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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས།
༡ ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྔོན་རྩིས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང།  གཏན་འབེབས། ༡༌༌༌༧༥
༢ གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར།  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ། ༧༦༌༌༌༧༧
༣ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཨང་ ༣ པ། ༧༨༌༌༌༧༩
༤ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ཨང་ ༣ པ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་དང་བཀའ་ལན། ༧༩༌༌༌༨༦
༥ ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ། ༨༦༌༌༌༩༠
༦ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ནས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། ༩༡༌༌༌༡༠༣
༧ དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ལན་འདེབས་གསལ་

བཤད། ༡༠༣༌༌༌༡༡༨ 
༨ དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ལན་འདེབས་གསལ་

བཤད། ༡༡༨༌༌༌༡༢༡ 
༩ ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྔོན་རྩིས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང།  གཏན་འབེབས། ༡༢༡༌༌༌༡༣༠
༡༠ སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་སྔོན་རྩིས་སྤར་ཆའི་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ་བཅས།། ༡༣༡༌༌༌༡༣༨
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༢༠ ཉིན་ཐུན་གསུམ་པ། 
 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྔོན་རྩིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྟེང་བགྲོ་གླེང་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚགས་ལགས། དུས་ཚད་དེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་སྐར་མ་ལྔའི་རིང་ཡིན།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཁག་གཅིག་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དང་པོ་དེ། 
སྤྱིར་བཏང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ་ཟེར་ན་འདྲ། སློབ་གསོ་སྤེལ་བའི་ལས་གཞི་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་འདུག ཕལ་
ཆེར་ས་ཡ་དྲུག་ལྷག་ཅིག་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་གཞི་སྣ་ཚགས་ནང་ཞུས་འདུག སློབ་གསོ་དང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ལས་
གཞི་གཅིག་ཡིན་པ་ཞིག་ལ། སྡེ་ཚན་རེ་རེའི་སྟེང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། མ་འོངས་པར་དེ་དག་རྩིས་འགོ་གཅིག་བྱས་ན། 
སློབ་གསོ་དང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ལས་གཞི་གཅིག་པར་སོང་། རེ་རེར་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མི་འདུག་པས། གནང་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ལ་དྭོགས་འདྲི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་སྡེ་ཚན་གཅིག་ལ། འདས་པའི་གཉན་ཚད་སོགས་
ཀྱི་ཐོག་སྔོན་འགོག་དང་ཐབས་བྱུས་མང་པོ་གནང་བ་དེ་ཚ། ཤིན་ཏུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག དེ་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་བློ་
འཚབ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ལེགས་གསོའི་བསྔགས་བརྗོད་ཡོད། དེ་ནས་
གནད་དོན་གཅིག་ནི། ཆུ་དང་གཙང་སྦྲའི་ལས་གཞི་གཅིག་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ན་ནིང་ཡང་གཞིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཞིག་
གི་མིང་འབུར་དུ་བཏོན་ནས་ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞུས་པ་ཡིན། ཨོ་རི་སའི་གཞིས་གྲོང་ལྔ་པ་དང་། དེ་བཞིན་ལ་དྭགས་
ཀྱང་ཐེངས་འགའ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ཚ་ལས་གཞིའི་ནང་ཚུད་ཡོད་དམ་མེད། སྤྱིར་བཏང་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་སུ་བདག་གིས་
མཐོང་སྣང་ལ་རིག་འཚ་མ་ཟིན་པ་ཟེར་བ་དེ། ཕལ་ཆེར་མཇལ་དུ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། ཡིན་ཡང་དེ་ལྟའི་སྔོན་རྩིས་ཤིག་
འགྲོ་བཞིན་མཆིས་ན། ད་ལྟ་བར་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་རིག་འཚ་མ་ཟིན་པ་ག་ཚད་ཅིག་ཡོད་དམ། དེ་ལྟའི་གནས་སྟངས་
དེ་ཚ་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་སུ་ཤེས་དགོས་པའི་གནད་ཅིག་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།  དེ་ནས་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ཤིག་
འདས་པའི་བཀའ་ཤག་གི་སྲིད་བྱུས་སམ། ལམ་སྟོན་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། བོད་མིའི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་
གཞི་དེ་ན་ནིང་། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་གྱིས་འགྲེམས་སྟོན་བྱས་པ་ལས། རེ་རེ་ནས་བརྡར་ཤ་གཅོད་པའི་གོ་
སྐབས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། སྔོན་མའི་ལས་དོན་གཞིར་བྱས་ན། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་འགོ་འཛུགས་བྱེད་
པའི་ལས་གཞི་ཞིག་རེད། འོན་ཀྱང་བཀའ་ཤག་གསར་པའི་སྐབས་ལས་གཞི་དེ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་དམ་མེད། ད་ལྟ་
འདིའི་ནང་སྔོན་རྩིས་གང་འཚམས་ཤིག་ཞུས་འདུག དེའི་ནང་གྲ་སྒྲིག་དང་། ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་ཆ་ཤས་གཉིས་ཞུས་
འདུག བལྟས་ཚད་ལ་འགོ་འཛུགས་ཕར་ཟད་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་གྲ་སྒྲིག་སྟེང་ལུས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག དོན་ལ་དེའི་གནས་
བབ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་དམ། ལར་ནས་ང་ཚས་འདིར་བགྲོ་གླེང་གང་ཡང་བྱས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེས་ན་བཀླགས་
སྐབས་ལས་གཞི་རང་གི་ནང་མ་རྟོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་མཇལ་ཡོང་གི་འདུག རེ་རེ་བཞིན་ཞུ་བའི་དུས་ཚད་མེད་པ་ལས། 
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བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གི་ལས་གཞིའི་ལམ་སྟོན་རང་གི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་སོང་མེད་པས། བགྲོ་གླེང་གི་དུས་
ཚད་དགོས་གལ་མཐོང་གི་འདུག  རྗེས་མ་དེའི་སྟེང་བགྲོ་གླེང་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཡོད་པ་དག་ཕུལ་
ཆོག་པ་ཞུ། གང་ལྟར་ལས་གཞི་འདིའི་གནས་སྟངས་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་བརྒྱུད། ཤེས་འདོད་བྱུང་
ཞེས་དྲིས་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
  

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 འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་ཚགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་གཞི་གཉན་ནད་རེག་དུག་སྔོན་
འགོག་དང་སྨན་བཅོས་ཞེས་པ་ཞིག་འདུག དེའི་སྟེང་དྲི་བ་དང། བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་དང་ཞུ་བསྐུལ་འགའ་ཡང་ཡོད། 
སྤྱིར་བཏང་ང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་ནང་བསམ་ཚུལ་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ། ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཚ་གནང་པ་གཞིར་བྱས་ནས་ཞུ་ཡི་
ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། སྐབས་སྐབས་སུ་ཡང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དེ་ཚ་ཅུང་ཞུས་ན་ཡག་པོར་མཐོང་
སོང་། ད་རེས་འདིར་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་དུས། རང་ཉིད་གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་ནད་གཞིའི་ཐོག་ཅུང་འབྲེལ་བ་
ཆགས་ཡོད་པས། ད་ལན་འདིར་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས། དབུས་དང་ས་གནས་ཀྱི་ངོས་ནས་གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་ནད་
གཞིའི་ཐོག་ཧ་ཅང་རླབས་ཆེན་གྱི་འབད་བརྩོན་བྱས་པ། མང་ཚགས་ཀྱི་ངོས་ལེན་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་ངོས་ནས་བསྔགས་
བརྗོད་ཞུ་སའི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤིག་ཡིན། འདས་པའི་ལོ་བཞི་དང་ལྔའི་ནང་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་དང་གཞུང་
འབྲེལ་མ་ཡིན་པ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་རླབས་ཆེན་གྱི་ལས་གཞི་ཧ་ཅང་མང་པོ་སྤེལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། གཉན་ནད་རེག་
དུག་གི་ནད་གཞིའི་སྟེང་རླབས་ཆེན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན། ད་ལྟའི་དྲི་བ་འདྲི་གཞི། སྔོན་འགོག་
རེག་དུག་དང་སྨན་བཅོས་ཞེས་པའི་སྤྱི་ཚགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་གཞི་ཁ་པ་དེའི་ནང་ལ་ཡིན། དྲི་བ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱ་
ལ་མཚན་ན་གཉན་ནད་རེག་དུག་སྔོན་འགོག་གི་སྨན་ཆ་ཚང་གཞུང་གིས་རིན་མེད་ཀྱིས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པས། སྨན་བཅོས་དེ་
གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་ཡི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་ལས་འཆར་ནང་གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་པའི་ཚགས་འདུ་
གཉིས་པ་ཟེར་བ་ཞིག་འཁོད་འདུག ན་ནིང་སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པར་ཚགས་དུས་ནད་པ་བརྒྱད་ལྷག་ཅིག་ཕེབས་པ་དང་། འབྲེལ་
ཡོད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་བྱེད་དང་སྨན་པ་ཆ་ཚང་གྲོས་བསྡུར་གནང་བ་དང། ད་ལོ་ཡང་བསྐྱར་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང། དེ་སྔོན་སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚགས་དུས་དང་པོའ་ིསྐབས་ལ། ནད་པ་ཚ་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གི་བསམ་
ཚུལ་གཅིག་ནད་པ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་བཟོ་པ་དང་། Net work གཅིག་བཟོས་པའི་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ནད་པ་ཚ་ཆ་
ཚང་སྐྱིད་སྡུག་འདྲ་བོ་ཞིག་བཙུགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་ཚ་སྤྱི་ཚགས་ནང་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཐོན་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་
ན་ཡང། ནད་པ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ་དང་། ཞུ་གཏུག་བྱེད་པ། འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཆ་
རྐྱེན་ཞུ་བ་སོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་དང། ལས་གཞི་ཞིག་ཧ་ལམ་གཏན་ཁེལ་བ་འདྲ་བོ་ཞིག་རེད། ལས་གཞི་
དེ་གང་འདྲར་སླེབས་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་བ་དང། གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་ནད་གཞི་དེའི་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་འདས་
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པའི་ལོ་མང་པོའ་ིནང་། ང་རང་ཚའི་ལས་གཞི་ཞིག་རིན་མེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ་ཞིག ལས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་
ལས་གཞི་དེ་ལམ་ལྷོངས་བྱུང་མི་འདུག མང་ཚགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པར་མི་ཡོང་གི་མི་འདུག ས་གནས་ཁ་
ཤས་ལ་མི་ཚགས་མང་པོ་ཡིན་ཡང་། བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུར་དེ་འདྲའི་གནད་དོན་ཡོང་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་ནད་གཞི་དེའི་ཐོག་
གི་དཀའ་ངལ་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། བརྒྱ་ཆ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་མ་གཏོགས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་
ཡོད་རེད། ནད་གཞི་དེ་མ་འོངས་པར་ཁྱབ་སྤེལ་ཆགས་པའི་ཉེན་ཁ་གཅིག་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག དེ་བཞིན་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བ་
གཅིག འདས་པའི་ལོ་མང་པོའ་ིནང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གི་དབུས་དང་། ས་གནས་གཉིས་གས་ཕྱག་ལས་སྣ་ཚགས་ཤིག་
གནང་ཡོད་རེད། དེ་ཡང་ནད་གཞི་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པ་ཚ་དང་མཉམ་དུ། ཧ་ལས་པའི་མཛའ་མཐུན་
གྱི་ཐོག་ནས་བློ་འགུགས་བྱས་ཏེ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་དང། ཆ་རྐྱེན་སྐྲུན་པ། དཔལ་འབྱོར་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་སོགས་
གནང་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པར་ཡང་ནད་གཞི་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་དེ་མུ་མཐུད་ཚགས་ཚུད་གནང་རོགས་གནང་
ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚ་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་དང་འབྲེལ་ནས་བཀའ་འདྲི་གཅིག་
གཉིས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། རྩ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཉན་ནད་རེག་དུག་སྔོན་འགོག་ཟེར་བ་དང། སྨྱོ་རྫས་སྔོན་
འགོག་ཟེར་བ་དེ་ཚའི་ཐོག་ད་ལྟ་བར་དམིགས་བསལ་གྱིས་འགན་བཞེས་ཏེ་ཕྱག་ལས་ཡག་པོ་གནང་ཡོད་རེད། ནུས་པ་
ཡང་གང་ལ་གང་འཚམས་ཐོན་ཡོད་པ་དང། འབད་བརྩོན་གནང་ཡོད་པ་དེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་། དེང་སང་བོད་པའི་
གནས་སྟངས་རྒྱལ་སྤྱིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་དུས། བོད་པ་ཚ་གནས་སྡོད་བྱེད་སར་མི་རིགས་འདྲ་མིན་ཡོང་གི་ཡོད། དེས་ན་ད་
ལྟ་ཡང་གཉན་ནད་རེག་དུག་འདི་ཚའི་རིགས་ཁྱབ་སྤེལ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་མེད་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། མུ་མཐུད་ནས་
དེའི་སྟེང་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་བ་གཅིག་དང་། དེ་དང་ལྷན་དུ་སྔོན་འགོག་གི་ལས་རིམ་ནང་། མཆིན་ནད་
དུག་ཐབས་ Hepatitis B དེའི་དཀའ་ངལ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་སོ་སོའི་ཉམས་མྱོང་
ལ་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་སོག་སྒར་སློབ་གྲྭ་ལ་ན་ཚ་དེ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག ནད་པ་ཁ་ཤས་སོ་སོར་ར་འཕྲོད་པ་
ག་རེ་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། འགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག གཞན་གྱི་སྤྱི་ཚགས་དང་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་བསྡུར་བ་ཡིན་ན། ང་
ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་མཐོང་གི་འདུག དེ་འདྲ་མི་འགོས་པ་དང་། སྔོན་འགོག་དང་འཕྲོད་བསྟེན་བྱེད་
སྟངས་གང་དང་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་སྐོར་ལ་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་པ་ཚའི་ངོས་ནས་དང་། གསོ་བ་རིག་པའི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་
ཚའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ན་འདྲ། སྔོན་འགོག་བྱེད་སྟངས་དང་འཕྲོད་བསྟེན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང།  ཁ་ཏ་བསླབ་
བྱ་གང་འདྲ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཀྱང་། འདི་འདྲའི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། ན་ཚ་འདིས་
རྐྱེན་བྱས་ཏེ།  ང་ཚ་བོད་པ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲོ་བརླག་ལ་ཡང་འགྲོ་ཡི་འདུག  གཉིས་པ་དེ་སྤྱི་ཚགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་གཞི་
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ཟེར་བ་འདིའི་ནང་། རྩིས་འགོ་གཅིག མ་དང་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཟེར་བར་འབུམ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་དང་ཁྲི་དྲུག་བདུན་
སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ཞུས་འདུག སྔོན་མ་ཡང་དེའི་ཐོག་རྩིས་འགོ་མང་པོ་ཞིག་ཞུས་འདུག འདིས་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ལས་དོན་བྱེད་
ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྡེ་ཚན་རྣམ་གྲངས་གང་དང་གང་འདྲ་ཞིག་གི་སྒོ་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་གི་ཡོད་དམ། དེས་ད་ལྟའི་ཆར་ང་
ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཕན་ཐོགས་འདྲ་བོ་གང་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞེས། སོ་སོས་ཤེས་འདོད་ཀྱིས་བཀའ་འདྲི་གཅིག་ཞུ་
རྒྱུར། དེ་ནས་རྩིས་འགོ་ཀ་པ་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་སྦྱོང་བརྡར་ཟེར་བ་གཅིག་འདུག དེ་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་གཅིག་
པུར་གོ་ཡི་ཡོད་ཀྱི་རེད་དམ། གསོ་བ་རིག་པ་རྒྱུན་འཛིན་པ་འདི་ཚ་ཟབ་སྦྱོང་དེའི་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང་། གཞན་ཡང་ནད་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གྲངས་ཐོ་ཟེར་བ་གཅིག་ཡོད་རེད། འདིའི་ནང་དོན་གང་ཡིན་ནམ། 
འདིའི་ནང་ལ་ན་ཚ་སྨན་བཅོས་བྱས་ཏེ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་བའི་ཡིག་ཆའི་གྲངས་ཐོ་ཞིག་ལ་ཡིན་ནམ། ནད་པའི་གྲངས་ཐོ་ཞིག་
ལ་གོ་ཡི་ཡོད་དམ། འདིའི་གྲངས་ཐོ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་རྩིས་འགོ་འཁྱེར་ཡོང་གི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་འདོད་
བྱུང་སོང་། རྩིས་འགོ་གཉིས་ཚག་གཉིས་ཀྱི་ནང་གསེས། ཇ་པ་དེའི་ནང་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་གྱི་
སྐོར་ལ་རེད་འདུག དེའི་སྐོར་ལ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་རྩ་བའི་བཀའ་འདྲི་གཅིག་ཕེབས་ཚར་སོང་། སྨན་པའི་ལྷན་
ཚགས་དེ་བོད་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་ངོས་ནས་བྱས་ན་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྩིས་ནས། བོད་གཞུང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ཤིག་
གི་འོག་ནས་བཙུགས་ཏེ། ད་ལྟའི་ཆར་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ཡས་མས་ཤིག་འགྲོ་ཡི་ཡོད། ཁོང་ཚ་དམིགས་བསལ་ནི་ཁེ་ཡོད་ཀྱི་
ཚན་པ་གཅིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེས་ན་གཞུང་གིས་རྒྱུན་གྲོན་འབུམ་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀ་ད་ལྟ་བར་གནང་པ་དེ་ཁོང་
ཚའི་ཁང་གླ་དང་། ལས་བྱེད་གཅིག་གཉིས་ཤིག་གི་གླ་ཆ། རྒྱུན་གྲོན་ཙག་ཙིག་རེའི་སྟེང་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། ད་ལོ་བཀའ་
འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གྱི་ནང་ལ་བསྣམས་ཕེབས་མི་འདུག བསྣམས་ཕེབས་མེད་དུས་སོ་སོར་དྭོགས་པ་གང་བྱུང་སོང་ཞེ་ན། 
སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་དེ་བཀའ་ཤག་གི་སྲིད་བྱུས་ནང་བཞིན། རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཐོག་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་དགོས་ཀྱི་མི་
འདུག་ཅེས་མ་ཞུས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་གིས་འདིའི་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་གནང་ནས། སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་སོ་
སོའ་ིའགྲོ་གྲོན་སོ་སོས་གཏོང་ཐུབ་པར་གཟིགས་ནས་གནང་མ་དགོས་པ་ཡིན་ནམ། འདིའི་སྐོར་ལ་བསྐྱར་དུ་བཀའ་འདྲི་
གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་རང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་སའི་སྨན་རྩིས་ཁང་ལྟ་བུར་མཚན་ན། སྨན་པའི་ལྷན་
ཚགས་ཀྱི་འོག་ལ་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གསོ་བ་རིག་པར་ལག་ལེན་བྱེད་པའི་ཚགས་སྡེ་མང་
པོ་ཞིག་འདིའི་འོག་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། ཁོང་ཚ་ལ་གསོ་བ་རིག་པ་སྤྱི་ཡོངས་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་དང་ནུས་
པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་འགན་ཆེན་པོ་འཁྲི་ཡོད། དེ་ལ་དཔག་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་པ་དང་། ག་ཚད་ཅིག་ཁོང་ཚས་
གནང་ཐུབ་ཡོད། ད་དུང་གནང་དགོས་པའི་ལས་ཀ་རྣམ་གྲངས་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག ཏན་ཏན་ཞིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་
མེད་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཀྱང་མཐོང་གི་འདུག དེས་ན་འདི་འདྲའི་སྒང་ལ་གཞུང་གི་ངོས་ནས་གཟིགས་སྐྱོང་ཞིག་ཏན་ཏན་དགོས་
ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཟིགས་སྐྱོང་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། འདིའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡང་འཛིན་སྐྱོང་
ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་དགོས་པ། དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་ལས་དོན་གྱི་རིགས་དེ་དག་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་གནང་བ་དང་། གནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་མཐོང་
གི་འདུག གཞན་ཡང་གྲོས་ཚགས་སྔོན་མའི་སྐབས་དེར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་
མཆོག་གིས། ཕྱི་ལུགས་དང་རང་ལུགས་གཉིས་ཀ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་བྱེད་དགོས་པ་མང་པོ་ཞིག་ད་ལྟའི་
བར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་མ་སོང་ཞུས་པ་ཡིན། ཞུས་པ་ནང་བཞིན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་མ་འོངས་པར་
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དེའི་སྟེང་ལ་བྱེད་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད། ད་རེས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བཀའ་ཁྲོལ་ལས་
རིམ་ནང་ལ་དམིགས་བསལ་ལས་འཆར་ཡོད་པ་མཐོང་མ་སོང་། དེའི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་དེ་
གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་དུང་དྲི་བ་འགའ་ཡོད་ཀྱང་དེ་དག་གིས་འཐུས་པ་ཞུ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  

 
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 འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྩིས་འགོ་དང་འབྲེལ་བའི་ནང་གསེས་བཞི་པའི་
ཕལ་ཆེར་ཆ་པ་དེ་དང་ཇ་པ་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དང་པོ་ཇ་པ་དེའི་ནང་ལ་ TB ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་
དང་སྨན་བཅོས་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག བར་ལམ་ཞིག་ནས་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ནས་སློབ་ཕྲུག་
མང་པོ་ཞིག་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པའི་སྟེང་ལ། TB ནད་གཞི་འདི་ཁྱབ་བརྡལ་ལ་ཕྱིན་ནས་མང་པོ་ཞིག་ན་བའི་གནས་
ཚུལ་ཐོན་འདུག དེ་ཚ་ད་ལྟའི་ཆར་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་རེད་དམ། སོ་སོས་བལྟས་ཡོང་དུས། སློབ་གྲྭའི་
འགན་འཛིན་གྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དེའི་ཐོག་ནས་དབུས་ལ་གནས་སྤོ་གནང་བ་རེད། སྔོན་མའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་སུ་ནས་
གནས་སྤོ་གནང་ནས། བར་སྐབས་ཤིག་ནས་མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭ་དེར་འགན་འཛིན་མེད་པའི་དབང་གིས་གནས་སྟངས་དེ་
ཆགས་པ་རེད་དམ། དེ་མིན་པ་ཡིན་ན། མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭས་མཚན་པའི་སམ་བྷོ་ཊའི་སློབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་ལ། སྐྱེ་ལྡན་སོ་
ནམ་གྱི་ཟས་འབྲུ་འབུལ་གྱི་ཡོད་རེད། ཟས་བཅུད་ཀྱིས་མ་འདང་བ་རེད་དམ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། དམིགས་བསལ་
དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཕོན་ཆེ་པོ་ཞིག་ TB ནད་པ་ཡིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གོ་རྒྱུ་འདུག དེ་བདེན་པ་རེད་དམ་
མ་རེད། བདེན་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་རེད་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་ཆ་པ་དེའི་ནང་
མ་དང་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཟེར་བ་དེའི་ནང་གི་ཟུར་འཛར་ནང་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། བྱིས་པ་ལོ་ལྔ་མན་སྦྲུམ་མ་ལྟ་སྐྱོང་གི་
ལས་གཞི་ཡིན་གསུངས་ཡོད་རེད། དེ་སྔོན་མའི་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ཡང་གསུངས་ཡོད་རེད། སྦྲུམ་མ་ཚར་ཟུངས་ཁྲག་
འཕེལ་བའི་ལས་གཞི་དེ་ཚ་སྦྲུམ་མ་མཐུན་རྐྱེན་བཞེས་མཁན་གྱི་གྲངས་ཚད་ག་ཚད་ཡོད་དམ། ཡར་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་ཡི་
ཡོད་རེད་དམ། ཡང་ན་བཞེས་མཁན་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང།  
 

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  ངའི་དྲི་བ་དེ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་དྲིས་ཚར་སོང། ཕྱིར་འཐེན་གནང་
རོགས་གནང།  

 
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 སྤྱི་ཚགས་འཕྲོད་བསྟེན་བྱེད་པའི་ནང་དོན་ཁག་ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཡོད་དུས། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་
གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བ་འདུག རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཁོར་ཡུག་དང་སེམས་ཁམས་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་འདུག  སྤྱིར་བཏང་གི་ཆ་
ནས་བཤད་ན། སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་གློ་བུར་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་མ་བྱུང་གི་བར་དུ།  རྒྱུན་ལྡན་གྱི་དུས་ལ་སྣང་
མེད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་ང་རང་ཉིད་ཀྱིས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོའ་ིབསམ་བློ་འཁོར་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ད་ལྟའི་ཆར་སྤྱི་ཚགས་
འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་གཞི་ཡོངས་གྲགས་ལ། ཚང་མས་ཧ་གོ་བའི་ལས་གཞི་དེའི་འགྲོ་སོང་གི་བསྡོམས་འབོར་དེ་ཧ་ཅང་གི་
ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། དེས་ན་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ནང་དོན་གྱི་ཆ་ནས། དཔེ་མཚན་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། མདང་དགོང་རང་ལ་སྨྱོ་
རྫས་ཀྱི་རིགས་བེད་སྤྱོད་མྱོང་བའི་ལོ་གཞོན་ཞིག་རྐྱེན་ལམ་ལ་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད། དེ་འདྲའི་གློ་བུར་
བའི་གནད་དོན་བྱུང་བའི་རྗེས་ལ། ཐད་ཀར་ཁ་གསབ་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་དུས་ལ་སྣང་ཆུང་འགྲོ་ཡི་འདུག  རང་
ཉིད་ཀྱིས་མཇུག་བསྡོམས་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གོང་གསལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བལྟས་ན། སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་
གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐད་ལ། བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་དེའི་ཐོག་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ངེས་ཅན་ཞིག་འདོན་
ཐུབ་པ་ང་རང་གིས་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྨྱོ་རྫས་སྤྱོད་མཁན་ཞིག་དང་ལོག་ལམ་ལ་འགྲོ་
མཁན་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་མང་པོ་ཞིག་གི་སེམས་ཁམས། སྤྱི་ཚགས་ལ་གནས་ཐབས་མེད་པ་དང། ཁོང་ཚ་སྡོད་འདོད་མེད་
པའི་ལོག་ལམ་ལ་འགྲོ་བའི་རྐྱེན་ཏེ། སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ཁོས་
གཞན་ནང་བཞིན་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཚ་བ་ཞིག་དང་བག་ཕེབས་ཀྱི་འཚ་བ་སྐྱེལ་མི་འདོད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་མ་རེད། 
ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ཀྱིས་གཉའ་གནོན་བྱས་ཏེ་རང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་དེ་ཡང་ཉམས། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་དེ་
དག་ལོག་ལམ་ལ་སྐུལ་མ་བྱེད་པ་དང།  དེར་འདེད་པའི་བཟོ་འདྲར་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད། ང་རང་གི་བསམ་བློ་གང་འདྲར་
བཏང་བ་ཡིན་ན་ཡང། གོང་གསལ་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚང་མར་བུད་མེད་ངེས་
པར་དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་ཡིན་ན། བུད་མེད་ཀྱི་དངོས་གནས་ནུས་པ་ཐོན་ཐུབ་པར་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཞུ་མཁན་ཞིག་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས། མ་འོངས་པའི་སྤྱི་ཚགས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་གཞི་དེ་ཚ་དང་འབྲེལ་ཡོད། དཔེར་ན་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་
གྱི་ལས་གཞི་འདིར་གསལ་བའི་ཀ་ནས་ཆའི་བར་གྱི་བང་རིམ་ཚང་མ་བུད་མེད་ཀྱི་ཐད་ཀར་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་པ་འདུག་
བསམ་གྱི་ཡོད། ལས་གཞི་དེ་འགྲོ་སོང་ཡང་ཆེན་པོ་རེད་ལ། ཉིན་དང་ཟླ་ལོ་རེར་བྱས་ནས་དམིགས་བསལ་བང་རིམ་སྒྲིག་
དགོས་པ་མ་གཏོགས། ན་ཚ་དེ་སླེབས་པ་ཙམ་གྱིས་ཐོལ་བྱུང་གིས་ཁ་གཏད་གདོང་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཙམ་མ་རེད། དེས་ན་ང་



7 

 

རང་གིས་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། མ་འོངས་པར་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་
བའི་ལས་གཞི་ཚང་མར། བུད་མེད་གང་མང་གིས་ཆེད་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ལས་འཇུག་གི་མཐུན་
རྐྱེན་སྦྱར་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་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 གཉིས་ཚག་གཉིས་འབབ་གྲོན་བཞིན་ཟེར་བ་དེའི་འོག་གི་ལྔ་པ་དེར། རྩིས་ཞིབ་དང་ཁྲིམས་
རྩོད་པའི་གླ་འབབ་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག ཁྲིམས་རྩོད་པའི་གླ་འབབ་ཟེར་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྭོགས་འདྲི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
དེ་ནས་དོན་དག་གཞན་ཞིག་ལ། གོང་ནས་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་གསུམ་གྱིས་བཀའ་ཕེབས་གྲུབ་སོང་། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་
ལྷན་ཚགས་དེར། བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་མི་འདུག དེའི་རྒྱབ་ལོག་གི་གནས་ཚུལ་ཤེས་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ལ། རང་གི་ལྟ་ཚུལ་བྱས་པ་ཡིན་ན། འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རྒྱབ་གཉེར་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག  ད་ལྟ་གསོ་བ་
རིག་པའི་ལྷན་ཚགས་འཚགས་སྟེ་བསྡད་ཡོད་དུས། འདི་ལ་ང་ཚའི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
རྩིས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་དང་། ལས་བསྡོམས་དང་
འབྲེལ་བའི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་ཡིན། སྔོན་ལ་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་རྣམ་པས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་སྐོར་ལ་དྲི་བ་བཅོ་ལྔ་ཞིག་འདི་ལྟར་ཕེབས་
སོང་།  དྲི་བ་དང་པོ་དེ་སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་མ་དངུལ་བཀའ་ཤག་གིས་བཀག་འདུག་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ནམ་གསུང་
གི་འདུག སྤྱིར་བཏང་ནས་སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ལ་དངུལ་གནང་བ་དེ། ཐོག་མར་ཉིས་སྟོང་བདུན་ལོ་ནས་འགོ་བཙུགས་
འདུག སྐབས་དེར་སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་འགོ་བཙུགས་ཟིན་ཙམ་ཡིན་པས། ག་ལེར་རིམ་གྱིས་རང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་ཆེད་
དང་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ། འབྲེལ་ཡོད་སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་སྨན་པ་གཅིག་དང་། ལས་བྱེད་གཅིག་གི་ཆེད་དུ་འགྲོ་
སོང་གནང་འདུག དེ་ནས་ཉིས་སྟོང་དགུ་དང་བཅུ་ནས། དངུལ་དེ་སྤར་ཏེ་དེའི་སྐབས་སུ་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་གྱིས་བཀའ་
ཕེབས་པ་ནང་བཞིན། མ་འོངས་པར་སོ་སོས་རང་ཁ་རང་གསོ་གནང་ཐུབ་དགོས་པ་དང་། མུ་མཐུད་ནས་དེ་ལྟར་ཕུལ་བ་
ཡིན་ན་མི་འགྲིག་པའི་བཀའ་ཕེབས་འདུག རྒྱུ་མཚན་གཅིག་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྔོན་རྩིས་ནས་མར་བཏོན་པ་དང་། གཉིས་པ། 
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འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་གཉིས་ལ་བརྟེན་
ནས་མ་དངུལ་དེ་མཚམས་འཇོག་བྱས་པ་ཡིན་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ནས། ལོ་མང་སྔོན་ནས་གསོ་བ་རིག་པ་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད་རེད། དབུས་ཀྱི་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ Ayush བརྒྱུད་ནས་རོགས་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དམ་སྙམ་ནས་ངས་དྲན་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་
ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས། བུད་མེད་སྨན་པ་ཚའི་གསོལ་ཕོགས་སྐོར་གཅིག་གསུང་གི་འདུག  དེར་ལན་རྗེས་
སུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དྲི་བ་གསུམ་པ་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོའ་ིརྩིས་འགོ་དེ་རྣམ་གྲངས་མང་པོ་ཞིག་འདུག་གསུང་གི་
འདུག དེ་སོ་སོར་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་བོ་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། སྤྱིར་བཏང་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོ་ཟེར་བའི་རྩིས་
འགོ་གཅིག་ཡོད་རེད། མང་ཆེ་བ་ཞིག་དེའི་ནང་འཁོད་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། དུས་རྒྱུན་དུ་གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་བྱེད་པ་དང་། 
ན་ཚ་སྔོན་འགོག་བྱེད་སྟངས། ཚ་བ་དང་གཉན་ཚད་ནད་གཞི་རིགས། དེ་བཞིན་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞི་ 
Hepatitis B སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ་སོགས་ན་ཚ་མང་པོ་ཞིག་དེའི་ནང་སླེབས་ཡོད་རེད་ལ། དེ་
ནས་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ཤིག་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་སུ་ TB གློད་ནད་ནད་གཞི་དེ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་སུ་མང་པོ་ཡོད་པས། 
TB གློ་ནད་ནད་གཞི་དེ་སྔོན་འགོག་གི་རྩིས་འགོ་དེ་ག་རང་གི་འོག TB གློ་ནད་ན་ཚ་རང་གི་ཐོག་འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོ་
སྤྲོད་ཆེད་གཅིག་ལོགས་སུ་བཞག་ཡོད་རེད། དེ་ནས་གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་སྐོར་ལ་གཅིག སྤྱིར་བཏང་ནས་འཇོག་དགོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་བོ་དེ་ལས་ཀ་ཚང་མ་ལས་བྱེད་གཅིག་ལ་སྤུངས་པ་མ་ཡིན་པར། ལས་ཀ་བྱེད་པར་སྟབས་བདེ་བའི་ཆེད་
དུ་བཞག་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ཆུ་དང་གཙང་སྦྲའི་སྐོར་ལ་གཅིག་གསུངས་སོང་དེའི་སྐོར་དེ། ལ་དྭགས་དང་
ཨོ་རི་ས་དེ་ཚར་ཆུའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྡོད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གི་འདུག ལ་དྭགས་ཀྱི་རྩིས་གཞི་དེ་ད་ལོ་དབྱར་ཁའི་རིང་
སྔོན་ལ་ཆུའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡིན་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་པའི་ཆེད་ལས་པ་བྷེང་ལོར་ནས། ཆེད་དུ་མངགས་ནས་བཏང་རྒྱུ་ཡིན། 
ཆུའི་གནས་སྟངས་ཚང་མ་ལྟ་ཞིབ་བྱས་ཏེ། འཆར་གཞི་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཆུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞི་བང་
བསྒྲིགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ཨོ་རི་སའི་ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག ཨོ་རི་སར་ཆུའི་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་
རང་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་མི་འདུག ལས་གཞི་སློབ་སྟོན་པ་མར་བཏང་ནས། ཆུའི་སྐོར་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱས་ཏེ། 
མ་འོངས་པར་ཆུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།  དེ་ནས་རིགས་འཚ་མ་ཟིན་པ་ང་
ཚའི་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ག་ཚད་ཅིག་འདུག རིགས་འཚ་མ་ཟིན་པ་ང་ཚ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཉིས་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་
ལྷག་ཞིག་ཆགས་འདུག དེའི་ནང་ནས་བཅུ་དགུ་ཞིག་ཉམ་ཐག་དང་། ལྷག་མ་དེ་ཚ་ཉམ་ཐག་མ་ཡིན་པ་དེ་འདྲ་རེད་
འདུག རིགས་འཚ་མ་ཟིན་པ་ཟེར་དུས་དེ་དང་མཉམ་དུ་གཅིག་ག་རེ་བཅུག་ཡོད་ཅེ་ན། ཀླད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ 
epilepsy གཟའ་ནད་ཀྱི་རིགས་དེ་ཚ་དེར་ཚུད་ཡོད་རེད། དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་
གཞི་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་དྲི་བ་སླེབས་སོང།  སྤྱིར་བཏང་ནས་བཀའ་ཤག་སྔོན་མའི་སྐབས་ནས་
སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་དེ་འགོ་བཙུགས་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚ་བཀའ་ཤག་གསར་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་
ནས་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་གནང་བའི་འཆར་གཞི་ཡོད། ན་ནིང་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚས་གཅིག་ནས་འགོ་འཛུགས་མ་ཐུབ་པའི་
རྒྱུ་མཚན་གཙ་བོ་དེ། ལས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་བྱས་པ་ལས་བྱ་རྒྱུ་མང་བ་ལྷག་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང། གཞན་ཡང་དུས་
འཁོར་དབང་ཆེན་དང་དགུན་ཚང་གི་དུས་ཚད་ལ་ཁེལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ང་ཚས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་བྱུང་སོང། དེས་ན་ད་
ལོ་ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ་ནས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་དེ། གང་ལ་
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བསླེབས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། གཞིས་ཆགས་ཁག་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་གྲུབ་པ་ཡིན། ད་ལྟ་
ཤུགས་ཆེ་བ་དེབ་སྐྱེལ་དེ་འགོ་བཙུགས་བསྡད་ཡོད།  དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་གི་ནང་ལ་སྨན་
བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞིའི་འོག་ལ་ལས་བྱེད་ ༥་་་་༦ ཞིག་ཡོད། དེ་ཚར་གློག་ཀླད་ཐོག་ལ་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲད་དང་སྤྲོད་བཞིན་པ་
ཡིན།  དེ་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་བྱེད་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་མཁན་མི་མང་དེ་ཚ་སྨན་ཁང་གང་ལ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་མེད་དེ་སྨན་པའི་ཚགས་ཆུང་གིས་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཚར་བ་མ་ཟད། གཞིས་ཆགས་ཁག་ལའང་བཏང་ཚར་བ་ཡིན།  སྨན་
བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་དེ་གང་ལ་འགྲོ་དང་མི་འགྲོ་དེ་གཙ་བོ་མི་མང་ལ་རག་ལས་ཡོད་པ་རེད།  མི་མང་གི་ངོས་ནས་སྨན་
བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་ལ་མཉམ་ཞུགས་ཇི་ཙམ་བྱས་ན། དེ་ཙམ་གྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་ལམ་ལྷོང་ཡོང་གི་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་བྱེད་ལ་རྩིས་འགོ་ཁག་གཉིས་ཡོད་པ་རེད།  དེའི་
ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་ཚགས་མི་ཁག་ལྔ་ཡོད་པ་རེད།  ཁག་ལྔ་དེའི་ནང་ལ་མི་མང་དང་དགོན་སྡེ་ཁག  སློབ་གྲྭ་
ཁག་ནས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ནས་སྨན་པ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ནས་ཚགས་མིའི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་
ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་མར་གནང་བ་དང་།  བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ དེ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཁག་གསུམ་ཐོག་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞིར་ལས་བྱེད་འདི་ལྟར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  
སྤྱིར་བཏང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་སྐྱོ་པོ་ཡིན་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་མ་འོངས་
པ་ན་རིམ་པའས་གཞུང་ཞབས་ལས་ཐོག་དང་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་ཡིན་ནའང་རེད།  མི་མང་ཉམ་ཐག་ཁ་པ་དང་ང་པ་དེ་
ཚར་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་བརྒྱ་ཆ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  དུས་རྒྱུན་ཆུང་ཙག་རིགས་ཆ་ཚང་ལ་འགྲོ་གྲོན་གནང་གི་ཡོད་པ་
རེད།  མ་འོངས་པ་འདིའི་ཐོག་ལ་ང་ཚས་བསམ་གཞིག་བྱ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།  གཉན་ནད་རེག་དུག་ཟེར་བ་དེ་ང་
ཚའི་ངོས་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་རྩིས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད།  སྔོན་མ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་
སྔོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས།  གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ་ཐོག་ལ་འགྲོ་སོང་བཏང་ནས་འདི་ལྟར་བལྟས་ཡོང་དུས་མང་རུ་མང་རུ་
འགྲོ་བ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་གཉན་ནད་རེག་དུག་ཉུང་རུ་གཏོང་བ་ལ་དོ་སྣང་
ཅི་འདྲ་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་འདུག  དེ་ནས་གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་ནད་ཕོག་ཡོད་པའི་ནད་པ་སུ་ཞིག་ཡོད་རུང།  
དཔལ་འབྱོར་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་ཁང་གང་ལ་སོང་ནའང།  སྨན་རིན་སྤྲད་མི་དགོས་པའི་རོགས་སྐྱོར་
ཞིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གི་གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་ལས་གཞིའི་ནང་ལ་གཉན་ནད་
རེག་དུག་ནད་པའི་ཚགས་འདུ་གཉིས་པ་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་བརྩི་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  
གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་ནད་པ་དེ་ཚ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་བློན་ཟུར་པ་ཚགས་འདུ་ལ་བཅར་ནས་ཕན་ཚུན་བགྲོ་གླེང་བྱས་པ་
དང་།  ཁྱད་ལས་པ་དེ་ཚ་སྐད་བཏང་ནས་ནད་པ་སོ་སོའ་ིདཀའ་ངལ་སེལ་བ་ལ་ལོ་རྟག་པར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  དེའི་
སྐོར་ལ་ནམ་རྒྱུན་ཚགས་འདུ་རེ་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལོའ་ིཚགས་འདུ་དེ་གཞིས་ཆགས་ཆེ་བ་ཤིག་ལ་ཚགས་ན་
བསམ་ནས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་ Patient ཟེར་ནའང་རེད། Tibetan 

People living in Exile དེ་འདྲ་ཞིག་དགོས་པ་དངོས་གནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  མ་འོངས་པ་ན་ང་ཚའི་འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ནས་དེ་འདྲ་ཡོང་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་དང་མཉམ་དུ་གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་ནད་གཞི་དེ་
འགོས་ཡོད་མེད་གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་སྔོན་འགོག་གི་ནང་གི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།  གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་ན་ཚ་
འགོས་པའི་མི་ཆ་ཚང་ལ་ལོ་བཅུ་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་ན་ཚ་དེའི་རྟགས་མཚན་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  ལོ་བཅུ་ཡས་མས་
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ཤིག་ལ་ན་ཚ་དེ་ག་ས་གང་ལ་ཁྱབ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་རང་ངོས་ནས་ཉེན་ཚབས་ལས་ཀ་ལ་བརྟེན་
ནས། ན་ཚ་དེ་འགོས་ཡོད་མེད་ཁྲག་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཁྲག་ལ་བརྟག་
དཔྱད་བྱ་འདོད་ཡོད་ན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་གཏོགས་པའི་སྨན་ཁང་གང་ལ་སོང་ན་རིན་མེད་དུ་བལྟ་
གིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།  སོ་སོའ་ིགསང་བའི་རིགས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་གང་ཞིག་ལ་སོང་བ་ཡིན་
ནའང།  རིན་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པ་རེད།  དེ་མ་ཡིན་པའི་གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་ན་ཚ་
འདིའི་ཐོག་ལ་ང་ཚའི་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ན་གཞུང་འབྲེལ་ཚགས་པ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་རེད།  དེ་ལ་ང་ཚའི་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ་དང་ཉུང་རུ་གཏང་བ།  སྔོན་འགོག་བྱས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་
ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གི་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་མཆིན་པའི་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་གི་ 
Prevention and Control རྩིས་འགོ་འགྲིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་།  ཡིན་ནའང་དེ་ Hepatitis སྔོན་
འགོག་གི་ཐོག་ལ་སློབ་གསོའ་ིརྩིས་འགོའི་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྤྱིར་བཏང་ Hepatitis ཁབ་བརྒྱབ་པའི་
ཐོག་ནས་སྔོན་འགོག་བྱ་ཐུབ་པའི་ན་ཚ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པར་བརྟེན། མ་དང་བྱིས་པའི་རྩིས་འགོ་འདིའི་ནང་ལ་བྱིས་
པ་ལོ་ལྔའི་མན་ལ་ Hepatitis སྔོན་འགོག་གི་ཁབ་གསུམ་རྒྱག་དགོས་པ་མ་ཟད།   ཨ་མ་ལ་ན་ཚ་དེ་འགོས་ཡོད་ན་
མའི་བུ་དེ་ལ་ཁབ་རྒྱག་དགོས་པ་དང་།  དེའི་སྒང་ལ་སྔོན་འགོག་ (Hep B Immunoglobulin) རྒྱག་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་
རེད།  དེ་ལ་སྒོར་མོ་ལྔ་སྟོང་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མོད། མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ང་ཚ་བོད་པའི་སྤྱི་
ཚགས་ནང་ལ་ T.B གློ་ནད་ན་ཚའི་རྗེས་ལ་ Hepatitis ན་ཚ་འདི་ཆགས་འདུག་པས། ང་ཚའི་ངོས་ནས་སློབ་གསོ་སྤྲད་
པའི་ལས་རིམ་ཡོད་པ་གཞིར་བཞག་སྟེ།  མ་འོངས་པ་ན་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ན་ཚ་དེ་ཕོག་
ཡོད་པའི་མི་ག་ཚད་ཅིག་ཡོད་པ།  ན་ཚ་དེ་མེད་པ་གང་ཞིག་ལ་སྔོན་འགོག་གི་ཁབ་བརྒྱབ་མེད་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་
སྦྱར་བ།  དེའང་ཆ་ཚང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་མོད། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་ང་ཚ་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་བ་སོགས་གང་ཞིག་བྱ་དགོས་ནའང།  ང་ཚ་ལ་འཆར་གཞི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
དེ་ནས་མ་དང་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནང་གི་ཆེས་ཡག་ཤོས་དང་ཆེས་ཕན་ཐོགས་ཤོས་དེ་
ཆགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  མ་དང་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ནང་ལ་དང་པོ་དེ།  བྱིས་པ་ལོ་ལྔའི་མན་ཆད་ལ་སྔོན་འགོག་གི་ཁབ་
རྒྱག་རྒྱུ་དང་།  སྔོན་འགོག་ཁབ་ཟེར་བ་དེ་སྤྱིར་བཏང་གི་བྱིས་པ་སྐྱེས་པ་དང་མཉམ་དུ་སྔོན་འགོག་གི་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་
རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།   སྔོན་འགོག་གི་ཁབ་དེ་ལ་དབྱེ་བ་རིགས་གཉིས་ཡོད་པ་རེད།  གཅིག་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་ཁང་
གང་ལ་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་ T.B སྔོན་འགོག་གི་ཁབ་དང།  དེ་ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་གཞུང་སྨན་ཁང་ལ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།  
དེ་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགོག་གི་ཁབ་རྣམ་གྲངས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལའང་རིན་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁབ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད།  
ལོ་རྟག་པར་བྱིས་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ང་ཚའི་ངོས་ནས་སྔོན་འགོག་གི་ཁབ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་དེ་ཚ་ལ་
བྱིས་པ་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ལ་སོང་བ་ཡིན་ན། རིན་མེད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཀྱི་
ཡོད།  ཡང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། སོ་སོའ་ིས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་
ཡིན་ན། འགྲོ་སོང་ག་ཚད་ཅིག་བཏང་ཡང་དངུལ་དེ་ཚ་གནང་བཞིན་ཡོད།    བྱིས་པའི་དབང་པོ་བྱེད་ལས་བརྟག་དཔྱད།  
(Disability) བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་ལོ་གསུམ་མན་ཆད་ལ་སྔོན་འགོག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་སྔ་ས་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པའི་ལས་
གཞི་ཞིག རྡ་རམ་ས་ལའི་གཡས་གཡོན་བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས་ཀྱི་ཡས་མས་ཤིག་འགོ་འཛུགས་པའི་ལས་གཞིའི་བང་རིམ་
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བསྒྲིགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མ་དང་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་
འབྲེལ་བ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པས།  བྱིས་པ་སྐྱེ་གསོའ་ིསྨན་ཞབས་དེ་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ཡོང་དུས་ Delivery ཐོག་ལ་ཟབ་
སྦྱོང་མུ་མཐུད་ནས་སྤྲད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞི་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་གྲངས་ཐོའ་ིལས་གཞི་
དེ་དབྱིན་ཇིའི་ནང་ལ་ HIS (Health Information System) དེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། སྤྱི་
ཚགས་ནང་ལ་ན་ཚ་ག་ཚད་ཡོད་མེད་དེ་གལ་ཆེར་བརྩིས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། མ་འོངས་པ་ན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་གཞིའི་ནང་ལ་ན་ཚའི་གྲངས་ཐོའ་ིལས་གཞི་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  མ་འོངས་པའི་ལས་གཞི་དེ་ང་ཚའི་
ངོས་ནས་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་གིན་གཏོང་གིན་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།  ག་ལེར་ཡར་རྒྱས་སུ་བཏང་ན།  རིམ་པས་ན་ཚ་དེ་ཚའི་
སྔོན་འགོག་ཀྱང་ལས་སླ་བོ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་སྔོན་མའི་གྲོས་ཚགས་སྐབས་ལའང་ངས་
ཞུས་པ་ཡིན།  བོད་སྨན་དང་ཕྱི་ལུགས་སྨན་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཡོང་བ་དེ་མི་དང་མིའི་བར་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་འཆར་གཞི་
ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།  སྤྱིར་བཏང་ང་ཚའི་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཟུང་འབྲེལ་ཟེར་ན། ཁང་པ་གཅིག་གི་ནང་
ལ་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ།  ཡིན་ནའང་བོད་སྨན་དང་ཕྱི་ལུགས་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད།  གལ་སྲིད་ནད་པ་ཞིག་བོད་སྨན་གྱི་སྨན་ཁང་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་དང་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་ལའང་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ།  
དེ་གཉིས་ཀ་སྟོན་འདོད་ཡོད་ན། གཉིས་ཀ་སྟོན་སའི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ད་ལྟ་ནས་ཡོད་པ་རེད།  བོད་སྨན་གྱི་སྨན་པ་ཚ་དང་ཕྱི་
ལུགས་ཀྱི་སྨན་པ་ཉུང་ཤས་ཤིག་མ་གཏོགས་མེད་པས།  དེའི་ནང་ལ་བོད་སྨན་ལ་ཐུགས་སྣང་ཡོད་མཁན་ག་ཚད་ཅིག་ཡོད་
མེད་ངས་མི་ཤེས་ཏེ།  ཡིན་ནའང་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚས་མ་འོངས་པ་ན་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་རེས་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ནས་འགྲོ་
ངེས་ཡིན།  མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭ་དེའི་ནང་ལ་ཀྲི་སྦི་ན་ཚ་ཅན་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད།  འདས་ལོ་སྤྱི་ཟླ་ ༧ 
པའི་ཟླ་མཇུག་ལ་ང་རང་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡིན།  སྐབས་དེར་ཕ་གི་ན་ཀྲི་སྦི་ན་ཚ་ཅན་ ༡༡ འདུག  ད་ལྟའི་
ཆར་དེ་ལས་ལྷག་འཕེལ་གྱི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྤྱིར་བཏང་མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭར་འགན་འཛིན་བཏང་ཐུབ་མ་སོང་།  
དགོངས་དག་ཞུ་བ་དང་མ་འོངས་པར་དེ་འདྲའི་རིགས་མི་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།  སྤྱིར་བཏང་མངོན་དགའ་སློབ་
གྲྭ་ལ་ཀྲི་སྦི་ན་ཚ་ཁྱབ་པ་དེ་ཟས་བཅུད་མ་འདང་བ་དང་འགན་འཛིན་གསར་པ་བསླེབས་མ་ཐུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད་
བསམ་གྱི་མི་འདུག  ཡིན་ནའང་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།  ཁ་སང་མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭ་ལ་ཀྲི་སྦི་ན་ཚ་
ཅན་  ༡༡ ཡོད་པ་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་ནས་བཟུང། ནད་པ་དེ་ཚའི་ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་བདེ་སྐྱིད་གླིང་གི་སྨན་
པ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལ་གཏོང་གི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་རྩིས་ཞིབ་དང་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་གླ་བབ་སྐོར་ལ་གསུངས་
སོང་།  གཙ་བོ་ང་ཚ་རྩིས་ཞིབ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  རྒྱ་གར་གཞུང་གི་རྩིས་ཞིབ་འགྲོ་བ་དང་ Lawyer དང་དེ་ཚའི་
གླ་ཆ་འདྲ་པོ་ཡིན་རྒྱུ་རེད།  དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་དྲི་བ་མང་པོ་ཞིག་བཏང་སོང་མོད།  ངས་དྲི་བ་མགོ་
འཚས་མ་སོང་བས།  རྗེས་མ་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག  སྔོན་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལན་གནང་རོགས་གནང།  
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དོན་འགྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  སྔོན་རྩིས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བཀའ་འདྲི་དེ་འདྲ་བྱུང་མ་སོང་བསམ་སོང་། 
 

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 དགོངས་དག་ངས་ལག་པ་རྐྱོང་རྒྱུ་ཅུང་ཕྱི་དྲག་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཆགས་སོང་། སྨྱོ་རྫས་ངན་
གོམས་དེ་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཅུང་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོད་རེད།  སྤྱིར་བཏང་སྔོན་རྩིས་ནང་ཕལ་ཆེར་ཡར་འཕར་ཡོད་པ་འདྲ་
པོ་ཞིག་འདུག་ནའང།  སྨྱོ་རྫས་ངན་གོམས་སྔོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས་རྩིས་འགོ་དེར། ཧ་ལམ་འབུམ་བཞི་ལ་ཉེ་བ་ཞིག་ད་
ལོ་མར་ཆགས་འདུག ཟུར་འཛར་ནང་ལ་མར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ནད་པར་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཟེར་བ་དེར། འབུམ་
བཞི་དང་སུམ་ཁྲི་དེ་ག་རང་ནས་མར་ཆགས་འདུག སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་"ཞིབ་འཇུག་ལས་གཞི་"ཧ་ལམ་མེད་པ་ཆགས་
འདུག དོན་ཚན་དང་པོ་ནས་བཞི་པའི་བར་སྔོན་འགོག་ལས་གཞི་འདྲ་པོ་ཞིག་རེད་འདུག དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་ནད་པར་སྨན་
བཅོས་མཐུན་འགྱུར་གསུངས་འདུག  དེ་སྨྱོ་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་ནད་པ་དེ་ཚ་ཡིན་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ལ་བཀའ་
འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ད་ལོ་འབུམ་གཉིས་དང་། སྔོན་མ་བསྐྱར་བཅོས་སྐབས་སུ་དྲུག་འབུམ་སུམ་ཁྲི་རེད་འདུག དེའི་སྔོན་གྱི་
འགྲོ་སོང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། གང་ལ་གང་འཚམ་སྨན་བཅོས་གནང་ཐུབ་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག ལོ་སྔོན་མར་ག་ཚད་
ལ་སྨན་བཅོས་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་རེད། ད་ལོ་སྔོན་རྩིས་ནང་དེ་ཙམ་མར་ཆགས་དགོས་པ་སྨྱོ་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་ནད་པ་ཉུང་དུ་
ཕྱིན་པ་རེད་དམ་གང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། ཡང་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་སྨྱོ་རྫས་ངན་གོམས་པ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞིག་ལ་སྦས་རྒྱུའི་
ལམ་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་འདིར་ཡང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་བ་ཟེར་བ་དེ་ད་ལོ་ཁྱོན་ནས་བཀོད་མི་འདུག 
དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ཞིབ་འཇུག་མི་གནང་རྒྱུའི་རྩིས་བྱས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་སློབ་གྲྭ་ཁག་རང་ལ་འགན་
སྤྲད་དེ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་འཐུས་མིས་འཐུས་པ་བྱས་པ་རེད་དམ་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་
གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ད་ཕྱག་རྐྱོང་མཁན་མང་ནས་མང་དུ་འགྲོ་ཡི་འདུག ལས་ཁུངས་རེ་རེར་ཆུ་ཚད་གཅིག་ལྷག་ཅིག་འགྲོ་ཡི་འདུག མཐའ་མ་
གཉིས་ཡོད། སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུར། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་པོ་བཞི་པའི་ནང་གི་ཉ་
དེར་ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་འབྲེལ་ཆགས་ཀྱི་ལྟ་སྐྱོང་དང་། ཏ་དེར་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་དེ་གཉིས་ཟུར་འཛར་སོ་
སོར། ཟུར་འཛར་ཨང་བཅུ་པའི་ནང་ཨང་དྲུག་པ་དེ་བུད་མེད་ལ་དམིགས་པའི་སྦྱོང་བརྡར་གཅིག་དང་། ཨང་བཅུ་བཞི་པའི་
ནང་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་བུད་མེད་རྣམས་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་གཞི་རིམ་འཕྲོད་བསྟེན་སྦྱོང་བརྡར་བ་གཉིས་ལ། 
སྦྱོང་བརྡར་སོ་སོར་ཁྱད་པར་ག་རེ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་ལམ། དེ་དག་གིས་ཕན་ཐོགས་ག་རེ་ག་རེ་འབྱུང་གི་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་
འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པོར་ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་པ་ཟེར་དུས་ཕྱིས་སུ་འབྱོར་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཟུར་འཛར་སོ་སོར་
ཡོད་དུས་སྦྱོང་བརྡར་མ་འདྲ་བ་གང་དང་གང་གནང་གི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

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 གོང་དུ་བཀའ་བློན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བར་འཕྲོས་ནས། སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་འགའ་
ཤས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ཡིན་ཞེ་ན། བཀའ་བློན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བའི་སྐབས་ལ། གཉན་ནད་རེག་དུག་ལ་སོ་
སོས་ཉེན་ཚབས་བྱས་བཞག་པ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན། བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་དེ། ཉེན་ཁ་ཚ་བའི་བཀའ་སློབ་ཅིག་
རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ཚའི་གཞོན་སྐྱེས་མང་པོ་ཞིག་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྗེས་སུ་དྲིལ་བསྒྲགས་
བྱེད་སྐབས་སོ་སོར་དྭོགས་པ་ཡོད་ན། བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སར་ཤོག་ཅེས་བཤད་ན་ཡོང་མཁན་གཅིག་ཀྱང་རག་གི་ཡོད་པ་
མ་རེད། དྭོགས་པ་མེད་ན་ཡང་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བརྗོད་ན་ལས། ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་སུ་
རིན་མེད་ཀྱིས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཀྱང་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཚའི་རིགས་དེ་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་
བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

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

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྨྱོ་རྫས་ངན་གོམས་སྐོར་གྱི་དྲི་བར་ལན་རྗེས་ལ་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སློབ་གྲྭ་
ཁག་གི་ནང་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་གཞི་ཡོད་མེད་སྐོར་གྱི་ལན་ཡང་རྗེས་ལ་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཆབ་སྲིད་
བཙན་ཟུར་བའི་སྐོར་གྱི་ལན་དེར། ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་བ་ཡིན་ལ་བུད་མེད་ཡིན་མཁན་དེ་ཚར་དམིགས་བསལ་གྱི་སྦྱོང་
བརྡར་དེ་འདྲ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། གཙ་བོ་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། ཟབ་སྦྱོང་དེ་འདྲ་གནང་སྡོད་ཀྱི་
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ཡོད་རེད། སྨན་དང་འབྲེལ་བའི་དེབ་ཅིག Woman without Doctor དེ་འདྲ་སོ་སོ་རང་གིས་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་
འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་དེ་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་དྲི་བ་གཅིག་གསལ་པོ་ཞིག་གོ་མ་སོང་། དེའི་
སྟེང་རྗེས་སུ་བསྐྱར་དུ་ལན་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་ཁྲག་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་སྐོར་ལ། 
གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་དེར་གལ་སྲིད་ཚིག་ཞུ་སྟངས་ནོར་ཡོད་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་གི་ HIV ནད་གཞི་
བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས། སོ་སོའ་ིའཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་རེད།  རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་གང་ལ་
བསྟེན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ཆ་རྐྱེན་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ད་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མིན་པ་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་ཡིན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ། བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་
གཉེར་གནང་བ་ས་ཡ་དགུ་བཅུ་གོ་གསུམ་འབུམ་མེད་སུམ་ཁྲི་བདུན་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་བཞི་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལ་དགག་བྱ། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ནང་གསེས་ཀྱི་རྩིས་འགོ་གཉིས་དང་ཚག་གཉིས་ཇ་པ་དེ་ལ་སྤར་ཆ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་ཚགས་དྲུང་ལ་ཕུལ་ན་འགྲིག་ས་རེད། སང་ཉིན་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དེ་ཡང་སང་ཉིན་
གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ཁག་དང་མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭའི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་
རྩིས་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་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ཁག་དང་མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭའི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་
རྩིས་དེ་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་དེ་ལ་ས་ཡ་ ༡༠,༥༦༩,༣༡༣ བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དེ་ལ་ས་ཡ་ 
༡༠,༥༡༠,༣༡༣  རེད་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་རྩིས་འགོ་ཨང་དང་པོ་ང་ཚས་སྦེལ་ཀོབ་འཚ་བྱེད་སྨན་ཁང་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་
རྒྱབ་གཉེར་ཧིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༩,༨༨༤,༠༩༩  དང་གཅོག་ཆ་ ༩,༧༢༠། བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་འཆར་དེ་ལ་ས་ཡ་ ༩,༨༧༤,༣༧༩ 
འགྲེལ་བརྗོད་དེ་ ༢༌༢ རྒྱབ་ལྗོངས་ ༢༥ ནང་གསལ་གླིང་ཁ་སྤྲོ་སྐྱིད་འབབ་གཅག རྩིས་ལོ་འདིར་དགོས་གལ་མ་མཐོང་། དེ་
ནང་བཞིན་རྩིས་འགོ་གཉིས་པ་དེ་ལྡི་ལི་ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་ཧིན་སྒོར་ 
༧༥༧,༢༨༠ གཅོག་ཆ་ ༡,༠༨༠། བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་འཆར་ ༧༥༦,༢༠༠ ཟུར་བརྗོད་གཅིག་པ་ཡིན། དགོངས་དག  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
གཅོག་ཆ་དང་པོ་ལ་སྦེལ་ཀོབ་འཚ་བྱེད་སྨན་ཁང་ལ་ ༩,༧༢༠།   ད་ལྟ་རྩིས་འགོའ་ིཤོག་གྲངས་དེ་ ༢༣༨། སྦེལ་ཀོབ་འཚ་
བྱེད་སྨན་ཁང་གི་གཅོག་ཆ་དེ་སྤྱི་མོས་གཏང་རྒྱུར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་སོང་ཙང་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་སྒོར་མོ་ ༩,༧༤༠ 
བཅག་པ་དང།  དེ་ནས་ལྡི་ལི་སྨན་ཁང་ལ་ ༡,༠༨༠ མར་བཅག་གནང་འདུག དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་རྒྱུར་
དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། གཅོག་ཆ་དེ་གཉིས་བཅག་པའི་ཐོག་ནས། འཕྲོད་བསྟེན་
ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ཁག་དང་མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭའི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བཞག་པ་
ས་ཡ་ ༡༠,༥༡༠,༣༡༣ ནས་དེ་གཉིས་གཉིས་མར་བཅག་ནས་བསྡོམས་འབོར་གང་ཆགས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་གཏན་ལ་
འབེབས་རྒྱུར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། འཚ་བྱེད་སྨན་ཁང་གིས་ཟུར་བཀོལ་གྱི་
རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་ཟུར་འཛར་ནང་ཚུད་ཡོད་རེད། ཟུར་བཀོལ་དེ་ཟུར་འཛར་ནང་ལ་བཞག མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭའི་ཟུར་བཀོལ་དེ་
ཟུར་དུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཟུར་འཛར་ཡོད་རེད་པས། སྣེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་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 སྣེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་དེ་
༢༧,༣༧༩,༠༧༧ བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དེ་ ༢༦,༧༢༧,༢༧༧  རེད་འདུག  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྣེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བཞག་པ་ ༢༦,༧༢༧,༢༧༧ དེ་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ།   སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་གསུངས་རོགས་གནང་།  
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་དེའི་ནང་ལ་ ༢༌༢ ཁ་ཞལ་འདེབས་ཟེར་བ་དེ་རེད། ཁ་སང་ངས་
གླེང་སློང་བྱས་པ་དེ་རེད། ༧,༥༨༥,༠༠༠ ཡོད་པ་རེད། དེ་གཅོག་ཆ་ཡིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
གཅོག་ཆའི་གྲོས་འཆར་བསྣམས་ཕེབས་པའི་རྗེས་སུ་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། 
ད་ལྟ་སྣེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་དེ་གཏན་འབེབས་བྱེད་རྒྱུ་མིན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་
གཅིག་འདུག  ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་དངུལ་རྩིས་དེ་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་། 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 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་དེ་ཧིན་སྒོར་ 
༡,༣༨༩,༩༠༠ རེད་འདུག བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ཧིན་སྒོར་ ༡,༣༨༩,༩༠༠ ང་ཚས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་པ་དེ་ཧིན་སྒོར་ ༡,༣༨༩,༩༠༠ དེ་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དེ་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 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟུར་བཀོལ་དེ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་དེ་ཧིན་སྒོར་ 
༡༨༠,༤༩༥,༣༢༣ རེད་འདུག བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དེ་ཧིན་སྒོར་ ༡༧༩,༢༦༥,༣༢༣ རེད་འདུག  ང་
ཚས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
རྩིས་ཤོག་དེའི་དེབ་ཆ་ཚང་ནང་ལ་ནོར་ཡོད་ས་མ་རེད། དེབ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ནོར་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟ་ཁྱོན་བསྡོམས་དེ་
སྙན་སྒྲོན་གནང་བ་དེ་ཏག་ཏག་གནང་སོང་བསམ་སོང་། སྙན་སྒྲོན་གནང་བ་དེ་ཧིན་སྒོར་ ༡༧༩,༢༦༥,༣༢༣ དེ་གཅིག་པ་
རེད་འདུག དེའི་སྒང་ལ་ནོར་འདུག་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་ལས་གཞི་དང་པོའ་ིབཞི་པའི་དེ་ནས་མར་
བསྡོམས་ཀྱི་སྔོན་དེ་ལ་ལས་ཁུངས་ཕན་ཚུན་སྤྲོད་ལེན་ཟེར་བ་ཞིག ལས་ཁུངས་ཕན་ཚུན་སྤྲོད་ལེན་ཟེར་བ་དེ་ལ་ ༢༠༡༢༌་
༡༣ ཚད་དཔག་གསུམ་དེ་ལ་ས་ཡ་སུམ་ཅུ་ཞིག་ཡར་འཇུག་དགོས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དེབ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ནོར་འདུག དེབ་
ཁག་གཅིག་གིས་ནང་ལ་རང་འཇགས་ལྷག་འདུག   ས་ཡ་སུམ་ཅུ་དེ་མར་འཐེན་དགོས་ཀྱི་རེད། ས་ཡ་སུམ་ཅུ་དེ་སམ་བྷོ་
ཊའི་སློབ་གྲྭ་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕར་གནང་བ་ཞིག་རེད། དེབ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ཚུད་མི་འདུག་དེ་བཅོས་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ས་ཡ་སུམ་ཅུ་དེ་ཡར་བཅུག་པ་ཡིན་ན། དེ་ནས་བསྡོམས་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ལ་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་
དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་ཉིས་འབུམ་བདུན་ཁྲི་སྟོང་མེད་དགུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་མར་རིམ་པས་མར་
ཕེབས་པ་ཡིན་ན། ཧིན་སྒོར་ ༡༧༩,༢༦༥,༣༢༣ ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ནོར་བ་དེ་བཅོས་རོགས་གནང་། སྤྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་
ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་མ་རེད་དམ།  
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སྤྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  རྩ་བའི་གནད་དོན་ཁག་ཁ་ཤས་ཤིག་བཅར་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དང། དེ་བཞིན་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་
ཡོན་དེ་སྤྱིར་བཏང་དམིགས་བསལ་ནང་ལ་ཕེབས་ཚར་བ་རེད། འབོད་སྐུལ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུར་མཐོ་སློབ་སློབ་གྲྭར་ཕེབས་
མཁན་ཚར་བརྒྱ་ཆ་སྣ་ཚགས་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྤྱིར་བཏང་བརྒྱ་ཆ་གཅིག མ་སུ་རིའི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་གཅིག སམ་བྷོ་
ཊའི་བརྒྱ་ཆ་གཅིག བརྒྱ་ཆ་མ་འདྲ་བ་ཆགས་སྐབས། མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ཨ་ཝ་ཚས་དེ་ཆ་སྙོམས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཟེར་ནས་དེ་སྔོན་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ངེས་པར་དུ་ཆ་སྙོམས་ཤིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། སློབ་གྲྭ་ཚར་གོ་སྐབས་ཐོབ་རྒྱུའི་རེ་བ་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་རྩིས་འབོར་གྱི་ནང་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། སྒྲིག་ཞུགས་མེད་པའི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་
ཟབ་སྦྱོང་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག དེའི་ལས་གཞིའི་ནང་དོན་གཅིག་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཟབ་སྦྱོང་དང་
འོས་སྦྱོང་གི་ལས་རིམ་ནང་ལ་ལས་རིམ་ཨང་བཅུ་གཉིས་པ་དེ་རེད་འདུག དེ་ནས་ཨང་ཀི་བཅུ་བདུན་པ་དེ་ཤེས་ཡོན་བརྗེ་
ལེན་གྱི་ལས་འཆར་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག ཤེས་ཡོན་བརྗེ་ལེན་གྱི་ལས་འཆར་འདི་ལ་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་ཞུས་
གནང་འདུག ཤེས་ཡོན་བརྗེ་ལེན་གྱི་ལས་འཆར་དེ་ང་ཚ་བོད་མི་ནང་ཁུལ་ཡིན་ན་ཡང། ནུབ་ཕྱོགས་པ་དང་བོད་པའི་དབར་
ལ་ཡིན་ན་ཡང་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་མ་དང་བོད་པའི་སློབ་མའི་བར་ཡིན་ནངའ་རེད། ལས་འཆར་དེ་མཛད་རིམ་གང་དང་
གང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཟེར་ནས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ནས་ཤོག་གྲངས་ཉིས་བརྒྱ་དྲུག་བཅུའི་ནང་ལ་སྤྱིར་
བཏང་མཛད་རྣམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་དབུས་དང་བྱང་ཤར་ལྷོ་ཁུལ་བྱས་ནས་ནམ་རྒྱུན་དངུལ་རྩིས་ཚར་བ་དང་ལེའུ་
ཚན་གསུམ་ལ་མཛད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་མདུན་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་དངུལ་རྩིས་ཕལ་ཆེར་
ཞུས་གནང་མི་འདུག ང་ཚ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་ཅིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་རབས་དང་རིམ་པ་
བྱས་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་ལས་འཆར་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་མེད་པ་རེད། ལས་འཆར་མཇུག་བསྡུས་
པ་རེད། དངུལ་རྩིས་མ་ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ནས་ཤོག་གྲངས་ཉིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་གི་འོག་ལ་
ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གླིང་དང་སམ་བྷོ་ཊའི་དངུལ་རྩིས་དེ་ད་ལོ་འདིའི་ནང་ལ་ཞུས་པ་རེད། རིམ་པས་དཔེར་ན་སམ་བྷོ་ཊ་
ལ་མ་རྩ་གཅིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྩ་བའི་སམ་བྷོ་ཊ་དང་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གིས་དངུལ་གཉིས་དེ་བཙན་
བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་ནང་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། ང་ཚ་བུ་གསོ་ཁང་ནང་བཞིན། མ་སུ་རིའི་
བོད་ཁྱིམ་ནང་བཞིན། སློབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིསྡེ་ཚན་སོ་སོའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་བརྒྱུད་ནས་འཆར་འབུལ་ནང་གསལ་ཡོད་
པ་རེད། བྱས་ཙང་། མ་འོངས་པར་ཁོང་ཚའི་འཆར་འབུལ་དེ་སྤྱི་བདེ་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་མར་གནང་མ་དགོས་པའི་ཤེས་རབ་
དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་རེད། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་སམ་བྷོ་ཊའི་ནང་ལ་ཚུད་ཚར་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲ་
ཡིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པའི་དངུལ་རྩིས་དེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོ་
དགོས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་དེའི་ལས་འཆར་འདི་ནས་མར་ཕེབས་མ་དགོས་པ་ཅིག་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། དེ་གཞན་དང་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་ཆགས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་ལས་དོན་གཅིག་ཞུ་རྒྱུར་རྩ་བའི་བོད་སློབ་
འཛིན་ཚགས་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་རེད། དེའི་ནང་ལ་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞིག་དངུལ་རྩིས་ནང་ལ་གསལ་པོ་འཁོད་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། གོ་ཐོས་ལ་གཅིག་བྱས་ན།  བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚས་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ང་ཚ་ཚུར་ལེན་རྒྱུའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་གོ་
བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ཚ་དངོས་ཡོད་ཡིན་ན་དེ་ཕྱག་མ་སྦྲེལ་བ་ཡིན་ན་ཡག་གི་རེད་བསམས་ནས་སོ་སོ་དེ་ཕུལ་གྱི་ཡོད། དེ་
རང་འཇགས་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚ་སོ་སོའ་ིའཛིན་སྐྱོང་དེ་ཚགས་ཚུད་པོ་མེད་པ་ཞིག་ལ།  གཞན་གྱིས་ཚགས་ཚུད་
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པོའ་ིངང་ནས་ཡར་རྒྱས་ག་རེ་གཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཚགས་ཚུད་ཡོང་རྒྱུར་ང་ཚས་ལམ་སྟོན་དང་བཀའ་སློབ་ཕུལ་
དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཕར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཆ་ཚང་ང་ཚས་བརྩིས་བླངས་ནས། མ་འོངས་པར་གང་འཚམས་
ཤིག་ནས་དེ་ཚགས་ཚུད་པོ་མ་བྱུང་བའི་གནས་སྐབས་སུ་དེ་ཡར་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་
ནས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་ཆོག་པ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཤེས་རབ་
དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གིས་ཨ་ཝ་ཚ་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་དབྱིན་ཇི་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའི་གནས་
ཚད་སྒང་ལ་སློབ་སྦྱོང་གོ་སྐབས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རྗེས་ལ་ཕལ་ཆེར་སྲི་ཞུ་བའི་ལས་ཀ་ནང་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་
པའི་རྗེས་ལ་ལས་ཀའི་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གི་སློབ་མ་རྣམ་པ་
གང་ལྟར་ཕར་བོད་ལ་ལོགས་ཐུབ་རྒྱུར་ཁག་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་
ལྷག་པར་དུ་བྱ་ཐབས་བྲལ་བ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངེས་པར་དུ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གིས་ཨ་ཝ་
ཚར་མ་འོངས་པར་འོས་སྦྱོང་དང།   དེ་འདྲའི་གོ་སྐབས་དང་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ནས་ཀྱང་ཞབས་སྟེགས་འབུལ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་གནས་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ཕར་ལོགས་
ཐབས་བྲལ་བ་ཤ་སྟག་རེད།  དེ་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་བྱས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་བརྒྱུད་ནས་སྙན་གསན་
ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་གནད་དོན་གཅིག་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུར། མ་འོངས་པར་དེ་རིང་ལས་འཆར་འདིའི་ནང་ལ་མང་ཆེ་
བ་ག་རེའི་སྒང་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། ཁྱད་ལས་ཟེར་ནས་དེང་སང་མང་པོ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱད་ལས་པ་དེ་
མཁས་པའི་ལས་ཁ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་། དེང་སང་འཛམ་བུ་གླིང་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཁྱད་ལས་པའི་ལས་ཤིག་ Social 

