ།

དེ་བཟུམ་གྱི་ལཱ་འབད་ཡོད་པའི་བདེན་ཁུངས་དེ་ལེགས་གྲུབ་ངོ་མའི་གསལ་བཤད་སྒོ་ལས་བཀོད་དགོཔ་

མ་ཚད་གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་དོན་ལུ་བསམ་ཞིབ་འབད་བའི་འགག་སྡེམི་ངོ་དེ་གིས་ཆེ་རིམ་འགན་ཁག་་

ཐེག་པའི་འོས་འབབ་ཧྲིལ་བུ་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༨༦ པ།

ལ་མིན་གྱི་གོ་གནས་ཡར་སེང་ཆ་མེད་གཏང་བ།

བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གནང་ན་མ་གཏོགས་

གཞན་གོ་གནས་ཡར་སེང་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ཆ་མེད་གཏང་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༩༠ པ།

འགག་སྡེའི་མི་ངོམ་གྱི་ལོ་གྲངས་ཚང་བ།

དགོངས་ཞུའི་ལོ་ཚད་ ཐག་བཅད་ཐངས་དེ་ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་

འགག་སྡེའི་མི་ངོ་དེ་གཡོག་ནང་འགོ་ཐོག་བསྐོ་བཞག་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ལས་གཡོག་དྲན་ཐོ་ནང་བཀོད་

མི་སྐྱེས་ས་དེ་ལུ་གཞི་བཞག་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༩༡ པ།

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གིས་དམིགས་བསལ་བཀོད་དེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་ལོ་གྲངས་ཚང་ནི་དེ་དགོངས་

ཞུའི་ས་ གྲངས་ངོ་མ་རན་ཡོད་པའི་ཝ་དེ་གི་ཤུལ་མའི་ཝ་གི་ས་༡ལས་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༩༢ པ།

འགག་སྡེ་མི་ངོ་ཅིག་གི་ལོ་གྲངས་ཚང་ནི་དེ་:

(ཀ)  འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་གྱི་གནས་ཡུན་དེ་ལོ་ང་༥ཡང་ན་སྐྱེས་ལོ་༦༠གཉིས་ལས་ག་ཧ་མི་འདི་ལུ་

གནས་དགོ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བདུན་པ།

(ཁ)  འགག་སྡེའི་འགོ་དཔོན་གཞན་གྱི་རིགས་སྐྱེས་ལོ་༥༨ན་དང་

(ག)  འགག་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་རིགས་སྐྱེས་ལོ་༥༦ན།

དོན་ཚན་ ༡༩༥ (ཀ) པ།

དགོངས་ཞུའི་ངོས་ལེན་དབང་འཛིན།

འགག་སྡེ་མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ཁས་བླངས་ཀྱི་དགོངས་ཞུ་ཕུལ་སྐབས་ ངོས་ལེན་གནང་ནིའི་དབང་ཚད་དེ་

ཡང་:

(ཀ)  འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་གྱིས་དགོངས་ཞུ་ཕུལ་བའི་སྐབས་བློན་ཆེན་བརྒྱུད་དེ་འབྲུག་རྒྱལ་པོ་ལུ་

ཕུལ་དགོ།འགག་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ དགོངས་ཞུ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་ལུ་ཕུལ་

དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༩༩ པ།

རྒུད་འཐུས།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་  འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ནང་བཀོད་དོན་བཞིན་དུ་ 

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཉམས་རྒུད་པ་་ལུ་ རྒུད་འཐུས་སྤྲོད་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་པའི་སྐབས་

སུ་ རྒུད་འཐུས་སྤྲོད་ནིའི་སྔོན་བཞག་བཟ་ོདགོ།

དོན་ཚན་ ༢༠༠ ཀ) པ།

དོ་དམ་ཁང་མིག།

འགག་སྡེའི་སྡེ་ཚན་དང་ བགེགས་སྲུང་ཆ་མཉམ་ནང་ ཕོ་དང་མོ་ དེ་ལས་ ལོ་ན་མ་སྨིན་པའི་དོན་ལུ་ 

རང་སོའི་དོ་དམ་ཁང་མིག་རེ་དགོ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བདུན་པ།

དོན་ཚན་ ༢༠༢ པ།

སྤྱིར་བཏང་ འགག་སྡེ་ལས་གཡོག་གི་དབྱེ་སྡེ།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ནང་ལཱ་འབད་མི་ཞི་གཡོགཔ་་ལུ་སྤྱིར་བཏང་འགག་སྡེ་ལས་གཡོག་གི་

དབྱེ་སྡེ་ཟེར་སླབ་ནི་དང་འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་་གིས་ཁྱབ་དགོཔ་ཨིན།

༡.  རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་འོག་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བསྐོ་བཞག་

གནང་མི་ ཡང་ན་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ གསར་འཐུ་འབད་མི་ ཞི་གཡོགཔ་་ 

སྤྱིར་བཏང་ འགག་སྡེ་ལས་གཡོག་གི་ དབྱེ་སྡེ་ནང་དཔ་ཨིན།

༢.  སྤྱིར་བཏང་ འགག་སྡེ་ལས་གཡོག་གི་ དབྱེ་སྡེ་ནང་ད་མི་་གི་ ཐོབ་དབང་དང་་ཆ་འདི་ 

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ལས་གཡོག་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ གྲོས་འདེབས་ལྟར་འཐོབ་དགོ།

དོན་ཚན་ ༢༠༣ པ།

ཁག་འབག་ཐོག་གི་ལས་གཡོག།

ཁག་འབག་ལས་གཡོག་པའི་ཐད་ལུ་ ཁོང་གི་དངུལ་ཕོགས་དང་ཐོབ་ལམ་ ཁེ་དབང་ འཐུས་རིགས་་ 

བསྐོ་བཞག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ མིང་རྟགས་བཀོད་མི་ ཁག་འབག་གན་འཛིན་ནང་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་

དགོཔ་དང་ འགག་སྡེའི་ལས་གཡོག་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ དུས་དང་དུས་སུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༢༠༩ པ།

འཕྲི་སྣོན་གྱི་དབང་ཆ།

ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་གསུམ་དཔྱ་གཅིག་གིས་གྲོས་དོན་ཕུལ་བ་ཅིན་

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ལུ་ ཁ་སྐོང་ཁྱད་པར་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འཕྲི་སྣོན་འབད་དགོ་པ་

ཅིན་ ཚོགས་ཁང་རང་སོའི་ཕྱེད་མང་ཐོག་ལས་ ཡང་ན་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་སྐབས་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ 

ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་མིའི་གྲལ་ལུ་ཡོད་པའི་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ཀྱི་ གསུམ་དཔྱ་གཉིས་ལས་མ་ཉུང་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་བདུན་པ།

བའི་ ཚོགས་རྒྱན་ཐོག་ལས་འབད་དགོ།རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་མཛད་སྒོ་དང་དོན་སྨིན་ལུ་མ་

གནོད་པ་ཅིག་དགོ།

དོན་ཚན་ ༢༡༡ པའི་ (ཏ) དང་ (ཐ) (ན) པ།

གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད།

(ཏ)  “འགོ་འཛིན་” ཟེར་མི་དེ་འགེགས་སྲུང་ཡང་ན་སྡེ་ཕྲན་གྱི་འགོ་འཛིན་སྦེ་བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོད་

པའི་ཆུང་རིམ་འགོ་དཔོན་ཡང་ན་སློབ་གང་རུང་ལུ་གོ།

(ཐ) “ཆུང་རིམ་འགོ་དཔོན་” ཟེར་མི་འདི་རྒྱུག་དཔོན་འོག་མ་ལས་རྒྱུག་དཔོན་གོང་མའི་བར་ན་གི་གོ་

གནས་འཆང་མི་ལུ་གོ།

(ན)  “འགག་པ་” ཟེར་མི་འདི་རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ནང་ལུ་གོ་གནས་ག་ནི་ཡང་མེད་མི་

དཀྱུས་མ་་ལུ་གོ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགསས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

སྤྱི་ས་ ༠༩.༡༢.༢༠༢༡ ལུ།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ ཆ་འཇོག་གནང་སྐབས་ 

རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ།

ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༣༩ ཡོད་ས་ལས་ བཏུབ་མི་ ༣༨ མ་བཏུབ་མི་ ༠ འཛེམ་

བཞུགས་མི་ ༡ །

༡. མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ལྷམོ་    བཏུབ།

༢. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་གནོན་དབང་འདུས་   བཏུབ།

༣. གསོ་བའི་བློན་པོ་ བདེ་ཆེན་དབང་མོ་     བཏུབ།

༤. བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ ལོག་ནཱཐ་ཤར་མ་     བཏུབ།

༥. དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་་རིང་     བཏུབ།

༦. ཤེས་རིག་བློན་པོ་ ཇེའི་བིར་རའི་      བཏུབ།

༧. ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ རྡོ་རྗེ་་རིང་      བཏུབ།

༨. ཆོས་འཁོར་སྟངས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་བ་    བཏུབ།

༩. ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲུང་འཚོ་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༠. སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཁྱ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་དབང་ལྷམོ་   བཏུབ།

༡༡. འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྩེ་བཟའ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༢. ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་བཀྲིས་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཧི་མཱན་གུ་རུང་  བཏུབ། 

༡༣. ཁ་སྨད་ལུང་ནང་ན་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ་   བཏུབ།

༡༤. ཁ་སྟོད་ལ་ཡག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་འཛིན་   བཏུབ།

༡༥. སྦྱེལ་སྐར་ཚོ་དབུས་སུ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་  བཏུབ།

༡༦. གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་   བཏུབ།

༡༧. སྒང་ཟུར་སྨིན་རྗེས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་  བཏུབ།

༡༨. དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས་  བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགསས་བཅོ་བརྒྱད་པ།

༡༩. སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་  བཏུབ།

༢༠. ལམ་གོང་ཝ་ང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་   བཏུབ།

༢༡. མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་   བཏུབ།

༢༢. ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་   བཏུབ།

༢༣. ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢༤. བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༢༥. ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱ་ནིཤ་གི་མི་རི་   བཏུབ།

༢༦. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱིལ་མ་ཡ་རའི་   བཏུབ།

༢༧. ཨྱོན་རྩེ་འོད་གསལ་རྩེ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཌི་ནིཤ་ཀུ་མར་པར་དན་  བཏུབ།

༢༨. གཤོམ་སྤང་ཁ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཊེག་བྷ་དུར་རའི་   བཏུབ།

༢༩. བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མཁས་དབང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ བཏུབ།

༣༠. བཀང་ལུང་བསམ་མཁར་ ཨུ་ཛོང་རོང་འཐུས་མི་ ཌོག་ཊར་ བསམ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་ བཏུབ།

༣༡. ཝོམ་རོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ འཕྲིན་ལས་    བཏུབ།

༣༢. འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གྲུབ་ཐོབ་   བཏུབ།

༣༣. བྲག་སྟེང་ང་མཐིལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོནམ་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༣༤. དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་མནྡྲལ་སྒང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བི་མཱལ་ཐཱ་པ་  བཏུབ།

༣༥. གསེར་གྱི་ཐང་རྩི་རང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱར་ཇ་མཱན་རའི་  བཏུབ།

༣༦. ཨ་ཐང་ཐེད་ཚོ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག་   བཏུབ།

༣༧. བར་རྡོ་ཀྲོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོན་པོ་་རིང་   བཏུབ།

༣༨. ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་     བཏུབ།

༣༩. ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་ འཛེམས།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ འབྲུག་གི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ གསུང་གྲོས་

གནང་སྟེ་ འཕྲི་སྣོན་དང་བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་དེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོདཔ་གཤམ་གསལ་ལྟར།

ངོ་སྤྲོད།

དེ་ཡང་ རྩ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁམས་ལུ་གནང་མི་ རང་བཞིན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ ས་གཏེར་ གཙང་ཆུ་ མཚོ་ 

དེ་ལས་ ནགས་ཚལ་་གི་ཐོབ་དབང་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཚད་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ དང་འཁྲིལ་ནི་དང་

གཞུང་གིས་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་ མི་སྡེའི་གོང་འཕེལ་གཏང་བའི་སྐབས་ སྐྱེ་ལྡན་གནས་

སྟངས་ཚད་སྙོམས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་བཙན་ཐབས་བཟོ་ནི་གི་ འགན་ཁུར་དང་འཁྲིལ་ཏེ།

ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པའི་མཁྱེན་རྒྱ་ཅན་གྱི་ མི་དབང་རིམ་བྱོན་་དང་ འབྲུག་མིའི་སྔར་སྲོལ་གྱི་ཡིད་ཆེས་

དང་ མི་སྡེའི་སྔར་སྲོལ་གྱི་བལྟ་ལུགས་དང་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལྟ་བ་ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་་གིས་ ཉེན་སྲུང་འབད་དེ་ཡོད་མི་ འབྱོར་ཆེའི་རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་

སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ།

དེ་ཡང་ འབྲུག་གི་སྐྱེ་ལྡན་དང་རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་་ལས་བརྟེན་པའི་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཕན་ཁུངས་ 

རྒྱལ་ཡོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་དང་  སྐྱེ་ལྡན་དང་རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་་ ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལུ་སྤྱོད་

དེ་ སྐྱེས་ལྡན་རིགས་སྣ་ཉམས་སྲུང་འབད་དེ་ སྨན་དང་ བཟོ་གྲྭ་སོ་ནམ་དང་ གཞན་ལག་ལེན་གྱི་རྫས་

དང་ཐོན་སྐྱེད་ དེ་ལས་ རྒྱུ་རྫས་་ ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་བཙན་ཐབས་བཟོ་སྟེ།

དེ་ཡང་ རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་་དང་ སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་

ཐོབ་སྤྱོད་དང་ བཀོལ་སྤྱོད་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ གལ་ཆེཝ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ།

འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཆ་འཇོག་གྲུབ།

དོན་ཚན་ ༡ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

འགོ་འཛུགས་་ས།

དཔྱད་ཡིག་འདི་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་གས་མོ་ང་ལོ་ ་་་་་་པའི་ས་་་་་ལུའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ་

་་་་པའི་ས་་་་་་་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ།

ཁྱབ་ཚད།

དཔྱད་ཡིག་འདི་གི་ འབྲུག་གི་ས་ཁྱན་ཡོངས་ལུ་ ཁྱབ་ཚད་ཡོདཔ་ཨིན།

དོན་ཚན་ ༤ པ།

སྦྱོར་འཇུག།

བཅའ༌ཁྲིམས༌འདི༌གིས༌ འབྲུག་གི་རིགས་རྒྱུན་སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་་དང་འབྲེལ་བའི་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་

ཡོན་གྱི་གོ་སྐབས་ལེན་ནི་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་འཇུག་དགོ།

