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 1 
སུསུདད་་བབོདོད་་མམཐུཐུནན་་གགོོགགསས་་ཚཚོོགགསས་་པཔའའི་ི་སསིགིག་་གགཞཞིི།།  

  
ལལེེའུའུ་་དདངང་་པཔོ།ོ།  མམིིངང་་།།  གགནནསས་་ཡུཡུལལ།།  ཚཚོོགགསས་་པཔའའི་ི་དདམམིགིགསས་་ཡུཡུལལ།།  

 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡  ༽༽      
 
ཚོགས་པ་འདིའི་མིང་ལ་སུད་བོད་མཐུན་གོགས་ཚོགས་པ་ཞེས་འབོད་ཅངི་། ཚོགས་པ་
འདི་དུས་ཡུན་ཚད་མེད་ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་སུད་སིའི་ཞི་བའི་ཁིམས་ཡིག་དོན་ཚན་
དྲུག་ཅུ་ཐམ་པའི་ ff ནང་གསལ་གཞིར་བཟུང་བ་ཡིན། ཚོགས་པའི་གནས་ཡུལ་ས་
གནས་ཛུ་རིག་ཡིན།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢  ༽༽            
 
སུད་བོད་མཐུན་གོགས་ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཤམ་གསལ།  
 
ཀ༽  ཚོགས་པ་འདི་ནི་སུད་ས་ིདང་བོད་པའི་བར་ཐུག་འཕྲད་དང་། བཀའ་བསྡུར། མི་

རིགས་གཉིས་ཀི་བར་ཀུན་སོད་དང་མཚུངས་པའི་མཛའ་བརེའི་གོང་མཐོར་
གཏོང་སའི་སིངས་ཆ་ཞིག་ཡིན།  

 
ཁ༽  སི་ཚོགས་དང་རིག་གཞུང་གཞི་རར་བཞག་ནས་སུད་བོད་མི་མང་བར་མཉམ་

རུབ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་དང་བོད་མིའི་ཐོག་རྒྱབ་སོར་དང་འགན་འཁུར་བྱ་
མཁན་ཚོགས་སེ་ཁག་ལ་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་བྱེད་པར་འབད་བརོན་བྱ་རྒྱུ།  

 
ག༽  བོད་མིའི་ཆེད་དུ་ཡོད་པའི་སུད་སི་དང་བོད་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་མཉམ་འབེལ་

ཀིས་བོད་པའི་ལས་དོན་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ལ་རོགས་རམ་དང་། 
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I.  NAME, SITZ UND ZWECK

ARTIKEL 1
Unter dem Namen

Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische 
Freundschaft
Société d’Amitié Suisse-Tibétaine
Swiss Tibetan Friendship Association

  

im weiteren GSTF genannt, besteht auf 
unbeschränkte Dauer ein Verein mit Sitz in 
Zürich, im Sinne der Artikel 60 ff.  
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches.

ARTIKEL 2
Die Ziele der GSTF sind:

a Ein Forum für Begegnungen und 
Gespräche zwischen Schweizer/-innen 
und Tibeter/-innen zu sein, die  
Sympathien zwischen diesen beiden 
Völkern zu fördern und zum Ausbau  
von zwischenmenschlichen Bezie-
hungen von Schweizer/-innen und 
Tibeter/-innen beizutragen.

b Auf sozialem und kulturellem Gebiet die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Volksgruppen wie 
auch mit den schweizerischen und 
tibetischen Organisationen und Insti - 
tutionen, die zugunsten des tibetischen 
Volkes tätig sind, anzustreben und zu 
erweitern.

c In enger Zusammenarbeit mit den 
schweizerischen und tibetischen 
Organisationen, die zugunsten der 
Tibeter/-innen tätig sind, ihnen in der 
für sie fremden schweizerischen 
Umwelt soziale Lebenshilfe zu geben 
und den tibetischen Jugendlichen  
bei sozialen, schulischen und berufli-
chen Problemen Beistand zu leisten.

d In der Schweiz die notwendigen 
Rahmenbedingungen für die Pflege der 
tibetischen Kultur, Sprache und Religion 
zu schaffen, auszubauen und den 
kulturellen und moralischen Bestre-
bungen der Tibeter/-innen im Exil aktive 
Unterstützung angedeihen zu lassen.

e In der schweizerischen Öffentlichkeit 
Verständnis für das Wesen und die 
Eigenarten der tibetischen Kultur, 
Religion, Gesellschaft und Geschichte 
zu wecken und zu fördern und sie  
über die Probleme und Anliegen des 
tibetischen Volkes zu informieren.

f Die schweizerische Öffentlichkeit über 
die Verhältnisse in Tibet zu informieren  
und Fehlinformationen über Tibet  
und das tibetische Volk in den Massen-
medien durch objektive Stellungnahmen 
entgegenzuwirken.

ARTIKEL 3
Die GSTF ist parteipolitisch und konfes-
sionell unabhängig.

ARTIKEL 4
Die GSTF verfolgt keine kommerziellen 
Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.  
Die Organe sind ehrenamtlich tätig.

II.  MITGLIEDSCHAFT

ARTIKEL 5
Die GSTF setzt sich zusammen aus:

a Mitgliedern
b Ehrenmitgliedern
c Patronatskomitee

ARTIKEL 6
Mitglied der GSTF kann jede natürliche 
oder juristische Person werden. Die 
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Aufnahme erfolgt durch den Vorstand. Die 
Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen 
der GSTF zu wahren. 

Ein ausscheidendes Mitglied muss 
seinen Austritt dem Vorstand schriftlich 
einreichen. Mitglieder, welche auch  
nach einer zweiten, schriftlichen Mahnung 
innert 30 Tagen ihre Mitgliederbeiträge 
nicht entrichten, verlieren nach Ablauf 
dieser Frist ohne weitere Mitteilung 
automatisch und per sofort ihre Mitglied-
schaft.

ARTIKEL 7
Mit der Aufnahme in die GSTF anerkennt 
jedes Mitglied die vorliegenden Statuten 
als rechtsverbindlich.

ARTIKEL 8
Mitglieder besitzen Stimm– und Wahlrecht.

ARTIKEL 9
Mitglieder, die sich um die GSTF be-
sonders verdient gemacht haben, sowie 
Personen, die sich im Sinne der Zielset-
zungen der GSTF hervorgetan haben, 
können durch den Vorstand zu Ehrenmit-
gliedern ernannt werden. 

ARTIKEL 10
Jedes Mitglied erhält die Statuten in 
deutscher oder französischer Sprache. 
Zudem wird auf Wunsch eine tibetische 
Fassung abgegeben. Weitere Übersetzun-
gen werden je nach Bedarf erstellt.

ARTIKEL 11
Ein Mitglied, das den Zielsetzungen der 
GSTF zuwiderhandelt oder durch sein 
Verhalten dem Ansehen des Vereins 
schadet, kann unter Beachtung seines 
Rechts auf Anhörung durch Beschluss des 
Vorstandes ausgeschlossen werden. 

Gegen einen Ausschluss kann an die 
Mitgliederversammlung rekurriert werden.

III.  ORGANISATION

A)	ALLGEMEINES
ARTIKEL 12
Die Organe der GSTF sind:

a die Mitgliederversammlung  
(ordentliche und ausserordentliche)

b der Vorstand
c die Revisionsstelle
d die Sektionen (Regionalgruppen ohne 

eigene Rechtspersönlichkeit)

ARTIKEL 13
Die GSTF kann, soweit es die Umstände 
erfordern, Sektionen bilden. 

B)	MITGLIEDERVERSAMMLUNG
ARTIKEL 14
Die ordentliche Mitgliederversammlung 
findet einmal jährlich im ersten Quartal 
statt. Sie wird vom Vorstand mindestens  
14 Tage vorher durch Zirkular in 
deutscher und französischer Sprache 
einberufen.

ARTIKEL 15
Die Mitgliederversammlung ist oberstes 
Organ der GSTF. Sie wählt den Vorstand 
und die Mitglieder der Revisionsstelle und 
hat die Aufsicht über deren Tätigkeit.

ARTIKEL 16
Eine ausserordentliche Mitgliederversam-
mlung kann jederzeit durch den Vorstand, 
oder falls ein Fünftel der Mitglieder es 
verlangt, einberufen werden. Der Vorstand 
ist verpflichtet, einem solchen Antrag inner - 
halb von zwei Monaten Folge zu leisten.
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ARTIKEL 17
Jede statutengemäss einberufene Mitglied-
erversammlung ist beschlussfähig, ohne 
Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden 
Mitglieder. Die Beschlussfassung erfolgt in 
offener Abstimmung, sofern die Mitglieder-
versammlung nicht eine geheime Abstim-
mung beschliesst. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet der Präsident/die Präsidentin.

ARTIKEL 18
Anträge an die Mitgliederversammlung 
können bis zwei Wochen vor Abhaltung 
dem Präsidenten/der Präsidentin schrift-
lich eingereicht werden.

ARTIKEL 19
In die Kompetenz der Mitgliederver-
sammlung fallen die folgenden Punkte:

a Genehmigung des Protokolls der letzten 
Mitgliederversammlung

b Genehmigung des Jahresberichtes des 
Vorstandes

c Genehmigung der Jahresrechnung
d Genehmigung des Berichtes der 

Revisionsstelle und Entlastung des 
Vorstandes

e Wahl des Vorstandes und der 
Revisoren/-innen

f Festsetzung der Mitgliederbeiträge
g Behandlung der Anträge der Mitglieder 

und des Vorstandes

ARTIKEL 20
Über die Mitgliederversammlung ist in 
Deutsch oder Französisch (je mit Über setzung 
in die andere Sprache) Protokoll zu führen.

C)		VORSTAND
ARTIKEL 21
Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten 
oder der Präsidentin und mindestens  

vier bis höchstens acht Mitgliedern, die 
sich jeweils möglichst paritätisch aus 
Nichttibeter/-innen und Tibeter/-innen 
zusammensetzen. Der Vorstand wird auf 
zwei Jahre gewählt und konstituiert  
sich selbst. Der Präsident/die Präsidentin 
und der Vizepräsident/die Vizepräsidentin 
dürfen dabei nicht der gleichen Volks-
gruppe entstammen. Eine Wiederwahl ist 
zulässig. Der Vorstand kann Berater/ 
-innen beiziehen. Ein Co-Präsidium 
anstelle von Präsidium und Vizepräsidium 
ist möglich. 

ARTIKEL 22
Der Vorstand erstellt die Geschäftsordnung.

ARTIKEL 23
Die Vorstandssitzungen finden auf Einla-
dung des Präsidenten/der Präsidentin oder 
auf Verlangen dreier Vorstandsmitglieder 
statt.

ARTIKEL 24
Die rechtsgültige Unterschrift wird durch 
das Präsidium und das Vizepräsidium 
kollektiv geführt.

ARTIKEL 25
Der Vorstand vertritt die GSTF nach aussen. 
Er erledigt alle Geschäfte, die nicht der 
Mitgliederversammlung vorbehalten sind. 
Er bereitet die durch die Mitgliederver-
sammlung zu behandelnden Geschäfte vor 
und hat die Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung auszuführen.

ARTIKEL 26
Bekanntmachungen erfolgen auf dem 
Zirkularweg an die zuletzt bekannte 
Adresse der Mitglieder.
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ARTIKEL 27
Der Vorstand ist grundsätzlich ehre-
namtlich tätig, er hat Anrecht auf Vergü-
tung der effektiven Spesen.

D)	REVISIONSSTELLE
ARTIKEL 28
Die beiden Mitglieder der Revisionsstelle 
werden jeweils von der Mitgliederver-
sammlung für zwei Jahre, alternierend 
gewählt, d.h. jedes Jahr wird nur ein 
Mitglied ersetzt. Eine Wiederwahl ist 
zulässig. Nichttibeter/-innen und Tibeter/-
innen müssen durch je eine Vertretung 
repräsentiert sein. Die Revisionsstelle hat 
die Jahresrechnung samt Belegen zu 
prüfen und an der Mitgliederversammlung 
Bericht zu erstatten.

