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དཀར་ཆག 

ཨང། ནང་དོན། ཤོག་གྲངས།
༡ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་བརྗོད་པ་གཉིས་པ། ༡༌༌༌༧
༢ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་

བསྐྱར་བཅོས། བརྗོད་པ་གཉིས་པ། ༧༌༌༌༡༠ 
༣ བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་གི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་

གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ། ༡༡༌༌༌༡༤ 
༤ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཕྱོགས་ཀྱི་

སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ། བརྗོད་པ་གཉིས་པ། ༡༤༌༌༌༢༢ 
༥ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་བསྐྱར་

བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ། བརྗོད་པ་གཉིས་པ། ༢༢༌༌༌༢༦ 
༦ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས། དངུལ་རྩིས་བཏང་

འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ། ༢༦༌༌༌༢༨ 
༧ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་འབུལ་འབབ་བཅས་

ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ། ༢༨༌༌༌༣༡ 
༨ བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚགས་ཆུང་གི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། 

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པ། ༣༡༌༌༌༣༦ 
༩ ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་འདུ་འགོད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ་ལ་བཟོ་

བཅོས་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧༧ པ།  ༣༦༌༌༌༣༧ 
༡༠ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པར་གཞུང་འབྲེལ་བསྐྱར་བཅོས་

ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧༨ པ། བརྗོད་པ་གཉིས་པ། ༣༧༌༌༌༩༠ 
༡༡ ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ་ལ་བཟོ་

བཅོས་ཁྲིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༡ པ། ༩༡༌༌༌༩༧ 
༡༢ རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་

འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༢1 པ། ༩༧༌༌༌༡༡༣ 
༡༣ བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་དམ་འབུལ། ༡༡༣༌༌༌༡༡༤
༡༤ ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ། ༡༡༤༌༌༌༡༡༥
༡༥ ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༤ པ། ༡༡༦༌༌༌༡༢༥



༡༦ ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༥ པ། ༡༢༦༌༌༌༡༣༨
༡༧ དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༦ པ། ༡༣༩༌༌༌༡༤༤
༡༨ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༧ པ། ༡༤༥༌༌༌༡༦༦
༡༩ བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༨ པ། ༡༦༧༌༌༌༡༧༠
༢༠ ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༩ པ། ༡༧༠༌༌༌༡༨༦
༢༡ འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩༠ པ། ༡༨༦༌༌༌༡༨༩
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ཚས་ ༢༤ ཉིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་རིང་ ༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ཚས་ ༢༤ ཉིན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་
པའི་ལས་ཉིན་བརྒྱད་པ་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  ལས་རིམ་མུ་མཐུད་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་དྲི་བ་དྲི་ལན་གྱི་དུས་ཚད་མེད་པ་ཡིན། ཁྲིམས་
བཟོའི་ལས་རིམ་ཐོག་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་ཁྲིམས་བཟོའི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་དེ་ཚུད་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་པས། ཚང་མས་དུས་
ཚད་དམ་འཛིན་གནང་རོགས། ཁྲིམས་བཟོའི་ལས་རིམ་དོན་ཚན་དང་པོར་གཟིགས་རོགས་གནང་།  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་
སྐྱོང་སྒྲིག་གཞི་ཞེས་པ་དེ་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ཞེས་པ་དེར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཞེས་པར་བསྒྱུར་བར་དགག་
བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་སྤྱི་མོས་ཆགས་པ་རེད། དོན་ཚན་
གཉིས་པ་དེ་རང་འཇགས། དོན་ཚན་གསུམ་པའི་འགོ་འཛུགས་ཅེས་པ་རང་འཇགས། སྒྲིག་གཞི་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༨ ཚས་ ༢༧ ནས་
འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་བཅོས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་དོན་ཚན་བཞི་པ། སྒྲིག་
གཞིའི་ཁྱབ་ཚད་ཅེས་པ་དེ་རང་འཇགས། ནང་དོན་གཅིག་པ་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཞེས་བཅོས་པ་དང་།  རང་སྐྱོོངས་ཅེས་པ་
འདིའི་སྐྱོང་གི་ཡང་འཇུག་དེ་བཏོན་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ལྔ་པར་འགོ་
བརྗོད་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅེས་བསྒྱུར་པ་དང་། ལས་ཁུངས་ཅེས་བསྒྱུར་བར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་
པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་འདིའི་ཀ་པ་དང་ཁ་པ། ག་པ། ང་པ་བཅས་པ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱིར་བསྡུ་
བྱས་པ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཀ་པ་དེ་བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བསྒྱུར་པ་
རེད། ༡ དེ་ཀ་པར་བཅོས་པ་དང་། དོན་ཚན་དེ་ཨང་ཀི་ནང་བྲིས་པ་ལས་མེད་སྟབས་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་ཞེས་པ་དེར་ཐག་གཅོད་ཅེས་
བསྒྱུར་བར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ནང་གསེས་གཉིས་པར་བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་ཤིག་གསར་འཛུགས་དང་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་
གིས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་བསྡུར་གྱིས་མོས་མཐུན་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་པ། སྤྱིར་བཏང་འདིའི་ནང་ཚིག་གཞིར་ཁ་གསལ་པོ་
ཞིག་ཡོད་མ་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་དུ་བཀའ་བློན་མང་མཐའ་ཞིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་བཀའ་བློན་ལས་
ཁུངས་ཤིག་གསར་པ་བཟོ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན།  བཅའ་ཁྲིམས་ལ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་བར་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་
བསྡུར་བྱས་ནས། ཐག་ཆོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དྭོགས་པ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་སོང་། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
ཚགས་ཆུང་གིས་འདིའི་སྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཡོད་དམ།  སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚགས་ཆུང་ནང་ལ་དམིགས་བསལ་གོ་བསྡུར་བྱུང་མེད། བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་པར། 
སྔོན་ལ་དགོས་དང་མི་དགོས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། གལ་ཏེ་དགོས་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་
གྱིས་དགོས་པར་ཐག་བཅད་པ་ཡིན་ན། བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཞུ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཡིན་པ་རེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
འགྲེལ་བཤད་དེས་འཐུས་པར་བྱས་ནས། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ༢ པ་དེ་ཁ་པར་བསྒྱུར་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ༣ པ་དེ་ག་རུ་
བསྒྱུར་པ་དང་གཞུང་ཞབས་ཀྱི་ཟེར་བ་དེ་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད། དེ་བཞིན་བྱ་དགོས་དེ་བྱེད་དགོས་ཞེས་རིམ་བཞིན་བཅོས་པར་དགག་བྱ་
ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༤ པ་དེ་ང་རུ་བསྒྱུར་བ་དང་། འདེབས་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་
འདེབས་དགོས་ཅེས་བསྒྱུར་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཁ༽དེ་ ༢ པར་བཅོས་པ་དང་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅེས་ཡར་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། ནང་གསེས་ཀ  བཀའ་ཤག་གིས་བསྐོ་འཛུགས་གནང་ཞིང་༧གོང་ས་
༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་མཚན་གནས་བསྩལ་ཞེས་པ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིནང་གསེས་གསུམ་པ་དང་
མཐུན་པར་བཟོས་པ་རེད། དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ༢ པ་དེ་ཁ་པ་བཅོས་པ་མ་
གཏོགས། ནང་དོན་རང་འཇགས་རེད་འདུག དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ༣ པ་དེ་ག་པ་
བསྒྱུར་པ་དང་། སྐུ་ཚབ་ཁག་གིས་ཅེས་བྱེད་སྒྲ་ཞིག་ཡར་བཅུག་པ། ཕྱི་འབྲེལ་དེ་ཕྱི་དྲིལ་ཞེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་སྐབས་ནས་བཅོས་པ་རེད། 
མཚན་བྱང་དེ་ལྟར་ཡིན་སྟབས། དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ༤ པ་དེ་ང་རུ་བསྒྱུར་བ་
དང་། ཕྱིར་བསྡུ་༧གོང་ས་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་ཞུ་དགོས་ཞེས་པ་དེ། བཀའ་ཤག་གིས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་བསྡུར་གྱིས་མོས་
མཐུན་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་རུ་བཅོས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ག༽༡ དེ་ཀ་རུ་
བསྒྱུར་པ་དང་དབུས་དང་ས་གནས་གང་དུའང་ཞེས་པ་དེ་བཏོན་ནས། བརྗོད་བདེའི་ཆེད་དུ་འོག་ཏུ་བསྒྱུར་པ་རེད། ནང་དོན་རང་འཇགས་
རེད། དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༢ པ་དེ་ཁ་པར་བཟོས་པ་རེད། དེའི་ནང་
ལོགས་སུ་ཁྱབ་ཁུངས་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་ཀྱིས་གོང་རིམ་ཞེས་པ་བསྒྱུར་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡིན། ༣ པ་དེ་ག་པར་བཟོས་པ་རེད། ནང་དོན་རང་འཇགས་རེད། དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡིན། ང༽པ་དེ་ ༤ པ་དམིགས་བསལ་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས། འགོ་བརྗོད་འདི་བཅུག་པ་དང་། ༡༽དེ་ཀ་རུ་བཅོས་པ་ལས་ནང་
དོན་རང་འཇགས་རེད། དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ༢༽པ་དེ་ཁ་རུ་བསྒྱུར་པ་ལས་ནང་
དོན་རང་འཇགས་རེད།  དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ༣༽པ་དེ་ག་རུ་བསྒྱུར་པ་རེད་ལ། 
གཞུང་ཞབས་ཞེས་པ་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་ཅེས་བཅོས་པ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
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དྲུག་པ། ཁྱབ་ཁོངས་སྡེ་ཚན་ཁག་ཅེས་པ་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་རེད། ཀ་པ་དང་ཁ་པ། ག་པ་རང་རང་གི་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིའགོ་བརྗོད་དུ་
བཞག་པ་རེད། དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ཀ་དེ་དང་པོ་
༼༡༽དུ་བསྒྱུར་པ་དང་འཛིན་སྐྱོང་དབང་བྱུས་འོག་ཡོད་པའི་རང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཁག་ཅེས་ཡར་བཅུག་པ་རེད།  དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེའི་ནང་དུ་ ༡༽དེ་ཀ་རུ་དང་དེབ་བསྐྱེལ་དེ་དེབ་སྐྱེལ། གཞུང་ཞབས་དེ་ལས་བྱེད། 
གཞུང་དེ་འཛིན་སྐྱོང་དུ་རིམ་བཞིན་བསྒྱུར་པ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་
༢༽པ་དེ་ཁ་རུ་བཅོས་པ་ལས་ནང་དོན་རང་འཇགས།  དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
༣༽པ་དེ་ག་པར་བཅོས་པ་དང་། ༧གོང་ས་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ཅེས་བ་དེའི་ཚབ་ཏུ་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཅེས་པ་བསྒྱུར་
པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བཞི་པ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་ཡོད་པ་རེད།  དེར་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཁ༽དེ་༢པར་བཅོས་པ་དང་དངུལ་གྲོན་བསྩལ་དགོས་ཀྱི་རང་
སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཁག་ཅེས་ཡར་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། ༡༽པ་དེ་ཀ་རུ་བཅོས་པ་དང་། གཞུང་གི་ཚབ་ཏུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཅེས་བར་
བསྒྱུར་པ་རེད། དེ་བཞིན་གཞུང་དེ་འཛིན་སྐྱོང་དང་བསྐྱེལ་དེ་སྐྱེལ་དུ་བསྒྱུར་བ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ༢༽དེ་ཁ་རུ་བཅོས་པ་དང་། གཞུང་གི་ཞེས་པ་དེའི་ཚབ་ཏུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དང་ཡང་གཞུང་དེ་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀྱི། དེ་བཞིན་རྩི་སྲུང་ཞེས་པ་དེ་བརྩི་སྲུང་ལ་བཅོས་པ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཞེས་པ་རིམ་བཞིན་བཅོས་པ་དེར་དགག་བྱ་
ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ༣༽པ་དེ་ག་པར་བཅོས་པ་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཞེས་བཅོས་པ་
ལས་མེད་སྟབས་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ག༽པ་དེ་༣ལ་བསྒྱུར་བ་རེད། མཉམ་
འབྲེལ་ཅན་གྱི་རང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཁག་ཅེས་ཡར་བཅུག་པ་རེད། ༡༽དེ་ཀ་རུ་བསྒྱུར་པ་རེད། གཞུང་གི་ཞེས་པ་དེའི་ཚབ་ཏུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཞེས་བཅོས་པ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ༢༽པ་དེ་ཁ་པར་བསྒྱུར་པ་རེད། 
བྱ་དགོས་དང་མཁེ་ཕན་ཞེས་པ་དེ་རིམ་བཞིན་བྱེད་དགོས་དང་ཁེ་ཕན་ལ་བཅོས་པ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ༣༽པ་དེ་ག་རུ་བསྒྱུར་པ་དང་གཞུང་ཞེས་པ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཞེས་དང་། བྱེད་པ་དེ་བྱས་པ། ༧གོང་ས་
ཆེན་པོར་ཞེས་པ་༧གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ། བྱས་འཐུས་ཅེས་པ་བྱ་འཐུས། སྒྲིག་འཛུགས་གཞུང་གི་ཞེས་པ་ཚགས་པ་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀྱི། སྒྲིག་འཛུགས་ཞེས་པ་ཚགས་པ། སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ལ་གཞུང་གི་ཞེས་པ་ཚགས་པ་ཁག་ལ་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཅེས་པ་བོད་
མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི། སྤྲད་མི་ཆོག་ཅེས་པ་སྤྲོད་མི་ཆོག་ཅེས་རིམ་བཞིན་བསྒྱུར་བ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བདུན་པ། གཞུང་ཞབས་ལས་འགན་བཀོད་སྒྲིག་དང་ས་མིག་གཏན་འབེབས་ཞེས་པའི་གཞུང་ཞབས་དེའི་
ཚབ་ཏུ་ལས་བྱེད་དུ་བསྒྱུར་པ་དང་། ༧གོང་ས་ཆེན་པོས་ཞེས་པ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་ཞེས་དང་། བྱ་དགོས་རིགས་ཅེས་པ་བྱེད་དགོས་
རིགས། གཞུང་ཞབས་ཅེས་པ་ལས་བྱེད་དུ་བཅོས་པ་སོགས་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། བཀའ་ཤག་གི་འགན་དབང་ཞེས་པ་རང་འཇགས་རེད། དེའི་ནང་གསེས་དང་པོར་གུར་རྟགས་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དག་མར་
བཏོན་ནས། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་འགན་འཁུར། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི། སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་ཞེས་
བཟོས་པ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པར་ཁུར་དང་གཞུང་། གནས།  
༧གོང་ས་ཆེན་པོར་༧སྙན་སེང་གིས། བྱ་སོགས་འཁུར་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི།  གནད། བྱེད་བཅས་ལ་རིམ་བཞིན་བཅོས་པ་མ་
ཟད། ༧གོང་ས་ཆེན་པོར་༧སྙན་སེང་ཞེས་པ་མེད་པ་བཟོས། བྱེད་དགོས་པ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡར་བཅུག་པ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་
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ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། གསུམ་པ་དེར་གནས་དེ་གནད་ལ་བཅོས། ལས་ཁུར་དེ་ལས་འཁུར། བྱ་དགོས་དེ་བྱེད་དགོས། 
གྱི་དེ་གྱིས་བཅས་ལ་བསྒྱུར་པ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བཞི་པ་དེ་༧གོང་ས་མཆོག་
ཅེས་པ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་དང་། ལས་ཁུར་དེ་ལས་འཁུར། བྱ་དགོས་དེ་བྱེད་དགོས་སོགས་ལ་བསྒྱུར་བ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་
པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་དགུ་པའི་འགོ་བརྗོད་དེ་རང་འཇགས་རེད། ནང་གསེས་དང་པོའ་ིའགན་ཁུར་དེ་
འགན་འཁུར་དང་གཞུང་གི་ཞེས་པ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཞེས་བསྒྱུར་པ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེ་འགྱུར་པ་གང་ཡང་མི་འདུག་པས། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཅུ་པ་དེའི་
དང་པོ་དང་གཉིས་པ། གསུམ་པ་བཅས་རང་འཇགས་རེད། དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། རྗེ་བློན་ལྷན་ཚགས་དེ་རང་འཇགས་དང་ནང་གསེས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ། གསུམ་པ། བཞི་པ།  ལྔ་པ་ཚང་མ་
ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། འགོ་བརྗོད་དེ་ཚ་
མར་ཟགས་པ་དེ་དག་ཡར་མཐུད་རྒྱུ་དང་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚགས་དང་། ཐག་གཅོད་གནང་ཕྱོགས་དེ་རང་འཇགས་རེད། དོན་ཚན་དང་པོར་
ཕྱི་བསྐྱོད་དེ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་དང་། འབུལ་རྒྱུ་དེ་འབུལ་དགོས་ཞེས་བསྒྱུར་པ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིེས་པར་དབུ་བཞུགས་གནང་རྒྱུ་དེ་འགོ་འདོམས་བྱ་རྒྱུ་ལ་བཅོས་པ་དང་། རྣམས་ནས་གཞུང་འབྲེལ་གཏན་
འབེབས་གཞིར་བཟུང་ལས་ཁུངས་གྲལ་རིམ་བཀའ་བློན་དེས་འགོ་འདོམས་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་
པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས་རེད། ནང་གསེས་དང་པོར་གུར་རྟགས་
ཡོད་པ་དེ་བཏོན་ནས་མེད་པར་བཟོས་པ་རེད། འོག་ལ་བཏོན་པ་དེར་བཏོན་པའམ་ཞེས་འབྱེད་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་ཅིག་བསྣན། དེ་ནས་བྱེད་སྒྲའི་
ཕྲད་གྱིས་ཞེས་བསྣན་པ་ལས་བཅོས་མེད་སྟབས། དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་
གསེས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་རེད། དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
ནང་གསེས་བཞི་པ་དེ་གཉིས་པར་བསྒྱུར། འཕར་མའི་དངུལ་གྲོན་དེ་དངུལ་གྲོན་འཕར་མ་རུ་བསྒྱུར་པ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་
ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ལྔ་པ་དེ་གསུམ་པར་བསྒྱུར། ཕྱིར་ཕེབས་དེ་ཕྱོགས་ཕེབས་ལ་བཅོས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། སྙན་ཞུར་ཞབས་བཅར་ཞེས་པ་དེ་ལས་དོན་སྙན་ཞུར་བཅོས་
པ་རེད། དང་པོ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༢༽པ་དེ་ 
༡༽རུ་བཅོས་པ་རེད།  འགྱུར་ཚ་ཞེས་པ་གྱུར་ཚ་ལ་བཅོས་པ་རེད། ༧གོང་ས་མཆོག་དང་འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་དག་མར་བཏོན་པས་ནང་དོན་
གཅིག་པ་རེད། དེར་བརྟེན་འདིར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་༣༽པ་དེ་ ༢ པར་
བཅོས་པ་དང་། གི་ཆབས་སྲིད་ཞེས་པ་གིས་ཆབ་སྲིད་ལ་བཅོས་པ་དང་། དེའི་འོག་གི་པ་དེ་མར་བཏོན་རྗེས་༧གོང་ས་མཆོག་དང་འབྲེལ་པ་
ཡོད་པ་བཏོན་པ་རེད། དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ་འགོ་བརྗོད་དེ་རང་
འཇགས་རེད། གཞུང་ཞེས་པ་དེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་བསྒྱུར་པ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ཞེས་པ་དེ་རང་འཇགས། ནང་གསེས་དང་པོའ་ིའགན་ཁུར་ཞེས་པ་དེ་འགན་འཁུར་ལ་
བཅོས་པ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེར་དེ་བཞིན་ཁྱབ་ཁོངས་
ཅེས་པ་དེ་བཏོན་ནས་མེད་པར་བཟོས་པ་རེད། ཞུ་དེའི་ཚབ་ཏུ་ཞུས་ཞེས་བཅུག་ནས། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་
ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕཔ་པ་ཡིན།   ནང་གསེས་གསུམ་པར་ཁུར་དེ་འཁུར་དུ་བསྒྱུར་ནས། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
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གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བདུན་པ། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་
བཅོས་རང་འཇགས། འདིར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  
ད་འདི་ཡན་ཆད་ཀྱི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིག་གཞི་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གྲུབ་ཟིན་པ་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ་གཟིགས་
རོགས་གནང་། ལེའུ་དང་པོ། སྔོན་འགྲོ་དེ་རང་འཇགས་རེད།  དོན་ཚན་དང་པོ། ཁྲིམས་ཡིག་གི་མིང་། འདི་ནང་མར་ཟགས་ཡོད་པ་དེ་དག་
མཐུད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་འདུག  དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་གཉིས་པ། 
ཁྲིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྐྱེན་འདི་རེད། འདི་བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་ལ་ཚར་ཡོད་པ་རེད་དམ། བཅུ་བདུན་པའི་ནང་གསེས་བཅུ་པ་དང་། བཅུ་
གཅིག་པ། བཅུ་གཉིས་བཅས་པ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅིག  བཅུ་གཉིས་པར་བརྗོད་པ་དང་པོ་སྐབས་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་པ་དེར་དགག་བྱ་
ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ཞིག་འདུག  ཡིག་ཆ་ཨང་ 
༧༣ པ་གཟིགས་རོགས་གནང་། བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།  སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་
མཚན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་
དོན་ཚན་བདུན་ཅུ་དོན་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་དང་པོའ་ིནང་། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་ལས་དོན་གོ་རིམ་དང་སྟངས་འཛིན་
བྱེད་ཕྱོགས་བཅའ་ཁྲིམས་དང་། སྒྲིག་གཞི་ཁག  ཡང་ན་རྒྱུན་གོམས་སྲོལ་ལུགས་དང་འགལ་བའམ་ཞེས་བྲིས་ཡོད་པ་འདི་ག་རེ་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།  དེ་རིང་གི་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་དེའི་ཚིག་བརྗོད་དེ་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་མོ་ལྔ་ཞེས་བཏོན་ཡོད་དུས། དེ་བཙན་
བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འགལ་ཡོད་པས།  ངས་འདིར་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཞུས་ཏེ་འགྱུར་བ་གཏོང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཚགས་གཙས་ཁ་སང་གྲོས་ཚགས་གྲོལ་ནས་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་འཇུག་དགོས་པའི་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་དང་།  ནོར་བཅོས་དང་འགྱུར་བ་ཕྱིན་
པ་རྣམས་དགོས་པ་དག་ཡར་འཇུག་དགོས་པ་དང་། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཟོ་དགོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག ཡིག་ཆ་འདི་ཡང་མདང་འཕྱི་བོ་
ཞིག་ལ་མ་གཏོགས་ལག་ཏུ་མ་སོན་པ་སོགས་ཀྱིས་ཡིག་ཆར་ལྟ་བའི་དུས་ཚད་རག་མ་སོང་།  ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་བྱུང་བས། ལས་རིམ་
རྣམ་གཞག་དེ་ངོས་ལེན་བྱས་པའི་ཐོག་ནས། བཅའ་ཁྲིམས་དང་མ་མཐུན་པའི་ཚིག་གཞི་ཞིག་སྒྲིག་གཞི་ནང་ཡོང་གི་ཡོད་ན། དེ་རང་བཞིན་
གྱིས་རྩིས་མེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས།  དེ་རིང་རྩ་བའི་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་རེད།  གལ་སྲིད་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན་ཡང་།  བཅའ་ཁྲིམས་དང་མ་མཐུན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། རང་བཞིན་གྱིས་རྩིས་མེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། འདི་ཐོག་ཚགས་གཙས་དོ་སྣང་བྱུང་མེད་པ་དེ་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ཡིག་ཆ་དོན་གསུམ་པ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་
ཡིན། དེ་ལྟ་གནད་དོན་གཞན་དག་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས། ཆོས་དོན་ལྷན་ཚགས་ནང་ལོགས་ལ་བཀའ་མོལ་ཡོང་རྒྱུ་རེད། དེ་ནས་ཐག་
བཅད་པའི་རྗེས་ལ་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་གཅིག་པུ་
འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
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དོན་ཚན་བཞི་པ། འགྱུར་པ་ཆེན་པོ་མི་འདུག ༧གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཞེས་བཅོས་པ་དང་། འདི་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་མེད་
བསམ་བྱུང་། ཁ་སང་ཚས་གྲངས་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་བཅོས་པ་ཡིན་ན། དགེ་མཚན་ཆེ་བར་འདུག་བསམས།  དེར་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ལེའུ་གཉིས་པ་དེ་རང་འཇགས་
རེད། དོན་ཚན་ལྔ་པ་དེའི་འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས།  ནང་དོན་རང་འཇགས། དྲུག་པ་དེའི་འགོ་བརྗོད་དེ་རང་འཇགས། དེའི་འོག་གི་བཙན་
བྱོལ་བོད་མིའི་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གཤམ་གསལ་ཞེས་པ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེའི་འོག་གི་དོན་ཚན་རེ་
རེ་ཨང་གྲངས་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། ཀ་པ་དེ་ ༡ དང་པོར་བསྒྱུར་པ་རེད། འདིར་༧གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཞེས་མཆོག་
གིས་སྣོན་དགོས་པ་རེད། དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བདུན་པ། འདི་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་ཚང་མར་ ༡ རྗེས་སུ་༽གུར་རྟགས་འདི་མི་འདུག བརྗོད་པ་རྙིང་པའི་ནང་ལ་མི་
འདུག  འདི་ཚ་བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་ལ་བཅོས་པ་རེད་འདུག  འདིར་འབྲེལ་སྒྲ་ཀྱི་གཅིག་པུ་དེ་མར་བཏོན་ཡོད་པ་ལས། ནང་དོན་དང་
གཞན་རང་འཇགས་རེད།  དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་
གསེས་གཉིས་པ་དེ་རང་འཇགས་རེད་འདུག  དངོས་གནས་ཡིན་ན་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་དུ་འཁུར་ཡོང་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད། 
བཟོ་བཅོས་བྱེད་མི་དགོས་སྟབས། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་དུ་འཁུར་མ་ཡོང་ན་འགྲིག་སྙམ། ཡིག་ཆ་ཨ་མ་དེའི་ནང་ལ་ཤེད་གུག་དེ་
མི་འདུག  ཚགས་ཆུང་གིས་ཡིག་ཆ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་བལྟས་ཡོད་པ་མིན་ན། ༧སྐུ་མདུན་གྱིས་མཚན་རྟགས་བསྐྱོན་ཡོད་པའི་ནང་ལ་ཤད་
གུག་འདི་མི་འདུག དེར་ང་ཚ་ཚང་མས་བལྟས་པ་ཡིན། དེར་བརྟེན་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་དུ་འཁུར་ཡོང་མི་དགོས་པར་གྱིས། 
གསུམ་པ་དེ་ཡང་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་སྟབས། གོང་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད། བཞི་པ་ཡང་དེ་བཞིན་འཁུར་མི་དགོས་པར་གྱིས། དོན་
ཚན་བརྒྱད་པ་ཚང་མ་རང་འཇགས། དེ་ཡང་འཁུར་མི་དགོས་པར་གྱིས། དོན་ཚན་དགུ་པ། ཆོས་དོན་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་དེ་རང་
འཇགས། ཆོས་དོན་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཤིག་དགོས་པའི་གྲུབ་ཆ་གཤམ་གསལ་ཞེས་པ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་རེད།  
དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་རེ་རེ་ཨང་གྲངས་ནས་
གསལ་ཡོད་པ་རེད། ཀ་དེ་དང་པོར་བཅོས་པ་ལས་ནང་དོན་རང་འཇགས་རེད།  དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཁ་དེ་གཉིས་པར་བསྒྱུར་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཞེས་པ་དེ་མར་
བཏོན་ཡོད་པ་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་
བཅུ་པ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ཡུན། དེའི་ནང་ལ་ཤད་གུག་བཏོན་པ་ལས། ནང་དོན་རང་འཇགས་ཡིན་སྟབས། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ལེའུ་གསུམ་པ། རང་འཇགས་རེད། དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་
པ།  ཆོས་དོན་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུ་ཞེས་པ་དེར་ཡང་འགྱུར་པ་གང་ཡང་མི་འདུག ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེར་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཞེས་
ཡར་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་
ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས་རེད། ནང་གསེས་དང་པོ་དེར་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཞེས་ཡར་བཅུག་པ་རེད།   དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། གཉིས་པ་དེ་རང་འཇགས་རེད། དོན་ཚན་བཅུ་
གསུམ་པ། ཆོས་ཚགས་དེ་རང་འཇགས་དང་། དེའི་ནང་དོན་ཡང་རང་འཇགས་རེད། ལེའུ་བཞི་པ། ཆོས་དོན་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་འགན་དབང་
ཞེས་པ་དེ་རང་འཇགས། ཆོས་དོན་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་འགན་དབང་ཁག་གཤམ་གསལ་ཞེས་པ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་རེད།  དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་དང་པོ་དེ་ལ་སྲུང་རྩི་ཞེས་པ་དེའི་ཚབ་
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ཏུ་སྲུང་བརྩི་ཞེས་བསྒྱུར་བ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
གཉིས་པ་ནས་མཐའ་མ་བཅུ་གཅིག་བར་དུ་རང་འཇགས་རེད།  ལེའུ་ལྔ་པ། ཁྲིམས་ཡིག་བསྐྱར་བཅོས་ཅེས་པ་དེ་རང་འཇགས་རེད། 
བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དེ་ཚང་མར་གཅིག་མཚུངས་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་གི་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་དེ་མཇུག་རྫོགས་པ་
ཡིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་དེར་ལྟ་རོགས་གནང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཀྱི་
སྒྲིག་གཞིའི་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། འགོ་བརྗོད་དེ་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཅེས་པ་ཡར་བཅུག་ཡོད་པ་རེད།  དེར་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་རང་འཇགས།  ནང་
གསེས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གཉིས་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཅེས་བསྒྱུར་བ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེ་ཚས་གྲངས་བཅོས་ཡོད་པ་རེད།  དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེའི་ནང་གསེས་དང་པོ་ནས་བཞི་པ་
བར་རང་འཇགས་རེད། ནང་གསེས་ལྔ་པ་དེར་བོད་གཞུང་མར་བཏོན་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། འགན་དབང་ས་ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་གི་ཞེས་པ་དེ་འགན་དབང་ལ་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཞི་པའི་འགོ་བརྗོད་རང་
འཇགས། ནང་གསེས་དང་པོའ་ིགཞུང་ཞེས་པ་དེའི་ཚབ་ཏུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དང་། གཞུང་ཞབས་ཅེས་པ་ལས་བྱེད། སའི་ཞེས་
པའི་འབྲེལ་སྒྲ་འི་དེ་མར་བཏོན་ཏེ་ས་རུ་བསྒྱུར་པ། ནམ། སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་སུ་ཡིན་དེས་བསྐོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ།  ཚགས་ཆུང་དེར་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ནང། སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་གྱིས་ཚགས་གཙ་དང་།  ལས་བྱེད་འཐུས་མི་གཉིས་ལས་མི་ཉུང་བས་ཚགས་མི་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་
པ་བཏོན་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་
པ་དེར་གཞུང་ཞབས་ཅེས་པ་ལས་བྱེད་དུ་བཅོས་པ་དང་། ནམ་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་སུ་ཡིན་དེས་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་མར་བཏོན་པ་དེར་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ལྔ་པ། ལས་ཤག་གི་ཞེས་པ་
འབྲེལ་སྒྲ་ཞིག་བསྣན་པ་རེད།  དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
ནང་གསེས་དང་པོར་ཁང་ཁོངས་ཅེས་པ་མར་བཏོན་པ་དང་བཅས་ཟེར་བའི་ཚིག་གཅིག་ཡར་བཅུག ཁང་འཕྲོས་ཅེས་པ་ཁང་ཁོངས་ཞེས་
བསྒྱུར་བ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ཀ་པ་
དེར་ཤད་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་མར་བཏོན། འཕྲོས་ས་ཞེས་པ་དེ་མར་བཏོན། གཞན་ནང་དོན་རང་འཇགས་རེད།  དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ཁ་པར་ཡང་ཤད་དེ་མར་བཏོན་པ་ལས་ནང་དོན་རང་
འཇགས་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ག་པ་དེ་རང་
འཇགས། ང་པ་དེར་ཤད་མར་བཏོན་པ་ལས་གཞན་གཅིག་པ་ཡིན་སྟབས། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཅ་པ་དེ་ཡང་ཤད་མར་བཏོན་པ་རེད། ནང་དོན་རང་འཇགས་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  
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ས་ཁྱོན་ཞེས་པ་ཁང་ཁྱོན་དུ་བསྒྱུར་བ་རེད། དེ་ལ་ནང་གསེས་གཉིས་བཀར་ཏེ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། གཞན་སྒྱུར་བཅོས་ཅེས་པ་དེར་བ་སྔོན་
འཇུག་ཅིག་བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་ལ་ཡར་བཅུག་ཡོད་པ་རེད།  དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༡ དེ་ཀ་པར་བསྒྱུར་བ་དང་། ནང་གསེས་ ༢ པ་དེ་ཁ་པར་བསྒྱུར་ཏེ། ནང་གསེས་དང་པོ་
དང་གཉིས་པ་ཀ་ཁ་གཉིེས་སུ་བསྒྱུར་བ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡིན། ཁ་པ་དེར་ཁང་འཕྲོས་ཟེར་བ་དེ་ཁང་པའི་ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལས། ནང་དོན་རང་འཇགས་བཞག་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་དྲུག་པའི་ནང་གསེས་དང་པོའ་ི ༼ཀ་ཁ་ག་ང་༽ 
རང་འཇགས་རེད། ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ཀ་ཁ་གཉིས་རང་འཇགས་རེད། འདི་ལ་གསུམ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལས་ཤག་གྲལ་རིམ་གཉིས་
པའི་ཀ་པ་ཞེས་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རེད། འདི་ནང་འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཞེས་སོ་སོའ་ིསྡེ་ཚན་བཅུག་ཡོད་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བཞི་པ་དེ་ཡང་གྲལ་རིམ་ཟེར་བ་དེ་ཡར་བཅུག་བཞག་པ་
རེད།  དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ལྔ་པ་དེ་ཡང་དེ་ག་ནང་
བཞིན་ཡིན། རང་འཇགས་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
ནང་གསེས་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་གཉིས་རང་འཇགས་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བདུན་པའི་འགོ་བརྗོད་དེ་རང་འཇགས་རེད། དེ་ནང་ན་མང་བ་དེ་དག་ཆ་རེད། ཞུས་ཆོག་དེ་ཞུ་ཆོག་
དང་བགོས་སྤྲོད་དེ་བགོ་སྤྲོད། བཀང་སྟེ་དེ་བསྐངས་ཏེ་ཞེས་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་
ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བདུན་པའི་ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེ་རང་འཇགས་རེད། གསུམ་པ་དེར་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་ནང་
ཚུན་ཞེས་བཅུག་པ་མ་ཟད། བཅོ་ལྔ་དེ་གྲངས་ཀར་བཅོས་ན་ཡག་ས་རེད། སྒུག་ཐོ་དང་པོར་འཇོག་ཆོག་དེ་ལྟར་བཞག་ཟིན་རྗེས། ཕན་ཚུན་
བརྗེ་བསྒྱུར་ནམ་ཡང་མི་ཆོག་ཅེས་བཅུག་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན། བཞི་པ་དེ་རང་འཇགས་རེད། ལྔ་པ་དེ་ཡོད་ཚ་ཞེས་པ་ཡོད་ན་ཞེས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་
ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དྲུག་པ་དེར་ནས་ལས་བྱེད་གང་ཞིག་ལ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་བཏོན་ནས་དེའི་ཚབ་ཏུ་
གིས་ཞེས་བྱེད་སྒྲའི་ཕྲད་ཅིག་བསྣན། ལ་འགྲིགས་མེད་ཅེས་པ་འགྲིགས་མིན་ཞེས་བཅོས་པ་རེད། དེ་རིགས་ཅེས་པ་དེ་ལྟར་དང་། གནང་རྒྱུ་
དང་དེ་རིགས་མར་བཏོན་ནས་ཀྱང་སྒྲ་ཞིག་བསྣན་ཡོད་པ་ལས། ནང་དོན་རང་འཇགས་རེད།  དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བརྒྱད་པ་དེ་ལ་སྒུག་བསྡད་ཅེས་པའི་བསྡད་དེ་མར་བཏོན་
ཡོད་པ་རེད།  དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་
དགུ་པའི་ནང་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ཁྱོ་ཤུགས་ཀྱི་ཤུགས་ཀྱི་ཡང་འཇུག་དེ་མར་བཏོན་པ་དེ་བརྗོད་པ་དང་པོ་སྐབས་ནས་བཅོས་ཟིན་པ་
དང། བསྒྲིལ་བྱ་ཞེས་པ་བསྒྲིལ་བྱེད་དུ་བཅོས་པ། བསྒྲིག་བྱས་ཚ་དེ་སྒྲིག་ཚ་ཞེས་དང་། བྱ་རྒྱུ་དེ་ལ་རྗེས་འཇུག་ར་བསྣན་ནས་རྒྱུར་བཅོས་
པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བཅུ་པ་དེར་སྡེ་
ཚན་ཁག་ཞེས་པ་དེའི་ཁག་མར་བཏོན་པ་དང་།  ནང་ཚུད་ཅེས་པ་ནང་ཚུན། དབུས་ནས་ཞེས་པ་མར་བཏོན་གནང་འདུག དབུས་དང་ཟུར་
སྐྱོང་གང་རུང་གི་ཞེས་པ་དེ་མར་བཏོན་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད། ལས་ཤག་ཅེས་པ་ཡང་མར་བཏོན་འདུག ཡིན་ཡང་ཡར་བཅུག་འདུག་པ་དེ་
ནི། བདག་གཉེར་ཁང་ངམ་ས་གནས་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཚགས་ཆུང་གང་རུང་ལ་ཞེས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས་རང་འཇགས་
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རེད། དོན་ཚན་བརྒྱད་པའི་འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས་རེད། ཉིན་བཅོ་ལྔའི་ནང་ཞེས་པ་དེ་ཨང་ཀི་བཟོས་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་འདུག སྤོ་མ་ཐུབ་
ཚ་ཞེས་པ་དེའི་ཚབ་ཏུ་མ་སྤོས་ཚ་དང་། དེ་ཉིན་ནས་བརྩིས་ཅེས་པ་དེ་བཟུང་དང་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཞེས་པ་ཨང་ཀི་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་
གམ། ཨང་ཀི་བཟོས་ན་ཡག་ས་རེད། དོན་ཚན་འདིའི་ནང་ལོགས་སུ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་གོང་འོག་གཉིས་ཀ་ཨང་གྲངས་
སུ་བཟོ་རོགས་གནང་།  དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་
གསེས་གཉིས་པར་རྩག་རྩིག་ཅེས་ཙག་ཙིག་ཏུ་བཅོས་པ་དང་། ཉམས་བཟོ་དེ་ཉམས་གསོ་རུ་བསྒྱུར།  ཆགས་སྐྱོན་ཞེས་པ་དེ་ཆག་སྐྱོན། 
འཕྲོད་བསྟེན་ཤིང་སྣ་བར་དུ་ཤད་ཅིག་དགོས་པ་དེ་ཁ་སང་བཅོས་ཡོད་པ་རེད།  འོག་གི་རང་ཉིད་ལས་ཤག་ཏུ་མ་བསྡད་པར་དགའ་གཉེན་
སོགས་འཇོག་པའམ། ཁང་གླར་ཞེས་པའི་བར་འདིའི་ཤད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ།  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་དུ་མི་འདུག  གསར་པའི་ནང་
དུ་བཞག་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་
གསུམ་པར་གཞི་བཟུང་ཞེས་པ་དེ་གཞིར་བཟུང་ལ་བཅོས་པ་རེད། ཕུལ་རིགས་ཅེས་པ་དེ་འབུལ་མི་ཆོག་ཅེས་བསྒྱུར་བ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བཞི་པ་གསར་འཇུག་བྱས་པ་རེད། 
འདིའི་འོག་གི་ཟླ་གྲངས་དེ་ཨང་གྲངས་བཀོད་འདུག   དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་དགུ་པའི་འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས་རེད།  རྒས་ཡོལ་ཞེས་པ་བགྲེས་ཡོལ་དུ་བཅོས་འདུག་ལ། གནས་
དབྱུངས་ཅེས་པ་གནས་དབྱུང་དུ་བཅོས་པ་ལས་གཞན་རང་འཇགས་རེད།  དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པར་འདས་གྲུངས་སུ་ཞེས་པ་དེར་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པར་ཡང་འཇུག་དེ་ཡོད་
པ་མ་རེད། ཚིག་བརྗོད་གསར་བའི་ནང་དུ་འཁུར་ཆོག་པའི་ཐོག་ནས་འདིར་བཅུག་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་
ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གསུམ་པར་གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་ཞེས་པ་དེའི་ལས་དོན་བཏོན་ཡོད་
པ་རེད། ཆེད་ཅེས་པ་ཡང་བཏོན་པ་རེད། གཞུང་འབྲེལ་སློབ་སྦྱོང་དུ་གཏོང་དགོས་བྱུང་རིགས་མང་མཐའ་ལོ་གཅིག་རིང་ལས་ཤག་རང་
འཇགས་དང་། དེ་ལས་བརྒལ་བར་ལས་ཤག་བདག་ཉར་མི་ཆོག་ཅེས་ཚིག་ཐུང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སྲི་ཞུ་བའི་བླང་དོར་ཞེས་པ་དེ་མར་བཏོན་གནང་བ་ལས་ནང་དོན་རང་
འཇགས་བཞག་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་
བཞི་པ་དེར་དོན་ཚན་དགུ་པ་ཞེས་པ་ཨང་ཀི་ནང་ ༩ བྲིས་པ་དང་། ཁང་གླ་ཞེས་པ་ཁང་དོད། མ་བྱས་ཚ་ཞེས་པ་མ་ཞུས་ཚ། ཁང་གླ་ཕུལ་
ཏེ་ཞེས་པ་མར་བཏོན་ནས་མེད་པར་བཟོས་ཏེ་གོང་གསལ་ལྟར་ཞེས་ཡར་བཅུག  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པར་ཨང་ཀི་ ༡༢༣ ཚང་མ་བཏོན་པ་
དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་དྲུག་པར་གཞུང་
ཞབས་ཅེས་པ་ལས་བྱེད། འཐུས་ཆོག་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་རྒྱུ་ལ་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བདུན་པར་ཕྱིར་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུར་བཅོས་པ་དང་། གོང་དུ་
བརྒལ་ནའང་ཞེས་པ་བརྒལ་ཚ་ཞེས་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བརྒྱད་པར་བྱས་པ་དེའི་ཚབ་ཏུ་བཏང་བ་ཞེས་བསྒྱུར་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་
ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་དགུ་པར་གོང་གསལ་ཞེས་པ་དེ་དོན་ཚན་འདིའི་ཞེས་བཅོས་པ་དང་མ་
ཐུབ་ཚ་ཞེས་པ་མ་ཞུས་ཚ་ལ་བཅོས་པ་མ་ཟད།  བལྟ་སྐྱོང་ཞེས་པ་ལྟ་སྐྱོང་དུ་བསྒྱུར་པ། སྒོར་ ༥ དེ་ ༡༠ དང་སྒོར་ ༢༠ དེ་ ༤༠ རུ་
བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བཅུ་པ་
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དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་
གསེས་བཅུ་གཅིག་དེ་བཅུ་པར་བཅོས་པ་དང་། དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་ ༡ དང་། ནང་གསེས་གསུམ་པ་དེ་ ༣ དུ་བཅོས་པ་རེད། རྫོགས་པ་
དང་ཞེས་པའི་དང་སྒྲ་བཏོན།  རྒས་ཡོལ་ཞེས་པ་བགྲེས་ཡོལ་དུ་བསྒྱུར་བ། རྒས་ཕོགས་ཅེས་པ་བགྲེས་ཕོགས། ནང་ཚུད་དེ་ནང་ཚུན་ལ་
བཅོས་པ། དོན་ཚན་དགུ་པ་དེ་ཨང་གྲངས་ ༩ རུ་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བརྗོད་པ་གསུམ་པའི་སྐབས་ལ་གཅིག་གཅིག་ཏུ་བསྒྱུར་པ་ཞེས་པ་དེ་འདྲ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས། ཟུར་བརྗོད་
སོགས་མེད་པར་གཏོང་དགོས། དོན་ཚན་བཅུ་པ། དམིགས་བསལ་ཁང་གླ་ཞེས་པ་དེ་རང་འཇགས་རེད།  ནང་གསེས་དང་པོ་དེ་རང་
འཇགས། ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་ཁ་སང་ག་རེ་ཞིག་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་བཟོས་ཡོད། ང་ཚས་བརྗོད་
པ་གསུམ་པའི་སྐབས་ལ་འཁུར་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་ང་ཚས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དེ་དག་ཆ་རེད། མ་ཞུ་པར་ཞེས་པ་མ་
བླངས་པར་ཞེས་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་
ཚན་བཅིུག་པ་ཞེས་པ་མཉམ་དུ་བྲིས་པ་དེ་ད་ལྟ་འདིར་ཁ་ཁར་བཅུ་གཅིག་ཅེས་བྲིས་ཡོད་པ་དེར་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ནང་གསེས་དང་
པོར་ཚགས་གཙ་རྣམ་པ། བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཞེས་པ་དེ་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན།  བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཞེས་
བསྒྱུར་བ་དང་། བཟོ་བསྐྲུན་ཞེས་པ་བཟོ་སྐྲུན། དོན་ཚན་བདུན་པ་ཞེས་པ་ཨང་གྲངས་ ༧ དུ་བཅོས་པ་དང་། ཉིན་གྲངས་དྲུག་ཅུ་དེ་ཉིན་སུམ་
ཅུ་ལ་བསྒྱུར། དེ་ཡང་ཨང་གྲངས་ ༣༠ རུ་བཅོས་པ་རེད། ནང་ཚུད་དེ་ནང་ཚུན་ཞེས་བྲིས་པ་རེད། དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེར་དོན་ཚན་བཅུ་པ་
དེ་ཨང་གྲངས་ ༣༠ རུ་བསྒྱུར་བ་རེད་ལ། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། འགོ་བརྗོད་ནང་གི་རྒས་ཡོལ་དེ་བགྲེས་ཡོལ་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཡིག་ཆ་རྙིང་པ་ནང་ལ་ག་རེ་བསྒྱུར་དགོས་པ་དེ་ཁ་སང་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། 
དེ་མིན་དག་ཆ་རྒས་ཡོལ་དེ་བགྲེས་ཡོལ། འཛུགས་བསྐྲུན་དེའི་སྔོན་འཇུག་བ་དེ་མར་བཏོན། མཐོ་དམའ་ལྟོས་པའི་ཞེས་པ་དེ་སོ་སོར་
གཞིགས་ཞེས་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་
གསེས་གཉིས་པར་རྒས་ཡོལ་ཚང་མ་བགྲེས་ཡོལ་ལ་བསྒྱུར། འདོད་མོས་བྱུང་བ་ཡིན་ན་རྒས་ཅེས་པ་དེ་འདུན་ཡོད་ཚ་བགྲེས་ཡོལ་ཞེས་
བཅོས་པ་དང་། ཆོག་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དེའི་པ་ཡིན་མར་བཏོན་པ་རེད། ཞིག་ཏུ་ཞེས་པ་དེ་ཤིག་ཏུ་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གསུམ་པར་རྒས་ཡོལ་སྡོད་ཁང་ཞུ་མཁན་
རྣམས་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ཞེས་པ་དེ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་རུ་བསྒྱུར་ནས་རྒས་ཡོལ་དེ་བགྲེས་ཡོལ། ཞུ་རྒྱུའི་སྙན་ཞུ་དེ་ཞུ་
མཁན་སོ་སོའ་ིལ་བསྒྱུར། བཀང་སྟེ་ཞེས་པ་དེ་བསྐངས་ཏེ། དགོས་ཤིང་ཞེས་པ་དེ་མར་བཏོན། དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་
གསུམ་པར་འདི་ནས་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ཞིག་འདུག    སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས།        སྐུ་གཟུགས་ཅུང་བདེ་པོ་མ་
བྱུང་བས་ཅན་རྡེ་གྷར་སྨན་ཁང་ལ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བས། ཁོང་གི་ཚབ་ཏུ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་གི་མིང་གང་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  
མིང་རོགས་ནས་གནང་རོགས།  སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༥  
ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ།  
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ ལ་བཟོ་བཅོས་

གྲོས་འཆར། 

དོན་

ཚན། 

ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། ཟུར་བརྗོད།

༡༢ པ། ༣ རྒས་ཡོལ་སྡོད་ཁང་ཞུ་མཁན་

རྣམས་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་

ལྷན་ཁང་ནས་ཟླ་དྲུག་རེའི་ནང་རྒས་

ཡོལ་ཐོན་མཁན་གྱི་མཚན་ཐོ་ཐོན་པ་

དང་ཆབས་ཅིག་རྒས་ཡོལ་སྡོད་ཁང་ཞུ་

རྒྱུའི་སྙན་ཞུ་གཏན་འབེབས་འགེངས་

ཤོག་ཐོག་བཀང་སྟེ་ས་ཁང་བདག་

གཉེར་འགན་འཛིན་ལ་འབུལ་དགོས་

ཤིང། ས་ཁང་བདག་གཉེར་འགན་

འཛིན་གྱིས་སྙན་ཞུ་དེ་དག་འབྱོར་རིམ་

ལྟར་སྒུག་ཐོའ་ིནང་དེབ་འགོད་བྱ་རྒྱུ། 

རྒས་ཡོལ་ཐོན་མཚམས་སྒུག་ཐོ་ནང་

གསལ་ལྟར་གནས་རིམ་ལ་གཞིགས་

པའི་རྒས་ ཤག་ཨང་རིམ་བཞིན་འབུལ་

རྒྱུ་དང། ཅི་སྟེ་བགྲེས་ཁང་མེད་པ་

དང། ཡང་སྐབས་དུས་སོ་སོར་བགོ་

སྤྲོད་མ་ཐུབ་ཚ་རྒས་ཡོལ་ཐོན་སྐས་ཀྱི་

གང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ འབབ་ཟླ་

རེ་བཞིན་རྒས་ཤག་གོ་སྒྲིག་མ་ཐུབ་

པར་ཁང་དོད་སྤྲོད་རྒྱུ། གཞིས་ཁང་

ཐོབ་ཁང་ཡོད་པ་རྣམས་རྒས་ཤག་ཞུ་

ཆེད་གཞིས་ཁང་ཕྱིར་འབུལ་མ་དགོས་

པར་ཁང་པ་ཉམས་གསོ་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་

ཆེད་ཐེངས་གཅིག་རང་གི་རྒས་ཕོགས་

ཇི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་བའི་དངུལ་

༣ ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་

ཟླ་དྲུག་རེའི་ནང་བགྲེས་ཡོལ་ཐོན་མཁན་

གྱི་མཚན་ཐོ་ཐོན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་

བགྲེས་ཡོལ་སྡོད་ཁང་ཞུ་མཁན་སོ་སོའ་ི

སྙན་ཞུ་གཏན་འབེབས་འགེངས་ཤོག་

ཐོག་བསྐང་སྟེ་ས་ཁང་བདག་གཉེར་

འགན་འཛིན་ལ་འབུལ་དགོས། ས་ཁང་

བདག་གཉེར་འགན་འཛིན་གྱིས་སྙན་ཞུ་

དེ་དག་འབྱོར་རིམ་ལྟར་སྒུག་ཐོའ་ིནང་

དེབ་འགོད་བྱེད་དགོས། བགྲེས་ཡོལ་

ཐོན་མཚམས་སྒུག་ཐོ་ནང་གསལ་ལྟར་

གནས་རིམ་ལ་གཞིགས་པའི་བགྲེས་

ཤག་ཨང་རིམ་བཞིན་འབུལ་རྒྱུ་དང། ཅི་

སྟེ་བགྲེས་ཁང་མེད་པ་དང། ཡང་སྐབས་

དུས་སོ་སོར་བགོ་སྤྲོད་མ་ཐུབ་ཚ་བགྲེས་

ཡོལ་ཐོན་སྐབས་སྒང་ཕོགས་ཇི་ཐོབ་ཀྱི་

བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ འབབ་ཟླ་རེ་བཞིན་བགྲེས་

ཤག་གོ་སྒྲིག་མ་ཐུབ་པར་ཁང་དོད་སྤྲོད་

རྒྱུ། གཞིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མེད་ལ་མ་

ལྟོས་པར་ཐེངས་གཅིག་རང་གི་བགྲེས་

ཕོགས་ཇི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་སྒྱུར་བའི་

དངུལ་འབོར་བགྲེས་ཤག་གི་དོད་དུ་ཞུ་

སྤྲོད་ཆོག འདི་རིགས་ལ་དེའི་རྗེས་

བགྲེས་ཤག་གི་ཐོབ་ཐང་མེད། ལས་ཤག་

སྒྲིག་དོན་ལྟར་ཟླ་གཉིས་ནང་ཚུན་ཕྱིར་

༣ ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་

ཟླ་དྲུག་རེའི་ནང་བགྲེས་ཡོལ་ཐོན་མཁན་

གྱི་མཚན་ཐོ་ཐོན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་

བགྲེས་ཡོལ་སྡོད་ཁང་ཞུ་མཁན་སོ་སོའ་ི

སྙན་ཞུ་གཏན་འབེབས་འགེངས་ཤོག་

ཐོག་བསྐང་སྟེ་ས་ཁང་བདག་གཉེར་

འགན་འཛིན་ལ་འབུལ་དགོས། ས་ཁང་

བདག་གཉེར་འགན་འཛིན་གྱིས་སྙན་ཞུ་

དེ་དག་འབྱོར་རིམ་ལྟར་སྒུག་ཐོའ་ིནང་

དེབ་འགོད་བྱེད་དགོས། བགྲེས་ཡོལ་

ཐོན་མཚམས་སྒུག་ཐོ་ནང་གསལ་ལྟར་

གནས་རིམ་ལ་གཞིགས་པའི་བགྲེས་

ཤག་ཨང་རིམ་བཞིན་འབུལ་རྒྱུ་དང། ཅི་

སྟེ་བགྲེས་ཁང་མེད་པ་དང། ཡང་སྐབས་

དུས་སོ་སོར་བགོ་སྤྲོད་མ་ཐུབ་ཚ་བགྲེས་

ཡོལ་ཐོན་སྐབས་སྒང་ཕོགས་ཇི་ཐོབ་ཀྱི་

བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ འབབ་ཟླ་རེ་བཞིན་བགྲེས་

ཤག་གོ་སྒྲིག་མ་ཐུབ་པར་ཁང་དོད་སྤྲོད་

རྒྱུ། གཞིས་ཁང་དང་རང་བདག་ཁང་པ་

ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐེངས་གཅིག་

རང་གི་བགྲེས་ཕོགས་ཇི་ཐོབ་ལོ་བཅུས་

སྒྱུར་བའི་དངུལ་འབོར་བགྲེས་ ཤག་གི་

དོད་དུ་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག འདི་རིགས་ལ་དེའི་

རྗེས་བགྲེས་ཤག་གི་ཐོབ་ཐང་མེད། ལས་

ཤག་སྒྲིག་དོན་ལྟར་ཟླ་གཉིས་ནང་ཚུན་
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འབོར་རྒས་ ཤག་གི་ཚབ་ཏུ་ཞུ་སྤྲོད་

ཆོག་ཅིང་ཞབས་ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་རྗེས་སྔ་

འདོན་ཡང་ཞུས་ཆོག འདི་རིགས་ལ་

དེའི་རྗེས་རྒས་ཤག་གི་ཐོབ་ཐང་མེད། 

རང་བདག་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ཚར་

རྒས་ཤག་ཐོབ་ཐང་མེད་ཀྱང། ཁང་པ་

ཉམས་གསོའ་ིསླད་རང་གི་རྒས་ཕོགས་

ཇི་ཐོབ་ལོ་ལྔས་སྒྱུར་བའི་དངུལ་འབོར་

སྤྲོད་རྒྱུ། ལས་ཤག་སྒྲིག་དོན་ལྟར་ཟླ་

གཉིས་ནང་ཚུད་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། 

འབུལ་ཞུ་དགོས། ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་དགོས། བགྲེས་ཤག་དོད་

འདི་བཞིན་སྔོན་དུ་བགྲེས་ཡོལ་སོང་ཟིན་

པ་རྣམས་ལའང་གཅིག་མཚུངས་ཞུ་སྤྲོད་

ཆོག 

 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
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་ ༧༤ པ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ཚུད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་དེའི་བརྗོད་པ་དང་པོ། སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་
མཚན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་འདི་ལ་དྭོགས་འདྲི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག  རྩ་བའི་བཟོ་བཅོས་འགྲོ་རྒྱུའི་ནང་ལ་གཞིས་
ཁང་དང་རང་བདག་ཁང་པ་ཡར་བསྣན་པ་དེ་འགྲིག་གི་འདུག  ཡིན་ན་ཡང་། འོག་དེར། བགྲེས་ཤག་དོད་འདི་བཞིན་སྔོན་དུ་བགྲེས་ཡོལ་
སོང་ཟིན་པ་རྣམས་ལའང་། གཅིག་མཚུངས་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག་ཟེར་བ་དེ། རྩ་བའི་ང་ཚས་སྒྲིག་གཞི་གང་གཏན་འབེབས་བྱས་རྗེས། རྩ་འཛིན་
ལག་བསྟར་འགྲོ་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས། ད་ལྟ་གསར་དུ་བགྲེས་ཤག་དོད་འདི་བཟོ་བ་ལ། སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་མ་
བྱེད་གོང་ནས།  བགྲེས་ཡོལ་འགྲོ་མཁན་ཚང་མར་གཅིག་མཚུངས་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག་ཟེར་བ་དེ། དམིགས་ཡུལ་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་གང་འདྲ་ཞིག་
གི་འོག་ནས་ཁུར་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ།  འདི་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
བརྗོད་པ་དང་པོ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དྭོགས་པ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་བསྡུས་ནས་ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་ལན་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག 

 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧༤ པ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་དེའི་ཐོག་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞིག་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག དུས་ཚད་ཏོག་ཙམ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས། ད་ལྟ་འདིར་བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་དྲི་བ་གཅིག་བསླེབས་སོང་། དེར་ལན་འདེབས་གནང་སྟེ་
ཐག་གཅོད་མ་གནང་བ་བྱས། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་གནང་སྟེ་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། དེ་རིང་རང་གོ་བསྡུར་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཉིན་རྒྱབ་དེར་ང་ཚ་དུས་ཚད་ག་དུས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚ་བསྐྱར་སློག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་
གྱི་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བགྲེས་ཤག་དོད་འདི་བཞིན་སྔོན་དུ་བགྲེས་ཡོལ་སོང་ཟིན་པ་རྣམས་ལའང་གཅིག་མཚུངས་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ད་ལྟ་སྒྲིག་གཞི་ནང་བཟོ་བཅོས་འཁྱེར་ཡོད་པ་ལྟར། དེའི་སྔོན་གཏན་འབེབས་ཟིན་ནས་ཐོབ་ཐང་བཞེས་ཀྱི་ཡོད། བསྐྱར་
བཅོས་ནང་ཡིན་པས་ཐོབ་མཁན་གྱི་གནས་བབ་དང་། དེའི་སྔོན་བགྲེས་ཡོལ་ཕྱིན་ཟིན་པ་དེ་ཚའི་གནས་བབ་གཉིས་གཅིག་མཚུངས་ཐོབ་
ཐང་གང་ཞིག་ལས་བྱེད་ཚང་མར་གཅིག་མཚུངས་ཐོབ་དགོས། དེ་སྔོན་སྒྲིག་གཞི་ཁག་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་གསལ་བསྡད་ཡོད་དུས། དེ་
གཞིར་བཟུང་ནས་བགྲེས་ཡོལ་བ་དེ་ཚ་ལའང་གཅིག་མཚུངས་ཐོབ་དགོས་རེད་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན།  
 

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

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཐུང་ཐུང་ཞིག་ཡོད། སྙན་སྒྲོན་གནང་སོང་བ་དེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཟོ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
བསྐང་སྟེ་ཞེས་པ་བསྐངས་ཏེ་བཟོ་རོགས་གནང་།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
བསྐངས་ཏེ་ཞེས་པ་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་དང་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་གཉིས་ཀར་བསྐངས་ཏེ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་འགོ་བརྗོད་ཡིག་ཆ་
རྣམས་ཁ་སང་ངས་སྒྲིག་གཞི་གཞན་པ་དེ་ཚ་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ནང་ལ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་དེ་རང་འཇགས་བསྣམས་
ཕེབས་ཡོད་རེད། རྗེས་སུ་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་ཟིན་པའི་རྗེས་བརྗོད་པ་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་བཟོ་བཅོས་རེ་རེ་ལ་བསྣམས་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། 
དེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། གཅིག་གྱུར་འགྲོ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནང་གསེས་གསུམ་པ་དེ་གཏན་འབེབས་བྱེད་མ་དགོས་པ་
བྱས། ནང་གསེས་བཞི་པ་བགྲེས་ཡོལ་ཞེས་བཅོས་གནང་བ་རེད། འོས་བབ་དེ་མར་བཏོན་པ་རེད། དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ལྔ་པ་རྒན་ཡོལ་དེ་བགྲེས་ཡོལ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡིན། ནང་གསེས་དྲུག་པ་དེ་ལ་ལན་ཅིག་དེ་ག་སྔོན་འཇུག་དང་རྒན་ཡོལ་བགྲེས་ཡོལ་ལ་བཟོས་གནང་ཡོད་རེད། འདོད་མཐུན་གྱི་དེ་
གྱིས་བཅོས་པ་ལ་སྤྱི་མོས་ཐོག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བདུན་པ་དེ་གཞུང་ཞབས་རྒན་ཡོལ་དེ་ལས་བྱེད་བགྲེས་ཡོལ་བཟོས་
ཡོད་རེད། བགྲེས་ཤག ཆང་ས་བརྒྱབས་ཚ་དེ་འདས་ཚིག་བཟོས་འདུག ནང་དོན་རང་འཇགས་རེད། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་
རྒྱུར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བརྒྱད་པ་རྒན་ཡོལ་དེ་བགྲེས་ཡོལ་དང་། བོད་མིའི་
སྒྲིག་འཛུགས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ་ཞེས་བསྐྱོད་པ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་
གསེས་དགུ་པ་དེ་རྒས་ཤག་དེ་མར་བཏོན་པ་རེད། ཐོབ་ཐང་ངོ་བོ་རྒན་ཤག་ཞུས་རིགས་ཞེས་བཅོས་ཏེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
བཅུ་པ་དེ་བགྲེས་ཡོལ་དང་ལས་བྱེད་མ་གཏོགས་བཅུག་ཡོད་མ་རེད། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བཅུ་གཅིག་
འབྲེལ་ཡོད་སོ་སོས་བགྲེས་ཤག་གི་ཆུ་གློག་རིན་པ་དོ་བདག་སོ་སོས་འགན་འཁུར་གྱིས་ཁུངས་སྤྲོད་ཞུ་དགོས་ཞེས་གསར་བཅུག་གནང་བ་
རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་དམིགས་བསལ་ལས་ཤག་དང་གཞུང་གི་ས་ཁང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་
ཕྱོགས། མི་ཆོག་པའི་སྐོར་དེ་མར་བཏོན། དང་པོ་དེ་དང་པོའ་ིཀ་ལ་བཅོས་གནང་ཡོད་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་འོག་དེར་འབྲེལ་སྒྲ་
ཞིག་དང་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅོད་གཞིར་བཟུང་ཐག་གཅོད་ཞུ་དགོས་ཞེས་བཅུག་རེད། སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་རྒྱུར་དགག་བྱ་
ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། གཉིས་པ་དེ་དང་པོའ་ིཁ་ལ་བསྒྱུར་བ་རེད། སྤྲད་དགོས་དེ་སྤྲོད་དགོས་
བཟོས་པ་མ་གཏོགས་འགྱུར་བ་ཡོད་མ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། གསུམ་པ་དེ་གཉིས་པའི་ཀ་བཟོས་ཡོད་རེད། བགྲེས་
ཡོལ་དང་བྱེད་མི་ཆོག་ཅེས་བཟོས་ཏེ་དའི་འཕྲོད་མར་བཏོན་ཡོད་རེད། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་རྒྱུར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་པ་ཕབ་པ་ཡིན། བཞི་པ་དེ་གཉིས་པའི་ཁ་ལ་བསྒྱུར་བ་རེད། གཞུང་འཛིན་ཞེས་པ་གཞུང་གི་ཞེས་བཟོས་དེ་མ་
གཏོགས་རང་འཇགས་རེད། སྤྱི་མོས་གཏན་ཕབ་པ་ཡིན། ལྔ་པ་གཉིས་པའི་ག་ལ་བསྒྱུར། བྱས་པ་ཡོད་ཚ་ཞེས་འདས་ཚིག་བྲིས་པའི་ཐོག་
ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་ལ་དགག་པ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་མི་དགོས་པ་བྱས། བགྲེས་ཡོལ་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་གཅིག་པུ་ལ་བཟོས་འདུག སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། བསྐྱར་བཅོས་དེ་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་བཟོས་པ་རེད། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཀྱི་སྒིག་གཞི་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་ཟིན་པ་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ 
༢༦ པ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་དང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་གཟིགས་རོགས། བྱ་
ཕྱོགས་དེ་བྱེད་ཕྱོགས་བཟོས་པ་རེད། སྤྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་གཉིས་པ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་ཞེས་པ་
མཆོག་གིས་ཞེས་བཟོས་ཏེ་སྤྱོ་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་རྒྱུར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་
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ཚན་གསུམ་པ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཆེད་འཛུགས་དེ་ཆེད་བཙུགས། ཟུར་སྦྱར་དེ་ཟུར་འཛར། བཏང་འཛིན་དེ་སྟངས་འཛིན་དང་། 
བསྐྲུན་དེ་སྐྲུན་བཟོས་པའི་ཐོག་ནས། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་བཞི་པ་རིགས་ཀྱི་ཞེས་པ་མར་བཏོན། པ་ཞེས་པ་མར་བཏོན། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་དེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས། སྤུས་ཉོས་དེ་
སྤུས་ཉོ་དང་། ནང་སྲིད་ཁང་དེ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཞེས་བཅུག་ཡོད་རེད། ས་ཆའི་བདག་དབང་ཞེས་པ་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབེབས་རྒྱུར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ལྔ་པ། ནང་གསེས་དང་པོ། གཞིས་ས་
རྣམས་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་མངའ་གཞུང་སོ་སོ་དང་། ནང་སྲིད་ལས་ཁང་ལ་རྩིས་འབུལ་ཞུས་པའི་ཚགས་སྡེ་དང་སྒེར་
གང་ཞིག་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མི་ཚར་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་སྡོད་རིང་སྡོད་ཡུལ་དང་འཚ་རྟེན་ཞིང་ལས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བོགས་མར་བཏང་
བའམ། ཡང་ན་བོད་གཞུང་ངལ་སེལ་ཚགས་པས་སྤུས་ཉོས་ཀྱིས་གཞིས་མི་རྣམས་ཞེས་པ་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མི་ཚར་བཙན་བྱོལ་དུ་
གནས་སྡོད་རིང་སྡོད་ཡུལ་དང་འཚ་རྟེན། ཞིང་ལས་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་མངའ་གཞུང་སོ་སོ་ནས་བོགས་
མར་བཏང་བའམ། ཚགས་སྡེ་དང་སྒེར་གང་ཞིག་ནས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་རྩིས་འབུལ་ཞུས་པ། ཡང་ན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་
དབུས་ངལ་སེལ་ཚགས་པས་སྤུས་ཉོ་བྱས་པའི་གཞིས་ས་རྣམས་གཞི་མི་སོ་སོར་ཞེས་བཟོས་པ་དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་
མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ལྔ་པའི་ནང་གསེས་གཉིས་པ། ཞིང་ལས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ས་བགོས་ཡོད་པའི་ཐོག་སྡོད་ཁང་དང་ཞེས་པ་
ས་བགོས་ཞིང་སའི་ཐོག་སྡོད་ཁང་ཞེས་དང་རྒྱག་རྒྱུའི་དམིགས་བསལ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཆོག་མཆན་ཡོད་མ་གཏོགས། གསར་
རྒྱག་བེད་སྤྱོད་མི་ཆོག་ཅེས་པ་རྒྱག་རྒྱུར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་དམིགས་བསལ་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་འབེབས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གསུམ་པ་ཐོག་ཅེས་པ་ཆེད་དང་བར་
ཞེས་བཟོས་ཏེ་བྱ་ཆོག་ཅེས་པ་གཏོང་ཆོག་ཏུ་བཅོས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བཞི་པའི་ནང་ལོ་ཞེས་པ་ཕན་དང་ལས་ཁུངས་ཞེས་པ་ལས་ཁང་དང་། བཀང་སྟེ་ཞེས་པ་བསྐངས་ཏེ་
ཞེས་བཅོས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་རྒྱུར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་དྲུག་
པའི་ནང་གསེས་དང་པོར་སུ་ཐད་ནས་ཞེས་པ་སུས་ཀྱང་དང་། སུ་ལའང་ཞེས་པ་གཞན་ལ་དང་། བཏང་བའི་ཞེས་པ་གཏོང་བའི་ཞེས་བཅོས་
པ་དེ་སྤྱི་མོས་གནང་རྒྱུར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ནང་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཞེས་པ་
བཀོག་པ་དང་། ཚགས་ཆུང་གིས་ཞེས་པ་ཚགས་ཆུང་ནས་དང་། འཛིན་སྐྱོང་ནས་ཞེས་པ་འོག་ནས་སྒང་ལ་བསྐྱལ་བ་དེ་ལ་སྤྱི་མོས་གནང་
རྒྱུར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གསུམ་པའི་ནང་། ཀྱིས་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་ལ་ཡར་
བཅུག་པ་དང་། བྱུང་སྟེ་ཞེས་ཡར་བཅུག་པ་དེ་སྤྱི་མོས་གནང་རྒྱུར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་
ཚན་བདུན་པའི་ནང་གསེས་དང་པོ་ལ་བསྡད་ཡུལ་དེ་སྡོད་ཡུལ་དང་། ཚགས་ཆུང་གིས་ཞེས་པ་ཚགས་ཆུང་ནས་ཞེས་བཅོས་པ་ལ་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་རྒྱུར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པ་གིས་བཏོན་པ་དང་ལ་
ཡར་བཅུག་པ་རེད། གཞུང་དེ་མར་བཏོན་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཞེས་བཅོས་པ་དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད། ནང་གསེས་གསུམ་པ་གཞན་གྱི་རྐྱེན་པས་ཞེས་པ་དབང་གིས་དང་། ཁྱིམ་ཚང་ཞེས་པ་འོག་ལ་བསྐྱལ་བ་དང་
སྤྱི་མི་བརྒྱ་དཔོན་ཡར་བཅུག་པ་རེད། རྒྱུ་དེ་ཆོག་ཅེས་བཅོས་པ་དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་བརྒྱད་པའི་ནང་ས་ཁང་རྗེས་ཤུལ་ཞེས་པ་རྗེས་ཤུལ་ལ་ས་ཁང་ཞེས་བཅོས་པ་རེད། དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པ་ནང་ཁོང་ཚའི་ཚབ་འདབས་སྦྱར་གྱི་ཕྲུ་གུ་བཅུག་ཡོད་རེད། ཁུངས་ནས་དེ་ལས་ཁང་
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དང་བྱ་དེ་བྱེད་བཅོས་པ་རེད། དོན་ཚན་བཅུ་པའི་དེ་༡་་་་་་་་༧ དེ་ ༡༠ པ་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་དགོས་དེ་བཅོས་པ་རེད། དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་དགུ་པའི་ནང་ལྔ་པའི་ ༡ ནང་གསལ་དེ་ ༥ པའི་ནང་གསེས་ ༡ བཅོས་པ་
རེད་དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་དང་པོའི་ནང་བཀོད་བསྒྲིགས་དེ་བཀོད་སྒྲིག་དང་
ཁུར་མ་འཁུར་དང་བཅོས་པ་ལ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། གཉིས་པའི་ནང་གསེས་དྭང་དེ་དང་དང་། འཐེན་དེ་ཐོན་ལ་བཅོས་པར་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། གསུམ་པའི་ནང་ཕ་མ་གཉིས་མེད་མར་བཏོན། གཞན་རང་འཇགས་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བཞི་པའི་ནང་གསེས་ ༡ ནས་ ༤ དེ་གོང་གསལ་རྣམས་དང་ལས་ཁུངས་སུ་ཞེས་ཁང་དུ་
བཅོས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་སོང་།  སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ལྔ་པ་ཀ་པའི་ནང་ཤད་གུག་ནང་ཡོད་པ་
དེ་མར་བཏོན་པ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་ནང་དོན་དེ་བཞིན་ནོ། ཁ་པའི་ནང་བསྐྱར་དགོངས་དེ་དགོངས་པ་བསྐྱར་ཞུ་བྱས། ལས་
དང་པ་དེ་མར་བཏོན། མ་མཐའ་ཟླ་བ་གསུམ་དེ་ཨང་ཀི་བཟོས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ག་
པའི་ནང་བོད་དུ་དེ་བོད་ནང་བསྐྱར་དགོངས་དེ་དགོངས་སྙན་དང་།  གོང་གསལ་ཀ་ཁ་གཉིས་གནང་གསལ་གྱི་དུས་ཡུན་ཐེ་བས་མང་མཐའ་
དེ་དག་མི་དགོས་པ་བྱས་པ་དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡིན། ནང་གསེས་དྲུག་པའི་ནང་གོང་གསལ་དེ་
མར་བཏོན་རྣམས་ཀྱི་ས་ཁང་དོ་བདག་གིས་དེ་སོ་སོའ་ིབྱས་འོག་དེར་ས་ཁང་གཅིག་བཅུག་པ་དང་དེ་མར་བཏོན་སྲུང་རྩི་དེ་སྲུང་བརྩི་བཅོས་
པ་དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་པའི་ནང་གསེས་དང་པོའ་ིནང་དང་དེ་མར་བཏོན་
པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་སོང་ཙང་སྤྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གསུམ་པ་དེར་བྱེད་སྒྲ་གྱི་དེ་གྱིས་གཅིག་ཡར་
བཅུག་པ་དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དེ་ལས་ཁང་གི་བཟོས་པ་དེ་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། ནང་གསེས་དྲུག་པའི་ནང་མང་མཐར་དེ་མང་མཐའི་དང་། དགུའི་རིང་དེ་
དགུང་གསེང་དུ་བཅོས་ནས།  སོང་སྟེ་མ་ཐུབ་དེ་མ་བྱས་པར་བསྐྱར་དུ་དགོངས་སྙན་ཞུ་མ་འབྱོར་བ་དེ་བསྐྱར་ཞུ་མེད་པ་བཅོས་པ་ལ་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བཟོ་བཅོས་ཞིག་འདུག་པས། བཅུ་པའི་དྲུག་པ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧༥ ལ་གཟིགས་རོགས་
གནང་། བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་
བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧༥ སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

 

 

 



17 

 

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་

བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། 

དོན་ཚན། ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། ཟུར་

བརྗོད། 

བཅུ་པ། ༦ མང་མཐར་ཟླ་དགུའི་རིང་གུང་

སེང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་དུས་ཐོག་ཕྱིར་ལོག་

མ་ཐུབ་པའི་ཐོག་བསྐྱར་དགོངས་

སྙན་ཞུ་མ་འབྱོར་བ། 

༦ མང་མཐའི་ཟླ་དགུའི་གུང་གསེང་

དུ་སོང་སྟེ་དུས་ཐོག་ཕྱིར་ལོག་མ་

བྱས་པའི་ཐོག་དགོངས་སྙན་བསྐྱར་

ཞུ་མེད་པ། 

༦ མང་མཐའི་ཟླ་དགུའི་

ཕྱོགས་བསྐྱོད་སོང་སྟེ་དུས་

ཐོག་ཕྱིར་ལོག་མ་བྱས་པའི་

ཐོག་དགོངས་སྙན་བསྐྱར་

ཞུ་མེད་པ། 

  
བཅུ་པའི་ནང་གསེས་དྲུག་པ་གུང་གསེང་ཀྱི་ཚབ་ལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་བཟོས་འདུག  གོང་གཅིག་འཐོལ་པ་འདུག་དེ་མར་བཏོན་རོགས་གནང་། 
མང་མཐའི་ཟླ་དགུའི་ཕྱོགས་བསྐྱོད་སོང་སྟེ།  དུས་ཐོག་ཕྱིར་ལོག་མ་བྱས་པའི་ཐོག་དགོངས་སྙན་བསྐྱར་ཞུ་མེད་པ་ཞེས་བཟོས་ཡོད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བཟོ་བཟོས་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧༥ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ནང་དོན་དེ་གསལ་པོ་རེད། གུང་གསེང་དེ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་དུ་སོང་སྟེ་བཅོས་པ་རེད། ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་མེད་པ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་རེད། 
བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་དེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་
གསེས་བདུན་པ་དེ་བོད་གཞུང་དེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དང་། བགོ་འགྲེམས་ཚགས་ཆུང་དེ་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ ཤག་བགོ་འགྲེམས་
ཞེས་བཅོས་གནང་འདུག  དེ་དག་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དེ་ལ་བརྗོད་པ་གཉིས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ་རང་འཇགས་ནང་གསེས་དང་པོའ་ིནང་ལ་དོན་ཚན་ ༨ པའི་ནང་གསེས་ ༢ པ་དང་། དོན་ཚན་ ༡༠ ཟེར་
ནས་ཨང་དུ་བཅོས་པ་རེད། དེ་ཕྲན་བུ་ལས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དེ། ཀྱིས། སྤྲོད། ཡོད་པ། དེའི། བསྩལ། མཉམ་འབྲེལ་ནས་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་
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པའི་ནང་མར་བཏོན་པ་དང་། གསར་པ་ཡར་བཅུག་པ་མ་གཏོགས། ནང་དོན་གཅིག་པ་དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ནང་སྒུག་ཐོ། མ་དེབ་ནང་ཡོད་རིགས་རྣམས་དེ་མར་བཏོན་འདུག གཅིག་ལས་མང་བ་ཡོད་
ན། དེ་མང་པོ་ཡོད་ཚ་རྒྱན་བསྐྱུར་བྱ་རྒྱུ་དེ་རྒྱན་རྒྱག་བྱ་རྒྱུ་དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་
གསུམ་པའི་ནང་ཟུར་འཛར་ཁ་པ་དེ་བཅོས་གནང་ཡོད་རེད། ལས་ཁུངས་དེ་ལས་ཁང་དང་ཚང་མར་དེ་ཚང་མས་དང་། བྱ་རྒྱུ་དེ་བྱེད་རྒྱུ། 
གནས་བབས་དེའི་ས་ཡང་འཇུག་བཀོག་པ་དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བཞི་པའི་
ནང་མཐུན་རྐྱེན་ཞུ་མིའི་ཟེར་བ་དེ་ཞུ་མཁན་བཅོས་གནང་འདུག་པ་དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
ནང་གསེས་པ་ཀ་པ་དེའི་ཤད་ནང་ཡོད་པ་དེ་མེད་པ་དང་ཚིག་རང་འཇགས་རེད། ཤད་གུག་ནང་ནས་བཏོན་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་
ཚ་སྤྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད། ཁ་པ་དེ་ཤད་གུག་ནས་བཏོན། མཐུན་གྱིས་གཉེན་སྒྲིག་དེ་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་པའི་བཅོས་འདུག  སྒྲུབ་ཆ་
ཚང་བ་དེ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་བཟོས་པ་དེ་ལ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་རྒྱུར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན། ནང་གསེས་ལྔ་པ་དེ་ནང་གསེས་བྱས་པ་དེ་ནས་བཅོས་འདུག དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ་དེ་རང་འཇགས། ནང་གསེས་དང་པོའ་ིནང་སྤྱི་ཐོག་དེ་སྤྱི་སྒེར་བཅོས་གནང་ཡོད་རེད། དོན་ཚན་ ༦ པའི་ནང་
གསེས་ ༢ བྱས་ནས་དབྱེ་བ་ཕྱེས་པ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་སོང་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་དང་པོའི་བོད་མི་ཟེར་བ་དང་གནས་ཚུལ་དེ་གཉིས་མར་བཏོན། བདག་གཉེར་དེ་
བདག་ཉར་དེ་མ་གཏོགས་འགྱུར་བ་ཡོད་མ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གསུམ་པ་དེར་ལས་ཁུངས་དེ་ལས་ཁང་དང་། ལྟ་རྟོགས་དེའི་དག་ཆ་ལྟ་རྟོག་དང་། བཟོ་བསྐྲུན་དེ་བཟོ་སྐྲུན་དང་། 
དེའི་འོག་བྱ་དགོས་ཚང་མ་བྱེད་དགོས་བཅོས་པ་དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བཞི་
པའི་ལས་ཁུངས་དེ་ལས་ཁང་དང་། སོ་སོར་དེ་སོ་སོའ་ིདེ་གཅིག་པུར་བཅོས་ཡོད་རེད། དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་དྲུག་པ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་བཅས་བཟོས། དང་དེ་ཡར་བཅུག་པ་དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་དྲུག་པ་དེ་བཀའ་ཁྲོལ་དེ་བཀའ་འཁྲོལ་དང་། བཟོས་པ་དེ་འདས་ཚིག་ཆགས་འདུག དེ་བཟོ་བ་
བཅོས་ན་དེ་རང་འཇགས་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཐོན་སྐྱེད་དང་བཟོས་པ་གཉིས་དོན་དག་གཅིག་པ་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག  ཐོན་བསྐྱེད་བྱས་ན་ཞེས་སྦྱར་ན་
ཡག་པ་མིན་འགྲོ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཐོན་སྐྱེད་བྱས་པ་དེ་དག་ཚང་མ་སྒང་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཁང་པ་གསར་རྒྱག་ཟེར་བ་དེ་དག་ཚང་མ་འདས་པ་བྲིས་
དགོས་པ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་འོག་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་ཐོག་བཟོས་པ་ཡིན་ན་ལེགས་པ་མི་འདུག ཚང་མ་གཅིག་
མཚུངས་བཅོས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བརྒྱད་པ་དེ་སྐྱེ་ཞིང་དེ་སྐྱེ་ཤིང་བཟོས་
པ་རེད། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། ནང་གསེས་དགུ་པ་འགན་ཁུར་དེ་ལ་འགན་འཁུར་བཟོས་པ་ལས་ནང་དོན་ཚང་མ་རང་
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འཇགས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ་རང་འཇགས།  ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེའི་རང་ཁུངས་དེ་རང་ཁོངས་
དང། ས་གནས་འགོ་འཛིན་མར་བཏོན་པ་དང་། མ་ཐེ་བས་དེ་མ་ཐེ་བའི་བྱས་ནས་འབྲེལ་སྒྲ་བཅུག་གནང་ཡོད་རེད། ལས་ཁུངས་དེ་ལས་
ཁང་གི་ལས་ཁུར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བྱེད་དགོས་བཅོས་པ་ལ། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གསུམ་པ་དེ་ལ་ཡིན་ཞིང་དེ་ཡིན་ཅིང་བཅོས་པར་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་ཟིན་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  
མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བཞི་པ་དེ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིགཞིས་མིའི་ས་ཁང་གི་གནས་སྟངས་དེ་མར་བཏོན་
ནས། སྒྲིག་གཞིའི་འདིའི་འབྲུ་དོན་ཟེར་ནས་བཏང་འཛིན་དག་ཆ་སྟངས་འཛིན་བཅོས་ནས་བྱ་རྒྱུའི་ཚགས་ཆུང་གི་འགན་དབང་ཡིན་པ་དེ་བྱ་
རྒྱུའི་འགན་དབང་ཚགས་ཆུང་ལ་ཡོད། བཅོས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ལྔ་པ་དེ་
ཁྲིམས་སྦྱར་བྱ་དེ་ཁྲིམས་གཏུགས་བྱེད་བཅོས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་དྲུག་པ་
ནམ་ཚགས་ཀྱི་དེ་ནམ་ཚགས་སྐབས་དང་། ཁོང་ཚའི་ཟེར་བ་དེ་ཚགས་མིའི་ལས་ཁུངས་ནས་ཚད་གཞི་དེ་མར་བཏོན་ནས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
གཏན་འབེབས་ལྟར། དེའི་སྒང་ལ་རྩོད་པ་མང་པོ་ཤོར་ཚར་བ་རེད། དེའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་མང་པོ་བྱུང་ཟིན་པ་རེད། གཏན་འབེབས་ལྟར་དེ་བྱ་
བ་རང་ལ་མ་བརྩིས་པར་བྱེད་སྒྲ་མི་དགོས་པ་བཟོས་ཡོད་རེད།  གཞན་པ་རྩོད་པ་མི་དགོས་པར་ནང་སྲིད་ལས་ཁང་ནས་ལྟར་ཐུབ་རྒྱུ་བྱས་
པ་ཡིན་ན་འདྲ་པོ་ཡོད་རེད། བཅོས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། རང་
འཇགས་རེད་འདུག ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་ཁ་སང་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན། ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ནང་ད་དུང་དེ་མིན་འདུག དེ་ད་ག་
རང་བསུབ་ཤོག  ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་དགོས་པ་མི་འདུག  དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་ཐུང་མོང་དེ་ཐུན་མོང་དང་། ཀྱི་མ་དེབ་ཟེར་
བ་དེ་གཉིས་འགྱུར་བ་ཟིན་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ་དེ་སྒྲིག་གཞི་
བསྐྱར་བཅོས་རེད། དེ་ཚང་མ་གཅིག་གྱུར་རེད། དེ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་སོང་ཙང་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་མར་
ཟུར་འཛར་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། དང་པོ་དེ་གཞིས་ཆགས་མར་བཏོན་ནས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་ཟེར་ནས་གཞིས་ཆགས་ཚང་མ་མར་
བཏོན་ནས་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་། གཉིས་པ། སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གླིང་། གསུམ་པ། ལ་སླེ་
བསོད་ནམས་གླིང་དང་། ལ་བྱང་ས་ཁག བཞི་པ། ཀོ་ལི་སྒལ་དོན་ལྡན་གླིང་། ལྔ་པ། སྦེལ་ཀོབ་བདེ་སྐྱིད་སླར་གསོ། དྲུག་པ། ཧོན་སུར་རབ་
རྒྱས་གླིང་། བདུན་པ། ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚགས་གླིང་། བརྒྱད་པ། མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་། དགུ་པ། འབུམ་སྡེ་ལ་བསྟན་འཛིན་སྒང་། བཅུ་པ། 
མན་སྤཊ་ཕན་བདེ་གླིང་། བཅུ་གཅིག  སིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླིང་། བཅུ་གཉིས། ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་། བཅུ་གསུམ། སྦན་ད་ར་
ནོར་རྒྱས་གླིང་། བཅུ་བཞི། ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླིང་། བཅོ་ལྔ། ཌེ་ཌུན་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དང་ཚ་རིང་དོན་ལྡན། བཅུ་དྲུག  ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་
གླིང་། བཅུ་བདུན། ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚགས་གླིང་དེ་སྔོན་མ་གསར་འགྲོ་མུས་ཟུར་བརྗོད་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བ་རེད། གཞིས་ཆགས་སུ་
གཞིས་སྐལ་མ་ཐོབ་པའི་སྒུག་ཐོ་འགོད་དེབ་ཀྱི་གཏན་འབེབས་རེའུ་མིག ཟུར་འཛར་ཁ་ནང་སྒང་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དེ་འོག་ལ་བཅུག་འདུག 
རེའུ་མིག་ ༦ པའི་ནང་བཟའ་ཕའི་དེ་བཟའ་ཟླའམ་ཕ་མིང་བཅོས་ཡོད་རེད། རེའུ་མིག་ ༡༡ ནང་ལ་དཔྱ་ཁྲལ་དེ་དཔྱ་དངུལ་བཅོས་པ་རེད། 
ཟུར་མཆན་ནང་ལ་ལས་ཁུངས་ལས་ཁང་དུ་ཟེར་ནས་བཅོས་ཡོད་པ་སོགས་དེ་མར་བཏོན་གནང་ནས་དགོས་པ་དང་དེ་འགོད་དགོས་པ་
ཡིན། སྣོན་འཇུག་ཁུངས་སུ་དེ་ཁང་དུ་དང་བཅས་ཀྱི་དང་ཁུངས་སུ་ཉར་ཚགས་བྱེད་དགོས་བཅོས་ཡོད་རེད། དེ་སྤྱི་མོས། སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་
ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག འདི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ལ་ཧར་པ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གླིང་ཟེར་བ་གཅིག་ཡོད། སྔོན་དུ་
ལས་བསྡོམས་ཚགས་འདུའི་སྐབས་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་ཁུངས་སུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་རིང་འདིའི་ནང་ཚུད་མི་འདུག་ག་རེ་ཡིན་ནམ། ཧར་
པ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གླིང་དུ་ས་གནས་ཁག་གཉིས་བསྡོམས་ནས་གཞིས་ཆགས་དེར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གླིང་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་འདིའི་ཟུར་འཛར་ཀ་པ་དེའི་ཚགས་ཆུང་འདིའི་ནང་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་ན། དོན་ཚན་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཤོག་
གྲངས་གསུམ་པར་གཟིགས་དང་། སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གཞིས་ཆགས་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་འདིའི་ནང་ཚུད་ཡོད་མ་རེད། འདིའི་ནང་དཔེར་ན་ Bir གཡས་གཡོན་
ཡོད་བསྡད་པ་དེ་ཚ་འདིའི་ནང་ཚུད་ཡོད་མ་རེད། སོ་སོས་ཉར་བསྡད་པ་དེ་ཚའི་གྲས་དེ་ནང་སྲིད་རང་གི་ང་ཚས་ག་རེ་ཟེར་ཕྱིན་པ་དང་། 
གཅིག་ཟེར་བ་དེ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚས་ད་ལྟ་འདིར་སྔོན་མ་གཏན་འབེབས་གནང་བཞག་པའི་ཚིག་གཞི་མ་
གཏོགས། དེའི་ནང་མ་ཚུད་པ་གང་ཡོད་མེད་ང་ཚས་བལྟས་ཡོད་མ་རེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་ཟུར་འཛར་དེ་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསྡད་འདུག་གསུངས་པ་རེད། དོན་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་སྒྲིག་གཞི་རྒྱ་གར་
ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཆེད་བཙུགས་བྱས་པའི་གཞིས་ཆགས་གཤམ་གསལ་ཟུར་འཛར་ཡིག་ཆ་ཀ༽པ་ནང་གསལ་དང་། 
གཞན་ཡང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས། ཐད་ཀའི་འཛིན་སྐྱོང་སྟངས་འཛིན་འོག་གསར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན་
ཟེར་བ་དེ་ཐད་ཀའི་འཛིན་སྐྱོང་ཟེར་བ་དེ་བདེ་སྐྱིད་གླིང་འཁྲིས་སུ་ཡོད་པའི། ཚ་རིང་དོན་ལྡན་གཞིས་ཆགས་དང་ Dalhousie གསར་
རྒྱག་བྱས་བཞག་པ་ས་ཆའི་བདག་དབང་དེ། གཞིས་མི་དེས་ཉོས་བཞག་པ་ད་ལྟ་ Bir ས་ཁུལ་ལྟ་བུ་ད་ལྟ་ Herbertpur ཡོད་པའི་ས་
ཆའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག དམག་སྒར་བདག་དབང་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་དག་དེ་ཚའི་གྲས་ད་ལྟའི་འདིའི་ནང་ལ་
སླེབས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།  སྤྱིར་བཏང་ནང་སྲིད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མ་འདིའི་ནང་ཚུད་དགོས་པ་རེད།  ས་ཁང་གི་འབྲེལ་
བ་ཡོད་པ་དེ་ཚ་དེའི་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དཔེར་ན་ Shimla དང་ Dalhousie དེ་ཚའི་ནང་ལ་ས་ཆ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ས་ཁང་གི་སྒྲིག་
གཞིའི་ནང་ལ་ཚུད་དང་མ་ཚུད། ཧར་པ་པུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གླིང་ནང་ཁང་པ་དང། ཞིང་ས་མང་པོ་ཡོད་རེད། ས་ཆ་དེ་དག་ཡང་ན་
དམག་སྒར་གྱི་ཉོས་ནས། དམག་མི་བགྲེས་ཡོལ་བར་སྤྲད་པ་དེ་དག་བཙན་བྱོལ་གཞུང་འོག་ལ་མ་བརྩིས་པ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས། དེའི་ནང་
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ལ་ས་ཆ་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་ས་ཁང་སྒྲིག་གཞི་འདིས་ཁྱབ་དགོས་པ་འདྲ་པོ་འདུག དེའི་ཐོག་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་
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 ད་ལྟ་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞིས་ཆགས་ཁག་ཁ་ཤས་འདུག དཔེར་ན་སྔོན་མ་ང་ཡོད་སའི་
གཞིས་ཆགས་ TIRS བཟོ་ལས་ཚགས་པའི་གཞིས་ཆགས་ཤིག་རེད། དེ་དག་མང་ཆེ་བ་བཟོ་ལས་ཚགས་པས་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པའི་ཁག་
ཁག་གཅིག་དང།  ང་ཚའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཆ་འཁོས་མ་སྙོམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་འགྲོ་སྟངས་གཅིག་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག དེའི་ནང་དཔེ་བཞག་ན། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་ནང་སྲིད་དབུས་ངལ་རྩོལ་ཚགས་པ་བརྒྱུད་
ནས། སྦོགས་མ་བཏང་བཞག་པ་གཅིག་པུར་ཚུད་ཡོད་རེད་དྲན་གྱི་འདུག  དེ་མ་གཏོགས་གཞན་གཞིས་ཆགས་སོ་སོ་དཔེར་ན་ང་ཚ་ཧི་མ་
ཅཱལ་མངའ་ཁོངས་སིར་མོར་ Sirmor གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ཙམ་ཡོད་རེད།  དེ་དག་ཁོ་རང་ཚ་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་
གཅིག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དེ་དག་འདིའི་ནང་ཚུད་ཀྱི་མི་འདུག རྩ་བའི་ནང་སྲིད་ཁྱབ་ཁོངས་ཡིན་པ་གཅིག་གྱུར་རེད་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 ད་ལྟ་ཚགས་ཆུང་གི་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སྟངས་ལ་གཞིགས་ན།  ཨང་བཅོ་ལྔའི་ནང་ལ་ལྡེ་ར་ལྡུན། བདེ་
སྐྱིད་གླིང་། ཚ་རིང་དོན་ལྡན་ཟེར་ནས་བཀོད་འདུག ཚ་རིང་དོན་ལྡན་དེ་རོགས་ཚགས་ཀྱིས་ཉོས་པའི་ས་ཆ་ཆགས་ནས།  དཀའ་ངལ་
འཕྲད་བསྡད་སྟེ་ནང་སྲིད་ལ་རྩིས་སྤྲད་མེད། རྩིས་ལེན་ཐུབ་མེད།  གང་ལྟར་ནང་སྲིད་ཀྱིས་དབང་ཆ་མེད་བསྡད་སའི་ས་ཆ་ཞིག་ཆགས་
བསྡད་ཀྱི་འདུག  དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་འདིར་གང་འདྲ་འཁོད་པ་ཡིན་ནམ།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འདིར་དྭོགས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་འདུག ཟུར་འཛར་ཀ་པ་ནང་གི་ཨང་གྲངས་ ༩ པར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། 
འབུམ་སྡེ་ལ་བསྟན་འཛིན་སྒང་ཞེས་པའི་ཚིག་གསར་ཞིག་འདུག བསྟན་འཛིན་སྒང་དེ་འབུམ་སྡེ་ལ་གཞིས་ཁོངས་སུ་བསྡུས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་
པོ་ཞིག་གོ་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ས་གནས་གཞིས་ཆགས་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ན།  བསྟན་འཛིན་སྒང་དང་འབུམ་སྡེ་ལ་གཉིས་
ཁ་འཐོར་ཡིན་དུས།  བསྟན་འཛིན་སྒང་ནང་དུ་འབུམ་སྡེ་ལ་བསྡུ་བ་ལས་བསྟན་འཛིན་སྒང་དེ་འབུམ་སྡེ་ལ་ནང་དུ་བསྡུས་ཀྱི་མི་འདུག  དེ་
གང་འདྲ་ཡིན་ནམ་ཞུ་ཡི་ཡོད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཅིག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡིན་དུས། མཉམ་དུ་བསྡུས་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་གཞན་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་མི་
མཐོང། ས་ཆ་ནི་ཁག་ཁག་རེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ནང་སྲིད་ཁྱབ་ཁོངས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཐོ་གཞུང་ཟུར་འཛར་ཀ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་དོགས་འདྲི་ཁག  
ད་ལྟ་ཕེབས་བཞིན་པ་དེ་དག་ཐོག་ལྷན་ཁང་དང་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས། གསལ་པོ་བྱས་ནས་གྲོས་ཚགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཚགས་གཙས་ལམ་སྟོན་དེ་ག་རང་ཞུ་དགོས་བསམས་སོང་། གཏན་འབེབས་བྱས་ཟིན་པ་དེ་ཟིན་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་གནད་དོན་གླེང་
བ་དེ་ནང་སྲིད་ཀྱིས་ཡང་བསྐྱར་ཐོ་གཞུང་དེ་ཡག་པོ་ཞིག་ཞིབ་འཇུག་གནང་ནས།  མ་འོངས་པར་བསྐྱར་བཅོས་ཤིག་ཁྱེར་ཡོང་ན་ཏག་ཏག་
བསྡད་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེ་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས། ནང་སྲིད་ནས་ཞིབ་འཇུག་གནང་བ་
དེའི་སྒང་ལ་བསྣན་དགོས་པ་དང་དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོས་པ་ཡོད་ན། མ་འོངས་པར་བསྐྱར་བཅོས་ཤིག་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་བསྣམས་ནས་ཕེབས་
རོགས་ཞུ། སྤྱིར་བཏང་དེའི་ལས་རིམ་དེ་ཚར་བ་རེད། ད་གིན་ང་ཚས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནང་བཞིན།  མ་འོངས་པར་བསྐྱར་བཅོས་ག་རེ་ཡོང་
གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། དེ་གཞིར་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།   ཆུ་ཚད་ ༡༡།༡༥ བར་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན། 

