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དཀར་ཆག 
ཨང། ནང་དོན། ཤོག་གྲངས།
༡ བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐོག་ཏུ་བགྲོ་གླེང་ཟིན་པར་དེར་བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད།  ༡༌༌༌༨
༢ ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའི་དྭོགས་འདྲི་ཁག་ལ་

གསལ་བཤད་གནང་བ། ༨༌༌༌༡༢ 
༣ ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའི་དྭོགས་འདྲི་ཁག་ལ་

ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་བ། ༡༣༌༌༌༢༩ 
༤ དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའི་དྭོགས་འདྲི་

ཁག་ལ་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་གནང་བ། ༢༩༌༌༌༣༣ 
༥ ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ཐོག་དྲི་བ་དང་དགོངས་

འཆར་བྱུང་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་གནང་བ། ༣༣༌༌༌༣༨ 
༦ བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་དྭོགས་འདྲི་

གནང་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་གནང་བ། ༣༩༌༌༌༤༦ 
༧ ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢༦ པ། ༤༦༌༌༌༤༩
༨ ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའི་དྭོགས་འདྲི་ཁག་ལ་

གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་གནང་བ། ༥༠༌༌༌༥༡ 
༩ འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའི་དྭོགས་འདྲི་

ཁག་ལ་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་གནང་བ། ༥༡༌༌༌༦༢ 
༡༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༢༠༡༡ ལོའ་ིཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ཐོག་

བགྲོ་གླེང་གནང་བར་བཀའ་ལན་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་ཁག་གཅིག་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་
གིས་གནང་བ། 

 
༦༣༌༌༌༦༤ 

༡༡ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ནས་མུ་མཐུད་གནད་དོན་གཞན་ཐོག་གསུང་བཤད། ༦༤༌༌༌༧༠
༡༢ སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ནས་གསལ་བཤད་ཁག ༧༠༌༌༌༧༡
༡༣ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣༢ པ། ༧༡༌༌༌༧༢
༡༤ ལས་དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་། ༧༢༌༌༌༧༦
༡༥ ཚགས་གཙ་མཆོག་ནས་མཇུག་བསྡོམས་གསུང་བཤད། ༧༨༌༌༌༨༥

 



 



1 

 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༣༠ ཉིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡན་ཆད་ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཡོངས་རྫོགས་ཟིན་པ་རེད།  དེ་རིང་ལས་རིམ་བརྒྱད་པ། བཀའ་ཤག་གི་
གསལ་བཤད་ཐོག་ཏུ་བགྲོ་གླེང་གནང་ཟིན་པ་དེར་བཀའ་ཤག་གིས་ལན་འདེབས་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བགྲོ་གླེང་ཟིན་པའི་རྗེས་ལ་གསལ་བཤད་
གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་བ་དེ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཉི་ཤུ་ཙམ་གྱིས་བགྲོ་གླེང་གནང་ནས་མང་པོ་ཞིག་
གིས་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་དང་།  རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ། བསྔགས་བརྗོད་ཡོད་པ། དོགས་པ་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་དྲི་བ་མང་པོ་ཞིག་གནང་འདུག  
ཚང་མར་གལ་ཆེན་པོ་བརྩི་གི་ཡོད།  བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རེ་རེའི་དྲི་བ་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་མི་དགོས་པར་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསལ་
བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཁ་སྔོན་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གཅིག་པུ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། ད་
ལྟའི་ཆ་ལ་བཀའ་ཤག་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་གསལ་བཤད་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཐོག་མར་ཁ་སྔོན་བཀའ་བློན་རྣམ་པའི་འོས་མི་བཏོན་པའི་
སྐབས་སུ་གྲོས་ཚགས་ནས་སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དེར་ཡང་བསྐྱར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཞུ་དགོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ག་རེ་ཡིན་ཞེ་ན།  ད་རེས་ང་ཚའི་གནས་སྟངས་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།  ལོ་
རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་མི་མང་ལ་གནང་སྟེ། མི་མང་རང་གིས་
བདམས་བཞག་པའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གཙས་པའི་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་འགྲོ་སྙམ་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་
མི་མང་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ནང་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚ་ལ་དངོས་གནས་ང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་དང་
བཀའ་ཤག་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ལམ་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་ལན་ཞིག་ཏན་ཏན་འཕྲོད་ཐུབ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་བཞིན་
རྒྱ་ནག་གིས་བསྲུངས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚའི་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྒྱ་ནག་ལ་བརྡ་ལན་ཚ་པོ་ཞིག་འཕྲོད་
ཐུབ་ཡོད་པ་རེད།  རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚ་མང་གཙའི་ལམ་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་མ་ཚད།  མང་གཙ་ཚད་ལྡན་གྱི་ལམ་དུ་འགྲོ་
གི་ཡོད་པ།  གྲོས་ཚགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གཉིས་ཀས་འཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ། 
ང་ཚས་ཁྱབ་སྤེལ་ཏན་ཏན་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ནི་ང་ཚ་ཚང་མས་སྤོབས་པ་དང་། སྙིང་སྟོབས།  དགའ་སྤོབས་བྱེད་འོས་པའི་གནས་
ཚུལ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས།  ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གཞན་ཡང་བཀའ་བློན་དོ་བདག་གི་མིང་
བཏོན་རྗེས་རྣམ་པ་ཚས་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་པའི་སང་ཉིན་དེར་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དྲུག་གྲོས་ཚགས་སུ་ཉིན་མ་དང་པོ་
དེར་བཅར་ཐུབ་པ་དེ་ཚགས་ཚུད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།  དོ་བདག་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གཉིས་
ཙམ་གྱི་དུས་ཚད་ལས་བྱུང་ཡོད་མ་རེད།  འོན་ཀྱང་སོ་སོས་ཕྱག་ལས་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་གཡུགས་ཏེ་ས་ཐག་རིང་པོ་ཨ་རི་དང་། 
ཁེ་ན་ཌ།  སྦེང་ལོར།  སྦེལ་ལ་གྷོ་པེ།  མོན་གོ་ཌི། བལ་ཡུལ་ནས་ཐད་ཀར་འདིར་ཕེབས་པ་མ་ཚད།  ཉིན་མ་གཉིས་པ་དེ་ལ་ང་ཚ་ཚང་མ་
འདིར་མཉམ་དུ་འཛམས་རྒྱུ་དང་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་བྱུང་བ་དེར་ང་རང་དགའ་པོ་བྱུང་སོང་།  བཀའ་བློན་སྐུ་སྒེར་ལ་ངའི་ངོས་ནས་
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དོན་ཚན་རིམ་པས་ཕེབས་པ་ཡིན་ན། ཐོག་མར་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་ཇུས་དེ་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་
འདྲི་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་།  དེ་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་འཛིན་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་སྔོན་མ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ལ།  ད་ལྟ་ཡང་ཞུ་གི་ཡོད་ཅེས་
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ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་བཞིན་གྲོས་གཞི་གཅིག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཅིག་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུ་ཡིན།  མང་ཆེ་བས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་བོད་
བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་ནས་ལོ་དྲུག་ཅུ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བོད་མི་མང་གི་ཚབ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མདོག་མདོག་
མི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཕར་གིར་ཕྱིན་ཏེ་མཛད་སྒོའ་ིནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པ་དེ་ཐབས་སྐྱོ་བའི་གནས་ཚུལ་རེད་ཅེས་བསམ་གྱི་འདུག  
དངོས་གནས་ཞབས་འདྲེན་རེད་ཅེས་ཞུ་ན་འགྲིག་ས་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས།  གྲོས་གཞི་གཅིག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཅིག་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཁོ་རང་དེ་ག་རང་རེད།  ང་ཚའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་མ་གཏོགས་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་འབྲེལ་བ་མེད་པ་དེ་རེད།  བོད་མིའི་
རང་དབང་སླར་གསོ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གདན་ཞུའི་གནད་དོན་གྱི་སྐོར་ལ། བོད་མིའི་རང་དབང་སླར་གསོ་བྱ་རྒྱུ་དེ་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཡོངས་
གྲགས་རེད།  ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ན་ཡང་། བོད་ནང་ལ་བོད་མི་ཚས་རང་སྲོག་བློས་བཏང་བའི་མངོན་
འདོད་ཁོ་རང་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡོང་ཆེད་ཀྱི་སྐོར་ལ།  ཉེ་བའི་ཆ་ལ་བླ་ཆེན་རྣམ་པའི་ཆོས་ཚགས་ཚུགས་པའི་སྐབས་སུ་༸གོང་ས་
མཆོག་ནས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།  གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྣམ་པ་ཚ་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚ་ལག་ལེན་བསྟར་
རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་གི་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དོལ་རྒྱལ་སྐོར་ལ།  བཀའ་ཤག་གོང་མའི་ལངས་ཕྱོགས་དེ་མུ་མཐུད་
ནས་མཇུག་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ག་ནང་བཞིན་ལྟ་གྲུབ་གསུམ། ཆིག་སྒྲིལ་དང་། གསར་བཏོད། རང་ཁ་རང་གསོའ་ིསྐོར་ལ། 
ཆིག་སྒྲིལ་དེ་རྨང་གཞི་རེད།  གསར་བཏོད་དེ་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཡིན།  རང་ཁ་རང་གསོ་དེ་འཕྲལ་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན། དེ་གསུམ་གཞིར་
བཞག་པའི་ཐོག་ནས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པ་ཡིན་ན།  བོད་ཀྱི་རང་དབང་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད་པ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ག་ནང་བཞིན་ལྟ་གྲུབ་དེ་གསུམ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ལས་དོན་གསར་གཏོད་རིམ་པས་སྤེལ་རྒྱུའི་ནང་ལ།  བོད་ཀྱི་མཉམ་སྡེབ་ཅེས་པ་དེ་བཙུགས་དགོས་པའི་
དམིགས་ཡུལ་གང་ཡིན་ཞེ་ན།  རྡ་རམ་ས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་
ནས་རེད། འཕྲུལ་ཆའི་ཐོག་ནས་མ་འདང་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ལྷན་ཁང་སོ་སོ་སོ་སོ་ནས་དེ་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད།  ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ། རྒྱ་གར་ནང་ལོག་ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ། བོད་པ་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལག་
ཤེས་ཡོད་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་ཚ་འདིར་ཕེབས་རོགས་ཞུས་ཏེ་ཕྱག་རོགས་གནང་རྒྱུ་རེད།  དེ་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་རེད། 
གཅིག་ནས་ང་ཚའི་མ་འདང་བ་དེ་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉིས་ནས་ཁོ་རང་ཚ་འདིར་ཕེབས་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་དང་དྲུག ལོ་གཅིག་དང་
གཉིས་བཞུགས་པའི་རྗེས་སུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དེ་ཤེས་ཀྱི་རེད། སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཡང་ཤེས་ཀྱི་རེད།  
མཁྱེན་པའི་ཞོར་དུ་ཁོ་རང་ཚ་ཕར་ཕེབས་ཡོང་དུས།       རྡ་རམ་ས་ལའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་རེད་འདུག་ཅེས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གི་སོ་སོའ་ི
ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་འགྲེལ་བཤད་བསྐྱོན་པར་ཕན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ངམ་
ཞིབ་འཇུག་ཁང་ཞུས་ནའང་རེད། རེ་བ་དེ་ག་རེ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ཉམས་ཞིབ་ཁང་དེ་འདྲ་ཞིག་བཙུགས་པའི་ཐོག་ནས། དང་པོ་བོད་
མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་ལོ་བཅུའི་ནང་ལ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད།  རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚ་ལོ་ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ་གང་
འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད།  དེ་ག་ནང་བཞིན་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་བར་ལ་ལོ་ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད།  བོད་དང་རྒྱ་ནག་
བར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་དེ་ལོ་ལྔའམ་ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚ་ལོ་ལྔའམ་ལྔ་བཅུའི་ནང་གང་འདྲ་
ཆགས་ཀྱི་རེད།  དེ་ཚའི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཕུགས་ནས་འཆར་གཞི་བཏིང་རྒྱུ་དང་ལག་ལེན་བསྟར་
རྒྱུར་ཕན་གྱི་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་རྣམ་པ་དང་། གསར་གཏོད་ཀྱི་རིམ་པའི་ཐོག་ནས། རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཆེད་དུ་གང་འདྲ་ཞིག་
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ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་རེད།  རེ་བ་དེ་འདྲ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་མི་སྤུས་དག་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཞིབ་འཇུག་གནང་
ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲའི་མི་རག་ཐུབ་པར་ང་ཚས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ག་ཚད་འགྲུབ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་དེ་རིམ་པས་
གཟིགས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  བོད་རིགས་སྤྱི་དོན་ཚགས་པ་གཞིས་ཆགས་རེ་ལ་བགོ་འགྲེམས་བྱ་རྒྱུ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ག་རེ་
རེད་ཅེ་ན།  རབ་ཏུ་བྱུང་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མཐུན་ཚགས་པ་གཅིག་གིས་གཞིས་ཆགས་གཅིག་ལ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་རོགས་པ་གནང་ཐུབ་པ་
ཞིག་རེད། མ་བྱུང་པ་ཡིན་ནའང་གཞིས་ཆགས་གཅིག་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་ཡིན་ནའང་རེད།  འཕྲོད་བསྟེན་རེད། རྒས་གསོ་ཁང་རེད།  ཉུང་
མཐར་སློབ་ཕྲུག་གཅིག་གི་སློབ་ཡོན་གཅིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་པའི་རེ་བ་དེ་རེད།  དེ་
དང་མཉམ་དུ་སྤྱི་དོན་ཚགས་པའི་ས་གནས་དེ་ནས་ཕྲུ་གུ་དེ་འདྲ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་བཏང་ནས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་བསག་
དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་མི་ཉམས་པའི་དོན་དུ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་རེ་བ་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་
ཡིན་ན། དེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་མི་དགོས་པར། སྤྱི་དོན་ཚགས་པ་གཅིག་དང་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་
ཡོད་པ་ཡིན་ན། གཞིས་ཆགས་ནས་ཁོ་རང་ཚར་མཐུན་འགྱུར་ག་རེ་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་དང་འབྲེལ་ལམ་
བཟང་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད།  གཞི་རྩ་སྤྱི་དོན་ཚགས་པ་དང་གཞིས་ཆགས་བར་ལ་མཐུན་སྒྲིལ་བྱས་ནས་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད།  དེ་ཚ་རིམ་པས་གཟིགས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  བོད་ནང་ལ་ལྷག་དཀར་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་དགོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།  ཁོ་རང་ཚས་བོད་ནང་ལ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་བརླག་པའི་ཆེད་དུ་དང་། གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཉེན་ཁར་
མ་འཛམས་པའི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག  རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་བཤད་བསྡད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་མོར་བོད་པའི་ཕྱུ་པ་དང་།  སྟོད་ཐུང་། 
ཨ་ལོང་ཞིག་ཡིན་ནའང་གོན་པ་དང་། མ་ཎི་འཐོལ་པ་ཞིག་བགྲང་པ་ཡིན་ནའང་སོ་སོའ་ིརིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་མ་བརླག་པར་ཕན་པ་
གང་ཞིག་ལ་བོད་མིའི་ངོ་བོ་དེ་མི་རབས་ནས་མི་ཐོག་བར་མ་ཆད་པར་མུ་མཐུད་དུ་གནས་རྒྱུར་ཕན་གྱི་ཡོད་པའི་རེ་བ་རེད།  དེ་ནས་ཁ་
ཤས་ཀྱིས་ཁེ་ན་ཌར་བོད་མི་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་དགོངས་འཆར་བཏོན་སོང་།  ཏྲོ་ཊིན་ཁོང་གཏོགས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚ་ལ་དམིགས་
བསལ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། འབྲུག་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚ་དེའི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྲི་གནང་སོང་།  
ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཁེ་ན་ཌ་གཞུང་རང་གི་ཐག་ཆོད་པ་དེ། ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་མ་གཏོགས་མངའ་སྡེ་གཞན་ནས་དེའི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་
མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། གཞུང་རང་གི་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་ཐག་ཆོད་པའི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་བཀོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཨ་རུ་
ན་ཅཱལ་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་ཚང་མ་མ་རེད།  ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ནང་དུ་ཡོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་མིང་ཐོ་ཡོད་པ་དེ་ཚ་མ་
གཏོགས་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱི་འགྲིག་གི་ཡོད་མ་རེད།  གང་ཡིན་ཞེ་ན་གཞིས་ཆགས་ཁོངས་གཏོགས་ལ་ཡོད་པའི་མིང་ཐོ་
ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  གཞིས་ཆགས་ཕྱི་ལོག་ཏུ་དེབ་སྐྱེལ་མ་བྱས་པར་མིང་ཐོ་མེད་པ་དེ་ཚ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ནས་རེད། ཁེ་ན་
ཌའི་གཞུང་ཐོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་དངོས་གནས་ཡིན་དང་མིན་བརྩད་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཙ་བོ་
དམིགས་ཡུལ་ཁོ་རང་གཞིས་ཆགས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚ་ལ་ཕན་རྒྱུའི་དོན་དུ་ཡིན་སྟབས། གཞིས་ཆགས་རང་ལ་མིང་ཐོ་བཀོད་བཞག་
པ་དེ་ཚའི་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་ནས་ད་ཡོད་སྨན་བཅོས་ཉེན་སྲུང་དེ། མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།  
ལས་འགུལ་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་པ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་ལམ་དུ་འགྲོ་བར་མང་ཚགས་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་དང་མཉམ་ཞུགས་མ་གནང་པ་
ཡིན་ན་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད།  དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཞུ་གི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚ་ས་གནས་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ། དེའི་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ན་ཕུགས་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་
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གསལ་བཤད་གང་མང་གནང་བ་ཡིན་ན་མི་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པར་ཕན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བཀའ་དྲི་བ་གཅིག་ལ། བཙན་བྱོལ་བོད་
མིའི་འབྲེལ་མཐུད་པ་བལ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞིག་གནང་སོང་།  ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཁོ་རང་བསྐོ་གཞག་བྱས་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་
ཙམ་ལས་འགྲོ་གི་མེད་སྟབས།  བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཁོ་རང་གི་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཧུར་བསྐྱེད་གནང་གི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  
བཀའ་འདྲི་གཅིག་ལ། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་གང་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་
གནང་སོང་།  ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ནང་ལ་ཕྱི་ལ་གདོང་སྟོན་མཁན་བུད་མེད་ཅིག་ཡོད། ནང་ལ་ནང་བདག་པོ་རྒྱག་
མཁན་བུད་མེད་ཅིག་བསྐོས་ཡོད་སྟབས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བར་ད་ལྟའི་བར་དུ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གནང་བཞག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  ཁ་སྔོན་སྲི་ཞུ་བ་དང་མཉམ་ཐུགས་འཕྲད་ཆེད་ང་རང་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཕྱིན་པ་ཡིན། དེའི་སྐབས་སུ་བསམ་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་
སོང་། གང་ཡིན་ཞེ་ན་ང་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཉམ་དུ་གྲོས་བསྡུར་ཡོད་པའི་
ཐོག་ནས་བཅར་པ་ཡིན།  བཅར་བ་མ་ཟད་སྲི་ཞུ་བ་རེ་རེའི་བཞུགས་ས་གང་འདྲ་འདུག  ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་གང་འདྲ་རེད་འདུག་དེ་
ཚར་བལྟ་རྒྱུ་ུདེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་སོང་།  ང་འོས་མིར་ལངས་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་སྐོར་ར་བརྒྱབས་ཡོད་པ་
རེད།  མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་པ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞིག་རྟོགས་ཡོད་པ་རེད།  སློབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན། དགོན་སྡེ་
ཁག་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན།  སྨན་ཁང་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕྱིན་ནས་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་རྟོགས་ཡོད་པ་རེད། རྡ་རམ་ས་ལ་ཡོང་
ནས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་གཙ་བོ་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་མཉམ་དུ་ཚགས་འདུ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཚགས་པ་རེད།  ཁོ་རང་ཚས་གང་གསུངས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྟོགས་པའི་སྒང་ལ་སྲི་ཞུ་བ་རེ་རེའི་འགྲམ་ལ་བཅར་ནས་ཁོ་རང་ཚའི་རྒྱབ་རྟེན་ལོ་རྒྱུས། ཁོ་རང་ག་པར་འཁྲུངས་པ་རེད།  སློབ་
གྲྭ་ག་པར་ཕེབས་པ་རེད། སློབ་སྦྱོང་ག་རེ་གནང་བཞག ཕྱག་ལས་ག་རེ་གནང་གི་འདུག  གནས་སྟངས་གང་འདྲ་འདུག དེ་ཚ་རྟོགས་པ་
ཡིན་ན། ང་མི་མང་གིས་བདམས་བཞག་པའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཡིན་སྟབས། རྗེས་མ་འཆར་གཞི་སོགས་ཐག་གཅོད་པའི་སྐབས་སུ་སྤྱི་
ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མགོ་འཚས་པའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།  ཚགས་ཚུད་པོ་དང་། དྲང་བདེན། ནུས་པ་ཐོན་པ་ཡོང་གི་
རེད་བསམ་ནས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལྷག་པ་བྱས་ནས་སྲི་ཞུ་རེ་རེ་དང་ཐུགས་འཕྲད་བྱས་པ་ཡིན། ཁོ་རང་ཚ་ཡང་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག ང་
རང་གིས་གོ་ཐོས་ལྟར་བྱས་ན་ཁོ་རང་ཚ་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གོ་སོང་།  བཀའ་དྲི་བ་གཅིག་ལ། བོད་ནས་གསར་དུ་
འབྱོར་བའི་གནས་སྟངས་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པ་ནང་བཞིན།  བཀའ་ཤག་
གོང་མས་རྒྱ་གར་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་སྲིད་ཇུས་ཤིག་བཟུང་ཡོད་པ་རེད།  འདི་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་མུ་
མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་རེད་དེ།  ཞིབ་ཕྲའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན།  ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་
ནས་བཀའ་འདྲི་མང་པོ་གནང་སོང་།  དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་སྐོར་ལ་རིམ་པས་ཞུས་ཡོད།  དེ་ག་ནང་བཞིན་ཤེས་ཡོན་སྲིད་ཇུས་གསར་
པ་ཞུས་ནའི་རེད། ཕྱི་ལོ  ༢༠༠༤ ལ་གཏན་འབེབས་གནང་བཞག་པ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་ཞིབ་ཕྲའི་ལས་དོན་
ལག་ལེན་ཞུ་རྒྱུའི་དོན་དག་ལ་ཡང་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་འགྱུར་བ་དེ་འདྲ་གཏོང་དགོས་པ་ཡོད་ན་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་གསུངས་སོང་། དེའི་ཐོག་ལ་ང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པར་འཁོད་པ་དང་ཚགས་འདུ་དང་པོ་དེ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་
ཚགས་པ་ཡིན།  དེར་བོད་པའི་སློབ་སྤྱི་ཁག་བཅུ་ཕེབས་ནས་ལྡི་ལིར་ཉིན་མ་ཕྱེད་ཀ་ཕྱེད་ཀ་གཉིས་ལ་ཚགས་འདུ་ཚགས་པ་ཡིན། 
ཚགས་འདུ་ཚགས་ཡོང་དུས་སློབ་སྤྱི་ཁོ་རང་ཚས་ཉིན་རེ་ཉིན་རེའི་སློབ་ཕྲུག་དང་། དགེ་རྒན་དང་། མི་མང་མཉམ་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་ཡོད་
སྟབས། ཁོ་རང་ཚ་ལ་ཉམས་མྱོང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་བྱས། ད་རེས་ཚགས་འདུ་དེ་ཁོ་རང་ཚར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས་གསུངས་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ནི།  སློབ་སྤྱི་ཁ་གཙང་ཞིག་ཚགས་འདུ་ཚགས་པ་དང་པོ་ཡིན་གསུངས་ཀྱི་འདུག  ཚགས་འདུ་ཚགས་ནས་
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སློབ་སྤྱིའི་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་རེས་བྱེད་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ཕན་ཚུན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་། གང་ཡིན་ཞེ་ན་སློབ་སྤྱི་གཅིག་
གིས་སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་བཞག་པའམ་ཚད་ལྟ་བྱས་བཞག་པ་དེ་འགྲུབ་དང་མི་འགྲུབ་ཕན་ཚུན་བརྗེ་ལེན་བྱེད་ཡོང་དུས་ཕན་
ཚུན་གཉིས་ཀར་སྦྱོང་བརྡར་ལྟར་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་རྟོགས་པའི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས་གསུང་མཁན་སྤྱི་མོས་
རང་རེད།  ཚགས་འདུ་དེ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་བསྐྱར་ཚགས་རོགས་གནང་ཞེས་སློབ་སྤྱི་རྣམ་པས་གསུངས་སོང་།  
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྗེས་མ་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ཟླ་མཇུག་ལ་བོད་པའི་སློབ་སྤྱི་ཡོངས་རྫོགས་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་སྤྱི་མཉམ་དུ་ཚགས་
འདུ་འཚགས་རྒྱུ་ཡིན།  དེའི་བར་དུ་འཛིན་སྐྱོང་ཞུས་ནའི་རེད། སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སྟངས་འཛིན་གནང་མཁན་ཚ་ཡང་མཉམ་དུ་ཚགས་འདུ་
འཚགས་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་འདྲ་བྱས་ན། སློབ་སྤྱིའི་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་རྟོགས་པ་དང།། གཞན་ཡང་སྟངས་འཛིན་གནང་མཁན་ཚའི་
དགོངས་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་རྟོགས་པ།  བསམ་བློའ་ིནང་དུ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ Rector རྣམ་པ་ཚ་དང་ཟུར་དུ་ཚགས་འདུ་ཞིག་ཚགས་
དགོས་མིན་འཆར་སྣང་ཞིག་ཡོད།  ཁོ་རང་ཚ་གཅིག་འཚགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་བསམ་བློ་གཏོང་གི་ཡོད།  དེ་འདྲ་རིམ་པས་རིམ་པས་
ཚགས་འདུ་ཚགས་ནས་མཐའ་མ་དེ་ལ། ང་ཚས་ཤེས་ཡོན་རྗེས་ལུས་ཐེབས་བཞག་ཅེས་མང་པོ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡར་རྒྱས་གཏོང་
དགོས་པ་མང་པོ་ཡོད་རེད།  གནད་དོན་ཚང་མ་སྤུངས་ཏེ་དཀའ་ངལ་ག་རེ་རེད་འདུག་རྟོགས་པའི་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་འཚལ་བ་དང་། ཕྱི་
ནས་མཁས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུ་པ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་ནུས་པ་ཐོན་ཡོང་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་འདྲ་ཞིག་མ་གཏོགས་ཕྱི་ལ་མཁས་པ་མང་པོ་
ཡོད་པ་རེད།  མཁས་པ་རེ་རེས་དེབ་རེ་རེ་བརྩམས་བཞག་ཡོད་པ་རེད།   

ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་མཁས་པ་རེ་ལ་དགོངས་ཚུལ་རེ་ཡོད་པ་རེད།  མཁས་པ་བཅུ་
གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ཡིན་ན་བསམ་ཚུལ་བཅུ་ཡོད་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་ང་རང་ཚར་དགོས་རྒྱུ་དང་། ང་རང་ཚའི་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡིན་པ། ང་
རང་ཚའི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའི་མཁས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སྒང་ནས་བཀའ་གནང་བའི་མཁས་པའི་བསམ་ཚུལ་དེ་
ང་ཚས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་འགྲོ་དུས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་རེ་རེ་ལ་དཀའ་ངལ་དང་ཕྱི་ནས་ཡོང་བའི་མཁས་དབང་གི་
ལམ་སྟོན་གཉིས་མ་མཐུན་པ་ཡིན་ན་ལོ་གཉིས་གསུམ་འཕྲོ་བརླག་འགྲོ་སྲིད་ཀྱི་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས། ངའི་རེ་བ་ག་རེ་ཡིན་ཞུས་ན། 
འོག་ནས་ཡར་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ག་རེ་འདུག་རྟོགས་ཐུབ་པ་དང་། དེའི་སྒང་ལ་ལམ་སྟོན་དེ་ཕེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  
ཁ་ས་སློབ་སྤྱི་ཁག་འཛམས་ཡོང་དུས་གསལ་པོ་ཞིག་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་དང་བདུན་ཅུའི་དཀའ་ངལ་
ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་དེ་སློབ་སྤྱི་ཁོ་རང་ཚའི་ནང་ལོག་ནས་ཕལ་ཆེར་འགྲུབ་ཐུབ་ས་རེད་བསམ་བསམ་ཞིག་འདུག  གང་ཡིན་ཞེ་ན། སློབ་
སྤྱི་ཁག་ཅིག་གིས་འཛིན་གྲྭ་དམའ་རིམ་ལ་ཐབས་ལམ་གཅིག་བྱས། གཞན་པ་ཞིག་གིས་འབྲིང་རིམ་ལ་ཐབས་ལམ་གཅིག་བྱས། གཞན་
ཞིག་གིས་སློབ་གྲྭ་མཐོ་བར་ཐབས་ལམ་གཅིག་བྱས།  སློབ་སྤྱི་གཅིག་ལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་དང་། སློབ་སྤྱི་གཅིག་ལ་
སློབ་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ། ཐབས་ལམ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚགས་ཁོ་རང་ཚས་འབད་བརྩོན་བྱས་ཏེ་ལག་ལེན་བསྟར་དང་བསྟར་བཞིན་པ་
རེད།  དེ་ཚའི་ཐོག་ཁོ་རང་ཚས་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་བྱེད་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ཁོ་ཚ་ལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲའི་ཉམས་
མྱོང་བརྗེ་ལེན་བྱེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་པར་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་བདུན་ཅུ་ནང་ཁུལ་རང་ནས་ཐབས་ལམ་
འཚལ་རྒྱུ་མེད་འགྲོ་བསམ་ནས་ཚད་དཔག་ཅིག་བྱུང་སོང་སྟེ། ཡིན་ན་ཡང་རིམ་པས་མང་ཚགས་ནས་གང་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་རིམ་
པས་གཟིགས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཕེབས་སོང་། དངོས་གནས་བྱས་ན་ཞུ་མི་དགོས་པ་རེད།  ལས་
འགུལ་དང་ལས་འཆར་གང་འདྲ་ཞིག་སྤེལ་བ་ཡིན་ནའང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད།  འོན་ཀྱང་
དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་བཀོད་མི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད་སྟབས།  དང་པོ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ཐོག་ལ་
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ཞུས་ན།  དཔེར་ན་བོད་ཀྱི་མཉམ་སྡེབ་དོན་དག་ལ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུ་ག་ཚད་གནས་ཀྱི་ཡོད་ན་དེ་ཚ་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད། ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་གྱི་ནང་ལ་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད།  ཤེས་ཡོན་ཐོག་ནས་ཡིག་ཚད་གཏོང་རྒྱུ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་
ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ག་ཚད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་ཡང་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་གྱི་ནང་ལ་རག་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  སློབ་གྲྭ་
ཁག་ནང་ལ་ཞལ་ལག་ཡག་པོ་མི་འདུག་གསུངས་སོང་།  དེ་སྒང་ལ་འབུམ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ག་ཚད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁ་ལག་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་རྒྱུའི་དོན་དག་ལ་ཐབས་ཤེས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན།  དེ་ག་ནང་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་དེ་ཡར་རྒྱས་དང་
མཉམ་དུ་ Tibetonline གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲིན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ། Facebook  དང་ youtube  དེ་འདྲ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ལས་འཆར་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན། ཕལ་ཆེར་རྗེས་མ་ཟླ་བའི་ནང་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་གསར་པ་དེ་
འགྲེམས་སྤེལ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།  དེའི་ཐོག་ལ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་བཅུ་དང་བཅོ་ལྔ་ག་ཚད་འགྲོ་གི་ཡོད་ན་ཐབས་ཤེས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་
པ་ཡིན།  དེ་ག་ནང་བཞིན་འཕྲོད་བསྟེན་ཆེད་དུ་འབུམ་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ག་ཚད་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དང་། ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཆེད་དུ་འབུམ་ཉི་
ཤུ་སུམ་ཅུ་ག་ཚད་འགྲོ་གི་ཡོད་ན། ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་གི་ Computer མང་པོ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་འདུག  
དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་འབུམ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ག་ཚད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཐབས་ཤེས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན།  ཟླ་བ་གསུམ་དང་དྲུག་གི་ནང་ལ་
གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད།   

གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་སོང་།  དེའི་ནང་གི་གཞོན་སྐྱེས་ལས་མེད་ཚ་ལ་ལས་ཀ་འཚལ་རྒྱུ་
དང་།  སྲོལ་རྒྱུན་ཞིང་ལས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། དེའི་ཐོག་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཉིས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཐོན་ཟིན་པ་རེད།  དེའི་
ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན།   

མཐའ་མ་དེར་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་མཁན་དེ་འདྲ་བྱུང་སོང་། དེའི་
ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་ཡིན།  མང་ཆེ་བས་མཁྱེན་གྱི་རེད། ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༡༠ 
ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་འགྲོ་ཡོད་པ་རེད།  གཙ་བོ་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་རེད། དེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་མི་མང་གིས་བདམས་བཞག་པའི་འགོ་
ཁྲིད་ལ་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་ཡོངས་གྲགས་ཕྱིན་སྟབས། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་གི་འདུག  དོ་སྣང་གནང་
བ་གཞིར་བཟུང་གོ་སྐབས་བཟུང་བའི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༡ དང་ ༡༢ ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཚགས་པར་ཁག་མང་པོ་དང་གཟུགས་
མཐོང་རླུང་འཕྲིན་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་ཡོད་པ་དེ་རྣམ་པ་ཚ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དཔེར་ན། New 

York Times ཞེས་པ་དེ་འཛམ་གླིང་དུ་སྙན་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཚགས་ཤོག་ཅིག་རེད། དེའི་ནང་ལ་རྩོམ་ཞིག་བྲིས་མྱོང་། དེ་དཔེར་
མཚན་རང་ཞུ་གི་ཡོད།  རྩོམ་དེ་ཡག་པོ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་འདྲ།  International Herald Tribune གསར་འགྱུར་ཐོག་ལ་བཏོན་
འདུག  དཔེར་ན། New York Times ཞེས་ཚགས་ཤོག་ཁོ་རང་ས་ཡ་གཉིས་གསུམ་ཡོད་པ་རེད།  དྲྭ་རྒྱའི་ནང་ལ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་
གི་ནང་ས་ཡ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཞིག་གིས་ཀློག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  International Herald Tribune ཟེར་བ་དེ་ལུང་པ་དགུ་བཅུ་ཙམ་
ཞིག་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  International Herald Tribune  ནང་ལ་ཡོད་པའི་རྩོམ་དེ་ཚ་ལུང་པ་སོ་སོའ་ི
ཚགས་ཤོག་ནང་བཏོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དཔེར་ན། ངའི་རྩོམ་དེ་ New York Times དང་ International Herald Tribune 

ནང་ལ་ཐོན་རྗེས་རྒྱ་གར་ཚགས་པ་ Indian Express ནང་ལ་ཐོན་པ་རེད།  རྩོམ་གཅིག་གིས་མི་ས་ཡ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་ཁྱབ་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་
པ་རེད།  བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་དེའི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་པ་ཡིན་ན་ཐབས་ལམ་དེ་འདྲ་འདུག་ཅེས་ཞུ་མི་དགོས་པ་རེད། 
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དྲན་གསོ་རང་ཡིན།  དེ་ག་ནང་བཞིན་ཁེ་ན་ཌའི་གསར་ཤོག་ཆེ་ཤོས་ Global Mail ཤོག་ལྷེ་གང་ཚང་གཉིས་ཅན་པ།  
Washington Post ནང་ལ་རྩོམ་བྲིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད།  Editor རང་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཐོན་ཡོད་
པ་རེད།  The Times of India རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱབ་པའི་ནང་ལ་རྩོམ་གཅིག་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གཅིག་ཐོན་ཡོད་པ་རེད།  ང་ལྡི་ལིར་
ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་ Indian Express ཁོ་རང་ཚ་ Idea Exchange ཞེས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཞིག་ཚགས་ཡོད།  དེའི་ནང་ལ་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་ཚ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་བགྲོ་གླེང་བྱས་ཏེ་ཚགས་པར་ཤོག་ལྷེ་གང་ཚང་ཞིག་ཐོན་པ་རེད།  ཞུ་མི་དགོས་པ་རེད་དེ། Financial 

Times Week and Edition Magazine ནང་གི་མདུན་ཤོག་རང་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་འོས་བསྡུ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཐོན་པ་རེད། ད་
རེས་རང་འཛམ་གླིང་གི་སྙན་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ Time Magazine མདུན་ཤོག་རང་གི་ Cover Story ག་རེ་རེད་འདུག་ཅེས་ན། 
Tibet“s New Incarnation རེད་འདུག  དེའི་ནང་དུ་བོད་དོན་གྱི་སྐོར་ལ་ཤོག་ལྷེ་གསུམ་ཅན་གྱི་རྩོམ་ཞིག་བྲིས་བཞག  གཙ་བོ་
བོད་པའི་རྩ་དོན་ཐོག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་དབང་གནང་པའི་ཐོག་ནས་འགྱུར་ལྡོག་ག་རེ་ག་རེ་འགྲོ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཐོན་འདུག དེ་
ག་ནང་བཞིན་ France Le Mond ཞེས་པ་དང་། Germany ཚགས་ཤོག  South China  Morning  Post ཟེར་བ་སོགས་
ཁ་སང་ཁས་ཉིན་མོ་རང་ལ་ Interview སྤྲད་དང་སྤྲོད་བཞིན་པ་ཡིན། ཚགས་པར་ནང་མང་པོ་ཐོན་བསྡད་ཀྱི་འདུག  ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་
བདུན་ཕྲག་རེ་ལ་ཚགས་པ་རྒྱག་མཁན་རེ་གཉིས་ཡོང་ཡོང་བ་རེད།  དེ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན།  ང་རང་གི་རེ་བ་ལ་ད་ལོ་
ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༡༠ ནས་རྗེས་མ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༡༠ བར་དུ་དུས་ནས་དུས་སུ་བོད་དོན་སྐོར་ལ་མང་ཙམ་ཐོན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། 
དེའི་བར་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ག་རེ་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་གནས་ཚུལ་བརླག་འགྲོ་རྒྱུ་ཞིག་མ་གཏོགས། ང་ཚས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་ང་
ཚའི་འཆར་གཞི་ནང་བཞིན་དང་། ང་ཚའི་རེ་བ་ནང་བཞིན་གསར་འགྱུར་བཀོད་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡིན།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས། ཚགས་པར་མང་
པོ་ཞིག་བང་བསྒྲིགས་ནས་བསྡད་ཡོད། ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚས་ ༥ ལ་ CNN Talk Asia ནང་དུ་ངའི་ Interview དེ་ཐོན་གྱི་རེད།  
དེ་ག་ནང་བཞིན་ཚགས་པར་ཁག་མང་པོ་ཞིག་བང་བསྒྲིགས་བཞག་ཡོད། རྒྱ་གར་གྱི་ཚགས་ཤོག་རེད།   ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཚགས་ཤོག་
སོགས་བང་བསྒྲིགས་ནས་བཞག་ཡོད། རེ་བ་ལ་རྗེས་མ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༡༠ བར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་རིང་ལ་ཐོན་ཐུབ་
པ་ཡིན་ན། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་།  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས། གྲོས་ཚགས་ཞེས་པ་སོགས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡིན།  BBC 

Hard Talk ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་ཚས་གསུངས་སྟངས་ལྟར་ན།  ཁྱིམ་མི་ས་ཡ་གཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཞིག་གི་ལྟ་གི་
ཡོད་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ན་མི་ཐེར་འབུམ་ Billion གཅིག་ཙམ་གྱིས་ལྟ་བཞིན་ཡོད་པ་དེའི་ནང་ལ་ Interview 

དེ་ཚར་གཉིས་ཙམ་ཐོན་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས།  ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་གང་ལ་གང་ཙམ་ཤིག་འགྲོ་བཞག གཙ་བོ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་
ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་རེད།  ཁོང་ག་པར་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ།  བཀའ་སློབ་ག་དུས་གནང་པ་ཡིན་ན་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སྔོན་ཚགས་གཙ་ངེད་གཉིས་ Washington DC ནང་ལ་ཡོད་དུས་ཡིན་
ནའི་རེད།  ག་པ་ཡིན་ནའི་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་དུས་སྐབས་སུ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོང་དུས་རང་
བཞིན་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་བ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་ཐོན་ཡོང་གི་འདུག  གཅིག་ནི་ད་ལོ་བཀའ་བློན་
ཁྲི་པའི་འོས་བསྡུ་དེ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་རེད།   བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་བསྡུ་དེ་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྡུར་ནས་འགྲོ་ཡོང་
བའི་སྐབས་སུ། གསར་འགྱུར་འགོད་མཁན་ཚ་ཡིན་ནའང་སྐྱོན་བཙུགས་ས་ཞིག་མེད་པ་ཆགས་པར་བརྟེན་ནས། ད་ལྟའི་བར་དུ་གནས་
ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་ནའང་ཡག་པོ་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད།  དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚ་ཚང་མས་འཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་བ་ཡིན་ན། 
བོད་པའི་གནད་དོན་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆའི་སྒང་ལ་སྤེལ་ཐུབ་པའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་འདུག  ད་ལྟའི་བར་དུ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཕྱར་
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གྲུ་མཉམ་འདེགས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་ཁ་སའི་སྔོན་མར་ཞུས་པ་ཡིན།  ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་གི་ཡོད། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡིན་
ནའང་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་གི་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་གི་ཡོད།  དེ་ཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ་ངས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་
རྣམ་པའི་དྲི་བ་མང་ཆེ་བ་ལ་ལན་ཐེབས་ཡོད་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཆད་པའི་བཟོ་འདྲ་བྱུང་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདི་དང་
དེ་ཆད་སོང་ཞེས་བཀའ་འདྲི་གནང་པ་ཡིན་ན། སྐུ་སྒེར་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག  ཐུགས་རྗེ་ཆེ།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་ཡན་ཆད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་སྙན་སྒྲོན་གནང་པ་དང་།  དེའི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཚགས་ནས་བགྲོ་གླེང་
བྱུང་པ། བགྲོ་གླེང་བྱུང་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་གནང་པའི་ལས་རིམ་དེ་ཟིན་པ་རེད།  དེའི་འོག་ཏུ་
གྲོས་ཆོད་གང་འདྲ་ཞིག་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་དོ་དགུང་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་སང་ཉིན་གྲོས་ཆོད་བཞག་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་
བཅུ་པ་དེ་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་བགྲོ་གླེང་ཟིན་པ་དང་། བཀའ་ཤག་དང་སྤྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  དེ་ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བྱས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།  དཔལ་ལྡན་ཆོས་
རིག་བཀའ་བློན་མཆོག   
 

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  

 
༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་ཐོག་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཆོས་རིག་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའི་དྭོགས་འདྲི་གནང་བ་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ། 
 
དྲི་བ་དང་པོ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་བའི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་
ནང༌། རིས་མེད་དགོན་པ་གྲངས་ ༧ འཁོད་པ་དེ་དག་གང་དང་གང་ཡིན་གསལ་ཁ་དགོས་པ་གསུངས་ཐད། 
ལན། འདི་ནས་ཕུལ་བའི་ལས་བསྡོམས་ནང༌། རིས་མེད་དགོན་པ་ ༧ དང༌། བཙུན་དགོན་ ༣ བཅས། ཁྱོན་རིས་མེད་དགོན་སྡེ་གྲངས་ ༡༠ 
བཀོད་ཡོད་པར། དེ་དག་ནི། རྡ་ས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང༌། རྡོར་གདན་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གླིང༌། རྩ་མཆོག་གྲོང་ཕུན་ཚགས་ཆོས་འཁོར་
གླིང༌། རྡོར་གདན་བསིལ་ཚལ་ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང༌། རྡ་ས་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང༌། ཌལ་ཧོར་རྣམ་གྲོལ་གླིང༌། བལ་ཡུལ་ལྷུན་
གྲུབ་ཆོས་གླིང༌། རྡ་ས་བཙུན་དགོན་སྒྲོལ་མ་གླིང༌། རྡ་ས་བཙུན་དགོན་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་གླིང༌། བལ་ཡུལ་བཙུན་དགོན་རྭ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་
ཆོས་འཁོར་གླིང་བཅས་ཡིན། 
 
དྲི་བ་གཉིས་པ། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་དངོས་བྱུང་དང་དངོས་སོང་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་གསུངས་
ཐད།   
ལན། ༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་དངོས་བྱུང་ཧིན་སྒོར་ ༦༩༧༦༨༥༧་༠༠ དང༌། དངོས་སོང་ཧིན་སྒོར་ ༥༡༢༨༨༣༦་༠༠ ཡིན།   
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དྲི་བ་གསུམ་པ། བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའི་གདན་ས་གྲ་ཚང་ཁག་ཏུ་གྲ་རྒྱུན་ཉུང་དུ་འགྲོ་བའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་གནང་འཆར་ཇི་ཡོད་གསལ་
བཤད་ཡོང་བ་གསུངས་ཐད། 
ལན། གདན་ས་གྲ་ཚང་རྣམས་སུ་གྲ་རྒྱུན་ཉུང་དུ་འགྲོ་བའི་བློ་འཚབ་ཤིག་ཉེ་བའི་ཆར་ནས་ཡོད་བཞིན་པ་ཞིག་རེད། འདི་འདྲའི་གནས་
སྟངས་བྱུང་བའི་རྐྱེན་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་བོད་ནས་གྲ་བཙུན་ཕེབས་རྒྱུར་འགོག་རྐྱེན་ཤུགས་ཆེན་ཐེབས་པ་དང༌། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་
ཚགས་ཁྲོད་ནས་རབ་བྱུང་གནང་མཁན་དཀོན་པ་སོགས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དངོས་ཡོད་ཡིན། འོན་ཀྱང་འདི་ཐད་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་གནང་ཐབས་གང་མཆིས་ངེས་པར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
དྲི་བ་བཞི་པ། ཨོ་རི་ས་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་དགོན་པ་གཙས་པའི་དགོན་སྡེ་ཆུང་ཁག་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་པ་དང༌། གཞིས་
ཆགས་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་རྒས་གསོ་ཁང་གི་མ་ཎི་ལྷ་ཁང་ཉམས་རྒུད་གྱུར་བ་རྣམས་ཀྱང་བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུའི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་
གསུངས་ཐད། 
ལན། ད་བར་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་འདུ་ཁང་དང་གྲ་ཤག་སོགས་ཉམས་གསོ་གནང་སྐབས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་རེ་འདུན་ཞུས་དོན་
བཞིན། གང་ཐུབ་ཀྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་རྟོག་ཞིབ་དང་འབྲེལ་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་
ཡིན།  
 
དྲི་བ་ལྔ་པ། ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ནང༌། དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་དང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་ཟིལ་གནོན་
བཀའ་བརྒྱད་གླིང་གི་སྔགས་པ་ཞལ་གྲངས་དྲུག་ལ་གུན་གསབ་འཚ་སྣོན་གཟིགས་གསོལ་སྩལ་བ་སྒོར་ ༥༡༤༡༦༦་༠༠ དེ་ཉིད་གུན་
གསབ་དང༌། འཚ་སྣོན། གཟིགས་གསོལ་བཅས་གང་ཡིན་གསལ་བཤད་དགོས་པ་གསུངས་ཐད། 
ལན། སྐྱབས་རྗེ་ཀ༔་ཐོག་དགེ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཟིལ་གནོན་བཀའ་བརྒྱད་གླིང་དགོན་པ་རྩིས་བཞེས་གནང་འཆར་ཡོད་དོན་བཞིན། 
ལོ་མང་རིང་དགོན་པར་བཞུགས་པའི་སྒྲིག་ཞུགས་པ་ཁག་ཅིག་ལ་ཐེངས་གཅིག་རིང་གུན་གསབ་དང་གཟིགས་གསོལ་གྱི་ངོ་བོར་ཕུལ་བ་
ཞིག་ཡིན། 
 
དྲི་བ་དྲུག་པ། ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ནང༌། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྐབས་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པ་ཆེན་པོའ་ིསྡེ་བཞིའི་མངའ་
ཐང་འཕེལ་ཞིང༌། ཞེས་བཀོད་པ་སྒྲིག་འགལ་བྱུང་མིན་གསུངས་པའི་ཐད།  
ལན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚས་ ༢༩ ཉིན་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་
བཅོས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ནས་བཟུང༌། བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་སྲིད་གཞུང་དེ་ཉིད་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བ་ལས། དེའི་བར་དུ་
རང་འཇགས་ཡོད་པ་གཞིར་བཞག་གིས་བཀོད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱང་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༡ 
ཟླ་ ༣ ཚས་ ༣༡ བར་གྱི་ཡིན།  
 



10 

 

དྲི་བ་བདུན་པ། བོད་བརྒྱུད་ནང་དོན་རིག་པར་ལྟ་གྲུབ་དང༌། ཚན་རིག ཉམས་ལེན་བཅས་སོ་སོར་དབྱེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཁྱབ་སྤེལ་གནང་
ཕྱོགས་དང༌། སེར་མོ་བའི་ནང་དུ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་པ་ཐོན་ཐབས། ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སློབ་གཉེར་གནང་ཕྱོགས། དེང་དུས་
ཚན་རིག་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཐབས་བཅས་ལ་འདི་ནས་གང་དང་གང་ཞུ་འཆར་ཡོད་པ་གསུངས་ཐད། 
ལན། གྲ་ཚང་བཤད་གྲྭ་རྣམས་སུ་རྒྱུན་གཏན་སློབ་གཉེར་གནང་བཞིན་པའི་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ཡི་ནང་དུ་ནང་དོན་རིག་པའི་ལྟ་གྲུབ་
དང༌། ཚན་རིག དེ་བཞིན་ཉམས་ལེན་བཅས་པ་མ་ཚུད་པ་མེད་སྟབས། བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའི་གྲྭ་
ཚང་བཤད་གྲ་རྣམས་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་དང༌། སེར་མོ་བའི་ནང་དུ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་པ་ཐོན་
ཐབས། ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སློབ་གཉེར་གནང་ཕྱོགས་བཅས་ལ་འདི་ནས་ཀྱང་བསམ་གཞིགས་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱོགས་
མཚུངས་དེང་དུས་ཚན་རིག་སློབ་སྦྱོང་གནང་སྟངས་ཐད་ལ་ཆོས་ཚགས་རིམ་པས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་སོ་སོར་ལམ་
སྟོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན། 
 
དྲི་བ་བརྒྱད་པ། ༢༠༠༨ ལོར་དགེ་ལུགས་དགོན་པ་ཁག་ཏུ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་མཉམ་སྤྱོད་མི་བྱས་པའི་ལས་འགུལ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ད་
བར་གྱི་གནས་སྟངས་དང༌། དོལ་རྒྱལ་ཚགས་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་དགོས་པ་གསུངས་
ཐད། 
ལན། ༢༠༠༨ ལོར་དགེ་ལུགས་དགོན་པ་ཁག་ཏུ་ཚུལ་ཤིང་འགྲེམས་སྤེལ་གྱིས་དོལ་རྒྱལ་སྤངས་བླངས་ཚུལ་བཞིན་གནང་རྒྱུ་དང༌། དོལ་
རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་རྣམས་དང་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་འབྲེལ་བ་གཅོད་རྒྱུའི་དམ་བཅའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་ནས་བཟུང༌། སེར་སྨད་གྲ་ཚང་
དང་དགའ་ཤར་ནོར་གླིང་གྲ་ཚང་གཙས་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་སྤངས་བླངས་འགལ་འཛལ་མེད་པ་གནང་ཡོད། འདི་ག་ལས་ཁུངས་སུ་
དོལ་རྒྱལ་ཚགས་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་མཁན་སྡེ་ཚན་དམིགས་བསལ་མེད་ཀྱང༌། ཚགས་པ་དེ་ཚས་ལས་དོན་གང་དང་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
མེད་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་མུས་རེད།   
 
དྲི་བ་དགུ་པ། བཙན་བྱོལ་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་ནས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་པཎ་ཆེན་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་
བའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མིན་གསུངས་ཐད། 
ལན། དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཟུར་ལུང་རིག་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་རྒྱ་དམར་སྲིད་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་པཎ་ཆེན་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བའི་
གནས་ཚུལ་དྲ་ལམ་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་གསལ་བཀོད་བྱས་འདུག་པས་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད།   
 
དྲི་བ་བཅུ་པ། རིས་མེད་དགོན་སྡེ་ ༡༡ དང༌། དགེ་འདུན་པའི་ཞལ་གྲངས་ ༨༥༣ འདུག་ཀྱང༌། རྒྱུན་ལས་སྙན་ཐོའ་ིནང་དགོན་པ་ ༧ ལས་
མི་གསལ་བས། དགོན་པ་ ༤ གང་དུ་བརླག་མིན་གསུངས་པའི་ཐད།  
ལན། འདི་སྔོན་ཞུས་པ་ལྟར། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙན་ཐོ་དང༌། དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དཔེ་དེབ་ནང༌། རིས་མེད་དགོན་པ་ ༧ དང༌། 
བཙུན་དགོན་ ༣ བཅས། ཁྱོན་དགོན་སྡེ་ཞལ་གྲངས་ ༡༠ ལས་བཀོད་མེད། དགེ་བཙུན་གྲངས་ཐོ་ཡང་ ༧༩༦ ལས་མེད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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དྲི་བ་བཅུ་གཅིག་པ། རིས་མེད་དགོན་པའི་བཅད་མཚམས་ཤིག་འདི་ནས་གཏན་འབེབས་ཡོད་མེད་གསུངས་པའི་ཐད།  
ལན། ད་བར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རིས་མེད་དགོན་པའི་བཅད་མཚམས་སམ་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཤིག་གཏན་
འབེབས་གང་ཡང་བྱུང་མེད། ཁྱབ་ཁོངས་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་བསྡུས་སྐབས། ཆོས་སྡེ་སྒྲིག་འཛུགས་སོ་སོས་ཆོས་བརྒྱུད་གང་དུ་
གཏོགས་མིན་གསལ་བཀོད་ཡོད་པ་གཞིར་བཞག་ཐོག་དགོན་པ་དང་གྲ་བཙུན་ཞལ་གྲངས་ཐོ་འགོད་བྱས་ཡོད།  
 
དྲི་བ་བཅུ་གཉིས་པ། རྒྱ་ཡིག་དགེ་རྒན་གྲ་ཚང་དགོན་སྡེ་གང་དང་གང་དུ་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་དགོས་པ་གསུངས་ཐད།  
ལན། དགོན་སྡེ་དགུ་ནི། དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་དང༌། འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང༌། འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང༌། རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང༌། རྫོང་
དཀར་ཆོས་སྡེ། སེ་ར་སྨད། སེ་ར་བྱེས། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ། ས་སྐྱ་ཆོས་སྒར་བཅས་ཡིན། བཀའ་འབྲེལ་ལྟར་དགོན་སྡེ་གྲ་ཚང་རྣམས་སུ་རྒྱ་
ཡིག་སློབ་སྦྱོང་ལས་གཞི་སྤེལ་སྐབས་ཁུངས་སོ་སོར་འབྲེལ་བ་ཞུས་པས། གོང་གསལ་ཆོས་སྡེ་ ༩ ནས་མ་གཏོགས་རྒྱ་ཡིག་འཛིན་གྲ་
འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱའི་ལས་འཆར་གནང་འབྱོར་མ་བྱུང་སྟབས། དགོན་སྡེ་འདི་ཙམ་ལ་དགེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་འབུལ་མུས་སུ་ཡོད།  
 
དྲི་བ་བཅུ་གསུམ་པ། ཆེ་བསྟོད་མཚན་དོད་ཁོངས་མཁན་པོ་གྲངས་ ༢༨ དང༌། མཁན་ཟུར་ ༣༢ སུ་དང་སུ་ཡིན་གསལ་བཤད་དགོས་པ་
གསུངས་ཐད། 
ལན།  མཁན་པོ་ ༢༨ ནི། བཀའ་བརྒྱུད་ཁོངས་ ༦ དང༌། ས་སྐྱའི་ཁོངས་ ༧། དགེ་ལུགས་ཁོངས་ ༡༢། བོན་པོའ་ིཁོངས་ ༣ བཅས་ཡིན། 
མཁན་ཟུར་ ༣༢ ནི། དགའ་ལྡན་ཤར་བྱང་གཉིས་ཀྱི་མཁན་ཟུར་ ༦ དང༌། འབྲས་སྤུངས་གྲ་ཚང་གཉིས་ཀྱི་མཁན་ཟུར་ ༦། རྒྱུད་གྲྭ་སྟོད་
སྨད་གཉིས་ཀྱི་མཁན་ཟུར་ ༧། སེ་ར་བྱེས་སྨད་གཉིས་ཀྱི་མཁན་ཟུར་ ༨། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའ་ིམཁན་ཟུར་ ༡། རྣམ་གྲྭ་མཁན་ཟུར་ ༤ 
བཅས་ཡིན།    
 
དྲི་བ་བཅུ་བཞི་པ། དགེ་རྒན་གསོལ་ཕོགས་འབུལ་ཡུལ་དགོན་སྡེ་གང་དང་གང་ཡིན་དང༌། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིདགོན་པ་ཇི་ཡོད་གསལ་
བཤད་དགོས་པ་གསུངས་ཐད།  
ལན།  གསོལ་ཕོགས་འབུལ་ཡུལ་དགོན་སྡེ་སྒྲིག་འཛུགས་རྣམས་ནི། རྡ་ས་སྐྱིད་གྲོང་གྲ་ཕུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང༌། བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་ཤྲི་
དགའ་ལྡན་དར་རྒྱས་གླིང༌། ཀུ་ལུ་སྤང་སྒང་རི་ཁྲིད། འབྲི་གུང་པད་རྩེགས་ནང་ཆོས་སློབ་གླིང༌། སྡེར་ལྡུན་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ། མོན་གྷོ་སྔ་
འགྱུར་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གླིང༌། འབིར་འབྲི་རུ་བསམ་གྲུབ་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང༌། རྡོར་གླིང་དགོན་བྱང་བསམ་གཏན་ཆོས་
ཕུགས་དགོན། མཚ་པདྨ་འཛི་སྒར་དགོན། མོན་གྷོ་བཙུན་དགོན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང༌། རྡོར་གླིང་རིམ་སྦེག་ས་སྐྱ་ཆོས་འཕེལ་གླིང༌། བཀྲ་
ཤིས་ལྗོངས་ཐུབ་བསྟན་ལེགས་བཤད་གླིང༌། ར་ཝང་ལ་གཡུང་དྲུང་ཀུན་གྲགས་གླིང༌། ཀུ་ལུ་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང༌། བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས་
བཙུན་དགོན་དོན་བརྒྱུད་དགའ་ཚལ་གླིང༌། མོན་གྷོ་བརྩེ་ཆེན་མདོ་སྔགས་ཆོས་གླིང༌། བལ་ཡུལ་དགའ་ལྡན་འགྲོ་ཕན་གླིང༌། མན་དྲུ་ཝ་ལ་
བཙུན་མའི་ས་སྐྱ་མཐོ་སློབ། འབིར་ནང་ཆེན་པདྨ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་འཁོར་གླིང༌། བྷན་དྷ་ར་སྔ་འགྱུར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཆོས་འཕེལ་གླིང༌། ཏི་ཛུ་ལྷ་
དགོན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང༌། རྡོར་གླིང་གུམ་ས་སྐྱ་གུ་རུ་དགོན། བལ་ཡུལ་གནས་མདོ་བཀྲིས་ཆོས་གླིང༌། མོན་གྷོ་བརྩེ་ཆེན་དམ་ཆོས་གླིང༌། 
མན་སྤར་གཙ་རི་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང༌། ཨོ་རི་ས་བདུད་འདུལ་རབ་བརྟན་གླིང༌། བལ་ཡུལ་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་རྣམ་རྒྱལ་སློབ་གྲ། ཀ༔ཐོག་
ཐེག་ཆེན་གླིང༌། གློ་མགར་ཕུག་འཇམ་དབྱངས་སློབ་གཉེར་ཁང༌། རྡ་ས་བཙུན་དགོན་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་གླིང༌། བལ་ཡུལ་ཇོ་ནང་ངེས་



12 

 

དོན་བཤད་སྒྲུབ་གླིང༌། རྡོར་གླིང་འཇམ་དབྱངས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་ཁང་བཅས་ཡིན། དེས་ན་རྙིང་མའི་ཁོངས་ ༧ དང༌། 
བཀའ་བརྒྱུད་ཁོངས་ ༦། ས་སྐྱའི་ཁོངས་ ༨། དགེ་ལུགས་ཁོངས་ ༤། བོན་ཁོངས་ ༡། གཞན་ ༤ བཅས་ཡིན།  
 
དྲི་བ་བཅོ་ལྔ་པ། དཀོན་གཉེར་གསོལ་ཕོགས་འབུལ་ཡུལ་དགོན་སྡེ་གང་དང་གང་ཡིན་གསལ་བཤད་དགོས་པ་གསུངས་ཐད། 
ལན། མེའོ་པདྨ་ཆོས་གླིང༌། སྤ་གོང་ཚས་བཅུ་སྐྱིད་སྡུག སྤོན་ཌོ་བྱང་ཆུབ་གླིང་ལྷ་ཁང༌། མན་སྤར་གཞིས་དགོན། ར་ཝང་ལ་ཐུབ་བསྟན་དར་
རྒྱས་གླིང༌། གློ་ཚ་རོགས་མ་ཎི་ལྷ་ཁང༌། ཨོབ་ལ་སྤ་རི་ས་གནས་མཆོད་ཁང༌། ཀོ་ལེ་གྷལ་སྟག་གཤམ་དགོན། འབྲུག་གུ་རུ་ལྷ་ཁང༌། འབུམ་
ལ་གུ་རུ་ལྷ་ཁང༌། སྒང་ཏོག་གུ་རུ་ལྷ་ཁང༌། ལ་དྭགས་གུ་རུ་ལྷ་ཁང༌། བལ་ཡུལ་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་བཅས་ཡིན།  
 
དྲི་བ་བཅུ་དྲུག་པ། 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་སྡེ་ཚན་ཞལ་གྲངས་ ༢༠ ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་གང་དང་གང་ཡིན་གསལ་བཤད་
དགོས་པ་གསུངས་ཐད། 
ལན། སྤོན་ཌ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང༌། མོན་རྟ་དབང་འཇིགས་སྐྱོབས་མཐོང་གྲོལ་མཆོད་རྟེན་རིན་པོ་ཆེ་གསར་བཞེངས་ཚགས་པ། བལ་ཡུལ་
གློ་མགར་ཕུག་བཀའ་རྙིང་ཆོས་གླིང་དགོན། ཌལ་ཧོར་རྣམ་གྲོལ་གྲ་ཚང༌། དགའ་ལྡན་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན་པ། ཀུ་ལུ་ས་གནས་མ་ཎི་ལྷ་
ཁང༌། བལ་ཡུལ་བཙུན་དགོན་སྐྱིད་གྲོང་ཐུགས་རྗེ་ཆོས་གླིང༌། ལ་དྭགས་གཡུང་དྲུང་བོན་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཚགས་པ། སྒང་ཏོག་སྡེ་
དགེ་དུང་སྒྲུབ་ཚགས་པ། མོན་གྷོ་འབྲས་བློ་གླིང་རོང་པོ་ཁམས་ཚན། རྡ་ས་ཐང་སྟོང་གླུ་གར་ཚགས་པ། རྡོར་གླིང་ཀིརྟི་དགོན་དགེ་ལྡན་བཀྲ་
ཤིས་ཆོས་གླིང༌། ལ་དྭགས་ལ་བྱང་གསུམ་མདོའ་ིགཞིས་ཆགས། ར་ཝང་ལ་ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང༌། མོན་གྷོ་དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་རྡོ་
གསར་ཁང་ཚན། རྡོར་གདན་ཨེ་ཝམ་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང༌། རྡོར་གདན་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚགས་པ། རཱཇ་
པུར་ས་སྐྱ་ཆོས་སྒར། འབྲི་གུང་སྐྱབས་མགོན་ཕྱག་དྲུང་ཁང༌། བལ་ཡུལ་ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེ་བཅས་ཡིན། འདི་ནང་དབང་ལུང་མན་ངག་
སླར་གསོའ་ིརོགས་སྐྱོར་ཞུས་པའང་ཚུད་ཡོད།  
 
དྲི་བ་བཅུ་བདུན་པ། བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འཆར་དང༌། བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་དབར་གོ་རྟོགས་
སྤེལ་བའི་ལས་འཆར་ཇི་ཡོད་གསལ་བཤད་དགོས་པ་གསུངས་ཐད།  
ལན། ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར། ྋརྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་མཁན་གཙ་བ་ནི་ཆོས་སྡེ་
སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་དང༌། དེར་བཞུགས་པའི་དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚ་རྣམས་ཡིན། ད་བར་འདི་ནས་རོགས་སྐྱོར་དམིགས་བསལ་མ་
དགོས་པར། དགོན་སྡེ་སྒྲིག་འཛུགས་རྣམས་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིགནས་སྟངས་ཐོག བསྟན་ལ་བྱ་བ་རླབས་པོ་ཆེ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་
ཡིན། ཆོས་སྡེ་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི་བོད་ནས་གསར་འབྱོར་གྲ་བཙུན་རང་ལོ་ ༦ ནས་ ༢༥ བར་ལ་སློབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུས་མཚན། གང་
ཐུབ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་དང་ཞུ་འཆར་ཡོད་པ་དང༌། བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་དབར་གོ་རྟོགས་དང་འབྲེལ་ལམ་སྤེལ་ཐབས་ཐད། 
སྐབས་དུས་སོ་སོར་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང༌། གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་དབུས་པའི་མཁན་བླ་སྤྲུལ་སོགས་
འདུས་པའི་ཆོས་ཚགས་སྐོང་ཚགས་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞབས་འདེགས་ཞུས་དང་ཞུ་འཆར་ཡོད།། །།   དྲི་བ་བཅུ་བདུན་དེ་ཞུས་
ཚར་བ་ཡིན། དེའི་ནང་དུ་ཆད་ལྷག་བྱུང་ཡོད་ན་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ཆེ་གནང་། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག   
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༤།༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༡།༣།༣༡ བར་གྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྟོག་ཞིབ་བྱས་པའི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩༡ པ་ནང་སྲིད་
ལྷན་ཁང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དྲི་བ་ཁག་བཅུ་གསུམ་འདུག ཡང་གཅིག་གི་འོག་ནང་གསེས་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀྱང་བརྩིས་པ་ཡིན་ན་
སྤྱིར་བཏང་བཅོ་ལྔ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དང་པོ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀོད་པའི་དྲི་བ་དང་དོགས་འདྲི་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༡༽ ལས་བསྡོམས་ངོ་སྤྲོད་དང༌། བཀའ་ཤག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ས་མིག་གྲངས་ ༤༩ ཡིན་ཡང་ལས་བྱེད་
ངོ་གྲངས་ ༤༥ ཡོད་འཁོད་འདུག་ན། ས་མིག་དང་མཚུངས་པའི་ལས་བྱེད་བསྐོ་གཞག་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས། 
ལན། རྩ་བའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་གནས་རིམ་འཕར་བ་དང་། རྒས་ཡོལ་དང་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ། གནས་སྤོ་དེ་འདྲའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་
ནས་དུས་ཐོག་ཏུ་ས་མིག་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ལས་བྱེད་བསྐོ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་དྲི་བའི་ནང་གསལ་
ལྟར་ས་མིག་བསྡོམས་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་ཡོད། ས་མིག་བསྐང་མ་ཐུབ་པར་ས་སྟོང་ལུས་པ་བཞི་ཆགས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ལས་བྱེད་གྲངས་
ཚང་མེད་པར་བརྟེན་ནས་ལས་ཀ་འཐུད་ཤོར་ཕྱིན་པ་མེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
 
༢་༡ ལས་བསྡོམས་ ཁ༽ གཞན་མཐུན་རྐྱེན་འཛུགས་བསྐྲུན་ཞེས་པའི་དོན་ཚན་ ༤ པར། བཟོ་གཞིས་ཁག་གི་འཚ་རྟེན་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་ཕྱོགས་ཁོངས་བལ་གོས་འཐག་ལས་ཀྱི་ལས་འཆར་མཇུག་སྒྲིལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་གནས་འཁོད་འདུག་ན་ལས་གཞི་དེ་དག་གི་ད་
ལྟའི་གནས་སྟངས་དང༌། དམིགས་ཡུལ་བཞིན་མ་འོངས་པར་ཕན་རླབས་ཇི་ཙམ་འབྱུང་རེ་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་དགོས་རྒྱུ། 
ལན། བལ་གོས་འཐག་ལས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཟེར་པ་དེ་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་མདུན་ལམ་བལ་གོས་ sweater ཚང་ལས་
དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་གཞི་ཞིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དེའི་ཐོག་སྤྱིར་བཏང་མི་མང་ནང་ནས་ལྷན་ཁང་ངམ་གཞུང་ལ་སྙན་
སེང་ཞུས་ནས་གང་ལྟར་བལ་གོས་ ༼ sweater ༽ འཚང་དུ་སོང་བ་དང་། དེ་ནས་ཕྱིར་ལོག་གིས་ཟླ་བ་དྲུག་རིང་ལ་ལས་ཀ་མེད་པའི་སྒོ་
ནས་བསྡད་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ང་རང་ཚའི་མིས་བཙང་རྒྱུའི་བལ་གོས་ sweater དེ་དག་སོ་སོས་བཟོ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་
ཡར་མར་གྱི་དོན་མེད་ལམ་གྲོན་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོང་རེ་ལ་དམིགས་ནས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་དང་ནང་སྲིད་ལྷན་ཁང་ཐུན་
མོང་གིས་བལ་གོས་འཐག་ལས་ཀྱི་ལས་གཞི་དབུ་འཛུགས་གནང་པ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་ཡང་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཁ་ཐོར་
ཁག་གི་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་དེའི་ཁུལ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཆ་ཚང་ལ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་སྟེ་ལས་གཞི་དེ་འདྲའི་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་
ཞུགས་དང་ལས་གཞི་སྤེལ་འདོད་ཡོད་ཚ་ལས་གཞི་བརྩམ་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་འདུག་པ་དང་སྦྲགས་ཟབ་སྦྱོང་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་གནང་
འདུག དེ་རྗེས་དམིགས་བསལ་མཐུན་འགྱུར་གྱི་ཚུལ་དུ་རང་རིགས་ཁག་བཞི་ལ་འཐག་ལས་འཕྲུལ་འཁོར་རེ་བགོས་འགྲེམས་ཞུས་ཡོད། 
འཕྲུལ་འཁོར་སྤུས་གཟིགས་ཞུས་རིན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠% ཙམ་གཞུང་ནས་དགོངས་བཞེས་ཐོག་དམིགས་བསལ་རོགས་ཕན་ཞུས་ཡོད། ད་
ལྟའི་ཆར་འཐག་ལས་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཏེ་ཐག་ལས་ཞུ་མཁན་རང་རིགས་ཁྱིམ་ཚང་བཞི་༼ས་ཊོན་ནས་  ༡ སྦིར་ནས་ ༢   
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རྡ་ས་ནས་ ༡  བཅས། ༽ ནས་སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་བལ་གོས་འཐག་ལས་གནང་བཞིན་པ་མ་ཟད་ཁེ་བཟང་ཡང་གང་ལེགས་ཐོབ་བཞིན་པ་
ཡིན། མ་འོངས་པར་ཡང་དམིགས་ཡུལ་གཞིར་བཟུང་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་བཅང་བཞིན་ཡོད།  སྤྱིར་བཏང་ལས་གཞི་དེ་
རིགས་མི་མང་ཁྲོད་མང་ཙམ་འགྲོ་ཐུབ་པའི་ལམ་ཞིག་སྟོན་པའི་འབད་བརྩོན་རེད་མ་གཏོགས་གཞུང་གིས་ཚང་མའི་ཆེད་དུ་བཟོ་བསྡད་ཀྱི་
རེད་ཅེས་ན་དེ་ནི་མ་རེད། དེ་ག་རེ་རེད་ཅེས་ན་ང་རང་ཚས་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱས་ན་འགྲོ་སྟངས་ཞིག་འདུག་ཅེས་བསྟན་པ་རེད། དེ་དབྱིན་ཇིའི་
སྐད་དུ་  Pilot project  ངོ་བོ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། གལ་ཏེ་ང་རང་ཚའི་མིས་དཀའ་ལས་བསྐྱོན་པ་ཡིན་ན་དེའི་ཐོག་ལ་འགྲོ་
བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་འདུག གལ་ཏེ་འདིའི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེར་གནང་པ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལམ་སྟོན་ག་རེ་གནང་དགོས་ན་ང་ཚ་
ལྷན་ཁང་གི་ངོས་ནས་སྐབས་དེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
༢་༢ ལས་བསྡོམས་ཀྱི་གོང་གསལ་འགོ་བརྗོད་དོན་ཚན་ ༥ པར། ཨ་རི་གཞུང་གི་རོགས་རམ་འོག་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་འཚ་རྟེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་ལས་གཞི་མཇུག་སྒྲིལ་ཐུབ་ལུགས་འཁོད་འདུག་ན་འདིའི་སྐོར་
གྲོས་ཚགས་སུ་གསལ་བཤད་ཞིབ་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
ལན། ཨ་རི་གཞུང་གི་ (USAID) རོགས་རམ་འོག་རང་རེའི་མང་ཚགས་ཀྱི་འཚ་རྟེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞིའི་ཆེད་ཁྱད་
ལས་ཚགས་པ་ (Techno serve) ཆེད་གླས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག ༢༨ ནང་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་བཅས་
ཉམས་ཞིབ་ཐེངས་གཉིས་ཞུས་ཡོད། ཁྱད་ལས་ཚགས་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༦ ཚས་ ༢ འཁོད་ཉམས་ཞིབ་གྲུབ་དོན་གྱི་སྙན་ཐོ་ཨ་རི་
གཞུང་དང༌། ཨ་རི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ། འདི་ག་བཅས་སོ་སོར་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་ཡོད།  འདིའི་ཐོག་ནང་དོན་གྱི་གནད་དོན་དང་གསལ་བཤད་
རྒྱས་པ་ཞིག་མ་དགོས་པར་ད་རེས་དྲི་བ་ཕེབས་པ་དེ་བརྒྱུད་ལམ་ནང་ནས་ཡིན་པས་ན་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་རང་གི་ཐོག་ནས་
བརྒྱུད་ལམ་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་གཅིག་དེས་འཐུས་པ་རང་བྱས་ནས་སྙན་ཐོ་མཐའ་བསྡོམས་གཅིག་དང་།  དེ་བཞིན་ report final ཡོང་རྒྱུ་དེ་
གྲོས་ཚགས་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་གཉིས།   ད་དུང་གཞིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་གསུམ་བྱས་ཏེ་ report རེ་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་གྲོས་ཚགས་ལ་
འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་ལས་གཞི་འདིའི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པས་བསྐྱར་ཟློས་ཞུ་
རྒྱུ་མིན། 
 
༢་༣༽ གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༡༠ པར། ལ་བྱང་ས་སོ་མ་དང༌། སྤུང་གུག སྦར་སྐྱོག ཞེས་འཁོད་པའི་ས་གནས་ལ་བྱང་དུ་ཡོད་པ་གོ་
མྱོང་མེད་ན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཞུ། 
ལན། ལ་བྱང་ས་སོ་མ་དང༌། སྤུང་གུག སྦར་སྐྱོག ཞེས་པ་ནི་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ས་གནས་ཧང་ལེའི་ཁོངས་གྲོང་སྡེ་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་
ནས་གསུམ་གྱི་མིང་ཡིན།  
 
