
འ ག  
 
 

                                         
           དམངས་གཙོའ་ི ་ཁྐྲམིས་བ ར་བཅསོ་དང་ཁ་བ ངོ་ག་ིདོན་ ་ ལོ་ ། 
འ ག་ ལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ མ་འོངས་པར་ཞི་བདེའི་ཉེན་ ང་གི་ཐབས་ ས་ངོ་མ་ འ ག་གི་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་དེ་ཨིནམ་ལས་ ི་ལོ་༢༠༠༨ལས་༢༠༡༣ ན་ ལོ་༥འི་ག ང་ ོང་ 
གི་ ས་ཚོད་ཚང་ ེ་ ཐེངས་༢པའི་ག ང་ ངོ་གི་ བཙགས་འ ་ཚོགས་ ན་གྱི་ བས་ ་ དབང་ཚད་ལགོ་ ོད་འབད་དེ་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ ་ཁྐྲིམས་ ་ཚན་ ་ཆ་མེད་བཟོས་ཏེ་ ལ་ཁབ་ 
འདི་ ཁྐྲིམས་མེད་ ང་མེད་གཅིག་ ་འགྱུར་སོང་མི་དེ་ ་བ ཝ་ད་ མ་འོངས་པར་ འདི་ལས་ ག་པའི་ ེལ་འཛིང་ འཐོན་ནིའི་ཉེན་ཁ་དེ་ ་བ་ར་ ་ཁྐྲིམས་ཀྱི་ ་ཚན་ ་ ལ་ 
པོ་གཅིག་གི་ དབང་འོག་ ་ ཁེ་དབང་ ོམ་འབད་ར་བཞག་པ་ལས་བ ེན་ཏི་ དེ་ ་ལག་ལེན་འཐབ་ ེ་ ད་རིས་ནངས་པ་ ལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་ ངས་ ཉེན་ཁག་ཅན་ ག་འདེ་བ མ་ 
སོང་ཡི་ག་ ག་ར་གྱིས་ ཤེས་ས་དང་མཐོང་ས་ཨིན།  གནད་དནོ་དེ་ ་ ་བ ེན་ཏེ་ ད་ལས་ཕར་  འ ག་ ལ་ཡོངས་དམངས་གཙོའི་ཚགོས་པས་ འགོ་འ ེན་ཐོག་ ་ ་ཁྐྲིམས་ཀྱི་ 
་ཚན་ འོག་ ་བཀོད་མི་ ་ བ ར་བཅསོ་མ་འབད་ཀྱི་རིང་ ་ ང་བཅས་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ ལ་ག ང་ ་ ོལ་ ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ན་བ ་ཨིན། །  

    གཞན་གནདོ་རང་དོན་ བ་པའ་ི ལ་ཁྐྲམིས་་ ། ། བས་ ་འཛནི་པའ་ིམ་ི མས་ཡདོ་ར་མདེ། །འ ས་ ་མདེ་པའ་ིཤངི་ ངོ་ མ་པ་ོ ། །ར་ེབ་བ དེ་ཀྱང་བ ེན་ ར་འགྱུར་མ་ི དི།།    
    ་དནོ་མཐའ་དག་ ལ་པའོ་ིདབང་འགོ་ ། །འགྱུར་ན་ ག་བ ལ་འ ང་བའ་ིགཞ་ིརང་ཨིན། །མི་སརེ་ཡངོས་ཀྱ་ིབསམ་པའ་ི ་ོའདདོ་ ར། ། ་ཁྐྲམིས་འགྲུབ་ན་རང་སའ་ིབད་ེ   
    དི་ཨནི། །མི་སརེ་མང་པ་ོགྲསོ་མ ན་ ང་བའ་ིཚེ། ། ལ་པ་ོཨིན་ ང་ བ་པར་དཀའ་བ་བཞནི། ། གོ་ཆ་གྱགོ་མ་ོ ངོ་ ག་འ ས་པ་ཡསི། །ར་ིཡང་ གོ་པའ་ིགཏམ་ ད་ཀུན་གྱསི་ཤེས།     
    །དམངས་གཙའོ་ི ་ཁྐྲམིས་ལགེས་བཅསོ་འབད་དགབོ་འད།ི ། ་དབང་བ ་ ནི་མཆགོ་གསི་གནང་ན་ིམིན། །མ་ བ་གནམ་ལས་རང་བཞི ི ིན་བབས་ནིའང་མནི།  ། ་ཁྐྲམིས་འགྱུར་དགབོ་  
    དནོ་ཚན་འགོ་ ་གཟགིས།    

