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གཞུང་གི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་བྱིན་ཡོད་མྱི་འདི་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་འདུག་པའྱི་གནད་དོན་སོར།
༡༽ གནད་དོན
།
འབྲུག༌མཉམ༌རུབ༌ཚོགས༌པ་འདི་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའྱི་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་གཞྱི་འབདཝ་ལས་ འདིར་ཆེ་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་ལུ་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོ་དང་གཞན་
འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྱིམས་ཚུའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ ས་མཁོན་དབང་ཁབ་དང་འཁྱིལ་ ཁྱིམས་འདུན་ལས་བཀའ་ཡིག་གནང་ནིའྱི་དོན་ལུ་རྩོད་བཤེར་བཙུགས་
ཅི། རྩོད་རྩ་ནས་ རྩོད་བཤེར་བཙུགས་ཐོག་ བཀའ་ཡིག་གནང་བ་གནང་དགོ་པའྱི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་རང་ གཞུང་སོང་ཚོགས་པ་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་
སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་གནང་ཐོག་ལས་ ཁལ་རྱིགས་དགོངས་ཡངས་དང་མར་ཕབ་འབད་མྱི་འདི་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡༤པའྱི་དོན་ཚན་༡པའྱི་
དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་དངུལ་ཚུ་བསྡུ་བླང་འབད་དེ་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་གཞུང་གིས་བསར་ཟོས་ཟད་གོན་ཚུ་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་འཁོད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ལས་འགབ་ཚུགསཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ་ཟྲེར་མྱི་དང་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡༤པའྱི་དོན་ཚན་༣པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་སྱི་
དངུལ་འདི་ཁྱིམས་དང་འཁྱིལ་བའྱི་དཔྱ་བགོ་བཟོ་སྲེ་མ་གཏོགས་ ཕོགས་བསྡུས་མ་དངུལ་ལས་བཏོན་ནི་མྲེད་པའྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་ལས་རྒྱབ་འགལ་ བྱུང་
ཡོད་ཟྲེར་ཨིན་པས།
གནད་དོན་འདི་ལུ་ ཆེ་མཐོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ སྣ་ཚོགས་ཨང་ ༧༤༩ སྱི་ཚེས་ ༡༨.༠༨. ༠༡༧ ཅ
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༢༽

རྩ་བའོ ་ྱི ཞུ་དནོ །

༢.༡

རྩ་བ་ོ འམ་རྩོད་རྩ་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚགོ ས་པའྱི་གསོལ་འདེབས།༼དག་བཅོས་མྲེད་པའྱི་འདྲ་བཤུས།༽
འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚགོ ས་པའྱི་ང་ོ ཚབ་ཚགོ ས་པའྱི་སདྱི ་འཛིན་ངོམ་དྲགོ ་ཊྲར་རྟ་མགྱིན་ར་ོ ར་ྲེ དང་ཚགོ ས་པའྱི་ཡངོ ས་ཁབ་དྲུང་ཆནེ ་ངམོ ་
བསན་འཛིན་ལགེ ས་འཕེལ་ད་ེ ལས་ཚགོ ས་པའྱི་འཛིན་སོང་པ་ངམོ ་ཕུར་པ་བཅས་༣ གྱི་གཙོས་པའྱི་རྒྱབ་མ་ྱི ཡསེེེེ ་དབང་འདུས་དང་
རྒྱབ་མ་ྱི བསོད་རྣམ་དོན་གྲུབ་ གོང་གསལ་རྩོད་དོན་སརོ ་ སྱི་ཚསེ ་༡༨.༦.༢༠༡༧ ལུ་ རོང་ཁའྱི་ཐགོ ་ ཆེ་མཐོ་ཁམྱི ས་ཀ་ྱི འདུན་
སར་ཕུལ་མ་ྱི ད་ེ སྱི་ཚསེ ་༢༥.༠༩.༢༠༡༧ ཅན་མའྱི་ནང་གསལཿ
“་་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་༢༠༠༨ཅན་མའྱི་དོན་ཚན་༤༠པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་དང་མཉམ་ཁྱིམས་མཐུན་སྲེ་ཐོ་བཀོད་
གྲུབ་པའྱི་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་འབྲུག༌མཉམ༌རུབ༌ཚོགས༌པའྱི་ངོ་ཚབ་ཚོགས་པའྱི་སྱིད་འཛིན་ངོམ་དྲོག་ཊྲར་རྟ་མགྱིན་རོ་རྲེ་མྱི་ཁུངས་ལག་ཁྲེར་ཨང་
༡༡༠༠༥༠༠༠༩༧༨ཅན་མ་འཆང་མྱི་དང་ཚོགས་པའྱི་ཡོངས་ཁབ་དྲུང་ཆེན་ངོམ་བསན་འཛིན་ལེགས་འཕེལམྱི་ཁུངས་ལག་ཁྲེར་ཨང་༡༡༥༡༣༠༠༣༢༥༡ཅན་མ་འཆང་མྱི་
དེ་ལས་ཚོགས་པའྱི་འཛིན་སོང་པ་ངོམ་ཕུར་པ་མྱི་ཁུངས་ལག་ཁྲེར་ཨང་༡༡༠༠༦༠༠༡༦༤༨ཅན་མ་འཆང་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་མགྱིན་དབངས་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ཞུ་གསོལ་
འདེབས་དོན་སྱིང་པོ་དེ་ཡང་ཉེ་ལམ་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་གིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༣ལས་གཞུང་སོང་ནིའྱི་དོན་ལུ་བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའྱི་རྲེས་སུ་ཁལ་རྱིགས་དགོངས་ཡངས་
དང་མར་ཕབ་སོགས་འབྲུག་གི་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡༤པའྱི་དོན་ཚན་༡པའྱི་དགོངས་དོན་དང་འདི་བསྒང་གི་འབྲུག་གི་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་དང་ལོག་ཕོགས་
ཚོགས་པ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཁལ་རྱིགས་ཡར་སེང་སོགས་ཀྱི་སྲེང་དུ་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྱིལ་ཡིན་མྱིན་གྱི་རྩོད་བཤེར་ཐོག་ལུ་མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་ཀྱི་
འདུན་ས་ལས་སྱི་ཚེས་༢༤/༠༢/༢༠༡༡ཅན་མར་གནང་བའྱི་འཁྲུན་ཆོད་ཟབ་མོའྱི་དགོངས་དོན་དེ་ལས་དེའྱི་རྒྱབ་འཛིན་ཐོག་ལས་སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་ཁབ་
དབང་ཅན་མའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཚུ་འཕྱི་སྣོན་མཛད་དེ་ཡོད་པའྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་མ་འཁྱིལ་བར་ཚོང་ལས་དང་གཙུག་སྲེ་ཁ་ཤས་ཅིག་ལུ་ཕོགས་ལྷུང་འབད་དེ་དངུལ་
འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་ཨིན་པའྱི་ཟུར་གོས་ཀྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༦ལས་ཁལ་དགོངས་ཡངས་གནང་མྱི་འདི་རྩ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་འདུག་ཞུ་ན་
འདིའྱི་དོན་ལུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངོན་པར་མཐོ་བའྱི་ཁྱིམས་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡པའྱི་དོན་ཚན་༡༠པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་
གཙུག་སྲེ་ཚུ་ལུ་ཁྱིམས་མཐུན་མྲེན་པའྱི་ཁལ་འབབ་དགོངས་ཡངས་གནང་སྲེ་ཡོད་པ་ཅིན་དེ་ཚུ་བསྡུ་བླང་འབད་དེ་ཕོགས་བསྡུས་མ་དངུལ་ནང་བཙུགས་དགོཔ་དང་ད་
ལས་ཕར་ཁལ་འབབ་ཡར་སེང་དང་མར་ཕབ་དེ་ལས་དགོངས་ཡང་དང་སོར་བཅོས་ཚུ་ག་ཅི་རང་འབད་དགོ་རུང་ཏི་རུའྱི་དཔྱད་ཡིག་སྲེ་ཆ་འཇོག་མཛད་དེ་སྱི་ཚོགས་

ལས་ཁྱིམས་ཀྱི་རྱིམ་གྱིས་པ་དང་འཁྱིལ་ཆ་འཇོག་མཛད་དགོ་པའྱི་དོན་འགྲེལ་གནང་སྲེ་བཀའ་ཡིག་ཟབ་མོ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཆེད་དམྱིགས་ལུ་རྩོད་བཤེར་འདི་ཕུལཝ་
ཨིན་ལགས།
བམ་ཚན་དང་པ།
རྩོད་གཞྱིའ་ྱི ང་ོ སདོ ་དང་ས་ཁནོ ་དབང་ཁབ་དེ་ལས་ཁྱིམས་གཏུགས་གནས་ཚད།
རྩོད་གཞྱིའ་ྱི ང་ོ སདོ །
རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡༤(༡) པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཁལ་འབབ་དང་གླ་ཡོན་བསྡུ་བླངས་གི་ཆ་ཤས་གཞན་ཚུ་བཀལ་བ་ཡང་ན་སོར་བཅོས་ཚུ་ཁྱིམས་ཐོག་མ་
གཏོགས་འབད་ནི་མྲེད་ཟརྲེ ་འཁོད་དེ་ཡོད་མྱི་དང་འབྲུག་གི་མྱི་དམངས་དངུལ་རྩྱིས་(འཕྱི་སྣོན་) བཅའ་ཁྱིམས་༢༠༡༢ཅན་མའྱི་དོན་ཚན་༤༦༼ཀ༽པའྱི་དགོངས་
དོན་ལྟར་ཁལ་གང་རུང་བཀལ་ནི་ཡང་ན་ཡར་སེང་འབད་ནི་དང་ཡང་ན་ད་རྲེས་ཡོད་པའྱི་ཁལ་ཆ་མྲེད་དང་མར་ཕབ་ཡང་ན་དགོངས་ཡངས་བཞག་ནི་འདི་ཏི་རུའྱི་
དཔྱད་ཡིག་དང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་སྲེ་གོ་དགོཔ་ཡོདཔ་དང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་འདི་ཚོགས་འདུའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འཁྱིལ་བཅའ་ཁྱིམས་འདིའྱི་
དོན་ཚན་༤༦༼ཁ༽པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ནང་འགོ་ཐོག་བཙུགས་པའྱི་ཚེས་གངས་ལས་བསར་སོད་འབད་དེ་སྱི་ཚོགས་ལས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་
དགོ་པའྱི་ལམ་ལུགས་དང་མ་འཁྱིལ་བར་ད་རྲེས་གཞུང་གིས་ཕོགས་ལྷུང་ཐོག་ལས་ཁྱིམས་མཐུན་མྱིན་པར་ཚོང་འབྲེལ་དང་གཙུག་སྲེ་ལ་ལུ་གཅིག་ལུ་ཁལ་འབབ་
མར་ཕབ་ཡང་ན་དགོངས་ཡངས་གནང་ཡོདཔ་ལས་གཞུང་གི་མཛད་བ་འདི་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚགོ ས་པའྱི་ང་ོ ཚབ་ཀ་ྱི གནད་ཁུངས།
འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པའྱི་འདི་ སྱི་ཚེས་ ༢༠/༠༡/༢༠༡༣ ཅན་མར་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ ༢༠༠༨ ཅན་མའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ འབྲུག་
མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་སྲེ་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་ཡོདཔ་དང་ སྤུ་ན་ཆ་འདུས་སོད་ཝང་རྲེད་འོག་ གཡུས་ཟ་བ་ཁ་ ཁམ་ཨང་ ༡༡༩ གུང་ཨང་ ཐ-༡༠-༦༨ལས་ངོམ་དྲོག་ཊྲར་རྟ་མགྱིན་རོ་རྲེ་མྱི་
ཁུངས་ལག་ཁྲེར་ཨང་༡༡༠༠༥༠༠༠༩༧༨ཅན་མ་འཆང་མྱི་འདི་སྱིད་འཛིན་གི་གོ་གནས་དངབཀྱིས་སྒང་ཆ་འདུས་ ཤོང་ཕུ་རྲེད་འོག་ གཡུས་དགའ་གླྱིང་ ཁམ་ཨང་ ༢༥ གུང་ཨང་
མ-༣༠-༦༡༦ ལས་ངོམ་བསན་འཛིན་ལེགས་འཕེལ་ མྱི་ཁུངས་ལག་ཁྲེར་ཨང་ ༡༡༥༡༣༠༠༣༢༥༡ ཅན་མ་འཆང་མྱི་འདི་ ཡོངས་ཁབ་དྲུང་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ དེ་ལས སྤུ་ན་ཁ་ཆ་
འདུས་ འཛོམས་མྱི་རྲེད་འོག་ གཡུས་ དབུས་སུ་ཁ་ ཁམ་ཨང་ ༢༡ གུང་ཨང་ ཐ-༣-༣༠༠ལས་ངོམ་ཕུར་པ་མྱི་ཁུངས་ལག་ཁྲེར་ཨང་༡༡༠༠༦༠༠༡༦༤༨ཅན་མ་འཆང་མྱི་འདི་
འཛིན་སོང་པའྱི་གོ་གནས་ནང་འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ ༢༠༠༨ ཅན་མའྱི་དོན་ཚན་ ༡༥༤ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པའྱི་
འཐུས་མྱི་ཚུ་གིས་སྱི་མཐུན་ཐོག་ལས་བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཡོདཔ་ལས་ད་རྲེས་འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པའྱི་འཐུས་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་སྲེ་ཁྱིམས་ཞབས་སར་བཅར་མྱི་གནད་དོན་དེ་ལས་
བརྟྲེན་ཨིན་ཟྲེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།
ཁྱིམས་གཏུགས་གསོལ་འདེབས།
དམངས་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གཞྱི་འགམ་ས་བརྟན་དང་ངེས་གཏན་བཟོ་ཐབས་འགྱིགས་ཏེ་མྱི་དབང་ཡས་སས་རྣམས་ཀྱི་མཛད་འཕྱིན་ཚུ་ཡར་འདྲྲེན་དང་ཆེས་བསོད་འབད་ནི་ལུ་
དཔུང་གོགས་དང་རྒྱལ་ཁམས་དགའ་སྱིད་སོང་བའྱི་དོན་དཔུང་དེ་ལས་འབྲུག་པའྱི་མྱི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་དང་དལ་དབང་ཚུའྱི་རྒྱབ་འཛིན་འབད་དེ་གཞུང་འཛིན་དང་ལོག་
ཕོགས་ཚོགས་པ་བརྩྱིས་པའྱི་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སྒོ་ལས་གཅིག་མཐུན་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་དམྱིགས་ཏེ་དམངས་གཙོའྱི་རྱིང་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་སྲེ་བཟོ་ནིའྱི་ཆེད་
དམྱིགས་སུ་ད་རྲེས་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཞུ་གཏུགས་འབད་དགོ་པའྱི་གནད་དོན་ཚུ་བམ་ཚན་ལྔའྱི་ནང་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བཀའ་ཡགི ་ཞུ་དོན་ལུ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་དབངས་སུ་སྱིགས་
ཏེ་ཞུ་ནི་ཨིན།