IV. FINANZIELLES

ARTIKEL 29
Die Mittel der GSTF setzen sich zusammen 
aus den Mitglieder- und Gönnerbeiträgen, 
Schenkungen und Erlösen aus den 
Veranstaltungen.

ARTIKEL 30
Für die Verbindlichkeiten der GSTF  
ist die persönliche Haftung der Mitglieder 
ausgeschlossen.

V. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

ARTIKEL 31
Die vorliegenden Statuten können an-
lässlich einer ordentlichen oder ausse-
rordentlichen Mitgliederversammlung mit 
Zweidrittelmehrheit jederzeit ganz oder 
teilweise abgeändert werden. Anträge für 
die Statutenänderung müssen dem 

Vorstand einen Monat vor der Mitglieder-
versammlung schriftlich eingereicht 
werden.

ARTIKEL 32
Die Auflösung der GSTF kann nur durch 
einen Beschluss einer ordentlichen oder 
ausserordentlichen Mitgliederver-
sammlung mit Zweidrittelmehrheit der 
anwesenden Mitglieder erfolgen. Der 
Antrag und dessen Begutachtung durch 
den Vorstand sind mit der Einladung zur 
Mitgliederversammlung auf dem Zirkular-
weg mindestens 14 Tage vorher mit-
zuteilen.

ARTIKEL 33
Die nach Auflösung des Vereins verblei-
benden Mittel sind einer steuerbefreiten 
Institution, mit Sitz in der Schweiz,  
mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung 
zuzuwenden. Eine Verteilung unter die 
Mitglieder ist ausgeschlossen.

ARTIKEL 34
Die vorliegenden Statuten wurden durch 
die schriftliche Mitgliederversammlung  
am 28. Mai 2020 genehmigt und treten 
sofort in Kraft. Sie ersetzen alle bisherigen 
Fassungen.

Zürich, 11. Juni 2020

Der Präsident Die Vizepräsidentin
Thomas Büchli Lhawang Ngorkhangsar
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!!དད་་བབོོདད་་མམ''ནན་་))ོོགགསས་་ཚཚ--གགསས་་པཔའའིི་་11ིིགག་་གགཞཞིི།།  

  
ལལེེ77་་དདངང་་པཔོོ།།  མམིིངང་་།།  གགནནསས་་99ལལ།།  ཚཚ--གགསས་་པཔའའིི་་དདམམིིགགསས་་99ལལ།།  

 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༽༽      
 
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།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༽༽            
 
!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་། 
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་མི་
བཙན་]ོལ་བས་ཇི་iར་འབད་བSོན་]ས་པ་ནང་
བཞིན་eབས་བབས་N་ི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་]་_།  

 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༣༣༽༽         
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པས་rིད་དོན་ཚ-གས་པ་ཁག་དང་
ཆོས་sགས་ཁག་གི་བར་tོགས་ཞེན་དང་འཐེན་འjེར་tོགས་uང་
ཐེ་pས་]ེད་Nི་མེད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༤༤༽༽         
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་དམིགས་9ལ་གཞིར་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། 
 
 

ལལེེ77་་གགཉཉིིསས་་པཔ།།  ཚཚ--གགསས་་མམིི།།  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༥༥༽༽       
!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།  
  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༦༦༽༽            
!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་Äེས་ཉིན་!མ་Bའི་ནང་ཚ-གས་
ད}ལ་འ~ལ་འ]ོར་མ་pང་ཚ|་ཚ-གས་མི་!་ཡིན་ཡང་ཚ-གས་མིའི་
ཐོབ་ཐང་བÅག་_་དང་།  ཚ-གས་མི་ནས་རང་བཞིན་nིས་tིར་Çད་
འ)ོ་_། 
 
 

	 1	
!!དད་་བབོོདད་་མམ''ནན་་))ོོགགསས་་ཚཚ--གགསས་་པཔའའིི་་11ིིགག་་གགཞཞིི།།  

  
ལལེེ77་་དདངང་་པཔོོ།།  མམིིངང་་།།  གགནནསས་་99ལལ།།  ཚཚ--གགསས་་པཔའའིི་་དདམམིིགགསས་་99ལལ།།  

 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༽༽      
 
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།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༽༽            
 
!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་། 
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་མི་
བཙན་]ོལ་བས་ཇི་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་]་_།  

 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༣༣༽༽         
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པས་rིད་དོན་ཚ-གས་པ་ཁག་དང་
ཆོས་sགས་ཁག་གི་བར་tོགས་ཞེན་དང་འཐེན་འjེར་tོགས་uང་
ཐེ་pས་]ེད་Nི་མེད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༤༤༽༽         
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་དམིགས་9ལ་གཞིར་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། 
 
 

ལལེེ77་་གགཉཉིིསས་་པཔ།།  ཚཚ--གགསས་་མམིི།།  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༥༥༽༽       
!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།  
  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༦༦༽༽            
!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་Äེས་ཉིན་!མ་Bའི་ནང་ཚ-གས་
ད}ལ་འ~ལ་འ]ོར་མ་pང་ཚ|་ཚ-གས་མི་!་ཡིན་ཡང་ཚ-གས་མིའི་
ཐོབ་ཐང་བÅག་_་དང་།  ཚ-གས་མི་ནས་རང་བཞིན་nིས་tིར་Çད་
འ)ོ་_། 
 
 

	 1	
!!དད་་བབོོདད་་མམ''ནན་་))ོོགགསས་་ཚཚ--གགསས་་པཔའའིི་་11ིིགག་་གགཞཞིི།།  

  
ལལེེ77་་དདངང་་པཔོོ།།  མམིིངང་་།།  གགནནསས་་99ལལ།།  ཚཚ--གགསས་་པཔའའིི་་དདམམིིགགསས་་99ལལ།།  

 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༽༽      
 
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།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༽༽            
 
!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་། 
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་མི་
བཙན་]ོལ་བས་ཇི་iར་འབད་བSོན་]ས་པ་ནང་
བཞིན་eབས་བབས་N་ི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་]་_།  

 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༣༣༽༽         
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པས་rིད་དོན་ཚ-གས་པ་ཁག་དང་
ཆོས་sགས་ཁག་གི་བར་tོགས་ཞེན་དང་འཐེན་འjེར་tོགས་uང་
ཐེ་pས་]ེད་Nི་མེད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༤༤༽༽         
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་དམིགས་9ལ་གཞིར་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། 
 
 

ལལེེ77་་གགཉཉིིསས་་པཔ།།  ཚཚ--གགསས་་མམིི།།  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༥༥༽༽       
!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།  
  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༦༦༽༽            
!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་Äེས་ཉིན་!མ་Bའི་ནང་ཚ-གས་
ད}ལ་འ~ལ་འ]ོར་མ་pང་ཚ|་ཚ-གས་མི་!་ཡིན་ཡང་ཚ-གས་མིའི་
ཐོབ་ཐང་བÅག་_་དང་།  ཚ-གས་མི་ནས་རང་བཞིན་nིས་tིར་Çད་
འ)ོ་_། 
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དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༧༧༽༽          
!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་Ñིང་ནས་
བSི་བOར་དང་། ཉམས་ལེན་]་_།  
  
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༨༨༽༽            
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་འོས་བLའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༩༩༽༽            
ཚ-གས་མི་དང་[ེ་བོ་!་ཡིན་Yང་ཚ-གས་པའི་ལས་དོན་དང་ཚ-གས་
པའི་དམིགས་9ལ་=་áན་པའི་དམིགས་བསལ་nིས་]ས་Äེས་ཅན་
`མས་ལ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆེ་བlོད་ཚ-གས་མིར་
_ན་ལས་བ_ད་བeོ་བཞག་]་ཆོག། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༠༠༽༽          
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་
འདི་འཇར་མན་དང་âྥ་རིན་སི་eད་ཡིག་ནང་འ)ེམ་ãེལ་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་
བåར་nི་མ'ན་fེན་cོར་དགོས། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༡༡༽༽         
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་ལ་ཚ-གས་མི་གང་Yང་
ཞིག་ནས་བSི་བOར་མ་བཅོས་པར་འགལ་ç་]ས་པ་དང་།  eབས་
དེར་_ན་ལས་གོ་ཐོས་ཐོབ་ཐང་གཞི་བFང་lེ་ཚ-གས་པ་ནས་tིར་
Çད་ཆོག  tིར་Çད་གཏོང་eབས་ཚ-གས་མི་དེ་འདོད་yོ་ཁེངས་བ་
མིན་ན་aར་ཡང་ཚ-གས་ཆེན་eབས་གསལ་]ེད་གོ་eབས་éོད་_།  
  
  

ལལེེ77་་གག!!མམ་་པཔ།།  11ིིགག་་འའGGགགསས།།  
  

PPིིརར་་བབཏཏངང་་།།  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༢༢༽༽            
!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་ëང་དང་ཚ-གས་ëང་མེད་པའི་ཚ-གས་མི་ཚང་
མ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཁོངས་!་གཏོགས། 
 
 

དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༣༣༽༽            
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་གནས་lངས་ལ་གཞིགས་ནས་ས་
གནས་སོ་སོར་ཚ-གས་ëང་འGགས་ཆོག  
  
  
ཚཚ--གགསས་་ཆཆེེནན།།    
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༤༤༽༽          
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ལོ་རེར་
ཐེངས་རེ་ལོ་འགོའི་ç་བ་ག!མ་nི་=ས་9ན་ནང་བeོང་ཚ-གས་
དགོས་_། _ན་ལས་ནས་ཉིན་བB་བཞིའི་གོང་ལ་འཇར་མན་དང་
âྥ་རིན་སིའི་eད་ཡིག་གཉིས་ནང་ཚ-གས་ཆེན་བeོང་ཚ-གས་བí་
jབ་གཏོང་_།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༥༥༽༽          
འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ནི་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆ་
ཤས་གལ་ཆེ་ཤོས་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་ìོགས་ལ་ཞིབ་འîག་དང་། lངས་འཛïན་]་_།   
 
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༦༦༽༽          
_ན་ལས་ནས་དགོས་གལ་དང་། ཡང་ན་གལ་ཏེ་ཚ-གས་མི་ñ་ཆ་
གཅིག་གིས་དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་ཚ-གས་བeོང་དགོས་པའི་
འབོད་བ�ལ་ནམ་pང་ལ་=ས་9ན་ç་བ་གཉིས་Nི་ནང་Qན་ཚ-གས་
བí་གཏོང་_་དང་། དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་)་1ིག་]ེད་དགོས་
པའི་ལས་འགན་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༧༧༽༽          
1ིག་གཞི་ནང་གསལ་nི་ཚ-གས་ཆེན་Qགས་eབས་ཚ-གས་འ=ར་
ཚ-གས་མི་)ངས་མང་óང་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་ཆེན་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།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༨༨༽༽          
ཚ-གས་ཆེན་ཐོག་)ོས་འཆར་དགོངས་འཆར་འདོན་_་ཡོད་ཚ|་ཡིག་
ཐོག་ò་བཀོད་ནས་ཚ-གས་ཆེན་མ་ཚ-གས་པའི་ཉིན་བB་བཞིའི་ôོན་
ལ་ཚ-གས་གཙ-་མཆོག་ལ་Ñན་X་འ]ོར་ངེས་གཏོང་དགོས།  
 
 

	 2	
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༧༧༽༽          
!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་Ñིང་ནས་
བSི་བOར་དང་། ཉམས་ལེན་]་_།  
  