   ༡. ཀ-  ་ཁྐྲམིས་ཀྱ་ི ་ཚན་༢པའ་ིདནོཚན་༡༥པར་ ཁྐྲམིས་ཀྱ་ིམ ན་ས་ཅགི་ནང་ ལན་འདབེས་ལས་འདས་པའ་ིཁར་ ལ་པ་ོམཆགོ་ག་ི ང་ོབ་ོ ་ིམས་མ་གསོ་པ་ཅགི་ཨིན་ཟེར་བཀདོ་  
       མི་ད་ེ བཙགས་འ ་ཚོགས་ ན་ཐེངས་༢པའི་ བས་ ེལ་འཛིང་འཐོན་མི་ཡང་ གནད་དོན་ད་ེལས་བ ེན་ཏེ་ཨིན་པའི་ཁ་ ་ འཛམ་གླིང་ནང་ ་ རང་སོའི་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་    
        ག་ལས་ མི་ག་ཡང་མེདཔ་ཨིན་ ག་ར་ ཁྐྲིམས་ཀྱི་འོག་ ་བ ་དགབོ་ཨིནམ་ད་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ ་ཡང་ ་ཁྐྲིམས་ཀྱིས་དབང་བའི་ ལ་པོ་ཟེར་ དགོ་ནི་ཨིནམ་ལས་    
        གོང་གི་ ་ཚན་དེ་ཆ་མེད་བཏང་དགོབ་ཨིན། 
   ཁ- ་ཚན་༢པའ་ིདོན་ཚན་༦པར་ འ ག་ ལ་པ ོདགུང་ལ་ོ༦༥བཞདེཔ་ད་ ལ་ཁྐྲ་ིལས་དགངོས་ ་མཛད་ན་ིཟརེ་བའ་ི ་ཁྐྲམིས་དའེི་ཐད་ཁ་ ི་ལོ་༡༩༠༧ལོར་ འ ག་ ལ་དང་   
      པ་ ་ ང་བཅས་ར་ ཕ་མེས་ ་གིས་ ལ་བའི་འགན་ འི་ཚིག་གཞི་ནང་ ་ བ ད་འཛིན་མི་ ལ་པོ་ཟེར་བ་མ་གཏོགས་ ལ་པོ་ ་ངོ་བོ་བ གས་ ང་ར་ ས་ མོ་ ་ཡོད་   
      རགིས་ ོར་ བ་ཐོག་ལས་ འ ག་ ལ་པོ་མཛད་ཆོག་ཟེར་མ་ ལ་བས། ད་ལས་ཕར་ འ ག་ ལཔོ་ ཁོ་རའི་ ་ཚེའི་ བ་ཚད་རིང་བ གས་དགོབ་འབད་ ་ཁྐྲིམས་བ ར་   
      བཅོས་མ་སོང་གི་རངི་ ོལ་ ་འབད་ནི་ཨིན། 

    ག- ་ཚན་༢པའ་ིདནོ་ཚན་༡༦༼ཅ༽པར་ ་ཁྐྲིམས་ཆནེ་མ་ོ ཡང་ན་ ཁྐྲམིས་གཞན་གྱ་ིནང་གསལ་ མ་བཀདོ་པའ་ིགནད་དནོ་དང་འ ལེ་བའ་ི དབང་ཚད་ ་ འ ག་ ལ་པསོ་   
      དོ་ན་ིཟརེ་མ་ིད་ེ གནད་དོན་འདི་བ མ་གི་དབང་ཚད་དེ་ འ ག་ ལ་པོ་ ་བཞག་ནི་ཨིན་་པ་ཅིན་ དམངས་གཙོའི་ལམ་ ོལ་ ར་གྱི་ ཚོགས་ཁང་གངོ་འོག་ བ གས་དགོ་པའི་   
       དགོས་པའང་མིན་འ ག་ དའིེ་དབང་ཆ་ ག་ར་ ཚོགས་འ ་དང་ ཚོགས་ ེ་ ་འོང་དགོ་པའི་ བ ར་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལས་ ོལ་ ་འབད་ནི་ཨིན། 