 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ཚས་ ༢༤ ཉིན་གྱི་ཐུན་གཉིས་པ། 
 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།     
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན།  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པའི་ཐོག་
བརྗོད་པ་གཉིས་པ་མུ་མཐུད་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།  ལེའུ་དང་པོ་དང་སྔོན་འགྲོ་གཉིས་རང་འཇགས།   དོན་ཚན་དང་པོ།  ཁྲིམས་ཡིག་གི་མིང་། 
རང་འཇགས།    དོན་ཚན་གཉིས་པ།   ཁྲིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྐྱེན་ཞེས་པ་དེ་ཆ་རྐྱེན་གཅིག་པུར་བཟོས་པ་རེད།   དེ་རྣམས་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་
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ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པའི་འོག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་དེར་དོན་ཚན་  ༡༨ པའི་ནང་གསེས་ ༢ པ་
དང་ ༣ པའི་འོག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་གསུམ་པ།  
ཁྲིམས་ཡིག་གི་ཁྱབ་ཚད་ཟེར་བ་དེར་ཁྱབ་ཚད་བཅོས་པ་དང་།  ཁྲིམས་ཡིག་གི་འདི་ཞེས་པར་ཁྲིམས་ཡིག་འདིས་ཞེས་རྗེས་འཇུག་ས་
ཞིག་བཅུག་པའི་ཐོག་ནས། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཞེས་བཅོས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཞི་པ།  ཁྲིམས་ཡིག་གི་དམིགས་ཡུལ་ཞེས་པ་དམིགས་ཡུལ་དང་།  ལག་ལེན་སོགས་ཞེས་པ་ལག་ལེན་བཅས་
པ་ཞེས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་སྟབས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡིན། ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ཞེས་པ་ཡོང་ཐབས་ཞེས་བཅོས་
པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ལྔ་པ།  ཁྲིམས་ཡིག་གི་དམིགས་ཡུལ་ཞེས་པ་
དམིགས་ཡུལ་དང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་ཞེས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཞེས་བཅོས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པས་སྤྱི་
མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ལེའུ་གཉིས་པ་དང་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཞེས་པ་གཉིས་རང་འཇགས།  དོན་ཚན་
དྲུག་པའི་ནང་སྨན་དཔྱད་ཅེས་པའི་བར་ལ་ཤད་ཅིག་བཅུག་པ་མ་གཏོགས་གཅིག་པ་རེད།  དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཀ་པ་དེའི་ནང་སྐུའི་བླ་སྨན་པ་བགྲེས་པའམ་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་བ་བགྲེས་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡར་འཇུག་དགོས་པ་རེད།  དེ་
ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཁ་པའི་ནང་གི་བོད་གཞུང་ཟེར་བ་དེར་བོད་མིའི་དབུས་སྨན་རྩིས་
ཁང་ཞེས་བཅོས་པ་དང་།  འོག་དེ་ལ་དབུས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ག་པའི་ནང་བོད་
མིའི་སྨན་རྩིས་ཁང་ཟེར་བ་དེའི་འགོར་དབུས་བོད་མིའི་ཞེས་འཇུག་རྒྱུ་དང་། འབུམ་བཞི་ཞེས་པ་འབུམ་བཞིའི་ཞེས་བཅོས་པར་དགག་བྱ་
ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ང་པ་དེར་ཤད་དེ་མར་བཏོན།  དེ་ནས་བོད་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ཞེས་པར་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཞེས་བཅོས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༢། དེའི་ཤད་དེ་བཏོན་
རོགས།  མང་མོས་ཟེར་བ་དེར་ཚགས་མིས་ཞེས་པ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༣། པ་དེར་
བོད་གཞུང་ཟེར་བ་དེར་བོད་མིའི་དང་གཏུགས་རྒྱུ་ཞེས་པ་གཏུག་བཟོས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
ཡིན།  དོན་ཚན་བདུན་པ།  ཚགས་མིའི་འོས་ཆོས་དེ་རང་འཇགས།  ༡།༢། གཉིས་ཀྱི་ཤད་དེ་བཏོན།  ༣ པའི་ནང་བུ་ལོན་བསྒྲུབ་འཇལ་
ཞེས་པ་སྒྲུབ་འཇལ་དང་།  ༥ པའི་ནང་དྭང་ལ་དང་བྲིས་པའི་ཐོག་ནས་ ༣།༤།༥། བཅས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་
བརྒྱད་པ་འདི་ལ་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ཅིག་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞིན། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
ནང་ལ་སླེབས་ཡོད་པ་རེད།   ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དེ་ཚས་ཉི་ཤུའི་ཉིན་བཀྲམ་པའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད།   གཞུང་འབྲེལ་
སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།    
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བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག 
བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། 

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།   ཚགས་མིའི་ཡུན་ཚད།  ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་མིའི་ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་ལོ་ལྔ་རེ་ཡིན།  
འོན་ཀྱང་མུ་མཐུད་བསྐྱར་འདེམས་བྱུང་བར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།མེད།   
 

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

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།    
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།    
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།    
ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡིན།  ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་
ཚགས་ཀྱིས་དོན་ཚན་གཉིས་ཕུལ་ཡོད་ཀྱང་། གཅིག་ལ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད།  དོན་ཚན་དགུ་པ།  ལྷན་ཚགས་
ཀྱི་འགན་དབང་ཞེས་པ་དེར་འགན་དབང་དང་།  ཀ་པ་དེ་ ༡ པོ་ལ་བཅོས་པ་དང་། རྟོགས་ཞིབ་ལ་རྟོག་ཞིབ་ལ་བཅོས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ།  མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཁ་པ་དེ་ ༢ པ་ལ་བཅོས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ག་པ་དེ་ ༣ པར་བཟོས་ཏེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ང་པ་དེ་ ༤ པ་ལ་བཅོས་པ་དང་།  དེའི་ནང་སྐྲུན་དང་
གྲོས་ཚགས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་ཞེས་པ་གཉིས་བཅུག་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡིན།  ཅ་པ་དེ་ 
༥ པ་ལ་བསྒྱུར་བ་ལས་ནང་དོན་རང་འཇགས་རེད། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   ཆ་པ་དེ་ ༦ པ་ལ་བསྒྱུར་བ་ལས་ནང་དོན་རང་
འཇགས་རེད། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཇ་པ་དེ་ ༧ པ་ལ་བསྒྱུར་བ་ལས་ནང་དོན་རང་འཇགས།  སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན།  ཉ་པ་དེ་ ༨ པ་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་ཀྱི་མོས་ཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་ཞིག་བཟོ་བ་ལས་ནང་དོན་རང་འཇགས་རེད།  སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཏ་པ་དེ་ ༩ པ་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་སྒོ་གང་ཞེས་པ་བཅུག་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡིན།  ཐ་པ་དེ་ ༡༠ པ་ལ་བསྒྱུར་བ་ལས་དོན་རང་འཇགས་རེད།  དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན།  ལེའུ་གསུམ་པ།  དེབ་སྐྱེལ་དང་ཚད་འཛིན་རང་འཇགས། དོན་ཚན་བཅུ་པ་དེ་མགོ་མཇུག་ཟགས་བཞག་པ་དེ་བརྗོད་པ་གསུམ་པའི་
སྐབས་ལ་བཟོ་བ་ཡིན། དེབ་བསྐྱེལ་དེ་དེབ་སྐྱེལ་ལ་བཟོ་བ་རེད།  གཞན་མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཀ་པ་དེ ༡ པོ་ལ་
བཟོ་དགོས་པ་དང་། བསྒྲགས་བྱ་དགོས་ཞེས་པ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས་ལ་བསྒྱུར་བ་རེད།  དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཁ་པ་དེ་ ༢ པ་ལ་བཅོས་པ་ལས་ནང་དོན་རང་འཇགས་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ག་པ་དེ་ ༣ 
པ་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་སྤྲོད་འཐུས་ཞེས་པ་དེ་སྤྲད་འཐུས་ལ་བཟོས་པ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  
ང་པ་དེ་ ༤ པ་ལ་བཅོས་པ་དང་། ཐོག་མར་དང་སྤྲད་འཐུས་གཉིས་བཅུག་པའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཅ་པ་དེ་ ༥ 
པ་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་། སྡེ་ཚན་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཞེས་པ་གཉིས་བཅུག་པའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཆ་
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པ་དེ་ ༦ པ་ལ་བསྒྱུར་ནང་དོན་རང་འཇགས།  དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་
པ་དེའི་འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས་རེད།  དེའི་ནང་ལྷན་ཚགས་ནས་གྲོས་ཚགས་སུ་འཆར་འབུལ་གྱིས་ཞེས་པ་དེ་བཅུག་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ་དེའི་འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས།  ཀ་པ་དེ་ ༡ པོ་ལ་བསྒྱུར་བ་
དང་བོད་མིའི་བོད་ཀྱི་ཞེས་པ་བཅུག་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཁ་པ་དེ་ ༢ པ་ལ་བསྒྱུར་བ་
དང་། གྲོས་ཚགས་སུ་འཆར་འབུལ་གྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་ཞེས་པ་བཅུག་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་དེའི་ནང་དོན་གཅིག་བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་ལ་ཞུས་ཡོད།  གཞན་པ་ནང་དོན་རང་འཇགས་ཡིན་
པས། ཚིག་བརྗོད་གསར་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  འདི་ཡན་ཆད་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་
གི་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་སོང་ཟིན་པ་ཡིན།  འོན་ཀྱང་འདི་ལ་ཟུར་འཛར་ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཟུར་འཛར་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་ཚིག་
བརྗོད་རྙིང་པ་དང་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་འགོ་བརྗོད་དེའི་ནང་དོན་གཅིག་པ་རེད།  བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ལེའུ་གསུམ་པའི་དོན་ཚན་  ༡༡ པའི་དགོངས་དོན་
ཞེས་པའི་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཚིག་བརྗོད་གསར་པ་
འགྱུར་བ་བཏང་བཞག་པ་དེ་འབུར་འདོན་བྱས་ཡོད་པ་རེད།  ཟུར་འཛར་ཀ༽པའི་ནང་དུ་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་འཁྲུངས་ལོ་དེ་ལ་འདིའི་
སྟེང་ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་  ༡༦༠༡༧ ཞེས་དང་།  སྔོན་མའི་ནང་དུ་ ༡༨༠༡༩  ཡོད་པ་དེ་ ༡།༢།༣།༤། ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཆགས་ཀྱི་
རེད།  དེ་རྣམས་རྩོམ་མཁན་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་མཆོག་རེད། གདམས་ངག་བཀའ་རྒྱ་མ་དེ་རྩོམ་མཁན་ལ་སྔོན་མའི་ནང་དུ་དར་པོ་
བྲིས་པ་འདིར་དར་མོ་བཟོས་ཡོད་པ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས།    
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས།  
འཁྲུངས་ལོ་དེ་ཆིག་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་རང་འཇགས་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།     
འཁྲུངས་ལོ་དེ་བོན་པོའ་ིསྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ཚགས་ཆུང་གི་ནང་ལ་ཡོད་དུས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་ཡོད་
པ་འདྲ།  གཙ་བོ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀས་གྲོས་བསྡུར་གནང་དང་།  རྗེས་མ་བསྐྱར་བཅོས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་གནང་ཆོག་པ་ཞིག་རེད།  
སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།   
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།    
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   གཙ་བོ་བོན་པོའ་ིསྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་སྟངས་ལྟར་ན།  
སྔོན་མ་ཕྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ་ ༡༨༠༡༩  བཞག་པ་ཡིན་ན།  ལོ་རེ་ལ་འགྱུར་བ་རེ་རེ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད།  དོན་ངོ་མར་བླ་མ་དེ་ག་དུས་འཁྲུངས་
པ་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་འཁྲུངས་ལོ་  ༡༦༠༡༧ ལ་བཞག་པ་ཡིན་ན།  ང་ཚར་ལོ་རེ་ལ་འགྱུར་བ་རེ་གཏོང་དགོས་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་
གསུངས་པ་རེད།   
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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།  
ད་ལྟ་བར་དུ་ ༡༨༠༡༩  བཞག་པ་རེད།  ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་ལ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ ༡༦༠༡༧ དེ་འགྲིག་གི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།       

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་ནས་བརྩིས་ན་བརྟན་ཆགས་ལ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་ ༡༦༠༡༧ དེ་རང་འཇགས་བྱས་པར་དགག་
བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༡༠། དར་མོ་ཞེས་པ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   ༡༦། པའི་ནང་
སྙིང་བཅུད་ཅེས་བཅོས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༢༠། པའི་ནང་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ཞེས་བཅོས་པ་དེ་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༢༡། ནང་ཁྱུང་སྤྲུལ་ཞེས་བཅོས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༢༢། པ་དེར་སྔོན་མར་
དབྱིན་བྲིས་པ་འབྱིན་བཟོས་པ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ་དེར་ནང་གསེས་དང་ཟུར་འཛར་དེ་ཚ་ཁ་ལ་
བསྣན་ཡོད་པ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཀ་ནས་ཏ་བར་ཨང་གྲངས་ལ་བསྒྱུར་བ་ལས་ནང་དོན་རང་འཇགས་རེད།  དེ་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༡ པོའི་ནང་བརྒྱབས་བྲིས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡིན།  ༣ པའི་ནང་མ་ཡིན་ཡིན་ལུགས་ཞེས་བཅོས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༤ པ་
རང་འཇགས།  ༥ པའི་ནང་བཙང་པ་ཞེས་བཅོས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༦།༧ གཉིས་
ཀྱི་ནང་ལས་ཐམ་ཞེས་བཅོས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༨།༩ གཉིས་རང་འཇགས་རེད།  འདི་བར་དུ་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་
ཟིན་པ་ཡིན།   
 ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པར་གཟིགས་རོགས་གནང། འདིའི་འགོ་བརྗོད་ནང་དུ་སྟངས་ཞེས་བཟོས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ལེའུ་དང་པོ་དང་སྔོན་འགྲོ་གཉིས་རང་འཇགས།  དོན་ཚན་དང་པོའ་ིམིང་རང་འཇགས།  དེ་ནས་
སྟངས་འཛིན་དང་།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཞེས་འབོད་རྒྱུ་བྲིས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་གཉིས་པའི་མིང་རང་
འཇགས།  དེའི་ནང་ཨང་གྲངས་བྲིས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་གསུམ་པའི་མིང་
རང་འཇགས།  ཟླ་ ༢ ཚས་ ༡༡  ནས་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་
ཞེས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ལེའུ་གཉིས་པ་དང་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་རང་འཇགས། 
 དོན་ཚན་ལྔ་པའི་མིང་རང་འཇགས། ༡ ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འབབ་ཡོང་དཔྱ་དངུལ་དང་།  ཙག་ཙིག  བྱེད།  གཏོང་
བཅས་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༢། ཤད་འཐེན་རྒྱུ་དང་། གཏོང་མི་ཆོག་ཅེས་པ་ལ་དགག་བྱ་
ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༣།ཤད་འཐེན་རྒྱུ་དང་འོས་ཤོག་བསྡུ་བའི་ལ་བསྡུས་པའི། གཏོང་མི་ཆོག་
བཅས་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་དྲུག་པ།  ངེས་མེད་དགོས་དངུལ་གཅིག་པུ་ལས་ 
Contingency  Fund ཟེར་བ་དེ་ ༢༠༠༡།༣།༢༧ ཉིན་བཏོན་ཚར་འདུག  དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   
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༡། ནང་སྤྲོད་ཅེས་པ་དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   ༢། གཏོང་མི་ཆོག་ཅེས་པ་ལ་དགག་བྱ་
ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༣། དངུལ་འབོར་ཞིག་བཞག་འཐུས་ཞེས་པ་འཇོག་འཐུས་དང་།  ནམ་བྱུང་ལ་
ཞེས་པར་ནམ་བྱུང་སྐབས་ཞེས་བཅོས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   ༤། དེའི་ཚིག་བཅོས་
ཚང་མ་རང་འཇགས།  ལེའུ་གསུམ་པ་རང་འཇགས།  ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས་འབུལ་ཚུལ་རང་འཇགས། དོན་ཚན་བདུན་པའི་འགོ་བརྗོད་རང་
འཇགས།  ༡། ཤད་ཚང་མ་འཐེན་དགོས་པ་རེད།  གཏོང་ལེན་དང་འབྱོར་ཅེས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན། ༢། ཤད་མ་གཏོགས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༣། ནང་ས་ཁྲ་ཞེས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༤། རང་འཇགས།  ༥།རང་འཇགས།  ༦། ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚས་ ༡ ཞེས་དང་། འདུའི་ཚབ་འདུ། འབུལ་
ཚབ་ཕུལ་བཅས་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ༧། ཤད་འཐེན་རྒྱུ་དང་།  ལས་ཁུངས་ཀྱི་དང་།  
ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་།  དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་།  ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་།  སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་
དང་།  གཏོང་དགོས་བཅས་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ༨།  ནང་དུ་མ་འདང་པའམ་ཞེས་
པ་དང་།  ཞུ་དགོས་ཞེས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༩། ཤད་འཐེན་པ་མ་གཏོགས་རང་
འཇགས་ཡིན་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   
 དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས་བཀའ་འཁྲོལ་རང་འཇགས།   བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཞེས་དང་།  དངུལ་ཁག་གི་
ཁྲིམས་འཆར།  འཆར་ཟིན།  ཕྱོགས་སྒྲིག་གིས།  དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ།   ཞུ་དགོས་བཅས་ལ་དགག་
བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༢། ནང་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དང་དྭོགས་ལ་ཝ་ཟུར་བཏོན་པ་དེ་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༣། ནང་དུ་ལྷན་ཚགས་སུ།  བཀའ་བློན་ཁྲི་པས།  འཛིན་སྐྱོང་ལ་དེར་གསལ་གྱི་དཔྱ་དངུལ་བཅས་ལ་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༤། ནང་དུ་མ་ཟིན་པའི་ཞེས་པར་མ་ཐུབ་པའི་ཞེས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   དོན་ཚན་དགུ་པ།  བསྐྱར་བཅོས་སྔོན་རྩིས་དང་ཁ་བསྒྱུར།  ཞེས་པ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༡། 
ཤད་ཚང་མ་འཐེན་རོགས་གནང།  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི། ཟུར་བཀོལ།  ནང་ཚུན་ལས་ཁུངས།  ནང་ཚུན་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།  གོང་མ་འཚགས་ཚ།  བྱེད་དགོས་བཅས་པ་རྣམས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་
ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   ༢། ནང་དུ་ནང་ཚུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཐུབ།  དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཁ་བསྒྱུར་ལོ་
ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༡༥ ནང་ཚུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཐུབ་པ་དགོས་བཅས་པ་རྣམས་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ལེའུ་བཞི་པ་རང་འཇགས།  དངུལ་རྩིས་བཏང་འཛིན་ལ་དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན།  དོན་ཚན་བཅུ་པ།  དངུལ་
རྩིས་ལོ་མཚམས་རང་འཇགས།  ༡། ཤད་འཐེན། སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཞེས་པ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༢། ཤད་འཐེན།  སྒོ་
བརྒྱབས་པ།  འབུལ་དགོས་པ་དང་།  རྩིས་ཁྲར་བཅས་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༣། ཤད་
འཐེན་པ་ལས་རང་འཇགས།  སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  གཏོང་ལེན་དང་།  རྩིས་ཀྱི་འགན་
དབང་རང་འཇགས།  ༡། ཤད་འཐེན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཞེས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན། ༢། ཤད་འཐེན། བསྐོ་བཞག་ལ་བསྐོ་གཞག   དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ༣། ཤད་འཐེན། 
སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགོས།  དངུལ་སྤྲོད་འོས་མིན།  སྡེ་ཚན་དེ་དག་གི་བཅས་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན། 
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 དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  དངུལ་ཁང་རྩིས་སྒོ་རང་འཇགས།  ༡། ཤད་འཐེན།  གཞག་དགོས་ལ་འཇོག་དགོས།  དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ༢། ཤད་འཐེན། གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་ནས་འདོན་གཏོང་མི་ཆོག་ཅེས་པར་དགག་
བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༣། ཤད་འཐེན། དུས་འགྱངས་གྱུར་ཚ་དེའི་རིང་།  དངུལ་འབོར་འགན་
འཁྲིའི་ལས་བྱེད་པས་བསྒྲུབ་དགོས་བཅས་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   ༤། ཤད་འཐེན་ནང་
དོན་རང་འཇགས།  དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༥། ཤད་འཐེན། བཞག་དེ་འཇོག་ལ་བཟོས་པར་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།     
 དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  དགོས་དངུལ་གཏོང་ཕྱོགས་རང་འཇགས།  འདེང་རིགས་འདང་རིགས་ལ་བཟོས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚུན་བཅུ་བཞི་པ་རང་འཇགས།  འདི་ཡན་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དངུལ་རྩིས་
སྟངས་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཞེས་པའི་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་དེ་གྲུབ་ཟིན་པ་ཡིན།  ཟུར་འཛར་ཡིག་ཆའི་ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཞེས་ཡོད་
པ་ཀུན་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   
 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་འབུལ་འབབ་བཅས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག   ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ 
པ།  སྔོན་མ་ནོར་ཡོད་པ་དེ་བསྐྱར་བལྡབ་མི་དགོས་པར། བརྗོད་པ་གསུམ་པའི་སྐབས་ལ་བཅོས་རྒྱུ་ཡིན།  འགོ་བརྗོད་ནང་དྭང་བླངས་ཀྱི་
ཝ་ཟུར་བཏོན་པ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ལེའུ་དང་པོ་དང་སྔོན་འགྲོ་རང་འཇགས།  དོན་
ཚན་དང་པོ། མིང་རང་འཇགས།  དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེ་ཡིག་ཐོག་ལ་
ཡོད་པ་དེ་ཚ་ཨང་ཀིའི་ནང་འཁོད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   དོན་ཚན་
གསུམ་པ།  འགོ་འཛུགས་རང་འཇགས།  ཚས་གྲངས་འཁོད་པའི་ཉིན་མོ་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་ཡོད་པ་རེད། དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   དོན་ཚན་བཞི་པ་རང་འཇགས། རང་འཇགས།  ལེའུ་གཉིས་པ་རང་འཇགས།  དྭང་བླངས་ལ་
འགྱུར་བ་གཏང་ཡོད་པ་རེད།   དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ལྔ་པ།  དང་བླངས་དཔྱ་
དངུལ་གྱི་ངོ་བོ།  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས། དང་བླངས་ཀྱིས།  རང་མོས་དང་བླངས་ཀྱིས།  དོན་ཚན་ ༡༣ པའི་ནང་གསེས་ ༤ པར་
གསལ་བའི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན་ཞེས་པ་བཅས་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  
དོན་ཚན་དྲུག་པ།  དང་བླངས།  དང་བླངས།  དང་བླངས།  ཆད་མེད་སྒྲུབ།  ལོངས་སུ་སྤྱོད་མི་ཆོག་བཅས་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་
པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བདུན་པའི་འགོ་བརྗོད་དེར་དང་བླངས་གཅིག་པུར་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རེད།  
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༡ པོའ་ིནང་ཡན་གྱིས་ཞེས་སྔོན་མ་མེད་ཀྱང་། བསྐྱར་
བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་ལ་སླེབས་ཆོག་པ་ཞུ།  ཉིན་གཉིས་རེ་ཞེས་པར་ཉིན་གཉིས་རེའི་བཅོས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས།   
གསུམ་པའི་མཇུག་དེ་ལ་བྱ་སྤྱོད་ཟེར་བ་དེ་ཁ་སང་སྔོན་ལ་བཟོས་ཚར་བ་མ་རེད་དམ།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚགས་གཙས་འགྱུར་བ་གཏོང་བར་གང་འདྲ་འདུག་ཟེར་དུས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་བྱུང་མ་སོང་།  དེར་བརྟེན་བྱ་སྤྱོད་ཅེས་པ་དེ་རང་
འཇགས་ལྷག་པ་རེད།  ད་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན།  སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་ཚགས་གཙའི་མཚན་འབོད་གནང་རོགས།  སྤྱིར་ཞུ་མ་དགོས་ན་
བསམས་ཀྱང་། ཐེངས་ཁ་ཤས་ལ་བྱུང་བ་ཡིན་སྟབས་ཞུ་དགོས་བྱུང་སོང་།  ནང་གསེས་གཉིས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་
སྟབས་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ལེའུ་གསུམ་པ།  ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་རང་འཇགས།  བོད་
གཞུང་གི་ཚབ་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དང་།  དྭང་བླང་ཚབ་ཏུ་དང་བླངས། ཐག་བཅད་ཚབ་ཏུ་ཐག་གཅོད་བཅས་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ།མེད་པ་ཡིན་སྟབས་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་དགུ་པ།  རང་འཇགས། རང་
འཇགས། དོན་ཚན་བཅུ་པ་དེའི་འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས།  ནང་གསེས་ ༡ པོའ་ིརྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཞེས་པའི་བར་ཤད་འཇོག་དགོས།  
ཉིན་གཉིས་རེ་ཞེས་པ་ཉིན་གཉིས་རེའི་ཞེས་བཅོས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དགག་བྱ་རེད་དམ།  སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།   
 

སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཟས་དོད་ཀྱི་སྐོར་དེ་རང་བཞག་ནས་ལོ་མང་པོ་ཞིག་སོང་ཟིན་པ་རེད།  ད་སྐབས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྒང་
ནས་རིན་གོང་འཕར་འགྲོ་གི་ཡོད་དུས། ཡར་ཅུང་ཙམ་འཕར་བ་ཡིན་ན་བསམས་སོང་།  ང་ཚ་ཚགས་ཆུང་གིས་ངོས་ནས་དེ་རང་བཞག་
ཡོད་ཀྱང་།  སྤྱི་འཐུས་མི་རེ་ངོ་རེའི་ངོས་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་ཞིག་རེད་དྲན་གྱི་འདུག   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།     
འདིར་ཚགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་གོ་བསྡུར་གནང་ནས་སླེབས་པ་ཞིག་དང་།  ལྷག་དོན་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་དང་། 
དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་དུས།  གལ་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱི་ངོས་ནས། དེ་བཞིན་སྤར་
དགོས་པ་ཞིག་གཟིགས་ཚ་འཛིན་སྐྱོང་ནས་གནང་རྒྱུ་ཞིག་རེད།  དེ་ཚ་ལྟག་ལོག་རྒྱག་གི་མིན།  ༡ པོ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན།  ༢ པ་དེ་ལ་དོད་ལོ་རེར་ཞེས་བཅོས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ་རང་འཇགས།  འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས། ནང་གསེས་ ༡ པོ་རང་འཇགས།  ༢ པ་
དེར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་མི་ཕོགས་ཡོད་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་རེར་ཨ་སྒོར་ ༥༠ རེ་འབུལ་དགོས་ཞེས་
བཅོས་པ་དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༣ པ་རང་
འཇགས།  དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་།  གསལ་དུ་སྡེབ་གསོག་ཅེས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་
སྟབས་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། བསྡུ་དངུལ་ཆག་ཡང་རང་འཇགས།  
ནང་གསེས་ ༡ པོའ་ིནང་གནང་དགོས་ཞེས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༢༽ ཤད་དེ་འཐེན་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ལེའུ་བཞི་པ་རང་འཇགས།  ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་དངུལ་རང་འཇགས།  དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།  ངེས་མེད་
ཞལ་འདེབས་རང་འཇགས།  དྭང་བླང་ཚབ་ཏུ་དང་བླངས་དང་།  རིགས་འབུལ་ཚབ་ཏུ་རིགས་ནས་འབུལ་བཅོས་པའི་ཐོག་ནས་དགག་བྱ་
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ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ལེའུ་ལྔ་པ་རང་འཇགས།  འགོ་བརྗོད་
ཀྱི་དག་ཆ་བཅོས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་
ཚན་བཅོ་ལྔ་པ།  འབབ་བླངས་དངུལ་བསྡུ་ལེན་ཞེས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༡ པོའ་ིནང་གནས་ཡུལ་གྱི་ས་གནས།  བསྡུ་ལེན་གྱིས་རྩིས།  ཟིན་པ་བྱེད་དགོས་བཅས་པ་
བཅོས་པའི་ཐོག་ནས་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༢ པ་
རང་འཇགས།  ༣ པའི་ནང་ཚགས་ཆུང་གིས་དང་།  འབབ་དངུལ་གཞན་དག་བཅས་བཅོས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་
སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༤ པའི་ནང་འབབ་དངུལ་དང་།  སྐྱེད་འབབ་བསྒྲུབ་དགོས་གཉིས་བཅོས་པའི་ཐོག་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༥ པའི་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཁག་ནས་ལེན་དགོས་ཞེས་པ་བཅོས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།  འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས།  ༡ པོའ་ིནང་དང་བླངས་དང་། དེ་རྗེས་རང་ལོ་ ༦ སོན་པ་ནས་དང་བླངས་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་དགོས་པ་དང་།  བརྒྱ་ཆ་འབུལ་དགོས་ཞེས་པ་བཅོས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༢ པ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༡ ནས་བཟུང་རང་ལོ་ ༡༨ སོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་དོད་འབུལ་
དགོས་ཞེས་བཅོས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་
པ། འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས། ༡ པོ་རང་འཇགས། ༢ པའི་ནང་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་པའི་རྒྱུ་བཏོན་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་
སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༣  པའི་ནང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞེས་པ་ཀྱི་ལ་བཅོས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་པ་ཡིན་སྟབས།  དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༤ པའི་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་ཞེས་དང་།  དཔྱ་དངུལ་འབུལ།  སྒོ་
བརྒྱབས་ཏེ་བཅས་པ་ལ་བཅོས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་
ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ།  འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས།  ༡ པོའ་ིནང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་བརྒྱུད་སྙན་ཤོག་བསྐང་སྟེ་འབུལ་འགོ་
འཛུགས་ཆོག་ཅེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༢ པ་རང་འཇགས།  
༣ པའི་ནང་བཅུ་སྡེབ་འབུལ་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༤ 
པའི་ནང་བསྐང་སྟེ་ཞེས་དང་།  ཆག་ཡང་གནང་འཐུས་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༥ པ་རང་འཇགས།  དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།  འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས།  ༡ པོའ་ིནང་ལས་ཁུངས་ཞེས་པའི་ཐོག་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༢ པའི་ནང་དཔྱ་དངུལ་དུས་ཐོག་བསྡུ་ལེན་ཐུབ་
པའི་ཆེད་ཅེས་དང་།  འཕྲོད་ཐུབ་པ་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  
དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ།  འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས།  ༡ རང་འཇགས།  ༢ པའི་འབབ་ཁྲལ་འབབ་དངུལ་ལ་བསྒྱུར་བའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༣ རང་འཇགས།  དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ།  དྭང་བླང་ཚབ་ཏུ་དང་
བླངས་དང་། ཡིག་ཟམ་བརྒྱུད་ཅེས་པ་མར་བཏོན།  དོན་གཅོད་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད།  འདི་རིགས་ལག་དེབ་ལ་འདི་རིགས་ལ་
ལག་དེབ།  ཐོབ་ཀྱང་ཞེས་པའི་ཀྱང་བཏོན་པ་བཅས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན།  ལེའུ་དྲུག་པ།  རང་འཇགས།  འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས།  དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།  འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས།  མི་མཐུན་
པའི་རིགས་དང་བྱ་རྒྱུ་གཉིས་བཏོན་ཏེ་མི་མཐུན་པའི་ཆ་དེ་རྩིས་མེད་ཡིན་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་
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མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ།  འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས།  ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱི་མོས་
མཐུན་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་ཆོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགོད་དགོས་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་
སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   
༄༅། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཆག་ཡང་སྙན་ཞུའི་འགེངས་ཤོག 
༄༅། །དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚགས་ཆུང་ལ།  ཆེད་ཞུ།  ཞེས་པ་ནས་ཆག་ཡང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ཞུ་ཞེས་པའི་བར་
དུ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དེའི་འོག་དེར་འགོ་ཚུགས་ཞེས་པ་འགོ་
འཛུགས་ཞེས་པར་བཟོས་པའི་ཐོག་ནས་འདི་བར་དུ་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་གཞན་དག་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག   ཡིག་ཆ་ཨང་ 
༢༩ པ་དེ་ཟིན་པ་ཡིན།  
༄༅།  །བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚགས་ཆུང་གི་སྒྲིག་གཞི།  ཡིག་ཆ་ཨང་  ༣༠ པ་རེད།  དོན་ཚན་དང་པོ།  
ས་གནས་ཚགས་ཆུང་གི་མིང་རང་འཇགས།  བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚགས་ཆུང་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་
པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  
 དོན་ཚན་གཉིས་པ།  ལས་དོན་དང་། འགན་དབང་།  རང་འཇགས།  ༡ པོ་རང་འཇགས།  ༢ པའི་ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་
ཀྱི་ཞེས་དང་།  ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ།  དགོངས་བསྐོར་ཞུ་དགོས་བཅས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༣ པའི་ནང་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་དང་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་བསྒྱུར་བྱ་བྲིས་པ་དེ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་།  བོད་གཞུང་དོན་
གཅོད་དམ་ཞེས་པར་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དམ། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཞེས་པར་ས་གནས་འཐུས་ཚགས་དང་།  འབུལ་རྒྱུ་ཞེས་
པར་འབུལ་དགོས་ཞེས་པ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༤ པའི་
ནང་དྭང་བླང་ལ་དང་བླངས་བཟོ་བའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  
 དོན་ཚན་གསུམ་པ།  འགོ་བརྗོད། རང་འཇགས།  རང་འཇགས། དོན་ཚན་བཞི་པ།  ཚགས་མིའི་འོས་འདེམས།  རང་
འཇགས།  ༡ པོའ་ིནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་གནང་དགོས་ཞེས་
པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༢ པའི་ནང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའམ་
ས་མིག་སྟོང་པ་ཐོན་རིགས་བྱུང་ཚ། ཚབ་གསར་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གཅིག་ལས་མ་བརྒལ་བའི་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་
གཞི་དོན་ཚན་ ༨༤ ནང་གསེས་ ༨ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་དང་།  གོང་གསལ་ལྟར་བྱུང་རིགས་ནས་འཐུས་མི་སྔ་མའི་
དུས་ཡུན་གྱི་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་དེའི་བར་ལས་འཁུར་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  གོང་གི་དོན་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་མ་བརྒལ་བ་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་པར་མ་བརྒལ་བ་དགོས་ཞེས་རྒྱུ་དེ་བཏོན་
འདུག་པས། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་ལ་བསླེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ༣ པའི་ནང་སོ་སོའ་ིམི་འཐུས་རེ་ཞེས་དང་།  འོས་
འདེམས་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༤ པའི་ནང་
རྒྱུན་ལས་སུ་སྙན་སེང་གིས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྐབས་བསྟུན་ཐག་གཅོད་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་
པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  
 དོན་ཚན་ལྔ་པ།  འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས།  ༡ ཀ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ་ཞེས་པ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་
མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཁ རང་ལོ་ ༢༥ ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་
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མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ག  ཁྲིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རིག་འཚ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་
ཡིན་པ་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ང་། བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་
ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   ཅ  ཁྲིམས་ཁང་
ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   
ཆ  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཇ བོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་དང་།  གོ་གནས།  དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་
རིགས་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཉ  སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་འོས་བསྡུའི་ཁྲིམས་ལུགས་སམ།  ཁྲིམས་སྒྲིག་ཅི་རིགས་དང་མི་འགལ་བ་བཅས་ཞེས་པའི་ཐོག་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༢ ཀ  ས་གནས་དེར་གཏན་སྡོད་བྱེད་མཁན་ཞེས་
པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཁ  ས་གནས་གཞན་ནས་གནས་སྤོས་
བྱས་པ་གང་ཞིག་གཞིས་ཁོངས་སྔ་མའི་ཐོབ་སྐལ་བློས་བཏང་ཟིན་པ་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ག  ས་གནས་སུ་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ལྔ་ཡན་བསྡད་ཟིན་པ་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་
དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ང་།  གཉེན་སྒྲིག་བག་ལེན་གྱི་ལམ་ནས་ལུགས་མཐུན་གནས་སྤོས་བྱས་པ་ཞེས་པའི་ཐོག་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   
 དོན་ཚན་དྲུག་པ།  ཚགས་མིའི་ལས་ཡུན་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༡ ཚགས་མིའི་ལས་ཡུན་ལོ་གསུམ་རེ་ཡིན་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༢ ཚགས་མི་སུའང་བསྐྱར་དུ་འོས་འདེམས་བྱུང་བར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཅེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བདུན་པ།  འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས།  ༡ རང་འཇགས།  
བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧༦ པ།  སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས། 
 དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ༄༅། །བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚགས་ཆུང་གི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།  

 
བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། 

 ༢ འཐུས་མི་ཞིག་ལ་ས་གནས་མི་མང་ནས་མོས་མཐུན་མེད་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་རིགས་བྱུང་ཚ། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་དེའི་མི་མང་
གསུམ་ཆ་གཉིས་ནས་མོས་མཐུན་མེད་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཚ། ཚགས་མིའི་ཁོངས་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་བུད་པ་ཡིན།  ༣  བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བའི་རིགས་ཚགས་འཐུས་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་དགོས།  ༤ ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་གང་ཞིག་
ལོ་རེའི་ནང་ཉུང་མཐར་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་ཆེད། ལས་བཅར་དང་ཚགས་བཅར་ཕྱོགས་བསྡོམས་བརྒྱ་ཆ་  ༣༠ མ་ལོན་ཚ། རང་
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བཞིན་གྱིས་བུད་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང་།  འདི་ལྟའི་ཚགས་བཅར་ལས་བཅར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མ་ལོན་ཚ་ལས་ཐོན་ཕྱག་འཁྱེར་མི་ཐོབ།  
གོང་གི་ཅ་དེ་ཆ་ལ་བཅོས་དགོས།   

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།    
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་ ༧༦  པ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།    
གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་དེར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མི་འདུག་པས།  དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་འབྲི་མི་དགོས་པ་རེད།  བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་དེ་
ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས།   
 

སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས།    
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   ཚིག་བརྗོད་འདི་བརྗོད་མ་བདེ་བ་ཞིག་འདུག  ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་ཞེས་གསལ་འདུག་པ་ཚགས་
ཆུང་གི་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་མི་ཞིག་ཚགས་འདུར་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་ཚགས་མི་ཞེས་བཀོད་པ་
དེ་ཡོད་པས་དགོས་པ་མི་འདུག    གཉིས་ནས་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་ཆེད་ཟེར་དུས། ལས་དོན་ཡིན་ན་ཚགས་འདུ་མིན་པ་གཞན་ལ་གོ་
བ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད།  དེར་བརྟེན་བསྐྱར་བཅོས་ནང་གི་ཚིག་བརྗོད་ལྟར་བྱས་ན་ཡག་གི་འདུག  ཡང་ཚགས་བཅར་ལས་བཅར་བརྒྱ་ཆ་
ཟེར་དུས་ཀྱང་། ཚིག་ཚགས་མ་བདེ་བ་ཞིག་འདུག་པས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།    
སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   རྩ་བའི་གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞིན་གོ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་འདུག  བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ མ་ལོངས་ན་རང་བཞིན་བུད་
རྒྱུ་ཟེར་བ་དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མ་ལོངས་ན་ལས་ཐོན་ཕྱག་འཁྱེར་མི་ཐུབ་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་གཉིས་འདུག་པས་ནང་འགལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དེ་
ལ་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་ཞུ་དགོས་ས་རེད་མ་གཏོགས་གོ་བ་ལོན་གྱི་མིན་འདུག 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།    
ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་ལན་རྒྱག་རོགས།  སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ང་ཚས་ས་གནས་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་མ་རག་པའི་སྐབས་སུའང་། ཧ་ཅང་གིས་བསྡམས་བཞག་པ་
ཡིན་ན། ས་གནས་མི་ཉུང་ས་ལ་དེ་ལས་ཀྱང་དོ་ཕོག་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ་བསམས་པ་རེད།  ང་རང་ཡིན་ན་སྔོན་མར་གང་ཡོད་
པ་དེའི་སྒང་ལ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བསམས་སོང།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།    
བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་དེ་རྙོག་ཁྲ་ཆེན་པོ་འདྲ་ཞིག་འདུག  བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ མ་ལོན་ན་ཕུད་ཀྱི་རེད་ཟེར་དུས། དེའི་སྔོན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ལོན་
དགོས་པ་འདྲ་ཞིག་འདུག  གང་ལྟར་འདིའི་སྒང་ལ་བགྲོ་གླེང་མང་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ།   སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དང་འདྲ་པོ་ཆགས་སོང་།  ཡིན་ཡང་གཙ་ཆེ་བ་དེ་བསྐྱར་
བཅོས་ཚིག་བརྗོད་དེས་མ་འཐུས་སའི་ཆའམ་དེ་གཉིས་བར་གྱི་ཧེ་བག་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གཟིགས་ཡོད་དམ།  དེ་གསུང་ཐུབ་ན་གསལ་
པོ་ཆགས་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་པས་དེ་གསུང་རོགས།  
 

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  ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞིན་དེའི་གནད་དོན་འདི་ཡིན་ས་རེད།  བོད་རང་དབང་བདེན་
པའི་ལས་འགུལ་ཚགས་ཆུང་གི་འདིའི་སྔོན་མའི་ནང་ལ་ཚགས་འདུའི་དགོངས་ཤོག་མེད་པར་བསྟུད་མར་ཞེས་གསལ་ཡོད་པ་རེད། རང་
དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་ཚང་མ་ཚགས་འདུ་འཚགས་རྒྱུ་གཅིག་པུ་ཆགས་མེད་དུས།  ཚགས་མི་མང་པོ་
ལས་དོན་ཐོག་འགན་འཁུར་མ་གནང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཚགས་མི་མང་པོ་ཞིག་ལས་ཀ་འདི་འདྲའི་སྒང་ལ་འདོད་པ་ཁེངས་ཀྱི་མེད་པ་དང་། 
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ།  ལས་དོན་དེ་འདྲའི་སྒང་ལ་མི་མེད་པ།  ཚགས་འདུ་དེའང་ལོ་རེར་གཅིག་གཉིས་ལས་འཚག་གི་མེད་པས་ལས་དོན་
ཐད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཚགས་མི་གང་ཞིག་ལས་དོན་དང་ཚགས་འདུ་གཉིས་ཆ་ལ་བརྒྱ་ཆ་  ༣༠ མ་ལོན་ཚ། རང་བཞིན་
གྱིས་བུད་པ་རེད།  ཚགས་མི་གང་ཞིག་ལས་དོན་དང་ཚགས་འདུ་གཉིས་ཆ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལོན་པ་ཡིན་ན། ལོ་དེའི་ལས་དོན་གྱི་ལག་
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ཁྱེར་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཚིག་བརྗོད་བཟོ་བཅོས་གང་དགོས་མིང་མ་གཏོགས། རྩ་བའི་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་དེ་ཁྱེར་ཡོང་དགོས་པའི་
རྒྱུ་མཚན་ནི། ལས་དོན་ལ་ཚགས་མི་ཚང་མས་འགན་འཁུར་ཡོང་ཐབས་དེ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།     
བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་དེ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཚིག་མང་པོ་ཞིག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་བྱུང་ས་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡིན།  
བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚས་ཕྱག་བརྐྱང་རོགས་གནང།  བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་
མཁན་ཚས་ཕྱག་བརྐྱང་རོགས་གནང།  མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་དེ་ཟགས་པ་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧༦ པ་ཆ་ཚང་
ཟགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  དེ་མེད་ན་ནང་གསེས་  
༢།༣།༤། བཅས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས།  དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  འཐུས་མིའི་འགན་འཁུར་བཞེས་ཕྱོགས་ཟེར་བ་དེ་ཚགས་མིའི་ལས་འགན་བགོས་ཞེས་བསྒྱུར་བ་དང་།  ཚགས་གཙ་
གཅིག་དང་།  དྲུང་རྩིས་གཅིག   དངུལ་གཉེར་གཅིག་འདེམས་སྒྲུག་གནང་རྒྱུ།  གོ་བསྡུར་གྱིས་ལས་བགོས་བྱ་རྒྱུ་བཅས་པའི་ཐོག་དགག་
བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་དགུ་པ།  ལས་དོན་ཐག་གཅོད་རང་འཇགས།   
ནང་དོན་ཐད་མ་དེབ་ཅིག་ཉར་དགོས་ཞེས་པར། མ་དེབ་ཉར་དགོས་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་པ།  དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་རང་འཇགས།   ༡ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་
དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༢ ཚགས་ཆུང་གི་ལོ་རེའི་འགྲོ་གྲོན་དངུལ་འབབ་ཇི་དགོས་སྔོན་རྩིས་
འཆར་གཞི་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་རྒྱུན་ལས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༣  ས་གནས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་རང་འཚམས་གཏོང་མི་ཆོག་ཞེས་
པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༤  པའི་ནང་དོན་གཅོད་ཁག་ནས་ཟེར་
བ་དེར་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ནས་ཞེས་དང་།  དངུལ་སྐྱེས་ལ་དངུལ་སྐྱེད་ཞེས་བཅོས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་
ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༥ པའི་ནང་དྭང་བླང་ལ་དང་བླངས།  ཁ་དང་ག་ཞེས་པར་ ༢ དང་ ༣  ཞུས་
ཆོག་ཅེས་པར་ཞུ་ཆོག་བཅས་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་
ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་འདུ་རང་འཇགས།  ནང་དོན་ཐད་སྐབས་བསྟུན་ཞེས་པའི་འགོར་གནང་དགོས་མཆིས་ཚ་
སྐབས་བསྟུན་ཞེས་དང་།  ཚགས་གཙས་ཡིག་ཐོག་ནས་བརྡ་ཁྱབ་གནང་རྒྱུ་ཞེས་པར་ཚགས་གཙས་བརྡ་ཁྱབ་ཡིག་ཐོག་གཏོང་དགོས་
གཉིས་བཅོས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  
ཚགས་ཆུང་ཕྱིར་བསྡུ་རང་འཇགས།  སྔོན་མའི་ནང་དོན་བཅོས་པ་ནི།  དགག་དགོས་ལ་གཞིགས་ཏེ་ས་གནས་ཚགས་ཆུང་ཡོངས་རྫོགས་
ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུར། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་མིའི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་ནས་མོས་མཐུན་བྱུང་ཚ། བཀའ་
བློན་ཁྲི་པའི་ཆོག་མཆན་མིང་རྟགས་ཀྱིས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་དང་།   གཞན་ཡང་ས་གནས་ཚགས་ཆུང་རེ་ཟུང་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུར་བོད་མི་མང་
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ།  དེའི་རྒྱུན་ལས་ཚགས་མིའི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་ནས། མོས་མཐུན་བྱུང་མཚམས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་
འཐུས་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་འགྱུར་བ་
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བཏང་བའི་ཐོག་ནས་འདི་ཚར་བར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་མ་མཐུན་པར་བཟོས་ཡོད་
པ་རེད་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས།     དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན།  ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་འདུ་འགོད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི།   ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ཟེར་བ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་
ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་དང་པོ།  མིང་རང་འཇགས།  ནང་དོན་རང་འཇགས།  དོན་ཚན་
གཉིས་པ།  འགོ་བརྗོད་ཆ་རྐྱེན་རང་འཇགས།  དང་བླངས།  ལེའུ་  ༤  པའི་དོན་ཚན་  ༡༤  པའི་འོག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་
པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས།  དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་གསུམ་པ།  འགོ་འཛུགས་
རང་འཇགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་འདུ་འགོད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་།  ༢༡ ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་
འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧༧ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

༄༅། །ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་འདུ་འགོད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། 

དོན་

ཚན། 

ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། ཟུར་བརྗོད།

གསུམ་

པ། 

སྒྲིག་གཞི་འདི་བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་གཏན་

འབེབས་བྱས་ཉིན་ནས་འགོ་

འཛུགས་བྱ་རྒྱུ། 

སྒྲིག་གཞི་འདི་བོད་བོད་མིང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་གཏན་

འབེབས་ཀྱིས་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་ཆོག་མཆན་སྩལ་ཉིན་ནས་

རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ། 

སྒྲིག་གཞི་འདི་བོད་བོད་མིང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་

གཏན་འབེབས་ཀྱིས་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ 

༢༡༣༨ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ 

ཚས་ ༢༩ ཉིན་ཆོག་མཆན་

བསྩལ་བ་ནས་འགོ་འཛུགས་

བྱ་རྒྱུ། 

སྒྲིག་གཞི་འདི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ 
༢༡༣༨ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣  ཚས་  ༢༩ ཉིན་ཆོག་མཆན་བསྩལ་བ་ནས་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།    
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་ ༧༧  པ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།    
དེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དེའི་ནང་བསྩལ་ཟེར་བ་དེར་སྔོན་འཇུག་བ་དགོས་
ཀྱི་མེད་པ་དང་།  བྱ་རྒྱུ་དེའི་ཚབ་ལ་ཞུས་བཞག་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན།  དོན་ཚན་བཞི་པ། ཁྱབ་ཚད་དེ་རང་འཇགས།  ནང་དོན་ཐད་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྒེར་པའམ།  ཚགས་སྡེ།  དང་བླངས་བཅས་
པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ལྔ་པ།  ཞལ་འདེབས་ཀྱི་ངོ་བོ་
རང་འཇགས།  དང་བླངས་ཀྱིས་ཕུལ་བའི་ཞེས་པའི་ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན།  དོན་ཚན་དྲུག་པ་ཞལ་འདེབས་འབབ་ཚད་རང་འཇགས།  ནང་དོན་རང་འཇགས།  དོན་ཚན་བདུན་པ་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་རང་
འཇགས།  ༡། ཤད་བཏོན།  ནང་དོན་ཐད་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༢། 
ཤད་བཏོན།  ནང་དོན་ཐད་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  
ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས།  ༡ ཤད་བཏོན།  ནང་དོན་ཐད་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ༢ ཤད་བཏོན།  ནང་དོན་ཐད་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན།  ༣ ཤད་བཏོན།  ནང་དོན་ཐད་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   ༤  ཤད་
བཏོན།  ནང་དོན་ཐད་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ཁག་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་སོ་སོས་སྦྱར་ཐམ་རྣམས་ཀྱི་བྱུང་སོང་ཞེས་པའི་
ཐོག་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༥ ཤད་བཏོན།  ནང་དོན་ཐད་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   དོན་ཚན་དགུ་པ།  སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཞེས་པའི་ཆ་རྐྱེན་
ཚང་མ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་དོན་ཐད་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་སྟབས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  སྐར་
མ་གཅིག་མ་གཏོགས་འཐོལ་པ་ཕྱིན་མེད་སྟབས།      ཉིན་དགུང་གསོལ་ཚིགས་དེ་ཆུ་ཚད་ ༡།༣༠ བར་དུ་ཡིན། 

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ཚས་ ༢༤ ཉིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་པ་ཡིན།  དེ་རིང་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་ནི་ཁྲིམས་བཟོའི་ལས་དོན་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་ཐོག་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད།  ཡིག་ཆ་ཨང་ 
༣༢ ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི། ལེའུ་དང་པོ། སྒྲིག་གཞི་ངོ་སྤྲོད་ཅེས་པ་རང་འཇགས། དོན་
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ཚན་དང་པོ་དེ་རང་འཇགས་རེད། དོན་ཚན་གཉིས་པའི་འགོ་བརྗོད་དེ་རང་འཇགས། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་གསུམ་པའི་འགོ་བརྗོད་དེ་རང་འཇགས་
རེད། ཟླ་ ༢ ཚས་ ༤ དེ་བཅོས་ནས་ཟླ་ ༤ ཚས་ ༨ ལ་བསྒྱུར་ཞིང་། བྱེད་དགོས་དེ་བྱ་རྒྱུ་ལ་བསྒྱུར་བར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཞི་པར་སྒྲིག་གཞི་འདི་ཅེས་པའི་འདི་སྒྲ་འདིར་
རྗེས་འཇུག་ས་ཞིག་སྣོན་རྒྱུ་དང་།   དྲུང་རྩིས་དང་དངུལ་གཉེར་ཞེས་ཡར་བཅུག་འདུག  གཞན་དག་ཡར་བསྡུ་པ་རེད་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ཟེར་བ་དེ་ཡང་མར་བཏོན་ནས་མེད་པར་བཟོས་འདུག  སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ལེའུ་གཉིས་པ། འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་དང་། འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་དེ་རང་འཇགས། འདི་ལ་བཅུག་ཡོད་པ་དེ་
ནི་དབུས་འོས་བསྡུ་ཞེས་པར། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  
དོན་ཚན་ལྔ་པའི་ནང་ལ་འབྲེལ་སྒྲ་ཞིག་མེད་པར་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག  སྔར་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་མི་འདུག འདི་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་
བརྗོད་ནང་ལ་འཁུར་ཡོང་ཆོག་པ་ཞུ། འདི་རང་འཇགས་ལས་དབུས་འོས་བསྡུ་ཞེས་འཇུག་མ་དགོས་པའི་སྒོ་ནས། དབུས་དང་ས་གནས་
ཚང་མ་ལ་གོ་བས་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   
དོན་ཚན་གཉིས་པར་དབུས་ཅེས་ཡང་འཇུག་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་པ་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་བཅའ་ཁྲིམས་མཐུན་པར་བཟོས་པ་རེད། འདིར་ཁ་སང་བྱེད་
སྒྲ་ཞིག་འཇུག་པར་བཅོས་པ་རེད། འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་གསུམ་པ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པར་བཟོ་བར་བསྣན་ཡོད་པ་དེ་དག་དང་། ཚགས་ཆུང་གིས་ཅེས་བྱེད་སྒྲ་
ཞིག་བཅུག་པར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་
གསེས་བཞི་པ་དེ་རང་འཇགས།   ནང་གསེས་ལྔ་པ་དེར་དབུས་ཞེས་བཅུག་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ།  མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་དྲུག་པར་ཡང་དབུས་གཅིག་པུ་བཅུག་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་དྲུག་པའི་འགོ་བརྗོད་དེ་དག་མར་
ཟགས་ཡོད་པ་དེ་དག་ཡར་སྒྲིག་པར་གྱིས། ནང་གསེས་ཀ་ཁ་ག་རྣམས་ཨང་གྲངས་ལ་བཅོས་པ་དང་གཞན་རང་འཇགས་རེད། ང་པ་དང་ཅ་
པ། ཆ་པ། ཇ་སོགས་ཨང་གྲངས་སུ་བསྒྱུར་བ་རེད། ཡིན་ཡང་ང་པར་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་མར་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་ནས་
བདུན་པ་བར་དུ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་
ཚན་བདུན་པ་དེའི་འགོ་བརྗོད་དུ་དབུས་ཞེས་བཅུག་པ་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གཉིས་རང་འཇགས་རེད། དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་དེ་ལ་དབུས་ཞེས་
ཡར་བཅུག་ཡོད་པ་རེད།  དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན། འདི་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ཞིག་འདུག  དོན་ཚན་བདུན་པའི་ནང་གསེས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གཉིས་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་
ཞིག་འདུག  གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད་པར་གཟིགས་རོགས་གནང་།  དེ་སྙན་
སྒྲོན་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧༨ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་
ཆོག་པར་ཞུ། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད།  
 

གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར། 

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི། 

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

བརྗོད། 

དོན་ཚན་ ༧ 

པ།  

 

ནང་གསེས་ 

༡ ། 

 

 

ནང་གསེས་ 

༢ པ། 

 

འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་

འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་

འཕར་གྱི་ཡུན་ཚད། 

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༩༩ ནང་

གསེས་ ༡ ནང་གསལ་འཕོ་འགྱུར་

བྱེད་དགོས་བྱུང་ན་ལས།  དེ་མིན་

ལས་རྒྱུན་ལོ་ལྔའམ།  རང་ལོ་ ༦༥ 

ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ་གང་སྔའི་བར་ཡིན། 

འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་

གཉིས་ཀྱི་ལས་རྒྱུན་ནི་བཀའ་བློན་

ཁྲི་པ་དང༌། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་

ནམ་དགོས་སྐབས་འོས་བསྡུའི་ལས་

རིམ་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་དངོས་

གཞིའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་

མ་ཟིན་གྱི་བར་ཡིན། 

དོན་ཚན་བདུན་པ། འོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་

འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གྱི་ཡུན་ཚད། 

རང་འཇགས། 

 

 

 

རང་འཇགས། 

དོན་ཚན་བདུན་པ། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་

གི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གྱི་ཡུན་ཚད། 

 

ཕྱིར་བསྡུ། 

 

 

 

འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་

གཉིས་ཀྱི་ལས་རྒྱུན་ནི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་

དང༌། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ནམ་དགོས་

སྐབས་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་འགོ་ཚུགས་

པ་ནས་དངོས་གཞིའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་

བསྒྲགས་མ་ཟིན་གྱི་བར་ཡིན། 

 

 

 

 

 

 

 

 

ནང་གསེས་

མི་དགོས། 

 

དོན་ཚན་

༣༩ པ། 

ནང་གསེས་   

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས།  

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་

གཞིར་ཞུགས་པ་ལ། 

རང་འཇགས།

རང་འཇགས། 

རང་འཇགས། 

རང་འཇགས།  
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༡ 

༢ 

༣ 

 

༤ 

 

༥ 

 

 

༦ 

 

 

 

 

 

 

 

༧ 

 

 

༨ 

 བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ། 

 རང་ལོ་ ༢༥ ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ། 

ཁྲིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་

གྱིས་རིག་འཚ་མ་ཟིན་པར་གསལ་

བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ། 

བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་

པ། 

ཁྲིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་

པ་མ་ཡིན་པ། 

གཞུང་ཁོངས་ཁེ་ཡོད་ལས་འཛིན་མ་

ཡིན་པ། 

 

 

 

 

 

 

བོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞིའི་

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་དང༌། 

གོ་གནས།  དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་

ཡོད་རིགས་མ་ཡིན་པ། 

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་གཏན་

འབེབས་བྱས་པའི་འོས་བསྡུའི་

རང་འཇགས།

རང་འཇགས། 

རང་འཇགས། 

 

 

རང་འཇགས། 

 

རང་འཇགས། 

 

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་

མ་ཡིན་པ། 

 

 

རང་འཇགས། 

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་གཏན་

འབེབས་བྱས་པའི་འོས་བསྡུའི་ཁྲིམས་

རང་འཇགས། 

རང་ལོ་ ༢༥ ཧྲིལ་པོར་ལོན་པ། 

རང་འཇགས། 

 

 

རང་འཇགས། 

 

རང་འཇགས། 

 

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་

ཡིན་པ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་

བྱེད་ཅེས་པ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

དབུས་དང༌། གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་

ཁག་ཏུ་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་ལས་བྱེད་

ཡོངས་ལ་གོ་དགོས་ཤིང༌། ལས་བྱེད་འདི་

རིགས་འོས་གཞིར་སླེབས་ཤིང་རང་ངོས་

ནས་འོས་གཞིར་ཞུགས་འདོད་ཡོད་ཚ་

གཞུང་ཞབས་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་

འཁྲོལ་དགོས་པ་ཡིན། 

 

རང་འཇགས། 

 

 

རང་འཇགས། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ཚིག་བརྗོད་

རྙིང་པའི་ 

༡༠ པ་ ༩ 
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༩ 

 

༡༠ 

 

ཁྲིམས་ལུགས་སམ་སྒྲིག་གཞི་ཅི་

རིགས་དང་མ་འགལ་བ། 

བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་

མཁན།  

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་

ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་མེད་པའམ། 

བོད་མིའི་རྩ་དོན་ལ་གནོད་པའི་ལས་

དོན་གང་རུང་དང༌།  དངོས་ཤུགས་

བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་

པའི་དན་རྟགས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ།  

གོང་གསལ་ ༦ པ་ནང་གསལ་ཁེ་

ཡོད་ལས་འཛིན་ཞེས་པ་༧གོང་ས་

༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་ཐད་བསྐོ་

བསྩལ་བའམ། གཞུང་ཞབས་

འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་བསྐོ་

གཞག་བྱས་པའི་གཞུང་གི་ལས་

བྱེད་ངོ་མ་རྣམས་ཡིན།  ལས་བྱེད་

འདི་རིགས་འོས་གཞིར་སླེབས་ཤིང་

རང་ངོས་ནས་འོས་གཞིར་ཞུགས་

འདོད་ཡོད་ཚ་གཞུང་ཞབས་ནས་རྩ་

དགོངས་ཞུས་འཁྲོལ་དགོས་པ་ཡིན། 

ལུགས་སམ་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཅི་རིགས་དང་

མི་འགལ་བ། 

ཕྱིར་བསྡུ། 

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་

ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་མེད་པའམ། བོད་

མིའི་རྩ་དོན་ལ་གནོད་པའི་ལས་དོན་གང་

རུང་དང༌།  དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་

ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དན་རྟགས་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་པ། 

གོང་གསལ་ ༦ པ་ནང་གསལ་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཅེས་པ་བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང༌། 

གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་སྲི་ཞུ་

སྒྲུབ་བཞིན་པའི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ལ་གོ་

དགོས་ཤིང༌། ལས་བྱེད་འདི་རིགས་སྤྱི་

འཐུས་སུ་འདེམས་ཐོན་གསལ་བསྒྲགས་

བྱས་པ་དང༌། ལས་བྱེད་ནས་རྩ་དགོངས་

ཞུ་འཁྲོལ་དགོས། 

 

 

རང་འཇགས། 

 

 

ཕྱིར་བསྡུ། 

 

 

 

 

པར་བསྒྱུར།

དོན་ཚན་

བདུན་ཅུ་པ། 

ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་

འཐུས་མིའི་ཡོང་ཁུངས་དང་འོས་

བསྡུ་བྱེད་པོ། 

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༧༨ ནང་

གསལ་བོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ས་

གནས་སོ་སོར་ས་གནས་འཐུས་

མིའི་ཚགས་འདུ་རེ་དགོས། 

ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་

མིའི་ཡོང་ཁུངས་དང་འོས་བསྡུ་བྱེད་པོ། 

 

རང་འཇགས། 

 

ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་

ཡོང་ཁུངས། 

 

ཕྱིར་བསྡུ། 

 

 

 

ནང་གསེས་

དོན་ཚན་

ཕྱིར་བསྡུ། 
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༡ ཀ འཐུས་མིའི་ཡོང་ཁུངས་

ནི། ས་གནས་རང་ཁོངས་སེར་སྐྱ་ཕོ་

མོ་ཁྱད་མེད་དོན་ཚན་ ༢༢ ལྟར་

ཡིན་དགོས།  

ཁ ཡང་ན་འགོ་འཛིན་དང༌།  

འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་ཕུད་འོས་

བསྡུ་བྱས་པའི་མཉམ་སྦྲེལ་གྱི་ལྟ་

རྟོག་ཚགས་མི་དང༌། འོས་བསྡུ་

བྱས་པའི་ས་གནས་བོད་རང་དབང་

བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚགས་ཆུང་

གི་འཐུས་མི། འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་

ཡན་ལག་སྡོད་སྒར་སོ་སོའ་ིསྤྱི་མི་

དང་བརྒྱ་དཔོན། འོས་བསྡུ་བྱས་

པའི་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་འཐུས་མི་

བཅས་ལ་འགན་ཁུར་སྤྲོད་རྒྱུར་མང་

ཚགས་ནས་མོས་མཐུན་བྱུང་ནའང་

ཆོག 

རང་འཇགས། 

  

 

ཁ ཡང་ན་འགོ་འཛིན་དང༌།  

འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་ཕུད་འོས་བསྡུ་

བྱས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལྟ་རྟོག་

ཚགས་མི་དང༌། འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་

ས་གནས་བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་

ལས་འགུལ་ཚགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི། 

འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་ཡན་ལག་སྡོད་སྒར་

སོ་སོའ་ིསྤྱི་མི་དང་བརྒྱ་དཔོན། འོས་

བསྡུ་བྱས་པའི་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་འཐུས་

མི་བཅས་ལ་འགན་འཁུར་སྤྲོད་རྒྱུར་

མང་ཚགས་ནས་མོས་མཐུན་བྱུང་

ནའང་ཆོག 

འཐུས་མིའི་ཡོང་ཁུངས་ནི། དོན་ཚན་ ༢༢ 

པར་གསལ་བའི་ས་གནས་རང་ཁོངས་

རང་ཁོངས་མི་མང་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཁྱད་

མེད་ཡིན། 

ཕྱིར་བསྡུ། 

 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
འབྲེལ་ཡོད་དོན་ཚན་སོ་སོའ་ིསྐབས་ནས་ཚུད་དང་མ་ཚུད་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་འདིར་དོན་ཚན་བདུན་པའི་ནང་གསེས་དང་པོ་དེ།      
དགོངས་དག  རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧༨ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དོན་ཚན་བདུན་པའི་ནང་གསེས་དང་པོ་དེ་ཚུད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་ཚུད་པ་ཡིན། བདུན་པའི་ནང་གསེས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།  འོས་བསྡུའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་བ་དེའི་ཆ་རྐྱེན་བཅའ་ཁྲིམས་དེ་
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ལུངས་དྲངས་ནས་མར་བཏོན་གནང་འདུག  གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་།  སྤྱི་འཐུས་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་
ཡན་དགོས་པ་དང་། བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་མོས་མཐུན་གྱིས་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་རེད། རྩིས་ཞིབ་ལ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་
ནང་ལོག་ཏུ་ཡོད་པ་བཞིན་བཟོས་མི་འདུག ད་ལྟ་གཞུང་འབྲེལ་དུ་འཁུར་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ན།  འདིས་
གཅིག་གྱུར་བཟོ་བའི་སླད་དུ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་རེད། དེ་བཞིན་གཞུང་བྱེད་འགན་འཛིན་གྱི་འདེམས་ལྷན་འཕོ་འགྱུར་དེ་མེད་པར་བཅོས་པ་
རེད། དེར་བརྟེན་ཚང་མ་ལ་གཅིག་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ཡང་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་བའི་ཆ་རྐྱེན་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད།  
ནང་གསེས་དང་པོ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དགོངས་འགལ་མེད་པར་ཞུ། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་གང་ལ་ཡོད་པ་ཞུ་རོགས་གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༩༧ ནང་གསེས་ ༡ པོའ་ིཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་བའི་ཆ་རྐྱེན་གསལ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་
བསྐྱར་བཅོས་བྱས་ཚར་ཙམ་རེད། དེའི་ནང་ལོག་ཏུ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་མོས་མཐུན་གྱིས་ཞེས་པ་དེ་མི་དགོས་པར་བཅོས་ཏེ་སྤྱི་འཐུས་རྩ་
འབོར་སུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱིས་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་ན་གཏོང་ཆོག་པ་རེད། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་བྱས་པ་རེད། དེར་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེའི་ནང་
དོན་རང་འཇགས་རེད། ནང་གསེས་དང་པོ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པས་གཉིས་པ་དེ་དང་པོར་བཅོས་པ་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བརྒྱད་པའི་འགོ་བརྗོད་དེ་དབུས་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བརྒྱད་པའི་ནང་
གསེས་དང་པོ་དེ་ལ་པ་ཞིག་བཅུག་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་བཞི་པ་ནང་གསེས་ཞེས་བཅུག་པ་ཡིན། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེ་ལ་དབུས་དང་དབས་བཅུག་པ་རེད་
མ་གཏོགས། གཞན་གཅིག་པ་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན། གསུམ་པ་དེ་ལ་ཡང་དབུས་བཅུག་པ་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བཞི་པ་དེ་ཡང་གོང་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད། དབུས་བཅུག་པ་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་རང་འཇགས་རེད། བདུན་པར་
གནང་དགོས་ཞེས་པ་དེ་གཏོང་དགོས་ལ་བཅོས་པ་དང་། དབུས་ཞེས་བཅུག་པ་ལས་ནང་དོན་རང་འཇགས་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བརྒྱད་པ་དེར་དབུས་དང་ཚུད་པའམ་ཞེས་པ་དེ་
འོས་གཞིའི་ཁོངས་ཚུད་དེ་ཞུགས་འདོད་ཅེས་བཅོས་པ་རེད། ལས་ཁུར་འདི་ལ་སྔོན་འཇུག་འ་བཅུག་ནས། འཁུར་བཟོས་པ་དང་ལས་ཁུར་
ནས་དགོངས་ཞུ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ལས་འཁུར་ནས་རྩ་དགོངས་སུ་བཅོས་པ། དོན་ཚན་ལྔ་པ་དེ་ཨང་གྲངས་ ༥ རུ་བསྒྱུར་བ་ ༢།༣ འདི་
གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་ཤད་ཅིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ༡༢།༡༣ བར་ལ་དེ་བཞིན་ཤད་ཅིག་དང་། བྱ་དགོས་དེ་བྱེད་དགོས་ལ་བསྒྱུར་བ་དེར་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དགུ་པ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་དེ་
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རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་དགུ་པ་
དེ་ལ་དབུས་བཅུག་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
ནང་གསེས་དང་པོ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེ་དང་པོ་ལ་བསྒྱུར་བ་རེད། དབུས་འོས་བསྡུ་ཞེས་བཅོས་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཞེས་བསྒྱུར་བ་
རེད། རྣམ་པ་ཚས་མཁྱེན་དགོས་པ་ཞིག་ལ་དོན་ཚན་དོན་དགུ་པ་དེའི་ནང་གསེས་དང་པོ་ནི་ལས་དོན་སྙན་ཞུའི་སྐོར་དེ་རེད། དེ་ཕྱིར་བསྡུ་
བྱས་སྟབས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གི་སྙན་ཞུ་སུ་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚགས་གཙས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་སྐབས་
དེར་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་དང་གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན། རྩིས་ཞིབ་ལྷན་ཁང་བཅས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་བར་དུ་༧གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་དོན་སྙན་ཞུ་འབུལ་ས་དེ་མེད་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརྟེན་
ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེ་དང་པོ་ལ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གསུམ་པ་དེ་གཉིས་པ་ལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཞེས་བཅོས་པ་རེད། ཐོབ་གསེང་གི་མཚན་ཞེས་པ་དང་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞེས་པ་དེ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཞེས་
བསྒྱུར་པ་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་
ཚན་བཅུ་པ་དེ་ལ་རྩད་གཅོད་ཅེས་བ་སྔོན་འཇུག་མེད་པར་བཏང་བ་ལས།  གཞན་དང་པོ་ནས་བཞི་པར་ནང་དོན་རང་འཇགས་ཡིན་སྟབས།  
འདི་བཞི་པ་རང་འཇགས་བཞག་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན། ལེའུ་གསུམ་པ་དང་འགོ་བརྗོད་དེ་རང་འཇགས་རེད།  དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པའི་འགོ་བརྗོད་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ཞེས་པ་རང་འཇགས་རེད། རྣམས་དང་ཞེས་པའི་དང་སྒྲ་མེད་པར་བཟོས། ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་ཞེས་པའི་དང་སྒྲ་དེ་ཡང་མེད་
པར་བཏང་། དྲུང་རྩིས་དང་དངུལ་གཉེར། དབུས་བཅས་ཞེས་ཡར་བཅུག་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  
མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ་དེའི་འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས་དང་། དབུས་བཅུག་པ་ལས་
གཞན་དོན་དག་རང་འཇགས་ཡིན་སྟབས།  དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་འགོ་བརྗོད་དང་ཀ་པ། ཁ་པ་རང་འཇགས། ག་པ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པར་བཟོས་
ཡོད་པ་རེད། ཡུ་རོབ་དང་བྱང་ཨ་རི་བསྒྱུར་ཡོད་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེར་འོས་ཤོག་བསྡུ་ཡུལ་ཞེས་པ་འོས་ཤོག་བྱ་ཡུལ་ལ་བསྒྱུར་བ་དེར། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གསུམ་པ་དེར་དབུས་འོས་
བསྡུ་དང་འཁུར་དུ་ཞུགས་ཅེས་བཟོས་ཡོད་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བཞི་པ་དེར་དབུས་གཅིག་པུ་བཅུག་པ་ལས་གཞན་མེད་སྟབས།  དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས། 

 
     སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ངས་ཞུ་རྒྱུ་ནི་དོན་ཚན་བཞི་པ་དེའི་ནང་ལ་ཟུར་དཔང་སྐབས་སུ་སླེབས་ཀྱི་འདུག  ཟུར་དཔང་དེ་ང་ཚས་
ས་གནས་འོས་གང་དུ་བླུགས་པ་ཡིན་ནའང་།  དེ་ནི་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ང་ཚས་མཁྱེན་གསལ་རེད། འདི་ནས་ཟུར་དཔང་གིས་མ་ཁྱབ་
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པའི་ས་གནས་འགའ་ཡོད་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔེར་ན་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་མེད་པའི་ས་གནས་ཡུ་རོབ་དང་བྱང་ཨ་རི་སོགས་ལ། 
ཟུར་དཔང་དགོས་དང་མི་དགོས་པའི་ཁ་གསལ་པོ་མི་འདུག  དེར་བརྟེན་དེ་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་ལགས་ནས། 
བརྗོད་པ་དང་པོ་སྐབས་ནས་ས་གནས་རེ་རེ་ནས་ཟུར་དཔང་ལྔ་རེ་འཛུགས་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཡིན་པ་
ཡིན་ན། སོ་སོ་ཆོས་བརྒྱུད་ཚགས་པའི་ཁྱབ་ཁུངས་གང་ལ་འཐུས་པ་ཡིན་ནའང་། དེ་ན་དེ་འདྲའི་ཟུར་དཔང་ས་གནས་རེ་རེ་ནས་ལྔ་
འཛུགས་དགོས་པ་རེད། ངས་ནང་ཚན་གང་ནས་ཡོད་པ་དྲན་གྱི་མི་འདུག་མོད། དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པའི་འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས། 
དེའི་ནང་གི་གོང་གསལ་ཞེས་པ་དེ་མར་བཏོན་ནས་མེད་པར་བཟོས། བྱེད་འཆར་ཞེས་པ་དེ་བྱ་འཆར་ལ་བཅོས་པ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་
ཀྱི་ལས་བྱེད་ཅེས་པ་ཡར་བཅུག་པ་མ་ཟད་དབུས་ཡར་བཅུག་ནས་བཅོས་འདུག ནང་ཚུན་དང་བྱེད་དགོས་ཅེས་ཚུད་དང་བྱ་དགོས་གཉིས་
ལ་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབས། དོ་བདག་མར་བཏོན་ནས་མེད་པར་བཟོས་ཤིང་བརྩི་མེད་དེ་རྩིས་མེད་ལ་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ་དེའི་འགོ་བརྗོད་དུ་དང་ཟུར་
དཔང་དུ་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་
དོན་བཅོ་ལྔ་པ་ཚགས་མིའི་ཡུན་ཚད་ཅེས་པ་ཚགས་མི་དང་ཟུར་དཔང་གི་ཡུན་ཚད་ལས་གཞན་རང་འཇགས་ཡིན་སྟབས། དེར་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ་དེ་ནང་དོན་
རང་འཇགས་རེད། དེའི་ནང་འོས་ཤོག་བསྡུ་ཡུལ་སྡེ་ཚན་ཞེས་པ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིལ་
བཅོས་པ་དང་། ཡང་འོས་བསྡུའི་ཚགས་མིའི་ཁོངས་ནས་ཞེས་བཅོས་འདུག་པ་མ་ཟད། ལས་བྱེད་ཅེས་པ་དེ་ལས་བྱ་ལ་བསྒྱུར་བ་དེར་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པ་འགན་
འཁུར་ཞེས་པ་དེ་འགན་འཁུར་ལ་བསྒྱུར་བ་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གསུམ་པ་བཟོ་བསྐྲུན་ཞེས་པ་བཟོ་སྐྲུན་བ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བཞི་པའི་ཀ་དེ་ཀ)ཤད་གུག་བཅུག་པ་རེད་ལ། དེབ་གཅིག་ཅེས་པ་
ཅིག་བཟོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་
གསེས་ལྔ་པར་དབུས་དབུས་ཅེས་ཐེངས་གཉིས་ལ་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་དྲུག་པར་དབུས་ཅེས་ཡར་བཅུག་པ་དང་། ལས་རིག་ཅེས་པ་ལས་རིགས་ལ་བཅོས་འདུག  
སྒྲུབ་ཅེས་པ་དེ་བསྒྲུབ་ལ་བཟོས་འདུག  དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ་དང་ནང་གསེས་དང་པོ་གཉིས་རང་འཇགས་རེད་འདུག དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པར་ས་གནས་ཅེས་ཡར་བཅུག་པ་དང་དབུས་
ཅེས་པ་ཡར་བཅུག དེ་ནས་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཁག་གཞིར་བཟུང་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་འགན་འཁུར་དང་ལྟ་སྐྱོང་སྐུལ་ཁྱབ་
བཅས་བྱ་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཡོད་ཅེས་བཅོས་པ་རེད། རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཁག་ནང་ལ་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་སྒྲོན་ནང་གསལ་བ་ནང་བཞིན་འགྲོ་
གྲོན་དང་། དེ་རིགས་ཚང་མ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་རང་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཆོག་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་



46 

 

གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགོད་
འགན་འཛིན་ཞེས་པ་དེའི་མིང་རང་འཇགས་རེད།  བྱ་དགོས་ཅེས་པ་དེ་ལ་བྱེད་དགོས་དང་། འོན་ཀྱང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཞེས་པ་དེ་འོན་
ཀྱང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་དང་བྱང་ཨ་རི་བཅས་ཀྱི་ཞེས་བཅོས་ཡོད་པ་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་
ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བཞི་པར་དམིགས་བསལ་འཕར་མའི་ལས་བྱ་ཞེས་པ་དེ་ལས་བྱ་འཕར་མ་ཞེས་
བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་
ལྔ་པ་དེར་འོས་ཤོག་བསྡུ་ཡུལ་ཞེས་པ་འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་ཞེས་བསྒྱུར་བ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་དྲུག་པ་དེ་ལ་འོས་བསྡུའི་སྤྱིལ་བུའི་ལྟ་རྟོག་པ་ཞེས་པ་དེ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་
པར་ནོར་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་ཞེས་པ་དེར་བཅོས་ཡོད་པ་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པའི་འགོ་བརྗོད་དེ་རང་འཇགས། ནང་གསེས་དང་པོ་དང་གཉིས་
པ་གཉིས་རང་འཇགས། ནང་གསེས་གསུམ་པའི་ཀ་དེར་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་པ་དེ་མར་བཏོན་པ་དང་། ཁ་པར།  དང་བླངས་ཅེས་པར་
དང་བླང་དང་ཁྲལ་ཞེས་པ་དངུལ། ལས་དམ་ཞེས་པ་ལས་ཐམ་ལ་རིམ་བཞིན་བཅོས་པ་དང་། དེ་མིན་འོག་གི་ཚིག་དེ་དག་བཀོག་ནས་མེད་
པར་བཏང་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་
གསེས་ག་པར། གཏན་འབེབས་མེད་རྒྱུན་རིང་ཞེས་པ་མ་བྱུང་བའི་སྐབས་ལ། བཅོས་པ་དང་གསར་དུ་སོན་ཟིན་པའི་ཞེས་པ་གསར་དུ་
སོན་པར་བཅོས་འདུག འོས་བསྡུ་ཞེས་པ་འོས་བསྡུའི་ལ་བཅོས་པ་རེད། གནང་འཐུས་ཞེས་པ་དེ་བྱ་འཐུས་དང་འོག་བརྗོད་དོན་ཁག་ཅེས་
པ་མེད་པར་བཏང་བ་རེད་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན། ནང་གསེས་བཞི་པར་ཐོབ་ཐང་དང་གནས་ཚད་ཅེས་པ་ཆ་རྐྱེན་དུ་བསྒྱུར་བ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ཀ་དེ་རང་འཇགས་དང་གཉིས་པ་ཡང་རང་འཇགས་རེད། ཁ་པར་
ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པར་དེབ་བསྐྱེལ་ཞེས་བ་སྔོན་འཇུག་ཅིག་བཞག་འདུག དེ་བཅོས་ནས་འདིར་བསྐྱར་བཅོས་གྲོས་འཆར་ནང་འཁུར་ཡོང་ན་
འགྲིག་ས་རེད་དམ། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
ནང་གསེས་ལྔ་པ་དེར་འདི་ལྟར་ཞེས་པ་མར་བཏོན་འདུག དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཀ་པ་དང་ཁ་པ་གཉིས་རང་འཇགས་རེད། ག་པར་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པར་གཞན་ཡང་ཞེས་པ་ཞིག་འདུག  
འདིར་ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་ལ་དེ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་འདིར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ལྔ་པ་དེར་དཔྱ་ཁྲལ་དེ་དཔྱ་དངུལ་ལ་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་
ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའི་འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས་རེད། དེའི་ནང་ལ་གང་
ཞིག་ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་བཏོན་ནས་མེད་པར་བཟོས་པ་དང་། འདིར་ནང་བཅུག་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཡིག་རྨོངས་ཅན་ནས་འོས་བསྡུའི་སྤྱིལ་བུའི་ནང་
རོགས་རམ་བྱེད་མི་མཉམ་འཁྲིད་མི་ཆོག་ཅེས་པ་དེ་རེད། རྟགས་ཐམ་འགོད་རོགས་བྱེད་མི་ཆོག་ཅེས་པ་མར་བཏོན་འདུག  འདོད་པ་
གཅིག་གི་ནང་ཞེས་པ་དེ་ནི་འདོད་པ་གཅིག་པའི་ནང་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་བཞག་པ་རེད། དེ་མིན་འོག་ཏུ་རྟགས་ཡོད་པ་དག་མར་བཏོན་པ་དེར་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པའི་འགོ་
བརྗོད་དེ་རང་འཇགས། ནང་ཚུད་དེ་ནང་ཚུན་དང་བ་དེ་པ་རུ་བཅོས་པ་དང་། མིང་ཐོ་དང་ཁག་མར་བཏོན་ཏེ་མེད་པར་བཟོས་པ་དེར་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པར་འོས་
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བསྡུ་དེ་འོས་བསྡུའི་ཞེས་པར་བཅོས་པ་དང་།  བྱ་དགོས་ཅེས་པ་བྱེད་དགོས་ལ་བསྒྱུར་བ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་
བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གསུམ་པར་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་བཀོག་ཡོད་པ་དེར་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བཞི་པར་ཁུངས་སུ་ཞེས་
པ་དེ་ཁང་དུ་བཅོས། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཞེས་པ་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་གྱི་ཞེས་བསྒྱུར་བ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ལྔ་པ་རང་འཇགས། ནང་གསེས་དྲུག་པར་དབུས་
གཅིག་པུ་བཅུག་པ་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན། དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པའི་འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས་རེད། དང་པོ་དེར་ཞུས་དག་ཅེས་པ་ཞུ་དག་གཅིག་པུ་བཅོས་པ་རེད། དེར་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེ་རང་
འཇགས་རེད། གསུམ་པའི་ཀ་པའི་ཁ་དེར་ ཁ༽ཤད་གུག་གཅིག་པུ་བསྣན་པ་ལས་གཞན་རང་འཇགས། ནང་གསེས་གསུམ་པའི་ཁ་པར། 
དབུས་དབུས་གཉིས་བཅོས་པ་དང་། འགྲེམས་སྤེལ་ཞེས་པ་འགྲེམས་གཏོང་ལ་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་
བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་གསུམ་པའི་བཞི་པར། ག༽ཤད་གུག་ཅིག་བསྣན་པ་དང་། 
ཆོས་རྒྱུད་ཅེས་པ་དེ་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ། ས་གནས་རང་ཁོངས་མི་མང་ཞེས་པ་རང་འཇགས་དང་ཀ་དེ་ཨང་གྲངས་ ༡ དུ་བཅོས་པ་
རེད་ལ།  ལེའུ་བདུན་པ་དེའི་ཚབ་ཏུ་ཨང་གྲངས་ ༧ འདི་བཞག་འདུག དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་
པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཁ་པ་དེ་ཨང་གྲངས་ ༢ ལ་བསྒྱུར་བ་དང་ ༡ དང་ ༢ དེ་གཉིས་ཀ་ཁ་ལ་བསྒྱུར་བ་ལས་དོན་
རང་འཇགས་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ག་
པ་དེ་ཨང་གྲངས་ ༣ ལ་བཅོས་པ་དང་།  གཉེན་བསྒྲིག་ཅེས་པ་གཉེན་སྒྲིག་ལ་བཅོས་ནས་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་
བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་པ། འོས་གཞིར་ཞུགས་ཕྱོགས་རྩོད་རྙོག་སྐོར་
ཞེས་པ་རང་འཇགས་རེད། དེའི་ནང་གསེས་དང་པོར་དབུས་གཅིག་པུ་བཅོས་ཡོད་པ་རེད།  དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེ་རང་འཇགས་རེད།  དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་
བཞི་པའི་འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས་རེད། གང་ཞིག་རྗེས་ཀྱི་ཤད་འདི་དོར་ནས་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཀ་པ་དང་ཁ་པ་རང་འཇགས། ནང་གསེས་གཉིས་པར་སྒྲུབ་པ་དེ་བྱེད་པར་བཟོས་པ་
དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གསུམ་པ་
དང་བཞི་པ། ལྔ་པ་གསུམ་པ་རང་འཇགས་རེད། ནང་གསེས་དྲུག་པ་དེར་དབུས་འོས་བསྡུ་དང་སོགས་ལ་བཅས། སོགས་དེ་ཁག་ལ་རིམ་
བཞིན་བཅོས་པས་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་
གསེས་བདུན་པར་བྱེད་པར་གསུམ་ཆ་དེ་མར་བཏོན་ནས་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པའི་འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས་རེད། ཁ་སང་བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་ལ་དོན་ཚན་ ༢༤ 
པ་ཞེས་པའི་པ་སྒྲ་ཞིག་བསྣན་པ་དང་།  དེ་རྗེས་དབུས་འོས་བསྡུ་ཞེས་དབུས་བསྣན་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་
ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་དང་པོར་བཞུགས་ཀྱི་སྔོན་འཇུག་བ་དེ་མར་བཏོན་ནས་ཞུགས་
ཅེས་བཟོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་
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གསེས་གཉིས་པ་དང་ནང་གསེས་གསུམ་པ་རང་འཇགས་རེད། དོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པའི་འགོ་བརྗོད་ནང་ཐོབ་ཐང་དེ་མར་བཏོན་ནས་དེར་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་དང་པོར་དབུས་
འོས་བསྡུ་ཞེས་དབུས་བཅུག་པ་དང་། གུང་སེང་ལ་གུང་གསེང་དུ་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པར།  རྣམ་ཤད་འདི་མར་བཏོན་ནས་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ཀ་པར། དབུས་གཅིག་པུ་
བཅུག་པོ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཁ་པར། 
དབུས་དང་ད་ལྟའི་སྡོད་གནས་ཅེས་བཅོས་པ་ལས་གཞན་འོག་ཏུ་རྟགས་ཡོད་པ་རྣམས་མར་བཏོན་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ག་པར། དབུས་ཞེས་པ་ཡར་བཅུག་པ་དང་།  པ་ཡིན་ཞེས་
པའི་ཚིག་དེ་མར་བཏོན་ནས་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན། དོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པའི་འོས་ཤོག་བསྡུ་ཡུལ་ཞེས་པ་འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་ཞེས་བསྒྱུར་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། འདི་ནང་གཤམ་གསལ་ཀ་དང་ཁ་ཞེས་པ་དེ་དག་མི་དགོས་པ་
རེད།  དང་པོ་གོ་སྒྲིག་དགོས་ཅེས་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་བྱེད་དགོས་ཞེས་པར་བཅོས་པ་དང་།  གཞན་འོས་ཤོག་བསྡུ་ཡུལ་ཞེས་པ་འོས་
བསྡུ་བྱ་ཡུལ་ཞེས་བསྒྱུར་བ་སྔར་དང་མཚུངས་པས་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ཀ་པར། འོས་ཤོག་བསྡུ་ཡུལ་དང་འོས་བསྡུ་ཞི་འཇམ་དྲང་བདེན་ཡོང་ཆེད་ཅེས་པ་གཉིས་བཏོན་པ་
དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཁ་པ་དེ་རང་འཇགས་
རེད།  ནང་གསེས་གཉིས་པར་འོས་ཤོག་བསྡུ་ཡུལ་ཞེས་པ་འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་།  བྱེད་དགོས་ཅེས་བྱེད་ཅེས་པའི་ཚིག་འདི་
ཡར་བཅུག་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་
གསེས་གསུམ་པར་འོས་ཤོག་བསྡུ་ཡུལ་ཞེས་པ་འོས་ཤོག་བྱ་ཡུལ་དང་འོས་ཤོག་བསྡུ་སྒམ་སོགས་ཀྱི་ཞེས་པ་འོས་སྒམ། གཞན་དགོས་
མཁོ་ཁག་བཅས་ཅེས་བར་ལ་ཤད་གཅིག་བརྒྱབས་པ་དང་། དེ་མིན་གཞན་དང་བཅས་སོགས་བསྣན་ནས་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པའི་འགོ་བརྗོད་རང་
འཇགས་རེད། དེའི་ནང་འོས་ཤོག་བསྡུ་ཡུལ་དེ་འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་ཐེངས་གཉིས་ལ་བཅོས་པ་དང་དེ་ནས་གོ་དགོས་ཤིང་ཞེས་ཤད་གཅིག་
དགོས་པས།  དེ་ལྟར་བཟོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡིན།     འོས་ཤོག་བསྡུ་སྒམ་དེ་འོས་སྒམ་རང་ཟེར་ནས་བཟོས་གནང་ཡོད་རེད། དོན་ཚན་བཅུ་པའི་ནང་གསེས་བཞི་པ་ཟེར་ནས་པའི་
བཅུག་ཡོད་རེད། དེ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་འགྱུར་བ་མི་འདུག སྤྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ་དེ་རང་འཇགས་ཁྱབ་
ཁོངས་ཀྱི་དངུལ་དེ་ལ་སོ་སོ་ནས་ཞེས་བཅུག་འདུག  སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེ་ལ་ང་པའི་དང་པོ་
ཟེར་བ་དེ་ལ་ངས་ཤེད་ཕྱེད་ཀ་ཟེར་བ་དེ་གུག་ཁྱིམ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར། གུག་ཁྱིམ་དེ་ཡར་བཅུག་རོགས་གནང་། དང་པོ་དེ་མར་བཏོན་
ཡོད་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་སོ་གཅིག་པའི་འགོ་བརྗོད་འོས་དམིགས་འགེངས་ཤོག་དང་འོས་ཤོག 
རང་འཇགས། འོས་ཤོག་བསྡུ་ཡུལ་དེ་འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་ཟེར་ནས་བཟོས་ཡོད་རེད། སྤྱི་མོས་ཐོག་ལ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སོ་གཉིས་པ་དེ་
མཉམ་སྐྱེད་དེ་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད་བཞག དེ་རང་འཇགས་བ་སྔོན་འཇུག་བསྐྱེད་བཟོས་ཡོད། ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེ་འོས་འཕེན་
པ་རེ་རེ་བཞིན་དེ་མར་བཏོན་གནང་བཞག སྤྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་རྒྱུར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཀ་པ་
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དེ་སྒང་ནས་བཀོག་འོག་ལ་སྦྱར་གནང་བཞག དབུས་འོས་བསྡུ་ཟེར་ནས་བཅུག་འདུག སྤྱི་མོས་ཐོག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཀ་པ་ཁ་པ་གཉིས་མཉམ་དུ་བསྡུས་གནང་འདུག དེ་ནས་ག་པ་དེ་ཁ་པ་བཟོས། འོས་
དམིགས་བསྐང་དགོས་དེ་ས་ཡང་འཇུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་པ། དངོས་གཞི་དེ་དངོས་གཞིའི་དང་དབུས་ཤིག་བཅུག་འདུག  རྟགས་
ཐམ་སྦྱར་དེ་མ་དགོས་པ་བྱས། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ང་པ་དེ་ག་པ་ལ་བཟོས་པ་རེད་བརྒྱབས་ཏེ་དེ་འདས་ཚིག་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཅ་པ་དེ་ང་པ་ལ་བཟོས། འོས་སྡེབ་དེ་གཅིག་
ལས་མང་བ་བཟོས་ཡོད་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
ཆ་པ་དེ་ཅ་པ་བཟོས་པ་ལས་གཞན་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་མི་འདུག སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཇ་པ་དེ་ཆ་པ་བཟོས་པ་རེད། བྱུང་ཕྱིན་དེ་བྱུང་ཚ་བཟོས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་སོ་གསུམ་པ། དེ་འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས། ནང་གསེས་དང་པོ་དེ་འོས་ཤོག་བསྡུ་ཡུལ་དེ་འོས་བསྡུ་བྱ་
ཡུལ་དང་སྡེ་ཚན་དེའི་ཟེར་བ་དེ་ཡར་བཅུག འོས་ཤོག་བསྡུ་སྒམ་དེ་འོས་སྒམ་བཅོས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེ་འོས་ཤོག་བསྡུ་ཡུལ་དེ་འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་བཟོས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གསུམ་པ་དེ་ལ་འཕྲོད་དང་ཟེར་ནས་དང་དེ་ཡར་བཅུག་བཅས་དེ་མར་ཕབ་འདུག་པ་དེ་ལ་དགག་
བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བཞི་པ་དེ་འོས་ཤོག་བསྡུ་སྒམ་དེ་འོས་སྒམ་བཟོས་པ་དང་རྣམས་ལ་
བཅས་བཅོས། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་འོས་ཤོག་བསྡུ་སྒམ་དང་། ཡིག་ཆ་ཁག་དེ་བཀོག་པ་དང་པ་ཡིན་དེ་ཡང་བཀོག་པ་ལ་པ་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ལྔ་པ་དེ་འོས་ཤོག་བསྡུ་སྒམ་དེ་འོས་སྒམ་དང་སུམ་དེ་གསུམ་
ཆ་དེ་བཞིན་ཟུར་དཔང་གི་ཚགས་མིའི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་བཅས་དང་། འོས་ཤོག་བསྡུ་སྒམ་དེ་འོས་སྒམ་དྭོགས་དེ་དོགས་དང་། པ་
ཡིན་དེ་བཀོག་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་སོ་བཞི་པའི་ནང་གསེས་དང་པོ་སུམ་ཆ་དེ་
གསུམ་ཆ་གཉིས་དང་། ཟུར་དཔང་གི་ཚགས་མི་གསུམ་ཆ་གཉིས་བཅས་འདུ་འཛམས་བཅོས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེ་གང་ཞིག་དེ་གང་རུང་དང་། བརྩི་དེ་རྩིས་མེད་བཅོས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་
ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ག་སྤྱི་འཐུས་མེད་པ་བྱས། བརྒྱབ་པ་དེ་བརྒྱབས་པ་ལ་བཅོས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ང་པ་དེ་བརྒྱབ་པ་དེ་བརྒྱབས་པ་བཅོས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན། ཆ་པ་དེའི་དྭོགས་དེ་དོགས་བཅོས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བརྩི་མེད་དེ་རྩིས་
མེད། དེ་དག་ངོས་དེ་དག་ལ། བརྩི་མེད་དེ་རྩིས་མེད་ལ་བཅོས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ལྔ་
པའི་ནང་ས་གནས་དེ་མར་བཏོན་པ་རེད། ཚགས་མི་ཟུར་དཔང་དེ་ཚགས་མི། ཟུར་བྱས་བློ་དྭོགས་དེ་བློ་དོགས་དང་། དྭོགས་དེ་དོགས་པ་
ཡིན། དེ་མར་བཏོན་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དྲུག་པའི་ཀ་པ་ས་གནས་སོ་སོར་དང་ཆུ་ཚད་ 
༢༤ ནས་མ་འགྱངས་པར་དང་། འོས་བསྡུའི་ཚགས་མི་དང་། ཟུར་དཔང་མཉམ་ལ་སོགས་པའི་ཅ་དེ་གུག་ཁྱིམ་བརྒྱབས་འདུག དབུས། 
རྩིས་མེད། ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐོ་གཞུང་ལ། བསྡུའི། འཛིན་གྱི། འཕྲལ་དུ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབུལ་དགོས་ལ་སོགས་པ་ལ་དགག་
བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཁ་བྱ་དེ་བྱེད་དང་འོས་བསྡུ་དེ་དབུས་འོས་བསྡུ་དང་དོན་ཚན་ ༢༥ པའི་
ནང་གསེས་དང་། འཐུས་ཆོག་པ་ཡིན། དེ་བསྟར་དགོས། བཅོས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་སོ་ལྔ་པའི་ནང་མི་རིགས་ཁག་ལ་དེ་ཁག་མར་བཏོན་པ་ལས། གཞན་རང་འཇགས་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།   མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་
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ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་སོ་དྲུག་པ་དེ་དང་པོ་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཤེད་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་མར་བཏོན་པ་རེད། དབུས་
ཡར་བཅུག་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེ་མིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དེ་དེ་མིན་
ལས་དོན་གལ་ཆེ་མང་མོས་བཅོས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གསུམ་པ་དེ་ལ་
དབུས་འོས་བསྡུ་བཅུག་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བཞི་པ་དེ་ལ་འགྲོ་སོང་གི་དེ་
དམིགས་བསལ་དང་། གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་། ལས་དོན། རྣམས་དབུས། ས་
གནས་མིང་བྲིས་པ་དེ་དག་མར་བཏོན་ནས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རང་གི་གནས་འོས་ཟེར་བའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་
བཞིན་ང་ཚས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ཡོད་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་དབབ་རྒྱུར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་སོང་། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ལེའུ་བཞི་པ། ཀ་པ་དེ་དང་པོ་ལ་བསྒྱུར་བ་ལ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཁ་པ་དེ་གཉིས་པ་ལ་བསྒྱུར། ག་
དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ང་པ་དེ་གསུམ་པ་ལ་བསྒྱུར་བ་ལས། ནང་དོན་
རང་འཇགས་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཅ་པའི་དང་པོ་དེ་བཞི་པ་བཟོས་གནང་ཡོད་རེད། དོན་
ཚན་གཉིས་ཀར་མཉམ་དུ་སྦྱར་ནས་བཟོས་པ་རེད། རྩ་འབོར་ ༤༤ ངེས་པ་ཡིན། དེ་སྤྱི་མོས་གཏན་ལ་དབབ་རྒྱུར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   དོན་ཚན་སོ་བརྒྱད་པ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༥༧ དགོངས་དོན་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ལས། དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། ད་པ་སོང་ཙང་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་སོ་དགུ་པ་དེ་
ལ་བཟོ་བཅོས་ཤིག་ཡོད་རེད། ཧྲིལ་པོར་ལོན་པ་དེ་ར་དེ་མེད་པར་བཟོས་ཡོད་རེད། བསྐྱར་དེ་ག་རེ་ཕྱིན་བསྡད་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་འགྲེལ་
བཤད་ཐུང་ཐུང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ནང་གསེས་དྲུག་པ་དེ་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཟེར་བ་དེ། ཁ་སང་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་
པ་ནང་ལ་ལས་བྱེད་དེ་དག་འོས་མ་ཐོབ་བར་དུ་བསྡད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། འོས་ཐོབ་པ་ཡིན་ན་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་
བཟོས་བཞག་ཡོད་རེད། འོན་ཀྱང་བཅའ་ཁྲིམས་འོས་ཆོས་ནང་ལ་འོས་གཞི་ཞུགས་པ་ལ་ཟེར་དུས། ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཟེར་དུས་ཏག་
ཏག་བསྡད་ཀྱི་མི་འདུག  ལས་བྱེད་ཚ་གང་ལྟར་འོས་གཞིའི་ནང་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ན། དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་རང་
འཇགས་གནས་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་ལས་བྱེད་ཟེར་བའི་སྒྲིག་གཞི་དེ་ནང་གསེས་དྲུག་པའི་ནང་ལ་ཡར་སྦྱར་འདུག   འོག་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་
དག་མར་བཀོག་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དྭོགས་གཅོད་རང་ཡིན། ངའི་དེབ་འདིའི་ནང་ལ་ཤོག་བུ་གཅིག་མ་ཚང་བས་ལག་པ་བརྐྱང་དགོས་
བསམས་སོང་ཡང་། ཤོག་བུ་མ་ཚང་བ་དེ་འཚལ་སྡོད་དུས་ཕྱིར་བསྡུ་ཕྱིན་ཚར་སོང་། དེ་བསྐྱར་སློག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་མིན་དེ། དེ་དང་
འབྲེལ་བ་ཆགས་བསྡད་འདུག ཧྲིལ་པོར་ཟེར་བ་དེ་གཅིག་ཞུ་དགོས་དྲན་སོང་སྟེ། བཟོ་བཅོས་གནང་རྒྱུར་བཀའ་གནང་གྲུབ་པ་སོང་ཙང་།  
དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མིན། ཡིན་ནའང་ད་ཐེངས་ང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ཚིག་ཕྲད་ལ་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་ཆགས་འདུག ཚིག་
ཕྲད་ཡར་བཅུག་རྒྱུར་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་ཚ་ཚང་མ་ལ་ལག་པ་བརྐྱངས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་བདེ་པོ་མི་འདུག སྤྱིར་བཏང་
གཞུང་ཡིག་ནང་དང་སྡེབ་སྦྱོར་འགྲོ་སྟངས་ལ་ཚིག་ཕྲད་བསྡུས་ན་ཆོག་པ་དང་། མང་པོ་ཞིག་ལ་ཚིག་ཕྲད་བསྡུས་པ་ཡིན་ན། སྡེབ་སྦྱོར་དང་
བརྗོད་བྱ་སྙན་པོ་ཡོང་བ་དང་། རིགས་གཅིག་ལ་ཚིག་ཕྲད་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། བརྒྱབས་པ་ཡིན་ན་སྙན་ཆ་དེ་བརླག་འགྲོ་བ་སོགས་
མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། ད་རེས་ང་ཚ་ཚིག་ཕྲད་དེ་ལ་གཙ་དོན་ཞེ་དྲག་གནང་ནས་དེ་དག་བཅུག་བསྡད་སོང་། བྱས་ཙང་གོང་དུ་ཧྲིལ་པོར་
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བཅོས་པ་དེ་གཅིག་ཞུ་དགོས་དྲན་སོང་། ཡིན་ཡང་བཟོ་བཅོས་ཚར་བ་སོང་ཙང་ཞུ་དགོས་བྱུང་མ་སོང། ད་ལྟ་འདིར་དྭོགས་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་
ལ། འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་གྱི་དུས་ཡུན་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བ་དེའི་ཐོག་བཀའ་འདྲི་ཞུ་དགོས་དྲན་སོང་། དངོས་གནས་བྱས་ན། ཡ་གིའི་
རྒྱུ་མཚན་ལྟར་བྱས་ན། ད་ལྟ་སྤྱི་འཐུས་འོས་ཆོས་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བཞག་ན་འགྲིག་གི་འདུག་དྲན་སོང་། ཡ་གིར་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་
ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་མི་དགོས་པ་གསུངས་སོང་། བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ཡོད་པ་ཞིག་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལའང་
ཡོད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད། གོང་གི་རྒྱུ་མཚན་ལྟར་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྒྲིག་གཞིའི་ནང་མེད་པ་བཟོ་དགོས་པ་མང་པོ་ཞིག་སླེབས་ས་རེད། 
གཅིག་ང་ཚས་སྒྲིག་གཞི་གཅིག་གྱུར་བཟོ་གི་ཡིན་ཟེར་ནས་གཅིག་གསུངས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  ཚགས་ཆུང་གིས་སྒྲིག་གཞིར་བསྐྱར་
བཅོས་ཞུས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ། ལུང་དྲངས་བཞག་པ་ཁ་ཤས་བཅའ་སྒྲིག་གཞན་བསྔོག་སྡོད་མི་དགོས་པ་བྱས།  སྒྲིག་གཞི་ཁོ་རང་ནང་
ནས་ཤེས་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་དོན་ཚན་གྱི་ལུང་དེ་བགྲངས་མ་བསྡད་པར། དོན་ཚན་ཁོ་རང་མར་བཅུག་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་བསྡད་ཡོད། སྔོན་དུ་
མང་པོ་ཕྱིན་ཟིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་གོང་དུ་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པ་དེ་ལ་ངས་ཞུ་ཚད་གང་ཡང་མི་འདུག ད་ལྟ་སྒྲིག་གཞི་མང་པོ་ཞིག་
ཡོང་རྒྱུ་བསྡད་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དེ་ཚའི་ནང་ལུང་བགྲངས་བཞག་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། སྤྱི་འཐུས་འོས་ཆོས་དེ་བཞག་གི་རེད་དང།  
གོང་གི་རྒྱུ་མཚན་དང་མཐུན་པ་བྱས་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུ་གི་རེད། ག་རེ་བྱ་རྒྱུ་རེད།  དེས་མཚན་པའི་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཆ་རྐྱེན་དང་པོ་བཏང་བ་དེ་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ང་ཚ་བཀའ་མོལ་གང་འཚམས་ཤིག་ཞུས་པ་རེད། ད་ལྟ་གཅིག་མཚུངས་མེད་པའི་གནས་
སྟངས་ཤིག་རང་བཞིན་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ངས་གོང་དུ་འགྲེལ་བཤད་སྐབས་ཞུས་པ་ཡིན། འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་
བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ལུང་བགྲངས་ནས་འཕོ་འགྱུར་བྱས་ན་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ཡུན་ཚད་འདི་དང་འདི་བྱས་ནས་འཁོད་བཞག 
གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་ནང་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་འཕོ་འགྱུར་དང་། སྤྱི་འཐུས་སུམ་ཆ་གཉིས་འཕོ་འགྱུར་བྱས་ན་མ་གཏོགས་ཡུན་ཚད་
འདི་དང་འདི་བྱས།     རྩིས་ཞིབ་ཁོ་རང་ལ་ཡུན་ཚད་ཆ་རྐྱེན་དེ་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་བཟོས་མི་འདུག  ཡང་མིན་ན་རྩིབ་ཞིབ་ནང་ཡུན་ཚད་
གཅིག་པ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ག་རེ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན། དོན་ཚན་གཅིག་གསར་པ་བཅུག་དགོས་ཀྱི་འདུག 
རྩིས་ཞིབ་ནང་ལ་བཟོས་པ་ཡིན་ན་བདུན་པའི་ཀ་པ་ལབ་དགོས་ན། གོང་གི་ཉེར་གཅིག་ཀ་པ་ནང་བཞིན་དེ་འདྲ་གཅིག་བཅུག་དགོས་ན་
བྱས། དེ་མ་དགོས་པ་བྱས་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་གསལ་བསྡད་དུས་དེ་གསུམ་ཀ་མར་བཏོན་ན་ཟེར་ནས་འཁྱེར་ཡོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་
འདྲ་པོ་དེ་དེ་འདྲ་ཆགས་པ་རེད། འོས་ཆོས་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞིག་རང་འཇགས་མར་འཁྱེར་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། ཡིན་
ནའང་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གཞུང་གི་ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཟེར་བ་དེ་ལས་བྱེད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དེ་འོས་བསྡུའི་ནང་
བརྒྱབས་བསྡད་ཡོད་རེད། སྔོན་མ་ཡིན་ན་ཁེ་ཡོད་ལེ་ཚན་གྱིས་བརྒྱབས་བསྡད་པ་ནང་བཞིན། དེ་བརྒྱབས་བསྡད་པ་ལས་གཞན་པ་དེ་
བརྒྱབས་པ་ཡིན་ན། བཅའ་ཁྲིམས་ནང་བཅོས་དགོས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། བཅུག་དགོས་པ་ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་གཅིག་བྱེད་དགོས་པ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་ཡོད་དགོས་པ་དེ་ངས་གནད་འགག་ཅིག་མཐོང་
སྡོད་ཀྱི་འདུག གལ་སྲིད་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་དེ་ལུང་བགྲངས་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེའི་གནད་འགག་དེ་སྒྲིག་
གཞི་དེའི་ནང་ལ་ལུང་བགྲངས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས། བཅའ་ཁྲིམས་ནང་བལྟ་གི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག གལ་སྲིད་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་ཡོད་
བསྡད་པ་དེ་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ནས་བཏོན་བཞག་པ་ཡིན་ན། བཅའ་ཁྲིམས་བལྟ་རྒྱུའི་ཀུན་སློང་དེ་ཡོང་གི་མ་རེད། དེས་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་
ལོག་གི་མ་རེད། སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་དེ་དང་དེ་ཟེར་ནས་ཡོད་ན། ཆ་རྐྱེན་ག་རེ་སྤྲད་ཡོད་ན་ཟེར་ནས། བཅའ་ཁྲིམས་
ནང་ལ་བལྟ་རྒྱུའི་དགེ་མཚན་ཡོད་རེད་དྲན་གྱི་འདུག གལ་སྲིད་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་མེད་པ་ཡིན་ན། དུས་རྒྱུན་དོ་སྣང་སྤྲད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་
མ་གཏོགས་ཁག་པོ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཕྱིར་བསྡུ་ཟིན་པའི་གནད་དོན་ཞིག་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་གཟིགས་མ་གཟིགས་ཟེར་བ་དེ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚང་མའི་ཨ་མ་དེ་
བཅའ་ཁྲིམས་ཡིན་པ་སོང་། བཅའ་ཁྲིམས་ལ་དོ་སྣང་ཁྱད་ཆོས་བྱེད་དགོས་པ་དང་དེའི་རྗེས་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་
རེད། དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་པ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ཚ་ཚུད་པ་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས། 
གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤིག་གསུང་རོགས་གནང་། ཕྱག་རྐྱོང་མཁན་མང་པོ་འདུག 
 

སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ད་ལྟ་དོན་ཚན་དྲུག་པའི་སྒང་ལ་དྭོགས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོང་རྣམ་པ་གསལ་བཤད་སྙིང་བསྡུས་ཞུས་པ་
ཡིན་ཙང་། འོས་གཞིའི་ནང་སླེབས་པ་བཞིན་ཟེར་བ་དེ་སྔོན་འགྲོ་ལ་གསུང་གི་ཡོད་རེད། དངོས་གཞི་ལ་ཞུ་གི་ཡོད་རེད། དེ་སྔོན་འགྲོ་ལ་
གསུང་གི་ཡོད་ན་གྲངས་ཚད་ཅིག་སྤྱི་འབེབས་བྱེད་ཡོང་གི་རེད་པ། དེ་གསལ་པོ་ཞིག་མཁྱེན་འདོད་འདུག  གཉིས་པ་དེ་གང་ལྟར་ལས་
བྱེད་གཅིག་གལ་སྲིད་སྤྱི་འཐུས་ལ་བཞེངས་འདོད་ཡོད་ན། རང་བཞིན་གྱིས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལ་སྔོན་འགྲོ་དང་
དངོས་གཞི་སླེབས་མིན་གྱི་རྩ་བ་ནས་ལས་བྱེད་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་བཞེངས་ཆོག་གི་མ་རེད་ཟེར་ནས།  སོ་སོའི་ངོས་ནས་དེར་ངོས་འཛིན་བྱེད་
མཁན་ཞིག་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་འདི་ལ་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་སྔོན་འགྲོ་ལ་འོས་གཞི་ཡོད་མ་རེད། དངོས་གཞིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་བརྩི་རྒྱུ་རེད་མ་
གཏོགས། གཞན་གཅིག་པ་ཡོད་མ་རེད། སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་པའི་ནང་གསེས་དྲུག་པའི་འགྲེལ་བཤད་དེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་
མ་ཡིན་གསུངས་པའི་སྒྲིག་གཞི་ཞིག་དེའི་ནང་ལོགས་སུ་བསྣན་པ་འདྲ། སྤྱིར་བཏང་གི་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚ་དེ་དེ་འདྲ་མགོ་རྙོག་ཁ་ཤས་མཐོང་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྔོན་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དུས་ཚད་དེ་ལ་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་ནས་གཏན་འབེབས་
གནང་བ་དང་། གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་བསྐོ་གཞག་བྱེད་པའི་སྐབས་མ་ཡིན་པ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་རེད་ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་
དྲན་གྱི་མི་འདུག་སྟེ་དོན་དག་དེ་ག་རང་རེད། དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་སྐབས་སུ་དེ་འདྲ་ཡོང་དང་མ་ཡོང་གནས་སྟངས་དེ་ཡོང་བསྡད་
པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མཐོང་བསྡད་ཡོད། དེ་གསལ་ཁ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེ་
དང་ཆབས་ཅིག་ཤེས་དགོས་པའི་གནད་འགག་ཅིག་ལ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་པ་རེད། དེ་བཞིན་གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་གྱི་ཚགས་
གཙ་རེད། འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་རེད།  དེ་དག་གི་གྲས་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། ལས་འཁྱུར་ཟིན་པའི་སྐབས་གཞུང་ཁོངས་ཁེ་ཡོད་ལས་འཛིན་དུ་
ཞུགས་མི་ཆོག་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེའི་གོ་དོན་དེ་ལས་བྱེད་དཀྱུས་མ་ལ་རེད་འདུག ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཟིན་པ་ཞིག་ལས་བྱེད་ལ་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་རེད་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚ་གོ་དོན་དེའི་ཐོག་བཤད་པ་ཡིན་ན་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཞིག་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། 
ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཟེར་བ་དང་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ཟེར་བ་གོང་དུ་ངས་བགྲངས་བསྡད་པའི་མཚན་དེ་ཚ་རེད། བཀའ་བློན་འོས་ཤོག་ལ་
ཞུགས་ཆོག་གི་ཡོད་རེད། བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་ཤོག་དང་དེ་དག་ཚང་མ་སྤྱི་འཐུས་སོགས་ལ་བཞེངས་ཆོག་གི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམས། ང་རང་གི་གོ་བ་དེ་འདྲ་ལེན་གྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་དང་། འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་
རེད།  གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་རེད། རྩིས་ཞིབ་པ་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་གང་ཡང་མི་འདུག ཆ་ཚང་ནང་ལ་མི་འདུག དེའི་གྲས་ལ་གཞུང་
ཁུངས་ཁེ་ཡོད་ལས་འཛིན་ལ་ཞུགས་མི་ཆོག་ལབ་པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དེའམ་ཐག་གཅོད་དེ་དག་དྲང་བདེན་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་
བཞག་ཡོད་རེད་དྲན་ནས་ང་རང་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལས་བྱེད་གཅིག་པུ་ཞུགས་མ་ཆོག་པ་མ་གཏོགས། གཞན་དག་ཆ་ཚང་ལ་
ཡོང་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་དེ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ཚིག་དེ་དེའི་སྒང་ལ་བཞག་ནས་ཕན་ཐོགས་ག་རེ་ཡོད་རེད། དེ་མེད་པ་དེ་ཁྱད་
ཆོས་ཤིག་མཐོང་གི་ཡོད་རེད། གོ་དོན་དེ་ལས་བྱེད་གཅིག་པུ་ལ་བཞག་བཞག་པ་ཡིན་ན། དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་རེད་དྲན་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དཔེ་ཆ་བཞག་ན། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཞིག་ཁོ་རང་ལས་ཁུར་དུས་ཚད་དེའི་ནང་ལ་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་ལས་གནས་ཤིག་
ཕེབས་ངེས་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པ་བཀའ་བློན་འདྲ་པོ་སླེབསརྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཁོ་རང་བཀའ་བློན་འཁོད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཁྲིམས་ཐག་
དྲང་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡོང་མི་སྲིད་པ་ཡོད་མ་རེད། དེ་དཔེ་མཚན་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ང་ཚས་ཅིག་ཞུགས་མི་ཆོག་ཟེར་ནས། ཁ་ཤས་ཤིག་
བཞག་པ་དེ་ལས་བྱེད་དཀྱུས་མ་རང་ལ་གོ་དགོས་དུས། ལས་བྱེད་དང་ཚང་མས་བསྐྱར་དུ་བཞེངས་རྒྱུ་ཡོང་གི་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག  རྒྱབ་
ལྗོངས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་དེས་བཟོ་བཅོས་གྲོས་ཆོད་འཁྱེར་རྒྱུ་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག  གང་ལྟར་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྒྲིག་གཞི་གཞན་པ་ནང་དུ་ཁ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་བཟོ་རྒྱུ་རེད། མཛད་གཙ་རྣམ་པ་ཚས། ད་ལྟ་འདིར་སླེབས་བསྡད་པ་དེ་
བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཟེར་ནས་ཁ་སང་བཤུས་ཡོད་རེད། དེ་གཞིར་བཟུང་འདིར་འཁྱེར་
ཡོང་བ་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཟེར་བ་དེ། ལས་བྱེད་དེ་གང་འདྲ་གོ་དགོས་རེད་ཟེར་དུས། དེ་གསལ་བཤད་
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བྱེད་རྒྱུའི་ཆེད་བཀོད་བཞག་པ་རེད། ཁེ་ཡོད་ལས་འཛིན་དེ་ཁོ་རང་ཁོ་རང་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་སྔོན་མ་དང་མི་འདྲ་བ་དེ་སྒྲིག་གཞིའི་
ནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་གྱིས་བསྐོ་གཞག་བྱས་བཞག་པའི་གང་ལྟར་གོ་གནས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་
ནའང།  དེ་ལ་གོ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བྱེད་རྒྱུར་ཕན་པའི་བགྲོ་གླེང་ཞིག་ཡིན་ན། ང་ཚས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། དེ་
མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཟུར་དུ་བགྲོ་གླེང་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཕན་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་འདིར་དུས་ཚད་མང་པོ་ཞིག་འགྲོ་ས་རེད། སྤྱི་
འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་དེའི་སྐོར་ནང་གསེས་དོན་ཚན་དྲུག་པ་དེ་ལ་དྭོགས་འདྲི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་
འདུག རྩ་བའི་ང་ཚ་ཚགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལས་བྱེད་ཡིན་པ་དེ་དང་། ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
རེད། ཡིན་ནའང་ཁ་སང་འདིའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་གཅིག་འཁྱེར་རྒྱུའི་གླེང་
སློང་བྱུང་བ་རེད། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་འཁྱེར་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ནམ། གཉིས་པ་དེ་ང་ཚ་བོད་མིའི་
སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ར་བ་དེའི་ནང་ལས་བྱེད་རེ་དང་། སྤྱི་འཐུས་གང་ཡིན་རུང་ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞིག་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ར་བའི་
ནང་དུ་སླེབས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚད་དེ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུའི་དགོངས་པ་བཞེས་ཕྱོགས་གཅིག་རེད། ལས་བྱེད་གཅིག་གལ་
སྲིད་འོས་གཞིའི་ནང་ལ་སླེབས་པ་ཡིན་ན། འོས་གཞི་ནང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་པའི་ཐེ་ཚམ་ཤིག་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པ་
ཡིན་ན། མི་མང་པོ་ཞིག་འདིར་མུ་མཐུད་ནས་བསྡད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ཙང་། གལ་སྲིད་དགོངས་པ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ལས་བྱེད་མེད་པ་དང་སྤྱི་
འཐུས་ཚད་མ་ལོངས་པའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་མཐོང་ནས། ཚགས་ཆུང་གིས་དེ་ག་རང་འཁྱེར་ཡོང་བ་རེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་
བཅོས་ཤིག བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས་ནང་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཤིག་འཁྱེར་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཐུག་པ་ཡིན་ནམ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
དེའི་ཐོག་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་འོས་གཞིར་ཞུགས་པ་ལ་ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཟེར་དུས། དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་བཟོ་མ་ཤེས་པ་རེད། ཁ་སང་
རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དུས། དེ་ཡོང་གི་མི་འདུག ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་གཞན་པའི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། གཞུང་གི་ལས་
བྱེད་ཞིག་འོས་གཞིའི་ནང་ལ་སླེབས་པ་ཡིན་ན། དགོངས་པ་ཞུ་མི་དགོས་པ་བྱས། གཞུང་ཞབས་ཡིན་ཡིན་པ་གཅིག དེང་སང་ཡིན་ན་སྔོན་
མ་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་མི་མཐུན་པའི་དེ་འདྲའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་
ཡིན་ན། འགྲིག་དང་མི་འགྲིག་དེ་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞིག  གཞན་པ་གང་ཡོད་པ་དེ་ཁ་སང་རྒྱུན་ལས་ནང་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་རེད། བཅའ་
ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་མ་དགོས་པ་བྱས། ད་དེ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་བྱེད་ས་རེད་ཟེར་ནས། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཐུན་མོང་གི་ཐོག་ནས་
འཁྱེར་ཡོང་བ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ད་ལྟ་ཚགས་གཙས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚས་འདི་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད་པ། སྤྱི་འཐུས་
སོ་སོ་བཞེངས་རྒྱུ་ཕར་ཞོགས། སོ་སོའ་ིངོ་ཤེས་པ་ཞིག་ལ་ལས་བྱེད་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཆོག་གི་མེད་ཟེར་
ནས། ལས་བྱེད་སྒྲིག་གཞི་བླངས་དོར་དང་ཡོངས་གྲགས་དེ་རེད། ད་ལྟ་གཞན་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཟད། སོ་སོ་ཡང་བཞེངས་
རྒྱུ་ཡོད་པ།  ལས་བྱེད་ཡིན་གྱི་ཡིན་གྱི་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཆགས་བསྡད་དུས། ལས་བྱེད་
ཀྱི་བླངས་དོར་སྒྲིག་གཞི་ལ་འགལ་ཟླ། ང་ཚས་གཅིག་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ལས་བྱེད་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་གལ་
སྲིད་བཞེངས་འདོད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ལས་བྱེད་དང་པོ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་བཞེངས་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། མ་སླེབས་བར་དུ་
བསྒུག་བསྡད་བཞག་པ་ཡིན་ན། ལས་བྱེད་ཀྱི་མ་འོངས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་དེ་བརླག་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་འདུག  ད་ལྟ་བར་དུ་འཛམ་བུ་གླིང་དུ་
མེད་པ་ཞིག་ང་ཚས་གསར་གཏོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། གཅིག་བྱས་ན་ང་ཚ་གསར་གཏོད་ལ་དགའ་པོ་ཡིན་པས། གསར་གཏོད་བྱས་པ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་ང་ཚས་དེར་དུས་ཚད་མང་པོ་ཞིག་འགྲོ་ས་རེད།  སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དེ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་གཞུང་ཁོངས་ཁེ་ཡོད་ལས་འཛིན་མ་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟ་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་
བརྗོད་ནང་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལས་བྱེད་པ་གཉིས་རྦད་དེ་ཁག་ཁག་རེད་འདུག་པས།  དེ་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་གཞིར་བཟུང་ནས་མར་འདེད་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་
ཁྲིམས་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་དགོས་ཐུགས་སོང་། རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་བྱས་ནས་ལབ་ན། གོང་
དུ་ཞུས་པ་དེ་ཚའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ང་ཚའི་བརྗོད་གཞི་གཏན་འབེབས་མ་བྱུང་བའི་ཆེད་དུ་རྩ་བ་ནས་མིན། ང་ཚ་མགྱོགས་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 
བརྟན་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། མགོ་ཚས་ཀྱི་མི་འདུག ངས་བསྐྱར་དུ་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ག་རེ་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ་སྤྱིར་བཏང་བཅའ་
ཁྲིམས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་འོས་གཞི་དེ་ཡ་གིར་བཟོ་བཅོས་འཁྱེར་ཡོད་རེད། གཞུང་ཁོངས་ཁེ་ཡོད་ལས་འཛིན་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚས་
གཏན་འབེབས་བྱས་བཞག་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་ཚུད་པ་ཡིན་ན། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་
བརྒྱ་དང་ལྔ་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ཡིན་ཚད། དེའི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་ལ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་
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ཚགས་གཙས་ལས་ཁུར་ལས་དོན་རྣམས་དགོས་ཡོད། འཕོ་འགྱུར་སོང་བའི་སྐྱེ་བོ་སུ་ཡང་གཞུང་གི་ཁེ་ཡོད་ལས་འཛིན་དུ་ཞུགས་མི་ཆོག་
ཟེར་བ་དེ་དཔེ་བཞག་ན། གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནང་དུ་ཡོད་རེད། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་དེའི་ནང་ལ་ཡོད་རེད། གཞུང་
ཁོངས་ཁེ་ཡོད་ལས་འཛིན་ལབ་པ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་ཚིག་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སྤྱི་འཐུས་འོས་གཞིའི་ནང་ལ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཡོད་རེད། 
གཤམ་གྱི་དེ་ཚའི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཡོད་རེད། འདི་ལྟ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན། དཀའ་ངལ་ཞིག་འདུག་བསམ་པ་མཐོང་གི་
འདུག དཀའ་ངལ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཚང་མས་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་ཚ་ང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་འགྱུར་བ་གཏང་དགོས་ན། གལ་སྲིད་ཁེ་ཡོད་ལས་འཛིན་འོས་ཆོས་ལ་མེད་པ་ནང་བཞིན། འདིའི་ནང་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁེ་ཡོད་
ལས་འཛིན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཟུར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་ཁོ་རང་བསྐྱར་བཅོས་ཟུར་དུ་བཏོན་དགོས་པ་ཞིག་རེད། བཅའ་
ཁྲིམས་ནང་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཞིག ད་ལྟ་འདིར་ཡོད་པ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་གཞིར་
བཟུང་འགྲོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན་བཀའ་བློན་གྱི་འོས་ཆོས་འདྲ་པོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་བཀའ་བློན་སུ་རུང་བའི་སྐྱེ་
བོ་ཞེས་ཡོད་རེད། སྤྱི་འཐུས་འོས་ཆོས་ཞུགས་པ་ལ་ལབ་དུས། འོས་ཆོས་ཞུགས་པ་ཡིན་ན། ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་
གམ། བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་འཁྱེར་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་ཆགས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་དགོས་མཁོ་ཆེན་པོ་གཟིགས་པ་ཡིན་
ན། ཁེ་ཡོད་ལས་འཛིན་ཟེར་བ་དེ་ད་ལྟ་རང་འགྱུར་བ་གཏང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཡིན་ན། རྒྱུན་ལས་འཚགས་དགོས་པ་
ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་འདིར་གང་ཡོད་པ་དེའི་ནང་འགྱུར་བ་ཏོག་ཙམ་ཕྱིན་པ་དེ་ཆ་རྐྱེན་གཉིས་པ་དེ་ལ་རང་ལོ་ཉེར་ལྔ་ཧྲིལ་པོར་ལོན་པ་ཟེར་
བ་དེ་མ་དགོས་པ་དང་། གཞན་པ་ཚང་མ་རང་འཇགས། ནང་གསེས་དྲུག་པ་དེ་ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། 
གཞུང་ཞབས་ཟེར་བ་དེ་ལས་བྱེད་བཅོས་པ་དང་། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ལས་བྱེད་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས་ལ་ལངས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཁྱེད་རང་གསུངས་པ་དེ་ག་རང་འགྲོ་གི་ཡོད་རེད། 
དེའི་ལྡོག་ཕྱོགས་འགྲོ་གི་ཡོད་མ་རེད། བརྒྱད་པ་དེ་རང་འཇགས་རེད། ནང་གསེས་དགུ་པ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་མཁན་ཞེས་
པ་དེ་གཞན་པའི་ཆ་རྐྱེན་མེད་པ་ཡིན་སྟབས། དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།  དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བཅུ་པ་དེའི་སྒང་རང་འཇགས་འཇོག་རྒྱུ་དང་། འོག་དེ་མར་བཏོན་དགོས་ནའང་
རེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཞི་བཅུ་པའི་འགོ་བརྗོད་དེ་རང་འཇགས་དང་། ནང་དོན་དེ་དབུས་དང་བྱེད་ཆོག་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ཞེ་གཅིག་པའི་འགོ་བརྗོད་རང་
འཇགས་རེད།  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ཏུ་ནོར་མིན་འདུག   ནང་གསེས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་རང་འཇགས་རེད། གཉིས་པའི་ཀ་པ་རང་
འཇགས་དང་ཁ་པ་རང་འཇགས་རེད་འདུག ནང་གསེས་གསུམ་པ་དེར་དབུས་ཡར་བཅུག་ཡོད་པ་དང་། ཀ་པར་རང་འཇགས། ཁ་བརྩད་
གཅོད་ཅེས་པ་རྩད་ལ་བཅོས་པ་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ག་པར། མཐའ་མ་ཞེས་པ་དེ་མར་བཏོན་པ་རེད།   དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།   མེད་
པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ང་དབུས་ཡར་བཅུག་པ་དང་། རྟགས་རྒྱབ་ཡོད་པའི་ཡི་གེ་དག་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་དེར།   
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།   མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   དོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ་
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དེ་རང་འཇགས་དང་ནང་གསེས་དང་པོ་ཡང་རང་འཇགས་རེད། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་
ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པར་ཆ༽དང་ཇ༽གཉིས་ལ་ཤད་གུག་བཞག་པ་དང་། ཡོད་པའི་ཞེས་པ་
གྱི་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་། བྱས་པ་མར་བཏོན་ཞིང་དབུས་ཡར་བཅུག་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་
ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གསུམ་པར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ཧིན་སྒོར་ ༡༥༠༠༠ རེ་དང་། བྱང་ཨ་རི་
དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ནས་ཨ་སྒོར་ ༥༠༠ རེ་ཞེས་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ཀ་པར། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཁོངས་སུ་ཞེས་པ་མར་བཏོན་པ་དང་ཆོལ་ཁའམ་
ཞེས་དང་། འོས་གཞི་སོ་སོར་ཞེས་པ་དེ་དག་མར་བཏོན་པ་རེད། མང་ཉུང་ཡང་མར་བཏོན་པ་རེད། ནས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་པའི་འདི་ཡར་བཅུག་པ་
རེད། དོ་བདག་དང་འཐུས་སུ་འདེམས་ཐོན་མ་བྱུང་རུང་དང་འབབ་དངུལ་རྣམས། དེ་བཞིན་བྱེད་དང་ལྟར་གྱི། ཚ་འབབ་སྤྲོད་བྱེད་མི་
དགོས་ཞེས་བསྒྱུར་བ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚགས་ཆུང་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞིག་ཞུ་ན་བསམས་བྱུང་། བརྒྱ་ཆ་དེ་ཞེ་དྲག་མཐོ་པོ་ཞིག་ཆགས་འགྲོ་གི་རེད་
བསམས་བྱུང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་སྤྱི་འཐུས་འོས་ཐོན་བྱུང་བ་ལ་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་མ་ལོན་ན་མ་གཏོགས། སྤྱི་འཐུས་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། འདིར་ངས་རོབ་རྩིས་བྱས་པ་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ཞེ་དྲག་ཆེན་པོ་འབབ་ཀྱི་འདུག  དེར་བརྟེན་འདི་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་བྱས་
པ་ཡིན་ན་དཔེར་ན།  དབུས་གཙང་འོས་འཕེན་པ་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་དུ་མ་སོང་ནའང་ round  figure མི་སྟོང་ཕྲག་བཅོ་ལྔ་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  
བརྒྱ་ཆ་བཞི་བཅུ་ལ་བགོས་པ་ཡིན་ན། ག་ཚད་ཅིག་རག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་རེད་དམ་ཡང་ན་གང་འདྲ་རེད། དེའི་རྩིས་སྐོར་
སྟངས་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་པ་ཡིན་ན།  ང་ཚ་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རེད་བསམས་བྱུང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འདི་ཡང་འོས་ཆོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་དེ་ང་ཚས་མེད་པ་
བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེས་གཞུང་ལ་གྱོང་གུན་རེད་མ་གཏོགས། སྒེར་ལ་རེད་མི་
འདུག གཞུང་གིས་འགྲོ་སོང་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏང་། ལས་ཀ་ལས་མི་ཚས་དུས་ཚད་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་པས། བརྒྱ་ཆ་
སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་དེ་མེད་པ་བཟོས་པ་རེད། འདི་ལྟར་བཞག་ན་འོས་པ་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་ཐོག་ནས་འདི་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན།  སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་
གསེས་ཁ་པར་སྤྲོད་དགོས་མིན་དབུས་དང་། གནང་རྒྱུ་དེ་གཏོང་རྒྱུ། སྤྲོད་མ་དགོས་པའི་ཞེས་འཇོག་པ་བཅས་ལ་བསྒྱུར་བས་དེར་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ཞེ་གསུམ་པའི་འགོ་བརྗོད་
དེ་རང་འཇགས་རེད། ནང་གསེས་དང་པོར་ཚིག་མང་པོ་ཞིག་བསྡུས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་
པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པར་འོས་བསྡུའི་ཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་ཞིག་བསྣན་པ་རེད།  ཞིབ་འཇུག་བརྟག་
ཞིབ་དེ་བརྟག་ཞིབ་ལ་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡིན། ནང་གསེས་གསུམ་པར་བསྡུའི་ལ་འབྲེལ་སྒྲ་ཞིག་བསྣན་པ་དང་། དེར་འཛམས་ཚགས་འདུ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཐོང་སར་ཞེས་པ་ཐོག་ཏུ་
བསྒྱུར་བ་དང་། གཤམ་འོག་གི་དོན་ཚན་ཁག་ཅེས་པ་དེ་གཤམ་གསལ་དོན་གནད་ཅེས་བཅོས་པ་དང་ཆོག་པ་ཡིན་ཞེས་པ་བྱེད་དགོས་ལ་
བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཀ་རང་
འཇགས།  ཁ་པར་འབུལ་དེ་ཕུལ་ལ་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ང་པར་ངོས་འོས་གཞི་དང་ཐོག་དང་བླངས་ལ་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཅ་པ་དེར་དཔྱ་ཁྲལ་དེ་དཔྱ་དངུལ་ཞེས་པར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཆ་པའི་ནང་ཤད་གཅིག་གིས་མཚམས་བཞག་པ་མ་གཏོགས་
ནང་དོན་རང་འཇགས། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་ཞེ་བཞི་པའི་འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས་རེད། ནང་གསེས་དང་པོ། བརྟག་ཞིབ། བྱས་རིགས་དང་བྱེད་ཆོག་བཅས་བསྒྱུར་བ་དང་། 
གཞན་ཚིག་ཉུང་དུ་བཏང་བ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པ་རང་འཇགས་རེད། དོན་ཚན་ཞེ་ལྔ་པའི་འགོ་བརྗོད་དེ་ལ་དང་བླངས་འོས་གཞིའི་མིང་ཐོ་ཕྱིར་འབུལ་ཞེས་པ་དེ་
དང་བླངས་འོས་གཞིའི་དུས་ཚས་དང་། མིང་ཐོ་འབུལ་ཕྱོགས་ལ་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སྐབས་འདིར་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པར་ནང་གསེས་ཅེས་དབྱེ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚིག་བརྗོད་
གསར་པའི་ནང་དུ་ནང་གསེས་བཟོས་ཏེ་དང་བླངས་འོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་དང་། བརྟག་ཞིབ། ཕྱིར་འཐེན་བཅས་ཀྱི་ལས་རིམ་རྣམས་
སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཉིན་གཉིས་གོང་དུ་ཟིན་པར་བྱེད་དགོས་ཅེས་པ།  སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་
ཡོད་དམ། སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་ལ་དྭོགས་འདྲི་བྱས་པ་ཡིན་ལ་གསལ་བཤད་ཀྱང་གནང་བྱུང་། ཡིན་ན་ཡང་། 
གང་ལྟར་སྤྱི་མོས་འགྲོ་བ་ལ་འདོད་པ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དང་བླངས་འོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་དང་། བརྟག་ཞིབ། 
ཕྱིར་འཐེན་བཅས་ཀྱི་ལས་རིམ་རྣམས་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཉིན་གཉིས་གོང་དུ་ཟིན་པར་བྱེད་དགོས་ཅེས་པ་འདི་འོས་
གཞིར་ཞུགས་པའི་དང་བླང་གི་གང་ཟག་དེ།   ཁོ་རང་གི་ངོས་ནས་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་ཤོག་མ་བླུགས་པའི་ཉིན་གཉིས་སྔོན་ནས། ཁོ་ཆ་ཚང་
ཚར་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། དེའི་རྗེས་ལ་ལམ་ཁ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ངའི་ངོས་ནས་བལྟས་ན་དངོས་གཞི་འོས་ཤོག་ཏུ་མ་སླེབས་པའི་
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བར་དུ། དངོས་གཞི་འོས་ཤོག་ལ་མ་སླེབས་པར་དང་བླངས་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཁོང་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད་མ་གཏོགས། སྔོན་
འགྲོ་ལ་སླེབས་ཡོད་མེད་གཅིག་ཀྱང་ཧ་མི་གོ་བར། དང་བླངས་ཐོན་པ་དེའི་གནས་སྟངས་དེ་ངས་དྲང་སྙོམས་ཞིག་ལ་མཐོང་གི་མི་འདུག 
དེས་ན་འདི་སྤྱི་མོས་འགྲོ་བ་ལ་ངོས་ནས་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་ཁ་སང་འགྲེལ་བཤད་བྱས་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟའི་བར་དུ་དུས་ཚད་གཏན་འབེབས་ཅིག་མེད་སྟབས། ད་ལྟའི་བར་དུ་
དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་བསྡད་པ་རེད། དུས་ཚད་ཅིག་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཡག་ས་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་རེད། འདི་ལ་དགག་
བྱ་ཡོད་དམ། དགག་བྱ་བྱུང་བ་རེད། གཏན་འབེབས་བྱེད་པ་ལ་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཚང་དགོས་ཀྱི་རེད། སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་འདུག 
དེས་ན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་འདི་གཏན་འབེབས་བྱེད་པར།  སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འདི་ཅུང་མགོ་རྙོག་འདྲ་པོ་ཞིག་ཆགས་སོང་བསམས་བྱུང་། དེར་བརྟེན་ཚགས་གཙ་མཆོག་ནས་བསྐྱར་
དུ་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།   ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ནས་དྭོགས་འདྲི་གནང་བ་དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
གསལ་བཤད་ཁ་སང་ནས་ཚགས་ཆུང་གིས་གནང་ཚར་ཡོད་པ་རེད།     ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་དེ་ནང་ལོག་ཏུ་དང་བླངས་འོས་གཞིར་ཞིབ་
འཇུག་བརྟག་དཔྱད་བྱ་སྒོ་དང་།  འོས་གཞི་དེ་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་མི་བཅས་ཐག་གཅོད་ཟིན་མཚམས། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
དྭང་བླངས་འོས་གཞིའི་འགེངས་ཤོག་དང་། དང་བླངས་འོས་གཞི་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་རེ་བཅས་འོས་བསྡུ་ཁང་དུ་འབུལ་དགོས་
ཅེས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་དུ་འབུལ་དགོས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ལ་དུས་ཚད་ཀྱི་གཏན་འཁེལ་གང་ཡང་བྱས་མི་འདུག དབུས་
འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་དུ་ག་དུས་འབུལ་ཚར་དགོས་པ་དང་། ག་དུས་འབུལ་དགོས་པའི་དུས་ཚད་ཀྱི་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ་མ་རེད། 
དེར་བརྟེན་ལས་དོན་ལ་དཀའ་ངལ་འབྱུང་མི་སྲིད་པ་མ་ཡིན་པས། དུས་ཚད་ཀྱི་ཚད་བཀག་ཅིག་ཡོད་ན་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དག་ལ་ཡང་
སྟབས་བདེ་རུ་འགྲོ་གི་རེད་སྙམ། འདི་འདྲ་ཡིན་སྟབས་འདི་ལ་ནང་ཚན་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་རེད། དྭང་བླངས་འོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་དང་། 
བརྟག་ཞིབ། ཕྱིར་འཐེན་བཅས་ཀྱི་ལས་རིམ་རྣམས་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཉིན་གཉིས་གོང་དུ་ཟིན་པར་བྱེད་དགོས་ཅེས་
ཟེར་དུས། ས་གནས་ནས་ཚར་དགོས་པ་དང་ཚར་ནས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་དུ་སྔོན་འགྲོ་འོས་བསྡུ་མ་བླུགས་པའི་སྔོན་དུ་འབུལ་ཚར་
དགོས་པ་ཞིག་རེད། གཉིས་པ་དེར་དང་བླངས་འོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་དང་། བརྟག་ཞིབ། ཕྱིར་འཐེན་བཅས་ཐག་གཅོད་ཟིན་མཚམས་
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་གཞིའི་འགེངས་ཤོག་དང་། འོས་གཞི་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་རེ་བཅས་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་དུ་འབུལ་དགོས་ཅེས་སྔ་ཕྱི་ཞིག་གི་ཁྱད་པར་ལས་ནང་དོན་དེ་ག་རང་ལ་གོ་དགོས་པ་རེད། འདི་ལ་མགོ་རྙོག་ཡོང་དགོས་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དུས་ཚད་ཅིག་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ལས་རིམ་འགྲོ་སྟངས་གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་རེད། ལས་དོན་
འདི་གཏན་འབེབས་བྱེད་པར་སྤྱི་འཐུས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་ཀྱི་འདུག བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་འདིའི་ནང་གསེས་དང་པོ་
འདི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་དག་གིས་ཕྱག་བརྐྱང་རོགས་གནང་། ག་རེའི་བགྲོ་གླེང་རེད་དམ། སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དུས་ཚད་བཀག་པ་དེ་ཉིན་གཉིས་རེད་འདུག་གམ། གལ་ཏེ་ཉི་མ་གཉིས་དེ་གུང་གསེང་སྐབས་ལ་འཁེལ་
བ་ཡིན་ན། དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ལས་ཉིན་ནས་ཞེས་བཟོ་དགོས་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ན་གང་འདྲ་འདུག ཚགས་ཆུང་རྣམ་པ། སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་
ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ང་ཚས་དེང་སང་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གི་འོས་བསྡུའི་ལས་ཀ་དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བ་གཟའ་ཉི་མ་ཤ་སྟག་ལ་
འགྲིག་གི་འདུག  འདི་བར་ལ་གུང་གསེང་ཡིན་མིན་ཞིག་ལ་བལྟ་དགོས་ཨེ་ཡོད་དམ།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་ཡིན་ན་ཉིན་གཉིས་དེ་སྣོན་མི་དགོས་པར་རང་འཇགས་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཅི་འདྲ་རེད།  འདི་གཏན་འབེབས་བྱེད་པར་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་
བརྗོད་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་པའི་ནང་གསེས་དང་པོ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་ཕྱག་བརྐྱང་རོགས་གནང་། མི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་འདུག མི་
གཅིག་གི་མ་ལོངས་ཐལ། འདི་དུས་ཚད་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ་དེ་མར་ཟགས་སོང་། ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་མ་གཏོགས་མ་རག་པ་དེ་ཚང་མས་
མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་སེམས། ད་གཉིས་པ་དེ་གཉིས་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། གཉིས་པ་དེ་མར་བཀོག་པའི་ཐོག་ནས་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ཞེ་དྲུག་པའི་འགོ་བརྗོད་དེ་རང་
འཇགས་རེད། ནང་གསེས་དང་པོ་དེ་ཁྱབ་ཁོངས་མི་མང་རྣམས་ཀྱི་འོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག་དགོས་པའི་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་ཅེས་པ་དེའི་ཚབ་ཏུ། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་མི་མང་རྣམས་ལ་འོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག་དགོས་པར་བཅོས་
པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེའི་ཀ་པ་དེར་ཆོལ་
ཁོངས་ཟེར་བ་དེ་ལ་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོལ་གསུམ་ཞེས་པ་དེ་ལ་ཆོལ་ཁོངས། ཡང་བསྐྱར་ཟེར་བ་བཏོན་པ་དེ་དག་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཁ་པར་མཚན་ཉིད་ཅེས་པ་དེ་འོས་ཆོས། ཤེས་
རྟོགས་ཆེད། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས། ཁྲིམས་དང་ནང་གསལ་འོས་ཆོས་རྣམས་བཅས་བཅོས་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ག་པར་ཆོལ་ཁ་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོར་ཐོབ་
ཆའི་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་རྩ་་འབོར་ཞེས་པ་མར་བཏོན་ནས། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ང་པར། ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་ཐོབ་ཁུངས། ལས་རིགས་དེ་ལས་གནས་ལ་བཅོས་པ་དང། ཁྱིམ་མིང་དེ་
ཁྱད་མིང་ལ་ཁ་སང་རྒྱན་ཤོག་ནང་ལོག་ཏུ་དེ་འདྲ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཁྱིམ་དེ་ཁྱད་ལ་བཟོ་རོགས་གནང་།  བཀོད་དེ་འགོད་བཅས་
ལ་རིམ་བཞིན་བཅོས་པ་དང། པ་ཡིན་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་མར་བཏོན་ནས། དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
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མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ཞེ་བདུན་པའི་ནང་གསེས་བཞི་པ་དེར་བསྐྱར་བཅོས་གྲོས་ཆོད་ཅིག་འདུག  
དོན་ཚན་ཞེ་བདུན་པའི་འགོ་བརྗོད་དུ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ཞེས་པ་མར་བཏོན་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་དང་པོ་ནང་ལ་དབུས་དང་ཚུན། ཡང་དབུས་དང་སྦྲག་ལམ་གྱི་ཞེས་
པ་བཅོས་པ་རེད། ཤིང་དང་སོགས་ཀྱི་ཡི་གེ་འདི་གཉིས་མར་བཏོན་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་
པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པར་དབུས་དང་བྱེད་ཡར་བཅུག་པ་དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་གསུམ་པའི་ནང་ག་གཞིར་བཟུང་གི་
ཞེས་དེར་གུག་ཁྱིམ་བཟོ་དགོས་པ་ཡིན་ནམ། ཟུར་འཛར་གཅིག་པུ་ལ་འདུག  སྔོག་བཤེར་དེ་ལ་བ་སྔོན་འཇུག་ཅིག་དགོས་པ་རེད་སེམས། 
དེའི་སྔོན་གྱི་བསྔོག་བཤེར་ལ་སྔོན་འཇུག་འདུག  འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་བཞི་པར་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ཞིག་འདུག གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་
གཡུ་སྒྲོན་ལགས།  བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་གཅིག་པོ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རོགས་གནང་། 
 

སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧༩ 
པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།   

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར། 

དོན་ཚན། ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། ཟུར་

བརྗོད། 

༤༧ པ། 

ནང་

གསེས་ 

༤ པ། 

འོས་གྲངས་ཞིབ་བཤེར་སྐབས་

འོས་ཐོབ་གྲངས་འབོར་མང་

རིམ་བསྟར་བསྒྲིགས་ཀྱིས་

མིང་དང། རང་ལོ། ད་ལྟའི་

སྡོད་གནས། འོས་གྲངས་ཇི་

ཐོབ་ཀྱི་གྲངས་འབོར་གསལ་

བཀོད་ཀྱིས་མིང་གཞུང་རེའུ་

མིག་བཟོ་འགོད་བྱེད་དགོས་པ་

དང། ཟུར་དཔང་དུ་ཆོལ་ཁ་

ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་ནས་སྤྱི་

འོས་གྲངས་ཞིབ་བཤེར་སྐབས་འོས་

ཐོབ་གྲངས་འབོར་མང་རིམ་བསྟར་

བསྒྲིགས་ཀྱིས་མིང་དང། ཕ་ཡུལ། 

ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། ད་ལྟའི་ལས་

གནས་སམ་སྔོན་གྱི་ལས་གནས། 

འོས་གྲངས་ཇི་ཐོབ་ཀྱི་གྲངས་འབོར་

གསལ་བཀོད་ཀྱིས་མིང་གཞུང་

རེའུ་མིག་བཟོ་འགོད་བྱེད་དགོས་

པ་དང། ཟུར་དཔང་དུ་ཆོལ་ཁ་ཆོས་

བརྒྱུད་སོ་སོ་ནས་སྤྱི་འཐུས་རེ་

འོས་གྲངས་ཞིབ་བཤེར་སྐབས་

འོས་ཐོབ་གྲངས་འབོར་མང་

རིམ་བསྟར་བསྒྲིགས་ཀྱིས་

མིང་དང། ཕ་ཡུལ། ད་ལྟའི་

སྡོད་གནས། ད་ལྟའི་ལས་

གནས་སམ་སྔོན་གྱི་ལས་

གནས། འོས་གྲངས་ཇི་ཐོབ་ཀྱི་

གྲངས་འབོར་གསལ་བཀོད་

ཀྱིས་མིང་གཞུང་རེའི་མིག་

བཟོ་འགོད་བྱེད་དགོས་པ་དང། 
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འཐུས་རེ་དགོས། དགོས། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་

དམིགས་འཛུགས་གནང་བའི་

ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ི

ཐོབ་ཁོངས་ནས་ཟུར་དཔང་རེ་

དགོས། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
ཡིག་ཆ་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རིན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧༩ པ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གི་ཡོད། གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཞེ་ན།  དེ་
ནི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག  ཉེ་ཆར་ང་ཚའི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་གནང་བའི་སྐབས་ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་འགའ་ 
observe བྱེད་པར་ཕེབས་པ་རེད། ཁོང་ཚའི་སྙན་སྒྲོན་ནང་ལ་ང་ཚས་འདིར་གྲོས་ཆོད་བཏོན་པ་ནང་བཞིན་དུ་གསུངས་མེད་ན་ཡང་། མ་
འོངས་པར་སྤྱི་འཐུས་ནང་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་ན། འོས་བསྡུའི་ཟུར་དཔང་འཁེལ་བར་བྱུང་ན། འོས་བསྡུའི་ནང་ལ་ལང་མཁན་དེས་ 
observe ནང་བཞུགས་མི་ཆོག  འཛམ་བུ་གླིང་ནང་ལ་ལུགས་སྲོལ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་དེ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
ཚིག་གི་འགྲོ་སྟངས་བྱས་པ་ཡིན་ན།  སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་དམིགས་འཛུགས་གནང་བའི་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཁོངས་ནས་
ཟུར་དཔང་རེ་དགོས་ཅེས་གསུངས་པ་ནི། སྤྱི་འཐུས་ཚར་གོ་གི་ཡོད་ན་ཡང་མ་འགྲིག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད་
བསམས། སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འདི་འདྲ་ཡིན་ན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་དམིགས་འཛུགས་བྱས་པའི་སྤྱི་འཐུས་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བརྗོད་
ན།  ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཁོངས་ནས་ཟུར་དཔང་རེ་དགོས། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
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སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དང་པོ་གྲོས་འཆར་དེ་ཚུད་མ་ཚུད་ཀྱི་སྐབས་སུ་བགྲོ་གླེང་བྱས་པ་ཡིན་ན་བསམས་བྱུང་། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མང་དྲགས་ནས་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ལྟ་རྒྱུ་ཡང་བརྗེད་འདུག  རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་དང་མི་བྱེད་པ་གཉིས་ཀ་བྱུང་སོང་། དེ་ཚུད་པར་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་ན་བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་འདི་ཚུད་པ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་དམིགས་འཛུགས་གནང་བའི་སྤྱི་
འཐུས་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བརྗོད་ན།  ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཁོངས་ནས་ཟུར་དཔང་རེ་དགོས། སྤྱི་འཐུས་མ་ཡིན་པ་ཞེས་གསུང་གི་
ཡོད་པ་རེད།  སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག་མོད། ཡིན་
ནའང་འདོན་མཁན་གྱིས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་དུས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས། ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཁོངས་ནས་ཟུར་དཔང་རེ་
དགོས་ཅེས་གསུངས་པ་སོང་ཙང་། དགག་བྱ་བྱས་མེད་མ་གཏོགས། གཞན་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ཀྱི་ཡིག་ཕྲེང་གསུམ་པ་དེ་ནས་གང་
ཡང་གོ་ཐུབ་མ་སོང་། བཟོ་བཅོས་ཀྱི་དགོངས་པ་འདིས་ཁྱོན་ནས་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག འདིར་ག་རེ་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། སྤྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དམིགས་འཛུགས་གནང་བའི་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་ཅིག་ཡོད་པ་དང།  དེའི་ནང་ནས་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟུར་དཔང་རེ་
ཡོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པ་གོ་ཡོང་གི་འདུག  དེར་བརྟེན་བརྗོད་བྱ་འདི་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་དགོས་པ་མ་གཏོགས།  གྲོས་འཆར་འདོན་
མཁན་གྱི་དགོངས་པ་དེ་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
འདི་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་དམིགས་འཛུགས་བྱས་པའི་སྤྱི་འཐུས་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བརྗོད་ན།  ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཁོངས་
ནས་འོས་གཞིའི་ནང་མེད་པའི་ཞེས་གོ་གི་ཡོད་ས་རེད།   འོས་གཞིའི་ནང་ཡོད་པའི་གཅིག་ཟུར་དཔང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་གི་
ཡོད་པ་རེད་ལ། འོས་གཞིའི་ནང་མེད་པའི་ཟུར་དཔང་ཞིག་དགོས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་
ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འོས་གཞི་ཟེར་བ་དེ་ལ་གོ་བ་འདྲ་མི་འདྲ་ལེན་སྟངས་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན།  དངོས་གཞིའི་སྐབས་སུ་
ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཡོད་པ་རེད་མོད། སྔོན་འགྲོ་སྐབས་སུ་འོས་གཞི་གྲངས་བཤེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་འོས་གཞི་
འདི་རེད་ཅེས་དམིགས་འཛུགས་བྱེད་ས་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརྟེན་འདི་ཚའི་སྐོར་འདི་གསལ་པོ་མ་རེད་ཅེས་བསམ་གྱི་འདུག       
དེ་གཅིག་ཡིན། གཉིས་པ་དེ་ད་ལྟའི་འགྲོ་སྟངས་འདི་ལ་དཀའ་ངལ་ཅི་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནི་དྭོགས་པ་ཆེ་ཤོོས་དེ་ཡིན། གང་ཡིན་
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ཟེར་ན་དེ་ཟུར་དཔང་གི་ནང་དུ་དྲང་པོར་བཤད་ན་འགྲོ་མྱོང་མེད། དེས་ན་དེའི་ནང་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་མེད་མོད། 
དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཟིན་པ་ང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་ནང་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་། དེ་ཙམ་དཀའ་ངལ་དངོས་གནས་དེ་ཧ་གོ་གི་མེད། 
ང་ཚ་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་གསར་པ་སླེབས་དུས་ཀྱང་སླེབས་སོང་ལ་དེ་རིང་ཡང་སླེབས་སོང་། ང་ཚས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་བདེ་བའི་ཆེད་
དུ་དཀའ་ངལ་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་ཤེས་ན་བསམ་པས་དེ་གསལ་བཤད་ཅིག་བྱེད་རོགས་གནང་།  

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

སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད།  སྔོན་
མ་ལས་རིམ་ཞིག་བྱུང་བས་ང་ཚས་མ་གྲུབ་པ་རེད། དེ་དབུས་གཅིག་པུ་མ་རེད། དེ་ནི་ས་གནས་ལའང་ཡོང་གི་འདུག  གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་
ཞིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ང་ལ་བར་ཆད་མང་ཤོས་བྱུང་བ་རེད།  སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་དུམ་བུ་གཉིས་ཆགས་པ་
རེད། ང་ཚ་ཟུར་དཔང་ཡང་བཅར་བ་རེད་ལ། སྤྱི་འཐུས་ཚ་ཡང་བཅར་བ་རེད། ཟུར་དཔང་རང་གིས་བཟོས་ཏེ་དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ནང་
ལ་ང་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་ལ་ཨང་བཅུ་གཅིག་དང་བཅོ་ལྔ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ངའི་མིང་དུམ་བུ་གཉིས་བཏང་བ་རེད། དེ་བཞིན་ད་ལོ་ཆ་
བཞག་པ་ཡིན་ན་ཡང་ Herbertpur ཁྱོན་ནས་གྲངས་ཀ་བརྒྱབས་ཡོད་པ་མ་རེད།  རྗེས་ལ་ཡང་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་པ་མ་རེད། 
གང་ལྟར་ཡར་བྱས་མར་བྱས་དབུས་ཀྱི་ཟུར་དཔང་ཆགས་པ་ཡིན་ཡང་། གང་ལྟར་ཡང་དག་པ་ཞིག་བྱུང་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། ས་
གནས་ནས་འོས་བླུགས་ཡོད་པ་རེད། འོས་བརྒྱ་ལྷག་ཅིག་གྲངས་ཀའི་ནང་དུ་སླེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། སྟབས་ལེགས་ནས་ང་དེ་རིང་དང་པོར་
སླེབས་པ་རེད་མ་གཏོགས། གལ་སྲིད་ང་ཨང་ཀི་མ་སླེབས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། འོས་ཤོག་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ Herbertpur ཡི་དེ་གྲངས་
ཀ་ནང་ལ་ཡོང་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་ས་གནས་རང་ལ་སྡེ་ར་ལྡུན་ Dehradun ནང་བསྡོམས་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་བྱེད་སྐབས། མ་
རེད་མ་རེད་ Herbertpur ཡི་དེ་གཞན་དག་ན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དཀའ་ངལ་འདི་སླེབས་པའི་སྐབས་སུ་དངོས་འབྲེལ་ཞུས་ན། སྔོན་འགྲོ་
དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ཀ་ང་ལ་གྱོང་རག་པ་རེད། སྐབས་བཅུ་བཞིའི་སྐབས་ལ་དངོས་གཞིའི་སྐབས་ལ་གྱོང་སྤྲད་པ་རེད། ད་ལོའ་ིསྔོན་འགྲོ་
དང་དངོས་གཞི་ལ་ཡང་གྱོང་དེ་སྤྲད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྤྱི་འཐུས་ཡིན་པ་འོས་གཞིའི་ནང་ཡོད་པ་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་
གཉིས་ལ་རྒྱུན་ལས་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་གསལ་པོའ་ིངང་ནས་དགག་པ་ཞུ་གི་ཡོད། ད་ལྟའི་ཕྱག་སྦྲེལ་གྱི་བསྐྱར་བཅོས་
འདིའི་ངོ་གདོང་ཅུང་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།     
སྔོན་འགྲོ་ལ་སུ་ཡོང་ཡོད་མེད་དེ་ཁག་པོ་རེད། ལས་བྱེད་ཡིན་ན་ཡང་སྔོན་འགྲོའི་ནང་སླེབས་མི་སྲིད་པ་མིན་སྟབས། དེ་འདྲའི་གནས་
སྟངས་རེད། སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ཚང་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་འདི་འཁུར་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙ་བོ་དེ་ཟུར་དཔང་གི་མི་དེ་ཕྱོགས་
གཅིག་དུ་མི་ལྷུང་བ་ neutral ཞིག་དགོས། དེ་ཡང་ཡོང་གི་མི་འདུག་ཟེར་བ་ཡིན། འོས་གཞིའི་ནང་སླེབས་པའི་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་འོས་
གྲངས་སུ་ཟུར་དཔང་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ན།  འདི་ཏག་ཏག་ཅིག་ཡོང་གི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་གཅིག  འདི་འདྲའི་བསམ་ཚུལ་མི་མང་
ནང་ནས་ཡོང་གི་འདུག   ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

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

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ པའི་ཚས་ ༢༤ ཐུན་བཞི་པ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ།  འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞིའི་སྒང་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། དོན་ཚན་ཞེ་བདུན་པའི་ནང་གསེས་ ༤ 
པ།  འདི་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡིན་ཙང་བཟོ་བཅོས་འགྲོ་འཆར་ལ་དགག་པ་བྱེད་མཁན་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་
བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་དང་བསྐྱར་བཅོས་གྲོས་འཆར་དབར་འོས་བསྡུ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།  དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པ་ཡིན་ན་བཟོ་བཅོས་
གྲོས་འཆར་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐུབ་པར་བལྟ་རྒྱུ་རེད།  སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།  ཡིན་ན་ཡང་ཚིག་གི་ཆ་ནས་དམིགས་བསལ་གྱི་གོ་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་
པ་རེད།   གཉིས་པ་དེ་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་མ་དང་འདྲ་གི་མ་རེད། ས་གནས་ཁག་ན་འོས་ཤོག་བཀྲམས་བཞག་ནས་འགྲོ་གི་
ཡོད་དུས་གནད་འགག་ཅིག་རེད། གསུམ་པ་དེ་ལ་ས་གནས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཟུར་དཔང་དེ་ཚ་ལ་ཉིན་དོད་དང་ལས་དོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་ཡོད་
རེད། འདི་ལ་ཟུར་དཔང་སྤྱི་འཐུས་ཞེས་གཞན་དག་ཅིག་བསྐོས་ཡོང་དུས། དེ་ལ་ཉིན་དོད་དང་ལས་དོད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་དམ། དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ན་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་དམ། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་འགྲིག་གི་ཨེ་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
བསྐྱར་བཅོས་གྲོས་འཆར་སྔོན་ལ་སླེབས་པ་ཡིན་ན། དཔལ་འབྱོར་རྒྱབ་གཉེར་དགོས་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།  ཡིན་
ན་ཡང་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།  དེ་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་གསལ་པོ་ཞིག་འཁོད་བསྡད་ཡོད་རེད།     འདིར་ཚིག་ 
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གཅིག་བདེ་མ་བདེ་ཞིག་འདུག འོག་དེར་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཁོངས་ནས་འོས་གཞིའི་ནང་མེད་པའི་གཟུ་དཔང་རེ་དགོས། དེ་བཅུག་བཞག་ན་
འགྲིག་གི་འདུག་གམ། སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དེ་ལ་ལས་ཐོག་སྤྱི་འཐུས་མིན་པ་ཞེས་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དམ།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་འདིར་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་འཁྱེར་ཡོང་དགོས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།  འོས་གཞིའི་ནང་ཡོད་མཁན་མི་གཅིག་གིས་གཟུ་
དཔང་ནང་སྡོད་ཀྱི་མི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་ལས་ཐོག་པ་དང་། ལས་ཐོག་མ་ཡིན་པའི་དབར་ཁྱད་པར་གང་ཡང་འགྲོ་གི་
མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དེ་འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ས་གནས་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་ཚགས་མིའི་ནང་ལ་སྤྱི་འཐུས་འོས་གཞི་སླེབས་བསྡད་པ་
ཡོངས་གྲགས་རེད། དེ་དགོངས་པ་ཞུ་སྟངས་ང་ཚས་གོང་དུ་ཕྱིན་ཟིན་པ་རེད།  དེ་འགལ་ཟླ་ཆགས་འགྲོ་གི་མ་རེད་དམ།  ས་གནས་ཀྱི་
འོས་བསྡུ་གྲངས་བཤེར་བྱེད་པའི་ནང་ལ་སྤྱི་འཐུས་འོས་གཞི་སྔོན་མ་སླེབས་བསྡད་པ་ཡོད་རེད། དེ་དགོངས་པ་ཞུ་ལུགས་ཞུ་སྟངས་ཤིག་
སྔོན་ནས་འགྲོ་ཚར་བ་རེད། དེ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་རེད། དེ་གནད་འགག་ཅིག་འདུག   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ས་གནས་ནས་གཟུ་དཔང་ཡིན་ན། འོས་བསྡུ་བྱས་ནས་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚ་འོས་གཞིའི་ནང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་གྱིས་གཟུ་
དཔང་ནས་མར་ཐོན་དགོས་ཀྱི་རེད་ལ།  དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་གཟུ་དཔང་ནང་སྡོད་ཆོག་གི་ཡོད་མ་རེད།  སོ་སོ་
འོས་གཞིའི་ནང་སླེབས་པ་ཡིན་ན་གཟུ་དཔང་ནང་སྡོད་ཆོག་གི་ཡོད་མ་རེད། འདིའི་ཚིག་དེ་ལ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཆོལ་ཁ་ཆོས་
བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིའོས་གཞིའི་ཐོབ་ཁོངས་ནས་མེད་པའི་གཟུ་དཔང་རེ་དམིགས་འཛུགས་གནང་དགོས། འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ན་
འགྲིག་གི་འདུག  བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༥ པ་དེ་ལ།  དེའི་ཉིས་ལྡབ་ཀྱི།  དབུས།  
རྩད།  དགོས།  འདི་རྣམས་བཟོས་ཡོད་རེད།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༦ པ་དེ་ལ་དབུས་ཞེས་གཅིག་པུ་བཟོས་ཡོད་རེད།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ཞེ་བརྒྱད་པ། ནང་གསེས་ ༡ པོ་དེ་ལ་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་
བརྒྱུད་དེ་མར་བཏོན་ཡོད་རེད།  ཐོབ་ཁུངས།  དབུས།  སྐྲུན། འདི་རྣམས་བཟོས་ཡོད་རེད།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༢ པ་དེ་ལ་འདྲ་མཚུངས་མར་བཏོན་ཡོད་རེད། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ༣ པ་དེ་རང་འཇགས་རེད།  དོན་ཚན་ཞེ་དགུ་
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པ། རང་འཇགས་རེད། ནང་གསེས་ ༡ པོ་རང་འཇགས་རེད། ཀ་པ་དེ་ལ་ཉིན་གྲངས་ ༦༠ དེ་ ༤༥ བཟོས་ཡོད་རེད།  སུམ་དེ་གསུམ་
བཟོས་ཡོད་རེད།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཁ་པ་དེ་
ལ་རིགས་ནས་དེ་རིགས་དབུས་ཞེས་པ་དང་། ཞུས་འཁྲོལ་དེ་ཞུ་འཁྲོལ་ཞེས་བཟོས་ཡོད་རེད། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༢ པ་དེ་ལ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་འོས་གཞིའི་ནང་ཞེས་པ་དེ་མར་
བཏོན་ཡོད་རེད།  དབུས་ཞེས་པ་ཞིག་ཡར་བཅུག་ཡོད་རེད།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༣ པ་དེ་ལ་དབུས་གཅིག་པུ་ཡར་བཅུག་ཡོད་རེད།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་
བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༣ པའི་ནང་གསེས་ཀ་པ་དེ་ལ་འོས་བསྡུ་དངོས་གཞི་དེ་དངོས་གཞིའི་འོས་
བསྡུ་ཞེས་བཟོས་པ་དང་། ཉིན་གྲངས་ ༦༠ དེ་ ༤༥ བཟོས་ཡོད་རེད།  དབུས་ཞེས་བཅུག་པ་དང་།  དེ་ནས་སྔོན་སོང་ནས་ཞེས་པ་དེ་སྔོན་
སོང་ནང་གསལ་ཞེས་བཟོས་ཡོད་རེད།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན།  ཁ་པ་དེ་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་དང་།  དེ་ནས་དེ་དག་གི་སྐོར་དང་བཀོད་ཁྱབ་བཅས་ཞེས་བཟོས་ཡོད་རེད།  བརྗོད་པ་གཉིས་
པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༤ པ་དེ་ལ་དབུས་གཅིག་བཅུག་པ་དང་།  
བྱེད་འཐུས་དེ་བྱ་འཐུས་ཞེས་བཟོས་ཡོད་རེད།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་པ།  འོས་བསྡུ་དངོས་གཞི་དེ་དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུ་ཞེས་བཟོས་ཡོད་རེད། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་པའི་ཡིག་ཕྲེང་བཞི་པར་རང་དབང་གཅེས་འཛིན་གྱི་ལག་དེབ་རེད་དམ། དང་བླངས་དཔྱ་
དངུལ་ལག་དེབ་རེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་ལག་དེབ་རེད།  དཔྱ་ཁྲལ་ཚང་མ་དཔྱ་དངུལ་བཟོས་ཡོད་རེད།  ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་ཐོབ་ཁུངས་ཞེས་
བཟོས་པ་དང་།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་
ང་གཅིག་པ།  འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས་རེད།  རྩེ་བཏོག་གིས་ཞེས་བཟོས་བཞག  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་
ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དོན་ཚན་ང་གཅིག་པ།  ནང་གསེས་ ༡ པོ་དེ་ལ་ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིདངོས་ཡོད་འོས་བསྡུ་བའི་བསྡོམས་
འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ ལོན་པའི་འོས་གཞི་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་པ་དེ་མར་བཏོན་ནས། ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཁོངས་ནས་འོས་གྲངས་མང་རིམ་རྩེ་
བཏོག་གིས་ཞེས་བཟོས་བཞག  ད་ལྟ་གོ་བརྡ་འདྲ་ཐེབས་མ་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་ཡང་བསྐྱར་དེའི་རྒྱབ་ལོགས་ན་གནས་ཚུལ་དེ་འགྲེལ་
བཤད་ཅིག་ཞུ་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཐོབ་ཁུངས་སོ་
སོའ་ིདངོས་ཡོད་འོས་བསྡུ་བའི་བསྡོམས་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ ལོན་པའི་འོས་གཞི་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་མར་བཏོན་ནས། མང་རིམ་རྩེ་བཏོག་
གིས་ཞེས་བཟོས་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོང་གི་འདུག་བརྗོད་ན།  ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་ཚགས་
དེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཡོད་མ་རེད།  རིམ་པས་དགོངས་པ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། འོས་ཤོག་བཞི་ལྔ་ཙམ་མ་གཏོགས་མེད་མཁན་དེ་འདྲ་ས་གནས་ཀྱི་
འཐུས་མིའི་ནང་སླེབས་ཡོང་གི་འདུག  དེ་འདྲ་སླེབས་ཡོང་ན། དེའི་མཚན་མཐོང་དེ་འདྲ་ལ་གནོད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བསམ་ཚུལ་ཡོང་བསྡད་
ཀྱི་འདུག  དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། དེ་ཡན་ཆོད་ང་ཚ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་སྔོན་
མ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུར་སྤོབས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན།  འདིའི་ཐོག་ལ་གཞུང་དངུལ་
གྱི་འགྲོ་སོང་མང་པོ་ཞིག་འགྲོ་སྡོད་དུས་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག  ཡིན་ན་ཡང་འདི་བཟོ་བཅོས་བཏང་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། 
སྔོན་མ་ཡིན་ན་མི་བཅུ་སླེབས་དགོས་རྒྱུའི་ས་མིག་ཡོད་རེད།  དེང་སང་ཡིན་ན་འཐུས་མི་སླེབས་ཡོང་མཁན་གྱི་འོས་ཤོག་ཉུང་ཉུང་ཞིག་
ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཚད་བཀག་ཅིག་སླེབས་ཡོང་གི་རེད།  དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་རྩ་བའི་ཆ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་
ཞིག་ཡོད་རེད་བསམས་ནས་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན།  དེ་ནས་ནང་གསེས་ ༡ པོ་དེའི་ནང་ཆོལ་ཁ་རེར་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་བཅུ་རེ་དང་།  དེའི་ནང་
ཉུང་མཐར་བུད་མེད་གཉིས་རེ་ཞེས་འཁོད་ཡོད་རེད།  ད་ལྟ་ང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཟེར་བ་
ཁྱོན་ནས་མི་དགོས་གསུང་མཁན་མང་པོ་ཕེབས་སོང་།  དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ང་ཚ་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཡོང་བ་དང་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་གི་
ཐོག་ནས་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ད་ལྟ་ང་ཚའི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ཡོད་བསྡད་པ་འདི་ཚ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་
བུད་མེད་ལ་འདྲ་མཉམ་ཡོང་བ་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་དམ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྭོགས་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་མཁན་ཞིག་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་
དངོས་གནས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ཕྱག་སྦྲེལ་བུད་མེད་རྣམ་པ་ཚས་དགོངས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཞིག་
གསུང་གི་ཡིན་ན།  མ་འོངས་པ་ལ་ཐག་གཅོད་བྱེད་བདེ་དང་ལམ་ཁ་འགྲོ་ཕྱོགས་ཚང་མའི་ཐོག་ནས། མིང་གི་དམིགས་བསལ་མི་དགོས་པ་
རེད།  དོན་གྱི་དམིགས་བསལ་མི་དགོས་པ་རེད།  འདི་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པའི་གནད་འགག་ཅིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
འདི་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་བགྲོ་གླེང་ཞུ་མི་དགོས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།  གང་ཡིན་ཟེར་ན།  བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་
བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་ནས་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་སླེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གལ་སྲིད་བཅའ་ཁྲིམས་
བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་མ་འོངས་པར་ཆགས་པ་ཡིན་ན།  དེའི་སྐབས་སུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མི་འདུག་ཟེར་
བའི་གནད་དོན་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས།  བགྲོ་གླེང་འདིས་ཁྲིམས་བཟོ་བ་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་གི་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྤྱི་འཐུས་སྐལ་
བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ དེའི་སྐོར་གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ཀྱིས་གལ་སྲིད་མར་བཏོན་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་
འཐུས་སླེབས་མཁན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་སླེབས་པ་དེས་མཐོང་ཆག་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་གསུངས་སོང་།  གལ་སྲིད་གོ་བ་དེ་འདྲ་
ལེན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་སྤྱི་འཐུས་འོས་གཞིའི་ནང་ལངས་མཁན་དེ་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་
སྟངས་ཤིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན།  བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྤྱི་འཐུས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་སླེབས་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་
ཡོང་བའི་ཉེན་ཁ་དེ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། གལ་སྲིད་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་སྤྱི་འཐུས་ནང་ཡོང་མཁན་འཚང་ཁ་བཤིག་བཤིག་གི་གནས་སྟངས་མུ་
མཐུད་གནས་པ་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ མ་ཟད།  བརྒྱ་ཆ་ག་ཚད་ཅིག་བཞག་ཀྱང་སྤྱི་འཐུས་རག་གི་ཡོད།  དེ་འདྲ་སོང་ཙང་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ 
དེས་མི་ཉུང་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དེ་ཡིན།  

