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!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི། 

 
ལེ7་དང་པོ། མིང་། གནས་9ལ། ཚ-གས་པའི་དམིགས་9ལ། 

 
 
དོན་ཚན། ༡༽   
 
ཚ-གས་པ་འདིའི་མིང་ལ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པ་ཞེས་འབོད་ཅིང་། ཚ-གས་པ་
འདི་=ས་9ན་ཚད་མེད་ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་!ད་སིའི་ཞི་བའི་@ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་
Aག་B་ཐམ་པའི་ ff ནང་གསལ་གཞིར་བFང་བ་ཡིན། ཚ-གས་པའི་གནས་9ལ་ས་
གནས་G་རིག་ཡིན།  
 
 
དོན་ཚན། ༢༽      
 
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་དམིགས་9ལ་གཤམ་གསལ།  
 
ཀ༽  ཚ-གས་པ་འདི་ནི་!ད་སི་དང་བོད་པའི་བར་'ག་འKད་དང་། བཀའ་བLར། མི་

རིགས་གཉིས་Nི་བར་Oན་Pོད་དང་མQངས་པའི་མཛའ་བSེའི་གོང་མཐོར་
གཏོང་སའི་Uིངས་ཆ་ཞིག་ཡིན།  

 
ཁ༽  Pི་ཚ-གས་དང་རིག་གXང་གཞི་Sར་བཞག་ནས་!ད་བོད་མི་མང་བར་མཉམ་

Yབ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་དང་བོད་མིའི་ཐོག་Zབ་[ོར་དང་འགན་འ\ར་]་
མཁན་ཚ-གས་Uེ་ཁག་ལ་འ^ེལ་བ་དམ་ཟབ་]ེད་པར་འབད་བSོན་]་_།  

 
ག༽  བོད་མིའི་ཆེད་=་ཡོད་པའི་!ད་སི་དང་བོད་པའི་ཚ-གས་པ་ཁག་མཉམ་འ^ེལ་

Nིས་བོད་པའི་ལས་དོན་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཡོད་རིགས་`མས་ལ་རོགས་རམ་དང་། 
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བོད་པའི་ན་གཞོན་`མས་ལ་aོབ་b་དང་། ལས་ཀའི་ཟབ་cོང་། བོད་མིར་!ད་
སིའི་གོམས་གཤིས་མི་མ'ན་པ་སོགས་Nི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་Zབ་[ོར་
ལས་དོན་བdབ་_།  

 
ང༽  !ད་སིའི་ནང་བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་གXང་eད་ཡིག་སོགས་མདོར་ན་ཤེས་

རིག་ཐོག་དགོས་ངེས་Nི་གཞི་Sའི་མ'ན་fེན་བdབས་ཏེ་གོང་གསལ་དེ་དག་
ལ་བོད་མ་ིབཙན་]ོལ་བས་ཇ་ིiར་འབད་བSོན་]ས་པ་ནང་བཞིན་eབས་
བབས་Nི་ལས་དོན་ཐོག་དོན་དངོས་ཡར་Zས་འ)ོ་བའི་ཆེད་=་Zབ་[ོར་]་_།  

 
ཅ༽  !ད་སིའི་མི་མང་ལ་བོད་Nི་ཆོས་དང་རིག་གXང་། Zལ་རབས། Pི་ཚ-གས་Nི་

གོམས་གཤིས་བཅས་Nི་'ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་jད་ཆོས་`མས་aར་གསོ་དང་། 
བོད་པའི་དཀའ་ངལ་`མས་གསལ་kོགས་aད་ཡོངས་jབ་གསལ་བ1གས་]་
_།  

 
ཆ༽  བོད་ནང་གི་བོད་པའི་གནས་lངས་!ད་སིར་ཡོངས་jབ་གསལ་བ1གས་]་_་

དང་། བོད་Nི་eོར་ནོར་འmལ་ཅན་nི་གནས་Qལ་བ_ད་ལམ་ཁག་ནང་oིལ་
བ1གས་pང་རིགས་ལ་དངོས་འ^ེལ་དོན་གནས་འ)ེལ་བཤད་]་_།  