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༨༨༽༽            
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་འོས་བLའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༩༩༽༽            
ཚ-གས་མི་དང་[ེ་བོ་!་ཡིན་Yང་ཚ-གས་པའི་ལས་དོན་དང་ཚ-གས་
པའི་དམིགས་9ལ་=་áན་པའི་དམིགས་བསལ་nིས་]ས་Äེས་ཅན་
`མས་ལ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆེ་བlོད་ཚ-གས་མིར་
_ན་ལས་བ_ད་བeོ་བཞག་]་ཆོག། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༠༠༽༽          
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་
འདི་འཇར་མན་དང་âྥ་རིན་སི་eད་ཡིག་ནང་འ)ེམ་ãེལ་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་
བåར་nི་མ'ན་fེན་cོར་དགོས། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༡༡༽༽         
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་ལ་ཚ-གས་མི་གང་Yང་
ཞིག་ནས་བSི་བOར་མ་བཅོས་པར་འགལ་ç་]ས་པ་དང་།  eབས་
དེར་_ན་ལས་གོ་ཐོས་ཐོབ་ཐང་གཞི་བFང་lེ་ཚ-གས་པ་ནས་tིར་
Çད་ཆོག  tིར་Çད་གཏོང་eབས་ཚ-གས་མི་དེ་འདོད་yོ་ཁེངས་བ་
མིན་ན་aར་ཡང་ཚ-གས་ཆེན་eབས་གསལ་]ེད་གོ་eབས་éོད་_།  
  
  

ལལེེ77་་གག!!མམ་་པཔ།།  11ིིགག་་འའGGགགསས།།  
  

PPིིརར་་བབཏཏངང་་།།  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༢༢༽༽            
!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་ëང་དང་ཚ-གས་ëང་མེད་པའི་ཚ-གས་མི་ཚང་
མ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཁོངས་!་གཏོགས། 
 
 

དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༣༣༽༽            
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་གནས་lངས་ལ་གཞིགས་ནས་ས་
གནས་སོ་སོར་ཚ-གས་ëང་འGགས་ཆོག  
  
  
ཚཚ--གགསས་་ཆཆེེནན།།    
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༤༤༽༽          
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ལོ་རེར་
ཐེངས་རེ་ལོ་འགོའི་ç་བ་ག!མ་nི་=ས་9ན་ནང་བeོང་ཚ-གས་
དགོས་_། _ན་ལས་ནས་ཉིན་བB་བཞིའི་གོང་ལ་འཇར་མན་དང་
âྥ་རིན་སིའི་eད་ཡིག་གཉིས་ནང་ཚ-གས་ཆེན་བeོང་ཚ-གས་བí་
jབ་གཏོང་_།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༥༥༽༽          
འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ནི་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆ་
ཤས་གལ་ཆེ་ཤོས་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་ìོགས་ལ་ཞིབ་འîག་དང་། lངས་འཛïན་]་_།   
 
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༦༦༽༽          
_ན་ལས་ནས་དགོས་གལ་དང་། ཡང་ན་གལ་ཏེ་ཚ-གས་མི་ñ་ཆ་
གཅིག་གིས་དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་ཚ-གས་བeོང་དགོས་པའི་
འབོད་བ�ལ་ནམ་pང་ལ་=ས་9ན་ç་བ་གཉིས་Nི་ནང་Qན་ཚ-གས་
བí་གཏོང་_་དང་། དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་)་1ིག་]ེད་དགོས་
པའི་ལས་འགན་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༧༧༽༽          
1ིག་གཞི་ནང་གསལ་nི་ཚ-གས་ཆེན་Qགས་eབས་ཚ-གས་འ=ར་
ཚ-གས་མི་)ངས་མང་óང་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་ཆེན་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།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༨༨༽༽          
ཚ-གས་ཆེན་ཐོག་)ོས་འཆར་དགོངས་འཆར་འདོན་_་ཡོད་ཚ|་ཡིག་
ཐོག་ò་བཀོད་ནས་ཚ-གས་ཆེན་མ་ཚ-གས་པའི་ཉིན་བB་བཞིའི་ôོན་
ལ་ཚ-གས་གཙ-་མཆོག་ལ་Ñན་X་འ]ོར་ངེས་གཏོང་དགོས།  
 
 

	 1	
!!དད་་བབོོདད་་མམ''ནན་་))ོོགགསས་་ཚཚ--གགསས་་པཔའའིི་་11ིིགག་་གགཞཞིི།།  

  
ལལེེ77་་དདངང་་པཔོོ།།  མམིིངང་་།།  གགནནསས་་99ལལ།།  ཚཚ--གགསས་་པཔའའིི་་དདམམིིགགསས་་99ལལ།།  

 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༽༽      
 
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།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༽༽            
 
!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་། 
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་མི་
བཙན་]ོལ་བས་ཇི་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་]་_།  

 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༣༣༽༽         
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པས་rིད་དོན་ཚ-གས་པ་ཁག་དང་
ཆོས་sགས་ཁག་གི་བར་tོགས་ཞེན་དང་འཐེན་འjེར་tོགས་uང་
ཐེ་pས་]ེད་Nི་མེད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༤༤༽༽         
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་དམིགས་9ལ་གཞིར་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། 
 
 

ལལེེ77་་གགཉཉིིསས་་པཔ།།  ཚཚ--གགསས་་མམིི།།  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༥༥༽༽       
!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།  
  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༦༦༽༽            
!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་Äེས་ཉིན་!མ་Bའི་ནང་ཚ-གས་
ད}ལ་འ~ལ་འ]ོར་མ་pང་ཚ|་ཚ-གས་མི་!་ཡིན་ཡང་ཚ-གས་མིའི་
ཐོབ་ཐང་བÅག་_་དང་།  ཚ-གས་མི་ནས་རང་བཞིན་nིས་tིར་Çད་
འ)ོ་_། 
 
 	 2	
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༧༧༽༽          
!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་Ñིང་ནས་
བSི་བOར་དང་། ཉམས་ལེན་]་_།  
  
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༨༨༽༽            
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་འོས་བLའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༩༩༽༽            
ཚ-གས་མི་དང་[ེ་བོ་!་ཡིན་Yང་ཚ-གས་པའི་ལས་དོན་དང་ཚ-གས་
པའི་དམིགས་9ལ་=་áན་པའི་དམིགས་བསལ་nིས་]ས་Äེས་ཅན་
`མས་ལ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆེ་བlོད་ཚ-གས་མིར་
_ན་ལས་བ_ད་བeོ་བཞག་]་ཆོག། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༠༠༽༽          
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་
འདི་འཇར་མན་དང་âྥ་རིན་སི་eད་ཡིག་ནང་འ)ེམ་ãེལ་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་
བåར་nི་མ'ན་fེན་cོར་དགོས། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༡༡༽༽         
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་ལ་ཚ-གས་མི་གང་Yང་
ཞིག་ནས་བSི་བOར་མ་བཅོས་པར་འགལ་ç་]ས་པ་དང་།  eབས་
དེར་_ན་ལས་གོ་ཐོས་ཐོབ་ཐང་གཞི་བFང་lེ་ཚ-གས་པ་ནས་tིར་
Çད་ཆོག  tིར་Çད་གཏོང་eབས་ཚ-གས་མི་དེ་འདོད་yོ་ཁེངས་བ་
མིན་ན་aར་ཡང་ཚ-གས་ཆེན་eབས་གསལ་]ེད་གོ་eབས་éོད་_།  
  
  

ལལེེ77་་གག!!མམ་་པཔ།།  11ིིགག་་འའGGགགསས།།  
  

PPིིརར་་བབཏཏངང་་།།  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༢༢༽༽            
!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་ëང་དང་ཚ-གས་ëང་མེད་པའི་ཚ-གས་མི་ཚང་
མ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཁོངས་!་གཏོགས། 
 
 

དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༣༣༽༽            
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་གནས་lངས་ལ་གཞིགས་ནས་ས་
གནས་སོ་སོར་ཚ-གས་ëང་འGགས་ཆོག  
  
  
ཚཚ--གགསས་་ཆཆེེནན།།    
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༤༤༽༽          
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ལོ་རེར་
ཐེངས་རེ་ལོ་འགོའི་ç་བ་ག!མ་nི་=ས་9ན་ནང་བeོང་ཚ-གས་
དགོས་_། _ན་ལས་ནས་ཉིན་བB་བཞིའི་གོང་ལ་འཇར་མན་དང་
âྥ་རིན་སིའི་eད་ཡིག་གཉིས་ནང་ཚ-གས་ཆེན་བeོང་ཚ-གས་བí་
jབ་གཏོང་_།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༥༥༽༽          
འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ནི་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆ་
ཤས་གལ་ཆེ་ཤོས་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་ìོགས་ལ་ཞིབ་འîག་དང་། lངས་འཛïན་]་_།   
 
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༦༦༽༽          
_ན་ལས་ནས་དགོས་གལ་དང་། ཡང་ན་གལ་ཏེ་ཚ-གས་མི་ñ་ཆ་
གཅིག་གིས་དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་ཚ-གས་བeོང་དགོས་པའི་
འབོད་བ�ལ་ནམ་pང་ལ་=ས་9ན་ç་བ་གཉིས་Nི་ནང་Qན་ཚ-གས་
བí་གཏོང་_་དང་། དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་)་1ིག་]ེད་དགོས་
པའི་ལས་འགན་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༧༧༽༽          
1ིག་གཞི་ནང་གསལ་nི་ཚ-གས་ཆེན་Qགས་eབས་ཚ-གས་འ=ར་
ཚ-གས་མི་)ངས་མང་óང་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་ཆེན་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།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༨༨༽༽          
ཚ-གས་ཆེན་ཐོག་)ོས་འཆར་དགོངས་འཆར་འདོན་_་ཡོད་ཚ|་ཡིག་
ཐོག་ò་བཀོད་ནས་ཚ-གས་ཆེན་མ་ཚ-གས་པའི་ཉིན་བB་བཞིའི་ôོན་
ལ་ཚ-གས་གཙ-་མཆོག་ལ་Ñན་X་འ]ོར་ངེས་གཏོང་དགོས།  
 
 

	 2	
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༧༧༽༽          
!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་Ñིང་ནས་
བSི་བOར་དང་། ཉམས་ལེན་]་_།  
  
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༨༨༽༽            
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་འོས་བLའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༩༩༽༽            
ཚ-གས་མི་དང་[ེ་བོ་!་ཡིན་Yང་ཚ-གས་པའི་ལས་དོན་དང་ཚ-གས་
པའི་དམིགས་9ལ་=་áན་པའི་དམིགས་བསལ་nིས་]ས་Äེས་ཅན་
`མས་ལ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆེ་བlོད་ཚ-གས་མིར་
_ན་ལས་བ_ད་བeོ་བཞག་]་ཆོག། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༠༠༽༽          
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་
འདི་འཇར་མན་དང་âྥ་རིན་སི་eད་ཡིག་ནང་འ)ེམ་ãེལ་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་
བåར་nི་མ'ན་fེན་cོར་དགོས། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༡༡༽༽         
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་ལ་ཚ-གས་མི་གང་Yང་
ཞིག་ནས་བSི་བOར་མ་བཅོས་པར་འགལ་ç་]ས་པ་དང་།  eབས་
དེར་_ན་ལས་གོ་ཐོས་ཐོབ་ཐང་གཞི་བFང་lེ་ཚ-གས་པ་ནས་tིར་
Çད་ཆོག  tིར་Çད་གཏོང་eབས་ཚ-གས་མི་དེ་འདོད་yོ་ཁེངས་བ་
མིན་ན་aར་ཡང་ཚ-གས་ཆེན་eབས་གསལ་]ེད་གོ་eབས་éོད་_།  
  
  