ཨིན་རུང་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་དེ་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་་གི་ནང་འཁོད་ ཡང་ན་ མི་སྡེ་་གི་བར་ན་ རང་

སོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ བགོ་བཤའི་ཐོག་ལུ་སྤྱོད་ནི་ དེ་ལས་ བརྗེ་སོར་

འབད་ནི་་ལུ་མི་འཇུག།

དོན་ཚན་ ༥ པ།

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གིས་ སྔོ་ཤིང་རིགས་སྣ་གསརཔ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་

ཐབས་ལུ་ སྔོ་ཤིང་རིགས་སྣ་དང་གསོ་སྐྱོང་འཐབ་མི་་གི་ཐོབ་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། སྔོ་ཤིང་རིགས་རྒྱུན་

གྱི་ཐོན་ཁུངས་་ ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་དང་ ལེགས་སྒྱུར་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཐོབ་ནི་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་་

ནང་ཕན་འདེབས་འབད་དེ་ སོ་ནམ་ཞིང་པ་་གི་ཐོབ་དབང་་སྲུང་སྐྱོབ་འབདཝ་ཨིན།

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གིས་རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ རིགས་སྣ་དང་ རིགས་ དེ་ལས་ རིགས་སྤེལ་མིའི་ 

ཐོབ་དབང་་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རིགས་སྣ་གསརཔོ་དང་དེ་འི་ ཉམས་སྲུང་དང་ ལེགས་སྒྱུར་ 
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ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

དེ་ལས་ ཐོབ་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་མི་ སོ་ནམ་ཞིང་པའི་ཐོབ་དབང་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ སེམས་

ཤུགས་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

དོན་ཚན་ ༡༠ (༡) པ།

དམིགས་ཡུལ།

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཡང་།

རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཙན་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་ འབྲུག་གི་མི་སེར་་ ཁོང་རའི་རིགས་རྒྱུན་ སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་

ཁུངས་་གི་གཉེར་འཛིན་པ་བཟོ་ནི་དང་།

དོན་ཚན་ ༡༠(༣) པ།

སྐྱེ་རྒྱུན་སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་་དང་འབྲེལ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ རིག་པ་གསར་བཏོད་ ལག་ལེན་་ ངོས་

ལེན་དང་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི།

དོན་ཚན་ ༡༠(༤) པ།

ཞིབ་འཚོལ་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ སྐྱེ་རིགས་རྒྱུན་དང་སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་་དང་ འབྲེལ་

ཡོད་སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་བཀོལ་ཐོབ་སྤྱོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་ནང་ ཚད་འཛིན་དང་ཕན་གྲོགས་འབད་ནི།

དོན་ཚན་ ༡༠ (༥) པ།

ཞིབ་འཚོལ་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ སྐྱེ་རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་་དང་ འབྲེལ་ཡོད་སྔར་སྲོལ་ཤེས་

ཡོན་་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་ཐོན་པའི་ ཁེ་ཕན་་ དྲང་བདེན་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་སྒོ་ལས་ བགོ་

བཤའ་འཐོབ་ནི་ཡོདཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།

དོན་ཚན་ ༡༠ (༦) པ།

ཞིང་པ་དང་གསོ་སྐྱོང་འཐབ་མི་རིགས་སྤེལ་མི་་གི་ ཐོབ་དབང་ངོས་ལེན་དང་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

དོན་ཚན་ ༡༡ པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན།

སོ༌ནམ༌དང༌ནགས༌ཚལ༌ལྷན༌ཁག༌འདི༌ རྒྱལ་ཡོངས་ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ཨིན། མ༌དང་ དེའི་

ལཱ༌འགན༌༌ ལྷན་ཁག་གི་དྲུང༌ཆེན༌བརྒྱུད༌དེ༌སྒྲུབ༌དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༢(༢) པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་གྱི་ལཱ་འགན།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་གྱི་ ལཱ་འགན་དེ་ཡང་།

རིགས་རྒྱུན་ སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་་དང་འབྲེལ་བའི་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་ཉམས་སྲུང་དང་ ཡུན་བརྟན་

ཐོག་སྤྱོད་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱ་སྟབས་བདེ་བའི་གནས་སྟངས་དང་ ལེགས་སྐྱིན་འཐུས་སེམས་ཤུགས་མཐུན་

རྐྱེན་་གསརཔ་བཟོ་ནི།

དོན་ཚན་ ༡༣པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན།

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གི་དོན་ལུ་ རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་དང་ འབྲེལ་ཡོད་སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་་གི་ཐོབ་

སྤྱོད་དང་ ཁེ་ཕན་བགོ་བཤའི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱེ་ལྡན་

རིགས་སྣ་ལྟེ་བ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་ཨིན།འདི་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ 

རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ལྟེ་བ་ཨིན།

དོན་ཚན་ ༡༤ པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་འདི་ འབྲུག་གི་ཐོབ་སྤྱོད་དང་ཁེ་ཕན་བགོ་བཤའ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནས་

སྡུད་ལྟེ་བ་དང་དཔེ་སྐྲུན་དབང་འཛིན་ཨིན།

(དོན་ཚན་ ༡༤ པ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་གྱི་ལཱ་འགན་གྱི་འོག་ལུ་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་གསརཔོ་༡༥ 

(༢) པ་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།)
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

དོན་ཚན་ ༡༥ (༡) གི་ཤུལ་ལས་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་གསརཔོ།

རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་གྱི་ལཱ་འགན།

རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་གྱི་ལཱ་འགན་དེ་ཡང་།

རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་འདི་ འབྲུག་གི་ཐོབ་སྤྱོད་དང་ ཁེ་ཕན་བགོ་བཤའ་དང་འབྲེལ་བའི་ བརྡ་

དོན་གྱི་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་ལྟེ་བ་དང་དཔེ་སྐྲུན་དབང་འཛིན་ཨིན།

(དོན་ཚན་༡༤པ་འདི་དོན་ཚན་༡༥(༡) གི་ཤུལ་ལས་ཡན་ལག་དོན་ཚན་གསརཔོ་༡༥(༢) པ་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།)

དོན་ཚན་ ༡༥(༡) གི་ཤུལ་ལས་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་གསརཔོ།

རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་དང་  སྐྱེ་ལྡན་བསྡུ་ལེན་་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་བཅོལ་འཇོག་པའི་ ཁག་

འགན་འབག་དགོ།

(དོན་ཚན་གསརཔོ་འདི་ དོན་ཚན་ ༡༥ (༡) གི་ཤུལ་ལས་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་གསརཔོ་ ༡༥ (༣) སྦེ་བཙུགས་

ཡི།)

དོན་ཚན་ ༡༥ (༢) པ།

འབྲུག་གི་རིགས་རྒྱུན་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ ཞིབ་འཚོལ་ ཡང་ན་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་ 

ཡང་ན་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་ ཡང་ན་ གཉིས་ཆ་རའི་ ཐོབ་སྤྱོད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ ལེན་

ཏེ་བྱ་རིམ་འགྲུབ་ནི།

དོན་ཚན་ ༡༥ (༧) པ།

འབྲུག་གི་རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་ སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་

་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་རིགས་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་དང་ ལྟ་རྟོགས་དང་ཤུལ་འཚོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་

་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།



185

སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

དོན་ཚན་ ༡༥(༨) པ།

སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་དང་ ཐོབ་སྤྱོད་དང་ ཁེ་ཕན་བགོ་བཤའ་དང་འབྲེལ་བའི་ གཞུང་གིས་ ངོས་སྦྱོར་ལ་

མཐུན་གྲུབ་པའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་གྲོས་ གན་འཛིན་ ཆིངས་ཡིག་ དཔྱད་གཞི་གན་འཛིན་ གན་རྒྱ་་

ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་ཚབ་སྦེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི།

དོན་ཚན་༡༥ (༩) པ།

མི་མང་དང་ ཁེ་གྱོང་ཅན་་ལུ་རིགས་རྒྱུན་སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་འི་ ཉམས་སྲུང་དང་ ཡུན་རྟན་སྦེ་ ལག་

ལེན་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ཐོབ་སྤྱོད་དང་ ཁེ་ཕན་བགོ་བཤའ་་གུར་ གོ་བརྡ་སྤེལ་ནི་དང་ ཤེས་ཡོན་བྱིན་

ནི་་ཡར་དྲག་གཏང་ནི།

དོན་ཚན་ ༡༥ (༩) པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་སྐོར་ དབྱེ་རིམ་ (taxonomic) དང་ ལུགས་མཐུན་ (system-

atic) གྱི་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།

དོན་ཚན་ ༡༥ (༡༡) པ།

ཐོབ་སྤྱོད་གྲོས་འཆར་དང་ ཐོབ་སྤྱོད་གྲོས་འཆར་དང་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཆོད་་གི་ ལོ་ལྟར་སྙན་ཞུ་

བཟོ་ནི་དང་།

དོན་ཚན་ ༡༥ (༡༣) པ།

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གི་དགོངས་དོན་་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ དགོས་མཁོའི་ལཱ་འགན་གཞན་་འགྲུབ་

ནི།

དོན་ཚན་ ༡༦ པ།

སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་ཁྱད་རིག་ཚོགས་ཆུང།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་གྱི་ གྲོས་འདེབས་དང་འཁྲིལ་ 

ཚན་རིག་དང་ ཐབས་རིག་ དེ་ལས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ནང་ བཀོད་ཡོད་པའི་ གཞན་འབྲེལ་

བ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་གུར་ གྲོས་སྟོན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་ ཁྱད་རིག་ཚོགས་ཆུང་

གཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༨ པ།

ཉམས་སྲུང་དང་ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལུ་སྤྱོད་ནི།

རྒྱལ་ཁམས་ལུ་རྒྱལ༌ཁབ་ནང༌ལུ༌ཡོད༌པའི༌ རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་འི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ཐོབ་དབང་

ཡོདཔ་དང་ རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་་གི་འདིའི་འཛིན༌སྐྱོང༌གི༌དབང༌ཆ༌འདི་ རྒྱལ༌ཁམས་ལུ༌ཡོད། དོན་

ཚན་འདི་ནང་འཁོད་པའི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ཐོབ་དབང་འདི་གི་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་ ངོས་འཛིན་འབད་

དེ་ཡོད་པའི་ མི་སྡེའི་ཐོབ་དབང་་ རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་ མཁོ་གལ་འཐོན་་ཆ་མེད་གཏང་ཆོག།

དོན་ཚན་ ༡༩ པའི་མགོ་རྒྱན།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་གྱིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ དེ་ཡང་།

དོན་ཚན་ ༢༠ པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་གྱིས་ རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་་ ཉམས་སྲུང་དང་ ཡུན་བརྟན་ཡར་དྲག་

གཏང་ཐབས་ལུ། རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་འི་ཐོབ་སྤྱོད་ཚད་འཛིན་འབད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༢༠ གི་འོག་ལུ་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་གསརཔོ།

(༡)  རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་འི་ ཐོབ་སྤྱོད་དང་ བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་དང་།

(༢)  རྒྱལ་ཡོངས་རིགས་རྒྱུད་ཁང་ (Gene bank) ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོ།

(༣)  སྔོ་ཤིང་གི་དབྱེ་རིམ་ (taxonomic) དང་ ལུགས་མཐུན་ (systematic) གྱི་ཞིབ་འཚོལ་

་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

(༤)  རང་བཞིན་ས་ཁོངས་ལས་ མེན་མི་སྔོ་ཤིང་བསྡུ་ལེན་་ ཡུན་རིང་སྦེ་ ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་གི་

དོན་ལུ་ རྒྱ་སྐྱེད་དང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོ།

(༥)  ཞིང་ཁར་ སྒོ་ནོར་རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་ དང་སྔར་སྲོལ་ལོ་ཐོག་བརྩིས་པའི་ རི་སྐྱེའི་ཐོག་

རིགས་་ ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོ།

(༦)  སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་བརྡ་དོན་དང་ སྐྱེ་ལྡན་གསར་ཐོབ་ཀྱི་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་བཅོལ་འཇོག་(repos-

itory) སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོ།

(༧)  སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་ཉམས་སྲུང་དང་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་ བཀོལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་མང་་

གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༢༡ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ།

རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་གྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ རང་བཞིན་ས་ཁོངས་

ནང་ལས་ མེན་མི་རིགས་སྣ་་ ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་དགོ།

དོན་ཚན་ ༢༡ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ།

རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་གྱིས་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ ཕྱིའི་རིགས་སྣ་ (alien species) ་ ནང་

འདྲེན་འཛིན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་་དང་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ 

རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་ལམ་སྒྲིག་ནི་ དེ་ལས་ འདིའི་ཐོ་་ ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ལུ་བྱིན་དགོ།

དོན་ཚན་ ༢༢(༣) པ།

དབྱིན་སྐད་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ།

ཡན་ལག་དོན་ཚན་ ༢༢ (༤) པའི་ཤུལ་ལས་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་གསརཔོ།

རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་སྤྲོད་མི།

གལ་སྲིད་ རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་འདི་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ལས་ཡིན་་ སྒོ་ནོར་ལས་ཁུངས།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

(ཡན་ལག་དོན་ཚན་ ༢༢ (༤) པ་གི་ཤུལ་ལས་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་གསརཔོ་ ༢༢ (༥) པ་སྦེ་བཙུགས་ཡི།)

ཡན་ལག་དོན་ཚན་ ༢༢ (༤) གི་ཤུལ་ལས་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་གསརཔོ།

གལ་སྲིད་ རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་འདི་ སོ་ནམ་དང་བཟའ་སྤྱོད་ལས་ཡིན་་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས།

(ཡན་ལག་དོན་ཚན་ ༢༢ (༤) གི་ཤུལ་ལས་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་གསརཔོ་ ༢༢ (༦) པ་།)

དོན་ཚན་ ༤༣ པ།

ངེས་དགོས་ཆོག་ཐམ།

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཐོབ་དབང་འཐོབ་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་གང་རུང་ཅིག་གིས་ ཡོད་མི་ངེས་དགོས་

ཆོག་ཐམ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་མི་ངོ་གང་རུང་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་

དགོཆོག།

དོན་ཚན་ ༤༩ པ་གི་མགོ་རྒྱན།

ཞུ་ཡིག་གི་བརྟག་ཞིབ།

དོན་ཚན་ ༦༡ པ།

དབྱིན་སྐད་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད།

དོན་ཚན་ ༧༩ པ།

སྔོན་དཔྱད་གན་རྒྱ།

སྤྱོད་མི་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་རྒྱལ་ཡོངས་ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་གྱི་ སྔ་གོང་གི་ཡིག་

ཐོག་གནང་བ་མེད་པར་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་་ ཡང་ན་ ཐོབ་སྤྱོད་འབད་ཚར་མི་ རིགས་རྒྱུན་

ཐོན་ཁུངས་་ རྩ་ཕན་གཞན་ལུ་སྤྲོད་མི་ཆོག།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