གཉིས་པ་དེ་སྤྱིར་འཛམ་བུ་གླིང་དུ་འོས་ཤོག་གི་འགྲོ་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའི་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡིན་ན། དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་མཁན་མི་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅས་འོས་ཤོག་བླུགས། དེའི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔས་འོས་ཤོག་
ཐོབ་པ་ཡིན་ནའང་། སྲིད་འཛིན་ཐོབ་མཁན་དེ་འདྲའི་ལམ་ལུགས་ཀྱང་འདུག  དེ་ཡིན་དུས་འོས་ཤོག་བརྒྱ་ཆ་ཉུང་ཉུང་ཐོབ་པ་ཙམ་གྱིས་
མཐོང་ཆགས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཆགས་ཀྱི་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་དེར་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ དེ་མར་བཏོན་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་
འཐུས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་རེད། འཇོན་ཚད་རེད། དེའི་ནང་གི་མཐོང་ཆགས་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཐུགས་རྗེ་
ཆེ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཚགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་དེའི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་སྔ་རྗེས་གནང་སོང་། ཚགས་གཙས་ཀྱང་དེའི་སྒང་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་ཞུས་ཡོད།  
བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ བཞག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྔོན་མ་ཨ་རིར་ཡོད་པའི་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་བདམས་ཐོན་བྱུང་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། དབུས་གཙང་སྤྱི་
འཐུས་བཅུ་ག་བདམས་ཐོན་བྱུང་མ་ཐུབ་པས། མི་མང་ལ་འགྲོ་སོང་འཕར་མ་གཏང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་རེད། ཡང་
བསྐྱར་འོས་བླུགས་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ན།  དབུས་གཙང་གི་སྤྱི་འཐུས་ཨང་དགུ་པ་
དང་བཅུ་པ་གཉིས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ མ་ལོན་པ་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་འཕྲད་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་། ད་ལྟའི་འོས་བསྡུ་གཅིག་པུ་
ཡིན་ན་ཡང་དངོས་སུ་འགྲོ་སོང་ག་ཚད་ཅིག་འགྲོ་ཡོད་དམ་མེད་བཀའ་འཁྲོལ་དེ་མིང་བཅོ་བརྒྱད་ཞུས་པ་རེད།  བྱས་ཙང་སླེབས་པ་དེ་བང་
རིམ་ནང་ཡོད་བསྡད་པ་ནང་བཞིན་སླེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག  འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་འགྲོ་གི་མི་འདུག  དེ་ཡིན་དུས་གཞུང་གྲོན་
འཕར་མ་ཞིག་འགྲོ་བ་དང་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་མང་པོ་ཞིག་འགྲོ་བ་དང་མི་མང་ཚ་ལ་སེམས་ཤུགས་ཆག་རྒྱུ་ཞིག་མ་གཏོགས།   དོན་
དངོས་ལ་ཕན་གྱི་མི་འདུག་ཅེས་གོང་དུ་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་ཀྱང་གསལ་བཤད་གནང་བ་རེད།  ཚད་འཛིན་དེ་གང་འདྲ་ཞུ་གི་རེད་ཅེས་
ཞུ་བ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་བར་དུ་འོས་བསྡུ་ཟིན་པ་དེ་ཚ་འོས་བསྡུ་ཟིན་པ་རང་རེད།  སྒུག་ཐོའ་ིནང་གང་ཡོད་པ་བརྒྱ་ཆ་མ་ལོན་པ་དེ་ཚ་སྒུག་
ཐོའ་ིནང་ལྷག་གི་ཡོད་མ་རེད།  སྒུག་ཐོའ་ིནང་གང་ཡོད་པ་དེ་ནས་ཡར་སླེབས་དགོས་པ་ཞིག་རེད། འདི་གཏན་འབེབས་བྱས།  བཀའ་བློན་
ཁྲི་པས་མཚན་རྟགས་བསྐྱོན་པའི་ཉིན་མོ་ནས་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་གསར་པ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་བྱས་པ་ཡིན་ན།  སྒྲིག་གཞི་འདི་གཞིར་
བཟུང་གིས་འགྲོ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། དཔེར་ན་ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ནང་ལ་མདོ་སྨད་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་
འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་སྒུག་ཐོའ་ིནང་གཅིག་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་།  འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ཡང་བསྐྱར་བྱེད་
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དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ཡང་བསྐྱར་བྱས་པའི་རྗེས་ལ་བརྒྱ་ཆ་མང་ཉུང་ག་ཚད་ཐོབ་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར། མང་རིམ་རྩེ་
བཏོག་གི་ཐོག་ནས་འགྲོ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། གང་ལྟར་མང་ཆེ་བ་ཞིག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་ལ་མ་གཏོགས། དམིགས་བསལ་
གྱི་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།  ས་གནས་ལ་ས་གནས་འཐུས་མིའི་འོས་བསྡུ་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ་མི་རེ་ལ་རེ་རེ་མ་གཏོགས་འོས་
བླུགས་རྒྱུ་མེད་པ་སོང་ཙང་།  དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་ཡོང་སྲིད་པ་རེད། ས་གནས་རང་ལ་མི་གྲངས་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚའི་
ནང་ལ་འོས་བཅོ་ལྔ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུ་དེ་འདྲ་རག་ནས། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ནང་སླེབས་པ་དང་ས་གནས་ཆུང་ངུ་དེ་འདྲ་ཡིན་པ་
ཡིན་ན།  འོས་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ནང་སླེབས་མ་སྲིད་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་ས་གནས་ཀྱི་གནས་
བབ་དང་བསྟུན་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་སྤྱི་འཐུས་ནང་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུའི་
སྐབས་ལ་ཉིས་ལྡབ་ལས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གིས་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། དེའི་སྒང་ལ་དང་བླངས་ག་ཚད་ཡོད་པ་ལ་གཏོང་གི་
ཡོད་དུས། གྲངས་ངེས་ཅན་གཅིག་ལ་འོས་བླུགས་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་།  འོས་བཅུ་གྲངས་དང་ཁོངས་སོ་སོའ་ི
གྲངས་ཀ་ལ་བལྟས་ནས། གྲངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་གིས་སྤྱི་འཐུས་འཐོབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  འདི་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་གཅིག་གིས་དམིགས་བསལ་གྱི་སྐོར་ཞིག་གསུངས་སོང་། དེ་ལ་ང་རང་གིས་བསམ་བློ་
ཞིག་འཁོར་སོང་། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  བུད་མེད་གཉིས་དེ་དམིགས་བསལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚའི་གནས་སྟངས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་
མཁོར་གཞིགས་པའི་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ས་དམིགས་དེ་ཚའང་དམིགས་བསལ་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
འདིའི་སྒང་ལ་བགྲོ་གླེང་འགྲོ་མི་དགོས་པ་བྱེད་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  རྩ་བའི་ཚགས་ཆུང་གི་ལམ་སྟོན་ཞིག་རེད།  ང་ཚས་འགྲོ་གྲོན་གཅིག་པུའི་སྒང་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བྱས། 
གཅིག་བྱས་ན་མང་གཙ་ལྗིད་ཁོག་དགོས་པ། མང་གཙ་ལ་ཁྱད་ཆོས་དགོས་པ། མང་གཙ་ལ་ཡོན་ཏན་དགོས་པ། མང་གཙའི་སྲ་བརྟན། 
འདི་འདྲ་ཞིག་གནད་འགག་ཅིག་བརྩི་གི་ཡོད་རེད།  ལྷག་པར་དུ་སྔོན་མ་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བྱེད་མཁན་ཚས། ང་ཚ་ལས་ལྷག་པ་
ཞིག་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེས་ནས་བཞག་ཡོད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས།  ད་ལྟ་དེར་ཡོད་པའི་ང་ཚས་རྣམ་དཔྱོད་དང་རྩལ་འདྲ་ཞིག་
བསྟན་ནས། འདས་པའི་གྲོས་ཚགས་ར་བའི་ནང་སྐུ་ལས་སྐྱོན་མཁན་ཚས་དགོངས་པ་ཁྱོན་ནས་མ་བཞེས་པ་བྱས་ནས་འགྲོ་སོང་ལའང་
བསམ་བློ་མ་བཏང་བ། དགོངས་པའི་ནང་ལ་མ་འཆར་བ། དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་མི་འདུག  འཛམ་བུ་གླིང་གཞན་དག་ལ་ཡོད་
མ་རེད།  མང་གཙ་གཞན་དག་ནང་བཞིན། ང་ཚ་ཡང་བརྒྱ་ཆ་མེད་པ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་དེ་ལག་མཐིལ་ནང་ལ་སྤགས་མཐིལ་བསྡད་པ་
ནང་བཞིན། རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ལྷག་གི་མང་གཙའི་ནང་ལ་མང་གཙ་གཅིག་སྒྲུབ་ཅིག་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་འདྲ་ཡིན་
དུས་སོ་སོའ་ིམང་གཙའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྗིད་ཁོག་གི་ཐོག་ནས། ངའི་བསམ་པར་བརྒྱ་ཆ་དེ་ངེས་པར་དུ་གཞག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
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འདུག  འགྲོ་སོང་གཏོང་མཁན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་གལ་སྲིད་བཀའ་བློན་ཕྱག་སྦྲེལ་ཚས་འོས་ཤོག་བླུག་
དགོས་པ་བྱུང་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ཞིག་ལོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་མ་འོངས་པར་ད་ལྟའི་ཡོང་སྟངས་འདིའི་ཐོག་ལ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་
མ་རེད། ཉུང་དུ་འགྲོ་བ་དང་ཡོང་གི་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནང་བཞིན་སྤུས་ཚད་ཀྱང་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་དམ། འཛུལ་
ཞུགས་བྱེད་མཁན་ཡང་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་དམ།  སྔོན་མ་བཞག་པ་དེ་དངུལ་གཅིག་པུ་གཅིག་གི་ཆེད་དུ་མ་རེད།  གནད་འགག་
དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས།  ང་རང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་གནད་འགག་མང་པོའ་ིཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་ཐོག་ནས་བཞག་ཡོད་
ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་ང་རང་ཚས་ ༣༣ མེད་པ་བཟོས་པ་ཡིན་ན། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་ལོ་
རྒྱུས་གསར་པ་བཟོས་པ་ཞིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་མེད། དེ་ཡིན་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ རང་འཇགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཞག་དགོས་ཀྱི་རེད། 
ལར་ནས་ཡིག་ཚད་ཅིག་འཕྲོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། མི་མང་ཚས་ཡིག་ཚད་ཅིག་བཏང་ནས་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་ནས་འདིར་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད།  
བྱས་ཙང་འགྲོ་སོང་ལས་ལྷག་མིག་དཔེར་འོས་པ་དང་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་མང་གཙ་ཤིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན།  དེ་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
བརྒྱ་ཆ་དེ་མེད་པར་བཟོས་པའི་དབང་གིས་མང་ཚགས་ཀྱི་ཚད་དམའ་རུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དེ་ཚགས་གཙས་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་མེད། གང་
ཡིན་ཟེར་ན།  ང་རང་ཚའི་འགྲོ་སྟངས་དེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་རེད། རང་དབང་ཡོད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཚའི་འོས་བསྡུ་འགྲོ་སྟངས་དེ་ས་
ཁུལ་ས་ཁུལ་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་ནས་སླེབས་ཡོང་གི་རེད། དེ་ལ་ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་ཆོད་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད། ང་ཚ་དེར་
ཆོལ་ཁ་རེ་ནས་མི་བཅུ་བཅུ་བླུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་བླུགས་ཡོད་དུས་སྐབས་ལ་དེའི་སྐབས་དེ་ལ་ཁྲིམས་བཟོ་མཁན་ཚས་གཟིགས་
རྒྱང་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་གི་མེད་དེ།  སྐབས་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་ལ་དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་ཡོད་མ་རེད། 
སྐབས་བཅུ་གསུམ་བཅུ་བཞི་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མ་
གནང་སོ་སོའ་ིཐུགས་འདོད་རེད། བཀའ་བློན་ཕྱག་སྦྲེལ་ཚ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆར་འབྲེལ་བ་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་
དེ་ལོན་སོང་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་རེད།  སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་། ཕལ་ཆེར་ངས་གོ་སྟངས་དེ་ནོར་མེད་པ་ཡིན་ན།  དཔལ་ལྡན་
ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་བསྐྱོན་སོང་བསམས་སོང་། འགྲེལ་བཤད་དེ་ག་རེ་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། དཔེ་མཚན་དེ་ག་རེ་བཞག་སོང་ཟེར་ན། མདོ་སྨད་ཀྱི་སྒུག་ཐོའ་ིནང་ཡོད་སྡོད་མཁན་གཅིག་ཡོད་རེད་ཟེར། འདི་འགྱུར་བ་ཞིག་
ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་འདི་ལ་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར།  འདི་ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་གཞི་ནས་གྲོས་
ཚགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཁྲིམས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་བསྐྱོན་རྒྱུ་དེ་ག་ཚད་ཅིག་ཡིན་ཡང་ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་འདྲ་
ཡིན་ན་གསལ་པོ་ཞིག་མ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་།  རྒྱ་གར་ནང་རྣམ་པ་ཚས་མཁྱེན་
གྱི་རེད། date permit  དེ་འདྲའི་འགྱུར་བ་ཞིག་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། ད་དུང་ཡང་སྒུག་ཐོའ་ིནང་ཡོད་མཁན་ཁོང་ཚ་ཚང་མ་ལ་ཆག་ཡང་ཞིག་
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ཡོང་གི་རེད་མ་གཏོགས། ཁྱེད་རང་ཚ་སྔོན་མ་ཐག་བཅད་ཚར་བ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་རྒྱ་གར་ནང་དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མི་
འདུག འཛམ་གླིང་ནང་དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག  དེ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ལ་སྒུག་སྡོད་ཡོད་མཁན་ཚང་མ་དེ་ལས་ཐར་འགྲོ་
གི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཚགས་གཙས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་ཡིན། ཁ་སང་བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་ལ་ཚགས་གཙས་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་ཡང་བསྐྱར་ལྡབ་བྱས་ནས་
དོན་ཚན་དེ་ག་རང་སྒང་ལ་གལ་སྲིད་དེ་འདྲ་ཞིག་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། འགྲོ་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན།  ད་ལྟ་གཏན་
འབེབས་བྱེད་པའི་སྐབས་ཡིན་ཙང་།  འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ཟིན་པ་དེ་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། མ་འོངས་པའི་འོས་བསྡུ་གང་འདྲ་བྱུང་བ་
ཡིན་ནའང་། དེ་གཞིར་བཟུང་གིས་འགྲོ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བསྐྱར་ལྡབ་བྱས་ནས་ཞུ་གི་ཡོད། སྤྱི་འཐུས་
ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་འདི་ལ་དགག་པ་གང་ཡང་རྒྱག་གི་མེད།  ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚས་སྒྲིག་གཞི་འདི་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་ཏན་ཏན་བྱས་ནས་ག་པར་ནས་སྐྱོན་དང་འགལ་ཟླ་འགྲོ་གི་འདུག  ཚང་མ་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་
ཆགས་དུས། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན།  དང་བླངས་ལངས་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ དེ་ཚད་མཐོ་པོ་མ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན།  ཕྱག་སྦྲེལ་
སྤྱི་འཐུས་ཚང་མས་བཏང་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཚགས་ཆུང་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ལ་སྤྱི་འཐུས་ནང་སླེབས་པར་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ 
གྱི་གནས་བབ་དེར་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་འཁྱེར་བསྡད་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་།  སྔོན་དུ་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། གལ་ཏེ་འོས་
འཕེན་པའི་བསྡོམས་འབོར་གཅིག་སྟོང་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  དེའི་ནང་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མར་བཏོན་བཞག་པའི་
འོས་མི་ཉི་ཤུ་དང་། དེའི་སྒང་ལ་དང་བླངས་མི་ལྔ་བཅས་མི་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལ་མར་བགོས་ཡོང་དུས། མི་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་ནང་ནས་དང་བླངས་
ལངས་མཁན་དེ་འོས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཞིག་འཐོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།  འོས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དེ་མ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། ཁོང་གིས་སྒོར་མོ་
སྟོང་ཕྲག་བཅོ་ལྔ་ཡར་བཅོལ་བཞག་པ་དེ་རག་གི་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་བབ་ཅིག་གི་ནང་ལ་དང་བླངས་མི་ལྔ་དེ་ཕར་ཕུད་པའི་མི་ཉི་
ཤུའི་ནང་ནས་འོས་ཐོབ་བྱས་ནས། མི་དགུ་པ་དང་བཅུ་པར་སླེབས་པ་དང་།  དེ་བཞིན་དང་བླངས་ནས་འོས་ཐོབ་ནས་མི་བཅུ་པར་སླེབས་
ནས། བརྒྱ་ཆ་མ་ལོངས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཡིན་ན། གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཞེས་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ངས་ཞུ་གི་ཡོད་རེད།  
ཡིན་ནའང་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་ཐུབ་མི་འདུག  དེ་གནད་དོན་གཅིག་རེད་བཞག  ངས་ལྟག་ལོག་རྒྱག་རོགས་ཞེས་ངས་ཞུ་གི་མེད།  
གཉིས་པ་དེ་ལ་ད་ལྟ་ཚགས་གཙས་དམིགས་བསལ་སྐུ་དབང་གི་ཐོག་ནས། ཐག་གཅོད་གནང་བ་དེ་ལ་འབྱུང་འགྱུར་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་
གྱི་ནང་ད་རེས་ང་ཚས་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་པ་འདི་ཁྱབ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། དེ་དེ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས། 
སྔོན་དུ་ང་ཚས་ས་ཁང་དང་བགྲེས་ཤག་གི་བགོ་འགྲེམས་ཐོག་ལ་ཡང་བཟོ་བཅོས་གཅིག་སླེབས་པ་རེད།  བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ནང་ལ་དེ་ད་རིང་
ནས་ང་ཚས་གཏན་ལ་ཕབ་ཀྱི་ཡོད་རེད།  ཁྱབ་རྒྱུ་དེ་སྔོན་མ་ལ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད།  བྱས་ཙང་དེ་
ཚ་ཚང་མ་ཕར་ཚུར་འགལ་ཟླ་འགྲོ་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཚར་སྣང་བྱུང་། བྱས་ཙང་།  ངས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་
ཡིན།   
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
འགལ་ཟླ་འགྲོ་གི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་གི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། འགལ་ཟླ་མ་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་རྐང་བཙུགས་ནས་ཆ་རྐྱེན་འདི་བཟོ་གི་ཡོད་
རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ དེ་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་དེར་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ ཐོག་བཀའ་མོལ་ཞིག་རེད།  སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས།  
  

སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གནས་ཚུལ་འདིའི་ཐོག་ལ་ངས་མང་པོ་གང་ཡང་ཞུ་གི་མིན།  བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ དེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་རྒྱུར་ངས་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་གི་ཡོད།  རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རིང་པོ་རང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག  ད་ལན་དབུས་གཙང་གི་བར་མའི་འོས་
བསྡུ་དེ་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་ལ་ཨང་དགུ་པར་འོས་གྲངས་བརྒྱད་སྟོང་ཐོབ་
ཡོད་རེད། བར་མའི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་ཨང་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་གཉིས་ལ་འོས་གྲངས་དྲུག་ལྷག་ཙམ་ལས་མེད་ནའང་། བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ 
ཡན་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གོང་གསལ་གནས་སྟངས་དེའི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ ངེས་པར་དགོས་གལ་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་
གི་མི་འདུག   

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
འོས་ཤོག་རང་བསྡུ་བཞག་ན་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།བྱེད་མཁན་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་ཚགས་ཁང་ནང་སྤྱི་འཐུས་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་འདུག གཏན་
འབེབས་བྱེད་པར་སྤྱི་འཐུས་ཉི་ཤུའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།  བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་འདི་གཏན་འབེབས་བྱེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་མཁན་ཚས་ཕྱག་བརྐྱང་རོགས་གནང་། ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ཆགས་སོང་། སུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཡིན།  དེ་
ནས་དོན་ཚན་ང་གཅིག་པའི་ནང་གསེས་ ༢ པ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ ཡན་ལོན་ཁོངས་ནས་ཞེས་པ་དེ་གོང་དུ་བྱས་འབྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་རེད། དེ་
ནས་ ༣ པ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་རེད། དེ་ནས་ ༤ པ་དེ་ ༣ པ་བཟོས་པ་དང་ཚིག་ཏོག་ཙམ་ཐུང་དུ་བཏང་ཡོད་རེད།  དེ་ཚ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ང་གཉིས་པ། འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས་རེད།  
ནང་གསེས་ ༡ པོ་དེ་ལ་འོས་ཤོག་ཐོབ་གྲངས་དེ་འོས་གྲངས་ལ་བཟོས་པ་དང་། དབུས་ཞེས་ཡར་བཅུག་ཡོད་རེད།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༢ པ་དེ་ལ་སྤྱི་འཐུས་མར་བཏོན་པ་དང་།  
དབུས་ཞེས་བཅུག་པ་དང་།  དེབ་སྐྱེལ་ཞེས་དག་ཆ་བཟོས་པ་དང་།  ངེས་པར་འཕྲོད་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཟོས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་
ཚན་ང་གསུམ་པ།  འགོ་བརྗོད་དེ་ལ་སྤྱི་འཐུས་དང་།  བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་གྱི་དུས་ཡུན་ཞེས་བཟོས་པ་དང་།  དབུས་
ཞེས་ཐེངས་གཉིས་ཡར་བཅུག་ཡོད་རེད།  དོན་ཚན་སྒྲིག་གཞི་དང་༸གོང་ས་ཆེན་པོར་སྙན་སེང་ཞེས་པ་དེ་རྣམས་མར་བཏོན་ཡོད་རེད། 
དེ་ཚ་བཟོས་ཡོད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ལེའུ་ལྔ་པ། རང་འཇགས་རེད། འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས་རེད།  དོན་ཚན་ང་བཞི་པ།  སྔོན་མ་འགོ་བརྗོད་མེད་པར་ད་
ལན་ཡར་བཅུག་བཞག་ཡོད་རེད། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན།  དོན་ཚན་ང་ལྔ་པ།  འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས་རེད།  ནང་དོན་བཟོས་ཡོད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་
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འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ང་དྲུག་པ།  འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས་རེད།  ༡ 
པོ་དེ་ལ་དབུས་ཞེས་བཅུག་ཡོད་པ་དང་། ༢ པ་དེ་ལ་དབུས་ཞེས་བཅུག་པ་དང་།  འོག་དེ་ལ་སྤྲོད་ཆོག་ཅེས་བསྡུས་བསྡུས་བཟོས་ཡོད་རེད། 
དེ་ཚ་བཟོས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན།  ༣ པ་དེ་རང་འཇགས་རེད། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ང་བདུན་པ།  དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུ་ཞེས་བཟོས་པ་དང་ནང་དོན་དེ་ལ་དབུས་ཞེས་བཅུག་པ་དང་།  སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགས་ཀྱི་དང་། པ་ཡིན། དེ་གཉིས་མར་བཏོན་ཡོད་རེད།  དེ་ཚ་བཟོས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ང་བརྒྱད་པ།  འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས་རེད།  
ནང་དོན་དེ་ལ་དབུས་ཞེས་ཡར་བཅུག་ཡོད་རེད།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ང་དགུ་པ།  འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས་རེད།  ནང་དོན་དེ་ལ་དབུས་ཞེས་བཅུག་པ་དང་། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགས་སུ་དེ་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་ཞེས་བཟོས་ཡོད་རེད། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པ།  བཟོ་བཅོས་བཏང་ཡོད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་རེ་གཅིག་པ།  ནང་དོན་དེ་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྙན་
སེང་ཐོག་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་ཞེས་བཟོས་ཡོད་རེད།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ལེའུ་དྲུག་པ།  འགོ་བརྗོད་གཉིས་ཀ་རང་འཇགས་རེད།  དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་པ།  འགོ་བརྗོད་
རང་འཇགས་རེད།  ནང་དོན་དེ་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ཚབ་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཁག་གཞིར་བཟུང་འོས་བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་བྲལ་བ་ཕུད་ཅེས་
བཟོས་པ་དང་།  གསང་བའི་འོས་ཤོག་འཕེན་རྒྱུ་དེ་འོས་འཕེན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཅེས་བཟོས་ཡོད་རེད།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་པ།  རང་འཇགས་རེད། 
ནང་གསེས་ཀ་པ་ནས་ཏའི་བར་དུ་ཆ་ཚང་ཨང་གཟུགས་སུ་ཕབ་ནས། ༩ པའི་བར་དུ་བཟོས་ཡོད་རེད། ནང་གསེས་ཁ་ཤས་ལ་འགྱུར་བ་
ཕྲན་བུ་བཏང་ཡོད་རེད། དེ་ཚ་བཟོས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་པ།  རང་འཇགས་རེད། དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་པ།  འགོ་བརྗོད་དེ་ལ་བཀའ་
བློན་ཁྲི་པའི་འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་ཞེས་བཟོས་ཡོད་རེད།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་དོན་དེ་ལ་ག་ལ་གུག་རྟགས་ཤིག་བཟོས་པ་དང་།  བསྡུ་ཡུལ་དེ་བསྡུ་བྱ་ཞེས་བཟོས་པ་དང་།  དེ་
ནས་དབུས་ཞེས་ཐེངས་གཉིས་བཅུག་ཡོད་རེད།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་པ། བཟོས་བསྐྲུན་དེ་བཟོ་སྐྲུན་ཞེས་བཟོས་ཡོད་རེད།  ནང་གསེས་ ༡།༢།༣ པ་དེ་ཚ་ལ་
བཟོ་བཅོས་ཕྲན་བུ་བཏང་བ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་པ། རང་འཇགས་རེད།  ནང་གསེས་ ༡ པོ་ལ་བཟོ་བཅོས་བཏང་བའི་ནང་ནས་ཁྱིམ་མིང་
དེ་ཁྱད་མིང་ཞེས་བཟོས་ཡོད་རེད།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡིན།  ༢ པ་དེ་ལ་འོས་འཕེན་ཟིན་འཕྲལ་དེ་འོས་བསྡུ་ཟིན་འཕྲལ་ཞེས་བཟོས་པ་དང་།  ནང་ཚུད་དེ་ནང་ཚུན་དབུས་ཞེས་བཟོས་པ་དང་།  
འབུལ་འབྱོར་དེ་ཕུལ་འབྱོར་ཞེས་བཟོས་ཡོད་རེད།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༣ པ་དང་།  དེའི་ནང་གསེས་རྣམས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་བཏང་ཡོད་རེད།  དེ་ཚ་བཟོ་བཅོས་
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བཏང་བར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན།  ༤ པ་དེ་ལ་དབུས་ཞེས་བཅུག་པ་དང་བརྩད་དེ་རྩད་བཟོས་བཞག  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༥ པ་དེ་བསྡུས་པར་བཟོས་ཡོད་རེད། ༦ པ་རང་འཇགས་རེད།  ༧ པ་ལ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་
པའི་ནང་བཟོ་བཅོས་གཏོང་དགོས་པ་ཁ་སང་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟའི་དེར་དབུས་དང་ཟིན་པ་བྱེད་བཟོ་བཅོས་བཏང་བཞག  དེ་རྣམས་བཟོ་
བཅོས་བཏང་བར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་པ།  རང་འཇགས་རེད།  ༡ པོ་དེ་ལ་བཟོ་བཅོས་བཏང་པ།  དབུས། སྤྱི་ཁྱབ། འཕར། གསུམ་ཆ་
རྣམས་རེད།  དེ་ཚ་བཟོ་བཅོས་བཏང་བར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༣ པ་དེ་ལ། འོས་ཤོག་རྩིས་མེད་གཏོང་ཕྱོགས་དེ་རེད།  དེ་ནས་ནང་གསེས་ཀ་པ་ནས་ཅ་པའི་བར་
ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བཞག བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  
༣།༤།༥ རྣམས་ཕྱིར་བསྡུ་རེད་བཞག  སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དགོངས་དག ཏག་ཏག་ཅིག་ཟིན་ཐུབ་མ་སོང་། དོན་ཚན་རེ་བརྒྱད་པའི་ནང་གསེས་ ༡ པོ་དེ་ལ་སྤྱི་
འཐུས་རེ་ཟུར་དཔང་དུ་བསྐོས་དགོས་པ་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་གོང་དུ་བཟོ་དགོས་བྱེད་ཀྱི་རེད། འགན་འཛིན་ལས་འཕར་འདུ་འཛམས་ཐོག་ཟུར་དཔང་དུ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཆོལ་ཁ་ཆོས་
བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིཐོ་ཁོངས་ནས་འོས་གཞི་ནང་མེད་པའི་ཟུར་དཔང་དམིགས་འཛུགས་གནང་བར། རྩ་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉིས་བྱུང་བ་ཞེས་
དེ་འདྲ་བྲིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད།  ངས་དེ་ངག་ཐོག་ནས་སྐྱོར་བ་བཞིན་དེར་བཅུག་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཅུག་པའི་ཐོག་ནས་དགག་
བྱ་ཡོད་དམ།  བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༣།༤།༥ 
ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་དགུ་པ།  རང་འཇགས་རེད།  ནང་དོན་ལ་བཟོ་བཅོས་བཏང་བ། པའི། གྱི། སྤྱི་ཁྱབ། འགན་འཛིན་ལས་
འཕར། པས།  དབུས།  འོས་བསྡུའི། དོ་བདག་ལ།  དེ་ཚ་བཟོ་བཅོས་བཏང་བར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ལེའུ་བདུན་པ།  ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་
འོས་བསྡུ། དེ་གཉིས་རང་འཇགས་རེད། ཀ་པ་རང་འཇགས་རེད། ཁ་པ་དེ་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ཞིག་ཡོད་རེད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༠ 
པར་གཟིགས་རོགས་གནང་།  སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་། ༣༢ པ་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་
འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༠ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
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༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། 

དོན་

ཚན། 

ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། ཟུར་

བརྗོད། 

༧༠ པ། ཁ   ཡང་ན་འགོ་འཛིན་དང། འགོ་

འཛིན་ལས་རོགས་ཕུད་འོས་བསྡུ་

བྱས་པའི་མཉམ་སྦྲེལ་གྱི་ལྟ་རྟོག་

ཚགས་མི་དང། འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་

ས་གནས་བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་

ལས་འགུལ་ཚགས་ཆུང་གི་འཐུས་

མི། འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་ཡན་ལག་

སྡོད་སྒར་སོ་སོའ་ིསྤྱི་མི་དང་བརྒྱ་

དཔོན། འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་ཆོས་སྡེ་

ཁག་གི་འཐུས་མི་བཅས་ལ་འགན་

འཁུར་སྤྲོད་རྒྱུར་མང་ཚགས་ནས་

མོས་མཐུན་བྱུང་ནའང་ཆོག  

ཁ   ཡང་ན་འགོ་འཛིན་དང། འགོ་

འཛིན་ལས་རོགས་ཕུད་འོས་བསྡུ་བྱས་

པའི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལྟ་རྟོག་ཚགས་མི་

དང། འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་ས་གནས་བོད་

རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་

ཚགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི། འོས་བསྡུ་

བྱས་པའི་ཡན་ལག་སྡོད་སྒར་སོ་སོའ་ིསྤྱི་

མི་དང་བརྒྱ་དཔོན། འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་

ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་འཐུས་མི་བཅས་ལ་

འགན་འཁུར་སྤྲོད་རྒྱུར་མང་ཚགས་ནས་

མོས་མཐུན་བྱུང་ནའང་ཆོག  

ཁ   ཡང་ན་འགོ་འཛིན་དང། འགོ་

འཛིན་ལས་རོགས་ཕུད་འོས་བསྡུ་བྱས་

པའི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་

ཚགས་ཀྱི་ཚགས་མི་དང། འོས་བསྡུ་

བྱས་པའི་ས་གནས་བོད་རང་དབང་

བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚགས་ཆུང་གི་

འཐུས་མི། འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་ཡན་

ལག་སྡོད་སྒར་སོ་སོའ་ིསྤྱི་མི་དང་བརྒྱ་

དཔོན། འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་ཆོས་སྡེ་

ཁག་གི་འཐུས་མི་བཅས་ལ་འགན་

འཁུར་སྤྲོད་རྒྱུར་མང་ཚགས་ནས་མོས་

མཐུན་བྱུང་ནའང་ཆོག  

   
བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། ཁ་པ།  ཡང་ན་འགོ་འཛིན་དང་། འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་ཕུད།  འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་མི་དང་། འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་ས་གནས་བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི། འོས་བསྡུ་
བྱས་པའི་ཡན་ལག་སྡོད་སྒར་སོ་སོའ་ིསྤྱི་མི་དང་བརྒྱ་དཔོན། འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་འཐུས་མི་བཅས་ལ་འགན་འཁུར་སྤྲོད་
རྒྱུར་མང་ཚགས་ནས་མོས་མཐུན་བྱུང་ནའང་ཆོག   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༠ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་འདི་ཚུད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བདུན་ཅུ་དོན་གཅིག་པ།  འགོ་བརྗོད་དེ་ཐུང་དུ་བཏང་ཡོད་རེད། དེ་ནས་ ༡།༢།༣།༤།༥ པ་
རྣམས་རང་འཇགས་རེད། ༦ པ་དེ་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བཟོས་ཡོད་རེད། ༧ པ་རང་འཇགས་རེད། ༨ 
པ་ལ་ཁྲིམས། མི། ཞེས་བཟོས་ཡོད་རེད། ༩ པ་རང་འཇགས་རེད། ༡༠ པ་རང་འཇགས་རེད། ༡༡ ཕྱིར་བསྡུ་རེད། ༡༢ པ་དེ་ ༡༡ ལ་
བཟོས་པ་དང་ཚིག་ཉུང་དུ་བཏང་ཡོད་རེད། དེ་རྣམས་བཟོ་བཅོས་བཏང་བར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་དོན་གཉིས་པ། རང་འཇགས་རེད། ༡ པོ་དེ་ལ་བཟོ་བཅོས་
བཏང་བ།  ཚད། མ། ཀྱིས། དེ་བཟོས་ཡོད་རེད།  ༢ པ་རང་འཇགས་རེད། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་དོན་གསུམ་པ།  རང་འཇགས་རེད། ༡།༢།༣ རང་འཇགས་རེད། ༤ པ་དེ་ལ་བཟོ་
བཅོས་བཏང་བ། ཟུར་འཛར་ ཏ༽ ལྟར་ལས་འཁུར་དམ་བཅའམ། བཟོས་ཡོད་རེད། སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པ་ཚས་ ༢༠ ཉིན་བཀྲམས་པ་དེ་རེད། ཕལ་ཆེར་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་མེད་བསམས་སོང་།  
རྩིས་མེད་རེད་དམ། རྩིས་མེད་རེད་གསུང་གི་འདུག  རྩིས་མེད་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པ་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་རེད། དེ་ཁ་སང་བཏང་ཡོད་མ་
རེད། དོན་ཚན་དོན་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ ༤ པ་དེ་རེད། འདི་ཆ་ཚང་ཞིག་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་། སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་
བཟོད་པ་ལགས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པ། 

 
སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་
ཆོག་པ་ཞུ།  

 
བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། 

ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་འོས་བསྡུ།  ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འདེམས་ཐོན་འཐུས་མི་སོ་སོར་དམ་བཅའ་འབུལ་
བར་ངེས་བཅར་དགོས་རྒྱུའི་དུས་ཚས་བཀོད་པའི་བརྡ་ལན་གཏོང་དགོས། ས་འཐུས་འཐུས་མི་དང་། ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན་ནས་
སྒྲིག་གཞི་འདིའི་ཟུར་འཛར་ ཏ༽ ༡ དང་ ༢ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་མདུན་དུ་ལས་འཁུར་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན་
ཞུ་དགོས། དེའི་རྗེས་ས་འཐུས་དམ་བཅའ་འབུལ་དགོས་རིགས་ཀྱིས་ཚགས་གཙའམ་ཚགས་གཞོན་གྱི་མདུན་དུ་དམ་འབུལ་ཞུ་དགོས།   
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ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་/ཁས་ལེན། ཟུར་འཛར། ཏ༽ ༡ ། 
༄༅། །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞེས་བགྱི་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ས་གནས་ཀྱི་སྐབས་་་་་་་་་་་་་་་པའི་ས་
གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་འཐུས་མིར་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་ལགས་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་
ཀྱི་ཐོག་ནས། ས་འཐུས་ཀྱི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྒོ་མཐའ་དག བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་འགལ་མེད་ཐོག རང་དོན་ཕྱོགས་ལྷུང་དང༌། 
འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་སྡང་མེད་པར། དྲང་བདེན་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རང་ནུས་གང་ཐེག་ཞུ་རྒྱུའི།   
༡ མཆོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀྱིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།     

ཡང་ན། 
༢ ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 
ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་དང༌། ཚགས་གཙ་གཞོན་པའི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་/ཁས་ལེན། ཟུར་འཛར། ཏ༽ ༢ ། 

༄༅། །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞེས་བགྱི་བ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ས་གནས་ཀྱི་སྐབས་་་་་་་་་་་་་་་པའི་ས་
གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་ཚགས་གཙར་/ཚགས་གཞོན་དུ་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་ལགས་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་
ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་ཀྱི་ཐོག་ནས། ས་འཐུས་ཚགས་གཙའི་/ཚགས་གཞོན་གྱི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྒོ་མཐའ་དག བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་
འགལ་མེད་ཐོག རང་དོན་ཕྱོགས་ལྷུང་དང༌། འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་སྡང་མེད་པར། དྲང་བདེན་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རང་ནུས་
གང་ཐེག་ཞུ་རྒྱུའི།   
༡ མཆོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀྱིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།    

ཡང་ན།   
༢ ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 

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

སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།མེད་པས་ཚུད་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བདུན་བཅུ་དོན་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ ༤ པ་འགྱུར་ནི། ཏ༽ ༡། ༢། 
ཞེས་གཉིས་ཡོད་ཀྱང་འདིར་ཏ༽གཅིག་པུ་རེད། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་མི་རྣམས་དང་ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན་གྱིས་དམ་
བཅའ་འབུལ་རྒྱུ་དེ་རེད། ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཆ་ཚང་ཞིག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
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དཔེར་ན་ལྷོ་ཕྱོགས་ལྟ་བུ་ལ་མཚན་ན། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་བྷེལ་ཀོབ་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་། ཀོ་ལི་གྷལ་དང་མོན་གྷོ་ཊི་སོགས་དང་འདྲ་བའི་
ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཤིག་ལྷག་བསྡད་པ་དེ་འདྲ། དམ་བཅའ་འབུལ་འདོད་ཡོད་པ་དེ་ཚ་བྷེལ་ཀོབ་ལ་ཕེབས་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན་བདམས་ཚར་རྗེས། ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན་གྱི་མདུན་ལ་དམ་བཅའ་
འབུལ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དོན་གསུམ་པའི་ནང་བཞི་པ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་པས་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ༥ དེ་རང་འཇགས་རེད། དོན་ཚན་དོན་བཞི་པ། ས་གནས་འཐུས་
མིའི་ཚགས་འདུའི་ཞེས་པ་ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ཞེས་བཅོས་པ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༡ དེའི་
གཤམ་དུ་སྒོ་ནས་འོས་བསྡུས་ཀྱིས་མང་མོས་དོར་ནས་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་ཞེས་བཅོས་པ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
ནང་གསེས་ ༢ པའི་ནང་སྐབས་བབ་ཀྱི་ལས་དོན་ཞེས་པ་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ཞེས་བཅོས་པ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན། ནང་གསེས་ ༣ རང་འཇགས་རེད། ནང་གསེས་ ༤ ནང་སྔོན་མར་ཚགས་གཙ་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་ཚ་ཚགས་གཙ་གཞོན་པར་
དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པ་རེད། ཚགས་གཞོན་གྱིས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་ན། ཚགས་གཙར་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། 
ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་ན། འཐུས་ཚགས་ལ་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པ་དང་། འཐུས་མིས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་
ན། ཚགས་གཙར་ཞུ་དགོས་པ་ཞེས་བཅོས་པ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་དོན་ལྔ་པའི་འགོ་བརྗོད་རང་
འཇགས། དེ་ནང་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ནི་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་མང་མོས་ཇི་བྱུང་ལྟར་ཞེས་པ་དང་། རྩ་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་ཞེས་པ་བྱ་རྒྱུ་ལ་བཅོས་འདུག 
དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༢ པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། འདི་ནས་མར་མ་སོང་གོང་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག གཞུང་དོན་གལ་ཆེན་ཞིག་གི་སླད་ཕྱིར་ཕེབས་དགོས་པས། བཀའ་ཤག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་
བཅོས་གནང་རྒྱུ་དེ་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 དེ་རིང་ཉིན་གུང་བཀའ་ཤག་འཛམས་ནས་འདིའི་ཐོག་གྲོས་བསྡུར་གང་ཐུབ་ཞུས་པ་ཡིན། མཐའ་བསྡོམས་
ནི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་ཁོང་རྣམས་བཀའ་བསྡུར་ཆ་ཚང་གནང་སྟེ། སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་དོ་བདག་ཚ་ལའང་
གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་གནང་འདུག སྔོན་མར་རྒན་ཡོལ་ཕེབས་མཁན་ཚ་དང་གཅིག་མཚུངས་བྱས་ཏེ། སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་
རྒྱབ་བཤིག་གནང་ནས། ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་མེད་པ་གསལ་པོ་གསུངས་འདུག རྒྱུ་མཚན་ནི་དངུལ་འབོར་ཆ་ནས་ཡིན་ནའང་། ཕོན་ཆེན་
པོ་ཆགས་ཡོང་བཞིན་འདུག དེ་བཞིན་གནད་དོན་གཞན་པ་དང་འབྲེལ་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧༤ པ་
ཟུར་བརྗོད་གྲོས་འཆར་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་རྩ་བ་ནས་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ཤག་གིས་གསུངས་དོན་ནི། འདི་དཔལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བ་ཤུགས་ཆེར་ཆགས་ཡོད་པས། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་
པ་རེད། སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་ལན་དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་ཡོད་དམ་བསམ་བཞིན་འདུག བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་ལན་
དེ་ཏག་ཏག་ཡིན་ཚ། བསྐྱར་བཅོས་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་དེ་ལ་བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་གསུངས་སོང། དེ་འདྲ་
ཡིན་ན་མ་འོངས་པར་སྔོན་མ་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་ཟིན་པ་དེ་ཚར་ཐོབ་ཀྱི་མ་རེད། ལོ་ཉི་ཤུའི་རྗེས་ལ་བགྲེས་ཡོལ་དུ་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚར་ལོ་
བཅུའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་རྒྱུར་མོས་མཐུན་ཡོད་ཅེས་པ་དང་།  
 དྲང་བདེན་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་གསུང་བསྡད་པ་དེ་ཏག་ཏག་གང་འདྲ་སྡོད་ཀྱི་ཡིན་ནམ། དེ་དྭོགས་པ་གསར་པ་ཞིག་
སླེབས་སོང་། རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་ཚས་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ཁྱེར་ཡོང་བ་དེ་གོང་དུ་འགྲེལ་བརྗོད་ཞུས་པ་ལྟར། གཞུང་ཞབས་གཅིག་ལོ་ཉི་ཤུ་
སུམ་ཅུ་བྱས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་དང་། ཡང་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ཐོབ་ཐང་མ་འདྲ་བ་གཉིས་ཆགས་བསྡད་པ་དེ། སྤྱིར་བཏང་སྒྲིག་གཞི་གཏན་
འབེབས་བྱས་མ་བྱས་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཡོད་སྲིད་མོད། ཡིན་ནའང་སྔོན་མ་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐོབ་ཐང་གི་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་
བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་སྒྲིག་གཞིའི་སྒང་ལ་ཆ་རྐྱེན་བཞག་ནས། སྔོན་མ་ཕྱིན་ཟིན་པ་དེ་ཚར་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཐོབ་ཐང་ཕུལ་
ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་དང་། གཉིས་པ་ནི་ལས་བྱེད་གང་ཞིག་ལས་ཀ་བྱས་ནས། ལོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ཕྱིན་པ་གཅིག་པ་
གཅིག་རྐྱང་ཡིན་པ་ལ། ཐོབ་ཐང་མ་འདྲ་བ་སྤྲོད་དགོས་པ་དེ་ཁྲིམས་ལུགས་དང་། དྲང་བདེན། འཚ་བ་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་མང་པོ་ཞིག་
དང་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཁོང་ཚས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པ་གཅིག་པ་ཡིན་དུས། ཐོབ་ཐང་གཅིག་པ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་པ་དེ་རེད། གཉིས་པ་དེ་བཀའ་ཤག་གིས་གསུངས་པ་དེ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྟེང་ནས་འགོག་བཞིན་ཡོད་ནའང་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་
ཁྲིམས་འཆར་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་འོས་ཤིག་མ་རེད་བསམ་བཞིན་འདུག དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་ལ་བགྲེས་ཤག་དོད་དེ་བཞིན་སྔོན་དུ་བགྲེལ་ཡོལ་སོང་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཞུ་ཆོག་ཅེས་པ་
དེ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་གནས་སྟངས་གཅིག་རེད། བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་དེ་ཚུད་ཟིན་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་
གསུངས་གྲུབ་པ་རེད། གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་དང་མི་བྱེད་གྲོས་ཚགས་ལ་རག་ལས་པ་རེད། བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་གསུང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། འདོན་མཁན་དང་བསྐྱར་བཅོས་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་
གདམ་ཀ་བྱས་ནས། ག་རེ་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་གཞིར་བཟུང་གིས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་
ཁྲིམས་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཁྲིམས་འཆར་བཟོ་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧༤ ཐོག་ལ་བསམ་འཆར་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  
གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཚུད་ཟིན་པ་དེ་འདྲ་གསུངས་སོང་། དྲན་པ་བརྟན་པོ་མེད་པས། མི་དྲན་ནའང་ཕལ་ཆེར་མིན་འགྲོ་བསམས་
སོང་། རང་ངོས་ནས་དང་པོ་ནས་དྲི་བ་འགོད་རྩིས་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནི། བཀའ་ཤག་གིས་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་
བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་སྤྱི་དང་།  ལྷག་པར་གཞུང་གྲོན་འབྱུང་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སྣོན་འཕྲི་སྤོར་གཅོག་གནང་བ་བྱུང་མེད་ངེས་
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ལས། ཅི་སྟེ་ཡོད་ཚ་དེ་འབྲེལ་རེ་རེའི་ཐོག་བཀའ་ ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་འོས་མཆིས་མིན། སྐབས་དེར་གཟིགས་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་དེ་འདྲ་
གསུངས་འདུག དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ཞུ་འདོད་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོས་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་འདྲ། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་ཞིག་གིས་ཀྱང་གསུངས་སོང་། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚགས་མཆོག་གིས་
ཐག་གཅོད་ཅིག་གི་ནང་སྒྲིག་གཞི་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་དེས་སྔོན་ཆད་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་གསུངས་སོང་། ལྟ་
གྲུབ་ཀྱི་སྟེང་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ན། དེ་གཅིག་པ་འགྲོ་དགོས་པ་རེད་བསམ་བཞིན་འདུག  དེ་མ་གཏོགས་ང་ཚ་དོན་དག་ཁ་ཤས་ཤིག་དང་
གནས་ཚུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་བཤིག་ཁྱོན་ནས་བརྒྱབ་རྒྱུ་མེད་པ། ཡང་ཁ་ཤས་ཐོག་རྒྱབ་བཤིག་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་གནས་
སྟངས་བྱུང་ན། དེ་དྲང་བདེན་དང་འོས་འཚམས་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གང་ཟག་བྱེ་བྲག་པའི་གནས་
སྟངས་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་དམིགས་ནས། ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་མང་པོ་ཞིག་འགྱུར་བ་བཏང་བསྡད་པ་ཡིན་ན། དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འབྱུང་གི་
རེད་བསམ་བཞིན་འདུག གོང་དུ་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་དེ་ཚའི་གྲོས་འཆར་ལ་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱོགས་
གཞན་ཞིག་ནས་དེ་གཏན་འབེབས་བྱེད་མཁན་དེ་གྲོས་ཚགས་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་ལ་བྱུང་ཚར་ཡོད་པ་རེད། རང་ཉིད་དེའི་ནང་ལ་
ཚུད་པའི་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས། སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་འཐུས་མི་ཚང་མར་དོགས་འདྲི་དེ་རང་བཞིན་
གྱིས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་དེའི་ཐོག་ནས་ཡག་ཉེས་གང་ལྟར་འདིར་སླེབས་བསྡད་པའི་བཟོ་བཅོས་གྲོས་ཆོད་དེར་དགག་བྱ་
ཡོད་དམ།བྱས་པ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚགས་གཙས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པའི་གནད་དོན་ཞིག་བསྐྱར་ནས་བསྐྱར་དུ་གྲོས་ཚགས་ནང་གླེང་གི་ཡོད་དུས། ཚགས་གཙས་ཐག་གཅོད་
དེ་དྲང་པོ་དྲང་བཞག་ཡིན། གྲོས་ཚགས་འདིས་ག་རེ་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་གཞིར་བཟུང་བྱས་ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འོས་བསྡུའི་གནས་སྟངས་ནི། དཔེར་ན། དེ་རིང་གི་འདིའི་ནང་ལ་དེ་རིང་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་འོས་བསྡུ་ཟིན་པ་ལ་ཁྱབ་དགོས་
ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། འོས་བསྡུ་ཟིན་པ་དེ་ལ་ཁྱབ་པ་ཞིག་རེད། དེ་མིན་པས་ད་ལྟའི་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་འོས་བསྡུའི་
སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་གང་ཞིག་ཕྱིན་པ་དེ་འདས་པའི་འོས་བསྡུ་ཟིན་པ་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཚགས་གཙས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་
པ་ཡིན། དེའང་ཚགས་གཙའི་ཐག་གཅོད་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ནི་འདིས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་མ་འོངས་པར་ལས་ཀ་བྱེད་བདེ་བའི་ཁྱད་པར་
ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པའི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ག་རེ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་། ད་ལྟའི་སྒྲིག་གཞི་འདིས་ཁྱབ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཚགས་
གཙས་བསྐྱར་སྣོན་བྱས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བསྐྱར་དུ་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ཚགས་གཙས་ཐག་གཅོད་བྱས་བཞག་པ་
འགྲིག་མི་འདུག་ཅེས་གསུང་མི་དགོས་པ་གཙ་འདོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིར་ག་རེ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། སྒྲིག་གཞི་
འདི་གཏན་འབེབས་བྱས་རྗེས། སྔོན་མའི་རྒན་ཡོལ་ཐོན་བཞག་པ་དེ་ཚ་ལའང་རག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་པ། རྣམ་པ་ཚས་ཐུགས་སྣང་མ་
གནང་བ་རེད་མ་གཏོགས། སྒྲིག་གཞི་གཞན་པའི་ནང་ལ་གཟིགས་ཡོད་པ་རེད། ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། སྒྲིག་གཞི་རང་གི་འོག་ལ་
ཁྱབ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཚགས་གཙས་དྲང་པོར་ཐག་མ་བཅད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས་དེ་གྲོས་ཚགས་འདིར་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་པ་གང་ཡོད་པ་དེ་གྲོས་ཚགས་ནང་
གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་གནང་གྲུབ་པ་རེད། དེ་གཞིར་བཟུང་ནས་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚས་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་རེད། 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 བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ནན་ཏན་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱབ་བཤིག་བྱས་ཏེ་སྒྲིག་གཞི་འདི་ལག་བསྟར་བྱེད་
ཐུབ་པ་མི་འདུག རྒྱུ་མཚན་ནི། དཔལ་འབྱོར་ཧ་ཅང་གི་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་འབྲེལ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གནད་དོན་གཞན་པ་ཞིག་དང་
འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོང་ས་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གལ་ཏེ་གྲོས་གཞིར་ཚུད་པ་ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་
གི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་ས་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

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

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྤྱི་ཡོངས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་གཞི་གང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ད་ལྟ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ནས་གྲོས་
ཚགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་གྲུབ་པ་དེ་རེད། ཡིན་ནའང་བཟོ་བཅོས་འགྲོ་འཆར་ཡོང་སྟངས་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཏོག་ཙམ་
མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་པར་གང་འདྲ་བྱེད་ཡོང་བསམ་པ་ཞིག་བྱུང་། དེ་སྔའི་སྒྲིག་
གཞི་ལ་ཡོད་པའི་དོད་འབུལ་ཕྱོགས་ཐད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ནས་གྲོས་ཚགས་ནས་སྒྲིག་གཞི་དེ་གཏན་འབེབས་
བྱས་པ་ཞིག་རེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་དངུལ་ག་ཚད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་སྒྲིག་གཞི་བྱུང་བ་ཞིག་མ་རེད། 
དེ་སྔ་ས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མཁན་ཚས་ལམ་ལུགས་ཤིག་ཐོག་ནས། བགྲེས་ཁང་གསར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་
ཁང་པ་ཡར་རྩིས་ཕུལ། བགྲེས་ཁང་མར་ཞུ་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གཞུང་ནས་བགྲེས་ཁང་བརྒྱབ་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་ས་ཆ་དང་། 
ཕྱག་དངུལ། མ་འོངས་པའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་གནས་བབ་འདི་དག་ཚང་མར་བལྟས་ནས། དེ་འདྲ་མ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་དེ་སྔ་གཞིས་ཆགས་ནང་
ཁང་པ་ཐོབ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཏན་ཏན་རན་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དག་རན་པོ་བཟོ་རྒྱུར་ཕྱག་དངུལ་འོས་འཚམས་ཞིག་འབུལ་རྒྱུ་དང། 
བགྲེས་ཁང་ཞུ་མ་དགོས་པ་གནང་རྒྱུ་འདི་སྒྲིག་གཞིའི་རྒྱབ་ལྗོངས་དེ་རེད། ད་ལྟ་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་
ནས། ལས་བྱེད་བགྲེས་ཡོལ་དུ་ཕེབས་པ་ཚང་མར་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་བཟོ་བཞིན་པ། དེ་ཡིས་མ་འོངས་པར་གནས་སྟངས་
གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་མིན། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚས་མཁྱེན་མཁྱེན་པ་རེད། དེ་སྔ་བགྲེས་ཡོལ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་ཡང་
འབུལ་དགོས་ཀྱི་རེད་གསུངས་པ་དེ། གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་རླབས་ཆེན་གྱི་དགོངས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་
དང་།  དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བ་
བཞིན་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྤྱིར་གྲོས་ཚགས་ནས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་རེད། ཡིན་ནའང་ཐུགས་ཐག་ག་རེ་བཅད་པ་འཛིན་
སྐྱོང་གིས་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཕན་ཚུན་གཟིགས་མ་བདེ་བའི་གནས་སྟངས་ཡོང་གི་རེད། གཞི་རྩའི་
ཆ་ནས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སྟེང་སླེབས་ཚར་བ་རེད། གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་གང་འདྲ་ཞིག་ཐག་གཅོད་གནང་མིན་གཟིགས་རྒྱུ་རེད། 
ཡིན་ནའང་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་གནས་སྟངས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་ཞིབ་གསལ་སྙན་སེང་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་སྡོད་ཀྱི་
མི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། གསལ་བཤད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འདིའི་ནང་ལ་གསལ་བཤད་དང་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་དེ་ཡང་དག་པ་རེད། འདོད་ཀྱི་ཡོད། འཛིན་སྐྱོང་
བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཕྱག་བསྟར་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་བྱས་པ་འདི་དག་ཡང་དག་པ་རེད་བསམ་བཞིན་ཡོད།  དེ་
དག་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་གུས་ཞབས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཡིན་ནའང་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པའི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་དེ་ལ་བརྩི་
བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་མིན་གསུངས་པ་དེ། གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ལམ་ལུགས་རེད་དམ། བྱེད་སྟངས་དེ་རེད་
དམ་ཞེས་པའི་དྲི་བ་ཞིག་སླེབས་ཡོང་གི་འདུག 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གྲུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་དང་། དགག་པ་རྒྱག་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་དགག་པ། གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་གྲོས་
འཆར་འདོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཆ་ཚང་གྲུབ་སོང་། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཚགས་གཙའི་ངོས་ནས་ཐད་ཀར་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་
པ་ཡིན་ན། བཤད་རེས་ཐུག་དགོས་པ་མ་རེད་བསམ་བཞིན་འདུག  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་བཞིན་ཚགས་གཙས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྩིས་ཡོད། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་ག་རེ་མཁྱེན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། 
འདི་སྒྲིག་གཞི་རེད། སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་འདོད་ཡོད་ཀྱང་རུང་མེད་ཀྱང་རུང་དེ་
གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། བསྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བསྒྲུབ་པར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ལ་དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཀྱིས་དཀའ་
ངལ་གང་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མེད་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་གྲུབ་པ་རེད། དེ་དག་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་དང་། 
དགོངས་དཔྱད་བྱེད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གསལ་བཤད་དེ་ལ་ངོས་ལེན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རང་ཡིན། གོང་དུ་བཏོན་པའི་ལས་རིམ་རྣམ་
གཞག་དེ་ངོས་ལེན་གནང་གི་ཡོད་དམ་མེད། དེ་ཐུགས་ཐག་གཅོད་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ངག་ཐོག་ནས་མ་བཤད་པ་མ་གཏོགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ལ་ངོས་ལེན་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་ཚགས་གཙས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་ཡིན། 
ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དེ་ངོས་ལེན་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས། འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་བསྐྱོན་པའི་ནང་སྔོན་མར་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དེ་གཞིས་ཁང་གི་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་པ་ལ་བགྲེས་ཁང་སྤྲོད་རྒྱུ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། གཞིས་ཁང་བཟོ་བཅོས་ཆེད་མཐའ་མ་དེ་འདྲ་བྱས་གནང་བ་རེད་ཅེས་
གསུངས་སོང་། དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ཁྲིམས་འཆར་བསྐྱར་བཅོས་ནང་གཞིས་ཁང་དང་རང་བདག་གི་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་གཉིས་ཀར་སྔོན་མེད་
པའི་ལོ་བཅུའི་ཐོབ་ཐོང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་པར་བཀའ་ཤག་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་འདུག དེ་གནང་ཡོད་ན་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད།  
 

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 ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་དེ་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་ནང་བྱ་བ་ལམ་ལྷོང་རྟག་པར་ཡོང་བཞིན་པ་
རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་འཛིན་སྐྱོང་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད། སྐབས་རྗེས་མའི་གྲོས་ཚགས་ཤིག་གི་
ནང་ལ། ད་ལྟའི་སྒྲིག་གཞི་འདི་ཐག་གཅོད་གསར་པ་བྱས་ནས་ཁྱོན་ནས་སྤྲོད་རྒྱུ་མེད་པ་བྱས་ཚ། ད་ལྟ་སྤྲད་ཟིན་པ་ཚང་མ་ཚུར་སློག་གི་
རེད་དམ། ཞེས་པའི་དཀའ་ངལ་གྱི་དྲི་བ་དེ་དང་པོ་ནས་ང་ཚའི་ཀླད་པའི་ནང་འཁོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི། ད་དུང་འགྱུར་བ་
མང་པོ་འགྲོ་སྲིད་པ་རེད། དུས་དང་། གང་ཟག གནས་ཚུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་འགྱུར་བ་ཡོང་བཞིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་
ཡིན་དུས་མ་འོངས་པར་ཡང་དེ་འདྲའི་འགྱུར་བ་འགྲོ་མི་སྲིད་པ་མ་རེད། འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ཕུལ་ཚར་བ་ཚང་མས་ཚུར་སློག་དགོས་པའི་
གནས་སྟངས་ཡོང་གི་རེད་དམ། དེར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

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

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་འདིར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གིས་ཆ་ཤས་བླངས་ཡོད་པ་མ་
རེད། ངས་སྔོན་དུ་ཞུས་པ་དེ་སྔའི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ཡོད་པ་དེ་རེད། བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་ཚུལ་དེའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད། གཞིས་
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ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་བགྲེས་ཤག་ཞུ་མ་དགོས་པར། རང་གི་ཁང་པ་ཉམས་གསོ་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་ཆེད་ཐེངས་གཅིག་རིང་རང་གི་
རྒས་ཕོགས་ཇི་ཐོབ་ལ་རྩིས་བསྐོར་གྱིས་རྒས་ཤག་གི་ཚབ་ཏུ་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག་པ་རེད། དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་དེ་ངས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་དེ་རེད། 
འདིའི་ནང་ལ་གཞིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཚར། ཁང་པ་བཟོ་བཅོས་དོད་ཅིག་སྤྲོད་པའི་རྗེས་སུ་རྒས་ཤག་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
བཟོ་བཅོས་དོད་ལ་འགྲོ་སོང་ག་ཚད་ཅིག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཐབས་ལམ་འདིའི་ཐོག་འགྲོ་སོང་ག་ཚད་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་མེད། བཀའ་
ཤག་གིས་རྩིས་ཤིག་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་གྱི་གནད་དོན་དེ་གཞན་པ་ཞིག་ཆགས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
བཀའ་ཤག་གིས་གྲོས་ཚགས་ལ་སྙན་སེང་ཞིག་མ་ཞུས་རང་ཞུས་ཆགས་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
གཏན་འབེབས་སྟེང་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། ནམ་རྒྱུན་ལྟར་ན་བསྐྱར་བཅོས་དང་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་གཉིས་ནས་བདམས། དེ་ལས་གཏན་
འབེབས་མ་ཐུབ་ཚ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་མི་ལྔ་བྱུང་། བསྐྱར་
བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་མང་བའི་ཆ་ནས་བཟོ་བཅོས་མར་ཟགས་པ་ཡིན། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་གཏན་འབེབས་
བྱེད་པར་དགག་བྱ་་ཡོད་དམ།  ཡོད་པས་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་འདིར་སྤྱི་འཐུས་ག་ཚད་ཡོད་པ་དེའི་
བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་བརྒལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་འདིེར་སྤྱི་འཐུས་ ༣༡ འདུག སྤྱི་འཐུས་ ༡༦ གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་པ་རེད། 
མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ས་ཁང་སྒྲིག་གཞི་ཟུར་འཛར ཀ༽དེར་བཀའ་མོལ་ཞིག་བྱུང་བས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་། 

 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ས་ཁང་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྱབ་ཚད་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞིག་ཕེབས་པ་འདྲ། དེ་ནང་གསེས་ཀ༽ དེའི་ནང་ལ་ཁྱབ་
ཁོངས་ཀྱི་གཞིས་ཆགས་ས་ཁང་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་བ་འདྲ། སྒྲིག་གཞི་དེ་གྲོས་ཚགས་ལ་ཕུལ་བའི་
སྐབས་སུ་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་བཅུ་བདུན་ལས་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་
བཏང་འཛིན་འོག་ལ་ཡོད་པའི་རིགས་ཀྱི་ས་ཁང་གང་ཡོད་པ་དེ་ཕུལ་བ་རེད། བདག་དབང་དང་བཏང་འཛིན་གཉིས་ཀའི་འོག་ལ་མེད་པའི་
རིགས་དེའི་འོག་ལ་མ་ཕུལ་བ་རེད། ཚ་རིང་དོན་ལྡན་གཞིས་ཆགས་འབུར་དུ་བཏོན་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞིག་གནང་བ་འདྲ། སྐབས་དེར་ཚ་
རིང་དོན་ལྡན་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་འབྲེལ་ཡོད་རོགས་ཚགས་དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་གང་འཚམས་ཞིག་ཐུགས་ཐག་
ཆོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སྒྲིག་གཞི་འདི་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་དེའི་ནང་བཅུག་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆར་
གཞིས་ཆགས་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་དང་། རོགས་ཚགས་ཀྱི་དགོངས་པ། འཛིན་སྐྱོང་གི་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐག་མ་ཆོད་པར་
ཆ་ཚང་རྩིས་ལེན་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་མིན་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གཞིས་ས་དེ་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་བདག་
དབང་འོག་ལ་མེད་ནའང་། ཁང་པ་བརྒྱབས་པ་དེ་བདག་དབང་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་མཚན་ཙམ་ཞུས་ན། སིམ་ལའི་གཞིས་
ཆགས་ཀྱི་ས་ཆ་ནང་སྲིད་ཀྱི་དེ་བདག་དབང་མེད་པ་ཡིན་ནའང་། གཞུང་ནས་གཞིས་ཁང་ཞིག་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འཛིན་སྐྱོང་འོག་
ཚུད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ Dalhousie དེ་འདྲ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། Herbertpur གྱི་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞིག་གནང་
བ་འདྲ། དེ་ད་ལྟའི་ཆར་སྒྲིག་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་མི་མང་གི་བདེ་སྡུག་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་རྒྱུ་དང་། མི་མང་གི་
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འཚ་བའི་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་རྒྱུ། བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་ནང་འབུར་དུ་གསལ་ཁ་མ་གཏོད་པར་འཛིན་སྐྱོང་ལ་འགན་
ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
གསལ་བཤད་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བསྐྱར་སློག་ཅིག་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གསལ་བཤད་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་གསལ་ཁ་ཞིག་འདོན་དགོས་བྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་
བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཚ་རིང་དོན་ལྡན་གཞིས་ཆགས་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་བའི་སྐབས་སུ། གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་ཐག་གཅོད་པ་
ཞིག་རེད་གསུངས་སོང་། གང་ལ་གང་འཚམས་ཞེས་པ་དེ་ཐག་གཅོད་ཚར་བ་རེད་དམ། ཐག་ཆོད་བཞིན་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་པ་རེད་དམ། 
ཡང་ན་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་པ་རེད། གང་ལ་གང་འཚམས་ཞེས་པར་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས། དེ་ནས་གནས་
སྟངས་གསལ་པོ་ཞིག་ཆགས་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེའི་རྗེས་སུ་བཀའ་ཤག་གིས་ལན་འདེབས་ཀྱི་ལས་རིམ་སླེབས་རྒྱུ་རེད། དེའི་སྐབས་དེར་བཀའ་ལན་གནང་ན་འགྲིག་གི་འདུག འདིར་
ཁྲིམས་བཟོ་བ་དང་དམིགས་བསལ་གྱི་འབྲེལ་བ་མི་འདུག བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་ཡོང་དགོས་པ་ཞིག་
རེད། ད་ལྟ་ལས་རིམ་བལྟ་ཀློག་བྱེད་བསྡད་པའི་སྐབས་དེར། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་
དོན་ཚན་དྲུག་པའི་ནང་ལ། སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་
ལས་སྣོན་རྒྱུན་བསྲིངས་ལྟར་རང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་ཧྲིལ་པོ་ལོན་མཚམས་བགྲེས་ཡོལ་འགྲོ་དགོས་པ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་
ནའང་ལས་བྱེད་བླང་དོར་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་སྔོན་མ་ཡིན་ན། འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་དེ་ཚ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་ཐོག་རྒན་ཡོལ་
འགྲོ་དགོས་པ་དང་། ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་ཡིན་ཚ་ལོ་དྲུག་ཅུར་རྒན་ཡོལ་འགྲོ་དགོས་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་དེར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་
འགན་འཛིན་དང་། ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀ་ལོ་དྲུག་ཅུར་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཡང་གཞན་པ་དང་མ་མཐུན་པར་ཚགས་
དྲུང་ལས་ཁུངས་མར་ཆགས་བསྡད་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག  བརྗོད་པ་གསུམ་པ་ཡོང་རྒྱུར་སོང་། དེ་གཞན་པ་བྱིངས་དང་མཐུན་པར་གྲོས་
ཚགས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོག་ནས་དེ་ལོ་དྲུག་ཅུར་ཡར་བཟོས་པ་ཡིན། འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི། ལེའུ་བརྒྱད་པ་རང་འཇགས། ས་གནས་འགོ་
འཛིན་དང་། འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་འོས་བསྡུ་རང་འཇགས། དོན་ཚན་དྲུག་པ། ས་གནས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་
ཀྱི་ཡོང་ཁུངས་དང་འོས་བསྡུ་བྱེད་པ་རང་འཇགས། ནང་གསེས་ ༡ རང་འཇགས། ༢ པའི་ཀ༽རང་འཇགས། ཁ༽ནང་ས་གནས་འཐུས་
མིའི་ཚགས་མི་རྣམས་ནས་ཞེས་པ་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་མི་རྣམས་ནས་ཞེས་བཅོས་འདུག དེ་གཅིག་པ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གཏན་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༣ གཞུང་གི་ཞེས་པ་དེ་མར་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་
དོན་བདུན་པ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང། འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་ཀྱི་འོས་ཆོས་རང་འཇགས། ནང་གསེས་ ༡། ༢། ༣། ༤། ༥། རྣམས་
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རང་འཇགས། ནང་གསེས་ ༦ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པ་གཅིག་མཚུངས་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༧ རང་འཇགས། ནང་གསེས་ ༨ དེ་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཅི་རིགས་དང་མི་འགལ་བ་ཞེས་གཅིག་
མཚུངས་བྱས་པ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༩ རང་འཇགས། ནང་གསེས་ ༡༠ ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
དང་འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་སོ་སོ་ཞེས་གཉིས་ཀ་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༡༡ ཕྱིར་བསྡུ། 
སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྤྱི་བསྡུ་ཞུས་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༡༢ དེ་ ༡༡ ལ་བསྒྱུར་བ་རེད། ཚིག་སྦྱོར་དང་བཅས་པ་གཅིག་མཚུངས་བྱས་པ་
རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་དོན་བརྒྱད་པའི་འགོ་བརྗོད་ནང་འོས་འདེམས་ཞེས་པ་དེ་འོས་བསྡུ་ལ་བསྒྱུར་བ་
རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༡ ཀ༽རང་འཇགས། ཁ༽ ནང་ཉིན་གྲངས་གསུམ་ཞེས་པ་དེ་ཉིན་གསུམ་ལ་
བཅོས་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ག༽ དེ་རང་འཇགས། ང༽ རང་འཇགས། ཅ༽ རང་འཇགས། ནང་གསེས་ 
༢ ནང་གང་རུང་ལ་ཞེས་པ་དང་། ལས་འཁུར་ཞེས་གཉིས་རེད།  སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བརྒྱ་ཆ་ཁྱོན་ནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་དུས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ག་རེ་བྱས་འཇོག་
གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། བརྒྱ་ཆ་དེ་སྤྱིར་བཏང་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་འདུག བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་མ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་འབྲེལ་
བ་ཆགས་ཀྱི་མི་འདུག གང་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་མེད་པའི་ཞོར་ལ། འདི་ལའང་རྒྱུན་ལས་ནས་བསམ་ཞིབ་གནང་ནས། བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་
བསྣམས་ཡོང་བ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
མ་འོངས་པར་བསམ་གཞིགས་བྱ་རྒྱུར་ཞོགས། སྐབས་བབས་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བ་མི་འདུག ནང་གསེས་ ༢ དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་དོན་དགུ་པ་རང་འཇགས། དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅུ་པ་རང་འཇགས། དེའི་ནང་གསེས་ ༢ དེ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ཡར་འཇུག་བྱས་པ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༣ ནང་སྔོན་མར་དགག་བྱ་ཡོད་རེད། འདི་དགག་
བྱར་ཞེས་བཅོས་ནས་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་ཁྱེར་ཆོག་པ་ཞུ། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ལེའུ་དགུ་པ་རང་འཇགས། 
ས་གནས་རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་གི་འོས་བསྡུ་ཞེས་པ་རང་འཇགས། དོན་ཚན་གྱ་གཅིག་པ་རང་འཇགས། དོན་ཚན་གྱ་གཉིས་པ་རང་
འཇགས། ནང་གསེས་ ༡། ༢། ༣། ༤། ༥། རྣམས་རང་འཇགས། ནང་གསེས་ ༦ ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ་
ཞེས་པ་ཡར་འཇུག  དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༧ རང་འཇགས། ནང་གསེས་ ༨ ནང་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཅེས་ཡར་
བཅུག་པ་དང་། ཁྲིམས་ལུགས་སམ་ཞེས་པའི་མཚམས་སུ་ཤད་ཅིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ 
༩ རང་འཇགས། ནང་གསེས་ ༡༠ དེ་ཕྱིར་བསྡུ། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུས་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༡༡ དེ་ ༡༠ བསྒྱུར་བ་རེད། དེ་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད། དོན་ཚན་གྱ་གསུམ་པ་རང་འཇགས། དོན་ཚན་གྱ་བཞི་པའི་ནང་རང་བདེན་ཚགས་མི་འོས་འདེམས་ཞེས་
པ་དེ་ཚགས་མིའི་འོས་བསྡུ་ཞེས་བཅོས་པ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༡ ནང་འོས་ཁུངས་ནས་ཞེས་པ་འོས་
ཁོངས་ནས་ཞེས་བཅོས་པ་དང་། དགོངས་ཞུ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཞེས་པ་མར་བཏོན་འདུག ཕྱིར་འཐེན་ཞེས་པ་དེ་མར་བཏོན་
འདུག དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༢ ནང་ས་གནས་འགའ་ཤས་སུ་ཞེས་པ་དེ་བཏོན་ནས་ཁ་འཐོར་དང་། ས་
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གནས་སོ་སོའ་ིམི་འཐུས་རེ་ཞེས་པ་དང་། ཁ་འཐོར་ཞེས་བཅོས་པ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༣ རང་
འཇགས། ནང་གསེས་ ༤ འདེམས་ཐོན་ཟིན་པའི་འཐུས་མིའི་ཁོངས་ནས་ཞེས་པ་དང་། དྲུང་རྩིས་གཅིག དངུལ་གཉེར་གཅིག་ཅེས་ཚང་
མར་གཅིག་གྱུར་བཟོས་འདུག དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༥ དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་
གསེས་ ༦ ནང་ཆོག་མཆན་ཐོབ་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དེ། ཞུ་འཁྲོལ་དགོས་ཞེས་པ་ལ་བཅོས་པ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན། ནང་གསེས་ ༧ རང་འཇགས། ནང་གསེས་ ༨ ཕྱིར་བསྡུ། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་ཕྱིར་བསྡུ་བཏང་བ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་
མོ་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དོན་ཚན་བཞི་པར་ཡར་འགྲོ་དགོས་བསམས་སོང་། དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། དེ་ལ་དྲུང་རྩིས་གཅིག་
དང་། དངུལ་གཉེར་གཅིག་ཅེས་པ་རྩིས་དྲུང་བཟོས་ན་གོ་བ་ཡག་པ་མི་འདུག་གམ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མིའི་ནང་མི་གསུམ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ལས་བགོས་འདི་འདྲ་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་
ཟེར་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་གྱ་ལྔ་པ། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ནང་བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་ཆོག་མཆན་ཞེས་པའི་མ་དེ་བཏོན་
རོགས་ཞུས་ཡོད། དེ་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་ཟིན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཤོག་གྲངས་ ༦༩ ནང་གི་ཟུར་འཛར་ ༡ ཁྱིམ་མིང་
ཞེས་པ་ཁྱད་མིང་བཟོ་རྒྱུ་དང་། གཞན་པ་ཚང་མ་རང་འཇགས་རེད། ཤོག་གྲངས་ ༧༠ ནང་ལ་མིང་དང་ཁྱིམ་མིང་ཞེས་པ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་
པའི་ཁྱིམ་མིང་རང་འཇགས་རེད། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་ལ་མིང་དང་། ཁྱད་མིང་ཞེས་བཟོ་རྒྱུ། ཤོག་གྲངས་ ༧༡ ནང་འོས་སྡུ་ཞེས་
པར་བ་སྔོན་འཇུག་བཅུག་ནས་འོས་བསྡུ་ལ་བཅོས། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་མིང་དང་ཁྱད་མིང་ཞེས་བཅོས། ང་ཚས་དབྱིན་ཇིའི་ནང་
ལ་ Name བཞག་ན་འགྲིག་གི་འདུག་གམ།  སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།    
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དུས་རྒྱུན་སོ་སོའ་ིབསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་དེ་ག་རེ་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྤྱིར་བཏང་ང་ཚའི་ཁྲིམས་དང་
སྒྲིག་གཞིའི་ནང་དུ་ཡི་གེ་འདི་འདྲ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ང་རང་ཡིན་ན་མི་དགོས་པར་གཙ་འདོན་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན།  ཡིན་
ཡང་འདིའི་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་དུས་དབྱིན་ཇི་དེ་ཚའི་གོ་སྟངས་དེ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
Primary election form ཟེར་བ་དེའི་ཚབ་ལ་ ballot paper  འབྲི་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་མ་གཏོགས་ Primary 

election form  བྲིས་པ་ཡིན་ན་གོ་བ་རྦད་དེ་ལོག་པ་ཞིག་རེད།  
གཉིས་པ་དེ་ལ་given name དང་ surname  གཉིས་དབར་ལ་དང་པོ་དེར་ surname  དེ་ཏག་ཏག་འདུག་ཅེས་བྱུང་ཡང་། 
གསལ་པོར་བལྟས་ཡོང་དུས་དེ་འདྲ་རང་རེད་མི་འདུག  རྡོག་རྡོག་ Name དང་ ballot paper  དེ་ནས་ surname  བཞག་པ་
ཡིན་ན། ཆ་ཚང་གང་ཤེས་དེ་སྔོན་མ་ལས་ལེགས་ཙམ་ཡོད་རྒྱུ་རེད་དྲན་ཡོད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།    
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
Given name དང་ Name  གྱི་དབར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག   འོས་ཤིག་བསྡུས་བཞག་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་ས་རེད་དམ།  
སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས།   
 

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ཀྱི་ནང་དུ་སྔོན་མར་ཡོད་བསྡད་པའི་ནང་ནས། གཤམ་གསལ་རེའུ་མིག་ཅེས་
པ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་འདུག་པས། དེ་གནང་ཚ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། བར་ལམ་ཞིག་
ནས་དེ་ལ་གོ་བ་ལོག་པ་བླངས་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས།  དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་འོས་ཤོག་རྩིས་མེད་གང་འདྲ་
བྱས་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་ཚ་ཚང་མར་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརྟེན་འདི་རྩིས་མེད་ལ་བཏང་ཚ་རེའུ་མིག་བཞི་ཀ་སྐོང་
མ་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་།  འདི་ཡོད་ན་རེའུ་མིག་བཞི་ཀ་བསྐོང་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  རེའུ་མིག་བཞི་ཀ་བསྐོང་དགོས་ཟེར་བ་དེ་བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས།  རེའུ་མིག་བཞི་ཀ་མ་
བསྐང་ཚ་འོས་ཤོག་རྩིས་མེད་ལ་འགྲོ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་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  ཚགས་ཆུང་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག  ཐོབ་ཁོངས་སོ་སོའ་ིའོས་ཤོག་གི་མིང་ཐོ་ཐོ་འགོད་བྱེད་
སྟངས་ཤིག་ཡོད་པ་དེའི་ནང་ལ། དངོས་སུ་འོས་བླུགས་དུས་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲའི་སྒང་ལ་ཚགས་ཆུང་གི་ངོས་
ནས་བཀའ་བསྡུར་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གང་ཡིན་ཟེར་ན།  ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་
ལ་དེབ་འགོད་བྱེད་ཡོང་དུས། སྤུས་དག་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།  དཔེར་ན།  རྡ་རམ་ས་ལའི་མི་ཞིག་ཧྤ་རན་སི་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། 
ཁོའ་ིམིང་དེ་རྡ་རམ་ས་ལ་དང་ཧྤ་རན་སི་གཉིས་ཀའི་མིང་ཐོའ་ིནང་ཁྱེར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།  འདི་འདྲ་བའི་དཀའ་ངལ་དེ་ས་གནས་མང་པོ་
ཞིག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་དུས། འོས་འཕེན་པའི་ཁ་གྲངས་དེ་དྲང་པོ་མེད་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ལྷག་གི་ཡོད་པ་རེད།   དེ་ལ་བརྟེན་ནས་པར་
གློག་དང་སྦྲག་གླ་སོགས་འོས་བསྡུའི་འགྲོ་སོང་ཡང་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་ལ་ཚགས་ཆུང་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་ཡོད་
མེད་དང་།  དེ་སེལ་ཐབས་ལ་ག་རེ་གནང་དགོས་མིན་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  འདི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད།  ཡང་འགེངས་ཤོག་སྟེང་ལ་དབྱིན་ཇི་ཡོད་དགོས་དང་མི་དགོས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཞིག་གནང་གི་འདུག  དེ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་རང་ལ་
དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྲིད་དབྱིན་ཇི་མེད་པ་ཡིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ཡོད་པ་དང་སློབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ནས་
དབྱིན་ཇི་དགོས་པ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་མ་བྲིས་རང་བྲིས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞིག་དང་།  ཡང་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་
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ཚགས་ནས་བཟོས་མེད་དུས། བྱེད་སྟངས་མ་ཤེས་པ་སོགས་གང་ལྟར་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་འཕྲད་ཡོང་གི་
ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།   

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

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ད་ལྟ་བཀའ་འདྲི་ཕེབས་པའི་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་མིང་གཞུང་དེབ་འགོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
མེད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཙམ་རེད། སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུས་ན། འོས་བསྡུའི་
མིང་གཞུང་སྟེང་ལ་ཉིས་ལྡབ་གསུམ་ལྡབ་མེད་འགྲོ་བསམ་པའི་དྭོགས་པ་ཞིག་ཡོད། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་འདི་བརྒྱུད་ནས། དེའི་དཀའ་ངལ་
མ་འོངས་པར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ན་ཡག་པོ་མེད་འགྲོ་བསམ་བཞིན་འདུག ང་ཚས་འགེངས་ཤོག་གང་ཡོད་པ་དེ་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་པ་མ་
གཏོགས། དེའི་སྟེང་ལ་མིང་ཚང་གི་འདུག་མི་འདུག་གི་དཀའ་ངལ་ལ་དམིགས་བསལ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་ལས་འཕར་
གཉིས་ཕེབས་ཀྱང་། གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང། དེ་མ་ཡིན་པའི་སྦྲག་ཐོག་དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། དེའི་སྐོར་
སྙན་སེང་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ངེས་པར་འགེངས་དགོས་ཞེས་པ་དེ་གོ་བ་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གསལ་པོ་རེད། བཞི་ཀ་བཀང་མེད་པ་ཡིན་ན། རྩིས་མེད་
བཏང་བའི་ས་ཁུལ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་དངོས་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེའི་གཉིས་གསུམ་མ་གཏོགས་བཀང་མེད་པ་ཡིན་
ནའང་། མི་ངོ་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཚ་དེ་འགྲིག་པའི་ཆེད་དུ་བསྐྱར་བཅོས་དེ་ཁྱེར་ཡོང་བ་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཁྱེར་ཡོང་བ་རེད། མི་མང་ནང་
ལ་སུ་བླུགས་དགོས་མིན་ཆ་ཚང་མ་ཤེས་པར་བཞི་ཀར་འགེངས་མ་ཐུབ་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཀང་མ་ཐུབ་པར་རྩིས་མེད་དུ་ཕྱིན་
པ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་གྱིས་དོ་ཕོག་ཆེན་པོ་ཞིག་འགྲོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ Name -Surname  སྒང་ལ་མིང་དང་ཁྱད་མིང་
གཅིག་པུ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཟུར་འཛར་ ཅ༽དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཟུར་འཛར་ ཅ༽དེ་
ཆ༽བསྒྱུར་བ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཟུར་འཛར་ཆ༽དེ་ ཇ༽ལ་བསྒྱུར་བའི་ཐོག་ནས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན། བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུའི་འགེངས་ཤོག་དེ་རེད། དེ་ལ Name-Surname དེ་བཅུག་ནས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ས་གནས་འཐུས་མིའི་དམ་བཅའ་རེད། ཟུར་འཛར་ཆ༽དང་། ཇ༽ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་རེད། ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་
ཆ་དེ་ ཏ༽ ༡ དང་། ཇ་དེ་ཏ༽ ༢ བཟོ་དགོས་པ་རེད། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་ཡོད་པ་དེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་མེད་པས། བཟོ་བཅོས་
ཚིག་བརྗོད་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༨  རེད།  ཆུ་ཚད་  ༥།༡༥ བར་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།  
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ཚས་ ༢༤ ཉིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ། 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དེ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ཟེར་ནས་བཅོས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་དང་པོ། སྒྲིག་གཞིའི་མིང་།  གོང་
དུ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་གཞིར་བཟུང་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་གཉིས་
པ། བརྒྱ་དང་གསུམ་ཟེར་བ་དེ་ཨང་ཀི་ ༡༠༣ ཟེར་ནས་བཀོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ།  མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ་འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས་རེད།  ནང་དོན་ཚས་
གྲངས་འགྱུར་བ་བཏང་བཞག་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཞི་པའི་འགོ་བརྗོད་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་
པ་སོང་ཙང་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཞི་པའི་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པ་བཟོས་
བཞག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན།  ཁ་པ་དེར། ཚགས་ཆུང་གི་ཟེར་བ་དེ་ཚགས་ཆུང་གིས་ཟེར་ནས་བཅོས་པའི་ཐོག་ནས། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ པར་ལས་ཁུར་ཟེར་བ་དེ་ལས་འཁུར་ཟེར་
ནས་སྔོན་འཇུག་ཅིག་བཅུག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ལྔ་པ།  གཞུང་ཞབས་དེ་ལས་བྱེད་ཟེར་ནས་བཟོས་པ་དང་།  འགོ་བརྗོད་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་སོང་ཙང་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༡ པོ་ནས་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་
ཤིག་ཡོད་པ་རེད།  ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༡ 
སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།  

གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར། 

ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི། 

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

༥ པ། 

 

 

གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་

གི་ཚགས་གཙ་དང། ཚགས་མི་འཕོ་

འགྱུར། 

ཚགས་གཙ་དང། ཚགས་མི་འཕོ་

དོན་ཚན་ལྔ་པ། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་

ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་གཙ་དང། ཚགས་

མི་འཕོ་འགྱུར། 

ཕྱིར་བསྡུ།
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ནང་གསེས་ ༡ 

 

 

 

 

ནང་གསེས་༢ 

 

 

 

ནང་གསེས་༣ 

འགྱུར་འགྲོ་དགོས་པའི་དོན་གནད་

གཤམ་གསལ། 

ཚགས་གཙའམ། ཚགས་མི་གང་

རུང་ངམ་ལྷན་ཚགས་ཆ་ཚང་འཕོ་

འགྱུར་བྱ་དགོས་བྱུང་ཚ་སྤྱི་འཐུས་རྩ་

འབོར་སུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱིས་མོས་

མཐུན་ཐོག་བཀའ་ཤག་དང་གོ་སྡུར་

གྱིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་སྩལ་བྱུང་བ། 

ལྷན་ཁང་གི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་

འགྲིགས་མིན་སྐོར་རྩོད་གླེང་བྱུང་སྟེ་

ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་

ཉེས་འཛལ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་གཅོད་

བྱུང་བ། 

སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་དྲུག་པ་ནང་

གསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གང་རུང་མ་ཚང་

བར་གྱུར་པ་བཅས། 

 

རང་འཇགས།

 

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་རྩ་

འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀྱིས་མོས་

མཐུན་ཐོག་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་གོ་

བསྡུར་གྱིས་མོས་མཐུན་བྱུང་ན་ལས་

བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་

གཙ་དང། ཚགས་མི་གང་རུང་ངམ། ཆ་

ཚང་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་ཆོག 

འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དོན་བྱེད་

ཕྱོགས་འགྲིགས་མིན་སྐོར་རྩོད་གླེང་བྱུང་

སྟེ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་

ཉེས་འཛལ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་གཅོད་བྱུང་

བ། 

སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༦ པ་ནང་གསལ་

གྱི་ཁྱད་ཆོས་གང་རུང་མ་ཚང་བར་གྱུར་

པ་བཅས། 

 

ཕྱིར་བསྡུ། 

 

 

 

 

ཕྱིར་བསྡུ། 

 

 

 

ཕྱིར་བསྡུ། 

 
ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་དེ་རེད། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དོན་ཚན་ལྔ་པའི་འགོ་བརྗོད་ཕྱིར་
བསྡུ།  ནང་གསེས་ ༡ པོ་ཕྱིར་བསྡུ།  ནང་གསེས་ ༢ པ་ཕྱིར་བསྡུ། ནང་གསེས་ ༣ པ་ཕྱིར་བསྡུ། ཕྱིར་བསྡུ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 
ཉེ་བའི་ཆར་དེ་ཚ་ཚང་མ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཆ་རྐྱེན་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་དུ་བསྐྲུན་པ་རེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།   
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སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཅོ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༡ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་གྱི་ཡུན་ཚད་དང་གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་བྱེད་ཡོད་པ་རེད། རྩིས་ཞིབ་ལ་ཆ་རྐྱེན་འདི་
ཡོད་མ་རེད།  འདི་ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པར་བརྟེན་ནས་འདི་ཕྱིར་བསྡུ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་དྲུག་པ། འགོ་
བརྗོད་རང་འཇགས།  ནང་གསེས་ ༡ པོ་རང་འཇགས། ༢ པར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཟེར་བ་དེ་བཅུག་པ་རེད། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།    ༣ པ་དེ་རིགས་འཚ་མ་ཟིན་པ་ཟེར་བ་
དེ་རིག་འཚ་ཟེར་ནས་བཅོས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༤ པར་གཞུང་ཞབས་ཟེར་བ་དེ་ལས་བྱེད་ཟེར་ནས་བཅོས་ཡོད་པ་དང་།  བཏང་བའམ་རང་
བཞིན་བུད་པར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ་ཟེར་བ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་
ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   ༥ ཁྲིམས་ཁང་ཚད་ལྡན་ནས་ནག་ཉེས་ཀྱི་ཁྲིམས་གཅོད་ཕོག་པ་མ་ཡིན་པ་ཟེར་བ་དེ་ཁྲིམས་
ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ་ཟེར་ནས་བཅོས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༦ རང་འཇགས། ༧ 
རང་འཇགས། ༨ རང་འཇགས།  དོན་ཚན་བདུན་པ་འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས། ནང་གསེས་ ༡ པོའ་ིནང་ལ།  གཞུང་ཞབས་ཟེར་བ་དེ་ལས་
བྱེད་ཟེར་ནས་བཅོས་ཡོད་པ་དང་།  བྱུང་སྐབས་ཚགས་འཛམས་དགོས་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་བྱུང་སྐབས་ལྷན་ཚགས་བསྐྱང་དགོས་ཟེར་ནས་
བཅོས་འདུག  དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   
ནང་གསེས་ ༢ པར་སུམ་ཆ་ཟེར་བ་དེ་གསུམ་ཆ་ཟེར་ནས་བཅོས་པ་དང་། ལས་ཁུངས་འགན་འཛིན་གྱིས་ཟེར་བ་དེ་དྲུང་ཆེས་ཟེར་ནས་
བཅོས་འདུག  དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   
ནང་གསེས་ ༣ པར་ཐག་གཅོད་ཟིན་པའི་ཟེར་བ་དེ་ཐག་བཅད་ཟིན་པའི་ཟེར་ནས་བཟོ་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད།  དེ་བརྗོད་པ་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་
བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་དུ་འཁུར་ཡོང་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  དེ་ཁ་སང་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཟེར་བ་དེ་ཡི་ཚབ་ཏུ་ལ་ཞིག་བཅུག་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད། དེ་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   དོན་ཚན་དགུ་པའི་
ནང་གསེས་ ༡ གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་སོང་ཙང་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ པ་དེ་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  ནང་གསེས་ ༣ པ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༤ པ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དེ་ནས། ལེའུ་གསུམ་པ་རང་འཇགས་རེད།  གཞུང་ཞབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཟེར་བ་དེ་ལས་བྱེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་
ཟེར་ནས་བཅོས་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན།   དོན་ཚན་བཅུ་པ།  ལས་བྱེད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཟེར་ནས་བཟོས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།   ནང་གསེས་ ༡ པོ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་
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དམ། མེད་པ་སོང་ཙང་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ཀ་པ་དང་ཁ་པ་གཉིས་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༣ པ་ཕྱིར་བསྡུ་རེད།  
དགག་བྱ་ཡོད་དམ།མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༤ པ་དེ་ ༣ པར་བསྒྱུར་བ་རེད།  དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  གཞུང་ཞབས་ས་མིག་ཟེར་བ་དེ་ལས་བྱེད་ས་མིག་ཟེར་ནས་
བཅོས་ཡོད་པ་རེད།  སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པ་སོང་ཙང་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  
ནང་གསེས་ ༡ པོ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༢ 
པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༣ པ་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༤ པ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟེར་བ་
དེ་ལས་བྱེད་གནས་རིམ་ཟེར་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
ནང་གསེས་ ༡ པོ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཀ་པ། ཁ་པ། 
ག་པ། ང་པ་རྣམས་རང་འཇགས་རེད།  ཅ་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༢ པ་དེ་ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན་དེ་གནས་རིམ་དྲུག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རེད།  སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཀ་པ། ལས་བྱ་དང་།  ཁ་པ།  གཞོན་དྲུང་། ག་པ།  རྒན་དྲུང་། ང་པ། 
ལས་དྲུང་།  ཅ་པ། ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པ།  ཆ་པ། སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་ཟེར་ནས་བཅོས་ཡོད་པ་རེད།  སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༣ པ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་
ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༤ པ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་
ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ལེའུ་བཞི་པ།  དེར་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཟེར་ནས་བཟོས་པ་
རེད།  སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་པ་བསྐྱར་
བཅོས་ཚིག་བརྗོད་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་བྱས།  ནང་གསེས་ ༡ པོ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནངགསེས་ ༢ པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་
སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༣ པ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།  འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་གསར་འདེམས།  དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་  ༡ པོ་རང་འཇགས།  ཀ་པ། རང་འཇགས།  ཁ་པ་སྤྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ག་པ། རང་འཇགས།  ང་པ། སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཅ་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡིན། ཆ་པ་དེ་གསར་འཇུག་རེད།  སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན།  
 ནང་གསེས་ ༢ པ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུས་པ་རེད།  ཕྱིར་བསྡུ་ཞུས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུས་པ་
ཡིན།  ༣ པ་ ༢ པར་བསྒྱུར་བཞག་པ་དེའི་ནང་དོན་དང་བཅས་པ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་
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མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ༤ པ་དེ་ ༣ པར་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རེད།  བཏང་སྟེ་ཟེར་བ་དེ་བཅོས་ཚར་བ་རེད། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ༥ པ་དེ་ ༤ པར་བསྒྱུར་ནས་ཡིག་རྒྱུགས་ཟེར་བ་དེ་འབྲི་
རྒྱུགས་ཟེར་ནས་བཅོས་ཡོད་པ་རེད།  ༦ པ་དེ་ ༥ པ་བཟོས་པ་རེད།  དེ་གཉིས་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༧ པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ༨ 
པ་དེ་ ༧ པ་བཟོས་པ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་
ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། འགོ་བརྗོད་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་བྱས།  ནང་གསེས་ ༡ པོ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་
ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༢ པ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་
ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༣ པ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༤ པ་གསར་འཇུག་བྱས་པ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  
གསར་འཇུག་ཅིག་ཡོད་པར་བརྟེན་ནས།  ༤ པ་དེ་ ༥ པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད།  ༥ པ་དེ་ ༦ པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། ལས་བྱེད་གནས་སྤར་ཟེར་
བ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་བྱས།  ནང་གསེས་ ༡ པོ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  སྤྱི་
འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གོང་གི་དོན་ཚན་དྲུག་པའི་ནང་ལ་གཏོག་ཟེར་བ་དེ་གཏོགས་ཟེར་ནས་བཟོས་སོང་དྲན་བྱུང་།   