ལལེེ77་་གག!!མམ་་པཔ།།  11ིིགག་་འའGGགགསས།།  
  

PPིིརར་་བབཏཏངང་་།།  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༢༢༽༽            
!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་ëང་དང་ཚ-གས་ëང་མེད་པའི་ཚ-གས་མི་ཚང་
མ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཁོངས་!་གཏོགས། 
 
 

དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༣༣༽༽            
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་གནས་lངས་ལ་གཞིགས་ནས་ས་
གནས་སོ་སོར་ཚ-གས་ëང་འGགས་ཆོག  
  
  
ཚཚ--གགསས་་ཆཆེེནན།།    
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༤༤༽༽          
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ལོ་རེར་
ཐེངས་རེ་ལོ་འགོའི་ç་བ་ག!མ་nི་=ས་9ན་ནང་བeོང་ཚ-གས་
དགོས་_། _ན་ལས་ནས་ཉིན་བB་བཞིའི་གོང་ལ་འཇར་མན་དང་
âྥ་རིན་སིའི་eད་ཡིག་གཉིས་ནང་ཚ-གས་ཆེན་བeོང་ཚ-གས་བí་
jབ་གཏོང་_།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༥༥༽༽          
འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ནི་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆ་
ཤས་གལ་ཆེ་ཤོས་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་ìོགས་ལ་ཞིབ་འîག་དང་། lངས་འཛïན་]་_།   
 
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༦༦༽༽          
_ན་ལས་ནས་དགོས་གལ་དང་། ཡང་ན་གལ་ཏེ་ཚ-གས་མི་ñ་ཆ་
གཅིག་གིས་དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་ཚ-གས་བeོང་དགོས་པའི་
འབོད་བ�ལ་ནམ་pང་ལ་=ས་9ན་ç་བ་གཉིས་Nི་ནང་Qན་ཚ-གས་
བí་གཏོང་_་དང་། དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་)་1ིག་]ེད་དགོས་
པའི་ལས་འགན་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༧༧༽༽          
1ིག་གཞི་ནང་གསལ་nི་ཚ-གས་ཆེན་Qགས་eབས་ཚ-གས་འ=ར་
ཚ-གས་མི་)ངས་མང་óང་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་ཆེན་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།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༨༨༽༽          
ཚ-གས་ཆེན་ཐོག་)ོས་འཆར་དགོངས་འཆར་འདོན་_་ཡོད་ཚ|་ཡིག་
ཐོག་ò་བཀོད་ནས་ཚ-གས་ཆེན་མ་ཚ-གས་པའི་ཉིན་བB་བཞིའི་ôོན་
ལ་ཚ-གས་གཙ-་མཆོག་ལ་Ñན་X་འ]ོར་ངེས་གཏོང་དགོས།  
 
 

	 2	
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༧༧༽༽          
!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་Ñིང་ནས་
བSི་བOར་དང་། ཉམས་ལེན་]་_།  
  
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༨༨༽༽            
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་འོས་བLའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༩༩༽༽            
ཚ-གས་མི་དང་[ེ་བོ་!་ཡིན་Yང་ཚ-གས་པའི་ལས་དོན་དང་ཚ-གས་
པའི་དམིགས་9ལ་=་áན་པའི་དམིགས་བསལ་nིས་]ས་Äེས་ཅན་
`མས་ལ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆེ་བlོད་ཚ-གས་མིར་
_ན་ལས་བ_ད་བeོ་བཞག་]་ཆོག། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༠༠༽༽          
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་
འདི་འཇར་མན་དང་âྥ་རིན་སི་eད་ཡིག་ནང་འ)ེམ་ãེལ་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་
བåར་nི་མ'ན་fེན་cོར་དགོས། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༡༡༽༽         
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་ལ་ཚ-གས་མི་གང་Yང་
ཞིག་ནས་བSི་བOར་མ་བཅོས་པར་འགལ་ç་]ས་པ་དང་།  eབས་
དེར་_ན་ལས་གོ་ཐོས་ཐོབ་ཐང་གཞི་བFང་lེ་ཚ-གས་པ་ནས་tིར་
Çད་ཆོག  tིར་Çད་གཏོང་eབས་ཚ-གས་མི་དེ་འདོད་yོ་ཁེངས་བ་
མིན་ན་aར་ཡང་ཚ-གས་ཆེན་eབས་གསལ་]ེད་གོ་eབས་éོད་_།  
  
  

ལལེེ77་་གག!!མམ་་པཔ།།  11ིིགག་་འའGGགགསས།།  
  

PPིིརར་་བབཏཏངང་་།།  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༢༢༽༽            
!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་ëང་དང་ཚ-གས་ëང་མེད་པའི་ཚ-གས་མི་ཚང་
མ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཁོངས་!་གཏོགས། 
 
 

དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༣༣༽༽            
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་གནས་lངས་ལ་གཞིགས་ནས་ས་
གནས་སོ་སོར་ཚ-གས་ëང་འGགས་ཆོག  
  
  
ཚཚ--གགསས་་ཆཆེེནན།།    
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༤༤༽༽          
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ལོ་རེར་
ཐེངས་རེ་ལོ་འགོའི་ç་བ་ག!མ་nི་=ས་9ན་ནང་བeོང་ཚ-གས་
དགོས་_། _ན་ལས་ནས་ཉིན་བB་བཞིའི་གོང་ལ་འཇར་མན་དང་
âྥ་རིན་སིའི་eད་ཡིག་གཉིས་ནང་ཚ-གས་ཆེན་བeོང་ཚ-གས་བí་
jབ་གཏོང་_།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༥༥༽༽          
འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ནི་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆ་
ཤས་གལ་ཆེ་ཤོས་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་ìོགས་ལ་ཞིབ་འîག་དང་། lངས་འཛïན་]་_།   
 
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༦༦༽༽          
_ན་ལས་ནས་དགོས་གལ་དང་། ཡང་ན་གལ་ཏེ་ཚ-གས་མི་ñ་ཆ་
གཅིག་གིས་དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་ཚ-གས་བeོང་དགོས་པའི་
འབོད་བ�ལ་ནམ་pང་ལ་=ས་9ན་ç་བ་གཉིས་Nི་ནང་Qན་ཚ-གས་
བí་གཏོང་_་དང་། དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་)་1ིག་]ེད་དགོས་
པའི་ལས་འགན་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༧༧༽༽          
1ིག་གཞི་ནང་གསལ་nི་ཚ-གས་ཆེན་Qགས་eབས་ཚ-གས་འ=ར་
ཚ-གས་མི་)ངས་མང་óང་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་ཆེན་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།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༨༨༽༽          
ཚ-གས་ཆེན་ཐོག་)ོས་འཆར་དགོངས་འཆར་འདོན་_་ཡོད་ཚ|་ཡིག་
ཐོག་ò་བཀོད་ནས་ཚ-གས་ཆེན་མ་ཚ-གས་པའི་ཉིན་བB་བཞིའི་ôོན་
ལ་ཚ-གས་གཙ-་མཆོག་ལ་Ñན་X་འ]ོར་ངེས་གཏོང་དགོས།  
 
 	 2	

དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༧༧༽༽          
!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་Ñིང་ནས་
བSི་བOར་དང་། ཉམས་ལེན་]་_།  
  
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༨༨༽༽            
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་འོས་བLའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༩༩༽༽            
ཚ-གས་མི་དང་[ེ་བོ་!་ཡིན་Yང་ཚ-གས་པའི་ལས་དོན་དང་ཚ-གས་
པའི་དམིགས་9ལ་=་áན་པའི་དམིགས་བསལ་nིས་]ས་Äེས་ཅན་
`མས་ལ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆེ་བlོད་ཚ-གས་མིར་
_ན་ལས་བ_ད་བeོ་བཞག་]་ཆོག། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༠༠༽༽          
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་
འདི་འཇར་མན་དང་âྥ་རིན་སི་eད་ཡིག་ནང་འ)ེམ་ãེལ་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་
བåར་nི་མ'ན་fེན་cོར་དགོས། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༡༡༽༽         
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་ལ་ཚ-གས་མི་གང་Yང་
ཞིག་ནས་བSི་བOར་མ་བཅོས་པར་འགལ་ç་]ས་པ་དང་།  eབས་
དེར་_ན་ལས་གོ་ཐོས་ཐོབ་ཐང་གཞི་བFང་lེ་ཚ-གས་པ་ནས་tིར་
Çད་ཆོག  tིར་Çད་གཏོང་eབས་ཚ-གས་མི་དེ་འདོད་yོ་ཁེངས་བ་
མིན་ན་aར་ཡང་ཚ-གས་ཆེན་eབས་གསལ་]ེད་གོ་eབས་éོད་_།  
  
  

ལལེེ77་་གག!!མམ་་པཔ།།  11ིིགག་་འའGGགགསས།།  
  

PPིིརར་་བབཏཏངང་་།།  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༢༢༽༽            
!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་ëང་དང་ཚ-གས་ëང་མེད་པའི་ཚ-གས་མི་ཚང་
མ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཁོངས་!་གཏོགས། 
 
 

དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༣༣༽༽            
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་གནས་lངས་ལ་གཞིགས་ནས་ས་
གནས་སོ་སོར་ཚ-གས་ëང་འGགས་ཆོག  
  
  
ཚཚ--གགསས་་ཆཆེེནན།།    
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༤༤༽༽          
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ལོ་རེར་
ཐེངས་རེ་ལོ་འགོའི་ç་བ་ག!མ་nི་=ས་9ན་ནང་བeོང་ཚ-གས་
དགོས་_། _ན་ལས་ནས་ཉིན་བB་བཞིའི་གོང་ལ་འཇར་མན་དང་
âྥ་རིན་སིའི་eད་ཡིག་གཉིས་ནང་ཚ-གས་ཆེན་བeོང་ཚ-གས་བí་
jབ་གཏོང་_།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༥༥༽༽          
འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ནི་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆ་
ཤས་གལ་ཆེ་ཤོས་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་ìོགས་ལ་ཞིབ་འîག་དང་། lངས་འཛïན་]་_།   
 
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༦༦༽༽          
_ན་ལས་ནས་དགོས་གལ་དང་། ཡང་ན་གལ་ཏེ་ཚ-གས་མི་ñ་ཆ་
གཅིག་གིས་དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་ཚ-གས་བeོང་དགོས་པའི་
འབོད་བ�ལ་ནམ་pང་ལ་=ས་9ན་ç་བ་གཉིས་Nི་ནང་Qན་ཚ-གས་
བí་གཏོང་_་དང་། དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་)་1ིག་]ེད་དགོས་
པའི་ལས་འགན་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༧༧༽༽          
1ིག་གཞི་ནང་གསལ་nི་ཚ-གས་ཆེན་Qགས་eབས་ཚ-གས་འ=ར་
ཚ-གས་མི་)ངས་མང་óང་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་ཆེན་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།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༨༨༽༽          
ཚ-གས་ཆེན་ཐོག་)ོས་འཆར་དགོངས་འཆར་འདོན་_་ཡོད་ཚ|་ཡིག་
ཐོག་ò་བཀོད་ནས་ཚ-གས་ཆེན་མ་ཚ-གས་པའི་ཉིན་བB་བཞིའི་ôོན་
ལ་ཚ-གས་གཙ-་མཆོག་ལ་Ñན་X་འ]ོར་ངེས་གཏོང་དགོས།  
 
 

	 2	
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༧༧༽༽          
!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་Ñིང་ནས་
བSི་བOར་དང་། ཉམས་ལེན་]་_།  
  