༡༽ས་ཁོན་དབང་ཁབ། ༢༽རྩོད་གཞྱིའྱི་ངོ་སདོ ། ༣༽མཉམ་རུབ་ཚོགས་པའྱི་ངོ་ཚབ་ཀྱི་གནད་ཁུངས། ༤༽ཁྱིམས་གཏུགས་གསོལ་འདེབས། ༥༽བཤེར་ཡིག་ཕུལ་ནིའྱི་དོན་
ལུ་ཁྱིམས་ལུ་མཁོ་བའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནད་ཚད་དང་མྱི་མང་མཐའ་དོན་གྱི་གནས་ཚད་དང་དངོས་ཡོད་རྩོད་གཞྱི། ༦༽རྩོད་གཞྱིའྱི་རྒྱབ་ཁུངས། ༧༽དོགས་གཞྱི། ༨༽མཇུག་
བང་། ༩༽གསོལ་འདེབས།
ས་འཁོན་དབང་ཁབ།
འབྲུག་གི་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༧པའྱི་དོན་ཚན་༢༣པ་དང་རྩ་ཚན་༢༡པའྱི་དོན་ཚན་༡༨པ་དང་འཁྱིལ་མྱི་ངོ་ཆ་མཉམ་ལུ་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོ་ཡང་ན་ཁྱིམས་གཞན་སོ་སོ་ལས་ཐོན་
པའྱི་གནད་དོན་ཚུ་གི་སོར་ལས་ཁྱིམས་འདུན་ལུ་བཅར་གཏུགས་འབད་ནི་ཐོབ་དབང་དང་ལྷག་པར་དུ་ད་རྲེས་ཀྱི་རྩོད་བཤེར་འདི་བཀའ་ཡིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཡོདཔ་ལས་ཐད་
ཀར་དུ་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡པའྱི་དོན་ཚན་༡༠པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་མངོན་མཐོ་དང་ཆེ་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་གྱིས་འབྲེལ་གནད་ཅིག་གི་སབས་དོན་ལུ་འོས་འཚམས་ལན་
པའྱི་གསལ་བསགས་ཡང་ན་བཀའ་རྒྱ་བཀོད་ཁབ་བཀའ་ཡིག་ཚུ་གནང་ཆོག་པར་འཁོད་དོན་ལྟར་ད་རྲེས་མངོན་པར་མཐོ་བའྱི་ཁྱིམས་ཡིག་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་དགོངས་དོན་ལས་
འགལ་བའྱི་རྩོད་བཤེར་གྱི་ས་ཁོན་དབང་ཁབ་ཡང་མངོན་མཐོ་དང་ཆེ་མཐོ་ཁྱིམས་ཞབས་ལུ་མ་གཏོགས་གཞན་ཁྱིམས་འདུན་ལུ་དབང་ཁབ་མྱིན་འདུག་ཟྲེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།
བཤེར་ཡགི ་ཕུལ་ནའི ྱི་དནོ ་ལུ་ཁམྱི ས་ལུ་མཁོ་བའྱི་ཁམྱི ས་མཐུན་ག་ྱི གནད་ཚད།
༡༽ང་བཅས་རའྱི་མངོན་པར་མཐོ་བའྱི་ཁྱིམས་ཡིག་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡པའྱི་དོན་ཚན་༡༨པ་དང་འཁྱིལ་མྱི་ངོ་ཆ་མཉམ་ལུ་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོ་ཡང་ན་ཁྱིམས་གཞན་སོ་སོ་
ལས་ཐོན་པའྱི་གནད་དོན་ཚུ་གི་སོར་ལས་ཁྱིམས་འདུན་ལུ་བཅར་གཏུགས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་འཁོད་དེ་འདུག་པར་བརྟྲེན་ཐད་ཀར་གོང་འཁོད་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་དོན་ཚན་ནང་ “མྱི་ངོ་
” ཟྲེར་མྱི་འདི་སྱིར་བཏང་མཛམ་གླྱིང་མཐའ་དག་ལུ་རང་བཞྱིན་གྱི་མྱི་ངོ་དང་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་མྱི་ངོ་བཅས་གཉིས་ཁག་དབྲེ་སྲེ་དོན་འགྲེལ་ལེན་སོལ་ཡོད་ལུགས་ལྟར་སབས་དོན་
གྱི་རྩོད་བཤེར་ནང་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་འདི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་མྱི་ངོ་ཨིན་པའྱི་གོ་རྟོགས་ལེན་ཏེ་ཁྱིམས་ལུ་མཁོ་བའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གནད་ཚད་སྒྲུབ་ཡོདཔ་
ལས་ད་རྲེས་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་གིས་མངོན་པར་མཐོ་བའྱི་ཁྱིམས་ཡིག་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡༣པ་དང་༡༤(༡) པ་དེ་ལས་འབྲུག་གི་མྱི་དམངས་དངུལ་རྩྱིས་(འཕྱི་
སྣོན) བཅའ་ཁྱིམས་༢༠༡༢ཅན་མའྱི་དོན་ཚན་༤༦༼ཀ༽པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་སབས་འབབ་ཀྱི་གནས་སངས་ནང་ལུ་ཁལ་འབབ་ཚུ་ཚོང་འབྲེལ་དང་གཙུག་སྲེ་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་
ཕོགས་ལྷུང་འབད་དེ་མར་ཕབ་ཡང་ན་དགོངས་ཡངས་གནང་སྲེ་སོར་བཅོས་མ་མཛད་པའྱི་གནད་ལས་འབྲེལ་གནད་ཅིག་གིས་དོན་ལུ་འབྲུག་གི་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡པའྱི་
དོན་ཚན་༡༠པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཆེ་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་ལས་འོས་འཚམས་ལན་པའྱི་གསལ་བསགས་ཡང་ན་བཀའ་རྒྱ་བཀོད་ཁབ་བཀའ་ཡིག་ཞུ་ཆོག་པར་འཁོད་ཡོདཔ་ལས་
བཤེར་ཡིག་ཆེ་མཐོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སའྱི་རྩ་ཁྱིམས་ཅན་གྱི་གངས་མང་ཁྱིམས་ཁྱིའྱི་དྲུང་དུ་ཕུལ་ནི་ཨིན་ལགས།
༢༽ད་རྲེས་འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་གིས་རྩོད་དོན་འདིའྱི་སོར་རྩོད་བཤེར་ཁྱིམས་ཞབས་སར་ཕུལ་དགོ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ར་མངོན་པར་མཐོ་བའྱི་ཁྱིམས་ཡིག་རྩ་
ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡༥པའྱི་དོན་ཚན་༡པའྱི་ནང་གསལ་བཀོད་སྒྲུབ་པའྱི་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་འདི་མཐའ་དོན་གཞན་མྱི་ཆ་མཉམ་ལས་ལྷག་སྲེ་
ཁབ་ཆེཝ་ངསེ ་བཏེན་བཟོ་ནི་འདི་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་འགན་ཁུར་ཨིན་ཟྲེར་འཁོད་དེ་འདུག་པ་ལས་ད་རྲེས་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་གིས་དད་མོས་
གཉིས་སུ་མྲེད་པར་སྱིར་འབྲུག་གི་མྱི་སེར་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕན་རླབས་ཆེ་བའྱི་འགན་ཁུར་འབག་སྲེ་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་གིས་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོ་འདིའྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྱིལ་
གཞུང་སོང་ལེགས་ལན་ཡར་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ཡར་དྲག་གི་དོན་ཉེར་བསྲེད་དེ་མྱི་སེར་གྱི་རྲེ་འདོད་སོང་ནིའྱི་དོན་ལུ་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་ནང་གསལ་
བཀོད་གྲུབ་པའྱི་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ཁག་འགན་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ད་རྲེས་འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་གིས་བཤེར་ཡིག་ཕུལཝ་ཨིན་ལགས།
༣༽ད་རྲེས་གཞུང་གིས་ཁྱིམས་ཀྱི་རྱིམ་བགྱིས་པ་དང་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡༣པ་དང་༡༤པའྱི་དོན་ཚན་༡པ་དེ་ལས་འབྲུག་གི་མྱི་དམངས་དངུལ་རྩྱིས་(འཕྱི་སྣོན) བཅའྱི་
ཁྱིམས་༢༠༡༢ཅན་མའྱི་དོན་ཚན་༤༦པའྱི་དོན་ཚན་ཚུའྱི་རྒྱབ་འགལ་དུ་ཁལ་འབབ་སོར་བཅོས་མཛད་དེ་སྱིད་བྱུས་འདི་ལས་བརྟྲེན་འབྲུག་མྱི་དག་པ་ཅིག་ལུ་ཁེ་ཕན་ཐོབ་འདུག་
རུང་སྱིར་བཏང་མྱི་དམངས་ལུ་ཁེ་ཕན་མྱིན་འདུག་པས་དེ་བཟུམ་མའྱི་སྣང་ཚུལ་ཕོགས་རྱིས་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལས་བརྟྲེན་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༧པའྱི་དོན་ཚན་༡༥པའྱི་ནང་