༣༽ ལས་བསྡོམས་ ང༽ ལས་ཁུངས་དང༌། ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ལས་གཞི་དོན་ཚན་ ༥ པར། གངས་སྐྱིད་ཁུལ་དུ་བཀའ་ཤག་
དང༌། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་སོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་གསར་པ་དེ་དག་གི་ལས་གཞི་མཇུག་སྒྲིལ་ཟིན་ཞེས་བཀོད་འདུག་ན་ཁང་པ་དེ་དག་
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་དབྱེའི་མཛད་སྒོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚས་༢ ཉིན་མ་གཏོགས་གནང་མེད་པར་བརྟེན་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ནང་
མཇུག་སྒྲིལ་ཟིན་སྟངས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
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ལན། སྤྱི་ཡོངས་ཨར་ལས་མཇུག་བསྒྲིལ་དུས་ཐོག་ཏུ་ཟིན་པ་དེ་ལྟར་ཡང༌། ལས་ཁུངས་སྒོ་དབྱེ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚས་ ༢ ཉིན་མ་
གཏོགས་གནང་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ལས་ཁུངས་གསར་པའི་དབུ་འབྱེད་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞུས་ཡོད་པ། ྋགོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཆར་ལ་སྟབས་བསྟུན་དགོས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དབུ་
འབྱེད་མཛད་སྒོ་དེ་སྤྱི་ཟླ་དྲུག་པའི་ནང་ལ་བྱུང་བ་རེད་མ་གཏོགས། ལས་གཞི་དང་ཨར་པོའ་ིལས་གཞི་དུས་ཐོག་གྲུབ་ཡོད་པས་ལས་
བསྡོམས་ནང་མཇུག་སྒྲིལ་ཚར་བ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ལས་བསྡོམས་ནང་སྐབས་དེར་ལས་དོན་ཁག་ཅིག་ལས་མཇུག་
འསྒྲིལ་རྒྱུ་བསྡད་པའང་བཀོད་ཡོད། གཅིག་ནི་སྐབས་དེར་ lift བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང༌། གློག་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཆེད་ Electricity 

transformer གསར་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལས་གཞི་མུ་མཐུད་ལྷག་ཡོད་ཅེས་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་དང་དེའི་རྗེས་ལ་གྲོས་
ཚགས་ལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་བའི་ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པའི་ནང་དུའང་ཞུས་ཡོད།  
 
༤༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༢ པའི་དོན་ཚན་ ༤ པར་སྦེལ་ཀོབ་བདེ་སླར་མཉམ་འབྲེལ་དང༌། ལྷག་པ་ཤེས་རབ་དབར་གྱི་ཁ་
མཆུའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ཞིག་གསལ་འདུག་ན། ད་ལྟའི་ཆར་ཁ་མཆུ་དེའི་གནས་སྟངས་དང༌། འགྲོ་གྲོན་གཏོང་སྟངས་ཇི་ཡིན་ཐད་གསལ་
བཤད་ཡོང་བ། 
ལན། སྦེལ་ཀོབ་བདེ་སྐྱིད་སླར་གསོའ་ིས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༨ འཁོད་གནས་ཕུལ་འབྱོར་
ནང་གསལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༨།༢༩ འཁོད་རྒྱ་གར་མཉམ་འབྲེལ་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་དང་དོ་བདག་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་
དབར་གྱི་ཁ་མཆུ་དེ་ཁུངས་མེད་ཡིན་པར་ཞུ་འབྱོར་བར་ཕྱིར་སློག་གི་བཅད་ཁྲ་ཕེབས་ཏེ་མདོ་དོན་ཁ་མཆུ་མཉམ་འབྲེལ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་
འདུག་ཅེས་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད་ཅེས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཁ་མཆུའི་འགྲོ་གྲོན་ཐད་ཆ་ཚང་མཉམ་འབྲེལ་རང་ནས་
བཏང་ཐོག་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱང་མཐུན་འགྱུར་ཕྲན་བུ་ཞུས་ཡོད། 
 
༥༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༣ པར་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་སྐོར་གཞིས་ཆགས་གྲངས་ ༡༡ ནང་ཞིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༢༠༥༢་
༥༥ ཐོག་འདེབས་ལས་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན་ལུགས་གསལ་འདུག་ན། ད་ལྟའི་ཆར་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
ལན། འདི་ལོའ་ི ༢༠༡༡ ནང་མོན་གྷོ་ས་གནས་  mundgod དང༌། བལ་ཡུལ་གློ་ཚ་རོགས་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་། མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་
བཅས་ནས་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་ཐོག་ཕེབས་རྒྱུར་གསར་ཞུགས་གནང་བ་དེ་དག་ཡར་བསྡོམས་པས་ད་ལྟའི་ཆར་ཨེ་ཀར་ 
༢༥༥༩།༧༥  ཐོག་ལ་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་འགྲོ་གི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ན་ནིང་ལས་ཨེ་ཀར་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཡར་འཕར་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།  
 
༦༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༤༤ དོན་ཚན་ ༤ པར། སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་དུ་འདི་ལོ་རྒས་གསོ་ཁང་ནས་ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༡ 
དང་ཕྱེད་འདེབས་ལས་དང༌། སྒོ་ཕྱུགས་གྲངས་ ༡༦ གསོ་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡིན་ལུགས་གསལ་འདུག་ན་ལས་ཀ་དེ་དག་སུས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
སྐོར་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
ལན། ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༡ དང་ཕྱེད་ཀའི་ཐོག་ལོ་འདིའི་ནང་འདེབས་ལས་བྱུང་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང་། སྤྱིར་བཏང་སྒོ་ཕྱུགས་
གྲངས་བཅུ་དྲུག་དེ་དག་བལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་གསུམ་དང་ཡུལ་མི་གཅིག་བཅས་དུས་རྒྱུན་དུ་འགན་འཁུར་མཁན་མི་
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བཞི་འདུག  ཡང་མཚམས་རེར་ཛ་དྲག་གི་ལས་དོན་སྐབས་འཁེལ་དུས་རྒས་གསོ་ཁང་ནང་གི་སྐུ་གཟུགས་ཅུང་བདེ་ཐང་ཡིན་པ་དང་། 
དུས་རྒྱུན་བ་ཕྱུགས་ལ་དགའ་བོ་ཡོད་པའི་རྒས་འཁོགས་ཚའི་ངོས་ནས་དང་བླངས་ཀྱིས་རོགས་བྱེད་ཀྱི་འདུག 
 
༧༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༧༣ དོན་ཚན་ ༧ པར་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་ས་གནས་སུ་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཇི་ཡོད་སྐོར། 
རྒྱ་ཕྱོགས་ཀྱི་ངན་ཇུས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ནམ། དོལ་རྒྱལ་ཚགས་པའི་ཕྱོགས་གཏོགས་ཀྱིས་གཞིས་ཆགས་ནང་ནང་ཁུལ་དཀྲུག་ཐབས་བྱེད་
བཞིན་པར་དབུས་ནས་ཐུགས་སྣང་དང༌། ཞིབ་འཇུག་གནང་གལ་ཞུས་འདུག་པར་ཕྱག་ལེན་ཇི་ལྟར་གནང་ཡོད་མིན་ཐད་གསལ་བཤད་
ཡོང་བ། 
ལན། འདིའི་ཐོག་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་དབུས་ནས་ལམ་སྟོན་དང་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་མཉམ་
གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་ཐག་ཉེ་པོ་བྱས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་དང་ཕར་ཚུར་འབྲེལ་ལམ་
བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
༨༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༠༩ དོན་ཚན་ ༥ པར་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་གི་ཞིང་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང་སྐོར་ཞིག་འདུག་
པ་སྔོན་དུ་སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་གཉིས་དང༌། མོན་གྷོ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་གསལ་མི་འདུག་སྟབས་རྒྱ་གར་མཉམ་འབྲེལ་
གྱི་སྒྲིག་གཞི་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་དང༌། རང་རེའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱང་ཉེན་སྲུང་ལྟ་བའི་ལས་གཞི་གསར་པ་ཞིག་
ཡོད་སྟབས་དེ་དང་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
ལན། སྤྱིར་རྒྱ་གར་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་རང་གི་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང་གི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཡོད་པ་འདྲ། ཐོག་མར་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་གཉིས་དང་མོན་གྷོ་བཅས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཤས་བདག་སོ་སོས་དང་བླངས་ཐོག་ནས་ལས་
གཞི་འདི་ནང་འཛུལ་མཁན་བྱུང་འདུག ད་ལེན་ཧོན་སུར་ལ་གནང་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཉེན་སྲུང་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་
ཆགས་གཉིས་དང་མོན་གྷོ་བཅས་ལ་གནང་བ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་འདུག  ད་ལན་ཧོན་སུར་གཞིས་མི་འམ་མཉམ་འབྲེལ་ཚགས་མི་
མི་ཉུང་བ་ཞིག་ Cooperative society གྱི་ insurance policy དེའི་ནང་ལ་ཕེབས་འདུག དེ་ནི་དོ་བདག་སོ་སོས་ཐག་གཅོད་
གནང་སྟེ་ཕེབས་བཞག་པ་ཞིག་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཉེན་སྲུང་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རང་རེའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་མ་
འོངས་པར་གནང་འཆར་ཇི་ཡོད་སྐོར་འདི་ནས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་མེད།   
 
༩༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༢༥ དོན་ཚན་ ༡་༣ པར་ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་གླིང་གི་མཉམ་འབྲེལ་ལ་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་གྱི་ལྕོག 
mobile tower ཁག་གསུམ་ནས་ཡོང་འབབ་ཡོད་པ་འཁོད་འདུག་ན་འདི་དག་མང་ཚགས་གཏན་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ནང་བཙུག་ན་འཕྲོད་
བསྟེན་ལ་གནོད་ཚབས་ཡོད་པར་ཐུགས་སྣང་གནང་ཡོད་དམ། 
ལན། དེར་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་ mobile tower མ་བཙུགས་སྐབས་སུ་ mobile tower དེའི་ཚང་བདག་རང་
གི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་ guide line ཞིག་འདུག ད་ལྟ་ཡུལ་མི་བསྡད་ས་ཁུལ་གྱི་མེ་ཊར་༤༠༠བར་ལ་འཛུགས་ཆོག་གི་མེད་པ་
སོགས་མང་པོ་ཞིག་འདུག དེ་ཚའི་ཚང་མ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་མེད་སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཞིབ་རྩད་ཞུས་ཟིན་པར་ལན་
འདེབས་བྱུང་བསྟུན་རྒྱུན་ལས་སུ་སྙན་གསན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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༡༠༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༣༣ དོན་ཚན་ ཅ༽ ༤ པར། ཨོ་གཞིས་ཕུན་ཚགས་གླིང་གི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༧ པ་ནང་འཐོབ་རེ་ཡོད་ལུགས་གསལ་འདུག་ན་ད་ཆ་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།  
ལན། ཨོ་རི་ས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༧ ནང་ཐོབ་རྒྱུའི་དབུས་ས་གཉིས་ནས་རེ་བ་བྱས་པ་དེ་གཞི་མེད་པ་ཞིག་
མིན། འོན་ཀྱང་ཉེ་ཆར་ ༢༠༡༡།༩།༢༢ གྱི་ཉིན་ས་གནས་ཀྱི་ revenue divisional commissioner མཆོག་གིས་དབུ་སྐྱོང་འོག་ས་
གནས་རྫོང་དཔོན་མཆོག་དང༌། ཏཱེ་སིལ་རྡར་བཅས་་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕེབས་སྐབས་ commissioner མཆོག་ནས་ཡང་
བསྐྱར་ཏཱེ་སིལ་རྡར་ལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཡིག་ཆ་གང་མགྱོགས་བཟོ་དགོས་སྐོར་བཀོད་ཁྱབ་གནང་འདུག་པ་
བཞིན་གང་མགྱོགས་ཐོབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད་ས་གནས་སུའང་མཇུག་གནོན་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཟིན།  
 
༡༡༽ ཨོ་གཞིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གནས་སྟངས་བར་ལམ་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུག་ཆགས་ཡོད་པར། ད་ལྟའི་ཆར་གནས་སྟངས་
གང་ཡིན་དང༌། སྐྱོན་གནད་འབྱུང་སའི་བྱེད་གཏེ་སུ་ཡིན། དེར་ཉེས་ཆད་སོགས་ཇི་བཏང་བཅས་ཀྱི་སྐོར་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
ལན། ས་གནས་མཉམ་འབྲེལ་ནང་ཐབས་སྡུག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་བྱུང་བ་དངོས་འབྲེལ་རེད།  དེའང་གཞིས་ཆགས་མཉམ་འབྲེལ་
དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མཁན་ང་རང་ཚའི་མིས་རྒྱ་གར་མཉམ་འབྲེལ་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ཏེ་གཞིས་ཆགས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚགས་གསར་འདེམས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཁྲིམས་མཐུན་བྱུང་མེད་སྐོར་ཞུས་འདུག དེའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་
གར་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཨོ་གཞིས་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་འོས་བསྡུས་འགན་ལྷན་བརྩིས་མེད་བཏང་
བ་མ་ཟད། བསྐྱར་དུ་འོས་བསྡུ་བྱ་དགོས་པ་དང༌། དེའི་བར་ཟླ་བ་ ༦ གི་རིང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན་ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་མཉམ་
འབྲེལ་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་རང་ནས་གནང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང་འདུག འོན་ཀྱང་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུང་ནས་ཐད་ཀར་འཛིན་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་
དཀའ་ངལ་གྱི་རང་བཞིན་ལ་སོང་། སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཨོ་གཞིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཉིན་རེའི་འཛིན་སྐྱོང་
འཐུད་ཤོར་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་གསར་འདེམས་མ་བྱུང་བར་འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་དབང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་
གནང་བར་བརྟེན་ད་ལྟའི་ཆར་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལ་འཐུད་ཤོར་འགྲོ་གཞི་མེད།  སྐྱོན་གནད་འབྱུང་སའི་བྱེད་གཏེ་སུ་ཡིན།   དེར་
ཉེས་ཆད་སོགས་ཇི་བཏང་བཅས་ཀྱི་སྐོར་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཕེབས་ཐད། མཉམ་འབྲེལ་ཚགས་པ་དེབ་སྐྱེལ་གྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་འགྲོ་སྟངས་
འོག་ནོར་འཛལ་བྱེད་གཏེ་ལ་ཉེས་ཆད་འབབ་འོས་ཇི་ཆགས་གསལ་བཟོ་དགོས་རྒྱུའི་ལམ་སྟོན་ཁུངས་བཏང་ཟིན་པ་ཡིན། སླད་འདི་རིགས་
མི་འབྱུང་ཆེད་རིང་མིན་ཤས་བདག་མང་ཚགས་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཞིག་འོག་གྲབས་ཞུ་བཞིན་ཡིན། 
 
༡༢༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣༢༨ རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གི་ལས་བསྡོམས་ནང་རྡ་སའི་བོད་མིའི་གྲངས་འབོར་ཕོ་
གྲངས་ ༥༥༨༤ དང༌། མོ་གྲངས་ ༥༣༣༣ བསྡོམས་ ༡༠༩༡༧ ཡིན་པ་འཁོད་ཁོངས་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་རང་རེའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་
སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཚུད་ཡོད་དམ། མེད་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། 
ལན།  རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གི་ལས་བསྡོམས་ནང་མི་འབོར་ཕོ་གྲངས་ ༥༥༨༤ དང་།    མོ་གྲངས་ ༥༣༣༣  བསྡོམས་ 
༡༠༩༡༧  ཡོད་པ་འདིའི་ཁོངས་གཞིས་ཆགས་དང་གཞན་ས་གནས་ཁག་ནས་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭར་འཛུལ་ཞུགས་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་
རྣམས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིམི་འབོར་བསྡོམས་གྲངས་ནང་ཚུད་དགོས་པ་ཕུད་དེ་བྱིངས་རྡ་སར་གནས་སྡོད་རྣམས་གོང་གི་མི་འབོར་བསྡོམས་
ཁོངས་སུ་ཚུད་ཡོད།  
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༡༣༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣༩༣ དོན་ཚན་ ༦ པར། འབྲུག་སྡོད་བོད་མིའི་བལྟ་རྟོགས་འགན་ཁུར་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསྡོམས་སུ་འབྲུག་ནང་མ་འོངས་བུ་ཕྲུག་གི་མདུན་ལམ་དང༌། གཞིས་མིའི་འཚ་རྟེན་ཆེད་ན་གཞོན་གང་ཙམ་ཞིག་ཨ་རི་དང༌། ཁེ་ན་ཌར་
གཏོང་ཐབས་ཡོང་པའི་སྤྱི་སྨན་རེ་འདུན་བཏོན་འདུག་ཐད་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ། 
ལན།   འདིའི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་སྔོན་གནང་གྲུབ་སོང། སྤྱིར་བཏང་ད་ལྟ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣམས་དང༌། ཁ་འཐོར་མི་མང་།  ལྷག་པར་དུ་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དང་འབྲུག་ནང་ཡོད་མཁན་ཚའི་
དཀའ་ངལ་དེ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། བལ་ཡུལ་རེད། འབྲུག་རེད། རྒྱ་གར་ཡིན་དང་ཡིན། དེ་དག་གི་རྒྱལ་ཁབ།  དེ་ཚའི་
གཞུང་རེད། ང་རང་ཚར་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་བརྩི་གི་ཡོད། ད་ལྟ་སྐྱབས་བཅོལ་ལ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལ་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་མི་ཉུང་བ་
ཞིག་ས་གནས་དེ་དག་ནང་གནས་བསྡད་ཡོད། ཡིན་ནའང་། འབྲུག་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པའི་བོད་མི་དེ་དག་དུས་གཅིག་ལ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱིས་ཡུལ་མིའི་ཁོངས་གཏོགས་འཛུལ་བ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་ཁོ་རང་ཚ་འཕྲད་བསྡད་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་སེལ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེ་ནི་དེའི་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་རེད། དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་ཁོ་རང་ཚ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་
པར་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཚར་བ་ཆེན་པོ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟའི་ཆར་ཨ་རི་ལ་མི་གཏང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་མེད་ལ་དེ་
ནང་བཞིན་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ཁེ་ཎ་ཊར་ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ལས་འཆར་དེ་
རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ས་ཁུལ་རང་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ཡང་ཁུལ་དེའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ནས་
ཡིན་ན་མ་གཏོགས་དེ་གཞན་ལ་ཁ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལྷག་གི་མི་འདུག་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གནང་བའི་དྲི་བ་ཁག་
དེ་དག་ལ་ལན་འདེབས་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ད་ལྟ་ཡར་ལངས་ནས་ཞུས་བསྡད་པ་དེ་གྲོས་
ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་ལོ་ཉི་ཤུ་མིན་ཙམ་ཞིག་གི་རིང་ལ་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་བྱས་ནས་དྲི་བ་བཏང་བསྡད་མཁན་ཞིག་དང་ཡང་ལོ་དགུ་
ཙམ་ཞིག་རིང་ལ་ཁ་གྲགས་རྒྱུ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་དེ་ཡིན་ནའི་མང་བ་དེ་དོགས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་དྲི་བ་གཏོང་མཁན་ཞིག་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་ཙང། དེ་རིང་ངས་འདི་ནས་མར་གསལ་བཤད་ཞུས་པའི་སྐབས་དེ་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་
མཁྱེན་གྱི་རེད་ལ་ངས་དེ་རིང་ལས་བསྡོམས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་དང་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་བསྡོམས་དེ་དག་ཐག་གཅོད་མང་པོ་ཞིག་
དང་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་ང་རང་ཡིན་ནའི་དེའི་སྒང་ལ་ཆ་ཚང་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འཛིན་སྐྱོང་
བཀའ་ཤག་གིས་ལན་འདེབས་ཕུལ་བའི་ནང་ལ་བློ་ཁེངས་པ་དང་མ་ཁེངས་པ་མང་པོ་ཞིག་ང་ཚ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་
ཡིན་ན་ནམ་རྒྱུན་དེ་དག་སེམས་ལ་བཅང་ནས་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་དྲི་བ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ལན་འཕྲོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དྲི་བ་གང་
བཏང་གནང་བ་དེ་དག་དངོས་གནས་དྲང་གནས་མི་མང་གི་འཐུས་མི་ཞིག་གིས་འགན་འཁྱེར་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་རིན་
ཐང་བརྩིས་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་གི་ཡོད་སྟབས་ང་ཚས་ལན་འདེབས་ཞུ་བ་དེ་དག་གཞི་རྩ་གཙ་བོ་གཅིག་དེ་དག་བཞག་པ་ཡིན། ཡིན་ནའི་
གསལ་པོ་བྱུང་དང་མ་བྱུང་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ང་ཚར་ཐད་ཀར་དུས་ཚད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཞུ་སྟངས་དང་དེ་འདྲ་
ནོར་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་ནས་སྐྱོན་ཞིག་དང་མ་འགྲིག་པ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། གང་ཟག་ལངས་བསྡད་མཁན་དང་
བཤད་མཁན་གྱི་མ་འདང་པ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ད་ལན་རིམ་པ་འདི་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གྲོས་
ཚགས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་ནང་ནང་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གསལ་འདེབས་དང་ལན་འདེབས་ཞུ་དགོས་པ་ཁག་སུམ་ཅུ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག དེ་ཡིན་ཙང་། ག་ཚད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་བསྡུས་བསྡུས་བྱེད་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་གི་ཡིན། དྲི་བ་གཅིག་བསླེབས་ཚར་དུས་གསལ་པོ་
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བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡིན་ཙང་། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དྲི་བ་གནང་བ་རེད། ལན་འདེབས་དེ་
དག་སྙན་སེང་ཞུ་གི་ཡིན།  
 
༡༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ ཤིག་ནས་ཨ་རི་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་བསྒྲིལ་ཟིན་ཡོད་འཁོད་འདུག དེ་འདྲའི་ཞིབ་འཇུག་གཞིས་ཆགས་
ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་མང་ཆེ་བ་སོ་སོའ་ིའཚ་རྟེན་སུད་ཚང་དུ་བསྐྱོད་དེ་མེད་པའི་སྐབས་འཁེལ་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཞིབ་འཇུག་དེ་དག་ཞིབ་
ཚགས་བྱུང་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་གནང་རོགས། 
ལན། སྤྱིར་བཏང་ད་ལྟའི་ཆར་ལས་གཞི་དེ་སྒྲུབ་ཚར་བ་ཞིག་དང་ལས་བསྡོམས་ཀྱང་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཟིན་བ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེའི་
གོང་དུ་ལན་འདེབས་ནང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ལས་གཞི་དེ་ཉམས་ཞིབ་གནང་བའི་སྐབས་དེར་རིམ་པ་གཉིས་བྱས་ནས་སྔོན་འགྲོ་གཅིག་
དང་དངོས་གཞི་བཅས་བྱས་ཏེ་གནང་འདུག སྔོན་འགྲོའ་ིཉམས་ཞིབ་ནི་དངོས་གཞིའི་ཉམས་ཞིབ་ལ་ཕན་པའི་རང་རིགས་མང་ཚགས་ཀྱི་སྤྱི་
ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དཔྱད་ཞིབ་སླད་ཡིན། སྔོན་འགྲོའ་ིཉམས་ཞིབ་སྐབས་གཞིས་མི་མང་ཆེ་བ་སུད་ཚང་དུ་བསྐྱོད་དུས་འཁེལ་ཀྱང༌། 
ས་གནས་སོ་སོའ་ིལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་ཞིབ་གཙ་ཆེ་བ་དངོས་གཞིའི་སྐབས་ཞུས་པ་མ་ཟད། ཉམས་ཞིབ་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོའ་ི
ནང་གསལ་ལྟར་ཨ་རིའི་གཞུང་དང་ཨ་རིའི་བོད་ཀྱི་ཐེབ་རྩ་བཅས་ནས་ཉམས་ཞིབ་ཚད་ལྡན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་གནང་འདུག སྤྱིར་བཏང་
དེའི་ཐོག་ལ་ནང་སྲིད་ལྷན་ཁང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ལས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་དང་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་སྔོན་མ་བྱེད་མ་མྱོང་བ་དེ་འདྲ་རེད་མི་
འདུག  ཡིན་ནས་དཀའ་ངལ་དང་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག་སྙམ་པ་འདུག ཡིན་ནའང་། 
ད་ལན་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་དེ་བོད་དང་འབྲེལ་བ་ཐད་ཀར་མེད་པའི་རྒྱ་གར་ཆེད་ལས་རང་གིས་གནང་ཡོད་པར་སོང༌། ཉམས་ཞིབ་
ཚད་ལྡན་བྱུང་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁོ་རང་ཚའི་ཐོག་ལ་འཇོག་གལ་ཆགས་འདུག ས་གནས་ཁག་གི་ངོས་ནས་སོ་སོའ་ིགནས་སྟངས་
ལ་གཞིགས་པས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་འོས་སྦྱར་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
༢། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་རང་ནས་རོགས་སྐྱོར་རམ་ལས་འཚལ་ཚན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནས་དེང་སྐབས་ན་གཞོན་མང་པོ་
རྩེདམོའ་ིཐོག་དོ་དབྱིངས་ཆེན་པོ་ཡོད། དཔེར་ན། བར་ལམ་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ་ིདྲན་རྟེན་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་འགྲན་བསྡུར་གནང་གི་ཡོད་པ་ས་
གནས་ཁག་ཏུ་རྩེད་ཐང་འཁོས་སྙོམ་ཇི་བཞིན་མེད་པ་དེ་ཚ་བཟོ་བཅོས་ལ་མཐུན་འགྱུར་སོགས་གནང་ཐབས་བཀའ་འདྲི་གནང་ཐད། 
ལན། འདི་ཐད་འདི་ལས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ པའི་ནང་ན་གཞོན་རོགས་སྐྱོར་ལས་གཞིར་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུས་པའི་སྙན་
ཐོའ་ིདོན་ཚན་ ༥་༢་༣ ནང༌། གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་གཞོན་ནུ་འདུ་འཛམས་བསྟི་གནས་ཁང་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུའི་དགོངས་འཆར་
ཕེབས་པ་ལྟར། ད་ལྟའི་བར་དུ་དེ་འདྲའི་ཆ་རྐྱེན་སྐྲུན་པ་བྱུང་མེད། ཡིན་ནའི་མ་འོངས་པར་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པས་གང་ཐུབ་རོགས་
སྐྱོར་ཞུ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༣། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས་ཨོ་རི་ས་གཞིས་ཆགས་སུ་སློབ་ཕྲུག་ཉལ་ཁང་ཞིག་དེ་སྔ་འདུག་པ་བར་ལམ་ནས་སྒོ་བརྒྱབས་
དགོས་བྱུང་འདུག ས་གནས་སུ་སློབ་ཕྲུག་ཉལ་ཁང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་འདུག་སྟབས་དེ་དག་སླར་གསོ་ཐུབ་ཐབས་གནང་རོགས་ཞུས་ཐད། 
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ལན།  བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༨།༥ འཁོད་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཁྱབ་ཕེབས་པའི་ནང་གསལ། ས་གནས་ཁག་ནང་བུ་བཅོལ་ཁང༌། 
སློབ་ཕྲུག་ཉལ་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་བལྟ་སྐྱོང་དང༌། ལས་བྱེད་རྣམས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ཏུ་འཇོག་རྒྱུ་ཞེས་ཕེབས་པ་བཞིན་ཨོ་རི་
ས་ས་འགོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཉལ་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་གནང་ཕྱོགས་ཐད་འདི་གར་ཞུ་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་འདི་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སྟོན་
བཀོད་ཁྱབ་གཞིར་བཟུང་ས་གནས་སུ་སློབ་ཕྲུག་ཉལ་ཁང་ངེས་པར་དགོས་གལ་གཟིགས་ཚ་ས་འགོ་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁུར་རྐང་
བཞེས་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་གནང་ཕྱོགས་དགོས་སྐོར་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། 
 
༤། སོ་ནམ་ལས་གཞི་ཁག་གཉིས་ཆགས་ཡོད། སྲོལ་རྒྱུན་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་སྔོན་མའི་ལམ་སྲོལ་ལ་ལོག་
གི་རེད། བཀའ་ཤག་སྔོན་མའི་སྲོལ་རྒྱུན་ཐོག་འགྲོ་གྲོན་མང་པོ་བཏང་ཚར་བ་ཡིན་དུས་ལས་གཞི་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གནང་འཆར་ཡོད་
མེད་ཕེབས་ཐད། 
ལན། སྲོལ་རྒྱུན་སྐྱེ་ལྡན་ལས་གཞི་ཐོག་མུ་མཐུད་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཞུ་རྒྱུར་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་
སྲིད་བྱུས་ནི་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཆགས་ཡོད་སྟབས་དེའི་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚར་ཟབ་སྦྱོང་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་
སྦྱོར་རྒྱུ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འགན་ཆགས་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྐྱེ་ལྡན་ཐོག་ཕེབས་དང་མ་ཕེབས་ཞིང་པ་སོ་སོས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ལས་སྲིད་བྱུས་
ཡིན་ཟེར་ནས་བཙན་དབང་གཏོང་འོས་མ་མཆིས། རང་རིགས་བཙན་བྱོལ་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པས་སྲིད་བྱུས་འདི་
ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བཀའ་ཤག་གིས་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད།  སྲིད་བྱུས་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བར་དུ་ང་ཚའི་ངོས་ནས་དེའི་ཐོག་མུ་མཐུད་
འགྲོ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད།  
 
༥། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་ནང་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ལས་གཞི་ཆ་སྙོམ་མི་འདུག མཉམ་འབྲེལ་འགའ་རེའི་ནང་
འདུ་འགོད་སྡེ་ཚན་མང་ཐག་ཆོད་འདུག ཡང་མཉམ་འབྲེལ་འགའ་རེའི་ནང་འདུ་འགོད་སྡེ་ཚན་ཉུང་ཤས་ལས་མེད་པ་ཅི་རིགས་འདུག་ན་
ཚང་མ་སྤྱི་སྙོམ་དགོས་འདུག་ཕེབས་ཐད། 
ལན། མཉམ་འབྲེལ་སོ་སོའ་ིཡུལ་དུས་གནས་བབས་དང༌། གཞི་རྒྱ། དེ་བཞིན་གནས་སྟངས་བཅས་ལ་་གཞིགས་པས་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་
སྣ་ཚགས་ཤིག་ཡོད། མཉམ་འབྲེལ་ ༡༥ དེ་ཚའི་མགོ་འདོམས་བྱེད་མཁན་ལྟ་བུ་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་དེབ་བསྐྱེལ་ཚགས་པའི་ཐོག་ནས་
གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི་བསམ་ཞིབ་ཞུ་མུས་རེད།  དེ་བཞིན་གཡས་གཡོན་བཟོ་གཞིས་ཁག་རྣམས་ཀྱི་སོ་སོའ་ིདེབ་
སྐྱེལ་གྱི་ངོ་བོ་དང་མཐུན་པར་ཚགས་མི་མང་ཚགས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་སླད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཇི་ཡོད། ས་གནས་སོ་སོར་གོ་
བསྡུར་ཞུ་གི་ཡིན། 
 
༦། བཟའ་འབྲུ་གོང་ཆུང་གི་མཐུན་རྐྱེན་གཞིས་ཆགས་ཚང་མར་ཡོད་པ་ཞིག་གནང་ཐབས། རྡ་ས་ཁུལ་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད། 
གཞིས་ཆགས་འགའ་རེར་མ་གཏོགས་མེད་པ། ཡང་འགའ་རེ་ལ་ཁྱེད་ཚ་ BPL དང་ APL གཉིས་གང་ཡང་མ་རེད་བཤད་དེ་གནང་གི་མི་
འདུག མཐུན་རྐྱེན་དེ་དག་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཚང་མར་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཐོབ་ཐབས་གནང་རོགས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཐད། 
ལན།  དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གི་ཐོག་ནས་བཟའ་འབྲུ་གོང་ཆུང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཞེས་ ration card ཞེས་པ་དེ་གཞིས་
ཆགས་ཚང་མར་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག རྡ་ས་ནས་ཡིན་པ་དག་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་ཡོང་གི་ཡོད་ས་མ་རེད། ས་གནས་གཞན་པར་ཁྱེད་
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རང་ཚ་ནི་ BPL དང་ APL གཉིས་ཀ་མ་རེད་ཅེས་བཤད་དེ་གནང་གི་མི་འདུག་ཅེས་ཟེར་པ་དེ་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
ཀྱི་རེད་ལ་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། འདི་ཐོག་ལ་འདི་ག་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་ས་གནས་ཚང་མར་ས་འབྲུ་གོང་ཆུང་གི་
མཐུན་རྐྱེན་ཐོབ་ཐབས་ཇི་འགབ་འབད་བརྩོན་ཞུ་ངེས་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ། 
 
༧། གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆ་རང་ངོས་ནས་ཉོས་བཞག་པ་དེ་ཚར་ས་ཆའི་བདག་དབང་གི་ཡིག་ཆའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་བཟོ་མ་རེད། 
ཡིན་ནའི་དབུས་སའི་གཞུང་སོ་སོ་ནས་གནང་བཞག་པའི་ས་ཆ་ཚང་མར་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཐོབ་ཐབས་གནང་རྒྱུ། ཆུ་གློག་འཁྲིད་འཛུགས་
སྐབས་ཀྱང་ཁྱེད་རང་ཚའི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་སྟོན་ཤོག་ཟེར་སྐབས་སྟོན་རྒྱུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་འདུག་སྟབས་གཞིས་ཆགས་ཚང་མར་
ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཐོབ་ཐབས་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ་ཐད།  
ལན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཚགས་འདུ་རིམ་པར་འདི་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་བཞིན་ད་བར་ཚང་མས་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་འབྲས་
གཞིས་ཆགས་འགའ་ཤས་ལ་ཐོབ་པ་དང༌། འགའ་ཤས་ཐོབ་ལ་ཉེ་བ། འགའ་ཤས་ལས་འཆར་འགྲོ་མུས་བཅས་སྣ་ཚགས་ཤིག་ཡོད། ས་ཐོ་
ལག་འཛིན་དེ་ང་ཚས་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་པས་སླར་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་གཞིས་ཆགས་སོ་སོའ་ིལས་རིམ་གྱི་
གནས་སྟངས་དང་། ལོ་རྒྱུས་ག་པར་བསླེབས་ཡོད་མེད།   མ་འོངས་པར་བྱེད་སྟངས་ག་འདྲ་དགོས་མིན་བཅས་ང་ཚས་དོ་གལ་ཆེན་པོས་
འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༨། ལས་བྱེད་ལ་གཞུང་བསྐོས་དང་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཡོད། རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་ལོ་ ༢༠ནས ༣༠ ཞབས་ཞུ་
ཞུས་པ་དེ་ཚར་གཞུང་བསྐོས་དང་འདྲ་བར་བགྲེས་ཤག་དང་རྒས་ཕོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་མེད། མཐའ་ན་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་ཡང་གནང་ལམ་
མི་འདུག དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར་གཅིག་གྱུར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་རྣམས་སྐྲུན་དགོས་འདུག དེ་བཞིན་ས་གནས་ལས་བྱེད་ཀྱི་གླ་ཆ་ཉེ་ཆར་སྤར་
གནང་འདུག ཁོང་ཚར་གཟིགས་གསོལ་དང༌། ཕྲུ་གུ་འཛིན་གྲྭ་ ༡༡ དང་ ༡༢ གཉིས་ཕྱིའི་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་སྐབས་སློབ་འཇུག་དང༌། མཐུན་
རྐྱེན་སྤྱི་མཚུངས་སྦྱོར་ཐབས་ལ་གཟིགས་རྟོག་ཡོང་བ་ཞེས་དེ་ལྟར་བཀའ་གནང་སོང་བསམ་པ་བྱུང༌། གསལ་པོ་ཞིག་རྟོགས་ཐུབ་མ་སོང༌། 
ལན། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་སྒྲིག་གཞིར་ཇི་གསལ་ལྟར་ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་ཡིན།  འོན་ཀྱང་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་
གཏོང་དགོས་གནས་སྟངས་ཆགས་ཚ་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཁོ་ན་ཆགས་ཀྱི་མེད་སྟབས་
ལན་འདིས་འཐུས་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།  
 
༩། གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གཞིས་ཁང་རྒྱབ་སྟེ་ལོ་མང་པོ་ཕྱིན་པ་རྙིང་གོག་དེ་འདྲ་ཉེ་ལམ་ས་གནས་སུ་འཚམས་གཟིགས་སྐབས་མཐོང་
རྒྱུ་འདུག གཞིས་ཁང་རྙིང་པ་ཆུ་མ་འཚགས་པ། དཔེར་ན། མན་སྤར་གཞིས་ཆགས་ལྟ་བུ་ཁྱིམ་ཚང་ཁ་ཤས་འདུག ཞིབ་འཇུག་གནང་
དགོས། ཡང་གཞུང་ལམ་ནས་གཞིས་ཆགས་ནང་འཛུལ་ཡོང་སྟེ་གཞིས་ཆགས་ནང་ཁུལ་གྱི་འགྲོ་ལམ་བདེ་བགྲོད་མེད་པ་དཀའ་ངལ་འདུག་
པ་མ་འོངས་ལས་འཆར་ནང་ཚུད་ཐབས་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བ་ཞུས་ཐད། 
ལན། མན་སྤར་གཞིས་ཁང་ནང་ཆུ་མ་འཚགས་པའི་གནས་ཚུལ་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ད་ལྟ་ང་ཚའི་ཁྲོད་དུ་འཚ་ཞུགས་མེད་པའི་བཀུར་
འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་གིས་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོ་བཞེས་ནས་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་བཀའ་གནང་བ་བྱུང་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ས་གནས་རང་གི་
ཐོག་ནས་འདི་གར་སྙན་སེང་ཞུས་རིགས་བྱུང་མི་འདུག ད་ལྟའི་གྲོས་ཚགས་སུ་སླར་ཡང་གནད་དོན་བཀའ་གནང་བར་སོང་ང་ཚའི་ངོས་
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ནས་ཞིབ་ཚགས་པོའ་ིསྒོ་ནས་ཇི་འགབ་བསམ་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞི་རྩའི་ལས་གཞི་གཞན་དང་མ་འདྲ་བར་སྡོད་ཁང་དང་འགྲོ་ལམ་བཅས་
ཀྱི་ཆེད་ཕྱིའི་རོགས་ཚགས་ཁག་ནས་རོགས་རམ་ཐོབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ། 
 
༡༠། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས་ལྡི་ལི་བསམ་ཡས་གླིང་གནས་དང་མི་གནས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད། ཁྲིམས་
ཡིག་ནང་གསལ་ཁྲིམས་ཐག་མ་ཆོད་བར་སྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་སྤེལ་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་གནང་ཡོད་འདུག ཡིན་ནའི་དེ་དག་
ལ་ལྟོས་མེད་མང་ཚགས་ཁྲོད་ནས་སྡོད་ཁང་གྲངས་ ༣༥ ཙམ་གསར་རྒྱག་གནང་དང་གནང་བཞིན་འདུག དེ་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ནང་བཀའ་
མཆོག་གིས་དམིགས་བསལ་བཀའ་སློབ་གནང་གལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཐད། 
ལན། དེ་སྔ་ནས་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཆའི་ལམ་སྟོན་ནང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་ལྟར་མང་ཚགས་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང༌། ས་
གནས་ཀྱི་བརྒྱ་བཅུ་ལས་ཁང་བཅས་ནས་མ་གོ་མ་ཐོས་མེད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཙམ་མ་ཟད། ཚགས་སྡེ་སོ་སོའ་ིས་རྟགས་ཀྱང་ལེན་
འགོད་འདུག ཡིན་ན་ཡང་བར་སྐབས་ཤིག་ནས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཨར་ལས་བརྒྱབས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཡང་དངོས་འབྲེལ་རེད་
འདུག འདི་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་མི་མང་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་གཙ་ཆེ་ཤོས་མི་
མང་རང་གི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག  ཅུང་ཙམ་ལ་མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་། ཁ་སང་ཚས་ ༢༧ ཉིན་གྱི་ལས་རིམ་ནང་སྤྱི་འཐུས་
ཤིག་གིས་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་གཉིས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མིང་འབོད་བྱས་པ་དེ་དང་།  དེའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས།  གྲོས་ཚགས་ནང་གླེང་སློང་བྱས་པ་དེ་རིགས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་ནས་མར་ཕྱིར་འཐེན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  ཆུ་ཚད་ ༣།༡༥ གསོལ་ཇ་བར་གསེང་ཡིན།  

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ཚས་ ༣༠ ཉིན་གྱི་ཐུན་བཞི་པ། 

 
ཚགས་གཙ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན།   དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག   ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་མུ་མཐུད་རོགས་གནང་།  
 

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག 
༡༡། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་རང་ནས་བསམ་ཡས་གླིང་སྡོད་སྒར་གྱི་ནང་ཁུལ་སྲང་ལམ་དང་ཡུར་བ་དེ་ཚ་གཙང་མ་མེད་པས་འཕྲོད་
བསྟེན་ཐོག་དཀའ་གནད་འཕྲད་ལུགས་ཞུ་འདུག  
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ལན། གཡས་གཡོན་གཙང་མ་འཇོག་དགོས་པའི་སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་གོ་བཀོན་ལམ་སྟོན་དུས་ནས་དུས་སུ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་
ཡིན།  
 
༡༢།  བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་རང་ནས་བསམ་ཡས་གླིང་ཆགས་ཡུལ་ཉེ་འཁྲིས་ཡ་མུ་ན་ཆུའི་དཀའ་ངལ་མི་འབྱུང་བའི་དཀའ་སེལ་
སླད་དེ་སྔ་གྱང་རྩིག་ཕི་ཊི་ ༣ ཙམ་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད་འདུག གཙང་ཆུ་རྒྱས་སྐབས་དེས་ཆུ་འགོག་ཐུབ་མིན་ལ་བརྟེན་མཐོ་ཚད་ཕི་ཊི་ 
༡༠ ལ་སྤར་ཆ་གནང་རོགས་ཡོང་ཞུའི་ཐད། 
ལན། དེ་སྔ་ཡ་མུ་ན་ཆུའི་དཀའ་ངལ་མི་འབྱུང་བའི་དཀའ་སེལ་སླད་ས་གནས་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་ཨེམ་ཨེལ་ཨེ་ནས་རོགས་རམ་
གནང་ནས་ཕི་ཊི་གསུམ་ཙམ་གྱི་མཐོ་ཚད་གྱང་རྩིག་བརྒྱབས་ཡོད་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གྱང་རྩིག་
མཐོ་ཚད་ཕི་ཊི་བཅུར་སྤར་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཞིག་འབྲེལ་ཡོད་ཨེམ་ཨེལ་ཨེ་མཆོག་ལ་ཕུལ་འདུག འདི་ཐད་དོན་སོན་ཡོང་ཆེད་ང་ཚའི་ངོས་
ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཞབས་བསྐུལ་གནང་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
༡༣། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་རྣམས་སྲ་བརྟན་ཕུགས་གནས་ཡོང་ཐབས་གལ་ཆེ། དེའི་ཆེད་གཞོན་སྐྱེས་
རྣམས་གཞིས་ནང་དུ་གནས་ཐུབ་ཐབས། དེ་དག་གི་ཆེད་དགོས་མཁོའ་ིའཚ་རྟེན་ལ་ཕན་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་ཇི་དགོས་བསྒྲུབ་རྒྱུ། དེའི་ཁར་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ས་མིག་གནས་སྤར་གྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་མང་ཚགས་ལ་དགེ་སྐྱོན་སློབ་གསོ་ཐུབ་མཁན། བདེ་སྡུག་
མགོ་འདྲེན་གནང་ཐུབ་མཁན། ས་གནས་སུ་གཞུང་མང་གི་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ཕྱག་ལས་དགོངས་གཞི་བཞིན་བསྒྲུབ་མཁན་དེ་འདྲ་
བཀོད་སྒྲིག་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ས་འགོ་ནི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་པས་ཆེ་མཐོང་དང༌། ཡིད་ཆེས་ཀྱང་ཐོབ་རྒྱུ་
བཅས་ཡོང་འདུག་ན་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བ་ཕེབས་ཐད། 
ལན། ནངསྲིད་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ལྟའི་ཆར་ཡོད་པའི་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་འགན་དེ་དག་དེ་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཆགས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པར་སོང༌འདི་
ཚའི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ཇི་དགེ་བཀའ་ཤག་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་ལག་བསྟར་ཞུ་འོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༡༤། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་རང་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་འཕྲུལ་ལས་སྡེ་ཚན་ཡོད་པ་དེ་ཚའི་ནང་ལག་ཤེས་བཟོ་བ་དེ་སྔ་སྤ་ཅ་མ་
རི་དང་མའུནྜ་ཨ་བུ་སློབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་པའི་ལག་ཤེས་པ་རྙིང་པ་རྒན་གྲངས་རེ་ཟུང་ཡོད་པ་ལས་གཞོན་སྐྱེས་མཇུག་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་མེད་པ། 
དེང་སྐབས་འཕྲུལ་ལས་ལས་ཀར་ས་གནས་ཡུལ་མི་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པ་ལས་བོད་རིགས་ན་གཞོན་འཛུལ་ཞུགས་ཡོང་མཁན་མེད་པའི་
གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག དེར་བརྟེན་བཟོ་རིགས་ལག་ཤེས་ལ་ཆེ་མཐོང་འཇོག་ཆེད་གཟེངས་རྟགས་གནང་རྒྱུ་གསར་གཏོད་ཡོང་ཞུས་
ཐད།   
ལན། དེ་ནི་མཉམ་འབྲེལ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེར་བརྟེན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལོ་རེའི་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚགས་གནང་
ལམ་ཡོད་པ་དང༌། དེའི་སྐབས་ནང་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱང་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ནས་གནས་དོན་སྐོར་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
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༡༥། བཀུར་འོས་ཤིག་ནས་ཁེ་ན་ཌར་གཞིས་གཏོང་མི་འགྲོ་ཀྲུ་ཀྲིང་འདི་བཞིན་ཏེ་ཛུ་གཞིས་ཁོངས་སུ་བཅུག་ཡོད་པ་ལས་གཞིས་ཆགས་
ཤིག་གི་ངོ་བོར་མེད་ཚད་ལ་སྤྱི་མཚུངས་གཞིས་ཆགས་མེའོ་དང༌། ཏེ་ཛུ་བཅས་དང་འདྲ་བའི་མི་འགྲོའ་ིཐོབ་ཐང་གནང་རོགས། མི་འགྲོའ་ི
འགྲོ་ཕྱོགས་ཀྱང་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་ནང་མི་ཆ་ཚང་མིན་པར་ཁྱིམ་ཚང་རེ་ནས་མི་རེ་བྱས་ཏེ་ཁྱིམ་ཚང་གང་མང་འགྲོ་ཐུབ་ཐབས་སུ་བོད་
མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་བརྒྱུད་གནང་རོགས་ཞུ་འདུག་ཞུས་པའི་ཐད། 
ལན། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གཙང་མ་བྱུང་སོང་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་གཞིས་ཆགས་གསུམ་རང་ནས་
གཏོང་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། འོན་ཀྱང་ཞིབ་ཕྲའི་མི་འགྲོ་འདེམས་ཕྱོགས་སྐོར་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
༡༦། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་རང་ནས་འབྲུག་མི་འབོར་ ༡༥༠༠  སྐོར་ཡོད་པ་དེ་ཚར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དཔེར་ན་ཁྱིམ་ཚང་སྐྱོ་བོ་ཁ་
ཤས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་མི་གཡོག་དང༌། བཤན་པའི་ལག་རོགས་སོགས་རྒྱུགས་ཏེ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ངོ་ཤེས་བརྒྱུད་གོ་ཐོས་བྱུང༌། དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་
ཅན་གཞིས་ཆགས་ནང་དེ་ལྟར་ཡོད་པ་ཤོད་འདུག དེ་སྐོར་སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་གང་བཟོ་དགོས་ཀྱང་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བའི་ཐད། 
ལན། ད་བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་འབྲུག་སྡོད་བོད་མིའི་བལྟ་རྟོག་འགན་འཁུར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་རིགས་
ཞུས་མྱོང་རྩ་བ་ནས་མེད། ཡིན་ནའི་ས་གནས་ལས་ཁུངས་སུ་གཞིས་ཆགས་བདུན་ཡོད་པ་གང་གི་ཁོངས་དེ་ལྟར་ཡོད་པ་ཞིབ་རྩད་ཀྱིས་ཇི་
འགབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་མ་འོངས་པར་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་གཞིས་གྲོང་དེ་འདྲ་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་དེ་འདྲ་ཞིག་གནས་
སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་ལྷུང་བསྡད་བཞག་ཅེས་རྗེས་མའི་གྲོས་ཚགས་སྐབས་སུ་ང་ཚའི་ལྷན་ཁང་ལ་ཐད་ཀར་གནང་པ་ཡིན་ན་ང་ཚས་
ཏན་ཏན་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 
༡༧། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་རང་ནས་མུ་མཐུད་དེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༢,༡༣  སྐབས་བཀའ་གནང་བ་ཞིག་གི་ནང་ཁ་འཐོར་མི་
མང་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་འཛིན་གནང་ཡོད། དེང་སྐབས་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྡོད་ཁང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕྲད་
བཞིན་ཡོད། དེ་སྔ་གཞིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་སྐབས་མི་སྐལ་ ༢ ལས་མེད་པ་དེང་སྐབས་མི་འབོར་རྒྱས་ཏེ་མི་གྲངས་ ༨ སྐོར་བྱས་ཏེ་
སྡོད་ཁང་ཆུང་སྐྱོན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད། དེར་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚགས་པས་ས་ཆ་ཉོས། དེར་སྣེ་སེལ་མཐུན་
འགྱུར་གནང་ཐུབ་ན་རབ་དང༌། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཡང་སྡོད་ཁང་བརྒྱབ་སའི་ས་ཆ་བགོ་སྤྲོད་གནང་བ་ཡིན་ན། དེང་སྐབས་མང་ཆེ་བའི་གནས་
སྟངས་འགྲིགས་ཙམ་ཡོད་པས་སྡོད་ཁང་སོ་སོས་བརྒྱབ་ཐུབ་ངེས་ཡིན་པས་དེ་འདྲའི་སྡོད་ཁང་བརྒྱབ་སའི་ས་ཆ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཐབས་
ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་བསྐུལ་གནང་ཐད། 
ལན། དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་གིས་སྤེལ་བའི་དགོངས་གཞི་སྙིང་པོ་དེ་ནི། ཐོག་མར་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གཞིས་ཁོངས་ཡིན་པ་རིམ་པས་གཞིས་
ཆགས་སུ་མ་བསྡད་པར་རང་འགར་ཁ་ཐོར་དུ་སོང་བ་དེ་ཚ་སླར་གཞིས་ཆགས་ནང་ཕྱིར་ལོག་བསྡུ་རུབ་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་མཛད་བྱུས་ཤིག་
ལས་ཁ་ཐོར་མི་མང་བསྡུ་རུབ་གཞིས་ཆགས་གསར་བསྐྲུན་གྱི་དགོངས་གཞི་ཡིན་པ་དེ་འདྲ་རེད་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྤྱི་
འཐུས་ཀྱིས་མི་འབོར་འཕེལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དཀའ་ངལ་དང༌། དེ་བཞིན་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྡོད་ཁང་མེད་པའི་
དཀའ་ངལ་སྐོར་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་དགོངས་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། དེ་དག་ཚང་མ་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་པས་དགོངས་
པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས་རིམ་པས་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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༡༨། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་བསྟན་འཛིན་སྒང་དུ་ཨེ་ཀར་ ༣༨༠ ཙམ་གྱི་ནང་དུ་ཀུ་ཤུ་འདེབས་ལས་བྱས་འདུག ལས་གཞི་
ལམ་འགྲོ་ཕྱིན་མི་འདུག འོན་ཀྱང་དེ་བཏུབ་ཆོག་གི་མ་རེད་གསུངས་འདུག དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་དགོས་ཡ་ཆགས་འདུག དེ་སྔོན་རྫས་ལུད་
ཡིན་ཀྱང་རྗེས་སུ་སྐྱེ་ལྡན་ལ་སྒྱུར་ནས་ལམ་འགྲོ་མ་བྱུང་བ་རེད་འདུག བརྟག་ཞིབ་ཡག་པོ་བྱུང་མེད་པ་འདྲ་པོ་རེད་འདུག རྫས་ལུད་འགྲོ་
གིན་འགྲོ་གིན་ལ་སྐྱེན་ལྡན་ལ་སྒྱུར་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་རེད་འདུག ད་ལྟ་ཡོད་པའི་ཀུ་ཤུ་ཕན་ཐོགས་མི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་འཚ་
རྟེན་གསར་པ་བསྐྲུན་དགོས་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཕེབས་ཐད། 
ལན། སྤྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཀུ་ཤུ་ཐོན་སའི་ས་ཁུལ་ལམ་མངའ་སྡེ་གཙ་བོ་དེ་ཧི་མ་ཅ་ལི་མངའ་སྡེ་དང་། ཀཤི་མིར་བཅས་ཡིན། 
ཕྱིས་སུ་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་གྲངས་ནང་ལ་ཨ་རུ་ཎ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ནང་ལའང་ཀུ་ཤུ་འདེབས་ལས་འགོ་འཛུགས་གནང་འདུག  
ལྷག་པར་དུ་བསྟན་འཛིན་སྒང་གཞིས་ཆགས་ནས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༠ ཙམ་གྱ་ཉེ་འགྲམ་ Shergaon ཞེས་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡོད་པར་ 
༡༩༩༥ ས་གནས་གཞུང་གིས་ཨེ་ཀར་ ༡༠༠ ཙམ་གྱི་སྟེང་ཀུ་ཤུ་འདེབས་ལས་འགོ་འཛུགས་གནང་འདུག  ལས་གཞི་དེ་ལམ་ལྷོང་བྱུང་
བའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་བསྟན་སྒང་གཞིས་མི་ཚས་ཤེར་སྒའུ་ལྟ་བུ་ཀུ་ཤུ་འདེབས་ལས་བྱ་རྒྱུའི་སྔ་རྗེས་སྙན་སེང་བྱུང་བ་བཞིན་ནང་
སྲིད་ལྷན་ཁང་ནས་ཀྱང་མཐུན་འགྱུར་གང་ཐུབ་བསྐྲུན་གནང་འདུག ཡང་དེ་ལ་ཉམས་ཞིབ་མ་གནང་བའི་གནས་སྟངས་ཆགས་མི་འདུག 
སྤྱིར་བཏང་ང་ཚས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་གཟབ་གཟབ་བྱས་པ་དང་ཡག་ས་གཅིག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་
ན་ཡང་རེ་བ་བྱས་པ་དང་བསམ་བློ་བཏང་པ་ནང་བཞིན་གྱིས་འགྲོ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་པ་དངོས་འབྲེལ་ཆགས་འདུག 
ཡང་དེའི་སྐབས་དེ་ལ་ཉམས་ཞིབ་པ་ཡིན་ནའང་ཧི་མ་ཅ་ལི་ནང་ཡོད་པའི་རྩི་ཤིང་རིག་པའི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཀུ་ཤུ་རིགས་པའི་མཁས་དབང་  
(Dr. Jindal) དམིགས་བསལ་གྱིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་གནམ་གཤིས་ཚ་དྲོད་དང་། སའི་གནས་སྟངས་སོགས་ཆ་ཚང་ 
༡༩༩༨ ལོར་ཉམས་ཞིབ་གནང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ཀུ་ཤུ་ལས་གཞིར་སྐྱེ་ལྡན་སྦྱར་ལུད་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་རེད། སྐྱེ་ལྡན་ལོ་དང་
པོར་ཀུ་ཤུ་འབྲས་བུ་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ ༢༠༠༧ ལོར་ཀུ་ཤུའི་ཤིང་སྡོང་ལ་གློ་བུར་ན་ཚ་
ཞིག་ཕོག་སྟེ་སྐྱེ་ལྡན་གྱིས་བཅོས་ཐབས་མེད་པ་ཡིན་དུས། ཁྱད་ལས་པས་ཤིང་སྡོང་ཛ་དྲག་སྲུང་སྐྱོབས་ཡོང་ཐབས་སུ་རྫས་ལུད་དང་འབུ་
དུག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་བ་བཞིན་དེ་ནས་བཟུང་རྫས་ལུད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། སྐབས་དེ་ལ་ནང་སྲིད་ལྷན་
ཁང་ནས་རྫས་ལུད་དང་འབུ་དུག་བརྒྱབ་པར་བཀག་འགོག་གནང་མི་འདུག་པ་མ་ཟད། དེའི་ཐོག་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་བསྟན་འཛིན་
སྒང་ལ་ལོ་རེར་འབུམ་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚས་རེ་བ་བརྒྱབས་པ་
ནང་བཞིན་ཀུ་ཤུ་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པ་བྱུང་མི་འདུག མདོ་དོན་ཀུ་ཤུ་ལམ་འགྲོ་མ་ཕྱིན་པའི་གནད་དོན་གཙ་བོ་དོ་བདག་སོ་སོས་བདག་
གཅེས་ཇི་བཞིན་མ་ཐུབ་པ་ཁོ་ན་ཆགས་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཀུ་ཤུ་འདེབས་ལས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་མཁན་བསྟན་འཛིན་སྒང་གི་སོ་ནམ་
སློབ་སྟོན་པ་ལས་བྱེད་སྒྲིག་ཁོངས་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་ཏེ་ཁོ་རང་སྒེར་གྱིས་ཨེ་ཀར་ ༡༤ ཙམ་བོགས་མར་ལེན་ཏེ་ཀུ་ཤུ་འདེབས་ལས་
བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཁོས་ཀུ་ཤུ་འདེབས་ལས་བྱས་པར་ཁེ་བཟང་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་འདུག  སྦྱོང་
བརྡར་སྤྲོད་མཁན་རང་ཉིད་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་པའི་སྐབས་གྲུབ་འབྲས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོང་དུས་ང་རང་ཚའི་གཞིས་ཆགས་ལ་
གཅིག་མཚུངས་ཡོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་འདུག བྱས་ཙང་ཁ་སྔོན་ཀུ་ཤུའི་སྡོང་པོ་དེ་ཚ་གཏུབ་བཞག་ན་ཟེར་དུས་ལྷན་
ཁང་གི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་རང་གཏུབ་མི་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་སོང་འདུག ཡིན་ན་ཡང་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞིན་ད་ལྟའི་
སྐབས་ཛ་དྲག་གི་ཐོག་ནས་མི་མང་ལ་འཚ་རྟེན་གཞན་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དངོས་འབྲེལ་ཆགས་ཡོད། དེ་ཡིན་ཙང་ལྷན་ཁང་གི་ངོས་ནས་
ཀུ་ཤུའི་སྡོང་པོ་གཉིས་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་ས་ཆ་སྟོང་པ་གང་འཚམས་ཤིག་ཡོད་པའི་ནང་ཤིང་སྡོང་ཀི་ཝི་དང་ཁམ་བུ་དེ་འདྲ་འདེབས་ཐུབ་ན་
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ལེགས་ཚུལ་གྱི་ལམ་སྟོན་ཡང་སོང་འདུག མ་ཟད་ད་ལྟའི་ཆར་ IM རོགས་ཚགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ཀི་ཝི་འདེབས་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཞིག་
འོག་གྲབས་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། ས་གནས་ཀྱི་ད་ལྟའི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐོག་ནང་སྲིད་ལྷན་ཁང་དང་། ས་གནས་མི་མང་བཅས་ནས་
ཐུགས་འགན་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ། 
 
༡༩། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས་ཧ་རི་རྡ་བྷར་ས་གནས་སུ་དུད་ཚང་ ༡༥ ལ་གཞིས་ཆགས་སྡོད་ཁང་གི་ཆ་རྐྱེན་སོགས་གང་ཡང་
མེད་ཟེར་གནས་སྟངས་ཐབས་སྐྱོ་པོའ་ིཐོག་ཡོད་འདུག ས་གནས་ཀྱི་མི་མང་མཉམ་ཚགས་འདུ་ཞིག་འཚགས་པ་དེ་ཡང་ཡུལ་མིའི་ལྷ་ཁང་
ཞིག་ནང་འཚགས་དགོས་བྱུང་སོང༌། ནང་སྲིད་ནས་ས་གནས་དེའི་མི་མང་གི་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་དགོས་ཕེབས་ཐད། 
ལན། ཧ་རི་རྡ་བྷར་མི་མང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་དེ་སྔོན་ས་གནས་རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་གིས་དུད་ཚང་ ༡༧ གྱི་སྐོར་ཡི་གེ་ཞིག་ནང་སྲིད་
དུ་ཕུལ་འདུག   འདི་ཚའི་ཐོག་ལ་ང་ཚས་བལྟ་ཞིབ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན།    
 
༢༠། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཕྱོགས་ཀྱི་
སྒྲིག་གཞི་ལག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་ཤུགས་གནོན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་བཞིན་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཅིག་ནང་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་་ཐོབ་
རྒྱུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་བཟོ་འདུག་ན་ས་གནས་དེའི་རིགས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་མངའ་གཞུང་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཞུས་ཏེ་གཞིས་
ཆགས་ཀྱི་ས་མཚམས་རྡོ་རྟགས་སོགས་སྲ་བརྟན་བཟོ་གནང་དགོས། གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས་སུ་གཞིས་ཆགས་ནང་འཕྲུལ་
ཆས་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ spare parts སོགས་ཀྱི་བཟོ་གྲྭ་ཚུགས་ཐབས་གནང་ཕྱོགས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་བཞིན་དེ་སྔ་ 
Techno Serve གིས་སྙན་ཐོའ་ིནང་རྒྱབ་གཉེར་བྱས་ཡོད་པའི་ལས་འཆར་ཁག་ལ་གཞི་བཅོལ་གྱི་གསར་གཏོད་གནང་སྒོ་གནང་དགོས་
ཀྱི་འདུག་གསུངས་ཐད། 
ལན། སྔ་ལོར་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་ཙམ་ལ་སོང་གང་ཐུབ་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཐབས་
ཞུ་མུས།   ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་སྐབས་ལ་གཞིས་ཆགས་ཚང་མའི་ནང་ལ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་བྱུང་བ་དེ་ནི་དངོས་འབྲེལ་ཆགས་
བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནང་བཞིན་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཆའི་ཡིག་ཆ་རྙིང་པ་དེ་ཚ་ཚུར་མ་
ཐོབ་པ་ཡིན་ནའང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་མཚམས་དེ་ཚ་ཏག་ཏག་བཀོད་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ང་ཚས་
དེ་ག་རང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་ལ་ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་གཞིས་ཆགས་ཕལ་ཆེ་བས་སོ་སོའ་ིས་མཚམས་དབྱེ་བ་ཆོད་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག  
ཡིན་ན་ཡང་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཅིག་གི་ས་ཆ་ཡུལ་མིར་ཤོར་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱང་བྱུང་འདུག དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་བར་
ང་ཚས་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་རྩིས་ཏེ་ལས་ཀ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་སེམས་ལ་བཅང་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་འདུག་ཞུ།  དེ་ནས་
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་དེ་ག་རང་གི་ཐོག་ནས་གཞིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཡོང་ཐུབ་པར་གཞིས་ཆགས་རང་གི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བསྒྲུབ་
ཐུབ་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ལ་སོགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ་དེ་འདྲ་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་ཚའི་ཐོག་དངོས་ཡོད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་དང་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་གང་དང་ཇི་ཡོད་བཅས་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་གཟིགས་ཞིབ་ཏན་ཏན་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
  



27 

 

༢༡། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་
སྒྲིག་གཞི་ཇི་བཞིན་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན་ལག་བསྟར་གནང་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གནས་སྟངས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་གསུངས། 
ལན། གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པས་འཐུས་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 
༢༢། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་ལྡི་ལི་ཁུལ་གྱི་ཉམ་ཐག་ནང་སྲིད་ནས་གནང་བའི་ཐོ་གཞུང་དང་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་ཐོ་གཞུང་
གཉིས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་ཀྱི་མི་འདུག་པས་ཉམ་ཐག་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་དགོས་ཕེབས་ཐད། 
ལན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་ལྡི་ལི་ཁུལ་གྱི་ཉམ་ཐག་ནང་སྲིད་ནས་གནང་བའི་ཐོ་གཞུང་དང་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་ཐོ་གཞུང་
གཉིས་ཕན་ཚུན་མ་མཚུངས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་འདུག་པས་ཉམ་ཐག་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་དགོས་གསུངས་སོང་། ཉེ་ཆར་ཉིས་
སྟོང་བཅུ་གཅིག་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚས་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ནས་ཉིན་བཞིའི་རིང་ནང་སྲིད་དང་། ཤེས་རིག འཕྲོད་བསྟེན་བཅས་གསུམ་གྱི་དབུས་
ཉམ་ཐག་བསྐྱར་ཞིབ་ཚགས་མི་རྣམས་ས་གནས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ས་གནས་ཉམ་ཐག་ཚགས་ཆུང་ཐུན་མོང་ནས་ཉམས་ཞིབ་གནང་སྐབས་
དབུས་ས་གཉིས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཐོ་གཞུང་ལ་ཧེ་བག་གང་ཡང་མི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག  ཡིན་ན་ཡང་དེ་འདྲ་བྱུང་བའི་གནས་སྟངས་
ཡོད་པ་ཡིན་ན་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ངོས་ནས་གྲོས་ཚགས་སམ། དེ་མིན་ལྷན་ཁང་ལ་ཐད་ཀར་བཀའ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།    
 
༢༣། གོང་ཞུས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཉེ་ལམ་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་ཡུལ་ས་ཁག་ཅིག་ནང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་བྱེ་བྲག་
ཅིག་གི་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལོ་ ༢༥ སོང་ཡང་འཕོ་འགྱུར་གནང་མེད་སྐོར་ཞུས་སོང༌། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་ལས་རྒྱུན་ལོ་ 
༤།༥ ནང་འཕོ་འགྱུར་གནང་ཐུབ་པ་གནང་གལ་ཕེབས་ཐད། 
ལན། སྤྱིར་བཏང་སྒྲིག་གཞིའི་ཐོག་ནས་བྱས་པ་ཡིན་ན་མི་གཅིག་ས་གནས་གཅིག་ལ་རྒྱུན་རིང་པོ་ཞིག་མ་བཞག་པར་འགྱུར་བ་གཏོང་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་འབྲུག་སྡོད་ལྟ་རྟོགས་འགན་ཁུར་བའི་སྐོར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་འབྲུག་གི་གནས་སྟངས་ནི་གནས་
སྟངས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། མི་གཅིག་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་རྒྱུན་རིང་པོར་གནས་ཡུན་རིང་འདོད་པ་ཁེངས་དང་མ་
ཁེངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་བསྡད་པ་དེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཉིད་རེད། འབྲུག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡུན་རིང་པོར་རང་འཇགས་བཞག་
དགོས་དོན་ནི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་བསྡད་ཡོད། གནད་དོན་ཐོག་གྲོས་ཚགས་གྲོལ་རྗེས་ང་ཚས་
ཞིབ་ཚགས་པོའ་ིཐོག་ནས་གནས་སྟངས་བལྟ་ཞིབ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་འགན་འཁྱེར་སྡོད་མཁན་དེ་ཡང་འགན་འཁྱེར་
རོགས་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་ཡག་པོ་རེད་ཅེས་ལྷན་ཁང་གི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། གནས་སྟངས་
ཚང་མ་ལ་ཕྱོགས་གཉིས་ཡོད་ཙང་ཕྱོགས་གང་ཐད་ནས་དགོངས་བཞེས་དགོས་གལ་སྙམ།   
 
༢༤། བོད་མིས་ལས་ལོ་མ་སོན་པའི་ཡུལ་ཕྲུག་ངལ་རྩོལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ་བཀག་སྡོམ་གནང་ཕྱོགས་འབྲེལ་ཡོད་ནང་སྲིད་ལས་
ཁུངས་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་བཀོད་ཁྱབ་ནན་འདྲོངས་གནང་དགོས་ཕེབས་ཐད། 
ལན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་གིས་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་བཀའ་གནང་པ་དེ་ལ་ང་ཚས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གང་ཡིན་ཟེར་
ན་སྡིངས་ཆ་འདིའི་ཐོག་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་དེང་སང་ལས་རིམ་འདི་ཚའི་སྒང་ལ་གཟིགས་གནང་གི་ཡོད་དུས་
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དགོངས་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་སླེབས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། འདིའི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
སྔ་རྗེས་བར་གསུམ་ལ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་བསྒྲགས་གནང་འདུག ད་དུང་ཡིན་ནའི་ཡང་བསྐྱར་དོ་ནན་གྱིས་འབད་
བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
༢༥། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཙན་བྱོལ་གཞུང་སྲ་བརྟན་ཡོང་རྒྱུར་གཞིས་ཆགས་ཁག་སྲ་བརྟན་བཟོ་རྒྱུ་འགངས་ཆེར་སོང་
གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་བཟོ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་མངོན་འདུག་ན་དེ་ལུགས་འཛིན་སྐྱོང་ནས་མཛད་ཕྱོགས་གནང་གལ་ཆེ་གསུངས་ཐད། 
ལན། ང་ཚས་གཞིས་ཆགས་དེ་ཚ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་ལ་སྲ་བརྟན་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའི་ཆར་
བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་གནང་ཡོད་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་གྱིས་གཞིས་ཆགས་
སྲ་བརྟན་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 
༢༦། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་ལ་དྭགས་གཞིས་ཆགས་ནང་བོད་ཀྱི་ཐོུང་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ལུང་གོམས་གཤིས་དང་རིག་
གཞུང་བདག་འཛིན་ཡག་པོ་གནང་ཐུབ་པར་སེམས་པ་དགའ་པོ་བྱུང་སླད་ཀྱང་གནས་བབས་དེ་དག་གཅེས་འཛིན་རྒྱུན་བསྲིང་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ཐད།  
ལན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་འཆར་འདི་རིགས་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་གནང་བ་ཡིན་ན་སྡིངས་ཆ་འདི་རང་གི་ཐོག་ནས་རང་
བཞིན་གྱིས་ས་གནས་མང་ཚགས་ནས་གོ་ཐོས་སྐབས། ཁོ་རང་ཚའི་སེམས་ནང་དགའ་སྤོབས་སྐྱེས་ནས་སོ་སོའ་ིརིག་གཞུང་དང་གོམས་
གཤིས་བཟང་པོ་དེ་ཚ་བརྩི་སྲུང་མུ་མཐུད་གནང་གི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེ་བཞིན་ང་ཚའི་ངོས་ནས་ཀྱང་མསྔགས་བརྗོད་ཞུ་གི་ཡོད། ལྷག་
པར་དུ་ཐོག་མར་ང་རང་ཚ་བཙན་བྱོལ་དུ་བསླེབས་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་བཙུགས་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ང་རང་ཚའི་ཆོས་དང་། 
རིག་གཞུང་། གོམས་གཤིས་བཟང་པོ་དེ་དག་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཙང་ཁོ་རང་ཚར་མངགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་
ཆབས་ཅིག་དབུས་ནས་ཞུ་འོས་ཇི་ཡོད་རིམ་པས་བསམ་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༢༧། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་བལ་ཡུལ་ནང་ལུང་པ་དེའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་བབས་བརྟན་ལྷིང་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེར་
གནས་བོད་མི་རྣམས་ལ་ལུང་པ་དེའི་ནང་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཆེར་འཕྲད་མུས་ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཡུལ་མི་ཞིག་བསྐོ་འཛུཌ་གནང་བ་དེས་ས་གནས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་བསམ་ཚུལ་ཤུཌ་ཆེ་འདུག ནང་
སྲིད་ནས་དེ་ལ་གཟིགས་ཕྱོགས་གང་ཡོད་བཀའ་དྲི་གནང་ཐད།  
ལན། ཞུ་དོན་དཀའ་ངལ་རྣམས་དངོས་འབྲེལ་ཡིན། རང་ཕྱོགས་ནས་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་རེད་འདུག  འདི་
ཐད་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན།   
 
༢༨། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་རང་ནས་ཕྱིས་སུ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཉམ་ཐག་རྫུན་མ་ཡང་ཡོང་འདུག་པ་དེ་རིགས་ཐོག་འབྲེལ་
ཡོད་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་སྟངས་འཛིན་ནན་ཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ཐད། 
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ལན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་ས་གནས་ལ་ཕེབས་སྐབས་གནས་སྟངས་གནས་ལུགས་དེ་འདྲ་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན་ཐད་ཀར་ང་ཚའི་
ལྷན་ཁང་ལ་སྙན་གསེང་གནང་རོགས་གནང་། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 
༢༩། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ལས་གཞི་འགོ་བརྩམས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཞིང་པ་
རྣམས་ཀྱི་ཐོན་རྫས་སྤུས་ཚང་གནང་སྒོ་ཐབས་འཚལ་གྱི་མགོ་འདྲེན་རམ་འདེགས་ཀྱང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ཐད། 
ལན། ད་ལྟའི་ཆར་ས་གནས་མཉམ་འབྲེལ་སོ་སོས་འགན་འཁུར་ཞུ་མུས་ཡིན། སླད་ནས་ཀྱང་ཐབས་ཤེས་འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ།   
 
༣༠། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ནས་བཟུང་རྡ་ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་དགོན་སྡེ་དང༌། སློབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གི་
ས་ཆ་དེ་དག་ Benami Land ཡིན་ཚུལ་ཡོངས་གྲགས་གནས་ཚུལ་བྱུང་བར་མང་པོ་ཞིག་བློ་འཚབ་བྱུང་ཡོད། དེ་སྔོན་ས་ཆ་རྣམས་
ཁྲིམས་མཐུན་ཡིན་ཤག་གི་གནས་བསྡད་ཡོད། ས་ཆ་རྣམས་ཁྲིམས་མཐུན་ཡོང་ཐབས་སུ་བར་ལམ་ཞིག་ནས་གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད་ཀྱང་དེ་
ཙམ་དོན་སྨིན་མ་བྱུང་བས་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་རྒྱ་གར་དཔོན་རིགས་སོགས་ལ་འབྲེལ་བ་གང་ལེགས་ཡོད་སྟབས་ས་ཆ་རྣམས་
ཁྲིམས་མཐུན་ཡོང་ཐབས་རོགས་རམ་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ལན། ཞུ་ཐབས་ཇི་ཡོད་འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ། ང་ཚས་དེ་ག་རང་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་ལ་དེའི་སྔོན་དུ་ལས་བསྡོམས་
ནང་ལ་གསལ་བ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་མཉམ་འབྲེལ་དང་མཉམ་དུ་ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་ནས་ཐ་ན་ང་རང་ཚ་སོ་སོའ་ིགཞིས་
ཆགས་རང་ནང་ལ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དང༌། སློབ་གྲྭ་བཅས་ནང་ཁུལ་ནས་ཉོ་མཁན་ཡོང་གི་འདུག་མི་འདུག་ཐབས་ཤེས་གནང་འདུག   འདི་
ཚ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་ལ་མ་འོངས་པར་སྔར་ལྟར་བྱས་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་
འཐུས་ཤིག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ནས་བཟུང་རྡ་ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་དགོན་སྡེ་དང་སློབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གི་ས་ཆ་དེ་དག་ Benami 