ལེའུ་ ༦ པའི་མགོ་རྒྱན།

སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རིགས་རྒྱུན་དང་སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་་གི་ཐོབ་སྤྱོད།

དོན་ཚན་ ༩༩ པ།

ཡིག་ཐོག་བཀོད་ནི་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་།

རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་གྱིས་ འབྱོར་ཆེ་བའི་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ རིགས་

རྒྱུན་སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་་རྒྱུན་མཐུདཔ་ཡོདཔ་སྦེ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ དེ་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ནི་དང་ 

མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༠༠ པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་འདི་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རིགས་རྒྱུན་སྐྱེ་ལྡན་ ཐོན་

ཁུངས་་གི་མཛོད་ཐོ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་ནི་ དེ་ལས་ ཚད་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་

སྡེ་ལྟེ་བ་ཨིན།

ཨིན་རུང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་མེད་་ རྒྱལ་

ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་དང་ ཤེས་ཡོན་འཆང་མི་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་དང་མི་ངོམ་་ ཐོབ་སྤྱོད་དང་ ཁེ་

ཕན་བགོ་བཤའི་གན་རྒྱ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནིའི་ཐོབ་དབང་མེདཔ་བཟོ་མི་ཆོག།

དོན་ཚན་ ༡༠༡ པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་གྱིས་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རིགས་རྒྱུན་སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་

ཁུངས་འི་ བརྡ་དོན་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ གནད་སྡུད་གཞི་

མཛོད་ཅིག་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོ།
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ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

དོན་ཚན་ ༡༠༢ པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ ལས་སྡེ་གཞན་གང་རུང་ཅིག་གིས་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་རྒྱུན་སྐྱེ་

ལྡན་ཐོན་ཁུངས་་གི་མཛོད་ཐོ་དང་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་ནི་གི་རེ་འདོད་བསྐྱེད་་ རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་

ཅན་གྱི་ གྲོས་འདེབས་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་གྱི་གནང་བ་ལེན་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༠༣ པ།

སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ རིགས་རྒྱུན་སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ཐོ་བཀོད་

འབདཝ་ད་ ཤེས་ཡོན་འཆང་མི་ས་གནས་ཀྱིས་མི་སྡེ་དང་མི་ངོམ་འི་ སྔ་གོང་བརྡ་འཕྲོད་གནང་བ་དང་

འཁྲིལ་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༠༥ པ།

སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ རིགས་རྒྱུན་སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་༌ ཞིབ་འཚོལ་དང་ཚོང་

འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐོབ་སྤྱོད་འབད་ནི་འདི་ འདྲ་མཉམ་དང་ སྤྱི་སྙོམས་ཐོག་ ཁེ་ཕན་བགོ་བཤའ་ ཡར་

དྲག་གཏང་ནི་དོན་ལུ་ ཚད་འཛིན་འབད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༠༦ པ།

མི་སྡེའི་བྱ་རིམ།

རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་གྱིས་ དགོས་མཁོ་འཐོན་་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ 

རིགས་རྒྱུན་སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་ མི་སྡེའི་བྱ་རིམ་བཟོ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༠༧ པ།

སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རིགས་རྒྱུན་སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་་སྤྲོད་མི།

མི་ངོམ་ཅིག་ སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་འཆང་མི་ཨིནམ་སྦེ་ མི་སྡེ་

འདི་གིས་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ མི་སྡེ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ཡོད་པའི་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་

ཡོན་སྤྲོད་མི་འདི་ མི་སྡེ་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དགོ།



191

སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

དོན་ཚན་ ༡༠༨ པ།

གལ་སྲིད་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རིགས་རྒྱུན་ སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་་ གཅིག་

ལས་མང་བའི་ མི་སྡེ་གི་འཆང་སྟེ་ཡོད་་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་

གཙོ་ཅན་གྱི་ གྲོས་འདེབས་ཐོག་ མི་སྡེ་གང་རུང་ཅིག་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་སྤྲོད་མི་སྦེ་ གྲལ་གཏོགས་

འབད་བཅུག་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༡༡ པ།

སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ རིགས་རྒྱུན་ སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་་གི་ཐོབ་སྤྱོད།

སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ རིགས་རྒྱུན་སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་་གི་ ཐོབ་སྤྱོད་གྲོས་འཆར་

ཕུལ་ཐངས་འདི་ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༥༧ ལས་ ༦༣ ན་ འཁོད་ཡོད་པའི་བྱ་རིམ་་ལུ་གནས་

དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༡༢ པ།

རིགས་རྒྱུན་སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ལུ་ ཐོབ་སྤྱོད་དང་ཁེ་ཕན་

བགོ་བཤའི་གན་རྒྱ།

སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ རིགས་རྒྱུན་ སྐྱེ་ལྡན་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ ཐོབ་སྤྱོད་དང་ཁེ་

ཕན་བགོ་བཤའི་གན་རྒྱ་འདི་ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༦༩ ལས་ ༧༤ ན་དང་ དོན་ཚན་ ༨༣ 

ལས་ ༨༦ ན་ འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་ བྱ་རིམ་་ལུ་གནས་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༡༨ པ།

དབྱིན་སྐད་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

དོན་ཚན་ ༡༢༣ པ།

བློ་རིག་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་།

གལ་སྲིད་ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༡༢༢ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གན་རྒྱའི་མཐུན་སྒྲིག་བཟོ་བ་མེད་་ 

རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་ ཡང་ན་ དེ་འབྲེལ་གྱི་སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་སྤྱོད་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྐྱེ་

ལྡན་ཐོན་ཁུངས་དེ་ ཁྲིམས་འགལ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༡༤༤ 

པ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཉེས་ཆད་ཕོག།

དོན་ཚན་ ༡༢༥ པ།

དབྱིན་སྐྱད་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ།

དོན་ཚན་ ༡༢༩ (༢) པ།

དབྱིན་སྐྱད་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ།

དོན་ཚན་ ༡༣༠ པ།

རྩིས་ཁྲ་དང་རྩིས་ཞིབ།

འབྲུག་གི་ཐོབ་སྤྱོད་དང་ ཁེ་ཕན་བགོ་བཤའི་མ་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་འདི་ གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་

ལྟར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འབད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༣༡ པའི་ཧེ་མ་ དོན་ཚན་གསརཔོ།

ཐོ་དེབ།

དོན་ཚན་གསརཔོ་ ༡༥ (༢) པ་དང་ ༡༥ (༣) པ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་གྱིས་ 

རིགས་རྒྱུན་དང་ སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་བརྡ་དོན་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་ གནད་སྡུད་གཞི་

མཛོད་་ བསྡུ་གསོག་འབད་དགོ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

དོན་ཚན་ ༡༣༣ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ།

འཛིན་ཐོ།

རྒྱལ་ཁབ་ ཡང་ན་ ཚན་རིག་གི་ནང་  རིགས་སྣ་གསར་འཐོབ་ཀྱི་མི་ངོམ་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ 

རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་བཅོལ་འཇོག་ལུ་ གནས་དེབ་དཔེ་ཚད་་ ཐོ་བཀོད་འབད་

དེ་རྩིས་སྤྲོད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༣༣ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ།

ལོ་ཐོག་གི་རིགས་གསར་བཏོན་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་ཀྱི་བརྡ་སྐུལ་བྱིན་མི་ མི་ངོམ་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་ཅིག་

གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་ལུ་ འདི་གི་དཔེ་ཚད་་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་རྩིས་སྤྲོད་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༣༣ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ།

རིགས་སྣ་ཚོགས་ (Germplasms) དང་  རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་་ བསྡུ་གསོག་འབད་

མི་ མི་ངོམ་ ཡང་ན་ ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་ལུ་ དཔེ་ཚད་རྩིས་སྤྲོད་དགོ།

ལེའུ་ ༡༠ པ་གི་མགོ་རྒྱན།

ལྟ་རྟོག་དང་བསྟར་སྤྱོད། དབང་ཚད་

དོན་ཚན་ ༡༣༧ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ།

གསང་བའི་གནས་ལུགས།

བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་འོག་གི་ བསྟར་སྤྱོད་འགོ་དཔོན་་ཅིག་གིས་ གསང་བའི་གྲངས་སུ་ བརྩི་འཇོག་

འབད་བའི་གནས་ལ་ག་ར་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་དགོ།

(དོན་ཚན་ ༡༤༧ པ་འདི་ (སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལེའུ་ལས་བཏོན་ཏེ་) དོན་ཚན་ ༡༣༧ གི་ཤུལ་ལས་གཙུགས་ཡོདཔ།)
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

དོན་ཚན་ ༡༣༧ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ།

ཐོབ་དབང་འཆང་མི་་གིས་ གསང་བའི་གྲངས་སུ་བརྩི་འཇོག་འབད་བའི་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་བརྡ་

དོན་་ གནང་བ་མེད་པའི་མི་ངོམ་གང་རུང་ལུ་ ཐོབ་སྤྱོད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་སྔར་སྲོལ་

ཤེས་ཡོན་གྱི་ གནད་སྡུད་གཞི་མཛོད་ལུ་ ཐོབ་སྤྱོད་བཀག་དམ་འབད་དགོ།

(དོན་ཚན་ ༡༤༨ པ་འདི་ (སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལེའུ་ལས་བཏོན་ཏེ་) དོན་ཚན་ ༡༣༧ གི་ཤུལ་ལས་གཙུགས་ཡོདཔ།)

དོན་ཚན་ ༡༣༧ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ།

བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༡༤༨ ལུ་མ་ལྟོས་པར་ རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་གྱིས་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་

ཡོན་འཆང་མི་་གི་ཁེ་ཕན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་ གནད་སྡུད་གཞི་མཛོད་ནང་

ལས་ དུས་དང་དུས་སུ་ གནས་ལ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ཆོག།

(དོན་ཚན་ ༡༤༩ པ་འདི་ (སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལེའུ་ལས་བཏོན་ཏེ་) དོན་ཚན་ ༡༣༧ གི་ཤུལ་ལས་གཙུགས་ཡོདཔ།)

དོན་ཚན་ ༡༣༧ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ།

ལྟ་རྟོག་དང་ཤུལ་འཚོལ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་གྱི་ གྲོས་འདེབས་དང་འཁྲིལ་ 

རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་ ཡང་ན་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་འི་ ཐོབ་སྤྱོད་དང་བཀོལ་

སྤྱོད་ཀྱི་ ལྟ་རྟོག་དང་ཤུལ་འཚོལ་གྱི་དོན་ལུ་ ས་མཚམས་སྒོ་ར་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ།  

(དོན་ཚན་ ༡༥༠ པ་འདི་ (སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལེའུ་ལས་བཏོན་ཏེ་) དོན་ཚན་ ༡༣༧ གི་ཤུལ་ལས་གཙུགས་ཡོདཔ།)

དོན་ཚན་ ༡༣༧ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ།

རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁ་ལས་ཐོབ་སྤྱོད་འབད་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

བཀོལ་སྤྱོད་འབད་མི་ རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་་ རྒྱལ་ཁབ་

དེ་ཁའི་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐོབ་སྤྱོད་འབད་འབདཝ་ཨིནམ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

(དོན་ཚན་ ༡༥༡ པ་འདི་ (སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལེའུ་ལས་བཏོན་ཏེ་) དོན་ཚན་ ༡༣༧ གི་ཤུལ་ལས་གཙུགས་ཡོདཔ།)
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

དོན་ཚན་ ༡༤༣ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ།

འཛུལ་བ་དང་ བཙན་འཚོལ་ དེ་ལས་ བཙན་ལེན་གྱི་དབང་ཚད།

གལ་སྲིད་ བསྟར་སྤྱོད་འགོ་དཔོན་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་འོག་གི་ གནོད་འགེལ་ཅིག་ ས་

གནས་ཅིག་ནང་ འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ཅན་ལུ་ ཡིད་ཆེས་འདྲོངས་པ་ཅིན་ འགོ་དཔོན་འདི་

གིས་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ ས་གནས་འདི་ནང་འཛུལ་ཏེ་ བཙན་འཚོལ་འབད་ཆོག་པའི་ བཀའ་འཕྲིན་

གྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཆོག།

དོན་ཚན་ ༡༤༣ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ།

བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༡༤༣ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ་གི་འོག་ལུ་  གནང་ཡོད་པའི་ 

བཀའ་འཕྲིན་འདི་གིས་ བསྟར་སྤྱོད་འགོ་དཔོན་ལུ་ དབང་ཚད་སྤྲོད་ཆོགཔ་དེ་ཡང།

(༡) ས་གནས་འདི་ནང་ བཙན་འཚོལ་དང་ གནོད་འགེལ་འཐབ་པའི་  རྒྱུ་མཚན་ཅན་ལུ་ ཡིད་ཆེས་

འདྲོངས་གས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་ འཕྲུལ་ཆས་ ཡིག་ཐོ་ ཡང་ན་ གཞན་

ཅ་ཆས་གང་རུང་ བཙན་ལེན་འབད་ནི་ ཡང་ན་ བཏོན་གཏང་ནི་དང་།

(༢) གནོད་འགེལ་འཐབ་ཡོད་མེད་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་གནས་

འདི་ནང་ལས་འཐོབ་པའི་རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ཅ་ཆས་གང་རུང་ འབག་

ནི།

(༣)  རྒྱང་བསྒྲགས་བཟོ་ནི་ དཔེ་དེབ་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ནི་ ཡང་ན་ དཔེ་དེབ་ནང་ལས་ དཔེ་འདྲེན་

བཏོན་ནི་དང་ ས་གནས་ནང་ལས་འཐོབ་པའི་ ཅ་ཆས་་འབག་ནི།

དོན་ཚན་ ༡༤༤ པ།

རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་ ཡང་ན་ སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ 

ཁྲིམས་འགལ་ཐོབ་སྤྱོད།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

མི་ངོམ་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དགོངས་དོན་་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྔོན་དཔྱད་ཀྱི་གན་རྒྱ་ ཐོབ་

སྤྱོད་དང་ཁེ་ཕན་བགོ་བཤའི་གན་རྒྱ་ རྒྱུ་དངོས་སྤོ་བཤུད་ཀྱི་གན་རྒྱ་ ཡང་ན་ ཚད་ལྡན་རྒྱུ་དངོས་སྤོ་བཤུད་

ཀྱི་ གན་རྒྱ་མ་བཟོ་བར་ རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་ ཡང་ན་ སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ 

སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་་ ཐོབ་སྤྱོད་ ཡང་ན་ བཀོལ་སྤྱོད་འབད་་ མི་ངོམ་དེ་ལུ་ བཅའ་ཡིག་ནང་ ཆེད་

དུ་བཀོད་པའི་ ཉེས་ཆད་དང་རྒུད་འཐུས་་ཕོག།

དོན་ཚན་ ༡༤༥ པ།

སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆོག་ན་མ་གཏོགས་གལ་སྲིད་མི་ཅིག་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་