ཆེད་དུ་ཀར་བའྱི་ཁྱིམས་འོག་དབྲེར་མྲེད་འདྲ་མཉམ་དང་གནད་དུ་སྱིན་པའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཉེན་སོབ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོབ་རྱིམ་ཡོད་ཟྲེར་མྱིའྱི་གཞྱི་རྩ་ལས་འགལ་ཏེ་ཚ་གང་ཅན་ལུ་
འགྱུར་ཡོདཔ་དང་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པའྱི་རང་མོས་བློ་འདོད་དང་དབང་ཚད་ལུ་གཞྱི་བཟུང་སྲེ་ཁལ་འབབ་སོར་བཅོས་ཚུ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་མ་མཛད་པ་ཅིན་རྩ་ཁྱིམས་
ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡༤པའྱི་དོན་ཚན་༦པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་གཞུང་གིས་བསར་ཟོས་ཟད་གོན་ཚུ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ལས་འགབ་ཚུགསཔ་ངེས་བཏེན་བཟོ་ཐབས་ལུ་
བར་རྲེན་བྱུང་ནིའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག་པར་བརྟྲེན་འབྲུག་གི་ཞྱི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བ་བའྱི་གནད་སོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་༢༠༠༡ཅན་མའྱི་དོན་ཚན་༣༡པ་དང་ཁྱིམས་དེབ་འདིའྱི་དོན་ཚན་
༤༩གསལ་བཀོད་སྒྲུབ་པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཁྱིམས་ལུ་མཁོ་བའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གནད་ཚད་སྒྲུབ་པས་གནོད་འཚོའྱི་ཆེད་དུ་མྱིན་པར་ཁ་ཞྲེ་གཉིས་མྲེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕན་
རླབས་ཆེ་བའྱི་ཐབས་མཁས་ལུ་དམྱིགས་ཏེ་འབྲུག་གི་ཞྱི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བ་བའྱི་གནད་སོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་༢༠༠༡ཅན་མའྱི་དོན་ཚན་༡༡༦པའྱི་དགོངས་དོན་ནང་གསལ་རྩོད་
གཞྱི་ཕུལ་ཆོག་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་འཁྱིལ་བཤེར་ཡིག་ཐོག་ལས་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡པའྱི་དོན་ཚན་༡༠པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་བཀའ་ཡིག་གི་སབས་འཇུག་ཞུཝ་ཨིན་ལགས།
རྩོད་གཞྱིའ་ྱི རྒྱབ་ཁུངས།
བམ་ཚན་གཉིས་པ།
རྩོད་གཞྱིའ་ྱི རྒྱབ་ཁུངས།
ད་རྲེས་ཀྱི་གཞུང་གིས་སྱི་ཚེས་༠༨/༠༥/༢༠༡༧ཅན་མར་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་དཔྱད་ཡིག་འདི་སྱི་ཚོགས་ལུ་སན་ཞུ་ཙམ་ཅིག་སྲེ་ཕུལ་བའྱི་རྲེས་སུ་ཚོང་འབྲེལ་
དང་གཙུག་སྲེ་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ཁལ་དགོངས་ཡངས་གནང་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་ཕྱིར་གསལ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ང་བཅས་མྱི་སེར་ཚུའྱི་སྣང་ངོར་གཞུང་གི་མཛད་བ་འདི་ཁས་མྱི་ལེན་པའྱི་
གོས་སུ་འཇུག་ཡོདཔ་མ་ཚད་བློ་དོགས་མོད་དུ་བྱུང་སྲེ་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་བསྡུར་ཡང་བྱུང་ཞྱིན་ཁལ་འབབ་དགོངས་ཡངས་གནང་མྱི་འདི་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོ་དང་འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་
ཁྱིམས་ཚུ་ལས་འགལ་བའྱི་ཉོགས་བཤད་བཀོད་པ་མ་ཚད་མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་ནས་གནང་བའྱི་འཁྲུན་ཆོད་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་བསར་སོད་མ་འབད་བར་
དེའྱི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་ཁལ་འབབ་དགོངས་ཡངས་གནང་མྱི་འདི་འཁྲུན་ཆོད་ཟབ་མོ་འདིའྱི་བཀའ་དོན་ལས་ཡང་འགལ་འདུག་པའྱི་ཉོགས་བཤད་ཐོན་ཡོད།
རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡པའྱི་དོན་ཚན་༩པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོ་འདི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་མངོན་པར་མཐོ་བའྱི་ཁྱིམས་ཨིན་ཟྲེར་བསོད་དུ་རུང་བའྱི་དོན་ཚན་ཟབ་མོ་
ཅིག་ཡོདཔ་དང་དེའྱི་རྩ་ཚན་༡༤པའྱི་དོན་ཚན་༡པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཁལ་འབབ་དང་གླ་ཡོན་བསྡུ་བླངས་གི་ཆ་ཤས་གཞན་ཚུ་བཀལ་བ་ཡང་ན་སོར་བཅོས་ཚུ་ཁྱིམས་ཐོག་མ་
གཏོགས་འབད་ནི་མྲེད་ཟྲེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མྱི་དང་འབྲུག་གི་མྱི་དམངས་དངུལ་རྩྱིས་(འཕྱི་སྣོན་) བཅའ་ཁྱིམས་༢༠༡༢ཅན་མའྱི་དོན་ཚན་༤༦༼ཀ༽པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཁལ་
གང་རུང་བཀལ་ནི་ཡང་ན་ཡར་སེང་འབད་ནི་དང་ཡང་ན་ད་རྲེས་ཡོད་པའྱི་ཁལ་ཆ་མྲེད་དང་མར་ཕབ་ཡང་ན་དགོངས་ཡངས་བཞག་ནི་འདི་ཏི་རུའྱི་དཔྱད་ཡིག་དང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་
དཔྱད་ཡིག་སྲེ་གོ་དགོཔ་ཡོདཔ་དང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་འདི་སྱི་ཚོགས་ལས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་དགོ་པའྱི་ལམ་ལུགས་དང་མ་འཁྱིལ་བར་ད་རྲེས་གཞུང་གིས་ཕོགས་ལྷུང་ཐོག་
ལས་ཚོང་འབྲེལ་དང་གཙུག་སྲེ་ལ་ལུ་གཅིག་ལུ་ཁྱིམས་མཐུན་མྱིན་པའྱི་ཁལ་འབབ་མར་ཕབ་ཡང་ན་དགོངས་ཡངས་བྱིན་ཡོདཔ་ལས་འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་འདི་ཁྱིམས་
མཐུན་ཐོ་བཀོད་གྲུབ་པའྱི་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ཅིག་ཨིན་པའྱི་ཆ་ལས་འབྲུག་གི་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡༥པའྱི་དོན་ཚན་༡པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་འདི་
མཐའ་དོན་གཞན་ཆ་མཉམ་ལས་ལྷག་སྲེ་ཁབ་ཆེཝ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་མྱི་ཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟྲེན་ད་རྲེས་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་དང་ལོག་ཕོགས་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་
ཐུག་ལས་རྩ་ཁྱིམས་དང་ཁབ་དབང་ཅན་མའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་གཞན་ཚུའྱི་དགོངས་དོན་དང་མ་འཁྱིལ་བར་ཚོང་འབྲེལ་དང་གཙུག་སྲེ་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ཁལ་འབབ་དགོངས་ཡངས་སམ་
མར་ཕབ་གནང་མྱི་འདི་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་དགོངས་དོན་དང་འབྲུག་གི་མྱི་དམངས་དངུལ་རྩྱིས་ (འཕྱི་སྣོན་) བཅའ་ཁྱིམས་༢༠༡༢ཅན་མའྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འགལ་བ་མོད་
དུ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་དེའྱི་གོང་རྒུད་ཚུ་ཕོགས་བསྡུས་མ་དངུལ་ལུ་ཕོག་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་དངུལ་ལུ་འགྲེམ་རབ་ཨིནམ་ལས་བརྟྲེན་འགན་འཁུར་ཅན་གྱི་སྱིད་དོན་
ཚོགས་པ་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་གིས་ཁྱིམས་གཏུགས་འབད་དེ་ཕོགས་བསྡུས་མ་དངུལ་དཔྱ་བགོ་ཡང་ན་ཏི་རུ་ཚུ་སོད་དགོ་པའྱི་རྱིམ་པ་ཚུ་དང་དེ་ལས་ཁལ་གང་རུང་བཀལ་ནི་ཡང་ན་
ཡར་སེང་འབད་ནི་དང་ཡང་ན་ད་རྲེས་ཡོད་པའྱི་ཁལ་ཆ་མྲེད་དང་མར་ཕབ་ཡང་ན་དགོངས་ཡངས་བཞག་ནི་ཚུ་སྱི་ཚོགས་ལས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་དགོཔ་སྲེ་ཡོད་མྱི་འདི་དུས་མཐུན་སྲེ་

དག་བཅོས་མ་འབད་བར་ལུས་སོང་པ་ཅིན་མ་འོངས་པའྱི་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་དང་ལོག་ཕོགས་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་སྱི་ཚོགས་ལས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་མ་དགོས་པར་བསྡུ་
བླངས་འབད་ནི་ཨིན་པའྱི་དངུལ་ཚུ་ཕོགས་བསྡུས་མ་དངུལ་ནང་མ་ལྷོདཔ་ལས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྱིམ་ལུགས་ལས་ཟུར་ཐབས་སྱིགས་ཏེ་མ་དངུལ་དཔྱ་བགོ་དང་སོད་ལེན་ལུ་གདོང་ལེན་
སོམ་སྲེ་ར་ཕོག་ནིའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་བརྟྲེན་ད་རྲེས་རྩ་ཁྱིམས་ཅན་གྱི་རྩོད་གཞྱི་འདི་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡པའྱི་དོན་ཚན་༡༠པ་དང་རྩ་ཚན་༧པའྱི་དོན་ཚན་༢༣པའྱི་
དགོངས་དོན་ལྟར་ཆེ་མཐོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཀའ་ཡིག་ཞུ་ནིའྱི་དོན་ལུ་ཞུ་གཏུགས་འབདཝ་ཨིན།
བམ་ཚན་གསུམ་པ།
དོགས་གཞྱི།
ཁྱིམས་ཀ་ྱི དགོ ས་གཞྱི།
གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་འདི་མྱི་སེར་ཚུ་གིས་བློ་གཏད་ཡིད་ཆེས་འདྲོངས་ཏེ་གཞུང་སོང་སྲེ་བཙག་འཐུ་གྲུབ་པའྱི་རྲེས་སུ་གཞུང་གིས་རྩ་བ་གསུམ་གྱིས་སབས་སུ་རུང་བའྱི་འབྲུག་གི་
རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་དགོངས་དོན་དང་སྱི་ཚོགས་ཉིད་ལས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཚུའྱི་དགོངས་དོན་དང་མ་འཁྱིལ་བར་ཚོང་འབྲེལ་དང་ལས་སྲེ་དེ་ལས་གཙུག་སྲེ་ལ་ལུ་
ཅིག་ལུ་ཕོགས་ལྷུང་འབད་དེ་ཁལ་འབབ་དགོངས་ཡངས་སམ་མར་ཕབ་གནང་སྲེ་ད་རྲེས་མྱི་མང་ལུ་སྱི་བཏང་གནད་འགག་ཆེ་བའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་དོགས་གཞྱི་བྱུང་ཡོད།
༡༽འབྲུག་གི་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་དངུལ་རྩྱིས་དང་ཚོང་སྒྱུར་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་རྩ་ཚན་༡༤པའྱི་དོན་ཚན་༼༡༽པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ “ཁལ་འབབ་དང་གླ་ཡོན་བསྡུ་བླང་གི་ཆ་ཤས་
གཞན་ཚུ་བཀལ་བ་ཡང་ན་སོར་བཅོས་ཚུ་ཁྱིམས་ཐོག་མ་གཏོགས་འབད་ནི་མྲེད།” ཟྲེར་ཆུ་དྭངསམ་ཉ་གསལཝ་སྲེ་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟྲེན་ད་རྲེས་གཞུང་གིས་སྱི་ཚོགས་ལས་
མ་རྒྱུད་པར་ཚོང་ལས་ཆུང་བ་དང་ཤེས་རྱིག་དང་རྱིག་རྩལ་སྲེལ་ཁང་ཚུ་དེ་ལས་སྒྲེར་གྱི་གསོ་བའྱི་ཞབས་ཏོག་ལས་སྲེ་ལ་ལུ་ཅིག་དང་བཟའ་ཁང་ལ་སོགས་པའྱི་ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྲེ་
ལ་ལུ་ཅིག་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ཁལ་འབབ་དགོངས་ཡངས་ལོ་ངོ་ལྔ་དང་བཅོ་ལྔའྱི་ནང་འཁོད་ལུ་གནང་མྱི་འདི་རྩ་ཁྱིམས་ཀྱི་རྩ་ཚན་འདིའྱི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་འདུག་པའྱི་
དོགས་གཞྱི་བྱུང་ཡོད་ཞུ།
༢༽ད་རྲེས་གཞུང་གིས་འབྲུག་གི་མྱི་དམངས་དངུལ་རྩྱིས་༼འཕྱི་སྣོན་༽བཅའ་ཁྱིམས་༢༠༡༢ཅན་མའྱི་དོན་ཚན་༤༦༼ཀ༽པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཁལ་འབབ་དགོངས་ཡངས་
གནང་ནི་འདི་ཁྱིམས་དེབ་འདི་དང་འཁྱིལ་ཏི་རུའྱི་དཔྱད་ཡིག་དང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་སྲེ་བརྩྱི་འཇོག་འབད་དགོཔ་དང་འདི་ཡང་ “ཏི་རུའྱི་དཔྱད་ཡིག་དང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་
དཔྱད་ཡིག་འདི་གཤམ་གསལ་གནད་དོན་ག་ར་ཡང་ན་གང་རུང་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དགོངས་དོན་རངམ་ཅིག་འཁོད་ཡོད་པའྱི་དཔྱད་ཡིག་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།
ཀ༽ཁལ་གང་རུང་བཀལ་ནི་ཡང་ན་ཡར་སེང་འབད་ནི་དང་ཡང་ན་ད་རྲེས་ཡོད་པའྱི་ཁལ་ཆ་མྲེད་དང་མར་ཕབ་ཡང་ན་དགོངས་ཡངས་བཞག་ནི།
ཁ༽གཞུང་གི་ཟད་གོན།དེ་ཡང་ཕོགས་བསྡུས་མ་དངུལ་ལས་དཔྱ་བགོ་ཡང་ན་ཏི་རུ་ཚུ་སོད་ནི།
གལ་སྱིད་ཏི་རུ་གི་དཔྱད་ཡིག་ཨིན་མྱིན་གྱི་དྲྱི་བཀོད་ཚེ་ཚོགས་དཔོན་གྱིས་གོས་ཆོད་དེ་མཐའ་བཅད་སྲེ་བརྩྱི་དགོ།”
ཟྲེར་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ད་རྲེས་གཞུང་གིས་ཁལ་འབབ་དགོངས་ཡངས་གནང་མྱི་འདི་ཐ་སད་དུ་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་ཟྲེར་དར་ཁབ་བཏང་སྲེ་ཡོད་རུང་ནང་
དོན་ལུ་ཁལ་འབབ་དང་འབྲེལ་བའྱི་དགོངས་ཡངས་ཨིནམ་ལས་དེ་འབྲེལ་གྱི་དཔྱད་ཡིག་ཚུ་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་གྱི་སན་ཞུ་སྲེ་མྱིན་པར་ཏི་རུའྱི་དང་དངུལ་
འབྲེལ་དཔྱད་ཡིག་སྲེ་སྱི་ཚོགས་ལས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་དགོཔ་འདུག་པས་སྱི་ཚོགས་ལས་ཆ་འཇོག་མ་གྲུབ་པ་ཅིན་སན་ཞུ་འདི་ཐ་སད་ག་ཅིའྱི་ཐད་དུ་དར་ཁབ་བཏང་རུང་ཁྱིམས་མཐུན་
མྱིན་པའྱི་མཛད་བ་སྲེ་བརྩྱི་དགོ་པའྱི་གཞྱི་རྩ་དང་འཁྱིལ་ད་རྲེས་གཞུང་གིས་ཁྱིམས་ལས་འགལ་ཡོད་ཟྲེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།
༣༽ལྷག་པར་དུ་འབྲུག་གི་བཙོང་ཁལ་དང་ཅ་དམ་ནང་ཁལ་གྱི་(འཕྱི་སྣོན) བཅའ་ཁྱིམས་༢༠༡༢ཅན་མའྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་ཡང་ཁལ་བཀལ་ནི་དང་ད་རྲེས་ཡོད་པའྱི་ཁལ་
དགོངས་ཡངས་དང་མར་ཕབ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་སྣ་འདི་འབྲུག་གི་མྱི་དམངས་དངུལ་རྩྱིས་༼འཕྱི་སྣོན་༽བཅའ་ཁྱིམས་༢༠༡༢ཅན་མའྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྱིལ་རྒྱུའྱི་འཕྱི་
སྣོན་རྣམ་པར་དག་པ་སྲེ་འཁོད་དེ་ཡོད་མྱི་ཚུ་དང་འཁྱིལ་རུང་འབྲུག་གི་མྱི་དམངས་དངུལ་རྩྱིས་༼འཕྱི་སྣོན་༽བཅའ་ཁྱིམས་༢༠༡༢ཅན་མའྱི་དོན་ཚན་༤༦༼ཀ༽པ་དང་