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༨༨༽༽            
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་འོས་བLའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༩༩༽༽            
ཚ-གས་མི་དང་[ེ་བོ་!་ཡིན་Yང་ཚ-གས་པའི་ལས་དོན་དང་ཚ-གས་
པའི་དམིགས་9ལ་=་áན་པའི་དམིགས་བསལ་nིས་]ས་Äེས་ཅན་
`མས་ལ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆེ་བlོད་ཚ-གས་མིར་
_ན་ལས་བ_ད་བeོ་བཞག་]་ཆོག། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༠༠༽༽          
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་
འདི་འཇར་མན་དང་âྥ་རིན་སི་eད་ཡིག་ནང་འ)ེམ་ãེལ་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་
བåར་nི་མ'ན་fེན་cོར་དགོས། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༡༡༽༽         
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་ལ་ཚ-གས་མི་གང་Yང་
ཞིག་ནས་བSི་བOར་མ་བཅོས་པར་འགལ་ç་]ས་པ་དང་།  eབས་
དེར་_ན་ལས་གོ་ཐོས་ཐོབ་ཐང་གཞི་བFང་lེ་ཚ-གས་པ་ནས་tིར་
Çད་ཆོག  tིར་Çད་གཏོང་eབས་ཚ-གས་མི་དེ་འདོད་yོ་ཁེངས་བ་
མིན་ན་aར་ཡང་ཚ-གས་ཆེན་eབས་གསལ་]ེད་གོ་eབས་éོད་_།  
  
  

ལལེེ77་་གག!!མམ་་པཔ།།  11ིིགག་་འའGGགགསས།།  
  

PPིིརར་་བབཏཏངང་་།།  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༢༢༽༽            
!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་ëང་དང་ཚ-གས་ëང་མེད་པའི་ཚ-གས་མི་ཚང་
མ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཁོངས་!་གཏོགས། 
 
 

དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༣༣༽༽            
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་གནས་lངས་ལ་གཞིགས་ནས་ས་
གནས་སོ་སོར་ཚ-གས་ëང་འGགས་ཆོག  
  
  
ཚཚ--གགསས་་ཆཆེེནན།།    
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༤༤༽༽          
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ལོ་རེར་
ཐེངས་རེ་ལོ་འགོའི་ç་བ་ག!མ་nི་=ས་9ན་ནང་བeོང་ཚ-གས་
དགོས་_། _ན་ལས་ནས་ཉིན་བB་བཞིའི་གོང་ལ་འཇར་མན་དང་
âྥ་རིན་སིའི་eད་ཡིག་གཉིས་ནང་ཚ-གས་ཆེན་བeོང་ཚ-གས་བí་
jབ་གཏོང་_།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༥༥༽༽          
འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ནི་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆ་
ཤས་གལ་ཆེ་ཤོས་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་ìོགས་ལ་ཞིབ་འîག་དང་། lངས་འཛïན་]་_།   
 
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༦༦༽༽          
_ན་ལས་ནས་དགོས་གལ་དང་། ཡང་ན་གལ་ཏེ་ཚ-གས་མི་ñ་ཆ་
གཅིག་གིས་དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་ཚ-གས་བeོང་དགོས་པའི་
འབོད་བ�ལ་ནམ་pང་ལ་=ས་9ན་ç་བ་གཉིས་Nི་ནང་Qན་ཚ-གས་
བí་གཏོང་_་དང་། དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་)་1ིག་]ེད་དགོས་
པའི་ལས་འགན་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༧༧༽༽          
1ིག་གཞི་ནང་གསལ་nི་ཚ-གས་ཆེན་Qགས་eབས་ཚ-གས་འ=ར་
ཚ-གས་མི་)ངས་མང་óང་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་ཆེན་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།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༨༨༽༽          
ཚ-གས་ཆེན་ཐོག་)ོས་འཆར་དགོངས་འཆར་འདོན་_་ཡོད་ཚ|་ཡིག་
ཐོག་ò་བཀོད་ནས་ཚ-གས་ཆེན་མ་ཚ-གས་པའི་ཉིན་བB་བཞིའི་ôོན་
ལ་ཚ-གས་གཙ-་མཆོག་ལ་Ñན་X་འ]ོར་ངེས་གཏོང་དགོས།  
 
 

	 2	
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༧༧༽༽          
!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་Ñིང་ནས་
བSི་བOར་དང་། ཉམས་ལེན་]་_།  
  
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༨༨༽༽            
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་འོས་བLའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༩༩༽༽            
ཚ-གས་མི་དང་[ེ་བོ་!་ཡིན་Yང་ཚ-གས་པའི་ལས་དོན་དང་ཚ-གས་
པའི་དམིགས་9ལ་=་áན་པའི་དམིགས་བསལ་nིས་]ས་Äེས་ཅན་
`མས་ལ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆེ་བlོད་ཚ-གས་མིར་
_ན་ལས་བ_ད་བeོ་བཞག་]་ཆོག། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༠༠༽༽          
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་
འདི་འཇར་མན་དང་âྥ་རིན་སི་eད་ཡིག་ནང་འ)ེམ་ãེལ་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་
བåར་nི་མ'ན་fེན་cོར་དགོས། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༡༡༽༽         
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་ལ་ཚ-གས་མི་གང་Yང་
ཞིག་ནས་བSི་བOར་མ་བཅོས་པར་འགལ་ç་]ས་པ་དང་།  eབས་
དེར་_ན་ལས་གོ་ཐོས་ཐོབ་ཐང་གཞི་བFང་lེ་ཚ-གས་པ་ནས་tིར་
Çད་ཆོག  tིར་Çད་གཏོང་eབས་ཚ-གས་མི་དེ་འདོད་yོ་ཁེངས་བ་
མིན་ན་aར་ཡང་ཚ-གས་ཆེན་eབས་གསལ་]ེད་གོ་eབས་éོད་_།  
  
  

ལལེེ77་་གག!!མམ་་པཔ།།  11ིིགག་་འའGGགགསས།།  
  

PPིིརར་་བབཏཏངང་་།།  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༢༢༽༽            
!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་ëང་དང་ཚ-གས་ëང་མེད་པའི་ཚ-གས་མི་ཚང་
མ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཁོངས་!་གཏོགས། 
 
 

དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༣༣༽༽            
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་གནས་lངས་ལ་གཞིགས་ནས་ས་
གནས་སོ་སོར་ཚ-གས་ëང་འGགས་ཆོག  
  
  
ཚཚ--གགསས་་ཆཆེེནན།།    
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༤༤༽༽          
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ལོ་རེར་
ཐེངས་རེ་ལོ་འགོའི་ç་བ་ག!མ་nི་=ས་9ན་ནང་བeོང་ཚ-གས་
དགོས་_། _ན་ལས་ནས་ཉིན་བB་བཞིའི་གོང་ལ་འཇར་མན་དང་
âྥ་རིན་སིའི་eད་ཡིག་གཉིས་ནང་ཚ-གས་ཆེན་བeོང་ཚ-གས་བí་
jབ་གཏོང་_།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༥༥༽༽          
འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ནི་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆ་
ཤས་གལ་ཆེ་ཤོས་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་ìོགས་ལ་ཞིབ་འîག་དང་། lངས་འཛïན་]་_།   
 
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༦༦༽༽          
_ན་ལས་ནས་དགོས་གལ་དང་། ཡང་ན་གལ་ཏེ་ཚ-གས་མི་ñ་ཆ་
གཅིག་གིས་དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་ཚ-གས་བeོང་དགོས་པའི་
འབོད་བ�ལ་ནམ་pང་ལ་=ས་9ན་ç་བ་གཉིས་Nི་ནང་Qན་ཚ-གས་
བí་གཏོང་_་དང་། དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་)་1ིག་]ེད་དགོས་
པའི་ལས་འགན་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༧༧༽༽          
1ིག་གཞི་ནང་གསལ་nི་ཚ-གས་ཆེན་Qགས་eབས་ཚ-གས་འ=ར་
ཚ-གས་མི་)ངས་མང་óང་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་ཆེན་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།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༨༨༽༽          
ཚ-གས་ཆེན་ཐོག་)ོས་འཆར་དགོངས་འཆར་འདོན་_་ཡོད་ཚ|་ཡིག་
ཐོག་ò་བཀོད་ནས་ཚ-གས་ཆེན་མ་ཚ-གས་པའི་ཉིན་བB་བཞིའི་ôོན་
ལ་ཚ-གས་གཙ-་མཆོག་ལ་Ñན་X་འ]ོར་ངེས་གཏོང་དགོས།  
 
 

	 2	
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༧༧༽༽          
!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་Ñིང་ནས་
བSི་བOར་དང་། ཉམས་ལེན་]་_།  
  
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༨༨༽༽            
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་འོས་བLའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༩༩༽༽            
ཚ-གས་མི་དང་[ེ་བོ་!་ཡིན་Yང་ཚ-གས་པའི་ལས་དོན་དང་ཚ-གས་
པའི་དམིགས་9ལ་=་áན་པའི་དམིགས་བསལ་nིས་]ས་Äེས་ཅན་
`མས་ལ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆེ་བlོད་ཚ-གས་མིར་
_ན་ལས་བ_ད་བeོ་བཞག་]་ཆོག། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༠༠༽༽          
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་
འདི་འཇར་མན་དང་âྥ་རིན་སི་eད་ཡིག་ནང་འ)ེམ་ãེལ་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་
བåར་nི་མ'ན་fེན་cོར་དགོས། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༡༡༽༽         
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་ལ་ཚ-གས་མི་གང་Yང་
ཞིག་ནས་བSི་བOར་མ་བཅོས་པར་འགལ་ç་]ས་པ་དང་།  eབས་
དེར་_ན་ལས་གོ་ཐོས་ཐོབ་ཐང་གཞི་བFང་lེ་ཚ-གས་པ་ནས་tིར་
Çད་ཆོག  tིར་Çད་གཏོང་eབས་ཚ-གས་མི་དེ་འདོད་yོ་ཁེངས་བ་
མིན་ན་aར་ཡང་ཚ-གས་ཆེན་eབས་གསལ་]ེད་གོ་eབས་éོད་_།  
  
  

ལལེེ77་་གག!!མམ་་པཔ།།  11ིིགག་་འའGGགགསས།།  
  

PPིིརར་་བབཏཏངང་་།།  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༢༢༽༽            
!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་ëང་དང་ཚ-གས་ëང་མེད་པའི་ཚ-གས་མི་ཚང་
མ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཁོངས་!་གཏོགས། 
 
 

དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༣༣༽༽            
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་གནས་lངས་ལ་གཞིགས་ནས་ས་
གནས་སོ་སོར་ཚ-གས་ëང་འGགས་ཆོག  
  
  
ཚཚ--གགསས་་ཆཆེེནན།།    
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༤༤༽༽          
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ལོ་རེར་
ཐེངས་རེ་ལོ་འགོའི་ç་བ་ག!མ་nི་=ས་9ན་ནང་བeོང་ཚ-གས་
དགོས་_། _ན་ལས་ནས་ཉིན་བB་བཞིའི་གོང་ལ་འཇར་མན་དང་
âྥ་རིན་སིའི་eད་ཡིག་གཉིས་ནང་ཚ-གས་ཆེན་བeོང་ཚ-གས་བí་
jབ་གཏོང་_།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༥༥༽༽          
འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ནི་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆ་
ཤས་གལ་ཆེ་ཤོས་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་ìོགས་ལ་ཞིབ་འîག་དང་། lངས་འཛïན་]་_།   
 
