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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས།
༡ ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ། ༡༌༌༌༣
༢ ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར་ཐོག་བགྲོ་གླེང། ༣༌༌༌༤༨
༣ གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ། ༤༩༌༌༌༥༠
༤ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཨང་ ༢ པ། ༥༠༌༌༌༥༡
༥ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ཨང་ ༢ པ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་ཁག ༥༢༌༌༌༦༠
༦ ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ། ༦༠༌༌༌༦༢
༧ བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་འཕྲོ་སྐྱོང། ༦༢༌༌༌༦༨
༨ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ ལོའ་ིསྔོན་རྩིས་ཐོག་ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་བགྲོ་

གླེང་དང།  གཏན་འབེབས། ༦༩༌༌༌༡༠༨ 
༩ དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་སྔོན་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བཤད། ༡༠༩༌༌༌༡༡༢
༡༠ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བཤད། ༡༡༣༌༌༌༡༡༥
༡༡ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ། ༡༡༥༌༌༌༡༡༦
༡༢ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ། ༡༡༦༌༌༌༡༡༨
༡༣ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ། ༡༡༨༌༌༌༡༡༩
༡༤ བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚགས་ཆུང་གི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས།  

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ། 
༡༡༩༌༌༌༡༢༠

༡༥ བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་གཞུང་ཞབས་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་
ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ ཀ་པ། ༡༢༡༌༌༌༡༢༣ 

༡༦ བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་གཞུང་ཞབས་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་
ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ ཁ་པ། ༡༢༣༌༌༌༡༣༠ 

༡༧ གོང་གསལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་བརྗོད་པ་དང་པོ། ༡༣༡༌༌༌༡༤༢
༡༨ ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྔོན་རྩིས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང།  གཏན་འབེབས་བཅས།།

༡༤༢༌༌༌༡༦༦ 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་  ༣ ཚས་ ༡༩ ཉིན་ཐུན་དང་པོ། 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་རིང་སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༡༩ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་
གསུམ་པའི་ལས་ཉིན་ལྔ་པ་དེ་ཡིན།  ད་ནངས་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚད་  ༩།༣༠ སྔོན་ལ་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་
འཆར་ཞིག་ཐོན་པ་རེད།  དེ་སྒྲིག་གཞི་དང་མཐུན་མ་མཐུན་གྱི་ལས་རིམ་ཚགས་ཆུང་དང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་བྱས་པ་ཡིན།  
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་
བྱས་པ་ཡིན་ན། གནད་དོན་གཅིག་གྲོས་ཚགས་ནང་གླེང་ཚར་བ་ཡིན་ན་བསྐྱར་དུ་གླེང་མི་ཆོག་ཅེས་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་
ནའང་ལས་རིམ་ཚགས་ཆུང་གིས་ངོས་ལེན་བྱས་པ་དེ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཉིན་དང་པོ་སྟེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༡༤ ཉིན་གང་
པོར་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱས་པ་རེད།  དེའི་རྗེས་ལ་ཨ་མདོ་རྔ་བ་ལ་གནས་ཚུལ་གཅིག་
དང་ཨ་མདོ་རེབ་གོང་ལ་གནས་ཚུལ་གཉིས་བྱུང་བའི་གཅིག་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ་རེད།  ངས་གསལ་བཤད་བྱས་པ་
ལྟར། ང་ཚ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཡིན་པར་བརྟེན་སྒྲིག་གཞི་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ལ་
ལས་རིམ་ཚགས་ཆུང་དང་ཚགས་གཙས་ངོས་ལེན་བྱས་པ་ཡིན། ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་
སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚ་བརྟན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚ་བརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
 

ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར། 
༄༅། །འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༤ ནས་ཚས་ ༡༩ བར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་
དུས་ ༣ པ་འཚགས་བཞིན་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་ ༦ རིང་།  གཞིས་ལུས་དཔའ་བོ་གསུམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
རང་ལུས་མེར་བསྲེག་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་འདུག་པ་དང་།  དེ་ཡང་ཨ་མདོ་རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་པའི་གྲྭ་འཇམ་དབྱངས་
དཔལ་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་ཟླ་འདིའི་ཚས་༡༤ ཉིན་རོང་བོ་དགོན་པའི་མདུན་ཐང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་
མེར་བསྲེག་བཏང་བ་དང་།     ཨ་མདོ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ཀྱིས་ཟླ་འདིའི་ཚས་ ༡༦ ཉིན་
གྱི་ཕྱི་དྲོ་རྔ་བ་རྫོང་མཁར་སྟོད་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་སྟེང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེག་བཏང་བ་
དང་།       ཨ་མདོ་རེབ་གོང་ ཤ་བྲང་སྡེ་པའི་བོན་རྒྱ་ཚ་བ་ནས་ཡིན་པ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱིས་ཟླ་འདིའི་ཚས་ 
༡༧ ཉིན་རེབ་གོང་རོང་བོ་རྒྱལ་ཐང་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ། འདས་གྲོངས་སུ་སོང་
འདུག་པ་དང་།  དེ་བཞིན་དུ་ཨ་མདོ་མཚ་སྔོན་དང་།  རེབ་གོང་སོགས་ས་གནས་གང་ས་ནས་་སློབ་ཕྲུག་སྟོང་ཕྲག་དུ་མས" 
༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། བོད་མི་རིགས་དང་། སྐད་ཡིག་ལ་རང་དབང་དགོས། " ཞེས་སྐད་
འབོད་རྒྱག་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་ ཤུགས་ཆེར་བྱས་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་དྲག་ཆས་དམག་དཔུང་དང་།  ས་
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གནས་ཉེན་རྟོག་པ་ཕོན་ཆེན་བཏང་སྟེ་དྲག་གནོན་གྱིས་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་དང་སློབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབ་པའི་གནས་སྟངས་ཧ་
ཅང་ཛ་དྲག་དུ་འགྱུར་བཞིན་འདུག་པས། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་
བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་ལེའུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་ལྟར།  འགྲོ་བཞིན་པའི་ལས་རིམ་མཚམས་བཞག་སྟེ།  ཆེས་ཛ་
དྲག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་འདིའི་ཐོག་འཕྲལ་དུ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་དགོས་པའི་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་
འཆར་དུ།    བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༩ ལ།། 
 ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པའི་གྲོས་འཆར་འདི་ཁྱེར་དགོས་པའི་ཐོག་ལ།  ཁ་སང་ང་ཚ་ཚགས་དུས་གསུམ་པ་འགོ་
བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ།  གཞིས་ལུས་བོད་མི་གསུམ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་
ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད།  གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡིན་ན། ཚགས་གཙས་གསལ་བསྒྲགས་
གནང་བ་དང། དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་བློ་འཚབ་ཆེན་པོའ་ིངང་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་ལས་རིམ་མུ་
མཐུད་ནས་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན་པར་བརྟེན་རང་གཞན་ཚང་མར་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པས། ཚགས་འདུ་
མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར་འདི་འདོན་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་སོང་ཞུས་པ་གཅིག་དང་།  གཉིས་པ་དེ་ལ་
ངས་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བོད་ནང་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་འདིའི་ཐོག་ལ་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་
གང་ཞིག་ཡིན་རུང་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་ལས་འགུལ་སྤེལ་ན་སྤེལ་ལུགས་རེད།  གཞུང་ལ་
གཞུང་གི་དཔག་ཚད་ཀྱི་སྤེལ་ལུགས་གཅིག་དང་།  གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་སྤེལ་ལུགས་གཅིག་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུས་བཞིན་ཡོད།  ལྷག་པར་དུ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་འདི་ལ་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར་འདི་གྲོས་
ཚགས་འཚགས་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་བཏོན་པ་ཡིན།  མཐའ་མ་
གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་རྩ་བའི་ཚགས་གཙས་བཀའ་གནང་སོང་།  གྲོས་འཆར་གྱི་དོན་གནད་དེ་འདིའི་ནང་ལ་སྤྱི་ཟླ་ 
༣།༡༤ ནས་ ༡༩ བར་ཉིན་གྲངས་ ༦ རིང་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཞེས་གསལ་པོར་བཀོད་ཡོད།  རྗེས་སུ་ཆ་ཤས་ལེན་
མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ཡིན་ནའང།  སྒྲིག་གཞི་དགོངས་དོན་གཞིར་བཞག་སྟེ་དཔའ་བོ་རྣམ་པ་གསུམ་
གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་དང་།  ལྷག་པར་དུ་སློབ་ཕྲུག་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཞིག་གིས་མི་རིགས་དང་སྐད་ཡིག་ལ་རང་དབང་
དགོས་པ་དང་།  དེ་བཞིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་སྒོ་བརྒྱབ་པ་དང་།  སློབ་གྲྭ་ཁག་ན་ཡོད་པའི་གནད་ཡོད་ཀྱི་མི་སྣ་འཛིན་བཟུང་བྱས་
པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ལྷུག་པོར་གསུང་རོགས་གནང།  དེ་ལྟ་བུའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་
སྟངས་འདི་ལ་ང་ཚའི་གཞུང་དང་གྲོས་ཚགས་ངོས་ནས།  རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚགས།  དེ་བཞིན་བདེན་པ་དང་མི་འཚ་བ་ལ་རྒྱབ་
སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཚགས་སྡེ་ཁག་ལ་ཇི་ལྟར་འཁྱོལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་
གནང་རོགས་གནང་།  རྩ་བའི་གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཆ་ཤས་རྗེས་སུ་ལེན་གྱི་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར།  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ།  མེད་པ་ཡིན་སྟབས་ཚུད་པ་ཡིན།  དུས་ཚད་དགོས་ངེས་འབུལ་གྱི་ཡིན།  སྤྱི་འཐུས་གང་མང་མང་
ཞིག་ལ་གོ་སྐབས་གནང་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཡིན་ནའང་སོ་སོས་གསུངས་པ་དེ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་སྙིང་
བསྡུས་ཤིག་གསུངས་རོགས་གནང་།  སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།   ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་
གསུང་རོགས་གནང་། 

 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་བྱས་པ་རེད།  ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར་
འདོན་མཁན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱིས་ཉིན་མ་ཁ་ཤས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ངས་
ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་བྱས་པ་རེད་དེ།  ཡིན་ནའང་དང་པོ་གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་
འཆར་དེ་བཏོན་པ་ཡིན་ན། འདི་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་ནང་ལ་མ་ཚུད་
པ་གང་ཡང་མཐོང་གི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེའི་སྐོར་ལ་ཚགས་གཙ་གཉིས་ཀྱིས་བསམ་བློ་མ་བཏང་བ་མིན།  བགྲོ་གླེང་འདི་ཟིན་པ་དང་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་བཏོན་པ་
ཡིན་ན་ཏག་ཏག་འགྲིག་གི་འདུག་བསམས་ནས་ལས་རིམ་དེ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།   སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་
ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར་འདི་ལ།  གོང་དུ་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱི་
ངོས་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན།  འདི་བཀའ་སྤྱི་ཐུན་མོང་གིས་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ལྷག་པར་དུ་འདིའི་ནང་དོན་དེ།  བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་སློབ་ཚན་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་
ནག་གི་སྐད་ཡིག་གི་སྟེང་ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པ།  སྲིད་ཇུས་འདི་སྔ་མ་ནས་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་པ་ཞིག་དེ་རིང་སང་ཉིན་དངོས་སུ་
ལག་བསྟར་བྱས་ནས་འགྲོ་གི་ཡོད་པར་བརྟེན། ང་ཚའི་ངོས་ནས་འདིའི་སྟེང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་འདུག  འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གླེང་བའི་སྐབས་སུའང་སྐད་ཡིག་གི་རང་དབང་འདི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་རིང་སང་ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དངོས་སུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་མཚམས་
འཇོག་བྱས་ཏེ།  སྔོན་མ་སློབ་ཚན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་དེའང་བཙན་གྱིས་བཀག་སྟེ་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཡིག་ལ་ཕར་བསྒྱུར་བ།  
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ལྷག་པར་དུ་ནར་མ་སོན་པའི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚ་ངུ་འབོད་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ། རྒྱ་ནག་གི་ཕྲུ་གུ་དང་མཉམ་བསྲེས་བྱས་
ཏེ་ཆུང་དུས་ནས་སྐད་ཡིག་དེ་ཕར་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དང་།  མཐའ་ན་ང་ཚའི་མ་སྐད་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་
ཡིག་ལ་བསྒྱུར་བའི་གྲ་སྒྲིག་ཅིག་འགྲོ་གི་ཡོད་པར་བརྟེན།  ང་ཚའི་ངོས་ནས་ཐུགས་འཚབ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་ལ་ངེས་
པར་དུ་གནང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཉིན་གྲངས་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ནང་ལ་བྱུང་བའི་སྐད་འབོད་
དང་ངོ་རྒོལ་རྒྱག་མཁན་གཙ་བོ་དེའང་སློབ་མ་ཚ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་དང་།  དེ་ཆགས་དགོས་པ་ནི་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞིག་
ལ་ཐུག་ནས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་ང་ཚའི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་གྲོས་ཚགས་གང་ཞིག་ཡིན་ནའང་།  འགྲོ་
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་སྔོན་མ་ནས་ཕྱག་ལས་མང་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་མོད།  ད་ལྟ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ངར་
ཤུགས་ལྡན་ལ་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ཛ་དྲག་ལས་འགུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་པར་ང་ཚའི་
བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀས་ཐུན་མོང་གི་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་ད་དུང་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོགས་དེ་
ལ་གཞུང་གི་ངོས་ནས་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ།  གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་སྡེ་ཁག་ནས་སྤེལ་དགོས་
ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་དེ་ལ་ང་རང་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་འཚམ་པོ་མི་འདུག་སྙམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག  ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚས་བོད་ནང་ཛ་
དྲག་གི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ཏེ། བོད་གཞུང་མང་གཉིས་ཀས་ཛ་དྲག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཤུགས་
ཆེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  ང་ཚའི་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པ་སུ་ཡིན་རུང་།  བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་
མགྲིན་ཚབ་པ་ཡིན་པར་བརྟེན།  ཚང་མས་མཉམ་རུབ་དང་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་སྒོ་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།  ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚས་ལངས་ཕྱོགས་རྩོད་པའི་དུས་ཚད་མ་རེད་ཅེས་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཆེན་
པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གཞུང་མང་གཉིས་ཀ་ཆིག་སྒྲིལ་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ཏེ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་
ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོགས་གཏན་འབེབས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་རེ་བ་ཤུགས་དྲག་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གཉིས་པ་
དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་བོད་ནང་མི་རིགས་རྩ་མེད་གཏོང་བའི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་འགོ་བརྩམས་ཚར་བ་རེད།  དཔེར་
ན།  ཉེ་བའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འགོ་ཁྲིད་གཞོན་པ་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆོན་གྱིས།  གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་
གནས་རང་སྐྱོང་སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར་ཁ་ཤས་ཟེར་བའི་རྩོམ་ཞིག་སྤེལ་ནས། མི་རིགས་ཀྱི་རེའུ་མིག་ནང་དེའང་དགོས་ཀྱི་
མ་རེད་ཟེར་ནས།  མངོན་གསལ་འཛམས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་འགོ་བཙུགས་ཡོང་གི་འདུག  དེ་ཡིན་པར་
བརྟེན་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་གཞུང་མང་གཉིས་ཀས་ཛ་དྲག་ནས་ཆེས་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་བའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་དེར།  སེམས་གཏིང་ནས་ཡི་རངས་དང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  དེ་ཡིན་སྟབས་
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ད་ཐེངས་གཞུང་མང་གཉིས་ཀས་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།    
སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས།   
 

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར་མནམས་ཕེབས་མཁན་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་ནས་ཚིག་རེ་གཉིས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  ད་ལྟ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་
གནས་སྟངས་ཞིབ་ཕྲ་དེ་གྲོས་འཆར་མནམས་ཕེབས་མཁན་གྱིས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཀ་ནས་འགྲེལ་བཤད་གནང་བ་དེ་བཞིན་
དུ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ལྟ་བུའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་སྐབས་སུ། ང་ཚའི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་རྣམ་
འགྱུར་བསྟན་དགོས་པ་ནི་དུས་ལ་བབ་པའི་ལས་འགན་ཞིག་རེད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་ཡོད།  ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་འབོད་
སྐུལ་ཞིག་ངས་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན།  གྲོས་ཚགས་རྭ་བ་འདིའི་ནང་ལའང་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་
ཡིན་པར་བརྟེན་བཀའ་སྤྱི་ལྷན་རྒྱས་ནས་བསམ་གཞིག་གནང་སྟེ།  ངེས་པར་དུ་ད་ལྟའི་ལས་འགུལ་དེ་མཚམས་འཇོག་
གནང་རོགས་ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་བྱ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་མཐོང་།  འདིར་ང་ཚའི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་
མནམས་ཕེབས་པ་གཅིག་པོ་མ་ཡིན་པར། ང་ཚ་ཚང་མས་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་
སྟོན་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། ཚང་མས་ཐུགས་ལ་འཇགས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར།  ཡིག་ཆ་ཨང ༡༨ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་དང་
ཆབས་ཅིག་གནད་དོན་འདི་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཚིག་རེ་གཉིས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྤྱིར་བཏང་བོད་ནང་གི་ཛ་
དྲག་གི་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་དམིགས་བསལ་གྱི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ།  གོ་
བསྡུར་དང་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོགས་ཐད་ལ་བགྲོ་གླེང་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད།  དེ་རིང་ཚགས་འདུ་མཚམས་
འཇོག་གནང་བ་དེ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་རང་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན།  སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཚགས་དུས་གསུམ་པ་འཚགས་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་འདས་པའི་ཉིན་གྲངས་ ༦ ལ་བྱུང་བའི་
གནས་ཚུལ་འདི་དང་བསྟུན་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་ང་ཚས་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར།  ཡིག་ཆ་ཨང ༦ པའི་ནང་དུ་གྲྭ་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་གྱི་མཚན་དེ་འཁོད་ཡོད་པ་
རེད།  གཞན་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་དེ་འགོད་རྒྱུ་རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་ངས་ཞུ་དོན་སྙིང་པོ་དེ་ང་ཚས་གྲོས་ཚགས་གྲོལ་
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ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ལས་འགུལ་གང་ཞིག་སྤེལ་གྱི་ཡིན་མིན་དེ་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་ཞིག་རེད།  དེ་རིང་གྲོས་ཚགས་འདིའི་
ནང་ལ་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར་འདིའི་རྗེས་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་འཕར་མའམ་ཟུར་སྣོན་གྲོས་ཆོད་ཅིག་ཀྱང་
འཇོག་དགོས་ཀྱི་རེད།  གྲོས་ཆོད་དེའང་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར།  ཡིག་ཆ་ཨང་ 
༦ པ་དེའི་རྒྱབ་སྣོན་དང་།  དེ་དང་བསྟུན་ནས་ད་ལྟ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ཀྱི་སྒོ་འགྲམ་ན་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གནང་
བཞིན་པ་རེད།  དེ་ཚས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ཀྱི་གཉིད་བསླངས་ཚར་བ་རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་བཀའ་ཤག་གིས་
ཚས་ ༡༦ ཉིན་མོར་མཇུག་སྣོན་གྱི་ཕྱག་བྲིས་གནང་ཡོད་པ་རེད།  དེ་བཞིན་དེ་རིང་གི་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་
འཆར་འདི་བཞག་པ་ལ་བརྟེན་ནས། འདིའི་རྗེས་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་ཆོད་དེ་འཇོག་དགོས་པ་རེད།  དེ་བཞག་པ་ཡིན་ན་དམིགས་
བསལ་གྱི་ནུས་པ་ཞིག་ཐོན་པའི་རེ་བ་དང་།  དེའི་ནང་ལ་སྤྱིར་བཏང་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པ་ཚས་དགོས་དོན་གྱི་
དོན་ཚན་ ༥ བཏོན་པ་དེ། ང་ཚས་གཞུང་མང་དང་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་འདོད་པ་དང་མ་མཐུན་པ་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེའི་སྒང་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཉིན་མ་དང་པོ་དེ་ལ་ང་ཚས་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཟིན་པའི་རྗེས་ལ། དེ་རིང་གི་
གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
            དམིགས་བསལ་དེ་རིང་གི་གྲོས་འཆར་འདིའི་ནང་ལ་སྔོན་མ་གླེང་སློང་ཉུང་བ་དང་ཤུགས་ཆུང་བའི་སྐད་ཡིག་
རང་དབང་གི་སྐོར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  ཁ་སང་དེ་རིང་སློབ་མ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་དང་དམིགས་བསལ་འབའ་རྫོང་དུ་སློབ་གྲྭའི་
སྒོ་བརྒྱབ་ཚར་བ་རེད།  དེའི་གནས་སྟངས་གསལ་བཏོན་བྱས་ནས་འཛམ་གླིང་ལ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་ལའང་
གཏོང་དགོས་པ་རེད།  རྒྱ་ནག་ལ་ཁྱེད་རང་ཚས་བྱས་སྟངས་དང་ལས་སྟངས་མ་འགྲིག་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ང་ཚའི་གྲོས་
ཚགས་འདི་ནས་གྲོས་ཆོད་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་འཇོག་དགོས་ཐུག་སོང་ཞེས་གཏོང་དགོས་པ་རེད།  ཁ་སང་སྔོན་མ་བོད་མི་མང་
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་གྱི་མིང་ཐོག་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་རེད།  ཁོ་རང་ཚའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་དོན་
ཚན་བདུན་འཁོད་འདུག་ཅེས་བཀོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་གི་མཇུག་མའི་གྲོས་ཆོད་ནང་ལའང་འབོད་སྐུལ་མཉམ་དུ་
ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར།  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པར་ཡོངས་སུ་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག  ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  ད་
ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་དུ་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཚར་བའི་གྲངས་ཚད་ཉུང་ཉུང་ཞིག་མ་ཡིན་པ་ནི་རྣམ་པ་ཚ་ཚང་མས་མཁྱེན་
གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་བཞིན་ཉེ་བའི་ཆར་ཉིན་མ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་སོ་སོ་ན།  དམིགས་བསལ་གྱི་སློབ་
ཕྲུག་ཁག་ཅིག་གིས་སྐད་འབོད་རྒྱག་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  སྔོན་མ་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཚས་འབོད་སྒྲ་དང་ཅུང་
མ་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་སྐད་ཡིག་ལ་རང་དབང་དགོས་ཟེར་བ་དེ་རེད།  སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚས་ངོ་རྒོལ་
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སྐད་འབོད་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་བོ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་མཁྲེགས་འཛིན་སྲིད་ཇུས་དང་ཐ་ཤལ་ཅན་གྱི་སྲིད་ཇུས།  ནོར་
འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་ཇུས་དེའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟ་བོད་ནང་དུ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དེ་བྱུང་བ་རེད།  ད་ལྟའི་ཆར་
ང་ཚས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ནས་ཆེས་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། ལས་འགུལ་གྱི་ངོ་བོ་དེ་ཞི་
བའི་ལམ་ནས་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ལས་འགུལ་གྱི་ངོ་བོ་དེ་དྲག་པོའ་ིངོ་བོར་མི་འགྱུར་བའི་
ངེས་པ་མེད།  བོད་ནང་གི་བརྒྱུད་ལམ་གང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན།  གལ་
སྲིད་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེའི་འགན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཁུར་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  བོད་ནང་གི་ལས་
འགུལ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་འགུལ།  ལྷག་པར་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་མེ་ལྕེ་དེའི་ཁྲོད་ནས་རང་དབང་དང་ཐོབ་
ཐང་།  ༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་ཞེས་འབོད་སྒྲ་བསྒྲགས་པ་དེ་བོད་ས་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་མེ་ལྕེ་
འདི་རྒྱ་ནག་གི་ནང་ལའང་མཆེད་ཐུབ་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ང་ཚས་བཙལ་དགོས་པ་ཡིན།  དེ་ལས་ཀྱང་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་མེ་
ལྕེ་དེའི་ཁྲོད་ན་འབོད་སྒྲ་དང་དགོས་འདུན་ཅི་ཞིག་སྒྲོག་གི་ཡོད་མེད་དེ།  རྒྱ་གཞུང་གིས་ངོས་ཟིན་དགོས་པ་དང་ངོ་འཕྲོད་
དགོས་པ་ནི་གནད་ཀྱི་དོན་པོ་ཡིན་ལ།  ང་ཚས་ཀྱང་ལས་འགུལ་ཅི་ཞིག་སྤེལ་ན། གྲུབ་འབྲས་གང་ཞིག་ཐོབ་མིན་ལ་བསམ་
གཞིག་གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  སྤྱིར་བཏང་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སྒོ་རྒྱག་པའི་སྲིད་ཇུས་དེ་ངས་ཁ་སང་
བཤད་པ་ལྟར། ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་ནས་བཟུང་སྟེ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་སྐབས་སུ་ཟླ་གཅིག་ཡས་མས་ཤིག་ལ་སྒོ་རྒྱག་
བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  དེ་བཞིན་ད་ལྟའི་ཆ་ལའང་བོད་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་གི་སྒོ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།  སློབ་གྲྭ་
ཁག་གི་ནང་ལ་དྲག་ཆས་དམག་མི་བཏང་སྟེ་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་རེད་ལ།  ལྷག་པར་དུ་
སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་གཙས་གནད་ཡོད་ཀྱི་མི་སྣ་ཚར་དཀའ་ངལ་རབས་དང་རིམ་པ་ཞིག་འཕྲད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེའང་
དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་པ་རེད།  ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེར། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་དེ་ལ་དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པ་དང་།  "ལྷག་པར་དུ་བོད་
ནང་གི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་དེ་ཚ་ཡིན་ནའང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་གཙས།  བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་
གནས་སྟངས་འདི་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དུས་ལ་བབ་འདུག" ཅེས་པ་ནི་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚའི་
འབོད་སྒྲ་རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་ང་ཚའི་ངོས་ནས་ཀྱང་ཞུ་གཏུག་བྱ་ས་དང་འབྲེལ་བ་བྱ་ས་ག་ཚད་ཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་
བྱ་དགོས་པ་དང་།  གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལའང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱ་དགོས་པ་དེ་ང་ཚ་ལ་དུས་
ཀྱིས་སྤྲད་པའི་འགན་འཁྲི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་བཞིན་གོང་དུ་ཕྱག་རོགས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། ད་
ལྟའི་ཆར་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀ་ཐུན་མོང་གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཅིག་རེད་
ཟེར་བ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། དུས་ཚད་བྱུང་བ་ཡིན་ན་རྗེས་མ་ཆ་ཤས་ལེན་ཆོག་པ་ཞུ། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར།  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་
ཞིག་ཆགས་འདུག    དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ལག་པ་བཀྱགས་པ་ཡིན།  དེའི་སྟེང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཞིག་ཡོད་པ་ནི་རྩ་བའི་བོད་ནང་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཛ་དྲག་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ།  ལྷག་པར་དུ་སློབ་གྲྭ་ཁག་སྒོ་བརྒྱབ་པ་དང་།  
དེ་བཞིན་བོད་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་ཆེས་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་མ་ཟད།  སློབ་གྲྭ་ཁག་
བཙན་ཁང་ལྟ་བུར་གྱུར་བ་དང།  སློབ་མ་རྣམས་བཙན་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏེ་ཆེས་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་
རེད།  གང་ཡིན་ཞེ་ན།  སློབ་མ་རྣམས་སློབ་གྲྭའི་ནང་བཅུག་སྟེ་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་སུ་ལའང་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དང་།  
བརྡ་འཕྲིན་གྱི་འབྲེལ་བ་བཅད་དེ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ལྟ་བུའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་འདི་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་འགྲོ་བ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚགས་པ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་།  དངོས་གནས་དྲང་གནས་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་ན། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་རང་བཞིན་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་དགོས་པ་དང་།  ལྟ་རྟོག་བྱ་
དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག་ཅེས་ངས་དེ་རིང་འདི་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པའི་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་
གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་དང་འབྲེལ་ནས་སྐད་ཆ་
ཁ་ཤས་བཤད་རྒྱུ་ཞིག་ལ་རྩ་བའི་ཚགས་འདུ་འཚགས་པའི་ཉིན་དང་བོ་རང་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་གོ་
སྐབས་མང་པོ་ཕུལ་ཏེ་བགྲོ་གླེང་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད།  དེ་བཞིན་བོད་ནང་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་
ཞི་རྒོལ་གནང་བ་དང་།  དེ་ལས་གཞན་པའི་གནས་ཚུལ་ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་། དུས་ནས་དུས་སུ་ང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་
ནང་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ་སེམས་ཚར་བསྟན་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཛ་དྲག་ནས་ཆེས་
ཛ་དྲག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན། གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་འདིའི་སྟེང་ལ་ཉིན་མ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་གནས་སྟངས་
འདིའི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  དེ་བཞིན་ཁུལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན།  ཨ་མདོ་རྔ་བ་
ཁུལ་དང་ཨ་མདོ་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་ཏེ་འདི་ལྟ་བུའི་ས་ཐག་རིང་པོ་ཞིག་གི་བར་ལ་མ་བགྲོས་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གྱི་ངང་ཚར་
ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་མི་གཉིས་ཀྱིས་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་མི་གཅིག་གྲོངས་པ་དང་གཅིག་ད་དུང་འདས་གྲོངས་
སུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཨ་མདོ་ཀན་ལྷོའ་ིཁུལ་ནས་སློབ་མ་ཚས་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་རྒྱག་གི་
ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྫོང་ཁག་མི་འདྲ་བ་མང་པོའ་ིནང་ན་ཆོས་བྱེད་མི་སྣ་ཚས་ཆོས་བྱེད་བབ་ཆགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དེ་
དཀྲུགས་ཡོང་དུས་ཡར་ལངས་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད།  དཔེར་ན།  གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཉིན།  གཅན་ཚ་ལཱ་མོ་བདེ་ཆེན་
དགོན་པ་ནས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གནང་བ་དང་།  དེ་བཞིན་ཤིང་ཁྲི་དགོན་པའི་ནང་ནས་ཀྱང་མི་ལྔ་བཅུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་
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གནས་ཚུལ་ཞིག་ད་ལྟ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།  དེར་མ་ཟད་གཙང་དགོན་པའི་གྲྭ་བ་དང་མི་
སྐྱ་སྡོམ་པའི་མི་བཅུ་བདུན་གྱིས་རྨ་ལྷོ་རྫོང་ནས་སྐད་འབོད་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དང་།  གཙང་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་མང་པོ་རླངས་
འཁོར་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལ་བསྡད་ནས་རྨ་ལྷོ་རྫོང་ལ་སྐད་འབོད་བྱེད་དུ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་གྱི་འདུག  རྩེ་ཁོག་
རྫོང་བུ་རྒུ་དགོན་པ་ནས་ཡར་ལངས་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དང་།  དེ་ནས་མཐོ་འབྲིང་གི་སློབ་མ་དང་སློབ་ཆུང་གི་སློབ་མ་མང་པོ་
ཞིག་ཀྱང་།  འདི་ལྟར་རིམ་པ་དང་གནས་རིམ་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྐད་འབོད་དང་ངོ་རྒོལ་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་
པར་བརྟེན།  སྤྱིར་བཏང་ང་ཚའི་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་།  བོད་ནང་གི་
ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་ཚར་ཤེས་ཆེན་པོ་བསྟེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་མི་འདུག་ཅེས་ནམ་
ཡང་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད།  ཡིན་ནའང་ང་ཚ་གྲོས་ཚགས་ཚགས་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་བཀའ་སྤྱི་ཐུན་མོང་གིས་རྣམ་
འགྱུར་ཞིག་སྟོན་ཐུབ་ན། ཅུང་ཁྱད་པར་ཞིག་ཡོད་པའི་སེམས་ཚར་ཡོང་གི་འདུག  དུས་ཚད་ཀྱི་བར་མཚམས་དེ་ག་ཚད་
ཅིག་མཚམས་འཇོག་མི་འཇོག་ཟེར་བ་དེ་རྗེས་མ་བལྟ་རྒྱུ་རེད་དེ། སྐབས་འདི་དང་བསྟུན་ནས་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་སྟོན་རྒྱུ་དེ་
གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་བཞིན་ཡོད།   ང་ཚ་བོད་པའི་འཐབ་རྩོད་དེ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཉིས་ཡིན་པར་བརྟེན། ད་ལྟ་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་འཕྲད་བསྡདཡོད་པ་རེད།   དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་ཆོས་བྱེད་མི་སྣ་དང་སློབ་ཕྲུག་
ཚ་ཡིན་ནའང་།  རྒྱ་ནག་གིས་ང་ཚའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དེ་རྩ་མེད་བཟོ་བའི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལ་
བརྟེན་ནས། ཁོང་ཚ་འདུག་མ་ཐུབ་པར་ཡར་ལངས་ནས་སྐད་འབོད་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་དང་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  རྩ་
དོན་དམིགས་ཡུལ་དེའི་ཐོག་ལ་ཁོང་ཚས་གོམ་པ་རྒྱག་གི་ཡོད་པས། ང་ཚའི་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀས་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་སྟོན་
དགོས་པ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་བཞིན་ང་ཚའི་བཙན་བྱོལ་ནང་ནས་ཡིན་ནའང་མདོ་སྨད་ཀྱི་བླ་ཆེན་གྲས་༸སྐྱབས་
རྗེ་ཤིང་བཟའ་རིན་པོ་ཆེ་གཙས་མི་གསུམ་གྱིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ཀྱི་མདུན་ཐང་དུ་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་བྱས་ནས་
ཉིན་མ་ག་ཚད་ཅིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་།  མ་བུ་གསུམ་གྱིས་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་།  དེ་མ་ཡིན་པའི་
གཞོན་ནུ་དང་བུད་མེད་ལྷན་ཚགས་གཙས་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་ཁག་གིས་ལས་འགུལ་འདི་ལྟར་རབས་དང་
རིམ་པ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།  དེའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚས་ཀྱང་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་
ད་དུང་བཀའ་སྤྱི་ཐུན་མོང་གིས་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་སྟོན་ཐུབ་ན། དེ་ལས་ཀྱང་ཕན་ཐོགས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་བསམ་
པའི་སེམས་ཚར་ཞིག་བསླེབས་ཀྱི་འདུག  མཚམས་འཇོག་བྱ་དགོས་པ་གཅིག་དེ་ཡིན།  དེ་ནས་ང་ཚས་འདི་ནས་གྲོས་
ཆོད་གང་བཞག་པ་དེ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚགས་པ་ཁག་ལ་ཡིག་ཐོག་ནས་བཀའ་སྤྱི་
གཉིས་ཀས་ཛ་དྲག་གི་སྙན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུའི་སྐྱབས་འཇུག་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར།  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པའི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་རེ་
ཟུང་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  དེ་རིང་བརྩིས་པའི་ཉིན་མ་དྲུག་གི་རིང་ལ་བོད་ནང་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་གསུམ་གྱིས་རང་གི་ཚ་
སྲོག་བློས་བཏང་སྟེ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་བདེ་དོན་གྱི་ཆེད་དུ།  རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་
རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རྗེས་དེ་ང་ཚས་སྟོང་གསུམ་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་ཚད་གཞལ་ཀྱང་།  འཇལ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་
སྟངས་ཤིག་ཡིན་པར་བརྟེན། ཁོང་ཚའི་བླ་ན་མེད་པའི་མཛད་རྗེས་དེ་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་ཡི་རངས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་
བཞིན་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ངས་འདི་ནས་མང་པོ་བཤད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད།  གྲོས་ཚགས་འདི་
གཞིར་བཞག་སྟེ་བོད་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ཚང་མ་སེམས་ཚར་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་བསླེབས་ནས་བཞུགས་ཡོད་པའི་གནས་
སྟངས་དེ་ཡོངས་གྲགས་རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་དེ་རིང་ང་ཚས་འདི་ནས་མི་མང་ལ་སེམས་ཚར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཞུ་དགོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་གནད་དོན་གཞན་ཞིག་ལ་གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་
གསུངས་སོང་།  ད་ལྟའི་དུས་ཚད་ལ་སྐྱབས་རྗེ་ཤིང་གཟའ་རིན་པོ་ཆེ་གཙས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་གསུམ་གྱིས་ཟས་བཅད་
ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་རླབས་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་བཞིན་པ་དེ་ལའང་ཡི་རངས་དང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་དང་
ཆབས་གཅིག་ཏུ་ད་རེས་ཉིན་མ་ལྔ་དྲུག་ཅིག་གི་ནང་ལ་བོད་ནང་དུ་ཤེས་ཡོན་དང་།  སྐད་ཡིག་གི་ཐོག་ལའང་དཀའ་ངལ་
རབས་དང་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  ང་ཚ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་རྒྱུན་རིང་པོ་ཞིག་
ནས་འཕྲད་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན།  སྤྱིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་ད་
ལྟའི་བར་དུ།  ༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གཙས་བླ་མ་དང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚའི་བཀའ་དྲིན་དང་ཧུར་
བརྩོན་ལ་བརྟེན་ནས།  ས་ཁུལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན།  མདོ་སྨད་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ལ་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་
བྱས་པའི་གོ་སྐབས་རག་པ་ལ་བརྟེན། འབད་བརྩོན་རབས་དང་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་འབྲས་
ཀྱང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བླངས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནས་སྟངས་དེ་མགོ་འཚས་པའི་ཐོག་
ནས། དེ་ཚ་རྩ་མེད་གཏང་བར་ལས་འགུལ་རབས་དང་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ལོ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་སྤེལ་བ་རེད།  དེར་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་མཚན་པའི་ཆེད་དུ་ང་ཚའི་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཚའི་ངོས་ནས་མར་
མེ་ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་གཙས་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་དོན་དམ་དུ་དེ་ང་ཚ་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེས་ན་ད་རེས་ངས་གོ་སྐབས་འདི་དང་བསྟུན་ནས། ཚར་བ་ལག་ལེན་གཅིག་ལ་ག་རེ་ཡོད་པ་
རེད་ཟེར་ན། བོད་ནང་ལ་སྐད་ཡིག་གི་རང་དབང་མེད། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབས་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་
ཛ་དྲག་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཐུག་ཡོང་དུས།  ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ག་རེ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དོན་དམ་གྱི་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་བྱེད་པ་དེ། ང་ཚའི་ངོས་ནས་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་ཀྱི་ཐོག་ག་ཚད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེ་ལ་བདག་པོ་
ག་ཚད་ཅིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའི་སྟེང་འབད་བརྩོན་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དོན་དམ་གྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསྐྱེད་ཀྱི་ཐོག་ང་ཚས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་བ་གཅིག་ཡིན། དེ་ནས་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་
ན། ད་ལྟའི་དུས་ཚད་ནང་ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང། བོད་ཡིག་སྦྱང་བ་ཡིན་ན་འཚ་གོས་ཀྱི་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
སྡོད་པ་དང་། གོ་སྐབས་མང་པོ་མེད་པའི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་མཁན་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། བོད་ནང་ལ་སྐད་
ཡིག་རང་དབང་གི་ཆེད་དུ་དང་། རིག་གཞུང་གི་ཆེད་དུ། ཐ་ན་སྐུ་སྲོག་ཡན་བློས་གཏོང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཁོང་
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རྣམ་པ་ལ་མཚན་ན་ཁོར་ཡུག་དེའི་ནང་ལ་བོད་ཡིག་སྦྱོང་བ་ལས། རྒྱ་ཡིག་སྦྱངས་ནས་རྒྱའི་རིག་གནས་སྦྱང་པ་ཡིན་ན། ལྟོ་
གོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོ་སྐབས་མང་པོ་བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱ་ཡོད་རེད། ཁོ་རང་ཚའི་གོ་སྐབས་དེ་ཉག་ཕྲ་བོ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ཆགས་ཡོང་
དུས། ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དངོས་གནས་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ། ཚང་མས་འབད་
བརྩོན་ཡག་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། བཀའ་སློབ་གནང་བ་དང་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་
ལས་སླ་བོ་རེད་དེ། མི་རེ་ངོ་རེས་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ན། བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐད་
ཡིག་དེ་ཚའི་ཐོག་བདག་པོ་ག་ཚད་ཅིག་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་དོགས་པ་ཡོད། དེས་ན་མ་འོངས་པར་དོན་དམ་གྱི་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚའི་སྐད་ཡིག་གི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་རེད་བསམ་པའི་
ཚར་བ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག གཞན་ང་ཚའི་ད་ལྟ་ཡན་ཆོད་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆེད་དུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་
མེད་གཏོང་བའི་སྲིད་བྱུས་རབས་དང་རིམ་པ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ང་ཚས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལ། དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་དེ་ག་རང་རེད། ཡིན་ན་ཡང་དེ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་པ་དེ་བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀ་དང་བསྡུར་བ་
ཡིན་ན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་མ་འདྲ་བ་ཞིག་རེད་དེ་ང་ཚས་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་རེད། དེའི་གནས་སྟངས་དེ་
སྐབས་དེ་དུས་ལ་མཚན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚར་བསམ་བློ་གཏོང་ས་གཅིག་ཡོད་རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ཚའི་བོད་
དོན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རེད་ཚང་མ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་ཁྱབ་བསྒྲགས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། བོད་ཀྱི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མ་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་མཁན་ཞིག གང་ལ་གང་འཚམ་རེ་བ་རྒྱག་ས་ཞིག  མ་གིར་འདུག་ཨང་
བསམ་བསམ་གྱི་ལྟ་ས་ཞིག་ཡོད་རེད་དེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྲིད་བྱུས་རབས་དང་རིམ་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་གིས་དེ་
འདྲའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ལ་བསྒྱུར་ཡོང་དུས། ང་ཚས་དོན་དག་གཞན་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ཡང་བསམ་བློ་ངེས་པར་དུ་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚ་ལ་ངས་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེན་པོས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན། དེ་ནས་དེ་རིང་
གི་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་ཆོད་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གང་གིས་ཤེ་ན་ང་
ཚའི་གྲོས་ཆོད་དེ་སླེབས་པ་རེད། དེའི་དོན་དག་དངོས་གནས་དེ་ཚགས་འདུ་མཚམས་བཞག་ནས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད་
ལ། འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་དེ་རེད་དེས་ན་ངས་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་
དངོས་གནས་དེ་དེའི་མཇུག་འབྲས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་ཡོང་དགོས་པ་གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། དེ་ག་
ནང་བཞིན་གྲོས་ཆོད་བཞག་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་དང་ཆབས་གཅིག་ཏུ། ང་ཚའི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་
ཐུབ་ཀྱིས།  འདས་པའི་ལོ་འགའི་ནང་ལོགས་ལ། མང་པོ་ཞིག་གིས་ཕྱག་ལས་མང་པོ་གནང་ཡོད་རེད། དེའི་སྔོན་ལ་མི་ལོ་
ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཅིག་གི་རིང་ལ་འབད་བརྩོན་རབས་དང་རིམ་པ་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཚད་ལ་
སླེབས་ཐུབ་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་ལ། ད་ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚས་མུ་མཐུད་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་
པོ་རེད། དེ་ནས་འབོད་སྐུལ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་དེ་ཡང་ང་ཚའི་ནང་ལོགས་རང་ལ་ཡིན། བོད་ནས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་
དཔའ་མོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཚ་སྲོག་བློས་བཏང་ཡོང་བའི་སྐབས། ཁོ་རང་ཚས་འབོད་ཚིག་གཅིག་བསྒྲགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
དེའི་དོན་དག་དེ་འདི་རེད། འདིའི་དོན་དག་དེ་དེ་རེད་ཅེས་རེ་རེར་ང་ཚས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས་པ་དེ་ངས་བལྟས་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རེད། དེའི་དོན་དག་དེ་བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱ་ཐམ་པ་སྒྲུབ་བྱེད་འདི་ཡིན། རིག་པས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་
ཡིན་ཞེས་ང་ཚས་བགྲངས་དགོས་པ་མ་རེད། ག་རེ་ཡིན་པ། ག་རེ་གསུངས་པ་དེ་ག་རང་ལ་ང་ཚས་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པ་གོ་ནས། 
འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་ན་མ་གཏོགས་པ་དེ་ལས་སྤྲོས་ཏེ། ཕར་རིང་དང་ཐུང་མང་པོ་ཞིག་བཤད་བསྡད་ན། སྐད་ཆ་འདྲ་མིན་
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ལྷག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོད་རེད། དེས་ན་འགྲེལ་བཤད་གཅིག་བརྒྱབ་ན་འགྲེལ་བཤད་གཞན་དག་ཅིག་རྒྱག་རྒྱུ་རག་
གི་རེད་ལ། རྒྱུ་མཚན་གཅིག་བགྲངས་ན་རྒྱུ་མཚན་གཞན་དག་ཅིག་ཀྱང་བགྲང་རྒྱུ་རག་གི་རེད། ད་ལྟའི་དུས་ཚད་ལ་བོད་
ནང་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དེ་ཚས་རང་སྲོག་བློས་བཏང་བ་དེ། ང་རང་ཚ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་
ལངས་ཕྱོགས་མི་འདྲ་དེ་ཚའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་སྟེང་གང་ཡང་དྲང་དགོས་པ་མ་རེད་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེའི་ཐོག་ནས་ག་རེ་རེད་ཅེས་
བཤད་པ་ཡིན་ན། ཁོང་རྣམ་པ་ཚས་གསུངས་པ་དེ། ང་ཚས་དེ་གསུངས་པ་རེད་ཅེས་ཚང་མས་བཤད་དགོས་པ་རེད་མ་
གཏོགས། སོ་སོའ་ིནམ་རྒྱུན་གྱི་ལངས་ཕྱོགས་ལ་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ། དེའི་དོན་དག་བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱ་འདི་རེད་ང་ཚའི་རྗེས་སུ་འབྲང་
གི་རེད་ཅེས་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་འགྲེལ་བཤད་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ང་ཚས་ཁ་ཕྱོགས་མང་པོ་ཞིག་གཞན་
ལ་བསྒྱུར་འགྲོ་ན། ཡང་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ཕན་ཚུན་བཤད་རེས་མང་པོ་ཞིག་འགྲོ་བ་མ་གཏོགས། དོན་དམ་གྱི་རྩ་
དོན་སྟེང་ལ་གང་ཡང་འགྲོ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་མེད་དུས། ཁོ་རང་ཚས་གང་གསུངས་པ་དེ་རང་མོས་རེད། ངའི་ལངས་
ཕྱོགས་རང་བཙན་ཡིན་དེའི་དོན་དག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡང་ན་ཁོའ་ིལངས་ཕྱོགས་དབུ་མ་རེད་དེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད་
ཅེས་ཕན་ཚུན་བསྒྱུར་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་རང་ཚས་གང་གསུངས་པ་དེ་རང་རེད། དེ་ག་རང་གི་
སྟེང་ནས་འཇོག་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་དེ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་
ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་ཅེས་གསུངས་ཡོད་
རེད། དེ་སྔ་ང་ཚའི་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་དེ། ལས་རིམ་གང་འགྲོ་བཞིན་པའི་ལས་རིམ་གནས་སྐབས་ཕར་མཚམས་
བཞག་ནས། གྲོས་འཆར་འདོན་པར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པ་མ་གཏོགས། ཉིན་གང་མཚམས་འཇོག་བྱེད་པ་དང་གྲོས་ཚགས་སྒོ་
རྒྱབ་པའི་གྲོས་ཚགས་མཚམས་འཇོག་གི་ལམ་སྲོལ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་དགོངས་པ་མ་ནོར་བ་གནང་རོགས་
གནང་། དེ་རིང་ང་ཚས་ལས་རིམ་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེ། བར་མཚམས་བཞག་ནས་དེའི་བར་ལ་ཛ་དྲག་གི་གནད་དོན་
སྟེང་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་བཞིན་པ་འདིར་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་ལས་དོན་ལ་གོ་བ་ལེན་དགོས་རེད་ཅེས་ཞུས་ན་
བསམ་སོང་། དེ་ནས་དེ་རིང་གི་གྲོས་འཆར་དེའི་ནང་ལོགས་ལ། ཚས་བཅུ་བཞི་གྲོས་ཚགས་ཉིན་དང་པོའ་ིཉིན་བྱུང་བའི་
གནད་དོན་དེ། གྲོས་ཚགས་ཉིན་གཉིས་པའི་ཉིན་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་ཚས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཏེ་གང་ལྟར་གྲོས་
ཆོད་གཏན་འབེབས་གནང་ཟིན་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཚས་བཅུ་དྲུག་དང་། ཚས་བཅུ་བདུན་ལ་བཀའ་མོལ་གང་དང་གནད་
དོན་གང་བྱུང་བ་དེ་དང་། སློབ་ཕྲུག་ཚའི་ངོ་རྒོལ་སྐོར་དེ་ང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་ནང་རྩ་བ་ཉིད་ནས་སླེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཏན་
ཏན་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་བརྒྱུད་ནས། གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་ཚར་བ་གཅིག་བསྟན་ཡོད་རེད་དེ་
མ་བསྟན་པ་མ་རེད། དེས་ན་ཁ་ཉིན་ཡིག་ཆ་ཨང་དྲུག་པར་གྲོས་ཆོད་སྤྱི་མོས་ཀྱི་སྟེང་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེ། གྲོས་
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ཆོད་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཟིན་པ་རེད། དེ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ན་གང་འདྲ་འགྱུར་གྱི་ཡོད་དམ། ཡིན་ན་ཡང་
གྲོས་ཆོད་དེ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། ཟུར་སྣོན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་གཅིག་སྣོན་འཇོག་བྱས་ཏེ། གྲོས་ཆོད་དེ་ཚའི་
རིགས་ཕར་སྣོན་བྱས་ཏེ།  དེར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་ལས་དོན་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ནའང་བྱེད་ཆོག་གི་རེད། དེ་
བཞིན་གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་བརྒྱད་བཞག་པ་རེད།  བརྒྱད་བཞག་པ་དེ་ལག་ལེན་བསྟར་བར་ ཤུགས་གང་འདྲ་རྒྱག་གི་ཡིན་
ནམ། དེའི་སྟེང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ནས་དོན་ཚན་གཉིས་པ་ཞིག་ལ། ང་ཚས་ཟུར་སྣོན་
གྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་ན། ཟུར་སྣོན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་བཞག་ཚར་བའི་སྐབས་སུ་གྲོས་འཆར་གྱི་ངོ་ཐོག་གི་དོན་དག་དེ་
འགྲུབ་ཀྱི་རེད། གཞན་ང་ཚས་གྲོས་འཆར་བཏོན། གླེང་སློང་བྱས། བགྲོ་གླེང་བྱས་པ་ཙམ་ལས་ཟུར་སྣོན་གྱི་གྲོས་ཆོད་མེད་
པ་ཡིན་ན་ཅུང་ཁྱད་མཚར་ཆགས་ཀྱི་རེད།  དེས་ན་ཟུར་སྣོན་གྱི་གྲོས་ཆོད་འཇོག་པ་ལ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཚས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་དེ་གཅིག་ཡིན། དེ་ནས་གཉིས་པའི་ཐོག་ལ་དེ་འདྲ་བའི་ཟུར་
སྣོན་འཇོག་པའི་སྐབས་སུ། གོང་དུ་སྤྱི་འཐུས་ཕྱག་སྦྲེལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ནེའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འགྲོ་
བཞིན་པའི་ཟས་བཅད་ལས་འགུལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཅུང་ཐེབས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་མེད་འགྲོ་བསམ་གྱི་འདུག དེ་
ནས་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ང་རང་ཚ་གྲོས་ཚགས་རང་གིས། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའི་མཚན་ཐོག་ལ། བོད་ནང་
གི་གནད་དོན་དང་། ནེའུ་ཡོག་གི་ཟས་བཅད་ལས་འགུལ་གྱི་དགོས་འདུན་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ། སྙན་ཞུ་ཞིག་ཕུལ། གྲོས་ཆོད་
ཅིག་བཞག་ཏེ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། དེ་རིང་ང་ཚས་ཛ་དྲག་གི་སྟེང་ནས་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་ལས་རིམ་གཏན་འབེབས་
བྱུང་སོང་ལ། གྲོས་འཆར་དེ་ངོས་ལེན་བྱས་ནས་ཚགས་འདུ་གནས་སྐབས་རིང་བར་མཚམས་བཞག་ནས་དེའི་སྟེང་བགྲོ་
གླེང་བྱས་པ་རེད། ཛ་དྲག་གི་ཐོག་ནས་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་གཉིད་སད་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་ནག་
གིས་བོད་པའི་གནད་དོན་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག Syria དང་ Georgia དེ་ཚར་བདག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན།  
ག་རེ་བྱས་ནས་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་བོད་པར་བདག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དམ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་
མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཚགས་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཚར་ནས་ཡག་པོ་བྱུང་ཚར་བ་རེད། ང་རང་ཚ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ནས་
སྙན་ཞུ་ཞིག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པ་དེ་དོན་འབྲས་ཚང་བ་ཞིག་ཆགས་
ཀྱི་རེད།  དེ་བཞིན་བོད་ནང་གི་བོད་མི། མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་རྩ་སློབ་ཕྲུག་ཚས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དེ། དཔེར་མི་སྲིད་
པའི་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོ་དང་། རྩ་ཆེན་པོ། བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་དེ་བརླག་པའི་ཆེད་རྒྱ་མིས་ག་ཚད་ཅིག་དམར་པོའ་ིལྟ་བ་དང་། 
ཆོས་མེད་པའི་ལྟ་བ། དྲག་གནོན་ག་ཚད་བྱས་ན་ཡང་གཞོན་སྐྱེས་དེ་ཚས། བོད་པའི་རྩ་དོན་བསམས་ནས་ལས་འགུལ་
སྤེལ་བ་དེ།  ང་ཚའི་སྙིང་སྟོབས་དང། ང་ཚའི་གཟི་བརྗིད། ང་ཚའི་བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་དེ་བོད་ལ་སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་མ་ཤར་བའི་
བར་དུ་གནས་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཚར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ནང་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚང་མ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་། ད་དུང་དེ་བཞིན་མ་མཐུད་ནས་ལས་འགུལ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང། 
ང་ཚས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་ཤུགས་རྒྱག་གི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་ཏེ་འདིར་མཚམས་འཇོག་གི་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དེ་རིང་གི་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་ཆོད་འདི་ལ། རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བ་དང་ཆབས་
ཅིག་ཏུ། བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་མ་བཤད་རང་བཤད་ཆགས་སོང་། སྤྱིར་བཏང་རྩ་བའི་ཆ་ནས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་
ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེར་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ང་ཚའི་ཚགས་འདུ་ཉིན་དང་པོ་ཉི་མ་གཉིས་ལ་ནམ་རྒྱུན་
ལས་ཆུ་ཚད་ལྷག་མ་བཏང་ནས། ཛ་དྲག་གི་བགྲོ་གླེང་ཚགས་ཡོད།  སྤྱིར་བཏང་ཡིན་ན་དེས་མ་འཐུས་པ་དང་མ་འགྲིགས་
པ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཉིན་མ་རེ་རེ་དང་དུས་ཚད་རེ་རེའི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
གཞིགས་ནས། དེ་རིང་ཡང་དམིགས་བསལ་ཛ་དྲག་གིས་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཏེ། བགྲོ་གླེང་བྱེད་དགོས་པའི་
གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་པ་རེད། སྤྱིར་བཏང་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་འདིའི་ཁྱབ་ཚད་ཡིན་ན་ཡང།  རྒྱ་ནག་
གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་བཅད་བཟུང་གིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པའི་མིང་འདོགས་སྟངས་ལྟར། ཞིང་ཆེན་ཁག་ལྔར་བཅད་
བགོ་བྱས་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་གི་ཞིང་ཆེན་ཁག་བཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཁྱབ་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡོད། དཔེ་བཞག་ན། ཉི་མ་
གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཁྱབ་སྟངས་དེ་ཡང་། མངའ་ཁུལ་ཆེན་པོ་གསུམ་ལ་ཁྱབ་ནས། རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུ་
ལྷག་ལ་ཁྱབ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། འདི་ནི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་རེད། འདིའི་ནང་ནས་དམིགས་བསལ་བོད་
ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་གྲྭ་བཙུན་རྣམ་པ་དང་། ཞིང་འབྲོག་མང་ཚགས་དཀྱུས་མ། དེ་བཞིན་སློབ་ཕྲུག་ཚའི་ནང་ལ་སོ་སོའ་ིརང་
ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་སོ་སོའ་ིསེམས་ཁོང་གི་མངོན་འདོད་དེ་ཕྱིར་
བསྒྲགས་བྱས་ནས། བཙན་ཁང་ལ་འགྲོ་དགོས་པ་དམར་བསོད་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཐུག་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚའི་འབོད་སྒྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེར་ཇེ་གསལ་དུ་འགྲོ་ཡི་འདུག སྤྱིར་བཏང་མང་
པོ་ཞིག་ཡོད་རྒྱུ་རེད་དེ། མདོར་བསྡུས་པ་ཡིན་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་དུ་གདན་ཞུ་ཟེར་བ་འདི།  བོད་ནང་གི་མངོན་
འདོད་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་ནས་ཤི་གསོན་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཐོན་པའི་ཚིག་གཅིག་རེད། དེ་བཞིན་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་
ཟེར་བ་འདི་གཅིག་རེད། གཞན་ཡང་སྐད་ཡིག་རང་དབང་ཟེར་བ་འདི་གཅིག་རེད། བོད་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དགོས་ཟེར་
བ་འདི་གཅིག་རེད། ཆོས་དད་རང་དབང་དགོས་ཟེར་བ་འདི་གཅིག་རེད། འཐབ་རྭ་སྤོར་དགོས་ཟེར་བ་འདི་གཅིག་རེད།  ང་
ཚ་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཡོད་ཀྱང་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་འབོད་སྒྲ་འདི་དག་གི་ཐོག་ནས་རེ་རེ་བཞིན་
མིག་མདུན་ལ་ཤར་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། འཐབ་རྭ་སྤོར་དགོས་ཟེར་བ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་སྟེང་ནས་བལྟས་པ་
ཡིན་ན་ཡང་། ལག་པར་ཕྲེང་བ་བཟུང་ཡོད་པའི་དགེ་འདུན་པའི་སྡེ་དང་། ལག་ལ་དཔེ་དེབ་བཟུང་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་དེ་ཚའི་
ཐོག་དེང་རབས་ཀྱི་མཚན་ཆ།  དྲག་ཆས་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དེ་འདྲ་བཟུང་སྟེ།  དེ་ལ་འཐབ་རྭ་ལས་ནས་དམག་བརྒྱག་པ་
བཞིན།  རྫོང་དང་། ཤང་དང་། གྲོང་སྡེ།  ཁུལ་སོགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། སྒྱེ་མོའ་ིནང་ལ་ས་དང་རྡོ་བཅུས་ནས་
རིམ་པར་བརྩིགས་ཏེ་ས་རྭ་ལས་ཏེ།  དེའི་སྟེང་མེ་མདའ་ཚད་ས་བཟོས་ཡོད།  ལག་ན་ཕྲེང་བ་འཛིན་ཅིང་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་
སྒོམ་པའི་དགེ་འདུན་པའི་སྡེ་དང་། ལག་ལ་དཔེ་དེབ་བཟུང་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་དེ་ཚར། མེ་མདའ་ཚད་ནས་བསྡད་ཡོད་པའི་
གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་ཟེར་ནའང་རེད། ཁ་
ཕྱོགས་ཟེར་ནའང་རེད། སྤྱིར་བཏང་གི་ཁོ་རང་ཚའི་བྱེད་སྟངས་སྟེ་མི་མངོན་པ་ཞིག་དང་། གསང་བའི་རང་བཞིན། ལྐོག་
གྱུར་གྱི་བྱེད་ཐབས་མང་པོ་ཞིག་སྤྱད་དེ་ད་ལྟ་བར་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་འདས་ཚར་བ་རེད།  དེང་གི་ཆར་མངོན་གསལ་དོད་པོས་
ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། རྩ་བའི་ཆ་ནས་བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་བོད་མི་སྤྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཆ་ཚང་
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གི་མངོན་འདོད་དེ་བོད་རང་བཙན་གྱི་སྟེང་ལ་གཅིག་སོང་ཡོད་རེད། རྒྱ་མིའི་རིམ་པ་རིམ་པའི་ལྐོག་གཡོ་ཟེར་ནའང་རེད། 
ངན་བྱུས་ཟེར་ནའང་རེད། བྱེད་ཐབས་ཟེར་ནའང་རེད། དེ་འདྲའི་རིམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བར་སྐབས་ཤིག་ནས་ནང་ཁུལ་རང་
སྐྱོང་གི་གནས་བབ་ཅིག་ལ་བརྩོན་ལེན་བྱས་པ་རེད། དེ་ནས་རིམ་པར་བྱས་ནས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་ཟེར་བ་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་
མར་བབས་རེད། དེ་ནས་རིམ་པར་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་ཀྲུང་ཧ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་བ་དེའི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་ལ། ཁ་
སང་དེ་རིང་གང་བཀོད་ཡོད་པ་དེ་ནང་བཞིན་བྱས་ཏེ་ང་ཚ་སྡོད་ཀྱི་ཡིན། ང་རང་ཚའི་སྐད་དང་ཡི་གེ ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
འདི་ལ་རང་དབང་ཞིག་སྤྲོད་རོགས་ཞུ་ཞེས་པ་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་མར་ཕབ་ཡོད་རེད།  ད་ལྟ་དེ་བས་ཀྱང་ཡང་བསྐྱར་མར་
འབབ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟའི་གྲོའུ་ཝེ་ཆོན་གྱིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ནང་བཞིན་
འགྱུར་རྒྱུ་དེ་རེད།  སྐད་དང་། ཡི་གེ  མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་བྱེད་དགོས་ཟེར་བའི་རྩོམ་ཡིག་དེ་འདྲ་ཞིག་སྤེལ་བ་དེ་མི་སྒེར་
ཞིག་གི་རྩོམ་ཡིག་ཡིན་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་མི་འདུག དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་དང་། སྤྱི་ཚགས།  ཚགས་སྡེའི་སྟེང་ལ། སྔོན་དུ་མྱུལ་
འཚལ་འདྲ་བོ་ཐེངས་གཅིག་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་མིན་འགྲོ་བསམ་བསམ་ཞིག་འདུག  མི་རིགས་རྩ་རྫོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་དེ་
འཛམ་གླིང་ལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་གཅིག་བྱས་ནས།  རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་མྱུལ་ཞིབ་ཐེངས་གཅིག་བྱས་ཏེ། མ་འོངས་པར་གོམ་པ་
རིམ་པར་རྒྱག་པའི་ཐབས་ཤེས་ ཤིག་རེད་སྙམ་པ་ཞིག་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་ན་བོད་མི་རིགས་ཞེས་པའི་མིང་འདི་འདོགས་
ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེ་བཞག་ན། སོ་སོ་ཚད་འཛིན་སའི་ལག་ཁྱེར་དང་། མཚན་བྱང་སོགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་
ཡང་། མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་མི་རིགས་ཟེར་བའི་མིང་དེ་འདོགས་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་སྐད་མྱུལ་
ཞིབ་བཤད་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཟེར་བ་འདི་འབྲི་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།  འདི་འདྲའི་མི་རིགས་རྩ་རྫོགས་
ཀྱི་སྐད་ཆ་དེ་རྩོམ་ཡིག་དེའི་ནང་བཀོད་འདུག    གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་སྐབས། ང་ཚ་གོམ་པ་རིམ་པ་འདིའི་མན་
ལ་སྤོ་ས་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་རེད།  སྤོ་ས་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལ་
བརྟེན་ནས། བོད་མི་སྤྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཆ་ཚང་གི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཡིན་ཟེར་མཁན་དང། འདིའི་སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་ཆ་
ཚང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚགས་སྡེ་ཟེར་ནའང་རེད། གཞུང་ཟེར་ནའང་རེད། སྒྲིག་འཛུགས་ཟེར་
ནའང་རེད། གོམ་པ་རིམ་པ་འདིར་ཕྱིར་བསྣུར་བྱས་ཏེ་བརྟན་པོ་བཟོ་བ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཚང་མས་བསམ་བློ་
གཏོང་བའི་དུས་ཚད་ཅིག་ལ་སླེབས་འདུག    དེ་མ་ཟད་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེར་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་ཡི་
ཡོད་རེད། ང་ཚ་ནང་ཁུལ་འཛམས་ཏེ་སེམས་ཀྱི་ཚར་ཤུགས་འདྲ་བོ་དེ་ཕྱིར་མངོན་ནས། ཚང་མས་བགྲོ་གླེང་ཚགས་ཚུད་
པོ་གཅིག་བྱས་ཏེ་འཇོག་རྒྱུ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། བཞག་ཚར་འདུག་ཅེས་པའི་སྐད་ཆ་མིན། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱག་ལས་
གནང་ཡོད་པ་རེད་ལ་དཀའ་ལས་ཀྱང་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། ཉི་མ་རེ་རེར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཛ་དྲག་
ལ་དཔག་པའི་ཛ་དྲག་གི་ལས་ཀ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ལ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། གསར་འགོད་
གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་མཐོང་གི་འདུག ངེས་པར་དུ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གང་
ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་རྒྱ་གང་ཆེ་ཆེ་ཞིག་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུ་འདི། ཉི་མ་རེ་རེའི་དོན་ཚན་དེ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་ཏེ། དཔེར་ན། ཁ་སང་དེ་
རིང་ཡིན་ནའང་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དང་སྦྲེལ་ནས། ཨ་རིའི་ནང་གི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ཀྱི་མདུན་དུ་ཟས་བཅད་
ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་མཚན་ནའང་ནང་མི་ཆ་ཚང་གིས་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་
ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་རེད། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་སྡེ་སོ་སོས་ཉི་མ་རེ་རེའི་ལས་འགུལ་རེ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་
རེད། དེ་ཆ་ཚང་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱེད་པ་དང་། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཡང་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་
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ཉི་མ་འདི་ནས་འདིའི་བར་དུ་དོན་དག་བྱུང་སོང་། འདིའི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་འདི་འཕྲད་ཀྱི་འདུག གནད་དོན་འདི་ལྷག་གི་
འདུག་འདི་ཆ་ཚང་རེ་རེ་བཞིན་བྱས་ནས་ཕྱི་ལོགས་སུ་བཏོན་ཏེ། ཉི་མ་རེ་རེ་དང་ཡང་ན་བདུན་ཕྲག་རེ་རེ་བཞིན་ཆེ་ཆུང་ལ་
མ་ལྟོས་པའི་སྒོ་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་བསམ་བྱུང།  འདི་ནི་སོ་སོར་
བསམ་ཚུལ་ཡོད་པ་གཅིག་དེ་ག་རང་ཡིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་དང་སྦྲེལ། བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་དེ་ཚའི་སྐོར་ལ་
དམིགས་བསལ་འགྲེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་མེད། མང་ཆེ་བ་གོང་དུ་གསུངས་ཚར་སོང་། སྔོན་དུ་ཚས་པ་བཅུ་བཞིའི་ཉིན་ལ་ཡང་
གང་ལ་གང་འཚམ་ང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་བཀོད་སྒྲིག་གནང་ཚར་བ་རེད། ཐོན་ཟིན་པའི་གྲོས་འཆར་དང་། ལྷག་དོན་དུ་
ཚས་བཅུ་བཞིའི་ཉིན་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ། གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅིག་བཞག་ཡོད། དེ་ཚ་
དངོས་སུ་ལག་ལེན་ལ་ཁེལ་དགོས་པ་དང། ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་གཞི་འཇམ་རྒྱུ་དང་། དེའི་ཐོག་ལ་རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་དོ་སྣང་དང་ཁུར་ལེན་དགོས་པའི་སྐོར་ལ། ལག་ལེན་ཁེལ་དགོས་པ་ང་ཚའི་འགན་གཙ་བོ་དེ་ཆགས་ཡོད་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག དེས་ན་གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟའི་ཚགས་འདུ་མཚམས་
འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་དེ་ལ་ཟུར་སྣོན་གྱི་གྲོས་ཆོད་འཇོག་དགོས་པ། དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡི་ཡོད་ངེས་པར་དུ་འཇོག་དགོས་
ཀྱི་འདུག དེ་དང་འབྲེལ་གོང་དུ་སྤྱི་འཐུས་ཕྱག་སྦྲེལ་གཅིག་གིས་གསུངས་སོང་། ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་བགྲོ་གླེང་
དེ་གྲོལ་ཚར་བའི་རྗེས་ལ། གྲོས་ཚགས་དེ་ག་རང་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མཚན་པའི་ཐོག་ནས། ཚགས་འདུ་
མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་དང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་རྒྱབ་སྐྱོར་གཙང་མ་ཡོད་
པའི་ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་མྱུར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བྱུང་ན་དེ་དང་མཉམ་དུ་ཆུ་
ཚད་གཅིག་གི་རིང་ལ་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པའི་ཆེད། སྨོན་ལམ་འདོན་པ་དང་ག་རེ་ཡིན་ན་གཅིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་
མེད་དམ། ད་རེས་ཀྱི་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་ངོ་བོ་མཚན་པ་དང་། རྣམ་འགྱུར་ཐོན་པའི་ཐོག་ལ་དེ་
ཡག་པོ་མེད་དམ་ཞེས་གཅིག་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་དང་འབྲེལ་ཟུར་སྣོན་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་ནང་དུ། ནེའུ་ཡོག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་
ཟས་བཅད་ལས་འགུལ་དང་། མ་བུ་གསུམ་རྒྱ་གར་ནས་བོད་ལ་གོམ་བགྲོད་ལ་ཕེབས་བཞིན་པ་དེ་ཚ་འཁོད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། 
ལྷག་བསམ་དང་། སྙིང་སྟོབས་དེ་ཚ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་སོང་དེ་ཚ་ཚང་མ་ལ་སྤྱི་མཚུངས་ཀྱིས་སྟོན་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཞེས་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་གཙ་ཆེ་ཤོས་དེ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ན། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ད་ལྟའི་བོད་ནང་
གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་གཞི་འཇམ་པ་དང་། དེ་ལ་ཕན་ཐོགས་པའི་ཆེད་དུ་ང་ཚས་བགྲོ་གླེང་གནང་ནས་དོན་ཚན་བརྒྱད་
ཅན་གྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་རེད། ཚས་བཅུ་བཞིར་ཞུས་པ་བཞིན་ཆ་ཚང་དོན་ལ་ཁེལ་མིན་ང་ཚའི་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ཡིན་ན་ཡང་དེ་ནས་གཅིག་དང་། གཉིས། གསུམ་ག་ཚད་ཁེལ་བའི་དོན་ལ། ད་ལྟའི་གྲོས་ཚགས་ཚས་ཉེར་བཞིར་ཚར་བའི་



17 

 

རྗེས་ལ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་རྣམ་པ་ཚས་དབུ་ཁྲིད་པའི་ཐོག་ནས། གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ཟས་བཅད་
ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས་ན་འདྲ།  དུས་ཚད་ངེས་མེད་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས་ན་རེད། གོམ་བགྲོད་བྱེད་དགོས་ན་
རེད་གང་ལྟར་དེ་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་གནང་པ་དེ་ཡང་གཟིགས་ས་དེ་རྒྱལ་སྤྱིར་གཟིགས་ནས། ཞུ་གཏུག་
བྱེད་ས་དེ་རྒྱལ་སྤྱི་རང་གི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདུན་དུ་ཕྱིན་ཏེ། ང་ཚ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ཀྱི་མདུན་ལ་ཕར་ཕེབས་པ་
དང། དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་དང་ས་གནས་སོ་སོར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཡོད་པ་དེ་ཚའི་མདུན་ལ་
འགྲོ་ནའང་རེད། གང་ལྟར་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་བྱས་ཏེ། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་དེའི་ཆེད་ང་ཚས་
གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་དེ་ཚ། ལག་ལེན་ཁེལ་བའི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག སྤེལ་བ་དེ་ཡང་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པ་ཚས་དབུ་ཁྲིད་པའི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཡིག་ཆ་ཨང་བཅོ་བརྒྱད་པ། ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་དེའི་ཐོག་ལ་བགྲོ་
གླེང་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད། ཁ་ཤས་ཤིག་མ་གཏོགས་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དང་པོ་དེ་ཉེ་ཆར་བོད་ནང་ལ་སློབ་ཕྲུག་མང་པོས་གྱེན་
ལངས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ལ་ཡང་ཚར་སྣང་བྱུང་ལ་ངས་འབྲེལ་ཡོད་མང་པོ་ཞིག་ལ། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་
མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་སྐབས་ལ། ང་ཚ་ཚང་མས་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་དེ་དང་མཉམ་དུ་དམིགས་སུ་
བཀར་ནས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ལ། སློབ་གྲྭ་ཁག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་གྱེན་ལངས་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་དག་ལའང་དོ་སྣང་
བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ང་རང་གི་བློ་མཐུན་པ་ཁ་ཤས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གཅིག་དེ་ཡིན། གཉིས་པ་དེ། ད་ལྟ་སློབ་གྲྭ་གྱེན་
ལངས་བྱེད་པ་དེ་ངས་གོ་ཚད་བྱས་པ་ཡིན་ན། རླུང་འཕྲིན་ནས་འདི་འདྲ་ཞིག་བཤད་ཡོང་གི་འདུག ཉེ་ཆར་རེབ་གོང་ཁུལ་གྱི་
སློབ་གྲྭ་ཚ་དགུན་ཁའི་གུང་སེང་བཏང་ནས། ཡར་ཚགས་པའི་རྗེས་ལ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཚན་བརྗེ་བོ་བརྒྱབ་འདུག སྔོན་མ་བོད་
ཡིག་ཡོད་པ་ཚང་མ་རྒྱ་ཡིག་ལ་བསྒྱུར་ཚར་འདུག གུང་སེང་ཡར་ཚགས་པའི་རྗེས་ནས་རེབ་གོང་རེ་སྐོང་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་
དེ་ཚས་གྱེན་ལངས་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙ་བོ་གཅིག་དེ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་འདུག གཅིག་དེ་རེད། གཉིས་པ་དེ་དེ་དང་འབྲེལ་
ནས་ཡང་གྱེན་ལངས་བྱེད་པ་གཅིག་ག་རེ་བྱས་ནས་ཡོང་གི་འདུག་ཅེ་ན། དཔེར་ན། རྨ་ཆུ་ཁུལ་གྱི་སློབ་མ་བུ་མོ་ཚ་རིང་
སྐྱིད་ཀྱིས་སྐུ་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་དེ་བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་གཏོང་གི་འདུག ང་ཚས་
དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཁོང་གི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་རེད། དེ་གཅིག་རེད། དེ་ནས་ཚས་བཅུ་བཞིའི་
ཉིན་རེབ་གོང་ཁུལ་ལ་གྲྭ་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་གྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་སྐུ་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་དེ་དང་འབྲེལ། 
རེབ་གོང་ཁུལ་གྱི་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་སློབ་གྲྭ་དང།  དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཚང་མས་གྱེན་ལངས་བྱས་པ་རེད། 
དེ་འདྲ་བྱས་ནས་གྱེན་ལངས་བྱས་པ་དེ། སྐད་ཡིག་ལ་རང་དབང་མི་འདུག་ཅེས། སྐད་ཡིག་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་གཅིག་དང་། བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་ཚར་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱུ་
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མཚན་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས། བོད་ནང་ལ་སློབ་ཕྲུག་ཚས་གྱེན་ལངས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་གསལ་པོ་གཅིག་རེད། སློབ་ཕྲུག་
གིས་གྱེན་ལངས་བྱས་པའི་རྗེས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས། དཔེར་ན། དེ་རིང་ཞོགས་པའི་རླུང་འཕྲིན་ནང་ལ་སྟོན་བཞིན་ཡོད། 
འབའ་ཐང་ཕྱོགས་ནས་སློབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབས་འདུག སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞིག་གིས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ད་ལྟ་ཤོད་
བཞིན་པ་རེད། དེའི་མཇུག་འབྲས་དེ་ངས་བསམ་པ་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོར་བསམ་བློ་གཏོང་བ་ལ། 
སློབ་ཕྲུག་དེ་ཚ་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད། དམིགས་བསལ་ང་ཚས་རྟག་ཏུ་བརྗོད་བཞིན་པ་ནང་བཞིན། སློབ་ཕྲུག་ཚ་ང་ཚའི་མ་
འོངས་པའི་སོན་རྩ་ཡིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་དང་ཡིན། ང་ཚའི་བོད་ནང་ཡོད་པའི་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚ། 
ང་ཚའི་སོན་རྩའི་ནང་གི་སོན་རྩ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲའི་སློབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབས་པ་དང་།  བོད་ཡིག་དེ་
རྒྱ་ཡིག་ལ་ཕར་བསྒྱུར་བའི་སྐད་ཡིག་གི་དཀའ་ངལ་ཞིག་སྤྲད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚར་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོར་དཀའ་ངལ་སྤྲད་པ་ 
ཞིག་མཐོང་གི་འདུག དེའི་ཐོག་ནས་ངས་ག་རེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཟེར་ན། ངེས་པར་དུ་སློབ་ཕྲུག་ཚའི་དཀའ་ངལ་གྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་
བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གྲོས་ཆོད་འཇོག་གི་ཡོད་ནའང་རེད། ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་བར་དུ་མདུན་ལ་མཆོངས་ཡོད་ལ། མ་འོངས་པར་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་
ཡིན་ནའང། ང་རང་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་བཞག་པ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་བཅོ་བརྒྱད་པ་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བ་དང་
ཆབས་གཅིག ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་ལ་རང་ལུས་
མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་གྱི་གྲངས་ཀ་དེ། ང་རང་ཚས་ཧ་གོ་བ་སུམ་ཅུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད། ཁོ་རང་ཚའི་ནང་ནས་མང་
ཆེ་བ་ཞིག་ང་རང་ཚས་མཁྱེན་མཁྱེན་པ་རེད། ཚང་མ་ན་གཞོན་ཆགས་ཡོད་རེད། ངས་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞེ་ན། བོད་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་ན་གཞོན་གྱིས་འགན་བླངས་ནས། སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་
དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་གི་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་ན་གཞོན་ཚ། རྒྱ་གར་ལ་
བཞུགས་ཡོད་ན་རེད་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་ཡོད་ན་རེད། བུད་མེད་ན་གཞོན་ཡིན་ན་རེད་ཚང་མས་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་མི་
རིགས་ཀྱི་དོན་དུ། ང་ཚའི་འཐབ་རྩོད་དེ་བདེན་མཐའ་མ་སེལ་བར་དུ་ང་ཚས་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཁོ་རང་ཚས་ཧ་གོ་རྒྱུ་རེད་དེ་
གཏིང་ཟབ་པོའ་ིསྒོ་ནས། གང་འདྲ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚའི་མི་རིགས་དོན་དུ་མུ་མཐུད་ནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་གི་རེད། ཁོ་རང་
ཚར་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང་། ད་ལྟ་ང་རང་ཚའི་ལས་དོན་གྱི་སྐོར་ལ་རྣམ་པ་ཚས་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། དངོས་གནས་རེད། 
མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་མཉམ་དུ་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྒྲིག་འཛུགས་མཉམ་དུ་གནང་དགོས་པ་
དང་། སྐབས་སྐབས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པའི་མཉམ་དུ་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡང་སོ་
སོའ་ིནུས་པ་དང་ལས་ཀའི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་ང་རང་ཚས་



19 

 

འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་བོད་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་པ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་པ། 
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་ཐུབ་པ། དེ་བཞིན་གསར་འགོད་པ་དེ་ཚ་ཕེབས་ཐུབ་པ། གོང་དུ་ཕྱག་རོགས་
སྤྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་ང་རང་ཚ་མི་གཅིག་གཉིས་ཤིག་མཉམ་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པ། ང་རང་ཚའི་ལས་
འགུལ་གཅིག་དེ་ཡང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  ང་རང་ཚ་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། ང་རང་ཚ་བོད་ནང་གི་གནས་
སྟངས་སྐོར་ལ་འགྲོ་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་དེ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ང་རང་ཚ་ཕྱི་སྡོད་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཆོག་མཆན་
གནང་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ལས་འགུལ་གཅིག་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་རང་ཚའི་འགན་ཁུར་ཞིག་ལ་མིང་
གཞུང་ཞིག་ཚགས་གཙ་བགྲེས་པོས་མར་བཏོན་གནང་ཡོད་རེད། དེ་ཚའི་ནང་ནས་འོས་པ་སུ་འདུག་གཟིགས་ཏེ། ང་ཚ་མི་
བཅུ་ཙམ་ཞིག་གི་མིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལ་ཕུལ་ནས། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཅར་གྱི་ཡིན་ཞེས་ལས་འགུལ་དེ་
གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་རང་ཚས་ལག་ཁྱེར་རག་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་རེད་བསམ་གྱི་
ཡོད། ང་རང་ཚ་བོད་པ་ཡིན་དུས། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། ང་རང་ཚ་འགྲོ་བ་དེ་ལས་ཀྱང་
གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེས་ན་ང་རང་ཚའི་ལས་འགུལ་གཅིག་དེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། ཐུགས་རྗེ་
ཆེ་གནང་།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་དེའི་ཐོག་ལ། ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུས་ན་
བསམ་པ་ཞིག་བྱུང་། དང་པོ་དེ་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་བཏོན་ཟིན་པའི་རྗེས་ལ། ལྷག་པར་དུ་གྲོས་
འཆར་གྲོས་ཚགས་ལ་བསྣམས་ཕེབས་མཁན་ཟེར་ནའང་རེད། འདོན་མཁན་དེ་སྤྱི་འཐུས་རེད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་མཁན་ཡང་
སྤྱི་འཐུས་རེད། གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་ལྟ་བུར་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚས་མ་མཁྱེན་པ་མ་རེད་ལ། ད་ལྟའི་
ཆར་སྤྱི་འཐུས་བྱེ་བྲག་པ་དེའི་ནང་མི་ཕྱེད་ཀ་མིན་ཙམ་ཞིག་རོང་རྒྱས་ཨ་གྲགས་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ཨ་ཀྲུག་ཚང་གི་ནང་
མིའི་ནང་ནས་ཀྱང་། མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་ཁང་ནང་ལ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རྩ་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་
པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་མིས་བོད་པ་དམར་གསོད་བཏང་བཞག་པ་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་དེ་ཚ་
ཡང་ང་རང་ཚ་ཚང་མས་ནང་མི་ཡིན་པ་ཤ་སྟག་རེད། ནང་མི་རེ་རེའི་ནང་ལ་ཡང་མི་མ་ཤི་བ་དང་། བླ་མ་ཡིན་ན་ཡང་མ་
བསད་པ་དང་། མ་བཅོམ་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་མྱོང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེས་ན་ང་རང་ཚས་གྲོས་འཆར་འདོན་པའི་སྐབས་དེ་ལ། རྣམ་
འགྱུར་ཙམ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་པ། གྲོས་ཆོད་འཇོག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པ། དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚས་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་
ད་ལྟ་དགོས་པ་དེ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བསྡད་མཁན་དེ་དག་ལ་ང་ཚས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་དང་ཞུ། 
རང་གིས་སྲོག་ལས་རྩ་ཆེ་བ་དེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཆེ་བ་ཡོད་ཙང་རང་སྲོག་བློས་བཏང་མཛད་ཡོད་པ་རེད། སྡུག་བསྔལ་ག་
ཚད་ཡོད་མེད་དང་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་སླད་དུ་སེམས་ཤུགས་ག་ཚད་ཡོད་མེད་ངས་འདི་ནས་བརྗོད་མ་
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དགོས་པ་རེད། དེ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་དང་དེ་དག་གི་ནང་མི་ལ་སོགས་པར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་
རིང་འདིར་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་ནང་གསལ་བ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་
དེ་དག་གིས་རང་སྐད་ཀྱི་སླད་དུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བསྡད་པ་དེ་ཁ་སང་དེ་རིང་གི་གསར་པ་ཞིག་མ་རེད། གྲོས་འཆར་འདིའི་
ནང་འཁོད་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཨ་མདོ་མཚ་སྔོན་དང་རེབ་གོང་ལ་སོགས་པས་གནས་མང་པོ་ཞིག་ལ་
སློབ་ཕྲུག་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་དང་ཁྲི་ཚའི་ཐོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། བོད་མི་
རིགས་དང་སྐད་ཡིག་ལ་རང་དབང་དགོས་ཟེར་ཡོང་དུས། གོང་དུ་སྤྱི་འཐུས་ཁག་གཅིག་གིས་གསུངས་གནང་སོང་། 
ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་འདིའི་མཇུག་སྣོན་ལ་ཁ་སང་ཉིན་དང་པོ་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཛ་
དྲག་གི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་དེའི་སྒང་ལ་ཟུར་བསྣོན་གྱི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་དགོས་
ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ལ་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ལེའུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་ཚགས་འདུ་
མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་ཕེབས་པའི་སྐབས་དེ་ལ་གྲོས་ཚགས་ནང་བགྲོ་གླེང་གནང་བ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་མ་ཡིན་
པར་གྲོས་ཚགས་ཕྱི་ལོགས་སུ་བཞུགས་མོལ་ཚགས་འདུ་གནང་སྐབས་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་འཇོག་གི་
གྲོས་འཆར་དེ་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ཚུད་ཚར་བ་ཞིག་དང།  དེའི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་འགྲོ་བཞིན་པ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། དེར་བརྟེན་མཇུག་སྣོན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་མ་བྱས་པའི་བར་དུ་ལས་དོན་གཞན་ཞིག་སྒང་ལ་ཕེབས་པ་
ཡིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ལ་ཞེ་ན། སྤྱི་འཐུས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་འཆར་
རིགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནས་མིན་ནས། ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་དེའི་སྒང་ལ་མཇུག་སྣོན་ཞིག་གི་ངོས་འཛིན་
གནང་ནས་བསྣམས་ཕེབས་པ་ཡིན་ན། གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གྲོས་
འཆར་ཚུད་པ་དང། ལས་རིམ་གཞན་སྒང་ལ་མ་ཕེབས་པའི་སྔོན་ལ་ད་ག་རང་གིས་ཐོག་ལ་གནང་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོད་རེད། 
མཇུག་སྣོན་གྱི་གྲོས་ཆོད་ནང་ལ་ངེས་པར་དུ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ལ་སོགས་པ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་
གསུངས་མཁན་ཚང་མར་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། སྐད་ཡིག་གི་ཐོག་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་
ཚགས་རང་གིས་ཐོག་ནས་རང་གིས་མ་སྐད་ mother tongue ཟེར་ནས་མ་སྐད་ལ་སྲུང་སྐྱོབས་བྱེད་རྒྱུ་དང། གོང་
འཕེལ་ཡོང་རྒྱུར་ཁྲིམས་འཆར་རང་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་། གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་མ་བྱས་སྔོན་ནས་དེ་གཅིག་གཟིགས་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཡར་འབུལ་སའི་ནང་ནས་སློབ་གྲྭའི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞག་པ་དེའི་སྒང་ལ་དམིགས་ནས་
ལྷག་པར་དུ་ང་ཚའི་ཐོག་ནས་བློ་འཚབ་ཆེ་ཤོས་དེ། ཁོ་རང་ཚས་སྐད་འབོད་བྱས་བཞག་པ་དེ་ལ་ང་ཚས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དེ་
འགྲུབ་ཐུབ་རྒྱུར་ང་ཚས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་གཅིག་དང་། ཁོང་ཚའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་འགྲོ ཁོང་ཚར་
རྒྱ་མིས་དྲག་གནོན་དེ་ནས་སྐྱོབས་ཆེད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། 
རྒྱལ་སྤྱིར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་ཚའི་ཐོག་ནས་ཕ་གིར་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚས་ངེས་པར་དུ་ཞུ་
དགོས་པ་གཅིག་དང་། གོང་དུ་སྤྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་ད་ལྟ་ནེའུ་ཡོག་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་མདུན་ལ་གཞོན་ནུ་
ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་སྐྱབས་རྗེ་ཨ་ལགས་ཤིང་བཟའ་རིན་པོ་ཆེ་གཙས་པའི་བོད་མི་གསུམ་གྱིས་ཟས་བཅད་
ངོ་རྒོལ་བཞུགས་བསྡད་པ་དེའི་ཐོག་ལ། གྲོས་ཚགས་རང་གིས་གྲོས་ཆོད་ནང་ལ་གཅིག་བསླེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་
པ་དེ་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་བསམ་ཞིག་དང། དེ་བྱུང་ཐུབ་ན་སྙམ་པ་ཞིག་དང། སྤྱིར་བཏང་ད་ལྟ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་
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གིས་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ལ་ཕྱག་ཡིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། གྲོས་
ཚགས་རང་གི་ཐོག་ནས་གྲོས་ཆོད་ནང་ལ་བསླེབས་ཐུབ་ན། ང་ཚ་ལས་དོན་སུས་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་དེ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རང་བཞིན་གྱི་མི་
མང་གིས་འཐུས་མི་རྣམ་པའི་ལས་འགན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚད་དེ་ལ་འཁྱེར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ད་གིན་ཡར་ལངས་ནས་ཞུས་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་དང་མེད་བསམ་ནས་ཐེ་ཚམ་འདྲ་
བོ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་། ཡིན་ནའང་། ཕྱག་རོགས་བཀའ་བློན་རྣམས་པར་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གྲོས་ཚགས་དེ་སྲིད་ཇུས་
དང་འབྲེལ་བ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་ཞིག་དང།  བོད་མི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་
ནས་ངས་གོ་སྐབས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན། གོ་སྐབས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   ཚ་སྲོག་ཕྱིན་པ་རྣམས་ལ་སྨོན་འདུན་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཚགས་འདུ་མཚམས་
འཇོག་གི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་དང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། གནད་དོན་ཁག་གཅིག་གཉིས་
ཤིག་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་བ་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྩ་བའི་གོང་
དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་རྣམ་པ་ཚས་གྲོས་ཆོད་གཞག་རྒྱུ་དང་དེ་བཞིན་མཇུག་སྣོན་གྲོས་ཆོད་གཞག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ང་ཚ་
སྤྱིར་བཏང་གིས་གྲོས་ཆོད་བཞག་པའི་རྗེས་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་
ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིསྲིད་གཞུང་གིས་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་ཡོད། སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད། སྐད་ཡིག་
གི་རང་དབང་ཡོད། ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད། ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད་ཟེར་བའི་སྐྱག་རྫུན་དང་མགོ་སྐོར། ཁྲམ་པ་གང་ཡོད་པ། 
དེ་རིང་ང་ཚ་འདིར་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གིས་གྲོས་ཆོད་བསྣམས་ནས་ཛ་དྲག་ཞིག་ལ་བརྩིས་ནས་བགྲོ་གླེང་བྱས་པ་
དེ། ང་ཚ་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་གསལ་པོ་དང་། ང་ཚའི་ངོས་ནས་གང་བཤད་པ་དེ་བདེན་
པ་ཡིན་པ། རྫུན་མ་ཡིན་པ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ། ཡ་ང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ། ཉག་ཕྲག་བའི་གནས་ཚུལ་
ཡིན་པ། ལྷག་པར་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོའ་ཆེའི་གསུངས་འཕྲིན་རིམ་པའི་ནང་ལ་ཕེབས་པ་ནང་བཞིན་གྱི་དམྱལ་བ་མི་ཡུལ་
དུ་བསླེབས་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གྱི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ག་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་གཞིས་བྱེས་
གཉིས་ཀྱིས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ར་བ་དེའི་ནང་ལ་བགྲོ་གླེང་དེ་དགའ་ཞིང་སྤྲོ་བའི་ངང་ནས་མ་རེད། སེམས་འཚབ། བློ་འཚབ། 
དེ་བཞིན་བྱ་ཐབས་བྲལ་བ། ང་རང་ཚ་ཕྱི་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཚས་ནུས་པ་ཐོན་རྒྱུ་དེ་གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་རྣམ་པ་ཚས་གསུངས་པ་
ནང་བཞིན་རེད། གྲོས་ཆོད་དགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་གིས་ཕྱག་ལས་ག་རེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། ཛ་དྲག་གིས་ག་རེ་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགྲུབ་རྒྱུ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་ངོས་ནས་ནུས་པ་ག་རེ་བཏོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱག་སྦྲེལ་རྣམ་པ་ཚས་གནད་དོན་ཛ་དྲག་གང་གསུངས་པ་དེ་དག་ལ་ངོས་འཛིན་
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ཞུས་པའི་ཐོག་ནས། ང་ཚས་གྲོས་ཆོད་སྔ་ཕྱི་བར་ལ་གཞག་རྒྱུ་རེད། ཡིན་ནའང་། དེ་མ་ཐག་ལ་ང་ཚ་རྩ་བའི་མང་གཙ་ཀ་བ་
གཉིས་ཀ་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཕྱག་ལས་འདི་ད་ལྟ་རང་འཁོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་
ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་ཡོངས་ལ་གནས་བསྡད་པ་ཡིན་ཙང། དེ་མ་ཐག་ཏུ་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གཙས་པའི་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་དོན་གཅོད་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་པའི་
བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་བརྡ་ཁྱབ་ཡོངས་ཁྱབ་འགྲོ་ཐུབ་པའི་ད་ལྟ་གྲོས་ཆོད་གནད་འགག་ཆེ་བ་དེ་དག་ཕྱག་བསྟར་དེ་འདྲ་གང་
ལྟར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆའི་སྒང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་ཐབས་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། དེ་བཞིན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མི་སྣ་ཙམ་མ་ཟད་བོད་པ་ལ་བློ་ཉེ་བོ། ༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བློ་ཉེ་བོ་དང། ༸རྒྱལ་དབང་
རིན་པོ་ཆེ་ལ་དད་གུས་ཡོད་མཁན་གྱི་ཕྱིའི་མི་སྣ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། ཛ་དྲག་གི་ནང་ནས་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་དེ་ཛ་
དྲག་ཡིན་པ། བཀུར་འོས་པའི་སྐུ་ཞབས་ Desmond Tutu ལ་སོགས་པ་ཁོ་རང་ཚས་ཀྱང་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་གནས་
ཚུལ་ཐོག་ལ་ཛ་དྲག་གིས་གསུངས་བྱོན་རོགས་གནང་། གསུངས་སྐད་སྐྱོན་རོགས་གནང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབས་
ཆེད་དུ། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཆེད་དུ། ད་ལྟ་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་དངོས་སུ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང།  འབྲེལ་
ཡོད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་བརྒྱུད་ནས་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ག་ནང་བཞིན་གྱི་
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་ལུགས་ཁག་ནས་མཛད་གཙ་རྣམ་པ་ཚས་དངོས་ཡོད་ང་ཚས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕྱིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཁག་བརྒྱུད་ནས་འགན་ཆེན་པོ་འཁྱེར་ནས་ཆོས་ཀྱི་བླ་ཆེན། ཧིན་དྷུའི་བླ་ཆེན། ཁ་ཆེའི་བླ་ཆེན་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་
པའི་ཐོག་ལ་ནམ་རྒྱུན་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་འདིའི་ཐོག་ལ་དོན་གཅོད་
ཁག་བརྒྱུད་ནས་ཛ་དྲག་གི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚ་ཛ་དྲག་གི་བགྲོ་གླེང་བྱེད་བཞིན་
ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཛ་དྲག་གིས་ལས་དོན་དེ་དག་ཛ་དྲག་གིས་ཐག་ཆོད་པ་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་
བཞིན་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་མང་པོ་ང་ཚའི་བཞུགས་སྒར་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མཁན་ཚས། ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་དེ་
དག་གིས་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
གནོན་ཤུགས་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་མདུན་དུ་ངེས་པར་དུ་ཕྱག་བྲིས་རེ་
འབུལ་རོགས་གནང་། སོ་སོའ་ིགཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ད་གིན་ཛ་དྲག་གིས་ལས་འགུལ་ནང་ལ་
གྲོས་ཆོད་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་བྱེད་རོགས་གནང་། གཞན་ཡང་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ། ང་རང་ཚའི་སྐད་
ཡིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ། ང་རང་ཚའི་མི་རིགས་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ། ང་རང་ཚའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ། བོད་པའི་
སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚས་ཀྱང་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་དེ་སྲུང་སྐྱོབས་མ་བྱུང་པ་ཡིན་ན། དེ་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་སྐད་ཡིག་རེད། ཁུངས་གཏུག་ས་དེ་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། སོག་པོ། འབྲུག ཧི་མཱ་ལ་ཡ་གཙས་པའི་བོད་
ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབས་ཐད། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གིས་རྩ་མེད་བཟོ་གི་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་ལ། དེང་སང་གི་གནས་སྟངས་ན་བོད་ནང་
གི་སྐད་ཡིག་ཚང་མ་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ལ་སློབ་སྦྱོང་སྤྲད་དགོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས། སློབ་ཕྲུག་ཚ་ཡར་
བཞེངས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་སྔོན་ལ་ཕྱག་བསྟར་འཁེལ་བའི་ལས་དོན་དེ་དག་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་དང་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་རྣམ་གཉིས་བརྒྱུད་ནས་ངེས་པར་དུ་
བཀའ་མོལ་ཡོང་བ་བྱེད་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་བཞིན་གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་གནང་
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སོང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚགས་བརྒྱུད་ནས་ཟས་བཅད་ལས་འགུལ་ཉིན་གྲངས་ཕལ་
ཆེར་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་འཁོར་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། ༸སྐྱབས་རྗེ་ཤིང་བཟའ་རིན་པོ་ཆེ་དབུས་པའི་ཁོང་རྣམ་པ་ཚས་གང་ལྟར་
བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་དུ་ཞུ་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འཛམས་སོན་མེད་པའི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པ་
གཉིས་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ག་རེ་བསྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ལྟ་ཛ་
དྲག་ག་རེ་རེད་དམ། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་འདི་ནས་གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་རྣམ་པ་ཚས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་གྲོས་ཆོད་
ནང་ལ་ཚུད་དགོས་ཀྱི་རེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཁོང་རྣམ་པས་གནང་བ་དེས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ལ་འགུལ་སྐྱོད་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་ནས་ཕྱག་བྲིས་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་རྣམ་པ་ཚས་གསུངས་པ་
ནང་བཞིན་ཕྱག་བསྟར་འཁེལ་བ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ཙམ་མ་ཟད་མ་བུ་གསུམ་གོམ་
བགྲོད་དང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལ་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱིས་ཕེབས་སྐོར་ཕྱིན་ནས། བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་
ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐོག་ལ་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་ཚང་
མ་ལ། ང་ཚས་འདི་ནས་ངེས་པར་དུ་གྲོས་ཚགས་འཚགས་བཞིན་པ་ཡིན་ཙང་། ཁོང་རྣམ་པ་ཚའི་སྙིང་སྟོབས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
གྱི་ཆེད་དུ་ངེས་པར་དུ་གྲོས་ཆོད་ནང་ལ་ཚུད་ཐབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་བཞིན་གནད་དོན་ཛ་དྲག་ཆེ་བ་ལ་
གནད་དོན་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ལ་ཡིན་པ་
ཡིན་ནའང་རེད། དེ་ནང་བཞིན་སྤྱི་ཚགས་ནང་དུ་མི་དམངས་དང། མཁས་དབང།  རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་
དངོས་ཡོད་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུའི་སྡིངས་ཆ་ང་ཚས་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཚའི་རླུང་
འཕྲིན་བརྒྱུད་ལམ་ཙམ་མ་ཡིན་པ། ཁ་སང་ཁ་ཉིན་ང་ཚ་འདིར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་བློ་འཚབ་
ཡོད་མཁན་གྱིས་མཁས་དབང་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད། གསུངས་བཤད་གནང་བ་རེད། བློ་འཚབ་ཡོད་པ་དེ་དང་དེ་འདྲ་
བའི་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་ལམ་མང་པོའ་ིཐོག་ནས་གོ་སྐབས་བླངས་ནས། བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་ལས་དོན་དེ་དག་གལ་ཆེན་པོར་བརྩིས་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་
བོད་དོན་ཚགས་པའི་ངོས་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ཛ་དྲག་ཏུ་བརྩིས་ནས་གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་
ཤུགས་ཆེན་སྤེལ་རྒྱུ་དང། རྒྱ་ནག་ལ་དགོས་དོན་ཤུགས་ཆེན་བཏོན་རྒྱུ་དེ་ཛ་དྲག་ཡོང་ཕྱིར་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག རྩ་བའི་ཐོག་ནས་གྲོས་ཆོད་དང་གནད་དོན་དེ་རིམ་པ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་རེད།  གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་དེ་རིམ་པ་
ཞིག་རེད། ད་ཡོད་ཛ་དྲག་གི་ལག་ལེན་འཁྱེར་རྒྱུ་དེ་ང་ཚས་འདི་ནས་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང། ང་ཚའི་བགྲོ་གླེང་གི་ཐོག་
ནས་ཕྱག་བསྟར་འཁེལ་ཐུབ་མཁན་གྱིས་འཁེལ་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་རིང་ང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་རྭ་བ་ནང་ལ་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་རིང་ང་ཚ་མཉམ་དུ་མཉམ་རུབ་བྱས་ནས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་
ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ Philips Namsikon  མཆོག་འཇར་མན་གུ་ཡང་ཆབ་སྲིད་ཚགས་པ་དང་འབྲེལ་བ་
ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་དང་བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་དང་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་འདས་
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པའི་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་རིང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་བསྡད་པ་རེད། དེ་རིང་འདིར་ཁོ་རང་ཚའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་
གཙ་སྐྱོང་བ་ Dr. Rolf Berndt དེ་རིང་འདིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོད། ཁོ་རང་ལྷན་རྒྱས་ལ་ Mr.Siegfried 

Herzog  མཆོག་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་འགན་འཛིན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་དབུས་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་
ཡོད་པའི་ལྷོ་ Asia དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ Ms.Maria 

Schneider དེ་བཞིན་ Mr. Omair Ahmad བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་དང་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་ཐད་ཀར་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལྷོ་ Asia  ལས་ཁུངས་ནང་གིས་ལས་བྱེད་པ་ཁོང་རྣམ་པ་བཞི་དེ་རིང་གི་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ཆིབས་
བསྒྱུར་གནང་བ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གོ་སྐབས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁ་སང་ཉིན་མ་དང་པོ་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་
དྲག་གི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་ལ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ང་ཚ་ལས་དོན་རྣམ་
པ་མང་པོའ་ིཐོག་བསམ་འཆར་ཕུལ་བ་རེད། དེ་རིང་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ཛ་དྲག་གི་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ལ་ཛ་དྲག་གི་ལས་
འགུལ་མཇུག་སྣོན་གྱི་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་པ་རེད། དེ་རིང་ཛ་དྲག་གི་རྣམ་པ་དང་པོ་བཏོན་རྒྱུ་གཅིག་ལ་
ཚགས་འདུ་འདིའི་ནང་ལོགས་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་གཅིག་དང་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་མ་གཏོགས་ཆ་ཚང་
འཛམས་ཡོད་པ་རེད།  ཛ་དྲག་གི་རྣམ་པ་བཏོན་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་གཅིག་བྱུང་ན། སང་ཉིན་རང་ལ་ང་རང་ཚས་གསར་
འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་ཉིན་གཅིག་གི་རིང་ཟས་བཅད་ངོ་
རྒོལ་ཞིག་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་དེ་རིང་ང་ཚ་བགྲོ་གླེང་གནང་བའི་རྣམ་པ་དང་པོ་ཐོན་གྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག  རིམ་
པས་ཚགས་དུས་གསུམ་པ་གྲོལ་བའི་རྗེས་སུ་མཇུག་སྣོན་གྱི་ལས་འགུལ་གནང་དགོས་པ་དང་མང་ཚགས་ལ་གནང་དགོས་
པའི་འཆར་གཞི་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་དྲན་སོང་། དེ་ནང་བཞིན་ང་རང་ཚས་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒྲགས་སྤེལ་བའི་སྐབས་སུ་བརྗོད་དུམ་གཅིག་གི་གནང་ལ་ག་དུས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ་ཡིན་ནའང།  
བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སྤྲད་པ། བོད་ནང་ལོགས་ལ་རང་བཙན་མེད་པ། བོད་ནང་
ལོགས་ལ་རང་དབང་མེད་པ། རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་མེད་པ། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རང་དབང་མེད་པ། དེ་བཞིན་སྐད་ཡིག་གི་རང་
དབང་མེད་པ། དེ་བཞིན་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཅོམ་གཏོང་གི་ཡོད་པ། མི་འབོར་དབོར་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ། གཏེར་ཁ་སྔོག་
འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ། སྡུག་རྩུབ་མནར་གཅོད་གཏོང་གི་ཡོད་པ། དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་མཇུག་བསྡོམས་ཤིག་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒྲགས་ག་དུས་སྤེལ་བ་ཡིན་ནའང་ཚིག་བཅད་ཁ་ཤས་ཤིག་རྒྱབ་ལྗོངས་སུ་དེ་འཁོད་དགོས་པ་དྲན་གྱི་ཡོད། དེ་
བཞིན་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་འགྲོ་བསྡད་པ་དེའི་ནང་ལ་སྐུ་ལུས་ཞུགས་འབུལ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་མིས་རྡུང་
རྡེག་གང་འདྲ་གཏོང་གི་ཡོད་པ། དབྱུག་པ་དེ་ཚའི་སྒང་ལ་གཟེར་བུ་དགར་ནས་ཉེས་རྡུང་གཏོང་གི་ཡོད་པ། མེ་གསད་ཀྱི་
མེད་པ་དང་མེ་འབར་གྱིན་འབར་གྱིན་རྩུབ་པོ་ཞེ་དྲག་གི་ཐོག་ནས་མོ་ཊའི་ནང་ལ་ཡར་བཅུག་ནས་བཙན་ཁང་ནང་ལ་འཁྲིད་
ཀྱི་ཡོད་པ། སྨན་ཁང་ནང་ལ་འཁྲིད་ཀྱི་མེད་པ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བྱུང་བཞག་པ་དེ་ཚ་ཡིན་ཅིག་འཁོད་དགོས་ཀྱི་
འདུག་དྲན་གྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་སྐུ་ལུས་ཞུགས་འབུལ་ཕྱིན་ནས་འདས་གྲོངས་མ་ཕྱིན་པ་དེ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ག་
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དུས་ཡིན་ནའང་ང་ཚས་དེ་ཚའི་གནས་སྟངས་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཟེར་ནས་ཡང་ཡང་བྲིས་ཀྱི་འདུག ང་ཚས་ཧ་གོ་གི་མེད་ཟེར་བའི་
བཟོ་འདྲ་བོ། ཡིན་ནའང་། ཆ་ཚང་དེ་འདྲ་ཡིན་ས་མ་རེད། ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ང་རང་ཚས་ཧ་གོ་བའང་འདུག བཀྲ་བྷེ་ལགས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དཔེ་མ་སྲིད་པའི་དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ལ་གནས་ཤག་ཁོང་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་
ནས་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་ཡིན་ནའང་རྐང་པ་ལག་པ་བཞི་ཀ་མེད་པ་བྱས་ནས་
ཞལ་ལག་མཆོད་མ་ཐུབ་པ་དང་ཞལ་ལག་མིད་པ་ནས་གཏང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དང་སྨན་ཁང་ནང་རྒྱ་མིའི་དྲག་ཆས་
ཉེན་རྟོག་པས་ཡང་ཡང་མནར་གཅོད་དང་སྡུག་རྩུབ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་སྐུ་ལུས་མེར་ཞུགས་ཕུལ་གནང་ནས་
འདས་གྲོངས་མ་ཕྱིན་པ་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སོགས་ང་ཚས་མང་པོ་ཞིག་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  གསུམ་
ལྷག་ཞིག་གིས་རྐང་པ་མེད་པ་ཆགས་ཡོད་རེད།  དེ་ཚའི་གནས་སྟངས་དེ་ང་ཚའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ནང་ལ་
འཁོད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་གནད་འགག་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད་ཀྱིས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་པའི་གནས་ཚུལ་
ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚས་པ་བཅུ་བདུན། བཅོ་བརྒྱད། བཅུ་དགུ་ལ་ཨ་མདོ་རྔ་པའི་ནང་ལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པ་མང་པོ་ཡོད་རེད། རྨས་པ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ིཚས་ཉེར་གསུམ་ལ་བྲག་
འགོ་གཙས་པའི་གསེར་རྟ་དང་ཁྲི་འདུའི་གང་སར་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་འདས་གྲོངས་སོང་བ་ང་ཚའི་ངོས་ནས་ངོས་ལེན་
ཞུས་པ་དེ་བདུན་རང་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་།  ད་དུང་ལྷག་ཡོད་པ་ཞིག་ཡང་ཡང་གོ་ཡི་འདུག  རྨས་སྐྱོན་ཕྱིན་པ་
དེ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཤིག་རེད། ང་ཚས་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་འདས་གྲོངས་སོང་བ་བདུན་
རང་རེད་ཟེར་ནས་མཚམས་འཇོག་གི་འདུག རྨས་སྐྱོན་ཕྱིན་པ་དེ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚས་ངོས་ལེན་བྱས་
པའི་ཐོག་ནས་བྱུང་ན་ས་ཆ་གང་ས་ནས་ག་ཚད་བྱུང་བའི་གྲངས་ཀ་ཞིག་བཏོན་ཐུབ་ན་ཁུངས་བདེན་འདྲ་པོ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་ནང་ལ་ཛ་དྲག་གིས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་རྒྱབ་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་མིའི་ཚུར་དྲག་གནོན་བྱེད་པའི་སྲིད་
ཇུས་དེ་འཁོད་ཐུབ་པ་དང། འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་ལོར་བོད་ནང་ལ་སྒེར་ལངས་བྱུང་བའི་རྗེས་
སུ་རབས་དང་རིམ་པས་རྒྱ་མིའི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོགས་པས་བཙིར་བ་དང་འཛིན་བཟུང་བཀག་བཀྱིལ་བྱ་རྒྱུའི་འགོ་བཙུགས་
དང་བཙན་ཁང་ནང་ལ་མནར་གཅོད་དང་བཙན་འཇུག་བྱས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གྲངས་ཀ་དྲུག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་དང་ཆིག་
སྟོང་ལྷག་ཙམ་གར་སོང་ཆ་མེད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རིགས་དེ་ཛ་དྲག་གིས་གནས་སྟངས་ཤིག་ཏན་ཏན་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ད་ལྟ་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་སྐུ་ལུས་ཞུགས་འབུལ་ཕུལ་བའི་གནས་སྟངས་དེའི་ཐོག་ལ་དཔའ་བོ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚགས་
ལགས་ཀྱིས་ནང་མི་ཧ་ལམ་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཚར་བ་རེད། གནས་སྟངས་མང་པོ་གཅིག་ཛ་དྲག་པོ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚའི་རྩོད་གཞིའི་སྒང་ལ་ང་ཚས་ངེས་པར་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆའི་སྒང་ལ་གླེང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་
པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་བློ་འཚབ་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་དེ་
རིང་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞིག་འདོན་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།  ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚ་རིང་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ དེའི་དགོངས་དོན་གཙ་བོ་
དེ་ང་རང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ལ་སེམས་འཚབ་ག་ཚད་
ཡོད་མེད་བཏོན་རྒྱུ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གྲོས་འཆར་དེ་བསྣམས་ཕེབས་པ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ལས་འགུལ་
སྤེལ་སྟངས་དེ་དག་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་བཀའ་གནང་སོང་། ཡིན་ནའང་། ང་རང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་རེད། གྲོས་ཚགས་
ཀྱི་ལས་འགན་གཙ་བོ་དེ་སྔོན་རྩིས་དེ་ཡིན་དུས། སྔོན་རྩིས་དེའི་ཐོག་ལ་སྦྱངས་བཤད་ལྷུག་པོ་གནང་བའི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་
ཞིག་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་སྐུ་ལུས་ཞུགས་འབུལ་གནང་མཁན་ཙམ་མ་ཟད་ 
སློབ་གྲྭའི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྒེར་ལངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིསྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་ཞིག་
བརྩམས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་གིར་ང་རང་ཚའི་ལུང་པའི་ནང་ལ་རང་དབང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པས་འབོད་སྒྲ་
སྒྲོག་གི་ཡོད།  ང་རང་ཚ་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཚས་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་འདུག་གམ། དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཙ་བོ་ཕ་གིར་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་འགྱུར་རྒྱུའི་སླད་ལས་འགུལ་ག་རེ་སྤེལ་བ་ཡིན་ནའང་
འདྲ། རང་ཉིད་ས་ཕྱོགས་གང་དུ་ཕེབས་ཀྱང་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཆེ་བཞག་ཆུང་བསྐྱུར་གྱིས་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱིན་པ་
ཡིན་ལ་མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་ང་རང་ཚ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་
ལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ང་རང་ཚས་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་ཐོན་དགོས་འདུག་བསམ་པ་དྲན་སོང་། ཁ་སང་
ཁར་ཉིན་ང་ཚས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་འཕྲོས་པ་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ལ་རང་སྐད་ཐོག་ལ་རང་སྐྱ་མ་
ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས། མེད་པ་མེད་པ་མེད་པ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་གནང་བ་རེད། མེད་པ་དེ་དག་ཡོད་པ་གང་འདྲ་ཞིག་
བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡོད་པ་དེ་དག་གོང་འཕེལ་གང་འདྲ་ཞིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཚ་ང་རང་ཚའི་ལག་པའི་ནང་ལ་
ཡོད་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚ་དཀྱིལ་འཁོར་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཚ་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་
སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོར་གཏོགས་པ་ཡོངས་རྫོགས་མར་ཞལ་བསློགས་ནས་གསུངས་དགོས་པ་རྐྱང་རྐྱང་རེད། 
མར་ཞལ་བསློགས་ནས་གསུངས་པའི་སྐབས་དེ་ལ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད། རང་སྐད་དོན་དུ་དེ་འདྲའི་
བློས་བཏང་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་ང་རང་ཚས་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་དོ་གསུངས་དུས། ང་རང་ཚ་མི་རེ་ངོ་རེ་ནས་སོ་
སོས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་སོ་སོས་རང་སྐད་དོན་དུ་ག་ཚད་ཙམ་འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ། སོ་སོས་ཚང་མ་ཤེས་པ་དེ་
འདྲ་ཡོང་གི་མ་རེད་དེ། ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འགྲོ་སླད་སོ་སོས་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་དག་ང་ཚས་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་གནང་བའི་ཐོག་ནས་མར་གསུངས་པ་ཡིན་ན། གསུངས་མཁན་ཡིན་ཡང་གསུངས་བདེ་པོ་དང་
སྙན་ལ་ཟུག་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་དུས། དེ་དག་ང་ཚས་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པར་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་
ནང་ལ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཚས་སྐད་ཡིག་དེ་མི་རིགས་ཤིག་གིས་སྲོག་རྩ་ཡིན། མི་རིགས་དེའི་སྲོག་རྩ་དེ་མེད་པར་བཟོས་
ན་འགྲིག་གི་མི་འདུག་གསུངས་པའི་སྐབས་དེ་ལ་གཙ་བོ་ང་རང་ཚ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་རེད། གཞུང་
འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་རྣམ་པ་སྣ་མིན་སྣ་ཚགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་ཐོག་ལ། སློབ་
གྲྭའི་སློབ་མ་ཚས་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ང་ཚའི་ལོ་མཉམ་གྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་ལ་སྔར་ཡོད་པ་དེ་དག་ད་ཆ་མེད་པར་བཟོས་ན་
འགྲིག་གི་མི་འདུག་ཟེར་ནས་ས་གནས་གང་དུ་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆའི་སྒང་ལ་བཏོན་དགོས་པ་དེ་གནད་
འགག་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་དག་ལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་གོམས་བགྲོད་ཀྱི་
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ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ལ་སྙན་ཞུའི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་
གཅིག་བཏོན་པ་ཡིན་ན། བརྡ་ལན་ཡག་པོ་ཞིག་འགྲོ་གི་རེད་སྙམ། དེའི་སྒང་ལ་ང་རང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་
གྲོས་ཆོད་གཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ང་རང་ཚས་ལས་
དོན་དེ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞིག་གནང་བའི་རྗེས་སུ་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང།  དེ་དག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཕྱག་ཚད་ ༡༡།༢༠ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༩  ཉིན་ཐུན་གཉིས་པ། 
༢༠༡༢།༣།༡༩ ཐུན་གཉིས་པ། ཨང་༤༢ 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་གཅིག་
གཉིས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚགས་འདུ་མཚམས་
འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་ནང་ལ་གསལ་བ་གཞི་བཟུང་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ནི་ཉིན་རེ་ནས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་ཡོད་པ་རེད། ཛ་
དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་རྒྱ་དམར་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ཐོག་བལྟ་རྟོག་
གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་གཟིགས་རྟོགས་གནང་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་དམ་དྲག་ཆེ་རུ་བཏང་ནས། ད་དུང་ཡིན་ཡང་བོད་ནང་གི་བོད་མི་
རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚས་སོ་སོའ་ིསྐུ་སྲོག་ཚུན་ཆད་ཞུགས་འབུལ་ཕུལ་དགོས་པ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་རེད་ལ། ཉིན་
ཤས་རིང་ལའང་ཛ་དྲག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་སྐུ་ལུས་ཞུགས་འབུལ་ཕུལ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་
ཡིན་ཡང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཛ་དྲག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ནས། སོ་སོའ་ིསྐད་ཡིག་ཚུན་ཆད་རང་དབང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ཅེས་འབོད་སྒྲ་འཐེན་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་རེད། སྐད་ཡིག་དེ་ང་རང་ཚའི་བོད་མིའི་སྲོག་རྩ་དང་
མི་རིགས་གཅིག་གི་སྲོག་རྩ་ནི་སྐད་ཡིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་ལ་སྐད་
ཡིག་རང་དབང་དང། ཆོས་དད་རང་དབང་དང།  སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང།  འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དེ་དག་འདུག་གམ་བརྩི་སྲུང་
བྱེད་དགོས། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་དམ་དྲག་དང་གཉའ་གནོན་བཤུ་གཞོག་
བྱེད་རྒྱུ་མེད་ན་མ་གཏོགས་བྱས་སོང་བས་ཧ་ཅང་གིས་བློ་འཚབ་བྱུང་སོང་། འཛམ་བུ་གླིང་གི་ནང་རྒྱ་ནག་མ་གཏོགས་རྒྱལ་
ཁབ་ཚང་མས་མང་གཙའི་ཐོག་ལ་དགའ་མོས་དང་མང་གཙའི་ཐོག་ལ་བསྐྱོད་དང་སྐྱོད་བཞིན་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ད་དུང་བོད་
ཐོག་ལ་དམ་དྲག་དང་གཉའ་གནོན་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། ཧ་ཅང་གིས་བློ་འཚབ་དགོས་པ་རེད། ད་ལྟའི་བར་བོད་ནང་དུ་ཛ་དྲག་
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པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ནི་རྒྱ་གཞུང་གི་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་གྲུབ་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱི་ཡིན་པ་ཡིན་དུས། དེ་ཡི་
འགན་ཆ་ཚང་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་རང་གིས་འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་དེ་རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དྲན་གསོ་ཞུ་གི་ཡོད། ད་
ལྟའི་བར་དུ་བོད་ནང་དང་བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚང་མས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་དུ་ལས་འགུལ་སྣ་ཚགས་སྤེལ་དང་
སྤེལ་བཞིན་པ་རེད་ལ། ལྷག་དོན་བོད་ནང་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚས་བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་སླད་དུ་རང་
སྲོག་ཚུན་ཆད་ཞུགས་འབུལ་ཕུལ་ཡོད་རེད། རྒྱ་གཞུང་གི་དམ་དྲག་འོག་ལས་འགུལ་རྣམ་གྲངས་སྤེལ་བཞིན་པ་དང། ད་ལྟ་
རྒྱའི་བཙན་འོག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་པ་ཚང་མ་ལ་ངས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་དང་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་གི་ཡོད། མ་ཟད་ང་རང་ཚ་བོད་མི་རང་ལའང་དཀའ་ངལ་དང་སྡུག་བསྔལ་དེ་འདྲ་ཡོང་པའི་སྐབས་ལ་
འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མར་སེམས་གསོ་ཡང་ཞུ་གི་ཡོད། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ང་ཚ་བོད་མི་ཚས་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དང་རྩ་དོན་གྱི་ལས་འགུལ་སྣ་ཚགས་སྤེལ་གྱིན་ཡོད་རེད། འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཐོག་ནས་
ཀྱང་ང་ཚར་རྒྱབ་སྐྱོར་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་དུང་ཡིན་ནའང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་
ཞུས་ཚར་བ་རེད། དེ་བས་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་ཚ་ལག་ལེན་དུ་འཁྱོལ་ཐབས་ལ་བཙལ་བྱོལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་རང་ནས་མཛད་
གཙ་རྣམ་པས་གཙས་པའི་ཚང་མས་འགུལ་སྐྱོད་ཅིག་རྒྱག་དགོས་པའི་དུས་ཚད་ཅིག་ལ་སླེབས་ཡོད་རེད། དངོས་གནས་
དོན་དམ་པའི་གནད་དོན་སེལ་ཐུབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཤིག་འཐོན་རྒྱུའི་ཐོག་ལ། ང་རང་ཚས་གོམ་པ་སྤོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཞེ་དྲག་
གིས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་ལ་འཛམ་བུ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ངོས་ནས་ཤེས་
བཞིན་དུ་བཟོད་སྒོམ་གནང་ནས་ཞུ་གི་ཡོད་རེད། འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཤེས་བཞིན་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཞུ་གི་ཡོད་རེད། ཤེས་
བཞིན་དུ་གོ་ནའང་མ་གོ་མདོག་མདོག་བཞུགས་མཁན་ཡོད་རེད། དེ་ཚ་ཚང་མ་ང་ཚས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚ་རང་
དབང་ལུང་པའི་ནང་བསྡད་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚང་མས་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་འཐོན་དགོས་པའི་དུས་ཚད་ཅིག་ལ་སླེབས་ཡོད་
རེད་ལ། དུས་གཅིག་ཏུ་འཐོན་ཐུབ་པར་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  ད་ལྟ་སྤྱི་
དང་སྒེར་ཚང་མས་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་རེད། དངོས་གནས་དེ་ཚ་ཚང་མར་བསྔགས་བརྗོད་ཡོད། ད་ལྟ་མཉམ་འབྲེལ་
རྒྱལ་ཚགས་མདུན་ཐང་དུ་བོད་མི་དཔའ་བོ་གསུམ་གྱིས་ངེས་མེད་ཟས་བཅད་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་ཉིན་གྲངས་ཉི་ཤུ་རྩ་
བརྒྱད་འགྲོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པས་ཧ་ཅང་གིས་སེམས་འཚབ་ཡོད། དེ་བཞིན་མ་བུ་གསུམ་གྱིས་ཀྱང་སྒེར་ངོས་ནས་བོད་བར་
གོམས་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པ་རེད། སྤྱི་སྒེར་ཚང་མས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པ་ཚང་མར་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསྐྱེད་དང་སེམས་འཚབ་ཡོང་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚས་ག་རེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ད་རེས་ཚགས་
འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་འདིའི་རྗེས་ལ་ཁ་སེང་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་དེའི་སྒང་ལ་ཁ་སྣོན་ཞིག་ཡོང་དགོས་པ་
ཆགས་འདུག  དེ་ཡིན་དུས་ཁ་སྣོན་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན་འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་ནང་ལ་
ང་རང་ཚ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་གི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུ་ཞེ་དྲག་གིས་གལ་ཆེན་པོ་
ཆགས་བཞག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་གྲོས་ཚགས་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད་ལ་སྔོན་རྩིས་ཐོག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་རེད། གྲོས་ཚགས་
གྲོལ་མཚམས་སུ་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་ཐོག་ནས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ཀྱི་མདུན་ལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་
ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱིས་སྣེ་འཁྲིད་བཞིན་ཡོད་སྟབས། མི་མང་ཡང་གང་མང་མཉམ་ཞུགས་
ཡོང་གི་རེད། ང་ཚས་ལས་འགུལ་གང་འདྲ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་འདྲ་འཆར་འགོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡོན་ཏན་
ཡོད་པ་ཚ་ག་པར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚ་ཚང་མས་ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་ལ་ལས་འགུལ་ཞིག་
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བརྩམས་དགོས་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག ཉིན་མོ་དེ་རང་ལ་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོན་པ་ཡིན་ནའང།  གུས་བརྩི་
དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་རྣམ་པ་མཚན་ཆེད་དུ་ལས་འགུལ་དེ་འདྲ་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་རེད་འདུག དེ་ཡིན་
དུས་ལམ་སྟོན་དང་འཆར་འགོད་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་དེ་ཚའི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས། ཕྱོགས་གཅིག་
ནས་བསམ་བློ་ག་རེ་འཁོར་གྱི་འདུག་གམ་ཟེར་ན། ང་རང་ཚ་འདིར་རང་དབང་ལུང་པར་ཁྱིམ་ཚང་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་
རེད། ཁྱིམ་ཚང་རེ་ནས་མི་རེ་ཕེབས་ནས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྣེ་འཁྲིད་འོག་ང་ཚ་བོད་ལ་ལོག་འགྲོ ག་པར་བར་དུ་སླེབས་ཀྱང་
འགྲོ་དགོས་འདུག ང་ཚ་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་འཆར་གཞི་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེའི་ཞོར་དུ་ག་
རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ན། ད་ལྟ་བོད་ནང་དུ་སློབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་སྒོ་བརྒྱབས་ཡོད་རེད་ལ་སྐད་ཡིག་གི་རང་དབང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རེད། སྐད་ཡིག་ནི་ང་ཚའི་སྲོག་རྩ་ཡིན་དུས། གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་
ནས་ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་མ་ཚང་མར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་རེ་སྐུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ལ། བོད་ནང་ལ་
གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་གྱི་འོག་ཏུ་དུས་ཚད་
ཆུད་ཟོས་སུ་མ་བཏང་བར། སློབ་སྦྱོང་གི་ཐོག་ལ་སྔར་བས་ལྷག་པའི་རིག་པ་བསྒྲིམ་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་
ཆབས་ཅིག་ང་རང་ཚས་ལས་འགུལ་གྱི་སྣེ་འཁྲིད་པའི་ཐོག་ནས་འཛམ་བུ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ཀྱི་མདུན་ཐང་ལ་
ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་འདུག་ལ། འགུལ་སྐྱོད་ཅིག་གཏང་གི་རེད་
བསམ་པའི་སོ་སོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ ཤིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཚ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཚ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཕྱག་རོགས་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་
ཞིག་གིས་དགོངས་འཆར་མང་པོ་གནང་སོང་། སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་རེ་ཟུང་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཉེ་ཆར་བོད་ནང་
ལ་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་རེད་ལ། རྒྱ་ནག་གིས་མེ་བསད་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་ཕུལ་པའི་རྒྱལ་
གཅེས་དཔལ་བོ་དེ་དག་ལ་རྡུང་རྡེག་ཚད་མེད་བཏང་པ་དང། ད་ལྟའི་བར་དུ་ལས་འགུལ་ག་ཚད་ཅིག་སྤེལ་པ་དེ་དག་ལ་རྒྱ་
ནག་གིས་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་དེ་ཚ་ནི་རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚ་ལ་གདེང་ཚད་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་མཐོང་གིན་འདུག བོད་མི་
ཚས་ལག་ཆ་དང་མཚན་ཆ་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་པའི་སྐབས་ལ། རྒྱ་དམར་གྱིས་དམག་དཔུང་བཏང་
ཡོང་བ་དེ་ནི་ཁོང་ཚར་ནུས་པ་མེད་པ་དང་གདེང་ཚད་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་
ནང་གི་ཛ་དྲག་ལས་འགུལ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ཕྱོགས་གང་སར་གནས་པའི་བོད་མི་ཚས་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་ནས་སྤེལ་
མུད་རེད། སོ་སོའ་ིགཞིས་ཆགས་ལ་མཚན་ནའང་ཉིན་ལྟར་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པ་ཚང་མས་ལས་འགུལ་
ཞིག་སྤེལ་སྤེལ་བ་རེད། སོ་སོའ་ིནུས་པ་དང་འཚམ་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་ས་གནས་ས་ཐོག་གང་དུའང་གནང་གི་ཡོད་རེད། 
ག་ཚད་ཅིག་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་སྤེལ་བསྡད་པ་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་ངས་ག་རེ་ཞུ་
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འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། དེ་རིང་གི་ཚགས་འདུ་འདི་ལ་བགྲོ་གླེང་ཙམ་མིན་པར་དོན་ལ་སྨིན་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུའི་
ཆེད་དུ་གནད་དོན་དེ་ག་རང་གི་ཐོག་ལ་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱིས་བཞུགས་མོལ་གྱི་ཚགས་འདུ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་ཚགས་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ཨ་རི་ལ་གཞོན་ནུས་འགོ་ཁྲིད་པའི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་འགྲོ་བཞིན་
པ་དེ་ལ་ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གིས་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཕྱག་བྲིས་ཤིག་གནང་ཚར་བ་རེད། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་ཐོག་ནས་དེ་
འདྲའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ནུས་པ་འཐོན་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཞུ་སྙན་ཞིག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་གལ་
ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་མང་པོ་ཞིག་གིས་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་
བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཚར་པས་བསྐྱར་ཟློས་ཞུ་མི་དགོས་པར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་གྲོས་འཆར་འདི་ལ་བགྲོ་
གླེང་ཙམ་མིན་པར་དངོས་གནས་དོན་ལ་སྨིན་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཐག་བཅད་ནས། ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་
ཐུབ་རྒྱུ་དང་དོན་དག་ཅིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་བཞག་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག རྩ་བའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་དཀའ་ངལ་དེ་ང་ཚ་ཚང་
མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ང་རང་ཚ་འགན་འཁྱེར་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་དང། འཕྲལ་དུ་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་བར་འདུམ་ཞིག་བསླེབས་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚས་ ༢༠ ནས་ 
༣༠ བར་ཉིན་མ་ཚང་མ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་ལྷག་པར་དུ་སང་ཉིན་འདྲ་བོ་ཡིན་ན་གསུམ་པའི་ཉི་
ཤུ་ཟེར་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་གཞུང་ཚབ་ཁག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་སློང་རྒྱུའི་ཉིན་མོ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། Tibet Lobby 

day ལས་འགུལ་ཞིག་ཨ་རི་གྲོང་ཁྱེར་ཝ་ཤིན་ཊོན་ལ་སང་ཉིན་ལས་འགུལ་དེ་ལ་གྲ་སྒྲིག་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། ལྡི་
ལི་ལྟ་བུར་ཆ་མཚན་ན་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ལྔ་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ལས་འགུལ་དེ་རྩོམ་གྱིན་ཡོད་རེད། སང་
ཉིན་གྱི་ཉིན་མོ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནང་བཞིན་ཚས་ ༢༢ དེ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་
ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་འོག་ལ་རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆུ་ཡི་ཉིན་མོ་རེད། ཆུ་ཡི་ཉིན་མོ་དེ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
གང་ཡིན་ཟེར་ན་བོད་ཀྱི་ཆུ་དེ་ཨེ་ཤི་ཡའི་དམག་འཛིན་སའི་ས་ཆ་ལྟ་བུ་རེད་ཞུས་ཡོད་རེད། Asias Battle ground 

ཟེར་བ་ཞིག་མཁས་དབང་ཚང་མས་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་གསུམ་པའི་ཚས་ ༢༣ དེ་ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་པའི་མཉམ་
འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚགས་ཐེངས་བཅུ་དགུའི་ཉིན་མཐའ་མ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་རེས་
ཚགས་ཐེངས་དེ་ལ་ནམ་རྒྱུན་དང་མི་འདྲ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཅུ་དགུ་ཙམ་དང། ལྷག་དོན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ཀྱི་
མགྲིན་ཚབ་རང་གིས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་གླེང་སློང་བྱེད་རྒྱུ་དང།  ལྷག་པར་དུ་སྐུ་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཕུལ་པའི་གནད་དོན་
ཐོག་ལའང་གླེང་སློང་དང་འབོད་སྐུལ་དྲན་གསོ་བྱེད་རྒྱུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ཡང་སྤེལ་ཡོད་རེད། དེ་ཚ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚས་ཉིན་མཐའ་མ་དེ་སེམས་ལ་ངེས་བཟུང་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་གསུམ་
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པའི་ཚས་ ༢༩ དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་གང་མང་གིས་གསུངས་སོང་། BRICS ཚགས་འདུ་
ཐེངས་བཞི་པ་དེ་རྒྱ་གར་གྱིས་གོ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཧུ་ཅིའི་ཐའོ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡོངས་
གྲགས་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒོ་བརྡུང་རྒྱུ་ལས་ལྷག་བོད་ནང་ལ་དེ་འདྲའི་ཛ་དྲག་གི་
གནས་སྟངས་བྱུང་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཕྱོགས་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་དང།  ལྷག་
པར་དུ་སྲིད་ཇུས་གཙ་བོ་རྩོམ་མཁན་དེ་སྲིད་འཛིན་ཧུ་ཅིའི་ཐའོ་ཡིན་པ་ང་ཚས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་རྒྱ་
གར་དུ་ཡོང་གི་ཡོད་དུས། རྩ་བའི་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞིག་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཁག་གིས་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱིན་
ཡོད་རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ལྷན་རྒྱས་ཐོག་ནས་དེའི་སྐབས་ལ་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་རྒྱུ་དང་གོ་སྐབས་དེ་ཚ་
འཛིན་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཞིབ་ཚགས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་མིན་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད་དུས་
ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བོད་ནང་ལ་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བ་བཞིན། ང་རང་
ཚར་གོ་སྐབས་ལེན་རྒྱུའི་དུས་ཚད་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས། དེ་བེད་སྤྱོད་ཡག་པོ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཐབས་དང་ཇུས་ལྡན་
པའི་ཚགས་འདུ་ཞིག་ཚགས་དགོས་པའི་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཏན་ཏན་བཞུགས་མོལ་ཚགས་འདུ་ཞིག་ཛ་
དྲག་ཐོག་ནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རིན་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བསམ་
འཆར་གཅིག་གཉིས་ཞུས་ན་དྲན་སོང་། མང་པོ་ཞིག་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་གནང་སོང་། ངས་དེའི་ཐོག་ལ་
དུས་ཚད་འཕྲོ་བརླག་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ད་ལྟ་བོད་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་ཡིན་པ་དེ་ཚང་
མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ཛ་དྲག་རེད་ཅེས་ཟེར་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་
དུས་ང་རང་ཚས་ཀྱང་ཛ་དྲག་ལ་དགོངས་ནས་ཛ་དྲག་གི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚ་དུས་ཚད་མང་པོ་
འཕྲོ་བརླག་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་འདུག  དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མི་
ཡོང་ངམ་སྙམ་པའི་སོ་སོ་ལ་ཚར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་རང་ཡུལ་བོད་ནང་ལ་སྐུ་ལུས་མེར་
སྲེག་འབུལ་སྟངས་ལ་ཕར་བལྟས་ཡོང་དུས་གྲངས་ཀ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཆགས་འགྲོའ་ིཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག རྒྱལ་སྤྱིའི་
ནང་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་དོ་སྣང་སླེབས་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་མི་འདུག སྤྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་གསར་ཤོག་དང། ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ལ་ཁ་
སང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ཕེབས་དུས། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་གསལ་བསྒྲགས་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་སོང་། 
དེའི་རྗེས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚགས་པར་ནང་ལ་ཐོན་པ་ངོས་ནས་ཞེ་དྲག་མཐོང་མ་སོང་། BBC Report བརྙན་འཕྲིན་གཅིག་
ནང་ལ་བསྟན་ཡོད་རེད། དེ་ནས་ CNN ནང་འཁྱུག་ཙམ་བསྟན་སོང་། དེ་མ་གཏོགས་ཞེ་དྲག་དོ་སྣང་མེད་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་
མཐོང་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་འདིར་ཚང་མས་ཛ་དྲག་གི་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་དུས། ང་ཚས་འཆར་
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གཞི་ཞིག་གདིང་དགོས་ཀྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་སོང་། བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་
བཞུགས་མོལ་ཚགས་འདུ་ཞིག་ཚགས་ནས་ང་ཚ་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞི་གང་འདྲ་གདིང་དགོས་ཀྱི་འདུག 
འཆར་གཞི་གང་བཏིངས་པ་དེ་ཡོངས་གྲགས་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ཡོངས་གྲགས་བྱས་ན་འགོག་རྐྱེན་ཡོང་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་
རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཛ་དྲག་རེད་ཟེར་ནས་ཚང་མས་གསུང་གི་ཡོད་རེད། ཛ་དྲག་ཡིན་ན་ཛ་དྲག་དུས་ཚད་ལ་གཟིགས་ནས་
ཉིན་མ་དྲུག་ཙམ་མ་གཏོགས་ཚགས་རྒྱུ་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དུས་ཚད་དེ་འཕྲོ་བརླག་མ་འགྲོའ་ིཐོག་ལ་ང་ཚ་ནང་ཁུལ་
ཚགས་ནས་འཆར་གཞི་བཀོད། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཁག་ལ་ལམ་སྟོན་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་འདུག སྤྱིར་བཏང་
ཁོ་རང་ཚ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཆོག་གི་རེད། མར་བཀའ་གཏོང་རྒྱུ་
ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་ཛ་དྲག་དང་བོད་སྤྱི་པའི་ཐོག་ལ་ཡིན་དུས་མཉམ་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་ཆགས་
ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་དུས་ཚད་ཞེ་དྲག་འཕྲོ་བརླག་གཏོང་མི་དགོས་པའི་
ཐོག་ནས། ང་ཚ་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་འདུག ད་གིན་སྤྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང་། ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
བཞུགས་མོལ་ཚགས་འདུ་ཚགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ཡང་མིན་ན་ཚགས་ཆུང་བཟོས་ནས་མཐའ་མར་འཆར་གཞི་དེ་ཚ་
རུབ་རུབ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚ་ལགས།   
 

སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆ་ཚང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། འདས་པའི་ཉིན་གྲངས་ཁ་ཤས་རིང་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་བསམ་ཚད་ཐམས་ཅད་ཁ་ནས་འདོན་དགོས་པའི་
ཁྱབ་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས། དམིགས་བསལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཐུབ་པ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་དུས་ཁ་
བཙུམ་ནས་བསྡད་པ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་ད་རེས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ལ་
གཞིགས་ནས་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་འདི་བསྣམས་ཕེབས་པར་གོ་སྐབས་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་རྣམ་
པ་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས། སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱས་ན་
བསམས་བྱུང་། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཛ་དྲག་དང་གཉན་འཕྲང་ཅན་ཡིན་པ་ཆ་ཚང་གིས་མཁྱེན་གསལ་རེད། དེའི་
སྐོར་མང་པོ་གསུངས་གནང་སོང་། ངས་ཛ་དྲག་རེད་ཅེས་ཐེངས་མང་པོ་ཞུ་དགོས་པ་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་བཀུར་འོས་སྤྱི་
འཐུས་གཅིག་གིས་གོང་དུ་བཀའ་མོལ་གསུངས་སོང་། དེ་ཡང་ང་རང་ཚ་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་འཇོག་གི་ཡོད་ཅེས་ཡི་གེ་ཞིག་བཞག་པ་ལས། དོན་དམ་པའི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དེ་སྤྱི་
སྒེར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། གོམས་སྲོལ་སོགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་མི་ཉམས་རྒྱུན་
འཛིན་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོའ་ིཆེད་དུ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་དང་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་དོན་དམ་པའི་
གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཅིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་གི་ཡོད། གང་
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ཟག་བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོ་སྒེར་གྱི་བསམ་བློ་འཁྱེར་སོ་དེ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོར་
གཏོགས་དང་མ་གཏོགས་དབྱེར་བ་མེད་པར། བོད་རིགས་ཤིག་ཡིན་ནོ་ཅོག་གིས་སོ་སོ་རང་རང་གི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། 
ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས་སོགས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་རང་དབང་ལུང་པ་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་ནང། ༸སྐྱབས་མགོན་
རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་འོག་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་འདི་འདྲ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེ་
ཤོས་ཤིག་རེད་སྙམ་པ་དྲན་མཁན་གྱི་མི་ཞིག་ཡིན། ད་ལྟ་བོད་ནང་ལ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་མི་
རིགས་གཅིག་དང་བསྟན་སྲིད་གཅིག་གི་བདེན་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་བློས་བཏང་གནང་དང་གནང་མུས་རེད། 
གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་ལ་ཕྱི་ནང་གི་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་གིས་དབྱེ་ཞིབ་ཡིན་པའི་ཁུལ་གྱིས་འཚ་བ་ཡིན་མིན་ཐོག་བཀའ་མོལ་
མང་པོ་གསུང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཡིན་ས་རེད། ཡིན་ན་ཡང་གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་ལ་འཚ་བ་ཡིན་
མིན་ཐག་གཅོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ་
གོམས་འདྲིས་ཕྲན་བུ་མེད་ན། དེ་འཚ་བ་ཡིན་མིན་ཐག་ཆོད་རྒྱུ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འཇིག་རྟེན་ལྟ་ཚུལ་གྱི་
རྣམ་དཔྱོད་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་དེ་འཚ་བ་རེད་མདོག་མདོག་བཤད་མཁན་དེ་ཚ་ནི་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་རང་རེད། དེ་
གང་ཟག་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་ད་རེས་ཞོར་འཕྲོས་སུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གནད་དོན་འདི་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ་ཕྲན་བུ་གོམས་
འདྲིས་དང་རྒྱུས་ལོན་བྱུང་བའི་ཐོག་ནས་ཞུ་ན་རླབས་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་ངོས་
འཛིན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞིག་རེད་སྙམ། ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་འདི་མྱུར་དུ་སྐྱོབས་སླད་དེ་རིང་གི་ཆར་མཚན་ན། ཚགས་འདུ་
མཚམས་འཇོག་བྱས་ནས་སླད་ལས་དོན་གང་འདྲ་སྤེལ་དང་མ་སྤེལ་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་བགྲོ་གླེང་གནང་རྒྱུའི་དུས་
ཚད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ངའི་བསམ་ཚུལ་བྱས་ན་གཞིས་བཞུགས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དེ་ཚས་རང་སྲོག་བློས་
བཏང་གནང་པ་དེ། ང་རང་ཚས་འདིར་ལས་དོན་ཉེ་ཚ་བ་ཁ་ཤས་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་མཚམས་འཇོག་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་ལ་
ཆགས་དགོས་པའང་དྲན་གྱི་མི་འདུག ང་རང་ཚས་མི་རིགས་དང་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་བདེན་དོན་འཐབ་རྩོད་གནང་གིན་ཡོད་རེད། 
ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་གང་གི་ཆ་ནས་བཤད་ཀྱང་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་མིན་ཏེ། འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་ནང་ལ་
འདས་ཟིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། གནས་སྟངས་འདི་འདྲའི་འོག་ཕལ་ཆེར་མི་རིགས་གཅིག་
དང་བསྟན་སྲིད་གཅིག་གི་བདེན་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་དང་། རང་དབང་སླར་གསོ་ཡོང་བར་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་
མོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྐུ་སྲོག་བློས་བཏང་གནང་བ་ཞིག་མ་གཏོགས། དེ་འདྲ་གནང་མ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་བདེན་དོན་སླར་
གསོ་བྱུང་པ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་བྱུང་ཡོད་ཚད་མི་འདུག་སྙམ་པའི་འཆར་སྣང་ཞིག་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་
འདི་སྐྱོབས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བདེན་པ་རེད། གནས་སྟངས་
ཛ་དྲག་འདི་ག་རེ་བྱས་ནས་བྱུང་པ་རེད་ཟེར་དུས་དྲག་གནོན་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། 
གོམས་སྲོལ་སོགས་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྩའི་རང་དབང་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གཅིག་གིས་སྟོབས་ཆེན་
རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་བཙན་གནོན་ལ། ང་ཚར་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་རང་དབང་ཚད་ལྡན་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་འཐབ་
རྩོད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་རེད། རང་དབང་དེ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ད་དུང་སྐུ་སྲོག་
བློས་བཏང་གནང་གི་རེད་ལ། གནང་བ་ལ་ཡིད་ཆེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་ད་རེས་ཕྱག་ལས་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་
བ་དང་ལས་འགུལ་ཅི་འདྲ་ཞིག་སྤེལ་ཡང་། དཔེར་ན་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆ་བརྒྱུད་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། རྒྱ་
ནག་དང་ཐད་ཀར་རམ་རྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་གི་ཡོད་ནའང་རེད། གང་འདྲ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་རུང།  ངེས་
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པར་དུ་དགོས་ཀྱི་རེད། གནང་བའི་སྐབས་ལ་གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་། རྡོག་རྩ་ཆིག་
སྒྲིལ་ཞེས་གསུངས་སོང་། བཀའ་མོལ་དེ་སྤྱིར་བཏང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་རྩ་བའི་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་གྱི་ནང་གཅིག་དེ་རེད། 
དེ་འདྲ་གནང་གི་རེད་ལ་གནང་བར་ཡིད་ཆེས་ཡོད། གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཁག་མཉམ་རུབ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བ་དེ་ཚའི་སྐོར་ལ་ལེགས་ཆ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གང་གནང་པ་དེ་ཚད་ལྡན་དང་སྤུས་དག་པོ་
ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་གཞི་ད་ལྟ་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ 
༨ ཐོག་ལ་རྒྱབ་གཉེར་གྱི་གྲོས་ཆོད་གཅིག་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་ནས་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་
བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་དགོངས་ཚུལ་
ཐུགས་ཕན་གསོ་བ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཚར་སོང་། ལས་འགུལ་གང་འདྲ་སྤེལ་དང་མ་སྤེལ་ཕལ་ཆེར་བཞུགས་མོལ་
ཚགས་འདུའི་སྐབས་གྲོས་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པར་གཏན་འཁེལ་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ལ་དེ་འདྲ་ཞིག་
དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱིན་ཡོད། དེ་དུས་ཕལ་ཆེར་ལམ་སྟོན་ཡོད་ཀྱི་རེད། ངས་ཛ་དྲག་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ལངས་པའི་ཞོར་དུ་
ཞུ་ན་དྲན་སོང་། བོད་ནང་ལ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་སྲོག་བློས་བཏང་གནང་བ་དང་གནང་
མུས་དེ་ཛ་དྲག་རེད། ཧ་ཅང་གིས་ཛ་དྲག་རེད། མི་རིགས་ཤིག་དང་བསྟན་སྲིད་ཅིག་གི་བདེན་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཆ་ནས་སྤྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ན། ཛ་དྲག་དེ་ལས་ཀྱང་ཆེ་བའི་ཛ་དྲག་ཅིག་སྒེར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་ལ་ངོས་འཛིན་ཡང་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། བོད་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་བདེན་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་
བློས་བཏང་གནང་ཐུབ་མཁན་གྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མང་པོ་ཞིག་དང། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་བདག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་གྱི་
རླབས་ཆེན་གྱི་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཡོད་པ་མངོན་སུམ་དུ་ང་རང་ཚས་མཇལ་དང་མཇལ་བཞིན་པ་རེད། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་
འདིའི་ནང་ལ་ངས་རང་ཤ་གཏུབས་ནས་ཁྱིའི་མདུན་ལ་གཡུག་ཟེར་བ་བཞིན་མིན་ན། སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས། 
ལྷག་པར་དུ་བོད་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་གནས་ཚད། སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འབུར་
དུ་ཐོན་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་སྐྱེ་བོ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་ཕར་ཞོག ཧ་ལམ་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པའི་མི་ག་ཚད་འདུག དཔེར་ན་
སྲོལ་རྒྱུན་སྒྱུ་རྩལ་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེང་སང་ཚ་མེད་པའི་ཁ་ལག་ནང་བཞིན་བརྩི་བསྡད་མཁན་ག་ཚད་ཡོད་དམ། བཙན་
བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་གི་གཞོན་སྐྱེས་ཕལ་མོ་ཆེས་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་འཆལ་སྤྱོད་སྒྱུ་རྩལ་ལ་དགའ་མོས་དང། དེར་གོམས་
ཤུགས་ཆེ་དྲགས་པས་བོད་རང་གི་སྲོལ་རྒྱུན་སྒྱུ་རྩལ་ལ་དང་ག་ཡོད་མཁན་གྱི་ག་ཚད་ཡོད་དམ། ང་ཚར་མཚན་ན་དེ་ཧ་
ཅང་ཛ་དྲག་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད། དེ་ག་ནང་བཞིན་རང་དབང་ལུང་པར་བསྡད་ནས་འཚ་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་ཀྱང།  
ཕུགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་འདྲ་བོ་དེ་འགོ་འཛུགས་ཡོང་དུས་ནས་རྒན་པ་ཚས་བསླབ་བྱ་རྒྱག་དུས་ཀྱང་ཁྱེད་རང་དབྱིན་ཇིའི་
ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་མདུན་ལམ་ཡོད་མ་རེད་དོ་ཞེས་བསླབ་བྱ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་གོ་ཐོས་ཡོད་ལ། 
དེ་ལྟར་ཡིན་ས་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད། སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་གནས་སྟངས་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ན་དེ་འདྲ་ཕལ་ཆེར་བདེན་པ་མིན་་ནམ་
དྲན་གྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ང་ཚའི་གནས་སྟངས་ག་པར་སླེབས་སོང་། བོད་ནང་གི་སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྐད་ཡིག་
རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་བློས་བཏང་གི་འཐབ་རྩོད་དེ་འདྲ་ཞིག་གནང་དུས། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་འདིའི་
ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་ཚར་པའི་སློབ་ཕྲུག་གིས་གཏོང་ཡིག་འབྲི་ཤེས་ཀྱི་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ། མ་གཞི་འདིའི་
ཐོག་ལ་མང་པོ་ལབ་ན་ལེགས་པོ་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་ཏེ་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཡིན་སྟབས་གནད་འགག་ཞེ་དྲག་ཡོད་ཀྱི་མ་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཧ་ཅང་གི་ཛ་དྲག་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་དབྱིན་ཇི་སྐད་ཡིག་ཤེས་པ་དེས་རང་གི་འཚ་གནས་
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དཀའ་ངལ་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་འདི་ཙམ་ལ་དམིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་ནས། རང་གི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་སྐད་དང་ཡི་གེར་མཐོང་
ཆུང་ཁྱད་བསོད་བྱས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ང་དང་ང་འདྲ་བའི་དབྱིན་ཇི་མ་ཤེས་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཚ་ལའང་ཧ་ལམ་ཞར་དང་
ཞོར་ལ་མཐོང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་ཕོགས་བསྡད་ཀྱི་མེད་འགྲོ་བསམ་པ་ཞིག་མཚམས་རེར་དྲན་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་སྲིད་ལ་
ནོར་སྲིད་པའང་རེད། དེ་གནད་འགག་མི་འདུག དེ་ག་ནང་བཞིན་ང་ཚ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རེད་ཟེར། རྩ་དོན་རྩོད་མཁན་
མི་རིགས་ཞིག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ང་ཚ་མི་འབོར་ཉུང་བ་དེ་ཛ་དྲག་གི་དཀའ་ངལ་རེད་གསུང་གི་ཡོད་རེད། མ་གཞི་སྐད་ཆ་
འདི་བདེན་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཁ་སང་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་སོང་། སྐྱ་བོ་ཕོ་མོ་ཚས་ཁ་ཚུར་རང་ལ་མ་
བསྐོར་བར་ཕར་བསྐོར་གྱི་ཡོད་རེད། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། བོད་རང་གི་ཐུན་མིན་གྱི་སྐད་དང་ཡི་གེ ལྷག་པར་དུ་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དར་སྤེལ་གནང་མཁན་རྩ་བ་འདྲ་བོ་དེ་བོད་པ་ཚང་གི་བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕྱི་བལྟས་
ཤིག་བྱས་པ་ཡིན་ན་དགོན་སྡེ་ཁག་མ་ཡིན་ན་སུ་རེད་དམ། ད་དུང་དེ་ཚར་ཁ་ཚུར་ཟུག་ནས་གྲྭ་བཙུན་མང་དྲགས་འདུག་
ཅེས་སྐད་རྒྱག་མཁན་ཏན་ཏན་ཡོད་ས་རེད། ཐབས་སྐྱོ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སེམས་འཁྲལ་དེ་འདྲ་གནང་དགོས་
པ་མ་རེད། སླད་དེའི་ཐད་ཐུགས་འཚབ་མ་གནང་ན་འགྲིགས་ས་རེད། དེང་སང་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ལས་ཤག་མང་པོ་ཞིག་སྟོང་
པ་ཆགས་དང་ཆགས་བཞིན་པ་རེད། སྐད་རྒྱག་མི་དགོས་པ་དེ་མ་བསྐྱོན་ན་ཡག་པོ་འདུག་དྲན་གྱི་འདུག ངའི་བལྟ་ཚུལ་ལྟར་
བྱས་ན་དེ་ཚ་ཛ་དྲག་རེད། ཐ་ན་ཉི་མ་རེ་རེའི་གོམས་སྲོལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་འདིའི་ནང་དུ་
བཅོལ་ཆུང་བྱབ་ཆུང་ཤ་སྟག་རེད་ཞུས་ན་འགྲིགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་ཏེ། ཆས་གོས་གོམས་སྲོལ་ཡན་ཆད་ལ་འགྱུར་བ་
ག་ཚད་འགྲོ་བཞིན་འདུག དེ་འདྲ་གྱོན་མ་ཤེས་ན་མཐོང་ཆུང་བྱས་ནས་ལྐུགས་པ་དང་ཀླད་པ་ལྗང་ཁུ་རེད་ཟེར་གྱི་རེད། ཡིན་
ལུགས་ཚུལ་མཐུན་དང་ཉམ་ཆུང་བདེན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འགྲོ་ན། ལྐུགས་པ་རེད།  གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། གང་ཡང་
འཇོན་གྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཡོངས་གྲགས་རེད་ལ། ཕལ་ཆེར་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལའང་དགོངས་
ཚུལ་འདི་འདྲ་བཞེས་མཁན་མེད་པ་ཡིན་རྒྱུ་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག འདི་ཚའི་གྲས་དེ་དངོས་གནས་ཛ་དྲག་རེད་དྲན་གྱི་འདུག 
དེ་ཡིན་དུས་འདི་ཚ་ཡང་མ་འོངས་པར་གྲོས་ཚགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་འཛིན་སྐྱོང་དང་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་
དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད། བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ཞིག་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་
གོང་དུ་ཕྱག་རོགས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང་། བོད་ནང་དུ་སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞིག་གི་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་
བརླག་ནས་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚས་
སློབ་སྦྱོང་ལ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་གནང་མཛད་པ་བཞིན། ངོས་ནས་ཀྱང་བརྒྱུད་
ལམ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཤུགས་ཆེན་པོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་
རྗེ་ཆེ། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཕྱག་རོགས་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་དོན་ལ་གནས་
པའི་བཀའ་སློབ་དང་ལམ་བསྟོན་མང་པོ་ཞིག་གནང་སོང་། དེ་ཚ་ལས་ལྡབ་སྐྱོར་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་བོད་ནང་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དེའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཨ་རི་ནིའུ་ཡོག་ལ་བླ་མ་ཤིང་བཟའ་རིན་པོ་ཆེ་
གཙས་པའི་མི་གསུམ་གྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གནང་ནས་ཉིན་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་འགྲོ་བཞིན་འདུག དེ་ཧ་ལས་པའི་ཛ་དྲག་
ཞིག་ལ་གནས་འདུག དེ་ཡིན་དུས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་བརྒྱུད་ནས་ཕྱག་བྲིས་གནང་འདུག ང་ཚ་སྤྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་དེའི་ཐོག་ལ་ཕྱག་བྲིས་གནང་ནས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་སོགས་ལ་ཛ་དྲག་ཡིན་པའི་གནས་སྟངས་
དང་བོད་ནང་དུ་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ལྟ་མི་གསུམ་འཕྲོ་བརླག་འགྲོ་བཞིན་འདུག་ཟེར་ནས་ཕྱག་བྲིས་ཤིག་གནང་
ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་མ་བུ་གསུམ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་གོམ་བགྲོད་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་
དེ་ལ་ང་ཚས་ཟུར་དུ་གྲོས་ཆོད་ཞིག་བཞག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་ཞིག་སྟོན་ཐུབ་ན། སེམས་ཤུགས་སྤར་བ་སོགས་
ཕྱོགས་གང་ཐད་དུ་ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་མིན་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཐོག་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་མཁན་
ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ལ། ཚང་མས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་མཁྱེན་མཁན་
དང་བརྩི་མཁན། དེ་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་བླ་མ་བླ་ཆེན་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ལ་སློབ་མ་དང་སྐུ་འཁོར་སོགས་རྒྱ་ཕྲག་སྟོང་ཕྲག་མང་
པོ་ཡོད་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བའི་དུས་ལ་བབ་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད།  གང་ཡིན་ཞུས་ན་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་རྩ་ཆེན་པོ་དེ་རྩ་རླག་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ལ་སླེབས་ཡོད་དུས། ཚང་མས་སོ་སོའ་ིསློབ་མ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་
མཁན་ཚ་ལ་རྩ་ཆེ་བའི་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དེ་རྩ་བརླག་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཉེན་ཁའི་གནས་སྟངས་དེ་གསུངས་དགོས་
པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཁག་དང་། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་བསྟི་གནས་ཁང་། 
དེ་ནང་བཞིན་དགོན་སྡེ་ཁག་ཚང་མས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཐོག་ནས་གོམ་པ་སྤོ་དགོས་པ་དེ་དུས་ལ་བབ་འདུག་དྲན་གྱི་
འདུག གཉིས་པ་དེ་ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཛ་དྲག་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བོད་མི་སུམ་ཅུ་ཧ་ལམ་ཟིན་གྱི་
ཡོད་རེད། ཁོང་རྣམ་པས་མེར་བསྲེག་བཏང་བའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་ཀྱང། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ཧ་ཅང་གི་
ཛ་དྲག་ཞིག་ལ་བརྩི་མཁན་མི་འདུག ཁོང་ཚས་གསལ་པོ་ཞིག་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ཁོང་ཚས་དོ་སྣང་ཡག་པོ་
ཞིག་གནང་གི་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེར་བརྟེན་ང་ཚས་འཛམ་བུ་གླིང་ནང་ལ་རྩོམ་པ་པོ་དང་མཁས་དབང་། འཛམ་གླིང་གི་
སྤྱི་ཚགས་ནང་དུ་དེབ་རྩོམ་ཐུབ་མཁན་དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་མི་མང་ཚང་མས་ཀློག་ཐུབ་མཁན་གྱི་ཚགས་པར་སོགས་མང་
པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་ཚའི་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་དང་འབྲེལ་བ་ཐུབ་པ་བྱས་ནས། བོད་ཀྱི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དེ་
དག་འཛམ་གླིང་ནང་དུ་སྟོན་ཐུབ་པ་དང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་བྱེད་པ་དེའི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་ཞིག་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཕན་
ཐོགས་ཞིག་ཡོང་ས་རེད། དེ་ནང་བཞིན་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་གྲོས་མོལ་གྱིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་ཚས་
རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞིག་གནང་བ་རེད། ཡིན་ཡང་དེ་ལ་གྲུབ་འབྲས་གང་ཡང་ཐོན་མེད་པ་མ་ཟད་དེ་
ལས་ཟློག་དེ་མགོ་བསྐོར་མང་པོ་གཡོགས་ཡོད་པ་རྣམ་པ་ཚས་ཤེས་གསལ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚའི་གནས་སྟངས་འདི་ལ་ང་ཚ་
ཡིས་ཆེད་ཡོད་ས་དང།  འཛམ་བུ་གླིང་ཚང་མ་ཡིས་ཆེད་ཡོད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་གིས་ང་ཚ་བར་ལ་འགྲིགས་ཐབས་
གནང་མཁན་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བླ་མ་བླ་ཆེན་ཁག་ཡིན་ནའང་འདྲ། བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚང་
མས་ཁ་གཅིག་གྲགས་ཐོག་ནས་ང་ཚས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡིན་ན། ད་བར་མགོ་སྐོར་སོགས་གཡོགས་ནས་ཡོང་གི་མེད་
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དུས། ང་ཚའི་བར་ལ་འགྲིག་ཐབས་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་འགོར་སྲིད་ཀྱང་ང་
ཚས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སོགས་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་ང་ཚའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་ཁོ་ཚ་ལ་ཡང་གྱོང་མེད་པ་ཞིག་
དང་། འཆར་གཞི་ཡོད་པ་སོགས་གསལ་པོ་ཞིག་བཤད་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། ཕན་ཐོགས་ཞིག་ཡོད་རེད་དྲན་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ད་ལྟ་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ དེའི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ཞུ་
རྒྱུ་མེད། མ་ཞུས་ནའང་འགྲིག་གི་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་རྩ་བའི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་སྤྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཐོག་ལ་སྲིད་བྱུས་གང་འདྲ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་མེད་དེའི་
ཐོག་ལ་རེད། ཁྱད་པར་དུ་དེའི་རྐྱེན་པས་ང་ཚ་བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱིས་ལས་ཀ་གང་འདྲ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་མེད། བསམ་
བློ་གང་འདྲ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་མང་པོ་གསུངས་ཚར་སོང་། དེ་དང་འདྲ་བ་ཕྱི་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཡིན་ནའང་འདྲ། 
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། ད་ལྟའི་སྐབས་ལ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་མེད་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཞིག་རེད་ལ། 
དེའི་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞུས་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚ་ཚང་མ་ལ་བསམ་འཆར་ཞུ་མ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་སྟབས་བདེ་པོའ་ིཐོག་
ནས་ཞུ་ན་དྲན་བྱུང་། འདྲི་རྟགས་ཞིག་ཕར་ཕྱོགས་ལ་གོ་བརྡ་ཞིག་མ་སྤྲད་ན་ཡོང་གི་མི་འདུག ང་ཚ་བོད་མི་རིགས་ཡིན་
ནའང་།  སོ་སོ་ལ་དྲན་གསོ་ཞིག་མ་བྱས་ན་ཡོང་གི་མི་འདུག  རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཡང་དེ་འདྲ་མ་
རེད་འདི་འདྲ་རེད་ཅེས་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་མ་བཤད་ན་འགྲིག་གི་མི་འདུག དེའི་ཐོག་
ལ་ངས་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུ་ན། ད་ལྟ་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་དེ་ཚས་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བློས་གཏོང་
མང་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཡིན་ན་རེད། སེམས་འཁྲལ་ཆེན་པོ་ཐོག་
ནས་དཀའ་ལས་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བྱུང་བ་རེད། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་དང་མཐོ་སྒང་བོད་པ་གཉིས་ཀྱི་བར་བྱུང་བའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་དུས། རྒྱ་ཆེན་པོ་
བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་མ་རེད།  ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོང་བཞིན་ཡོད་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༠ 
ཉིན་མོ་དེར་ང་ཚའི་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་བསླེབས་ནས་འཕྲོགས་པ་ཞིག་
རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་འཕྲོགས་པའི་ཐོག་ལ་ང་ཚའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཞིར་བཞག་པའི་ང་ཚའི་རང་དབང་ཆ་ཚང་
འཕྲོགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་པ་དེ། ང་ཚས་དྲན་གསོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ང་ཚས་རྒྱུན་དུ་བཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།  
ང་ཚས་རྩ་བ་ཆེ་ས་ལ་འཇུས་ནས་རྩ་བ་ཆེ་ས་ནས་མར་ཡོང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་གཅིག་རེད། ང་ཚས་བོད་ས་ཡོངས་སུ་
རྫོགས་པ་ཤོར་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འཕྲོགས་བཞག་པ་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་འཕྲོགས་པ་རེད་
ཟེར་དུས། ང་ཚའི་ཕ་མེས་ཡང་མེས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཤ་དང་ཁྲག་གི་འགྲོ་སོང་བཏང་བ་དང་། མང་པོ་ཞིག་བསད་བཅད་
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གཏུབས་གསུམ་བྱས་ནས་འཕྲོགས་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། ཞི་བ་དང་གྲོས་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ནས་མིན་པ་དེ་ང་ཚས་སྔོན་མ་
དྲུག་ཅུ་ཐམས་པའི་ལོར་དེ་ནས་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཡོངས་གྲགས་བྱས་ཚར་བ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་འདྲ་
ཞིག་གི་ཐོག་བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་འཕྲོགས་པར་བརྟེན། ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། ཚ་གི་ཚི་གིའི་ཐོག་
ནས་ཡོང་པ་ཞིག་མ་རེད། ལོ་རྒྱུས་རིང་པོ་རེད། དེ་ཚ་ང་ཚས་བརྡ་སྤྲད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ་དྲན་གསོའང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་
འདུག སྤྱིར་བཏང་ང་ཚས་ལོ་ལྟར་དྲན་གསོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་ང་ཚས་དྲན་གསོ་ཞིག་མི་བྱེད་ཐབས་
མེད་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དེའི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་ག་རེ་སྤེལ་དང་མི་སྤེལ་དེ་ལས་རིམ་བང་བསྒྲིགས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག དེ་ཡིན་དུས་མང་པོ་ཞིག་ཞུས་སོང་། དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ངས་གང་ཡང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག ཡིན་ཡང་ངས་
བཤད་འདོད་པ་དེ་ང་ཚ་བོད་མི་རིགས་ཟེར་བ་དེ་ལས་སླ་པོ་ཞིག་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚའི་ཁོག་པའི་ནང་རྒྱུག་བཞིན་པའི་
ཁྲག་དེ་དག་དང་། བྲང་ཁོག་ནང་འཕག་སྡོད་མཁན་གྱི་སྙིང་དེ་དག་སྔོན་མ་འཛམ་གླིང་སུམ་གཉིས་ས་ལ་དབང་བསྒྱུར་མཁན་
གྱི་བཙན་པོའ་ིགདུང་རྒྱུད་དེ་ཚའི་དཔའ་མཛངས་སྟོབས་གསུམ་གྱིས་སློབ་གསོའ་ིརྒྱུད་པ་དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚའི་ཕ་མེས་
ཡང་མེས་ནས་བརྒྱུད་ཡོང་བའི་དཔའ་བོའ་ིསློབ་གསོ་དེ་ང་ཚའི་ཤ་ཁྲག་རུས་གསུམ་ལ་འཐིམ་ནས་བསྡད་ཡོད་རེད། ལས་
སླ་མོ་ཞིག་གིས་ང་ཚའི་གནད་དོན་འདི་མཚམས་འཇོག་ཆོག་པ་ཞིག་དང་འཇོག་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་རེད། ང་ཚ་བོད་མི་རིགས་
ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དེ་ནམ་ཞིག་རྩ་མེད་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད་མ་གཏོགས། དེའི་བར་དུ་མཚམས་འཇོག་
ཐུབ་པ་ཞིག་མ་རེད་ལ་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གོ་བརྡ་ཞིག་མ་སྤྲད་རང་སྤྲད་རེད། དེ་ཡིན་པ་དེ་ང་
ཚས་དྲན་གསོ་མ་བྱེད་ཐབས་མེད་རེད། གཞན་ང་ཚས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོས་པ་ཞིག་ལ་སྔོན་མ་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་ལོར་གྲོས་
མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་ཞིག་བཞག་ནས་དེ་ཡང་བསྐྱར་གླེང་ཡོང་བཞིན་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ང་ཚའི་ལོ་
རྒྱུས་མང་པོ་ཞིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག ང་ཚའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་གང་འདྲ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་རེད། ཡིན་ཡང་ད་ལྟ་གོ་
བརྡ་ཞིག་མ་སྤྲད་ན་འགྲིག་གི་མི་འདུག གང་རེད་ཞུས་ན། རྩ་བའི་ཆ་ནས་ང་ཚའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་མར་མར་བབས་ས་མེད་ས་
བར་བབས་ནས། ད་ལྟ་དམན་ས་རུ་བསྡད་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཁྱོད་ཚས་འཕྲོགས་སོང་བའི་ས་
ཆ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་ཁྱོད་ཚས་བདག་པོ་རྒྱོབ། ང་ཚ་ལ་ཕྱིར་སློག་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག ང་ཚ་ལ་ཙ་གི་ཙི་གེ་ཁ་ཤས་ཤིག་བྱུང་
བ་ཡིན་ན་འགྲིགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དམའ་སར་བབས་ཡོད། ཡིན་ཡང་ཡ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཇེ་མཁྲེགས་ལ་འགྲོ་བཞིན་
ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་ཁྱོད་ཚས་བསམ་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་འདུག ང་ཚས་བསམ་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་བའི་གནས་ཚུལ་ད་ལྟ་
བར་དུ་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་རྩ་བའི་ཆ་ནས་ང་ཚ་མར་བབས་ནས་ད་ལྟ་སྔོན་མའི་སྲིད་ཇུས་ཐོག་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་
རེད་ལ། ང་ཚ་བོད་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གི་ཚབ་བྱས་ནས་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཡོད་མཁན་གྱིས་མང་མོས་ཐག་གཅོད་བྱུང་
བ་རེད། སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་རེད། ང་ཚ་མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་
ད་ལྟ་བར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད། ཡིན་ཡང་གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོས་པ་ཞིག་ལ། བབས་ས་ཡོད་ན་མེད་ན་མར་བབས་ཡོད་དུས། ད་
མར་བབས་ས་ཞིག་མི་འདུག་ལ་བབས་པ་ཡིན་ནའང་ཆུ་ནང་ལ་མཆོང་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མི་འདུག་པས། ང་ཚ་ཆུ་ཁར་ཏག་
ཏག་སླེབས་ཡོད་རེད། གཞན་ཐབས་ཤེས་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ཡང་ང་ཚས་བསམ་བློ་ཞིག་གཏང་ནས་ང་ཚ་བརྒྱབ་བཤིག་
རྒྱབ་རྒྱུའི་དུས་ཚད་ལ་བསླེབས་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚ་མདུན་དུ་འགྲོ་བའི་དུས་ཚད་ལ་སླེབས་མེད་པ་དེ་ཧ་གོ་དགོས་
ཀྱི་རེད། ང་ཚ་རྒྱབ་བཤིག་རྒྱབ་རྒྱུ་དེ་རེད། ང་ཚས་རྒྱབ་བཤིག་རྒྱབ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན་གྲོས་
མོལ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པའི་སྐབས་ལ་སྤྲད་བཞག་པའི་ས་གནས་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཅན་དང། དེ་དག་གི་
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འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དེ་ཚ་རྩ་ཆེན་པོས་ཉར་ཚགས་བྱས་ཡོད་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་
འཛིན་བཞིན་རྩ་ཆེན་བྱས་ནས། ང་ཚ་མ་འོངས་པ་འགྱུར་བ་ག་རེ་བྱུང་ན་དཔང་རྟགས་བྱས་ཏེ་སྔོན་མ་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་
བཅུ་བདུན་བདག་པོ་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན་རྒྱབ་སྡོད་ཡོད་རེད། ང་ཚས་བསྐྱར་དུ་བསམ་བློ་གཏང་སྟེ་གྲོས་བསྡུར་བྱས་པ་
ཡིན་ན། ང་ཚ་རྒྱབ་བཤིག་བརྒྱབ་པའི་དུས་ཚད་ལ་བསླེབས་ཡོད་རེད། དེ་མ་གཏོགས་ང་ཚ་ཕར་འགྲོ་ས་ཡོད་མ་རེད་ལ་ཆུ་
ཁར་རུ་སླེབས་ཡོད་རེད། ཡིན་ཡང་དེ་འདྲའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་ང་ཚས་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་ཚབ་མཚན་པའི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་
ཚགས་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་ནང་ཁུལ་གྱི་ཐོག་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ནས་བཞག་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་མ་
རེད་ལ།  དེ་ནང་བཞིན་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚགས་ནང་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་ཀྱང་མ་རེད། ཁྱོད་ཚས་རྩ་ཆེན་ཐོག་བདག་པོ་
རྒྱབ་ཀྱང་ང་ཚ་རྒྱབ་བཤིག་རྒྱབ་ཆོག་ཆོག་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚར་རྒྱབ་བཤིག་ལ་རྒྱབ་ཟེར་ནས་བབས་ས་ལ་
བབས་ནས་ང་ཚས་ཞུ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བསམ་གཞིག་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ཚ་རྒྱབ་བཤིག་རྒྱབ་ཀྱི་ཡིན་
བཤད་ནས། ང་ཚ་རྒྱབ་བཤིག་རྒྱབ་པའི་དུས་ཚད་ལ་སླེབས་ཡོད་རེད། དེ་ཚ་རྩིས་མེད་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ལབ་ནས། ང་ཚས་
བསམ་བློ་གཏང་བའི་དུས་ཚད་སླེབས་ཡོད་རེད། མ་བྱེད་རང་བྱེད་རེད། མ་བཤད་རང་བཤད་རེད། ཕར་ང་ཚས་ཉམས་
ཆུང་དང་ཞུ་བ་ག་ཚད་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཚུར་ང་ཚ་ལ་མཁྲེགས་པོ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ་མི་རེད་ལ་མི་ཡིན་དུས་ཚར་བ་ཆ་
ཚང་ཡོད་མཁན་ཞིག་རེད། མི་ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད། བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་མང་པོ་སྤེལ་གྱི་
ཡོད་རེད། དེ་ཚ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་རེད། དེ་ག་ཙམ་ཡོང་བཞིན་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚས་དྲན་གསོ་བྱེད་དགོས་པ་
ཞིག་དང་། ཕར་ཕྱོགས་ལ་གོ་བརྡ་སྤྲོད་རྒྱུའི་ཐད་ང་རང་ཡར་ལངས་པ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚ་རྟན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚ་བརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོགས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ནང་དོན་གྱི་
ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་རིང་གྲོས་འཆར་
འདི་འདྲ་ཞིག་ཁུར་ཡོང་བ་དེ་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ལ་ཚར་བ་རང་སྤྲད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་མིན། འགན་ཁྲི་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་གྲོས་
འཆར་འདི་ཡོད། སོ་སོ་རང་ཉིད་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཚར་བའི་དབང་དུ་ཤོར་ནས་ཕུགས་ཀྱི་བརྟན་བརླིང་དང་ཉེན་འགལ་
འཕྲད་རྒྱུའི་ཐད་བློ་འཚབ་སྐྱེ་སྡོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཞིག་ཡིན། དེ་ནང་བཞིན་ཚས་བཅུ་བཞི་ཉིན་མོ་ནས་བཅུ་དགུ་བར་ཉིན་
མ་དྲུག་གི་རིང་ལ་ཁེལ་ཡོད་པ་དེ་དཔེར་ན་ཚས་བཅུ་བཞི་ཉིན་མོ་ང་ཚས་བགྲོ་གླེང་ཞིག་བྱས་པ་རེད། ཡིན་ཡང་ཆུ་ཚད་ཉི་
ཤུ་རྩ་བཞི་རིང་བྱས་ཡོད་མ་རེད། དེ་མེད་དུས་དེའི་ལྷག་མ་དེ་རྩིས་པའི་ཚས་བཅུ་བཞི་དང་བཅུ་དགུ་བར་གྱི་ཉིན་གྲངས་
དྲུག་རིང་གི་གནས་སྟངས་འཁུར་ཡོད་པ་ཡིན་སྟབས། གྲོས་ཆོད་འདི་རྩ་བའི་ལས་རིམ་ཚགས་ཆུང་གི་ངོས་ལེན་དང་གྲོས་
ཚགས་ནང་བསླེབས་ཡོད་རེད་ལ། དེ་ནང་བཞིན་ཁྲིམས་སྒྲིག་གང་དང་ཡང་འགལ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་སླེབས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། འགན་ཁྲི་དེའི་ཐོག་ནས་ཁུར་ཡོང་བའི་གྲོས་ཆོད་འདིའི་དགོས་པ་གཉིས་ཡོད་བསམ་གྱིན་ཡོད། དང་པོ་དེ། ངས་རྒྱུན་
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དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གྲོས་ཚགས་ལ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་སྟངས་ཡིན་ན་འདྲ། ལས་འགུལ་
སྤེལ་སྟངས་ཞིག་དང་། ཚགས་པ་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཚགས་པ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཐོག་ནས་ངོ་རྒོལ་དང་ལས་
འགུལ་སྤེལ་སྟངས། ལྷག་པར་དུ་གྲོས་ཚགས་འཚགས་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་ལས་འགུལ་འདིའི་རིགས་དེ་གྲོས་ཚགས་
ནང་ལ་ཐེངས་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད། གོ་སྐབས་དེ་ཡང་ངེས་པར་དུ་དང་ལེན་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཞིག་མཐོང་ནས། 
གྲོས་ཆོད་འདི་ཁུར་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན། གྲོས་ཆོད་འདི་འཁུར་བ་ནང་བཞིན་གྱི་ཚགས་འདུ་མཚམས་བཞག་ནས་ཛ་དྲག་གི་
གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་གང་བྱུང་བ་དང་། བློ་འཚབ་གང་ཡོད་པ་དེ། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚགས་དང་། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚ་ལ་
རོགས་སྐྱོར་གནང་མཁན། ཐུགས་ཁུར་གནང་མཁན། བདེན་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་ཕར་གཏོང་ཐུབ་པ་
ཞིག་ངེས་པར་དུ་བྱུང་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་འཕྲལ་གྱི་དགོས་པ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཕུགས་ཀྱི་དགོས་པ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་
ན། གྲོས་ཆོད་འདི་ཡི་ནང་དོན་ནང་བཞིན་གྱི་ཉི་མ་དྲུག་གི་ནང་ལ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་གསུམ་གྱིས་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་
བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་རེད། གཞིས་ལུས་སློབ་ཕྲུག་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྐད་
ཡིག་དང་རང་དབང་ཆེད་དུ་སོ་སོའ་ིསྲོག་ཡན་ཆད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་པོའ་ིདམག་དཔུང་དང་། ཉེན་རྟོགས་པའི་མེ་མདའི་
ཁ་ལ་བཞག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་འདྲ་བའི་ལས་འགུལ་དེ་ང་ཚས་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ཐོག་ལ་
བགྲོ་གླེང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ལ་ལས་འགུལ་དེས་ག་རེ་འགན་འཁྲི་བསྐུར་འདུག དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་
རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྩ་བའི་བོད་ནང་ལ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོང་པའི་མཇུག་འབྲས་སམ་འགན་
དེ་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་ཅེས་ང་ཚས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་ནང་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་
གཏོང་མཁན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམ་པ་ཚ་ཡིན་ན་འདྲ། སློབ་གྲྭར་འགྲོ་མཁན་སློབ་ཕྲུག་ཚ་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཡོངས་རྫོགས་
ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ས་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་རེད། ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ་དེའང་གོང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་འདོད་བློ་མ་
ཁེངས་པ་དང་། མི་རིགས་ཀྱི་རང་དབང་། སྐད་ཡིག་གི་རང་དབང་། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མེད་པའི་མུན་ནག་གི་དུས་ཚད་
ཞིག་ཤར་བས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། དེ་མཚམས་འཇོག་དང་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་མ་ཆགས་དེའི་
འགན་འཁྲི་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚ་ལ་འགན་འཁྲི་རྩ་བ་
ནས་མེད་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚ་ལ་ག་རེ་བྱས་ནས་འགན་ཁྲི་ཡོད་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གཞིས་
ལུས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚས་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པའི་ཆེད་དུ་འདི་འདྲའི་བློས་
གཏོང་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་བ་དེ་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚ་ལ་ཡང་རེ་བ་ཞིག་བཅོལ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། རེ་བ་དེ་
བཅོལ་བ་ཡིན་དུས་ང་ཚ་ལ་འགན་འཁྲི་ཞིག་སླེབས་བཞིན་ཡོད། འོ་ན་འགན་འཁྲི་གང་ཡོད་དམ། རེ་བ་གང་བཅོལ་བཞིན་
ཡོད་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་བདེན་པའི་ནུས་པ་ཡང་དག་པ་ཞིག་དང་། བདེན་མཐའ་གསལ་བ། བདེན་
པ་མཐའ་འཁྱོལ་བ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ལ་ང་ཚའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདིས་གཅིག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་པའི་རེ་བ་དེ་ང་ཚ་ལ་བཅོལ་
ཡོད་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེ་འདྲའི་རེ་བ་ཡོད་དུས་ང་ཚས་ག་རེ་བྱས་ནས་རེ་བ་དེ་བསྒྲུབ་དགོས་རེད་ཞུས་ན། རྩ་བའི་གོང་དུ་
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གི་དགོངས་ཚུལ་ཧ་ལས་པ་ཡག་པོ་མང་པོ་གསུངས་སོང་། དེ་དག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་
པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ལ་འགན་ཁྲི་གཙ་བོ་དེ་སོ་སོ་རང་ཉིད་ལ་མཛུབ་མོ་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་ང་ཚའི་འགན་ཁྲི་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད། ཁ་
སང་ཡང་ངས་ཏོག་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན། སོ་སོ་རང་ཉིད་ལ་མཛུབ་མོ་གཙུགས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་རེད་ཞུས་ན། ང་ཚ་བཙན་
བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ལ་ག་རེ་བྱས་ནས་བསླེབས་པ་རེད། འཚ་གོས་དང་ལྟོ་གོས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བསླེབས་པ་རེད་དམ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་
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ལ་སོང་ནས་སོ་སོས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱས་ནས་སོ་སོའ་ིནང་མི་བུ་ཕྲུག་ཙམ་ཞིག་གི་འཚ་བ་བདེ་ཐབས་ཀྱི་
ཆེད་དུ་རེད་དམ། དེ་ཚ་ལ་དགོངས་པ་ཡག་པོ་ཞིག་བཞེས་ནས་དེ་འདྲ་མ་ཡིན་པ་ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་ལ་རྩ་དོན་གཅིག་རྩོད་
ལེན་གྱི་ཆེད་དུ། མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་ཞིག་ཆགས་འཇིགས་ཀྱི་གནས་ལ་སླེབས་པ་དེ་རྩོད་ལེན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་དེ་
སོ་སོ་རང་ཉིད་ལ་མཛུབ་མོ་འཛུགས་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག རྩ་བའི་ཆ་ནས་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། 
ནང་མི་བུ་ཕྲུག་ཡོད་མཁན་གྱི་མི་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། སོ་སོའ་ིབུ་ཕྲུག་དང་ཕ་མ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་
ནའང་དེ་འགན་ཁྲི་ཆེ་བའི་གྲས་ལ་མ་བཞག་པར། འགན་ཁྲི་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་རང་ཚའི་བོད་ནང་ལ་སྐུ་ལུས་མེར་བསྲེག་གཏོང་
མཁན། རྒྱ་ནག་གི་མེ་མདའི་མདེའུ་ཁ་ལ་སློབ་ཕྲུག་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ལངས་མཁན་དེ་དག་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་
ཐོག་ནས་ནུས་པ་ཞིག་བདོན་དགོས་པ་དེ་ང་ཚའི་འགན་ཁྲི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག གཞིས་ལུས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དེ་ཚ་དང་ང་
ཚ་བཙན་བྱོལ་བ་གཉིས་བར་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་མང་པོ་ཡོད་རེད། རང་དབང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། གཞིས་ལུས་
བོད་མི་དེ་ཚ་རང་དབང་ཁབ་ཀྱི་རྩེ་མོ་ཙམ་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་ལ་བསླེབས་མཁན་ཚ་ལ་རང་དབང་ལུང་
པའི་རང་དབང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱང་མ་འགྲིགས་པ་མེད་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་གཞིས་ལུས་
དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དེ་ཚའི་རྒྱལ་ཞེན་དང་ལྷག་བསམ་དེ་ང་ཚ་རང་དབང་ལ་ཡོད་པ་ལས་བརྒྱ་འགྱུར་སྟོང་འགྱུར་ལྷག་པ་ཞིག་
ཡོད་རེད། དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཡོད་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེས་དགོས་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚ་
གཞིས་ལུས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ནང་བཞིན་ཞིག་ལྷག་བསམ་དང་རྒྱལ་ཞེན་ཡོད་མཁན་ཞིག་གི་ངོ་བོ་ལ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་
བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་འདུག སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོས་ནས་ག་རེ་འཇོན་གྱི་འདུག དེ་སོ་སོ་རང་ཉིད་ལ་མཛུབ་མོ་འཛུགས་ནས་
བསམ་བློ་གཏང་དགོས་པ་དེ། དེ་རིང་གི་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོགས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་བཏོན་དགོས་པ་དེའི་ཕུགས་ཀྱི་
དགོངས་པ་ཡིན། བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱལ་ཞེན་ལྷག་བསམ་གྱི་ངོ་བོར་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། 
གཞི་ནས་ང་ཚས་ཆིག་སྒྲིལ་ཟེར་བ་གལ་ཆེན་པོ་དེ་ཡོང་གི་རེད། ཆིག་སྒྲིལ་ཟེར་བ་དེ་རྩ་དོན་རྩོད་མཁན་གྱིས་ངོས་ནས་
བཤད་པ་ཡིན་ན་སྲོག་རྩ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། རྩ་བའི་རང་དབང་ཡོད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་དང་མི་རིགས་ཞིག་གི་ངོས་ནས་
བཤད་པ་ཡིན་ན་འཛིན་སྐྱོང་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སོ་སོ་ལ་གང་ཡོད་པ་དེ་བདག་གཅེས་ཡག་པོ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་
འགྲིགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གཞུང་འཛིན་དང་ཁ་གཏད་ཚགས་པ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཁ་གཏད་ལ་ལངས་ནས་
ལས་དོན་སྤེལ་བ་དེ་འགྲིགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚ་ལ་གཞུང་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཐོག་ལ་རྩ་དོན་བརྩོད་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་
ངེས་པར་དུ་ཆིག་སྒྲིལ་དགོས་ཀྱི་རེད། རྩ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཆིག་སྒྲིལ་རྩལ་དུ་གཏོན་ནས་གསུང་
བཞིན་ཡོད་རེད། གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཆ་ཚང་ཡོད། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ནང་ལ་
ཡིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ ཤག་དང་གྲོས་ཚགས་གཉིས་ད་ལྟ་ཆིག་སྒྲིལ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་ཞེས་དགོངས་ཚུལ་
གནང་མཁན་དེ་འདྲ་བྱུང་སོང་། ངོས་ལེན་མེད། རྩ་དོན་བརྩོད་མཁན་གྱི་ཚགས་པ་སྒྲིག་འཛུགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང། 
ངེས་པར་དུ་རྩ་བ་ཆིག་སྒྲིལ་ལ་བཞག་ནས་ཡོང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། དུས་རྒྱུན་དུ་ཆིག་སྒྲིལ་ལ་
བསམ་བློ་གཏོང་མཁན་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་གཞིས་ལུས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚས་སྐུ་སྲོག་བློས་བཏང་བ་དང་། ལས་
འགུལ་སྤེལ་བའི་ནུས་པར་བརྟེན་ནས། སོ་སོ་རང་ཉིད་ལ་རྒྱལ་ཞེན་དང་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་བསམ་བློ་ཡོང་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་དཔེ་
མི་སྲིད་པའི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚས་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་བོད་མི་རིགས་ནང་། བོད་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་མཇོན་བཞག་པ་དང་བྱས་རྗེས་བཞག་པ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཆིག་སྒྲིལ་
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ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་དང་། ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་དབང་གིས་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་མ་
བྱུང་བ། འཐུས་ཤོར་བ། མ་འགྲིགས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཆིག་སྒྲིལ་མ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་
བ་དེ་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ང་ཚ་ལ་གསལ་པོ་སྟོན་འདུག འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་གཞིར་བཞག་ནས་མ་འོངས་པའི་གོམ་པ་
སྤོ་ཕྱོགས་ཐད་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ཕྱོགས་ལ་སྤོ་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་། གཞིས་ལུས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་
ཚས་སྤྲད་པའི་འགན་ཁྲི་ཡང་དེ་རེད་ལ། རྩ་དོན་རྩོད་མཁན་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་སྲོག་རྩ་ཡང་དེ་ཡིན་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། ཆིག་སྒྲིལ་ཟེར་བ་དེ་ཡང་ཕན་ཚུན་འཆམ་པོ་དང་སྐྱིད་པོ་བྱེད་པའི་སྐད་ཆ་མ་རེད། གཅིག་གིས་ནོར་འཁྲུལ་བཟོས་ཏེ་
གཅིག་གིས་དེ་སྦས་ཐབས་བྱས་ནས་དེ་ལ་རོགས་པ་བྱེད་པའི་སྐད་ཆའང་མ་རེད།  ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་གཞུང་འཛིན་
མི་སྣ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ཁ་ཐུག་གདོང་པར་བལྟས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་པ་དེ་སྒྲིག་འཛུགས་སྲ་བརྟན་གྱི་
ཆེད་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་པ་དེ་རེད། ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀས་བཟོད་བསྲན་དང་བསམ་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ངའི་
བསམ་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་ནའང། རྩ་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་བཤད་པ་རེད་བསམ་
ནས་བསམ་ཤེས་བྱས་པ་ཡིན་ན། གཞི་ནས་དོན་གྱི་ཆིག་སྒྲིལ་ཟེར་བ་དེ་ཡོང་བ་ཞིག་རེད། མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་
ན། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚའི་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་སེམས་པ་དེ་ཞེན་ཁོག་དང་འཐེན་འཁྱེར་གྱི་འཁྱགས་
པས་བསྡམས་ནས་ཡོད་པ་འདི་གཞིས་ལུས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ་ིམེ་ཕུང་དེས་བཞུར་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱ་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་
འདོད་བྱུང། དེ་ནས་ཁ་སང་ངས་རོབ་ཙམ་ཞུས་ཡོད་ལ། དེ་རིང་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཀྱང་གསུངས་སོང། བོད་
ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ང་ཚས་གླེང་བཞིན་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ལའང་ཛ་དྲག་གི་
གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱས་
ཏེ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་བཅས་པ་རྩ་བརླག་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་རེད། ཡིན་ནའང། ཁོང་ཚས་བསམ་པ་ནང་བཞིན་
སྲིད་ཇུས་དེ་ལམ་ལྷོང་འགྲོ་གིན་མེད་པའི་འགག་རྩ་ཅི་ཡིན་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་ཀྱང་འགག་རྩ་དེ་ཤེས་
པའི་ཐོག་ནས་དེ་རིང་ཁ་སང་ག་རེ་བྱེད་ཀྱིན་འདུག  སློབ་གྲྭ་ཡོད་ཚད་མུན་ནག་དང་དགོན་པ་ཡོངས་རྫོགས་བཙན་ཁང་
བཟོས་འདུག  མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དར་སྤེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ཡོངས་
རྫོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ལག་པ་འཆང་ཡོང་བཞིན་འདུག  ང་ཚའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འདི་དག་ང་ཚའི་མི་རིགས་འདིའི་
སྲོག་རྩ་རེད། མི་རིགས་འདིའི་བླ་ན་མེད་པའི་ཁྱད་ནོར་རེད། ཁྱད་ནོར་དེ་ཁྱད་ནོར་ཡིན་པ་ངོས་ཟིན་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚས་
ཆོས་དར་སྤེལ་གང་འདྲ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། རིག་གཞུང་དར་སྤེལ་གང་འདྲ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་འདིའི་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་
འདུག་ཞུས་པ་ཡིན། རིག་གཞུང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་ལ་བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་ཐམ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། བོད་ནང་རང་དབང་མེད་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་ཡིག་གི་མདུན་ལམ་བཀག་ཡོད་པའི་ས་ཆ་
ནས་བོད་ཡིག་གཅིག་གྱུར་དང།  བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ལ་སྲོག་བློས་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་
གཞུང་ལ་མདུན་ལམ་ཆེ་བ་དང་རང་དབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ནས་དེ་ལ་ཡི་ག་མེད་ལ་དང་བའང་མིན་
འདུག ང་ཚས་རྩ་བའི་གནད་དོན་དེ་དག་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པར་རྩད་གཅོད་བྱེད་དགོས་འདུག དཔེར་ན། མདུན་ཅོག་འདིའི་
སྟེང་ལ་ཆུ་ཐིགས་འཛག་གིན་འདུག་ན། དེ་ལག་པས་ཕྱིས་པ་ཙམ་གྱིས་གཙང་མ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། ཐིགས་པ་དེ་གང་ནས་
ཟགས་པའི་ཁང་པའི་སྟེང་གི་ས་ཆ་དེར་གཙང་མ་བཟོས་པ་ཡིན་ན། གཞི་ནས་མདུན་ཅོག་གཙང་མ་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། 
དཔེ་དེ་བཞིན་དུ། ང་ཚའི་སློབ་གཉེར་བ་ཚར་རིག་གཞུང་ལ་ཡི་ག་དེ་འདྲ་མེད་པ་གཞི་རྩ་གང་ལ་ཐུག་འདུག  གཞིས་ལུས་
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སློབ་གཉེར་བ་ཚར་དེ་འདྲའི་ལུས་སྲོག་བློས་གཏོང་ཕོད་པའི་ཡི་ག་དེ་གང་ནས་སླེབས་འདུག་གམ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་
པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  གཙ་བོ་སློབ་ཕྲུག་ལ་སློབ་གསོ་གཏོང་སྟངས་ལ་ཧ་ཅང་རག་ལས་ཡོད་པ་རེད་བསམས་ཀྱི་ཡོད། 
གཞིས་ལུས་སློབ་ཕྲུག་དེ་ཚ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཁྱེད་རང་གིས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ཁྱེད་རང་གིས་ང་ཚའི་
ཤོར་བའི་ས་དང་ཆུ། རང་དབང་ཡོད་ཚད་རྩོད་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེའི་ཆེད་དུ་ཁྱེད་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་བྱས་ཏེ་མི་
རིགས་འདིའི་རིག་གཞུང་དངཆོས་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་སློབ་གསོ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་
སློབ་གསོ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སློབ་ཕྲུག་ཚའི་ནང་དུའང་དེ་འདྲ་ལ་དབྱིངས་ཡོད་མཁན་དེ་ཚ་ལ་ཆེས་
མཐོང་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ཚ་ལ་གཅེས་སྤྲས་གང་ཐུབ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚའི་བཙན་བྱོལ་ནང་ན་གོང་དུ་
ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ཁྱེད་རང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དགོངས་ནང་བཞིན་གཞུང་གི་རྩ་དོན་བསྒྲུབ་ཐུབ་
མཁན་ཞིག་དང་རྩོད་ལེན་བྱ་ཐུབ་མཁན་ཞིག  གཞུང་ལ་ཞབས་ཞུ་ཞུ་ཐུབ་མཁན་ཞིག་བྱ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བའི་སློབ་གསོ་
རྒྱག་མཁན་རིགས་སྔོན་མ་ཡིན་ན་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་ཞེ་དྲག་ཉུང་ཉུང་དང་ཉུང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་མེད་པར་ཆགས་པ་ལ་
ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེའི་དབང་གིས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་
ནས་ཤེས་རིགས་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་ཐུགས་དགོངས་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ལ། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དུས་ཐོག་ཆར་འབེབ་
ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ། དགོངས་པ་བཞེས་པ་ནང་བཞིན་ཕྱག་ལས་ཀྱི་ཐོག་ལའང་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་
བསམ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲའི་ཕྱག་ལས་དེ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བ་ལའང་གཞུང་སྒེར་མང་ཚགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་
ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང།  གཉིས་པ་དེ་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ཆེད་དུ་མེད་
པར་བཟོ་བཞིན་པའི་ང་ཚའི་གཅེས་ནོར་ལྟ་བུའི་ཆོས་དེ་རེད། ངས་ཆོས་ཟེར་བ་དེ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་
ཞིག་གིས་གསུངས་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པའི་ཐོག་ནས།  ངས་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ག་རེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེ་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་
གི་བཀའ་སློབ་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ། ང་ཚའི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་མི་སྐྱའི་ཁྲོད་དུ་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་སླེབས་ཐུབ་
དགོས་པ་རེད་ཅེས་རྩ་ཆེ་བའི་བཀའ་སློབ་ཅིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང། ང་ཚའི་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་རིམ་
ནང་དུ་ཏོག་ཙམ་ཡོང་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འཚལ་སྐབས་སུ། མི་སྐྱའི་ནང་ཆོས་གསུང་ཐུབ་
མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད། མི་སྐྱའི་ནང་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་བགྲོ་གླེང་བྱེད་སའི་ཁོར་ཡུག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དགོས་པ་
རེད། རྩ་བའི་དེ་སྔ་ཆོས་ཚགས་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པའི་སྟེང་ལའང་དགོངས་ཚུལ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་རེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།  
 

སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ 
༡༨ དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ། དེའང་གནད་དོན་གཅིག་གི་ཐོག་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན། 
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བར་ལམ་གཅིག་ནས་མང་དུ་མང་དུ་ཕྱིན་སྟེ་སྟོང་པའི་སྒང་ལ་འགྲོ་བཞིན་པ་ལྟ་བུར་འཁྱམས་སྡོད་ཀྱི་འདུག་པས། དམ་འཛིན་
གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་འདིར་གྲོས་འཆར་དགོངས་ཚུལ་ཞུ་མཁན་མཐའ་མ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་ཉིན་དགུང་གསོལ་ཚིགས་ཀྱང་ཟིན་གྱི་འདུག 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་ཅིག་ཀྱང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་ཡིན་
སྟབས་དུས་ཚད་ཕར་འགྱངས་ནས་ཆ་ཚང་ཚར་བ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་སྙམ་བྱུང།  མར་གྲོལ་ཡར་འཛམས་མི་དགོས་
པའི་ཐོག་ནས་གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤིག་གསུང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚ་བརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག མུ་མཐུད་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་ངས་གང་བསྡུས་བསྡུས་
བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ང་ཚས་གཅེས་ནོར་གཅེས་ནོར་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་
མཚན་གང་ལ་ཐུག་པ་རེད། གཞིས་ལུས་མི་སྐྱ་ཚ་ཡིན་ནའང་ཆོས་ལ་ཧ་ཅང་དད་པ་ཆེན་པོ་དང་ཆོས་ལ་དད་པ་དེའང་
རྨོངས་དད་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཆོས་ཀྱི་གནད་དོན་མཁྱེན་པའི་ཐོག་ནས་དད་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་རེད། བཙན་བྱོལ་ན་དད་པ་
མི་འདུག་ཞུས་པ་མིན། ཡིན་ནའང་ངས་དཔེ་མཚན་གཅིག་གི་སྟེང་ནས་ཞུས་ན། གཞིས་ལུས་ནང་མི་བུ་ཕྲུག་གཉིས་ཅན་
ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བུ་གཉིས་ལས་རིག་པ་སྤྱང་ཞིང་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པ་དེ་ཆོས་རང་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ཐོག་ལ་གཏོང་རྒྱུ་
རེད། གཞན་དེ་ནང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐོག་ལ་འཇོག་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་གོང་དུ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་
པ་བདེན་པ་རེད། བུ་ཕྲུག་མང་པོ་ཡོང་གིན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡོད་པ་དེའང་ང་ཚའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྟེང་ལ་འཇོག་མཁན་
དཀོན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། དེར་སེམས་འཚབ་ཡོད་ལ་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་རེད། ད་རེས་ང་ཚའི་གྲོས་འཆར་འདིའི་ནང་ལ་སྐད་དང་ཡི་
གེ་བོད་ཀྱི་གཅེས་ནོར་རྩ་བརླག་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་ཛ་དྲག་ཡིན་པ་དང། དེའི་ཐད་ལ་ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་ན་ཡོད་མཁན་ཚར་
འགན་འཁྲི་ག་རེ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པས། གནད་དོན་གྱི་རྒྱ་ལས་ཕལ་ཆེར་བརྒལ་མེད་བསམ་
བསམ་ཞིག་ཡིན། དེ་རིང་ང་ཚས་འདི་ནས་གང་གླེང་བ་དང་ག་རེ་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་པ་དེ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་
ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་བསྐྱལ་དགོས་པ་དང་། གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ནང་ནས་ཀྱང་ངེས་པར་དུ་གཏོང་དགོས་པ་རེད། 
དེ་དེང་རབས་ཀྱི་ཤུགས་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་ཞིག་རེད། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ཡིན་ནའང་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་ཞིག་
བཞེས་དགོས་པ་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད། འཛམ་གླིང་ལ་ཞི་བདེ་དགོས་པ་ཡིན་ན་དྲང་བདེན་ལ་ངེས་པར་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་པ་
རེད། དྲང་བདེན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་ན་ངེས་པར་དུ་བཟང་སྤྱོད་ལ་ཆེ་མཐོང་དགོས་པ་རེད། དེ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་
ཀྱིས་ཀྱང་མཁྱེན་དགོས་པ་རེད།  མཐའ་དོན་དེ་ལ་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་དེ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ཞིག་
རེད། བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་མཐའ་མའི་རྒྱལ་ཁ་དེ་བདེན་པ་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་དང།  བདེན་པ་ཉིད་རྒྱལ་བ་ཡིན་པ་
དེ་ཆོས་ཉིད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ད་རེས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་བའི་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ 
དང་འབྲེལ་བའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐད་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚར་གསལ་བཤད་
ཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ད་ལྟ་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐད་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་ཡ་མེད་བྱེད་
བཞིན་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ལ། སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ངས་རྣམ་པ་ཚ་ལ་གཅིག་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང།  
ཉེ་ཆར་ང་ཚའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་ནང་། ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ང་ཚར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱུང་བ་ཡིག་ཐོག་ལ་ཕབ་ནས་
གནས་ཚུལ་ཁ་སྣོན་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་རོབ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གཞུང་གི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་
ཐོག་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་འདི་དག་ཡོད་དེ། ཨ་རི་དང་ཨེ་ཊ་ལི། ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ། ཡོ་རོབ། སྔོན་དང་མི་འདྲ་བར་ཐེ་ཝན་ཡང་
ནང་དུ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་གི་ངོས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་བྱུང་བའི་རིགས། Germany, France, Canada, 

Czechoslavia, Switzerland, South Africa བཅས་ཡོད། འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཚགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ UN དང་
འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་རོབ་ཙམ་ཞུས་ན། UNHRC ཟེར་བ་དེས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་ཚགས་
ཆུང་ Geneva ལ་ལོ་གཅིག་ནང་ཐེངས་གསུམ་འཚགས་བཞིན་པ་རེད། ཟླ་བ་གཉིས་པ་གསུམ་པའི་ནང་གཅིག་འཚགས་
ཀྱིན་ཡོད་ལ། ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ནང་ལའང་གཅིག་འཚགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་བ་དགུ་པའི་ནང་གཅིག་འཚགས་བཞིན་ཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ཚས་ ༢༧ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༢༣ བར་དུ་ཚགས་དང་འཚགས་བཞིན་པ་རེད། ང་ཚས་ 
Geneva དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་ high level statement དབྱིན་ཇིའི་ཐོག་ཞུ་བ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་དང་
འབྲེལ་བའི་བཀའ་མོལ་མི་སྣ་གཉིས་ཀྱི་གནང་འདུག གཅིག་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ཚས་ ༢༩ ཉིན་ Mr Schwarzenberg 

Czechoslavakia གྱི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་རེད། ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་བཀའ་
མོལ་གནང་འདུག   ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚས་ ༢ ཉིན་ཨ་རིའི་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ Maria Otero ལགས་ཀྱིས་བོད་
ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་མོལ་གནང་འདུག   ཕྱི་ཟླ་ ༣ པ་གཅིག་པུའི་ནང་དུ་ UN ལ་རྒྱ་མིའི་
རྒྱལ་ཚགས་ལ་གནས་ཚུལ་ཞུ་སྟངས་གཅིག་ལ་ངག་ཐོག་ནས་ all statement ཐེངས་དགུ་བྱུང་ཡོད།   
༡.   ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༢ ཉིན། དོན་གཅོད་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པའི་བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་ལགས་

ཀྱིས་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་  Society For Threatened People བརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་བའི་གོ་སྐབས་བྱུང་འདུག   

༢.  ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༥ ཉིན། International Commission Of Jurists and Human Rights 

Watch བལ་ཡུལ་ནང་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་པའི་བཀའ་མོལ་ཞུས་འདུག  
༣.  ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༦ ཉིན། UN Special Rapporteur  Right to Food ཟེར་བའི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་

པོ་ཞིག་ཁོང་ཚར་འབྱོར་བའི་ནང། བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་དང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་འདིའི་
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ཐད་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་པའི་སྐོར་བརྗོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཡིག་ཆ་དེའི་རྩོམ་པ་པོ་གཙ་བོ་ Olivier De 

Schutter ཁོང་གིས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག   
 

ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༡༣ ཉིན། ཉིན་གཅིག་ནང་ཐེངས་དྲུག་ལ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་མོལ་ཞུ་བའི་གོ་སྐབས་བྱུང་
འདུག   
ཐེངས་དང་པོ།       བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་བསལ་ལས་དོན་ཞིག་སྤེལ་དུས།  
Geneva གཞུང་ཚབ་དང་རྒྱ་མིའི་གཞུང་ཚབ། ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ། ཁེ་ཎ་ཊའི་གཞུང་ཚབ། དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་ཚབ། དེ་
མིན་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་མི་སྣ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ལས་དོན་དེའི་སྟེང་ཕེབས་འདུག  
ཐེངས་གཉིས་པ།      ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༡༣ ཉིན། ང་ཚའི་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་སྐལ་
ལྡན་མཚ་མོ་ལགས་ Geneva ལ་གཞུང་དོན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐབས་ལ་མོ་རང་གིས་ Geneva 
ལ་ SUMMIT ON HUMAN RIGHTS SESSION ”DEFYING TOTALITARIAN REGIMES• ཟེར་བའི་
གོ་སྐབས་དེ་འཇུས་ནས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་སྙན་གསེང་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག 
ཐེངས་གསུམ་པ།     ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༡༣ ཉིན། EU, France, United Kingdom, Germany, U.S 

བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་ཡིས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་འདི་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ (UN HR COUNCIL) འཚགས་
པའི་སྐབས་ལའང་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག 
ཐེངས་བཞི་བ།       ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༡༣ ཉིན། དོན་གཅོད་ཁང་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་
ལགས་ཀྱིས་ SOCIETY FOR THREATENED PEOPLES ཟེར་བའི་ཚགས་པ་དེ་བརྒྱུད་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་
གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག 
ཐེངས་ལྔ་བ། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༡༣ ཉིན། ཡང་ཚགས་པ་ ASIAN INDIGENOUS AND TRIBAL 

PEOPLE“S NETWORK བརྒྱུད་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག 
ཐེངས་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༡༣ ཉིན། སྐལ་ལྡན་མཚ་མོ་ལགས་ཀྱིས་ Helsinki Foundation བརྒྱུད་
ནས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གྱི་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག འདི་དག་
ངག་ཐོག་བརྒྱུད་ནས་སྙན་གསེང་ཞུས་པའི་རིགས་རེད། དེ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ནང་ལ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ཐེངས་གསུམ་ལ་
ཡིག་ཐོག་ནས་སྙན་གསེང་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
༡.  ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ཚས་ ༡༦ ཉིན། MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE 

ENTRE LES PEUPLES ཟེར་བའི་ཚགས་པ་བརྒྱུད་ནས་ཡིག་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཐུབ་ཡོད།  

༢.  ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ཚས་ ༢༣ ཉིན། FRANCE LIBERTES གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་དེ་བརྒྱུད་ནས་
བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྙན་ཞུ་འབུལ་བའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད། 
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༣.  ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ཚས་ ༢༨ ཉིན། SOCIETY FOR THREATENED PEOPLES ON CIVIL 

RESTRICTION ON RELIGIOUS FREEDOM AND FREEDOM OF EXPRESSION ཟེར་
བའི་སྙན་གསེང་ཞིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ང་ཚས་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་དེ་དག་བརྒྱུད་ནས་སྙན་གསེང་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་བོ་ནི། ང་ཚར་
ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པས་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཁག་བརྒྱུད་ནས་མི་ཞུ་རང་ཞུ་རེད། Geneva 

རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གི་གཞུང་ཚབ་དང་སྐུ་ཚབ་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ཚས་ ༡ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ཚས་ ༢༣ བར་
དུ། ང་ཚའི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་མི་ ༢༣ ལ་ཐུག་འདུག མི་ ༢༣ དེ་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༡ ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རེད། རྣམ་པ་ཚ་ལ་དེ་
རིང་སྙན་གསེང་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཚགས་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་བ་མ་ཟད། Human Rights Watch 
ཟེར་བའི་ཚགས་པ་ནས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེའི་ཐད་ལ་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་སླེབས་ཡོད་ལ།  Vietnam  ནས་
ནང་བསྟན་ཚགས་པ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡིག་ཆ་ཞིག་འབྱོར་བ་རེད། ད་དུང་ཨ་རིའི་ནང་ཞིབ་ཚགས་ཙམ་
ཞུས་ན་ཉེ་ཆར་ Senator Rubio ཟེར་བ་ཁོ་རང། བཀའ་བློན་ཁྲི་པར་ཐེངས་གཉིས་མཇལ་བའི་ Senate ཞིག་རེད།  
ཉེ་ཆར་ཁོང་གིས་ Senate ནང་ Syria དང་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་མོལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་འགྲེལ་
བརྗོད་གནང་འདུག བཀའ་མོལ་གནང་བ་དེ་ད་ལྟ་ Youtube ནང་གཟིགས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའི་བར་དུ་མི་ཚགས་མང་
པོ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་གྲུབ་འབྲས་གང་འཚམས་ཐོབ་པ་རེད་ལ། དོན་གཅོད་ཁང་བཅུ་གཅིག་གིས་རྒྱུན་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་བ་
ལའང་འབྲེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། འདི་དག་ཟིན་ཐོར་དཀོད་རྒྱུ་ངས་གལ་ཆེན་པོར་མཐོང་གིན་ཡོད། གྲོས་ཆོད་
འཇོག་པ་དང་གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་འབྲེལ་བ་འཛིན་པ་སོགས་གློ་བུར་དུ་ཉི་མ་གཅིག་
གཉིས་རིང་བྱོས་ཟེར་དུས་བྱས་ཆོག་ཆོག་ཅིག་ཡོད་པ་མ་རེད། དུས་རྒྱུན་དུ་འབྲེལ་བ་འཛིན་མཁན་ཞིག་དགོས་པ་རེད། 
རྒྱུན་མཚན་དེའི་དབང་གིས་རྣམ་པ་ཚས་སྐུ་ངལ་སྐྱོན་པ་དང་དེ་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཡིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོར་
མཐོང་གིན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོང་ཚས་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་བཟུང་པ་མ་ཟད། 
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལའང་འབྲེལ་བ་བཟུང་དང་འཛིན་བཞིན་པ་རེད། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་བོད་ནང་གི་
ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་བརྙན་འཁོར་ཞིག་ཐོན་ཡོད། བརྙན་འཁོར་དེ་དབྱིན་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ནས་བཟོས་
པ་དེ་གཙ་བོ་ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་རིགས་ཚ་ལ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེའི་ཡོང་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན། མང་པོ་
ཞིག་གིས་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་འདི་ ༢༠༠༨ ལོར་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་བས་བརྙན་འཁོར་དེ་
བརྒྱུད་ནས་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་འདི་ ༡༩༥༩ ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པ་ར་འཕྲོད་པ་དང།  ལྷག་པར་དུ་རང་ལུས་མེར་
བསྲེགས་གཏོང་མཁན་རྣམ་པའི་འབོད་སྒྲ་དེ་ངོ་སྤྲོད་གསལ་པོ་བྱ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་དམིགས་ཡོད། དེའང་དུས་ཚད་ཐུང་ལ་
གནས་ཚུལ་གསལ་བ་ཞིག་བཟོས་ཡོད། སྤྱི་མཐུན་ཚགས་པ་དང་དོན་གཅོད་ཁང་ཚང་མར་བཏང་ཡོད། ང་ཚའི་ལས་
འགུལ་སྤེལ་རྒྱུར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚ་ཚང་མས་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་དགོས་
པ་རེད། ཡིན་ནའང། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་ང་ཚར་ཁ་ཡ་བྱེད་མཁན་མི་འདུག་ཅེས་སེམས་ཤུགས་ཆག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ཡ་
བྱེད་མཁན་མི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་སྐད་ཆ་དྲང་པོ་མ་རེད། དེ་བདེན་པའང་མ་རེད། དེ་བས་ང་ཚར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་དེ་ཚ་
དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཡིག་ཐོག་ལ་ཕབ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དྲ་རྒྱར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ནས་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པ་ད་
དུང་ཡང་བྱུང་མེད། དེ་བས་ང་ཚ་ཚང་མ་སེམས་འཚབ་གཅིག་པ་ཡིན་པས། གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་རགས་ཙམ་ཞུས་ན་
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སྙམ་བྱུང་། ཉེ་ཆར་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཞིག་ལ་པེ་ཅིང་ནས་ Australia གཞུང་ཚབ་མཐོ་ཤོས་དེས་བོད་ནང་དུ་རང་
ལུས་མེ་ལ་སྲེག་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དེའི་སྐོར་ལ་ངས་ཞིབ་འཇུག་བྱ་འདོད་ཡོད་ཅེས་རྒྱ་གཞུང་ལ་སྙན་གསེང་
ཞུས་འདུག མ་འོངས་པར་དེ་འདྲའི་སྙན་གསེང་ཞུ་མཁན་མང་རུ་འགྲོ་བའི་རེ་བ་ཡོད། འདི་ངས་ཉེ་ཆར་གོ་བའི་གནས་ཚུལ་
ཞིག་ཡིན་པས་རྣམ་པ་ཚར་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་འདིར་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་འགྲོ་བཞིན་པའི་བགྲོ་གླེང་
མཇུག་བསྡུ་རན་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་པའི་སྐབས་ལ་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ལ་ཚགས་གཙའི་ངོས་ནས་
ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་འདུག གཅིག་དེ་གྲོས་ཆོད་སྣོན་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་རེད། དུས་ཚད་རན་པ་དང་མཚམས་པ་གང་འདྲ་ཞིག་
འཇོག་དགོས་མིན་དེ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་བྱ་དགོས་ཀྱི་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། གྲོས་ཚགས་ཚགས་རྒྱུ་དེ་རིང་རྩིས་པའི་
ཉིན་གྲངས་དྲུག་ལྷག་ཡོད་དུས།  དེའི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། གང་ལྟར་མཐའ་
མའི་གྲོས་ཚགས་མ་གྲོལ་སྔོན་ལ་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་གཅིག་སྣོན་རྒྱུ་དེའི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་པར་འབད་
བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། ཡིན་ནའང་གྲོས་ཆོད་སྣོན་རྒྱུ་གཅིག་འཇོག་རྒྱུས་རྐྱེན་པས་འཕྲལ་དུ་གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ་
སྤེལ་དགོས་པ་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་པར་བཟོ་དགོས་མེད། དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ནང་ལ་བཀའ་སྤྱི་
ཐུན་མོང་གི་ཐོག་ནས་གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ངས་ཡག་པོ་ཉན་པའི་ཁུལ་
ཡིན། ཚང་མས་གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ་གསུངས་སོང་། གསར་འགོད་ལྷན་ཚགས་གསུངས་མ་སོང་། དེ་ཚའི་གྲལ་
གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས་བང་བསྒྲིག་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་
ཀྱི་རེད། དེ་ནས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས་རེད་གསུངས་པ་དང་། ལྷག་
པར་དུ་ནེའུ་ཡོག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་དང་། བོད་ནང་
གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དང་རང་བཞིན་གྱིས་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚ་འབུལ་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
དེ་ནས་སྨོན་ལམ་འདོན་རྒྱུའི་སྐོར་ཞིག་གསུངས་སོང་། དེ་ཚ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས་
སང་ཉིན་གནངས་ཉིན་ལ་བྱེད་དགོས་པ་ཡོད་ན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། དེ་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྟངས་སྐོར་ལ་
དགོངས་ཚུལ་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་གསུངས་མཁན་ཡང་བྱུང་སོང་། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་གིས་བཞུགས་མོལ་
ཚགས་འདུ་མགྱོགས་པོ་ཞིག་ཚགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། བཞུགས་མོལ་ཚགས་འདུ་ཚགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་
དེ་ཁ་སང་གྲོས་ཚགས་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ནང་ལའང་ཚགས་གཙས་གསལ་པོ་བཟོས་ཡོད། ཡིན་ནའང་འགའ་
ཤས་ཀྱིས་མཁྱེན་གྱི་མེད་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་གྲོས་ཚགས་ནང་དུ་གསུངས་ཀྱི་འདུག བྱེད་བཞིན་པར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་
གསུང་གི་ཡོད་པས། མཁྱེན་དང་མ་མཁྱེན་མ་འོངས་པར་དགོངས་པར་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ད་
གིན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་གྱིས་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐོག་ནས་བཀའ་ཞིག་གནང་
སོང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་
བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་ཀྱི་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་སླེབས་པའི་སྐབས་ལ་དེ་ཐག་མ་
ཆོད་བར་དུ་ལས་རིམ་གཞན་པའི་སྒང་ལ་འགྲོ་མ་ཆོག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གསལ་
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ཡོད་མ་རེད། གལ་སྲིད་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ད་དུང་ཉིན་མ་འགའ་ཤས་ཚགས་མ་ཐུབ་པའི་
ཉེན་ཁ་ཞིག་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ལས་རིམ་མང་པོ་ཞིག་ལྷག་ཡོད་སྟབས། དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་སྡོད་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་གསལ་པོ་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། དེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་འཆར་གྱི་ལས་རིམ་དེ་གྲུབ་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་དང་འབྲེལ་
བའི་ཐོག་ནས་རྗེས་དྲན་གྲོས་འཆར་ཞིག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་བསྣམས་ཕེབས་ཡོད་རེད། དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། 
ལས་རིམ་དེ་མར་བཏང་བའི་ཐོག་ནས་ང་ཚས་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ཞིག་སྟེ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པར་གཟིགས་
རོགས་གནང་། མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་
བཟོད་པ་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་༡༦ པ། 

 
མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། 

སྔོན་གླེང་། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༧ ཉིན་བོད་མདོ་སྨད་ཨ་མདོ་རེབ་གོང་གཉན་ཐོག་ཤང་ཤ་སྦྲང་གྲོང་ཚ་ནས་ཡིན་པ་ཕ་ཚ་
འདས་ཤ་མོ་དང་མ་ལྕགས་མོ་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ ༤༤ ཡིན་པ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱིས་གོང་ཚས་ཉིན་
བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚད་ ༩།༤༠ ཙམ་ལ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་སྐུ་སྲོག་ཤོར་འདུག་པ་དང་། དམ་པ་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླའི་
མིང་ལ་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱིད། བུ་མོ་གཅིག་དང་བུ་གཉིས་བཅས་ཤུལ་དུ་ལུས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་སྐུ་
སྲོག་ཤོར་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བ་དང་། ཡུལ་དེའི་གདང་རྒྱ་ཀླད་དུར་ཁྲོད་དུ་འཁྱེར་ཡོད་པ་རེད། ད་ཐེངས་ཀྱི་རང་ལུས་
མེར་སྲེག་འདི་ནི་ ༢༠༠༩།༢།༢༧ ནས་ ༢༠༡༢།༣།༡༧ བར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་ ༣༠ དང་། སྐུ་སྲོག་ཤོར་
མཁན་ ༢༡ པ་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ནི་བོད་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་བདེ་རྩའི་སླད་རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་
སུ་བློས་གཏང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཞིག་དང་། བོད་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཇི་སྲིད་བསྐལ་བའི་བར་གཟི་
འོད་འབར་བའི་ལེ་ཚན་ཞིག་ཏུ་གནས་ངེས།  

གྲོས་ཆོད། 
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི་མཛད་རྗེས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་གིས་ཚ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱས་བསགས་
སྡིག་ལྟུང་རྣམས་བྱང་ཞིང་དག་ནས་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་རྟེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་སྨོན་འདུན་དང་། ཁོང་གི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ལྟོས་བཅས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསྐྱེད། གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་རང་དབང་གི་ཉི་མ་མགྱོགས་ནས་མྱུར་དུ་ཤར་བ་བཅས་ཀྱི་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་
རྒྱ་མཚར་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༩ ལ།།  

 



50 

 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐོག  སྐར་མ་གཅིག་རིང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཚང་མ་སྐུ་བཞུགས་གནང་རོགས།  
ཉིན་རྒྱབ་ཕྱག་ཚད་ ༢།༠༠ བར་དགུང་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན། 

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༡༩ ཉིན་ཐུན་གསུམ་པ། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་ནས་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ་དེ་རྩ་བའི་ཆ་ནས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚད་སྔ་དྲོའ ི
༩:༣༠།༡༠:༣༠ བར་དུ་རེད། ཚགས་གཙའི་ངོས་ནས་དམིགས་བསལ་བཀོད་ཁྱབ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་ནམ་རྒྱུན་དྲི་
བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚད་ ༩:༣༠།༡༠:༣༠ བར་དུ་རེད། དེ་རིང་དྲི་བ་གཉིས་པ་དེ་ལས་རིམ་ནང་ལ་བཅུག་ཟིན་པར་བརྟེན་
ཚགས་གཙས་དེ་གཏང་གི་ཡིན། དྲི་བ་གཉིས་པ་སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས།  
  

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་
གསུམ་པའི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ཨང་ ༢ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

 
སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས།*** 

 
དྲི་ཤོག     དྲི་བ་ཨང༌༌༌༌༌༢ 
གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་  ༣ པ།     ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༤ ནས་ཚས་ ༢༤ བར། 
དྲི་བ་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས།  ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད། 
དྲིས་ལན་གནང་མཁན་བཀའ་བློན། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག 
 
༡༽ སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་

དེང་རབས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་ MBBS དང་ MD སོགས་གྲངས་ ༡༣༠ ལྷག་སློབ་ཐོན་བྱུང་ཡོད་ཀྱང། བོད་
མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཆེད་ལས་སྨན་པ་ཉུང་ཤས་(དྲུག་ཙམ་)ལས་ཞབས་ཞུ་གནང་མཁན་ཐོབ་ཀྱི་མེད་
སྟབས། བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུར། 
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བོད་མིའི་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་ཚད་མཐོའ་ིམཐུན་རྐྱེན་ཇི་ཙམ་ཡོད་རུང་ཆེད་ལས་སྨན་པ་འདང་
ངེས་མེད་ཚ་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་དཀའ་བ་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད་སྟབས། དེ་དག་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཇི་བཟང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་ནི་
དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་སོང། འདི་ཐོག་རང་གཞུང་གི་དགོངས་གཞི་ཇི་འདྲ་ཡོད་དམ། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
དྲིས་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག 

༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་ ༣ པའི་སྐར་
རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ཨང་ ༢ པའི་ལན། 

 
འདི་གའི་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གི་ནང་སྨན་པ་འདང་ངེས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ལོ་མང་ནས་འཕྲད་བཞིན་པ་དངོས་ཡོད་
ཡིན་ཞིང། ད་བར་སྨན་པ་སློབ་ཐོན་ཟིན་པའི་ཁོངས་ནས་ད་ལྟ་ཞབས་ཞུ་གནང་བཞིན་པ་སྨན་པ་ ༦ བརྩིས་པའི་བསྡོམས་
སྨན་པ་གྲངས་ ༢༧ ནས་ཞབས་ཞུ་གནང་འདུག སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༩ ནས་བཟུང་སྨན་པའི་
གསོལ་ཕོགས་ཟླ་རེར་སྒོར་ ༢༢༥༣༠༌༠༠ འབུལ་མུས་དང། དེའི་སྟེང་མཐའ་འཚམས་གུན་གསབ་ཟླ་རེར་སྒོར་ 
༣༠༠༠༌༠༠ རེ་འཕར་མ་འབུལ་བཞིན་ཡོད། སྨན་པ་རེར་དྲྭ་རྒྱ་རང་འགྲིགས་ཡོད་པའི་གློག་ཀླད་ (Laptop) དང། གཞན་
ཡང་བོད་མིའི་དྭང་བླངས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚགས་པའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་བླང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་
ཐོབ་ཐང་ཇི་ཡོད་སྤྱི་མཚུངས་འབུལ་བཞིན་ཡོད། སླད་ནས་ཀྱང་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་མཐུན་རྐྱེན་ཇེ་བཟང་
དུ་གཏོང་ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལགས་པ་བཅས། འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༦ 
ལ་ཕུལ།། 

   
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་གཉིས་པ་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་དང་པོ་དེ་ཞུ་བ་ལ་དྲི་བའི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ལན་ཏག་ཏག་
ཅིག་མི་འདུག་སྙམ་པའི་ཚར་བ་ཞིག་སྐྱེས་བྱུང། ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་མཐུན་རྐྱེན་ཇེ་བཟང་དུ་གཏོང་བའི་
འཆར་གཞི་དང་དགོངས་གཞི་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ་ཟེར་བ་དེ་རེད།  བཀའ་ལན་ནང་ལ་ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་
ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།  སྔོན་མ་གང་གནང་བ་དེ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པས། དེ་ལ་དྲི་བ་གཏོང་
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དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་མ་འོངས་པ་ན་གནང་འཆར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་རེད་མོད།  དེ་
ལ་ལན་གང་ཡང་མི་འདུག  དེའི་འོག་ན་སླད་ནས་ཀྱང་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག དུས་ཡུན་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་སྒུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
མེད་གང་ཡང་མི་འདུག ང་ལ་དགོངས་འཆར་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་སླད་ནས་ཀྱང་ཟེར་བ་དེ་ལ་དགོངས་
འཆར་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དུས་ཡུན་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་སྒུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  གཙ་ཆེ་བ་དེ་ད་
ལྟའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་བོད་པའི་ཆེད་ལས་སྨན་པ་ཚ་ཉུང་དྲག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་
རེད།  གནས་སྟངས་དེ་ལུང་དྲངས་པའི་ཐོག་ནས་གཞན་ལ་མ་ཤོར་བར་རང་འཇགས་གནས་ཐུབ་པ་དང། བསམ་བློ་ཚུར་
འགུག་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་མཐུན་རྐྱེན་ཇི་ལྟར་བསྐྲུན་རྒྱུའི་དགོངས་གཞི་དང་འཆར་གཞི་ག་རེ་ཡོད་དམ། ངའི་དྲི་བ་དེ་ཡིན།  
ལན་དེ་སྔོན་མ་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་པར་བརྟེན། དེ་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གཉིས་པ་དེ་སྨན་
པར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་ཡིན་ཞིང་ཞེས་གསུངས་འདུག  སྨན་པར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་ཡིན་ན། འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནང་ན་སྨན་པའི་ཕྱག་ལས་མ་གནང་མཁན་སྨན་པ་གཉིས།  བཀའ་བློན་གྱིས་སྨན་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་
གི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ།  གཞན་པ་ཞིག་སྨན་པའི་ཕྱག་ལས་མ་ཡིན་པར། ནམ་རྒྱུན་ལས་བྱེད་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་
བ་ལས་ནད་པ་ལ་ལྟ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེ་བཞིན་ས་གནས་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྨན་པ་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་སྨན་པའི་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མཁྱེན་བཞིན་དུ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་སྨན་པ་གཉར་བ་དང་བཀའ་བློན་གྱི་ཞབས་ཞུ་ལྟ་བུ་
མཐོང་བཞིན་འདུག དེ་འདྲ་མེད་པ་གཅིག་བྱུང་ན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་གིས་མ་འོངས་པར་སྨན་པ་མང་རུ་གཏོང་རྒྱུར་འཆར་གཞི་
ག་རེ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག  དང་པོ་ལན་མ་བཏབ་པའི་སྔོན་ལ་འདི་ཞུ་བ་ཡིན་ན་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་སོང་།  གོང་དུ་
ལན་གྱི་ནང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་བར་དུ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ལ་སྨན་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ ༢༦ བྱུང་
འདུག  དེའི་ནང་གི་སྨན་པ་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་ནང་ནས་སློབ་ཐོན་ཟིན་པ་རེད།  མང་པོ་ཞིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་སློབ་སྦྱོང་
གནང་སྟེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་མ་བཞུགས་པར་འདིར་ཡོང་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་དེ་འདྲ་རེད་འདུག  དེ་གསལ་པོར་ཞུས་ན། 
Poland ནས་སྨན་པ་གཉིས་འདིར་ཡོང་ནས་ཕྱག་ལས་ཡུན་རིང་གནང་འདུག  དེ་ནས་སོག་པོ་ནས་ཡིན་པའི་སྨན་པ་
གཉིས་ཀྱི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཕྱག་ལས་རྒྱུན་རིང་གནང་འདུག  ཡང་ Isreal ནས་སྨན་པ་འགའ་ཕྱག་ལས་ཡུན་རིང་
གནང་འདུག  དེ་ནས་རྒྱ་ནག་ནས་སློབ་སྦྱོང་གནང་མྱོང་བའི་སྨན་པ་ཞིག་གིས་བོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་གཉིས་ཙམ་
ལ་ཕྱག་ལས་རྒྱུན་རིང་པོ་གནང་འདུག དེ་ཚ་ཚང་མས་མཁྱེན་རྟོགས་སླད་ཞུས་པ་ཡིན།  དེ་ནས་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་
སྨན་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་གྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། རྒྱུ་རྐྱེན་
མང་པོ་ཡོད་མོད།  དང་པོ་དེ་ཞུ་བ་ཡིན་ན། སྤྱི་སྒེར་གཉིས་ཀ་དང་།  གཙ་བོ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་བདག་པོ་མ་བརྒྱབ་པ་ཟེར་ན་
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འགྲིག་ས་མ་རེད།  གང་ལྟར་སྨན་པ་ཚ་ལ་གསོལ་ཕོགས་དང་ལས་ཤག་བཅས་ཕྱོགས་གང་ཐད་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ལ་
བརྟེན་ནས་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།  གཙ་བོ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐོག་ནས་རེད།  གཉིས་པ།  སྒེར་ངོས་ནས་རེད།  ལོ་རེ་
རེར་ང་ཚའི་བོད་པའི་སྨན་པ་གསུམ་སློབ་སྦྱོང་གི་ཆེད་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚ་ལ་བོད་གཞུང་གིས་ཞབས་སྟེགས་
གསུམ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད།  སྨན་པ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་གྱིས་དེ་ལྟར་སློབ་སྦྱོང་གནང་ཡོད་པ་རེད།  སོ་སོའ་ིརང་གི་ངོས་ནས་
དང་ལེན་བྱས་ཏེ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བའི་སེམས་ཤུགས་དང་འདོད་པ་ཡོད་མེད་ལ་རག་ལས་འདུག  
གསུམ་པ། སྨན་པ་ཚའི་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ཚའི་ངོས་ནས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཞབས་ཞུ་བྱེད་དགོས་ཞེས་རེ་བཅོལ་
གནང་མ་གནང་ལ་རག་ལས་འདུག  བཞི་པ།  སྤྱི་ཚགས་དང་མི་མང་གི་ངོས་ནས་སྨན་པ་ཚ་ལ་ལྟ་སྟངས་དང་ཆེ་མཐོང་ལ་
ཐུག་ཡོད་པ་རེད།  སྤྱིར་བཏང་སྨན་པ་འདང་གི་མེད་པའི་སྐོར་ལ་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་འདུག  མ་འོངས་པ་ན་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྨན་པ་མང་རུ་གཏོང་བར་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡོད་མེད་དེ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག  ཡིན་ནའང་མུ་
མཐུད་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གོང་གི་སྐོར་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ན།  སྨན་པའི་ཞབས་སྟེགས་མང་དུ་
གཏང་བ་ལ་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་འདིའི་སྟེང་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་མུས་རེད།  གྲུབ་འབྲས་ཐོན་མ་
འཐོན་ཟེར་བ་དེ་མ་འོངས་པར་ཤེས་ཀྱི་རེད།  གཉིས་པ་དེ་སྨན་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་སློབ་མ་ཚར་སེམས་ཤུགས་
འཕར་བ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ། འདས་པའི་ཟླ་བ་དྲུག་གི་རིང་ལ་རང་ཉིད་སྨན་གྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ལ་ཆེད་
དུ་བཅར་བ་ཡིན།  བཅར་ནས་སློབ་སྦྱོང་ལ་འབད་བརྩོན་བྱ་དགོས་པ་དང། བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་
དགོས་པ།  དེ་བཞིན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དྲིན་དྲན་དགོས་པ་དང།  རྗེས་མ་སློབ་སྦྱོང་མཐར་ཕྱིན་ན། བཙན་བྱོལ་
སྤྱི་ཚགས་ནང་དུ་ཉུང་མཐར་ལོ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཕྱག་ལས་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཀྱང་ཞུས་ཡོད།  འདས་པའི་ཟླ་དྲུག་
གི་ནང་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་སློབ་མ་བཅུ་ལ་ཐུག་པ་ཡིན།  མ་འོངས་པ་ན་ད་དུང་སྨན་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་
སློབ་མ་ལྔ་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་འགྲོ་འཆར་ཡིན།  དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།  འདི་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་གཏང་བ་ཙམ་
མ་ཡིན་པར་ཆེད་དུ་ཐུག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང། རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡིན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག  སྔོན་མའི་བཀའ་བློན་
དང་དྲུང་ཆེ་དེ་ཚ་ཐུག་འཕྲད་ཕྱིན་འདུག་པས། ངས་ཀྱང་མུ་མཐུད་དུ་མཇུག་སྐྱོང་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ནས་སྨན་ལ་སློབ་སྦྱོང་
བྱེད་བཞིན་པའི་སློབ་མ་ཚའི་ཕ་མ་དང་སྤུན་མཆེད་ལའང་ཆེད་དུ་ཐུག་འཕྲད་དུ་འགྲོ་བ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་།  ཉེ་ཆར་
ཐོན་ལ་ཉེ་བའི་སློབ་མ་ཞིག་ལ་ཡི་གེ་བཏང་ནས་སློབ་པ་མཐར་ཕྱིན་མ་ཐག་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བར་
ཕེབས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་ཡོད།  དེ་ནས་ད་ལྟ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པའི་སྨན་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་ལོ་མང་པོར་ཕྱག་
ལས་གནང་བའི་སྨན་པ་དེ་ཚ་སོ་སོ་ལ་འདོད་པ་ཡོད་ན། སྨན་པའི་ཆེད་ལས་པའི་ལག་ཁྱེར་ཐོབ་པ་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་
རྩིས་ཡོད་མོད།  གྲུབ་འབྲས་ཐོན་མ་འཐོན་ད་ལྟ་ངས་ལབ་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག  སྔོན་མ་ཡིན་ནའང་འདིའི་ཐད་འབད་བརྩོན་
ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་འདུག་པས། ངའི་ངོས་ནས་ཀྱང་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ནང་ལ་སྨན་པ་གཉིས་འདི་ལྟར་ལྷག་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་གཅིག་ཕལ་ཆེར་ང་ཡིན་རྒྱུ་རེད།  གཅིག་དེ་གཞིས་ཆགས་
མ་གཏང་བར་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཉར་བསྡད་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་རེད།  འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནང་ན་སྨན་པ་
གཅིག་ཉར་ཡོད་པ་དེ། ང་ཚས་ལས་ཁུངས་རང་ལ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་འགོ་བཙུགས་ནས་འདི་ལྟར་བང་རིམ་
བསྒྲིགས་བསྡད་ཡོད།  སྨན་པ་དེ་ང་ཚའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ག་རེ་བྱས་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།  
གཙ་བོ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་དེ་མ་བཙུགས་པའི་སྔོན་ལ་སྨན་པ་ཞིག་གིས་བསམ་ཚུལ་དང་ཉམས་མྱོང་གསོག་པའི་
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ཆེད་དུ་དང་།  མ་འོངས་པ་ན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་འགོ་བཙུགས་ནས་སྨན་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་དེ་ཚ་བདག་པོ་
རྒྱག་རྒྱུ་དང་།  མདོར་ན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་བྱེད་འཛུགས་ཆེད་དུ་སྨན་པ་གཅིག་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་རེད།  དེར་མ་
ཟད་ཁོ་རང་ལ་ང་ཚས་ལས་འགན་ཞིག་ག་རེ་སྤྲད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།  དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་འགན་མང་པོ་ཞིག་འཁུར་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  ལྷག་པར་དུ་རྒྱངས་བཅོས་ཀྱི་ལས་གཞི་ཞིག་འདི་ལྟར་བང་བསྒྲིགས་ཡོད་པས། དེའི་ཕྱག་ལས་གནང་
བར་བསྐོ་གཞག་བྱས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་མིན་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ང་ཚ་བཀའ་བློན་དང་དྲུང་ཆེ་ཁོམ་ལོང་ཞེ་དྲག་མེད་པར། 
སྨན་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་སློབ་མ་དེ་ཚར་ཐུག་འཕྲད་དུ་འགྲོ་བ་དང་།  དེ་ལའང་སྨན་གྱི་འགྲོ་སྟངས་ཤེས་མཁན་
ཞིག་ཡིན་ན། དམིགས་བསལ་གྱི་འབྲེལ་བ་བཟང་པོ་ཡོང་གི་རེད་བསམས་ནས། ང་ཚའི་བར་གྱི་འབྲེལ་མཐུད་པར་བསྐོ་
གཞག་བྱས་ཡོད་པ་ཡིན།  སྨན་པ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་སློབ་མ་ཚའི་ཁ་བྱང་བདག་པོ་རྒྱག་པ་དང། ཁོང་ཚར་དཀའ་
ངལ་བདེ་སྡུག་གང་འཕྲད་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་གི་ཡོད།  དེར་མ་
ཟད་བསྐོར་བསྐྱོད་སྨན་པ་ཟེར་ནས་ང་ཚས་ལས་དོན་གང་ལ་མངགས་པ་ཡིན་ཡང་འགྲོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  དཔེར་ན་རྒྱ་
གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་དུ་མེའོ་དང་བསྟན་འཛིན་སྒང་ལ་སོགས་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་སྨན་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་
པར་བརྟེན་ཕྱི་ལུགས་བསྐོར་བསྐྱོད་སྨན་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་གི་ཡོད།  དེར་མ་ཟད་ང་ཚའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བྱེད་ཚང་མའི་སྨན་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྐོར་གྱི་སྐད་ཆ་འདྲི་ས་འདྲ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པས། དེའི་
ཕྱག་ལས་ཀྱང་འགན་འཁུར་ལག་བསྟར་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་གཉིས་པ་སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག     ང་དང་ངའི་ཕྱག་རོགས་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ས་གནས་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་པའི་ས་གནས་
དེ་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་གྱི་ས་ཁུལ་ལ་ཁེལ་འདུག་བསྡད་ཡོད། རྩ་བའི་ས་གནས་དེའི་ཕྱོགས་ལ་ཀྲོའ་ིཌན་དང་ཏེ་ཛུ།  མེའོ་
སོགས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་སྨན་པ་དགོས་མཁོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་སོགས་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞིག་བཤད་ཀྱིན་
འདུག  ལྷག་པར་དུ་མེའོ་གཞིས་ཆགས་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྨན་ཁང་དང་དེ་ལས་གཞན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་ཡོད་མོད།  
ཆེས་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་སྨན་པ་མེད་ཅེས་ཤུགས་ཆེན་པོ་གླེང་གི་འདུག     དཀའ་ངལ་དེ་ལོ་མང་པོའ་ི
སྔོན་ལ་ཁོང་ཚས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ཡིན་ཟེར་གྱིན་འདུག  དེར་མ་ཟད་ཁོ་ཚར་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་སྨན་
པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱིན་ཡོད་པ་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ལས་ཐོགས་པས། དེའི་སྐོར་གསལ་པོར་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་ཅེས་
བཤད་ཀྱིན་འདུག  རྗེས་མར་ས་ཁུལ་དེ་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་པ་ཞིག་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་ནས་འདྲི་བ་དེ་ཡིན། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།  སྐར་མ་གཅིག་མར་བཞུགས་རོགས་གནང་།  སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གཏང་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གཅིག་ནས་ལས་སྡོམ་གྱི་བགྲོ་གླེང་དེ་
འདྲ་མ་རེད། གཉིས་ནས་འཕྲོས་དོན་གྱི་དྲི་བ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཏག་ཏག་ཧ་གོ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་འཕྲོས་དོན་གྱི་དྲི་བ་རང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས། གསལ་བཤད་དང་རྒྱས་
བཤད་མ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་འཕྲོས་དོན་རང་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འཕྲོས་དོན་གྱི་དྲི་བ་རང་ཡིན།  དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་གྱིས་གསལ་པོར་
མཁྱེན་གྱི་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་བྱང་ཤར་གྱི་ས་ཁུལ་དེ་ལ་སྨན་པ་གཏང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བ་
དེ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག 

 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེ་མེའོ་གཞིས་ཆགས་ལ་སྨན་པ་གཏང་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་ཡིན་ས་རེད།  ལན་དེ་མ་ཞུས་སྔོན་ལ་དང་པོ་འདི་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།  སྤྱིར་བཏང་ང་ཚའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་གི་མི་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་དབྱེ་བ་བྱས་པ་ཡིན་ན་གཞིས་ཆགས་ཁག  ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ལ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་སྲོལ་
ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མེའོ་གཞིས་ཆགས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་
ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན།  མེའོ་གཞིས་ཆགས་ལ་སྨན་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཕྱོགས་སྐོར་ངས་གོང་ནས་མང་པོ་ཞུས་
པ་ཡིན།  སྤྱིར་བཏང་སྨན་པའི་དཀའ་ངལ་ཆ་ཚང་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་ཏེ།  ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་
སེལ་ཐུབ་པ་ལ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བསྐོར་བསྐྱོད་ལས་བྱེད་ཟེར་བ་དེ་གོ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན།  བསྐོར་བསྐྱོད་ལས་བྱེད་
ཟེར་བ་དེ་རྒྱང་རིང་པོ་ཡོད་པའི་ནད་པ་དེ་ཚའི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་གློག་ཀླད་དང་དྲ་རྒྱའི་ལམ་ནས་བལྟ་ཐུབ་པའི་
ལས་གཞི་ཞིག་ང་ཚས་བང་བསྒྲིགས་ཡོད།  དེས་ནད་པ་ཆ་ཚང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དེ། གང་ལ་གང་འཚམ་
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ཞིག་སེལ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་མ་ཟད་སྤྱིར་བཏང་མེའོ་གཞིས་ཆགས་གཅིག་པོ་མ་ཡིན་པར། དེ་འདྲ་བའི་དཀའ་
ངལ་ཡོད་པའི་གཞིས་ཆགས་མང་པོ་ཞིག་ང་ཚས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།  དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚས་སྨན་པ་གང་མགྱོགས་མགྱོགས་
གཏང་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།  གལ་སྲིད་སྨན་པ་གཏང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་སྨན་ཞབས་པ་ཉམས་མྱོང་ཅན་དང་
ཚད་ལྡན་ཞིག་གཏང་ཐུབ་པར་ཧུར་བརྩོན་གང་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་གསུམ་པ་སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
  

སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ལ་དོགས་འདྲི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུར།  བཀའ་ལན་གྱི་ནང་ལ་
འདི་འདྲ་ཞིག་གསུངས་འདུག  ད་བར་སྨན་པ་སློབ་ཐོན་ཟིན་པའི་ཁོངས་ནས་ད་ལྟ་ཞབས་ཞུ་གནང་བཞིན་པའི་སྨན་པ་ ༦ 
བརྩིས་པའི་བསྡོམས་གྲངས་ ༢༧ ནས་ཞབས་ཞུ་གནང་འདུག་ཅེས་བྲིས་འདུག  འདིའི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས་ད་ལྟ་
སྨན་པ་ ༦ མ་གཏོགས་ཡོད་ས་མ་རེད།  སྨན་པ་ ༢༧ ནས་ཞབས་ཞུ་གནང་འདུག་ཟེར་དུས། སྔོན་མ་སྨན་པའི་ཕྱག་ལས་
གནང་ནས་ད་ཆར་འགྲོ་ཚར་བ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་འདུག  བཀའ་ལན་གྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་ན།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་ད་ལྟ་
སྨན་པ་ ༢༧ གྱིས་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པ་རེད་དམ་མ་རེད་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་
བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཚུར་ཕེབས་པ་དང།  རྒྱ་ནག་ནས་ཡར་ཕེབས་པའི་སྨན་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཕྱག་
ལས་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་།  སྨན་པ་དེ་ཚར་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་བའི་ངོས་འཛིན་ལག་ཁྱེར་ཡོད་
མཁན་རེད་དམ།  དེ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས།  དེ་མ་གཏོགས་ཁོང་ཚས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་བརྟེན་གནས་
བྱས་ཏེ་ལག་ཁྱེར་རག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནམ་གང་ཡིན།  འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་གསུམ་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་
མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་མེའོ་གཞིས་ཆགས་སྐོར་གླེང་དུས་མི་འབོར་མང་ཉུང་སོགས་གསུངས་
སོང་།  འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ནང་དུ་མི་འབོར་ག་ཚད་ཅིག་ཡོད་ནའང་སྨན་པ་གཏང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  
ས་གནས་ཀྱི་ངོ་བོ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་སྨན་པ་གཏང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དཔེར་ན་ང་སྡོད་སའི་གཞིས་ཆགས་ལྟ་བུ་
ཡིན་ན་གཞིས་ཆགས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་དང་དགོན་པ་དྲུག  སློབ་གྲྭ་ཁག་གསུམ་བཅས་ཁྱོན་སྡོམ་སྦིར་གཞིས་ཆགས་ན་མི་
འབོར་བཞི་སྟོང་ལྔ་སྟོང་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་མོད།  སྨན་པ་ད་དུང་གཏང་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་དེ་ཚ་ལ་སྨན་པ་
གཏང་རྒྱུར་དགོངས་གཞི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   ད་ལྟ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པའི་སྨན་པ་ ༦ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད།  སྨན་པའི་ཕྱག་
ལས་གནང་ཟིན་པའི་སྨན་པ་ ༢༧ ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན།  ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་གྱི་སྨན་པ་དེ་ཚ་
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཕར་བཏང་བ་རེད།  དེ་ཚ་ཚུར་ཕེབས་ནས་སྨན་པའི་ཕྱག་ལས་ལོ་མང་པོར་ཞབས་ཞུ་གནང་
བ་རེད།  དེའང་ཁུག་ཀྱོག་ན་ཡོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕྱིན་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་བ་རེད།  དེ་ཚས་རྒྱ་གར་ནང་ཕྱག་
ལས་གནང་བ་ཡིན་ན། དེབ་སྐྱེལ་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།  ཕྱི་རྒྱལ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་སྨན་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་
ཆོག་པའི་དེབ་སྐྱེལ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།  སྤྱིར་བཏང་ང་ཚ་བོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་སྨན་པའི་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་རེད།  ང་ཚ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་བསྐོར་བསྐྱོད་དུ་འགྲོ་སྐབས།  གཞིས་ཆགས་ཁ་ཤས་
ལ་མི་འབོར་ཉིས་བརྒྱ་དང་སུམ་བརྒྱ་མ་གཏོགས་མེད་ནའང་སྨན་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་
ཚའི་དཀའ་ངལ་དེ་ཕལ་ཆེར་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག  གཞིས་ཆགས་ཡོད་ཚད་ལ་སྨན་པ་རེ་གཏོང་བ་མི་
སྲིད་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  གང་ཡིན་ཞེ་ན།  སྤྱིར་བཏང་སྨན་པ་ཐོན་པ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད།  
དེ་ལས་ཀྱང་སྨན་པ་མང་པོ་ཞིག་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་སྨན་པ་བགོ་བཤའ་རྒྱག་སྟངས་དེ་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་བཞི་དང་དབུས་གཞིས་
ཆགས་གསུམ།  སྦིར་གཞིས་ཆགས་དེ་ཚ་ལ་སྨན་པའི་ས་མིག་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།  མ་འོངས་པ་ན་སྨན་པ་ལྷག་མ་དེ་འདྲ་
བྱུང་བ་ཡིན་ན། སྨན་པ་མེད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་གཏོང་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ངའི་ངོས་ནས་འདི་ལྟར་
བལྟས་པ་ན་མི་འབོར་ཉིས་སྟོང་ལྷག་ཡོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་སྨན་པ་གཏང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་
བསམ་ཡོད།  དེ་ལས་གཞན་པའི་ཁུག་ཀྱོག་ན་ཡོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ང་ཚའི་བསྐོར་བསྐྱོད་སྨན་པས་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐབས་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
ཕྱག་བཀྱགས་ཚར་བར་མ་གཏོགས་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མིན། འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་བཞི་པ་སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་
ཁྲིམས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་
གསུམ་པའི་ཐོག་གི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ ༢ པ་དེ་ལ་འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་  ༢ ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  འཕྲོས་དོན་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་
དྲི་བ་གནང་མཁན་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཞིག་དང་།  ལན་འདེབས་གནང་མཁན་
དེའང་ཆེད་ལས་སྨན་པ་ལ་ཉམས་མྱོང་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དྲིས་ལན་འདིའི་ཁྲོད་ནས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་
ཤེས་སོང་བས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དྲི་བ་རང་གི་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་ལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པས།  དེའི་སྐོར་ནས་དྲི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། དེའི་ནང་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ལག་ཁྱེར་
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གློག་ཀླད་དང་།  དེ་བཞིན་དྲ་ལམ་ལ་སོགས་པ་དང་། འོད་སྡེར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཚའི་སྒང་ལ་གསལ་བཤད་གནང་བཞག་
འདུག དེ་ཚ་ཡག་པོ་རེད། མ་འོངས་པ་ལ་སྤར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་། གཙ་བོ་སྨན་ཁང་ཟེར་བ་དེའི་
ཕུགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་དེ་མི་མང་གི་སྲོག་སྐྱབས་རྒྱུ་དེ་རེད། དཔེར་མཚན་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་
པའི་སྨན་ཁང་སྐད་གྲགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་འདྲའི་ནང་ལ་འདས་པའི་ལོ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་མིའི་སྲོག་ཤོར་བའི་གནས་སྟངས་
བྱུང་སོང་། དེ་དག་གསལ་པོ་ཤེས་བསྡད་ཡོད། འདས་པ་ནི་འདས་པ་རེད། འདས་ཚར་བ་དེ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡོད་མ་རེད། མ་
འོངས་པ་ལ་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་བྱུང་སོང་ན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུའི་དགོངས་གཞི་
དང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ལམ་ཁ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ། དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་པས། འདས་པ་ལ་ག་རེ་གནང་མ་
གནང་གང་ཡང་འདྲི་ཡི་མེད། མ་འོངས་པ་ལ་དེ་འདྲ་གནང་རྒྱུའི་ལས་དོན་དང་འཆར་གཞི་ཡོད་མེད་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྲི་བ་གཅིག་དེ་ཡིན། དྲི་བ་གཉིས་པ་དེ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ན། འདིའི་ནང་ལ་སྤྱིར་
བཏང་སྨན་པ་ཐོན་མཁན་མང་པོ་བྱུང་འདུག དེའི་ནང་ནས་ད་ལྟ་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་དྲུག་ཆགས་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་། 
ལན་འདེབས་རྒྱུར་སྟབས་བདེ་པོ་མེད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ཞིབ་འཇུག་ཆ་ཚང་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། མ་གནང་ན་ཡང་
འགྲིག་གི་འདུག ཡིན་ནའང་། ཤེས་རྟོགས་ཀྱི་སླད་དུ་གལ་སྲིད་དེ་འདྲ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་
སྨན་པ་དྲུག་མ་གཏོགས་ཕྱག་ལས་མ་གནང་མཁན་དེ་ཚ་ད་ལྟ་ག་བ་ག་བར་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་ཡང་གལ་སྲིད་ད་
ལྟ་གསུངས་ཆོག་ཆོག་ཡོད་ན་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་དང་པོ་དེ་དྲི་བ་ངོ་མ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཞིག་གལ་མི་འདུག ད་ལྟ་ཨེམ་རྗེའམ་སྨན་པ་འདང་གི་ཡོད་མེད་
ཀྱི་དྲི་བ་རེད། དེ་ཡང་གནད་དོན་གཞན་པ་ཞིག་ཐོག་རེད། དེ་འདྲའི་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་ཡིན་ན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཆ་
ཚང་དྲི་བ་དྲི་ལན་གྱི་དུས་ཚད་ནང་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། དྲི་བ་གཉིས་པའི་ལན་དེ་གནང་རྒྱུར་སྟབས་བདེ་པོ་ཡོད་ན་གནང་རོགས་
གནང་། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག   
 