       ང- ་་ཚན་༢པའ་ིདནོ་ཚན་༡༨པར་- འ ག་ ལ་པ་ོམཆགོ་གསི་ འ ག་པའ་ིམ་ིསརེ་གྱ་ི ཡང་དག་པའ་ིམཐའ་དནོ་དང་ ཕན་བདའེ་ིདནོ་ ་ ་ཁྐྲིམས་ཆནེ་མ་ོའད་ི ཉནེ་ བོ་དང་   
         གངོ་ ་བཀུར་ན།ི ཟེར་བ་དེའང་ དང་པོ་ ང་བཅས་རའི་ ཕ་མེས་ ་གི་ ས་ བས་ ་ འ ག་ ལ་པོ་འདི་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ ཁྐྲིམས་བདག་འཛིན་པ་འབད་ འགོ་གནས་ ལ་བའི་    
          གནད་དོན་ཡང་ ི་ལོ་༡༩༠༧གིྱ་འགན་ འི་མགུ་ ན་ཡང་ གངོ་མ་ཁྐྲིམས་བདག་རནི་པོ་ཆེ་ཟེར་ ཁྐྲིམས་བདག་་འཛིན་འབད་མི་ ེ་བཀོད་མི་འདི་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོ་ཉེན་ ོབ་དང་   
          གོང་ ་བཀུར་ནི་ཟེར་བ་ཙམ་མིན་པར་ ཁྐྲམིས་ཀྱི་དབང་འོག་ ་བ གས་ ི་ ལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ ི་ག ག་གི་ཉི་ ་འབད་ ལ་ཁབ་ཀྱི་ ་ཁྐྲིམས་ཀྱི་འོག་ ་གནས་  
          གས་དང་མི་ གས་ ལ་ ད་ ་རག་ལས་ནི་ཨིན།  
    ༢-  ་ཚན་༧པར་གཞ་ི ནེ་ཐབོ་དབང་། དོན་ཚན་༡ལས་༢༣གྱི་ནང་ ་ འ ག་པའི་མི་སེར་ ་ ་ ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ བཀོད་བཞག་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ གཞན་དང་གཞན་   
        གྱིས་ གནས་ ལ་ཙམ་ཅིག་ ིས་པ། བ་པ། ག ང་དང་ ་འཁོར་ལ་སོགས་པས་ ་ངན་ ོད་ངན་དང་གཡ་ོ ་འབད་བའི་ གནད་དོན་བཀོད་པའི་ཡིག་རིགས་ ་ ཧད་བཏགས་   
        གཞན་གཅིག་ ་བཅོལ་ཏེ་ གཡོ་ ་གི་ཐོག་ལས་ ཉེས་ཁྐྲིམས་བཀལ་བ་ལ་སོགས་པ་ ་ཚན་༩པའ་ིདནོ་ཚན་༣པར་- འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་དབང་དང་ ཆེ་མཐོང་གི་ཉེན་ ོབ་གཉའ་གནོན་   
        དང་ ོགས་རིས་ འཚེ་བ་ལས་གྲོལ་བའི་ མི་ ེ་ཅིག་བཟོ་ནི་དང་ མི་སེར་གིྱ་གཞི་ ེན་ཐོབ་དབང་དང་ དལ་དབང་ ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ ་ བ ོན་ གས་བ ེད་དགོ་ཟེར་བ་ དེ་ ་  



         ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ ་ ་ ོལ་ ་འབད་ནི་ཨིན 
     ༣- ་ཚན་༢༣པའི་དོན་ཚན་༤ཁ-ག-ང-ཆ-ཇ་ ་ ཁྱད་ཚད་དང་མ་མ ན་པའི་མི་ངོ་ ེ་བ ི་དགོབ་དེ་ཡང་ཟེར་བའི་ནང་ ི་གཡོག་ལས་བཏོན་བཏང་བ། ཁྐྲམིས་གཅོད་གྲུབ་ ེ་བཙོན་    
         ཁྐྲིམས་ ིན་པ། ག ང་ ་ ལ་དགོ་པའི་ཁྐྲལ་འབབ་ ཡང་ན་ འ ལ་ ོ་གཞན་ ་ཆད་ ས་ཡོད་པ། ག ང་ངམ་མི་དམངས་ཚོང་  ེལས་འཛིན་ ་གི་འོག་ ་ ཁེ་འབབ་ཅན་གྱི་གོ་   
         གནས་གང་ ང་ཅིག་འཆང་བ། ི་ཚོགས་ཀྱིས་བ མས་པའི་ ཁྐྲིམས་གང་ ང་ཅགི་ག་ི ནང་གསལ་ ར་གྱི་ཁྱད་ཚད་ལས་འགལ་བ། ཟེར་བཀོད་མི་འདི་ ་གི་ཐད་ཁ་ ག་ལས་  
         བ གས་མི་གི་ སེམས་དང་མ་ ན་པའི་ ོགས་རིས་དང་ དེ་ལས་མཐོ་བའི་གོང་མ་ ་ལས་ ཁོང་རའི་ ོགས་ ་གཏོགས་མི་ ་ ་གཡོག་ནང་བ ག་ནིའི་དོན་བ ་ ེ་ གཡོ་ འི་    
         ཧད་བཏགས་བ གས་ཏེ་ བཏོན་བཏང་བ་ལ་སོགས་པ་ ཁྐྲོམ་ཁར་ཆབ་གསང་ཤོར་སོང་ ང་ ཉེས་ཁྐྲིམས་བཀལ་བ།  ཆང་བོ་ཏལ་༡གི་ཁྐྲལ་ཆད་སོང་ ང་ ཉེས་ཁྐྲིམས་བཀལཝ།    
         མི་མང་ཚོགས་ ེ་དང་ ལས་འཛིན་ ་གི་འོག་ ་ འགོ་གནས་འཆང་བ་ཡོད་ ང་ དེ་ ་ ེར་ ེ་ཨིནམ་ལས་ ཁོ་མོ་ག་ར་ཨིན་ ང་ མི་སེར་གྱི་ཞབས་ཏོགས་ཀྱི་དོན་ལས་  ག ང་   
         གི་འགན་འཁུར་ལེན་པ་ ་ གནོད་འཚེ་ ང་དགོབ་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ལས་ ཉེས་འགལ་གྱི་ད ེ་བ་ ཆེ་ ང་མེད་པར་ ིས་འཇོག་འབད་མི་ ་ཚན་གྱི་དོན་ཚན་ཆ་མེད་འབད་དག།ོ 
     ༤- ་ཚན་༢༤པའ་ིདནོ་ཚན་༢པ། ་ཚན་༢༥པའ་ིདནོ་ཚན་༢པ། ་ཚན་༢༦པའ་ིདནོ་ཚན་༢པ། ་ཚན་༢༧པའ་ི དནོ་ཚན་༢པར།བཀོད་དོན་ནང་གསལ་ ོན་ཆེན་དང་།    
         ཁྐྲིམས་ ི་ ོན་པོ། ཚོགས་དཔོན། ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ེའི་ཁྐྲི་འཛིན། ོག་ གོས་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྐྲིདཔ་བཅས་ཀྱིས་ མགྲིན་མ ན་ཐོག་ལས་ གྲོས་འདེབས་ ལ་བའི་ མིང་ཐོའི་   
         ནང་གསེས་ལས་ འ ག་ ལ་པོ་མཆོག་གིས་ བ ོ་བཞག་གནང་ནི ཟེར་བའི་ཚིག་གཞི་དེ་ འང་ གྲོས་འདེབས་ ལ་མི་ ཁོང་ར་གྱསི་མི་ངོ་༡གདམ་འ ་འབད་དེ་ འ ག་ ལ་པོས་  
        བ ོ་བཞག་གི་ དར་གནང་ནི་མ་གཏོགས་ གྲོས་འདེབས་ ལ་མིའི་ནང་གསེས་ལས་ འ ག་ ལ་པོས་བ ོ་བཞག་ཟེར་བའི་ ་ཚན་བ ར་བཅོས་འབད་དག ོ།  
    ༥- འཛམ་གླིང་ ལ་ཡོངས་ ད་ཡིག་ད་ེ ཨི ིཤི་ཨིན་ཏེ་ར་འབད་ ་ ིའི་ ལ་ཁབ་དང་ ག ང་འ ེལ་འཐབ་ནི་ ངམ་ཅིག་ ཨིང་ལིཤི་གིྱ་ ད་ཡིག་ཐོག་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་  
       གཏོགས་རང་སའི་ ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ རང་རང་སོ་སོའི་ ཆོས་དང་རགི་ག ང་ ལམ་དང་ གས་ ོལ་ ་ བདག་འཛིན་འཐབ་ཏེ་ ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ ག ང་འ ེལ་གིྱ་གཏོང་  