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༦༦༽༽          
_ན་ལས་ནས་དགོས་གལ་དང་། ཡང་ན་གལ་ཏེ་ཚ-གས་མི་ñ་ཆ་
གཅིག་གིས་དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་ཚ-གས་བeོང་དགོས་པའི་
འབོད་བ�ལ་ནམ་pང་ལ་=ས་9ན་ç་བ་གཉིས་Nི་ནང་Qན་ཚ-གས་
བí་གཏོང་_་དང་། དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་)་1ིག་]ེད་དགོས་
པའི་ལས་འགན་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༧༧༽༽          
1ིག་གཞི་ནང་གསལ་nི་ཚ-གས་ཆེན་Qགས་eབས་ཚ-གས་འ=ར་
ཚ-གས་མི་)ངས་མང་óང་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་ཆེན་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།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༨༨༽༽          
ཚ-གས་ཆེན་ཐོག་)ོས་འཆར་དགོངས་འཆར་འདོན་_་ཡོད་ཚ|་ཡིག་
ཐོག་ò་བཀོད་ནས་ཚ-གས་ཆེན་མ་ཚ-གས་པའི་ཉིན་བB་བཞིའི་ôོན་
ལ་ཚ-གས་གཙ-་མཆོག་ལ་Ñན་X་འ]ོར་ངེས་གཏོང་དགོས།  
 
 

	 2	
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༧༧༽༽          
!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་Ñིང་ནས་
བSི་བOར་དང་། ཉམས་ལེན་]་_།  
  
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༨༨༽༽            
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་འོས་བLའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༩༩༽༽            
ཚ-གས་མི་དང་[ེ་བོ་!་ཡིན་Yང་ཚ-གས་པའི་ལས་དོན་དང་ཚ-གས་
པའི་དམིགས་9ལ་=་áན་པའི་དམིགས་བསལ་nིས་]ས་Äེས་ཅན་
`མས་ལ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆེ་བlོད་ཚ-གས་མིར་
_ན་ལས་བ_ད་བeོ་བཞག་]་ཆོག། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༠༠༽༽          
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་
འདི་འཇར་མན་དང་âྥ་རིན་སི་eད་ཡིག་ནང་འ)ེམ་ãེལ་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་
བåར་nི་མ'ན་fེན་cོར་དགོས། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༡༡༽༽         
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་ལ་ཚ-གས་མི་གང་Yང་
ཞིག་ནས་བSི་བOར་མ་བཅོས་པར་འགལ་ç་]ས་པ་དང་།  eབས་
དེར་_ན་ལས་གོ་ཐོས་ཐོབ་ཐང་གཞི་བFང་lེ་ཚ-གས་པ་ནས་tིར་
Çད་ཆོག  tིར་Çད་གཏོང་eབས་ཚ-གས་མི་དེ་འདོད་yོ་ཁེངས་བ་
མིན་ན་aར་ཡང་ཚ-གས་ཆེན་eབས་གསལ་]ེད་གོ་eབས་éོད་_།  
  
  

ལལེེ77་་གག!!མམ་་པཔ།།  11ིིགག་་འའGGགགསས།།  
  

PPིིརར་་བབཏཏངང་་།།  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༢༢༽༽            
!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་ëང་དང་ཚ-གས་ëང་མེད་པའི་ཚ-གས་མི་ཚང་
མ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཁོངས་!་གཏོགས། 
 
 

དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༣༣༽༽            
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་གནས་lངས་ལ་གཞིགས་ནས་ས་
གནས་སོ་སོར་ཚ-གས་ëང་འGགས་ཆོག  
  
  
ཚཚ--གགསས་་ཆཆེེནན།།    
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༤༤༽༽          
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ལོ་རེར་
ཐེངས་རེ་ལོ་འགོའི་ç་བ་ག!མ་nི་=ས་9ན་ནང་བeོང་ཚ-གས་
དགོས་_། _ན་ལས་ནས་ཉིན་བB་བཞིའི་གོང་ལ་འཇར་མན་དང་
âྥ་རིན་སིའི་eད་ཡིག་གཉིས་ནང་ཚ-གས་ཆེན་བeོང་ཚ-གས་བí་
jབ་གཏོང་_།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༥༥༽༽          
འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ནི་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆ་
ཤས་གལ་ཆེ་ཤོས་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་ìོགས་ལ་ཞིབ་འîག་དང་། lངས་འཛïན་]་_།   
 
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༦༦༽༽          
_ན་ལས་ནས་དགོས་གལ་དང་། ཡང་ན་གལ་ཏེ་ཚ-གས་མི་ñ་ཆ་
གཅིག་གིས་དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་ཚ-གས་བeོང་དགོས་པའི་
འབོད་བ�ལ་ནམ་pང་ལ་=ས་9ན་ç་བ་གཉིས་Nི་ནང་Qན་ཚ-གས་
བí་གཏོང་_་དང་། དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་)་1ིག་]ེད་དགོས་
པའི་ལས་འགན་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༧༧༽༽          
1ིག་གཞི་ནང་གསལ་nི་ཚ-གས་ཆེན་Qགས་eབས་ཚ-གས་འ=ར་
ཚ-གས་མི་)ངས་མང་óང་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་ཆེན་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།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༨༨༽༽          
ཚ-གས་ཆེན་ཐོག་)ོས་འཆར་དགོངས་འཆར་འདོན་_་ཡོད་ཚ|་ཡིག་
ཐོག་ò་བཀོད་ནས་ཚ-གས་ཆེན་མ་ཚ-གས་པའི་ཉིན་བB་བཞིའི་ôོན་
ལ་ཚ-གས་གཙ-་མཆོག་ལ་Ñན་X་འ]ོར་ངེས་གཏོང་དགོས།  
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དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༩༩༽༽          
  
ཚ-གས་ཆེན་nི་དབང་ཚད་གཤམ་གསལ། 
 
ཀ༽་ ལོ་ôོན་མའི་ཚ-གས་ཆེན་eབས་Nི་)ོས་ཆོད་དང་ཚïག་

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་Ñན་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་དöོད་Nིས་
ཐག་གཅོད་གནང་_། 

  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༠༠༽༽            
ཚ-གས་ཆེན་nི་ལས་རིམ་ཚïག་ཐོ་ཡིག་ཐོག་གཏན་འབེབས་བnིས་ཏེ་
འཇར་མན་དང་ཕ་རིན་སིའི་eད་ཡིག་ཐོག་ཕབ་åར་]་_།  
 
  
__ནན་་ལལསས།། 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༡༡༽༽          
ཚ-གས་པའི་_ན་ལས་ནང་ཚ-གས་གཙ-་Çད་_ན་ལས་ཚ-གས་མི་
)ངས་བZད་ལས་མ་བõལ་བ་དང་Aག་ལས་མི་óང་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 
  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༢༢༽༽          
ཚ-གས་པའི་_ན་ལས་ནས་ཚ-གས་པའི་]ེད་úོ་ལམ་lོན་གཏན་
འབེབས་]་_།  
 
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༣༣༽༽          
_ན་ལས་ཚ-གས་འ=་ནི་ཚ-གས་གཙ-་དང་། ཡང་ན་_ན་ལས་ཚ-གས་
མི་ག!མ་ལས་ཚ-གས་བeོང་དགོས་པའི་རེ་བ�ལ་pང་ན་བeོང་
ཚ-གས་]་འ'ས།  
 

 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༤༤༽༽          
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།   
 
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༥༥༽༽          
_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་
འùལ་མཐའ་དག་ལག་ལེན་བlར་_། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༦༦༽༽            
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་]་_།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༧༧༽༽            
_ན་ལས་ཚང་མ་xངས་yངས་བ་ཡིན་lབས་གXང་གིས་ལས་དོན་
eབས་འཛïན་]ང་དང་eབས་རེ་ཟས་དདོ་འ~ལ་_། 
 
 
SSིིསས་་ཞཞིིབབ་་པཔ།།    
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༨༨༽༽              
  
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་འདམེས་དགོས་
པ་དང་། དེ་ཡང་ལོ་iར་མི་རིགས་རེས་མོས་Nིས་Sིས་ཞིབ་པ་གཉིས་
ནས་ལོ་འཁོར་Sིས་@་དང་། pང་འཛïན་ཁག་ཞིབ་བཤེར་nིས་ལོ་
འཁོར་ཚ-གས་ཆེན་ཐོག་Sིས་@འི་Ñན་ཐོ་གསལ་བ1གས་]་_།  
 
 

ལལེེ77་་བབཞཞིི་་པཔ།།  ཚཚ--གགསས་་དད}}ལལ།།  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༩༩༽༽            
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་དངོས་Äས་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། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༣༣༠༠༽༽            
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་ûང་འགན་
ལེན་ཐེ་pས་མེད། 

	 2	
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༧༧༽༽          
!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་Ñིང་ནས་
བSི་བOར་དང་། ཉམས་ལེན་]་_།  
  
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༨༨༽༽            
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་འོས་བLའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༩༩༽༽            
ཚ-གས་མི་དང་[ེ་བོ་!་ཡིན་Yང་ཚ-གས་པའི་ལས་དོན་དང་ཚ-གས་
པའི་དམིགས་9ལ་=་áན་པའི་དམིགས་བསལ་nིས་]ས་Äེས་ཅན་
`མས་ལ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆེ་བlོད་ཚ-གས་མིར་
_ན་ལས་བ_ད་བeོ་བཞག་]་ཆོག། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༠༠༽༽          
ཚ-གས་མི་ཚང་མར་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་
འདི་འཇར་མན་དང་âྥ་རིན་སི་eད་ཡིག་ནང་འ)ེམ་ãེལ་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་
བåར་nི་མ'ན་fེན་cོར་དགོས། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༡༡༽༽         
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་1ིག་གཞི་ལ་ཚ-གས་མི་གང་Yང་
ཞིག་ནས་བSི་བOར་མ་བཅོས་པར་འགལ་ç་]ས་པ་དང་།  eབས་
དེར་_ན་ལས་གོ་ཐོས་ཐོབ་ཐང་གཞི་བFང་lེ་ཚ-གས་པ་ནས་tིར་
Çད་ཆོག  tིར་Çད་གཏོང་eབས་ཚ-གས་མི་དེ་འདོད་yོ་ཁེངས་བ་
མིན་ན་aར་ཡང་ཚ-གས་ཆེན་eབས་གསལ་]ེད་གོ་eབས་éོད་_།  
  
  

ལལེེ77་་གག!!མམ་་པཔ།།  11ིིགག་་འའGGགགསས།།  
  

PPིིརར་་བབཏཏངང་་།།  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༢༢༽༽            
!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་ëང་དང་ཚ-གས་ëང་མེད་པའི་ཚ-གས་མི་ཚང་
མ་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཁོངས་!་གཏོགས། 
 
 

དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༣༣༽༽            
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་གནས་lངས་ལ་གཞིགས་ནས་ས་
གནས་སོ་སོར་ཚ-གས་ëང་འGགས་ཆོག  
  
  
ཚཚ--གགསས་་ཆཆེེནན།།    
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༤༤༽༽          
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ལོ་རེར་
ཐེངས་རེ་ལོ་འགོའི་ç་བ་ག!མ་nི་=ས་9ན་ནང་བeོང་ཚ-གས་
དགོས་_། _ན་ལས་ནས་ཉིན་བB་བཞིའི་གོང་ལ་འཇར་མན་དང་
âྥ་རིན་སིའི་eད་ཡིག་གཉིས་ནང་ཚ-གས་ཆེན་བeོང་ཚ-གས་བí་
jབ་གཏོང་_།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༥༥༽༽          
འཆར་ཅན་ཚ-གས་ཆེན་ནི་!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་ཆ་
ཤས་གལ་ཆེ་ཤོས་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་ìོགས་ལ་ཞིབ་འîག་དང་། lངས་འཛïན་]་_།   
 