༤༦༼ཁ༽པའྱི་དགོངས་དང་དོན་འཁྱིལ་ཁལ་བཀལ་ནི་དང་དགོངས་ཡངས་དེ་ལས་མར་ཕབ་འབད་ནི་འདི་ཏི་རུའྱི་དཔྱད་ཡིག་སྲེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་དེའྱི་ཁད་དབང་
འདི་སྱི་ཚོགས་ཉག་ཅིག་ལུ་མ་གཏོགས་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་ལུ་རྩ་ལས་མྱིན་འདུག་ཟྲེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།
༤༽ཉེ་སོན་འབྲུག་གཞུང་དང་ལོག་ཕོགས་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀྱི་བར་རྩ་ཁྱིམས་དང་མ་བསྟུན་པར་ཁལ་འབབ་ཡར་སེང་སོར་མ་འགྱིགས་པའྱི་གནད་ལས་མཐོ་གཏུགས་མངོན་མཐོ་
ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཐུག་སྲེ་མངོན་པར་མཐོ་བའྱི་ཁྱིམས་འདུན་ནས་སྱི་ཚེས་༢༤/༠༢/༢༠༡༡ཅན་མར་འཁྲུན་ཆོད་ཨང་མངོན་མཐོ༼ཧཱུྃ་༡༡-༡༽ཅན་མ་གནང་མྱིའྱི་དགོངས་
དོན་ཟབ་མོ་དང་འཁྱིལ་འཁྲུན་ཆོད་རྱིམ་ཨང་༦.༦པའྱི་གལ་འབེབས་གསུམ་པའྱི་ནང་དོན་ལྟར་ “ཁལ་འབབ་བཀལ་ནི་དང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའྱི་དབང་འཛིན་འདི་གང་ཞྱིག་
གི་དོན་ལུ་ཨིན་རུང་གཞུང་སོང་ལུ་ཡང་འཇུག་གི་དབང་ཚད་སོད་ནི་མྲེད།རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་དབང་ཚད་ཡོད་ལུགས་ལུ་བརྙད་པའྱི་འཛིན་སོང་གིས་བརྒྱུད་ཁལ་
བཀལ་ནི་དང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གཞྱི་རྟྲེན་མྲེདཔ་ལས་བརྟྲེན་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་༢༠༠༨ཅན་མའྱི་དོན་ཚན་༢༣༤ལས་༢༣༨ཚུན་གྱི་
ནང་གསལ་ལྟར་ནམ་ཞྱིག་ཨིན་རུང་ཁལ་འབབ་བཀལ་ནི་དང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ཚུ་བཅའ་ཁྱིམས་ཆ་འཇོག་འགྲུབ་ནི་དོན་ལུ་ཁྱིམས་བཟོའྱི་མཛད་རྱིམ་དང་འཁྱིལ་དགོཔ་མ་
ཚད་ཁལ་འབབ་བཀལ་ནི་དང་ཡང་ན་བསྒྱུར་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའྱི་དཔྱད་ཡིག་དེ་སྱི་ཚོགས་ནང་འགོ་ཐོག་བཙུགས་པའྱི་ཉིནམ་ལས་ཁབ་དབང་གི་ཆ་གནས་འགྲུབ་དགོ།” ཟྲེར་
འཁོད་དོན་ལྟར་ཁལ་འབབ་དགོངས་ཡངས་དང་མར་ཕབ་ཚུ་ཁལ་འབབ་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་དབང་དུ་འཛིན་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ཁལ་འབབ་དགོངས་ཡངས་འདི་ཡང་ཕོགས་ལྷུང་འབད་
དེ་སྲེ་ཕན་ཁ་ཤས་ཅིག་ལུ་གནང་མྱི་འདི་ལྷག་པར་དུ་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་སྱིད་དོན་ཡང་ན་གནས་འབབ་གཞན་ལུ་བརྟྲེན་ཕོགས་རྱིས་ཕྲེ་ནི་མྲེད་ཟྲེར་འཁོད་པའྱི་
དགོངས་དོན་ལས་འགལ་འདུག་ཟྲེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
༥༽གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འཁྱིལ་ཁལ་འབབ་དགོངས་ཡངས་གནང་མྱི་འདི་བཅའ་ཁྱིམས་ཚུ་དང་འཁྱིལ་ཨིནམ་ལས་
ཁྱིམས་འགལ་མྲེན་པའྱི་སླབ་གླྲེང་བརྒྱུད་སྲེལ་འབད་མྱི་འདི་བདེན་པ་མྱིན་འདུག་པའྱི་དོགས་གཞྱིར་གྱུར་ཡོད་ཞུ་ན་དལ་གཞྱིར་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་འདི་བསོད་
དུ་བསགས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཨིན་རུང་ཁལ་འབབ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་འདི་གིས་ཁལ་འབབ་དགོངས་ཡངས་གནང་པ་ཅིན་གོང་འཁོད་རྩ་
ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ཡོདཔ་ལས་ཁྱིམས་མཐུན་མྱིན་འདུག་ཟྲེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
མྱི་དམངས་དངུལ་རྩྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་༢༠༠༧ཅན་མ་དང་འབྲུག་གི་བཙོང་ཁལ་དང་ཅ་དམ་ནང་ཁལ་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་༢༠༠༠ཅན་མ་ཚུ་དང་གཞན་སྱིད་བྱུས་དང་ལམ་སོན་ཚུའྱི་
ནང་ལུ་བཅའ་ཁྱིམས་འདིའྱི་ས་གོང་ལས་ཡོད་པའྱི་ཐོབ་དབང་དང་ཐོབ་ལམ་དབང་ཆའྱི་སོར་ལས་བཀོད་མྱི་ཚུ་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡༤པའྱི་དོན་ཚན་༡པ་དང་མ་འགལ་བ་
ཡོདཔ་དང་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡པའྱི་དོན་ཚན་༡༠པའྱི་ནང་གསལ།
“རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོ་འདི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའྱི་དུས་ཚོད་ལུ་འབྲུག་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཁབ་དབང་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམས་ཆ་མཉམ་སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་སོར་བཅོས་ཡང་ན་འཕྱི་སྣོན་མ་གནང་ཚུན་
དེ་ཚུའྱི་ཁབ་དབང་འཕོ་མཐུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།ཨིན་རུང་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོ་འདི་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའྱི་ས་ཕྱི་ནམ་རང་བརྩམས་པའྱི་ཁྱིམས་གང་ཞྱིག་གི་དགོངས་དོན་ཚུ་ལས་རྩ་ཁྱིམས་
ཆེན་མོ་འདི་དང་མ་མཐུན་མྱི་ཚུ་ནུས་མྲེད་བདེན་སོང་ཨིན།”
ཟྲེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མྱི་དང་མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནས་འབྲུག་གཞུང་དང་ལོག་ཕོགས་ཚོགས་པའྱི་བར་ནའྱི་རྩོད་བཤེར་སབས་ལུ་གནང་བའྱི་འཁྲུན་ཆོད་རྱིམ་ཨང་༦.༥པའྱི་
ནང་གསལ་ལྟར་ “་་ ་དེ་བཞྱིན་བཀོད་པའྱི་ཕྱི་སེལ་རབ་ཐངས་དང་ནུས་མྲེད་ཐལ་བའྱི་རྣམ་གཞག་ལྟར་གཞུང་གིས་ཆ་གནས་བཟུང་བའྱི་ཚོང་ཁལ་དང་ཅ་དམ་ནང་ཁལ་གྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་༢༠༠༠ཅན་མ་དེ་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོ་དང་མ་མཐུན་པའྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་ནུས་མྲེད་དང་བདེན་སོང་ཡིན་པར་ཆ་འཇོག་མཛད་གྲུབ།” སྲེ་ཡོདཔ་ལས་ད་རྲེས་ཁལ་འབབ་
དགོངས་ཡངས་གནང་མྱི་ཡང་སྱི་ཚོགས་ལས་དཔྱད་ཡིག་སྲེ་ཆ་འཇོག་མ་གྲུབ་པར་དབང་ཚད་ལོག་སོད་ཐོག་ལུ་ཚོང་ལས་དང་གཙུག་སྲེ་ཁ་ཤས་ཅིག་ལུ་གནང་མྱི་འདི་ཕོགས་ལྷུང་
མྱིག་དཔེ་ངན་པའྱི་མཛད་བ་ཨིནམ་ལས་རྩ་ཁྱིམས་དང་མ་མཐུན་པའྱི་ལམ་ལུགས་འདི་དབང་བཙན་གྱི་ལམ་ཕོགས་ལས་འགལ་ཟ་ཨིནམ་ལས་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་ནང་གསལ་
དབང་ཚད་ཐ་དད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ངེས་གཏན་གྲུབ་པའྱི་གོང་འོག་དང་ཕན་ཚུན་ནང་འཁོད་བཅས་ཀྱི་དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་ལན་པའྱི་དབང་ཚད་ལྟྲེ་བ་མང་རབས་ཡོད་པའྱི་ཁར་རྩ་
ཁྱིམས་ཆེན་མོ་དེ་ནང་རྩ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའྱི་དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་སོར་ལས་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་བརྟྲེན་བཀའ་བཙན་དབང་བཙན་ཅན་

གྱི་གཞུང་ལུ་གྱུར་སྱིད་ནི་ཨིནམ་ལས་གང་ཉུང་གི་ལག་པར་དབང་ཚད་བསྡུ་ནི་ལས་སོན་འགོག་འབད་བའྱི་ཁྱིམས་སྲེའྱི་གཞྱི་འཛིན་འཁྲུན་ཆོད་གང་ལུ་བློ་དོགས་སེལ་བའྱི་མྲེ་ལོང་
གི་རྱིགས་སུ་བསོད་དེ་ད་རྲེས་ཁྱིམས་གཏུགས་ཅན་གྱི་རྩོད་གཞྱི་ཡང་དེའྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་སྲེ་ཕུལཝ་ཨིན།་
དོན་ཁུངས་ཀ་ྱི དགོ ས་གཞྱི།
༡༽གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཁལ་འབབ་དགོངས་ཡངས་གནང་མྱི་འདི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་ཨིན་པའྱི་གནད་དོན་ལུ་གཞྱིར་བཞག་སྲེ་ད་ཚུན་མྱི་སེར་ཚུ་གོ་རོངས་
རྟོགས་ནུས་ཟན་པའྱི་འཛིན་སངས་ཀྱིས་ད་ཚུན་ཁལ་འབབ་ཀྱི་དགོངས་ཡང་དང་མར་ཕབ་ཡང་ན་སོར་བཅོས་སོགས་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྱིལ་སྱི་ཚོགས་ལས་ཆ་
འཇོག་གྲུབ་དགོས་པར་ཡོད་རུང་གཞུང་གིས་དབང་བཙན་ཐོག་ལུ་གནང་མྱི་འདི་ཉེ་ཆར་ཁྱི་ཐོག་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་དཔོན་གྱིས་ཏི་རུའྱི་དཔྱད་ཡིག་ཨིན་པར་མ་རྟོགས་ཚེ་རྒྱུན་མཐུད་
འབད་དེ་ཁལ་འབབ་ཚུ་ཁྱིམས་ལས་འགལ་བའྱི་དགོངས་ཡང་གནང་ཉེན་འདུག་པའྱི་དོན་ཁུངས་ཀྱི་དོགས་གཞྱིར་གྱུར་ཡོད།
༢༽དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་འདི་ཁལ་འབབ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རྱིགས་ཅིག་དང་ཁལ་འབབ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་རྱིགས་ཅིག་སྲེ་རྱིགས་གཉིས་སུ་དབྲེ་ཐུབ་
ཡོདཔ་དང་ཁལ་འབབ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་གནང་ནི་འདི་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་ལུ་བརྩོན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཨིནམ་ལས་གཞུང་
ལུ་ཁད་དབང་ཡོདཔ་སྲེ་མཇལཝ་ཨིན་རུང་ཁལ་འབབ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རྱིགས་ཚུ་སྱི་ཚོགས་ལས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་དགོཔ་ངེས་བདེན་ཡོདཔ་ཨིན།སྱིར་བཏང་དངུལ་འབྲེལ་
སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་གྱི་དབང་དུ་བཏང་སྲེ་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཁལ་འབབ་དགོངས་ཡངས་གནང་ད་པ་ཅིན་ཕོགས་བསྡུས་མ་དངུལ་ནང་ཁལ་འབབ་ཐོག་ལུ་མ་དངུལ་བྱུང་
ནིའྱི་གོ་སབས་ཡོད་རུང་དགོངས་ཡངས་ལས་བརྟྲེན་འོང་འབབ་མར་ཕབ་འགོ་ནིའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཚོགས་པའྱི་མ་འོངས་པའྱི་སྱིད་དོན་གྱི་ཁེ་ཕན་ལུ་བལྟ་སྲེ་རང་སོའྱི་
བློ་དཔག་དང་འཁྱིལ་ཚོང་ལས་དང་གཙུག་སྲེ་འགའ་ཞྱིག་ལུ་དགོངས་ཡངས་གནང་སྲེ་དམངས་གཙོའྱི་རྱིང་ལུགས་ལུ་ཐོགས་ཕོག་ནིའྱི་ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོད་པའྱི་དོན་ཁུངས་ཀྱི་དོགས་
གཞྱིར་གྱུར་ཡོད།
༣༽འདས་པའྱི་གཞུང་གི་སྱི་ལོ་༢༠༡༠དང་༢༠༡༣ལུ་ཁལ་འབབ་དགོངས་ཡངས་གནང་ཡོད་པའྱི་སབས་ཀྱིས་དངུལ་ཀམ་༧,༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠/- ༼ཐེར་འབུམ་བདུན་༽ཐམ་
པ་ཙམ་ཁལ་འབབ་དགོངས་ཡངས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ད་རྲེས་ཀྱི་གཞུང་གིས་སྱི་ཚེས་༠༡/༠༡/༢༠༡༦ལས་སྱི་ཚེས་༠༧/༠༥/༢༠༡༧ཚུན་ཚོད་ལུ་དངུལ་ཀམ་
༤༢,༣༦༠,༠༠༠/- ༼ས་ཡ་བཞྱི་བཅུ་ཞྲེ་གཉིས་དང་འབུམ་གསུམ་དྲུག་ཁྱི་༽ཐམ་པ་ཁལ་འབབ་དགོངས་ཡངས་གནང་ཡོདཔ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་དངུལ་ཚུ་བསྡུ་བླང་འབད་དེ་
རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་གཞུང་གིས་བསར་ཟོས་ཟད་གོན་ཚུ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ལས་འགབ་ཚུགསཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ་ཟྲེར་མྱི་དང་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་
མོའྱི་རྩ་ཚན་༡༤པའྱི་དོན་ཚན་༣པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་སྱི་དངུལ་འདི་ཁྱིམས་དང་འཁྱིལ་བའྱི་དཔྱ་བགོ་བཟོ་སྲེ་མ་གཏོགས་ཕོགས་བསྡུས་མ་དངུལ་ལས་བཏོན་ནི་མྲེད་ཟྲེར་བའྱི་
དགོངས་དོན་ཚུ་ལས་རྒྱབ་འགལ་ཐད་ཀར་ཡོད་པའྱི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོད་ཞུ།
༤༽ཁལ་འབབ་དང་འབྲེལ་བའྱི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདི་གིས་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཁྱིམས་མཐུན་སྲེ་ཁལ་བསྡུ་བླང་འབད་དེ་
ཕོགས་བསྡུས་མ་དངུལ་ནང་བཙུགས་ནི་ཨིན་མྱི་འདི་བཏོན་སོད་ཀྱི་རྱིམ་པ་ཚུ་སྱི་ཚོགས་ལས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་དགོཔ་ཡོདཔ་དང་ད་རྲེས་གཞུང་གིས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་འཇོག་མྲེད་པར་
ཁལ་འབབ་དགོངས་ཡངས་གནང་པ་ཅིན་ཁལ་འབབ་ཚུ་ཕོགས་བསྡུས་མ་དངུལ་ནང་བཙུགས་མ་ཚུགས་པར་ཐད་ཀར་དུ་བཏོན་སོད་འབད་བའྱི་གོས་སུ་འཇུག་སྲེ་ཕོགས་བསྡུས་མ་
དངུལ་བཏོན་སོད་ཀྱི་རྱིམ་པ་ལས་ཕྱིར་བཤོལ་འབད་བའྱི་དོན་ཁུངས་ཀྱི་དོགས་གཞྱིར་གྱུར་ཡོད་ཞུ།
བམ་ཚན་བཞྱི་པ།
མཇུག་བང་།
ང་བཅས་རའྱི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་དམངས་གཙོའྱི་རྩ་ཁྱིམས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོའྱི་གཞུང་གི་རྱིང་ལུགས་སྲེ་དབུ་བརྙྲེས་ཏེ་འཛམ་གླྱིང་མཐའ་དབུས་མྲེད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུས་དཔེ་གཞྱི་
ཐུབ་པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ཕྱུག་པའྱི་རྒྱབ་ཁབ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་བཞྱིན་དུ་དམངས་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྱིལ་གཞུང་སོང་བའྱི་སབས་ལུ་ཁྱིམས་དང་