Engineer དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་ཚགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སླད་གླད་པ་གཏོང་མཁན་བྱས་ཙང་། ང་ཚས་ཁྱད་ལས་པ་
ཟེར་དུས་ Engineer ཤ་སྟག་བཏོན་རྒྱུའི་དགོངས་པ་མ་བཞེད་པར། Social Engineer སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་སླེབས་
པར་བྱས་ནས་སློབ་སྦྱོང་སྤྲད་ནས། སྤྱི་ཚགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་འཚལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
(ཚགས་གཙས་སྐར་མ་གཅིག་ལྷག་འདུག)    ལགས་སོ། ངས་ཕལ་ཆེར་མཇུག་བསྒྲིལ་བའི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་སོང་། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག 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  ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་
ཞུས་ན་བསམ་སོང་། སོ་སོ་ཉེ་ཆར་ས་གནས་ས་བགོས་ཀྱི་བསྐོར་བསྐྱོད་དུ་བཅར་སྐབས། ས་གནས་སྒང་ཏོག་སམ་བྷོ་ཊ་
སློབ་གྲྭའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ད་ལྟ་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། སམ་བྷོ་ཊའི་སློབ་གྲྭ་དེ་སྤྱིར་བཏང་ནས་ལོ་མང་པོ་ཞིག་ Sinking 

area རེད་ཟེར་ནས་མར་ག་ལེར་ག་ལེར་བྱས་ནས་ཉམས་འགྲོ་གི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འབད་བརྩོན་མ་གནང་བ་རེད་
མི་འདུག འབད་བརྩོན་རིམས་པས་གནང་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་གང་ཡིན་ཅི་ཡིན་ཡོད་ས་མ་རེད། ས་ཆ་ཕ་གི་ལ་འཆར་
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གཞི་དང་ཕྱག་དངུལ་ཡིན་ནའང་རེད། ས་ཆ་གསར་པ་རག་རྒྱུ་ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སློབ་གྲྭ་ཁོ་རང་ཚར་འདིའི་
སྒང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དེ་ནང་བཞིན་སློབ་གྲྭའི་ནང་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་ཨ་ཝ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་འདུག 
སམ་བྷོ་ཊའི་སློབ་གྲྭ་ལ། བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་ནང་ནས་དགུ་བཅུ་གོ་བཞི་དེ་ལ་ཆེན་ལ་ཆུང་གིས་ཉམ་ཐག་གིས་ཨ་ཝ་དེ་
ཚར་སློབ་ཡོན་རང་སྤྲད་ནས་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་པ་ཞིག་རེད་འདུག  ཁོ་རང་ཚའི་དགེ་རྒན་དང་ང་ཚ་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་
ཞུ་དུས་རྒན་ལགས་རྣམ་པས་འདི་གསུངས་ཀྱི་འདུག ང་ཚའི་སམ་བྷོ་ཊའི་སློབ་གྲྭ་འདིས་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་གཅིག་པུར་སློབ་
སྦྱོང་སྤྲོད་རྒྱུ་རེད་པས། བོད་པའི་ཕྲུ་གུ་གཞན་པ་ཚར་ཡང་སློབ་སྦྱོང་གནང་གི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག  སྒང་ཏོག་
རང་གི་མི་དེ་ཚ་ག་རེ་བྱས་ནས་སློབ་གྲྭར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག  ཁོ་རང་ཚ་རང་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་
དུས་འདི་འདྲ་གསུངས་ཀྱི་འདུག   ཁོ་རང་ཚས་གང་གསུངས་པ་དེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ངས་ཤེས་མ་སོང་། ཁོ་རང་
ཚས་གང་གསུངས་པ་དེ་ངས་ཞུ་གི་ཡོད།  དེ་ངའི་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མི་འདུག  ཁོ་རང་ཚས་འདི་འདྲ་
གསུངས་ཀྱི་འདུག  ང་རང་ཚའི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་ཇུས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ།  ད་ལྟ་ཁོ་རང་ཚར་དཀའ་ངལ་ཞིག་ག་རེ་
འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན།  འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ་ལ་གཞི་ནས་སྔོན་འགྲོའ་ིདབྱིན་ཇིའི་སློབ་ཚན་ཞིག་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་
གྲྭ་དྲུག་པའི་ནང་ལ་ཚང་མ་དབྱིན་ཇིའི་སློབ་ཚན་ནང་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ཧོབ་ཏེ་
ཁར་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚར་དཀའ་ངལ་ཞེ་དྲག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། དངོས་འགྲོ་རང་ནས་དབྱིན་ཡིག་ཡོད་ན།  སློབ་
ཚན་ཚང་མ་གཞན་པ་བོད་ཡིག་ནང་ཡོད་པ་བྱ་རྒྱུར་ངས་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན། ཤེས་ཡོན་སྲིད་ཇུས་དང་
འགལ་ཟླར་འགྲོ་གི་རེད་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་སོང་ཙང་དེའི་སྐོར་ལ་རྣམ་པ་ཚས་བཀའ་བསྡུར་ཞིག་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག་
བསམ་གྱི་འདུག དེ་བཞིན་སྒང་ཏོག་ནས་ཕྲུ་གུ་སུ་ཡང་མི་འདུག  ཕ་གིར་མང་ཆེ་བ་ལ་ཆེན་ལ་ཆུང་གིས་ཨ་ཝ་ཚ་རེད་
འདུག སློབ་གྲྭ་དེ་མར་ཉམས་འགྲོ་གི་ཡོད་དུས།  སློབ་གྲྭ་མགྱོགས་པོ་སྤོ་དགོས་པ་དེ་འདྲ་གནང་རྒྱུར་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ས་
རེད། དེ་བཞིན་ར་སྦང་ལར་བཅར་དུས་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་འོག་སློབ་གྲྭ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་འདུག སློབ་གྲྭ་དེར་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་དང་
བཞི་ཙམ་འདུག ཁོ་རང་ཚའི་མི་མང་གིས་སེམས་འཚབ་དེ་སློབ་གྲྭ་དེའི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་མི་འདུག ག་རེ་གནང་དགོས་
རེད། མ་གིའི་སམ་བྷོ་ཊའི་སློབ་གྲྭ་དེ་ཡར་སྦྱར་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་པས། མ་གིར་ས་ཆའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་
འདིར་ས་ཆའི་དཀའ་ངལ་མེད་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་གཉིས་ལྷན་དུ་སྤུས་དག་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་མ་རེད་པས་ཟེར་ནས་ཚུར་བཀའ་
འདྲི་གནང་གི་འདུག ངས་ཡར་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཞུ་གི་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་མ་གིར་སམ་བྷོ་ཊའི་སློབ་གྲྭའི་ནང་ཡིན་
ནའང་རེད། སྒང་ཏོག་མི་མང་ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚ་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གསུངས་མཁན་བྱུང་སོང་། ཡ་གིར་ར་སྦང་ལར་ས་ཆ་
ཡོད་པ་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཡ་གིར་མཉམ་དུ་ཟླ་སྒྲིལ་གཏང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་མེད་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཁྱེན་གྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་གཅིག་དེ་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག 
ལས་ཁུངས་ནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། གང་དུ་ཡོད་ཀྱང་ངས་དེ་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡིན་
ནའང་ཕལ་ཆེར་མདུན་ལམ་སྟོན་མཁན་དེ་ས་གནས་ས་ཐོག་རང་ལ་དགོས་རྒྱུར་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕྱག་
ལས་མང་ཆེ་བ་ File ནང་ལ་གནང་རྒྱུར་གལ་ཆེན་པོ་འདུག དེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དགོངས་
དག་ Point གཅིག་ལྷག་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གྲོས་ཚགས་ར་བའི་ནང་ལ་གསུངས་ཀྱི་འདུག ང་ཚའི་སྐད་
ཡིག་སྲུང་སྐྱོབས་བྱ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང།  དེ་ད་ལྟ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཚང་མར་འགན་ཡོད་པ་ཏན་
ཏན་རེད། ཡིན་ནའང་། གཞུང་གིས་ཐོག་ལ་ངས་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ན། ངས་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། ང་ཚ་བོད་
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པའི་ཨ་ཝ་ཚ་ལ་སྤྱིར་བཏང་གིས་བོད་པའི་དེབ་སྙིང་རྗེ་པོ་དེ་འདྲ་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ང་རང་ཚས་དངོས་
གནས་དེ་བསམ་བློ་ཞིག་གཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ལོ་དང་པོ་གཉིས་པར་དེབ་ཀློག་རྒྱུར་འགོ་བཙུགས་པ་
ནས། བོད་པའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ནས་དེབ་སྙིང་རྗེ་པོ་དེ་འདྲ་བཟོ་རྒྱུར་དཔེ་མ་སྲིད་པའི་གལ་ཆེན་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

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   དོན་ཚན་གཉིས་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  དྲི་བ་དང་པོ།  ཤོག་གྲངས་ ༢༥༨ ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་རྩིས་འགོ།  ཏ།ཀ  དེའི་ཟུར་འཛར་ ༩ པ་ཤོག་གྲངས་ ༢༦༢ པའི་ནང་ལོག་ཟུར་འཛར་ ༩ པ་དེའི་དོན་  ༡ པོ་
བྷུན་ཏར་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཁང་གསར་རྒྱག་ལ་ས་ཡ་  ༡༢ བཏང་གི་འདུག  དེ་ནས་རྩིས་འགོ་གསུམ་པ་འཛིན་ཆས་
གསར་བཟོ་དེ་ལའང་སྒོར་ ༧༨༤,༥༠༠  ཞིག་བཏང་གི་འདུག  རྩ་བའི་བྷུན་ཌར་ལ་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ཡོད་པར་མ་ཟད་ཡག་ཐག་
ཆོད་ཅིག་ཡོད་པ་རེད།  འཛིན་ཁང་དང་དགེ་རྒན་ལས་ཤག་ཡོད་པ་རེད།  དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གནང་ས་ཡིན་ནའང། དེ་ལྟ་
བུའི་ས་ཡ་  ༡༢ བཏང་དགོས་པ་ཡོད་དམ།  ཁང་པ་རྙིང་པ་དེས་ཕལ་ཆེར་འགྲིག་གི་མེད་དམ།  དེ་ངའི་བསམ་ཚུལ་འདྲ་པོ་
ཞིག་རེད།  དེའི་འཆར་གཞི་ག་རེ་རེད།  དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དེ།  ཁང་པ་གསར་པ་ངེས་པར་དུ་རྒྱག་
དགོས་པ་ཡོད་དམ།  དྲི་བ་གཉིས་པ།  བདེ་དོན་གྱི་སྐོར་ལ་ཡིན།  རྩ་བའི་ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་སྐབས་སུ་
དྲི་བ་ལྷང་ཙམ་ཞིག་བྱས་སོང་མོད།  ངས་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་དྲུང་ཆེ་གནས་
རིམ་གཅིག་དྲུང་ཆེའི་ཆེད་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་དེ་སྒྲིག་གཞི་གང་གི་ཆ་རྐྱེན་འོག་ནས་
བསྐོ་གཞག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།  ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་དེབ་འདིའི་ཤོག་གྲངས་ ༢༤༥ དོན་
ཚན་ ༡༣ ནང་གསེས་ ༡ པོའ་ིནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ལྔའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡོད་རེད། དྲུང་ཆེ་ཉི་ཤུ་ཡོད་ན་གཅིག་བསྐོ་གཞག་བྱ་
ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད་མོད།  ང་ཚར་དྲུང་ཆེ་ཉི་ཤུ་ཡོད་པ་མ་རེད།  གཅིག་དེ་ཇི་ལྟར་བསྐོ་གཞག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཆ་
རྐྱེན་གང་ཞིག་གི་འོག་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  རྣམ་པ་ཚས་དེ་གསུང་སྲིད་པ་རེད།  དྲུང་ཆེ་མ་རེད་གྲོས་འདྲི་
རེད།  གྲོས་འདྲི་ཡིན་ན་ཐོབ་ཐང་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད།  འོ་ན་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཀྱི་དྲུང་འཕར་ནང་ན་དྲུང་ཆེ་བསྐོ་འོས་པའི་
ལས་བྱེད་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། ངེས་པར་དུ་ཨ་རིའི་ལག་ཁྱེར་ཅན་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ།  ཆ་རྐྱེན་གང་ཞིག་གི་
འོག་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  མ་འོངས་པར་དྲུང་ཆེ་ཞིག་བསྐོ་གཞག་བྱས་ན། དེས་ལས་འགན་ག་རེ་འཁུར་
གྱི་རེད།  དེ་ལ་དབང་ཆ་ག་རེ་སྤྲད་ཀྱི་རེད།  དྲུང་ཆེ་ཡིན་ན་དྲུང་ཆེའི་དབང་ཆ་ཏག་ཏག་སྤྲད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད།  མ་སྤྲད་
པ་ཡིན་ན་ལས་ཀ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད།  དེའི་སྒང་ལ་ཁ་གསལ་པོ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  ད་རེས་གསར་པ་མ་རེད།  སྔོན་མའི་བཀའ་ཤག་གིས་ཀྱང་བསྐོ་གཞག་བྱས་སོང་།  དེའི་སྐབས་སུ་ང་ཚས་གང་
ཡང་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་།  དེ་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རེད།  གསར་དུ་བཟོས་པ་རེད།  དེའི་སྟེང་ལ་ངེས་པར་



21 

 

དུ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་རོགས་གནང་།  ངས་བསམ་པ་བྱས་ན་འདས་པའི་ལས་བྱེད་ནང་ལ་ལོ་མང་པོ་དཀའ་ལས་
བརྒྱབ་མྱོང་བར་བརྟེན་ངས་དཔེ་མཚན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ལས་ཁུངས་གལ་ཆེན་
པོ་ཞིག་གི་དྲུང་ཆེ་གཅིག་ཆོད་གན་ཐོག་བསྐོ་གཞག་བྱས་པ་རེད།  དེ་ལྟ་བུའི་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་ལས་བྱེད་དེ་འབྲེལ་ཡོད་
ལས་ཁུངས་ནང་ནས་ཟླ་བ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་མ་འགོར་གོང་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་ཐུག་པ་རེད།  གང་ཡིན་ཟེར་ན།  
སྐབས་དེའི་བཀའ་ཤག་གིས་ཁྱེད་རང་བགྲེས་ཡོལ་ཡིན་པར་བརྟེན་བགྲེས་ཤག་ཐོབ་ཐང་ཐོབ་འདུག  བགྲེས་ཤག་ཡོད་པར་
བརྟེན་ལས་ཤག་ཐོབ་ཀྱི་མ་རེད།  དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དེ་ལས་བྱེད་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད།  ངས་ལས་ཁུངས་
དེའི་མིང་ཞུ་མ་དགོས་པར་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད།  ད་ལྟའི་ལས་བྱེད་འདིའང་བགྲེས་ཡོལ་དངོས་གནས་ཕྱིན་པ་ཞིག་
རེད། བགྲེས་ཤག་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།  དེར་བརྟེན་དེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད།  བཀའ་ཤག་གོང་མས་
ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་དེ་ལ་རྣམ་པ་ཚས་ག་རེ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  དེའི་ཐོག་ལ་ཁ་གསལ་པོའ་ིསྒོ་ནས་གསལ་བཤད་
ཅིག་གནང་རོགས་གནང་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 ངའི་དྲི་བ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་ཡིན། 
 

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

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

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་སྔོན་རྩིས་སྐོར་གྱི་ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན།  ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང།  སྤྱི་འཐུས་
དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྤྱིར་བཏང་ཤེས་རིག་ཐོག་གོ་སྐབས་མང་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང། འཛུལ་
ཞུགས་སྐབས་སུ་ RC ཆ་རྐྱེན་ཞིག་འཇོག་གི་ཡོད་པ་དེ་མེད་པར་བཟོ་རོགས་ཞུས་པ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། བྱང་ཤར་
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ཁུལ་ན་རང་བཙན་ལག་དེབ་ཡོད་ནའང་ RC མེད་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། འདི་ངས་གྲོས་ཚགས་སྔོན་མའི་སྐབས་སུ་ཞུས་
པ་ཡིན་ཡང་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་མ་སོང། མི་མང་གིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གསུང་ཡོང་གིན་འདུག   དེ་བས་ད་
རེས་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་པ་བཞེས་པར་རེ་བ་ཡོད་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 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་ཕྱོགས་ལ་འདྲི་བ་གཅིག་ཡོད། ད་ལྟ་བོད་གཞུང་
གི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་བྱེད་བུ་ཕྲུག་གིས་སློབ་སྦྱོང་གནང་བའི་ཐད་ལ་བོད་ཁྱིམ་གཉིས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚད་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་བཞིན་ཤེས་རིགས་ལས་ཁུངས་ནས་ག་ཚད་རེད། སྔོན་མའི་དེ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་ཞིག་གོ་ཐོས་བྱུང། དེ་ལ་
གསལ་བཤད་ཅིག་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  ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་ ༡.༤ ཁ་པའི་ནང། སློབ་ཡོན་སློབ་དོད་
དང་། གཞན་སློབ་གྲོན་བཅས་ཟེར་བའི་ལྷག་བསྡད་ནང་ཧིན་སྒོར་  ༡༣༨,༤༨༤,༨༩༢ ལྷག་འདུག  ཤེས་ཡོན་ལ་ལྷག་
བསྡད་ཡོད་པ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ནམ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

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 ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་ནས་བོད་སློབ་ཁག་ལ་གནས་ཚུལ་ཡ་ང་བ་ཁ་ཤས་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད། སློབ་དགེ་སྤྱོད་ངན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་པ་དེ་ང་ཚ་ཚང་མས་ཤེས་དགོས་པ་རེད། སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཚད་ཀྱི་ཡག་
པོ་ཡོད་དགོས་ངེས་ཀྱང།  དེའི་སྟེང་ལ་གཤིས་སྤྱོད་དང་ཀུན་སྤྱོད་སློབ་གསོའ་ིཆ་ཞན་དྲགས་པས། ཧ་ལས་ཧོན་འཐོར་
དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་བྱུང་བ་རེད། དེ་བས་མ་འོངས་པར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ན། དེ་དག་སྔོན་འགོག་གི་སྲིད་
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བྱུས་སྒྲིག་གཞི་དང་ལས་འཆར་ག་རེ་ཡོད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

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

 
སྤྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ད་ལྟ་ཟུར་འཛར་ཨང་ ༥ པའི་ ༧ པའི་ནང། བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ལ་སྒོར་ 
༤༡༢,༠༠༠ རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག འདི་ན་ནིང་ཚགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་བྱང་ཨ་རིའི་ནང་དཀའ་ངལ་ཞུས་པ་
དེ་ཕལ་ཆེར་ཡིན་རྒྱུ་རེད། དེ་མིན་ན་ཡང་བསྐྱར་ཐུགས་བསམ་བཞེས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བྱང་ཨ་རིའི་ནང་གི་བོད་རིགས་
ཚར་ད་ལྟའི་སློབ་དེབ་དེ་ཅུང་མཐོ་དྲགས་པས། ཡུལ་མི་དེ་ཚར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་སྐབས་ཤེས་
ཡོན་པ་ཁག་ཅིག་ནས། བྱང་ཨ་རིའི་ནང་སློབ་དེབ་གསར་བཟོ་དགོས་པའི་སྐོར་བཀའ་མོལ་གནང་བ་བཞིན།  གྲོས་ཚགས་
སྔོན་མའི་སྐབས་ཞུས་པ་དེ་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་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 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ། གོང་དུ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དགེ་
རྒན་འོས་སྦྱོང་དང་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ་ལ་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གི་བསྟི་གནས་ཁང་ཞིག་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་
གསུངས་འདུག བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་སློབ་གྲྭར་ཞུགས་མཁན་ཉུང་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ལ། དེ་དང་བསྟུན་ནས་སློབ་
གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་སྒོ་རྒྱག་དགོས་པ་དེ་བཞིན་ཁང་པ་མང་པོ་ཞིག་སྟོང་པ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་འདི་འདྲའི་
འོག་ནས་དགེ་འོས་བསྟི་གནས་ཁང་གསར་པ་རྒྱག་པ་ལས།  ཁང་པ་སྟོང་པ་དེ་ཚ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུར་བསམ་གཞིག་བྱས་
པ་ཡིན་ན།  འགྲོ་སོང་བཅས་ཀྱི་ཐད་ཁྱད་པར་ཞིག་འདུག་བསམ་བྱུང། དེའི་ཆེད་དུ་མ་དངུལ་འབོར་ཆེན་འཁོད་འདུག 
ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དང་མཐུན་པའི་དགེ་འོས་སྦྱོང་བརྡར་དེ་ལ་མ་མཐར་ཡང་མཐོ་རིམ་རིག་གནས་རབ་འབྱམས་པའི་
གནས་ཚད་ཅན་རྐྱང་རྐྱང་དགོས་པ་ལ་དགོངས་བཞེས་ག་འདྲ་གནང་གིན་ཡོད་དམ། གཉིས་པ་དེ་ལ། བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་
བརྒྱུད་ནས་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་གྱི་ལས་གཞི་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པར་
བསྔགས་བརྗོད་ཡོད། དེའི་ནང་སྔོན་མ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀྱིས་ཡིག་ཚད་གཏོང་དུས། བོད་ཡིག་གཏོང་
མཁན་ལ་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཨང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་བོད་ཡིག་གི་ཚད་དེ་བཞི་ཡིན་ཞེས་འཕེལ་
རྒྱས་ཕྱིན་འདུག ཡིན་ནའང་། དེ་སློབ་གཞིའི་ནང་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཡིག་ཚད་ཅིག་གཏོང་དུས་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་
གཉིས་ཀྱི་དྲི་ཤོག་གཅིག་པ་ཡིན་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སློབ་གཞིའི་སུམ་རྟགས་སོགས་དབྱིན་ཇིའི་ནང་གང་འདྲ་ཞིག་
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ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་སློབ་ཕྲུག་ཚར་རང་བཞིན་གྱིས་དྲི་བ་ཞིག་ཆགས་འདུག  དེ་ཚ་གང་འདྲ་ཡིན་པ་ལ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་འདི་གཞོན་སྐྱེས་ཤེས་ལྡན་པ་སྐྱེད་བསྲིང་བྱ་སའི་ལྷན་ཁང་གལ་ཆེ་ཤོས་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་དངོས་སུ་ཐུགས་འགན་བཞེས་
ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆར་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཡར་མར་མང་པོ་ཕེབས་དགོས་པ་དང།  དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་ཡང་བཀའ་
དྲུང་དང་གཅིག་ལྕོགས་ཡིན་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་དུས། སྤྱིར་བཏང་ཁོང་རྣམ་པའི་མཁྱེན་ཡོན་གྱི་ནུས་པ་ལ་
དྭོགས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེད་ཀྱང། མིའི་ནུས་པ་ལ་ཚད་ཡོད་པས། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་
རོགས་གནང་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 ཤེས་རིག་ལས་དོན་ཞིག་གི་ཐད་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་
བཀའ་ཁྲི་ལ་བཞེངས་དུས་ནས་དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་ཐད་ལ་ཐུགས་བཞེས་གནང་བ་དང། ཚང་མས་ཀྱང་དེའི་ཐད་ལ་
དོ་སྣང་དང་ཐུགས་འཁུར་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས། ངས་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཤེས་རབ་
དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གི་ཤེས་ཡོན་གོ་སྐབས་དེ་ཅུང་ཟད་ཡག་རུ་གཏང་བ་ལ། རང་གི་མཐོང་ཐོས་ལ་གྲུབ་པའི་བསམ་ཚུལ་
ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཕན་ཐོགས་ཏོག་ཙམ་མེད་དམ་བསམ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གི་སློབ་ཕྲུག་
དེ་ཚ་ལོ་ལྔའི་རིང་ཐོན་ཡོང་དུས། བོད་ཡིག་གནས་ཚད་བོད་ནས་ཡོང་དུས་ནས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་
རེད། མེད་ནའང་ལོ་ལྔའི་རིང་གང་ལ་གང་འཚམས་ཡག་པོ་ཆགས།  དེའི་སྟེང་དབྱིན་ཇིའི་གནས་ཚད་ཀྱང་གང་ལ་གང་
འཚམས་འགྲིག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རྗེས་ལ་འགྲོ་ས་བརྟེན་ས་མེད་པར་ལྷག་ཡོང་དུས། རང་བཞིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། མི་རིགས་ཤིག་ལ་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ངས་བཤད་མི་དགོས་པར་
འདིར་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཚས་ང་ལས་ལྷག་ཅིག་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གི་སློབ་ཕྲུག་
དེ་ཚ་ལ་ལོ་ལྔའི་རྗེས་སུ་ Ignou Program མཐུན་རྐྱེན་ཞིག་སྦྱར་བ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ས་རེད། བར་ལམ་ཞིག་
ནས་ངས་དེ་འདྲའི་སྒང་ལ་ལས་ཀ་འདྲ་བྱས་པའི་མཉམ་མྱོང་ཞུས་ན།  ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚ་ལ་ལོ་
ཚད་དང་ཤེས་ཚད་གང་ནས་ཀྱང་རན་པོ་འདུག Ignou Program དེའི་ནང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ལས་བརྒལ་བ་དང་ད་དུང་མུ་
མཐུད་སློབ་སྦྱོང་བྱ་འདོད་ཡོད་པ་ལ། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅིག བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚད་ཟླ་དྲུག་སློབ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་
བྱས་ནས་རིམ་བཞིན་ BA སོགས་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་འདུག དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་
ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་དྷ་རམ་ས་ལའི་གཡས་གཡོན་དུ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གླིང་ནས་ཐོན་པ་དང། དེ་
མིན་པའི་མང་པོ་ཞིག་གི་རང་སྦྱོང་བྱས་ནས་དབྱིན་ཇིའི་ཤེས་ཚད་གང་ལ་གང་འཚམས་ཡོད་ཀྱང་ལག་འཁྱེར་མ་རག་ནས་



25 

 

ལྷག་བསྡད་པ་མང་པོ་འདུག དེ་འདྲ་ཞིག་བྱ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།  འབྱུང་འགྱུར་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལག་འཁྱེར་
ཁྱེར་ནས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མཁན་མང་པོ་བྱུང་ས་རེད་སྙམ། 
 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བྷུན་ཌར་སློབ་གྲྭ་དེར་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་འཛུགས་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞེས་པ་དེ་རེད། གོང་
དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ཕ་གི་ན་ཆ་རྐྱེན་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་ཡག་པོ་རེད། དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་དེ་མི་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དང་
སུམ་ཅུ། ཡང་ན་ལྔ་བཅུ་དེ་འདྲ་ལ་དུས་དུས་སུ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ལ་མཚན་ནའང་དུས་དུས་སུ་དགོས་མཁོ་
དང་བསྟུན་ནས་འོས་སྦྱོང་སྤྲོད་ཀྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་བཞིན། ང་ཚར་དགེ་རྒན་
ག་ཚད་དགོས་པ་རེད། སློབ་ཕྲུག་ག་ཚད་འདུག ད་དུང་སློབ་ཕྲུག་ཉུང་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་བས་འདིའི་ཐད་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག ད་ལྟ་ཡོད་བསྡད་པའི་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་སོགས་མཐོ་སློབ་ཁག་ལའང་ཕྱི་ནང་གི་མཐུན་རྐྱེན་
མ་འདང་བ་ཡོད་པ་ལ་རོགས་འདེགས་ཤིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཕན་ཐོགས་ངེས་ཅན་ཞིག་འདུག་ལ། ཕུགས་རྒྱང་རིང་
པོའ་ིབསམ་གཞིག་གནང་དགོས་འདུག་བསམ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།  
 

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 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩིས་འགོ་ ༡.༤ ཡི་དོན་ཚན་ ༡༥ ཡི་ནང། ཤེས་ཡོན་སྲིད་
བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཞེས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཞིག་ཡོད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་
གཞི་རིམ་འོག་མའི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དེ་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གི་རིམ་པ་མང་པོ་
ཞིག་སོང་བ་རེད། དེ་སྔོན་དགེ་འོས་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲད་ཚར་བའི་ནང་ནས་མུ་མཐུད་དེ་བཞུགས་མཁན་ག་ཚད་ཡོད་དམ། 
དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་ག་ཚད་ཡོད་དམ། དེ་ལ་དྲི་བ་ཞིག་འདྲི་འདོད་བྱུང། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ཚས་གཞི་རིམ་
འོག་མའི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་སྤྲད་ཀྱང།  དེའི་སྟེང་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ཏག་ཏག་བསྡད་མེད་པས་
དེའི་ཐད་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ལས་གཞན་མ་འོངས་པའི་ལས་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། 
ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་ན། བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་ཕྲུག་ལ་ཉེས་རྡུང་བཏང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་
བརྟེན་ནས་གནས་ཚུལ་འདྲ་མིན་བྱུང་བཞིན་འདུག དཔེར་ན། སུ་ཇ་སློབ་གྲྭ་ལ་མཚན་ན་དགེ་རྒན་རྣམ་པས་སློབ་ཕྲུག་རྒན་
བདག་དེ་ཚས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་ལ་ཉེས་རྡུང་གཏོང་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། འདས་པའི་ལོ་འགའི་སྔོན་ལ་སློབ་ཕྲུག་ཞིག་གི་
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དོན་དུ་རང་ཉིད་ཐེངས་གཉིས་བཅར་དགོས་བྱུང། སྐབས་དེར་གནད་ཡོད་ལས་བྱེད་མི་གཉིས་ལ། གལ་སྲིད་སློབ་ཕྲུག་ལ་
ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པོ་ཡོད་ན། ཕྱིར་ཕུད་བཏང་ནའང་འགྲིག་གི་རེད་མ་གཏོགས། དེ་འདྲའི་ཚབས་ཆེན་པོའ་ིཉེས་རྡུང་མ་གཏོང་
མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྲིད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། དེའི་ལན་ལ་ཁྱེད་རང་སྤྱི་འཐུས་རེད་ལ་གསར་
འགོད་པའང་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚའི་ལུགས་སྲོལ་དེར་རྩ་བ་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ས་མ་རེད་གསུངས་བྱུང་། ངས་
གསལ་པོ་དྲན་གྱི་འདུག དེ་ ༢༠༡༠ ལོར་ཡིན།  
 ན་ནིང་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ང་ཚར་གསལ་པོ་རེད། ཞུ་དགོས་པ་མི་འདུག དེའི་རིགས་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་པ་རེད། 
སློབ་གྲྭའི་རྒན་བདག་གིས་སློབ་ཕྲུག་ལ་ཉེས་རྡུང་བཏང་བས་སློབ་ཕྲུག་དེ་བྲོས། དགོང་མོ་ཕྱིར་ཡོང་དུས་གྲི་བཙུགས་པའི་
གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་དེའི་རིགས་ཛ་དྲག་རེད། འདས་པ་འདས་ཟིན་པ་རེད། མ་འོངས་པའི་ཆེད་དུ་
ང་ཚས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཞུས་ན་དགེ་རྒན་གྱིས་འགན་མ་ཁུར་བའི་
རྟགས་རེད། རྒྱ་ནག་གི་བཙན་ཁང་ནང་དུ་བཙན་པ་ཚས་ཕན་ཚུན་གསོད་རེས་བྱེད་དུས། ལྟ་རྟོག་པས་སྣང་མེད་དུ་འཇོག་
གི་རེད། གནས་སྟངས་དེ་དང་ཆ་རེད་ཟེར་གྱི་མེད། ཡིན་ནའང་དེ་དང་འདྲ་བོ་ཆགས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་དེར་
ངས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་མོད། སློབ་གྲྭའི་གནད་ཡོད་ལ་གསལ་པོར་ཞུས་པ་ཡིན། ལོ་དུས་ཚས་གྲངས་
དང་བཅས་པ་གསལ་པོ་ཡིན། ལན་དེ་ག་རང་རེད། མཐའ་མར་ན་ནིང་གི་གནད་དོན་དེ་བྱུང་བ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡང་མི་
ཡོང་བའི་ངེས་པ་མེད་པས། ངེས་པར་དུ་གཏན་འབེབས་ཤིག་བྱ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྣང་མེད་དུ་འཇོག་མི་རུང། མ་
འོངས་པར་དེའི་རིགས་བྱུང་ན་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ལས་འདི་ལྟར་འཇོག་མི་རུང་ཞེས་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 རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་ཐོན་ཚར་བའི་རྗེས་ལ། 
སློབ་གྲྭ་གཞན་པ་ཁག་ལ་སྡེབ་བྱས་ནས་གཏོང་གིན་འདུག་ཅེས་ཞུ་བཞིན་འདུག དེ་ལྟར་བྱས་ན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་
རྗེས་མཐོ་སློབ་ཁག་ལ་འགྲོ་སྐབས།  བོད་སྐད་དག་མོ་བཤད་མི་ཤེས་པ་མ་ཟད་སོ་སོའ་ིལུང་སྐད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་
འདུག དེ་བས་ངེས་པར་དུ་ཁ་བཀྲམ་ནས་སློབ་གྲྭ་ག་ས་གང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱིན་འདུག་ཅེས་ནན་གྱིས་ཞུ་བཞིན་འདུག 
འདིའི་ཐད་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་ཞུས་པ་ཡིན། དོན་དག་གཞན་པ་ཞིག་ལ། ཁྱབ་ཁོངས་ན་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་དེ་ཚ་ཅོན་
ཏ་རའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚའི་བསམ་ཚུལ་ཏི་ཛུ་ཀྲུའུ་ཀྲན་སློབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། འཛུགས་བསྐྲུན་ཡག་
པོ་ཡོད་ཀྱང་སློབ་ཕྲུག་སྟོང་འགྲོ་བའི་སེམས་འཚབ་ཡོད་པས། ཀྲུའུ་ཀྲན་ཁྱབ་ཁོངས་ན་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚ་དེ་ལ་གཏོང་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་གཞུང་ལ་མཛད་དཀའ་མེད་པ་དང། གཉིས་ནས་ཕ་མ་དང་ཐག་ཉེ་བ་ལ་སོགས་པའི་
སྟབས་བདེ་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 



27 

 

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 སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། དམིགས་བསལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་
ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ཕྱག་ལས་མཛད་འཕྲིན་
མང་པོ་དང་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད། ངའི་བསམ་པར་ད་རེས་ཚགས་འདུ་འདིའི་སྟེང་ལ་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་གསར་པ་ཞིག་
ཕེབས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱས་པ་ཡིན་ཡང། ཕེབས་ཐུབ་མི་འདུག  ཡིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ཟུར་དུ་ཤེས་རིག་རང་གི་སྟེང་ལ་
བཀའ་བློན་ཞིག་བསྐོ་གཞག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་སྙམ་བཞིན་ཡོད་ལ། མང་པོ་ཞིག་གི་སེམས་ནའང་རེ་བ་དེ་
འདྲ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་དགོངས་གཞིའི་ནང་ལོ་ལྔའི་རིང་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་
ཁྲི་གཅིག་ཡོང་བའི་དགོངས་གཞི་ཡོད་པ་དེ་རླབས་ཆེན་རེད་བསྔགས་བརྗོད་ཡོད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་བསྐྱར་
དུ་ཆེད་ལས་པ་དང་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པ་བཞིན། ད་ལྟའི་སྔོན་རྩིས་ནང་མཐོ་སློབ་
སློབ་ཡོན་འབོར་ཆེན་གནང་འདུག  དེ་ཚའི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ཚུད་ཡོད་མདོག་རེད། དེ་བས་ད་ལྟ་ཆེད་ལས་པ་དང་རིགས་
གཅིག་རྐང་འཛིན་པ་ག་ཚད་ཅིག་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་འདོད་བྱུང། དོན་དག་གཞན་ཞིག་ལ། རྒྱ་གར་དང་འབྲེལ་
བའི་ང་ཚའི་གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་དེ་ཉུང་རུ་སོང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་འདུག དེ་ཚའི་
ནང་སློབ་ཕྲུག་གི་གྲངས་འབོར་དང་སློབ་གྲྭ་ཡར་རྒྱས་ཐད་དགོངས་འཆར་ག་རེ་ཡོད་དམ་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 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་ནང་བྷུན་ཌར་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཁང་གསར་རྒྱག་ཅེས་
པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཏོག་ཙམ་རྟོགས་ན། ཕན་ཐོགས་ཤིག་ཡོད་པར་བསམ་ནས་ཡར་ལངས་པ་ཡིན། སྔོན་རྩིས་ནང་ཟུར་འཛར་
ཨང་ ༩ པའི་ནང་འདུག རྒྱབ་ལྗོངས་དེ་འདིར་ཡོད། བྷུན་ཌར་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཁང་དུ་དཔེ་མཛད་ཁང།  ཚན་རིག་
བརྟག་དཔྱད་ཁང་བཅས་ཀྱི་ཚགས་ཁང་སྔོན་རྩིས་ནང་ས་ཆ་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་དང།  བྷུན་ཌར་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་འཛིན་ཁང་
ཉམས་གསོ་བཅས་ཆ་ཚང་འདིའི་ནང་གསལ་པོར་བཀོད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དྭོགས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། རྩིས་འགོ་ཨང་ ༡.༤ ཁ་པའི་ནང། སློབ་ཡོན་སློབ་དོད་དང། 
གཞན་སློབ་གྲོན་བཅས་ཟེར་བ་དེའི་ཟུར་འཛར་ ༢ པའི་ནང། མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་ཞེས་པ་དེའི་ནང་མཐོ་སློབ་གང་དག་ཚུད་
ཡོད་པ་དང། དེ་ལ་སློབ་ཡོན་གནང་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཡིན་པ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ནི་བོད་མིའི་རྩ་བ་ཡིན་ཞེས་ཚང་མས་གསུང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། 
ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དོན་ལ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེའང་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད། ཤེས་རིག་ཐོག་
དཀའ་ངལ་གང་དུ་འཕྲད་ཀྱིན་འདུག གཞི་རྩ་གང་ལ་ཐུག་འདུག  ཉམས་ཆག་གང་ནས་ཡོང་གིན་ཡོད་མེད་ལ་ཐུགས་
བསམ་ཆེན་པོ་བཞེས་པའི་ཐོག་ནས། དེ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་དང་ལས་འཆར་ཞིག་བསྒྲིག་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོར་མཐོང་གིན་
འདུག ལས་བྱེད་ཁང་དང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ན་བོད་ཡིག་གི་ཤེས་ཚད་སྐྱོ་རུ་འགྲོ་བཞིན་འདུག་ཅེས་གསུང་གིན་ཡོད་པ་རེད་དེ། 
དེའི་ཐད་ལ་ལས་འཆར་དང་ལས་དོན་དགོངས་བཞེས་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སློབ་གྲྭ་ཁག་ཁ་ཤས་སྒོ་རྒྱག་
དགོས་པ་དང།  ཁ་ཤས་ནང་བོད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་སྐྱོ་པོ་ཡིན་པ་དེའི་རྩ་བ། བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིགས་
ཟེར་བ་དེ་ལ་ཧ་ཅང་གིས་མཐོང་ཆུང་དང།  ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེ་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་
བྱེད་དགོས་པའང་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚགས་དང་བོད་པའི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ལ་རག་ལས་པ་རེད། རང་གི་སྐད་ཡིག་ལ་དོ་
སྣང་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་དེ་ཆུང་དུས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་བཅུ་གཅིག་ནས་བོད་ཡིག་དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་རྒྱ་གར་མཐོ་སློབ་འགྲིམས་པ་
དང།  བོད་ཡིག་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་མ་ཐུབ་པས་དབང་གིས་རེད། དེའི་དབང་གིས་གཞུང་ཞབས་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚར་བོད་
ཡིག་གི་གནས་ཚུལ་སྐྱོ་པོ་ཆགས་པ་རེད། དེ་མིན་བསྟན་འཛིན་སྒང་སོགས་ཁ་འཐོར་གཞིས་ཆགས་ཁག་ན་ནང་པ་ཡིན་
ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས། ནང་ཆོས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པ་དང།  སློབ་ཕྲུག་ཚ་ཡང་དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་སློབ་གྲྭར་
ཞུགས་ནས་བོད་པའི་ཤེས་རིག་སློབ་གཉེར་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་འདུག  དེའི་ཐད་ལ་དགོངས་བཞེས་གང་
འདྲ་ཡོད་དམ། དེ་བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ན་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཚ་ལའང། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གོང་འཕེལ་གཏོང་བ་ལ་
འཆར་གཞི་ག་རེད་ཡོད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་བོད་པའི་ཤེས་ཡོན་དང་བོད་པའི་ཤེས་རིག་ཟེར་
བ་འདི་གོ་རྟོགས་དང་གོ་དོན་མི་མང་ཚང་མ་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། ཚང་མར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་
གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག འདིའི་སྡེ་ཚན་ནང་ལ་དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འཆར་ཟེར་བ་དེའི་ནང་
གང་ཞིག་ཚུད་བཞིན་ཡོད་དམ། ས་གནས་ཁག་ལ་སློབ་གྲྭ་མེད་པ་དང།  བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་སྤེལ་སའི་གནས་མེད་པའི་དཀའ་
ངལ་དེ་དག་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ན་དངུལ་རྩིས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་དེ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཞིག་རེད་འདུག དེ་ཡིན་
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དུས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ན་འགྲོ་སོང་ཉུང་ཉུང་དེ་འདྲ་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། དེའི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། 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 ལས་འཆར་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ལ་
འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པ་ལ་གོ་སྐབས་གཅིག་མ་གཏོགས། གོ་སྐབས་གཉིས་པ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས། གོ་སྐབས་གཉིས་པ་དེ་ཚ་
འགག་པ་དང་། འགག་པས་མ་ཚད་བདག་པོ་བརྒྱག་མཁན་མེད་པ་དང།  སྲང་ལམ་བར་དུ་འཁྱམས་དགོས་མཁན་གྱི་
རིགས་མང་པོ་ཞིག་གིས། ཐབས་ཤེས་འདྲ་པོ་གང་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་རེ་བ་ཞུ་མཁན་གྱི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག 
ཡིན་ནའང་ཕར་འབྲེལ་བ་ཞུ་དུས།  དེ་གོ་སྐབས་གཉིས་པ་མེད་པའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་དང།  གོ་སྐབས་གཉིས་པ་ཐོབ་མཁན་
གྱི་རིགས་གཅིག་ཡོང་བཞིན་འདུག དེ་དག་གོ་སྐབས་དང་པོ་དེ་ལེན་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གོ་སྐབས་གཉིས་པ་ལེན་ན་དགོངས་
བཞེས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་འགྲེལ་བཤད་གཅིག་བརྒྱབ་ཀྱི་འདུག སློབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་སློབ་ཕྲུག་རྫོགས་པའི་སེམས་
འཁྲལ་ཡོང་གི་ཡོད་དུས།  གོ་སྐབས་གཉིས་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་སྤྲད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྤྲད་མ་ཐུབ་པ་དེ་གང་
ནས་འགག་ཡོད་རེད་དམ། གཉིས་པ་དེ་སློབ་ཕྲུག་གཅེས་སྤྲས་གནང་སྟངས་དེ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སློབ་
ཕྲུག་དེ་ལ་ཤེས་ཡོན་སྤྲད་ནས་གང་ཤེས་པའི་ཤེས་ཡོན་དེ་སྤྱི་ཚགས་དང་རང་ཉིད་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞིག་ཡོང་དགོས་པ་ལ། 
སློབ་ཕྲུག་དེས་ཤེས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པ་ཁོའ་ིབསམ་བློ་ཁྱེར་སོ་དང་ཀུན་སྤྱོད་དེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་
ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། བསམ་བློ་ཁྱེར་སོ་འགྱུར་བ་གཏོང་བ་ལ་སློབ་གྲྭའི་འཁོར་ཡུག་དེ་སློབ་གྲྭ་རེད། ལྷག་པར་དུ་སློབ་ཕྲུག་གི་
མདུན་དུ་ལངས་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་རེད།  དགེ་རྒན་ཚ་ཡིན་ནའང་ངག་ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པ་གཅིག་པོ་མ་ཡིན་པ། ལུས་
ངག་ཡིད་གསུམ་ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་སྒོ་ཀུན་ནས་འབད་བརྩོན་བྱས་ནས། རང་གི་སྐྱེ་སྲིང་བྱས་པའི་སློབ་ཕྲུག་
དེ་དག་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཐོག་ལ་ལྷག་བསམ་ཡོད་སྡོད་མཁན་ཞིག་སྐྱེ་སྲིང་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་
ཞིག་མཐོང་གི་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་། ལྷག་པར་དུ་སློབ་ཕྲུག་གིས་ཞལ་ལག་མཆོད་
སྟངས་མ་འགྲིགས་པའི་དབང་གིས།  སྔོན་མ་སློབ་གྲྭ་གཅིག་ལ་སློབ་ཕྲུག་ལ་ཟས་དུག་ཕོག་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཐོན་པ་
རེད། ད་ལྟ་ཡང་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཐོན་སྡོད་ཀྱི་འདུག དེ་ཚའི་གྲས་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་བློ་ཚབས་ཆེན་པོ་རེད། སྐབས་རེ་དེ་
འདྲའི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ལ་ཉེན་ཁ་འཕྲད་མི་སྲིད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སློབ་ཕྲུག་ལ་གཅེས་སྤྲས་
བྱེད་རྒྱུ་དང། ལྷག་པར་དུ་ཁོང་ཚའི་ཀུན་སྤྱོད་དང་བསམ་བློ་ཁྱེར་སོ་ཐོག་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ཚས་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས། 
དྭོགས་ཟོན་གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
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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  བོད་ཁྱིམ་གྱིས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཞིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་རེད། འདས་པའི་
ལོ་གཉིས་ནང་ལ་ཐོན་ཚར་རྗེས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་ཀ་མེད་གསུངས་པ་དང་། ངོས་འཛིན་མེད་ལ་བོད་ཁྱིམ་
དང་ང་ཚའི་བར་གན་རྒྱ་ཏག་ཏག་མེད། དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཞིག་བཙུགས་རྒྱུ་བཙུགས་ཡོད།  ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་འོག་ལ་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་ཞིག་ནི་རེད། ༧སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ཐོག་ནས་བཙུགས་གནང་པའི་
མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ལ་བཙུགས་གནང་པའི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཚད་ལྡན་མ་རེད་ཅེས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཁུང་
བསྐྱེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འདས་པའི་ཐོན་ཡོང་བ་དེ་དག་ལ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཕྱག་
ལས་མེད། གང་འཚམ་ཞིག་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟུར་དུ་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་བཙུགས་པའི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡོད་
རེད། མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཞིག་བཙུགས་ཚར་བ་རེད། འོས་སྦྱོང་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་བ་ཞིག་ནི་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། མཉམ་
འབྲེལ་ཐོག་ནས་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། དེ་ལ་བསམ་ཤེས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ། ད་དུང་འགོ་འཛུགས་
གཞི་ནས་བྱ་རྒྱུ་རེད། གཉིས་པ་དེ་ལ་ས་གནས་ལས་བྱེད་སྲི་ཞུ་བ་མ་ཡིན་པའི་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞིག་གི་བུ་ཕྲུག་ཚ་འཛིན་
གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་སོ་སོའ་ིས་གནས་ལ་གཏོང་བའི་གོ་སྐབས་ཡོད་རེད། དེའི་རྗེས་ལ་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་སོགས་
གཞན་ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འགྲོ་གྲོན་དེ་སོ་སོས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་འདྲ་མེད་པ་བྱས་
ནས་འགྲོ་སོང་གཏོང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་ཟད་ལས་བྱེད་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དགོས་ཀྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་
འཆར་ནང་དེ་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན་དེ་ལ་དགོས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞན་ཞིག་ནི་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཙམ་མ་
ཡིན་པར། བོད་རིགས་རྙིང་པ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་འཚར་ལོང་བྱས་ནས་སྡོད་མཁན་བུ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། བོད་པའི་
གོམས་གཤིས་དང་བོད་པའི་ཆོས་སོགས་ལ་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡིན་གསུངས་ནས་མ་ན་ལིའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་ས་རེད། 
བར་ལམ་གོ་ཐོས་ཤིག་ལ་བུ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས། ཕྱོགས་གང་སར་འཚལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་འགའ་ཤས་ལྷག་གི་
ཡོད་ས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བདག་གཉེར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། བོད་ཁྱིམ་ནས་བདག་
གཉེར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། སུས་བདག་གཉེར་གནང་ཐུབ་རུང་རིགས་ཁ་ཤས་ཤིག་དེ་འདྲ་འདུག དེ་དག་དྲན་
གསོ་ཆེད་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

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 ཁ་སྔོན་ས་གནས་ལ་མི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཆེད་དུ་ངའི་སར་ཡོང་ནས་གསུངས་སོང་། དེ་གནད་
འགག་ཞིག་ཆགས་འདུག ད་ལྟ་སློབ་གྲྭའི་སྔོན་མའི་དགེ་རྒན་མང་པོ་ཞིག་རྒན་ཡོལ་དུ་ཕེབས་འགྲོ་བའི་དུས་ཚད་ཞིག་
སླེབས་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་བོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་ནང་ལ་དགེ་རྒན་འཛུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། རེ་ཟུང་ཡོང་མཁན་དེ་ཚ་ཆོས་
དགེའི་རང་ཐོག་ནས་ contact ཆོད་གན་བྱས་ནས་སླེབས་བཞིན་ཡོད་རེད་གསུངས་བཞིན་འདུག དེ་ཡིན་དུས་གཏན་
འཇགས་ཐོག་ཡོང་ཐུབ་ཐབས་ཡོད་རེད་དམ། བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་དུ་བཀའ་མོལ་ཐོག་དེ་འདྲའི་མཐུན་འགྱུར་ཞིག་བྱུང་
ན། མ་འོངས་པའི་སློབ་ཕྲུག་ནང་དགེ་རྒན་ཐོན་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ལ་ལས་ཀ་དང་འགྲོ་ས་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ན་ཐུགས་ཕན་
སོས་པ་ཡོང་ས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ། ཀ་ན་ཊ་ཀའི་མངའ་སྡེའི་ནང་ལ་ཚན་རིག་གི་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་ནས་སྤྱི་བཏང་ཆེད་
ལས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ཐོག་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ལ་ Common Industries ཞེས་པའི་ SIT   ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་
རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་རག་པ་ཡོད་རེད། ལོ་གཅིག་གཉིས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟུར་པ་དང།  སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་
མཐུན་འགྱུར་གནང་ནས་སྔོན་ལ་སྦྱོང་བརྡར་གནང་བ་སོགས་འབད་བརྩོན་གནང་སོང་། དེའི་ནང་བོད་ཕྲུག་མང་པོ་ཞིག་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ནས། འགའ་ཤས་ལ་མཐུན་རྐྱེན་རག་བྱུང་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པ་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་གཞུང་རང་ཐོག་ནས་
འགྲོ་སོང་གཏང་ནས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཐུབ་པ་དང་། དེ་ལེན་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ས་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དམིགས་
བསལ་ང་ཚས་དེ་གཟིགས་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉིས་ཚན་རིག་སྡེ་ཚན་མར་སྤོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་གནང་བ་རེད། 
དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་རེད་ཞུས་ན། མར་ཕྱོགས་ལ་ཆ་རྐྱེན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་བར་དུ་ཀ་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་ནང་
ཡོང་དགོས་པ་ཆགས་དུས།  མར་བཏང་པ་གཅིག་པོས་འགྲིགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ལ། མཐུན་རྐྱེན་དེ་རག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་
རེད། གཞིས་ཆགས་ཁག་ནས་འཛུལ་ཞུགས་གནང་རྒྱུའི་ཐད་སྦྱོང་བརྡར་དང་ཟབ་སྦྱོང་། མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་བ་སོགས་གནང་
ཐུབ་ན།  ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་དུ་མ་འོངས་པ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་དང་ཆེད་ལས་པ་དེ་ཚ་ལ་གོ་སྐབས་རག་རྒྱུའི་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚ་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ང་རང་ཚའི་བུ་ཕྲུག་ཚ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་ཚར་བའི་རྗེས་ལ། ང་རང་གི་ངོས་ནས་བུ་
ཕྲུག་ཚའི་ཤེས་ཚད་དང་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་དེའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་ལ་ལྟ་ཡི་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་སྔོན་མའི་
གནས་སྟངས་དང་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། རང་བཞིན་གྱི་སེམས་ཚབས་ཤིག་ཡོང་གི་འདུག མང་པོ་ཞུ་མི་
དགོས་པའི་ཐོག ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ནི། ང་ཚའི་ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་བོད་
ཁྱིམ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་སློབ་ཕྲུག་ངོས་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སྟངས་དང་། དགེ་རྒན་ཚས་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་སྟངས་དང་། བལྟ་སྐྱོང་བྱེད་
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སྟངས། དེ་བཞིན་རྩ་བའི་གཞུང་གི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཤིག་ཡོད་རེད་དེ། ཡང་སློབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིསློབ་སྤྱིའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་
སྲིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་སོགས། དེ་ཚ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག དེ་འདྲའི་
ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་གང་དུ་འགྲོ་བཞིན་འདུག ང་ཚས་གཟབ་དགོས་ས་ག་པར་འདུག ཐེངས་གཅིག་གཉིས་ཙམ་མིན་པར་ 
ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་ཐེངས་མ་གཉིས་གསུམ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་
ནས་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་། བརྡ་ཁྱབ་ཅིག་བཏང་པའི་ལམ་སྲོལ་ལྟ་བུའི་ངང་འགྲོ་བ་ཡིན་ན། དེའི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་
ཞིག་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ཤེས་རིག་གི་ངོས་ནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བསྐྱར་ཞིབ་ཚགས་ཆུང་ཞིག་གཏོང་
དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག་ལ་དུས་ལའང་བབ་འདུག་དྲན་གྱི་འདུག རང་ཉིད་སྔོན་མ་དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་
བྱེད་དུས་ཚར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་ལ། འབྲེལ་ཡོད་སོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུའང་བྱུང། གཉིས་པ་དེ་དགེ་རྒན་སྐྱེད་
སྲིང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་སློབ་གྲྭའི་རྩ་བ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དགེ་རྒན་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་རྒྱུ་དང་། དགེ་རྒན་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་
སྟངས་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེང་སང་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ལས་ཀ་འཚལ་བའི་སྐབས་སུ། ལས་
བྱེད་དང་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞིག་གི་གོ་སྐབས་མ་རགས་ནས་མཐའ་མ་དགེ་རྒན་ལ་འགྲོ་བ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་ན་
སྒེར་གྱི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། གཞུང་གིས་ལས་ཀ་གོ་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས་སོགས་ཕྱོགས་ཡོངས་
ནས་ནོར་བ་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཤིག་གསོན་པོ་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཤེས་ཡོན་ཐོག་ནས་
འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་དྲག་ཤོས་དེ་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་དགེ་རྒན་བྱེད་མཁན་དེ་ཚ་ལ་རང་གི་
མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་ལ་ལྷག་བསམ་དང་སེམས་ཤུགས་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་དགེ་རྒན་ལ་བསྐོ་
གཞག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དགོངས་པ་ཆེ་ཙམ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