Land ཡིན་ཚུལ་ཡོངས་གྲགས་གནས་ཚུལ་བྱུང་བར་མང་པོ་ཞིག་ལ་བློ་འཚབ་བྱུང་ཡོད།  དེ་སྔོན་ས་ཆ་རྣམས་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིན་ཤག་
གིས་གནས་བསྡད་ཡོད།  ས་ཆ་རྣམས་ཁྲིམས་མཐུན་ཡོང་ཐབས་སུ་བར་ལམ་ཞིག་ནས་གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད་ཀྱང་དེ་ཙམ་དོན་སྨིན་མ་བྱུང་
བར་བརྟེན་ཁྲིམས་མཐུན་ཡོང་ཐབས་རོགས་རམ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག   འདི་ཚའི་ཐོག་ལ་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་
གང་ཐུབ་འབད་བརྩོན་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 

 
ཚགས་གཙ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་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  དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ཐོག་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཞིབ་
གནང་བའི་གྲུབ་དོན་དོགས་དྲི་ཁག་གསུམ་གནང་འདུག དེར་སྔོན་ལ་ལན་འདེབས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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༡༽ དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དོན་ཚན་ ༢་་༣། ྋགོང་ས་མཆོག་གི་ཡིད་ཆེད་དགེ་རྩའི་ལས་དོན་ཞེས་པའི་ནང་
གསེས་༼ཁ༽ནང༌། འདི་ལོའ་ིཡོང་འབབ་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་རོགས་དངུལ་ཕུལ་ཁོངས་ནས་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་
ཡོན་ཆེད་སྒོར་ ༤༡༤༠༠༠་༠༠ དང་ཞེས་གསལ་འདུག་ན་སློབ་གྲྭ་དང་སློབ་ཁོངས་གང་དང་གང་དུ་བཏང་ཡོད་མེད་ཁ་གསལ་དགོས་གལ་
གསལ་ཐད།  
ྋསྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ཐོག་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ཉི་ཤུར་
སློབ་ཡོན་འབུལ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལོ་རྟག་པར་འབུལ་བཞིན་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༢༽ དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དོན་ཚན་ ༢་༤། སྤྱི་ཚགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་ལས་དོན་ཞེས་པའི་༼ཀ༽ རོགས་
དངུལ་བཀོད་སྒྲིག་ནང་ཨ་རི་གཞུང་གི་རོགས་དངུལ་བྱུང་ཁོངས་ནས་གསར་འབྱོར་གྲྭ་བཙུན་ཁག་གི་སློབ་ཡོན་ཆེད་སྒོར་ 
༡༡༡༢༦༣༧༤་༠༠ ཞེས་འཁོད་འདུག་པ་དང༌། ནོར་ལྦེ་གཞུང་གི་རོགས་དངུལ་བྱུང་ཁོངས་ནས་བོད་ནས་གསར་འབྱོར་གྲྭ་བཙུན་གྲངས་ 
༡༠༠༠ ལ་སློབ་ཡོན་ཆེད་སྒོར་ ༢༦༥༢༠༠༠་༠༠ ཞེས་འཁོད་འདུག་ན་གོང་གསལ་རྩིས་འགོ་གཉིས་ཀྱི་ཁོངས་ཡོད་གཏོང་དངུལ་དེ་དག་
གྲྭ་བཙུན་སོ་སོར་གནང་ཕྱོགས་ཇི་ཡིན་ཐད་ལན་གསལ་གནང་གལ་གསལ་ཐད། འདི་སྐོར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་
གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་རག་ཙམ་ཞུ་རྒྱུར། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་རྟག་པར་གྲྭ་བཙུན་གྲངས་བདུན་སྟོང་བརྒལ་བ་ཞིག་
ལ་སློབ་ཡོན་གནང་བཞིན་ཡོད་པར་རེད། དེ་ནང་ནས་དྲུག་སྟོང་ཙམ་ལ་ཨ་རི་གཞུང་གི་རོགས་རམ་དང་གཅིག་སྟོང་ཙམ་ལ་ NCA ནས་
རོགས་རམ་ཐོབ་བཞིན་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
༣༽ ཡང་ལས་བསྡོམས་དོན་ཚན་ ༢་༤། སྤྱི་ཚགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་ལས་དོན་ཞེས་པའི་༼ཀ༽ ནང༌། ནོར་ལྦེ་གཞུང་གིས་རོགས་
དངུལ་ལས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་གཞིའི་ཆེད་སྒོར་ ༡༢༨༧༨༨༤་༠༠ ཞེས་འཁོད་འདུག་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཉན་ནད་རེག་
དུག་སྔོན་འགོག་དང་གོ་རྟོགས་ལས་གཞིའི་ཆེད་ ༡༦༥༡༧༧༣་༠༠ ཞེས་རྩིས་ཁོངས་སུ་དངུལ་གྲངས་མང་ཙམ་གྱི་རོགས་དངུལ་ཐོབ་
འདུག་ན་ལས་གཞི་དེ་དག་ལག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་སྐོར་ལ་ལན་གསལ་དགོས་པ་གསལ་ཐད། 
གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་སྤྱིར་བཏང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ནང་གཟིགས་ས་ཡོད་པ་རེད། རགས་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན་
ན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་དོན་དང་གནད་འགག དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་གང་ཡིན་བཅས་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚགས་པ་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་ས་ཁུལ་ཁག་འགའ་ཤས་ནང་བོད་དོན་ཐོག་ཐུགས་ཁུར་གནང་མཁན་རྒྱ་
རིགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང༌། ལྷག་པར་དབུ་མའི་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ཡིག་
ནང་བསྒྱུར་ནས་ཁོང་ཚར་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་དོན་དེ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐད། གཉན་ནད་རེག་དུག་དང་མྱོས་རྫས་ཀྱི་ནད་པ་གང་ཡོད་པ་དེ་ལ་སྨན་བཅོས་དང༌། བརྟག་
དཔྱད་བྱ་རྒྱུ། སྔོན་འགོག་གི་ལས་དོན་སྤེལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོང་གསལ་གསལ་བཤད་ཁག་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་ལས་
བསྡོམས་རྒྱས་པར་དོགས་འདྲི་ཕེབས་པར་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་གྲུབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པའི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཚགས་
ནས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་སྐབས་དོགས་འདྲི་ཕེབས་པ་དེ་དག་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པོ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་དང་བླང་
དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དེ་བོད་མི་ཡོད་ཚད་ལ་ཐོབ་ཐབས་ཤིག་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་སྲིད་བྱུས་ཤིག་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་
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བཀའ་གནང་སོང༌། ད་ལྟའི་སྒྲིག་གཞི་དང་དངོས་བདེན་གང་ཆ་ནས་ཡིན་ནའང་བོད་མི་དངོས་བདེན་ཞིག་ཡིན་ན། དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་
ལག་དེབ་འཐོབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་བོད་མི་དངོས་དོན་ཡིན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་སྐུ་ངལ་
ཏོག་ཙམ་འཕྲད་པ་ཡོང་སྲིད་པ་རེད། ད་ལྟའི་གནས་བབ་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་སྐུ་ངལ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད། བྱེ་བྲག་
པ་རེ་ཟུང་ལ་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་ཚང་དང༌། ལོ་རྒྱུས་དང་མཐུན་མ་མཐུན་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚར་སྲིད་བྱུས་ལྟ་
བུ་སྤྱི་ཡོངས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་ལམ་ཁ་བཟོ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་དང་དུས་ལ་དོ་བདག་སོ་སོའ་ིགནས་བབ་ལ་
བལྟས་ནས་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་བྱེད་རྒྱུ་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་འདྲ་དེ་སྔ་ཡང་བྱུང་བ་རེད། ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་ཁུལ་དུ་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་པའི་སྐབས་སུ་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་བཞིན། བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་སྐབས་དང་དུས་ལ་
གཟིགས་རྒྱུ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོའ་ིསྟེང་ལ་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་སྟོན་རེ་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གྲངས་འབོར། ལག་དེབ་ཕུལ་བའི་གནས་བབ་གཉིས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང༌། སྒྲིག་གཞི་དང་དོན་
དངོས་གང་ཐད་ནས་ཞིབ་ཚགས་ ཤིག་གནང་དགོས་པ་ཞིག་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཟིགས་བཞིན་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཞིབ་
ཚགས་ཞུ་རྒྱུར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ཆར་ལག་དེབ་ཆིག་འབུམ་བཞི་ཁྲི་ཙམ་ཕུལ་གྲུབ་འདུག བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་
གྲངས་འབོར་དང་ལྷག་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་གྲངས་འབོར་དེ་བཀུར་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚས་མཁྱེན་
མཁྱེན་པ་རེད། དེ་གཉིས་བསྡུར་བ་ཡིན་ནའང་ཏོག་ཙམ་ཞིབ་ཚགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་འདུག དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་
འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས་ཡོ་རོབ་ནང་ལ་དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུར་འདོད་པ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་འབུལ་ས་མི་
འདུག ལྷག་པར་དུ་བོད་མི་ཡིན་ཚད་ཚང་མར་དཔྱ་དེབ་འབུལ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང༌། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་
ནས་དེ་འདྲ་རང་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་སྔའི་བཀའ་ཤག་གི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་གྲུབ་པ་ཡིན། དང་བླང་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་བའི་སྐབས་ལ་དྲི་བ་ཞུ་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད། སུས་ཕུལ་ན་ཞུ་རྐྱང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུར་
ལག་དེབ་ཅིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡོ་རོབ་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ལག་དེབ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་
མ་རེད། ལག་དེབ་དེ་སྔ་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་གནས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་མིང་དང༌། དེ་སྔའི་ལག་དེབ་ལ་འཁོད་པའི་མིང་
གཉིས་མ་མཐུན་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་སྔོན་མ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་ཞབས་འདེགས་
གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་ཞུས་ཟིན་པ་རེད། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཀྱང་ད་ལྟའི་ཆར་སྔོན་མ་ནང་བཞིན་སོར་
གནས་མ་གཏོགས་ལམ་སེང་ཐབས་ལམ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་དགོངས་གཞི་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས། དཔྱ་དེབ་བཟོས་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཡིག་ནོར་ཡོད་པ་དང༌། རྗེས་སུ་ནོར་བཅོས་སྐབས་ནོར་བཅོས་
མི་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་མང་ཚགས་ནས་བདེ་སྡུག་ཞུས་འདུག་པར་བསམ་ཞིབ་དགོས་རྒྱུ་གསུངས་སོང༌།  
འདི་ཐད། དེ་སྔ་དེ་འདྲ་ཕྲན་བུ་བྱུང་ཡོད་བཟོ་འདུག དེང་གི་འཆར་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོ་བདག་སོ་སོས་གང་བཀོད་པ་དེར་
བསྐྱར་བཅོས་དགོས་པ་ཡིན་ན་ནོར་བཅོས་ཀྱི་འགྲོ་ལམ་ཞིག་ཡོད་པ་ལྟར་འགྲོ་དགོས་པ་རེད། དཀའ་ངལ་དངོས་བདེན་རིགས་ལ་སྐུ་ངལ་
དེ་ཙམ་མེད། འདི་སྐོར་དེ་སྔ་གྲོས་ཚགས་སུ་ཞིབ་ཁྲ་འགྲེལ་བརྗོད་སྙན་གསན་ཞུས་པ་ལྟར་ཡིན། 
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བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་ནས། དཔྱ་དངུལ་ཚད་གཞི་ཉུང་དྲག་པས་སྤར་ཆ་ཡོང་བ་ཞེས་མང་ཚགས་ནང་དགོངས་ཚུལ་འདོན་གྱི་
སྐོར་བཀའ་གནང་སོང༌། 
ད་ལྟའི་ཆར་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་སྤར་རྒྱུའི་དགོངས་གཞི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འོན་ཀྱང་མང་ཚགས་སུས་
འཕར་འབུལ་གནང་འདོད་ཡོད་ན་ངེས་པར་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས།  དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དུས་འགྱངས་བྱ་ཕྱོགས་དེ་ག་འདྲ་ཡིན་པའི་གསལ་བཤད་དགོས་པ་
གསུངས་སོང༌། 
དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དུས་འགྱངས་བྱ་ཕྱོགས་ཐད་ཡོངས་ཁྱབ་ལམ་སྟོན་ཞིག ༢༠༠༩།༡༠།༩ ཉིན་ཁུངས་ཁྱབ་ཟིན་པ་རེད། དུས་
འགྱངས་ཆ་ཚང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོ་ནས་ཞུ་དགོས་པ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་དེ་སྔ་དཔྱ་དངུལ་ཡོད་མེད་
ཀྱང་ཞིབ་འཇུག་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། དེ་སྔ་འབུལ་ཆད་ཡོད་པ་གཙང་འབུལ་མ་བྱུང་བར་དུས་འགྱངས་གནང་མ་དགོས་པ་ཞུས་
ཡོད་པ་རེད།  
 
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གིས། ༢༠༠༨ ལོར་དཔྱ་དངུལ་ཆག་ཡང་གནང་བ་བཞིན་སླར་ཡང་དེ་མཚུངས་དགོངས་བཞེས་ 
ཡོང་རྒྱུར་བསམ་ཞིབ་གནང་དགོས་བཀའ་ཕེབས་སོང༌། 
འདི་སྐོར་དེ་སྔའང་ཞུས་མཁན་བྱུང་སོང༌། འདི་ཐད་ལ་དྭང་ལེན་གྱི་སྒྲུབ་འབྲས་གང་འདྲ་ཡོང་མིན་གསལ་ཆ་དགོས་པ་ཞུས་ཡོད། རེ་ཟུང་
ནས་གནང་འབྱོར་བྱུང་སོང༌། གནས་སྟངས་རག་པ་ཙམ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་བསྐྱར་དུ་བསམ་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་བསྐྱར་དུ་ཆག་
ཡངས་ཀྱི་ལས་རིམ་གཏོད་རྒྱུའི་དགོངས་གཞི་མེད་པ་དེ་སྔ་གསལ་པོ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན། འོན་ཀྱང་སྒྲུབ་འབྲས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་
ཡག་པོ་དང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུའི་ངེས་པ་རྙེད་པ་ཞིག་བྱུང་ཚ་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསེང་གིས་བསམ་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས། ལག་དེབ་སྔོན་པོ་ཇི་ལྟར་བགོས་འགྲེམས་ཞུས་བཞིན་ཡོད་མེད་དང་དེ་སྔ་ཡོད་པ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་
ལུགསདང༌། ཕྱི་རྒྱལ་བའི་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་དེའི་གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།  
འདི་སྐོར་ལས་བསྡོམས་སུ་གསལ་ཡོད་པ་ལྟར་ལས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པའི་གནས་དོན་གསུངས་པ་གང་ཡིན་གསལ་པོ་ཤེས་མ་སོང༌། དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་མུ་མཐུད་ལས་དོན་སྤེལ་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་ལས་ཕྱིར་འཐེན་ཞུས་པ་གང་ཡང་བྱུང་མེད། ལག་དེབ་སྔོན་པོའ་ི
ཐོག་ནས་ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་སློང་གི་ལས་དོན་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་སྤེལ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་འོག་གྲབ་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད་ཁུངས་སོ་
སོར་ཡར་ལམ་སྟོན་གསལ་བསྒྲགས་ ༢༠༠༨།༨།༦ ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། ལྷག་པར་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་ཡང་བོད་ཡིག་གཙས་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ཡོད། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོས་དྭོགས་དྲི་གནང་བ་
འདིས་ང་ཚར་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཀྱང་ཐོབ་པ་རེད། གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་དང་ཕྱག་འབྲེལ་
ཡུ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་གཞན་དང་བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས༌། དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མར་ལས་འགུལ་འདི་ཐོག་འཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་
སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས། ཉི་ཧོང་དང་ཐེ་ལྦན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ནས་ལག་དེབ་སྔོན་པོ་ཐོག་བསྡུ་འབབ་གང་ལེགས་བྱུང་བར་
བསྔགས་བརྗོད་ཞུས་པ་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་ནས་དེ་བཞིན་བསྡུ་འབབ་གང་མང་ཡོང་བ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་སོང་བ་དེར། 
ཉེ་བའི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པ་ཡིན་ན་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་དངོས་བདེན་ཆགས་ཡོད། ངེས་མེད་ཞལ་
འདེབས་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་དོན་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་སྤེལ་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་འབྲེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ཚང་མར་ཞུ་མུས་ཡིན། 
 
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་༡༡ ཡི་རྒྱུན་འགྲོན་དངོས་བྱུང་དང༌། དངོས་སོང་ཇི་ཡིན་
ཁ་གསལ་དགོས་པ་གསུངས་སོང༌།  
སྙན་གསན་ཞུ་ཡག་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་སྔ་ལོ་དངོས་བྱུང་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༧་༧༨ དང༌། དངོས་སོང་དེ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༦་༠༧ 
ཆགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པར་བགྲོ་གླེང་སྐབས་དྭོགས་དྲི་བྱུང་བ་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཞུ་
དགོས་ཞུས་ཟིན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 

 
ཚགས་གཙ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག 

 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   
༄༅།། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༡༦ ནས་ཟླ་ ༡༠ ཚས་ ༡ བར་སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་
ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠་༡༡ ལོའ་ིཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ཕུལ་བའི་ཐོག་དྲི་བ་དང་
དགོངས་འཆར་བྱུང་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས། 
 
༡༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ཀྱི་སློབ་ཚན་དུ་སྨན་པ་སོགས་ཞེས་འཁོད་པའི་སོགས་
ཁོངས་སུ་གང་ཡོད་ཕེབས་ཐད། སྨན་པ་སོགས་ཆེད་ལས་པའི་སློབ་ཚན་མི་འདྲ་བ་ ༣༠ ཡོད་པའི་ཐོ་གཞུང་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ཀྱི་
ཟུར་སྦྱར་ ༤ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་པ་ལྟར་ཡིན། 
 
༢༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ནས་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ ༩༣ ནས་ ༢༡ མ་གཏོགས་བེད་སྤྱོད་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་
ཡིན་ཕེབས་ཐད། རྒྱུ་མཚན་ལྟེ་བ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་མེད་པ་དེ་ཡིན་ཞིང༌། མ་ནི་པཱལ་གྱི་ཞབས་སྟེགས་ཁག་ཏུ་ཞུགས་པར་སྒེར་
ཁུངས་སོ་སོ་ནས་སློབ་གྲོན་ཆེན་པོ་གཏོང་དགོས་ཡོད་པའང་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ཡིན་ཚད་ཆེ། 
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༣༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་ ༡༥༢༨ ལ་སློབ་གྲོན་རོགས་སྐྱོར་ཞུས་པར་གསལ་བའི་སློབ་ཕྲུག་དེ་དག་གི་སྡོད་
གནས་གང་ཡིན་ཕེབས་ཐད། སློབ་ཕྲུག་དེ་དག་བོད་ཁྱིམ་གཉིས་དང་གཏན་སློབ་ཁག་ཅིག་དང༌། སོ་སོའ་ིཁྱིམ་ཚང་གང་དུ་ཡོད་པའི་གཞིས་
སྒར་ཁག་བཅས་སུ་ཡོད། 
 
༤༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། ཉིན་སློབ་ཏུ་གཏོང་བཞིན་པའི་ཉམ་ཐག་ག་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚར་འཚ་སྣོན་སློབ་དོད་སྦྱར་རྒྱུར་ཕན་
འབྲས་ཆེ་ཆུང་ཇི་ཡོད་བསམ་ཚུལ་ཇི་ཡོད་ཕེབས་ཐད། སློབ་དོད་དེ་རིགས་སྤྲོད་ཡུལ་ཕྲུ་གུའི་ཕ་མ་ཡིན་པས་ཕྲུ་གུའི་ཟས་གྲོན་དང༌། སློབ་
ཆས། སློབ་གྲྭར་འབུལ་དགོས་སློབ་འཇུག་གླ་དོད་བཅས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེའི་ཞོར་ལ་ཉམ་
ཐག་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་རྣམས་ཀྱི་འཚ་རྟེན་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཚུལ་བརྗོད་མཁན་འདུག་པས། སློབ་དོད་ཆ་ཚང་ཕྲུ་གུའི་
ཤེས་ཡོན་ཐོག་བེད་སྤྱོད་བྱུང་དང་མ་བྱུང་གི་གནད་དོན་ཙམ་ལས་ཕན་ཐོགས་ཤིག་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡིན།  
 
༥༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། དགེ་རྒན་ཟབ་སྦྱོང་དང་འོས་སྦྱོང་མང་པོ་སྤྲད་དང་སྤྲོད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་གྲུབ་འབྲས་དགེ་
མཚན་ཇི་བྱུང་ལ་ཞིབ་འཇུག་དགོས་ཚུལ་འབོད་བསྐུལ་ཕེབས་པ་ལྟར་ཞུ་འཐུས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ཚང་མའི་འདོད་པ་ཁེངས་པའི་གྲུབ་འབྲས་
ཤིག་ཡོང་ཐབས་དཀའ་ཡང༌། དགེ་རྒན་གསར་པ་གསོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དང་སྔོན་ཡོད་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་དང་སློབ་ཐབས་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་རྒྱུའི་ཐོག་ཕན་འབྲས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་སྙམ། 
 
༦༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠་༡༡ ལོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་དངོས་བྱུང་དང་དངོས་སོང་གི་དངུལ་འབོར་ཇི་ཡིན་ཕེབས་
ཐད། གོང་གསལ་རྩིས་ལོའ་ིཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་དངོས་བྱུང་སྒོར་ ༧༤༨༨༠༩༠༥་༨༧ དང༌། དངོས་སོང་སྒོར་ 
༧༣༨༠༩༨༥༡་༥༧ རེད་འདུག  
 
༧༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་ཆེད་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་ ༣༣༣ བྱུང་བ་ནས་ ༢༢༧ ལ་སློབ་ཡོན་བགོ་
འགྲེམས་ཞུས་ཚུལ་འཁོད་པའི་འཕྲོས་སློབ་ཕྲུག་ ༡༠༦ སློབ་ཡོན་མ་ཐོབ་པའི་གནས་སྟངས་ལ་གསལ་བཤད་དགོས་ཕེབས་ཐད། ལོ་དེར་
སློབ་ཡོན་གསར་པ་སྤྲོད་དམིགས་ ༢༢༧ མ་གཏོགས་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁོང་ཚར་སློབ་ཡོན་བགོ་སྤྲོད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན། འཚང་སྙན་
འབུལ་མཁན་ཁོངས་ནས་སྒྲིག་གསལ་ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་བ་ ༨༦ བྱུང་འདུག མདོ་དོན། རྩ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ལ་ཤེས་རིག་གི་ཁོངས་ནས་སློབ་
ཡོན་མ་ཐོབ་པ་ ༢༠ བྱུང་འདུག   
 
༨༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞིབ་བསྐོར་བསྐྱོད་བྱས་པའི་ཕན་འབྲས་ངོ་མ་ཇི་ཐོན་དང༌། རྟོག་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་
འབུལ་སྲོལ་ཡོད་མེད་སྐོར་ཕེབས་ཐད། རྟོག་ཞིབ་བསྐོར་བསྐྱོད་ཇི་བྱས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་སྲོལ་ཡོད་པར་མ་ཟད། སྙན་ཐོའ་ི
མཇུག་གནོན་ལག་ལེན་ཞུ་སྒོ་ཁག་ཀྱང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དགེ་རྒན་ས་སྟོང་ལུས་པ་དང་སློབ་འཁྲིད་ལེགས་པོ་མི་ཐུབ་པའི་དགེ་རྒན་ཇི་ཡོད་
སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྟོག་ཞིབ་སྐབས་ཐེར་འདོན་དང༌། དྲི་ཞིབ། གོང་ཞུ་བཅས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། རྟོག་ཞིབ་ལས་དོན་སྔར་
ལྷག་དོན་སྨིན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་ཞུ་འཆར་ཡོད། 
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༩༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་འབོད་བསྐུལ་གནང་སོང་བ་ནས། དོན་
གནས་རེ་ཟུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཆ་ནས་ལག་ལེན་ཐུབ་ཐབས་མེད་པ་ཕུད། གཞན་རྣམས་ལ་བསམ་ཞིབ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། སློབ་གྲྭའི་གྲངས་ཐོ་ ༧༦ ནས་ ༧༢ བར་ཉུང་དུ་སོང་བའི་རྒྱུ་མཚན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་བཟུང་སྒེར་སློབ་ཁག་ ༤ གྲངས་ཐོའ་ི
ནང་འཁྱེར་མི་དགོས་པར་ཞུས་པས་ཡིན། འདི་སྐོར་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ནང་མཆན་འགོད་ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར། སྒེར་སློབ་དེ་དག་ནས་
འདི་གར་ལས་བསྡོམས་འབུལ་གྱི་མེད་པ་དང༌། རྒྱ་བལ་གཉིས་སུ་སྒེར་སློབ་དེ་རིགས་གཞན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡིན།   
 
༡༠༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། སློབ་ཡོན་དང་སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་རྣམས་སུ་ཚུད་པར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དགོས་པ་དང༌། 
རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་བོད་ཕྲུག་མང་པོར་ལག་དེབ་དེ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་གསུངས་ཐད། གཞི་རིམ་གྱི་སློབ་ཡོན་རོགས་སྐྱོར་
གནང་ཡུལ་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་མེད་པའི་བོད་མིའི་སྡེ་ཁག་ཅིག་དམིགས་བསལ་ཟུར་བཅད་ཡོད་ཀྱང༌། ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་
ཞིག་གི་དབང་གིས་མཐོ་རིམ་སློབ་ཡོན་ཐོག་དེ་འདྲའི་དམིགས་བསལ་ཆ་རྐྱེན་ད་བར་བཟོ་གཏོད་ཐུབ་མེད། དེ་སྐོར་སླར་ཡང་ཞིབ་འཇུག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༡༡༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། རོགས་ཚགས་སྦྱིན་བདག་སོགས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཆེ་དྲགས་ཡོད་མེད་དང༌། 
བལ་ཡུལ་གྱི་ཟུར་བཅད་སློབ་ཡོན་ལྷག་མ་སློབ་ཕྲུག་གཞན་ལ་བགོ་འགྲེམས་བྱེད་ལམ་ཡོད་མེད་སྐོར་ཕེབས་ཐད། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས་སུ་
རོགས་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཞིབ་གསལ་འབུལ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་བསྡོམས་སུའང་དེ་
ལྟར་ཕུལ་བ་ཞིག་ཡིན། དེར་དགག་དགོས་གང་ཆེ་གྲོས་ཚགས་དང་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བལ་ཡུལ་གྱི་འཛིན་རིམ་ ༡༢ 
པའི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་ཕྱི་ཟླ་ ༨།༩ པའི་ནང་མ་གཏོགས་ཐོན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པར་བརྟེན། སློབ་ཡོན་ལྷག་མ་ཇི་ཐོན་
གཞན་ལ་བགོ་འགྲེམས་ཐུབ་ཀྱི་མེད། 
  
༡༢༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མང་ཙམ་ནས་དགེ་རྒན་འདང་ངེས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་དང༌། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ནས་བསྟན་
འཛིན་སྒང་གི་སློབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས་སྐོར་གསུངས་ཐད། དགེ་རྒན་གྱི་གྲངས་ཚད་དང་སྤུས་ཚད་སྐོར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དངོས་
འབྲེལ་ཡིན་པས། དེ་ཐད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་ཡོད་སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་སོ་སོ་ནས་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། བྱེ་བྲག་བསྟན་འཛིན་སྒང་སོགས་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཅིག་ཏུ་དགེ་རྒན་མི་འགྲོ་བ་དང་མི་སྡོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་
སེལ་ཐབས་སྐོར་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚགས་ལ་གྲོས་བསྡུར་དང་སྐུལ་འདེད་ལན་མང་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང༌། ད་ལྟའི་གནས་
སྟངས་འོག་ནས་ཕུགས་འཕེར་གྱི་འགྱུར་འགྲོས་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོང་རེ་མ་མངོན། བསྟན་འཛིན་སྒང་སློབ་གྲྭའི་སྐོར་འཆར་གཞི་རིམ་པ་
གཉིས་ཙམ་ཐོག་བསམ་ཞིབ་དང་གྲོས་བསྡུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
༡༣༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། ཀྲུ་ཀྲིང་ས་གནས་རང་ལ་འཛིན་རིམ་ ༨ པ་བར་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་འཛུགས་འོས་གཟིགས་ཚུལ་
དགོངས་འཆར་ཕེབས་ཐད། འདི་སྐོར་སྔོན་དུ་དགོངས་བཞེས་ཐེངས་འགའ་ཤས་གནང་མྱོང་འདུག་ཀྱང༌། རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའི་མངོན་
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རྟགས་གསལ་པོ་ཐོབ་མི་འདུག གལ་ཏེ་ད་ཆ་གནས་སྟངས་འགྱུར་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ནའང༌། ཐོག་མར་སྔོན་འགྲོ་ནས་འགོ་བཙུགས་
ཏེ་འཛིན་གྲ་ལྔ་པ་བར་འཛུགས་འོས་སྙམ་པས། གནས་སྟངས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༡༤༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ པ་ཐོན་རྗེས་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་མི་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་སེལ་
ཐབས་སྐོར་གསུངས་ཐད། ཤེས་རིག་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པའི་སྐབས་ཤེས་ཡོན་གནས་བབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་
ལྟར། འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ པ་ཐོན་རྗེས་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་འགྲིམ་རྒྱུའི་འདུན་པ་དང་ནུས་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་ཁུངས་གང་
རུང་ནས་སློབ་ཡོན་ཐོབ་ཐུབ་པའི་དམིགས་ཚད་འཛིན་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྤུས་ཚད་དང་གྲངས་འབོར་གཉིས་གང་གཙའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་
འཛིན་དགོས་པར་མཐོང་བཞིན་ཡོད། 
 
༡༥༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། ཨིན་ཚིག་མཉམ་བསྲེས་ཀྱིས་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལ་སྟོང་ཆ་མི་ལུས་པ་ཞིག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་
བསྐུལ་ཕེབས་ཐད། ཡིག་ཆ་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ལ་གོ་འཛལ་རིགས་མི་ཡོང་སླད། དགག་བྱ་ལས་དགོས་པ་གཙ་ཆེ་བར་བརྩིས་ཏེ། མཐོ་སློབ་
དང་རོགས་ཚགས་སོགས་ཀྱི་མིང་རྣམས་ཤད་གུག་ནང་ཨིན་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ཡོད། དེ་ལས་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལ་སྟོང་ཆ་བཟོ་གཞི་གང་
ཡང་མེད་ཅེས་གསལ་བཤད་ཞུ་འདོད་བྱུང༌། 
 
༡༦༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལས་དོན་ཇི་ཞུས་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ནང་མ་གསལ་
སྐོར་དང༌། ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་ཁང་ཟུར་འཛུགས་བྱ་འཆར་ཡོད་མེད་སྐོར་
སོགས་ཕེབས་ཐད། ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ནང་ཟུར་གསལ་མ་ཐུབ་ཀྱང༌། ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ནང་དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་
ཐོག་ལས་དོན་ཇི་ཞུས་གསལ་པོར་འཁོད་ཡོད། དུས་ཐུང་ཟབ་སྦྱོང་ ༦ སྤྲད་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ ༡ དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ཡིན་པ་
དང༌། འོས་སྦྱོང་དང་ཟབ་སྦྱོང་གཞན་རྣམས་ཀྱི་བསླབ་གཞིའི་ཁོངས་སུའང་དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་སྐོར་བཅུག་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་སློབ་
ཁང་གསར་འཛུགས་དགོས་གལ་མ་མཐོང༌། ད་ཕན་གཞི་རིམ་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་སྒོ་ཁག་ཟིན་ཏེ། གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་དང་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆའི་
དེབ་གཟུགས་ཤིག་སྔ་ལོར་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་ཡོད། ཟླ་དྲུག་ཙམ་གོང་དུ་དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གཏན་འཇགས་ཁྱད་ལས་པ་ཞིག་
ཀྱང་བསྐོ་གཞག་བྱུང་སྟེ། ལས་འཆར་དངོས་གཞི་སྤེལ་ཕྱོགས་ལ་གྲ་སྒྲིག་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
 
༡༧༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་མཛད་གཙ་རྣམ་པའི་ཕྲུ་གུ་སློབ་འཇུག་གནང་མཁན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར་ལ་
དོགས་འདྲི་ཕེབས་ཐད། ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ནས་ཕྲུ་གུ་སློབ་འཇུག་གནང་མཁན་མ་བྱུང་བ་མིན། མཛད་གཙ་རྣམ་པ་ཞེས་པ་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་
རྣམ་པ་དང༌། བཀའ་བློན་རྣམ་པ། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། རང་དབང་ཅན་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་བཅས་ལ་གོ་དགོས་ཤིང༌། མཛད་
གཙ་དེ་དག་ནས་ཕྲུ་གུ་སློབ་འཇུག་གནང་མཁན་མ་བྱུང་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།  
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༡༨༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ནས། དགེ་རྒན་གྱི་ཆེ་མཐོང་དང༌། མཐུན་རྐྱེན། གསོལ་ཕོགས་བཅས་བཟང་དུ་གཏོང་ཐབས་
དགོས་པའི་དགོངས་འཆར་ཕེབས་ཐད། ད་བར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་ཡོད་སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་འཛུགས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གང་ཐུབ་
ཞུས་འདུག་ཅིང༌། བཀའ་ཤག་གསར་པའི་ངོས་ནས་འདིའི་ཐོག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཁག་ཅིག་སྤེལ་འཆར་ཡོད། 
 
༡༩༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ཙམ་ནས། བོད་སློབ་འཛིན་ཚགས་ནང་བོད་པའི་དགེ་ལས་གཏན་འཇགས་བསྐོ་གཞག་མི་ཆོག་པའི་
དཀའ་ངལ་གང་མགྱོགས་སེལ་ཐབས་དགོས་སྐོར་དགོངས་འཆར་ཕེབས་ཐད། དོན་གནད་དེའི་སྐོར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་བཟུང་ཚགས་པའི་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་དང༌། རྒྱ་གར་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས་གསུམ། བོད་སློབ་འཛིན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་དང་འགན་
འཛིན་རིམ་པ་བཅས་ལ་ཡིག་ངག་གཉིས་བརྒྱུད་ཞུ་འདེབས་དང༌། བརྒྱུད་བསྐུལ། མཇུག་གནོན་སྐུལ་འདེད་བཅས་རྒྱུན་མར་ཞུས་འདུག་
ཅིང༌། ད་ཆ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཚང་མའི་ངོས་ནས་དགག་བྱ་མེད་པའི་དག་མཆན་ཐོབ་ཟིན་འདུག་ཀྱང༌། ལྡི་ལིའི་ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཁ་མཆུ་
རྙིང་པ་ཞིག་གཙང་སེལ་བྱ་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་འདུག  མདོར་ན་རྩ་བའི་དཀའ་ངལ་དེ་གང་མགྱོགས་སེལ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད། 
 
༢༠༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞུ་སྒོའ་ིཐོག་དགོངས་འཆར་གནང་ཞོར་དུ། སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་རིགས་
ལམ་སློབ་ཐབས་སྐོར་གསུངས་ཐད། རིགས་ལམ་སློབ་ཐབས་རྣམས་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་དགོངས་འགལ་
མེད་གང་ཐུབ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སློབ་ཚན་དང་སློབ་ཁྲིད་དུས་ཡུན་ཆ་བགོས་བྱེད་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་སྲོལ་ལ་མ་བསྟུན་ཐབས་མེད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་འོག་ནས་སློབ་གྲྭ་མང་པོའ་ིནང་རིགས་ལམ་སློབ་མཁན་ཆོས་དགེ་ཟུར་བསྐོས་ཡོད་ཀྱང་སློབ་ཁྲིད་དུས་ཡུན་འདང་ངེས་མི་
ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་དཀའ་བ་ཞིག་ཡོད། 
 
༢༡༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། རིགས་གཅིག་མཁས་པའི་དུས་དེབ་ཅིག་གསར་འདོན་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟ་
བུར་ཐོས་པ་གོ་ནོར་ཐེབས་མེད་པ་དང༌། འབོད་བསྐུལ་གནང་ཡུལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དུས་དེབ་གསར་འདོན་མི་
དགོས་པར། ད་ལྟ་ཤེས་རིག་དུས་དེབ་ཅེས་པ་ཞིག་འདོན་སྤེལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དེའི་ངོ་བོ་དང་ནང་དོན་ལ་སྒྱུར་བཅོས་བཏང་སྟེ་གཅིག་
ཆོད་ཡོང་ཐབས་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༢༢༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། བཀའ་ཁྲིའི་གསལ་བཤད་ནང་ཁྱད་ལས་པ་ཆིག་ཁྲི་དང་ཆིག་འབུམ་ཐོན་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཤེས་
ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་རྭ་བ་ལས་བརྒལ་བ་ཞིག་ཡིན་མིན་བཀའ་འདྲི་ཕེབས་ཐད། དམིགས་ཚད་དེ་དག་ནི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་གྱི་
ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོས་དམིགས་དང་དགོངས་པ་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་གཤིས། སྲིད་བྱུས་དེའི་རྭ་བ་ལས་མ་བརྒལ་བ་
ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
 
༢༣༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། ལྡི་ལི་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་གི་ཚགས་པའི་ངོ་བོ་རིག་གཞུང་དང་ཚང་ལས་གང་ཡིན་གསལ་པོ་
མེད་པར་གཟིགས་ཚུལ་ཕེབས་ཐད། གཟིགས་ཚུལ་བྱུང་བ་ལྟར་དངོས་འབྲེལ་རེད། བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁྱབ་སྔ་རྗེས་ལྟར་མིང་དོན་
མཚུངས་པའི་ཚགས་པ་ཞིག་གི་ངོ་བོར་ཁྲིམས་མཐུན་དེབ་སྐྱེལ་བྱ་དགོས་ཡོད་ཀྱང༌། མིང་དོན་གཉིས་ཀྱི་འགལ་བ་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ད་བར་
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དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་ཐུབ་མེད། ཁྲིམས་མཐུན་གནས་བབ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ཡང་མཐུན་སྐྱོར་ལམ་སྟོན་གང་ཐུབ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།  
 
༢༤༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། རིགས་གཅིག་མཁས་པ་ཚད་ལྡན་གང་མང་ཐོན་ཐབས་སུ་གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་ ༩ པ་ཡན་གྱི་
སློབ་ཕྲུག་རྣམས་དམིགས་བསལ་གསོ་སྐྱོང་དགོས་གལ་དང༌། བློ་རིག་བཀྲ་བའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་སློབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་བྱེད་འོས་
སྐོར་དགོངས་འཆར་ཕེབས་ཐད། འཛིན་རིམ་ ༩ ཡན་ལ་དམིགས་བསལ་ལྟ་སྐྱོང་གི་ལས་རིམ་ཁག་ཅིག་འགྲོ་མུས་ཡིན་པ་མུ་མཐུད་རྒྱ་
བསྐྱེད་དང་གོང་སྤེལ་གཏོང་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།  
 
༢༥༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། ཁ་འཐོར་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་གོ་སྐབས་སྤྲོད་ཐབས་ཇི་ཡོད་ཕེབས་ཐད། གཏན་སློབ་ཏུ་
སློབ་བཞེས་གནང་རྒྱུ་དང༌། ཉིན་སློབ་ཏུ་སློབ་དོད་སྤྲོད་རྒྱུ་སོགས་རྒྱུན་ལྡན་ལས་རིམ་ཁག་ཅིག་ཡོད་མུས་ཡིན་ཐོག དུས་བསྟུན་གསར་
གཏོད་ཇི་དགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཁ་འཐོར་བོད་ཕྲུག་རྣམས་བསྡུ་འགུག་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འགན་གཙ་བོ་དེ་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁང་སོགས་ས་གནས་ཀྱི་ཚགས་སྡེ་ཁག་ལ་ཡོད་སྙམ། 
 
༢༦༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་ཕྱོགས་བཀའ་ཁྲི་ལས་ཟུར་གཉིས་ལྟ་བུའི་མཁས་
དབང་ཁག་ནས་ལམ་སྟོན་དགོས་ཚུལ་ཕེབས་ཐད། སྒྲིག་ཞུགས་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམས་སོ་སོའ་ིགཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་སློབ་དཔོན་ཆེན་
པོ་རེ་ནས་ལམ་སྟོན་ལེན་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པ་དང༌། སྒྲིག་ཞུགས་མ་ཡིན་པའི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚའི་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཡུལ་དུ་ཝ་ཎ་ཆེས་
མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་སློབ་དཔོན་བགྲེས་ཁག་ཅིག་སོགས་མཐུན་སྦྱོར་ཞུས་ཡོད། འཛམ་གླིང་སྤྱི་སྲོལ་ལྟར་བྱས་ན་ལམ་སྟོན་ཞུ་
ཡུལ་སློབ་དཔོན་མཁས་པ་ཉམས་ཞིབ་པ་སོ་སོས་འཚལ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། རང་ཅག་རྣམས་སྔོན་འགྲོ་ནས་བཟུང་ཆེས་མཐོའ་ིཉམས་
ཞིབ་སློབ་སྦྱོང་བར་སྤྱི་གཞུང་ཞིག་གིས་ལག་འཁྲིད་དགོས་པ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཁམས་དེ་ལ་སྒྱུར་བཅོས་ཞིག་མ་ཐུབ་ཚ་གང་ཡང་མི་ཐུབ་
པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་ཉེན་ཡོད། 
 
༢༧༽  བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། མེའོ་གཞིས་ཆགས་སུ་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་ཅིག་ནས་ལྷག་བསམ་ཆེ་བསྐྱེད་ཀྱིས་གཞིས་མི་ ༨༠ 
ལྷག་ལ་ལས་ཞོར་སློབ་སྦྱོང་གི་ལས་རིམ་སྤེལ་ཏེ་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་པོ་ཐོན་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་ཐད། བོད་མི་རྣམས་ནས་རང་དོན་རང་
གཅེས་ཀྱི་ལས་དོན་དེ་ལྟར་སྤེལ་བར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག དེ་སྔོན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བྱང་ཤར་གཞིས་ཆགས་
ཁག་ཐེ་བའི་གཞིས་ཆགས་མང་པོའ་ིནང་ཡིག་རྨོངས་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ལས་ཞོར་སློབ་སྦྱོང་གི་ལས་རིམ་དེ་འདྲ་སྤེལ་སྐབས་ལམ་ལྷོངས་དང་
གྲུབ་འབྲས་འབྲིང་སྨད་ཙམ་ལས་མ་ཐོབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་རིམ་མཚམས་འཇོག་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཡོད་པའང་དྲན་གསོ་གནང་འོས་སྙམ། ད་
ལྟའི་ཆར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཀྲུ་ཀྲིང་དུ་ལས་ཞོར་སློབ་སྦྱོང་གི་ལས་རིམ་ཞིག་འགྲོ་མུས་ཡིན། མེའོ་ལྟར་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་དེ་
འདྲའི་ལས་འཆར་སྤེལ་མཁན་ཡོད་ཚ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཉམ་སྐྱོར་གང་ཐུབ་ཞུ་འཆར་ཡོད་པ་བཅས། དེའི་ནང་དྲི་བ་ཆད་
པ་ལ་སོགས་ཡོད་ན། དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
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ཚགས་གཙ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག  
 

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ལས་བསྡོམས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་གི་གསལ་བཤད་མ་བྱས་གོང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གི་བཀའ་
འཁྲོལ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་ཤོག་བུ་འཁྲུགས་ཏེ་སྙན་སྒྲོན་
ཞུས་འདུག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་བའི་སྐབས་ལ་གཟིགས་མ་བདེ་བ་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག་པས་དེ་ལ་བཟོད་གསོལ་ཞུ་བ་ཡིན།  ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར་རྒྱུན་ལས་ཐོག་ནས་
དོགས་འདྲི་གནང་བ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མི་འདུག བགྲོ་གླེང་གནང་བའི་སྐབས་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་བཅུ་ཙམ་གྱིས་ཆ་ཤས་བཞེས་འདུག་
པས།  དེ་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཞིག་རིམ་པས་སྙན་གསེང་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
དང་པོ།  དེ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་བོད་ནས་གསར་འབྱོར་དམིགས་བསལ་
འཛུལ་ཞུགས་ལག་དེབ་དཀར་པོའ་ིཐོག་གནས་སྐོར་དང༌། ཤེས་ཡོན་འཁོད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་གསར་བཟོ་ཟིན་པ་
རྣམས་ལ་དུས་འགྱངས་ཞུ་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་འདུག་པ་དཀའ་སེལ་རོགས་ཕན་དང་དཀའ་སེལ་སྔོན་འགོག  སླད་ཐོག་མ་ནས་བལ་ཡུལ་
རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ནས་ལག་དེབ་དཀར་པོའ་ིཐོག་གནས་སྐོར་དང་ཤེས་ཡོན་མ་འཁོད་པ་གནང་ཐབས་ཡོང་སྐོར་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་འབྲེལ་
ཡོད་ལས་བྱེད་ལ་བཀོད་མངགས་ཡོང་བ་ཞེས་ཕེབས་ཐད་འབད་བརྩོན་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
གཉིས་པ།  བོད་ནས་གསར་འབྱོར་བ་རྣམས་ཐོག་མར་བལ་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ནས་དམིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ལག་འཁྱེར་
དཀར་པོ་ཞུ་ལེན་སྐབས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དེ་དངོས་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་ཞིག་རེད། སྔ་ལོ་ནས་
བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་འགན་འཛིན་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ལ་དམ་དོན་དེ་ལྟར་བཀོད་མངགས་ཞུས་ཏེ་ཕན་ཐོགས་གང་ཙམ་བྱུང་སོང་སྙམ།  
དཔེར་ན་ ༢༠༡༠་་༡༡ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ནང་གསལ་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༨༠༩ འབྱོར་ཁོངས་ནས་ཤེས་ཡོན་འཁོད་པ་གྲངས་ ༧༢༠ དང༌། 
སྐྱབས་བཅོལ་འཁོད་པ་གྲངས་ ༤༦ ། གཞན་འཁོད་པ་གྲངས་ ༤༣ དང༌།  གནས་སྐོར་འཁོད་པ་གཅིག་ཀྱང་བྱུང་མེད།   དེར་བརྟེན།   
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་གིས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དེ་དངོས་གནས་ཐབས་ལམ་ཞིག་རེད་ལ་གྲོས་ཚགས་སྔ་རྗེས་ནང་ལ་དེའི་ཐོག་
དགོངས་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་གསུངས་པ་དེ་འདྲའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཡོད་པའི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚར་ཡང་འབོད་སྐུལ་ཞུས།    
དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་ཁ་ཤས་ལ་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ད་ལྟ་གནས་སྐོར་དེ་  ༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༡ གྱི་འདིའི་ནང་ལ་འཁོད་པ་གཅིག་ཀྱང་
བྱུང་མི་འདུག    དེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་བཞིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞིག་སེལ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།   
དེ་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་འགྱངས་ཞུ་རྒྱུར་ས་གནས་སྐོར་སྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་བསྐྱོད་མི་དགོས་པར་ས་གནས་འབྲེལ་ཡོད་
འཛམས་ཆེ་སར་གདན་ཞུས་ཀྱིས་དུས་འགྱངས་གནང་ཐབས་ཡོང་བ་ཞེས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་རྡ་རམ་
ས་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་འགྱངས་ཞུ་རྒྱུའི་སྐོར་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།  རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའི་ཚན་པ་རེ་
ཟུང་ལ་ཞིབ་འཇུག་དེ་ཕར་ཕེབས་ཏེ་མི་ངོ་མ་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་མཆན་ཞིག་བཀོད་ན་ལག་དེབ་ཚང་མ་མར་ཚན་པ་སོ་སོས་བསྣམས་ཕེབས་
ནས་དུས་འགྱངས་ཞུ་བ་དེ་འདྲ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།   ཡིན་ཡང་རྡ་རམ་ས་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་མི་མང་ཐོག་ལ་སྐུ་ངལ་དེ་
ཡོད་པ་ཡིན་སྟབས།  དེའི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤེས་གནང་རོགས་ཞེས་དེ་སྔ་ཡིན་ཡང་སྙན་གསེང་ཞུ་མཁན་བྱུང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
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མར་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་ལའང་སྐུ་ངལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་སྔ་རྗེས་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།  ང་ཚ་སྐྱབས་
བཅོལ་བའི་གནས་བབ་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་མ་བརྗེད་པའི་དོན་དག་ལ་དྲན་སྐུལ་ཐེབས་པར་ཕན་ཐོགས་དང་དགེ་མཚན་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་
རེད་ཅེས་སྔ་མར་ཞུས་མྱོང་།  འོན་ཀྱང་།  འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་ཀྱི་ཚན་པ་ཚ་ལ་འབྲེལ་བ་དང་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡིན་ཡང་།  དེའི་ཐོག་
ལ་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་སྟེ་ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་དེའི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤེས་ཞུ་རྒྱུ་ག་རེ་ཡོད་མེད་འབད་བརྩོན་ཞུ་གི་ཡིན་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་གསུམ་པ་ཞིག་ལ་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ཀྱི་ནང་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་
ལག་དེབ་བཟོ་བ་དེ་ ༩༩༧ རེད་འདུག  དེའི་གོང་ལ་ལག་དེབ་དཀར་པོ་བཟོས་པ་དེ་ཚ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀུར་འོས་སྤྱི་
འཐུས་ཤིག་གིས་བཀའ་གནང་སོང་། རྩ་བའི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་རང་ཡིན་སྟབས་གྲངས་ཀ་དེ་བཀོད་བཞག་པ་མ་གཏོགས་ལས་
བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ནང་ལ་དེ་ཞིབ་ཕྲ་བྱས་ནས་བཀོད་འདུག   ངས་རྡོག་རྡོག་སྙིང་པོ་ཞུ་བ་དེར་གྲངས་ཀ་འདི་ཆ་ཚང་ཚུད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།   ཚུད་པའི་ནང་ལ་གང་འདྲ་ཞིག་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  རྒྱ་གར་ནང་ལ་སྐྱེས་པའི་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཟིན་པ་དང་ལག་ཁྱེར་གསར་པ་བཟོས་
པ་དེ་ ༡༢༠ རེད་འདུག  ཕྱི་ལོ་༢༠༠༣ སྔོན་ལ་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་བ་ཡིག་ཆ་གང་ཡང་མེད་མཁན།  བཙན་བྱོལ་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་
ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་ཏེ་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་བསྡད་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།   དེའི་ལས་རིམ་དེ་ལོ་ན་སོན་པ་དང་ལྷན་ལག་
ཁྱེར་བཟོ་བཞིན་པ་རེད།  དེའི་ཐོག་ནས་ ༡༠༩ བྱུང་འདུག      ལག་དེབ་དཀར་པོ་ཐོག་ཤེས་ཡོན་དང་སྐྱབས་བཅོལ་འཁོད་པ་གྲངས། 
༣༩༣  ལག་དེབ་དཀར་པོ་ཐོག་གནས་སྐོར་འཁོད་པ་གྲངས། ༣༦༩     ལག་དེབ་དཀར་པོ་ཐོག་གཞན་འཁོད་པ་གྲངས། ༦ བཅས་
ཡིན།  ད་ལྟའི་ཆ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་མི་ ༣༦༩ དེར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  གོང་དུ་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་པ་ལ་
རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྔ་ཕྱི་བྱས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་དང་སྙན་གསེང་ཞུས་ཡོད་པས། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཀྱང་
དགོངས་བཞེས་ཏན་ཏན་གནང་གི་རེད་བསམ་པ་འདྲ་ཞིག་ཡོད།  
དོན་ཚན་གཞན་ཞིག་གི་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་འཛིན་རིམ་ ༡༢ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མ་ལོན་པ་རྣམས་རྒྱལ་ཞབས་སུ་འགྲོ་
དགོས་ལས་འཆར་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་དོ་བདག་སོ་སོའ་ིལག་ཁྱེར་འདིར་གཞུང་གིས་ཉར་བཞག་པ་དེ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱི་བཀའ་གནང་སོང་། འདིའི་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ལས་འཆར་དེ་ལོ་མང་པོའ་ིགོང་
ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་རེད། སྐབས་དེ་དུས་སྒྲིག་འཛུགས་དེའི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ཅུང་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟའི་སྐབས་ལ་དེ་ཙམ་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་མཐོང་གི་མི་འདུག  འོན་ཀྱང་། ཁ་སང་དེ་ཆ་ཚང་ལ་མར་བལྟས་ཡོང་དུས་
འདིའི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དགོས་པ་འདྲ་ཞིག་མཐོང་སོང་།   དོན་རྡོག་རྡོག་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཡིག་
རྒྱུགས་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མ་ལོན་པ་རྣམས་རྒྱལ་ཞབས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་གནང་བ་ལྟར་ལས་
འཆར་དེ་སྔ་ནས་འགྲོ་བཞིན་པ་ཞིག་རེད།  ༢༠༡༠་་༡༡ ལོའ་ིནང་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མ་ལོན་པ་སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་བྱུང་མི་འདུག   སྒྲིག་གཞི་
གཏན་འབེབས་ལྟར་ ༢༠༡༠།༡༡ ལོར་རྒྱལ་ཞབས་སུ་མ་བསྐྱོད་པ་གྲངས་ ༦  ལས་བྱུང་མི་འདུག་རུང༌།  རྒྱལ་ཞབས་སུ་མ་བསྐྱོད་པ་
སློབ་ཕྲུག་ཚའི་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་དང༌། ༡༩༩༨ ནས་ད་བར་ལག་འཁྱེར་ཉར་འཇོག་ཡོད་པ་གྲངས་ ༤༤ འདུག་པ་འབྲེལ་ཡོད་
ཁག་དང་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ། ཆབས་ཅིག་མཁྱེན་རྟོགས་སླད་ཞུ་རྒྱུར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡན་ལོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་
ཀྱང་གང་ཙམ་ཡང་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་འདུག 
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དེ་ནས་སྡེ་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་ལ་ཆབ་སྲིད་བཙན་པ་སོགས་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་རུ་གཏོང་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བཀའ་ཕེབས་འདུག 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་སོགས་ཨོ་སི་ཀྲ་ལི་ཡར་གཞིས་སྤོས་ལས་གཞི་ཁོངས་གཏོང་སྐབས་རྒྱན་
རྒྱག་མ་ཡིན་པར་བྱས་རྗེས་ལ་གཞིགས་པའི་གཏོང་ཕྱོགས་ཡོང་བའི་སྐོར་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་དྲི་བ་དང༌།  གཅིག་ནས་
དགོངས་ཚུལ། གཅིག་ནས་བསྔགས་བརྗོད་གནང་སོང་བ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། དེའི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཞུས་ཏེ་གནས་སྟངས་དེ་གང་
འདྲ་ཆགས་ས་རེད་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡིན། དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་ཚས་སྣ་ཚགས་ཤིག་གནང་གི་འདུག  དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་
སྐབས་ལ་ལན་རྡོག་རྡོག་དེ་ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་སོགས་ཨོ་སི་ཀྲ་ལི་ཡར་གཞིས་སྤོས་ལས་གཞི་གཏོང་ཕྱོགས་སྐོར་ཐད་ཀར་དྲི་བའི་ལན་
མཇུག་ལ་ཞུ་གི་ཡིན། རྒྱན་རྒྱག་མིན་པ་བྱས་རྗེས་ལ་གཞིགས་པ་དང༌།  འབྱོར་སྔ་རྟིང་གཏོང་ཕྱོགས་ཡོང་བ་བདེ་སྡུག་སྐོར་ཡིག་ངག་
གཉིས་ཐོག་བསམ་འཆར་དང༌།   གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚགས་པ་ཁག་ཅིག་གི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ།  སྒེར་མང་དག་ཅིག་ལས་ཁུངས་སུ་
ཕེབས་ཏེ་དགོངས་འཆར་སོགས་སྣ་ཚགས་གནང་མཁན་བྱུང་བ་ལྟར་དོ་སྣང་གིས་ཞིབ་འཇུག་ཀྱང་ཞུས་པ་ཡིན།  བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་
སྐབས་ ༡༤ པའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་ ༡༠ སྐབས་ཀྱང་གསལ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་ནང་འབྱོར་སྔ་རྟིང་སོགས་ཀྱིས་ཨོ་སི་ཀྲ་
ལི་ཡར་གཏོང་རྒྱུ་དེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་འཚམས་ཀྱི་མེད་ལ།  དེ་ལྟར་བྱས་ན་མི་འགྲིག་པའི་བསམ་ཚུལ་ཡང་ཞུ་མཁན་མི་ཉུང་
བ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཟད།  དྲང་བདེན་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མེད་སྟབས་ད་བར་དགོངས་བཞེས་ཐུབ་པ་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་སླར་ཡང་བཀུར་འོས་སྤྱི་
འཐུས་མཆོག་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༡ བར་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་བ་ཚ་དང་ཁ་དང་ཁ་སྤུ་
དབྱེ་འབྱེད་བྱུང་བ་ནས་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་མེད་སྐོར་བཀའ་གནང་སོང༌། 
གཞི་རྩའི་དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་བློན་གཉིས་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་ཆགས་པ་འདྲ་བཀའ་གནང་གྲུབ་སོང་། ༢༠༠༨ ལོར་ཚུལ་ཤིང་འགྲེམས་རྒྱུའི་ཐོག་
ནས་ཁ་དང་ཁ་སྤུ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་གདན་ས་ཆེན་པོ་དེ་ཚའི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེས་དགེ་མཚན་ག་
རེ་བྱུང་ཡོད་པའི་ཐོག་དོན་ཚན་མང་པོ་ཞིག་འདུག་པ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གསར་པ་མང་པོ་ཡོད་སྟབས་མཁྱེན་རྟོགས་ཆེད་དུ་ཞུས་ན་
བསམས་སོང།  
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་བཞག་པའི་དགེ་ལུགས་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་སྒྲིག་གཞི་ལག་བསྟར་ཚུལ་བཞིན་ཐུབ་པ། དགེ་ལྡན་གདན་ས་ཁག་གི་མཁན་
བླ་ལས་སྣེ་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་སྔ་རྗེས་ཡོད་པ་རྣམས་ལག་བསྟར་ཚད་ལྡན་བྱུང༌།    སྒྲིག་གཞི་ནང་གསལ་ལྟར་དགེ་ལུགས་དགོན་
སྡེ་ཁག་ནང་སྒྲིག་ཞུགས་ཀྱི་མཚམས་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་པ།   བླ་སློབ་དབར་དམ་ཉམས་ཀྱི་རྒྱུ་མི་གསོག་པ།  
དགེ་ལྡན་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་རྒྱུགས་སྤྲོད་དང༌། འཇང་དགུན་ཆོས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་བཞག་རྣམས་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་མི་
དགོས་པར་ལམ་ལྷོང་ངང་བྱུང་ཐུབ་པ།    ལྷག་པར་དུ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཉེན་སྲུང་ཐོག་
ལའང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ལས་སླ་རུ་ཕྱིན་ཡོད། 
དཀར་ནག་དབྱེ་འབྱེད་བྱུང་བ་བཅས་ཀྱི་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པའི་ཐོག འབྲེལ་ཡོད་ཆོས་སྡེ་ཁག་ནས་ལངས་ཕྱོགས་ཁ་གསལ་
འདི་འདྲ་ཞིག་འཛིན་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཀྱང་ཐུགས་སྣང་ཕྱག་ལེན་གང་ལེགས་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་དོལ་རྒྱལ་
ཕྱོགས་གཏོགས་པའི་ས་གནས་སུ་ལས་འགུལ་དང་འགུལ་བསྐྱོད་ཐད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བོད་ཕྱི་ནང་དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ཚང་མར་གང་ཐུབ་
དོ་སྣང་ཞུ་ཁུལ་ཡིན།  དེ་ངས་འཕྲོས་བཤད་འདྲ་ཞིག་ཞུས་པ་རེད། དེ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་གཙ་བོ་དེ་མཚམས་དེ་
ནས་ཁོང་ཚ་ལོགས་སུ་སོང་བ་དེའི་ཐོག་ལའང་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་དོ་སྣང་སོགས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་ཡིན་པ་འདྲ།  དེའི་ཐོག་
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ལ་གལ་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་ལྷོ་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གཉིས་དང་བལ་ཡུལ་ན་ཡོད་པ།  དེ་བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་ན་ཡོད་པ་དང་ལྡི་ལི་
ན་ཡོད་པ།  མ་ཟད་བོད་ནང་དུའང་དེའི་འགུལ་སྐྱོད་དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྟེང་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་གང་ཐུབ་འབད་
བརྩོན་ཞུ་གི་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་བ་ཡིན། ཡིན་ཡང་མིའི་ནུས་པས་མ་འདང་བ་དང་གནས་ཚུལ་དུས་ཐོག་ལ་མ་ཤེས་པ་དེ་འདྲ་ཏན་ཏན་
ཡོང་སྲིད་པ་རེད་དེ་རྩ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ལྷོད་ཡང་མེད་པར་དོ་སྣང་ཞུ་གི་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།    
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་༡༡ ལོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་དང༌། 
དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་གྱི་སྔོན་རྩིས་དངོས་བྱུང༌།  དངོས་སོང་གི་གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཕེབས་ཐད།    
 གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ལ་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་༡༡ ལོའ་ིནང་རྒྱུན་གྲོན་བཀའ་འཁྲོལ་སྒོར་ ༡༠,༠,༡༦,༧༡༠།༠༠ དང༌།  དམིགས་བསལ་བཀའ་
འཁྲོལ་སྒོར་ ༡,༥༨,༠༨༨།༠༠ གཉིས་བསྡོམས་བཀའ་འཁྲོལ་སྒོར་ ༡༠,༡༧༤,༧༩༨།༠༠  ཐོབ་ཡོད་ཁོངས་ནས་རྒྱུན་གྲོན་ཐོག་དངོས་སོང་
སྒོར་ ༩,༥,༣༩,༩༦༡།༠༠  དང༌།  དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་དངོས་སོང་སྒོར་ ༡,༣༧,༩༠༣།༠༠ ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བཤད་
དུ།  བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན།  སྔོན་རྩིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་གནང་བ་དང་གང་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་མ་གཏོགས་གཞན་མེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་བོད་མི་གཞིས་བསྐྱོད་ཁོངས་ནས་བོད་རིགས་ཁ་ཤས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གིས་མགྲོན་
འབོད་ལྟར་ཆེད་བསྐྱོད་བྱས་པ་བརྒྱུད་རྒྱ་གཞུང་གི་བེད་སྤྱོད་འོག་འགྲོ་བཞིན་པ་དང།  བོད་མིའི་རྩ་དོན་ལ་རྒྱབ་གཏོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
གསན་སྐོར་གྱིས་གསལ་བཤད་ཞུ་བདེ་ཡོད་ན་ཞུ་འོས་བཀའ་གནང་སོང།   དེ་ནི་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཟིན་པས་ཞུ་
མི་བདེ་བ་གང་ཡང་མི་འདུག  བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་གི་གང་གསན་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག  ཡིན་ནའང་དེ་དག་ནི་མི་མང་པོ་གང་ཡང་
མ་རེད།  ཉུང་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་རེད།  ཁ་གསལ་ཙམ་ཞུས་ན།  དེའི་ཁོངས་ནས་མི་གཅིག་ནི་སྔ་རྗེས་ཐེངས་བཞི་ཙམ་བོད་དུ་བསྐྱོད་མྱོང་
བ་དང༌།   ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡར་རྒྱ་ནག་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་དཔོན་རིགས་སོགས་སླེབས་སྐབས་བསུ་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་བཀོད་སྒྲིག་ལྟར་བོད་པ་སྤྱིའི་ངོ་ཚབ་ཡིན་མདོག་བྱེད་མཁན་དེ་འདྲ་རེད།   མི་དེ་རིགས་ནི་ད་ཆ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་
དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁ་བསླུས་རྒྱག་མཁན་ཡོངས་གྲགས་ཙམ་མ་ཟད།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བེད་སྤྱོད་འོག་བོད་རིགས་ཀྱི་ཞབས་འདྲེན་པར་
གྱུར་ཟིན་པ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད།  མི་དེ་ཚའི་གྲས་ནི་རྒྱ་ནག་གི་བེད་སྤྱོད་འོག་ཕྱིན་པ་མ་ཟད།  རང་རེའི་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་བདེ་
འཇགས་ཀྱང་དཀྲུགས་ཏེ་མཐའ་ན་སྤྱི་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའང་ཚགས་མ་བཅུག་པ་དང༌།  དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་མཁན་གཞན་
ཞིག་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱང་ངོས་ལེན་མེད་པའི་གཏམ་འཆལ་བརྗོད་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་དམིགས་ཡུལ་ལྡན་
པའི་བྱ་ཐབས་ངན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།   ཚང་མས་མཁྱེན་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།   ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་ནང་སྔ་
རྗེས་གཉིས་སུ་གནས་ཚུལ་ཅི་བྱུང་ཚང་མས་མཁྱེན་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  སྔ་ཕྱི་གཉིས་སུ་ཚགས་འདུ་ཡང་ཆ་ལག་ཚང་བ་འཚགས་
མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  རྒྱ་མིའི་དཔོན་རིགས་དེ་འདྲ་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་བོད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་མདོག་མདོག་བྱས་
ནས་སོང་བའི་སྐོར་རྒྱ་མིའི་དྲྭ་རྒྱ་སོགས་ཀྱི་ནང་ལ་པར་དང་བཅས་པ་བཏོན་ཡོད་པ་དེ་ཚར་ཚང་མས་མཁྱེན་ཡོད་ཀྱི་རེད།   རྩ་བའི་ཆར་
ད་ཆ་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡར་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙན་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་པ་རྣམས་ལའང་ཆ་བཞག་ན་མང་ཆེ་བ་དངོས་འབྲེལ་དེ་
སྔའི་རྒྱལ་གཅེས་ལྷག་བསམ་ལ་གཡོ་བ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་མེད་པར་ལྟ་བ་ལངས་ཕྱོགས་སྔར་བཞིན་རྒྱུན་གནས་ཐོག་གནས་ཡོད་པ་ནི་ཀུན་
གྱི་མཁྱེན་གསལ་ཡིན་ཅིང༌།  ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་ཙམ་མ་ཟད་བོད་མི་གནས་ཡུལ་གྱི་བོད་མི་སུ་ཡིན་ནའང་བོད་ནང་ཡུན་རིང་བྲལ་བའི་རང་
ཉིད་ཀྱི་ཕ་མ་དང་གཉེན་ཉེ་ཐུག་འཕྲད་ཆེད་སོ་སོ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་བེད་སྤྱད་དེ་བསྐྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་
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ཚབ་ཁང་བརྒྱུད་ནས་མ་གཏོགས་འགྲོ་ས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས།  བོད་ནང་གཉེན་འཕྲད་བསྐྱོད་རྒྱུར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་ནས་
བཀག་འགོག་གང་ཡང་མེད་ལ།  དེ་ནི་ཚང་མས་བསམ་ཤེས་བྱ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད།  འོན་ཏེ་ས་གནས་སོ་སོར་དཔག་པའི་འབྲེལ་ཡོད་
ཚན་པར་སྙན་སེང་ངེས་པར་ཞུ་དགོས་པ་མ་ཟད།  བེད་སྤྱོད་ལོག་པར་མི་འགྲོ་བ་བྱ་དགོས་པ་དེ་ནི་བོད་མི་དོ་བདག་སོ་སོས་རང་དོན་རང་
གཅེས་ཀྱིས་ངེས་པར་འགན་འཁྱེར་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པ་ངས་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་རྟིང་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཉེ་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་བྱོལ་ནང་གནས་པའི་བོད་རིགས་གང་མང་སོ་སོའ་ིགཉེན་ཉེ་ཐུག་འཕྲད་ཆེད་བོད་ནང་བསྐྱོད་རྒྱུའི་
ལག་འཁྱེར་སྤྲོད་ཕྱོགས་ཐད་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།  ལྷག་པར་སྤྱི་པའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཁག་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཡོད་པའི་མི་སྣའི་ཁྲོད་བོད་ནང་བློ་འགུག་ཐབས་ཀྱི་ལས་འགུལ་རིམ་བསྟུད་སྤེལ་བཞིན་པ་ནི་ཧ་
ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་བཞིན་ཡོད།  དེ་འདྲས་རྐྱེན་པས་ཉུང་ཤས་ཀྱིས་བསམ་ཤེས་མེད་པར་ལྐོག་འབྲེལ་བྱེད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
བེད་སྤྱོད་འོག་ཕྱིན་ནས་ཞབས་འདྲེན་ཞུ་མཁན་དང་རྐང་རྗེས་ལག་བསུབ་བྱེད་མཁན་ཡང་ཉུང་ཤས་བྱུང་བཞིན་ཡོད་ལ།   མི་དེ་རིགས་
ནས་རང་ཉིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པའི་བེད་སྤྱོད་འོག་ཕྱིན་པ་ཙམ་མ་ཟད་ངན་བྱས་ངོ་སོར་འཁྱེར་ནས་སྤྱི་ཚགས་ནང་བདེ་
འཇགས་མེད་པ་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ལྡན་པའི་འགུལ་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།   ཅེས་བཀུར་འོས་
སྤྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་དེའི་ཐད་ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་ཁུངས་ལ་འབྱོར་བ་དེ་གང་གསལ་གསལ་ཞིག་དང་གང་ཤེས་ཤེས་ཤིག་
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གསར་པ་ཡིན་པ་དང་བརྒྱུད་ལམ་འདི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡིན་སྟབས་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡིན།   
དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ཙམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚགས་དང་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཐད་ལ་འཛིན་པའི་
སྲིད་བྱུས་ཐོག་ཐུགས་གནང་དགོས་པའི་སྐུལ་འདེད་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་།  དེ་ནི་ཧ་ཅང་གི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་
ཞུ་གི་ཡོད།  དུས་ཚད་ཅུང་ཙམ་ཡོད་པ་འདྲ་ཞིག་འདུག་པས།  འདིའི་རྗེས་ལ་ལས་ཁུངས་གཞན་གྱི་ལན་འདེབས་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་
བསམ་གྱི་ཡོད།  དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་དོན་དག་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་སྟབས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་གཉིས་ཙམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཐད་འཛིན་བཞིན་
པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་དོ་སྣང་དགོས་པའི་སྐུལ་འདེད་གནང་བྱུང། 
གནད་དོན་འདིའི་ཐད་སྤྱིར་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་མ་མཁྱེན་པ་མེད་ཀྱང་། རྣམ་པ་ཚ་ཐུགས་འགན་ཆེ་ཞིང་ས་གནས་མང་
པོར་ཁྱབ་ཡོད་པ་དང་།  རྒྱུས་མངའ་ཡོད་སྟབས་མང་ཚགས་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་ཁྱད་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་དང་འབྲེལ་ཕྲན་བུ་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་
བརྩོན་ཞུ་གི་ཡིན། 
གོང་གསལ་གནད་དོན་ཁག་གི་ཐད།  བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་ཤོས་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་དབུས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་
ཡིས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བསྡད་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླའི་ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྒྲུག་དགོས་ཞེས་འགོབརྗོད་འཁོད་པའི་དཔྱད་གཏམ་ཡིག་ཆ་
ཞིག་སྔ་ལོའ་ིལོ་མཇུག་ཏུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པའི་ནང་།  དོན་ཚན་ཁག་ཁ་ཤས་ཁ་གསལ་བཏོན་ཡོད་པ་སྟེ།   འདི་གཅིག་བྱས་ན་
ཕྲན་བུ་གསན་པ་ལ་མ་བདེ་བ་ཡོང་གི་རེད་དེ་ངས་འདིར་རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚས་གང་བྲིས་ཡོད་པ་དེ་ཀློག་ཆོག་པ་ཞུ། 
༡༽   རྒྱལ་གཅེས་ཁྱིམ་གཅིག་དང་།  རྒྱལ་གཅེས་ལ་སྔ་རྗེས་མེད་ཅེས་པའི་སྲིད་ཇུས་ཟིན་ཏེ་སྔར་ལས་མང་བའི་ཕྱི་སྡོད་བོད་རིགས་

སྤུན་ཟླ་མེས་རྒྱལ་ལ་སེམས་འགུག་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ། 
༢༽  ཏཱ་ལའི་རུ་ཚགས་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྤྱི་ཚགས་རྨང་གཞི་ཇེ་ཞན་དུ་གཏོང་དགོས་པ། 
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༣༽  ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ཡོད་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་འཛིན་པ་དང༌།  འགལ་ཟླ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ།  ནང་དཀྲུག་ཁ་གཏོར་བྱེད་
པའི་རྩ་དོན་དུ་ཕྱི་སྡོད་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླའི་ལས་དོན་གྱི་རིམ་པ་ཁག་གི་ནང་ཁྱབ་དགོས།   

༤༽  ཕྱི་སྡོད་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླའི་མི་རབས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཡག་པོ་གྲུབ་དགོས་པ། 
༥༽   ཏཱ་ལའི་རུ་ཚགས་དང་འགལ་ཟླ་ཡོད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་མཐོ་རིམ་མི་སྣར་འབྲེལ་བ་བྱ་དགོས་པ་དང༌།  སྟབས་བསྟུན་གྱི་

ལས་དོན་སྤེལ་ཏེ་རང་ཕྱོགས་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཐུབ་པ་ཚུར་འགུག་བྱེད་དགོས། 
༦༽  དུས་རབས་ ༢༠ ལོ་རབས་ ༨༠ ནས་བཟུང་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གནས་སྡོད་བྱས་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླར་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུར་

ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས་པ། 
༧༽  རྒྱལ་གཅེས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཚགས་སྡེ་དང་དཔལ་འབྱོར་ཚང་གཉེར་ཁང་སོགས་བཙུགས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་

རྒྱུ། 
༨༽  ཏཱ་ལའི་རུ་ཚགས་དང་འགྲན་རྒོལ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཕྱི་སྡོད་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླའི་སྟོབས་ཤུགས་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་དགོས། 
༩༽  ཏཱ་ལའི་ཉེ་འཁོར་དུ་བསྡད་ཡོད་པ་ཚུད་པའི་བར་གནས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་འཛིན་མཁན་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཀླད་རྙིང་མཁྲེགས་

བཟུང་བྱ་མཁན་མིན་ཚ་ཧུར་བརྩོན་གྱིས་ཚུར་འགུག་གི་བྱ་བ་གྲུབ་དགོས་པ། 
༡༠༽  ཏཱ་ལའི་ཡི་རྗེས་འབྲང་རྣམ་དག་ཅན་དང་།  ཏཱ་ལའི་ཡི་མཁྲེགས་བཟུང་ཁ་བྲལ་ལངས་ཕྱོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་བོད་རིགས་

སྤུན་ཟླར་དུས་ཐོག་ཏུ་རྗེས་དེད་བྱས་ཏེ་ཁོང་ཚའི་འགུལ་ཕྱོགས་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་དགོས་པ་དང༌།  གོ་སྐབས་འཚམ་དུས་སེམས་
ཐག་གཙང་བཅད་ཀྱིས་རྡུང་རྡེག་གཏོང་དགོས་སོགས་ཡིག་ཆ་ཁ་གསལ་པོ་དང་འཆར་གཞི་ཡོད་པ།  དམིགས་ཡུལ་ལྡན་པའི་
ལས་འགུལ་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་པ་གསལ་པོ་བཏོན་ཡོད་པ་ལྟར།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐབས་འཚལ་དང་། སིམ་འཛུལ། 
མངོན་གསུམ་འཛམས་མེད་བཅས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་སྤྱི་ཚགས་ནང་འགལ་
རྐྱེན་སྣ་ཚགས་བཟོ་རྒྱུའི་སྔར་ཡོད་སྲིད་བྱུས་ཁག་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་ལོ་ཤས་ནང་བོད་རིགས་འདུས་སྡོད་
ཆེ་སའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ནང་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་ཆེད་འཛུགས་བྱས་ཡོད།  ཆ་རྐྱེན་དེའི་འོག་ཁོང་ཚས་
ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞག་པ་དཔེ་མཚན་ཙམ་ཞིག་བཀོད་ན།  དཔེར་ན།   སྔ་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚས་ ༢༡ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཀ་
ལི་ཕོ་ནི་ཡའི་ཁོངས་སུ་བཅའ་སྡོད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་གཞུང་ཚབ་གཞོན་པ་སྐུ་མགྲོན་གཙ་བོར་བྱས་པའི་ཐོག་བོད་
རིགས་ན་གཞོན་མ་ཞིག་གི་མིང་ཐོག་ནས་ (ཀྲུང་གོའ་ིཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བོད་རིགས་མཐུན་ཚགས་) (China Overseas 