འཁྱིལ་མ་འཁྱིལ་གྱི་རྱིམ་པ་ཚུ་ཐོན་ནི་འདི་རང་བཞྱིན་གཅིག་ཨིན་རུང་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ཕག་ལཱ་མཛད་པའྱི་སབས་ལུ་འགན་འཁུར་ཅན་གྱི་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་དགག་
བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་ཐོག་ལུ་དྲན་བསྐུལ་ཚུ་མ་འབད་བ་ཅིན་གང་ཉུང་གི་བཙན་དབང་ཐོག་ལུ་གཞུང་སོང་ནིའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་བརྟྲེན་ད་རྲེས་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སར་རྩ་ཁྱིམས་
ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡པའྱི་དོན་ཚན་༡༠པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་ལུ་ཁལ་འབབ་༼བརྒྱུད་ཁལ་དང་ཐད་ཁལ་གཉིས་ཆ་ར་༽འདི་ཡར་སེང་དང་མར་ཕབ་
དགོངས་ཡངས་དང་སོར་བཅོས་སོགས་ག་ཅི་ར་མཛད་ནི་ཡོད་རུང་སྱི་ཚོགས་ལས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྲེ་ཁྱིམས་མཐུན་སྲེ་མཛད་དགོ་པར་དཔེ་ཁྱུན་བཙན་པོར་བརྟན་པའྱི་བཀའ་ཡིག་
ཟབ་མོ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།
བམ་ཚན་ལྔ་པ།
གསོལ་འདེབས།
༡༽གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་གིས་སྱི་ཚོགས་ལས་གནང་བ་མྲེད་པར་མྱི་སྲེ་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ཁལ་འབབ་མར་ཕབ་ཡང་ན་དགོངས་ཡངས་ཐོག་(ཁལ་འབབ་སོར་བཅོས)མཛད་མྱི་འདི་
མངོན་པར་མཐོ་བའྱི་ཁྱིམས་ཡིག་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡༣པ་དང་རྩ་ཚན་༡༤པའྱི་དོན་ཚན་༡པ་དེ་ལས་འབྲུག་གི་མྱི་དམངས་དངུལ་རྩྱིས་(འཕྱི་སྣོན)
བཅའ་ཁྱིམས་
༢༠༡༢ཅན་མའྱི་དོན་ཚན་༤༦པའྱི་དགོངས་དོན་ལས་རྒྱབ་འགལ་ཨིནམ་སྲེ་ངོས་ལེན་མཛད་དེ་འདི་དང་བསྟུན་པའྱི་ད་ཚུན་ཁལ་འབབ་དགོངས་ཡངས་གནང་མྱི་ཚུ་ཁྱིམས་མཐུན་
མྲེནམ་ལས་བརྟྲེན་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་དངུལ་ཚང་འགྱིགས་ཕོགས་བསྡུས་མ་དངུལ་ནང་བཙུགས་ཏེ་བཏོན་སོད་ཀྱི་རྱིམ་པ་ཚུ་ཁྱིམས་མཐུན་སྲེ་འབད་དགོ་པའྱི་བཀའ་ཡིག་གནང་
ཐུབ་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་དང་།
༢༽ཕྱིན་ཆད་གཞུང་ག་ར་འབད་རུང་ཁལ་རྱིགས་སོར་བཅོས་འབད་བའྱི་སབས་རྩ་ཁྱིམསས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡༣པ་དང་ཚོགས་འདུའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་༢༠༠༨ཅན་མའྱི་དགོངས་དོན་
ལྟར་ཏི་རུའྱི་དཔྱད་ཡིག་སྲེ་ཆ་འཇོག་མཛད་དེ་དཔྱད་ཡིག་ལམ་ལུགས་བསར་སོད་མཛད་དགོ་པའྱི་འོས་འཚམས་ལན་པའྱི་བཀའ་ཡིག་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡པའྱི་དོན་ཚན་
༡༠པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཆེ་མཐོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སའྱི་རྩ་ཁྱིམས་ཅན་གྱི་གངས་མང་ཁྱིམས་ཁྱི་གང་གིས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་བ།
༣༽ཆེ་མཐོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སའྱི་རྩ་ཁྱིམས་ཅན་གྱི་གངས་མང་ཁྱིམས་ཁྱིའྱི་དྲངས་དཔོན་ལྷན་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་རྩོད་དོན་འདིའྱི་སོར་ལས་བཀའ་རྒྱ་གཞན་ཡང་གནང་ཐུབ་
ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་བ་”

༢.

གཞུང་སོང་ཚགོ ས་པའྱི་ ངོ་ཚབ་རྩདོ ་དཔོན་ཡོངས་ཁབ་དང་ གཙོས་པའྱི་རྩོད་དཔོན་ཡངོ ས་ཁབ་འགོ ་མ་ནས་ གོང་གསལ་རྩོད་དོན་སརོ ་ སྱི་
ཚེས་༢༥.༡༠.༢༠༡༧ ལུ་ རོང་ཁའྱི་ཐོག་ ཆེ་མཐོ་ཁམྱི ས་ཀ་ྱི འདུན་སར་ཕུལ་མའྱི་ནང་གསལཿ
“ཞུ་དོན་ དེ་ནི་ དཔལ་ལན་འབྲུག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁབ་ཡིག་ཚང་གི་ རྩོད་རྩ་འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚོགས་པ་ནས་ ཆེ་མཐོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ གཞུང་གི་དངུལ་
འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་བྱིན་ཡོད་མྱི་འདི་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་འདུག་པའྱི་གནད་དོན་སོར་ སྱི་ཚེས་༡༨-༠༨-༢༠༡༧ ལུ་ བཤེར་ཡིག་ཕུལ་ཡོད་
མྱི་འདི་ དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཕྱིར་འབུད་མཛད་དགོས་པའྱི་ཞུ་དོན་དེ་ཡང་།

གནད་དནོ ་༡ པ། ཁྱིམས་སར་ཕུལ་ཡདོ ་པའྱི་བཤེར་ཡགི ་ག་ི གནད་དནོ ་འདི་ དབྲེ་འཕོར་ཡདོ ་པའྱི་གནད་དནོ ་ཅགི ་ཨནི །
རྩོད་རྩ་གིས་ ཁྱིམས་འདུན་ལུ་ཕུལ་ཡོད་པའྱི་བཤེར་ཡིག་གི་གནད་དོན་འདི་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡ པའྱི་དོན་ཚན་༨ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ དབྲེ་འཕོར་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་ཅིག་
ཨིན་ཟྲེར་ཞུ་མྱི་འདི་ཡང་།

ཀ༽ སྱི་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་༩ པའྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྱི་གོས་ཆོད་ལྟར་ ༼མངོན་སོན་༡ པ༽ གཞུང་གིས་ སྱི་ཚེས་༡༦-༠༨-༢༠༡༧ ལུ་ མྱི་དབང་མངའ་བདག་རྱིན་པོ་
མཆོག་ལུ་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡ པའྱི་དོན་ཚན་༨ པའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ ཧྲེ་མ་དང་ད་ལྟོའྱི་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་ སྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའྱི་ སྱི་ཟ་༥ པ་ཚུན་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་
ཤུགས་མཐུན་རྲེན་བྱིན་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་སོར་ མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཕན་རླབས་ཆེ་བའྱི་བསམ་འཆར་བཞྲེས་དགོ་པའྱི་ཞུ་བ་ ༼མངོན་སོན་༢པ༽ ཕུལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་
གཞུང་གིས་ཕུལ་ཚར་བའྱི་གནད་དོན་དང་ རྩོད་རྩ་གིས་ཕུལ་ཡོད་པའྱི་བཤེར་ཡིག་གི་གནད་དོན་གཉིས་ གཅིག་མཚུངས་ཨིནམ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཁྱིམས་ཀྱི་རྱིམ་གྱིས་པ་དང་བསྟུན་
དབྲེ་འཕོ་མཛད་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་གངས་སུ་ཚུད་དེ་ཡོད་ཟྲེར་ཞུ་ནི།
རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡ པའྱི་དོན་ཚན་༨ པའྱི་ནང་སེས་ ཁྱིམས་དང་ གལ་གནད་ཆེ་བའྱི་དོན་ཁུངས་ཀྱི་དོགས་གཞྱི་རྲེ་འཐོན་ཚེ་ ཁྱིམས་གཏུགས་འབད་མ་དགོས་པར་ རྩ་ཁྱིམས་
ཅན་གྱི་བདེ་ཐབས་འཁོད་དེ་ཡོད་མྱི་ འདི་ཡང་།