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྲི་བ་དེ་ངས་གོ་ཐོས་བྱས་པ་ལྟར་ན། ད་ལྟ་སྨན་པ་ཕྱག་ལས་
གནང་བཞིན་པ་དྲུག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དང། ཕྱག་ལས་གནང་ཚར་བ་དེ་ཉེར་བདུན་རེད། བྱས་ཙང་། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱག་
ལས་གནང་རྗེས་ད་ལྟ་མ་བཞུགས་པ་དེ་མང་ཆེ་བ་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང། སོ་སོ་སྒེར་གྱི་རྒྱ་གར་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཕྱག་
ལས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་ལྔ་པ་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་གྱིས་དྲིས་ལན་དང་འཕྲོས་པའི་ཐོག་ནས་དྲི་བ་གཅིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིའི་ནང་ལ་ད་གིན་ག་རེ་གསུངས་གནང་སོང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། Poland, Russia, China སོགས་ནས་
ཨེམ་རྗེ་མཁས་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་སོང་། ངའི་དྲི་བ་དེ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་བྱུང་ཡོད་
མེད་མ་རེད། ཁག་ཅིག་གིས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཁོང་ཚར་ཡི་རངས་དང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་
རྒྱུ་རེད། ཡིན་ནའང་། ཁོང་ཚའི་ཕྱག་འཁྱེར་དེ་དག་རྒྱ་གར་གཞུང་ Medical Council of India  ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་
མ་རེད། འདིར་ཕྱག་ལས་གནང་བ་ཡིན་ན་ཁྲིམས་འགལ་རེད། ང་རང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཁ་ཁུ་སིམ་སིམ་གནང་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་། མ་འོངས་པར་དེ་འདྲ་ཕེབས་མཁན་དང་གང་ལྟར་དེ་འདྲའི་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་
ན། དེ་ཚ་ལ་སྐུ་ངལ་མ་འཕྲད་པའི་ཆེད་དུ་ Medical Council of India དེ་དག་གིས་ཕྱག་འཁྱེར་ངོས་འཛིན་ཐུབ་
རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
དྲི་བ་ཁག་ཅིག་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་མཐུན་གྱི་ཡོད་དང་མེད་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་ཚ་འདྲ་བོ་
ཡིན་ན། གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་མང་པོ་ཞིག་གླེང་བསྡད་པ་ཡིན་ན་ག་འདྲ་འདྲ་བོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡིན་ཅིག་མིན་གཉིས་དྲི་
བ་ཚང་མ་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་གཏང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དྲི་བ་ཁག་
ཅིག་སྐར་རྟགས་མེད་པའི་དྲི་བ་གཏང་ན་འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་འཐུས་སུ་ལ་མཁྱེན་རྟོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་དེ་ལ་ལན་
འདེབས་གནང་ཆོག་གི་རེད། དེ་ཕལ་ཆེར་ལན་འདེབས་གནང་མ་དགོས་པ་བྱས་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་
ཡིག་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ལ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་དེ་གླེང་བསྡད་པ་ཡིན་ན་དེ་
གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་ཞུ་ཚད་མི་འདུག གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ས་རེད། 
སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་མཐའ་མ།  
 

སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཡོད་པའི་སྨན་པ་གྲངས་མང་ཉུང་སྐོར།  མ་བུའི་
འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་ལ་ཆེད་ལས་སྨན་པ་ག་ཚད་ཡོད་མེད་དང་།  ཁོང་རྣམ་པའི་ཕྱག་ལས་ཀྱི་ཁྱབ་རྒྱ་ཇི་ཙམ་དང་ལྟ་རྟོགས་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དྲི་བ་དེ་ཡིན། རེ་འདུན་གཉིས་ཞུ་རྒྱུ་འདུག  སྤྱིར་ང་ཚར་དཀའ་ངལ་གྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ལ་
སེམས་ཁམས་ཀྱི་རྟོགས་ཞིབ་བྱེད་མཁན་ཞིག་དེ་སྔོན་རྒྱ་གར་སྨན་པ་ཞིག་ང་རང་གསར་འབྱོར་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་མཐོང་
མྱོང་།  ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་དེ་ཚ་མང་ཆེ་བ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐབས་དེར་གསུངས་བཞག་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་
ས་རེད།  ད་ལྟ་འདིར་ངའི་དྲི་བ་དེ་སྨན་པ་འདང་དང་མ་འདང་སྐོར་དེ་རེད། དེ་མིན་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་འདྲ་བོ་ཆགས་འགྲོ་ས་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་ངའི་དྲི་བ་ནི་ད་ལྟའི་ཆར་མ་དང་བུའི་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་
སྨན་པ་ག་ཚད་ཡོད་མེད་དང་།  ཁོང་རྣམ་པའི་ཕྱག་ལས་དེས་ལྟ་རྟོགས་ཐུབ་པའི་ཁྱབ་རྒྱ་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་སྐོར་ཞུ་ཡི་ཡོད།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚད་ལ་ལན་སྐྱོན་མ་དགོས་པ་ཞུ། རྗེས་སུ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་བསླེབས་པའི་སྐབས་སུ་
ལན་སྐྱོན་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྲི་བ་ངོ་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་མི་འདུག དེ་ཡན་གྱི་དྲི་བ་དྲི་ལན་གྱི་དུས་ཚད་
ཟིན་པ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གསུམ་པ་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ་གཟིགས་རོགས་
གནང་། གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ། གཞེན་སྐུལ་ཞུ་ཡུལ། དཔལ་
ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག 
 

ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར། 
གཞེན་སྐུལ་ཞུ་ཡུལ།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག 

༄༅། །ཉེ་དུས་ཨ་རི་གཞུང་གི་རྒྱང་བསྒྲགས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚགས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ི
སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་ཝི་ཨོ་ཨེ་ཨ་རི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་ལས་རིམ་ཡོངས་རྫོགས་ཕྱིར་
བསྡུ་གནང་རྒྱུའི་སྔོན་རྩིས་ཕུལ་འདུག་པ་དང། དེང་སྐབས་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་
བསྟར་གྱིས་བོད་མིའི་ཐོག་ཚབས་ཆེའི་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞིན་པ་དང། རྒྱ་ནག་གི་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་བོད་མི་ཚ་ཡིད་མ་རངས་
པར་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ནས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་སོགས་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་རིམ་པར་འབྱུང་
བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཨ་རི་གཞུང་གིས་དེ་ལྟར་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཡིན་ན། དེས་བོད་མིའི་ཆོད་སེམས་
དང་སྙིང་སྟོབས་ལ་གནོད་གཞིར་འགྱུར་རྒྱུ་མ་ཟད། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་ཝི་
ཨོ་ཨེ་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་དུ་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གསར་འཛུགས་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་བོད་ཕྱི་ནང་གི་གསར་འགྱུར་དང། 
ལྷག་པར་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་བྱ་གོ་རྟོགས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་བཅས་ལ་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་
བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པའི་གལ་ཆེའི་ཆ་ལག་དེ་མེད་པར་འགྱུར་རྒྱུ་མ་ཟད། ད་ལྟ་བོད་ནང་ཛ་དྲག་གི་དུས་སྐབས་འདིར་ཨ་རི་
གཞུང་གིས་བོད་དང་བོད་མི་རིགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཕྱོགས་ལ་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚར་བློ་ཕམ་དང་བློ་འཚབ་ཡོང་རྒྱུ་
དང། ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བརྡ་ལན་ནོར་བ་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་ངེས་མ་ཟད། བོད་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་གྱི་བརྒྱུད་
ལམ་ལ་དོ་ཕོག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཐེབས་རྒྱུ་བཅས་ལ་བརྟེན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་འབྲེལ་ཡོད་ཨ་རིའི་
གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་སོགས་ལ་ཝི་ཨོ་ཨེ་ཨ་རི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་འདི་བཞིན་མུ་མཐུད་གནས་ཐབས་
ལ་ཞུ་བསྐུལ་དམ་དོན་ཞིག་འཕྲལ་ལ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་དུ།  དེའི་སྒང་ལ་དེ་ཆད་བསྡད་པ་དེ་སྐྱོན་
རོགས་གནང་།  

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༩ ལ་སྐྱོན་རོགས་གནང་། ཚགས་གཙ་
མཆོག་གིས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་བསྟུན་ནས་ཚིག་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྩ་བའི་དེའི་སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་
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མཆོག་གིས་ཐུགས་སྣང་ཏན་ཏན་གནང་ཡོད་ཤག་རེད་ལ། དེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཡིན་ནའང་
འབྲེལ་ཡོད་ཚ་ལ་ཕྱག་ཡིག་ཕུལ་བ་དེ་འདྲ་གནང་ཤག ང་ཚ་སྤྱི་འཐུས་ཚ་ངོས་ནས་དེའི་ཐོག་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ཚ་ལ་སྙན་
གསེང་ཞུས་པ་དེ་འདྲ་ཡིན། དེ་འདྲར་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་ཞུ་དགོས་དོན་དེ། ང་ཚ་གྲོས་ཚགས་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་པ་
ཡིན་ནའང།  དེའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་ཐུགས་སྣང་ཡོད་པར་གཟིགས་ཐུབ་རྒྱུར་གལ་གནད་ལ་བརྟེན་
སྙན་གསེང་ཞུས་པ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚིག་གཅིག་ཞུ་
ཆོག་པ་ཞུ། ད་ལྟ་ VOA དེ་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་དབུ་བཙུགས་ནས་ལོ་ཉེར་གཅིག་འཁོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་ལྷག་གཅིག་
གིས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དང་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་མཁྱེན་
རྟོགས་དང་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་གནས་སྟངས་བོད་ནང་ལ་ཧ་གོ་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་ཞེ་དྲག་སོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་ཟད་ལོ་
ངོ་ཉེར་གཅིག་གི་ནང་ལ་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིདཔེ་མཛད་བོད་དང་བོད་འབྲེལ་བའི་དཔེ་མཛད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་
ཐོབ་ཐང་མེད་པ་ཆགས་ན། དེ་བཞིན་གསར་པ་ཞིག་གསར་གཏོད་བྱས་པ་ཡིན་ན་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོགས་
ལ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་ཁག་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་མངོན་པའི་ཐོག་ནས། དེ་རིང་འདིར་གྲོས་འཆར་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་ཡིན། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་འབད་བརྩོན་གནང་ནས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་དངུལ་རྩིས་མར་གཅག་པ་ཡིན་ནའང་རེད། 
འོན་ཀྱང། སྒོ་རྒྱག་དགོས་མ་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་ཚས་གྲངས་དེ་ཡིན་ཅིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། འོག་དེར་མེད་པ་ཡིན་ནའང་འགྲིག་གི་ཡོད་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ཚས་གྲངས་དེ་བཀོད་དགོས་མིན་ནམ་རྒྱུན་འགྲོ་སྟངས་ནང་བཞིན་གནང་རོགས་གནང་། གཞེན་སྐུལ་ཞུ་
ཡུལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག  
 

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པའི་ནང་དོན་གཞིར་བཟུང་བཀའ་
ཤག་ནས་དེའི་སྒང་ལ་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་ཡིན། དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་དང་བྱང་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་
གང་ཐུབ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང།  སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་གནང་དགོས་པ་ཡིན་ནའང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ལམ་སྟོན་
ཞུས་ཡོད། གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་བཅུ་གྲངས་གཙས་པའི་འཛིན་སྐྱོང་ནང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁ་ཤས་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་
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མཚན་ཐོག་ནས་ཕྱག་ཡིག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཕེབས་པ་དེ་ལ་ཡང་ང་ཚས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། 
གང་མགྱོགས་ཕུལ་ནས་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཡོད། མདོ་དོན་བཀའ་ཤག་གིས་དེའི་ཐོག་ལ་
ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་ཞིག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ནས་འགན་འཁུར་བཞེས་
ཏེ་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་ཡན་གྱི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་ལས་རིམ་ཟིན་པ་ཡིན། ད་རིང་གི་ལས་རིམ་བཞི་པ་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་
ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་འཕྲོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ད་གིན་ཕྱག་བརྐྱངས་གནང་བ་གཉིས་ཡོད། དེའི་རྗེས་ལ་ཕྱག་བརྐྱང་མཁན་ཡོད་
ན་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཉེ་ཆར་བཀའ་ཤག་གིས་ཕེབས་ཟིན་པའི་གསལ་བཤད་དེའི་ནང་གཙ་བོ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ད་
ལྟའི་ཆར་ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དེ་འཐོར་འགྲོ་གི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་འགྲིག་གི་ཡོད་ཀྱི་མ་
རེད། ཡིན་ནའང་། དཀའ་ངལ་ཞིག་དངོས་ཡོད་ཐོག་ནས་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚ་རུག་རུག་བཟོ་ཕྱིར། ཚགས་ཚུད་པོ་
དང་བརྟན་པོ་ཞིག མ་འོངས་པར་ང་ཚ་ཇི་སྲིད་བོད་པ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་གནས་པ་དང་དེ་སྲིད་དུ་ང་ཚ་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་མ་རྩ་
ཟེར་ནའང་རེད། གང་ལྟར་བོད་ནང་ལ་བདེ་སྡུག་གི་དཀའ་ངལ་ག་རེ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང། དེ་དག་གི་མགྲིན་ཚབ་པ་བྱེད་ཐུབ་
པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། བཙན་བྱོལ་བའི་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དེ་མུ་མཐུད་གནས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ང་
ཚའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་མི་ཕར་གཏོང་ཐུབ་པ་དང་ས་
ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་ཟེར་ནའང་རེད། ས་ཁང་དོ་དམ་ཕྱོགས་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་གྱིས་གཞིས་ཁོངས་སུ་མི་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡིན་
ནའང།  མ་འོངས་པར་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་དག་བརྟན་པོ་བསྡད་རྒྱུའི་ཐད་ལ་ནུས་པ་ཞིག་ཐོན་གྱི་རེད་
དྲན་གྱི་འདུག ད་ག་ནང་བཞིན་དེ་རིང་འདིར་ཞུས་བཞག་པ་ཡིན་ན་དམིགས་བསལ་མ་འགྲིག་པ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག  ཉེ་ཆར་དེའི་སྒང་ལ་སྤྱི་འཐུས་མང་པོས་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། ང་ཚ་ད་ལྟའི་ཆར་ལ་སོ་སོའ་ིསྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་
གཏོང་སའི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་བབ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་ཐབས་སླད་བཀའ་ཤག་གིས་དམིགས་བསལ་ཐུགས་འགན་བཞེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་། ང་ཚ་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ལ་སོང།  སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་སེལ་ཐུབ་
ཀྱི་མེད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ལ་ང་ཚས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཁག་གཅིག་མ་བྱས་པར་ལྷག་བསྡད་པའི་མཐོང་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པོ་
བསླེབས་སོང་། དཔེར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིའི་ནང་ལ་གཞུང་དོན་གྱི་ཡིག་
ཆ་མང་པོ་ཞིག་དབྱིན་ཇིའི་སྒང་ལ་བྲིས་ཡོད་པས། དེ་ཚ་ངེས་པར་དུ་བོད་ཡིག་གི་སྒང་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན་འགྲོ་སོང་སྒང་ལ་
དམིགས་བསལ་འཐོལ་པ་ཡོད་པ་མ་རེད།  དཔེར་ན་བྱུང་འཛིན་ལྟ་བུ་དབྱིན་ཇི་དང་བོད་ཡིག་གཉིས་ཀའི་ནང་མཉམ་དུ་
བསྒྱུར་ཐུབ་ཐབས་དང་།  དེ་བཞིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་སྒོ་བྱང་དང་།  རང་ལས་གཞན་གཅེས།  
དར་ལྕོགས་ཁ་ཤས་ཤིག་མ་གཏོགས་བོད་པའི་ཁྱད་ཆོས་མཐོང་མ་སོང་།   བརྒྱུད་ལམ་ཁ་ཤས་ཐོག་སྐད་ཆ་དེ་ཁ་ཤས་ཤོད་
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རྒྱུ་བྱུང་། དེ་ཚའི་ནང་ལ་དཔེ་ཆ་བཞག་ན་ཕ་མའི་ཚགས་ཆུང་ལ་སློབ་གྲྭའི་ངོས་ནས་ཡི་གེ་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་རེད། སློབ་
གྲྭའི་ནང་ལ་སློབ་ཁྲིད་རེའུ་མིག་ཡིན་ནའང་རེད། སློབ་མའི་རྒྱུགས་འབྲས་གྲུབ་དོན་སྐོར་སློབ་ཕྲུག་རེ་རེའི་ནང་མི་ལ་གཏོང་
ཐབས་དེ་ཚ་ཚང་མ་དབྱིན་ཇི་རང་གི་སྒང་ལ་ཡོང་གི་འདུག   དེ་ང་ཚ་བོད་པ་རང་གིས་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཡི་གེ་གཏོང་
མཁན་དང་གཏོང་ཡུལ་གཉིས་ཀ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ཡིན་དུས་དེ་ལ་འགྱུར་བ་ཞིག་ཏན་ཏན་གཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག་དྲན་གྱི་
ཡོད། དེ་འདྲའི་སོ་སོའ་ིསྐད་ཡིག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་མ་གཏང་བ་ཡིན་ན། དོན་ངོ་མའི་སྐད་ཡིག་གི་སྲུང་སྐྱོབས་
བྱེད་རྒྱུའི་ལས་འགན་ཏག་ཏག་ལག་ལེན་བསྟར་མ་ཐུབ་པའི་རྣམ་པ་མཐོང་བཞིན་འདུག དེ་ཚའི་སྐོར་ལ་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་
གསར་པའི་ངོས་ནས་དམིགས་བསལ་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་དང་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ནས་ཁ་སང་ཚས་བཅུ་དྲུག་གི་ཉིན་མོ་དེར་བཀའ་ཤག་
གི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་གྲོས་ཚགས་ཐོག་ལ་གནང་བ་རེད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གྲོས་ཚགས་ཐོག་ལ་གསལ་
བཤད་གནང་བའི་གནད་དོན་དེ་དག་གལ་ཆེན་པོ་ཤ་སྟག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཤ་
སྟག་གནང་སོང་། དེའི་ནང་ནས་གཙ་བོ་དེ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་
ཐུགས་འགན་དེ་བཞེས་རྒྱུ་མིན་པ་བྱས་ནས། དེའི་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་མང་ཚགས་ཀྱིས་བདམས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཚ་ལ་རྩིས་
སྤྲོད་གནང་བ་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ཐེངས་བཅུ་བཞི་པ་གསར་པ་ཕེབས་པ་རེད། གྲོས་ཚགས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ་ཕེབས་པ་
རེད། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གིས་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་ཐད་ཀར་དབུ་ཁྲིད་མེད་
པ་ཡིན་ནའང།  ལས་དོན་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་ཞིག་གནང་ཡོད་པའི་བསྒྲུབ་བྱེད་དང་བཅས་པ་གསུངས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔོན་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་དབུ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་ནང་བཞིན་བོད་
གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་ནང་དང་རྒྱ་གར་གཙས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་ངོས་འཛིན་ཡག་ཐག་ཆོད་ཐོབ་དང་ཐོབ་
བཞིན་པ་ཡིན་པ་དེ་ཚའི་གྲས་གསུངས་པ་རེད། དེ་ཚ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་ལ་ལེགས་པའི་རང་བཞིན་རེད། དེ་ནས་
ཡང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིཐད་ཀར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་མེད་པ་དེས། ང་རང་ངོས་ནས་འཐུས་ཤོར་
དེ་ལམ་སང་ཡོང་གི་མ་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་དུས་ཚད་རིང་པོ་ཕྱིན་ཡོད་མ་རེད། ག་ལེར་ག་ལེར་ཡོང་གི་རེད་མ་
གཏོགས། དེ་ཡང་དངོས་གསལ་དོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ཡོང་གི་མ་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད། དངོས་གནས་ཐོག་ནས་ག་ལེར་ག་ལེར་
ཟུར་ཙམ་ཟུར་ཙམ་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ནས། དུས་ཚད་གང་མཚམས་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོང་མི་
སྲིད་པ་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག རྩ་བའི་ད་ལྟ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཚ་ཞིང་བཞེས་པ་དེ་ཡང་དགུང་
ལོ་རིང་པོར་བཞུགས་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་། དེ་ཙམ་གྱིས་ང་ཚ་ལ་སེམས་ཁྲལ་ཡོད་མ་རེད། སེམས་ཁྲལ་
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བྱེད་དགོས་མ་རེད། ཡིན་ནའང་། འཐུས་ཤོར་སྣེ་གཅིག་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནའང་འཐུས་ཤོར་རང་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ངེས་པར་
དུ་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད། ང་རང་གིས་སེམས་འཚབ་ལ་འཐུས་ཤོར་དེ་ག་ལེར་ག་ལེར་ཕྱིན་པ་
དང་། དེ་དུས་ཚད་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། གང་མཚམས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་གནས་སྟངས་ཡོང་གི་རེད་བསམ་
གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ད་ལྟ་ཛ་དྲག་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གིས་འཇོན་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་རྩ་
བ་ནས་ཞུ་ཡི་མེད། ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། གནས་སྟངས་ཁོ་རང་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དཔེར་ན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའི་གནས་ཚུལ་ནང་བཞིན། ཨ་
རིའི་སྲིད་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་སྲིད་བློན་མཇལ་རྒྱུའི་སྐུ་ངལ་མེད་པ་དེ་འདྲའི་གནས་བབ་དེ་ཡོད་མ་རེད། དཀའ་ལས་ཁག་
པོ་ཞེ་དྲགས་རེད། ད་དུང་དུས་ཚད་གང་ལ་གང་མཚམས་ཤིག་གི་ནང་ལ་ཡོང་རྒྱུར་རེ་བ་དེ་རྒྱག་རྒྱུ་བསྡད་ཡོད་མ་རེད་
བསམ་གྱིས། སྔོན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་སྲིད་བློན་ཕར་གཞག་ནས་བློན་ཆེན་དེ་འདྲ་མཇལ་ཐུབ་རྒྱུར་ཏོག་ཙམ་
དཀའ་ལས་ཁག་པོ་བྱེད་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་དང་དེས་གཙས་པའི་འཐུས་ཤོར་དེ་ག་ལེར་ག་ལེར་འགྲོ་
ཡི་རེད། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་དེ་ལེགས་པའི་རང་
བཞིན་རེད། ཡིན་ནའང་དུས་ཚད་རིང་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ངེས་པར་དུ་བཞེད་རོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་དོན་ཚན་གཅིག་ལ་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། 
ང་རང་ཚའི་ཕྱོགས་ནས་བཀའ་ཤག་གསར་པའི་ཐོག་ནས་ལམ་དབུ་མ་རྒྱུན་འཁྱོངས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ཐོག་ནས་
གྲོས་ཚགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ནང་བཞིན་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་སེལ་ཆེད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གནང་བ་དང། 
འབྲེལ་མོལ་དེ་ཡང་ཞི་མོལ་བསྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་དེ་གསལ་པོ་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤེས་དེ་རེད། དེ་ང་རང་ཚའི་
ངོས་ནས་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་བྱས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མིའི་ངོས་ནས་ཡ་ལན་མ་བྱས་པ་ཡིན་དུས། གནས་སྟངས་
དེ་འདྲའི་སྒང་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་། འདས་པའི་སྐབས་ལ་གྲོས་
ཚགས་ནང་ལ་ཐེངས་མང་པོ་ཕྱིན་པ་རེད། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐེངས་མང་པོ་ཞུ་མྱོང་། རྒྱ་མིས་ང་ཚ་མཉམ་དུ་འབྲེལ་མོལ་
བྱེད་པ་དེ་དངོས་གནས་ཀྱི་དོན་དམ་ང་ཚའི་སེམས་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ཁེ་ཕན་གཅིག་སྤྲད་དགོས་བསམ་པའི་ཀུན་སློང་དེ་རྩ་
བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའི་སྔོན་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ནང་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་བའི་སྐབས་སུའང་ཞུ་
རྒྱུ་བྱུང།  རྩ་བ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སེམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བསམ་གྱི་ཡོད། ཁོང་ཚས་དུས་ཚད་བསྐྱེལ་
རྒྱུ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་ལག་པ་ཕྱིས་རྒྱུ་ཞིག་རེད། བོད་པའི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་རེད། འབྲེལ་མོལ་
དུས་ནས་དུས་སུ་གནང་གི་ཡོད་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་ལག་པ་འཕྱི་ས་དང། ལྷག་པར་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
རིན་པོ་ཆེའི་དགུང་ལོར་ཚད་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད་ཟེར་ནས། ང་ཚས་མང་པོ་ཞུས་ཟིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་
ཁོང་ཚས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཆོད་སེམས་ཐོག་ནས་བོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་སེལ་དགོས་བསམ་པ་དང་། བོད་པ་ཚའི་མངོན་
འདོད་དེ་སྤྲད་དགོས་བསམ་པ་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་མ་རེད། དེ་མེད་པ་ཡིན་དུས་མེད་པ་དེ་བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས་པའི་
ནང་ལ་ད་ག་རང་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་འབྲེལ་མོལ་དེ་བསྐྱར་དུ་མཐུད་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་འདི་འདྲ་བྱས་
ནས་རྒྱ་མིས་ག་དུས་སྐད་གཏང་ཡོང་བསམ་པའི་རྟོགས་འཆར་དང།  དུས་ཚད་ཞིག་གནང་དགོས་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དུས་
ཚད་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཁྱེད་རང་ཚ་འབྲེལ་མོལ་གནང་གི་ཡིན་ན་གནང་བ་དང། གནང་གི་མེད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚས་
རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒང་ལ་ང་ཚས་འབད་བརྩོན་མང་པོ་བྱས་པ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ང་ཚར་ཡ་ལན་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག དེ་འདྲ་
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ཡིན་དུས་འབྲེལ་མོལ་ཆད་པ་དེ་ང་ཚ་བོད་པ་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་དོ་ཅེས། དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མ་གནང་པ་རེད་མ་
གཏོགས། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ལ་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། དུས་ཚད་ཟླ་བ་དྲུག ཡང་ན་ལོ་གཅིག་ནང་ལ་ཁྱེད་རང་ཚས་
འབྲེལ་མོལ་ཡང་བསྐྱར་མུ་མཐུད་ནས་གནང་ན་ལེགས། བོད་པའི་ཆེད་དུ་ཡག་པོ་འདུག་མ་གཏོགས་མ་མཐུན་པ་ཡིན་ན། 
ང་ཚས་སྒུག་ནས་བསྡད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་མ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡ་ལན་བྱེད་
ཀྱི་མི་འདུག་ཟེར་ནས་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ནས། དུས་ཚད་ཅིག་བཟོས་གནང་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགོངས་
པ་བཞེད་རྒྱུའི་ཐུགས་ཁྱད་མེད་དམ་བསམ་པ་དྲན་བྱུང། དེ་བཞིན་འབྲེལ་མོལ་ཅིག་བྱུང་པ་ཡིན་ནའང། དེ་ཡང་སྐུ་ཚབ་
རིམས་པས་ཕེབས་ཤོག་ཟེར་ནས་པེ་ཅིང་ཡིན་ནའང་རེད། གང་དུ་ཡིན་ནའང་གཅིག་ལ་ཕེབས་ནས། གནས་སྟངས་སྐོར་
སྔོན་མ་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་བར་དུ་དགུ་གནང་བ་རེད། མཐའ་མར་ང་ཚ་ལ་འབྲས་བུ་དེ་མ་བྱུང་བར་འདི་འདྲ་ལུས་པ་ཡིན་ན། དེ་
ལས་བཀའ་མོལ་གསལ་པོ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ང་ཚའི་མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་རྒྱུ་འདི་དེ་ཡིན། དེ་བསྒྲུབ་ན་བསྒྲུབ་
པ་རེད་མ་གཏོགས། དུས་ཚད་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་ལ་དགོངས་བཞེད་གནང་ནས་ལན་གསལ་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
གནང་རོགས་གནང། དགོངས་བཞེད་གནང་གི་ཡིན་ནམ་མིན། དེ་གསལ་པོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚས་
འབྲེལ་མོལ་བྱས་མ་བྱས་མི་འདུག་གསུངས་རྒྱུ་དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་མ་བཞེད་པ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་འདྲ་བྱུང་བ་
ཡིན་ན། ང་རང་ཚ་དཔེར་ན་སྔོན་མའི་འབྲེལ་མོལ་གྱི་དུས་ཡུན་རིང་ལ་༸སྐུ་མདུན་ཐེ་ཝན་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་ཕེབས་ཆོག་ཆོག་
ཡོད་རེད། ཕེབས་ཤོག་ཟེར་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕེབས་མ་ཐུབ་པར་དུས་ཚད་འགྱངས་དགོས་པའི་
གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཆགས་པ་རེད། གང་ལ་ཞེ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པར་སོང་། ཐེ་ཝན་ལ་
ཕེབས་པ་ཡིན་ན། ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་ཀྱི་རེད་ཟེར་བའི་དགོངས་པའི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚའི་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་འགྲོ་གི་
ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་། དུས་ཚད་སྤྲད་པའི་ཐོག་ནས་འབྲས་བུ་ཐོན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་གནང་བ་ཡིན་ན་གནད་འགག་མིན་འགྲོ་
བསམ་པ་དྲན་བྱུང། དེ་ནས་གནས་ཚུལ་གསུམ་པ་དེ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་ལ་ཆིག་སྒྲིལ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་
བཀའ་ཤག་གིས་རྩ་དོན་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཆིག་སྒྲིལ་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ནང་ལ་ང་རང་
ཚའི་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང།  འཆམ་མཐུན་དགོས་རྒྱུ་དང་ཆིག་སྒྲིལ་ཟེར་བ་དང་གཅིག་
པ་རེད། དེ་དག་དགོས་རྒྱུར་ནན་པོ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཆིག་སྒྲིལ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་འཆམ་
མཐུན་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། ང་ཚ་ཚང་མས་མཁྱེན་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་གྲོས་ཚགས་ར་བའི་
ནང་ལ་བཞུགས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་དེ་དག་མཛད་གཙའི་གྲས་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ཙང་། དེ་
དག་གིས་ཐུགས་ལ་མ་མཁྱེན་པ་མེད་པ་མ་ཟད། ལག་ལེན་བསྟར་མཁན་དོན་གྱི་བདག་པོ་ལྟ་བུ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད། དེར་བརྟེན། ཆིག་སྒྲིལ་དང་འཆམ་མཐུན་དགོས་པའི་གཞི་རྩ་གཙ་བོ་དེ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་
དང། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གུས་བརྩི་དེ་གཉིས་ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། ཆིག་སྒྲིལ་དང་འཆམ་མཐུན་ཡོང་
རྒྱུར་དེ་མ་ཡིན་པར། ཡིད་ཆེས་དང་གུས་བརྩི་ཕན་ཚུན་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བརྙས་འདོགས་རེས་དང་རྒྱག་གཏམ་གཡུག་
པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་བྱས་བསྡད་པ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་གྱི་སེམས་ལ་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཁོས་ང་ལ་སྐྱག་སྐྱག་དང་
གནག་གནག་བྱས་ནས་ཚིག་རྒྱག་ཞིག་བརྒྱབ་སོང་། རྗེས་མ་ངས་དེ་ལ་ལན་ཞིག་རྒྱག་དགོས་བསམ་པ་དེ་འདྲ་ཆུང་ཆུང་གི་
ཐོག་ནས། ང་ཚའི་ཆིག་སྒྲིལ་དང་འཆམ་མཐུན་ཡོང་ཕྱིར་གནོད་གཞི་འགྲོ་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ངས་བཀའ་ཤག་གི་
ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མིན་ཏེ། དཔེར་ན་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་འཆམ་མཐུན་དགོས་རྒྱུར་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་
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ཤག་གིས་ཆིག་སྒྲིལ་དགོས་གསུངས་པ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་དང་པོ་འགོ་ལ་སྡོད་མཁན་ཚར་ཆིག་སྒྲིལ་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། 
གཞི་ནས་དེའི་གཤམ་ལ་རང་བཞིན་གྱི་བསླེབས་ཡོང་གི་རེད། འགོ་ཁྲིད་མཁན་གྱི་ཆིག་སྒྲིལ་ཡག་པོ་མ་བྱུང་པ་ཡིན་ན། སོ་
སོའ་ིཁོངས་ཀྱི་མི་མང་དེ་དག་ལ་རང་བཞིན་གྱི་དྲི་མ་དེ་མར་འགྲོ་རྒྱུར་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་སོང་ཙང།  དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་
རེ་བསམ་གྱི་ཡོད། འདས་པའི་གནས་ཚུལ་འདས་པ་རེད། འདས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡོངས་རྫོགས་སྒོ་བརྒྱབ་ཚར་དུས་
བརྒྱབ་པ་ལ་བཞག སྐབས་བཅུ་གཅིག་སྒང་ལ་གནས་ཚུལ་སྡུག་ཅིག་བྱུང་བ་རེད། ཞེ་དྲག་བྱུང་བ་རེད་གསུངས་བསྡད་པ་
ཡིན་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དཔེར་ན། སྤྱི་ཟུར་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་སྐོར་ལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེའི་
སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་གནང་དང།  དེ་དང་འབྲེལ་བའི་རང་ཉིད་ཡིན་ན་ཐེ་ཚམ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མེད། ཆབ་སྲིད་
ཀྱི་བཙན་པ་ཟུར་པ་ཞིག་གིས་ཐོབ་ཐང་དམིགས་བསལ་སྤྲད་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་བཤད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་དག་གང་ཡང་
མེད། ཞེ་དྲག་གིས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཕྱིན་བསྡད་པ་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་དེ་ཡར་ལངས་མཁན་གྱིས་
གཅིག་བྱུང་བ་རེད་མདོག་མདོག་བཤད་བསྡད་པ་ཡིན་ན། ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། མི་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་གནོད་
པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་མ་གཏོགས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་མ་རེད། འཆམ་མཐུན་དང་ཆིག་སྒྲིལ་དགོས་པ་ཡིན་ན། དེ་འདྲའི་སྒང་
ལ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་ཞུ་གི་ཡོད་
ཙང། ང་རང་གིས་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྔོན་མ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་པ་དང། ཚགས་དབུས་སུ་
ཕེབས་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་བ་དེ་འདྲ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་བཀའ་སློབ་ཞིག་གི་ནང་ལ་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་གལ་
ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་གི་ད་ལྟའི་ཆར་ལ་བྱས་ན་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་གི་བསམ་པ་ལ་རྒྱ་ནག་
གིས་མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་དགོངས་པ་བཞེད་སྟངས་དང།  ཁ་སང་གནས་ཆུང་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རྒྱལ་རྣམ་པ་ཚའི་
བཀའ་མོལ་དེ་ཚའི་ནང་ལ་ལམ་དེ་གསལ་ཡོང་གི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ༸སྐུ་མདུན་གྱིས་བཀའ་སློབ་གཅིག་གི་ནང་ལ་ག་
རེ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། མ་འོངས་པ་ལ་གཅིག་བྱས་ན་རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚའི་ནང་ལ་ཟིང་འཁྲུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་
ཡོང་མ་སྲིད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ལ་ཟིང་འཁྲུགས་ཆེན་པོ་དང་རྙོག་གྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལངས་
ནས། དེ་འདྲའི་རྙོག་གྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལངས་སོང་ན། དེའི་སྐབས་སུ་ང་ཚ་བོད་པ་ཚས་ག་རེ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ། ད་ལྟ་ནས་གྲ་སྒྲིག་
བྱེད་དགོས་པ་རེད། བསམ་བློ་གཏང་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནའང་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་
བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་པ་རེད། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་པ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་དེའི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་ཤུགས་ཆེ་བཞེས་པའི་
ཐོག་ནས། བྱུང་ན་མཁས་པའི་ཚགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ནས། རྒྱ་ནག་གི་ཐོག་ལ་མཁས་པའི་ཚགས་ཆུང་དེ་འདྲ་མེད་པ་
ཡིན་ནའང་མི་སྣ་མང་པོ་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་ནས་ག་འདྲ་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ཟིང་འཁྲུགས་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་རེད། གང་ལ་ཞེ་
ན། མཁས་པ་མང་པོས་ཁག་ཅིག་བསྒྲགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་ལ་འགྱུར་བ་ངེས་པར་
དུ་འགྲོ་གི་རེད། སྔ་ཕྱི་ག་དུས་འགྲོ་གི་ཡོད་མེད་ཏག་ཏག་ཞིག་བརྗོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་མ་གཏོགས། འགྱུར་བ་ཞིག་ཏན་ཏན་
འགྲོ་གི་རེད། འགྱུར་བ་གང་འདྲ་ཞིག་འགྲོ་གི་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དེ་མང་གཙའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་
ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་མང་ཆེ་བས་དེ་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་འགྱུར་བ་ཞིག་འགྲོ་བར་བྱེད་པ་ལ་མི་མང་
པོས་ཚད་དཔག་བྱས་པ་ལ། སྔོན་མ་གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མདུན་དུ་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བ་ནང་བཞིན། དེ་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་རྒྱ་
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ནག་ནང་ལ་ཟིང་འཁྲུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་ནས། དེའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་འགྲོ་གི་རེད་ཟེར་ནས་
ཚད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དེའི་ཐོག་ངེས་པར་དུ་ཉམས་ཞིབ་གནང་ནས་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ང་
རང་ཚ་བོད་པ་ཚས་དེའི་སྐབས་ཀྱི་གོ་སྐབས་འཛིན་ནས་ཁེ་བཟང་གང་འདྲ་ཞིག་ལེན་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག 
དེའི་ཐོག་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེད་ནས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་མི་བསྐོངས་ནས། དེའི་ཐོག་ལ་
དགོངས་པ་བཞེད་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་མིན་འགྲོ་བསམ་གྱི་ཡོད། གང་ལ་ཞེ་ན། ངའི་རེ་བ་གཅིག་ལ་དེ་འདྲའི་གནས་
ཚུལ་གྱི་ཐོག་ལ། ད་ལྟ་བོད་ལ་ཡོང་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གཅིག་བྱས་ན། རྒྱ་ནག་ནང་ལ་རྙོག་གྲ་ཆེན་པོ་ལངས་རྒྱུའི་མེ་
སྟག་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་མིན་འགྲོ་བསམ་གྱི་ཡོད། ཤིན་ཅང་དང་སོག་པོ་དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་མང་གཙ་དོན་གཉེར་ཅན་ཕྱི་
ལོགས་སུ་ཡོད་པ་ཚས་རྙོག་གྲ་གཅིག་བསླངས། ནང་ལོགས་ལ་མི་མང་འདོད་པ་མ་ཁེངས་པ་ཚས་གཅིག་བསླངས་པའི་
ཐོག་ནས་ཟིང་འཁྲུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་མིན་འགྲོ ག་དུས་ཡིན་མིན་ཤེས་ཀྱི་
མ་རེད། ཨུ་རུ་སུའི་སྲིད་གཞུང་འཐོར་རྒྱུར་མི་སུ་གང་གིས་བློ་ངོར་ཤར་ཡོད་པ་མ་རེད། གློ་བུར་དུ་འགྱུར་བ་ཤིག་ཕྱིན་པ་
རེད། དེ་གང་འདྲ་འགྲོ་གི་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཕྱག་ཚད་ ༣།༡༥ བར་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན། 

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༩  ཉིན་གྱི་ཐུན་བཞི་པ། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཕྱི་ཚས་ ༡༦ ཉིན་གྲོས་ཚགས་ནང་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བའི་ཐོག་ལ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་འགྲོ་བཞིན་
ཡོད་པ་རེད།       སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   དེ་ནས་ཡང་བཀའ་ཤག་ལ་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༢ དང་ ༡༣ 
སྐབས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་བཟུང་བའི་ཐོག་ནས་གཞུང་གི་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་པ་ཚ་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་
ཚགས་པ་ཁག་གི་ཚགས་མི་བྱ་རྒྱུ་ཕར་ཞོག ལས་འགུལ་ནང་ལའང་ཞུགས་མ་ཆོག་པ་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་ཁོ་
རང་ཁོ་རང་ལ་གནད་འགག་དང་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང། ད་ལྟ་བོད་ནང་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་ཚ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་རེད། བོད་སྤྱིའི་དོན་དག་ལ་དམིགས་པའི་ལས་འགུལ་
ལམ་སྟོན་དང་མར་མེའི་ཁྲོམ་སྐོར། ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་བགྲོ་གླེང་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ཚགས་འདུག་བཅས་ལ་ཕེབས་ཆོག་
དགོས་ཀྱིན་འདུག་བསམ་ཡོད་ལ། མང་པོ་ཞིག་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚགས་པ་ཁག་གིས་ཀྱང་བསམ་
ཚུལ་གསུངས་ཀྱིན་འདུག  དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། བསམ་ཚུལ་དེ་འདྲ་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན།  སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་གིས་དང་
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པོ་གཅིག་ཀྱང་ཞུགས་མ་ཆོག་པ་བཟོས་པ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྐད་བརྒྱབ་པས་དབྱེ་བ་ཞིག་ཕྱེས་པ་རེད།  
རྗེས་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གཙས་པའི་བཀའ་བློན་ཚ་དེ་འདྲ་ལ་ཕེབས་མ་ཕེབས་ལ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ནས། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་
པའི་ཚགས་པ་ཁག་གི་ལས་འགུལ་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་མིན་ཏེ། ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ཚགས་འདུ་དེ་འདྲ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་
ཞེས་པ་ཞིག་བཟོས་པ་རེད། གང་ལྟར་ཀྱང་བོད་སྤྱིའི་དོན་དག་ལ་དམིགས་པའི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོའ་ིརྗེས་ལ་
གཏམ་བཤད་བྱེད་པ་དང། མར་མེའི་ཁྲོམ་སྐོར་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་གནང་གིན་ཡོད་པ་རེད། བོད་སྤྱིའི་དོན་དག་ལ་
དམིགས་པའི་ལས་འགུལ་དེ་འདྲའི་སྐབས་ལ་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚགས་པ་སུས་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡང།  སྲི་ཞུའི་ལས་
བྱེད་པ་ཚ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པའི་གོ་སྐབས་ཤིག་བྱུང་ན། སྤྱིའི་ཆིག་སྒྲིལ་ལ་ཕན་པ་དང་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་ཚའང་
སེམས་ཤུགས་མེད་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡིན། 
དེ་ལས་གཞན་ཞིག་ནི། སྤྱིར་བཏང་བོད་ནས་ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་མང་པོ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་མ་ཡིན་པའང་
གསར་དུ་མང་པོ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཆེད་དུ་དེ་དག་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་བའི་ལས་
གཞི་ཆ་ཚང་བཟོས་ཡོད། ཡིན་ནའང། སྤྱི་འཐུས་ནང་དང་མང་ཚགས་ཁྲོད་དུ་ད་དུང་གསར་འབྱོར་བ་ཁ་ཤས་ལ་མགོ་
འཛུལ་སའི་ཁང་པ་མེད་པ་དང། དེ་རིང་ལྟོ་ཟས་པ་ཡིན་ན། སང་ཉིན་ག་རེ་བཟའ་དགོས་ན་བསམ་པའི་དཀའ་ངལ་དང་
གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ལྷག་ཡོང་གིན་ཡོད་པས་དེ་གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་ཚ་སྨྲོས་ཅི་དགོས། 
གཞུང་གིས་དམིགས་བསལ་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་ཡོད་མོད། ཡིན་ནའང། གསར་འབྱོར་བ་ཚའང་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གང་
ན་ཡོད་ཀྱང། འདིར་གནས་པའི་རིང་ཁོང་ཚ་ལ་ལྟོ་གོས་དང་ཁང་པ་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་བྱ་
དགོས་འདུག  སོ་སོའ་ིབཟའ་བཏུང་ནས་ཕར་འཕྲི་དགོས་ནའང་འཕྲི་སྟེ་ངེས་པར་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་དགོས་པ་རེད་མ་
གཏོགས། དེ་གཞུང་ལ་མཚན་ཤས་ཆེན་པོ་ཡོད་ལ། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་སེམས་ཤུགས་ཀྱང་ཆགས་
སྲིད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་ལག་ཆ་ཞིག་ལའང་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། གང་ལྟར་ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་དང་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚ་ལ་
རླུང་སྟོན་མཁན་དང། རང་མགོ་མ་ཐོན་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནས་བཟའ་བཏུང་དང་སྡོད་སའི་ཁང་པའི་དཀའ་ངལ་མེད་པ་
ཞིག་ལ་ངེས་པར་དུ་བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས་པ་བཞེས་དང་བཞེས་བཞིན་པ་རེད་དེ། ད་དུང་སྤྱི་ཚགས་ཁྲོད་ག་གེ་མོ་ཞིག་
ལ་བཟའ་བཏུང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་འདུག་ཟེར་བ་དང། ལམ་ཁ་ན་སློང་མོ་བརྒྱབ་ནས་འདུག་ཟེར་བ་དང། སྡོད་གནས་ལ་
དཀའ་ངལ་འདུག་ཟེར་བ་སོགས་སྐད་ཆ་དེའི་རིགས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་སྤྱི་ཚགས་ནང་མེད་པར་བཟོ་བ་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཐའ་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། དེ་སྔོན་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་བཞིན། 
བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁང་འབྲེལ་མཐུད་སྐོར་རེད། ང་ཉེ་ཆར་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་མི་
ཡིན་པའི་མི་ཞིག་ལ་ཐུག་བྱུང། ཁོང་གི་བསམ་ཚུལ་ཡིན་ན་སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཙའི་མདུན་ལ་བཅར་ནས་རྒྱུན་ལས་ནང་
ལ་གནས་ཚུལ་འདི་གླེང་རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་འདུག་ཀྱང། དོན་དག་ཅིག་གི་དབང་གིས་ཕྱིར་བལ་ཡུལ་ལ་འགྲོ་དགོས་
བྱུང་བ་རེད། ཁོང་ཚས་བཤད་པ་ལ། བལ་ཡུལ་ཀ་ཊ་མན་ཊུ་ནས་ས་གནས་འཐུས་ཚགས་བཞི་ཡོད་པ་ཚང་མ་གྲོས་མཐུན་
བྱུང་སྟེ། འབྲེལ་མཐུད་པ་དེས་ཕན་ཅི་ཡང་མི་ཐོགས་པས་དེ་དགོས་མཁོ་མི་འདུག་ཅེས་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་
ཡོད་པ་འདྲ། ང་ལ་ཆ་རྒྱུས་མེད་མོད་འཐུན་ཚགས་བཞི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། མང་ཚགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པས་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་པ་ཞིག་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་གྲོས་ཚགས་ནང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་གནང་བའི་ཐོག་ལ། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་
བྱས་པའི་ལས་རིམ་གྲུབ་ཟིན་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་བའི་ཟུར་བཅད་ཀྱི་དུས་ཚད་ཅིག་ཉིན་
གཞན་པ་ཞིག་ལ་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ལྔ་པ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢།༢༠༡༣ ལོའ་ིསྔོན་
རྩིས། ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྔོན་རྩིས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང། གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཁ་སང་ལས་རིམ་ནང་ཆེས་
མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་རྩིས་འགོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་
རེད། དེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་
བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དོན་འགྲུབ་མཆོག 

 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དོན་འགྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་དངུལ་རྩིས་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་
ཤིག་གིས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཁང་ནས་ཐག་བཅད་ཟིན་པའི་གཏན་འབེབས་སྐོར་ཞིག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ནས་གནང་འཆར་ག་རེ་
ཡོད་མེད་བཀའ་འདྲི་གནང་སོང། འདིའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་རེད་ལ། ས་གནས་ཁྲིམས་ཁང་ནས་
ཀྱང་ཐག་བཅད་ཟིན་པའི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་ཁྲིམས་བཟོ་བ་ཞིག་གི་དྲུང་ནས་ང་ཚས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏེ་བཀའ་བསྡུར་བྱས་པ་
ཡིན། བཀའ་བསྡུར་བྱས་པ་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་ལས་དོན་དེ་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེས། ས་
གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གཉིས་ཡོད་པའི་ལས་དོན་སྐོར་ལ་གསུང་དུས། ལས་གཞི་བྱེ་བྲག་མེད་པའི་ཐད་དོ་ནན་གྱིས་
གསུངས་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་གནང་བ་ནི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་
ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང། དགོས་དབང་གི་ཆ་ནས་ས་གནས་མི་མང་གིས་ནམ་རྒྱུན་ཁྲིམས་གཏུག་བྱ་ཡུལ་ཡིན་ལ། ཁྲིམས་ཞིབ་
ཁང་གཅིག་གི་ནང་ལ་ད་བར་དུ་ཁྲིམས་གཏུག་ཁ་མཆུ་གཉིས་བྱུང་བ་བཅས་དེའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡིན་པར་བཀའ་གནང་
འདུག ལར་ནས་ཁ་མཆུ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པའི་སྒོ་ནས་ས་གནས་ཁག་དེ་དག་གི་དཔེར་ན་སྦེལ་ཀོབ་འདྲ་པོ་ཡིན་ན།  ཟ་
ཁང་ལྷོ་སྤྱི་ཁང་ལྔ་དང་ཁ་ཐོར་ཟ་ཁང་དྲུག་གིས་མང་ཚགས་ལ་ཁྲིམས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལོ་ལྟར་
སྤེལ་བཞིན་ཡོད། དཔེར་ན་ལྡེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང། ཁ་ཐོར་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་ས་
གནས་ཁག་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ནང་ཁྲིམས་གཏུག་གི་ལས་དོན་དམིགས་བསལ་མེད་ནའང། མང་ཚགས་ལ་ཁྲིམས་
ལུགས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཀའ་གནང་གིན་འདུག  དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་
ཤིག་གིས། ར་ཝང་ལ་ས་བབས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་འཛུགས་པའི་དགོངས་གཞི་དེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་བཀའ་འདྲི་
གནང་བ་རེད། དེ་ལ་བཀའ་ལན་གནང་བ་ལ་ར་ཝང་ལ་ས་གནས་ཁྱབ་ཁོངས་ན། ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་དང་དབུས་ཀྱི་མན་ཌི་
བཅས་ཁ་ཐོར་ས་གནས་དེ་ཚང་མ་ཚུད་ཡོད་ཅེས་དང།  ཡ་གི་ན་གཞུང་གི་གཞིས་ཆགས་ཟ་ཁང་སོགས་མཐུན་རྐྱེན་འདུག་
ཅེས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཆ་ནས་ར་ཝང་ལར་འཛུགས་རྒྱུའི་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡིན་ཞེས་གསལ་བཤད་
གནང་སོང།   
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
འདི་གསལ་བཤད་གྲུབ་ཟིན་པ་ཡིན་པས། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་རྩིས་འགོ་ ༨༨༧་༠༠༠ ཡིན་པ་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཁ་ཉིན་
རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ལས་རིམ་ནང་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་རྩིས་འགོ་དང་འབྲེལ་བའི་བགྲོ་གླེང་
དང།  དྲི་བའི་སྐབས་ལ་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། བཅའ་
ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༥༣ ནང་ལ། ཆེས་མཐོ་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་གང་
རུང་འཕོ་འགྱུར་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་དང། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་ཚགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་ཀྱི་རྟོག་ཞིབ་ཐོག  སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགས་སུ་སྙན་འབུལ་འབྱོར་བའི་སྐབས་སུ་མ་གཏོགས།  དེ་མིན་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་བགྲོ་གླེང་དང་གྲོས་བསྡུར་མི་ཆོག་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་
གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་སུས་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། དེ་དག་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ནས་ཕྱིར་
འཐེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དབྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས། ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་
ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 

  
སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དབྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་དབྱིན་ལན་ཡུལ་སྒོར་ ༡༠༡,༦༥༥ 
བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་དེ་ཧིན་སྒོར་ ༧,༥༦༢,༡༡༥ དང་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ ༧,༥༦༢,༡༡༥ གནང་
འདུག ང་ཚར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དབྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ཧིན་སྒོར་ ༧,༥༦༢,༡༡༥ བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ལ་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  
དབྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས།  ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་
གི་ཚགས་གཙ་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དབྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་ཧིན་སྒོར་ ༢,༢༩༣,༥༡༨ དང་
བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་  ༢,༡༠༧,༥༤༣ གནང་འདུག ང་ཚར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དབྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་ ༢,༡༠༧,༥༤༣ རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ལ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་དགག་
བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དབྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཐེབས་རྩ་
སྔོན་རྩིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས། ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་
ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དབྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཐེབས་རྩ་དེ་ ༤༧,༥༦༩,༤༢༩ བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་
གཉེར་ ༤༧,༥༣༢,༢༣༤ གནང་འདུག ང་ཚར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དབྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་བོད་ཁང་ཐེབས་རྩ་ ༤༧,༥༣༢,༢༣༤ བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བར་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཨོ་སི་ཀྲོ་
ལི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས།  ཚད་དཔག་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་ཚད་དཔག་དེ་ ༡༠,༤༣༤,༨༥༠ དང་
བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ ༡༠,༢༢༤,༤༤༢ གནང་འདུག ང་ཚར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་ ༡༠,༢༢༤,༤༤༢ བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཀྱི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་སྔོན་རྩིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས། ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་
གཙ་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ ༩༧,༩༨༣ དང་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་
གཉེར་ ༧༩,༣༣༣ གནང་འདུག ང་ཚར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཧིན་སྒོར་ ༧༩,༣༣༣ བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས། ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་
སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ ༢,༩༡༨,༦༩༤ དང་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་
གཉེར་ ༢,༡༩༦,༦༡༢ གནང་འདུག ང་ཚར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཧིན་སྒོར་ ༢,༡༩༦,༦༡༢ བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རིག་གཞུང་བསྟི་གནས་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས། ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་
ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
  

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རིག་གཞུང་བསྟི་གནས་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་ཧིན་སྒོར་ 
༣༨༢,༥༦༠ དང་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ ༣༤༩,༠༨༦ གནང་འདུག ང་ཚར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རིག་གཞུང་བསྟི་གནས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཧིན་སྒོར་ ༣༤༩,༠༨༦ བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་
གཉེར་གནང་བ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡིན།  ཉི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྔོན་རྩིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས། ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་
ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཉི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྔོན་རྩིས་ཧིན་སྒོར་ ༨,༢༩༨,༨༣༣ དང་
བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ ༨,༢༩༨,༨༣༣ གནང་འདུག ང་ཚར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཉི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ཧིན་སྒོར་ ༨,༢༩༨,༨༣༣ བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
ཉི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས།  ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་
སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཉི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་ཧིན་སྒོར་ ༧༧༧,༢༨༤ དང་བཀའ་འཁྲོལ་
རྒྱབ་གཉེར་ ༧༧༧,༢༨༤ འདུག  ང་ཚར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཉི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་ཧིན་སྒོར་ ༧༧༧,༢༨༤ བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཉི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁང་གི་ཐེབས་རྩ་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང། ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཉི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཐེབས་རྩ་ ༡༡,༤༡༡,༧༣༡ དང་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་
གཉེར་ ༡༡,༣༢༢,༣༨༥ གནང་འདུག ང་ཚར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཉི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཐེབས་རྩ་ ༡༡,༣༢༢,༣༨༥ བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས། ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་
ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ ༤,༨༨༨,༩༢༥ དང་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་
གཉེར་ ༤,༢༥༩,༡༨༠ གནང་འདུག ང་ཚས་འདིར་གཅོག་བྱ་ཞིག་ཡོད། གཅོག་བྱ་དེ་རྩིས་འགོ་ ༡༧ དེ་ཡིན། དམིགས་
བསལ་རྒྱུན་གྲོན་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ ༢,༣༦༧,༦༨༨ དེ་བལ་སྒོར་རེད། གཅོག་བྱ་ ༧༤༨༨ ཞུས་པ་
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རེད། གཅོག་བྱ་བྱས་མེད་ན་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ ༢,༣༦༠,༢༠༠ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཅག་པའི་དོན་ཚན་
རྒྱབ་ཤོག་ཨང་ ༢༢ པའི་ནང་ཚན་ལས་བྱེད་སྤྲོ་སྐྱིད་འབབ་བཅག་དགོས་མཁོ་མ་མཐོང་ཟེར་བ་དེ་རེད། སྤྲོ་སྐྱིད་བྱས་པ་
ཚང་མ་བཅག་ཡོད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དྭོགས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་འདིར་རྩིས་འགོའི་ནང་ལ་བལ་སྒོར་རེར་ཧིན་སྒོར་ ༠,༦༢༥ 
བྲིས་འདུག་པ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ནམ། གསལ་བཤད་གནང་རོགས། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དགོངས་དག་དེ་ནོར་བ་རེད། ཧིན་སྒོར་རེར་བལ་སྒོར་མ་རེད། བལ་སྒོར་རེར་ཧིན་སྒོར་ ༠,༦༡༥ འབྲི་དགོས་པ་རེད། 
གཅོག་བྱ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན། བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ཧིན་སྒོར་ 
༤,༢༥༩,༡༨༠ ནས་གཅོག་བྱ་ ༧༤༨༨ འཐེན་པའི་བསྡོམས་འབོར་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ལ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས། ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་ ༢,༥༥༠,༣༡༡ དང་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་
གཉེར་ ༢,༥༥༠,༣༡༡ གནང་འདུག ང་ཚར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ལས་དོན་ཐོག་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། དང་བླངས་འབྲེལ་མཐུད་པ་འཕྲིན་ལས་བླ་མའི་སྐོར་ལ་ཡིན། 
ང་ཚ་ས་གནས་སུ་འཚམས་གཟིགས་བཅར་བའི་སྐབས་སུ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ལོ་ལྔ་བཅུའི་
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རིང་ལ་ང་ཚའི་འགོ་ཁྲིད་དེ་ང་ཚ་བོད་མི་རང་གིས་བྱས་པ་ཡིན། བལ་ཡུལ་ཡུལ་མི་ཞིག་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་གསུང་
གིན་འདུག དེ་བཞིན་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིསྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། འབྲེལ་
མཐུད་པ་ཁོ་རང་སྤྱིར་བཏང་བལ་ཡུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་གནས་སྟངས་ལ་དམིགས་ནས་ཆེད་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཞིག་རེད། 
དེ་འདྲ་ཡིན་ནའང། སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་མཛད་སྒོའ་ིསྔོན་ཀྱི་ཕྱི་ཚས་ ༥ ཉིན་ཁོ་བྲོས་ཟིན་པ་རེད་ཟེར། ཕྱི་ཚས་ ༦ ཉིན་རྣམ་
རྒྱལ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ནང་མཛད་སྒོ་ལ་ཡོང་སྐབས། ནང་ལའང་འགྲོ་མ་ཕོད་ནས་གྱོན་ཆས་སོགས་མི་གཞན་པ་
མངགས་ནས་བླངས་པ་རེད། དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚ་རྒྱལ་སྒོའ་ིནང་ནས་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མོད། ཉིན་དེར་ཁོ་རང་
ལྕགས་རིའི་སྟེང་ནས་ཡོང་དགོས་པ་བྱུང་བ་རེད། བོད་དོན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དང་འགན་འཁུར་མཁན་
ཞིག་རྒྱལ་སྒོ་ནས་ཀྱང་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། བོད་དོན་ཆབ་སྲིད་གང་འདྲ་བྱས་ནས་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཁོང་ཚ་ལ་
བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་འདུག  དེ་འདྲ་ཡིན་པར་བརྟེན། ཕྱག་རོགས་སྤྱི་འཐུས་ང་ཚར་སེམས་འཚབ་སྐྱེས་ཏེ་དོ་བདག་
ལ་ཆེད་དུ་དུས་ཚད་བཟོས་ནས་ཐུག་པ་ཡིན། ཁོང་ལ་ང་ཚས་བལ་ཡུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་གནས་སྟངས་ལ་དམིགས་ནས་ཆེད་
དུ་ཁྱེད་རང་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་རེད་དེ། སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་མོའ་ིཕྱི་ཚས་ ༥ ཉིན་ཁྱེད་རང་ཕྱི་ལ་བྲོས་པ་མ་ཟད། ལུས་
ལ་འདམ་བག་བགོས་ནས་འདུག་ཟེར་བའི་གླེང་སློང་ཞིག་འདུག་པ་དེ་དངོས་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་དྲིས་པ་ཡིན། ཁོ་རང་གིས་
གསལ་བཤད་བྱེད་དུས། ངས་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ཚས་ ༡༧ ནས་ལས་ཁུར་བྱས་པ་ཡིན་པས། དེ་འདྲའི་དོན་དག་ཐོག་གཞུང་ལ་
འབྲེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་མ་སོང་ཞེས་གསུངས་བྱུང་། ང་ཚས་དུས་ཚད་སྔ་ཕྱིའི་ཁྱད་པར་མ་རེད། སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྔོན་གྱི་ཉི་
མ་དེར་ཁྱེད་རང་བྲོས་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་གསལ་བོར་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་དུས། ཁོ་རང་གིས་དེ་བདེན་པ་རེད་
གསུངས་སོང།  དེ་བས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་བཅས་པ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས། དེ་འདྲའི་མི་ཞིག་གིས་
ང་ཚའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ད་དུང་བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའི་གནད་ཡོད་ཚས་གསུངས་
དོན་ལ། ད་ལྟའི་བར་དུ་བལ་ཡུལ་ནང་ང་ཚའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དངུལ་བསྡུ་བ་འདི་བལ་ཡུལ་ནང་གི་རྒས་
འཁོགས་དང་སྐྱོ་པོ་ཚ་ལ་ལྟ་རྟོག་གི་ཆེད་དུ་བསྡུས་པ་རེད་ཅེས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་གིན་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། རྒྱ་གར་
ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་ཞུས་མྱོང་ཡོད་པ་མ་རེད། གནད་དོན་འདི་འཕྲིན་ལས་བླ་མས་ཤེས་
པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་གསང་བ་དེ་ཤོར་བ་ཡིན་ན། ང་ཚའི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་
སེམས་འཚབ་ཞིག་འདུག  དང་བླངས་འབྲེལ་མཐུད་པ་འཕྲིན་ལས་བླ་མ་བསྐོ་གཞག་བྱེད་སྟངས་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་
གིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་ཀྱང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། བསྐོ་
གཞག་གནང་སྟངས་དེ་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནང་ཡོད་པའི་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚ་ལ་བཀའ་ཤག་གི་འབྲེལ་བ་བྱས་
ནས། འཕྲིན་ལས་བླ་མ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཁྲིད་ཤོག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད་འདུག ཁོང་ལ་འབྲེལ་བ་བྱ་
སའི་ཁ་པར་ཨང་སྤྲོད་རོགས་ཞུས་དུས། ཨང་གྲངས་མེད། མི་དེ་སུ་ཡིན་པའང་ཤེས་ཀྱི་མེད། བལ་ཡུལ་ན་འཇམ་དབྱངས་
རྡོ་རྗེ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་དྲིས་ན་ཤེས་ཀྱི་རེད་གསུངས་པ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་བསྐོ་གཞག་བྱེད་སྟངས་
དེ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཀྱང་མི་ཤེས་པ་ཞིག་ཇི་ལྟར་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་ཡིན་ནམ། མུ་མཐུད་དུ་འདི་ལྟར་སོང་ན་མ་འོངས་
པར་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་སྲིད་དམ། གཞན་ཡང་གོ་ཐོས་ཤིག་ལ། ཁོ་རང་ཆོད་གན་གྱི་ཐོག་ནས་བསྐོ་བཞག་བྱས་པ་རེད་
ཟེར་གྱི་འདུག་དེ་བདེན་པ་རེད་དམ། ཁོ་རང་དང་བླངས་ཡིན་ན་སྡོད་གནས་ལེགས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱག་རོགས་ཤིག་
ཀྱང་འདུག་དེ་དང་བླངས་རེད་དམ། སྤྱིར་བཏང་དང་བླངས་ཡིན་ན་འཕྲིན་ལས་བླ་མ་ལ་ཕོགས་དང་ཡར་མར་ལ་ཕེབས་དུས་
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རླངས་འཁོར་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ། དེ་འདྲའི་དང་བླངས་ཞིག་ཡོད་དམ། རྒྱ་གར་དུ་ང་ཚའི་ལས་
ཁུངས་ཁག་ནང་དང་བླངས་རྣམས་ལ་མཐུན་རྐྱེན་དེ་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་དམ། དོགས་འདྲི་ཁག་ལ་ལན་གནང་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
འདི་བཀའ་ཤག་གི་སྔོན་རྩིས་གསལ་བཤད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དྲི་བ་ཞིག་ཆགས་འདུག དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་
མཆོག་དང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་སུས་ལན་གནང་རུང་། འདི་སྔོན་རྩིས་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས་
རྗེས་ལ་ལན་གནང་ངམ་ད་ལྟ་ལན་གནང་ངམ། རྗེས་སུ་ལན་གནང་རོགས། བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཟུར་
བཀོལ་ཧིན་སྒོར་ ༢,༥༥༠,༣༡༡ བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གང་ཟག་ཞིག་གི་བླང་བྱ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་དུས་བཀའ་ལན་མ་བྱུང་ན། རྒྱུན་གྲོན་འདི་ལ་
དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིའི་སྔོན་སྤྱི་འཐུས་ནས་རྗེས་ལ་བཀའ་འདྲི་གནང་ན་འགྲིག་གི་རེད་དམ་ཟེར་དུས། འགྲིག་གི་རེད་
གསུངས་སོང། རྒྱུན་གྲོན་འགྲོ་ཚར་ཡང་བཀའ་ལན་མ་བྱུང་ན་སྤྱི་མོས་ལ་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།    
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
རྒྱུན་འབབ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟའི་འདི་ཟུར་བཀོལ་ནང་སླེབས་བསྡད་ཡོད། ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་
པ་ནི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་དུའང་དྲི་བ་ཁག་འགའ་ཤས་སླེབས་ཡོང་དུས། ལན་རྣམས་སྡེབ་གཅིག་ལ་གནང་བ་
ཡིན་ན། དུས་ཚད་བསྲི་ཚགས་ཡོང་ས་རེད་སྙམ་གྱི་འདུག སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གོང་དང་འདྲ་བོ་རེད། འདིའི་སྔོན་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཕྱག་རྐྱོང་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚགས་
གཙ་མཆོག་གིས་རྒྱུན་གྲོན་ནང་བསྡད་མ་བཅུག་པར་མར་བཅག་པ་རེད། དོན་དག་རྩིས་དང་འབྲེལ་བ་ཏན་ཏན་ཆགས་ཡོད། 
དང་བླངས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཡིན་ཟེར་བར་འགྲོ་སོང་མང་པོ་གཏོང་བ་དེ་རྩིས་དང་ཁ་ཐུག་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་
ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
རྒྱུན་གྲོན་སྐབས་ལ་གཅོག་བྱ་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་མ་རེད། གལ་སྲིད་གསུངས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེའི་སྐབས་
རང་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ད་ལྟ་བཀའ་ལན་གནང་ཆོག་ཆོག་
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ཡོད་དམ། བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་མེད་གསུངས་སོང། དེ་ཡིན་ན་འདིའི་རྗེས་ལ་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན།  ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས།  ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་སྤྱི་འཐུས་
པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ཧིན་སྒོར་ ༨,༣༤༡,༡༩༩ ཞུས་འདུག 
བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ ༨,༢༢༦,༦༤༩ གནང་འདུག   ང་ཚར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ ༨,༢༢༦,༦༤༩ སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་པར་བརྟེན་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་སྙན་
སྒྲོན་གནང་རོགས།  ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་ ༤༢༠,༦༧༥ ཞུས་འདུག བཀའ་འཁྲོལ་
རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ ༤༢༠,༦༧༥ རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག ང་ཚར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་ ༤༢༠,༦༧༥ སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་པས་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས། 
ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ཧིན་སྒོར་ ༢༢,༨༧༧,༨༦༡ ཞུས་འདུག 
བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ ༢༢,༨༠༢,༩༦༠ རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག ང་ཚར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ ༢༢‚༨༠༢,༩༦༠ སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་པས་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་སྙན་སྒྲོན་
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གནང་རོགས། ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་པེ་རི་སི་བོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་ ༨,༤༧༣,༥༢༡ ཞུས་
འདུག བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ ༨,༤༦༧,༠༦༤ གནང་འདུག  ང་ཚར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་རེ་རེ་བཞིན་གླེང་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས། ལས་དོན་དང་འབྲེལ་
བའི་གནད་དོན་ཁག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་རོགས་ཞུས་པ་ཡིན། སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་པེ་རི་སི་བོད་
ཁང་གི་སྔོན་རྩིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། ལས་དོན་དེ་དག་རང་བཞིན་གྱིས་གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་
ཡོང་གི་ཡོད་ལ། རྗེས་སུ་ལས་བསྡོམས་ཤིག་སླེབས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བསྡོམས་ནང་འདྲི་རྩོད་གཏོང་བ་དེ་འདས་
ཚར་བས། གལ་ཆུང་བ་ཞིག་ལས་གལ་ཆེན་བ་ཞིག་ཆགས་མི་འདུག  དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་སའི་དོན་
གཅོད་ཁང་སོ་སོའ་ིལས་ཁུངས་ཡོད་ས་ལ་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡག་པོ་རེད། དོན་གཅོད་ཁང་
བཙུགས་ནས་ཕྱི་ལོ་དྲུག་ཅུ་ནས་དགུ་བཅུའི་བར་བཙུགས་པའི་དོན་གཅོད་ཁང་དེ་ཚ་མ་གཏོགས། དོན་གཅོད་ཁང་གསར་
པ་གང་ཡང་བཙུགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དོན་གཅོད་ཁང་ཡོངས་རྫོགས་ལའང་སོ་སོའ་ིས་ཁུལ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཁྱབ་ཁོངས་
རེ་རེ་ན་ས་ཁུལ་བཅས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་དུས་ཚད་ལ་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནང་འབྱུང་འགྱུར་བོད་དོན་དྲིལ་
བསྒྲགས་དང།  བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བའི་ལས་གཞི་བཙུགས་དགོས་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། སུད་སི་དང་ཕཱ་རན་སིའི་
དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་ན་ཉེ་འཁོར་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གི་གསར་འགོད་ཡོད་པ་རེད། མང་ཉུང་མཐར་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་
གསར་འགོད་གནང་བ་སོགས་གང་ལྟར་མ་འོངས་པར་ས་ཁུལ་དེའི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཁྱབ་
ཁོངས་དེ་ཚའི་ནང་ལའང་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་ཞིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་ས་ཁུལ་དེ་དག་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་བ་སོགས་མེད་པ་ཡིན་ན། ཆོས་ཚགས་སོགས་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་ནས་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་དང་ཉི་ཧོང་བཅས་ཉེ་འཁོར་དེ་
དག་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་འདུག དེ་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡིན་ལ་དེ་རིང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་
ཚན་གཉིས་པ་དེ་ལ། ཕཱ་རན་སིའི་དང་སྦར་སིལ སུད་སི་བཅས་ཀྱི་ནང་བོད་པ་གང་ལ་གང་འཚམས་སླེབས་ཡོད་པས། དེ་
དག་ལ་ཡིག་ཆ་མ་རག་པ་བཅས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཁྲི་འོས་ཤོག་གི་ཆེད་དུ་སྐོར་བསྐྱོད་གནང་ཡོད་པ་
རེད། འདས་པའི་ལོ་འདི་དག་རིང་ལ་གནད་འགག་གང་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཕེབས་ཀྱང་གང་ལྟར་ཕ་གི་ལ་སླེབས་ཚར་བ་
རེད། དེ་བས་ཕ་གིར་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཚ་ལ་ཡིག་ཆ་ཐོབ་པ་ག་ཚད་ཡོད་དམ་ཡིག་ཆ་མ་ཐོབ་པ་ག་ཚད་ཡོད་པ་རེད། 
ཡིག་ཆ་མ་ཐོབ་པ་དེ་དག་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་གང་མགྱོགས་ངང་འབྲེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་ཚང་མས་
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ལས་དོན་གཅིག་ལྕོགས་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྤྱིར་བཏང་ཟུར་བཀོལ་འདི་སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་པེ་རི་སི་བོད་ཁང་
དང་འབྲེལ་བ་འདུག ཡིན་ནའང་སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་འདི་བཀའ་ཤག་སྔོན་མའི་སྐབས་སུ་བཀའ་ནན་མོ་གནང་
སྟེ་ཡོ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་བསྟི་གནས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། ཕལ་ཆེར་དོན་གཅོད་ཡོད་ཚད་ལས་གལ་ཆེ་ཤོས་
གསུངས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་བར་སྐབས་ཤིག་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་སུ་མེད་
པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཆགས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གི་གསུང་སྟངས་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཡོ་རོབ་སྐུ་ཚབ་སྐལ་
བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས་མཉམ་དུ་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་གསུངས་འདུག ངས་ག་རེ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད་ཅེ་ན། སྐུ་ཚབ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་དོན་དག་ལ་ཆ་ཤས་ག་ཚད་ཅིག་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། དོན་ཁང་
གི་རྩིས་པ་དེ་བར་སྐབས་མེད་པར་ཆགས་ཡོད་པས།  ད་ལྟ་དོན་ཁང་ན་རྩིས་པ་ཡོད་དམ་མེད། ད་ལྟ་དོན་ཁང་ན་དངོས་
གནས་ལས་བྱེད་ག་ཚད་ཡོད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་ལགས། 
 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ལན་ཁ་ཤས་ཤིག་ད་ལྟ་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། སྦར་སིལ་ Brussels དོན་གཅོད་ཁང་གི་དོན་
གཅོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ད་ལྟ་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། Visa ཐོངས་མཆན་རག་རྒྱུའི་ཐད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ས་མ་རེད། ད་ལྟ་
གནས་སྐབས་ Visa ཐོངས་མཆན་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ I C ཟླ་བ་དྲུག་ལྷག་ཙམ་དུས་ཚད་ལྷག་མེད་ན་གསར་པ་ཞུ་དགོས་ཡོད་དུས། 
ད་ལྟ་གསར་པ་ཞུ་བཞིན་པ་རེད། རྩིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་རྩིས་པ་གཉིས་ཡོད་རེད། གཅིག་སྔོན་མ་ནས་
རྩིས་པ་ཞིག་དང།  གཅིག་ནི་ཉེ་ཆར་ཕར་ཕེབས་ནས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཕྱིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་པི་རི་སི་བོད་ཁང་གི་དངུལ་འཛིན་ས་ཡ་བརྒྱད་དང་བཞི་འབུམ་དྲུག་ཁྲི་བདུན་
སྟོང་བརྒྱ་མེད་དྲུག་བཅུ་རེ་བཞི། ༨,༤༦༧,༠༦༤ སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱི་
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གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ལྷོ་ཨཕཱི་རི་ཀ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་། སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་
གནས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ལྷོ་ཨཕཱི་རི་ཀའི་རྒྱུན་གྲོན་ ༣,༡༦༢,༨༥༡ ཞུས་འདུག བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་ 
༢,༩༡༨,༤༣༣ གནང་འདུག ང་ཚས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལྷོ་ཨཕཱི་རི་ཀ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ ༢,༩༡༨,༤༣༣ སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་ན་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ལྷོ་ཨཕཱི་རི་ཀའི་དོན་གཅོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་སྔོན་རྩིས་དེ་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་
གནང་། སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ལྷོ་ཨཕཱི་རི་ཀའི་དམིགས་གསལ་ ༢༡༤,༦༥༤ ཞུས་འདུག བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་
གནང་བ་ ༡༧༦,༥༧༡ ང་ཚས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལྷོ་ཨཕཱི་རི་ཀའི་དོན་གཅོད་ཁང་གིས་དམིགས་བསལ་ ༡༧༦,༥༧༡ ཞུས་འདུག སྤྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་
ལགས། 
  

སྤྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ལྷོ་ཨཕཱི་རི་ཀའི་དོན་གཅོད་ལས་དོན་གཅོད་གནས་སྤོས་བྱས་ནས་ཕྱིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཞིག་
ཆགས་ཡོད། ལྷོ་ཨཕཱི་རི་ཀའི་དོན་གཅོད་གསར་པ་འཛིན་སྐྱོང་གི་དྲུང་ཆེའི་ནང་ནས་ཕལ་ཆེར་མཐོ་ཤོས་དེ་བཏང་བ་རེད་
ཟེར་གྱི་འདུག ང་ཚས་འཛམ་བུ་གླིང་ནང་གི་དཔེ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བལྟ་བཞིན་ཡོད། Cabinet Secretary ཆགས་ཚར་
མཁན་ཞིག་ཕལ་ཆེར་རྒན་ཡོལ་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཚད་ལ་སླེབས་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། Cabinet Secretary 
ཞིག་ལུང་པ་ཞིག་གི་ནང་ལ་སྐུ་ཚབ་བཏང་བ་རེད་ཟེར། བཀའ་དྲུང་མ་ཡིན་པ་ཡོངས་གྲགས་རེད།  ཡོད་བཞིན་པའི་བཀའ་
དྲུང་དེ་དོན་གཅོད་ཞིག་ལ་བཏང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་དམ། མ་འཇོན་པ་རེད་དམ་ཡང་ན་མ་ལྕོགས་པ་རེད་དམ། 
ཡང་ན་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་རེད་དམ། གནས་སྟངས་གང་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། མ་འོངས་པ་ལ་འཛམ་བུ་གླིང་གཞན་དག་
གི་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་དེ་མ་ཡིན་པ་མིག་དཔེ་ངན་པ་རང་གི་བློར་འགྲོ་དང་མ་འགྲོ་བས། མདའ་དཀྲུགས་ཕུ་དཀྲུགས་བྱེད་
པའི་དུས་ཚད་གཅིག་ལ་སླེབས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་ང་ཚའི་དུས་ཚད་འདི་མཉམ་མཐུན། འཆམ་མཐུན། ཆིག་སྒྲིལ། ཚག་
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ཚུད་ཟེར་བ་ལ་ག་ཚད་ཙམ་དེའི་ཐོག་ལ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ལས་དོན་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་གང་འདྲ་ཞིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེའི་སྐོར་ལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་ཡོད་དུས། གསལ་པོ་ཆགས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་
རེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱིར་བཏང་གསལ་པོ་ཆགས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཐག་ཆོད་རེད། སོ་སོའ་ིཚད་དཔག་མ་ཡིན་པར་དྲི་བ་ཁ་ཐུག་
བཏང་ན་གསལ་བཤད་དེ་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ཡོང་གི་རེད། སོ་སོའ་ིཚད་དཔག་དེ་མར་གསུངས་དུས་མང་ཚགས་མང་པོ་ཞིག་
གིས་གསན་གྱི་ཡོད། དེ་མིན་ནམ་བསམ་པ་དང་། དྲི་བ་གཏོང་མཁན་གྱིས་དྲི་བ་ཁག་ཐུག་གཏང་ནས། གསལ་བཤད་གནང་
མཁན་གྱིས་ཀྱང་གསལ་བཤད་གནང་བ་ཡིན་ན་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག  
 