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

སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཟུར་འཛར་ལྔ་པའི་རྩིས་འགོ་དང་པོ་དང་གསུམ་པའི་ཐོག་ལ་ཅུང་ཙམ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང་། དང་པོ་དེ་ཟིན་བྲིས་སྤེལ་ས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་བསྐྲུན་ཟེར་བ་དེ་སྤྱིར་བཏང་གི་རྒྱབ་གཉེར་བཀའ་འཁྲོལ་འབུམ་
གཉིས་ལྷག་ཙམ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་རེད་འདུག ཡིན་ཡང་འདི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་དོན་སྙིན་ལྡན་པ་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད། ང་རང་
གི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། བརྙན་དེབ་བཟོ་དབྱིབས་ཀྱི་ཕྱི་གཟུགས་ཡོད་པ་དེ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་རེད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ལག་
ཐོག་གི་དེབ་ཆུང་ལྟར་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་ཟད་གྲངས་ཀ་རྒྱ་ཁྱབ་བཏང་ནས་ང་ཚའི་བརྙན་དེབ་ཀྱི་སྤུས་
ཚད་སོགས་ཡག་པོ་འདུག གྲངས་ཀ་མང་དུ་བཏང་ནས་བུ་གསོ་ཁང་གི་རིགས་དང་གཞུང་དང་། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་
ཚགས་པ་ཁག་སོགས་ཀྱི་བྱིས་པ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་སའི་སྡེ་ཚན་ནང་གང་མང་མང་ཞིག་འགྲེམ་རོགས་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
གཉིས་པ་དེ་ཐ་སྙད་གསར་བཟོ་སྐོར། ཐ་སྙད་གསར་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡིག་སྒམ་ནང་གཉིད་ཁུག་ནས་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་
སྤྱི་ཚགས་ནང་སྤྱི་ཁྱབ་ཐོག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞི་ག་རེ་ཡོད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཤེས་རིག་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་དགོངས་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
གསུངས་སོང། མང་པོ་ཞིག་སྒང་ལ་བསམ་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུ་དང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པའི་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་མང་པོ་
ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཚང་མས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་ཚར་བ་ཆེན་པོ་ངོས་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ལ་ཐུགས་རྗེ་
ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁ་སང་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང་། བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་དམ་འབུལ་
སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་རེད་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཡིན་པ། དེའི་ནང་ནས་ཡོངས་གྲགས་བྱས་པ་དེ་ལོ་ཉི་ཤུའི་ནང་ལ་བཙན་བྱོལ་ནང་
ཆེད་ལས་པ་ཁྲི་གཅིག་དང་། བོད་ནང་ཆེད་ལས་པ་འབུམ་གཅིག་ཡོང་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད་ཞུས་པ་ཡིན། བཙན་བྱོལ་ནང་
བྱེད་ཐུབ་པའི་འགན་དེ་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ཆགས་བཞིན་ཡོད་རེད། བོད་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་
སོང་། ག་ཚད་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་དྲན་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་གསུངས་སོང་། གཞི་རྩ་ཚང་མས་མཁྱེན་བཞིན་ཡོད་
རེད། ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་པོས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་མ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་རང་ནས་བྱེད་དགོས་
པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་རེད། དུས་རྟག་ཏུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། མཛུབ་མོ་ལྔ་ནང་བཞིན་རེད། འཛིན་སྐྱོང་གིས་གནང་དགོས་པ་ཏན་
ཏན་ཡོད་རེད། དེ་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་གཙ་བོ་དང་གཞན་ཡང་ཡོད་རེད། དེ་ནས་སློབ་གྲྭ་རང་ལ་སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་པ་
ཚར་མཐུན་རྐྱེན་གནང་བཞག་པ་དེ་ཚ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་དང་སྒྲིག་འཛུགས་གཙས་པའི་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ། ད་གིན་
གསུངས་སོང་། ཉེས་རྡུང་གཏོང་བ་སོགས་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེ་ཚ་སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་པ་ཚས་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་ཞིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གསུམ་པ་དེ་དགེ་རྒན་ཚས་སློབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ་དེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སློབ་ཁྲིད་གནང་བའི་
སྐབས་ལ་དགེ་རྒན་ཁོ་རང་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ན། དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་
བཞིན་ཡོད་རེད། བཞི་པ་དེ་སློབ་ཕྲུག་ཚས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་སྤྱོད་ངན་དང་ཐ་མག་ཉལ་ཐག་སོགས་མཐེན་པ་སོགས་
འཕྲོ་བརླག་མ་འགྲོ་བའི་ཐོག་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གཙ་བོ་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ཀྱི་གཙས་སྤྱི་ཚགས་
ཡོངས་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་དང་། སྤྱི་ཚགས་ཡོངས་ནས་འཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུ་མ་ཟད། གོམས་གཤིས་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། མཛུབ་མོ་ལྔ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་བྱུང་ནས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཡོད་ན། ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
བ་ལ་འགུལ་ཤུགས་འཐེབས་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་སྤྱི་ཚགས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་གོམས་གཤིས་བཟོ་ཐུབ་པ་དེ་
གལ་ཆེན་པོ་རེད། དཔེར་ན་རྗིའུ་ཤཱི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ནིའུ་ཡོག་ལྟ་བུ་ཨེམ་རྗེ་གསུམ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 
ཨེམ་རྗེ་གཅིག་རྗིའུ་ཤཱི་རེད་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་བཤད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་བཤད་བཞིན་ཡོད་རེད་དམ་
ཞུས་ན། རྗིའུ་ཤཱིའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཕ་མ་གཉིས་ལ་བུ་ཕྲུག་གཉིས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་བུ་ཕྲུག་གཅིག་ཨེམ་རྗེ་མིན་ན་ཕ་མ་ཡིན་
པའི་གོ་ཆོད་མ་སོང་། བུ་ཕྲུག་ཡིན་པའི་གོ་ཆོད་མ་སོང་ཟེར་བའི་བཤད་སྲོལ་དང་། གོམས་གཤིས་ཤིག་ཡོད་པ་དང་ཁོར་
ཡུག་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ Armenia དེ་ཨུ་རུ་སུ་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ནའང།  གནམ་གྲུ་
དང་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་བཟོ་བ་སོགས་ཚན་རིག་མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཐོན་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ 
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Armenia སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་བརྩིས་ནས།  ཤེས་ཡོན་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་སྟེ་ 
Armenia ཟེར་ཡོང་དུས། ཤེས་ཡོན་ཐོགས་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྩིས་ནས། ལོ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་
རིང་ལ་ལུང་པ་གཅིག་ནས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བཞག་པ་རེད་དེ། ལོ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གི་རྗེས་སུ་ཁོ་རང་ཚ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་པ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ཉི་ཧོང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་ལ་ Heroshima དང་ Nakasaki སོགས་ལ་
འབར་རྫས་གཡུགས་ཚར་བའི་སྐབས་ལ། ཁོ་རང་ཚས་ཉི་ཧོང་ཚར་སོང་སྙམ་པའི་སྐབས་ལ་ཡར་ལངས་ཐུབ་པ་དེ་གཞུང་
དང་། སྤྱི་ཚགས་ཚང་མའི་ཐོག་ནས་ལོ་བཅུའི་རིང་ལ་མ་རྩ་ཤེས་ཡོན་སྒང་བླུགས་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་ནས། རིམ་པས་འཛམ་གླིང་
དཀྱིལ་ལ་ལངས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྤྱི་ཚགས་ཡོངས་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་ཡིན་ན། མཛུབ་མོ་ལྔ་ཚང་
མས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་བ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་རང་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ལོ་ཉི་
ཤུའི་ནང་ལ་ཆེད་ལས་པ་ཁྲི་གཅིག་དང་བོད་ནང་ལ་འབུམ་གཅིག་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་རེད།  
 ཁ་སང་ང་ཡོ་རོབ་དང་སུད་སི། ནིའུ་ཡོག་སོགས་སུ་འགྲོ་དུས་ཁོང་ཚས་ང་ལ་སྐད་ཆ་འདྲི་ཡི་འདུག ཁྱོད་ཀྱིས་
སྐད་ཆ་འདི་འདྲ་ཞིག་བཤད་འདུག གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་འདྲི་ཡི་འདུག ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཁག་པོ་རེད། 
འཛིན་སྐྱོང་རང་ནས་མཐུན་འགྱུར་བསྐྲུན་དགོས་བྱུང་ན་ཁག་པོ་རེད། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ལས་སླ་པོ་རེད། ནུབ་ཕྱོགས་ལུང་
པའི་ནང་ལ་བོད་མི་ཁྲི་གསུམ་སླེབས་ཡོད་རེད། བོད་པ་རེ་རེས་ཐག་རིང་པོ་འགྲོ་དགོས་མ་རེད། སོ་སོའ་ིསྤུན་མཆེད་གཅིག 
བོད་ལ་ཡོད་པའི་སྤུན་མཆེད་གཅིག་ལ་སློབ་ཡོན་ཆ་ཚང་གནང་ནས་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། ལོ་ཉི་ཤུའི་ནང་ལ་ཁྲི་གསུམ་གྱིས་ཁྲི་
དྲུག་ཁྱད་ལས་པ་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཆིག་སྒྲིལ། གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོ་དེ་ཡིན། དེ་ཡང་རྡ་རམ་ས་
ལར་འདི་འདྲ་ཞིག་གསུངས་འདུག  རྡ་རམ་ས་ལར་ཌོ་ལོར་ས་ཡ་མང་པོ་ཞིག་ཕབ་ནས་ལམ་ཁ་བཟོས། དེའི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་
བརྒྱབ་པ་གཅིག་པོར་སྒུག་ན་ཡོང་གི་མ་རེད། གསར་གཏོད་དེ་རང་ཁ་རང་གསོ་མཉམ་དུ་སྦྱར་དགོས་རེད། གསར་གཏོད་
དེ་ལ་རང་ཁ་རང་གསོ་མ་སྦྱར་བ་ཡིན་ན། དེ་འགྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་མ་རེད། ཁྱེད་ཚ་ཁྲི་གསུམ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་སྤུན་
མཆེད་གཅིག་བོད་དང་གཅིག་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པ་དེ་སློབ་སྦྱོང་མཐར་ཕྱིན་པ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང།  ཆེད་ལས་པ་ཁྲི་དྲུག་
ཐོན་ཚར་བ་རེད་ཟེར་དུས། མི་མང་པོ་ཞིག་རྗེས་སུ་སླེབས་ནས་དེ་ག་རང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཟེར་མཁན་མང་པོ་བྱུང་སོང་། 
གཞི་རྩའི་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའིཐོག་ནས་ཡོངས་གྲགས་བྱས་ཚར་བ་དེ་གཙ་བོ་
ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ནས། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པས་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་པོ་བརྩི་ཡི་འདུག་ཅེས་བཤད། དེ་རྗེས་
རང་བཞིན་གྱིས་སྤྱི་ཚགས་ནང་བགྲོ་གླེང་ཞིག་ཡོང་བཞིན་པ་རེད། སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་དང་དགེ་རྒན་སོགས་ཚང་མར་
མཐོང་ཞིག་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕ་མ་ཚ་ལ་ཡིན་ནའང་དོ་སྣང་ཞིག་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ལྟ་བུ་ཡིན་ནའང་
ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། མཛུབ་མོ་ལྔས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕ་མ་ཚ་ལ་འགན་ཡོད་
རེད། ཕ་མ་ཚ་ཡིན་ནའང་ཁ་སང་སློབ་སྤྱི་དང་འགན་འཛིན་མཉམ་དུ་ཚགས་འདུ་ཚགས་པའི་སྐབས་ལ་དེ་ག་རང་གསུངས་
ཀྱི་འདུག  དེང་སང་ཕ་མ་ཚ་ལ་དར་སྲོལ་ག་རེ་འདུག་གམ་ཞུས་ན། སློབ་མ་སློབ་གྲྭ་ལ་སྐྱེལ་བར་ཡོང་དུས་སུ་མོ་ཊ་གཅིག་
ལས་གཅིག་རྫིག་པ་ཁྲིད་ཡོང་གི་འདུག བསྐྱེལ་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ཟླ་བ་བཅུ་ལ་སློབ་གྲྭ་ལ་བཅོལ་པ་ཡིན་གསུངས་ནས། 
རྗེས་སུ་ཟླ་བ་བཅུའི་རྗེས་སུ་ལེན་བར་ཡོང་དུས་ཡང་མོ་ཊ་རྫིག་པོ་ཁྲིད་ནས་ཡོང་གི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་བྱས་
པ་ཡིན་ན་འགྲོ་སྟངས་འགྲོ་ལུགས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནང་བཞིན་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་
དེ། མཐུན་རྐྱེན་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་རེད་མི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན། མཐོ་སློབ་ཁག་འགའ་ཤས་སུ་འགྲོ་དུས་ས་
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ཆ་གཅིག་ལ་ག་རེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། བོད་པའི་སློབ་མ་དེ་ཚ་ལ་སྦག་སྦག་རྫིག་དྲགས་བྱས། སྦག་སྦག་ཆེ་དྲགས་
བྱས། སྦག་སྦག་སྐད་ཆེ་དྲགས་ཏེ། ཉིན་གུང་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་གང་ཤེས། དགོང་མོ་ཁོ་རང་ཚ་འགྲོ་སར་ཕྱིན། མཚན་མོ་
སླེབས་ཡོང་དུས་སྐབས་ལ་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ཁང་པ་གླ་ས་དེ་ཚ་འུ་ཐུག་ནས། ཁོང་ཚ་ཚང་མས་མཚན་ལ་བསྒུགས། སློབ་
ཕྲུག་ལ་ཉེས་རྡུང་བཏང་། སྦག་སྦག་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་ཕུད་བཞག་པ་རེད་ཟེར། དེ་ཡིན་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་ཕ་མ་
སྤུན་མཆེད་ཚ་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། མཐུན་རྐྱེན་མེད་པ་རེད་མི་འདུག འབེལ་དྲགས་ནས་སྐྱོན་ཡོང་གི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན། 
སྐབས་རེ་སྐབས་རེ་ང་ལ་ཡང་བཤད་ཀྱི་འདུག ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་སློབ་གྲྭ་ཡག་སར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག  ང་
རང་ཡིན་ན་ཨོ་ཙམ་ཡོད། ཁྱོད་རང་ཡིན་ནའང་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའི་སློབ་སྦྱོང་བྱས་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག ང་དངུལ་འབེལ་དྲགས་
པའི་རྐྱེན་གྱིས་མ་རེད། ཉུང་དྲགས་པ་མིན་དེ་འབེལ་མ་དྲགས་པའི་དཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་སྦྱོང་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་བྱས་
ནས་ཆགས་པ་རེད། ཕ་མ་གཉིས་ཡིན་ནའང་དངུལ་འབེལ་དྲགས་པའི་སྐྱོན་ཡོད་མ་རེད་ལ། འབེལ་དྲགས་ནའང་སྐྱོན་ཡོད་
རེད་ཅེས་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་ཕ་མ་དང་ཚང་མ་ལ་འགན་ཞིག་ཡོད་རེད།  
 ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་དུས། ང་ཚ་བཀའ་ཤག་ནས་ཡིན་ནའང་བཀའ་མོལ་ག་རེ་ཞུས་པ་ཡིན་
ཞུས་ན། གཞིས་ཆགས་ཁག་གང་དུ་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང།  ངེས་པར་དུ་བཀའ་བློན་ཞིག་ཕེབས་ཡོང་དུས་སྐབས་ལ། སློབ་
གྲྭ་དེ་ལ་ཕེབས་ནས་སློབ་ཕྲུག་རྒན་པ་དེ་ཚ་ལ་ངེས་པར་དུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དང་ཞལ་ལག་ཀྱང་མཉམ་དུ་མཆོད་པ་
ཡིན་ན། སློབ་མ་ཚའི་མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་དང་གདེང་ཚད་བསླེབས་པ་སོགས་ལ་ཕན་གྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གིས་
གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་གནང་གི་རེད། ཡིན་ནའང་སྤྱི་ཚགས་ཡོངས་ཀྱིས་འཛུལ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  
 ཁ་སང་འགན་འཛིན་དང་སློབ་སྤྱི་མཉམ་དུ་ཚགས་འདུ་ཚགས་ཡོང་སྐབས་སུ་གཞི་རྩའི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ལས་གཞི་སྤེལ་བ་ཡིན་ན། དེ་ལ་དཔག་པའི་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤིག་སྔོན་མ་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཤེས་
རིག་འོག་ལ་ཡོད་པའི་སམ་བྷོ་ཊའི་ཁྱབ་ཁོངས་སོགས་ལ་སྒྲིག་འཛུགས་དང་འགྱུར་བ་གཏང་བ་ཡིན་ན་ཐད་ཀར་གནང་ཆོག་
གི་ཡོད། དེ་མིན་སློབ་གྲྭ་གཞན་དག་ལ་ཁོ་རང་ཚ་ལ་དཔག་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་ཡོད་རེད། འགྲོ་སྟངས་འགྲོ་
ལུགས་ཡོད་དུས། རང་བཞིན་གྱིས་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ལ་
སློབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས། ལོ་མང་པོ་ཞིག་གི་རིང་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། འཛིན་སྐྱོང་ནས་འབད་བརྩོན་བྱེད་
རྒྱུ་དེ་སློབ་གྲྭ་དེ་དག་གི་འཛིན་སྐྱོང་དེ་སོ་སོ་རང་གིས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆེར་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་འདི་ཡར་རྒྱས་
འགྲོ་རྒྱུ་མེད་དམ་་སྙམ་པའི་བཀའ་ཟུར་དང་དྲུང་ཟུར། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་སོགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་འབད་
བརྩོན་བྱས་ནས་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། དེ་ངས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་
ཡིན། གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་བགྲོ་གླེང་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཡིག་ཐོག་ལ་ཕབ་བཞག་པ་
ཞིག་ཡོད། དེ་རིང་ངས་ནང་གཏམ་ཞིག་ཞུས་ན་དྲན་སོང་། ཡིན་ནའང་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་པས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་
གསལ་བསྒྲགས་མ་བྱས་ན་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་གཅིག་བྱས་ན། ང་ཚའི་རེ་བ་ནང་བཞིན་འགྲོ་བའི་རེ་བ་ཡོད། 
རྒྱ་གར་མི་མང་དང་གཞུང་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚས་རེ་འདུན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ཁོ་རང་ཚ་ཡིན་ནའང།  ཁྱེད་རང་
ཚ་འདོད་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་དཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་རེད་དེ་རྒྱ་གར་
ལ་འགྲོ་སྟངས་དེ་ཧ་ཅང་དལ་པོ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གསལ་བསྒྲགས་མ་གནང་གསུངས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྔོན་མ་
ནས་ཡོད་རེད། དབུས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་འགྲོ་དགོས་ཡོད་དུས། གནས་སྐབས་རིང་བཞག་རྒྱུ་
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བྱས་པ་རེད། དེ་ཡིན་ནའང་གང་མཚམས་ཤིག་ལ་སླེབས་བསྡད་ཡོད། རྗེས་སུ་སྐབས་དང་དུས་ལ་བབ་ཡོང་དུས་རིམ་པས་
ངས་དགའ་པོའི་ངང་ནས་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་པའི་འགན་འཛིན་གསར་པ་ཁོང་དང་ང་
སྒེར་དང་སྤྱི་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་ཉེ་ཆར་འདིར་ཕེབས་པ་རེད། ད་ལྟ་ཁོ་
རང་གསར་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྤྱི་སྒེར་གཉིས་ནས་འབྲེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོད་དུས་གང་ལ་གང་མཚམས་ཀྱི་ཡག་པོ་ཡོང་བའི་
རེ་བ་ཡོད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང། གཏན་འཇགས་དགེ་རྒན་མ་རག་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་
རེད་གསུངས་པ་རེད། བོད་དགེ་གཏན་འཇག་བསྐོས་རྒྱུ་ཕལ་ཆེར་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་པས་ཐག་བཅད་ཚར་ཡོད་
རེད། བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་པས་གནང་བའི་སློབ་ཕྲུག་རེ་ལ་ཞལ་ལག་ཐོག་ཡིན་ནའང་སྔོན་མ་སྒོར་ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་
རེ་ལྔ་རེད་འདུག ད་ལྟ་ཆིག་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་ཡར་སྤར་འདུག གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་བའི་སློབ་ཕྲུག་ཉིས་བརྒྱ་
དེ་སུམ་བརྒྱ་བཞི་བརྒྱ་ཞིག་ཡར་སྤར་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་པ་གསར་པ་དེས་སྒེར་དང་ལས་
ཁུངས་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་འབྲེལ་བ་ཡག་པོ་བྱས་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། ཁོང་གིས་མཐུན་རྐྱེན་དེ་སྔོན་མ་ལས་
ལྷག་ཙམ་གནང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་འགྲོ་སྟངས་ཐོག་ནས་དལ་པོ་དང་ཡུན་རིང་འགོར་ཀྱང།  ད་ལྟ་
གཏན་འཇགས་དགེ་རྒན་བསྐོ་རྒྱུ་སོགས་ཐུགས་ཐག་ཡོད་ཀྱང་། ལས་ཁུངས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་བསྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས་
ཚུར་བསླེབས་པ་ཡིན་ན་རེ་བ་ཞིག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སློབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་འོག་བསླེབས་པ་ཡིན་ན། རྡ་
རམ་ས་ལར་ཡོད་པའི་བོད་ཁྱིམ་དང་། མ་སུ་རིར་ཡོད་པའི་བོད་ཁྱིམ་དང་། སམ་བྷོ་ཊ་དང་མཉམ་དུ་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ནས། 
ད་ལྟ་སློབ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་རེད། སྒྲིག་འཛུགས། ཤེས་ཡོན། སྲིད་བྱུས་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་
འདེགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཞིག་ཤར་ཡོང་ན་བསམ་པ་ཞིག་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚའི་ཐོག་ནས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཡོང་བའི་
ཡིད་ཆེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད། ང་ཚ་ཚགས་འདུ་ཚར་གཉིས་ཚགས་ཚར་བ་རེད། བསྐྱར་དུ་ཚགས་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་
དཔེར་ན་ཨ་རི་ལ་སློབ་ཕྲུག་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་ full bright སློབ་ཕྲུག་དེ་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ནས་ཚུར་རྩིས་ལེན་ཡོད་རེད་དེ། ཕྱག་
ལས་གནང་སྟངས་ཐོག་ནས་གཞི་རྩའི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་ཁུར་བ་དང་། འདིའི་ནང་འཐུས་མི་མ་སུ་རི་བོད་
ཁྱིམ་ནས་གཅིག  རྡ་རམ་ས་ལའི་བོད་ཁྱིམ་ནས་གཅིག སམ་བྷོ་ཊ་ནས་གཅིག གཅིག་ཤེས་རིག་བྱས་ནས་ཁོ་རང་ཚ་ཕྱར་
གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཀྱིས་ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་ཐོག་ནས་སྒྲོམ་གཞི་ལྟ་བུ་ཞིག་འདིང་གི་ཡོད། དེར་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་
ནས་ལས་གཞི་གཞན་དག་ཡིན་ནའང་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཡོང་བའི་འབད་རྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བྷུན་ཌར་སྐོར་
ནས་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་གསུངས་སོང་། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བ་ལ་དགེ་རྒན་སྤུས་ཚད་
ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དགེ་རྒན་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་དགོས་པ་ལ་ཁོང་ཚར་ཟབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་ཞིག་མ་གནང་བ་ཡིན་
ན་མི་འགྲིགས་པ་ཡིན་དུས། གཞི་རྩ་དེ་སྔོན་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་གྲོས་བསྡུར་བྱས་པའི་སྐབས་ལ་བྷེང་ལོར་ལ་
ཡོད་པའི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་དེ་སློབ་གྲྭ་དམའ་རིམ་ནང་གནང་གི་ཡོད་རེད། བྷུན་ཌར་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་དེ་
འབྲིང་རིམ་གྱི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གནང་རྒྱུ་ད་ལྟའི་ཆར་ལ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། རྩིས་ནང་དངུལ་འབོར་ཆེ་བ་དེ་ 
Multi Purpose House ཞིག་བརྒྱབ་རྒྱུའི་རྩིས་ཡིན་ཡང་། ལམ་སེང་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་མིན་ཏན་ཏན་ཡོད་མ་རེད་
དེ། འཛིན་གྲྭ་ཆེ་ཆུང་དང་འགྲོ་སྟངས། དགེ་རྒན་ལ་འོས་སྦྱོང་སྤྲད་སྟངས་སོགས་མ་འདྲ་བ་ཡོད་དགོས་དུས།  བཟོ་བཅོས་
བཏང་ནས་དེ་ལ་དཔག་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཀམ་པུ་ཊར་སོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་འགྲོ་བ་དང་། དེར་
དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་གཅིག་སློབ་གྲྭར་ཆ་རྐྱེན་ག་རེ་ཚང་མེད་ན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རེད། དེ་མིན་
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རེ་བ་ལ་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གྱི་དགེ་རྒན་སླེབས་དུས་འགོ་བཙུགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སྦེང་ལོར་དང་བྷུན་ཌར་ཡོད་པ་གཉིས་ཀས་
གཅིག་ཕན་གཉིས་ཕན་ཡོང་སྲིད་པ་ཞིག་རེད། ཡང་རིམ་པས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མེད་ན་ཕར་ཚུར་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་
ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་བྱེད་ཆོག་པ་ཞིག་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་ལ་སློབ་གྲྭ་འབྲིང་བའི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའི་ཐད་ས་ཆ་ཁག་
ཁག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ནས།  བྷུན་ཌར་ལ་ལས་གཞིའི་ཐོག་འགྲོ་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་སྐོར་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། གཞི་རྩའི་སློབ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་དུས་
གོ་སྐབས་གཉིས་པ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་གསུངས་པ་དང། དེ་ནང་བཞིན་སློབ་སྦྱོང་ཁྲིད་སྟངས་ཐོག་ཡིན་ནའང་
ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་ལ་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ལག་ཤེས་ལ་ཕན་པ། སོ་སོའ་ིའཚ་བ་བསྐྱལ་རྒྱུའི་ཐད་ཕན་པའི་སྐད་
དང་ཀམ་པུ་ཊར་སོགས་སློབ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཞེས་ང་ཚར་བསམ་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་བཀའ་ཤག་ནང་གྲོས་བསྡུར་
བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། ཕལ་ཆེར་ལས་གཞི་དེ་ཐོན་རན་ཡོད། Post section ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་རེད། སྣེ་ལེན་ཁང་
ནས་སྣེ་ལེན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྣེ་ལེན་ཞུས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་གཞི་རྩའི་བཀའ་ཤག་གི་ལངས་ཕྱོགས་དེ་སྔོན་མ་ཡོད་
པ་ལྟར། ཕར་བོད་ལ་ཕེབས་རྒྱུའི་ལངས་ཕྱོགས་དེ་ག་རང་བཟུང་བཞིན་ཡོད་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། བོད་ནས་ཕེབས་
མཁན་ཚ་ཕར་ཕེབས་དགོས་རེད་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྲིམས་དང་ལངས་ཕྱོགས་ཡིན་དུས་དེ་ལ་ང་ཚས་མིན་ཟེར་ས་ཡོད་
མ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་རེད་ཞུས་ན། བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ཕར་ཕེབས་
མཁན་ཡང་ཡོད་རེད། གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བལྟས་ནས་འདིར་བཞུགས་མཁན་ཡང་ཡོད་རེད། ཡང་རྒྱུ་མཚན་དང་
གོ་སྐབས་ཟིན་པའི་ཐོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་མཁན་ཡང་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གླིང་གི་གནས་
སྟངས་དེ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། སློབ་ཁྲིད་དང་སྦྱོང་བརྡར་གང་སྤྲད་པ་ཡིན་ནའང་།  ཕར་བོད་ལ་ཕེབས་ནའང་ཐུགས་
ཕན་གསོས་པ། རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྐབས་རིང་བཞུགས་པ་ཡིན་ནའང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ། ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ཕེབས་པ་ཡིན་
ནའང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ལ་སྐད་ཡིག་གཞན་དག་བསླབ་ཐུབ་རྒྱུ། དེ་དག་དགེ་རྒན་ལ་རག་ལས་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་
གློག་ཀླད་ཀྱང་བསླབ་ཐུབ་རྒྱུ། དེ་ལྟ་བུའི་ལག་ཤེས་གཞན་དག་ག་རེ་བསླབ་རྒྱུ་འདུག Hospitality མགྲོན་ཁང་དང་ཟ་
ཁང་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུ་དེ་ག་པར་ཡིན་ནའང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དུས་དེ་འདྲ་ལའང་གནང་ཐུབ་རྒྱུ། སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུ་དེའང་དེ་
སྔ་ནང་བཞིན་ལོ་ལྔ་མིན་པར་ལོ་གཉིས། དེ་ནས་ལོ་གསུམ་པ་དེར་ཁོ་རང་ཚར་གདམ་ག་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་ད་གིན་བཀུར་
འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་ open school གཏང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་གསུངས་པ་དེ་རེད། ཕར་སླེབས་ནས་ལོ་ལྔ་སློབ་སྦྱོང་
ཚར་ནས་མཇུག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། བོད་ཡིག་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་ན་
ཝ་ར་ཎ་སིར་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ། ས་ར་མཐོ་སློབ་ལ་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེ་བཞིན་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་བཅུ་
གཉིས་ལག་འཁྱེར་ལེན་རྒྱུ་ open school  ལ་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དེ་འདྲའི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་
ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གོ་སྐབས་གཉིས་པ་གནང་ཕྱོགས་ཐོག་ལ་ང་ཚས་གྲོས་བསྡུར་འགྲོ་དང་འགྲོ་
བཞིན་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་གོ་སྐབས་གནང་བའི་སྐབས་ལ་དགོས་ངེས་དང་ཕན་ཐོགས་ངེས་ཡིན་པ། ངས་ཤེས་རབ་དགའ་
འཚལ་ནང་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཡོང་དུས་ག་རེ་འདོན་ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་ན། ཕལ་ཆེར་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་དོན་གྲངས་
ཀྱིས་ལོ་ལྔ་ཆ་ཚང་བསྡད་ཀྱི་མིན་ཟེར། Drop out rate ཆ་ཚང་ཐག་མ་ཆོད་པ་དེ་འདྲ་མཐོ་པོ་ཡོད་ན་དེ་ལ་རྐྱེན་གཅིག་
ཡོད་པའི་རྟགས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ལོ་ལྔ་སྡོད་དགོས་ཟེར་དུས་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་དོན་གྲངས་སྡོད་ཀྱི་མེད་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་
དཔག་པའི་ལོ་གཉིས་ལ་དང་པོ་དམའ་རིམ་གྱི་དབྱིན་ཇི་དང་བོད་ཡིག་འཁྲིད་དགོས་པ་དེ་དག་འཁྲིད། དེའི་གཞུག་ལ་སོ་
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སོར་གདམ་ག་ཡོད་པ་ཞིག  ལག་ཤེས་དང་གློག་ཀླད། སྐད་ཡིག་དེ་འདྲ་བསླབ་ཐུབ་པའི་ལས་གཞི་ང་ཚས་ད་ལྟ་ཇུས་
འགོད་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། ག་ཚད་ཅིག་ལམ་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་གི་མ་རེད་དེ་དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་
རང་ཚར་གདམ་ག་ཡོད་པ་དང་གཞི་རྩའི་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ལང་ཕྱོགས་དང་མ་འགལ་བ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་ཁོ་
རང་ཚ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་ནའང་འདྲ། རྒྱ་གར་ལ་བཞུགས་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། བཞུགས་སྟངས་དེ་འགྲོ་སྟངས་ཐོག་ནས་
འགྲིགས་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པའི་རེ་བ་ཡིན། ཕལ་ཆེར་ང་ཚས་ལས་གཞི་དེ་མགྱོགས་པོ་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཐུབ་པའི་རེ་
བ་ཡོད། གོ་སྐབས་གཅིག་རག་པ་དང་གོ་སྐབས་གཉིས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ལ་ཟེར་ན་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཡོད་རེད། 
རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ཡང་དག་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཀའ་
ངལ་ག་རེ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན།  གོ་སྐབས་གཉིས་གནང་པ་ཡིན་ན་གོ་སྐབས་གསུམ་པ་དེ་གནང་དགོས་རེད་དམ་མ་རེད། 
གོ་སྐབས་གསུམ་པ་གནང་པ་ཡིན་ན།  གོ་སྐབས་བཞི་པ་གནང་དགོས་རེད་ཟེར་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་
ན་ཟླ་བ་གཅིག་དེར་བསྡད། ཟླ་བ་གཉིས་དེར་བསྡད། གོ་སྐབས་ལྔ་དྲུག་ཙམ་གནང་པ་ཡིན་ན། ང་ཚས་གོ་སྐབས་གནང་པ་དེ་
དཔེར་ན་སྐད་སྦྱང་པ་ཡིན་ནའང་རེད། གློག་ཀླད་སྦྱང་པ་ཡིན་ནའང་རེད། གནང་པ་དེ་དགེ་རྒན་ལ་འགྲོ་སོང་ཆེན་པོ་ཞིག་
དང་མཐུན་རྐྱེན་མང་པོ་བསྐྲུན། ཟླ་བ་གཅིག་གཅིག་མ་གཏོགས་བཞུགས་ཀྱི་མེད་པ་ཡིན་ན། མཐུན་རྐྱེན་དང་དགེ་རྒན་གྱི་
ཕོགས་དང་འགྲོ་སོང་བཏང་བ་དེ་རྣམས་འཕྲོ་བརླག ཁོ་རང་ལའང་གོ་སྐབས་གསུམ་བཞི་རག་ཚར་ཡང་ཁོ་རང་ལའང་གང་
ཡང་མེད་པ། འགྲོ་སོང་འཐོལ་པར་འབྲས་བུ་མེད་པ་ག་རེ་ཆགས་ཡོང་བསམ་པའི་སེམས་འཚབ་ཐོག་ནས་གོ་སྐབས་གཉིས་
མ་གནང་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད། གཞི་རྩའི་གོ་སྐབས་གཉིས་པ་ཞིག་གནང་དགོས་པ་ང་ཚས་མཐོང་གི་འདུག གནང་བའི་རྐྱེན་
གྱིས་གསུམ་པ་བཞི་པ་ཞེས་ཆགས་པ་ཡིན་ན་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་དྲི་བ་དེ་ཡིན་དུས།  ད་ལྟའི་བར་དུ་བཀའ་ཤག་
གི་ལངས་ཕྱོགས་དེ་ག་རེ་རེད་འདུག་ཟེར་ན། ཤེས་རབ་དགའ་འཚལ་སློབ་གླིང་ལ་གནང་བཞག་པ་དེ་གོ་སྐབས་དང་པོ་རེད། 
གོ་སྐབས་གཉིས་པ་དེ་འདི་གར་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཁག་མང་པོ་ཡོད་དུས། འགྲིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་
དམ་ཞེས་ང་ཚས་གྲོས་བསྡུར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ང་ཚ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཤེས་རབ་དགའ་འཚལ་ནས་ཐོན་པ་
ཟེར་ནའང་འདྲ། མཐའ་མ་འཁྱོལ་བ་ཟེར་ནའང་འདྲ་མེག་ལོ་གྷན་ཇིར་མང་པོ་ཞིག་ལྷག་ཡོད་དུས། ཁོ་ཚ་ལ་འཚ་བ་སྐྱེལ་
སྟངས་རེད། འགྲོ་སྟངས་སྡོད་སྟངས་བཟོ་རྒྱུ་ལ་དམིགས་བསལ་མཐུན་རྐྱེན་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར།  ང་ཚས་
གྲོས་བསྡུར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། དེ་ག་ནང་བཞིན་གློག་ཀླད། སྐད། མ་བྱན། ཟ་ཁང་། མགྲོན་ཁང་ནང་ལས་ཀ་བྱ་
རྒྱུ་དེ་འདྲའི་ལས་གཞི་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར། ང་ཚས་གྲོས་བསྡུར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། དེ་ཚ་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་
ཟླ་དགུ་པའི་གྲོས་ཚགས་མ་ཚགས་སྔོན་ལ་ཐག་ཆོད་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད། ང་ཚ་ནང་ཁུལ་ལ་གྲོས་བསྡུར་གང་ལ་གང་མཚམས་
བྱས་ཚར་པ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་གནད་དོན་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། སློབ་གྲྭའི་ནང་ལ་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་
པ་མང་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག  རབ་ཏུ་བྱུང་ན་སློབ་གྲྭ་རེ་རེར་དགོས་ཀྱི་འདུག ཚང་མའི་ཐུགས་ལ་ཡོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་འགྲོ་
སོང་ཆེན་པོ་རེད། མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་
མཁན་ག་ཚད་ཡོད་མེད་ལྟ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་ཚ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་མང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་བཞིན་བྱང་ཤར་
ཁུངས་གཏོགས་ལ་ RC གཙས་པའི་ཀྲུ་ཀྲིང་དང་མེའོ་གཞིས་ཆགས། པདྨ་གྷོ་པ། ཌ་ལ་ཧོ་སི། ཀ་ལོན་སྦུག་ནས་སློབ་ཕྲུག་
ཚ་ཐོན་ཡོང་དུས།  པདྨ་གྷོ་པའི་སྐད་རྒྱག་གི་འདུག་མ་གཏོགས་བོད་སྐད་རྒྱག་གི་མི་འདུག དེ་ཚའི་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་
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འགྲོ་གི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ང་རང་ཉིད་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཡོད། གང་ལ་ཟེར་ན་ང་རང་པདྨ་གྷོ་པའི་སྐད་ཕྲན་བུ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དུས།  
ཁོང་ཚའི་གནས་སྟངས་ཆ་རྒྱུས་ཡོད། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་བསམ་ཞིབ་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན།  
 དེ་ནས་བཀའ་འདྲི་གནང་རྒྱུ་གཞན་ཞིག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྲི་ཞུ་བ་ཚའི་ཕྲུ་གུ་སྔོན་མ་ཡིན་ན།  སློབ་གྲྭ་གསུམ་
གར་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། ད་རེས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་དུས་ང་ཚས་ཁ་སང་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་
བཞག་པ་དེ་མ་སུ་རིའི་བོད་ཁྱིམ་དང་རྡ་རམ་ས་ལའི་བོད་ཁྱིམ་ལ་གཏང་ཆོག་པའི་ཐག་གཅོད་ཅིག་བྱུང་ཡོད། སློབ་ཡོན་
རྩིས་གཞི་དེ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་དོན། བོད་ཁྱིམ་གཉིས་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སློབ་ཡོན་
འབུལ་རྒྱུ་གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ།  སྔོན་རྩིས་དེ་གཅིག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ་བརྒྱ་ཆ་དེ་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཏོག་ཙམ་མཐོ་བ་ཡོད་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།  མ་སུ་རི་
དང་རྡ་རམ་ས་ལའི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་ཡོན་གནང་བ་གཅིག་པ་དང། བརྒྱ་ཆ་ཡིན་ཡང་གཅིག་པ་གནང་ཐུབ་རྒྱུའི་འབད་
བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞི་རྩའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་རག་ལས་ཡོང་དུས་རིམ་པས་གཟིགས་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ང་ཚའི་གྲོས་དྲིས་པ་བསྐོ་གཞག་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲི་གནང་སོང་། དེའི་
ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་། ཡིན་ནའི་སྔོན་མ་རང་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་བསྐོ་སྲོལ་ཡོད་པ་དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་
གསལ་རེད། ཉིས་སྟོང་བཞིའི་ལོར་སྒྲིག་འཛུགས་བསྐྱར་བཅོས་དང་ས་མིག་གཏན་འབེབས་རྩ་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་ནང་ལ་
གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་རེད། དོ་བདག་ལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བ་དང་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པ། དོ་བདག་རང་གི་མངོན་འདོད་ལྟར་ཞབས་
ཕྱི་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་དེ་དག་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བསྐོས་གཞག་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འགྲོ་སྟངས་འགྲོ་ལུགས་གཞིར་
བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བསྐོས་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་བཞིན་ཧི་མ་ལའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐད་ལ་གྲོས་
བསྡུར་བྱེད་མུས་རེད་ལ། དམིགས་བསལ་འགྲོ་སྟངས་འགྲོ་ལུགས་ process དེ་བཟོས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་མ་
གཏོགས།  ཧི་མ་ལའི་རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞིག་སློབ་གྲྭ་གང་ས་ག་ལ་འཐོར་ན་ཡག་པོ་ཡོད་དམ། སློབ་གྲྭ་ཁེ་གཙང་
ཞིག་ལ་བཞག་ན་ཡག་པོ་ཡོད་འགྲོ་ཞེས་གྲོས་བསྡུར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། སློབ་གྲྭ་ཁག་ཁག་ལ་གཏང་བ་ཡིན་ན། 
དེ་ལ་དཔག་པའི་དགེ་དང་སྐྱོན་གཉིས་ཀ་འདུག སློབ་གྲྭ་ཁེ་གཙང་ཞིག་ལ་གཏང་བཞག་ན་ཞེས་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་བཞིན་པ་
ཡིན། དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་མཚམས་ཁག་ལ་ཡོད་པའི་བོད་ཕྲུག་མང་པོ་ཞིག་ཁོ་རང་ཚ་ལའང་གཞི་རྩ་བོད་པའི་རིག་
གཞུང་དང་གང་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་ཡང་འབྲེལ་བ་ཡོད་སྟབས། ཁོ་རང་ཚ་ལའང་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་ན་བསམ་པའི་གྲོས་
བསྡུར་ཡོང་དང་ཡོང་བཞིན་པ་རེད། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་རེད་ཟེར་ན་བོད་པའི་
སློབ་གྲྭ་མང་དྲགས། སློབ་ཕྲུག་དེ་ཉུང་དྲགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་སློབ་གྲྭ་སྒོ་རྒྱག་
དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད།  
 ཕྱོགས་གཉིས་ནས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་སོང་། སྒང་ཏོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་སམ་བྷོ་ཊ་སློབ་གྲྭ་
གཅིག་ཡོད་རེད། ར་སྦང་ལའང་སློབ་གྲྭ་གཅིག་ཡོད་རེད། གཉིས་ཀ་ལའང་སློབ་ཕྲུག་ཉུང་དྲགས་པའི་སྐྱོན་ཡོད་རེད། སློབ་གྲྭ་
གཅིག་གི་ས་ཆ་འཐིམས་འགྲོ་གི་ཡོད་སྟབས། སློབ་གྲྭ་གཉིས་མཉམ་དུ་སྦྱར་ཐུབ་ན་ཟེར་བ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཡོད་རེད། འགྲོ་སྟངས་ཐོག་ནས་གཅིག་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་པ་དང་གཅིག་སམ་བྷོ་ཊའི་ཁོངས་གཏོགས་
ཡིན་པས།  ལམ་སང་སྦྱར་ཆོག་ཆོག་དང་མཐུད་ཆོག་ཆོག་མེད་དུས། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། བོད་སློབ་འཛིན་
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སྐྱོང་ཚགས་པའི་ཐོག  ད་གིན་ང་ཚ་གྲོས་བསྡུར་ཕྱིན་བཞག་པའི་ཐུགས་ཐག་དེ་གཏན་འཁེལ་པ་ཡིན་ན་མང་པོ་ཞིག་བསྐྱར་
ཞིབ་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཉུང་བ་དེ་ཚ་མཉམ་དུ་སྦྱར་རྒྱུ་དང།  སློབ་གྲྭར་ཡོད་བཞག་པ་དེ་ཚ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ཡག་
པོ་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ཕན་ས་རེད་བསམ་པའི་རེ་བ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་བཞིན་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་ Karnataka མངའ་སྡེའི་གནས་སྟངས་དེ་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་
དང།  ཕར་ཕྱོགས་ཚན་རིག་དང་ཨང་རྩིས་ཐོག་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པར་ཡོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན།  དམིགས་བསལ་ 
Karnataka རང་ལ་ད་གིན་ལོ་བཅུ་གཉིས་གསུངས་སོང་སྟེ། ལོ་བརྒྱད་ས་གནས་རང་ལ་གནས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 
དམིགས་བསལ་གཅིག་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཟེར་ན་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་དེ་ཞལ་འདེབས་བརྒྱབ་ནས་ཁྱད་ལས་པའི་སློབ་གྲྭ་ནང་ལ་
ཚུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བརྒྱ་ཆ་བཞི་བཅུ་དེ་གཞུང་རང་ནས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཡིག་ཚད་གཏོང་ཆོག་གི་ཡོད་རེད། བརྒྱ་ཆ་
བཞི་བཅུ་དེས་ཚུད་པ་ཡིན་ན་ཨེམ་རྗེ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ནའང་རེད། Engineer སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ནའང་རེད། 
དངུལ་སྒོར་གཅིག་ཀྱང་འབུལ་དགོས་མ་རེད་ཟེར་ན་འགྲིགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད། དེང་སང་ཨེམ་རྗེའི་
ལག་འཁྱེར་ལེན་དགོས་ན་དཔེར་ན་ Radiology ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཞབས་སྟེགས་གཅིག་ལ་ crore གཅིག་དང་འབུམ་
སུམ་ཅུ་ཞལ་འདེབས་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། Karnataka ལ་དམིགས་བསལ་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། བརྒྱ་ཆ་བཞི་ཅུ་
ཅན་སུ་ཡིས་ཡིག་ཚད་བཏང་ནས་ཚུད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འབུམ་བཅུ་དང་བཅོ་ལྔ། སུམ་ཅུའི་ཞལ་འདེབས་དེ་རྒྱག་དགོས་
མེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། འགན་འཁྱེར་པའི་ཐོག་ནས་ཕར་ཕྱོགས་
འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉིས་ཚན་རིག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་ཚ་ལ། དམིགས་བསལ་ཁོ་རང་ཚ་ལ་ཡིག་ཚད་སྦྱོང་
བརྡར་སྤྲད་ནས། ཡིག་ཚད་དེའི་ནང་འཚུད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཁོ་རང་གི་མི་ཚ་དེ་ཡང་སྐྱེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉིས་སྐབས་ལ་དམིགས་བསལ་ཁོ་རང་ཚ་ལ་ཡིག་ཚད་རང་གི་ཆེད་དུ་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་རྒྱུའི་
འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོག་ནས་ལོ་གསུམ་ཙམ་སྔོན་ལ་སློབ་མ་གཉིས་ཚུད་ཡོད་རེད། དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཙམ་སྔོན་ལ་སློབ་
ཕྲུག་གསུམ་ཙམ་ཚུད་ཡོད་རེད། དེ་ Karnataka དམིགས་བསལ་ཞིག་ཆགས་བཞག དེ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་མ་རྩ་ཆུང་ཆུང་
གཅིག་ལ་ཁེ་བཟང་ཆེན་པོ་གཅིག་རེ་བ་འདུག  མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་ལ་ཡོད་པའི་སློབ་མ་སུམ་ཅུ་སོ་གྲངས་གཅིག་ལ་
དམིགས་བསལ་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་གར་སྒོར་མོ་འབུམ་གསུམ་ནས་དྲུག་དེ་འདྲ་བཏང་པ་
ཡིན་ན་ཟབ་སྦྱོང་ཆ་ཚང་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། སློབ་ཕྲུག་གཅིག་ཚུད་ཀྱང་ཁེ་བཟང་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། གང་ལ་ཟེར་ན་
སློབ་ཕྲུག་གཅིག་གི་དོན་དག་ལ་ཨེམ་རྗེ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། འབུམ་བཅོ་ལྔ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ཞལ་འདེབས་རྒྱག་དགོས་རེད། 
འབུམ་ལྔ་དྲུག་ནང་ལ་སློབ་ཕྲུག་གཉིས་གསུམ་ག་ཚད་ཕན་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཡོང་གི་རེད། དེ་མཁྱེན་པའི་ཐོག་ནས་གཙ་བོ་
དཔལ་འབྱོར་ལ་རག་ལས་ཡོད་སྟབས། དེའི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན། མ་གཞི་ནས་འདིའི་ནང་ཆ་ཚང་
བཀོད་ཡོད། རྒྱ་གར་སློབ་སྤྱི་གཙས་པའི་བོད་པའི་སློབ་སྤྱི་དང་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚ་ཚགས་འདུ་ཡང་
བསྐྱར་ཚགས་རྒྱུ་རེད། ཁ་སང་སྔོན་མ་ཚགས་འདུ་གཉིས་པ་དེ་བསམ་ཚུལ་རྟོགས་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ད་ལན་དེ་ལ་ང་ཚ་ཕར་
སྤྲོད་ཚུར་ལེན་ཟེར་ནའང་རེད་ག་རེ་བྱེད་རྒྱུ་འདུག  ཕར་ག་རེ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཚུར་ག་རེ་ལེན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱུང་པ་ཡིན་ན། ཚགས་འདུ་གསུམ་པ་བཞི་པ་ནས་བོད་ཁྱིམ་གཉིས་དང་
སམ་བྷོ་ཊ་ཤེས་རིག་བཅས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་རེད། དེའི་དོན་དག་ལ་གོང་དུ་
བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་མཁན་ཚགས་ཆུང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ག་ནང་བཞིན་སློབ་དེབ་ཚགས་ཆུང་ཞིག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
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འདུག གང་ལ་ཟེར་ན། ང་ར་ཚའི་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་དང་སློབ་སྤྱི་རྣམ་པ་ཚ་ཉམས་མྱོང་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་བར་དུ་བསམ་
ཚུལ་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེ་དག་སྤུངས་པའི་སྒང་ལ་ཕྱི་ནས་མཁས་པ་བོད་པའི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་དེ་འདྲའི་
སློབ་སྟོན་ཚགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ནས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་གཞི་རྩའི་སྒྲིག་གཞི་སྟོན་མ་ཐུབ་ཀྱང།  ལམ་སྟོན་ཞིག་བྱུང་བ་
ཡིན་ན་རིམ་པས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུའི་རེ་བ་རེད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཞིབ་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། རིམ་
པས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད། དེ་བཞིན་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་བསྐོར་ནས་གསུངས་སོང་། 
འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་གསུངས་པ་དེ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འགན་དང་མཉམ་དུ་ཤེས་རིག་གི་འགན་འཁྱེར་ཡོང་དུས། མི་སུ་
ཡིན་ན་ཡང་ནུས་པ་ལ་ཚད་ཏོག་ཙམ་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ལགས་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། དང་
པོ་ངས་འགན་དེ་འཁྱེར་ཡོང་དུས།  བོད་ནང་ལ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའི་བསམ་བློ་ཡོད་མ་རེད། 
ང་རང་གི་མི་ཚ་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་རྐང་པར་ལངས་ཐུབ་ཙམ་ཡོང་དུས། སོ་སོའ་ིཉམས་མྱོང་དང་
ནུས་ཤུགས་དེ་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོར་ཕན་ས་རེད་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་
དམིགས་བསལ་གྱི་འགན་དེ་འཁྱེར་བ་ཡིན། འགན་དེ་ལྗིད་པོ་རེད། ད་ལྟའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རེད། བོད་ནང་གི་ཛ་
དྲག་གི་གནས་སྟངས་འགན་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཆགས་ཡོང་དུས།  ང་ལ་ཡིན་ནའང་བསམ་བློ་ཏན་ཏན་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་
ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་ད་ལན་བཀའ་བློན་གཅིག་ཡོད་པའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་ཐད་ཀར་
གསུངས་སོང་། ད་རེས་བྱུང་མ་སོང་སྟེ། མ་འོངས་པར་འབྱུང་གི་རེད་ཅེས་བཤད་ཐུབ་པ་མི་འདུག གཅིག་བྱས་ན་ང་ལ་སྙིང་
སྟོབས་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་ནས་ནུས་པ་གསར་པ་ཞིག་སླེབས་པ་ཡིན་ན་མུ་མཐུད་དེ་གནས་སྲིད་ཀྱི་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ཚ་རྣམ་
པ་ཚར་དགོངས་པ་ཡོད་པ་དེ་ངས་ཀྱང་བསམ་བློ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་ཡིན། བསམ་བློ་ཡང་གཏོང་དགོས་ཀྱང་དགོས། 
འགན་ཆེན་པོ་ཡིན་དུས་ཤེས་ཡོན་དེ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་དེ་ཉིན་མ་གཅིག་འཐུས་ཤོར་ཤོར་པ་ཡིན་ནའང་ཡང་འཐུས་ཤོར་
ཤོར་པ་རེད། དེ་སློབ་ཕྲུག་གཅིག་ལ་གནོད་པ་ཡིན་ན།  སློབ་ཕྲུག་དེའི་མི་ཚ་ལ་གནོད་སྐྱེལ་སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་འགན་
ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། ཤེས་ཡོན་དེ་གལ་ཆེན་བརྩི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ངས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བསམ་གྱི་འདུག རང་
ཉིད་ལྟ་བུ་ཡང་གཞིས་ཆགས་ནས་འཚར་ལོངས་བྱས་པའི་ཕྲུ་གུ་ཞིག་ཡིན་དུས། ང་ལ་སྦྱིན་བདག་དང་སློབ་ཡོན། དགེ་རྒན། 
གོ་སྐབས་དེ་འདྲ་མ་རག་པ་ཡིན་ན།  ང་ལྷག་ས་གཅིག་ལ་ལྷག་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་ད་
ལྟ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་པ་ཚ་རེད། བོད་ནས་གསར་པ་ཕེབས་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གི་གནས་སྟངས་ང་དང་ང་འདྲའི་
རྣམ་པ་གཅིག་པ་ཡིན་དུས། ཉིན་མ་གཅིག་འཐུས་ཤོར་ཤོར་པ་ཡིན་ན་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། དེའི་ལྗིད་ཁོག་དེ་ང་
ལ་ཡོད། སེམས་ནང་སེམས་འཚབ་དེ་ཡོད། དེ་གཞིར་བཟུང་ཐོག་ནས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་ཤེས་རིག་གི་འགན་གཉིས་ཀ་
འཁྱེར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་རིམ་པས་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་གསལ་བཤད་གནང་གྲུབ་པ་དང་ལག་པ་རྐྱོང་
མཁན་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག ད་རེས་བཀའ་འདྲི་ཞིག་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་ཆགས་སོང་། གྲོས་ཚགས་ནང་
གསལ་པོ་ཆགས་དགོས་པའི་གནད་དོན་གཅིག་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་སྐབས། 
སྦེང་ལོར་གྱི་བོད་ཁྱིམ་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གི་སློབ་གྲྭ་དེའི་ནང་ལ་འོས་སྦྱོང་སྤྲད་བཞག་པ་དེ་དམའ་རིམ་དགེ་རྒན་ཆགས་རྒྱུ་
ཡིན། སྦུན་ཌར་ནས་ཐོན་པ་དེ་ཚ་འབྲིང་རིམ་དགེ་རྒན་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་བཀའ་
འདྲི་ཞུ་རྒྱུར་ད་ལྟ་འདིར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་མཁན་དེས་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྙིང་པ་ཚས་ཕལ་ཆེར་མཁྱེན་
གྱི་རེད། ཐེངས་མང་པོ་གསལ་བཤད་ཞུས་མྱོང་ཡོད་རེད། སྦེང་ལོར་ལ་ཡོད་པའི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་དེའི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་
ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་དོན་ཁག་གཅིག་དང། རྩ་ནས་མ་འགྲིགས་པའི་ཐོག་ནས་ཤེས་རིག་གིས་མ་གི་ནས་ཐོན་པའི་
སློབ་ཕྲུག་གི་འོས་སྦྱོང་ལག་འཁྱེར་དེ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མིན་ཞེས་ཐག་བཅད་ནས་མར་ཕྱག་བྲིས་ཕུལ་ཡོད་རེད། ཕྱག་བྲིས་
ཕུལ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དེ་ཚའི་རིགས་གཅིག་ལ་ཐག་གཅོད་ཀྱང་གནང་ཡོད་རེད། ད་རེས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་
མཆོག་ནས་དེ་ཚ་དམའ་རིམ་དགེ་རྒན་དང་བྷུན་ཌར་ནས་ཐོན་པ་ཚ་འབྲིང་རིམ་དགེ་རྒན་ཡིན་ཞེས་ཐུགས་ཐག་བཅད་ནས་
གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་སོང་བས། དེ་སྔའི་ཐག་གཅོད་དེ་མེད་པར་བཟོས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་མ་གི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་
སློབ་གྲྭའི་ནང་ ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་དོན་གཅིག་གིས་ངོས་འཛིན་འགག་པ་དེ་སངས་པ་རེད་དམ་ག་རེད་བྱས་པ་རེད་
ཅེས་དེ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ཡོད།  དེའི་རྗེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མིན། སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ངས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་དྭོགས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་ཆགས་སོང་ཟེར་
ན། གསལ་བཤད་གནང་པའི་སྐབས་སུ་མ་གཞི་ངས་གནད་འགག་དེ་ག་རེ་མཐོང་གི་ཡོད་ཟེར་ན། གཅིག་བྱས་ན་ཞུས་
བཞག་ན་འགྲིགས་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་པའི་སྐབས་སུ། ཨེམ་རྗེ་རྒྱ་གར་
ནང་ལ་སྦྱོང་བརྡར་གནང་རྒྱུ་ལ།  རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ལ་མ་གཏོགས་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། ད་ངས་གོ་
ཐོས་ནོར་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ཚའི་རིགས་དེ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ནང་ལ་འགན་འཁྱེར་པའི་ཐོག་
ནས་གསལ་བཤད་གནང་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་མ་གཏོགས། དེའི་རྐྱེན་པས་ཁ་སང་ཚགས་གཙས་ཀྱང་བུད་མེད་ཅིག་
ལ་བལྟས་བྱས། སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བའི་སྐབས་སུ་དེ་ཚ་རིགས་མ་གནང་རོགས་ཞེས་དེ་ཚ་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་སོང་། 
ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་ཏན་ཏན་རེད། གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་གཅིག་གིས་
སྒྲོལ་མ་གསོག་རྒྱུའི་དུས་ཚད་དེ་ལོ་བཅུ་གཉིས་དང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་ལོ་བརྒྱད་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་
ཚ་རིགས་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་ཤེས་པ་ཡིན་ན་གཟིགས་རྒྱུ་ཡོད་རེད། དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཚ་ཤེས་པའི་ཐོག་



43 

 

ནས་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ག་ཚད་ཅིག་སོ་སོའ་ིའགན་དེ་འཁྱེར་ནས་
བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་རྟོག་ཆགས་འགྲོ་གི་རེད། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་མ་གཞི་
བཀའ་བློན་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་རྒྱུན་རིང་པོ་ཞིག་བཞུགས་ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཤེས་རིག་གི་ Education 

System དེ་འགྱུར་བ་མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་བཞིན་པ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན་དཔེ་མཚན་ཙམ་ཞིག་ཞུ་ན། ད་གིན་ COMEDK 

(Consortium of Medical, Engineering and Dental Colleges of Karnataka) དང་ CET 
(Common Entrance Test for admission to Medical, Engineering and Dental Colleges of 

Karnataka) གཉིས་བར་བཀའ་མོལ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག Karnataka Higher studies ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་གོ་
སྐབས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་རིགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཏན་ཏན་བརྩི་གི་འདུག་སྟེ། སློབ་ཡོན་ཐོག་ལ་ Karnataka རིམ་པ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ལ་
བརྩི་ཡི་རེད། Karnataka གཅིག་པུར་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་གསུང་གི་འདུག དེ་ཨེ་ཡིན་ནམ། གཞན་པ་ཕར་ཞོག ཧི་མ་ཅཱལ་
ལའང་ཡོད་རེད། ཆུང་ཚགས་ལ་ Sikkim ལའང་ཡོད་རེད། མངའ་སྡེ་མང་པོ་ལ་ཡོད་རེད། ཏན་ཏན་རེད། Karnataka  
Tamil Nadu, Andhra དེ་ཚ་ལ་སློབ་གྲྭ་མང་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་མཚན་སྙན་གྲགས་ཆེ་བ་ཡོད། དོན་དག་སྙིང་པོ་ག་
རེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཟེར་ན། དེའི་རིགས་གསལ་པོ་མཁྱེན་པའི་ཐོག་ནས་མར་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུ་ལ་སྟབས་
བདེ་པོ་མེད་དམ་བསམས་སོང་། དེ་འདྲ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  
 

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

སྤྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བྱང་ཨ་རིའི་ནང་ལ་བོད་ཡིག་གི་དཀའ་ངལ་སྐོར་དེ་
མཁྱེན་གནང་གི་ཡོད་རེད། འདས་པའི་ལོ་བཅུ་གྲངས་ནང་ལ་ང་རང་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན།  དང་བླངས་ཞབས་འདེགས་ཞུས་
ནས་སྤྱི་མཐུན་ཚགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་པའི་ཐོག་ནས་གཟའ་ཉི་མ་དང་སྤེན་པ་གང་ཡིན་ལ། བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་དང་ནང་ཆོས་
འགྲེལ་བཤད་དང་ཟློས་གར་གྱི་རིགས་མང་པོ་གནང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་དང་མཐུན་པའི་ syllabus བོད་ཡིག་
སློབ་དེབ་ཡིན་ནའང་རེད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་མཛད་རིམ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ན་ཞེས་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོ་གནང་བཞག དེ་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ་ཐབས་སྡུག་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་
ཞིག་འདུག འདས་པའི་རིང་ལ་བྱང་ཨ་རིའི་ནང་ལ་བོད་མི་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་ཙམ་སླེབས་ཡོད་རེད། བོད་ཡིག་ཉམས་
ཆག་དང་སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཐོན་ན་ཡང་བོད་ཡིག་མ་ཤེས་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚ་བོད་པ་ཡིན་ནའང་
རེད། འཛིན་སྐྱོང་ཡིན་ནའང་རེད། ལས་དོན་ཏོག་ཙམ་མ་བསྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཆགས་དུས།  སེམས་འཚབ་དང་ཉམས་
མྱོང་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་གཟིགས། དེ་ལ་ལམ་སྟོན་ནན་པོ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 



44 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གནད་དོན་འགའ་ཤས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་ཟུར་པ་བཀུར་འོས་སྤྱི་
འཐུས་ནས་སྦེང་ལོར་གནད་དོན་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་དེ་ཏན་ཏན་རེད། ངས་ད་གིན་གཞི་
རྩའི་དམའ་རིམ་དང་འབྲིང་རིམ་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྔོན་མ་ཐུགས་ཐག་བཅད་
བཞག་པ་དེ་དེ་ག་རང་གནས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་སྦེང་ལོར་གྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ལ་དམའ་རིམ་དགེ་རྒན་འོས་
སྦྱོང་ཐོབ་བཞག་པ་དེ་དག་གཞི་རྩའི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཆ་རྐྱེན་བཟོས་བཞག་པ་དེ་ཚའི་ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་བའི་རྐྱེན་
གྱིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང།  སྔོན་མ་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་དེ་ད་ལྟའང་གནས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་
ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་སློབ་སྤྱི་ཁག་དང་སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚ་ཚགས་འདུ་རིམ་པས་
བྱས་ནས་ཐབས་ལམ་འཚལ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་ཡོད། རིམ་པས་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པའི་རེ་
བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་ཧི་མ་ཅཱལ་དང་མངའ་སྡེ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་གོ་སྐབས་ཡོད་
མེད་མང་པོ་གསུངས་སོང་། ཏན་ཏན་རེད། Karnataka ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། བཀུར་འོས་སྤྱི་
འཐུས་ཀྱིས་ Karnataka མངའ་སྡེ་རང་འབོད་པ་ཡིན་སྟབས། དེ་ལ་ངས་ཞིབ་ཕྲ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། མངའ་སྡེ་འགའ་
ཤས་ལ་ཡོད་རེད། མངའ་སྡེ་འགའ་ཤས་ལ་ཡོད་མ་རེད། ཧི་མ་ཅཱལ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། ང་རང་གིས་ཧ་གོ་ཚད་བྱས་པ་ཡིན་ན་
ཕལ་ཆེར་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚས་དམིགས་བསལ་སྐུལ་ལྕག་ཞུས་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་བོད་པ་ཡོད་སའི་མངའ་
སྡེར་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དེ་དག་ལ་གོ་སྐབས་འཇུ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 
མ་གཞི་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་དྲི་བ་དེ་གཞི་རྩའི་ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བ་མི་འདུག་ཀྱང་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། རྒྱ་
གར་ལ་ཡོད་པའི་བོད་པ་ཚ་གཞི་རྩའི་ཕྱག་ལས་གནང་ཆོག་གི་རེད་དམ་མ་རེད། ས་ཆ་ཉོ་ཆོག་གི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་
སྔོན་མ་ནས་དེའི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་འགྲོ་ཡོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་བོད་པ་ཚ་ཕྱག་ལས་གནང་ཆོག་གི་རེད། ས་ཆ་
ཡང་ཉོ་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས།  ན་ནིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚས་ ༣༠ ཉིན་མོར་ཐུགས་ཐག་
བཅད་བཞག་པའི་ནང་ལ་ circular གསལ་བསྒྲགས་མང་པོ་ཞིག་བཏང་བཞག ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། སང་
ཉིན་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གི་རེད། ངས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འགན་འཁྱེར་པའི་ཐོག་ནས་དུས་ཚད་མང་ཤོས་དེ་རྡ་རམ་ས་ལ་
རང་ལ་བཏང་ཡོད། གཉིས་པ་དེ་ལྡི་ལིར་བཏང་ཡོད། གསུམ་པ་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཆགས་ཡོད། ལྡི་ལིར་གཏོང་དུས་དེ་འདྲའི་
གནད་དོན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་འབྲེལ་བ་མང་པོ་བྱེད་དུས།  སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་འབྲེལ་བ་ཡག་པོ་ཆགས་ནས་ཁོ་རང་
ཚའི་ངོས་ནས་དངོས་གནས་རང་རྒྱ་གར་གཞུང་དཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ་གསུང་གི་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༡༢།༣༠ ཉིན་
མོར་ཚགས་འདུ་ཚགས་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པའི་ནང་ལ་བོད་པ་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་ཆོག་གི་རེད། ཡིན་ནའང་དེའི་ནང་
གཅིག་ག་རེ་འདུག་ཟེར་ན། གཞུང་གི་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུ་ལ་དམ་དྲག་ཡོད་རེད། དེ་ཡང་གཞུང་ཟེར་ན་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་
རེད་ཅེས་དེའི་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་ཡོད་པ་འདྲ། ས་ཆ་ཉོ་ཆོག་གི་རེད་མོད། ཡིན་ནའང་ Reserve Bank Of India 
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དེའི་ལམ་སྟོན་གཞི་བཟུང་དང་མངའ་སྡེའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཐོག་ནས་འགྲོ་དགོས་རེད་ཟེར། དཔེར་ན་ཧི་མ་ཅལ་ལྟ་བུར་ཆ་
བཞག་ན་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་སྟངས་ཁག་ཁག་ཆགས་ཡོད། Jammu And Kashmir ལ་ཁག་ཁག་ཆགས་ཡོད། 
མངའ་སྡེ་འགའ་ཤས་ལ་དབུས་ནས་ཉོ་ཆོག་གི་ཡོད་ན་མངའ་སྡེ་ནས་ཉོ་ཆོག་གི་མེད་པ་འདྲ། དེ་ཁོ་རང་ཚ་ནང་ཁུལ་ 
notice ནང་བཏང་བཞག་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚར་ཤོག་བུ་དེ་རག་ན་བསམ་སོང་སྟེ་ནང་མོལ་ཞུས་ཡོང་དུས་སྐབས་ལ་བོད་
པ་གཅིག་པུ་མ་རེད། སྐྱབས་བཅོལ་པ་གཞན་དག་ཡོད་རེད། ཁོ་རང་ཚ་ལའང་འགའ་ཤས་ལ་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེན་པོ་དེ་
འདྲ་ཡོད་ས་རེད། ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་ང་ཚས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། Reference དེ་སྤྲད་པ་ཡིན་ན་ང་ཚས་ཀྱང་ཧ་གོ་གི་
རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཁྱེད་རང་ཚ་ ༢༠༡༡ ། ༡༢ ། ༣༠ དེ་ནས་ལོ་གསར་པ་ལ་ཕྲན་བུའི་གནས་ཚུལ་གསལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོད་
པ་ཞིག་ངས་ཞུ་ན་བསམ་སོང་། དེ་ཡང་གནད་དོན་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་སོང་། མང་པོ་ཞིག་གིས་ཤེས་རིག་གལ་ཆེན་པོ་
ཡིན་པ་ཞེ་དྲག་གསུངས་སོང་། ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ད་ལན་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་པ་དེ་ཕྱི་ཟླ་དྲུག་
པའི་ནང་ལྡི་ལིར་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་བྱ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་རྣམ་པ་ཚ་ཚང་མར་ཞུས་
ཆོག རྣམ་པ་ཚ་མང་ཆེ་བ་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་པ་ནས་ཐོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྐྱང་རྐྱང་ཡིན་དུས། རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་
དང་འགན་འཁྱེར་མཁན་ཚང་མ་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བར་བཅར་ན་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་བསམ་གྱི་
འདུག ཚགས་ཁང་ཆུང་ཆུང་གཅིག་ལས་མ་རག་པ་ཡིན་ན་དགོངས་སེལ་ད་ལྟ་ནས་ཞུ་གི་ཡིན། དེ་འདྲ་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་
ཡོད། ད་ལྟ་ལས་གཞི་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་རིང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཆ་ཚང་ཚར་བ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ཆུ་ཚད་ལྔ་པའི་གསོལ་ཇ་བང་བསྒྲིགས་བཞག་ཡོད། སང་ཉིན་
ལས་རིམ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད། གནངས་ཉིན་བཞུགས་མོལ་ཚགས་འདུ་རེད། ཁ་སང་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་གྱིས་གྲོས་
ཚགས་ནང་ལ་དྲི་བ་ཞིག་ལ་ལན་གནང་པའི་སྐབས་དེར། ཨེམ་རྗེ་བྱེད་པར་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་རྒྱ་གར་མི་སེར་དགོས་
ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཚགས་གཙས་གོ་སོང་། དེ་ཚགས་གཙས་ཐོ་ཞིག་བརྒྱབས་ནས་བཞག་ཡོད། ད་ལྟ་དེར་ཞུ་རྒྱུ་
བརྗེད་པ་རེད། ཨེམ་རྗེ་བྱེད་པར་རྒྱ་གར་མི་སེར་དགོས་ཀྱི་མེད་པ་དེ་ང་ཚ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད། ཁ་སང་ལན་
བསྐྱོན་དུས་དེ་འདྲ་གསུངས་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་གྲོས་ཚགས་ལ་གསུང་པའི་སྐབས་ལ་དངོས་ཡོད་གང་ཡིན་པ་དེ་གསལ་
པོར་བྱས་ནས་གསུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱག་ཚད་ ༥།༡༥ བར་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་
ཡིན། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༢༠ ཉིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ། 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།  ད་ལྟ་སྔོན་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་རིམ་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན།  
དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་དང་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་ཟིན་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་
བཀའ་བློན་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་ཚར་བ་རེད།  ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་
གནང་བ་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་དོན་དགུ།  གཉིས་འབུམ་དྲུག་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
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གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་དགག་བྱ།  མེད་པ་ཡིན་སྟབས། འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་སྙན་སྒྲོན་གནང་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  ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་བསྡོམས་འབོར་དེ་ཧིན་སྒོར་ ༨,༣༢༤,༥༣༦ ཞུས་
འདུག བཀག་ཤག་གིས་རང་འཇགས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག ང་ཚར་ཡང་དེ་ལ་དགག་བྱ་གང་ཡང་མེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བཞག་པ་དེ་ས་ཡ་བརྒྱད་དང་སུམ་འབུམ་ཉིས་ཁྲི་
བཞི་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་བསྡོམས་འབོར་དེ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་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  ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་བསྡོམས་འབོར་དེ་ཧིན་སྒོར་ ༡,༥༢༥,༠༠༠ 
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག  ང་ཚར་དགག་བྱ་གང་ཡང་མེད། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག་པ་ཧིན་སྒོར་ ༡,༥༢༥,༠༠༠  སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་དགག་བྱ།  མེད་པ་ཡིན་སྟབས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། ལས་
རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 

 
སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཚག  ཤོག་གྲངས་ ༢༦༦ སྟེང་སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་སློབ་ཚགས་པ་ཆ་ཚང་ལྷག་སོང་།  དེ་ལྷག་སོང་ན། 
དེ་ལ་སྔོན་རྩིས་མེད་པ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་འདུག དགོངས་བཞེས་ཡོང་བ་ཞུ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་བཞིན་པ་ཡིན།  སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་སློབ་ཚགས་པའི་
ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་དེ་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་།  སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་དེ་ཧིན་སྒོར་ ༢༤,༩༤༡,༠༦༥ བཀའ་འཁྲོལ་ཡང་དེ་བཞིན་ཐོབ།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ཀྱིས་གསུང་རོགས་གནང་། 

 
སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྔོན་ལ་འབུམ་སུམ་བརྒྱ་ཡོད་པ་དེ་འཁྲུག་སོང་བ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཆགས་སོང་།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེའི་སྔོན་ལ་ལས་ཁུངས་ཕན་ཚུན་སྤྲོད་དེབ་ནང་ལ་འབུམ་སུམ་བརྒྱ་ཞིག་འཁོད་འདུག དེ་སཾ་བྷོ་ཊ་ལ་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་ཧིན་སྒོར་ 
༢༤,༩༤༡,༠༦༥ གནང་འདུག  ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་སྤྲོད་དེབ་ནང་ལ་སཾ་བྷོ་ཊ་མ་ཡིན་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། སྤྱི་
འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དེབ་མ་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད་པས། ཐུགས་བསམ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེའི་དངུལ་འབོར་ག་ཚད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད། སྤྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་གསུང་རོགས་
གནང་། 

 
སྤྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འབུམ་ཉིས་བརྒྱ་ཞེ་དགུ་དང་བཞི་འབུམ་ཆིག་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་བརྒྱ་མེད་རེ་ལྔ། དེ་གཅིག་པ་རེད་
འདུག 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། དེའི་ནང་ལ་ག་ཚད་རེད་འདུག་ཅིག་གསུང་རོགས་གནང་། 
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སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཧིན་སྒོར་ ༢༤,༡༥༡,༥༡༤ གནང་འདུག  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ང་ཚས་སཾ་བྷོ་ཊ་དེ་རྗེས་ལ་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཆོག རྗེས་ལ་གསལ་པོ་བཟོ་རོགས་
གནང།   ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་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 ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་འབོར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་དེ་ཧིན་
སྒོར་ ༡༩༠,༨༦༨,༣༥༩ རེད་འདུག བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དེ་ཧིན་སྒོར་ ༡༩༠,༧༦༨,༣༥༩ 
རེད་འདུག  
 

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  དམིགས་བསལ་གྱི་རྩིས་འགོ་དང་པོ་དང་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྩིས་འགོ་དང་པོའ་ིནང་གི་དང་
པོའ་ི ཀ གཉིས་བརྗོད་དོན་གཅིག་པ་དང་།  དངུལ་འབོར་ཁག་གང་ལ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན།  དམིགས་བསལ་གྱི་
རྩིས་འགོ་དང་པོ་དང་ཟུར་བཀོལ་གྱི་དང་པོའ་ིནང་གི་དང་པོ་ག་པ་དེ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་ཁང་ཁུངས་
ཐོག་བརྩེགས་དང་པོ་གསར་རྒྱག་དང།  གཞན་བཟོ་བཅོས་ཟེར་བ་དེ་ཚིག་བརྗོད་གཅིག་པ་རེད།  དེ་གཉིས་བར་ལ་ཁྱད་
པར་གང་ཡོད་དམ། ཡང་དོན་ཚན་གཉིས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དེ་སྔོན་ཀྱང་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཚགས་དུས་ཞིག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང།  
བོད་ནས་ཕེབས་པའི་གསར་པ་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་སྡོད་བྱས་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚར་སྡོད་གནས་མེད་པའི་
དཀའ་ངལ་མང་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚའི་འཚ་གོས་གནས་མལ་ཆ་ཚང་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་མཐུབ་པ་ཡིན་ནའང། 
གོང་དུ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་གོ་སྐབས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གོ་སྐབས་གཉིས་པ་སྟེ།  
ཁོང་ཚ་ལ་སྡོད་གནས་ཤིག་ངེས་པར་དུ་གྲ་སྒྲིག་བྱ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། མི་མང་གི་ངོས་ནས་བོད་གཞུང་ལ་བསམ་
ཚུལ་བཤད་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།   སྐབས་དེར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཡིན་ནའང།  དེའི་ཐོག་ལ་ཞབས་ཞུ་དགོས་
ན་དང་བླངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན།  དེ་དང་འབྲེལ་ནས་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་སྔོན་མ་དྲུག་ཅུ་
བདུན་ཅུའི་ནང་ལ་གཞིས་སྐལ་མ་ལོན་པ་དང་མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་སྡོད་ཁང་སོགས་གང་གི་ཆ་
ནས་ཀྱང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པའི་མི་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚར་སྡོད་ཁང་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཞིག་སྦྱར་ཐུབ་པ་
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ཡིན་ན། གཞུང་དང་མི་མང་བར་ལ་བརྩེ་བ་དང་བློ་ཉེ་རུ་འགྲོ་བ་ལ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  མི་
མང་པོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་དེ་འདས་པའི་བཀའ་ཤག་ལ་ཚར་མང་པོ་ཞུས་པ་ཡིན།  དམིགས་བསལ་གྱི་སྐབས་བཅུ་
བཞི་པའི་བཀའ་ཤག་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས། དེ་སྔོན་གྲོས་ཚགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས་དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་གཞི་ག་
རེ་གནང་གི་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  དེ་ནས་དམིགས་བསལ་གྱི་རྒྱུན་གྲོན་གྱི་རྩིས་འགོ་ཨང་ 
༡༣ པ་དེ་ནང་ངེས་མེད་ཉམས་གསོ་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག  དེ་རིང་ངས་འདི་བཀའ་འདྲི་ཞུ་འདོད་བྱུང།  བོད་མི་གཅིག་ལོ་ལྔ་
བཅུ་ང་གྲངས་བར་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཁང་པ་གླས་ནས་བསྡད་ཡོད་ནའང་རེད།  མི་ཞིག་ལ་ཁང་པ་གཡར་ནས་བསྡད་
ཡོད་ནའང་རེད།  རང་བདག་ས་ཆ་མིན་པ་ཞིག་གི་སྒང་གནས་ཡོད། དཔེར་ན། རྡ་རམ་ས་ལའི་ཉེ་འཁོར་ཤིང་ནགས་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ས་ཆའི་སྟེང་ལ་ཁང་པ་བརྒྱབ་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཞིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད།  དེའདྲའི་ཁང་པའི་ནང་ལ་འདུག་མཁན་དེ་ཚ་
ད་དུང་བོད་རང་དབང་སླར་གསོ་མ་ཐུབ་བར་དུ་འདུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས།  དེ་ལྟ་བུའི་ཁང་པ་དེ་ཚ་ཉམས་གསོ་འདྲ་པོ་
ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་མཐུན་རྐྱེན་གནང་གི་རེད་དམ་མ་རེད།  དེ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན།  
ང་རང་སྤྱི་འཐུས་བྱས་ནས་ལོ་བཅུ་གཉིས་རིང་ལ་ག་དུས་ཡིན་ན། བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཡོང་དུས་ག་རེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་
ན།  དེ་ས་ཁང་རང་བདག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ས་ཁང་རང་བདག་མེད་ན་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།  འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསང་སྤྱོད་དང་ཁྲུས་ཁང་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་དགོས་སྐོར་ཞུ་སྐབས།  ནང་སྲིད་ཀྱི་ས་ཁང་དང་ཁང་པ་
ཉམས་གསོའ་ིམཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ན། ང་ཚས་གསང་སྤྱོད་ཁྲུས་ཁང་གི་སྦྱར་ཆོག་གི་རེད་མ་གཏོགས་ཡོང་གི་མ་རེད།  ལོ་
བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལ་བསྐོར་བ་རང་བརྒྱབ་ནས་བཀའ་ལན་གནང་བསྡད་འདུག  དེ་ངས་གསལ་པོར་བྱས་ནས་
ཞུ་དགོས་པ་ནི་མི་གང་ཞིག་ལོ་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུའི་རིང་ལ་སོ་སོའ་ིརང་བདག་ས་ཁང་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ས་
ཆ་ཡིན་ནའང་རེད།  བོད་གཞུང་གིས་ཉམས་གསོའ་ིམཐུན་རྐྱེན་གནང་དགོས་ས་ཞིག་ལ་མཐུན་རྐྱེན་གནང་གི་རེད་དམ་མ་
རེད།   
 

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་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དྭོགས་འདྲི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  ཉེ་བའི་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་གྲོས་
ཚགས་ནང་ལ་ང་ཚའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་སྒྲིག་གཞི་དེ་བསྐྱར་བཅོས་ཤིག་བསྣམས་ཕེབས་པ་རེད།  སྐབས་དེར་
ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་གྱིས་སྒྲིག་གཞི་དེ་ཚ་བསྐྱར་བཅོས་སུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་རེད་གསུངས་པ་རེད།  
དེ་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་པ་རེད།  དེ་ཟིན་པའི་ཐོག་ནས་ལག་ལེན་ལ་ག་ཚད་ཅིག་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་དེ་གཅིག་ཡིན།  
གཉིས་པ་དེ་ལ་གལ་སྲིད་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡིན་ན། ངེས་པར་དུ་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གྲོས་ཚགས་རིམ་པའི་ཐོག་ནས་འདི་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཡོད།  ད་ལྟའི་ས་ཁང་སྒྲིག་གཞི་དེ་སྤྱི་ཡོངས་
ཀྱི་བོད་པའི་གནས་སྡོད་མངའ་སྡེ་གང་ཞིག་ཏུ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་དུ་སྒྲིག་གཞི་གཅིག་རེད།  བོད་པའི་གནས་སྡོད་མ་
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འདྲ་བ་དེ་ལ་དཀའ་ངལ་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས།  དེ་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བར་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  གང་
ཡིན་ཞེ་ན།  ང་ཚའི་ངོས་ནས་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་དགོས་ཀྱི་རེད་གསུངས་བཞིན།  དེ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བར་ཁག་པོ་
ཆགས་སོང་ན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགྲིག་གི་མི་འདུག  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་ང་ཚས་འགྲིག་མི་འགྲིག་གི་སྐད་ཆ་མ་དགོས་པ་བྱས་
ནས། དངོས་གནས་ཀྱི་བསྒྱུར་བཅོས་ག་རེ་གཏོང་དགོས་ནའང་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།   

 
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  ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་རྩིས་འགོ་ག་པ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་
ཁང་ཁུངས་ཐོག་བརྩེགས་དང་པོ་གསར་རྒྱག་དང་།  གཞན་བཟོ་བཅོས་ཟེར་བ་དེའི་སྟེང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད།  ད་ལྟ་འགྲོ་
བཞིན་པའི་སྔོན་རྩིས་འདིའི་ནང་ལ་སྔོན་མ་བསླེབས་ཡོང་བའི་སྐབས་དེ་ལ་ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་
འབུམ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཆ་ཚང་བཅགས་ཡོད་པ་རེད།  དང་པོ་བཅགས་པ་དེ་ལ་དགག་བྱ་བྱེད་མཁན་ཡིན།  དེ་འདྲའི་འཆར་གཞི་
ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས་མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་དགག་བྱ་བྱེད་མཁན་དང་པོ་དེ་ཡིན།    མཐའ་མ་གྲོས་
ཚགས་ནང་ལ་འགྲོ་ཡོད་པ་རེད།  སོང་ནས་འབུམ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ག་ཚད་ཅིག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་གསར་རྒྱག་བྱས་པའི་གསལ་
ཁ་དེ་མི་འདུག  གང་ལྟར་མེད་པ་དེ་མེད་པ་རང་རེད།  དང་པོའི་སྔོན་རྩིས་ཀྱི་འཆར་སྤེལ་དང་གཅོག་ཆ་གཉིས་ཆའི་ཐོག་
ནས་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཆགས་འདུག  ངས་དེ་རིང་ཞུ་བ་ག་རེ་ཡིན་ཟེར་ན།  དེའི་བར་དུ་ཁང་ཁུངས་སྲ་བརྟན་ཡོད་མེད་དང། 
དེའི་སྐོར་ལ་ཆེད་ལས་མཁས་པའི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་གོ་སོང།  གང་ལྟར་འོག་དེ་གསར་རྒྱག་མ་
བྱས་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་དམ་མེད།  གཉིས་པ།  ཐོག་གི་དེ་གསར་རྒྱག་བྱས་ནས་གཏོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  གཏོར་ཡོང་
དུས་འོག་གི་དེ་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཕོག་གི་རེད་དམ་མ་རེད།  སྤྱིར་བཏང་འདིའི་སྐོར་ལ་སྔོན་མ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་བཞུགས་མོལ་
ཚགས་འདུ་ཞིག་གི་སྐབས་ལ་ཕྱག་སྦེལ་སྤྱི་འཐུས་ཞིག་གིས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་།  ཚགས་ཁང་གི་བྱིན་
རླབས་དང་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཡོང་དུས།  ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་རྩེད་མོ་རྩེད་
བ་འདྲ་པོ་བྱུང་། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་འཛིན་སྐྱོང་ནས་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མིར་བཞེངས་དགོས་དོན་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་
ཚགས་ཁང་མི་གཏོར་བའི་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་ཀུ་རེ་རྩེ་མཁན་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དེ།  ཡིན་ནའང་རྗེས་ནས་བསམ་བློ་བཏང་
དུས་དེ་ཕལ་ཆེར་བསླེབས་ས་རེད།  སླེབས་ཡོང་དུས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་པའི་ཚར་སྣང་ཞིག་བྱུང་བ་རེད།  
རྒྱུ་མཚན་ནི་འགྲོ་སོང་སྟེང་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ།  རྒྱུན་གྲོན་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞིག་གི་ཚར་སྣང་ཞིག་
བསླེབས་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་འདིའི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་འགྲོ་སོང་སྟེང་ནས་རེད་ལ།  ཡང་ན་ཉེན་ཁ་གང་ཡང་མེད་
པ་ཞིག་གི་སྟེང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ།  དེ་གསལ་པོ་ཤེས་འདོད་ཡོད་པས་བཀའ་ལན་ཞིག་གནང་རོགས་གནང། 
གཉིས་པ་དེ་བདེ་སྲུང་དང་ནང་སྲིད་གཉིས་ཀ་ལ་འབྲེལ་བ་འདུག་མོད།  སྐབས་དེར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འཐུས་ཤོར་སོང་ནས་
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གྲོས་ཚགས་ལ་བཅར་མ་ཐུབ་པས་བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་།  དེ་རིང་ནང་སྲིད་དང་འབྲེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྤྱིར་བཏང་རྡ་རམ་ས་
ལའི་གནད་དོན་ཞིག་ལ། གོང་དུ་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཟས་གོས་གནས་མལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་།  དེ་དངོས་གནས་
གལ་ཆེན་པོ་རེད།  གལ་སྲིད་དེ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང།  དེང་སང་མི་མང་པོ་ཞིག་ལུང་པ་འདི་ནས་འདུག་མི་ཆོག་པའི་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད།  ཧོབ་སྟེ་ཁ་ལ་བལྟས་ན་ལག་ཁྱེར་ཁ་པར་བཟུང་ནས་འགྲོ་མཁན་རྐྱང་རྐྱང་རེད་དེ།  
ཡིན་ནའང་དོན་དམ་པའི་མི་གཞན་པས་ཉོས་པ་ཁོ་ན་ལས་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཉོ་ཐུབ་མཁན་དཀོན་པོ་རེད།  དོན་གཞན་
ཞིག་ནས་རྡ་ས་ལ་ལྟ་བུར་མཚན་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་ཟས་རིགས་དེ་ཚ་གོང་ཆུང་ཆུང་གི་
ཐོག་ནས་ཉོ་ཆོག་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་འཕྲད་པའི་མི་ཚས་དེ་ཙམ་ཡང་རག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།  རྒྱུ་
མཚན།  སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་དུས་འགྱངས་མེད་པ།  ཁ་ཤས་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་ཉིན་བདུན་
རེ་མ་གཏོགས་པའི་དུས་ཚད་མེད་པ།  དེའི་སྟེང་ལ་ཡི་གེ་དམར་པོ་ཞིག་བྲིས་བཞག་པ་དེས་མ་འོངས་པ་ན་གང་འདྲ་ཞིག་
ཆགས་ཡོང་སྙམ་པའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་རེད།  དེང་སང་ཁང་
པ་གླས་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་མོད་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འདུག  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་
དང་འབྲེལ་བ།  བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཐུགས་བསམ་བཞེས་རོགས།  ལོ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་སྔོན་
ནས་མང་པོ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན་པར་བརྟེན་ཆ་ཚང་ཧ་གོ་ཡོད་པ་རེད།  ད་དུང་ང་ཚས་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ང་ཚར་
དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཞུ་བ་དང་སྐྱོན་བརྗོད།  དེ་བཞིན་འབོད་སྐུལ་ཞུ་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པས། འདི་ནས་
ཡང་དང་བསྐྱར་དུ་ཞུས་པ་ཡིན་ལ།  དཀའ་ངལ་དེའང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞིག་རེད།  དེ་བཞིན་གནས་སྐོར་དང་སློབ་
སྦྱོང་གི་དུས་ཡུན་རྫོགས་སོང་བའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚ་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་མ་རག་པ་ཡིན་ན་ག་རེ་བྱ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་
དམ།  ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་མི་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད།  མི་ཁ་ཤས་ལ་འདུག་ས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་བརྟེན་
དེ་ཚ་ལ་བསྐོར་ཞིབ་བྱ་མཁན་འདྲ་ཡོད་དམ།  སྔོན་མ་ཡིན་ན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད།  ང་ཚས་མང་པོ་ཞིག་བཤད་
ཚར་བ་རེད་ལ།  ཁོང་ཚས་ཀྱང་ལན་མང་པོ་བརྒྱབ་ཚར་རེད།  ད་རེས་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཡིན་པར་བརྟེན་དེ་ལ་
དགོངས་གཞི་ག་རེ་ཡོད་དམ།  ཆེས་བསམ་གཞིག་བྱ་དགོས་པའི་གནད་འགག་ཅིག་ཡིན་པས། དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་རོགས་གནང།  དེ་ཅིས་ཀྱང་ཡོང་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཕྱིར་བོད་ལ་ལོག་མི་ཆོག་པ་དང་ཆོག་པ་ག་ཚད་ཅིག་
ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ཡིན་པས་ཞུ་དགོས་པ་མི་འདུག  ཡང་ན་ཕྱི་ལོག་ལ་གཏང་བའི་གོ་སྐབས་འདྲ་ཡོད་དམ་
མེད།  གང་ལྟར་འགྲོ་ས་འདུག་ས་ཞིག་བཟོ་དགོས་པ་དེ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག  རྩ་
བའི་ཆ་ནས་ལམ་ཁ་གཡས་གཡོན་ལ་འཁྱམས་བསྡད་ཡོད་པ་དེ་ཚ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་
བརྟག་དཔྱད་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་གནང་གི་ཡོད་ཀྱི་རེད།  ད་ལྟ་བར་དུ་རིམ་པ་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་བསླེབས་ཡོད། དེ་ཚའི་ཐོག་
ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   ངལ་སེལ་གུན་སྐྱོབས་ལས་གཞིའི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ལ་དྭོགས་འདྲི་
ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གོང་སྨོས་མངའ་གསལ་ལྟར་ ༢༠༡༡་་་་༢༠༡༢ ལོར་མོན་གྷོ་དང་ཀོ་ལི་གྷལ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གཉིས་ལ་
སྟོན་ཉེས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་རེད་དེ།  ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་བྱུང་སྟངས་མི་འདྲ་བ་རེད།  ཀོ་ལི་གྷལ་ལ་ཆར་ཆུ་ཉུང་
དྲགས་པས་དཀའ་ངལ་དང།  མོན་གྷོར་ལ་ཆར་ཆུ་མང་དྲགས་པས་སྟོན་ཐོག་འདེབས་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་པ་
རེད།  དེ་ལྟ་བུའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་བའི་ཁྱིམ་ཚང་ག་ཚད་ཅིག་ཡོད་མེད་དང།  རོགས་སྐྱོར་ག་ཚད་ཅིག་གནང་ཐུབ་ཡོད་མེད་
སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ཡིན།  སྟོན་ཉེས་གུན་གསབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྒྲིག་གཞི་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  
སྒྲིག་གཞི་དེའི་ནང་དུ་མངའ་སྡེའི་རྫོང་གི་ནང་ལ་སྟོན་ཉེས་ཡིན་ན་ཡིག་ཆ་བཀོད་རྒྱུ་དང་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཆ་རྐྱེན་མང་
པོ་ཡོད་པ་རེད།  ལྷག་པར་དུའང་དེ་སྔ་ཆར་ཆུ་ཉུང་དྲགས་པས་དཀའ་ངལ་མ་གཏོགས་མང་དྲགས་པས་དཀའ་ངལ་ཕལ་
ཆེར་ཡོད་པ་མ་རེད།  གང་ལྟར་སྟོན་ཉེས་གུན་གསབ་སྤྲོད་ཕྱོགས་ཐོག་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་མ་འདང་བའི་ཐོག་ནས།  དཀའ་ངལ་
སེལ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད།  དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་ན་མ་འོངས་པ་ན་སྟོན་ཉེས་གུན་
གསབ་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དེ་ལེགས་བཅོས་གནང་འཆར་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད།  དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་གོ་ཐོས་
བྱས་པ་ཡིན་ན་ཀོ་ལི་གྷལ་གྱི་མངའ་སྡེའི་གཞུང་གིས་སྟོན་ཉེས་བྱུང་བ་དེ་ལ་ས་གནས་ནས་དངུལ་གྱི་རོགས་རམ་ཞིག་
གནང་གི་ཡོད་པ་གོ་རྒྱུ་འདུག  དེ་དངོས་བདེན་ཡིན་ནམ་མིན།  དེ་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དོན་
ཚན་གཉིས་པ་དེ།  ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཕེབས་
ཕྱོགས་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་བཀོད་ཁྱབ་ཅིག་ཡོད་པ་རེད།  ཕྱོགས་སྐྱོད་ཀྱི་ས་ཚིགས་ཀེ་ལོ་སྨི་ཊར་སུམ་ཅུ་སོ་གྲངས་ཀྱི་
ནང་ལ་ཕྱོགས་སྐྱོད་བྱས་ན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  བཀའ་འཁྲོལ་དེའང་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ནས་ཞུ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད།  བཀའ་བློན་ལ་ཞུས་མེད་པ་ཡིན་ན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའམ་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཚབ་ནས་ཞུ་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་
ཡོད་པ་རེད།  བཀོད་ཁྱབ་དེ་ད་ལྟ་བསྡད་ཡོད་དམ་མེད།  སྤྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གིས་བཀོད་ཁྱབ་ཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན་
དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ཡོད་པར་གཞི་གྲུབ་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་སོ་སོ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་དུ་མི་ཚ་སྐྱེལ་མཁན་གྱི་མི་
ཞིག་ཡིན་དུས། བཀོད་ཁྱབ་དེ་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞིག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད་བསམ་
བསམ་ཞིག་འཇལ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག  ང་རང་གིས་ཚད་དཔག་བྱས་པ་ལྟར་ན། དེ་འདྲའི་བཀའ་འཁྲོལ་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་
སྒེར་དོན་དང་གཞུང་དོན་དབྱེ་བ་བྱེད་རྒྱུར་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་།  ཡིན་ནའང་དེ་རེད་
ཅེས་ང་ལ་ཁུངས་སྐྱེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་དེ་འདྲ་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ།  བྱེད་
མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་འགོག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།  སྤྱིར་བཏང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡག་པོ་བྱེད་ཐུབ་དང་མ་
ཐུབ་ཟེར་བ་དེ་གཙ་བོ་བཀའ་ཤག་དང་ནང་སྲིད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་བཀོད་འདོམས་ལ་རག་ལས་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་ས་
གནས་ལ་སྡོད་མཁན་དེ་ཉིན་མོའ་ིམི་དང་མཚན་མོ་ཁྱི་ཟེར་བ་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་ཚ་རེད།  ད་ལྟ་ངས་བམས་པ་ནང་
བཞིན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཡིན་ན། ལས་དོན་ག་ཚད་ཅིག་ལ་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཁོང་ཚའི་བསམ་ཚུལ་ནང་ལའང་
ངའི་བསམ་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་མང་པོ་འདུག  དེ་ཙམ་མ་རེད། སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་ལ་དངུལ་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་བདེ་སྡུག་བལྟ་བ་
ལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ཆགས་འདུག  བཀའ་འཁྲོལ་དེའང་ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ལ་ཞུས་ན་མི་ཆོག་པར་བཀའ་
བློན་རང་ལ་ཞུ་དགོས་པ་གསལ་ཡོད།  དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཤིག་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཙམ་གྱི་གདོང་ལེན་བྱ་དགོས་པ།  
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དེ་ཙམ་གྱི་ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཆགས་ནས་སེམས་ཤུགས་ལ་དོ་ཕོག་ཏན་ཏན་ཐེབས་ཀྱི་འདུག་སྙམ་པའི་གནས་ཚུལ་
དེ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག  དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ་དགོངས་བཞེད་གནང་རོགས་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་གོང་དུ་ཕྱག་རོགས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང་།  ནན་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་
རྒྱུ་ཞིག་ལ།  ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  རྒྱ་གར་
གྱི་འཐུས་མི་བརྒྱུད་ནས་མངའ་སྡེ་སོ་སོ་ལ་འགྲོ་སྟངས་མ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་བརྟེན།  བོད་མི་དེ་ཚ་སྐྱབས་བཅོལ་
ལག་ཁྱེར་བཟོ་བ་དང་ལག་ཁྱེར་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚ་མ་འདྲ་བ་གང་ཡོད་པ་རྣམས་མ་འོངས་པར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་
ཚགས་འདུ་ཡིན་ན་འདྲ།  གང་ཞིག་གི་སྐབས་ཡིན་ནའང་གནས་སྟངས་དེ་ཚ་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་དགོས་པ་དང་།  དེ་ནང་
བཞིན་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕར་འགྱངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱ་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་ཡོད་པ་དེའི་སྐོར་
ལ།  ཤུགས་ཆེན་པོའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད།  བར་སྐབས་བཀའ་ཤག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་ཚར་ནས་ས་གནས་ལ་མ་བསླེབས་པར་ལྷག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ།  ནང་སྲིད་
བཀའ་བློན་གྱིས་དམིགས་བསལ་གྱི་ཐད་ཀར་ཞུས་ནས་གང་ན་འགག་ཡོད་པ་དེ་ནས་མར་བསླེབས་ཐུབ་པ་ཞིག་གནང་
རོགས། ས་གནས་དེ་ལ་བསླེབས་ཐུབ་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 
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   ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་མི་ཞུ་ཐབས་མེད་རེད།  སྔོན་རྩིས་ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་ངའི་སེམས་པའི་
ནང་ན་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཁ་ཤས་ཤིག་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག     དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཟེར་
བ་དེ་ཡིན།  ཞུ་ས་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད།  གང་ཡིན་ཞེ་ན།  ང་ཚའི་འདིར་བཙན་བྱོལ་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་
བཙུགས་བཞག་ཡོད་པ་རེད།  སྒྲིག་འཛུགས་དེས་གཞིས་གྱར་གཉིས་ཀའི་ཚབ་མཚན་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཙན་བྱོལ་ལ་
འབྱོར་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚའི་བདེ་སྡུག་གནས་སྟངས་ལ་བལྟ་མཁན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན། ཏན་
ཏན་ཞུ་ས་ཞིག་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་ནས་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  ད་ལྟ་ངས་བཤད་བཞིན་པ་
དེ་ཚ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་རེད་མ་གཏོགས།  དེ་ལས་བརྒལ་བའི་གནད་འགག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རེད།  ང་ཁ་སང་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ལ་འགྲོ་སའི་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ར་འཕྲོད་པ་ཞིག་དང། ནམ་རྒྱུན་འདི་
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ཕར་ཚུར་ན་བསྡད་པའི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཧ་གོ་བ་ཞིག་དཔེ་མཚན་བྱས་ནས་བཤད་
དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་སྔོན་རྩིས་གསུང་བཤད་ནང་ལ། 
སྔོན་རྩིས་གཏན་འབེབས་བྱ་སྟངས་དེ་ཐོག་མ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལ་གཞིགས་སྟེ་འགྲོ་འཆར་དེ་ཚ་གཏན་ལ་ཕབ།  དེ་
ནས་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐབས་འཚལ་དེ་གཞི་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གསུང་བཤད་ཡོད་པས། དེ་བཞིན་དུ་རེ་བ་
ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  དོན་ལ་མར་བབས་ནས་ང་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ལ་འགྲོ་སའི་དཔེ་མཚན་དང་སྦྱར་ནས་
བཤད་ན།  ང་འགྲོ་སའི་ས་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་འདུག  སྤྱིར་བཏང་དཀའ་ངལ་མེད་མཁན་སུ་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་པ་
མ་རེད།  བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ནས་མི་ལོ་ ༥༠་་༌༦༠ འགྲོ་བཞིན་ཡོད།  འོན་ཀྱང་གཞུང་གི་ངོས་ནས་རོགས་སྐྱོར་བྱ་
དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  རང་ཁ་རང་གསོ་མ་ཐུབ་པའི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་
རེད།  ཡིན་ནའང་ང་ཚ་ཚང་མ་སྒྲིག་འཛུགས་གཅིག་གི་འོག་ན་ཡོད་པའི་གཞུང་དང་དམངས་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས། དམངས་
རེད།  དེ་ཆ་ཚང་ལ་བལྟ་སྟངས་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་དགོས་པར་བརྟེན།  དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡིན་
མིན་གྱི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དཔེར་ན་ཁ་འཐོར་གྱི་གཞིས་ཆགས་དེ་ཚ་
ཡིན་ན་ཁང་པ་དང་འདུག་ས་ཡོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ལས་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཕྱིས་སུ་རྒྱ་
གར་གཞུང་གིས་གཞིས་ཆགས་གསར་སྐྲུན་གྱི་སྒོ་བརྒྱབ་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་སྟེ།  དེའི་རྗེས་ལ་འབྱོར་བའི་
བོད་མི་ཚ་དེ་ལས་ཀྱང་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་ཡིན་པས་ཆ་ཚང་གིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་
རེད།  སྐྱབས་བཅོལ་གཞུང་གི་ཟིན་པའི་སྲིད་ཇུས་དེ་ཚ་ཁ་གསལ་གཏིང་གསལ་འདྲ་པོ་བྱ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་མང་
པོ་ཞིག་ར་འཕྲོད་ཀྱི་མི་འདུག  སྦིར་དང་ཅོན་ཏ་རའི་གཡས་གཡོན་ན་ཡོད་པའི་བོད་མི་གསར་དུ་འབྱོར་བ་དེ་ཚས་ཁ་སྔོན་
དཀའ་ངལ་བདེ་སྡུག་མང་པོ་ཞུས་ནས། ང་ཚས་ལས་བསྡོམས་ཕར་ཕུལ་གྲུབ་པ་རེད་མོད།  དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་འདི་ཡིན་འདི་
མིན་གྱི་ལན་གང་ཡང་མ་བྱུང་།  ཡིན་ནའང་ག་ལེར་དང་རིམ་པས་ཡོང་གི་རེད་བསམས་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད།  འདས་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ངས་འདི་ནས་དགག་སྒྲ་མང་པོ་སྦྱར་ཏེ་ཞུས་ཀྱང་རུང་མ་ཞུས་ཀྱང་རུང་དེ་
འདྲ་ཞིག་རེད།  མ་འོངས་པར་འབོད་སྐུལ་ག་རེ་ཞུ་འདོད་ཡོད་ཟེར་ན།  ཕྱག་རོགས་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་
ཚར་སོང་བ་འདྲ་པོ་ཞིག་རེད།  ཡིན་ནའང་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བོད་ནས་ཕྱིས་སུ་འབྱོར་བ་དེ་
ཚ་ངས་ཐད་ཀར་ཞུས་ན་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་འདུག  སོ་ནམ་གྱི་ལས་གཞིའི་སྐོར་ལ་ཆ་བཞག་ན། ལོ་རེར་ས་ཡ་
མང་པོའ་ིའགྲོ་འཆར་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་ལས་གཞི་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚ་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་ཡོད་དམ། ཡང་
ན་ཕྱིས་སུ་འབྱོར་བའི་བོད་མི་དེ་ཚ་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་ཡོད།  དངོས་ཡོད་ག་རེ་རེད།  མ་འོངས་པར་སྲིད་ཇུས་འཛིན་སྟངས་
དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་ངས་ཞུས་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད།  དོན་དག་ངས་འདི་ནས་མང་པོ་ཞིག་ཞུ་དགོས་པ་མི་
འདུག  གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ཉིན་རེའི་འཚ་བ་ལ་འཕྲེང་ནས་འདུག་
དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད།  ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདིས་ས་ཆ་ཞིག་ཉོས་ནས་སྤྱི་ཁང་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ས་
རེད་དམ།  བདེ་སྡུག་དཀའ་ངལ་ཞུ་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གིས་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་
ཞིག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དམ།  མང་པོ་ཞིག་གིས་རེ་བ་དེ་ཡིན་པར་བརྟེན། མ་འོངས་པ་ན་ལས་འཆར་འདྲ་པོ་དེ་འདྲ་ཡོད་
རེད་དམ།  ལོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཁང་པ་གླས་ནས་བསྡད་པ་དང་འདུག་དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་ཚ་སེལ་བ་ལ་དེ་འདྲ་ཞིག་
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ཡོད་དམ་མེད།  དྲི་བ་ཟེར་ནའང་རེད། འབོད་སྐུལ་ཟེར་ནའང་རེད།  དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 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  ངས་ཞུ་འདོད་པ་དེ་གོང་དུ་ཕྱག་རོགས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དང་བརྗོད་བྱ་མ་གཞི་
གཅིག་པ་ཆགས་སོང་།  ཡིན་ནའང་བསྐྱར་ཟློས་ཡང་ཟློས་མི་དགོས་པ་རྩ་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།  དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་
ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ད་ལྟ་ཞུ་བཞིན་པའི་གསར་འབྱོར་དཀའ་ངལ་ཅན་ཟེར་བ་དེ་ཚའི་གནས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་གླེང་ན། ལོ་
ནའི་བབས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འཛུལ་ཞུགས་ཐུབ་ཐབས་མེད་པ།  སླར་ཡང་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་པའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་མེད།  
གཞི་རྩའི་སློབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་མེད་པ་ཤ་སྟག་ཆགས་འདུག  དེ་ཡིན་དུས་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་གི་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་
གྱི་ཚགས་སྡེ་ཁག་གི་ནང་ལ་འཛུལ་བའི་རིག་གནས་གང་ཡང་མེད་པ་སོགས་འགལ་རྐྱེན་སྣ་མང་འོག་མི་འཁྱམས་ཤ་སྟག་
བྱས་ནས་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚར་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་མང་དག་ཞིག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་
སྟངས་ཤིག་ཡིན་པ་ནི་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད།  ངས་འདི་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་གཙ་བོ་ནི་དེ་ཚར་འགྲོ་ལུགས་འདུག་སྟངས་ཀྱི་
ལམ་སྟོན་དང་རོགས་རམ་ཕྲན་བུ་རེ་བྱ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།  བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདིས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བདེན་དོན་
འཐབ་རྩོད་བྱེད་པ་ལ་ཚགས་ཚུད་དང་བརྟན་པོ་ཡོང་བར་ཏན་ཏན་འགལ་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་མི་སྲིད་པ་ཞིག་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག 
ཁོ་ཚས་དཀའ་ངལ་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་གཞུང་ལ་ཡིད་ཐང་ཆད་དེ་འབྲེལ་བ་མེད་པ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་སོང་ན། དེ་ཚ་
སྐབས་འཚལ་རིང་ལུགས་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་གོ་སྐབས་ལ་འགྱུར་མི་སྲིད་པ་མ་རེད།  མི་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་པ་ཡིན་ན། ཅི་ཡང་བྱ་སྲིད་པ་ཞིག་དང་གང་ལའང་འགྲོ་སྲིད་པ་ཞིག་རེད།  འདི་ཤེས་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆེན་
པོ་ཞིག་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད།  ལྷག་པར་དུ་མི་འདི་ཚའི་གྲས་ལ་དེང་སང་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་གསར་འབྱོར་གྱོང་པོ་དེ་
ཚས་ཨོར་འཐོམ་རྐྱང་རྐྱང་འཁྲབ་ནས་འདྲ་མི་འདྲ་བྱས་སོང། གནམ་ཐང་ལ་ཕྱིན་ནས་དེ་ཚས་ཞབས་འདྲེན་བཞག་སོང་།  
འདི་ཚས་ཞབས་འདྲེན་བཞག་སྟེ་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ལའང་གནོད་སྐྱེལ་སོང་ཟེར་མཁན་མང་པོ་འདུག  ཕྱོགས་
གཅིག་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད།  འོན་ཀྱང་ཁོང་ཚར་ཁག་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་བསམ་བློ་
ཞིག་བཏང་ཡོང་དུས།  མཚམས་མཚམས་སུ་ང་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་གི་ཡོད་ན་མི་ཤེས་མ་གཏོགས་དེ་ཡོང་སྲིད་པ་ཞིག་རེད་
དྲན་ཡོང་གི་འདུག  ས་ཁང་གི་རྟེན་གཞི་མེད་པ།  དཔལ་འབྱོར་གྱི་མ་རྩ་མེད་པ།  ས་ཆུ་དང་གོམས་སྲོལ་མ་འཕྲོད་པ།  
སྐད་བརྡ་དང་ཟས་རིགས་མ་འཕྲོད་པ།  ལམ་སྟོན་དང་རོགས་སྐྱོར་ཡང་མ་ཐོབ།  ཐབས་འཚལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཡང་མེད།  
སྤུན་མཆེད་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡང་མེད།  མདོར་ན་སུ་གཅིག་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ས་མེད་དུས་ཕལ་ཆེར་འཇིག་རྟེན་འདི་ནང་འཚ་
དགོས་སྟབས། ལག་འཁྱེར་རྫུན་མ་ཞིག་བཟོས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་འགྲོ་ལམ་འཚལ་བའི་ཨོར་འཐོམ་གྱི་ལས་ཀ་དེ་བྱ་སྲིད་པ་
རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག    བྱེད་སྟངས་དེ་ཚ་དངོས་ཡོད་དཀའ་ཁག་དེ་དག་ལ་ཏན་ཏན་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག  
དེར་བརྟེན་ཁོ་ཚ་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་བརྒྱུད་ནས་ཛ་དྲག་གི་ལམ་ཁ་ལ་བསྐྱོད་དགོས་ཐུག་པ་དང་།  སྤྱི་ཚགས་ཀྱིས་ཁ་རྡུང་
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མང་པོ་ཞིག་དེ་ཚར་རང་བཞིན་གྱི་རག་གི་འདུག  གཅིག་བྱེད་མཁན་དེ་གསར་འབྱོར་གྱོང་པོ་དེ་ཡིན་རྒྱུ་རེད།  གཉིས་
བྱེད་མཁན་དེའང་དེ་ཡིན་རྒྱུ་རེད།  བསམ་ཤེས་མེད་པ། སྤྱོད་ལམ་མེད་པ།  ཞེས་བཀའ་བཀྱོན་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཀྱི་
འདུག  དེ་ནས་རིམ་པས་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་དེའང་ཉམས།  གཞུང་ཞབས་ཁག་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་རེ་འདུན་
ཡོངས་རྫོགས་བརླག་སྟེ་མཐར་འུ་ཐུག་པས་མཆོང་རྒྱག་གྱིན་ལ་རྒྱག་ཟེར་བའི་དཔེ་ལྟར།  དང་བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་
དང་དེབ་སེར་པོ་འདྲ་པོ་རྫུན་མ་ཞིག་བཟོས། སྒོར་མོ་འབུམ་ཁ་ཤས་ཤིག་བུ་ལོན་གཡར་ནས་གཟུང་ན་ཟུངས།  བསྡད་
ནའང་ཁོར་ཡུག་འདི་ན་འཚ་གནས་བྱེད་ཐུབ་པའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་དང།  རོགས་སྐྱོར་གང་ཡང་མེད་སྙམ་པའི་
ཡིད་ཐང་ཆད་པའི་ཐག་གཅོད་དེ་རིགས་བྱུང་བ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་མིན་ན་བློ་ཁོགས་དེ་འདྲ་ཞིག་བསྐྱེད་དགོས་པ་
དང་ཛ་དྲག་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱེད་དགོས་དོན་མི་འདུག་སྙམ།  བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་དགུང་ལོ་གཞོན་པ་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་
སྐབས་ཐོབ་མྱོང་མཁན་དེ་ཚ་གང་ཡང་ཞུ་བཞིན་མེད།  དེ་ཚ་མ་ཞུས་རང་ཞུ་དང་བློ་འཚབ་སྐྱེ་དགོས་པ་ཞིག་རེད།  གཞུང་
སྒེར་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལ་ཡིད་ཐང་ཆད་ནས་མ་འོངས་པར་ལམ་ཁ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་འགྲོ་དགོས་བསམ་མཁན་ཡོད་པ་རེད།  
བསྐྱར་ཟློས་དང་ཡང་ཟློས་མ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ། དོན་དག་འདི་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཛ་དྲག་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད།  གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་གཙ་བོ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་རེ་རྒྱུར།  སྔར་ནས་
འདི་དག་གི་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་མཁན་ཞིག་དང་།  མ་ཟད་ཉེ་བའི་ཆར་གནད་དོན་འདིའི་ཐད་ཐུགས་
བསྐྱེད་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་ཏེ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཟིན་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཡང་གོ་ཐོས་བྱུང་།  དེ་དངོས་གནས་ཡིན་ན། 
ད་རེས་དུས་ལ་བབ་པའི་འགན་འཁྲི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན།  བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པ་འདིས་སྔར་དང་མི་འདྲ་
བར་རོགས་སྐྱོར་དང་ལམ་སྟོན་ཞིག་ཁོ་ཚར་ཐོབ་ན།  འདི་བོད་མི་རིགས་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་བདེན་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་
ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་ཐོག་ནས།  དེ་ལྟར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་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  ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གཅིག་གི་ཐོག་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  དེའང་
འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན།  སྤྱི་འཐུས་བཞུགས་ཤག་འཁྲིས་ཀྱི་ཁང་པ་ཆེན་པོ་རྒྱག་ས་དེའི་ནང་ལ་གློག་གི་ 
contractor  རྒྱ་གར་ཞིག་ལ་སྤྲད་ནས། སྒོར་མོ་འབུམ་བཅུ་རེད་ཅེས་ལབ་སོང་།  འདིའི་ལས་ཀ་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་བོད་པའི་
གློག་གི་ལས་ཀ་བྱ་མཁན་དེས་  contract བླངས་ནས་སྒོར་མོ་འབུམ་ ༤་་་༥  ཞིག་སྤྲད་པ་ཡིན་ཟེར་གྱི་འདུག  འདི་
གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་འབུམ་ ༥ གི་ཁྱད་པར་ཤོར་འགྲོ་ཡི་འདུག  དེ་བདེན་པ་རེད་དམ་མ་རེད།  ང་ལ་ལས་ཀ་ལས་མཁན་གྱི་
བཤད་པ་རེད།  བདེན་པ་ཡིན་ན་ལས་ཀ་དེ་བོད་པ་དེ་ལ་ག་རེ་བྱས་ནས་རག་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ།  བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་
ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  རྩ་བའི་ཆ་ནས་ཤེས་རིག་གི་ཚགས་ཐེངས་འདི་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད་
རྒྱུ་ཡོད།  བཞུགས་མོལ་ཚགས་འདུ་ཞིག་གི་སྟེང་ནས་བཤད་དགོས་བསམས་སོང་།  ད་རེས་ནང་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་
ཐོག་ནས་རང་ཉིད་ཀྱིས་བརྗོད་འདོད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བརྗོད་བྱའི་ཆ་ནས་གཅིག་མཚུངས་རེད་
མོད།  ཡིན་ནའང་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་རམ་དེ་དང་གཞི་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་ནས་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  སྤྱིར་
བཏང་ང་ཚའི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་སོགས་ལེགས་པའི་ཆ་དེ་བཤད་མ་དགོས་པ་རེད།  བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་འདི་རིམ་
པས་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དང་ནུས་ཤུགས་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཡོད་པ་དེ་དགའ་འོས་པའི་དོན་དག་ཅིག་རེད།  ཡིན་
ནའང་མ་འདང་བ་དང་མ་འཚམས་པ་མང་པོ་ཞིག་རང་ངོས་ནས་མཐོང་ཡོང་གི་འདུག  གཅིག  སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་གྱི་
སྐོར་ལ་དེང་སང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།  བར་སྐབས་ཞིག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕྲད་པ་
དང།   བར་སྐབས་ཤིག་ནས་དཀའ་ངལ་གང་འཚམ་ཅིག་སེལ་ཐུབ་པ་སོགས་གཏན་འཇགས་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་
བྱུང་བ་རེད།  ཡིན་ནའང་དེང་སང་གི་དུས་སྐབས་འདི་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་འཕྲད་པ་དང།  གཞི་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་
ནས་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་རྙོག་ཟིང་དང་འཐེན་ཁྱེར་སོགས་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་བཞིན་པ་རེད།  དེ་ཚའི་སྐོར་ལ་ངེས་པར་དུ་
ཐབས་ཤེས་གང་ཞིག་འཐེན་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  གཉིས།  གསར་དུ་འབྱོར་བའི་བོད་མི་ཚའི་
སྡོད་ཁང་དེ་གཙ་བོ་ཞིག་ཆགས་འདུག  བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་སློབ་སྦྱོང་གི་ཆེད་དུ་ཡོང་མཁན་དང།  ཆོས་ཞུ་བ་
ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ།  ཡུལ་བསྐོར་སྤྲོ་འཆམ་གྱི་ཚུལ་དུ།  ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་འགྲོ་འདོད་ཀྱིས་ཡོང་མཁན་དང་།  དེ་མིན་བོད་
མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་དུ་བདེ་སྡུག་གང་ལ་འཕྲད་ཀྱང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་ས་དང་གསུངས་
ཐོས་སའི་ཉེ་འགྲམ་ཞིག་ནས་འདུག་དགོས་བསམས་ཏེ་ཡོང་བའང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  གང་ལྟར་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་
ཚགས་ནང་ལ་གསར་འབྱོར་བའི་བོད་མིའི་གྲངས་ཀ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད།  འདིའི་ནང་དུ་ལོ་ ༡༠་་་༡༥ བསྡད་མྱོང་མཁན།  
ལོ་  ༤་་་༥  བསྡད་མྱོང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས། སོ་སོ་ཡིན་ནའང་སྤྱི་ཚགས་འདི་དང་ཁོར་ཡུག་འདིའི་དཀའ་ངལ་
དང་།  བདེ་སྡུག་ཅི་ཞིག་ཡོད་རུང་དེ་ཚ་མཉམ་དུ་མྱངས་ནས་ཡོང་མཁན་གྱི་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།  དེའི་ཕྱོགས་ཀྱི་
མྱོང་བ་དང་ཚར་བ།  གཞུང་དང་དམངས།  གསར་འབྱོར་རྙིང་འབྱོར་བར་གྱི་སྐད་ཆ་དང་བསམ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡོད།  རྒྱབ་
ལྗོངས་དང་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་གང་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཆ་ཚང་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཧ་གོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།  ཡིན་ནའང་
མི་མང་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་གང་ཞིག་འཕྲད་པ་དང་ཅི་ཞིག་འཕྲད་བཞིན་པའི་དོན་དངོས་ཀྱི་བདེན་པ་དེ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་
ཚགས་ནང་གི་གནད་ཡོད་ཀྱི་མི་སྣ་ཚས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  མི་མང་ཚས་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་གནས་བབ་འདྲ་འདྲ་
ཡིན་པའི་ཁོར་ཡུག་དང། སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་སྐད་ཆ་སྦོམ་པོ་བཤད་མཁན་ཡོད་པ་དེ་ཚ།  མཚམས་རེར་སྙིང་རྗེ་བའི་སྐད་ཆ།  
ལན་རེར་ཁོང་ཁྲོ་སློང་བྱེད་ཀྱི་སྐད་ཆ། དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག  འདིའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་ལས་
ཆུང་རུ་འགྲོ་གི་མི་འདུག  ས་ཆ་གང་ཞིག་ལ་སོང་ནའང།  སོ་སོ་ལ་རག་ལས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན།  གསར་དུ་འབྱོར་
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བའི་བོད་མི་དེ་ཚས་ཀྱང་སོ་སོའ་ིལྟོ་གོས་ལ་འབད་པ་དང་རྩོལ་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་གྱི་ནང་ནས་ཀྱང་
དཀའ་ངལ་ཆེས་གཙ་ཆེ་ཤོས་དེ་འདུག་ས་ཞིག་མེད་པ་དེ་ཡིན།  རེ་ཟུང་གིས་བོད་པ་རང་གི་ཁང་པ་གླས་ནས་སྡོད་མཁན་
དང།  ཁང་བདག་ཚས་ཀྱང་ཤ་ཚ་ཚ་དང་སྙིང་ཉེ་ཉེ་བྱས་ནས་ཁང་རིན་དམའ་རུ་གཏོང་བ་སོགས་ཡོད་པ་རེད་ལ།  ཁང་
བདག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ངེས་མེད་ཀྱི་དུས་ཚད་ནང། དེ་རིང་ཁྱོད་ཀྱི་སྒོ་འགྲམ་ན་ལྷམ་མང་པོ་ཕུད་ཡོད་པས།  འདི་ལྟར་བསྡད་ན་
ཡོང་ཐབས་མེད་པས།  སང་ཉིན་གནས་སྤོར་བྱ་རོགས་ཞེས་རྣ་བར་གཟན་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་
པ་ནི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞིག་རེད།  དེའི་བར་དུའང་དོ་ཕོག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།  མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་གར་གྱི་ཁང་
པའི་ནང་ན་སྡོད་བཞིན་ཡོད་པས།  དུས་ཚད་ངེས་མེད་ལ་ག་ས་གང་ལ་གནས་སྤོར་བྱས་ནས་ལོ་  ༡༥་་་༢༠  བསྐྱལ་ནས་
འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  གཞུང་ངོས་ནས་དེ་ཚ་ལ་ཆེན་པོ་ཕན་མ་ཐོགས་ནའང་སྤྱི་ཁང་འདྲ་བོ་ཞིག་བརྒྱབ་ནས་གཞུང་
ལའང་གླ་ཆ་ཆུང་ཙག་རེ་སྤྲད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་།  དེ་ནས་སོ་སོའ་ིདགོས་མཁོའ་ིདབང་གི་ས་གནས་གཞན་ལ་གནས་སྤོར་བྱ་
དགོས་པ་དེ་ཚའི་ཁང་པའི་ནང་ལ་སྒུག་སྡོད་ཀྱི་མི་རྣམས་སྤོར་ཆོག་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ན།  དེང་སང་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་ནང་ནས་
དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་སེལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ལ།  ཕན་ཐོགས་གང་འཚམ་ཅིག་ཀྱང་ཡོད་པ་ཡིན།  ད་དུས་ཚད་མང་པོ་ཞིག་
མེད་པས་འདི་ནས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