Tibetan Association) ཟེར་བ་ཆེད་བཙུགས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའི་བླ་ཆེན་ཁག་ཅིག་གི་མཚན་གནས་བཀའ་
འཁྲོལ་མེད་བཞིན་དུ་མཚན་འཛིན་སློབ་སྟོན་ལྷན་ཚགས་ཁོངས་སུ་ཡོད་ཁུལ་རང་དགར་བེད་སྤྱོད་ལོག་པ་བཏང་སྟེ་བོད་མི་
རྣམས་མགོ་བོ་རྨོངས་སུ་འཇུག་ཐབས་བྱས་ཡོད་པ་ནི་ཧ་ལས་པའི་ཚབས་ཆེའི་གནས་ཚུལ་ཡིན།   ཕལ་ཆེར་དེ་ཚང་མས་
མཁྱེན་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ངས་སྔོན་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།   དེའི་ནང་ལ་ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་
པའི་བླ་ཆེན་མང་པོ་ཞིག་གི་མཚན་བཀོད་དེ་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལམ་སྟོན་པ་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་
བསྟན་པ་རེད།  དེ་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཙམ་ཡང་མེད་པར་རང་འཚམ་གྱིས་ཁོ་རང་ཚའི་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་ལ་བཀོད་འདུག  
ཡིན་ཡང་དེ་ཚ་ཚང་མའི་ཐོག་ལ་བླ་ཆེན་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང་།  དེའི་ནང་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་པ་གསལ་པོ་
ཚན་པ་དེ་རང་ལ་ཡི་གེ་བསྐུར་མཁན་བྱུང་འདུག་ལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་དུའང་གསལ་པོ་བཟོ་མཁན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
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ཆབས་ཅིག་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།    
 དེ་བས་ཀྱང་ཁ་གསལ་བ་ཞིག་ལ།   ཉེ་ལམ་བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་གྲོལ་བཏང་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༠ འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཟེར་བའི་
མཛད་སྒོར་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་བོད་རིགས་ཉུང་ཤས་མགྲོན་འབོད་ལྟར་ཆེད་བསྐྱོད་བྱས་ཡོད་པའི་ཐོག་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་
ཁང་གིས་ས་ཁོངས་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚས་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དར་ཆ་མཐོན་པོར་སྒྲེང་ནས་
ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུ་བཏོན་ཏེ་ཁ་བྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་ནན་བཤད་བྱས་ཡོད་འདུག   ལྷག་པར་སྐབས་དེར་
མཛད་སྒོར་བསྐྱོད་མཁན་བོད་མི་དེ་དག་གི་ཚགས་འདུའི་ཐོག་ཡོངས་གྲགས་བྱས་མེད་པའི་ནང་ཁུལ་གཏམ་བཤད་ཞིག་གི་ནང་།  
"ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུའི་ཆེད་སྙེ་ཐང་དུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བསྟི་གནས་བཙུགས་ཡོད་པ་དང༌།   སྤྱིར་འདིའི་ནང་ལ་
ཆོས་བརྒྱུད་ཅིག་གི་མིང་སྨོས་འདུག་པ་དེ་རིང་གི་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་གི་མིན། གལ་ཆེ་ཤོས་ཆོས་བརྒྱུད་གཅིག་
རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུ་ཞིག་རེད་་"  ཅེས་བཤད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀྱང་ཐོས་རྒྱུ་འདུག་པ་དེ་ཚ་ནི་ངེས་པར་གཟབ་ནན་གྱི་ཞིབ་
འཇུག་དང་། བོད་མི་ཚས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད།  

     གང་ལྟར་གནད་དོན་དེའི་ཐད་ད་གིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་གསུངས་པ་ལྟར་
མི་དེ་དག་ནི་གནས་དུས་ཚད་རྩིས་བྱེད་མཁན་དང།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བེད་སྤྱོད་འོག་འགྲོ་མཁན་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རྐང་འདྲེན་
པ་རེད།  དེའི་སྐོར་ས་གནས་སོ་སོའ་ིབོད་རིགས་ཚང་མས་མཁྱེན་པའི་ཐོག་ནས་གདོང་ལེན་གནང་དགོས་པ་དང༌།  བོད་མི་
ཚང་མས་མི་དེ་དག་གིས་གང་བྱས་པ་དང་།  གང་བཤད་པ།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲིལ་བསྒྲགས་ལོག་པ་གང་བྱས་པ་བཅས་དྲ་
རྒྱ་ Youtube  ནང་ཡོངས་གྲགས་ཐོག་གཟིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།  མི་དེ་ཚའི་ནང་དུའང་བསམ་བློའ་ིརྨང་གཞི་གཅིག་པ་
མིན་པ་དེ་འདྲའང་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། 

    དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་དང་།  སུད་སི།  ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་སོགས་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ཁག་གིས་དུས་སྟོན་སོགས་
ལ་ཁ་གཡར་ནས་བོད་རིགས་ཁག་གཅིག་མགྲོན་འབོད་ཀྱིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལག་ཆར་བེད་སྤྱོད་ལོག་པ་བྱེད་
བཞིན་པ་རེད། 

    གཞི་རྩའི་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་རེའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་རྒན་གཞོན་དབར་
དང༌། གསར་རྙིང་དབར།  ཆོས་བརྒྱུད་སོགས་ནང་ཁུལ་འགལ་རྐྱེན་བཟོ་ཐབས་བྱས་ཏེ་དཀྲོག་གཏམ་སྣ་ཚགས་སྤེལ་བཞིན་པ་
རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་གཏོད་
བྱེད་མཁན་གྱི་སྒེར་པ་རེ་ཟུང་དང་། ཚགས་སྐྱིད་བཅས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་དང་། བྱེད་ཐབས་སྣ་ཚགས་
བརྒྱུད་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་ནུས་མེད་རྩ་བརླག་བཏང་སྟེ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་བཞིན་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་རེ་ངན་དང་ངན་
བྱུས་བཤམས་བཞིན་པ། བར་ལམ་དོ་སྣང་བྱུང་བར་གཞིགས་ན།  སྒྲིག་འཛུགས་ནང་གི་ལས་བྱེད་དང་། སྤྱི་ཚགས་ནང་འགན་
འཁུར་མཁན། དེ་མིན་བོད་ནས་རྗེས་འབྱོར་རེ་ཟུང་བཅས་ལ་མངོན་སུམ་འཛམས་མེད་ཀྱིས་བསླུ་བྲིད་བྱ་ཐབས་བྱེད་པ་དང༌། དེ་
ལྟར་ཁོང་ཚའི་བཀོད་བྱུས་ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་ཚ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ལའང་སྡིགས་ར་བསྐུལ་རྒྱུ་སོགས་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚགས་
བེད་སྤྱད་ནས་སིམ་འཛུལ་བྱ་བཞིན་པ་ནི་ཆེས་བོད་མི་ཚང་མས་རྫི་གསང་པོ་བྱ་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན།  
ལྷག་པར་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་འགྱུར་བ་འགྲོ་བའི་སྐབས་ལ་ཧ་ཅང་གི་དོ་སྣང་དང་ཞིབ་
ཚགས་པོ་བྱས་ནས་ལྟ་གི་འདུག    དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སིམ་འཛུལ་བྱེད་པ་དང་གནས་ཚུལ་གྱི་གོ་སྐབས་བླངས་ནས་མི་བདེ་བ་
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བཟོ་བའི་སྐབས་དེ་འདྲ་གཅིག་བྱས་ན་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག   དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚས་ལྷོད་ཡང་མ་
ཕྱིན་པའི་ཐོག་ནས་མང་ཚགས་ལ་ཁ་ཏ་སློབ་གསོ་གནང་དགོས་པ་དང་།  གནས་ཚུལ་དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་དེའི་རིགས་གསན་
མཐོང་ག་རེ་བྱུང་ཡང་སྤྱི་ཚགས་ནང་གི་མི་སོ་སོའ་ིའབྲེལ་བ་དེ་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་དུས། ཡང་རིགས་གཅིག་གིས་གནས་ཚུལ་
འདི་དང་འདི་འདྲ་གོ་རྒྱུ་འདུག་ཞེས་ཞར་དང་ཞོར་ནས་བཀའ་གནང་མཁན་དེ་འདྲ་འདུག་པས། དེ་ཚ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་
སྦྲགས་ནས་རིགས་གཅིག་གིས་ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཤག་དང་གོ་གི་ཡོད་ཤག་བྱས་ནས་བཀའ་མ་གནང་བ་དེ་འདྲའང་
བྱུང་གི་ཡོད་ས་རེད།    དེ་ཡིན་དུས་དོ་སྣང་འཕར་མ་བྱེད་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་དུས་ཤེས་ཡོད་ཀྱང་སྐྱོན་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་
གྱི་ཡོད།   དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་འབྲེལ་བ་དེ་འདྲ་ཧ་ཅང་གི་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡིན་དུས། 
རྣམ་པ་ཚས་དེ་རིགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསན་ཐོས་རིག་གསུམ་ག་རེ་བྱུང་ཡང་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་ལ་བཀའ་
གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།   ང་རང་ཚའི་སྤྱི་པའི་དོན་དག་ཐད་ཚགས་ཚུད་དུ་འགྲོ་བ་དང་དོ་སྣང་བྱེད་པ་ལ་ཏན་ཏན་ཕན་གྱི་རེད་
བསམ་པ་ཡོད་པས། ངས་དེ་རིང་གོ་སྐབས་འདི་དང་སྡིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་ལ་གནས་པའི་བོད་རིགས་ཚང་མ་
དང་།   ལྷག་པར་དུ་བསམ་བློའ་ིནང་ལ་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་མེད་མཁན་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་མགོ་བདེ་དྲན་འཁྲུལ་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་
ཚས་ཀྱང་བསམ་བློ་ཡག་པོ་ཐོངས་དགོས་པ་ཡིན།  གནས་དུས་ཚད་རྩིས་བྱས་པ་ཡིན་ན་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལའང་འགྲོ་གི་མ་རེད།  
དེ་འདྲའི་ཆ་ནས་ཚང་མས་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞེས་ཏེ་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཆབས་ཅིག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་དུས་ཚད་ཅུང་ཙམ་ཞུས་པ་ལ་དགོངས་
འགལ་མེད་པ་ཞུ།   ཐུགས་རྗེ་ཆེ།    

 
ཚགས་གཙ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།    
ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་དང་ལན་
འདེབས་ཕེབས་དགོས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་གསུངས་གྲུབ་སོང་། འབྲེལ་ཆགས་ལྷན་ཁང་
གཉིས་ལྷག་ཡོད་པས་དེ་སང་ཉིན་གྱི་ལས་རིམ་ནང་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན།  སང་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚགས་གསེང་ཡིན།  

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ ཚས་ ༡ ཉིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་རིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་བ་ ༡༠ པའི་ཚས་ ༡ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་ལས་ཉིན་
བཅུ་བཞི་དང་ཉིན་མཐའ་མ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་རིང་དྲི་བ་དྲི་ལན་གྱི་དུས་ཚད་མེད་པ་ཡིན། དེ་རིང་ལས་རིམ་དང་པོ་ཐུགས་སྣང་
གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢༦ ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། ལས་རིམ་ནང་ལ་ད་ལྟ་བརྒྱ་ཞིག་བཅུག་རྒྱུ་བརྗེད་ཤག  ཚིག་
གཅིག  ཁ་སང་བཀྲམས་བཞག་པའི་ནང་ལ་རེད། གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཁ་སང་དང་པོ་བྱས་ན་འདི་སྒེར་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཐོག་ལ་འཁྱེར་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡིན་དེ་མ་
འགྲིག་མ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་ལ་འཁྱེར་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢༦ དེ་
སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས།  

ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར། 
༄༅།།སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་དུས་གསུམ་གསལ་གཟིགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་མ་འོངས་སོན་རྩ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་ལམ་
གལ་ཆེ་ཤོས་སུ་དགོངས་ཏེ། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཇི་ལྟར་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་པ་བཞིན་བཀའ་བཞེས་ཀྱིས་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲ་ཁག་དང། དེ་
བཞིན་ SOS སོགས་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚགས་ཁག་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཁྱིམ་ཁག་གཉིས་དང་བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩ་
བཅས་བཙུགས་ཏེ་ལོ་ ༥༠ ནང་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོར་ཤེས་ཡོན་གོ་སྐབས་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད་པ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་
རྒྱུ།  
 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོ་སྟོད་ཙམ་ནས་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཕྲུ་གུ་མང་བ་ལས་སྤུས་དག་པོ་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བ་
དང། ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་ལ་དཔེ་འགེབས་ཀྱིས་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཕྲུ་གུ་གཅིག་གཉིས་ལས་མང་བ་མ་སྐྱེས་ན་གསར་གཏོད་དང་ཕྲུ་གུ་
མང་བ་སྐྱེས་མཁན་རྣམས་དེང་དུས་དང་མ་མཐུན་མཁན། ཤེས་ཡོན་མེད་པ་ལྟ་བུར་རྩིས་ཏེ་མི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་བསམ་ཞིབ་བྱེད་
མཁན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པས། བོད་མིའི་ཆོས་སྒར་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་སློབ་གཉེར་བསྟི་གནས་ཁག་གི་ནང་རང་རིགས་སློབ་གཉེར་བ་མ་
རག་པའི་རྐྱེན་གྱིས། གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་མང་པོ་སྒོ་རྒྱག་དགོས་བྱུང་བ་དང། སློབ་གཉེར་བསྟི་གནས་མང་པོའ་ིནང་མི་རིགས་གཞན་འཇུག་
བཞེས་གནང་དགོས་ཡོད་པ། ཡང་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་མུ་མཐུད་གནང་གི་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་སློབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ནང་ལ་
མཐུན་རྐྱེན་བཟང་བ་ཡོད་ནའང་སློབ་ཕྲུག་མེད་པ་དང། སློབ་གྲྭའི་སྡེ་ཚན་འགའ་ཤས་ནང་མཐུན་རྐྱེན་ཞན་པ་ཡོད་ནའང་སློབ་ཕྲུག་མང་བ་
ཡོད་པ་ལྟ་བུ་སྣང་གི་འདུག་ན། ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བོད་ཁྱིམ་གཉིས་གཙས་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་
དང་ཤེས་ཚད། སློབ་ཕྲུག་གནས་སྟངས། སློབ་གྲྭའི་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ ༢༠ ནས་ ༥༠ བར་ལ་གནང་ཕྱོགས་ག་རེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། ག་རེ་བྱེད་དགོས་མིན་གྱི་གནས་སྟངས་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་དགོས་གལ་དང། དེའི་ཆེད་ཕྱིའི་ཁྱད་ལས་པ་ཆེད་
བསྐོང་གནང་སྟེ་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཐོ་དང་མ་འོངས་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་རྒྱབ་གཉེར་གསལ་པོ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་གནང་སྐྱོང་ཞུ་རྒྱུའི་
ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་དུ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་ཡིག་ཆ་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 ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢༦ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
གཞེན་སྐུལ་ཞུ་ཡུལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག  དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  

 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཉིན་མ་གཅིག་གི་སྔོན་ལ་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་ད་ག་རང་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་གྱི་ལམ་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ 
ཡིན་གསུངས་སྐབས་གནས་སྐབས་རིང་མ་གནང་རོགས་གནང་། ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་ཐོག་ནས་བྱུང་ན་འགྲིག་ས་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་
ཡིན། ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན།  ཤེས་ཡོན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།  གནད་དོན་དེའི་ནང་ལ་སློབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་སྤྱི་ཚགས་
ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དྲགས་སློབ་གྲྭ་མང་པོ་སྒོ་བརྒྱག་དགོས་ཐུག་པ་དང་། ཡང་སློབ་གྲྭ་རྒྱག་རྒྱུའི་ལས་གཞི་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་པའི་ཐོག་
ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྔ་བཅུ་ནང་ལ་ག་རེ་བྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྔ་བཅུ་ནང་ལ་འཆར་གཞི་དེ་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་
ལྟར་དེའི་ཐོག་ནས་ཚགས་ཆུང་བཙུགས་རྒྱུ་དྲན་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་ཕྱི་ནང་གི་ཆེད་ལས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པ་ཡོད་ན་ག་འདྲ་
གདན་འདྲེན་ཞུས་དགོས་ཡོད་པ་དང་པོ་དེ་ཐག་མ་ཆོད་བར་དུ་ཕྱིའི་ཆེད་ལས་པ་མང་པོ་ཡོད་རེད། ཆེད་ལས་པ་རེ་རེ་ལ་དགོངས་ཚུལ་རེ་
རེ་ཡོད་རེད། དགོངས་ཚུལ་རེ་རེ་ལག་ལེན་བསྟར་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ་ལ་མ་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ཡང་ཕན་ཐོགས་པའི་ཚབ་ལ་
གནོད་སྐྱེལ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོང་གི་ཡོད་དུས།  དང་པོ་ང་རང་ཚའི་ནང་ཁུལ་ནས་སློབ་སྤྱི་ཁག་རེད། འཛིན་སྐྱོང་རེད། འགན་འཛིན་དེ་དག་གི་
དགོངས་པ་ག་རེ་ཡོད་མེད། ཆ་ཚང་གཏོགས་པའི་ཐོག་ནས་དེ་ནས་ཐབས་ལམ་ག་འདྲ་བྱེད་དགོས་མིན་ཆ་ཚང་སྤུངས་ཏེ། དེ་ནས་ཆེད་
ལས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ཚགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆེར་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ཉི་ཤུ་དང་ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ་ང་ཚས་ཤེས་ཡོན་ཐོག་
ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་མིན་འགྲོ་བསམ་པའི་རེ་བ་ཡོད།  དེ་ལྟར་ལོ་གཅིག་ནང་ལ་ཧ་ལམ་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་
རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད། མ་གཞི་ནས་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཞེས་པ་དེ་ད་ལྟའི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་ནང་འཁོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། དེ་
མཛུབ་མོ་ལྔ་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད།  ད་ག་ནང་བཞིན་སློབ་གྲྭ་ལ་བཏང་འཛིན་གནང་མཁན་ཐོག་ལ་འགན་ཆེན་
པོ་ཡོད་རེད། དགེ་རྒན་རྣམ་ལ་འགན་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། སློབ་ཕྲུག་ཚ་ལའང་འགན་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། གཙ་ཆེ་ཤོས་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་དང་
སྤྱི་ཚགས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་འགན་ཆེན་པོ་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་རེད་འདུག  དེ་སོང་ཙང་། མཛུབ་མོ་ལྔ་ལྟ་བུའི་ལྔ་ག་ལ་འགན་ཡོད་བཞག་
པ་ཞིག་རེད་འདུག ལྔ་གས་སྤྱི་སྙོམས་བྱས་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་བ་ཡིན་ན། འགྲུབ་རྒྱུ་གཅིག་ཡོད།  མཛུབ་མོ་ལྔ་ནས་གཅིག་རང་གཅིག་
གིས་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་ལྔ་ག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་གནང་རྒྱུ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་
རྒྱུར་འཛུལ་ཞུགས་གནང་བ་ཡིན་ན།  འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞིག་ཡོད་འདུག དཔེ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཉི་ཧོང་
དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་རྗེས་སུ་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་རེད། གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཉམས་གུད་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་ཚས་འབད་བརྩོན་ག་རེ་ཞུས་འདུག་ཅེས་ན།  ད་ང་ཚས་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་བཅུ་ཉི་ཤུའི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་ཐོག་སྤྱི་
ཡོངས་ནས་མ་རྩ་བླུགས་ཏེ་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་བཤད་དེ་ལོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུའི་ནང་ལ་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་དང་།   དཔལ་
འབྱོར་དང་འཕྲུལ་ཆས་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཆགས་འདུག ད་ག་ནང་བཞིན་ང་ཚས་མིག་དཔེ་བལྟ་ས་གཅིག་རྩ་དོན་རྩོད་
མཁན་གྱི་སྤྱི་ཚགས་དེ་འདྲ་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། འཇུའི་ཤི་མི་རིགས་ནང་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའི་ཁོང་ཚ་སྤྱི་ཚགས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་ཐག་
བཅད་དེ་ད་ང་ཚ་མ་རྩ་སྤུངས་རྒྱུ་དེ་སྤྱི་ཚགས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་ཤེས་ཡོན་སྒང་ལ་སྤུངས་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་སྤུངས་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་
ཡོང་གྲགས་རེད། ནེའུ་ཡོག་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ནེའུ་ཡོག་ནང་ལ་ཨེམ་རྗེ་གསུམ་ཐུག་པ་ཡིན་ན་གཅིག་འཇུའི་ཤི་རེད་



49 

 

ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ཨེམ་རྗེ་གཉིས་ནས་གཅིག་འཇུའི་ཤི་མིན་པ་ཡིན་ན་གསུམ་ནས་གཅིག་འཇུའི་ཤི་རེད།  དེ་ག་རེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད་
ཅེས་ན།  འཇུའི་ཤི་ནང་མིའི་ནང་ལ་སོ་སོའ་ིབུ་དེ་ཨེམ་རྗེ་མིན་ན་ཨ་མ་ཡིན་པའི་གོ་ཆོད་ཡོད་མ་རེད། ཕ་མ་ཡིན་པ་གོ་ཆོད་ཡོད་མ་རེད། 
བུ་བུ་མོ་ཡིན་པ་གོ་ཆོད་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཁོ་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་བགྲོ་གླེང་ཡོང་དུས།  ཆེད་ལས་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག  ཤེས་ཡོན་གལ་
ཆེན་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག  སྤྱི་ཚགས་ཀྱིས་བརྩི་མཐོང་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་འཇུའི་ཤི་མི་རིགས་དེ་འཛམ་གླིང་ལ་མིག་དཔེར་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ག་ནང་བཞིན་ཨུ་རུ་སུའི་ནང་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ཨར་མིའི་ནིའི་མི་རིགས་དེ་དག་གིས་ཨུ་རུ་སུའི་མེ་ཤུགས་ཕུར་
མདའ་བཟོས་པ་རེད།  གནམ་གྲུ་བཟོས་པ་རེད། སྔོན་མ་གྲང་དམག་སྐབས་ལ་བཤད་བསྡད་པ་དེ་དག་ནང་ལ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ཨར་མི་ནིའི་
ཚན་རིག་མཁས་པས་འཛུལ་བཞུགས་བྱས་ཡོད།  དེ་ཡང་ག་རེ་ཞུ་གི་ཡོད་ཅེ་ན།  ཨར་མིའི་ནིའི་ཁོང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་ང་
ཚའི་མ་རྩ་དེ་ཤེས་ཡོན་སྒང་ལ་བླུགས་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་ནས་དམ་བཅའ་གཏན་པོ་བཞག་པའི་ཐོག་དེའི་ནང་ལ་འཛུལ་བཞུགས་བྱས་པར།  སྤྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་ཡིན་དུས་འབྲས་བུ་སྨིན་པ་ཞིག་རེད་འདུག  དེ་སོང་ཙང། ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་དེ་ང་ཚ་
ཚང་མས་གལ་ཆེན་པོ་བརྩི་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ལ་སྤྱི་ཚགས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་མཛུབ་མོ་ལྔ་ཡི་མཉམ་དུ་
འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཏེ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་བ་ཡིན་ན་འབྲས་བུ་སྨིན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་འདུག  ཡིན་ནའི་དེ་
སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མིན་པ་བྱས། འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་པུས་གནང་དགོས་པ་དགེ་རྒན་གྱི་གླ་ཕོགས་སྤར་བ་ཙམ་གྱིས་འགྲིག་པ་ཞིག་རྩ་བ་
ནས་མ་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་སང་སློབ་སྤྱི་ཚ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚ་ཚགས་འདུ་འཚགས་ཡོང་དུས་སྐབས་སུ་རེད། ད་ལྟ་གྲོས་ཚགས་ནང་
དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་།  སློབ་གྲྭའི་ནང་ལ་མཐུན་རྐྱེན་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚའི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚ་རྗེས་ལུས་ཐེབས་པའི་བཀའ་མོལ་དེ་འདྲ་
གནང་སོང་དེ། སློབ་གྲྭ་གཅིག་ནང་གི་སློབ་སྤྱིས་ག་རེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་སློབ་སྤྱི་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཡུལ་མི་སྐྱོ་
བོ་དེ་འདྲའི་ཕྲུ་གུ་བཅུག་པ་ཡིན།  ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཡིག་ཚད་བཏང་ཡོང་དུས་ཨང་ཀི་དང་པོ་གཉིས་པ་ལེན་མཁན་ཡུལ་མིའི་དེ་ཚའི་ཕྲུ་གུ་རང་
རེད། བགྲོ་གླེང་འགྲན་བསྡུར་བྱས་པ་ཡིན་ནའི་ཡུལ་མི་དེ་ཚའི་ཕྲུ་གུ་ཐོན་ཡོང་གི་འདུག  འགྲན་བསྡུར་ག་རེ་བྱས་པ་ཡིན་ནའི་ཡུལ་མི་དེ་
ཚའི་ཕྲུ་གུ་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་སོང་ཙང་། ད་ལྟའི་ཡོད་བཞག་པའི་མཐུན་སྦྱོར་ཐོག་ནས་མ་འདང་བ་ཞིག་མ་རེད་ཤག གང་ཡིན་ཞེ་
ན། ཡུལ་མི་དེ་ཚའི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་དེ་འདྲའི་ཡག་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་དུས།  ང་ཚའི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་རྗེས་སུ་ལུས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད། 
ད་ཡོངས་གྲགས་རེད་བོད་ཁྱིམ་ནང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་བོད་ནས་ཡོང་བའི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་ཧུར་བརྩོན་ཆེ་བ་འདུག དྲི་བ་མང་པོ་སྐུལ་གྱི་འདུག་
ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་ཏོག་ཙམ་ཧུར་བརྩོན་ཆུང་བ་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ཚང་
མ་རྟོགས་པའི་ཐོག་ནས་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ། སྤྱི་ཚགས་སྤྱི་ཡོངས་དེའི་ནང་ལ་འཛུལ་བཞུགས་གནང་བ་ཡིན་ན་
ཕལ་ཆེར་རེ་བ་འདྲ་ཡོད་ས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གནང་བ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་དེའི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཅི་ནུས་ཀྱིས་
འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཚགས་གཙ་མཆོག 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་ཡན་གྱི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་ཡིག་ཆའི་ལས་རིམ་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༡༡ གིས་བཀའ་
བློན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསྡུས་སྙིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་ཟིན་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་ལན་འདེབས་
གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་མཚམས་ལ་བསླེབས་བསྡད་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་
མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ལ་དྲི་བ་ཁྱོན་བསྡོམས་བཞི་བྱུང་
སོང༌། དེའི་མ་ཚད་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཁ་ཤས་བྱུང་སོང༌། དྲི་བ་གཉིས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཡིག་ཐོག་ལ་གནང་བ་རེད། དང་པོ་དེ་ལྡི་ལི་དོན་ཁང་
ལག་འཁྱེར་ཚན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་ལས་ག་རེ་གནང་ཡོད་མེད་དེ་གསལ་ཁ་ཐོན་མི་འདུག་གསུང་པའི་སྐོར། ད་ལྟ་ང་ཚས་རྒྱུན་ལས་ལ་
ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་ཡང་བསྐྱར་ཞིག་བལྟས་དུས། དཔར་གློག་བརྒྱབས་པའི་སྐབས་སུ་གསལ་པོ་ཐེབས་ཡོད་ས་མ་རེད། བྱས་ཙང་
སང་ཉིན་གནངས་ཉིན་དཔར་གློག་ཆ་ཚང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ། དེ་རིང་གོ་སྐབས་འཛིན་ནས་ལྡི་ལི་དོན་ཁང་གིས་ལོ་
གཅིག་ནང་ལ་ཡིག་ཆ་ IC ཕྱོགས་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་ལས་ག་རེ་གནང་ཡོད་མེད་རོབ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༠།༡༡ རིང་ལ་ལག་འཁྱེར་གསར་བཟོ་ཞུས་པ་གྲངས་ ༥༨༩༡ དང༌། ལག་དེབ་འཕར་མ་ཞུས་པ་གྲངས་ ༤༡༨ ལག་འཁྱེར་བོར་
བརླགས་དང་རལ་སྐྱོན་སོང་ནས་བསྐྱར་བཟོ་ཞུས་པ་གྲངས་ ༩༦ ནོ་རི་ NORI བཀའ་འཁྲོལ་གསར་པ་ཞུས་པ་གྲངས་ ༣༤ ཕྱི་སྡོད་
བོད་མིའི་ལག་དེབ་བསྐྱར་དུ་ཞུས་པ་གྲངས་ ༦༦ བཅས་རེད་འདུག  
 དྲི་བ་གཉིས་པ་དེ་ད་ལྟ་བྷུ་ལི་ཀྲིན་ Bulletin ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ལོ་གཅིག་ནང་ལ་འདོན་ཐེངས་ ༦ ཡོད་རེད། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༠།༡༡ ལོར་འདོན་ཐེངས་ ༥ མ་གཏོགས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ང་ཚས་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཞུས་པ་
ནང་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༡༡ ལོར་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་འགྲུལ་པ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་དགུ་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུ་དགོས་བྱུང་བ་རེད། སྣེ་ལེན་ཞུ་མཁན་
ང་ཚའི་ལས་ཁུངས་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བྱེད་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད་དུས། འགྲུལ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་དུས་ད་ལྟ་བྷུ་ལི་ཀྲིན་
གྱི་གསར་འགོད་པས་ཕྱག་རོགས་གནང་དགོས་བྱུང་བ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གཅིག་དེ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གཉིས་པ་དེ་སྣེ་ལེན་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་
དགུང་སེང་ལ་ཕེབས་དུས། བྷུ་ལི་ཀྲིན་གྱི་གསར་འགོད་པས་སྣེ་ལེན་ཞུ་སྒོའ་ིལས་འགན་དེ་ཁུར་དགོས་ཡོད་ཙང༌། འདོན་ཐེངས་གཅིག་
ཆད་པ་རེད།  
 དྲི་བ་གསུམ་པ་དེ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་གྱི་སྐོར་རེད་འདུག དྲི་བ་དེར་གསལ་བཤད་
ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༡༡ ནང་ལ་ཡིག་ཆ་དང་ CD འོད་སྡེར་མང་པོ་ཞིག་གྲ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐད་ཡིག་གསུམ་ནང་
གནང་བ་རེད། བོད་ཡིག རྒྱ་ཡིག དབྱིན་ཇི། བཅས་རེད། ན་ནིང་ང་ཚས་གཙ་བོ་བྱང་ཨ་རི་དང༌། ཁེ་ན་ཌ། ཐའེ་ལྦན་ནང་ལ་ལས་འགུལ་
སྤེལ་བ་རེད། ད་ལོ་ ༢༠༡༡།༡༢ ནང་ལ་གཙ་བོ་ཡུ་རོབ་ནང་སུད་སི་དང༌། འབེལ་ཇིཡམ། ཕྭ་རན་སི། འཇར་མ་ནི། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ནང་
བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་བརྒྱུད་ལས་འགུལ་སྤེལ་འཆར་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལས་
འགུལ་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད།  
 དྲི་བ་བཞི་པ་དེ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་རེད། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་ང་ཚའི་ལས་བསྡོམས་གཅིག་གི་
ནང་ནས་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བྱུང་མ་སོང༌། དེ་གསལ་བཤད་ཞིབ་ཚགས་བྱུང་ན་ཡག་པོ་མེད་འགྲོ་གསུང་པས། དེ་རིང་གོ་སྐབས་
འཛིན་ནས་ང་ཚའི་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་ག་རེ་གནང་ཡོད་མེད་སྐོར་ཞུ་གི་ཡིན། ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༠།༡༡ ནང་ཐའེ་ལྦན་དང༌། སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཅིག དེ་བཞིན་ཨོ་སི་ཀྲེ་ལི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་ Brisbane, Melborne, 

Canberra, Sydney  བཅས་ནང་ཆེད་བསྐྱོད་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་ལས་འགུལ་དང༌། འཇར་མན་རྒྱལ་ས་འབར་ལིན་དུ་དངོས་སུ་བསྐྱོད་མ་
ཐུབ་ཀྱང་ Skype བརྒྱུད་ཁོར་ཡུག་ཚགས་འདུར་ཞུགས་པ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ནང་ལས་འགུལ་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་པ་རེད། ལས་
འགུལ་སྤེལ་བ་དེ་ཚ་ཡིག་ཆ་གཅིག་པུ་བཀྲམས་པ་མ་ཡིན་པར། གཟབ་སྦྱོང་དང་གཏམ་བཤད་སོགས་ཐབས་ལམ་འདྲ་མིན་བེད་སྤྱོད་
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བཏང་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་རོབ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་དེ་འདྲ་རེད། ད་དུང་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་བསྐྱོད་འཆར་ཡོད་
ཀྱང་། མེག་སི་ཁོ་དང་ཁེ་ན་ཌར་ཐོངས་ཆན་ Visa མ་རག་པས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་བསྐྱོད་ཐུབ་མེད། འབོད་སྐུལ་གནང་བའི་ནང་༸པཎ་
ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐོར་དང༌། རྒྱ་ཡིག་ཚན་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་སྐོར་གསུང་སོང༌། ང་ཚས་ད་ག་རང་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁ་སང་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་དང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས། ང་ཚ་བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་བཀའ་
མོལ་རོབ་ཙམ་ཞུས་པ་རེད། དེ་རིང་ངས་དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང༌། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། བར་སྐབས་
བལ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་མཁན་བོད་མི་ཚའི་གནས་སྟངས་ཁག་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ང་གཉིས་དེའི་སྐོར་ལ་
བཀའ་མོལ་བྱུང༌། དེ་རིང་གྲོས་ཚགས་གྲོལ་ནས་ང་ཚ་ལྷན་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ངོས་ནས་གོ་བསྡུར་གཅིག་ཞུས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་ཞུ་
འབུལ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད། དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚས་གང་ཐུབ་ཅི་ནུས་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་མཁན་བོད་མི་ཚའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་
འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་རིང་ང་རང་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་པ་སོང་ཙང༌། བཀའ་བློན་ཞིག་གི་མིང་འཁྱེར་ནས་གྲོས་
ཚགས་ནང་ལ་གླེང་བསྡད་པ་དེ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་ཙང་། ང་རང་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་རེ་བ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་ཚས། ང་ཚ་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་ལས་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་དང༌། བསམ་འཆར། དྲི་བ། དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་
གནང་སོང༌། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚ་གྲོས་ཚགས་འཛམས་རྒྱུ་དེ་ལོ་གཅིག་ནང་ལ་ཐེངས་གཉིས་མ་གཏོགས་འཛམས་ཀྱི་ཡོད་མ་
རེད། གྲོས་ཚགས་གྲོལ་བའི་རྗེས་སུ་ལས་ཁུངས་དེ་མུ་མཐུད་ནས་ཉིན་རེ་ཉིན་རེའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་དུས། ང་ཚ་ལོ་གཅིག་ནང་ལ་
འཛམས་འཛམས་བར་དུ་མ་སྒུག་པ་བྱས་ནས། ང་རང་རེ་བ་ཡིན་ན། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་འཛམས་ཟོན་མེད་པའི་ཐོག་ནས། ང་ཚ་ཕྱི་
དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་ལས་འཐུས་ཤོར་དང་བཀའ་སློབ་གནང་རྒྱུ་དང་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན། ང་ཚ་ལ་འབྲེལ་བ་མུ་
མཐུད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཟླ་བ་དྲུག་མ་སྒུག་པ་བྱས་ནས། མང་ཆེ་བ་དྷ་རམ་ས་ལར་བཞུགས་མཁན་རེད་པ། དེ་འདྲ་ཡིན་
དུས་ལས་ཀ་དེ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད། དེ་རིང་ངའི་བོད་སྐད་བདེ་པོ་རང་མེད་པ་དེ་མང་པོ་ཞིག་གིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་
རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ངས་བཀའ་མོལ་ཞུ་སྟངས་ཏོག་ཙམ་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་དང་ཚ་དྲག་ཡོད་ན་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

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

 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  
༄༅།། དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་
ཁོངས་ཡན་ལག་བཅས་པའི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠།༤།༡ ནས་ ༢༠༡༡།༣།༣༡ བར་གྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་འདྲི་བ་དོན་ཚན་གསུམ་ཕེབས་
པར་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གཤམ་གསལ།  
དྲི་བ་ ༡། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༥ པའི་དོན་ཚན་ ༩ བར་གངས་སྐྱིད་ཁུལ་དུ་ཆུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ལུགས་འཁོད་
འདུག་ཀྱང༌། ང་ཚས་དངོས་མྱོང་ལྟར་ན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ཤག་ནང་ཉིན་ལྟར་ཚུད་ ༢།༣ ཙམ་ལས་ཆུ་ཡོང་གི་མེད་པ་དང༌། 
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སྐབས་རེ་རྩ་ཆད་འགྲོ་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་གནས་བཞིན་འདུག་ན་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ཤག་རྣམས་གངས་སྐྱིད་ཁུལ་དུ་བརྩི་སྲོལ་
ཡོད་མེད་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཕེབས་ཐད།  
དྲི་བ་དང་པོའི་ཐོག་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་ནས་ལན། ཆུའི་སྐོར་དེ་རེད་འདུག སྔོན་མ་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་
བཀའ་ཤག་དེའི་སྐབས་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ལ་དྲི་བ་དང་པོ་དེ་ཆུའི་སྐོར་བསླེབས་ཡོད་ས་རེད། དེ་རིང་ང་ལ་དྲི་བ་དང་པོ་དེ་ཆུའི་སྐོར་དེ་
བསླེབས་བསྡད་ཤག བྱས་ཙང་། ཆུ་དེ་ང་ཚའི་མི་ཚ་དང་སྲོག་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ག་ཚད་ཙམ་ཞིག་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་མིན་ད་ག་རང་ནས་
རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
དྲི་བ་དང་པོ་དེ་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ལྔ་པའི་ནང་དོན་ཚན་དགུ་པ་བར་གངས་སྐྱིད་ཁུལ་དུ་ཆུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་
ལུགས་འཁོད་འདུག་ཀྱང་ང་ཚས་སྔོན་མྱོང་ལྟར་ན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ཤག་ནང་དུ་ཉིན་ལྟར་ཕྱག་ཚད་གཉིས་གསུམ་ཙམ་ལས་ཆུ་
ཡོང་གི་མེད་པ་དང་། སྐབས་རེ་རྩ་ཆད་འགྲོ་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་གྱི་འདུག་ན། རྒྱུན་ལས་ལས་ཤག་རྣམས་གངས་
སྐྱིད་ཁུལ་དུ་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་མེད་ཐད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཕེབས་ཐད། དེའི་ལན། རྡ་སའི་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀ་ཛ་ར་ལ་ཆུའི་དགུན་དུས་
གངས་དང་དབྱར་དུས་ཆར་ཆུའི་རྐྱེན་པས་ལོ་ལྟར་ཆུ་འདྲེན་ལྕགས་དོང་འཕྲོ་བརླགས་ཡང་ཡང་འགྲོ་བཞིན་པར་བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུར་མི་རྒྱུ་
འགྲོ་འདོད་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེར་འཕྲད་བཞིན་པར་བརྟེན། བྷེང་ལོར་སི་ཕས་ཇི་ཡོར་ཀྲིག་ཆེད་ལས་མི་སྣ་ཆེད་
ཕེབས་ཀྱི་ཆུ་འཛར་གཞན་ཞིག་ཐབས་རྩོལ་ཐོག་རྒྱ་གར་གྲོང་གསེབ་བཅས་ལ་འབོད་སྐུལ་རབ་དང་རིམ་པ་ཞུས་མཐར། ཆུ་སྒོ་གསར་པ་
ཞིག་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། གངས་སྐྱིད་ཁུལ་དེ་སྔ་བདུན་ཕྲག་རེ་གཉིས་ཆུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཅི་ཆེར་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་རེ་ཞིག་
སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་བཅས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་ཡོངས་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྡ་སར་གནས་སྡོད་མི་འབོར་
ཇི་མང་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་། ལྷག་པར་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་དབང་གིས་ཆུ་དཀོན་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་། གངས་སྐྱིད་ལ་མཚན་ན། ཆུ་
མཛད་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་ཆུ་མཛད་ཨ་མ་ནས་ལས་ཤག་སོ་སོའ་ིཆུ་མཛད་ནང་ཉིན་རེར་ཆུ་མཛད་གཉིས་ནས་གསུམ་བར་ཆུ་
གཏོང་བཞིན་པ་ནི་གངས་སྐྱིད་ཁུལ་མཛད་གཙ་རྣམ་པས་དབུས་གཞུང་གི་ལས་ཤག་ཇི་ཡོད་ཡོངས་རྫོགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་ཅིང་། སྤྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ཤག་ཀྱང་དེའི་ཁུངས་སུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད། ལས་ཤག་སོ་སོའ་ིཆུ་མཛད་ནང་གི་ཆུ་བེད་སྤྱོད་གནང་ཕྱོགས་རྐྱེན་པས་
ཆུ་འདང་མིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གི་ཡོད་ཚད་རེད། ཡང་སྐབས་རེ་ཆུ་འདྲེན་ལྕགས་དོང་ཆགས་སྐྱོན་ཤོར་བའི་བཟོ་བཅོས་རིང་ཉིན་རེ་
གཉིས་ཆུ་དཀོན་པའི་དཀའ་ངལ་གངས་སྐྱིད་ཡོངས་རྫོགས་ལ་འཕྲད་པ་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
ཡིག་ཐོག་གི་ལན། རྡ་སའི་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀན་ཇ་ར་ལ་ཆུ་རྩ་དགུན་དུས་གངས་དང་དབྱར་དུས་ཆར་ཆུའི་རྐྱེན་པས་ལོ་ལྟར་ཆུ་འདྲེན་
ལྕགས་མདོང་སྐྱོན་ཆག་ཡང་ཡང་འགྲོ་བཞིན་པར་བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུར་མི་རྒྱུ་འགྲོ་བདེ་མེད་པ་སོགས་ཀྱིས་ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེ་འཕྲད་
བཞིན་པར་བརྟེན། སྦེང་ལོར་ Space Geo Tech. ཆེད་ལས་མི་སྣ་ཆེད་འབོད་ཀྱིས་ཆུ་རྩ་གཞན་ཞིག་ཐབས་འཚལ་ཐོག་རྒྱ་གར་གྲོང་
གསེབ་བཅས་ལ་འབོད་བསྐུལ་རབ་དང་རིམ་པར་ཞུས་མཐར། ཆུ་མགོ་གསར་པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། གངས་སྐྱིད་ཁུལ་དེ་སྔ་
བདུན་ཕྲག་རེ་གཉིས་ཆུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཅི་ཆེ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་རེ་ཞིག་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། 
སྤྱི་ཡོངས་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཞུ་ན། རྡ་སར་གནས་སྡོད་མི་འབོར་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང༌། ལྷག་པར་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་
དབང་གིས་ཆུ་དཀོན་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང༌། གངས་སྐྱིད་ལ་ཆ་མཚན་ན། ཆུ་རྩའི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པས་ཆུ་མཛད་ཨ་མ་ནས་ལས་
ཤག་སོ་སོའ་ིཆུ་མཛད་ནང་ཉིན་རེར་ཚུད་ ༢ ནས་ ༣ བར་ཆུ་གཏོང་བཞིན་པ་ནི་གངས་སྐྱིད་ཁུལ་མཛད་གཙ་རྣམ་པས་དབུས་གཞུང་གི་
ལས་ཤག་ཇི་ཡོད་ཡོངས་རྫོགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་ཅིང༌། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ཤག་ཀྱང་འདི་ཁོངས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད། ལས་ཤག་སོ་
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སོའ་ིཆུ་མཛད་ནང་གི་ཆུ་བེད་སྤྱོད་གནང་ཕྱོགས་རྐྱེན་པས་ཆུ་ལྡེང་མིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གི་ཡོད་ཚད་རེད། ཡང་སྐབས་རེ་ཆུ་འདྲེན་
ལྕགས་མདོང་ Pipe ཆག་སྐྱོན་ཤོར་ཏེ་བཟོ་བཅོས་རིང་ཉིན་རེ་གཉིས་ཆུ་དཀོན་པའི་དཀའ་ངལ་གངས་སྐྱིད་ཡོངས་རྫོགས་ལ་འཕྲད་བཞིན་
པར་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
དྲི་བ་ ༢། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༨།༡༠ ནང༌། སྨྱོས་རྫས་ངན་གོམས་དང༌། གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་ཐད། ལོ་དེའི་
ནང་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ནད་པ་གྲངས་ ༡༤ དང་ ༡༣ སོ་སོ་ལས་བྱུང་མི་འདུག་ན། རང་རེའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་གོང་གསལ་
དོན་གནད་གཉིས་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་དམ། དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་ནང་གནས་
སྟངས་རྟོགས་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་མེད་ཕེབས་ཐད༌།   
 
དྲི་བ་གཉིས་པའི་ལན་མཉམ་གསལ་བཤད། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༨ པའི་ ༡༠ ་ནང་སྨྱོ་རྫས་ངན་གོམས་དང་གཉེན་ནད་ནད་གཞི་
རིགས་སྔོན་འགོག་ཐད་ལོ་འདིའི་ནང་ལ་སྨན་བཅོས་འཐུས་སྦྱོར་གནང་བ་ནད་པ་གྲངས་ ༡༤ དང་ ༡༣ སོ་སོ་ལས་བྱུང་མི་འདུག་ན་རང་
རའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་གོང་གསལ་དོན་གནད་གཉིས་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེ་ཆུང་ག་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་དམ། དེ་
བཞིན་བལ་ཡུལ་ནང་གནས་སྟངས་རྟོག་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་མེད་ཕེབས་ཐད་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་དོན་གནད་གཉིས་ཀར་ཧ་
ཅང་ཛ་དྲག་གལ་ཆེན་པོ་ཤིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ལས་གཞིའི་ངོ་བོ་ལ་གཞིགས་པའི་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་གཉིས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་ལྟ་དེའི་སྒང་ལ་སྣོན་མ་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁ་སང་གཉེན་ནད་རེག་དུག་དང་སྨྱོས་རྫས་ངན་
གོམས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་ཁོང་ཚ་ལ་མཐུན་སྦྱོར་སྦྱར་བཞིན་པའི་ནད་པ་དེ་མ་གཏོགས་ཚང་མ་ཁྱོན་བསྡོམས་དེའི་ནང་ལ་
ཚུད་ཡོད་མ་རེད། སྤྱིར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གྲངས་ཀ་གཞིར་བཟུང་བརྩིས་པ་ཡིན་ན་གཉེན་ནད་རེག་དུག་གི་ད་ལྟ་ང་རང་ཚ་བོད་
པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་ཁག་ ༥༤ དང་རྡི་ལི་སྨན་ཁང་དང་བལ་ཡུལ་ནས་བསླེབས་པའི་
གྲངས་ཐོ་གཞིར་བཟུང་བརྩིས་པ་ཡིན་ན། གཉེན་ནད་རེག་དུག་ཡོད་པའི་ནད་པ་གྲངས་ཁྱོན་བསྡོམས་ད་ལྟ་སྨན་ཁང་ནང་ལ་བསླེབས་པའི་
གྲངས་ཀ་དེ་ ༤༦ ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། གཉེན་ནད་རེག་དུག་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་སྨན་བཅོས་བྱེད་
དགོས་པ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། མང་པོ་ཞིག་སོ་སོའ་ིགཟུགས་པོའ་ིགནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའི་སྨན་བཅོས་བྱེད་རྒྱུའི་དུས་ཚད་དེ་
བསླེབས་མེད་པ་སོང་ཙང། སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་པའི་གྲངས་ཀ་དེ་ ༡༣ ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་
སུ་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་དུ་མ་ཡིན་པའི་ནད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་སྲིད་པ་རེད། ན་ཚ་དེའི་ཐོག་ལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་བལྟ་སྟངས་དང་དེའི་རྐྱེན་པའི་
ད་ལྟ་སི་ཀྲིག་དང་དེ་འདྲའི་ནད་པ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་དུ་མ་ཡོང་བའི་ནད་པའི་གྲངས་ཐོ་དེ་ང་
ཚས་ཚད་དཔག་བྱས་ན་གྲངས་ཐོ་འདི་ལས་མང་བ་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚས་ཚད་དཔག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྨྱོ་རྫས་ངན་གོམས་
ཀྱི་སྨན་བཅོས་འགྲོ་བཞིན་པ་དེའི་གྲངས་ཀ་དེ་ ༡༤ ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་ཡང་དགོས་མཁོར་དཔག་པའི་སྔོན་འགོག་ནུས་ཤུགས་
གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་ཏེ་དབུས་ས་གཉིས་ཀ་ནས་མང་ཚགས་ཁྲོད་ནད་གཞིའི་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐབས་སུ་དམིགས་བསལ་འབད་བརྩོན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། དཔེར་ན་ལས་བསྡོམས་དོན་ཚན་ཆ་པ་གཅིག་ནས་དྲུག་ནང་གསལ་ལྟར་སྨྱོ་རྫས་ངན་གོམས་སྔོན་འགོག་ཆེད་རྒྱ་གར་བྱང་
ཤར་ཁུལ་གྱི་བོད་མིའི་སྡོད་སྒར་ཁག་བཅུ་གསུམ་དང་ཧི་མ་ཅལ་དང་རྡེ་ར་རྡུན་མངའ་ཁུལ་གྱི་བོད་མིའི་སྡོད་སྒར་ཁག་བཅུ་དྲུག་བཅས་ཀྱི་
ནང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་སྨན་རྩིས་ཁང་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་ལོ་འཁོར་ནང་གོ་རྟོགས་དང་སློབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད། 
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ལས་འགུལ་དེའི་ནང་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་མི་གྲངས་ ༥༥༦༦ བྱུང་ཡོད། ཡང་དེ་ནས་སྨྱོ་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་གནད་དོན་
ཚབས་ཆེར་གཟིགས་ཏེ་སློབ་གྲྭ་ཁག་བཅུ་དྲུག་ནང་དགེ་སློབ་ཐུན་མོང་གྱི་ཚགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ཚགས་ཆུང་སོ་
སོའ་ིལོ་རེའི་ནང་ལས་འགུལ་སྣ་ཚགས་སྤེལ་རྒྱུ། དེ་ནས་ཧིན་སྒོར་ཆིག་ཁྲི་ཐམ་པ་རེ་མཐུན་སྦྱོར་སྦྱར་བཞིན་པ་ལྟར། སློབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིཁང་
ཚན་ནང་ཁུལ་གཏམ་བརྗོད་འགྲན་བསྡུར་དང་རི་མོ་འགྲན་བསྡུར་ཞུས་པའི་ལས་བསྡོམས་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་དེ་ལ་ཡང་བྱ་དགའ་གསོལ་
རས་ཀྱང་ཕུལ་ཡོད། དེའི་ཚུན་གཉེན་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འགུལ་སྤེལ་མུས་ཡིན་པར་ལོ་འཁོར་
ནང་གོང་གསལ་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་སྨྱོ་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་དང་མཉམ་དུ་གཉེན་ནད་རེག་དུག་སྐོར་ཡང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཡོད། དེ་
བཞིན་བྷེང་ལོར་ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་གི་ན་གཞོན་རྣམས་ལའང་གཉེན་ནད་རེག་དུག་དང་སྨྱོ་རྫས་ངན་གོམས་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་
ཡོད། དེ་ནས་ད་ལྟ་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་གོང་གསལ་གནད་དོན་གཉིས་ཀའི་ཐོག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་
སྦྱོར་སྦྱར་མུས་ཡིན། སྨྱོ་རྫས་ངན་གོམས་སུ་སོང་བའི་ནད་པ་བཅོས་ཐབས་ཁང་དུ་བཏང་དགོས་རིགས་ལ་དཀྱུས་མའི་ནད་གཅིག་བཅས་
ཀྱི་ལམ་གྲོན་དང་ཁང་གླ་ཟུར་ཕོགས་སོགས་ཀྱིས་མཚན་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་རྫོགས་མཐུན་སྦྱོར་སྦྱར་མུས་ཡིན་པ་བཞིན་ལོ་འཁོར་དེའི་ནང་
སྨྱོས་རྫས་ངན་གོམས་སོང་བའི་ནད་པ་བཅོས་ཐབས་ཁང་དུ་གཏོང་དགོས་སོ་སོའ་ིརྒྱབ་གཉེར་དང་སྦྲགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་
གཏུགས་བྱུང་བ་མི་གྲངས་བཅུ་བཞི་ལ་སྨན་བཅོས་ཞུ་ཁུངས་ནས་བཅུ་གསུམ་དྲག་སྐྱེད་གང་ལེགས་བྱུང་སྟེ་རང་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཐུབ་
ཡོད། དེ་བཞིན་གཉེན་ནད་རེག་དུག་གི་ནད་པ་རྣམས་ལ་སྤྱིར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སྨན་བཅོས་མཐུན་སྦྱོར་ཡོད་རུང་། སྨན་ཁང་སོ་སོར་ངོ་
སྤྲོད་དགོས་པ་དང་། སྨན་ཁང་དེ་དག་ཀྱང་གཞིས་སྒར་སོ་སོའ་ིཉེ་འཁོར་དུ་མེད་ཅིང་དཔེར་ན་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་ནད་པ་རྣམས་ཅན་ཌི་གྷར་རམ་
ཡང་ན་སིམ་ལར་འགྲོ་དགོས་པ་དང་ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནད་པ་རྣམས་མེ་སུར་དང་ཧོབ་ལིར། བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་ནད་པ་
རྣམས་ཨེ་ཏྲ་ན་གར་བཅས་སོགས་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་ས་སོ་སོར་འགྲོ་དགོས་སྟབས་དེ་ནས་ལམ་གྲོན་དང་ཉིན་དོད་ཁང་གླ་
སོགས་ཀྱི་མཐུན་སྦྱོར་ནར་སྟོང་འབུལ་བཞིན་པ་ལོ་འཁོར་ནང་མི་གྲངས་ ༡༣ ནས་མཐུན་སྦྱོར་ཞུས་པ་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀྱང་ནད་པ་དེའི་
རིགས་དེ་ལྟར་སྦས་གསང་དང་གསང་ཐབས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་རིགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་སྲིད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བལ་ཡུལ་
ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འོག་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་ཞུ་ཐབས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩།༡༠ ནས་བཟུང་ཨ་རི་
སྲིད་གཞུང་ནས་བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་གཞི་རྣམས་གངས་ཅན་བདེ་རྩར་ལག་
བསྟར་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། དེ་ལོའ་ིནང་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་། མཆོད་རྟེན། པོག་ར་ཁུལ་གྱི་གཞིས་སློབ་ཁག་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང་ཆེད་བསུའི་གདམ་ཀ་ཚགས་པའི་ལས་བྱེད་དང་བཅས་ནས་གནད་དོན་དེ་གཉིས་སྐོར་གོ་རྟོགས་སློབ་གསོའ་ི
ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་རུང་ཞིབ་མཇུག་གནང་རྒྱུར་བལ་གཞུང་ནས་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལ་ལས་འགུལ་དེའི་སྐོར་དྲི་རྩད་དང་ཞིབ་འཇུག་
སོགས་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་བར་བརྟེན་དངོས་གསལ་དོད་པོ་བྱ་ཐབས་བྱུང་མེད། 
 
ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ལན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་དོན་གནད་གཉིས་ཀར་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་མུས་སུ་
ཡོད་པས་མ་ཚད་ལས་གཞིའི་ངོ་བོར་གཞིགས་པའི་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡང་
དགོས་མཁོར་དཔགས་པའི་སྔོན་འགོག་ནུས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་ཏེ་དབུས་ས་གཉིས་ཀ་ནས་མང་ཚགས་ཁྲོད་ནད་གཞིའི་སྐོར་གོ་
རྟོགས་སྤེལ་ཐབས་སུ་དམིགས་བསལ་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དཔེར་ན། ལས་བསྡོམས་དོན་ཚན་ཆ ༡ ནས་ ༦ ནང་གསལ་ལྟར་
མྱོས་རྫས་ངན་གོམས་སྔོན་འགོག་ཆེད་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་་གྱི་བོད་མིའི་སྡོད་སྒར་ཁག ༡༣ དང༌། ཧི་མ་ཅལ་དང༌། ལྡེ་ལྡུན་མངའ་ཁུལ་
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གྱི་བོད་མིའི་སྡོད་སྒར་ཁག་ ༡༦ བཅས་ཀྱི་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་སྨན་རྩིས་ཁང་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་ལོ་འཁོར་ནང་གོ་རྟོགས་
དང་སློབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད། ལས་འགུལ་འདིའི་ནང་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་མི་གྲངས་ ༥༥༦༦ བྱུང་ཡོད། ཡང་
འདི་ནས་མྱོས་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཚབས་ཆེན་གཟིགས་ཏེ་སློབ་གྲྭ་ཁག ༡༦ ནང་དགེ་སློབ་ཐོུང་གི་ཚགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་
ཞུས་ཡོད་པར་ཚགས་ཆུང་སོ་སོས་ལོ་རེའི་ནང་ལས་འགུལ་སྣ་ཚགས་སྤེལ་རྒྱུར་འདི་ནས་ཧིན་སྒོར་ ༡༠༠༠༠ ཐམ་པ་རེ་མཐུན་འགྱུར་
སྦྱར་བཞིན་པ་ལྟར་སློབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིཁང་ཚན་ནང་ཁུལ་གཏམ་བརྗོད་འགྲན་བསྡུར་དང༌། རི་མོ་འགྲན་བསྡུར་ཞུས་པའི་ལས་བསྡོམས་ཕུལ་
འབྱོར་བྱུང་བར་འདི་ནས་བྱ་དགའ་གསོལ་རས་ཀྱང་ཕུལ་ཡོད།  
 དེ་མཚུངས་གཉན་ནད་རེག་དུག་སྐོར་ཡང་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འགུལ་སྤེལ་མུས་ཡིན་པར་ལོ་
འཁོར་ནང་གོང་གསལ་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་མྱོས་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་དང་མཉམ་དུ་གཉན་ནད་རེག་དུག་སྐོར་ཡང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་
ཡོད། དེ་བཞིན་སྦེང་ལོར་ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་གི་ན་གཞོན་རྣམས་ལའང་གཉན་ནད་རེག་དུག་དང་མྱོས་རྫས་ངན་གོམས་སྐོར་གོ་
རྟོགས་སྤེལ་ཡོད།  
བཅོས་ཐབས་སྐོར། 
གོང་གསལ་གནས་དོན་གཉིས་ཀའི་ཐོག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་མུས་ཡིན་པ་དང༌། མྱོས་རྫས་
ངན་གོམས་སུ་སོང་བའི་ནད་པ་བཅོས་ཐབས་ཁང་དུ་གཏོང་དགོས་རིགས་ལ་བསྐྱེལ་མི་ནད་གཡོག་གཅིག་བཅས་ཀྱི་ལམ་གྲོན་དང་ཁང་གླ་
ཟུར་ཕོགས་སོགས་ཀྱིས་མཚན་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་རྫོགས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་མུས་ཡིན་པ་བཞིན། ལོ་འཁོར་འདིའི་ནང་མྱོས་རྫས་ངན་
གོམས་བཅོས་ཐབས་ཁང་དུ་གཏོང་དགོས་ས་འགོ་སོ་སོའ་ིརྒྱབ་གཉེར་དང་སྦྲགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་གཏུགས་བྱུང་བ་མི་
གྲངས་ ༡༤ ལ་སྨན་བཅོས་ཞུས་ཁོངས་ནས་ ༡༣  དྲག་སྐྱེད་གང་ལེགས་བྱུང་སྟེ་རང་ཁྱིམ་ཏུ་ཕྱིར་ལོག་ཐུབ་ཡོད། དེ་བཞིན་གཉན་ནད་
རེག་དུག་གི་ནད་པ་རྣམས་ལ་སྤྱིར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཡོད་རུང་སྨན་ཁང་སོ་སོར་ངོ་བསྐྱོད་དགོས་པ་དང༌། སྨན་
ཁང་དེ་དག་ཀྱང་གཞིས་སྒར་སོ་སོའ་ིཉེ་འཁོར་དུ་མེད་ཅིང༌། དཔེར་ན། རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་ནད་པ་རྣམས་ཅན་རྡི་སྒར་རམ་ཡང་ན། སིམ་ལར་འགྲོ་
དགོས་པ་དང༌། ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནད་པ་རྣམས་མཻ་སཱོར་དང་ཧུབ་ལི། བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་ནད་པ་རྣམས་ཨི་ཊ་ན་གྷར་བཅས་
སོགས་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་ས་སོ་སོར་འགྲོ་དགོས་སྟབས་འདི་ནས་ལམ་གྲོན་དང་ཉིན་དོད། ཁང་གླ་སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ནར་
གཏོང་ཕུལ་དང་འབུལ་བཞིན་པ་ལྟར་ལོ་འཁོར་ནང་མི་གྲངས་ ༡༣ ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀྱང་ནད་རིགས་འདི་ལྟར་
སྦས་གསང་གིས་རང་ངོས་ནས་གསང་ཐབས་ཀྱིས་བཅོས་ཐབས་བྱེད་མཁན་དེ་རིགས་ཀྱང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་སྲིད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་
ཡོད། 
 བལ་ཡུལ་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འོག་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་ཞུ་ཐབས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པར་བརྟེན་རྩིས་ལོ་ 
༢༠༠༩་་་༢༠༡༠ ནས་བཟུང་ཨ་རི་སྲིད་གཞུང་ནས་བལ་ཡུལ་གྭངས་ཅན་བདེ་རྩར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་
གཞི་རྣམས་གངས་ཅན་བདེ་རྩ་བརྒྱུད་ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། འདས་ལོའ་ིནང་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་མཆོད་རྟེན། སྤོག་ར་ཁུལ་གྱི་
གཞིས་སློབ་ཁག་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང་ཆེད་བསུས་གདམ་ག་ཚགས་པའི་ལས་བྱེད་བཅས་ནས་
གནད་དོན་འདི་གཉིས་སྐོར་གོ་རྟོགས་སློབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་རུང༌། ཞིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུར་བལ་གཞུང་ནས་བལ་ཡུལ་དོན་
གཅོད་ལ་ལས་འགུལ་འདིའི་སྐོར་འདྲི་བརྩད་དང་ཞིབ་འཇུག་སོགས་བྱས་མི་ཆོག་པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་བར་བརྟེན་མངོན་གསལ་དོད་པོ་བྱ་
ཐབས་བྱུང་མེད། 
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འདྲི་བ་ ༣། ཤོག་གྲངས་ ༡༦ དོན་ཚན་ ༥ བར་བོད་ནས་ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་མནར་གཅོད་ཕོག་མིར་གཟིགས་རྟོགས་གནང་རྒྱུའི་ལས་
གཞི་ཨ་རི་སྲིད་གཞུང་གི་རོགས་རམ་རྗེས་ལོའ་ིའཆར་ཟླ་དྲུག་པར་གཙང་གི་ཡོད་པར་སོང་རང་གཞུང་ནས་རོགས་རམ་མུ་མཐུད་ཡོང་
ཐབས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་འཁོད་འདུག་ན། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་གྱི་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཕེབས་ཐད།  
བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་སྦྲགས་ལན།  ཤོག་གྲངས་ ༡༦ དོན་ཚན་ ༥ པར་བོད་ནས་ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་མནར་གཅོད་
ཕོགས་མཁན་གཟིགས་རྟོགས་གནང་རྒྱུའི་ལས་གཞིར་ཨ་རི་སྲིད་གཞུང་གི་རོགས་རམ་ཆེད་ལས་འཆར་ཟླ་དྲུག་བར་བརྩམ་གྱི་ཡོད་པར་
སོང་། རང་གཞུང་ནས་རོགས་རམ་མུ་མཐུད་ཡོང་ཐབས་འབོད་སྐུལ་ཡོང་བ་འཁོད་འདུག་ན། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་གསལ་
བཤད་ཡོང་བ་ཕེབས་ཐད་ཉེ་ཆར་ལྡི་ལིར་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་དེ་གར་ཕེབས་སྐབས་དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣།༦ པ་
བར་མུ་མཐུད་རོགས་སྐྱོར་ཡོང་བར་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཡོད་ན་དགོངས་བཞེས་གནང་བའི་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེའི་ཐད་
དྲི་བ་དེ་དེ་རེད་ཤག དྲི་བ་གསུམ་དེ་ལས་བསྡོམས་ཐོག་དྲི་བ་བསླེབས་པའི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་ཡིག་ཐོག་བསླེབས་པའི་དྲི་བ་དེ་བྱས། དེ་
ནས་བགྲོ་གླེང་སྐབས་བསླེབས་པའི་དྲི་བ་བཅུ་གསུམ་དང་འབོད་སྐུལ་གསུམ་འདུག དྲི་བ་དང་པོ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་འཕྲོད་
བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འཆར་ཁག་མང་པོ་ཕུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ས་གནས་སུ་ཕན་ཐོགས་ཇི་ལྟར་ཡོང་མིན་ཞིབ་མཇུག་
ཡོད་མེད་ཕེབས་ཐད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་གཞི་ཁག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚགས་སོ་སོ་དང་། འཆར་འགོད་ལྷན་
ཁང་གང་རུང་བརྒྱུད་དུས་ནས་དུས་སུ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་ཞིབ་མཇུག་ཞུ་མུས་ཡིན། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༡༡ ལོའ་ིནང་
དེ་ནས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གི་ཆེད་ལས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོ་དང་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ལས་གཞི་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཞིབ་མཇུག་ཞུས་པའི་
སྙན་ཐོ་ནང་གསལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་སྨན་ཁང་ནང་ད་བར་སྦྱོང་བརྡར་མི་ཉུང་བ་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པ་རྣམ་ལ་ས་
གནས་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་འཇོན་གཉིས་ཀ་གོ་རྟོགས་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཕྱིར་གསལ་བ་མ་ཟད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་སྨན་ཁང་རྣམ་གཞིས་མི་རྣམ་ཀྱི་སྨན་འདོད་གནང་བའི་སྨན་ཁང་གཙ་བོ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་པས་ཤེས་ཡོན་དེང་
དུས་དང་མཐུན་པར་དུས་ཐོག་གོང་མཐོར་དགོས་རྒྱུར་གལ་གནད་ཆེ་བ་སོང་། ད་ཡོད་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྦྱོང་བརྡར་ལས་
གཞི་རྣམ་ཕུགས་ཕན་གནས་མུས་ཡོད་པ་བཅས་གསལ་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩།༡༠ ལོའ་ིནང་སོ་ཨ་ཨིམ་རོགས་ཚགས་ནས་
འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོ་དང་། ཆུ་དང་གཙང་འཕྲོད་ཀྱི་ལས་གཞི་ཁག་གཅིག་ལ་དགོས་ངེས་རོགས་སྐྱོར་གནང་བ་བཞིན་རོགས་ཚགས་
རང་ངོས་ནས་ཞིབ་མཇུག་ཞུས་པའི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུའང་མང་ཚགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་གང་ལེགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ནས་འཐུང་ཆུ་བེད་སྤྱོད་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་བ་རྣམ་ཀྱིས་སྤྱི་ཚགས་ནང་གོ་རྟོགས་དང་། གོམས་གཤིས་ཡར་རྒྱས་
ཕྱིན་པ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་ལུགས་སྙན་ཐོའ་ིནང་འཁོད་འདུག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་བཞིན་མ་
འོངས་པར་ལས་བསྡོམས་ནང་ལས་འཆར་ཇི་བྱུང་གྲུབ་འབྲས་ཇི་བྱུང་འཁོད་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་དྲི་བ་གཉིས་པ་བཀུར་འོས་སྤྱི་
འཐུས་ཤིག་གིས་བུད་མེད་ནད་གཞིའི་ཐོག་རང་རིགས་སྨན་པ་ཆེད་བཙུགས་དགོས་གལ་ཕེབས་ཐད། བུད་མེད་ནད་གཞིའི་ཐོག་རང་
རིགས་ཆེད་ལས་སྨན་པ་རག་ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཡོད་རུང་། ད་བར་གཅིག་ཀྱང་ཐུབ་མེད་ནའང་། ད་ལྟའི་ཆར་སྨན་ཁང་མང་དག་
ཅིག་གིས་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིནང་བོད་མིའི་ལས་གཞིའི་ཐོག་རྒྱ་གར་ཁྱད་ལས་སྨན་པས་སླར་གསོའ་ིཆེད་དུ་རྟོག་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་མཐུན་འགྱུར་
སྦྱར་མུས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཞབས་ཁག་ཅིག་ལ་རྒྱུན་ལྡན་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་བཅོས་དང་བུད་མེད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་
སྐོར་ལ་ལྡི་ལི་སྨན་ཁང་དང་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེལ་ཀོབ་པེ་སོ་སོར་སྦྱོང་བརྡར་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་མེའོ་
ཆོས་འཕེལ་གླིང་གི་སྨན་ཞབས་མར་ཕྲུ་གུ་མ་འབྱར་གྱི་རྐྱེན་པས་འདྲ་མཉམ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་མ་ཐུབ་པར་ཕྱིས་སུ་ས་གནས་གཞུང་གི་སྨན་
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ཁང་དུ་ཟླ་གཅིག་རིང་གོང་གསལ་སྦྱོང་བརྡར་སླད་ཆེད་གཏོང་ཞུས་ཡོད།  ཡིན་ན་ཡང་མ་འོངས་པར་ཁྱད་ལས་སྨན་པ་དེ་རིགས་ཡོང་
ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གསུམ་པ་དེ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་བོད་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཐུབ་ཚ་
དགེ་མཚན་ཆེ་བ་ཡོད་སྐོར་བཀའ་ཕེབས་ཐད། འདིའི་སྐོར་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་བོད་ནང་ལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དེ་སྤྱིར་བཏང་
ནས་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཡིན་དུས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ལན།   ཉེ་ཆར་ལྡི་ལི་ཨ་རི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་འདི་གར་ཕེབས་སྐབས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 
༦ བར་མུ་མཐུད་རོགས་སྐྱོར་ཡོང་བ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད་ན་དགོངས་བཞེས་གནང་བའི་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད།  
 
༡། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཁག་མང་པོ་ཕུལ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
ས་གནས་སུ་ཕན་ཐོག་ཇི་ལྟར་ཡོང་མིན་ཞིབ་འཇུག་ཡོད་མེད་ཕེབས་ཐད། 
ལན༌། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་གཞི་ཁག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚགས་སོ་སོ་དང་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གང་རུང་བརྒྱུད་
དུས་ནས་དུས་སུ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་མུས་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠་་་༡༡ ལོའ་ིནང་འདི་ནས་འཆར་
འགོད་ལྷན་ཁང་ཆེད་གླས་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོ་དང་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ལས་གཞི་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་སྙན་ཐོ་ནང་
གསལ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་སྨན་ཁང་ཁག་གི་ནང་ད་བར་སྦྱོང་བརྡར་མི་ཉུང་བ་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པ་རྣམས་དེ་གའི་
ལས་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་འཇོན་གཉིས་ཀ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་ཕན་ཐོག་ཅི་ཆེ་བྱུང་བ་གསལ་བ་མ་ཟད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་
རྣམས་གཞིས་མི་རྣམས་ཀྱི་སྨན་གཏུགས་གནང་སའི་སྨན་ཁང་གཙ་བོ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་པའི་ཤེས་ཡོན་དེང་དུས་དང་
མཐུན་པར་དུས་ཐོག་གོང་མཐོར་དགོས་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེ་བར་སོང༌། ད་ཡོད་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ལས་གཞི་རྣམས་
ཕུགས་འཕེར་གནད་སྨིན་ཡོད་པ་བཅས་གསལ་ཡོད། 
 དེ་བཞིན་རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༩་་་༡༠ ལོའ་ིནང་ SOIR IM རོགས་ཚགས་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོ་དང་ཆུ་དང་གཙང་འཕྲོད་ཀྱི་
ལས་གཞི་ཁག་གཅིག་ལ་དགོས་དངུལ་རོགས་སྐྱོར་གནང་བ་བཞིན་རོགས་ཚགས་རང་ངོས་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་སྙན་ཐོའ་ིནང་
དུའང་མང་ཚགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་གོ་རྟོགས་གང་ལེགས་ཡོད་པ་མ་ཟད་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་འཐུང་ཆུ་བེད་སྤྱོད་གནང་
ཕྱོགས་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་ཚགས་ནང་གོ་རྟོགས་དང་གོམས་གཤིས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དང༌། འཕྲོད་བསྟེན་གནས་སྟངས་
ཡང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་ལུགས་སྙན་ཐོའ་ིནང་འཁོད་འདུག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་བཞིན་མ་འོངས་པར་ལས་
བསྡོམས་ནང་སྒྲུབ་འབྲས་ཇི་བྱུང་འཁོད་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༢། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་བུད་མེད་ནད་གཞིའི་ཐོག་རང་རིགས་སྨན་པ་ཆེད་འཛུགས་དགོས་གལ་ཕེབས་ཐད། 
ལན། བུད་མེད་ནད་གཞིའི་ཐོག་རང་རིགས་ཆེད་ལས་སྨན་པ་རག་ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཡོད་རུང་ད་བར་གཅིག་ཀྱང་ཐོབ་མེད་ནའང༌། 
ད་ལྟའི་འཆར་སྨན་ཁང་མང་དག་ཅིག་གི་ནང་བདུན་ཕྲག་སོ་སོའ་ིནང་བུད་མེད་ནད་གཞིའི་ཐོག་རྒྱ་གར་ཁྱད་ལས་སྨན་པ་གླ་བསུས་ཀྱིས་
བརྟག་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་མུས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཞབས་ཁག་གཅིག་ལ་རྒྱུན་ལྡན་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་
བཅོས་དང་བེུད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དང་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེལ་ཀོབ་སོ་སོར་སྦྱོང་བརྡར་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་ཟད་སྐབས་དེར་རྒྱ་
གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་མིའོ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་གི་སྨན་ཞབས་མ་ཕྲུ་གུ་མ་འབྱར་གྱི་རྐྱེན་པས་སྦྱོང་བརྡར་ཁོངས་མཉམ་ཞུགས་མ་ཐུབ་པ་
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ཕྱིས་སུ་ས་གནས་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་དུ་ཟླ་གཅིག་རིང་གོང་གསལ་སྦྱོང་བརྡར་དུ་ཆེད་གཏོང་ཞུས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་མ་འོངས་པར་ཁྱད་
ལས་སྨན་པ་འདི་རིགས་ཡོང་ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༣། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་བོད་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཐུབ་ཚ་དགེ་ཚན་ཆེ་བ་ཡོད་སྐོར་ཕེབས་ཐད། 
ལན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞེ་སྦུག་ཏུའང་དེ་ལྟར་ཞུ་གལ་བསམ་བཞིན་ཡོད་རུང༌། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་རང་རེ་ཚང་མས་
མཁྱེན་ཆུབ་ལ་སོང་ལས་དོན་དངོས་སུ་སྤེལ་ཐུབ་མིན་དེ་ལྟར་ཡང༌། བོད་ནས་གཉེན་འཕྲེད་དུ་ཕེབས་མི་ཕྱིར་ལོག་གནང་མཁན་རིགས་ལ་
འདི་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་ཡིག་ཆ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྗེས་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིནང་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་དཔལ་
དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཆེན་སྐབས་བོད་ནས་རང་རིགས་སྤུན་ཟླ་གང་མང་ཆོས་ཞུར་ཕེབས་རེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པས་ཁོང་རྣམ་པའི་མདུན་བོད་
ཡིག་ཐོག་འབྲི་བསྒྱུར་ཞུས་ཡོད་པའི་སྨན་པ་མེད་ས་ཞེས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་སྨན་དེབ་དཔར་སྐྲུན་ཡོད་གང་མང་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་འཆར་
ཡོད། དེ་བཞིན་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་དུ་ཡོད་པའི་སློབ་མ་རྣམས་སློབ་ཐོན་རྗེས་མང་བ་བོད་ལ་ཕྱིར་ལོག་གནང་གི་ཡོད་པའི་ཆ་
ནས་ལོ་ལྟར་བེུད་སློབ་མ་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་དང་ཁྱད་པར་བེུད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་སྦྱོང་བརྡར་འབུལ་བཞིན་
ཡོད།  
 