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲི་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་ཤག་
གིས་དགོས་མཁོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བཀའ་དྲུང་ཟུར་པ་ལྷོ་ཨཕཱི་རི་ཀའི་དོན་གཅོད་ལ་ཕེབས་རོགས་གྱིས་ཞུས་པ་རེད། དོ་
བདག་གིས་ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་ཕེབས་ཀྱི་ཡིན་གསུངས་ནས་ངོས་ལེན་ཞུས་པ་རེད། དེ་
ཡིན་དུས་དོན་གཅོད་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་རེད་མ་གཏོགས་པའི། དེའི་རྒྱབ་བརྟེན་ལ་ཚད་དཔག་བྱེད་དགོས་པ་མ་རེད་
ལ། གནད་དོན་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
གསལ་བཤད་གནང་ཚར་སོང་བས། ལྷོ་ཨཕཱི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་དངུལ་འཛིན་  
༡༧༦,༥༧༡ སྤྱི་མོས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ལྷོ་ཨཕཱི་རི་ཀའི་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་དངུལ་འཛིན་སྙན་བསྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་། སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཟུར་བཀོལ་ལ་ ༣༤༣,༦༣༧ ཞུས་འདུག བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་ ༣༤༣,༦༣༧ 
གནང་འདུག  ང་ཚར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལྷོ་ཨཕཱི་རི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་ ༣༤༣,༦༣༧ སྤྱི་མོས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། 
མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཐེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྔོན་རྩིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་། 
སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་དེ་ལ་ ༦,༤༠༩,༡༡༢ ཞུས་འདུག བཀའ་ཤག་
གིས་རྒྱབ་གཉེར་༦,༤༠༩,༡༡༢ གནང་འདུག ང་ཚས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་དེ་ལ་ ༦,༤༠༩,༡༡༢ དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་ན་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས། ཚད་
དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 

ཚགས་གཙ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་དེ་ལ་ ༢༡,༥༥༤,༩༡༦ ཞུས་
འདུག བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དེ་ལ་ ༢༡,༣༨༧,༡༧༢ རེད་འདུག ང་ཚས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཐེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་ཧིན་སྒོར་ ༢༡,༣༨༧,༡༧༢ སྤྱི་མོས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། 
མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་སྔོན་རྩིས་གསུངས་བཤད་ཀྱི་ཕྱག་དེབ་
ནང་དང། ང་ཚའི་ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་བར་གྱི་གོ་རིམ་ཏོག་ཙམ་འཁྲུགས་འདུག ཡིན་ནའང་ཁ་སང་ས་
གནས་མཐུན་ཚགས་ཕྱིན་པ་ནང་བཞིན་དེབ་གཞིར་བཟུང་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་ཁག་གི་རྒྱུན་གྲོན་
ཕྱོགས་བསྡོམས་དེ་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་། སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག རང་ཚགས་ཁག་གི་རྒྱུན་གྲོན་ཕྱོགས་བསྡོམས་དེ་ ༣,༨༥༢,༩༠༤ ཞུས་འདུག བཀའ་
འཁྲོལ་གནང་བ་དེ་ ༣,༨༥༢,༩༠༤ རེད་འདུག ང་ཚས་སྤར་གཅོག་འགའ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད་དེ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དང་པོ། རྩིས་འགོ་ཨང་གསུམ་པ་རྩིས་འགོ་མི་ཧོན་སུར། བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་ཧིན་སྒོར་བདུན་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་། 
གཅོག་ཆ་ཧིན་སྒོར་ཆིག་སྟོང་། བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་འཆར་བདུན་སྟོང་། གཉིས་པ་རྩིས་འགོ་ཨང་བཞི་པ། རྩིས་འགོ་མི་ཀོ་ལི་
གྷལ། བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་ཧིན་སྒོར་ཆིག་འབུམ་དྲུག་ཁྲི་བཞི་སྟོང་བཞི་བརྒྱ། གཅོག་ཆ་ཧིན་སྒོར་ཆིག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ། 
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་འཆར་ཧིན་སྒོར་ཆིག་འབུམ་དྲུག་ཁྲི་ཉིས་སྟོང་དགུ་བརྒྱ། རྩིས་འགོ་ཨང་བཅུ་གཅིག རྩིས་འགོ་མི་ཀ་སྦུག 
བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཧིན་སྒོར་ཆིག་འབུམ་ཆིག་ཁྲི་བཞི་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ། གཅོག་ཆ། ཧིན་སྒོར་གཅིག་སྟོང་
བརྒྱད་བརྒྱ། བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་འཆར་ཆིག་འབུམ་དྲུག་ཁྲི་ཉིས་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ། རྩིས་འགོ་ཨང་ལྔ་བཅུ། རྩིས་འགོ་མི་
སྤོག་ར་བྱམས་པ་གླིང་། བཀའ་ཤག་གི་བརྒྱབ་གཉེར་ཧིན་སྒོར་བདུན་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ། གཅོག་ཆ། 
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ཧིན་སྒོར་སུམ་ཁྲི་ཉིས་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ། བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་འཆར། སུམ་ཁྲི་སུམ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་བཅུ་མེད་ལྔ། 
༼ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས་སྤར་ཆའི་གྲོས་འཆར་དེ་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས།༽ སྤར་ཆ། རྩིས་འགོ་ཨང་དྲུག་
ཅུ་ཐམ་པ། རྩིས་འགོ་མི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚགས་པའི་ཆེད། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཧིན་སྒོར་དྲུག་འབུམ་དྲུག་ཁྲི་
ཉིས་སྟོང་བཞི་བརྒྱ། སྤར་ཆ། ཧིན་སྒོར་ཉིས་ཁྲི་སྟོང་མེད་བརྒྱ་དང་དྲུག་བཅུ་རེ་ལྔ། བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་འཆར་དེ། དྲུག་འབུམ་
བརྒྱད་ཁྲི་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་རེ་ལྔ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
གཅོག་ཆའི་གྲོས་འཆར་དེ་སྤྱི་འཐུས་ཚ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཚ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག རང་ཚགས་ཁག་གིས་རྒྱུན་གྲོན་ཐོག་ལ་རེད། ས་གནས་ཁག་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ཞིག་གིས་རྒྱུན་
གྲོན་བསྣམས་ཕེབས་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ནི། ས་གནས་ཁག་ལ་རྒྱུན་གྲོན་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གཏོང་དགོས་
མེད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞུས་ན་ས་གནས་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚགས་དབྱེ་བ་མེད་པ་
ལ་རྒྱུན་གྲོན་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག ཁོང་ཚས་བཀའ་འཁྲོལ་གང་ཞུས་པ་དེ་ལ་ཚད་གཞི་དང་
གཏན་འབེབས་འདྲ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག 

 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དོན་འགྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་རྣམ་པ་ཚས་རྩིས་འགོ་དེར་གང་དུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཡོད་མེད་དེ་ཡོད་རེད། 
ཡིན་ཡང་ཚད་གཞི་ལ་གཏན་འབེབས་ཡོད་མ་རེད། ཚད་གཞི་ས་གནས་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་དང། ཁྱབས་ཁོངས་དེ་ལ་རྒྱབ་
གཉེར་གནང་མཁན་ཚས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ག་རེ་གནང་བ་དེ་བཞིན་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཚད་
གཞི་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ལས་དོད་ལ་ཚད་གཞི་ཞིག་ཡོད་རེད། ལས་དོད་ཚད་གཞི་དེ་ལ་གཞིགས་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་
རེད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་ཚ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་ཚ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་བསྲི་ཚག་དགོས་རེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྩིས་འགོ་ཡོད་
པ་ཙམ་ཞིག་མ་རེད། ས་གནས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་ཕྱོགས་དང་། ས་གནས་ཀྱི་མི་འབོར་གྱི་གཞིར་བཞག་ནས་ས་གནས་གཏོང་
ཐུབ་མཁན་ཞིག་གིས་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་འགའ་རེ་ཉམ་ཆུང་བྱས་ནས་གཏང་མ་ཐུབ་པ་
སོགས་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་མ་འོངས་པར་འགྲོ་སོང་གཏོང་ཕྱོགས་ཐད་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞིག་ཡོད་
ན། ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཡོང་དུས། མི་སོ་སོས་བསྲི་ཚག་བྱེད་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
དཔེར་མཚན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྦེལ་ཀོབ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཆེ་ཤོས་རེད། དགོན་སྡེ་ཁག་དང་མི་འབོར་
མང་པོ་ཡོད་རེད། འགྲོ་སོང་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དེ་སྟོང་ཕྲག་དགུ་བཅུ་གོ་དྲུག་ཙམ་ཞིག་ལས་ཡོད་མ་རེད། 
ཧོན་སུར་དང་ཀོ་ལི་གྷལ་དེ་ཚ་མི་འབོར་ཆགས་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆེར་འདྲ་བོ་ཡོད་རེད་དེ་ཁོང་ཚ་ལ་སྟོང་ཕྲག་བདུན་
ཅུ་དོན་གཅིག ཀོ་ལི་གྷལ་ལ་འབུམ་གཅིག་དང་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་བཅུ་རེ་བཞི་ཡོད་པས་ལྡབ་གཅིག་ཙམ་གྱི་ཧེ་བག་ཡོད་རེད། 
དེ་ཡིན་དུས་མ་འོངས་པར་དེ་ཚ་ལ་ཡག་པོ་གཟིགས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་ལམ་སྟོན་ཡག་པོ་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། དེ་འདྲ་བོ་མང་པོ་འདུག་ཀྱང།  འདིར་དཔེ་མཚན་ཙམ་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
གནས་སྟངས་འདྲ་མི་འདྲ་ཡོང་སྲིད་པ་ཞིག་རེད། དེའི་ནང་སྦེལ་ཀོབ་ལ་དངུལ་ཅུང་ཙམ་ཉུང་བ་དེ་སྦེལ་ཀོབ་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་
ཉུང་དུ་ཕྱིན་དུས། ལས་དོད་རང་བཞིན་གྱིས་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། དེ་འདྲའི་རྐྱེན་གྱིས་མིན་ནམ་སྙམ་གྱི་འདུག གཞན་
རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན་རྒྱུ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག  ད་ལྟ་གཅོག་ཆའི་གྲོས་འཆར་རེ་རེ་བཞིན་འགྲོ་
རྒྱུ་ཡིན། གཅོག་ཆའི་གྲོས་འཆར། ཧོན་སུར་གྱི་ས་གནས་ལ་སྒོར་ ༡༠༠༠ ཁང་གླའི་འབབ་དེ་ཕར་འགྱངས་ཕྱིན་པ་དེ་མར་
བཅག་འདུག དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཀོ་ལི་གྷལ་
གྱི་ས་གནས་རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ཨང་བདུན་པ་དེ་ལ་ཁང་གླ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་སྒོར་ ༡༥༠༠ 
མར་བཅག་འདུག དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཀ་སྦུག་
རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ཨང་བཅུ་བདུན་པ་དེ་ལོ་ཐོ་པར་བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་
སྙན་ཐོ་ནང་ལའང་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ ༡༨༠༠ མར་བཅག་འདུག དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། 
མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སྤོག་ར་བྱམས་པ་གླིང་གི་ཕོགས་དང་ཡིག་ཆ་པར་བསྐྲུན་ལ་འགྲེལ་བཤད་
གསལ་ཆ་མེད་པར་སྤར་ཆ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་འདུག བསྐྱར་བཅོས་ཉིས་སྟོང་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས་ལོའ་ི
བསྐྱར་བཅོས་ལ་གཞིར་བཅོལ་ཡོད་རེད། མར་གཅོག་ཆ་དེ་ ༣༢༤༣༥ དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དགག་བྱ། 
མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་
ཚགས་པའི་ཆེད་དུ་སྤར་ཆ་ ༢༠༡༦༥ དེ་འཛའ་ཐང་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡར་སྤར་བ་ཞིག་རེད། སྤར་ཆ་གནང་བ་དེ་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་སྤར་ཆ་ཞུས་པ་ཡིན།  གོང་གསལ་གཅོག་ཆ་ཁག་བཞི་
དང་སྤར་ཆ་གཅིག དེའི་དངུལ་འབོར་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་འདིར་ས་ཡ་གསུམ་དང་བརྒྱད་འབུམ་ལྔ་ཁྲི་
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ཉིས་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བཞི་ནས་གཅོག་དགོས་པ་དེ་མར་བཅག ཡར་སྤར་དགོས་པ་དེ་ཚ་ཡར་སྤར་ནས་ཕྱོགས་བསྡོམས་དེ་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ས་གནས་རང་བདེན་ཚགས་
ཆུང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དམིགས་གསལ་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞིག་འདུག སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས་
སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག རང་ཚགས་ཁག་གིས་དམིགས་གསལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་དེ་ ༢༥༨༠༠ རེད་འདུག 
བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་དེ་  ༢༥༨༠༠ རེད་འདུག 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་ཁག་གིས་དམིགས་གསལ་ ༢༥༨༠༠ དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་ན་
སྤྱིས་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་གི་ཟུར་འཛར་ཚང་མ་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ཤོག་གྲངས་ ༡༧༦ 
ལ་གཟིགས་རོགས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་དངུལ་རྩིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན། སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་
ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གིས་རྒྱུན་གྲོན་དངུལ་རྩིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་དེ་ ༤༩༠,༡༡༥ 
རེད་འདུག བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དེ་ ༤༧༩,༡༡༥ རེད་འདུག  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གིས་རྒྱུན་གྲོན་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ ༤༧༩,༡༡༥ སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གི་དམིགས་གསལ་སྔོན་རྩིས་སྙན་
སྒྲོན་གནང་རོགས། སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གི་དམིགས་གསལ་ཞུས་བཞག་པ་དེ་ ༡,༧༩༥༠ རེད་འདུག  
བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་པ་དེ་ ༥༠༠༠ རེད་འདུག  ང་ཚ་ངོས་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེར་རྩིས་འགོ་གཉིས་མ་གཏོགས་མི་འདུག གཉིས་ཀ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་ཡིན་རྒྱུ་རེད། དེའི་འགོར་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལྷན་ཞེས་བྲི་རོགས་གནང་། དམིགས་གསལ་སྒོར་ ༥༠༠༠ དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་ན་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྔོན་རྩིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས། སྤྱི་
འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ཞུས་པ་དེ་ ༡,༥༩༠,༨༨༨ རྒྱབ་གཉེར་ 
༡,༥༨༡,༨༨༨ ང་ཚས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ ༡,༥༨༡,༨༨༨ སྤྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྤྱི་འཐུས་འཇུ་
ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
ཉེར་ཆར་སྤྱི་ཟླ་དགུ་པ་ནང་ཕལ་ཆེར་ཡིན་ས་རེད། ས་གནས་ཁག་གི་ཁ་ལོ་བའི་ཡིག་རྒྱུགས་བཏང་བའི་ནང་ནས་སྒུག་ཐོ་
ཞིག་ཡོད་ས་རེད། སྒུག་ཐོ་དེ་ཉི་མ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་ཚུན་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱེད་མ་ཐུབ་ན་དུས་ཚད་དེ་རྫོགས་བཞིན་
པ་ཡིན་ས་རེད། དེ་རྗེས་ས་མིག་ཐོན་པ་ཡིན་ནའང་བསྐྱར་དུ་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་རང་ཉིད་
ཀྱིས་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་ལ་ས་གནས་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དང་། སྦེལ་ཀོབ་སོགས་ས་གནས་ཁག་གསུམ་བཞི་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་
འདྲ། དེ་ཚ་ལ་ཁ་ལོ་བའི་ས་མིག་ཡོད་པ་ཞིག་ཐོས་ཀྱི་འདུག  ད་ལྟ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ངོས་ནས་ས་མིག་གསར་པ་
བཏོན་ནས་སྒུག་ཐོ་ཡོད་པ་དེ་ཚ་བསྐོ་གཞག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་དང་འོས་བསྡུ། རྩིས་ཞིབ་སྐོར་གསུངས་པའི་སྐབས་ལ་དེ་ཚ་གསུམ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ཐད་ཀར་ལན་འདེབས་མཁན་ཡོད་མ་རེད། ལན་སྒུག་དགོས་པའང་ཡོང་གི་རེད། 
དེ་ཡང་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་དྲི་བ་གཏང་ཆོག་དང་མ་ཆོག་གི་བཅད་མཚམས་ཟིན་པའི་ཐོག་ནས་གསུངས་རོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།  སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་
བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ལས་བྱེད་བླང་དོར་གྱི་སྒྲིག་གཞི། སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་གི་སྐབས་སུ་ཆ་ཚང་ཞིག་གཟིགས་གྲུབ་ནས། 
དེའི་རྗེས་སུ་ཡང་བསྐྱར་ཡར་ཕུལ་ནའང་ད་དུང་གཏན་འབེབས་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་བཀའ་ཤག་ཏུ་ལྷག་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་
ཞིག་གོ་སོང་། དེས་རྐྱེན་པས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཕྱག་ལས་གནང་ཕྱོགས་དེ་ཚ་ལ་འགལ་རྐྱེན་འགྲོ་བའམ་
ཏག་ཏག་གཅིག་སྡོད་ཀྱི་མེད་པ་དྲན་གྱི་འདུག དེ་ཚའི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་གཟིགས་རྒྱུ་སོགས་ག་དུས་ཡོང་གི་ཡོད་
དམ་ཅེས་བཀའ་འདྲི་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ངའི་གོ་ཐོས་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་གྱིས་བཀའ་ཤག་ཐུགས་བྲེལ་
ཆེ་རུ་ཕྱིན་ནས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་གནང་སྐབས་སུ་ ཤོག་གྲངས་ཧ་ཅང་གི་ཐུག་པོ་འདུག་གསུངས་ནས་ཕར་བཞག་ནས། 
ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་དེ་ཤོག་བུ་མཐུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ལུས་ཡོད་པའི་ཟོལ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག 
དེ་འདྲ་མི་ལུས་རྒྱུར་ཐུགས་ཐག་ཞིག་གཅོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ་གྱི་ཡོད། དེའི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གཅིག་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
  

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་ཚ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་ཚ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ལས་བྱེད་ཁ་ལོ་བ་བསྐོ་གཞག་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཁ་
ལོ་བ་དེ་ཚ་འདིར་སྐད་བཏང་ནས་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་གོ་ཐོས་བྱུང་། དེ་ཡིན་དུས། དཔེར་ཆ་བཞག་ན། དྷི་
ལིའི་ཕྱོགས་ལ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་པའི་ཁ་ལོ་བ་དེ་ཚ་མར་བྷེང་ལོར་རྒྱལ་ས་དེར་གཏང་བ་ཡིན་ན། དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་
བཞིན་ཡོད་རེད་ཟེར། དེ་ཡིན་དུས་ས་མིག་གང་དུ་ཡོད་ན་བང་རིམ་བཞིན་གཏོང་དུས། མར་ཕྱོགས་ནས་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་
པའི་ཁ་ལོ་བ་དེ་ཚ་ཡར་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག ཁ་ལོ་བ་དེ་ཚའི་གལ་ཆེ་ཤོས་ག་རེ་རེད་ཞུས་ནས། ཁོང་ཚ་ལ་
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་སྤྲོད་བཞིན་ཡོད་རེད་ལ། དེའི་ཐོག་གི་ཉམས་མྱོང་སོགས་ལ་བལྟ་བཞིན་ཡོད་རྒྱུ་རེད། དེ་
ཡིན་དུས་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་མར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་ནའང། ཡར་རིའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུའི་ཐད་ལ་གཏོང་
ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་པའི་ཐེ་ཚམ་བྱེད་ཀྱི་འདུག ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་མར་ཕྱོགས་ན་ལྷོ་སྤྱི་ལས་ཁུངས་ཡོད་རེད་ལ། འདི་
ཕྱོགས་ན་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་ས་ཡོད་པ་ཞིག་བྱས་ནས། ལས་ཀ་ཡིན་ནའང་ས་ཆ་ཆ་རྒྱུས་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་བྱེད་དུ་བཅུག་
པ་ཡིན་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ཁ་ལོ་བའི་སྐོར་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་ལན་གནང་ཆོག་ཆོག་གཅིག་ཡོང་གི་མ་རེད། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་
ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་འདྲི་གནང་ནས་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་
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ཁང་ལ་བཀའ་འདྲི་གནང་ནས་གྲོས་ཚགས་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྲི་བ་གཉིས་པ་བླང་དོར་སྒྲིག་
གཞི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་བཀའ་ལན་གནང་ཐུབ་ངེས་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་
མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀའ་ཤག་ནང་ཚགས་འདུ་ཚགས་པའི་སྐབས་ལ་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཆུང་མཐོང་བའི་ཐོག་
ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྙན་ཞུ་སོགས་ག་རེ་ཕུལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་སྲབ་མཐུག་སོགས་ནམ་ཡང་བལྟ་
རྒྱུ་མ་བྱུང་། ནམ་ཡང་བལྟ་རྒྱུ་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བླང་དོར་སྒྲིག་གཞིའི་སྐོར་དེ་རིམ་པས་གྲོས་བསྡུར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་
རེད། གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་དུས་གཏིང་ཟབ་ངང་གྲོས་བསྡུར་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོང་དུས་ཕན་ཐོགས་
མཁན་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཡོད། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་བྱེད་བསྐོ་གཞག་གི་སྒྲིག་གཞི་དེ་ང་ཚས་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ནས་ཧ་
ལམ་ཐོན་རན་ཡོད། དེ་ཚ་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་དང་། གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཏེ་རིམ་པས་ཡོང་གི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་ཐུགས་ཁྲལ་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
གནས་དོན་གཞན་དེ་ཚ་ཐད་ཀར་རྩིས་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མི་འདུག གལ་སྲིད་ང་ཚས་རྩིས་མང་པོ་ཞིག་བཀག་བསྡད་
པ་ཡིན་ན། རྩིས་དེ་ཚ་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་ནས་གཏོང་ལེན་འཕྲིན་ཡིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྩིས་ཀྱི་ཐོག་
གླེང་ན་འགྲིག་ས་རེད། བཀའ་ལན་དེ་རྗེས་སུ་ངེས་པར་དུ་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་སླེབས་དགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་བྱེད་
འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ ༡,༥༨༡,༨༨༨ སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་དངུལ་རྩིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་། 
སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གྲོན་ཞུས་པ་དེ་ ༡,༢༣༥,༠༠༠ 
བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ ༡,༢༣༥,༠༠༠ རེད་འདུག ང་ཚས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ། བཀའ་ཤག་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ ༡,༢༣༥,༠༠༠ སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག རྩིས་འགོ་ཨང་གཉིས་པ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་རེ་བསྐུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྤྱིར་
བཏང་ང་ཚ་ཁ་སང་སྔོན་རྩིས་ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བྲིས་ཡོད་རེད། 
ཡིན་ནའང་ད་དུང་ནན་པོས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། དེའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་སྒོར་མོ་འབུམ་བཅུ་དེ་ང་ཚས་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་ལ་བཀའ་
འདྲི་ཞུ་དུས། འདི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེས་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེར་མར་དགོངས་པའི་དཔྱད་
གཞི་ལྟར་རྩིས་འགོ་ལ་ཡོང་བ་ཞིག་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚས་ཡང་དེ་ལ་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའི་
ནང་ལ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། འདི་ལ་འཆར་རྩིས་ཞིབ་ཕྲ་ཡོད་མེད་གང་ལ་མ་
བལྟོས་པར་འདི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག་ཞུས་ཡོད་རེད། དེ་ཞུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཡོད་ནའང་འདྲ། དོན་
དག་ག་རེ་ཡིན་རུང་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཚར་བ་རེད། ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་
ཚ་རིང་ཚགས་ཁང་ལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཚགས་འདུ་ཚགས་གནང་ཚར་འདུག ད་ལྟ་སྔོན་རྩིས་བཀའ་
འཁྲོལ་གཞི་ནས་ཡོང་རྒྱུ་རེད། དེ་རིང་གི་ལས་བྱེད་དམིགས་སྒོ་མི་གྲངས་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ལ་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་ལྔ་ལ་སྦྱོང་
བརྡར་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ཁ་སང་ང་ཚ་ལས་བྱེད་དེ་ཚ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང།  ང་ཚ་
ནང་ཁུལ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ལ་དམིགས་གསལ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་འདི་སྤྲད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་
ཐུགས་སྣང་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་རོགས་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་འོངས་པ་ལ་ལས་དོན་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་དེ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་གིས་དུས་ནས་དུས་སུ་ཐད་ཀར་གནང་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་དག་གཉིས་པ་དེ། ད་ལྟ་འཕྲོས་ཡོང་བ་
རེད། བླང་དོར་སྒྲིག་གཞི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་སྲི་ཞུ་བའི་བླང་དོར་
སྒྲིག་གཞི་ནན་པོ་དང་ཚགས་ཚུད་པོ་གནང་བཞིན་ཡོད་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་
བཅོས་ཐེངས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་གནང་བ་རེད། དེའི་རྗེས་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་ཐོག་ལ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ལ་
བསྐྱར་བཅོས་བྱས་ནས། ཐོག་མ་འདི་ལ་ཁྲིམས་འཆར་ནས་ཤོག་གྲངས་བཞི་བརྒྱ་དང་བཅུ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་རེད། དེ་ཚ་ལ་
བལྟས་ནས་གཞི་རྩ་དེ་ཚ་ལ་བཞག་ན་བླང་དོར་སྒྲིག་གཞི་དེ་མང་པོ་གང་ཡང་མ་རེད་དེ། ཡིན་ཡང་ངས་ཞུ་འདོད་པ་གཅིག་
ཡོད་པ་དེ། སྔོན་མ་ང་ཚ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་གཅིག་ནི་ཟུར་ཕོགས་དང་དེ་ཚའི་སྐོར་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཕྱི་
རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕར་ཕེབས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཟུར་ཕོགས་དེ་ཚ་ཉི་མ་གཅིག་ལ་ཕྱེད་ཀའི་ཕྱེད་ཀ་ཐོབ་པ་ཞིག་དང་། 
སྔོན་མ་ ༡༩༩༢ ལོར་ལམ་སྟོན་གྱི་ཡི་གེ་ཞིག་གནང་ནས་བཞག་པ་རེད། རྗེས་སུ་མཛད་གཙ་རྣམ་པ་ཚས་ཐོབ་ཐང་སྒྲིག་
གཞི་དེ་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་གནས་སྐབས་སུ། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཡིན་ནའང་འདྲ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཕེབས་
པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཟུར་ཕོགས་དང་ཉིན་དོད་དེ་ཚ་ལ་གསོལ་ཚིགས་ནར་གཏོང་ཡོད་ན་ཉིན་དོད་ཕྱེད་དང་། གསོལ་ཚིགས་
ནར་གཏོང་མེད་ན་ཉིན་དོད་ཆ་ཚང་ཐོབ་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཡོད་རེད། སྔོན་མ་བླང་དོར་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་གསོལ་ཚིགས་
ནར་གཏོང་ཡོད་ན་ཉིན་དོད་ཕྱེད་ཀའི་ཕྱེད་ཀ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཟེར་བཤད་པ་དེ་བླང་དོར་སྒྲིག་གཞི་ནང་ལ་ཡོད་རེད། མཛད་གཙ་
རྣམ་པའི་ཐོབ་ཐང་སྒྲིག་གཞི་ནང་ལ་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྔོན་མ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཚགས་ཆུང་ཞིག་ཚགས་པའི་གནས་སྐབས་སུ། དེའི་སྐོར་ལ་བསམ་འཆར་ཞིག་གནང་ནས་བྱེད་
བཞིན་ཡོད་ན། ཚང་མ་གཅིག་གྱུར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་དུས་ང་ཚས་ཕར་ཕུལ་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་མདོར་བསྡུས་
ན་མཛད་གཙ་རྣམ་པའི་ཐོབ་ཐང་སྒྲིག་གཞི་དེ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། རྗེས་
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སུ་བླང་དོར་སྒྲིག་གཞི་དེ་ལ་ཡར་བསྟུན་དགོས་མ་གཏོགས། དེ་གཉིས་ནང་འགལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྤྱིར་བཏང་མ་
མཁྱེན་པ་ཡོད་མ་རེད་དེ་ཡང་བསྐྱར་ཐུགས་དྲན་གསོས་ཆེད་དང་བསྐྱར་ནན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བླང་དོར་སྒྲིག་གཞི་
དང་དེ་ནང་བཞིན་གསུངས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ལས་བྱེད་བསྐོས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་པ་ཞིག་གནང་
བཞིན་པའི་ཟོལ་འདྲ་ཞིག་གོ་བྱུང་། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ནི། ཁ་སང་ལས་འབོར་ཉམས་ཞིབ་དང་མཉམ་དུ་ཞུས་པ་
ཡིན། ད་ལྟ་ཡང་དེ་ག་རང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མའི་སྐབས་ནས་བཟུང་སྟེ་གྲོས་དྲི་བ་ཟེར་བ་བསྐོས་པའི་
ལམ་སྲོལ་ཞིག་འདུག དེ་སྒྲིག་གཞི་གང་གི་ཆ་རྐྱེན་འོག་ནས་བསྐོས་པ་རེད། དེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཐད་ཀར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
ལས་བྱེད་བླང་དོར་སྒྲིག་གཞིའི་ཆ་རྐྱེན་འོག་ནས་བསྐོས་པ་རེད་དམ། འཛིན་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་གཞིའི་ཆ་རྐྱེན་འོག་ནས་བསྐོས་
པ་རེད། ཡང་ན་སྒྲིག་གཞི་སུ་ལའང་མ་སྟོན་པའི་བཀའ་ཤག་གི་དབང་ཆ་ལྷག་མ་ཞིག་གི་འོག་ནས་བསྐོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་རྩིས་འགོ་ཨང་གཉིས་པ་དང་འབྲེལ་
བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་། གོང་དུ་ཕྱག་རོགས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཀའ་གནང་ཚར་སོང་། 
གནད་དོན་དེ་ཉི་མ་གཉིས་ཀྱི་སྔོན་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་དེ་རེད། འདེམས་ལྷན་ཚགས་གཙ་མཆོག་དང་སྲི་ཞུ་
ལས་བྱེད་གཅིག་གིས་གནང་བ་རེད། དེ་ཁ་སང་སྔོན་མ་ཚགས་པར་ནང་ཐོན་ཡོད་རེད། དེའི་སྔོན་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཚགས་པར་ 
Indian Express ནང་ལ་ཡང་བོད་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་བསྐོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཐོན་ཚར་སོང་། དེ་ཚ་
ཚང་མ་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་མ་བྱུང་། གོ་རིམ་དང་གཏན་འབེབས་མ་བྱས་གོང་ལ་ཐོན་པ་ཞིག་གང་ལྟར་ཆགས་
ཀྱི་འདུག དེའི་ཐོག་མ་འོངས་པར་ཐུགས་བསམ་བཞེས་རོགས་གནང་། མ་འོངས་པར་སྲིད་བྱུས་གལ་ཆེན་པོ་ཡོད་ན་གཏན་
འབེབས་མ་གནང་གོང་ནས། སྔོན་ལ་ཚགས་པར་ཐོག་ཐོན་པ་དེ་ཏོག་ཙམ་སྔ་དྲག་གི་འདུག བཀའ་ཁྲིའི་དགོངས་པ་ཧ་ཅང་
ཡག་པོ་རེད་འདུག རྒྱ་གར་ནང་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་མཐོ་རིམ་ལས་བྱེད་ India administrative 

service  ཟེར་བ་དང་། ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་ Indian Foreign Service ཟེར་བའི་དེའི་ལས་དོན་གནང་བ་ལ་དཔེ་མི་སྲིད་
པའི་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ཡང་དེ་དག་ཚང་མའི་གོ་རིམ་གཏན་འབེབས་ཡག་པོ་མ་གནང་སྔོན་ལ། ཚགས་པར་
ནང་ཐོན་པ་དེ་ཏོག་ཙམ་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཟབ་ནན་བཞེས་རོགས་གྱིས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་འདྲ་བའི་ཕྱི་དྲིལ་གྱི་མཐོ་རིམ་ལས་བྱེད་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་ལས་བྱེད་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚར་བའི་རྗེས་
ལ་ལས་བྱེད་གཞན་པ་དེ་ཚ་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེའི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མ་བཞེས་པ་ཡིན་ན་དེ་
འདྲའི་གོ་རིམ་བཟོས། དབྱེ་བ་མང་པོ་ཞིག་ཕྱེས། སང་ཉིན་གནངས་ཉིན་ལས་བྱེད་རྣམས་སེམས་ཤུགས་མ་ཆགས་པར་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རེད། དེ་ཚང་མ་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་སྐབས་སུ། སྲིད་བྱུས་ཡག་པོ་རེད། འཆར་གཞི་ཡག་པོ་
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རེད། ཡིན་ནའང་བབ་རླིང་བརྟན་གསུམ་དེ་ཡག་པོ་ཞིག་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། དབྱེ་བ་མང་པོ་ཞིག་ཕྱེས་ན་གང་འདྲ་ཞིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། རྣམ་པ་ཚས་བཀའ་གྲོས་གནང་བཞིན་ཡོད་རེད། གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཚར་བ་རེད། 
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ནང་དོན་དེ་ཚགས་པར་ནང་སྔོན་ལ་ཐོན་ཚར་སོང་། དེ་དག་ཚར་བ་རེད། ཡིན་ནའང་བརྟན་པོ་གནང་
དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་འདྲ་བའི་ཕྱི་དྲིལ་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་བྱེད་དཔེ་ཆགས་
བཞག་ན་ IFS ཟེར་བའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞི་གང་འདྲ་ཞིག་བྱེད་དགོས་རེད། ཚད་གཞི་གང་དུ་བཞག་གི་རེད། 
སློབ་སྦྱོང་གི་ཚད་གཞི་ག་བ་བཞག་གི་རེད། ཉམས་མྱོང་གི་ཚད་གཞི་ག་པར་བཞག་གི་རེད། དབྱེ་བ་གང་འདྲ་འབྱེད་ཀྱི་རེད་
དམ། ཕྱི་དྲིལ་ལས་དོན་དེ་བྱས་པ་ཡིན་ན། སློབ་སྦྱོང་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འཛིན་སྐྱོང་ལ་སློབ་སྦྱོང་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་པ་གང་འདྲ་ཞིག་བཞེས་ཀྱི་རེད། རྩ་བའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་དགོངས་པ་རྒྱ་
ཆེན་པོ་རེད། དེ་ལྟ་བུ་ང་ཚ་གྲོས་ཚགས་ནང་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚས་རྩིས་འགོ་དེ་གཏོང་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ས་
རེད། བཀའ་གསལ་པོ་མ་གནང་ན། དེའི་ཐོག་ལ་ཐེ་ཚམ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་གྱི་རྩིས་འགོ་གཉིས་པའི་སྒང་ལ་
བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ལས་བྱེད་དམིགས་སྒོའ་ིསྦྱོང་བརྡར་ཞེས་པ་དེ་དང་། འཇུག་ལ་ལས་བྱེད་དམིགས་སྒོའ་ིཆེད་མི་
གྲངས་ ༥༠ ཙམ་ལ་དུས་རིང་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་འཆར་སྤོམ་དངུལ།  སྤྱིར་གཏང་དེའི་ཐོག་ལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་
ཞིག་སྤེལ་ཡོད་རེད། ཡིན་ཡང་ང་རང་སྒེར་གྱི་ལས་དོན་རྐྱེན་པས་བྲེལ་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་ལ། དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། 
དེ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་ཡིན་པ་ཞུས་ན། ལས་བྱེད་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་གསུངས་ཡོང་དུས། ལས་
བྱེད་མ་ཡིན་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་ན་དེ་ཚ་ལ་ཆ་རྐྱེན་ག་རེ་དགོས་རེད། གཉིས་པ། ཟབ་སྦྱོང་དེ་རག་
ནས་ནུས་པ་ཐོན་སྡོད་མཁན་དེ་ཚ་ལ་མཚན་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པ་ལ་ང་ཚའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདིའི་ནང་ལ་སྲི་ཞུ་བ་བྱེད་
རྒྱུའི་འདུན་པ་ཡོད་མེད་དང། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚ་རིང་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བྱེད་དམིགས་སྒོའ་ི
སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ཆེད་དུ་ཞེས་འཆར་གཞི་མང་པོ་ཞིག་བཞག་གནང་འདུག དེའི་ནང་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་རག་མཁན་དེ་
མི་ལྔ་བཅུ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། མི་ལྔ་བཅུར་སྦྱོང་བརྡར་རག་ནས་རང་བཞིན་གྱི་ལས་བྱེད་གནས་རིམ་ལྡན་པར་འཁོད་ཀྱི་
རེད་དམ། ཡང་ན་ཡིག་རྒྱུགས་བཏང་སྟེ་འཁོད་ཀྱི་རེད། ངས་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་ཚགས་ནང་དུ་
ལས་བྱེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་ཚར་སོང་། ལས་བྱེད་བགྲེས་ཡོལ་ཕྱིན་ཚར་བ་དང་། ལས་བྱེད་རང་བཞིན་
གྱིས་བུད་པ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་གནས་རིམ་ཡོད་པའི་ས་མིག་ལ་འཁོད་ཡོང་དུས། སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་
གཞི་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བཞིན་ཡོད་དམ། དྲན་པའི་སེམས་ལ་དྭོགས་པ་ཞིག་སླེབས་བཞིན་འདུག ང་རང་ཡིན་ན་མི་
བགྲེས་ཡོལ་ཕྱིན་པ་དེ་འདྲ་བསྐོས་ཡོང་དུས་དགག་བྱ་རྩ་བ་ནས་ཞུ་བཞིན་མེད། ཏན་ཏན་མི་དེ་དག་གི་ཉམས་མྱོང་ལ་
གཟིགས་ཏེ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ནས་བཟོས་པ་དྲན་གྱི་ཡོད། ཡིན་ཡང་དེ་དག་སོ་སོའ་ིལས་ཡུན་སྐབས་སུ་གོ་སྐབས་ཆ་
ཚང་རག་མཁན་དེ་དག་སླར་ཡང་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དེས། ང་ཚའི་མི་རབས་གསར་པ་ཡོང་བཞིན་པ་སོ་སོའ་ིསེམས་ནང་
ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྲན་མཁན་དེ་དག་གི་ས་མིག་དེ་རང་བཞིན་གྱི་དགག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་རེད། 
དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚའི་ན་གཞོན་དེ་ཚ་ལ་བརྡ་ལན་གང་འདྲ་ཞིག་སྤྲོད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེའི་ཐོག་ལ་ཏན་
ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག གཞན་ད་ལྟ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལས་བྱེད་འདེམས་
བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་ལས་བྱེད་ཚར་ལ་མཁས་པའི་བཀའ་སློབ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་འདུག ཡིན་ཡང་
མཁས་པའི་བཀའ་སློབ་དེ་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་པའི་དུས་ཡུན་མང་པོ་ཞིག་བཅར་རྒྱུ་དང་ཕྲན་བུ་འགྱངས་པ་ཡིན་ན། བཅར་
མཁན་མང་པོ་མེད་པའི་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་དེ་ཚ་ལའང་སེམས་འཚབ་ཡོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཡོང་དུས། ལས་
བྱེད་ཚའི་དཀའ་ངལ་ལ་གཟིགས་དགོས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག མང་པོ་ཞིག་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ནས་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་ལས་བྱེད་
ཡིན་དུས། སློབ་གྲྭ་གྲོལ་བའི་སྐབས་སུ་རང་བཞིན་གྱི་བཅར་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཡོད་རེད་དྲན་གྱི་
འདུག དེ་མ་ཡིན་པའི་ལས་དོན་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ་ཚང་མ་བཅར་བ་ཞིག་དང་ལས་དོན་མེད་པའི་སྐབས་ལ་མང་པོ་བཅར་བ་
ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་འདིས་བརྡ་ལན་ག་རེ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་རེད་དམ་ཞུས་ན། ཐུགས་ཕན་དེ་ཙམ་གསོས་ཀྱི་ཨེ་ཡོད་དམ་
སྙམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཚང་མ་དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོའ་ིངང་ཕེབས་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་
ཡིན་དུས་ང་རང་ཚའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདིའི་ནང་གི་ལས་བྱེད་གང་ཡོད་པ་དེ་དག་ཧ་ཅང་གི་རྩ་ཆེན་པོ་རེད་དྲན་གྱི་
ཡོད། གལ་ཏེ་ནུས་པས་མ་འདེང་བ་ཡོད་ཚ་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ལམ་ནས་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་
འདུག འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་བོད་ཡིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་དག་ལ་དུས་ཐུང་ནང་བོད་ཡིག་རང་གི་ཐོག་ལ་ཟབ་
སྦྱོང་གནང་དགོས་པ་དང་། སྔོན་མ་སྣེ་ལེན་བྱེད་མཁན་ཚར་ཞལ་པར་བཀྱག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་སྦྱོང་བརྡར་
གནང་ཡོད་རེད་བཤད་བཞིན་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚའི་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ལ་མི་འདུག་ཟེར་བཞིན། འགྱུར་བ་
མང་པོ་ཞིག་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད་ལ། གསར་པ་མང་པོ་ཞིག་རང་བཞིན་གྱི་སླེབས་དུས། དེ་དག་ལ་སྦྱོང་བརྡར་གནད་ལ་ཁེལ་བ་
ཞིག་གནང་དགོས་པ་དེ་ང་ཚའི་སྒྲིག་འཛུགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་བའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། ལས་བྱེད་སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱི་
གདེང་སྤོབས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་སྦྱོང་བརྡར་ལས་འགུལ་ཐད་ལ་ད་ལྟ་གོང་དུ་
ཕྱག་རོགས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཏང་ཐུབ་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་
རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེ་དང་མཉམ་དུ་སྦྲེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ཉེ་ཆར་གོ་ཐོས་ལྟར་ན་གཞུང་གི་ལྷན་ཁང་གང་རུང་ནང་ལ་དྲུང་
ཆེ་སོགས་ཀྱིས་ལས་འགན་ཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་གོ་སོང་། རིགས་དེ་ཚ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་
གཞིའི་ཆ་རྐྱེན་འོག་ལ་བཞག་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་གོང་དུ་ཕྱག་རོགས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བཀའ་ཤག་
གི་དབང་ཆ་ལྷག་མ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་བཞག་པ་སོགས། བསྐོ་གཞག་གི་རིམ་པ་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་སོགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་
ནམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དྲི་བ་བཏང་ཚར་བའི་རིགས་དེ་ཚ་བསྐྱར་ལྡབ་བྱས་ནས་བསྡད་ན། ང་ཚའི་དུས་ཚད་འཕྲོ་བརླག་རེད། གནང་ཟིན་པ་ཞིག་
ཡིན་ན། ངའི་དེ་ཟིན་སོང་ཞེས་གསུངས་ནས་འཐུས་པ་བྱས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་དྲན་གྱི་འདུག སྤྱི་འཐུས་གཡུ་སྒྲོན་དབུ་
དཀར་ཚང་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་གཡུ་སྒྲོན་དབུ་དཀར་ཚང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ད་ལྟ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དངུལ་རྩིས་ཐོག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་དུས། འདི་དང་
འབྲེལ་བ་ཞིག་ཆགས་འདུག་སྙམ། ད་ལྟ་དྲི་བ་ཞིག་སླེབས་ཀྱི་འདུག ཕལ་ཆེར་སྤྱི་འཐུས་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་སླེབས་བཞིན་
ཡོད་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚའི་བཙན་བྱོལ་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་འདིའི་ངོ་བོ་གཙ་བོ་དེ་གང་རེད་དམ། འཛིན་སྐྱོང་
གཙ་བོར་ཟིན་ནས་འགྲོ་དགོས་རེད་དམ། སོ་སོའ་ིའཐབ་རྩོད་དེ་གཙ་བོ་རེད་དམ། དྲི་བ་འདི་འདྲ་ཞིག་སླེབས་ཀྱི་འདུག 
གལ་སྲིད་འཐབ་བརྩོད་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚ་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་སྐབས་སུ་བབ་པ་སུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་
བསྐོ་སྟངས་ཤིག་ཡོད་པ་དེར་ཕྱག་ལས་ཡག་ཤོས་གནང་མཁན་དེ་བསྐོ་དགོས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་
སྒྲིག་གཞི་སོགས་མང་པོ་གསུངས་ཀྱིན་འདུག འཐབ་རྩོད་དེ་གཙ་བོ་ཡིན་དུས། ཐུགས་ཕན་སུས་སོས་པ་ཡིན་ན་དེ་བསྐོས་
དགོས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཆ་ཤས་ཤིག་ལེན་རྒྱུར། གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཀའ་གནང་ཚར་སོང་། 
སྦྱོང་བརྡར་མི་ལྔ་བཅུར་གནང་རྒྱུ་དེ་དག་ལ་ཆ་རྐྱེན་གང་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་གསུངས་དུས། དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་
རེད་དྲན་གྱི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། སྔོན་མའི་ལས་བྱེད་ནང་ཡིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་ལས་ཀ་བསྐོ་སྒྲིག་གནང་བ་དང། 
ལམ་སང་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་བྱུང་ཡོད་རེད། གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་ཕྱག་ལས་གནང་ནས་ཉི་མ་མང་
པོའ་ིརིང་ཡིག་རྒྱུགས་བཏང་། སྐུ་ལས་མང་པོ་བསྐྱོན། བསྐོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཉིན་མོ་དེར་མི་དེས་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་འགྲོ་
དུས་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་དང་། དེ་དེ་བཞིན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཉི་མ་ག་ཚད་གནང་གི་ཡོད་ནའང་འདྲ། གང་
ལྟར་འགྲོ་སོང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏང་། ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལ་བཞུགས། ཚང་མ་བྱས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་གང་ཟག་དེས་
ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། གཞུང་གི་ཕྱག་གྲོན་ཐོག་ལ་བཏང་རྒྱུ་རེད། སྤྱིར་བཏང་འགྲིགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་པ་ཞིག་ལ་སྦྱོང་བརྡར་
ཞིག་ཐོབ་བཞིན་ཡོད་པ་དང། ཡིན་ཡང་ཐོག་མའི་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དེ་དང་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མེད་དུས། དེ་འདྲའི་
རིགས་མི་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་དེ་སྦྱོང་བརྡར་ནང་ལ་ཞུགས་དུས། རྗེས་མ་འགྲོ་སོང་གཏོང་བ་ནང་བཞིན་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་
ནང་ལ་ལོ་དུས་སོགས་ཚད་གཞི་ཞིག་གི་རིང་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་པ་དང་། དེ་མིན་ན་འགྲོ་གྲོན་ཚུར་སློག་དགོས་པ་
སོགས་ཆ་རྐྱེན་དེ་འདྲའི་དགོངས་བཞེས་གནང་བཞིན་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དྲི་བ་དེ་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་དགོས་ན་འདྲ། 
བཀའ་ཤག་གིས་ལན་འདེབས་ཤིག་ཡོད་དམ། གང་ལྟར་དྲི་བ་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གཉིས་པ། གཞུང་ཞབས་འདེམས་
བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་མེད་ནའང་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། སྡེ་ཚན་ཁག་སོགས་དེ་འདྲའི་ནང་ལ་ལས་བྱེད་
འགའ་ཤས་སྔོན་མ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞག་པ་ཡང་བསྐྱར་ཡར་ཞུ་དུས་མ་བསྐོས་ནས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་དེ་ཡིས་མ་བསྐོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། ཡང་འགའ་ཤས་བསྐོས་གཞག་པ་ཡང་ཡོད་རེད། དེ་འདྲའི་
གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། ང་ལ་ཁུངས་བསྐྱེལ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད། གང་དུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་སོགས་ང་ལ་
མང་པོ་ཞིག་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ངས་ཕར་དྲི་བ་བཏང་ནས་དེ་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། རྒྱབ་གཉེར་
གང་འདྲ་གནང་བཞིན་ཡོད་མེད། གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བཞིན་ཡོད་རེད་ཅེས་འདྲི་དུས། འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་
ལན་གནང་མཁན་ཚས་ལན་གནང་སྐབས། བླ་མའི་ཐུགས་ལའང་འདུག་ལ། དཔེ་ཆའི་ནང་ལའང་འདུག ང་ཚས་མ་བྱས་
རང་བྱས་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚ་ཐུགས་ལ་བཞག་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སླར་ཡང་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གོང་དུ་གླེང་སློང་དང་འབྲེལ་ནས་གསལ་པོ་ཞིག་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ནི། ང་ཚ་ད་ལྟ་འདི་ནས་
གླེང་སློང་བྱེད་མཁན་ཐོག་མ་དེ་ང་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་ལམ་སྟོན་དང་། དེ་
ཚའི་ནང་ལ་ང་ཚའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བདེ་སྡུག་ཆེད་དུ་
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འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚའི་མང་གཙའི་སྒྲོམ་གཞི་དེ་གང་ཟག་གི་དབང་བསྒྱུར་མ་ཡིན་པ། ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་
འོག་ལ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དུས་དུས་ལ་གང་ཟག་ལ་བསྟུན་ནས་ཛ་དྲག་ཆེ་ཆུང་སོགས་དེ་འདྲ་ལ་སྦྱར་ན་ཏག་ཏག་
སྡོད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་གོ་བ་མ་ལོག་པ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཡང་དེ་གོ་བ་ལོག་གི་མིན་ནམ་བསམ་བྱུང་། 
མདོར་བསྡུས་ན་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྒྲོམ་གཞི་དེ་མེད་པ་ཡིན་ན། ཁ་ནས་ག་ཚད་བཤད་ན་ཡོང་རྒྱུ་མེད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ལས་
ཀ་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་བ་ཡིན་ན། ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚ་གང་
ཟག་གི་དབང་བསྒྱུར་མ་རེད། ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་རེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གླེང་སློང་བྱས་པ་ཡིན། གནད་དོན་ཆེ་ཆུང་
གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། མེ་སྟག་ཆུང་ཆུང་གིས་ནགས་ཚལ་བསྲེག་གི་རེད་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་
མང་པོ་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཆུང་ཆུང་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ནའང་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་གནང་དགོས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་
དྲི་བ་དེ་ཞུས་པ་ཡིན། མི་དེ་ཚ་ཡང་དྲི་བ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཞུ་སྟངས་དེ་འཁྲུགས་སྡོད་པ་སོགས་ཡོད་ན། དེ་གསལ་པོ་ཡོང་
བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚ་རིང་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ངས་གནད་དོན་གཅིག་ལུས་འདུག ང་ཚས་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་གླེང་སློང་བྱུང་བར་ལས་
བྱེད་ནང་ལྷན་ཁང་ཞིག་གི་དྲུང་ཆེ་གནང་ཐུབ་མཁན་མི་དགོས་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། 
དེའི་བཀའ་ལན་ལ་གསང་སྙན་ཕུལ་སྟངས་དང་དེ་དག་སོགས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་གི་གནས་སྟངས་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་གསུངས་
ཡིན་དུས། ང་ཚས་གསང་སྙན་ཕུལ་སྟངས་དེ་གནའ་སྔ་མོའ་ིལམ་ལུགས་བརྒྱུད་གསང་བའི་ཐོག་ནས་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཧ་མ་གོ་
བ་བྱས་ནས། གོང་མ་ཚས་གང་བྲིས་པ་དེ་རང་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལམ་ལུགས་ཤིག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་རེད། 
ཡིན་ན་ཡང་ལམ་ལུགས་དེ་ལ་དགེ་དང་སྐྱོན་གཉིས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་དེང་རབས་ཀྱི་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་འགྲོ་དུས། 
དེང་རབས་ནང་ལ་གོང་རིམ་ཚས་སོ་སོའ་ིགཤམ་འོག་གི་ལས་བྱེད་དེ་དང་གདོང་དང་གདོང་གཏུགས་ནས་ར་འཕྲོད་པའི་
ཐོག་ནས་ལས་དོན་སྒྲུབ་པ་དེ། ལས་ཀ་བསྐུལ་བ་དེ་དུས་ཐོག་ལ་ཚར་བ་དེ་དང་མ་ཚར་བ་དེ་ཟེར་ནས་ལས་དོན་ལ་དབྱེ་ཞིབ་
གནང་སྟངས་ཤིག་ཡོད་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ཕེབས་པ་ཡིན་ན། ར་འཕྲོད་སྐབས་འཇོན་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། ཁོས་གཟེངས་སུ་
ཐོན་ནས་གནས་འཕར་འགྲོ་ཡི་རེད་ལ། གཟེངས་སུ་མ་ཐོན་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་སོ་སོ་ཡར་འཕར་འགྲོ་རྒྱུ་མེད་པ་དང། སོ་
སོའ་ིགནས་བབ་ཞིག་ལ་སྡོད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྔོན་མའི་བཀའ་ཤག་ལའང་དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་
བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། འགྱུར་བ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚ་དེང་རབས་ཅན་ལ་ཕེབས་པ་
ཚང་མས་ཤུགས་སྐྱོན་བཞིན་ཡོད་དུས། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དགོངས་
བཞེས་མ་གནང་བ་ཡིན་ན། དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོའ་ིས་མིག་ལ་གནས་སྤར་མང་པོ་ཞིག་བྱས་ནས། གནས་སྤར་དེ་ཚ་བཀོད་
སྒྲིག་མེད་པར། ངེས་མེད་ནང་ལ་ལྷག་པ་དེ་ང་རང་ཚའི་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་རང་ལ་དྲི་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལྷག་གི་འདུག 
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མང་པོ་ཞིག་གི་ཐུགས་ལ་ངེས་མེད་ཟེར་བ་དེའི་ནང་ལ་ལས་བྱེད་གང་ཞིག་གནས་སྤོས་གཏང་བའི་བར་ལ་གཞུགས་ས་འདྲ་
པོ་ཞིག་ཡིན་ན། དེ་ལ་ཚད་ཅན་གྱི་ཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་ལས་བཞུགས་མི་དགོས་པ་བཟོས་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཟེར། གང་ཟག་དེ་
ག་རང་གི་ནུས་པ་གོང་མཐོར་སྤེལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཞིག་བསྐྲུན་དགོས་གལ་ཆེ། དཔེར་ན་ཤེས་ཡོན་སློབ་འཁྲིད་སྐབས་བུ་
ཕྲུག་དཀྱུས་མ་དང་ཁྱད་པར་བ་གཉིས་དབྱེ་འབྱེད་མ་གཏང་བ། མཉམ་དུ་ཁྲིད་ནས་འཚར་ལོངས་བྱེད་དགོས་རེད་མ་
གཏོགས། ཚང་མ་མཐའ་ལ་གཡུག་ནས་ཁྱེད་རང་ཚ་དེ་རེད་ཅེས་བྱས་པ་ཡིན་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་གསུངས་པ་དེ་
དང་ཡང་ནོར་ཡོད་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེ་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རུང་། ངེས་པར་དུ་ངེས་མེད་སྡེ་ཚན་དེའི་ནང་
ལ་དྲུང་ཆེ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ལ། དྲུང་ཆེ་དགོས་ས་དེ་ཚར་དྲུང་ཆེ་མེད་པ་རེད་ཟེར་དུས། ལན་འདེབས་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཆེན་
པོ་ཞིག་འདུག  དེ་ཚའི་ཐོག་ལའང་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

  
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་
དོན་གནང་བའི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དེ་སྔ་ལས་འགན་གཞན་པའི་ནང་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་འབྲེལ་ཡོད་ལ་བསམ་
ཚུལ་ཞུ་མྱོང་ཡོད། དཔེར་ན། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་རྒྱུན་ལྡན་གནང་དགོས་པའི་ཕྱག་ལས་རིགས་གཅིག་ལ་འདེམས་
བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་མི་རྣམ་པ་ངེས་པར་འཛམས་དགོས་ཨེ་ཡོད་བསམ་པ་ཞིག་བྱུང། འདི་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་རང་
གིས་གནང་བ་ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཅི་ཡང་མི་འདུག་བསམ་པའི་རིགས་ཁ་ཤས་ལའང། ངེས་པར་ཚགས་མི་རྣམ་པ་མ་
འཛམ་པ་ཡིན་ན། ཐུགས་ཐག་མ་བཅད་པར་ལྷག་ནས་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་མཐོང་མྱོང་ཡོད། མཐོང་བའི་སྐབས་ལ་བསམ་ཚུལ་
དེ་བཞིན་ཞུ་མྱོང་ཡོད་མོད། ད་དུང་དེ་ལྟར་ལྷག་འདུག དེར་བརྟེན་ད་རེས་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་
པར་ལས་དོན་ཐད་ཐུགས་ཕན་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཅེས་ན་དེས་ལས་ཀ་མྱུར་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོང་བར་མཐོང་གི་
ཡོད། ཚགས་མི་རྣམ་པར་སོ་སོའ་ིལས་འགན་ཡོད་པ་ཡིན་པས། འཛམ་མ་ཐུབ་པར་ལས་ཀ་དེ་རང་ལ་ལྷག་ནས་ལུས་པ་དེ་
འདྲ་རེད། ངེས་པར་དུ་འཛམས་དགོས་མེད་པ་དེ་འདྲའང་མང་པོ་མཐོང་བྱུང་། ཡིན་ནའང་གནད་དོན་གལ་ཆེན་འདེམས་
བསྐོ་ལྷན་ཁང་རང་གིས་ཐག་གཅོད་མི་ཐུབ་པ། ལས་ཀ་གལ་ཆེན་རིགས་ལ་ཚགས་མི་རྣམ་པ་མི་འཛམས་རང་འཛམས་
ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་མིན་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཕྱག་ལས་ཐུགས་ཐག་བཅད་ཆོག་པ་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཚགས་མི་རྣམ་པ་ཚ་
འཛམས་མ་ཐུབ་པར་རང་བཞིན་གྱིས་ལྷག་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པས། དེའི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ལན་འདེབས་མང་པོ་ཞིག་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་རང་ནས་ཕེབས་དགོས་པ་དང། ཁག་ཅིག་འཛིན་སྐྱོང་ནས་
གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག དེ་དག་ཚང་མ་སྐྱུས་གཅིག་ལ་སང་ཉིན་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་དག་ཐད་
ཀར་དངུལ་རྩིས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དངུལ་རྩིས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་མིན། ཟུར་བཀོལ་དེ་
གཏན་འབེབས་བྱས་ན་འགྲིག་པ་འདུག ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས། སྤྱི་འཐུས་
རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   
ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་འབོར་ ༥༦,༦༠༦ཞུས་འདུག ༥༦,༦༠༦ བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་
གཉེར་གནང་འདུག  ང་ཚས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་ ༥༦,༦༠༦ བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པས་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྔོན་
རྩིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས། ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་
ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ ༥,༥༢༠,༡༤༨ དང། བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་
གཉེར་གནང་བ་ ༥,༣༩༡,༤༧༣ གནང་འདུག  དེ་ལ་གཅོག་ཆ་ ༡༢༨,༦༧༥ བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གང་གནང་བ་
དེ་ལ་ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གིས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་གི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ ༥,༣༩༡,༤༧༣ སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། སྤྱི་འཐུས་
དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་དམ་བཅའ་དང་བརྒལ་གྲབས་བྱེད་ཀྱིན་འདུག ཁ་སྔོན་སྔོན་རྩིས་ཐོག་ལ་བཀའ་
མོལ་གནང་གི་མིན་གསུངས་པ་རེད། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྤྱིར་བཏང་ཁ་སང་དེ་བཀའ་ཤག་དང་འབྲེལ་བ་རེད། དེ་རིང་གི་འདི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་
ཚན་དང་འབྲེལ་བ་རེད། ངས་ཁ་སང་སྔོན་རྩིས་སྐོར་ལ་རིང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཞུས་པ་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མིན་ཞུས་མེད། ད་ལྟ་
ངས་ཞུ་རྒྱུ་ནི་ང་རང་ཚའི་མང་གཙ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་གཙ་བོ་དེ་རྩིས་ཞིབ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ཡིན་དུས་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཆགས་ཡོད་ལ། རྩིས་ཞིབ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རྩིས་ཞིབ་ལ་མཐུན་འགྱུར་
ཡག་པོ་གནང་དགོས་པ་དེ་རེད། སྔོན་མ་རྩིས་ཞིབ་དང་བཀའ་ཤག་བར་ལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་སྐྱོན་གནད་སྟོན་ཡོང་
དུས། ཚང་མ་ཁ་མཆུ་གཏུག་བསྡད་ན་མ་གཏོགས་འགྲོ་ས་མེད་པ། དང་ལེན་ཞེ་དྲག་མ་གནང་བ་དེ་འདྲ་མཐོང་མྱོང། ཁ་
མཆུའི་བཅད་ཁྲ་ངའི་ལག་ན་ཡོད། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁ་མཆུ་གཏུགས་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
མ་འོངས་པར་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ལ་ལས་བྱེད་སོགས་དགོས་ངེས་ཀྱི་སྦྱར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་དག་ཐུགས་ལ་འཇོག་
རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཞུས་པ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ ༥,༣༩༡,༤༧༣ སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པས་འདི་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ལྷོ་ཕྱོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྙན་སྒྲོན་སྔོན་རྩིས་གནང་
རོགས། ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ལྷོ་ཕྱོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ ༡,༨༧༠,༦༠༢ ཞུས་འདུག བཀའ་
ཤག་གིས་ ༡,༨༥༧,༦༠༢ རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག  ང་ཚས་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དེ་རང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལྷོ་ཕྱོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ ༡,༨༥༧,༦༠༢ རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་མེད་པས། འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  བལ་ཡུལ་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་
རྒྱུན་གྲོན་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས། ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་
ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བལ་ཡུལ་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ ༡,༡༠༥,༣༨༥ ཞུས་འདུག བཀའ་
ཤག་ནས་ ༡,༠༨༤,༤༤༨ རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག ང་ཚར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བལ་ཡུལ་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ ༡,༠༨༤,༤༤༨ རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པས་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བལ་ཡུལ་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་
དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གྲོན་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས། ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་
མེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བལ་ཡུལ་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གྲོན་ ༣༠༨,༩༢༢ དང། 
བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་ ༢༣༣,༢༩༧ གནང་འདུག ང་ཚར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བལ་ཡུལ་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གྲོན་ ༢༣༣,༢༩༧ རྒྱབ་གཉེར་གནང་བར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་དགག་བྱ་མེད་པས། འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  བདེ་སྐྱིད་གླིང་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་
ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང།  ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་སྤྱི་འཐུས་
འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བདེ་སྐྱིད་གླིང་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ ༢,༤༩༢,༠༡༧ དང། བཀའ་
ཤག་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ ༢,༤༨༤,༠༢༧ རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག ང་ཚར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།   

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བདེ་སྐྱིད་གླིང་རྩིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ ༢,༤༨༤,༠༢༧ རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པས་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་སྙན་
སྒྲོན་གནང་རོགས་གནོངས། ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་
ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་ ༣༡,༧༡༤,༣༤༨ ཞུས་འདུག བཀའ་ཤག་གི་
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རྒྱབ་གཉེར་ ༣༡,༧༡༤,༣༤༨ གནང་འདུག དེའི་ནང་ནས་གཅོག་ཆ་སྒོར་ ༢,༠༠,༠༠༠ ཡོད། དེ་སྤྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་འབབ་དེ་རེད། 
ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་གཅོག་ཆ་རྒྱབ་གཉེར་བྱས་པ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཅོག་ཆ་དེ་ ༢,༠༠,༠༠༠ བཅག་འདུག དེ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་སྟབས་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་འབུམ་གཉིས་མར་བཅག་པ་ཡིན། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་དེ་ཁྱོན་བསྡོམས་ ༣༡,༧༡༤,༣༤༨ 
ནས་ ༢༠༠,༠༠༠ མར་བཅག་ནས། ༣༡,༥༡༤,༣༤༨ སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་སྟབས་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དཔལ་འབྱོར་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་དེ་སྙན་སྒྲོན་གནང་
རོགས་གནང་། སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དེ་ ༡༢,༢༧༤,༥༨༣ དང། 
བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་པ་དེ་ ༡༢,༢༦༠,༥༨༣ གནང་བཞག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས། 
  

སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ད་ལྟ་ཟུར་བཀོལ་དེའི་དོན་ཚན་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ༡།༤ སྤྱི་ཚགས་
ཀྱི་བདེ་དོན་ལས་གཞི། ཀ་པ། བོད་མིའི་ཚང་ལས་འཛིན་སྐྱོང་གོ་རྟོགས་ལས་གཞི་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག འདི་གང་འདྲ་ཞིག་གི་
ཐོག་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང། ཁ་པ། ས་གནས་རང་ཚགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་རྩིས་འབྲེལ་ལམ་སྟོན་
ཟབ་སྦྱོང་གནང་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག དངོས་གནས་བྱས་ན་ད་གིན་སྐད་ཆ་འདྲི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་ན་
ཡང་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གོ་བཅུ་གོ་གྲངས་གྲངས་ཚད་སྟོན་པའི་བཟོ་འདྲ་
བོ་ཞིག་འདུག ཡིན་ནའང་དེ་རིང་སྔོན་རྩིས་གཏན་འབེབས་གནང་པའི་སྐབས་ལ། ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་
འགུལ་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་མ་གཏོགས་ཐོན་མ་སོང་། དེར་བརྟེན་ཡོ་རོབ་ཁུལ་གྱི་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་དེ་ཚ་མངོན་
གསལ་དོད་པོ་ཞིག་མི་འདུག རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ལ་དངུལ་རྩིས་འཆར་འགོད་འབུལ་དགོས་པ་ཞིག་དང་
འབུལ་མི་དགོས་པའི་རྣམ་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་གཅིག་བཀའ་འདྲི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ག་པ། བཟོ་ཚང་གསར་འཛུགས་
ཆེད་མ་དངུལ་བུན་གཏོང་གི་ལས་གཞི་ཟེར་དུས། བཀའ་ཤག་རྙིང་པའི་སྐབས་སུ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཚང་ལས་རིགས་དེ་མ་
གནང་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད། ད་ལྟའི་ལས་གཞི་འདི་བཟོ་ཚང་གསར་འཛུགས་ཟེར་དུས་དངུལ་ཡང་ཕོན་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚ་
མཚམས་རེར་དངུལ་རྩིས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་པ་ཡིན་སྟབས། རྗེས་སུ་འགྲིགས་མི་འདུག་ཅེས་གཤེ་གཤེ་གཏོང་དགོས་
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བྱུང་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚ་གསལ་པོ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་
ན་བཀའ་ཤག་གིས་བཟོ་ཚང་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། བཀའ་ཤག་རྙིང་པའི་སྲིད་བྱུས་ལས་ལྡོག་པའི་ཕྱག་ལས་
གནང་རྩིས་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ནས་སྤྱིར་བཏང་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་རེ་འདུན་
གཅིག་གཉིས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། སྔོན་མ་སྤྱི་འཐུས་འོས་བསྡུའི་འཆར་གཞི་ནང་ལ་ཉིས་སྟོང་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལ་
དགུན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་ཆེན་ཞིག་ཚགས་རྒྱུ་འོས་འདེམས་གནང་ཡོད་རེད། དེ་རིང་ལས་གཞི་འདིའི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་
གནང་མི་འདུག་བསམས་སོང་། ང་ཚ་རོགས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་ཆེན་དེ་བཀའ་ཤག་རྙིང་པའི་སྤྱི་འཐུས་འོས་བསྡུའི་འཆར་
གཞི་ནང་ལ་གནང་བཞག་པ་དེ་དགོས་མཁོར་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཅར་འདྲི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། བཀའ་ཤག་
རྙིང་པའི་སྐབས་སུ་གཅིག་བྱས་ན་དེའི་ནང་ལ་ཚགས་གཙས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུའི་ནང་ཡོད་སྲིད་ཀྱི་རེད། བཀའ་ཤག་གིས་
མཐུན་འགྱུར་བྱས་ནས་བཟོ་ཚང་ལྷན་ཚགས་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་ཚང་ལས་རིན་གོང་ཚད་ལྡན་རྒྱག་
མཁན་ཚ་ལ་ཚང་ལས་ལྷན་ཚགས་ཞེས་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་རང་རྐྱ་འཕེར་བའི་ཚང་ལས་ལྷན་ཚགས་ཞེས་སོ་སོ་སོ་སོས་
རང་ཁ་རང་བཙུགས་བྱས་ནས་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་བཙུགས་པ་ནང་བཞིན་ཁོང་རྣམ་པ་ཚའི་སྐུ་ངལ་སེལ་ཡོད་པ་
ཞིག་ད་ལྟ་གང་ཡང་མེད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ག་དུས་ཡིན་ཡང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་མཇལ་དགོས་བྱུང་བ་ཡིན་
ནའང་རེད། ཡར་བཅར་ནས་ཞུ་འབུལ་ཤ་སྟག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་
ཚུད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དོན་ཚན་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ཆུ་ཚད་ཕྱེད་ཀ་འཕར་འགྱངས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག 
  

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དོན་འགྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཚང་ལས་འཛིན་སྐྱོང་གི་གོ་རྟོགས་ལས་གཞི་འདི་གང་
འདྲ་རེད་ཅེས་བཀའ་དྲི་གནང་སོང་། སྤྱིར་བཏང་དམིགས་ཡུལ་དེ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཚང་ལས་དོན་གཉེར་བྱེད་
མཁན་དང་ལྷག་པར་དུ་དགུང་ལོ་གཞོན་པའི་ནང་ནས་ཚང་ལས་དོན་གཉེར་བ་ག་ཚད་མང་བ་བྱུང་ན། སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་འཚ་
བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་གོམ་སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་ཚང་ལས་གཉེར་མཁན་ནང་
ནས་མང་ཆེ་བ་ཞིག་དེང་དུས་ཀྱི་ཚང་ལས་འགྲོ་སྟངས་ལ་མྱོང་བ་ཞན་པའི་དགོངས་ཚུལ་ཞིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། མི་
སོ་སོས་དྭང་དུ་བླངས་ནས་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མ་གནང་འདོད་མོས་རེད་མ་གཏོགས། ཚང་ལས་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་དེང་
དུས་དང་འཚམས་པའི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞི་ཞིག་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་ཁག་གི་གྲངས་
འབོར་དེ་ལ་བཀའ་དྲི་ཞིག་གནང་སོང་། གྲངས་འབོར་ད་ལྟ་ཡོད་པ་དེ་དེ་ག་རང་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཡོ་རོབ་ཁུལ་ལ་རང་
བདེན་ཚགས་ཆུང་ཡོད་པ་ཞིག་ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚར་ཤེས་རྟོགས་མེད། གལ་སྲིད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚས་ཞིབ་
འཇུག་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཟོ་ཚང་གསར་འཛུགས་ཆེད་མ་དངུལ་བུན་གཏོང་གི་ལས་གཞི་དེ་བཀུར་འོས་
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སྤྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་བཀའ་དྲི་གནང་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཚང་མའི་དགོངས་པར་མངའ་གསལ་རེད། 
འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་ཐད་ཀར་མ་རྩ་བཙུགས་ནས་ཁེ་ཕན་ལེན་རྒྱུའི་ཚང་ལས་རིགས་དེ་མ་གནང་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་གཏན་
འབེབས་ཟིན་པ་རེད། འདི་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། འདི་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཙམ་གྱིས་བོད་པའི་སྤྱི་
ཚགས་ཁྲོད་ལ་ཚང་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་དགོངས་པ་མེད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ན། དེ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་གིན་
གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། གང་ལྟར་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་པའི་ཁྲོད་ནས་དཔུང་པ་མཉམ་
གཤིབ་ཀྱིས་ཚང་ལས་ཐོག་ལ་ལས་དོན་སྤེལ་ཐུབ་མཁན་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་གནས་བབ་ཐོག་ལའང་དགོས་
ཀྱི་རེད་ལ། མ་འོངས་པར་བོད་རྒྱ་གནད་དོན་ཞི་འགྲིགས་བྱུང་པ་ཡིན་ན་ཡང།  དེའི་སྐབས་སུའང་དགོས་གལ་གཟིགས་ཀྱི་
ཡོད་རེད། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞིག་ཚང་ལས་ཐོག་ལ་གཉེར་རྒྱུའི་དགོངས་པ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ལ། ཚང་ལས་བྱེད་
ཕྱོགས་དང་འགྲོ་ལུགས་མ་མཁྱེན་མཁན་དང།  གལ་སྲིད་མཁྱེན་མཁན་ཡོད་པའི་ཁར་ཚང་ལས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཤིག་
གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཡང་མ་རྩའི་མཐུན་རྐྱེན་མ་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཡོད་རེད། དེ་ཚའི་དཀའ་ངལ་སེལ་
རྒྱུའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་ཐབས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཞིག་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་
པ་མཆོག་གིས་དགོངས་པར་ཡང་སྤྱི་ཚགས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་བའི་དངུལ་ཁང་བསྒྲུན་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡོད་པ་རེད།  ག་
ཚད་ཅིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ད་ལྟའི་ཆར་ཞུ་ཚད་ཐིག་གི་མ་རེད་ཀྱང། ས་བོན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་མཐའ་མའི་བཀའ་འདྲི་དེ་ལ། སྤྱི་མཐུན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་དོན་འཆར་གཞི་
ཐོག་ལ་དེ་སྔ་ཡིན་ན། རོགས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུ་དེ་འདྲ་བཙུགས་གནང་བ་རེད། མ་འོངས་པར་འཛུགས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་
རེད་ཅེས་ཕལ་ཆེར་དེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་ཚུལ་འདུག དེ་སྔ་ཐེངས་མ་གཅིག་ཚགས་གནང་པ་རེད། འཚགས་པའི་གནད་
དོན་དེ་ཁ་སང་བགྲོ་གླེང་བྱུང་པའི་སྐབས་ལ་གསལ་བཤད་ཟིན་པ་ཡིན། ཚགས་འདུ་དེ་འདྲ་ཞིག་སྔ་ལོ་འཛུགས་རྒྱུའི་
དགོངས་པ་བཞེས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རེད། དེའི་གནས་སྟངས་
ཐོག་ནས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཚགས་འདུ་འཚགས་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེད་དེ་འདྲ་ཡོད་མ་རེད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚགས་
གཙ་མཆོག  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། 
  