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  རྩ་བའི་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་གྱི་ལས་གཞི་མང་ཆེ་བ་ཞིག་སྔོན་མ་གང་ཡོད་པ་ལྟར་སྤྱི་མོས་
བྱས་སོང་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན།  གནད་དོན་གསུམ་གྱི་སྟེང་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དང་པོ།  ནང་སྲིད་ཀྱི་ལས་གཞི་དེ་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཉམ་ཆུང་ལ་རོགས་སྐྱོར་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།  གཞིས་ཆགས་གང་ཞིག་ལ་
བསྐོར་བ་རྒྱག་གི་ཡོད་ནའང་།  ཉམ་ཐག་གི་གནས་བབ་དེ་ཅི་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  གཉིས་པ།  སོ་ནམ་གྱི་ལས་
གཞིའི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབྱོར་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞིག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་བཞིན་སྲོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་གྱི་ནང་ལ་སྡེ་ཚན་མི་འདྲ་
བ་གཉིས་ཡོད་པ་རེད།   དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་ཆར་སྲོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་གྱི་གནས་བབ་དང་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་
ལ་ཡོད་དམ།  བཀའ་ཤག་རྙིང་པའི་དགོངས་དོན་དང་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་གི་འཕེལ་འགྲིབ་
དང་ཚགས་ཚུད་མིན་གྱི་སྐོར་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ།  དེ་ནས་སྔོན་རྩིས་བཀོད་ཁྱབ་ལེ་ཚན་ཟེར་བ་དངུལ་ཕོན་འབོར་
ཆེན་པོ་རེད།  ལས་གཞི་དེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ།  གསུམ་པ།  དོན་ཚན་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་འདས་པའི་གྲོས་ཚགས་
སྐབས་བཅུ་བཞི་པ་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་བཤད་བསྡད་པ་ཡིན། དེ་རིང་ཡང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  གོང་དུ་
ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་དེ་དངོས་ཡོད་རེད།  རྡ་རམ་ས་ལ་གཅིག་པོ་མ་ཡིན་པར་གཞིས་ཆགས་
ཁག་མང་པོ་ཞིག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཕྱིས་སུ་འབྱོར་བའི་བོད་མི་ཚ་གཞི་བརྟན་གྱི་ལས་འཆར་ཞིག་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་འདུག  
མ་འོངས་པའི་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པའི་ལས་འཆར་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག  



59 

 

ཁོང་རྣམ་པ་ཚར་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་ལས་འཆར་བསྒྲིགས་ཏེ། མ་འོངས་པར་འདི་འདྲ་
ཞིག་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་ཅེས་ཁོང་རྣམ་པར་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་གང་ནས་བསྩལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ངེས་པར་དུ་
སྩལ་རོགས།  མཐའ་མ་དེ་ལ་ནང་སྲིད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ལ་མཐུན་
རྐྱེན་སྦྱར་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  ས་གནས་ལས་བྱེད་དེ་ཚ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངེས་
བར་དུ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་དགོས་ཀྱི་འདུག  གཅིག་བྱས་ན་དེ་ཚ་ལས་གཞིའི་ནང་དུ་ཡོད་སྲིད་པ་རེད།  གལ་སྲིད་མེད་པ་
ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་གསར་པས་ལས་གཞིར་ཐུགས་ཞིབ་གནང་རོགས་གནང།  འབྱུང་འགྱུར་སྔོན་རྩིས་ནང་ལ་བཤད་པ་
ཙམ་མ་ཡིན་པར་གསར་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 

 
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  བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་བོད་མི་ཚའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་ལ། གོང་དུ་ཕྱག་རོགས་སྤྱི་
འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ངས་འདི་ནས་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ཞུ་འདོད་པ་ཞིག་
ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་བོད་མི་ཆ་ཚང་ལ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ནའང་།    དམིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་ཤག་
གིས་འགན་བཞེས་ཏེ་བོད་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དེ་ཡོང་བའི་མི་དེ་ཚར་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཐབས་བརྒྱ་
ཇུས་སྟོང་གིས་ལམ་ཁ་ཅི་ཞིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་ཚར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་མི་
རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སྟེ་རང་སྲོག་བློས་བཏང་བྱས་ཏེ་ཡོང་བ་རེད།  འདི་ནས་གནས་སྡོད་བྱ་ཆོག་པའི་ལག་
ཁྱེར་ R.C དེ་མ་རག་པ་ཡིན་ན། ཕར་འགྲོ་ས་མེད་པ་དེ་གཏན་འཁེལ་ཡིན་པར་བརྟེན།  དམིགས་བསལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་
བཙན་ཟུར་དང་ཆབ་སྲིད་འབྲེལ་ཆགས་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་དེ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་
ཐབས་ལམ་ཞིག་བཙལ་ཏེ་བཟོ་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།  སོ་སོ་ཡང་ལོ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་བཙན་ཁང་ནང་བསྡད་
མྱོང་མཁན་ཞིག་ཡིན།  ང་ཚའི་ཁ་དཔེར།  ཤི་མ་མྱོང་ནའང་ན་མྱོང་མཁན་གྱི་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། དེ་ཚའི་དཀའ་ངལ་
དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྤྱིར་བཏང་བོད་ནས་ཕྱིས་སུ་
ཕེབས་མཁན་ཡིན་ན་རེད།  སྔོན་མ་ནས་ཕེབས་པའི་དཀའ་ངལ་ཅན་ཡིན་པ་རེད།  དེ་ཚའི་སྐོར་ལ་སྔོན་མ་གྲོས་ཚགས་
ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་སྐབས་ལའང་ལྷང་ཙམ་ཞུས་མྱོང་།  ཡིན་ནའང་དེའི་ལས་གཞི་འདི་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
མེད་དེ་ངས་ཞུ་ཚད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་མོད།  ང་ཚའི་བཙན་བྱོལ་ན་མི་འབུམ་གཅིག་ལས་ལྷག་མེད་པར་བརྟེན། རྒྱ་ཆེ་བའི་
འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་ནང་ནས་བཟོ་གྲྭ་དང་ཞིང་ལས་ཀྱི་སྐོར།  ཡང་ན་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གྱི་ལས་རིགས་གཞུང་ངོས་ནས་
ཐབས་འཚལ་གྱིས་གན་རྒྱའི་འོག་ནས་ཕར་བཏང་སྟེ་སྐྱབས་བཅོལ་གཉིས་པ་ཞིག་ཞུ་མ་ཐུབ་པའི་ཐོག་ནས།  ཞོར་ལས་
བཙལ་ཏེ་ཕར་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།  ད་ལྟ་ང་ཚའི་གཞིས་ཆགས་སྟོང་པ་ཆགས་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་ཚ་སེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་
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དང་།  ཕར་སོང་ནས་ཁོང་ཚས་ཞོར་ལས་བྱས་ཏེ་ཚུར་ཡོང་བ་ཡིན་ན། འཚ་གནས་ཀྱི་རྟེན་གཞི་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་ཁར།  ཕྱི་རྒྱལ་དུ་འགྲོ་འདོད་ཀྱི་བསམ་བློར་ཡང་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་སྙམ།  དེ་ང་ཚས་གནང་ཐུབ་
པ་ཡིན་ན།  དཀའ་ངལ་གང་འཚམས་ཤིག་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག  ཕྱི་ལོག་གི་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་
ཙག་ Combodia དང་  Vietnam  འདི་ཚའི་ནང་ལ་ཡོ་རོབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་མི་གཏོང་བའི་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་
འདུག  ང་ཚའི་ངོས་ནས་ཁོ་ཚའི་བྱེད་སྟངས་དེ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་འགྲོ་ལུགས་འདུག་སྟངས་ལག་ལེན་ཞིག་བསྟར་བ་
ཡིན་ན་ལམ་ཁ་ཞིག་མེད་དམ་སྙམ། གཞན་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ།  སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་ལ་ང་ཚར་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་
བཞིན་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བཟོས་པའི་ Unique Identification Authority Of 

India ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ལག་ཁྱེར་དེས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཚབ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད།  འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་
བློན་སུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་དེ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 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  ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་ནས་ཚིག་གཅིག་གཉིས་
ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་ལ་གནས་པའི་རིང་དང་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བ་དེ་སྲིད་དུ། ང་ཚའི་
བཙན་བྱོལ་སྲ་བརྟན་དུ་གནས་ཐུབ་པའི་འཆར་གཞི་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གཙས་ཚང་མའི་ལས་
འགན་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གཞིས་ཆགས་དང་ཁ་འཐོར་མི་མང་ཚའི་ངོས་ནས་མང་པོ་ཞིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་
རེད།  དེ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཕྱིས་སུ་འབྱོར་བའི་བོད་མི་ཚ་ཁང་པ་དང་ཟས་གོས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་རེད།  
དཀའ་ངལ་དེ་ཁག་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། ད་རེས་ཡིན་ནའང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་དང་
གསལ་ཁ་ཞིག་བཟོ་བ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  ཕྱིས་སུ་བོད་མི་འབྱོར་མཁན་མང་པོ་ཞིག་སོ་སོས་ཕ་མས་བློ་ཐག་ཆོད་
པོའ་ིསྒོ་ནས་སློབ་སྦྱོང་གི་ཆེད་དུ་བཏང་བ་དང།  དེ་མ་ཡིན་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་མི།  དེ་དང་དེ་ལ་
སོགས་པའི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་འདིར་ཕེབས་ཡོད་པས། དེ་ཚར་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་གྱི་ངོས་ནས་སྡོད་གནས་ཤིག་གི་ཆ་
རྐྱེན་བསྐྲུན་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  དེ་ཚ་ང་ཚའི་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ནུས་པ་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་
ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་བརྟེན།  སོ་སོ་ལ་སེམས་ཚར་ཅི་ཞིག་སྐྱེས་ཡོང་གི་འདུག་ཟེར་ན།  གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་འདི་
ལྟར་ཞུ་བཞིན་པ་དེ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཅུང་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐོན་གྱི་རེད་བསམས་ནས་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།  ཕྱིས་སུ་འབྱོར་བའི་བོད་པ་དེ་ཚས་ཟླ་བ་གཅིག་གཉིས་ ཤིག་གི་ནང་ལ་སོ་སོ་གང་འགྲོ་བ་དང་ལས་ཀ་ཅི་ཞིག་
བྱེད་ཀྱི་ཡིན་མིན་སོགས་བདམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  སོ་སོའ་ིལས་ཀའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ནས་དཀའ་ངལ་རབས་དང་རིམ་པ་
མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། རང་གཞུང་གིས་དེ་ལ་ལྟ་རྟོག་དང་རོགས་སྐྱོར་བྱ་དགོས་པ་དང་།  རང་གཞུང་གི་
ངོས་ནས་ཀྱང་དེ་ཚའི་གསལ་པོར་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པའི་རེ་བ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས། དེ་ཚའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་བ་ལ་སྤྱི་ཁང་
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རྒྱག་སའི་ས་ཆ་ཞིག་གཟིགས་ཏེ་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱ་དགོས་པ་དང་།  དེའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་
པའི་མི་དེ་ཚ་གང་དང་གང་དུ་ཡོད་པ་སོགས་ལ་གཟིགས་ཞིབ་དང་རྒྱུས་ལོན་བྱ་དགོས་པ་དེའང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན།  
དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཁང་པ་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ། དེ་ཚའི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་མཁྱེན་གྱི་རེད།  
འཛུགས་བསྐྲུན་བྱེད་པའི་སྐབས་ལའང་ཁོང་ཚ་ལ་ཐུགས་སྨན་གསོ་བ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང།  རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་
ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།  ལས་དོན་གཞན་ཞིག་སོ་སོའ་ིཉམས་མྱོང་གི་ཐོག་ནས་འདི་ལྟར་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  སྤྱིར་བཏང་
གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཡོད་པ་རེད།  དམིགས་བསལ་ཕྱིས་སུ་འབྱོར་བའི་བུད་མེད་ཡིན་ན་རེད།  བཙན་
བྱོལ་ནང་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་བུད་མེད་ཡིན་ན་རེད།  དེས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་སོ་སོའི་དཀའ་ངལ་ཞུས་པའི་
སྐབས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པར་བཏང་གི་འདུག  ཡིན་ནའང་དེ་ནས་སོ་སོས་གང་ཐུབ་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད།  དགོངས་པ་བཞེས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སང་བུད་མེད་ཡིན་པར་བརྟེན། བུད་མེད་ལྷན་ཚགས་ལ་རྒྱུགས་
ཟེར་བ་དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་འདུག་གི་ཨེ་ཡོད་སྙམ།  གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཡིན་ནའང་རེད།  བུད་མེད་ལྷན་
ཚགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བཀའ་གནང་གི་འདུག  སོ་སོ་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྤྱིར་བཏང་བུད་མེད་ལ་
ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ངོས་ནས་བདེ་སྡུག་གི་དཀའ་ངལ་ཆ་ཚང་
སེལ་མ་ཐུབ་ཡིན་ནའང་ལམ་སྟོན་ཡག་པོ་གནང་རོགས་གནང།   རང་གཞུང་གི་འོག་ལ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བདེ་
སྡུག་ལ་ལམ་སྟོན་དང་གསེད་བཀྲོལ་ཞིག་གནང་རོགས་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  གོང་དུ་ཕྱག་རོགས་སྤྱི་འཐུས་ཚས་བཀའ་གནང་བའི་དོན་དག་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་སྦྲགས་
ནས་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་མི་རྒྱག་ཐབས་མེད་བྱུང་།   རང་ངོས་ནས་སྔོན་མའི་ཚགས་དུས་སྐབས་སུའང་དེ་བཞིན་ཞུས་པ་ཡིན།  
ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་གྱི་སྐོར་དེ་རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་
བློན་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ལས་ཁུངས་མཐོ་དམའ་བར་གསུམ་ལ་འབྲེལ་བ་གཏིང་ཟབ་པོ་ཞིག་ཡོད་པས། དཀའ་ངལ་འཕྲད་
བཞིན་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་དེ་ངེས་པར་དུ་དུས་འགྱངས་བྱ་ཐུབ་པ་དང་།  མྱུར་ནས་མྱུར་དུ་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་བར་
ཐུགས་ཞིབ་གནང་རོགས་ཞེས་ནན་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  རྒྱ་གར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་གསར་ཤོག་གི་ནང་ལའང་ཉེ་བའི་
ཆར་འདྲ་མིན་ཐོན་གྱི་འདུག་པས། གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལ་ནན་པོ་བྱས་ནས་རེ་སྐུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 

 
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  གོང་དུ་ཕྱག་རོགས་སྤྱི་འཐུས་ཚས་མང་པོ་གསུངས་སོང་མོད།  དོན་དག་འདིའི་ཐོག་ཆ་
ཤས་ཤིག་ལེན་དགོས་པ་གནད་འགག་ཅིག་མཐོང་སོང་།  རྩ་བའི་གོང་དུ་བཤད་པ་ནང་བཞིན་རྡ་རམ་ས་ལ་གཙས་ས་ཁུལ་
མང་པོ་ཞིག་ཏུ་ཁ་འཐོར་མི་མང་ཟེར་ན་རེད།  ས་ཁང་གི་རྟེན་གཞི་མེད་མཁན་ཚར་དཀའ་ངལ་རབས་དང་རིམ་པ་ཞིག་
འཕྲད་ཀྱིན་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  རྡ་ས་སོགས་སུ་ཉིན་རེར་ཁང་གླ་སྤྲོད་
རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཚ་ཨ་ཅང་ཅང་།   ཚང་ལས་ཙག་ཙིག་གཉེར་མཁན་དེ་ཚར་ཡང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་
པ་རེད།  ངས་དཔེ་མཚན་གཅིག་དང་སྦྱར་ནས་བཤད་ན།  Goa ན་ས་ཁང་གི་རྟེན་གཞི་མེད་པའི་ཚང་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་
ཡོད།  ཁོང་ཚས་ཟླ་ ༣ ལ་ Goa ནས་ཚང་བརྒྱབ།  ཟླ་ ༣ ལ་ལ་དྭགས་ནས་ཚང་བརྒྱབ་སྟེ།  དེའི་ལྷག་མ་ཟླ་བ་  ༦ ལ་
ལྡི་ལི་དང་རྡ་རམ་ས་ལ་སོགས་སུ་འཁྱམས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་ Goa ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན།  ཁོང་
ཚས་ལོ་སྔོན་མར་ཉར་བའི་ཁྲོམ་ས་དེ་བདག་པོ་མ་བརྒྱབ་ན་ལོ་རྗེས་མ་ལ་རག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།  ལ་དྭགས་ཀྱང་དེ་བཞིན་
རེད།  དེ་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་སྡོད་གནས་མི་བཙལ་རང་བཙལ་ཡིན་དུས།  ཁོང་ཚས་འདུག་ས་གསུམ་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་
དགོས་ཀྱིན་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཅིག་རེད།  དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་
བསམ་གཞིག་ཅིག་གནང་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 གཉིས་པ་ནི་གཞི་རྟེན་ས་ཁང་མེད་པའི་གསར་འབྱོར་འདི་ཚས་བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་ཡི་བཀའ་ཤག་ལ་རེ་བ་
ཆེན་པོ་ཞིག་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་དེ་དཔེ་མཚན་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  Goa གྷོ་ཝ་སོགས་སུ་ཙག་ཙིག་ཚང་ལས་གཉེར་བཞིན་
པའི་གྲོགས་པོ་ཞིག་ཡོད། བཀའ་ཤག་འོས་བསྡུ་བྱེད་བཞིན་པའི་མཚམས་ཤིག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ནས་ཆོག་མཆན་ཡི་
གེ་བླངས་སྟེ་ཆུང་མ་དང་བྱིས་པ་ཚ་དང་མཉམ་དུ་བོད་ལ་ལོག་འགྲོ་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད་སོང་།  ཟླ་བ་རེ་ཟུང་རྗེས་ཁོ་རང་ལ་
ཐུག་སོང་། བོད་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་བཤད་སོང་བས་ག་རེ་བྱས་ནས་མ་སོང་ངམ་ཞུས་པ་ཡིན། བཀའ་བློན་ཁྲི་པར་བློ་བཟང་སེང་
གེ་ཕེབས་པ་དང་། བཀའ་སྤྱི་གསར་པའི་སྐབས་བོད་ལ་རེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ང་ཚ་གསར་འབྱོར་བ་ཚ་ལའང་རེ་བ་ཆེན་པོ་
ཞིག་ཡོད་རྒྱུ་རེད། དེའི་སྟབས་ཀྱིས་མ་སོང་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད་སོང་།  འདི་ནི་ཁོང་ཚས་རེ་བ་རྒྱག་སྟངས་ཀྱི་དཔེ་མཚན་
ཞིག་ཡིན། 
 གསུམ་པ་དེ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་མེད་པའམ་ཕར་འགྱངས་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་ཡིན། མཐའ་ན་དབུགས་
ཐབ་ཅིག་ཉོ་ནའང་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་མེད་པ་ཡིན་ན་ཡོང་གི་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་སོགས་དངོས་ཡོད་རེད། སོང་
ཙང་། བདེ་སྡུག་འདི་ལ་བདེ་སྲུང་དང་ནང་སྲིད།  བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཚང་མས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེས་རོགས་
གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  
 
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  ངས་ཞུ་འདོད་པའི་གནད་དོན་དེ་གོང་དུ་ཕྱག་རོགས་སྤྱི་འཐུས་ཚས་གསུངས་པ་དང་
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གཅིག་པ་རེད།  བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་བོད་མི་ཚའི་དཀའ་ངལ་དེ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་དང་།  དམིགས་
བསལ་ནང་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ལོ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་ང་རྡ་
རམ་ས་ལར་བསྡད་པའི་སྐབས་དང་གཞིས་ཆགས་སུ་བསྡད་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་རེད།  སྤྱིར་བཏང་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་
གཞིའི་ངོས་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་ཁོང་ཚ་ལ་ཆ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད་དེ།  ཡིན་ནའང་གཏན་འཇགས་
ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་བསྐྲུན་དགོས་པ་དེ་གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་སྡོད་གནས་ཤིག་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་
རེད།  བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ལས་རིམ་དང་འཆར་གཞི་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་བདེན་མོད།  ཁོང་ཚ་ལ་ས་ཆ་
ཞིག་དང་སྡོད་ཁང་མེད་པ་ཡིན་ན། དཀའ་ངལ་ག་ཚད་ཅིག་ཡོད་མེད་དེ་ངས་ཆ་ཚང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།  དེ་ཡིན་པར་རྡ་རམ་ས་
ལ་ན་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚའི་ནང་ལ་རྩོམ་པ་པོ་དང་མཁས་དབང་དེབ་མང་པོ་འབྲི་མྱོང་མཁན་མང་པོ་ཞིག སྡོད་གནས་
མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁང་པ་གླས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  ཕྱག་ལས་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟ་ཁང་དང་དེ་ཚའི་ནང་ནས་
ཕྱག་ལས་གནང་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  གཞིས་ཆགས་ཁག་ཡིན་ནའང་ཁོང་ཚ་ག་ས་གང་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ། བོད་
ནས་ཡོང་མཁན་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཁང་པ་གླས།  ལོ་གསུམ་རེར་རྗེས་ནས་ཡང་བསྐྱར་སྔོན་མའི་མི་དེ་གཞན་ལ་སྤོར་
བཅུག་སྟེ་མི་གཞན་ཞིག་བཙལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་འོག་ནས་ལོ་ ༡༥་་་༢༠ རིང་ལ་ད་དུང་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  ཁང་པ་གཡར་ས་དེ་གཞིས་ཆགས་ནང་རེད།  གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་ཁང་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་ཟེར་
ན།  ཁང་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཆ་ཚང་གི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་རྐྱང་རྐྱང་གིས་ཁང་གླ་སྤྲད་ནས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  ང་ཚའི་ངོས་ནས་སྣེ་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ན། བོད་ཀྱི་བདག་པོ་ཚ་ལ་སྣེ་ལེན་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་
གལ་ཆེན་པོ་རེད། མ་འོངས་པར་གཅིག་བྱས་ན་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་བའི་ཆ་རྐྱེན་གཙ་བོ་དེ་བོད་ནས་ཕེབས་པའི་
བོད་མི་དེ་ཚ་གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་གཏན་འཇགས་གནས་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།  གཞིས་ཆགས་
ཡོང་བ་དང་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚ་ང་ཚས་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་པ་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་འདོད་བློ་ཁེངས་པ་མང་པོ་ཡོད་
པ་རེད་ལ།  འདོད་བློ་མི་ཁེངས་པའང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།  གོང་དུ་ཕྱག་རོགས་སྤྱི་འཐུས་ཚས་གསུངས་སོང་།  གཞིས་
ཆགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་གཞིས་ཆགས་རང་ལ་ས་ཁང་སྒྲིག་གཞིའི་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་ང་
ཚའི་ངོས་ནས་ས་ཁང་སྒྲིག་གཞི་དེ་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་འདྲ་འདུག  ཡང་ན་སྒྲིག་གཞིའི་ཐོག་ནས་ཁང་པ་སྟོང་པ་
ཡོད་པ་བོད་མི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་གཏན་འཇགས་ཕེབས་ཚར་མཁན་དེ་ཚས་སོ་སོའ་ིཁང་པ་དེ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་རྩིས་
སྤྲད་པ་དང།  དེའི་རིགས་དེ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་ཚ་ལ་བགོ་བཤའ་རྒྱག་པའི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་པ།  གཅིག་བྱས་
ན་ས་ཁང་སྒྲིག་གཞིའི་ཐོག་ལ་འགྲིག་གི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་མོད།  ང་ཚས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བ་དེ་འདྲ་ཏན་ཏན་ཡོད་
རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག  ཕེབས་ཚར་མཁན་རྣམ་པ་ཚ་ལ་ཁང་པ་རྩིས་སྤྲོད་ཐུབ་པ་ཡག་པོ་འདུག  ང་ཚས་བོད་ནས་གསར་
དུ་ཕེབས་པ་དེ་ཚ་ཞུ་བའི་འཆར་གཞི་ཡོད་ཅེས་བཤད་ན།  ས་ཁང་སྒྲིག་གཞིའི་ཐོག་ནས་འགྲིག་གི་མེད་ནའང་།  ང་ཚས་
འབོད་སྐུལ་དང་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྣེ་ལེན་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞིག་བྱ་དགོས་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀྱང་གལ་ཆེན་པོ་
ཞིག་རེད།  གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་པ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཤིག་ག་རེ་འདུག་
ཟེར་ན།  ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་མཚན་ན། དམིགས་བསལ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚ་ལ་རོགས་སྐྱོར་དང་རྒྱབ་
སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།  འདས་པའི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་སྔོན་ལ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚ་ལ་ད་མིགས་སུ་
བཀར་ནས་སྡོད་ཁང་ཞིག་བསྐྲུན་དགོས་པའི་སྐོར་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་བརྟེན།  ང་ཚས་རེ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ི
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ཐོག་བོད་ནས་ཕེབས་པའི་སྤུན་ཟླ་དེ་ཚས་དཀའ་ལས་གང་འདྲ་ཞིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དེ་ལ།  ང་ཚའི་འདི་ནས་ཡ་རབས་བཟང་
སྤྱོད་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཤིག་གནང་དགོས་པ་དེ་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 

 
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   ནང་སྲིད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ ༡.༠ ལས་འཆར་འགྲོ་གྲོན་གྱི་ག་པ།  དེ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཁང་ཁུངས་ཐོག་བརྩེགས་དང་པོ་གསར་རྒྱག་དང་།  གཞན་བཟོ་བཅོས་ཞེས་པ་དེའི་སྔོན་རྩིས་བཀའ་འཁྲོལ་
དེ་འབུམ་ཞེ་བཞི་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་འདུག  དེའི་སྔོན་གྱི་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་དམིགས་བསལ་ནང་ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཁང་ཁུངས་ཐོག་བརྩེགས་དང་པོ་གསར་རྒྱག་དང་།  གཞན་བཟོ་བཅོས་ཞེས་རྩིས་འགོ་ཁག་གཉིས་
ཁྱེར་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་།  གཅིག་གི་ནང་ལ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཁྱེར་གྱི་མེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་གཅིག་དང། 
མཉམ་དུ་སྤྱི་འཐུས་ལས་ཤག་གི་མདུན་ལ་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་ཅིག་གནང་གི་ཡོད་པ་དེའི་ལས་འཆར་ཆ་ཚང་ཞིག་འགྲུབ་
ཡོད་པ་མ་རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ལས་བཅར་གནང་བ་ནས་བཟུང།  ཁང་པ་གསར་རྒྱག་བྱ་
ཡུལ་དེ་ལ་གཟིགས་རྟོག་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད།  དེ་དང་མཉམ་དུ་གལ་སྲིད་གཟིགས་རྟོག་བྱུང་བའི་རྗེས་ལ་འདས་
པའི་ལོ་ཚད་ཅིག་ལ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད།  ང་རང་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན་ན། ཁང་པ་དེའི་ནང་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་།  ཁང་
པའི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད།  ཐོག་བརྩེགས་གསུམ་ཅན་གྱི་ཁག་གཉིས་ཡོད་པ་རེད།  གལ་སྲིད་མི་ཚང་གཅིག་སྡོད་
དགོས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། སྡོད་ས་གཅིག་པོ་ལས་ Veranda མི་འདུག  བར་འཁྱམས་ཤིག་ཡོད་མོད།  དེའང་ནག་ཁུང་རེད།  
སྤྱིར་བཏང་ཁྲུས་རྒྱག་ནས་ཕྱི་ལ་ཐོན་ས་དང་ཕར་ཚུར་འགྲོ་དགོས་པ་སོགས་བྱུང་ན། དེ་ལྟ་བུ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་ཞིག་
བཟོས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ལྟ་བུའི་འགྲོ་སོང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏང་ནས་ཁང་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། དེ་གང་འདྲ་ཡིན་
ནམ།  ཁང་པ་དེ་ད་ལྟ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་མེད་པར་བརྟེན། Veranda བརྒྱབ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་གི་ཡོད་
དམ་མེད།  རྒྱུ་མཚན་ནི།  ཁང་པའི་ཕྱོགས་བཞི་ཆ་ནས་ཕར་ཚུར་འཐེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང། འཐེན་ས་འདུག་པས། དེའི་
ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཞེས་བཀའ་འདྲི་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།  ནང་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་གསོལ་འདེབས་
ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་གསུངས་པ་ལྟར་གསར་འབྱོར་བའི་སྐོར་དེ་རེད།  
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སྤྱིར་བཏང་གསར་འབྱོར་བ་ཚར་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་བྱོན་གྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་སྣེ་ལེན་བལ་ཡུལ་ནས་ལྡི་ལི།  ལྡི་
ལི་ནས་རྡ་རམ་ས་ལའི་སྣེ་ལེན་ཁང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གཟིགས་སྐྱོང་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།  དེའང་གླེང་འོས་པ་
ཞིག་དང་གླེང་དགོས་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ལྷག་པར་དུ་གོང་དུ་ཕྱག་རོགས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་སྣེ་ལེན་མཐར་
ཐུག་པ་ཞིག་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་གསུངས་སོང་།  ངའི་བསམ་ཚུལ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་མི་ཡིན་
ན་ཁྱིམ་ཚང་དེ་ལ་མི་རིག་པ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ། འཇོན་ཐང་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཅི་རིགས་ཤིག་ཡོང་གི་རེད་ལ།  སྐབས་
རེར་ལམ་འགྲོ་རྒྱུགས་མི་རྒྱུགས་ཀྱང་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཡིན་ནའང་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་མི་ཡིན་པར་བརྟེན། ཁོ་
ལ་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཁོ་རང་ལ་སྐབས་འཕྲལ་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་བསྐྲུན་
བཞག་པ་ཡིན་ན། ཁོ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཤར་གྱི་རེད།  ངའི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཡིན།  
དེ་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག  སྤྱིར་བཏང་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཁུལ་དང་ལྡི་ལི།  ལྷོ་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་སོགས་ག་ས་གང་ན་
གསར་འབྱོར་བའི་དཀའ་ངལ་རབས་དང་རིམ་པ་གནས་རིམ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚགས་ཤིག་ཡོང་གི་འདུག  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་
སྤྱི་ཚགས་ཉམས་ཞིབ་པ་མི་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་དུ་བཅུག་ནས།  ཁོང་ཚར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ས་གཙ་བོ་
དེ་གང་ཡིན་པ་དང་།  དེ་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཞིག་ནས་བྱུང་པ་རེད།  ལས་རིགས་གང་ལ་ཞུགས་ན་ཁོང་ཚའི་འདོད་མོས་དང་
མཐུན་གྱི་འདུག  དེ་ལྟར་སྤྱི་ཚགས་ཉམས་ཞིབ་ཅིག་བྱས་ནས་གྲངས་ཀ་ཞིག་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ནང་སྲིད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་
ཕྱོགས་ཐོག་ལ་ཕན་ཅུང་ཟད་རེ་ཨེ་ཐོགས་སྙམ།  དེ་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་གྱི་སྐོར་དེ་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ་ནས་
བཟུང་སྟེ་དཀའ་ངལ་ཆགས་བསྡད་པ་ཞིག་རེད།  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་ད་ལྟའི་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབྲེལ་
བ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་མཁན་ཞིག་དང།  ཚང་མས་རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མུ་མཐུད་ནས་འབད་
བརྩོན་གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།  དེ་ནས་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང་།  ལས་
མེད་ཀྱི་གསར་འབྱོར་བའི་ནང་ལ་ལས་འཕེར་ཡིན་པ་གང་ཞིག་མི་འབོར་ག་ཚད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་
བཟོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ལ་ཆོད་གན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕར་གཏང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད།  དེ་བཏང་ནས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་དང་ལོ་ཁ་ཤས་
སྒོར་མོ་གསོག་ཏུ་བཅུག་སྟེ་ཚུར་ཡོང་དུ་འཇུག་པ་འདྲ་པོ་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ་མེད།  ཁྲིམས་དང་དེ་འདྲའི་འགྲོ་སྟངས་ཤེས་ཀྱི་
མེད་མོད།  དེ་ཡོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་དང་མིན།  ཡང་རྒྱ་གར་ནང་ནས་འབྱོར་ལྡན་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་
ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་འདྲ་གཏོང་རྒྱུ་ཨེ་ཡོད་སྙམ།  གང་ལྟར་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཙལ་དགོས་པ་དེ་
གལ་ཆེན་པོ་རེད།  ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འགྲམ་ན་འཚ་གོས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་མི་མང་པོ་ཞིག་
མཐོང་ཡོང་དུས། ང་ཚའི་འགོ་ཁྲིད་མཁན་དེ་ཚའང་ངོ་ཚ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད།  གཅིག་ནས་གདན་ས་ཆོས་
སྒར་ཁག་གི་ནང་ཡོད་པའི་མི་དེ་ཚ་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་གི་འོག་ནས།  སློབ་སྦྱོང་མཐར་མ་ཕྱིན་པ་དང་ཡང་ན། ན་
ཚའི་དབང་གིས་གདན་ས་ནས་འདུག་མ་ཐུབ་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་རྡ་རམ་ས་ལ་དང་ས་ཕྱོགས་ཁག་འདྲ་མིན་ཞིག་ལ་བསླེབས་
ཡོད་པ་རེད།  ཁོ་ལ་འཚ་གོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་ཁྱིམ་པ་སུན་འབྱིན་གྱི་ལས་ཀ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་
ལས་མཁན་གྲྭ་བཙུན་ཡང་ཡོང་གི་འདུག  དེ་ཚ་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་བྱ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཁོ་ཚ་མཉམ་
དུ་བཀའ་མོལ་བྱས་ནས། ཁོང་ཚའི་འདོད་པ་ནང་བཞིན་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཐབས་ཤིག་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་མེད་དམ་
སྙམ། གང་ལ་ཞེ་ན། ཁོང་ཚ་ལ་འགྲོ་ས་ཡོད་མ་རེད། བོད་ལ་འགྲོ་ས་ཡོད་མ་རེད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་ནང་ལ་
ཞུགས་ཚར་བ་ཡིན་དུས་འགྲོ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། བཞུགས་སྒར་འདི་ན་ཁྱིམ་པ་སུན་འབྱིན་གྱི་ལས་ཀ་འདྲ་མི་འདྲ་མ་བྱས་
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རང་བྱས་འདྲ་པོ་ཆགས་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གང་ལ་ཞེ་ན། དེ་རབས་དང་རིམ་པ་བྱས་ནས་ངས་
གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་གཞི་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བསྡོམས་ཐོ་ཞིག་མ་བླངས་པ་ཡིན་ན། ཞིབ་
ཚགས་ཤིག་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག་དེ་ཡིན་ནའང་། ང་ཚ་རྡ་རམ་ས་ལར་ནམ་ཞིག་བསླེབས་སྐབས། མི་དེ་ཚ་དང་ཐུག་ཡོང་དུས་
དཀའ་ངལ་རབས་དང་རིམ་པ་འཕྲད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་དག་ལ་ཐུགས་གཟབ་མ་གནང་བ་དེ་འདྲ་མ་
རེད་དེ་ཡིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གསར་པའི་སྐབས་སུ་རེ་བ་གསར་པ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པར་སོང་། རྣམ་པ་ཚས་གཟིགས་
རྒྱ་ཆེ་ཙམ་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་དེ་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  སྐད་ཆ་དེ་བསྐྱར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག  ང་རང་ RC སྐོར་དེར་བཤད་རྒྱུ་
ཡིན། སྤྱིར་བཏང་ RC དེ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་གཅིག་ཡོད་ས་རེད།  གང་ལ་ཞེ་ན།  ༡༩༩༢ ནས་བལ་ཡུལ་ནང་
ལོག་བོད་པའི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་ལ་ RC བཟོ་རྒྱུ་བཀག་བསྡོམས་བྱས་ནས། སྔོན་མ་ང་ཚ་འཚམས་གཟིགས་ལ་འགྲོ་བའི་
སྐབས་སུ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། RC བཟོ་རོགས་གནང་།  RC མེད་པ་ཡིན་ན་སློབ་གྲྭ་ཐོན་པའི་རྗེས་སུ་ལས་ཀ་རག་གི་མི་
འདུག  རླངས་འཁོར་གཏོང་ཆེད་ཀྱིས་འཛིན་བྱང་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཟེར་ནས་དཀའ་ངལ་རབས་དང་རིམ་པ་གསུངས་
ཀྱི་འདུག  གཉིས་པ་དེར་དྭོགས་པ་ཡོད་པ་ཞིག་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན།  ང་ཚ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཡིག་ཚད་གཏོང་
བའི་སྐབས་སུ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཆ་རྐྱེན་གཉིས་བཏོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཅིག་དེ་ད་ལྟ་ RC རེད། གཅིག་དེ་ང་ཚའི་དཔྱ་
ཁྲལ་ལག་དེབ་དེ་རེད།  བལ་ཡུལ་ནང་ལོག་ RC གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་བར་སྐབས་ཤིག་ལ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཡིག་ཚད་
བཏང་བའི་སྐབས་སུ་པོག་རའི་ཕྱོགས་སུ་ད་ལྟ་ RC དེ་མ་དགོས་པ་བྱས་ནས། གཞུང་ཞབས་འདེམས་སྒྲུག་ལྷན་ཁང་གི་མི་
དམིགས་བསལ་སོང་ནས་ཡིག་ཚད་གཏང་ཆོག་པའི་ལམ་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  RC མེད་པ་བྱས་ནས་ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་ང་
ལ་དྭོགས་པ་ཞིག་ག་རེ་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  སྣེ་ལེན་ཁང་ལ་ RC དེ་བཟོ་གི་ཡོད་པ་རེད།  སྣེ་ལེན་ཁང་གི་སྔོན་རྩིས་
ནང་ལ་རླངས་འཁོར་གྱི་གླ་ཆ་དང་ RC བཟོ་རྒྱུའི་དེབ་དང་སྐད་བསྒྱུར་བ་ཟེར་བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་དངུལ་རྩིས་ཤིག་
བཏང་ཡོད་པ་རེད།  དེའི་ནང་ལོག་སྣེ་ལེན་ཁང་གི་གསར་འབྱོར་མང་ཆེ་བར་བཟོས་ཡོད་ས་རེད། ཡིན་ནའང་། སློབ་སྦྱོང་དུ་
འགྲོ་མཁན་གྱི་ RC དེ་དཔེར་ན་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་དུ་འགྲོ་མཁན་ཡིན་པ་ཡིན་ན།  དེབ་དཀར་པོའ་ིནང་ལ་
སློབ་སྦྱོང་འཁོད་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་ནང་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད།  དེའི་ RC རིགས་དེ་དུས་
ཚད་ཕར་འགྱངས་བྱེད་པའི་སྐབས་དུས་ཚད་ཟླ་བ་དྲུག་རེད།  སློབ་གྲྭ་ཐོན་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ཡང་བསྐྱར་དུས་ཚད་ཕར་
འགྱངས་བྱེད་དགོས་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། སློབ་གྲྭའི་ངོས་སྦྱོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སློབ་གྲྭའི་ངོས་སྦྱོར་མ་རག་ན་དུས་
ཚད་ཕར་འགྱངས་བྱ་མ་ཐུབ་པ་དང་།  ཕྱིས་སུ་ངས་གོ་ཐོས་ལྟར་ན་སློབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་པའི་རྗེས་སུ་སློབ་གྲྭའི་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་
མ་རེད་ལབ་ནས། དུས་ཚད་ཕར་འགྱངས་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་རིགས་གཅིག་འདུག གཉིས་པ་དེ་སྣེ་ལེན་ཁང་ལ་ཡོང་སྟངས་



67 

 

རིགས་སྣ་ཚགས་རེད། སློབ་སྦྱོང་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། རིགས་སྣ་ཚགས་རེད།  དེ་ཚའི་ RC དེ་སྣེ་ལེན་ཁང་
ནས་བཟོས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་སྣེ་ལེན་ཁང་ནས་མར་ཐོན་ནས་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་འགྲོ་དུས།  ང་ཚ་ནང་བཞིན་ལོ་གཅིག་
གཅིག་དུས་ཚད་ཕར་འགྱངས་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ངའི་དྲི་བ་གཅིག་དེ་ཡིན། RC གྱི་དཀའ་ངལ་
དེ་ཕྱོགས་གཉིས་རེད། གཅིག་དེ་གསར་བཟོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་གཅིག་དང་། ཕྱོགས་གཅིག་དེ་  RC ཡོད་
མཁན་དེ་ལོ་གཅིག་གཅིག་བྱས་ནས་ཚད་ལྡན་གྱི་དུས་འགྱངས་བཟོ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་གྱི་རིགས་གཉིས་
རེད། RC གསར་བཟོ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ལ་ངས་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།  སྤྱིར་བཏང་སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་ནས་གནང་
གི་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཡིག་ཚད་གཏོང་བའི་སྐབས་སུ་ RC གྱི་ཆ་རྐྱེན་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ལ་ངས་ཏོག་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
གང་ལ་ཞེ་ན། ང་སྔོན་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ནང་ལ་ཡིག་ཚད་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་ RC མེད་པ་བྱས།  RC མེད་པའི་ཐོག་
ནས་ང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་སོང་། དེ་ཁོ་རང་ཁོ་རང་ལོ་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་
རིང་འདིར་དམིགས་བསལ་ཞུ་མ་དགོས་པ་དང་། དཔེར་ཆ་གཞག་ན། ཉེ་ཆར་ད་ལྟ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྒྲིག་
བཞུགས་མ་ཡིན་པའི་མཐོ་རིམ་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་བཏང་འདུག དེའི་ནང་ལོག་ལ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་
ཆ་རྐྱེན་དགོས་ཀྱི་མེད། ལོའ་ིརྒན་གཞོན་ཡང་དགོས་ཀྱི་མེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ཆ་རྐྱེན་གཅིག་ག་རེ་བཏོན་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་དང་རྒྱ་གར་ནང་བསྡད་ཆོག་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཞེས་
འཁོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་འཁོད་ཡོང་དུས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་ལོ་གསུམ་གྱི་དུས་ཡུན་ཉམས་
ཞིབ་འཛུལ་མཁན་ལ་སྐད་ཡིག་གི་གདམ་ག་ཧིན་དྷི། དབྱིན་ཇི།  བོད་ཡིག་ཚང་མ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་བོད་ནས་ཡོང་
མཁན་བོད་ནང་ལ་སློབ་སྦྱོང་གང་མཚམས་ཐོན་མྱོང་མཁན་བོད་ཡིག་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག གལ་སྲིད་དེའི་ནང་ལ་
བཞུགས་ནས་སྒྲིག་གཞི་ནང་ལྟར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན།  སྔོན་འགྲོའ་ིཆ་རྐྱེན་དང་པོ་ RC སྒང་ལ་འགག་གི་འདུག  ད་ལྟའི་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚས་ ༡ ནས་སྙན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུའི་དུས་ཚད་དེ་རྫོགས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་
རེད།   དེ་འདྲ་སོང་། ངས་བོད་ཡིག་སྒང་ལ་ཤེས་ཚད་གང་མཚམས་ཤིག་གིས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་དང་།   དེའི་སྒང་ནས་
ཉམས་མྱོང་ལེན་རྒྱུ་དང་ལོ་གསུམ་གྱི་དུས་ཚད་དེ་འགག་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད།  ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ RC ལ་དཀའ་ལས་
རྒྱག་དགོས་པ་དེ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བསྡད་ཆོག་པ་གཅིག་དང་།  ཕྱོགས་གཉིས་པ་དེ་ང་རང་ཚའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ལ་
བཞུགས་པ་དང་།  དེའི་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་སློབ་སྦྱོང་སླད་དགོས་མཁོ་ཕྱོགས་མང་པོ་ཡོད་དུས།  ངས་དེ་ལ་ཡང་བསྐྱར་
བསམ་ཤེས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  

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

སྤྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་། ད་ལྟ་ RC སྐོར་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་
དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ད་ལྟ་ RC ཡོད་མཁན་རྡ་རམ་ས་ལར་བཞུགས་མཁན་ལ་མཚན་ན་ RC renew འགྲོ་
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དགོས་པ་ཞིག་འདུག  དེ་དངོས་གནས་སྐུ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག  སྔོན་མ་ཡིན་ན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བ་ཡིན་
ན་དེ་ནས་མར་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཕྱིས་སུ་ལོ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ནང་ལ་མར་རྡ་ཤོད་ལ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
གཟའ་ཟླ་བ་ནས་སྤེན་པ་བར་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་དེ་ཚ་ཉིན་གཅིག་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་མར་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་གིར་འགྲོ་དུས་མ་ཚར་བར་ཉིན་གང་བསྒུག་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ག་ནང་བཞིན་གངས་སྐྱིད་ལ་ཡིན་ནས་ལས་བྱེད་རྣམས་དྲུང་ཆེ་མན་ཆད་སོ་སོས་བཟོ་རྒྱུར་
ཕེབས་དགོས་དུས། ལས་ཀ་མང་པོ་ཞིག་འཐུས་ཤོར་འགྲོ་བ་དང་དཀའ་ངལ་ཞིག་མི་མང་ལ་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་འདུག བྱས་
ཙང་། བཀུར་འོས་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར་བཟོ་མཁན་ཚ་མེག་ལོར་ལ་ཡར་ཕེབས་ནས་ཉིན་མ་གཅིག་གཉིས་ཙམ་ལས་ཁུངས་
ཤིག་གིས་ནང་ལ་བཞུགས་ནས། མི་མང་དེ་ཚ་བཟོ་རྒྱུར་མཐུན་རྐྱེན་ཞིག་སྦྱར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ཕན་
ཐོགས་ཡོད་ས་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་དེ་གཅིག་ཞུས་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་དམ་མེད། གང་ལྟར་ཕ་གིར་ Bhopal 

Bhopal གྱིས་ས་གནས་ཀྱིས་སྐད་ཆ་གཅིག་གསུངས་ཀྱི་འདུག  ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་དག་ང་ཚའི་ནང་སྲིད་ཀྱི་མངའ་
འོག་ལ་ཡོད་དུས། ཕ་གིར་ Bhopal ལ་ནང་མི་ཞིག་འདུག ཁྱོ་ག་དང་སྐྱེ་དམན་གཉིས་ལ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་བཞི་ཙམ་ཞིག་
འདུག ཁོ་རང་ཚར་རང་བཙན་ལག་དེབ་མེད་ནས། ཁོ་རང་ཚའི་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་གར་སློབ་གྲྭ་ལ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་འདྲ། དབྱིན་སྐད་
དང་རྒྱ་གར་སྐད་ཆག་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་བརྒྱབ་ནས་སྡོད་ཀྱི་འདུག ལོ་གང་པོ་མ་གིར་རྒྱ་གར་དང་མཉམ་དུ་ Bhopal རང་
ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ཁོང་ཚས་ལབ་རྒྱུར་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚ་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ལ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའི་
སློབ་གྲྭ་ལ་གཏོང་དགོས་རེད་ལབ་དུས། ཁོང་ཚ་ལ་རང་བཙན་ལག་དེབ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལྷག་བསྡད་ཡོད་ས་
རེད། མ་གིར་བོད་པ་ sweater  ཚང་མཁན་ཚས་སློབ་གསོ་མང་པོ་བརྒྱབ་རྗེས། ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྔོན་ལ་ཁོ་རང་ཡར་རྡ་
རམ་ས་ལར་བསླེབས་ནས་རང་བཙན་ལག་དེབ་བཟོ་བར་ཡོང་དུས། ས་གནས་བདེ་དོན་གྱིས་ལམ་སྟོན་ནང་ཡག་པོ་རེད་
ལབ་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་གཉིད་གང་དུ་ཁུག་བསྡད་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་བཀའ་བཀྱོན་མང་པོ་གནང་འདུག མོ་རང་
རླུང་ཚ་པོ་ཡོད་ས་རེད། གང་ལྟར་རྒྱབ་འགལ་འདྲ་པོ་ཆགས་ནས་མ་བཟོས་པར་མར་ལོགས་འདུག  མ་གིར་ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་
རྒྱ་གར་སློབ་གྲྭར་གཏང་ནས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཚང་མ་རྒྱ་གར་འདྲ་པོ་ཆགས་ཡོད་ས་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ང་ཚའི་སློབ་གྲྭ་
ཁག་ལ་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་མི་འདུག ལུང་པ་གཞན་གྱི་ཕྲུ་གུ་འཇུག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་སོགས་གནས་སྟངས་མང་པོ་
ཞིག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་གི་མི་མང་ལ་ཁ་ཏ་
དང་སློབ་གསོ་ལྷག་བསམ་དང་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས། ཁོང་ཚའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང།  དེ་དག་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ལྷག་པར་དུ་ཆབ་སྲིད་སྒང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་ནས་ཚུར་བྲོས་
ཕེབས་པ་དེ་དག་ལ།  འདི་གར་གཏན་འཇགས་བསྡད་ཐུབ་པ་དང།  འཚ་གོས་གནས་མལ་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་དཀའ་ངལ་མ་
འཕྲད་པའི་ལྟ་རྟོག་གནང་དགོས་པ་དེ།  ང་ཚའི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་སོང་། དེའི་ཐོག་
ལ་ཚང་མས་བསམ་འཆར་མང་པོ་བཏོན་གནང་སོང་། ཏན་ཏན་དེའི་ཐོག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞེད་གནང་
གི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་རང་གིས་དེའི་སྒང་ལ་བལྟས་པའི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་ཟུར་འཛར་གསུམ་པའི་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་རྒན་
སྐྱོང་འཚ་སྣོན་ཟེར་ནས་དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་དག་མང་པོ་ཞིག་ཉམ་ཐག་དེ་དག་ལ་རོགས་རམ་དང་
འཚ་སྣོན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒན་སྐྱོང་རྒན་ཁོག་དང་སྐྱོན་ཅན་ལ་གནང་བསྡད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱོན་བསྡོམས་
ནས་ཞུ་དོན་སྙིང་པོ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ཟེར་ན། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ དང་ ༢༠༡༠ ནང་ལོགས་ལ་བརྩིས་འགོ་དེ་ནས་ལྷག་པ་
སྒོར་མོ་འབུམ་བརྒྱ་ཞིག་བྱུང་འདུག ༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༡ ནས་སྒོར་མོ་འབུམ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཞིག་ལྷག་འདུག དེ་འདྲ་
ཡིན་དུས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་བོ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ཟེར་ན།  རྒན་ཁོག་དང་སྐྱོན་ཅན་ནད་པ་དེ་དག་ལ་ང་ཚས་རོགས་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་
རེད། གཞན་དག་ལས་འཕེར་ཉམ་ཐག་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། འཚ་སྣོན་སྤྲོད་པ་ལས་དངུལ་འབོར་དེ་དག་ལ་ལྟ་དུས། ང་
ཚས་འདི་འདྲ་ཞིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་དངུལ་འབོར་དེ་བལྟས་ནས་རྩ་བའི་དངུལ་ལྷག་མ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད་དེ་ 
༢༠༠༩།༡༠།༢༠༡༠།༡༡ དེ་གཉིས་བསྡོམས་ཡོང་བ་ཡིན་ན།  སྒོར་མོ་འབུམ་ ༣༠༠ ཙམ་དེར་ལྷག་ཡོད་པ་རེད།  དེའི་
དངུལ་འབོར་དེ་ལས་གཞི་ཞིག་གི་སྒང་ལ་གཏང་ནས། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ལས་ཀ་གོ་སྒྲིག་བྱེད་ཐུབ་པ་དང། 
འཛུགས་སྐྲུན་འདྲ་པོ་ང་ཚ་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིསྐད་ཆ་དེ་རང་རེད། དེ་འདྲའི་འཛུགས་སྐྲུན་རེ་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འཚ་མི་
དགོས་པ་ཡོང་མདོག་ཁག་པོ་མ་རེད་དེ། འཚ་སྣོན་སྤྲོད་དགོས་པ་དེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ་དང། སྤྱིར་བཏང་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་དེ་འདྲ་རེད། གཅིག་སྤྲོད་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ལག་པ་བཟེད་མཁན་མང་བ་ཡོད་པ་རེད། སྤྲོད་མཁན་མེད་པ་
ཡིན་ན། རང་མགོ་གང་ཐོན་གྱིས་ཧུར་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚས་འཚ་སྣོན་དང་ལྟ་རྟོགས་དེ་ཏོག་ཙམ་ཉུང་དུ་བཏང་
ནས། རང་ཁ་རང་གསོར་གོམ་པ་སྤོ་བར་ང་ཚས་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ། དེ་དག་ལ་ལས་ཀ་སྤྲོད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཁྱད་པར་མེད་དམ་
བསམ་སོང་། དཔེར་ན། ད་ལོ་ཡིན་ནའང་སྒོར་མོ་འབུམ་ ༤༠༠ ཙམ་དེའི་ནང་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ན་ནིང་སྒོར་མོ་འབུམ་ 
༣༨༨ རེད། དེ་དག་ཕར་གཏང་རྒྱུ་ལས་ཚུར་ཡོང་སྒོ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་པ། དེའི་དངུལ་དེ་ཚ་འཆར་གཞི་ཞིག་བཏིངས་
ཏེ་ལས་གཞི་བཟོས་ནས་ལས་ཀ་སྤྲོད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཐུགས་ཕན་སོས་པ་དེ་འདྲ་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག གཞན་ཞིག་ང་
རང་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ལ་ཉམས་ཐག་སློབ་ཡོན་ཟེར་ནས་སྒོར་མོ་འབུམ་གང་
ལ་གང་འཚམས་ཤིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག  དེ་གང་འདྲ་ཡིན་ན་བསམ་བསམ་ཞིག་དྲན་སོང་། གཞན་ཞིག་ནི་ཚང་མས་དོ་
སྣང་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་རེད། སྔོན་མའི་གཏམ་དཔེ་ནང་བཞིན། ན་ནིང་གང་ཟག་གི་སྐོར་ལ་རྩོད་རྒྱག་གི་འདུག ད་ལོ་ཡང་གང་
ཟག་སྐོར་ལ་རྩོད་རྒྱག་གི་འདུག་ཟེར་བ་ནང་བཞིན་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབས་དང་གོ་རྟོགས་ཟེར་ནས་གཅིག་བསླེབས་ཀྱི་འདུག 
བྱས་ཙང་དེ་ཚ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ་བསམ་སོང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གོང་དུ་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ཚ་ལ་གཞུང་གིས་མཐུན་རྐྱེན་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
སྤྱིར་བཏང་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་ཚར་སོང་། ཡིན་ན་ཡང་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་བྱས་ནས་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་
མ་འགྲིག་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་རེད། ང་རང་གི་བསམ་པར་ད་ལྟའི་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ལ་བཞེངས་བསྡད་པའི་གང་ཟག་འདི་
སྔོན་མ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་གཞི་ལ་བཞེངས་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ག་རེ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། འདིར་
ལུང་དྲངས་པ་ཡིན་ན་ཞེ་དྲག་གལ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ས་གནས་གཅིག་ལ་དེ་འདྲའི་གཟིགས་སྐོར་ལ་
ཕེབས་པའི་གནས་སུ། གཞིས་འགོས་གཞིས་ཆགས་དེ་ཚའི་གནས་སྟངས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་བྱས་སོང་ཟེར། ཁང་པ་གཅིག་གི་
ནང་ལ་ཕ་གི་ག་རེ་རེད་ཞུས་དུས་དེར་འགྲོ་དགོས་པ་ཡོད་མ་རེད། དེ་གསར་འབྱོར་བ་སྡོད་སའི་ཁང་པ་རེད་ཟེར་ནས། ས་
གནས་གཞན་པ་ཕྱིན་པའི་གནས་སྟངས་བྱུང་སོང་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ལས་པའི་སྐྱོ་པོ་རེད། ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འོས་མི་ལ་ལངས་པའི་སྐབས་སུ་བཀའ་ལྕི་བོ་ཞིག་
ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་ནང་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་དང། གནང་བ་ཧ་ལམ་འབུམ་
བཞི་སྟོང་ཟིན་མ་ཟིན་གྱི་སྔོན་རྩིས་ཤིག་བསྣམས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་ལས་གཞི་ནང་ལོགས་ལ་དམིགས་བསལ་བོད་ནས་
ཕེབས་མཁན་གྱི་གསར་འབྱོར་དེ་ཚ་ལ་མཐུན་སྦྱོར་གནང་རྒྱུའི་ལས་གཞི་ཞིག་ངེས་པར་དུ་ཡོད་རེད་བསམ་ནས། རེ་བ་
ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་བཅངས་ཡོད། ཡིན་ནའང་ནམ་རྒྱུན་ལྟ་བུ་མ་གཏོགས་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མི་འདུག མ་འོངས་པར་
བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་དེ་དག་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ཡང་དག་པ་ཞིག་གནང་རྒྱུ་དང། གནས་སྐབས་ཁོ་རང་ཚའི་སྡོད་ཁང་དང་ཟ་
རྒྱུ་གོན་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་
ཚང་མས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དེ་སེལ་རྒྱུར་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་དེ་བཀའ་ཤག་གིས་རྩ་བའི་ལྟ་གྲུབ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་ཟེར་བ་དེ་བོད་
གཞིས་བྱེས་གཉིས་དེ་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞིས་བྱེས་གཉིས་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། 
ང་ཚའི་རྩ་དོན་འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། རྩ་དོན་མ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་རྒྱུར་དོན་མེད་ཆགས་འགྲོ་གི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚ་ལ་ག་རེའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང། ང་ཚས་མཐུན་རྐྱེན་གནང་
དགོས་པ་དང་། དེ་ཡང་གནས་སྐབས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བཞུགས་སའི་ཁང་པ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་བཞིན་གནས་སྐབས་ཁང་
པ་གྲ་འགྲིག་གི་མེད་པ་ཡིན་ནའང།  གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཁང་དོད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་འདྲ། ག་རེའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་འདི་ཛ་དྲག་གིས་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་
ཙང་དེ་དག་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་དང་ག་རེ་ཡིན་ནའང་གཅིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ RC གྱི་སྐོར་ལ་ཡིན་
ནའང་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྤྱིར་བཏང་བལ་ཡུལ་ནས་ཐོ་རྒྱག་དུས་གནས་སྐོར་དང་སློབ་སྦྱོང་
ཟེར་ནས་ཚན་པ་གཉིས་བྱས་ནས་ཐོ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྐོར་དེ་ཚའི་རིགས་ལ་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདི་
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གར་ RC ཐོབ་ཀྱི་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དང་པོ་བོད་ནས་བསླེབས་མཁན་ཚའི་གནས་སྟངས་དེ་ཧ་མ་གོ་བ་སོང་ཙང་། 
མང་ཆེ་བ་ཧ་མ་གོ་བར་གནས་སྐོར་ཟེར་ནས་བྲིས་ཡོད་པ་རེད། རྗེས་ནས་ཕར་ཚུར་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་གནས་སྐོར་དེ་སློབ་
སྦྱོང་ཐོག་ལ་ཐོ་ཕར་བསྒྱུར་རོགས་ཟེར་དུས། བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། སྤྱིར་བཏང་
བོད་ནས་འདི་གར་གསར་དུ་འབྱོར་བ་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་དང་མ་ཆགས་ཟེར་བ་དེ། སྤྱིར་བཏང་ཆབ་སྲིད་
ཀྱི་བཙན་པ་དེ་དག་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་གཅིག་རྒྱ་གར་ལ་འབྱོར་བ་ཙམ་གྱིས་
རྒྱ་མིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྩིས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ད་ལོ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། དུས་
འཁོར་དབང་ཆེན་བསླེབས་བསྡད་མཁན་རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚས་ཡིག་ཆ་ཚད་ལྡན་ཡོད་བསྡད་མཁན་དེ་འདྲ་རྒྱ་གར་ལ་གནས་
སྐོར་ཕེབས་པ་ཙམ་གྱིས། ད་ལྟ་ཚང་མ་བཙན་ཁང་ནང་ལ་ཚུད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། འདི་ནས་སློབ་སྦྱོང་
ཐོན་ནས་བོད་ལ་ཕར་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཁ་བདེ་པོའ་ིསྐད་ཆ་རང་རེད། གང་འདྲ་ཞིག་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 
ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་མིས་གནད་འགག་དེ་ཙམ་གྱིས་བརྩིས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ནས་སློབ་སྦྱོང་སྤྲད་
ནས་བོད་ནང་ལ་འགྲོ་ཟེར་བ་དེ་སྣང་བ་སྐྱིད་པོའ་ིསྐད་ཆ་རེད། འདི་ནས་སློབ་སྦྱོང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་སྤྲད་ནས། ཕར་བོད་
ལ་གཏང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཧ་ལས་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་། དེ་འདྲ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་ཡོང་གི་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ད་ཉེ་བའི་
ཆར་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཚར་བ་རེད། ག་པར་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་དེ་འདྲའི་ཧ་ལས་པའི་མཐུན་
རྐྱེན་བསྐྲུན་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ད་ལྟ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརྟེན། དེ་དག་ལ་ཐུགས་བསམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་
ཞིག་བཞེས་ནས་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལ་བརྩིས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཐུགས་རྗེ་གནང་།  
 