 
 
དོན་ཚན། ༣༽     
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པས་rིད་དནོ་ཚ-གས་པ་ཁག་དང་ཆོས་sགས་ཁག་གི་
བར་tོགས་ཞེན་དང་འཐེན་འjེར་tོགས་uང་ཐེ་pས་]ེད་Nི་མེད།  
 
 
དོན་ཚན། ༤༽     
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!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའ་ིདམིགས་9ལ་གཞརི་བFང་ཚ-གས་པའི་མ)ིན་
ཚབ་པ་དཔལ་འ]ོར་nིས་ཁེ་ཕན་གང་ཡང་མེད་པར་ཚ-གས་མི་ཚང་མ་xངས་yངས་
བ་ཡིན། 
 
 

ལེ7་གཉིས་པ། ཚ-གས་མི། 
 
དོན་ཚན། ༥༽    
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་བཀོད་པ།  
ཀ༽  ཚ-གས་མི་`མས།  
ཁ༽  ཆེ་བlོད་ཚ-གས་མི་`མས།  
ག༽  རོགས་མགོན་མི་Uེ།  
 
 
དོན་ཚན། ༦༽      
!ད་བོད་མི་རིགས་སམ་@ིམས་མ'ན་ཚ-གས་Uེ་[ེ་བོ་ཚང་མར་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་
ཚ-གས་པའི་ཚ-གས་མིར་རང་ཉིད་Xགས་yོ་ཡོད་རིགས་འGལ་ཆོག་པ་ཡིན། ཚ-གས་པའི་
ཚ-གས་མིར་འGལ་eབས་_ན་ལས་བ_ད་Xགས་དགོས། ཚ-གས་མི་ཡིན་tིན་ཚ-གས་
པའི་S་དོན་དང་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་ལ་བSི་བOར་དང་ལེན་X་དགོས། ཚ-གས་པའི་
ཚ-གས་མི་ནས་S་དགོངས་X་དགོས་ཚ|་_ན་ལས་ལ་ཡིག་ཐོག་ནས་དགོངས་འ@ོལ་X་
དགོས། ཚ-གས་མིའི་ཚ-གས་ད}ལ་འ~ལ་ཆད་ཡོད་པའི་ཚ-གས་མིར་ཚ-གས་ད}ལ་
འ~ལ་དགོས་པའི་oན་�ལ་ཐེངས་གཉིས་ཡིག་ཐོག་བ_ད་གཏོང་_་དང་། oན་�ལ་
ལན་)ངས་གཉིས་པ་བཏང་པའི་�ེས་ཉིན་!མ་Bའི་ནང་ཚ-གས་ད}ལ་འ~ལ་འ]ོར་
མ་pང་ཚ|་ཚ-གས་མི་!་ཡིན་ཡང་ཚ-གས་མིའ་ིཐོབ་ཐང་བ�ག་_་དང་།  ཚ-གས་མི་ནས་
རང་བཞིན་nིས་tིར་�ད་འ)ོ་_། 
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དོན་ཚན། ༧༽     
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པར་འGལ་ཞིགས་]ས་པའི་ཚ-གས་མི་ཚང་མས་ཚ-གས་
པའི་@ིམས་sགས་དོན་ཚན་`མས་ལ་�ིང་ནས་བSི་བOར་དང་། ཉམས་ལེན་]་_།  
 
 
དོན་ཚན། ༨༽      
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་འོས་བLའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  
 
 
དོན་ཚན། ༩༽      
ཚ-གས་མི་དང་[ེ་བོ་!་ཡིན་Yང་ཚ-གས་པའི་ལས་དོན་དང་ཚ-གས་པའི་དམིགས་9ལ་
=་�ན་པའི་དམིགས་བསལ་nིས་]ས་�ེས་ཅན་`མས་ལ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་
ཚ-གས་པའི་ཆེ་བlོད་ཚ-གས་མིར་_ན་ལས་བ_ད་བeོ་བཞག་]་ཆོག། 
 