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༦༦༽༽          
_ན་ལས་ནས་དགོས་གལ་དང་། ཡང་ན་གལ་ཏེ་ཚ-གས་མི་ñ་ཆ་
གཅིག་གིས་དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་ཚ-གས་བeོང་དགོས་པའི་
འབོད་བ�ལ་ནམ་pང་ལ་=ས་9ན་ç་བ་གཉིས་Nི་ནང་Qན་ཚ-གས་
བí་གཏོང་_་དང་། དམིགས་བསལ་ཚ-གས་ཆེན་)་1ིག་]ེད་དགོས་
པའི་ལས་འགན་ཡོད།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༧༧༽༽          
1ིག་གཞི་ནང་གསལ་nི་ཚ-གས་ཆེན་Qགས་eབས་ཚ-གས་འ=ར་
ཚ-གས་མི་)ངས་མང་óང་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་ཆེན་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།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༨༨༽༽          
ཚ-གས་ཆེན་ཐོག་)ོས་འཆར་དགོངས་འཆར་འདོན་_་ཡོད་ཚ|་ཡིག་
ཐོག་ò་བཀོད་ནས་ཚ-གས་ཆེན་མ་ཚ-གས་པའི་ཉིན་བB་བཞིའི་ôོན་
ལ་ཚ-གས་གཙ-་མཆོག་ལ་Ñན་X་འ]ོར་ངེས་གཏོང་དགོས།  
 
 

	 3	
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༩༩༽༽          
  
ཚ-གས་ཆེན་nི་དབང་ཚད་གཤམ་གསལ། 
 
ཀ༽་ ལོ་ôོན་མའི་ཚ-གས་ཆེན་eབས་Nི་)ོས་ཆོད་དང་ཚïག་

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་Ñན་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་དöོད་Nིས་
ཐག་གཅོད་གནང་_། 

  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༠༠༽༽            
ཚ-གས་ཆེན་nི་ལས་རིམ་ཚïག་ཐོ་ཡིག་ཐོག་གཏན་འབེབས་བnིས་ཏེ་
འཇར་མན་དང་ཕ་རིན་སིའི་eད་ཡིག་ཐོག་ཕབ་åར་]་_།  
 
  
__ནན་་ལལསས།། 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༡༡༽༽          
ཚ-གས་པའི་_ན་ལས་ནང་ཚ-གས་གཙ-་Çད་_ན་ལས་ཚ-གས་མི་
)ངས་བZད་ལས་མ་བõལ་བ་དང་Aག་ལས་མི་óང་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 
  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༢༢༽༽          
ཚ-གས་པའི་_ན་ལས་ནས་ཚ-གས་པའི་]ེད་úོ་ལམ་lོན་གཏན་
འབེབས་]་_།  
 
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༣༣༽༽          
_ན་ལས་ཚ-གས་འ=་ནི་ཚ-གས་གཙ-་དང་། ཡང་ན་_ན་ལས་ཚ-གས་
མི་ག!མ་ལས་ཚ-གས་བeོང་དགོས་པའི་རེ་བ�ལ་pང་ན་བeོང་
ཚ-གས་]་འ'ས།  
 

 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༤༤༽༽          
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།   
 
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༥༥༽༽          
_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་
འùལ་མཐའ་དག་ལག་ལེན་བlར་_། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༦༦༽༽            
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་]་_།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༧༧༽༽            
_ན་ལས་ཚང་མ་xངས་yངས་བ་ཡིན་lབས་གXང་གིས་ལས་དོན་
eབས་འཛïན་]ང་དང་eབས་རེ་ཟས་དདོ་འ~ལ་_། 
 
 
SSིིསས་་ཞཞིིབབ་་པཔ།།    
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༨༨༽༽              
  
Sིས་ཞིབ་པ་གཉིས་མི་རིགས་tོགས་གཉིས་ཀའི་ངོ་ཚབ་མཚ-ན་པའི་
མི་རེ་ངེས་པར་=་ལོ་གཉིས་Nི་=ས་9ན་རངི་འོས་འདམེས་དགོས་
པ་དང་། དེ་ཡང་ལོ་iར་མི་རིགས་རེས་མོས་Nིས་Sསི་ཞིབ་པ་གཉིས་
ནས་ལོ་འཁོར་Sིས་@་དང་། pང་འཛïན་ཁག་ཞིབ་བཤེར་nིས་ལོ་
འཁོར་ཚ-གས་ཆེན་ཐོག་Sིས་@འི་Ñན་ཐོ་གསལ་བ1གས་]་_།  
 
 

ལལེེ77་་བབཞཞིི་་པཔ།།  ཚཚ--གགསས་་དད}}ལལ།།  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༩༩༽༽            
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་དངོས་Äས་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། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༣༣༠༠༽༽            
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་ûང་འགན་
ལེན་ཐེ་pས་མེད། 	 3	

དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༩༩༽༽          
  
ཚ-གས་ཆེན་nི་དབང་ཚད་གཤམ་གསལ། 
 
ཀ༽་ ལོ་ôོན་མའི་ཚ-གས་ཆེན་eབས་Nི་)ོས་ཆོད་དང་ཚïག་

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་Ñན་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་དöོད་Nིས་
ཐག་གཅོད་གནང་_། 

  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༠༠༽༽            
ཚ-གས་ཆེན་nི་ལས་རིམ་ཚïག་ཐོ་ཡིག་ཐོག་གཏན་འབེབས་བnིས་ཏེ་
འཇར་མན་དང་ཕ་རིན་སིའི་eད་ཡིག་ཐོག་ཕབ་åར་]་_།  
 
  
__ནན་་ལལསས།། 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༡༡༽༽          
ཚ-གས་པའི་_ན་ལས་ནང་ཚ-གས་གཙ-་Çད་_ན་ལས་ཚ-གས་མི་
)ངས་བZད་ལས་མ་བõལ་བ་དང་Aག་ལས་མི་óང་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 
  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༢༢༽༽          
ཚ-གས་པའི་_ན་ལས་ནས་ཚ-གས་པའི་]ེད་úོ་ལམ་lོན་གཏན་
འབེབས་]་_།  
 
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༣༣༽༽          
_ན་ལས་ཚ-གས་འ=་ནི་ཚ-གས་གཙ-་དང་། ཡང་ན་_ན་ལས་ཚ-གས་
མི་ག!མ་ལས་ཚ-གས་བeོང་དགོས་པའི་རེ་བ�ལ་pང་ན་བeོང་
ཚ-གས་]་འ'ས།  
 

 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༤༤༽༽          
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།   
 
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༥༥༽༽          
_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་
འùལ་མཐའ་དག་ལག་ལེན་བlར་_། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༦༦༽༽            
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་]་_།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༧༧༽༽            
_ན་ལས་ཚང་མ་xངས་yངས་བ་ཡིན་lབས་གXང་གིས་ལས་དོན་
eབས་འཛïན་]ང་དང་eབས་རེ་ཟས་དདོ་འ~ལ་_། 
 
 
SSིིསས་་ཞཞིིབབ་་པཔ།།    
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༨༨༽༽              
  
Sིས་ཞིབ་པ་གཉིས་མི་རིགས་tོགས་གཉིས་ཀའི་ངོ་ཚབ་མཚ-ན་པའི་
མི་རེ་ངེས་པར་=་ལོ་གཉིས་Nི་=ས་9ན་རངི་འོས་འདམེས་དགོས་
པ་དང་། དེ་ཡང་ལོ་iར་མི་རིགས་རེས་མོས་Nིས་Sིས་ཞིབ་པ་གཉིས་
ནས་ལོ་འཁོར་Sིས་@་དང་། pང་འཛïན་ཁག་ཞིབ་བཤེར་nིས་ལོ་
འཁོར་ཚ-གས་ཆེན་ཐོག་Sིས་@འི་Ñན་ཐོ་གསལ་བ1གས་]་_།  
 
 

ལལེེ77་་བབཞཞིི་་པཔ།།  ཚཚ--གགསས་་དད}}ལལ།།  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༩༩༽༽            
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་དངོས་Äས་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། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༣༣༠༠༽༽            
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་ûང་འགན་
ལེན་ཐེ་pས་མེད། 
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ལལེེ77་་ññ་་པཔ།།  མམîîགག་་བབUUོོམམསས་་ཐཐགག་་གགཅཅོོདད།།  
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༣༣༡༡༽༽          
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་
ìོགས་སམ་དོན་ཚན་གང་Yང་ལ་üོན་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་ç་བ་གཅིག་ôོན་_ན་ལས་!་ཡིག་
ཐོག་Ñན་གསང་འ~ལ་དགོས།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༣༣༢༢༽༽              
!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་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་óང་མཐར་ཉིན་
བB་བཞིའི་ôོན་ཚ-གས་མི་ཚ-ར་གཏོང་དགོས། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༣༣༣༣༽༽            
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པ་tིར་བLའི་eབས་ཚ-གས་པའི་
དངོས་ìས་དང་ཚ-གས་ད}ལ་`མས་བེད་Pོད་]་tོགས་ཚ-གས་ཆེན་
ནས་ཐག་གཅོད་]་_། ཚ-གས་པའི་དངོས་ìས་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   
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༣༣༤༤༽༽       
1ིག་གཞི་གསར་བ་འདི་tི་ལོ་༢༠༢༠ ç་བ་༥ ཚ|ས་༢༨ ཚ-གས་ཆེན་
སོ་བZད་པའི་eབས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་དང་ད་ནས་བFང་ལག་
བlར་X་དགོས་སོ། 
 
G་རིག་ནས་༢༠༢༠ ç་བ་༦ ཚ|ས་༡༡ ཉིན། 
 

                  
ཚ-གས་གཙ-།                           ཚ-གས་གཞོན། 
Thomas Büchli                             Lhawang Ngorkhangsar 
                                           †་དབང་ ངོར་ཁང་གསར། 
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དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༡༡༩༩༽༽          
  
ཚ-གས་ཆེན་nི་དབང་ཚད་གཤམ་གསལ། 
 
ཀ༽་ ལོ་ôོན་མའི་ཚ-གས་ཆེན་eབས་Nི་)ོས་ཆོད་དང་ཚïག་

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་Ñན་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་དöོད་Nིས་
ཐག་གཅོད་གནང་_། 

  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༠༠༽༽            
ཚ-གས་ཆེན་nི་ལས་རིམ་ཚïག་ཐོ་ཡིག་ཐོག་གཏན་འབེབས་བnིས་ཏེ་
འཇར་མན་དང་ཕ་རིན་སིའི་eད་ཡིག་ཐོག་ཕབ་åར་]་_།  
 
  
__ནན་་ལལསས།། 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༡༡༽༽          
ཚ-གས་པའི་_ན་ལས་ནང་ཚ-གས་གཙ-་Çད་_ན་ལས་ཚ-གས་མི་
)ངས་བZད་ལས་མ་བõལ་བ་དང་Aག་ལས་མི་óང་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 
  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༢༢༽༽          
ཚ-གས་པའི་_ན་ལས་ནས་ཚ-གས་པའི་]ེད་úོ་ལམ་lོན་གཏན་
འབེབས་]་_།  
 
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༣༣༽༽          
_ན་ལས་ཚ-གས་འ=་ནི་ཚ-གས་གཙ-་དང་། ཡང་ན་_ན་ལས་ཚ-གས་
མི་ག!མ་ལས་ཚ-གས་བeོང་དགོས་པའི་རེ་བ�ལ་pང་ན་བeོང་
ཚ-གས་]་འ'ས།  
 

 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༤༤༽༽          
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།   
 
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༥༥༽༽          
_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་
འùལ་མཐའ་དག་ལག་ལེན་བlར་_། 
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༦༦༽༽            
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་]་_།  
 
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༧༧༽༽            
_ན་ལས་ཚང་མ་xངས་yངས་བ་ཡིན་lབས་གXང་གིས་ལས་དོན་
eབས་འཛïན་]ང་དང་eབས་རེ་ཟས་དདོ་འ~ལ་_། 
 
 
SSིིསས་་ཞཞིིབབ་་པཔ།།    
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༨༨༽༽              
  