       ལེན་ཡི་གུ་དང་ ཁ་ ད་ བ་ནི་ ་ག་ར་ རང་ ད་ཐོག་ལས་ གཙོ་བོ་བཏོན་ཏེ་ དར་ཁྱབ་བཏངམ་ཨིན་ ང་ ང་བཅས་རའི་འ ག་ ལ་ཁབ་ ་ རང་གི་ཆོས་དང་རིག་ག ང་ ལམ་   
       གས་ ོལ་ ་ ག་པའི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གིྱ་མི་ངོ་ ་ དམའ་ཕབ་འབད་དེ་ རགོས་ ིའི་ཡོ ་ ་ མཐོ་བར་བ ོད་པའི་ ོལ་བ གས་ཏེ་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའི་ ་ཚན་ འི་ནང་   
       ཡང་མ་བ ག་པར་ བཙག་འ ་ ན་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ནང་ ་ ག ང་འ ེལ་གིྱ་གདམ་ངོ་ ་ ་ ཨི ིཤི་ཆོས་ཚན་མཐར་འཁྱོལ་བ་དགོ་ཟེར་བ་དེ་ ང་བཅས་ར་ འ ག་པའི་    
       ལ་ཁབ་མ་གཏོགས་ ི་གླིང་པའི་ ལ་ཁབ་མེན་ འ གཔ་རང་གི་ཆོས་དང་རགི་ག ང་ ོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་ མཐར་འཁྱོལ་དགོབ་ཨིན་  ལ་མ་ རོ་ཁ་མ་ཤེས་ རང་ཁ་ ང་ཟེར་  
       དོ་བ མ་འགོྱ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ིད་དོན་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ་ ་ ི་གླིང་པའི་ཤེས་ཚད་དང་  ོང་ཁའི་ཤེས་ཚད་ མཐར་འཁྱོལ་མི་༢འ ་བཉམ་གི་ཐོབ་ཐང་དགོབ་ཨིན།  
    ༦- ིད་དནོ་ཚོགས་པ་དང་ འདེམས་ངོ་ ་ ེས་ལོ་༦༥ལས་འགལ་མི་ ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆོག་ཟེར་བའི་ ་ཚན་ ་ཡང་ ལ་ཡོངས་ ་ཁྐྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་མིན་   
       པར་ གཡོ་ འི་ཐོག་ལས་ བཅའ་ཁྐྲིམས་གཞན་ ་ནང་བ གས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་དེ་ ད་ལས་ཕར་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ཐ་ད ས་མེད་པར་ འ གཔ་རང་གི་ཆོས་དང་  
       རགི་ག ང་གི་ ག་པ་མ་ཚད་ མི་སེར་གྱི་ ིད་ ག་ག་ཅིག་ཡོད་ག་ འི་ ཉམས་ ོང་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ ་གིས་ ས་ངག་ཡིད་ག མ་གསི་ ོགས་གྲུབ་ཡོད་རངི་ མི་སེར་གྱི་ཞབས་   
       ཏོགས་ ་ནིའི་གོ་ བས་ཐོབ་དགོབ་ལས་བ ེན་ཏེ་ ལོ་ངོ་༦༥ལས་འགལ་མི་ ་ཡང་ ིད་དོན་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆོག་ཟེར་བ་དེ་ ཆ་མེད་མ་གཏོང་བར་ ་ ོལ་ ་འབད་ནི་ཨིན།   
       ་ཁྐྲིམས་ཀྱི་ ་ཚན་གཞན་ཡང་ ས་ཚོད་དང་བ ན་ཏེ་ ཁ་གསོ་བ ར་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལས་ རིམ་པར་འ ོ་མ ད་ ན་བ ་འབད་ནི་ཨིན།   

 
                                  
 
                                  
                                   (འ ག་ ལ་ཡོངས་དམངས་གཙོའི་ཚོགས་པ།) 