དགོངས་དོན་་དང་ མ་འཁྲིལ་བར་ མི་ཅིག་གིས་ཤེས་བཞིན་དུ་ རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་

ཁུངས་དང་ཡང་ན་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་་གི་ ཐོབ་སྤྱོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་་ བཅའ་

ཡིག་ནང་ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ ཉེས་ཆད་ཕོག།

དོན་ཚན་ ༡༤༦ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ།

བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༧༩ དང་ ༡༤༦ ལུ་མ་ལྟོས་པར་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ རྒྱལ་

ཁབ་ནང་འཁོད་ སློབ་རིག་གི་དོན་ལུ་ སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་་ ཐོབ་སྤྱོད་དང་ པར་སྐྲུན་་གི་དོན་ལུ་ 

གནང་བ་བྱིན་དགོ།

དོན་ཚན་ ༡༤༦ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ།

སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་་གི་ དཔེ་དང་ དཔེ་ཚད་ མ་སྤྲོད་མི།

བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༡༣༣ གྱི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ་དང་འཁྲིལ་ སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་

ཀྱི་དཔེ་དང་ དཔེ་ཚད་ མ་སྤྲོད་པའི་ མི་ངོམ་ ཡང་ན་ལས་སྡེ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་  བཅའ་ཡིག་ནང་ཆེད་

དུ་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཉེས་ཆད་ཕོག།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

དོན་ཚན་ ༡༤༦ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ།

བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ དོན་ཚན་ ༡༤༦ པའི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲེལ་ཡོད་སྐྱེ་

ལྡན་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་དཔེ་དང་ དཔེ་ཚད་་ རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་ལུ་ རྩིས་སྤྲོད་ནི།

དོན་ཚན་ ༡༤༧ པ།

གསང་བའི་གནས་ལུགས།

བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་འོག་གི་བསྟར་སྤྱོད་འགོ་དཔོན་་གིས་ གསང་བའི་གྲངས་སུ་བརྩི་འཇོག་འབད་བའི་

གནས་ལ་ག་ར་ཉེན་སྐྱོབ་འབད་དགོ།

(དོན་ཚན་འདི་ དོན་ཚན་ ༡༣༧ གི་ཤུལ་ལས་ བཙུགས་ཡོད།)

དོན་ཚན་ ༡༤༨ པ།

ཐོབ་དབང་འཆང་མི་་གིས་གསང་བའི་གྲངས་སུ་བརྩི་འཇོག་འབད་བའི་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་བརྡ་

དོན་་གནང་བ་མེད་པའི་མི་ངོམ་གང་རུང་ལུ་ཐོབ་སྤྱོད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་སྔར་སྲོལ་

ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་ལུ་ ཐོབ་སྤྱོད་བཀག་དམ་འབད་དགོ།

(དོན་ཚན་འདི་ དོན་ཚན་ ༡༣༧ གི་ཤུལ་ལས་ བཙུགས་ཡོད།)

དོན་ཚན་ ༡༤༩ པ།

བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༡༤༨ ལུ་མ་ལྟས་པར་ རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་གྱིས་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་

ཡོན་འཆང་མི་་གི་ ཁེ་ཕན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་ནང་

ལས་ དུས་དང་དུས་སུ་ གནས་ལ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ཆོག།

(དོན་ཚན་འདི་ དོན་ཚན་ ༡༣༧ གི་ཤུལ་ལས་ བཙུགས་ཡོད།)



198

སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

དོན་ཚན་ ༡༥༠ པ།

ལྟ་རྟོག་དང་ཤུལ་འཚོལ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚད་ལྡན་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་གྱི་གྲོས་འདེབས་དང་འཁྲིལ་ 

རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་ ཡང་ན་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་འི་ཐོབ་སྤྱོད་དང་ བཀོལ་སྤྱོད་

ཀྱི་ལྟ་རྟོག་དང་ ཤུལ་འཚོལ་གྱི་དོན་ལུ་ ས་མཚམས་སྒོ་ར་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ།

(དོན་ཚན་འདི་ དོན་ཚན་ ༡༣༧ གི་ཤུལ་ལས་ བཙུགས་ཡོད།)

དོན་ཚན་ ༡༥༡ པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁ་ལས་ཐོབ་སྤྱོད་འབད་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

བཀོལ་སྤྱོད་འབད་མི་ རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་་ རྒྱལ་ཁབ་

དེ་ཁའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐོབ་སྤྱོད་འབད་འབདཝ་ཨིནམ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོ།

(དོན་ཚན་འདི་ དོན་ཚན་ ༡༣༧ གི་ཤུལ་ལས་ བཙུགས་ཡོད།)

དོན་ཚན་ ༡༥༤ པ།

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་ནིའི་དབང་ཚད།

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་བློན་པོ་གིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གི་ དགོངས་དོན་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ 

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་ཆོག།

དོན་ཚན་ ༡༥༧ (༡) པའི་ཤུལ་ལས་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་གསརཔོ།

ངེས་ཚིག།

“སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་” ཟེར་མི་འདི་ ད་ལྟོ་དང་ མ་འོངས་པའི་ནང་ རིགས་སྣ་དང་ 

རིགས་ དེ་ལས་ འདིའི་ཆ་ཤས་ལས་བརྟེན་པའི་ དཔལ་འབྱོར་ ཚན་རིག་དང་ ལམ་སྲོལ་ལུ་ ཁེ་ཕན་

ཡོད་མི།

(དོན་ཚན་ ༡༥༧(༡) གི་ཤུལ་ལས་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་གསརཔོ་༡༥༧(༢) སྦེ་བཙུགས་ཡོད།)
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

དོན་ཚན་ ༡༥༧ (༤) པ།

“སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་ལུ་ཐོབ་སྤྱོད་”ཟེར་མི་འདི་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རིགས་རྒྱུན་

སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་བཀོལ་སྤྱོད་འབད་དེ་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ བཀོལ་སྤྱོད་འབད་ནི་

ལུ་གོ།

དོན་ཚན་ ༡༥༧(༨) པ།

“མི་སྡེའི་བྱ་རིམ་” ཟེར་མི་དེ་ འབྲུག་གི་རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་འབྲེལ་བའི་སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་དང་ 

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་འདི་ ས་གནས་ཀྱི་བདག་འཛིན་པ་་གིས་ ཁོང་རའི་སྔར་སྲོལ་

ཤེས་ཡོན་ བཀོལ་སྤྱོད་འཐབ་ནི་དོན་ལུ་ ལུགས་སྲོལ་དང་ ཁྱད་ཆོས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མི་མང་གྲལ་

གཏོགས་ཐོག་ལས་ བཟོས་པའི་བྱ་རིམ་དང་ ཁེ་ཕན་བགོ་བཤའི་དོན་ལུ་ ཉུང་མཐའ་ལུ་ སྔ་གོང་བརྡ་

འཕྲོད་གནང་བ་དང་ རང་དབང་གི་གནང་བ་ལེན་ནི་ དེ་ལས་ ཕྱོགས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ ཁ་འཆམ་པའི་

ཁ་ཚིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ ལཱ་རིམ་གསལ་ཏོག་ཏོ་འཁོད་མི་བྱ་རིམ་ལུ་གོ།

དོན་ཚན་ ༡༥༧ (༡༡) གི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ།

“བསྟར་སྤྱོད་འགོ་དཔོན་” འདི་ནང་འགག་སྡེའི་འགོ་དཔོན་དང་ ཅ་དམ་འགོ་དཔོན་ འབྲུག་སོ་ནམ་དང་

ཟ་ཆས་ཁྲིམས་དོན་དབང་འཛིན་གྱི་འགོ་དཔོན་ ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་ གཞན་རྒྱལ་ཡོངས་

གཙོ་ཅན་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཁྲིམས་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་འགོ་དཔོན་་ དཔ་ཨིན།

)དོན་ཚན་ ༡༥༧(༡༡) གི་ཤུལ་ལས་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་གསརཔོ་༡༥༧(༡༢) སྦེ་བཙུགས་ཡོད།)

དོན་ཚན་ ༡༥༧ (༡༢) པ།

“རང་བཞིན་ས་ཁོངས་མིན་པའི་གནས་སྟངས་”ཟེར་མི་འདི་ རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་

་ རང་བཞིན་གནས་ས་མིན་པར་ ཕྱི་ཁར་གནས་གས་པའི་གནས་སྟངས་ལུ་གོ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

དོན་ཚན་ ༡༥༧ (༡༥) པ།

“རང་བཞིན་ས་ཁོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་”ཟེར་མི་འདི་ རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་ཐོན་

སྐྱེད་་ རང་བཞིན་གྱི་ཡོད་པའི་ གནས་སྟངས་ལུ་གོ།

དོན་ཚན་ ༡༥༧ (༡༥) གི་ཤུལ་ལས་ དོན་ཚན་གསརཔོ།

“སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་བརྡ་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གནད་སྡུད་ལྟེ་བ་དང་ དཔེ་སྐྲུན་དབང་འཛིན” ཟེར་

མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣ་་ བསྡུ་གསོག་དང་ བསྡུ་ལེན་ བདེན་ཁུངས་ བདེན་དཔྱད་ 

བརྗེ་སོར་ འབྲེལ་མཐུན་ དེ་ལས་ གནད་སྡུད་བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་གཞི་སྟེགས་ཅིག་ཨིན། འདི་ནང་ སྐྱེ་

ལྡན་རིགས་སྣའི་མ་སྒོ་ (portal) དང་ འབྲུག་གི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་དཔེ་ཚད་ཀྱི་མ་སྒོ་ (portal) སྔོ་

ཤིང་དང་ སེམས་ཅན་འི་ རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་ དེ་ལས་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་རྩིས་པའི་ གནད་

སྡུད་གཞི་མཛོད་་དཔ་ཨིན།

(དོན་ཚན་ ༡༥༧(༡༥) གི་ཤུལ་ལས་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་གསརཔོ་༡༥༧(༡༦) སྦེ་བཙུགས་ཡོད།)

དོན་ཚན་ ༡༥༧ (༡༧) པ།

“སྔ་གོང་བརྡ་འཕྲོད་གནང་བ་”ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ངོ་ཚབ་གཙོ་ཅན་གྱིས་ རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་

སྤྲོད་མི་་ ཡང་ན་ སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་འཆང་མི་འི་ 

གནང་བ་ལེན་ནིའི་བྱ་རིམ་ལུ་གོ།

དོན་ཚན་ ༡༥༧ (༢༤) པ།

“རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་ སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་”ཟེར་མི་འདི་ སྐྱེ་ལྡན་

དང་རིགས་རྒྱུན་ཐོན་ཁུངས་་དང་ དེའི་ཆ་ཤས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ དེའི་ཁྱད་ཆོས་ ཕན་ཁུངས་ 

བྱ་རིམ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་སྡེ་ ཡང་ན་ མི་ངོམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ གསར་གཏོད་ དེ་ལས་ གོམས་

སྲོལ་ལུ་གོ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་བཅུ་དགུ་པ།

མཆན།

༡༽  དཔྱད་ཡིག་འདི་ནང་ ‘སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་སྐྱེད་’ ཟེར་ཡོད་མི་འདི་‘ སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས་’ ཟེར་བཙུགས་

ནི།

༢༽  དཔྱད་ཡིག་འདི་ནང་ ‘གསོ་སྐྱོང་’ (breed) ཟེར་ཡོད་མི་འདི་ ‘རིགས་’ ཟེར་བཙུགས་ནི།

༣༽  ‘གསོ་སྐྱོང་འཐབ་མི’ ཟེར་ཡོད་མི་འདི་ ‘རིགས་སྤེལ་མི’ (breeder) ཟེར་བཙུགས་ནི།

༤༽  དཔྱད་ཡིག་འདི་ནང་‘ སྔར་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་’ ཟེར་ཡོད་པའི་ཚིག་དོན་ནང་ གོ་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་‘ 

སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་ཁུངས’ཟེར་བཙུགས་ནི།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉི་ཤུ་པ།

སྤྱི་ས་ ༠༧.༡༢,༢༠༢༡ ལུ།

འབྲུག་གི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ ཆ་འཇོག་གནང་སྐབས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་

མེད་ ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ། 

ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༢ ཡོད་ས་ལས་ བཏུབ་མི་ ༤༡ མ་བཏུབ་མི་ ༠ འཛེམ་

བཞུགས་མི་ ༡ །

༡. བློན་ཆེན་ ཌོག་ཊར་ བློ་གྲོས་་རིང་     བཏུབ།

༢. མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ལྷམོ་    བཏུབ།

༣. སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་ ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར།    བཏུབ།

༤. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་གནོན་དབང་འདུས་   བཏུབ།

༥. གསོ་བའི་བློན་པོ་ བདེ་ཆེན་དབང་མོ་     བཏུབ།

༦. བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ ལོག་ནཐཱ་ཤར་མ་     བཏུབ།

༧. ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༨. ཤེས་རིག་བློན༌པོ༌ ཇེ༌བི༌རཱའི༌      བཏུབ།

༩. ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ རྡོ་རྗེ་་རིང་      བཏུབ།

༡༠. ཆོས་འཁོར་སྟངས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་བ་    བཏུབ།

༡༡. ཚོགས་དཔོན་འོགམ་ བཙན་སྐྱོགས་དབང་འདུས་    བཏུབ།

༡༢. ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲུང་འཚོ་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༣. སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཁྱ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་དབང་ལྷམོ་   བཏུབ།

༡༤. འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྩེ་བཟའ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༥. ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་བཀྲིས་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཧི་མཱན་གུ་རུང་  བཏུབ།

༡༦. ཁ་སྟོད་ལ་ཡག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་འཛིན་   བཏུབ།

༡༧. སྦྱེལ་སྐར་ཚོ་དབུས་སུ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་  བཏུབ།

༡༨. གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་   བཏུབ།

༡༩. སྒང་ཟུར་སྨིན་རྗེས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་  བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉི་ཤུ་པ།

༢༠. དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས་  བཏུབ།

༢༡. སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་  བཏུབ།

༢༢. ལམ་གོང་ཝ་ང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་   བཏུབ།

༢༣. མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་   བཏུབ།

༢༤. ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་   བཏུབ།

༢༥. ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢༦. བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༢༧. ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་ བཏུབ།

༢༨. ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱ་ནིཤ་གི་མི་རི་   བཏུབ།

༢༩. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱིལ་མ་ཡ་རའི་   བཏུབ།

༣༠. ཨོ་རྒྱན་རྩེ་འོད་གསལ་རྩེ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཌི་ནིཤ་ཀུ་མར་པར་དཱན་  བཏུབ།

༣༡. གཤོམ་སྤང་ཁ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཊེག་བྷ་དུར་རའི་   བཏུབ།

༣༢. བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མཁས་དབང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ བཏུབ།