 
དོན་ཚན། ༡༠༽     
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་!ད་བོད་མ'ན་)གོས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་འདི་འཇར་མན་དང་
�་ྥརིན་ས་ིeད་ཡིག་ནང་འ)ེམ་�ེལ་དགོས། དེར་མ་ཟད་བོད་ཡིག་ཐོག་1ིག་གཞི་
དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་དག་ལ་བོད་ཡིག་དང་།   དགོས་མཁོ་ལ་བkེན་ནས་eད་ཡིག་
གཞན་=་ཡིག་བ�ར་nི་མ'ན་fེན་cོར་དགོས། 
 
 
དོན་ཚན། ༡༡༽     
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་ལ་ཚ-གས་མི་གང་Yང་ཞིག་ནས་བSི་
བOར་མ་བཅོས་པར་འགལ་�་]ས་པ་དང་།  eབས་དེར་_ན་ལས་གོ་ཐོས་ཐོབ་ཐང་
གཞི་བFང་lེ་ཚ-གས་པ་ནས་tིར་�ད་ཆོག  tིར་�ད་གཏོང་eབས་ཚ-གས་མི་དེ་འདོད་
yོ་ཁེངས་བ་མིན་ན་aར་ཡང་ཚ-གས་ཆེན་eབས་གསལ་]ེད་གོ་eབས་�ོད་_། 
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ལེ7་ག!མ་པ། 1ིག་འGགས། 
 

Pརི་བཏང་། 
 
དོན་ཚན། ༡༢༽      
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཡན་ལག 
ཀ༽  ཚ-གས་ཆེན། (འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་དང་། དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་འཕར་མ།) 
ཁ༽  _ན་ལས།  
ག༽  Sིས་ཞིབ་པ།  
ང༽  ས་གནས་ཚ-གས་�ང་དང་ཚ-གས་�ང་མེད་པའི་ཚ-གས་མི་ཚང་མ་!ད་བོད་མ'ན་
)ོགས་ཁོངས་!་གཏོགས། 
 
 
དོན་ཚན། ༡༣༽      
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་གནས་lངས་ལ་གཞིགས་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་
ཚ-གས་�ང་འGགས་ཆོག  
 
 
ཚ-གས་ཆེན།  
 
དོན་ཚན། ༡༤༽     
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ལོ་རེར་ཐེངས་རེ་ལོ་འགོའི་
�་བ་ག!མ་nི་=ས་9ན་ནང་བeོང་ཚ-གས་དགོས་_། _ན་ལས་ནས་ཉིན་བB་བཞིའི་
གོང་ལ་འཇར་མན་དང་ཕ་རིན་སིའ་ིeད་ཡིག་གཉིས་ནང་ཚ-གས་ཆེན་བeོང་ཚ-གས་
བ�་jབ་གཏོང་_།  
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དོན་ཚན། ༡༥༽     
འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ནི་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའ་ིཆ་ཤས་གལ་ཆེ་ཤསོ་དེ་
ཡིན། ཚ-གས་ཆེན་དེའི་ཐོག་ནས་_ན་ལས་དང་། Sིས་ཞིབ་པ་བཅས་འོས་འདེབས་]་_་
མ་ཟད་ཚ-གས་པའི་ལས་དོན་ཡོངས་�ོགས་ལ་ཞིབ་འ�ག་དང་། lངས་འཛ�ན་]་_།  
 
 
དོན་ཚན། ༡༦༽     
_ན་ལས་ནས་དགོས་གལ་དང་། ཡང་ན་གལ་ཏེ་ཚ-གས་མི་�་ཆ་གཅིག་གིས་དམིགས་
བསལ་ཚ-གས་ཆེན་ཚ-གས་བeོང་དགོས་པའ་ིའབོད་བ�ལ་ནམ་pང་ལ་=ས་9ན་�་བ་
གཉིས་Nི་ནང་Qན་ཚ-གས་བ�་གཏོང་_་དང་། དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་)་1ིག་
]ེད་དགོས་པའི་ལས་འགན་ཡོད།  
 