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་དེ་བརྗོད་པ་གསུམ་པའི་ནང་ལ་བཟོས་ནས་འཁུར་ཡོང་གི་རེད།  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་ལག་པ་འཆང་གི་ཡོད་མ་
རེད།  བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིནང་གང་ཕྱིན་བཞག་པ་དེ་བཟོས་ནས་བརྗོད་པ་གསུམ་པའི་ནང་ལ་འཁུར་ཡོང་གི་རེད།  ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་
ནང་ལ་དག་ཆ་བཅོས་ནས་འཁུར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་གསེས་ ༡ པོ་དེ་སྤྱི་མོས་གཏང་བར་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ།  མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ པ་སྤྱི་མོས་བྱས།  ནང་གསེས་ ༣ པ་སྤྱི་མོས་བྱས།  
གཞེན་སྐུལ་དེ་ལ་བ་སྔོན་འཇུག་ཅིག་བཅུག་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད།  ནས་གསེས་ ༤ པ་སྤྱི་མོས་བྱས།  ནང་གསེས་ ༥ པ་སྤྱི་མོས་བྱས། ནང་
གསེས་ ༦ པ་སྤྱི་མོས་བྱས།  ༧ པ་དེ་ ༦ པར་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རེད།  དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། ཞབས་གཡར་དང་ཆོད་དོན་བསྐོ་གཞག 
སྤྱི་མོས་ཡིན་པ་བྱས།  ནང་གསེས་ ༡ པོ་བསྐང་སྟེ་ཟེར་བ་དེ་བསྐངས་ཏེ་ཟེར་བཅོས་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་
ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་
མོས་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༣ པར་བསྐང་སྟེ་ཟེར་བ་དེ་བསྐངས་ཏེ་བཅོས་པའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པའི་འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས།  ནང་གསེས་ ༡ པོའ་ི
འོག་དེར་ཞིབ་འགོད་ཀྱིས་ཟེར་བ་དེ་ཞིབ་བཀོད་ཀྱིས་ཟེར་ནས་བཅོས་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད།  དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ པ།  ནང་གསེས་ ༢ པ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
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ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༣ པར་ཁྱོན་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཟེར་བ་དེ་ཨང་ཀི་ཟླ་བ་ ༡༢ ཟེར་ནས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རེད།  དགག་བྱ་ཡོད་དམ། 
མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༤ པ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༥ པ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་ན་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་
པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།  དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག  ནང་གསེས་ ༡ པོ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ པ་དེར་དགོངས་པ་ཞིག་བཞེས་དགོས་ས་རེད་བསམ་བསམ་ཞིག་འདུག  སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེ་
དང་།  སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེད་རྣམས་སྡེ་ཚན་དང་གནས་རིམ་ཕོགས་རིམ་བཅས་སྒྲིག་གཞི་སྤྱི་མཚུངས་ཡིན་ཡང་བསྐོ་གཞག་དང་
གནས་སྤོས་ཐད།  སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལས་བྱེད་གཞན་སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ལས། སྤྱིའི་སྒྲིག་
གཞི་དང་བསྟུན་དགོས་མེད་ཟེར་བ་དེ་སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་དང་། ལས་བྱེད་གཞན་སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེའི་
བཀོད་སྒྲིག་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ལས་སྒྲིག་གཞི་འདི་དང་བསྟུན་དགོས་མེད་ཟེར་བ་ཡིན་ན་གང་འདྲ་འདུག  དེ་ཡག་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གོང་གི་
ཚིག་འགྲོ་སྟངས་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལས་བྱེད་གཞན་སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་ཟེར་བའི་
བཟོ་འདྲ་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག  ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་ཁ་ཤས་ལ་ཚགས་ཆུང་གིས་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་རེད་དེ། འདིར་སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེ་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་དང་ལས་བྱེད་གཞན་སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེའི་བཀོད་སྒྲིག་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ལས། སྒྲིག་གཞི་འདི་དང་བསྟུན་དགོས་མེད་
ཟེར་ནས་བཅོས་ན་འགྲིག་ས་རེད་དམ།  དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། སྤྱི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རིན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རིན་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཅོ་མཆོག དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་།  ང་རང་གིས་གཅིག་བྱས་ན་འགོ་མ་འཚས་པ་ཡིན་འགྲོ།  སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེ་བསྐོ་
གཞག་གནང་བ་དེ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་འདིའི་ནང་དུ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་མེད།  དེ་ཁག་ཁག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་དམ།  དེ་
འགོ་འཚས་ཀྱི་མིན་འདུག   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
དེ་སྔོན་མ་ནས་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་ཡོད་པ་རེད།  སྒྲིག་གཞི་འདི་དང་བསྟུན་དགོས་མེད་ཟེར་དུས།  ལས་བྱེད་དེ་ཚས་སྒྲིག་སྲུང་ཞུ་བ་སོགས་ཚང་
མ་སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་དང་། ལས་བྱེད་གཞན་པ་རྣམས་སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་ནང་བཞིན་
འགྲོ་རྒྱུ་ལས། སྒྲིག་གཞི་འདི་ལ་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་མེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས།   

 
སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་འདུག  སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་གི་སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེས་གཙས་པའི་ལས་བྱེད་དེ་ཚས། 
ལས་བྱེད་སྒྲིག་གཞི་ལ་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེར་གསལ་བཤད་ཅིག་བྱེད་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་སྒྲིག་གཞི་འདི་དང་བསྟུན་དགོས་མེད་ཟེར་ནས་ལབ་ཡོད་པ་རེད།  སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་ནང་ལ་
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ཕར་བཏང་བཞག་པའི་ལས་བྱེད་ཡིན་ན་ཡང་སྒྲིག་གཞི་འདི་དང་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།  སྔོན་མ་དེ་ག་
རང་རེད། ད་ལྟ་ཡང་དེ་ག་རང་འགྲོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  ཚིག་གི་བརྗོད་སྟངས་མི་འདྲ་བ་ཙམ་རེད།  དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  སྤྱིའི་སྒྲིག་གཞི་ཟེར་བའི་སྤྱིའི་དེ་མེད་པ་བཟོས་ནས་
སྒྲིག་གཞི་འདི་དང་བསྟུན་དགོས་ཟེར་ནས་བཅོས་ཡོད་པ་རེད།  ནང་གསེས་ ༣ པ་དང་ ༤ པ་གཉིས་ཕྱིར་བསྡུ་རེད་འདུག  དེ་གཉིས་ཀ་
སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༥ པ་དེ་ ༣ པ་ཆགས་པ་རེད། ལས་བྱེད་མི་འགྲོ་གསར་འདེམས་བྱ་ཆོག་
ཟེར་བ་དེ་བྱེད་ཕྱོགས་ཟེར་ནས་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་བཟོས་པ་རེད།  སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་
པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ་དེ་གཞུང་ཞབས་གནས་དབྱུང་ཟེར་བ་དེ་ལས་བྱེད་གནས་དབྱུང་
ཟེར་ནས་བཅོས་ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ།  བགྲེས་ཡོལ་དང་རྩ་དགོངས་ཞུ་འཁྲོལ་ཟེར་བ་དེ་རེད། འགོ་བརྗོད་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༡ པོ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༣ པ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།  ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ཞུ་གཏུགས་ཟེར་བ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༡ པོ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ པ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན།  ནང་གསེས་ ༣ པ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པཡིན།  དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ།  སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དེ་
རེད།  དེ་ཡང་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞིའི་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་ཟིན་པ་ཡིན།  
ད་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞིའི་སྒང་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།  འགོ་བརྗོད་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན།  དོན་ཚན་དང་པོ་རང་བཞིན་གྱིས་སྤྱི་མོས་འགྲོ་དགོས་པ་བྱས།  དོན་ཚན་གཉིས་པའི་འགོ་འཛུགས་དེའི་ཚས་གྲངས་བཅོས་ཡོད་པ་
རེད།  སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་ནས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་
གསུམ་པ།  སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་བྱས།  དོན་ཚན་བཞི་པ་དེ་ལ་གཞུང་འབྲེལ་བཟོ་བཅོས་ ཤིག་ཡོད་རེད།  བཟོ་བཅོས་
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༢ ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 
སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༢ སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་
ཞུ། གི་དེ་གྱི་བཟོ་རོགས་གནང་། དེ་ཡིག་ནོར་ཤོར་འདུག   
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གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར། 

རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི། 

དོན་

ཚན། 

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

བཞི་པ། 

ནང་

གསེས་ 

༡ 

རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒྲིག་འཛུགས། 

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༧ ཆ་རྐྱེན་

འོག་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

གཅིག་དགོས་པ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་

ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང། སྤྱི་འཐུས་ཚགས་

གཙ་ཚགས་གཞོན། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་

བཅས་ནས་མི་འགྲོ་གསུམ་དམིགས་

འཛུགས་གནང་བའི་ཚགས་ཆུང་དེས་

ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བ་འོས་འཆར་

ཕུལ་བར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་

འཛིན་མཚན་ཐོག་ནས་བསྐོ་གཞག་

གནང་རྒྱུ། 

 

 

 

 

 

 

 

རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒྲིག་འཛུགས།

ཀ  བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༧ ཆ་

རྐྱེན་འོག་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་

གི་འགན་འཛིན་གཅིག་དགོས་པར། གོ་

ཡུལ་སྟོང་པ་ནམ་ཐོན་སྐབས། ཆེས་

མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང། སྤྱི་

འཐུས་ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན། 

བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བཅས་ནས་སྐབས་དེའི་

འོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའི་ཆེད་མི་

འགྲོ་གསུམ་དམིགས་འཛུགས་གནང་

བའི་ཚགས་ཆུང་དེས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་

ཉུང་བའི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་

མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་རྩིས་ཞིབ་འགན་

འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་

བྱ་རྒྱུ། 

 

ཁ  གལ་ཏེ་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་གྲོས་

ཚགས་མ་འཚགས་པའི་སྐབས་བསྐོ་

གཞག་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཚ་གོང་གསལ་

འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་གིས་འཆར་

འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་ནས་སྤྱི་འཐུས་

རྒྱུན་ལས་ཀྱི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་

རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒྲིག་འཛུགས། 

ཀ  བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༧ གི་ཆ་

རྐྱེན་འོག་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་གཅིག་དགོས་པར། གོ་ཡུལ་

སྟོང་པ་ནམ་ཐོན་སྐབས། ཆེས་མཐོའ་ི

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང། སྤྱི་འཐུས་

ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན། བཀའ་བློན་ཁྲི་

པ་བཅས་ནས་སྐབས་དེའི་འོས་མི་འདེམས་

སྒྲུག་ཁོ་ནའི་ཆེད་མི་འགྲོ་གསུམ་དམིགས་

འཛུགས་གནང་བའི་ཚགས་ཆུང་དེས་ཉིས་

ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་

མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་རྩིས་ཞིབ་འགན་འཛིན་

དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 

 

 

ཁ  གལ་ཏེ་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་གྲོས་

ཚགས་མ་འཚགས་པའི་སྐབས་བསྐོ་

གཞག་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཚ་གོང་གསལ་

འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་གིས་འཆར་

འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་ནས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་ཀྱི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱི་
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ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་ཐོག་བསྐོ་གཞག་

བྱེད་དགོས། 

 

མེད། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

མོས་མཐུན་ཐོག་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས།

 

ག  རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པའི་འོས་ཆོས་ནི། 

༡། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ། 

༢། དམའ་མཐར་རྩིས་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ལག་

འཁྱེར་ (B.com) ཐོན་པའམ། ཡང་ན། 

རྩིས་ཞིབ་པའི་ལས་འཁུར་ལོ་བརྒྱད་ལས་

མི་ཉུང་བ་ཞུས་པའི་རྩིས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་

ཡོད་པ། 

༣། སྨན་ཁང་ངམ་ཁྲིམས་ཁང་ནས་རིག་

འཚ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་

མ་ཡིན་པ། 

༤། ལས་བྱེད་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་

བའམ་རང་བཞིན་བུད་པར་གསལ་

བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ། 

༥། ཁྲིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་པ་

མ་ཡིན་པ། 

༦། བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་དང། 

གཞུང་དངུལ་རྩིས་ཆད་འབུལ་བསྡད་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་པ། 

༧། སྲིད་དོན་ཚགས་པ་གང་རུང་གི་

ཚགས་མི་དང། སློབ་སྟོན་པ། ཆེ་མཐོང་

ཚགས་མི་མ་ཡིན་པ། 

༨། བོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞིའི་རྒྱལ་

ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་དང། གོ་གནས། 

དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་རིགས་མ་

 

 

 

 

 

 

 

 

 

གསར་འཇུག 
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རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་གཅིག་

གི་འོག་ལས་བྱེད་ཇི་དགོས་གཞུང་

ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་

སྐབས་དུས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་སྤྱི་

ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་པར་གོ་བསྡུར་ཐོག་བསྐོ་

གཞག་གནང་རྒྱུ། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ག  རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པའི་འོག་ལས་

བྱེད་ཀྱི་ས་མིག་དགོས་མཁོ་ཇི་མཆིས་

ལས་འབོར་ཉམས་ཞིབ་ཚགས་ཆུང་

ནས་ཞིབ་འཇུག་རྒྱབ་གཉེར་གྱིས་

བཀའ་ཤག་ནས་ས་མིག་གཏན་འབེབས་

ཇི་གནང་ལྟར་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པར་

དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་བཀའ་

ཤག་དང། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་

ཁང་ལ་གོ་བསྡུར་ཐོག་བསྐོ་གཞག་

དགོས་རྒྱུ། གལ་སྲིད་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་

གྱིས་དུས་ཐོག་ས་མིག་བསྐང་མ་ཐུབ་

པར་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་འགྲོ་གཞི་

ཡོད་ཚ་འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་

ཡིན་པ།

༢ ཀ རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པའི་འོག་ལས་བྱེད་

ཀྱི་ས་མིག་དགོས་མཁོ་ཇི་མཆིས་ལས་

འབོར་ཉམས་ཞིབ་ཚགས་ཆུང་ཞིབ་འཇུག་

རྒྱབ་གཉེར་གྱིས་བཀའ་ཤག་ནས་ས་མིག་

གཏན་འབེབས་ཇི་གནང་ལྟར་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་

ཁྱབ་པས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་

བཀའ་ཤག་དང། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་

ལྷན་ཁང་ལ་གོ་བསྡུར་ཐོག་བསྐོ་གཞག་

དགོས་རྒྱུ། གལ་སྲིད་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་གྱིས་

དུས་ཐོག་ས་མིག་བསྐང་མ་ཐུབ་པར་ལས་

དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་འགྲོ་གཞི་ཡོད་ཚ་འགན་

འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་ཡིན་ན་

འདེམས་ལྷན་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༧ ནང་

གསེས་ ༣ ནང་གསལ་ལྟར་ཆོད་གན་ཐོག་

ལོ་གཅིག་ལས་མ་བརྒལ་བ་དང། ལས་

བྱའི་སྡེ་ཚན་ཡིན་ན་འདེམས་ལྷན་སྒྲིག་གཞི་

དོན་ཚན་ ༡༨ ནང་གསེས་ ༡ ལྟར་འཕྲལ་

སེལ་ཐོག་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པས་འདེམས་

བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་གོ་བསྡུར་གྱིས་བསྐོ་

གཞག་གནང་འཐུས། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

བསྐྱར་བཅོས་

ཚིག་བརྗོད་ཀྱི་

ནང་གསེས་ ༡ 
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བྱེད་ཡིན་ན་འདེམས་ལྷན་སྒྲིག་གཞི་

དོན་ཚན་ ༡༧ ནང་གསེས་ ༣ ནང་

གསལ་ལྟར་ཆོད་གན་ཐོག་ལོ་གཅིག་

ལས་མ་བརྒལ་བ་དང། ལས་བྱའི་སྡེ་

ཚན་ཡིན་ན་འདེམས་ལྷན་སྒྲིག་གཞི་

དོན་ཚན་ ༡༨ ནང་གསེས་ ༡ ལྟར་

འཕྲལ་སེལ་ཐོག་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པས་

འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་གོ་བསྡུར་

གྱིས་བསྐོ་གཞག་གནང་འཐུས། 

 

 

 

 

 

 

ང རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་དུ་ལས་བྱེད་འཕོ་

ལེན་དང་གནས་སྤར་གནང་རྒྱུ་བཅས་

ལ་བཀའ་ཤག་དང་ལས་བྱེད་འདེམས་

བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་

པར་གོ་བསྡུར་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་

རྒྱུ། 

 

ཀ རྩིས་ཞིབ་ལས་བྱེད་པའི་ནང་ས་

མིག་རྩ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་མ་

ཉུང་བ་ཞིག་མ་མཐའ་རྩིས་ཀྱི་མཐོ་སློབ་

ལག་འཁྱེར་(B.com) ཐོན་པའམ། 

ཁ རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་དུ་ལས་བྱེད་འཕོ་

ལེན་དང་གནས་སྤར་གནང་རྒྱུ་བཅས་ལ་

བཀའ་ཤག་དང་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་

ལྷན་ཁང་ནས་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པར་གོ་

བསྡུར་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། 

 

༣ ཀ རྩིས་ཞིབ་ལས་བྱེད་པའི་ནང་ས་

མིག་རྩ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་མ་ཉུང་

བ་ཞིག་མ་མཐའ་རྩིས་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ལག་

འཁྱེར་ (B.com)ཐོན་པའམ། ཡང་ན། 

རྩིས་པའི་ལས་འཁུར་ལོ་བརྒྱད་ལས་མུ་

ཉུང་བ་ཞུས་པའི་རྩིས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་

པ་ཞིག་དགོས། 

 

ཁ ཨར་ལས་དང་འཕྲུལ་ཆས་འཛུགས་

སྐྲུན། ཉོ་སྒྲུབ་ལྟ་བུའི་རིགས་ལ་དམིགས་

བསལ་རྩིས་ཞིབ་དགོས་གལ་བྱུང་ན་ཁྱད་

མཁས་རྩིས་ཞིབ་པ་ཆེད་འཛུགས་བྱེད་ཆོག

ག དམིགས་བསལ་རྩིས་ཞིབ་ལྟ་བུ་ལས་

དོན་འཕར་མ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་སྐབས། 

འཕྲལ་སེལ་ལས་བྱེད་འཕར་མ་ཇི་དགོས་

ཉིན་གླའམ། ཆོད་གན་གླ་འབབ་ཐོག་དུས་

ཡུན་ཟླ་བ་གསུམ་ལས་མ་བརྒལ་བར་བསྐོ་

གཞག་ཆོག་ཅིང་། ཟླ་བ་གསུམ་ལས་

བརྒལ་བར་བསྐོ་གཞག་་དགོས་གལ་བྱུང་

ན་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་

བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས། 

པོའ་ིག་དང་ང་

གཉིས་ནང་

གསེས་ ༢ པའི་

ཀ་དང་ཁ་ལ་

བསྒྱུར་རྒྱུ། 
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ཡང་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་དུ་ལས་བྱེད་

འཕོ་ལེན་དང་གནས་སྤར་གནང་རྒྱུ་

བཅས་ལ་གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་

དང་བཀའ་ཤག་ནས་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་

འགན་འཛིན་ལ་གོ་བསྡུར་གྱིས་ཐག་

གཅོད་གནང་རྒྱུ། 

 

༢། ཀ རྩིས་ཞིབ་ལས་བྱེད་པའི་ནང་ས་

མིག་རྩ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་མ་

ཉུང་བ་ཞིག་མ་མཐའ་རྩིས་ཀྱི་མཐོ་སློབ་

ལག་འཁྱེར་(སྦིའི་ཀོམ།)ཐོན་པའི་ཐོག་

རྩིས་ཞིབ་ཆེད་སྦྱོང་ཐོན་པ། ཡང་ན། 

རྩིས་པའི་ལས་འཁུར་ལོ་བརྒྱད་ལས་མི་

ཉུང་བ་ཞུས་པའི་རྩིས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་

ཡོད་ཐོག་རྩིས་ཞིབ་ཆེད་སྦྱོང་ཐོན་པ་

ཞིག་དགོས། 

ཁ ཨར་ལས་དང་འཕྲུལ་ཆས་འཛུགས་

བསྐྲུན་ཡང་ན། ཉོ་སྒྲུབ་ལྟ་བུའི་རིགས་ལ་

དམིགས་བསལ་ཁྱད་ལས་རྩིས་ཞིབ་

དགོས་གལ་བྱུང་ན་ཁྱད་མཁས་རྩིས་

ཞིབ་པ་ཆེད་འཛུགས་བྱེད་དགོས། 

ག དམིགས་བསལ་རྩིས་ཞིབ་ལྟ་བུ་ལས་

དོན་འཕར་མ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་སྐབས་

འཕྲལ་སེལ་ལས་བྱེད་འཕར་མ་ཇི་

ཡང་ན། རྩིས་པའི་ལས་འཁུར་ལོ་བརྒྱད་

ལས་མི་ཉུང་བ་ཞུས་པའི་རྩིས་ཀྱི་ཉམས་

མྱོང་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས། 

 

ཁ ཨར་ལས་དང་འཕྲུལ་ཆས་འཛུགས་

སྐྲུན། ཉོ་སྒྲུབ་ལྟ་བུའི་རིགས་ལ་

དམིགས་བསལ་རྩིས་ཞིབ་དགོས་གལ་

བྱུང་ན་ཁྱད་མཁས་རྩིས་ཞིབ་པ་ཆེད་

འཛུགས་བྱ་འཐུས། 

ག དམིགས་བསལ་རྩིས་ཞིབ་ལྟ་བུ་

ལས་དོན་འཕར་མ་ཇི་དགོས་ཉིན་

གླའམ། ཆོད་གན་གླ་འབབ་ཐོག་དུས་

ཡུན་ཟླ་བ་གསུམ་ལས་མ་བརྒལ་བ་

བསྐོ་གཞག་བྱ་འཐུས། ཟླ་བ་གསུམ་

བརྒལ་བར་བསྐོ་གཞག་བྱ་དགོས་བྱུང་

ན་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་

ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས། 
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དགོས་ཉིན་གླའམ། ཆད་དོན་གླ་འབབ་

ཐོག་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གསུམ་ལས་མ་

བརྒལ་བ་བསྐོ་བཞག་བྱ་འཐུས། ཟླ་བ་

གསུམ་བརྒལ་བར་བསྐོ་གཞག་བྱ་

དགོས་བྱུང་ན་གཞུང་ཞབས་འདེམས་

བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས། 

 

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

 
སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་
འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༢ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ང་ཚའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ཤོག་གྲངས་གཅིག་འཐོལ་པ་ཆགས་བསྡད་བཞག  བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་དེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་
པར་བརྟེན་ནས་ཚུད་པ་ཡིན།  དེ་བཅུག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་དེར་འོས་ཆོས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་བཅའ་
ཁྲིམས་ནང་ལ་ཡོད་མ་རེད། སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་ཡོད་མ་རེད།  དེ་འོས་ཆོས་ནང་དུ་བཙུད་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  སྤྱི་འཐུས་གངས་
ལྷ་མོ་ལགས།   
 

སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དོན་ཚན་བཞི་པའི་ཀ་པའི་ནང་ལ་གོ་ཡུལ་སྟོང་པ་ཟེར་བ་དེ་གོ་གནས་སྟོང་པ་ཟེར་ནས་བཅོས་ན་མ་
གཏོགས་གོ་རྒྱུ་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་ཚིག་དེ་འདྲ་ཞིག་འཁོད་ཡོད་སྟབས་གཅིག་གྱུར་བཟོས་པ་རེད།  གོ་ཡུལ་ཟེར་ན་ས་མིག་སྟོང་པ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་གོ་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  "གོ་ཡུལ་སྟོང་པ་" ཟེར་བར་གོ་རྒྱུ་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན།  དེ་དང་འདྲ་བའི་དཔེ་མཚན་
གཞན་ཞིག་ཞུས་ན།  ཆབ་སྲིད་བཙན་པ་ལ་དེ་སྔོན་"ཆབ་བཙན་"ཟེར་ནས་ལབ་ཀྱི་རེད། "ཆབ་བཙན་"ཟེར་ན་གོ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། འགྲེལ་
བཤད་རྒྱག་དུས་ཆབ་སྲིད་བཙན་པ་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་བཙན་ཟེར་བ་དེར་གོ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད།  "སྲིད་བཙན་
"ཟེར་ན་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས། "གོ་ཡུལ་"ཟེར་ན་གོ་རྒྱུ་མི་འདུག  "དེར་གོ་གནས་"སམ་ཡང་ན་"ས་མིག་"ཅེས་པའི་
ཚིག་བརྗོད་བསྒྱུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
དེ་གཅིག་པུ་མ་རེད། གཞན་པ་ཚང་མའི་ནང་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་རང་འཇགས་གཞག་རྒྱུ་བྱས།  གོ་ཡུལ་ཟེར་ན་གོ་མི་
ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་པ་དེ་རང་འཇགས་ཡིན་ས་རེད། དེ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་ས་མ་རེད།  ཀ་དེ་རང་
འཇགས་རེད། ཁ་དེ་རང་འཇགས་རེད།  ག་དེ་རང་འཇགས་རེད། འོས་ཆོས་དེ་བཅུག་དགོས་ཀྱི་འདུག  མ་འོངས་པར་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་
པ་སུ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་ནའང། དེ་ལ་རྩིས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ཡོད་མཁན་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག  རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་ཟེར་བ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  ༡ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ་ཟེར་བ་
དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་པ་བྱས།  ༢ པ་དེ་མ་མཐའ་ཡང་རྩིས་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ཐོན་པའམ་ B.COM ཡང་ན་རྩིས་པའི་
ལས་ཁུར་ལོ་བརྒྱད་ལས་མི་ཉུང་བའི་རྩིས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པ། སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  B.COM ཟེར་བའི་ཚབ་ཏུ་རྩིས་ཞིབ་འགན་འཛིན་ཡིན་སྟབས། M.COM ཡིན་མཁན་ཞིག་མེད་ན་ཏག་
ཏག་བསྡད་ཨེ་ཡོང་བསམས་ནས་དྭོགས་པ་ཞིག་འདུག  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་དེ་ལ་དགོངས་བཞེད་གང་འདྲ་གནང་ཡོད་དམ།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
གཞི་རིམ་རྩིས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་མཁན་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནང་རྩིས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་དང་དྲུང་ཆེ་ཡིན་མཁན་མང་ཆེ་བ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚ་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་ M.COM ཆ་རྐྱེན་ཡོད་མཁན་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ཚ་ལ་ཉམས་མྱོང་དེ་
དེ་རིང་ཁ་སང་ལག་འཁྱེར་མཐོ་པོ་ཡོད་མཁན་ལས་ཆེ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ན།  
M.COM གཅིག་པུ་བྱས་པ་ཡིན་ན།  དེ་ལྟ་བུའི་མི་རྙིང་པ་ཞིག་བསྐོ་གཞག་བྱེད་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་ 
B.COM མ་བཞག་ཐབས་མེད་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས།   
 

སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  མཐོ་སློབ་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་ཟེར་ཡོང་དུས། མཐོ་སློབ་དེ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་ཐོབ་སློབ་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་ཟེར་
ན་མ་གཏོགས། དེང་སང་མི་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་མཐོ་སློབ་ཀྱི་མིང་དེ་འདྲ་བཟོས་ནས། ལག་འཁྱེར་རིགས་སྤྲོད་སྡོད་མཁན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་
མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ག་པར་ཡིན་ནའང་དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཚིག་དེ་གང་འདྲ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་ཡོད་ན་
གནད་འགག་འདྲ་ཞིག་ཚར་སོང་།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
དེ་དང་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཞེ་དྲག་བཟོ་ཨེ་ཡོང་ངམ། B.COM ཟེར་དུས་སྐབས་སུ། མཐོ་སློབ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་གཅིག་ནས་མ་
གཏོགས་ཁག་པོ་རེད།  སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།   
 

སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འདིར་  M.COM དེ་བཞག་ན་ཡག་པ་འདུག  གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྗེས་དེ་ལ་ཡང་ན་ཞེས་འཁོད་ཡོད་
དུས་གདམ་ཀ་རེད་འདུག  གདམ་ཀ་ཡིན་དུས་དེས་གནོད་བསྐྱལ་གྱི་མིན་འདུག  ཡང་ན་ཟེར་ནས་གདམ་ཀ་ཡིན་དུས། རྩིས་པའི་ལས་
ཁུར་ལོ་བརྒྱད་ལས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡིན་ན་འགྲོ་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད།   

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་གདམ་ཀ་རེད།  དེ་ M.COM བཟོ་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དེར་དཀའ་ངལ་ཞེ་དྲག་ཡོད་མ་རེད།  གང་ལྟར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ། སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཙ་དང་
ཚགས་གཞོན།  ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཅས་ཀྱི་ཚགས་ཆུང་བཙུགས་ནས། ཚགས་ཆུང་དེས་འཆར་གཞི་བཟོས་ཏེ་གྲོས་ཚགས་ནང་དུ་
སླེབས་ཀྱི་རེད། དེ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལག་པའི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་འདྲའི་ M.COM བཞག་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་རྩིས་ཀྱི་
ལས་བྱེད་རྙིང་པ་ཉམས་མྱོང་ཅན་མང་པོ་ཞིག་རྩིས་ཞིབ་འགན་འཛིན་ཆགས་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་འགག་འགྲོ་གི་རེད། ཡང་ན་དེས་བསྟན་གྱི་འདུག་
སྟེ།  དེ་འདྲ་པོ་ཞིག་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་ལ་ཡོད་རེད་ལ།  ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་གྱི་ཚགས་གཙ་ལ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚ་ཚང་མ་གཅིག་
གྱུར་བསླེབས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ཚ་ལ་ཡང་ཡང་ན་ལོ་བརྒྱད་ལས་མི་ཉུང་བ་ཟེར་ནས་བཞག་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
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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 B.COM ཐོན་པའམ་རྩིས་པའི་ལས་ཁུར་ལོ་བརྒྱད་ལས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་དགོས་ཟེར་ཡོང་དུས།  
B.COM ཐོན་པ་ཞིག་ཐད་ཀར་འོས་གཞི་ནང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཟོས་པ་ཡིན་ན། B.com ཐོན་པ་ཞིག་རྩིས་ཞིབ་འགན་འཛིན་ལ་
འདེམས་འདོན་བྱ་རྒྱུ་ཆགས་ཡོད་སྟབས།  རྩིས་ཐོག་ནས་ཤར་རྒྱག་ཐོན་ཡོང་མཁན་དེ་ M.COM ཡིན་པ་ཞིག་བཞག་ན། གནས་བབ་
ཐོག་ནས་རན་པོ་ཡོད། ལོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་བཅོ་ལྔའི་རིང་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་བྱས་མྱོང་མཁན་ལས་ M.COM དེ་བདམས་པ་ཡིན་ན། 
ཚད་ལྡན་ཡིན་པར་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་རེད།  དེ་འདྲ་ཞིག་མ་གཏོགས་ B.COM དེ་ཤར་རྒྱག་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ལམ་ཁ་བཟོས་ན། གོང་དུ་
ཞུས་པ་ལྟར་ལས་བྱེད་རྙིང་པ་རྣམས་དང་ཐད་ཀར་ཡོང་མཁན་གཉིས་ཀ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མི་སྲིད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་ M.COM བཟོས་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་ཁྱད་པར་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། B.COM ཐོག་ནས་ལོ་བརྒྱད་ལ་
ལས་ཀ་བྱས་བཞག་པ་ཡིན་ན་འོས་ཆོས་ཚང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་འདི་ M.COM བཟོ་བའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་མོས་གཏན་ལ་འབེབས་
པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དེར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏོང་རྒྱུར་དགག་བྱ་ཡོད་ཞུ་གི་མེད། འོན་ཀྱང། ཡིག་ཆ་ཡོང་སྟངས་དང་བཟོ་བཅོས་
མང་པོ་ཞིག་ལའང་ནོར་འཁྲུལ་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག གྲོས་ཚགས་ནང་དུའང་ནོར་བཅོས་བརྒྱབས་པ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤིག་བྱུང་སོང་། དེར་
བརྟེན་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དེ་ཚ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམས་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གི་
ཡོད་ནའང་འདྲ་འདུག ཚགས་གཙའི་ལས་ཁུངས་ནས་འགྲེམས་སྤེལ་སྐྱོན་སྐབས་གནང་གི་ཡོད་ནའང་འདྲ་འདུག ག་རེ་ཡིན་ནའང་གྲོས་
ཚགས་ནང་ལ་བསླེབས་ནས་བཀྲམས་ཚར་དུས། ཚིག་བརྗོད་རང་གི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་དང་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། འདི་འདྲའི་ནོར་
བཅོས་རིགས་མེད་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག བཟོ་བཅོས་ཡོང་དུས་བཟོ་བཅོས་ག་རེ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་ཁྱེར་ཡོང་བ་
མ་གཏོགས། བསྐྱར་བཅོས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་དོན་ཚན་ཆ་ཚང་ཁྱེར་ཡོང་བའི་ལམ་སྲོལ་དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་འདིར་ཆ་ཚང་
ཡོད་བསྡད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ག་པ་ང་པ་དང་། ང་པ་ཅ་པ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་དུ་བཞག་ནས་འགྲོ་དགོས་པས། 
ད་ལྟ་བར་དུ་ཡིག་ཆ་དེ་ཚའི་ནང་ཕལ་ཆེར་བྱུང་མ་སོང་ཟེར་ན་འགྲིག་པའི་བཟོ་འདྲ་འདུག དེར་བརྟེན་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚད་ལྡན་
ཞིག་ཡོང་དགོས་དུས། ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་ནའང་འདྲ་འདུག གང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་ནའང་ཏག་ཏག་ཅིག་བྱུང་ན་ཡག་
པོ་འདུག ལྷག་པར་དུ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གསར་པ་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་། གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་གྱི་འགྲོ་སྟངས་དང་། དེ་ཚ་
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གཞི་ནས་གཟིགས་བཞིན་ཡོད་དུས། འདི་འདྲ་ཕེབས་ཡོང་ན་གསར་པ་ཚ་ལའང་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་བསམ་ཀྱི་འདུག དེ་གཅིག་ཞུས་ན་
བསམས་སོང་།  
 

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 དེ་ལ་དྭོགས་འདྲི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལྟ་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་འོས་ཆོས་ནང་དུ་ལོའ་ིཚད་གཞི་
ཅི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརྟེན་དང་པོའ་ིཡིག་ཆ་དེ་འགྲོ་བ་ཡིན་ན་ B.COM ཐོན་པ་ཞིག་དང་། ད་ལྟ་བསྐྱར་བཅོས་དེ་འགྲོ་བ་ཡིན་ན་ 
M.COM ཐོན་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པའི་ཡུན་ཚད་དེ་ལ་ལོ་བཅུ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་རེད། 
དེར་བརྟེན་ང་ཚ་ལ་གསལ་པོ་ཆགས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། མ་འོངས་པར་གཞུང་ཁུངས་ཀྱི་ཁེ་ཡོད་ལས་འཛིན་ནང་དུ་འཛུལ་ཆོག་གི་རེད་
དམ་མ་རེད། གལ་སྲིད་ཆོག་པ་ཡིན་ན། དགོངས་དག གཞུང་ཁུངས་ཟེར་བ་ཡོད་མ་རེད་པ། ད་ལྟ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁེ་ཡོད་ལས་
འཛིན་ནང་དུ་ཞུགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། མེད་པ་ཡིན་ན་ལོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པའི་ལས་གནས་ནས་ཐོན་ཡོང་གི་
ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་འཐུས་ནང་དུའང་ཡོང་མ་ཆོག་པ་འདྲ་པོ་དེ་འདྲའི་དྭོགས་མ་བདེ་བ་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྲིད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་
ཞིབ་པ་དེས་འཛིན་སྐྱོང་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་རེད། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དང་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས། སྙན་ཐོ་ཟེར་ན་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཚ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་སྙམ་པའི་དྭོགས་པ་འདི་སྔོན་མ་ནས་ཡོང་གི་འདུག གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན། གསལ་པོ་ཞིག་
གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེ་ཁེ་ཡོད་ལས་འཛིན་ཟེར་བ་དེ་རེད། གོང་དུ་འགྲེལ་བཤད་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་དུ་
འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་ག་འདྲ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་འདྲ་ཞིག་ཁྱེར་ཡོང་གི་འདུག དེ་ལས་ལྷག་ཅིག་ང་
ཚས་ལན་འདེབས་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་འགྲིགས་མི་འདུག་གསུངས་སོང་། མང་ཆེ་བ་ཞིག་
འགྲིགས་བསྡད་ཡོད་བསམས་སོང་། འོན་ཀྱང་། ཁ་ཤས་ཤིག་ནོར་བསྡད་འདུག དེ་ཡང་འབྲི་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ཆུང་ཆུང་མ་རེད། 
ད་རེས་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ལས་ཀ་མང་པོ་ཆགས་པར་བརྟེན། ཉིན་གང་ཚགས་འདུ་ཚགས་ནས་དགོང་དྲོ་ཆུ་
ཚད་བདུན་པ་བརྒྱད་པ་ཆགས་ཚར་དུས། ཀླད་པའི་གསུམ་ཆ་གཅིག་གིས་མ་གཏོགས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག  དེ་ཚ་དགོངས་སེལ་
ཞུས་པ་ཡིན། ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་། ཚགས་གཙའི་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀ་ནས་མ་འོངས་པར་དེ་འདྲ་མི་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤེས་ཆ་
ཚང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཕྱིན་པ་གྱིས། གསུམ་པ་སྨན་ཁང་དང་ཁྲིམས་ཁང་ནས་རིག་འཚ་མ་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ་ཟེར་བ་དེ། 
གཉིས་པ་དེ་ལ་ལབ་པ་ཡིན་ནམ། སྤྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག M.com with one year experience ཡང་ན་ B.com ལོ་གསུམ་ experience ཡང་ན་ལོ་
འཁོར་བརྒྱད་ཅེས་མ་འཁོད་པར་ M.com  གཅིག་པུ་བཟོས་པ་ཡིན་ན། དཀྱིལ་མ་ལ་ཐོན་པ་ཁོ་ཚ་ལྷག་འགྲོ་གི་འདུག་གམ།  
ཚགས་གཙ་མཆོག་ནས། དེ་ལ་ད་ལྟ་སྤྱི་མོས་ཕྱིན་ཚར་སོང་། སྤྱིར་བཏང་ནས་ M.com ཞེས་གསལ་བཤད་བྱས་པར། སྤྱི་འཐུས་
དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས། M.com Academic གཅིག་པུའི་ཐོག་ནས་སོང་ན་ experience ལོ་གཅིག་ཙམ་མེད་ན། 
ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་ཀྱི་རེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་རེད། མར་བཞུགས་རོགས་གནང། ད་ལྟ་འགྲོ་སྟངས་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ། ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན། བཀའ་བློན་
ཁྲི་པས་ཚགས་ཆུང་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚགས་ཆུང་དེ་འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་ཞིག་རེད། ཚགས་ཆུང་དེས་སྤྱི་ཚགས་ནང་དུ་སྤྱི་
ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་པ་སུ་སུ་འོས་པ་འདུག་ལྟ་གི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ M.com ཟེར་དུས་ཉུང་མཐའ་ཡང་ Minimum 

Requirement  དེའི་སྒང་ལ་རྩིས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ལོ་བརྒྱད་ཟེར་དུས། ལོ་བཅུ་བཅོ་ལྔ་ཅན་ཡང་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་རེད། ཡང་ན་ཟེར་དུས་དེ་
ལ་གདམ་ག་ཡོད་པ་རེད། འདི་བཞག་པ་ཡིན་ན་སྐྱོན་ཆེན་པོ་གང་ཡང་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་དག་ཚང་མ་གཏན་འབེབས་གྲོས་ཚགས་
ཀྱིས་བྱེད་དགོས་པ་རེད། སྤྱི་འཐུས་འཚགས་མེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བྱེད་ཀྱི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྤྱི་མོས་བྱུང་ཚར་བ་
གྱིས། དེ་ཡིན་དུས་གསུམ་པ་དེར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་གསུམ་པ་དེ་སྤྱི་མོས་གྱིས། ལས་བྱེད་གནས་དབྱུང་བཏང་བའམ་
རང་བཞིན་གྱི་བུད་པར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ་ཟེར་བ་དེ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་སྤྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན། ལྔ་པ་ཁྲིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་
གི་ཡོད། དྲུག་པ་དེ་བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། གཞུང་དངུལ་རྩིས་ཆད་འབུལ་བསྡད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཟེར་བ་འདི་ལ། 
སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཡང་ཡང་ལངས་བསྡད་ན་དུས་ཚད་ལའང་གནོད་ཀྱི་འདུག་མོད། འོན་ཀྱང་། འདི་ལ་དྭོགས་འདྲི་ཞིག་མ་ཞུ་
ཐབས་མེད་ཆགས་སོང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁ་སང་ང་ཚ་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་དུ་བགྲོ་གླེང་མང་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་དོན་
ཚན་ཁ་ཤས་ཤིག་འགྱུར་བ་འགྲོ་བའི་ཚིག་དེ་འདྲ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་འདུག  ག་རེ་བྱས་ནས་ཟེར་ན། བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་ཟེར་
བ་དེའི་གོ་བ་ལེན་སྟངས་དེ་ཁ་སང་སྔོན་མ་གཞུང་ཞབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཕྱག་རོགས་ཤིག་གིས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་རེད། གལ་
སྲིད་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན། བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན། སྔོན་མ་དངོས་གཞིའི་ནང་དུ་བསྡད་ཆོག་གི་རེད། དངོས་གཞིའི་
སྐབས་ཐོག་དེར་བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་ཐུབ་ན་ཆོག་གི་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་བཤད་པ་དེ་རིག་པ་ཞིག་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དྭོགས་པ་ཞིག་ག་རེ་བྱུང་
སོང་ཟེར་ན། བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་ཟེར་བའི་གོ་བ་དེ་ཏག་ཏག་བསྡད་མི་འདུག དངོས་གཞིའི་སྐབས་སུ་སྤྲད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་
ན། བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་མེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ངས་གོ་བ་ལེན་སྟངས་བྱས་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མི་
འདུག སྤྱིར་བཏང་ནས་འོས་གཞི་ཚང་མའི་ནང་དུ་འདི་ཡོང་གི་འདུག བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་ཟེར་བ་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ན་
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ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དངོས་གཞིའི་སྐབས་སུ་སྤྲད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དེ་མ་སྤྲད་པ་མ་གཏོགས་མ་ཐུབ་པ་ཨེ་ཡིན་བསམ་
བསམ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཆགས་སོང་། དེར་བརྟེན་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་ཟེར་བ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་བྱས་པ་འདྲ་པོ་ཡིན་ན། དེའི་ནང་དུ་མི་ཆ་ཚང་སྤྲང་
པོར་གྱུར་ནས་དངུལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཕྱིར་སློག་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ། དབྱིན་ཇིའི་ནང་དུ་ bankruptcy  ཟེར་བ་དེ་རེད། 
ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་དུ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། དཔེར་ན་བུ་ལོན་བླངས་པ་ཕྱིར་
མ་སྤྲད་པ་དེ་འདྲ་ཚང་པ་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རེད་པ། ཚང་པ་ཚང་མ་ཟེར་ན་ཚང་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་དངུལ་ཁང་ནས་བུ་ལོན་བླངས་ནས་
ཚང་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད་པ། ཚང་པ་དེ་ཚ་སྤྱི་འཐུས་ལ་ལངས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་པ། དེ་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་མ་རེད། དབྱིན་ཇིའི་ནང་དུ་ 
bankruptcy ཟེར་བ་དེ་ལ་གོ་དགོས་པ་རེད། སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག bankruptcy ཡིན་པ་ཡིན་ན། མི་མང་གི་འཐུས་མི་ཆགས་པ་ཡིན་ན། འགལ་ཟླ་ག་རེ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་
རེད། ངས་སྔོན་དེ་ལ་གོ་བ་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། bankruptcy ཚང་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་། མི་མང་ལ་
ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་འགལ་ཟླ་ག་རེ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གསལ་པོ་ཞིག་ཆགས་ན་མ་གཏོགས། རྙོག་ཁྲ་་ཚ་པོ་ཞེ་དྲག་ཆགས་ས་རེད།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
རྙོག་ཁྲ་ཆགས་འགྲོ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། འོན་ཀྱང་། རྙོག་ཁྲ་བཟོས་ན་རྙོག་ཁྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་
ཟེར་བ་དེ་ bankruptcy རང་ལ་གོ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། གལ་སྲིད་སྒྲུབ་བྱེད་འདིས་འགྲིག་གི་མེད་པ་ཡིན་ན། ཁྲིམས་ཁང་གཏུགས་རྒྱུ་
རེད། ཁྲིམས་ཁང་གཅོད་ནའང་རེད། གང་ལྟར་གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་ཞིག་རེད། འདི་སྔོན་མ་དགུ་བཅུ་གོ་གཉིས་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་
འབེབས་བྱས་པའི་སྐབས་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྲིད་འདི་ལ་ཚིག་གི་འགྲོ་སྟངས་ཀྱིས་གོ་བ་ཁག་ཁག་དེ་འདྲ་བཟོ་དགོས་པ་ཡིན་ན་
བསྐྱར་བཅོས་ཁྱེར་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན། འདི་གསར་བ་ཡོང་བཞག་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད། འདི་ཚང་མའི་འོས་གཞིའི་ནང་དུ་
ཡོད་པ་རེད། ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་ལ་གང་ཡང་ཕན་གྱི་མིན་འདུག སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ད་ལྟའི་བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་ཟེར་བའི་མཇུག་དེ་ལ། གཞུང་དངུལ་རྩིས་ཆད་འབུལ་བསྡད་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་པ་ཟེར་བ་འདིའི་གཞུང་འདི། ད་ལྟའི་ང་ཚའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ལ་གོ་དགོས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་སྡེ་ཚན་གཞན་པའི་ལས་ཀ་བྱེད་
མཁན་གྱི་གཞུང་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་པ་རེད་དམ།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
གཞུང་འདི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་གོ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། གཞུང་གཞན་པ་ལའང་བཞག་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་
ཟེར་བ་དེ་ཚ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། གཞན་པ་བཞག་ཡོད་དུས་འདི་ལའང་བཞག་པ་ཡིན་ན་སྐྱོན་མི་འདུག་གམ། འདི་ལ་སྤྱི་མོས་འགྲོ་བར་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བདུན་པ་དེ་སྲིད་དོན་ཚགས་པ་གང་རུང་གི་ཚགས་མི་དང་། 
སློབ་སྟོན་པ། ཆེ་མཐོང་ཚགས་མི་མ་ཡིན་པ་ཟེར་བ་འདི་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
བརྒྱད་པ་དེ་བོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་དང་། གོ་གནས། དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་རིགས་མ་ཡིན་
པ་ཟེར་བ་འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་གྱིས། འདིའི་ཟུར་མཐོང་གི་ཡང་མི་འདུག བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་གསེས་དང་པོའ་ིག་
དང་ང་གཉིས་ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ཀ་པ་དང་ཁ་པ་བསྒྱུར་དགོས་ཟེར། འདི་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་ཀ་པ་དང་ཁ་པ་བསྒྱུར་དགོས་པ་རེད་
པ། གོང་དུ་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་དངོས་གནས་བཤད་ན་འདི་ཚུར་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ཁྱེར་ཡོང་དགོས་པ་རེད་མོད། 
ནོར་འཛལ་བྱུང་འདུག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། དེ་ནས་འོག་ཏུའང་ཁ་ཞིག་འདུག ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ཁ་དེ་ག་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ། ད་ལྟ་
བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་དུ་ག་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་པའི་ཀ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ང་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་པའི་ཁ་པ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་ལོག་ཏུའང་ཁ་ཞིག་སླེབས་བསྡད་འདུག  ང་ལ་སྐར་མ་གཅིག་ལ་བལྟ་འཇུག་རོགས་གནང། མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ནས་
ཚགས་གཙ་འགོ་འཁོར་ཡོང་གི་འདུག ཀ་བ་ཁ་བ་ཟེར་དུས་མར་ཕབ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད་པ། ཀ་པ་དེ་གཉིས་པའི་ཀ་པ་བསྒྱུར་རོགས་བྱོས་
ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། འདི་ལས་བྱེད་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་དང་འབྲེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འོག་དེ་ལས་བྱེད་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོང་དུས། འདི་ལ་ཚན་པ་གཉིས་པ་ཞིག་བཟོས་ནས་དང་པོ་བཟོས་པ་རེད། 
ནང་གསེས་དང་པོ་ཀ་པ་ཁ་པ་དེ་འགྲིག་པ་གྱིས། འོག་དེར་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་དུ་ག་བ་རྙིང་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་པ། ག་པ་རྙིང་པ་
དེ་གཉིས་པའི་ཀ་པ་བཟོ་བ། ང་པ་དེ་གཉིས་པའི་ཁ་བཟོ་བ། དེ་བཞིན་ཁ་བ་དེ་ཁ་པ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་
འཛིན་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།  

 
སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།  
ད་དེ་རིང་དུས་ཚད་ཕྱི་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་སོང་། དེ་རིང་མགྱོགས་པོ་ཞིག་སོང་ནས། དེ་སང་ཉིན་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་གཟིགས་བདེ་
པོ་བཟོས་ནས་ཁྱེར་ཡོང་རྒྱུ་བྱས་ནས། དེའི་འཕྲོ་ནས་ཚར་བཅུག་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་མེད་འགྲོ་བསམ་གྱི་འདུག  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སང་ཉིན་རེས་གཟའ་ཉི་མ་རེད། ཤོག་ངོས་ལྔ་བརྒྱ་ཞིག་ཡོད་པ་ཚང་མ་བསྐྱར་སློག་བརྒྱབས་ནས་ཡོང་དགོས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་ཞེ་
དྲུག་འགོར་མི་ཡོང་། དེ་ཚུར་བཅུག་རོགས་ཞུས་པ་ཡིན། སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་པའི་འོག་ཟེར་བ་གཉིས་པའི་ཀ་པ་ཆགས་པ་གྱིས། རྩིས་ཞིབ་
ལས་ཁང་དུ་ལས་བྱེད་འཕོ་ལེན་ཟེར་བ་དེ་གཉིས་པའི་ཁ་པ་ཆགས་པ་གྱིས། དེ་ནས་འདི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཨར་ལས་དང་ཟེར་བ་དེ་
རེད། ཨར་ལས་ཟེར་བ་ག་པར་ཆགས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་དེ་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་དང་པོའ་ིག་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། 
དང་པོའ་ིག་པ་དེ་གཉིས་པའི་ཀ་པ་བཟོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་པ་དང་ལས་བྱེད་ཀྱི་དབར་ལ་དབྱེ་བ་ཞིག་འབྱེད་ཀྱི་
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ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ང་པ་དེ་གཉིས་པའི་ཁ་པ་ཆགས་པ་རེད། ད་གཉིས་པའི་ཀ་པ་དེ་ག་པ་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་ཁ་པ་དེ་
གཉིས་པའི་ང་པ་གྱིས། ག་པ་དེ་གཉིས་པའི་ཅ་པ་ཆགས་དགོས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདི་ཡིན། 
 དང་པོའ་ིག་པ་དེ་གཉིས་པའི་ཀ་པ་གྱིས། དང་པོའ་ིང་པ་དེ་གཉིས་པའི་ཁ་པ་གྱིས། གཉིས་པའི་ཀ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནང་གསེས་
གསུམ་པའི་ཀ་པ་གྱིས། གཉིས་པའི་ཁ་པ་དེ་གསུམ་པའི་ཁ་པ་གྱིས། དེ་ནས་ག་པ་དེ་གསུམ་པའི་ག་པ་གྱིས། གསུམ་པ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་རེད། 
གཉིས་པའི་ཁ་པ་དེ་ཨར་ལས་དང་འཕྲུལ་ཆས་འཛུགས་སྐྲུན་ཟེར་བ་ཡོད་པ་རེད། ཉོ་སྒྲུབ་ལྟ་བུའི་རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་རྩིས་ཞིབ་
དགོས་གལ་བྱུང་ན། ཁྱད་མཁས་རྩིས་ཞིབ་པ་ཆེད་འཛུགས་བྱེད་ཆོག་ལབ་འདུག དངོས་གནས་བྱས་ན་དེའི་ཚིག་འགྱུར་བ་བཏང་མི་འདུག 
བཟོས་བཅོས་དེ་ལ་སྤྱི་མོས་གྱིས། དངོས་གནས་བྱས་ན་འདི་ལ་ཁེ་ལས་རྩིས་ཞིབ་པ་དགོས་ན། དེ་ལྟར་བྱས་ཆོག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
གཞན་ཀ་པ་ཚིག་བརྗོད་འདི་ལ་བཟོ་བཅོས་བཏང་ན་འགྲིག་གི་འདུག་གམ། ཀ་པ་བཟོ་བཅོས་འདི་སྤྱི་མོས་གྱིས། གཉིས་པའི་ཁ་པ་དེ་ནི་
བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་དུ་གང་ཡོད་པ་དེ་རེད། འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་གྱིས། གཞན་པ་དེ་ཚ་ཨང་ཀི་བརྗེ་པོ་བརྒྱབས་
བཞག་པ་མ་གཏོགས། གང་ཡང་འགྱུར་བ་ཕྱིན་མེད་དུས་ཚང་མ་སྤྱི་མོས་གྱིས། གསུམ་པ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་ལ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ལྔ་པ་རང་འཇགས་རེད། གཞུང་འཛིན་ཟེར་བ་དང་། རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཁྲ་ཁག་ཕུད་ཟེར་བ་དེ་བཟོས་
བཞག་ཡོད་པ་རེད། བསྩལ་ཡོད་ཟེར་བའི་བ་སྔོན་འཇུག་ཅིག་བཅོས་པ་གྱིས། དེ་དག་ཚང་མ་ལ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
གཉིས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། གསུམ་པའི་ཀ་པ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། གསུམ་པའི་ཁ་པ་དེ་སྤྱི་མོས་
ཀྱིསགཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། གསུམ་པའི་ག་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ལྔ་པ་དེ་བཞི་པ་ལ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རེད། གསུམ་པ་དེ་
ཀ་པ་ཁ་པ་ལ་བསྒྱུར་གནང་འདུག ལྔ་པདེ་བཞི་པ་ལ་བསྒྱུར་བ་ལ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་
བརྟེན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་དྲུག་པ་འགོ་བརྗོད་རང་འཇགས། དེའི་འོག་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ཟེར་བ་དེ་རེད། 
འདིའི་ནང་དུ་སྦྱོང་བརྡར་ཟེར་བ་དེ་སྔོན་མ་དེ་ནོར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་དེ་རང་འཇགས་རེད། འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་འབེབས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་སྤྱི་མོས་གྱིས། ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ནང་
གསེས་གསུམ་པ་དེ་ལ་འདྲི་བརྩད་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ། སྤྱིར་བཏང་འདྲི་རྩད་ཚང་མར་སྔོན་འཇུག་བ་མེད་པ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་
འདི་ལ་ངེས་པར་དགོས་པར་གསུངས་སོང་། དངོས་གནས་བཤད་ན་དགོས་ཀྱི་མེད་པ་འདྲ་པོ་འདུག འདྲི་རྩད་ཅེས་སྔོན་འཇུག་བ་མེད་པ་
བཟོས་ན་འགྲིག་ས་རེད་པ། དེ་མེད་པ་བཟོས་བའི་ཐོག་ནས་འདི་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་གོང་མར་བརྡ་སྦྱར་ཟེར་བ་ཏག་ཏག་འགྲིག་ཡོད་
པ་རེད་དམ། བརྡ་སྦྱར་རེད་དམ་བརྡ་སྦྱོར་རེད། བརྡ་སྦྱར་ཏག་ཏག་འགྲིག་ཡོད་པ་རེད། ལགས་སོ། བརྡ་སྦྱར་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བཞི་པ་དེ་ལ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ལྔ་པའང་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡིན། དྲུག་པ་དེ་
ལའང་ད་ལྟ་གནས་བབ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བབ་ཆགས་སོང་། རྗེས་སུ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ན་མ་གཏོགས། བབ་ཟེར་བ་འདི་བཞག་དགོས་
ཀྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བདུན་པ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་
དམ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག  

 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དབྱིན་ཡིག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཚིག་བརྗོད་དེ་ལ་ཕྲན་བུ་བཟོ་བཅོས་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག test 

audit ཞེས་བཟོ་བ་ཡིན་ན་ཡག་པ་འདུག  དེ་མིན་ audit test ལ་གོ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
འདི་ལ་ test audit ཞེས་བཟོ་བ་གྱིས། test དེ་སྔོན་དང་། audit དེ་རྗེས་ལ་འཁེལ་བ་གྱིས། བོད་ཡིག་ནང་དུ་གང་ལྟར་རྩིས་ཞིབ་
རགས་པ་ཟེར་བ་དེ་ལ་དབྱིན་ཇིའི་ནང་དུ་ test audit ཟེར་བ་ཞིག་དང་། དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་དང་། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་རྩིས་འགོ་ངེས་ཅན་
ཞིག་ལ་ཚད་ལྟའི་སྲོལ་འདྲ་པོ་ཞིག་ལ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བོད་ཡིག་ནང་དུ་ཚིག་ཏག་ཏག་ཅིག་མེད་པར་བརྟེན། རྩིས་ཞིབ་རགས་
པ་ཞེས་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ནང་གསེས་བརྒྱད་པ་དེ་གསར་འཇུག་རེད། འགན་དབང་
ཁྱབ་བསྒྱུར་ཟེར་བ་དེ་འགན་དབང་ཁྱབ་བཀོལ་ཞེས་བཟོས་པ་ཡིན་ན་གང་འདྲ་ཆགས་ས་རེད། ཨ་ཁྱབ་བསྒྱུར་རང་རེད་དམ། སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བདུན་པ་དེའི་འགོ་བརྗོད་ཀྱི་
ལམ་ཕྱོགས་དེ་ལངས་ཕྱོགས་སུ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་དང་པོ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། 
གཉིས་པ་དེ་ཡང་དག་ཆ་ཙམ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། གསུམ་པ་དེ་ཡང་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡིན། བཞི་པ་དེ་ཡང་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ལྔ་པ་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དྲུག་པ་དེ་ཡང་ཨང་གྲངས་
འགྱུར་བ་བཏང་བ་མ་གཏོགས་ནང་དོན་རང་འཇགས་རེད། དེ་ཡང་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བདུན་པ་དེ་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཟེར་བ་དེ་
རེད། དེ་ཡང་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་ཞིབ་ལངས་ཕྱོགས་ཟེར་བ་དེ་བསྐྱར་ཞིབ་ལངས་
ཕྱོགས་ཟེར་བ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྤྱི་མོས་གྱིས། དེའི་ནང་གསེས་དང་པོ་སྤྱི་མོས་གྱིས། ནང་གསེས་གཉིས་པ་སྤྱི་མོས་གྱིས།  
དོན་ཚན་དགུ་པ་གསང་བའི་རྩིས་ཁྲར་རྩིས་ཞིབ་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་ཡང་སྤྱི་མོས་གྱིས། ནང་གསེས་དང་པོ་དེ་ཡང་སྤྱི་མོས་གྱིས། ནང་
གསེས་གཉིས་པ་དེ་ལའང་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་མེད་ན་བསམ་བསམ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པས་རྩིས་ཁྲ་དེ་རིགས་ལ་
རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་དྭོགས་འདྲི་དགོས་རིགས་འབྲེལ་ཡོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་ཡིག་འགྲུལ་ལམ། བགྲོ་གླེང་བྱས་ཏེ་རྩིས་ཁྲ་དང་། 
གསལ་བཤད་ཡིག་ཆ་ཁག་བཅས་གསང་བའི་ཡིག་ཆའི་ཁོངས་སུ་བདག་ཉར་བྱེད་དགོས་ཟེར་བ་དེ་རེད། འདི་བགྲོ་གླེང་བྱེད་དགོས་པ་
ཞིག་ཨེ་ཡོད་ན། ངོ་འཕྲད་འདྲི་ཞིབ་བྱས་ཏེ་ལབ་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ས་རེད་བསམ་བསམ་འདྲ་པོ་འདུག དེར་བཅོས་པའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་མོས་
གྱིས། ནང་གསེས་གསུམ་པ་དེ་སྤྱི་མོས་གྱིས། དོན་ཚན་བཅུ་པ་དེ་ཡང་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་རེད། སྒྲིག་གཞི་ཚང་མ་སྔོན་སོང་ནང་
བཞིན་ཡིན་དུས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་རིང་རེས་གཟའ་སྤེན་པ་རེད། བདུན་འདིའི་ལས་ཉིན་མཐའ་མ་རེད། དེ་ཡན་གྱིས་
སྒྲིག་གཞི་ཁག་ཉེར་བཞིའི་བརྗོད་པ་རྙིང་པ་དེ་ཟིན་པ་ཡིན། བརྗོད་པ་གསུམ་པའི་ཡིག་ཆ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེ་ལ་དུས་ཚད་ཏོག་
ཙམ་འགོར་གྱི་རེད། ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་སོང་བ་དག་ལ་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་ལྷག་མ་སོང་། དེ་རིང་རེས་གཟའ་སྤེན་པ་
བདུན་འདིའི་ལས་ཉིན་མཐའ་མ་ཡིན་པར་བརྟེན་དགོངས་ཞུ་ཁག་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བདུན་རྗེས་མའི་ལས་རིམ་རགས་བསྡུས་དེ་སྙན་
སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་དྲུང་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཕྱི་ཚས་ ༡༩ ཉིན་ཕྱེད་
དགོངས་ཤོག་གནང་སོང་། སྤྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཕྱི་ཚས་ ༢༠ ཉིན་དགོངས་ཤོག་གནང་སོང་། སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་
ལགས་ཕྱི་ཚས་ ༢༡ དང་ ༢༢ ཉིན་གཉིས་རིང་ལ་དགོངས་ཤོག་གནང་སོང་། སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་
འཕེལ་མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་
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ཚ་རིང་ལགས། སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚ་བརྟན་ལགས་བཅས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་ཆོས་ཚགས་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་
པར་ཆོས་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་ཚགས་ཞུགས་གནང་དགོས་པ་ལྟར། ཕྱི་ཚས་ ༢༢ ནས་ ༢༤ བར་ཉིན་གསུམ་རིང་གྲོས་ཚགས་བཅར་
བཞུགས་མ་དགོས་པའི་དགོངས་ཤོག་གནང་སོང་། སྤྱི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རིན་ལགས་ཕྱི་ཚས་ ༢༤ སྔ་དྲོའ་ིཚགས་ཐེངས་གཉིས་ལ་
དགོངས་ཤོག་གནང་སོང་བཅས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བདུན་རྗེས་མའི་ལས་རིམ་རགས་ཟིན་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱི་ཚས་  ༢༦ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་དྲི་བ་
དྲིས་ལན་གྱིས་དུས་ཚད་མེད། ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྲོས་འཆར་ཡིན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 
དང་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་རྣམས་ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་
ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་སྟེ་སྙན་ཐོ་སྙན་སྒྲོན། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙན་སྒྲོན་ཟིན་པ་དང་། སྤྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཐོ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར།  
ཕྱི་ཚས་ ༢༧ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་དུས་ཚད་མེད། ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་དང་། བཀའ་ཤག་གསལ་
བཤད་ལན་བདེབས་གནང་རྒྱུ། གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཕྱི་ཚས་ ༢༨ ཉིན་རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་དུས་ཚད། 
ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་མུ་མཐུད་དུ་གནང་རྒྱུ། ཕྱི་ཚས་ ༢༩ རེས་
གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚད་མེད། ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར། ཁྲིམས་སྲོལ་ལས་དོན་ཁག་གི་བརྗོད་པ་
གསུམ་པ། ཕྱི་ཆེས་ ༣༠ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚད་མེད། ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར། སྤྱི་འཐུས་
སྒེར་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའི་བགྲོ་གླེང་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ལན་འདེབས་དང་གསལ་
བཤད། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚས་ ༡ རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ཉིན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚད་མེད། ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར། ལས་
བསྡོམས་འཕྲོ་སྐྱོང་དགོས་རིགས། ཚགས་དྲུང་དགོངས་ཤོག་སྙན་སྒྲོན། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་ནས་མཇུག་བསྡོམས་གསུང་
བཤད། དུས་ཚད་ངེས་མེད་བར་ཚགས་གསེང་ཡིན་པ་བཅས་གོང་གསལ་ལས་རིམ་རགས་ཟིན་ཡིན་པ་དང་། ཉིན་སོ་སོར་བསྐྱར་བཅོས་
དགོས་རིགས་སྐབས་ཐོག་དེ་ལ་གནང་རྒྱུ་བཅས་བདུན་རྗེས་མའི་ལས་རིམ་རགས་ཟིན་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
བསྒྱུར་བཅོས་ཤིག་གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ། དུས་ཚད་ངེས་མེད་བར་ཚགས་གསེང་ཟེར་བ་དེ་དེང་སང་ཡོད་པ་མ་རེད། གནངས་ཉིན་ཆུ་ཚད་ 
༩།༣༠ བར་དུ་ཚགས་གསེང་ཡིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༢༦ ཉིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༢༦ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་ལས་ཉིན་
དགུ་པ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚད་མེད་པ་ཡིན། ལས་རིམ་ཕྲན་བུ་འགྱུར་བ་བཏང་བའི་ཐོག་ནས། བྱང་ཨ་མི་རི་
ཀའི་སྤྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དམ་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  
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སྤྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་ཁས་ལེན། 

༄༅། །བདག་  བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ།   ཞེས་བགྱི་བ། སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་སྤྱི་འཐུས་འོས་འདེམས་

བྱུང་བ་ལགས་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་ཀྱི་ཐོག་ནས། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྒོ་མཐའ་དག་

བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་འགལ་མེད་ཐོག རང་དོན་ཕྱོགས་ལྷུང་དང། འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་སྡང་མེད་པར། དྲང་བདེན་ལྷག་བསམ་

ཟོལ་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རང་ནུས་གང་ཐེག་ཞུ་རྒྱུའི། 

༡༽ མཆོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀྱིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཡང་ན། 

༢༽ ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་ལགས་བཀའ་བློན་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟའི་སྒུག་ཐོ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་སྤྱི་འཐུས་
བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། ད་ལྟའི་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔའི་སྤྱི་འཐུས་ལ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་ལ་གྲོས་ཚགས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་ཡོངས་
ནས་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ་ཐུགས་སྣང་བཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༣ པ་ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། ཡིག་ཆ་དེ་ཚས་ ༢༡ ལ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་ཡོད་རེད། དེ་ཡང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ལ་རེད་
འདུག་གམ། བཀའ་བློན་གཞན་པ་ལ་ལན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན། ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་དེ་ཡང་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༣ པ་དེ་ཕར་འགྱངས་བྱ་
དགོས་ཁེལ་སོང་། གཞེན་བསྐུལ་ཞུ་ཡུལ་མེད་པ་སོང་ཙང་། ཡིག་ཆ་ ༤༤ པ་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ལ་གཟིགས་
རོགས་གནང་། སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ་སྙན་སྒྲོན་མ་ཞུས་གོང་ནས་ཚང་མ་ལ་
དགོངས་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚགས་གཙས་གཙས་པའི་འཐུས་མི་ཚང་མ་ལ་འདིར་དག་ཆ་ཁ་ཤས་དང་། ཚིག་ཁ་ཤས་འཐོལ་བ་ཐེབས་
བསྡད་འདུག ཁ་སང་བཟོ་བཅོས་བཏང་ནས་བསྐྱར་དུ་གཅིག་ཕུལ་བ་ཡིན། དེ་འདིར་འགྲེམས་སྤེལ་བྱུང་མི་འདུག རྙིང་པ་དེར་གང་བཟོ་
བཅོས་ཡོད་པ་དེ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཚིག་བརྗོད་གཉིས་པ་དེར་བྱུང་ཞིག་བཅུག་རོགས་གནང་། ན་བཟའ་བཅོས་རོགས་གནང་། རྣམ་རྒྱལ་དང་
བླ་ཐང་བཅས་སོགས་ཚང་མ་བསུབ་རོགས་གནང་། གཞེས་བསྐུལ་དེ་གཞེན་སྐུལ་རེད་འདུག  ཁྲལ་ཡུན་དེ་ཕྲལ་དེ་བཅོས་རོགས་གནང་། 
གཞེན་བསྐུལ་གནང་ཡུལ་དེ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་ཡིན།   ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
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ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྲོས་འཆར། 

༄༅། །དེ་སྔོན་ཤིང་སྤྲེལ་ལོར་རྡོར་གདན་དུ་གཞུང་འབྲེལ་མཆོད་འབུལ་གནང་བས་བོད་བསྟན་སྲིད་དང་མི་རིགས། བོད་མི་སྤྱི་མཐུན་གྱི་

བསོད་ནམས་གསོག་རྒྱུར་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་བཞིན། འདི་ལོ་ཡང་བོད་མི་གཞིས་བྱེས་ཡོངས་ནས་མི་རེ་ནས་ཉུང་མཐར་སྒོར་རེའི་

སྒང་ལ་རང་མོས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་རུབ་གནང་ནས། གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་རྟེན་གཙ་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་ལ་ཞལ་གསེར་དང་ན་

བཟའ་སྒྲོན་འབུལ། རྣམ་སྤྱར་དང་བླ་གོས་ཐང་བཅས་གསུམ་ཕུལ་བའི་གཞུང་འབྲེལ་མཆོད་འབུལ་གཅིག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཐུབ་ན། དེ་སྐབས་

བླ་སྤྲུལ་དགེ་འདུན་པ་དམིགས་བསལ་གདན་ཞུ་གནང་མི་དགོས་པར། ས་གནས་སུ་ཞབས་སོར་འཁོད་ཡོད་པ་དང་། གཞིས་བྱེས་བོད་མི་

གཙས་ཆོས་ཞུ་བ་འདུ་འཛམས་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པར། སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམ་གསོག་རྒྱུའི་དུས་སྐབས་བཟང་ཤོས་ཞིག་ཡིན་པས། སྤྱིར་

འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཞི་བདེ་དང་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བ། ལྷག་དོན་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བདེ་དོན་དང་གཞིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་རང་

དབང་བདེ་སྐྱིད་གསར་པའི་འཕྲལ་ཡུན་འདོད་དོན་མྱུར་འགྲུབ་ཡོང་རྒྱུར་མཆོད་འབུལ་ཞིག་གནང་ཐབས་ཡོང་བའི་གཞེན་སྐུལ་དུ། 

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

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
གོང་ནས་བརྩིས་པའི་ཡིག་ཕྲེང་གསུམ་པ་དེ་ལ་བོད་སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམ་དེ་ལ་ནམས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག  གཞེན་སྐུལ་ཞུ་ཡུལ་
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་བཞིན་
དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་དང་གོ་བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། སྐབས་བབ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་ཡན་གྱིས་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་མཛད་རིམ་མཇུག་བསྒྲིལ་བ་ཡིན། དེ་རིང་ལས་རིམ་གཉིས་པ་དེ་གསུམ་པ་ལ་བསྒྱུར་ནས་འགྲིག་
གི་འདུག  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠་་༡༡ ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ལས་ཁུངས་གོ་
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རིམ་བཞིན་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༤ པ་དེར་གཟིགས་རོགས་གནང་། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་
སྙན་ཐོ་སྙིང་བསྡུས་སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༤ པ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།  

 
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༧ ལྕགས་སྟག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚས་ ༣༡ བར་ཆོས་རིག་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙན་ཐོ་སྙིང་བསྡུས། 
 

ངོ་སྤྲོད། 
༄༅། །འཛམ་གླིང་སྐྱེ་འགྲོའ་ིབདེ་སྐྱིད་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པ་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་གངས་ལྗོངས་སུ་དྲག་གནོན་གྱིས་ཆོས་ལྡན་གྱི་
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཉིད་བཙན་བཟུང་བྱས་པར་བརྟེན། ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་དང༌། བོད་མིའི་འཕྲལ་ཕུགས་
ལ་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་༧ཞབས་སོར་འཁོད་འཕྲལ། ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༢༧ ཉིན་མ་
སུ་རིར་ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་གཙས་ལས་ཁུངས་ཆེ་ཁག་དབུ་འཛུགས་བསྐྱངས་ཏེ་རིམ་བཞིན་རྡ་སར་གནས་སྤོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ 
༦ ཚས་ ༡༩ ཉིན་ལྷན་ཁང་འདི་ཉིད་གནས་ཡུལ་ཁྲིམས་མཐུན་གྱིས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཚགས་པའི་མཚན་ཐོག་དེབ་སྐྱེལ་གནང་བ་
དང༌། ལས་དོན་གཙ་བོ། འཇིག་རྟེན་ན་ཕན་བདེ་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའི་གཞི་རྩ་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་རྒྱས་ཡུན་
གནས་དང༌། བསྟན་པ་དེ་འཛིན་ཀུན་གྱི་གཙུག་རྒྱན་ལྷར་བཅས་འགྲོ་བའི་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་
ཆེན་པོའ་ིསྐུའི་གསང་བ་གསུམ་ལ་ཚུལ་བསྟན་སྐུ་གེགས་ཕྲ་མོས་ཀྱང་མི་བརྫི་བར་ྋཞབས་པད་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་ཅིང༌། ཐུགས་
བཞེད་མཛད་འཕྲིན་ཡིད་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་སྐྱབས་དམ་པར་འགྱུར་བ། རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་སྐུ་ཚ་མཛད་འཕྲིན་
རྒྱས་པ། འཕགས་ཚགས་འདུས་སྡེ་རྣམས་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་གི་སྒོ་ནས་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཉམས་བཞེས་འཕེལ་བ། 
འཛམ་གླིང་ཁྱོན་འདིར་སྙིགས་ལྔའི་རྒུད་པ་མཐའ་དག་མིང་གི་ལྷག་མར་ཞི་ནས་འགྲོ་ཀུན་ཆོས་འབྱོར་བདེ་དགས་འཚ་བ། བོད་གཞུང་
དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པ་ཆེན་པོའ་ིསྡེ་བཞིའི་མངའ་ཐང་འཕེལ་ཞིང༌། ལྷག་པར་བོད་ལྗོངས་རང་དབང་གི་བདེན་མཐའ་མགྱོགས་ནས་མྱུར་དུ་
གསལ་ཐབས་སོགས་ལ་ཆེད་དུ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན། 
 
ཀ༽ ཆོས་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་ཁག  
༡།  ལོ་ལྟར་ྋརྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང༌། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་ཐབས་སོགས་ལ་དམིགས་ཏེ་རྡ་ས་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་

ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟེན་གཙ་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དང༌།  སྤྱན་རས་གཟིགས་བཅུ་གཅིག་ཞལ།  སློབ་དཔོན་སྣང་
སྲིད་ཟིལ་གནོན་སོགས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འཕྲོ་བའི་རྟེན་སྤྱིའི་སྤྱན་སྔར་མཆོད་སྤྲིན་སྟོང་ཚར་དང༌།  བྱང་གཏེར་རིག་
འཛིན་གདུང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོ་གའི་སྒོ་ནས་མཧཱ་གུ་རུའི་ཚགས་མཆོད་འབུམ་ཐེར་སྨིན་སྒྲུབ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  
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༢།  སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང༌། ཆོས་སྡེ་ཁག བོད་མི་གནས་སྡོད་གཞིས་སྒར་ཁག་
བཅས་སུ་བཞུགས་སྒར་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་ཕྱིར་ཞབས་སོར་མ་འཁོད་བར་ྋསྐུའི་གསང་བ་གསུམ་ལ་
འགལ་རྐྱེན་གྱིས་མ་རེག་པར་རླབས་ཆེན་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་པའི་སླད་དུ་བསྟན་སྲུང་ལྕོག་ཁག་ལ་ཉིན་ལྟར་སྲོད་གསོལ་འཕྲིན་
བཅོལ་ཆད་མེད་ཕུལ་བ་མ་ཟད།  འཆར་ཅན་དུས་ཚས་དང་གལ་ཆེའི་ལས་དོན་སྐབས་ཀྱང་གོང་གསལ་བཞིན་འཕྲིན་བཅོལ་
འཕར་ཕུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  

༣།  ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༥ ཉིན་གཟབ་གསོལ་སྤྱན་འདྲེན་སྐབས་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་ལུང་དགོངས་དོན། 
ྋརྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་བསྟན་སྲིད་བདེ་ཐབས་ཆེད་ཞབས་རིམ་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའ་ིགཟུངས་སྔགས་དང༌། དཔལ་ཆེན་རྡོ་
རྗེ་གཞོན་ནུའི་གཏོར་བཟློག་དང༌། དམ་སྲིའི་མནན་པ། སྲི་བཟློག་ཙཀྲ་བཅུ་གསུམ། གུ་རུའི་ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ།  འབྱུང་
གཞི་ལྷ་མོའ་ིགསོལ་འདེབས་གྲངས་གསོག  བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ། བོད་སྐྱོང་ལྷ་སྲུང་ཁག་གི་འཕྲིན་བསྐུལ་སོགས་དགོན་སྡེ་
ཁག་དང༌། མི་མང་བཅས་ནས་གནད་སྨིན་འབད་བསྒྲུབས་ཞུས། 

༤།  ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༡༥ ཉིན་མཚ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཁམས་སྐྱེ་རྒུ་མདོ་གཙས་དེ་ཁུལ་ས་
ཡོམ་ཤུགས་ཆེ་བརྒྱབ་རྐྱེན་རྐྱེན་འདས་དང༌། རྨས་སྐྱོན་བཅས་ཀྱི་གོད་ཆག་ཚབས་ཆེ་བྱུང་བར་འདས་གསོན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་
ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟེན་མཆོག་སྤྱན་སྔར་མཆོད་སྤྲིན་སྣ་ལྔ་འབུལ་བཤམས་དང་འབྲེལ་འདུས་ཚགས་སུ་
བསྙེན་བཀུར་མང་ཇ་དང༌། སྐུ་འགྱེད་འབུལ་ཞུས་ཐོག དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་ཕུན་ཚགས་མཆོག་ནས་སྐྱབས་ཐོ་སྙན་
སྒྲོན་དང་འབྲེལ་བསྔོ་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་ཐུགས་སྨོན་གསོལ་འདེབས་སྐྱབས་འཇུག་ཡོང་བ་ཞུས།  

༥།  ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༢༧ ཉིན་གོང་གསལ་རྣམས་ཀྱི་བདུན་ཚིགས་གསུམ་པར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐོག་བླ་སྤྲུལ་རྣམ་པ་དང༌། དགེ་བཙུན་རྣམ་པ། མང་གཙའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙ་རྣམ་པ། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་
ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། གཞུང་ཞབས་ལས་བྱེད་ཡོངས་དང་སེར་སྐྱ་མི་མང༌། དེ་བཞིན་དགེ་སློབ་བཅས་འདུས་
འཛམས་ཐོག་གོང་གསལ་ལྟར་མང་འགྱེད་ཕུལ་ཐོག དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་སྐྱབས་ཐོ་སྙན་སྒྲོན་གྱིས་བསྔོ་
སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་ཐུགས་སྨོན་གསོལ་འདེབས་སྐྱབས་འཇུག་ཡོང་བ་ཞུས།  

༦།  ༢༠༡༠ ཟླ་ ༥ ཚས་ ༤ ཉིན་ གོང་གསལ་རྣམས་ཀྱི་བདུན་ཚིགས་བཞི་པར་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་གནས་སྡོད་ས་ཁུལ་ཁག་
ཡོངས་སུ་དུས་གཅིག་ཏུ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་དང༌། མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གནང་གཏན་འཁེལ་བ་བཞིན། དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ ༧་༤༩ 
ཐོག་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུཌ་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་མཛད་གཙ་རྣམས་པ་
དང༌། སེར་སྐྱ་མི་མང༌། དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་བཅས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ། རྟེན་མཆོག་
སྤྱན་སྔར་མཆོད་སྤྲིན་སྣ་ལྔ་བརྒྱ་ཚར་དང༌། སྣང་གསལ་མར་མེ་སྟོང་ཚར་བཅས་འབུལ་བཤམས་གྱིས་འཕགས་ཚགས་འདུས་པ་
རྒྱ་མཚར་བསྙེན་བཀུར་མང་འགྱེད་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་ཐོ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས།   

༧།  ༢༠༡༠ ཟླ་ ༥ ཚས་ ༢༧ ནས་ས་ཟླའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་སྟབས་བསྟུན་ྋ རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཚ་ཚ་སྒྲུབ་དང༌། བསྟན་
འགྲོ་སྤྱི་བདེར་སྨན་སླད་བཤས་ར་ནས་གསོད་ལ་ཉེ་བའི་སྲོག་ཆགས་གང་མང་སྲོག་བླུ་གཏོང་དགོས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་
བཅུ་ལ་བཀོད་མངགས་ལྟར་གནད་སྨིན་འབད་སྒྲུབ་ཞུས། 
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༨།  ༢༠༡༠ ཟླ་ ༦ ཚས་ ༡ ཉིན་ཁམས་སྐྱེ་རྒུ་མདོར་ས་ཡོམ་རྐྱེན་འདས་སོང་བའི་ཞེ་དགུའི་དུས་ཚིགས་འཁེལ་སྐབས་ཐེག་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ྋགོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བླ་སྤྲུལ་དགེ་བཙུན་རྣམས་དང༌། མང་གཙའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་
མཛད་གཙ་རྣམ་པ། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། གཞུང་ཞབས་ལས་བྱེད། སེར་སྐྱ་མི་མང༌། དགེ་
ལས་སློབ་ཕྲུག་བཅས་འདུས་འཛམས་ཀྱིས་རྟེན་མཆོག་སྤྱན་སྔར་མཆོད་སྤྲིན་སྣ་ལྔ་བརྒྱ་ཚར་དང༌། སྣང་གསལ་མར་མེ་སྟོང་ཚར་
འབུལ་བཤམས་དང་འབྲེལ་འཕགས་ཚགས་འདུས་པ་རྒྱ་མཚར་བསྙེན་བཀུར་དང༌། དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ལ་སྐུ་འགྱེད་
བཅས་ཕུལ་ཏེ་འདས་གསོན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཐུགས་སྨོན་སྐྱབས་འཇུག་གསོལ་འདེབས་སྐྱབས་ཐོ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཆོས་
རིག་མཆོག་ནས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས།    

༩།  ༢༠༡༠ ཟླ་ ༧ ཚས་ ༨ ཉིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་དབྱར་གསོལ་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་ལུང་ཕེབས་པའི་
དགོངས་དོན། ྋརྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་དག་སྒྲོག་དང༌། འདོད་ཁམས་བདག་མོའ་ིབསྐང་ཚགས་དང་འབྲེལ་མ་མོའ་ིའཁྲུགས་
སྐོང༌། རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོའ་ིདཔུང་རྒྱན། དགྲ་ལྷར་བསངས་བརྔན། རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་མའི་ཁྲུས་ཆོག་དང་འབྲེལ་རྟེན་ཁྲུས་ཡུལ་
ཁྲུས། ས་བདག་གཏོར་གྲོལ། མཎྜལ་བཞི་ཆོག་དང་འབྲེལ་ཏཱ་རེའི་བསྟོད་པ་འགྲོ་གང་ཆེ། ྋརྒྱལ་བའི་མཚན་སྔགས། གནས་
བརྟན་ཕྱག་མཆོད། ཐུབ་པའི་མཚནསྔགས་དང་ཡིག་དྲུག་མ་ཎི། དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་སོགས་གྲངས་གསོག་བཅས་དགོན་
སྡེ་ཁག་དང་མི་མང་བཅས་ནས་གནད་སྨིན་འབད་སྒྲུབ་ཞུས།   

༡༠།  ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚས་ ༨ ཉིན་ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་ཆུ་རུད་ཤུགས་ཆེ་བརྒྱབ་རྐྱེན་གྱིས་འདས་གྲོངས་སོང་བ་དང་རྨས་སྐྱོན་གར་སོང་
ཆ་མེད་སོགས་ཆེད་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་རྟེན་མཆོག་སྤྱན་སྔར་མཆོད་སྤྲིན་སྣ་ལྔ་འབུལ་བཤམས་དང་འབྲེལ་འདུས་ཚགས་སུ་
བསྙེན་བཀུར་དང༌། དགེ་བཙུན་སྔཌ་གསུམ་ལ་འགྱེད་བཅས་ཕུལ་ཏེ་འདས་གསོན་རྣམས་ལ་འདི་ཕྱི་འཕྲལ་ཡུན་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་
ཐུགས་སྨོན་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས། 

༡༡།  ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚས་ ༡༠ ཉིན་བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ་འབྲུག་ཆུ་ས་ཁུལ་དུ་ཆུ་ལོག་རྐྱེན་གྱིས་འདས་གྲོངས་སོང་བ་དང་གར་
སོང་ཆ་མེད་ཀྱི་འདས་གསོན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་མཆོག་སྤྱན་སྔར་མཆོད་སྤྲིན་སྣ་ལྔ་འབུལ་
བཤམས་དང་འབྲེལ་འདུས་ཚགས་སུ་བསྙེན་བཀུར་མང་འགྱེད་བཅས་ཕུལ་ཏེ་ཐུགས་སྨོན་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས། 

༡༢།  ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚས་ ༡༤ ཉིན་གོང་གསལ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་རྟེན་མཆོག་སྤྱན་སྔར་མཆོད་སྤྲིན་སྣ་ལྔ་བརྒྱ་ཚར་དང་སྣང་གསལ་མར་མེ་སྟོང་ཚར་བཅས་འབུལ་
བཤམས་གྱིས་འདུས་ཚགས་སུ་བསྙེན་བཀུར་མང་འགྱེད་བཅས་འདི་ལས་དང་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་རྒྱུན་ལས་ཐུན་མོང་ནས་རྒྱུ་
ཡོན་སྦྱར་ཕུལ་གྱིས་ཐུགས་སྨོན་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས། 

༡༣།  ༢༠༡༠ ལོར་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་ སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༧༥ ཕེབས་པའི་ྋསྐུའི་འཁྲུངས་
སྐར་དུས་སྟོན་ལོ་འཁོར་མོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་རྣམ་དཀར་ལས་འཆར་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུའི་ཁོངས་རྡ་ས་ཁུལ་གནས་
མཚམས་པ་དང༌། ཕྱོགས་མཐའི་དགོན་སྡེ་ཁག ༡༤ ནང་ཡོད་བཅས་ཀྱི་བསྙེན་མཚམས་པ་ཞལ་གྲངས་ ༢༢༡ ལ་དམིགས་
བསལ་མཆོད་དོད་འཕར་འབུལ་གྱིས་ྋསྐུ་ཚ་ཚ་སྒྲུབ་གང་མང་གསོག་སྒྲུབ་ཞུས། 

༡༤།  བཀའ་འབྲེལ་ལྟར། ༢༠༡༠ བོད་ཟླ་ ༩ ཚས་ ༢༦ ཉིན་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་རྒྱུན་ལྡན་ཉམས་བཞེས་མཛད་བཞིན་པའི་ཡི་དམ་
ཆོས་སྲུང་གང་ཡིན་གྱི་སྒོ་ནས་དབང་དྲག་ལས་སྦྱོར་མནན་སྲེག་འཕང་གསུམ་གང་འོས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་གོང་ཚས་ཉིན་
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ཟོར་འཕེན་དུས་མཉམ་གཅིག་གྱུར་གྱིས་ཟོར་འཕེན་གནང་ཡོད་པ་དང༌། སྔགས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉམས་བཞེས་མེད་པའི་མདོ་ཕྱོགས་
བཤད་གྲྭ་རྐྱང་པའི་གདན་ས་ཁག་ནས་དེ་ཉིན་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་མཚན་ཁྱུད་གསུང་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་ཟློག་པ་གནད་སྨིན་བཅས་
དགོན་སྡེ་ཁག་གྲངས་ ༣༤ ནས་འབད་སྒྲུབ་ཞུས། 

༡༥།  ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚས་ ༢༨ ཉིན་བོད་མིའི་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་སླད་ཞབས་རིམ་ལྷ་མོའྀ་བསྐང་གསོ་དང༌། དྲུག་ཅུ་མ་
དང༌། བར་ཆད་ལམ་སེལ། བསམ་ལྷུན་བཅས་འགྲོ་གང་ཆེ། པདྨ་བཀའ་ཐང་དག་སྒྲོག་ཚར་གྲངས་ ༡༢༠ ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་དང་
གདུགས་དཀར། སྐྱབས་འགྲོ། མི་ཁ་དགྲ་བཟློག་བཅས་དགོན་སྡེ་ཁག ༡༩ ནས་གནད་སྨིན་གསོག་སྒྲུབ་ཞུས། 

༡༦།  ལོ་ལྟར་ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་ཉིན་བསྟན་མའི་བཀའ་ལུང་བཞིན་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་ནས་གངས་སྐྱིད་ཐང་དཀྱིལ་སྲིད་བཟློག་མཆོད་
རྟེན་ལ་མཆོད་འབུལ་དང༌། གཟུངས་སྔགས་ཙཀྲ་བཅུ་གསུམ་གསོག་སྒྲུབ་ཞུ་ཆེད་མཆོད་བསྙེན་དོད་སྒོར་ ༣༥༠༠༠།༠༠ ཕུལ།། 

༡༧། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་ཤིང་སྐུ་བགེགས་ཀྱི་
མཚན་མ་རྨེག་མེད་དུ་ཞི་བ་དང༌། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བ། བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལས་མཚན་ཕྱི་ནང་ཡུལ་གྲུ་
སྤྱི་དང༌། བོད་མི་གནས་སྡོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ས་གཡོམ་སོགས་འབྱུང་བའི་གནོད་ཚ་རྨེད་མེད་དུ་ཞི་བའི་གསོལ་འདེབས་
དང་ཞབས་རིམ་ཞུ་ཕྱོགས་སྐོར་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༨ ལྕགས་ཡོས་བོད་ཟླ་ ༡ ཚས་ ༡༠ ཉིན་གཟབ་གསོལ་སྤྱན་འདྲེན་སྐབས་
གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོས་བཀའ་ལུང་ཕེབས་ཁོངས་ཞབས་རིམ་ྋརྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་དག་སྒྲོག་དང༌། པཎ་གྲུབ་བསྟོད་
ཆེན། གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད། གུ་རུའི་ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ། གསོལ་འདེབས་བདེན་པའི་རྔ་སྒྲ། འདོད་ཁམས་བདག་མོའ་ི
བསྐང་གསོ་དང་འབྲེལ་མ་མོའ་ིའཁྲུགས་སྐོང༌། རི་བོ་བསངས་མཆོད། ཙཀྲ་བཅུ་གསུམ། གདུགས་དཀར་བཟློག་པ། གྲ་ཏོག་
གསེར་གསུམ་དག་སྒྲོག ཨོ་རྒྱན་འབྱུང་བ་བཞིའི་ལྷ་མོའ་ིགསོལ་འདེབས་གྲངས་གསོག སྒྲོལ་མ་འབུམ་ཐེར་བཞི། དཔལ་རྡོ་རྗེ་
གཞོན་ནུའི་གཏོར་བཟློག་དང་འབྲེལ་དམ་སྲིའི་མནན་པ་བཅས་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཁག ༢༩ ནས་གནད་སྨིན་གསོག་སྒྲུབ་ཞུས། 

༡༨། དང་བླངས་ཞབས་རིམ་ འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་ྋགོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་དབང་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་གསང་བ་གསུམ་ལ་ཚུལ་བསྟན་སྐུ་གེགས་ཀྱི་མཚན་མ་ཕྲ་མོས་ཀྱང་མ་
རེག་པར་སྐུ་ཚ་ྋཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང༌། ཐུགས་བཞེད་མཛད་འཕྲིན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང༌། ཕ་རོལ་མི་དང་མི་
མ་ཡིན་གྱིས་བསམ་སྦྱོར་ངན་པའི་འཇུག་པ་མ་ལུས་པ་རྨེགས་མེད་རང་སར་ཞི་ཞིང༌། བོད་བསྟན་སྲིད་རང་དབང་སླར་གསོའ་ི
ཆེད་བཅས་ལ་དམིགས་ཏེ་བྱེས་ཁྲོད་རིས་མེད་ཆོས་སྡེ་ཁག་དང༌། ཚགས་པ་སྐྱིད་སྡུག བོད་མི་འདུ་སྡོད་ས་གནས་ཁག་གི་མང་
ཚགས་ནས་མ་བསྐུལ་དྭང་བླང་ཐོག་རང་དོན་རང་གཅེས་ཀྱིས་ཞབས་རིམ་གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་སོགས་རྣམ་གྲངས་ ༦༧ 
དང༌། སྲོག་བླུ་བཅས་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ནང་གསལ་བཞིན་གནད་སྨིན་འབད་སྒྲུབ་ཞུས། 