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   གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གནད་དོན་གལ་ཆེན་མང་པོ་ཞིག་སྒང་ལ་བཀའ་
གནང་སོང།  དེ་དག་ཚང་མའི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་གི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཕྱིས་སུ་ཕེབས་པའི་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་
བཅོལ་གྱི་ལག་དེབ་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་པ་དེ་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔོན་མངའ་སྡེའི་ནང་
ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ཕྱག་འཁྱེར་ Unique Identification Card དེའི་སྐབས་སུ་ངེས་པར་དུ་དེའི་ནང་ལ་
དེབ་བཀོད་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་པ་དང། དེ་བཞིན་དབུས་གཞུང་གི་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་ནང་ལ་དེབ་བཀོད་ཐུབ་པ་བྱེད་
དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་མ་འོངས་པར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་རག་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེའི་ནང་ལ་མཉམ་
བཞུགས་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སོ་སོའ་ིའགན་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཞིག་དྲན་གྱི་འདུག དེ་འདྲའི་གནས་བབ་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་
ད་ལྟ་དམིགས་བསལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་བའི་སྐབས་སུ། ང་ཚ་ཕྱིས་སུ་ཕེབས་མཁན་ཚའི་ཕེབས་སྟངས་ལ་
གཟིགས་པ་ཡིན་ན་འཚང་ཀ་ཤིག་ཤིག་རེད། ང་སྡོད་ས་དེ་ནོར་བུ་གླིང་ཁ་རེད། དངངས་སྐྲགས་དེ་འདྲ་ག་རེ་རེད་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། དེ་བཟོས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་མྱུར་ཚད་འདྲ་མ་སོང་ན། མགྱོག་ཏུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པའི་རེ་བ་དང་
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དེ་འདྲའི་དངངས་སྐྲགས་ཡོད་པ། དེ་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད་དུས།  དེ་འདྲ་བཟོས་པའི་ཐོག་ནས་
སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་བཟོ་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་ག་ཚད་སོས་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་འདྲི་འདོད་བྱུང་། དེ་ནས་བོད་ནས་ཕྱིས་སུ་
ཕེབས་པ་དེ་དག་ལ་བཞུགས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་དག་དབྱེ་བ་གཉིས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། ཁག་
གཅིག་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་གནས་བབ་ཞིག་རག་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་
གནང་བཞིན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁག་གཅིག་ཁ་འཐོར་མི་མང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ཆགས་ཀྱི་འདུག བོད་མི་
མང་པོ་ཞིག་ནི་ནང་མི་ཟླ་སྒྲིལ་བཏང་ནས་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས།  ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ག་ས་གང་ལ་ཕེབས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཞལ་ནས་ང་ཚ་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་མཉམ་ཟ་མཉམ་འཐུང་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚའི་མཛད་གཙ་རྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ། གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གྱི་གཏན་
འཇགས་ཀྱི་གཞི་ཐོན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ངེས་པར་དུ་མི་རེ་རེའི་ཁང་སྲུང་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་ན། བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་ལ་
ས་ཁང་ཕྱི་ལོག་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གནང་བ་ཡིན་ན་ཕྱིས་སུ་ཕེབས་པའི་དཀའ་ངལ་ཅན་ཚར་འབུལ་གྱི་ཡིན་ཟེར་
ནས་ཕར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ནས་ང་ཚར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེའི་ཐོག་ནས་ས་ཁང་སྒྲིག་གཞི་ལ་འགྱུར་བ་མ་གཏང་བར་
གནང་སྟངས་བདེ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་རྗེས་སྒྲིག་གཞིའི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་བཞེད་དགོས་པ་དང།  སྔོན་འགྲོའ་ིཕྱག་
ལས་དེ་འདྲ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ས་གནས་ད་ག་རང་ལ་ལོ་
ངེས་ཅན་ཞིག་བཞུགས་པ་ཡིན་ན།  སྒུག་ཐོའ་ིནང་ནས་གཉེན་སྒྲིག་གཅིག་པུའི་ལམ་ནས་གཞིས་ཆགས་ནང་ས་ཁང་ཐོབ་པ་
ཙམ་མ་ཡིན་པར། ད་ལྟ་གཞིས་ཆགས་རང་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རང་གིས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་
འདྲའི་སྒང་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན། གཞིས་ཆགས་ཁག་གཅིག་གི་ནང་ལ་སོ་སོའ་ིཁང་པ་དེའི་
འཁྲིས་སུ་ཚལ་ཞིང་འདེབས་ས་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཚལ་ཞིང་དེ་ཚ་དེང་སང་བོད་མི་དཔལ་འབྱོར་ཡག་ཏུ་སོང་ཟེར་
དགོས་རེད། ཡང་ན། གང་ལྟར་ཚལ་ཞིང་འདེབས་ས་དེ་ཚ་སྟོང་པ་ལྷག་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚའི་ཐོག་ནས་གཅིག་
གནས་བབ་འདྲ་པོ་གང་འདྲ་ཞིག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན། སྒུག་ཐོའ་ིནང་ལ་ས་ཁང་གནང་སྟངས་ཐོག་ནས་བརྒྱ་
ཆ་ཞིག་བཞག་ནས་གནང་བ་ཡིན་ན། དེའི་རྗེས་ལ་ཕྱིས་སུ་ཕེབས་པའི་ནང་ནས་འབུལ་རྒྱུའི་ཁང་པ་སྟོང་པ་འབུལ་སྟངས་ལ་
གཞིག་པའི་གཉིས་ཁང་གསུམ་ཁང་དེ་འདྲ་ཐོན་པ་ཡིན་ན། ནང་མི་གཅིག་ལ་གནང་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་བབ་ཞིག་ཡིན་དུས། དེ་
ཚའི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་ལ་གནང་བའི་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་སྒྲིག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུའི་
དགོངས་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་གི་ཡོད། དེ་ནས་ང་རང་ཚ་ཚང་མའི་དཀའ་ངལ་དེ་ལས་འཕེར་ལས་མེད་མང་པོ་ཞིག་
ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཕེར་གྱི་ན་གཞོན་ལས་མེད་ཚ་ལ་རམ་འདེགས་ཀྱི་ཚུལ་
དུ་ལས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ས་གནས་གང་སར་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ག་ཚད་
ཙམ་འཛུལ་བཞུགས་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་གཏང་གི་ཡོད་དམ། འཁྱམས་བསྡད་ཤག་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གྱི་བེད་སྤྱོད་མ་གཏང་
བའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེ་ཡིན་ནའང་དེ་དག་བེད་སྤྱོད་མ་གཏང་བ་ཡིན་ན།  དེ་དག་བེད་སྤྱོད་གཏང་ཐུབ་
སླད་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་པས། ཡང་ལས་གཞི་དེ་ན་གཞོན་ལས་འཕེར་གྱི་
ལས་མེད་དེ་དག་གི་འདོད་པ་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་ལས་གཞི་གསར་པ་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞེད་རོགས་
གནང་ཟེར་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
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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  ཕྱག་ལས་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ངེས་པར་དུ་ཐག་ཆོད་
དགོས་པའི་གནད་དོན་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཅིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། དང་པོ་དེ་ས་ཁང་བདག་གཅེས་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་
ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་སྐོར་དེ་རེད། དེ་འདྲའི་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ལ། ས་གནས་ཁག་ལ་ལག་བསྟར་
ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོང་གི་མེད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་ཞིག་རེད་འདུག  དེ་ལྟ་བུའི་ལག་བསྟར་ཚད་ལྡན་ཞིག་
ཡོང་གི་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས། མང་ཚགས་ཀྱིས་གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་བརླགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་བཟོ་འདུག 
ང་རང་ཚ་གཞུང་གིས་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་མི་མང་གིས་ཡིད་ཆེས་ཐོབ་རྒྱུ་དང་མི་མང་གི་ཡིད་ཆེས་སྲུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
དེ་དཔེ་མ་སྲིད་པའི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ས་ཁང་བདག་གཅེས་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དེ། ས་
གནས་ལ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་དེ་ཉམས་ཆུང་བ་དང།  རྒྱ་དཔོན་མེད་མཁན་དེ་ཚའི་སྒང་ལ་ལག་བསྟར་ཏག་ཏག་ཞིག་
བྱེད་ཀྱི་འདུག རྒྱབ་རྩ་ཡོད་མཁན་དང་ལྷག་པར་དུ་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་ནང་ལ་ཞུ་ས་ཡོད་མཁན་ཚ་ལ་ལག་བསྟར་
བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་མང་ཚགས་ཀྱིས་བསམ་ཚུལ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ལ་བརྟེན་ནས་
གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་བརླགས་རྒྱུ་གཅིག་དང་། ཉེན་ཁ་གཉིས་པ་དེ་བར་སྲིད་བ་ངས་དེ་ལ་བར་སྲིད་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད། ང་ཚ་ནམ་
རྒྱུན་ནང་ཆོས་ནང་ལ་ཚ་འདིའི་ལུས་པོ་དེ་བྲལ། ལུས་པོ་རྗེས་མ་དེ་ལེན་མ་ཐུབ་མཁན་དེའི་བར་ལ་འཁྱམས་བསྡད་མཁན་
གྱི་རྣམ་ཤེས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་འཁྱམས་སྡོད་མཁན་གྱི་བར་སྲིད་ཀྱི་
རིགས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚའི་གྲས་ཀྱིས་གཞིས་ཆགས་ལ་ས་ཁང་སྟོང་པ་མང་པོ་ཞིག་ལྷག་བསྡད་པ་མཐོང་། ཁོ་རང་
ཚའི་དཀའ་ངལ་དེ་ག་བར་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང། ཞུས་ས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་མཐོང་ཡོང་དུས།  དེ་གཉིས་དབར་གྱི་
འགལ་ཟླའི་འོག་ནས་མང་ཚགས་ཀྱིས་གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་བརླགས་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཡོང་གི་འདུག དེ་འདྲ་
བའི་སྒྲིག་གཞི་དེ་ངེས་པར་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་པའི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས།  དེ་གཞུང་
མང་གཉིས་ཀྱི་དབར་ལ་ཡིད་ཆེས་བརླགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ང་ཚའི་རྩ་དོན་ལ་ཉེན་ཁ་
ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན། ངེས་པར་དུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་དེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
གཉིས་པ་དེ་ལ་ཉམ་ཐག་དེ་རེད། ཉམས་ཐག་གི་སྐོར་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་དཔེ་མ་སྲིད་པའི་
བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་འདུག རག་དགོས་ས་ཉམ་ཐག་ངོ་མ་ལ་མ་རག་པ་ལྷག་བསྡད་པ། ཉམ་ཐག་གི་ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་
མཁན་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཉམ་ཐག་གི་གནས་བབ་དེ་རག་པ་ཞིག ལྷག་པར་དུ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་དེ་འདྲ་ཞིག་འདུག ངས་
ཉམ་ཐག་ཞུས་ནས་རག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་འཇོན་ཐང་བརྩི་གི་འདུག དངོས་གནས་བྱས་ན་ད་ང་ཉམ་ཆགས་སོང་ཟེར་
ནས་དམའ་ས་བཟུང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། ཡིན་ནའང་། ང་ཉམ་ཐག་རག་ནས་ལྷོད་ལྷོད་ཆགས་སོང།  ཕྲུ་གུ་
དེ་ཚ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པར་འགྲོ་ཡི་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གང་འདྲ་ཞིག་དང་འབྲེལ་ནས་ལྟ་ཡི་ཡོད་མེད་ངས་མི་ཤེས། 
བྱས་ཙང་། ངས་ཉམ་ཐག་གི་ལས་གཞི་འདིས་མང་ཚགས་སྐྱག་ལངས་ལ་གཏོང་གི་མེད་དམ་བསམ་པའི་ཚར་བ་སྐྱེས་སོང་། 
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ཁ་སང་མང་ཚགས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚའི་ནང་ཆོས་ནང་ལ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་རྟག་དཔྱད་བྱས་པ་ནང་བཞིན་ཞིག་བྱེད་དགོས་ས་
རེད། སྐུའི་ནང་ལ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་ཡིན་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྟག་དཔྱད་བྱེད་དུས་ཆ་
ཚང་མེར་སྲེག་གཏོང་དགོས་པ་རེད། མེར་བསྲེགས་པ་ཡིན་ན་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དེ་མེས་ཚིག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷག་གི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ནང་བཞིན་ཉམ་ཐག་གི་རོགས་སྐྱོར་དེ་ཡང་རྟག་དཔྱད་ཅིག་བྱས་པ་ཡིན་ན། དངོས་གནས་ཁ་ལག་མ་རག་ལྷག་
མཁན་དེ་ཚའི་གྲས་དེ་ཐོན་ཡོང་གི་རེད། དེ་འདྲ་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཉེན་ཁ་དེས་ཉམ་ཐག་རག་ས་ལ་མ་རག  མ་རག་ས་ལ་
རག་པའི་དབང་གིས་ཡང་མང་ཚགས་གིས་གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་བརླགས་འགྲོ་བ། དེ་བཞིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་བར་
སྲིད་བ་དེ་ཚ་ག་ཚད་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཉམ་ཐག་གི་རོགས་པ་རག་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་
ལ་ཞེ་ན། ཆ་རྐྱེན་དང་པོ་དེ་ལ་བརྒྱ་དཔོན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་དཔོན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་གཞིས་ཆགས་
ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་མེད་པ་ཡིན་ཙང་རག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལས་ལྡོག་ཏེ་བར་སྲིད་བ་སློབ་གྲྭ་ཁ་ ཤས་ཤིག་གིས་ཟ་
ཁང་ཚང་ཁང་བཙུགས་ནས། དེའི་ཉིན་རེའི་དངུལ་དངུལ་ཁང་ལ་བཅོལ་ནས་གསོག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བསགས་ཚར་ནས་
མར་འདོན་དུ་འགྲོ་དུས་བརྒྱ་དཔོན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་འཁྱེར་ཤོག་ཟེར་དུས་བརྒྱ་དཔོན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
དེ་འདྲའི་བར་སྲིད་བ་དེ་ཚ་ལ་དེ་བས་ཀྱང་གཞུང་ལ་དེ་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ་དྲང་མོ་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག་བསམ་པའི་བསམ་ཚུལ་
དེ་བསླེབས་ས་རེད། དེ་བསླེབས་པ་ཡིན་ན། རང་ངོས་ལ་འབྲེལ་བ་དང་གཅིག་གྱུར་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཆེན་པོ་ཞིག་འགྲོ་གི་ཡོད་
དུས།  རྩ་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པོ་ཞིག་འགྲོ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ངེས་པར་དུ་འདི་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱབ་ནས་
ནུས་པ་ཞིག་འདོན་ཐུབ་ན།  ད་འདོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ནན་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་
གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ད་དུང་ཕྱག་རྐྱོང་མཁན་ཡོད་དམ། སྤྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚ་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ད་ལྟ་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མིན། རྩ་བའི་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་གྱི་ RC དེ་མང་པོ་ཞིག་གིས་
དཀའ་ངལ་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤེས་ཤིག་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་སོང་། དེའི་ནང་
ནས་དོན་དག་ཅིག་བསླེབས་མ་སོང་བསམ་ནས་ཞུས་ན་དྲན་སོང་། RC དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་དེ་ང་རང་གིས་འབྲེལ་ཡོད་
མང་པོ་ཞིག་གིས་དཀའ་ངལ་མཐོང་མྱོང་། དེའི་སྒང་ལ་སོ་སོས་རོགས་པ་བྱེད་དགོས་པ་ཡང་བྱུང། ཞིབ་འཇུག་ཏོག་ཙམ་
བྱས་པ་ཡིན། དེའི་དཀའ་ངལ་ཐུག་ས་དེ་ང་རང་ཚའི་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་གིས་ལས་ཀ་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་
ཞིག་མཐོང་སོང་། དེ་ག་རེ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བོད་ནས་ཕྱིས་སུ་ཕེབས་མཁན་ཚང་མ་སྣེ་ལེན་ཁང་ནས་ཡར་ཡོང་དུས།  
RC གྱི་ཚབ་དེབ་དཀར་པོ་ཞིག་བསྣམས་ནས་ཕེབས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ཟེར་བ་གཅིག་དང་། 
ཤེས་ཡོན་ཟེར་བ་གཅིག  གནས་སྐོར་ཟེར་བ་གཅིག གཞན་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། རེའུ་མིག་བཞི་དེ་འགེངས་དུས་དེ་ལ་
རྟགས་ཤིག་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་ཟེར་བ་དང།  གནས་སྐོར་ཟེར་བ་དེ་གཉིས་ནང་ལ་རྟགས་རྒྱབ་པ་ཡིན་ན། 
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བསྐྱར་དུ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལ་བསྡད་མ་བསྡད་དེ་འདྲའི་རྐྱེན་གྱིས་བསྡད་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཞུ་རུ་འགྲོ་དུས་བསྐྱར་དུ་མ་འགྲིག་
པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དང་། གནས་སྐོར་འཁོད་པ་དེ་དག་འདི་ལ་གནས་སྐོར་ཡིན་པར་སོང་། RC བཟོ་རྒྱུའི་དཀའ་ངལ་
དང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་འདུག ག་རེ་བྱས་
ནས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཟེར་བ་དེའི་སྒང་ལ་རྟགས་མ་རྒྱབ་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་གཞན་ཟེར་བ་དེའི་སྒང་ལ་མ་རྒྱབ་པ་རེད། 
གཞན་ཟེར་བ་དེའི་སྒང་ལ་རྒྱབ་པ་ཡིན་ན། འདི་གར་ RC བཟོ་རྒྱུ་དང་ག་རེ་ཡིན་ནའང་ལས་སླ་བ་ཡོང་གི་འདུག དེ་འདྲ་
ཡིན་དུས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་ནང་ལ་ཡོད་པའི་སློབ་མ་མང་པོ་ཞིག་ཤེས་ཡོན་སྒང་རྟགས་རྒྱབ་ཡོད་དུས། ཤེས་
རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་ནས་མར་ཐོན་པ་དང་རྒྱབ་གཉེར་རག་མ་རག་གིས་རྐྱེན་པས། རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་
འཁྲོལ་ས་ཡིག་དེ་མ་རག་པའི་དཀའ་ངལ་འདུག གནས་སྐོར་ལ་རྟགས་རྒྱབ་པ་དེ་ཚར་གནས་སྐོར་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ཕར་
ལོག་དགོས་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚ་བསྡད་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་ཟེར་བའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དེ་དག་ག་རེ་
བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། བོད་ནས་ཡོང་མཁན་དེ་དག་གིས་གནས་སྟངས་གསལ་པོ་ཞིག་ཧ་མ་གོ་བའི་ཐོག་ནས་གང་བྱུང་མང་
བྱུང་རེད། དེ་གང་འདྲ་རེད་དམ་ཟེར་དུས། ང་ཚས་ཧ་གོ་མ་སོང་ཟེར་བའི་དཀའ་ངལ་དེ་རེད། བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་གི་ཕྱག་
ལས་གནང་མཁན་དེ་ཚས། བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཚ་ལ་གནས་སྟངས་འདི་འདི་རེད་ཟེར་ནས་གསལ་བཤད་ཡག་པོ་ཞུས་པ་
ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད། གསལ་བཤད་ཡག་པོ་ཞིག་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་དག་
ཡོང་གི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད། གཉིས་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་དེབ་དཀར་པོ་བཟོ་དུས་ཡི་གེ་ཤེས་མཁན་དང་མ་ཤེས་
མཁན་གཉིས་དབར་ལ་ཁྱད་པར་ཞེ་དྲག་ཡོང་གི་འདུག ཡི་གེ་ཤེས་མཁན་དེ་ཚས་སོ་སོའ་ིཕ་ཡུལ་ག་ནས་ཡིན་པ་ཏག་ཏག་
ལབ་པ་ནང་བཞིན། ཕ་གིར་འབྲི་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡི་གེ་མ་ཤེས་མཁན་དེ་ཚས་ཁ་ནས་གང་ལབ་པ་དེ་མར་བཤུས་ནས་
ལུང་ཚན་གང་ནས་ཡིན་པ་དེ་བོད་སྐད་ཐོག་ནས་མ་ཤེས་དུས། རྒྱ་སྐད་ཐོག་ནས་ལབ་པ་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཡི་གེ་
ནང་ལ་བྲིས་པ་དེ་འདྲ་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཕ་མ་གཅིག་གི་སྤུན་མཆེད་ནང་ལ་ཡི་གེ་ཤེས་མཁན་དེ་ཚའི་ RC ནང་ལ་སོ་
སོ་གང་ནས་ཡིན་པ་འཁོད་ཡོད་པ་དང། ཡི་གེ་མ་ཤེས་མཁན་གྱི་ RC ནང་ལ་ཁ་བྱང་གཅིག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
སྤུན་མཆེད་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དེ་འདྲ་འདུག བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་པས་ཤེས་ཚད་ཀྱི་མ་
འདང་བ་ཟེར་ནའང་འདྲ། ཡང་ན་ལམ་སྟོན་བྱེད་སྟངས་མ་འགྲིག་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་གཅིག་མཐོང་གི་
འདུག  དེ་སོང་ཙང་འབྲེལ་ཡོད་ཚས་མ་འོངས་པར་དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་ཆེད་དེ་ཚའི་སྒང་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་
པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སང་ཉིན་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་དངུལ་རྩིས་དང་འབྲེལ་
བའི་ལན་འདེབས་མང་པོ་ཞིག་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་གྲ་སྒྲིག་གནང་དགོས་པ་མང་
པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། རང་དབང་ཅན་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་དགོས་པ་དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། 
སང་ཉིན་དངུལ་རྩིས་གཏན་འབེབས་སླད་དུ་གནང་དགོས་པ་ཆ་ཚང་གྲུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་བོད་ནང་ལོགས་
ནས་ཡིད་སྐྱོ་བོའ་ིགནས་ཚུལ་གཅིག་དེ་ཁ་སང་ཚས་བཅོ་དྲུག་ཉིན་དེར་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་མཁན་མདོ་སྨད་ཨ་མདོ་རྔ་
བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་ཚང་ནས་གྲྭ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་རང་ལོ་ ༢༠ ཡིན་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་



76 

 

ཡོད་པ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་ནག་ཉེན་རྟོགས་པས་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཡོད་པ་དང། ཟླ་བ་འདི་ཚས་ ༡༩ ཉིན་ཁ་སང་རྔ་བ་
ཁུལ་གྱི་ལྟེ་གནས་འབར་ཁམས་ནས་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག འདས་གྲོངས་ཕྱིན་ནས་ཕུང་པོ་འབར་
ཁམས་ནང་བསྲེགས་ཏེ། རུལ་ཐལ་ཞིག་ནང་མི་ལ་སྤྲད་པ་མ་གཏོགས་གཞན་བྱུང་མི་འདུག ཚས་ ༡༩ དགོང་མོ་མི་
དམངས་ཆ་ཚང་གཅིག་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཁུལ་ལ་དུར་བསྲེགས་ནང་ལ་ཡར་བསྐྱེལ་བར་ཕྱིན་འདུག ཁོང་རང་གི་རོགས་པ་
གཅིག་སྔོན་མ་ན་ནིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚས་ ༡༥ ཉིན་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་མཁན་རྔ་བ་ཁུལ་ནས་ཡིན་པ་དགྲ་འདུལ་དང་ཁོང་
གཉིས་མིང་སྲིང་རེད་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། སང་ཉིན་ཞོགས་པར་རྗེས་དྲན་གྲོས་འཆར་ཡོད། དེ་བཞིན་བཅའ་
ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་མང་པོ་ཞིག་བང་སྒྲིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་སོ་སོའ་ིལངས་ཕྱོགས་གང་
ཡིན་ལ་མ་ལྟོས་པར།  རྡ་རམ་སའི་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་མ་ཐེབས་པ་ཡིན་ན་ཆོ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སང་
ཉིན་ལས་རིམ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས་ཡིན་གཅིག་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སང་སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚད་  ༩།༣༠ བར་
ཚགས་གསེང་ཡིན། 

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༢༡ ཉིན་ཐུན་དང་པོ། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་རིང་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༢ ཟླ ༣ ཚས ༢༡ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གསུམ་པ། ལས་
ཉིན་བདུན་པ་དེ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དང་པོ། གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་།  གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ་
སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

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

སྔོན་གླེང། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༦ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚད་  ༥ པ་ཙམ་ལ།   མདོ་སྨད་རྔ་པ་ནས་ཡིན་
པ་ཕ་ཡེ་ཤེས་དང་། མ་ཚ་སྒྲོན་ཞུ་བ་གཉིས་ཀྱི་བུ། རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་
རང་ལོ་ ༢༠ ལ་སོན་པ་ཁོང་གིས། རྔ་པ་རྫོང་མཁར་གཞུང་སྟོད་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་སྟེང་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱེད་
བཞིན་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་དང་།  སྐབས་དེར་རྒྱ་མིའི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིས་གཅར་རྡུང་བཏང་
སྟེ་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཡོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་དེའི་འོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༩ ཉིན་རྒྱལ་གཅེས་
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དཔའ་བོ་ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིས་པུར་ཐལ་ནང་མི་ལ་
སྤྲད་པ་ཙམ་ལས་གཞན་སྐུ་ཕུང་སོགས་གང་ཡང་རག་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག 

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་གྲྭ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་རྔ་པ་རྫོང་ཆོས་རྗེ་མ་ཞང་སོ་རུ་མ་སྡེ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཚང་གི་
བུ་ཡིན་ཞིང་། མིང་སྲིང་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་གི་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་འདུག་ལ། ཁོང་ལོ་ན་བརྒྱད་ཙམ་ནས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་
པར་ཆོས་ཞུགས་གནང་ནས། སྐབས་དེར་ཀིརྟིའི་དགོན་ནང་བསྟན་གཞོན་ནུའི་རིགས་སློབ་ཁང་ཞེས་པའི་ཀིརྟི་དགོན་
པའི་སློབ་གྲྭའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ཞིང་། ༢༠༠༣ ལོར་སློབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབ་རྗེས་གསང་སྔགས་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་དུ་
ཞུགས་ནས་འདོན་ཆོས་སྤྱོད་སོགས་ལ་སློབ་སྦྱོང་རྩེར་སོན་གྱི་གྲས་ཤིག་དང་ཉམ་ཆུང་ཚུལ་མཐུན་ཞིག་ཡིན་འདུག 
 དོན་རྐྱེན་འདི་བྱུང་བ་དང་སྔར་དང་མི་འདྲ་བར་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་སྒོ་ཆེན་ཁག་གི་འགྲམ་དུ་དྲག་ཆས་ཉེན་
རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིས་དམ་དྲག་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། རྔ་པ་རྫོང་མཁར་དུ་ཡོང་སའི་ལམ་ཆེ་ཆུང་ཚང་མར་ཞིབ་
བཤེར་ས་ཚིགས་བཙུགས་ནས་དམ་དྲག་བྱས་ཡོད་འདུག ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་བ་འདི། དགེ་འདུན་
པ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚགས་ལགས་ཀྱིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་སྟེ་ལོ་གཅིག་
ཏག་ཏག་འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་དེ་ཆགས་ཡོད་ཅིང་།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚས་ ༢༧ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣  ཚས་ 
༡༩ བར་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་མི་གྲངས་ ༣༠ བྱུང་ཡོད་པ་དང་།  དེའི་ནང་ནས་སྐུ་སྲོག་ཤོར་
བའི་མི་གྲངས་ 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་གཏོང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཞིག་དང་།  རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཇི་སྲིད་བསྐལ་
པའི་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་ལུས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་རང་དབང་དང་གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛམས་ཀྱི་ཉི་མ་མགྱོགས་
ནས་མྱུར་དུ་འཆར་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་  ༢༡ ལ།། 
 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྐར་མ་གཅིག་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད། སྐུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། ཤོག་གྲངས་གཉིས་པའི་ཐིག་ཕྲེང་དང་པོ་དེར། 
དབང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཞེས་པར་རང་ཞེས་པ་ཞིག་བཅུག་ནས་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཞེས་པར་བཅོས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་
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རྒྱུ་ཡིན། མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ། དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚད་ཡིན། 
དྲི་བ་ཨང་ ༣ པ། དྲི་བ་གནང་མཁན། སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ཨང་ ༣ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།  

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

   དྲི་ཤོག      དྲི་བ་ཨང༌༌༌༌༌༣ 
གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་  ༣ པ།     ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༤ ནས་ཚས་ ༢༤ བར། 
དྲི་བ་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས།  ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས། 
དྲིས་ལན་གནང་མཁན་བཀའ་བློན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག 
 
༄༅། །གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁྲིད་འཇིག་རྟེན་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཆེན་བཀའ་དྲིན་སྩོལ་སྐབས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་
ཁྲི་པས་དབུས་བཀ་བློན་རྣམ་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཕེབས་འདུག་ཅིང། རྡ་སར་དྲུང་ཆེ་གཉིས་ཙམ་ལས་མེད་པའི་གནས་སྐབས་
བྱུང་འདུག་པར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུར། བཀའ་ལན་བདེན་སར་འཁྱོལ་བ་གནང་སྐྱབས་ཡོང་བ། 
 
༡༽ གོང་དུ་ཞུས་པའི་གནས་སྐབས་དེ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད། 
༢༽ བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་དབུས་གཞུང་དོན་ཕེབས་པའི་ལས་ཁུངས་གང་དང་གང་གི་བཀའ་བློན་ཡོད། 
༣༽ གཞུང་དོན་ཕེབས་པའི་བཀའ་བློན་རྣམ་པའི་མཛད་རིམ་དང་དུས་འགོར་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་བཀའ་འཁྲོལ་

ཆེད་སྒྲིག་དོན་ཞུས་ཡོད་མེད་དང་། ངོ་བཤུས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འབུལ་སྲོལ་ལྟར་བྱུང་ཡོད་མེད་
བཅས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ཨང་ ༣ པའི་ལན།  
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༄༅། །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་ ༣ པའི་ལན། 

༡༽ ཉེ་སྔོན་ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ིནང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཆེན་བསྩལ་སྐབས། ཉིན་ཤས་རིང་བཞུགས་སྒར་དུ་བཀའ་བློན་སུའང་ངོ་
བཞུགས་མེད་པ་དང་ལས་བྱེད་ཀྱང་ཉུང་ཤས་མ་གཏོགས་མེད་པའི་གནས་སྐབས་བྱུང་ཡོད་ཀྱང། ལོ་བརྒྱ་དུས་
གཅིག་ལྟ་བུ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པའི་སྐལ་བཟང་གི་དུས་སྐབས་དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་དེ་རིགས་ཡོང་
སྲིད་པ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། དེ་སྐབས་དྷ་སར་བཀའ་དྲུང་གིས་གཙས་པའི་དྲུང་ཆེ་དང་དྲུང་ཆེ་ལས་
ཚབ་བཞི་ངོ་བཞུགས་ཡོད། 

༢༽ བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང། ཆོས་རིག་བཀའ་བློན། བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན། ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་བཅས་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་
གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་ཐོག་ཕེབས་ཡོད། 

༣༽ གོང་གསལ་གཞུང་དོན་ཐོག་ཕེབས་པའི་བཀའ་བློན་རྣམ་པའི་མཛད་རིམ་དང་དུས་འགོར་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་
སྒྲིག་དོན་ལྟར་བཀའ་འཁྲོལ་སྙན་ཞུ་དང། དེ་དག་གི་ངོ་བཤུས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འགྲོ་ལུགས་
ལྟར་ཕུལ་འདུག་པ་བཅས། བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༩ ལ།། །། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་དང་པོ་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་ཞུ་རྒྱུར། དྲི་བ་འབུལ་རྒྱུའི་ཐོག་མར། རྡ་རམ་ས་ལར་བཀའ་བློན་གཅིག་
ཀྱང་བཞུགས་མེད་པ་དང་། དྲུང་ཆེ་གཉིས་ཙམ་ལས་བཞུགས་མེད་པའི་གནས་སྐབས་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་
གི་ཡོད་ཅེས་པའི་དྲི་བ་དེ་ལ་ལན་དོན་མཐུན་ཞིག་གནང་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་གནས་སྐབས་དེ་
གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་རེད་མ་གཏོགས། རྡ་རམ་ས་ལར་དྲུང་ཆེ་གཉིས་བཞུགས་ཡོད་པ་ངས་ཞུས་
ཟིན་པ་རེད། དྲུང་ཆེའི་ལས་ཚབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་བློན་གཅིག་ཀྱང་མ་བཞུགས་པའི་
གནས་སྐབས་དེར་གནད་འགག་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་རེད། དེའི་ལན་ལ་ཧ་ཅང་སྐལ་བཟང་གི་
དུས་ཚད་རྙེད་དཀའ་བ་དེ་འདྲ་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་རེད་ཅེས་གནང་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཆོས་འབྲེལ་གྱི་
གནས་སྐབས་རྩ་ཆེན་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། རྡ་རམ་ས་ལར་བཀའ་བློན་གཅིག་ཀྱང་མེད་པའི་གནས་སྐབས་མ་འོངས་པར་
ཡང་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་གསུངས། གནས་སྐབས་རྩ་ཆེན་དེ་འདྲའི་སྐབས་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང། མ་འོངས་པར་ཡོང་རྒྱུའི་སྔོན་
བརྡ་བཏང་བ་ཞིག་ལ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ལྟ་དུས་གནས་སྐབས་གང་འདྲར་ངོས་འཛིན་
ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅེས་པ་དེ། མ་མཁྱེན་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་བྱས་ཏེ་ལན་གནང་འདུག ཡང་ཕྱོགས་གཞན་པ་ཞིག་ནས་ལྟ་དུས། དེ་
མཁྱེན་འདུག གང་ཡིན་ཞེ་ན། བཀའ་བློན་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་དང།  དེའི་སྐབས་ལ་བཀའ་དྲུང་དང་དྲུང་ཆེའི་ལས་ཚབ་ཡོད་
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ཅེས་གནས་སྐབས་དེ་ཚུར་ངོས་འཛིན་གནང་བ་དང་སྦྲགས་མ་འོངས་པར་ཆོས་འབྲེལ་རྩ་ཆེན་དེ་འདྲ་ཡོང་དུས། དེ་འདྲ་ཡོང་
གི་རེད་ཅེས་སྔོན་བརྡ་གནང་བ་རེད་དམ། ཡང་ན་བཀའ་བློན་གཅིག་ཀྱང་ས་གནས་ལ་མེད་པ་དེ་གནད་འགག་གང་ཡང་
གཟིགས་ཀྱི་མེད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དེ་དྲི་བ་གཅིག་དང་། ལན་གྱི་ནང་ལ་ཉིན་ཤས་རིང་བཞུགས་སྒར་དུ་ཞེས་གསུངས་
འདུག རྡོར་རྗེ་གདན་རང་ལ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཚས་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་ནས། ཚས་བཅུའི་བར་གྱི་ཆོས་འབྲེལ་གྱི་
གནས་སྟངས་ཉིན་བཅུ་གཅིག་རེད། ལམ་འགོར་བརྩིས་ན་ཧ་ལམ་ཟླ་བ་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ཞིག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད། ཟླ་བ་ཕྱེད་ཀར་
ཉིན་ཤས་བརྩི་ཡི་ཡོད་དམ། ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན། དེ་ནས་དྲི་བ་གཉིས་པའི་ལན་ལས་འཕྲོས་པའི་བདེ་སྲུང་
བཀའ་བློན་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས༸་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་གང་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་དེ་ལ་ཕེབས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ངོས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ད་ལོའ་ིདུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དེ། སྔོན་མའི་དུས་སྐབས་ལ་དུས་འཁོར་
དབང་ཆེན་བྱུང་བ་དང་མི་འདྲ་བ། སྦྱིན་བདག་རང་ནས་འགན་ཆ་ཚང་བླངས་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། སྔོན་མ་ཡིན་ན་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་ཕྱག་ལས་གནང་གི་ཡོད་རེད། རེད་དེ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གྱི་རྩིས་གཞི་དེ། རྡོར་
གདན་དུ་ཆོས་འབྲེལ་རྒྱ་ཆེན་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་སོང་། དེ་ལ་ངོས་ལེན་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཡང་མ་ཆོག་པ་མི་འདུག  མདོ་
དོན་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་བློན་ཕེབས་པ་རྣམ་པ་ཚས་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་ནས་ཚས་བཅུ་བར་གྱི་ཉིན་རེའི་
མཛད་རིམ་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་འདོད་བྱུང།  གང་ཡིན་ཞེ་ན། དྲི་བ་གསུམ་པའི་ལན་དེར་སྒྲིག་
དོན་བཀའ་བློན་རྣམ་པའི་མཛད་རིམ་དང་། དུས་འགོར་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག ཚགས་
དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བ་དེའི་ནང་ལ། རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ཕེབས་ཁེལ་ཡིན་ཟེར་བ་མ་གཏོགས། གཞུང་
འབྲེལ་བཀའ་བློན་རྣམ་པའི་མཛད་རིམ་དེ་ཚ་གཅིག་ཀྱང་བཀོད་མི་འདུག  དེ་མེད་དུས་མ་གིར་ཉིན་རེ་ཉིན་རེར་གཞུང་
འབྲེལ་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་འདྲི་འདོད་བྱུང་སོང། གང་གིས་ཤེ་ན་འགྲོ་སྟངས་ལ་ས་གནས་སུ་གཞུང་
འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་ཡར་ལོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གལ་སྲིད་མ་ལོག་པར་བཞུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་སྒེར་
དགོངས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་མཛད་གཙ་རྣམ་པ་ནས་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཆེ་ཕྲ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དེ་
ཆགས་ཡོད། དེས་ན་དེ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

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 དྲི་བ་ལ་ལན་ཞུས་པའི་སྐབས་ཉིན་ཤས་ཤིག་ཅེས་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་གང་
ཡིན་ཞེ་ན། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན། ང་ཚ་སྔོན་ལ་ཐོན་ཚར་བའི་རྗེས་ལ། ཉི་མ་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞིག་འདིར་བཞུགས་ཡོད་རེད། གཅིག་དེ་བྱས། གཉིས་པ་དེ་མ་གཞི་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་མཁྱེན་གྱི་རེད། 
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པ་དང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་ལ། ཕལ་ཆེར་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་མིན་འགྲོ། མོན་གྷོ་ཊི་དང་། 
བྷེ་ལ་ཀོ་པིར་ཚགས་ཆེན་སྐབས་ལ་བཀའ་ཤག་གཅིག་ཀྱང་མ་བཞུགས་པ་གཉིས་བྱུང་འདུག བཀའ་བློན་གཅིག་ཀྱང་མ་
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བཞུགས་པ་བྱུང་འདུག  ད་ལན་ང་ཚས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་བརྩིས་པའི་ཐོག་ནས། དམིགས་བསལ་
གྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲའི་སྐབས་ལ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། མ་འོངས་པ་ནའང་ཡོང་སྲིད་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་དེང་
དུས་འཕྲུལ་ཆས་སོགས་གང་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་། ཁ་པར་གཏོང་སྟངས་གཅིག་དང་ E-mail གཏོང་ཐེངས་གཅིག་ལ་
ཐག་ཉེ་བོ་ཆགས་ཡོད་དུས། དོ་བདག་ག་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་ཐག་གཅོད་པ་དང་། ལས་དོན་བྱེད་པར་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་
ཡོད་མ་རེད། མ་འོངས་པ་ལ་ཡང་འགྲོ་ཡི་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན་བསམ་གྱི་འདུག  
 དྲུང་ཆེ་གཉིས་གསུངས་པ་དེ་དྲུང་ཆེ་བཞི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་དུས་སྐབས་ལ་བཀའ་དྲུང་
དང་། ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་དྲུང་ཚབ། དེ་བཞིན་རྩིས་ཞིབ་དྲུང་ཆེ་བཅས་བཞི་བཞུགས་ཡོད་རེད་ཞུས་པ་
ཡིན། དེ་བཞིན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་ཕ་གིར་ཕེབས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ད་རེས་དམིགས་བསལ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་
དེའི་ནང་ག་རེ་གནང་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཆ་ཚང་ web cast ཐོག་གནང་ཡོད་རེད། ལས་བྱེད་མང་པོ་
ཞིག་ཕེབས་ཡོད་རེད། དེས་རྐྱེན་པས་གསར་འགོད་པ་སྔོན་མ་ལས་མང་བ་ཞིག་ཕེབས་ཡོང་དུས། ད་རེས་དམིགས་བསལ་
འགན་ཁུར་བའི་ཐོག་ནས་ཕེབས་པ་རེད། བཀའ་བློན་ཁྲི་པར་མཚན་ན་དུས་འཁོར་གོ་སྒྲིག་ཚགས་ཆུང་རང་གིས་ཕེབས་
རོགས་ཞེས་ཞུས་སོང་། གང་ཡིན་ཞེ་ན་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐབས་དང་། གསུངས་ཆོས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བོད་ནས་གསར་
པ་ཕེབས་མཁན་ཚར། བཀའ་ཤག་གིས་གཏམ་བཤད་གནང་དགོས་དུས་སྔོན་ལ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་བ་རེད། མདོ་དོན་གང་
ཅིའི་ཐད་ནས་འཐུས་ཤོར་སོང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་གཉིས་པ། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ཨང་ ༣ པར་འཕྲོས་ནས་འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། གོང་གསལ་གཞུང་དོན་ཐོག་ཕེབས་པའི་བཀའ་བློན་རྣམ་པའི་མཛད་རིམ་དང་དུས་འགོར་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་
སྒྲིག་དོན་ལྟར་བཀའ་འཁྲོལ་སྙན་ཞུ་དང་། དེ་དག་གི་ངོ་བཤུས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་ཕུལ་
འདུག་པ་བཅས། ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་བཀའ་བློན་གཞུང་དོན་གྱིས་ཕེབས་པ་ཡིན་ན་འདྲ། སྒེར་དོན་གྱིས་
ཕེབས་པ་ཡིན་ན་འདྲ། རྟག་ཏུ་ཚགས་གཙ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ནས་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། སྐབས་དེ་དུས་དཔལ་
ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ཕེབས་ཡོད་པ། ཁ་སང་འདིར་སྔོན་རྩིས་དང་འབྲེལ་ནས་གསུངས་
ཚར་བ་རེད། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་ཡོད་པ་དང་གཞུང་དོན་གྱིས་ཕེབས་ཡོད་པ་གསུངས་ཚར་བ་རེད། དེའི་
སྐོར་དེ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད་དམ་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བཏང་མེད་པ་ཡིན་ན།  གཞུང་འབྲེལ་གང་
འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
  

 



82 

 

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།  
དེའི་སྐོར་ལ་ཁ་སང་ཡང་ཞུས་ཡོད་བསམ་སོང་། གཞི་རྩའི་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕེབས་ནས། 
སོ་སོས་ག་རེ་གནང་བའི་ལས་བསྡོམས་དེ་ཚ་ཡར་འབུལ་དགོས་ཞེས་ཞུས་ཏེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་
ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཟླ་བ་དྲུག་དེའི་ནང་ལ་བྲེལ་བ་ཕྲན་བུ་ཡོད་དུས། བཀའ་ཤག་འཛམས་པའི་སྐབས་ལ་ལས་དོན་མང་
པོ་ཞིག་ཐག་བཅད་ནས། ང་རང་ཚས་གང་དང་གང་བྱས་པའི་ལས་བསྡོམས་དེ་ནང་ཁུལ་ལ་ཡིན་ན་ཡང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་
དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན་རིམ་པ་རིམ་པས་ང་ཚ་ནང་ཁུལ་གྱིས་འབུལ་དགོས་ས་རྣམས་
ལ་ཏན་ཏན་འབུལ་གྱི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་གསུམ་པ། སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས། འཕྲོད་དོན་དྲི་བར་ལན་གནང་བའི་སྐབས་ལ། 
ཉིན་ཤས་ཞེས་གསུངས་དགོས་དོན་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་དང་། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་གཉིས་རྗེས་སུ་ཕེབས་པ་རེད་
གསུངས་སོང་། ཉིན་ཤས་དང་བཀའ་བློན་རེ་གཉིས་ཞེས་པ་གཉིས་གཅིག་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ཉིན་ཤས་ཟེར་ན་ཉི་མའི་ཁ་གྲངས་བརྩི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་བློན་ཁོང་གཉིས་རྗེས་ལ་ཕེབས་པ་རེད་
གསུངས་དུས། བཀའ་བློན་ཆ་ཚང་མར་ཕེབས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། བཀའ་བློན་གཉིས་རྗེས་ལ་ཕེབས་པ་ཡིན་ཟེར་དུས་དེ་
གང་ཟག་ལ་ཚུར་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཉིན་ཤས་དང་བཀའ་བློན་རེ་གཉིས་ཤིག་རྗེས་ལ་ཕེབས་པ་རེད་ཅེས་པ་དེ་གཉིས་དོན་
གཅིག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དེ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བྷེལ་ཀོབ་དང་གཞན་ཡང་རིམ་པ་གཉིས་
ཙམ་ཞིག་ལ་བཀའ་བློན་ཆ་ཚང་ཕེབས་པ་བྱུང་འདུག་ཅེས་ལན་དེ་གནང་སོང་། དེ་ཡིན་ན་སྔོན་མ་ཕེབས་པ་དེ་ལ་དཔེ་
བལྟས་ནས་ཕེབས་པ་རེད་དམ་ཞེས་དང།  གཉིས་པ་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་ནང་ལ་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་བཀའ་བློན་རྣམ་
པ་གཉིས་བཞུགས་ཡོད་རེད། བྷེལ་ཀོབ་དང་གཞན་ཡང་ས་གནས་གཅིག་བཅས་དེ་གཉིས་ལ་བཀའ་བློན་ཆ་ཚང་ཕེབས་
པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་དེ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་བྱས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དུས་
གསུངས་ཆོས་ཞུ་སར་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། གནས་སྟངས་ཤིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཕེབས་ཡོད་རེད། རྒྱབ་ལྗོངས་དེ་ཚ་ཞུ་ཡི་
མིན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། བཀའ་ཤག་གོང་མའི་སྐབས་ལ་ཁ་ལ་ཁྱེར་ནས་བེད་སྤྱོད་གཏང་གི་མིན་
ཞེས་པའི་དམ་བཅའ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་ངས་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ཞུ་ཡི་མིན། ཡིན་ན་ཡང་དེ་དུས་
ཕེབས་པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་དེ་དང་། ད་ལྟ་སོ་སོ་སྒེར་གྱིས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ལ་གསུང་ཆོས་ཞུ་རུ་སོང་བའི་གནས་སྟངས་
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དེ་གཉིས། གཅིག་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་གཅིག་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གསུམ་པ་དེ་ལ། རྩིས་ཞིབ་
དྲུང་ཆེ་བཞུགས་ཡོད་རེད་གསུངས་སོང་། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་རྩིས་ཞིབ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་རང་གི་བཀོད་བྱུས་འོག་འགྲོ་
མཁན་དང་། རང་དབང་སྡེ་ཚན་མིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་རྒྱུའི་ཐག་བཅད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དེ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

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 ཉིན་ཤས་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་ག་རེ་
གསུངས་སོང་ཟེར་ན། ཉིན་ཤས་ཞེས་བཀོད་འདུག གཞི་རྩའི་ཉི་མ་གྲངས་ཀ་བརྩིས་པ་ཡིན་ན། ཚས་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་
ནས་ཚས་བཅུ་གཅིག་བར་དང། དེའི་ཐོག་ལ་ཡར་མར་འགྲོ་བ་བཅས་བརྩིས་པ་ཡིན་ན་ཉི་མ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་འགོར་གྱི་རེད། 
དེས་ན་དེ་འདྲའི་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ཉིན་ཤས་ལ་བརྩི་ཡི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ནང་སྲིད་བཀའ་
བློན་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་གཉིས་ཚས་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་ལ་ཐོན་ཡོད་པ་མ་རེད། རྗེས་སུ་ཐོན་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་
དུས། སྙིང་དོན་ག་རེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། བཀའ་བློན་གཅིག་ཀྱང་མེད་པར་ཉིན་བཅོ་ལྔ་འགོར་ཡོད་པར་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་
ན། དེ་མ་རེད། བཀའ་བློན་ཁོང་རྣམ་པ་འདིར་བཞུགས་ཡོད་པ་དེ་ཉུང་ཤས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། མ་གཞི་དུས་འཁོར་དབང་
ཆེན་ཚར་བ་དང་འཕྲལ་དུ་ཡར་ཕེབས་པ་རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་གཏམ་བཟང་བ་ཞིག་ལ་དུས་འཁོར་གོ་སྒྲིག་ཚགས་ཆུང་
བརྒྱུད་ནས། ང་ཚའི་ལས་ཁུངས་རེ་རེར་དངུལ་འབོར་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་ཡོང་དུས། འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ཡར་གཏོང་
བར་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་བཞུགས་དགོས་པ་ཆགས་པ་རེད། དེ་སོང་ཙང་གཞི་རྩའི་ལས་དོན་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་པ་ཡིན་
ན་ཡང་། རྗེས་སུ་གཞུང་དོན་དུ་གྱུར་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བློན་གཅིག་ཀྱང་མེད་པའི་
དུས་གཉིས་བྱུང་བ་དེར་དཔེ་གཟིགས་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན། དེ་དཔེར་ལྟས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་དྲི་བ་དེའི་སྙིང་དོན་དེ་
ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། བཀའ་བློན་རྣམ་པ་རྡ་རམ་ས་ལར་གཅིག་ཀྱང་མ་བཞུགས་པ་ཡིན་ན། འཐུས་ཤོར་འགྲོ་ཡི་རེད་དམ་ཞེས་
གསུངས་ཡོང་དུས། འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་ཕྱིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྔོན་མ་བཀའ་བློན་སུ་གང་མ་
བཞུགས་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ན་ཡང་། རྡ་རམ་ས་ལར་ཕྱག་ལས་འཐུས་ཤོར་ལ་ཕྱིན་མེད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ད་རེས་
དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དོན་ཆགས་ཡོང་སྐབས། བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ལ་ཕེབས་པ་དེས་འཐུས་ཤོར་
ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོད་དོན་དྲི་བ་བཞི་པ།  སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ལ་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ཕེབས་ཡོད་པ་
རེད། དེ་བཞིན་གསུང་ཆོས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།   གསུང་ཆོས་ཞུས་པ་དེ་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དོན་དུ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་
དམ། སོ་སོ་སྐུ་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་སྐབས་ཅུང་གཟབ་གཟབ་མ་གནང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚ་ལ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀས་
ལྟ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལས་རིམ་དེ་རྩེད་མོའ་ིབཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའི་
ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག  
 

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།  
དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སུ་ལ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན་ཡང་། སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་བསོད་ནམས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་གསོག་གི་ཡོད་པ་
ཡོངས་གྲགས་རེད། སྒེར་གྱིས་བསོད་ནམས་བསག་པ་ཡིན་ན། བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་དམིགས་བསལ་བཀའ་བློན་རྣམ་
པ་སྤྱིའི་འགན་འཁུར་ཡོད་མཁན་ཡིན་སྟབས། སྤྱི་ལ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་ལྔ་པ། སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གོང་དུ་འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་གཅིག་གི་ལན་དེ་གནང་མ་སོང་། རྩིས་ཞིབ་དྲུང་ཆེ་བཞུགས་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་དེ་ལ། ད་ནས་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་དེ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་མ་ཡིན་པར། འཛིན་སྐྱོང་གི་བཀོད་
བྱུས་འོག་ལ་བརྩི་རྒྱུའི་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་ཡིན་དང་གང་ཞེས་དེ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་
ཡིན་ཞེ་ན། རྡ་རམ་ས་ལར་རྩིས་ཞིབ་དྲུང་ཆེ་ཡོད་པའི་ལུང་དྲངས་གནང་སོང་། དེ་ནས་དྲི་བར་མ་ཞུས་ཀྱང་ཁྱད་པར་གང་མི་
འདུག  བཞག་གི་ཡིན། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ལ་ད་ལན་ཕེབས་པ་དང་། སྔོན་མ་གཞན་དུ་ཕེབས་པ་དེ་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱི་
ངོས་འཛིན་གནང་སོང་དེ། དྲི་བ་ཞུ་མི་དགོས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། གལ་ཆེ་ཤོས་དྲི་བའི་ལན་ལུས་པ་དེའི་ལན་གནང་རོགས་
གནང་ཞེས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག   
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དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་དྲི་བའི་ནང་ལ། རྡ་སར་དྲུང་ཆེ་གཉིས་ཙམ་ལས་མེད་པའི་གནས་
སྐབས་བྱུང་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད་དུས། རྡ་རམ་ས་ལར་དྲུང་ཆེ་བཞི་བཞུགས་ཡོད་ཅེས་ལན་དེ་ག་རང་ཕུལ་བ་ཡིན་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

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

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་མ་ཞུས་གོང་ལ། སྤྱིར་བཏང་བཀའ་བློན་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་ལན་གནང་
བའི་སྐབས་སུ་ཚར་སྣང་ཞིག་བྱུང་། དེ་ད་ལྟའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པར་ཡིན་ནའང་གཅིག་ཞུས་ན་བསམས་
སོང་། དྲི་བར་བཀའ་ལན་གནང་དུས། བཀའ་ལན་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཚར་སྣང་འདི་འདྲ་བྱུང་། ང་ཚས་དྲི་བ་ཕུལ་བ་དེ་མ་འགྲིག་
པའི་ཕྱོགས་ཡང་གཟིགས་པ་ནང་བཞིན། ཁག་གཅིག་ལ་ལན་བརྒྱབས། ཁག་གཅིག་ལ་མ་བརྒྱབས་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་
དེ་ཚ་ལུས་སྡོད་པའི་སྐྱོན་དང། གནད་འགག་གཞན་དག་ཚ་མཉམ་དུ་གཡུགས་འཇོག་པའི་ཚར་སྣང་ཞིག་བྱུང། དེ་སྤྱི་
ཡོངས་ལ་ཡིན་མ་གཏོགས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པར་དམིགས་བསལ་ཞུ་ཡི་མེད། ངའི་དྲི་བ་དེ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་འབྲེལ་
བའི་ཐོག་ནས་གཞུང་དོན་དང་སྒེར་དོན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཚར་སྣང་དེ་ག་རེ་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། གཞུང་
དོན་དང་སྒེར་དོན་མང་པོ་ཞིག་འདྲེས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ། དབྱེ་མཚམས་མེད་པའི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ལམ་དྭོགས་པ་མང་པོ་
ཞིག འདི་ནས་འདི་གཞུང་དོན་རེད་དང་། འདི་ནས་འདི་གཞུང་དོན་མ་རེད་ཅེས་པ་ཞིག་མེད་པའི་ཚར་སྣང་བྱུང་། མ་འོངས་
པར་གཞུང་དོན་དང་སྒེར་དོན་གཉིས་མི་བསྲེ་བའི་ཐོག་གང་ཐུབ་ཐུབ་འབད་བརྩོན་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།  
 

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  གཞུང་དོན་དང་སྒེར་དོན་དབྱེ་བ་འབྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བཀའ་ཤག་གི་ངོས་
ནས་ཀྱང་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་དབྱེ་བ་འབྱེད་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡི་ཡོད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། གཞི་རྩའི་
བཀའ་བློན་རྣམ་པ་འགའ་ཤས་སྒེར་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་པ་རེད་དེ། ཕ་གིར་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ལ་བསོད་ནམས་
གསོག་པའི་མཉམ་དུ། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གོ་སྒྲིག་ཚགས་ཆུང་གིས་གཏམ་བཟང་པོ་ཞིག་གནང་ནས། དངུལ་ཕོན་ཆེན་
པོ་ཞིག་གནང་ཡོང་བའི་སྐབས། ལས་ཁུངས་སོ་སོས་འགན་ཁུར་ནས། སྒོར་མོ་ས་ཡ་བཅུ་བཅུ་རག་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་
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ཁྱེད་རང་ཚ་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་འཁུར་དགོས་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོང་དུས། རང་བཞིན་གྱིས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚ་ཡིན་ན་
ཡང་ང་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་པ་ཡིན། ང་ལ་ད་རེས་ཐེ་བྱུས་མེད་ཅེས་མ་གསུངས་པར། ཡིན་དང་ཡིན་གཞུང་དང་འབྲེལ་
བ་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་དུས། སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་འདིར་བཅར་བ་ཡིན་ན་ཡང་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཧ་ཅང་
ཆེན་པོ་ཞིག་གཟིགས་པའི་ཐོག་ནས། གཞུང་རང་གི་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དེ་དཔེ་ཡག་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་
བརྟེན་གཞི་རྩའི་གཞུང་དོན་དང་སྒེར་དོན་དབྱེ་བ་འབྱེད་དགོས་ཀྱང་། དབྱེ་བ་འབྱེད་པ་དེ་གནས་སྐབས་དང་དུས་ལ་འགྱུར་
བ་ཡོང་གི་ཡོད་དུས། འགྱུར་བ་ལ་གཞིགས་པའི་གཞུང་དོན་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་ཡན་ལ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚད་ཟིན་པ་ཡིན། ང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས། ཚགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་བཅར་བ་ཡིན་ན། ཕེབས་བསུ་ཞུ་བའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་འདུག དེ་རིང་
གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཚ་རིང་དོན་འགྲུབ་ལགས་འདིར་ཕེབས་ཡོད། ཁོ་རང་
ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ ༣ པ། ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར། ཡིག་
ཆ་ཨང་ ༢༧ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་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་གནང་། ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར། ཡིག་
ཆ་ཨང་ ༢༧ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར། 
 

གཞེན་སྐུལ་ཞུ་ཡུལ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག 
ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། འཇིག་རྟེན་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན། ས་སྟེང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག བོད་
མི་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས། བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད། བླང་དོར་ལམ་སྟོན་པ། བོད་མིའི་ངོ་བོ་དང། དེའི་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་
མཚན་རྟགས། བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་རང་དབང་ལྡན་པའི་མགྲིན་ཚབ་པ། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གིས། ཆོས་ཚགས་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དགོངས་སུ། 
༡༽ ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གིས་སོ་སོའ་ིགཞུང་ཆེན་རང་གཞུང་བྱས་ནས་གཙ་བོར་བལྟ་རྒྱུ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྟན་

ཁག་དང་ཆོས་བརྒྱུད་མི་འདྲ་བའི་མཁས་དབང་ཚའི་ལེགས་བཤད་དག་ལའང་ལྟ་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་
གཏོང་གལ། 

༢༽ སྔོན་ལོ་མང་གོང་རྒན་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་བཞུགས་པའི་སྐབས་ནས་ཆོས་སྒར་ཁག་གི་ནང་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་
སྐོར་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་ཡོད་ནའང། ད་ལྟ་བར་དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་འདུག་པས། ད་
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ཆ་དེ་ལྟར་མ་བཞག་པར་གདན་ས་ཆོས་སྒར་ཁག་གིས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ཐོག་ལས་འགུལ་གསར་པ་སྤེལ་
གལ། 

༣༽ གདན་སའི་འཇང་དགུན་ཆོས་ཚགས་སྟངས་ལ་སློབ་ཚན་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པ། ཕར་ཕྱིན་དང། 
དབུ་མ། ཚན་རིག་སོགས་ལ་ཟླ་གཅིག་རིང་ཆོས་བརྒྱུད་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའི་ཁོངས་ནས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་ཆ་
ཤས་བླངས་ཏེ། ལྟ་ཞིབ་སློབ་གཉེར་གནང་རྒྱུར་དུས་ཚད་ཀྱི་རྗེས་ལུས་མ་ཐེབས་པ་དགོས་ཞེས་བཀའ་སློབ་
ཕེབས་པ་ལྟར། འབྲེལ་ཡོད་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ནན་སློབ་སྟོན་འགན་བཞེས་འགོར་འགྱངས་མེད་པ་
དགོས་རྒྱུའི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་དུ། 

གཞེན་སྐུལ་ཞུ་ཡུལ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག  དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་དངོས་བཞུགས་
ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཕྱག་ལས་མཉམ་དུ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་བརྒྱུད་
ནས། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ད་ལྟའི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་
སྐུལ་འདིའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཅུང་ཞུ་ཆོག་པ་བྱོས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིའི་དོན་ཚན་གསུམ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་
མཐོང་གི་ཡོད།   སྤྱིར་བཏང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་དབང་མར་འདི་ལྟར་གནང་བ་སྡོད་ཡོད་རེད། དེས་ན་གཤམ་
འོག་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུ་དེ་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག   ཉེ་སྔོན་ཆོས་ཚགས་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐབས་ལ། གལ་གནད་ཆེ་བའི་བཀའ་སློབ་མང་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ནང་གི་དོན་ཚན་གསུམ་ཞིག་ཚུར་བསྡོམས་ནས་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་ཞུས་པ་དེ། སྤྱིར་བཏང་ཐུགས་སྣང་
གནང་གི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡི་མེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་ཡིག་ཐོག་ནས་གཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མར་བཀའ་ལན་གནང་བ་དང་། 
སློབ་སྟོན་གནང་ནས་འགན་འཁུར་བའི་སྐབས་ལ་ཁྱད་པར་ཞིག་མེད་འགྲོ་བསམས་སོང་། དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
ལུང་འདྲེན་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་ཚགས་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐབས་ག་རེ་བཀའ་
གནང་འདུག་ཅེ་ན། དོན་ཚན་དང་པོ་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས། ཁ་སྔོན་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་བཀའ་མོལ་བྱུང། སོ་སོའ་ིགཞུང་ཆེན་
ལྟ་རྒྱུ་དང་། སོ་སོའ་ིཡིག་ཆ་གཙ་བོར་བྱས་ནས་ཡིག་ཆ་འདྲ་མིན་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་བྱུང། དེ་
བདེན་པ་བདེན་རྐྱང་རེད། དགེ་ལུགས་ཡིན་ན་ཡང་ཡབ་སྲས་གསུམ་དང་སོ་སོའ་ིཡིག་ཆ་དེ་ལྟར་ལྟ་གི་ཡོད། དེའི་ཐོག་ས་
སྐྱའི་མཁས་པ་ཚས་མཛད་པའི་གཞུང་དང་གཞུང་འགྲེལ། དེ་བཞིན་བཀའ་བརྒྱུད། རྙིང་མའི་མཁས་པ་ཚས་མཛད་པའི་
གཞུང་འགྲེལ་དང་། བོན་པོ་མཁས་པས་ཡོད་ན་དེ་དག་བལྟ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད། དེའི་འོག་ས་སྐྱ་མཐོ་སློབ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་
ན། ས་སྐྱའི་རང་གཞུང་མ་རྩར་བཞག་པའི་ཐོག་དགེ་ལྡན་པའི་རང་གཞུང་དང་། རྙིང་མ། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གཞུང་། དེ་བཞིན་
རྙིང་མ་བཀའ་བརྒྱུད་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ཡང་། རང་གཞུང་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་གཡས་གཡོན་གྱི་གཞུང་ག་ཚད་གང་མང་ཞིག་
གཟིགས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད། ངས་སྨན་རི་དགོན་པར་ཚར་གཉིས་གསུམ་སླེབས་པ་རེད། ཁོང་ཚས་རྩོད་པ་རྩོད་སྐབས་ཧ་
ཅང་ཕན་པོ་འདུག དེ་འདྲའི་བཀའ་གནང་འདུག དེས་ན་དོན་ཚན་དང་པོ་དེའི་ཐོག་ནས། སྤྱིར་བཏང་རྩ་བའི་༸སྐྱབས་མགོན་
རིན་པོ་ཆེ་གདན་ས་ཆོས་སྒར་ཁག་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ལ།  སྤྱིར་བཏང་སྔོན་མ་ནང་བཞིན་རང་གཞུང་གཙ་བོར་ལྟ་བ་
ཙམ་མ་ཡིན་པར། བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་དེ་ཡ་གིའི་མཆོད་བཤམ་ལྟ་བུར་མ་བཞག་པར། ལྟ་ཐུབ་པ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་
ཐུབ་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་མཁས་པ་ཚས་མཛད་བཞག་པའི་ལེགས་བཤད་དེ་
ཚ། སོ་སོར་ཕར་ཚུར་བལྟ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག ཅེས་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་རེད། ནམ་རྒྱུན་འཆར་ཅན་ནང་བཞིན་
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ཆགས་ནས་གསུང་ཆོས་ལ་ཉན་ཚར་བའི་རྗེས་ལ། ཕར་སོང་ནས་ཕྱག་ལས་དེ་ཙམ་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་
གདན་ས་ཁག་དང་དེ་ཚ་ནས། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་རེད། དེ་བཞིན་དབུ་མ་དང་། ཕར་ཕྱིན་དེ་ཚར་ལྟ་བའི་སྐབས་ལ། སྔ་
རབས་པའི་ཕྱོགས་དེ་ཚར་བལྟ་ཡི་ཡོད་རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་དེ་ཙམ་ཤུགས་ཆེན་པོ་སླེབས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད། དེས་ན་
ངས་འདི་མ་རྩར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བཤད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཡོང་ཐུབ་པའི་
ཨ་མ་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྔོན་བྱོན་མཁས་པ་ཚའི་ལེགས་བཤད་ཁག་ལ་བལྟ་དགོས་པ་
དང་། དེའི་ཐོག་ནས་ལེགས་ཆ་ཞིག་ལེན་རྒྱུ་བྱུང་ན། དག་སྣང་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་ཤེས་ནས་སླེབས་ཐུབ་པ་དང་།   དག་
སྣང་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པར་སོང་། རྩ་བ་དེ་ལ་བཞག་ནས་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དོན་ཚན་དང་པོ་དེའི་རྒྱབ་
ལྗོངས་རེད། དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལུང་འདྲེན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། འདི་ལྟར་གསུངས་འདུག སྔོན་མ་ཐེངས་
གཅིག་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བསམ་ཚུལ་ཞུས་ཡོད། ཕར་ཕྱིན་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན། 
དབུ་མ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་བྱུང་ན་ཞེས་ཞུས་ཡོད། རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་བྱས་ན་དུས་ཚད་ཡོད་པས་བལྟ་ལོངས་
ཡོད་པ་ཞིག  དཔེར་ན། ཕར་ཕྱིན་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་བྱས་ན། རྒྱ་གཞུང་ཉེར་གཅིག་ཅེས་པ་སོགས་ཆ་ཚང་བལྟ་ཐུབ་
པ་ཞིག་དང་། དེའི་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་དེ་དག་ཆ་ཚང་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་མིན་ཕྱོགས་གཅིག་ཚང་མ་
མཁྱེན།  གཞུང་གཅིག་གི་ཐོག་དམིགས་བསལ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་བྱས་པ་མིན་དུས། གཞུང་ཆ་ཚང་བ་འདྲ་མ་
མཁྱེན་པ་ཡོང་གི་འདུག སྔོན་མ་ལོ་མང་གོང་ངོས་ཀྱིས་རྒན་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་བཞུག་ས་པའི་སྐབས་སུ་བསམ་ཚུལ་འདི་
བཤད་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ལུས་པ་རེད། སྔོན་མ་རྒན་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐབས་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད་དེ། 
ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་ད་ལྟ་མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། ད་ཆ་དེ་ལྟ་མ་བཞག་པར་ཕྲན་བུ་འགུལ་སྐྱོད་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག སྔོན་མ་
ཚན་རིག་སྐོར་ཏེ་འགོ་སྟོད་ཕྲན་བུ་ཐེ་ཚམ་ཡོད་པ་འདྲ་བྱུང་ཡོད། རྗེས་སུ་ང་ཚས་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་
དུས། ཕྱིས་སུ་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད།  དེ་ཚའི་གྲས་ལ་ང་ཚས་ངེས་པར་དུ་ལས་འགུལ་གསར་པ་སྤེལ་
རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག  དེ་འདྲ་གསུངས་ཡོད། བྱས་ཙང་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སྐོར་དེ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཙམ་མ་ཡིན་
པར། གདན་ས་ཁག་ལ་ཡང་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་གནང་ཡོད་རེད་
དེ། སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་བྱས་པ་ཡིན་ན། གདན་ས་ཁག་ལ་ག་རེ་གདེང་ཚད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། 
གཅིག་ནས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་དེ་གོ་ཡོང་དུས། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་
དེ་ཚ་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་སྒང་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ནས་གནང་གིན་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་།   མ་གིར་ཆོས་སྒར་ཁག་ལ་སྲོལ་རྒྱུན་དེ་མ་
གཏོགས་མེད་དུས། ག་རེ་བྱེད་དགོས་གང་བྱེད་དགོས་མ་ཤེས་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེས་ན་ང་ཚའི་
གཞུང་གི་ངོས་ནས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་བྱེད་སྟངས།  ཁོ་དངོས་གནས་ས་མཚམས་དེ་གང་ཞིག་ནས་འཛིན་དགོས་
མིན། སློབ་ཚན་འཇོག་སྟངས། བརྗོད་གཞི་ག་རེ་བཞག་མ་བཞག དུས་ཚད་རིང་ཐུང་ག་རེ་བྱས་མ་བྱས། དེ་ཚར་གཏིང་
ཟབ་པོ་ཞིག་ཚགས་འདུ་འཚགས་ནས། འཆར་གཞི་ཞིག་བཟོས་ནས་མར་སྤྲད་པ་ཡིན་ན། ལག་ལེན་ལ་བསྟར་གྱི་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ལག་ལེན་བསྟར་ཕྱོགས་མ་ཤེས་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འགག་བསྡད་ཡོད་རེད། དཔེ་བཞག་ན་ཕར་ཕྱིན་ལྟ་
བུ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་བྱེད་དགོས་ན་རྒྱ་འགྲེལ་ཉེར་གཅིག་ལ་སོགས་པ་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཆ་ཚང་བཞག་ཡོད་རེད། 
ཡིན་ན་ཡང་དེང་དུས་ཀྱི་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་གི་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ཟེར་བ་དེ་སློབ་ཚན་ཡོངས་རྫོགས་འཇོག་གི་
ཡོད་པ་མ་རེད། བརྗོད་གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་ལ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་འཇོག་གི་ཡོད་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་
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དབུ་མ་ཡིན་ན་དབུ་མ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་དང་། ཕར་ཕྱིན་ཡིན་ན་ཕར་ཕྱིན་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན། འདི་ཡང་སྤྱི་
ཡོངས་དང་ཅུང་མ་མཐུན་པ་ཞིག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདི་ཚའི་སྐོར་ལ་གོམ་པ་རྒྱག་སྟངས་མ་ཤེས་པའི་དཀའ་ངལ་
ཞིག་ཆགས་སྡོད་ཡོད་རེད། དེས་ན་དེ་ལ་གཞུང་གི་ངོས་ནས་བཀོད་སྒྲིག་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན་ན། མ་གིར་ལག་ལེན་བསྟར་
འདོད་མེད་པ་དང་། ལེན་འདོད་མེད་པ་དེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཅེས་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ལྟ་ཉེ་སྔོན་
སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་ཡིན་ན་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་འགོ་འཛུགས་གནང་ཡོད་རེད། ཡོད་རེད་དེ། བསམ་ཚུལ་
ཞིག་ལ་ང་ཚའི་ལམ་སྟོན་དེ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། འགོ་འཛུགས་དུས་ཡག་པོ་ཞིག་བྱུང་ན་ཁྱད་པར་
ཞིག་མེད་འགྲོ་བསམ་ནས་ངས་གྲོས་ཚགས་སུ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན། ཁྱབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་༸སྐྱབས་མགོན་
རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་ཕྲིན་ཁག ང་ཚས་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག དེ་རྒྱབ་ལྗོངས་གཅིག་ཡིན། དེ་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་དེ་འདི་ལྟར་གསུངས་འདུག འཇང་
དགུན་ཆོས་ལྟ་བུ་ཕར་ཕྱིན་ཟླ་གཅིག་རིང་འཚགས་རྒྱུ་དང་། ཡང་ན་ཟླ་གཅིག་རིང་དབུ་མ་འཚགས་རྒྱུ་བྱས་ན། དེ་ནས་ས་
སྐྱའི་ཁོངས། རྙིང་མའི་ཁོངས། བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁོངས། དགེ་ལུགས་ཀྱི་ཁོངས། བོན་པོ། ཇོ་ནང་བཅས་ཚང་མ་སོ་སོའ་ི
འདོད་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཚགས་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་སྙམ་པ་དྲན་བྱུང་། དེས་ན་གཞུང་དེ་དབུ་མ་དང་། ཕར་ཕྱིན། 
ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། དབུ་མ་དང་ཕར་ཕྱིན། ཚན་རིག་ལ་སོགས་པ་འདི་འདྲའི་རིགས་ཟླ་གཅིག་ཟླ་
གཅིག དེ་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། དེའི་ནང་ལ་རྙིང་མ་རེད། ས་སྐྱ་རེད། བཀའ་བརྒྱུད་རེད། དེ་བཞིན་
བོན་པོ། ཇོ་ནང་། ཆོས་བརྒྱུད་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་མཁས་པ་ཚ་ཡོང་ཐུབ་ན། མཁས་པས་མཁས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་དེ་མཐོང་
ཡོང་དུས། ཁོ་རང་བཞིན་གྱིས་དམ་ཚིག་གཅིག་སྒྲིལ་གཅིག་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། མཁས་པ་ཚ་དམ་
ཚིག་གཅིག་སྒྲིལ་ཡོང་ཚར་དུས། དེའི་རྗེས་འབྲང་ཚང་མ་རང་བཞིན་གྱིས་རྡོག་ལ་བསྒྲིལ་ཡོང་བ་ཞིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་
རེད། དེས་ན་ངའི་འདིའི་ཨ་མ་མ་རྩ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ཚས་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཅེས་མ་རྩ་
འཇོག་སའི་གཙ་བོ་མཁས་པ་ཚ་མཉམ་དུ་བསྡུར་ནས། མཁས་པ་མཁས་པའི་དྲུང་ན་མཛས་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་ན། དེ་དུས་ང་
ཚས་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་མ་རྩ་དེ་འཇོག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམས་ནས། ང་ཚའི་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དེ་ཡིན།  ད་ལྟ་ང་ཚས་ཁ་ཉིན་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་ཀྱི་སྐབས་ལ། ལྷ་ལ་ལུང་
བསྟན་ཞུ་བའི་སྐབས་ལ་ཚ་རིང་མཆེད་ལྔས་ཚིག་གཉིས་དེ་འདི་ལྟར་ཕེབས་བསྡད་འདུག གདན་ས་གཙས་པའི་ཆོས་
ལུགས་རིས་མེད་ཀྱིས། །གངས་ཅན་མགོན་པོས་བསྟན་དོན་བཞིན། །ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཕྱོགས་ལ་ངེས་པར་
འབད། །ཅེས་པ་དང་། དེའི་འོག་དུ། དམར་ཕྱོགས་མང་གཙར་འགྲོ་བའི་ཐབས་ཤེས་ལ།  །ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་བསོད་
ནམས་ངེས་པར་གསོག   །འདི་ཡིས་ཀུན་གྱི་གཞི་རྩ་ཚུགས་པ་ཡིན། །གསུངས་འདུག   ངས་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་
གཞི་རྩ་དེ་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་བསམས་ནས། དོན་ཚན་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་གཞེན་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ག་རང་ཡིན། 
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་། 
   