 
དོན་ཚན། ༡༧༽     
1ིག་གཞི་ནང་གསལ་nི་ཚ-གས་ཆེན་Qགས་eབས་ཚ-གས་འ=ར་ཚ-གས་མི་)ངས་མང་
�ང་aེབས་ལ་མ་iོས་པར་ཚ-གས་འ=ར་ཡོད་པའི་ཚ-གས་མི་ཚ-ར་ཚ-གས་པའི་ལས་དོན་
ཐམས་ཅད་Pི་མོས་སམ་མང་མོས་iར་ཐག་གཅོད་]་_འི་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་ཡོད། 
མང་མོས་འོས་བL་]་དགོས་pང་རིགས་ཚ-གས་ཆནེ་ནས་གསང་བའི་འོས་ཤོག་བ_ད་
ཐག་གཅོད་མ་pང་ཚ|་ཡོངས་)གས་tག་བfངས་ནས་ཐག་གཅོད་]་འ'ས། ཐག་
གཅོད་eབས་འོས་ཤོག་འo་མཉམ་pང་ཚ|་ཚ-གས་གཙ-ར་ཐག་གཅོད་]་_འི་དབང་
ཚད་ཡོད།  
 
 
དོན་ཚན། ༡༨༽     
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ཚ-གས་ཆེན་ཐོག་)ོས་འཆར་དགོངས་འཆར་འདོན་_་ཡོད་ཚ|་ཡིག་ཐོག་�་བཀོད་
ནས་ཚ-གས་ཆེན་མ་ཚ-གས་པའི་ཉིན་བB་བཞིའི་�ོན་ལ་ཚ-གས་གཙ-་མཆོག་ལ་�ན་X་
འ]ོར་ངེས་གཏོང་དགོས།  
 
 
དོན་ཚན། ༡༩༽     
 
ཚ-གས་ཆེན་nི་དབང་ཚད་གཤམ་གསལ། 
 
ཀ༽་ ལོ་�ོན་མའི་ཚ-གས་ཆེན་eབས་Nི་)ོས་ཆོད་དང་ཚ�ག་ཐོར་བཀའ་འ@ོལ་གནང་

_།  
ཁ༽  _ན་ལས་ནས་ལོ་འཁོར་ལས་བUོམས་ལ་བཀའ་འ@ོལ་གནང་_།  
ག༽  ལོ་འཁོར་Sིས་@་བཀའ་འ@ོལ་གནང་_།  
ང༽  Sིས་ཞིབ་�ན་ཐོ་_ན་ལས་ནས་བཀའ་འ@ོལ་གནང་_། 
ཅ༽    _ན་ལས་དང་། Sིས་ཞིབ་པ་འོས་འདེམས་གནང་_།  
ཆ༽    ཚ-གས་མིའི་ཚ-གས་ད}ལ་གཏན་འབེབས་གནང་_།  
ཇ༽    ཚ-གས་མི་དང་_ན་ལས་Nི་)ོས་ཆོད་དང་དགོངས་འཆར་pང་པ་`མས་)ོས་

Lར་དང་ཞིབ་ད�ོད་Nིས་ཐག་གཅོད་གནང་_། 
 
 
དོན་ཚན། ༢༠༽      
ཚ-གས་ཆེན་nི་ལས་རིམ་ཚ�ག་ཐོ་ཡིག་ཐོག་གཏན་འབེབས་བnིས་ཏེ་འཇར་མན་དང་ཕ་
རིན་སིའི་eད་ཡིག་ཐོག་ཕབ་�ར་]་_།  
 