༡༩།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༨ ཉིན་རྒྱ་ནག་དབང་འཛིན་པས་དྲག་པོའ་ིཁྲིམས་གཞི་བསྡམས་ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་མི་མང་པོ་
བསད་བརྡུང་བཀོལ་གསུམ་གྱི་མནར་བའི་དུས་དྲན་མཆོད་འབུལ་ཐེངས་ ༢༡ པ་བཞུཌ་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་
ཁང་དུ་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཚགས་མགོན་དུ་ཕྱག་ཚད་གཅིག་རིང་བཀའ་དྲིན་
ཆེ་བ་དང༌། གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་འདུས་ཚགས་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་མང་གཙའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱིས་གཙས་སྲི་ཞུ་བ་
ཡོངས་དང་མང་ཚགས་བཅས་མཆོད་འབུལ་དུ་ཕེབས་འཛམས་སྐབས། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་དུས་དྲན་
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དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱབས་ཐོ་སྙན་སྒྲོན་དང་འབྲེལ་རྟེན་མཆོག་སྤྱན་སྔར་སྟོང་མཆོད་དང༌། ཕྱི་ནང་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ལ་གསོལ་ཇ་
བཞེས་བག་དང་བཅས་བསྙེན་བཀུར་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། 

༢༠།  བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༨ རབ་གནས་ལྕགས་ཡོས་ཟླ་ ༡ ཚས་ ༡༥  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༩ ཉིན་སྔ་དྲོར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གསོ་སྦྱོང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་གནང་ལེགས་གྲུབ་རྗེས། 
མགོན་པོ་གང་ཉིད་གསུང་ཆོས་རྭ་བར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་དང་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་རྣམ་གཉིས་ནས་སྤོས་སྣེས་སྤྱན་
རྒྱས་སྔོན་བསུས་ཀྱིས། བཞུགས་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེར་ྋཞབས་སོར་འཁོད་འཕྲལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ནས་རྟེན་གསུམ་
འདེགས་འབུལ་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་དཔྱིད་ཆོས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་སྐབས། དཔལ་ལྡན་
ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་སྐྱབས་ཐོ་སྙན་སྒྲོན་དང་འབྲེལ་རྟེན་མཆོག་སྤྱན་སྔར་མཆོད་སྤྲིན་སྣ་ལྔ་བརྒྱ་ཚར་དང༌། རྟེན་
གཙར་སྙན་ཤལ། ཞིང་མཆོག་འདུས་པ་རྒྱ་མཚར་བསྙེན་བཀུར་གཟབ་འབུལ་ཞུས།    

༢༡།  དེ་བཞིན་ལོ་ལྟར་འཆར་ཅན་ཞབས་རིམ་ཁག་དང༌། བླ་ལྷའི་བཀའ་ལུང༌།  སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང༌།  འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་བཅས་
ནས་༧རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང༌། བསྟན་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་བསལ་ཞབས་རིམ་འཕར་མ་སྒྲུབ་དགོས་སྤྱི་དང༌། ལྷག་པར་
ཞབས་རིམ་ཁག་ཅིག་དམིགས་བསལ་བཀའ་ཕེབས་དགོངས་དོན་བཞིན་སྐབས་འཕྲལ་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་ཆེད་བཅར་གྱིས་མཆོད་
བསྙེན་དོད་འབུལ་དང་བཅས་གནད་སྨིན་འབད་སྒྲུབ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

༢༢།  བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་གཙ་གྱུར་ཆོས་བརྒྱུད་བསྟི་གནས་ཁག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་
སོགས་གཞིས་བྱེས་གཉིས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ཆོས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ལ་སྔར་ལྷག་འབད་བརྩོན་ཞུ་དགོས་འབྲེལ་ཆགས་ཁག་ལ་
འབྲེལ་བ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐབས་དུས་སུ་ཆོས་ཚགས་ཁག་གི་གྲོས་ཆོད་དང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོའ་ིདགོངས་གཞི་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་ཞུ་སྒོ་ཁག་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

༢༣།  བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང༌། གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་ཆོས་ཚགས་ཐེངས་ ༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དགོངས་དོན། བོད་མི་
འདུས་སྡོད་གཞིས་སྒར་ཁག་ ༣༩ ནང་གསུང་ཆོས་གོ་སྒྲིག་ཚགས་ཆུང་ཆེད་བཙུགས་ཀྱིས་གསུང་ཆོས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་དང་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། ཞིབ་ཕྲའི་ལས་འགུལ་ཇི་སྤེལ་ས་གནས་ཁག་སོ་སོའ་ིཆོས་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་
པའི་ནང་གསལ་འཁོད་ཡོད། 

༢༤།  ལོ་ལྟར་བོད་ཀྱི་རིས་མེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབང་ལུང་མན་ངག་དཀོན་རིགས་དར་སྤེལ་གནང་དགོས་སྐོར་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་
འབོད་བསྐུལ་དང་འབྲེལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་ཐུབ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅིང༌། ལོ་འདིའི་ནང་རྡོར་གདན་དུསྔ་འགྱུར་
བཀའ་མ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚགས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་སྐྱབས་རྗེ་མདོ་མང་དབྱངས་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ལུང་
དང༌། མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཟབ་ཁྲིད་དང༌། རཱཇ་པུར་ས་སྐྱ་ཆོས་སྒར་ལ་དབང་ལུང་དང༌།  འབྲི་གུང་ྋསྐྱབས་
མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དབང་ལུང༌། བལ་ཡུལ་ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུའི་རྩེ་ལ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཡོངས་འཛིན་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་
ནས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྔགས་རྫོགས་ཀྱི་ཕྱག་དཔེ་ལུང་རྒྱུན་དཀོན་རིགས་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་ལུང་བཅས་གནང་ཆེད་ཞལ་
འདེབས་སྒོར་འབུམ་རེ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་ཕན་ཞུས་ཡོད། 
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༢༥།  ལོ་གསར་མཛད་སྒོར་ཚགས་ལངས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༨ རབ་གནས་ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིགནམ་ལོ་གསར་ཚས་ཉིན་དགྱེས་སྟོན་
མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་ཚགས་ལངས་པ་གདན་གསུམ་གྲྭ་ཚང་དྲུག་ནས་རེས་མོས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ཅིང༌། འདི་ལོ་དགུང་གསར་སྐབས་
དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་དང༌། འབྲས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་གཉིས་ནས་ཚགས་ལངས་བགྲོ་གླེང་གནང་བར་རྒྱུན་སྲོལ་ལྟར་ཞུས།  

༢༦། སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལོ་ལྟར་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གསུང་
ཆོས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་གནང་སྐབས་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་གྱི་སྒྲིག་སྡོམ་སྲུང་རྩི་ཞུ་ཕྱོགས་སོགས་ཞུ་སྒོ་གང་ཅིར་དཀའ་ངལ་མི་
འཕྲད་སླད་འབྲེལ་ཡོད་བོད་གཞུང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང༌། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་གཉིས་གཙས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་
དང་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་བཅས་ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་གྱིས་ཞུས་ཏེ་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་ཁག་ཁུངས་སོ་སོར་ཆ་བགོས་
བཀོད་སྒྲིག་དང་འབྲེལ་ལག་ལེན་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་ཐབས་སུ་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་འགན་ཁུར་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

༢༧།  དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡ ཚས་ ༢༡ ཉིན་མང་མོས་འོས་བསྡུའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཚགས་ཆུང་
ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་ལྷོ་གཞིས་ཁོངས་དགེ་ལྡན་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་བཅུ་བཞིའི་ནང་དང༌། དེ་འཕྲོས་རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་དགོན་སྡ་ཻགྲྭ་
ཚང་ཚགས་སྡེ་གྲངས་ ༧༨ ནང་ཚགས་མི་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་ཞུས་འབྲས་སུ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མི་
བྱེད་པའི་ཁས་ལེན་དང༌། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་རྣམས་དང་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་མཉམ་སྤྱོད་མི་བྱེད་པའི་དམ་བཅའ་གཙང་མ་
ཞུས་ཟིན་ཅིང༌། བལ་ཡུལ་ཁུལ་དགོན་ཁག་ནས་རང་འགུལ་གྱིས་དམ་འབུལ་གནང་སོན་བྱུང་ནའང༌། སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་ཚགས་
ཆུང་ཚགས་མི་གཅིག་ནས་དོན་གཞན་དང་བསྟུན་ནས་ཕེབས་ཡོད་ནའང་སྔོན་ལས་གསར་དུ་མི་དགོས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་དགོན་
ཁག་ནས་སྙན་ཤོག་གནང་སོན་བྱུང༌།  

 
ཁ༽ འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་ཁག 
༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༨ ཚས་ ༥ ནས་ཟླ་ ༨ ཚས་ ༢༩ བར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེལ་ཀོབ་དང༌། མོན་གྷོ། ཧུན་སུར། ཀོ་ལི་གྷལ་

ཁུལ་རིས་མེད་དགོན་སྡེ་ཞལ་གྲངས་ ༡༨ ནང་སློབ་ཡོན་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་ཆོས་རིག་སྡེ་འགན་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་དང་ལས་དྲུང་
བསྟན་འཛིན་ཟླ་བ་གཉིས་ཆེད་གཏོང་གིས་རྟོགས་ཞིབ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང༌། 

༢།   དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་དང་གཞུང་གི་དགོངས་གཞི་ལྟར། འཛམ་གླིང་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་འགྲོ་དང་འགྲོ་
བཞིན་པའི་གནས་བབ་སྤྱི་དང༌། ལྷག་པར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གོ་རྟོགས་དང་དར་འཕེལ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་
བྱེས་འཁོད་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཁག་ཏུ་སྐད་རིགས་འདྲ་མིན་ཤེས་མཁན་དགོས་གལ་ཆེ་བ་ལྟར། དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་སྐད་སྦྱོང་
བརྡར་གྱི་འཛིན་གྲྭ་གསར་འཛུགས་དགོས་གལ་འབོད་བསྐུལ་སྔ་ཕྱི་ཞུས་དོན་ལྟར་འབྲས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་སོགས་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་
དགུ་ནས་རྒྱ་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་འགོ་འཛུགས་གནང་སྟེ་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་གང་ལེགས་འགྲོ་བཞིན་ཐོག དགོན་སྡེ་དེ་དག་གི་རྒྱ་ཡིག་
དགེ་རྒན་སྔ་འཕྲོས་ལོ་གྲངས་གསུམ་གཙང་ནས་སླར་ཡང་ལོ་གསུམ་རིང་བསྐོ་གཞག་གིས་གསོལ་ཕོགས་འབུལ་བཞིན་ཡོད།  

༣།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་ཚགས་མི་བཅུ་ལས་གྲུབ་པའི་ཆེད་འཛུགས་ཚགས་ཆུང་གིས་རིས་མེད་གདན་ས་བཤད་གྲ་ཁག་བཅུ་བདུན་
གྱི་སློབ་སྦྱོང་ལ་ཉམས་ཞིབ་ཞུས་པའི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་སླར་ཡང་ཚགས་མི་རྣམས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་
བའི་སྙིང་དོན་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའི་དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང༌། སྐུ་ཚབ་འདུས་པའི་
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དམིགས་བསལ་ལྷན་ཚགས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་གནང་ཆེད་ཕུལ་ཏེ་གོང་གསལ་ལྷན་ཚགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་གྲོས་
ཆོད་ཁག་ལ་མཇུག་སྐྱོང་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན།  

༤།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༧ ཚས་ ༡༤ ཉིན་རྒྱ་གར་ནང་པའི་ཐེབས་རྩ་  The Buddhist Foundation of India ཞེས་པའི་
ཚགས་པའི་མི་སྣ་ Nisheeta Jagtiana ངོ་བཅར་གྱིས་གོང་གསལ་ཆོས་ཚགས་རྒྱ་གར་གྲོང་ཁྱེར་མུམ་སྦེ་ནང་འཛུགས་
འཆར་ཐོག་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་ཅན་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་སློབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་ཆོས་དགེ་ཐབས་འཚལ་ཡོང་བ་ཞུས་
དོན་སེ་ར་བྱེས་སྨད་གཉིས་དང༌། སྦིར་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན་བཅས་ནས་དགེ་རྒན་རེ་གཏོང་གནང་གིས་ལས་དོན་
གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད། 

༥།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༥ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༣༠ བར་རྡ་ས་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ཁང་དང༌། ཝ་ཎ་གཙུག་
ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་རིས་མེད་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་དགེ་བཙུན་གྲངས་ ༢༥ ལ་ཧིན་དཱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ནང་ཆོས་སློབ་ཁྲིད་ཟབ་སྦྱོང་
གནང་ཟིན་ཀྱང་དེའི་ནང་ནས་གྲྭ་བཙུན་གྲངས་ ༡༣ ནས་རེ་བསྐུལ་ལྟར་སླར་ཡང་ཝཱ་ཎར་ཟླ་བ་བཞི་རིང་ཟབ་སྦྱོང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

༦།  འདི་ག་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཚགས་པའི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༩་་༡༠ ལོའ་ིརྩིས་ཞིབ་རགས་ཟིན་སྙན་ཐོའ་ིནང་ཡོང་བསྡད་ཁག་གསུམ་
གསལ་ཁོངས། བལ་དོན་ཁང་དང་འདི་ལས་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་མུ་མཐུད་འགྲོ་མུས་ལ་བརྟེན་ཕན་
ཚུན་རྩིས་ཁ་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས་ལྟར། སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་སློབ་ཟུར་པ་ Sesigma Gatapova ཁྲིམས་མཐུན་རྩིས་
བསུབ་ཟིན་པ་དང༌། རླུང་རྟ་མགྲོན་ཁང་གི་ལས་ཟུར་སྒྲོལ་མ་དབྱངས་འཛམས་ནས་ཡོང་བསྡད་ཕྱིར་འབུལ་གྱིས་རྩིས་གཙང་ཟིན་
པ་ཡིན། 

༧།  དཔལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུ་སྒོ་ཁག 
 ༧་༡ ཆེ་བསྟོད་མཚན་དོད། དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པར་མཚན་མཐོང་དོད་སྒོར་ ༥༠༠་༠༠ རེ་དང༌། དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་ལས་ཟུར་

རྣམས་དང༌། ཤར་བྱང་ཆོས་རྗེ་རྣམ་གཉིས་བཅས་ལ་མཚན་མཐོང་དོད་སྒོར་ ༤༠༠་༠༠ རེ། མཁན་པོ་གྲངས་ ༢༨ ལ་མཚན་
མཐོང་དོད་སྒོར་ ༣༠༠་༠༠ རེ། མཁན་ཟུར་གྲངས་ ༣༢ བཅས་ལ་མཚན་མཐོང་དོད་སྒོར་ ༢༠༠་༠༠ རེ་དང༌། 

 ༧་༢ མཚན་དོད། གནས་ཆུང་སྐུ་རྟེན་ལ་མཚན་དོད་སྒོེར་ ༥༥༠༠་༠༠ དགའ་གདོང་སྐུ་རྟེན་དང་ཚ་རིང་མཆེད་ལྔའི་སྐུ་རྟེན་ལ་
མཚན་དོད་སྒོར་ ༥༠༠༠་༠༠ རེ།  ལྷ་མོ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་སྐུ་བསྟེན་ལ་མཚན་དོད་སྒོར་ ༤༥༠༠་༠༠ རེ་བཅས་འབུལ་མུས་ཡིན། 

 ༧་༣ སློབ་ཡོན་དོད། བོད་ནས་ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར་དུ་འབྱོར་དང་འབྱོར་བཞིན་པའི་གྲྭ་བཙུན་ལོ་ན་དྲུག་ནས་ཉེར་ལྔ་ལོན་པའི་
སློབ་གཉེར་བ་ཞལ་གྲངས་ ༦༧༦༧ ཙམ་དང༌།  རུ་སོག་ཁུལ་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་རིག་སློབ་གཉེར་བ་ལོ་ན་བཅུ་ནས་ཉེར་ལྔ་བར་
ལོན་པ་གྲ་བཙུན་ཞལ་གྲངས་ ༨༢ ལ་ཟླ་རེ་སློབ་ཡོན་སྒོར་ ༢༠༠་༠༠ རེ་འབུལ་བཞིན་ཡོད།   

 ༧་༤ འཚ་སྣོན་དོད།  
 ༡།  རྡ་ས་ཁུལ་བྱ་བྲལ་ཁོངས་དང༌། ཁ་ཐོར་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་འཚ་ངལ་ཅན་ཞལ་གྲངས་ ༢༠༧ ལ་ཟླ་རེར་འཚ་སྣོན་

 དོད་སྒོར་ ༣༠༠་༠༠ རེ་འབུལ་བཞིན་ཡོད། 
 ༢།  ཨ་རི་ཟླ་སྣང་ཀུན་ཕན་ཐེབས་རྩ་ཁང་ནས་འདི་ག་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་ཁུལ་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ནང་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་

 ནད་གཅོང་རིགས་དགུང་ལོ་ ༦༠ ཡན་ལ་འཚ་སྣོན་སྒོར་ ༡༠༠་༠༠ རེ་རྩིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༥ ཚས་ ༡༠ ནས་ཟླ་ 
 ༡༠ བར་ཟླ་དྲུག་འཚ་སྣོན་ཞལ་གྲངས་ ༣༤༠ ལ་བསྡོམས་སྒོར་ ༢༠༤༠༠༠་༠༠ ཕུལ་ཡོད། 
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 ༧་༥ དགེ་རྒན་གསོལ་ཕོགས་དང་དཀོན་གཉེར་འཚ་སྣོན་དོད། ཆོས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་
གྲྭ་ཚང་ཆུང་ཁག་གྲངས་ ༣༠ ཀྱི་དགེ་རྒན་གྲངས་ ༤༨ ལ་གསོལ་ཕོགས་དོད་དང༌། དགོན་ཆུང་ཁག་གཅིག་གི་དཀོན་གཉེར་
གྲངས་ ༡༣ ལ་གསོལ་ཕོགས་དོད་བཅས་འབུལ་བཞིན་ཡོད། 

 ༧་༦ རོགས་སྐྱོར། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་གྱི་རིས་མེད་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་དགོན་པ་དང༌། གྲྭ་ཚང༌། འདུ་ཁང༌། མ་ཎི་ལྷ་ཁང་
སོགས་གསར་བཞེངས་དང༌། ཉམས་གསོ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ལོ་འཁོར་དེའི་ནང་སྡེ་ཚན་ཞལ་གྲངས་ ༢༠ ལ་རོགས་རམ་འབོད་
བསྐུལ་བྱུང་རིགས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་བསྐྱོར་བསྡོམས་སྒོར་ ༡༥༨༩༥༢༦་༠༠ ཕུལ་ཡོད། 

 ༧་༧ མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད། 
 ༡།  བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་རྙིང་མ་དང༌། བཀའ་བརྒྱུད། ས་སྐྱ། དགེ་ལུགས་བཅས་ལ་ལོ་ལྟར་སྨོན་ལམ་མཆོད་བསྙེན་

 ཞལ་འདེབས་སྒོར་ ༦༠༠༠༠་༠༠ རེ་རྩིས་བསྡོམས་སྒོར་ ༢༤༠༠༠༠་༠༠ འབུལ་བཞིན་ཡོད། 
 ༢།  སྒང་ཏོག་དང༌། འབྲུག བལ་ཡུལ། འབུམ་ལ། ལ་དྭགས་བཅས་ས་གནས་ཁག་ལྔ་ལ་མཧཱ་གུ་རུའི་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་

 གྱི་སྐུ་བརྙན་དང༌། ལྷ་ཁང་བཞེངས་བསྐྲུན་ཡོད་པ་བཞིན་གཞུང་འབྲེལ་མཆོད་རྒྱུན་ཟླ་རེར་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་ ༡༠༠༠ རེ་
 འབུལ་བཞིན་ཡོད། 

 ༣། ཀཿཐོག་ཐེག་ཆེན་གླིང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོ་ག་ཕྱག་བཞེས་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཆེད་སློབ་གཉེར་བ་གྲངས་ ༢ 
 ལ་འཚ་སྣོན་ཟླ་རེར་སྒོར་ ༤༠༠་༠༠  རེ་འབུལ་བཞིན་ཡོད། 

 ༤། ནོར་གླིང་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོད་པ་སྤི་ཏི་རམ་འདེགས་ཚགས་པས་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན་ཆེད་རྡ་སའི་ཁུལ་རྒྱ་གར་གཞི་
 རིམ་དང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་གཏོང་བཞིན་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚའི་འཚ་སྣོན་དོད་ཟླ་རེར་སྒོར་ ༥༠༠༠་༠༠ རེ་འབུལ་
 བཞིན་ཡོད། 

 ༧་༨ གཞན་མཐུན་རྐྱེན་ཞལ་འདེབས།  
 ༡།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༦།༡༣། ཉིན་རེ་བསྐུལ་ལྟར་སུད་སི་མཱཧཱ་གུ་རུའི་འབུམ་ཚགས་ཚགས་ཆུང་ལ་འབུམ་ཚགས་ཚགས་

 འབུལ་ཞུ་ཆེད་རིག་འཛིན་གདུང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱག་དེབ་གྲངས་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ཕུལ། 
༢། སྡེ་ར་ལྡུན་བོད་ཀྱི་བྱམས་བརྩེ་དཀར་སྐྱོང་ཚཌ་པར་ྋརྒྱལ་བའི་སྐུ་ཚ་ཚ་སྒྲུབ་ཆེད་ཉ་སྲོག་བླུར་ཞལ་འདེབས་སྒོར་ 
 ༡༥༠༠༠་༠༠ ཕུལ། 

 ༣།  རྡ་ས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྒྱུན་འཛིན་ཚཌ་པར་ཀམ་པུ་ཀྲར་གསར་ཉོ་ཆེད་ཞལ་འདེབས་སྒོར་ ༢༤༠༠༠་༠༠ ཕུལ།  
 ༤།  དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་དང་འདི་ལས་བཅས་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་ཟིལ་གནོན་བཀའ་བརྒྱད་གླིང་གི་སྔགས་པ་

 གྲངས་དྲུག་ལ་གུན་གསབ་འཚ་སྣོན་གཟིགས་གསོལ་སྩལ་བ་སྒོར་ ༥༡༤༡༦༦་༠༠ ཕུལ། 
༥། དཔལ་ལྡན་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་བཀའ་འབྲེལ་ལྟར་སྤི་ཏི་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་ནང་པའི་མཐུན་ཚགས་ཀྱི་བོད་ཡིག་དགེ་
 རྒནགཅིག་ལ་ ༢༠༡༠།༧ ནས་ ༢༠༡༡།༣ བར་གསོལ་ཕོགས་སྒོར་ ༩༩༠༠༠་༠༠ ཕུལ། 

 ༧་༩  ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་རོགས་སྐྱོར། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་གྱི་ནང་པའི་དགོནསྡེ་ཁག་དང༌། དེ་བཞིན་ཁ་འཐོར་དགེ་
བཙུན་སྔགས་གསུམ་ལ་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རིགས་ལ། གང་ཅིའི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་པ་ཞུ་སྒོ་ཁག་གང་ཐུབ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། 
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 ༧་༡༠  ཞལ་འདེབས་བསྡུ་སློང་དང་འབྲེལ་ངོས་སྦྱོར། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་གྱི་ནང་པའི་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ནས་
དགོན་པ་དང༌། འདུ་ཁང༌། གྲྭ་ཤག་སོགས་གསར་བཞེངས་དང༌། ཉམས་གསོའ་ིསླད་ཕྱི་ནང་མི་མང་ནས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་
རྟེན་རོགས་རམ་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་སློང་ངོས་སྦྱོར་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་རང་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་གཞིར་བཟུང་ལོ་དུས་རྒྱས་བཅད་
ཐོག་ངོས་སྦྱོར་དང༌། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག་གྲངས་ ༡༤༤ ཕུལ་ཡོད། 

 ༧་༡༡  སྔོན་རྩིས་ལ་ཕན་པར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་རམ་འདེགས། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས་གསུང་བཤད་ནང་གསལ་ལྟར། 
སྔོན་རྩིས་ཡོང་དམིགས་ལ་ཕན་པར་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚགས་ཁག་ནས་རོགས་དངུལ་དངོས་བྱུང་ཐོག་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་གྲངས་
བཅད་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་ལོ་འདིར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཐད་ཀར་འབྱོར་བ་དང༌། ལས་ཁུངས་གཞན་
བརྒྱུད་འབྱོར་བ་ཁག དེ་བཞིན་རོགས་དངུལ་འབྱོར་ཁུངས་ནས་སྔོན་རྩིས་སུ་ཕན་པ་བརྒྱ་ཆ་བཞིའི་འབབ་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་ 
༩༦༩༢༡༠་༠༠ འབྲེལ་ཡོད་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཡོད། 

 ༧་༡༢ དཔེ་དེབ་དཔར་བསྐྲུན། 
༡།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༣ ཉིན་ཨ་མདོ་སྐྱེས་སར་ཀླུ་སྒྲུབ་ནས་རྒྱ་གར་ཁུལ་སོགས་ནང་པའི་གནས་ཆེན་ཁག་
 གི་གནས་ཡིག་དེབ་གྲངས་ ༥༠༠ དཔར་བསྐྲུན་ཆེད་ཞལ་འདེབས་ཧིན་སྒོར་ ༧༠་༠༠༠།༠༠ ཐམ་པ་ཕུལ། 

 ༢།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༥ ཉིན་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་
 གཙས་པའི་ཆོས་ཚགས་སྔ་རྗེས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་དང་བཅས་པའི་ཆོས་འབྱུང་སྙིང་
 བསྡུས་ཞེས་པའི་ཕྱག་དེབ་གྲངས་ ༡༥༠༠ ཐམ་པ་པར་སྐྲུན་ཞུས་ཟིན་གྱིས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རིམ་པས་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་
 འཆར་ཡིན། 

 ༣།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་དགོན་སྡེ་སོ་སོའ་ིསྐུ་པར་དང༌། གྲྭ་བཙུན་སྔགས་
 གསུམ་གྱི་གྲངས་ཐོ་བཅས་འཁོད་པའི་དེབ་ཕྲེང་གསུམ་ཅན་རྒྱབ་ཤ་ལེགས་ཞན་གཉིས་ཅན་དེབ་གྲངས་ ༣༠༠༠ ཐམ་
 པ་པར་སྐྲུན་ཞུས་ཟིན་གྱིས་རིམ་པས་་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

༨།  དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་ཕུན་ཚགས་མཆོག་བོད་ཀྱི་བླ་ཆེན་དང་གལ་ཆེའི་གནད་ཡོད་སེར་སྐྱ་མདུན་ཆེད་བཅར་
དང་ངོ་འཕྲད་ཐེངས་ ༣༠ ཞུས་ཡོད།  

༩།  ལོ་ལྟར་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་དང༌། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛད་ཁང༌། ཝཱ་ཎ་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང༌། ནོར་གླིང་བོད་
ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་སོགས་ཀྱི་ཚགས་མིའི་ཁོངས་སུ་མཚན་གནས་རྗེས་འབྲེལ་གྱིས་བཀའ་བློན་དང་དྲུང་ཆེ་ལོ་
འདིར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་སུ་ཚགས་བཅར་ཐེངས་ ༡༤ ཞུས། 

༡༠།  གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་མཛད་སྒོ་ཁག་ལ་བཀའ་བློན་མཆོག་ཆེད་ཕེབས་དང་སྐུ་ཚབ་ཆེད་གཏོང་ཐེངས་ ༤༢ ཞུས་ཡོད། 
༡༡།  བཀའ་བློན་མཆོག་ཕྱི་ནང་སྐུ་མགྲོན་ཁག་ལྷན་གསོལ་སྟོན་ལ་ལྷན་བཞུགས་ཐེངས་ ༢༤ དང༌། མཁས་དབང་དང་ལོ་རྒྱུས་

ཉམས་ཞིབ་པ་ཁག་དང་འབྲེལ་མོལ་ཐེངས་ ༦   གསར་འགོད་པ་ཁག་དང་ཐུག་འཕྲད་ཐེངས་ ༡༡ བཅས་གནང་ཡོད། 
༡༢།  ལོ་འདིར་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཕྱོགས་ཕེབས་སྐབས་འབྲེལ་ཡོད་སྣེ་ཤན་པ་ཆེད་བཅར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
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ག༽  ཡིག་མཛད་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་ཁག བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་གལ་ཆེའི་ཡིག་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་ལས་ཁུངས་
སམ་སྡེ་ཚན་སོ་སོས་བདག་ཉར་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་དག་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པས་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་
དགོངས་པ་གཏིང་ཟབ་བཞེས་ཏེ་མ་འོངས་པར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེ་རྣམས་དེང་རབས་དང་མཐུན་པ་བདག་
གཅེས་དང༌། དོན་གནས་ཁག་བཞི་ལ་ཞིབ་དཔྱད། བསྐྱར་ཞིབ། ཉམས་ཞིབ་སོགས་གནང་བདེའི་ཆེད་དམིགས་བསལ་ཡིག་
མཛད་སྡེ་ཚན་ཞིག་དགོས་གལ་གཟིགས་ཏེ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཡིག་མཛད་སྡེ་ཚན་ཟུར་འཛུགས་དགོས་པའི་
ལམ་སྟོན་ཕེབས་དགོངས་བཞིན་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ་ད་བར་ལས་འཆར་འགྲོ་མུས་ཡིན། 

མཐའ་དོན། ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་འཇིག་རྟེན་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན། བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚ་ྋཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང༌། ྋརྒྱལ་
བསྟན་དར་ཞིང་རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་སྐུ་ཚ་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་པ།  འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་
འདིར་ནད་མུག་འཁྲུག་རྩོད་སོགས་འགལ་རྐྱེན་རྣམས་ཞི་ནས་འདོད་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང༌།   བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་
གསལ་ཏེ་གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དཔལ་ལ་མྱུར་དུ་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་སྨོན་འདུན་དང་བཅས་ལས་
བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་སུ།   ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༨ རབ་གནས་ལྕགས་ཡོས་ བོད་ཟླ་ ༦ ཚས་ ༣༠ ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚས་ ༢༩ ལ་ཕུལ།། །།      
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུས་ན་འགྲིག་གི་རེད་དམ།  སྤྱིར་བཏང་རང་ཉིད་ལོ་བཅུ་གཉིས་རྗེས་ལ་གྲོས་ཚགས་འདིར་
བཅར་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་རགས་པ་རེད། ལོ་བཅུ་གཉིས་ཟེར་བ་དེ་ PLUS TWELVE, དེའི་སྒང་ལ་ད་ལྟ་ལོ་བཅུ་གཉིས་བརྒྱབས་དུས་
རང་ཉིད་ཀྱི་ཚར་བ་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་རིག་སྟོབས་དང་རྣོ་ངར་གང་གི་ཆ་ནས་ཉམས་ཆག་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་ཚར་སྣང་བརྟན་པོ་བྱུང་། 
ཡིན་ནའང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ལ་མི་རེ་ལ་འགན་རེ་ཡོད་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གྱི་འདིར་
ཚགས་བཅར་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་རང་ཉིད་ཉིན་ཤས་རིང་ཚགས་བཅར་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཚར་སྣང་ཁ་ཤས་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། དང་པོ་ཚགས་ཁང་འདི་དང་ཁོར་ཡུག་དེ་རྒྱ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་གུ་ཡངས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་།  དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་
མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཐུགས་དགོངས་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་གུ་ཡངས་པོ་རླབས་ཆེ་བའི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚར་སྣང་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་། 
དེ་ག་ནང་བཞིན། བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྤྱི་འཐུས་ལ་མི་དྲུག་འོས་གཞི་བཏོན་པ་ནང་བཞིན། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་
གུས་ཞབས་ཆེན་པོས་སྤྱི་མོས་བཏང་བ་དེ། རང་ཉིད་ལ་ཆ་མཚན་ན་ཚར་བ་ཆེན་པོ་དང་འགན་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ཚར་སྣང་གསར་པ་ཞིག་
སྐྱེས་བྱུང་། དེ་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་ད་ལྟའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་རེ་བ་རྒྱག་ས་
དང་། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་བདེ་རྩ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན་དེ། གྲོས་ཚགས་འདིའི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་དང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་བཀའ་བློན་
རྣམ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚ་ཚང་མས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་
དགོངས་གཞི་ལྟར། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་བདེ་སྡུག་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་གཞི་ལ་བཅོལ་ནས། བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་དང་ཕྱག་ལས་
འབད་རྩོན་གནང་རྒྱུ་དེ་ཞེ་དྲག་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  རང་ཉིད་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་བྱས་ནས་འདིར་བཅར་བ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་
ཆེ་གནང་།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ དང་ ༡༡ གི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད། རྩ་བའི་གྲོས་ཚགས་འཐུས་
མི་རྣམ་པས་མ་མཁྱེན་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ཆེ་བའི་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལས་རིམ་གཟིགས་མཁན་ཚ་ལ་ཞུ་རྒྱུར། དབུས་ཀྱི་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༡༣༩༤ བྱས་པ་དེ་ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ་བདུན་པའི་ནང་ལོགས་ལ་སྤྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཡར་གནང་ནས། སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྡེ་ཚན་ཁག་བགོས་བྱས་ནས། སྡེ་ཚན་ཁག་བགོས་ཀྱིས་ཚང་མ་ལ་གཟིགས་ཞིབ་
གནང་གི་ཡོད་རེད། གཟིགས་ཞིབ་གནང་བའི་སྙན་ཐོ་དེ་དེའི་རྗེས་ལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་སྙན་སྒྲོན་གནང་བསྡད་པ་དེ་ལས་
བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་དེ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་རྗེས་མ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༥ པ་གཟིགས་རོགས་གནང་། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༥ དེ་ནང་སྲིད་ལས་
ཁུངས་ ༢༠༡༠ དང་ ༡༡ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་རེད། ལས་བསྡོམས་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༥ པ་དེ་སྙན་སྒྲོན་མ་ཞུས་གོང་དེར་ནོར་བཅོས་ཕྲན་བུ་གནང་དགོས་པ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་
འདུག སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དབུས་དེ་ཕར་བསུབ་གནང་རོགས་གནང་། དེ་བཞིན་ཤོག་གྲངས་དང་པོའ་ིནང་དབུས་དེ་བསུབ་རོགས་
གནང་།  

༄༅། །དབུས་བོད་མིའི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༣༡ བར་
གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས། 

༡༽  ལས་དོན་ཇི་ཞུས་དང་གྲུབ་འབྲས་ཇི་ཐོན། 
 
༡་༡༽ གཞིས་ཆགས་གསར་བསྐྲུན་དང་གཞན་འཛུགས་བསྐྲུན།  
ཀ  གཞིས་ཁང་གསར་བསྐྲུན།   
༡། ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་ཁྱབ་ཁོངས་ཉམ་ཐག་ཁྱིམ་ཚང་གཉིས་ལ་སྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ཞུས་ཡོད། 
༢། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༡༽ ཀ ༣ ནང་གསལ་ལ་བྱང་འབྲོག་པ་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༥ ཡི་སྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་

ལས་གཞི་འགྲོ་མུས་ཡིན། 
༣། ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚས་ ༦ ཉིན་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་ཁོངས་སྡོད་ཁང་ ༡༦ ཆ་ཚང་ཆུ་ལོག་གིས་འཁྱེར་བ་རྣམས་

གསར་རྒྱག་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་འགྲོ་མུས་ཡིན།  
༤། ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཁོངས་སིམ་ལ་དང་ཌལ་ཧོར་ཁུལ་སོ་སོ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་བགོ་སྤྲོད་ཟིན། 
༥། དེ་བཞིན་ལ་བྱང་ས་སོ་མ་དང༌། སྤུང་གུག སྦར་ཀྱོག ཆུ་མུར། གསུམ་མདོ་བཅས་སུ་ཆུ་རག་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་འགྲོ་མུས་

ཡིན།  
༦། ཨ་རིའི་གཞུང་གི་རོགས་རམ་འོག་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་འཚ་རྟེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་

ཕྱོགས་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་ལས་གཞི་མཇུག་སྒྲིལ་ཟིན། 
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ཁ། གཞན་མཐུན་རྐྱེན་འཛུགས་བསྐྲུན།  
༡། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༡༽ པའི་ ཁ།༡ ནང་གསལ་ལ་བྱང་འབྲོག་པ་ཁྱིམ་ཚང་ ༥༦ ལ་སྡོད་གུར་བགོས་

འགྲེམས་དང་ ཁ།༢ ནང་གསལ་མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་ལ་ཁྱིམ་ཚང་ ༨༠ ལ་ཉི་འོད་གློག་འཁྲིད་འཛུགས། དེ་བཞིན་ ཁ།༣ ནང་
གསལ་ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་ལ་ཉི་འོད་སྤྱི་ལམ་གློག་གྲངས་ ༡༧ འཁྲིད་འཛུཌ་བཅས་ཀྱི་ལས་གཞི་འཐུས་ཚང་གྲུབ་ཡོད། 

༢། ལ་བྱང་འབྲོག་པ་ཁྱིམ་ཚང་ ༧༠ ལ་ཉི་འོད་གློག་གི་བཞུན་མར་གྲངས་ ༧༠ བགོས་འགྲེམས་དང༌། སྦིར་སྡེ་དགེ་གཞིས་ཆགས་
ལ་ཉི་འོད་ལམ་གློག་གྲངས་ ༡༠ གསར་འཛུགས་ཟིན།  

༣། སྦོལ་ཛ་ནོ་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་རོགས་རམ་འོག་ས་གནས་ཁག་ ༢༢ ལ་ས་འཐུས་ཚགས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞི་ཁོངས་ལས་
རིམ་དང་པོར་ས་གནས་ཁག་ ༧ གྱི་ནང་ཚགས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞི་འགྲོ་མུས་ཡིན། 

༤། སྔ་ལོ་ལ་དྭགས་སུ་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་བྱུང་སྐབས་ཞིང་ས་ཆུས་འཁྱེར་བ་ཀེ་ནལ་ ༣༣༥ དང་ཞིང་ཁའི་གྱང་ར་ཆུས་འཁྱེར་བ་
བསྡོམས་དཀྱུས་ཚད་ཕི་ཀྲི་གྲངས་ ༡༠༦༡༥ བཅས་བསྐྱར་གསོ་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་འགྲོ་མུས་ཡིན། 

༥། ཀ་སྦུག་མི་མང་འདུ་འཛམས་བྱ་ཡུལ་ཆེད་མ་ཎི་ལྷ་ཁང་སྟེང་ཚགས་ཁང་གསར་རྒྱག་དང༌། རཱ་ཇི་སྤུར་བུད་མེད་མཉམ་ལས་བཟོ་
གྲའི་ལས་མི་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༥ ཡི་ལས་ཤག་ཉམས་གསོ་བཅས་ཟིན་ཡོད། 

ག  གཞིས་ཁང་ཉམས་གསོ།  
༡། མ་འོངས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༡༽ ཀ ༡ ནང་གསལ་སྦིར་ཅོན་ཏ་རར་གཞིས་ཁང་ཉམས་གསོ་ཟིན་པ་ ༩ དང། ཉམས་

གསོ་ཞུས་བཞིན་པ་ ༡༢ དེ་བཞིན་ ཀ ༢ ནང་གསལ་ཀུམ་རའོར་གཞིས་ཁང་ཉམས་གསོ་ཟིན་པ་གྲངས་  ༡༤ དང༌། ཉམས་
གསོ་ཞུ་མུས་གྲངས་ ༡༢ བཅས་ཡིན། 

༢། ལ་དྭགས་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་བྱུང་སྐབས་གཞིས་མིའི་སྡོད་ཁང་ ༢༢ ལ་གནོད་སྐྱོན་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བར་
ཉམས་གསོའ་ིལས་གཞི་འགྲོ་མུས་ཡིན། 

༣། སིམ་ལ་བཟོ་གཞིས་སྡོད་ཁང་འོག་ཏུ་གྱང་རྩིག་དང་སྡོད་ཁང་ཉམས་གསོ་ལེགས་གྲུབ་ཟིན། 
ང༌། ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ལས་གཞི། 
༡། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་༼༤་༡༽ ག ༡ དང་ ག ༢ ནང་གསལ་ཀ་སྦུག་དང་། སྦིར་ཅོན་ཏ་ར་གཉིས་ཀྱི་ལས་

ཁུངས་དང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་མཇུག་སྒྲིལ་ཟིན།  
༢། མེའོ་ཆོས་གླིང་གི་ལས་ཤག་དང་མན་སྤཊ་ཕན་བདེ་གླིང་གི་ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་འགྲོ་མུས་ཡིན། 
༣། གངས་སྐྱིད་ཁུལ་དུ་བཀའ་ཤག་དང༌། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང༌། འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང༌། གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་དང་འོས་བསྡུ་

ལས་ཁང༌། གྲལ་རིམ་གསུམ་པའི་ལས་ཤག་གྲངས་ ༢༦ དང༌། གྲལ་རིམ་ ༢།ཀ དྲུང་ཆེའི་ལས་ཤག་ ༦ གྲལ་རིམ་ ༤  པའི་
ལས་ཤག་གྲངས་ ༥ བཅས་ཀྱི་ཨར་ལས་མཇུག་སྒྲིལ་ཟིན་ནའང་ད་ལྟ་ཨར་ ཤུལ་གཙང་བཟོ་དང༌། ཁང་ཐོག་ཆར་ཆུ་གསོག་
མཛད་གསར་རྒྱག གློག་དང་ལིབ་ཀྲི་བཅས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་གསར་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་ཡིན། 

༤། སྲོང་བཙན་ཁང་དང་བདེ་ལེགས་བདེ་སྐྱིད་ཁང་བཅས་ཀྱི་ཨར་ལས་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་འགྲོ་མུས་ཡིན། 
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ཅ། ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་ཉམས་གསོ།  
༡། སྔ་ལོའ་ིབྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༡༽ ནང་གསེས་ག་ ༤ ནང་གསལ་ལྟར་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། འཕྲོད་བསྟེན། འཆར་

འགོད། ས་ཁང་བཅས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་རྙིང་པའི་ཁང་ཐོག་གི་མུ་ཁྱུད་དུ་ལྕགས་རི་གསར་བསྐོར་ཟིན་པ་ནས་བཟུང་སྔ་དགོང་བར་
གསུམ་ལ་རྒྱ་གར་ཡུལ་མིས་རྩེད་མོ་རྩེ་བ་དང༌། ཆང་འཐུང་འདུ་འཛམས་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

༢། རྩིས་ལོའ་ིནང་ལས་ཤག་ ༢༨ ལ་ཉམས་གསོ་དང༌། ༡༡ ལ་དཀར་རྩི་བྱུཌ་གཏོང༌། དེ་བཞིན་བགྲེས་ཤག་མ་ཐོབ་མཁན་ལས་ཟུར་
གྲངས་ ༩ ལ་སྒྲིག་གསལ་ཁང་དོད་བཅས་ཀྱི་མཐེུན་སྦྱར་ཡོད། 

ཆ། དམིགས་བསལ་ལས་དོན་ཞུས་ཁག  
༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིནང་རྡ་ས་མེག་ལོ་གྷན་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྲོམ་སར་མེ་སྐྱོན་བྱུང་བར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་མཚན་ཆེད་ཧིན་

སྒོར་ ༣༢༥༠༠།༠༠ ཁུངས་འབུལ་ཞུས་ཡོད། 
༢། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༡༠།༢༦ མཚན་མོར་འབྲུག་ལྕམ་མཁར་ཁྲོམ་རྭར་མེ་སྐྱོན་བྱུང་བར་སྒོར་ ༨༡༠༠༠།༠༠ སེམས་གསོ་རོགས་ཕན་

ཞུས་ཡོད། 
༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༨།༦ ཐོ་རེངས་སུ་ལ་དྭགས་སླེ་ལ་ཆུ་རུད་གོད་ཆག་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བར་ད་བར་སྒོར་འབུམ་ ༩༤ ཙམ་ཁུངས་

གཏོང་ཟིན་ཡོད།  
༤། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༡༢།༣༠ ར་ཇཱ་སེ་ཐན་ཁོངས་སི་རི་གངྷ་ན་གྷར་ Shri Ganganagar བོད་མིའི་ཁྲོམ་སར་མེ་སྐྱོན་བྱུང་བར་འདི་

ནས་སྒོར་ ༡༡༧༠༠༠།༠༠ ཐམ་པའི་རོགས་སྐྱོར་ཞུས་ཡོད། 
ཇ།  སྒྲིག་འཛུགས་ཡར་རྒྱས་དང་ལམ་སྲོལ་གཏན་འབེབས། 
༡། ཧི་མ་ཅལ་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བའི་ནང་ཕྱི་ལོ་  ༡༨༦༠ ཁྲིམས་ཡིག་འོག་ཚགས་པ་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་

པ་ཚང་མས་ ༢༠༠༦ ལོར་མངའ་སྡེའི་ཁྲིམས་ཡིག་གསར་གཏོད་འོག་དེབ་སྐྱེལ་བསྐྱར་གསོ་ཞུ་དགོས་གསལ་དོན་ལྟར་འདི་གའི་
དབུས་བོད་མིའི་ངལ་སེལ་ཚགས་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཆོག་མཆན་བསྩལ་ཐོབ་ལྟར་དེབ་སྐྱེལ་ལས་
ཁུངས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཆེད་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། 

 
༡་༢༽ མཉམ་འབྲེལ་ཡར་རྒྱས་ལས་དོན།  
ཀ༽ ཟབ་སྦྱོང་སྐོར།  
༡། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༣༽༡ནང་གསལ་ལྡི་ལི་བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་བརྒྱུད་

རོགས་རམ་གནང་སོན་བཞིན་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་གི་ལས་བྱེད་གྲངས་ ༤༠ ལ་ཉིན་གསུམ་རིང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འཕེལ་རིམ་དང་
ལྟ་གྲུབ། ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཞུ་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད 

༢། དེ་རྗེས་སླར་ཡང་མཉམ་དྲུང་ ༡༥ དང་བོད་མིའི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་བྱེད་ ༢ བཅས་ལ་སྦེང་ལོར་མཉམ་འབྲེལ་འཛིན་
སྐྱོང་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་དུ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཚང་འབྲེལ་སྐོར་ཉིན་གྲངས་ ༡༠ རིང་གི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། 

༣། དོན་ཚན་ ༼༤་༣༽ ༣ ནང་གསལ་ཨེན་སི་ཨེ་ནས་རོགས་རམ་སྒོར་ ༣༧༨༨༩༤།༠༠ ཐམ་པ་དོན་སྨིན་བྱུང་དོན་བཞིན་
མཉམ་འབྲེལ་ཁག་ནས་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་པའི་མི་འགྲོ་རེ་དམིགས་འཛུགས་ཀྱིས་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་མིའི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། 
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༤། དོན་ཚན་ ༼༤་༣༽ ༥ ནང་གསལ་ཨ་རི་ཨུ་ཤ་རོགས་ཚགས་ནས་རོགས་དངུལ་སྒོར་ ༥༥༦༠༠༠།༠༠ ཐོབ་སོན་བཞིན་
མཉམ་དྲུང་དང་རྩིས་པ་རྣམས་ལ་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་གུ་ཇི་ར་ཏི་གྲོང་ཁྱེར་ཨ་ནན་དུ་ཚང་སྦྲེལ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་གནད་སྨིན་ཞིག་
གནང་ཐུབ་ཡོད། 

ཁ༽ གཞན་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་སྐོར།  
༡། སྔ་ལོའ་ིབྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༣༽ ༤ ནང་གསལ་མན་སྤར་ཕན་བདེ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་ལ་བྲའུ་ཉོ་ཚང་ཆེད་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་ 

༢ ཐོག་བསྐོར་རྒྱག་མ་དངུལ་སྒོར་འབུམ་ ༡༠ སྔ་གཡར་ཞུས་ཡོད། དོན་ཚན་ ༦ ནང་གསལ་མཉམ་འབྲེལ་ཁགི་འཆར་གཞི་
ཆུང་རྩག་གྲངས་ ༧ ལ་སི་སྤན་དུ་ཡོད་པའི་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཞེས་པའི་རོགས་ཚགས་ནས་རོགས་རམ་གནང་སོན་བཞིན་ཏི་
ཛུ་གཞིས་ཆགས་ཆེད་སྲན་རིགས་པགས་བཤུས་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉོ་ཞུས་ཡོད།   

༢། ཨེན་སི་ཨེ་རིགས་ཚགས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་ལྷག་བསྡད་སྒོར་ ༡༡༧༠༠༠།༠༠ དེ་དག་ར་བང་ལ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལག་ཤེས་བཟོ་
གྲ་ཉམས་གསོ་ཆེད་ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཐོབ་བཞིན་ལག་བསྟར་ཟིན། 

༣། སྦེལ་ཀོབ་བདེ་སྐྱིད་སླར་གསོའ་ིམཉམ་འབྲེལ་དང་དོ་བདག་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་དབར་གྱི་རྩོད་རྙོག་ཁ་མཆུ་འགྲོ་མུས་ལ་ཁྲིམས་རྩོད་
པའི་གླ་ཡོན་སྒོར་ ༢༧༨༠༠༠།༠༠ ཐམ་པ་ནས་རྩིས་འགྲོ་འཕེར་བའི་དངུལ་འབབ་སྒོར་ ༨༠༠༠༠།༠༠ ཞིག་ནང་སྲིད་མ་དངུལ་
ནས་བདེ་སླར་མཉམ་འབྲེལ་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་ཡིན། 

༤། མཉམ་འབྲེལ་ཁག་ཏུ་དུས་ཐུང་བསྐོར་རྒྱག་མ་དངུལ་བུན་གཡར་ཞུས་ཁོངས་ནས་ཏེ་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་དང༌། ཨོ་རི་ས་ཕུན་
ཚགས་གླིང༌། སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ། ཀོ་ལི་གྷལ་དོན་ལྡན་གླིང༌། ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་བཅས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་
ནས་མ་སྐྱེད་གཉིས་བསྡོམས་སྒོར་འབུམ་ ༨༡ རྩིས་གཙང་བྱུང་ཡོད།  

 
༡་༣༽ སོ་ནམ་ཡར་རྒྱས་ལས་དོན། 
ཀ༽ སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས། 
༡། ས་གནས་ཁག་ ༡༡ ནང་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༤༨༧ ནས་ཞིང་ས་ཨེ་ཀར་གྲངས་ ༢༠༥༢་༥༥ ལ་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་བྱེད་

བཞིན་ཡོད། ༼ཟུར་འཛར། ༡ ༽ 
༢། སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་བྱེད་བཞིན་པའི་ས་གནས་ཁག་ ༡༡ ལ་རྩིས་ལོའ་ིནང་༼ཟུར་འཛར་ ༢ ༽ ལྟར་དགོས་མཁོའ་ི

ལུད་སྒྲོམ་ཁག་དང༌། སྦྱར་ལུད་བཅས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་ཞུས། 
༣། གོང་གསལ་ས་ཁག་ ༡༡ ལ་སྐྱེ་ལྡན་སྟོན་ཐོག་འབྲས་དང༌། ཨ་ཤོམ། མོན་ཆག བྲའུ། སྣུམ་སོན། སྲན་རིགས། ཞོ་ཁོག སྒ་མུག 

གཞན་ཡང་ནས་དང༌། གྲོ། སྒ་སེར། སྒོག་པ། ཚལ་རིགས་སོགས་རྣམ་གྲངས་ ༡༩ ཙམ་འདེབས་ལས་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ཁག་ནས་
བཟའ་འབྲུ་ཉོ་མ་དགོས་པའི་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད། 

ཁ༽ སྒོ་ཕྱུགས་གསོ་སྐྱོང༌། 
 སྐྱེ་ལྡན་གྲོང་སྡེ་གསར་སྐྲུན་ལས་གཞིའི་འོག་ནས་སྒོ་ཕྱུགས་གསོ་སྐྱོང་དང༌། སྦྱར་ལུད་བཟོ་རྒྱུ། ལྕི་བའི་རླངས་ཐབ་བཅས་ཀྱི་

ཆེད་དུ་མོན་གྷོ་དང༌། ཏི་ཛུ། མེའོ། ཨོ་རི་ས། ཀོ་ལི་གྷལ་བཅས་ལ་བ་ཕྱུགས་གྲངས་ ༢༡༨ ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་བགོས་འགྲེམས་ཞུས་
པ་ཡིན། 
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ག༽ སྦྱོང་བརྡར་དང་མིག་སྟོན་ལས་འཆར། 
༡། དབུས་གཞིས་ཁག་གསུམ་དང༌། བྱང་ཤར་གཞིས་ཁག་གསུམ། ལྷོ་གཞིས་ཁག་ལྔ་བཅས་སུ་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་

སྦྱོང་མི་འདྲ་བ་ཐེངས་ ༣༥ ཙམ་གོ་སྒྲིག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
༢། ལྷོ་གཞིས་ཁག་ཏུ་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ཆེད་སྦྱོང་བརྡར་འདྲ་མིན་ཐེངས་ ༡༠ དང་འགྲེམས་སྟོན་ཐེངས་ ༢ གོ་སྒྲིག་ཞུས་

པར་ཕོ་གྲངས་ ༧༩༦༣ དང་བེུད་གྲངས་ ༧༢༡༥ ངོ་བཅར་བྱུང་འདུག 
༣། དབུས་དང་བྱང་ཤར་གཞིས་ཁག་ཏུ་སྦྱར་ལུད་དང༌། འབུ་ལུད། གཤེར་ལུད། འབུ་སྨན་བཟོ་སྟངས། སྔོ་ལུད་འདེབས་སྟངས། སྒོ་

ཕྱུགས་གསོ་སྐྱོང༌། ས་ཆུ་བདག་གཅེས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་ ༡༥ ཞུས་སྐབས་ཕོ་གྲངས་ ༤༥༣ དང་བུད་མེད་གྲངས་ 
༥༢༩ མཉམ་བཞུགས་བྱུང་ཡོད། 

ང༽  ས་ཆུ་བདག་གཅེས་ཀྱི་ལས་གཞི།                                                                                                    
 མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་གི་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༨ ལ་ཁང་ཐོག་ཆར་ཆུ་གསོག་འཇོག་དང༌། ཞིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༡༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་ཞིང་

ཚིགས་གསར་བཟོ་གྲུབ་རྗེས་ཞིང་ལས་བྱེད་མཁན་ལྡབ་གཉིས་ལྷག་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང༌། དེ་སྔ་ཡིན་ན་དགུན་དུས་ཞིང་འདེབས་
བྱེད་སྲོལ་དེ་ཙམ་མེད་ཀྱང་འདི་ལོ་ཨེ་ཀར་ ༦༠༠ ཙམ་ལ་དགུན་དུས་བྲའུ་འདེབས་ལས་ཀྱིས་ཐོན་འབབ་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད།  

ཅ༽ ཤིང་སྣ་འདེབས་འཛུགས། 
 སོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ནང་འབྲས་ལྡན་ཤིང་སྣ་འདྲ་མིན་གྲངས་ ༡༢ ཀྱི་རྩ་སྤོས་གྲངས་ ༡༤༠༤༨  དང༌།  
 ༼ཟུར་འཛར། ༣ ༽ འབྲས་མེད་ཤིང་སྣ་འདྲ་མིན་གྲངས་ ༦ གི་རྩ་སྤོས་གྲངས་ ༦༢༠༥༨ བཅས་འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཡོད། 

༼ཟུར་འཛར། ༤ ༽ 
ཆ༽ ལུད་བཟོ་ཁང༌། (community scale compost ) 
 འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ཤས་ནང་མོན་གྷོ་དང༌། ཏི་ཛུ་གཞིས་ཆཌ་གཉིས་སུ་ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡའི་ TCF རོགས་ཚགས་ཀྱི་རོཌ་རམ་ལ་

བརྟེན་ནས་སྤྱི་པའི་ལུད་བཟོ་སྡེ་ཚན་ (Community Compost) རེ་གསར་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
ཇ༽ སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦྱོང་བརྡར་ཁང༌། སྦེལ་ཀོབ་ཞིང་འབྲོག 
 སྦེལ་ཀོབ་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་ནས་སྦྱར་ལུད་དང་འབུ་ལུད་ཕྱི་ཁག་ནས་ཉོ་མི་དགོས་པར་སྦྱོང་བརྡར་

ཁང་རང་ནས་བཟོ་ཐོན་ཐོག དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སྟོན་གང་གནང་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་སྐྱེད་ཐོག་སྟོན་འབྲས་འདྲ་མིན་
ཚད་བལྟ་འདེབས་ལས་དང༌། སྐྱེ་ལྡན་གྱི་ཟབ་སྦྱོང༌། འགྲེམས་སྟོན་འདྲ་མིན་བཅས་ལ་མཉམ་བཞུགས་སོགས་གྲུབ་འབྲས་མི་
དམན་ཙམ་ཐོན་དང་ཐོན་བཞིན་པ་ཡིན། 

ཉ༽ ཞིང་ལས་འཕྲུལ་འཁོར་མཐུན་རྐྱེན། 
 མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་དང༌། མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་གཉིས་ལ་ཀྲེག་འཁོར་རྟ་ཤུགས་ ༣༦ ཅན་རེ་དང༌། མོན་གྷོ་དང༌། 

མེའོ། ཏི་ཛུ། ཧོན་སུར། མན་སྤཊ་བཅས་ལ་ weed cutter machine རྩ་བཏུབ་འཕྲུལ་འཁོར་རེ། ཡང་མན་སྤཊ་ཕན་བདེ་
གླིང་ལ་སྟོན་འབྲས་རྔ་རྒྱུའི་འཕྲུལ་འཁོར་ Paddy Reaper གཅིག་བཅས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
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ཏ། སྐྱེ་ལྡན་ཐོན་འབབ་ཚང་འབྲེལ། 
 སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ཐོན་འབབ་ཁག་ལ་རིན་གོང་ལེགས་ཐོབ་ཆེད་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་ལག་འཁྱེར་གསར་བཟོ་དང༌། སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་

ནས་སྦེང་ལོར་དུ་ཡོད་པའི་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་ཚང་འབྲེལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས། གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཡོད་དགོན་སྡེ་གྲ་ཚང་ཁག་
དང༌། སློབ་གྲྭ། བུ་བཅོལ་ཁང༌། རྒས་གསོ་ཁང༌། དེ་བཞིན་མི་མང་ནང་ཁུལ་ཉོ་ཚང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་འཆར་སྤེལ་བཞིན་པ་
ཡིན།  

 
༡་༤༽ ངལ་སེལ་གྱི་ལས་དོན། 
ཀ     ཉམ་ཐག་འཚ་སྣོན་ལས་གཞི། 
༡།  རྒས་གསོའ་ིརོགས་སྐྱོར།  
 ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་སྟངས་འཛིན་འོག་རྒས་གསོ་ཁང་ ༡༤ ཡོད་པ་དེ་དག་གི་

ནང་རྒས་འཁོགས་གྲངས་ ༨༦༤ ཡོད་པར་དབུས་ས་གཉིས་ནས་རྒས་གསོ་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ལ་ཕན་པའི་རྒས་གཅོང་མི་རེ་ངོ་
རེ་ལ་སྦྱིན་བདག་རོགས་རམ་ཐབས་འཚལ་ཞུས་ཏེ་མགོ་བཏོན་འཚ་སྐྱོང་གནང་མུས་ཡིན།   

༢། འཚ་སྣོན་རོགས་སྐྱོར།  
 སྔ་ལོའ་ིབྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༤༽ ནང་གསེས་ཀ་ནང་གསལ་ལྟར་ཉམ་ཐག་ཁ་པ་འཚ་སྣོན་རོགས་རམ་གཟིགས་རྟོགས་

དགོས་པ་གྲངས་ ༢༢༦༥ ཡོད་པའི་ཐོག་ལོ་འཁོར་འདིའི་ནང་རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་གསར་བཅུག་གྲངས་ ༥༠ བཅས་ཁྱོན་
བསྡོམས་རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་ ༢༣༡༥ ཆེད་འཚ་སྣོན་རོགས་རམ་ཧིན་སྒོར་ས་ཡ་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་དང་གསུམ་འབུམ་དགུ་ཁྲི་
ལྷག་ཙམ་ཐབས་འཚལ་ཐུབ་པ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའ་ིབརྒྱུད་རྒས་གཅོང་མི་ངོ་སོ་སོར་བགོ་འགྲེམས་
ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༣། ཕྱོགས་མཐའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་གི་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༤༠༠ དང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ཚུད་པའི་
སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༥༨ བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༥༥༨ ཙམ་ལ་རོཌ་རམ་ཚཌ་པ་ཁག་ ༡༧ ནས་སློབ་ཡོན་སྒོར་
ས་ཡ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་དང་དགུ་འབུམ་བདུན་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ཞིག་གི་རོཌ་རམ་དུས་ཐོག་བགོས་འགྲེམས་ཞུས་ཡོད། 

ཁ། ྋདཔལ་ལྡན་ྋསྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་གི་གཟིགས་གསོལ། 
 བགྲེས་སོང་རང་ལོ་ ༨༥ ཡན་སོན་པའི་ཕོ་མོ་གྲངས་ ༧༩༤ ལ་གཟིགས་གསོལ་ཟླ་རེར་མི་རེར་སྒོར་ ༡༥༠།༠༠ རེ་གསོལ་

བསྩལ་ལྟར་དུས་ཐོག་ཁུངས་འགྲེམས་ཞུས་ཡོད། 
ག  དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་ལ་རོགས་སྐྱོར།  
 ལོ་འདིར་དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་རོགས་སྐྱོར་དགོས་ངེས་ཁྱོན་བསྡོམས་ས་ཁག་ ༤༠ ནས་མི་གྲངས་༤༥༨ ཡོད་ཁོངས་ནས་འདི་ལོ་

དུས་ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་རྒས་གཅོང་གྲངས་ ༢༠ རྒས་གསོར་ཚུད་པ་ ༢༩ བཅས་ཕུད་ད་ལྟ་འཚ་བཞུགས་མི་གྲངས་ ༤༠༩ ནས་
སྦྱིན་བདག་ཐབས་འཚལ་ཟིན་པ་གྲངས་ ༡༢༠ དང་མི་གྲངས་ ༣༩ ལ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིམ་དངུལ་ནས་རོགས་སྐྱོར་གནང་
བཞིན་པ། དེ་འཕྲོས་འཚ་སྣོན་སྤྲོད་དམིགས་མེད་པའི་ས་ཁག་ ༣༡ ལ་མི་གྲངས་ ༢༥༠ ལ་ལོ་འཁོར་གཅིག་ནང་འཚ་སྣོན་སྒོར་
ས་ཡ་གཅིག་དང་བརྒྱད་འབུམ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་དབུས་ནས་རོགས་རམ་གནང་ཡོད། 
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ང༌། ཟས་སྐྱོབ་ལས་གཞི། 
 སྔར་བཞིན་ཟས་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་ཆ་ཚང་དུས་ཐོག་ཞུས་ཡོད། 
 
༡་༥༽ ན་གཞོན་རོགས་སྐྱོར་ལས་དོན། 
༡། ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་དུ་ལོ་འདིའི་ནང་གཞིས་ཆགས་ཁག་ ༡༦ ནས་ན་གཞོན་ལས་མེད་གྲངས་ ༩༧ ལ་

ལས་རིགས་རྣམ་གྲངས་ ༩ ཐོག་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་དྲུག་ནས་བཅོ་བརྒྱད་བར་གྱི་ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད།   
༢། ད་བར་ན་གཞོན་གྲངས་ ༡༢༥ ལ་སྐྱེད་ཆུང་བུན་གཏོང་ཟིན་པ་ནས་བུན་ལེན་པ་གྲངས་ ༡༠༤ ནས་བུན་དངུལ་རྩིས་གཙང་ཟིན་

པ་དང༌། འཕྲོས་རྣམས་ནས་ཀྱང་བུན་འཇལ་ཞུ་མུས་སུ་ཡིན།  
༣། འདི་ལོའ་ིནང་བུ་ལོན་གསར་ཞུ་ན་གཞོན་གྲངས་ ༩ བྱུང་ཁོངས་ནས་མི་གྲངས་ ༧ ལ་སྐྱེད་ཆུང་བུན་གཏོང་གི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བ་

བཞིན་བུན་གཏོང་ཞུས་ཐུབ་ཡོད། 
 
༡་༦༽  ཁོར་ཡུག་དང་གཙང་འཕྲོད་ཡར་རྒྱས་ལས་དོན། 
༡། ལྷོ་གཞིས་ཁག་ ༥ དང་རྡ་ས་བཅས་སུ་གད་སྙིགས་གསོག་འཇོག་དང་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོའ་ིལས་གཞིའི་སྐོར་སྔར་ལྷག་ལས་

འགུལ་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་པ་ཡིན།  
 
༡་༧༽ རྩིས་དང་ནང་ཞིབ་ལས་དོན། 
ཀ  ལན་འདེབས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་འབུལ། 
༡། རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཐོར་ལན་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཆ་ཚང་སྔར་བཞིན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། 
 
༢༽ ལས་དོན་བྱས་ཀྱང་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོན་པ། 
༢་༡༽ ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་གསར་སྐྲུན་དང་ཉམས་གསོ། 
༡། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༡༽ ག་ ༦ ནང་གསལ་རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་ཞི་བདེ་ཁང་ལས་ཤག་ཁང་ཐོག་ནས་ཆར་

ཆུ་མི་འཚག་པའི་དཀའ་ངལ་དངོས་ཡོད་ཡིན་ནའང༌། ལས་ཤག་འདི་བཞིན་ཆེས་རྙིང་སོང་ལ་བརྟེན་བཟོ་བཅོས་ཞུས་ན་འགྲོ་གྲོན་
ཆེ་རྒྱུ་ཙམ་ལས་ཕན་ཐོགས་དེ་ཙམ་མ་མངོན་སྟབས་གནས་སྐབས་ངང་འཐེན་ཞུས་པ་ཡིན། 

 
༢་༢༽ ན་གཞོན་རོགས་སྐྱོར་ལས་དོན། 
༡། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༼༤་༤༽ ག་ ༣ ནང་གསལ་ན་གཞོན་རོགས་སྐྱོར་ལས་གཞིའི་ངོ་སྤྲོད་ཡིག་ཆ་འགྲེམ་

སྤེལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཐད། ད་བར་དཔར་བསྐྲུན་ཞུ་ཐུབ་མེད། 
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༢་༣༽ རྩིས་དང་ནང་ཞིབ་ལས་དོན། 
ཀ  ལོ་མང་སོང་བའི་རྩིས་རྙོག་སྐོར། 
༡། རྩིས་ལོའ་ིནང་ལྡི་ལི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གི་ལས་དྲུང་ཟུར་པ་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ལ་སྔ་འདོན་སོང་བ་རྩིས་གཙང་

བཟོ་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར་སྐབས་དེའི་འབྲེལ་ཆགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟུར་པར་བརྡ་ཁྱབ་ཞུས་ཡོད་ཀྱང་ད་བར་ལན་འདེབས་མ་
འབྱོར་བས་མུ་མཐུད་སྐུལ་ལྕག་ཞུ་རྒྱུ། 

༢། ལ་དྭཌ་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་གྲོང་གཉིས་པའི་བརྒྱ་དཔོན་ཟུར་པ་མིང་ཆུང་གི་ཡོང་བསྡད་སྐོར་བརྡ་དེད་ཞུ་ཡུལ་དོ་བདག་
གར་ཡོད་རྩད་གཅོད་མ་ཐུབ་པས་མུ་མཐུད་བརྩད་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་སུ།  

[¸Þ¼-º²¼ü 1 ] 

{}ü üBï-¿km-Åô-m¤-ºhïzÅ-¾Å-fôG-ºIô-zŸÛm-qºÛ-GŸÛÅ-VGÅ-DG-GÛ-fô-GŸÝP-¼ïºÞ-¤ÛG ü 

ÍP.ü Å-GmÅü IôP-Çkïü ºGô-º²â^-¾ôü EÛ¤-±P-IPÅü Íï-;¼-IPÅü Íï-;¼-zÇkô¤Åü

1 ;ô-¾Û-JË¾-hôm-¿km-JÀÛP.ü C,G,L 2005 9 20 20 

2 Íô-¼Û-Å-wÞm-±ôGÅ-JÀÛP-ü 
4 2007 38 210 

227 
2 2008 6 17 

3 ¤m-Çt¼-wm-zhï-JÀÛP-ü 
5 2007 20 182 

213.8 
1,3,4 2008,2009 4 31.80 

4 ¤ôm-JËô-ºhôh-LÝ-JÀÛP-ü 

8 2008 48 282 

818 4 2009 57 301 

3 2010 64 235 

5 Ç~ï¾-;ôz-¾ÞGÅ-zÅ¤ü qÞ-ÉïP.ü 2008 19 58 58 

6 Èôm-ÅÞ¼-¼z-JÀÛP-ü  

B 

2008 19 61 61 
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7 bÛ-²â-h¼-JÀÛP.ü 
2, 4 2008 56 319 

490.5 
1, 3, 5 2009 70 171.50 

8 ¼-Ç~-P-¾-;Ým-ºwï¾-JÀÛP.ü  2008 18 20 20 

9 È-Çtä¼-ºhôh-JÀÛP.ü Dï-¼ü 2005 20 18 18 

10 Ç~ï¾-;ôz-ŸÛP-ºƒôG  2005  60 60 

11 JÀô-OÛG-‚¤Å-q-JÀÛP-ü 3 2010 39 66.25 66.25 

 xôGÅ-zÇkô¤Åü   487 2052.55 2052.55 

 

[¸Þ¼-º²¼ü 2] 

{}ü üBï-¿km-Åô-m¤-ºhïzÅ-¤Dm-GŸÛÅ-¤Û-n¤Å-¾-¤fÞm-Aïm-¢¼-vôh-WÛ-‚Å-ˆÛ-¼ïºÞ-¤ÛG-GÁ¤-GÅ¾ü ü 

ÍP.ü Å-GmÅü m-lÛz-¾Þh- 

Oô¤-IPÅü 

ºzÞ-¾Þh-
Oô¤-IPÅü

GÁï¼-
¾Þh- 

z¸ô-Çoôhü 

ºzÞ-Ç¨m- 

z¸ô-Çoôhü 

¢¼-¾Þh-
‡mü 

ºzÞ-¾Þh-
‡mü 

mÛ¤-ÇoÝ¤-
¼ô-‡mü 

¸Þ¼-zXôhü 

1 ¤ôm-JËôü 64 24 21 161 2139 92 99  

2 Íô-¼Û-Åü 0 0 0 0 1050 27.50 16.50  

3 ¤m-Çt¼ü 0 0 0 0 724 74 0  

4 bï-μâü 52 10 0 0 750 0 0  

5 ¤ïºôü 70 70 0 60 0 44 0  
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6 Ç~ï¾-;ôz- 

qÞ-ÉïP.ü 

0 0 0 0 107.20 08 0.73  

7 Èôm-ÅÞ¼ 0 0 0 0 192 10 1.25  

8 È¼-Çtä¼ü 0 0 0 0 19 0 0  

9 ¼-¶P-¾ü 0 0 0 0 0 0 0 Ç¨m-¯-
ºhïzÅ-¾Åü

10 JÀô-OÛG-
‚¤Å- 

q-JÀÛP.ü 

0 0 0 0 132.50 0 0  

11 Ç~ï¾-;ôz-
ŸÛP-ºƒôG 

0 0 0 0 20 15 0  

 zÇkô¤Åü 186 104 21 221 5133.7 270.5 117.48  

               [¸Þ¼-º²¼ü 3 ] 

{}ü ü2010---11 ¾ôºÛ-mP-GÁ¤-GÅ¾-Åô-m¤-GŸÛÅ-VGÅ-DG-GÛ-mP-ºƒÅ-¿km-ÁÛP-Ço-DG-ºhïzÅ-º²âGÅ-WÛ-ŸÝÅ-
ˆÛ-¼ïºÞ-¤ÛG 

ÍP.ü GŸÛÅ-

VGÅü 

Í¤-

ÇkôP.ü 

IPÅü 

¾Û-TÛü 

IPÅü 

Ç~ï-bü 

IPÅü 

Gô-»Þü 

Arcan

ut 

IPÅü 

ÅÛm-ºƒâü 

IPÅü 

Í¤-¼Þü 

IPÅü 

±¾Þ-¤ºÛ-

¼ôGÅü 

IPÅü 

;Ù-Wâ-Ç~-

h¤ü 

Cashe

wnut 

IPÅü 

;Ý-ÁÝü 

IPÅü 

;ï-¶Ûü 

IPÅü 

q-¾¤ü 

IPÅü 

Çe¼-Dü 

IPÅü 

GŸmü 

IPÅü 

zÇkô¤Åü 

IPÅü 
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1 Ç~ï¾-;ôz-

zhï-ÇÀ¼ü 

5     1        6 

2 Èôm-ÅÞ¼-

¼z-MÅ-

JÀÛP.ü 

600             600 

3 ;ô-¾ï-

JË¾-hôm-

¿km-

JÀÛP.ü 

       50      50 

4 ¤ôm-JËô-

ºhôh-LÝ-

JÀÛP.ü 

71             71 

5 Íô-¼Û-Å-

wÞm-

±ôGÅ-

JÀÛP.ü 

973     145        1118 

6 ¤m-Çt¼-

wm-zhï-

JÀÛP.ü 

166 106           188 460 

7 bï-²â-h¼- 183 107 1 102   150       543 
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MÅ-

JÀÛP.ü 

8 ¤ïºô-VôÅ-

ºwï¾-

JÀÛP.ü 

236 202  8546 46 75        9105 

9 zÇem-

º²Ûm-

ÇKP.ü 

        1850 200 45 50  2145 

 zÇkô¤Åü 2234 415 1 8648 46 221 150 50 1850 200 45 50 188 14098 

 

[¸Þ¼-º²¼ü 4 ] 

{}ü ü2010---11 ¾ôºÛ-mP-GÁ¤-GÅ¾-Åô-m¤-GŸÛÅ-VGÅ-DG-GÛ-mP-ºƒÅ-¤ïh-ÁÛP-Ço-DG-ºhïzÅ-
º²âGÅ-WÛ-ŸÝÅ-ˆÛ-¼ïºÞÞ-¤ÛG 

ÍP.ü GŸÛÅ-VGÅü 

 

mÛ¤-ÁÛP.ü 

IPÅü 

qôP-Gï-¤Û-»ü

IPÅü 

Í-;-¼Þü

IPÅü 

ÅÛ¾-
¶¼ü 

IPÅü 

W-bô¼-qü 

IPÅü 

GŸmü 

IPÅü 

zÇkô¤Åü 

IPÅü 

1 Ç~ï¾-;ôz-¾ÞGÅ-
zÅ¤ü 

   3500  1510 5010 
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2 Ç~ï¾-;ôz-zhï-
ÇÀ¼ü 

2   20 50  72 

3 Èôm-ÅÞ¼-¼z-
MÅ-JÀÛP.ü 

 50000     50000 

4 ;ô-¾ï-JË¾-hôm-
¿km-JÀÛP.ü 

 30    500 530 

5 Íô-¼Û-Å-wÞm-
±ôGÅ-JÀÛP.ü 

1536 4835 75    6446 

 zÇkô¤Åü 1538 54865 75 3520 50 2010 62058 

 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དུས་ཚད་ཕྲན་བུ་ཞིག་འགྱུར་བ་གཏོང་གི་ཡིན།  ཆུ་ཚད་ ༡༡།༡༥ བར་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།  
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༩ པའི་ཚས་ ༢༦ ཉིན་གྱི་ཐུན་གཉིས་པ། 
 

ཚགས་གཙ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་དང་ལས་རོགས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཡོངས་ལ་ཆེད་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། དེ་རིང་སྔ་
དྲོའ་ིཆ་ལ་བོད་ནས་མདོ་སྨད་ཨ་མདོ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཕྱོགས་ལ་གནས་ཚུལ་མི་སྙན་པ་ཞིག་ཐོན་བཞག  རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་ལ་
འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ད་ལྟའི་བར་དུ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་སྔ་དྲོའ་ི
རིང་ལ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་རང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཡིན་པ། ཁོང་གི་ཕ་མིང་བཀྲ་ཤིས། ཁོང་ནི་གྲྭ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚགས་
ཀྱི་ཚ་བོ་ཡིན་པ་དང་ཤག་རོགས་ཀྱང་རེད་འདུག  ཡང་བསྐྱར་གྲྭ་བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག རང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ཟིན་པ་དང་། ཁོང་གི་ཕའི་
མིང་ཚ་རྒྱལ། ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་དེ་རིང་སྔ་དྲོར་རྔ་པ་རྫོང་དུ་ཞི་རྒོལ་སྐད་འབོད་དང་སྐུ་གཟུགས་མེ་མཆོད་ཕུལ་བའི་ཐོག་ནས། ཁོང་
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རྣམ་པ་གཉིས་ད་ལྟ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ནང་ཆགས་བསྡད་འདུག  གཅིག་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་།  གཅིག་ད་ལྟ་སྨན་ཁང་དུ་
བསྐྱལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་གནས་ཚུལ་གསལ་ཁ་མིན་འདུག  ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཐོན་བཞག སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡིན།   

འདིའི་གོ་སྐབས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལ་དྲང་བདེན་གྱི་ཁྲིམས་བཤེར་མ་བྱས་པའི་ཐོག་ནས། ཉེས་མེད་ཉེས་
འཛུགས་དང་ཉེས་མེད་ཁག་དཀྲིས། མུ་མཐུད་ནས་བཙན་འཇུག བརྡུང་རྡེག་དང་མནར་གཅོད་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
རེད།  འདི་འདྲ་ཡིན་དུས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཆིག་བསྒྲིལ་དང་བརྟན་ལྷིང་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བརྩི་གི་ཡོད་ཅེས་ཟེར། དེ་
འདྲ་གལ་ཆེན་པོ་ལ་བརྩི་གི་ཡོད་ན། ཐོབ་ཐང་དང་ཕན་ཚུན་བརྩི་བཀུར་གྱི་ཐོག་ནས་སྐད་འབོད་དང་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་བཏོན་པ་དེ་ཚ་ལ་
ཆ་འཇོག་དང་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཚུན་བརྟན་ལྷིང་དགོས་པ་དེ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་གཅིག་ལ་བརྩི་གི་ཡོད་ཅེས་ངེས་པར་དུ་བསམ་ཤེས་
བྱེད་རོགས་ཞེས་འདི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་ཚགས་མི་རྣམས་ནས་རིམ་པའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་པའི་རྗེས་སུ། ག་རེ་
བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག  དེ་ནས་ལས་བསྡོམས་མུ་མཐུད་ནས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་
ལྟ་ལས་བསྡོམས་དེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྙན་སྒྲོན་ཞུ་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག   
 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༦ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།  

 
༄༅། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༧ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༡ ནས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༨ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚས་ 

༣༡ བར་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ། 
 
༡་༠༽ ལས་དོན་ཇི་བྱས་དང་གྲུབ་འབྲས་ཇི་སོན། 
༡་༡། བོད་མིའི་འཛིན་སྐྱོང་བདེ་དོན་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ལས་དོན། 
 ཀ  ཚགས་པ་འདི་ཡི་དམིགས་ཡུལ་དགོངས་དོན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བསྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས་སུ།  

དེབ་སྐྱེལ་མེད་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལོ་འཁོར་གཏོང་ཡོང་ཚགས་པའི་རྩིས་ཁོངས་ཟླ་བསྒྲིལ་གྱིས་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་
མཐུན་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ལས་དོན་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་འགྲོ་མུས་ཡིན། 

ཁ།  འདི་ལོའ་ིནང་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༡༥༦ དང་སྒྲིག་འཛུགས་གྲངས་ ༡༠ ལ་མཐུན་རྐྱེན་གསར་དུ་སྦྱོར་སྤྲོད་ཞུས་ཏེ་
བསྡོམས་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༦༡༩༣ དང་སྒྲིག་འཛུགས་གྲངས་ ༡༦༤ ལ་ཁྱོན་རླངས་རྫས་ཕུ་རིལ་གྲངས་ ༤༩༣༩༣ 
བགོ་འགྲེམས་ཞུས་ཡོད་པར་མང་ཚགས་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་བསྐྲུན་ཡོད། 
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༡་༢། ྋགོང་ས་མཆོག་གི་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩའི་ལས་དོན། 
ཀ  སྔ་ལོ་བཞིན་སྤྱི་ཚགས་ཞབས་ཞུར་སྨན་པར་སྨན་རྩིས་ཁང་དང་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་ དང་ཝཱ་ར་

ཎ་སི། རྩ་མཆོག་གྲོང་བཅས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚས་ ༡༠ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༢ ཚས་ ༡༦ བར་གསོ་བ་
རིག་པའི་ཐོག་ནས་ཉེ་འཁོར་ཡུལ་མི་དང་གནས་སྐོར་བ་མཐའ་ཞན་སོགས་ཁྱོན་ནད་པ་གྲངས་ ༩༩༩ ཙམ་ལ་སྨན་
བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པར་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་ ༡༠༠༧༢༡་༠༠ བཏང་ཡོད་པས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། 

ཁ།  འདི་ལོའ་ིནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་སུ་གསལ་བའི་ ༡༽ མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་ཆེད་སྒོར་འབུམ་ ༤་༡༤ 
དང་སམ་བྷོ་ཊའི་སློབ་གྲྭ་གསུམ་ནང་ཉི་འོད་ཆུ་ཚ་པོ་བཟོ་བྱེད་གསར་འཛུགས་ཆེད་སྒོར་འབུམ་ ༥་༧༥ ༢༽ ཅོན་ཏ་ར་
ཉིན་སློབ་ཐབ་ཚང་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི་ཆེད་སྒོར་འབུམ་ ༣་༣༡ ༣༽ འབུམ་ཐར་སློབ་གྲ་ཉམ་གསོའ་ིཆེད་སྒོར་འབུམ་ 
༣་༠༠ ༤༽ གྲ་བཙུན་ཁག་ལ་འཚ་སྣོན་སྒོར་འབུམ་ ༢་༩༤ ༥༽ ཧར་པ་སྤུར་སྨན་ཁང་དང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་
ཆེད་སྒོར་འབུམ་ ༩་༨༦ ༦༽ གངས་སྐྱིད་དུ་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ཆེད་སྒོར་འབུམ་ ༡༥༠་༠༠  

ག དེ་བཞིན་གངས་སྐྱིད་ལས་བྱེད་གསོལ་ཚང་ཆེད་ཉི་འོད་ཆུ་ཚ་པོ་བཟོ་བྱེད་གསར་འཛུགས་ལ་སྒོར་འབུམ་ ༠་༩༩ 
བཅས་འགྲོ་གྲོན་བསྡོམས་སྒོར་འབུམ་ ༡༧༩་༩༩ ལ་ཕན་པའི་མ་དངུལ་ཕུལ་ཐུབ་ཡོད། 

ང༌།  གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་གི་ལས་དོན་འགྲོ་མུས་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༣༡ ཉིན་མ་དངུལ་
སྒོར་ས་ཡ་ ༡༧༠་༦༦ གསོག་འཇོག་ཡོད་པའི་ཐོག་ལོ་འདིར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་སྒོར་ས་ཡ་ 
༣་༤༠ དང་གཞན་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་སློང་བྱུང་བ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༡༦ ཐོག་ལོ་འཁོར་ཡོང་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ འབབ་
སྒོར་ས་ཡ་  ༣་༢༦ བཅས་བསྣན་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༣༡  ཉིན་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྒོར་ས་
ཡ་ ༡༧༨་༤༨ གསོག་འཇོག་ཐུབ་ཡོད། 

 
༡་༣། སྤྱི་ཚགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་ལས་དོན། 

ཀ  ཐེབས་རྩའི་དམིགས་ཡུལ་ལྟར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བདེ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་གལ་ཆེ་ཁག་གི་དགོས་དངུལ་
བསྡོམས་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༢༣་༥༢ འཚལ་ཐབས་ཞུ་ཐུབ་ཡོད། འདི་ཁོངས་ནས་ཨ་རི་སྤི་ཨར་ཨེམ་ལས་གཞི་ནས་སྒོར་
ས་ཡ་ ༡༠༢་༣༢ བྱུང་ཁོངས་ནས་རང་རེའི་སྤུན་ཟླ་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་སྣེ་ལེན་དང་བལྟ་སྐྱོང་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༣་
༢༧ དང་ཤེས་རབ་དགའ་འཚལ་སློབ་གླིང་གི་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༦་༠༣ གསར་དུ་འབྱོར་བའི་གྲ་བཙུན་ཁག་
གི་སློབ་ཡོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༡་༡༢  བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་བུ་ཕྲུག་ཚའི་ཤཻས་ཡོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༨་༦༧ 
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་གཞི་ཁག་གི་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༠་༧༥ ལ་དྭགས་ཆུ་ལོག་ཉམས་གསོའ་ིཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༢་༡༢ 
ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༠་༣༦ ཐོག་ཧིན་སྒོར་ ༦༤༨༩༢༡༩་༡༥ འབབ་ཨ་རི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་
བརྒྱུད་བལ་ཡུལ་ནང་བོད་མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཤེས་ཡོན་ཆེད་ཐོབ་སོན་བྱུང་ཡོད། 
དེ་བཞིན་ནོར་སྦེ་གཞུང་ནས་ནོར་སྦེ་ཆོས་ཚགས་ཀྱི་རོགས་རམ་བརྒྱུད་འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་འཆར་
ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༠་༥༢ དང༌། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་གྲ་བཙུན་གྲངས་ ༡༠༠༠ ལ་སློབ་ཡོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༢་
༦༥ དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༢༩ སྐྱེད་ལྡན་སོ་ནམ་ལས་གཞིའི་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༣་
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༨༦ ན་གཞོན་ལས་མེད་རྣམས་ལ་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༦་༥༦ བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་གི་
འཛིན་སྐྱོང་སྦྱོང་བརྡར་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༠་༣༨ བེུད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་གོང་སྤེལ་ལས་གཞིའི་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༡༨ 
གཉེན་ནད་རེག་དུག་སྔོན་འགོག་དང་གོ་རྟོགས་ལས་དོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༦༥ སིམ་ལ་དང་བྷན་རྡ་ར་གཞིས་ཆགས་
སུ་ཆུ་མཛད་གསར་རྒྱག་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༥༣ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཐེབས་རྩའི་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་   
༡་༡༦ ལས་གཞིའི་འབྲེལ་མཐུད་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༠་༤༢ བཅས་བསྡོམས་རོགས་རམ་ཧིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༡་
༢༠ ཐོབ་སོན་བྱུང་ཡོད། 

 ཁ།  ལས་གཞི་ལག་བསྟར་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་རྟོགས་ཞིབ། 
༡།  ནོར་ཝེ་རོགས་ཚགས་ཀྱི་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ Gregory Bakken  དང་ཕྱག་རོགས་རོགས་

ཚགས་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་པ་ Krishnai Kumarasinghe  དང་འདི་གའི་འབྲེལ་མཐུད་འགན་འཛིན་ལྷན་
བཅར་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༡༡།༩ ནས་ ༡༥ བར་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཟིགས་ཞིབ་
ཆེད་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་དུ་ཕེབས་སྐབས་ལ་དྭགས་ནང་ན་གཞོན་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་དང་བུན་
གཡར་ལས་གཞི་བཅས་ནས་མང་ཚགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཇི་བྱུང་དང༌། ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚ་ཕོག་པའི་
གནས་སྟངས་བཅས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས། སྐབས་དེར་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ཆེད་ལུག་ཁང་གསར་རྒྱག་དང་ལ་དྭགས་
བོད་ཁྱིམ་ལ་འཁྲབ་ཆས་ཆེད་རོགས་རམ་ཞལ་བཞེས་བྱུང་ཡོད། 

     ག  རོགས་ཚགས་ཀྱི་མི་སྣ་ཕེབས་སྒྲིག་དང་སྣེ་ལེན། 
༡།  དབུས་སྣེ་ལེན་ཁང་གསར་རྒྱག་ལེགས་སྒྲུབ་ཟིན་པ་བཞིན་ལས་ཁུངས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་སྤོས་ཟིན་པར་

བལ་ཡུལ་ཨ་རི་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ Mark Weinber དང་ལྡི་ལི་ཨ་རི་གཞུང་
ཚབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ Bion Bliss  དངོས་སུ་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་ ༢༠༡༠།༨། ཚས་ ༢༣ དང་ ༢༤ 
ཉིན་གཉིས་རིང་ཕེབས་སྐབས་ལས་དོན་ལ་བསྔགས་བརྗོད་བྱུང་བ་དང༌། སྐབས་དེར་བལ་ཡུལ་ནང་སྐྱབས་
བཅོལ་བོད་མིའི་དཀའ་སེལ་ཆེད་ Lutheran World Federation  བརྒྱུད་ཨ་རི་གཞུང་ནས་ཨ་སྒོར་
འབུམ་གཉིས་གནང་བའི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱ་ཕྱོགས་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་ནས་འགན་འཁུར་
ཞུ་ཕྱོགས༌། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་ཕྲུག་གུའི་གནས་སྟངས་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚགས་པར་གནས་ཚུལ་
འབུལ་ཕྱོགས་བཅས་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས། 

༢།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༡༡།༡༥ ནས་ ༡༨ བར་ནོར་སྦེ་རོགས་ཚགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ Gregory  Bakken 
དང་འབྲེལ་མཐུད་པ་ Krishani Kumarasinghe གཉིས་རྡ་སར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡་༢༠༡༢ 
ལོའ་ིལས་དོན་འཆར་འགོད་སླད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་གོ་བསྡུར་གྱིས་མ་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༠་༣༠ ལས་
འཆར་ལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་རྒྱུ་གནང༌། 

༣།  ཨ་རི་གཞུང་གི་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ལྕམ་སྐུ་ Maria Otero  མཆོག་བཙན་བྱོལ་་བོད་མིའི་
གནས་སྟངས་མཁྱེན་རྟོགས་སླད་སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༢ ཚས་ ༨ ནས་༩ བར་ཉིན་
གཉིས་རིང་ཕེབས་སྐབས་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་གྲ་བཙུན་དང་མི་མང་འཐུས་མི། དགོན་སྡེ། སྨན་
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ཁང༌། སོ་ནམ་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ལས་དོན་བཅས་ལ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་བར་ལས་དོན་ངོ་སྤྲོད་དང་
ཕེབས་སྒྲིག་ཞུ་སྒོ་འཐུས་གཙང་ཞུས།  

༤།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༢།༢༣ ཉིན་ཨ་རི་གཞུང་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ Timothy Roemer  མཆོག་དབུས་སྣེ་ལེན་ཁང་
གསར་རྒྱག་ལེགས་སྒྲུབ་ཟིན་པའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའ་ིསྐུ་མགྲོན་གཙ་བོར་ཆེད་ཕེབས་དང་སྦྲགས་བོད་
མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ཏུ་གཟིགས་བསྐོར་བཅས་ཀྱི་ཕེབས་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། 

 
༡་༤། བེུད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་ལས་དོན། 
༡།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༡༠།༢༥ ནས་ ༢༨ བར་ལྡི་ལིར་ཡོད་པའི་ Holistic  གཟབ་སྦྱོང་བསྟི་གནས་ཁང་གི་གཙ་འཛིན་ Linda O 

Lepcha  མཆོག་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཉིན་བཞིའི་རིང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲུང་ལས་གནས་རིམ་ཅན་བེུད་ལས་བྱེད་གྲངས་ 
༢༠ ལ་འགོ་འཁྲིད་ཀྱི་གཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་བར་རྒྱུན་ལྡན་ལས་དོན་ཞུ་སྒོར་ཕན་ཐོག་ཡོང་རེ་ཞུ་གི་ཡོད། 

 
༢།  བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་གཙས་ས་གནས་ཁག ༡༢ ནས་བེུད་གྲངས་ ༡༩ ལ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠།༡༢།༡༣ ནས་ ༡༨ བར་ཉིན་དྲུག་རིང་

བེུད་ཀྱི་སྣེ་འཁྲིད་ཐོག་སྦྱོང་བརྡར་དང་པོ་སྦེང་ལོར་དུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པར་སྦྱོང་བརྡར་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་རྣམས་ནས་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུས། 

 
༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༣།༡༡ ནས་ ༡༦ བར་ཉིན་དྲུག་རིང་ས་ཁུལ་ཁག་ ༨ ནས་བེུད་གྲངས་ ༡༨ ལ་བེུད་ཀྱི་སྣེ་འཁྲིད་སྐོར་གཟབ་སྦྱོང་

གཉིས་པ་ཕུལ། དེ་ཁོངས་བེུད་བཞི་ལ་གཟབ་འཁྲིད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་འཇུག་སྣོན་ཡང་ཆགས་ཡོད། 
 