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
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སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ད་ལྟའི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་ནང་དོན་དེ། སྤྱིར་བཏང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་
བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ། བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་པར་བཀའ་སློབ་ནང་ལ་གནང་དགོས་པའི་བཀའ་གསལ་པོར་
ཕེབས་པ། གནང་དགོས་པའི་བཀའ་གསལ་པོར་ཕེབས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འདིའི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་
འདུག ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་མི་འདུག་ཅེས། ཐུགས་ཞེ་ས་མ་ཞུས་ན། གསུང་སྐད་ཤོར་བའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག དེ་འདྲའི་བཀའ་
སློབ་ཕེབས་ཡོང་དུས། ངེས་པར་དུ་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་པའི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག དེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ལ། དེ་སྔ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས།  ཆོས་བརྒྱུད་རྣམ་པ་ཚར་སྤོམ་དངུལ་སྤོམ་ཚད་ཀྱི་ཕྱག་
དངུལ་ཞིག་ཕུལ་ནས། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་སོ་སོ་ནས་ཕྱག་བཞེས་ལ་བེད་སྤྱོད་གནང་གྱུར་གནང་སྲོལ་ཞིག་སྔོན་མ་
འདུག བར་ལམ་དེ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས། དེ་ལྟར་ཕུལ་བ་ཙམ་ཞིག་གིས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག་པས། 
ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིཕྱག་བཞེས་ཉམས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་རིགས་གང་ཡོད་པ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་གསུང་རོགས་
གནང་། དེའི་ཐོག་ལ་འགྲོ་སོང་དེ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབུལ་གྱི་ཡིན་ཞེས། དེ་འདྲའི་འགྱུར་བ་ཞིག་བཏང་བ་རེད། 
དེའི་ཐོག་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་ནས་རང་དོན་རང་གཅེས་གནང་སྟེ། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོས་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་བ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་ལས་གཞི་འདི་དག་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་རང་གིས་འགན་བཞེས་ནས། གང་འདྲ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་
འདུག ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་རང་གི་ལས་འཆར་ནང་ལ་སྒྲིག་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་
འདུག་ཅེས། དེ་ལྟའི་བསམ་བློ་གཞི་ལ་བཞག་ནས། ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་
ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
གཞེན་སྐུལ་ཞུ་ཡུལ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ཅེས་བྲིས་འདུག  དེར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་
ཅེས་བཟོ་རོགས་གནང་། 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་གནང་མཁན་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས། གསལ་བཤད་ཧ་
ཅང་ཟབ་མོ་གནང་སོང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གཙས་པའི་བླ་ཆེན་མང་པོ་ཞིག་གིས་དེར་ཐུགས་སྣང་གནང་གི་ཡོད་པ། ཚང་
མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད། གཞི་རྩའི་བཀའ་ཤག་ནང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདིའི་ཐོག་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་ནས། 
ལས་འཆར་རིམ་པས་སྤེལ་བའི་འཆར་གཞི་བཏིང་དང་འདིང་བཞིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པོ་དེ་ལ་ཆོས་ཚགས་
ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཐོག་གྲོས་ཆོད་བྱུང་བ་རིམ་པ་ལྟར། ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་འཆར་གཞི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
གཉིས་པ་དེ། གཞི་རྩའི་ལོ་ལྔའི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་ནང་ལ་བཀོད་པ་ཞིག་ཡོད་རེད། གསུམ་པ་དེ་སྤྱི་



91 

 

ཡོངས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རིམ་པས་ལག་བསྟར་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུས་པ་རེད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་
གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེའི་ཡན་གྱིས་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་ལས་རིམ་དེ་གྲུབ་པ་ཡིན། ལས་རིམ ༤ པ། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐོག་
བགྲོ་གླེང་ཟིན་པར། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། གནང་བའི་དུས་ཚད་ཡིན། དཔལ་
ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག  
 

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཉི་མ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ནས། 
བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཧ་ཅང་མང་པོ་གནང་སོང་། དེའི་ཐོག་ནས་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམ་
སོང་། ཐོག་མ་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་ནང་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ། ད་ལན་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་
གསལ་བཤད་ཞུ་དང་མ་ཞུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱུང་སོང་། དེའི་སྔོན་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་བྱུང་
འདུག་ལ། མ་ཞུས་པ་ཡང་བྱུང་འདུག  ཡིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་བ་བྱུང་འདུག་ལ། ངག་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡང་བྱུང་འདུག ཡིན་
ན་ཡང་བཀའ་ཤག་ནས་ད་ལན་ཆབ་སྲིད་དང་། བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་གཟིགས་པའི་ཐོག་ནས། 
གསལ་བཤད་ཅིག་ཞུ་རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་གཞིར་བཟུང། བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་བྱས་ནས་གསལ་བཤད་གང་ཐུབ་ཅི་
ཐུབ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་བཀོད་པ་གཞིར་བཟུང་། ཆིག་སྒྲིལ། 
གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོ་འཁོད་འདུག དེའི་ནང་ནས་ལས་གཞི་འགའ་ཤས་ལས་གཞན་གང་ཡང་མི་འདུག་ཅེས་
བཀོད་འདུག དེ་ལ་མོས་མཐུན་ཞུ་ཡི་ཡོད། གང་ཡིན་ཞེ་ན་ལས་གཞི་བཀོད་བཞག་པ་དེ་ཚ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་
མེད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། དམ་འབུལ་གྱི་གཏམ་བཤད་དང་། གྲོས་
ཚགས་སྔོན་མའི་ཐོག་གི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་ལ། ལས་གཞི་སྤེལ་གྱི་ཡིན་ཞེས་མིང་འདོན་ཞུས་པའི་ནང་ནས། 
བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་བརྒྱད་ཅུ་ཞིག་ལས་གཞིའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་
གྲོས་བསྡུར་བྱུང་བའི་སྐབས་ལ། ལས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་ད་ལྟ་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ནས་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། དེ་ཚ་གྲོས་
ཚགས་ཀྱི་སྔོན་དང་རྗེས་གང་ལ་གཏོང་ཐུབ་པའི་ཐག་གཅོད་ཡོང་དུས། བཀའ་ཤག་གིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པའི་སྐབས། ང་
ཚས་གྲོས་ཚགས་ཚགས་ཟིན་པའི་རྗེས་ལ་བཏང་ན་ཞེས་ཐག་བཅད་པ་གཞིར་བཟུང་། རིམ་པ་རིམ་པས་ལས་གཞི་གང་
མང་ཞིག་ཐོན་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་སྙིང་དོན་ཞུ་རྒྱུར། དམ་འབུལ་གཏམ་བཤད་དང་། གྲོས་ཚགས་
སྔོན་མའི་སྐབས་ལ་གསལ་བཤད་བྱས་པའི་ནང། ཁས་བླངས་པའི་ལས་གཞི་ཆ་ཚང་དང་། དེའི་ཐོག་ལ་གང་མང་ཞིག་ལག་
ལེན་བསྟར་བའི་གདེང་ཚད་ཡོད་ལ། ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 མ་གཞི་ནས་ངས་དམ་འབུལ་སྐབས་ལ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཆིག་སྒྲིལ། གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོ་ཞེས་པ་དེ་
འགྲེལ་བཤད་ག་རེ་རྒྱག་གི་ཡོད་ཅེ་ན། ཆིག་སྒྲིལ་ཟེར་བ་དེ་སྡིངས་ཆ་རེད། གསར་གཏོད་ཟེར་བ་དེ་བྱེད་ཕྱོགས་རེད། རང་
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ཁ་རང་གསོ་ཟེར་བ་དེ་ཐག་ཉེ་བའི་དམིགས་ཡུལ་རེད། ཕུགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་དེ་བོད་མི་ལ་རང་དབང་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་
བ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། ཨིན་སྐད་ནས། Unity Foundation རེད Innovation  Process རེད། Self Reliance 

Immediate Goal རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་དེ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕུགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་དེ་བོད་མི་ལ་རང་དབང་
བསྐྱར་གསོའ་ིདམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས། གསར་གཏོད་ཟེར་དུས་ Process 
ཡིན་དུས། གསར་གཏོད་ཟེར་དུས་གསར་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱི་མ་རེད། གསར་གཏོད་ཟེར་བ་དེ་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་ཡིན་ན་ཡང། འཆར་གཞི་རྙིང་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཚད་དང་ལྡན་པ་དང་། ནུས་པ་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ཚགས་
ཚུད་པ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ལ་གསར་གཏོད་ཅེས་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་གསར་གཏོད་དང་
རང་ཁ་རང་གསོ་དེ། མཉམ་དུ་སྦྱར་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་རང་ཁ་རང་གསོ་དེ་དེའི་ནང་འཇུག་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་དེ་ལ་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། ད་ང་ཚ་ལོ་
ལྔ་བཅུའི་རིང་ལ་མིའི་ལུང་པར་གནས་སྡོད་ཡོད་རེད། ལོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་མི་ལ་ལག་པ་རང་བཟེད་
ནས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་ཡོད་དུས་རིམ་པ་རིམ་པས་ང་ཚ་སོ་སོའ་ིརྐང་པའི་ཐོག་ལངས་པའི་འགོ་བཙུགས་ན་མ་གཏོགས། 
ལག་པ་རང་བཟེད་ནས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་གནས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ཅེས་དྲི་བ་ཞིག་སླེབས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་
སླེབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཨ་ཧྤི་རི་ཀའི་ནང་གི་ལུང་པ་མང་པོ་ཞིག་དབྱིན་ཇི་ལུང་པའི་འོག་ལ་ཚུད་ཡོང་བའི་
སྐབས་དང་། ལུང་པ་རང་བཙན་རག་ཟིན་པའི་ད་ལྟ་ལ་ཡང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་རེད། སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་
གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་རེད། རྒྱུ་མཚན་བཙལ་ཡོང་དུས། ཁོ་ཚས་འགྲེལ་བཤད་ག་རེ་རྒྱག་གི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ང་
ཚའི་སྐྱོན་དེ་ག་རེ་རེད་འདུག་ཅེ་ན། ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་མི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་གིས། Dependency Mindset ཕྱི་རང་ལ་
སྐྱབས་བཅོལ་ནས་བསྡད་དེ། ག་རེ་མ་འགྲིག་པ་ཡིན་ན་གཅིག་འགྲིག་གི་མ་འདུག  གཉིས་འགྲིག་གི་མི་འདུག་བསམ་པ་མ་
གཏོགས། སོ་སོས་བྱེད་དགོས་པའི་གོམས་གཤིས་དང་། ཁོར་ཡུག  ཚར་བ་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས། རྗེས་ལུས་ཐེབས་བསྡད་
པ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། དབྱིན་ཇིའི་འོག་ལ་ལུང་པ་མང་པོ་ཚུད་ཡོད་རེད་དེ། ལུང་པ་མང་པོ་ཡར་རྒྱས་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་
རེད། Dependency Mindset ཟེར་བ་དེ་རེད་འདུག  དེའི་ཁ་གཏད་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། Self Reliance རང་ཁ་རང་
གསོ་ཟེར་བ་དེ་རེད་འདུག  གྷན་དྷི་ཇི་ཡིན་ན། ང་རང་ཚའི་རྐང་པའི་ཐོག་ང་རང་ཚ་ལངས་ནས་འཐབ་རྩོད་རྩོད་དགོས་པ་
རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་རེད། དེའི་རང་ཁ་རང་གསོ་ཟེར་བ་དེ་སྤྱི་ཡོངས་དང་དམིགས་བསལ་ཞི་བའི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་རྩ་
དོན་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་བརྩི་ཡི་ཡོད་རེད། དེས་ན་དྲི་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་
ཅེ་ན། ང་ཚས་ལོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཕྱི་ལ་བལྟས་ཡོད་དུས། ད་རང་གི་རྐང་པའི་ཐོག་རང་ལངས་པའི་
འགོ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་གང་ཡིན་ཞེ་ན།  ང་ཚའི་རོགས་ཚགས་ཆེན་པོ་ཞིག་
རོགས་པ་བྱས་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་འདུག  ཉམས་ཞིབ་བྱེད་སར་ཕེབས་པ་རེད། Evaluate 
བྱས་པ་རེད། བྱས་ཚར་ནས་ཡར་སླེབས་པའི་སྐབས་ལ་ག་རེ་གསུང་གི་འདུག་ཅེ་ན། བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བ་ཚའི་མཐུན་
རྐྱེན་གནས་སྟངས་ལ་ཆ་མཚན་པ་ཡིན་ན། Under utilise རེད་འདུག  མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པ་དེ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མ་ཐུབ་
པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གི་འདུག འདི་ལྟར་བསམ་བློ་བཏང་དུས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཁག་པོ་འདུག 
གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ཚའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་རེ་རེའི་ནང་ལ་སྤྱི་ཁང་རེ་རེ་ཡོད་རེད། གྲོང་ཚ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཚགས་ཁང་ཆུང་
ཆུང་རེ་ཡོད་རེད། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། སློབ་གྲྭ་མང་དྲགས་སློབ་ཕྲུག་ཉུང་དྲགས་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་དུས། ད་ 
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Under utilise རེད་འདུག  གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྐྱབས་བཅོལ་པ་གཞན་དག་གུར་གྱི་ནང་བསྡད་ནས། ཤིང་སྡོང་འོག་ལ་
སློབ་གྲྭ་འཁྲིད་པ་མ་གཏོགས། སློབ་གྲྭ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་དང་། དགེ་རྒན་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་སྐབས་དེ་ལ་ཁོང་
ཚས་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན་ Under utilise རེད་འདུག ཡིན་བཞིན་དུ། ད་ལྟའི་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ཡིན་ན་རེད། 
གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་བཅར་དུས། ད་དུང་གཅིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་ཡང་། ངས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཉེན་ཁ་གང་
ཡང་མཐོང་གི་མི་འདུག་སྟེ། Dependency Mindset ཕྱོགས་ལ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་མཐོང་ཡོང་དུས། དེ་མི་ཡོང་
བའི་ཆེད་དུ་ Self Reliance སོ་སོ་ནས་ག་རེ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་རེད་ཅེས་པ་དེ། བགྲོ་གླེང་ཞིག་བསླངས་པ་ཡིན་ན། རིམ་པ་
རིམ་པས་འཕེལ་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པའི་ཐོག་ནས། ཆིག་སྒྲིལ། གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོ། ལྟ་གྲུབ་གསུམ་དེ་གཞིས་
ཆགས་ཡོང་ལ་གོ་ཡི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བོད་ནས་གསར་པ་ཕེབས་མཁན་ཚ་ལ། བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་
ལངས་ཕྱོགས་ག་རེ་རེད། འགྱུར་བ་སོང་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡོད་པ་མེད། ལས་གཞི་ག་རེ་ཡོད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་མང་པོ་ཞིག་
གནང་སོང་། ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡིན། གཞི་རྩའི་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ལངས་ཕྱོགས་ཟེར་ན་རེད། དེ་གང་
རེད་ཅེ་ན། བོད་ནས་གསར་པ་ཕེབས་མཁན་ཚ་ཕར་ལོག་དགོས་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ལངས་ཕྱོགས་དང། ལམ་སྟོན་དེ་
ཡིན་དུས། བཀའ་ཤག་གིས་ལམ་སྟོན་དེ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་ན་མ་གཏོགས། དེ་ལས་བརྒལ་བའི་
ཕྱག་ལས་གནང་ས་མེད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། བོད་ལ་ལོག་
མཁན་ཡང་ཡོད་རེད། གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་རྐྱེན་པས་རྒྱ་གར་ནང་ལྷག་གི་ཡང་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
ཡང་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། གཞི་རྩའི་བོད་ལ་ལོག་པའི་ལངས་ཕྱོགས་ལ་
འགྱུར་བ་མི་འགྲོ་བའི་ཐོག་ནས། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ཕན་པའི་ལས་གཞི་ག་རེ་སྤེལ་རྒྱུ་ཡོད་རེད་ཅེས། བཀའ་ཤག་
གི་ནང་གྲོས་བསྡུར་རིམ་པ་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། ཁ་སང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གླིང་སློབ་གྲྭ་
ཡིན་ན་ཡང། སྔོན་མ་ལྟར་ལོ་ལྔ་སློབ་ཚན་ཁྲིད་དེ་ཐོན་ཚར་བའི་རྗེས་ལ། ཁྱེད་རང་ལོག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་པའི་ལངས་
ཕྱོགས་ཟེར་ན་རེད། ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་ཐོག་ནས་ཕྲན་བུ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས། ཕ་གིར་སློབ་ཚན་འཁྲིད་རྒྱུ་ཡིན་ན་ཡང་
ཉུང་མཐའ་ལ་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་དང་། བོད་སྐད། རྩིས་དེ་ཚ་ལོ་གཅིག་གཉིས་ག་ཚད་བསླབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསླབས། དེའི་
རྗེས་ལ། སོ་སོ་ཨང་རྩིས་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡིན་ན་རེད། བོད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏང་གི་ཡིན། དེ་གཞིར་བཟུང་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ལ་
འགྲོ་ཡི་ཡིན་ཟེར་ན་རེད། དབྱིན་ཇི་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རིམ་པ་རིམ་པས་ Open  school ཟེར་ན་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་
མཐོ་སློབ་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་མཁན་དེ་དག་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་
དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་བཞིན་ལག་ཤེས་ཡིན་ན་ཡང། ཟ་ཁང་དང་། མགྲོན་ཁང་ལྟ་བུའི་ལག་ཤེས་བསླབས་པ་ཡིན་ན། བོད་ལ་
ཕར་ཕེབས་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཕན་གྱི་རེད་ལ། འདིར་བཞུགས་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཕན་གྱི་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡིན་ན་ཡང་ཕན་གྱི་
རེད། དེ་བཞིན་བྱུང་བ་ཡིན་ན། སྐད་འདྲ་མིན་སྣ་ཚགས། ཧྤ་རན་སི་དང་། འཇར་མན་སྐད་སོགས་མང་པོ་ཞིག་བསླབ་ཐུབ་
པ་ཡིན་ན། དེ་འདྲའི་ལས་གཞི་སྤེལ་བའི་འཆར་གཞི་ཡོད་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་དེ་ཚ་ཚང་མ་ལ་ཨང་དང་པོ་
དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་དང་། དགེ་རྒན་ཚད་དང་ལྡན་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚའི་ལས་གཞི་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་པ་
ཡིན། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་མེག་ལོར་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ལ་ཡིན་ན་ཡང།  བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་
མཁན་མང་པོ་ཞིག་ལྷག་ཡོད་དུས། ཁོ་རང་ཚར་ལག་ཤེས་བསླབ་པར་ག་རེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཟེར་དུས། དེ་ག་རང་ལ་
ཡང་སྐད་དང་ computer དེ་ཚ་སློབ་པའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། 
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འདིར་བཞུགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཁོ་རང་ཚར་འགྲོ་ས་དང་སྡོད་ས་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚའི་ལས་འགན་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། 
དེ་བཞིན་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང། ཁོ་རང་ཚ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱ་གར་ནང་
བཞུགས་པ་ཡིན་ན། བཞུགས་པའི་སྐབས་ལ་ཁོ་རང་ཚ་འཛུལ་ས་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་མཐུན་རྐྱེན་
བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད་ཞིབ་ཕྲ་དེ། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་གྱིས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སྐོར་གསལ་བཤད་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ་
གནང་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཚའི་སྒང་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་གྲོས་བསྡུར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
དེར་བརྟེན་བོད་ནས་གསར་པ་ཕེབས་མཁན་ཚའི་གནས་སྟངས་དེ་ངས་སྔོན་མ་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་
ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དེའི་ཐོག་ནས་ག་རེ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་རེད་ཅེས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ཆགས་ཡོད་རེད།  
 དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ RC ཐོག་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ད་ལྟ་མི་བཞི་བརྒྱའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་
ཚ་ལ་རྒྱ་གར་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་རང་ལ་ང་རང་རང་གིས་ཚར་འགའ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དྷི་ལི་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་ལ་རབས་དང་རིམ་པ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་རེད། དེ་བཞིན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་གཙས་པའི་ལས་བྱེད་ཀྱིས་ཞུས་
དང་ཞུ་བཞིན་པ་རེད། དེ་ཚའི་ཐོག་ནས་གདེང་ཚད་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ག་རེ་ཡོད་ཅེ་ན། གཞི་རྩའི་ད་ལྟ  RC མི་
འདུག་ཁོ་རང་ཚ་འདིར་བཞུགས་ཆོག་གི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས། གནད་དོན་ནམ་བགྲོ་གླེང་ཞིག་འགྲོ་ཡོད་རེད་དེ། ཡིན་ན་
ཡང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པ་དང་།  ཕྱིར་སློག་བྱེད་པ་འདི་འདྲའི་ཉེན་ཁ་ཡོང་གི་མ་རེད་ཅེས་ཧ་ལམ་ང་ཚས་གདེང་ཚད་ཡོད་
པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ཀ་ཧ་ཅང་དཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་རེད། 
ཡིན་ན་ཡང་ཁོ་རང་ཚའི་དབུས་གཞུང་གིས་ཐག་བཅད་ཚར་བ་རེད། དེ་ཚ་ཤོག་བུ་བཟོ་སྟངས་དང་འགྲོ་སྟངས་བཟོ་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཤོག་བུ་དེ་སྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འབྱོར་ཡོང་གི་རེད། ཁ་སང་སྔོན་
མ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འབྱོར་ཡོད་རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་ཚས་གྲངས་ཤིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ འབྲི་རྒྱུར། ༢༠༡༡།༦ པ་
བྲིས་ནས། ཡང་ཡི་གེ་དེ་མར་དབུས་གཞུང་ལ་འགྲོ་ཡོང་དུས། བཀོད་ནོར་ཐེབས་ནས་དེ་ལྟར་ལྷག་པ་ཞིག་རེད། དེའི་ཐོག་
ལ་སྤྱི་ཡོངས་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཡིན་པ་སོང་། RC གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་མི་བཞི་བརྒྱ་
ལྷག་ཞིག་ལ་སེམས་འཚབ་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད། ཤོག་བུ་མེད་དུས་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། འཛིན་བཟུང་བྱས་མི་ཡོང་
ངམ། བསམ་བསམ་གྱི་སེམས་འཚབ་ཡོད་པ་དེ་ཚ་ལ། དངོས་གནས་ཐུགས་ཁག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག  ཡིན་ན་ཡང་བཀའ་ཤག་གིས་འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་ཡིན། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་
གནད་དོན་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་པའི་གདེང་ཚད་ད་ལྟ་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ན། ང་ཚར་ཐད་
ཀར་འབྲེལ་བ་བྱེད་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚས་འབད་བརྩོན་གཞན་དག་ཞུས་དང་ཞུ་
བཞིན་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའི་དང་བླངས་གྲོས་འདྲི་པའི་སྐོར་ནས་གནད་དོན་བྱུང་སོང་། དེའི་སྐོར་ནས་ཚང་
མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། གྲོས་འདྲི་པ་ཁོ་རང་བཅའ་ཁྲིམས་འགྱུར་བ་མ་བཏང་བའི་སྔོན་ལ་བསྐོས་བཞག་པའི་གནད་དོན་
ཞིག་རེད། དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག དང་བླངས་གྲོས་འདྲི་པ་བསྐོ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ། དོན་གཅོད་
རང་མ་བསྐོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། བཀའ་འདྲི་གནང་མཁན་དེ་འདྲ་བྱུང་སོང་། དེ་བཀའ་ཤག་གོང་མ་ནས་དགོངས་པ་ག་རེ་
བཞེས་འདུག་ཅེ་ན། དང་པོ་ཡ་གིར་བལ་ཡུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དོན་གཅོད་རང་ཐད་ཀར་བསྐོ་རྒྱུ་
ཡོད་པ་དེ་བསྐོ་ངེས་ཅན་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དང་པོ་དང་བླངས་གྲོས་འདྲི་པ་
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བསྐོས་པ་ཡིན་ན། རིམ་པ་རིམ་པས་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། དོན་གཅོད་ལ་བསྒྱུར་བའི་རེ་བ་མེད་དམ་སྙམ་
པའི་ཐོག་ནས། དེ་འདྲའི་རེ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་བསྐོས་པ་ཞིག་རེད་འདུག  ཡིན་ན་ཡང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ག་རེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཚར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོས། དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་
ཚུལ་གསུངས་སོང་། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ཀྱང་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མ་ཟད་གྲོས་ཚགས་གྲོལ་
བའི་རྗེས་ལ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་དེའི་ཐོག་ལ་ག་རེ་བྱེད་དགོས་མིན་གྱི་གྲོས་བསྡུར་དམིགས་བསལ་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་དོན་གཅོད་དང་དོན་གཅོད་རྣམ་པས་ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་དང་། དོན་གཅོད་ཁག་གི་ནང་ལ་ལས་བྱེད་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚར་ཕྱག་རོགས་གནང་རྒྱུའི་སྐོར་ནས་
མང་པོ་གསུངས་སོང་། དེ་ཚ་དངོས་ཡོད་རང་ད་ལྟ་ཡོད་པའི་དོན་གཅོད་ཁང་ནང་ལ་ལས་བྱེད་དང་། དོན་གཅོད་ཁང་དེ་ཚ་
ཁོང་རྣམ་པས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གནང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཏན་ཏན་ཡོད་
རེད། དེ་དག་ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཟླ་མཇུག་ལ་ Ottawa ལ་ཚགས་འདུ་ཚགས་པའི་སྐབས་སུ། དོན་གཅོད་ཚར་ང་ཚས་ཉི་མ་
གཉིས་ཚགས་འདུ་སྐོང་རྒྱུ་ཡིན། སྐོང་བའི་སྐབས་ལ་གྲོས་བསྡུར་རིམ་པ་ཡོང་པའི་སྐབས་ལ་ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་འདུག  གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་འདི་འདྲ་འདི་འདྲ་བྱུང་སོང་ཞེས། བསམ་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གཙས་པའི་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་གང་མང་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་དགོངས་ཚུལ་གནང་བ་དེ་ཏན་ཏན་རེད། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གཙས་པའི་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་འགའ་ཤས་གཞིས་ཆགས་
ཁག་ལ་ཕེབས་ཟིན་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་གྲོས་ཚགས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ། གང་མང་བཅར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཛ་དྲག་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་རེད་དེ། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཡོངས་གྲགས་རེད། 
དགུན་ཁར་སུད་ཊར sweater ཚང་གཏན་ཁེལ་ཡོང་དུས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལས་ལྷག་མེད་དུས། 
སུད་ཊར་བཙངས་ཚར་བའི་རྗེས་སམ་དམིགས་བསལ་གྲོས་ཚགས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ།  གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་མི་མང་མང་
པོ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་བཅར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་བཞིན་ནང་སྲིད་བཀའ་
བློན་དང་ང་གཉིས་མེའོ་གཞིས་ཆགས་ལ་བཅར་བ་ཡིན།  དེ་ཁེ་ན་ཊ་མི་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་འགྲོ་རྒྱུའི་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། བཅར་དགོས་དོན་དེ་འདྲ་རེད། དེ་དུས་མེའོ་དང་ཏི་ཛུ། བསྟན་འཛིན་སྒང།  ཀྲུ་ཀྲིན་གཞིས་ཆགས་དེ་དག་གི་འབྲེལ་
ཡོད་མི་སྣ་ག་ཚད་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའི་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞུས་པ་རེད། ཕ་གིར་ཕེབས་ནས་གསལ་བཤད་དེ་ག་རེ་ཞུས་པ་
རེད་ཟེར་ན། ཁེ་ན་ཊར་མི་ཆིག་སྟོང་ཕེབས་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དེ་ད་ལྟ་འགོ་བཙུགས་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་གཏིང་གི་ཡོད། ད་ལྟ་བར་
དུ་ག་རེ་ག་རེ་ཞུས་པ་དེ་འགྲེལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཞུས། དེ་ནས་དམིགས་བསལ་ཁེ་ན་ཊ་གཞུང་དང་ PTS ཚགས་ཆུང་ཞིག་
ཡོད་པ་རེད། དེའི་དབར་ལ་ཡིག་ཆ་བཞག་པ། PTS དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དབར་ཡིག་ཆ་བཞག་པའི་ནང་དོན་དེ་
འགྲེལ་བཤད་ཆ་ཚང་སྐྱོན་པ་ཡིན། ཁོ་རང་ཚའི་རེ་བ་དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ནང་མི་རེ་ནས་མི་རེ་
འགྲོ་ཐུབ་ན་བསམ་པའི་རེ་བ་གནང་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་འདུག ཡིན་ནའང་། ཁོང་རྣམ་པར་གསལ་བཤད་གང་
ཞུས་པ་ཡིན་ཟེར་ན། ཁེ་ན་ཊར་ལ་མི་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་འགྲོ་དགོས་དུས་ཁེ་ན་ཊ་ཡི་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པ། ཁེ་ན་ཊ་གཞུང་གི་
ཐོག་ནས་ཐོངས་མཆན་ལག་འཁྱེར་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གནང་དུས། ཆ་རྐྱེན་གཙ་བོ་ག་རེ་བཞག་པ་དེ་གཞིར་བཟུང་ནས་འགྲོ་
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དགོས་རེད་མ་གཏོགས། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཟེར་ནའང་རེད། གཞུང་ཟེར་ནའང་རེད། དེ་ལ་གདམ་ག་ཞེ་དྲག་ཡོད་མ་
རེད། ཡིན་ནའང་། ཆ་རྐྱེན་བཞག་པའི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚའི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཁོ་རང་ཚའི་འདོད་དོན་གཞིར་
བཟུང་གི་ཐོག་ནས་བསྐྲུན་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ཡིན། ཁེ་ན་ཊར་མི་ཆིག་སྟོང་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་རིམ་པས་འགྲོ་
དང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད།  དང་པོ་ཡིག་ཆ་མར་བཀྲམས། མི་མང་གིས་བསམ་ཚུལ་ཡར་བསྡུས།  དེ་ནས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་
འགྲོ་དགོས་མིན་འཆར་གཞི་གཏིང་བཞིན་པ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ནས་ཁེ་ན་ཊར་་ཡོད་པའི་སྤྱི་དོན་ཚགས་པ་ཁག་གིས་འགན་
འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཁེ་ན་ཊར་ལ་ཡོད་པའི་རོགས་ཚགས་ཁག་གིས་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། སྔོན་མ་དང་མ་འདྲ་བར་ད་ཐེངས་མི་ཆིག་སྟོང་འགྲོ་རྒྱུར་ག་རེ་ཆགས་པ་རེད་ཟེར་ན། སྔོན་མ་ཨ་རིར་ཕེབས་མཁན་ཚ་
ཡིན་ན་སྐུ་སྒེར་སུ་ཕ་གིར་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡིན་ནས། ཁོ་རང་གི་ནང་མི་ཟླ་སྒྲིལ་ཟེར་ནས་ནང་མི་ཚང་མ་འཁྲིད་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ཐེངས་ཁེ་ན་ཊར་རང་ནས་ཆ་རྐྱེན་དང་པོ་དེ་ཡོད་པ་རེད། ད་ཐེངས་ཐོངས་མཆན་ལག་འཁྱེར་སྟོང་ཕྲག་
གཅིག་དེ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་རེད་མ་གཏོགས། མི་གཅིག་ཕེབས་པའི་རྗེས་སུ་ནང་མི་ཟླ་སྒྲིལ་གཏང་རྒྱུ་དེ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་
འདྲ་གསུངས་ཡོང་དུས་གལ་ཏེ་ནང་གི་པཱ་ལགས་དེའི་ནང་ལ་ཚུད་པ་ཡིན་ན། ཨ་མ་ལགས་དང་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་རང་བཞིན་གྱི་
དེའི་ནང་ལ་ཚུད་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་པཱ་ལགས་དང་ཨ་མ་ལགས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 
ཐོངས་མཆན་ལག་འཁྱེར་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ནས་མི་ལྔ་ཚང་མ་དེའི་ནང་ལ་གཏོགས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། གཏོགས་ཚར་བའི་
རྗེས་སུ་ནང་མི་ལྔ་དེ་ཕེབས་ནའང་རེད་མ་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། སྐལ་བ་ལྔ་དེ་གཏོགས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་
སོང་ཙང་། ད་ཐེངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་མ་འདྲ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ལོ་ཚད་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཆ་ཚང་མི་
མང་ལ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། ད་དུང་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་གཙས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཕ་གིར་ཕེབས་ནས་ཡང་བསྐྱར་
གཞི་རྩའི་གསལ་བཤད་ཁོ་རང་ཚ་ལ་གསུང་གི་རེད། དང་པོ་གནད་དོན་ཆ་ཚང་མཁྱེན་པའི་ཐོག་ནས་མི་མང་གིས་བསམ་
ཚུལ་ཡར་བསྡུས། བསྡུས་པའི་ཐོག་ནས་ལས་གཞི་ལག་ལེན་བསྟར་བ་ཡིན་ན་བརྟན་པོ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  
གཞན་ང་རང་ཚས་ཐག་བཅད་ནས་ཆ་ཚང་འདི་འདྲ་ཡིན་ཟེར་ནས་ལབ་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་གོ་ནོར་ཐེབས་སྲིད་པ་
རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁེ་ན་ཊར་ལས་གཞི་འགོ་བཙུགས་རྒྱུ་དེ་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་
རེད། དམིགས་བསལ་ཁེ་ན་ཊར་ནང་ལོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་རག་ལས་ཡོང་དུས། གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་
ཚད་དཔག་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་སྟེ། ང་རང་ཚའི་ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་ཅི་ནུས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།   
 གཞིས་ཆགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་མཚ་པདྨའི་འབྲེལ་མཐུད་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲི་གནང་སོང་། དེའི་ཐོག་ལ་
བཀའ་ཤག་ནས་ཐག་ཆོད་ཟིན་པ་རེད། མཚ་པདྨ་ལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་བསྐོ་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཐག་ཆོད་ཟིན་པ་རེད། འདི་ནས་བསྐོ་
རྒྱུའི་མི་སྣ་སུ་དགོས་མིན་ད་ལྟ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 མཉམ་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་སྔོན་མའི་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་གསུངས་སོང་། ད་ཐེངས་ཀྱི་
གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་གསུངས་སོང་། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཁ་ ཤས་ཤིག་གིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཞུས་ན། མཉམ་འབྲེལ་གྱི་
ཚགས་ཆེན་དེ་འདིར་སྤྱི་ཐབས་སྒང་ལ་འཚགས་པའི་སྐབས་སུ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། གལ་ཏེ་
གྲོས་ཚགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་གཞི་ཟེར་ནའང་རེད། ཁོ་རང་ཚས་གཅིག་བཏོན་པ་རེད། དེ་དག་
ཆ་ཚང་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡིན་གསུངས་སོང་། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་གསུངས་
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སོང་། མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་གང་འདྲ་ཞིག་མགོ་བཙུགས་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། དེ་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་
རེད་ཟེར་ནས་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ང་ཡིན་དུས་དེ་འདྲ་རང་བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བསམ་སོང་། དེ་
སོང་ཙང་། ཆེད་མངགས་བརྙན་འཕྲིན་ནང་ལ་ག་རེ་ཚུད་འདུག ཚིག་ཐོ་ཆ་ཚང་ཞིག་མར་ཕབ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་
ཡིན། ཚིག་ཐོ་སྒྲ་ཕབ་ཞུས་པ་འདིར་འཁྱེར་ཡོད། ཆ་ཚང་ཞིག་ཀློག་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་གང་ཤེས་དེ། སྙིང་
དོན་དེ་ག་རེ་ཞུས་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ཟེར་ན། ད་ང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་འཁོད་ནས་ཉིན་བཞི་མ་གཏོགས་ཕྱིན་མི་འདུག ད་རིང་
མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ནས་གཅིག་བྱེད་རོགས་གནང།  གཉིས་བྱེད་རོགས་གནང།  གསུམ་བྱེད་རོགས་གནང།  ཟེར་གྱི་འདུག 
མ་གཞི་དེ་དག་ཚང་མ་ཡིག་ཐོག་ནས་གནང་མདོག་ཁ་པོ་རེད། གནད་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ཡིག་ཐོག་ནས་གང་ཡང་གནང་མ་
སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དང་པོ་ཡིག་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཡིན་ན། དེ་དུས་ང་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ངས་རིམ་
པས་རིམ་པས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་དགོས་ངེས་ཞིག་ཡིན་ན་ཡིན་དང་ཡིན་ཟེར་ནས་བཤད་འདུག རིམ་པས་བཀའ་ཤག་
ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་དེ་དགོས་ངེས་ཅན་ཞིག་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ན། ཡིན་དང་ཡིན། དེའི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཚགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་བ་ཡིན་ན། མཉམ་འབྲེལ་ནས་རེ་འདུན་ཞུས་པ་དེ་ལག་ལེན་བསྟར་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་ཞུས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
དེར་བརྟེན་ཐོག་མར་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ལ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཡིག་ཐོག་ནས་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་། གནང་བ་ཡིན་ན་
བཀའ་ཤག་ནས་རིམ་པས་ཞིབ་འཇུག་གནང་དགོས་ཡོད་པ་རེད། མཐར་དགོས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་གིས་
གཟིགས་པ་ཡིན་ན། དེའི་སྒང་ལ་གྲོས་ཚགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཉི་མ་
བཞི་པ་དེ་ལ་རེད། མཉམ་འབྲེལ་ནས་མང་པོ་དགོས་ཞེས་གསུངས་སོང་། དེ་ངས་གསལ་པོ་བཟོས་བཞག་ན་བསམ་སོང་།  
 གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚ་འཚམས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་ནས་སྙན་ཐོ་ཕུལ་ཡོང་དུས། བཀའ་བློན་རྣམ་པ་རེད་
བཀའ་ཤག་ནས་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གཤམ་འོག་ལས་བྱེད་ནས་ལྗགས་ལན་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་གསུངས་སོང་། དེ་
དག་ལ་ཞུ་རྒྱུར་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ནས་ཏན་ཏན་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་༸རྒྱལ་བ་༸སྐུ་
ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་དང་འབྲེལ་བ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་གོ་སྐབས་གནང་བ་
ཡིན་ན། ཉིན་མཐའ་མའི་སྐབས་སུ་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཞུ་དགོས་ཡོད་དེ་དང་མཉམ་
དུ་ཞུས་བཞག་ན་བསམ་སོང་། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གི་གནོན་
ཤུགས་འོག་ནས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུར་འགོག་རྐྱེན་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་གསུངས་སོང་།  དེ་ཏན་ཏན་རེད། 
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། སྔོན་མ་ཡིན་ན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིཆབ་སྲིད་
ཀྱི་སྐུ་དབང་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་ཐད་ཀར་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ཐེངས་
གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའི་དབང་གིས་དེ་འདྲ་ཡོད་མ་རེད་གསུངས་སོང་། ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་
གསུངས་སོང་། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། དེ་རིམ་པ་རིམ་པས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། ང་ཁ་སང་ཨ་རི་དང་ཡོ་རོབ་ཁུལ་འགྲོ་
བའི་སྐབས་སུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང།  ང་ཚའི་གནས་སྟངས་དེ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཁོ་རང་ཚས་ངོས་འཛིན་བྱེད་
ཀྱི་འདུག ད་ག་ནང་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནོན་ཤུགས་གནང་རྒྱུ་དེ་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ངས་དཔེ་མཚན་འགའ་ཤས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་གྲོས་ཚགས་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༩ 
ཚས་ ༡༦ ཉིན་མོར་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཉིན་མ་དང་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཉིན་མ་དང་པོ་ང་འདིར་བཅར་ནས་བཀའ་བློན་ཁོང་
རྣམ་པ་དྲུག་གི་མཚན་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ། གྲོས་ཚགས་ཐོག་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་རེད། འདིའི་གནས་



98 

 

ཚུལ་ཡག་པོ་བྱུང་བ་རེད། འདི་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་བཀའ་ཤག་ལ་ཕར་བཅར་དུས། ཕ་གིར་ལས་བྱེད་ཚ་གློག་ཀླད་ཁ་ཕྱེས་
ནས་བསྡད་འདུག གདོང་སྐྱོ་མདོག་ཁ་པོ་བྱས་ནས་བསྡད་འདུག ག་རེ་བྱས་སོང་། དེ་རིང་གནས་ཚུལ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་བ་
ཞེས་ཞུས་དུས། མ་རེད། སྐུ་ངོ་ཁྱེད་རང་ཨ་རི་ལ་ཕེབས་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་དེ་ཁ་སང་ང་ཚས་ E-mail ཐོག་ནས་བཏང་
བཞག་པ་དེ་དག་གསང་བ་ཤོར་འདུག དེ་མར་བཏོན་ནས་མི་སུ་དང་སུ་ཐུག་གི་ཡོད་མེད་དང་ག་པར་ག་པར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་
མེད། ང་རང་ཚས་བཏང་བ་དེ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པའི་དྲ་རྒྱ་དང་གང་ས་ག་ལ་བཀྲམས་ཚར་འདུག  ད་དཔེ་
བསགས་སོང་། ང་ཚའི་གསང་བ་ཆ་ཚང་ཤོར་ཚར་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ངས་
ལམ་སང་གང་ཡང་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚའི་འཆར་གཞི་གཏིང་བ་ནང་བཞིན་ E-mail ལ་འཁོད་པ་ནང་བཞིན་ཕྱི་ཟླ་ 
༡༡ པའི་ཚས་ ༡་་་་༥ བར་ Washington D.C  ལ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་དུས་མི་དེ་དང་དེ་ཐུག་གི་ཡིན་ཟེར་བ་ད་ག་རང་
ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་རེད། གཞན་མ་གཏོགས་ང་ཚ་འདི་ནས་འགྱུར་བ་གཏང་བ་ཡིན་ན། གནོན་ཤུགས་སྤྲད་པ་རེད། 
གནོན་ཤུགས་ཐེབས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་རེད། ད་ག་རང་འགྲོ་དགོས་རེད། དེའི་སྒང་ལ་ད་དུང་གང་མང་ཐུག་རྒྱུའི་འབད་
བརྩོན་བྱ་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་གདོང་ཐུག་རང་རྒྱག་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཏིང་བ་རེད།  ཚས་ ༡༦ དང་ ༡༧ འདིར་བཅར་
ཡོང་དུས་རྣམ་པ་ཚས་དེ་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་རིང་ངས་ཅིག་ཞུས་བཞག་ན་བསམ་སོང་། དེ་བཞིན་ཁ་སང་ངས་
ཞུས་པ་ཡིན། Washington D.C  ལ་བཅར་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ།  འདིའི་ནང་ལ་མིང་ཐོ་ཡོད་པའི་སྒང་ལ་གྲོས་ཚགས་
འཐུས་མི་གང་མང་དང་གང་ཅིའི་ཐོག་ལ་ཡིན་པ་ཡིནའང་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་སོང་། ཡང་ང་བཀའ་ཤག་གིས་འགན་བླངས་
པའི་སྒང་ལ་གནད་དོན་ཅིག་གང་བྱུང་སོང་ཟེར་བ་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལབ་ན་མང་དྲག་མིན་འགྲོ   ལས་ཀ་མང་པོ་ཞིག་
ཕྱི་ལ་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག བཤད་ཆོག་གི་མི་འདུག Washington D.C  མཇལ་བའི་སྐབས་སུ་ཕོ་བྲང་དཀར་པོ་
གཙས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གིས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་མཇལ་བ་རེད། དེ་ཕྱི་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། སུ་
དང་སུ་མཇལ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་རེད་པ། དེ་བཞིན་ཡོ་རོབ་ལ་བཅར་དུས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ལ་བཅར་
བ་རེད། མཇལ་ཡོང་དུས་ཕྱི་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ལྡི་ལི་ལ་སླེབས་ནས་དུས་ཚད་མང་པོ་ཞིག་ཕྱིན་ནས་སུ་དང་
སུ་ཐུག་ཡོད་མེད་དེ་དག་ཕྱི་ལ་ཞུ་ཐབས་མེད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། འབྲེལ་ལམ་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་གསལ་པོ་
ཞེ་དྲག་རེད་འདུག ཡོ་རོབ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་འགྲོ་སའི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཕར་མ་བསླེབས་སྔོན་ལ། རྒྱ་མིའི་
གཞུང་ཚབ་རང་ནས་ལོག་སྤྱོད་པ་དེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཐུག་ན་རྩ་བ་ནས་འགྲིག་གི་མ་རེད་ཟེར་ནས་བཤད་བཞག་པ་
གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་འདུག ཡིག་ངག་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས། མ་ཟད་ང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གིས་གཞུང་ཚབ་མཇལ་སོང།  
ཁོ་རང་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་ལས་དོན་གྱི་འགན་འཛིན་རེད། ཁྱེད་རང་ད་ལོ་ང་ཚའི་ལུང་པ་ལ་ཡོང་གི་རེད་དམ་ཟེར་གྱི་
འདུག ངས་ཡོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་མེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་རྒྱ་མིའི་གཞུང་ཚབ་བསླེབས་ནས་ཁོ་ཡོང་གི་རེད། 
ཐུག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་བཤད་ཀྱི་འདུག  
 དེ་བཞིན་རྣམ་པ་ཚས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཡོ་རོབ་ཁག་རྒྱལ་ཁབ་བདུན་ལ་ཕྱིན་ཚར་བའི་རྗེས་ལ། རྒྱ་ནག་
རང་ནས་བློན་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཡོད་མཁན་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མཁན་ཁོ་རང་རང་ཕེབས་ནས་ཡོ་རོབ་ལ་གསར་
འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། རྗེས་སུ་གོ་བ་ལྟར་ན་འཇར་མན་ནི་ལ་ཕྱིན་པ་དང།  གང་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་བདུན་
ཆ་ཚང་ལ་ཕྱིན་ནས་ང་ཐུག་སའི་མི་རེ་རེ་བཞིན་བཅར་ནས་ཁོ་ཐུག་པ་དེ་སྡུག་རེས་ངན་ཚད་རེད་ཅེས་བཤད་བཞག་པ་དེ་
འདྲ་བྱུང་འདུག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་རྒྱུའི་འབད་
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བརྩོན་ཏན་ཏན་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེའི་ཐོག་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། དེའི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཅི་ནུས་ཀྱིས་རིམ་པས་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནས།  ཕྱིའི་འབྲེལ་ལམ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་ཉར་རྒྱུར་
གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་རྒྱུར་མང་
དྲགས་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། དུས་ཚད་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཆ་བཅུ་བཅོ་
ལྔ་ལས་འགྲོ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་ནའང་བཅུ་ཙམ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་འགྲོ་ཡོད་པ་མ་རེད། འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་
རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་གོ་གྲངས་ཡོད་རེད། རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་གོ་གྲངས་ནས་བཅུ་ཙམ་ལ་ཕྱིན་པ་མང་
དྲགས་ན་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་ད་དུང་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་དག་ལ་རིམ་པས་ཕེབས་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆ་ཚང་ལ་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་ཀྱང། སྔོན་མ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ལ་ཕེབས་
ནས་སྔོན་མ་༸གོང་ས་མཆོག་ནང་བཞིན་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་ཟམ་པ་འདྲ་པོ་དེ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། 
རིམ་པ་རིམ་པས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུའི་རེ་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  
 དེ་ནས་ད་ལྟ་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐོར་བཀའ་འདྲི་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་། དེའི་སྐོར་ཁ་སང་ངས་ཏོག་ཙམ་
ཞུས་པ་ཡིན། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ད་ལྟ་འགྱུར་བ་མེད། དེ་ག་རང་གནས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་
འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེང་སང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་གྱིས་ཚགས་པ་ཁག་ནས་བཀའ་ཤག་རང་
ཡོང་རོགས་ཞེས་མགྲོན་འབོད་བྱེད་མཁན་ཡོང་སྐབས། དུས་ཚད་ཁོམ་གྱི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཡོད། དེང་སང་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་མགྲོན་འབོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མགྲོན་ཤོག་འབུལ་མཁན་མང་དུ་མང་དུ་འགྲོ་
གི་འདུག དེ་འདྲ་ཡོང་དུས་གང་ཐུབ་ཅི་ནུས་ཀྱིས་འགྲོ་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མཚམས་མཚམས་ལ་ང་རང་དེ་འདྲ་བསམ་གྱི་
འདུག  སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་ཀ་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཡིན་རོགས་བྱས་ན་གཅིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གཏང་། གཅིག་རྒྱ་གར་ལ་གཏང་། 
གཅིག་རྡ་རམ་ས་ལར་བསྡད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡིན་ནའང་མེད་དུས། གཅིག་རང་ཡིན་དུས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་
རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་གལ་ཆེ་ཤོས་ལྡི་ལི་ལ་ཡོད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་དེ་དག་ལ་འབྲེལ་བ་ཡག་པོ་བཟོ་ཐུབ་ཡོད། སྤྱི་སྒེར་
གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེའི་རྗེས་སུ་ཐུབ་པ་ Bhopal, Madhya Pradesh རེད། 
Harayana O.P. Jindal University རེད། Kolkata  རུ་ Rabindranath Tagore སྒོ་འབྱེད་མཛད་སྒོར་
རེད། ལྡི་ལི་ Vivekhananda Foundation གཙས་པའི་དེ་འདྲའི་ཁག་ལ་བཅར་ནས་བྱུང་ཡོད། ད་རེས་འགྱུར་བ་
གཅིག་ག་རེ་བྱུང་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། མངའ་སྡེ་དེ་དག་ཚང་མར་བཅར་དུས་མངའ་སྡེ་རང་གི་སྐུ་མགྲོན་བྱས་ནས་གདན་
འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་ཆགས་འདུག  Madhya Pradesh གནམ་གྲུ་ཐང་ལ་འབྱོར་བ་དང་གཞུང་རང་གིས་སྣེ་
ལེན་ཞུ་མཁན་གྱི་མི་སྣ་ཕེབས་འདུག གཞུང་རང་གི་རླངས་འཁོར་སྲུང་སྐྱོབས་དེ་འདྲ་བཏང་འདུག དེ་འཚར་པོ་ཞིག་འདུག 
ཁ་སང་སྔོན་མ་ Kolkata འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་མདུན་ལ་རླང་འཁོར་དམར་པོ་ཞིག་དང་རྒྱབ་ལ་རླང་འཁོར་དམར་པོ་ཞིག་
འགག་ལམ་རེ་རེ་ལ་ inspector དམག་མི་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་དེ་འདྲ་བབ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་བྱེད་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་
མ་རེད། གནམ་གྲུ་ཐང་ལ་བསླེབས་དུས་ commando black ནག་པོ་ཆས་གོན་ནས་བསླེབས་ཡོང་དུས་འཚར་པོ་འདྲ་
པོ་ཞིག་འདུག མཚམས་མཚམས་ང་ཏོག་ཙམ་ལོ་ཆུང་བ་ཡིན་དུས་ལས་རོགས་ལོ་རྒན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། སྐུ་སྲུང་བ་
དང་སྣེ་ལེན་ཞུ་མཁན་ཚང་མ་རྒན་པ་དེ་ལ་ཕྱིན་ནས་ Bangalore དེ་ནས་ཁོ་རང་ང་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ན། ཁ་སང་ཀོ་
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ལི་གྷལ་གཞིས་ཆགས་མ་འགྲོ་དུས་འཚར་པོ་འདྲ་པོ་བྱུང་སོང་། དེ་གཅིག་ཞུ་དགོས་མིན་འགྲོ་བསམ་པ་དྲན་སོང་། གང་ལ་
ཞེ་ན། སྐུ་སྲུང་མདུན་ལ་རླང་འཁོར། རྒྱབ་ལ་རླང་འཁོར། གྲོང་གསེབ་རེ་རེ་ལ་ཉེན་རྟོག་པ་ཕབ་ནས་ཁོ་རང་སྒུག་ནས་ལམ་
ཁ་སྟོན་གྱི་འདུག ཕྱག་ཚད་གཅིག་གཉིས་ཙམ་ལམ་ཁ་སྟོན་རྒྱུ་རང་རེད་འདུག ཀོ་ལི་གྷལ་གཞིས་ཆགས་ལ་ཕྱིན་དུས་
དམག་མི་སྤྱི་སྤྱོད་རླང་འཁོར་གཅིག་ཕབ་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་དཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་རེད། 
ཕྱོགས་གཉིས་ནས་དེ་འདྲ་རང་དགོས་པ་ཨ་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་ཞིག་བྱུང་སོང་། དེ་འདྲའི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་འདུག ད་ག་ནང་
བཞིན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བོད་དོན་ཚགས་པ་མང་པོ་ཡོང་དུས། མ་ཁོམ་པའི་སྐབས་སུ་བཀའ་བློན་རྣམ་པས་སྐུ་ཚབ་ལ་ཕེབས་
པ་ཡིན་ན་སྐུ་ཚབ་གཏོང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མཚམས་རེ་ཁྱེད་རང་རང་ཡོང་དགོས་ཟེར་དུས་དེ་ལ་བྱེད་ཐབས་
མི་འདུག  བཀའ་བློན་གྱིས་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་པ་དང་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་ནས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་སོང་། མི་
འབུམ་གཉིས་ཙམ་ཡོད་སར་ང་ཚའི་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་གཙས་པའི་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕེབས་ནས། བོད་དོན་
སྐོར་གསུང་པ་དེ་བཞིན་གཙས་པའི་སྐུ་ཚབ་རང་ཕེབས་པའི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
དེའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་དུས་གང་མང་མང་བཅར་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་
གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་ངས་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་བོད་སྐད་རེད། ཐ་སྙད་གཅིག་གྱུར་ཡོང་རྒྱུ་རེད། བོད་
ཡིག་རེད། དེ་དག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དེ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་། སེམས་འཚབ་
ཡོད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་གང་ཐུབ་ཅི་ནུས་ཀྱིས་གནང་རྒྱུར་དམ་བཅའ་
གཙང་མ་ཡིན། འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་སྐད་དང་བོད་ཡིག་དེ་དངོས་ཡོད་ང་ཚ་བོད་པའི་དཔལ་
ཡོན་སྤེལ་བ་ཟེར་ནའང་རེད། ངོ་བོ་ཟེར་ནའང་དེ་རྩ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས།  དེ་ལ་དོ་སྣང་གནང་གི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་བཞིན་མུ་མཐུད་ནས་གང་ཐུབ་ཅི་ནུས་གནང་རྒྱུར་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་
སྐོར་བཀའ་འདྲི་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚ་ལ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་བཟོ་རྒྱུ་དང།  དེའི་ཐོག་ལ་
བཀའ་ཤག་གིས་ག་རེ་གནང་དགོས་མིན་གསུངས་པ་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་གྲོས་བསྡུར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། དངོས་
ཡོད་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་མང་པོ་
ཞིག་ལ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཐོག་ལ་མིང་སོགས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའི་ཐོག་ནས་སྐུ་ངལ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། ཕྱོགས་
གཉིས་ནས་བོད་མིའི་གཞུང་དེ་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལ་ཞེ་ན། ཕུགས་
རྒྱང་རིང་པོའ་ིཐོག་གཞི་བཞག་ནས་ཁྲིམས་མཐུན་གནང་བ་ཡིན་ན་གཏན་པ་ཡོད་དུས། ཁྲིམས་མཐུན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་མི་མང་གི་བདེ་སྡུག་གཟིགས་རྒྱུར་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། བདེ་
སྡུག་སེལ་ཕྱིར་ཁྲིམས་མཐུན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་བདེ་སྡུག་གང་འདྲ་བྱས་ནས་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ང་ཚའི་ནང་ལ་
གྲོས་བསྡུར་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་མཐའ་དོན་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་དགོངས་
ཚུལ་ཡག་པོ་གསུངས་གནང་སོང་། དེའི་ནང་ལ་ཏན་ཏན་ངས་ཆ་ཚང་ཞིག་ལ་ལན་འདེབས་བྱུང་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད། གལ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཆད་ལྷག་ཤོར་ཡོད་པ་རྗེས་སུ་ཡིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་བ་ཡིན་ན། ཕར་ཡིག་ཐོག་ནས་འབུལ་ཆོག་
པར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གནད་དོན་ཅིག་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་དང་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་
ཚུར་ཕེབས་མཁན་ཚ་ལ་ཐོངས་མཆན་ལག་འཁྱེར་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་པས་ཞེས་བཀའ་འདྲི་གནང་མཁན་བྱུང་
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སོང་། དེ་བཞིན་མ་འོངས་པ་ལ་  Tibetan course ཡིན་ནའང་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་དང་བླངས་བྱས་ནས་ཕྱག་ལས་
གནང་མཁན་ཕེབས་པ་ཡིན་ན། ཐོངས་མཆན་ལག་འཁྱེར་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་པས་གསུངས་སོང་། དེ་ལ་
ཐུགས་ཁྲལ་རྩ་བ་ནས་མ་གནང་རོགས་གནང་། རྒྱ་གར་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་དཀའ་དྲིན་ལ་
བརྟེན་ནས། འདིར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  ཐོངས་མཆན་ལག་འཁྱེར་ཐོག་ནས་
དུས་ཚད་ཞིག་འགོར་གྱི་རེད། ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཆོག་
མཆན་མ་གནང་བའི་དཀའ་ངལ་ད་ལྟ་བར་དུ་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་ཡོངས་ནས་དེ་གཅིག་ཞུ་དགོས་མིན་འགྲོ་བསམ་སོང་།  
 བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་རང་རེད། ག་རེ་གསུངས་སོང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་དང་བླངས་ཕེབས་
མཁན་རེད། དེ་བཞིན་ཕྱག་ལས་གནང་བར་ཕེབས་མཁན་ཚ་དེ་འདྲ་དགོས་པ་ཨེ་ཡོད་དམ། གཞི་རྩའི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ནང་ལ་མེད་པའི་མི་སྣ་དེ་འདྲ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཡོང་ཐུབ་པ་ཨེ་ཡོད་དམ་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྲི་གནང་སོང་། དེ་ངས་ཁ་
སང་སྙིང་དོན་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ཐེངས་ཚར་གཅིག་དྲན་གསོ་རང་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། ཁ་སང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་
བཞིན་རེད། འཛིན་སྐྱོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་སྲི་ཞུ་བ་དེ་དག་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་མཁན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མི་
ཐོག་རྒན་པས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་སྲི་ཞུ་བ་དེ་དག་མ་རྩ་གཙ་བོར་
གཞག་པའི་ཐོག་ནས། ཁང་པའི་ཀ་བ་ནང་བཞིན་གཙ་བོར་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་
རྒྱུ་རེད། དུས་རྟག་ཏུ་ང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འགྲོ་དུས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་ཡི་ཡོད། འདིར་ཡང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྲི་
ཞུ་བ་ཚ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་གཙ་བོ་ཁོ་རང་ཚ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་
ཕེབས་མཁན་དེ་ཚ་ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚས་རེ་བ་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་གཉིས་རང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྲི་ཞུ་བ་ཆིག་སྟོང་ཆིག་བརྒྱ་
ཡོད་པ་ཡིན་ན། བཅུ་ཉིས་ཤུ་ཞིག་དེ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་གང་ཤེས། དེ་ཡིན་ནའང་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོ་ཐོག་ནས་ལམ་ཞིག་
བཟོས་ན་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག ད་ཐེངས་བཀའ་ཤག་ཏུ་སླེབས་པའི་རྗེས་བསམ་ཚུལ་བྱུང་བ་ཞིག་མིན། ཕལ་
ཆེར་ལོ་བརྒྱད་དགུ་ཞིག་གིས་སྔོན་ནས་ངས་བཀའ་ཤག་ལ་ང་རང་གིས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་མྱོང་།  ༢༠༢༠ བོད་དེ་ཉིས་སྟོང་ཉི་
ཤུའི་ནང་ལ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར། དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་སྲིད་པ་རེད་དམ། དེ་གཞིར་བཟུང་ནས་ང་ཚས་འཆར་གཞི་
འདིང་རྒྱུར་གལ་ཆེན་པོ་མིན་འགྲོ་བསམ་པའི་ཐོག་ནས། དེ་དུས་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་དེ་ཡིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་
ཞུ་མྱོང་། དེ་དུས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ག་རེ་ཞུས་པ་ཡིན་ཟེར་ན། བོད་དེ་ལོ་ཉིས་སྟོང་ཉི་ཤུའི་སྐབས་
ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་དང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཆགས་ཀྱི་
རེད། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་འགྲོ་གི་
རེད། དེ་གཞིར་བཟུང་ནས་ང་ཚས་ལས་གཞི་གང་འདྲ་ཞིག་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཕལ་ཆེར་ལོ་བདུན་བརྒྱད་དེ་
འདྲའི་སྔོན་ལ་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་མྱོང་། དེ་ད་ལྟ་ངའི་བསམ་ཚུལ་ཡིན། ང་འདིར་སླེབས་ནས་སེམས་འཚབ་རང་མིན། དངོས་
ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་འདྲ་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རེད་འདུག ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་འཆར་འགོད་
བརྒྱུད་ནས་མི་མང་ནས་བསམ་ཚུལ་བསྡུས་པའི་སྐབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགྲོ་འདོད་ཡོད་ཟེར་
གྱི་འདུག  དེ་འདྲ་ཟེར་ནས་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་རྒན་པ་ཕར་ཕུད་པ་ཡིན་ན།  གཞོན་པ་གཅིག་པུར་
བརྩིས་པ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་དང་བདུན་ཅུ་དེ་འདྲ་ཆགས་སྲིད་པ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་ང་ཚའི་སྤྱི་
ཚགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཅིག་པུར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱལ་སྤྱི་ཡོངས་ནས་གྲོང་གསེབ་ནས་གྲོང་ཁྱེར་ཡོང་རྒྱུ་
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དང། གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱིས་འགྲོ་སྟངས་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན། 
གལ་ཏེ་ཉིས་སྟོང་ཉི་ཤུའི་ནང་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་བོད་མི་ཚ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་
བཅུ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་གི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ངོ་བོ་མང་པོ་ཞིག་འགྱུར་བ་འགྲོ་གི་རེད། དེའི་
ནང་ནས་ལས་བྱེད་ཚའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ། ཁ་སང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། སྐབས་བཅུ་
གཉིས་སྐབས་སུ་ལས་བྱེད་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་དང་བཅུ་གསུམ་སྐབས་སུ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། བརྒྱ་
ཆ་བདུན་བཅུ་དོན་བརྒྱད་རྩ་དགོངས་ཞུ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། འདིར་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་
དུས་དབུས་བོད་མིའི་གཞུང་ཟེར་ནའང་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཟེར་ནའང་རེད། འདི་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་
པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་ཚབ་མཚན་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་གི་ཡོད་རེད། ཚབ་མཚན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མཚན་གྱི་ཡོད་
པ་ཡིན་ན།  ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་འདིར་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱུའི་རྣམ་པ་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་
གནད་འགག་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པོ་འདུག ཆེ་ས་ནས་གཟིགས་པ་ཡིན་ན།  རྒྱ་ནག་ལ་བརྡ་ལན་ཤུགས་ཆེན་པོ་འགྲོ་གི་
ཡོད་པ་རེད། རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀར་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཡིན། 
རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མ་འོངས་པར་ང་ཚའི་རྩ་དོན་ནམ་ཡང་བརླགས་ཀྱི་མ་རེད། ང་ཚས་བདག་པོ་རྒྱག་གི་རེད་ཟེར་
བའི་བརྡ་ལན་ཤུགས་ཆེན་པོ་འགྲོ་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚར་སེམས་འཚབ་ཏན་ཏན་སྐྱེས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག དེ་ལས་སླ་པོ་ཞིག་རེད་མི་འདུག་བསམ་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་རེད། དེ་བཞིན་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་དེ་ཚ་ཡིན་
ནའང་བློ་འཚབ་བྱུང་བ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། རྒྱ་གར་གཡུག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགྲོ་ནས་ལོགས་ཨེ་ཡོང་བསམ་
མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ང་རྒྱ་མི་ཁོང་ཚ་དང་ཐུག་པའི་སྐབས་སུ་ཁོང་ཚས་ཟེར་གྱི་འདུག ཁ་སང་སྔོན་མ་ཞུས་པ་ནང་
བཞིན་རེད། ཁྱེད་རང་རྒྱ་གར་ལ་བསྡད་མ་ཐུབ་པར་ཨ་རིར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རི་ནས་བོད་ལ་གང་འདྲ་ཞིག་ནས་འགྲོ་
གི་རེད་དམ་ཟེར་ནས། རྒྱ་མིས་གདོང་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྩ་བ་ནས་མ་རེད། ང་ཚ་རྒྱ་གར་
ལ་ལོགས་ཀྱི་རེད། དེ་བཞིན་བོད་ལ་ལོགས་ཀྱི་རེད། ཁ་ནས་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་པར་དངོས་ཡོད་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུར་
རིམ་པས། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་ན་གཞོན་ཁྱད་ལས་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དང་བླངས་བྱས་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་གཉིས་
རག་པ་རེད།  དེ་དག་ལ་ཁོ་རང་ཚར་ཕྱག་ལས་གནང་དུ་བཅུག་པ་ཡིན་ན། དམིགས་བསལ་ཐད་ཀར་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་
པ་རེད་ཟེར་ན། འདིར་ཕྱག་ལས་གནང་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་མམ་ལོ་གཅིག་གཉིས་ནང་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ག་ཚད་ཡོད་
མིན་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ལ་རག་ལས་པ་རེད། ལས་ཁུངས་ལ་རག་ལས་པ་རེད། དོ་བདག་ལ་རག་ལས་པ་རེད། འདིར་
ཕེབས་ནས་ཕར་ཕེབས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ། ཁོ་རང་ཚར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་གཞུང་དེའི་དང་བླངས་པའི་
འབྲེལ་མཐུད་པ་རང་བཞིན་ཆགས་ཡོང་གི་རེད། འདིས་ཁྱད་པར་ག་རེ་འགྲོ་གི་ཡོད་མེད་རྣམ་པ་ཚ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་དུས་
གཟིགས་གནང་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་ནས་མི་མང་ཕེབས་ཤོག་ཟེར་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་གཞོན་སྐྱེས་
ཚགས་འདུ་ལ་ཡོང་མཁན་དཔེ་དཀོན་པོ་རེད། ལོ་རེ་རེར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སྐྱེས་པའི་གཞོན་སྐྱེས་མང་དུ་མང་དུ་འགྲོ་དུས། ཁོ་
རང་ཚ་དང་རྡ་རམ་ས་ལའི་འབྲེལ་བ་དེ་ཐག་རིང་དུ་རིང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ་ཚར་གཅིག་གཉིས་ཕྱིན་པའི་འབྲེལ་བ་དང། 
ཁོ་ཚ་འདིར་ཕེབས་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་བདུན་ཕྱག་ལས་གནང་ནས་ཉམས་མྱོང་བསགས་པའི་ཐོག་ནས། ཁོ་ཚ་ཕར་ཕྱིན་ནས་ཁོ་
ཚའི་ལོ་ཚད་ལ་དཔག་པ་དེ་དག་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁྱད་པར་ཞེ་དྲག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟམ་པ་ལྟ་བུ་
ཞིག རྒྱ་ནག་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ཕུགས་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་
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པའི་བོད་མི་མང་ཆེ་བར་འབྲེལ་མཐུད་བྱ་རྒྱུར་ཕན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ག་ནང་བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་
ཚ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཐོག་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། ཕལ་ཆེར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་པ་དང།  ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་
དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དངུལ་འབོར་བརྩིས་པ་ཡིན་ན།  ཕལ་ཆེར་འདྲ་མཉམ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཁོ་
རང་ཚ་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཕ་མ་གཅིག་གིས་གཞུང་སེམས་དམ་པོ་ཡོད་མཁན་ཚས། ངའི་ཕྲུ་གུ་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་
སྐབས་རིང་དང་བླངས་བྱ་རུ་བཅུག་རོགས་ཟེར་ནས་གོ་སྐབས་དེ་འདྲ་འཚལ་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་ཚ་ལ་ཕུལ་ན་
ཕུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེ་སོང་ཙང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཡོངས་སྒང་ནས་གཟིགས་
ཡོང་དུས། དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གཞི་རྩའི་མ་རྩ་དེ་ད་ལྟ་ཡོད་པའི་སྲི་ཞུ་བ་ཚ་རང་རེད། དེའི་
སྒང་ལ་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་གཉིས་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་པའི་ལམ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་བོད་འདི་ཉིས་སྟོང་ཉི་ཤུ་
ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་པའི་གྲངས་འབོར་གཅིག་པ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། དེ་དུས་ངོ་བོ་
ཆེན་པོ་ཞིག་འགྱུར་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་རང་ནས་ཟམ་པ་ཞིག་གཏིང་བཞག་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་དཔག་པའི་བོད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་
དེ་ལ་ཕུགས་བརྟན་ཡོང་ཕྱིར་ཏན་ཏན་ཕན་གྱི་རེད་བསམ་པའི་རེ་བ་རེད། ཡིན་ནའང་རེ་བ་དེ་འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་རིམ་པས་
གཟིགས་རྒྱུ་རེད། ང་ཚ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཟིགས་པའི་ཐོག་ནས་ལས་གཞི་སྤེལ་བཞག་ཡོད་པ་དེ་ལ་བཀུར་
འོས་སྤྱི་འཐུས་མང་ཆེ་བས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དང། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་དགོངས་ཚུལ་གནང་སོང་། 
དགོངས་ཚུལ་གཏིང་ཟབ་པོ་དང་ཕན་ཐོགས་པ་མང་པོ་གནང་ཡོང་དུས། དེས་བཀའ་ཤག་ལ་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་
ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཐག་ཆོད་པའི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་དགོངས་ཚུལ་གནང་བ་ནང་བཞིན་བཀའ་
ཤག་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཅི་ནུས་ཀྱིས་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་དང།  འབྲས་བུ་སྨིན་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་
འདོད་བྱུང།   དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

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

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢  ཟླ་ ༣ ཚས་ ༢༡ ཉིན་གྱི་ཐུན་གཉིས་པ། 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ལྔ་པ་ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྔོན་རྩིས་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང།  ཁ་སང་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་ནང་
སྲིད་ལས་ཁངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་རེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ནས་གསལ་བཤད་མུ་མཐུད་
གནང་རོགས་གནང་། 