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག རྩིས་འགོ་དེ་ག་རང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བཀའ་འདྲི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། བཟོ་ཚང་གསར་
འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་བུན་གཏོང་གི་ལས་གཞི་ཟེར་བ་དེ་རེད། སྔོན་མ་ཡིན་ན་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ན་
གཞོན་རོགས་སྐྱོར་ལས་གཞི་ཞེས་སྐྱེད་ཆུང་བུན་གཏོང་གི་ལས་གཞི་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བཀའ་བློན་རྣམ་པས་
གསུངས་པ་བཞིན་འབུམ་ལྔ་བཅུ་བུན་གཏོང་གནང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་ས་རེད། ཡིན་ན་ཡང་དེའི་སྐྱེད་ཀ་ཆེ་ཆུང་དེ་གང་
ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ཁེ་བ་གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད། ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་སྐབས་དེ་དུས་ལས་འཆར་གཅིག་ཡོད་རེད། དེ་ཕལ་ཆེར་
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མ་འདྲ་བ་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་འགྲོ དཔེ་མཚན་ཞིག་ཞུ་ན་གཡར་མཁན་གང་ཟག་དེའི་ཆ་རྐྱེན་འཛམས་མ་འཛམས་དཀའ་
ངལ་མང་པོ་འདུག མི་གསུམ་བཞི་ཙམ་ལ་འགེངས་ཤོག་དེ་རྒྱང་རོགས་བྱས་པ་ཡིན། མཐའ་མ་དེ་ལ་གཅིག་ཀྱང་རག་མ་
སོང་། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེའི་གནས་སྟངས་འོག་ལ་ཆ་རྐྱེན་དེ་ཚང་དང་མ་ཚང་གི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འདུག གཉིས་པ་དེ་
ལ་ཁ་གསལ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྡ་རམ་ས་ལ་མཚན་ན་བོད་ནས་ཡོང་བའི་གསར་འབྱོར་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཉིན་རེའི་
འཚ་ཐབས་ཐོག་ལ་ཁྲོམ་ལམ་ཐོག་ཁྲོམ་སྟོན་མཁན་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེ་ཚ་ལྟ་བུས་གོས་སྐབས་འདི་ལེན་ཐུབ་པར་གོ་
སྐབས་གང་འདྲ་བསྐྲུན་ཡོད་དམ་ཞེས་དྭོགས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དོན་འགྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལ་ན་གཞོན་ལས་འཕེར་ལས་མེད་ཅེས་དང་། དེ་ཚའི་ཆེད་དུ་
ལས་རིམ་གཅིག་ཡོད་རེད། དབཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་དེ་ག་རང་རེད། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་འདིར་
གསལ་བའི་ལས་རིམ་ལ་བཀའ་འདྲི་གནང་བ་རེད།  ལས་རིམ་འདི་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་འོག་གྲབས་བྱ་རྒྱུ་ཙམ་རང་རེད། ད་ལྟ་
འདིའི་ནང་ལ་ཚིག་བསྡུས་ཏེ་རྩིས་འགོ་འདི་འདྲ་ཞིག་གསལ་པ་རེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གི་སྔོན་རྩིས་གཏམ་བཤད་
དང་དེ་ཚའི་ནང་ལ་འོག་གྲབས་བྱེད་རྒྱུའི་སྐོར་དེ་རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་འོག་གྲབས་ཀྱི་ལས་རིམ་སྒང་ལ་བསྡད་ཡོད། དེ་འདྲ་
ཡིན་དུས་དེའི་ཐོག་ལ་འདི་དང་འདི་ཞེས་གསལ་བཤད་ལམ་སང་ཞུ་ཐུབ་པ་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་འབྱོར་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བཞག་པ་ ༡༢,༢༦༠,༥༨༣ 
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་མེད་པར་བརྟེན། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དཔལ་འབྱོར་ཡིད་
ཆེས་དགེ་རྩའི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་། སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩའི་ཟུར་བཀོལ་དེ་ ༦,༣༢༨,༤༠༤ དང།  བཀའ་ཤག་གིས་
རྒྱབ་གཉེར་གནང་བཞག་པ་ ༦,༣༠༨,༤༠༤ རེད་འདུག ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་ནས་དེ་ག་རང་རྒྱབ་གཉེར་
ཞུས་ཡོད། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཚ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་ཚ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་དེའི་ནང་ལ་ ༡།༤ ག་པ། བུད་མེད་ནུས་
ཤུགས་སྤེལ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དེ་ལ་སྔོན་མ་དངོས་སོང་དེ་ལ་ ༡,༡༢༩,༩༩༡ བཏང་ཡོད་རེད། ད་ལོ་ཡིན་ཡང་དངུལ་འབབ་
དེ་འདྲ་གཅིག་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་མཇུག་འབྲས་ག་རེ་ཐོན་ཡོད་དམ། ལོ་མང་པོ་
ཞིག་ནས་ལས་གཞི་འདི་ཡོད་རེད། སྤྱི་ཚགས་ནང་སྡོད་པའི་ཉམས་མྱོང་ལ་མི་རེ་ཟུང་ཞིག་ལ་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲད་པ་ཞིག་མ་
གཏོགས། གནད་ལ་འཁེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པ་ཞིག་མཐོང་མ་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་མ་འོངས་པར་གྲུབ་འབྲས་འཐོན་ཐུབ་
པར་འཆར་གཞི་ག་རེ་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩའི་ནང་དེ་འདྲ་ཞིག་མི་འདུག  དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་ནང་ཡིན་ན་རྗེས་སུ་བསླེབས་
རྒྱུ་ཞིག་རེད། སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ངས་འདིར་གསལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་དང་བླངས་བཅའ་ཁྲལ་གྱི་སྐོར་ཡིན། དང་བླངས་བཅའ་
ཁྲལ་གྱི་དངུལ་འབབ་བསྡུ་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ས་གནས་རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་
གཙས་པའི་ཚང་མ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ཡོད་པ་ཚའི་བཅའ་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་
བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་ལ། སྤྱི་མཐུན་ཚགས་པ་ཚས་འཁུར་འགན་གང་འདྲ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ངོས་
ནས་ཡིན་ནའང་རེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ཡིན་ནའང་རེད། གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའི་སོ་སོར་བློ་དོགས་
ཡོང་གིན་འདུག དཔེར་ན་ཨ་རི་ལྟ་བུར་མཚན་ན། སོ་སོ་ལོ་གཅིག་ཙམ་ཕར་ཕྱོགས་སུ་བསྡད་པ་རེད། གང་འདྲ་ཡིན་ནམ་
མཇལ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བར་འཆར་
གཞི་ག་རེ་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དེ་ཡིན། དེ་ནས་ང་རང་སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་བྱས་ན། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དེ་ལོ་
བཞི་ལྔ་ཙམ་སྔ་སོར་འབུལ་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་སྒེར་གཉིས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག སྤྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་འདྲ་ཡོང་ས་རེད་ཟེར་ན། ལོ་བཞི་ལྔ་ཙམ་གཏན་འཁེལ་ཡོང་བའི་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད། 
སྒེར་ལ་ཡིན་ཡང་ཕན་ཐོགས་འདུག སོ་སོ་རང་ཉིད་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན། རྡ་རམ་ས་ལར་སྡོད་པའི་སྐབས་ལ་སོ་སོའ་ིདངུལ་
འབབ་དེ་རྩིས་ཁང་ནས་ལེན་གྱི་ཡོད་རེད། ནང་མི་ཚ་ལོ་གཅིག་ལ་ཐེངས་གཅིག་རྡ་རམ་ས་ལ་གངས་སྐྱིད་ལ་ཡོང་གི་ཡོད་
རེད། སྒོར་མོ་ ༥༨ འབུལ་བར་ཐེངས་གཉིས་བཅར་དགོས་བྱུང་ནས་འགྲོ་སོང་ Taxi ལ་སྒོར་མོ་ ༡༤༠ དང།  དེ་དང་དེ་
མཚུངས་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་ཡོང་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདྲའི་དགོངས་བཞེས་ཡོད་ན། དེ་འདྲ་གནང་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ཕར་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་དཔྱད་ཞིབ་གནང་རྩིས་ཡོད་དམ་མེད། ཡང་ན་ཚང་པ་སོ་སོས་དྭང་
བའི་ཀུན་སློང་ཐོག་ནས་འཁྱེར་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། རྗེས་སུ་ཁྱེད་རང་ལ་ཁེ་བཟང་དེ་འདྲ་ཞིག་བཟོས་པ་ཡིན་ན་བརྒྱ་ཆ་དེ་འདྲ་
ཞིག་འཁྱེར་ཤོག་ཟེར་དུས། ངས་ཉུང་དྲགས་མེད་འགྲོ་བསམ་གྱི་འདུག སྒོར་མོ་འབུམ་གཅིག་བྱས་པ་ཞིག་སྤྲད་པ་དང་
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འབུམ་གཉིས་སྤྲད་པ་གཉིས་འབུམ་གཉིས་སྤྲད་པ་དེ་ལ་ཧ་སང་དགོས་པ་ཡོད་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་འབུམ་གཉིས་ཡོད་
སྟབས་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ཚང་འབུལ་ཟེར་བ་དེ་བཟོས་པ་ཡིན་ན། སྟོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་ཁེ་བཟང་ཡོད་མཁན་ཞིག་
གིས་འབུམ་གཅིག་ཁེ་བཟང་ཡོད་མཁན་ལས་ལྷག་སྤྲོད་སྲིད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་འཕར་དངུལ་གང་འདྲ་ལེན་གྱི་འདུག་
ཟེར་ན། དཔེར་ན་སྦེལ་ཀོབ་ལ་སོ་སོས་རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་དུ་ལག་དེབ་ཀྱི་དངུལ་སྤྲོད་པར་ཕྱིན་པ་ཡིན། དེ་ནས་ངས་
ཆུ་ཚད་གཉིས་ཙམ་དུས་ཚད་བཏང་པ་ཡིན། འཕར་དངུལ་འཁྱེར་ཤོག་ཟེར་དུས་འབུལ་བར་ཡོང་མཁན་སྤོ་ལགས་དང་རྨོ་
ལགས། ཕྲུ་གུ་བཅས་རེད་འདུག འཕར་དངུལ་ཟེར་ན་གང་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་འདུག  དེ་ངོས་ལ་པ་ལགས་
ཀྱིས་ལབ་མ་སོང་། ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་ལབ་མ་སོང་ཟེར་གྱི་འདུག ངས་ཁྱེད་རང་འབུལ་དགོས་རེད་ཟེར་དུས་སྒོར་མོ་ ༡༨༥ 
ནས་ ༡༥ སྤྲོད་ཀྱི་འདུག ཟ་ཁང་གཅིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་ waiter, keep the changes ཟེར་བ་ཞིག་མ་གཏོགས། 
དེ་འདྲའི་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོང་གི་མི་འདུག དེ་འདྲའི་འབོད་སྐུལ་དེ་ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་ལ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཏན་
ཏན་འཕར་གྱི་རེད་བསམ་པ་ཞིག་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་རེ་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཞུ་གི་ཡོད། དེ་འདྲའི་དགོངས་བཞེས་གནང་ཕྱོགས་
ཡོད་མེད་ཐོག་བསམ་ཤེས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཤོག་གྲངས་ ༡༩༤ དཔལ་འབྱོར་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩ། ༡།༤ ནང་གསེས་ཅ་དང་ཆ། གཉིས་
ཀར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཅ་པ། བོད་རིགས་ཁྱད་ལས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུའི་ལས་གཞི་དེ་ལ་སྒོར་ ༣༣༧༥༠༠༠ ཞིག་
འདུག བོད་རིགས་ཁྱད་ལས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུའི་ལས་གཞི་དེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་ཁྱད་ལས་པའི་
དང་བླངས་ཞབས་ཞུའི་ལས་གཞི་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ལས་གཞི་གང་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་དམ། ཤེས་ཡོན་སྤྲོད་
ཕྱོགས་རེད། འདིའི་སྒང་ལ་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ནང་གསེས་ཆ་པ་དེ་ལ་བོད་
ཕྲུག་མཐོ་སློབ་ཤེས་ཡོན་ཆེད་མ་དངུལ་བུན་གཏོང་ལས་གཞི་ཟེར་བ་དེ་རེད། ད་ལོ་ལས་གཞི་འདི་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་རེད། དངུལ་འབབ་ཉུང་ཉུང་རེད། འབུམ་ལྔ་ཙམ་རེད། འབུམ་ལྔ་དེ་སློབ་ཕྲུག་ག་ཚད་ཅིག་ལ་འདང་གི་རེད་དམ། 
མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཤེས་ཡོན་མ་དངུལ་བུན་གཏོང་དེ་ཚད་གཞི་གང་འདྲ་བཟོ་གི་རེད། སློབ་སྦྱོང་གི་རིམ་པ་ཚད་གཞི་གང་
འདྲ་བཞག་གི་རེད། དེ་ཚ་ཚང་མའི་ཐོག་ལ་ཚད་གཞི་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད་སྲིད་ཀྱི་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་བྱུང་པ་
ཡིན་ན། སོ་སོ་བསམ་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཡོང་ངེས་རེད། དེ་གཉིས་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རིན་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དང་བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་དང་དེབ་སྔོན་པོ་ཐོག་ལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་
བཀའ་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཡོང་འབབ་དང་བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་དེ་ཡིན་དུས།  དེའི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་དེབ་སྔོན་པོ་དེ་ཡོང་འབབ་
དེའི་ནང་ཚུད་པ་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་འདུག དམིགས་བསལ་གྱི་དེབ་སྔོན་པོ་སྤྲོད་མཁན་ག་ཚད་ཡོད་པ་ཁ་གསལ་པོ་ཞིག་
མཐོང་མ་སོང་། གཅིག་བྱས་ན་སོ་སོས་མ་མཐོང་པ་དེ་འདྲ་ཡིན་གྱི་རེད། དེབ་སྔོན་པོ་དེ་ང་རང་ཚ་བཀའ་ཤག་གི་དྲ་རྒྱའི་
ནང་ལ་གསལ་བསྒྲགས་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག ཡིན་ནའང་གསལ་བསྒྲགས་ཡོད་པ་གཅིག་པུས་འགྲིག་གི་ཡོད་མ་རེད། དེབ་
སྔོན་པོ་རག་རྒྱུའི་དོན་དག་ལ་ས་གནས་རང་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་དང། རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པ་བོད་དོན་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་
ཡོད་བསྡད་པ་དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཡིན་ནའང་རེད། དོན་གཅོད་ཁག་ལ་
བཀའ་གནང་ནས་ས་གནས་རང་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པ་དེ་ཚ་ལ་འབོད་སྐུལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག འདིར་
གསལ་བསྒྲགས་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ལ་བཞག་གནང་ཡོད་རེད། ཕར་ཕྱོགས་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ས་གནས་
རང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པ་དང་འབྲེལ་མཐུད་གནང་པ་ཡིན་ན། དེབ་སྔོན་པོ་སྤྲོད་མཁན་དེ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཆེ་རུ་འགྲོ་
གི་རེད་བསམ་པ་འདུག  ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། མ་འོངས་པར་དེབ་སྔོན་པོ་སྤྲོད་མཁན་ག་ཚད་ཡོད་པ་ཁ་གསལ་པོ་བྱུང་ཐུབ་
ན། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ན་ལས་སླ་པོ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག རྩ་བའི་གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་ཁག་ཅིག་གིས་ཞུས་གནང་སོང་། རྩ་བའི་བཀའ་ཤག་གི་ལས་གཞི་
གཅིག་གཉིས་དེ་རིང་མཇལ་སོང་། ཁ་སང་ཡང་ལེགས་གསོ་ཞུས་པ་ཡིན། ཁ་སང་དང་པོའ་ིརྩིས་གཞི་ལ་འདས་པའི་གྲོས་
ཚགས་སྐབས་སུ་མང་པོ་ཞིག་ལབ་ནས། རྩ་བ་ཉིད་ནས་ལས་གཞིའི་ནང་ལ་ཚུད་མི་འདུག་བསམས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁ་
སང་ལས་རིམ་ནང་ལ་ཡོད་ལབ་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་གཞི་ནང་ལ་སྔོན་མ་བསམ་འཆར་ཕུལ་པ་གཅིག་
དེ་རིང་གི་ལས་གཞི་ནང་ལ་འདུག དེ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ག་ནང་བཞིན་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་རིང་འདིར་དཔལ་འབྱོར་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩའི་ནང་ལ་ལས་གཞི་གཉིས་
གནང་བཞག ན་ནིང་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའི་གྲོས་ཚགས་སྐབས་སུ་ང་ཚ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཞུས་པའི་ལས་གཞི་རེད། བཀའ་ཤག་
གི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་ཡིན་གྱི་རེད། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚས་གསུངས་གནང་པའི་ལས་གཞི་ཞིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་
ད་ལྟ་འདིར་ཅ་པ་དེ་ལ་བོད་རིགས་ཁྱད་ལས་པ་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་ཟེར་དུས། དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་བ་ལ་དངུལ་འགྲོ་གྲོན་
ཆེན་པོ་འདི་གང་འདྲ་བྱས་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་དམ། ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་དང་བླངས་ཡིན་ན་ལས་བྱེད་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། ལས་བྱེད་
མ་ཆགས་ན་འགྲོ་གྲོན་ཕོན་ཆེ་འདི་འབུལ་རྒྱུ་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དང་བླངས་དེ་དང་བླངས་རེད། ང་ཚས་གྲོས་
ཚགས་ནང་ལ་ག་རེ་ཞུས་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། དང་བླངས་ཞུ་གི་ཡོད་མ་རེད། ཉམས་གསོའ་ིཆེད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་
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རེད། གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ཁོང་རྣམ་པ་ཚའི་ཀླད་པ་དེ་ཉམས་སུ་སྤྱོད་དགོས་རེད། མཉམ་དུ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་
དགོས་རེད་ཅེས་ལབ་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དང་བླངས་ཞེས་ལབ་པ་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མི་འདུག དེ་ག་ནང་བཞིན་ཁྱད་ལས་པ་
ཟེར་དུས། སྔོན་མ་ང་ཚས་ཞུས་པ་དེ་ཁྱད་ལས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭར་ཕེབས་མཁན་ཚ་དབྱར་ཁའི་གུང་
གསེང་རིང་ལ་སྔོན་མ་ཚར་མང་པོ་ཞུས་པ་ཡིན། མེས་པོ་དམ་པ་གྷན་རྡི་ཡིས་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གཉེར་བ་ཚས། སོ་
སོའ་ིསྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་དགོས་རེད། གུང་གསེང་རིང་ལ་ཞབས་ཞུ་ཞུ་དགོས་རེད། མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་
མཁན་དེ་ས་གནས་སོ་སོས་སྦྱར་དགོས་རེད་ཅེས་པའི་ལས་གཞི་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་
ཚ་གུང་གསེང་རིང།  གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། ཡར་ལས་ཁུངས་ཆེ་ཁག་ནང་ཟླ་བ་གཉིས་
གསུམ་རིང་བཞག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་ཡང་ཤེས། ཁོ་རང་ཚ་ལས་ཀ་ཡང་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་། 
ཡང་ཕར་ལོག་འགྲོ་དགོས་པའི་ལས་གཞི་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོང་པར་བྱེད་རོགས་ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་རིང་
ལས་གཞིའི་ངོ་བོ་དེ་དེ་འདྲའི་བཟོ་འདྲ་བོ་མཇལ་རྒྱུ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེར་བརྟེན་ལས་གཞི་གཉིས་གསུམ་ཙམ་ཚུད་
འདུག དེ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་གཞི་གཉིས་ཀ་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་སྨོན་ལམ་ཞུ་ཡི་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག 

 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ད་ལྟ་འདིར་བོད་རིགས་ཁྱད་ལས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུའི་ལས་གཞི་འདིའི་
ཐོག་ལ་དྲི་བ་འགའ་ཤས་ཤིག་བྱུང་སོང་། གསལ་བཤད་ཅིག་ཞུས་ན་དྲན་སོང་། གཙ་བོ་དེ་ཨ་རི་ནང་ལ་ Peace Corps 
ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་རེད། དབྱིན་ཇིའི་ཐོག་ལ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ Tibet Corps དམིགས་ཡུལ་དང་རེ་བར་འཆར་གཞི་ཡོད་
རེད། རིམ་པས་ཟླ་བ་གཉིས་ནང་ལ་ཏན་ཏན་གསལ་བསྒྲགས་འདོན་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མདོ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ག་རེ་
ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་ལ་ལས་གཞི་སྤེལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ལས་བྱེད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ཁྱད་ལས་པ་ཡིན་ནའང་
རེད། ལག་འཁྱེར་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་ཚ་མེད་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ན། ལས་ཁུངས་དེ་ནས་ང་ལ་མི་དེ་འདྲ་གཅིག་དགོས་ཀྱི་
འདུག ད་ལྟ་ལས་ཁུངས་དེ་ལ་མི་འདུག ལས་ཁུངས་རེ་རེར་ས་མིག་གཅིག་ཡོད་གཉིས་ཡོད་གསུམ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་
ཡིན་ནའང། ས་མིག་དང་ལས་གཞི་ལ་དཔག་པའི་མི་ཞིག་འཚལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། དེ་འདྲའི་མི་ཞིག་དང་བླངས་བྱེད་
མཁན་ཡོད་དམ་ཞེས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་རེད་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ཡིན་
དུས་རབ་ཏུ་བྱུང་ན། བོད་རིགས་ནང་ལ་ཁྱད་ལས་པའི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ་ཞིག་ཁོ་རང་དང་བླངས་བྱས་ནས་ཚུར་ཕེབས་
འདོད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ལས་ཁུངས་ལ་དགོས་པའི་ལས་གཞི་ལ་ལག་ཤེས་དེ་དང་བོད་རིགས་ཤིག་གི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ་དེ་
གཉིས་བསྟུན་རྒྱུ་རེད། དེ་གསལ་པོ་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། ཁྱད་ལས་པ་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་ཞུ་མཁན་ཚ་ལས་ཁུངས་ཁག་
ལ་བཅར་ནས། ཁྱེད་རང་ཚ་ལ་དགོས་མཁོ་དེ་འདྲ་འདུག་གམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་གི་ཡོད་རེད། ལས་ཁུངས་ནས་མི་དགོས་
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ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ན་མི་དགོས་པ་རང་རེད། ལས་ཁུངས་ནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པ་ཡིན་ན། གང་འདྲ་
ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། དཔེར་ན་གྲོས་ཚགས་ལ་བཅར་ནས་གྲོས་ཚགས་ལ་དང་བླངས་
ཞབས་ཞུ་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་སྐབས། གྲོས་ཚགས་ནས་ང་ཚར་བཅའ་ཁྲིམས་གསར་པ་གཏན་
འབེབས་བྱས་པ་དེ་དབྱིན་ཇིའི་ཐོག་བསྒྱུར་མཁན་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པ་ཡིན་ན། ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་
ནས་བོད་མིའི་ནང་ལ་ཁྲིམས་ཤེས་མཁན། དབྱིན་ཇི་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན། བོད་ཡིག་ཡིན་ནའང་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་དེ་འདྲའི་
ཆ་རྐྱེན་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་
ཡིན་ནའང་རེད། ཁྱད་ལས་པ་ཡོད་མཁན་ནང་ལ་ཁྱད་ལས་པ་དེ་ལ་དཔག་པའི་ལས་འགན་ཞིག་རག་སྲིད་པ་ཞིག་རེད། ཁྱད་
ལས་པ་ཡོད་ན་ཡང་དུས་ཚད་དང་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས། ད་ལན་ཞབས་ཞུ་ཞུ་ཐུབ་པ་མི་འདུག་ཅེས་
གསུང་སྲིད་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་གཙ་བོ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། དང་པོ་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ས་
མིག་དེ་མེད་པ་ཡིན་ན། དང་བླངས་གང་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་གནས་སྐབས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་
གསལ་པོ་ཞུས་ན་དྲན་སོང་། ལས་གཞི་ག་རེ་སྤེལ་བ་ཡིན་ནའང། དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལས་
གཞི་མ་སྤེལ་གོང་ནས་དཔལ་འབྱོར་དེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ལས་གཞི་སྤེལ་བར་སྟབས་བདེ་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་སྟབས། དེའི་
ཆེད་དུ་སྔོན་ནས་དཔལ་འབྱོར་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཏེ་འཆར་འགོད་བྱས་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན། དཔལ་འབྱོར་དེ་འགྲོ་སོང་གང་
འདྲ་གཏང་གི་རེད་ཟེར་ན། ཁོ་རང་ཚ་དང་བླངས་བྱས་ནས་འདིར་ཕེབས་པའི་སྐབས་ལ། ཁོ་རང་ཚ་བཞུགས་ས་དང་འགྲོ་
སོང་ཞལ་ལག་བཅས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཕྲན་བུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚས་ཚད་འདི་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་གཏན་འཁེལ་ཡོད་མ་རེད་
དེ། སྲི་ཞུ་བའི་ཕོགས་ལས་བརྒལ་ཆོག་གི་མ་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་གཏན་འཁེལ་བྱུང་ཡོད་རེད། དེ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། ཁྱད་
ལས་པ་ཁོ་རང་ཚས་ཨ་རི་སྒོར་མོ་དང་ཡོ་རོབ་སྒོར་མོ་གླ་ཆ་ལེན་གྱི་ཡོད་ཀྱང།  ཁོ་རང་དང་བླངས་བྱས་ནས་འདིར་ཕེབས་
ཡོང་དུས་སྐབས་ལ། གནས་རིམ་ལ་དཔག་པའི་སྲི་ཞུ་བ་ཞིག་གི་ཕོགས་ལས་ལྷག་ང་ཚས་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད། 
འདིར་ཕེབས་དུས་ཕོགས་མཐོ་དྲགས་བཞག་དམའ་དྲགས་བཞག་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་མེད་པ་རེད། ད་ལྟ་གོ་ཐོས་བྱས་པ་
ཡིན་ན། དང་བླངས་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་ལ་ས་མིག་བཅུ་དགུ་ཐོན་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་བྱུང་
བཞག ས་མིག་བཅུ་དགུ་ལ་དཔག་པའི་མི་བཅུ་དགུ་རག་གི་ཡོད་མེད་བརྗོད་མི་ཤེས་པ་ཞིག་རེད། གཅིག་རག་ཡོང་། 
གཉིས་རག་ཡོང་། ཡིན་ནའང་རེ་བ་ག་རེ་རྒྱག་གི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ས་མིག་བཅུ་དགུ་དེ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་
དང་བླངས་བ་རེ་ཟུང་བྱུང་པ་ཡིན་ན་ལམ་ཁ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་སོང་ན། ཕུགས་ལ་ཆབ་སྲིད་གནད་འགག་ཐོག་ནས་དགེ་
མཚན་ཆེན་པོ་འདུག་བསམ་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་ཚ་སང་ཉིན་དེའི་སྒང་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་གི་རེད། ལས་བྱེད་
སྐོར་ལ་ཡིན་ན་དང་པོ་ལས་བྱེད་ཟླ་བ་ལྔ་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲད། དེ་ནས་ཡིག་ཚད་གཏང། གཞི་ནས་གདམས་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད། དེ་
ཚར་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་ཚགས་པར་སྒང་ལའང་ཐོན་ཚར་བ་རེད། མཚམས་རེར་
སྔ་དྲགས་བཞག མཚམས་རེར་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། གནད་དོན་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། དེའི་
སྐོར་ལ་སང་ཉིན་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག དེ་ལ་གནད་འགག་ཅིག་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། བཀའ་ ཤག་སྐབས་བཅུ་
གཉིས་པའི་སྐབས་ལ་སྲི་ཞུ་བ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ རྩ་དགོངས་ཞུས་ནས་ཕེབས་འདུག་ཟེར་བ་ཞིག་སྔོན་མ་བཀའ་ཟུར་ཟམ་གདོང་
རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པ་ཞིག་ཐོས་མྱོང་། དངོས་ཡོད་ཡིན་མིན་མི་ཤེས། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ 
བྱུང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཧ་ལམ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་བཅུ་གསུམ་སྐབས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ རྩ་དགོངས་ཞུས་ནས་ཕེབས་ཡོད་པ་
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ཡིན་ན། ལམ་ཁ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། ཕུགས་ལ་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཡོད་དུས་ལས་བྱེད་འདེམས་སྟངས་ཡིན་ནའང་མ་
འདྲ་བ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་གདམས་ཐུབ་ན་བརྟན་པོར་གནས་ཐུབ་པའི་གནད་དོན་གཅིག་རེད། རིམ་པས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡིན་
ནའང་རེད། རྒྱ་གར་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། ཁྱད་ལས་པ་ཚ་འདིར་ཕེབས་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་དང་དྲུག་ལོ་གཅིག་ལོ་གཉིས་དེ་
འདྲའི་ནང་ལ་ཞབས་ཞུ་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དགོས་མཁོ་ལ་དཔག་པའི་ཁྱད་ལས་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ས་
མིག་སྟོང་པ་ལྷག་པར་ས་མིག་བསྐོང་ཐུབ་པའི་དགེ་མཚན་གཅིག་ཡོད་རེད། དེ་ཆབ་སྲིད་ཐོག་ནས་ག་རེ་ཕན་གྱི་ཡོད་རེད་
ཟེར་ན། ང་དང་རྒྱ་མིའི་མཁས་པ་དེ་འདྲ་ཐུག་དུས་ཁོ་ཚས་བཤད་མྱོང་ཡོད། ཁྱོད་ཚ་ཨ་རིར་ཡོད་མཁན་ཚས་ཕར་བོད་ལ་
གང་འདྲ་བྱས་ནས་ལོག་གི་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁྱེད་ཚ་རྒྱ་གར་ལུང་པ་གཡུགས་ནས་ཨ་རིར་སླེབས་པ་རེད། ཁྱེད་ཚས་
རྩ་དོན་ཁ་ནས་བཤད་བསྡད་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། དངོས་གནས་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཨེ་ཡོད་དམ་ཞེས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་
སྐབས་སུ་དངོས་སུ་བཤད་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། དེ་ཚར་དེ་འདྲ་མ་རེད་དཱ། བོད་མི་ཁྱད་ལས་པ་ག་པར་ཡོད་ཀྱང་
བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་གི་རེད་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་
ཡིན་དུས་བོད་མི་ཁྱད་ལས་པ་ཁོ་རང་ཚ་དགོས་མཁོ་ལ་དཔག་པའི་འདིར་ཕེབས་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་
ལ་ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་བརྟན་པོ་ཞིག་ཆགས་ས་རེད་བསམ་པའི་བརྡ་ལན་ཞིག་ཐེབས་ཀྱི་རེད་ལ། དེ་
བཞིན་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚས་ཀྱང་རྡ་རམ་ས་ལ་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་རྒྱག་གིན་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་
ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚ་གཅིག་པུས་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་ཞིག་མིན་པར། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ག་པར་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚས་
དང་བླངས་བྱས་ནས། སོ་སོའ་ིའཇོན་ཚད་ལ་དཔག་པའི་འདི་གར་ཞབས་ཞུར་ཡོང་གི་རེད་ཟེར་བའི་བརྡ་ལན་ཞིག་གཏང་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན། བོད་ནང་ལ་བོད་མི་ཚས་ཀྱང་དངོས་གནས་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་གཞུང་དེ་རྒྱལ་སྤྱི་སྤྱི་ཡོངས་
ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚས་བདག་པོ་བརྒྱབ་བཞག་པའི་གཞུང་ཞིག་རེད་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་ཕུགས་ལ་ཕན་པའི་རེ་བ་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་ཁོ་རང་ཚ་འདིར་ཕེབས་ནས་ཟླ་བ་རེ་ཟུང་དང་ལོ་གཅིག་གཉིས་ལས་ཀ་བྱས་ནས་ཕར་ཕེབས་ཀྱང། 
རྡ་རམ་ས་ལའི་སྐུ་ཚབ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འཚར་ལོངས་བྱེད་མཁན་མི་ཐོག་གཞོན་
པ་ཚ་རྡ་རམ་ས་ལའི་གནས་སྟངས་ཧ་མ་གོ་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་མེད་དུས། རྡ་རམ་ས་ལ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་
གཞོན་སྐྱེས་ཚ་ཐག་རིང་ནས་རིང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་རེད། ཁོ་རང་ཚ་འདིར་ཕེབས་ནས་རིམ་པས་ཕར་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རེད། བཀའ་བློན་རྣམ་པ་རེད། རྡ་རམ་ས་ལའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚ་ཁོ་རང་ཚའི་ལོ་ཚད་གཅིག་
པ་ལ་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། ཚར་བ་སླེབས་ནས་ཐད་ཀར་རྡ་རམ་ས་ལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོང་ཐུབ་ན། གང་ཅིའི་ཐོག་
ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་ས་རེད་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་བོད་རིགས་ཁྱད་ལས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུའི་ལས་གཞི་དེ་སྤེལ་
པ་རེད། དངུལ་ཐོག་ལའང་བྱུང་ཚར་པ་རེད། ལམ་ལྷོང་བྱུང་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ལས་གཞི་གང་འདྲ་
ཞིག་སྤེལ་ཡང་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་དང་བླངས་གཅིག་རག་སྲིད། མ་རག་ཀྱང་ཡོང་སྲིད། རིམ་པས་རག་
ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞིག་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ལས་གཞི་འདི་སྤེལ་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་
ཀྱི་རེད་བསམ་པའི་རེ་བ་ཡོད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག  རྩིས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་།  
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དོན་འགྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། དེ་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་
ང་ཚས་བསམ་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནང་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚ་
དང། བོད་རིགས་ཚགས་པ་དབར་ལ་འབྲེལ་བ་གང་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་ཐོག་དགོངས་འཆར་གཅིག་གནང་སོང་། སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚས་གང་ཞིབ་ཚགས་ཚགས་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་རེད། དེའི་ཆ་ནས་ཡོང་འབབ་ཡང་ལོ་རེ་བཞིན་
ཏོག་ཙམ་འཕར་འགྲོ་གི་ཡོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཐུགས་བློ་ཁེངས་པ་ནང་བཞིན་ཡོང་གི་མེད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་
རེད། ཏན་ཏན་དེའི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་ག་རེ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག  ང་ཚས་བསམ་ཞིབ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན་ལ་མ་འོངས་
པར་འབད་བརྩོན་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྔ་འདོན་ལྟ་བུ་སྡེབ་གཅིག་ཏུ་འབུལ་རྒྱུའི་དགོངས་འཆར་དེ་སྤྱིར་བཏང་
དགོངས་འཆར་རེད་དེ་མཁྱེན་རྟོགས་ཆེད་དུ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྔ་འདོན་གྱི་གནང་ཕྱོགས་དེ་དེ་སྔ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་
ལ་དགོངས་པ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། འཆར་གཞི་ཡང་རོབ་ཙམ་བཟོས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་དོན་གནད་རེ་གཉིས་ཐོག་འགོག་
རྐྱེན་འཕྲད་ནས་མཚམས་བཞག་དགོས་འཁེལ་པ་རེད། དཔེར་ན་རྒྱ་གར་ནང་ནས་བོད་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚས་ག་དུས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་
མེད་ཞིབ་ཚགས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ལ་ཤེས་རྒྱུའང་ཁག་པོ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ལོ་ལྔའམ་བཅུའི་འབབ་སྔ་འདོན་ཕུལ་ཏེ་
ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ལོ་བཞི་ལྔ་མ་འབུལ་བ་བསྡད་པ་ཡིན་ན་མ་འགྲིག་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་དོན་གནད་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་རེད། རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་
ཚའི་ཐོག་ནས་དོན་ལ་ཕན་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། འཕར་འབུལ་སྐོར་དེ་དེ་སྔ་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་
པ་རེད། དེ་སྔ་ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་འབུལ་གྱི་ཡོད་རེད། འཕར་འབུལ་ཡང་འབུལ་གྱི་ཡོད་རེད། ཚང་གི་ཞལ་འདེབས་
ཀྱང་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ངས་ལོ་དུས་དེ་དྲན་གྱི་མི་འདུག ཕལ་ཆེར་ཉིས་སྟོང་བཞི་ལྔ་ནང་ལ་ཡིན་པ་ཡོད། 
ཡོང་འབབ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་རྒྱུའི་ཁྲིམས་གཞི་གཏན་འབེབས་གནང་པ་རེད། དེ་གཞིར་བཟུང་འཕར་འབུལ་འབུལ་མཁན་ཚ་
ལ་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་དེ་འབུལ་དགོས་རེད་ཟེར་དུས་འཕར་འབུལ་གནང་གི་མིན་ཟེར་ནས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་
ཡོད་རེད། འཕར་འབུལ་མེད་པའི་ཐོག་ལ་ཡོང་འབབ་བརྒྱ་ཆའང་འབུལ་གྱི་མེད་པ་རེད།  དེས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་ཏོག་ཙམ་
དོ་ཕོག་བྱུང་པ་རེད། སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་ཕལ་ཆེར་བདུན་པ་ཡང་ན་བརྒྱད་པ་ཡིན་ས་ཡོད། 
ཁྲིམས་གཞི་དེ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ངེས་ཅན་བསྡུ་འབབ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་ཚད་གཞི་ངེས་མེད་ཀྱི་བསྡུ་འབབ་ཞིག་
བཟོས་གནང་པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་གསལ་པོར་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཡོང་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ད་གིན་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་
མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན་བརྒྱ་ཆ་འདི་ཙམ་འབུལ་དགོས་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དངོས་ཡོད་ཐོག་ནས་དཀའ་
ངལ་ཞིག་རེད་བཞག དེར་བརྟེན་བསྡུ་འབབ་ངེས་ཅན་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་ཚད་གཞི་ངེས་མེད་ཀྱི་བསྡུ་ཆ་ཞིག་གཏན་
འབེབས་བཟོས་གནང་པ་རེད། དེ་ཕུལ་པའི་སྒང་ལ་འཕར་འབུལ་གནང་གི་ཡིན་ན། འབུལ་སའི་ལམ་ཁ་དེ་དེ་སྔ་ལྟར་ཡོད་
ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་ཅེས་པ་ཞིག་བཀའ་གནང་སོང་། གསལ་པོ་ཞིག་རྟོགས་མ་སོང་། བཀུར་
འོས་སྤྱི་འཐུས་ཟུར་དུ་མཇལ་ནས་བསྐྱར་དུ་དགོངས་སྐོར་ཞུས་ནས་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོ་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ང་ཚ་ཚང་
མས་བྱེད་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས་འདིའི་ནང་ཡོད་པའི་ལས་གཞི་གཉིས་ཐོག་ལ་
གསལ་བཤད་ཡོད་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ལས་གཞི་གཅིག་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་
གིས་གསལ་བཤད་མཐིལ་ཕྱིན་པ་ཞིག་གནང་ཟིན་པ་རེད། ལས་འཆར་ཆ་པ་དེའི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་གི་སྔོན་རྩིས་གཏམ་
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བཤད་ནང་ལའང་གསལ་པོ་ཡོད་རེད། དེ་དང་འཕྲོས་ནས་སྤྱི་ཡོངས་སྔོན་རྩིས་བགྲོ་གླེང་སྐབས་ལའང་བཀའ་འདྲི་ཕེབས་པ་
རེད། བཀའ་འདྲི་ཕེབས་པ་གཞི་བཟུང་གིས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་བཀའ་འདྲི་ཕེབས་སྟབས་གསལ་བཤད་ཏན་
ཏན་བསྐྱར་དུ་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ས་རེད། འདིའི་ནང་ལ་གསལ་བ་དེ་སློབ་ཡོན་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། སྤྱིར་
བཏང་དམིགས་ཡུལ་དེ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ནམ་ཁྱད་ལས་པ་གང་མང་འཐོན་པར་བྱེད་པ་ལ་འགོག་རྐྱེན་གཉིས་
གསུམ་ཞིག་ཡོད་རེད། འགོག་རྐྱེན་གཙ་བོ་གཅིག་ནི་སློབ་ཕྲུག་སོ་སོའ་ིཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་བབ་ལ་རག་ལས་པ་རེད། དེ་
ཚ་རིགས་དེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དེ་སྔ་ཡང་གནང་ཡོད་རེད་ལ། ད་དུང་ཡང་སློབ་གསོའ་ིགོ་བཀོན་མུ་མཐུད་ནས་
གནང་རྒྱུ་རེད། གཉིས་པ་དེ་སློབ་ཡོན་གྱི་སྐུ་ངལ་རེད། དེ་ཡང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་མ་འོངས་པར་གཟིགས་རྒྱུའི་
དགོངས་བཞེད་ཡོད་རེད། གསུམ་པ་དེ་ལ་སློབ་ཕྲུག་ཚ་ལ་ཤེས་ཚད་དང་སློབ་ཡོན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལྡན་གྱི་ཡོད་ན་ཡང། 
རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སའི་སློབ་གྲྭ་ཡག་པོ་དེ་ཚའི་ནང་ལ་ཚུད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་འགྲོ་གྲོན་དམིགས་བསལ་
བཏང་དགོས་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་འདང་གི་ཡོད་མ་རེད། འགོག་རྐྱེན་དེ་སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ད་རེས་ལས་
འཆར་འདི་སྤེལ་རྒྱུའི་ཁུལ་རེད། མ་འོངས་པར་ལམ་དུ་གང་འདྲ་འགྲོ་གི་ཡོད་མེད་ད་ལྟ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དེ། གང་ལྟར་
དངུལ་བུན་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་གཞི་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས་ལག་དེབ་སྔོན་པོའ་ི
ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲི་གནང་པ་རེད། ཏན་ཏན་རེད། དེ་སྔ་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་གླེང་སློང་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་དུས་གྲངས་ཀ་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེའི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་དེ་ལག་དེབ་སྔོན་པོ་འབུལ་མཁན་དེ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ ༡༧༩༣ ཙམ་
ཡིན། གྲངས་ཀ་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞུ་ཚད་ཐིག་གི་མི་འདུག བཀའ་ཤག་ལ་འདོད་པ་ཁེངས་པའི་ལས་འཆར་ཞིག་
མ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ལོ་གཉིས་ཙམ་རིང་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་རེད། དེ་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་
བཅུ་བཞི་པའི་སྐབས་ལའང་དེའི་སྒང་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས། དེ་སྔོན་ལས་འཆར་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་གཅིག་ལ་ཕྲན་བུ་
འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའི་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་ཏེ་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལམ་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་དང་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་རྣམ་པ་ཚར་ལམ་སྟོན་ཟིན་པ་རེད། ལག་དེབ་སྔོན་པོའ་ིཞལ་འདེབས་འབུལ་རྒྱུའི་རིགས་དེ། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་
དང་། འབུལ་མཁན་ཚས་ག་རེ་མཚན་གྱི་ཡོད་སོགས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་ཡོད་རེད། འགྲེལ་བཤད་དེ་དེ་སྔ་དབྱིན་བོད་གཉིས་
ལ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་འགྲེལ་བཤད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དྲུག་བདུན་ཙམ་གྱི་སྐད་ཡིག་ནང་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ཡིན་དུས་ད་ལྟ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚར་ལག་དེབ་དེའི་ནང་ལ་སྐད་ཡིག་དང་ཆ་རྐྱེན་
དེ་འདྲ་ཡོད་ལྟར། ལག་དེབ་ག་ཚད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའི་གྲངས་ཀ་ཚུར་གཏོང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་ཟིན་པ་རེད། དེ་ནས་
ཚུར་ག་ཚད་འབྱོར་པའི་ལག་དེབ་ས་གནས་ལ་གཏོང་རྒྱུ་དང། ས་གནས་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་གི་རེད། 
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན་རེད། ང་ཚའི་ངོས་ནས་ལག་དེབ་འབུལ་རྒྱུ་ལ་བོད་རིགས་སྤྱི་
མཐུན་ཚགས་པ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པ། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་འབྲེལ་ལམ་བྱས་ནས་ལས་གཞི་དེ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགྲོ་
ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། དེའི་ཆེད་དུ་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིནང་ལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་གཞི་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་རེད་
ཅེས་ལམ་སྟོན་ཕུལ་ཟིན་པ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ལ་ད་དུང་དབུས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ག་རེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཏནཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
དེའི་ཐོག་ལ་ཡོ་རོབ་དང་བྱང་ཨ་རིའི་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་གི་འདུག གནང་བ་ནང་
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བཞིན་མ་འོངས་པར་ང་ཚར་ཏན་ཏན་རོགས་སྐྱོར་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཐུགས་
རྗེ་ཆེ། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན་བོད་རིགས་ཁྱད་ལས་དང་
བླངས་ཞབས་ཞུའི་ལས་གཞིའི་སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་འགྲེལ་བཤད་བསྐྱོན་ཡོང་དུས་དོན་དག་ཁ་
ཤས་ཤིག་འདོན་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་ཆགས་སོང་། སྤྱིར་བཏང་ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་
བཤད་སྐབས་སུ་ཞུས་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་དེ་ལ་ཁ་ཐུག་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ཟེར་ན་ད་ལྟ་གསུངས་པ་
རེད། ང་ཚས་རེ་བ་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན་ཕྱི་ལོགས་ནས་མི་དེ་འདྲ་སླེབས་པ་ཡིན་ན། ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཚ་གསུངས་
པ་དེ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་ལོར་ཛ་དྲག་ཚགས་ཆུང་ནང་ལ་དང་བླངས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མཁན་ད་ལྟ་ཨ་རི་ནང་ལ་
ཡོད་བསྡད་པ་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་རེད། དེ་ཚ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ངས་ད་ལྟ་
ཞུ་རྒྱུ་དེ་ས་མིག་བཅུ་དགུ་ཙམ་འདོན་བཞག་གསུངས་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ངས་ཁ་སང་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་ང་ཚར་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་དེ་ཚ་ལ་སློབ་སྦྱོང་ག་རེ་གནང་བ་ཡིན། ཐུགས་སྣང་ཆེ་ཤོས་དེ་ག་
རེ་ཡིན། སོ་སོའ་ིལས་འགན་དེ་ག་རེ་འཁུར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། བསམ་ཤོག་ཅིག་བསྡུས་གནང་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟར་ས་
མིག་བཅུ་དགུ་ཙམ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ལས་ཁུངས་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ལས་དོན་བྱེ་བྲག་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ལས་འགན་སོ་སོར་
ཁྱད་ལས་ཀྱི་ས་མིག་དེ་ལས་ཁུངས་གཞན་པར་འདོན་ཡོད་ན། དེ་འདྲ་ལ་གོ་སྐབས་དང་པོ་དེ་གནང་གི་རེད་དམ་མ་རེད། 
ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ད་ལྟ་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་པ་ཚ་དེ་གར་རང་འཇགས་བཞག དཔེར་ན་ཁོ་ནང་སྲིད་
ལས་ཁུངས་ནང་ཡོད་པ་དང་། ས་མིག་དེ་གཞན་པའི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཡོད་ན། ཁོ་ཕར་མ་བཏང་བར་དང་བླངས་པ་དེ་
ཚུར་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པའི་དེ་འདྲའི་ཐུགས་བསམ་ཞིག་རེད་དམ། ཡང་ན་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚ་ལ་དེ་འདྲའི་བཀོད་སྒྲིག་
གནང་གི་རེད་དམ་མ་རེད། ངས་ཁ་སང་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་བོ་དེ་རེད། སྤྱིར་བཏང་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ལོ་གཅིག་དང་
ཟླ་བ་དྲུག་གསུངས་སོང་། ལོ་བཞི་དང་ལྔ་ལ་བཞུགས་སྡོད་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཁ་སང་ཚད་
དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ང་ཚ་ལས་བྱེད་པའི་
ས་མིག་ཡོད་པ་དེ་ཚ་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་ཡི་རེད་དམ་མ་རེད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་རེད། ལས་ཁུངས་དེའི་ལས་འབོར་
ལ་བསྟུན་པའི་ཉམས་ཞིབ་བྱས་ནས་ལས་བྱེད་བསྐོས་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་བསྐོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཡང་བསྐྱར་མི་སྣོན་པ་
ཞིག་སླེབས་ཡོང་བ་ཡིན་ན། གནས་སྟངས་དེས་འགོག་རྐྱེན་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་
གཞི་མང་པོ་ཞིག་ལབ་སྡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་དུས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐུགས་མ་བབས་པ་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་རེད། སྤྱིར་བཏང་དཔལ་
ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་ཐོན་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། དང་བླངས་བ་ཚ་ལའང་ལམ་སྟོན་སྒྲིག་གཞི་
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དེ་འདྲ་ངེས་པར་དུ་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེ་བསྐྲུན་པ་ཡིན་ན་ཚུར་ཡོང་ཆོག་ཆོག་དང། ཕར་འགྲོ་ཆོག་ཆོག་
དང་འགྲོ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གང་
འདྲ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག ད་ལྟར་བཀའ་ལན་གནང་པ་ཡིན་ན། རྗེས་སུ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་ལ་དེ་
གནང་མི་དགོས་པར་བྱས་ན་འགྲིགས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག 

 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲི་གནང་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོང་དུ་ཞུས་པ་
ནང་བཞིན་རེད། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་གཅིག་སྔ་དྲགས་སོང་ཟེར། གཅིག་ཕྱིས་དྲགས་སོང་ཟེར་མཁན་བཟོ་འདྲ་བོ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ལས་བྱེད་ཁོངས་གཏོགས་ནས་བསམ་ཚུལ་རྟོགས་ནས་ཞིབ་ཕྲ་སྲི་ཞུ་བ་ཚར་སོ་སོའ་ིསྒེར་གྱི་ལོ་
རྒྱུས་ཡོད་པ་དེའི་སྒང་ལ་སྣོན་པ་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱབས་ཡོད། གཞི་རྩའི་ཤེས་ཡོན་ཆ་ཚང་བྱས། འཁྲུངས་ས་དང་ཕ་ཡུལ་
ཚུན་ཆད། དེ་ག་ནང་བཞིན་སློབ་སྦྱོང་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ག་རེ་ག་རེ་གནང་ཡོད་པ། ལས་ཁུངས་ལ་ཡིན་ནའང་ལས་
ཁུངས་ག་པར་ཕྱག་ལས་གནང་འདོད་ཡོད་པའི་གདམ་ག་དང་པོ་ནས་དྲུག་པའི་བར་ཕུལ་ཡོད། ས་གནས་ཡིན་ཡང་ནའང་
དབུས་བྱང་ཤར་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་འགྲོ་འདོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཚར་ཤེས་རྟོགས་བྱས་པ་ཡིན། སྐབས་དེ་དུས་ཀྱང་
སྲི་ཞུ་བ་ཚར་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་རིང་ནན་ཏན་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་བསམ་ཚུལ་རྟོགས་པ་དེ་བསམ་ཚུལ་རང་རེད་མ་གཏོགས། ལས་
བྱེད་བསྐོས་ཡོང་དུས་སྐབས་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་འདོད་པ་གདམ་གགཞིར་བཟུང་གཏང་གི་རེད་ཟེར་བའི་ཁྱབ་ཀྱི་མ་རེད་
ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན་ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་འགྲོ་གི་ཡིན་ཞེས་
དགོངས་ཚུལ་བཏོན་མེད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་ཚ་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་ཁག་ལ་སྲི་ཞུ་བ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་པ་ཡིན་ན་འགྲིགས་ཀྱི་མེད་པ་རེད། སྲི་ཞུ་བའི་འགན་དེ་གནས་སྤོ་ག་པར་གཏང་ཡང་ཕེབས་དགོས་པ་དེ་ཁོ་རང་གི་
འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་གནས་སྤོ་གཏོང་པའི་སྐབས་ལ་ཁོ་རང་ས་གནས་ག་ནས་ཡིན་པ། ལག་ཤེས། 
དེ་བཞིན་ཁྱད་ལས་པ་དེ་དག་ལ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་གནས་སྤོ་གཏོང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འགན་ཆགས་
ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ལ་དཔག་པའི་སྒྲིག་གཞི་གཅིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གྲབས་ཡོད་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་སྔོན་མ་ཡིན་ནའང་
བཀོད་སྒྲིག་ཚགས་ཆུང་གིས་བྱས་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཞིག་འདུག བར་སྐབས་ཤིག་ནས་བཀོད་སྒྲིག་གནང་རྒྱུ་ཚང་མ་བཀའ་
ཤག་ནས་འགན་ཆ་ཚང་བཞེས་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རེད། ད་རེས་གཉིས་ཀ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་རང་
དབང་ཆ་ཚང་ཟེར་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་དེ། གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཚགས་
ཆུང་གང་འདྲ་འཛུགས་དགོས་མིན་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཡོད་མ་རེད་དེ་བཀོད་སྒྲིག་ཚགས་ཆུང་ནང་བཞིན་བྱས་པའི་ལས་བྱེད་
གནས་སྤོ་གཏང་རྒྱུ་ཚང་མ་བང་བྱས་ཏེ། ཁོ་རང་ཚས་འགན་བཞེས་པའི་ཐོག་ནས་སྲི་ཞུ་བ་ཁོ་རང་ཚས་དང་བླངས་ཐོག་
ནས་ག་རེ་བྲིས་ཡོད་པ་དེ་ཚར་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་གནས་སྤོ་གཏང་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། 
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རབ་ཏུ་བྱུང་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཙམ་ཕར་ཕྱོགས་རང་ན་ཐག་ཆོད་པ་ཡིན་ན། གཞི་རྩའི་ལས་བྱེད་རང་གི་འདོད་པ་གཞི་བཟུང་
དང་གནས་སྤོ་གཏང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན། བཏང་ཚར་པའི་མཇུག་ལ་ལས་བྱེད་ཀྱི་འདོད་པ་བསྟུན་དགོས་ཡོད་རེད། སྒྲིག་
འཛུགས་རེད། འཛིན་སྐྱོང་བཅས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་བསྟུན་དགོས་ཡོད་སྟབས་མཉམ་དུ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་ས་རེད་བསམ་པའི་
རེ་བ་རེད། དེ་ཚ་རིམ་པས་སྒྲིག་གཞི་ཡིན་ནའང་རེད། ཚགས་ཆུང་ཡིན་ནའང་རེད། བསྐོས་ཡོང་གི་རེད། བསྐོས་ནས་ལག་
ལེན་བསྟར་གྱིན་བསྟར་གྱིན་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕེབས་ནས་འདིར་དང་བླངས་བྱེད་པའི་
སྐབས་ལ་ལོ་བཞི་ལྔ་ཙམ་བཞུགས་རོགས་བྱས་ན་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་རང་རེད། དེར་ཕེབས་ནས་བསྟུན་དང་མ་བསྟུན། 
བསྡད་ཀྱི་རེད་མ་རེད་བཀའ་འདྲི་ཕེབས་ཡོང་དུས། དེ་འགོག་རྐྱེན་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཚད་ཐིག་གི་མ་རེད་ལ་འགོག་
རྐྱེན་འཕྲད་ཀྱི་རེད་ཟེར་བའང་ཞུ་ཚད་ཐིག་གི་མ་རེད། འགོག་རྐྱེན་འཕྲད་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་དེའང་གསལ་པོ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འཚར་ལོངས་བྱེད་མཁན་གཅིག་འདིར་ཕེབས་ནས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བསྟུན་དགོས་པ་ཡོང་
དུས་སྐབས་ལ། ཁོ་རང་སྐུ་སྒེར་ལའང་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་གཞི་རྩའི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ལས་བྱེད་ཚས་ཁོ་རང་ལ་
འབྲེལ་ལམ་གནང་སྟངས། ཁོ་རང་ཡིན་ཡང་དང་པོའ་ིརེ་བ་དང་འཆར་གཞི། བསྟུན་དང་མ་བསྟུན། ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀས་
བསྟུན་དང་མ་བསྟུན་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་
སྲི་ཞུ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  ད་ག་རང་བསྐོས་པར་ལས་སླ་ཤོས་དེ་རེད། དེ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། མ་རྩ་དེ་མིའི་ལུས་ཀྱི་རྒྱབ་
དེ་ Spine ཟེར་གྱི་རེད། ཁང་པ་ལྟ་བུའི་རྩིག་པ་དེ་སྲི་ཞུ་བ་ཆགས་ཡོང་དུས། ངས་ཕྱི་ནང་ག་པར་སོང་ཡང་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་
ཡོད། གང་ལྟར་སྲི་ཞུ་བ་ཡོད་བཞག་པའི་དེ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིན་སྐྱོང་དེ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྔོན་
མ་སྲི་ཞུ་བ་རྒན་པ་ཚས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟ་འཛིན་སྐྱོང་དེ་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རེད། 
དེ་གཙ་བོ་རང་རེད། མ་གཏོགས་འདིར་སྲི་ཞུ་བ་ཡོད་མཁན་ཚར་གུས་བཀུར་མེད་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། དེ་ངས་ཕྱི་ནང་
གཉིས་ཀ་ག་པར་སོང་ཡང་སྤོབས་པའི་ངང་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞིན།  ངས་
འདིར་སྲི་ཞུ་བ་རེ་རེར་མཇལ་མྱོང་བར་མ་ཟད་ཆེད་མངགས་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་རེད་འདུག་རྟོགས་ཡོང་དུས། ཚང་མ་
ཡོད་ས་ལ་ངས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་སྔོན་མ་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟའང་ཞུ་གི་ཡོད། མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་གི་ཡིན། ད་ལན་ལས་གཞི་
སྤེལ་རྒྱུ་འདི་ཧ་ལས་ན་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་གཉིས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ཙམ་འཕེལ་ཡོང་། དེ་ལས་ལྷག་འཕེལ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། གང་ཡིན་
ཟེར་ན་དེ་ལ་སྲི་ཞུ་བ་གཏན་འཇགས་དྲུག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གྲངས་ཤིག་ཡོད་རེད། ཚང་མ་བསྡོམས་པའི་གཅིག་སྟོང་གཅིག་
བརྒྱ་ཡོད་རེད། ང་ཚས་ལོ་རེ་ལ་བཅུ་བཅོ་ལྔ་ཡོང་བ་རྩིས་བརྒྱབ་ཡོང་དུས་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་གཉིས་ཀྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་
རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་འགག་མང་པོ་ཞིག་དང་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོ་ཞིག་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། དེ་ཡག་པོ་ཞིག་
མེད་དམ་བསམ་པའི་རེ་བ་ལ་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ལས་གཞི་དེ་སྤེལ་པ་རེད། ལས་གཞི་སྤེལ་ནས་དེ་ལ་དཔག་པའི་
རྐྱེན་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། དེ་ལ་དཔག་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་གྱི་རེད། དེ་ལ་དཔག་པའི་གནད་དོན་ཆགས་ཡོང་གི་རེད། གནད་
དོན་ཡག་པ་ཆགས་པའི་རེ་བ་རེད། གནས་ཚུལ་ཡག་པ་ཆགས་པའི་འབད་བརྩོན་རེད། ཚང་མས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་
གནང་བ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་པའི་རེ་བ་ཡོད། ཚང་མས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་མ་གནང་བ་ཡིན་པ་ཡིན་
ན། དངོས་གནས་རང་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་པ་ན། ལོ་གཅིག་གཉིས་གསུམ་གྱི་རྗེས་ལ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དགོངས་
སེལ་ཞུས་ནས་གསར་གཏོད་ཀྱི་ལས་གཞི་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་རེད། གསར་གཏོད་ཀྱི་ལས་གཞི་ཡིན་པ་ཙམ་གྱིས་ཡག་པ་
ཡིན་པའི་ཁྱབ་ཀྱི་མ་རེད། གསར་གཏོད་ཀྱི་ལས་གཞི་ཡིན་པ་ཙམ་གྱིས་སྡུག་པ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་ཀྱི་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་
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རིམ་པས་གཟིགས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། ཡིན་ནའང་ཀུན་སློང་དང་འཆར་གཞི་རེ་བ་དེ་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཕན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་དེ་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་སེམས་འཚབ་གནང་པར་ཐུགས་
རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་འབྱོར་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩའི་ཟུར་བཀོལ་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བཞག་པ་ ༦,༣༠༨,༤༠༤ དང། 
གནང་བཞག་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་མེད་སྟབས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སང་སྔ་
དྲོ་ཆུ་ཚད་ ༩།༣༠ བར་ཚགས་གསེང་ཡིན། 

 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༢༠ ཉིན་ཐུན་དང་པོ། 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚས་ཉི་ཤུ། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་
གསུམ་པའི་ལས་ཉིན་དྲུག་པ་དེ་ཆགས་ཡོད། དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚད་མེད་པ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་དོན་དང་པོ་ཁྲིམས་
བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག བརྗོད་པ་དང་པོ་གཅིག་པུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། ཀ༽ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲིམས་
འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ། ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག     ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར། 

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས། 

 

དོན་ཚན། 

 

ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། 

 

ཟུར་བརྗོད། 

 

དོན་ཚན་

གཉིས་པ། 

 

དོན་ཚན་གཉིས་པ། ཁྱབ་ཚད། 

བཅའ་ཁྲིམས་འདིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་

དོན་ཚན་གཉིས་པ། ཁྱབ་ཚད། 

བཅའ་ཁྲིམས་འདིས་དབུས་བོད་མིའི་

གཞུང་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་
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པའི་བོད་མི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།

 

པའི་བོད་མི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན། 

 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཟིན་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པར་སོང་འཐུས་པ་ཡིན། རྩ་བས་མ་མཁྱེན་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་དབུས་
བོད་མིའི་གཞུང་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན། བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་མང་པོ་ཞིག་དང་སྒྲིག་གཞིའི་དོན་ཚན་མང་པོ་ཞིག་དང་
འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་ཡིག་ཆ་གཞན་པ་ཚང་མ་ཁྱེར་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སྲིད་དེ་མ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། 
ཡིག་ཆ་གཞན་པ་ཁྱེར་ཡོང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་
དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ཁ༽ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར། ཡིག་
ཆ་ཨང་ ༢༡ པ་ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང ༢༡ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

 
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས། 

དོན་ཚན། ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ། དོན་ཚན། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། ཟུར་བརྗོད།

དོན་ཚན་ 

༧༣ 

ནང་གསེས་ 

༣ 

འགོ་འཛིན་དུ་འདེམས་ཐོན་ཡོང་བ་ལ་འོས་

ཤོག་ཇི་བྱུང་གི་རྩ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ 

ཡན་ལོན་དགོས་པ་ཡིན། 

ཕྱིར་བསྡུ།  
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དོན་ཚན་ 

༧༣ 

ནང་གསེས་ 

༤ 

བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ མ་ལོངས་ཚ་བཅའ་ཁྲིམས་

དོན་ཚན་ ༧༤ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ལ་རྩ་

འཛིན་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ། 

ཕྱིར་བསྡུ།  

དོན་ཚན་ 

༧༤ ནང་

གསེས་  

༡ 

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༧༣ པའི་ནང་

གསེས་ ༣ པ་ལྟར་ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་

ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་རང་ཁོངས་མང་ཚགས་

ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཆའི་ཚད་

གཞི་མ་ལོངས་པ་དང་། 

ཕྱིར་བསྡུ།  

དོན་ཚན་ 

༧༤ ནང་

གསེས་  

༢ 

ཡང་ན་མི་མང་རང་ཁོངས་ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་

བའམ། མང་ཚགས་ཀྱིས་སྔ་འཕྲོས་འོས་

བསྡུ་བྱ་རྒྱུར་འདོད་བབ་མེད་པའི་གནས་

ཚུལ་བྱུང་བ། 

དོན་ཚན་ 

༧༤ ནང་

གསེས་  

༡ 

མི་མང་རང་ཁོངས་ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་

བའམ། མང་ཚགས་ཀྱིས་སྔ་འཕྲོས་

འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུར་འདོད་བབ་མེད་པའི་

གནས་ཚུལ་བྱུང་བ། 

ནང་གསེས་ 

༣ པ་ ༢ 

པར་བསྒྱུར་

རྒྱུ། 

དོན་ཚན་ 

༧༤ ནང་

གསེས་  

༣ 

ས་གནས་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་འགོ་

འཛིན་དེས་ལས་འགན་ཇི་བཞིན་མ་ཐེག་

པའམ། ཡང་ན་མང་མོས་མེད་པའི་གནས་

ཚུལ་བྱུང་བ་དང་། ཚབ་གསར་ཡང་མང་

ཚགས་རང་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུར་

བློ་མོས་མ་བྱུང་བ་བཅས་བྱུང་ཚ་འགོ་

འཛིན་དང། འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་གཉིས་

ཀའམ། སུ་རུང་དབུས་ནས་བསྐོ་གཏོང་

དགོས་པ་ཡིན། 

དོན་ཚན་ 

༧༤ ནང་

གསེས་ 

༢ 

ས་གནས་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་

འགོ་འཛིན་དེས་ལས་འགན་ཇི་བཞིན་

མ་ཐེག་པའམ། ཡང་ན་མང་མོས་མེད་

པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དང་། ཚབ་

གསར་ཡང་མང་ཚགས་རང་ཁོངས་

ནས་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུར་བློ་མོས་མ་བྱུང་

བ་བཅས་བྱུང་ཚ་འགོ་འཛིན་དང། 

འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་གཉིས་ཀའམ། 

སུ་རུང་དབུས་ནས་བསྐོ་གཏོང་དགོས་

པ་ཡིན། 

 

 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང ༢༡ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཟིན་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་དང།  འདིའི་ནང་ཕྲན་བུ་ཞིག་ནོར་འདུག དོན་ཚན ༧༤ པའི་ནང་གསེས་ ༢ པའི་ཟུར་བརྗོད་
དེར། ནང་གསེས་ ༣ པ་དེ ༢ པར་བསྒྱུར་ཟེར་བ་རང་ཅག་བཞག་ཏེ་འོག་གི་དེ་མི་དགོས་པ་བཟོས། ཡང་མིན་ན་དེ་མར་
བསུབས་ཏེ་འོག་གི་དེ་རང་གནས་སུ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཡང་འགྲིག་གི་འདུག དེ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་གཅིག་ལྷག་འདུག  ༧༤ 
ནང་གསེས ༢ པའི་ཟུར་བརྗོད་དེ་མར་བཏོན་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་ས་རེད། ༣ པ ༢ པར་བསྒྱུར་རྒྱུ་དེ་མར་འདོན་རོགས་
གནང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན། འདིའི་འོག་ནས་ནང་གསེས ༣ པ ༢ པར་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ནང་དོན་གཅིག་པ་གཅིག་
རྐྱང་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་ཕལ་ཆེར་མ་མཁྱེན་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ལ་བརྒྱ་ཆ་དེ་
མེད་པ་བཟོས་ཚར་བ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བརྒྱ་ཆ་དེ་མེད་པ་བཟོས་ཏེ་གཅིག་མཚུངས་བཟོ་ཡི་ཡོད་རེད། བརྗོད་
པ་དང་པོར། བརྗོད་པ་དང་པོར་གསུང་མཁན་མེད་པ་ཡིན་ན་ཟིན་པ་ཡིན། ག༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་
བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་ཁྲིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ། ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚ་
བརྟན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚ་བརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
 
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་

ཚིག་བརྗོད། 

ཟུར་བརྗོད།

དོན་ཚན་ ༧༨ 

ནང་གསེས་ 

༡ (ང) 

འགོ་འཛིན་དུ་འདེམས་ཐོན་ཡོང་བ་ལ་འོས་ཤོག་ཇི་

བྱུང་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ཡན་ལོངས་དགོས། 

ཕྱིར་བསྡུ།  

དོན་ཚན་ ༧༨ 

ནང་གསེས་ 

བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ མ་ལོངས་ཚ་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་

༧༤ ནང་གསལ་ལྟར་རྩ་འཛིན་ 

ཕྱིར་བསྡུ།  
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༡ (ཅ) ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས།

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
འདིའི་ནང་ལ་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་མཆོག་གཅིག་ཆད་འདུག་དེར་ཡར་འཇུག་རོགས་གནང་། ཟིན་པ་ལ་
དགག་བྱ། མེད་པ་སོང། འདི་གོང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་
ལ་སོང་བ་ཡིན་ན། མེད་པ་སོང་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་ནས་ ང༽ གཞུང་འབྲེལ་བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་
འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚགས་ཆུང་གི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ། ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་
དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚགས་ཆུང་གི་སྒྲིག་གཞི། 

དོན་ཚན། ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། ཟུར་བརྗོད།

དོན་ཚན་བཅུ་པ། 

ནང་གསེས་ ༢ 

དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད།

ཚགས་ཆུང་གི་ལོ་རེའི་འགྲོ་གྲོན་དངུལ་

ཇི་དགོས་སྔོན་རྩིས་འཆར་གཞི་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་རྒྱུན་ལས་སུ་

འབུལ་རྒྱུ། 

དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད།

ཚགས་ཆུང་གི་ལོ་རེའི་འགྲོ་གྲོན་

དངུལ་ཇི་དགོས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་

འཆར་གཞི་དཔལ་འབྱོར་ལས་

ཁུངས་བརྒྱུད་འབུལ་རྒྱུ། 

 

དོན་ཚན་བཅུ་པ། ས་གནས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་རང་

ཕྱིར་བསྡུ། ནང་གསེས་ ༤ པ་

དང་ ༥ པ་གཉིས་
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ནང་གསེས་ ༣ འཚམས་གཏོང་མི་ཆོག རིམ་པ་བཞིན་ ༣ པ་

དང་ ༤ པར་བསྒྱུར་

རྒྱུ། 

 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཟིན་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པར་སོང་དེ་འཐུས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ཕལ་ཆེར་མ་མཁྱེན་པ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རང་
དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚགས་ཆུང་དེར་སྔོན་མ་དངུལ་བཀའ་འཁྲོལ་སྤྲོད་སྟངས་དེ་སྤོམ་དངུལ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་
སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་གྲོན་སྡེ་ཚན་ནས་དངུལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་སྤྲོད་རྒྱུ་གཅིག་ཡོད་རེད། དེང་སང་
ཡིན་ན་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚགས་ཆུང་སོ་སོ་སོ་སོའ་ིརྩིས་འགོ་རེ་རེ་བྱས་ཏེ་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་བསྣམས་
ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཡི་ཡོད་རེད། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཟེར་བ་དེ་བཟློས་སྐྱོན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་
བརྟེན་མར་བཏོན་པ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིསྟེང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་རིང་
གི་ལས་རིམ། ཅ༽ བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་གཞུང་ཞབས་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་
ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་ཟིན་བཟོ་འགོད་སླད་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་ཆེད་བཙུགས་གནང་བའི་ཚགས་ཆུང་གི་
སྙན་ཐོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ ཀ པར་གཟིགས་རོགས་གནང། སྙན་ཐོ་སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་སྤྱི་
འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།  
  

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ ཀ་པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་གཞུང་ཞབས་
ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ། 
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བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་གཞུང་ཞབས་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ 
སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ། 

ཚགས་མི་བསྐོ་གཞག 
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་གྲོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཨང་། ༡༣༠ དགོངས་དོན་
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚས་ ༥ ཉིན་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་
སྐྱིད། སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་གསུམ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་གཞུང་ཞབས་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟེངས་
རྟགས་འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མིར་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དང་། བསྐོ་
གཞག་གི་བཀོད་ཁྱབ་ནང་སྒྲིག་གཞིར་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་འོས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་བསྐྱར་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུ་འོས་ཁག་ཞུ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་ལྟར། ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་གསུམ་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚས་ ༧ ཉིན་ལྷན་འཛམས་ཀྱིས་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ཚགས་གཙ་དང་། སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་
ཚགས་དྲུང་། སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ཚགས་མི་བཅས་སྤྱི་མོས་གཏན་འབེབས་བྱུང་། དེ་ནས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་
རྣམས་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོའ་ིསར་ངོ་བཅར་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཞུ་སྒོ་ཁག་ཞུས།  
 
ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས། 
ཐོག་མར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་འདྲ་མིན་ ཤོག་གྲངས་བརྒྱ་མ་ཟིན་ཙམ་
གནང་སོན་བྱུང་བ་དང་། ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་རྣམས་ནས་དེ་སྔའི་སྒྲིག་གཞི་ཨ་མ་དང་། བསྐྱར་བཅོས་ཁག སྐབས་ 
༡༤ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་ཆུང་ཁག་གཉིས་ཀྱི་ལས་དོན་སྙན་ཐོ་དང་། སྒྲིག་གཞི་འཆར་ཟིན། 
གཞན་ཡང་འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་ལྟ་ཞིབ་ནན་པོ་ཞུས་ཏེ། གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིར་བསྐྱར་བཅོས་
དགོས་པའི་དོན་གནད་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་ཟུར་འདོན་ཞུས། 
 
ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚས་ ༨ ཉིན་དོན་ཚན་ ༡༡ ཅན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་བསྐྱར་བཅོས་ཞུས་ཏེ། བསྐྱར་
བཅོས་རག་ཟིན་དང་པོ་གཏན་འབེབས་ཟིན་པ་དང་། ཕྱི་ཚས་ ༩ ཉིན་རག་ཟིན་དང་པོའ་ིཐོག་སླར་ཡང་བགྲོ་གླེང་གིས་རག་
ཟིན་གཉིས་པ་གཏན་འབེབས་ཞུས། ཕྱི་ཚས་ ༡༢ ཉིན་རག་ཟིན་གཉིས་པའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཞིབ་ཕྲ་ཞུས་ཏེ། མཐར་སྒྲིག་
གཞི་དོན་ཚན་གཉིས་པ་ "འགོ་འཛུགས་" དང་། དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ་ "གཟེངས་རྟགས་ཕྱིར་བསྡུ་" དང་འབྲེལ་བའི་
དོན་ཚན་གཉིས་གསར་བཅུག་ཞུས། ད་དུང་སྒྲིག་གཞིར་སྤྱི་ཡོངས་བསྐྱར་བཅོས་ཞུ་སྐབས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་
ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེས་འབྲེལ་བསྐྱར་བཅོས་ཞུ་སྒོ་ཁག་ཀྱང་ཞུས་ཡོད་པས་མ་ཟད། དེ་སྔའི་སྒྲིག་གཞི་ཨ་
མ་དང་། བསྐྱར་བཅོས་ཁག་ལའང་ཞིབ་བསྡུར་ཡང་ཞུས་ཡོད། 
 
ཕྱི་ཚས་ ༡༤ ཉིན་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་རག་ཟིན་མཐའ་མའི་ངོ་བཤུས་དང་བཅས་པ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་། 
ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གི་དགོངས་འཆར་ལམ་སྟོན་ཞུ་སླད་བཀའ་དྲུང་ཡིག་
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ཚང་དང་། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་སོ་སོར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚས་ ༣༡ ནང་ཚུན་དགོངས་འཆར་ལམ་སྟོན་ཇི་
ཡོད་ཡིག་ཐོག་གནང་སྐྱོང་དགོས་སྐོར་ཕྱག་བྲིས་ཕུལ་འབྲས་སུ། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་དོན་ཚན་ལྔ་ཅན་གྱི་
དགོངས་འཆར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚས་ ༡༩ ཉིན་གནང་སོན་བྱུང་བ་དང་། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
ཤག་མཛད་བྲེལ་རྐྱེན་པས་སྒྲིག་གཞི་རག་ཟིན་ལ་གཟིགས་ཞིབ་དུས་ཁོམས་མ་གྱུར་སྟབས་དུས་འགྱངས་དགོས་སྐོར་རེ་
འདུན་གནང་བ་ལྟར། ཟླ་ ༢ ཚས་ ༡༥ བར་དུས་འགྱངས་ཕུལ། དེ་རྗེས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་
རག་ཟིན་ལ་དགོངས་འཆར་དོན་ཚན་གཉིས་གནང་སོན་བྱུང་།  
 
བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་འཆར་ཁག 
༡༽  སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་དོན་ཚན་བཞི་པའི་ནང་། ལོ་གསུམ་རེའི་མཚམས་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་ལོ་རེར་ཞེས་སྔ་སོར་

འཇོག་ལེགས་དང་།  དེ་བཞིན་གནས་རིམ་གོང་མར་གནས་སྤར་ཞེས་པ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་ལེགས། 
༢༽  སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་ ༡ ནང་། གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་ནས་ལོ་ལྔ་མ་ལོན་

གོང་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་ཞེས་པ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་འོས།  
 
ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་དགོངས་འཆར་ཁག 
༡༽  གཟེངས་རྟགས་གནང་སྲོལ་ཐད་ལས་བྱེད་མང་པོ་འདོད་བློ་མ་ཁེངས་པ་དང་། ལོ་རེར་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་

ལས་བྱེད་གཉིས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱས་རྗེས་ལའང་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་འཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཞུས་པའི་གྲུབ་
འབྲས་ཡིན་སྐོར་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་ལ་བསམ་འཆར་ཕུལ་མཁན་ཡོང་བཞིན་པ།  

༢༽  གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་ལས་རིམ་འདིའི་ནང་ལྷན་ཁང་འགའ་རེས་མཉམ་བཞུགས་གནང་གི་མེད་པ་དང་། ལྷ་རབ་བྱུང་
ན་གཟེངས་རྟགས་དེ་བཞིན་ལས་བྱེད་གང་ཟག་སྒེར་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་བྱས་རྗེས་རྩེ་ཕུད་ཅན་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་ པ་གང་འོས་ཤིག་ལ་གནང་ཐུབ་ན་ལྷན་ཁང་ཚང་མས་་མཉམ་
བཞུགས་གནང་ངེས། 

༣༽  གལ་སྲིད་གོང་གསལ་དོན་གནད་དགོངས་བཞེས་གནང་བེད་མ་གྱུར་ཚ། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་དོན་ཚན་བཞི་
པའི་ནང་།  

 གནས་རིམ་གོང་མར་གནས་སྤར་སྩལ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པའི་ལོ་དེའི་ནང་གནས་སྤར་བྱེད་དགོས་
པ་དང་། ཡང་ན་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་སྟེ་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་གསུམ་ནང་གནས་སྤར་བྱེད་དགོས་པ་ཁ་གསལ་བཟོ་
གནང་དགོས་པ། 

༤༽  ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༦ པའི་ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ་ལས་བྱེད་གང་ཞིག་ནས་
ལས་འགན་བར་མཚམས་མ་ཆད་པར་ལོ་བདུན་བསྟུད་མར་གནས་རིམ་གཅིག་ཐོག་ལས་འགན་སྒྲུབ་བཞིན་པ་
དང་། འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་གསུམ་ནང་ལས་བྱེད་དེའི་ལོ་རེའི་གསང་སྙན་ནང་བརྗོད་ཚིག་ངན་པ་འཁོད་མེད་
རིགས་གནས་སྤར་ཞུ་བཞིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་རང་འཁྲིའི་ལས་འགན་ངོ་ལྐོག་རྒྱབ་མདུན་མེད་པ་ལྷག་བློ་ཆེ་སྐྱེད་
ཞུ་མཁན་ལས་བྱེད་དམིགས་བསལ་ཅན་མཆིས་རིགས་ཞབས་ལོ་རྒན་རིམ་སྒུག་མི་དགོས་པར་གནས་སྤར་
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དགོས་པའི་རྒྱབ་གཉེར་བྱུང་ཚ། ལས་བྱེད་གང་ཟག་དེ་གནས་སྤར་གནང་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཡོད་སྟབས། གཟེངས་
རྟགས་ཐོབ་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་གང་ཞིག་ལོ་གཅིག་མ་སོང་གོང་གནས་སྤར་ཐེངས་གཉིས་ཐོབ་སྲིད་པས་དེ་དོན་
དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེར་མངོན། 

༥༽  སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་དོན་ཚན་ ༡༢ ནང་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པའི་ལས་བྱེད་ཞིག་ནས་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་པ་
བྲལ་ཏེ་སྒྲིག་གསལ་དོན་ཚན་ ༤ གང་རུང་འགལ་འཛལ་བྱུང་ན་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་བྱེད་དེའི་གཟེངས་རྟགས་
ཆ་ཚང་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་དགོས་གསལ་བ་དངོས་སུ་ཕྱག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ། དེ་རྗེས་ཟླ་ ༣ ཚས་ 
༦ ཉིན་བཀའ་ཤག་དང་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གཉིས་ནས་གནང་བའི་དགོངས་འཆར་ཁག་གི་ཐོག་སྦྱང་བཤད་
ཀྱིས། མཐའ་མའི་ལས་དོན་སྙན་ཐོ་དང་། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་འཆར་ཟིན་བཅས་པ་སྤྱི་མོས་གཏན་འབེབས་
ཞུས། 

 
མཐའ་མའི་རྒྱབ་གཉེར། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོའ་ིལམ་སྟོན་དང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་དེ་སྔའི་ཚགས་ཆུང་ཁག་གཉིས་ཀྱི་
སྙན་ཐོ་དང་། སྒྲིག་གཞི་འཆར་ཟིན། བཀའ་ཤག་དང་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གཉིས་ནས་ཚིག་བརྗོད་ཐད་དགོངས་
འཆར་རེ་གཉིས་བྱུང་བ། དེ་བཞིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་བཞུགས་མོལ་ཚགས་འདུའི་བགྲོ་གླེང་གི་ནང་དོན་
བཅས་གཞིར་བཞག་ཐོག་ཚགས་ཆུང་ནས་ཤོག་གྲངས་ ༧ ཅན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་འཆར་ཟིན་མཐའ་མ་སྤྱི་མོས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པའི་སྙན་ཐོ་འདི་མཉམ་ཟུར་འབུལ་ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་བཀའ་ཤག་དང་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་
སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཐད་གནང་བའི་དགོངས་འཆར་ཁག་ལྔ་དང་། ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་སྤྱི་ཡོངས་དགོངས་འཆར་
གཉིས་བཅས་ལ་འདི་ནས་བསམ་ཞིབ་མ་ཐུབ་ཀྱང་། གྲོས་ཚགས་ནས་དེ་ལུགས་བབས་གཟིགས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་
ཕྱོགས་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་གཞུང་ཞབས་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རྟགས་
འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་ཚགས་ཆུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༧ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་
དགེ་བའི་ཉིན། 
             ཕུལ།། 
ཚགས་གཙས་མུ་མཐུད་གནད་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ ཁ་པ་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང།  སྒྲིག་གཞི་
འཆར་ཟིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ ཁ་པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

 
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་གཞུང་ཞབས་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་

ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། 
དོན་
ཚན། 

ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ། དོན་ཚན། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། ཟུར་
བརྗོད། 

འགོ་
བརྗོད། 

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་གཞུང་ཞབས་
ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རྟགས་

རང་
འཇགས། 

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ལས་
དོན་གཟེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་
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འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི། ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི།
དོན་
ཚན་ 
དང་པོ། 

གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་མིང༌། 
གཟེངས་རྟགས་འདི་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་
གཞུང་ཞབས་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་གཟེངས་
རྟགས་ཞེས་འབོད་རྒྱུ། 

རང་
འཇགས། 

རང་འཇགས།
གཟེངས་རྟགས་འདི་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་བྱེད་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་གཟེངས་རྟགས་
ཞེས་འབོད་རྒྱུ། 

 
 

 མེད། དོན་ཚན་
གཉིས་པ། 

སྒྲིག་གཞི་འགོ་འཛུགས།
སྒྲིག་གཞི་འདི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་
ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་ཆོག་
མཆན་མིང་རྟགས་བཀོད་ཉིན་ནས་དངོས་སུ་རྩ་
འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 

གསར་
བཅུག 

དོན་
ཚན་
གཉིས་
པ། 

གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ། 
གཟེངས་རྟགས་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་ནི། 
ཀ གཞུང་དོན་སྲི་ཞུའི་ལས་དོན་ཐོག་

དམིགས་བསལ་ཧུར་བརྩོན་དང་ལྷག་
བློ་ཆེ་བསྐྱེད་ཀྱིས་བྱས་རྗེས་རྩེ་ཕུད་
ཐོན་མཁན་རྣམས་ངོས་འཛིན་དང་
གཟེངས་བསྟོད་བྱ་རྒྱུ། 

ཁ དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞུང་ཞབས་གཞན་
དག་ལ་མིག་དཔེ་དང་སེམས་ཤུགས་
བསྐྱེད་པའི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་རྒྱུ། 

ག མང་ཚགས་ནས་གཞུང་ཞབས་ལྷག་
བསམ་དང་འབད་བརྩོན་ཅན་རྣམས་
ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་ཐབས་
བཅས། 

དོན་ཚན་
གསུམ་པ། 

རང་འཇགས།
གཟེངས་རྟགས་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་ནི། 
༡ གཞུང་དོན་སྲི་ཞུའི་ལས་དོན་ཐོག་

དམིགས་བསལ་ཧུར་བརྩོན་དང་ལྷག་བློ་
ཆེ་བསྐྱེད་ཀྱིས་བྱས་རྗེས་རྩེ་ཕུད་ཐོན་
མཁན་རྣམས་ངོས་འཛིན་དང་གཟེངས་
བསྟོད་བྱ་རྒྱུ། 

༢ དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་བྱེད་གཞན་དག་ལ་
མིག་དཔེ་དང་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་པའི་
ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་རྒྱུ། 

༣ མང་ཚགས་ནས་ལས་བྱེད་ལྷག་བསམ་
དང་འབད་བརྩོན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
ཤེས་རྟོགས་ཡོང་ཐབས་བཅས། 

དོན་ཚན་
གཉིས་པ་
གསུམ་
པར་
བསྒྱུར། 

དོན་
ཚན་
གསུམ་
པ། 

གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་གྲངས་དང་དངོས་པོ། 
ལོ་རེར་འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་དང་ལས་བྱའི་སྡེ་ཚཉ་
གཉིས་ཀ་ནས་བྱས་རྗེས་རྩེ་ཕུད་ཅན་གྱི་གཞུང་
ཞབས་རེ་རེར་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་རྒྱུ་དང༌། 
གཟེངས་རྟགས་སུ་གཟེངསབསྟོད་པྱག་འཁྱེར་ཡི་
གེ་དང༌། མཇལ་དར་ནང་མཛད། ལེགས་སྐྱེས་
ཧིན་སྒོར་ཆིག་ཁྲི་རེ་བཅས་བསྩལ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་
བཞི་པ། 

རང་འཇགས།
ལོ་གསུམ་རེ་མཚམས་འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་དང་
ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀ་ནས་བྱས་རྗེས་རྩེ་ཕུད་
ཅན་གྱི་ལས་བྱེད་རེ་རེར་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་རྒྱུ་
དང༌། གཟེངས་རྟགས་སུ་གཟེངས་བསྟོད་ལག་འཁྱེར་
དང༌། མཇལ་དར་ནང་མཛད། ལེགས་སྐྱེས་ཧིན་
སྒོར་ཆིག་ཁྲི་རེ། གནས་རིམ་གོང་མར་གནས་སྤར་
བཅས་བསྩལ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་
གསུམ་
པ་བཞི་
པར་
བསྒྱུར། 

དོན་
ཚན་ 
བཞི་པ། 
 

གཟེངས་རྟགས་འབུལ་འོས་ཀྱི་གང་ཟག 
འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་
གཞུང་ཞབས་སུའང་རུང༌།  དྲུང་ཆེའཇི་གནས་
རིམ་ལས་དམའ་བ་དང༌། ཚད་བལྟའི་དུས་ཡུན་མ་

དོན་ཚན་
ལྔ་པ། 

རང་འཇགས།
སྒྲིག་གཞི་འདིའི་དོན་ཚན་བདུན་པར་གསལ་བའི་
འོས་ཆོས་ཚང་པའི་གང་ཟག་དེར་གོ་དགོས། 

དོན་ཚན་
བཞི་པ་ 
ལྔ་པར་
བསྒྱུར། 
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བརྩིས་པའི་ཞབས་ལོ་གསུམ་ལོན་པ། གཟེངས་
རྟགས་སྤྲོད་ཚས་ནས་བརྩིས་པའི་ཟླ་བ་བཅོ་
བརྒྱད་ནང་ཚུན་རྒས་ཡོལ་ཐོན་མཁན་ཡིན་མིན་
ལ་མ་ལྟོས་པར་གཟེངས་རྟགས་འཐོབ་རྒྱུའི་འོས་
ཁོངས་སུ་བརྩིས་རྒྱུ། 

དོན་
ཚན་ 
ལྔ་པ། 

གཟེངས་རྟགས་སྤྲད་ཡུལ་འདེམས་སྒྲུག  
༡ བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིའགན་

འཛིན་དྲུང་ཆེ་དང༌། ཁྱབ་ཁོངས་དང་
དམིགས་བསལ་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིདྲུང་
ཆེའི་གནས་རིམ་ཅན་གྱི་འགན་འཛིན་
རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའ་ིཁྱབ་འོག་ལས་
བྱེད་ཁག་གི་ཁོངས་ནས་གཟེངས་
རྟགས་སྤྲད་ཡུལ་གྱི་འོས་མི་ཡོད་ཚ། 
ལོ་རེར་མི་གསུམ་ལས་མ་མང་བའི་ལོ་
རྒྱུས་འགེངས་ཤོག་གཏན་འབེབས་
ལྟར་བཀངས་སྟེ་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་བཞི་
པའི་ཚས་ ༣༠ ནས་མ་འགྱངས་པར་
གཟེངས་རྟགས་འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་
ཆུང་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས། 

༢ བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་དྲུང་
ཆེའི་གནས་རིམ་ཅན་གྱི་འགན་འཛིན་
མེད་སྐབས་དྲུང་ཆེའི་ལས་ཚབ་ནས་
འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་བརྒྱུད་འབུལ་
དགོས། 

དོན་ཚན་
དྲུག་པ། 

གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་ཡུལ་འདེམས་སྒྲུག  
༡ བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིའགན་

འཛིན་དྲུང་ཆེ་དང༌། ཁྱབ་ཁོངས་དང་
དམིགས་བསལ་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིདྲུང་
ཆེའི་གནས་རིམ་ཅན་གྱི་འགན་འཛིན་
རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའ་ིཁྱབ་འོག་ལས་བྱེད་
ཁག་གི་ཁོངས་ནས་གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་
ཡུལ་གྱི་འོས་མི་ཡོད་ཚ། ལོ་གསུམ་རེའི་
ནང་མི་གསུམ་ལས་མ་མང་བའི་ལོ་རྒྱུས་
འགེངས་ཤོག་གཏན་འབེབས་ལྟར་
བཀངས་ཏེ་ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཚས་ 
༣༠ ནས་མ་འགྱངས་པར་གཟེངས་
རྟགས་འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་ལ་ངེས་
པར་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས། 

 
རང་འཇགས། 
 

དོན་ཚན་
ལྔ་པ་
དྲུག་པར་
བསྒྱུར། 

དོན་
ཚན་ 
དྲུག་པ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

གཟེངས་རྟགས་སྤྲད་ཡུལ་གྱི་མིང་ཐོར་ཚུད་རྒྱུའི་
འོས་ཆོས་གཤམ་གསལ། 
ཀ གཏན་འཇགས་གཞུང་ཞབས་ཡིན་པ། 
ཁ      ཚད་བལྟའི་དུས་ཡུན་ཕུད་པའི་ཞབས་ལོ་