༣༣. བཀང་ལུང་བསམ་མཁར་ ཨུ་ཛོ་རོང་གི་འཐུས་མི་ ཌོག་ཊར་ བསམ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༣༤. ཝོམ་རོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ འཕྲིན་ལས་    བཏུབ།

༣༥. འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གྲུབ་ཐོབ་   བཏུབ།

༣༦. བྲག་སྟེང་ང་མཐིལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོནམ་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༣༧. དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་མནྡྲལ་སྒང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བི་མཱལ་ཐཱ་པ་  བཏུབ།

༣༨. གསེར་གྱི་ཐང་རྩི་རང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱར་ཇ་མཱན་རཱའི་  བཏུབ།

༣༩. ཨ་ཐང་ཐེད་ཚོ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག་   བཏུབ།

༤༠. བར་རྡོ་ཀྲོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོན་པོ་་རིང་   བཏུབ།

༤༡. ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་     བཏུབ།

༤༢. ཁ་སྨད་ལུང་ནག་ན་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ་   འཛེམས།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་གཅིག་པ།

སྤྱི་ས་ ༠༦.༡༢,༢༠༢༡ ལུ།

སོ་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་ལུ་ ཆ་འཇོག་གནང་སྐབས་ རྒྱབ་སྐྱོར་

ཡོད་མེད་ ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ། 

ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༡ ཡོད་ས་ལས་ བཏུབ་མི་ ༣༣ མ་བཏུབ་མི་ ༡ འཛེམ་

བཞུགས་མི་ ༧།

༡. མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ལྷམོ་    བཏུབ།

༢. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་གནོན་དབང་འདུས་   བཏུབ།

༣. གསོ་བའི་བློན་པོ་ བདེ་ཆེན་དབང་མོ་     བཏུབ།

༤. བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ ལོག་ནཱཐ་ཤར་མ་     བཏུབ།

༥. ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་  ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་    བཏུབ།

༦. ཤེས་རིག་བློན་པོ་ ཇེའི་བིར་རའི་      བཏུབ།

༧. ཆོས་འཁོར་སྟངས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་བ་     བཏུབ།

༨. ཚོགས་དཔོན་འོགམ་ བཙན་སྐྱོགས་དབང་འདུས་    བཏུབ།

༩. ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲུང་འཚོ་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༠. འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྩེ་བཟའ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༡. ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་བཀྲིས་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཧི་མཱན་གུ་རུང་  བཏུབ། 

༡༢. ཁ་སྨད་ལུང་ནག་ན་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ་   བཏུབ།

༡༣. སྦྱེལ་སྐར་ཚོ་དབུས་སུ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་  བཏུབ།

༡༤. གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་   བཏུབ།

༡༥. དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས་  བཏུབ།

༡༦. སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་  བཏུབ།

༡༧. ལམ་གོང་ཝང་ང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་   བཏུབ།

༡༨. མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་   བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་གཅིག་པ།

༡༩. ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་   བཏུབ།

༢༠. ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢༡. བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༢༢. ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་ བཏུབ།

༢༣. ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱ་ནིཤ་གི་མི་རི་   བཏུབ།

༢༤. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱིལ་མ་ཡ་རའི་   བཏུབ།

༢༥. ཨྱོན་རྩེ་འོད་གསལ་རྩེ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཌི་ནིཤ་ཀུ་མར་པར་དན་  བཏུབ།

༢༦. གཤོམ་སྤང་ཁ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཊེག་བྷ་དུར་རའི་   བཏུབ།

༢༧. བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མཁས་དབང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ བཏུབ།

༢༨. བཀང་ལུང་བསམ་མཁར་ ཨུ་ཛོ་རོང་གི་འཐུས་མི་ ཌོག་ཊར་ བསམ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༢༩. འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གྲུབ་ཐོབ་   བཏུབ།

༣༠. དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་མནྡྲལ་སྒང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བི་མཱལ་ཐཱ་པ་  བཏུབ།

༣༡. གསེར་གྱི་ཐང་རྩི་རང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱར་ཇ་མཱན་རའི་  བཏུབ།

༣༢. བར་རྡོ་ཀྲོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོན་པོ་་རིང་   བཏུབ།

༣༣. ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་     བཏུབ།

༣༤. བློན་ཆེན་ ཌོག་ཊར་ བློ་གྲོས་་རིང་     འཛེམས།

༣༥. ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་     འཛེམས།

༣༦. སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་ ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར་    འཛེམས།

༣༧. དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་་རིང་     འཛེམས།

༣༨. ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ རྡོ་རྗེ་་རིང་      འཛེམས།

༣༩. སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཁྱ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་དབང་ལྷམོ་   འཛེམས།

༤༠. ཝོམ་རོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ འཕྲིན་ལས་    འཛེམས།

༤༡. བྲག་སྟེང་ང་མཐིལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོནམ་རྡོ་རྗེ་   མི་བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་གཉིས་པ།

སྤྱི་ས་ ༠༩.༡༢,༢༠༢༡ ལུ།

ལྷོ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ ངང་ལམ་ལས་བདེ་བ་ཐང་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ལས་པཱན་སྦང་ ལྷ་མོའི་རྫི་

ཁ་ལས་གསར་སྤང་ན་གྱི་གཞུང་ལམ་་ དེ་འཕྲོ་ལས་ འགོ་བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་གུ་ 

ཆ་འཇོག་གནང་སྐབས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ། 

ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༠ ཡོད་ས་ལས་ བཏུབ་མི་ ༢༡ མ་བཏུབ་མི་ ༡༥ འཛེམ་

བཞུགས་མི་ ༤ །

༡. བློན་ཆེན་ ཌོག་ཊར་ བློ་གྲོས་་རིང་     བཏུབ།

༢. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་གནོན་དབང་འདུས་   བཏུབ།

༣. ཆོས་འཁོར་སྟངས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་བ་    བཏུབ།

༤. ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲུང་འཚོ་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༥. ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་བཀྲིས་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཧི་མཱན་གུ་རུང་  བཏུབ།

༦. ཁ་སྨད་ལུང་ནག་ན་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ་   བཏུབ།

༧. སྦྱེལ་སྐར་ཚོ་དབུས་སུ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་  བཏུབ།

༨. དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས་  བཏུབ།

༩. སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་  བཏུབ།

༡༠. ལམ་གོང་ཝང་ང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་   བཏུབ།

༡༡. མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་   བཏུབ།

༡༢. ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་   བཏུབ།

༡༣. བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༡༤. ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་ བཏུབ།

༡༥. ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱ་ནིཤ་གི་མི་རི་   བཏུབ།

༡༦. གཤོམ་སྤང་ཁ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཊེག་བྷ་དུར་རའི་   བཏུབ།

༡༧. བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མཁས་དབང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་གཉིས་པ།

༡༨. ཝོམ་རོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ འཕྲིན་ལས་    བཏུབ།

༡༩. འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གྲུབ་ཐོབ་   བཏུབ།

༢༠. བར་རྡོ་ཀྲོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོན་པོ་་རིང་   བཏུབ།

༢༡. ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་     བཏུབ།

༢༢. མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ལྷམོ་    འཛེམས།

༢༣. ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ རྡོ་རྗེ་་རིང་      འཛེམས།

༢༤. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱིལ་མ་ཡ་རའི་   འཛེམས།

༢༥. བཀང་ལུང་བསམ་མཁར་ ཨུ་ཛོང་རོང་འཐུས་མི་ ཌོག་ཊར་ བསམ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་ འཛེམས།

༢༦. ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་     མི་བཏུབ།

༢༧. གསོ་བའི་བློན་པོ་ བདེ་ཆེན་དབང་མོ་     མི་བཏུབ།

༢༨. བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ ལོག་ནཱཐ་ཤར་མ་     མི་བཏུབ།

༢༩. དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་་རིང་     མི་བཏུབ།

༣༠. ཤེས་རིག་བློན་པོ་ ཇེའི་བིར་རའི་      མི་བཏུབ།

༣༡. སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཁྱ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་དབང་ལྷམོ་   མི་བཏུབ།

༣༢. འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྩེ་བཟའ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག་  མི་བཏུབ།

༣༣. ཁ་སྟོད་ལ་ཡག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་འཛིན་   མི་བཏུབ།

༣༤. གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་   མི་བཏུབ།

༣༥. སྒང་ཟུར་སྨིན་རྗེས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་  མི་བཏུབ།

༣༦. ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་     མི་བཏུབ།

༣༧. ཨྱོན་རྩེ་འོད་གསལ་རྩེ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཌི་ནིཤ་ཀུ་མར་པར་དན་  མི་བཏུབ།

༣༨. བྲག་སྟེང་ང་མཐིལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོནམ་རྡོ་རྗེ་   མི་བཏུབ།

༣༩. དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་མནྡྲལ་སྒང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བི་མཱལ་ཐཱ་པ་  མི་བཏུབ།

༤༠. གསེར་གྱི་ཐང་རྩི་རང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱར་ཇ་མཱན་རའི་  མི་བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་གསུམ་པ།

སྤྱི་ས་ ༠༩.༡༢,༢༠༢༡ ལུ།

བྱང་ཤར་ནུབ་ བུམ་ཐང་ཨུ་ར་ལས་ གླིང་མི་ཐང་ན་གྱི་གཞུང་ལམ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ་ ༡༢ པའི་

ནང་འཁོད་ མཇུག་བསྡུ་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་གུ་ ཆ་འཇོག་གནང་སྐབས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ 

ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ། 

ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༠ ཡོད་ས་ལས་ བཏུབ་མི་ ༡༤ མ་བཏུབ་མི་ ༢༣ འཛེམ་

བཞུགས་མི་ ༣ །

༡. བློན་ཆེན་ཌོག་ཊར་ བློ་གྲོས་་རིང་      བཏུབ།

༢. ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲུང་འཚོ་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༣. ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་བཀྲིས་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཧི་མཱན་གུ་རུང་  བཏུབ།

༤. དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས་  བཏུབ།

༥. སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་  བཏུབ།

༦. མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་   བཏུབ།

༧. ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་   བཏུབ།

༨. བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༩. ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་ བཏུབ།

༡༠. བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མཁས་དབང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ བཏུབ།

༡༡. ཝོམ་རོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ འཕྲིན་ལས་    བཏུབ།

༡༢. འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གྲུབ་ཐོབ་   བཏུབ།

༡༣. བར་རྡོ་ཀྲོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོན་པོ་་རིང་   བཏུབ།

༡༤. ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་     བཏུབ།

༡༥. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་གནོན་དབང་འདུས་   འཛེམས།

༡༦. སྦྱེལ་སྐར་ཚོ་དབུས་སུ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་  འཛེམས།

༡༧. བཀང་ལུང་བསམ་མཁར་ ཨུ་ཛོང་རོང་འཐུས་མི་ ཌོག་ཊར་ བསམ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་ འཛེམས།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་གསུམ་པ།

༡༨. ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་     མི་བཏུབ།

༡༩. མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ལྷམོ་    མི་བཏུབ།

༢༠. གསོ་བའི་བློན་པོ་ བདེ་ཆེན་དབང་མོ་     མི་བཏུབ།

༢༡. བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ ལོག་ནཱཐ་ཤར་མ་     མི་བཏུབ།

༢༢. དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་་རིང་     མི་བཏུབ།

༢༣. ཤེས་རིག་བློན་པོ་ ཇེའི་བིར་རའི་      མི་བཏུབ།

༢༤. ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ རྡོ་རྗེ་་རིང་      མི་བཏུབ།

༢༥. ཆོས་འཁོར་སྟངས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་བ་    མི་བཏུབ།

༢༦. སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཁྱ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་དབང་ལྷམོ་   མི་བཏུབ།

༢༧. འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྩེ་བཟའ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག་  མི་བཏུབ།

༢༨. ཁ་སྨད་ལུང་ནག་ན་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ་   མི་བཏུབ།

༢༩. ཁ་སྟོད་ལ་ཡག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་འཛིན་   མི་བཏུབ།

༣༠. གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་   མི་བཏུབ།

༣༡. སྒང་ཟུར་སྨིན་རྗེས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་  མི་བཏུབ།

༣༢. ལམ་གོང་ཝང་ང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་   མི་བཏུབ།

༣༣. ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་     མི་བཏུབ།

༣༤. ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱ་ནིཤ་གི་མི་རི་   མི་བཏུབ།

༣༥. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱིལ་མ་ཡ་རའི་   མི་བཏུབ།

༣༦. ཨྱོན་རྩེ་འོད་གསལ་རྩེ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཌི་ནིཤ་ཀུ་མར་པར་དན་  མི་བཏུབ།

༣༧. གཤོམ་སྤང་ཁ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཊེག་བྷ་དུར་རའི་   མི་བཏུབ།

༣༨. བྲག་སྟེང་ང་མཐིལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོནམ་རྡོ་རྗེ་   མི་བཏུབ།

༣༩. དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་མནྡྲལ་སྒང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བི་མཱལ་ཐཱ་པ་  མི་བཏུབ།

༤༠. གསེར་གྱི་ཐང་རྩི་རང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱར་ཇ་མཱན་རའི་  མི་བཏུབ།



210

སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་བཞི་པ།

སྤྱི་ས་ ༠༩.༡༢,༢༠༢༡ ལུ།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་ བཀག་དམ་ འབད་ཡོད་མི་དེ་ ལོག་གནང་དགོ་པའི་ གྲོས་དོན་གུར་ 

ཆ་འཇོག་གནང་སྐབས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོ། 

ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༡ ཡོད་ས་ལས་ བཏུབ་མི་ ༣༧ མ་བཏུབ་མི་ ༣ འཛེམ་

བཞུགས་མི་ ༡ །

༡. ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢. མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ལྷམོ་    བཏུབ།

༣. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་གནོན་དབང་འདུས་   བཏུབ།

༤. བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ ལོག་ནཱཐ་ཤར་མ་     བཏུབ།

༥. དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་་རིང་     བཏུབ།

༦. ཤེས་རིག་བློན་པོ་ ཇེའི་བིར་རའི་      བཏུབ།

༧. ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ རྡོ་རྗེ་་རིང་      བཏུབ།

༨. ཆོས་འཁོར་སྟངས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་བ་    བཏུབ།

༩. ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲུང་འཚོ་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༠. སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཁྱ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་དབང་ལྷམོ་   བཏུབ།

༡༡. འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྩེ་བཟའ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༢.  ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་དང་བཀྲིས་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཧི་མཱན་གུ་རུང་  བཏུབ།

༡༣. ཁ་སྨད་ལུང་ནག་ན་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ་   བཏུབ།

༡༤. ཁ་སྟོད་ལ་ཡག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་འཛིན་   བཏུབ།