 
_ན་ལས།  
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ལེ7་བཞི་པ། _ན་ལས། 
 
དོན་ཚན། ༢༡༽     
ཚ-གས་པའི་_ན་ལས་ནང་ཚ-གས་གཙ-་�ད་_ན་ལས་ཚ-གས་མི་)ངས་བZད་ལས་མ་
བ�ལ་བ་དང་Aག་ལས་མི་�ང་བ་དགོས། _ན་ལས་ཚ-གས་མི་`མས་!ད་!་དང་བོད་
རིགས་ཆ་མཉམ་མ་ཡིན་པ་eབས་སོ་སོའི་ཐག་གཅོད་]ེད་ཆོག་པ་དང་། _ན་ལས་སོ་
སོའི་ལས་འགན་`མས་_ན་ལས་ནང་\ལ་ལས་བགོས་]་_།  ཚ-གས་གཙ-་དང་ཚ-གས་
གཞོན་གཉིས་མི་རིགས་གཅིག་ནས་འོས་འདེམས་]་མི་ཆོག  _ན་ལས་eབས་རེ་9ན་
ཚད་ལོ་གཉིས་རེ་ཡིན། འོན་Nང་aར་ཡང་_ན་ལས་ནང་བ[ར་འདེམས་!་Xགས་ཆོག   
ཚ-གས་གཙ-་དང་ཚ-གས་གཞོན་གཉིས་Nིས་ཚབ་ཚ-གས་གཙ-་གཉིས་ཡོང་ཆོག དེ་མ་ཟད་
_ན་ལས་ནས་aོབ་lོན་པ་ཡང་བeོ་གཞག་]་ཆོག 
 
 
དོན་ཚན། ༢༢༽     
ཚ-གས་པའི་_ན་ལས་ནས་ཚ-གས་པའི་]ེད་�ོ་ལམ་lོན་གཏན་འབེབས་]་_།  
 
 
དོན་ཚན། ༢༣༽     
_ན་ལས་ཚ-གས་འ=་ནི་ཚ-གས་གཙ-་དང་། ཡང་ན་_ན་ལས་ཚ-གས་མི་ག!མ་ལས་
ཚ-གས་བeངོ་དགོས་པའི་རེ་བ�ལ་pང་ན་བeོང་ཚ-གས་]་འ'ས།  
 
 
དོན་ཚན། ༢༤༽     
ཚ-གས་གཙ-་དང་། ཚ-གས་གཙ-་གཞོན་པ་གཉིས་'ན་མོང་ནས་ཚ-གས་པའི་མིང་ཐོག་
@ིམས་མ'ན་མཚན་kགས་འགོད་_འི་དབང་ཚད་ཡོད།  
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དོན་ཚན། ༢༥༽     
_ན་ལས་Nིས་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་མཚན་ཐོག་ནས་tི་འ^ེལ་ལས་དོན་
ཁག་]་_་དང་། ཚ-གས་ཆེན་ནས་འཆར་འགོད་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་དང་། དགག་]་
མེད་པའི་ཚ-གས་པའི་ལས་འ�ལ་མཐའ་དག་ལག་ལེན་བlར་_། 
 
 
དོན་ཚན། ༢༦༽      
oིལ་བ1གས་Nི་རིགས་ཚ-གས་མི་ཚང་མར་ཉེ་ལམ་_ན་ལས་ནས་ལག་སོན་pང་བའི་
ཚ-གས་མིའི་ཞལ་]ང་ཐོག་འ~ལ་གཏོང་]་_།  
 
 
དོན་ཚན། ༢༧༽      
_ན་ལས་ཚང་མ་xངས་yངས་བ་ཡིན་lབས་གXང་གིས་ལས་དོན་eབས་འཛ�ན་]ང་
དང་eབས་རེ་ཟས་དོད་འ~ལ་_། 
 