 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་དྭོགས་འདྲི་དང་བསམ་ཚུལ་
ཁག་ཅིག་ཕེབས་སོང། གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་གང་གསལ་ཅི་གསལ་གྱི་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། 
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བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས་ནང་སྲིད་སྔོན་རྩིས་དམིགས་བསལ་ནང་འབུམ་བཅོ་ལྔ་ ༡༥༠༠༠༠༠ དང་ཟུར་བཀོལ་ནང་
འབུམ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞི་ ༤་༤༠༠་༠༠༠ བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་བཀག་འགོག་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས།  དེ་མི་
འདྲ་བ་གཉིས་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྭོགས་འདྲི་གནང་སོང། འདིར་ཞུ་རྒྱུ་ལ་དེ་འདྲའི་རྩིས་འགོ་
གཉིས་དེ་ལས་དོན་གཅིག་གི་སྟེང་ལ་ཡིན་ཞེས་དྲང་པོར་ཞུས་པ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚགས་སམ་སྤྱི་འཐུས་ཚགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་སྟེང་ལ་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་བཞུགས་ས་ཉམས་བཟོ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་སྤྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་ལ་གྲོས་ཚགས་ནང་དུ་བགྲོ་གླེང་བྱུང་བ་རེད། ཚགས་ཁང་གཙས་པའི་ཆ་ཚང་གཏོར་བཤིག་
གིས་ཆ་ཚང་གསར་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་དང་མི་དགོས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། ལྷག་པར་དུ་གྲོས་ཚགས་ནས་ཀྱང་
སྔོན་རྩིས་བཀའ་འཁྲོལ་དངུལ་འབོར་ཞིག་ཐོན་པ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་དང་བཀའ་ཁྲི་རིམ་
ཕེབས་གནང་བའི་རྗེས་ལ་ཐོག་བརྩེགས་དང་པོ་ཉམས་གསོ་བྱ་རྒྱུའི་སྟེང་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་རེད། འདིའི་ཐོག་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་
ལ། གལ་ཏེ་ཐོག་མར་དགོངས་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཨར་ལས་ཆ་ཚང་ཞིག་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ཧིན་སྒོར་ ༡༡༥༠༠༠༠༠ 
ལྷག་གི་རྩིས་འགོ་སླེབས་ཡོང་གིན་འདུག དེའི་རྗེས་ལ་ཐོག་བརྩེགས་དང་པོ་མ་གཏོགས་ཉམས་གསོ་བྱེད་མི་དགོས་པའི་
བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཚར་བའི་རྗེས་དངུལ་འབོར་འགྲོ་སོང་གི་ཚད་དཔག་ནི་ཧིན་སྒོར་ ༦༥༠༠༠༠༠ ཆགས་འདུག  ཧིན་སྒོར་ 
༦༥༠༠༠༠༠ དངུལ་འབོར་དེ་ད་ལྟ་ནང་སྲིད་ལ་གནང་ཟིན་སོང། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐབས་ཤེས་གནང་བ་
ཟེར་ནའང་འདྲ། དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གོ་སྒྲིག་ཚགས་ཆུང་གི་ཐོག་ནས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གྲུབ་པའི་རྗེས་ལ་དབུས་
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག  ནང་སྲིད་དང་འཕྲོད་བསྟེན། ཤེས་རིག་དང་ཆོས་རིག་བཅས་ལྷན་ཁང་ཚང་མ་ལ་
ཧིན་སྒོར་ ༡༠༠༠༠༠༠༠ གནང་བ་རེད།  དེ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐབས་
ཤེས་གནང་སྟེ་ཧིན་སྒོར་ ༡༠༠༠༠༠༠༠ བྱུང་བ་ལས་ཧིན་སྒོར་ ༥༠༠༠༠༠༠ ཨར་ལས་འདི་ལ་དམིགས་ནས་ནང་སྲིད་ལ་
གནང་ཡོད་པ་རེད། ཧིན་སྒོར་ ༥༠༠༠༠༠༠ དེ་མ་བྱུང་སྔོན་ལ་དེ་སྔ་སྔོན་རྩིས་ནང་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་པ་བཞིན། ནང་སྲིད་ཀྱི་
ཟུར་བཀོལ་ནང་དེའི་སྔོན་ལ་ཧིན་སྒོར་ ༦༠༠༠༠༠ ལས་གཞི་དེའི་ཐོག་ལ་བཏང་ཚར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ད་རེས་ངས་ཧིན་
སྒོར་ ༥༠༠༠༠༠༠ ནས་ཧིན་སྒོར་ ༦༠༠༠༠༠ མར་བཏོན་ཏེ་ཧིན་སྒོར་ ༤༤༠༠༠༠༠ དེ་ད་ལྟ་ཟུར་བཀོལ་ནང་བཀོད་ཡོད།   
དེའི་འཕྲོ་ཧིན་སྒོར་ ༡༥༠༠༠༠༠ དགོས་པ་དེ་དམིགས་བསལ་ནང་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་ཡིན་ཞེས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 དེ་ནས་གཉིས་པ་དེ་ལ། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚ་ལ་གཟིགས་ཞིབ་ངེས་པར་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ་
ཕེབས་ཁག་ལ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་ལ། ནང་སྲིད་ནས་སྙན་གསེང་ཞུ་
རྒྱུ་ལ། གཞི་རྩའི་ལས་དོན་འདིའི་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་མཁན་ཞིག་གི་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་མིན་དེ་རྐྱང་པ་ལ་ང་ཚས་
གཞིར་འཛིན་གྱིན་མེད། གཙ་ཆེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས། དུས་རྒྱུན་དུ་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་སྐྱོ་པོ་
དང་ཉམ་ཆུང་དགོས་ངེས་ཅན་ལ་རོགས་ཕན་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། གཞུང་ཡོད་མེད་ལ་ཁྱད་པར་མེད་
པའི་དགོངས་གཞི་དང་བཀའ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། འདི་གཞིར་བཟུང་ཞིང་།  ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་
ནས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་གྲོས་ཚགས་ནང་བཅར་བའི་སྐབས་སུ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སྐབས་
བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་སྟེང་དུའང།  བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ལས་དོན་འདིའི་ཐད་
དགོངས་ཚུལ་དང།  ལྷག་པར་དུ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་དགོས་པ་རྩོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས། བཀའ་
ནན་པོ་གནང་བའང་གཞི་ལ་འཇོག་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོར་ཆགས་འདུག བཀའ་སྤྱི་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞེས་
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ཕྱོགས་ལ་བལྟས་ནས་ནང་སྲིད་ནས་ད་ལྟ་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་ཏན་ཏན་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ཚ་ལ་སྡོད་ས་ཞིག་གམ་
འཛུལ་ས་ཞིག་ངེས་པར་དུ་བསྐྲུན་ཐབས་བྱ་རྒྱུ། ང་ཚས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེའང་རྣམ་པ་
ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར། དེ་སྔོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་ཏོག་ཙམ་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། བཀའ་ཤག་ནང་ལའང་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཐེངས་ཁ་ཤས་བགྲོ་
གླེང་གནང་བ་རེད། དེའི་ཐད་ལ་གང་མགྱོགས་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལན་གསལ་པོ་ཞིག་ཕེབས་པར་ནང་སྲིད་ཀྱི་ངོས་ནས་
རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ། བཀའ་སྤྱི་ཚང་མས་དེ་གལ་ཆེན་པོར་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་
མཚན་ན། ནང་མི་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་དབང་གིས་ཐོག་མར་གནང་བའི་ཁང་མིག་གིས་མ་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་
དེའི་རིགས་ལ་ནང་སྲིད་ངོས་ནས་ཏན་ཏན་འགན་འཁུར་བའི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་ཞིག་བྱ་དགོས་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་བོད་ནས་སླེབས་མཁན་དེ་ཚའི་ནང་ག་རེ་དགོས་འདུག་ཅེ་ན། སྔོན་མ་ཡོང་མཁན་ཡིན་
ནའང་འདྲ། གསར་དུ་ཡོང་མཁན་ཡིན་ནའང་འདྲ།  ནང་སྲིད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་དགོས་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་
བཞིན་ཡོད། བཀའ་སྤྱི་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚང་མས་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚར་ R.C ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། 
ཤེས་རིག་དང་ལག་འཁྱེར་བཅས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པའི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་སྤྱིར་བཏང་ཡག་
པོ་བྱུང་འདུག་མོད། འོན་ཀྱང་ས་གནས་ཁ་ཤས་ནང་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དཀའ་ངལ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་
གོ་ཐོས་འདུག ཡིན་ནའང།  ནང་སྲིད་ཀྱི་ངོས་ནས་སྔར་ཡོད་ལམ་སྟོན་དེ་ལ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་གསལ་ཁ་བཟོས་ནས། 
མི་མང་ནང་དཀའ་ངལ་མ་ཡོང་བ་ཞིག་ལ་འབད་བརྩོད་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་ནས་
བོད་ནས་ཕེབས་པའི་ཁྲོད་དུ་ཚང་མ་གཅིག་པ་མ་ཡིན་པར། ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་ཚ་ལ་བཀའ་ཤག་རིམ་བྱུང་ནས་དམིགས་
བསལ་གཟིགས་རྟོག་གནང་ཡོད་ལ་ལས་དང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་གནང་དགོས་པ་རེད། ནང་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་ལའང་
ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་ཚ་བཞུགས་སའི་སྡོད་ཁང་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་ལ། ང་ཚར་སེམས་ཤུགས་སམ་འཆར་གཞི་ཞིག་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཁག་ཅིག་གཞིས་ཆགས་ཁག་ན་ཁང་གླ་སྤྲོད་བཞིན་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད། ས་ཁང་སྒྲིག་གཞི་རང་གིས་ཁང་གླ་ལེན་བཞིན་ཡོད་ནའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང། ས་
གནས་སོ་སོའ་ིས་གནས་འཐུས་ཚགས་དང་བརྒྱ་དཔོན་བཅུ་དཔོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
མཁན་རིགས་འདུག དེ་དག་ལའང་ང་ཚས་དོ་སྣང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། མ་འོངས་པར་དེ་དག་ལ་ཕུགས་བརྟན་པའི་འཆར་གཞི་
ཞིག་ནང་སྲིད་ནང་གོ་བསྡུར་རོབ་ཙམ་བྱུང་ཡོད། གཅིག ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་རང་གིས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མ་ཐུབ་པའི་ས་
ཆ་དེ་དག་གཞུང་ལ་རྩིས་འབུལ་ཐུབ་བམ་ཞེས་ཞུས་མེད་དེ། འབོད་སྐུལ་ཞུས་ནས་ཁོང་ཚ་ལའང་ས་ཆ་དེའི་དོན་ལ་གུན་
གསབ་ཅིག་འབུལ་དགོས་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་འགྲོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ས་ཆ་དེ་དག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཐུབ་ལ། དེའང་བོད་ནས་
གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་དེ་དག་སོ་སོའ་ིལུང་པ་ལ་ཕྱིར་མ་ཕེབས་བར་དུ། བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་ལམ་ཁ་ཞིག་འཚལ་རྒྱུ་ཡོད་
ན་ཞེས་ང་ཚར་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད། གྲོས་ཚགས་ནང་ཞིབ་ཕྲ་ཞུས་ན་ག་འདྲ་ཡིན་ན་བསམ་ནས་རོབ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན།  
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གིས། ཟུར་བཀོལ་ཨང་ ༡.༣ ནང་ཉམས་གསོ་བཀོད་འདུག ཉམས་གསོ་
དེའི་ནང་དཔེར་ན་རྡ་རམ་ས་ལར་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ས་ཆའི་སྟེང་དེ་སྔ་ནས་གནས་སྡོད་བོད་མི་དེ་ཚ་ལ་ཉམས་གསོ་འདིའི་
ནང་རོགས་རམ་ཡོད་དམ་ཞེས་དྭོགས་འདྲི་གནང་སོང།  རྩིས་འགོ་འདིའི་ནང་ཡོད་པའི་ཉམས་གསོ་དེ་ང་ཚའི་གཞུང་གི་
ཁང་པ་ལ་ཉམས་གསོ་ཞུ་ཆེད་མ་གཏོགས་གཞིས་ཆགས་ཁང་པ་ཉམས་གསོའ་ིརིགས་ཚུད་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང། 
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ཁོང་གི་དོགས་འདྲི་དེ་གཞིར་བཟུང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆ་མེད་པའི་
ས་ཆ་རིགས་ལ་ཉམས་གསོ་དང་ལས་འཆར་མེད་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང། ཛ་དྲག་དང་དགོས་ངེས་ཅན་མེད་ན་ཐབས་མེད་
པའི་རིགས་ལ། སྐབས་དེའི་ཉེན་ཁ་ལས་སྐྱོབ་ཕྱིར་རོགས་རམ་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་
སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས་ས་ཁང་སྒྲིག་གཞི་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་དགོས་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། དེ་ག་རང་རེད། ས་
ཁང་སྒྲིག་གཞི་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་ངེས་པར་དགོས་འདུག་ལ། དེ་སྔོན་གྱི་གྲོས་ཚགས་ནང་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་བཞིན། 
བསྐྱར་ཞིབ་དགོས་ངེས་རིགས་གྲོས་ཚགས་ལ་ཁུར་ཡོང་གི་ཡིན། ཡིན་ནའང། དེའི་ཐད་གྲོས་ཚགས་ལ་འབུལ་དགོས་
བསམ་ནས་བྲེལ་འཚབ་བྱས་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་མི་འདུག དེ་བས་ལོ་འདིར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚགས་འདུ་འཚགས་རྒྱུ་
ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་པ། དེའི་ཐོག་ས་ཁང་སྒྲིག་གཞིའི་སྐོར་ལ་འཆར་གཞི་སྒྲིག་ཡོད་པས། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའི་གྲོས་ཚགས་
ནང་ཁུར་ཡོང་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཁང་
བརྩེགས་དང་པོའ་ིཉམས་གསོ་དང་འབྲེལ་ནས་དེ་སྔོན་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་དང་ད་ལྟའི་འདིའི་བར་ལ་འགྱུར་བ་འདུག 
འདི་ལ་ཆེད་ལས་པའི་རྨང་གཞིའི་འཛུགས་བསྐྲུན་གྱི་འཆར་འགོད་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ་ཞེས་དྭོགས་འདྲི་གནང་སོང། དེ་ལ་
ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་རང་ནས་ལྗགས་ལན་ཕུལ་ན་འོས་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང། ནང་སྲིད་ལ་བཀོད་ཁྱབ་ག་རེ་ཡོད་
ཞུས་ན། བཟོ་བཅོས་གནང་རྒྱུའི་ཐུགས་འགན་ཆ་ཚང་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་རྒྱུ་དང། སྔོན་རྩིས་ཕུལ་བའི་
རིགས་ནང་སྲིད་ནས་འགན་ཁུར་རྒྱུ་ཞེས་ང་ཚའི་འགྲོ་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡིན།  དེ་ནས་ R.C དང་འབྲེལ་བའི་ཐད་དགོངས་ཚུལ་
གསུང་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཁྱེན་གསལ་རེད། R.C དེ་ང་ཚའི་ལྷན་ཁང་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཆགས་
མི་འདུག དེའི་ཐད་སྙན་གསེང་ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཤིག་གནང་
དང་གནང་བཞིན་པ་རེད།  དེ་མཉམ་དུ་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་པའི་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་
བཟའ་བཅའ་གོང་ཁེ་པོ་རེག་པ་ལ་འགོག་རྐྱེན་ཡོད་པར་བཀའ་གནང་སོང། དེ་ནང་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས་ཐབས་ཤེས་
གང་ཐུབ་བྱས་ནས།  དེའི་ལན་ཕྱི་ཟླ་དགུ་བའི་གྲོས་ཚགས་སྐབས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་ན། ཡོད་པ་དང་སྒྲུབ་ཐུབ་མེད་ན་མེད་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞུས་ཆོག དེ་ནས་མེག་ལོར་ཁྲོམ་འདོན་མཁན་རིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གྲོས་ཚགས་ནང་གླེང་བ་
རེད། དེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། གལ་ཏེ་མེག་ལོར་ན་ཁྲོམ་སྟོན་མཁན་ཚ་ཐུན་མོང་གི་ངོས་ནས་ཁོང་ཚ་ལ་ཁྲོམ་འདོན་ས་བརྟན་པོ་
ཞིག་དགོས་པར་ཞུས་ན། དེའི་སྐབས་ལ་ང་ཚས་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་འཕྲལ་སེལ་ཙམ་བྱས་ནས་
ཡོད། དེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས། སྟོན་ཉེས་བྱུང་སྐོར་ནས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དང་འབྲེལ་ཀོ་ལེ་སྒལ་སྟོན་ཉེས་
བྱུང་བ་ལ་རྒྱ་གར་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ནས་ཁོང་ཚ་ལ་གུན་གསབ་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དྭོགས་འདྲི་གནང་
སོང།  དེ་ལ་གནང་མི་འདུག་ལ་མ་འོངས་པར་ཐོབ་རྒྱུའང་ཁག་པོ་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་
ག་རང་གི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལེ་དབར་རྒྱང་ཐག་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ལས་བརྒལ་
ནས་ཕེབས་པ་ཡིན་ན། འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་རང་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་མེད་ན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་
མཆོག་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དེ་ཚ་དེ་འདྲ་རང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་བསམས་པ་ཞིག་བྱུང་། བཀའ་
ཤག་ནས་ཉིས་སྟོང་གཉིས་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚས་བཅུ་གཉིས་ཉིན་མོ་དེ་ལ་བཀོད་ཁྱབ་ཅིག་ཕེབས་བཞག བཀོད་ཁྱབ་དེ་
གཞིར་བཟུང་ཉིས་སྟོང་གཉིས་ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཚས་གཅིག་ནས་བཟུང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
རྣམ་པ་དང་དེ་མཚུངས་ས་གནས་འགན་འཛིན་གྱིས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ག་པར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་བཀའ་བློན་ནས་
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བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད། གལ་སྲིད་སྔོན་ཚུད་ནས་དུས་ཚད་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཡིག་ཐོག་ནས་
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང།  ཛ་དྲག་ཐོག་ནས་ཕེབས་གནང་དགོས་རིགས་གློག་འཕྲིན་དང་ཞལ་པར་གྱི་ཐོག་
ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་ཟེར་དུས།  ད་ལྟའི་བར་དུ་དཀའ་ངལ་དེ་རིགས་ཞུ་མཁན་མེད་པ་ཡིན་དུས།  དཀའ་
ངལ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཛ་དྲག་ཡིན་ན་ཞལ་པར་ཐོག་ནས་ཞུས་འཐུས་དང།  
རྗེས་སུ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་འབུལ་ཆོག་གི་ལམ་ཁ་གཅིག་འདུག་ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་འོངས་པར་བཟློག་མེད་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་དཔག་པའི་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསན་རིམ་པས་གཟིགས་རྒྱུ་
མེད་དམ། དེའི་རྗེས་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་ R.C དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བཀའ་ཞིག་གནང་བཞག  དེའི་
སྐོར་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་ནས་སྙན་གསེང་ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་
བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚའི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་དང།  ལྷག་པར་དུ་སྦིར་དང་ཅོན་ཏ་ར་དེ་
འདྲའི་ས་གནས་ནང་ལ་གསར་འབྱོར་རིགས་གཅིག་ཡོད་པ་དང།  ཁོ་རང་ཚ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དང་འཕྲད་བཞིན་པ་དང།  
དེའི་སྔོན་ལའང་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་སྦིར་དང་ཅོན་ཏ་ར་ལ་སོགས་པའི་གཞིས་ཆགས་ནང་ཡོད་པའི་གསར་
འབྱོར་མི་མང་ཁག་ཅིག་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་དང་མཇལ་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མེད་བཀའ་ཞིག་ཕེབས་
སོང་། སྤྱི་འཐུས་ཟུར་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་
གསར་འབྱོར་ཁོ་རང་ཚའི་སྐྱིད་སྡུག་ཟེར་ན་མི་འདུག བར་སྐབས་ཤིག་ནས་ཁོ་རང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བལྟ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་
དང། དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་སྐྱིད་སྡུག་ཚགས་པ་ཞིག་འདུག དེའི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་དུ་ཕེབས་བྱུང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་སྐབས་ལ་ཁོ་
རང་ཚས་འདི་འདྲ་ཞིག་བཀའ་གནང་སོང་། ཁོ་རང་ཚ་འཛམས་སའི་ཚགས་ཁང་ཞིག་བྱུང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་
གསུངས་གནང་སོང་། ནང་སྲིད་ནས་ཚགས་ཁང་དེ་དགོས་པ་ངེས་ཅན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་འཆར་གཞི་ཡར་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེའི་སྐབས་ལ་ནང་སྲིད་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་བལྟ་
གི་ཡིན་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་ལབ་ཡོད། ཁོ་རང་ཚ་ག་རེ་གསུང་གི་འདུག་ཟེར་ན། སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་པ་ཚས་
ཐབས་ཤེས་གནང་ནས་ས་ཆ་གཅིག་རག་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག ས་ཆ་རག་ཚར་པའི་རྗེས་ལ་འཆར་གཞི་བཟོས་
ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ནང་སྲིད་ལ་གཏང་རོགས་ཞེས་ལབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཁོ་རང་ཚས་དོན་
ཚན་གཉིས་པ་གཅིག་ལ། ཁོ་རང་ཚར་སྒྲིག་འཛུགས་ཡོད་པའི་ནང་ལ་ནམ་རྒྱུན་ནས་འགན་འཁྱེར་ནས་ནང་ཁུལ་ནས་འོས་
འདེམས་བྱས་ནས་རྒྱུན་ལས་འདུག དེའི་ནང་ནས་རྒྱུན་ལས་གཉིས་ཙམ་གྱིས་ལས་ཀ་མང་བ་དེ་དེ་ག་རང་གི་ཐོག་ལ་འགྲོ་
བཞིན་འདུག དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་གསོལ་ཕོགས་ཟེར་ན་མི་འདུག དོད་ཅིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཡིག་ཐོག་ནས་བཏང་
བྱུང་། ནང་སྲིད་ནས་དེའི་སྔོན་གྱི་འགྲོ་སྟངས་བྱས་པ་ཡིན་ན་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསན་
ཕུལ་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་དེའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ས་ཆ་གསར་པ་ཉོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་
རེད། ས་ཆ་གསར་པ་ཉོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དགེ་མཚན་ཡོད་པ་ཞིག་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ལྟ་སྦིར་ནང་ཆེན་གཞིས་ཆགས་ནས་
ས་ཆ་ཕྲན་བུ་ཉོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབྲེལ་བ་བྱུང་། དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚས་བལྟ་འདོད་ཡོད། སྐད་ཆ་
བཤད་འདོད་ཡོད། འདོད་པ་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་གོང་ཚད་སྒང་ལ་རག་ལས་དུས་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་ཞིག་གནང་དགོས་པ་
ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལའང་མངགས་རྒྱུ་དང།  དེ་བཞིན་ BTS གཞིས་ཆགས་དེ་
ཚད་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པ་ལའང་ས་ཆ་འདུག་དང་མི་འདུག སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཞིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། གོམ་པ་སྤོ་
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སྟངས་ལ་ཁྱད་པར་འགྲོ་གི་མེད་དམ་ཅེས་གྲོས་བསྡུར་ཡོང་གི་འདུག དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་པ་
ནང་བཞིན་ས་ཆ་དེ་ང་ཚས་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་བརྩི་བཞིན་ཡོད། ང་ཚས་ག་ཚད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ལེན་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུའི་འབད་
བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་
མཁན་རྣམ་པ་ཚའི་དངོས་འབྲེལ་དཀའ་ངལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཚར་བ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་གནང་བར། རྗེས་སུ་
ཡི་རངས་དང་དེ་བཞིན་གནད་དོན་དེ་ཛ་དྲག་ལ་བརྩི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ག་
རང་ང་ཚས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པའི་ལས་གཞི་ཉེ་
འགྲམ་དུ་ཁང་པ་གསར་པ་རྒྱག་བཞིན་པའི་བདེ་ལེགས་ཁང་གི་གློག་གི་ contract རྒྱ་གར་ཞིག་ལ་འབུམ་བཅུ་བྱས་ནས་
སྤྲད་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་དེས་བོད་པ་ཞིག་ལ་ subcontract བྱས་ནས་འབུམ་བཞི་ལྔ་ཙམ་ལ་སྤྲད་ཡོད་སྐོར་བཀའ་གནང་
སོང་། དེ་ཡིན་དུས་བོད་པ་རང་ལ་སྤྲོད་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། 
ལས་ཁུངས་ནང་གནད་དོན་འཚལ་ཞིབ་བྱས་ཡོང་དུས། བདེ་སྐྱིད་ཁང་གི་ཁང་པ་བཟོ་རྒྱུའི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ Cable 

Work འཁེལ་གྱི་འདུག Cementation ཁང་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། གློག་གི་ལས་ཀ་དང་དེ་དག་ཚང་མ་ནང་སྲིད་ལས་
ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས། དེའི་ནང་ནས་གོང་ཉུང་ཤོས་ bid བྱེད་མཁན་སུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་གནང་བཞག 
གནང་ས་དེས་རྒྱ་གར་གྱི་ Town And Country Planning ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནས་Contract དེ་ཁྲིམས་
མཐུན་གྱི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་ Contract གཅིག་ཡིན་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚས་ Contract སྤྲོད་ས་དེ་ Vijay 

Kumar ལ་རེད། Contract མ་སྤྲད་སྔོན་ནས་ Quotation ཟེར་ན་མི་འདུག གོང་ཚད་འགྲན་བསྡུར་ལེན་ས་དེ་ 
Vijay Kumar,Vakast Sood, Rathan Chand, Pawal Kajal ཁོ་རང་ཚ་ནས་གོང་ཚད་འགྲན་བསྡུར་ལེན་པ་
དང། མཐའ་མར་ Vijay Kumar ལ་སྤྲད་བཞག ང་ཚས་ Contract སྤྲོད་ས་དེས་ཁག་ཅིག་བོད་པ་བློ་བཟང་ཞུ་མཁན་
ཞིག་ལ་སྤྲད་པ་དངོས་འབྲེལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚ་ལྷན་ཁང་ཐོག་ནས་གནང་ཕྱོགས་དེ་ག་རེ་རེད་འདུག་ཟེར་ན། ཁང་པ་
རྒྱག་རྒྱུ་དང་གློག་དེ་དག་ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་ Contractor གཅིག་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
སྟབས་འགྲོ་སྟངས་དེ་འདྲ་བྱུང་བཞག་ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་བོད་ནས་
གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་དེ་ཚ་དཀའ་ངལ་གཉན་འཕྲང་ཅན་ཡིན་པ་དང།  དེ་དག་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་
ཞིག་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ད་གིན་གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་ཚར་པ་ཡིན་སྟབས་བསྐྱར་དུ་ཞུ་མི་དགོས་པར་བྱས། དེ་ནས་
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་ཉམ་ཐག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བཀའ་ཞིག་ཕེབས་སོང་། ཉམ་ཐག་བསྐྱར་
ཞིབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་རེད་ཅེས་གནད་དོན་གཅིག་རེད། དེའི་སྐོར་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ནང་སྲིད་
འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་རིག་གསུམ་གྱིས་ཉམ་ཐག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལས་གཞི་དེའི་བརྒྱ་ཆ་མང་བ་དེ་བསྒྲུབས་ཚར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ཆ་ཚང་ཚར་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་ཡིན་ཡང་ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་ལ་ཉམ་ཐག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལས་གཞི་འགྲོ་བཞིན་
ཡོད། ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་ལ་ཉམ་ཐག་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་གྲུབ་པ་དང། ཚུར་རྡ་རམ་ས་ལ་ ༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ཚས་ ༧ 
ཙམ་ལ་འཁོར་ཡོང་གི་ཡོད། ད་ལྟ་ཉམ་ཐག་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་པའི་ས་གནས་དེ་འབྲུག བལ་ཡུལ། མེའོ། ཏེ་
རྫུ། ལ་དྭགས། རྡ་ས། ཡིན་ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སོ་ནམ་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་དེ་གྲུབ་འབྲས་གང་
འདྲ་ཐོན་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེའི་སྐོར་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུར་རང་བཞིན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཀྱི་ལས་གཞིའི་
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད། གང་ལ་ཟེར་ན་གནས་སྟངས་གནས་ལུགས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་
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ནའང། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་འོས་ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱང་འཛིན་ཕྱོགས་དེ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་བཙན་དབང་རང་བྱས་ནས་གཞིས་
ཆགས་ནང་ཡོད་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་པ་ཁྱེད་རང་ཚ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་སྲོལ་རྒྱུན་སྒང་ལ་མ་འགྲོ་ན་ཆོག་གི་མེད་
ཅེས་དེ་སྔོན་ཡིན་ཡང་སྲིད་བྱུས་ནང་བཙན་བཀའ་བཏང་མི་འདུག་ལ། ད་ལྟའི་སྐབས་ལའང་ང་ཚའི་སྲིད་བྱུས་དེ་མ་རེད། 
ཡིན་ན་ཡང་སྲིད་བྱུས་དེ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་གོང་འཕེལ་ཡོང་རྒྱུ་དང། གོང་འཕེལ་ཡོང་རྒྱུར་ནང་སྲིད་ཐོག་ནས་འགན་
འཁྱེར་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གི་ཐོག་ནས་ནང་སྲིད་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་དེ་སྔོན་མ་དང་
གཅིག་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ལ་ངས་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཕལ་ཆེར་གཟིགས་པ་
ཡིན་ན་དེ་ནང་བཞིན་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ནང་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་
ཡོད་པའི་ལས་འཆར་ཁག་རྣམ་པ་ཚས་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཟླ་བ་ཁ་ཤས་དང་ལོ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་གཡུགས་བཞག་རྒྱུ་དེ་
འདྲ་རེད་མི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ལས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་དེ་སྔོན་ལ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ལོ་ལྔ་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་
འཆར་ཡིན་དུས། ང་ཚས་གསར་པ་མང་པོ་ཞིག་བྱས་པ་ལས་དང་པོ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་མར་སྤུས་དག་པོ་བྱ་དགོས་རྒྱུ་དེ་
གལ་ཆེན་པོ་བརྩིས་པ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་ལས་དོན་གསར་པ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་མེད། མང་པོ་ཞིག་ད་ལན་
སྔོན་རྩིས་དེའི་ནང་ལ་འབུལ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་རེད། ཨ་རི་གཞུང་ནས་རོགས་སྐྱོང་གནང་པའི་མ་
དངུལ་ལས་འཆར་ཁ་ཤས་ཤིག་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ནས་བཀའ་གནང་པ་ནང་བཞིན་རེད། ཤེས་
རིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ། ནང་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་ལྷན་ཁང་མང་པོ་ཞིག་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་དག་ད་
ལན་སྔོན་རྩིས་འདིའི་ནང་ལ་སླེབས་ཐུབ་མ་སོང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་བཀའ་མོལ་ཁ་ཤས་ཤིག་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་བྱས་
ནས་ལྷག་བསྡད་ཡོད། དེ་ཚ་རིམ་པས་བྱས་ནས་བསླེབས་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་
ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་ནས་ལས་ཀ་དེ་ཚ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚ་རིམ་པར་བྱས་ནས་ཡོང་རྒྱུ་
ཞིག་ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གི་ཐོག་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་དང་ལྡི་ལི། ལྡེ་ར་དྷུན་ལ་སོགས་པར་བོད་ནས་
གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་མང་པོ་ཞིག་འདུག ཁོ་རང་ཚ་ལ་ཁང་པ་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། གོང་དུ་
ཞུས་ཟིན་པས་ཕལ་ཆེར་འཐུས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གི་ཐོག་ནས་རང་ཁོངས་
ལས་བྱེད་དེ་ཚ་གཞུང་གི་གཟིགས་ཕྱོགས་གང་འདྲ་རེད། ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་གཅིག་པ་ཡིན་པས་འདྲ་མཉམ་ཐོག་
ལ་བསླེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། སྤྱིར་བཏང་དེའི་སྔོན་ལ་གསལ་བཤད་བྱུང་པ་རེད་ལ། བཀའ་ཤག་གི་
ཐོག་ནས་གྲོས་ཚགས་ཚགས་པའི་སྐབས་ལ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་དགོངས་འཆར་བཏོན་པ་དང་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་
པ། ལམ་སྟོན་གནང་པ་དེ་ཚ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་གལ་ཆེན་པོ་བརྩི་གི་ཡོད་ཅེས་ངས་བཀའ་སྤྱི་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་
ཞུ་ན་མ་འགྲིགས་པ་ཆགས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔེར་ན། ནང་སྲིད་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་ན། དབུས་བོད་མིའི་ངལ་
སེལ་ཚགས་པའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་བླང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་སྒྲིག་གཞི་ཞིག་འདུག དེའི་ཐོག་ལའང་ང་ཚས་གཟིགས་དང་
གཟིགས་བཞིན་པ་ཡིན། དེ་ནས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རང་ཁུངས་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་བླང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་གི་སྒྲིག་གཞི་ཞེས་
གཅིག་འདུག ནང་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་ཁག་གཉིས་འདྲ་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག གཅིག་དེ་
གོང་དུ་ངལ་སེལ་ཚགས་པའི་ལས་བྱེད་རིགས་གཅིག་དང།  ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་
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རིགས་གཉིས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག གཞི་རྩའི་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་གསར་བསྐོའ་ིཐོག་ལ་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་དེ་སྔར་
གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་དེར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ཡང་ད་ལྟར་ཡོད་བཞག་པའི་ལས་བྱེད་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ། 
ཁ་སྔོན་གྲོས་ཚགས་གྲོལ་ཚར་པའི་རྗེས་ལ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ལས་བྱེད་སྐུ་བགྲེས་པ་ཟེར་ན་
མི་འདུག ཉམས་མྱོང་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་གཅིག་ལ་ལས་འགན་གཙ་བོ་སྤྲད་ནས། བསྐྱར་བཅོས་དགོས་རིགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་
ཆ་ཚང་བསྒྲུབས་ཚར་པའི་རྗེས་ལ་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རེད། དྲུང་ཆེ། དྲུང་འཕར། ཚང་མ་མཉམ་དུ་གྲོས་བྱས་ནས་ནང་
སྲིད་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་འབུལ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ལམ་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོད། དེའི་ནང་ལ་སྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་ཐད་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་ཡོང་ཐབས་དང། ཕྲུ་གུ་སློབ་འཇུག་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན། ཕྲུ་གུའི་སློབ་གསོ་ཐོབ་ཐང་དེ་ཚ་འབྲེལ་ཡོད་འཕྲོད་བསྟེན། དེ་ཚ་
རིམ་པས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཁྱུག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྟོང་པའི་དུས་ཚད་སྤྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚགས་ལགས། སྟོང་པའི་དུས་ཚད་གསུང་རོགས་གནང་། དེ་རིང་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལས་རིམ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་སྟབས། སྐར་
མ་བཅུ་ལྷག་མ་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྟོང་པའི་དུས་ཚད་གནང་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། སྟོང་པའི་དུས་ཚད་དེ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལས་
རིམ་དང། ད་ལྟའི་གནད་དོན་འགྲོ་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་གནད་དོན་གནད་འགག་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཞུ་ས་ཡོད་པ་གཞི་བཟུང་
གིས་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་པ་དང།  རང་ངོས་ནས་གནད་དོན་གལ་ཆེན་པོར་བརྩིས་
ནས་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། རྩ་བའི་གང་ཟག་རང་ཉིད་འདས་པའི་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་སླེབས་པ་ནས་བཟུང། ནམ་རྒྱུན་སྐད་ཆ་
བཤད་རྒྱུ་ལ་མང་ཚགས་འཛམ་ཟོན་ཅན་གྱི་མང་ཚགས་མ་ཡིན་པ་དང།  སྤྲེལ་ལད་ཅན་གྱི་མང་ཚགས་མ་ཡིན་པ་ཞེས་
དམ་བཅའ་དེ་བཞག་ནས་བཤད་མཁན་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་མང་ཚགས་དེ་སྤྲེལ་ལད་ཅན་དང་འཛམ་ཟོན་ཅན་
གྱི་མང་ཚགས་མིན་པ་ཡིན་ཡང།  མང་ཚགས་ལ་བྱ་སྤུ་གནོན་གྱི་རྒན་གཞོན་གོ་རིམ་གཅིག་དང་ལམ་ལུགས་གཅིག་དང་
བརྩི་བཀུར་གཅིག་ཀྱང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་གསུང་གི་ཡོད་རེད་ལ། སོ་སོའི་ངོས་ནས་དེ་ཞུ་སྡོད་མཁན་
ཞིག་ཡིན། དེ་རིང་གནད་དོན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གཞན་དག་གཅིག་མཚུངས་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པ། འཛིན་
སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་སྟོང་པའི་དུས་ཚད་ལ་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཐུགས་ཡིད་ལ་ཆུད་
པ་བྱས་ནས་གནད་དོན་དེའི་རིགས་དེ་འཐུས་ཤོར་མ་འགྲོ་བའི་ལས་དོན་སྒང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱེད་རང་གི་མི་སྣ་སྒང་ལ་སྡོད་
མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། གཤམ་དུ་བཞུགས་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། ཡོངས་རྫོགས་དེ་མི་སྣ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནའང་རེད། 
གལ་ཆེན་པོ་མིན་ནའང་རེད། དེ་ཚ་ངོ་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་དང་ངོ་ཤེས་པ་ཙམ་མ་ཟད་མཐོང་ཆུང་དུ་མ་འགྲོ་བ་དང། ལྷག་པར་དུ་
བར་ལམ་གཅིག་ནས་ང་རང་ཚ་ནང་ཁུལ་སློབ་གསོ་རྒྱག་རྒྱུ་ཞིག་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་རེད། ང་རང་ནང་ཁུལ་ལ་སློབ་
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གསོ་རྒྱག་དགོས་པའང་རེད། ཡིན་ན་ཡང་བོད་མི་ཡོད་དོ་ཅོག་ས་གནས་ག་པར་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། དེ་དང་དེའི་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཡུལ་མི་ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚར་ཉེ་ཤོས་དགའ་ཤོས་བྱེད་མཁན་དེ་ཚ་ལ་འཐུས་ཤོར་
དང་མཐོང་ཆུང་མ་ཕྱིན་པར་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གནད་དོན་དེ་དགེ་སྐྱོན་ག་རེ་ཞུ་གི་ཡོད་
ཟེར་ན། གང་ཟག་ལབ་མཁན་དེ་སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ཡོད་སྟབས་ལབ་བདེ་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། 
གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་མེད་པ་ཡིན་ན། གནད་དོན་དེ་ཚ་རྒྱུད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ད་ལོའ་ིདུས་དབང་སྐབས་སུ་བོད་
པའི་སྤྱི་ཚགས་ལ་ཕན་རླབས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་བོད་མི་དགུན་ཁ་ཚང་རྒྱག་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ། རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་
ས་བླ་མེད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ལྷག་པར་དུ་ལས་ཁུངས་དེའི་བརྒྱུད་ནས་དགུན་ཁ་རྒྱབ་གཉེར་ཕུལ་པ་མ་ཟད། ས་ཁུལ་དེའི་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཚར་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་བོད་པའི་དོན་དག་ལ་རླུང་བསྟན་ནས་འཁྲུག་པ་བརྒྱབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་
བྱེད་མཁན་གྱི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་མར་ཕེབས་ནས་མ་གི་ལ་སྣེ་ལེན་ཡང་དག་པ་ཞིག་མ་བྱུང་བ་དང།  ལྷག་པར་དུ་མ་གི་རང་
ནས་ང་ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་ང་ཚ་འབྲེལ་ཡོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཁ་པར་བཏང་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་
མཇལ་དགོས་ཡོད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག དེ་ནས་ངས་ཁྱེད་རང་སྡིངས་ཆ་དེ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཁ་པར་ནང་དེ་བཤད་
པ་ཡིན། ངའི་བསམ་པར་གསུང་ཆོས་ར་བའི་སྡིངས་ཆའི་སྟེང་ལ་ཡོད་རེད་བསམས་པ་རེད། དེ་ནས་སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་
ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་རྗེས་རྗེས་ལ་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། དེ་འདྲ་བོའ་ིརྐྱེན་གཉིས་ཙམ་བྱུང་པ་རེད། 
གཞུག་ལ་ཡར་འཁོར་ཚར་པའི་རྗེས་ལ་ཉིན་མ་གཅིག་ལ། ང་ཚའི་འབྲེལ་ཡོད་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་སྡོད་མཁན་ཁ་ཤས་
ཤིག་ལ་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་འབུལ་བ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་གསུང་གི་འདུག ངས་དེ་དུས་ཞུས་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ད་ལྟ་རང་ལས་
ཁུངས་ནང་ཡོང་དགོས་གསུང་གི་འདུག གནད་དོན་གཞན་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམས་པ་རེད། ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་
བའི་སྐབས་ལ། ཁོང་གཉིས་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལ་ཚགས་གཏམ་ལུང་པ་གང་མིག་ཆུ་མ་ཤོར་ཙམ་བཏང་བྱུང་། 
སྐབས་དེ་དུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ལའང་གསུངས་པ་ཡིན་གསུང་གི་འདུག བཀའ་བསྐྱོན་བཏང་པའི་ནང་ལ་ག་རེ་
གསུང་གི་འདུག་ཟེར་ན། ལས་ཁུངས་འདི་བརྒྱུད་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་མཐུན་འགྱུར་གནང་པ་ཡིན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་
པའི་བླ་ཆེན་རེད། ང་ཚ་ནང་པ་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བརྩི་བཀུར་དང་གུས་ཞབས་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཁྱེད་རང་
ཚ་དང་པོ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་བར་སླེབས་སོང་། དེའི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་བོད་དང་ག་ནས་ཡོང་པ་ག་རེའི་དོན་དག་ལ་ཡོང་པ་
ཡིན་ཞེས་སྐད་ཆ་མ་དྲིས་པའི་ཐོག་ནས། མིག་བཙུམ་ནས་རྒྱབ་གཉེར་འབུལ་གྱི་ཡོད་ཟེར། མ་འོངས་པར་བསམ་བློ་གཏང་
རྒྱུ་རེད་འདུག  ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཁྱེད་རང་ཚས་ང་ཚར་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་དགོས་པ་གཙ་བོ་དེ།  ང་ཚར་གཞན་དག་གང་
ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། བོད་པའི་བླ་ཆེན་དང་བོད་པའི་ཆེ་མཐོང་གཅིག་མ་གཏོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚ་ལུང་
པ་ཡོད་མཁན་མི་རེད་ཟེར། ཁྱེད་རང་ཚ་སྒང་ལ་ཡོད་མཁན་མི་ཚས་སྣང་བ་དག་བྱས་ཞེས་བཀའ་བསྐྱོན་དེ་འདྲ་ཕེབས་
སོང་། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ལྟ་བུའི་གནད་དོན་རིགས་ལ་འཐུས་ཤོར་མང་པོ་བྱུང་པ་རེད། ང་རང་ཚ་བོད་མིར་ལྟ་ཕྱོགས་སྡུག་ཏུ་
ཕྱིན་པ། བཀའ་བསྐྱོན་རག་པ། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེའི་རིགས་དེ་ངེས་པར་དུ་ང་རང་ཚ་ནང་ཁུལ་གྱི་འཆམ་མཐུན་གྱི་སློབ་
གསོ་ལས་ལྷག་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དེ་ཚ་ངེས་པར་དུ་ངོ་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག གནད་ཡོད་མི་སྣ་ངོ་ཤེས་དགོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་སྐབས་དེ་དུས་གསུང་གི་འདུག ངའི་རྒྱབ་ལ་བསྐོར་བྱ་ཡང་ཡོད། ངས་གློག་དམར་པོའ་ིརླངས་འཁོར་ཡང་
འཁྲིད་ཡོད། ངས་ཆ་རྐྱེན་ཡང་བཏོན་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་གྱི་འདུག ད་དུང་ང་ལ་ངོས་ལེན་ཞུ་མ་བྱུང་། ང་བློན་ཆེན་དང་འདྲ་འདྲ་
རྐུབ་བཀྱག་ཡོད། ང་མི་མང་དཀྱུས་མའི་དཀྱིལ་ལ་བསྡད་དགོས་བྱུང་སོང་། ནམ་རྒྱུན་མཐོང་ཆུང་བྱས་ན་ང་ཚ་ག་ཚད་ཡོང་
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གི་ཡོད། ང་གཅིག་གཅིག་ཡིན། ང་གཉིས་གཉིས་ཡིན། ཕར་ཕྱོགས་མི་ནི་ཡིན་དང་ཡིན། དེ་འདྲའི་བཀའ་བསྐྱོན་རག་སོང་། 
དེ་ཡིན་དུས་ཆེ་བསྟོད་མི་སྣ་ཡིན་ནའང་རེད། མི་སྣ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་ནའང་རེད། གནད་དོན་གང་འདྲ་གཅིག་ཡིན་ནའང་རེད། 
དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བརྒྱུད་ནས་མ་འོངས་པར་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འཐུས་
ཤོར་མེད་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྟོང་པའི་དུས་ཚད་དེ་ནམ་རྒྱུན་སྟོང་པར་བརྩི་གི་ཡོད་རེད། བཀའ་མོལ་གསུངས་པ་དེ་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་
གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་གནད་དོན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བརྩི་གི་ཡོད་དུས། ནམ་
རྒྱུན་ཡིག་ཆུང་གཅིག་གཏོང་སྲོལ་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་ཕྱག་བརྐྱངས་པ་ཡིན་ཡང་གསལ་བཤད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རེད།  སྟོང་པའི་དུས་ཚད་རང་ལ་ལན་བསྐྱོན་དགོས་པ་ཆགས་ན། སྟོང་པའི་དུས་ཚད་དེ་རིན་ཐང་ཆེ་
རུ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་འདུག སྟོང་པའི་དུས་ཚད་དེ་ཞུ་མཁན་མང་དུ་མང་དུ་ཕྱིན་ནས། གྲོས་ཚགས་ལས་རིམ་ནང་སྟོང་པའི་
དུས་ཚད་ཆུ་ཚད་ཕྱེད་ཀ་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་སྲིད་པ་རེད། སྤྱིར་བཏང་ད་ལྟ་སྟོང་པའི་དུས་ཚད་ནང་ལ་
གསུངས་བཞག་པ་དེ་ཚ་ཁ་སང་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་ཐོག་ལ་གསུང་མ་ཆོག་པ་ཕལ་ཆེར་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་ཀྱང་གསུང་མ་ཆོག་པ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཁག་ཅིག་སྟོང་པའི་དུས་ཚད་ཞུ་
རྒྱུར་མཉེས་པོ་གནང་གི་འདུག མ་ཕུལ་ན་འགྲིགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། འགྲོ་སྟངས་གཅིག་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་
བཀའ་བློན་མཆོག་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ལ།  གཞུང་ཞབས་
ལས་བྱེད་དང་འདྲ་པོ་འདྲ་རྐྱང་ཡོང་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཁག་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་
གི་ཐོག་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བཀའ་ཞིག་ཕེབས་གནང་སོང་། དེ་ཚ་
གོང་དུ་ཞུས་ཚར་པ་ཡིན། དེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་ཚ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང། 
དེ་ནས་གནད་དོན་གཞན་ཞིག་ལ་བུད་མེད་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་དེ་ཚ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་བུད་
མེད་ལྷན་ཚགས་མདུན་ལ་རྒྱུགས་ཞེས་བཀའ་དེ་འདྲ་གནང་ཡོད་འདུག དེ་ཚའི་རིགས་དེ་མ་ཡོང་བ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། སྤྱིར་བཏང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། ས་
གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོས་འགན་འཁྱེར་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ལ། ངེས་པར་དུ་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་བལྟ་གི་
ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་ R.C དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བཀའ་ཞིག་གནང་སོང་། གོང་དུ་
ཞུས་པ་ནང་བཞིན་དཔལ་ལྡན་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་ Goa ཡོད་པའི་སོ་སོ་དང་ངོ་ཤེས་པ་གཅིག་བོད་ལ་ཕར་ལོག་འགྲོ་གི་ཡིན་ཟེར་
མཁན་གཅིག་ལ། ད་ལན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་འོས་འདེམས་བྱུང་ཚར་པའི་རྗེས་ལ་བསམ་བློ་གསར་པ་ཞིག་
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དང་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྒྱབ་ནས། ཕར་མ་འགྲོ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་སྐོར་སྙན་གསེང་ཞུས་གནང་སོང་། དཔེ་མི་སྲིད་
པའི་དགའ་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན།  ང་རང་ཚ་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་བྱས་ནས་
གནང་པ་དེ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་ང་ཚ་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་རེ་བ་ཆེན་པོ་
ཡོད་པ་ནང་བཞིན་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགན་བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་གཅིག་དང།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གི་
དབུ་འཁྲིད་དེ་ང་ཚ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་
གཅིག་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་ཡོང་མཁན་ཚ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང། ལྷག་པར་དུ་དེ་ཚའི་ནང་ལའང་རྩོམ་པ་པོ་དང་
མཁས་དབང་མང་པོ་ཡོད་པ་དང། དེ་བཞིན་ཁ་ཤས་ཤིག་གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་ལོ་བཅུ་བཞི་བཅོ་ལྔ་དེ་འདྲ་ཁང་གླ་རང་སྤྲད་
ནས་གནས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཐོག་ནས་གཟིགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་
གནང་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས། དཀའ་ངལ་དེ་ཚ་སེལ་རྒྱུའི་དོན་དུ་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་ལམ་ཁ་ཞིག་གང་འདྲ་འཚལ་
རྒྱུ་འདུག་ཏན་ཏན་རང་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཟུར་
བཀོལ་གྱི་དང་པོའ་ིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཞིག་གནང་སོང་། འབུམ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞི་དེ་ག་འདྲ་རེད་ཅེས་ད་
གིན་བཀའ་གནང་པ་དེ་གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་ཚར་པ་ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གི་ཐོག་ནས་སྤྱི་
འཐུས་རྣམ་པའི་བཞུགས་སའི་འགྲམ་དུ་ཁང་པ་གསར་པ་བརྒྱབ་བཞག་པའི་བདེ་ལེགས་ཁང་གསར་དེ་ལ་ནང་སྲིད་བཀའ་
བློན་ནས་གཟིགས་པ་ཕེབས་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དང།  གལ་སྲིད་གཟིགས་པ་ཕེབས་ཡོད་ན། དེ་བེད་སྤྱོད་ཡོད་པ་
འདྲ་བོ་འདུག་གམ་མི་འདུག་ཅེས་བཀའ་དེ་འདྲ་ཞིག་གནང་སོང་། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་གྱི་ལས་འགན་འཁྱུར་ཚར་པའི་རྗེས་
སུ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་ནང་ཚུད་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་རེད། དེ་བཞིན་ནང་སྲིད་དྲུང་འཕར་རེད། ས་ཁང་འགན་འཛིན་
རེད། ང་ཚ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡིན་ལ། དེའི་རྗེས་ལའང་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤིག་བསྐོར་ར་བརྒྱབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་
ཡར་གིའི་ཁང་པ་དེའི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ཨར་པོ་རྒྱག་བཞིན་པའི་བདེ་ལེགས་ཁང་གསར་ནང་ལ་ལས་བྱེད་ཀྱི་ལས་ཤག་གང་མང་
མང་འཐོན་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱས་ནས། ད་ལྟ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་ཅིག་བཟོ་བཞིན་ཡོད་རེད། ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་ནང་ནས་ཕལ་ཆེར་བཅུ་
དྲུག་ལ་ཁང་མིག་གཉིས་རེ་ཡོད་པ་དང། བཅུ་ལ་ཁང་མིག་རེ་རེ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ཁ་སང་འབྲེལ་ཡོད་
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་ནག་ཁུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དངོས་འབྲེལ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་
ན་ཡང་དེ་བེད་སྤྱོད་ཡོང་ས་མ་རེད་བསམ་པ་ཞིག་ཕ་གིར་བལྟ་བར་འགྲོ་བའི་སྐབས་དེ་འདྲ་མཐོང། ཡིན་ན་ཡང་ཕ་གིར་
བཟོས་བཞག་པའི་ནང་ལ་དེ་འདྲ་བྱས་པ་དེ་ག་འདྲ་ཡིན་ནམ་བསམ་པའི་ཚར་སྣང་ཞིག་བྱུང་། ཡིན་ན་ཡང་བཀུར་འོས་སྤྱི་
འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞེ་དྲག་རྟོག་ཞིབ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས། ཁྱམས་ར་དེ་ཚ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་རྒྱུ་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་
ཡོད་དུས།  དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་བལྟ་གི་ཡིན། དེ་ནང་བཞིན་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རྡ་རམ་ས་ལར་བཞུགས་
མཁན་རྣམ་པ་ཚ་ནས་ལམ་སྟོན་རེད། བཀའ་བསྡུར་རེད། ངེས་པར་དུ་གྲོས་ཚགས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ཨར་པོ་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན་སྟབས། ག་ཚད་ཐུབ་ཐུབ་དང་གང་དྲག་དྲག་ཅིག་ཡོང་བར་ང་རང་
ཚ་ཚང་མས་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་དེ་བཀའ་གནང་པ་ཡིན་ན།  ང་ཚས་ག་ཚད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་དེའི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་གང་
འདྲ་ཞིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བལྟ་གི་ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་
དེ་དང་ R.C དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ཞུས་སོང་། དེ་ཚའི་སྐོར་དེ་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན།  དེ་ནས་ལོ་གཞོན་གསར་འབྱོར་ལས་
འཕེར་དེ་ཚ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གཏང་རྒྱུ་ཡོང་གི་རེད་དམ་མ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་གི་བཟོ་གྲྭ་ཆེ་བ་དེ་ཚའི་ནང་ལ་ལས་ཀ་རག་རྒྱུའི་
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ཐད་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེའི་ཐོག་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དཀའ་གནང་སོང་། ངས་
ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནང་འགན་མ་ཁུར་བའི་སྔོན་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཕྱིར་
ཕྱོགས་འགྲོ་ས་ཡོད་པའི་ཐབས་ཤེས་ཐོག  ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་ལས་འཆར་གྱི་བཀའ་མོལ་ཞིག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་རེད། 
དེའི་ཐོག་ལ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་རང་གིས་ས་གནས་དེར་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད། ཕར་འགྲོ་རྒྱུ་ལ་ཡིག་ཆ་དང་ཕར་
ཕྱིན་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་དུས་ལས་ཀ་དེའི་ངོ་བོ། མ་ཟད་དངུལ་ཚུར་ག་ཚད་རག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་སོགས་
སེམས་འཚབ་དང་དྲི་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་འདུག  དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚར་གོ་སྐབས་སྤྲོད་མཁན་གྱི་འགོ་འཛིན་དེ་དང་ཐུག་ནས་
བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ལབ་དུས། ཟླ་བ་
དྲུག་གི་རྗེས་ལ་ལམ་སེང་ད་ག་རེ་བྱས་སོང་ཟེར་ན་ཚང་མ་བྱེད་ཐུབ་པ་དེ་ཁག་པོ་ཡིན་གྱི་རེད། ཡིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚས་
དགོངས་འཆར་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ང་ཚ་བཀའ་ཤག་ཟེར་ནའང་འདྲ། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་
དེ་ངེས་པར་དུ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། དེའི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་དང་བཀའ་མོལ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤིག་བྱུང་ལ། 
གང་དྲག་དྲག་ཞིག་དང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཤིག་ང་ཚས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། དེ་ནང་བཞིན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་བརྒྱུད་ནས་ཐབས་ལམ་
དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ཚ་ཚང་མ་ང་ཚ་སླེབས་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་མ་གཏོགས་ཕྱིན་ཡོད་མ་
རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་བཀའ་ཤག་སྤྱི་ཡོངས་ཐོག་
བཀའ་མོལ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་ R.C ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་འདུག དེ་གོང་
དུ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་དཔེ་འདྲེན་ནས་ Mobile གིས་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་
འབྲེལ་ཡོད་འགན་ཁུར་མཁན་ཞིག་གི་ཐོག་ནས། མི་མང་ཉམ་ཆུང་ཞིག་ལ་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་པའི་སྐབས་
དེ་ལ་བཀའ་བཀྱོན་རང་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་གཟིགས་རྟོགས་དགོས་རེད་གསུངས་པ་དེ་
དངོས་གནས་རེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་ང་ནང་སྲིད་ལ་སླེབས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ལས་བྱེད་ནང་ཁུལ་ཚགས་འདུ་ཚགས་པའི་
སྐབས་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། བར་སྐབས་བཤད་སྲོལ་ཞིག་ལ་རྡ་རམ་ས་ལར་འགྲོ་དུས་རྫིག་རྫིག་བྱེད་དགོས་རེད། 
ཅོག་ཙ་བརྡུང་དགོས་རེད། ཉམ་ཆུང་བྱས་ནས་ཉན་རོགས་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་པའི་བསམ་ཚུལ་དེ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཡོང་
གི་འདུག དེ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚ་འགན་ཁུར་མཁན་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཉམ་ཆུང་བྱས་
ནས་ག་རེ་ཡོང་བ་ཡིན་ནའང།  ང་ཚས་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ཏེ་གང་ཐུབ་ཐུབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། རྫིག་རྫིག་བྱས་ནས་
ཡོང་ན།  དེ་ཡང་འགྲོ་ས་མེད་པ་ཞིག་ང་ཚས་ར་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ། ང་ཚས་སྤྱིར་བཏང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་ཕྱོགས་ཐོག་
ལ་བསམ་བློ་དེ་འདྲ་ཞིག་གཏོང་གི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུངས་པ་དེ་སྐབས་རེ་དངོས་གནས་དེ་ཡོང་
བ་གོ་ཐོས་བྱུང་སོང་།  དེ་ཚ་ཡོང་བ་དེ་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་དེ་འདྲ་མི་
ཡོང་བ་ཞིག་ང་ཚ་ཚང་མས་ཐུགས་འགན་ཁུར་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་ཡང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཆགས་ཡོད་
མེད་དང་། ས་གནས་རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་ཆགས་ཡོད་མེད་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག ཡིན་ཡང་སུ་ཡིན་ནའང་
ང་ཚ་ཚང་མས་འགན་ཁུར་དགོས་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་ནང་སྲིད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་
ད་ལྟ་ཚར་ཟིན་པ། སྤྱི་ཚགས་བདེ་དོན་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཉམ་ཐག་ལ་རོགས་སྐྱོར་དང།  དེ་དག་ལ་
དངུལ་གནང་བ་དེ་ཚ་སྤྲད་པ་ལས་ལས་འཆར་སྒང་ལ་འགྲོ་ན་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ཚ་མ་རེད་ཟེར་བ་མིན་ཏེ། ཉམ་
ཐག་ནང་ནས་དངོས་གནས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ལ་ད་ལྟའི་རོགས་བསྐྱོར་དེ་མེད་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་དེ་འདྲ་
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ཡོད་རེད། མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་ལས་འཆར་དེའི་ནང་ཡིན་ནའང་ལས་འཆར་དེ་ཡང་འགྲོ  ཉམ་ཐག་
མི་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ལས་འཆར་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག དེ་ནང་
བཞིན་རྩིས་འགོ་དེའི་ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་སློབ་ཡོན་ཡང་འདུག དེ་ནང་བཞིན་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོ་རྟོགས་ལས་གཞི་
སོགས་འདུག  དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་དེ་ག་རང་རེད་འདུག ཉམ་ཐག་གསོ་
སྐྱོང་འོག་ལ་ནང་སྲིད་དང་འཕྲོད་བསྟེན། ཤེས་རིག་གསུམ་ཀ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་མང་པོ་ཞིག་ཉམ་ཐག་ལ་དངུལ་སྤྲད་པའི་
ལམ་ཀ་ལྟ་བུ་ཞིག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེའི་རྒྱུད་ནས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་མར་འགྲོ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
དེ་དང་མཉམ་དུ་དྲི་བ་ཐད་ཀ་རང་ཆགས་ཀྱི་མི་འདུག་ཀྱང།  ང་ཚ་དུས་རྒྱུན་དུ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ཡོང་བ་ཞིག་
དང།  སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཡང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚས་གཞུང་གི་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁུར་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད་ཅེས་སྐབས་རེ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ད་ལྟ་ཕྱི་
རྒྱལ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་དོན་གཅོད་ཁང་ཡིན་ནའང་རེད། དེའི་སྔོན་གྱི་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སྟོན་ནང་ནས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་
བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའི་ལམ་སྟོན་འདུག བྱེད་ཆོག་གི་མ་རེད་ཅེས་གང་ཡང་གསལ་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ལམ་སྟོན་ཡོད་
པ་ནང་བཞིན་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁང་ཡིན་ནའང་འཁུར་ཆེན་པོ་ལེན་
འདུག དེ་ཡིན་དུས་ནང་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། ང་ཚ་ལ་དངུལ་སྒོར་འབོར་ཆེ་ཤོས་འདྲ་པོ་ཐེ་ཝན་དོན་
གཅོད་ལས་ཁུངས་རྒྱུད་ནས་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་བྱུང་འདུག དེ་ཡིན་དུས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡིན་
ནའང་ཡར་གཅིག་པུ་འབུར་དུ་གཏོན་བཞག་པ་ཏག་ཏག་ཅིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་ཏེ། ངས་དཔེ་མཚན་ལྟ་བུ་ཞིག་ཞུས་
པ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚས་སྔར་ཡང་གནང་འདུག ད་ལྟ་ཡིན་ཡང་འགན་ཆེ་ཙམ་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་ད་
ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཐོག་ནས་
རེད། ཐབས་ཤེས་གནང་དང་གནང་མུས་རེད་འདུག་ཅེས་ངས་གྲོས་ཚགས་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ཡང་ད་ལྟ་ག་རེ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དཔེར་ན་སློབ་ཡོན་གནང་དགོས་ས། རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་དེ་ཚ་ཡིན་ན་དང་པོ་ས་གནས་
ནས་གནང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་རྒྱུ། ས་གནས་ནས་ཐབས་ཤེས་མ་བྱུང་ན་དབུས་ནས་གནང་གི་འདུག དཔེར་ན་རྒས་
གཅོང་ཉམ་ཐག་གཅིག་པོ་ཡིན་ན། ཉིས་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་རེ་ལྔ་ལ་གནང་གི་ཡོད་རེད།  དེའི་ནང་ནས་ཉིས་སྟོང་
གཅིག་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ལ་སྦྱིན་བདག་རག་ཚར་བ་ཞིག་རེད་འདུག སྦྱིན་བདག་རག་པ་དེ་ཚ་ཐབས་ཤེས་བྱེད་མཁན་
ཞིག་གིས་བྱས་པ་རེད། ད་ལྟ་ལྷན་ཁང་རང་གི་ཐོག་ནས་འགན་ཡག་པོ་ཁུར་གནང་འདུག དེ་ཚ་ཚང་མ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་
དང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པས་རོགས་སྐྱོར་ལེན་དུས་ཡོང་ས་དེ་དབུས་ལྷན་ཁང་ལ་ཡར་
ཡོང་བཞིན་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཞིག་ལ་རོགས་རམ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྒྱུད་ནས་ཕར་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་
དངུལ་ཡོང་ས་དེ་ F.C ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ཁུངས་ནས་དངུལ་ལེན་སྟངས་དང།  གང་གི་ཐད་ནས་དབུས་ལས་ཁུངས་ནང་ཁ་ཐུག་
ཡོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚ་ཡིན་ནའང་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་མཁན་ནང་ན་འདྲ་མིན་སྣ་ཚགས་
ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་གཞི་རྩའི་གནང་གི་མེད་པ་ཞིག་རེད་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོ་རྟོགས་ཅེས་པ་
དེ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་ཐུགས་ཁག་མི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་གློ་བུར་དུ་བལྟ་དུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོ་རྟོགས་སོགས་ག་རེ་ཡིན་ན་དྲན་པ་ཞིག་དང་། གང་ཡིན་ཞུས་ན་ཕྱི་དྲིལ་ནང་ཁོར་ཡུག་སྡེ་ཚན་
ཁག་ཁག་ཅིག་ཡོད་རེད། ཡིན་ཡང་དམིགས་གསལ་ཞུ་རྒྱུ་ནི་ད་ལྟ་འདིར་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོ་རྟོག་ཟེར་བ་དེ་གཞིས་
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ཆགས་ལ་གཙང་བཟོ་བྱེད་རྒྱུ་ Waste Management དེ་ཡིན་འདུག  དེ་ནི་ Sweden ནས་ཡིན་པའི་ I.M 
རོགས་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ལ་རོགས་པ་བྱས་ནས། གཞིས་ཆགས་ནང་གི་གདན་སྙིགས་དང་དེ་ཚ་གཙང་མ་བྱེད་
རྒྱུའི་ལས་གཞི་ཞིག་རེད་འདུག དེ་སྔོན་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་གནང་འདུག གསར་པ་ཞིག་
རེད་མི་འདུག ལས་གཞི་བསྒྲུབས་ཚར་ནས་ད་ལོའ་ིསྔོན་རྩིས་ནང་ཡིན་ན།  I.M Sweden གྱི་རོགས་ཚགས་ཐོག་ནས་
གཙང་བཟོའ་ིལས་དོན་དེས་དབུས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་གྱི་ཆེད་དུ་འཆར་གཞི་རེད་འདུག  
 

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

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚས ༢༡ ཉིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 

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

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ལོ་གཅིག་ལ་སློབ་ཡོན་ཟེར་ན། Batch གཉིས་གཅིག་ཐོན་བསྡད་ཀྱི་འདུག འདས་པའི་
ལོ་ལ་དཔྱད་ནས་ཞུས་ན། ལོ་གཅིག་གི་ནང་ཉུར་མཐར་ཕྲུ་གུ་ ༦༠ ནས་ ༡༠༠ ཙམ་ལ་གོ་སྐབས་ཤིག་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་
འདུག Neela Mangala ལ་སྦྱོང་བརྡར་གནང་མུས་ལ་ Beautician གདོང་པ་མཛས་བཟོ་སྦྱོང་བརྡར། སྐྲ་བཟོ། 
འཚམས་བཟོ་བཅས་ལག་བསྟར་གནང་གི་འདུག  དེ་ནང་བཞིན་གློག་ཀླད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་གོ་སྐབས་
གནང་གི་འདུག  དེ་ཚ་ཡང་ང་ཚའི་ Neela Mangala རང་ལ་མིན་པ་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཕེབས་ནས་སྦྱངས་ཀྱི་འདུག གོ་
སྐབས་གནང་སའི་ན་གཞོན་དེ་ཚར་སློབ་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་རིང་ལ། ཞལ་ལག་དང་ཡར་མར་འགྲོ་བའི་འགྲོ་སོང་ཆ་ཚང་
གླ་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཐུན་སྦྱོར་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ནས་ཟབ་སྦྱོང་གི་སྐབས་ལ་ལས་
བྱེད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཟང་སྤྱོད་དང་དེ་མིན་འགྲོ་ལུགས་འདུག་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཟབ་ཁྲིད་དང་
བགྲོ་གླེང་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྦྱོང་བརྡར་གྱི་གོ་སྐབས་སྤྲད་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཐོན་མཁན་དྲུག་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་
དྲུག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  དེའི་ནང་ནས་བུ་སུམ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་དང་བུ་མོ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཡོད་པ་རེད།  དེའང་སྦྱོང་བརྡར་རྣམ་
གྲངས་མི་འདྲ་བ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ཙམ་ཡོད།  དེ་ལ་ཕྱི་ལོག་ནས་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་དེ་ཐོས་ནས་ཡི་གེ་དང་སྙན་གསེང་ཞུ་
མཁན་ཡང་མང་པོ་བྱུང་གི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ད་ལྟའི་སྐབས་ལ་གཞིས་ཆགས་ཁག་བཅོ་ལྔ་ཞིག་ནས་ན་གཞོན་སོ་དྲུག་
གིས་གོ་སྐབས་བླངས་བཞིན་པ་ཡིན།  དེ་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཚད་དང་སྐབས་མ་འདྲ་བའི་དབང་
གིས་མི་གྲངས་ངེས་མེད་རེད། ད་ལོ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་འབྲེལ་ནས་མི་ཅུང་ཉུང་རུ་འགྲོ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་
ཆགས་ཡོད།  གང་ལྟར་དེའི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ནས་ཕན་ཡང་གང་ཙམ་ཞིག་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་ས་ཁང་སྒྲིག་གཞིའི་སྐོར་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་



117 

 

ནའང་རེད།  གང་ལྟར་དེ་འདྲ་ཞིག་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། མི་མང་ཉམ་ཐག་དེ་ཚར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་
སོང་།  གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ས་ཁང་སྒྲིག་གཞི་ལག་བསྟར་བྱ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང།  ནང་དོན་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད་མེད་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་མིན་ཉམ་ཐག་གི་རོགས་སྐྱོར་དེ་དངོས་གནས་ཉམ་ཐག་རང་ལ་
རག་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་།  དེ་བཞིན་དུ་མོས་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ཉམ་ཐག་བསྐྱར་
ཞིབ་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་འགན་གཙ་བོ་དེའང་དགོས་ངེས་ཅན་དེ་ཚ་ལ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་།  ཅི་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
མེད་སྐོར་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་གནང་གི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དང་གྲོས་ཚགས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང།  ང་ཚ་ཚང་མ་ལ་
ཐུགས་འགན་ཡོད་པས་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཅིག་བྱུང་ན་བསམ་པ་ཞིག་དྲན་གྱི་ཡོད།  དེ་རིང་གྲོས་ཚགས་འདིའི་བརྒྱུད་
ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་དྲང་པོ་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཀ་དང་ཉམ་ཐག་དེ་ཚར་འགན་མ་འཁུར་བའི་གནས་སྟངས་འདྲ་བྱུང་ན། གྲོས་
ཆོད་ཀྱི་ལམ་ནས་འགྲོ་བའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསར་འགོད་ཅིག་གནང་ནས་
ཐུགས་འགན་ཞིག་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་དང་མཉམ་དུ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་དངོས་འབྲེལ་གྱི་
ཉམ་ཐག་དེ་ཚ་ལ་རོགས་སྐྱོར་མ་རག་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན།  རྣམ་པ་ཚས་གསུང་གི་རེད་ལ་ངེས་པར་དུ་གསུང་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གང་ཐུབ་ཐུབ་དང་གང་འཇོན་འཇོན་གྱི་དོ་སྣང་བྱ་དགོས་ཀྱི་རེད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་མཐའ་མ་དེ་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་སྟེང་ལ་གསུངས་སོང་།  
གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་གྱིས་འདིའི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་ཞིག་
ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་དྲན་སོང་།  ནང་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་དྭོགས་འདྲི་
ཕེབས་པ་དེ་ཚ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཐོ་བརྒྱབ་སྟེ་ལན་ཕུལ་བ་ཡིན།  ཡིན་ནའང་ཆད་པ་དང་ལྷག་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་དགོངས་
དག་ཞུ་བ་དང་འབྲེལ་ནས་ག་རེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཞུས་ན། ཉིན་མ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་ང་ཚ་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་
གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན་ནའང་རེད།  དེ་མིན་གང་ནས་ཡིན་ནའང་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  དཔལ་ལྡན་
ཚགས་གཙ་མཆོག  ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་གློག་མིན་ནམ་ཞིབ་འཇུག་གནང་ལེགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལོ་མང་རིང་
ལ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།  དེ་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་
པ་མཆོག་རེད།  དེ་མིན་ང་ཚའི་ལྷན་ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་ངེས་པར་དུ་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སྙན་ཞུ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་
གི་ཡོད།  དེར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་  ༡༡  གི་ནང་ལ་སྦེལ་ཀོབ་ཏུ་སོ་ནམ་ཚགས་ཆེན་ཚགས་པ་རེད།  དེའི་སྐབས་
སུ་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རེད།  ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེའང་དེའི་སྐབས་སུ་ས་གནས་ལ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།   སྐབས་
དེར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གི་ས་གནས་དེའི་གློག་གི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་ཀྱང། དེ་ལ་ང་ཚས་ངེས་
པར་དུ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞིར་བཟུང་གིས།  ལྷན་ཁང་གི་ཐོག་ནས་ས་གནས་སུ་མ་སོང་
བའི་སྔོན་ལ་འབྲེལ་མཐུད་སུ་ལ་བྱ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་།  དེ་ནས་མཇལ་རྒྱུའི་དུས་ཚད་བཟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་
བྱས་ནས། ཚགས་འདུ་གྲོལ་བའི་རྗེས་ལ་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་དང་དྲུང་ཆེ།  སློབ་སྤྱི་བཅས་ས་གནས་དེ་ནས་གློག་གི་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་གཙ་འཛིན་མཇལ་བར་སོང་ནས་གློག་གི་འགན་འཛིན་དང་མཇལ་བའི་སྐབས་སུ།  Hubli གློག་གི་འགན་འཁུར་
བ་ཕེབས་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར་བཀའ་གནང་སྟེ། ངེས་པར་དུ་ཆུ་ཚད་ཉེར་བཞིའི་རིང་ལ་གློག་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་
གསུངས་སོང་།  དེ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་མོན་གྷོར་ཡིན་ན་ Karnataka གློག་གི་ལས་ཁུངས་དེས་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་ནས།  ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལས་འཆར་ཆ་ཚང་ཞིག་ཕུལ་ཏེ། ད་ལྟའི་
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ཆར་ང་ཚའི་གོ་ཐོས་ལྟར་ན། གཞུང་གི་སྒོར་འབུམ་ལྔ་བཅུ་ང་བཞི་ཞིག་གློག་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་གནང་ཚར་བ་
ཞིག་ཆགས་འདུག  དེ་ནང་བཞིན་སྦེལ་ཀོབ་དང་ཧོན་སུར།  ཀོ་ལི་གྷལ་གྱི་གཞིས་ཆགས་ཚ་ལ་རིམ་པའི་དཀའ་ངལ་
དངོས་འབྲེལ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་སེལ་ཐུབ་པ་དེ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།  ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་
ནས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གཙས་འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ནས་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་སྟོང་པ་མི་ཡོང་
བའི་ཆེད་དུ་གོ་སྐབས་འདི་བླངས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།  དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་དང་འབྲེལ་
བ་ཡོད་པ་དེ་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཁ་སང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱས་པའི་སྐབས་ལ། མང་པོ་ཞིག་གིས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་
ཁྱེར་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་སོང་།  སྐབས་དེར་ཚགས་གཙས་འགོག་དགོས་བསམ་པ་དྲན་སོང་དེ།  
ཡིན་ནའང་སྐར་མ་ལྔ་རེ་མ་གཏོགས་ཕུལ་མེད་པ་དང་།  ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་འབྲེལ་ཆགས་ཡིན་པའི་
ཆ་ནས་དུས་ཚད་བཏང་བ་རེད།  ཡིན་ནའང་མ་འོངས་པར་བགྲོ་གླེང་ནང་ལ་ཆ་ཤས་བླངས་པའི་སྐབས་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་
ལག་ཁྱེར་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཡིན།  བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་གསུང་དགོས་པ་ཞིག་རེད་
ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་ཉིན་མ་གསུམ་གྱི་སྔོན་ལ་གྲུབ་ཚར་བའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  ཁ་སང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ 
༡༣་་་༡༤  ཞིག་གིས་དགོངས་འཆར་དང་འབོད་སྐུལ་སྣ་ཚགས་པ་ཞིག་གནང་སོང་།  དེའི་ཐོག་ལ་ད་ནངས་སྔ་དྲོ་དཔལ་
ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དང་།  དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་
བ་གཞིར་བཟུང།  དེའི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གང་ཐུབ་པ་ཞིག་སྙན་གསེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།  སྤྱིར་བཏང་ཕྱིས་སུ་འབྱོར་བའི་
གསར་འབྱོར་བ་ཚང་མའི་དཀའ་ངལ་ནང་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་གཏན་སྡོད་ཆོག་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་
ལག་ཁྱེར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེའི་ཐོག་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་སྔ་རྗེས་བྱས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་རེད།  ཞུ་
མཁན་དོ་བདག་ད་ལྟ་ཡར་ལངས་བསྡད་པ་དེ་ཆགས་ཡོད་པས།  བསྐྱར་ལྡབ་དང་ཡང་ཟློས་ལྟ་བུ་ལས་འགྲེལ་བཤད་གསར་
པ་ཞིག་མེད་པའི་ཚར་བ་སྐབས་དང་སྐབས་སུ་བསླེབས་ཡོང་གི་འདུག  སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ལག་ཁྱེར་
དེའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཛ་དྲག་དང་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་སུ་
ལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།  མི་བཞི་བརྒྱ་སྐོར་ཞིག་ལ་ཐོག་མ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལ། བལ་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་
ཚབ་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་ལ་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའི་ལག་དེབ་དཀར་པོ་དེའི་སྟེང་ལ་གནས་བསྐོར་བ་ཞེས་བརྒྱབ་བཞག་པའི་
རིགས་གཅིག་ཡོད་པ་རེད།  དེའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་ཡོད།  ན་ནིང་གྲོས་ཚགས་སྐབས་ལ་ཞུས་པ་ཡིན།  
ལས་དོན་དེ་རྗེས་ཕྱོགས་ནས་གླེང་མི་དགོས་པ་ཞིག་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ་འཐུས་འགྲོ་བའི་རེ་བ་དང་གདེང་ཚད་ཡོད་ཅེས་
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ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  ཡིན་ནའང་ཟླ་བ་  ༩་་་༡༠  པའི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཐག་ཆོད་གནང་བཞག་པ་ཞིག་དངོས་སུ་ལག་
བསྟར་བྱེད་དུ་འགྲོ་བའི་སྐབས་ལ།  ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་འགག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དོ་བདག་སོ་སོའ་ིདཀའ་ངལ་སེལ་མ་
ཐུབ་པ་དེ་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེའི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་མ་གནང་བ་དང་འཁུར་མ་ཁྱེར་བ་དེ་འདྲ་ཕལ་ཆེར་
དགོངས་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ།  ཞུ་ཤེས་ཡས་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་རེད།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་བར་ལམ་
ཞིག་ལ་མཛད་འཁུར་གསར་པ་བཞེས་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས། རྒྱ་གར་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་མང་པོ་ཞིག་ལ་མཇལ་འཕྲད་
གནང་ཡོད་པ་རེད།  ལྡི་ལི་ཡོད་པའི་ང་ཚའི་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཀྱང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།  སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ཞར་
དང་ཞོར་དུ་འབྲེལ་ཡོད་ཚ་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པས་ཁོང་ཚ་ལ་ཐུག་ནས་ཞུས་ཡོད།  རྩ་བའི་དོན་དག་གི་ཆ་ནས་འགྲིག་ཡོད། 
ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ད་ལྟ་འགག་ཡོད།  རིམ་པས་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་པ་ལ་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  རེ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སེལ་
ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  འགྲོ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་འཁྲིད་ཐག་འདྲ་པོ་དེ་འཁོར་ཏེ་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཀའ་
ངལ་གྱི་འགྲེལ་བཤད་དེ་ངས་གསལ་པོ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས།  ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་
དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་དུས། རྡ་རམ་ས་ལར་སྡོད་མི་ཆོག་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ།  ཁང་པ་ཞིག་
གླས་ནའང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ།  ཚང་ཁང་ནས་ཟ་ཆས་མཁེ་བ་ཞིག་ཉོ་དགོས་པ་ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ།  ལས་ཀ་
ཞིག་བཙལ་དུ་འགྲོ་འདོད་ནའང་ཚད་ལྡན་གྱི་ལག་ཁྱེར་མེད་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ།  མཐའ་ན་དངུལ་ཁང་དང་ལག་
ཁྱེར་ཁ་པར་ཉོ་དགོས་ནའང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་ཚ་དངོས་ཡོད་རང་རེད།  སྤྱི་ཡོངས་ནས་རྩ་བ་དེ་སེལ་ཐུབ་པའི་འབད་
བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།  དམིགས་བསལ་གྱི་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ཀྱིས་བཀའ་འདི་འདྲ་ཞིག་གནང་སོང་།  Aadhaar 