༡་༥། མང་ཚགས་ཀྱི་བཅོལ་དངུལ་ཕྱིར་སློག 

བཅོལ་དངུལ་སྐྱེད་འབབ་བར་ཁྱད་སྤྲོད་དགོས་གྲངས་ ༡༧ ལ་སྒོར་ ༡༣༡༢༣༢་༠༠ ཡོད་པ་ནས་མི་གྲངས་བཅུ་གསུམ་ལ་
དངུལ་སྐྱེད་སྤྲད་ཟིན་པ་དང་མི་གྲངས་ ༤ རྩད་གཅོད་མ་ཐུབ་པས་གསར་ཤོག་ནང་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱིས་གཙང་བཟོ་ཟིན་པ་
བཅས་ད་ཆ་བཅོལ་དངུལ་སྤྲོད་དགོས་གང་ཡང་མེད། 

 
༡་༦། ཡོང་བསྡད་བསྡུ་རུབ། 
 སྔ་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ནང་གསལ་བའི་ཡོང་བསྡད་ཁག་བརྡ་དེད་ཀྱིས་ད་ལྟའི་ཆར་ཆ་ཚང་གཙང་འབུལ་བྱུང་ཡོད། 
 
༡་༧། སྔོན་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན། 
ཀ  བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༥༢ དང༌། གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས། དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་

གཞིའི་དགོངས་དོན་བཞིན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལོ་འཁོར་དང༌། བསྐྱར་བཅོས་
སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་བཀའ་ཤག་ནས་མཐའ་མའི་ཐུགས་ཞིབ་སླད་ལས་ཁུངས་རེ་རེ་བཞིན་སྙན་སྒྲོན་
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གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་ཇི་བརྩལ་ཕྱོགས་བསྡོམས་ཞུས་ཏེ་གྲོས་ཚགས་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཆེད་འཆར་འབུལ་ཞུ་
རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་མཐའ་དག་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད། 

ཁ། སྔོན་རྩིས་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧ པའི་ནང་གསེས་ ༥ དང་ ༨ དགོངས་དོན་ལོ་འདིའི་ནང་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་བར་བརྒལ་
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཤོག་གྲངས་ ༡༤༣ ནང་བྱུང་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༡༤་༤༡ དང༌། འགྲོ་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༣༠་༡༩ ཞུས་
འདུག་པར་ཞིབ་འཇུག་གིས་འཆར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་བཀའ་འཁྲོལ་ཇི་ཐོབ་བསྐྱར་བཅོས་སྔོན་རྩིས་ཐོག་བསྣན་ཏེ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་
སྒོ་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད། 

ག གཞན་ཡང་སྐབས་དུས་སོ་སོར་སྔོན་རྩིས་འབུལ་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་ཅི་མཆིས་ལ་རྒྱུན་དུ་མྱང་ཞིབ་ཀྱིས་
ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན། 

ང༌།  སྔ་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྱེད་འཆར་དུ་གསལ་བ་ལྟར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་སློང་ལས་དོན་
གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་གཏོང་ཐབས་སུ་ལག་དེབ་ཀྱི་ནང་དོན་ལེགས་བཅོས་དང་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་མུས་ཡིན། 

ཅ།  སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བྱེད་འཆར་དུ་གསལ་བ་བཞིན་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཡིག་ཆས་དགོས་མཁོ་ཡོངས་རྫོགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་ནས་མཁོ་འདོན་གྱིས་འགྲོ་གྲོན་ཐོག་བསྲི་ཚགས་སྒོར་ ༡༧༣༢༦༦་༧༦ བྱུང་ཡོད་པ་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ཞུ་
མུས་ཡིན། 

 
༡་༨། ཡོང་འབབ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་དོན། 
༡།  རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་༡༡ ལོའ་ིབསྐྱར་བཅོས་སྔོན་རྩིས་སུ་བོད་མིའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་རྒྱུན་གྲོན་དང་དམིགས་བསལ་ལས་དོན་ཆེད་

དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་དགོས་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༧༧་༥༠ དང༌། ཡོང་འཆར་ཚད་དཔག་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༧༧་
༠༨ གཏན་འབེབས་གནང་བར་ཡོང་འབབ་དངོས་བྱུང་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༧༡་༣༤ དང༌། འགྲོ་གྲོན་དངོས་སོང་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༢༩་༣༣ 
བྱས་འདུག་པའི་བར་ཁྱད་སྒོར་ས་ཡ་ ༤༢་༠༡ དངུལ་ལྷག་བྱུང་ཡོད་པས་གཏོང་ཁ་མ་འཐབ་པའི་གནས་སྟངས་བྱུང་མེད། 

༢།  རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གནས་སྡོད་བོད་མིའི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་ཕོགས་འབབ་བརྒྱ་ཆ། 
ཡོང་འབབ་བརྒྱ་ཆ། བཟོ་མཉམ་ཁག་གི་གཙང་ཁེའི་བརྒྱ་ཆ། ཚང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་བཅས་ས་གནས་རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་
དང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་བརྒྱུད་བསྡོམས་ཧིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༢༢་༥༦ བྱུང་ཡོད་པ་སྔ་ལོ་ལས་སྒོར་ས་ཡ་ ༤༢་༤༦ མང་བ་
བྱུང་ཡོད། སྤྱིར་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ལོ་རེ་བཞིན་མང་དུ་འགྲོ་མུས་ཁར་ལོ་འདིར་ཨ་རི་དང༌། སུད་སི། ཨོསི་ཀྲོ་ལི་
ཡ། སྦར་སིལ་དོན་ཁང་བཅས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོའ་ིདཔྱ་དངུལ་ལྷག་ལུས་རྣམས་རྩིས་ཞུ་བྱུང་བ་བཅས་ཀྱིས་མང་བ་བྱུང་ཡོད། 

༣།  ས་གནས་རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་ཁག་ལ་རྩིས་ཁྲ་ཉར་ཕྱོགས་དང་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་ཚགས་ཚུད་ཡོང་སླད་དུས་ནས་དུས་སུ་ཡིག་
ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན། 

༤།  སྔ་ལོའ་ིལས་བསྡོམས་སུ་སྒྲིག་གསལ་གཙང་ཁེའི་ཡོང་འབབ་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་དོན་འཐུས་ཚང་ཡོང་མིན་ལ་རྟོག་ཞིབ་
ཀྱིས་སྐབས་ ༡༤ པའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་ ༡༡ པར་སྒྲིག་གཞིར་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞུས་པ་བཞིན་འོག་
གྲབ་ཞུས་ཟིན་པ་དེ་ལྟར་ཡང༌། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་
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སྟོན་པར་གྲོས་ཚགས་ནས་གཏན་འབེབས་ཇི་བྱུང་ཁུངས་སོ་སོར་གསལ་བསྒྲགས་ཞུས་ཟིན་པས་ཞལ་འདེབས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་
ཡོང་རེ་ཞུ་གི་ཡོད། 

 
༡་༩། གཞུང་གྲོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན། 
 དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་འདོན་སྤྲོད་བྱ་དགོས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན་དང༌། ལས་བྱེད་གསར་བསྐོ། གནས་
 སྤར་བཅས་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་མཐུན་པའི་ཕོགས་རིམ་གཏན་འབེབས་དང་བསྐྱར་བཅོས། ཟླ་དྲུག་མཚམས་ཡུལ་ཐང་འཕར་
 འབབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་སྤར་ཕྱོགས་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་འབུལ། སྒྲིག་མཐུན་རྒས་ཡོལ་དང་རྩ་དགོངས་
 ཞུས་རྩལ་རིགས་ལ་རྒས་ཕོགས་དང་གཟིགས་གསོལ་འགྲེམས་སྤྲོད་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་འཐུས་ཚང་ཞུ་མུས་ཐོག་གཞུང་
 གི་ཕེབས་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་འགན་འཁུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན། 
 
༡་༡༠། དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་བཟོ་འགྲེམས་ཀྱི་ལས་དོན། 
ཀ  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༣།༣༡ ཉིན་ལག་དེབ་བཟོ་བསྡད་གྲངས་ ༡༣༤༠ ཡོད་པའི་ཐོག་འདི་ལོ་འགེངས་ཤོག་གྲངས་ ༦༣༠༠ གསར་དུ་

འབྱོར་བ་བཅས་ནས་ལག་དེབ་གྲངས་ ༤༡༧༠ བཟོ་འགྲེམས་ཞུས་པ་དང་འགེངས་ཤོག་གྲངས་ ༡༩༦༥ ཉིས་ཟློས་ཀྱིས་ཕྱིར་
སློག་ཞུས་འཕྲོས་ ༢༠༡༡།༣།༣༡ ཉིན་ལག་དེབ་བཟོ་བསྡད་གྲངས་ ༡༥༠༥ བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ཁ།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༣།༣༡ ཉིན་དཔྱ་དེབ་ནོར་བཅོས་བྱ་བསྡད་གྲངས་ ༢༠༠ ཡོད་པའི་ཐོག་འདི་ལོ་ནོར་བཅོས་འགེངས་ཤོག་འབྱོར་
བ་གྲངས་ ༡༣༠༠ བཅས་ནས་འགེངས་ཤོག་གྲངས་ ༡༢༡༣ ལ་ནོར་བཅོས་ཀྱིས་ཁོངས་སོ་སོར་བཏང་ཟིན་པ་དང་འགེངས་
ཤོག་གྲངས་ ༧༦ ལམ་སྟོན་ལྟར་ཡིག་ཆ་སོགས་འཐུས་གཙང་མེད་པས་ནོར་བཅོས་བཟོ་མ་ཐུབ་པ་ཕུད་ནོར་བཅོས་བྱ་བསྡད་་
གྲངས་ ༢༡༡ བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ག  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༣།༣༡ ཉིན་ལག་དེབ་བོར་བརླག་གི་བསྐྱར་བཟོ་བྱ་བསྡད་གྲངས་ ༧༢ ཡོད་པའི་ཐོག་འདི་ལོ་གསར་དུ་ཞུ་སྙན་
འབྱོར་བ་གྲངས་ ༣༠༠ བཅས་ནས་བསྐྱར་བཟོ་ཟིན་པ་གྲངས་ ༢༨༡ ཕུད་འཕྲོས་ ༢༠༡༡།༣།༣༡ ཉིན་བསྐྱར་བཟོ་བྱ་བསྡད་
གྲངས་ ༩༡ བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ང༌།  དྭང་བླང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ཆེ་མཐོང་དང་ངོས་ལེན་ཆ་འཛིན་ཡོད་པ་སོར་གནས་ཡོང་ཐབས་དང༌། ལྷག་པར་
དུ་ལག་དེབ་རྫུན་བཟོའ་ིགླེང་ལྷག་འགོག་ཐབས་སུ་ཐབས་ལམ་གསར་གཏོད་ཇི་ཞུས་ལ་མཇུག་སྣོན་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་
ཡིན། 

 
༡་༡༡། ཉམས་ཞིབ་ལས་དོན། 
ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱི་ངོ་བོ་དང་དགོས་དམིགས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འཕྲོད་ན་གཞོན་རྣམས་ནས་བོད་མིའི་སྡོད་སྒར་
ཁག་ནང་འཚ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་བཟོ་ཚང་སྡེ་ཚན་རིམ་པས་གསར་འཛུགས་ཡོང་ཐབས་ལ་གང་ཅིའི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་
འོག་གྲབ་བྱ་ཐབས་ཞུས་ཀྱང་དགོས་ངེས་ཀྱི་མི་ཆ་སྐབས་བསྟུན་ཐོབ་སོན་མ་བྱུང་བས་དོན་འཁྱོལ་ཐུབ་མེད་ཀྱང་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་ཞུ་
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རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་སུ།   དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  སྙན་སྒྲོན་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་བརྗོད་ཚིག་ནོར་བ་ཁ་
ཤས་ཤིག་བྱུང་སོང་། དེ་ཚ་ལ་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མ་མཁྱེན་པ་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་དྲན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་རྣམ་པས་སོ་སོའ་ི
ལྷན་ཁང་གི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་མར་ཀློག་པའི་སྐབས་སུ། སོ་སོའ་ིལས་འཆར་དེའི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྲི་ཞུ་དགོས་པ་དང་གསལ་
འདེབས་ཞུ་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན། མཉམ་དུ་ཞུས་བཞག་ན་རྗེས་སུ་ལས་རིམ་གྱི་བགྲོ་གླེང་སྐབས་སུ་ཐུགས་ཕན་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་ལྷན་ཁང་གཉིས་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས། ལྷན་ཁང་མང་བ་ཞིག་ལ་ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་ཐོག་ལ་དེ་ཙམ་བརྗོད་མ་ཐུབ་པ་
ཡིན་ཡང་།  སོ་སོའ་ིདགོངས་འཆར་འབུལ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་རེད། དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འཇགས་གནང་རོགས་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༧ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། སྙན་སྒྲོན་ཞུ་
མཁན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག   

 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༧ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

 
༄༅།། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༣༡ བར གྱི་ལོ་

འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་འགོད་འབུལ་ཞུས་པར། 
 
༡༽ ལས་དོན་ཇི་ཞུས་དང་གྲུབ་འབྲས་ཇི་ཐོན། 
༡་༡ ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་དང༌། ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས། 
ཀ སློབ་ཕྲུག་དང་དགེ་ལས་ཀྱི་གནས་སྟངས། 

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་སྔོན་སློབ་ཕུད་པའི་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་
བསྡོམས་གྲངས་ ༧༢ བོད་སློབ་འཛིན་ཚགས། ༢༨ སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་སློབ། ༡༢ དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ། ༡༨ མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ། ༢ བལ་
ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩ། ༡༢ ཡོད་པའི་ནང་སློབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་གྲངས་ ༢༤༠༧༨ དང༌། དགེ་རྒན་ལས་བྱེད་བསྡོམས་ ༢༢༤༤ 
ཡོད།  

ཁ འཛིན་རིམ་ ༡༠ པ་དང་ ༡༢ པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས། 
༡ རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་ ༡༢ པའི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས། 
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ལོ་འདིར་རྒྱ་གར་ནང་འཛིན་རིམ་ ༡༢ ཅན་སློབ་གྲྭ་ ༡༤ ཡོད་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་མཁན་སློབ་ཕྲུག་ ༡༣༩༠ བྱུང་བ་
ནས་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་མཁན་སློབ་ཕྲུག་ ༡༢༥༨ བྱུང་བ་དང༌། སྤྱི་ཡོངས་རྒྱུགས་འཕྲོད་བརྒྱ་ཆ་  ༩༠་༥༠ ལོན་འདུག  བལ་
ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ལོ་སྔ་མའི་འཛིན་རིམ་ ༡༢ པའི་རྒྱུགས་འཕྲོད་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥་༥༤ ལོན་འདུག   ཟུར་སྦྱར་ ༡ 

༢  རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་ ༡༠ པའི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས། 
རྒྱ་གར་ནང་འཛིན་རིམ་ ༡༠ པ་ཅན་ ༢༧ ཡོད་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་མཁན་སློབ་ཕྲུག་ ༡༨༥༨ བྱུང་བ་ནས་ཡིག་རྒྱུགས་
འཕྲོད་པ་ ༡༨༤༤ བྱུང་བ་དང༌། སྤྱི་ཡོངས་རྒྱུགས་འཕྲོད་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩་༢༥ ལོན་འདུག བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་སློབ་དང་སྲོང་
བཙན་སློབ་གྲྭ་གཉིས་ཀྱི་ལོ་སྔ་མའི་འཛིན་རིམ་ ༡༠ པའི་རྒྱུགས་འཕྲོད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ལོན་འདུག ཟུར་སྦྱར་ ༢ 

༡་༢ ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དང༌། ཤེས་ཡོན་སྤྱིའི་ལས་དོན། 
ཀ ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན། 
༡ ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཞིན་གཞི་རིམ་བར་མའི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་འཆར་ཟིན་འགོད་འབུལ་ཞུས་པར་བཀའ་

ཤག་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་དེབ་གྲངས་ ༢༠༠༠ པར་བསྐྲུན་ཞུས། 
༢ འཛིན་གྲྭ་ ༦༧༨ པ་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་ཚགས་ཚན་རིག་གི་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་དང༌། འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་སྤྱི་ཚགས་ཚན་རིག་གི་

སློབ་དེབ་གཏན་འབེབས་ཞུས། 
༣ འཛིན་གྲྭ་ ༦༧༨ པ་བཅས་ཀྱི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་རགས་ཟིན་གཏན་འབེབས་ཞུས། 
༤ རྒྱ་གར་དབུས་འབྲིང་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚགས་ (CBSE) ལ་འབྲེལ་བསྡུར་གྱིས་འཛིན་རིམ་ ༩ ནས་ ༡༢ བར་གྱི་བོད་ཡིག་

སློབ་ཚན་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུས།  
༥ འཛིན་གྲྭ་ ༦ ནས་ ༡༢ བར་གྱི་རིགས་ལམ་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་འགྲེམས་སྤེལ་དང༌། རིགས་ལམ་སློབ་ཐབས་གཞོགས་འདེགས་

ཀྱི་རིགས་ལམ་སྦྱོང་དེབ་གཅིག་པར་བསྐྲུན་ཞུས། 
ཁ ཟབ་སྦྱོང་དང་འོས་སྦྱོང༌། 
༡ ལོ་འདིའི་ནང་གཞི་རིམ་བར་མའི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གི་ལས་རིམ་ཞིག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་སྟེ་འོས་སྦྱོང་བ་གྲངས་ ༢༩  ཐོན་པ་

རྣམས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བགོ་གཏོང་ཞུས་པ་དང༌། འོས་སྦྱོང་བ་ ༢༠ ཡོད་པའི་ལོ་གཅིག་གི་ཟློས་དགེ་འོས་སྦྱོང་དང༌། འོས་སྦྱོང་བ་ 
༢༤ ཡོད་པའི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང༌། འོས་སྦྱོང་པ་ ༢༢ ཡོད་པའི་འབྲིང་རིམ་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ B.Ed 
བཅས་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཡོད། 

༢ ཆོས་དགེ་དང༌། གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་དང་ཨང་རྩིས་དགེ་རྒན། བོད་སློབ་འཛིན་ཚགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་འགོ་འཛིན་དང་རེག་
ཊར། གཞི་རིམ་བར་མའི་སྤྱི་ཚགས་ཚན་རིག་ཁྲིད་ཐབས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་སཾ་བྷོ་ཊའི་འཆར་འགོད་ལས་བྱེད། སློབ་
གྲྭ་ནང་ཁུལ་ཉམས་མྱོང་བརྗེ་རེས་ཀྱི་ལས་རིམ་བཅས་ཟབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་མི་འདྲ་བ་ཁག་ ༦ གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་ཅིང༌། ཟབ་སྦྱོང་
དེ་དག་ཏུ་དགེ་རྒན་སོགས་མི་གྲངས་བསྡོམས་ ༡༢༡ འཛུལ་ཞུགས་བྱུང་ཡོད། 
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ག ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞིབ་ཀྱི་ལས་དོན། 
༡ སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་སློབ་ཚགས་པ་དང་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་འཁྲིད་གནང་

སྟངས་དང༌། སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་གནས་སྟངས། སློབ་མའི་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་སོགས་རྟོག་ཞིབ་དང་ལམ་སྟོན་ཆེད། འདི་གའི་
འབྲེལ་ཡོད་ཤེས་ཡོན་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༢ ཙམ་ལ་རྟོག་ཞིབ་སྐོར་བསྐྱོད་ཞུས། 

༢ ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དང་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་བཅས་ནས་ས་གནས་སློབ་གྲྭ་དང་མི་མང་ཁག་ཅིག་ལ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཐོག་གོ་
རྟོགས་སྤེལ་བའི་གཏམ་བཤད་ལས་རིམ་སྤེལ། 

༣ ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་གཉིས་ནས་རྒྱ་གར་བྱང་རྒྱུད་སློབ་གྲྭ་ཁག་ ༦ ལ་བོད་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་དང་གོ་རྟོགས་
སྤེལ་བའི་གཏམ་བཤད་ལས་རིམ་གོ་སྒྲིག་ཞུས། 

ང མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་ལས་དོན། 
༡ འདི་ཁོངས་དབུས་སའི་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་ལས་བྱེད་ ༥ ནས་འཛིན་རིམ་ ༦ པ་ཡན་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ ༢༧ ལ་སློབ་སྟོན་

སྐོར་བསྐྱོད་ཞུས། 
༢ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང༌། བོད་ཁྱིམ་གཉིས། སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་སློབ་ཚགས་པ་བཅས་ཀྱི་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་ ༡༤  འཛམས་

པའི་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པའི་ཚགས་འདུ་དང་ཟབ་སྦྱོང་གནད་སྨིན་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས། 
༣   བོད་སློབ་འཛིན་ཚགས་སོགས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་དང་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་འགན་འཁུར་བ་དགེ་རྒན་

གྲངས་ ༢༥ ལ་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་ཉིན་ལྔའི་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས། 
༤ ཕྲུ་གུའི་མདུན་ལམ་ཐོག་ཕ་མའི་ངོས་ནས་འགན་འཁུར་བྱ་སྒོ་གང་ཡོད་སློབ་སྟོན་སླད་དབུས་དང་ས་གནས་ཀྱི་མདུན་ལམ་སློབ་

སྟོན་པ་རྣམས་ས་གནས་སོ་སོར་བསྐྱོད་དེ་ཕ་མའི་ཚགས་འདུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ཐོག་སློབ་སྟོན་དང་དྲི་ལན་སྦྱངས་བཤད་གནད་
སྨིན་ཞུས་ཡོད། 

༥ དེ་བཞིན་ས་གནས་སོ་སོར་མཐོ་སློབ་སློབ་ཞུགས་རྒྱུས་སྟོན་དང༌། མཐོ་སློབ་འགྲིམ་བཞིན་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་མདུན་ལམ་
འབྲེལ་བའི་སློབ་སྟོན་སྐོར་བསྐྱོད་ཞུས། 

༦ བྱང་རྒྱུད་དང་བྱང་ཤར་ས་གནས་གསུམ་དུ་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲེམས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་ཞུས། 
༧ སློབ་གྲྭ་དང་མཐོ་སློབ་སློབ་ཕྲུག་གི་དཔེ་མཛད་བཅས་ཀྱི་ཆེད་མདུན་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་རིགས་ ༢༡ མཁོ་སྒྲུབ་དང་

འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས། 
༨ དབུས་སའི་མདུན་ལམ་ཚན་པ་གསུམ་ནང་ལོ་གཅིག་གི་ནང་སློབ་སྟོན་ཞུ་བཅར་བྱེད་མཁན་སློབ་ཕྲུག་དང༌། ཕ་མ། སྤུན་ཉེ། དགེ་

ལས་སོགས་བསྡོམས་མི་གྲངས་ ༣༥༠ ཙམ་བྱུང་འདུག  
ཅ དཔེ་དེབ་པར་བསྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ། 
༡ གཞི་རིམ་སློབ་མའི་བོད་ཡིག་ཤེས་ཚད་གཞོགས་འདེགས་ཆེད། རི་མོ་ཅན་གྱི་བརྙན་དེབ་ཤམ་བྷ་ལར་བསྐྱོད་པ་སོགས་དེབ་

ཁག་བཞི་གྲངས་ ༦༠༠༠ རེ་བྱས་ཏེ་དེབ་གྲངས་ ༢༤༠༠༠ པར་བསྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས། 
༢ བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རིམ་འོག་ནས་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛད་སོགས་དེབ་ཁག་གསུམ་དང༌། བོད་ཡིག་ཚིག་མཛད་རྒྱས་

པ་པོད་གཉིས་བཅས་པར་འགྲེམས་ཞུས།  
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༣ འཛིན་རིམ་ ༦ པ་ཡན་གྱི་བོད་ཡིག་འབྲི་རྩོམ་འགྲན་བསྡུར་བྱས་པའི་རྩོམ་ཡིག་རྩེ་ཕུད་ཁག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྨྱུག་གསར་
དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་གཉིས་ལ་དེབ་གྲངས་ ༣༠༠༠ པར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡོད། 

༤ དགེ་རྒན་དང་མཁས་དབང་ཁག་ནས་ཤེས་ཡོན་སྐོར་རྩོམ་བྲིས་གནང་བ་ཤེས་རིག་དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་གཅིག་ལ་དེབ་གྲངས་ 
༡༠༠༠ པར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡོད། 

༥ ཨིན་སྐད་ཐོག་ཤེས་རིག་གསར་འཕྲིན་འདོན་ཐེངས་བཞི་དང༌། མདུན་ལམ་དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་གསུམ་ལས་འཆར་བཞིན་
འདོན་སྤེལ་ཞུས། 

ཆ དམིགས་བསལ་ལས་དོན་ཞུས་ཁག 
 སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལུགས་དགུང་གྲངས་ ༧༥ ཕེབས་པའི་དུས་སྟོན་སྲུང་བརྩི་ལོ་འཁོར་གཅིག་

གནང་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཁོངས་སུ་འདི་ཁུངས་ནས་ལས་འཆར་སྤེལ་བ་གཤམ་གསལ། 
༡ སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་སློབ་ངོ་སྤྲོད་དང་བགྲོ་གླེང་གི་ལས་རིམ་སྤེལ་རྒྱུ་དང༌། བདེན་ཚིག་

སྨོན་ལམ་སོགས་ཞལ་འདོན་ཁག་ཅིག་དམིགས་བསལ་གསོག་སྒྲུབ་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཞུས་ཡོད། 
༢ ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་སྡེ་ཚན་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༥ ཙམ་གྱི་ནང་ཁོར་ཡུག་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཡོད་

པའི་ལས་འཆར་ཁག་འདི་ག་བརྒྱུད་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། 
༣ ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཤེས་རིག་ཚགས་ཆེན་དང་པོ་ནས་ལྔ་པའི་བར་དང༌། སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཁག་ཐོག་མར་ཚུགས་སྐབས་བསྩལ་བའི་བཀའ་སློབ་རྣམས་ཕྱོགས་བསྡེབས་ཞུས་ཏེ། དེབ་གྲངས་ ༡༥༠༠ པར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡོད།  
༤ སློབ་གྲྭའི་དགེ་སློབ་ཡོངས་ནས་རྒྱུན་དུ་ཉམས་ལེན་དང་སྲུང་སྡོམ་ཆེད། བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་གོང་མའི་ལེགས་བྱང་

ནས་ཉེ་བར་བཏུས་པའི་མིའི་བཟང་སྤྱོད་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་སྐོར་བསླབ་བྱའི་རྩ་ཚིག་ལག་དེབ་ཅིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཞུས་ཏེ། དེབ་
གྲངས་ ༥༠༠༠ པར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡོད། 

༥ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་བཟུང་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་ཚན་རིག་དང་ཨང་རྩིས་ཐོག་གྲུབ་འབྲས་རྩེར་སོན་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་
དམིགས་བསལ་བྱ་དགའ་དང་གཟེངས་བསྟོད་ལག་འཁྱེར་གནང་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས་ཞུས་ཡོད། 

ཇ སཾ་བྷོ་ཊའི་སློབ་གྲོན་རོགས་སྐྱོར། 
༡ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠།༡༡ ལོར་སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་སློབ་ཚགས་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཆེད་དུ་སྔོན་རྩིས་

འགྲོ་གྲོན་རོགས་སྐྱོར་སྒོར་ ༥༧༢༤༩༨༡༡་༠༠ བཀའ་འཁྲོལ་བསྩལ་ཡོད། 
༡་༣ ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་ལས་དོན། 
 ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་ལས་འཆར་འོག་ནས་ད་བར་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་རིག་གསར་ཐ་སྙད་ཕྱོགས་བསྡོམས་དེབ་ཕྲེང་

གསུམ་པ་གྲངས་ ༥༠༠༠ པར་འགྲེམས་དང༌། དེབ་ཕྲེང་དང་པོ་ནས་གསུམ་པ་བར་དྲྭ་གནས་ཐོག་བཞག་པའི་སྒོ་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་
རྒྱ་གང་ཆེ་ཞུས་ཡོད། 

༡་༤ བྱ་དགའ་གཟེངས་བསྟོད་དང༌། ལེགས་གསོལ། 
༡ སློབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་དང་རྩེད་སྣ་སོགས་ལ་རྩེ་ཕུད་སློབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་ ༡༢༣ ལ་བུམ་སྐྱོན་གསུམ་བྲལ་གྱི་གཟེངས་

བསྟོད་ཕྱག་འཁྱེར་དང་མཇལ་དར་སློབ་གྲྭ་སོ་སོ་བརྒྱུད་ཕུལ། 
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༢ སློབ་ཁག་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་ལས་ཞབས་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་དགེ་ལས་ཕོ་མོ་ ༤༢ ལ་ལེགས་གསོལ་དང་གཟེངས་བསྟོད་ཕྱག་
འཁྱེར་ཕུལ། 

༣ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིའཛིན་རིམ་ ༡༢ པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་ལ་སྒྱུ་རྩལ་དང༌། ཚང་རིག ཚན་རིག་བཅས་ཀྱི་སློབ་མ་རྩེ་
ཕུད་གསུམ་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་སློབ་ཕྲུག་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་བྱ་དགའ་དང་ཕྱག་འཁྱེར་ཕུལ། 

༤ གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་རིམ་དྲུག་ ༦ ནས་ ༡༡ བར་གྱི་ལོ་འཁོར་བོད་ཡིག་རྒྱུགས་འབྲས་རྩེ་ཕུད་རྣམས་ལ་བྱ་དགའ་
དང་གཟེངས་བསྟོད་ལག་འཁྱེར་ཕུལ། 

༥ གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་གྲྭ་ ༦ ནས་ ༡༢ བར་གྱི་བོད་ཡིག་འབྲི་རྩོམ་འགྲན་བསྡུར་གྱི་འཛིན་རིམ་སོ་སོའ་ིཨང་རིམ་རྩེ་ཕུད་
རྣམས་ལ་བྱ་དགའ་དང་གཟེངས་བསྟོད་ལག་འཁྱེར་ཕུལ། 

༦ སུད་སི་ལྷ་ས་བུའི་མཐུན་ཚགས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་འོག་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་རིམ་སོ་སོའ་ིབོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་རྩེ་
ཕུད་གསུམ་དང་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྩེ་ཕུད་ལྔ་ལ་བྱ་དགའ་དང་གཟེངས་བསྟོད་ལག་འཁྱེར་ཕུལ། 

༡་༥ མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན། 
ཀ  མཐོ་རིམ་སློབ་ཡོན་རོགས་རམ་ཐབས་འཚལ། 

འཛིན་རིམ་ ༡༢ ཐོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་གསར་པ་ ༢༢༧ ཐབས་འཚལ་ཐུབ་ཡོད་པ་དང༌། སྔོན་ནས་
སློབ་ཡོན་ཐོབ་བཞིན་པ་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༦༨ ཡོད་ཅིང༌། ༢༠༡༠ ལོར་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་པ་ ༡༢༢  བཅས་ཁྱོན་ལོ་འདིའི་ནང་སློབ་
ཕྲུག་ ༦༡༧ ལ་སློབ་ཡོན་ཐབས་འཚལ་ཞུས་ཡོད།   ཟུར་སྦྱར་ ༣ 

ཁ  བོད་མིའི་ཆེད་དམིགས་བསལ་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས། 
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང༌། ཧི་མཱ་ཅལ་གཞུང༌། མ་ནི་པལ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་བཅས་ནས་སྨན་པ་སོགས་ཀྱི་ཟུར་བཅད་ཞབས་
སྟེགས་ ༩༣ ཡོད་པ་ནས་ ༢༠༡༠ ལོར་ཞབས་སྟེགས་ ༢༡ བེད་སྤྱོད་ཐུབ། ཟུར་སྦྱར་ ༤ 

ག མཐོ་རིམ་སློབ་ཡོན་བགོ་འགྲེམས། 
༡ ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་ཡོན། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་ཆེད་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་ ༣༣༣ བྱུང་བ་ནས་ ༢༢༧ ལ་སློབ་ཡོན་བགོ་འགྲེམས་
ཞུས་ཡོད།   ཟུར་སྦྱར་ ༥  

༢ མཐོ་རིམ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་སློབ་སྦྱོང་གི་སློབ་ཡོན།  
 བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་རིམ་པའི་ནང་དགོངས་འཆར་ལམ་སྟོན་དང་མང་ཚགས་ཀྱི་རེ་

འདོད་བཅས་ལ་གཞི་བཅོལ་བྱས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་བཟུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བགོ་འགྲེམས་བྱེད་པའི་མཐོ་རིམ་
རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སློབ་ཡོན་གྱི་ཁོངས་སུ་སྔོན་ཡོད་ཉམས་ཞིབ་སློབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཇི་ཡོད་ཐོག  ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་
རབ་འབྱམས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཁྱད་མཁས་དང་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ (Specialization & Professional 

Courses) རྣམས་ཀྱང་བཅུག་རྒྱུ་གཏན་འབེབས་ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར། གོང་གསལ་མཐོ་རིམ་སློབ་ཡོན་  ༢༢༧ གསར་འགྲེམས་
ཞུས་ཁོངས་ནས་སློབ་ཡོན་གྲངས་ ༡༣༣ དང༌། སྒྲིག་ཞུགས་ཉམས་ཞིབ་སློབ་ཡོན་ས་མིག་གྲངས་ ༧ ཡོད་པ་ནས་ ༣ བཅས་
ཁྱོན་མཐོ་རིམ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་སློབ་སྦྱོང་གི་སློབ་ཡོན་གྲངས་ ༡༣༦ བགོ་འགྲེམས་ཞུས་ཡོད།  



150 

 

༣ སྲོང་བཙན་སློབ་ཡོན།  
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་སྲོང་བཙན་སློབ་ཡོན་ཁོངས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༢ ལ་སློབ་ཡོན་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་ཡོད།  
༤  བལ་ཡུལ་མཐོ་རིམ་སློབ་ཡོན།  
 བལ་ཡུལ་གྱི་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་གི་ཆེད་མཐོ་རིམ་སློབ་ཡོན་ས་མིག་ ༡༥ ཟུར་བཅད་ཡོད་པ་ནས་ ༢༠༡༠ ལོར་སློབ་ཕྲུག་ ༦ 

ལ་སློབ་ཡོན་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་ཤིང༌། ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ ༡༦ ལ་སློབ་ཡོན་ཐོབ་བཞིན་ཡོད།  
༥  བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་རིག་གནས་སློབ་ཡོན།  
 ལོ་འདིར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་ནོར་གླིང་མཐོ་སློབ་ལ་སློབ་ཡོན་ ༡༠ དང༌། སཱ་ར་མཐོ་སློབ་ལ་སློབ་ཡོན་

གྲངས་ ༡༥ བཅས་སློབ་ཡོན་ ༢༥ བགོ་འགྲེམས་ཞུས་ཡོད། 
ང ཕྱི་རྒྱལ་དུ་སློབ་གཉེར་བ་འདེམས་གཏོང་ཞུས་པ། 
༡ ཨ་རིའི་བོད་མིའི་སློབ་ཡོན་ལས་གཞིའི་ཁོངས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་མི་གྲངས་ ༢༡ ཨ་རིར་སློབ་གཏོང་ཞུས།  
༢ ཨིན་ཡུལ་ Pestalozzi ནས་བོད་ཕྲུག་ ༤ འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་ཡོད་པ་ཨིན་ཡུལ་དུ་སློབ་གཏོང་ཞུས།   
༣ ཨི་སི་རལ་བཟོ་སྐྲུན་མཐོ་སློབ་ཏུ་སློབ་ཕྲུག་ ༡ ལ་སློབ་ཡོན་ཁས་ལེན་བྱུང་བ་ཨི་སི་རལ་དུ་སློབ་གཏོང་ཞུས།  
༤ ཨ་རི་ཨེ་མོ་རི་མཐོ་སློབ་དང་ Wasatch Academy སོ་སོ་ནས་སློབ་ཕྲུག་གཅིག་རེར་སློབ་ཡོན་ཁས་ལེན་བྱུང་བའི་སློབ་

ཕྲུག་ ༢ ཨ་རིར་སློབ་གཏོང་ཞུས།  
༥ ཨིན་ཡུལ་ London Metropolitan University གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ནས་སློབ་ཕྲུག་གཅིག་ལ་སློབ་ཡོན་ཁས་ལེན་

བྱུང་བའི་ཨིན་ཡུལ་དུ་སློབ་གཏོང་ཞུས།    
༦  སྤོ་ལནཌ་ University of Warsaw  སློབ་ཕྲུག་ ༢ ལ་སློབ་ཡོན་ཁས་ལེན་བྱུང་བ་འདེམས་བསྒྲུགས་ཀྱིས་སྤོ་ལནཌ་ལ་སློབ་

གཏོང་ཞུས། 
༡་༦ གཞི་རིམ་སློབ་ཡོན་དང་སློབ་འཇུག་གི་ལས་དོན། 
ཀ ཕྱི་རྒྱལ་སྦྱིན་བདག་དང༌། རང་རིགས་འབྱོར་ལྡན་ཁག་ཅིག་བཅས་ནས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༣༠༤༣ ལ་གཞི་རིམ་སློབ་ ཡོན་གྱི་

ཆེད་རོགས་དངུལ་སྒོར་བསྡོམས་ ༣༧༠༡༦༠༣༩་༧༨ ཐོབ་སོན་བྱུང༌།  ཟུར་སྦྱར་ ༦ 
ཁ ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུའི་སློབ་གྲོན་རོགས་སྐྱོར། 
༡ བཀའ་ཤག་གི་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཁྱབ་ལྟར་ཉམ་ཐག་ཨང་ག་པ་ཕྲུག་གྲངས་ ༤༥ ཐོན་པ་རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་ལ་ ༣༥ དང༌། མ་སུ་རི་

བོད་ཁྱིམ་ལ་ ༣ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ ༧ ཐོབ་པ་དེ་དག་གི་སློབ་འཇུག་དང་སློབ་དོད་ལག་དངུལ་སོགས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་
གཏན་འབེབས་ཇི་ཡོད་ལྟར་ཞུས་ཡོད་ཅིང༌། ཉམ་ཐག་ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་ནས་ད་ལྟ་བར་སྤྱི་ཡོངས་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་
གྲངས་ ༡༥༢༨ བྱུང་འདུག   

༢ མེའོ་དང༌། ཏེ་ཛུ། འབུམ་ལ་བསྟན་སྒང་བཅས་ལ་སློབ་འཇུག་དང་སློབ་དོད་སོགས་ལ་དམིགས་བསལ་ལྟ་སྐྱོང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་
དང༌། བསྟན་སྒང་སློབ་གྲྭའི་ཉལ་ཁང་ནང་ཁ་འཐོར་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཕྲུ་གུ་ ༡༣ ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཟས་གོས་འགྲོ་གྲོན་འདི་ག་ནས་ནར་
གཏོང་ཞུས་ཡོད། 
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༣ འདི་ལོར་ཀྲུ་ཀྲིང་ནས་ཕྲུ་གུ་ ༣༨ འབྱོར་བ་ཀ་སྦུག་སོགས་་གཏན་སློབ་ཁག་ལྔའི་ནང་ཟས་གོས་འགྲོ་གྲོན་ནར་གཏོང་གིས་སློབ་
འཇུག་ཞུས་ཡོད། ཀྲུ་ཀྲིང་ཕྲུ་གུར་དམིགས་བསལ་ལྟ་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་ཇི་ཞུས་ཞིབ་ཕྲ་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ནང་གསལ་
འགོད་ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་གཏན་སློབ་ཁག་ནང་ཀྲུ་ཀྲིང་གི་ཕྲུ་གུ་བསྡོམས་ ༧༧༥ ཡོད། 

༤ དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་དང༌། དྭང་ཞབས་དམག་དཀྱུས་ཉམ་ཐག ཤྲི་ན་སྒར་བོད་རིགས་ཁ་ཆེ་ཉམ་ཐག་བཅས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ གྲངས་ ༥༤ 
ལ་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་སྤྱི་མཚུངས་འཚ་སྣོན་རོགས་སྐྱོར་ཞུས་ཡོད། 

ག ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་མི་རིགས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སློབ་བཞེས། 
 ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་ ༡༠ ནས་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༡༦༠ རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའི་གཏན་སློབ་ཁག་ནང་སློབ་འཇུག་ཞུས་ཐོག བོད་

ཕྲུག་ཉམ་ཐག་དང་གཅིག་མཚུངས་རོགས་སྐྱོར་དང་ལྟ་སྐྱོང་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་གཏན་སློབ་ཁག་གི་ཉལ་ཁང་ནང་ཧི་མཱ་ལ་ཡ་
རི་རྒྱུད་མི་རིགས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ ༣༧༧ ཡོད།  

ང  སྲི་ཞུ་ལས་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཕྲུ་གུའི་སློབ་འཇུག 
༡ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་སློབ་ཚགས་པའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༡༠༩ ལ་གཏན་སློབ་ཏུ་སློབ་འཇུག་གམ་

སློབ་དོད་འབུལ་སྒོ་སྒྲིག་གསལ་ལྟར་ཞུས་ཡོད་ཅིང༌། ལོ་འདིར་མཛད་གཙ་རྣམ་པའི་ཕྲུ་གུ་སློབ་འཇུག་གནང་མཁན་མ་བྱུང༌།  
ཅ སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་སློབ་འཇུག་དང་སློབ་དོད། 
 བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་གྱི་ཉིན་སློབ་ཁག་ནས་ཐོན་པ་བུ་ ༣༤༣ དང་བུ་མོ་ ༣༣༥ བསྡོམས་ཕྲུག་གྲངས་ ༦༧༨ གཏན་སློབ་ཁག་

ཏུ་གསར་འཇུག་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་གཏན་སློབ་ཁག་གི་ཉལ་ཁང་ནང་སློབ་ཕྲུག་ ༤༠༨༧ ཡོད་པ་ནས་སློབ་ཕྲུག་ ༡༡༩༡ 
རྣམས་ཀྱི་ཟས་གོས་འགྲོ་གྲོན་ཆ་ཚང་འདི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་མུས་དང༌། སློབ་ཕྲུག་ ༣༦༠ ལ་བོད་སློབ་འཛིན་ཚགས་
ནས་ཟས་གོས་འགྲོ་གྲོན་ཆ་ཚང་ཐོབ་མུས་ཡིན། སློབ་ཕྲུག་ ༢༥༧༡ ལ་ཟས་གོས་གནས་མལ་གླ་ཡོན་ཆག་ཡང་ཐོག་སློབ་འཇུག་
བྱས་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ལྷག་མ་ཇི་ཐོབ་འདི་ག་དང་བོད་སློབ་འཛིན་ཚགས་གཉིས་ནས་ཁ་སྣོན་ཞུས་ཡོད། ཟུར་སྦྱར་ ༧ 

༡་༧ ཤེས་ཡོན་དང་སློབ་གྲྭའི་ལས་འཆར་ཐོག་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚལ་ཞུས་པ། 
 ལས་གཞི་དང། རོགས་ཚགས། དངུལ་འབོར་བཅས་ཀྱི་ཞིབ་གནས་ཐོ་ཁྲ་ཟུར་སྦྱར་ཞུས་ཡོད་པ་ནས་མཁྱེན་ཆུབ་ཡོང་བར་ཞུ་

རྒྱུ་དང༌། སྙིང་བསྡུས་ཙམ་ཞུས་ན་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན། 
 
ཀ དེབ་རིགས་པར་བསྐྲུན། 
 ྋརྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་བརྙན་དེབ་དང༌། རྟོགས་བརྗོད་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་གི་དེབ་སྣ་པར་བསྐྲུན་

ཆེད་རོགས་ཚགས་ཁག་གཉིས་ནས་རོགས་དངུལ་སྒོར་ ༤༡༡༠༠༠་༠༠ བྱུང༌།  
ཁ ཤེས་ཡོན་ལས་འཆར་དང་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར། 
 དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་སོགས་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་དང་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གྱི་ལས་འཆར་ཁག་ཅིག་གི་ཆེད་ཌན་མག་

གཞུང་སོགས་རོགས་ཚགས་ཁག་གསུམ་ནས་རོགས་དངུལ་བསྡོམས་སྒོར་ ༧༤༥༩༡༣༩་༩༧ བྱུང༌།  
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ག ཨར་ལས་འཛུགས་བསྐྲུན། 
 ྋགོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩ་སོགས་རོགས་ཚགས་ཁག་ ༤ ནས་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་ཁང་ཉམས་གསོ་སོགས་ལས་

འཆར་ཆེ་ཆུང་ཁག་ ༢༠ ཙམ་གྱི་ཆེད་རོགས་དངུལ་བསྡོམས་སྒོར་ ༢༩༢༦༦༠༩༣་༠༠ བྱུང༌། 
ང དགོས་མཁོ་གཞན་གྱི་ལས་འཆར། 

ཨ་རི་གཞུང་སོགས་རོགས་ཚགས་ཁག་ ༡༥ ཙམ་ནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོའ་ིལས་འཆར་སོགས་གོང་
གསལ་ལས་འཆར་ཁོངས་སུ་མ་འདུས་པའི་ལས་འཆར་ཆེ་ཆུང་གཞན་ ༣༣ ཙམ་གྱི་ཆེད་རོགས་དངུལ་བསྡོམས་སྒོར་ 
༡༧༣༩༧༤༣༠་༠༠ བྱུང༌།     
གོང་གསལ་ཤེས་ཡོན་དང་སློབ་གྲྭའི་ལས་འཆར་ཆེ་ཆུང་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་རོགས་དངུལ་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་ ༥༤༥༣༣༦༦༢་༩༧ 
ཐབས་འཚལ་ཞུས་ཡོད་པ་ལས་འཆར་སོ་སོའ་ིཐོག་སྨིན་གཏོང་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཟུར་སྦྱར་ ༨ པ། 

 
༢༽ ལས་དོན་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོན་པ། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ནང་ཞུ་རྒྱུའི་་གཞི་རིམ་བར་མའི་དབྱིན་དགེ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་དེ་བཞིན་སློབ་ 
འཁྲིད་པ་ཁྱད་མཁས་མི་སྣའི་དུས་ཚད་མ་འགྲིག་པའི་དབང་གིས་རྩིས་ལོ་རྗེས་མའི་ནང་དུས་འགྱངས་ཞུ་དགོས་གྱུར་སོང༌།  
རྩིས་ལོའ་ིནང་ལས་དོན་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོན་པ་གཞན་བྱུང་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་སུ། ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་གྱིས།  
( Þ̧¼-¢¼- 1)  

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་ ༡༢ པའི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་རེའུ་མིག་གཤམ་གསལ། 

ÍP-ü ÇÀôz-IÔºÛ-¤ÛP-ü ¯-zºÛ-
ÇÀôz-yâG-
IPÅü 

»ÛG-Mã^-
GbôP-¤Dm-
IPÅü 

»ÛG-Mã^-
ºyôh-q-
IPÅü 

ÇÀôz-±m-
GTÛG-zB¼-
Mã^-IPÅü 

»ÛG-Mã̂ -
¤-ºyôh-
q-IPÅü 

MãGÅ-
vôh-hÝ-¤-
ŸÝGÅ-qü 

uÛ-»ôPÅ-
zM-V. 

1 JËô-q¾-Çtä¼-zôh-EÛ¤ü 194 178 178 0 0 16 100 
2 Åï-¾-;Ý-»Û-zôh-EÛ¤ü 57 56 55 1 0 1 98.21 
3 ¤ôm-JËô-Gbm-ÇÀôzü 148 145 141 4 0 3 97.24 
4 Ç~ï¾-;ôz-zôh-EÛ¤ü 254 248 238 9 0 6 95.97 
5 ¤-ÅÞ-¼Û-zôh-EÛ¤ü 165 161 151 8 2 4 93.79 
6 È¼-q-Çtä¼-ZÛm-ÇÀôzü 25 25 23 2 0 0 92.00 
7 lô¼-JÀÛP-Gbm-ÇÀôzü 70 70 64 5 1 0 91.43 
8 Ç~ï¾-;ôz-ZÛm-ÇÀôzü 45 44 40 4 0 1 90.91 
9 ;-Ç~äG-Gbm-ÇÀôzü 37 37 33 3 1 0 89.19 
10 ÅÛ¤-¾-Gbm-ÇÀôzü 34 33 27 6 0 1 81.82 
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11 ¤-ÅÞ-¼Û-Gbm-ÇÀôzü 188 163 133 23 7 25 81.60 
12 jË-Å-zôh-EÛ¤ü 148 145 114 19 12 3 78.62 
13 Çtôm-‡-Gbm-ÇÀôzü 32 28 20 8 0 4 71.43 
14 ^¾-Èô¼-Gbm-ÇÀôzü 31 31 21 10 0 0 67.74 
 zTÅ-zÇkô¤Å-IPÅ. 1454 1390 1258 107 24 64 90.50 

 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩  ལོའ་ིབལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་ ༡༢ པའི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་རེའུ་མིག 

ÍP-ü ÇÀôz-IÔºÛ-¤ÛP-ü ¯-zºÛ-
ÇÀôz-yâG-
IPÅü 

»ÛG-Mã^-
GbôP-¤Dm-
IPÅü 

»ÛG-Mã^-
ºyôh-q-
IPÅü 

ÇÀôz-±m-
GTÛG-zB¼-
Mã^-IPÅü 

»ÛG-Mã̂ -
¤-ºyôh-
q-IPÅü 

MãGÅ-
vôh-hÝ-¤-
ŸÝGÅ-qü 

uÛ-»ôPÅ-
zM-V. 

1 n¤-M¾-¤fô-ÇÀôzü 83 83 71 12   85.54 

( Þ̧¼-¢¼- 2)  

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠  ལོའ་ིརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་ ༡༠ པའི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་རེའུ་མིག་གཤམ་གསལ། 
ÍP-ü ÇÀôz-IÔºÛ-¤ÛP-ü ¯-zºÛ-

ÇÀôz-yâG-
IPÅü 

»ÛG-Mã^-
GbôP-¤Dm-
IPÅü 

»ÛG-Mã^-
ºyôh-q-
IPÅü 

ÇÀôz-±m-
zB¼-Mã^-
IPÅü 

»ÛG-Mã̂ -
ÅÞ-¤-
ŸÝGÅ-qü 

ÇÀôz-I-
GmÅ-Çtôü 

uÛ-»ôPÅ-
zM-Vü 

1 Íô-¼Û-Å-ZÛm-ÇÀôzü 18 18 18 0 0   100.00 
2 Tôm-‡-¼-Gbm-ÇÀôzü 28 28 28 0 0   100.00 
3 Ç~ï¾-;ôz-;-Ç~ï-¼Û-ZÛm-ÇÀôzü 44 44 44 0 0   100.00 
4 lô¼-JÀÛP-Gbm-ÇÀôzü 62 59 59 0 1 2 100.00 
5 ô̂-¾m-WÛ-ÇÀôz-I 40 39 39 0 0 1 100.00 
6 Èôm-ÅÞ¼-ZÛm-ÇÀôzü 19 19 19 0 0   100.00 
7 ;-Ç~äG-Gbm-ÇÀôzü 73 72 72 0 1   100.00 
8 ;ô-¾Û-G¾-ZÛm-ÇÀôzü 77 77 77 0 0   100.00 
9 ¤ôm-JËô-Gbm-ÇÀôzü 67 67 67 0 0   100.00 
10 ¤-ÅÞ-¼Û-Gbm-ÇÀôzü 75 75 75 0 0   100.00 
11 ÅÛ¤-¾-Gbm-ÇÀôzü 105 102 102 0 3   100.00 
12 zÅÞ-m-¤hº-ZÛm-ÇÀôzü 24 24 24 0 0   100.00 
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13 „Ëàm-‡¼-Gbm-ÇÀôzü 26 26 26 0 0   100.00 
14 Tôm-‡-¼-zôh-EÛ¤ü 90 89 89 0 1   100.00 
15 jË-Áôh-zôh-EÛ¤ü 64 63 63   1   100.00 
16 Å-¾-;Ý-zôh-EÛ¤ü 38 38 38 0 0   100.00 
17 Ç~ï¾-;ôz-zôh-EÛ¤ü 107 107 107 0 0   100.00 
18 ÅÞ-W-zôh-EÛ¤ü 151 151 151 0 0   100.00 
19 ¤-ÅÞ-¼Û-zôh-EÛ¤ü 102 102 102 0 0   100.00 
20 ¼-W-Çtä¼-zôh-EÛ¤ü 44 43 43   1   100.00 
21 ¾-hÐGÅ-zôh-EÛ¤ü 192 189 189   3   100.00 
22 È¼-q-Çtä¼-ZÛm-ÇÀôzü 37 36 36   1   100.00 
23 JËô-q¾-Çtä¼-zôh-EÛ¤ü 100 99 98 1 1   98.99 
24  ^¾-Èô¼-Gbm-ÇÀôzü 49 49 48 1 0   97.96 
25 jË-Å-zôh-EÛ¤ü 125 124 120 4 1   96.77 
26 Çtôm-‡-Gbm-ÇÀôzü 46 45 43 2 1   95.56 
27 Ç~ï¾-;ôz-ZÛm-ÇÀôzü 54 52 48 4 2   92.31 
 zTÅ-zÇkô¤Å-IPÅü 1879 1858 1844 14 17 4 99.25 

 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩  ལོའ་ིབལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་ ༡༠ པའི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་རེའུ་མིག 

ÍP-ü ÇÀôz-IÔºÛ-¤ÛP-ü ¯-zºÛ-
ÇÀôz-yâG-
IPÅü 

»ÛG-Mã^-
GbôP-¤Dm-
IPÅü 

»ÛG-Mã^-
ºyôh-q-
IPÅü 

ÇÀôz-±m-
GTÛG-zB¼-
Mã^-IPÅü 

»ÛG-Mã̂ -
¤-ºyôh-
q-IPÅü 

MãGÅ-
vôh-hÝ-¤-
ŸÝGÅ-qü 

uÛ-»ôPÅ-
zM-V. 

1 z¾-»Þ¾-n¤-M¾-¤fô-ÇÀôzü 62 62 62    100 
2 z¾-»Þ¾-ÆôP-z®m-ÇÀôz-Iü 41 40 40    100 

 
( Þ̧¼-¢¼- 3)  

མཐོ་རིམ་སློབ་ཡོན་རོགས་རམ་ཐབས་འཚལ། 
ÍP-ü ¼ôGÅ-±ôGÅü ÇÀôz-»ôm-fôz-

zŸÛm-qü 
2010 ¾ô¼-
ÇÀôz-¢ôP-fôm-

qü 

2010 ¾ô¼-
ÇÀôz-»ôm-GÅ¼-
ºhï¤Å-‚ãP-zü 

Eôm-IPÅü

1 ÍÛm-»Þ¾-hGï-¯-±ôGÅ-qü Tibet  4 4 0 8 
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Foundation, UK 
2 Í-¼Û-ÈÛ-¤-¾-»-hGï-¯-±ôGÅ-qü 

American Himalayan 
Foundation, US 

4 1 0 5 

3 ‡-¼-ÅÛ-¼ôGÅ-±ôGÅü TRAS, 
Canada 

3 5 4 12 

4 ºW¼-¤m-ÍÛ-ÍïÅ-qÛ-¼ôGÅ-±ôGÅü 
ESP, Germany  

44 6 6 56 

5 ÍÛÛm-»Þ¾-zôh-ˆÛ-P¾-Åï¾-fïzÅ-¯ü
Tibet Relief Fund, UK 

3 6 7 16 

6 ¿kÛ-¾Û-hzÞÅ-zôh-ÇÀôz-º²Ûm-±ôGÅü 
CTSA, New Delhi 

37 21 12 70 

7 Ç+Ý-ŸzÅ-È»Û-^Û-¤ï-»¼-¼ôGÅ-
±ôGÅü Heide Meyer, Germany 

2 4 12 18 

8 Í-¼Û-ÍÞ-Áü USHA, US 29 15 12 56
9 Íï-ÍÛ-‡Û-w-¼m-ÅÛ-±ôGÅ-qü AET, 

France  
13 8 0 21 

10 ^m-¤G-zôh-ˆÛ-hGï-¯-±ôGÅ-qü
Tibet Charity, Denmark    

8 4 3 15 

11 ^m-¤G-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-±ôGÅ-qü
DTS, Denmark (UWC 
Mahindra, Pune Pocket 
Money)     

1 0 0 1 

12 Ç+Ý-ÇKï¼-»ÛG-±P-mÅ-Z¤Å-ŸÛz-ÇÀôz-
»ômü Research Scholarship

3 9 2 14 

13 Ç+Ý-ÇKï¼-»ÛG-±P-mÅ-ÆôP-z®m-ÇÀôz-
»ômü  Songtsen Scholarship

27 11 22 60 

14 ZÛ-ÈôP-zôh-¼ÛGÅ-ÇÀôz-yâG-Mz-Bô¼-
±ôGÅ-qü Tibetan Education 
Support Foundation, Japan 

29 5 16 50 

15 fï-¶m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP-GÛ-ÇÀôz-
»ômü Religious Foundation of 
H.H. Dalai Lama, Taipei 

12 0 0 12 
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16  hq¾-º‚ô¼-¾Å-DÞPÅ-zMãh-ÇÀôz-
»ômü His Holiness the Dalai 
Lama's Charitable Trust

20 0 4 24 

17 Ç+Ý-ŸzÅ-Íï-¾Ûm-hP-;¾-mô-¤ÛP-‡ôm-
ÇÀôz-»ômü Eileen & Karl 
Normington, US   

4 0 0 4 

18 wÞ¼-zÞ-Oô¾-¤ºÛ-im-dïm-ÇÀôz-»ômü
Phurbu Dolma Memorial 
Scholarship, Nepal   

2 0 0 2 

19 Íô-Åï-=Û-¾Û-»-Ç+Ý-ŸzÅ-qô¾-hP-qï¤-
¤×¼-=Ûm-mÅü Pam & Paul 

Martin, Australia  

2 0 0 2 

20 lô¼-Ghm-hGº-¿km-ºwï¾-MÅ-JÀÛP-
ÇÀôz-»ômü Gadhen Phegyeling 
Scholarship  

1 15 0 16  

21 ZÛ-ÈôP-¼×T-m-BÛh-ÇkÝGü Rachna 
Club, Japan  

2 0 0 2 

22 Í-¼Û-zôh-ˆÛ-fïzÅ-¯ºÛ-Eh-¾Å-ÇÀôz-
»ômü The Tibet Fund's 
Professional Scholarship 
Program 

11 2 8 21 

23 ‚P-Í-¼ÛºÛ-zôh-¼ÛGÅ-uÛ-¤fÞm-
±ôGÅ-q-hP.ü ¼Û-hÐGÅ-±¾-mP-
qºÛ-VôÅ-±ôGÅü North American 

Tibetan Association and Deer 
Park Buddhist Centre, Oregon, 
Wisconsin 

0 0 9 9 

24 zÇem-º²Ûm-mô¼-BÛh-±m-¼ÛG-ÇÀôz-
»ômü Tenzin Norkyi Science 
Scholarship  

0 0 1 1 

25 ¾D-mô-zôh-¼ÛGÅ-ÅÞh-±ôP-±ôGÅ-qü 
Tibetan Refugee Sweater 
Seller Association, Lucknow

0 0 1 1 

26 Ç+Ý-ÇKï¼-»ÛG-±P-mÅ-Eh-¤DÅ-hP-
Z¤Å-ŸÛz-ÇÀôz-»ômü Research‐

2 0 65 67 
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Oriented & Professional 
courses of the Office of His 
Holiness Dalai Lama, 
Mcleodganj, Dharamsala 

27 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 
Department of Education CTA 

5 6 43 54 

 Eôm-zÇkô¤Åü 268 122 227 617 
( Þ̧¼-¢¼- 4)  

གཞུང་སྒེར་གཉིས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེད་དམིགས་བསལ་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས། 
ÍP-ü ¢P-‚ºÛ-ÇÀôz-±mü ŸzÅ-ÇeïGÅ-IPÅü 
1 Ç¨m-qºÛ-ÇÀôz-¢ôP-ü MBBS (Reserved seats)  3 
2 ¤fô-¼Û¤-;¤-qÞ-=¼-ÇÀôz-¢ôP-ü Computer Engineering (Reserved seats) 2 
3 º²âGÅ-Cæm-ºV¼-ºGôh-ÇÀôz-¢ôP-ü Civil Engineering (Reserved seats) 2
4 ¤fô-¼Û¤-μÅ-¢ô¼-ÇÀôz-¢ôP-ü Chemical Engineering (Reserved seat) 1
5 ±m-¼ÛG-hGï-ºôÅ-ÇÀôz-¢ôP-ü B.Sc. Ed (Reserved seats)  4 
6 ºFâ¾-ºDô¼-GÁÛG-OÛG Mechanical Engineering (Reserved seat)  1 
7 ¤fô-¼Û¤-JÀôG-¾Å-ÇÀôz-¢ôP-ü Electrical Engineering (Reserved seat)  1
8 ¤fô-¼Û¤-Ç¨m-¢ô¼-ÇÀôz-¢ôP-ü B.Pharmacy (Reserved seat)  1 
9 h¤º-¼Û¤-q¼-Cæm-ÇÀôz-¢ôP-ü Printing Technology (Reserved seats)  2 
10 ;¤-qÞ-‡¼-z¸ô-¾Åü Computer Technology (Reserved seat)  1 
11 μÅ-¢ô¼-z¸ô-¾Å-¼ÛGÅü Chemical Technology (Reserved seat)  1 
12 Ç¨m-¢ô¼-hÝÅ-fÞP-ÇÀôz-¢ôP-ü D. Pharmacy (Reserved seat)  1
13 ¤-mÛ-q¾-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-mP-Ç¨m-ŸzÅ-ÇÀôz-¢ôP.ü B.Sc. Nursing   20 
14 ¤-mÛ-q¾-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-ü B.Sc. Physiotherapy 10 
15 ¤-mÛ-q¾-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-ü B.Sc. Occupational Therapy 3 
16 ¤-mÛ-q¾-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-ü B.Sc. Audiology & Speech  

Language Pathology 

4 

17 ¤-mÛ-q¾-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-ü B.Sc. Optometry  5 
18 ¤-mÛ-q¾-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-ü B.Sc. Medical Imaging Technology 5
19 ¤-mÛ-q¾-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-ü B.Sc. Nuclear Medicine Technology  1 
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20 ¤-mÛ-q¾-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-ü B.Sc. Medical Laboratory Technology 4 
21 ¤-mÛ-q¾-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-ü B.Sc. Respiratory Therapy Technology  4
22 ¤-mÛ-q¾-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-ü B.Sc. Health Information Administration 4 
23 ¤-mÛ-q¾-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-ü B.Sc. Cardiovascular Technology  2 
24 ¤-mÛ-q¾-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-ü B.Sc. Medical Radiation Technology 1
25 ¤-mÛ-q¾-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-ü M.Sc. HHIA 2
26 ¤-mÛ-q¾-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-ü MASLP 2 
27 ¤-mÛ-q¾-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-ü MPT  2 
28 ¤-mÛ-q¾-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-ü M.Sc. MLT 2
29 ¤-mÛ-q¾-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-ü M.Sc. Optometry 1 
30 ¤-mÛ-q¾-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-ü M.Sc. MIT 1 

 Eôm-zÇkô¤Åü 93 
  

ÍP-ü ¢P-‚ºÛ-ÇÀôz-±mü ŸzÅ-ÇeïGÅ-IPÅü 
1 Ç¨m-qºÛ-ÇÀôz-¢ôP-ü MBBS (Reserved seats)  3 
2 ¤fô-¼Û¤-;¤-qÞ-=¼-ÇÀôz-¢ôP-ü Computer Engineering (Reserved seats) 2
3 º²âGÅ-Cæm-ºV¼-ºGôh-ÇÀôz-¢ôP-ü Civil Engineering (Reserved seats) 2
4 ¤fô-¼Û¤-μÅ-¢ô¼-ÇÀôz-¢ôP-ü Chemical Engineering (Reserved seat) 1 
5 ±m-¼ÛG-hGï-ºôÅ-ÇÀôz-¢ôP-ü B.Sc. Ed (Reserved seats)  4 
6 ºFâ¾-ºDô¼-GÁÛG-OÛG Mechanical Engineering (Reserved seat)  1 
7 ¤fô-¼Û¤-JÀôG-¾Å-ÇÀôz-¢ôP-ü Electrical Engineering (Reserved seat)  1 
8 ¤fô-¼Û¤-Ç¨m-¢ô¼-ÇÀôz-¢ôP-ü B.Pharmacy (Reserved seat)  1
9 ¤-mÛ-q¾-G®ßG-¾G-ÇÀôz-DP-mP-Ç¨m-ŸzÅ-ÇÀôz-¢ôP.ü B.Sc. Nursing (Reserved 

seats) 

6 

 Eôm-zÇkô¤Åü 21 
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( Þ̧¼-¢¼- 5)  

ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་ཡོན་བགོས་འགྲེམས། 
ÍP-ü ÇÀôz-±mü GÅ¼-ÇÀôzü 
1 ¤fô-¼Û¤-uÛ-±ôGÅ-¼ÛG-qºÛ-ÇÀôz-¢ôP.ü (BA) 26 
2 ¤fô-¼Û¤-±m-¼ÛG-ÇÀôz-¢ôP.ü (B. Sc.)  6

3 ¤fô-¼Û¤-±m-¼ÛG-Çoï-¾ïm-ÇÀôz-¢ôP.ü (B. Sc. Hospitality & Hotel 
Administration) 

3 

4 ¤fô-ÇÀôz-¯ÛÅ-ºƒï¾-ÇÀôz-¢ôP-ü (B.Com) 25
5 ±m-¼ÛG-ÇÀôz-¢ôP-ü (B.Sc. Biotechnology) 1 
6 ¤fô-¼Û¤-;¤-qÞ-‡¼-ÇÀôz-¢ôP-ü  (BCA) 3 
7 ¤fô-¼Û¤-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-ÇÀôz-¢ôP.ü (LLM) 2
8 ÇÀôz-hqôm-ÇÀôz-¢ôP-ü (MA) 11 
9 VïÅ-¤fôºÛ-±ôP-ºƒï¾.ÇÀôz-¢ôP-ü (MBA) 3 
10 ¤fô-¼Û¤-±m-¼ÛG-ÇÀôz-hqômü (M. Sc. Biotechnology) 1 
11 ;¤-qÞ-‡¼-ÇÀôz-hqôm-ÇÀôz-¢ôP-ü  (MCA)  3 
12 ¤fô-¼Û¤-xÛ-zTôÅ-GÅô-fzÅ-ÇÀôz-¢ôP-ü  (MPT) 1 
13 ¤fô-¼Û¤-±m-¼ÛG-ÇÀôz-¢ôP-ü  (M.Sc.) 7 
14 ¤fô-¼Û¤-¯ÛÅ-¼ÛG-ÇÀôz-¢ôP.ü (M. Com) 10 
15 uÛ¼-zbP-Ç¨m-ŸzÅ-ÇÀôz-¢ôP-ü (General Nursing) 4 
16 ¸-DP-º²Ûm-BôP-ÇÀôz-¢ôP-ü (Bachelor of Hotel Management) 5 
17 ¤fô-¼Û¤-hÝÅ-fÞP-¾G-ºFï¼-ÇÀôz-¢ôP-ü (Post Graduate Diploma courses)  4
18 hÝÅ-fÞP-¸-DP-º²Ûm-BôP-ÇÀôz-¢ôP-ü (Diploma in Hotel Management) 6 
19 ¤fô-¼Û¤-¾ÞÅ-¯¾-ÇÀôz-¢ôP.ü (BP.Ed) 1 
20 Ç¨m-ŸzÅ-ÇÀôz-¢ôP-ü (B.Sc. Nursing) 27 
21 Ç¨m-qºÛ-ÇÀôz-¢ôP-ü (MBBS) 2 
22 ;¤-qÞ-‡¼-ÇÀôz-¢ôP-ü (Computer Engineering) 1 
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23 KDP-z¸ôºÛ-¼ÛG-GmÅ-ÇÀôz-¢ôP-ü (Civil Engineering)  1 
24 JÀôG-¾Å-ºyâ¾-ºDô¼-ÇÀôz-¢ôP-ü (Electrical Engineering) 1 
25 Bï-hPôÅ-z¸ô-¾Å-¼ÛG-¯¾-ÇÀôz-¢ôP-ü (Biotech Engineering) 1
26 ;¤-qÞ-‡¼-±m-¼ÛG-ÇÀôz-¢ôP-ü (B.E. Computer Science) 3 
27 ;¤-qÞ-‡¼-±m-¼ÛG-ÇÀôz-¢ôP-ü (B.E. Computer Science & Technology) 1 
28 ÅôºÛ-zTôÅ-fzÅ-ÇÀôz-¢ôP-ü (BDS)  2 
29 ¤fô-¼Û¤-ÅôºÛ-zTôÅ-fzÅ-ÇÀôz-¢ôP-ü (MDS) 1
30 ±h-¤fôºÛ-Ç‰ÛP-GÛ-ÇÀôz-¢ôP-ü (Super Specialty in Cardiology) 1 
31 ±m-¼ÛG-¤fô-¼Û¤-hGï-ºôÅ-ÇÀôz-¢ôP.ü (B.Sc. Ed) 4
32 ¤fô-¼Û¤-±ôP-¾Å-º²Ûm-BôP-ÇÀôz-¢ôP-ü (BBM) 3
33 ¤fô-¼Û¤-±ôP-¾Å-º²Ûm-BôP-ÇÀôz-¢ôP-ü (BBA) 4 
34 ±h-¤fôºÛ-¯ÛÅ-¼ÛÛG-ÇÀôz-¢ôP-ü (Chartered Accountancy) 2 
35 h¤ÛGÅ-zÅ¾-;¤-qÞ-‡¼-hÝÅ-fÞP-ÇÀôz-¢ôP-ü (Animation/Multi Media)   4 
36 h¤ÛGÅ-zÅ¾-;¤-qÞ-‡¼-hÝÅ-fÞP-ÇÀôz-¢ôP-ü (Graphic Designing)   2 
37 ¤fô-¼Û¤-Ç¨m-¢ô¼-ÇÀôz-¢ôP-ü (Bachelor of Pharmacy)  6 
38 ¤fô-¼Û¤-hGï-ºôÅ-ÇÀôz-¢ôP-ü (B.Ed) 2 
39 xÛ-zTôÅ-GÅô-fzÅ-ÇÀôz-¢ôP-ü (BPT) 3 
40 ¤fô-¼Û¤-¼ÛG-GmÅ-ÇÀôz-¢ôP.ü (Thorim Rigney)  15 
41 ;] ¼ÛGÅ-GTÛG-@P-º²Ûm-Z¤Å-ŸÛz-ÇÀôz-¢ôP-ü (M.Phil) 2
 D] ¼ÛGÅ-GTÛG-@P-º²Ûm-Z¤Å-ŸÛz-ÇÀôz-¢ôP-ü (PhD) 1 

42 hÝÅ-fÞP-¾Å-¼ÛGÅ-ÇÀôz-¢ôP-ü (Vocational Courses: Food Production, 

Secretarial Practices & Beautician)  
5 

43 uÛ-±ôGÅ-ŸzÅ-ŸÝºÛ-ÇÀôz-¢ôP-ü (Bachelor of Social Work) 1 
44 mô¼-JÀÛP-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-»ômü (Tibetan Higher Studies, Norbulingka) 10

 Eôm-zÇkô¤Åü 227 
( Þ̧¼-¢¼- 6)  
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གཞི་རིམ་སློབ་ཡོན་ཐབས་འཚལ། 
ÍP.ü ¼ôGÅ-±ôGÅ-DG-GÛ-¤ÛP-ü ¼ôGÅ-fôz-yâG-

IPÅü 
¼ôGÅ-hPÞ¾-
WÛ-Åôm-ÇKô¼ü 

1 ÍÛm-¾m-zôh-ˆÛ-P¾-Åï¾-fïzÅ-¯ü Tibetan Relief Fund , 
England (UK) 

244 1,700,005.20 

2 Íï-Á-»-¼ôGÅ-±ôGÅü Associazion Per La Solidarieta 
Internazionalein Asia, Italy (ASIA)

140 1,987,633.10 

3 z¾-»Þ¾-¢Ûm-zhG-mô¼-zÞ-VôÅ-z¸P-mÅü Himali Rug House 

(HRH) 

15 180,000.00  

4 Í-¼Û-‚¤Å-z¯ï-±ôGÅ-q-mÅü Jamtse Sponsorship Project, 

USA (JT) 
7 113,999.70  

5 Zï-ÈôP-¼ôGÅ-±ôGÅ-mÅü Shimizu Foudation, Japan (SJ) 20 619,097.00  

6 ÅÞh-ÅÛ-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qôºÛ-±ôGÅ-qü Tibet Friend, Switzerland 
(TFS) 

56 1,192,050.00 

7 ZÛ-ÈôP-zôh-¼ÛGÅ-ÁïÅ-»ôm-¼ôGÅ-Bô¼-fïzÅ-¯ü Tibetan 
Education support Foundation, Japan (YSJ)

530 6,452,400.00 

8 ÍÛm-¾m-zôh-ˆÛ-hGï-¯ü Tibet Foundation, England (OTE) 82 800,938.00  

9 ºW¼-¤m-¼ôGÅ-±ôGÅ-Í-¤-¶ï-G¼-¾GÅü German Aid to 

Tibetans , Germany (GAT)

82 980,422.00  

10 ^ïm-¤G-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-±ôGÅ-qü Danish Tibetan Cultural 

Society, Denmark (DTS) 
57 990,555.43  

11 ÍÛ-ÅÛ-¼¾-zôh-¤ÛºÛ-IôGÅ-qôü Israeli Friends Of Tibetan People 
(IFT) 

61 674,336.00  

12 ZÛ-ÈôP-;-ÅÞ-»ï-Ç~-Ç~-¼ôGÅ-±ôGÅ-mÅü Kasuya Baba , Japan ( J ) 210 3,618,714.00 

13 ÇKï¼-qºÛ-¢Ûm-zhG-DG Individual Sponsor (ID) 378 4,196,849.00 

14 Í-¼Û-DÞ¾-zôh-¼ÛGÅ-¢Ûm-zhG Tibetan Abroad Sponsors 

(TAS) 
39 633,095.00  

15 w-¼m-ÅÛ-‚ÛÅ-qºÛ-¼ôGÅ-±ôGÅü Association Free Tibetan 

Childhood, France (AFTC)

14 467,354.80  
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16 ÍÛm-»Þ¾-zôh-¼ÛGÅ-±ôGÅ-qü Tibetan Refugee Charitable 

Trust, England (TCB) 
115 1,631,504.00 

17 Íô-ÅÛ-=ï¼-¾ï-»-zôh-¤ÛºÛ-¤²º-IôGÅ-±ôGÅ-qü Tibetan 

Friendship Group , Australia (TFG)

13 189,080.47  

18 ºW¼-¤m-zôh-¼ÛGÅ-±ôGÅ-qü (Tibet  Forderkieis Kailash, 

Germany  (TFK) 
35 408,100.00  

19 »ô-;ô-JËô-bô-¤-hPÞ¾ü Yoko Gotoh Interest Fund, Japan (YG) 35 504,156.00  

20 mô¼-¶ï-¼ôGÅ-±ôGÅü SOS Kinderdrof International, Norway  
(IT/NB) 

264 1,738,951.00 

21 w-¼m-ÅÛ-Íï-ÍÛ-bÛ-¼ôGÅ-±ôGÅ-mÅü Aide A L'enfance 

Tibetaine, Frane (AET) 
187 2,618,752.00 

22 z¾-»Þ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-¼P-¼ÛGÅ-zôh-¤Û-ÇKï¼-DG-mÅü Tibetans in 
Nepal (TN) 

10 59,400.00  

23 ¤Û-¼ÛGÅ-¼P-hôm-hÐP-ÆâP-GÛ-ÇÀôz-»ôm-¤fÞm-¢ô¼ü Self-Help 

Sponsorship Program (SHSP) 

6 51,860.00  

24 ¤Û-¼ÛGÅ-¼P-hôm-hÐP-ÆâP-GÛ-ÇÀôz-»ôm-¤fÞm-¢ô¼ü Tibetans in 

Dimapur Individual (TDI) 
2 14,400.00  

25 l-Å-zôh-EÛ¤ü ( O )  24 201,600.00  

26 ¤-ÅÞ-¼Û-zôh-EÛ¤ü (THF)  14 117,600.00  

27 yâ-GÝ- 2 Vïh-ü Individual sponsor 2 21,600.00  

28 ÍÛ-ÅÛ-¼-¾Û-Íï-¼ôm-;ïÅ-=ô-mÅü Ahron Castro, Isreal (ACI) 18 354,170.00  

29 ÍÛm-¾m-zôh-ˆÛ-DP-qü Tibet House Trust, England (THE) 43 ºhÛ-¾ôºÛ-¼ôGÅ-
hPÞ¾-¯ÛÅ-¾ô- 
2011ü12 mP-
º‚ô¼-¼ï-»ôhü 

30 wÞ¼-zÞ-Oô¾-¤ºÛ-im-dïm-ÇÀôz-»ômü Phurbu Dolma Memorial 

Sponsorship, Nepal (PDM)

14 141,600.00  

31 w-¼m-ÅÛ-¼ôGÅ-±ôGÅü LTDM, France 280 4,219,147.08 

32 ÅÞ-ÅÛ-¼ôGÅ-±ôGÅ-mÅ-ÇKP-bôG-DÞ¾-yâ-GÝ-zŸÛºÛ-¼ôGÅ-hPÞ¾ü 
Children of Sikkim Foundation, Swiss 

4 136,670.00  
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33 w-¼m-ÅÛ-Åô¾-ÈÛ-¤¾-¼ôGÅ-±ôGÅü Solhimal, France 42 2,75,413.00 

 zTÅ-GôP-GÅ¾-zÇkô¤Åü 3043 37,016,039.7
8  

(¸Þ¼-¢¼- 7)  

ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་སློབ་འཇུག་དང་སློབ་དོད་སྐོར། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༢༠༡༡   ལོར་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་ཁག་གི་ཉིན་སློབ་ཁག་ནས་མཐའ་མའི་འཛིན་རིམ་ཐོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་གཏན་སློབ་ཁག་
ནང་སློབ་འཇུག་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ།  

 
ÍP-ü Gbm-ÇÀôz-DG-GÛ-¤ÛP-ü zÞü zÞôü zÇkô¤Å-yâG-IPÅü 
1 ¤-ÅÞ-¼Ûü 76 78 154 
2 lô¼-JÀÛP-ü 40 32 72 
3 ÅÛ¤-¾-ü 40 39 79 
4 ;-Ç~äG 31 31 62 
5 ^¾-Èô¼ü 18 17 35 
6 ¤ôm-JËôü 39 38 77 
7 Çtôm-‡ü 41 38 79 
8 ÇKP-bôG-fôm-Å¤ü 13 6 19 
9 ÇtôG-¼ï-Ç~ôP-ü 6 4 10 
10 Tôm-b-¼ü 10 10 20 
11 Áï-¾ôP.ü 12 12 24 
12 „Ëàm-b¼ü 15 21 36 
13 Åô-m-¤hºü 2 9 11 

 ¯-ºzô¼-xôGÅ-zÇkô¤Åü 343 335 678 
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( Þ̧¼-¢¼- 8)  

ཤེས་ཡོན་དང་སློབ་གྲྭའི་ལས་འཆར་ཐོག་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚལ་ཞུས་པ། 
ÍP.ü ¾Å-ºV¼ü ¼ôGÅ-±ôGÅü ¼ôGÅ-hPÞ¾-‚ãP.ü 

   ÈÛm-ÇKô¼ü 
¤Vmü 

1 &M¾-¤VôG-Ç+Ý-yïP- 14 qºÛ-fôG-z½‰m-hïz-q¼-
zCæmü  

TRS Himalaya   261,000.00  

2 dôGÅ-zXôh-hqG-zÅ¤-ºFÛ-ÁÛP-GÛ-hïz-Ço-q¼-
ºIï¤Åü 

TRS Himalaya   150,000.00  

3 hGï-Lm-ºôÅ-¢ôP.ü ¸z-¢ôP.ü CICED Denmark  6,783,850.00  
4 =â-=ÛP-hÝ-¾Å-Ÿô¼-ÇÀôz-¢ôP.ü TRS Himalaya   113,689.97  
5 z¸ô-¼ÛG-ÇÀôz-±m-Pô-vôhü DANIDA   561600.00  
6 „Ëàm-b¼-ÇÀôz-IÔºÛ-º²Ûm-DP-Z¤Å-GÅô-hP.ü „Ëàm-b¼-

hP.ü ÇtôG-¼ï-Ç~ôP.ü jË-Å-hqï-Çeôm-ÇÀôz-IÔ-zTÅ-ÅÞ-ZÛ-
ºôh-Vß-ÆôÅ-ºyâ¾-VÅ-GÅ¼-º²âGÅü

HHDL's  
Charitable Trust  1,462,998.00  

7 Tôm-c-ÇÀôz-IÔºÛ-¯ïh-fP-hP-¿kÝ¤-¼Ð-¿UGÅ-¼Û-zTÅ-
GÅ¼-z ô̧ü 

TESF Japan  571,477.00  

8 Tôm-c-ÇÀôz-IÔºÛ-hGï-¾Å-¾Å-ÁG-GÅ¼-Cæm-hP.ü =â-
=ÛP-yâ-GÝºÛ-GÝP-GÅïP-¾¤-Iôm-GbôP-h¤ÛGÅü

TESF Japan  1,081,568.00  

9 Çtôm-‡-ÇÀôz-IÔºÛ-¿UGÅ-¼Û-z¸ô-zTôÅ-hP.ü 
º²Ûm-DP-GÛ-¤hÝm-TôG-hP-Çkôh-ÇeïG-GÅ¼-z¸ôü 

TESF Japan  4,675,300.00  

10 GPÅ-BÛh-ZÛm-ÇÀôz-M-zBïh-hP.ü Çtôm-‡-ÇÀôz-IÔºÛ-
±ôGÅ-DP-GÛ-º²Ûm-VÅ-GÅ¼-z¸ôü hqï-¤²ôh-Z¤Å-
GÅôü hqï-hïz-GÅ¼-Zôü MP-IGÅ-»ô-VÅ-GÅ¼-Zôü 
¾Å-ÁG-¤hÝm-fP-Ç‰ô¤Å-OÛG hqï-Çeôm-ÇÀôz-IÔºÛ-Z¾-
DP-GÛ-xG-ÇK¤-z¸ô-zTôÅü ÇÀôz-IÔºÛ-M¾-ÇKô-hP-M-
¾¤-z¼-HÛ-¾¤-D-z¸ô-zTôÅü  

TESF Japan 15,932,729.00  

11 Ç~Û¼-ZÛm-ÇÀôz-hP-jË-Å-ÁïÅ-¼z-hGº-±¾-ÇÀôz-JÀÛP-hÝ- Les Amis du 
Tibet, 

 4,816,531.00  
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¾Å-ÁG-hP-º²Ûm-DP-GÅ¼-Cæmü Luxembourg

12 ¿Ëô-xôGÅ-Å-GmÅ-¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeôm-qºÛ-¾Å-DÞPÅ-
GÅ¼-Cæmü 

SOIR‐IM Sweden   725,490.00  

13  Tôm-cü ÇKP-bôG „Ëàm-b¼ü Çtôm-‡ü ÁÛ-¾ôP.ü Åô-m-
^ü lô¼-JÀÛP.ü ;-Ç~äG ^¾-Èô¼ü ÇtôG-¼ï-Ç~ôP.ü hqï-
Çeômü zÇem-ÇKP.zTÅ-ˆÛ-ÇÀôz-IÔ-hP.ü ¶-a-¤fô-ÇÀôz-
zTÅ-¾-¸Å-Iôm-D-Çoômü 

Ann Down, USA  1,391,400.00  

14  ÁÛ¤-¾ü lô¼-JÀÛP.ü ¤ôm-JËôü ;-Ç~äG ^¾-Èô¼ü Çtôm-
‡ü ¤-ÅÞ-¼Û-zTÅ-ˆÛ-Gbm-ÇÀôz-DG-¾-Ç¨m-DP-Mãm-
Iômü 

SOIR‐IM Sweden   468,000.00  

15  ÁÛ¤-¾ü ¤ôm-JËôü ¤-ÅÞ-¼Ûü Åô-m-^-zTÅ-ˆÛ-ÇÀôz-IÔ-
DG-¾-¸Å-Iôm-D-Çoômü 

SOIR‐IM Sweden   540,000.00  

16 zhï-BÛh-JÀÛP-ÇÀôz-IÔºÛ-º²Ûm-DP-Z¤Å-GÅô-hP.ü Ç+¤-
JÀôG-ºyâ¾-VÅ-GÅ¼-Zôü 

SOIR‐IM Sweden   300,000.00  

17 ¤fô-ÇÀôz-ÇÀôz-»ômü ºƒÛP-¼Û¤-hGï-Lm-hP.ü ÍÛm-WÛü 
uÛ-±ôGÅ-±m-¼ÛG ±m-¼ÛG-zTÅ-ˆÛ-hGï-Lmü VôÅ-
hGï-zTÅ-¾-¸z-¢ôP.ü ‚P-Á¼-DÞ¾-hÝ-¤hÝm-¾¤-
ÇÀôz-Çeôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-¸z-¢ôP.ü hGï-Lm-HÛ-JÀ-wôGÅ-
hP-Z¤-fG-yâ-GÝºÛ-ÇÀôz-hôh-zTÅ-ˆÛ-Vïhü  

PRM, USA  3,960,000.00  

18 ^¾-Èô¼-hP-ÇtôG-¼ï-Ç~ôP-ÇÀôz-IÔ-GZÛÅ-¾-Z¾-Ghm-
hP.ü Çtä-¼Þ-¶-¾ºÛ-ÇÀôz-IÔºÛ-¯ïh-fP-z¸ô-zTôÅü 

Friends of Tibet, 
Switzerland   381,564.00  

19 ÂÛ-m-G¼-zôh-¼ÛGÅ-D-VïºÛ-ÇÀôz-IÔ¼-;¤-qÞ-‡¼-GÅ¼-
Zô-hP.ü Åø-„Ëô-‡ºÛ-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-fz-±P-M-zBïhü 

Friends of Tibet, 
Switzerland   295,420.00  

20 ²-iG-hP-PïÅ-¤ïh-ÁïÅ-»ôm-¾Å-hômü TESF Japan  4,158,066.00  
21 Çtôm-‡-ÇÀôz-IÔºÛ-zÞ-hP-zÞ-¤ôºÛ-Z¾-DP-hÝ-Vz-IP-JÀôG-

ÇK¤-GÅ¼-º²âGÅü 
L.E. Larson, USA   79,929.00  

22 Çtôm-‡-ÇÀôz-IÔºÛ-ÇÀôz-yâG-Z¾-DP-GÛ-Z¾-FÛ-z¯ïGÅ-¤ïh-
zNå¼-Mã-hP.ü ¹ôÅ-G¼-¼ô¾-V-GÅ¼-Zôü 

TESF Japan   258,164.00  
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23 ÇKP-bôG-ÇÀôz-IÔ¼-Z¾-VÅ-hP.ü ;-Ç~äG-ÇÀôz-IÔºÛ-
GÅô¾-±ÛGÅ-DP-z¸ô-zTôÅü ÇtôG-¼ï-Ç~ôP-ÇÀôz-IÔºÛ-Z¾-
DP-qP-GT¾-GÅ¼-zXïü ÇÀôz-yâG-GÛ-ÇK¤-VÅ-ºWôG-
»Þ¾-z¸ô-zTôÅü ÇÀôz-DP-GÛ-ÇKô-hP-ÇKïºÞ-DÞP-z¸ô-zTôÅ-
zTÅ-ˆÛ-Vïhü 

L.T.E., France   700,907.00  

24 Åø-„Ëô-‡ºÛ-ÇÀôz-IÔ-n¤Å-¾-;¤-qÞ-‡¼-ºyâ¾-VÅ-GÅ¼-
Zôü 

German Aid to 
Tibet, Germany 
 

  167,661.00 
 

 

25 Åø-„Ëô-‡ºÛ-ÇÀôz-IÔ-n¤Å-¾-;¤-qÞ-‡¼-ºyâ¾-VÅ-GÅ¼-
Zôü 

DANIDA   
3,380,499.00 

 

26 ÁÛ-¾ôP-hP.ü ÇKP-bôG ^¾-Èô¼ü GPÅ-BÛh-ZÛm-ÇÀôz-
zTÅ-¾-Z¾-Ghm-hP-º²Ûm-VÅ-¹ôÅ-G¼-ºFz-VÅ-
zTÅ-GÅ¼-Zôü 

AET, France    396,791.00  

27 Åø-„Ëô-‡ºÛ-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-mP-ºfÞP-Vß-G®P-¤-z¸ô-‚ïh-
ºyâ¾-ºDô¼-GÅ¼-º²âGÅü 

AET, France    270,534.00  

28 Íô-¼Û-Å-ZÛm-ÇÀôz-ˆÛ-¿UGÅ-¼Û-GÅ¼-z¸ôü AET, France    238,104.00  
29 jË-Å-GPÅ-BÛh-ZÛm-ÇÀôz-bà-¼ÛG-GŸÝP-»ô-VÅ-hP-¹ôÅ-

G¼-ºFz-VÅ-ºw¼-Zôü 
AET, France     46,941.00  

30 ^¾-Èô¼-ÇÀôz-IÔ¼-Z¾-Ghm-GÅ¼-Zôü Tibet Freunde, 
Swiss 

   71,232.00  
31 Tôm-c-ÇÀôz-IÔ¼-Z¾-Ghm-GÅ¼-Zôü ARTIC, Japan    292,218.00  
 ¾Å-ºV¼-¼ôGÅ-hPÞ¾-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü 545,33,662.97  

 
ཚགས་གཙ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༨ པར་གཟིགས་རོགས། 
སྙན་སྒྲོན་ཞུ་མཁན་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག  

 
 
 



167 

 

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ཡིག་ཆ་
ཨང་ ༨༨ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།  

༄༅། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་འགོད་འབུལ་
ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༣༡ བར། 
 

ངོ་སྤྲོད། 
༄༅།། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནི་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་དང༌། བདེ་སྲུང་ཁྱབ་ཁོངས་
སུ། བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང༌། སྣེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང༌། བདེ་སྲུང་ཚིག་ཐོ་དང་ཚིག་ཐོ་དཔྱད་ཞིབ་སྡེ་ཚན། བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་
བཅས་ཡོད་པ་དང༌། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙ་བོ་སྐུ་ཕྱྭ་དང༌། འཛིན་སྐྱོང་བཅས་ཁག་གཉིས་སུ་དབྱེ་སྟེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།།  
 

༡༽ སྐུ་ཕྱའི་སྐོར། 
༄༅།། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙ་བོ་ནི། ས་སྟེང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྗོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་འཇིག་རྟེན་ཞི་བདེའི་དེད་
དཔོན་༧གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་སྐྱབས་མགོན་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་ལས་གལ་འགངས་ཆེ་བ་མེད་སྟབས་འདི་གའི་
འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཚང་མས་རྒྱུན་དུ་རང་དོན་རང་གཅེས་ཀྱིས་རང་ནུས་གང་ལྕོག་འབད་བཙན་ལྷོད་མེད་ཞུ་མུས་སུ་
ཡོད། 
 གཙ་བོ་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་ནས་༧གོང་ས༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་ཀྱིས་སྲུང་
སྐྱོབས་ཀྱི་ཚད་གཞི་མཐོ་གྲས་ཕུལ་ནས་གང་ལེགས་གནང་དང་གནང་མུས་སུ་ཡོད་ཀྱང།  
 རང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཉིས་ཀའི་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པར་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྲེལ་བའི་དགོས་མཁོ་ཇི་ཡོད་ཀྱི་རེ་འདུན་སྙན་
གསེང་ཞུ་རྒྱུས་མཚན་སྐུ་ཕྱྭའི་སྲུང་འདོམས་ཐོག་ཞུ་སྒོ་ཅི་མཆིས་ལ་དམིགས་བསལ་འགན་འཁུར་གྱིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འབྲེལ་
ཡོད་ཚན་པ་དང་ཕྱྭར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད།   
 སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༣༡  
བར་ཨ་རིས་གཙས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང༌། རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་བཅས་པར་ཟླ་རེའི་ནང་ཉུང་མཐར་ཐེངས་རེ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་
སྐབས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་སྐུ་ཕྱྭའི་ཉེན་སྲུང་ཞུ་སྒོའ་ིགྲ་སྒྲིག་གང་ལེགས་ཡོད་མུས་ཐོག་རང་ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་སྔར་ལམ་ལྟར་མི་འགྲོ་
སྔོན་བསྐྱོད་དང༌། དེ་བཞིན་ཆིབས་ཞབས་སུ་ལྷན་བཅར་ཞུ་སྒོ་སོགས་གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་ཆིབས་བསྒྱུར་ནམ་
ཡོད་སྐབས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང༌། ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡུལ་ས་གནས་མངའ་གཞུང༌། གསང་ལས་ཚན་པ་བཅས་པར་སྔོན་ཚུད་
འབྲེལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་ཆིབས་བསྒྱུར་མང་ཆེ་བར་དྲུང་ཆེའམ། བཀའ་བློན་གང་རུང་ངོ་བཅར་གྱིས་ཕེབས་སྒྲིག་
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ཞུ་སྒོའ་ིསྐོར་བཀོད་འདོམས་སྟངས་འཛིན་ཞུ་སྒོ་ཁག་སྔར་བཞིན་ཐོག ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ཀྱང་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྲེལ་
བའི་སྐོར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོ་སོ་བརྒྱུད་སྔར་ལམ་བཞིན་འབྲེལ་ལམ་ཞུ་སྒོ་ཁག་གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད། 
༡ དེ་བཞིན་རྒྱུན་དུ་སྐུ་སྲུང་བ་རྣམས་ནས་སྐུ་ཕྱྭའི་སྲུང་འདོམས་ཞུ་ཕྱོགས་ཐད་སྐུ་སྲུང་འགན་འཛིན་བརྒྱུད་བཀོད་མངགས་དང༌། དེ་