ཁྱིམས་ ཡང་ན་ དོན་ཁུངས་ཀྱི་དོགས་གཞྱི་ཅིག་གི་གནས་ལུགས་དང་ དེ་བཟུམ་སྱི་གལ་ཆེ་བའྱི་སོར་ མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་ལས་ ཕན་རླབས་ཆེ་བའྱི་བསམ་འཆར་བཞྲེས་
དགོཔ་ཐོན་ཚེ་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ དེ་ལུགས་ཀྱི་དོགས་གཞྱི་གཟྱིགས་ཞྱིབ་དོན་ལུ་ མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་ལུ་གནང་ཆོགཔ་དང་ ཁྱིམས་འདུན་དེ་གིས་ བཀའ་ལུང་དེ་
སན་གསན་གྲུབ་ཞྱིནམ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ལུ་བསམ་འཆར་ཕུལ་དགོ། འཁོད་དེ་ཡོད།
གོང་འཁོད་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་གཞྱི་རྩ་དང་མཚུངསམ་སྲེ་ འབྲུག་གི་ཞྱི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བ་བའྱི་གནད་སོད་ཀྱི་ཁྱིམས་དེབ༢༠༠༡ ཅན་མའྱི་དོན་ཚན་༡༨ པའྱི་ནང་ལུ་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་
མཆོག་གིས་ ཕན་རླབས་ཆེ་བའྱི་བསམ་འཆར་བཞྲེས་དགོཔ་ཐོན་ཚེ་ མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་ལུ་ གོས་འབུལ་དབང་ཁབ་ཁོ་ན་ཡོདཔ་ལས་ རྩོད་དོན་འདིའྱི་སོར་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་རྒྱུད་བཞྱིན་
མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་ཕུལ་དོན་ལུ་ ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་ ཆེ་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་གྱི་ཁྱིམས་གཏུགས་མཛད་ནིའྱི་དབང་ཁབ་འདི་ ཕར་བཤུད་འབད་གནས་དགོཔ་འདུག་ཟྲེར་ཞུ་ནི།
རྩོད་རྩ་གིས་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་མྲེད་ཇི་ལྟར་ཡང་ གོང་འཁོད་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་གྱི་དགོངས་དོན་ལྟར གཞུང་གིས་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཡོད་མྱི་དང་རྩོད་རྩའྱི་བཤེར་དོན་གཉིས་ གནད་དོན་གཞྱི་
གཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ དམངས་གཙོའྱི་གཞུང་སོང་ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཚུ་བསེལ་ནི་མཐའ་དོན་ལུ་ དམྱིགས་གསལ་དུ་འཁོད་པའྱི་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་བདེ་ཐབས་འདི་ཚུ་ལུ་
ཡང་ ཆ་གནས་མྲེད་པར་ རྩོད་རྩ་གིས་ ཟུར་བཞྱིན་རྱིམ་འགོམ་འབད་དེ་ བཤེར་ཡིག་འདི་ཕུལ་ནུག་ཟྲེར་ཞུ་ནི།
ཁ༽ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡ པའྱི་དོན་ཚན་༩ པ་ དང་༡༠ པ་༡༡ པའྱི་དགོངས་དོན་འོག་ རྒྱལ་ཁམས་ཁྱིམས་ཀྱི་མཐོ་དམའྱི་གཞྱི་རྩ་དང་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡ པའྱི་ དོན་ཚན་༢
པ་དང་༣ པ་༧ པའྱི་འོག་ མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་འདུན་རྱིམ་པ་སོགས་ཀང་ འདིར་ཁྱིམས་འདུན་ནས་ དོགས་ཅན་བཤེར་ཡིག་འདི་ཕྱིར་འབུད་ཀྱི་དབྲེ་རྩད་གནང་དོན་ལུ་ ངེས་པར་
གཟྱིགས་དགོཔ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྩོད་རྩའྱི་བཤེར་ཡིག་འདི་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན༢༡ པའྱི་དོན་ཚན་༨ པའྱི་དགོངས་དོན་ལུ་མ་གནས་པར་ཕུལ་འདུག་པ་ལས་
གནད་དནོ ་༢པ། རྩོད་རྩ་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའྱི་བཤེར་ཡགི ་ཕུལ་ནི་དནོ ་ལུ་ཁམྱི ས་མཐུན་ག་ྱི གནས་ཚད་མནྱི ་འདུག།
རྩོད་རྩ་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའྱི་བཤེར་ཡིག་ཕུལ་ནིའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནས་ཚད་མྱིན་འདུག་ཟྲེར་ཞུ་མྱི་འདི་ཡང་།
ཀ༽ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡ པའྱི་དོན་ཚན་༡༨ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ མྱི་ངོ་ཆ་མཉམ་ལུ་ ཁྱིམས་འདུན་ལུ་བཅར་གཏུགས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད་རུང་ ཁྱིམས་འདུན་བཅར་གཏུགས་འདི་ རྩ་
ཚན་༧ པའྱི་དོན་ཚན་༢༣ པ་ལས་མ་འགལ་བར་ ཁྱིམས་ཐོག་ཆེད་དུ་བཀོད་པའྱི་བ་བའྱི་གནད་སོད་དང་འཁྱིལ་ བཅར་དགོཔ་སྲེ་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་གཞྱི་རྩ་དང་འཁྱིལ་
འབྲུག་གི་ཞྱི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བ་བའྱི་གནད་སོད་ཀྱི་ཁྱིམས་དེབ་༢༠༠༡ ཅན་མའྱི་དོན་ཚན་༣༡(༢) པ་ལྟར་ བཤེར་ཡིག་ཕུལ་མྱི་འདི་ ཁྱིམས་མཐུན་ཐོབ་དབང་ཅན་ཞྱིག་དགོས་པའྱི་ཁར་
བཤེར་ཡིག་ནང་དངོས་ཡོད་རྩོད་གཞྱིའམ་ ངེས་པར་གལ་གཏོགས་ཡོད་མྱི་ཅིག་དགོཔ་སྲེ་འཁོད་འདུག་ཟྲེར་ཞུ་ནི། འདི་མཚུངས་ འབྲུག་གི་ཞྱི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བ་བའྱི་གནད་སོད་ཀྱི་ཁྱིམས་དེབ་

༢༠༠༡ ཅན་མའྱི་དོན་ཚན་༡༤༩ པའྱི་དགོངས་དོན་འོག་ མྱི་སྲེའྱི་རྩོད་གཞྱི་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་སོའྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ འབྲེལ་བ་ཉེ་པོར་ཡོད་པའྱི་མྱི་ངོམ་མང་རབས་ཞྱིག་དགོ་པའྱི་ཁར་ རྩོད་རྩ་འདི་
གནོད་འཚེ་ཕོག་ཡོད་པའྱི་མྱི་སྲེ་འཐུས་མྱི་ཚུ་གི་ངོ་ཚབ་སྲེ་བཅར་གཏུགས་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ རྩོད་རྩ་ཡང་མྱི་སྲེ་ནང་ལུ་གནོད་འཚེ་ཕོག་མྱིའྱི་གངས་སུ་ཚུད་དགོཔ་ལས་ འདིར་ཁྱིམས་འདུན་ནས་
རྩོད་རྩའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་གནས་ཚད་སོར་དབྲེ་དཔྱད་གནང་སབས་ གནད་འགག་ཆེ་བའྱི་གནད་དོན་ཆ་གནས་བཞག་དགོཔ་འདི་ཡང་ རྩོད་རྩ་དང་མྱི་སྲེ་གང་རུང་གཅིག་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་
ཤུགས་མཐུན་རྲེན་གནང་མྱི་དེ་གིས་ གནོད་འཚེ་ག་དེ་སྲེ་ཕོག་ཡོདཔ་ཨིན་ནའྱི་སོར་ལས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་དགོཔ་ཧ་ཀང་ནས་གལ་ཆེ་བས་ཟྲེར་ཞུ་དགོ་མྱི་འདི་ཡང་།
དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་འདི་གིས་ སྱིར་བཏང་མྱི་དམངས་ལུ་ཕོག་ཡོད་པའྱི་ཁལ་གྱི་དཀའ་སྡུག་ཚུ་གསལ་ནི་མ་གཏོགས་ ཁལ་བཀལ་ནི་དང་སོར་བཅོས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་ལས་ ཐ་
དད་ཨིན་ཟྲེར་ཞུ་ནི། ལྷག་པར་དུ་ གནོད་འཚེ་ཕོག་ནི་འདི་ ཡང་ ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཅིག་ འགལ་བའྱི་གནད་ལས་འབྱུང་དགོཔ་མ་ཚད་ ཁྱིམས་ཀྱི་འདི་བསྟུན་གྱི་བདེ་ཐབས་ཡང་གནང་
ཐབས་ཡོདཔ་ཅིག་དགོ་ ཟྲེར་ཞུ་ནི། གནད་དོན་དེ་ལུ་བརྟྲེན་ ཁྱིམས་ཀྱི་བསར་སྣང་ལུ་ རྩོད་རྩ་འདི་སྱིད་ཚོགས་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁྱིམས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་མྱི་ངོམ་ཞྱིག་ཨིན་རུང་ གཞུང་གི་
སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་འདི་གིས་ ཐད་ཀར་དུ་གནོད་འཚེ་ཕོག་ནིའྱི་འོས་འབབ་ཡང་མྲེདཔ་མ་ཚད་ གནོད་འཚེ་ཕོག་པའྱི་འཐུས་མྱི་མང་རབས་ཞྱིག་གི་ངོ་ཚབ་སྲེ་ཡང་བཅར་གཏུགས་འབད་བ་
མྲེན་པས་ཟྲེར་ཞུ་ནི།
རྩོད་རྩའྱི་བཤེར་ཡིག་གི་གཞྱི་རྩ་གཙོ་བོ་རང་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་འདི་གིས་ མ་འོངས་པ་ལུ་གནོད་ཉེན་འབྱུང་སྱིད་ནི་ཨིན་པའྱི་བསམ་ཚོད་དཔག་ཏེ་བཤེར་གཏུགས་འབད་བ་
མ་གཏོགས་ བཤེར་ཡིག་ཁྱིམས་འདུན་གྱིས་བཞྲེས་ཐབས་ལུ་ མཁོ་བའྱི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ ཐ་ན་ རྩོད་རྩ་ལུ་གནོད་འཚེ་ག་དེ་སྲེ་ཕོག་ཕོགཔ་ཨིན་ནའྱི་དོན་ཁུངས་ཅི་ཡང་འཁོད་པ་མྲེད་པའྱི་ཁར་
མྱི་སྲེའྱི་རྩོད་གཞྱི་ཨིན་ཟྲེར་བ་ཅིན་ མྱི་སྲེ་ག་གི་ངོ་ཚབ་ཨིན་ན་དང་ མྱི་སྲེ་ཚུ་དང་རྩོད་རྩའྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ག་དེ་སྲེ་ཐད་ཀར་དུ་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ མྱི་སྲེ་ཚུ་ག་དེ་སྲེ་གནོད་འཚེ་ཕོག་ཡོདཔ་ཨིན་ནའྱི་
དོན་ཁུངས་སྤུ་ཙམ་རང་འཁོད་པ་མྲེད་པའྱི་ཁར་ རྩོད་རྩ་
༡( ) ༡༤༩
མྱི་སྲེ་གི་ངོ་ཚབ་
ཅ
ཅ
ཁྱིམས་མཐུན་ཐོབ་དབང་
༽
༡༥
༡
༡༨
ཅ
ཅ
༡༠( )

༡༡( )

ཅ
༤
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༥.༡༠. ༠༡༧
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༽
།
༣.༡ དངུལ་འབྲེལ་སམེ ས་ཤུགས་མཐུན་རནྲེ ་ག་ྱི གནད་དོན་འདི རྩ་ཁམྱི ས་ཆནེ ་མའོ ་ྱི དགོངས་དོན་དང་འཁྱིལ་ དབྲེ་འཕོར་ཨིན་མནྱི ་དང་ ཆེ་མཐོ་ཁམྱི ས་
འདུན་ག་ྱི དབང་ཁབ་སརོ །
༣.༡.༡
རྩོད་ཟ་ནས་ གནད་དོན་འདིའྱི་ སོར་ རྩོད་རྩས་དགག་ཆ་བཀོད་དེ་ཞུ་མྱི་ནང་ ཁྱིམས་འདུན་ལུ་རྩོད་རྩནས་ཕུལ་བའྱི་བཤེར འདི་ རྩ་
ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡ པའྱི་དོན་ཚན་༨ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ དབྲེ་འཕོར་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིན་ཟྲེར་བ་འདི་ཡང་ སྱི་ཚོགས་གཉིས་
པའྱི་ ཚོགས་ཐེངས་༩ པའྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྱི་གོས་ཆོད་ལྟར་ གཞུང་གིས་ སྱི་ཚེས་༡༦-༠༨-༢༠༡༧ ལུ་ མྱི་དབང་མངའ་བདག་རྱིན་པོ་
མཆོག་ལུ་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡ པའྱི་དོན་ཚན་༨ པའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ ཧྲེ་མ་དང་ད་ལྟོའྱི་གཞུང་གཉིས་ཀྱིས་ སྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའྱི་ སྱི་
ཟ་༥ པ་ཚུན་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་བྱིན་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་སོར་ མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཕན་རླབས་ཆེ་བའྱི་བསམ་
འཆར་བཞྲེས་དགོ་པའྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཞུང་གིས་ཕུལ་ཚར་བའྱི་གནད་དོན་དང་ རྩོད་རྩ་གིས་ཕུལ་ཡོད་པའྱི་བཤེར་ཡིག་གི་གནད་དོན་གཉིས་
གཅིག་མཚུངས་ཨིནམ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཁྱིམས་ཀྱི་རྱིམ་གྱིས་པ་དང་བསྟུན་ དབྲེ་འཕོ་མཛད་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་གངས་སུ་ཚུད་དེ་ཡོད་ཟྲེར་ཞུ་ཡི།
གོང་འཁོད་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་གཞྱི་རྩ་དང་འཁྱིལ་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ ཕན་རླབས་ཆེ་བའྱི་བསམ་འཆར་བཞྲེས་དགོཔ་ཐོན་ཚེ་ མངོན་
མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་ལུ་ གོས་འབུལ་དབང་ཁབ་ཁོ་ན་ཡོདཔ་ལས་ རྩོད་དོན་འདིའྱི་སོར་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་རྒྱུད་བཞྱིན་ མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་ལུ་ ཕུལ་ཡོདཔ་
ལས་ ཆེ་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་གྱི་ཁྱིམས་གཏུགས་མཛད་ནིའྱི་དབང་ཁབ་མྲེད་མྱི་འདི་ཡང་ གཞུང་གིས་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཡོད་མྱི་དང་རྩོད་རྩའྱི་བཤེར་དོན་གཉིས་
གནད་དོན་གཅིག་མཚུངས་ཨིནམ་མ་ཚད་ དམངས་གཙོའྱི་གཞུང་སོང་ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཚུ་བསེལ་ནི་མཐའ་དོན་ལུ་ དམྱིགས་གསལ་དུ་
འཁོད་པའྱི་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་བདེ་ཐབས་འདི་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཆ་གནས་མྲེད་པར་ རྩོད་རྩ་གིས་ ཟུར་བཞྱིན་རྱིམ་འགོམ་འབད་དེ་ བཤེར་ཡིག་འདི་ཕུལ་ནུག་
ཟྲེར་ཞུ་ཡི།
རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡ པའྱི་དོན་ཚན་༩ པ་ དང་༡༠ པ་༡༡ པའྱི་དགོངས་དོན་འོག་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་མཐོ་དམའྱི་གཞྱི་རྩ་དང་ རྩ་ཁྱིམས་
ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡ པའྱི་ དོན་ཚན་༢ པ་དང་༣ པ་༧ པའྱི་འོག་ མཐོ་གཏུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་འདུན་རྱིམ་པ་སོགས་ཀང་ འདིར་ཁྱིམས་འདུན་ནས་
བཤེར་ཡིག་འདི་ཕྱིར་འབུད་ཀྱི་དབྲེ་དཔྱད་གནང་དོན་ལུ་ ངེས་པར་གཟྱིགས་དགོཔ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྩོད་རྩའྱི་བཤེར་ཡིག་འདི་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན༢༡
པའྱི་དོན་ཚན་༨ པའྱི་དགོངས་དོན་ལུ་མ་གནས་པར་ཕུལ་འདུག་པ་ལས་

༣.༡.