༡༥. སྦྱེལ་སྐར་ཚོ་དབུས་སུ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་  བཏུབ།

༡༦. གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་   བཏུབ།

༡༧. སྒང་ཟུར་སྨིན་རྗེས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་  བཏུབ།

༡༨. དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས་  བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་བཞི་པ།

༡༩. སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་  བཏུབ།

༢༠. ལམ་གོང་ཝ་ང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་   བཏུབ།

༢༡. མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་   བཏུབ།

༢༢. ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་   བཏུབ།

༢༣. ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢༤. བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༢༥. ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱ་ནིཤ་གི་མི་རི་   བཏུབ།

༢༦. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱིལ་མ་ཡ་རའི་   བཏུབ།

༢༧. ཨོ་རྒྱན་རྩེ་འོད་གསལ་རྩེ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཌི་ནིཤ་ཀུ་མར་པར་དཱན་  བཏུབ།

༢༨. གཤོམ་སྤང་ཁ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཊེག་བྷ་དུར་རའི་   བཏུབ།

༢༩. བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མཁས་དབང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ བཏུབ།

༣༠. བཀང་ལུང་བསམ་མཁར་ ཨུ་ཛོང་རོང་འཐུས་མི་ ཌོག་ཊར་ བསམ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་ བཏུབ།

༣༡. ཝོམ་རོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ འཕྲིན་ལས་    བཏུབ།

༣༢. འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གྲུབ་ཐོབ་   བཏུབ།

༣༣. བྲག་སྟེང་ང་མཐིལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོནམ་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༣༤. དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་མནྡྲལ་སྒང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བི་མཱལ་ཐཱ་པ་  བཏུབ།

༣༥. གསེར་གྱི་ཐང་རྩི་རང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱར་ཇ་མཱན་རའི་  བཏུབ།

༣༦. ཨ་ཐང་ཐེད་ཚོ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག་   བཏུབ།

༣༧. ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་     བཏུབ།

༣༨. བློན་ཆེན་ ཌོག་ཊར་ བློ་གྲོས་་རིང་     འཛེམས།

༣༩. གསོ་བའི་བློན་པོ་ བདེ་ཆེན་དབང་མོ་     མི་བཏུབ།

༤༠. ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་ མི་བཏུབ།

༤༡. བར་རྡོ་ཀྲོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོན་པོ་་རིང་   མི་བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་ལྔ་པ།

སྤྱི་ས་ ༡༠.༡༢.༢༠༢༡ ལུ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ གུར་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་

ཚོགས་ཆུང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་གུར་ ཆ་འཇོག་གནང་སྐབས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ ཚོགས་

རྒྱན་གྱི་ཐོ།

ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༡ ཡོད་ས་ལས་ བཏུབ་མི་ ༣༧ མ་བཏུབ་མི་ ༠ འཛེམས་

བཞུགས་མི་ ༤ །

༡. ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢. མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ལྷམོ་    བཏུབ།

༣. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་གནོན་དབང་འདུས་   བཏུབ།

༤. གསོ་བའི་བློན་པོ་ བདེ་ཆེན་དབང་མོ་     བཏུབ།

༥. ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་    བཏུབ།

༦. ཤེས་རིག་བློན་པོ་ ཇེའི་བིར་རའི་      བཏུབ།

༧. ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ རྡོ་རྗེ་་རིང་      བཏུབ།

༨. ཆོས་འཁོར་སྟངས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་བ་    བཏུབ།

༩. ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲུང་འཚོ་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༠. སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཁྱ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་དབང་ལྷམོ་   བཏུབ།

༡༡. འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྩེ་བཟའ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༢. ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་བཀྲིས་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཧི་མཱན་གུ་རུང་  བཏུབ། 

༡༣. ཁ་སྟོད་ལ་ཡག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་འཛིན་   བཏུབ།

༡༤. སྦྱེལ་སྐར་ཚོ་དབུས་སུ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་  བཏུབ།

༡༥. གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་   བཏུབ།

༡༦. སྒང་ཟུར་སྨིན་རྗེས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་  བཏུབ།

༡༧. དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས་  བཏུབ།

༡༨. སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་  བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་ལྔ་པ།
༡༩. ལམ་གོང་ཝང་ང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་   བཏུབ།

༢༠. མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་   བཏུབ།

༢༡. ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢༢. བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༢༣. ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་ བཏུབ།

༢༤. ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱ་ནིཤ་གི་མི་རི་   བཏུབ།

༢༥. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱིལ་མ་ཡ་རའི་   བཏུབ།

༢༦. ཨྱོན་རྩེ་འོད་གསལ་རྩེ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཌི་ནིཤ་ཀུ་མར་པར་དན་  བཏུབ།

༢༧. གཤོམ་སྤང་ཁ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཊེག་བྷ་དུར་རའི་   བཏུབ།

༢༨. བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མཁས་དབང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ བཏུབ།

༢༩. བཀང་ལུང་བསམ་མཁར་ ཨུ་ཛོང་རོང་འཐུས་མི་ ཌོག་ཊར་ བསམ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་ བཏུབ།

༣༠. ཝོམ་རོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ འཕྲིན་ལས་    བཏུབ།

༣༡. འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གྲུབ་ཐོབ་   བཏུབ།

༣༢. བྲག་སྟེང་ང་མཐིལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོནམ་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༣༣. དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་མནྡྲལ་སྒང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བི་མཱལ་ཐ་པ་  བཏུབ།

༣༤. གསེར་གྱི་ཐང་རྩི་རང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱར་ཇ་མཱན་རའི་  བཏུབ།

༣༥. ཨ་ཐང་ཐེད་ཚོ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག་   བཏུབ།

༣༦. བར་རྡོ་ཀྲོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོན་པོ་་རིང་   བཏུབ།

༣༧. ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་     བཏུབ།

༣༨. བློན་ཆེན་ ཌོག་ཊར་ བློ་གྲོས་་རིང་     འཛེམས།

༣༩. དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་་རིང་     འཛེམས།

༤༠. ཁ་སྨད་ལུང་ནག་ན་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ་   འཛེམས།

༤༡. ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་   འཛེམས།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་དྲུག་པ།

སྤྱི་ས་ ༡༣.༡༢༢༠༢༡ ལུ།

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ (འཕྲི་སྣོན་) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མར་ བསྐྱར་གྲོས་གནང་སྟེ་ ཆ་

འཇོག་གནང་སྐབས་ རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོ།

ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༠ ཡོད་ས་ལས་ བཏུབ་མི་ ༣༧ མ་བཏུབ་མི་ ༡ འཛེམས་

བཞུགས་མི་ ༢ །

༡. ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢. མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ལྷམོ་    བཏུབ།

༣. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་གནོན་དབང་འདུས་   བཏུབ།

༤. བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ ལོག་ནཱཐ་ཤར་མ་     བཏུབ།

༥. དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་་རིང་     བཏུབ།

༦. ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་    བཏུབ།

༧. ཤེས་རིག་བློན་པོ་ ཇེའི་བིར་རའི་      བཏུབ།

༨. ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ རྡོ་རྗེ་་རིང་      བཏུབ།

༩. ཆོས་འཁོར་སྟངས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་བ་    བཏུབ།

༡༠. བཙན་སྐྱོགས་དབང་འདུས་ ཚོགས་དཔོན་འོགམ་    བཏུབ།

༩. ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲུང་འཚོ་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༠. སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཁྱ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་དབང་ལྷམོ་   བཏུབ།

༡༡. འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྩེ་བཟའ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༢. ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་བཀྲིས་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཧི་མཱན་གུ་རུང་  བཏུབ། 

༡༡. ཁ་སྨད་ལུང་ནག་ན་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ་   བཏུབ།

༡༣. ཁ་སྟོད་ལ་ཡག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་འཛིན་   བཏུབ།

༡༤. སྦྱེལ་སྐར་ཚོ་དབུས་སུ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་  བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་དྲུག་པ།

༡༥. གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་   བཏུབ།

༡༦. སྒང་ཟུར་སྨིན་རྗེས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་  བཏུབ།

༡༨. སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་  བཏུབ།

༡༩. ལམ་གོང་ཝང་ང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་   བཏུབ།

༢༢. ན་ནོག་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་   བཏུབ།

༢༡. ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢༢. བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༢༣. ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་ བཏུབ།

༢༤. ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱ་ནིཤ་གི་མི་རི་   བཏུབ།

༢༥. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱིལ་མ་ཡ་རའི་   བཏུབ།

༢༦. ཨྱོན་རྩེ་འོད་གསལ་རྩེ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཌི་ནིཤ་ཀུ་མར་པར་དན་  བཏུབ།

༢༧. གཤོམ་སྤང་ཁ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཊེག་བྷ་དུར་རའི་   བཏུབ།

༢༨. བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མཁས་དབང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ བཏུབ།

༢༩. བཀང་ལུང་བསམ་མཁར་ ཨུ་ཛོང་རོང་འཐུས་མི་ ཌོག་ཊར་ བསམ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་ བཏུབ།

༣༠. ཝོམ་རོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ འཕྲིན་ལས་    བཏུབ།

༣༡. འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གྲུབ་ཐོབ་   བཏུབ།

༣༢. བྲག་སྟེང་ང་མཐིལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོནམ་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༣༣. དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་མནྡྲལ་སྒང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བི་མཱལ་ཐ་པ་  བཏུབ།

༣༤. གསེར་གྱི་ཐང་རྩི་རང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱར་ཇ་མཱན་རའི་  བཏུབ།

༣༥. ཨ་ཐང་ཐེད་ཚོ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག་   བཏུབ།

༢༢. དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས་  འཛེམས།

༢༢. མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་   འཛེམས།

༣༧. ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་     མི་བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་བདུན་པ།

སྤྱི་ས་ ༡༥.༡༢.༢༠༢༡ ལུ།    

ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོང་ལེན་ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་གྲོས་ (འཕྲི་སོྣན་) བསྐྱར་གྲོས་གུ་ རྒྱན་སྐྱུར་

གྱི་ཐོ།

ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༤༠ ཡོད་ས་ལས་ བཏུབ་མི་ ༠ མ་བཏུབ་མི་ ༣༨ འཛེམས་

བཞུགས་མི་ ༢ །

༡. བློན་ཆེན་ ཌོག་ཊར་ བློ་གྲོས་་རིང་     མི་བཏུབ།

༢. ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་     མི་བཏུབ།

༣. མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ལྷམོ་    མི་བཏུབ།

༤. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་གནོན་དབང་འདུས་   མི་བཏུབ།

༥. བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ ལོག་ནཱཐ་ཤར་མ་     མི་བཏུབ།

༦. ཤེས་རིག་བློན་པོ་ ཇེའི་བིར་རའི་      མི་བཏུབ།

༧. ཆོས་འཁོར་སྟངས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་བ་    མི་བཏུབ།

༨. ཚོགས་དཔོན་འོགམ་ བཙན་སྐྱོགས་དབང་འདུས་    མི་བཏུབ།

༩. ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲུང་འཚོ་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག་  མི་བཏུབ།

༡༠. སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཁྱ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་དབང་ལྷམོ་   མི་བཏུབ།

༡༡. འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྩེ་བཟའ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག་  མི་བཏུབ།

༡༢. ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་དང་བཀྲིས་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཧི་མཱན་གུ་རུང་  མི་བཏུབ། 

༡༣. ཁ་སྨད་ལུང་ནག་ན་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ་   མི་བཏུབ།

༡༤. ཁ་སྟོད་ལ་ཡག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་འཛིན་   མི་བཏུབ།

༡༥. སྦྱེལ་སྐར་ཚོ་དབུས་སུ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་  མི་བཏུབ།

༡༦. གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་   མི་བཏུབ།

༡༧. སྒང་ཟུར་སྨིན་རྗེས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་  མི་བཏུབ།

༡༨. སྨན་སྦིས་བཙན་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན་  མི་བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་བདུན་པ།

༡༩. དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས་  མི་བཏུབ།

༢༠. སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་  མི་བཏུབ།

༢༡. ལམ་གོང་ཝ་ང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་   མི་བཏུབ།

༢༢. མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་   མི་བཏུབ།

༢༣. ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་     མི་བཏུབ།

༢༤. བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་   མི་བཏུབ།

༢༥. ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་ མི་བཏུབ།

༢༦. ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱ་ནིཤ་གི་མི་རི་   མི་བཏུབ།

༢༧. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱིལ་མ་ཡ་རའི་   མི་བཏུབ།

༢༨. ཨོ་རྒྱན་རྩེ་འོད་གསལ་རྩེ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཌི་ནིཤ་ཀུ་མར་པར་དཱན་  མི་བཏུབ།

༢༩. གཤོམ་སྤང་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཊེག་བྷ་དུར་རཱའི་   མི་བཏུབ།

༣༠. བཀང་ལུང་བསམ་མཁར་ ཨུ་ཛོང་རོང་འཐུས་མི་ ཌོག་ཊར་ བསམ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་ མི་བཏུབ།

༣༡. ཝོམ་རོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ འཕྲིན་ལས་    མི་བཏུབ།

༣༢. འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གྲུབ་ཐོབ་   མི་བཏུབ།

༣༣. བྲག་སྟེང་ང་མཐིལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོནམ་རྡོ་རྗེ་   མི་བཏུབ།

༣༤. དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་མནྡྲལ་སྒང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བི་མཱལ་ཐཱ་པ་  མི་བཏུབ།

༣༥. གསེར་གྱི་ཐང་རྩི་རང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱར་ཇ་མཱན་རཱའི་  མི་བཏུབ།

༣༦. ཨ་ཐང་ཐེད་ཚོ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག་   མི་བཏུབ།

༣༧. བར་རྡོ་ཀྲོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོན་པོ་་རིང་   མི་བཏུབ།

༣༨. ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་     མི་བཏུབ།

༣༩. ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་   འཛེམས།

༤༠. བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མཁས་དབང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ འཛེམས།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།

སྤྱི་ས་ ༡༥.༡༢.༢༠༢༡ ལུ།    

སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་

མེད་ རྒྱན་སྐྱུར་གྱི་ཐོ།

ཚོགས་གྲལ་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ༦༧ ཡོད་ས་ལས་ བཏུབ་མི་ ༦༦ མ་བཏུབ་མི་ ༠ འཛེམས་

བཞུགས་མི་ ༡ །

༡. བློན་ཆེན་ ཌོག་ཊར་ བློ་གྲོས་་རིང་     བཏུབ།

༢. ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༣. མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ལྷམོ་    བཏུབ།

༤. སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་ ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར་    བཏུབ།

༥. བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་གནོན་དབང་འདུས་   བཏུབ།

༦. བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ ལོག་ནཱཐ་ཤར་མ་     བཏུབ།