Sིས་ཞིབ་པ་གཉིས་མི་རིགས་tོགས་གཉིས་ཀའི་ངོ་ཚབ་མཚ-ན་པའི་
མི་རེ་ངེས་པར་=་ལོ་གཉིས་Nི་=ས་9ན་རངི་འོས་འདམེས་དགོས་
པ་དང་། དེ་ཡང་ལོ་iར་མི་རིགས་རེས་མོས་Nིས་Sིས་ཞིབ་པ་གཉིས་
ནས་ལོ་འཁོར་Sིས་@་དང་། pང་འཛïན་ཁག་ཞིབ་བཤེར་nིས་ལོ་
འཁོར་ཚ-གས་ཆེན་ཐོག་Sིས་@འི་Ñན་ཐོ་གསལ་བ1གས་]་_།  
 
 

ལལེེ77་་བབཞཞིི་་པཔ།།  ཚཚ--གགསས་་དད}}ལལ།།  
  
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༢༢༩༩༽༽            
!ད་བོད་མ'ན་)ོགས་ཚ-གས་པའི་དངོས་Äས་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། 
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1ིག་གཞི་གསར་བ་འདི་tི་ལོ་༢༠༢༠ ç་བ་༥ ཚ|ས་༢༨ ཚ-གས་ཆེན་
སོ་བZད་པའི་eབས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་དང་ད་ནས་བFང་ལག་
བlར་X་དགོས་སོ། 
 
G་རིག་ནས་༢༠༢༠ ç་བ་༦ ཚ|ས་༡༡ ཉིན། 
 

                  
ཚ-གས་གཙ-།                           ཚ-གས་གཞོན། 
Thomas Büchli                             Lhawang Ngorkhangsar 
                                           †་དབང་ ངོར་ཁང་གསར། 
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ཐོག་Ñན་གསང་འ~ལ་དགོས།  
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བསལ་ཚ-གས་ཆེན་འཕར་མའི་ཚ-གས་འ=འི་eབས་ཚ-གས་མིའི་བZ་
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ནས་ཐག་གཅོད་]་_། ཚ-གས་པའི་དངོས་ìས་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   
 
དདོོནན་་ཚཚནན།།  ༣༣༤༤༽༽       
1ིག་གཞི་གསར་བ་འདི་tི་ལོ་༢༠༢༠ ç་བ་༥ ཚ|ས་༢༨ ཚ-གས་ཆེན་
སོ་བZད་པའི་eབས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་དང་ད་ནས་བFང་ལག་
བlར་X་དགོས་སོ། 
 
G་རིག་ནས་༢༠༢༠ ç་བ་༦ ཚ|ས་༡༡ ཉིན། 
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I.  NOM, SIÈGE ET BUT

ARTICLE 1
Sous le nom de

Société d'amitié Suisse-Tibétaine
Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische 
Freundschaft
Swiss Tibetan Friendship Association

  

ci-après dénommée GSTF (SAST en langue 
française), est créée pour une durée 
indéterminée une association ayant son 
siège à Zurich, au sens des articles 60 et 
suivants du Code civil suisse,

ARTICLE 2
Les objectifs de la SAST sont les suivants :

a Être un espace de rencontre et de 
discussion entre Suisses et Tibétain·e·s, 
promouvoir la sympathie entre ces  
deux peuples et favoriser les relations 
interpersonnelles entre Suisses et 
Tibétain·e·s.

b Développer les échanges sociaux et 
culturels entre ces deux groupes ainsi 
qu'avec les organisations et institutions 
suisses et tibétaines s’engageant en 
faveur des Tibétain·e·s.

c En étroite collaboration avec les 
organi sations suisses et tibétaines 
s’engageant en faveur des Tibétain·e·s., 
appuyer ceux-ci dans leur nouvel 
environnement suisse et aider les jeunes 
Tibétain·e·s lors de difficultés d’ordre 
social, éducatif ou professionnel.

d Créer et développer en Suisse un cadre 
propice pour la culture, la langue et  
la religion tibétaines et soutenir 
activement les aspirations culturelles et 
morales des Tibétain·e·s en exil.

e Eveiller et promouvoir la compréhension 
du public suisse pour la spécificité  
et les caractéristiques de la culture, de 
la religion, de la société et de l'histoire 
tibétaines et l'informer sur les prob-
lèmes et les préoccupations du peuple 
tibétain.

f Informer le public suisse sur la situation 
au Tibet et contrer des informations 
erronées sur le Tibet et le peuple 
tibétain dans les médias par des mises 
au point factuelles.

ARTICLE 3
La SAST est indépendante de tout parti 
politique ou confession.

ARTICLE 4
La SAST ne poursuit aucune finalité 
commerciale et se voue exclusivement à 
un but idéal. Ses organes travaillent de 
manière bénévole.

II.  LA QUALITÉ DE MEMBRE

ARTICLE 5
La SAST est composée:
 
a de membres ordinaires
b de membres d'honneur
c des membres du comité de patronage.

ARTICLE 6
Toute personne physique ou morale peut 
devenir membre de l’association. 
L’acceptation des candidatures est du 
ressort du comité. Les membres ont  
le devoir d’agir dans le sens des intérêts  
de l’association. 

Un membre démissionnaire doit 
annoncer sa démission par écrit au comité. 
Les membres qui ne paient pas leur 



12

cotisation dans les 30 jours après un 
deuxième rappel écrit perdent auto-
matiquement leur qualité de membre sans 
autre avis.

ARTICLE 7
En adhérant à la SAST, chaque membre 
reconnaît être lié·e par les présents 
statuts.

ARTICLE 8
Les membres disposent du droit de vote et 
d'élection.

ARTICLE 9
Des membres ayant rendu des services 
éminents à l’association, ainsi que des per-
sonnes qui se sont particulièrement 
engagé·e·s pour les objectifs de la SAST, 
peuvent être nommé·e·s membres 
d’honneur par le comité.

ARTICLE 10
Chaque membre reçoit les statuts en 
allemand ou en français. En outre, une 
version tibétaine est disponible sur 
demande. D'autres traductions seront 
effectuées au besoin.

ARTICLE 11
Un membre qui contrevient aux objectifs de 
l’association ou qui porte atteinte à la 
réputation de celle-ci par son comporte-
ment peut être exclu par décision du 
comité, en tenant dûment compte de son 
droit à être entendu. Un recours contre  
une exclusion peut être introduit auprès de 
l'assemblée générale.

III.  ORGANISATION

A)	DISPOSITIONS	GÉNÉRALES
ARTICLE 12
Les organes de la SAST sont :

a l'assemblée générale (ordinaire et 
extraordinaire)

b le comité 
c les réviseurs
d les sections (groupes régionaux sans 

personnalité juridique)

ARTICLE 13
La SAST peut, si les circonstances  
l’y engagent, constituer des sections. 

B)	L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE
ARTICLE 14
L'assemblée générale ordinaire se réunit 
chaque année au cours du premier 
trimestre. Elle est convoquée par le comité 
par écrit en allemand et en français au 
moins quatorze jours à l'avance.

ARTICLE 15
L'assemblée générale est l'organe 
suprême de la SAST. Elle élit le comité et 
les réviseurs et supervise leur activité.

ARTICLE 16
Des assemblées générales extraordinaires 
peuvent être convoquées en tout temps  
par le comité ou sur demande d’un 
cinquième des membres. Le comité est 
tenu de donner suite à une telle demande 
dans un délai de deux mois.

ARTICLE 17
Toute assemblée générale convoquée 
conformément aux statuts est en mesure 
de prendre des décisions, quel que  
soit le nombre de membres présents, sous 
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réserve des dispositions de l’art 33. Les 
décisions sont prises à main levée, sauf si 
l'assemblée générale décide d'un vote à 
bulletin secret. En cas d'égalité des voix, le 
président de séance tranche.

ARTICLE 18
Les propositions des membres en vue de 
l'assemblée générale doivent être soumis-
es par écrit au président jusqu'au plus tard 
deux semaines avant la réunion.

ARTICLE 19
L'assemblée générale dispose des 
compétences suivantes :

a Approbation du procès-verbal de 
l’assem blée générale précédente

b Approbation du rapport annuel du 
comité

c Approbation des comptes annuels
d Approbation du rapport des réviseurs et 

décharge au comité
e Élection du comité et des réviseurs
f Fixation des cotisations des membres
g Traitement  des propositions émanant 

des membres ou du comité.

ARTICLE 20
Le procès-verbal de l'assemblée générale 
est établi en allemand et en français.

C)		COMITÉ
ARTICLE 21
Le comité se compose du président et  
de quatre à huit membres, en veillant dans 
toute la mesure du possible à la parité 
entre membres suisses et tibétain·e·s. Le 
comité est élu pour un mandat de deux ans 
renouvelable et se constitue lui-même.  
Le président et le vice-président ne doivent 
pas être issus du même groupe ethnique. 
Le comité peut s’adjoindre des personnes 

en tant que conseillers. Une coprésidence 
au lieu d'un président et d'un vice-prési-
dent est possible. 

ARTICLE 22
Le comité établit son règlement intérieur.

ARTICLE 23
Les réunions du comité ont lieu sur 
convocation du président ou à la demande 
de trois de ses membres.

ARTICLE 24
Le droit de signature appartient au 
président et au vice-président agissant 
collectivement.

ARTICLE 25
Le comité représente la SAST à l'extérieur. 
Il traite toutes les affaires qui ne sont pas 
réservées à l'assemblée générale. Il 
prépare les objets à soumettre à celle-ci et 
est tenu de mettre en œuvre ses décisions. 

ARTICLE 26
Les communications aux membres leur 
sont adressées par voie postale au dernier 
domicile connu.

ARTICLE 27
Le comité fonctionne selon le principe  
de l’engagement bénévole et seuls des 
frais effectifs sont remboursés

D)		RÉVISEURS
ARTICLE 28
Les deux réviseurs sont élus par 
l'assemblée générale pour un mandat de 
deux ans renouvelable, en alternance,  
à savoir qu'un seul est remplacé chaque 
année, les deux groupes ethniques devant 
être représentés. Ils examinent les 
comptes annuels et les pièces justificatives 
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et font rapport de leurs constats à 
l'assemblée générale.

IV. FINANCES

ARTICLE 29
Les ressources de la SAST se composent 
des contributions des membres et  
des donateurs, des donations reçues et 
des recettes des manifestations.

ARTICLE 30
Toute responsabilité personnelle des 
membres est exclue.

V. DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 31
Les présents statuts peuvent être modifiés 
en tout ou en partie à tout moment à 
l'occasion d'une assemblée générale 
ordinaire ou extraordinaire, à la majorité 
des deux tiers. Toute proposition de 
modification des statuts doit être adressée 
par écrit au comité un mois avant la date 
de l'assemblée générale.

ARTICLE 32
La dissolution de la SAST ne peut être 
décidée que par une assemblée générale 
ordinaire ou extraordinaire à la majorité 
des deux tiers des membres présents. 
Toute demande dans ce sens et son appré - 
ciation par le comité doit être communi-
quée par voie écrite avec la convocation  
à l'assem blée générale au moins 14 jours 
avant la date fixée pour celle-ci.

ARTICLE 33
Les actifs disponibles après dissolution de 
l'association doivent être attribués à une 

institution au bénéfice de l’exonération 
fiscale, ayant son siège en Suisse, et 
poursuivant un but identique ou similaire. 
Une attribution  aux membres est exclue.

ARTICLE 34
Les présents statuts ont été approuvés lors 
Assemblée générale écrite du 28 mai  
2020 et entrent en vigueur immédiatement. 
Ils remplacent toutes les versions pré-
cédentes.

Zurich, le 11 juin 2020 

Le président La vice-présidente
Thomas Büchli Lhawang Ngorkhangsar
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