རྩོད་ ནས་འབདན་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡ པའྱི་དོན་ཚན་༨ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་བྱིན་
ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་སོར་ མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཕན་རླབས་ཆེ་བའྱི་བསམ་འཆར་བཞྲེས་དགོ་པའྱི་ཞུ་བ་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ལུ་ ཕུལ་
ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་གིས་ཕུལ་ཚར་བའྱི་གནད་དོན་དང་ རྩོད་རྩ་གིས་ཕུལ་ཡོད་པའྱི་བཤེར་ཡིག་གི་གནད་དོན་གཉིས་ གཅིག་མཚུངས་ཨིནམ་ལས་
གནད་དོན་འདི་ དབྲེ་འཕོ་མཛད་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་གངས་སུ་ཚུད་དགོ་ཟྲེར་ཞུ་མྱི་འདི་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡ པའྱི་དོན་ཚན་༨ པའྱི་དགོངས་
དོན་ལྟར་ དེ་ལྟའྱི་ མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་ལས་ ཕན་རླབས་ཆེ་བའྱི་བསམ་འཆར་ཞུ་ནི་འདི་མྱི་དབང་མངའ་བདག་མཆོག་གི་ཁད་དབང་མ་གཏོགས་
འབྲུག་གི་བློན་ཆེན་དང་ སྱི་ཚོགས་ལུ་ ཕན་རླབས་ཆེ་བའྱི་བསམ་འཆར་ཞུ་ནིའྱི་དབང་ཚད་མྲེད་ཟྲེར་ཞུ་ཡི།

༣.༡.

གསལ་རྩ་ཕན་གཉིས་ཀྱིས་ཞུ་མྱི་གནད་དོན་དང་འཁྱིལ་ འདིར་ཁྱིམས་འདུན་ལས་དབྲེ་དཔྱད་མཛདཔ་ད་ རྩོད་རྩ་ནས་ དངུལ་འབྲེལ་
སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་བྱིན་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་སོར་ཞུ་གཏུགས་འབད་མྱི་འདི་ ཕྱིར་འབུད་མཛད་གནང་དགོ་ཟྲེར་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་
གཙོ་བོ་རང་ སྱི་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་༩ པའྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའྱི་གོས་ཆོད་ལྟར་ ༼མངོན་སོན་༡ པ༽ གཞུང་གིས་ སྱི་ཚེས་༡༦-༠༨༢༠༡༧ ལུ་ མྱི་དབང་མངའ་བདག་རྱིན་པོ་ མཆོག་ལུ་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡ པའྱི་དོན་ཚན་༨ པའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ སྱི་ལོ་༢༠༡༧
ལོའྱི་ སྱི་ཟ་༥ པ་ཚུན་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་བྱིན་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་སོར་ མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཕན་རླབས་ཆེ་
བའྱི་བསམ་འཆར་བཞྲེས་དགོ་པའྱི་ཞུ་བ་ ༼མངོན་སོན་༢པ༽ ཕུལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཞུང་གིས་ཕུལ་ཚར་བའྱི་གནད་དོན་དང་ རྩོད་རྩ་གིས་ཕུལ་ཡོད་
པའྱི་བཤེར་ཡིག་གི་གནད་དོན་གཉིས་ གཅིག་མཚུངས་ཨིནམ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ དབྲེ་འཕོ་མཛད་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་གངས་སུ་ཚུད་ཟྲེར་བའྱི་བཅུད་
དོན་ཨིན་པས།

༣.༡.༤

ཅ
རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་དགོངས་དོན་ཚུའྱི་ བཀོད་གཞྱི་ངོ་མ་
རང་ སྱིད་དང་ ཁྱིམས་འབྲེལ་གྱི་གནས་དོན་གང་རུང་མཐོན་རུང་ ཁྱིམས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་འདི་ནང་བཀོད་པའྱི་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་ཚུ་དང་འཁྱིལ་ཏེ་
གནད་དོན་ཚུ་བསེལ་ནི་འདི་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། དེ་བཞྱིན་ཁྱིམས་འདུན་ཚུའྱི་འགན་འཁྱི་ངོ་མ་འདི་ བཅའ་ཁྱིམས་ཚུའྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་མཐའ་བཅད་ཀྱི་
དོན་འགོལ་མཛད་ནི་དང་ ཆེ་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་འདི་ རྩ་ཚན་༢༡ པའྱི་དོན་ཚན་༨ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ རྩ་ཁྱིམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་རྩོད་ཉོགས་བསེལ་
ནི་དང་རྩ་ཁྱིམས་ཀྱི་གོ་དོན་བསེལ་ནིའྱི་ ཐོག་མའྱི་དབང་ཁབ་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་དང་ སྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩ་ཚན་༢༡ པའྱི་དོན་ཚན་༨ པའྱི་ནང་གསལ་ལྟར་
འབྲུག་གི་བློན་ཆེན་གྱིས ཕན་རླབས་ཆེ་བའྱི་བསམ་འཆར་ཞུ་ནིའྱི་དོན་ལུ་མྱི་དབང་མངའ་བདག་མཆོག་ལུ་ ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་མྱི་འདི་ རྩ་ཚན་འདི་དང་འཁྱིལ་
ཨིན་མནྱི ་གྱི་གནས་དོན་ནང་གསལ།

རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡ པའྱི་དོན་ཚན་༨ པའྱི་ནང་བཀོད་པ་འདི་ཡང་།

“ཁྱིམས་ ཡང་ན་ དོན་ཁུངས་ཀྱི་དོགས་གཞྱི་ཅིག་གི་གནས་ལུགས་དང་ དེ་བཟུམ་སྱི་གལ་ཆེ་བའྱི་སོར་ མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་ལས་ ཕན་
རླབས་ཆེ་བའྱི་བསམ་འཆར་བཞྲེས་དགོཔ་ཐོན་ཚེ་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ དེ་ལུགས་ཀྱི་དོགས་གཞྱི་གཟྱིགས་ཞྱིབ་དོན་ལུ་ མངོན་མཐོ་
ཁྱིམས་འདུན་ལུ་གནང་ཆོགཔ་དང་ ཁྱིམས་འདུན་དེ་གིས་ བཀའ་ལུང་དེ་ སན་གསན་གྲུབ་ཞྱིནམ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ལུ་བསམ་
འཆར་ཕུལ་དགོ། འཁོད་དེ་ཡོད།”
གོང་འཁོད་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་
འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ ཕན་རླབས་ཆེ་བའྱི་བསམ་འཆར་བཞྲེས་དགོཔ་ཐོན་ཚེ་ མངོན་
མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་ལུ་ དམྱིགས་གསལ་བཀོད་པའྱི་ གོས་འབུལ་དབང་ཁབ་ཁོ་ན་ཡོད་པའྱི་དོན་གོལ་ཨིན་པའྱི་ཁར་ ཁྱིམས་ཀྱི་གཞྱི་རྩ་དང་འཁྱིལཝ་ད་
འདིའྱི་དབང་ཁབ་འདི་ བློར་སྣང་ཁྱིམས་ཀྱི་བསར་ཞྱིབ་(abstract judicial review) མ་ཚད་ གོས་འབུལ་དབང་ཁབ་
(advisory opinion)
ཅ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ དེ་ལུགས་ཀྱི་དོགས་གཞྱི་གཟྱིགས་ཞྱིབ་དོན་ལུ་ མངོན་མཐོ་
ཁྱིམས་འདུན་ལུ་གནང་ཆོག་ཨིན་པས། འདི་ཡང་ མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་ལས་ ས་མའྱི་གཞུང་སོང་དང་ ལོགས་ཕོགས་ཚོགས་པའྱི་རྩོད་བཤེར་ནང་
ཡང་ གནད་དོན་འདིའྱི་སོར་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་མྱི་གནང་གསལ།
“རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡ པའྱི་དོན་ཚན་༨ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ ཕན་རླབས་ཆེ་བའྱི་བསམ་འཆར་འདི་
ཅ
”
“

ཅ
ཅ

ཅ
ཅ
ཅ

ཅ
ཅ
”

༣.༡.༥

ཅ

ཀ༽ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་ཆ་འཇོག་འདི་ སྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་གནས་ཀྱི་དམངས་གཙོའྱི་རྱིང་ལུགས་འབད་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་མྱི་འདི་
རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་ ༡ པའྱི་དོན་ཚན་ ༢ པ་ལྟར་ “
ཅ
ཅ ” པའྱི་
ཅ
རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མའོ ྱི་རྩ་ཚན་ ༢ པའྱི་དོན་ཚན་ ༡ པ་ལྟར་
“
ཅ
”
རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡ པའྱི་དོན་ཚན་༨ པའྱི་དགོངས་དོན་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་པོའྱི་སྐུ་ཉགས་ཅིག་གིས་ཁད་དབང་ཨིན་པར་གྲུབ།
ཁ༽ ཁྱིམས་བཟོའྱི་དབང་ཁབ་འདི་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡༣ པའྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་མྱི་དང་འཁྱིལ་ ཁྱིམས་བཟོའྱི་འབྲེལ་གནས་
སོར་ སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་བཟོའྱི་བ་རྱིམ་དང་འཁྱིལ་ ཉོགས་འཛིང་བསེལ་དགོཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་བློན་ཆེན་དང་གཞུང་སོང་ལྷན་སྲེའྱི་ཁབ་དབང་ཡང་ རྩ་
ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༠ པའྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྱིལ་ ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་མྱི་གནད་དོན་གཅིག་མཚུངས་ ཁྱིམས་འདུན་ཚུ་ལུ་ཡང་ རྩོད་བཤེར་
འཐོནམ་ད་ རྩ་བོའྱི་རྩོད་བཤེར་གྱི་གནད་དོན་དང་ བཅའ་ཁྱིམས་ཚུའྱི་དོན་འགོལ་གནང་ནིའྱི་འགན་འཁྱི་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་
༢༡ པའྱི་དོན་ཚན་༨ དགོངས་དོན་དང་འཁྱིལཝ་ད་ སྱིར་སངས་རྩོད་བཤེར་ལས་ དམྱིགས་སུ་ཀར་བའྱི་དབང་ཁབ་འདི་ཡང་ “
”
“དེ་བཟུམ་སྱི་གལ་ཆེ་བའྱི་སོར་ མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་ལས་ ཕན་རླབས་ཆེ་བའྱི་བསམ་འཆར་བཞྲེས་དགོཔ་ཐོན་ཚེ་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་ དེ་
ལུགས་ཀྱི་དོགས་གཞྱི་གཟྱིགས་ཞྱིབ་དོན་ལུ་ མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་ལུ་གནང་ཆོག་” ནི་ཨིན་པར་གྲུབ།
༽ དོགས་གཞྱི་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཁོ་ནར་བརྟྲེན་ མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་ལས་ ཕན་རླབས་ཆེ་
བའྱི་བསམ་འཆར་ལེན་ནིའྱི་མངོན་པར་མཐོ་བའྱི་ཁབ་དབང་ཨིན་པའྱི་རྒྱབ་ཁུངས་འདི་ཡང་ “
མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཕན་རླབས་ཆེ་བའྱི་བསམ་འཆར་ལེན་མྱི་ཆོག་མྱི་
འདི་ ལྷན་སྲེ་གསུམ་གྱི་དབར་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་གཞྱི་རྩ་དང་འཁྱིལ་རྒྱབ་འགལ་ཨིན་པ་ལས་བརྟྲེན་ཨིན།” པར་གྲུབ།
༽
ཅ

ཅ
རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡ པའྱི་དོན་ཚན་༨ པའྱི་
ཁྱིམས་བཟོའྱི་དམྱིགས་དོན་དང་འཁྱིལ་རུང་ མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་ལས་ འདི་བཟུམ་མའྱི་ བློར་སྣང་ཁྱིམས་ཀྱི་བསར་ཞྱིབ་(abstract
judicial review) ལེན་ནིའྱི་བཀའ་རྒྱ་འདི འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ལུ་མ་གཏོགས་ འབྲུག་གི་བླནོ ་ཆེན་གང་རུང་ནས་ འདི་ལྟའྱི་བཀའ་
རྒྱ་གནང་དགོ་པའྱི་ཞུ་བ་འདི་འཕུལ་མ་ཆོག་པའྱི་ཁར་ རྩ་ཚན་འདི་དང་འཁྱིལ་དུས་ད་ལྟོ་དང་མ་འོང་གཞུང་ཚུ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་པོའྱི་ཁད་དབང་ལུ་ ཞུ་
གཏུགས་འབད་ནིའྱི་དབང་ཁབ་མྲེད་པར་གྲུབ།
ཅ
རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡ པའྱི་དོན་ཚན་༩ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ ཆེ་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་ལས་ མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་གྱིས་རྩོད་བཤེར་འདི་ཐད་
ཀར་བཞྲེས་ཆོགཔ་དང་ མཇུག་བསྱིལ་གཏང་ཆོགཔ་ཨིན་པ་ལས་བརྟྲེན་ རྩོད་ཟ་ནས་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་གྱི་གནད་དོན་འདི་དབྲེ་འཕོར་
ཡོད་པའྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྱི་འདི་ཕྱིར་འབུད་གནང་གྲུབ།
༤.