གསུམ་ཡན་ལོན་པ། 
ག དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཅན་མིན་པ། 
ང འདས་མ་ཐག་ལོ་གསུམ་གྱི་གསང་སྙན་

ནང་བརྗོད་ཚིག་ངན་པ་མེད་པ། 
 
ཅ འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་

ལས་དོན་མཚམས་འཇོག་དང༌། ལན་
འཛུགས་པ་སོགས་སྒྲིགས་འཛུགས་ཀྱི་

དོན་ཚན་
བདུན་པ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་ཡུལ་གྱི་མིང་ཐོར་ཚུད་རྒྱུའི་
འོས་ཆོས་གཤམ་གསལ། 
༡ གཏན་འཇགས་ལས་བྱེད་ཡིན་པ། 
༢ ཚད་བལྟའི་དུས་ཡུན་བརྩིས་པའི་ཞབས་

ལོ་ལྔ་ཡན་ལོན་པ། 
༣ དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཅན་མིན་པ། 
༤ འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་གསུམ་གྱི་གསང་

སྙན་ནང་བརྗོད་ཚིག་ངན་པ་མེད་པ། 
 
༥ འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་

ལས་དོན་མཚམས་འཇོག་དང༌། ལན་
འཛུགས་པ་ལྟ་བུའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

དོན་ཚན་
དྲུག་པ་
བདུན་
པར་
བསྒྱུར། 
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ཉེས་བཀོད་ལས་རིམ་མ་བྱུང་བ།
ཆ གཞུང་དངུལ་རྩིས་རྙོག་དང༌འབུལ་ཆད་

མེད་པ། 
ཇ མིང་ཐོ་འབུལ་རྒྱུའི་དུས་ཚས་ཀྱི་སྔོན་

དུ་མིང་ཐོ་གང་ནས་འབུལ་བའི་ལས་
ཁུངས་དེའི་ནང་མུ་མཐུད་ཟླ་བ་བཅུ་
གཉིས་ལྷག་ལས་དོན་བྱེད་བཞིན་པ། 

ཉ འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ནང་
གཞུང་ཞབས་དེའི་ལས་འགན་དང་
འབྲེལ་བའི་དོན་གནད་སྐོར་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགས་སུ་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་རྣམ་པ་
ཅན་གྱི་བགྲོ་གླེང་དང༌། དྲི་བ་བྱུང་སྟེ་
སྐྱོན་ར་ཕྲོད་པ་མ་ཡིན་པ། 

ཏ འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་
མིང་རྟགས་དང་ཁ་བྱང་གསལ་པོ་འཁོད་
པའི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་བཅུ་ལས་བརྒལ་
བས་མཉམ་འདུས་སམ། རེ་རེའི་ངོས་
ནས་གཞི་རིམ་གྱི་དན་རྟགས་ཚང་བའི་
སྐྱོན་བརྗོད་ཡིག་ཐོག་ཏུ་གོང་རིམ་ལ་
འབུལ་ཡོད་པ་དང་འབུལ་མཁན་མི་ངོ་
ར་འཕྲོད་ངོས་ལེན་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ། 

ཐ འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་
འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དམ། བཀའ་བློན། 
སྤྱི་འཐུས། ཁྲིམས་ཞིབ་པ། རང་དབང་
སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་བཅས་
ཀྱིས་ལས་བྱེད་སོ་སོའ་ིརང་འཁྲིའི་
འཆར་འཕར་ལས་དོན་གང་རུང་གི་ཐོག་
ཐུགས་འདོད་མ་ཁེངས་པའི་ཚིག་ཐོ་
ཁུངས་ལྡན་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པར་
དབུས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
འགན་འཛིན་དང༌།  ཡང་ན་བཀའ་ཤག་
ནས་ངོས་ལེན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། 

ད རྩིས་པའམ།  གཉེར་པ་ཡང་ན། གཏོང་
ལེན་འགན་འཛིན་ལྟ་བུའི་རྩིས་དང༌། 
དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་
ཡོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཡིན་ན། འདས་མ་

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ཉེས་བཀོད་ལས་རིམ་མ་བྱུང་བ། 
༦ གཞུང་དངུལ་རྩིས་རྙོག་དང༌འབུལ་ཆད་

མེད་པ། 
༧ མིང་ཐོ་འབུལ་རྒྱུའི་དུས་ཚས་ཀྱི་སྔོན་དུ་

མིང་ཐོ་གང་ནས་འབུལ་བའི་ལས་ཁུངས་
དེའི་ནང་མུ་མཐུད་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལྷག་
ལས་དོན་བྱེད་བཞིན་པ། 

༨ འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་
ལས་བྱེད་དེའི་ལས་འགན་དང་འབྲེལ་
བའི་དོན་གནད་སྐོར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགས་སུ་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་
བགྲོ་གླེང་བྱུང་སྟེ་སྐྱོན་ར་ཕྲོད་པ་མ་ཡིན་
པ། 

༩ འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་
མིང་རྟགས་དང་ཁ་བྱང་གསལ་པོ་འཁོད་
པའི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་བཅུ་ལས་བརྒལ་བ་
མཉམ་འདུས་སམ། རེ་རེའི་ངོས་ནས་
གཞི་རིམ་གྱི་དན་རྟགས་ཚང་བའི་སྐྱོན་
བརྗོད་ཡིག་ཐོག་ཏུ་གོང་རིམ་ལ་འབུལ་
ཡོད་པ་དང་འབུལ་མཁན་མི་ངོ་ར་འཕྲོད་
ངོས་ལེན་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ། 

༡༠ འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་
འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དམ། བཀའ་བློན། 
སྤྱི་འཐུས། ཁྲིམས་ཞིབ་པ། རང་དབང་
སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་བཅས་ཀྱིས་
ལས་བྱེད་སོ་སོའ་ིརང་འཁྲིའི་འཆར་
འཕར་ལས་དོན་གང་རུང་གི་ཐོག་ཐུགས་
འདོད་མ་ཁེངས་པའི་ཚིག་ཐོ་ཁུངས་ལྡན་
ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པར་དབུས་ཀྱི་འབྲེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དང༌།  
ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ནས་ངོས་ལེན་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་པ། 

༡༡ རྩིས་པའམ།  གཉེར་པ་ཡང་ན། གཏོང་
ལེན་འགན་འཛིན་ལྟ་བུའི་རྩིས་དང༌། 
དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་
ཡོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཡིན་ན། འདས་མ་ཐག་
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ཐག་པའི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཁང་དུ་ཕུལ་བའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
ཐོའ་ིནང་གཞུང་དངུལ་གྱོང་གུན་སོང་
བའི་སྐྱོན་བརྗོད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། 

པའི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཁང་དུ་ཕུལ་བའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་
གཞུང་དངུལ་གྱོང་གུན་སོང་བའི་སྐྱོན་
བརྗོད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། 

དོན་
ཚན་
བདུན་
པ། 
 
 

གཟེངས་རྟགས་སྤྲད་ཡུལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་
ཆུང༌། 
ལོ་ལྟར་གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་ཡུལ་གྱི་གཞུང་
ཞབས་གཉིས་འདེམས་བསྒྲུག་ཆེད་འདེམས་སྒྲུག་
ཚགས་ཆུང་ཞིག་དགོས་པ་གཤམ་གསལ། 
 
༡    གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་
ཚགས་གཙས།  ཚགས་གཙ། 

༢    བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་བཀའ་བློན་གཅིག 
  ཚགས་མི། 

༣   སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སྤྱི་འཐུས་
གཉིས། ཚགས་མི། 

༤   བཀའ་དྲུང༌།   ཚགས་མི་ / ཚགས་
དྲུང༌། 

 

དོན་ཚན་
བརྒྱད་པ། 
 
 
 

གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་ཡུལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་
ཆུང༌། 
ལོ་གསུམ་རེ་མཚམས་གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་ཡུལ་གྱི་
ལས་བྱེད་གཉིས་འདེམས་སྒྲུག་ཆེད་འདེམས་སྒྲུག་
ཚགས་ཆུང་ཞིག་དགོས་པ་གཤམ་གསལ། 
 
༡  ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་
གཙས།  ཚགས་གཙ། 
༢  སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་འགན་འཛིན།   
ཚགས་གཞོན། 
༣  ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་མི་
གཉིས། ཚགས་མི། 
༤  ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ།
  ཚགས་མི་/ཚགས་དྲུང༌། 

དོན་ཚན་
བདུན་པ་
བརྒྱད་
པར་
བསྒྱུར། 

དོན་
ཚན་
བརྒྱད་
པ། 

འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་འདུ།
༡ ལོ་ལྟར་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕྱི་

ཟླ་བཞི་པའི་ཚས་ ༢༠ ནས་འགྱངས་
མེད་འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་སྒྲིག་
འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་དང༌། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའི་
བདུན་ཕྲག་དང་པོའ་ིནང་འདེམས་སྒྲུག་
ཚགས་ཆུང་ལྷན་ཚགས་གནང་སྟེ། 
གཟེངས་རྟགས་སྤྲད་ཡུལ་གྱི་གཞུང་
ཞབས་འདེམས་སྒྲུག་ལས་དོན་འགོ་
འཛུགས་བྱ་རྒྱུ། 

༢ འོས་མིའི་ལོ་རྒྱུས་འགེངས་ཤོག་དང༌། 
འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་ཚུལ་གྱི་ཐབས་
ལམ་སྒྲིག་གཞི་ནང་གསལ་ལྟར་
ཚགས་ཐེངས་དང་པོར་གཏན་
འབེབས་བྱ་རྒྱུ། 

༣ འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་
ཐེངས་དང་པོའ་ིནང་ལས་ཁུངས་ཁག་

དོན་ཚན་
དགུ་པ། 

རང་འཇགས།
༡ ལོ་གསུམ་རེའི་མཚམས་ལས་བྱེད་

འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའི་
བདུན་ཕྲག་དང་པོའ་ིནང་འདེམས་སྒྲུག་
ཚགས་ཆུང་ལྷན་ཚགས་གནང་སྟེ། 
གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་ཡུལ་གྱི་ལས་བྱེད་
འདེམས་སྒྲུག་ལས་དོན་འགོ་འཛུགས་བྱ་
རྒྱུ། 

 
 
 
རང་འཇགས། 
 
 
 
 
༣ འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་

དོན་ཚན་
བརྒྱད་པ་
དགུ་པར་
བསྒྱུར། 
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སོ་སོ་ནས་འབུལ་འབྱོར་གྱི་མིང་ཐོ་
རྣམས་ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་གྱི་འོས་
ཆོས་མ་ཚང་བ་རྣམས་ཟུར་དབྱེ་དང༌། 
འོས་ཆོས་ཚང་བའི་མིང་ཐོ་ཇི་ཡོད་ཕྱི་
ཟླ་ལྔ་པའི་ཚས་ ༡༥ འགྱངས་མེད་
གཞུང་ཞབས་ཡོངས་དང༌། སྤྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་བཅས་པར་གསལ་བསྒྲགས་
བྱ་རྒྱུ། 

༤ གཞུང་ཞབས་སམ། སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་
ནས་མིང་ཐོར་ཐོན་པའི་གཞུང་ཞབས་
སུ་ལའང་སྐྱོན་བརྗོད་དང་དགག་བྱ་
ཡོད་ཚ་གསང་བའི་སྙན་ཞུའི་ཐོག་ཕྱི་
ཟླ་དྲུག་པའི་ཚས་ ༡༥ མ་འགྱངས་
པར་འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་ལ་
འབུལ་འཐུས། 

༥ དེ་འདྲའི་གསང་སྙན་འབྱོར་རིགས་
བྱུང་ཚ།  འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་
གིས་ཞིབ་འཇུག་གཟབ་ནན་གྱིས་མིང་
གཞུང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་མིན་
ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ། 

༦ དེའི་རྗེས་འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་
གིས་ལོ་དེའི་གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་ཡུལ་
གྱི་གཞུང་ཞབས་གཉིས་སྤྱི་མོས་སམ། 
མང་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཐོག་ཕྱི་ཟླ་
དྲུག་པའི་ཚས་ ༢༥ འགྱངས་མེད་
གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ། 

༧ གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་ཡུལ་ཆ་རྐྱེན་
འཛམས་མིན་གྱིས་གལ་སྲིད་དགོས་
གལ་བྱུང་ན་ཚགས་ཆུང་སྤྱི་མོས་སམ། 
མང་མོས་ཀྱི་ལོ་གཅིག་ཕྱི་བཤོལ་བྱ་
རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱ་འཐུས། 

ཐེངས་དང་པོའ་ིནང་ལས་ཁུངས་ཁག་སོ་
སོ་ནས་འབུལ་འབྱོར་གྱི་མིང་ཐོ་རྣམས་
ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་གྱི་འོས་ཆོས་མ་
ཚང་བ་རྣམས་ཟུར་དབྱེ་དང༌། འོས་ཆོས་
ཚང་བའི་མིང་ཐོ་ཇི་ཡོད་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའི་
ཚས་ ༡༥ འགྱངས་མེད་ལས་བྱེད་
ཡོངས་དང༌། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བཅས་
པར་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ། 

༤ ལས་བྱེད་དམ། སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་
མིང་ཐོར་ཐོན་པའི་ལས་བྱེད་སུ་ལའང་
སྐྱོན་བརྗོད་དང་དགག་བྱ་ཡོད་ཚ་གསང་
བའི་སྙན་ཞུའི་ཐོག་ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚས་ 
༡༥ མ་འགྱངས་པར་འདེམས་སྒྲུག་
ཚགས་ཆུང་ལ་འབུལ་འཐུས། 

 
རང་འཇགས། 
 
 
 
 
༦ དེའི་རྗེས་འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་

གིས་ལོ་མཚམས་དེའི་གཟེངས་རྟགས་
སྤྲོད་ཡུལ་གྱི་ལས་བྱེད་གཉིས་སྤྱི་མོས་
སམ། མང་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཐོག་ཕྱི་
ཟླ་དྲུག་པའི་ཚས་ ༢༥ འགྱངས་མེད་
གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ། 

༧ གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་ཡུལ་ཆ་རྐྱེན་
འཛམས་མིན་བྱུང་ཚ་སྤྱི་མོས་སམ། 
མང་མོས་ཀྱིས་ལོ་གཅིག་ཕྱི་བཤོལ་བྱ་
རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱ་འཐུས། 

དོན་
ཚན་ 
དགུ་པ། 

གཟེངས་རྟགས་གནང་ཚས། 
ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་བདུན་པའི་ཚས་ ༦ ༧གོང་ས་
༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིསྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་
ཆེན་གྱི་ཉིན་ནམ། དེའི་ཉིན་སྔ་ཕྱི་གང་རུང་ཞིག་
ལ་དགའ་སྟོན་མཛད་སྒོ་ཞིག་གོ་བསྒྲིགས་ཐོག་

དོན་ཚན་
བཅུ་པ། 

རང་འཇགས།
ལོ་གསུམ་རེའི་མཚམས་ཕྱི་ཟླ་བདུན་པའི་ཚས་ ༦ 
༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་
འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོའ་ི
ཐོག་གཟེངས་རྟགས་གསོལ་བསྩལ་གནང་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་
དགུ་པ་ 
བཅུ་པར་
བསྒྱུར། 
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དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་གྱི་གཙ་བོ་ཞིག་གདན་
ཞུ་དང་འབྲེལ། གཟེངས་རྟགས་གསོལ་བསྩལ་
གནང་རྒྱུ། 

དོན་
ཚན་ 
བཅུ་པ། 

འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་གི་ཐག་གཅོད།
འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་གིས་ཐག་གཅོད་ 
གང་གནང་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཡིན་ཞིང༌།  
དེ་ལ་སུས་ཀྱང་གླེང་རྙོག་དང༌། ཁྲིམས་ཁང་ 
དང་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཁག་ཏུ་ཞུ་གཏུག་མི་ཆོག  
 

དོན་ཚན་
བཅུ་གཅིག་
པ། 

རང་འཇགས།
འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་གིས་ཐག་གཅོད་གང་ 
གནང་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཡིན་ཞིང༌།  དེ་ལ་སུས་ 
ཀྱང་གླེང་རྙོག་དང༌། ཁྲིམས་ཁང་། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ 
ཁག་ཏུ་ཞུ་གཏུག་མི་ཆོག  
 

དོན་ཚན་
བཅུ་པ་ 
བཅུ་
གཅིག་
པར་
བསྒྱུར། 

 
 

མེད། དོན་ཚན་
བཅུ་གཉིས་
པ། 

གཟེངས་རྟགས་ཕྱིར་བསྡུ།
༡   གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པའི་ལས་བྱེད་གང་ཞིག་

སྒྲིག་གསལ་བགྲེས་ཡོལ་ཐོན་པའི་རིགས་
ཕུད། གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་ནས་ལོ་ལྔ་མ་ལོན་
གོང་རྩ་དགོངས་ཞུས་པའམ། རང་བཞིན་
གྱིས་བུད་པ། གནས་དབྱུང་བཏང་བ། ཕྱི་
རྒྱལ་དུ་གཞུང་འབྲེལ་སློབ་ཡོན་རྫོགས་
མཚམས་ཚུར་མ་ཡོང་བ།  

༢ གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་ནས་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་ལས་
བྱེད་དེའི་ལས་འགན་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་
གནད་སྐོར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་སྐྱོན་
བརྗོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་བགྲོ་གླེང་བྱུང་སྟེ་
སྐྱོན་ར་འཕྲོད་པ། 

༣    འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་མིང་
རྟགས་དང་ཁ་བྱང་གསལ་པོ་ 

       འཁོད་པའི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ལྔ་བཅུ་ལས་
བརྒལ་བ་མཉམ་འདུས་སམ། རེ་རེའི་ངོས་
ནས་གཞི་རིམ་གྱི་དན་རྟགས་ཚང་བའི་སྐྱོན་
བརྗོད་ཡིག་ཐོག་ཏུ་གོང་རིམ་ལ་ཕུལ་ཏེ་སྐྱོན་
གནད་ར་འཕྲོད་བྱུང་བ། 

༤ གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་དང་། རྩིས་འབྲེལ་ལས་
བྱེད་ཡིན་ན། གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་ནས་ལོ་
གསུམ་གྱི་ནང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཕུལ་
བའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་གཞུང་དངུལ་
གྱོང་གུན་བཏང་བའི་སྐྱོན་བརྗོད་ར་འཕྲོད་
བྱུང་བ་བཅས་གོང་གསལ་དོན་གནད་གང་
རུང་བྱུང་ཚ་བཀའ་ཤག་ནས་གཟེངས་རྟགས་

གསར་
བཅུག 
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ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་རྒྱ་
ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་ཏེ། ལེགས་སྐྱེས་དངུལ་དང་། 
གཟེངས་བསྟོད་ལག་འཁྱེར། གནས་སྤར་
བཅས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་དགོས། 

དོན་
ཚན་ 
བཅུ་
གཅིག་
པ། 

སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། 
སྒྲིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ནམ་དགོས་
མཚམས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་བཀའ་ཤག་
གང་རུང་ནས་འཆར་གཞི་ཕུལ་བའམ་ཡང་ན་སྤྱི་
འཐུས་སུ་རུང་ནས་འཆར་འབུལ་བྱུང་ཚ་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་ངོ་ཡོད་སུམ་ཆ་
གཉིས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱུང་ན་བསྐྱར་བཅོས་ཆོག་པ་
ཡིན། 

དོན་ཚན་
བཅུ་
གསུམ་པ། 

རང་འཇགས།
སྒྲིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་
བྱུང་སྐབས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་། བཀའ་ཤག 
སྤྱི་འཐུས་གང་རུང་ནས་འཆར་འབུལ་གྱིས་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་
གཉིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཀའ་
བློན་ཁྲི་པས་ཆོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགོད་
དགོས།། །། 

དོན་ཚན་
བཅུ་
གཅིག་པ་
བཅུ་
གསུམ་
པར་
བསྒྱུར། 

 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་མཁན་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་དྲུང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་གཞུང་ཞབས་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རྟགས་
འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
གྲུབ་ཟིན་པ་ལ་དགག་བྱ། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ལས་རིམ་དབུ་མ་ཚུགས་གོང་ལ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཕུལ་དེ་ཅུང་ངང་འཐེན་གནང་ན་
གང་འདྲ་ཡིན་ནམ་བསམས་སོང། གང་གིས་ཤེ་ན། འདིའི་གོང་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཟེར་བ་དེ། དབུས་བོད་མིའི་
གཞུང་ཟེར་བར་བསྒྱུར་རྒྱུའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཤིག་ཡོང་གི་འདུག བསྐྱར་བཅོས་དེ་སོང་བ་ཡིན་ན། སྒྲིག་གཞི་
དེའི་ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཟེར་བའི་མཚན་དེ་འདྲ་ཐོན་ཡོང་གི་རེད། དེ་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་ཏེ། བཟོ་བཅོས་ཆ་ཚང་
མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གནས་སྐབས་ཚགས་
ཆུང་རང་ལ་ཕར་ཕུལ་ཏེ། བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། ཚགས་ཆུང་རང་གིས་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་བཟོ་བཅོས་
བྱས་ཏེ། འདིར་ལྗགས་ཀློག་གྲུབ་པ་གཞིར་བྱས་ཏེ་འཐུས་པ་བྱས།  བརྗོད་པ་གཉིས་པར་འགྲོ་ན་གང་འདྲ་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་
གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  



131 

 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཚགས་གཙས་བསམ་པ་ལ་འདི་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་བསམས་སོང། སྤྱིར་བཏང་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་དབུས་བོད་མིའི་གཞུང་ལ་བསྒྱུར་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། གཞུང་འབྲེལ་རང་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་དེ་ལ། བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ཞིག་ཁྱེར་ནས་ཡོང་དགོས་བསམ་བསྡད་ཡོད།  སྒོ་བྱང་དང་དོན་ཚན་དང་པོ་མ་
གཏོགས་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མི་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་དང་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་དེ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། དེའི་
རྗེས་ནས་བཟོ་བཅོས་དང་པོ་ཞིག་གཞུང་འབྲེལ་རང་གི་ཐོག་ནས་ཁྱེར་ཡོང་བ་ཡིན།  དེ་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་བརྗོད་པ་དང་པོ་
འགྲོ་བ་ཡིན་ན། ཁྱད་པར་ཞེ་དྲག་མི་འདུག་བསམ་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་བྱུང་།  འདི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ།  མེད་པ་ཡིན་སྟབས་འདི་
ཚུད་པ་ཡིན།  བརྗོད་པ་དང་པོ་འགྲོ་བ་ལ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ན་དག་ཆ་ནོར་བ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  
དེ་ཚ་ཚང་མ་གཏན་འབེབས་ཡིག་ཆ་རང་གི་ནང་ལ་ཚགས་ཆུང་གིས་གཟིགས་ནས་བསྐྱར་དུ་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་
གཟིགས་ཏེ་ནོར་བ་དེ་བསྐྱར་བཅོས་ནང་དུ་བཅོས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན།  འགོ་བརྗོད་དེ་དོན་ཚན་གྱི་འོག་ལ་འབྲི་
མ་དགོས་པ་བྱས་ནས། བཟོ་བཅོས་ནང་ལ་ཕར་འབྲི་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ཡིན།  བརྗོད་པ་དང་པོའི་ཐོག་ལ་སྤྱི་འཐུས་
གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བརྗོད་པ་དང་པོའི་སྐོར་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྤྱིར་བཏང་གྲོས་ཚགས་ར་བའི་
ནང་ལ་ཡི་གེ་དག་ཆ་ནོར་བ་འགའ་ཤས་འདུག  གནད་འགག་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་མ་རེད།  ཤོག་ངོས་ ༣ པའི་དོན་ཚན་ ༧ པའི་
ནང་གསེས་དོན་ཚན་ ༨ པའི་ནང་གི་ཕྲོད་ཅེས་པ་དེ་ལ་འཕྲོད་ཅེས་སྔོན་འཇུག་འ་ཞིག་འབྲི་རོགས།  འདིའི་འོག་གི་དོན་ཚན་ 
༡༢ པའི་ནང་ལ་འཕྲོད་འདི་བྲིས་འདུག་པས་གཉིས་ཀ་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བ་དང།  ནམ་རྒྱུན་ལྟར་ན་སྔོན་འཇུག་འ་དེ་འབྲི་
སྲོལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་ཤོག་ངོས་ ༤ པའི་དོན་ཚན་ ༡༡ པའི་ནང་ལ།  རྩིས་པའམ།  གཉེར་པ་ཡང་ན།  
གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་ཟེར་བ་དེ།  རྩིས་པའམ།  གཉེར་པ།  ཡང་ན་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་ཞེས་བཅོས་རོགས།  ཡང་
ན་ཟེར་བ་དེ་འོག་གི་གཏོང་ལེན་འགོ་ལ་སྦྱར་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   དྲི་བ།  སྤྱིར་བཏང་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ཕྱོགས་
ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག  ལོ་གཅིག་དེ་ལོ་གསུམ་ལ་ཕར་འགྱངས་པའི་དགོས་པ་
གང་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན།  ད་ལྟ་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཞབས་སྟེགས་ལོ་གསུམ་ལ་འབུལ་དགོས་པའི་
གནས་སྟངས་དེ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་ཡོད་དམ།  དེ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་གི་དོན་ཚན་ ༣ པ་དང་།  གསར་པའི་ནང་གི་དོན་ཚན་ ༤ པའི་
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ནང་"གནས་རིམ་གོང་མར་གནས་སྤར་བཅས་བསྩལ་རྒྱུ་"ཞེས་བྲིས་འདུག  འདི་ལ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དགོངས་
འཆར་དེ་ཕུལ་བ་རེད།  དེའི་ནང་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་པར་ད་ལྟའི་འདིའི་ནང་ལ་"གནས་རིམ་
གོང་མར་གནས་སྤར་བཅས་བསྩལ་རྒྱུ"ལབ་ན། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་དགོངས་འཆར་ཕུལ་བའི་གནད་འགག་དེ་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད།  དཔེར་ན་དོ་བདག་ཁོ་རང་བཞིན་དང་ཡང་ན་གཞན་པ་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱིས་རྒྱབ་གཉེར་
གནང་སྟེ་གནས་སྤར་བྱས་ཚར་བའི་རྗེས་ཉིན་མ་  ༢་་་་་་་༣ གྱི་ནང་ལ་གཟེངས་རྟགས་རག་པ་ཡིན་ན། ཡང་བསྐྱར་གནས་
སྤར་བྱེད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད།  བྱས་པ་ཡིན་ན་སྒྲིག་གཞི་གཞན་པའི་ཆ་རྐྱེན་འོག་ནས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་རེད།  དེ་ལ་
དགོངས་གཞི་གནང་ཨེ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་མིན་གོང་དུ་རོབ་ཙམ་གསུངས་སོང་མོད།  ལོ་གསུམ་རེའི་མཚམས་ཟེར་
དུས།  ལོ་གསུམ་ཕར་འགྱངས་ནས།  སྤྱིར་བཏང་ཞིབ་འཇུག་བྱ་སའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ལ་ལོ་གསུམ་རེར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་ན། ལོ་རེ་རེ་བྱས་ནས་གནང་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ག་རེ་རེད།  དེ་ནས་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་གི་དོན་ཚན་ ༥ 
པ་དང་ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་གི་དོན་ཚན་ ༦ པའི་ནང་གི་གཏན་འབེབས་ལྟར་བཀངས་ཏེ་ཟེར་བ་དེ།  སྤྱིར་བཏང་ང་
ཚའི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚགས་ཆུང་གི་སྒྲིག་གཞི་སོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ས་བསྐངས་བྲིས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་གོང་གི་
བཀངས་ཟེར་བ་དེ་བསྐངས་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་དགོས་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག  དེ་ནས་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་དོན་ཚན་ ༧ 
པ་དང་ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་དོན་ཚན་ ༨ པའི་ནང་ལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་དེ་ཚ་སྔོན་མ་ང་ཚ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་མིན་ཟེར་བ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་ས་རེད།  ཡིན་ནའང་ལས་བྱེད་ཀྱི་གནས་
སྟངས་གཞན་པ་ཚང་མ་ལ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།  འདི་ཡང་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་
ལྷན་ཁང་གི་ནང་ལ་བཞག་པ་དེ་ལམ་སྲོལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཏག་ཏག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད།  ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་ལས་
བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་མི།  དྲུང་ཆེའང་ཡོད་པ་རེད།  འདིའི་ནང་ལ་མི་ ༣་་་་༤ ཞིག་མ་
གཏོགས་མེད་པ་ལ་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་ཟེར་བ་དེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་དམ།  སྤྱིར་བཏང་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་
པའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་དོན་ཚན་ ༨ པ་དང་ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་དོན་ཚན་ ༩ པའི་
ནང་གསེས་དོན་ཚན་ ༣ པ་དེ་བར་བཅུག་གནང་རོགས།  དེའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་དགོངས་གཞི་གནང་ཡོད་པ་རེད་
དམ་མ་རེད།  རྒྱུ་མཚན་ན་ནིང་གི་དེ་དཔེ་འཇོག་གི་ཡིན།  མིང་ཐོ་ཆ་ཚང་བཏང་ཚར་ནས་གཞུག་ལ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་བ་
རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་མིང་ཐོ་བཏང་བ་དེ་ཚ་འོས་ཆོས་ཚང་བ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་རེད་ལ།  ཡང་ན་འོས་ཆོས་མ་
ཚང་བ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་རེད།  འོས་ཆོས་ཚང་བ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་ན། ཁོང་ཚ་ལ་གཟེངས་རྟགས་དེ་སྤྲད་
དགོས་པ་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན།  དེ་ལ་རྣམ་པ་ཚས་དམིགས་བསལ་གྱི་དགོངས་གཞི་གནང་
ཡོད་དམ་མེད།  མ་འོངས་པ་ན་ན་ནིང་ལྟར་འགལ་རྐྱེན་འཕྲད་པ་ལ་ཉེན་ཁ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད།  སྤྱིར་བཏང་ཚིག་
བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་དེ་གནད་འགག་ཅིག་ལ་འཕྲད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པའི་
སྐོར་དེ་རེད།  སྤྱིར་བཏང་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པའི་ལམ་ཁ་དེ་ཡོད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག  དེའི་ནང་དུ་ཡོད་
པའི་འོས་ཆོས་དེ་མ་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད།  མ་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་དེ་ལས་དོན་མ་འདྲ་བ་ལ་བསྟུན་ནས་སྡེ་ཚན་མ་
འདྲ་བ་མ་འདྲ་བ་ཞིག་བཟོས་པ་རེད།  རྣམ་པ་ཚས་འོས་ཆོས་གང་ཡང་རུང་བ་མ་ཚང་བ་ཡིན་ན། ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་ཆོག་ཆོག་
བྱས་ནས་བཞག་འདུག་པས། དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་དེ་ཙག་ཙིག་ཧམ་པ་ཚ་དྲགས་པ་མིན་ནམ་སྙམ་གྱི་འདུག  ཕྲན་བུ་ཞིག་
དང་འགལ་བ་བརྟེན་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ།  གཉིས་པ།  བཀའ་ཤག་གི་གསུངས་པའི་ནང་ལ་ལོ་ལྔ་དེ་ལ་དགོངས་གཞི་མ་
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ཐུབ་པ་རེད།  གནད་དོན་དེ་ཐུག་ནས་ཕ་གི་ནས་གསུངས་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚས་དགོངས་གཞི་མ་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང་།  
དགོངས་གཞི་མ་གནང་བ་ཡིན་ནའང་དེའི་ཐོག་ལ་བསླེབས་ཐུབ་པའི་གདེང་སྤོབས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།    

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
ཚགས་ཆུང་གིས་ཐོ་འབྲི་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ།  ད་ཕྱག་བརྐྱངས་བཞག་པ་གསུམ་འདུག་པས་དེ་ཚར་གོ་སྐབས་འབུལ་ནས།  
དེ་ནས་ཚགས་ཆུང་གིས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་གསལ་པོ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། རྗེས་མ་
ལམ་སྟོན་ལ་ཁྱད་པར་ཡོང་གི་རེད།  གནས་སྤར་བྱ་རན་པ་ཞིག་ལ་གཞུང་ཞབས་གཟེངས་རྟགས་དེ་ཐོབ།  དངོས་གནས་
བྱས་པ་ཡིན་ན་ལོ་ ༡ ཡིན་ན་རེད།  ལོ་ ༦ ཡིན་ན་རེད།  གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པའི་རྗེས་ལ་གང་ལ་གནས་སྤར་བྱ་རྩིས་
ཡོད་དམ།  ཚགས་ཆུང་གིས་དགོངས་པ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ནམ་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཕྱག་ལས་གནང་བ་ལ་
ཐུགས་ཕན་གསོ་རྒྱུ་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   དོན་ཚན་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  རྩ་བའི་ཚགས་ཆུང་གི་ཟིན་བྲིས་དེ་ཧ་ཅང་གི་
ཡག་པོ་བྱུང་འདུག  ཡིན་ནའང་གཞུང་གི་སྲི་ཞུ་བ་མཐོ་དམན་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་།  རྩ་འཛིན་བྱ་ས་དེ་ལས་བྱེད་བླངས་དོར་
སྒྲིག་གཞིར་འཇོག་གི་ཡོད་པ་རེད།  ལས་བྱེད་བླང་དོར་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་གི་བླང་དགོས་པ་དང་དོར་དགོས་པ་གང་ཡིན་རེ་
རེ་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་འདིའི་ནང་ལ་གསལ་པོར་འཁོད་དགོས་མོད་ཀྱི་མི་འདུག་
བསམ་སོང་།  དེ་ནས་འདིའི་དོན་ཚན་གཅིག་ཁ་སྣོན་རྒྱག་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མཐོང་གི་འདུག  ལས་བྱེད་བླང་དོར་སྒྲིག་གཞི་
དང་འགལ་འཛལ་བྱུང་བའི་གླེང་སྣ་བྱུང་རིགས་མ་གཏོགས་པ་ཟེར་བ་ཞིག་འཁོད་ན་ཡག་པོ་འདུག  དགོས་པ་ཡོད་མེད་མི་
ཤེས་མོད།  གང་ལྟར་གཟིགས་རོགས་གནང་།  ༼ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་ཐོག་
ནས་གསུངས་ན།  ད་ལྟ་བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  ཚིག་གི་དག་ཆ་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་སྐོར་ལ་བཀའ་
འདྲི་གནང་དགོས་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང་།༽  ལགས་སོ།  དེ་ནས་ད་དུང་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡོད་མོད།  དེ་ཞུས་ན་འགྲིག་
གི་ཡོད་དམ་མེད།  ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་གསུང་རོགས།  དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་གིས་
ཐག་གཅོད་གང་གནང་བ་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཡིན་ཞིང།  དེ་ལ་སུས་ཀྱང་གླེང་རྙོག་དང། ཁྲིམས་ཁང།  ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་
ཁག་ཏུ་ཞུ་གཏུགས་མི་ཆོག  དེ་མང་གཙའི་འགྲོ་སྟངས་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་ཡོད་པ་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག  དེ་ཡིན་པར་
བརྟེན་ཚིག་དེ་འཇོག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མི་འདུག  དེ་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ལ་བསྡད་ནས་ཐག་
བཅད་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། དེ་མང་གཙའི་ལམ་ལུགས་ནང་ལ་བསྡད་ནས་ཐག་བཅད་པ་ཞིག་རེད་མི་འདུག་པས།  ང་
རང་དེ་ལ་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
ད་ལྟ་བརྗོད་པ་དང་པོའི་ཐོག་ལ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ང་ལ་དྭོགས་འདྲི་ཞིག་ཡོད།  ལོ་གཅིག་དེ་ལོ་གསུམ་ལ་བཟོ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་
ཡོད་དམ།  གལ་སྲིད་ལོ་ ༣ བཟོས་པ་ཡིན་ན། དོན་ཚན་ ༧ པའི་ནང་གསེས་ ༧ པའི་ནང་གི་བྱེད་ཕྱོགས་ཟེར་བ་དེ་
དགོས་ཀྱི་མི་འདུག ཡང་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལྷག་ཟེར་བ་དེ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ལྷག་ཅེས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དྲི་བ།  དོན་ཚན་ ༧ པ་བསྐྱར་བཅོས་དོན་ཚན་  ༨ པ་བཟོས་བཞག་པའི་ནང་གི་ཚིག་
བརྗོད་རྙིང་པ།  བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་བཀའ་བློན་གཅིག  སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ཞེས་བཀོད་
འདུག་མོད།  བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ཀྱི་ནང་ནས་འདི་གཉིས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་འདུག་པས། རྒྱབ་ལོག་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ཅི་
ཞིག་ཡིན་ནམ། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   དོན་ཚན་ ༢།༣ ཞིག་གོང་དུ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་སོང་བས། དྭོགས་འདྲི་གཅིག་
པ་འདྲ་བོ་ཆགས་འདུག  གཅིག  དོན་ཚན་ ༧ པ་དེ་དོན་ཚན་ ༨ པར་བསྒྱུར་ནས་གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་ཡུལ་ཞེས་སོགས་
གཉིས་ཡོད་པ་དེ་གཅིག་ཡིན།  དེ་ནས་དོན་ཚན་ ༡༠ པ་དེ་དོན་ཚན་ ༡༡ ལ་བསྒྱུར་བ་དེའི་དོན་གོང་དུ་ཕྱག་རོགས་སྤྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞིན་དེ་ལ་རྒྱབ་ལྗོངས་དགོངས་པ་ཇི་ལྟར་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན།  དེ་ནས་དྲི་བ་
འཕར་མ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  དོན་ཚན་ ༡༢ པའི་ནང་གསེས་ ༤ པའི་ནང་དུ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་རྒྱ་
ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་ཏེ་ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།  གང་ཡིན་ཞེ་ན།  འདིའི་དུས་ཡུན་དེ་
ཉུང་མཐར་ལོ་གསུམ་འདུག  ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་རྐྱེན་ག་རེ་ཡིན་ནའང་ཡོང་སྲིད་པ་རེད།  དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གང་ཟག་གཅིག་གིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དེ་ལ་གཟེངས་རྟགས་ཤིག་ཕུལ་བ་རེད་མོད།  རྐྱེན་བར་ཆད་ཅིག་བྱུང་སྟེ་
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ད་དུང་ཚུར་སྐྱོན་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་མི་མང་གི་ཁྲོད་ལ་ཁྱབ་པ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  
དེ་མ་ཡིན་པ་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་ལས་བྱེད་གཞན་ཞིག་ལ་རྐྱེན་བར་ཆད་དང་སྐྱོན་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་ལ་ང་ཚས་གསལ་བསྒྲགས་
གཏང་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ།  གདོང་ལེན་བྱ་དགོས་ས་དང་སྐྲག་དགོས་ས་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་བཞག  དེ་མིན་
འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཇུས་གཏོགས་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
དག་ཆ་བཀངས་ཟེར་བ་བསྐངས་ལ་བཅོས་པ་དང་།  ཕྲོད་ཟེར་བ་དེ་འཕྲོད་ལ་བཅོས་ནས་འོག་མ་དང་གཅིག་མཚུངས་བཟོ་
བ།  ཡང་ན་ཟེར་བ་དེ་གཏོང་ལེན་ལ་མར་སྦྱར་བ།  དེ་ཚ་བཅོས་པའི་ཐོག་ནས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙས་གསལ་
བཤད་གནང་རོགས་གནང།  སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  སྤྱིར་བཏང་གནའ་སྔ་མོ་བསྐལ་པ་བཟང་བའི་དུས་སུ་ཁྲིམས་མེད་པར་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་
པའི་ཐོག་ནས་འགྲོ་རྒྱུའི་གོམས་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་རིང་ཁ་སང་ཁྲིམས་མེད་ན་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་
བརྟེན་ཁྲིམས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཁྲིམས་གང་ཞིག་བཟོས་པ་དེའང་ཁྱབ་ཁོངས་གཞན་པ་ཞིག་ན་དཀའ་ངལ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཞིག་ཡིན།  འདི་སྤྱིར་བཏང་གི་གནས་བབ་ཅིག་ཡིན་པར་བརྟེན། གནའ་སྔ་མོ་
མེད་པ་གང་ཞིག་ལ་དེང་སང་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་དེ་ཚ་ལའང་ཕྱག་ཁྱེར་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ནི་སྐབས་དང་དུས་
ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་ལ་བསྟུན་ནས་ཡོང་བའི་ཐུན་མོང་གིས་སྣང་ཚུལ་ཞིག་ཡིན།  གོང་གི་གནད་དོན་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན།  ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ནི།   ལོ་ ༡ དེ་ལོ་ ༣ ལ་བསྒྱུར་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན།  ང་ཚའི་ཚགས་ཆུང་
གིས་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་གཞི་རྩའི་ལོ་རེ་རེ་ལ་གཟེངས་རྟགས་གནང་བའི་ལུགས་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  
ཡིན་ནའང་དངོས་ཡོད་དེ་ལོ་གསུམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ལོ་རྟག་པར་  
མ་ཡིན་པར་ལོ་གསུམ་རེར་མཚན་རྩ་ཆེན་པོ་དང་སྤུས་དག་པོ་དཀོན་པོ་འདྲ་པོ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། མཐོང་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་
པས་ང་ཚས་ལོ་གསུམ་ལ་བཟོས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག  དེའང་ངེས་པར་དུ་ལོ་གསུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས་དགོས་པ་
དང། དེའང་གཞུང་ཞབས་བྱས་ནས་ལོ་ལྔ་ངེས་པར་ཀྱང་ལོན་དགོས་པ།  ལོ་ལྔ་མ་ལོན་པར་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བའི་འོས་
ཆོས་ཚང་གི་མེད་པར་བརྟེན་ང་ཚས་ལོ་ལྔ་བཟོས་པ་ཡིན།  རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་དེ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད།  
ཨ་མ་དེ་ལོ་གསུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་པས། ལོ་གསུམ་ལ་བཞག་ན་བརྟན་པོ་འདུག་བསམ་ནས་ལོ་གསུམ་གྱི་
རྗེས་ལ་སྤྲད་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམས་ནས་བཞག་པ་རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་བཀའ་ཤག་གིས་ལོ་གཅིག་ལ་བཞག་པ་དེ་
ང་ཚས་ངོས་ལེན་མ་ཐུབ་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 དེ་ནས་དྲི་བ་གཉིས་པ་དེ་དོན་ཚན་ ༤ པའི་ནང་དུ་གསལ་བའི་གནས་རིམ་གོང་མར་གནས་སྤར་བཅས་བསྩལ་རྒྱུ་
དེ་རེད།  གནས་རིམ་གོང་མར་སྤར་བ་དེ་གཟེངས་རྟགས་སྐབས་སུ་སྒོར་མོ་གཅིག་སྤྲད་པ་དེ་མིན་པར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
ཐོག་དགོས་ཀྱི་འདུག  དཔེར་ན།  བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་པའི་དགེ་རྒན་གཉིས་ལ་གཟེངས་རྟགས་རག་པའི་ལུགས་
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སྲོལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་རག་པ་ཡིན་ན་ལོ་གཉིས་བགྲེས་ཡོལ་ཕར་འགྱངས་དེ་ལོ་ ༥༨ ཡིན་ན་ལོ་ ༦༠ ལ་ལས་ཀ་བྱ་
ཆོག་པའི་ཆ་རྐྱེན་མང་པོ་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། མི་གཅིག་གིས་དངོས་གནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སྟེ་
གཟེངས་སུ་ཐོན་ན་དེ་གནས་རིམ་གོང་མར་གནས་སྤར་བྱས་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་ང་ཚས་བཞག་པ་
ཡིན།  ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་ཞིག་གནས་རིམ་གོང་མར་གནས་སྤར་བྱས་པ་ཡིན་ན། ལས་བྱེད་གཅིག་ལོ་གཅིག་
ལ་གནས་སྤར་གཉིས་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ་ཞེས་དྲི་བ་དེ་རེད།  དེ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ལ།  
བཀའ་ཤག་གིས་ཀྱང་གནས་རིམ་གོང་མར་གནས་སྤར་བྱས་པ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་
རེད་མོད།  འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སྟོན་གསལ་བཤད་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་།  གཞི་རྩའི་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་
སྐུ་དབང་ཡིན་པས། ང་ཚས་སྙན་ཐོ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་གང་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ན་དགག་བྱ་
གང་ཡང་མེད།  ང་ཚའི་འདི་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་བསམས་པ་རེད།  དཔེར་ན།  ང་ཚས་འདི་ལ་བལྟས་པའི་
སྐབས་སུ་དོན་དག་མཐོ་དམན་གང་གནས་རིམ་གོང་མ་གནས་སྤར་ཆགས་མ་ཆགས་དེ་གསལ་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད།  ལས་བྱེད་གང་ཞིག་དོན་དག་རང་།  འཁོད་སྙོམས་ནས་སྒུག་དགོས་པ་དེ་རེད་མ་གཏོགས་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་གནས་
སྤར་ཆགས་མ་ཆགས་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  ལས་བྱེད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་གནས་སྤར་དེ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མེད་སུས་ཤེས།  
དེ་དཀའ་ངལ་གཅིག་རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་རྒྱབ་ལྗོངས་གང་ཡང་བསྟན་ཡོད་པ་མ་རེད།  འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་
གནས་སྤར་ག་འདྲ་བྱས་ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་གནང་ཡོད་པ་རེད།  ང་ཚས་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པ་
དང་དེ་ནས་གནས་སྤར་འགྲོ་བ་དེ་ཆོས་ཉིད་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན།  དེ་ནས་དོན་ཚན་  ༨ པའི་ནང་གི་ཚགས་ཆུང་གི་
ཚགས་མིའི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲི་ ༣་་་་་༤ ཞིག་གནང་སོང་།  ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་དེ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་དེ་སྔོན་མ་ཡོད་པའི་ཚགས་མི་ཚས་དྲང་པོ་མ་བྱས་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད།  ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་སྤྱི་
ཡོངས་ཀྱི་གསང་བའི་སྙན་ཐོ་དང་ཚང་མ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་དེ་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ངམ་ལས་བྱེད་འདེམས་
བསྐོ་ལྷན་ཁང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་ཆ་ཚང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་བཞིན་བོད་
གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་ཚང་མའི་རྩིས་ཁྲ་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་དེ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་
པ་རེད།  དེ་ཚ་གཉིས་རང་དབང་ཅན་གྱི་ལས་ཁུངས་བྱེད་པ་ལ་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་བསམ་པ་མ་གཏོགས། དེའི་རྒྱབ་ན་
གནས་ཚུལ་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེ་དང་འཕྲོས་ནས་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཕྱིར་བསྡུ་
བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཟེར་ན།  སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གང་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་
ཚབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་གཉིས་ཚགས་ཆུང་ནང་ཕྱིན་ནས་ཐག་བཅད།  འདི་ལ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་
ཚབ་ཅིག་བསྐོ་བ་ཡིན་ན་དེ་ཙམ་མཐོང་ཡོད་པ་མ་རེད།  རང་དབང་ཅན་གྱི་ལས་ཁུངས་འདི་གཙང་མ་བྱས་ནས། འདི་ལ་
ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་མ་བཏང་ན་ཡག་པོ་འདུག  དེ་ཡིན་དུས་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་དེ་སྡུག་ཆགས་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  གང་
ཐུབ་མེད་ན་ཡག་པོ་བསམས་ནས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་དེ་རང་དབང་ཅན་དང་།  ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་མེད་པ་བྱས་ནས་
འཛིན་སྐྱོང་གི་མི་ཁོ་ན་འཇོག་དགོས་པ་ནི་དམིགས་ཡུལ་ལྟེ་བ་འདི་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།  རྩ་བའི་འདི་ཁ་མཆུ་བརྒྱབ་ནས་གང་ཡང་བྱས་མ་སོང་འདི་བྱས་མ་སོང་ཞེས་གསུང་གིན་གསུང་གིན་
འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ནས་རྒྱུན་ལས་ལ་སྙན་ཞུ་རིམ་པའི་འབྱོར་ཏེ་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་
བྱུང་བ་རེད།  མ་འོངས་པ་ན་བཀའ་བསྡུར་དེ་འདྲའི་བྱུང་བ་ཡིན་ན།  ཚགས་ཆུང་ནང་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ནས་ཐག་གཅོད་
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གང་གནང་བ་དེ། ཕྱིས་སུ་རྒྱུན་ལས་སུ་ཞུ་སྙན་འབྱོར་སྐབས་དེ་སྔའི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ཐག་གཅོད་དང་རྒྱབ་འགལ་
གྱི་ཐག་གཅོད་བྱས་ན། འགྲིག་མིན་ལ་སོང། དེ་འདྲ་མེད་ན་ཡག་པོ་མིན་ནམ་བསམས་པ་རེད་མ་གཏོགས་དེ་ལས་གཞན་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་གདོང་ལེན་བྱས་པ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་ལ་བཞག  ཇུས་གཏོགས་དང་ཐག་
གཅོད་དེ་འཛིན་སྐྱོང་ལ་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་རེད། ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚས་གསང་བའི་སྙན་ཐོ་ཚང་མ་འཛིན་སྐྱོང་
འོག་ལ་ཡོད་པ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་གི་གོང་ན་ཡོད་པ་གཞིར་བཞག་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག  གསང་བའི་སྙན་ཐོ་ནང་ལ་གང་ཡོད་
པ་དེ་བལྟ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་མིན་གཞན་པ་གང་ལའང་བལྟ་རྒྱུ་མེད།  གལ་སྲིད་མ་འོས་པ་བྱུང་བ་དང་ས་གནས་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡིན་ན་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་འཇོག་དགོས་པ་རེད།  འཛིན་སྐྱོང་ལ་ལས་ཀ་བསྐོ་
མཁན་བཀའ་ཤག་ཡིན་པར་བརྟེན་དེ་ལྟར་འཇོག་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་ལས་བྱེད་ཚང་མ་ལ་གསལ་
བསྒྲགས་བྱས་པའི་སྐོར་དེ་རེད།  ང་ཚའི་ཚགས་ཆུང་གིས་བསམ་བློ་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་འདེམས་ཐོན་ཚགས་ཆུང་ལ་
འོས་གཞི་ཞིག་འབྱོར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  འོས་གཞི་འདི་ལ་ཚགས་ཆུང་གིས་གཟིགས་ཞིབ་གནང་།  དབྱེ་བ་བྱས་ཚར་
བའི་རྗེས་ལ་འོས་ཆོས་ཚང་བ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  གང་ཡིན་ཞེ་ན།  མི་བཅོ་ལྔ་དེ་བཅུ་ལ་ཆགས་སྲིད་ཀྱི་རེད་ལ། 
བཅུ་གཉིས་ལ་ཆགས་སྲིད་པ་རེད།  ཡང་ན་བཅོ་ལྔ་དེ་རང་འཇགས་བསྡད་སྲིད་པ་རེད།  དབྱེ་བ་དང་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་
ཚར་བའི་རྗེས་ལ་མི་འོས་ཆོས་ཚང་བ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་དེ་ཚགས་ཆུང་གི་དགོངས་པ་རང་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་
དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་ཕྱིར་བསྡུའི་སྐོར་དེ་རེད།  ཕྱིར་བསྡུ་ལ་ཆ་རྐྱེན་བཞི་ཡོད་པ་རེད།  ཆ་རྐྱེན་བཞི་པོའ་ིགང་ཡང་རུང་བ་
ཞིག་མ་ཚང་བ་ཡིན་ན་དམ་པོ་འདུག དེ་རང་ལ་བཞག་ཡོད་རེད་ལ།  དམ་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།  ཆ་རྐྱེན་གཅིག་མ་ཚང་
བ་དང་གཉིས་མ་ཚང་བ་དེ་ཚར་རྣམ་པ་ཚས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་རེད།  ཡིན་ནའང་འོས་ཆོས་ནང་ལ་ལོ་ལྔ་
དགོས་པ་མ་ཟད།  འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ལས་བྱེད་ཨ་རིའི་མཐོ་རིམ་སློབ་སྦྱོང་ལ་ཕྱིན། དེ་ནས་
ཚུར་ཕྱིར་ལོག་མ་བྱས་པའི་གནད་དོན་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དངོས་གནས་རེད། ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་མ་འོངས་པ་སྤུས་
དག་པོ་ཆགས་ན་ཡག་པོ་འདུག་མ་གཏོགས།  གཞན་གཟེངས་རྟགས་རག་པའི་རྗེས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡིན་ན། ལས་
བྱེད་རྣམས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག  དེ་ཚང་མ་ལས་བྱེད་ཀྱིས་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་བའི་ཤོག་བུ་དང་དེ་དང་
འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ།  དེ་ལས་གཞན་པའི་སྔོན་མའི་ཚགས་ཆུང་གི་ཕུལ་བའི་ཡིག་སྣོད་ཀྱང་ཡོད།  དེ་ཚ་ཆ་ཚང་མ་
བལྟས་ནས་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་བཞག་པ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་འདེམས་བསྐོ་ཚགས་ཆུང་གིས་ཐག་
གཅོད་ཟེར་བ་དེ་རེད།  དོན་ཚན་  ༡༡ པ་དེ་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་པས། ང་ཚས་རང་འཇགས་བཞག་པ་རེད།  སོ་སོའ་ིངོས་
ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་བདེན་པ་དང་དྲང་བདེན་ལ་བརྩི་འཇོག་བྱས་པ་ཡིན་ན་འདི་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད།  རྣམ་པ་
ཚས་འདི་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་ན། ང་ཚས་དགག་པ་གང་ཡང་མེད།  སྔོན་མ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚས་
ཀྱང་འགྱུར་བ་མ་གཏང་བར་བཞག་པ་རེད།  འདི་ཡོད་པ་རེད་མོད་སྔོན་མ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་གཏུག་ཡོད་པ་མ་
རེད།  གླེང་རྙོག་འདྲ་པོ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་གསུངས་སོང་།  ང་ཚའི་ངོས་
ནས་ཚིག་ལའང་འགྱུར་བ་མ་གཏང་བར། སྔོན་མ་གང་ཡོད་པ་དེ་རང་འཇགས་བཞག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་ཚིག་གི་དག་
ཆ་བརྗོད་པ་བདེ་དང་མ་བདེའི་སྐོར་ལ་ཚགས་གཙས་གསུངས་པ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ངས་འདི་ནས་གསལ་བཤད་
བྱས་པའི་ནང་ནས་ཆད་པ་དང་ལྷག་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་ན། ངའི་ཕྱག་རོགས་རྣམ་པས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དང་།  གཞན་
དྲི་བ་ག་རེ་ཡོད་ན་དེ་དང་དེའི་སྐབས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ངས་གོང་དུ་དྭོགས་འདྲི་ཞུས་པའི་སྙིང་དོན་དེ་ཆད་སོང་།  ཡིན་ནའང་འཕྲོས་བཤད་ནས་
གསལ་བཤད་བྱུང་།  ངའི་དྲི་བའི་སྙིང་དོན་དེ་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་ཚར་བའི་གང་ཟག་དེ་ལ་དུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་
གོད་ཆག་དང་བར་ཆད་དེ་འདྲ་ཡོང་མི་སྲིད་པ་མ་རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་ཁོ་ལ་ཕུལ་ཚར་བའི་གཟེངས་རྟགས་ཕྱིར་བསྡུ་
བྱས་པ་དང་ལག་ཁྱེར་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ།  གནས་སྤར་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ངས་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་པ་མ་རེད།  ངས་ཞུས་པ་དེ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་དེས་ལོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་དཀའ་ལས་ཤིག་བརྒྱབ་པའི་
ཐོག་ནས་ཁོ་ལ་གཟེངས་རྟགས་ཤིག་ཐོབ་པ་དེར།  གོད་ཆག་དང་བར་ཆད་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁོ་ལ་ཐོབ་པའི་གཟེངས་
རྟགས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཆ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་སྐབས་དང་།  དེ་ལས་གཞན་གཟེངས་རྟགས་མ་ཐོབ་མཁན་
ཞིག་ལ་ལོ་  ༤་་་་་་༥  ལ་གོད་ཆག་དང་བར་ཆད་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེ་ཚར་གསལ་བསྒྲགས་ཡོད་པ་རེད་དམ།  དེ་ལ་
གལ་སྲིད་གསལ་བསྒྲགས་གཏོང་གི་མེད་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་གསལ་བསྒྲགས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་
ངས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།   

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ངས་ཞུ་བ་དེ་གོང་དུ་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙས་ཐོག་མའི་སྔོན་གླེང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་
པ་ཞིག་ཡིན།  ཁ་ཤས་ལ་བཟོས་པའི་ཁྲིམས་དེས་ཁ་ཤས་ལ་ཕོག་ཐུག་གཏང་གི་རེད་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། གནས་བབ་
དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་ཕོག་ཐུག་བཏང་བཞག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་གི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་གནས་སྤར་འོས་པ་དང་མ་འོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་མ་ཡོད་པས། དེའི་ནང་ལའང་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་
དགོས་པ་དེ་འདྲ་མེད་དམ།  དེ་འདྲའི་དགོངས་གཞི་གནང་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་སྔོན་མ་ང་གཞུང་འབྲེལ་ཚགས་ཆུང་ནང་ལ་
བསྡད་པ་ཡིན། དེ་ལྟའི་གནས་བབ་ཀྱི་འཆར་གཞི་དེ་འདྲ་འདིངས་མྱོང་། འདིངས་དུས་ང་ཚས་དེའི་སྒྲིག་གཞིའི་འཆར་ཟིན་
དེ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་འདིའི་ནང་ལ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་
དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཐོག་མར་ང་ཚས་ཟིན་བྲིས་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ང་ཚའི་ཟིན་བྲིས་དེ་གྲོས་
ཚགས་ནང་ལ་འགྲོ་ས་རག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚས་དེ་འདྲའི་དགོངས་བཞེད་ཡོད་རེད་དམ་ཡོད་མ་
རེད། ཡང་ན། ཕ་རོལ་པོར་དོ་ཕོག་བཏང་ནའང་བཏང།  ང་ཚ་དེ་རང་ཡིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རེད་པས། དེ་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ། 
ཏོག་ཙམ་དོ་ཕོག་ཆེ་རུ་འདྲ་བོ་ཆགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བསྐྱར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། སྔོན་མ་འདིར་གཅིག་བལྟས་པ་ཡིན་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་བརྗེད་འདུག ད་ལྟ་དོན་ཚན་དགུ་པ། འགན་འཁྲིའི་གཙ་སྐྱོང་ཟེར་བའི་ནང་གསེས་བཞི་པ། ནང་གསེས་བཞི་པ་ཤོག་
གྲངས་ལྔ་པའི་ནང་ལ་ཡོད། ལས་བྱེད་དམ། སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་མིང་ཐོར་ཐོན་པའི་ལས་བྱེད་སུ་ལའང་སྐྱོན་བརྗོད་དང་
དགག་བྱ་ཡོད་ཚ་གསང་བའི་སྙན་ཞུའི་ཐོག་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ཚས་ ༡༥ མ་འགྱངས་པར་འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་ལ་འབུལ་
འཐུས་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག དེའི་དྭོགས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གང་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྤྱིར་ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་མང་པོ་ཞིག་ཕྱི་
གསལ་ནང་གསལ་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དོན་གནད་འཁེལ་བ་དེ་ལ་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་དེ་ལ་དེ་འདྲའི་སྐོར་ལ་བསམ་
ཚུལ་ཞུ་མཁན་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གསང་བ་ག་ཚད་ཉར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། གང་ལྟར་ལས་བྱེད་དེ་གནས་སྤར་
གཏོང་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དེ་ཁྱབ་བསྒྲགས་མ་བྱས་སྔོན་ལ་མང་པོ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚས་མང་པོ་གོ་མྱོང་། སང་ཉིན་
གཅིག་བསྐོ་ཡི་རེད་མ་རེད་ཟེར་བ་ཚང་མའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དངོས་གནས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ལ་
གསང་བའི་སྙན་ཞུ་བྱེད་དགོས་དོན་ག་རེ་ཡིན་ནམ། སྙན་ཞུ་ཕུལ་བཞག་པ་ཡིན་ན། སྐྱོན་མཐོང་མཁན་ཞིག་གིས་སྤྱི་འཐུས་
ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། ལས་བྱེད་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། སོ་སོའ་ིམིང་བརྒྱབ་ནས་གསང་བའི་བཟོ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པའི་ཐོག་
ནས་བརྒྱབ་བཞག་པ་ཡིན་ན་མ་འགྲིག་པ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དོན་དངོས་ཐོག་ནས་གསང་བ་ཞིག་ཡོང་གི་
རེད་མ་རེད། དེ་མ་བྱུང་པ་ཡིན་ན། གསང་བའི་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས་པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་དེ་སྤྱིར་བཏང་གི་སྔོན་མ་འདུག ཡིན་
ནའང་། ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས་དེ་དགོས་པ་གང་ཡིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གསང་བའི་གནས་སྟངས་དེའི་ཐོག་ལ་ཚགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་དམིགས་བསལ་གསལ་
བཤད་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད། དེ་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་ལ་བསྡད་བཞག་པ་རེད། 
བགྲོ་གླེང་ཕྱིན་པ་སོང་ཙང་། མ་འོངས་པའི་བྱེད་ཕྱོགས་དང་དགོངས་པ་བཞེད་ཕྱོགས་ཐད་ལ་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་མ་
གཏོགས། ཚགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་པ་མིན་འདུག ཡིན་ནའང་། གནས་རིམ་འཕར་རྒྱུའི་
ཐོག་ལ་སྤྱིར་བཏང་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙའི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་གང་ལ་གང་འཚམ་གནང་སོང་། དེ་དང་འབྲེལ་
བའི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཅིག་ཞུས་ན་དྲན་སོང་། གནས་རིམ་གོང་མ་ལ་འཕར་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཆ་ནས་
དགོངས་པ་བཞེད་པ་ཡིན་ན། གནས་རིམ་རེ་ལ་ལོ་བདུན་བདུན་བཞུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ལས་བྱེད་བྱས་
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རྗེས་ཅན་ཞིག་གནས་རིམ་གྱི་མཇུག་ནས་འཕར་ཡོད་ན། ཁོ་ལོ་བཞི་ཁེ་བཟང་རག་པ་རེད། ཁོའ་ིའཕར་བའི་ལོ་དེ་བདུན་མ་
གཏོགས་མེད་ཙང་། ལྟ་གྲུབ་ཆ་ནས་འགྲིག་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁ་གསལ་པོ་མི་འདུག ཁ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཞུས་པ་ཡིན་ན་དམིགས་ཡུལ་ཐ་དད་རེད། ད་ལྟའི་ཚགས་ཆུང་གི་དགོངས་པ་བཞེད་ཕྱོགས་དེ་གཙ་ཆེ་བ་དེ་ཚགས་ཆུང་
འདིའི་ནང་ཐེངས་མ་གཉིས་པ་རེད། ཚགས་ཆུང་གིས་དགོངས་པ་བཞེད་ཕྱོགས་དེ་སྔོན་མ་ནས་མི་དགོས་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་
བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱིན་རླབས་དེ་དག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་སྒྲིག་གཞི་
བསྐྱར་བཅོས་འཁྱེར་བ་སོང་ཙང་། སྔོན་མའི་སྒྲིག་གཞིར་གཞི་བཅོལ་བའི་ཐོག་ནས། དེའི་སྒང་ལ་གོང་རིམ་ཚགས་འདུ་དང་
གྲོས་ཚགས་འཐུས་མིའི་ཐོག་ནས་དགོངས་འཆར་ཕེབས་པ་དེ་དག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས། སྒྲིག་གཞི་ལ་སྣོན་འཕྲི་འཕོ་འགྱུར་
སྔོན་མ་མེད་པའི་སྒང་ལ་ཁ་གསལ་བཟོ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་དེ་འདྲ་གནང་བ་རེད་མ་གཏོགས་པའི་སྒྲུང་དེ་སྔར་ཡོད་པ་དང། 
རང་འཇགས་རེད་ཟེར་ནས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གཞན་དག་དེ་འདིའི་ནང་ནས་ཅིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། ཚགས་ཆུང་
གིས་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དེ་དག་ལ་མཐོང་ཆུང་གིས་དགག་
པ་མ་སྐྱོན་པའི་ཐོག་ནས། སྒྲིག་གཞི་དེ་འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུར་སྤོབས་པ་ག་རེ་ཡོད་ཟེར་ནས་བཀའ་ཅིག་ཕེབས་སོང་། ཚགས་ཆུང་
གིས་ངོས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དགོངས་འཆར་ཕེབས་དག་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་
དགོངས་འཆར་ཕེབས་བསྡད་པ། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་གསོལ་ལྕོག་ཐོག་ལ་ཕུལ་ཡོད། འདི་ནས་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ལ་སྤུས་
དག་པོ་ཡོང་སླད་ག་རེ་བཅུག་པ་ཡིན་ནའང།  ག་རེ་སྣོན་པ་ཡིན་ནའང། ག་རེ་འདི་ནས་མར་ཕུད་པ་ཡིན་ནའང་དེ་དག་གིས་
སྡིངས་ཆ་དེ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ང་ཚའི་ངོས་ནས་དེའི་སྐབས་ལ་གདམ་ག་དེ་བཟོས་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚས་
གཅིག་བཅུག་པ་དེ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྤོབས་པ་ཡོད་མ་རེད། གཅིག་འཕྲི་བ་ཡིན་ནའང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྤོབས་
པ་དང་གདེང་ཚད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། འདིར་གང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་བསྐྱར་འབུལ་ཞུས་ན་མང་མོས་ཐོག་ནས་ག་རེ་
གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་འགྲོ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། སྤོབས་པ་དང་གདེང་ཚད་འཕར་མ་གང་ཡང་མེད་ཟེར་
ནས་གསལ་བཤད་ཅིག་ཞུས་ན་དྲན་སོང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཚགས་ཆུང་གིས་ཚགས་གཙ་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   གཟེངས་རྟགས་འོས་གཞི་ཡར་ཚགས་ཆུང་ལ་འབྱོར་ཚར་བ་དང་། འོས་གཞི་དེ་དག་དབྱེ་
གསལ་གནང་ནས་འོས་ཆོས་ཚང་བ་དེ་དག་ཚང་མ་གསལ་བསྒྲགས་རྒྱ་ཁྱབ་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། སང་ཉིན་
གནངས་ཉིན་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་ཚར་བའི་གང་ཟག་ཞིག་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་དགོས་ཆགས་ན། ཕྱིར་བསྡུ་དེ་ཡང་རྒྱ་ཁྱབ་བྱ་
དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་རང་རེད་ཞུ་གི་ཡོད། དེ་ནས་དེ་མ་ཡིན་པའི་ལས་བྱེད་གང་ཞིག་དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
ནས་དེ་རྒྱ་ཁྱབ་གནང་གི་མེད་པ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་དེ་ང་ཚ་དང་འབྲེལ་བ་རྩ་བ་ནས་མི་འདུག དེ་རྒྱ་ཁྱབ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་ནས་གནང་གི་ཡོད་ནའང་འདྲ། དེ་བཞིན་བཀའ་ཤག་གིས་གནང་གི་ཡོད་ནའང་དེ་ལས་བྱེད་བླང་དོར་སྒྲིག་གཞི་དང་
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བཀའ་ཤག་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་གཟིགས་ན་མ་གཏོགས། དེ་འདྲ་བའི་ལས་བྱེད་སྐོར་ལ་འབྲེལ་བ་གང་
ཡང་མེད། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ལས་བྱེད་གཟེངས་རྟགས་ཚགས་ཆུང་གིས་འོས་གཞི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ནས་འོས་
ཆོས་ཚང་བའི་སྐོར་དེ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་མ་ཡིན་པའི་ལས་བྱེད་ནང་ལ་དེ་འདྲའི་སྐྱོན་མེད་པ་དང་མ་བྱུང་བ་དེ་རྩ་བ་ནས་
མ་རེད། བྱུང་སྲིད་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲ་བྱུང་བའི་གནས་བབ་དེ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཆགས་ཀྱི་རེད་མ་རེད་དམ་ཟེར་བ་དེ་ཏན་ཏན་
གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་འབྲེལ་ཡོད་རྣམ་པ་ཚས་དགོངས་པ་བཞེད་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་
གོང་དུ་སྔོན་གླེང་དང་འཕྲོས་ནས་བཀའ་གནང་བ་དེའི་སྐོར་དེ་ཏན་ཏན་ད་ལྟ་ཕྱག་སྦྲེལ་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། ང་ཚའི་སྒྲིག་
གཞི་དེ་འཆར་འབུལ་བྱས་པ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚས་མཁྲེགས་བཟུང་བྱ་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་
ཤག་གིས་དོན་ཚན་གཉིས་ཅན་གྱི་དགོངས་འཆར་དེ་བཏོན་ཡོད། གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་སྤྱི་ཡོངས་
དོན་ཚན་གཉིས་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་གསུམ་ཁྱོན་དོན་ཚན་ལྔ་བྱས་ནས་དེ་དག་བཏོན་ཡོད། དེ་དག་ཚང་
མ་རྣམ་པ་ཚའི་ཕྱག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་དེ་གནས་སྤར་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་ལ་དོ་ཕོག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད། དེའི་སྐོར་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གལ་སྲིད་དོ་ཕོག་འགྲོ་གི་ཡོད་ན། ཕར་ཕྱོགས་
ལ་བསྐྱར་བཅོས་འགྲོ་དགོས་པ་དང་ང་ཚས་ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ལ་ང་ཚས་མཁྲེགས་བཟུང་བྱེད་དགོས་པ་གང་ཡང་
མེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སྒྲིག་གཞི་འདི་དང་འཆར་འབུལ་ང་ཚའི་སྙན་ཐོ། སྙན་ཐོ་ནང་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་འདེམས་
བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་བསམ་འཆར་ཚང་མ་རྣམ་པ་ཚའི་སྤྱན་མདུན་དུ་ཡིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེར་གཟིགས་ནས་བཟོ་
བཅོས་གྲོས་འཆར་བསྣམས་ཕེབས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚས་དགའ་བསུ་ཞུ་གི་ཡོད། ཡང་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་འགྲོ་དང་མ་
འགྲོ་སྐབས་དེ་དུས་བལྟ་ཆོག་གི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་ཐོག་ལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། བརྗོད་པ་དང་པོ་རང་ལ་ང་ཚ་དྲི་བ་དེ་ཙམ་མང་པོ་བཏང་བསྡད་པ་ཡིན་ན། 
བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་ཐོག་ལ་གསུངས་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་འགྲོ་གི་རེད། སྤྱིར་བཏང་ང་རང་ཚའི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའི་
སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་འོག་ལ་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་རྩ་
ལྔ་དེ་འདྲ་ཆགས་དུས་བསམ་པར། དེའི་ནང་ལོགས་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ངོ་ཡོད་སུམ་ཆ་གཉིས་རྩ་
འབོར་སུམ་ཆ་གཉིས་དེ་འདྲའི་གནད་འགག་གི་ཐོག་ནས་སྒྲིག་གཞི་གལ་ཆེ་ཆུང་ཏོག་ཙམ་ཏན་ཏན་ཧེ་བག་ཡོད་པ་རེད། 
སྒྲིག་གཞི་ཕན་ཚུན་ནང་འགལ་མ་ཆགས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ད་ལྟ་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ལ་གྲོས་
བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་ལ་གལ་སྲིད་གྲོས་ཚགས་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཞིག་གཏང་བ་ཡིན་ན་འགྱུར་བ་བཏང་བའི་རྐྱེན་
གྱིས་སྒྲིག་གཞི་གཞན་པ་ཞིག་ལ་དོ་ཕོག་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ན་སྒྲིག་གཞི་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ཆ་རྐྱེན་སྣོན་དགོས་པ་
དང་འཐེན་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། སྒྲིག་གཞི་གཞན་པ་དེ་རང་བཞིན་གྱི་འགྱུར་བ་འགྲོ་དགོས་པའི་གནས་བབ་ཞིག་
རེད། ད་ལྟ་འདིར་ལས་བྱེད་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་
གཞི་དེ་གཉིས་་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཅིག་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་རེད། ངོ་ཡོད་སུམ་ཆ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱུང་བ་ཡིན་ན་འགྱུར་བ་
གཏང་ཆོག་པ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དགོངས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོང་སྲིད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གནས་
སྟངས་ཆེ་བ་དེ་སྔོན་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་ནས་གནས་སྟངས་ཆུང་བ་དེ་དག་རྗེས་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་དགོས་མ་རེད་པས་ཟེར་བ་
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དེ་འདྲའི་དགོངས་པ་བཞེད་པ་ཡོང་མ་སྲིད་པ་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚའི་གནས་བབ་གཅིག་འདྲ་བོ་ཞིག་རེད་
འདུག དེ་ལ་གལ་སྲིད་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནའང་སྒྲིག་གཞི་གཞན་དག་ལ་དོ་ཕོག་བྱུང་གི་ཡོད་ན། ནང་འགལ་མེད་པ་ཞིག་
བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་
རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན་ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྔོན་རྩིས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་གཏན་
འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁ་སང་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་རང་འཇགས་མུ་མཐུད་ནས་བཞག་པ་ཡིན། 
ད་གིན་གོང་གི་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་དག་གསལ་བཤད་གནང་ཆོག་ཆོག་ཡོད་དམ། 
མེད་པ་ཡིན་ན་སང་ཉིན་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། གྲ་སྒྲིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལ་ཞེ་ན། འདི་གཏན་
འབེབས་བྱ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚས་བསྡོམས་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག སྤྱི་ཚགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་ཤོག་གྲངས་བརྒྱ་
དང་དགུ་བཅུ་གོ་བདུན་ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་
སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང།  སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་ཟུར་བཀོལ་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་དེ་ལ་
འབུམ་ཉིས་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་གཉིས་དང་སུམ་ཁྲི་ཉིས་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་བྱས་འདུག བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་
གཉེར་དེ་འབུམ་ཉིས་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་གཉིས་ཉིས་ཁྲི་བདུན་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་གནང་འདུག དངུལ་འབབ་དེ་
ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གིས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་པའི་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ཉི་ཤུ་
རྩ་དགུ་དང་ཉིས་འབུམ་ཉིས་ཁྲི་བདུན་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་རེ་བདུན་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་འབེབས་རྒྱུར་དགག་བྱ་
ཡོད་དམ། དགག་བྱ་ཡོད་དམ། དྲི་བ་གང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དང་པོ་ངས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མིང་དེ་ཀློག་པའི་སྐབས་སུ་ཕྱག་
བརྐྱངས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ་ལས་རིམ་ཏག་ཏག་འགྲོ་ཐུབ་ས་རེད། སྤྱི་འཐུས་ཚ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཚ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཁ་སང་ངས་སྤྱི་ཚགས་ཐེབས་རྩའི་ ༡༌༤ པའི་ག་པ་དེ་ལ་དྲི་བ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྲི་བ་དེ་
དེ་ཡིན། བོད་མའི་འོས་ཤོག་སྤེལ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དེ་ལ་ལོ་མང་ཞིག་ལ་འདི་བསླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་
ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་འདི་སྤྲད་པའི་ནུས་པ་འདྲ་བོ་དེ་ག་རེ་ཐོན་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚའི་མཐོང་ཚུལ་དེ་ཟབ་
སྦྱོང་སྤྲད་པ་ལྟ་བུ་མ་གཏོགས་ལས་གཞི་གཞན་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མཐོང་མ་སོང་། མ་འོངས་པར་དེའི་ཐོག་ལ་ཕྱག་ལས་
གནང་རྒྱུའི་ལས་གཞིའི་དགོངས་ཚུལ་འདྲ་པོ་དང་འདས་པའི་ནང་གནང་བཞག་པ་དེའི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་འདྲ་པོ་ག་རེ་བྱུང་
ཡོད་དམ། དྲི་བ་གཅིག་ཡིན།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག  
 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དོན་འགྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དེའི་སྐོར་ལ་གཞི་རྩ་སྔོན་རྩིས་སྤྱི་ཡོངས་བགྲོ་གླེང་གནང་སྐབས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་
ཤིག་གིས་བཀའ་འདྲི་གནང་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན་བསམ་གྱི་འདུག ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་བཀའ་
འདྲི་ཕེབས་ཙང་། གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བའི་ལས་
གཞི་ཕལ་ཆེ་བ་དེ་ཟབ་སྦྱོང་དང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུའི་ལས་དོན་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཁ་སང་སྙན་
གསེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུག་སྤེལ་བའི་ལས་འགུལ་དེའི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་
གནང་བ་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ས་བཅད་ཆེན་པོ་རྐྱང་རྐྱང་རེད།  བཀུར་འོས་སྤྱི་
འཐུས་འགའ་ཤས་ནས་དེ་སྔ་ཟབ་སྦྱོང་མ་གཏོགས་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་།  མ་འོངས་པར་ཕན་ཐོགས་གང་བྱུང་གི་རེད། 
དེ་སྔ་ཕན་ཐོགས་གང་བྱུང་སོང་ཞེས་དྲི་བ་གནང་བ་སོང་ཙང་། ངས་འགྲེལ་བཤད་དེ་སྤྱི་ཡོངས་ཆ་ནས་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། 
གོང་དུ་སྙན་གསན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། སྐུ་སྐྱེ་མ་ཚའི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་སྲིད་ཇུས་འདི་ལ་འབྲེལ་བ་
ཆགས་པའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་གྱི་གནད་དོན། འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནད་དོན། གཞན་མཐུན་རྐྱེན་
གྱི་གནད་དོན་གང་ལྟར་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་ལ་གཟིགས་རྟོག་གནང་མཁན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་
ནང་ལ་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་དེ་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་དོན་ལྟ་བུ་
ཞིག་རེད། གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་འབུར་དུ་ཐོན་པར་བྱེད་པ་ལ། གཞི་རིམ་མང་ཚགས་མཁས་པ་ཚས་གསུངས་སྟངས་ལ་
བྱས་པ་ཡིན་ན། སྐྱེས་པ་ཚས་ཀྱང་གནད་དོན་དེ་ཚ་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྐུ་སྐྱེ་མ་ཚ་དེ་དེ་བཞིན་རེད། 
གཞོན་སྐྱེས་འཚར་ལོང་ཡོང་རྒྱུའི་སྐུ་སྐྱེ་མ་ཚས་ལྷག་པར་དུ་གནད་དོན་དེའི་རིགས་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་དགོངས་འཆར་གནང་གི་འདུག དེའི་ཆ་ནས་ད་བར་ཟབ་སྦྱོང་དང་གོ་རྟོག་ལས་གཞི་མ་གཏོགས་སྤེལ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་
རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་སྔོན་རྩིས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་གཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ད་དུང་གོ་རྟོགས་དེ་གསལ་པོ་མེད་
པ་དང།  གནད་དོན་ག་རེ་ཡིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཏེ་འབུར་དུ་ནུས་པ་ཐོན་པར་བྱེད་པ་ལ་གཞི་རྩའི་གནད་དོན་ག་རེ་ཡིན་
མིན་དང། སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་གནད་དོན་གྱི་གཞི་རྩའི་རྐྱེན་འདྲ་བོ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་མ་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། 
གནད་དོན་དེ་ཡར་རྒྱས་ཞེ་དྲག་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དེར་བརྟེན། གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དེ་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་དགོས་
པ་ཆགས་ཡོད།  དེ་སྔ་དང་མ་འདྲ་བ་ཁ་སང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན་ལ། ས་གནས་ཁག་ནང་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་དེའི་ཐོག་
ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་སྐུ་སྐྱེ་མ་ཚའི་གནས་སྟངས་མཁྱེན་མཁན་དེ་འདྲ་གཞག་རྒྱུ་དང། ཁོ་རང་ཚས་ས་བབ་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ཐོག་ནས་ག་རེ་ག་རེ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་དགོས་མིན་དང།  ག་རེ་ག་རེ་ལས་འཆར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འཆར་འབུལ་བྱུང་
བ་ཡིན་ན།  དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚས་མ་འོངས་པར་བསམ་གཞིག་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ས་གནས་
ཁག་འགའ་ཤས་ནང་ལ་གཞི་རིམ་གྱི་སྐུ་སྐྱེ་མ་ཚའི་ནང་ལ་འབྲི་ཀློག་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། བྱང་ཤར་ཁུལ་ལ་འབྲི་ཀློག་
སློབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་བཙུགས་པ་རེད། ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག་ཟེར་ནས་དགོངས་ཚུལ་གནང་མཁན་བྱུང་བ་རེད། 
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བྱུང་བ་གཞིར་བཟུང་གིས་ད་ལྟ་གྲངས་ཀ་དེ་ངས་རྙེད་མ་སོང་། ཕལ་ཆེར་སྐུ་སྐྱེ་མ་ཙམ་ཞིག་ལ་ཧོན་སུར་ས་གནས་སུ་ 
Adult Education དེའི་ནང་ལ་གཞོན་སྐྱེས་ཡོང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་དེ་འདྲའི་འབྲི་ཀློག་གི་སློབ་
སྦྱོང་ལས་འཆར་ཞིག་སྤེལ་འཆར་ཡོད། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་ལས་འཆར་ཡོད་པ་དེ་དེ་རང་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་
ཚགས་གཙ་མཆོག  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ད་ལྟའི་གནད་དོན་དེ་ག་རང་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་དཔལ་
འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་འགྲེལ་བཤད་ནང་ལ་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འཆར་ཞིག་ཡིན་ཟེར་ནས་
འགྲེལ་བཤད་སྐྱོན་སོང་། ངས་གོ་ནོར་ཐེབས་མེད་པ་ཡིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་མང་གཙ་དུས་ཆེན་ཐེངས་བཞི་བཅུ་ཞེ་
བརྒྱད་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ཚས་ ༢ ལ་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བསྒྲགས་དང། དེ་བཞིན་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚས་ ༡༥ 
ལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ནང་ལ། ང་ཚས་ ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་དེ་བཀའ་ཤག་གིས་སྲིད་ཇུས་ཤིག་ཡིན་པར་རྟོགས་
སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བྱས་ཙང་ལས་འཆར་དང་སྲིད་ཇུས་གཉིས་དབར་ཏན་ཏན་ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་དང་འཆར་གཞི་འཛིན་
སྟངས་ལ་ཁྱད་པར་ཞིག་མེད་དམ་སྙམ་གྱི་འདུག དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་ཐེངས་གཉིས་
པའི་སྐབས་སུ་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ཀྱིས་སྒེར་གྱི་གྲོས་གཞི་གྲོས་འཆར་སྐབས་སུ་མང་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐུབ་པའི་གྲོས་ཆོད་ཞིག་
ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་བཀོད་ཁྱབ་ལམ་སྟོན་དང། ལས་དོན་ཕྱི་
ནང་གིས་སྙན་ཐོ་ཞིག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གསུམ་པའི་ཐོག་དགོས་རྒྱུའི་སྤྱི་མོས་
སམ་མང་མོས་ཀྱིས་གྲོས་ཆོད་ཞིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་དམ། 
བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཀྱང་གསལ་བཤད་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་། གང་ཡིན་བརྗོད་ན། སྔོན་རྩིས་དང་འབྲེལ་བ་ཏན་ཏན་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ནང་དོན་གཅིག་པ་ཡིན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་
བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་། སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ངའི་དྲི་བ་དེ་ད་ལྟ་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་དོན་ཚན་ ༡༌༤ ད་ག་རང་
ཆགས་ཀྱི་འདུག སྤྱི་ཚགས་བདེ་དོན་ལས་གཞི་དེའི་སྒང་། ད་ལྟ་ངས་དྲི་རྒྱུ་དེ་དེ་ཡིན། མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་ཁང་དང་བོད་
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ཀྱི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་ཁང་ནང་ལ་ད་ལྟ་བུད་མེད་ཀྱི་ལས་གཞི་ད་ལྟ་དེ་ཙམ་ཆེན་པོ་མི་འདུག དེའི་ནང་ལ་ས་ཡ་བཅུ་དང་ས་ཡ་
བཅུ་གསུམ་གྱི་ལས་གཞི་ཞིག་སྤེལ་གནང་འདུག དེ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ངས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་སྤྱི་ཚགས་
བདེ་དོན་ལས་གཞིའི་ནང་གསེས་ཆ་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེའི་ནང་ལ་ལས་འཆར་ཟུར་བཀོད་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་
དམིགས་བསལ་ཟབ་སྦྱོང་ཟེར་བ་འཁོད་འདུག ལས་འཆར་ཟུར་བཀོད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་དེ་ངས་གོ་བ་ལེན་ཕྱོགས་ལ་བལྟས་པ་
ཡིན་ན།  ༼ཚགས་གཙས། སྐར་མ་གཅིག་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ད་ལྟ་བཀའ་སློབ་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ནང་ཁུལ་
གྲོས་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་མི་འདུག ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་
འདུག༽ ལགས་སོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་། སྤྱིར་བཏང་གི་ལས་འཆར་བཟོ་ཕྱོགས་སྐོར་དེ་འདྲ་འཆར་འགོད་སྒྲིག་ཕྱོགས་
སྐོར་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དེའི་ནང་ལོགས་དང་ང་ཚ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་
ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔོན་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ང་རང་གིས་དྲན་གསོས་བྱས་པ་ལ་རང་ཉིད་ཀྱིས་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་
པའི་ནང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། དེ་འདྲའི་ལས་འཆར་བཟོ་སྟངས་དང་ལས་འཆར་བཟོས་པའི་རྗེས་ལ་རོགས་
དངུལ་ཞུ་སའི་ས་མིག་དང་ཁུངས་དེ་འདྲའི་ལས་སྟོན་ཉིན་གསུམ་བཞིའི་རིང་ཟབ་སྦྱོང་དེ་འདྲ་གནང་སྲོལ་འདུག མཐོང་མྱོང་
ཡོད། དེ་འདྲའི་ལས་འཆར་གྱི་ཟུར་བཀོད་ནང་ལ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཁག་དང་མཉམ་དུ་ཁོ་རང་ཚར་དེའི་
ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག   