card དང།  Unique Identity Card དེའི་ཐོག་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་བཟོ་བ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད་དམ་
མ་རེད་ཅེས་ངས་གོ་ཚད་ཡིན་ན་དེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་སོང་།  ད་ལྟ་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་ཞིབ་ཚགས་པོ་བལྟ་རྒྱུ་མ་བྱུང་སྟེ། རྩ་
བའི་ཆ་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་བཟོ་བ་ལ་ལག་ཁྱེར་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཡོད་པ་མ་རེད།  ང་རང་གི་ཤེས་
ཚད་ལྟར་ན་ལག་ཁྱེར་དེ་བཟོ་བའི་སྐབས་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞིག་དོ་སྣང་བྱུང་།  སྐྱབས་བཅོལ་
ལག་ཁྱེར་བཟོས་པའི་ཆེད་དུ་གཞན་དག་དེ་ལ་བེད་སྤྱོད་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་མ་སོང་།  དེ་ངས་གསལ་བཤད་ཡིན།  གལ་
སྲིད་ནོར་ཡོད་ན་རྗེས་མ་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་ཞིབ་ཚགས་པོ་བལྟ་གི་ཡིན།  དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་སྐྱབས་
བཅོལ་ལག་ཁྱེར་དེ་བར་ལམ་ཞིག་ནས་སྣེ་ལེན་གྱིས་བཟོ་བཞིན་འདུག  དེའི་ཐོག་སྣེ་ལེན་གྱི་སྔོན་རྩིས་ནང་ལའང་དགོས་
དངུལ་ཞེས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།  རིགས་གཅིག་ལ་ལོ་གཅིག་དུས་ཡུན་མ་རག་པ་འདུག་པས། དེའི་གནས་སྟངས་དེ་ག་རེ་
རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་།  དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད།  ཞིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་བ་ལ་དགའ་བསུ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་དེའི་སྐོར་ལ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད།  སྔོན་མ་ ༨༠་་་༩༠  ནས་འབྱོར་བའི་བོད་པ་དེ་
ཚ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས།  རྒྱ་གར་ནང་ལ་འབྱོར་བ་ཚང་མ་ཁྲིམས་འགལ་བྱས་ནས་འབྱོར་བ་རེད།  དེའི་མཇུག་ལ་
དཀའ་ངལ་དེ་ཆ་ཚང་སེལ་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུས་ནས།  ༢༠༠༣ ཕར་བཅད་ཚུར་བཅད་བྱས་ནས་ལུགས་
མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་ལག་ཁྱེར་ཁྱེར་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་གནས་བབས་དེ་བྱུང་བ་རེད།  དེ་བྱུང་བ་རེད་དེ་ནང་དོན་ལག་བསྟར་
བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་སྟེ།  ད་ལྟ་བར་དུ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་དཀའ་ངལ་སངས་མ་ཐུབ་
པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚ་ཚང་མ་མི་ཡོང་བའི་དོན་དག་ལ་དེ་སྔ་ལག་ཁྱེར་ཁྱེར་ཡོང་བའི་རིགས་
ཤིག་གི་འདིར་འབྱོར་ཐོ་རྒྱག་རོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེ་ཁ་གསལ་པོ་མི་འདུག  དེ་ལྟ་བུའི་གནས་བབས་ཀྱི་འོག་
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ནས་གནས་སྟངས་དེ་ཆགས་ཡོང་བར་བརྟེན།  ད་ཆ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པའི་མཐའ་མའི་གྲུབ་འབྲས་འདྲ་པོ་གཅིག་དེ། བོད་
ནས་སྣེ་ལེན་བརྒྱུད་ཡོང་མཁན་ཚང་མ་རྒྱ་གར་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་དེ་ཁྱེར་ཡོང།  དེ་ནས་སྣེ་ལེན་ཁང་
ལ་བཞུགས་པའི་ཉིན་མ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ནང་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་དེ་བཟོ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  དེ་གཞིར་
བཟུང་གིས་དེ་ལ་འགྲོ་སོང་ཕྲན་བུ་ཞིག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  ཤུགས་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་མ་རེད།  ལག་དེབ་དང་འགེངས་
ཤོག་བཅས་ཀྱི་རིན་གོང་མི་རེ་རེ་ལ་སྒོར་མོ་བརྒྱ་ཞིག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།  བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་ཚ་ལ་སྣེ་ལེན་དེ་
ཆ་ཚང་སྣེ་ལེན་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པས། ལག་ཁྱེར་བཟོ་བའི་དོན་ལ་སྒོར་མོ་བརྒྱ་ཞིག་ལེན་པ་དེ་ལས་ཀ་བྱ་མཁན་ཚའང་
བདེ་པོ་བྱུང་མི་འདུག  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་འགྲོ་སོང་དེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་མིན་པས། གཞུང་ངོས་ནས་གཏོང་རོགས་ཞེས་ཞུས་
སོང་།  དེ་བཞིན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་སྔོན་རྩིས་ཀྱི་ནང་ལ་བསླེབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་གནས་སྟངས་དེ་རེད།  སྐྱབས་
བཅོལ་ལག་ཁྱེར་དེ་བཟོ་ཆོག་དང་མི་ཆོག་ཟེར་བ་དེ་ལོ་བཅུ་དྲུག་གི་ཡར་བཅད་མར་བཅད་རེད།  ད་ཆ་ལོ་ ༡༢་་་༡༣ ག་
ཚད་ཅིག་ཡིན་ནའང།  རྡ་རམ་ས་ལར་བཞུགས་པའི་རིང་ལ་ལག་ཁྱེར་དེ་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ལག་ཁྱེར་དེ་རང་བཞིན་
གྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་ལ་འགྱུར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  དེའི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཚས་བཀའ་གནང་བ་
བཞིན་དོན་དག་བཞི་ཡོད་པ་རེད།  དེའི་ཐོག་ལ་སྔ་རྗེས་བྱས་ནས་འགྲེལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན།  དེ་བཟོ་བའི་སྐབས་ལ་
དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡིན་ན། ལག་ཁྱེར་གཅིག་བསྡུས་ཚར་བ་དང་བེད་མེད་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  སྐྱབས་བཅོལ་
ལག་ཁྱེར་ག་དུས་བཟོས་པ་ཡིན་ན་འགྲོ་སྟངས་དེ་འདྲ་རེད།  ཡིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མར་ཕྱག་ཁྱེར་ཞིག་གནང་ཡོད་
པ་དེ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་དུས་ཚད་ཅིག་གསལ་ཡོད་པར་བརྟེན།  དུས་ཚད་ནང་ལ་གསལ་བའི་སྐབས་དེ་
བར་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་ནང་ལ་བརྩི་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་སོ་སོ་ས་གནས་གང་དུ་བཞུགས་པ་ཡིན་
ནའང།  དུས་ཚད་ཕར་འགྱངས་བྱེད་པ་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེའི་ལས་
རིམ་དེ་ ༢༠༡༡།༠༢།༡༠  ནས་འགོ་བཙུགས་འདུག  བཙུགས་པའི་ནང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་བའི་གྲངས་ཀ་དེ་ ༨༠༡ རེད་
འདུག  དེའི་ནང་ལ་སློབ་གྲྭ་ཞེས་འཁོད་པ་དེ་བདུན་བརྒྱའི་ནང་དང་།  སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཞེས་འཁོད་པ་དེ་དྲུག་ཅུ་རེ་གྲངས་
ཤིག་དང་།  གཞན་འཁོད་པ་དེ་སུམ་ཅུ་སོ་གྲངས་ཤིག་དང་གནས་བསྐོར་ཞེས་པ་དེའི་ནང་ལ་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་རེད།  
དེ་ངས་སྐབས་གོང་མའི་སྐབས་ལའང་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན།  འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  འགྲེལ་བཤད་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།  དེའི་དཀའ་ངལ་གནས་བསྐོར་བ་ཞེས་འཁོད་པ་དེ་ཁ་སང་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་སྣེ་ལེན་གྱི་ལས་ཀ་བྱས་ཡོང་བའི་
སྐབས་ལ་གོ་བརྡ་མ་འཕྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་བཀའ་གནང་སོང་།  དེ་ཆ་ཚང་ཞིག་ངོས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་།  
གཞི་རྩའི་གོ་བརྡ་འཕྲོད་མི་འཕྲོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ།  རེའུ་མིག་ལ་རྟགས་རྒྱག་པ་དེ་དོ་བདག་
སོ་སོའ་ིདམིགས་ཡུལ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་བཀང་དགོས་པ་དང།  དེའང་དྲང་པོ་དྲང་བཞག་ཅིག་གི་ཐོག་ནས་རྒྱངས་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་གནས་བསྐོར་བ་དེ་རྒྱག་མི་དགོས་པ་གཙ་འདོན་བྱས་ཏེ། ལམ་སྟོན་ཁ་སང་སྔོན་མ་གྲོས་
ཚགས་ནས་གསུངས་པ་གཞིར་བཟུང་ནན་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།  འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ་དེ་འཁོད་མེད།  
རིམ་པས་དཀའ་ངལ་དེ་སངས་འགྲོ་ཡི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  དེའི་ནང་ལ་འདི་གསལ་བཤད་ཅིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་།  དེ་
ནས་སློབ་གྲྭ་འཁོད་པའི་སྡེ་ཚན་དེ་ཚ་སློབ་གྲྭ་ན་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། སློབ་གྲྭ་དེའི་རྒྱབ་གཉེར་སྤྲད་པ་ཡིན་
ན། ཕར་འགྱངས་བྱེད་པ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
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 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་ལོ་རེ་རེ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་དུས་འགྱངས་
བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་བཅར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས་དཀའ་ངལ་འདུག  དེ་མེག་གྷན་ཉེ་འགྲམ་ཞིག་ལ་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ན་ཡག་
པོ་འདུག  དུས་ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་འཕྲོ་བརླག་རེད་ལ་དཀའ་ངལ་ཡང་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་།  གཞི་རྩའི་གནད་དོན་དེ་
བདེན་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་རེད།  དེ་སྔ་ཡིན་ན་སུ་གཅིག་བཅར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  ངས་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་
ཐེངས་སྔ་རྗེས་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།  སྐབས་དེར་ངས་ཚིག་ནན་པོ་ཞུས་པའི་སྐད་ཆ་ཡིན།  ང་རང་ཚ་ཚང་མ་སྐྱབས་
བཅོལ་བ་རེད།  གཅིག་བྱས་ན་སྐྱབས་བཅོལ་ཡིན་པ་མི་བརྗེད་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤིག་མེད་དམ་སྙམ།  ད་ལྟ་བོད་ནས་
གསར་དུ་འབྱོར་བའི་བོད་མི་ཚའི་སྐུ་ངལ་དེ་ལ་བལྟས་ནས།  རྙིང་པ་ཚ་ལ་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་ཞིག་ངས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་
མེད།  ལོ་རེར་བཅར་དགོས་པ་དེ་དཀའ་ངལ་ཡིན་པ་དང།  དུས་ཚད་མང་པོ་ཞིག་འཕྲོ་བརླག་ལ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག  ཡིན་ནའང་ཁ་སང་སྔོན་མ་གྲོས་ཚགས་སྐབས་ལ། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཞིག་
གིས་ཀྱང་བཀའ་གནང་བ་རེད།  ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚ་ལ་འགྲེལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན།  དེ་འདྲའི་བྱུང་
ན་ཡག་པོ་འདུག  དེ་འདྲ་མེད་པའང་མ་རེད།  ཚན་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ནང་ལ་མི་ ༤༠༠་་༥༠༠ ཟླ་གཅིག་གི་ནང་ལ་དུས་
ཚད་རྫོགས་འགྲོ་བ་དེ་འདྲའང་ཡོད་པ་རེད།  སློབ་གྲྭ་དེ་འདྲའི་ནང་ལ་འགྲོ་དགོས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚ་དཀའ་དྲིན་
ཆེན་པོ་རེད།  རྡ་རམ་ས་ལར་བཞུགས་མཁན་ཚང་མའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་གྱི་དུས་ཚད་ཟླ་བ་གཅིག་གི་ནང་ལ་
རྫོགས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཉིན་མ་མ་འདྲ་བ་མ་འདྲ་བ་བྱས་ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས།  དེ་ས་གནས་སུ་
ད་ལྟ་བར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་མ་སོང་།  དགོངས་འཆར་དེ་གནང་བ་རེད།  ཡིན་ནའང་ང་རང་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་དེ་
དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཕལ་ཆེར་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་
བའི་བོད་པ་ཚ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་རིམ་པས་སེལ་ཐུབ་པ་ལ་གདེང་ཚད་ཡོད་ཅེས་ཞུས་ན་མི་
འགྲིག་པ་མི་འདུག  ཡིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚ་ཚང་མ་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ལ། དོ་བདག་རང་རང་གི་
ཡུལ་ཁྲིམས་དང་མ་མཐུན་པ་ཞིག་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན།  དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོང་གི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ནས་
བོད་མི་ཚའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་གྱི་སྐོར་ལ་དཀའ་ངལ་རིམ་པས་སངས་འགྲོ་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  
ཐུགས་ཁྲལ་མ་གནང་རོགས་ཞེས་སྙན་གསེང་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་ཕལ་ཆེར་དེས་འཐུས་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ་
བསམས་ཀྱི་འདུག  དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་པ་དེ་
དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས། ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་དངུལ་འཁུར་དགོས་པ་དེ་ང་ཚས་ཐབས་ཤེས་བྱས་ནས་ཡོང་བ་དེ་རེད། 
དམིགས་བསལ་ནང་ལ་ཁུར་དགོས་པ་དེ་འགྲོ་གྲོན་མ་འདང་བ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་ཐབས་ཤེས་བྱེད་དགོས་པའི་
གནས་སྟངས་ཤིག་གི་འོག་ནས། རྩིས་འགོ་གཉིས་འཁུར་དགོས་པ་དེ་དེ་ལྟར་ཁུར་བ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་ཡོད་པ་དེས་
འདང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཚང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་གཞུང་གི་བང་
མཛད་ནས་འགྲོ་མི་དགོས་པ་གཙར་འདོན་བྱས་ནས། གལ་སྲིད་དེ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། བོད་གཞུང་གི་བང་མཛད་ནས་
དམིགས་བསལ་ལ་ཕར་འགྲོ་ཡི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་ཕྱག་རྐྱོང་གི་འདུག  དེ་རིང་ཕལ་ཆེར་ནང་
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སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་དེ་འདྲ་ཞིག་གིས་འགྲིག་ས་མ་རེད་དམ། གལ་སྲིད་བཀའ་འདྲི་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན། གོང་དུ་བཀའ་བློན་
གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ཟུར་དུ་བཀའ་འདྲི་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕལ་ཆེར་ལན་ཁ་གསལ་བྱུང་སོང་དེས་
འཐུས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། གསལ་བཤད་ཟིན་པའི་རྗེས་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བའི་ནང་གསེས་ཟུར་བཀོལ། ས་
ཡ་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ། བདུན་འབུམ། དྲུག་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་། སུམ་བརྒྱ། དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བྱ། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ང་རང་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་
ཡིན། མདང་དགོང་སྣེ་ལེན་ཁང་གི་དངུལ་ནས་གཅོག་ཆ་དགོས་ཞེས་པའི་རེའུ་མིག་ཅིག་འདིར་བཏང་ཚར་བ་རེད། དེ་དང་
པོ་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཡིན་ན། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་བསམ་བློ་གཏང་ས་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དང་པོ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཅུང་ཙམ་འཇོག དེའི་འོག་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་སྙན་སྒྲོན་མ་གནང་བ་གཅིག་ཡོད། དེ་སྙན་སྒྲོན་
ཞུས་ཟིན་ན། རིམ་བཞིན་གནད་དོན་དེ་ཚ་སེལ་རྒྱུ་ཡིན། བྷེང་ལོར་ལྷོ་སྤྱི་ལས་ཁུངས་དང་། ས་འཐུས་མེད་པའི་ས་གནས་
ཁག་དྲུག་གི་སྔོན་རྩིས་དང་ཤོག་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔའི་ནང་ལ་ཡོད་རེད། ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་སྙན་སྒྲོན་བྱེད་
མཁན། སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྦེང་ལོར་ལྷོ་སྤྱི་ལས་ཁང་དང་། ས་འཐུས་མེད་པའི་ས་གནས་ཁག་དྲུག་གི་སྔོན་རྩིས་སྙན་
སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་དེ། ཧིན་སྒོར་ ༣༦,༡༥༣,༦༢༤ བཀའ་འཁྲོལ་གནང་པ་དེ།   ཧིན་སྒོར་ 
༣༦,༡༣༧,༩༣༧ དེ་གཅིག་དང།  ང་ཚ་ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གིས་སྤར་གཅོག་ཞུས་པ་ཁག་གཅིག་ཡོད། 
དང་པོ་རྩིས་འགོ་ཨང་ ༡ རྩིས་འགོ་ནི་ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་སྤྱི་ལས་ཁང།  བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཧིན་སྒོར་ 
༤༢,༩༢,༢༨༧ གཅོག་ཆ་ཧིན་སྒོར་ ༡༨༠༠། བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་འཆར། ཧིན་སྒོར་ ༤,༢༩༠,༤༨༧ ཟུར་བརྗོད། ༢.༢ ཉ་ནང་
གསེས་ལས་བྱེད་སྤྲོ་སྐྱིད་འབབ་བཅག  རྩིས་ལོ་འདིར་དགོས་གལ་མ་མཐོང། གཉིས་པ། རྩིས་འགོ་ཨང་ ༢ པ། རྩིས་འགོ་
ལྡི་ལི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང།  བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཧིན་སྒོར་ ༡,༩༣༡,༠༤༠ གཅོག་ཆ་ཧིན་སྒོར་ ༡,༤༤༠ 
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་འཆར། ཧིན་སྒོར་ ༡,༩༢༩,༦༠༠  ཟུར་བརྗོད། ༢.༢ ང ནང་གསེས་ལས་བྱེད་སྤྲོ་སྐྱིད་འབབ་བཅག  རྩིས་
ལོ་འདིར་དགོས་གལ་མ་མཐོང།  གོང་དང་གཅིག་པ་ཡིན། གསུམ་པ། རྩིས་འགོ་ཨང་ ༣ པ། རྩིས་འགོའི་མིང། ཤར་ཁུམ་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང།   བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཧིན་སྒོར་ ༥,༦༠༨,༥༢༨ གཅོག་ཆ་ཧིན་སྒོར་ ༡,༠༨༠ བཀའ་
འཁྲོལ་ཞུ་འཆར་ཧིན་སྒོར་ ༥,༦༠༧,༤༤༨ ཟུར་བརྗོད་དེ་གཅིག་པ་ཡིན། བཞི་པ། རྩིས་འགོ་ཨང་ ༤ པ། རྩིས་འགོའི་
མིང།  བདེ་སླར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང།  བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཧིན་སྒོར་ ༩,༧༩༩,༥༦༠ གཅོག་ཆ་ཧིན་



123 

 

སྒོར་ ༣,༦༠༠ བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་འཆར་ཧིན་སྒོར་ ༩,༧༩༥,༩༦༠ ཟུར་བརྗོད་གོང་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། ལྔ་པ། རྩིས་
འགོ་ཨང་ ༥ པ། རྩིས་འགོའི་མིང།  རྡོར་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཧིན་སྒོར་ 
༢,༡༠༣,༨༩༣ གཅོག་ཆ་ཧིན་སྒོར་ ༡,༠༨༠ བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་འཆར་ཧིན་སྒོར་ ༢,༡༠༢,༨༡༣ འབབ་བཅག་པ་གཅིག་པ་
ཡིན། རྩིས་འགོ་ཨང་ ༦ པ། རྩིས་འགོའི་མིང། སྒང་ཏོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང།  བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཧིན་
སྒོར་ ༤,༩༣༤,༧༢༢ གཅོག་ཆ་ཧིན་སྒོར་ ༢,༡༦༠ བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་འཆར་ཧིན་སྒོར་ ༤,༩༣༢,༥༦༢ ཟུར་བརྗོད་གོང་
དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། རྩིས་འགོ་ཨང་ ༧ པ། རྩིས་འགོའི་མིང། ལུགས་བསམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང། བཀའ་
ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཧིན་སྒོར་ ༧,༤༦༧,༩༠༧ གཅོག་ཆ་ཧིན་སྒོར་ ༦,༡༢༠ བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་འཆར་ཧིན་སྒོར་ 
༧,༤༦༡,༧༨༧ བཟུར་བརྗོད་གོང་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཐོག་མ་དེ་གཅོག་ཆ་རེ་རེ་བྱས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།  ལྷོ་སྤྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཅོག་ཆ་ཧིན་སྒོར་ ༡༨༠༠ དེ་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ།  མེད་པ་ཡིན་སྟབས་སྤྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ལྡི་ལི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལྷན་
ཁང་ལ་གཅོག་ཆ་ཧིན་སྒོར་ ༡༤༤༠ གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ།  མེད་པ་ཡིན་སྟབས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན།  ཤར་ཁུམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལྷན་ཁང་ལ་ཧིན་སྒོར་  ༡༨༠ གཅོག་ཆ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  བདེ་
སླར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལྷན་ཁང་ལ་ཧིན་སྒོར་ ༣༦༠༠ གཅོག་ཆ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  རྡོར་གླིང་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལྷན་ཁང་ལ་ཧིན་སྒོར་  ༡༠༨༠ གཅོག་ཆ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  སྒང་ཏོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལྷན་ཁང་ལ་ཧིན་སྒོར་ ༢༡༦༠ གཅོག་ཆ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ལུགས་བསམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལྷན་
ཁང་ལ་ཧིན་སྒོར་ ༦༡༢༠ གཅོག་ཆ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ལྷོ་སྤྱི་ལས་ཁང་དང་ས་འཐུས་མེད་པའི་ས་གནས་
ཁག་དྲུག་གི་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བཞག་པ།  ས་ཡ་སོ་དྲུག་དང་ཆིག་འབུམ་སུམ་ཁྲི་བདུན་སྟོང་།   དགུ་
བརྒྱ་སོ་བདུན་ནས་གཅོག་ཆ་ཁག་བདུན་མར་གཅག་པའི་ཐོག་ནས་བསྡོམས་འབོར་ཁག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་གཏན་ལ་
འབེབས་པ་ལ་དགག་བྱ།  མེད་པ་ཡིན་སྟབས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཁ་སང་ང་ཚའི་སྔོན་རྩིས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ལས་
རིམ་ལྷག་མ་དེ་མཇུག་སྐྱོང་རྒྱུ་ཡིན།  བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་དང་དམིགས་བསལ་གཉིས་གཏན་འབེབས་
ཟིན་པ་རེད།  བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དྭོཔགས་འདྲི་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་དེ། ད་ནངས་
བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་གསལ་བཤད་གནང་སྟེ་བཀའ་ཤག་གི་བསམ་ཞིབ་ནན་པོ་བྱས་ནས་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་
ཡོད་པ་རེད།  བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཧིན་སྒོར་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ས་ཡ་གཉིས་
དང་ལྔ་འབུམ་ལྔ་ཁྲི་སུམ་བརྒྱ་བཅུ་གཅིག་འདི་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་དགག་བྱ།  མེད་པ་ཡིན་སྟབས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དེ་ནས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་འདྲི་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད།  དེའི་ཐོག་ལ་
གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག   
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དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   གཞི་རྩའི་གྲོས་ཚགས་ནང་ནས་བཀའ་འདྲི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤིག་གནང་སོང་།  དེའི་
ནང་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ལ་ཉེ་ཆར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ནས། ལས་བྱེད་བདམས་ཐོན་སྐོར་ལ་གང་འདྲ་
རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་གནང་སོང་།  འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་སྔོན་རྩིས་མ་གནང་བའི་སྔོན་ལ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་
པའམ་སྔོན་ལ་ཤོར་བ་དེ་ངོས་ལེན་གནང་གི་འདུག  ཡིན་ནའང་ལས་བྱེད་འདེམས་སྟངས་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་དང་གྲོས་
བསྡུར་རིམ་པ་བྱུང་སོང་།  སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཟིགས་པའི་ཐོག་ནས་ལས་གཞི་སྤེལ་པ་རེད།  སྐབས་བཅུ་གཉིས་
དང་བཅུ་གསུམ་སྐབས་ལ་ལས་བྱེད་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་དང་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དེ་ལྟར་མང་པོ་ཞིག་རྩ་དགོངས་ཞུས་ནས་ཕྱིན་
པ་རེད།  ལས་བྱེད་ནང་ལ་འཛུལ་ཚར་བའི་རྗེས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་ལ་ཐབས་ལམ་ག་རེ་འདུག  གཞི་རྩའི་མཐུན་རྐྱེན་
དང་དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའང་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟའི་སྲི་ཞུ་བར་ངས་རྟག་ཏུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  བསྔགས་བརྗོད་
ཀྱང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གང་ཡིན་ཞེ་ན།  གླ་ཆའི་སྟེང་ནས་བཤད་ན། ཁོང་ཚར་གླ་ཆ་མཐོན་པོ་ཡོད་པའི་ལས་ཀ་རག་བཞིན་དུ་གླ་
ཆ་ཉུང་ཉུང་ལས་མེད་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་གཞི་ལ་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབ་པར་ཡོང་བ་རེད།  དེ་ཅི་ཞིག་མཚན་གྱི་རེད་ཟེར་ན། སྲི་ཞུ་བ་
ཚ་བཟང་སྤྱོད་དང་ལྡན་པ་ཕ་མས་བསླབ་བྱ་བཟང་བ།  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་དང་མཐུན་པའི་བོད་དང་བོད་
མི་མང་གི་རྩ་དོན་བསྒྲུབ་མཁན་དང་བླངས་ཤ་སྟག་རེད།  ཡིན་ནའང་སྲི་ཞུ་བའི་སྐོར་ལ་ང་ཚས་གྲོས་བསྡུར་བྱས་པའི་
སྐབས་ལ། སྲི་ཞུ་བ་མང་པོ་ཞིག་གི་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་དེ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།  ཁ་
ཤས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱས་ན། ལས་ཁུངས་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་ལ་འཇོན་ཐང་དང་ལྡན་པའི་སྲི་ཞུ་བ་མང་པོ་ཡོད།  
ཡིན་ནའང་སྲི་ཞུ་བ་མང་པོ་ཐད་ཀར་མཐོ་སློབ་ཐོན་ནས་ཡོང་བ་རྐྱང་རྐྱང་ཡིན་པར་བརྟེན།  ལས་ཀ་དང་དུས་ཚད་ཆ་ཚང་
བརྗེ་པོ་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། ཁོང་ཚར་ལས་ཀའི་འགྲོ་སྟངས་དེ་སེམས་པའི་ནང་ན་སྔོན་མ་ནས་ཨེ་ཡོད་སྙམ།  གནས་སྟངས་
དེ་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ནས་སྲི་ཞུ་བ་ཚ་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་སྤྲད་ན་ཡག་པོ་འདུག  སེམས་པའི་གྲ་སྒྲིག་དང་ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་
མང་པོ་ཤེས་ཡོང་གི་རེད།  སྲི་ཞུ་བའི་འགྲོ་སྟངས་སྔོན་མ་ནས་ཤེས་པའི་རྗེས་ལ་ཡོང་བ་ཡིན་ན། ཡུན་རིང་གནས་པ་དང་
ཕྱོགས་མང་པོ་ཞིག་ནས་དགེ་མཚན་མཐོང་གི་འདུག  དེ་ཡིན་པར་བརྟེན་ཟླ་བ་ལྔའི་རིང་ལ་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་དང་མཉམ་
འབྲེལ་བྱས་ཏེ་སྲི་ཞུ་བ་ ༤༠་་་་༥༠  ཞིག་ལ་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་རྩིས་ཡིན།  ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་བ་
སོགས་གཏིང་ཟབ་པའི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  གཞི་རིམ་དགོས་པ་དེ་དབྱིན་ཇི་དང་བོད་ཡིག  
རྩིས་བཅས་གཙ་བོ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ཉི་ཤུ་རྩ་གྲངས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་ཚ་ཆ་ཚང་སློབ་
ཁྲིད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  སྲི་ཞུ་བ་སུ་ཟླ་བ་ལྔའི་རྗེས་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཡིག་ཚད་ཅིག་བཏང་ནས་སྲི་ཞུ་བར་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། སྔོན་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་བ་ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ་ཚུད་དགོས་པ་རེད།  ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ་ཚུད་ནས་ཟབ་སྦྱོང་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་སྲི་
ཞུ་བ་ལ་ཚུད་པ་མ་རེད།  ཟླ་བ་ལྔའི་རྗེས་ལ་ཡིག་ཚད་ཅིག་བཏང་བ་དེ་ལས་ཐོན་པ་ཡིན་ན་གཞི་ནས་སྲི་ཞུ་བ་ཆགས་པ་
རེད།   སྲི་ཞུ་བ་ཆགས་པ་རེད་དེ།  ཡིན་ནའང་ད་དུང་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་ནས་ཚད་བལྟ་
བྱེད་ཀྱི་རེད།  དེའི་མཇུག་ལ་གཏན་འཇགས་ཆགས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  ཟླ་བ་ལྔ་ལ་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པོ་རེད།  བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་རྩིས་གཞིར་བཟུང་བཅའ་ཁྲིམས་སྒྲིག་གཞི་སོགས་ཀྱང་བློ་ཡིད་ལ་འཆར་ཐུབ་པ་ཞིག  
ཆབ་སྲིད་བཙན་པ་ཚ་དང་མཉམ་དུ་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་རེས་བྱེད་པ་དང། ཁོང་ཚས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་སྐད་ཆ་ལ་བརྟེན་ནས་
དངོས་གནས་དྲང་གནས་གཞུང་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་སྙམ་པའི་བློ་རྣལ་མ་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  ང་ཚས་འཆར་
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གཞི་ཟླ་བ་ལྔའི་རིང་ལ་ཟབ་སྦྱོང་བ་ ༤༠ ནས་ ༥༠ བར་བླངས་པ་ཡིན་ན། ཡིག་ཚད་ཀྱི་ལམ་ནས་ག་ཚད་ལྷག་གི་ཡོད་
མེད་དེ་ལོ་དང་པོ་ཡིན་པས་ཚད་དཔག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།  རེ་བ་ལ་ལྔ་བཅུ་ལས་གཅིག་གིས་ཀྱང་རྩ་དགོངས་མ་ཞུ་བར་ལྷག་
པ་ཡིན་ན་བསམ་གྱི་ཡོད།  དེ་མ་བྱུང་ནའང་དེ་ནས་སུམ་ཅུ་བྱུང་ནའང་འགྲིག་གི་ཡོད།  དེ་ལྟར་ཟབ་སྦྱོང་ཟླ་བ་ལྔ་དང་ཚད་
ལྟ་ཟླ་བ་དྲུག་སྟེ་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ། ང་ཚར་ལས་བྱེད་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་རག་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་གདེང་ཚད་ཡོད།  
ཡིག་ཚད་གཏང་བ་ལ་ཆ་རྐྱེན་ག་རེ་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། M.A དང་ B.A first division དང་འབུམ་
རམས་པའི་ལག་ཁྱེར་ཡོད་ན་རིམ་པའི་སྐར་མ་འཐོལ་པ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།  གང་ཡིན་ཞེ་ན།  ལོ་རྒན་པ་དང་དེའི་ཐོག་ལ་ཤེས་
ཡོན་ཡང་ཚད་ལྡན་ཡོད་ན།  ང་ཚས་སྲི་ཞུ་བ་སྤུས་དག་ཡོང་བའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་མིན་ལག་ཁྱེར་གཅིག་པོའང་མ་
ཡིན་པར་ལག་ཁྱེར་མཐོ་པོ་མེད་པ་ཡིན་ན།  རང་བཞིན་གྱི་རིག་པ་དང་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པ་དེ་འདྲའང་ཡོང་གི་ཡོད་པས། དེ་
ཚར་ཡང་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་རེད།  སྤྱིར་ཟབ་སྦྱོང་གི་གྲས་སུ་མེད་ནའང་སྲི་ཞུ་བར་ཡིག་ཚད་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོག་ནས་གཏང་
ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད།  ཟབ་སྦྱོང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་གཞུང་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་དང། སོ་སོར་གོ་སྐབས་མང་པོ་ཞིག་ཐོབ་བཞིན་
ཡོད་པ་རེད།  ཟབ་སྦྱོང་མ་ཡིན་པ་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ནི་ཡིག་ཚད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཟབ་སྦྱོང་བ་ཚ་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲད་ཟིན་པའི་བོད་
ཡིག་དང་དབྱིན་ཇི་གཙས་ལོ་རྒྱུས་ཆབ་སྲིད་སོགས་ཡིན་པ་རེད།  ཁོང་ཚ་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གང་གནང་བ་ཡིན་པ་དེ་ལས་ཕར་
བརྒལ་བ་ཞིག་ཡིག་ཚད་ལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།  ད་དུང་ཁོང་ཚས་ཟླ་བ་ལྔ་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡོད་པར་བརྟེན་སྐར་
མ་འཐོལ་པ་སྤྲད་ན་ཞེས་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།   དེ་ནས་ཁ་སང་ཟབ་སྦྱོང་བ་ཚ་ཟླ་བ་ལྔ་མ་ལོན་པར་དགོངས་པ་
ཞུས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང།  ང་ཚས་འཆར་གཞི་ལྟར་ན། དང་པོ་ཟབ་སྦྱོང་བ་ལྔ་
བཅུའི་ནང་ལ་ཡོང་བ་ལ་སྒོར་མོ་ཁྲི་གཅིག་རྩ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྤྱིར་བཏང་སྐབས་དེའི་འགྲོ་
སོང་ཕོན་ཆེན་པོ་རེད།  དཔེར་ན།  ཟླ་གསུམ་གྱི་རྗེས་ལ་རྩ་དགོངས་ཞུས་ནས་འགྲོ་བ་ཡིན་ན། རྗེས་མའི་སྒུག་སྡོད་དེའང་
ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་མེད་པས། གལ་སྲིད་མཐར་མ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། སྒོར་ཆིག་ཁྲི་དེ་དོ་བདག་ལ་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  
སྤྱིར་བཏང་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཉམ་ཐག་དེ་ཚའང་རོགས་སྐྱོར་དང་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་མེད་པར་བརྟེན།  དགོས་ངེས་ཀྱི་
ཆིག་ཁྲི་དེའང་དངོས་གནས་ཉམ་ཐག་ཚ་ལ་མི་དགོས་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  ད་རེས་རེ་བ་དེ་སྲི་ཞུ་བ་ལྔ་བཅུའི་ནང་
གི་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་རང་མ་ཚུད་ནའང་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཚུད་པ་ཡིན་ན།  མ་ཚུད་པའི་ཉི་ཤུ་དེ་ལ་ཟབ་སྦྱོང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཐོབ་ཡོད་
པར་བརྟེན། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པའི་ནང་གི་ཕྱག་ལས་གནང་ཐུབ་ན། ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་འདྲ་པོ་ཡོང་གི་
མེད་དམ་སྙམ།  དོ་བདག་ཁོ་རང་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་སྣ་ཚགས་ཤིག་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲད་ཡོང་དུས། ཐུགས་ཕན་
གསོས་པ་གང་འཚམ་ཅིག་ཡོད་པའི་རེ་བ་ཡོད།  རྩ་བའི་ང་ཚས་སྲི་ཞུ་བར་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་མི་སུམ་བརྒྱ་ཞིག་
ཡོད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚར་ཐུགས་ཕན་གསོས་པའི་སྲི་ཞུ་བ་མང་པོ་རག་པའི་གདེང་ཚད་ཡོད།   ད་རེས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་
གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དེ། སྔོན་རྩིས་ཀྱི་ཆོག་མཆན་མ་ཕེབས་པའི་སྔོན་ནས་བྱུང་འདུག  ཡིན་ནའང་གྲོས་ཚགས་
འཚགས་པའི་སྐབས་ལ་ལས་བྱེད་གསར་པ་ཡོད་མདོག་མདོག་འདྲ་པོ་བྱས་ནས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་མཁན་
མི་སྲིད་པ་མ་རེད།  དེ་འདྲ་གང་ཡང་མིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གང་ཡིན་ཞེ་ན།  དེའི་སྟེང་ལ་གྲོས་བསྡུར་རིམ་པ་བྱས་ནས་
བསླེབས་ཡོད་པ་རེད།  ནམ་རྒྱུན་གྱི་འགྲོ་སྟངས་བྱས་ན། དུས་ཚད་དེ་ལ་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  སྙན་ཞུ་
ཁྱེར་ཤོག་ཅེས་བཀའ་གནང་གི་འདུག  གསར་གཏོད་གང་ཡང་མ་རེད་དེ།  ངས་དེ་ལས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་
ཤིག་ཚགས་པ་ཡིན་ན་གསར་འགྱུར་ཆ་ཚང་ལ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་དང་།  དངུལ་འཐོལ་པ་སྤྲད་མ་དགོས་པ་དེ་ཡག་པོ་མིན་ནམ་
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ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན།  དེ་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚས་གཟའ་སྤེན་པའི་དགོང་མོར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་གནང་འདུག  
གནང་བ་གཞིར་བཟུང་རྒྱ་གར་གྱི་ཚགས་པར་ནང་ལའང་ད་རེས་བསླེབས་འདུག བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་
འདེམས་སྟངས་དེ་ངས་གསལ་པོ་དྲན་གྱི་མི་འདུག་མོད། ཕལ་ཆེར་རྒྱ་གར་ཚགས་པར་སྟེང་ལ་ཐོན་པ་དེ་དཀོན་པོ་ཆགས་
འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད།  ཚགས་པར་འདྲ་མིན་བརྒྱུད་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་རྒྱ་ཆེ་རུ་སོང་བ་ཡིན་ན། ཅུང་ཐུགས་ཕན་གསོས་
པ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག  སྤྱིར་བཏང་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་སོང་མོད།  དོན་དངོས་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་དང་ཕན་
ཐོགས་པ་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།   
 

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 ཁ་སང་ངས་དྲི་བ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། དེའི་ལན་རག་མ་སོང་། དེ་ལན་གསུངས་རོགས་
གནང་། ཁ་སང་ངའི་དྲི་བ་དེ་ས་གནས་ཁག་གི་ཁ་ལོ་བའི་ཡིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས།  ས་མིག་གཞིར་བཟུང་བསྐོ་གཞག་ཟིན་
པ་ལྟར།  སྒུག་ཐོ་ནང་ཡོད་པ་དེ་ཉིན་གྲངས་ ༡༨༠ ནང་ཚུད་བསྐོ་གཞག་གནང་མ་ཐུབ་ཚ་དེ་བརྩི་མེད་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་།  
བསྐྱར་དུ་རྒྱུགས་སྤྲོད་ནང་ཞུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག  ལྷན་ཁང་ནས་རྒྱུགས་སྤྲོད་ནང་ཞུགས་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་བསྐོ་
གཞག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ།  རྒྱུ་མཚན་ནི།  ས་གནས་སྦེལ་ཀོབ་དང་།  ལྷོ་སྤྱི།  བདེ་སྐྱེད་གླིང་ལས་ཁུངས་བཅས་ལ་
ས་མིག་སྟོང་པ་ཡོད་པ་རེད་འདུག དྲི་བ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།    
 

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 གཞི་རྩའི་ང་ཚ་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་ཐག་ག་རེ་བཅད་ཡོད་ཟེར་ན། གཞིས་ཆགས་ཁག་
མང་པོ་ཞིག་ནས་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོང་གི་འདུག་ཟེར་ན། ཡིག་སྐྱེལ་བ་དང་ཁ་ལོ་བ་དབུས་ནས་བདམས་ནས་ས་གནས་
ལ་བཏང་བ་དེ་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ལ་ཟེར་ན།  ས་གནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་ཁ་
ཤས་ཀྱི་ཕོགས་དང་དབུས་ནས་བཏང་བཞག་པའི་ཡིག་སྐྱེལ་བ་དང་ཁ་ལོ་བ་དེ་ལ་ཕོགས་ཆེ་བ་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་ག་
ནང་བཞིན་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་སོང་། རིའི་སྒང་ལ་སྦྱོང་བརྡར་ཡོད་པའི་ཁ་ལོ་བ་དེས་ཐང་
ལ་རླངས་འཁོར་གཏོང་བར་ཕེབས་ཡོང་དུས་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ། ས་གནས་གཞན་དག་ཅིག་ནས་ས་གནས་གཞན་
དག་ལ་རླངས་འཁོར་གཏོང་དུས། གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་དུས་ས་གནས་དེའི་ཁ་ལོ་བ་རྙིང་པ་ཡིག་ཚད་མ་
འཕྲོད་པ་ཡིན་ཡང།  ཕར་བསླབ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ས་གནས་ཁག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་
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ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་འདུག དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ད་ལན་ང་ཚ་བཀའ་ཤག་གིས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་རིམ་
པས་གཟིགས་ཡོང་དུས་བསམ་ཞིབ་བྱས་ཏེ་ག་རེ་བྱེད་རྒྱུ་འདུག་གཟིགས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཁ་ལོ་བའི་གནས་སྟངས་
དེའི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། 
ས་གནས་ས་ཐོག་གི་ཁ་ལོ་བ་དེ་ག་རང་ལ་བདམས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་མེད་དམ་བསམ་སོང་། ད་ལྟ་
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྲི་བ་བཀོད་གནང་པ་དེ་ཐད་ཀར་འདི་ལ་ཕལ་ཆེར་སྒྲིག་གཞི་ཞིག་མཐུན་གྱི་ཡོད་ས་རེད། སྒྲིག་
གཞི་དེའི་ནང་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ས་རེད་ཟེར་ན། ས་མིག་གཅིག་ས་གནས་དེའི་ས་མིག་ལ་ཁ་ལོ་བའི་ཡིག་ཚད་བཏང་པ་
ཡིན་ན་། ས་གནས་དེ་ག་རང་གི་ཆེད་དུ་མ་གཏོགས་ས་གནས་གཞན་དག་ཅིག་ལ་ས་མིག་སྟོང་པ་ཡོད་ན། དེའི་ཆེད་དུ་
གཏང་ཆོག་གི་མ་རེད་ཅེས་པའི་སྒྲིག་གཞི་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ས་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་གང་ལ་ཟེར་ན། སྟབས་བདེ་མ་
བདེའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་ས་རེད། སྒྲིག་གཞི་ནང་དེ་འདྲ་འཁོད་ཡོད་དུས་ས་མིག་དེ་ག་རང་ལ་བཏང་པ་
རེད། དེ་ག་རང་གི་ཆེད་དུ་བདམས་ན་མ་གཏོགས། ས་མིག་གཞན་དག་ཅིག་ལ་བཏང་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་ས་མ་རེད་
ཅེས་སྒྲིག་གཞི་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཉིན་མ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་སྒུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
དང། ས་མིག་གཞན་དག་ལ་སྟོང་པ་ཡོད་ཀྱང་གཏོང་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་དེ་འདྲ་ཞིག་
གསལ་བསྡད་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

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 ད་ལྟ་ས་མིག་སྟོང་པ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་མར་ཐད་ཀར་བཀོད་སྒྲིག་གནང་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་འདུག  གལ་སྲིད་ས་མིག་སྟོང་པ་འདི་བཏོན་གནང་བ་ཡིན་ན།  ཁ་ལོ་བའི་སྒུག་ཐོའི་ནང་ཡོད་པའི་དོ་དག་ཁོ་
རང་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ཉིན་གྲངས་ ༡༨༠ ནང་ཚུད་བསྐོ་གཞག་གནང་ཆོག་པ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་
ངས་ཞུས་པའི་དོ་དག་ཁོ་རང་ཡང་བྱང་ཐང་རང་ལ་གནས་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པ་ཞིག་རེད།  འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ས་མིག་
སྟོང་པ་སྟོན་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ།  རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞུས་ན།  ས་གནས་སྦེལ་ཀོབ་ས་འགོ་དང་།  ལྷོ་སྤྱི་ལས་ཁུངས་
བཅས་ལ་ས་མིག་སྟོང་པ་འདུག་ཅེས་ཞུས་འདོད་བྱུང་། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དང་པོ་སྒྲིག་གཞི་ཆ་ཚང་ཁུར་བསྡད་ཡོད་ཀྱང། ཉི་མ་ཉུང་རུ་ཉུང་རུ་འགྲོ་དུས། ལན་
འདེབས་བྱེད་པ་དེ་མང་རུ་མང་རུ་འགྲོ་བཞིན་འདུག  དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་དེར་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་གིས་ནང་ཁུལ་གྲོས་བསྡུར་གཅིག་བྱས། ཁོ་རང་གི་གནས་
སྟངས་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་གཅིག་བལྟས། སྒྲིག་གཞི་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གནང་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཕྱག་སྔོན་ལ་བརྐྱངས་པ་ཡིན་ན་ལས་ཐག་གཅོད་གྲབས་གཅོད་གྲབས་ཡོད་སྐབས། ཕྱག་རེ་རེ་བརྐྱངས་ཡོང་དུས། ང་ཚས་
ཐག་གཅོད་མི་ཐུབ་པར་ལྷག་འགྲོ་ཡི་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 ཐག་གཅོད་རན་ཁ་དེ་ལ་དྭོགས་གཞི་གསར་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་། དེ་བྱས་ནས་ལག་པ་
བརྐྱངས་པ་ཡིན། སྒྲིག་གཞི་གཅིག་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། བཀའ་བཀྱོན་གནང་བའི་སྐབས་སྒྲིག་གཞི་གང་ཡོད་
པ་དེ་གསལ་པོ་གཅིག་གསུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། གསལ་པོ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་
མཆོག་གིས་སྒྲིག་གཞི་གཅིག་ཡོད་ས་རེད། གཅིག་ཡིན་ས་རེད་ཅེས་པ་དེ་ཏན་ཏན་ཞིག་བསྡད་མ་སོང་། དེས་ན་ད་ལྟ་མི་
གཅིག་ཡོད་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་བཀོད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན། སྒྲི་གཞི་ག་རེས་བཀག་ཡོད་པ་གསལ་པོར་གསུང་པ་ཡིན་ན། ང་
ཚ་མང་པོ་ལངས་དགོས་པ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
རྩ་བའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་དུས། བཀའ་ཤག་གིས་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་ལན་གནང་གི་ཡིན་གསུངས་
དུས། ཕལ་ཆེར་དེས་འཐུས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ཁ་སང་གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་
ནས་གྲོས་དྲིས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་ལ་ལན་འདེབས་
ཤིག་གནང་སོང་སྟེ། མ་འོངས་པར་གཙ་བོ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་བརྩི་སྲུང་གནང་དགོས་པ་དང་། དེ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གི་
བཀོད་ཁྱབ་དེ་ལ་གལ་ཆེན་པོ་བརྩི་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ཕལ་ཆེར་གཏན་འབེབས་བྱས་ན་
འགྲིག་གི་མེད་དམ། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་སྔོན་རྩིས། ༡,༢༣༥,༠༠༠ སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་པར་སོང་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། 
གོང་དུ་གཅིག་གིས་ཕྱག་བརྐྱངས་སོང་སྟེ་བརྗེད་འདུག  དེ་ཟིན་པ་ཞུ། བཀའ་འདྲི་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་འབྲེལ་ཡོད་ལ་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཁ་
སང་དྲི་བ་མང་པོ་ཕེབས་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག  
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དོན་འགྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ། དོགས་འདྲི་ཕེབས་པ་ཁག་
གཅིག་གི་ལན་སྔོན་དུ་ཕུལ་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་རིང་ཁག་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ལུས་ཡོད་པ་དེ་ཚ་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འོས་སྤྱི་
འཐུས་གཅིག་གིས་སྤྱིར་བཏང་དགོངས་འཆར་རང་རེད་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་
ཆོས་ཚགས་ཁག་ལ། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དར་སྤེལ་ཆེད་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་
སོང། སྤྱིར་བཏང་དགོངས་འཆར་གསུངས་པ་དེ་ཚར་བསམ་བཞེས་འབད་བརྩོན་བྱེད་འོས་པ་ཞིག་རེད་ལ། དེ་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་ཞིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ཀྱིས་ནང་ཆོས་
ངོ་སྤྲོད་གནང་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ། ལམ་སྟོན་གནང་སོང་། དེ་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་རེད་འདུག ད་ལྟ་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གནང་བ་དེ། ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་མིན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་སྟེ། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་
ནས་ལམ་སྟོན་གནང་ཟིན་པ་དེ་ཚ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ནང་བཞིན། ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ས་
བཅད་གཏན་འབེབས་གནང་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་ཕྱིན་པ་ཞིག་རེད་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ད་དུང་སློབ་མའི་ཀླད་པའི་ཆུ་ཚད་
དང་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ནས། ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་གནང་དགོས་པ་དེ་ཚའི་རིགས་ཏན་ཏན་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེས་ན་
དེ་ཚའི་རིགས་ལ་བསམ་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གི་ངོས་ནས། ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་
སློབ་དེབ་དེ་འདྲ་གཏན་འབེབས་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་ནང་ནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་འདྲའི་གཏན་
འབེབས་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་
བཞེས་པ་དང་། སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་དེབ་ནང་ལ་གཞི་རྩའི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སློབ་ཚན་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་འདུག ད་དུང་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་ལ་བསམ་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས། ཆོས་དོན་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་རྩིས་
སྒོར་ཆིག་འབུམ་ལྔ་ཁྲི་བྱས་པ་དེའི་ནང་ལ་དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་སྐོར་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་གནང་འདུག དེ་ཆོས་དོན་ལྷན་
ཚགས་རང་ལ་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཅིག་ཡོད་རེད། ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་དགོས་དོན་གྱི་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚགས་ཤིག་འཛུགས་ཐུབ་
པ་ཡིན་ན་དེའི་རྒྱུན་གྲོན་གྱི་ཆེད་དུ་མ་གཏོགས། དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས། སྐྱེ་ཆེན་དམ་པ་རྣམ་པ་ཚའི་མཛད་རྣམ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྒྲུབ་རྟགས་ཐོན་པའི་མཛད་
རྗེས་དེ་ཚའི་རིགས། ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་དཔར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་སྐུལ་མ་གནང་སོང། དེ་ཚ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་
དགོངས་གཞི་ཡོད་མུས་རེད་འདུག དེ་ནས་བཀུར་འོས་གཉིས་ཙམ་གྱིས། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲི་
གནང་སོང། དེ་ཡང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་ཐད་ད་བར་ལོ་མང་རིང་ཉམས་ཞིབ་གནང་ནས་དེབ་མང་པོ་བཏོན་ཡོད་པས། 
སླར་ཡང་འགྲོ་གྲོན་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། མ་འོངས་པར་སྒྲུབ་ཕྱོགས་གང་ཡོད་མེད། གསུངས་པའི་ཐད་
ལ། ཏན་ཏན་དེའི་སྐོར་ལོ་རྒྱུན་རིང་པོ་ཞིག་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་ནས། དེབ་ཀྱང་ཁག་ལྔ་ཙམ་བཏོན་ཐུབ་འདུག ཡིན་ན་
ཡང་། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་དེ། འདུལ་བ་འཛིན་པའི་ལུགས་ཤིག་གི་ཐོག་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་
ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད། ངས་ཞུ་དགོས་པ་ཡོད་མ་རེད་ལས་སླ་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། དེའི་ཐོག་ལ་སྐུ་
ངལ་ཡོད་པ་དང་དེ་ཚའི་རིགས་ཏེ། ཆོས་ཚགས་སྔ་རྗེས་ཀྱི་ནང་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་འདུག ཞུས་ནས་ད་རེས་ཆོས་ཚགས་
ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་དེ། བསྐྱར་དུ་དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་མཁས་པའི་ཚགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་
ནས། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་སླར་གསོ་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཡོད་དམ་མེད། ཐུགས་ཐག་ཆོད་པའི་གནས་བབ་ཞིག་མ་
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འོངས་པའི་ཆོས་ཚགས་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་འདུག མཁས་པའི་ཚགས་ཆུང་འཛུགས་པའི་ཆེད་དུ་འགྲོ་སོང་
ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་ཞིག་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་ཞིག་རེད་འདུག མ་འོངས་པར་བསྒྲུབ་ཕྱོགས་གང་ཡོད་མེད་བཀའ་འདྲི་གནང་
འདུག མ་འོངས་པར་བསྒྲུབ་ཕྱོགས་གང་ཡོད་མེད་ཚང་མས་མཁྱེན་ངེས་རེད། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་རང་གིས་གསུངས་
པར། མ་འོངས་པར་བསྒྲུབ་ཕྱོགས་གང་ཡིན་པ་ནི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་བོད་ཀྱི་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་ལྷན་
ཚགས་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་ལྷན་ཚགས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། གང་ལ་ཐུག་ཡོད་མེད་དེ་ནས་
ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ཡོད་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་
སྤེལ་བ་དང་། སྒྲུབ་ཕྱོགས་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བྱེད་རྒྱུའི་དགོངས་གཞི་གང་ཡང་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་དགེ་སློང་
མའི་སྡོམ་རྒྱུན་གྱི་སྐོར་ལ་ཡུན་རིང་པོ་ཕྱག་ལས་གནང་བ་རེད། དགེ་སློང་མ་བསྒྲུབ་ཆོག་པའི་ཁོངས་སུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་དམ་
མེད། མ་འོངས་པའི་ཁ་ཕྱོགས་གང་ལ་བསླེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་
ནས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ། ཉམས་ཞིབ་བྱས་པའི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ནས། དགེ་སློང་མ་བསྒྲུབ་བྱེད་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ཐག་གཅོད་
གནང་གི་མི་འདུག་ལ། མེད་པ་ཞིག་ལ་ཡང་ཐག་གཅོད་གནང་གི་མི་འདུག  དེ་མ་འོངས་པར་མཁས་པའི་ཚགས་ཆུང་གི་
ངོས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་ཞིག་ལ་བཞག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཁག་གཉིས་ཀྱིས་དགེ་བཤེས་
མའི་སྐོར་ལ་ལས་འཆར་སྤེལ་དགོས་པ་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྤེལ་རྒྱུ་རང་རེད་འདུག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་། སྤེལ་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ། བཀའ་མོལ་དེ་སྔ་ནས་བྱུང་ཚར་འདུག  བསྡོམས་འདྲ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་
རེད་དེ། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཚང་མའི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་མཐུན་པ་འདྲ་པོ་དེ་དགེ་བཤེས་མའི་མཚན་གནས་ཕུལ་ཕྱོགས་
སྐོར་དེ། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིའགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཚན་གནས་ཕུལ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཕུལ་རྒྱུ་མེད་
པ་དེ་འདྲ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་འདུག འདིའི་སྐོར་ལ་ལྷག་པར་དུ་ཉམས་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་དང། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་བཀའ་
བསྡུར་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་དངུལ་འབོར་མང་ཙམ་བཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་སོང། 
ད་གིན་ངས་ཏོག་ཙམ་འཁྲུགས་འདུག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ཆོས་ཚགས་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པར་བཙུན་མའི་དགོན་སྡེ་
སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་གཅིག་གྱུར་གྱི་མཚན་གནས་མི་དགོས་པར། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིལམ་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་མཚན་
གནས་གནང་རྒྱུ་གནང་བའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་འདུག དགེ་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དགེ་བཤེས་མའི་མཚན་གནས་འབུལ་རྒྱུའི་
སླར་ཡང་བསྟན་བདག་དབུ་ཁྲིད་གསུམ་གྱིས་དབུས་པའི་ཚགས་འདུ་གནང་འཆར་རེད་འདུག   ད་ལྟ་ཡོད་པའི་འགྲོ་སོང་དེ་
དེའི་ཆེད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་རེད་འདུག གལ་སྲིད་ཚང་མ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་ནས་འགྲོ་ལམ་གཅིག་གཏན་ལ་འཁེལ་བ་ཡིན་ན། 
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་འགྲོ་སོང་སྤར་དགོས་ནའང་ཏན་ཏན་སྤར་རྒྱུའི་དགོངས་པ་
ཡོད་འདུག ཕལ་ཆེར་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཙམ་རེད་འདུག ཐུགས་རྗེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བཞག་པ་ས་ཡ་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་དང་བདུན་འབུམ་
ཉིས་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཁ་སང་སྤར་ཆའི་གྲོས་འཆར་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། སྤར་ཆའི་
གྲོས་འཆར་སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན་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་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ ལོའ་ིསྔོན་རྩིས་ལས་སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་སྤར་ཆའི་གྲོས་འཆར། 

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས། (ཟུར་བཀོལ།) 

རྩིས་འགོ་

ཨང། 

རྩིས་འགོའ་ི

མིང། 

བཀའ་ཤག་གི་

རྒྱབ་གཉེར། 

ཧིན་སྒོར།  

སྤར་ཆ།

ཧིན་སྒོར། 

བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་

འཆར། 

ཟུར་བརྗོད། 

༢༌༢ ཇ ཆེས་མཐོའ་ི

སྨན་པའི་ལྷན་

ཚགས། 

མེད། ༢༥༠,༠༠༠ ༢༥༠,༠༠༠ མཚན་མཐོང་སྲུང་སྐྱོབ་

ཆེད་དགོས་ངེས་སུ་མཐོང།

 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤར་ཆའི་གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤར་ཆའི་གྲོས་འཆར་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གསུངས་མཁན་ཡོད་དམ།  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་ལྟའི་སྤར་ཆའི་གྲོས་འཆར་ཡོང་རྒྱུ་དང་སྤར་ཆ་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་
བལྟས་ནས་དགག་པ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་གང་འདྲ་ཞིག་བསླེབས་ཡོད་པ་དང། ཐུགས་གཏན་གང་
འདྲ་ཞིག་འཁེལ་བ་ཡིན་ནའང་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། ཁ་སང་འདིའི་སྐོར་ལ་གླེང་སློང་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་
གཉེར་མ་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཞེས་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བ་རེད། དེ་རིང་བཀའ་ཤག་གིས་
དགོངས་པ་བཞེད་སྟངས་དེ་སྙན་གསན་ཞིག་ཞུས་ནས་དྲན་སོང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤།༢༠༠༥ ཕལ་ཆེར་ཡིན་པ་ཡོད། དེབ་
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བསྐྱེལ་ཟིན་པའི་རྗེས་དུས་ཡུན་གང་ཙམ་རིང་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ལ་ཕྱག་དངུལ་གྱི་མཐུན་སྦྱོར་མུ་
མཐུད་ནས་ཕུལ་བ་རེད། བཀའ་ཤག་གོང་མར་སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་དེ་རིམ་པས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཞིག་ཐུབ་ན་
བསམ་པ་དང། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་བརྟེན་མི་དགོས་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་བསམ་པ་ཞིག དེ་སྔོན་བཀའ་ཤག་གིས་
དགོངས་པ་བཞེད་སྟངས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ག་རེ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང།  གཞུང་ལ་
ཞེ་དྲག་བསྙེ་མ་དགོས་པ་ཞིག་དང།  བསྙེ་མང་དྲག་ན་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དང་
ལས་དོན་བྱ་ཕྱོགས། ཕྱིའི་ལྟ་ཕྱོགས་ལ་ཡང་དོ་ཕོག་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་ཞིག་དགོངས་པ་བཞེད་ནས། བསྙེ་མ་དགོས་པ་ཞིག་
བྱུང་ན་བསམ་པའི་དགོངས་པ་བཞེད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ལས་འཆར་དམིགས་བསལ་དེ་འདྲ་སྤེལ་རྒྱུ་ཡོད་ན། དེ་དག་ལ་
བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས་བཞེད་གནང་བ་ཡིན་ནའང་ཏན་ཏན་འོས་པ་ཞིག་གཟིགས་པ་རེད། སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ངོས་
ནས་ལོ་བསྟུན་མར་ལ་ལས་བྱེད་ཅིག་གིས་གླ་ཕོག་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་གིས་ད་
ལན་རྒྱབ་གཉེར་མ་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་མཚན་མཐོང་སྲུང་སྐྱོབས་དང།  དེ་འདྲའི་གྲོས་འཆར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྤྱིར་
བཏང་སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པའི་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་སྒང་ནས་འགྲོ་ཕྱོགས་དགོས་པ་དེ་ཏན་
ཏན་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་གལ་ཆེན་པོ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་བཀའ་ཤག་གིས་གཟིགས་ཀྱི་མེད། གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་། 
བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས་པ་བཞེད་སྟངས་དེ་གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ལྟར་རེད། འགྲུབ་ཆ་ག་ཚད་ཙམ་གྱིས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་
པ་དེ་ཙམ་གྱིས་སོ་སོ་རང་སྐྱ་འཕེར་ནས། གཞུང་ལ་བརྟེན་མ་དགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་བ་གཟིགས་ཡོད་པ་རེད། གྲོས་
ཚགས་ཀྱིས་མཁྱེན་རྟོགས་ཆེད་དུ་སྙན་གསན་ཞུས་པ་ཡིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

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  དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་འགྲེལ་བཤད་གནང་པ་རེད། སྤྱིར་བཏང་
འགྲེལ་བཤད་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བཀྱོན་གནང་སོང་། སྔོན་རྩིས་ཚད་དཔག་འཆར་
རྩིས་ཚགས་ཆུང་ནང་ལ་ཡོད། སྐབས་དེ་དུས་འགྲེལ་བཤད་བཀྱོན་གནང་སོང་། ཧ་གོ་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ངས་དེ་ལ་
མཚན་མཐོང་སྲུང་ཆེད་ཟེར་ནས་ཞུ་དགོས་དོན་དེ་རང་ཡིན། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་དེ་ང་རང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་
ར་བ་འདི་ནས་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བྱེད་དུས། དེའི་ཆ་རྐྱེན་འོག་ལ་བཙུགས་པ་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་དེ་གཞུང་
འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཟེར་ནས་བེད་སྤྱོད་བཏང་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ད་ལྟ་
བར་དུ་སྒྲིག་གཞི་དེ་རང་བེད་སྤྱོད་གཏང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ་
རེད། ལས་བྱེད་གསོལ་ཚང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྱག་དངུལ་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ལྟར། དངུལ་འཛིན་འདིར་
བཏང་ཡོད་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱག་དངུལ་གཏན་
འབེབས་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེ་གང་ཡང་གཏང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། གཉིས་ནས་ད་ལྟ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་དེའི་ཚགས་པ་དེ་ཡོང་
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ཁུངས་གཅིག་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞན་པ་རང་སྐྱོང་གི་སྡེ་ཚན་དེ་ཚ་ལ་སོ་སོར་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་དེ་སོ་སོའ་ིའགན་འཛིན་
ལྷན་ཚགས་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་བཟོ་གི་ཡོད་པ་རེད། ཚགས་པ་དེ་ང་རང་ཚས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྒྲིག་གཞི་དེ་རང་གི་
ཁུངས་ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྔོན་མ་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ ༢༠༠༧ དང་ 
༢༠༠༨ ལོར་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས། བཀའ་ཤག་ལ་ཡི་གེ་ཐེངས་མང་པོ་ཕུལ་ནས་འགྲོ་སོང་རྒྱུན་གྲོན་ཆ་ཚང་དེ་ཕུལ་
དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་རྒྱབ་གཉེར་ཕུལ་མྱོང་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སྐབས་དེ་དུས་བཀའ་ཤག་
གིས་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ད་ལྟ་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་གཅིག་དང་ཁང་པའི་གླ་ཆ་དེ་ཡིན་གྱི་རེད། དེ་འདྲ་དེ་
བཀའ་ཤག་གིས་གནང་རྒྱུ་དང་དེ་འདྲ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཡོང་ཁུངས་གང་ཡང་མེད་པ་དང་།  
དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་དེ། ད་ལྟ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་བོད་ཀྱིས་གསོ་
བ་རིག་པ་ཟེར་བ་དེ་དེབ་སྐྱེལ་གཅིག་ལ་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བྱེད་མ་ཐུབ་དུས།  དེའི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་
ཚས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་དུས། མགོ་སྐེ་གཞུང་དང་མགོ་དང་སྐེ་བྲལ་མ་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་དངུལ་འབོར་
ཆེན་པོ་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་དགོས་ངེས་ཅན་ཞིག་མཐོང་དུས་དེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་འགྲེལ་བཤད་བཀྱོན་དུས་
མུ་མཐུད་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་གསུངས་པ་རེད། སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཟབ་སྦྱོང་མང་པོ་འཚགས་ཡོད་པ་
རེད། དཀའ་ལས་མང་པོ་རྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚར་ཡོད་པའི་མི་དེ་ཚ་མང་ཆེ་བ་ལས་ཞོར་གྱི་མི་རྐྱང་རྐྱང་རེད། སྨན་
རྩིས་ཁང་ལ་ཡོད་པ་རེད། སྒེར་གྱི་སྨན་པ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚ་མ་གཏོགས་པའི་ཚགས་པ་གཞན་པ་ནང་བཞིན་གྱི་དཔེར་ན་
སྨན་རྩིས་ཁང་ནང་བཞིན་དེ་འདྲའི་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་
དུས་ཁོང་ཚར་ཡོང་འབབ་དེ་ཡོང་ཁུངས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་ཞུ་གི་ཡོད། དེ་འདྲའི་ཁོང་ཚ་རང་
ཁ་རང་གསོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྔོན་མ་བཏང་བ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་
རེད་དྲན་གྱི་འདུག ད་དུང་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་མ་དངུལ་མང་རུ་འགྲོ་གི་ཡོད་
པ་མཐོང་གི་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་། དེ་ཡང་གཅིག་བཞག་སོང་། དེ་ནས་ཏོག་ཙམ་མ་བབ་པ་འདྲ་པོ་མཐོང་སོང་། དེ་ཡིན་
དུས་དོན་དག་འགྲོ་སོང་ཆ་ཚང་དེ་དང་རྒྱུན་གྲོན་ཆ་ཚང་བརྩིས་པ་ཡིན་ན།  འདི་ལས་རྩ་བ་ནས་ཚད་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་
ནའང་ད་ལྟ་ཡོང་བཞིན་པ་དེ་ལས་བྱེད་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གཅིག་དང།  ཁང་པའི་གླ་ཆ་དེ་སྔོན་མ་ནས་གནང་སྲོལ་ཡོད་དུས། དེ་
གནང་པ་ཡིན་ན་མགོ་སྐེ་མ་མཚུངས་པའི་བརྡ་དང། དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བཀའ་ཤག་གིས་
དགོངས་གཞི་གང་འདྲ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་བསམ་བློ་མ་གཏང་བ་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་མིན། ཡིན་ནའང་དེ་རང་སྐྱོང་གི་སྡེ་ཚན་
འཛིན་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་འོག་ལ་ཡོད་པའི་རང་སྐྱོང་གི་སྡེ་ཚན་གཞན་དང་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད། དེ་ནང་བཞིན་ད་གིན་ངའི་ཕྱག་རོགས་ཀྱིས་དཔེ་བཞག་པ་ནང་བཞིན། ཆོས་དོན་ལྷན་ཚགས་ཡང་བཙུགས་རྒྱུ་རེད་
ཟེར་ནས་ཁྲིམས་ཡིག་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ་རེད། འགྲོ་སོང་ཆ་ཚང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ད་ལྟ་བཞག་ཡོད་པ་
རེད། རྗེས་སུ་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་གི་མེད། ཡིན་ནའང་དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། སྒྲིག་གཞི་ཆ་རྐྱེན་མ་འདྲ་བ་ཞིག་གི་ཐོག་
ནས་བཞག་པ་ཡིན་དུས། དགོས་ངེས་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་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  གོང་དུ་གྲོས་འཆར་གཏན་འབེབས་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་གསུངས་
ཚར་སོང། ང་རྒྱས་པ་དེ་འདྲ་ཞུ་འདོད་གང་ཡང་མེད། ངས་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་བོ་དེ་ག་རེ་རེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་བར་དུ་དངུལ་འཛིན་ལ་བལྟས་སྐབས། ཕྱི་ལུགས་སྨན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་སྒོར་མོ་ས་ཡ་མང་པོ་
རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚས་རིག་གཞུང་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་ཡོད་པ་རེད། རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་
ཚགས་འདི་ནས་གཙས་པའི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བྱས་སྟེ་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་ཚགས་པ་ཞིག་དང་། བོད་
ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཐོག་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་སྨན་པ་ཚང་མས་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་སའི་ཚགས་པ་དེ་ལ་ཆེས་མཐོང་དང།  
གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་ཞིག་བསྡད་ཀྱི་མི་འདུག་བསམ་པའི་སེམས་ནང་ཚར་བ་ཞིག་བྱུང་། གཅིག་དེ་ནམ་
རྒྱུན་ལྟར་སོང་བ་ཡིན་ན། བོད་སྨན་ཟ་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཕན་གྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་བལྟོས་པར་དད་པ་དང་ཡིད་
ཆེས་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚ་ཚང་མས་ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་ནས་རྩ་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྩི་གི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོ་དུས་
རྒྱུན་དུ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་བརྟེན། དངུལ་གཅིག་ཡིན་དུས་བསམ་པར་དེ་ལ་མཚན་རྟགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ཡང་མེད་པ་
གཅག་རྒྱུ་སོགས། དེའི་ནང་ལ་མ་འཁོད་པ་དེ་ངས་ཏག་ཏག་ཞིག་བསྡད་ཀྱི་མི་འདུག་བསམ་སོང་། སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་དེ་
རྩ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བརྩིས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། རྩ་ཆེན་པོའི་མཚན་དོན་གྱི་སླད་དུ་སྤོམ་དངུལ་ཟེར་ནས་དེ་འདྲ་ཞིག་སྤྲད་
དགོས་ཀྱི་འདུག་དྲན་གྱི་ཡོད། བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིརྐང་པའི་སྒང་ལ་སོ་སོ་ལངས་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བའི་
དགོངས་གཞི་དེ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། སྔོན་མ་དང་པོ་སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་འགོ་དང་པོ་བཙུགས་ཡོང་དུས། སྒོར་མོ་
སྟོང་ཕྲག་དགུ་ཙམ་རེད། དེ་ནས་ཡར་ཡར་འཕར་ནས་འབུམ་གཉིས་དང་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་བར་དུ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་
རིང་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་བཟོས་པ་ཡིན་དུས། ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་ཀྱི་མི་འདུག་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚ་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   རྩིས་འགོ་དེའི་སྐོར་ལ་ཉིན་ཤས་གོང་ནས་ངས་དྲི་བ་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན། དེའི་ལན་
གསལ་པོ་འདི་རེད་བསམ་བསམ་ཞིག་མ་བྱུང་། རེ་འདུན་ཞུས་པ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ཟེར་ན། རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཟེར་
ནས་དངུལ་རྩིས་མ་ཞུས་པ་རེད། ཡང་ན། བཀའ་ཤག་གིས་ཞིབ་འཇུག་ཞིག་གནང་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
ཞིག་ལ་གཟིགས་ནས། དེ་རིང་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་མ་ཞུས་པ་རེད། ངས་བཀའ་འདྲི་རེ་ཞུས་པ་ཡིན། ཞུས་པའི་སྐབས་
སུ་ལན་དེའི་ནང་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་མ་དངུལ་ནང་ནས་མང་པོ་ཞིག་ཟགས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་གསུངས་
སོང་། གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་འགྲེལ་བཤད་གསལ་པོ་དེ་འདྲ་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་མི་འདུག  ཁ་ནས་མི་
རིགས་དང་རིག་གཞུང་ཟེར་ནས་རྟག་ཏུ་གླེང་གི་ཡོད་པ་རེད། རིག་གཞུང་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེའི་སྒང་ལ་
ཏོག་ཙམ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གཉིས་པ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་
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གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་བེད་སྤྱོད་བཏང་དུས་དེ་བས་ཀྱང་བློ་ཕམ་པོ་འདྲ་བོ་ཞིག་བྱུང་སོང་། 
གཅིག་ནི་སོ་སོས་ཧ་མ་གོ་བ་ཡིན་གྱི་རེད། གཉིས་བྱས་པ་ཡིན་ན་གནས་སྟངས་དེ་གག་འདྲ་ཡིན་ནམ། སྨན་རྩིས་ཁང་དང་
ལྕགས་པོ་རི་དེ་ཚ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཁོངས་སུ་བརྩིས་ནས་མ་འགྲིག་པ་ཨེ་ཡོད་དམ་དྲན་གྱི་འདུག སྨན་རྩིས་ཁང་
ལ་མཚན་པ་ཡིན་ན། རྩ་བའི་གཞུང་གིས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་སྟངས་འཛིན་འོག་ལ་བསྡད་པའི་ཚགས་པ་ཞིག་
རེད། ཡིན་ནའང་། སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་དེ་གཞུང་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཟེར་ན་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ། གྲོས་ཚགས་ནས་
གཏན་འབེབས་གནང་བའི་སྒྲིག་གཞི་ཞིག་ཡིན་པས། གཞི་གང་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ནས་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པར་བརྩིས་ཀྱི་
ཡོད་དམ་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  

 
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    ངས་ཡིག་ཆ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ཏེ། ད་ལྟ་ཏག་ཏག་ཞིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག འོན་ཀྱང། 
ད་ལྟ་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་བཀོད་བྱུས་འོག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་། 
གཤམ་འོག་གི་ལས་ཁུངས་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ། དེ་གཉིས་ཀའི་ནང་
ལ་མཇལ་རྒྱུ་མི་འདུག སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་ནང་ལ། ཐད་ཀའི་བཀོད་བྱུས་འོག་ལ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན། ཡང་ན་གཤམ་
འོག་ལས་ཁུངས་ཟེར་བ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལུང་དྲངས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་
ཤིག་གིས་སམ་བྷོ་ཊར་ག་རེ་བྱས་ནས་སྔོན་རྩིས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བཀའ་འདྲི་གནང་སོང་། སམ་བྷོ་ཊ་དེ་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ཐད་ཀའི་བཀོད་བྱུས་ཡོད་པའི་ལས་ཁུངས་ཤིག་རེད། ངས་ཞུས་པ་དེ་རྒྱབ་ལྗོངས་དེའི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དེ་གྲོས་ཚགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཞིག་རེད། 
སྒྲིག་གཞི་དེ་གྲོས་ཚགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཙམ་གྱིས་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཤམ་འོག་ལས་
ཁུངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ། དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་བཀོད་བྱུས་ཡོད་པའི་ལས་ཁུངས་ཤིག་ཆགས་
ཀྱི་རེད་དམ། ད་ལྟའི་གནས་བབ་ལ་སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐད་ཀའི་བཀོད་བྱུས་ག་ཚད་
འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ག་རེ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་དེའི་སྒང་ལ་ཞིབ་ཕྲ་ཕྱིན་
པ་ཡིན་ན། ང་ཚ་དུས་ཚད་ཏོག་ཙམ་གཏང་དགོས་ཁེལ་གྱི་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད། དུས་ཚད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཐུགས་རྗེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་ནང་ལ་སྔོན་འགྲོའ་ིཆ་ཚང་ངམ་ཆ་ཤས་གཞུང་ནས་རྩིས་ཕུལ་གྱི་རང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་
མཚན་ཐོའ་ིནང་ལ།  སྨན་རྩིས་ཁང་དང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་གཉིས་ཀ་བརྩིས་སྟངས་
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གཅིག་པ་བརྩིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ། ད་ཕལ་ཆེར་བགྲོ་གླེང་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ཚང་མས་མཁྱེན་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྤར་ཆའི་གྲོས་འཆར་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་མེད་པ་སོང་། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་
ཚགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འབུམ་གཉིས་དང་ཁྲི་ལྔ་སྤར་ཆ་བྱ་རྒྱུར་དགག་བྱ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
དགག་བྱ། མེད་ན་སྤར་ཆ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་ཤག་གིས་
རྒྱབ་གཉེར་གནང་བཞག་པ་ས་ཡ་དགུ་བཅུ་གོ་གསུམ་དང་འབུམ་མེད་སུམ་ཁྲི་བདུན་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་བདུན་བཅུ་དོན་བཞིའི་
སྒང་ལ་འབུམ་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀ་དེ་བསྣན་པའི་ཐོག་ནས། བསྡོམས་འབོར་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་
བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ཟུར་དུ་གཅིག་གིས་མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭའི་སྔོན་རྩིས་
གཏན་འབེབས་གནང་མི་འདུག་གསུངས་སོང་། མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭའི་སྔོན་རྩིས་དེ་ཤོག་གྲངས་ཉིས་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་
བརྒྱད་ནང་ལ་གཏན་འབེབས་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་གཅིག་ག་རེ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། 
སམ་བྷོ་ཊ་བོད་སློབ་ཚགས་པའི་དངུལ་འབོར་དེ་ཁ་སང་དེབ་མ་འདྲ་བ་གཉིས་དང། དངུལ་འབོར་མ་འདྲ་བ་གཉིས་ཐོན་པ་
དེའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་ཤོག་བུ་དེ་བཀྲམས་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་དྲུང་འཕར། དངུལ་འབོར་ཤོག་གྲངས་ཉིས་བརྒྱ་དྲུག་
བཅུ་རེ་དྲུག་ནང་ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། སམ་བྷོ་ཊའི་བོད་སློབ་ཚགས་པའི་བསྡོམས་འབོར་གྱི་ཨང་ཀི་དེ་གཟིགས་དང།  
བསྡོམས་འབོར་དེབ་ནང་ལ་ཧིན་སྒོར་ ༢༤,༩༤༡,༠༦༥ དེ་འགྲིག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདི་མེད་པ་དེ་དག་ཕྱག་རྐྱོངས་
རོགས་གནང་། ཤོག་བུ་དེ་མར་བཀྲམས་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱག་རྐྱོང་མཁན་དེ་དག་ལ་འབུལ་རོགས་གནང་། ཤོག་བུ་དེ་ཕུལ་གྲུབ་
པའི་རྗེས་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་གསལ་བཤད་དགོས་པ་དེ་འདྲ་མཐོང་མ་སོང་། སམ་བྷོ་ཊའི་བསྡོམས་འབོར་དེ་ཧིན་སྒོར་ 
༢༤,༩༤༡,༠༦༥ དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འདིའི་སྒང་ལ་དྭོགས་འདྲི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དེའི་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་ཟུར་འཛར་བཅུ་པ་
དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་འདིའི་ནང་ལ་རྩིས་འགོ་དེ་རྒྱུན་མཁོའ་ིལམ་གྲོན་ཟེར་བ་གཅིག་འཁོད་འདུག རྒྱུན་མཁོའ་ིལམ་གྲོན་དེ་ག་རེ་
ཡིན་ནམ། རྒྱུན་མཁོའ་ིལམ་གྲོན་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང།  གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གཏང་གི་ཡོད་དམ་དེ་དྭོགས་
འདྲི་བྱ་རྒྱུ་གཅིག་དང་། གཉིས་པ་དེ་ལས་དོན་སྒང་ལ་དྲི་བ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཆགས་སོང་། སམ་བྷོ་ཊའི་ཁྱབ་ཁོངས་
ཀྱི་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་དེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མ་ཚས་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཡིན་ཟེར་ནས་བཙུགས་གནང་བ་རེད། ཤེས་
ཡོན་སྲིད་ཇུས་གསར་པའི་འོག་ནས། རང་ཉིད་ནས་ཀྱང་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་མཐོང་གི་ཡོད། ཁ་སང་ང་རང་ཚའི་གྲོས་
ཚགས་ཁོར་ཡུག་འདིའི་ནང་ལ། ད་ལྟ་བོད་ནང་ལ་སློབ་མ་ཚས་སྐད་འབོད་རྒྱབ་ནས་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་སྐད་
ཡིག་སྲུང་སྐྱོབས་ཆེད་དུ་རེད། དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐད་ཡིག་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་དང།  མ་སྐད་དེ་
ཐེངས་དང་པོར་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་གླེང་པའི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་ཞིག་གོ་བ་ནི་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་
ནས་ད་ལྟ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པར་ཡིག་ཚད་རན་པའི་དུས་ལ་བསླེབས་པ་འདྲ། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའི་ཡིག་ཚད་དེ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་
ལམ་ནས་གཏོང་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་ཅིག་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནམ། འགྲོ་ཡི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གསང་ལམ་བར་ནས་དེ་འདྲ་
ཞིག་གོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་བདེན་པ་རེད་དམ་བདེན་པ་མ་རེད། གལ་སྲིད་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའི་ཡིག་ཚད་
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དེ་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ལམ་ནས་གཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ལམ་ནས་མ་གཏང་བར་གཞན་དག་ཡིག་ཚད་
ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་རྭ་བ་ཞིག་ག་རེ་བྱས་ནས་མ་རག་པ་རེད་དམ། གཅིག་ནི་ད་ལྟ་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་གསུངས་སྐྱོན་
བཞིན་པ་དེ་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་དེ་མ་བསླབ་པ་ཡིན་པ་སོང་ཙང།  དེའི་ཉེར་ལེན་ལ་
བརྟེན་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡིག་ཚད་ནང་ལ་ཞུགས་མ་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་དང་སློབ་མ་ཚར་ཆ་རྐྱེན་དེ་མ་ཚང་བ་རེད་པས། 
ཡང་ན་ཡིག་ཚད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གོ་སྒྲིག་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། གལ་སྲིད་བཀའ་ཤག་གིས་
དམིགས་བསལ་གྱི་དེ་འདྲའི་ཡིག་ཚད་གཅིག་གཏང་བ་ཡིན་ན། དེར་དགེ་མཚན་ཞིག་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། བཀའ་ཤག་
གིས་འདིའི་སྒང་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་ཡོད་ན། འདི་རང་ངོས་ནས་ཤེས་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། སྤྱི་
ཚགས་ནང་ལ་འདི་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཞིག་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་མང་པོ་ཞིག་ཞུ་མ་དགོས་པར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་
ཙམ་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  འདིའི་ནང་ནས་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་གྲྭ་
བརྒྱད་པ་ཐོན་ཚར་བའི་རྗེས་སུ།  མུ་མཐུད་ནས་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་འགྲོ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཉེ་ཆར་
སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ། ད་ཁྱེད་རང་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་ཐོན་པ་རེད། ང་ཚའི་འདི་ནས་མཐུན་རྐྱེན་མེད། ཁྱེད་རང་ཚ་སོ་སོར་སློབ་
གྲྭ་འཚལ་བར་འགྲོ་དགོས་རེད་ཟེར་ནས། དེ་འདྲ་གསུངས་པར་ཕ་མས་ཡི་གེ་འཁྱེར་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་ལ་
ཕྱིན་པ་རེད། ད་འགྲོ་ས་མི་འདུག འདིར་བཅུག་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག ཡི་གེ་སྤྲད་འདུག ངས་མིག་གིས་
མཐོང་སོང་། ཕྱིས་སུ་དགུ་པ་བཅུ་པ་ཡང་འདིར་བཅུག་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་བ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག གང་
ལྟར་དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་དོན། སྲིད་ཇུས་དེ་ཡོད་ལ་མེད་ལ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   སམ་བྷོ་ཊའི་བསྡོམས་འབོར་གྱི་གྲངས་ཀའི་ཐོག་ལ་དྭོགས་པ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་སོང་། དེ་
བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིའི་སྒང་ལ་ཞུས་པ་དེ་འབུམ་ཉིས་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་དང་ཁྲི་བཞི་གསལ་བསྡད་ཀྱི་འདུག འདི་
སྤྱིར་བཏང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྩིས་འདི་རྩིས་པའི་སྐབས་སུ་ཁྱོན་འབབ་གྲོན་བསྡོམས་ (༧) (༥+༦) དེའི་སྒང་ནས་བརྩི་
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གི་ཡོད་ན་གྲངས་ཀ་དེ་རེད་མི་འདུག བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ ༢༤,༡༥༡,༥༡༤ འདི་རེད། ད་ལྟ་ཤོག་བུ་གསར་པ་དེའི་
སྒང་ལ་འབུམ་ཉིས་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་ཞིག་བྱུང་སོང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་ཚགས་གཙས་མར་བསྡོམས་འབོར་དེ་ཁ་སང་ཚགས་དྲུང་གི་བསྡོམས་འབོར་དེ་ལ་བལྟས་པ་རེད། ཁྱོན་བསྡོམས་འབོར་
བསྡོམས་པའི་སྐབས་དེར་དེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཕྱག་ཚད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན། 
  
  
  


	4th news letter cover [Converted]
	name of the reporter [Converted]
	karchak4
	final 4th news letter book