༤། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་མ་དང་བྱིས་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་སྙོམ་དགོས་ལུགས་ཕེབས་ཐད། 
ལན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་ཀའི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་ཁག་ནས་བཅོས་ཐབས་མ་ཐུབ་པར་ཕྱིའི་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་
གཏུགས་དགོས་རིགས་ལ་ལམ་གྲོན་དོད་སྒོར་ ༣༠༠ དང་སྐྱེས་བསུའི་དོད་ ༥༠༠ བཅས་ཀྱི་བྱུང་འཛིན་རྩིས་ཤོག་རྣམས་སྨན་ཁང་སོ་
སོའ་ིབརྒྱུད་འདི་གར་འབུལ་འབྱོར་བྱུང་རིམ་བཞིན་དངུལ་བབས་ཕྱིར་སྤྲོད་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། རྡ་ས་ཁུལ་དུའང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་
ནས་བཅོས་ཐབས་མ་ཐུབ་པར་ཕྱིའི་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་གཏུགས་བྱ་དགོས་རིགས་ལ་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་དང་
སྦྲགས་འདི་གར་ཞུ་གཏུགས་བྱུང་ན་གཅིག་མཚུངས་མཐུན་སྒྱུར་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་རུང་ད་བར་ཞུ་མཁན་མ་བྱུང༌། 
 
༥། བཀུར་འོད་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་གསོ་བ་རིག་པའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་ཞབས་ཞུའི་ལས་འགུལ་མང་དག་
ཅིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་རུང་ལས་བསྡོམས་ནང་འཁོད་མེད་པའི་སྐོར་ཕེབས་ཐད། 
ལན། ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པ་འདི་ལྟར་དབུས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྐྱང་པ་ལས་ཁྱབ་ཁོངས་ཁག་གི་ལས་བསྡོམས་འདི་ནང་ཚུད་
མེད་ཅིང་འོན་ཀྱང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཕུལ་བའི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ནང་སྨན་རྩིས་ཁང་དང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ལས་
བསྡོམས་ཡང་ཚུད་ཡོད་པར་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཐུགས་ཞིབ་གནང་ན་མཁྱེན་རྒྱུ། 
 
༦། ཡང་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་གོ་རྟོགས་ལས་གཞི་རྣམས་གསོ་རིགས་དང་ཕྱི་ལུགས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་སྤེལ་དགོས་གལ་ཕེབས་
ཐད།  
ལན། ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་སྐོར་སོགས་གསོ་རིགས་དང་ཕྱི་ལུགས་བཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་ཡིན་པ་ལས་
བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ནང་ཁ་གསལ་ཕུལ་ཡོད་པར་ཐུགས་ཞིབ་གནང་ན་མཁྱེན་རྒྱུ། 
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༧། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཞིག་ནས་ཀྲི་སྦི་ན་མཁན་མང་ཤོས་ན་གཞོན་ལོ་ན་ ༢༠ ནས་ ༣༥ བར་ཡོང་གི་འདུག་ན་རྒྱུ་མཚན་ཇི་
ཡིན་ཞིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་སྙན་ཐོ་གང་འདྲ་ཡོད་དམ། མེད་ན་མ་འོངས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་འཆར་ཡོད་མེད་ཕེབས་
ཐད། 
ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ལན། ད་བར་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་གསུང་པ་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་
བྱུང་མེད་རུང་མ་འོངས་པར་བསམ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། གཞི་རྩའི་ཀྲི་སྦི་ནད་གཞི་འདི་བཞིན་བཀའ་བློན་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་རྒྱུ།   
བཀའ་བློན་མཆོག་གི་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་ལན། འདི་སྐོར་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་འགོས་ནད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཌི་སྦི་ན་
ཚ་དེ་རེད། ན་ཚ་འདི་ཕོགས་མཁན་དེ་ནི་མང་ཆེ་བ་གཞོན་ནུ་ཚ་ཡིན་པ་དེ་དངོས་གནས་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཌི་སྦི་ན་ཚ་
ན་མཁན་གྱི་རིགས་དེ་ལོ་ཆུང་བ་ཡིན་པ་དེའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་ཞིབ་འཇུག་དེ་འདྲ་བྱ་མྱོང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ང་
ཚས་ལོ་ལྟར་ས་གནས་སོ་སོའ་ིསྨན་ཁང་གི་ན་ཚའི་གྲངས་ཐོ་བརྩིས་པ་ཡིན་ན་མང་ཆེ་བ་དེ་ལོ་གཞོན་པ་ཆགས་འདུག  ང་རང་ངོས་ནས་
བལྟས་པ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་དེ་འདྲའི་ན་ཚ་འཕོག་མཁན་དེ་རིགས་གཞོན་ནུ་ཚ་ཡིན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ནི། ཌི་
སྦིའི་ན་ཚ་དེ་ང་རང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་འཕོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྟགས་མཚན་ཞིག་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། སྤྱི་བཏང་ང་
རང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཊི་སྦི་ན་ཚ་དེ་གཞོན་ནུ་ཚ་ཡིན་པ་དེ་ནི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཡིན་ན་རེད་ལ་དགོན་སྡེ་ཁག་ཡིན་ན་རེད། ཁོང་ཚ་ཁང་པ་
ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་ནང་མི་མང་པོ་མཉམ་དུ་བསྡད་ཡོད་པས།  དེ་འདྲའི་རྐྱེན་གྱིས་ཨེ་ཡིན་ན་ཞེས་དོགས་པ་འདུག ང་རང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་
ནང་མི་གཞོན་པ་ཡིན་ན་རེད། མང་ཆེ་བ་ཞིག་སུད་ཚང་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉིན་རྟག་པར་སུད་ཚང་ལ་ཕེབས་པ་ཡིན་དུས་ན་ཚ་དེ། 
སྤྱིར་བཏང་ང་རང་ཚ་བསྡད་སའི་ལུང་པའི་ནང་ལ་ཌི་སྦི་ན་ཚ་ཡོད་པ་དེ་ནི་འཛམ་བུ་གླིང་གི་མང་ཤོས་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཊི་
སྦི་ན་ཚ་འགོས་ཉེན་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ཊི་སྦི་ན་ཚ་དེ་འགོས་པ་དང་ན་བ་དང་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཊི་སྦི་ན་ཚ་འགོས་
པའི་མི་ཚང་མ་ལམ་སེང་ན་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན། འབུ་ཡོད་པའི་ཊི་སྦི་ན་ཚ་ཅན་ཞིག་ནས་འགོས་པ་ཡིན་ན་ལམ་སེང་ཟླ་བ་གཅིག་
གི་ནང་ལ་ན་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཌི་སྦི་ན་ཚ་དེ་འགོས་པ་དང་སོ་སོའ་ིལུས་པོ་དེས་ན་ཚ་དེ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འབུ་དེས་ལུས་
པོར་མི་གནོད་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ན་ཚ་དེ་ག་དུས་ན་གི་རེད་ཅེས་ན་སུད་ཚང་བྱེད་དུ་འགྲོ་སྐབས་དང། སློབ་གྲྭ་དང་མཐོ་
སློབ་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས།  དཔེར་ན། སློབ་གྲྭ་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དེ་དག་ཡིག་ཚད་སླེབ་གྲབས་ཡོད་སྐབས་དང་། སུད་ཚང་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད་
མཁན་དེ་དག་ཚར་ཡོང་དུས། ད་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། སུད་ཚང་བྱེད་སའི་ཁོར་ཡུག་དེ་ཧ་ཅང་གི་བཙག་པ་དང་མི་མང་བ། ད་དུང་
དངངས་སྐྲག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཚང་འགྲིགས་དང་མ་འགྲིགས་སོགས་ཀྱི་དངངས་སྐྲག་ཡོད་པ་རེད་ལ་ཞལ་ལག་དེ་ཡང་ཆུ་ཚད་ཏག་
ཏག་ལ་མི་རག་པས་གཟུགས་པོ་སྐྱོ་བོ་ཆགས་པ་ན་ཊི་སྦི་ན་བའི་རྐྱེན་དུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ང་རང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཌི་སྦི་ན་ཚ་
མང་པོ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེས་ན་སྤྱིར་བཏང་གི་ང་རང་ཚའི་ཁོར་ཡུག་ནང་དེ་འདྲའི་ན་ཚ་ཅན་མང་པོ་ཡོད་པས་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་
བ་ཡིན། མ་འོངས་པར་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཕྱག་སྦྲེལ་ཞིག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བ་ནང་བཞིན་རེད། ང་རང་ཚས་གཞིས་ཆགས་གང་སར་
ཊི་སྦིའི་ན་ཚ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཉིན་ཐོ་ལོ་རེའི་ནང་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་དགོན་སྡེ་ཡིན་ནའང་རེད། ང་ཚས་ TB 

screening  ལོ་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཊི་སྦི་ན་ཚ་བརྟག་དཔྱད་སྔོན་མ་ཡིན་ན་སྨན་ཁང་ནང་ལ་ཚུར་ཡོང་མཁན་དེ་མ་གཏོགས་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱིས་སུ་ང་ཚ་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་ལ་འཚལ་བར་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། འབུ་ཡོད་པའི་ན་ཚ་ཡོད་མཁན་
ཞིག་ལ་འཕྲད་པ་ཡིན་ན་ལམ་སེང་ཁོང་གི་ནང་མི་ཚང་མར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་མཐུན་སྦྱོར་གནང་བཞིན་པ་རེད། མ་
འོངས་པར་དེའི་ཐོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཞིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་ལྟ་གི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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༨། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་སྨན་པ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཞུ་མཁན་འདུག་ན། སྨན་པ་ཐབས་
ཤེས་བྱ་དགོས་པ་ཕེབས་ཐད། 
ཡིག་ཐོག་སུ་ཡོད་པའི་ལན། བར་ལམ་ནས་སྨན་པའི་གླ་ཕོགས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་སྤར་ཏེ་གསལ་བསྒྲགས་སྔ་རྗེས་ཞུས་པ་སོགས་ཐབས་ཤེས་
ཡོད་རྒུ་རྩལ་སྤྲུགས་བཏང་ཡོད་རུང་སྨན་པ་རག་གི་མིན་འདུག ད་དུང་ཐབས་ཤེས་མུ་མཐུད་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་ལྟའི་འཆར་འཕྲོད་བསྟེན་
ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ MBBS སྨན་པ་དྲུག་དང་སོའ་ིསྨན་པ་གཉིས། ཕྱི་བཅོས་སྨན་པ་གཅིག་བཅས་དང་དེ་བཞིན་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་
པ་བཞི་ཡོད། 
བཀའ་བློན་མཆོག་གི་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་ལན།    འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྨན་པ་ལས་
ཀ་བྱེད་མི་རག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་
ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་ཁག་དྲུག་ཡོད་པའི་ནང་ལ་སྨན་པ་རེ་རེ་ཡོད་པས་སྨན་པ་དྲུག་ཡོད་པ་རེད། སོའི་སྨན་པ་གཉིས། visiting 

doctor གཅིག དེ་ནས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་པ་བཞི་ཡོད། དེ་ནས་འདི་དང་མཉམ་དུ་འདི་གཅིག་ཞུ་ན་བསམ་བྱུང་། འཕྲོད་བསྟེན་
ཁྱབ་ཁུངས་སུ་སྨན་ཁང་དྲུག་ཡོད། དེ་རིང་གི་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་སྨན་པ་དེ་དག་གི་མཚན་དེ་མར་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་། བདེ་སྐྱིད་
གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་སྨན་པ།  doctorབློ་བཟང་ལགས། mainpat སྨན་ཁང་ལ་ཡོད་པའི་སྨན་པ། doctor བློ་
གྲོས་ཕུན་ཚགས་ལགས།  kollegal འཕྲོད་བསྟེན་་སྨན་ཁང་ལ་ཡོད་པའི་སྨན་པ། doctor བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས། bylakuppe འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་པའི་སྨན་པ། doctor  ཚ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་ལགས། hunsur འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ལ་ཡོད་པའི་སྨན་པ། 
doctor བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ། mundgod  འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་སྨན་པ། doctor བསྟན་འཛིན་ནོར་བཟང་བཅས། དེ་
ནས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་སྨན་པ་བཞི། doctor རྒན་པ་ཚ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས། doctor གཡང་འཛམས་ལགས། 
doctor དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ལགས། doctor བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ་བཅས་ཡིན། དེ་ནས་ང་ཚ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ནང་
སོའ་ིསྨན་པ་གཉིས་ཡོད། ཨོ་རི་ས་དང་མོན་གྷོ་ཌི་ནས་བསྟན་འཛིན་ཚ་དབང་དང་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ལྡན་ལགས། དེ་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་
ཁྱབ་ཁུངས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་ཁྱིམ་སྨན་ཁང་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྨན་པ། doctor ཆུང་བདག་ལགས། ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མ་
ཕྱི་ལོག་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེད་དུ་སོང་བ་ཡིན་ན་ཕོགས་སོགས་གང་ཐད་ནས་ཡག་པོ་ཡོད་མོད། ཡིན་ཡང་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་དུ་ལས་ཀ་
ཧུར་ཐག་གིས་གནང་པ་དེར་བསྔགས་བརྗོད་དང་སྦྲགས་བར་ལམ་ནས་སྨན་པའི་གླ་ཕོགས་དེ་སྤར་ནས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ནས་ཐབས་
ཤེས་ཡོད་རྒུ་བཏོན་རུང་། ད་དུང་ང་ཚའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁུངས་སུ་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་དུ་ཡོང་གི་མི་འདུག ཉེ་ཆར་ང་
ཚའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མིང་ཐོ་གཞིར་བཟུང་གིས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟའི་ཆར་ཉིས་སྟོང་ ༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༡༠ བར་སྨན་པའི་
སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པ་བྱས་ཟིན་པའི་སྨན་པའི་གྲངས་འབོར་ནི་ ༢༦ བྱུང་འདུག སྨན་པ་དྲུག་ནི་ང་ཚའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་
ཁང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་པར་སླར་ལོག་འདུག དེ་མིན་གཞན་དག་ཚ་ཡོང་མི་འདུག ད་མ་འོངས་པར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སློབ་སྦྱོང་
བྱེད་བཞིན་པ་དང་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་བཞིན་པའི་སྨན་པ་ཚ་དངོས་སུ་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་དུ་སླེབས་ཐུབ་པར་འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་སྦྱོར་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་སྦྱར་ནས་ཁོ་རང་ཚུར་སླེབས་་ཐབས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ནའང་འབད་བརྩོན་དེ་ལྟར་བྱེད་རྒྱུ་
ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན། 
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༩། ཡང་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་ཆ་མཚན་ནའང་དེ་སྔ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དུ་ཨེམ་རྗེ་གཉིས་ཡོད་སར་དེང་སང་
ཨེམ་རྗེ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་དེ་འདྲ་འདུག་ན།  སྨན་པ་ཐབས་ཤེས་དགོས་འདུག་ཞེས་ཕེབས་ཐད། 
ལན། སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་ཞིབ་རྩད་ཞུས་པས། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་བཞིན་དེ་སྔ་ཨེམ་རྗེ་གཉིས་ཡོད་སར་དེང་སང་གཅིག་
ཀྱང་མེད་པ་དེ་རིགས་མེད་ལུགས་ཞུ་འདུག འོན་ཀྱང་དེ་སྔ་ཨེམ་རྗེ་གཉིས་ཡོད་རུང་དེང་སང་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ལས་དོན་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་
འགྲོ་བཞིན་པར་བརྟེན། ཨེམ་རྗེ་གཅིག་ཁུ་བསྡུ་བྱ་དགོས་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད། དེ་དང་ཆབས་གཅིག་སྐབས་རེ་གནས་སྤོས་བཀོད་སྒྲིག་གི་རྐྱེན་
པས་དུས་ཐོག་ལས་བཅར་མ་ཐུབ་པར་སྟོང་ཆ་ལྷག་པ་དེ་རིགས་བྱུང་ཡོད་ཚད་ལས་ཨེམ་རྗེ་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་ཡན་ལག་གཅིག་ཀྱང་མེད་
ལུགས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱུང་ན༌། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་དོན་ལྟར་ས་ཆ་མིག་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ཚ་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་བཀའ་
སློབ་ལམ་སྟོན་ཐད་ཀར་ཡོང་བ་ཞུ་འདུག 
 
༡༠། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་བོད་མའི་སྨན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་ད་ལྟ་ག་བར་བསླེབས་ཡོད་པ་དང་ལས་གཞི་དངོས་
སུ་ལག་བསྟར་འགོ་འཛུགས་ག་དུས་གནང་གི་ཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་དགོས་ལུགས་ཕེབས་ཐད། 
ལན། བོད་མིའི་སྨན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་དེ་ནི་ལས་གཞི་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།  ལས་གཞི་འདི་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༤ ནས་འགོ་
འཛུགས་ཀྱིས་སྔོན་འགྲོའ་ིལས་འཆར་ཁག་ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུད་ཟིན་པར་གྱིས་སྟེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚས་ ༡ ནས་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུའི་
གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཟིན་རུང༌། ད་ཆ་སྔོན་འགྲོའ་ིལས་འཆར་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཁོངས་སུ་གློག་ཀླད་ IT དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་དང༌། 
སྨན་གཏུགས་བྱ་ཡུལ་སྨན་ཁང་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ལུགས་མཐུན་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་མང་དག་ཅིག་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་
གཞི་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་ཟླ་ཤས་དུས་འགོར་ཡོང་གཞི་འདུག་ཀྱང་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ངེས་པ་ཡིན། 
 
༡༡། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཞིག་ནས་ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་ནང་དབྱེ་བ་ཁ་ཤས་འདུག་པ་གསལ་བཤད་དགོས་རྒྱུ་ཕེབས་ཐད།  
ལན། ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་དང༌། འབྲེལ་ཆགས། འབྲེལ་ཡོད་བཅས་སྡེ་ཚན་གསུམ་ལྟར་འཚ་སྣོན་ཟླ་རེར་སྒོར་ ༢༥༠༠ རེ་དང་ཁང་དོད་
སྒོར་ ༡༠༠༠ ཐམ་པ་རེ་བཅས་བསྡོམས་སྒོར་ ༣༥༠༠ རེ་གཅིག་མཚུངས་འབུལ་བཞིན་ཡོད་རུང༌། སྣེ་ལེན་ཁང་དང་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལྟ་
བུའི་ནང་ཞུགས་གནས་གོ་སྒྲིག་ཡོད་རིགས་ལ་ཁང་དོད་ཐོབ་ཀྱི་མེད།  

に གཞན་ཡང་དགོན་སྡེ་གྲ་ཚང་སྒྲིག་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་གྲ་བཙུན་ཡིན་པ་དང་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་དུ་ཡོད་པའི་སློབ་མ་
ཡིན་རིགས་རྣམས་ལ་འཚ་སྣོན་ཟླ་རེར་སྒོར་ ༡༠༠༠ ལས་ཐོབ་ཀྱི་མེད། 

に ནོར་གླིང་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་དང་ས་ར་མཐོ་སློབ་ཁང་དུ་སློབ་གཉེར་གནང་བཞིན་པ་ཡིན་ཚ་སློབ་ཡོན་ཐོག་ཟླ་རེར་འཚ་
སྣོན་སྒོར་ ༡༠༠༠ ཐམ་པ་འབུལ་བཞིན་ཡོད། 

に དེ་བཞིན་སྨན་བཅོས་འགྲོ་གྲོན་ཐད་ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་རྣམས་ལ་སྨན་གྲོན་ཆ་ཚང་དང་འབྲེལ་ཆགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ འབྲེལ་
ཡོད་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ བཅས་འབུལ་བཞིན་པ་ཡོད། 

 
༡༢། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་གཞི་ཕལ་ཆེ་བ་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ལ་མ་གཏོགས་བྱང་ཤར་ཁུལ་གཞིས་
ཆགས་ཆུང་ཁག་ལ་ལས་འཆར་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་མཐོང་སོང་ན། མ་འོངས་པར་གཅིག་མཚུངས་དགོས་གལ་ཕེབས་ཐད།  
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ལན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཐུགས་ཞིབ་གནང་ཚ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་
གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་གཅིག་མཚུངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞིབ་གསལ་འཁོད་པ་བཞིན་མཁྱེན་ཆུབ་ཡོང་ངེས། དཔེ་མཚན་ཙམ་ཞུས་
ན། མིའོ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་དེ་སྔ་སྒོར་འབུམ་བརྒྱ་ལྷག་གི་འཐུང་ཆུའི་ལས་གཞི་ཉེ་ཆར་མཇུག་སྒྲིལ་ཟིན་པ་མ་ཟད། ཏི་ཛུ་
གཞིས་སློབ་གཉིས་སུ་འཐུང་ཆུ་དང་གསང་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་གཞི། བསྟན་འཛིན་སྒང་གི་འཐུང་ཆུ་དང་གསང་སྤྱོད་ལས་གཞི། རང་ཝང་ལར་
གསང་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་གཞི་བཅས་ལག་བསྟར་ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞིན་མ་དང་བྱིས་པ་ལྟ་བུ་མཚན་ན། བྱིས་པ་གསར་བཙས་མང་
ཤོས་མིའོ་གཞིས་ཆགས་ཡིན་པར་མ་དང་བྱིས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡང་མང་ཤོས་དེ་ཁུལ་གཏོང་བཞིན་པ་ཡིན། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་་༡༡ ནང་
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་ལས་དང་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་རམས་པ་སྐུ་བགྲེས་གཅིག་བཅས་ནས་བྱང་ཤར་ཁུལ་བོད་མི་འདུས་
སྡོད་གཞིས་སྒར་ཁག་ ༡༣ ནང་བསྐོར་བསྐྱོད་ཀྱིས་གཉན་ནད་རེག་དུག་དང་མྱོས་རྫས་ངན་གོམས་སྔོན་འགོག་དེ་བཞིན་བཅོས་ཐབས་ཇི་
ཡོད་བཅས་ཀྱི་སྐོར་སློབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་ཡོད།།  
འདི་ནས་འབོད་སྐུལ་གསུམ་འདུག   
འབོད་སྐུལ་དང་པོ་དེ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཅིག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་གང་འདྲ་རེད། ལས་འགུལ་ལ་གྲ་སྒྲིག་ཡག་པོ་
བྱས་པར་འདི་ལྟར་འབོད་སྐུལ་ཕེབས་འདུག  འདི་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཟབ་སྦྱོང་དང་ལས་འགུལ་དེ་དག་གྲ་སྒྲིག་དང་ད་དུང་
མུ་མཐུད་དུ་འབད་བརྩོན་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་བ་ཡིན།  
 
འབོད་སྐུལ་གཉིས་པ་དེ་ན་ཚ་མ་ཁྱབ་པའི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་གནང་ཡག་པོ་འདུག  
ང་རང་ཚའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁུངས་སུ་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་ནང་ལ་ན་ཚ་འགོས་ནད་རིགས་མ་ཁྱབ་པའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པ་ཊི་སྦི་ཡི་
༼screening  དང་ contactor ༽ཡིན་ན་རེད། འདི་དག་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡང་ལས་འགུལ་དེ་རིགས་ལ་རྒྱ་
ཆེ་རུ་འགྲོ་བར་འབད་བརྩོན་ཞུ་གི་ཡིན།  
འབོད་སྐུལ་མཐའ་མ་དེ་རེད།  
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཞིག་གིས་ཕྱི་ལུགས་དང་བོད་སྨན་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག འདི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་དང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་གཉིས་ཀ་ཟུང་འབྲེལ་ག་རེ་ག་རེ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པ་དེ་དག་ཉམས་
ཞིབ་ཡག་པོ་ཞིག་བྱས་ཏེ་ལས་འགུལ་སྤེལ་པར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་རིང་ང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་འདིའི་རྭ་བའི་ནང་དུ་ཡུན་རིང་པོར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ Italy གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་
ཕེབས་ཡོད། དེའི་ནང་ལོག་ནས་ Mr.GIANNI —VERNETTI M.B ལོ་མང་པོར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ།  གྲོས་ཚགས་ནང་བོད་
དོན་གླེང་གནང་ཡོད།  རྡ་རམ་ས་ལར་ཡང་སྔར་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཕེབས་མྱོང་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་སྔོན་མ་ Italy ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་གཞོན་པ་
གནང་པ་དང་། Italy བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པའི་ཚགས་མི་གནང་པ་དང་།  ད་ལྟའི་སྐབས་ལ་ཚགས་གཙ་གཞོན་པའི་ལས་གནས་ལ་
ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་ལོགས་སུ་མང་གཙའི་འཕེལ་རིམ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་སྒྲིག་འཛུགས་ཚགས་པ་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་པ་
དང་།  དེའི་འབྲེལ་མཐུད་པ་གཙ་བོ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། very much welcome  Mr. GIANNI-VERNETTI M.P It 
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is our pleasure to have you here  དེ་ག་ནང་བཞིན་ Mr. GIANNI ཕྱག་རོགས་ Ms BARBARA CONTINI ,M.P 
Italy གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་ཚགས་ཆུང་ནང་ལ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། གསུམ་པ་དེ། 
MR. LUCIANO NOBILI, MP Italy གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པའི་ཚགས་མི་རེད། དེ་རིང་རྡ་
སར་ཕེབས་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།   MR. UGO PAPI  Italy ལོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བོད་པའི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་པ་
དང་།  རྒྱ་ནག་ནང་ལ་མང་གཙ་འཕེལ་རིམ་ལས་དོན་གྱི་དྲུང་ཆེའི་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་ཁོ་རང་ཚ་ཕེབས་པར་ང་ཚའི་ 
MR. SANTU LAMA RITAR ཕར་ཕྱོགས་ཀྱི་བོད་རིགས་ཚགས་པའི་ཚགས་མི་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་ལོག་ཏུ་མང་གཙ་འཕེལ་རིམ་
ལས་དོན་གྱི་འཐུས་མི་དང་སློབ་སྟོན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡུན་རིང་པོར་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་མཉམ་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚགས་པའི་ལས་ཀ་ལས་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་ཁོ་ཚ་གྲོས་ཚགས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པར་འདིར་ཕེབས་པར། 
ང་ཚས་འཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ། དེ་རིང་ལན་འདེབས་མཐའ་མ་གནང་མཁན་དེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག   

 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཁ་སང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལན་འདེབས་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་འདི་ལྷག་འདུག  འདི་ཀློག་ཆོག་པ་ཞུ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༢༠༡༡ ལོའ་ིཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ཐོག་ 
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོའ་ིནང་དྭོགས་འདྲི་དང་རེ་སྐུལ་ཕེབས་པ་ཁག་

གི་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ། 
མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ། 
༡། མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣ ནང་། རང་ཡུལ་བྲལ་བའི་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་ནི་རང་གི་སྐད་ཡིག་དང། 

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྩ་ཆེའི་རིག་གཞུང་རྒྱུན་འཇགས་དགོས་པའི་སྐོར་སྔ་རྗེས་བཀའ་སློབ་ཅི་ཕེབས་དགོངས་དོན་གཞི་མར་
བཞག་ཏེ་རང་སྐད་བརྒྱུད་སློབ་འཁྲིད་བྱ་རྒྱུ་སྔར་ལྷག་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་རྒྱུ། ཞེས་བཀོད་འདུག་ན། སྔར་ལྷག་ཤུགས་སྣོན་བསྐྱོན་
སྟངས་གང་འདྲ་ཡིན་པ་དང། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན། ལྷག་པར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་
ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་ལ་དགོངས་པ་ཇི་ལྟར་བཞེས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལན།  འདི་ག་བོད་ཁྱིམ་ནས་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་སྔོན་འགྲོ་སྡེ་ཚན་ནས་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་
མུས་ཡིན་པ་དང། དེ་བཞིན་རང་སྐད་ཐོག་སློབ་འཁྲིད་བྱ་རྒྱུར་སྔར་ལྷག་ཤུགས་སྣོན་སླད་འདི་གའི་ཚན་རིག་སློབ་དགེ་དང། 
རིགས་ལམ་སློབ་དགེ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་རྩིས་རིག་དང། ཚན་རིག་གཉིས་རང་སྐད་ཐོག་རིགས་པའི་ལམ་ནས་སློབ་འཁྲིད་
ཡོང་ཐབས་གསར་གཏོད་ཀྱིས་ཚད་བལྟའི་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ནི་སློབ་ཕྲུག་ཚར་སློབ་འཆར་
གཏན་འབེབས་ལྟར་ཞུ་མུས་ཐོག་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་རྒྱུན་འཇགས་སླད་སློབ་གྲྭའི་ནང་བོད་སྐད་བགྲོ་གླེང་དང་རྩོམ་སྒྲིག་
འགྲན་བསྡུར། བོད་གཞས་དང་དེ་བཞིན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྷ་མོའ་ིསྦྱོང་བརྡར། སློབ་ཕྲུག་ཚའི་ངོས་ནས་ཞུ་སྙན་རིགས་བོད་
ཡིག་ཁོ་ནའི་ལམ་ནས་འབུལ་དགོས་རྒྱུར་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་བཅས་རང་སྐད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཞུས་དང་
ཞུ་མུས་སུ་ཡིན། 
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རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ། (ལན་ཟུར་སྦྱར་ཞུས་ཡོད།) 

 
༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་ཐོག་ནས་ཁྱིམ་སྡེའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༢༠༡༡ ལོའ་ི

ལས་བསྡོམས་ཐོག་བཀའ་རྩད་ཕེབས་པའི་བཀའ་ལན་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
བཀའ་རྩད་ཕེབས་པ། 
རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསྡོམས་ནང་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ཁག་གསུམ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་
ལག་བསྟར་འགོ་འཛུགས་ཟིན་པ་དང། སློབ་གྲྭ་གཞན་རྣམས་ལ་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་བར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་འཁྲིད་གནང་ལམ་སྔོན་མ་ནས་
ཡོད་པ་གང་ལེགས་ཀྱང་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་འཆར་ཡོད་མེད་དང། ཡོད་ན་ཞིབ་གནས་གསལ་བཤད་དང། 
མེད་ཚ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་སྟོན་ཡོང་བ།  
བཀའ་ལན།  
དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༡༣ ཉིན་གནང་རྒྱ་ཕེབས་དགོངས་ལྟར། འདི་གའི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚགས་ཐོག་སྙན་གསེང་ཞུས་ཏེ། བཀའ་ལན་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༡༠ ཚས་ ༡༠ ཉིན་ཕུལ་བའི་ནང་ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐོར་དང། སླད་ཀྱང་
ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དང་མཐུན་པའི་ལེགས་བཅོས་རིམ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ནས་
བྱང་ཐང་སློབ་ཁག་གསུམ་གྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིནང་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་མ་དགོས་པའི་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་རྒྱུ་དང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ནས་
ཁྱིམ་སློབ་ཁག་ཚང་མའི་སྔོན་འགྲོའ་ིསྡེ་ཚན་ཡོངས་ལ་རང་སྐད་ཁོ་ན་ལས་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་མ་དགོས་པའི་ཐོག་ཤེས་ཡོན་མཁོ་སྤྲོད་ཞུ་
རྒྱུའི་ལམ་སྟོན་ཞུས་ནས་ལག་བསྟར་འགྲོ་མུས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བུ་ཕྲུག་རྣམས་ཕྱི་ནང་འཚར་ལོངས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཚད་དང་
ལྡན་པ་འབའ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་སུ་འཛིན་གྲྭའི་ནང་གི་སློབ་ཁྲིད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཟུར་སྦྱོང་གི་ལས་རིམ་སྣ་ཚགས་སྤྲོད་རྒྱུ་དང། ཟུར་བལྟའི་
དེབ་རིགས། ཁྲིད་ཆས་མཁོ་སྤྲོད། སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག ལས་སློབ་ཡོངས་ལ་ཞུ་བྱ་གོང་འཕེལ་དང་ནུས་
པ་ལྡན་ཐབས་སུ་དམིགས་ཏེ། སྒོ་གང་ས་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་དེ་འབྲེལ་གྱི་ལས་རིམ་སྣ་ཚགས་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་སུ་ཡོད་ཅིང། ལས་
རིམ་ལག་བསྟར་ཞུ་བཞིན་པའི་ཐོག་མུ་མཐུད་ནུས་འདོན་ཞུ་འབྲས་སུ་དཔེ་མཚན་ལྟ་བུར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་
གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་འདི་ལོ་ལ་དྭགས་ཁུལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་གཟིགས་ཚུལ་བཀའ་ཡིག་ཕེབས་པའི་
ངོ་བཤུས་ཤིག་མཁྱེན་རྟོགས་སླད་ཟུར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་སོ་སོར་འཚམས་གཟིགས་སྐབས་ཀྱང་
མཁྱེན་ཆུབ་བྱུང་ཡོད་ངེས། མ་འོངས་པར་གང་དགོས་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་ནང་ནས་བུ་ཕྲུག་རྣམས་གཞི་རིམ་སློབ་
གྲྭ་ཐོན་མཚམས་དེ་དག་གི་གྲུབ་འབྲས་དང། ལམ་སྟོན་ཞུ་ཕྱོགས་བཅས་པར་གཞི་བཅོལ་གྱིས་སྐབས་བསྟུན་ཞུ་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་ཤིང། 
ལས་འཆར་དང་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་དགེ་ལས་རྣམ་པའི་དགོངས་ཚུལ་བསྡུ་བཞེས་ཞུས་ཏེ། ལེགས་བཅོས་གོང་
འཕེལ་ཇི་དགོས་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམས་ལོ་རེ་བཞིན་ཚགས་འཛམས་ཀྱིས་ལས་འཆར་འགོད་ལམ་ཡོད་པ་བཞིན་གང་འགབ་དམ་
དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལགས་པ་བཅས་ཀྱི་ལན་འདེབས་སུ།   

དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ད་ལྟ་དུས་ཚད་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལ་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤིག་དང་།  བསྔགས་བརྗོད་ཁ་
ཤས་ཤིག་ཞུ་ན་བསམ་བྱུང་།  བསྔགས་བརྗོད་དང་པོ་དེ། ང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཆགས་ནས་གྲོས་ཚགས་སུ་བཅར་བའི་སྐབས་ལ་གྲོས་
ཚགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཐོག་ནས་ཞུ་ན། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། གྲོས་ཚགས་ནང་བགྲོ་གླེང་གནང་སྟངས་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་
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ནས་དངོས་གནས་རང་བཙན་ཡོད་པའི་ལུང་པ་མང་གཙ་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ལམ་ལུགས་ནང་བཞིན་འགྲོ་སྟངས་དང་འགྲོ་ལུགས་ཆ་ཚང་
ཡོད་པ་དེ་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཚགས་གཙས་སྟངས་འཛིན་གནང་སྟངས་དང་། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བགྲོ་གླེང་ནང་
འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་སྟངས། གྲོས་ཆོད་བཞག་སྟངས་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་མཐོང་སོང་།  དེ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་
ཞེ་ན། ང་རང་གིས་སྔོན་མ་འབུམ་རམས་པའི་ལག་འཁྱེར་བླངས་པའི་སྐབས་སུ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ནས་ཉིས་སྟོང་བཞི་བར་གྱི་གནས་སྟངས་
ཐོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་སྐབས། དང་པོ་འགོ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བཙུགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཏོག་ཙམ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ཞུས་པ་
ཡིན།  ཁ་ས་ངས་མང་གཙའི་དུས་ཆེན་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན།  དང་པོ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་
སུ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་འདེམས་མཁན་འབྲས་ལྗོངས་དང་། ཌ་ལ་ཧོར་སི། མ་ན་ལའི་ལམ་བཟོ་བ་རྣམས་ལམ་གྱི་ཟུར་ལ་འཛམས་
ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་ཁོ་ཚས་སྤྱི་འཐུས་གདམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཐུས་མི་སུ་གཏོང་དང་མི་གཏོང་
ཞེས་ལམ་ཁའི་ཟུར་ལ་འཛམས་ཏེ་མི་མང་གི་འཐུས་མི་ཐེངས་དང་པོ་བདམས་པ་རེད།  བདམས་པ་གཞིར་བཟུང་དེའི་སྐབས་སུ་ཡོད་པའི་
སྤྱི་འཐུས་ཚས་གསུང་སྟངས་ལྟར་ན། ཁོ་ཚ་ལ་འཛམས་སའི་ལས་ཁུངས་ཤིག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་ཚས་གཟའ་སྤེན་པ་དང་ཉི་མ་གུང་
གསེང་ཟིན་རྗེས་ལྕགས་སྒམ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཡིག་ཆ་དེ་ཚ་བླུགས་ནས་མེག་ལོར་ཕོ་བྲང་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཤིང་སྡོང་འོག་ལ་འཛམས་ནས་
ལྕགས་སྒམ་དེ་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ཡིག་ཆ་བསྔོགས།  ཐུགས་ཐག་ག་རེ་གཅད་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཅད། དེ་ནས་ལྕགས་སྒམ་དེ་སྒོ་བརྒྱབས། གཟའ་ཟླ་བ་
ནས་གཟའ་པ་སངས་བར་དུ་ལྷན་ཁང་སོ་སོར་ཕྱག་ལས་གནང་ན་མ་གཏོགས། ཕོགས་ཤིག་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ལྕགས་སྒམ་
གཅིག་ནས་འགོ་བཙུགས་སྐབས་འཐུས་མི་བཅུ་གསུམ་ལས་མེད་པ་རེད། རྗེས་སུ་བུད་མེད་འཐུས་མི་བདམས་པ་རེད།  ད་ལྟ་ང་ཚའི་
གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  མི་ཐོག་རྒན་པ་ཚས་ལོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་ལ་དངོས་གནས་སྐུ་ལས་བརྒྱབས་པའི་འབྲས་བུ་
དེ་དངོས་སུ་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་ཡོད་པ་དེ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་པ་དེ་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  རྗེས་སུ་ཡི་
རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ལྡི་ལིར་ཚགས་གཙ་ངེད་གཉིས་ཚགས་འདུ་ཞིག་ལ་བཅར་པ་ཡིན།  རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏེ་ཏོག་ཙམ་འགོར་སོང་།  ཡར་འབྱོར་བའི་སྐབས་སུ་བཀའ་དྲུང་ཕེབས་ཏེ་གྲོས་ཚགས་ནས་ཤོག་
ལྷེ་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་འདུག་ཟེར་བ་དང་ཚགས་ཆུང་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཡི་གེ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་
འདུག དངོས་གནས་དོན་ཚན་རེ་རེ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་གཏིང་ཟབ་པོ་བྱས་པ་ཡིན་ན་བདུན་ཕྲག་གཉིས་གསུམ་འགོར་རྒྱུ་རེད་འདུག  དེ་འདྲ་
འགོར་རྒྱུ་རེད་འདུག་ཅེས་ཚགས་ཆུང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་གྲོས་ཚགས་འཚགས་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་བསམས་
ནས་ང་ཚས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་བྱས་ཏེ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་ཡོད། རྣམ་པ་ཚས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཤོག་ལྷེ་བཞི་བརྒྱའི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ག་རེ་
བཏང་བ་དེར་གཞི་རྩའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་སྒང་ལ། བྱུང་པ་ཡིན་ན་དོན་ཚན་རེ་རེའི་སྒང་ལ་ང་ཚ་བཀའ་ཤག་ཚང་མ་འཛམས་པའི་སྐབས་
ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཡིན་ན་ཡང་བཀའ་ཤག་ཉིན་མ་དང་པོ་འཛམས་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚས་ཐུགས་ཐག་ག་རེ་བཅད་པ་
ཡིན་ན། ང་ཚ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་སུ་དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོ་ངང་ཞུས་ནའི་རེད། མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་
མཇུག་སྐྱེལ་ཡོང་བའི་དུས་ལའང་དེ་ལྟར་བསྐྱལ་རྒྱུ་དང་།  ད་ལན་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ཐོག་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་བསྒྱུར་བཅོས་
གཏོང་བའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མ་ཞུ་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡིན། ང་ཚས་དེ་ལྟར་ཞུས་པ་དེ་རྗེས་མ་གྲོས་ཚགས་
འཚགས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་བྱས་པ་ཡིན།  གཞི་རྩ་ང་ཚའི་ནང་ལ་བགྲོ་གླེང་ཏོག་ཙམ་བྱུང་སོང་།  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་
དགོངས་པ་ལྟར་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་གི་ཡོད་དང་མ་རེད། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ལ་མང་གཙའི་ལམ་ལུགས་མང་
པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚ་དང་མཐུན་དང་མ་མཐུན། ཡང་མིན་ན་བོད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་གཅིག་ལ་གཞིར་བཞག་པའི་
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ཐོག་ནས་དགོས་མཁོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དང་མ་རེད་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞིག་བྱུང་སོང་སྟེ།  ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ང་ཚའི་ངོས་
ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་མི་དགོས་པར་རྗེས་མ་གྲོས་ཚགས་འཚགས་པའི་སྐབས་སུ་བསམ་ཚུལ་དང་སྒྱུར་བཅོས་འདྲ་གཏོང་དགོས་པ་ཡོད་ན་
གྲོས་འཆར་འབུལ་རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་དེ་ཡིན།  དེ་དང་མཉམ་དུ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་གྲོས་ཚགས་ཚགས་སྟངས་དང་གང་ཅིའི་
ཐོག་ནས་ང་ཚ་དངོས་གནས་འཛམ་གླིང་ནང་རང་བཙན་ཡོད་པའི་ལུང་པའི་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ནང་བཞིན་གནང་ཐུབ་པ་དེར་
བསྔགས་བརྗོད་དང་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚས་ལོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་ལ་རྒྱབ་གཤིགས་བྱས་ཏེ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དངོས་གནས་མི་
ཐོག་རྒན་པས་སྐུ་ལས་ཡག་པོ་བསྐྱོན་བཞག  གྲོས་ཚགས་ལམ་ལུགས་ཡོང་བ་དེ་གྲོས་ཚགས་སྐབས་དང་པོ་ནས་གྲོས་ཚགས་སྐབས་
བཅོ་ལྔའི་བར་དུ་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པའི་འབྲས་བུ་རེད།  དེ་ག་ནང་བཞིན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་སྐབས་དང་པོ་ནས་བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་བར་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པའི་འབྲས་བུ་འཛམ་གླིང་ལ་ངོམ་ཆོགས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དཔེར་ན་
ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་བགྲོ་གླེང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་།  བགྲོ་གླེང་དགོས་ཀྱི་རེད། ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ན་
ཡང་། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཡི་གེ་ཀློག་རྒྱུ་དང་བྲི་རྒྱུ་ཤེས་མཁན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་
གཉིས་ཙམ་རྩིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  རང་བཙན་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་མི་འབོར་ནང་ལ་ཡི་གེ་ཀློག་རྒྱུ་དང་བྲི་རྒྱུ་ཤེས་མཁན་བརྒྱ་ཆ་འདྲ་མིན་ཁ་
ཤས་ཤིག་འདུག་སྟེ་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་དང་བདུན་ཅུ་རྩིས་ཀྱི་འདུག  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས། ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་
གཅིག་རེད་དེ། བཙན་བྱོལ་མི་མང་གཅིག་རེད་དེ། རྒྱ་གར་ལ་སོ་སོར་ལུང་པ་ཡོད་པ་ལས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ཡག་པོ་ཡིན་པའི་
བཟོ་འདྲ་ཞིག་འདུག  དེ་ག་ནང་བཞིན་མཐོ་སློབ་ནང་དུ་འགྲོ་བར་སློབ་ཡོན་གནང་སྟངས་ཏེ། སློབ་ཡོན་མང་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  
སློབ་ཕྲུག་འགའ་ཤས་ཤིག་ལྷག་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ཚ་ག་རེ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་གནང་གི་འདུག  ཕྱོགས་གཅིག་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་
རྫོགས་ལ་སློབ་ཡོན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ།  ཁྱོན་བསྡོམས་པའི་སློབ་ཡོན་མཐོ་སློབ་ཏུ་འགྲོ་མཁན་ཕྲུ་གུ་དྲུག་བརྒྱ་དང་བདུན་བརྒྱ་
ཙམ་ལ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས། བརྒྱ་ཆ་བརྩིས་པ་ཡིན་ན། མཐོ་སློབ་འགྲོ་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ལ་སློབ་ཡོན་
གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་འདུག  རྒྱ་གར་ནང་ནས་བརྩིས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་ཕྲུ་གུ་སློབ་གྲྭ་ཐོན་ནས་མཐོ་སློབ་ཏུ་འགྲོ་བར་
སློབ་ཡོན་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་ཞེ་ན་ངས་ཚད་དཔག་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  
ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་བརྩིས་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་གཅིག་པུ་མ་རེད།  རྒྱ་གར་དང་ཁྱིམ་མཚས་རྒྱལ་ཁབ་བྷང་ལ་དི་ཤི་དང་།  བལ་ཡུལ། པ་
ཀི་སི་ཏན་དང་བསྡུར་པ་ཡིན་ན་ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདིའི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ཏུ་མ་རྩ་བླུགས་པའི་འབྲས་བུ་ཡག་པའི་
བཟོ་འདྲ་ཞིག་འདུག  དེ་དངོས་གནས་མི་ཐོག་གོང་མ་ཞུས་ནའང་རེད། ད་ལྟའི་བར་དུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་དང་པོ་ནས་བཅུ་གསུམ་བར་དུ་སྐུ་
ལས་བསྐྱོན་བཞག་པ། སྲི་ཞུ་བ་ཚས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་བཞག་པ། དེ་ག་ནང་བཞིན་མི་མང་གི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་
བཞག་པ་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གཙ་ཆེ་ཤོས་མི་ཐོག་རྒན་པ་ཚས་དང་པོ་འགོ་བཙུགས་ཡོང་དུས་བཀའ་ཤག་ཟེར་ནའི་
རེད། ལས་ཁུངས་ཟེར་ནའི་རེད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་དེ་ལ་ཐོག་ཁར་རྡོ་བཀབ་བཞག་པའི་ཁང་པ་ཞིག་འདུག དེ་ག་རང་དེ་ནས་
འགོ་བཙུགས་པ་རེད།  དངོས་གནས་མི་ཐོག་རྒན་པོ་ཚས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་འདུག  དེ་ནས་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་རྒྱུ་རེད། དཔལ་
འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་མང་པོ་བྱུང་སོང་།  ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡོད་བཞག་པའི་འབྲས་བུ་དེར་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་དེ་
ཡང་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཕལ་ཆེ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ནང་ནས་ལུང་པ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ནང་ལ་
ཉར་མཁན་ང་ཚ་མ་གཏོགས་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད།  ལུང་པ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ང་ཚའི་ནང་ལ་ཉར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་
ཡིན་སྟབས། དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་ང་ཚའི་གནས་སྟངས་ག་ཚད་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ཚ་ཡང་



67 

 

མི་ཐོག་རྒན་པས་དང་པོ་གང་ཡང་མེད་པའི་སྐབས་ལ་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་བཞག་པའི་འབྲས་བུ་རེད། དཔེར་ན། མི་ཐོག་རྒན་པ་ཚ་འདི་ནས་ལྡི་
ལིར་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ Bus ནང་དུ་ཕེབས་རྐྱང་རེད།  སྟབས་ཡག་ན་ལས་ཁུངས་ལ་མོ་ཊ་ Jeep གོག་ཏོ་ཡོད་པ་དེ་ཡར་ཕེབས་
མར་ཕེབས་བྱས་ནས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དེ་ང་ཚས་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ག་ནང་བཞིན་
གཞིས་ཆགས་སྐོར་ལ། ནོར་ཝེ་ནས་རོགས་ཚགས་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་ག་རེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན།  
གཞིས་ཆགས་ལ་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པ་དེ་དབྱིན་ཡིག་ཚིག་གི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ under utilize བྱེད་ཀྱི་འདུག མདོར་བསྡུས་ན་
གཞིས་ཆགས་ལ་ཆ་རྐྱེན་མང་དྲགས་བཞག བེད་སྤྱོད་གཏོང་བ་ཉུང་དྲགས་བཞག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།   ཡིན་དང་ཡིན་གཞིས་ཆགས་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་ཡོད་རེད། སྐྱོ་པོ་དང་ཉམ་ཐག་ཡོད་རེད།  དེ་ཚ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་བདག་པོ་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཡིན་ན་ཡང་རོགས་ཚགས་ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་གཞིས་ཆགས་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་བཞག་པ་དེ་བེད་སྤྱོད་
གཏོང་མཁན་ཉུང་དྲག་གི་འདུག  སྤྱི་ཁང་དང་ཚགས་ཁང་ཡིན་ན་ཡང་ཟླ་རེ་ལ་ཚར་རེ་གཉིས་ཚགསའདུ་འཚགས་ན་མ་གཏོགས་ཉིན་རེ་
ཉིན་རེ་ཚགས་འདུ་ཚགས་ཀྱི་མི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག  སྐྱབས་བཅོལ་བ་གཞན་དག་ཆུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཉིན་མ་ཕྱེད་ཀ་གོམ་པ་
བརྒྱབས་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་དང་། ཤིང་འཚལ་དགོས་པ་ཡོད་ན་ཉིན་མ་ཕྱེད་ཀ་གོམ་པ་བརྒྱབས་ནས་ཚུར་ལོག་ཐུབ་མ་ཐུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད།  ང་ཚའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་འདུག་ཞུས་ན། ཆུ་དང་གློག་ཡོད་པ་དང་། ཁང་པའི་ཐོག་ཡོད་པ། ཐོག་ནས་ཐིགས་པ་རྒྱག་
གི་འདུག ཐོག་དེ་ལོ་བཅུ་དང་ཉི་ཤུ་འགྲོ་གི་འདུག ད་རྙིང་པ་ཆགས་བཞག་ཐོག་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ནས་དེ་
འདྲའི་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་དུས་ཤིག་ལ་བསླེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས།  མེད་སྐོར་བཤད་རྒྱུ་ཡིན་ན་མང་པོ་གསུངས་
རྒྱུ་ཡོད་རེད་དེ། ཡོད་པ་དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཚ་མི་ཐོག་རྒན་པ་ཚས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་བཞག་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་ངོས་
འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེནཔོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ག་ནང་བཞིན་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་
འཛུགས་ཡོད་ཟེར་མཁན་ཡོད་རེད་དེ།  ང་ཚའི་དོན་གཅོད་ཞུས་ན་རེད། སྐུ་ཚབ་ཁག་བཅུ་གཉིས་ཡོད་བཞག་པ་དེ་འདྲ་གཞན་ལ་ཡོད་མ་
རེད།  ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ནས་སྐུབ་ཚབ་བཅུ་གཉིས་ལུང་པ་ཁག་བཅུག་གཉིས་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་བྱས་
ཏེ་དོན་གཅོད་ཟེར་ན་རེད། གཞུང་ཚབ་ཡིན་པ་ནང་བཞིན་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་རེད། ཕྱག་ལས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་དངོས་
གནས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ངོམ་ཆོག་པ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཚ་ཡང་མི་ཐོག་རྒན་པས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་
བཞག་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡིན་ཞེ་ན་མཚམས་མཚམས་ང་ཚས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཡོང་བའི་སྐབས་
སུ་འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཅིག་མི་འདུག གཉིས་མི་འདུག གསུམ་མི་འདུག་གསུང་ཡོང་དུས་མི་ཐོག་རྒན་པས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་བཞག་
པའི་འབྲས་བུ་དེ་ངོས་འཛིན་མ་བྱས་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག  དེ་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་མི་ཐོག་རྒན་པས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་
བཞག  ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་ཞུ་གི་ཡོད། ང་ཚས་འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད། འཁུར་བའི་ཐོག་ནས་དེའི་སྒང་ལ་ཡར་རྒྱས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ག་རེ་
གཏང་དགོས་ན་གཏོང་བར་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།  ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ཏུ་འབྲི་ཀློག་ཐུབ་མཁན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གཉིས་བསླེབས་
ཚར་སྟབས། ཡར་རྒྱས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་དང་། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་སྟངས་དེ་ཚ་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚ་
དང་མཉམ་དུ་ང་ཚས་བསྡུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  མེད་མཁན་མཉམ་དུ་བསྡུར་གྱི་མེད་པ་རེད།   འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་
ན། ད་ཡོད་སྨན་བཅོས་ཉེན་སྲུང་ལས་འཆར་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ལ་རེ་བ་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཞུས་ན་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའི་
བོད་མི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དེའི་འོག་ཏུ་ཚུད་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལམ་དུ་འགྲོ་དང་མི་འགྲོ་ཞིབ་ཕྲ་བལྟ་རྒྱུ་རེད་དེ། ང་ཚའི་སྙིང་
སྟོབས་དང་ང་ཚའི་འཆར་གཞི་དེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད། ཨ་རི་ཡིན་ན་ཡང་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།  
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ཨ་རིའི་ནང་དུ་མི་འབོར་ས་ཡ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་ལ་ Insurance ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བགྲོ་གླེང་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད།  ཨ་རི་ལ་མེད་པ་
ཞིག་ང་ཚས་འབད་བརྩོན་བྱས་ཏེ་འཆར་གཞི་བཏིང་གི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡང་གཞི་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཞུས་ན་སྔོན་མ་ཡོད་
པའི་བཀའ་ཤག་རྣམ་པ་རེད། སྲིད་ཞུ་བ་རྣམ་པ་རེད། མི་ཐོག་རྒན་པ་ཚས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པའི་འབྲས་བུ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚས་དེ་ག་ཙམ་
ཞིག་ལ་བསྙབ་པར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས། འགྲིག་གི་མི་འདུག་རྐྱང་རྐྱང་གསུངས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་བསྙབ་
རྒྱུ་དེ་ག་ཚད་ཙམ་ལ་སྙོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཐུགས་ལ་བཞག་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་གཞུང་
ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱོགས་གཉིས་ནས་ང་ཚས་རྩ་དོན་རྩོད་མཁན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཡིན་པ་དེར་
ངོས་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  གཙ་བོ་རྣམ་པ་ཚ་ཚང་མས་གནང་གི་ཡོད་རེད་དེ། དྲན་གསོ་རང་ཡིན།  གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་ས་ང་ལྡི་
ལིར་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་དང་མཇལ་སོང་།  དེའི་སྐབས་སུ་སྲིད་དོན་ཚགས་པ་ཁག་གཉིས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་གཙ་
བོ་གྲས་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་སོང་།  འགོ་ཁྲིད་གཙ་བོ་བཞི་དེས་ང་ལ་ཞལ་ལག་ཏུ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་འབོད་ནས་བཅར་བ་ཡིན།  
བཅར་བའི་སྐབས་སུ་ག་རེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། ཁྱོད་རང་ད་རེས་སྐུ་མགྲོན་ཕེབས་ཡོད་སྟབས་ང་ཚས་དམིགས་བསལ་ཞལ་ལག་
གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་འདུག  ནམ་རྒྱུན་ཡིན་ན་ལྡ་ལི་དང་ཚལ་གཅིག འབྲས་དང་ཞལ་བག་མཆོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་དང་། ད་ལྟ་ཁྱོད་
རང་སྐུ་མགྲོན་ཕེབས་ཡོད་ཙང་ཚལ་གཅིག་ཐོལ་པ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག  ཁོ་རང་ཚ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་འགོ་ཁྲིད་མཐོ་ཤོས་གྲས་རེད།  
ཉིན་ལྟར་རེ་ཞིག་ཞལ་ལག་ལྡ་ལི་དང་ཚལ་གཅིག འབྲས་དང་ཞལ་བག་མཆོད་ཀྱི་ཡོད། སྐུ་མགྲོན་ཡོད་ཙང་ཚལ་ཐོལ་པ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་ཀྱི་འདུག  ཁོ་རང་ཚས་ལོ་བཅུ་བདུན་དང་བཅོ་བརྒྱད་གཡས་གཡོན་ནས་ཁྱིམ་མི་ཚང་མ་དང་ཕ་མ་གཡུགས་པ་ཡིན།  ཆང་ས་
རྒྱབ་མེད། ཕྲུ་གུ་ཡང་མེད། ག་ལེ་ག་ལེར་རྒས་འཁོགས་ཆགས་ནས་ནད་ན་ཚ་བྱུང་ཚ་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་རྒྱུ་རེད། དེ་ནས་གྲོང་
གསེབ་ཏུ་ཕྱིན་ནས་ཤི་རྒྱུ་རེད།  ནང་མི་མེད། ཕ་མ་མེད། སྤུན་མཆེད་མེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག  དེ་འདྲ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཆགས་པ་
རེད་ཅེས་དྲི་དུས། ང་རང་གི་མི་ཚ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཏང་བ་ཡིན། དེ་འདྲ་བྱས་ཏེ་འགྱོད་པ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་
གསུངས་ཀྱི་འདུག  རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཡོད་མཁན་ང་ཚ་གཞིས་ཆགས་སའི་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་སྟེ། འགོ་ཁྲིད་དེ་ཚས་དེ་འདྲ་ཞིག་
གནང་གི་ཡོད་ན། ང་ཚས་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐུགས་ལ་བཞག་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་གཞི་ཞུ་མི་དགོས་
པར་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚ་མི་བཞི་ལ་ལས་ཁུངས་ཁང་པ་བཞི་འདུག  ཉལ་ཁྲི་བཞི་འདུག  ཅོག་ཙབཞི་འདུག  
རྐུབ་བཀྱག་ཁ་ཤས་འདུག  ཉལ་ཁྲི་རེ་རེའི་འགྲམ་ལ་ཅོག་ཙ་གཅིག་རེ་འདུག  རྐུབ་བཀྱག་གཅིག་ཁོ་རང་གི་བྱས། རྐུབ་བཀྱག་གཉིས་
མདུན་དེ་གར་འདུག  ཉལ་ཁང་དེ་ག་རང་ཡིན་གསུངས་ཀྱི་འདུག  ལས་ཁུངས་དེ་ག་རང་ཡིན་གསུངས་ཀྱི་འདུག  སྤྱི་ཐབ་དེའི་ནང་དུ་ཁོ་
རང་ཚས་ Bachelor Party ཆང་ས་མ་བརྒྱབས་པའི་མི་རྐྱང་ཧྲང་ཧྲང་བཞི་ཡིན་གསུངས་ཀྱི་འདུག  ཞལ་ལག་འབྲས་ལྡ་ལི་བག་ལེབ་
མཆོད་ནས་དགོངས་པ་རྫོགས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད།  ཁོ་ཚས་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་འགྲོ་ཡོང་དུས་ང་ཚའི་ངོས་ནས་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག  ང་ཚས་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་ཆེད་དུ་མཐུན་རྐྱེན་མང་པོའ་ིསྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ།  ང་ཚའི་སྒྲིག་གཞིའི་
ནང་དུ་གཅིག་དགོས་ཀྱི་རེད། གཉིས་དགོས་ཀྱི་རེད། གུང་གསེང་ཐོབ་ཐང་སོགས་མང་པོ་ཞིག་བཀོད་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ། ཁོ་རང་ཚ་དང་
ང་ཚའི་བར་གྲ་རྒྱས་ལོད་གཟིགས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་བྱུང་།  དེ་ག་ནང་བཞིན་སྲིད་དོན་ཚགས་པ་
གཞན་དག་དེ་དེ་ལས་རླབས་ཆེ་བ་རེད་འདུག  སྤྱི་ཐབ་ཅིག་འདུག  ཐང་དཀྱིལ་ལ་སྙུག་མའི་གདན་ཞིག་བཏིང་བཞག  དེའི་སྒང་ལ་བང་
བསྒྲིགས་ནས་བཞུགས་ཀྱི་འདུག  ལྕགས་ཀྱི་སྡེར་མའི་ནང་དུ་ཞལ་ལག་བླུགས་ནས་མཆོད་རྗེས་བསྡུ་གསོག་བརྒྱབ་རྒྱུ་རེད་འདུག  དེ་
འདྲ་ཡིན་སྟབས། ཁོང་ཚ་ལུང་པ་ཡོད་མཁན་འགོ་ཁྲིད་དེ་ཚས་དེ་འདྲ་གནང་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ང་ཚ་ལུང་པ་མེད་མཁན་ཞིག་གིས་གང་
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འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་དེ་དྲན་གསོ་རང་ཡིན།  ད་ལྟའི་བར་དུ་བྱུང་བཞག་པ་དེ་ཚར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་མང་པོ་ཡོད་
རེད་དེ། དངོས་གནས་མི་ཐོག་རྒན་པ་ཚས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ངས་རྒྱ་གར་དང་
འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ངས་རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་།  ཁ་སང་ཚགས་གཙ་གཙས་པའི་
དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ང་ཚས་ FNF གྱིས་བོད་དོན་གྱི་སྐོར་ལ་ཚགས་འདུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཚགས་པ་དེར་བཅར་བ་ཡིན། དེའི་སྐབས་སུ་ཡང་
མི་སྣ་མང་པོ་ཕེབས་འདུག  ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་སྣེ་ལེན་ཞུ་སྟངས་དང་མཐོང་སྤྲད་སྟངས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ང་
རང་གི་ངོས་ནས་འཚམས་འདྲི་རང་ཞུ་བར་བཅར་གྱི་ཡོད་དེ། ཉུང་མཐའ་ཡང་སྐར་མ་ཉི་ཤུའམ།  ཆུ་ཚད་ཕྱེད་ཀ  ཆུ་ཚད་གཅིག་ཙམ་གྱི་
རིང་ལ་ཁོ་རང་ཚས་ཚུར་གསུང་སྟངས་ཡིན་ན། He is Excellence Prime Minister of Tibetan Government in Exile   
གསུང་རྐྱང་གནང་གི་འདུག  རྒྱ་གར་ངོས་ནས་ང་ཚ་ལ་གཟིགས་ཚུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་སྔོན་མ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་མུ་མཐུད་ནས་གནས་
རྒྱུ་རེད་འདུག    ངས་རྒྱ་གར་གྱི་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་ཞིག་དང་མཇལ་འཛམས་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་ཁོང་གིས་ངས་བོད་མིའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་
མཇལ་ཏེ་ very impressive བྱུང་ཞེས་མི་མང་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་ལ་བཏང་བཞག  དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་སྤྱི་མཐུན་ཚགས་པའི་སྲིད་འཛིན་
འོས་མི་བཞེངས་མཁན John Makin ཁོང་གིས་ལྡི་ལི་མགྲོན་ཁང་ཞིག་ནང་དུ་ཞལ་ལག་མཆོད་ཁ་བཅར་དགོས་སྐོར་གསུངས་པ་ལྟར་
བཅར་པ་ཡིན།  ཁོང་གིས་སང་ཉིན་དེ་ག་རང་ལ་ངས་བོད་མིའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་སོང་ཞེས་ Twitter ས་ཡ་གཉིས་ལྷག་
ཙམ་ལ་བཏང་འདུག  དེ་ག་ནང་བཞིན་གཞུང་ཚབ་ཁག་མང་པོ་མཇལ་བའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྟངས་གང་ཅིའི་ཐོག་
ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ངའི་དམ་འབུལ་གཏམ་བཤད་དེ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྤྱི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འཇུག་པོ་ཞིག་
དང་།  ཆ་སྙོམ་ཞིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ིབསམ་བློ་འདུག་ཅེས་གསུང་མཁན་བྱུང་བཞག  དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ནས་ཞུ་ན་ 
Impressive Balance Visionary དེ་འདྲའི་གཟིགས་ཚུལ་བྱུང་བཞག  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་མིན་འགྲོ་
བསམ་བསམ་འདྲ་ཞིག་འདུག  རྒྱ་གར་དེ་གཙ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་ང་ལྡི་ལིར་ཡང་ཡང་བཅར་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད།  དེ་
ནས་ཟླ་བ་འདིའི་ཟླ་མཇུག་ལ་ཨ་རི་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་རྗེས་མ་ཟླ་བའི་ནང་དུ་ཡོ་རོབ་ཁུལ་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།  འགྲོ་བ་གཞིར་བཟུང་
བོད་དོན་ཐོག་ལ་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་རྒྱ་སྐྱོར་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་བྱུང་བཞག་པ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པར་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ ཤེས་འཇོན་ལྷག་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་བཀའ་བློན་ཆ་ཚང་ཡོད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་
བཀའ་ཤག་གཅིག་པུས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད།  གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གནང་གི་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད། 
ང་རང་ཚའི་ཐོག་ནས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད།  མིང་མང་ཚང་མས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་
གནང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚ་ལོ་ལྔའི་རིང་ལ་ནང་མི་ནང་བཞིན་བྱས་ཏེ་ཕྱག་ལས་མཉམ་དུ་གནང་རྒྱུ་དང་།  ནང་མི་ནང་བཞིན་བྱས་ཏེ་ནང་དུ་
འཆམ་པོ་དང་ཕྱི་ལའང་འཆམ་པོའ་ིཐོག་ནས་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་པ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ད་ལྟའི་བར་དུ་ཚང་མས་ཕྱག་
ལས་ཡག་པོ་གནང་སོང་། རྒྱབ་སྐྱོར་ཡག་པོ་གནང་སོང་།  སྲིད་ཞུ་བ་ཚ་ནས་ཡིན་ན་ཡང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡག་པོ་གནང་སོང་།  ཚང་མས་ཆིག་
སྒྲིལ་གྱི་ངོ་བོ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་པ་ཡིན་ན་ང་ཚ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡིད་
ཆེས་ཡོད། གཙ་ཆེ་ཤོས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡག་པོ་བྱུང་བཞག་པའི་བཀའ་དྲིན་དེ་མི་ཐོག་རྒན་པ་ཚ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  
མི་ཐོག་རྒན་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྩི་བའི་ཐོག་ནས་ང་ཚས་ཡར་རྒྱས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་གཏོང་དགོས་པ་གང་འདྲ་འདུག  དེ་ཚ་གཞིར་བཞག་
པའི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་ཡག་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡིད་ཆེས་ཡོད།  གཙ་
ཆེས་ཤོས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་བོད་ནང་ལ་ཤ་ཁྲག་གཅིག་པའི་བོད་
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རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚས་ད་ལྟ་ཡང་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་བློས་བཏང་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་རེད།  དེ་ཚ་མ་
བརྗེད་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་བོད་ཀྱི་རང་དབང་སླར་གསོ་ཐུབ་པ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་
འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་པའི་ཉི་མ་ཤར་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཐུགས་རྗེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   
 

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

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚས་ ༡ ཉིན་གྱི་ཐུན་གཉིས་པ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་ནི་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༠།༢༠༡༡ བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་
བསྡོམས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཟིན་ཏེ། བཀའ་ཤག་གིས་ལན་འདེབས་གནང་བ་དང་། ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་སྡེ་ཚན་
སོ་སོས་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བའི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ཏུ་བགྲོ་གླེང་ཟིན་ཚར་བ་རེད། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་སྡེ་ཚན་སོ་སོར་གསལ་བཤད་
གནང་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ། སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གནད་ཆེན་པོ་མི་འདུག་ཀྱང་། གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་
དོགས་འདྲི་བྱུང་བ་ཡིན་དུས་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་སྔོན་མ་ཡིན་ན་
གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོན་པ་ཞེས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟ་དེ་འདྲ་མི་འདུག་གསུངས་སོང་། རྩ་བའི་སྤྱི་འཐུས་གསར་པར་སོང་།  ཡིག་ཆ་
ཀློག་ཁོམ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ངེས། གང་ལྟར་ལས་བསྡོམས་ཚང་མར་འབུལ་སྟངས་སྒྲོམ་གཞིའི་ས་བཅད་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། ངོ་སྤྲོད་སོགས་ས་
བཅད་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་ནས་ཕུལ་ཡོད་པས་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ནང་ལ་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོན་པ་ཞེས་པ་དུས་རྟག་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་
རེད། ན་ནིང་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཆ་ཚང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་ཆོས་རིག་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་
ཚན་ཁག་ཚང་མའི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཆོས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་རྡ་ས་དཔེ་མཛད་ཁང་། ནོར་གླིང་
བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་། རྡོ་རྗེ་གླིང་འཇམ་དབྱངས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་། བོད་གཞུང་ཟློས་གར་ཞེས་པ་ཚང་
མའི་ལས་བསྡོམས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མར་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་ཡོད། དེར་དྲི་བ་བཏང་དགོས་པ་མེད་དུས་མཚན་དེ་གྲོས་ཚགས་ནང་
སླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་མ་གཏོགས་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་བུ་ཁྱིམ་གཉིས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དྲི་བར་ཤེས་
རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་ལབ་སྲོལ་
ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ལྟ་བུ་ལ་མཚན་ན། ཝཱ་ར་ཎ་སིའི་ལས་བསྡོམས་མི་འདུག་མ་གཏོགས་གཞན་
དག་འདུག་ཅེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཆ་ཚང་ཏག་ཏག་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ནང་སྲིད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་
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གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་། འབྲུག་གི་འབྲེལ་མཐུད་པའི་ལས་བསྡོམས་དེ་དག་ཀྱང་ནང་སྲིད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བཀའ་བློན་རྣམ་པས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་བའི་ནང་ནས་རིས་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ། དཔལ་ལྡན་
བཀའ་བློན་མཆོག་གསར་པ་རེད། ལན་ལས་ཁུངས་ནས་བཟོས་གནང་ཡོད་པ་རེད། རིས་མེད་ངོས་འཛིན་གནང་སྟངས་ལ་གྲོས་ཚགས་
ནས་གཏན་འབེབས་ལམ་སྟོན་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད། དེ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ།  དེ་དགོས་པའང་ཡོད་པ་མ་རེད་
སྙམ། དངོས་གནས་བྱས་ན་ངོས་འཛིན་གནང་སྟངས་བར་གནས་ཆོས་ཚགས་ལའང་ཡིག་ཆ་བཀྲམས་སོང་། དེ་བཞིན་སྐུ་མདུན་གྱི་བཀའ་
སློབ་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད་ལ། འདས་དུས་ཀྱང་རིས་མེད་གནང་སྟངས་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པ་རེད། གནད་འགག་ནི་རིས་མེད་
ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་བདུན་གསུང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། བདུན་གང་རེད་ཅེས་དུས་བདུན་དེ་མ་སོང་བ་རེད། རིས་མེད་དེ་ཁོ་རང་ཚས་རིས་མེད་
ཡིན་གསུངས་པ་རེད། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་བ་རེད། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རིས་མེད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་
ཡོད་ན་གནང་སྟངས་ག་རེ་རེད་ཅེས་དྲི་བ་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་གནང་མ་གནང་གི་བཀའ་མོལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་མ་རེད། ནང་སྲིད་ཀྱི་དྲི་བ་གཅིག་ལ་ས་མིག་གཏན་འབེབས་ཞེ་དགུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ལས་བྱེད་ཞེ་བརྒྱད་བྱས་ནས་གཅིག་སྟོང་པར་ལྷག་
གིན་པ་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེས་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། བཀའ་ལན་གནང་བའི་ཞོར་ལ་ད་དུང་སྟོང་པ་བཞི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ལས་ཀ་འཐུས་ཤོར་མེད་
གསུངས་པ་རེད། དེ་གསུངས་དུས་དྲི་བ་བསྐྱར་དུ་སླེབས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་ན་ལས་འབོར་ཉམས་ཞིབ་དེ་ཚགས་ཚུད་པོ་བྱུང་
ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་འབོར་ཉམས་ཞིབ་སྐབས་ཀྱི་ས་མིག་དང་མ་མཐུན་པར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། ས་མིག་བཞི་དེ་མི་དགོས་པ་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི། ལས་ཀ་ལ་འཐུས་ཤོར་མེད་གསུང་གིན་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀ་འཐུས་ཤོར་མེད་ན་ས་མིག་དགོས་པ་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྔོན་མར་བཀའ་ཤག་གིས་ས་མིག་གནས་སྤོ་བཏང་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་མང་པོ་ཞིག་རང་
བཞིན་གྱིས་སླེབས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དྲི་བ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་ལས་ཁུངས་ཁག་སོ་སོའ་ིམཐའ་མའི་རྒྱུན་གྲོན་གྱི་བྱུང་སོང་གང་
རེད་ཅེས་པའི་དྲི་བ་དེ་འདྲ་སླེབས་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་གནང་ན་མ་འགྲིག་པ་མི་འདུག ཡང་མིན་ན་
ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིགྲོས་ཚགས་ལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པའི་གཤམ་ལ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིབྱུང་སོང་གི་གནས་སྟངས་
གང་ཡིན་པ་དེ་རྩིས་བརྒྱབས་ཚར་བ་དེ་བསྐྱོན་པ་དང་། ཡང་ན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་ནང་ལ་གསལ་པ་ཡིན་ན། 
དྲི་བ་དེ་ཡོང་མི་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་སྙམ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དྲི་བ་དེ་ལོ་རྟག་པར་ཡོང་བསྡད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ནང་ལ་བཀོད་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཚིག་སྒྲུབ་གཅིག་གཉིས་
ནང་ལ་འགྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། དེ་བཀོད་གནང་པ་ཡིན་ན་ཚང་མར་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༠།༢༠༡༡ བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་ཁག་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་དང་། ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་བགྲོ་
གླེང་དང་ལན་འདེབས་ཆ་ཚང་ཞིག་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གསུམ་པ་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཞིག་ཡོད། ཡིག་ཆ་
ཨང ༡༣༢ ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣༢ པའི་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ནི། 
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གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད། 
སྔོན་གླེང། 

༄༅། །ད་ལམ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་ ༢ པར་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའི་
གསལ་བཤད་ཐེངས་དང་པོ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ (ཁ) འཁོད་པ་ཕུལ་འབྱོར་ལྟར། གྲོས་ཚགས་སུ་སྤྱི་ཡོངས་བགྲོ་གླེང་ཞིབ་ལྷུག་གནང་ཐོག་
བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བར་གྲོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་དགོས་མཐོང། 