 
Sིས་ཞིབ་པ།  
 
དོན་ཚན། ༢༨༽       
 
Sིས་ཞིབ་པ་གཉིས་མི་རིགས་tོགས་གཉིས་ཀའི་ངོ་ཚབ་མཚ-ན་པའི་མི་རེ་ངེས་པར་=་
ལོ་གཉིས་Nི་=ས་9ན་རིང་འོས་འདེམས་དགོས་པ་དང་། དེ་ཡང་ལོ་iར་མི་རིགས་རེས་
མོས་Nིས་Sིས་ཞིབ་པ་གཉིས་ནས་ལོ་འཁོར་Sིས་@་དང་། pང་འཛ�ན་ཁག་ཞིབ་བཤེར་
nིས་ལོ་འཁོར་ཚ-གས་ཆེན་ཐོག་Sིས་@འི་�ན་ཐོ་གསལ་བ1གས་]་_།  
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ལེ7་�་པ། ཚ-གས་ད}ལ། 

 
དོན་ཚན། ༢༩༽      
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་དངོས་�ས་དང་ཚ-གས་ད}ལ་ནི་ཚ-གས་མིའི་
ཚ-གས་ད}ལ་དང་། cིན་བདག་ཁག་ནས་ཞལ་འདེབས་དང་། =ས་ཆེན་ཁག་ནས་ཡོང་
འབབ་ཇི་pང་`མས་ཡིན། 
 
 
དོན་ཚན། ༣༠༽      
ཚ-གས་པའི་ཚ-གས་མི་གང་Yང་ནས་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ལས་དོན་
ལེགས་ཉེས་]་གཞག་གང་ལའང་ཉེན་�ང་འགན་ལེན་ཐེ་pས་མེད། 
 
 

ལེ7་Aག་པ། མ�ག་བUོམས་ཐག་གཅོད། 
 
དོན་ཚན། ༣༡༽     
འཆར་ཅན་ལོ་འཁོར་ཚ-གས་ཆེན་དང་།དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་འཕར་མའི་eབས་
ད་ཡོད་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞིའི་དོན་ཚན་ཡོངས་�ོགས་སམ་དོན་ཚན་གང་Yང་ལ་�ོན་
འKི་བ[ར་བཅོས་དགོས་གལ་pང་ཚ|་ཚ-གས་ཆེན་eབས་ཚ-གས་Xགས་པ་!མ་ཆ་
གཉིས་Nི་མོས་མ'ན་pང་ཚ|་བ[ར་བཅོས་ཆོག་_། 1ིག་གཞི་བ[ར་བཅོས་གཏོང་
tོགས་eོར་)ོས་འཆར་�་བ་གཅིག་�ོན་_ན་ལས་!་ཡིག་ཐོག་�ན་གསང་འ~ལ་
དགོས།  
 
 
དོན་ཚན། ༣༢༽       
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པ་འདི་དགོས་དབང་གིས་ཚ-གས་པ་tིར་བL་]་དགོས་
ཚ|་འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ནམ་ཡང་ན་དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་འཕར་མའི་ཚ-གས་
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འ=འི་eབས་ཚ-གས་མིའི་བZ་ཆ་!མ་ཆ་གཉིས་ཡན་nི་མོས་མ'ན་pང་ཚ|་ཚ-གས་
པ་tིར་བL་]་ཆོག ཚ-གས་པ་tིར་བL་]་_འི་)ོས་འཆར་གསལ་བ1གས་དང་། 
ཚ-གས་ཆེན་བL་བeོང་གི་ལས་རིམ་_ན་ལས་ནས་�ང་མཐར་ཉིན་བB་བཞིའི་�ོན་
ཚ-གས་མི་ཚ-ར་གཏོང་དགོས། 
 
 
དོན་ཚན། ༣༣༽      
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པ་tིར་བLའི་eབས་ཚ-གས་པའི་དངོས་�ས་དང་ཚ-གས་
ད}ལ་`མས་བེད་Pོད་]་tོགས་ཚ-གས་ཆེན་ནས་ཐག་གཅོད་]་_། ཚ-གས་པའི་དངོས་
�ས་དང་ཚ-གས་ད}ལ་ཇི་ཡོད་!ད་སི་ནང་ཡོད་པས་བོད་པའི་ཚ-གས་པ་གཞན་
དམིགས་9ལ་གཅིག་མQངས་དེ་ལ་བེད་Pོད་ངེས་པར་=་གཏོང་དགོས་པ། ཚ-གས་མི་
`མས་ལ་བགོ་འ)ེམས་]ེད་མི་ཆོག   
 