༧. དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་་རིང་     བཏུབ།

༨. ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༩. ཤེས་རིག་བློན་པོ་ ཇེའི་བིར་རའི་      བཏུབ།

༡༠. ཆོས་འཁོར་སྟངས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་བ་    བཏུབ།

༡༡. ཚོགས་དཔོན་འོགམ་ བཙན་སྐྱོགས་དབང་འདུས་    བཏུབ།

༡༢. ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲུང་འཚོ་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༣. སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཁྱ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་དབང་ལྷམོ་   བཏུབ།

༡༤. འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྩེ་བཟའ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག་  བཏུབ།

༡༥. ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་དང་བཀྲིས་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཧི་མཱན་གུ་རུང་  བཏུབ། 

༡༦. ཁ་སྨད་ལུང་ནག་ན་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ་   བཏུབ།

༡༧. ཁ་སྟོད་ལ་ཡག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་འཛིན་   བཏུབ།

༡༨. སྦྱེལ་སྐར་ཚོ་དབུས་སུ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་  བཏུབ།

༡༩. གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་   བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།
༢༠. སྒང་ཟུར་སྨིན་རྗེས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་  བཏུབ།

༢༡. སྨན་སྦིས་བཙན་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན་  བཏུབ།

༢༢. དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས་  བཏུབ།

༢༣. སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་  བཏུབ།

༢༤. ལམ་གོང་ཝ་ང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་   བཏུབ།

༢༥. མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་   བཏུབ།

༢༦. ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་   བཏུབ།

༢༧. ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༢༨. བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༢༩. ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས་ བཏུབ།

༣༠. ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱ་ནིཤ་གི་མི་རི་   བཏུབ།

༣༡. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱིལ་མ་ཡ་རའི་   བཏུབ།

༣༢. ཨོ་རྒྱན་རྩེ་འོད་གསལ་རྩེ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཌི་ནིཤ་ཀུ་མར་པར་དཱན་  བཏུབ།

༣༣. གཤོམ་སྤང་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཊེག་བྷ་དུར་རཱའི་   བཏུབ།

༣༤. བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མཁས་དབང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ་ བཏུབ།

༣༥. བཀང་ལུང་བསམ་མཁར་ ཨུ་ཛོང་རོང་འཐུས་མི་ ཌོག་ཊར་ བསམ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་ བཏུབ།

༣༦. ཝོམ་རོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ འཕྲིན་ལས་    བཏུབ།

༣༧. འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གྲུབ་ཐོབ་   བཏུབ།

༣༨. བྲག་སྟེང་ང་མཐིལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོནམ་རྡོ་རྗེ་   བཏུབ།

༣༩. དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་མནྡྲལ་སྒང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བི་མཱལ་ཐཱ་པ་  བཏུབ།

༤༠. གསེར་གྱི་ཐང་རྩི་རང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱར་ཇ་མཱན་རཱའི་  བཏུབ།

༤༡. ཨ་ཐང་ཐེད་ཚོ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག་   བཏུབ།

༤༢. བར་རྡོ་ཀྲོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོན་པོ་་རིང་   བཏུབ།

༤༣. ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས་     བཏུབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་བརྒྱད་པ།
༤༤. རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་ བཀྲིས་རྡོ་རྗེ་    བཏུབ།

༤༥. རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་འོགམ་ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་   བཏུབ།

༤༦. ཁྱད་ལྡན་གྱི་འཐུས་མི་ དྲགོས་ བཀྲིས་དབང་རྒྱལ་    བཏུབ།

༤༧. ཁྱད་ལྡན་གྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་      བཏུབ།

༤༨. ཁྱད་ལྡན་གྱི་འཐུས་མི་ སྐལ་བཟང་ཆོས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ་    བཏུབ།

༤༩. ཁྱད་ལྡན་གྱི་འཐུས་མི་ ཕུན་ཚོགས་རབ་བརྟན་    བཏུབ།

༥༠. བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་གི་འཐུས་མི་ ཉི་མ་     བཏུབ།

༥༡. ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་འཐུས་མི་ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༥༢. དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་གི་འཐུས་མི་ སུར་ཇ་མཱན་ཐཱ་པ་    བཏུབ།

༥༣. ཧཱ་རྫོང་ཁག་གི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་རྣམ་རྒྱལ་     བཏུབ།

༥༤. ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་འཐུས་མི་ བསྟན་པ་རྡོ་རྗེ་     བཏུབ།

༥༥. མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་གི་འཐུས་མི་ བསོད་ནམས་དཔལ་འཛོམས་   བཏུབ།

༥༦. སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་གི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་     བཏུབ།

༥༧. པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་གི་འཐུས་མི་ ཆོས་ཉིད་རྡོ་རྗེ་    བཏུབ།

༥༨. སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་འཐུས་མི་ ལྷ་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ་    བཏུབ།

༥༩. བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་འཐུས་མི་ ཏིར་ཐ་མཱན་ཐཱ་པ་    བཏུབ།

༦༠. གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་གི་འཐུས་མི་ ཨ་ནཱན་རཱའི་    བཏུབ།

༦༡. ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་གི་འཐུས་མི་ ་དབང་རིག་འཛིན་    བཏུབ།

༦༢. བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་གི་འཐུས་མི་ ལྷ་སྐྲུག་     བཏུབ།

༦༣. བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ རྒྱལ་མཚན་    བཏུབ།

༦༤. ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་གི་འཐུས་མི་ བཀྲིས་བསམ་གྲུབ་    བཏུབ།

༦༥. རྩི་རང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱན་ཀུ་མར་སཱན་ཝར་   བཏུབ།

༦༦. གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་གི་འཐུས་མི་ པདྨ་གྲགས་པ་    བཏུབ།

༦༧. མགར་ས་རྫོང་ཁག་གི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་    འཛེམས།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་དགུ་པ།

སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་ ༦ པ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ ཚོགས་དཔོན་ དབང་ཕྱུག་རྣམ་

རྒྱལ་གྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་བའི་ གསལ་བཤད་ཟིན་བྲིས།

༡. ད་རིས་ ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པ་ མཇུག་བསྡུ་བའི་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་རིམ་འདི་ནང་ འབྲུག་མི་

ཡོངས་ཀྱི་ དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་མངའ་བདག་ བྱང་སེམས་སྤྲུལ་

པའི་ རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཐུགས་བརྩེ་བས་གཟིགས་ཏེ་ བྱོན་གནང་མི་དེ་ལུ་ 

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཡོངས་དང་ ཚོགས་དཔོན་ ང་རའི་ཧོངས་ལས་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་

སྒོ་ལས་ བྱོན་པ་ལེགས་སོ་ཕུལ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་་་་་ཨིན་ལགས།

༢. དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ གང་འདོད་དངོས་གྲུབ་མྱུར་བའི་ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་རྣམ་སྤྲུལ་ མི་དབང་རྒྱལ་

བཙུན་གྱིས་གཙོས་པའི་ སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་དང་ ཞི་དྲག་གཞུང་གི་དཔོན་ཁག་ དེ་ལས་ རྒྱལ་

སྤྱིའི་སྐུ་ཚབ་་དང་ གྲོགས་རམ་ལས་སྡེའི་འཐུས་ཚབ་ གཞན་ གཟིགས་གནང་པར་བྱོན་མི་ 

སྐུ་མགྲོན་ཡོངས་ལུ་ཡང་ བྱོན་པ་ལེགས་སོ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༣. ང་བཅས་ར་ ཐུགས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ མ་འོངས་མངོན་

ལུ་ གཟིགས་གས་པའི་ མཐུ་སྟོབས་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལུ་ བདེ་སྲུངཔ་གི་ ལས་

རིམ་གཞི་བཙུགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ ད་ལྟོ་ན་ཚོད་ བདེ་སྲུངཔ་ མི་གྲངས་ ༢༤,༩༩༩ དེ་

ཅིག་གིས་ སྦྱོང་བརྡར་དེ་་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཞུ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སྡེའི་དོན་ལུ་ གནམ་མེད་

ས་མེད་ཀྱིས་ ཕྱག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཞུ་སྟེ་ འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་་་་ལགས།

 དེ་གི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ ད་རེས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་

དང་བསྟུན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་ལས་འགུལ་ནང་ ཕྱག་ཞུ་མི་གི་ སྦྱོང་བརྡར་བ་དེ་་གི་ ལཱ་འབད་

སའི་ ས་ཁོངས་་ ཚལ་མ་རྩུབ་དྲག་དང་ ས་རུག་རྡོ་རུག་ ནང་ལས་ཕར་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ 

དེ་འི་ནང་ དཀའཝ་སྤྱད་ནི་ལུ་མ་བལྟ་བར་ ཕྱག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཞུ་སྟེ་ གྲུབ་འབྲས་་ ཡིད་

ངེ་ཐིང་ངེ་སྦེ་ བཏོན་དེས་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་དགུ་པ།

 ད་རེས་ བདེ་སྲུངཔ་ ༣༥༠༠ དེ་ཅིག་གིས་ ཁས་བླངས་ཐོག་ལས་ ལས་འགུལ་ ༡༩ མཇུག་

བསྡུ་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་ ད་ལྟོ་ལས་འགུལ་ཁག་ ༨ དེ་ཅིག་ཡོད་མི་་ནང་ ལཱ་འབད་བའི་

བསྒང་ཡོདཔ་ལས་ འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ར་ དུས་ཐོག་ མཇུག་བསྡུ་གས་པའི་ རེ་བ་རེ་

ཆེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

 དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ཟུར་བཞག་མཐུན་རྐྱེན་བཟོ་སྐྲུན་་ནང་ཡང་ ཁས་བླངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བདེ་

སྲུངཔ་་གིས་ དྲག་པོའི་དམག་སྡེ་་དང་མཉམ་ གདོང་བཟང་སྟེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ཅི་

ལྕོགས་གང་ལྕོགས་སྦེ་ ཕྱག་ཞུ་སྟེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ལགས།

 མི་དབང་མངའ་བདག་ རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ བདེ་སྲུངཔ་་ལུ་ ཐུགས་བརྩེ་བས་གཟིགས་

ཏེ་ རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་དང་ ཁ་སྐོང་འཐོབ་ནི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མི་སྟོབས་རང་མགོ་

རང་འདྲོང་བཟོ་ནི་དང་ མི་སེར་་གི་ མི་་དོན་དག་ཡོདཔ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ལུས་སྦྱོང་རིག་རྩལ་

དང་ དངུལ་རྩིས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་བཞག་ནི་ནང་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར། དེ་ལས་ པར་

བྲི་ནི་དང་ གློག་བརྙན་བཟོ་ནི། པར་བཏབ་ནི་དང་ སྐྱ་བཏོག་ནི། ཐང་ཀ་བྲི་ནི་དང་ ཚོན་གཏང་

ནི་ གས་བཟོ་ ལ་སོགས་པ་་གི་ ལས་རིམ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་་ ག་ར་ འཕྲུལ་རིག་མ་

འདྲཝ་་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ ཉམས་མྱོང་དང་ རིག་རྩལ་གསརཔ་་ ལྷབ་ནིའི་

གོ་སྐབས་ ཅི་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་ སྦོམ་འབད་ར་བྱུང་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་་་་་

ལགས། 

 དེ་་ག་ར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་ལུ་ བླ་ན་

མེད་པའི་ དགོངས་བཞེད་ཟབ་མོའི་ཐོག་ལས་ འབྲུག་པའི་ན་གཞོན་་ལུ་ གསོལ་ར་ཨིན་མས་

ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན་་་་་་ལགས།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

 ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་དགུ་པ།

 བདེ་སྲུངཔ་་གིས་ར་འབད་རུང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ དགོངས་བཞེད་འགྲུབ་ནི་

དང་ མི་སྡེའི་ཕན་ཐབས་ལུ་ ཁོང་ར་ཆ་ཁྱབ་ སེམས་དཔའ་ཉམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བརྩོན་ཤུགས་

བསྐྱེད་དེ་ ཕྱག་ཞུ་མི་དེ་གིས་ དང་པ་ བདེ་སྲུངཔ་ཁོང་ར་ལུ་ རིག་རྩལ་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་ནང་ 

ཕན་ཐོགས་པའི་གུར་ གཉིས་པ་ མི་སྡེའི་ནང་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ གནམ་མེད་

ས་མེད་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབད་ར་ བྱུང་སྟེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི།

 དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མི་དབང་མངའ་བདག་ རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ ཚོགས་དཔོན་རང་གིས་ 

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཡོངས་ཀྱི་ མགྲིན་ཚབ་སྦེ་ ཧིང་ལས་ར་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཕུལཝ་ཨིན་

ཟེར་་་་་ཞུ་ནི་ལགས།

༤. མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་གྱི་དོན་ལུ་ ག་དེམ་ཅིག་ ཐུགས་

ཚ་གྱས་བཞེས་པའི་ན་ ང་གིས་ ལོགས་སུ་སྦེ་ཞུ་དགོཔ་མེད། དཔེར་ན་ ཝ་གཅིག་གི་ཧེ་མར་ 

ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པ་ དབུ་བཞུགས་འགོ་བཙུགས་གནང་པའི་ཉིནམ་ལས་ར་ དབང་འདུས་ཕོ་

བྲང་ བསྟན་སྐྱོང་གླིང་དང་ གསར་སྤང་འཇིགས་མེད་ཆོས་གླིང་དང་ དཔལ་རི་ཐང་ བསམ་རྩེ་

བརྟན་འབྲུག་དང་ བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལུ་ ཆིབས་བསྐྱོད་གནང་སྟེ་ བདེ་སྲུང་ཤོག་ཐེངས་ ༤༧ 

པའི་ནང་ སྦྱོང་བརྡར་པ་ ན་གཞོན་་དང་ མཇལ་ཕྲད་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྩི་རང་ སེམས་

ལྗོངས་དང་ སྤ་ཚར་གླིང་ དེ་ལས་ བསམ་རྩེ་གླིང་བསྟོད་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཆུའི་ལས་འགུལ་་

ནང་ ཕྱག་ཞུ་མི་གི་ བདེ་སྲུངཔ་་ལུ མཇལ་ཕྲད་ཀྱི་གོ་སྐབས་གནང་ཡི།
  

 དེ་མ་ཚད་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལྷོ་ཕྱོགས་ཀོ༌ཝིཊ་ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་དང་ གདོང་བཟང་སྟེ་ 

ཕྱག་ཞུ་མི་གི་ སྡེ་ཚན་་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ མཇལ་ཕྲད་གནང་ཡོད་པའི་གུར་ ནད་ཡམས་ཀྱི་

གནས་སྟངས་དེ་ ངེས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ སེམས་བག་ཡེངས་མ་ཤོར་བར་ གྲ་སྒྲིག་སྦེ་