གྲོས་ཆོད། 
བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བའི་དོན་གནད་རྣམས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་བློ་ངེས་བྱུང་བའི་སྤྱི་མོས་སམ་མང་མོས་གྲོས་
ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚས་ ༡ ལ།། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣༢ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་སྤྱིར་བཏང་གི་འགྲོ་སྲོལ་ཞིག་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཁ་སང་གི་ལས་
རིམ་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་
མེད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གསུངས་པ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་རེད། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ནང་ནས་དེ་ཕྱིར་འཐེན་
ཞུས་པ་ཡིན། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་དེ་རྩ་ཆེན་པོ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་དུས། དེ་ལ་དོ་ཕོག་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་གྲོས་ཚགས་
ཀྱི་ལས་རིམ་ཡིག་ཆ་ལས་ཕྱིར་འཐེན་ཞུས་པ་ཡིན། ལས་དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་རིགས། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ལས་དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་གི་ཞུ་ས་དེ་ང་ཚའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་
ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་དང་འབྲེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ད་ལྟ་ངས་ཞུ་ས་དེ་ཉི་མ་དང་པོའ་ིལས་རིམ་འདིའི་ནང་ཡོད་པའི་ང་ཚའི་ཚགས་ཆུང་གི་
སྙན་ཐོ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ཐུབ་མ་བྱུང་པའི་དོན་གནད་ཁག་ཁ་ཤས་ཤིག་ད་ལྟར་དུས་ཚད་ཏོག་ཙམ་ཡོད་དུས་ཞུས་ཏེ། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་
མི་རྣམ་པས་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ས་རེད།  དེ་ནས་ཚགས་གཙས་དེའི་གཞུག་ལ་ལམ་སྟོན་ག་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་
ཕལ་ཆེར་འགྲོ་ས་རེད་བསམས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད།  ཚགས་ཆུང་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ཐབས་མ་གྱུར་བའི་དོན་གནད་ཁག་གི་ནང་ལ་དོན་ཚན་
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གཉིས་པ་དེ་ལ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་ཞིག་ཡུལ་ཁྲིམས་ལ་གཏུགས་མི་ཆོག་པའི་གནད་དོན་བཅའ་ཁྲིམས་
ཀྱི་དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་པའི་ནང་གསེས་དང་པོའ་ིའོག་གསར་འཇུག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞེས་སྔོན་མ་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་སྐབས་སུ་ང་
ཚས་ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཚགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་པ་རེད།  དེ་དུས་ཀྱང་ང་ཚར་གནང་བྱུང་།  ང་ཚས་སྙན་ཐོ་དེ་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་
བ་རེད།  དེའི་ནང་ང་ཚས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་དེ་སྐབས་དེ་དུས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྤྱི་མང་གཏུགས་བཤེར་འགྲོ་ལུགས་
ཁྲིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྐྱེན་གཅིག་གི་འོག་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ན་མི་འགྲིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་ས་མ་རེད་ཅེས་ང་ཚས་ཡར་དེ་ཞུས་པ་རེད།  རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་དེ་ག་རང་འགྲིག་གི་འདུག་ཅེས་ཡར་ཕུལ་པ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་ཉེ་བའི་ཆར་ང་ཚའི་ཚགས་ཆུང་འཚགས་སྡོད་པའི་གནས་
སྐབས་སུ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཡང་བསྐྱར་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་མར་གནང་བཞག  རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ང་ཚའི་ཚགས་ཆུང་ལ་
གནང་པ་རེད།  ཚགས་ཆུང་གིས་འདིའི་ནང་བྲིས་པ་ནང་བཞིན་འདི་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ། དེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་དགོངས་བཞེས་
གནང་དགོས་པ་ལས་ཚགས་ཆུང་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བདེ་མ་མཆིས་ཞེས་ཞུས་པ་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་འདི་ཁོང་རྣམ་པས་ཡང་ནས་ཡང་
དུ་ང་ཚར་མར་བཏང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད།  ང་ཚས་སྤྱི་མང་གཏུགས་བཤེར་འགྲོ་ལུགས་ཁྲིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྐྱེན་གཅིག་གི་འོག་ལ་བཟོས་
པ་ཡིན་ན་ཞེས་ཟེར་དུས་ཡང་བསྐྱར་མར་བཏང་པ་དེ་ལ་འདི་བཅའ་ཁྲིམས་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་པའི་ནང་གསེས་དང་པོའ་ིའོག་ལ་བཅུག་པ་ལས་
འདིའི་ནང་བཟོས་པ་ཡིན་ན་ཏོག་ཙམ་ནུས་པ་ཆུང་ཆུང་ཆགས་འགྲོ་ཡི་འདུག་ཅེས་ཁོང་རྣམ་པས་དེ་འདྲ་གསུང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད།  དེ་ལ་ང་
ཚའི་ཚགས་ཆུང་གིས་གྲོས་ཚགས་སམ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དགོངས་བཞེས་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུས་ཡོད་དུས་འདི་ནས་ལམ་སྟོན་
ཞིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གཅིག་དེ་ཡིན།  དེ་ནང་བཞིན་དེའི་ནང་གསེས་ཀྱི་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེའི་ནང་ལ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་
ཞིབ་ཁང་གི་སྤྱི་མང་གཏུགས་བཤེར་འགྲོ་ལུགས་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ལ་ཁྲིམས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་གཞི་རྩའི་ཆ་རྐྱེན་
ཁོངས་དུས་ཚད། དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའི་ཁ་མཆུའི་འགྲོ་གྲོན། དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པའི་བརྡ་ཐོར་བརྩི་བཀུར་མ་བྱས་པ། དོན་ཚན་
བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་པའི་ཁྱད་གསོད་ཅེས་པ་དེ་དག་ཁྲིམས་ཡིག་དེ་ག་རང་གི་འོག་ལ་ཡོད་རེད།   ད་ལྟའི་བར་དུ་ང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་
འཐུས་མི་མང་པོ་ཞིག་ཟབ་སྦྱོང་དང་འོས་སྦྱོང་ལ་མང་པོ་ལ་ཕེབས་བསྡད་དུས་གཟིགས་ཡོད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཐུགས་
སྣང་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན།  དཔེར་ན་སྤྱི་མང་གཏུགས་བཤེར་འགྲོ་ལུགས་ཁྲིམས་
ཡིག་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ལ་ཁྲིམས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་གཞི་རྩའི་ཆ་རྐྱེན་ཁོངས་དུས་ཚད་ཅེས་པ་དེའི་ནང་ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགས་ནས་ཁྲིམས་ཡིག་གཏན་འབེབས་མ་བྱས་པའི་བར་དུ་ཞེས་པ་སོགས་བྲིས་བཞག་ཡོད་རེད།  དེ་ཚ་ང་ཚས་འདིའི་ནང་ལ་དེ་
ཏག་ཏག་ཁྲིམས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དང་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་འགྲིག་གི་མི་འདུག་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་
ཁྲིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྐྱེན་གཅིག་གི་འོག་ནས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་ཁྲིམས་སྒྲིག་བཟོ་དགོས་པ་སྤྱི་ཡོངས་ཁྲིམས་བཟོའ་ི
ལས་དོན་གྱི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་མཐུན་གྱི་མེད་སྟབས།  ང་ཚས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་མ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚས་
ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྔོན་མ་ཡང་བཏང་ཡོད་རེད་ལ་དེའི་གཞུག་གུ་ལ་གཅིག་བཏང་བཞག  ཉིས་སྟོང་བཅུའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚས་པ་ཉི་
ཤུ་རྩ་ལྔ་ལ་གཅིག་བཏང་བཞག  ཡང་ཁ་སེང་གཅིག་བཏང་བཞག ཐེངས་མ་གསུམ་ང་ཚར་མར་བཏང་ཡོང་དུས་དེ་ཡང་ང་ཚས་ཞུས་པ་
ནང་བཞིན་བྱུང་ན་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་ཚགས་གཙའི་ལམ་སྟོན་འོག་དེ་ག་རང་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་ན་ཁོང་རྣམ་པ་བདེ་ས་རེད། 
དེ་མ་གནང་བ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ག་རང་རྩ་འཛིན་གྱི་ནང་གཞུག་གུ་ལ་མར་བསླེབ་ཡོང་ས་རེད།   དེ་ལ་ལམ་སྟོན་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་
ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དེ་རེད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དེའི་ནང་ལ་བར་ལམ་ཞིག་ལ་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་ནང་ལ་འོས་ཤོག་བླུག་སྡོད་པའི་
སྐབས་དང་མི་ཚང་མ་བྲེལ་བ་ཆེ་བའི་སྐབས་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་ཤོག་དེ་བླུགས་ནས་བལ་ཡུལ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་པའི་གཞུག་ལ་ནམ་
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ཉིན་མཚན་མེད་པར་མི་ཚང་མས་གློག་འཕྲིན་གྱི་བརྒྱུད་ནས་བླུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་དང་སྦྲག་ཐོག་བརྒྱུད་ནས་བླུགས་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་དང་ཁྱེད་རང་ཚས་ཆ་རྐྱེན་ག་རེ་བསྐྲུན་པ་ཡིན་ནའང་ངས་ཆ་ཚང་ཞིག་འགན་འཁྱེར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་བ་སོགས་འདྲ་མི་
འདྲ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་པ་རེད།  དེ་ནས་འོས་ཤོག་བླུགས་ནས་ལྷིང་འཇགས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་མི་དེ་ཚ་འཇམ་ཚར་བ་རེད། ཡིན་ཡང་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ང་ཚར་མང་པོ་གནང་བྱུང་། གནང་བས་མི་ཚད་ང་ཚའི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་བྲིས་པ་ནང་བཞིན་དངོས་གནས་བྱས་ན་ཡིག་
ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚ་ལ་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཁ་གསལ་པོ་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་བྲིས་གནང་བཞག  ཡིན་ན་ཡང་དབུས་འོས་བསྡུའི་
སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་བཅར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ང་ཚའི་ཚགས་ཆུང་ལ་གསུངས་བྱུང་ལ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
བརྒྱུད་ནས་གསུངས་བྱུང་། ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་བརྒྱུད་ནས་གསུངས་བྱུང་། དེ་ང་ཚས་ཞུས་པ་རེད། དེ་ཞུ་དུས་སྐབས་
སུ་གསུངས་པ་དེ་ཚ་ཡིག་ཐོག་ནས་བྲིས་པ་ལས་ལྷག་མང་པོ་གསུང་རྒྱུ་མི་འདུག  དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚས་འདིའི་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད་རེད།  
ཁོང་རྣམ་པས་གསུངས་པའི་གནད་འགག་དེ་འདི་རེད།  སྤྱི་འཐུས་ཡིན་ནའང་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ཟག་
སུ་རུང་འོས་ཤོག་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་ན་དེའི་འགྲོ་སོང་གཏང་རྒྱུའི་དངུལ་དཀར་པོ་ལས་ནག་པོ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གཏང་
ཆོག་གི་མེད་པ། དེ་ལ་ཚད་བཀག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་གཅིག་གསུང་གི་ཡོད་རེད།  དེ་ནས་སོ་སོས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་པའི་
གནས་སྐབས་སུ་ང་ཚ་བོད་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རྟགས་དང་རྒྱལ་དར་དེ་འདྲའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་འཛམ་བུ་གླིང་གཞན་པ་ལ་
ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་དུས་འགྲོ་སྟངས་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཚ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གཅིག་ཡོད་རེད། ས་ཁྲ་དེ་ཚ་རེད།  དེ་ནས་ངོ་སྤྲོད་
ལག་ཁྱེར་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གཅིག་ཡོད་རེད། དེ་ཚ་ལ་ང་ཚའི་བསམ་ཚུལ་དང་དེའི་རྒྱབ་གཉེར་ནང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་དེ་ཚ་ངེས་
པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རང་གི་ལམ་སྟོན་དང་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་གནས་སྐབས་སུ་དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁྲིམས་
དང་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་བཟོ་དགོས་པ་མཐོང་མ་སོང་ཞེས་ང་ཚས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཞུ་གི་ཡོད་རེད།  ཡིན་ཡང་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཞུས་པ་དེ་ལ་ད་
ལྟར་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་མང་པོ་གནང་གི་ཡོད་རེད། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་མི་མང་པོ་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་རེད།  རྒྱ་གར་གྱིས་ཀྱང་འོས་ཤོག་
བླུག་རྒྱུའི་ལག་ཁྱེར་དེ་ཁྱེར་ནས་འགྲོ་དུས་རྫིག་པོ་འདྲ་བོ་དང་ཡ་མཚན་པོ་འདྲ་མཐོང་གི་ཡོད་ས་རེད། ང་ཚ་ལ་དམིགས་བསལ་སུ་གཅིག་
དང་མི་འདྲ་བའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་འགྲོ་བསྡད་དུས་དེ་དང་མ་མཐུན་པ་མེད་དུས་ང་ཚས་དེ་མི་དགོས་པར་
ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པའི་ཆ་རྐྱེན་ནང་མང་པོ་ཞིག་འདུག ཕལ་ཆེར་དེ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ལས་འབོར་དང་གནས་སྟངས་དེ་
ཚའི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་ས་རེད་བསམ་པ་ཞིག་བྱུང་། ལོ་ལྔ་རེའི་མཚམས་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ཡང་
བཟོ་སྟངས་དང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རང་གིས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཚ་ང་ཚའི་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ལམ་སྟོན་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ལག་
བསྟར་བྱ་ཡུལ་ཞེས་པ་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ཐོག་ནས་དེ་ག་རང་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་
ན་གནང་གི་ཡོད་པའི་གསལ་པོ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད།  ཡིག་ཟམ་སྦྲག་ཐོག་
ནས་འོས་འཕེན་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཞེས་ཟེར་བ་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚས་ཞེ་དྲག་འུར་ལངས་པ་རེད།  སྔོན་མ་ང་ཚས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་ཚགས་ཆུང་བྱེད་དུས་ང་ཚས་དེ་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ནས་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་བར་དུ་ཡར་ཡོང་པ་རེད།  
འདིར་སླེབས་དུས་ག་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོང་དུས་ང་ཚས་ལན་ཕོག་མ་སོང་།  འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་གསུང་
གི་འདུག ལས་རིམ་ཚང་མ་ཁོ་རང་ཚས་སྒྲིག་གི་ཡིན་གསུང་གི་འདུག་ཅེས་དེ་དུས་ཞུས་པ་རེད།  ཁ་སང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ང་ཚར་
ཚུར་གནང་བ་དེའི་ནང་ལ་གློག་འཕྲིན་ E-mail བརྒྱུད་ནས་གཏང་རྒྱུ་དེ་ཁྱོན་ནས་ཡོང་ས་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག  དེ་ཡང་འགྲོ་ས་དེ་
བལ་ཡུལ་ལ་རེད། བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ཙམ་ E-mail ཟེར་བ་གོ་མ་མྱོང་མཁན་རེད་ཅེས་ཤར་ཁུམ་བུ་ཕྱོགས་ནས་དེ་འདྲ་ཟེར་གྱི་འདུག་ཅེས་
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དང་ཁོ་རང་ཚས་བློ་ཐག་རྦད་དེ་ཆད་ནས་ང་ཚ་ལ་ཡར་རྒྱབ་གཉེར་འདྲ་གང་ཡང་གནང་མ་བྱུང་།  དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད།  
དེའི་ཐོག་ལ་དེང་རབས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དང་དེང་སང་གི་སྤྱི་ཚགས་ལ་མི་ཚང་མས་ E-mail ཐོག་ལ་དབྱིངས་འཕར་སྡོད་པའི་གནས་སྐབས་
སུ་ཡིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚས་དེ་འདྲ་གསུངས་བྱུང་། ཚང་མས་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག  དེ་ནས་སྦྲག་ཁང་གི་བརྒྱུད་ནས་འོས་
འཕེན་རྒྱུ་དེ་ལ་ང་ཚས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་།  མ་ཐུབ་པ་དེ་བལ་ཡུལ་རེད་བཞག  ཁོང་རྣམ་པ་ཚས་བལ་ཡུལ་ན་འོས་ཤོག་དང་པོ་
ཕར་བཀྲམ། ནང་མི་ཚང་མར་ཕར་བཀྲམ། དེ་ནས་མི་སོ་སོ་སྦྲག་ཁང་ལ་འགྲོ།  མི་རེ་རེའི་འོས་བཏང་བར་འགྲོ་སོང་། སྦྲག་ཁང་དེ་རྒྱལ་
ཁབ་ག་རེའི་ལག་པ་ལ་ཡོད་རེད། དེ་ཚའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་རྣམ་པས་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་པ་དེ་ལ་ང་ཚས་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་བཞག་ཡོད་རེད།  དེ་ཚ་ལ་གྲོས་ཚགས་ནས་གང་བབ་གཟིགས་ན་ཞེས་ང་ཚས་འདི་ལ་ཞུས་
ཡོད། ད་ལྟའི་བར་དུ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚང་མ་ཕྱིན་པ་རེད་དེ་དེའི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཚགས་ནས་འདི་འདྲ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
གསུང་མཁན་སུ་གང་གིས་གསུངས་མ་སོང་།  བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་མང་པོ་བཏོན་སོང་སྟེ་དེ་ཚའི་ནང་ལ་ང་ཚས་བྲིས་བཞག་པ་དེ་ཚ་
ལ་ཡར་བཟོས་པ་དང་མར་བཟོས་པ་དེ་འདྲ་མ་གཏོགས་འདི་འདྲའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་ཨེ་ཡོད་བསམ་པའི་ཚར་སྣང་དེ་
འདྲ་བྱུང་དུས་དེ་རིང་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་ལས་དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་གི་ནང་ལ་འདིའི་འཕྲོ་བསྐྱང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་
ནས་ང་ཚའི་ཚགས་ཆུང་གིས་མཐོང་ཚུལ་དང་དགོངས་བཞེས་དགོས་གལ་གྱི་དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེའི་ནང་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་ཇི་བཞིན་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པ། ད་ལྟ་ལ་ཆ་བཞག་ན་
སྒྲིག་གཞི་དེའི་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ག་པའི་འོག་ཏུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  སྒྲིག་གཞི་དེའི་ནང་ལ་ག་རེ་བྲིས་ཡོད་
རེད་ཅེས་ཟེར་ན་སྒྲིག་གཞི་འདི་འགོ་འཛུགས་མ་བྱས་པའི་སྔོན་ནས་དབུས་དང་ས་གནས་གང་དུའང་གཞུང་སའི་ཐོག་སྒེར་གྱིས་འཛུགས་
སྐྲུན་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་ཡོད་ཚ་སྒྲིག་གཞི་འདི་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ་ནས་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ཚུན་གཞུང་ས་ཕྱིར་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་དང་དེའི་
ཆེད་ཕན་ཚུན་གཉིས་བདེའི་བྱེད་ཕྱོགས་ས་ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་ནས་དོ་བདག་སོ་སོར་འཕྲོས་མོལ་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་པ་ཞིག་
སྒྲིག་གཞིའི་ནང་དེ་འདྲ་ཞིག་གསལ་བསྡད་ཡོད་རེད།  སྤྱིར་བཏང་ང་ཚས་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་སྒྲིག་གཞི་
འདི་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ནས་ལོ་གཅིག་དང་གཉིས་ཟེར་བ་དེ་ཚ་ཚང་མ་མེད་པར་བྱས་པ་ཡིན། གཞན་པ་ཚང་མ་མེད་པར་བྱས་པ་ཡིན།  
གང་ཡིན་ཟེར་ན་སྒྲིག་གཞི་མང་ཆེ་བ་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་ལོ་བཅུ་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉིས་རིང་བ་ལ་ལོ་བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་དེ་འདྲ་ལ་
འགྲོ་གི་ཡོད་དུས་ཚང་མ་མེད་པ་བྱས་པ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་འདི་ང་ཚས་མེད་པར་བྱེད་ཐུབ་མ་སོང་།  མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདིའི་ནང་
བྲིས་བཞག་ཡོད།  སྒྲིག་གཞི་འདི་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་གཞུང་སའི་ཐོག་ལ་སྒེར་གྱིས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པའི་རིགས་
ད་ལྟ་ལྷག་ཡོད་མེད་དང་ལྷག་ཡོད་ན་དེའི་རྒྱུ་མཚན། གཙང་བཟོ་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཇི་འཕྲད་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་མ་འོངས་
པར་ཆེད་བཙུགས་ཚགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་ཡང་ན་སྒྲིག་གཞི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་ང་ཚས་འདིའི་
ནང་བྲིས་ཡོད། ད་ལྟའི་བར་དུ་གླེང་སློང་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་བསམས་པ་ཞིག་བྱུང་ནས་ཞུ་གི་ཡོད།  འདི་ཡང་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོ་བསྡུར་
གནང་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཐོག་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་མི་འགྲིག་པ་གང་ཡང་མི་འདུག  འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་
དེ་འདྲའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཡོད་ས་དེ་ཚ་ང་ཚས་འདིའི་ནང་ཏོག་ཙམ་བྲིས་ཡོད་རེད།  ཁང་པ་ལ་གླ་ཆ་ཏོག་ཙམ་ལེན་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་
དང་ཡར་ཕུལ་དགོས་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཁྲིམས་དང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞུས་དུས་ཁོང་རྣམ་པས་བཀའ་ལན་སྐྱོན་མཁན་ཚ་
དེའི་འོག་ཏུ་དོ་བདག་སོ་སོར་འཕྲོས་མོལ་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་དེའི་འོག་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ་གསུང་གི་འདུག  དེ་
ཡིན་དུས་འདི་ལ་ཡང་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་ན་མ་གཏོགས་ལྷག་འགྲོ་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་སྔོན་དུ་ང་རང་ཚས་ཐོབ་ཐང་སྐོར་
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གསུང་དུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་དེས་ངས་ཞུ་མ་ཐུབ་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཆགས་གྲབས་བྱེད་ཀྱི་འདུག    
ཡིན་ན་ཡང་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་སྔོན་མ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ཕོགས་བཟོ་མ་བཟོ་དང་།   དེ་ནས་བགྲེས་ཕོགས་
དང་དེ་འདྲའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མེད་དེ་ཚའི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད།  སྔོན་མ་ཡིན་ན་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་
ཁག ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་དེ་ཚ་ལ་བགྲེས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་དེ་ཚ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གིས་བསྐོ་གཞག་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་མ་འདྲ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོད་རེད། ད་ལྟར་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཡོང་དུས་
གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཚགས་ནས་གཅིག་གྱུར་བཟོ་ཐབས་གནང་གལ་ཞེས་ང་ཚས་བྲིས་ཡོད་རེད། 
དེ་ལ་ག་རེ་གནང་གི་རེད་ད་ལྟར་གསལ་པོ་ཞིག་གནང་བཞག་པ་ཡིན་ན་ང་ཚས་ཀྱང་དཀའ་ལས་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱབས། ཁོ་རང་ཚ་བཀའ་
འདྲི་ཞུ་ས་དེ་ཚ་ལ་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཚའི་ཐོག་ནས་དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ང་ཚར་ཕུལ་བ་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་སྐུ་ངལ་ག་
ཚད་བསྐྱོན་འདུག  དེ་ལ་བདག་པོ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་བརྒྱབས་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཆགས་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག  དེ་ཡིན་དུས་
འདི་ཚ་ལ་ག་རེ་གནང་དགོས་དང་མི་དགོས་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་བར་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནམ་རྒྱུན་ཡིན་ན། ཚགས་ཆུང་གཅིག་གིས་ཕྱག་ལས་གནང་བའི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་ཟུར་དུ་
བགྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་རེས་འདིར་ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་བཅོས་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིསྒང་ལ་ཟུར་
དུ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་བྱུང་བ་སོང་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིནང་འཁོད་བཞག་པའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་
གི་སྟེང་ལ་བགྲོ་གླེང་མ་བྱུང་བའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་བྱས་ཆགས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཚགས་གཙའི་བསམ་བློའ་ིནང་ལ་གྲོས་ཚགས་འདི་
གྲུབ་པ་དང་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིནང་གང་ཡོད་པ་དེ་འབྲེལ་ཡོད་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས། ལག་ལེན་དོན་ལྡན་ཡོང་བར་འབད་བརྩོན་ཞུ་
དགོས་བསམ་པ་དེ་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་དམིགས་བསལ་གྱིས་ལམ་སྟོན་མ་ཞུས་པ་རེད། ད་ལྟ་འདིར་ལས་དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་གི་ནང་ལ་གནས་
ཚུལ་དེ་གླེང་བ་སོང་ཚགས་གཙས་ཞུ་རྒྱུ་ནི། གནད་དོན་རེ་རེའི་སྟེང་ལ་ཚགས་གཙས་ལམ་སྟོན་འདི་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་ནས་ཞུ་མི་དགོས་
པར་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིནང་གང་འཁོད་པ་དེ་དག་འབྲེལ་ཡོད་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་། རང་དབང་ཅན་སྡེ་ཚན་དག ཁྲིམས་ཞིབ་
ཁང་། གྲོས་ཚགས་རང་ནས་གནང་དགོས་པ་དེ་དག་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་རེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་གཞན་པ་དག་འབྲེལ་
ཡོད་སོ་སོར་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཡོང་བ་འབད་བརྩོན་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ། འདི་ནས་ལས་དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་དགོས་རིགས་
ཚར་བ་རེད།  
 

དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་ནས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་
ཚགས་དུས་གཉིས་པར་གནང་བའི་མཇུག་བསྡོམས་གསུང་བཤད།། 

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་ཉིན་མཐའ་མའི་ཐོག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་
ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨༣ གྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཚགས་གཙས་མཇུག་བསྡོམས་གཏམ་བཤད་ཅིག་
གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཇུག་བསྡོམས་གཏམ་བཤད་ནང་གཙ་བོ་ད་ལྟའི་གྲོས་ཚགས་ནང་ལས་རིམ་གང་ཞིག་བྱུང་བ་དང་། གྲུབ་
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འབྲས་ག་རེ་ཐོན་པ་དེ་དག་གི་སྡོམ་ཞིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་ལྷན་དུ་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོའ་ིངོས་ནས་ཚར་སྣང་དང་། མ་
འོངས་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།  
 ད་ལྟའི་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་གི་ལས་རིམ་དང་པོ་ནི། མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་འདི་
བཟང་ངན་ཅི་ཡིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྐྱེན་འདས་སུ་མང་པོ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པ་རེད། གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་
མྱ་ངན་གྲོས་འཆར་གསུམ་འདོན་དགོས་བྱུང་སོང་། གཅིག་བླ་ཆེན་རེད། གཅིག་ནི་བཀའ་ཁྲི་ཟུར་བ་དང་ཚགས་གཙ་ཟུར་བ་རེད། གཅིག་
ནི་ཉིན་འགའ་ཤས་སྔོན་དུ་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་བླངས་པ་དང་། འདས་པའི་ལོ་བཅུའི་རིང་བོད་མི་མང་གི་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་
མཚན་གནས་བཞེས་ཏེ་ལས་དོན་གང་ཞིག་བསྐུར་པ་ཡིན་ནའང་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་དང་། སྒེར་རང་ངོས་ནས་ཀྱང་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་རྩིས་
ནས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་། ཆབ་སྲིད་གང་ཐད་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅིག་གྲོངས་ཏེ་དེ་རིང་
ཞོགས་པར་སྐུ་ཕུང་གདན་འདྲེན་བྱས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་བྱུང་བ་རེད། བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་གསུངས་པ་བཞིན་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་
ལ་ང་ཚ་ཚང་མ་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བུ་གཅིག་
འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་སྔོན་དང་། འདས་པའི་ལོ་བཅུའི་རིང་ལ་ཕན་ཚུན་ཕྲན་བུ་བཤད་རེས་ཡོང་གི་ཡོད་ཀྱང་། འདི་ནས་བསླབ་བྱ་
ལེན་རྒྱུ་ནི། སྐྱེས་པའི་མཐའ་མར་འཆི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་དུས་འགྲོ་མི་འགྲོ་སུས་ཀྱང་བཤད་ ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་
རང་ཉིད་བསྡད་པའི་རིང་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་བཟང་སྤྱོད་སྟོན་དགོས་པ་དང་། གུས་བརྩི་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ལེན་
དགོས་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་བསམ་བཞིན་ཡོད། མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་འཆར་དེ་བརྒྱུད་ནས་འདས་པའི་མི་རབས་
ཚས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་བཞག་པར་དེ་ཚར་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་། བསྔོ་སྨོན་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རེད། 
 ལས་རིམ་གཅིག་ནི་བཀའ་བློན་གྱི་འོས་འདེམས་རེད། བཀའ་བློན་འོས་འདེམས་དེའང་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འོས་བདམས་ཐུབ་
པ་བྱུང་བ་ནི། ཚགས་གཙའི་ངོས་ནས་སྐབས་དེར་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
ཞུ་བཞིན་ཡོད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་ངོས་ནས་ཀྱང་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་ལ་དགོས་ངེས་
ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བཞིན་ཡོད་པའི་ཚར་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་འདིར་གསུངས་པ་རེད། དེ་ང་ཚའི་གཟི་བརྗིད་རེད་བསམ་བཞིན་ཡོད། 
ངས་ནམ་རྒྱུན་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་བྱས་པ་ཡིན་ནའང། བཀའ་ཁྲི་སུ་ཞིག་སླེབས་ནས་བཀའ་བློན་བྱེ་བྲག་པ་གང་ཞིག་དགོས་གསུངས་
ནའང་དེ་འབུལ་དགོས་པ་ནི་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལས་འགན་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡིན་ནའང་སྐབས་རེར་བཀག་འགོག་བྱེད་དགོས་པའི་
གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོང་མི་སྲིད་པ་མ་རེད། ད་རེས་བཀའ་བློན་གཞན་གྱི་འོས་འདེམས་བྱེད་པའི་ལས་རིམ་ཐོག་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་མཐུན་
འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། ལས་དོན་དེ་དུས་ཚད་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ནང་ལ་གྲུབ་ཐུབ་པ་དེར་དགའ་ཚར་ཆེན་པོ་བྱུང་ལ། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཚར་བ་
ཡང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྟན་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་བཞིན་ཡོད།  
 དེ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་རེད། སྤྱིར་བཏང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་དམ་འབུལ་ཞུས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་ཅིག་
འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དམ་འབུལ་མ་ཞུས་པའི་སྔོན་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་ཟླ་བ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་བཞུགས་ཏེ་རྒྱ་གར་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་
ནང་ལ་བདམས་ཐོན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་མཚན་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་དོན་ཁག་ཅིག་གྲུབ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཐད་ཀར་ཕྱག་ལས་གནང་བའི་ཉམས་མྱོང་མེད་དུས། དེ་ཚར་སློབ་སྦྱོང་གནང་དང་གནང་
བཞིན་པ་དང་། དེའང་ཧུར་བརྩོན་གྱི་ཐོག་ནས་སློབ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་པ་རེད། རང་ཉིད་ལ་དེ་སྔ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་དེ་དག་ད་དུང་ནུས་པ་
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ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་གྲུབ་འབྲས་དེའང་གང་འཚམ་ཞིག་ང་ཚས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་
གནས་སྟངས་ཤིག་གི་འོག་ཡོད།  
 བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་གྲོས་ཚགས་ནང་བསྣམས་ཕེབས་པ་དེའི་ཐོག་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་མང་པོས་
ཆ་ཤས་བླངས་ནས་བགྲོ་གླེང་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་གནང་ཐུབ་པ་དང་། བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱུང་པའི་
ཐོག་ཏུ་ལན་འདེབས་གནང་བ་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་དང་། དགོངས་པ་བཞེས་
སྟངས། ལས་འཆར་བང་སྒྲིག་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ནས། གསལ་པོ་དེ་ཙམ་ཞིག་ཆགས་མེད་པ་ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་གང་གསལ་པོ་
ཆགས་པ་དེ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམ་དང་། བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་མང་ཚགས་ལ་ངོ་སྤྲོད་ཐུབ་པ་ཞིག་གྲོས་ཚགས་འདི་བརྒྱུད་
ནས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  
 གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་ང་ཚ་ལ་བསྐུར་བཞག་པའི་ལས་འགན། ཡང་ན་ང་ཚར་མིང་བཏགས་བཞག་པའི་ལས་འགན་ནི། 
ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་འགན་དེ་རེད། ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཕལ་ཆེར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་མང་ཤོས་
ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་གཅིག་པོའ་ིཆེད་དུ་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་ཤོག་གྲངས་དགུ་བརྒྱ་ལྷག་ཅིག་
བཀྲམས་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་མར་ཚགས་ཆུང་གི་ཤོག་གྲངས་བཞི་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་ཡོད་པ་དང་། རྗེས་སུ་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་ཟིན་
རྗེས་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་ཞུ་དག་བྱས་ཏེ་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་བརྗོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་སླད་དུ་བཀྲམས་བཞག་པ་དེ་ལའང་
ཤོག་གྲངས་བདུན་བརྒྱ་བརྒྱད་བརྒྱ་ཞིག་དང་། སྒྲིག་གཞི་ཁག་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་དང་། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཁག་ཅིག་བཅས་དེ་གཉིས་
བསྡོམས་པའི་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་ཐོག་ལ། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། བཟོ་བཅོས་བྱེད་དགོས་པའི་རིམ་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་
བསྒྲུབས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ནི། གྲོས་ཚགས་འདིའི་གཟི་བརྗིད་རེད་བསམ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚ་ལ་བསྐུར་བའི་ལས་འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྒྲུབས་
ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་དངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  
 རྩ་བའི་མི་མང་གི་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ལ་དོ་སྣང་མེད་བསྡད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚ། ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་
ལས་རིམ་དེ་ཉོབ་སྣང་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ལྟད་མོའང་ལྟ་འདོད་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ངོ་ཤེས་འགས་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ལས་
རིམ་འགྲོ་བསྡད་པའི་སྐབས་སུ་ལྟད་མོ་གཞན་ལ་ལྟ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་ཤོད་བཞིན་འདུག དོན་དངོས་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། 
ད་རེས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བརྗོད་པ་དང་པོ། གཉིས་པ། གསུམ་པ་བཅས་ལ་ཆ་ཚང་
ཞིག་ལ་གཟིགས་པའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་ཚ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གནས་འདུག  སྒྲོམ་གཞི་
དེའི་ཆ་ལག་དེ་ཚ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལས་དོན་གང་འདྲ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག ཡོངས་རྫོགས་ཤིག་འགོ་ཚས་པ་དང་། སློབ་སྦྱོང་བྱ་
རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་དང་། གྲོས་ཚགས་ཕྱི་ལོགས་ནས་ཀྱང་ད་རེས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྤྱི་འཐུས་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་སྤྱི་འཐུས་
གསར་པ་ཕེབས་ཡོད་པས་ཁོང་ཚས་ལ་གྲོས་ཚགས་མ་ཆད་པ་བྱས་ནས་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  
 ད་ལྟའི་ལས་རིམ་འདི་ཉོབ་སྣང་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་དེ་ནང་བཞིན་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཐོག་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཐོབ་པའི་གོ་སྐབས་
འདི་ལས་ལྷག་ཅིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སྔོན་མ་ཁྲིམས་ལ་དེ་ཙམ་རྒྱུས་མངའ་མེད་པ་དང་། དོ་སྣང་མེད་པ། ཐུགས་
སྣང་མ་བྱུང་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་ནའང་། ད་ལྟའི་གྲོས་ཚགས་འདི་བརྒྱུད་ནས། འདིར་ཕེབས་པའི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚང་མར་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྒྲིག་གཞི་གང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་ལ་ངེས་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཐག་བཅད་ནས་ཤོད་ཐུབ་ལ། ཡིད་
ཆེས་ཀྱང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་མཁན་ང་ཚ་རེད། དེ་ལག་ལེན་བསྟར་
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རྒྱུར་འགན་ཁུར་ཡང་ང་ཚས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་རེས་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཤུགས་
ཆེན་པོ་ཞིག་དང་། འབོར་ཆེན་པོ་ཞིག་དུས་ཐོག་ལ་བྱུང་ཐུབ་པ་ནི། གཟི་བརྗིད་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ན་འགྲིག་གི་རེད་བསམ་བཞིན་
འདུག  
 དེ་བཞིན་ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཚགས་ཆུང་གིས་ཟླ་བ་གསུམ་བཞིའི་ནང་
ཧུག་ཐག་འབད་ཐག་གིས་ཕྱག་ལས་གནང་སྟེ། ཐོག་མར་དབུ་འབྱེད་གཏམ་བཤད་ནང་ལའང་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟའང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཕྱག་
ལས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་སོང་། འགན་ཆེན་པོ་ཁུར་སོང་། སྐབས་རེར་ང་ཚར་བཤད་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་
གཏམ་བཤད་བྱེད་པ་དེ་མི་མང་གི་གོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་འདྲ་བོ་ཞིག་དང་། ལས་དོན་ངོ་བོའ་ིཐོག་ལ་ག་ཚད་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་
ཡོད་མེད་མི་ཤེས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཤོད་སྡོད་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ཚགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་དེ་དག་ག་དུས་ཡིན་ནའང་དོན་དག་ངོ་
མའི་ཐོག་ལ་ལས་དོན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་སྡོད་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཚགས་ཆུང་
གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ཚགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ཞུས་པ་བཞིན་འགན་ཁུར་ཏེ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་ཆུང་ཞིག་
གི་ལས་འགན་སྒྲུབ་ཐུབ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚས་ཀྱང་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལའང་འགན་འཁུར་མཉམ་
བསྐྱེད་དང་། ཧུར་བརྩོན་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ལས་དོན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ལས་རིམ་བང་བསྒྲིགས་པ་ནས་བཟུང་མཚན་མོའ་ིཆུ་
ཚད་བཅུ་བཅུ་གཅིག་དེ་འདྲ་ལ་བསྡད་ནས་ལས་ཀ་བྱས་པ་དེ་དག་ཚང་མར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུས་པ་ཡིན། ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན་
གཉིས་ལ་ཞེ་དྲག་ཐུགས་ཕན་ཆེན་པོ་སོས་སོང་ཞེས་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་།  
 གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཁག་གཉིས་བྱུང་བ་རེད། དེ་བཞིན་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་དྲུག་དང་། སྤྱི་འཐུས་
སྒེར་གྱི་གྲོས་འཆར་གཉིས་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ལོ་
རྒྱུས་དང་ལྡན་ལ། གནད་འགག་ཆེ་བའི་སྤྱི་ནོར༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིསྐུའི་ཡང་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་གྲོས་
ཚགས་འདིའི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། གྲོས་ཆེད་དེ་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་ཚགས་གཙས་ལམ་སྟོན་
ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ད་རེས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས། ཡང་སྲིད་ཀྱི་བྱུང་རིམ་
དང་། ཡང་སྲིད་ཀྱི་སྲོལ་བཏོད་སྟངས། ཡང་སྲིད་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཡང་སྲིད་འདེམས་སྟངས་སོགས་བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚང་ཡོད་
པའི་ཡིག་ཆ་དེ། ཚགས་གཙའི་ངོས་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་ཡིག་ཆ་དེ་གྲོས་ཚགས་
འཐུས་མི་ཚང་མར་བཀྲམ་ཡོད། དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་
པའི་ཆོས་ཚགས་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཐོག་ལ་ཟུར་རྒྱན་གྲོས་ཆོད་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡིག་ཆ་དེའང་ཕུལ་ཡོད།  དེ་བཞིན་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཆོག་གིས་ཆོས་ཚགས་ཚགས་ཆེན་ཉིན་གཉིས་པའི་ཐོག་ལ་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་ཡིག་ཐོག་ལ་
ཕབ་སྟེ་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་ཚ་ལ་བཀྲམ་ཡོད།  དེར་བརྟེན།  ཡིག་ཆ་དེ་ཚ་གཞིར་བཞག་པའི་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོ་བཞུགས་གནས་
གང་ཡིན་པ་དེར་མ་གོ་མ་ཐོས་མེད་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བརྩི་གི་ཡོད།   
 ད་ཐེངས་ང་ཚའི་གྲོས་ཆོད་ནང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གཙས་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་ན་རིམ་དང་བོད་
གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་།  ཉ་འཚ་རྟའུ་དགོན་པའི་གྲྭ་ཚ་དབང་ནོར་བུ་སྐུ་གྲོངས་པའི་གནས་སྟངས།  
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ཉེ་ཆར་རང་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་དང་བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ནས་སོ་སོའ་ིསྐུ་ལུས་མཆོད་མེའི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་
བ་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འོག་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གལ་ཆེན་པོ་གཉིས་འཇོག་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད།  གྲོས་ཆོད་འདི་
བརྒྱུད་ནས་གྲོས་ཚགས་འདིར་བོད་ནང་སྤྱིའི་གནས་སྟངས་བགྲོ་གླེང་ཞུ་བའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  གྲོས་ཆོད་འདི་བརྒྱུད་ནས་
འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ག་རེ་གསུང་གི་ཡོད་མེད་མང་ཚགས་ཀྱིས་མཁྱེནཐུབ་པའི་དགེ་མཚན་ཞིག་ཀྱང་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིན་ཡང་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཉིས་འཇོག་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚ་གཟི་བརྗིད་
ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།    
 བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསྡོམས་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་རེད།  སྐབས་དེ་དུས་
ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ལྟར། ལས་བསྡོམས་དེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མའི་ལས་བསྡོམས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  བཀའ་ཤག་གསར་དུ་ཕེབས་པ་
རེད་དེ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཚ་མུ་མཐུད་དུ་བཞུགས་ཡོད་སྟབས་གྲོས་ཚགས་ནང་བཀའ་ཤག་གསར་བ་ཕེབས་པའི་
ཉམས་མྱོང་མེད་པ་ཡིན་ཡང་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ལས་བསྡོམས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་བསམ་པ་དྲན་ཡོད།  
 བཀའ་ཤག་གསར་བ་ཕེབས་གྲུབ་ཙམ་ཡིན་པས་དུས་ཚད་ཀྱང་མང་པོ་ཞིག་རག་ཡོད་པ་མ་རེད།  བཀའ་ཤག་ལྷན་འཛམས་
གནང་བ་ཡང་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་མ་གཏོགས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེར་བརྟེན།  བཀའ་བློན་ཁྲི་
བའི་དགོང་གཞི་གཞིར་བཟུང་གི་ཐོག་ནས་སྲིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་རེ་རེ་བཞིན་འདི་ཡིན་ཞེས་བཀའ་ཤག་ལ་གསུང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་
ཡོད་པ་མ་རེད་དེ།  ད་ཐེངས་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་འགན་ཁུར་སྟངས་དེ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅིག་བྱུང་སོང་།   རིམ་གྱིས་ལས་ཁུངས་ཁག་རྒྱུས་
ཡོད་ཆགས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་གྲོས་ཚགས་ལ་འགན་ཁུར་སྟངས་དང་རྩིས་རྒྱག་སྟངས།  ལན་འདེབས་ཞུ་
སྟངས་དེ་ཚ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡར་རྒྱས་ལ་འགྲོ་གི་བསམ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད།   བཀའ་བློན་འབྲེལ་ཡོད་ཚས་ལམ་སྟོན་ཡོང་གི་རེད་
ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་བའི་དགོངས་གཞི་གཙར་བཟུང་གིས་ལས་དོན་ག་རེ་ཡིན་ཡང་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད།  བཀའ་ཤག་གི་
གསལ་བཤད་འདི་བརྒྱུད་ནས་འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ཕྱག་ལས་ག་རེ་གནང་ཡོད་མེད་དེ་རིང་གི་གྲོས་ཚགས་
འདི་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚགས་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཡོང་ཡོད་པ་རེད།  བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐད་ལ་བགྲོ་གླེང་གནང་བའི་སྐབས་སྔོན་མ་
ཡིན་ན་བཀའ་བློན་ཁྲི་བ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པ་རེད།  སྐབས་རེར་ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན་དང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཉམ་དུ་
འཛམས་པའི་དུས་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ལམ་སྟོན་ཅིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་དུས། གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་
དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་གིས་གྲོས་ཚགས་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུངས་མྱོང་།   
 དེར་བརྟེན། ཐེངས་འདིའི་གྲོས་ཚགས་ནང་དུ་སྔོན་མ་གནང་མྱོང་མཁན་ཕྱེད་ཀ་ཞིག་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་གསར་བའི་ནང་ནའང་
འཇོན་ཐང་ཡོད་མཁན་དང་།  སྔོན་མ་ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་མཁན་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་ཡོད་དུས། འགན་ཁུར་བའི་ཐོག་ནས་
བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།  སྤྱི་བའི་དོན་ལ་ཕན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརྟེན།  འཛིན་སྐྱོང་གི་
ངོས་ནས་ཀྱང་གང་ཐུབ་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ལྟ་དགོངས་བཞེས་གནང་གི་ཡིན་གསུངས་པ་ལྟར་མ་འོངས་པར་ཡང་ཏན་ཏན་དགོངས་བཞེས་གནང་མདོག་ཁ་པོ་རེད།  ང་རང་ཚ་གྲོས་
ཚགས་འཐུས་མིའི་ངོས་ནས་ཡིན་ཡང་ལམ་སྟོན་བྱེད་པ་ལ་སོ་སོའ་ིགནས་ཚད་ཡག་པོ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན་དུས། ང་རང་ཚས་ལས་དོན་
ག་རེ་བྱས་པ་ཡིན་ཡང་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ཡིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་པ་ཞིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།    
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 དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར། གྲོས་ཚགས་རྗེས་མ་མ་འཚགས་བར་དུ་སྒུག་མ་བསྡད་པར། གནད་དོན་གང་
འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་སུ་ཡིན་ཡང་། གཟིགས་ཚུལ་མ་འདྲ་བ་ཞིག་དང་སྐྱོན་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་
ན། སྐབས་དེ་རང་ལ་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚའི་ཞལ་པར་ཨང་གྲངས་ཡོད་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་ཡང་ན་ལས་ཁུངས་ལ་ཁ་
པར་བཏང་ན་འགྲིག་གི་རེད།  གང་ལྟར་གཙང་མ་དང་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།   
 མཚམས་རེར་གནད་དོན་ཞིག་བྱུང་བ་མ་ཟད། དེའི་སྐྱོན་དེའང་མཐོང་།  ཡིན་ན་ཡང་ཡོ་བསྲང་གནང་བའི་ཐབས་ཤེས་མ་གནང་
བར། གྲོས་ཚགས་འཚགས་པའི་སྐབས་ལ་སྔོན་མ་དེ་འགྲིག་མ་སོང་། འདི་འགྲིག་མ་སོང་ཞེས་གསུངས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་ཟམ་པའི་འོག་
ནས་ཆུ་བཞུར་ཚར་བ་རེད།  དེ་ནོར་ཡང་ནོར་ཚར་བ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡིད་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་ཙམ་ལས་ཐུགས་ཕན་གང་ཡང་སོས་ཀྱི་མ་
རེད།   འཛིན་སྐྱོང་རང་ནས་གྲོས་ཚགས་འདི་ལ་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་ཐད་ཀར་ཐད་གར་འབྲེལ་བ་གནང་བ་ཡིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་
པས་དེ་ལུགས་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 ང་ཚའི་ལས་རིམ་ནང་ལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ཁག་གསུམ་བྱུང་བ་རེད།  སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་སོ་སོར་འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་
འདྲི་རྒྱུ་རག་པ་དང་མ་རག་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་འདི་བརྒྱུད་ནས་སོ་སོའ་ིསེམས་ནང་ལ་དོགས་མ་ཆོད་པ་དེ་
རིགས་འཛིན་སྐྱོང་གིས་དགོངས་པ་གང་བཞེས་ཡོད་མེད་དེ་གསལ་པོར་ཆགས་ཐུབ་པའི་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡིན་
དུས་དྲི་བ་དེ་ཚ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།   
 ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ལྔ་བྱུང་བ་རེད།  དེ་ཚ་གནད་དོན་གལ་ཆེན་པོ་རྐྱང་རྐྱང་རེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་
གིས་ཐུགས་སྣང་གནང་བའི་ཆེད་དུ་ཞུ་གི་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཀྱང་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་རེ་རེ་ལའང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚ་ལག་ལེན་བསྟར་བ་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་འབད་བརྩོན་གནང་གི་རེད་
བསམ་པའི་རེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད།  སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་རིམ་སྒང་ནས་ཞུ་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད།   
 དེ་རིང་གི་ཡིག་ཆ་བརྩིས་པའི་ཁྱོན་ཡིག་ཆ་གྲངས་ ༡༣༢ གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་བཀྲམ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཕལ་ཆེར་སྔོན་མ་
ལས་མང་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ་བསམ་གྱི་ཡོད། ཤོག་གྲངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ ༡༢༠༠ ནས་ ༡༣༠༠ ཡས་མས་ཤིག་བཀྲམ་ཡོད་པ་
རེད། ལས་འབོར་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཐེངས་འདིའི་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ཁེལ་བ་རེད། ལས་འབོར་ལ་དཔག་སྟེ་ལས་ཉིན་བཅུ་དྲུག་བང་བསྒྲིགས་
པ་ཡིན་ཡང་། ཉིན་རེ་ཉིན་རེར་ལས་ཀ་བྱས་ཡོང་དུས་ཉིན་གཉིས་ལ་ཚགས་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཉིན་གཅིག་གི་ཉིན་ཕྱེད་མ་གཏོགས་འཚགས་
མ་ཐུབ་པ།  ཡང་ལས་རིམ་འཕར་མ་འཚགས་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  གང་ལྟར་ལས་ཉིན་ཆ་ཚང་བསྡོམས་པ་ཡིན་ན་ཉིན་གྲངས་བཅུ་
གཉིས་རིང་འཚགས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་དུས་ཆ་ཚང་ལ་ཕེབས་མ་ཐུབ་མཁན་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་དང་
གཅིག་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་སྤྱི་འཐུས་འགས་སྐབས་སྐབས་སུ་དུས་ཚད་ཐུང་ངུའི་ནང་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པ་
བྱུང་བ་མ་གཏོགས་ཆ་ཚང་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད།  ཉིན་མ་ ༡༢ དེའི་ནང་དུ་ཆུ་ཚད་༦ རེ་བརྩིས་པ་ཡིན་ན་ཆུ་ཚད་  ༧༢ དང་དེ་སྤྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརྩིས་པ་ཡིན་ན་ཆུ་ཚད་ ༣༤༥༦ རིང་ལ་ང་ཚས་ལས་ཀ་བྱས་པ་དེ། མི་གཅིག་གིས་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ལྟར་
བརྩིས་པ་ཡིན་ན། ལོ་གཅིག་ནང་གི་ཉིན ༡༤༤ རིང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཞིག་ཐེངས་འདིའི་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་འགྲུབ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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 དེ་འབྲེལ་ནས་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དང་དྲུང་འཕར་གཙས་པའི་ལས་བྱེད་ཚང་མས་གང་ཐུབ་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རྗེ་
ཆེ་ཞུ་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བརྙན་འཕྲིན་བཟོ་བསྐྲུན་གནང་བ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་ཡིན།   ལས་
རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་དེ་ཙམ་རེད།   
 ང་ཚ་དེ་རིང་ཉིན་མཐའ་མ་ཡིན་སྟབས་སོ་སོའ་ིརང་གནས་ལ་ལོག་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད།  འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་དུས་
ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་ལྷན་འཛམས་གནང་རྒྱུའང་རག་གི་ཡོད་པ་རེད།  སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་འདིར་བཞུགས་པ་མ་གཏོགས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་
ཚང་མ་སོ་སོའ་ིརང་གནས་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས།  ང་ཚ་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་གདམ་མཁན་དེ་མི་མང་རེད།  མི་མང་གིས་རེ་
བ་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་སྟེ་སོ་སོ་ཁུངས་གང་ནས་ཡིན་ཡང་དྲག་གྲས་བྱས་ནས་བདམས་ཡོད་པ་རེད།  ངས་ནམ་རྒྱུན་ཡིད་ཆེས་བྱས་བསྡད་
པ་ཞིག་ལ། ང་རང་ཚའི་སྤྱི་འཐུས་ནང་དཔལ་འབྱོར་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྒང་ནས་གནས་ཚུལ་མ་འདྲ་བ་ཡོང་སྲིད་པ་རེད།  འོན་ཀྱང་།  མི་རེ་
རེ་ལ་ཡོན་ཏན་རེ་རེ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་ངོས་འཛིན་ཞུས་བསྡད་ཡོད།  ཡང་ན་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྒང་ནས་གཞན་ལ་རོགས་པ་
བྱེད་ཐུབ་མཁན་དང་། ཡང་ན་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་སྤྱི་བའི་དོན་ལ་ཕན་པ།  ཁ་ཤས་མི་དང་མིའི་བར་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་པའི་ཐད་སོགས་
གང་ལྟར་ལེགས་པའི་ཆ་སྤྱི་འཐུས་མི་རེ་ངོ་རེར་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  
 ལྷག་པར་དུ་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་དང་འཇོན་ཐང་། ཉམས་མྱོང་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ངས་སྔོན་མ་ཡང་
བཤད་མྱོང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་འཚར་ལོངས་བྱུང་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བ་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་མཁྱེན་མཁན་
དང་། བཙན་བྱོལ་ནང་ལའང་ཕྱིའི་འཛམ་བུ་གླིང་གི་འགྲོ་སྟངས་མཁྱེན་མཁན་ཡོད་པ་བཅས་ཟུང་འབྲེལ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་འདུག དཔེར་ན་
ལག་ཆ་ལྟ་བུ་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚའི་ནུས་པ་དེ་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ལབ་པ་ཙམ་
གྱིས་ཕན་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གསུང་དགོས་པ་དེ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚའི་ལས་འགན་རེད།  
 ཡིན་ན་ཡང་གྲོས་ཚགས་ནང་ལོགས་ལ་འགན་ག་ཚད་ཅིག་ཁྱེར་པ་ནང་བཞིན། ཁས་ལེན་ག་ཚད་ཅིག་གནང་པ་ནང་བཞིན། 
གྲོས་ཚགས་འདི་གྲུབ་པའི་རྗེས་ལ་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་མི་མང་གི་རེ་བ་སྐོང་དགོས་པ་དེ་ང་ཚ་ཚང་མའི་ལས་འགན་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ད་རེས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་གྲོས་ཚགས་འདི་གྲུབ་པའི་རྗེས་ལ་དགུན་ཁའི་སྐབས་ས་
གནས་གཞིར་བཟུང་གཞིས་གྲོང་ས་ཁུལ་ཁག་དང་། མཐོ་སློབ་སློབ་གཉེར་བྱེད་སའི་སློབ་ཕྲུག་ཁག་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་རྒྱུ་སོགས་སྤྱི་
འཐུས་ས་བགོས་ཀྱི་ལས་རིམ་མར་ཕེབས་བསྡད་པ་ཞིག་རེད།  
 དེ་མིན་ང་རང་ཚས་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་པའི་ཚགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་པའི་ལས་ཀ་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོད་རེད། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་
དུས་ཚད་ག་ཚད་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་བཏང་སྟེ་མི་མང་གིས་རེ་བ་བྱས་ནས་འོས་འདེམས་གནང་བ་ནང་བཞིན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་བྱེད་
དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆེན་པོ་གཅིག་དང་། དེ་མིན་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་པའི་སྐབས་ལ་གསུང་
སྐད་རྒྱས་པོ་ཞིག་གནང་། གྲོས་ཚགས་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཐོན་པའི་སྐབས་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ང་ཚ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་
གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཐག་བཅད་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད།  
 ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚས་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་ལས་འགུལ་
སྤེལ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་གཞིག་གནང་དགོས་པ་ཞིག་རེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་ཁ་སེང་ཚགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་སྐབས་
ལའང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ང་ཚར་རང་བཙན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚགས་ནས་ཁྲིམས་གཅིག་པུ་གཏན་
འབེབས་བྱས་ན་འགྲིག་རྒྱུའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་སྟབས། བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་
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སྐྱོར་འཚལ་རྒྱུ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གཅིག་པུ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མིས་འགན་ཤུགས་ཆེན་པོ་འཁྱེར་དགོས་རྒྱུ་དེ་
གནད་འགག་ཅིག་མཐོང་གི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁ་སེང་ཚགས་འདུ་འཚགས་པའི་བར་ལ་འབྲེལ་ཡོད་སོ་སོ་ལ་ཞུས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་
བྱང་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཡོ་རོབ་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་དང་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་རིམ་པས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་དང་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་ལྷན་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་དུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཡོང་གི་རེད།  
 མཚམས་རེར་ང་ཚས་ལས་འགུལ་སྤེལ་པའི་སྐབས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རྐང་པའི་སྒང་རྡོག་རྫི་མནན་བསྡད་པ་འདྲ་བོ་བཟོད་
བསྲན་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཁ་བཏང་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ལྟར་མིན་པར་ང་ཚས་ལས་ཀ་
ག་རེ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་། དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚས་འགན་ཁྱེར་དགོས་པ་དང་། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་འགན་ཁྱེར་དགོས་པ་དང་། འཛིན་
སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་ཀྱང་འགན་ཁྱེར་དགོས་པ། དེ་ག་ནང་བཞིན་དབུས་ནས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་དཔེར་ན་རླངས་འཁོར་ལྟ་
བུ་འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མར་སྣུམ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅིག་བླུགས་ནས། བཙའ་ཐེབས་པ་དེ་ཚ་གཙང་མ་བཟོས། ཚང་མ་ལྷུ་ཚུར་བསྒྲིགས་ནས་ལས་
དོན་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག གཞི་རྩའི་ང་ཚའི་མིའི་ནུས་པ་སྐྱོ་པོ་རེད། ཉུང་ཉུང་རེད། དཔལ་
འབྱོར་གྱི་ནུས་པའི་ཐོག་ནས་ཀྱང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ལས་དོན་ག་རེ་བྱས་
པ་ཡིན་ནའང་ཐབས་ཤེས་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད། ང་རང་ཚ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་ནང་ཁུལ་མཐུན་པོ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་
ལ་ཕན་གྲོགས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་གྱིས་ནུས་པ་འཐོན་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་བཤད་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད།  
 སོང་ཙང་ད་རེས་འདི་ཚའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚས་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། ང་རང་ཚའི་སྤྱི་
འཐུས་ནང་ལ་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཚས་ག་འདྲ་བེད་སྤྱོད་གཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། སུ་དང་སུས་འགན་ག་རེ་འཁྱེར་ཐུབ་ས་རེད། དེ་ཚའི་ཐོག་
ལ་ཡིན་ནའང་སྤྱི་འཐུས་ཚགས་ཆུང་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཡོང་གི་རེད། དེ་ནས་ང་ཚས་བང་བསྒྲིགས་ནས་རིམ་པའི་ཐོག་ནས་དེ་དེ་བཞིན་
བྱས་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  
 དབུ་འབྱེད་སྐབས་ལ་གཏམ་བཤད་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚགས་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འགན་གཙ་བོ་དེ་གྲོས་
ཚགས་ཀྱིས་འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་དབུས་དང་ས་གནས་ལ་འབྲེལ་བ་ཞུ་ཕྱོགས་སྔོན་མའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་
ལའང་བཀའ་གནང་ཡོད་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་གསུང་འཕྲིན་ཕེབས་པ་ཞིག་གི་ནང་ལའང་བཀའ་གནང་ཡོད་
རེད། དེའི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་རེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ལ་ང་ཚས་ག་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་རེད། གཙ་བོ་དེ་འགན་བཞེས་མཁན་
འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚ་ཡོད་རེད། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་
མཉམ་རུབ་ཀྱིས་འགན་ག་འདྲ་འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་འབྱུང་འགྱུར་སླེབས་ལ་ཉེ་བའི་དུས་ཚད་ནང་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པ་དེ་འཚགས་རྒྱུའི་ལས་རིམ་བང་སྒྲིག་གི་ཡོད་རེད། རྒྱུན་ལས་ངོས་ནས་འགན་འཁྱེར་དགོས་པ་དེ་ཚ་
འཁྱེར་ནས་འགྲོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚས་བཟོ་ལྟ་སྤྲོད་ཀྱིན་སྤྲོད་ཀྱིན་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ཚགས་འདུ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུར་
དུས་ཚད་མང་པོ་ཞིག་འགྲོ་གི་རེད། ང་ཚ་སྤྱི་སྒེར་གང་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་ཚགས་འདུ་དེའི་ནང་ལ་ཚགས་བཅར་བ་གང་མང་མང་ཡོང་ཐུབ་པར་
བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཚགས་འདུ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་
པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  
 སྔོན་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ནང་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ད་ལྟའི་བར་དུ་ང་ཚར་སྤྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་འགན་དབང་ཡོངས་རྫོགས་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚ་ལ་
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རྩིས་སྤྲོད་བྱས་པའི་རྗེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་བསྡད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཕྱིའི་གསར་འགོད་པས་དོ་སྣང་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་ཤུགས་ཆེན་པོ་
གནང་གི་འདུག དེ་ག་ནང་བཞིན་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་ཚས་ཀྱང་ད་ལྟ་ཉེ་བའི་ཆ་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཕར་ཚུར་ཕེབས་པའི་སྐབས་ལ་དཔེ་མི་སྲིད་
པའི་དོ་སྣང་དང་མཐོང་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེ་ལ་ང་རང་ཚ་བོད་མི་ཚས་ཀྱང་རེ་བ་ཞིག་རྒྱག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྱིའི་འཛམ་བུ་
གླིང་ནས་ཀྱང་ང་ཚར་ལྟ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་འགྱུར་མཚམས་དེ་ལ་ང་ཚས་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་
རེད། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་རེད། གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་རེད། བོད་པའི་ནང་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་རེད།  
challenges མང་པོ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་དག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་པར་ང་རང་ཚས་སེམས་ཀྱི་གཏིང་ནས་གྲ་སྒྲིག་དགོས་
རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མི་མང་ལ་རེ་བ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚས་ལས་དོན་ཚང་མ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པར་འབད་
འབུངས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ད་ལན་གྱི་གྲོས་ཚགས་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་།  
 གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་བ་ལ་གྲོས་ཚགས་ཚགས་ཁང་གི་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་
ཀྱིས་མཐུན་རྐྱེན་མ་སྦྱར་པ་ཡིན་ན་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་རེད། ད་རེས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། གྲོས་ཚགས་ནང་དང་ཕྱི་
གཉིས་ཀར་ཚགས་གཙ་གཉིས་ལ་ཚར་སྣང་ ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ག་རེ་བྱུང་ཟེར་ན། མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་བསལ་བློ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་ཤུགས་
ཆེན་པོ། བསམ་བློ་ཡང་སྔོན་མ་དང་མ་འདྲ་བ་གུ་ཡངས་པོ་དང་། གནད་དོན་ག་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་གོ་རྟོགས་ཡག་པོ་ཡོད་པ། 
གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའི་སྐབས་ལའང་བཀའ་མོལ་གསུང་མཁན་ཚ་དངོས་གནས་བཀའ་མོལ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་འདུག ཁ་
ཤས་ཏོག་ཙམ་རིང་དྲགས་པ་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཏོག་ཙམ་ཐུང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག སྔོན་མ་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཆུ་
ཚད་མར་བཏོན་ནས་སོ་སོས་ཐོ་ཞིག་བཀག་བཞག་ན་སོ་སོས་སྐར་མ་ག་ཚད་ཅིག་ཞུས་ཡོད་པ་མཁྱེན་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། སྤྱི་ཡོངས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུའི་ཁོར་ཡུག་ཡག་པོ་ཞིག་སླེབས་བསྡད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་སྔོན་མའི་
རྒན་རབས་ཚས་རྨང་གཞི་ཡག་པོ་བཏིངས་བཞག་པའི་དེའི་སྒང་ལ་ང་རང་ཚས་རྩིག་པ་ཐོག་བརྩེགས་ག་ཚད་ཅིག་རྒྱག་ཐུབ་ས་རེད། དེ་
ཚའི་ཐོག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་རེད། གྲོས་ཚགས་རེད། གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་འགན་ཁྱེར་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་
རེད།  
 ཟླ་བ་དྲུག་གི་རིང་ལ་རྣམ་པ་ཚས་ཕྱག་ལས་ག་རེ་གནང་པ་ཡིན་ནའང་དེ་ཚ་ཚང་མ་ལོགས་ལ་ཡག་པོ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་གི་
ཡོད། ཚགས་གཙ་གཉིས་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་པ་ག་རེ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་སྐབས་མཚམས་སོ་སོ་
ལ་འབྲེལ་བ་གནང་པ་ཡིན་ན་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཆོག་ཆོག་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚ་འདིར་རྡ་རམ་ས་ལ་སྡོད་མཁན་སོང་ཙང་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
ངོས་ནས་བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་དོན་ག་རེ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་རིམ་པས་བང་བསྒྲིགས་ནས་ཡོང་གི་རེད། དེ་ཚ་ཚང་མ་བསྒྲུབ་
རྒྱུར་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ཁས་ལེན་གནང་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ང་ཚ་ཚང་མས་ནུས་པ་མཉམ་འཛམས་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་
དྲག་རེད།  
 ད་རེས་གྲོས་ཚགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་བོད་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་བོད་མི་ཚང་མ་ལ་ཞུ་རྒྱུར། རྩ་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་དེ་ཚ་མི་
མང་གི་དབུ་ཁྲིད་ལ་སྤྲད་ནས་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྱིན་ཡོད་རེད་དེ། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་འཕྱུག་པ་མེད་པ་
ཞིག་དང་། ཁྱེད་རང་ཚས་བོད་ནང་ལ་དཀའ་ལས་ག་ཚད་ཅིག་བརྒྱབས་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚས་ཡོང་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ཁྱེད་
རང་ཚས་རང་སྲོག་འབེན་ལ་བཙུགས་ནས་ལྷག་བསམ་དང་སྙིང་སྟོབས། ཆོད་སེམས་གང་ཅིར་ཞུམ་པ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་གནང་བསྡད་པ་
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དེ་ལ་ང་ཚའི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་ག་རེ་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་གི་ཡིན། ཞུ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ ཤིག་འདུག་ཅེས་
ད་རེས་གྲོས་ཚགས་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  
 ཟླ་བ་དྲུག་གི་རྗེས་ལ་ང་རང་ཚ་མཉམ་འཛམས་ཡོང་གི་རེད། སྔོན་མ་ཡང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡིན། ད་རེས་བསྐྱར་དུ་འབོད་སྐུལ་
ཞུ་གི་ཡོད། བཟློག་མེད་དབང་གིས་གྲོས་ཚགས་ལ་བཅར་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་མ་གཏོགས། མི་མང་གིས་འོས་
བླུགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོ་སོ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ངས་འགན་དེ་འཁྱེར་གྱི་ཡིན་ཞེས་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་མར་དོན་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
བཤད་པ་ནང་བཞིན་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མིའི་འགན་འཁྱེར་ཐུབ་པ་ལ་ཉུང་མཐར་གྲོས་ཚགས་སུ་བཅར་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གྲོས་
ཚགས་ནང་ལ་སླེབས་པ་ཡིན་ན་སོ་སོས་བསམ་ཚུལ་བཤད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཡོད་རེད། འགན་ཞིག་འཁྱེར་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་མ་སླེབས་པ་ཡིན་ན་འགན་འགྲུབ་ཐུབ་པ་ག་བ་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ད་རེས་ཟླ་བ་དྲུག་གི་རིང་ལ་ཕྱག་ལས་
གནང་པའི་སྐབས་ལ་འདི་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་པ་དང་། ཟླ་བ་དྲུག་གི་རྗེས་ལ་ང་ཚ་མཉམ་འཛམས་བྱུང་པའི་སྐབས་ལ་ཚང་མ་སྐུ་
ཁམས་བདེ་ཐང་གི་ངང་ནས་མཉམ་འཛམས་ཡོང་ཐུབ་པའི་སྨོན་འདུན་དང་། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུའི་འགོ་
འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་བང་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ནའང་དངོས་གནས་བསམ་གཞིགས་ནན་པོའ་ིཐོག་ནས་གནང་གི་རེད་ལ། དེ་ནང་བཞིན་
གྱི་དོན་དག་བསྒྲུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད།  
 མཐའ་དོན་དེ་ལ་ནམ་རྒྱུན་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་སྐུ་ཚ་ཞབས་པད་བརྟན་པའི་སྨོན་ལམ་ཞིག་ཞུ་གི་ཡོད་
རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཞབས་པད་བརྟན་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུས་པས་ནུས་པ་ག་ཚད་ཅིག་ཡོད་དང་མེད་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད། གཙ་བོ་དེ་
དམ་ཚིག་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ག་རེ་གནང་པ་ང་ཚས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པར་འབད་
བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མཐའ་དོན་བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་མཉམ་འཛམས་མགྱོགས་པོ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པ་འདི་གྲོལ་བ་ཡིན།། །། 
 
 
 
 
 
 
 



¯ô¤-OÛG-qü
„Àô-z¸P-ZÛ-¤ü

¯ô¤-OÛG-¾Å-¼ôGÅü
PG-hzP-n¤-M¾ü

GÅ¼-ºGôh-qü

‚¤Å-q-h‚PÅ-º²ô¤Åü

¯ô¤-OÛG-±ôGÅ-VßP-ü

;¤-Çtä-=¼-ºGôh-ºWâG-qü
zÇem-º²Ûm-Oô¾-¤ü
 z=-ÁÛÅ-¿Ë-¤ôü

zÇem-º²Ûm-z=-ÁÛÅü
h;ôm-¤VôG-M-¤±ôü

ºW¤-h‚PÅ-¢Ûm-qü
±ï-¼ÛP-z=-ÁÛÅü
»ï-ÁïÅ-zÅ¤-Gbmü

±ï-¼ÛP-ZÛ-¤ü

Tibetan Parliament -In-exile
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong, Kangra
Dharamsala - 176215, H.P. INDIA
Ph.  : + 91 1892 222481
Fax : + 91 1892 224593Web : 

www.tibetanparliament.org
www.chithu.org



 
 
 

དཀར་ཆག 
ཨང། ནང་དོན། ཤོག་གྲངས།
༡ བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐོག་ཏུ་བགྲོ་གླེང་ཟིན་པར་དེར་བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད།  ༡༌༌༌༨
༢ ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའི་དྭོགས་འདྲི་ཁག་ལ་

གསལ་བཤད་གནང་བ། ༨༌༌༌༡༢ 
༣ ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའི་དྭོགས་འདྲི་ཁག་ལ་

ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་བ། ༡༣༌༌༌༢༩ 
༤ དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའི་དྭོགས་འདྲི་

ཁག་ལ་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་གནང་བ། ༢༩༌༌༌༣༣ 
༥ ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ཐོག་དྲི་བ་དང་དགོངས་

འཆར་བྱུང་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་གནང་བ། ༣༣༌༌༌༣༨ 
༦ བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་དྭོགས་འདྲི་

གནང་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་གནང་བ། ༣༩༌༌༌༤༦ 
༧ ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢༦ པ། ༤༦༌༌༌༤༩
༨ ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའི་དྭོགས་འདྲི་ཁག་ལ་

གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་གནང་བ། ༥༠༌༌༌༥༡ 
༩ འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའི་དྭོགས་འདྲི་

ཁག་ལ་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་གནང་བ། ༥༡༌༌༌༦༢ 
༡༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༢༠༡༡ ལོའ་ིཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ཐོག་

བགྲོ་གླེང་གནང་བར་བཀའ་ལན་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་ཁག་གཅིག་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་
གིས་གནང་བ། 