དོན་ཚན། ༣༤༽    
1ིག་གཞི་གསར་བ་འདི་tི་ལོ་༢༠༢༠�་བ་༣ཚ|ས༢༨ཚ-གས་ཆནེ་སོ་བZད་པའི་eབས་
ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་དང་ད་ནས་བFང་ལག་བlར་X་དགོས་སོ། 
 
 

1ིག་གཞི་བ[ར་བཅོས་ཁག 
 
༡༽  tི་ལོ་ ༡༩༨༣ �་ ༡༡ ཚ|ས་ ༡༩ ཚ-གས་ཆེན་eབས་དང་པོའི་eབས་དོན་ཚན་ ༡༧ 
བ[ར་བཅོས་སོང་།  
༢༽ tི་ལོ་ ༡༩༨༣ �་ ༡༡ ཚ|ས་ ༡༩ ཚ-གས་ཆེན་eབས་དང་པོའི་eབས་དོན་ཚན་ ༢༠ 
བ[ར་བཅོས་སོང་།  
༣༽ tི་ལོ་ ༡༩༨༥ �་ ༡ ཚ|ས་ ༦ ཚ-གས་ཆེན་གཉིས་པའི་eབས་དོན་ཚན་ ༢༠ བ[ར་
བཅོས་སོང་།  
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༤༽ tི་ལོ་ ༡༩༨༥ �་བ་ ༡ ཚ|ས་ ༦ ཚ-གས་ཆེན་གཉིས་པའི་eབས་དོན་ཚན་ ༢༤ 
བ[ར་བཅོས་སོང་།  
༥༽ tི་ལོ་ ༡༩༩༣ �་བ་ ༡༡ ཚ|ས་ ༢༠ ཚ-གས་ཆེན་བB་གཅིག་པའི་eབས་དོན་ཚན་ ༡༣ 
བ[ར་བཅོས་སོང་།  
༦༽ tི་ལོ་ ༡༩༩༧ �་བ་ ༡ ཚ|ས ༡༨ ཚ-གས་ཆེན་བB་བཞིའི་eབས་དོན་ཚན་ ༧ བ[ར་
བཅོས་སོང་།  
༧༽ tི་ལོ་ ༡༩༩༧ �་བ་ ༡ ཚ|ས་ ༡༨ ཚ-གས་ཆེན་བB་བཞིའི་eབས་དོན་ཚན་ ༢༠ 
བ[ོར་བཅོས་སོང་།  
༨༽ tི་ལོ་ ༡༩༩༧ �་བ་ ༡ ཚ|ས་ ༡༨ ཚ-གས་ཆེན་བB་བཞི་པའི་eབས་དོན་ཚན་ ༢༦ 
བ[ར་བཅོས་སོང་།  
༩༽  t་ིལོ་༢༠༢༠�་བ་༣ཚ|ས༢༨ཚ-གས་ཆནེ་སོ་བZད་པའི་eབས་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་
བ[ར་བཅོས་སོང་། 
 
 
 
ཚ-གས་པའི་འགན་འ@ི་ཚ-གས་གཙ-་དང་། ཚ-གས་གཞོན་`མ་གཉིས་ལ་ཡོད། 
 
གོང་གསལ་1ིག་གཞི་འདི་བཞིན། tི་ལོ་ ༡༩༨༣ ལོར་Zལ་Fར་yོ་བཟང་Qལ་@ིལས་
Nིས་བོད་ཡིག་ཐོག་བ�ར་པ་ཡིན།  
གོང་གསལ་1ིག་གཞི་འདི་བཞིན། tི་ལ་ོ ༢༠༠༦ ལོར་ ང་འKོས་བlན་འཛ�ན་nིས་
བོད་ཡིག་�་ཕབ་བ�ར་བ[ར་ཞིབ་བnིས་སོ།  
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