བཞིན་དམིགས་བསལ་ཚང་འཛམས་ཐོག་གང་ཅིའི་ལམ་སྟོན་སྔར་བཞིན་ཞུས་ཡོད་ཅིང༌། སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ས་གནས་
སྐོར་སྲུང་བའི་དཔོན་རིགས་དང༌། བཀའ་ཤག སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང༌། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་བཅས་འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་ལེགས་
སྤེལ་ཉེས་འགོག་ཇི་དགོས་བཀའ་བསྡུར་ལམ་སྟོན་དང༌།  གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚགས་སྐྱིད་ཁག་དང༌། མི་
སྒེར་ཁག་གི་དགོངས་འཆར་བཅས་ལ་དོ་སྣང་གིས་དམིགས་བསལ་ཞུ་སྒོ་ཅི་མཆིས་ཉིན་འགྱངས་ཞག་འཕུད་དུ་མ་སོང་བར་འདི་
གའི་འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་དང་རང་རང་གི་སྒོ་གསུམ་ནུས་པས་གང་ལྕོག་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། 

 

༢༽ འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར། 
༡ འདི་ག་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་དང༌། ཁྱབ་ཁོངས་སྣེ་ལེན། བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ། ཚིག་ཐོ་སྡེ་ཚན། ཚིག་ཐོ་དཔྱད་ཞིབ་སྡེ་

ཚན། བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་བཅས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོའ་ིཐོག་ལམ་སྟོན་བྱ་དགོས་ཅི་མཆིས་སྐབས་
མཚམས་སོ་སོར་དམ་དོན་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། 

༢ རང་རེའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་གང་ཅིའི་གནས་ཚུལ་བཟང་ཞན་ཇི་བྱུང་རྟོགས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་གོང་རིམ་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་འོས་རིགས་
ཀྱང་སྔར་བཞིན་དུས་ཐོག་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། 

༣ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ རྗེས་བོད་ནང་བྱས་རྗེས་ཡོད་རིགས་ཀྱི་ནང་མི་བུ་ཕྲུག་བཅས་ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡར་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་འཆར་འགྲོ་མུས་
བཞིན། ལོ་འདིའི་ནང་དེ་སྔ་རྒྱན་ཐོན་བྱུང་ཁོངས་ནས་ནང་མི་བུ་ཕྲུག་བསྡོམས་མི་གྲངས་ ༣༡ ཨོ་སི་ཀྲེ་ལི་ཡར་བཏང་འབྱོར་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༤ ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིསྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དང༌། མང་གཙའི་དུས་དྲན་སོགས་གཞུང་འབྲེལ་འཆར་འཕར་མཛད་སྒོ་
ཁག་སྔར་བཞིན་གོ་སྒྲིག་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།  

༥ ལོ་འདིའི་ནང་བོད་མི་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་ (IC)  ཞུ་མི་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་གྲངས་ ༣༨༢༩ བྱུང་བར་ཞིབ་འཇུག་མཆན་བཀོད་ཞུས་
ཡོད།  

 
ཚིག་ཐོ་དང༌། ཚིག་ཐོ་དཔྱད་ཞིབ་སྡེ་ཚན། 
༡  རྣམ་ཀུན་ལྟར་ཚིག་ཐོ་སྡེ་ཚན་ནས་གསར་འབྱོར་བ་རྣམས་འབྱོར་རིམ་བཞིན་ཐོ་འགོད་དང་འབྲེལ་མི་རེ་ངོ་རེའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་

བསྡུས་རེ་དང༌། གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་རིགས་ཀྱི་ཚིག་ཐོ་འགོད་ལེན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཡང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང༌། 
དྭོགས་ཅན་རིགས་ལ་འདྲི་ཞིབ་ཟབ་ནན་དང་བསྐྱར་བརྩད་དགོས་རིགས་ལའང་ཞིབ་འཇུག་ནན་འདྲོངས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་གོང་
རིམ་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

༢ ཚིག་ཐོ་དཔྱད་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ནས་ཚིག་ཐོ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་བསྐྱར་བརྩད་དགོས་རིགས་ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་གྱིས་དབྱེ་
འབྱེད་དང་འབྲེལ་གོང་རིམ་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་འོས་རིགས་ཀྱང་སྔར་ལྟར་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། 
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༣ ཚིག་ཐོ་ཇི་ཕུལ་ལྟར་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཆབ་སྲིད་འབྲེལ་ཡོད་རིགས་ལ་བདེ་སྲུང་དྲུང་ཆེ་གཉིས་དབུ་བཞུགས་ཚགས་ཆུང་ནས་
བསྐྱར་ཞིབ་དང་འབྲེལ་ར་འཕྲོད་བྱུང་བ་རྣམས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཏེ་གཏན་འབེབས་ལྟར་འཚ་སྣོན་དང་
སྨན་གྲོན་སོགས་མཐུན་འགྱུར་གནང་མུས་སུ་ཡོད།  

 
རྡ་སྟེང་བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས། 
༡ སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིམཇལ་བཅར་ཆེད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ལུང་འདྲ་མིན་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་དང༌། བོད་རིགས། 

རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་ནས་བོད་མི་དང༌། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བརྒྱུད་ཁུལ་གནས་ནང་པ་བཅས་ལོ་ལྟར་འབྱོར་མུས་རྣམས་ལ་སྐུ་
སྒེར་ཡིག་ཚང་ནས་མཇལ་མང་གི་དུས་ཚས་གཏན་འཁེལ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་མཚམས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་དང༌། 
འགོས་ནད་སོགས་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་ཐོ་འགོད་དང༌། མཇལ་མང་སྐབས་བདེ་སྲུང་ལས་བྱེད་མཉམ་བཅར་གྱིས་ཐོ་
བཤེར་ཞུ་སྒོ་སོགས་འཐུས་ཚང་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། འོན་ཀྱང་བར་ལམ་ལོ་རེ་ཟུང་ནང་༧གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་
ཆིབས་སྒྱུར་སོགས་ཀྱི་མཛད་འཆར་ཧ་ཅང་མང་རྐྱེན་ཧི་མ་ལ་ཡའི་མི་རིགས་ཁག་ནས་འབྱོར་རིགས་གསར་འབྱོར་མཇལ་མང་
དང་སྟབས་འཁེལ་བྱུང་ཚ་མཉམ་གཏོང་ཞུས་པ་ལས་དེ་མིན་དམིགས་བསལ་མཇལ་མང་གོ་སྒྲིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད། 

༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིཟླ་བ་ ༨།༩།༡༠།༡༡ བཅས་དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་བ་ ༣ བཅས་ཀྱི་ནང་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕྱི་ནང་དད་ལྡན་
ཁག་ནས་གསོལ་འདེབས་ཇི་ཞུས་ལྟར་གསུང་ཆོས་ཐེངས་ ༦ གནང་སྐབས་ཆོས་ཞུ་བ་སེར་སྐྱ་བསྡོམས་ ༢༠༡༠༩ ཞིབ་འཇུག་
ཐོ་འགོད་དང༌། ལག་འཁྱེར་བཟོ་རྒྱུ་སོགས་ཞུ་སྒོ་རྣམས་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།  

༣ བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལག་འཁྱེར་སྡེ་ཚན་ནས་ལོ་འདིར་རྒྱ་གར་ནང་གཏན་སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་ (RC) གསར་བཟོ་ཞུས་པ་
གྲངས་ ༩༩༧ བྱུང་ཡོད།  དེ་བཞིན་ས་གནས་སྐོར་སྲུང་བས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ཆོག་མཆན་ (PC) ཞུ་རྒྱུ་དང༌། མཐོ་སློབ་ཁག་
དང༌། བསྙེན་མཚམས་པ། བོད་རིགས་ལོ་ན་ ༦༠ བརྒལ་བའི་རིགས་བཅས་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་དུས་འགྱངས་ཞུ་རྒྱུ། ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་
ཁྱེར་སེར་པོའ་ིསྐོར་འདྲི་བརྩད་སོགས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་འོས་ཁག་སྔར་ལྟར་ཞུས་ཡོད།   

 
བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང༌། 

ལོ་འཁོར་འདིའི་ནང་སྤྱིར་བཏང་བོད་དང་བོད་མིར་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་འཚལ་བསྡུ་དང་གལ་གནད་ཁག་ལ་དཔྱད་ཞིབ་ཐོག དཔྱད་
ཡིག་འདོན་སྤེལ་དང༌། ཡིག་སྒྱུར། རླུང་འཕྲིན་ཉན་ཞིབ་དང་ཕབ་བཤུ། དེབ་དཔར་བསྐྲུན། དཔྱད་རྩོམ་སོགས་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེ་ཁག་
སྔར་བཞིན་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད།  
 

སྣེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང༌། 
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་དང༌། དགོན་སྡེ་སློབ་གྲ་ཁག་ནང་སློབ་གཉེར་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ལོ་ལྟར་བོད་
མི་མང་དག་གསར་དུ་འབྱོར་མུས་རྣམས་ལ་ཐོག་མར་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་ནས་བསུ་ལེན་དང༌། ངོས་སྦྱོར། དམིགས་བསལ་འཛུལ་
ཞུགས་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར༌། སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་གསར་ཞུ་སོགས་ཀྱི་རོགས་རམ་དང་གང་ཅིའི་སློབ་གསོ་ལམ་སྟོན།  འཚ་སྡོད་
སྨན་གསུམ་གྱི་བལྟ་རྟོག་ཇི་དགོས་སོགས་གཏན་འབེབས་སྒྲིག་གསལ་ལྟར་དམ་དོན་ཞུ་བཞིན་ཐོག དཱིལླི་སྣེ་ལེན་བརྒྱུད་བཞུགས་སྒར་དུ་
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འབྱོར་མཚམས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིམཇལ་ཁ་གོ་སྒྲིག་དང༌། དེ་རྗེས་སློབ་གྲྭ་དང་དགོན་སྡེ་སོགས་གང་དུ་འགྲོ་ཡུལ་ཁུངས་
སོ་སོར་ངོས་སྦྱོར་དང་ལམ་གྲོན་སྤྲོད་རྒྱུ་སོགས་སྣེ་ལེན་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 
ལོ་འདིའི་ནང་བལ་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་དམིགས་བསལ་ལག་འཁྱེར་ཞུས་ཏེ་འབྱོར་བ་མི་གྲངས་ཁྱོན་བསྡོམས་ ༨༠༩ འབྱོར་
ཁོངས་ནས་རིས་མེད་དགོན་སྡེ་ཁག་དང༌། བུ་ཁྱིམ་སོགས་ལ་གཏོང་རྒྱུས་མཚན་སྒྲིག་གསལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་སྒོ་ཁག་འཐུས་ཚང་ཞུས་
ཡོད།  
 

སྤྱི་སྨན་རེ་འདུན། 
དེ་སྔ་ནས་རེ་འདུན་ཞུ་མུས་ལྟར། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་ཕྱྭའི་སྐོར་གཙ་བོ་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་དང༌། འདི་ག་
བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་བཅས་པར་དམིགས་བསལ་ཐུགས་འགན་ཡོད་པ་ལྟར་གང་དགའ་ཅི་ལེགས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་དམ་དོན་ཞུ་མུས་དེ་
ལྟར་ཡང༌། འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་རང་དོན་རང་གཅེས་ཀྱིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཐུགས་སྣང་དང་འབྲེལ་འདི་གར་དམིགས་བསལ་
དགོངས་འཆར་གནང་འོས་རིགས་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་སྔོན་ཚུད་ནས་གནང་ཐབས་བྱུང་ན་ཕན་ཐོགས་དགེ་མཚན་ཡོང་ངེས་མ་ཟད། 
བོད་རིགས་ཡོངས་ནས་སྤྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་གསོག་རྒྱུ་དང༌། གཙ་ཆེ་༧རྒྱལ་བའི་བཀའ་དགོངས་ཇི་བཞིན་སྒྲུབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡང་སྐུ་
ཕྱྭ་དང་འབྲེལ་བ་ཆེ་སྟབས་དེ་དོན་ཚང་མས་འབད་བརྩོན་གནང་གལ་ཆེ་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སུ། བདེ་
སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས། 

 
ཚགས་གཙ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༩ པར་གཟིགས་རོགས་
གནང་། སྙན་སྒྲོན་ཞུ་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག   

 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་ཞུས་པ་བཞིན། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ཆ་ཚང་བ་
ཞིག་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་མ་དགོས་པར། ལས་བསྡོམས་གལ་ཆེན་ཁག་གཅིག་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་རྒྱས་པ་ཞིག་གྲོས་
ཚགས་འཐུས་མི་ཡོངས་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་ཡོད་པར་གཟིགས་སྐྱོང་ཡོང་བར་ཞུ། མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་
དེ་སྔོན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཕུལ་ཟིན་པ་རེད།  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༩ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

 
༄༅། །བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༣༡ བར་གྱི་ 

ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་གཤམ་གསལ། 
ཀ  ཕྱི་འབྲེལ་སྡེ་ཚན། 
༡༽ ཁོར་ཡུག་དང་འཛུགས་སྐྲུན་ཚན་པ། 
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 ཁོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་བའི་ཚགས་འདུ་གྲངས་ ༡༨ དང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༦ ལ་ཟབ་སྦྱོང་སློབ་ཁྲིད་ཞུས་པ་དང༌། གཞུང་འབྲེལ་དུས་
དེབ་སྦུ་ལི་ཊིན་ (Bulletin) དང་ (Green Tibet) ནང་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་དང་དེ་བཞིན་ཟུར་ཡོད་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་གནས་ཚུལ་
འདོན་སྤེལ་ཞུས། 

༢༽ རྒྱ་ཡིག་ཚན་པ།  
 བོད་ཀྱི་དྲྭ་གནས་ཐོག་གསར་འགྱུར་ ༢༠༠ ལྷག་དང༌། འདྲ་དཔར་ ༢༠༠ ལྷག  དེ་བཞིན་ཡིག་བསྒྱུར་ཞུས་པའི་གསར་འགྱུར་ 

༡༠༠ ལྷག རྒྱ་རིགས་མཁས་པ་དག་གིས་བྲིས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་ ༡༠༠ ལྷག་སྤེལ་བ་དང༌། ཟླ་ཟུང་གསར་འཕྲིན་རྩོམ་སྒྲིག་དང༌། 
དེ་བཞིན་ཡིག་བསྒྱུར་ཞུ་རྒྱུ་དང་དཔར་བསྐྲུན་ཞུ་རྒྱུ། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་
ཞུས། 

༣༽ མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་དང༌། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པ༌། 
 2008 UPRISING IN TIBET:CHRONOLOGY AND ANALYSIS) ཞེས་པ་དབྱིན་སྐད་ནང་སྙན་ཐོ་འདོན་པ་དང༌། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ པར་བོད་ནང་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱུང་ནས་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༣༡ བར་བོད་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་སྐོར་་ཉམས་ཞིབ་ཡིག་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས།  དེ་བཞིན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་
ཚགས་འདུ་ ༢ ནང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པ་བྱུང༌། 

༤༽ བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པའི་འབྲེལ་མཐུད་དང་ཡིག་ཆ་གསོག་ཁང་ཚན་པ། 
  ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚས་ ༥།༦།༧ བཅས་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་ལྡི་ལིའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་པའི་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་

དྲུག་པ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་དང༌། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཚགས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཚགས་མི་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༩ 
ཙམ་ལ་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་གཞུང་འབྲེལ་ཕེབས་སྐབས་སྣེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༥། སྣེ་ཤན་ཚན་པ། 
 སྣེ་ཤན་ཚན་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༤།༡ ནས་ ༢༠༡༡།༣།༣༡ བར་གཞུང་འབྲེལ་སྐུ་མགྲོན་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༡༨༩ སྣེ་ལེན་མཐུན་

འགྱུར་དང་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཞུས། 
 

དྲིལ་བསྒྲགས་སྡེ་ཚན། 
༡༽ བོད་ཡིག་ཚན་པའི་ནང་གསེས་གསར་ཤོག་དང་དུས་དེབ། བོད་ཡིག་དྲྭ་རྒྱ། 
 ལོ་འདིའི་ནང་ཤེས་བྱ་གྲངས་ ༣༣༠༠༠ དང་བོད་མིའི་རང་དབང་གྲངས་ ༩༨༨༨༠ དེ་བཞིན་དྲྭ་གནས་གནས་ཚུལ་ ༨༦༤ ཙམ་

འདོན་སྤེལ་ཞུས། 
༢༽ དབྱིན་ཡིག་དང་དྲྭ་རྒྱ་ཚན་པ། 
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༡༡ ལོའ་ིནང་གནས་ཚུལ་བསྡོམས་གྲངས་ ༦༨༡ དབྱིན་ཡིག་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་འགོད་འཇུག་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང༌།  
༣༽ གསར་འགོད་འབྲེལ་མཐུད་ཚན་པ། 
 ལོ་འདིའི་ནང་གསར་འགོད་པ་འདྲ་མིན་ཁག་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སློབ་ཕྲུག་ཁག་འདྲ་མིན་གྲངས་ ༡༡ ཙམ་ལ་སྣེ་ལེན་དང་གསར་

འགྱུར་གསལ་བསྒྲགས་ཁག་བཞི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གསལ་བསྒྲགས་ཞུས། 
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༤། ལས་འཆར་ཚན་པ།  
 ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཊའི་ནང་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བས་ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་གཞིར་བཟུང་གོང་གསལ་རྒྱལ་ཁབ་

གཉིས་ནང་ཡོད་རྒྱ་རིགས་དང་གཞན་ཡང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པ་མང་དག་ཞིག་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ངོ་སྤྲོད་
ཞུས། 

༥། དབྱིན་ཡིག་དུས་དེབ་ཚན་པ། Tibetan Bulletin 
 ལོ་འདིའི་ཟླ་ཟུང་དུས་དེབ་ ༡༥༠༠༠ དཔར་སྐྲུན་ཞུས། 
༦། རྩོམ་སྒྱུར་དང་དཔར་སྐྲུན་ཚན་པ།།  
 འདི་ལོའ་ིནང་དབུ་མའི་ལམ་གཙས་པའི་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དེབ་བཞི་ཙམ་རྩོམ་སྒྲིག་ཞུ་དག་དང་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས།  
༧༽ སྒྲ་བརྙན་ཚན་པ། 
 ལོ་གཅིག་གི་ནང་བརྙན་འཕྲིན་འོད་སྡེར་གྲངས་ ༢༠༤༣༣ འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་པ་དང་གསར་འགྱུར་གལ་ཆེ་རིགས་འོད་སྡེར་

ནང་ས་གནས་ཁག ༢༢༨ ལ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས། བརྙན་འཕྲིན་དཔར་ལེན་གྲངས་ ༣༣ དང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གྲངས་ ༢༧ 
འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་པ་གྲངས་ ༢༨ བསྐྱར་དུ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་པ་གྲངས་ ༡༥༧༣ ཞུས། དེ་བཞིན་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཁག་
གཅིག་ལ་བརྙན་དཔར་མཐུན་འགྱུར་ཡང་ཞུས་ཡོད། བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་དྲྭ་རྒྱ་ཚན་པ། 

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༡༡ ལོར་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་བརྙན་འཕྲིན་གསར་འཇུག་ཞུས་པ་གྲངས་ ༥༡༢ ཆགས་ཡོད། 
༨།  འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པ།  
 ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་ྋ་གོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་དང་སྟབས་བསྟུན་བརྗེོད་གཞི་  

༼ྋ་གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་༽ དང་། བཙན་བྱོལ་ནང་གི་འགྲུལ་བཞུད། Journey into Exile ཅེས་པ་དང༌། ཕ་ཡུལ་
ཕྱོགས་ལ་རྒྱང་ལྟ། Long Look Homeward ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་དཔར་རིགས་འགྲེམས་སྟོན་དང་བོད་དོན་དང་
འབྲེལ་བའི་གློག་བརྙན་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་རྒྱ་གར་ནང་གི་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་དང༌། རྒྱ་གར་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་གྲས་
བཅས་ཁྱོན་ས་གནས་ཁག་ ༡༦ ཙམ་ལ་གོ་སྒྲིག་ཞུས།  

༩།  དུས་དེབ་འགྲེམས་སྤེལ་ཚན་པ།  
 ལོ་འདིའི་ནང་རང་དབང་གསར་ཤོག་དང་ཤེས་བྱ་གྲངས་ ༡༣༡༨༨༠ དང་ Tibetan Bulletin གྲངས་ ༡༥༠༠༠ དེ་བཞིན་

འོས་སྡེར་གྲངས་ ༢༥༠ རྒྱ་ཡིག་དུས་དེབ་ ༣༩༠༠ དེ་བཞིན་ཆབ་སྲིད་དྲིལ་བསྒྲགས་གྲངས་ ༤༨༣ འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས། 
 
སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་། 
 ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་ཆེའི་ཡིག་ཆ་དོན་སྙིང་ལྡན་པ་དེབ་གྲངས། ༣༠༥༧༠ དུས་དེབ་དང་གསར་ཤོག་གྲངས་༡༧༢༥༦༠་  

ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཡིག་ཆ་ ༢༩༠༤ གོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གསུམ་བཅུའི་གསུང་འཕྲིན་དང༌། གཞུང་
འབྲེལ་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེ་ཁག་དཔར་བསྐྱུན་ཞུས་པ་གྲངས་ ༦༠༣༡༢༠ བཅས། 
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ཀམ་པུའུ་ཊར་སྡེ་ཚན།  
 བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་དྲྭ་རྒྱ- www.tibet.net དང་ www.xizang-zhiye.org   ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་

ཁང་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ་ www.tibetbureau.net དེ་བཞིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ་ www.chorig.comདེང་དུས་བཟོ་
ལས་རིག་རྩལ། CMS དང་ཡིག་གཟུགས UNICODE ཐོག་གསར་བཟོ་ཞུས་པ་དང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག་དྲྭ་རྒྱ་ 
CMS ཐོག་གསར་བཟོ་ཞུས།དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ (Network) ནང་དྲྭ་རྒྱ་ CTA Intranet website སྔར་ཡོད་དེ་
ལ་དེང་དུས་བཟོ་ལས་རིག་རྩལ་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁ་སྐོང་དང་ལེགས་བཅོས་དང་ཕྱི་དྲིལ་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་ 
Contact Management System Database  གསར་བཟོ་དང༌། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས། ལྡི་ལི་སྐུ་ཆབ་དོན་ཁང་བཅས་ལ་ Database གསར་བཟོ་ཞུས། 

 
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་གཤམ་གསལ། 
ྋསྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༥ ནས་ ཟླ་ ༡༡ ཚས་༧ བར་ལ་འཛམ་གླིང་ཡུལ་
གྲུ། སོ་ལོ་ཝི་ནི་ཡ་དང༌། སུད་སི། ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག  ཉི་ཧོང༌། ཧང་གྷ་རི་དང་འཇར་མ་ནི། པོ་ལེན་ཌི་བཅས་ནང་བསྟན་འགྲོའ་ིསླད་
དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བཀྲིན་བསྐྱངས་གནང་སྐབས་སྐུ་ཕྱྭའི་ཉེན་སྲུང་དང་མཛད་འཆར་ཁག་གོ་སྒྲིག་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཐུབ་པ་སོགས་སྤྱི་ནོར་
༸གོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གསུང་འཕྲིན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མི་འདྲ་བ་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་སྐད་ཡིག་ནང་
ཕབ་བསྒྱུར་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་པ་དང༌། ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌ། སྦེལ་ཇི་ཡམ། ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡ། ཉི་ཧོང་བཅས་ནང་བོད་རྒྱ་
མི་རིགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚགས་པ་ཆེད་འཛུགས་ཞུས་ཡོད། བྱང་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌ། དེ་བཞིན་ཐེ་ཝན་སོགས་ཀྱི་མང་ཚགས་ལ་དབུ་མའི་
ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་གོ་རྟོགས་སྤེལ།  
 

  ༄༅། །བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༣༡ བར་གྱི་ 
ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་གཤམ་གསལ། 

ཀ  ཕྱི་འབྲེལ་སྡེ་ཚན། 
༡༽ ཁོར་ཡུག་དང་འཛུགས་སྐྲུན་ཚན་པ། 
   ཚགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་དང་ཟབ་སྦྱོང་སློབ་ཁྲིད། 
 ལོ་འཁོར་འདིའི་ནང་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་བའི་ཚགས་འདུ་དང་ཟབ་སྦྱོང་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་ནང་

མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང༌། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྲངས་ ༡༦ ཙམ་གྱི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་བོད་
ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་དང་སློབ་ཁྲིད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པས། བོད་ཀྱི་ཛ་དྲག་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་རྒྱལ་
སྤྱིའི་ནང་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་དམིགས་བསལ་བོད་པའི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  
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དུས་དེབ་ནང་ཆེད་རྩོམ་སྤེལ་བ། 
༡། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་གཉིས་རེ་མཚམས་འདོན་སྤེལ་གནང་བཞིན་པའི་དབྱིན་ཡིག་དུས་དེབ་སྦུ་ལི་ཊིན་ (Bulletin) 
 ནང་མང་ཚགས་ལ་ གོ་རྟོགས་སྤེལ་སླད་བོད་ནང་གི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ཐོག་སྙིང་དོན་འགྲེལ་བཤད་སྙན་ཐོ་ཆེད་རྩོམ་
 སྤེལ། 
༢། ད་ལོ་ནས་བཟུང་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་དུས་དེབ་སྔོ་ལྗང་ཅན་གྱི་བོད་ (Green Tibet ཞེས་པ་དེ་དྲ་རྒྱའི་ལམ་ནས་འདོན་སྤེལ་
 ཞུས།  
 དུས་དེབ་དེ་དག་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་དྲྭ་བའི་གྲོགས་པོ་དང་སློབ་སྟོན་པ། དོན་གཉེར་ཅན་ཚར་གློག་འཕྲིན་བརྒྱུད་ཕུལ་གྱི་ཡོད་
 པ་མ་ཟད། གཤམ་གསལ་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ཐོག་ནས་ཕབ་ལེན་ཀྱང་བྱེད་ཐུབ། 
 http://tibet.net/en/pdf/diirpub/environment/greentibet/2010.pdf   

  
གཤམ་གསལ་འོག་རླུང་འཕྲིན་ཁག་གི་བཅར་འདྲིར་དྭངས་ལེན་ཞུས། 
 ༡། ནོར་ཝེ་བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན།   ༢ ། ཨ་རི་བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན།  ༣།  ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན། 
༣༽ རྒྱ་ཡིག་ཚན་པ།   
ཀ༽ བོད་ཀྱི་དྲྭ་གནས། 
 བོད་གཞུང་གི་རྒྱ་ཡིག་དྲ་རྒྱ་ཐོག་གསར་འགྱུར་དང་དཔར། རྩོམ་ཡིག དེབ་སོགས་འཚལ་བསྡ། བྱུས་འགོད། རྩོམ་འབྲི་ཞུས་

ཡོད་པ་མ་ཟད། ༢༠༡༠ ལོའ་ིཟླ་ ༩ པའི་ནང་དྲ་གནས་ཡོངས་སུ་གསར་བཟོ་ཞུས། དེ་བཞིན་གསར་བཟོ་ཞུས་པའི་བོད་ཀྱི་དྲྭ་
གནས་ཐོག་གསར་འགྱུར་ ༢༠༠ ལྷག་དང༌། འདྲ་དཔར་ ༢༠༠ ལྷག  དེ་བཞིན་ཡིག་བསྒྱུར་ཞུས་པའི་གསར་འགྱུར་ ༡༠༠ ལྷག 
རྒྱ་རིགས་མཁས་པ་དག་གིས་བྲིས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་༡༠༠་ལྷག་བྱུས་འགོད་ཞུས་ནས་དྲྭ་རྒྱའི་ཐོག་བཀོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ཁ༽ བོད་གནས་གསར་འཕྲིན། 
 བོད་གཞུང་གི་རྒྱ་ཡིག་ཟླ་ཟུང་དུས་དེབ་བོད་གནས་གསར་འཕྲིན་ཐོག་བོད་གཞུང་གི་གལ་ཆེ་ཡིག་ཆ་དང༌། བཀའ་སློབ༌། གསུང་

འཕྲིན། བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ། གལ་ཆེའི་གསར་འགྱུར། བོད་རྒྱའི་མཁས་པས་བྲིས་པའི་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་དཔྱད་
རྩོམ་ཁག་བྱུས་འགོད་དང་རྩོམ་སྒྲིག་ཞུས་ནས་ཕྱི་སྡོད་རྒྱ་རིགས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་དཔེ་མཛད་ཁང་ཁག་ལ་འགྲེམས་
སྤེལ་ཞུས། 

ག༽  ཡིག་བསྒྱུར། 
 བོད་ཡིག་དུས་དེབ་ཤེས་བྱ་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་རྒྱ་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་ནས་བོད་ཀྱི་དྲྭ་གནས་ཐོག་བཀོད་

ཡོད། 
ང༽ དཔར་སྐྲུན། 
 དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང༌། བྱུང་རིམ་གྲུབ་འབྲས་བཅས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་དང་གལ་ཆེ་ཡིག་

ཆ་ཁག་ཅིག་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པའི་དེབ་བྱུས་འགོད་དང་དཔར་སྐྲུན་ཞུས། 
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 དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་བྱུང་རིམ་གྲུབ་འབྲས་བཅས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ཞེས་པའི་དེབ་ཆུང་བྱུས་འགོད་དང་དཔར་སྐྲུན་
 ཞུས། 
ཅ༽  གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད། 
 རྒྱ་ཡིག་གི་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་དང༌། ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌། སྦི་སྦི་སི། བོད་ཀྱི་བརྙན་

འཕྲིན་བཅས་ཀྱི་བཅར་འདྲི་ཁག་དྭངས་ལེན་ཞུས། 
ཆ༽  བོད་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་ལ་བོད་ནང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚུལ་དུས་ཐོག་ངོ་སྤྲོད་ཞུས། 
 རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ཐོན་པའི་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་དང་བོད་དང་འབྲེལ་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཐུབ་བོད་བསྒྱུར་ཞུས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་

གོང་རིམ་རྣམ་པར་ཕུལ་དང་འབུལ་མུས། 
ཇ༽ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འཁྱོགས་བརྗོད་ལ་རྒོལ་ལན། 
 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆེད་སྤེལ་བྱས་པའི་འཁྱོག་བརྗོད་ཁག་དང་དཔྱད་རྩོམ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་ཀྱི་དཔྱད་རྩོམ་གྲངས་བཅུ་ལྷག་

བྲིས་པ་རྣམས་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་བཀོད་ཡོད། 
ཉ༽  དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད། 
 དྲ་ནང་ཐའེ་ཁྲི་བརྒྱུད་ (Twitter and Blog) བཟོས་ནས་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་བཀོད་པས་ཐེའི་ཁྲི་

རྗེས་འདེད་བྱེད་མཁན་མི་གྲངས་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་བྱུང་ཡོད། དེ་ཡང་རྗེས་འདེད་ཞུས་མཁན་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ལྷག་རྒྱ་ནག་སྐམ་
ས་ཆེན་མོ་ནས་ཡིན། དྲྭ་ལམ་བེད་བསྐྱོད་ཀྱི་དུར་ཁྲོད་ཟེར་བའི་སྦོ་ལོག་ (Blog) བཟོས་ནས་བོད་དང་འབྲེལ་པའི་ཡིག་ཆ། རྩོམ་
ཡིག  དཔར་སོགས་དུས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད༌། དུར་ཁྲོད་ (Blog) བལྟ་མཁན་བདུན་སྟོང་ལྷག་ཡོད་པ་དང་བརྒྱ་
ཆའི་༦༣རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་ནས་ཡིན། 

ཏ༽ སྣེ་ལེན། 
 ལོ་འཁོར་འདིའི་ནང་ཨ་རི་དང༌། ཀེ་ན་ཌ། ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡ། ཐེ་ཝན། མ་ལེ་ཤི་ཡ། ཧོང་ཀོང༌། ཨི་ས་རིལ་བཅས་ནས་རྒྱ་རིགས་སྐུ་

མགྲོན་ཚགས་ཁག་ ༡༤  ནང་མི་གྲངས་ ༤༣ ཙམ་སྣེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
ཐ༽   ཚགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས། 
 ༢༠༡༠ ལོའ་ིཟླ་བ་ ༡༡ པའི་ཚས་ ༥ ནས་ཚས་ ༨ བར་རྒྱ་གར་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པའི་ཚགས་ཆེན་

ཐེངས་དྲུག་པར་མཉམ་ཞུགས་ཞུས། 
༤༽ མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་དང༌། ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པ༌། 
ཀ༽   ༡། སྙན་ཐོ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་བོད་མིས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དུས་

 ཚིགས་རེའུ་མིག་གཞིར་བཟུང་འཁོད་པ་ ( 2008 UPRISING IN TIBET:CHRONOLOGY AND 

 ANALYSIS ) ཞེས་པ་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ་ཞུས། 
 ༢༽ དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ པའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུར་ 
  འགྲེམས་སྤེལ་ཆེད་བོད་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་མོས་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་ཐོག་ལ་སྙན་ཐོ་ཐུང་ངུ་གཉིས་གྲ་སྒྲིག་གིས་ 
  ཁུངས་ཕུལ་ཞུས། 



176 

 

ཁ༽ འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་ཞུས་ཟིན་པ།  
༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ པར་བོད་ནང་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༣༡ བར་བོད་མི་ག་ཚད་ལ་ཆབ་སྲིད་

གནད་དོན་རྐྱེན་གྱིས་འཆི་རྐྱེན་དུ་སོང་བའི་མཚན་གཞུང་དང༌། བོད་མི་ག་ཚད་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་མེད་དང༌། བོད་མི་ག་
ཚད་ལ་དྲང་བདེན་མིན་པའི་ཁྲིམས་བཅད་བཏང་ཡོད་མེད་ཀྱི་མཚན་གཞུང༌། དེ་བཞིན་བོད་མི་བདུན་ལ་དྲང་བདེན་མིན་པའི་སྲོག་
ཐོག་གི་ཁྲིམས་བཅད་བཏང་བ་མ་ཟད། བོད་མི་གཉིས་དངོས་སུ་སྲོག་ཐོག་བཏང་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ལ་ཉམས་ཞིབ་ཀྱིས་ཡིག་
ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས། 

ག༽  ངོ་སྤྲོད་ཡིག་ཆ་མཁོ་སྤྲོད་ཞུས་པ། 
༡། དུས་ནས་དུས་སུ་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཉམས་ཞིབ་བྱས་ནས་བོད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ཁག་ལ་རྒྱབ་ལྗོངས་ངོ་སྤྲོད་ཡིག་ཆ་ཕུལ་དང་འབུལ་བཞིན་ཡོད། 
༢། གཞན་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་སྐུ་མགྲོན་དང༌། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་མི་སྣ། དེ་བཞིན་སྒེར་པ་བོད་མིའི་གནད་

དོན་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་རྣམས་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་དང་། དེ་
འབྲེལ་གནས་ཚུལ་འབུལ་བཞིན་ཡོད།  

༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་  ༡༡ པའི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པའི་ཚགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་སྐབས་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་རྒྱབ་ལྗོངས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཕུལ།   

༤། བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་  ༡ ཚས་ ༡ ཉིན་རྡ་སར་རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་བོད་ཕྲུག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་དང༌། ཡོ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། 
བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ངོ་སྤྲོད་ཞུས། 

ང་༽ ཚགས་འདུ།  
༡། ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༡ ཟླ་  ༡༠ ཚས་  ༡༤ ནས་ ཚས་  ༡༥ བར་བན་ཀོག་ ( Bangkok)  ཏུ་ཚགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཤར་ཕྱོགས་

ཨེ་ཤེ་ཡའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་
གཏམ་བཤད་སྤེལ། 

༢། ༢༠༡༠ ལོའ་ིཟླ་བ་ ༡༡ པའི་ཚས་ ༥ ནས་ཚས་ ༧ པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པའི་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པར་
མཉམ་ཞུགས་ཞུས་པ་མ་ཟད། ༢༠༡༠ ལོར་བོད་ནས་ཕེབས་པའི་སྐུ་ཞབས་ཚ་དབང་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་
མྱངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་གསུང་སྐབས་སྐད་བསྒྱུར་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༥༽ བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པའི་འབྲེལ་མཐུད་དང་ཡིག་ཆ་གསོག་ཁང་ཚན་པ། 
༡ འདི་ལོར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཚགས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཚགས་མི་དང༌། གཞན་ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་ཁག་

གཅིག་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་གཞུང་འབྲེལ་ཕེབས་སྐབས་སྣེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་དེ་ཡང༌། པོ་ལེནཌ་གཞུང་ཚབ་སྐུ་ཞབས་
པའུ་ཀྲར་ཀོ་ལོཌ་ཀོ་སི་ཀི་མཆོག་དང་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཐུར་ལོམ་པཌ་མཆོག་ (Ambassador Piotr Klodkowski and 

counselor Mr. Arthur Lompart)  ཨེ་ཀོ་ཌར་སྲིན་འཛིན་ཟུར་པ་ (President Jamil) དང་སྦེལ་ཀོབ་ཧིན་བོད་
མཛའ་འབྲེལ་ཚགས་པའི་ཚགས་གཙ་པི་ཀེ་རྡེ་ཝི་ཡ་མཆོག (Mr.  P.K. Devaiah)  དང་ཚགས་མི། དེ་བཞིན་སུད་སི་ཆོས་
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ལུགས་མཐུན་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚགས་པའི་སྣེ་ཁྲིད་པ་སུད་སི་རྒྱ་གྲམ་དམར་པོའ་ིའགན་འཛིན་གཅིག་ལྕོགས་སྐུ་ཞབས་སིག་
རིཌ་ཇོ་སོ་མཆོག (Swiss Interreligious Working Group headed by Mrs. Sigrid Joss, Director 

Swiss Red Cross དང་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་སྐུ་ཞབས་ཌི་ཀི་ཐ་ཀར་པ་མཆོག (Mr. D.N. 

Thakarpa) དང་ལྷན་ཚགས་མི། ཇར་མན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པའི་ཚགས་གཙ་སྐུ་ཞབས་ལྦུལ་ཕ་གེ་རེ་ཌར་མཆོག 
(Mr. Wolfgang Grader) དང་ཚགས་མི། དེ་བཞིན་ཐེ་ལནཌ་རྒྱལ་ཡོངས་གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲིན་ (Thai Nation 

TV) གྱི་ཚགས་མི་རྣམས་རྡ་སར་ཕེབས་སྐབས་སྣེ་ལེན་ཞུས། 
༢ རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པ་ཁག་ལ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཆབ་སྲིད་གནས་སྟངས། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་གནས་

ཚུལ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པ་རྣམས་ལ་མྱུར་འཕྲིན་ (TSG L@LISTS. MCGILL.CA) 
བརྒྱུད་དུས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་ཞུས། 

༣ བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་འཛམ་གླིང་བོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ World Tibet Movement ཞེས་པའི་དྲྭ་ངོས་ནང་
བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པའི་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་དུས་ནས་དུས་སུ་ཁ་སྐོང་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན།  

༤ རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པའི་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པ་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་ཧ་རི་ཡ་ན་ས་ཁུལ་སུ་རཇ་ཀུནད་ནང་ 
༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚས་ ༥ ནས་ ༧ བར་ཉིན་གསུམ་རིང་ཚགས་འདུ་གང་ལེགས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང༌། སྐབས་དེར་
ཉིན་ཕྱེད་རིང་བོད་རིགས་ཚགས་པའི་ཚགས་འདུར་ཡང་མཉམ་ཞུགས་བྱས།  

༦། སྣེ་ཤན་ཚན་པ། 
 སྣེ་ཤན་ཚན་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༤།༡ ནས་ ༢༠༡༡།༣།༣༡ བར་གཞུང་འབྲེལ་སྐུ་མགྲོན་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༡༨༩ སྣེ་ལེན་མཐུན་

འགྱུར་དང་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
 
དྲིལ་བསྒྲགས་སྡེ་ཚན། 
ཀ༽ བོད་ཡིག་ཚན་པའི་ནང་གསེས་གསར་ཤོག་དང་དུས་དེབ། བོད་ཡིག་དྲྭ་རྒྱ། 
༡། ཤེས་བྱ་དུས་དེབ། དུས་དེབ་འདི་ནི་ཟླ་རེར་ཐེངས་རེ་རྩོམ་སྒྲིག་དང་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་ཐེངས་རེར་དུས་དེབ་ངོ་

གྲངས་ ༢༧༥༠ རྩོམ་སྒྲིག་འདོན་སྤེལ་ཞུས། 
༢  བོད་མིའི་རང་དབང་། བོད་མིའི་རང་དབང་གསར་ཤོག་ཟླ་རེར་འདོན་ཐེངས་བཞི་རེ་ཞུ་མུས་དང༌། འདོན་ཐེངས་རེར་ངོ་གྲངས་ 

༢༠༦༠ རེ་དཔར་སྐྲུན་ཞུ་མུས། 
༣  དྲྭ་གནས། ཟླ་བ་གཅིག་གི་ནང་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་བོད་དོན་གནས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གྲངས་ ༧༥ ཙམ་ཞིག་འདོན་སྤེལ་གྱིས་ལོ་གཅིག་

ནང་ཁྱོན་བསྡོམས་གནས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གྲངས་ ༨༦༤ ཙམ་འདོན་སྤེལ་ཞུས། 
 ལོ་འཁོར་འདིའི་ནང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ་ཁག་ ༢༤ སྒྲ་ཕབ་ཞུས། 
 
ཁ༽ དབྱིན་ཡིག་དང་དྲྭ་རྒྱ་ཚན་པ། 
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༡༡ ལོའ་ིནང་གནས་ཚུལ་བསྡོམས་གྲངས་ ༦༨༡ དབྱིན་ཡིག་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་འགོད་འཇུག་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང༌།  
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ག༽ གསར་འགོད་འབྲེལ་མཐུད་ཚན་པ། 
 སྣེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ། 
༡། རྒྱ་གར་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁང་ (Darshana TV) ནས་ 'Contemporary situation about Tibetans in Exile 

all over India' ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་ཞིག་བཟོ་བསྐྲུན་ཞུས་སྐབས་མཐུནའགྱུར་ཞུས། 
༢། ༢༠༡༠ ཟླ་ ༦ ཚས་ ༡༠ ནས་ ༡༡ བར་བལ་ཡུལ་ནས་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་གཉིས་ལ་སྣེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
༣། མ་ལེ་ཤིཡ་རྒྱལ་ཡོངས་གསར་འགོད་ལས་ཁང་ (Bernama) ཡི་ལྡི་ལིའི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་

བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་སྐབས་སྣེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
༤། University of South Australia ནས་སློབ་དཔོན་ཁག་ཅིག་ལ་སྣེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
༥། ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚས་ ༢༧ ནས་ ༣༠ བར་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སོག་རིགས་གཙ་བོར་འགྱུར་

པའི་ཨུ་རུ་སུ་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་གསུང་ཆོས་གནང་རྒྱུའི་དུས་སྐབས་དང་བསྟུན། ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ཏེ་ལོ་
རིན་པོ་ཆེ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པ་ (SAVE TIBET FOUNDATION)  གསུམ་གྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཨུ་རུ་སུའི་གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཆེ་ཁག་ ༡༥ ཙམ་ནས་ལས་བྱེད་ ༢༨ བཞུགས་སྒར་དུ་བཞུགས་ཡུན་རིང་སྣེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༦། སྦེལ་ཇིཡམ་གྱི་གསར་ཤོག (La Libre Belgique) ཡི་གསར་འགོད་པ་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་སྐབས་སྣེ་ལེན་མཐུན་
 འགྱུར་ཞུས། 
༧། ལྡི་ལི་ (IIMC) མཐོ་སློབ་ནང་གསར་འགྱུར་རིག་པའི་སློབ་སྦྱོང་གནང་མཁན་གྱི་སློབ་མ་ཁག་ཅིག་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་

སྐབས་སྣེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
༨། (Jawaharlal Nehru University's Nelson Mandela Centre for Peace and Conflict Resolution)   

ནས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༥ བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་སྐབས་སྣེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
༩། སྦེལ་ཇི་ཡམ་ནས་ཡིན་པ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ (Pascal Lamy) ལགས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་རྒྱུའི་དེབ་ (Little Lhasa) ཞེས་པ་

བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་སྐབས་སྣེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
༡༠། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གསར་ལས་ཁང་ (PTI, The Statesman, The Times of India, IANS, Asian Age) 

བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་སྐབས་སྣེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།  
༡༡། ཐཡེ་ལེནཌ་ནས་ (Life Explorer) བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་སྐབས་སྣེ་ལེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
གོང་གསལ་སྐུ་མགྲོན་དང་གསར་འགོད་པ་རྣམས་རྡ་ས་བཞུགས་སྒར་ཁུལ་དུ་བཞུགས་ཡུན་རིང་ཉེ་འཁོར་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང༌། སྨན་རྩིས་
ཁང༌། ནོར་གླིང་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང༌། སྣེ་ལེན་ཁང༌། དེ་བཞིན་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཁག་བཅས་ལ་དཔར་ལེན་དང་
བཅར་འདྲི་གཟིགས་སྐོར་སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཐུབ་པ་དང༌། གཙ་བོར་བོད་དོན་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གང་ཐུབ་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང༌། 
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གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཁག་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
༡། ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༡༧ ཉིན་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བོད་ཁམས་རྐྱེ་རྒུ་མདོར་ས་ཡོམ་གྱིས་

གོད་ཆགས་ཚབས་ཆེ་ཕོག་པའི་མི་མང་རྣམས་ལ་ཐུགས་སྨོན་གནང་རྒྱུའི་ཆེད་བོད་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་དགོངས་གཞི་ཡོད་པ་བཀའ་
ཕེབས་པ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས། 

༢། ༢༠༡༠ ཟླ་ ༥ ནང་ལྷ་ས་མི་མང་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བ་ཞིག་ནས་བོད་རིགས་བསོད་ནམས་ཚ་རིང་ལ་དུས་ཡུན་ལོ་གཉིས་དུས་
བཀག་སྲོག་ཁྲིམས་ཉེས་ཆད་དང་། གཞན་མི་ ༥ ལ་ལོ་ ༣ ནས་༧ བར་བཙན་འཇུག་ཉེས་ཆད་བཏང་བའི་སྐོར་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས། 

༣། བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་མདོ་སྨད་འབྲུག་ཆུ་ཁུལ་ཆུ་ལོག་བྱུང་འབྲས་སྐོར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འགྲེམས་
 སྤེལ་ཞུས། 
༤། ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚས་ ༨ ཉིན་རྒྱ་རིགས་མང་གཙ་རྩོད་ལེན་པ་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་སྦོ་ལ་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་གནང་

རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱུང་བར། སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་འཚམས་འཕྲིན་རིན་པོ་ཆེ་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ཁག་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས། 

 
གཞན་ལས་དོན་གྲུབ་པ་གཤམ་གསལ། 
༣། ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༣༠ དང་ ཟླ་ ༥ ཚས་ ༡ ཉིན་གཉིས་རིང་ྋགོང་ས་མཆོག་ཧི་མཱ་ཅལ་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་ལོ་ ༥༠ 

ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ཆེད་བོད་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་ཧི་མཱ་ཅལ་གཞུང་མང་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒོ་གོ་སྒྲིག་
མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༤། ལས་འཆར་ཚན་པ།  
ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཊའི་ནང་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བས་ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་གཞིར་བཟུང་།  གོང་གསལ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་
ནང་ཡོད་རྒྱ་རིགས་དང་།  གཞན་ཡང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པ་མང་དག་ཅིག་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ངོ་སྤྲོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
༥། དབྱིན་ཡིག་དུས་དེབ་ཚན་པ། Tibetan Bulletin 
 ཟླ་བ་གཉིས་རེའི་མཚམས་དབྱིན་ཡིག་དུས་དེབ་གྲངས་ ༣༠༠༠ ལྷག་དཔར་སྐྲུན་ཞུས། 
༦། རྩོམ་སྒྱུར་དང་དཔར་སྐྲུན་ཚན་པ།།  
༡། བོད་ཡིག་ཐོག་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་བྱུང་རིམ་གྲུབ་འབྲས་བཅས་ཀྱི་ངོ་

སྤྲོད་ཅེས་པའི་དེབ་ཆུང་སེར་པོ་ཤོག་གྲངས་ ༢༨ ཅན་དེབ་གྲངས་ ༥༠༠༠ དཔར་བསྐྲུན་ཞུས། 
༢། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྐོར་དབྱིན་སྐད་ནང་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་པ་ Introduction to the Middle Way Policy, 

Its Nature, Evolution and Achievement ཅེས་པའི་ཤོག་གྲངས་ ༡༢༢ ཅན་དེབ་གྲངས་ ༢༥༠༠ དཔར་བསྐྲུན་
ཞུས།  

༣། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྐོར་དེབ་རྒྱས་པ་བོད་ཡིག་ནང་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང༌། བྱུང་རིམ། གྲུབ་འབྲས་
བཅས་ཀྱི་ངོ་སྐོར་དང༌། འབྲེལ་ཡོད་གསུང་བཤད་དང་གལ་ཆེའི་ཡིག་ཆ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཅེས་པའི་ཤོག་གྲངས་ ༡༦༠ ཅན་དེབ་
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གྲངས་ ༢༠༠༠ དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་དང༌། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྐོར་དངོས་བྱུང་གློག་བརྙན་གྱི་མ་ཡིག་བོད་ཡིག་ནང་
ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས། 

༤། ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་སྙིང་བསྡུས་དབྱིན་ཡིག་ནང་ His Holiness the Dalai Lama 

of Tibet  ཅེས་པའི་ཤོག་གྲངས་ ༩༢ ཅན་དེབ་གྲངས་ ༡༠༠༠ དཔར་བསྐྲུན་ཞུས། 
༥། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ངོ་སྤྲོད་ Introduction to Central Tibetan Administration ཅེས་པའི་དེབ་ཆུང་དབྱིན་

ཡིག་ནང་ཤོག་གྲངས་ ༢༨ ཅན་དེབ་གྲངས་ ༢༠༠༠ དང་གསར་འགོད་པའི་ཆེད་བོད་གནས་ཕྱོགས་བསྡུས་ (Press Kit) ལ་
སྣོན་འཕྲི་ཞུས་ཏེ་དེབ་གྲངས་ ༦༣༠༠ དཔར་བསྐྲུན་ཞུས། 

 
༧༽ སྒྲ་བརྙན་ཚན་པ། 
༡། ལོ་གཅིག་གི་ནང་བརྙན་འཕྲིན་འོད་སྡེར་གྲངས་ ༢༠༤༣༣ འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས། 
༢། ལོ་འཁོར་འདིའི་ནང༌། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཡོད་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་དང༌། སློབ་གྲྭ་དང་དགོན་སྡེ་ཁག ཕྱི་

རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཅས་ས་གནས་ཁག་ ༢༢༨ ལ་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་དང༌། ཆིབས་བསྒྱུར་
སྐོར། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་མཛད་སྒོ་དང་དུས་དྲན། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང༌། བཀའ་ཤག་གི་གལ་ཆེའི་གསུང་
བཤད། ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་དང་ཟབ་སྦྱོང་དཔར་ལེན་སྒྲིག་སྦྱོར་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་འོས་སྡེར་ཟླ་རེ་བཞིན་འགྲེམས་
སྤེལ་ཞུ་མུས་ཐོག་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་རེ་འདུན་བཀོད་ཁྱབ་གནང་དོན་ལྟར། བརྙན་འཕྲིན་འོད་སྡེར་བཟོ་སྐྲུན་ཕབ་བཤུས་
སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༣། ལོ་འཁོར་འདི་ནང་བརྙན་འཕྲིན་པར་ལེན་ཟིན་པ་གྲངས་ ༣༣ དང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་གྲངས་ ༢༧ བརྙན་འཕྲིན་ཕྱོགས་
བསྒྲིགས་ཀྱིས་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་པ་གྲངས་ ༢༨ དེ་བཞིན་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་བརྙན་འཕྲིན་གལ་གནད་ཆེ་བ་བསྐྱར་དུ་འགྲེམས་
སྤེལ་ཞུས་པ་གྲངས་ ༡༥༧༣ བཅས་ཡིན། 

 
ཆ༽ བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་བརྙན་པར་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༡༡ ལོའ་ིནང་གཤམ་འཁོད་ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་ཕྱི་ནང་གསར་འགྱུར་ལས་དོན་གནང་མཁན་དང་བརྙན་འཕྲིན་བཟོ་ལས་པ་
ཁག  རང་རིགས་བརྙན་འཕྲིན་བཟོ་ལས་པ་དང༌། གསར་འགོད་པ་བཅས་ནས་བོད་དོན་ཐོག་གི་བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར་བཟོ་མཁན་
ཁག་ནས་འདི་གར་རེ་སྐུལ་ཞུ་དོན་བཞིན་པར་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དང༌། བརྙན་པར་གྱི་པར་གཞི་རྙིང་པའི་རིགས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ནས་བོད་དོན་
དྲིལ་བསྒྲགས་ཐོག་ཕན་འབྲས་བྱུང་ཡོད། 
༡། Agne Nelk Estonia ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་དང༌། ནོ་སྦེལ་ཞི་

བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་པའི་བརྙན་དཔར་བཅས་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༣ མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
༢། Graziella Teresa Doss: Roma ITALY ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་

སྐབས་ཀྱི་བརྙན་པར་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
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༣། ངག་དབང་དངོས་གྲུབ་ཨན་ཇ་ཚང་ལ་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དྭགས་ནུབ་རར་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་
ཀྱི་བརྙན་དཔར་མཁོ་སྤྲོད་ཞུས། 

༤། Lavanya Entertainment/Move IT, ༡༩༨༨ ལོའ་ིབོད་ནང་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་དང༌། ༡༩༥༩ གོང་དང་ད་ལྟའི་སྐབས་
ྋགོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བརྙན་པར་བཅས་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༦ མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༥། Pundarka Foundation, ༡༩༥༩ གོང་གི་ལྷ་སའི་ནང་བོད་མི་ཚའི་གནས་སྟངས། ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་རྩོད་རྒྱུགས་གནང་བཞིན་པ། བོད་མི་ཚ་མཆོད་མཇལ་དང༌། རྒྱ་མིས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ།  དགོན་པ་གཏོར་
བཤིག བོད་མི་བཙན་བྱོལ་དུ་བསྐྱོད་བཞིན་པ་བཅས་ཀྱི་བརྙན་དཔར་མཁོ་སྤྲོད་ཞུས། 

 
བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་དྲྭ་རྒྱ་ཚན་པ། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༡༡ ལོར་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་བརྙན་འཕྲིན་གསར་འཇུག་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བྱེད་སྒོ་ཁག་གི་བརྙན་འཕྲིན་གྲངས།      ༦༤  
རིག་གཞུང་ཁྲབ་སྟོན་དང་གཞས་སྣ།         ༡༩ 
དུས་ཐུང་དངོས་བྱུང་གློག་བརྙན།        ༡༢ 
བགྲོ་གླེང་རིགས།           ༠༡ 
གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།        ༠༤ 
སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན།     ༡༦༤ 
བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་རྒྱའི་གསར་འགྱུར།        ༢༤༨  
 
༨།  འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པ།  
༡། བརྗོད་གཞི། ༼བཙན་བྱོལ་ནང་གི་འགྲུལ་བཞུད།༽ (Journey into Exile) ཐོག་དཔར་རིས་ Panel གྲངས་ ༢༧ Panel 

རེར་ནང་དཔར་རིས་བཞི་ཡོད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས།   
༢། བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཆེད་མཁས་པ་གདན་ཞུས་ཐོག་བརྗོད་གཞི་འདྲ་མིན་ཐོག་རྡ་སྟེང་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་གསུང་བཤད་གང་

ཐུབ་གོ་སྒྲིག་ཞུས། 
༣། རྡ་ས་བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་ྋ་གོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་དང་

སྟབས་བསྟུན་བརྗོད་གཞི་ ༼ྋགོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་༽ ཐོག་བདུན་ཕྲག་གཉིས་རིང་དམིགས་བསལ་གྱི་དཔར་རིས་
འགྲེམས་སྟོན་ཞུས་པ་དང་རྒྱ་གར་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་སྒེར་དང་ཚགས་པ་ཁག་གི་རེ་བསྐུལ་ལྟར་དཔར་རིས་འགྲེམས་
སྟོན་ཞུས།  

སྐོར་བསྐྱོད་འགྲེམས་སྟོན་ཞུས་པའི་ཐོ་གཞུང༌། 
རང་རེའི་བོད་མི་རྣམས་རང་ཡུལ་བྲལ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་ནས་ལོ་ངོ་ ༥༠ སོང་ཡོད་པས། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་ཆེད། དབུས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་དང༌། ས་གནས་གཉིས་ནས་ལྔ་བཅུའི་དུས་དྲན་ལས་གཞི་མང་དག་ཅིག་སྤེལ་ཡོད་



182 

 

པའི་ཁོངས་སུ།  བཙན་བྱོལ་ནང་གི་འགྲུལ་བཞུད། (Journey into Exile)  ཅེས་པ་དང༌། ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་རྒྱང་ལྟ། (long look 

Homeward) ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་དཔར་རིགས་འགྲེམས་སྟོན་དང་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གློག་བརྙན་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་
རྒྱུའི་ལས་གཞི་རྒྱ་གར་ནང་གི་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་དང༌། རྒྱ་གར་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་གྲས་བཅས་ཁྱོན་ས་གནས་ཁག་ ༡༦ ཙམ་ལ་འགྲེམས་
སྟོན་གྱི་ལས་གཞི་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ནས་རང་རེ་མི་མང་དང་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་སོགས་ལ་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་
ཡོད་པའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  
 
༩༽ གསར་ཤོག་དང་དུས་དེབ་འགྲེམས་སྤེལ་ཚན་པ། 
༡། བདུན་རེའི་རང་དབང་གསར་ཤོག ༧༥༠ དང༌། ཟླ་རེའི་ཤེས་བྱ་དུས་དེབ་ ༡༧༥༠ འགྲེམས་སྤེལ་གྱིས་ལོ་གཅིག་ནང་གསར་

ཤོག་ ༥༤༧༦༡ ཙམ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས། ཟླ་ཟུང་དུས་དེབ་ Tibetan Bulletin   ཆ་སྙོམས་ཀྱིས་གྲངས་ ༣༠༠༠ ཙམ་
འགྲེམས་སྤེལ་གྱིས་ལོ་གཅིག་ནང་དུས་དེབ་ ༡༥༠༠༠ ཙམ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས། 

༢། ཟླ་རེའི་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་འོད་སྡེར་ ༢༥༠ འགྲེམས་སྤེལ་གྱིས་ལོ་གཅིག་ནང་ཆ་སྙོམས་འོད་སྡེར་གྲངས་༣༠༠༠ འགྲེམས་
 སྤེལ་ཞུས། 
༣། རྒྱ་ཡིག་ཟླ་ཟུང་དུས་དེབ་ ༦༥༠ ཙམ་འགྲེམས་སྤེལ་གྱིས་ལོ་གཅིག་གི་ནང་དུས་དེབ་ ༣༩༠༠ དང་ཆབ་སྲིད་དྲིལ་བསྒྲགས་

ཡིག་ཆ་ ༤༨༣ ཙམ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས། 
 
སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་། 
༡། ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་ཆེའི་ཡིག་ཆ་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་དེབ་ཐེར་དང༌། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྐོར་སོགས་དེབ་རིགས་འདྲ་མིན་

ཆེ་ཆུང་དང་སྲབ་མཐུག་སྣ་ཚགས་དེབ་ཁག་ ༡༥ པར་སྐྲུན་དེབ་བཟོ་མཁོ་འདོན་ཞུས་པ་དེབ་གྲངས་ ༣༠༥༧༠ 
༢། བོད་དབྱིན་རྒྱ་གསུམ་གྱི་དུས་དེབ་དང༌། གསར་ཤོག གསར་འཕྲིན་སོགས་རིགས་འདྲ་མིན་ཁག་ ༨ རིམ་བཞིན་པར་སྐྲུན་མཁོ་

འདོན་ཞུས་པ་གྲངས། ༡༧༢༥༦༠ 
༣། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཡིག་ཆས་ལས་ཤོག་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མིན་ཁག་དང༌། བཀའ་འཁྲོལ་དང་ལོ་རྒྱུས་སོགས་འགེངས་ཤོག་རིགས་

འདྲ་མིན་ཁག དེབ་འགོད་ཐོ་གཞུང་འགོད་དེབ་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མིན་ཁག རྩིས་དཔང་རིགས་འདྲ་མིན་ཁག མཐོང་འཛིན་དང་བྱུང་
འཛིན་སོགས་ངོ་འདྲ་གཉིས་ནས་བཞི་བར་ཡོད། ཨང་གྲངས་འཁོད་པའི་རིགས་སོགས་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མིན་ཁག ༧༠ སྐོར་པར་སྐྲུན་
གྱིས་ཤོག་ལྷེ་ ༡༠༠་་༢༠༠ བར་ཡོད། ཡིག་ཆས་དེབ་གཟུགས་དེབ་བཟོ་ཞུས་པ་གྲངས། ༢༩༠༤ 

༤། ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གསུམ་བཅུའི་གསུང་འཕྲིན་དང༌། སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ དང་བཀའ་ཁྲི་སྐབས་ ༣ 
གཉིས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་དང༌། དངོས་གཞིའི་འོས་ཤོག་ཨང་གྲངས་འཁོད་པ་དང་ལོ་རྒྱུས། ཆོས་ཞུ་བའི་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར། ཡིག་
ཆས་ཤོག་རྐྱང་བཅས་ཤོག་ངོས་རྒྱབ་མདུན་ཡོད་མེད་དང་མང་ཉུང་ཅི་རིགས་ཡོད་པ་ཁག་ ༡༢༡ པར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་གྲངས། 
༦༠༣༡༢༠  

༥། གསར་འགྱུར་དུས་དེབ་ཁག་དང༌། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཡིག་ཆས་རིགས་འདྲ་མིན་ཁག་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་ཇི་ཐོན་རྣམས་ཀམ་སྤུ་
ཊར་བཅུག་རྒྱག་དང་བཟོ་དབྱིབས་སྒྲིག་སྦྱོར་བཀོད་སྒྲིག་ཇི་དགོས་ཆ་ཚང་ཞུས།  



183 

 

ཀམ་པུའུ་ཊར་སྡེ་ཚན། 
༡། ད་ཡོད་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་གློག་འཕྲིན་ (Secure email) ཡོད་པ་ (gov) འགྱུར་བ་བཏང༌། ཀམ་པཱུ་ཊར་ནང་ཀམ་པཱུ་

ཊར་ནད་འབུ་མེད་པ་བཟོ་མཁན་མཉེན་ཆས་ (McAfee, Microsoft Security Essential, Avira, AVG Anti 

Virus) གསར་འཛུགས་ཞུས། ཁྱད་ལས་པ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ཉིན་རེའི་ཀམ་པཱུ་ཊར་བེད་
སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་དང་ཀམ་པཱུ་ཊར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་གཟབ་སྦྱོང་ཡང་གོ་སྒྲིག་ཞུས། ཨ་རི་ (Stanford  

 University) གྱི་ (Program on Liberation Technology) ཚན་པ་ནས་མགྲོན་འབོད་ལྟར་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་ཉིན་
གཉིས་རིང་ (Liberation Technology in Authoritarian Regimes) ཟབ་སྦྱོང་ཚགས་འདུའི་ནང་ཆ་ཤས་བླངས།  

༢།  འདི་གའི་གྲངས་མཛད་ (Database) ཚན་པའི་དྲྭ་རྒྱ་དང་གྲངས་མཛད་གསར་བཟོ་དང་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་གཤམ་གསལ། 
 ཀ༽ བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་དྲྭ་རྒྱ་ www.tibet.net ཡི་བོད་ཡིག་གི་དྲྭ་རྒྱ་དང་ www.xizang-zhiye.org   ལྡི་

ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ་ www.tibetbureau.net དེ་བཞིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ- 
www.chorig.com དེང་དུས་བཟོ་ལས་རིག་རྩལ་ CMS དང་ཡིག་གཟུགས་ UNICODE ཐོག་གསར་བཟོ་ཞུས་པ་དང་
ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག་དྲྭ་རྒྱ་  CMS ཐོག་གསར་བཟོ་ཞུས། 

 ཁ༽  དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ (Network) ནང་དྲྭ་རྒྱ་ (CTA Intranet website)- སྔར་ཡོད་དེ་ལ་དེང་དུས་བཟོ་
ལས་རིག་རྩལ་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་ཁ་སྐོང་དང་ལེགས་བཅོས་དང་ཕྱི་དྲིལ་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་(Contact 

Management System Database) གསར་བཟོ་དང༌། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས། ལྡི་ལི་སྐུ་
ཚབ་དོན་ཁང་བཅས་ལ་  (Database) གསར་བཟོ་ཞུས། 

 ག༽ ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༧༥ ལ་ཕེབས་པའི་ྋསྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་དང་ཧི་མ་
ཅལ་གཞུང་མང་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་ཆེད་ཕྲེད་དར་གྱི་དཔེ་རིས་དང་ཡིག་འབྲུ་བཟོ་བཀོད་རྣམས་ཀམ་
པཱུ་ཊར་ནང་བཟོ་བསྐྲུན་ཞུས།  

 
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་གཤམ་གསལ། 

  ༡། ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆིབས་སྒྱུར་དང་འབྲེལ་ལས་དོན།  
 སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༥ ནས་ ཟླ་ ༡༡ ཚས་༧ བར་ལ་འཛམ་གླིང་

ཡུལ་གྲུ། སོ་ལོ་ཝི་ནི་ཡ་དང༌། སུད་སི། ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག  ཉི་ཧོང༌། ཧང་གྷ་རི་དང་འཇར་མ་ནི། པོ་ལེནཌ་བཅས་ནང་
བསྟན་འགྲོའ་ིསླད་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བཀྲིན་བསྐྱངས་གནང་སྐུ་ཕྱྭའི་ཉེན་སྲུང་དང་། མཛད་འཆར་ཁག་གོ་སྒྲིག་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡོད། 

༢། སྲིད་གཞུང་ཁག་དང་འབྲེལ་ལམ།  ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༡༦།༡༧ ཉིན་པེ་ཅིང་དུ་རྒྱ་ནག་དང་ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡའི་གཞུང་དབར་འགྲོ་
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚགས་འདུ་ཐེངས་ ༡༣ ཚགས་རྒྱུར་ཨོ་སིེ་ཀྲེ་ལི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་སྐབས་དེར་ཨོ་གཞུང་གིས་བོད་
དོན་གླེང་མོལ་ཡོང་བའི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད། ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༧ ཉིན་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་ལྷོ་ཨ་ཕི་
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རི་ཀའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤར་དཀྱིལ་ཨེ་ཤི་ཡ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། 

 ལོ་ལྟར་སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་འཇི་ནི་ཝར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚགས་ཚགས་བཞིན་པའི་སྐབས་
དུས་སོ་སོར་འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཐབས་འབད་བརྩོན་གང་ཡོང་ཞུས་དང་
ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན།  ལོ་འཁོར་འདིའི་ནང་ཨ་རི་དང༌། ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡ། ནིའུ་ཛི་ལེནཌི། དབྱིན་ལེནཌི་བཅས་སྲིད་གཞུང་ཁག་ནས་
རྒྱ་གཞུང་མཉམ་བོད་དོན་གླེང་མོལ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

༣། གྲོས་ཚགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པ་དང༌། ས་གནས་བོད་དོན་རྒྱབ་ཚགས་པ་ཁག་དང་འབྲེལ་ལམ།  
 ཀ   ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༡༢ ཉིན་ལྡི་དོན་ཧིན་བོད་འབྲེལ་མཐུད་ཚན་པ་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཏེ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མའི་སོར་

 རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པའི་ཚགས་མི་གྲངས་ ༡༥ བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་འཚམས་གཟིགས་གནང༌།  
 ཁ།  ༢༠༡༠ ཟླ་ ༧ ཚས་ ༦ ཉིན་རྒྱ་གར་གྲོང་ཁྱེར་མི་རཊ་དང༌། མའི་སོར། སི་ལི་གུ་རི། ཇམ་ཤད་པུར། ཇོ་དྷ་པུར། ལྡི་ལི། 

 མུ་ཛ་ཕར་པུར། ནག་པུར། ལ་ལིཏ་པུར། བ་རེ་ལི། རྡོར་གླིང༌། ཧ་ཛ་རི་སྦག་བཅས་པར་ས་གནས་ཧིན་བོད་མཛའ་
 འབྲེལ་ཚགས་ཁག་ནས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིསྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུས། 

 ག   རྒྱ་གར་ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚགས་པས་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚས་ ༢༥ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེང་
 ལོ་རུ་གྲོང་ཁྱེར་དང༌། ཟླ་ ༩ ཚས་ ༥ ཉིན་གྲོང་ཁྱེར་མའི་སོར་བཅས་ཀྱི་རྒྱ་གར་མང་ཚགས་ལ་ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་
 ཚན་པས་བོད་སྐོར་པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན་ཞུས། 

 ང༌།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙ་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་ 
 ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༢ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་སྦེལ་ཀོབ་ཏུ་ཚུགས་སྐབས་ཨ་རི་དང༌། ཡུ་རོབ་
 རྒྱལ་ཁབ་ཁག ཨོ་སི་ཀྲེ་ལི་ཡ། ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀ་བཅས་ནས་གནད་ཡོད་གྲོས་ཚགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་མི་
 བཅས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུའི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

 ཅ།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚས་ ༥།༦།༧། བཅས་ཉིན་གསུམ་རིང་ལྡི་ལིའི་ཉེ་འགྲམ་སུ་ར་ཇ་ཀུན་ཌ་རུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་
 རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པའི་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་ཐོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་
 བལ་ཡུལ། ལྷོ་བྱང་ཨ་མི་རི་ཀ་གཉིས་དང༌། ཡུ་རོབ་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང༌། ཨུ་རུ་སུ། ཀ་ཛ་ཀི་སི་ཐཱན། ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡ། ཐེ་
 ཝན། ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡ། ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པའི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་
 ཁག་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང༌། 

༤། རྒྱ་མི་རིགས་དང་འབྲེལ་ལམ།  
 ཀ  ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌ། འབེལ་འཇི་ཡམ། ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡ། ཉི་ཧོང་བཅས་ནང་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚགས་པ་ཆེད་
 འཛུགས་ཞུས་ཡོད། 
 ཁ། ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚས་ ༥།༦།༧ ལ་བསྐོང་ཚགས་གནང་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པའི་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་

དྲུག་པའི་ཐོག་ཨ་རི་དང༌། ཁེ་ན་ཌ། ཨོ་སི་ཀྲེ་ལི་ཡ། ཐེ་ཝན། ཡུ་རོབ་གཙས་རྒྱལ་ཁབ་མང་དག་ཅིག་ནས་རྒྱ་རིགས་མི་གྲངས་ཉི་
ཤུ་སྐོར་ནས་ཚགས་བཅར་ཞུས་ཏེ་བོད་དོན་ལ་ཚད་མཐོའ་ིརྒྱབ་སྐྱོར་བྱུང༌། 
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༥།  བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས། སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཡོངས་ཁྱབ་གསུང་འཕྲིན་
བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གཙས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད་ཡིག་ཁག་ནང་ཡོད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིསྐད་ཡིག་འཇར་
མན་དང༌། སི་པེ་ནི་ཤི། རུ་སུ། ཉི་ཧོང༌། ཕི་རན་ཅི། ཧིན་སྐད་བཅས་ནང་འདོན་སྤེལ་ཞུ་བཞིན་པའི་ཟླ་གསུམ་བོད་དོན་དུས་དེབ། 
ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་དབྱིན་བོད་རྒྱ་གསུམ་ནང་དུས་དེབ། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཡིག་ཆ། བོད་རིགས་
ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་དེབ་ཆུང་གཙས་པའི་གལ་ཆེའི་ཆབ་སྲིད་ཡིག་ཆ་ཁག་
འགྲེམས་སྤེལ་རྒྱ་གང་ཆེ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན། 

༦། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ། ཀ  བྱང་ཨ་རིའི་ཁུལ་དང་ཐེ་ཝན་རྒྱ་རིགས་མང་ཚགས་དང༌། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པ་ཁག 
དེ་བཞིན་བོད་རིགས་མང་ཚགས་ལ་བོད་དོན་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལྟ་གྲུབ་ངོ་སྤྲོད་དང༌། བརྗོད་
གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ནང་ཡོད་པ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཟིན་པ་ཡིན།  

༧། གཞིས་བྱེས་བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ།  ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚས་ ༧ ཉིན་མདོ་སྨད་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ཁུལ་དྲག་
ཆར་བབས་ཏེ་ཆུ་གློག་གི་གནོད་འཚ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང༌། ཡང་ཟླ་ ༨ ཚས་ ༥།༦ གྱི་མཚན་མོ་དང་ཐོ་རེངས་དུས་
སྐབས་དེར་ལ་དྭགས་སླེ་ཁུལ་དུ་སྤྲིན་ཆར་བརྡོལ་ཏེ་ཆུ་རུད་ཤུགས་ཆེ་རྐྱེན་པས་མིའི་ཚ་སྲོག་ཤོར་བ་དང༌། མཁར་དབང་བཅས་
ལ་གནོད་སྐྱོན་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་ཁམས་སྐྱེ་རྒུ་མདོར་ས་ཡོམ་གྱིས་རྐྱེན་པས་མིའི་ཚ་སྲོག་ཁྱོན་ཆེ་ཤོར་བ་བཅས་
ཐབས་སྐྱོའ་ིདུས་སྐབས་སོ་སོར་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ཁག་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་རིགས་དང༌། ས་གནས་ཡུལ་མི་བཅས་ནས་གདུང་
སེམས་མཉམ་སྐྱེད་མཚན་ཆེད་ཞབས་རིམ་གསོག་སྒྲུབ་དང༌། དེ་བཞིན་ཞལ་འདེབས་རྒྱ་མི་ཆུང་བ་ཞིག་བསྡུ་སློང་གིས་ཁུངས་
སོ་སོར་བཏང་དང་གཏོང་མུས་ཡིན། 

༨། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་འགུལ།  ཨོ་སི་ཀྲེ་ལི་ཡ་དོན་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚས་ ༦ ནས་ ༩ བར་ཨོ་སི་
ཀྲེ་ལི་ཡ་དང་ནིའུ་ཛི་ལེནཌི་ནས་བོད་རིགས་ན་གཞོན་མཐོ་སློབ་ཐོན་ཟིན་པ་དང༌། སློབ་བསྐྱོད་བྱ་བཞིན་པ་བཅས་ཕོ་མོ་གྲངས་ 
༢༤ ལ་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང༌། རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་ངོ་སྤྲོད། དུས་ཆེན་ཁག་གི་ངོ་སྤྲོད། བོད་ཀྱི་རོལ་དབྱངས་དང་
གཞས་སྣ་འཁྲབ་འཁྲིད། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་སྐོར། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་སྐོར། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་བོད་མིའི་གནས་
སྟངས། མང་གཙའི་འཕེལ་རིམ་སྐོར། བོད་རྒྱ་མི་རིགས་ཕན་ཚུན་དབར་འབྲེལ་བ་བྱ་ཕྱོགས་བཅས་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་ཞུས།  

 ༢༠༡༠ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་ཨེ་མོ་རི་བོད་ཀྱི་མཐུན་ཚགས་ལས་གཞི་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་བོད་བརྒྱུད་
ནང་བསྟན་ཚགས་ཆེན་སྐོང་ཚགས་ཀྱིས་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོར་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གདན་ཞུས་
གནང་ཐུབ་པ་བྱུང༌། དེ་བཞིན་བྱང་ཨ་རི་ཁུལ་ནས་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་གྲངས་ ༦༢  རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་དུ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་
ངོ་སྤྲོད་ཆེད་བདུན་གཅིག་རིང་གཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་ཞུས། 

  ཐེ་ཝན་དོན་ཁང་ནས་གངས་སྐྱིད་སྲི་ཞུ་བའི་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་དང༌། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང༌། རྡ་སྟེང་དང་མ་སུ་
རི་བོད་ཁྱིམ་ཁག་ལ་སློབ་ཡོན་ཞལ་འདེབས། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་གྲ་བཙུན་ཁག་ཅིག་ལ་འཚ་སྣོན། ནང་སྲིད་ལས་
ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒས་གཅོང་ཁག་ཅིག་ལ་འཚ་སྣོན་བཅས་རོགས་རམ་གང་ཡོང་ཐབས་འཚལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
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  དེ་བཞིན་ཐེ་ཝན་གྲོང་ཁྱེར་ཀའོ་ཞུང་གི་གནད་ཡོད་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ཞིག་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ནས་མང་གཙ་ལམ་ལ་
ཤར་བསྐྱོད་ཐུབ་ནས་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དཔར་རིས། རིག་དངོས་འགྲེམས་སྟོན་དང༌། བོད་རྒྱ་མཐུན་ཚགས་ནས་གློག་བརྙན་
ལམ་ནས་བོད་དོན་སྐོར་ཐེ་ཝན་སློབ་ཕྲུག་དང་མང་ཚགས་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ། 

 
༩། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་འགུལ།  
 ཀ  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༡༨ ནས་ ༢༨ བར་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་

 ལས་བྱེད་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ནས་སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་བཞིའི་ནང་སུད་སི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་དང་ལྗང་ཁུ་ཚགས་
 པའི་མི་སྣ། སྤྱི་ཚགས་ཚན་རིག་པ་བཅས་ལ་བོད་མཐོ་སྒང་ཁོར་ཡུག་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་མང་ཚགས་ལ་
 ངོ་སྤྲོད་ཞུས།  
ཁ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༢ ནང་ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡར་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་སྐབས་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་མཐུན་འགྱུར་

འོག་ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལགས་ནས་གྲོང་ཁྱེར་སྦིར་སེ་སྦེན་དང༌། 
མེལ་བྷོན། སིད་ནི། ཀེན་སྦེ་ར་བཅས་ནང་མང་ཚགས་ལ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་སྐོར་གཏམ་བཤད་བྱས། དེ་
བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚས་ ༢༥ ཉིན་བེར་ལིན་དུ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་གཏམ་བཤད་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་
ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ཡིན།  ད་རེས་ངས་ལས་བསྡོམས་ཞུས་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་ཙང་།  ངས་སྒྲ་དག་པོ་བྱུང་
མེད་ན་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ལས་བསྡོམས་ཁྱོན་སྙིང་བསྡུས་དེ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨༩ པར་
གཟིགས་ནས་དྭོགས་འཆར་བྱུང་ན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཀློག་དགོས་ངེས་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩༠ པར་གཟིགས་རོགས། སྙན་སྒྲོན་ཞུ་
མཁན་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག  
 

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩༠ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 

 
༄༅།། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས། 

༄༅།། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚས་ ༣༡ བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྙིང་
བསྡུས་འགོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུར།    
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ཀ༽ ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང༌།  
༡། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་སྨན་ཁང་ཆེ་བ་གྲངས་ ༧ དང༌། འབྲིང་བ་གྲངས་ ༤ ཆུང་བ་གྲངས་ ༣༡ 

དང༌། བལ་ཡུལ་ནང་སྨན་ཁང་ཆུང་བ་གྲངས་ ༡༢ བཅས་ཁྱོན་སྨན་ཁང་གྲངས་ ༥༤ ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་ཕྲུག་དམིགས་བསལ་
དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སློབ་གྲ་གཅིག་ཀྱང་ཡོད། ལོ་འཁོར་འདིའི་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་དང༌། མངོན་དགའ་
བོད་ཕྲུག་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་སློབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་ནང་ཁྱོན་བསྡོམས་ལས་བྱེད་གྲངས་ ༢༨༡ ཡོད། 

༢། གོང་གསལ་དུས་ཡུན་ནང་རོགས་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༥༨་༦༨ ཐོབ་སོན་བྱུང་ཡོད། 
༣། གོང་གསལ་རོགས་དངུལ་ཁོངས་ནས་ལོ་འཁོར་འདིའི་ནང་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་དང༌། ཊི་སྦི་སྔོན་འགོག་དང་སྨན་

བཅོས། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང༌། མཛ་ནད་བཅས་ཀྱི་སྨན་གྲོན་དང་འཚ་སྣོན། ཛ་དྲག་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན། ཆབ་བཙན་ཟུར་
པ་རྣམས་ཀྱི་འཚ་སྣོན་དང་སྨན་གྲོན། ཆུ་དང་གཙང་འཕྲོད་ལས་གཞི། འཕྲོད་བསྟེན་སྦྱོང་བརྡར། མ་དང་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན། 
དགོས་མཁོའ་ིསྨན་དང་ཡོ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ། འཕྲོད་བསྟེན་གྲངས་ཐོ་ཕྱོགས་བསྡུའི་ལས་གཞི། མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭའི་རྒྱུན་གྲོན་དང་
དམིགས་བསལ་འགྲོ་གྲོན། མྱོས་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་དང་སྦྱོང་བརྡར། གཉན་ནད་རེག་དུག་སྔོན་འགོག་དང་སྨན་
བཅོས། བོད་མིའི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞིའི་ཉམས་ཞིབ་འགྲོ་གྲོན། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན། ལྷ་རྒྱལ་
རི་གྲྭ་བཙུན་ནད་གསོ་ཁང་གི་འགྲོ་གྲོན། འཛིན་སྐྱོང་འགྲོ་གྲོན། ཀོ་ལི་གྷལ་དོན་ལྡན་གླིང་སྨན་ཁང་གསར་རྒྱག་བྱེད་བཞིན་པའི་
འགྲོ་གྲོན་བཅས་པར་ཁྱོན་བསྡོམས་ཧིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༦༧་༣༢ བྱེད་འདུག 

ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་དང༌། སྨན་བཅོས། 
ཀ༽ ཊི་སྦི་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས།   
༡། ལོ་འཁོར་འདི་ནང་བོད་མི་འདུས་སྡོད་ལྷོ་གཞིས་ཁག་ལྔ་དང༌། ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚགས་གླིང༌། བྷན་རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གླིང༌། མན་སྤཊ་

ཕན་བདེ་གླིང༌། ལྡི་ལི་བསམ་ཡས་གླིང༌། ལྡེ་ལྡུན་བདེ་སྐྱིད་གླིང༌། མ་སུ་རི། ར་ཇི་སྤུར། དོན་གྲུབ་གླིང༌། གླིང་ཚང༌། སེ་ལ་ཁྱུ། 
འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གླིང༌། ཚ་རིང་དོན་ལྡན། སྤོན་ཊ། ས་གཞིས་པུ་རུ་ཝ་ལ། སྦིར། ཅོན་ཏ་ར། ཌལ་ཧོར། ཀུ་ལུ་མ་ནཱ་ལི། 
བཀྲིས་ལྗོངས། རྡ་ས་བདེ་དོན་ཁྱབ་ཁོངས། སྤོན་ཊོ་དང༌། ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ། ར་ཝང་ལ། ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང༌། མེའོ་ཆོས་
འཕེལ་གླིང༌། ལ་དྭགས། བལ་ཡུལ་ཤར་ཁུམ་བདེ་གླིང༌། ཝ་ལུང་བསམ་གླིང་གཞིས་ཆགས། ར་སུ་ཝ་དགེ་རྒྱས་གླིང༌། སྤོག་ར་
བཀྲིས་དཔལ་འཁྱིལ། བལ་ཡུལ་མ་ནང་བཅས་ས་ཁུལ་ཁག་ ༣༧ ནང་ཊི་སྦི་ནད་པ་གྲངས་ ༥༤༠ ལ་འདི་ལས་ནས་སྨན་གྲོན་
མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཡོད།  

༢། ས་གནས་སྨན་པ་དང༌། སྨན་ཞབས་པ། འཕྲོད་ལས་པ་བཅས་པས་ཀྱང་དུས་ནས་དུས་སུ་ཊི་སྦི་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་གི་གོ་
 རྟོགས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད།    
༣། རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་ཀར་ན་ཀྲ་ཀའི་ཁོངས་ཅམ་རཱཇ་ན་གྷར་རྫོང་ས་ཁུལ་གྱི་ཊི་སྦི་བསྟི་གནས་ཁང་ནས་མགྲོན་འབོད་ལྟར་མོན་གྷོ་

སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བཟང་དང༌། སྦེལ་ཀོབ་འཚ་བྱེད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་ཚ་རིང་དབང་ཕྱུག ཧུན་སུར་ཕན་བདེ་
སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་བཀྲིས་རྡོ་རྗེ་བཅས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཊི་སྦི་ལས་གཞི་ Revised National Tuberculosis 

Control Programmer  (RNTCP) ཟབ་སྦྱོང་དེར་མཉམ་བཞུགས་གནང་ཡོད།   
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༥། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ནང་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ལར་ཨི་ཊ་ལི་རོགས་ཚགས་ཀྱི་ཁྱད་ལས་
སྨན་པས་འདི་གའི་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གི་སྨན་པ་དང༌། འཕྲོད་ལས་པ། ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་འཕྲོད་ལས་པ་བཅས་པར་ཊི་སྦི་
འགོག་བཅོས་སྐོར་ཟབ་ཁྲིད་ཞུས།  

༦། བོད་མིའི་འདུས་སྡོད་ཁག་ནང་ཊི་སྦི་ནད་གཞི་ཁྱབ་གདལ་དུ་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་འགོས་ནད་ཅན་གྱི་ཊི་སྦི་ནད་པ་གྲངས་ ༡༢༠ ས་
གནས་སྨན་ཁང་གི་ཊི་སྦི་ཉལ་གསོ་ཁང་དུ་ཟུར་འཇོག་གིས་ནད་པར་འོ་མ་དང༌། ཤིང་ཏོག སྒོ་ང་སོགས་དམིགས་བསལ་བཅུད་
ཟས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཡོད། 

༧། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲ་ཁག་ ༦༣ གི་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༢༣༤༠  ལ་ཊི་སྦི་ནད་གཞི་ཡོད་མེད་བརྟག་
དཔྱད་ཞུས་པར། ཊི་སྦི་ནད་གཞི་ར་འཕྲོད་བྱུང་བས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༤ ཐོན་པ་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ནང་སྨན་བཅོས་མཐུན་
འགྱུར་སྦྱར་ཡོད།    

༨། གསར་སྐྱེས་བྱིས་པ་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་ཊི་སྦི་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་གི་སྨན་ཁབ་ BCG རྒྱབ་བཞིན་ཡོད།    ཊི་སྦི་སྔོན་འགོག་དང༌། 
 སྨན་བཅོས་ཆེད་ཧིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༦་༩༤ འགྲོ་གྲོན་བཏང་ཡོད།  
 
ཁ༽ ཆུའི་ལས་གཞི་དང༌། གྲུབ་འབྲས་ཇི་བྱུང༌།  
༡། མོན་གྷོ་གཞིས་ཀེམ་གསུམ་པའི་འཐུང་ཆུ་དཀའ་སེལ་ཆེད་ SOIR-IM རོགས་ཚགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཐོག་ཆུ་

མཛད་ནས་སྡོད་ཁྱིམ་སོ་སོའ་ིམདུན་བར་ཆུ་འདྲེན་སྦུ་གུ་གསར་འཁྲིད་ཀྱིས་གཞིས་མི་རྣམས་ཀྱི་འཐུང་ཆུ་དཀའ་སེལ་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད།  

༢། མོན་གྷོ་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ཆེད་ SOIR-IM རོགས་ཚགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་འོག་འཐུང་ཆུ་གཙང་བཟོའ་ིའཕྲུལ་
ཆས་ Reverse Osmosis Plant ཞིག་སྤུས་ཉོས་ཀྱིས་ཆུ་གཙང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།   

༣། ཀུམ་རའོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་དང༌། སྨན་ཁང་གཉིས་སུ་འཐུང་ཆུའི་དཀའ་སེལ་ཆེད་འཐུང་ཆུ་གཙང་བཟོའ་ིའཕྲུལ་
ཆས་ Purified Water Filter རེ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས།    

༤། སིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླིང་གི་དུད་ཚང་ ༡༥ ལ་འཐུང་ཆུ་དཀའ་སེལ་ཆེད་ Norwegian Church Aid (NCA) 
རོགས་ཚགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ཆུ་མཛད་གསར་རྒྱག་དང༌། ཆུ་འདྲེན་སྦུ་གུ་འཐུད་འཁྲིད་ཀྱི་ལས་གཞི་ལེགས་གྲུབ་ཟིན།   

༥། འདི་གའི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་སློབ་གྲྭའི་ཆུ་འདྲེན་སྦུ་གུ་འཐུད་འཁྲིད་དང༌། ཆུ་མཛད་ཉམས་གསོའ་ིལས་གཞི་
ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་འཐུང་ཆུ་དཀའ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

༦། སྦན་རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གླིང་གཞིས་ཀེམ་ཁག་གཉིས་ཀྱི་འཐུང་ཆུ་དཀའ་སེལ་ཆེད་ Norwegian Church Aid (NCA) 
རོགས་ཚགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་མཛད་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཙམ་ལེགས་གྲུབ་
ཀྱིས་རིང་མིང་འཐུང་ཆུ་དཀའ་སེལ་ཐུབ་པ་ཡོང་ངེས་ཡོད།  

༧། རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ས་ཁུལ་སོ་ན་མདའ་གཞིས་ཆགས་སུ་ཨ་རི་སྲིད་གཞུང་གི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་འོག་ས་གནས་སུ་ཆུ་
མཛད་གཉིས་དང༌། ཆུ་ཡུར་གསར་རྒྱག་ཟིན།    
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༨། བཞུགས་སྒར་གངས་སྐྱིད་རང་གཞུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཆབ་ཀྱི་སྐུ་ངལ་སེལ་ཆེད་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེང་ལོར་
ཁུལ་རྟེན་གཞི་བྱས་པ་ (Space Geo-Tech) ཆུའི་རྟོག་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་ཁྱད་ལས་མི་སྣ་ཆེད་འབོད་ཀྱིས་ཆུའི་གནས་བབ་
བརྟག་དཔྱད་བགྱིས་པའི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འདི་གར་ཕུལ་འབྱོར་གཞིར་བཟུང་འཆར་འགོད་ཀྱིས་ན་རྡི་ཆུ་རྩ་ནས་རྒྱང་ཚད་ཀི་ལོ་
མི་ཊར་གསུམ་བར་ཆུ་འདྲེན་ལྕགས་ཀྱི་སྦུ་གུ་གསར་ཁྲིད་ཀྱིས་ད་ཆ་གངས་སྐྱིད་ཀྱི་ཆབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཙམ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། 

 
ཚགས་གཙ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚད་ ༡།༣༠ བར་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན། 
 
 