 
༦༣༌༌༌༦༤ 

༡༡ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ནས་མུ་མཐུད་གནད་དོན་གཞན་ཐོག་གསུང་བཤད། ༦༤༌༌༌༧༠
༡༢ སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ནས་གསལ་བཤད་ཁག ༧༠༌༌༌༧༡
༡༣ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣༢ པ། ༧༡༌༌༌༧༢
༡༤ ལས་དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་། ༧༢༌༌༌༧༦
༡༥ ཚགས་གཙ་མཆོག་ནས་མཇུག་བསྡོམས་གསུང་བཤད། ༧༨༌༌༌༨༥
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༣༠ ཉིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡན་ཆད་ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཡོངས་རྫོགས་ཟིན་པ་རེད།  དེ་རིང་ལས་རིམ་བརྒྱད་པ། བཀའ་ཤག་གི་
གསལ་བཤད་ཐོག་ཏུ་བགྲོ་གླེང་གནང་ཟིན་པ་དེར་བཀའ་ཤག་གིས་ལན་འདེབས་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བགྲོ་གླེང་ཟིན་པའི་རྗེས་ལ་གསལ་བཤད་
གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་བ་དེ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཉི་ཤུ་ཙམ་གྱིས་བགྲོ་གླེང་གནང་ནས་མང་པོ་ཞིག་
གིས་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་དང་།  རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ། བསྔགས་བརྗོད་ཡོད་པ། དོགས་པ་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་དྲི་བ་མང་པོ་ཞིག་གནང་འདུག  
ཚང་མར་གལ་ཆེན་པོ་བརྩི་གི་ཡོད།  བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རེ་རེའི་དྲི་བ་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་མི་དགོས་པར་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསལ་
བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཁ་སྔོན་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གཅིག་པུ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། ད་
ལྟའི་ཆ་ལ་བཀའ་ཤག་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་གསལ་བཤད་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཐོག་མར་ཁ་སྔོན་བཀའ་བློན་རྣམ་པའི་འོས་མི་བཏོན་པའི་
སྐབས་སུ་གྲོས་ཚགས་ནས་སྤྱི་མོས་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དེར་ཡང་བསྐྱར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཞུ་དགོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ག་རེ་ཡིན་ཞེ་ན།  ད་རེས་ང་ཚའི་གནས་སྟངས་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།  ལོ་
རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་མི་མང་ལ་གནང་སྟེ། མི་མང་རང་གིས་
བདམས་བཞག་པའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གཙས་པའི་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་འགྲོ་སྙམ་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་
མི་མང་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ནང་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚ་ལ་དངོས་གནས་ང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་དང་
བཀའ་ཤག་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ལམ་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་ལན་ཞིག་ཏན་ཏན་འཕྲོད་ཐུབ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་བཞིན་
རྒྱ་ནག་གིས་བསྲུངས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚའི་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྒྱ་ནག་ལ་བརྡ་ལན་ཚ་པོ་ཞིག་འཕྲོད་
ཐུབ་ཡོད་པ་རེད།  རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚ་མང་གཙའི་ལམ་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་མ་ཚད།  མང་གཙ་ཚད་ལྡན་གྱི་ལམ་དུ་འགྲོ་
གི་ཡོད་པ།  གྲོས་ཚགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གཉིས་ཀས་འཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ། 
ང་ཚས་ཁྱབ་སྤེལ་ཏན་ཏན་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ནི་ང་ཚ་ཚང་མས་སྤོབས་པ་དང་། སྙིང་སྟོབས།  དགའ་སྤོབས་བྱེད་འོས་པའི་གནས་
ཚུལ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས།  ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གཞན་ཡང་བཀའ་བློན་དོ་བདག་གི་མིང་
བཏོན་རྗེས་རྣམ་པ་ཚས་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་པའི་སང་ཉིན་དེར་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དྲུག་གྲོས་ཚགས་སུ་ཉིན་མ་དང་པོ་
དེར་བཅར་ཐུབ་པ་དེ་ཚགས་ཚུད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།  དོ་བདག་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གཉིས་
ཙམ་གྱི་དུས་ཚད་ལས་བྱུང་ཡོད་མ་རེད།  འོན་ཀྱང་སོ་སོས་ཕྱག་ལས་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་གཡུགས་ཏེ་ས་ཐག་རིང་པོ་ཨ་རི་དང་། 
ཁེ་ན་ཌ།  སྦེང་ལོར།  སྦེལ་ལ་གྷོ་པེ།  མོན་གོ་ཌི། བལ་ཡུལ་ནས་ཐད་ཀར་འདིར་ཕེབས་པ་མ་ཚད།  ཉིན་མ་གཉིས་པ་དེ་ལ་ང་ཚ་ཚང་མ་
འདིར་མཉམ་དུ་འཛམས་རྒྱུ་དང་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་བྱུང་བ་དེར་ང་རང་དགའ་པོ་བྱུང་སོང་།  བཀའ་བློན་སྐུ་སྒེར་ལ་ངའི་ངོས་ནས་
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དོན་ཚན་རིམ་པས་ཕེབས་པ་ཡིན་ན། ཐོག་མར་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་ཇུས་དེ་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་
འདྲི་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་།  དེ་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་འཛིན་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་སྔོན་མ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ལ།  ད་ལྟ་ཡང་ཞུ་གི་ཡོད་ཅེས་
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ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་བཞིན་གྲོས་གཞི་གཅིག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཅིག་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུ་ཡིན།  མང་ཆེ་བས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་བོད་
བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་ནས་ལོ་དྲུག་ཅུ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བོད་མི་མང་གི་ཚབ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མདོག་མདོག་
མི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཕར་གིར་ཕྱིན་ཏེ་མཛད་སྒོའ་ིནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པ་དེ་ཐབས་སྐྱོ་བའི་གནས་ཚུལ་རེད་ཅེས་བསམ་གྱི་འདུག  
དངོས་གནས་ཞབས་འདྲེན་རེད་ཅེས་ཞུ་ན་འགྲིག་ས་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས།  གྲོས་གཞི་གཅིག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཅིག་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཁོ་རང་དེ་ག་རང་རེད།  ང་ཚའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་མ་གཏོགས་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་འབྲེལ་བ་མེད་པ་དེ་རེད།  བོད་མིའི་
རང་དབང་སླར་གསོ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གདན་ཞུའི་གནད་དོན་གྱི་སྐོར་ལ། བོད་མིའི་རང་དབང་སླར་གསོ་བྱ་རྒྱུ་དེ་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཡོངས་
གྲགས་རེད།  ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ན་ཡང་། བོད་ནང་ལ་བོད་མི་ཚས་རང་སྲོག་བློས་བཏང་བའི་མངོན་
འདོད་ཁོ་རང་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡོང་ཆེད་ཀྱི་སྐོར་ལ།  ཉེ་བའི་ཆ་ལ་བླ་ཆེན་རྣམ་པའི་ཆོས་ཚགས་ཚུགས་པའི་སྐབས་སུ་༸གོང་ས་
མཆོག་ནས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།  གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྣམ་པ་ཚ་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚ་ལག་ལེན་བསྟར་
རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་གི་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དོལ་རྒྱལ་སྐོར་ལ།  བཀའ་ཤག་གོང་མའི་ལངས་ཕྱོགས་དེ་མུ་མཐུད་
ནས་མཇུག་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ག་ནང་བཞིན་ལྟ་གྲུབ་གསུམ། ཆིག་སྒྲིལ་དང་། གསར་བཏོད། རང་ཁ་རང་གསོའ་ིསྐོར་ལ། 
ཆིག་སྒྲིལ་དེ་རྨང་གཞི་རེད།  གསར་བཏོད་དེ་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཡིན།  རང་ཁ་རང་གསོ་དེ་འཕྲལ་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན། དེ་གསུམ་གཞིར་
བཞག་པའི་ཐོག་ནས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པ་ཡིན་ན།  བོད་ཀྱི་རང་དབང་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད་པ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ག་ནང་བཞིན་ལྟ་གྲུབ་དེ་གསུམ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ལས་དོན་གསར་གཏོད་རིམ་པས་སྤེལ་རྒྱུའི་ནང་ལ།  བོད་ཀྱི་མཉམ་སྡེབ་ཅེས་པ་དེ་བཙུགས་དགོས་པའི་
དམིགས་ཡུལ་གང་ཡིན་ཞེ་ན།  རྡ་རམ་ས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་
ནས་རེད། འཕྲུལ་ཆའི་ཐོག་ནས་མ་འདང་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ལྷན་ཁང་སོ་སོ་སོ་སོ་ནས་དེ་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད།  ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ། རྒྱ་གར་ནང་ལོག་ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ། བོད་པ་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལག་
ཤེས་ཡོད་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་ཚ་འདིར་ཕེབས་རོགས་ཞུས་ཏེ་ཕྱག་རོགས་གནང་རྒྱུ་རེད།  དེ་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་རེད། 
གཅིག་ནས་ང་ཚའི་མ་འདང་བ་དེ་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉིས་ནས་ཁོ་རང་ཚ་འདིར་ཕེབས་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་དང་དྲུག ལོ་གཅིག་དང་
གཉིས་བཞུགས་པའི་རྗེས་སུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དེ་ཤེས་ཀྱི་རེད། སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཡང་ཤེས་ཀྱི་རེད།  
མཁྱེན་པའི་ཞོར་དུ་ཁོ་རང་ཚ་ཕར་ཕེབས་ཡོང་དུས།       རྡ་རམ་ས་ལའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་རེད་འདུག་ཅེས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གི་སོ་སོའ་ི
ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་འགྲེལ་བཤད་བསྐྱོན་པར་ཕན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ངམ་
ཞིབ་འཇུག་ཁང་ཞུས་ནའང་རེད། རེ་བ་དེ་ག་རེ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ཉམས་ཞིབ་ཁང་དེ་འདྲ་ཞིག་བཙུགས་པའི་ཐོག་ནས། དང་པོ་བོད་
མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་ལོ་བཅུའི་ནང་ལ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད།  རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚ་ལོ་ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ་གང་
འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད།  དེ་ག་ནང་བཞིན་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་བར་ལ་ལོ་ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད།  བོད་དང་རྒྱ་ནག་
བར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་དེ་ལོ་ལྔའམ་ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚ་ལོ་ལྔའམ་ལྔ་བཅུའི་ནང་གང་འདྲ་
ཆགས་ཀྱི་རེད།  དེ་ཚའི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཕུགས་ནས་འཆར་གཞི་བཏིང་རྒྱུ་དང་ལག་ལེན་བསྟར་
རྒྱུར་ཕན་གྱི་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་རྣམ་པ་དང་། གསར་གཏོད་ཀྱི་རིམ་པའི་ཐོག་ནས། རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཆེད་དུ་གང་འདྲ་ཞིག་
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ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་རེད།  རེ་བ་དེ་འདྲ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་མི་སྤུས་དག་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཞིབ་འཇུག་གནང་
ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲའི་མི་རག་ཐུབ་པར་ང་ཚས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ག་ཚད་འགྲུབ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་དེ་རིམ་པས་
གཟིགས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  བོད་རིགས་སྤྱི་དོན་ཚགས་པ་གཞིས་ཆགས་རེ་ལ་བགོ་འགྲེམས་བྱ་རྒྱུ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ག་རེ་
རེད་ཅེ་ན།  རབ་ཏུ་བྱུང་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་མཐུན་ཚགས་པ་གཅིག་གིས་གཞིས་ཆགས་གཅིག་ལ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་རོགས་པ་གནང་ཐུབ་པ་
ཞིག་རེད། མ་བྱུང་པ་ཡིན་ནའང་གཞིས་ཆགས་གཅིག་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་ཡིན་ནའང་རེད།  འཕྲོད་བསྟེན་རེད། རྒས་གསོ་ཁང་རེད།  ཉུང་
མཐར་སློབ་ཕྲུག་གཅིག་གི་སློབ་ཡོན་གཅིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་པའི་རེ་བ་དེ་རེད།  དེ་
དང་མཉམ་དུ་སྤྱི་དོན་ཚགས་པའི་ས་གནས་དེ་ནས་ཕྲུ་གུ་དེ་འདྲ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་བཏང་ནས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་བསག་
དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་མི་ཉམས་པའི་དོན་དུ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་རེ་བ་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་
ཡིན་ན། དེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་མི་དགོས་པར། སྤྱི་དོན་ཚགས་པ་གཅིག་དང་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་
ཡོད་པ་ཡིན་ན། གཞིས་ཆགས་ནས་ཁོ་རང་ཚར་མཐུན་འགྱུར་ག་རེ་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་དང་འབྲེལ་ལམ་
བཟང་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད།  གཞི་རྩ་སྤྱི་དོན་ཚགས་པ་དང་གཞིས་ཆགས་བར་ལ་མཐུན་སྒྲིལ་བྱས་ནས་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད།  དེ་ཚ་རིམ་པས་གཟིགས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  བོད་ནང་ལ་ལྷག་དཀར་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་དགོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།  ཁོ་རང་ཚས་བོད་ནང་ལ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་བརླག་པའི་ཆེད་དུ་དང་། གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཉེན་ཁར་
མ་འཛམས་པའི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག  རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་བཤད་བསྡད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་མོར་བོད་པའི་ཕྱུ་པ་དང་།  སྟོད་ཐུང་། 
ཨ་ལོང་ཞིག་ཡིན་ནའང་གོན་པ་དང་། མ་ཎི་འཐོལ་པ་ཞིག་བགྲང་པ་ཡིན་ནའང་སོ་སོའ་ིརིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་མ་བརླག་པར་ཕན་པ་
གང་ཞིག་ལ་བོད་མིའི་ངོ་བོ་དེ་མི་རབས་ནས་མི་ཐོག་བར་མ་ཆད་པར་མུ་མཐུད་དུ་གནས་རྒྱུར་ཕན་གྱི་ཡོད་པའི་རེ་བ་རེད།  དེ་ནས་ཁ་
ཤས་ཀྱིས་ཁེ་ན་ཌར་བོད་མི་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་དགོངས་འཆར་བཏོན་སོང་།  ཏྲོ་ཊིན་ཁོང་གཏོགས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚ་ལ་དམིགས་
བསལ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། འབྲུག་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚ་དེའི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྲི་གནང་སོང་།  
ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཁེ་ན་ཌ་གཞུང་རང་གི་ཐག་ཆོད་པ་དེ། ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་མ་གཏོགས་མངའ་སྡེ་གཞན་ནས་དེའི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་
མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། གཞུང་རང་གི་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་ཐག་ཆོད་པའི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་བཀོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཨ་རུ་
ན་ཅཱལ་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་ཚང་མ་མ་རེད།  ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ནང་དུ་ཡོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་མིང་ཐོ་ཡོད་པ་དེ་ཚ་མ་
གཏོགས་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱི་འགྲིག་གི་ཡོད་མ་རེད།  གང་ཡིན་ཞེ་ན་གཞིས་ཆགས་ཁོངས་གཏོགས་ལ་ཡོད་པའི་མིང་ཐོ་
ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  གཞིས་ཆགས་ཕྱི་ལོག་ཏུ་དེབ་སྐྱེལ་མ་བྱས་པར་མིང་ཐོ་མེད་པ་དེ་ཚ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ནས་རེད། ཁེ་ན་
ཌའི་གཞུང་ཐོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་དངོས་གནས་ཡིན་དང་མིན་བརྩད་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཙ་བོ་
དམིགས་ཡུལ་ཁོ་རང་གཞིས་ཆགས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚ་ལ་ཕན་རྒྱུའི་དོན་དུ་ཡིན་སྟབས། གཞིས་ཆགས་རང་ལ་མིང་ཐོ་བཀོད་བཞག་
པ་དེ་ཚའི་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་ནས་ད་ཡོད་སྨན་བཅོས་ཉེན་སྲུང་དེ། མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།  
ལས་འགུལ་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་པ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་ལམ་དུ་འགྲོ་བར་མང་ཚགས་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་དང་མཉམ་ཞུགས་མ་གནང་པ་
ཡིན་ན་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད།  དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཞུ་གི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚ་ས་གནས་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ། དེའི་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ན་ཕུགས་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་
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གསལ་བཤད་གང་མང་གནང་བ་ཡིན་ན་མི་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པར་ཕན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བཀའ་དྲི་བ་གཅིག་ལ། བཙན་བྱོལ་བོད་
མིའི་འབྲེལ་མཐུད་པ་བལ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞིག་གནང་སོང་།  ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཁོ་རང་བསྐོ་གཞག་བྱས་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་
ཙམ་ལས་འགྲོ་གི་མེད་སྟབས།  བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཁོ་རང་གི་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཧུར་བསྐྱེད་གནང་གི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  
བཀའ་འདྲི་གཅིག་ལ། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་གང་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་
གནང་སོང་།  ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ནང་ལ་ཕྱི་ལ་གདོང་སྟོན་མཁན་བུད་མེད་ཅིག་ཡོད། ནང་ལ་ནང་བདག་པོ་རྒྱག་
མཁན་བུད་མེད་ཅིག་བསྐོས་ཡོད་སྟབས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བར་ད་ལྟའི་བར་དུ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གནང་བཞག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  ཁ་སྔོན་སྲི་ཞུ་བ་དང་མཉམ་ཐུགས་འཕྲད་ཆེད་ང་རང་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཕྱིན་པ་ཡིན། དེའི་སྐབས་སུ་བསམ་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་
སོང་། གང་ཡིན་ཞེ་ན་ང་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཉམ་དུ་གྲོས་བསྡུར་ཡོད་པའི་
ཐོག་ནས་བཅར་པ་ཡིན།  བཅར་བ་མ་ཟད་སྲི་ཞུ་བ་རེ་རེའི་བཞུགས་ས་གང་འདྲ་འདུག  ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་གང་འདྲ་རེད་འདུག་དེ་
ཚར་བལྟ་རྒྱུ་ུདེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་སོང་།  ང་འོས་མིར་ལངས་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་སྐོར་ར་བརྒྱབས་ཡོད་པ་
རེད།  མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་པ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞིག་རྟོགས་ཡོད་པ་རེད།  སློབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན། དགོན་སྡེ་
ཁག་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན།  སྨན་ཁང་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕྱིན་ནས་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་རྟོགས་ཡོད་པ་རེད། རྡ་རམ་ས་ལ་ཡོང་
ནས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་གཙ་བོ་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་མཉམ་དུ་ཚགས་འདུ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཚགས་པ་རེད།  ཁོ་རང་ཚས་གང་གསུངས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྟོགས་པའི་སྒང་ལ་སྲི་ཞུ་བ་རེ་རེའི་འགྲམ་ལ་བཅར་ནས་ཁོ་རང་ཚའི་རྒྱབ་རྟེན་ལོ་རྒྱུས། ཁོ་རང་ག་པར་འཁྲུངས་པ་རེད།  སློབ་
གྲྭ་ག་པར་ཕེབས་པ་རེད། སློབ་སྦྱོང་ག་རེ་གནང་བཞག ཕྱག་ལས་ག་རེ་གནང་གི་འདུག  གནས་སྟངས་གང་འདྲ་འདུག དེ་ཚ་རྟོགས་པ་
ཡིན་ན། ང་མི་མང་གིས་བདམས་བཞག་པའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཡིན་སྟབས། རྗེས་མ་འཆར་གཞི་སོགས་ཐག་གཅོད་པའི་སྐབས་སུ་སྤྱི་
ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མགོ་འཚས་པའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།  ཚགས་ཚུད་པོ་དང་། དྲང་བདེན། ནུས་པ་ཐོན་པ་ཡོང་གི་
རེད་བསམ་ནས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལྷག་པ་བྱས་ནས་སྲི་ཞུ་རེ་རེ་དང་ཐུགས་འཕྲད་བྱས་པ་ཡིན། ཁོ་རང་ཚ་ཡང་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག ང་
རང་གིས་གོ་ཐོས་ལྟར་བྱས་ན་ཁོ་རང་ཚ་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གོ་སོང་།  བཀའ་དྲི་བ་གཅིག་ལ། བོད་ནས་གསར་དུ་
འབྱོར་བའི་གནས་སྟངས་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པ་ནང་བཞིན།  བཀའ་ཤག་
གོང་མས་རྒྱ་གར་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་སྲིད་ཇུས་ཤིག་བཟུང་ཡོད་པ་རེད།  འདི་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་མུ་
མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་རེད་དེ།  ཞིབ་ཕྲའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན།  ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་
ནས་བཀའ་འདྲི་མང་པོ་གནང་སོང་།  དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་སྐོར་ལ་རིམ་པས་ཞུས་ཡོད།  དེ་ག་ནང་བཞིན་ཤེས་ཡོན་སྲིད་ཇུས་གསར་
པ་ཞུས་ནའི་རེད། ཕྱི་ལོ  ༢༠༠༤ ལ་གཏན་འབེབས་གནང་བཞག་པ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་ཞིབ་ཕྲའི་ལས་དོན་
ལག་ལེན་ཞུ་རྒྱུའི་དོན་དག་ལ་ཡང་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་འགྱུར་བ་དེ་འདྲ་གཏོང་དགོས་པ་ཡོད་ན་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་གསུངས་སོང་། དེའི་ཐོག་ལ་ང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པར་འཁོད་པ་དང་ཚགས་འདུ་དང་པོ་དེ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་
ཚགས་པ་ཡིན།  དེར་བོད་པའི་སློབ་སྤྱི་ཁག་བཅུ་ཕེབས་ནས་ལྡི་ལིར་ཉིན་མ་ཕྱེད་ཀ་ཕྱེད་ཀ་གཉིས་ལ་ཚགས་འདུ་ཚགས་པ་ཡིན། 
ཚགས་འདུ་ཚགས་ཡོང་དུས་སློབ་སྤྱི་ཁོ་རང་ཚས་ཉིན་རེ་ཉིན་རེའི་སློབ་ཕྲུག་དང་། དགེ་རྒན་དང་། མི་མང་མཉམ་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་ཡོད་
སྟབས། ཁོ་རང་ཚ་ལ་ཉམས་མྱོང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་བྱས། ད་རེས་ཚགས་འདུ་དེ་ཁོ་རང་ཚར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས་གསུངས་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ནི།  སློབ་སྤྱི་ཁ་གཙང་ཞིག་ཚགས་འདུ་ཚགས་པ་དང་པོ་ཡིན་གསུངས་ཀྱི་འདུག  ཚགས་འདུ་ཚགས་ནས་
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སློབ་སྤྱིའི་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་རེས་བྱེད་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ཕན་ཚུན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་། གང་ཡིན་ཞེ་ན་སློབ་སྤྱི་གཅིག་
གིས་སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་བཞག་པའམ་ཚད་ལྟ་བྱས་བཞག་པ་དེ་འགྲུབ་དང་མི་འགྲུབ་ཕན་ཚུན་བརྗེ་ལེན་བྱེད་ཡོང་དུས་ཕན་
ཚུན་གཉིས་ཀར་སྦྱོང་བརྡར་ལྟར་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་རྟོགས་པའི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས་གསུང་མཁན་སྤྱི་མོས་
རང་རེད།  ཚགས་འདུ་དེ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་བསྐྱར་ཚགས་རོགས་གནང་ཞེས་སློབ་སྤྱི་རྣམ་པས་གསུངས་སོང་།  
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རྗེས་མ་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ཟླ་མཇུག་ལ་བོད་པའི་སློབ་སྤྱི་ཡོངས་རྫོགས་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་སྤྱི་མཉམ་དུ་ཚགས་
འདུ་འཚགས་རྒྱུ་ཡིན།  དེའི་བར་དུ་འཛིན་སྐྱོང་ཞུས་ནའི་རེད། སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སྟངས་འཛིན་གནང་མཁན་ཚ་ཡང་མཉམ་དུ་ཚགས་འདུ་
འཚགས་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་འདྲ་བྱས་ན། སློབ་སྤྱིའི་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་རྟོགས་པ་དང།། གཞན་ཡང་སྟངས་འཛིན་གནང་མཁན་ཚའི་
དགོངས་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་རྟོགས་པ།  བསམ་བློའ་ིནང་དུ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ Rector རྣམ་པ་ཚ་དང་ཟུར་དུ་ཚགས་འདུ་ཞིག་ཚགས་
དགོས་མིན་འཆར་སྣང་ཞིག་ཡོད།  ཁོ་རང་ཚ་གཅིག་འཚགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་བསམ་བློ་གཏོང་གི་ཡོད།  དེ་འདྲ་རིམ་པས་རིམ་པས་
ཚགས་འདུ་ཚགས་ནས་མཐའ་མ་དེ་ལ། ང་ཚས་ཤེས་ཡོན་རྗེས་ལུས་ཐེབས་བཞག་ཅེས་མང་པོ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡར་རྒྱས་གཏོང་
དགོས་པ་མང་པོ་ཡོད་རེད།  གནད་དོན་ཚང་མ་སྤུངས་ཏེ་དཀའ་ངལ་ག་རེ་རེད་འདུག་རྟོགས་པའི་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་འཚལ་བ་དང་། ཕྱི་
ནས་མཁས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུ་པ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་ནུས་པ་ཐོན་ཡོང་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་འདྲ་ཞིག་མ་གཏོགས་ཕྱི་ལ་མཁས་པ་མང་པོ་
ཡོད་པ་རེད།  མཁས་པ་རེ་རེས་དེབ་རེ་རེ་བརྩམས་བཞག་ཡོད་པ་རེད།   

ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་མཁས་པ་རེ་ལ་དགོངས་ཚུལ་རེ་ཡོད་པ་རེད།  མཁས་པ་བཅུ་
གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ཡིན་ན་བསམ་ཚུལ་བཅུ་ཡོད་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་ང་རང་ཚར་དགོས་རྒྱུ་དང་། ང་རང་ཚའི་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡིན་པ། ང་
རང་ཚའི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའི་མཁས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སྒང་ནས་བཀའ་གནང་བའི་མཁས་པའི་བསམ་ཚུལ་དེ་
ང་ཚས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་འགྲོ་དུས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་རེ་རེ་ལ་དཀའ་ངལ་དང་ཕྱི་ནས་ཡོང་བའི་མཁས་དབང་གི་
ལམ་སྟོན་གཉིས་མ་མཐུན་པ་ཡིན་ན་ལོ་གཉིས་གསུམ་འཕྲོ་བརླག་འགྲོ་སྲིད་ཀྱི་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས། ངའི་རེ་བ་ག་རེ་ཡིན་ཞུས་ན། 
འོག་ནས་ཡར་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ག་རེ་འདུག་རྟོགས་ཐུབ་པ་དང་། དེའི་སྒང་ལ་ལམ་སྟོན་དེ་ཕེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  
ཁ་ས་སློབ་སྤྱི་ཁག་འཛམས་ཡོང་དུས་གསལ་པོ་ཞིག་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་དང་བདུན་ཅུའི་དཀའ་ངལ་
ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་དེ་སློབ་སྤྱི་ཁོ་རང་ཚའི་ནང་ལོག་ནས་ཕལ་ཆེར་འགྲུབ་ཐུབ་ས་རེད་བསམ་བསམ་ཞིག་འདུག  གང་ཡིན་ཞེ་ན། སློབ་
སྤྱི་ཁག་ཅིག་གིས་འཛིན་གྲྭ་དམའ་རིམ་ལ་ཐབས་ལམ་གཅིག་བྱས། གཞན་པ་ཞིག་གིས་འབྲིང་རིམ་ལ་ཐབས་ལམ་གཅིག་བྱས། གཞན་
ཞིག་གིས་སློབ་གྲྭ་མཐོ་བར་ཐབས་ལམ་གཅིག་བྱས།  སློབ་སྤྱི་གཅིག་ལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་དང་། སློབ་སྤྱི་གཅིག་ལ་
སློབ་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ། ཐབས་ལམ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚགས་ཁོ་རང་ཚས་འབད་བརྩོན་བྱས་ཏེ་ལག་ལེན་བསྟར་དང་བསྟར་བཞིན་པ་
རེད།  དེ་ཚའི་ཐོག་ཁོ་རང་ཚས་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་བྱེད་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ཁོ་ཚ་ལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲའི་ཉམས་
མྱོང་བརྗེ་ལེན་བྱེད་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་པར་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་བདུན་ཅུ་ནང་ཁུལ་རང་ནས་ཐབས་ལམ་
འཚལ་རྒྱུ་མེད་འགྲོ་བསམ་ནས་ཚད་དཔག་ཅིག་བྱུང་སོང་སྟེ། ཡིན་ན་ཡང་རིམ་པས་མང་ཚགས་ནས་གང་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་རིམ་
པས་གཟིགས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཕེབས་སོང་། དངོས་གནས་བྱས་ན་ཞུ་མི་དགོས་པ་རེད།  ལས་
འགུལ་དང་ལས་འཆར་གང་འདྲ་ཞིག་སྤེལ་བ་ཡིན་ནའང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད།  འོན་ཀྱང་
དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་བཀོད་མི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད་སྟབས།  དང་པོ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ཐོག་ལ་
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ཞུས་ན།  དཔེར་ན་བོད་ཀྱི་མཉམ་སྡེབ་དོན་དག་ལ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུ་ག་ཚད་གནས་ཀྱི་ཡོད་ན་དེ་ཚ་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད། ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་གྱི་ནང་ལ་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད།  ཤེས་ཡོན་ཐོག་ནས་ཡིག་ཚད་གཏོང་རྒྱུ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་
ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ག་ཚད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་ཡང་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་གྱི་ནང་ལ་རག་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  སློབ་གྲྭ་
ཁག་ནང་ལ་ཞལ་ལག་ཡག་པོ་མི་འདུག་གསུངས་སོང་།  དེ་སྒང་ལ་འབུམ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ག་ཚད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁ་ལག་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་རྒྱུའི་དོན་དག་ལ་ཐབས་ཤེས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན།  དེ་ག་ནང་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་དེ་ཡར་རྒྱས་དང་
མཉམ་དུ་ Tibetonline གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲིན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ། Facebook  དང་ youtube  དེ་འདྲ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ལས་འཆར་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན། ཕལ་ཆེར་རྗེས་མ་ཟླ་བའི་ནང་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་གསར་པ་དེ་
འགྲེམས་སྤེལ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།  དེའི་ཐོག་ལ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་བཅུ་དང་བཅོ་ལྔ་ག་ཚད་འགྲོ་གི་ཡོད་ན་ཐབས་ཤེས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་
པ་ཡིན།  དེ་ག་ནང་བཞིན་འཕྲོད་བསྟེན་ཆེད་དུ་འབུམ་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ག་ཚད་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དང་། ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཆེད་དུ་འབུམ་ཉི་
ཤུ་སུམ་ཅུ་ག་ཚད་འགྲོ་གི་ཡོད་ན། ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་གི་ Computer མང་པོ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་འདུག  
དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་འབུམ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ག་ཚད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཐབས་ཤེས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན།  ཟླ་བ་གསུམ་དང་དྲུག་གི་ནང་ལ་
གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད།   

གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་སོང་།  དེའི་ནང་གི་གཞོན་སྐྱེས་ལས་མེད་ཚ་ལ་ལས་ཀ་འཚལ་རྒྱུ་
དང་།  སྲོལ་རྒྱུན་ཞིང་ལས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། དེའི་ཐོག་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཉིས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཐོན་ཟིན་པ་རེད།  དེའི་
ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན།   

མཐའ་མ་དེར་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་མཁན་དེ་འདྲ་བྱུང་སོང་། དེའི་
ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་ཡིན།  མང་ཆེ་བས་མཁྱེན་གྱི་རེད། ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༡༠ 
ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་འགྲོ་ཡོད་པ་རེད།  གཙ་བོ་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་རེད། དེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་མི་མང་གིས་བདམས་བཞག་པའི་འགོ་
ཁྲིད་ལ་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་ཡོངས་གྲགས་ཕྱིན་སྟབས། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་གི་འདུག  དོ་སྣང་གནང་
བ་གཞིར་བཟུང་གོ་སྐབས་བཟུང་བའི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༡ དང་ ༡༢ ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཚགས་པར་ཁག་མང་པོ་དང་གཟུགས་
མཐོང་རླུང་འཕྲིན་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་ཡོད་པ་དེ་རྣམ་པ་ཚ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དཔེར་ན། New 

York Times ཞེས་པ་དེ་འཛམ་གླིང་དུ་སྙན་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཚགས་ཤོག་ཅིག་རེད། དེའི་ནང་ལ་རྩོམ་ཞིག་བྲིས་མྱོང་། དེ་དཔེར་
མཚན་རང་ཞུ་གི་ཡོད།  རྩོམ་དེ་ཡག་པོ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་འདྲ།  International Herald Tribune གསར་འགྱུར་ཐོག་ལ་བཏོན་
འདུག  དཔེར་ན། New York Times ཞེས་ཚགས་ཤོག་ཁོ་རང་ས་ཡ་གཉིས་གསུམ་ཡོད་པ་རེད།  དྲྭ་རྒྱའི་ནང་ལ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་
གི་ནང་ས་ཡ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཞིག་གིས་ཀློག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  International Herald Tribune ཟེར་བ་དེ་ལུང་པ་དགུ་བཅུ་ཙམ་
ཞིག་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  International Herald Tribune  ནང་ལ་ཡོད་པའི་རྩོམ་དེ་ཚ་ལུང་པ་སོ་སོའ་ི
ཚགས་ཤོག་ནང་བཏོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དཔེར་ན། ངའི་རྩོམ་དེ་ New York Times དང་ International Herald Tribune 

ནང་ལ་ཐོན་རྗེས་རྒྱ་གར་ཚགས་པ་ Indian Express ནང་ལ་ཐོན་པ་རེད།  རྩོམ་གཅིག་གིས་མི་ས་ཡ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་ཁྱབ་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་
པ་རེད།  བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་དེའི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་པ་ཡིན་ན་ཐབས་ལམ་དེ་འདྲ་འདུག་ཅེས་ཞུ་མི་དགོས་པ་རེད། 
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དྲན་གསོ་རང་ཡིན།  དེ་ག་ནང་བཞིན་ཁེ་ན་ཌའི་གསར་ཤོག་ཆེ་ཤོས་ Global Mail ཤོག་ལྷེ་གང་ཚང་གཉིས་ཅན་པ།  
Washington Post ནང་ལ་རྩོམ་བྲིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད།  Editor རང་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཐོན་ཡོད་
པ་རེད།  The Times of India རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱབ་པའི་ནང་ལ་རྩོམ་གཅིག་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གཅིག་ཐོན་ཡོད་པ་རེད།  ང་ལྡི་ལིར་
ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་ Indian Express ཁོ་རང་ཚ་ Idea Exchange ཞེས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཞིག་ཚགས་ཡོད།  དེའི་ནང་ལ་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་ཚ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་བགྲོ་གླེང་བྱས་ཏེ་ཚགས་པར་ཤོག་ལྷེ་གང་ཚང་ཞིག་ཐོན་པ་རེད།  ཞུ་མི་དགོས་པ་རེད་དེ། Financial 

Times Week and Edition Magazine ནང་གི་མདུན་ཤོག་རང་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་འོས་བསྡུ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཐོན་པ་རེད། ད་
རེས་རང་འཛམ་གླིང་གི་སྙན་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ Time Magazine མདུན་ཤོག་རང་གི་ Cover Story ག་རེ་རེད་འདུག་ཅེས་ན། 
Tibet“s New Incarnation རེད་འདུག  དེའི་ནང་དུ་བོད་དོན་གྱི་སྐོར་ལ་ཤོག་ལྷེ་གསུམ་ཅན་གྱི་རྩོམ་ཞིག་བྲིས་བཞག  གཙ་བོ་
བོད་པའི་རྩ་དོན་ཐོག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་དབང་གནང་པའི་ཐོག་ནས་འགྱུར་ལྡོག་ག་རེ་ག་རེ་འགྲོ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཐོན་འདུག དེ་
ག་ནང་བཞིན་ France Le Mond ཞེས་པ་དང་། Germany ཚགས་ཤོག  South China  Morning  Post ཟེར་བ་སོགས་
ཁ་སང་ཁས་ཉིན་མོ་རང་ལ་ Interview སྤྲད་དང་སྤྲོད་བཞིན་པ་ཡིན། ཚགས་པར་ནང་མང་པོ་ཐོན་བསྡད་ཀྱི་འདུག  ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་
བདུན་ཕྲག་རེ་ལ་ཚགས་པ་རྒྱག་མཁན་རེ་གཉིས་ཡོང་ཡོང་བ་རེད།  དེ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན།  ང་རང་གི་རེ་བ་ལ་ད་ལོ་
ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༡༠ ནས་རྗེས་མ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༡༠ བར་དུ་དུས་ནས་དུས་སུ་བོད་དོན་སྐོར་ལ་མང་ཙམ་ཐོན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། 
དེའི་བར་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ག་རེ་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་གནས་ཚུལ་བརླག་འགྲོ་རྒྱུ་ཞིག་མ་གཏོགས། ང་ཚས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་ང་
ཚའི་འཆར་གཞི་ནང་བཞིན་དང་། ང་ཚའི་རེ་བ་ནང་བཞིན་གསར་འགྱུར་བཀོད་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡིན།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས། ཚགས་པར་མང་
པོ་ཞིག་བང་བསྒྲིགས་ནས་བསྡད་ཡོད། ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚས་ ༥ ལ་ CNN Talk Asia ནང་དུ་ངའི་ Interview དེ་ཐོན་གྱི་རེད།  
དེ་ག་ནང་བཞིན་ཚགས་པར་ཁག་མང་པོ་ཞིག་བང་བསྒྲིགས་བཞག་ཡོད། རྒྱ་གར་གྱི་ཚགས་ཤོག་རེད།   ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཚགས་ཤོག་
སོགས་བང་བསྒྲིགས་ནས་བཞག་ཡོད། རེ་བ་ལ་རྗེས་མ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༡༠ བར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་རིང་ལ་ཐོན་ཐུབ་
པ་ཡིན་ན། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་།  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས། གྲོས་ཚགས་ཞེས་པ་སོགས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡིན།  BBC 

Hard Talk ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་ཚས་གསུངས་སྟངས་ལྟར་ན།  ཁྱིམ་མི་ས་ཡ་གཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཞིག་གི་ལྟ་གི་
ཡོད་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ན་མི་ཐེར་འབུམ་ Billion གཅིག་ཙམ་གྱིས་ལྟ་བཞིན་ཡོད་པ་དེའི་ནང་ལ་ Interview 

དེ་ཚར་གཉིས་ཙམ་ཐོན་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས།  ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་གང་ལ་གང་ཙམ་ཤིག་འགྲོ་བཞག གཙ་བོ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་
ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་རེད།  ཁོང་ག་པར་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ།  བཀའ་སློབ་ག་དུས་གནང་པ་ཡིན་ན་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སྔོན་ཚགས་གཙ་ངེད་གཉིས་ Washington DC ནང་ལ་ཡོད་དུས་ཡིན་
ནའི་རེད།  ག་པ་ཡིན་ནའི་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་དུས་སྐབས་སུ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོང་དུས་རང་
བཞིན་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་བ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་ཐོན་ཡོང་གི་འདུག  གཅིག་ནི་ད་ལོ་བཀའ་བློན་
ཁྲི་པའི་འོས་བསྡུ་དེ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་རེད།   བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་བསྡུ་དེ་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྡུར་ནས་འགྲོ་ཡོང་
བའི་སྐབས་སུ། གསར་འགྱུར་འགོད་མཁན་ཚ་ཡིན་ནའང་སྐྱོན་བཙུགས་ས་ཞིག་མེད་པ་ཆགས་པར་བརྟེན་ནས། ད་ལྟའི་བར་དུ་གནས་
ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་ནའང་ཡག་པོ་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད།  དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚ་ཚང་མས་འཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་བ་ཡིན་ན། 
བོད་པའི་གནད་དོན་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆའི་སྒང་ལ་སྤེལ་ཐུབ་པའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་འདུག  ད་ལྟའི་བར་དུ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཕྱར་
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གྲུ་མཉམ་འདེགས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་ཁ་སའི་སྔོན་མར་ཞུས་པ་ཡིན།  ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་གི་ཡོད། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡིན་
ནའང་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་གི་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་གི་ཡོད།  དེ་ཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ་ངས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་
རྣམ་པའི་དྲི་བ་མང་ཆེ་བ་ལ་ལན་ཐེབས་ཡོད་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཆད་པའི་བཟོ་འདྲ་བྱུང་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདི་དང་
དེ་ཆད་སོང་ཞེས་བཀའ་འདྲི་གནང་པ་ཡིན་ན། སྐུ་སྒེར་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག  ཐུགས་རྗེ་ཆེ།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་ཡན་ཆད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་སྙན་སྒྲོན་གནང་པ་དང་།  དེའི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཚགས་ནས་བགྲོ་གླེང་
བྱུང་པ། བགྲོ་གླེང་བྱུང་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་གནང་པའི་ལས་རིམ་དེ་ཟིན་པ་རེད།  དེའི་འོག་ཏུ་
གྲོས་ཆོད་གང་འདྲ་ཞིག་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་དོ་དགུང་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་སང་ཉིན་གྲོས་ཆོད་བཞག་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་
བཅུ་པ་དེ་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་བགྲོ་གླེང་ཟིན་པ་དང་། བཀའ་ཤག་དང་སྤྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  དེ་ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བྱས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།  དཔལ་ལྡན་ཆོས་
རིག་བཀའ་བློན་མཆོག   
 

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  

 
༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་ཐོག་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཆོས་རིག་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའི་དྭོགས་འདྲི་གནང་བ་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ། 
 
དྲི་བ་དང་པོ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་བའི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་
ནང༌། རིས་མེད་དགོན་པ་གྲངས་ ༧ འཁོད་པ་དེ་དག་གང་དང་གང་ཡིན་གསལ་ཁ་དགོས་པ་གསུངས་ཐད། 
ལན། འདི་ནས་ཕུལ་བའི་ལས་བསྡོམས་ནང༌། རིས་མེད་དགོན་པ་ ༧ དང༌། བཙུན་དགོན་ ༣ བཅས། ཁྱོན་རིས་མེད་དགོན་སྡེ་གྲངས་ ༡༠ 
བཀོད་ཡོད་པར། དེ་དག་ནི། རྡ་ས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང༌། རྡོར་གདན་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གླིང༌། རྩ་མཆོག་གྲོང་ཕུན་ཚགས་ཆོས་འཁོར་
གླིང༌། རྡོར་གདན་བསིལ་ཚལ་ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང༌། རྡ་ས་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང༌། ཌལ་ཧོར་རྣམ་གྲོལ་གླིང༌། བལ་ཡུལ་ལྷུན་
གྲུབ་ཆོས་གླིང༌། རྡ་ས་བཙུན་དགོན་སྒྲོལ་མ་གླིང༌། རྡ་ས་བཙུན་དགོན་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་གླིང༌། བལ་ཡུལ་བཙུན་དགོན་རྭ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་
ཆོས་འཁོར་གླིང་བཅས་ཡིན། 
 
དྲི་བ་གཉིས་པ། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་དངོས་བྱུང་དང་དངོས་སོང་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་གསུངས་
ཐད།   
ལན། ༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་དངོས་བྱུང་ཧིན་སྒོར་ ༦༩༧༦༨༥༧་༠༠ དང༌། དངོས་སོང་ཧིན་སྒོར་ ༥༡༢༨༨༣༦་༠༠ ཡིན།   
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དྲི་བ་གསུམ་པ། བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའི་གདན་ས་གྲ་ཚང་ཁག་ཏུ་གྲ་རྒྱུན་ཉུང་དུ་འགྲོ་བའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་གནང་འཆར་ཇི་ཡོད་གསལ་
བཤད་ཡོང་བ་གསུངས་ཐད། 
ལན། གདན་ས་གྲ་ཚང་རྣམས་སུ་གྲ་རྒྱུན་ཉུང་དུ་འགྲོ་བའི་བློ་འཚབ་ཤིག་ཉེ་བའི་ཆར་ནས་ཡོད་བཞིན་པ་ཞིག་རེད། འདི་འདྲའི་གནས་
སྟངས་བྱུང་བའི་རྐྱེན་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་བོད་ནས་གྲ་བཙུན་ཕེབས་རྒྱུར་འགོག་རྐྱེན་ཤུགས་ཆེན་ཐེབས་པ་དང༌། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་
ཚགས་ཁྲོད་ནས་རབ་བྱུང་གནང་མཁན་དཀོན་པ་སོགས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དངོས་ཡོད་ཡིན། འོན་ཀྱང་འདི་ཐད་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་གནང་ཐབས་གང་མཆིས་ངེས་པར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
དྲི་བ་བཞི་པ། ཨོ་རི་ས་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་དགོན་པ་གཙས་པའི་དགོན་སྡེ་ཆུང་ཁག་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་པ་དང༌། གཞིས་
ཆགས་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་རྒས་གསོ་ཁང་གི་མ་ཎི་ལྷ་ཁང་ཉམས་རྒུད་གྱུར་བ་རྣམས་ཀྱང་བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུའི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་
གསུངས་ཐད། 
ལན། ད་བར་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་འདུ་ཁང་དང་གྲ་ཤག་སོགས་ཉམས་གསོ་གནང་སྐབས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་རེ་འདུན་ཞུས་དོན་
བཞིན། གང་ཐུབ་ཀྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་རྟོག་ཞིབ་དང་འབྲེལ་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་
ཡིན།  
 
དྲི་བ་ལྔ་པ། ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ནང༌། དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་དང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་ཟིལ་གནོན་
བཀའ་བརྒྱད་གླིང་གི་སྔགས་པ་ཞལ་གྲངས་དྲུག་ལ་གུན་གསབ་འཚ་སྣོན་གཟིགས་གསོལ་སྩལ་བ་སྒོར་ ༥༡༤༡༦༦་༠༠ དེ་ཉིད་གུན་
གསབ་དང༌། འཚ་སྣོན། གཟིགས་གསོལ་བཅས་གང་ཡིན་གསལ་བཤད་དགོས་པ་གསུངས་ཐད། 
ལན། སྐྱབས་རྗེ་ཀ༔་ཐོག་དགེ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཟིལ་གནོན་བཀའ་བརྒྱད་གླིང་དགོན་པ་རྩིས་བཞེས་གནང་འཆར་ཡོད་དོན་བཞིན། 
ལོ་མང་རིང་དགོན་པར་བཞུགས་པའི་སྒྲིག་ཞུགས་པ་ཁག་ཅིག་ལ་ཐེངས་གཅིག་རིང་གུན་གསབ་དང་གཟིགས་གསོལ་གྱི་ངོ་བོར་ཕུལ་བ་
ཞིག་ཡིན། 
 
དྲི་བ་དྲུག་པ། ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ནང༌། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྐབས་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པ་ཆེན་པོའ་ིསྡེ་བཞིའི་མངའ་
ཐང་འཕེལ་ཞིང༌། ཞེས་བཀོད་པ་སྒྲིག་འགལ་བྱུང་མིན་གསུངས་པའི་ཐད།  
ལན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚས་ ༢༩ ཉིན་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་
བཅོས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ནས་བཟུང༌། བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་སྲིད་གཞུང་དེ་ཉིད་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བ་ལས། དེའི་བར་དུ་
རང་འཇགས་ཡོད་པ་གཞིར་བཞག་གིས་བཀོད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱང་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༡ 
ཟླ་ ༣ ཚས་ ༣༡ བར་གྱི་ཡིན།  
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དྲི་བ་བདུན་པ། བོད་བརྒྱུད་ནང་དོན་རིག་པར་ལྟ་གྲུབ་དང༌། ཚན་རིག ཉམས་ལེན་བཅས་སོ་སོར་དབྱེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཁྱབ་སྤེལ་གནང་
ཕྱོགས་དང༌། སེར་མོ་བའི་ནང་དུ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་པ་ཐོན་ཐབས། ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སློབ་གཉེར་གནང་ཕྱོགས། དེང་དུས་
ཚན་རིག་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཐབས་བཅས་ལ་འདི་ནས་གང་དང་གང་ཞུ་འཆར་ཡོད་པ་གསུངས་ཐད། 
ལན། གྲ་ཚང་བཤད་གྲྭ་རྣམས་སུ་རྒྱུན་གཏན་སློབ་གཉེར་གནང་བཞིན་པའི་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ཡི་ནང་དུ་ནང་དོན་རིག་པའི་ལྟ་གྲུབ་
དང༌། ཚན་རིག དེ་བཞིན་ཉམས་ལེན་བཅས་པ་མ་ཚུད་པ་མེད་སྟབས། བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའི་གྲྭ་
ཚང་བཤད་གྲ་རྣམས་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་དང༌། སེར་མོ་བའི་ནང་དུ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་པ་ཐོན་
ཐབས། ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སློབ་གཉེར་གནང་ཕྱོགས་བཅས་ལ་འདི་ནས་ཀྱང་བསམ་གཞིགས་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱོགས་
མཚུངས་དེང་དུས་ཚན་རིག་སློབ་སྦྱོང་གནང་སྟངས་ཐད་ལ་ཆོས་ཚགས་རིམ་པས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་སོ་སོར་ལམ་
སྟོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན། 
 
དྲི་བ་བརྒྱད་པ། ༢༠༠༨ ལོར་དགེ་ལུགས་དགོན་པ་ཁག་ཏུ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་མཉམ་སྤྱོད་མི་བྱས་པའི་ལས་འགུལ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ད་
བར་གྱི་གནས་སྟངས་དང༌། དོལ་རྒྱལ་ཚགས་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་དགོས་པ་གསུངས་
ཐད། 
ལན། ༢༠༠༨ ལོར་དགེ་ལུགས་དགོན་པ་ཁག་ཏུ་ཚུལ་ཤིང་འགྲེམས་སྤེལ་གྱིས་དོལ་རྒྱལ་སྤངས་བླངས་ཚུལ་བཞིན་གནང་རྒྱུ་དང༌། དོལ་
རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་རྣམས་དང་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་འབྲེལ་བ་གཅོད་རྒྱུའི་དམ་བཅའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་ནས་བཟུང༌། སེར་སྨད་གྲ་ཚང་
དང་དགའ་ཤར་ནོར་གླིང་གྲ་ཚང་གཙས་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་སྤངས་བླངས་འགལ་འཛལ་མེད་པ་གནང་ཡོད། འདི་ག་ལས་ཁུངས་སུ་
དོལ་རྒྱལ་ཚགས་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་མཁན་སྡེ་ཚན་དམིགས་བསལ་མེད་ཀྱང༌། ཚགས་པ་དེ་ཚས་ལས་དོན་གང་དང་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
མེད་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་མུས་རེད།   
 
དྲི་བ་དགུ་པ། བཙན་བྱོལ་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་ནས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་པཎ་ཆེན་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་
བའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མིན་གསུངས་ཐད། 
ལན། དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཟུར་ལུང་རིག་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་རྒྱ་དམར་སྲིད་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་པཎ་ཆེན་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བའི་
གནས་ཚུལ་དྲ་ལམ་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་གསལ་བཀོད་བྱས་འདུག་པས་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད།   
 
དྲི་བ་བཅུ་པ། རིས་མེད་དགོན་སྡེ་ ༡༡ དང༌། དགེ་འདུན་པའི་ཞལ་གྲངས་ ༨༥༣ འདུག་ཀྱང༌། རྒྱུན་ལས་སྙན་ཐོའ་ིནང་དགོན་པ་ ༧ ལས་
མི་གསལ་བས། དགོན་པ་ ༤ གང་དུ་བརླག་མིན་གསུངས་པའི་ཐད།  
ལན། འདི་སྔོན་ཞུས་པ་ལྟར། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙན་ཐོ་དང༌། དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དཔེ་དེབ་ནང༌། རིས་མེད་དགོན་པ་ ༧ དང༌། 
བཙུན་དགོན་ ༣ བཅས། ཁྱོན་དགོན་སྡེ་ཞལ་གྲངས་ ༡༠ ལས་བཀོད་མེད། དགེ་བཙུན་གྲངས་ཐོ་ཡང་ ༧༩༦ ལས་མེད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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དྲི་བ་བཅུ་གཅིག་པ། རིས་མེད་དགོན་པའི་བཅད་མཚམས་ཤིག་འདི་ནས་གཏན་འབེབས་ཡོད་མེད་གསུངས་པའི་ཐད།  
ལན། ད་བར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རིས་མེད་དགོན་པའི་བཅད་མཚམས་སམ་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཤིག་གཏན་
འབེབས་གང་ཡང་བྱུང་མེད། ཁྱབ་ཁོངས་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་བསྡུས་སྐབས། ཆོས་སྡེ་སྒྲིག་འཛུགས་སོ་སོས་ཆོས་བརྒྱུད་གང་དུ་
གཏོགས་མིན་གསལ་བཀོད་ཡོད་པ་གཞིར་བཞག་ཐོག་དགོན་པ་དང་གྲ་བཙུན་ཞལ་གྲངས་ཐོ་འགོད་བྱས་ཡོད།  
 
དྲི་བ་བཅུ་གཉིས་པ། རྒྱ་ཡིག་དགེ་རྒན་གྲ་ཚང་དགོན་སྡེ་གང་དང་གང་དུ་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་དགོས་པ་གསུངས་ཐད།  
ལན། དགོན་སྡེ་དགུ་ནི། དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་དང༌། འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང༌། འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང༌། རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང༌། རྫོང་
དཀར་ཆོས་སྡེ། སེ་ར་སྨད། སེ་ར་བྱེས། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ། ས་སྐྱ་ཆོས་སྒར་བཅས་ཡིན། བཀའ་འབྲེལ་ལྟར་དགོན་སྡེ་གྲ་ཚང་རྣམས་སུ་རྒྱ་
ཡིག་སློབ་སྦྱོང་ལས་གཞི་སྤེལ་སྐབས་ཁུངས་སོ་སོར་འབྲེལ་བ་ཞུས་པས། གོང་གསལ་ཆོས་སྡེ་ ༩ ནས་མ་གཏོགས་རྒྱ་ཡིག་འཛིན་གྲ་
འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱའི་ལས་འཆར་གནང་འབྱོར་མ་བྱུང་སྟབས། དགོན་སྡེ་འདི་ཙམ་ལ་དགེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་འབུལ་མུས་སུ་ཡོད།  
 
དྲི་བ་བཅུ་གསུམ་པ། ཆེ་བསྟོད་མཚན་དོད་ཁོངས་མཁན་པོ་གྲངས་ ༢༨ དང༌། མཁན་ཟུར་ ༣༢ སུ་དང་སུ་ཡིན་གསལ་བཤད་དགོས་པ་
གསུངས་ཐད། 
ལན།  མཁན་པོ་ ༢༨ ནི། བཀའ་བརྒྱུད་ཁོངས་ ༦ དང༌། ས་སྐྱའི་ཁོངས་ ༧། དགེ་ལུགས་ཁོངས་ ༡༢། བོན་པོའ་ིཁོངས་ ༣ བཅས་ཡིན། 
མཁན་ཟུར་ ༣༢ ནི། དགའ་ལྡན་ཤར་བྱང་གཉིས་ཀྱི་མཁན་ཟུར་ ༦ དང༌། འབྲས་སྤུངས་གྲ་ཚང་གཉིས་ཀྱི་མཁན་ཟུར་ ༦། རྒྱུད་གྲྭ་སྟོད་
སྨད་གཉིས་ཀྱི་མཁན་ཟུར་ ༧། སེ་ར་བྱེས་སྨད་གཉིས་ཀྱི་མཁན་ཟུར་ ༨། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའ་ིམཁན་ཟུར་ ༡། རྣམ་གྲྭ་མཁན་ཟུར་ ༤ 
བཅས་ཡིན།    
 
དྲི་བ་བཅུ་བཞི་པ། དགེ་རྒན་གསོལ་ཕོགས་འབུལ་ཡུལ་དགོན་སྡེ་གང་དང་གང་ཡིན་དང༌། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིདགོན་པ་ཇི་ཡོད་གསལ་
བཤད་དགོས་པ་གསུངས་ཐད།  
ལན།  གསོལ་ཕོགས་འབུལ་ཡུལ་དགོན་སྡེ་སྒྲིག་འཛུགས་རྣམས་ནི། རྡ་ས་སྐྱིད་གྲོང་གྲ་ཕུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང༌། བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་ཤྲི་
དགའ་ལྡན་དར་རྒྱས་གླིང༌། ཀུ་ལུ་སྤང་སྒང་རི་ཁྲིད། འབྲི་གུང་པད་རྩེགས་ནང་ཆོས་སློབ་གླིང༌། སྡེར་ལྡུན་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ། མོན་གྷོ་སྔ་
འགྱུར་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གླིང༌། འབིར་འབྲི་རུ་བསམ་གྲུབ་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང༌། རྡོར་གླིང་དགོན་བྱང་བསམ་གཏན་ཆོས་
ཕུགས་དགོན། མཚ་པདྨ་འཛི་སྒར་དགོན། མོན་གྷོ་བཙུན་དགོན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང༌། རྡོར་གླིང་རིམ་སྦེག་ས་སྐྱ་ཆོས་འཕེལ་གླིང༌། བཀྲ་
ཤིས་ལྗོངས་ཐུབ་བསྟན་ལེགས་བཤད་གླིང༌། ར་ཝང་ལ་གཡུང་དྲུང་ཀུན་གྲགས་གླིང༌། ཀུ་ལུ་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང༌། བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས་
བཙུན་དགོན་དོན་བརྒྱུད་དགའ་ཚལ་གླིང༌། མོན་གྷོ་བརྩེ་ཆེན་མདོ་སྔགས་ཆོས་གླིང༌། བལ་ཡུལ་དགའ་ལྡན་འགྲོ་ཕན་གླིང༌། མན་དྲུ་ཝ་ལ་
བཙུན་མའི་ས་སྐྱ་མཐོ་སློབ། འབིར་ནང་ཆེན་པདྨ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་འཁོར་གླིང༌། བྷན་དྷ་ར་སྔ་འགྱུར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཆོས་འཕེལ་གླིང༌། ཏི་ཛུ་ལྷ་
དགོན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང༌། རྡོར་གླིང་གུམ་ས་སྐྱ་གུ་རུ་དགོན། བལ་ཡུལ་གནས་མདོ་བཀྲིས་ཆོས་གླིང༌། མོན་གྷོ་བརྩེ་ཆེན་དམ་ཆོས་གླིང༌། 
མན་སྤར་གཙ་རི་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང༌། ཨོ་རི་ས་བདུད་འདུལ་རབ་བརྟན་གླིང༌། བལ་ཡུལ་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་རྣམ་རྒྱལ་སློབ་གྲ། ཀ༔ཐོག་
ཐེག་ཆེན་གླིང༌། གློ་མགར་ཕུག་འཇམ་དབྱངས་སློབ་གཉེར་ཁང༌། རྡ་ས་བཙུན་དགོན་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་གླིང༌། བལ་ཡུལ་ཇོ་ནང་ངེས་
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དོན་བཤད་སྒྲུབ་གླིང༌། རྡོར་གླིང་འཇམ་དབྱངས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་ཁང་བཅས་ཡིན། དེས་ན་རྙིང་མའི་ཁོངས་ ༧ དང༌། 
བཀའ་བརྒྱུད་ཁོངས་ ༦། ས་སྐྱའི་ཁོངས་ ༨། དགེ་ལུགས་ཁོངས་ ༤། བོན་ཁོངས་ ༡། གཞན་ ༤ བཅས་ཡིན།  
 
དྲི་བ་བཅོ་ལྔ་པ། དཀོན་གཉེར་གསོལ་ཕོགས་འབུལ་ཡུལ་དགོན་སྡེ་གང་དང་གང་ཡིན་གསལ་བཤད་དགོས་པ་གསུངས་ཐད། 
ལན། མེའོ་པདྨ་ཆོས་གླིང༌། སྤ་གོང་ཚས་བཅུ་སྐྱིད་སྡུག སྤོན་ཌོ་བྱང་ཆུབ་གླིང་ལྷ་ཁང༌། མན་སྤར་གཞིས་དགོན། ར་ཝང་ལ་ཐུབ་བསྟན་དར་
རྒྱས་གླིང༌། གློ་ཚ་རོགས་མ་ཎི་ལྷ་ཁང༌། ཨོབ་ལ་སྤ་རི་ས་གནས་མཆོད་ཁང༌། ཀོ་ལེ་གྷལ་སྟག་གཤམ་དགོན། འབྲུག་གུ་རུ་ལྷ་ཁང༌། འབུམ་
ལ་གུ་རུ་ལྷ་ཁང༌། སྒང་ཏོག་གུ་རུ་ལྷ་ཁང༌། ལ་དྭགས་གུ་རུ་ལྷ་ཁང༌། བལ་ཡུལ་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་བཅས་ཡིན།  
 
དྲི་བ་བཅུ་དྲུག་པ། 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་སྡེ་ཚན་ཞལ་གྲངས་ ༢༠ ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་གང་དང་གང་ཡིན་གསལ་བཤད་
དགོས་པ་གསུངས་ཐད། 
ལན། སྤོན་ཌ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང༌། མོན་རྟ་དབང་འཇིགས་སྐྱོབས་མཐོང་གྲོལ་མཆོད་རྟེན་རིན་པོ་ཆེ་གསར་བཞེངས་ཚགས་པ། བལ་ཡུལ་
གློ་མགར་ཕུག་བཀའ་རྙིང་ཆོས་གླིང་དགོན། ཌལ་ཧོར་རྣམ་གྲོལ་གྲ་ཚང༌། དགའ་ལྡན་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན་པ། ཀུ་ལུ་ས་གནས་མ་ཎི་ལྷ་
ཁང༌། བལ་ཡུལ་བཙུན་དགོན་སྐྱིད་གྲོང་ཐུགས་རྗེ་ཆོས་གླིང༌། ལ་དྭགས་གཡུང་དྲུང་བོན་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཚགས་པ། སྒང་ཏོག་སྡེ་
དགེ་དུང་སྒྲུབ་ཚགས་པ། མོན་གྷོ་འབྲས་བློ་གླིང་རོང་པོ་ཁམས་ཚན། རྡ་ས་ཐང་སྟོང་གླུ་གར་ཚགས་པ། རྡོར་གླིང་ཀིརྟི་དགོན་དགེ་ལྡན་བཀྲ་
ཤིས་ཆོས་གླིང༌། ལ་དྭགས་ལ་བྱང་གསུམ་མདོའ་ིགཞིས་ཆགས། ར་ཝང་ལ་ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང༌། མོན་གྷོ་དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་རྡོ་
གསར་ཁང་ཚན། རྡོར་གདན་ཨེ་ཝམ་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང༌། རྡོར་གདན་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚགས་པ། རཱཇ་
པུར་ས་སྐྱ་ཆོས་སྒར། འབྲི་གུང་སྐྱབས་མགོན་ཕྱག་དྲུང་ཁང༌། བལ་ཡུལ་ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེ་བཅས་ཡིན། འདི་ནང་དབང་ལུང་མན་ངག་
སླར་གསོའ་ིརོགས་སྐྱོར་ཞུས་པའང་ཚུད་ཡོད།  
 
དྲི་བ་བཅུ་བདུན་པ། བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འཆར་དང༌། བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་དབར་གོ་རྟོགས་
སྤེལ་བའི་ལས་འཆར་ཇི་ཡོད་གསལ་བཤད་དགོས་པ་གསུངས་ཐད།  
ལན། ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར། ྋརྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་མཁན་གཙ་བ་ནི་ཆོས་སྡེ་
སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་དང༌། དེར་བཞུགས་པའི་དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚ་རྣམས་ཡིན། ད་བར་འདི་ནས་རོགས་སྐྱོར་དམིགས་བསལ་མ་
དགོས་པར། དགོན་སྡེ་སྒྲིག་འཛུགས་རྣམས་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིགནས་སྟངས་ཐོག བསྟན་ལ་བྱ་བ་རླབས་པོ་ཆེ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་
ཡིན། ཆོས་སྡེ་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི་བོད་ནས་གསར་འབྱོར་གྲ་བཙུན་རང་ལོ་ ༦ ནས་ ༢༥ བར་ལ་སློབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུས་མཚན། གང་
ཐུབ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་དང་ཞུ་འཆར་ཡོད་པ་དང༌། བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་དབར་གོ་རྟོགས་དང་འབྲེལ་ལམ་སྤེལ་ཐབས་ཐད། 
སྐབས་དུས་སོ་སོར་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང༌། གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་དབུས་པའི་མཁན་བླ་སྤྲུལ་སོགས་
འདུས་པའི་ཆོས་ཚགས་སྐོང་ཚགས་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞབས་འདེགས་ཞུས་དང་ཞུ་འཆར་ཡོད།། །།   དྲི་བ་བཅུ་བདུན་དེ་ཞུས་
ཚར་བ་ཡིན། དེའི་ནང་དུ་ཆད་ལྷག་བྱུང་ཡོད་ན་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ཆེ་གནང་། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག   
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༤།༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༡།༣།༣༡ བར་གྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྟོག་ཞིབ་བྱས་པའི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩༡ པ་ནང་སྲིད་
ལྷན་ཁང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དྲི་བ་ཁག་བཅུ་གསུམ་འདུག ཡང་གཅིག་གི་འོག་ནང་གསེས་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀྱང་བརྩིས་པ་ཡིན་ན་
སྤྱིར་བཏང་བཅོ་ལྔ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དང་པོ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀོད་པའི་དྲི་བ་དང་དོགས་འདྲི་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༡༽ ལས་བསྡོམས་ངོ་སྤྲོད་དང༌། བཀའ་ཤག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ས་མིག་གྲངས་ ༤༩ ཡིན་ཡང་ལས་བྱེད་
ངོ་གྲངས་ ༤༥ ཡོད་འཁོད་འདུག་ན། ས་མིག་དང་མཚུངས་པའི་ལས་བྱེད་བསྐོ་གཞག་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས། 
ལན། རྩ་བའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་གནས་རིམ་འཕར་བ་དང་། རྒས་ཡོལ་དང་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ། གནས་སྤོ་དེ་འདྲའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་
ནས་དུས་ཐོག་ཏུ་ས་མིག་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ལས་བྱེད་བསྐོ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་དྲི་བའི་ནང་གསལ་
ལྟར་ས་མིག་བསྡོམས་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་ཡོད། ས་མིག་བསྐང་མ་ཐུབ་པར་ས་སྟོང་ལུས་པ་བཞི་ཆགས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ལས་བྱེད་གྲངས་
ཚང་མེད་པར་བརྟེན་ནས་ལས་ཀ་འཐུད་ཤོར་ཕྱིན་པ་མེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
 
༢་༡ ལས་བསྡོམས་ ཁ༽ གཞན་མཐུན་རྐྱེན་འཛུགས་བསྐྲུན་ཞེས་པའི་དོན་ཚན་ ༤ པར། བཟོ་གཞིས་ཁག་གི་འཚ་རྟེན་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་ཕྱོགས་ཁོངས་བལ་གོས་འཐག་ལས་ཀྱི་ལས་འཆར་མཇུག་སྒྲིལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་གནས་འཁོད་འདུག་ན་ལས་གཞི་དེ་དག་གི་ད་
ལྟའི་གནས་སྟངས་དང༌། དམིགས་ཡུལ་བཞིན་མ་འོངས་པར་ཕན་རླབས་ཇི་ཙམ་འབྱུང་རེ་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་དགོས་རྒྱུ། 
ལན། བལ་གོས་འཐག་ལས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཟེར་པ་དེ་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་མདུན་ལམ་བལ་གོས་ sweater ཚང་ལས་
དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་གཞི་ཞིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དེའི་ཐོག་སྤྱིར་བཏང་མི་མང་ནང་ནས་ལྷན་ཁང་ངམ་གཞུང་ལ་སྙན་
སེང་ཞུས་ནས་གང་ལྟར་བལ་གོས་ ༼ sweater ༽ འཚང་དུ་སོང་བ་དང་། དེ་ནས་ཕྱིར་ལོག་གིས་ཟླ་བ་དྲུག་རིང་ལ་ལས་ཀ་མེད་པའི་སྒོ་
ནས་བསྡད་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ང་རང་ཚའི་མིས་བཙང་རྒྱུའི་བལ་གོས་ sweater དེ་དག་སོ་སོས་བཟོ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་
ཡར་མར་གྱི་དོན་མེད་ལམ་གྲོན་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ཁེ་ཕན་ཡོང་རེ་ལ་དམིགས་ནས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་དང་ནང་སྲིད་ལྷན་ཁང་ཐུན་
མོང་གིས་བལ་གོས་འཐག་ལས་ཀྱི་ལས་གཞི་དབུ་འཛུགས་གནང་པ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་ཡང་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཁ་ཐོར་
ཁག་གི་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་དེའི་ཁུལ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཆ་ཚང་ལ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་སྟེ་ལས་གཞི་དེ་འདྲའི་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་
ཞུགས་དང་ལས་གཞི་སྤེལ་འདོད་ཡོད་ཚ་ལས་གཞི་བརྩམ་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་འདུག་པ་དང་སྦྲགས་ཟབ་སྦྱོང་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་གནང་
འདུག དེ་རྗེས་དམིགས་བསལ་མཐུན་འགྱུར་གྱི་ཚུལ་དུ་རང་རིགས་ཁག་བཞི་ལ་འཐག་ལས་འཕྲུལ་འཁོར་རེ་བགོས་འགྲེམས་ཞུས་ཡོད། 
འཕྲུལ་འཁོར་སྤུས་གཟིགས་ཞུས་རིན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠% ཙམ་གཞུང་ནས་དགོངས་བཞེས་ཐོག་དམིགས་བསལ་རོགས་ཕན་ཞུས་ཡོད། ད་
ལྟའི་ཆར་འཐག་ལས་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཏེ་ཐག་ལས་ཞུ་མཁན་རང་རིགས་ཁྱིམ་ཚང་བཞི་༼ས་ཊོན་ནས་  ༡ སྦིར་ནས་ ༢   
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རྡ་ས་ནས་ ༡  བཅས། ༽ ནས་སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་བལ་གོས་འཐག་ལས་གནང་བཞིན་པ་མ་ཟད་ཁེ་བཟང་ཡང་གང་ལེགས་ཐོབ་བཞིན་པ་
ཡིན། མ་འོངས་པར་ཡང་དམིགས་ཡུལ་གཞིར་བཟུང་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་བཅང་བཞིན་ཡོད།  སྤྱིར་བཏང་ལས་གཞི་དེ་
རིགས་མི་མང་ཁྲོད་མང་ཙམ་འགྲོ་ཐུབ་པའི་ལམ་ཞིག་སྟོན་པའི་འབད་བརྩོན་རེད་མ་གཏོགས་གཞུང་གིས་ཚང་མའི་ཆེད་དུ་བཟོ་བསྡད་ཀྱི་
རེད་ཅེས་ན་དེ་ནི་མ་རེད། དེ་ག་རེ་རེད་ཅེས་ན་ང་རང་ཚས་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱས་ན་འགྲོ་སྟངས་ཞིག་འདུག་ཅེས་བསྟན་པ་རེད། དེ་དབྱིན་ཇིའི་
སྐད་དུ་  Pilot project  ངོ་བོ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། གལ་ཏེ་ང་རང་ཚའི་མིས་དཀའ་ལས་བསྐྱོན་པ་ཡིན་ན་དེའི་ཐོག་ལ་འགྲོ་
བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་འདུག གལ་ཏེ་འདིའི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེར་གནང་པ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལམ་སྟོན་ག་རེ་གནང་དགོས་ན་ང་ཚ་
ལྷན་ཁང་གི་ངོས་ནས་སྐབས་དེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
༢་༢ ལས་བསྡོམས་ཀྱི་གོང་གསལ་འགོ་བརྗོད་དོན་ཚན་ ༥ པར། ཨ་རི་གཞུང་གི་རོགས་རམ་འོག་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་འཚ་རྟེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་ལས་གཞི་མཇུག་སྒྲིལ་ཐུབ་ལུགས་འཁོད་འདུག་ན་འདིའི་སྐོར་
གྲོས་ཚགས་སུ་གསལ་བཤད་ཞིབ་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
ལན། ཨ་རི་གཞུང་གི་ (USAID) རོགས་རམ་འོག་རང་རེའི་མང་ཚགས་ཀྱི་འཚ་རྟེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞིའི་ཆེད་ཁྱད་
ལས་ཚགས་པ་ (Techno serve) ཆེད་གླས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག ༢༨ ནང་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་བཅས་
ཉམས་ཞིབ་ཐེངས་གཉིས་ཞུས་ཡོད། ཁྱད་ལས་ཚགས་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༦ ཚས་ ༢ འཁོད་ཉམས་ཞིབ་གྲུབ་དོན་གྱི་སྙན་ཐོ་ཨ་རི་
གཞུང་དང༌། ཨ་རི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ། འདི་ག་བཅས་སོ་སོར་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་ཡོད།  འདིའི་ཐོག་ནང་དོན་གྱི་གནད་དོན་དང་གསལ་བཤད་
རྒྱས་པ་ཞིག་མ་དགོས་པར་ད་རེས་དྲི་བ་ཕེབས་པ་དེ་བརྒྱུད་ལམ་ནང་ནས་ཡིན་པས་ན་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་རང་གི་ཐོག་ནས་
བརྒྱུད་ལམ་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་གཅིག་དེས་འཐུས་པ་རང་བྱས་ནས་སྙན་ཐོ་མཐའ་བསྡོམས་གཅིག་དང་།  དེ་བཞིན་ report final ཡོང་རྒྱུ་དེ་
གྲོས་ཚགས་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་གཉིས།   ད་དུང་གཞིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་གསུམ་བྱས་ཏེ་ report རེ་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་གྲོས་ཚགས་ལ་
འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་ལས་གཞི་འདིའི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པས་བསྐྱར་ཟློས་ཞུ་
རྒྱུ་མིན། 
 
༢་༣༽ གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༡༠ པར། ལ་བྱང་ས་སོ་མ་དང༌། སྤུང་གུག སྦར་སྐྱོག ཞེས་འཁོད་པའི་ས་གནས་ལ་བྱང་དུ་ཡོད་པ་གོ་
མྱོང་མེད་ན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཞུ། 
ལན། ལ་བྱང་ས་སོ་མ་དང༌། སྤུང་གུག སྦར་སྐྱོག ཞེས་པ་ནི་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ས་གནས་ཧང་ལེའི་ཁོངས་གྲོང་སྡེ་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་
ནས་གསུམ་གྱི་མིང་ཡིན།  
 
༣༽ ལས་བསྡོམས་ ང༽ ལས་ཁུངས་དང༌། ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ལས་གཞི་དོན་ཚན་ ༥ པར། གངས་སྐྱིད་ཁུལ་དུ་བཀའ་ཤག་
དང༌། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་སོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་གསར་པ་དེ་དག་གི་ལས་གཞི་མཇུག་སྒྲིལ་ཟིན་ཞེས་བཀོད་འདུག་ན་ཁང་པ་དེ་དག་
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་དབྱེའི་མཛད་སྒོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚས་༢ ཉིན་མ་གཏོགས་གནང་མེད་པར་བརྟེན་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ནང་
མཇུག་སྒྲིལ་ཟིན་སྟངས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
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ལན། སྤྱི་ཡོངས་ཨར་ལས་མཇུག་བསྒྲིལ་དུས་ཐོག་ཏུ་ཟིན་པ་དེ་ལྟར་ཡང༌། ལས་ཁུངས་སྒོ་དབྱེ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚས་ ༢ ཉིན་མ་
གཏོགས་གནང་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ལས་ཁུངས་གསར་པའི་དབུ་འབྱེད་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞུས་ཡོད་པ། ྋགོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཆར་ལ་སྟབས་བསྟུན་དགོས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དབུ་
འབྱེད་མཛད་སྒོ་དེ་སྤྱི་ཟླ་དྲུག་པའི་ནང་ལ་བྱུང་བ་རེད་མ་གཏོགས། ལས་གཞི་དང་ཨར་པོའ་ིལས་གཞི་དུས་ཐོག་གྲུབ་ཡོད་པས་ལས་
བསྡོམས་ནང་མཇུག་སྒྲིལ་ཚར་བ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ལས་བསྡོམས་ནང་སྐབས་དེར་ལས་དོན་ཁག་ཅིག་ལས་མཇུག་
འསྒྲིལ་རྒྱུ་བསྡད་པའང་བཀོད་ཡོད། གཅིག་ནི་སྐབས་དེར་ lift བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང༌། གློག་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཆེད་ Electricity 

transformer གསར་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལས་གཞི་མུ་མཐུད་ལྷག་ཡོད་ཅེས་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་དང་དེའི་རྗེས་ལ་གྲོས་
ཚགས་ལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་བའི་ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པའི་ནང་དུའང་ཞུས་ཡོད།  
 
༤༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༢ པའི་དོན་ཚན་ ༤ པར་སྦེལ་ཀོབ་བདེ་སླར་མཉམ་འབྲེལ་དང༌། ལྷག་པ་ཤེས་རབ་དབར་གྱི་ཁ་
མཆུའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ཞིག་གསལ་འདུག་ན། ད་ལྟའི་ཆར་ཁ་མཆུ་དེའི་གནས་སྟངས་དང༌། འགྲོ་གྲོན་གཏོང་སྟངས་ཇི་ཡིན་ཐད་གསལ་
བཤད་ཡོང་བ། 
ལན། སྦེལ་ཀོབ་བདེ་སྐྱིད་སླར་གསོའ་ིས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༨ འཁོད་གནས་ཕུལ་འབྱོར་
ནང་གསལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༨།༢༩ འཁོད་རྒྱ་གར་མཉམ་འབྲེལ་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་དང་དོ་བདག་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་
དབར་གྱི་ཁ་མཆུ་དེ་ཁུངས་མེད་ཡིན་པར་ཞུ་འབྱོར་བར་ཕྱིར་སློག་གི་བཅད་ཁྲ་ཕེབས་ཏེ་མདོ་དོན་ཁ་མཆུ་མཉམ་འབྲེལ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་
འདུག་ཅེས་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད་ཅེས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཁ་མཆུའི་འགྲོ་གྲོན་ཐད་ཆ་ཚང་མཉམ་འབྲེལ་རང་ནས་
བཏང་ཐོག་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱང་མཐུན་འགྱུར་ཕྲན་བུ་ཞུས་ཡོད། 
 
༥༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༣ པར་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་སྐོར་གཞིས་ཆགས་གྲངས་ ༡༡ ནང་ཞིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༢༠༥༢་
༥༥ ཐོག་འདེབས་ལས་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན་ལུགས་གསལ་འདུག་ན། ད་ལྟའི་ཆར་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
ལན། འདི་ལོའ་ི ༢༠༡༡ ནང་མོན་གྷོ་ས་གནས་  mundgod དང༌། བལ་ཡུལ་གློ་ཚ་རོགས་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་། མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་
བཅས་ནས་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་ཐོག་ཕེབས་རྒྱུར་གསར་ཞུགས་གནང་བ་དེ་དག་ཡར་བསྡོམས་པས་ད་ལྟའི་ཆར་ཨེ་ཀར་ 
༢༥༥༩།༧༥  ཐོག་ལ་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་འགྲོ་གི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ན་ནིང་ལས་ཨེ་ཀར་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཡར་འཕར་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།  
 
༦༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༤༤ དོན་ཚན་ ༤ པར། སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་དུ་འདི་ལོ་རྒས་གསོ་ཁང་ནས་ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༡ 
དང་ཕྱེད་འདེབས་ལས་དང༌། སྒོ་ཕྱུགས་གྲངས་ ༡༦ གསོ་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡིན་ལུགས་གསལ་འདུག་ན་ལས་ཀ་དེ་དག་སུས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
སྐོར་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
ལན། ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༡ དང་ཕྱེད་ཀའི་ཐོག་ལོ་འདིའི་ནང་འདེབས་ལས་བྱུང་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང་། སྤྱིར་བཏང་སྒོ་ཕྱུགས་
གྲངས་བཅུ་དྲུག་དེ་དག་བལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་གསུམ་དང་ཡུལ་མི་གཅིག་བཅས་དུས་རྒྱུན་དུ་འགན་འཁུར་མཁན་མི་
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བཞི་འདུག  ཡང་མཚམས་རེར་ཛ་དྲག་གི་ལས་དོན་སྐབས་འཁེལ་དུས་རྒས་གསོ་ཁང་ནང་གི་སྐུ་གཟུགས་ཅུང་བདེ་ཐང་ཡིན་པ་དང་། 
དུས་རྒྱུན་བ་ཕྱུགས་ལ་དགའ་བོ་ཡོད་པའི་རྒས་འཁོགས་ཚའི་ངོས་ནས་དང་བླངས་ཀྱིས་རོགས་བྱེད་ཀྱི་འདུག 
 