འབྲུག་མཉམ་རུབ་ཚགོ ས་པའྱི་ ས་འཁོན་དབང་ཁབ་ཀ་ྱི གནད་དོན་སརོ །

༤. .༡ རྩོད་རྩ་གིས་རྩོད་དོན་འདིའྱི་སོར་ རྩོད་བཤེར་བཙུགས་དགོ་པའྱི་ས་ཁོན་དབང་ཁབ་ཀྱི་གཞྱི་འཛིན་འདི་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡༥པའྱི་
དོན་ཚན་༡པའྱི་ནང་གསལ་བཀོད་གྲུབ་པའྱི་ “སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་དོན་འདི་མཐའ་དོན་གཞན་མྱི་ཆ་མཉམ་ལས་ལྷག་སྲེ་ཁབ་ཆེཝ་
ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་ དེའྱི་དོན་ལུ་ཁད་ཆོས་དང་ མྱི་སེར་གྱི་རྲེ་འདོད་བསྲེད་མྱི་ལུ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་འགན་འཁུར་ཅན་དང་ གཞུང་སོང་ལེགས་ལན་གྱི་
གདམ་ཁ་བྱིན་དགོ།་”
༡༧
རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡༤ པའྱི་དོན་
ཚན་༡ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཁལ་འབབ་དང་གླ་སྣ་བསྡུ་བླངས་གི་ཆ་ཤས་གཞན་ཚུ་བཀལ་བ་ ཡང་ན་ སོར་བཅོས་ཚུ་ཁྱིམས་ཐོག་མ་གཏོགས་འབད་ནི་
མྲེད་ཟྲེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མྱི་དང་འབྲུག་གི་མྱི་དམངས་དངུལ་རྩྱིས་(འཕྱི་སྣོན་) བཅའ་ཁྱིམས་༢༠༡༢ཅན་མའྱི་དོན་ཚན་༤༦༼ཀ༽པའྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་ལས་
འགལ་བ་ཡོདཔ་སྲེ་ཨིན་པས།

འདི་མཚུངས་ ཁྱིམས་འདུན་ལུ་ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་མྱི་འདི་ ཞྱི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བ་བའྱི་གནད་སོད་ཀྱི་ཁྱིམས་དེབ་དོན་ཚན་ ༣༢.༡
༡༤༩
རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༧པའྱི་དོན་ཚན་༢༣པ་དང་ རྩ་ཚན་༢༡པའྱི་དོན་ཚན་༡༨པ་དང་འཁྱིལ་མྱི་
ངོ་ཆ་མཉམ་ལུ་རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོ་ ཡང་ན་ ཁྱིམས་གཞན་སོ་སོ་ལས་ཐོན་པའྱི་གནད་དོན་ཚུ་གི་སོར་ལས་ཁྱིམས་འདུན་ལུ་བཅར་གཏུགས་འབད་ནི་ཐོབ་
དབང་ཡོད་ཟྲེར་བ་དང་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་དོན་ཚན་ནང་ “མྱི་ངོ་” ཟྲེར་མྱི་འདི་སྱིར་བཏང་མཛམ་གླྱིང་མཐའ་དག་ལུ་ རང་བཞྱིན་གྱི་མྱི་ངོ་དང་ ཁྱིམས་
མཐུན་གྱི་མྱི་ངོ་བཅས་གཉིས་ཁག་དབྲེ་སྲེ་ དོན་འགོལ་ལེན་སོལ་ཡོད་ལུགས་ལྟར་ སབས་དོན་གྱི་རྩོད་བཤེར་ནང་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་འབྲུག་མཉམ་རུབ་
ཚོགས་པ་འདི་ ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་མྱི་ངོ་ཨིན་པའྱི་གོ་རྟོགས་ལེན་ཏེ་ ཁྱིམས་ལུ་མཁོ་བའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གནད་ཚད་སྒྲུབ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རྲེས་གཞུང་འཛིན་
ཚོགས་པ་གིས་མངོན་པར་མཐོ་བའྱི་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡༣པ་དང་ རྩ་ཚན་༡༤
༡ པའྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་ལས་འགལ་ཏེ་ ཁལ་
འབབ་ཚུ་ཚོང་འབྲེལ་དང་གཙུག་སྲེ་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ཕོགས་ལྷུང་འབད་དེ་མར་ཕབ་དང་ དགོངས་ཡངས་གནང་སྲེ་སོར་བཅོས་གནང་མྱི་འདི་ལུ་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་
མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡པའྱི་དོན་ཚན་༡༠པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ ཆེ་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་ལས་འོས་འཚམས་ལན་པའྱི་གསལ་བསགས་ ཡང་ན་ བཀའ་རྒྱ་བཀོད་
ཁབ་བཀའ་ཡིག་གནང་དགོ་པར་ཞུ་ཡི།
༤. . གནད་དོན་འདི་ལུ་རྩད་ཟ་ནས་ཨིན་ན་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༢༡ པའྱི་དོན་ཚན་༡༨ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ མྱི་ངོ་ཆ་མཉམ་ལུ་ ཁྱིམས་
འདུན་ལུ་བཅར་གཏུགས་ཀྱི་ཐོབ་དབང་ཡོད་རུང་ ཁྱིམས་འདུན་བཅར་གཏུགས་འདི་ རྩ་ཚན་༧ པའྱི་དོན་ཚན་༢༣ པ་ལས་མ་འགལ་བར་ ཁྱིམས་ཐོག་
ཆེད་དུ་བཀོད་པའྱི་བ་བའྱི་གནད་སོད་དང་འཁྱིལ་ བཅར་དགོཔ་སྲེ་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་གཞྱི་རྩ་དང་འཁྱིལ་འབྲུག་གི་ཞྱི་རྩོད་དང་ཉེས་
རྩོད་བ་བའྱི་གནད་སོད་ཀྱི་ཁྱིམས་དེབ་དོན་ཚན་༣༡.༢ པ་ལྟར་ བཤེར་ཡིག་ཕུལ་མྱི་འདི་ ཁྱིམས་མཐུན་ཐོབ་དབང་ཅན་ཞྱིག་དགོས་པའྱི་ཁར་ བཤེར་ཡིག་
ནང་དངོས་ཡོད་རྩོད་གཞྱིའམ་ ངེས་པར་གལ་གཏོགས་ཡོད་མྱི་ཅིག་དགོཔ་སྲེ་འཁོད་འདུག་ཟྲེར་ ། འདི་མཚུངས་ ཞྱི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བ་བའྱི་
གནད་སོད་ཀྱི་ཁྱིམས་དེབ་དོན་ཚན་༡༤༩ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ མྱི་སྲེའྱི་རྩོད་གཞྱི་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་སོའྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ འབྲེལ་བ་ཉེ་པོར་ཡོད་པའྱི་མྱི་ངོམ་
མང་རབས་ཞྱིག་དགོ་པའྱི་ཁར་ རྩོད་རྩ་འདི་གནོད་འཚེ་ཕོག་ཡོད་པའྱི་མྱི་སྲེ་འཐུས་མྱི་ཚུ་གི་ངོ་ཚབ་སྲེ་བཅར་གཏུགས་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ རྩོད་རྩ་ཡང་མྱི་
སྲེ་ནང་ལུ་གནོད་འཚེ་ཕོག་མྱིའྱི་གངས་སུ་ཚུད་དགོཔ་ལས་ ཁྱིམས་འདུན་ནས་ རྩོད་རྩའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་གནས་ཚད་སོར་དབྲེ་དཔྱད་གནང་སབས་ གནད་འགག་
ཆེ་བའྱི་གནད་དོན་ཆ་གནས་བཞག་དགོཔ་འདི་ཡང་ རྩོད་རྩ་དང་མྱི་སྲེ་གང་རུང་གཅིག་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྲེན་གནང་མྱི་དེ་གིས་
གནོད་འཚེ་ག་དེ་སྲེ་ཕོག་ཡོདཔ་ཨིན་ནའྱི་སོར་ལས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་དགོཔ་ཧ་ཀང་ནས་གལ་ཆེ་བས་ཟྲེར་ཞུ་ཡི།
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ཐོ་བཀོད་གྲུབ་མྱི་ སྱིད་དོན་ཚོགས་
པ་ཚུ་ ཤུལ་མའྱི་བཙག་འཐུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་དང་ རྒྱལ་ནིའྱི་དོན་ལས་རང་སོས་འཆར་གཞྱི་དང་ལས་སྣ་མ་ཚད་ གནད་དོན་གཞན་རྣམས་
བསར་ཞྱིབ་གནང་ ཚོགས་པ་འདི་འཕོ་མཐུད་ གནས་ཚུགས་པའྱི་དམྱིགས་གཏད་བསྲེད་དགོཔ་ཨིན་པས། འདི་བཞྱིན་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡༥
པའྱི་དོན་ཚན་༡ པ་ལྟར་ བཙག་འཐུ་སབས་ སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ མྱི་དམངས་ལུ་གདམ་ཁ་བྱིན་ནི་དང་ སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ཡང་ རྒྱལ་
ཡོངས་མཐའ་དོན་འདི་ མཐའ་དོན་གཞན་ཆ་མཉམ་ལས་ལྷག་སྲེ་ཁབ་ཆེཝ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་ དེའྱི་དོན་ལུ་ཁད་ཆོས་དང་ མྱི་སེར་གྱི་རྲེ་འདོད་བསྲེད་
མྱི་ལུ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་འགན་འཁུར་ཅན་དང་གཞུང་སོང་ལེགས་ལན་སོང་ནི་ཐབས་ལམ་འདི་ སྱིར་བཏང་བཙག་འཐུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་པའྱི་ གཞུང་
སོང་དང་ ལོག་ཕོགས་ཚོགས་པ་འབད་བཙག་འཐུ་གྲུབ་པ་ཅིན་རངམ་ཅིག་གི་འགན་འཁྱི་ཨིན་པས། འདི་བཞྱིན་ སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་གཞན་ཚུའྱི་ལཱ་འགན་
འདི་ འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུ་སབས་མ་གཏོགས་ འགན་འཁྱི་སོ་སོར་མྲེདཔ་ལས་ གཞུང་སོང་ཚོགས་པ་དང་ལོག་ཕོག་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ མྱི་
དམངས་ཀྱི་གདམ་ཁ་དང་འཁྱིལ་བཙག་འཐུ་གྲུབ་མྱི་ཞྱིག་ཨིན་པ་ལས་བརྟྲེན་ མྱི་དམངས་ལུ་ཧ་ཀང་གིས་དམྱིགས་དོན་གྲུབ་དགོ་པའྱི་འགན་འཁྱི་ཡོད་པའྱི་
ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡི།
གནད་དོན་འདི་ལས་བརྟྲེན་ རྩོད་རྩ་ནས་ ཁོང་ཡང་འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུ་སབས་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུག་པའྱི་མྱི་ངོམ་ཚུ་ལུ་འཁྱི་གན་ཡོདཔ་སྲེ་ཞུ་མྱི་འདི་ཐད་
ཀར་གྱི་འགན་འཁྱི་མྱིན་འདུག། འདི་ཡང་ གཞུང་སོང་འདི་ མང་མོས་ཐོག་ལས་བཙག་འཐུ་གྲུབ་དགོཔ་ལས་བརྟྲེན་ཨིན་པས། གོང་འཁོད་གནད་དོན་ཚུ་
ལུ་བརྟྲེན་ དེང་སང་གི་གཞུང་འདི་ ཁོ་རའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་ སྱིད་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་གོས་ཆོད་ཚུ་གྲུབ་དང་མ་གྲུབ་ཀྱི་དོགས་བསེལ་དང་ ལན་འདེབས་ཀྱི་
འགན་འཁུར་བཅས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཡོད་ཀང་ གཞུང་སོང་ཚོགས་པའྱི་འགན་ཁག་ཚུ་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོ་ནང་ཚད་འཛིན་བཀོད་པ་ལྟར་ ཕག་ལཱ་གནང་དགོཔ་
གལ་ཆེ་བའྱི་ཁར་ རྩ་ཁྱིམས་ཆེན་མོའྱི་རྩ་ཚན་༡༨ པའྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྱིལ་ ལོག་ཕོགས་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཁྱི་ཡང་དམྱིགས་སུ་བཀར་ཏེ་ཡོདཔ་
ཨིན། གནད་དོན་འདི་ལུ་ མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་འདུན་ནས་ ལོག་ཕོགས་ཚོགས་པ་དང་ གཞུང་སོང་ཚོགས་པའྱི་དབར་ རྩ་ཁྱིམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་རྩོད་
བཤེར་འགོ་ཐོག་གནང་བའྱི་སབས་ ལོག་ཕོགས་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཁྱི་འདི་ཁ་གསལ་སྲེ་བཀོད་ཡོད་མྱི་ནང་གསལ།
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༥

བཀའ་རྒྱ།

༥.༡

ཁྱིམས་ཀྱིའདུན་ས་ལས་ རྩ་ཕན་ཚུ་ལུ་ཞུ་ནིའྱི་གོ་སབས་དང་ ཁོངས་ཀྱིས་ཕུལ་ཞུ་འབད་མྱི་ཚུ་བརྩྱི་འཇོག་ཐོག་ གདོང་ལེན་འབད་ནིའྱི་གོ་སབས་
ཧྱིལ་བུ་གནང་ཡི། ཁོངས་ཀྱིས་ཕུལ་ཞུ་འབད་མྱི་གནད་དོན་རྲེ་རྲེ་བཞྱིན་དུ་བརྩྱི་འཇོག་འབད་དེ་ དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་དབྲེ་བཤེར་མཐིལ་
ཕྱིན་མཛད་གྲུབ།
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.༡ ༼ ༽

རྩོད་དོན་དེ་སོར་ མངོན་མཐོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སར་
༩༦.༥ པ་དང་ དོན་ཚན་
༡༠༩.༡ པའྱི་ག༽ པ་ལྟར་ ཚད་འཛིན་གྱི་དུས་ཡུན་ཞག་གངས་བཅུ་ཐམ་ནང་འཁོད་མཐོ་གཏུགས་ཞུ་ནི་གི་གོ་སབས་ གནང་གྲུབ།
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