སྡོད་དགོ་པའི་ བཀའ་སློབ་དང་ ནད་ཡམས་དང་འབྲེལ་བའི་ བཀག་འཛིན་་ལུ་བརྟེན་ མི་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་དགུ་པ།

 སེར་གྱི་ ་སྲོག་དང་ འཚོ་སྐྱོང་ལུ་ གནོད་པ་ག་དེ་ཉུང་ཉུང་བཟོ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་་ བཏོན་

དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་་ ཀོ་ཝིཊ་ལས་བྱེདཔ་འཐུས་མི་་གིས་ སེམས་ཁར་བཞག་

སྟེ་ ཕྱག་ཞུ་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་དང་གཅིག་ཁར་ ད་རེས་ནངས་པར་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁ་ལས་

ཕར་ ནད་ཡམས་གསརཔ་ omicron ཐོན་པའི་ འུར་བྱེལ་ལང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ང་བཅས་ར་ 

འབྲུག་མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ ཐུགས་དྲནམ་བཏོན་ བཞུགས་དགོཔ་དེ་ཡང་ ག་ནི་བ་ ཁག་ཆེ་

བའི་དྲན་གསོ་ཕུལཝ་ཨིན།

༥. ང་བཅས་ར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ག་ནི་བ་ ཁག་ཆེ་བའི་ དུས་ཆེན་སྦོམ་ཤོས་་གི་གྲས་ལས་ གཅིག་

འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་གྱི་ ཉིནམ་འདི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་ཡང་ ག་དེམ་ཅིག་ ཁག་ཆེ་བའི་

ན་ ང་གིས་ ལོགས་སུ་ཞུ་དགོཔ་མེད། མི་མང་གིས་ མཁྱེན་གསལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི།

 དུས་ཅི་ བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ནད་ཡམས་ཀྱི་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ མི་དབང་མངའ་

བདག་ རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ བཀའ་རྒྱ་ལོགས་སུ་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་

ཡོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༡༤ པ་འདི་ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་ནང་སྦེ་ ག་ནི་བ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ 

བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི།

 དེ་སྦེ་ཞུ་གས་མི་དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ དབུ་ཁྲིད་འོག་ལུ་ 

གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཅའ་སྒྲིག་དེ་་ ག་ནི་བ་ རྒྱས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ མཛད་གནངམ་བཞིན་དུ་ 

ང་བཅས་ར་ མི་སེར་་གིས་ར་འབད་རུང་ རྒྱལཔོ་ཡབ་སྲས་་གི་ཞབས་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་

ཁབ་དང་ མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་་ གནམ་མེད་ས་མེད་ བརྒྱ་

ཆེ་དྲགས་འབད་ར་ མཛད་གནང་ཡོད་པའི་ བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་ གོ་སྐབས་བཟངམོ་འདི་ ཞུ་

སྟེ་སྦེ་ ཐུགས་སྨོན་་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཕུལ་ཕུལཝ་ འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་དགུ་པ།

 དེ་དང་གཅིག་ཁར་ མི་དབང་མངའ་བདག་ རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་ གསུང་

བཤད་གནང་པའི་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱས་དེ་ཡངཿ

• རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕྱག་ཞུ་བའི་སྐབས་ འགན་ཁུར་དང་བསྟུན་པའི་ འགན་འཁྲི་་ ངར་

ཡོད་པའི་ཐོག་ལས་ འབག་དགོཔ་དང་།

• ངན་ལྷད་ལས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ འཛེམ་དགོཔ་་དང་། 

• གཞུང་སྐྱོང་དང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྒྲིག་གཞི་་ རྟགས་མཐུན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་དགོཔ། 

• མཇུག་མ་འོངས་པའི་ ཡོན་ཏན་དང་ རིག་རྩལ་ ཅི་དང་མ་འདྲཝ་འཐོན་སྲིདཔ་ལས་ 

འདི་གི་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་དགོཔ་་ ང་བཅས་རང་གི་ ཤ་སྦྱང་ལུ་ མེ་མདའ་རེག་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 

ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་བའི་ ཐུགས་ཀྱི་དྲན་གསོ་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

༦. ད་རེས་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་ཐེངས་ ༣ པའི་བྱ་རིམ་་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མཇུག་

བསྡུ་གས་མི་དེ་ལུ་ འབྲུག་མི་ཡོངས་དང་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་ལྷན་ཚོགས་ནང་ ཕྱག་ལཱ་

གནང་མི་ཡོངས་ལུ་ དགའ་ཚོར་ཡོདཔ་དང་གཅིག་ཁར་ ས་གནས་གཞུང་གི་ འགོ་ཁྲིདཔ་སྦེ་ 

བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་་གིས་ར་འབད་རུང་ རང་གི་གནས་ཡུན་གྱི་ནང་ གཞུང་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ ཐ་

དམ་ཚིག་གི་ཐོག་ལས་ ཕྱག་ཞུ་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་ཡོད།

༧.  ད་རེས་ ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་

ཐོག་ལས་ གསུང་གྲོས་ག་ཅི་ར་ གནང་ཡོད་ག་ གནས་ལ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཞུ་བ་ཅིནཿ

༡. འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་གྱི་ ༼འཕྲི་སྣོན་༽ དཔྱད་ཡིག་དང་།

༢. འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་ ༼འཕྲི་སྣོན་༽ དཔྱད་ཡིག། 

༣. འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་གྱི་ ༼འཕྲི་སྣོན་༽ དཔྱད་ཡིག། 

༤. འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་ དཔྱད་ཡིག་་ གསུང་གྲོས་གནང་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་དགུ་པ།

 སྟེ་ ཏི་རུའི་དཔྱད་ཡིག་སྦེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་

ཆེའི་ཞབས་སར་ བཀའ་འགྲོལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕུལ་ནི་གི་ གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

 དཔྱད་ཡིག་དེ་་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ མི་སྡེའི་ཕན་ཐབས་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་

སྦེ་ ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་མི་དེ་གིས་ མི་སེར་་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབད་ར་ 

འབྱུང་གས་པའི་རེ་བ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

༨. དེ་དང་འདྲཝ་སྦེཿ

༡. རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་༼འཕྲི་སྣོན་༽ དཔྱད་ཡིག་དང་།

༢. འབྲུག་གི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་དཔྱད་ཡིག།

༣. འབྲུག་གི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ ༼འཕྲི་སྣོན་༽ དཔྱད་ཡིག་དང་།

༤. རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉིན་དྲོད་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ གཞི་རྟེན་ཆིངས་ཡིག་་ 

 གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ ཕུལ་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཚོགས་ཐེངས་ཤུལ་མམ་ནང་ ཆ་འཇོག་འགྲུབ་གནང་གས་པའི་རེ་བ་ཡོད།

 དེ་ལས་ འབྲུག་གི་ནགས་ཚལ་དང་ རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་དཔྱད་ཡིག་འདི་གི་ ལྷག་ཐེངས་གསུམ་

པམ་དེ་ ཤུལ་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ནང་ གནང་ནི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།

༩. དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཅན་མའི་ ལོ་ལྟར་སྙན་ཞུ་དང་ གཞན་ 

ཚོགས་འདུའི་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ དྲི་བཀོད་དང་ གྲོས་དོན་གྱི་ལས་རིམ་་ཡང་ འགོ་འདྲེན་

འཐབ་སྟེ་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

༡༠. སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལོ་ལྟར་སྙན་

ཞུ་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ཁག་ ༣ དེ་ཅིག་གུར་ གསུང་
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་ཉེར་དགུ་པ།

 གྲོས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བློན་ཆེན་གྱིས་ གཞུང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་དང་ ལོ་ལྟར་འཆར་གཞིའི་

ཁར་ གཞུང་གི་གཙོ་རིམ་དང་བཅས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གནས་སྟངས་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་་

ཡང་ ཕུལ་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

༡༡. ད་རེས་ཀྱི་ ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པ་དེ་ཡང་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་ གྲོལ་གནང་གས་མི་དེ་ གཙོ་

བོ་ར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ སྐུ་བསོད་དབང་ཐང་དང་ གྲྭ་ཚང་ཆོས་སྡེ་ཡོངས་ཀྱི་

ཐུགས་སྨོན་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ ཕན་གྲོགས་དང་ ལམ་

སྟོན་་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་ལས་ ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་ར་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་

ཟེར་ཞུ་ནི།

༡༢. མཇུག་ར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ བཀའ་སྲུང་ དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ གདོང་གྲོགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་རང་བཙན་ ཡུན་དུ་བརྟན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ 

སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ཡོངས་ཀྱི་མ་ཚད་པར་ བླམ་མཁནམ་མཆོག་དང་ བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་

དམ་པ་རྣམས་ སྐུ་་ཞབས་པད་བརྟན་ མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ དགའ་སྐྱིད་

ཀྱི་ཉིམ་ཤར་ མི་སེར་ལུ་ ཞི་བདེ་འབྱུང་པའི་ བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་གྱི་ མཚམས་སྦྱར་དང་གཅིག་

ཁར་ གསེར་ཁྲི་རྩ་བར་ ཚོགས་དམངས་ཡོངས་ཀྱིས་ བཏབ་གཅིག་ཁར་སྦེ་ མི་དབང་མངའ་

བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ ཞབས་བརྟན་ཕུལ་ནི་ཨིན།། 

 བཀའ་དྲིན་ཆེ།།



228

སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་སུམ་ཅུ་པ།

སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་ ༦ པའི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་འཐུས་མིའི་མཚན་ཐོ།

༡.   ཉི་ཤོག་སྲས་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཚོགས་དཔོན་ དབང་ཕྱུག་རྣམ་རྒྱལ། 

༢. ལྷོ་ཐིམ་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བློན་ཆེན་ དྲགོས་ (ཌོག་ཊར་) བློ་གྲོས་་རིང་།

༣. བྱང་ཐིམ་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གསོ་བའི་བློན་པོ་ དྲགོས་ བདེ་ཆེན་དབང་མོ།

༤. གླིང་མུ་སྟོད་ཝང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ (ཌོག་ཊར་) རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ།

༥. ནུབ་སྦིས་སྟང་སི་སྦྱིས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་ ཡེ་ཤེས་དཔལ་

འབྱོར།

༦. དགེ་ལེགས་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་གནོན་དབང་

འདུས།

༧. རྡོ་ཕུག་ཅན་རྟ་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་རྒྱས་བློན་པོ་ ལོག་ནཱཐ་ཤར་མ།

༨. རྡོ་གར་ཤར་པ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་་རིང་།

༩.  ཁྲིམས་ཤིང་རྐང་པར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ།

༡༠. ཕུན་ཚོགས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཤེས་རིང་བློན་པོ་ ཇེའི་བཱིར་རའི།

༡༡. ར་དྷི་སག་སྟེང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་ རྡོ་རྗེ་་རིང་།

༡༢. ངང་ལམ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལས་མི་དང་ལཱ་གཡོག་བློན་པོ་ ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ།

༡༣. པཱན་སྦང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལྡོག་ཕྱོགས་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས།

༡༤. དཀར་སྦིས་རྟ་ལོག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཚོགས་དཔོན་འོགམ་ བཙན་སྐྱོགས་དབང་འདུས།

༡༥. ཆོས་འཁོར་སྟངས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་བ།

༡༦. ཆུ་མིག་ཨུ་ར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དྲུང་འཚོ་ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག

༡༧. སྦོང་སྒོ་སྐྱབས་ཁྱ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་དབང་ལྷམོ།

༡༨. འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྩེ་བཟའ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ འགྱུར་མེད་དབང་ཕྱུག

༡༩. ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་དང་བཀྲིས་སྡིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཧི་མཱནཊ་གུ་རུང་།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་སུམ་ཅུ་པ།

༢༠. ཁ་སྨད་ལུང་ནག་ན་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལམ།

༢༡. ཁ་སྟོད་ལ་ཡག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བསྟན་འཛིན།

༢༢. སྦྱེལ་སྐར་ཚོ་དབུས་སུ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།

༢༣. གསང་སྦས་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ།

༢༤. སྒང་ཟུར་སྨིན་རྒྱས་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར།

༢༥. སྨན་སྦིས་བཙན་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན།

༢༦. དགྲ་མེད་རྩེ་སྔ་ཚང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཨོ་རྒྱན་དབང་འདུས།

༢༧. སྐྱེངས་མཁར་ཝེ་རིང་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།

༢༨. མོང་སྒར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ལྷམོ།

༢༩. ལམ་གོང་ཝ་ང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་་རིང་།

༣༠. བདེ་བ་ཐང་སྒོམ་དར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ།

༣༡. ཇོ་མོ་གཙང་མཁར་མར་ཚ་ལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ནོར་བུ་དབང་འཛོམས།

༣༢. ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱ་ནིཤ་གི་མི་རི།

༣༣. བཀྲིས་ཆོས་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ དཱིལ་མ་ཡ་རའི།

༣༤. ཨོ་རྒྱན་རྩེ་འོད་གསལ་རྩེ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཌི་ནིཤ་ཀུ་མར་པར་དཱན།

༣༥. གཤོམ་སྤང་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཊེག་བྷ་དུར་རཱའི།

༣༦. བར་མཚམས་གཤོང་ཕུག་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མཁས་དབང་ པ་སངས་རྡོ་རྗེ།

༣༧. བཀང་ལུང་བསམ་མཁར་ཨུ་ཛོ་རོི་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ (ཌོག་ཊར་) བསམ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག

༣༨. མཁར་གཡུ་རུང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ་རིང་ཆོས་སྒྲོན།

༣༩. ན་ནོང་ཤུ་མར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ལུང་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ།

༤༠. ཝོམ་རོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀརྨ་ འཕྲིན་ལས།

༤༡. འབུམ་སྡེ་གླིང་འཇམ་མཁར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གྲུབ་ཐོབ།
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སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད། 

ཟུར་སྦྲགས་སུམ་ཅུ་པ།

༤༢. བྲག་སྟེང་ང་མཐིལ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོནམ་རྡོ་རྗེ།

༤༣. དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་མནྡྲལ་སྒང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ བི་མཱལ་ཐ་པ།

༤༤. གསེར་གྱི་ཐང་རྩི་རང་སྟོད་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ གཱར་ཇ་མཱན་རའི།

༤༥. ཨ་ཐང་ཐེད་ཚོ་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ ཀུན་ལེགས་དབང་ཕྱུག

༤༦. བར་རྡོ་ཀྲོང་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ མགོན་པོ་་རིང་།

བཅའ་མར་གཏོགས་མ་གས་མའི་ འཐུས་མིའི་ཐོ།

༡. ཁམས་དྭངས་རམ་སྦྱར་འདེམས་ཁོངས་ཀྱི་ འདེམས་ཁྲི་ སྟོངམ་ཐོན་ཡོདཔ། ༼དུས་མིན་བཙག་འཐུའི་

གནས་སྟངས་ནང་༽ 