 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དོན་འགྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་དྲི་བ་གནང་བ་དེ་སྲིད་ཇུས་རེད་དམ། ཡང་ན་ལས་འཆར་
རེད་གསུངས་སོང། ཕལ་ཆེར་ངའི་བསམ་བློའ་ིནང་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་སྲིད་ཇུས་རང་དང་
འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་། ཚིག་འཛལ་སྲིད་པ་རེད། དེ་འདྲ་གསན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དེ་སྲིད་ཇུས་རང་
རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་ཤག་གིས་སྲིད་ཇུས་དེ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་རྟེན་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་རེད། སྲིད་
ཇུས་ཀྱི་ནང་ནས་མར་ལས་འཆར་ཐོན་ཡོང་དགོས་པ་རེད། ལས་འཆར་དེ་ཡང་སྐུ་སྐྱེ་མ་ཚའི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམ་པའི་



146 

 

ལས་འཆར་ཞིག་ཐོན་དགོས་པ་རེད། གོང་དུ་ད་བར་ལས་འཆར་དེ་འདྲ་ཐོན་མ་སོང་གསུངས་པ་རེད། འབད་བརྩོན་མ་ཞུས་
པ་གཅིག་མ་རེད། ལས་འཆར་དེ་འདྲ་ཞིག་ཐོན་ན་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་ symposium གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་
ནའང་། དེའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་མར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ལས་འཆར་དེ་འདྲ་བྱ་དགོས་བསམ་པ་དེ་འདྲ་མཐོང་མ་སོང་། དེ་འདྲ་
ཡིན་དུས་ད་དུང་གནས་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་གསལ་པོ་ཆགས་མེད་ས་རེད་བསམ་ནས་བསྐྱར་དུ་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་གཞི་འགྲོ་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གིས་བུད་མེད་དམ་སྐུ་སྐྱེ་མའི་ནུས་ཤུག་སྤེལ་རྒྱུའི་སྲིད་ཇུས་གཏན་འབེབས་མ་བྱས་
སྔོན་ལ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལས་འགུལ་ཞིག་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། བོད་སྐད་ཐོག་ལ་ཚིག་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་མེད་
བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་དེ་རྙེད་མ་སོང་། Gender Issue ཕོ་མོའ་ིདབར་ལ་འདྲ་མཉམ་མེད་དང། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་སྤྱི་
ཚགས་ནང་ལ་མ་འགྲིག་པ་དང་མ་མཐུན་པ། ཕྱིའི་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ནང་ལ་དེ་འདྲ་ཏན་ཏན་སྲིད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ཡོང་སྲིད་པ་རེད། ཡོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་རེད། གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་དེ་འདྲའི་གླེང་སློང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ལ། གསལ་
བཤད་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང་སྙམ། དེ་འདྲ་བོའ་ིཐོག་ནས་  Gender Discrimination   ག་རེ་ག་རེ་ཡོང་གི་
ཡོད་མེད། དེ་ལ་རྟེན་ནས་ Gender Sensitization བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཞིག་རེད་བསམ་ནས་ཞུ་ཡི་མེད་ཀྱང། བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཡོང་
ཁུངས་དེ་ནུབ་པའི་བསམ་བློ་འཁྱེར་ཕྱོགས་ཐོག་ནས་བསླེབས་པ་ཞིག་རེད། འདིའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ཏན་ཏན་བོད་
པའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ། སྒྲིག་འཛུགས་རང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་བརྩིས་ཏེ་གནད་དོན་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་
ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་དེ་འདྲའི་ཕོ་མོ་དབར་ལ་དབྱེ་བ་འབྱེད་ནས་
གཉའ་གནོན་བཤུ་གཞོག་དང། སྐུ་སྐྱེ་མ་ཚས་འབུར་དུ་ཐོན་མ་ཐུབ་པ་དེ་སྐྱེས་པ་ཚས་མར་མནན་བསྡད་པ། གོ་སྐབས་མ་
རག་པ། དེ་འདྲ་མིན་པ་ཞིག་བཀའ་ཤག་གིས་གཟིགས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ཞེན་ཆ་གཅིག་ག་རེ་གཟིགས་པ་རེད་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། ཚང་མར་གོ་སྐབས་གཅིག་པ་ཡོད་ནའང་། སྐུ་སྐྱེ་མ་ཚས་གོ་སྐབས་དེ་གཞིར་བཟུང་གི་ཐོག་ནས་ཡར་འབུར་དུ་
ཐོན་མ་ཐུབ་པ་ཞིག ཕྲན་བུའི་རྗེས་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡོད་པ།  རྗེས་ལུས་ཟེར་དགོས་རེད་ག་རེ་ཟེར་དགོས་དེ་ཞུ་བདེ་པོ་ཞིག་
མི་འདུག གང་ལྟར་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་གོམས་པ་མཉམ་སྤོས་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་གཟིགས་པ་རེད། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་འཚ་བ་མེད་པ་
དང།  འཛམ་གླིང་གི་གནས་སྟངས་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པའི་
འཆར་སྣང་དུའང་སྐུ་སྐྱེ་མ་ཚས་འགོ་འཁྲིད་ཀྱི་ལས་དོན་ཤུགས་ཆེ་བ་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཞི་བདེ་མང་བར་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་དེ་ངས་ཞུ་དགོས་པ་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་མཁྱེན་པ་རེད། དེ་འདྲའི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་ད་ལྟ་སྐུ་སྐྱེ་
མ་ཚའི་ནུས་པ་སྤེལ་བའི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་གཏན་འབེབས་གནང་བ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་སྤྱིར་བཏང་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་རེད། ༼ཚགས་གཙས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་མང་པོ་གསུངས་རྒྱུ་ཡོད་དམ།༽ ཞུ་རྒྱུ་མེད། 
ལམ་སང་ཚར་གྱི་ཡོད། དེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ད་ག་རང་གིས་སྔོན་མའི་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་གྲོས་ཆོད་ཅིག་
བཞག་པ་བཀའ་གནང་སོང། རིམ་པས་སྙན་གསང་ཡོང་མདོག་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་
གིས་ད་ལྟ་སྤྱི་ཚགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་ནང་ལ་མ་སུ་རིའི་བོད་ཁྱིམ་དང་རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་སྐོར་ཞིག་གསུངས་གནང་སོང་། 
དེ་དགོས་དབང་གིས་དེ་འདྲར་བཞག་པ་རེད། དེའི་རོགས་དངུལ་ཡོང་རྒྱུ་དེ་ང་ཚའི་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་
བརྒྱུད་ནས་ལག་བསྟར་དེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བཞག་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་
གཞན་ཞིག་གིས་ད་ལྟ་ལས་འཆར་བཟོ་འགོད་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་བསལ་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་འདུག དེའི་ནང་ལ་གཞུང་
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འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཁག་ཡོང་གི་རེད་དམ་ཡོང་གི་མ་རེད། དྲི་བ་གནང་སོང་། ལས་རིམ་འདི་སྒྲིག་པའི་སྐབས་སུ་
གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་དེ་ཚ་མཉམ་བཞུགས་ཡོང་རྒྱུའི་བསམ་བློ་གཏང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་
རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
ཕྱག་ཚད་ ༡༡།༡༥ བར་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།  

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༢༠ ཉིན་གྱི་ཐུན་གཉིས་པ། 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་ཚགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་ཟུར་བཀོལ་གཏན་འབེབས་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད།  སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་
གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ལ་བསམ་ཚུལ་
ཞིག་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཕོ་མོའ་ིདབྱེ་བ་མེད་
པར་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཡིན་གསུངས་པ་བཞིན། ང་ཚས་ཀྱང་ངོས་ལེན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།   བུད་མེད་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་
ཀྱང་དེ་ལྟར་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ངེས། ང་ཚས་ནམ་རྒྱུན་བུད་མེད་སྐོར་གླེང་དུས་བུད་མེད་ཚས་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག 
སྤྱིར་བཏང་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ཡིན་ནའང་འདྲ་སྤྱི་ཡོངས་ནས་མི་འབོར་གྱི་ཕྱེད་ཀ་བུད་མེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས། ང་
ཚས་ཆ་ཤས་ཀྱང་འདྲ་མཉམ་ལེན་དགོས་འདུག  ད་ལྟ་ང་ཚས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ལ། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་
སྤེལ་བ་ལ་བུད་མེད་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་དབྱིན་ཇི་ནང་  decision making ཐག་གཅོད་དབང་འཛིན་གྱི་ཞབས་
སྟེགས་སྟེང་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱ་དགོས་འདུག གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་བུད་མེད་བཅུ་གཅིག་ཡོད་ལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་
ཀྱང་བུད་མེད་སླེབས་དགོས་འདུག་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། བུད་མེད་བཅུ་གཅིག་འདི་བརྒྱ་ཆ་ལ་ཕབ་ན་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་
མ་གཏོགས་ལོན་ཡོད་པ་མ་རེད། འདིའང་དམིགས་བསལ་ཆོལ་ཁ་རེ་ནས་བུད་མེད་གཉིས་ཟེར་བ་དེའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་
ནས་ཕེབས་མེད་དམ་བསམ་བྱུང། དེ་མིན་ན་ད་ལྟའི་འདི་ཙམ་ཞིག་སླེབས་རྒྱུའང་ཕལ་ཆེར་ཁག་པོ་ཡིན་སྲིད་པ་རེད།  དེ་
བས་བུད་མེད་ཀྱི་མཐོང་རྒྱ་དང་ཐོས་རྒྱ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ་ལ། ད་ལྟའི་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ཟབ་སྦྱོང་གི་ལས་གཞི་སྒྲིག་པ་
འདིའང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གསུང་དུས། ཐོབ་ཐང་
གཅིག་པ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ཆ་ཤས་གཅིག་པ་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུང་དུས། དེ་ག་རེ་བྱས་
ནས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་འདི་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་མིན་ནམ་བསམ་བྱུང། ད་ལྟའི་ལས་གཞི་
འདིའི་ནང་དུ་ཞིབ་འཇུག་གི་རིམ་པ་འདི་བཅུག་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་སྙམ་བྱུང། སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་སྤྱི་ཚགས་ནང་གང་སར་
བུད་མེད་ལ་ཆ་རྐྱེན་ཡག་པོ་གནང་གིན་ཡོད་ཀྱང། ད་དུང་ག་རེ་བྱས་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད་དམ། ག་རེ་
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ཡིས་འགོག་གིན་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚའི་གཞུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་སྤྱི་ཚགས་བཅས་སུ་ཕོ་མོའ་ིདབྱེ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ཡིན་ནའང། ང་ཚའི་སེམས་པའི་ནང་ན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ངས་དེ་ཧ་གོ་མ་སོང། ང་དེ་ཧ་གོ་འདོད་བྱུང་སོང། མི་
གཅིག་གིས་འོས་ཤོག་བླུགས་དུས་བུད་མེད་ལ་མ་བླུགས་པ་དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་རེད་དམ། དེ་བས་འདི་དག་ལ་ཉམས་ཞིབ་
ཅིག་གནང་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཚགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བའི་ལས་གཞི་
འདིའི་ཐད་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ལས་གཞི་འདི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ལོ་མང་པོའ་ིརིང་
ལས་གཞི་འདིའི་ཐོག་ཐད་ཀར་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་འབྲེལ་མཐུད་པ་གཅིག་རང་རེད། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཀྱང་ལྷོ་ཕྱོགས་
ནས་ལས་གཞི་འདི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཁ་ཤས་བྱུང། དེ་བས་བློ་འཚབ་གཅིག་ག་རེ་འདུག་ཅེ་
ན། འབྲེལ་མཐུད་པ་གཅིག་གིས་ཕྱག་ལས་གནང་ཡོད་དུས། སྐབས་རེར་ས་གནས་ཁག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་དུས་དཀའ་
ངལ་ཡོང་གིན་མེད་ན་བསམ་བྱུང་ལ། དེ་བཞིན་འབྲེལ་མཐུད་པ་མི་གཅིག་ལས་མེད་དུས། སྐབས་ཤིག་དགོངས་པ་ཞུ་
དགོས་པ་འདྲ་བྱུང་ན། དེའི་ཚབ་ལ་འགན་ཆ་ཚང་འཁུར་ཐུབ་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ་བསམ་པའི་བློ་འཚབ་ཅིག་འདུག དེ་ལ་
ཕྱག་རོགས་ཤིག་བཞག་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པའི་ལས་དོན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ད་ལྟའི་བུད་མེད་ཀྱི་ལས་གཞིའི་སྐོར་ལ་ཚང་མས་ཆ་ཤས་གང་འཚམས་བླངས་སོང་ལ། 
ངས་ཀྱང་ཆ་ཤས་ལེན་འདོད་བྱུང། སྔོན་མ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་སྲིད་བྱུས་
ཕེབས་པའི་སྐབས་ལ། བུད་མེད་སྤྱི་འཐུས་ཚང་མ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་མཉམ་དུ་སྐུ་པར་སྒྲོན་ནས་རེ་བ་མང་པོ་བཏོན་ཡོད་
པའི་སྐབས་ལ་ངས་ཀྱང་རེ་བ་དང་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟའི་ལས་གཞི་འདི་དག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད།  དེ་མ་
ཟད་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ལས་གཞི་ག་རེ་དགོས་འདུག་ཅེ་ན། གྲོས་ཚགས་ནང་སྤྱི་འཐུས་བཅུ་ཡོད་པ་ལས་ལྔ་བུ་དང་ལྔ་
བུད་མེད་བཟོ་བ་དང། ཆོས་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གྲྭ་བ་དང་གཅིག་ཨ་ནེ་བཟོས་ཏེ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་
བཟོས་ན་མ་འགྲིག་པ་མི་འདུག དེ་ང་ཚས་བཟོ་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། འགན་སྤྲད་ན་འཚར་ལོངས་རྒྱས་པ་དང་ལས་འགན་མ་
སྤྲད་ན་འཚར་ལོངས་རྒྱས་ཁག་པོ་རེད།  འདི་ལྟར་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་འདི་སྤྱི་ཡོངས་ནས་སྤྱི་ཚགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་
གྱི་སྤྱི་ཚགས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་སུ་བབ་པའི་
བརྗོད་བྱ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བའི་ལས་གཞི་འདི་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། སྔོན་མ་ནས་གང་
འཚམས་ཕྱིན་ཡོད་པར་བསམ་ཡོད། ང་ཚས་ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་དེ་གནས་སྐབས་རིང་ཙམ་མ་ཡིན་པར། འདས་པ་ལ་
ཕྱིར་མིག་ལྟ་ཞོར་ཕན་འབྲས་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཐད་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ངས་
གང་ཞིག་བཤད་འདོད་དམ་ཞེ་ན། ལོ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་དང་ནུས་
པ་གོང་མཐོར་གཏོང་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས། འབྲས་བུ་ག་རེ་ཐོན་ཡོད་མེད་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བུད་མེད་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུས་ན།  བུད་མེད་ཚས་ཆ་ཤས་ལེན་
པ་ལ་དགག་བྱ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སྤྱི་འཐུས་ལ་དཔེ་བཞག་ནའང་སྤྱི་འཐུས་བཅུ་ཚང་མ་བུད་མེད་ཡོང་ནའང་དགག་
བྱ་མེད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་བུད་མེད་གཉིས་ངེས་པར་དགོས་པ་བཤད་ཡོད་པ་རེད། རང་ཉིད་ཀྱིས་འཇོན་ན་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་
དགག་བྱ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་བོད་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བར་དུ་བསྡད་པ་ཡིན། སྔོན་ཆད་བོད་ནང་ཡུལ་ལུང་ཁ་
ཤས་ན། བུད་མེད་ཀྱིས་མི་འཇོན་པ་དང་བུད་མེད་ལ་སློབ་སྦྱོང་སྤྲད་ན་ཡོང་གི་མ་རེད་ཟེར་བ་འདྲ་བོའ་ིསྐད་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟ་མང་གཙའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་སླེབས་པ་ཡིན་ནའང། རང་གི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆ་ཤས་ལེན་མི་
ཐུབ་པ་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་ཆགས་འདུག  དེ་བས་བུད་མེད་ལྷན་ཚགས་གཙ་བོར་བྱས་པའི་ལས་རིགས་ཀུན་ནས་བུད་
མེད་བློ་སྟོབས་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་ཟབ་སྦྱོང་མང་དུ་སྤེལ་ནས། ཁྱེད་རང་ཚས་ཆ་ཤས་འདི་དང་ཐོབ་ཐང་འདི་ལེན་པ་ལ་བློ་
སྟོབས་དང་ནུས་པ་འདི་དང་འདི་བསྐྱེད་དགོས་པ་དང། ཕན་འབྲས་དེ་དང་དེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་
སྤེལ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་མ་གཏོགས། ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་བཟོས་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་གོམ་གཤིས་ཐོག་བྱ་འདོད་
མེད་པ་ཞིག་བྱས་ན། དེས་ནུས་པ་ཐོན་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་ཡོད། མི་སུ་དང་གང་ཡིན་རུང་རང་ཉིད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་
འདོད་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་བཅུག་ན་ནུས་པ་ཞིག་སྟོན་ཐུབ་ལ། བསྒྲུབ་འདོད་མེད་པ་ཞིག་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཐོག་ནས་བསྒྲུབ་
ཏུ་བཅུག་ན་ནུས་པ་ཐོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། འདི་ང་རང་མི་ཆུང་སེམས་ཆུང་ཡིན་པའི་བསམ་ཚུལ་ཡིན། གཙ་བོ་བློ་སྟོབས་
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དང་སེམས་ཤུགས་རྒྱས་པའི་སློབ་གསོ་གཏོང་རྒྱུའང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག འདས་པའི་བཀའ་ཤག་གི་སྐབས་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚགས་མཐའ་མ་དེ་ལ་ལས་གཞི་འདི་འགོ་
འཛུགས་བྱས་པ་རེད། ལས་གཞི་ལ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ནས་སྲིད་བྱུས་ཞེས་གསུངས་སོང། སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚགས་
ནང་གླེང་སློང་བྱེད་པའི་སྐབས་དང་ཡིག་ཆའི་ཁ་བྱང།  དྲ་རྒྱ་ཡོངས་རྫོགས་ནང། འདི་བོད་ཀྱི་སྐུ་སྐྱེས་མ་ཚས་ལས་དོན་
བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང། དེ་ཡིག་ཆ་བརྗེ་རྒྱུ་རེད་དམ་སྲིད་བྱུས་རེད། ཡང་ན་ལམ་
སྟོན་རེད་དམ། སྲིད་བྱུས་ཡིན་ན་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ིལས་དོན་རེད། ལམ་སྟོན་ཡིན་ན་ལམ་སྟོན་རང་རེད།  བཟང་སྤྱོད་
ནས་ཞུས་ན་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བོད་རིགས་དང། དེའི་ནང་ནས་རྗེ་བཙུན་
སྒྲོལ་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྐུ་སྐྱེས་མ། འདི་འདྲ་འཛམ་གླིང་གཞན་ནང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་དུང་མཁའ་འགྲོ་མ། 
བཀའ་ཤག་ནང་དུའང་སྐུ་སྐྱེས་མ་གཉིས་འདུག  འདི་སྤྱིར་བཏང་གི་རང་བཞིན་རེད། ཉམས་ཞིབ་བྱེད་དུས་སུས་ཀྱང་གོ་
སྟངས་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེང་སྐབས་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ནང་བུད་མེད་ཉམས་ཞིབ་པ་ལྔ་དྲུག་ཅིག་འདུག གོ་སྐབས་འདི་
རང་གིས་དང་ལེན་བྱས་པ་ལས་གཞན་གྱིས་གནང་བ་ཞིག་མ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༡༢ ཀྱི་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་
དེའང་བུད་མེད་ཚས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་བཅགས་ནས། མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་ལས་འགུལ་དེང་སྐབས་བུད་མེད་ལྷན་
ཚགས་ཀྱི་གནང་བཞིན་པ་རེད། འཛམ་གླིང་སྟེང་འདྲ་མཉམ་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་འདི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འཛམ་གླིང་ནང་བུད་
མེད་དུས་ཆེན་ལ་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་བུད་མེད་སྲི་ཞུ་བ་ཚར་ལས་འགུལ་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱ་ཆེད་གུང་གསེང་ཕུལ་སྲོལ་
ཡོད་པ་བཞིན། མ་འོངས་པར་བུད་མེད་ལྷན་ཚགས་སོགས་སུ་ཞིག་གིས་ལས་འགུལ་སྤེལ་པ་ཡིན་ནའང།  བུད་མེད་ཚང་
མ་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་ཡོད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གནང་རོགས། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྔོན་རྩིས་ཨང་གྲངས་དེ་ཚ་ཚང་མ་དྲི་དགོས་པ་རེད། སྔོན་རྩིས་སྐབས་སུ་གསུང་མ་ཆོག་
པ་མ་རེད། དེ་གསུང་པ་ལ་དུས་ཚད་ཚད་འཛིན་དགོས་ཀྱི་འདུག རིང་པོ་གསུང་པ་ཡིན་ན། དུས་ཚད་བཀག་འགོག་དགོས་
པས།  དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་ནས་གསུང་མཁན་ལ་དུས་ཚད་རྒྱས་བཅད་གཅིག་གནང་བ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་
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ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
བུད་མེད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་འདྲ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ན། ལས་རིམ་ཟུར་དུ་བཏོན་ནས་བགྲོ་གླེང་གནང་ན་འགྲིག་པ་ཞིག་རེད། ད་
ལྟ་ང་ཚ་གཙ་བོ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ལས་འཆར་
བཅས་ལ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དང།  བཀའ་འདྲི་གནང་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་པོ་
བཟོ་བའི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་དང་གནས་བབ་བཅས་ལ་འགྲེལ་བཤད་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡིན་
ན། དུས་ཚད་ཀྱིས་འདང་ས་མ་རེད། དེ་བས་མི་རེ་ལ་སྐར་མ་ལྔ་རེ་མ་གཏོགས་མེད།  གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤིག་གསུང་སྟེ་
མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང། 

 
སྤྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དོན་དག་ཡོད་པ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་དག་སྟེང་ལ་འབབ་རྒྱུ་ལ་ཚང་མས་འཆར་སྣང་
གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ངའི་འདི་འཆར་སྣང་མིན། བུད་མེད་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་སྔོན་རྩིས་སྐབས་བགྲོ་གླེང་
གནང་བཞིན་པ་རེད། བསམ་ཚུལ་དང་ལམ་སྟོན་གནང་བཞིན་པ་རེད། བུད་མེད་ཀྱི་འབྱུང་འགྱུར་ལས་གཞིའི་ནང་ཟབ་སྦྱོང་
ཙམ་མ་ཡིན་པར། བགྲོ་གླེང་ཚགས་འདུ་གོ་སྒྲིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་ནས་ཕེབས་པའི་བུད་མེད་ཆབ་སྲིད་བཙན་
ཟུར་བ་དང།  རྒྱ་གར་ནང་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་སྐུ་སྐྱེས་མ་ཚའི་བར་ལ་བགྲོ་གླེང་གནང་ནས་བསམ་ཤེས་དང་བསམ་ཞིབ་
བྱེད་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་མ་འོངས་པའི་ལས་གཞིའི་ནང་བྱུང་བ་ཡིན་ན། མ་འོངས་བུད་མེད་ཚའི་སེམས་ཤུགས་སྤེལ་བར་དང་
ནུས་པ་སྤེལ་བ་ཟེར་བཞིན་མེད་སྔོན་མ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ཚིག་དེ་སྙན་མོ་མི་འདུག གང་ལྟར་དེ་འདྲ་གནང་རོགས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་ནས་གོ་སྐབས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་
ཆ་ཤས་ལེན་ཆོག་གི་ཡོད་ལ། ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་པའང་རེད། བཤད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་འདིར་ཡོང་བ་རེད། དུས་ཚད་འདང་མ་
འདང་དེ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཙས་སྟངས་འཛིན་གནང་བ་རེད། དེ་བས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ་ལགས།   

 
སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བུད་མེད་
ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བའི་ལས་གཞི་འདི་དངོས་གནས་བཀའ་ཤག་གི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པ་དང།  སྲིད་བྱུས་འདི་འོག་རྣལ་
ལ་བབས་པའི་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞིག་སྤེལ་བཞིན་པ་རེད། འདི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་
གཞི་འདིའི་ནང་ཟབ་སྦྱོང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཟབ་སྦྱོང་ལ་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གང་ཅིའི་ཐད་རང་སྐྱ་
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འཕེལ་བ་ཞིག་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགོས་འདུག དེ་བས་ལས་གཞི་འདིའི་འོག་བུད་མེད་མང་མོས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
དམ་མེད། དེ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རིན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་ནས་བུད་མེད་སྐོར་བགྲོ་གླེང་གནང་རྒྱུ་དེ་དམིགས་
བསལ་ཟུར་དུ་འཚགས་ནའང་འགྲིག་རྒྱུ་རེད་གསུངས་པ་དེ་ལ་མོས་མཐུན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཟེར་བ་སོགས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་བསམ་བློ་གཏོང་
སྟངས་ཤིག་རེད་གསུངས་སོང། རེད་ལགས། ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་འཐབ་རྩོད་དེའི་འགོ་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་བཙུགས་པ་རེད། 
ང་རང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་དུས། མང་པོ་ཞིག་གིས་དགོངས་འཆར་ལ་དེ་ནུབ་ཕྱོགས་
ནས་བསྡད་པས། ད་ནུབ་ཕྱོགས་པ་འདྲ་པོ་ཆགས་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་པར་བསམ་གྱི་མི་འདུག 
དཔེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སོགས་དང་མཉམ་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་དུས། 
ཁོང་ཚར་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་འདུག་ཞུས་ན། ཁྱེད་རང་ཚའི་གཞུང་ཞབས་ནང་བུད་མེད་དྲུང་ཆེ་དང་བུད་མེད་འགན་འཁུར་
མཁན། བུད་མེད་ཐག་གཅོད་བྱེད་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད། དེ་ག་རེ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚའི་ནང་ཁུལ་ལ་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་རེད་དམ་
མ་རེད་ཅེས་དྲི་བ་དེ་འདྲ་སླེབས་ཡོང་གིན་འདུག ང་རང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་མ་རེད་ཞུས་པ་མིན་ཡང། 
དགོངས་པ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་བཞེས་དགོས་འདུག རྣམ་པ་ཚས་གཟིགས་དང་ད་ལྟ་ང་ཚའི་གཞུང་ན་བུད་མེད་དྲུང་ཆེ་ག་
ཚད་ཡོད་པ་རེད་དམ། ངས་ཞེ་དྲག་མཐོང་མ་སོང། དེ་འདྲ་ཐོག་ལ་བཀའ་ ཤག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚགས་གཙས་དུས་ཚད་ཟུར་བཅད་ཞུས་པ་ནི། གནད་དོན་དེ་གལ་ཆེན་པོར་རྩིས་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། གྲོས་ཚགས་ནང་
སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱིས་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་བསྣམས་ཕེབས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས། ཚགས་
གཙས་ཆེད་མངགས་དུས་ཚད་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞུས་པ་མིན།  གལ་སྲིད་བཟོ་དགོས་པ་ཡིན་ན། སོ་སོས་དཀའ་ལས་ཕྲན་བུ་
ཞིག་རྒྱག་དགོས་པ་རེད།  སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྤྱི་ཚགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་སྐོར་ལ་ཞུ་དུས་དངོས་འབྲེལ་བྱས་ན། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་
ཤུགས་སྤེལ་དགོས་ཟེར་བ་དེ་སྡེ་ཚན་དང་པོའ་ིནང་སླེབས་དགོས་ངེས་འདྲ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་ཚགས་
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ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཐེབས་རྩ་དེ་བུད་མེད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད། བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཡིན་ཡང་འདྲ། 
འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཡིན་ནའང་འདྲ། ད་དུང་ཡང་བུད་མེད་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་བསྐྱེད་བསྲིང་། ནུས་ཤུགས་འདང་གི་མེད་པ་ཧ་
ཅང་གིས་གསལ་པོ་རེད་ཅེས་བཤད་འདོད་བྱུང་སོང་། གཉིས་པ་ག་རེ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་སྔོན་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་དང་བཀའ་
བློན་ལས་ཐོག་ཡོད་པའི་གཉིས་ཀྱིས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལོ་རྒྱུས་ནང་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་སྲིད་བྱུས་
ཞིག་བྱུང་པ་དེ་ལ་ངོས་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྐབས་ཐོག་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་ང་ཚ་བུད་མེད་
གཉིས་ད་ལྟ་བཀའ་བློན་ལ་འདེམས་ཐོན་སླེབས་པ་དེ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བཀའ་བློན་ལས་ཐོག་གི་བུད་
མེད་ལ་དམིགས་བསལ་སྤྲད་བཞག་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གསེར་ས་འོག་ཏུ་ཡོད་ན་འོད་ནམ་མཁར་
ཁྱབ་ཅེས་པའི་དཔེ་བཞིན་དུ། ཁོང་རྣམ་པ་ཡར་སླེབས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་འོངས་པར་སྤྱི་ཚགས་དཔལ་འབྱོར་
གྱི་ཐེབས་རྩ་བརྟན་བརླིང་དང་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་ཡང་བུད་མེད་སྐོར་ལ་གསལ་པོ་
བཟོ་དགོས་པའི་ཕྱོགས་ཁ་ཤས་ཤིག་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཁྱིམ་ཚང་ཨ་མའི་གནས་སྟངས་དེ་ད་ལྟའི་
ཆ་ལ་དེ་ཚའི་ལས་གཞི་སྟོང་པ་སྟོང་རྐྱང་རེད། ཟབ་སྦྱོང་དང་སྣེ་ཁྲིད་ཀྱི་གོ་རིམ་ཙམ་མ་གཏོགས་དེ་ཚ་སྟོང་པ་རེད། དེ་ཡིན་
དུས་ཁྱིམ་ཚང་ཨ་མའི་གནས་སྟངས་དང་མ་བུའི་འཕྲོད་བསྟེན། དེ་ནས་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་མ་ཚར་ཆེད་ལས་ཀྱི་ལམ་སྟོན། 
སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་ཚང་ལས་ཐོག་ལ་བུད་མེད་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཚ་ཚང་མ་ད་ལྟའི་ཆར་སྟོང་པ་སྟོང་རྐྱང་ཆགས་ཡོད་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཚས་གསུངས་སོང་། བུད་མེད་ཀྱི་བློ་ཁོག་བསྐྱེད་ཐབས་བྱེད་དགོས་རེད་གསུངས་
སོང་། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་དང་གནས་ཚུལ་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱས་པ་དེ་བློ་ཁོག་སྐྱེད་རྒྱུ་ཁོ་ན་མ་རེད། བུད་མེད་ནུས་
མེད་ཅིག་བརྩི་གི་ཡོད་རེད། བུད་མེད་ཀྱི་གཟུགས་པོ་ལ་ནུས་ཤུགས་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་
དུས་འདི་ལ་གློག་འཕྲུལ་གྱི་རྩོད་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྟོབས་དང་ནུས་ཤུགས་དྲག་པོ་དེ་ཚ་བསྐྱེད་བསྲིང་
དགོས་པའི་ཕྱོགས་གཙ་བོ་དེ་ཚ་མ་རེད། བུད་མེད་བསྐྱེད་བསྲིང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་བརྟེན་གཞི་དང་ཁང་པ་ལྟ་བུའི་
བརྩིགས་རྨང་འདྲ་པོ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ད་ལྟ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་པ་སྤེལ་རྒྱུའི་སྐོར་ཞིག་ཚགས་ཁང་འདིའི་ནང་ལ་གླེང་་པ་རེད། ངའི་
བསམ་བློའ་ིནང་ལ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་གི་བུད་མེད་ཚ་ནུས་པ་མེད་པ་མ་རེད་ལ་འདྲ་མཉམ་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཡང་མ་
རེད། ང་ཚས་གཞི་རྩའི་གནས་ཚད་ཅིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་མི་འདུག གང་རེད་དམ་ཟེར་ན། ང་ཚ་སྐྱེས་པ་ཕོ་འདིར་
ཐོན་ཐུབ་པའི་ཁོར་ཡུག་དེ་རྒྱབ་ལོགས་ན་ཡོད་པའི་བུད་མེད་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་ནང་
ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགན་དང་། ནང་གི་ལས་ཀ་ད་ལྟ་ནུབ་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གྱི་འཚ་བའི་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་
གཏོང་མི་དགོས་པ་ཆགས་པ་ཡིན་སྟབས། བུད་མེད་ཚས་འགན་འཁྱེར་ས་ནི་ནང་དང་ནང་གི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགན་དེ་
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གཙ་བོ་བླངས་ནས་ནུས་པ་དེའི་སྒང་ལ་བཏང་བཞག་པ་ཡིན་དུས།  ནུས་པ་བཏོན་ས་གཞན་དག་ཅིག་ལ་འདོན་གྱི་ཡོད་
རེད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་ལེན་རྒྱུ་དང་ཁོར་ཡུག་འདི་འདྲའི་ནང་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་བུ་དེ་ཚ་ཁོར་ཡུག་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ནས་
བྱུང་པ་རེད་མ་གཏོགས།  བུད་མེད་དེ་ཚའི་ནུས་པ་མ་འདང་བ་དང་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་མེད་པ་དེ་གཉིས་ཆ་གང་གི་སྒོ་ནས་
ཀྱང་བྱུང་བ་མིན་པ་ཞིག་ངའི་ངོས་ནས་མཐོང་བཞིན་ཡོད། སུད་ཀྲར་ཚང་མཁན་དེ་ཚ་སུ་རེད་དམ། ཚང་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་
དེ་སུ་རེད་འདུག་གམ་ཞེས་ཕར་བལྟས་ཡོང་དུས། མང་ཆེ་བ་བུད་མེད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ནུས་པ་གདོན་
ས་དེ་ལོགས་ཁ་ཞིག་ལ་ཆགས། ནུས་པ་བཏོན་ས་དང་ནུས་པ་འདོན་བཞིན་པ་དེ་ཚ་ཁ་ཕྱོགས་ལོགས་ཁ་ཞིག་ལ་ཆགས་
བསྡད་པ་མ་གཏོགས། ནུས་པ་མེད་པ་དང་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་མིན་པ་དེ་གཉིས་ཀ་མ་རེད་ཅེས་ངས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་
རྗེ་ཆེ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག  
 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དོན་འགྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མང་ཆེ་བས་བཀའ་གནང་པ་དེ་ཚ་དགོངས་འཆར་རེད་འདུག  དེ་ཚ་
ང་ཚས་སེམས་བཅང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་བུན་གཏོང་གི་
ལས་འཆར་ནང་སྐུ་སྐྱེས་མ་ཚར་མ་དངུལ་བུན་གཏོང་གི་ལས་འཆར་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དྲི་བ་གནང་སོང། གལ་
སྲིད་དེ་ལམ་དུ་ཕྱིན་ཏེ་ང་ཚས་ལས་ཀ་འགོ་ཚུགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དབྱེ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གསལ་
བཤད་ཕྲན་བུ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུར། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་སྤྱིར་བཏང་ལུང་དྲངས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་གྱི་རེད། 
གཞུང་ཞབས་ནང་ལ་དྲུང་ཆེའམ་མཐོ་རིམ་ལས་བྱེད་མང་པོ་མེད་པའི་སྐོར་ཞིག་བཀའ་འདྲི་གནང་སོང་། མང་པོ་མེད་པའི་
རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་ཁག་ཁག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱི་རྒྱལ་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་བསམ་བློ་འཁྱེར་སྟངས་དེ་ཏག་ཏག་དེར་འགྲོ་གི་ཡོད་
པའི་བཟོ་ཞིག་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ནུབ་ཕྱོགས་པ་ཚས་ང་ཚར་དྲི་བ་གཏོང་གིན་ཡོད་རེད། ཁྱེད་རང་ཚའི་ལས་བྱེད་ནང་ལ་སྐུ་
སྐྱེས་མ་ཉུང་ཉུང་འདུག་ག་རེ་རེད་དམ་ཞེས་གསུང་གི་ཡོད་རེད། ཁོང་ཚས་དྲི་བ་དེ་བཏང་དུས་རྒྱབ་ལྗོངས་ནང་ལ་ཕོ་མོ་འདྲ་
མཉམ་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དྲི་བ་དེ་བཏང་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་
གྲངས་ཀའི་འཕེལ་རིམ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་དེར་བཀའ་མོལ་ཞུ་སྡོད་མཁན་དེས་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ལས་ཀ་འགོ་
འཛུགས་པའི་སྐབས་སུ་སྐུ་སྐྱེས་མ་བཞི་ཙམ་མ་གཏོགས་མི་འདུག ད་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་བཞི་བཅུ་ཙམ་ཆགས་ཡོད་རེད། ད་དུང་
རིམ་པས་འཕར་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། སྐབས་དང་དུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་འགྲོ་གི་ཡོད་རེད། སྔོན་མ་ག་རེ་ཡོད་
པ་དེ་རང་འཇགས་མ་རེད། ད་ལྟ་དྲུང་ཆེ་གཅིག་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པར་དྲུང་ཆེ་ཚང་མ་སྐུ་སྐྱེས་མ་སླེབས་
སྲིད་པ་ཞིག་རེད། དེ་ཡོང་བའི་གཞི་རྩའང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྔོན་མ་ངས་ཐེངས་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གང་མཚམས་ཤིག་
ནས་སྐྱེས་པ་ཚས་དེའི་འདྲའི་སྐོར་གླེང་སློང་གནང་རྒྱུའི་དུས་ཚད་ཅིག་ཆགས་སྲིད་ཀྱི་རེད། ང་ཚའི་མ་འོངས་པའི་མི་འབོར་
གནས་སྟངས་དང་ཡོང་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། སློབ་གྲྭ་ཕལ་ཆེའི་ནང་བོུའ་ིགྲངས་འབོར་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། 
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དེ་གསལ་བཤད་རང་གི་ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་ལས་འཆར་འདིའི་ནང་ལ་བུད་
མེད་ཀྱི་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞིག་མེད་པའི་བཀའ་གནང་སོང་། ངས་གོ་བ་ཏག་ཏག་ཞིག་ལེན་ཡོད་ན་ལས་འཆར་དེ་སྤེལ་
བཞིན་ཡོད་རེད། ནུས་པ་ཐོན་མ་ཐོན་ང་ཚས་ཞུ་ཚད་ཐིག་གི་མ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་སྐུ་སྐྱེ་མ་ཚའི་ཆེད་གང་ལྟར་ལས་
འཆར་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།  མ་དང་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་འཆར་ཡོད་རེད། བཙུན་མ་ཚ་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་ལ་
ལས་འཆར་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཡོད་མེད་དང། དེ་ཚའི་སྐོར་ལ་ང་ཚས་ཟབ་སྦྱོང་གོ་
སྒྲིག་གནང་གི་ཡོད་རེད། སློབ་གྲྭའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་བུ་མོ་འཚར་ལོངས་ཡོང་བ་ཚ་ལ་འགན་དང་སློབ་སྦྱོང་གང་འདྲ་བྱེད་
དགོས་ཡོད་མེད་སོགས་ཟབ་སྦྱོང་དང་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རིམ་པས་ཏན་ཏན་
ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུ་རེད། དེ་རིང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ས་བོན་དེ་ལ་ལོ་ཏོག་ས་ཉིང་འཁྲུངས་སྡོད་པ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད། ཁོ་གོ་
རྟོགས་ལས་རིམ་ག་ཚད་སྤེལ་བ་ཡིན་ན་ནུས་པ་དེ་ལོ་མང་པོས་རྗེས་ལ་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་རེད། དེ་ཚ་འགྱུར་བ་ཏན་ཏན་འགྲོ་
བཞིན་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནི། ནུས་པ་དང་འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་གནས་
ཚུལ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད་གསུངས་སོང་། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གིས་སྲིད་ཇུས་གཏན་འབེབས་
སྐབས། བུད་མེད་ཚ་ལ་ནུས་པ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་སྤེལ་བ་ཞིག་མ་རེད། སྲིད་ཇུས་དེ་ལ་དབྱིན་ཇིའི་ནང་ Women's 

Empowerment Policy ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་ཡོད་རེད། གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད་མེད་མི་ཤེས།  
Empowerment ཟེར་བ་དེ། དེ་སྔ་ Power མེད་པ་ཞིག་ Empower བྱེད་པའི་ཟོ་འདྲ་ཞིག་མ་རེད། བཀའ་ཤག་
གིས་ཚིག་དེ་བཞག་རྒྱུའི་ཐད་ཐུགས་འདོད་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ཡང་བཀའ་ ཤག་གིས་ཚིག་གཞན་རན་པ་ཞིག་མ་རྙེད་པ་
རེད། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་རེད། དབྱིན་ཇིའི་ཚིག་དེ་ང་ཚར་འདོད་པ་མེད་ན་ཡང་སྲིད་
བྱུས་སྟོན་དགོས་དུས་དབྱིན་ཇིའི་ནང་མ་བསྒྱུར་ན་མ་འགྲིགས་པ་རེད། ཚིག་རན་པ་ཞིག་མ་རྙེད་དུས། དེང་དུས་འཛམ་བུ་
གླིང་འགྲོ་སྟངས་ཐོག་ནས་ཚིག་དེ་གོ་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་སྤེལ་བ་རེད། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་
བཞིན་རེད། བུད་མེད་ལ་ནུས་ཤུགས་མ་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་མ་རེད། ཚིག་དེ་དག་གི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་
བཞེས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མིན་འགྲོ་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ནས་བཟུང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྔོན་རྩིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་རྒྱུ་ལ་ཕྱག་རྐྱོང་མཁན་ག་ཚད་ཡོད་དམ། སྐར་མ་ལྔ་ལས་
ལྷག་ཕུལ་ཐུབ་ས་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་ཚར་ལན་འདེབས་དགོས་པ་མང་པོ་ཆགས་བཞིན་ཡོད་དུས་
དུས་ཚད་རྒྱས་བཅད་དེ་མེད། སྤྱི་ཚགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བཞག་པ་ས་
ཡ་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་ཉིས་འབུམ་ཉིས་ཁྲི་བདུན་སྟོང་ཉིས་རྒྱ་དྲུག་བཅུ་རེ་བདུན་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་
མེད་དུས། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ལས་བྱེད་གསོལ་ཚང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་
གནང་། སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ལས་བྱེད་གསོལ་ཚང་གི་བསྡོམས་འབོར་ཞུས་བཞག་པ་དེ་འབུམ་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་ལྔ་ཁྲི་
བདུན་སྟོང་དྲུག་རྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས། བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་འབུམ་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་ལྔ་ཁྲི་བདུན་སྟོང་
དགུ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་རེད་འདུག 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བཞག་པ་འབུམ་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་ལྔ་ཁྲི་བདུན་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་སྤྱི་མོས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་མེད་དུས། སྤྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཆོས་རིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་
རྒྱུན་གྲོན་གནང་རོགས་གནང་། སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཆོས་རིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཕྱག་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སུམ་
འབུམ་དྲུག་ཁྲི་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་སུམ་འབུམ་དྲུག་ཁྲི། ང་ཚར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཆོས་རིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་སུམ་འབུམ་དྲུག་ཁྲི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་མེད་དུས། 
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཆོས་རིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དངུལ་འཛིན་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་། 
སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཆོས་རིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཕྱག་འབུལ་ཞུ་བ་ལ་འབུམ་སུམ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་
བདུན་ཉིས་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་སུམ་ཅུ། བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་ལ་འབུམ་སུམ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་བདུན་ཉིས་ཁྲི་དྲུག་
སྟོང་བཞི་བརྒྱ་སུམ་ཅུ། ང་ཚས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ།  སྤྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཆོས་རིགས་ལས་ཁུངས་གིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཐད་རྩིས་འགོ་ཁག་ཁ་ཤས་
ཤིག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་བའི་འདོད་པ་བྱུང་། དང་པོ་རྩིས་འགོ་ཨང་གཅིག  ཚག་བཞི་ཀ་པ་དེ་ལ་ཆོས་ཕྱོགས་ཟུར་འཛར་
གཉིས་པ་རེད་འདུག ཟུར་འཛར་གཉིས་པའི་ནང་ལ་འཛམ་གླིང་ནང་པའི་ཚགས་མིའི་ཚགས་དོད་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག འཛམ་
གླིང་ནང་པའི་ཚགས་མིའི་ཚགས་དོད་ཟེར་བ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་རེད། སྔོན་མ་ཚར་ཁ་ཤས་ཤིག་རེ་བསྐུལ་
གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་ང་ཚ་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་གུས་བརྩི་ཆེ་ཤོས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྒྱུན་དུ་
བཅར་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། ནང་པའི་དབུ་ཁྲིད་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་༧གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཡིན་དུས།   
International Buddhism Conference ང་ཚའི་ཆོས་རིགས་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་ཤིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་
ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན། ན་ནིང་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ཡང།  དེ་རིང་ལས་འཆར་
ནང་གང་ཡང་གསལ་མི་འདུག དེ་ག་རང་གི་རྩིས་འགོ་འོག་ལ་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གི་རྩིས་འགོ་གཅིག་ཞུས་འདུག རྩ་བའི་
དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གནང་རྒྱུ་དེ་ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་སམ་བྷོ་ཊའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་
རེད། དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་འདི་ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་རིགས་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་བཀའ་འདྲི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཡང་འཁོར་ཡུག་ཚགས་འདུ་ཞེས་ Tibet Policy གི་གཅིག་
ཞུས་གནང་སོང་། འཁོར་ཡུག་ཚགས་འདུའི་སྔོན་རྩིས་གཅིག་འབྱུང་འགྱུར་ལོའ་ིནང་ལ་ཞུས་སོང་། དེ་ཡང་ཆོས་རིགས་
ལས་ཁུངས་ནང་ལ་འཁོར་ཡུག་གི་ཚགས་འདུ་ཞེས་རྩིས་འགོ་གཅིག་ཞུས་གནང་འདུག དེ་ཡིན་དུས་བསྡོམས་དེ་ཆོས་
རིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཁོར་ཡུག་ཚགས་འདུ་དང་ Tibet Policy གིས་ཁོར་ཡུག་གི་ཚགས་འདུ་གཉིས་བར་ལ་འབྲེལ་
བ་ག་རེ་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་གཅིག་ཡིན། ཟུར་འཛར་བཞི་པའི་ནང་ལ་སྔོན་མའི་ལས་གཞི་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་ད་
ལྟ་དབུ་འཛུགས་ཞུས་མི་འདུག སྤི་ཏི་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་ནང་པའི་མཐུན་ཚགས་ཟེར་བ་དེ་ཕལ་ཆེར་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་རྒྱུ་
རེད་དྲན་གྱི་འདུག སྔོན་མ་ཡིན་ན་སྔོན་རྩིས་ཞུས་འདུག དེ་ཡིན་དུས་སྤི་ཏི་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་ནང་པའི་མཐུན་ཚགས་དེ་ཡོད་
རེད་དམ་མ་རེད། དེའི་གནས་སྟངས་གསལ་པོ་ཞིག་གསུངས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དོན་འགྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག འཛམ་གླིང་ནང་པའི་ཆོས་ཚགས་ཟེར་བ་དེ་གང་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་གནང་སོང་། ངས་
ཚིག་དེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དྲན་གྱི་མི་འདུག Buddhism Conference ཡིན་པ་ཡོད། དེའི་ནང་ཆོས་རིགས་ལས་ཁུངས་
ཚགས་མི་བྱས་ནས་ཚགས་དོད་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གོང་གི་མིང་དེ་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མེད་ན། བཀུར་འོས་སྤྱི་
འཐུས་མཆོག་ལ་རྗེས་སུ་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། International Buddhist Conference  སྔོན་མ་ནས་
དགོངས་འཆར་གནང་བ་ཡིན། ད་ལྟ་འདིར་མི་འདུག་གསུངས་སོང་། དེ་ཡག་པོ་ཞིག་ཧ་གོ་མ་སོང་། རྗེས་སུ་ཞུ་ཆོག་པར་
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གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང། ཤེས་རིག་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་དང་ཆོས་རིག་གི་དགེ་རྒན་
འོས་སྦྱོང་གཉིས་ཅུང་ཙམ་འདྲ་ཡི་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཁྱེན་གྱི་རེད། བོད་བརྒྱུད་ནང་
བསྟན་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེ་དོ་དམ་གནང་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡིན་ཡང་
མངའ་སྡེ་འགའ་ཤས་སུ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ནང་ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཐོག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུའི་ཐད་སློབ་ཚན་
དང་། སྡེ་ཚན་སོགས་གཙུགས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་པོ་ཡང་གཙུག་རྒྱུའི་སྐོར་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། 
དེའི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚའི་ངོས་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཐོག་ལ་སློབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་མཐུན་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་
ན། འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་དང་དགོས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་གཟིགས་ནས། ད་ལྟ་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་པའི་ལས་རིམ་ཞིག་འགྲོ་
བཞིན་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འཁོར་ཡུག་ཚགས་འདུ་སྐོར་ཞིག་གསུངས་སོང། ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ངེས་ཀྱི་མི་འདུག 
འདིའི་ནང་ལ་གསུངས་པ་དེ་ཧི་མ་ལའི་རི་རྒྱུད་ཁུལ་བོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་མང་པོ་ཡོད་རེད། དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པ་
ཚས་འཁོར་ཡུག་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་ཞིག་རེད། རྣམ་པ་ཚས་མཁྱེན་གྱི་རེད་
ཚགས་འདུ་ཞིག་ཀྱང་ཚགས་ཟིན་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་མ་འོངས་པར་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་འགན་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ལ་བབ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤི་ཏི་ནང་པའི་སྐོར་དེ་ད་ལྟ་ཞུ་ཆོག་ཆོག་མི་འདུག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་
ལ་རྗེས་སུ་སྙན་གསན་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚ་རིང་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་
བགྲོ་གླེང་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་རེད། སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ཆོས་རིག་གི་འགན་ཁུར་མཁན་བཀའ་བློན་གཞན་དབང་
སྟབས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་གྱི་སེམས་ནང་
ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་ཆེད་ལས་མི་སྣ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་དང།  མང་པོ་ཞིག་གནས་ཚང་རྒྱ་གར་རང་ནས་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱི་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་དང་མི་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་རྒྱུའི་སྔོན་བརྡ་འདྲ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚ་ལ་ལས་ཀ་
བྱེད་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་རག་རྒྱུའི་ཐད་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མིན་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་འདིར་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའི་
བཀའ་བློན་ཡིན་ནའང།  ཁོང་གིས་ལས་ཀ་བྱེད་ཆོག་པའི་གནས་བབ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་དམ། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་
ཆེད་ལས་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚ་ལ་དེ་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་དེ། དུས་ཡུན་རིང་པོའ་ིནང་ལ་ང་ཚ་ལ་ཐུགས་ཕན་
སོས་པའི་ནུས་པ་བེད་སྤྱོད་གཏང་དགོས་བྱུང་ན། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་རེད་དམ། དེ་ཚའི་ཐོག་
ལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགེ་བཤེས་མའི་
ལས་འཆར་དེ་གསལ་མེད་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག  ལས་འཆར་དེ་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན་ངེས་པར་དུ་དེའི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་
པ་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་དེ། ང་ཚ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆགས་འཇིགས་ཀྱི་གནས་བབ་དེ་ལ། ང་ཚ་
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སྐྱ་སེར་ཡོངས་ཀྱི་འགན་ཁུར་རྒྱུའི་དུས་ཚད་ཞིག་ལ་སླེབས་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚར་བདེན་པ་ཡོད་པས། ཚང་མས་
གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་རེད་དེ་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་མང་པོ་ཞིག་འགན་ཁུར་གྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་ཡང་འགའ་ཤས་ཤིག་
གིས་འགན་དེ་ཙམ་མ་ཁུར་བའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག  དེ་ལས་མང་ཙམ་འགན་ཁུར་ན་བསམ་པའི་རེ་བ་མང་པོ་
ཞིག་ཡོད་དུས། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ནང་རང་རེའི་ཆོས་ཚགས་ཁག་ཡོད་པ་དེ་དག་དང་འབྲེལ་བ་གནང་
ནས་ཆབ་སྲིད་མ་རེད། བདེན་པ་རྩོད་བཞིན་ཡོད་དུས། བོད་བསྟན་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས་ཐད་ལ་བླ་མ་ཚ་ལ་
ཡིན་ཡང་རྗེས་འཇུག་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཡོད་རེད། ཁོང་ཚའི་རྒྱུད་བདེན་པ་དེ་རྒྱ་ཁྱབ་ཡོང་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་
ཐབས་སོགས་ནུས་པ་སྤེལ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྩིས་འགོ་ཨང་ ༡༌༤ འོག་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་འོག་ཀ་དེ་ལ་ཟུར་འཛར་གཉིས་པའམ་བཅོ་ལྔའི་ནང་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག སྤྱིར་བཏང་ང་ལ་དྲི་བ་
མེད། འདིའི་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་དྭོགས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད། ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྐོར་དེར་ལོ་ཁ་ཤས་སྔོན་ལ་
༧གོང་ས་མཆོག་གིས་དད་པ་ཁོ་ནའི་རྗེས་སུ་མ་འབྲང་བར་ནང་ཆོས་ལ་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་བཀའ་
སློབ་གནང་བ་ནས་བཟུང་ཧ་ལམ་ལོ་བཞི་ལྔ་ཙམ་གྱི་སྔོན་ལ་གཞུང་སྒེར་གཉིས་ཀས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བྱས་པ་རེད། ང་ལ་
མཐོང་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད། དཔེ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་པོ་རེད། དེ་འདྲའི་
སྐབས་ལ་གཞུང་སྒེར་སོགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཐེངས་ཁ་ཤས་བྱས་པ་རེད། སྤྱིར་བཏང་སྐལ་པ་
བཟང་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ་སློབ་མ་མང་པོ་ཞིག་འཛམས་ཐུབ་པ་དང་། ནང་ཆོས་ཉན་
མཁན་མང་པོ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལ་གལ་ཆེ་ཤོས་ནང་ཆོས་ཉན་མཁན་གྱི་སློབ་མའི་འདོད་པ་དང་བསྟུན་ནས་སློབ་ཚན་བཞག་
པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ངས་རེ་བསྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེང་སང་ལྷོ་ཕྱོགས་སོགས་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་
འགྲོ་བཞིན་ཡོད་རེད། ནང་ཆོས་ལ་གོ་རྟོགས་གང་ཡང་མེད་མཁན་ཞིག་ལ་སློབ་ཚན་དེ་སྟོང་ཉིད་ལྟ་བ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་
སོགས་མང་པོ་ཞིག་བཞག དེ་ཡང་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ་སྒྲུང་བཤད་པ་ནང་བཞིན་བཤད། རྗེས་སུ་ཚར་འགྲོ་
བའི་སྐབས་ལ་སློབ་མ་ལ་གོ་རྟོགས་ཅི་ཡང་མི་འདུག ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ་སློབ་མའི་བློ་དང་མཚམས་པའི་
སློབ་ཚན་དང་བརྗོད་གཞི་འཇོག་རོགས་གྱིས་ཅེས་ངས་རེ་བསྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། གཉིས་པ་དེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་
འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ནང་ཆོས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་སྐབས་ལ་རིག་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་མང་
པོ་གསུངས་པ་རེད། སློབ་ཕྲུག་མི་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཚས་ལག་པ་རྐང་པ་བརྡབ་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མ་རེད། གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ག་རེ་རེད་
ཞུས་པ་ཡིན་ན། དཔེར་ན་རྗེས་འཇུག་སྔོན་འཇུག་གཉིས་མུ་གསུམ་མུ་བཞི་བསྒྲིགས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲའི་རིག་ལམ་གྱི་
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ཐོག་ནས་འགྲོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག ༧སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་པ་རེད། དེ་འདྲའི་སྒང་
ལ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། འདིར་མང་པོ་ཞིག་ཐོན་སྡོད་ཀྱི་འདུག འདི་
སྒང་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་རེ་བསྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། གཉིས་པ་དེ་ད་ལྟའི་སྐབས་ལ་རྒྱ་ཁྱབ་མང་པོ་ཡོང་
བའི་སྐབས་ལ། ངས་སྔོན་མ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟའི་སྐབས་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པ་དེ་དད་པ་སྤེལ་རྒྱུའི་ཐད་མ་རེད། དད་པ་
སྤེལ་དང་མ་སྤེལ་ཟེར་བ་དེ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་མ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དད་པ་སྤེལ་རྒྱུའི་ཐད་ཁོ་ན་བྱས་པ་ཡིན་ན་འགྲིགས་
ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ང་ཚས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ནས་རྒྱུ་མཚན་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་རེད་ཅེས་མང་པོ་ཞུས་མྱོང་། ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་
བྱེད་པའི་ལས་གཞི་སྤེལ་བའི་སྐབས་ལ། སློབ་མའི་བློ་དང་མཐུན་པའི་སློབ་མཚན་བཞག་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་
ཅེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་འགྲོ་བཞིན་པ་དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་
རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། དེའི་ནང་ནས་ (ཇ་པ་) དེ་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་ཚགས་པ་གསུམ་ལ། ཆིག་འབུམ་ལྔ་
ཁྲི་དང་། བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཆིག་འབུམ་ལྔ་ཁྲི་རང་གནང་འདུག འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚགས་
དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ང་ཚའི་༸སྐུ་མདུན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བླ་ན་མེད་པའི་མཛད་
ཕྲིན་རེད། བོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ནུས་པ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་
གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་གཞི་བརྟེན་ཞིག་ཆགས་སྡོད་ཡོད་དུས། ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་དུས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ཉིས་སྟོང་བརྒྱ་
དང་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚས་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་ནས་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད། ཕྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་ནས་ལྷན་ཚགས་
ཚགས་པ་དེ་དང་། དེ་མིན་ Surya  མགྲོན་ཁང་དུ་༧གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་
ཆོས་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་ལྷན་འཛམས་གནང་བ་དེ། 
རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚགས་ནས་གཟིགས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ། གཟིགས་བདེ་བའི་དེབ་གསུམ་པར་བསྐྲུན་
གནང་ཡོད་པ་དེ་ཞེ་དྲག་གལ་ཆེན་པོ་འདུག དེ་ཅེས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། ད་ལྟའི་ཆིག་འབུམ་ལྔ་ཁྲི་དེའི་ནང་ན་
ཆོས་དོན་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་པར་བསྐྲུན་ཞུ་རྒྱུའི་དེབ་དེའི་ནང་ཚུད་ཡོད་དམ། ཚུད་མེད་པ་ཡིན་ན། སྤར་ཆ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ད་ལྟ་ཟུར་འཛར་གཉིས་པའི། དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་གྱི་སྐོར་མ་འོངས་པའི་ལས་འཆར་སྐོར་ལ་
འབོད་སྐུལ་ཞིག་ཞུ་ན་བསམ་བྱུང་། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ང་ཚའི་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱིས་ནང་ཆོས་
ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཁོང་ཚར་སྐད་ཡིག་གི་ཚད་འཛིན་ཡོད་པའི་
དབང་གིས། ཁོང་ཚའི་བྱས་རྗེས་རྒྱ་ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུར་འགག་རྡོ་ངེས་ཅན་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དཔེར་ན་དགའ་ལྡན་ཁྲི་
ཐོག་བརྒྱ་པ་དེའི་ཉམས་ལེན་རྨད་བྱུང་འབུར་དུ་ཐོན་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚས་དེ་ཚ་དེབ་ནང་འཁོད་ཐུབ་
རྒྱུ་དང་མི་ཚའི་ནང་ཉམས་ལེན་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་རྒྱ་ཡིག་དང་དབྱིན་ཇིའི་ནང་བསྒྱུར་པ་ཡིན་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་འདུག 
གང་ཡིན་ཟེར་ན་བཀའ་བསྟན་བཅོས་དེ་དག་ལ་ལོ་མང་པོ་ཞིག་སློབ་གཉེར་བྱེད་དགོས་སྟབས། དུས་ཚད་ངེས་ཅན་མ་འདང་
པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་དེ་ཚའི་མཛད་རྣམ་དེ་དག་རྒྱ་བསྒྱུར་དང་དབྱིན་བསྒྱུར་
བྱེད་རྒྱུ་དེ་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་དྲག་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དེ་ཡིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་
དེར་དོན་ཚན་དགུ་པ། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་སླར་གསོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་གོ་སྒྲིག་དེ་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་པ་དེ་ས་
ཡ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཞུས་བཞག སྒེར་གྱིས་ཤེས་རྟོགས་བྱས་པ་ཡིན་ན། དགེ་སློང་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་
བསྒྲིགས་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་ཁག་ཅིག་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་མཐོང་སོང་། དེ་དུས་ལས་གཞི་འདིའི་
གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་གསལ་པོ་མི་འདུག ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་ནས་ཕྱིན་ཆད་ལས་གཞི་དེ་ས་མཚམས་ག་
པར་ཙམ་སླེབས་ཡོད་པ་དང། སྔོན་མ་དཔེ་དེབ་དེ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཟིན་ནས་ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་ག་རེ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད། ས་
ཡ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཞུས་པ་དེ་ད་དུང་ཕྱིན་ཆད་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་མེད་ཐོག་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དྲི་བ་དེ་ཞུས་ཚར་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ད་ལྟ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་འཛར་གཉིས་པ་དེ་
ལ་དྲི་བ་ཞིག་གནང་སོང་ཡང་གསལ་པོ་ཞིག་ཆགས་མ་སོང་བསམས་སོང་། ཨང་ ༩ པའི་ནང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་
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སླར་གསོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་གོ་སྒྲིག་ཅེས་གསུངས་འདུག  སྔོན་མ་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་གནང་པ་
གཞིར་བཟུང་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཀྱང་གདན་ས་ཁག་དང་དེ་བཞིན་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་མཁས་དབང་ཁག་ལ་
ཕྱག་བྲིས་ཕེབས་ནས་དགོངས་ཚུལ་གནང་བཞག་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་རེད། དེ་བཞིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཡིག་
ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་དེབ་གཟུགས་སུ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པ་དེ་དགེ་སློང་
མའི་སྡོམ་རྒྱུན་བསྒྲུབ་ཆོག་པ་ཞིག་ལ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། བསྒྲུབ་ཆོག་གི་མེད་པ་ཞིག་ལ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་
ཞེས་ས་མཚམས་དེ་ག་པར་ཞིག་ལ་སླེབས་ཡོད་ཅེས་འདྲི་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་ཡིག་ཆ་གོ་སྒྲིག་ཅེས་གསུངས་བཞག 
ཚིག་དེའི་དོན་དག་ཞེ་དྲག་གོ་གི་མི་འདུག དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞིག་བཀོད་བཞག དེའི་སྐོར་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་ཤེས་
འདོད་བྱུང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་རྩིས་འགོ་ཨང་ ༡༩ པའི་ནང་ལ་དགེ་ལུགས་བསྟན་བདག་ཚགས་འདུ་ཟེར་བ་ཞིག་
ཕེབས་བཞག གོ་ཚད་བྱས་པ་ཡིན་ན་དགེ་བཤེས་མ་གཏང་རྒྱུ་དེའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་
ཡིན་པ་ཡིན་ན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསུངས་པ་ཉེ་ཆར་བཀའ་ནན་པོ་གནང་
ནས་དོན་ཐོག་ལ་འཇོག་དགོས་པའི་བཀའ་ནན་ཕེབས་བཞག དེ་ཡིན་དུས་གྲོས་ཚགས་ནང་བཤད་བཞག་ན་ཁྱད་པར་མེད་
འགྲོ་བསམས་སོང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་ནན་གནང་བ་དེ་ཚ་ཕྱི་བཤོལ་མེད་པར་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་དགོས་པ་
དང་།  ལྷག་པར་དུ་བཙུན་མ་ཚའི་ནང་ལ།  དགེ་བཤེས་མ་གཏང་ཆོག་པ་དང་།  གཏོང་ཕྱོགས་ཐད་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ཐོག་
ནས་གང་མགྱོགས་མགྱོགས་ཀྱིས་ཕྱག་བསྟར་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག ལན་གནང་ཆོག་ཆོག་ཡོད་དམ། ཡང་མིན་ན་ད་ལྟ་རྩིས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་
གསལ་བཤད་དེ་ཚ་གནང་བཞག་ན། ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འདྲི་གནང་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན། རྗེས་སུ་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་བཞག་ཆོག་གི་རེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དོན་འགྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ད་གིན་སྔོན་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲི་གནང་བར་ལན་དེ་འབྱོར་
སོང་། གཅིག་དེ་ Spiti (Himalaya) ནང་པའི་འཐུས་ཚགས་ཟེར་བ་དེར་སྔོན་མ་ཡིན་ན། དགེ་རྒན་གཅིག་གི་གསོལ་
ཕོགས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་གི་ཡོད་ས་རེད། ད་ལོ་ཁོང་ཚས་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་མ་ཞུས་པ་འདྲ། དེ་བྱས་ནས་མ་
གསལ་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནང་པའི་ཆོས་ཚགས་ཚགས་དོད་ཟེར་བ་དེ་ཕུལ་ས་ World Federation  

Buddhist  དེའི་ཚགས་མི་རེད། དེའི་ཚགས་དོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞན་པ་དེ་ཚ་རྗེས་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དེ་བཀའ་བློན་ཕེབས་གྲུབ་རྗེས་ལ་གཏན་འབེབས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་དགེ་
བཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་གིན་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་ཞིབ་བྱས་ནས་ལོ་མང་པོ་ཞིག་འགྲོ་གི་ཡོད་
རེད། དེའི་མཇུག་འབྲས་དེ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་ཡང་དེ་ཙམ་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། ད་དུང་དེའི་སྒང་ལ་འགྲོ་སོང་དེ་ཡང་ཤུགས་
ཆེན་པོ་འགྲོ་གི་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་མཐོང་གི་འདུག གཉིས་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་གཅིག་ག་རེ་གནང་
ཡོད་རེད་ཟེར་ན། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་དེ་ང་ཚ་བོད་པ་གཅིག་པུ་ལ་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་
རེད་ཅེས་ཐེངས་མ་མང་པོ་གསུངས་ཚར་བ་ཞིག་རེད། དེ་གཅིག་ང་ཚའི་དགོངས་པར་འཇགས་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ད་གིན་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན་རེད། ད་ལྟའི་དགེ་བཤེས་མའི་གནས་སྟངས་དེ་
དངོས་གནས་དྲང་གནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུན་ནས་
གསར་གཏོད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་རེས་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་དུས་ཆེན་
སྐབས་སུའང་དམིགས་བསལ་གྱིས་བཀའ་ཕེབས་་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེའི་ཐོག་ལ་མ་རྩ་ཞིག་འཇོག་དགོས་བྱེད་ཀྱི་
རེད། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཁོ་རང་ཚ་ཕེབས་འདོད་བྱུང་པ་ཡིན་ན་འགྲོ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ཤེས་འགྲོ་གི་རེད། གང་
ལྟར་འགྲོ་སོང་ཡང་ཏན་ཏན་གང་ལ་གང་འཚམས་འགྲོ་རྒྱུ་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་གསར་གཏོད་ཅིག་
ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དགེ་སློང་མའི་སྐོར་དེ་ཕར་འཐེན་ནས་དུས་ཚད་ཚད་ལྡན་ཞིག་
གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་མེད་འགྲོ་དྲན་གྱི་འདུག ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚ་བརྟན་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚ་བརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ནང་ཆོས་ངོས་སྤྲོད་ཐོག་ཕྲན་བུ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། རྩ་བའི་གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་
གིས་དེའི་སྐོར་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བ་དང་། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཀྱང་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་
དེ་ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང།  རྩ་དོན་གང་གི་ཆ་ནས་ཀྱང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་ཡོད། ནང་ཆོས་ངོ་
སྤྲོད་བྱ་ཡུལ་དེ་མི་སྐྱ་དང་དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་དགུང་ལོ་གཞོན་པའི་རིགས་དེ་གལ་ཆེན་འཛིན་དགོས་པའི་གནད་འགག་ཅིག་
མཐོང་གི་ཡོད། ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་སྐབས་སུའང་རྩ་བའི་ནང་ཆོས་དེ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་གཏིང་ཟབ་པའི་ཁར་ཆོས་གསུང་
མཁན་ངོས་ནས་ཀྱང་རྒྱ་ཆེ་སའི་ཐོག་ནས། ངོ་སྤྲོད་གནང་དུས་སྐབས་བབ་གྱི་འདུལ་བྱ་ཚས་གོ་ཁག་པོ་ཡོད་སྟབས། ནང་
ཆོས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་སློབ་ཐབས་ཤིག་ངེས་པར་དུ་གདན་སའི་མཁས་དབང་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་མཁས་དབང་ཚ་
གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲའི་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་གཞི་
ནང་འཇུག་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོ་བ་ཡོང་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ནས་ཕྱོགས་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ཕྱི་
རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚགས་ཚ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་གལ་ཆེན་ཆགས་ཡོད། ནང་ཆོས་དེ་དེང་འཛམ་གླིང་ཐོག་ལ་རྩ་བའི་
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༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་པ་རེད་ལ། དེའི་ཕྱག་རྒྱུན་དེ་ཆོས་ཚགས་ཁག་གིས་ཕྱག་ལས་
ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད་པར། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་
གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་དང་སློབ་ཕྲུག་དང་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཐོག་ལའང་ཧ་ལས་པའི་ཐུགས་ཕན་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཞིག་
ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་མཐོང་གི་ཡོད། ད་གིན་གོང་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚགས་རྣམས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་
ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མེད་པའི་གནད་དོན་ཞིག་བྱུང་པ་ཡིན་སྟབས། ངས་འདིར་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་
རྒྱུན་ཟེར་བ་དེ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དེ་ཆད་ཚར་བ་རེད། ཡིན་ཡང་ཆད་ཟིན་པའི་སྡོམ་རྒྱུན་དེ་བསྐྱར་དུ་གསོ་
ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་འདུག་དང་མི་འདུག དེང་སང་བསྐྱར་གསོའ་ིཆེད་ཡིག་ཆའང་བསྡུ་རུབ་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། དེ་
ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གོ་ནོར་ཐེབས་ཀྱི་མིན་ནམ་བསམ་པའི་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། དེ་ཚར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེའི་སྐོར་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོའ་ིསྐབས་སུ་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞིག་ཕེབས་ཡོད་པ་བཞིན། 
འབྲེལ་ཡོད་ཚས་ཕྱག་བསྟར་གནང་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚ་རིང་ལགས།   

 
སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ངས་གོང་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚགས་ཚས་
ཐུགས་ཕན་གསོ་གི་མེད་པ་ཞིག་ལ་ངོ་བཞེས་གནང་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། ཐུགས་ཕན་གསོ་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་
ཡང་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་སྐབས་འདི་ཁྱབ་སྤེལ་བདེན་པ་ཡོང་བ་དང།  བདེན་པ་དག་སེལ་ཡོང་བར་ཆ་ཤས་མང་
ཙམ་བཞེས་ན་བསམ་པའི་རེ་བ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་འདུག དེ་ཚ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན། ཡང་དེ་གོ་བ་
ནོར་ནས་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་བརྡབ་གསིག་ཅིག་ཆགས་ས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་མ་བཤད་པར་བཤད་སོང་
ཞེས་དེ་འདྲ་མ་གསུངས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་རྗེས་སུ་གཏན་འབེབས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་། སྤྱི་འཐུས་
དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དེ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་དེ་ས་ཡ་དགུ་ཅུ་གོ་གསུམ་
དྲུག་འབུམ་དྲུག་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་པ་དེ་ས་ཡ་དགུ་ཅུ་གོ་གསུམ་འབུམ་མེད་
སུམ་ཁྲི་བདུན་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་བཞི་རེད།  ང་ཚར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་མང་པོ་ཞིག་
ཆགས་ས་རེད། མང་པོ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་གཅིག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་འདོད་བྱུང་སོང་། ཟུར་བཀོལ་གྱི་ཨང་ཇ་པ་དེ་
ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚགས། དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་མེད་པ་དེས་ཚིག་གཉིས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གཙ་ཆེ་བ་
རྒྱབ་གཉེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་བསྟན་རྒྱུའི་དོན་དག་ཡིན། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་གཅིག་པུ་ལ་མར་
བཅགས་ནས། རྒྱུ་མཚན་དེ་རང་ཁ་རང་གསོ་གནང་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་གང་འདྲ་ཡོད་འགྲོ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའི་བར་དུ་
ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་དེ་གྲོས་ཚགས་འདི་ནས་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་
ཤིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་གི་ཕྱག་ལས་གནང་ཕྱོགས་དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་གོང་འཕེལ་འགྲོ་ཐུབ་པའི་ཆེད་
དང། དེའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་ཡང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བའི་གནས་བབ་ཡིན་སྟབས། རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ལྟེ་གནས་ཐོག་
ལ་གཞུང་ནས་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་མར་བཅགས་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མི་འདུག་བསམས་སོང་། ལར་ནས་གསོ་བ་
རིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ང་ཚ་སྨན་པ་མང་པོ་ཞིག་བོད་སྨན་ཐོག་ལ་གཞུང་གིས་མཐོང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག་བསམ་
པའི་དགོངས་ཚུལ་དེ་སྐབས་དང་དུས་ལ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་། དམིགས་བསལ་ང་ཚ་སྦེལ་ཀོབ་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་མང་
ཚགས་ཆེན་ཚགས་པའི་སྐབས་སུ།  དེའི་ནང་ཕེབས་མཁན་སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཨེམ་རྗེ་རེད། དེ་བཞིན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་
ཨེམ་རྗེ་རེད། བོད་གཞུང་གི་འགྲོ་སོང་རྣམས་རྒྱ་སྨན་ཐོག་ལ་བཏང་བཞག བོད་སྨན་ཐོག་ལ་ཁྱོན་ནས་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག་ཟེར་
བ་ཞིག་དགོངས་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་། དེ་དུས་ངས་གཞུང་གི་ཚབ་བྱས་ནས་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་ཞུས་ཡོད། གང་
ལྟར་དེ་འདྲ་ཡོད་དུས།  དེའི་རིགས་བཅད་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་སྡོད་ཀྱི་མི་འདུག་ལ་བཀའ་ཤག་གོང་མས་སྒོར་སྟོང་ཕྲག་
དགུ་ཅུ་ཙམ་གནང། དེ་ནས་ཡར་སྤར་ནས་འབུམ་གཅིག་ཙམ་ཆགས་པ་རེད། དེའི་སྔོན་གྱི་བཀའ་ཤག་གིས་འབུམ་གཉིས་
དང་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་གནང་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་རྩ་བ་ནས་གནང་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་བཅད་པ་ཡིན་ན་ཏག་
ཏག་ཅིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའི་ཚར་སྣང་ཞིག་བྱུང་སོང་། དེ་ཞུ་ན་དྲན་སོང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྤྱིར་བཏང་ཁ་སང་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་ནས་སླེབས་ཡོང་གི་
འདུག ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། གོ་སྐབས་དེ་ལ་ཡོད་རེད་གསུངས་དུས་ལག་པ་བརྐྱང་མེད། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་
བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ང་ཚ་དེང་རབས་ཀྱི་སྨན་པའི་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་མཁན་ཚ་ལ་སློབ་གསོ་དང་གོ་སྐབས་མང་པོ་
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གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་བཀའ་ལན་ནང་ལའང་ད་ལྟའི་བར་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་སློབ་ཐོན་ཕྱིན་པ་བརྒྱ་དང་སུམ་
ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་གསུངས་ཡོད་རེད། གཅིག་གིས་དྲི་བ་འདྲི་དུས་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ནས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་རྩ་དྲུག་ཙམ་གྱིས་
ལས་ཀ་བྱས་བཞག གཞན་པ་དེ་ཚ་ད་ལྟ་ག་པར་ཡོད་དམ་ཞེས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང་ཞེས་ཟེར་དུས། 
འགྲེལ་བཤད་གཞན་པ་ཞིག་བསྐྱོན་ཡོད་རེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའམ་བོད་པའི་སྨན་པ། སྨན་པ་ཟེར་
བ་དེ་ཚིག་དོན་གཉིས་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ཕར་ཕྱོགས་དེ་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་དང་ཕན་པའི་ནུས་པ་སྤྱོད་
དགོས་རྒྱུ་དེ་དང་པོ་ནས་བསླབ་བྱ་རྒྱག་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚ་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་ཐོན་མཁན་སྨན་པ་མང་པོ་
ཞིག་༸སྐུའི་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་ཚུན་ཆད་ནས་ཡོད་རེད། སྨན་པ་རྒན་པ་དེ་ཚ་ལ་གསོལ་ཕོགས་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ཨེ་ཡོད་དམ་
ཞེས་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གཞན་པ་ལ་འགྲེལ་བཤད་སྐྱོན་གྱི་ཡོད་ན། དེ་ངེས་པར་དུ་འགྲེལ་བཤད་བསྐྱོན་
དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཐོག་ནས་སྨན་པ་ཟེར་བ་དེ་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང།  སྨན་
པས་འགན་གང་འདྲ་ཞིག་འཁུར་དགོས་པ། ད་ལྟར་ཡོད་བསྡད་པའི་སྨན་པ་དེ་ཚ་ལ་གསོལ་ཕོགས་ཆེ་ཆུང་ག་ཚད་ཡོད་པ། 
ཡོད་ན་ཡང་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་སྨན་པ་ག་ཚད་ཡོད་པ། ང་ཚའི་འདི་ལ་སྨན་རྩིས་སློབ་གཉེར་ཁང་གཅིག་མ་གཏོགས་
ཡོད་མ་རེད། དེ་ནས་ཐོན་པའི་སྨན་པ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ས་གནས་ཁག་ཚང་མར་ཕྱག་ལས་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དུས་
དུས་ལ་སྨན་རྩིས་ཁང་གིས་འགྲིགས་ཀྱི་འདུག་མི་འདུག་ཟེར་བ་དང།  གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལོ་དྲུག་ཅུ་བདུན་ཅུ་ཡན་
ཆད་ལ་སྨན་སྦྱིན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། དེ་ཚ་ཡོད་སར་སྨན་པ་ཡོད་རེད། སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཡན་ལག་ཡོད་ན་སྨན་པ་ཡོད་
རེད། ང་ཚ་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་སྨན་པ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཕར་ཕྱོགས་ལ་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་
ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་སྐོར་ལ་གོང་དུ་འགྲེལ་བཤད་བསྐྱོན་པ་རེད། 
ངས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་མཐོང་གི་ཡོད་ལ།  སྔོན་མ་ང་ཚ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ནས། ཁོ་རང་ཚའི་
རྒྱུན་གྲོན་ཆ་ཚང་དེ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཟེར་དུས། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མས་དེ་ཆ་ཚང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། 
ཡིན་ན་ཡང་ཁང་གླ་དང་ལས་བྱེད་གཅིག་གི་གླ་ཆ་དེ་འབུལ་གྱི་ཡིན་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ད་ལྟའི་བར་དུ་གནང་སྡོད་ཀྱི་
ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་དཀའ་ལས་མང་པོ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གསོ་བ་རིག་པ་དེ་རྒྱ་གར་
གྱི་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོག་ལ།  སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་ཆ་ཤས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བླངས་ཐུབ་ཡོད་
རེད། སྤྱིར་བཏང་ཝཱ་ཎའི་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དང།  དེ་འདྲ་ཡོད་རེད་དེ་དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་ན་ཡག་པོ་
ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཉིན་རྒྱབ་ཕྱག་ཚད་ ༡།༣༠ བར་དགུང་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན།  
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