༧༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༧༣ དོན་ཚན་ ༧ པར་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་ས་གནས་སུ་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཇི་ཡོད་སྐོར། 
རྒྱ་ཕྱོགས་ཀྱི་ངན་ཇུས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ནམ། དོལ་རྒྱལ་ཚགས་པའི་ཕྱོགས་གཏོགས་ཀྱིས་གཞིས་ཆགས་ནང་ནང་ཁུལ་དཀྲུག་ཐབས་བྱེད་
བཞིན་པར་དབུས་ནས་ཐུགས་སྣང་དང༌། ཞིབ་འཇུག་གནང་གལ་ཞུས་འདུག་པར་ཕྱག་ལེན་ཇི་ལྟར་གནང་ཡོད་མིན་ཐད་གསལ་བཤད་
ཡོང་བ། 
ལན། འདིའི་ཐོག་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་དབུས་ནས་ལམ་སྟོན་དང་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་མཉམ་
གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་ཐག་ཉེ་པོ་བྱས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་དང་ཕར་ཚུར་འབྲེལ་ལམ་
བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
༨༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༠༩ དོན་ཚན་ ༥ པར་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་གི་ཞིང་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང་སྐོར་ཞིག་འདུག་
པ་སྔོན་དུ་སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་གཉིས་དང༌། མོན་གྷོ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་གསལ་མི་འདུག་སྟབས་རྒྱ་གར་མཉམ་འབྲེལ་
གྱི་སྒྲིག་གཞི་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་དང༌། རང་རེའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱང་ཉེན་སྲུང་ལྟ་བའི་ལས་གཞི་གསར་པ་ཞིག་
ཡོད་སྟབས་དེ་དང་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
ལན། སྤྱིར་རྒྱ་གར་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་རང་གི་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང་གི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཡོད་པ་འདྲ། ཐོག་མར་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་གཉིས་དང་མོན་གྷོ་བཅས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཤས་བདག་སོ་སོས་དང་བླངས་ཐོག་ནས་ལས་
གཞི་འདི་ནང་འཛུལ་མཁན་བྱུང་འདུག ད་ལེན་ཧོན་སུར་ལ་གནང་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཉེན་སྲུང་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་
ཆགས་གཉིས་དང་མོན་གྷོ་བཅས་ལ་གནང་བ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་འདུག  ད་ལན་ཧོན་སུར་གཞིས་མི་འམ་མཉམ་འབྲེལ་ཚགས་མི་
མི་ཉུང་བ་ཞིག་ Cooperative society གྱི་ insurance policy དེའི་ནང་ལ་ཕེབས་འདུག དེ་ནི་དོ་བདག་སོ་སོས་ཐག་གཅོད་
གནང་སྟེ་ཕེབས་བཞག་པ་ཞིག་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཉེན་སྲུང་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རང་རེའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་མ་
འོངས་པར་གནང་འཆར་ཇི་ཡོད་སྐོར་འདི་ནས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་མེད།   
 
༩༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༢༥ དོན་ཚན་ ༡་༣ པར་ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་གླིང་གི་མཉམ་འབྲེལ་ལ་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་གྱི་ལྕོག 
mobile tower ཁག་གསུམ་ནས་ཡོང་འབབ་ཡོད་པ་འཁོད་འདུག་ན་འདི་དག་མང་ཚགས་གཏན་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ནང་བཙུག་ན་འཕྲོད་
བསྟེན་ལ་གནོད་ཚབས་ཡོད་པར་ཐུགས་སྣང་གནང་ཡོད་དམ། 
ལན། དེར་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་ mobile tower མ་བཙུགས་སྐབས་སུ་ mobile tower དེའི་ཚང་བདག་རང་
གི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་ guide line ཞིག་འདུག ད་ལྟ་ཡུལ་མི་བསྡད་ས་ཁུལ་གྱི་མེ་ཊར་༤༠༠བར་ལ་འཛུགས་ཆོག་གི་མེད་པ་
སོགས་མང་པོ་ཞིག་འདུག དེ་ཚའི་ཚང་མ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་མེད་སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཞིབ་རྩད་ཞུས་ཟིན་པར་ལན་
འདེབས་བྱུང་བསྟུན་རྒྱུན་ལས་སུ་སྙན་གསན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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༡༠༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༣༣ དོན་ཚན་ ཅ༽ ༤ པར། ཨོ་གཞིས་ཕུན་ཚགས་གླིང་གི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༧ པ་ནང་འཐོབ་རེ་ཡོད་ལུགས་གསལ་འདུག་ན་ད་ཆ་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།  
ལན། ཨོ་རི་ས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༧ ནང་ཐོབ་རྒྱུའི་དབུས་ས་གཉིས་ནས་རེ་བ་བྱས་པ་དེ་གཞི་མེད་པ་ཞིག་
མིན། འོན་ཀྱང་ཉེ་ཆར་ ༢༠༡༡།༩།༢༢ གྱི་ཉིན་ས་གནས་ཀྱི་ revenue divisional commissioner མཆོག་གིས་དབུ་སྐྱོང་འོག་ས་
གནས་རྫོང་དཔོན་མཆོག་དང༌། ཏཱེ་སིལ་རྡར་བཅས་་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕེབས་སྐབས་ commissioner མཆོག་ནས་ཡང་
བསྐྱར་ཏཱེ་སིལ་རྡར་ལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཡིག་ཆ་གང་མགྱོགས་བཟོ་དགོས་སྐོར་བཀོད་ཁྱབ་གནང་འདུག་པ་
བཞིན་གང་མགྱོགས་ཐོབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད་ས་གནས་སུའང་མཇུག་གནོན་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཟིན།  
 
༡༡༽ ཨོ་གཞིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གནས་སྟངས་བར་ལམ་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུག་ཆགས་ཡོད་པར། ད་ལྟའི་ཆར་གནས་སྟངས་
གང་ཡིན་དང༌། སྐྱོན་གནད་འབྱུང་སའི་བྱེད་གཏེ་སུ་ཡིན། དེར་ཉེས་ཆད་སོགས་ཇི་བཏང་བཅས་ཀྱི་སྐོར་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
ལན། ས་གནས་མཉམ་འབྲེལ་ནང་ཐབས་སྡུག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་བྱུང་བ་དངོས་འབྲེལ་རེད།  དེའང་གཞིས་ཆགས་མཉམ་འབྲེལ་
དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མཁན་ང་རང་ཚའི་མིས་རྒྱ་གར་མཉམ་འབྲེལ་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ཏེ་གཞིས་ཆགས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚགས་གསར་འདེམས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཁྲིམས་མཐུན་བྱུང་མེད་སྐོར་ཞུས་འདུག དེའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་
གར་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཨོ་གཞིས་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་འོས་བསྡུས་འགན་ལྷན་བརྩིས་མེད་བཏང་
བ་མ་ཟད། བསྐྱར་དུ་འོས་བསྡུ་བྱ་དགོས་པ་དང༌། དེའི་བར་ཟླ་བ་ ༦ གི་རིང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན་ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་མཉམ་
འབྲེལ་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་རང་ནས་གནང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང་འདུག འོན་ཀྱང་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུང་ནས་ཐད་ཀར་འཛིན་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་
དཀའ་ངལ་གྱི་རང་བཞིན་ལ་སོང་། སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཨོ་གཞིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཉིན་རེའི་འཛིན་སྐྱོང་
འཐུད་ཤོར་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་གསར་འདེམས་མ་བྱུང་བར་འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་དབང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་
གནང་བར་བརྟེན་ད་ལྟའི་ཆར་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལ་འཐུད་ཤོར་འགྲོ་གཞི་མེད།  སྐྱོན་གནད་འབྱུང་སའི་བྱེད་གཏེ་སུ་ཡིན།   དེར་
ཉེས་ཆད་སོགས་ཇི་བཏང་བཅས་ཀྱི་སྐོར་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཕེབས་ཐད། མཉམ་འབྲེལ་ཚགས་པ་དེབ་སྐྱེལ་གྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་འགྲོ་སྟངས་
འོག་ནོར་འཛལ་བྱེད་གཏེ་ལ་ཉེས་ཆད་འབབ་འོས་ཇི་ཆགས་གསལ་བཟོ་དགོས་རྒྱུའི་ལམ་སྟོན་ཁུངས་བཏང་ཟིན་པ་ཡིན། སླད་འདི་རིགས་
མི་འབྱུང་ཆེད་རིང་མིན་ཤས་བདག་མང་ཚགས་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཞིག་འོག་གྲབས་ཞུ་བཞིན་ཡིན། 
 
༡༢༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣༢༨ རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གི་ལས་བསྡོམས་ནང་རྡ་སའི་བོད་མིའི་གྲངས་འབོར་ཕོ་
གྲངས་ ༥༥༨༤ དང༌། མོ་གྲངས་ ༥༣༣༣ བསྡོམས་ ༡༠༩༡༧ ཡིན་པ་འཁོད་ཁོངས་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་རང་རེའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་
སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཚུད་ཡོད་དམ། མེད་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། 
ལན།  རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གི་ལས་བསྡོམས་ནང་མི་འབོར་ཕོ་གྲངས་ ༥༥༨༤ དང་།    མོ་གྲངས་ ༥༣༣༣  བསྡོམས་ 
༡༠༩༡༧  ཡོད་པ་འདིའི་ཁོངས་གཞིས་ཆགས་དང་གཞན་ས་གནས་ཁག་ནས་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭར་འཛུལ་ཞུགས་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་
རྣམས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིམི་འབོར་བསྡོམས་གྲངས་ནང་ཚུད་དགོས་པ་ཕུད་དེ་བྱིངས་རྡ་སར་གནས་སྡོད་རྣམས་གོང་གི་མི་འབོར་བསྡོམས་
ཁོངས་སུ་ཚུད་ཡོད།  
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༡༣༽ ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣༩༣ དོན་ཚན་ ༦ པར། འབྲུག་སྡོད་བོད་མིའི་བལྟ་རྟོགས་འགན་ཁུར་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསྡོམས་སུ་འབྲུག་ནང་མ་འོངས་བུ་ཕྲུག་གི་མདུན་ལམ་དང༌། གཞིས་མིའི་འཚ་རྟེན་ཆེད་ན་གཞོན་གང་ཙམ་ཞིག་ཨ་རི་དང༌། ཁེ་ན་ཌར་
གཏོང་ཐབས་ཡོང་པའི་སྤྱི་སྨན་རེ་འདུན་བཏོན་འདུག་ཐད་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ། 
ལན།   འདིའི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་སྔོན་གནང་གྲུབ་སོང། སྤྱིར་བཏང་ད་ལྟ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣམས་དང༌། ཁ་འཐོར་མི་མང་།  ལྷག་པར་དུ་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དང་འབྲུག་ནང་ཡོད་མཁན་ཚའི་
དཀའ་ངལ་དེ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། བལ་ཡུལ་རེད། འབྲུག་རེད། རྒྱ་གར་ཡིན་དང་ཡིན། དེ་དག་གི་རྒྱལ་ཁབ།  དེ་ཚའི་
གཞུང་རེད། ང་རང་ཚར་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་བརྩི་གི་ཡོད། ད་ལྟ་སྐྱབས་བཅོལ་ལ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལ་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་མི་ཉུང་བ་
ཞིག་ས་གནས་དེ་དག་ནང་གནས་བསྡད་ཡོད། ཡིན་ནའང་། འབྲུག་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པའི་བོད་མི་དེ་དག་དུས་གཅིག་ལ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱིས་ཡུལ་མིའི་ཁོངས་གཏོགས་འཛུལ་བ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་ཁོ་རང་ཚ་འཕྲད་བསྡད་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་སེལ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེ་ནི་དེའི་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་རེད། དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་ཁོ་རང་ཚ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་
པར་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཚར་བ་ཆེན་པོ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟའི་ཆར་ཨ་རི་ལ་མི་གཏང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་མེད་ལ་དེ་
ནང་བཞིན་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ཁེ་ཎ་ཊར་ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ལས་འཆར་དེ་
རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ས་ཁུལ་རང་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ཡང་ཁུལ་དེའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ནས་
ཡིན་ན་མ་གཏོགས་དེ་གཞན་ལ་ཁ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལྷག་གི་མི་འདུག་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གནང་བའི་དྲི་བ་ཁག་
དེ་དག་ལ་ལན་འདེབས་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ད་ལྟ་ཡར་ལངས་ནས་ཞུས་བསྡད་པ་དེ་གྲོས་
ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་ལོ་ཉི་ཤུ་མིན་ཙམ་ཞིག་གི་རིང་ལ་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་བྱས་ནས་དྲི་བ་བཏང་བསྡད་མཁན་ཞིག་དང་ཡང་ལོ་དགུ་
ཙམ་ཞིག་རིང་ལ་ཁ་གྲགས་རྒྱུ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་དེ་ཡིན་ནའི་མང་བ་དེ་དོགས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་དྲི་བ་གཏོང་མཁན་ཞིག་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་ཙང། དེ་རིང་ངས་འདི་ནས་མར་གསལ་བཤད་ཞུས་པའི་སྐབས་དེ་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་
མཁྱེན་གྱི་རེད་ལ་ངས་དེ་རིང་ལས་བསྡོམས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་དང་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་བསྡོམས་དེ་དག་ཐག་གཅོད་མང་པོ་ཞིག་
དང་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་ང་རང་ཡིན་ནའི་དེའི་སྒང་ལ་ཆ་ཚང་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འཛིན་སྐྱོང་
བཀའ་ཤག་གིས་ལན་འདེབས་ཕུལ་བའི་ནང་ལ་བློ་ཁེངས་པ་དང་མ་ཁེངས་པ་མང་པོ་ཞིག་ང་ཚ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་
ཡིན་ན་ནམ་རྒྱུན་དེ་དག་སེམས་ལ་བཅང་ནས་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་དྲི་བ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ལན་འཕྲོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དྲི་བ་གང་
བཏང་གནང་བ་དེ་དག་དངོས་གནས་དྲང་གནས་མི་མང་གི་འཐུས་མི་ཞིག་གིས་འགན་འཁྱེར་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་རིན་
ཐང་བརྩིས་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་གི་ཡོད་སྟབས་ང་ཚས་ལན་འདེབས་ཞུ་བ་དེ་དག་གཞི་རྩ་གཙ་བོ་གཅིག་དེ་དག་བཞག་པ་ཡིན། ཡིན་ནའི་
གསལ་པོ་བྱུང་དང་མ་བྱུང་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ང་ཚར་ཐད་ཀར་དུས་ཚད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཞུ་སྟངས་དང་དེ་འདྲ་
ནོར་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་ནས་སྐྱོན་ཞིག་དང་མ་འགྲིག་པ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། གང་ཟག་ལངས་བསྡད་མཁན་དང་
བཤད་མཁན་གྱི་མ་འདང་པ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ད་ལན་རིམ་པ་འདི་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གྲོས་
ཚགས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་ནང་ནང་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གསལ་འདེབས་དང་ལན་འདེབས་ཞུ་དགོས་པ་ཁག་སུམ་ཅུ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག དེ་ཡིན་ཙང་། ག་ཚད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་བསྡུས་བསྡུས་བྱེད་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་གི་ཡིན། དྲི་བ་གཅིག་བསླེབས་ཚར་དུས་གསལ་པོ་
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བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡིན་ཙང་། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དྲི་བ་གནང་བ་རེད། ལན་འདེབས་དེ་
དག་སྙན་སེང་ཞུ་གི་ཡིན།  
 
༡༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ ཤིག་ནས་ཨ་རི་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་བསྒྲིལ་ཟིན་ཡོད་འཁོད་འདུག དེ་འདྲའི་ཞིབ་འཇུག་གཞིས་ཆགས་
ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་མང་ཆེ་བ་སོ་སོའ་ིའཚ་རྟེན་སུད་ཚང་དུ་བསྐྱོད་དེ་མེད་པའི་སྐབས་འཁེལ་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཞིབ་འཇུག་དེ་དག་ཞིབ་
ཚགས་བྱུང་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་གནང་རོགས། 
ལན། སྤྱིར་བཏང་ད་ལྟའི་ཆར་ལས་གཞི་དེ་སྒྲུབ་ཚར་བ་ཞིག་དང་ལས་བསྡོམས་ཀྱང་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཟིན་བ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེའི་
གོང་དུ་ལན་འདེབས་ནང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ལས་གཞི་དེ་ཉམས་ཞིབ་གནང་བའི་སྐབས་དེར་རིམ་པ་གཉིས་བྱས་ནས་སྔོན་འགྲོ་གཅིག་
དང་དངོས་གཞི་བཅས་བྱས་ཏེ་གནང་འདུག སྔོན་འགྲོའ་ིཉམས་ཞིབ་ནི་དངོས་གཞིའི་ཉམས་ཞིབ་ལ་ཕན་པའི་རང་རིགས་མང་ཚགས་ཀྱི་སྤྱི་
ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དཔྱད་ཞིབ་སླད་ཡིན། སྔོན་འགྲོའ་ིཉམས་ཞིབ་སྐབས་གཞིས་མི་མང་ཆེ་བ་སུད་ཚང་དུ་བསྐྱོད་དུས་འཁེལ་ཀྱང༌། 
ས་གནས་སོ་སོའ་ིལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་ཞིབ་གཙ་ཆེ་བ་དངོས་གཞིའི་སྐབས་ཞུས་པ་མ་ཟད། ཉམས་ཞིབ་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོའ་ི
ནང་གསལ་ལྟར་ཨ་རིའི་གཞུང་དང་ཨ་རིའི་བོད་ཀྱི་ཐེབ་རྩ་བཅས་ནས་ཉམས་ཞིབ་ཚད་ལྡན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་གནང་འདུག སྤྱིར་བཏང་
དེའི་ཐོག་ལ་ནང་སྲིད་ལྷན་ཁང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ལས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་དང་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་སྔོན་མ་བྱེད་མ་མྱོང་བ་དེ་འདྲ་རེད་མི་
འདུག  ཡིན་ནས་དཀའ་ངལ་དང་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག་སྙམ་པ་འདུག ཡིན་ནའང་། 
ད་ལན་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་དེ་བོད་དང་འབྲེལ་བ་ཐད་ཀར་མེད་པའི་རྒྱ་གར་ཆེད་ལས་རང་གིས་གནང་ཡོད་པར་སོང༌། ཉམས་ཞིབ་
ཚད་ལྡན་བྱུང་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁོ་རང་ཚའི་ཐོག་ལ་འཇོག་གལ་ཆགས་འདུག ས་གནས་ཁག་གི་ངོས་ནས་སོ་སོའ་ིགནས་སྟངས་
ལ་གཞིགས་པས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་འོས་སྦྱར་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
༢། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་རང་ནས་རོགས་སྐྱོར་རམ་ལས་འཚལ་ཚན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནས་དེང་སྐབས་ན་གཞོན་མང་པོ་
རྩེདམོའ་ིཐོག་དོ་དབྱིངས་ཆེན་པོ་ཡོད། དཔེར་ན། བར་ལམ་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ་ིདྲན་རྟེན་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་འགྲན་བསྡུར་གནང་གི་ཡོད་པ་ས་
གནས་ཁག་ཏུ་རྩེད་ཐང་འཁོས་སྙོམ་ཇི་བཞིན་མེད་པ་དེ་ཚ་བཟོ་བཅོས་ལ་མཐུན་འགྱུར་སོགས་གནང་ཐབས་བཀའ་འདྲི་གནང་ཐད། 
ལན། འདི་ཐད་འདི་ལས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ པའི་ནང་ན་གཞོན་རོགས་སྐྱོར་ལས་གཞིར་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུས་པའི་སྙན་
ཐོའ་ིདོན་ཚན་ ༥་༢་༣ ནང༌། གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་གཞོན་ནུ་འདུ་འཛམས་བསྟི་གནས་ཁང་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུའི་དགོངས་འཆར་
ཕེབས་པ་ལྟར། ད་ལྟའི་བར་དུ་དེ་འདྲའི་ཆ་རྐྱེན་སྐྲུན་པ་བྱུང་མེད། ཡིན་ནའི་མ་འོངས་པར་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པས་གང་ཐུབ་རོགས་
སྐྱོར་ཞུ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༣། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས་ཨོ་རི་ས་གཞིས་ཆགས་སུ་སློབ་ཕྲུག་ཉལ་ཁང་ཞིག་དེ་སྔ་འདུག་པ་བར་ལམ་ནས་སྒོ་བརྒྱབས་
དགོས་བྱུང་འདུག ས་གནས་སུ་སློབ་ཕྲུག་ཉལ་ཁང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་འདུག་སྟབས་དེ་དག་སླར་གསོ་ཐུབ་ཐབས་གནང་རོགས་ཞུས་ཐད། 
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ལན།  བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།༨།༥ འཁོད་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཁྱབ་ཕེབས་པའི་ནང་གསལ། ས་གནས་ཁག་ནང་བུ་བཅོལ་ཁང༌། 
སློབ་ཕྲུག་ཉལ་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་བལྟ་སྐྱོང་དང༌། ལས་བྱེད་རྣམས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ཏུ་འཇོག་རྒྱུ་ཞེས་ཕེབས་པ་བཞིན་ཨོ་རི་
ས་ས་འགོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཉལ་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་གནང་ཕྱོགས་ཐད་འདི་གར་ཞུ་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་འདི་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སྟོན་
བཀོད་ཁྱབ་གཞིར་བཟུང་ས་གནས་སུ་སློབ་ཕྲུག་ཉལ་ཁང་ངེས་པར་དགོས་གལ་གཟིགས་ཚ་ས་འགོ་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁུར་རྐང་
བཞེས་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་གནང་ཕྱོགས་དགོས་སྐོར་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། 
 
༤། སོ་ནམ་ལས་གཞི་ཁག་གཉིས་ཆགས་ཡོད། སྲོལ་རྒྱུན་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་སྔོན་མའི་ལམ་སྲོལ་ལ་ལོག་
གི་རེད། བཀའ་ཤག་སྔོན་མའི་སྲོལ་རྒྱུན་ཐོག་འགྲོ་གྲོན་མང་པོ་བཏང་ཚར་བ་ཡིན་དུས་ལས་གཞི་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གནང་འཆར་ཡོད་
མེད་ཕེབས་ཐད། 
ལན། སྲོལ་རྒྱུན་སྐྱེ་ལྡན་ལས་གཞི་ཐོག་མུ་མཐུད་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཞུ་རྒྱུར་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་
སྲིད་བྱུས་ནི་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཆགས་ཡོད་སྟབས་དེའི་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚར་ཟབ་སྦྱོང་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་
སྦྱོར་རྒྱུ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་འགན་ཆགས་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྐྱེ་ལྡན་ཐོག་ཕེབས་དང་མ་ཕེབས་ཞིང་པ་སོ་སོས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ལས་སྲིད་བྱུས་
ཡིན་ཟེར་ནས་བཙན་དབང་གཏོང་འོས་མ་མཆིས། རང་རིགས་བཙན་བྱོལ་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པས་སྲིད་བྱུས་འདི་
ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བཀའ་ཤག་གིས་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད།  སྲིད་བྱུས་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བར་དུ་ང་ཚའི་ངོས་ནས་དེའི་ཐོག་མུ་མཐུད་
འགྲོ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད།  
 
༥། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་ནང་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ལས་གཞི་ཆ་སྙོམ་མི་འདུག མཉམ་འབྲེལ་འགའ་རེའི་ནང་
འདུ་འགོད་སྡེ་ཚན་མང་ཐག་ཆོད་འདུག ཡང་མཉམ་འབྲེལ་འགའ་རེའི་ནང་འདུ་འགོད་སྡེ་ཚན་ཉུང་ཤས་ལས་མེད་པ་ཅི་རིགས་འདུག་ན་
ཚང་མ་སྤྱི་སྙོམ་དགོས་འདུག་ཕེབས་ཐད། 
ལན། མཉམ་འབྲེལ་སོ་སོའ་ིཡུལ་དུས་གནས་བབས་དང༌། གཞི་རྒྱ། དེ་བཞིན་གནས་སྟངས་བཅས་ལ་་གཞིགས་པས་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་
སྣ་ཚགས་ཤིག་ཡོད། མཉམ་འབྲེལ་ ༡༥ དེ་ཚའི་མགོ་འདོམས་བྱེད་མཁན་ལྟ་བུ་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་དེབ་བསྐྱེལ་ཚགས་པའི་ཐོག་ནས་
གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི་བསམ་ཞིབ་ཞུ་མུས་རེད།  དེ་བཞིན་གཡས་གཡོན་བཟོ་གཞིས་ཁག་རྣམས་ཀྱི་སོ་སོའ་ིདེབ་
སྐྱེལ་གྱི་ངོ་བོ་དང་མཐུན་པར་ཚགས་མི་མང་ཚགས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་སླད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཇི་ཡོད། ས་གནས་སོ་སོར་གོ་
བསྡུར་ཞུ་གི་ཡིན། 
 
༦། བཟའ་འབྲུ་གོང་ཆུང་གི་མཐུན་རྐྱེན་གཞིས་ཆགས་ཚང་མར་ཡོད་པ་ཞིག་གནང་ཐབས། རྡ་ས་ཁུལ་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད། 
གཞིས་ཆགས་འགའ་རེར་མ་གཏོགས་མེད་པ། ཡང་འགའ་རེ་ལ་ཁྱེད་ཚ་ BPL དང་ APL གཉིས་གང་ཡང་མ་རེད་བཤད་དེ་གནང་གི་མི་
འདུག མཐུན་རྐྱེན་དེ་དག་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཚང་མར་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཐོབ་ཐབས་གནང་རོགས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཐད། 
ལན།  དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གི་ཐོག་ནས་བཟའ་འབྲུ་གོང་ཆུང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཞེས་ ration card ཞེས་པ་དེ་གཞིས་
ཆགས་ཚང་མར་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག རྡ་ས་ནས་ཡིན་པ་དག་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་ཡོང་གི་ཡོད་ས་མ་རེད། ས་གནས་གཞན་པར་ཁྱེད་
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རང་ཚ་ནི་ BPL དང་ APL གཉིས་ཀ་མ་རེད་ཅེས་བཤད་དེ་གནང་གི་མི་འདུག་ཅེས་ཟེར་པ་དེ་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
ཀྱི་རེད་ལ་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། འདི་ཐོག་ལ་འདི་ག་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་ས་གནས་ཚང་མར་ས་འབྲུ་གོང་ཆུང་གི་
མཐུན་རྐྱེན་ཐོབ་ཐབས་ཇི་འགབ་འབད་བརྩོན་ཞུ་ངེས་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ། 
 
༧། གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆ་རང་ངོས་ནས་ཉོས་བཞག་པ་དེ་ཚར་ས་ཆའི་བདག་དབང་གི་ཡིག་ཆའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་བཟོ་མ་རེད། 
ཡིན་ནའི་དབུས་སའི་གཞུང་སོ་སོ་ནས་གནང་བཞག་པའི་ས་ཆ་ཚང་མར་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཐོབ་ཐབས་གནང་རྒྱུ། ཆུ་གློག་འཁྲིད་འཛུགས་
སྐབས་ཀྱང་ཁྱེད་རང་ཚའི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་སྟོན་ཤོག་ཟེར་སྐབས་སྟོན་རྒྱུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་འདུག་སྟབས་གཞིས་ཆགས་ཚང་མར་
ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཐོབ་ཐབས་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ་ཐད།  
ལན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཚགས་འདུ་རིམ་པར་འདི་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་བཞིན་ད་བར་ཚང་མས་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་འབྲས་
གཞིས་ཆགས་འགའ་ཤས་ལ་ཐོབ་པ་དང༌། འགའ་ཤས་ཐོབ་ལ་ཉེ་བ། འགའ་ཤས་ལས་འཆར་འགྲོ་མུས་བཅས་སྣ་ཚགས་ཤིག་ཡོད། ས་ཐོ་
ལག་འཛིན་དེ་ང་ཚས་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་པས་སླར་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་གཞིས་ཆགས་སོ་སོའ་ིལས་རིམ་གྱི་
གནས་སྟངས་དང་། ལོ་རྒྱུས་ག་པར་བསླེབས་ཡོད་མེད།   མ་འོངས་པར་བྱེད་སྟངས་ག་འདྲ་དགོས་མིན་བཅས་ང་ཚས་དོ་གལ་ཆེན་པོས་
འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༨། ལས་བྱེད་ལ་གཞུང་བསྐོས་དང་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཡོད། རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་ལོ་ ༢༠ནས ༣༠ ཞབས་ཞུ་
ཞུས་པ་དེ་ཚར་གཞུང་བསྐོས་དང་འདྲ་བར་བགྲེས་ཤག་དང་རྒས་ཕོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་མེད། མཐའ་ན་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་ཡང་གནང་ལམ་
མི་འདུག དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར་གཅིག་གྱུར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་རྣམས་སྐྲུན་དགོས་འདུག དེ་བཞིན་ས་གནས་ལས་བྱེད་ཀྱི་གླ་ཆ་ཉེ་ཆར་སྤར་
གནང་འདུག ཁོང་ཚར་གཟིགས་གསོལ་དང༌། ཕྲུ་གུ་འཛིན་གྲྭ་ ༡༡ དང་ ༡༢ གཉིས་ཕྱིའི་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་སྐབས་སློབ་འཇུག་དང༌། མཐུན་
རྐྱེན་སྤྱི་མཚུངས་སྦྱོར་ཐབས་ལ་གཟིགས་རྟོག་ཡོང་བ་ཞེས་དེ་ལྟར་བཀའ་གནང་སོང་བསམ་པ་བྱུང༌། གསལ་པོ་ཞིག་རྟོགས་ཐུབ་མ་སོང༌། 
ལན། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་སྒྲིག་གཞིར་ཇི་གསལ་ལྟར་ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་ཡིན།  འོན་ཀྱང་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་
གཏོང་དགོས་གནས་སྟངས་ཆགས་ཚ་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཁོ་ན་ཆགས་ཀྱི་མེད་སྟབས་
ལན་འདིས་འཐུས་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།  
 
༩། གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གཞིས་ཁང་རྒྱབ་སྟེ་ལོ་མང་པོ་ཕྱིན་པ་རྙིང་གོག་དེ་འདྲ་ཉེ་ལམ་ས་གནས་སུ་འཚམས་གཟིགས་སྐབས་མཐོང་
རྒྱུ་འདུག གཞིས་ཁང་རྙིང་པ་ཆུ་མ་འཚགས་པ། དཔེར་ན། མན་སྤར་གཞིས་ཆགས་ལྟ་བུ་ཁྱིམ་ཚང་ཁ་ཤས་འདུག ཞིབ་འཇུག་གནང་
དགོས། ཡང་གཞུང་ལམ་ནས་གཞིས་ཆགས་ནང་འཛུལ་ཡོང་སྟེ་གཞིས་ཆགས་ནང་ཁུལ་གྱི་འགྲོ་ལམ་བདེ་བགྲོད་མེད་པ་དཀའ་ངལ་འདུག་
པ་མ་འོངས་ལས་འཆར་ནང་ཚུད་ཐབས་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བ་ཞུས་ཐད། 
ལན། མན་སྤར་གཞིས་ཁང་ནང་ཆུ་མ་འཚགས་པའི་གནས་ཚུལ་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ད་ལྟ་ང་ཚའི་ཁྲོད་དུ་འཚ་ཞུགས་མེད་པའི་བཀུར་
འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་གིས་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོ་བཞེས་ནས་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་བཀའ་གནང་བ་བྱུང་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ས་གནས་རང་གི་
ཐོག་ནས་འདི་གར་སྙན་སེང་ཞུས་རིགས་བྱུང་མི་འདུག ད་ལྟའི་གྲོས་ཚགས་སུ་སླར་ཡང་གནད་དོན་བཀའ་གནང་བར་སོང་ང་ཚའི་ངོས་
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ནས་ཞིབ་ཚགས་པོའ་ིསྒོ་ནས་ཇི་འགབ་བསམ་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞི་རྩའི་ལས་གཞི་གཞན་དང་མ་འདྲ་བར་སྡོད་ཁང་དང་འགྲོ་ལམ་བཅས་
ཀྱི་ཆེད་ཕྱིའི་རོགས་ཚགས་ཁག་ནས་རོགས་རམ་ཐོབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ། 
 
༡༠། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས་ལྡི་ལི་བསམ་ཡས་གླིང་གནས་དང་མི་གནས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད། ཁྲིམས་
ཡིག་ནང་གསལ་ཁྲིམས་ཐག་མ་ཆོད་བར་སྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་སྤེལ་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་གནང་ཡོད་འདུག ཡིན་ནའི་དེ་དག་
ལ་ལྟོས་མེད་མང་ཚགས་ཁྲོད་ནས་སྡོད་ཁང་གྲངས་ ༣༥ ཙམ་གསར་རྒྱག་གནང་དང་གནང་བཞིན་འདུག དེ་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ནང་བཀའ་
མཆོག་གིས་དམིགས་བསལ་བཀའ་སློབ་གནང་གལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཐད། 
ལན། དེ་སྔ་ནས་ཁྲིམས་དོན་ཡིག་ཆའི་ལམ་སྟོན་ནང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་ལྟར་མང་ཚགས་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང༌། ས་
གནས་ཀྱི་བརྒྱ་བཅུ་ལས་ཁང་བཅས་ནས་མ་གོ་མ་ཐོས་མེད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཙམ་མ་ཟད། ཚགས་སྡེ་སོ་སོའ་ིས་རྟགས་ཀྱང་ལེན་
འགོད་འདུག ཡིན་ན་ཡང་བར་སྐབས་ཤིག་ནས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཨར་ལས་བརྒྱབས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཡང་དངོས་འབྲེལ་རེད་
འདུག འདི་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་མི་མང་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་གཙ་ཆེ་ཤོས་མི་
མང་རང་གི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག  ཅུང་ཙམ་ལ་མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་། ཁ་སང་ཚས་ ༢༧ ཉིན་གྱི་ལས་རིམ་ནང་སྤྱི་འཐུས་
ཤིག་གིས་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་གཉིས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མིང་འབོད་བྱས་པ་དེ་དང་།  དེའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས།  གྲོས་ཚགས་ནང་གླེང་སློང་བྱས་པ་དེ་རིགས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་ནས་མར་ཕྱིར་འཐེན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  ཆུ་ཚད་ ༣།༡༥ གསོལ་ཇ་བར་གསེང་ཡིན།  

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ཚས་ ༣༠ ཉིན་གྱི་ཐུན་བཞི་པ། 

 
ཚགས་གཙ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན།   དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག   ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་མུ་མཐུད་རོགས་གནང་།  
 

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག 
༡༡། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་རང་ནས་བསམ་ཡས་གླིང་སྡོད་སྒར་གྱི་ནང་ཁུལ་སྲང་ལམ་དང་ཡུར་བ་དེ་ཚ་གཙང་མ་མེད་པས་འཕྲོད་
བསྟེན་ཐོག་དཀའ་གནད་འཕྲད་ལུགས་ཞུ་འདུག  
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ལན། གཡས་གཡོན་གཙང་མ་འཇོག་དགོས་པའི་སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་གོ་བཀོན་ལམ་སྟོན་དུས་ནས་དུས་སུ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་
ཡིན།  
 
༡༢།  བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་རང་ནས་བསམ་ཡས་གླིང་ཆགས་ཡུལ་ཉེ་འཁྲིས་ཡ་མུ་ན་ཆུའི་དཀའ་ངལ་མི་འབྱུང་བའི་དཀའ་སེལ་
སླད་དེ་སྔ་གྱང་རྩིག་ཕི་ཊི་ ༣ ཙམ་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད་འདུག གཙང་ཆུ་རྒྱས་སྐབས་དེས་ཆུ་འགོག་ཐུབ་མིན་ལ་བརྟེན་མཐོ་ཚད་ཕི་ཊི་ 
༡༠ ལ་སྤར་ཆ་གནང་རོགས་ཡོང་ཞུའི་ཐད། 
ལན། དེ་སྔ་ཡ་མུ་ན་ཆུའི་དཀའ་ངལ་མི་འབྱུང་བའི་དཀའ་སེལ་སླད་ས་གནས་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་ཨེམ་ཨེལ་ཨེ་ནས་རོགས་རམ་
གནང་ནས་ཕི་ཊི་གསུམ་ཙམ་གྱི་མཐོ་ཚད་གྱང་རྩིག་བརྒྱབས་ཡོད་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གྱང་རྩིག་
མཐོ་ཚད་ཕི་ཊི་བཅུར་སྤར་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཞིག་འབྲེལ་ཡོད་ཨེམ་ཨེལ་ཨེ་མཆོག་ལ་ཕུལ་འདུག འདི་ཐད་དོན་སོན་ཡོང་ཆེད་ང་ཚའི་ངོས་
ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཞབས་བསྐུལ་གནང་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
༡༣། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་རྣམས་སྲ་བརྟན་ཕུགས་གནས་ཡོང་ཐབས་གལ་ཆེ། དེའི་ཆེད་གཞོན་སྐྱེས་
རྣམས་གཞིས་ནང་དུ་གནས་ཐུབ་ཐབས། དེ་དག་གི་ཆེད་དགོས་མཁོའ་ིའཚ་རྟེན་ལ་ཕན་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་ཇི་དགོས་བསྒྲུབ་རྒྱུ། དེའི་ཁར་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ས་མིག་གནས་སྤར་གྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་མང་ཚགས་ལ་དགེ་སྐྱོན་སློབ་གསོ་ཐུབ་མཁན། བདེ་སྡུག་
མགོ་འདྲེན་གནང་ཐུབ་མཁན། ས་གནས་སུ་གཞུང་མང་གི་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ཕྱག་ལས་དགོངས་གཞི་བཞིན་བསྒྲུབ་མཁན་དེ་འདྲ་
བཀོད་སྒྲིག་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ས་འགོ་ནི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་པས་ཆེ་མཐོང་དང༌། ཡིད་ཆེས་ཀྱང་ཐོབ་རྒྱུ་
བཅས་ཡོང་འདུག་ན་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བ་ཕེབས་ཐད། 
ལན། ནངསྲིད་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ལྟའི་ཆར་ཡོད་པའི་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་འགན་དེ་དག་དེ་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཆགས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པར་སོང༌འདི་
ཚའི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ཇི་དགེ་བཀའ་ཤག་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་ལག་བསྟར་ཞུ་འོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༡༤། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་རང་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་འཕྲུལ་ལས་སྡེ་ཚན་ཡོད་པ་དེ་ཚའི་ནང་ལག་ཤེས་བཟོ་བ་དེ་སྔ་སྤ་ཅ་མ་
རི་དང་མའུནྜ་ཨ་བུ་སློབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་པའི་ལག་ཤེས་པ་རྙིང་པ་རྒན་གྲངས་རེ་ཟུང་ཡོད་པ་ལས་གཞོན་སྐྱེས་མཇུག་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་མེད་པ། 
དེང་སྐབས་འཕྲུལ་ལས་ལས་ཀར་ས་གནས་ཡུལ་མི་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པ་ལས་བོད་རིགས་ན་གཞོན་འཛུལ་ཞུགས་ཡོང་མཁན་མེད་པའི་
གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག དེར་བརྟེན་བཟོ་རིགས་ལག་ཤེས་ལ་ཆེ་མཐོང་འཇོག་ཆེད་གཟེངས་རྟགས་གནང་རྒྱུ་གསར་གཏོད་ཡོང་ཞུས་
ཐད།   
ལན། དེ་ནི་མཉམ་འབྲེལ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེར་བརྟེན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལོ་རེའི་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚགས་གནང་
ལམ་ཡོད་པ་དང༌། དེའི་སྐབས་ནང་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱང་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ནས་གནས་དོན་སྐོར་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 



24 

 

༡༥། བཀུར་འོས་ཤིག་ནས་ཁེ་ན་ཌར་གཞིས་གཏོང་མི་འགྲོ་ཀྲུ་ཀྲིང་འདི་བཞིན་ཏེ་ཛུ་གཞིས་ཁོངས་སུ་བཅུག་ཡོད་པ་ལས་གཞིས་ཆགས་
ཤིག་གི་ངོ་བོར་མེད་ཚད་ལ་སྤྱི་མཚུངས་གཞིས་ཆགས་མེའོ་དང༌། ཏེ་ཛུ་བཅས་དང་འདྲ་བའི་མི་འགྲོའ་ིཐོབ་ཐང་གནང་རོགས། མི་འགྲོའ་ི
འགྲོ་ཕྱོགས་ཀྱང་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་ནང་མི་ཆ་ཚང་མིན་པར་ཁྱིམ་ཚང་རེ་ནས་མི་རེ་བྱས་ཏེ་ཁྱིམ་ཚང་གང་མང་འགྲོ་ཐུབ་ཐབས་སུ་བོད་
མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་བརྒྱུད་གནང་རོགས་ཞུ་འདུག་ཞུས་པའི་ཐད། 
ལན། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གཙང་མ་བྱུང་སོང་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་གཞིས་ཆགས་གསུམ་རང་ནས་
གཏོང་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། འོན་ཀྱང་ཞིབ་ཕྲའི་མི་འགྲོ་འདེམས་ཕྱོགས་སྐོར་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
༡༦། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་རང་ནས་འབྲུག་མི་འབོར་ ༡༥༠༠  སྐོར་ཡོད་པ་དེ་ཚར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དཔེར་ན་ཁྱིམ་ཚང་སྐྱོ་བོ་ཁ་
ཤས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་མི་གཡོག་དང༌། བཤན་པའི་ལག་རོགས་སོགས་རྒྱུགས་ཏེ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ངོ་ཤེས་བརྒྱུད་གོ་ཐོས་བྱུང༌། དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་
ཅན་གཞིས་ཆགས་ནང་དེ་ལྟར་ཡོད་པ་ཤོད་འདུག དེ་སྐོར་སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་གང་བཟོ་དགོས་ཀྱང་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བའི་ཐད། 
ལན། ད་བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་འབྲུག་སྡོད་བོད་མིའི་བལྟ་རྟོག་འགན་འཁུར་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་རིགས་
ཞུས་མྱོང་རྩ་བ་ནས་མེད། ཡིན་ནའི་ས་གནས་ལས་ཁུངས་སུ་གཞིས་ཆགས་བདུན་ཡོད་པ་གང་གི་ཁོངས་དེ་ལྟར་ཡོད་པ་ཞིབ་རྩད་ཀྱིས་ཇི་
འགབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་མ་འོངས་པར་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་གཞིས་གྲོང་དེ་འདྲ་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་དེ་འདྲ་ཞིག་གནས་
སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་ལྷུང་བསྡད་བཞག་ཅེས་རྗེས་མའི་གྲོས་ཚགས་སྐབས་སུ་ང་ཚའི་ལྷན་ཁང་ལ་ཐད་ཀར་གནང་པ་ཡིན་ན་ང་ཚས་
ཏན་ཏན་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 
༡༧། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་རང་ནས་མུ་མཐུད་དེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༢,༡༣  སྐབས་བཀའ་གནང་བ་ཞིག་གི་ནང་ཁ་འཐོར་མི་
མང་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་འཛིན་གནང་ཡོད། དེང་སྐབས་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྡོད་ཁང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕྲད་
བཞིན་ཡོད། དེ་སྔ་གཞིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་སྐབས་མི་སྐལ་ ༢ ལས་མེད་པ་དེང་སྐབས་མི་འབོར་རྒྱས་ཏེ་མི་གྲངས་ ༨ སྐོར་བྱས་ཏེ་
སྡོད་ཁང་ཆུང་སྐྱོན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད། དེར་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚགས་པས་ས་ཆ་ཉོས། དེར་སྣེ་སེལ་མཐུན་
འགྱུར་གནང་ཐུབ་ན་རབ་དང༌། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཡང་སྡོད་ཁང་བརྒྱབ་སའི་ས་ཆ་བགོ་སྤྲོད་གནང་བ་ཡིན་ན། དེང་སྐབས་མང་ཆེ་བའི་གནས་
སྟངས་འགྲིགས་ཙམ་ཡོད་པས་སྡོད་ཁང་སོ་སོས་བརྒྱབ་ཐུབ་ངེས་ཡིན་པས་དེ་འདྲའི་སྡོད་ཁང་བརྒྱབ་སའི་ས་ཆ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཐབས་
ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་བསྐུལ་གནང་ཐད། 
ལན། དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་གིས་སྤེལ་བའི་དགོངས་གཞི་སྙིང་པོ་དེ་ནི། ཐོག་མར་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གཞིས་ཁོངས་ཡིན་པ་རིམ་པས་གཞིས་
ཆགས་སུ་མ་བསྡད་པར་རང་འགར་ཁ་ཐོར་དུ་སོང་བ་དེ་ཚ་སླར་གཞིས་ཆགས་ནང་ཕྱིར་ལོག་བསྡུ་རུབ་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་མཛད་བྱུས་ཤིག་
ལས་ཁ་ཐོར་མི་མང་བསྡུ་རུབ་གཞིས་ཆགས་གསར་བསྐྲུན་གྱི་དགོངས་གཞི་ཡིན་པ་དེ་འདྲ་རེད་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྤྱི་
འཐུས་ཀྱིས་མི་འབོར་འཕེལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དཀའ་ངལ་དང༌། དེ་བཞིན་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྡོད་ཁང་མེད་པའི་
དཀའ་ངལ་སྐོར་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་དགོངས་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། དེ་དག་ཚང་མ་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་པས་དགོངས་
པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས་རིམ་པས་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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༡༨། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་བསྟན་འཛིན་སྒང་དུ་ཨེ་ཀར་ ༣༨༠ ཙམ་གྱི་ནང་དུ་ཀུ་ཤུ་འདེབས་ལས་བྱས་འདུག ལས་གཞི་
ལམ་འགྲོ་ཕྱིན་མི་འདུག འོན་ཀྱང་དེ་བཏུབ་ཆོག་གི་མ་རེད་གསུངས་འདུག དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་དགོས་ཡ་ཆགས་འདུག དེ་སྔོན་རྫས་ལུད་
ཡིན་ཀྱང་རྗེས་སུ་སྐྱེ་ལྡན་ལ་སྒྱུར་ནས་ལམ་འགྲོ་མ་བྱུང་བ་རེད་འདུག བརྟག་ཞིབ་ཡག་པོ་བྱུང་མེད་པ་འདྲ་པོ་རེད་འདུག རྫས་ལུད་འགྲོ་
གིན་འགྲོ་གིན་ལ་སྐྱེན་ལྡན་ལ་སྒྱུར་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་རེད་འདུག ད་ལྟ་ཡོད་པའི་ཀུ་ཤུ་ཕན་ཐོགས་མི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་འཚ་
རྟེན་གསར་པ་བསྐྲུན་དགོས་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཕེབས་ཐད། 
ལན། སྤྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཀུ་ཤུ་ཐོན་སའི་ས་ཁུལ་ལམ་མངའ་སྡེ་གཙ་བོ་དེ་ཧི་མ་ཅ་ལི་མངའ་སྡེ་དང་། ཀཤི་མིར་བཅས་ཡིན། 
ཕྱིས་སུ་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་གྲངས་ནང་ལ་ཨ་རུ་ཎ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ནང་ལའང་ཀུ་ཤུ་འདེབས་ལས་འགོ་འཛུགས་གནང་འདུག  
ལྷག་པར་དུ་བསྟན་འཛིན་སྒང་གཞིས་ཆགས་ནས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༠ ཙམ་གྱ་ཉེ་འགྲམ་ Shergaon ཞེས་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡོད་པར་ 
༡༩༩༥ ས་གནས་གཞུང་གིས་ཨེ་ཀར་ ༡༠༠ ཙམ་གྱི་སྟེང་ཀུ་ཤུ་འདེབས་ལས་འགོ་འཛུགས་གནང་འདུག  ལས་གཞི་དེ་ལམ་ལྷོང་བྱུང་
བའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་བསྟན་སྒང་གཞིས་མི་ཚས་ཤེར་སྒའུ་ལྟ་བུ་ཀུ་ཤུ་འདེབས་ལས་བྱ་རྒྱུའི་སྔ་རྗེས་སྙན་སེང་བྱུང་བ་བཞིན་ནང་
སྲིད་ལྷན་ཁང་ནས་ཀྱང་མཐུན་འགྱུར་གང་ཐུབ་བསྐྲུན་གནང་འདུག ཡང་དེ་ལ་ཉམས་ཞིབ་མ་གནང་བའི་གནས་སྟངས་ཆགས་མི་འདུག 
སྤྱིར་བཏང་ང་ཚས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་གཟབ་གཟབ་བྱས་པ་དང་ཡག་ས་གཅིག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་
ན་ཡང་རེ་བ་བྱས་པ་དང་བསམ་བློ་བཏང་པ་ནང་བཞིན་གྱིས་འགྲོ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་པ་དངོས་འབྲེལ་ཆགས་འདུག 
ཡང་དེའི་སྐབས་དེ་ལ་ཉམས་ཞིབ་པ་ཡིན་ནའང་ཧི་མ་ཅ་ལི་ནང་ཡོད་པའི་རྩི་ཤིང་རིག་པའི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཀུ་ཤུ་རིགས་པའི་མཁས་དབང་  
(Dr. Jindal) དམིགས་བསལ་གྱིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་གནམ་གཤིས་ཚ་དྲོད་དང་། སའི་གནས་སྟངས་སོགས་ཆ་ཚང་ 
༡༩༩༨ ལོར་ཉམས་ཞིབ་གནང་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ཀུ་ཤུ་ལས་གཞིར་སྐྱེ་ལྡན་སྦྱར་ལུད་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་རེད། སྐྱེ་ལྡན་ལོ་དང་
པོར་ཀུ་ཤུ་འབྲས་བུ་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ ༢༠༠༧ ལོར་ཀུ་ཤུའི་ཤིང་སྡོང་ལ་གློ་བུར་ན་ཚ་
ཞིག་ཕོག་སྟེ་སྐྱེ་ལྡན་གྱིས་བཅོས་ཐབས་མེད་པ་ཡིན་དུས། ཁྱད་ལས་པས་ཤིང་སྡོང་ཛ་དྲག་སྲུང་སྐྱོབས་ཡོང་ཐབས་སུ་རྫས་ལུད་དང་འབུ་
དུག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་བ་བཞིན་དེ་ནས་བཟུང་རྫས་ལུད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། སྐབས་དེ་ལ་ནང་སྲིད་ལྷན་
ཁང་ནས་རྫས་ལུད་དང་འབུ་དུག་བརྒྱབ་པར་བཀག་འགོག་གནང་མི་འདུག་པ་མ་ཟད། དེའི་ཐོག་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་བསྟན་འཛིན་
སྒང་ལ་ལོ་རེར་འབུམ་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚས་རེ་བ་བརྒྱབས་པ་
ནང་བཞིན་ཀུ་ཤུ་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པ་བྱུང་མི་འདུག མདོ་དོན་ཀུ་ཤུ་ལམ་འགྲོ་མ་ཕྱིན་པའི་གནད་དོན་གཙ་བོ་དོ་བདག་སོ་སོས་བདག་
གཅེས་ཇི་བཞིན་མ་ཐུབ་པ་ཁོ་ན་ཆགས་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཀུ་ཤུ་འདེབས་ལས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་མཁན་བསྟན་འཛིན་སྒང་གི་སོ་ནམ་
སློབ་སྟོན་པ་ལས་བྱེད་སྒྲིག་ཁོངས་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་ཏེ་ཁོ་རང་སྒེར་གྱིས་ཨེ་ཀར་ ༡༤ ཙམ་བོགས་མར་ལེན་ཏེ་ཀུ་ཤུ་འདེབས་ལས་
བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཁོས་ཀུ་ཤུ་འདེབས་ལས་བྱས་པར་ཁེ་བཟང་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་འདུག  སྦྱོང་
བརྡར་སྤྲོད་མཁན་རང་ཉིད་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་པའི་སྐབས་གྲུབ་འབྲས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོང་དུས་ང་རང་ཚའི་གཞིས་ཆགས་ལ་
གཅིག་མཚུངས་ཡོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་འདུག བྱས་ཙང་ཁ་སྔོན་ཀུ་ཤུའི་སྡོང་པོ་དེ་ཚ་གཏུབ་བཞག་ན་ཟེར་དུས་ལྷན་
ཁང་གི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་རང་གཏུབ་མི་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་སོང་འདུག ཡིན་ན་ཡང་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞིན་ད་ལྟའི་
སྐབས་ཛ་དྲག་གི་ཐོག་ནས་མི་མང་ལ་འཚ་རྟེན་གཞན་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དངོས་འབྲེལ་ཆགས་ཡོད། དེ་ཡིན་ཙང་ལྷན་ཁང་གི་ངོས་ནས་
ཀུ་ཤུའི་སྡོང་པོ་གཉིས་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་ས་ཆ་སྟོང་པ་གང་འཚམས་ཤིག་ཡོད་པའི་ནང་ཤིང་སྡོང་ཀི་ཝི་དང་ཁམ་བུ་དེ་འདྲ་འདེབས་ཐུབ་ན་



26 

 

ལེགས་ཚུལ་གྱི་ལམ་སྟོན་ཡང་སོང་འདུག མ་ཟད་ད་ལྟའི་ཆར་ IM རོགས་ཚགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ཀི་ཝི་འདེབས་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཞིག་
འོག་གྲབས་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། ས་གནས་ཀྱི་ད་ལྟའི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐོག་ནང་སྲིད་ལྷན་ཁང་དང་། ས་གནས་མི་མང་བཅས་ནས་
ཐུགས་འགན་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ། 
 
༡༩། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས་ཧ་རི་རྡ་བྷར་ས་གནས་སུ་དུད་ཚང་ ༡༥ ལ་གཞིས་ཆགས་སྡོད་ཁང་གི་ཆ་རྐྱེན་སོགས་གང་ཡང་
མེད་ཟེར་གནས་སྟངས་ཐབས་སྐྱོ་པོའ་ིཐོག་ཡོད་འདུག ས་གནས་ཀྱི་མི་མང་མཉམ་ཚགས་འདུ་ཞིག་འཚགས་པ་དེ་ཡང་ཡུལ་མིའི་ལྷ་ཁང་
ཞིག་ནང་འཚགས་དགོས་བྱུང་སོང༌། ནང་སྲིད་ནས་ས་གནས་དེའི་མི་མང་གི་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་དགོས་ཕེབས་ཐད། 
ལན། ཧ་རི་རྡ་བྷར་མི་མང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་དེ་སྔོན་ས་གནས་རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་གིས་དུད་ཚང་ ༡༧ གྱི་སྐོར་ཡི་གེ་ཞིག་ནང་སྲིད་
དུ་ཕུལ་འདུག   འདི་ཚའི་ཐོག་ལ་ང་ཚས་བལྟ་ཞིབ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན།    
 
༢༠། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཕྱོགས་ཀྱི་
སྒྲིག་གཞི་ལག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་ཤུགས་གནོན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་བཞིན་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཅིག་ནང་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་་ཐོབ་
རྒྱུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་བཟོ་འདུག་ན་ས་གནས་དེའི་རིགས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་མངའ་གཞུང་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཞུས་ཏེ་གཞིས་
ཆགས་ཀྱི་ས་མཚམས་རྡོ་རྟགས་སོགས་སྲ་བརྟན་བཟོ་གནང་དགོས། གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས་སུ་གཞིས་ཆགས་ནང་འཕྲུལ་
ཆས་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ spare parts སོགས་ཀྱི་བཟོ་གྲྭ་ཚུགས་ཐབས་གནང་ཕྱོགས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་བཞིན་དེ་སྔ་ 
Techno Serve གིས་སྙན་ཐོའ་ིནང་རྒྱབ་གཉེར་བྱས་ཡོད་པའི་ལས་འཆར་ཁག་ལ་གཞི་བཅོལ་གྱི་གསར་གཏོད་གནང་སྒོ་གནང་དགོས་
ཀྱི་འདུག་གསུངས་ཐད། 
ལན། སྔ་ལོར་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་ཙམ་ལ་སོང་གང་ཐུབ་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཐབས་
ཞུ་མུས།   ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་སྐབས་ལ་གཞིས་ཆགས་ཚང་མའི་ནང་ལ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་བྱུང་བ་དེ་ནི་དངོས་འབྲེལ་ཆགས་
བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནང་བཞིན་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཆའི་ཡིག་ཆ་རྙིང་པ་དེ་ཚ་ཚུར་མ་
ཐོབ་པ་ཡིན་ནའང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་མཚམས་དེ་ཚ་ཏག་ཏག་བཀོད་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ང་ཚས་
དེ་ག་རང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་ལ་ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་གཞིས་ཆགས་ཕལ་ཆེ་བས་སོ་སོའ་ིས་མཚམས་དབྱེ་བ་ཆོད་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག  
ཡིན་ན་ཡང་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཅིག་གི་ས་ཆ་ཡུལ་མིར་ཤོར་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱང་བྱུང་འདུག དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་བར་
ང་ཚས་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་རྩིས་ཏེ་ལས་ཀ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་སེམས་ལ་བཅང་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་འདུག་ཞུ།  དེ་ནས་
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་དེ་ག་རང་གི་ཐོག་ནས་གཞིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཡོང་ཐུབ་པར་གཞིས་ཆགས་རང་གི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བསྒྲུབ་
ཐུབ་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ལ་སོགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ་དེ་འདྲ་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་ཚའི་ཐོག་དངོས་ཡོད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་དང་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་གང་དང་ཇི་ཡོད་བཅས་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་གཟིགས་ཞིབ་ཏན་ཏན་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
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༢༡། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་
སྒྲིག་གཞི་ཇི་བཞིན་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན་ལག་བསྟར་གནང་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གནས་སྟངས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་གསུངས། 
ལན། གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པས་འཐུས་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 
༢༢། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་ལྡི་ལི་ཁུལ་གྱི་ཉམ་ཐག་ནང་སྲིད་ནས་གནང་བའི་ཐོ་གཞུང་དང་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་ཐོ་གཞུང་
གཉིས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་ཀྱི་མི་འདུག་པས་ཉམ་ཐག་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་དགོས་ཕེབས་ཐད། 
ལན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་ལྡི་ལི་ཁུལ་གྱི་ཉམ་ཐག་ནང་སྲིད་ནས་གནང་བའི་ཐོ་གཞུང་དང་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་ཐོ་གཞུང་
གཉིས་ཕན་ཚུན་མ་མཚུངས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་འདུག་པས་ཉམ་ཐག་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་དགོས་གསུངས་སོང་། ཉེ་ཆར་ཉིས་
སྟོང་བཅུ་གཅིག་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚས་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ནས་ཉིན་བཞིའི་རིང་ནང་སྲིད་དང་། ཤེས་རིག འཕྲོད་བསྟེན་བཅས་གསུམ་གྱི་དབུས་
ཉམ་ཐག་བསྐྱར་ཞིབ་ཚགས་མི་རྣམས་ས་གནས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ས་གནས་ཉམ་ཐག་ཚགས་ཆུང་ཐུན་མོང་ནས་ཉམས་ཞིབ་གནང་སྐབས་
དབུས་ས་གཉིས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཐོ་གཞུང་ལ་ཧེ་བག་གང་ཡང་མི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག  ཡིན་ན་ཡང་དེ་འདྲ་བྱུང་བའི་གནས་སྟངས་
ཡོད་པ་ཡིན་ན་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ངོས་ནས་གྲོས་ཚགས་སམ། དེ་མིན་ལྷན་ཁང་ལ་ཐད་ཀར་བཀའ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།    
 
༢༣། གོང་ཞུས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཉེ་ལམ་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་ཡུལ་ས་ཁག་ཅིག་ནང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་བྱེ་བྲག་
ཅིག་གི་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལོ་ ༢༥ སོང་ཡང་འཕོ་འགྱུར་གནང་མེད་སྐོར་ཞུས་སོང༌། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་ལས་རྒྱུན་ལོ་ 
༤།༥ ནང་འཕོ་འགྱུར་གནང་ཐུབ་པ་གནང་གལ་ཕེབས་ཐད། 
ལན། སྤྱིར་བཏང་སྒྲིག་གཞིའི་ཐོག་ནས་བྱས་པ་ཡིན་ན་མི་གཅིག་ས་གནས་གཅིག་ལ་རྒྱུན་རིང་པོ་ཞིག་མ་བཞག་པར་འགྱུར་བ་གཏོང་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་འབྲུག་སྡོད་ལྟ་རྟོགས་འགན་ཁུར་བའི་སྐོར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་འབྲུག་གི་གནས་སྟངས་ནི་གནས་
སྟངས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། མི་གཅིག་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་རྒྱུན་རིང་པོར་གནས་ཡུན་རིང་འདོད་པ་ཁེངས་དང་མ་
ཁེངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་བསྡད་པ་དེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཉིད་རེད། འབྲུག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡུན་རིང་པོར་རང་འཇགས་བཞག་
དགོས་དོན་ནི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་བསྡད་ཡོད། གནད་དོན་ཐོག་གྲོས་ཚགས་གྲོལ་རྗེས་ང་ཚས་
ཞིབ་ཚགས་པོའ་ིཐོག་ནས་གནས་སྟངས་བལྟ་ཞིབ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་འགན་འཁྱེར་སྡོད་མཁན་དེ་ཡང་འགན་འཁྱེར་
རོགས་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་ཡག་པོ་རེད་ཅེས་ལྷན་ཁང་གི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། གནས་སྟངས་
ཚང་མ་ལ་ཕྱོགས་གཉིས་ཡོད་ཙང་ཕྱོགས་གང་ཐད་ནས་དགོངས་བཞེས་དགོས་གལ་སྙམ།   
 
༢༤། བོད་མིས་ལས་ལོ་མ་སོན་པའི་ཡུལ་ཕྲུག་ངལ་རྩོལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ་བཀག་སྡོམ་གནང་ཕྱོགས་འབྲེལ་ཡོད་ནང་སྲིད་ལས་
ཁུངས་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་བཀོད་ཁྱབ་ནན་འདྲོངས་གནང་དགོས་ཕེབས་ཐད། 
ལན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་གིས་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་བཀའ་གནང་པ་དེ་ལ་ང་ཚས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གང་ཡིན་ཟེར་
ན་སྡིངས་ཆ་འདིའི་ཐོག་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་དེང་སང་ལས་རིམ་འདི་ཚའི་སྒང་ལ་གཟིགས་གནང་གི་ཡོད་དུས་
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དགོངས་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་སླེབས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། འདིའི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
སྔ་རྗེས་བར་གསུམ་ལ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་བསྒྲགས་གནང་འདུག ད་དུང་ཡིན་ནའི་ཡང་བསྐྱར་དོ་ནན་གྱིས་འབད་
བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
༢༥། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཙན་བྱོལ་གཞུང་སྲ་བརྟན་ཡོང་རྒྱུར་གཞིས་ཆགས་ཁག་སྲ་བརྟན་བཟོ་རྒྱུ་འགངས་ཆེར་སོང་
གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་བཟོ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་མངོན་འདུག་ན་དེ་ལུགས་འཛིན་སྐྱོང་ནས་མཛད་ཕྱོགས་གནང་གལ་ཆེ་གསུངས་ཐད། 
ལན། ང་ཚས་གཞིས་ཆགས་དེ་ཚ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་ལ་སྲ་བརྟན་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའི་ཆར་
བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་གནང་ཡོད་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་གྱིས་གཞིས་ཆགས་
སྲ་བརྟན་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 
༢༦། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་ལ་དྭགས་གཞིས་ཆགས་ནང་བོད་ཀྱི་ཐོུང་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ལུང་གོམས་གཤིས་དང་རིག་
གཞུང་བདག་འཛིན་ཡག་པོ་གནང་ཐུབ་པར་སེམས་པ་དགའ་པོ་བྱུང་སླད་ཀྱང་གནས་བབས་དེ་དག་གཅེས་འཛིན་རྒྱུན་བསྲིང་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ཐད།  
ལན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་འཆར་འདི་རིགས་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་གནང་བ་ཡིན་ན་སྡིངས་ཆ་འདི་རང་གི་ཐོག་ནས་རང་
བཞིན་གྱིས་ས་གནས་མང་ཚགས་ནས་གོ་ཐོས་སྐབས། ཁོ་རང་ཚའི་སེམས་ནང་དགའ་སྤོབས་སྐྱེས་ནས་སོ་སོའ་ིརིག་གཞུང་དང་གོམས་
གཤིས་བཟང་པོ་དེ་ཚ་བརྩི་སྲུང་མུ་མཐུད་གནང་གི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེ་བཞིན་ང་ཚའི་ངོས་ནས་ཀྱང་མསྔགས་བརྗོད་ཞུ་གི་ཡོད། ལྷག་
པར་དུ་ཐོག་མར་ང་རང་ཚ་བཙན་བྱོལ་དུ་བསླེབས་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་བཙུགས་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ང་རང་ཚའི་ཆོས་དང་། 
རིག་གཞུང་། གོམས་གཤིས་བཟང་པོ་དེ་དག་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཙང་ཁོ་རང་ཚར་མངགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་
ཆབས་ཅིག་དབུས་ནས་ཞུ་འོས་ཇི་ཡོད་རིམ་པས་བསམ་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༢༧། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་བལ་ཡུལ་ནང་ལུང་པ་དེའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་བབས་བརྟན་ལྷིང་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེར་
གནས་བོད་མི་རྣམས་ལ་ལུང་པ་དེའི་ནང་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཆེར་འཕྲད་མུས་ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཡུལ་མི་ཞིག་བསྐོ་འཛུཌ་གནང་བ་དེས་ས་གནས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་བསམ་ཚུལ་ཤུཌ་ཆེ་འདུག ནང་
སྲིད་ནས་དེ་ལ་གཟིགས་ཕྱོགས་གང་ཡོད་བཀའ་དྲི་གནང་ཐད།  
ལན། ཞུ་དོན་དཀའ་ངལ་རྣམས་དངོས་འབྲེལ་ཡིན། རང་ཕྱོགས་ནས་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་རེད་འདུག  འདི་
ཐད་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན།   
 
༢༨། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་རང་ནས་ཕྱིས་སུ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཉམ་ཐག་རྫུན་མ་ཡང་ཡོང་འདུག་པ་དེ་རིགས་ཐོག་འབྲེལ་
ཡོད་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་སྟངས་འཛིན་ནན་ཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ཐད། 
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ལན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་ས་གནས་ལ་ཕེབས་སྐབས་གནས་སྟངས་གནས་ལུགས་དེ་འདྲ་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན་ཐད་ཀར་ང་ཚའི་
ལྷན་ཁང་ལ་སྙན་གསེང་གནང་རོགས་གནང་། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 
༢༩། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ལས་གཞི་འགོ་བརྩམས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཞིང་པ་
རྣམས་ཀྱི་ཐོན་རྫས་སྤུས་ཚང་གནང་སྒོ་ཐབས་འཚལ་གྱི་མགོ་འདྲེན་རམ་འདེགས་ཀྱང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ཐད། 
ལན། ད་ལྟའི་ཆར་ས་གནས་མཉམ་འབྲེལ་སོ་སོས་འགན་འཁུར་ཞུ་མུས་ཡིན། སླད་ནས་ཀྱང་ཐབས་ཤེས་འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ།   
 
༣༠། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ནས་བཟུང་རྡ་ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་དགོན་སྡེ་དང༌། སློབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གི་
ས་ཆ་དེ་དག་ Benami Land ཡིན་ཚུལ་ཡོངས་གྲགས་གནས་ཚུལ་བྱུང་བར་མང་པོ་ཞིག་བློ་འཚབ་བྱུང་ཡོད། དེ་སྔོན་ས་ཆ་རྣམས་
ཁྲིམས་མཐུན་ཡིན་ཤག་གི་གནས་བསྡད་ཡོད། ས་ཆ་རྣམས་ཁྲིམས་མཐུན་ཡོང་ཐབས་སུ་བར་ལམ་ཞིག་ནས་གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད་ཀྱང་དེ་
ཙམ་དོན་སྨིན་མ་བྱུང་བས་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་རྒྱ་གར་དཔོན་རིགས་སོགས་ལ་འབྲེལ་བ་གང་ལེགས་ཡོད་སྟབས་ས་ཆ་རྣམས་
ཁྲིམས་མཐུན་ཡོང་ཐབས་རོགས་རམ་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ལན། ཞུ་ཐབས་ཇི་ཡོད་འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ། ང་ཚས་དེ་ག་རང་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་ལ་དེའི་སྔོན་དུ་ལས་བསྡོམས་
ནང་ལ་གསལ་བ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་མཉམ་འབྲེལ་དང་མཉམ་དུ་ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་ནས་ཐ་ན་ང་རང་ཚ་སོ་སོའ་ིགཞིས་
ཆགས་རང་ནང་ལ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དང༌། སློབ་གྲྭ་བཅས་ནང་ཁུལ་ནས་ཉོ་མཁན་ཡོང་གི་འདུག་མི་འདུག་ཐབས་ཤེས་གནང་འདུག   འདི་
ཚ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་ལ་མ་འོངས་པར་སྔར་ལྟར་བྱས་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་
འཐུས་ཤིག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ནས་བཟུང་རྡ་ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་དགོན་སྡེ་དང་སློབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གི་ས་ཆ་དེ་དག་ Benami 

Land ཡིན་ཚུལ་ཡོངས་གྲགས་གནས་ཚུལ་བྱུང་བར་མང་པོ་ཞིག་ལ་བློ་འཚབ་བྱུང་ཡོད།  དེ་སྔོན་ས་ཆ་རྣམས་ཁྲིམས་མཐུན་ཡིན་ཤག་
གིས་གནས་བསྡད་ཡོད།  ས་ཆ་རྣམས་ཁྲིམས་མཐུན་ཡོང་ཐབས་སུ་བར་ལམ་ཞིག་ནས་གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད་ཀྱང་དེ་ཙམ་དོན་སྨིན་མ་བྱུང་
བར་བརྟེན་ཁྲིམས་མཐུན་ཡོང་ཐབས་རོགས་རམ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག   འདི་ཚའི་ཐོག་ལ་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་
གང་ཐུབ་འབད་བརྩོན་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 

 
ཚགས་གཙ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་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  དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ཐོག་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཞིབ་
གནང་བའི་གྲུབ་དོན་དོགས་དྲི་ཁག་གསུམ་གནང་འདུག དེར་སྔོན་ལ་ལན་འདེབས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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༡༽ དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དོན་ཚན་ ༢་་༣། ྋགོང་ས་མཆོག་གི་ཡིད་ཆེད་དགེ་རྩའི་ལས་དོན་ཞེས་པའི་ནང་
གསེས་༼ཁ༽ནང༌། འདི་ལོའ་ིཡོང་འབབ་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་རོགས་དངུལ་ཕུལ་ཁོངས་ནས་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་
ཡོན་ཆེད་སྒོར་ ༤༡༤༠༠༠་༠༠ དང་ཞེས་གསལ་འདུག་ན་སློབ་གྲྭ་དང་སློབ་ཁོངས་གང་དང་གང་དུ་བཏང་ཡོད་མེད་ཁ་གསལ་དགོས་གལ་
གསལ་ཐད།  
ྋསྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ཐོག་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ཉི་ཤུར་
སློབ་ཡོན་འབུལ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལོ་རྟག་པར་འབུལ་བཞིན་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༢༽ དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དོན་ཚན་ ༢་༤། སྤྱི་ཚགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་ལས་དོན་ཞེས་པའི་༼ཀ༽ རོགས་
དངུལ་བཀོད་སྒྲིག་ནང་ཨ་རི་གཞུང་གི་རོགས་དངུལ་བྱུང་ཁོངས་ནས་གསར་འབྱོར་གྲྭ་བཙུན་ཁག་གི་སློབ་ཡོན་ཆེད་སྒོར་ 
༡༡༡༢༦༣༧༤་༠༠ ཞེས་འཁོད་འདུག་པ་དང༌། ནོར་ལྦེ་གཞུང་གི་རོགས་དངུལ་བྱུང་ཁོངས་ནས་བོད་ནས་གསར་འབྱོར་གྲྭ་བཙུན་གྲངས་ 
༡༠༠༠ ལ་སློབ་ཡོན་ཆེད་སྒོར་ ༢༦༥༢༠༠༠་༠༠ ཞེས་འཁོད་འདུག་ན་གོང་གསལ་རྩིས་འགོ་གཉིས་ཀྱི་ཁོངས་ཡོད་གཏོང་དངུལ་དེ་དག་
གྲྭ་བཙུན་སོ་སོར་གནང་ཕྱོགས་ཇི་ཡིན་ཐད་ལན་གསལ་གནང་གལ་གསལ་ཐད། འདི་སྐོར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་
གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་རག་ཙམ་ཞུ་རྒྱུར། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་རྟག་པར་གྲྭ་བཙུན་གྲངས་བདུན་སྟོང་བརྒལ་བ་ཞིག་
ལ་སློབ་ཡོན་གནང་བཞིན་ཡོད་པར་རེད། དེ་ནང་ནས་དྲུག་སྟོང་ཙམ་ལ་ཨ་རི་གཞུང་གི་རོགས་རམ་དང་གཅིག་སྟོང་ཙམ་ལ་ NCA ནས་
རོགས་རམ་ཐོབ་བཞིན་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
༣༽ ཡང་ལས་བསྡོམས་དོན་ཚན་ ༢་༤། སྤྱི་ཚགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་ལས་དོན་ཞེས་པའི་༼ཀ༽ ནང༌། ནོར་ལྦེ་གཞུང་གིས་རོགས་
དངུལ་ལས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་གཞིའི་ཆེད་སྒོར་ ༡༢༨༧༨༨༤་༠༠ ཞེས་འཁོད་འདུག་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཉན་ནད་རེག་
དུག་སྔོན་འགོག་དང་གོ་རྟོགས་ལས་གཞིའི་ཆེད་ ༡༦༥༡༧༧༣་༠༠ ཞེས་རྩིས་ཁོངས་སུ་དངུལ་གྲངས་མང་ཙམ་གྱི་རོགས་དངུལ་ཐོབ་
འདུག་ན་ལས་གཞི་དེ་དག་ལག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་སྐོར་ལ་ལན་གསལ་དགོས་པ་གསལ་ཐད། 
གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་སྤྱིར་བཏང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ནང་གཟིགས་ས་ཡོད་པ་རེད། རགས་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན་
ན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་དོན་དང་གནད་འགག དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་གང་ཡིན་བཅས་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚགས་པ་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་ས་ཁུལ་ཁག་འགའ་ཤས་ནང་བོད་དོན་ཐོག་ཐུགས་ཁུར་གནང་མཁན་རྒྱ་
རིགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང༌། ལྷག་པར་དབུ་མའི་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ཡིག་
ནང་བསྒྱུར་ནས་ཁོང་ཚར་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་དོན་དེ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐད། གཉན་ནད་རེག་དུག་དང་མྱོས་རྫས་ཀྱི་ནད་པ་གང་ཡོད་པ་དེ་ལ་སྨན་བཅོས་དང༌། བརྟག་
དཔྱད་བྱ་རྒྱུ། སྔོན་འགོག་གི་ལས་དོན་སྤེལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོང་གསལ་གསལ་བཤད་ཁག་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་ལས་
བསྡོམས་རྒྱས་པར་དོགས་འདྲི་ཕེབས་པར་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་གྲུབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པའི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཚགས་
ནས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་སྐབས་དོགས་འདྲི་ཕེབས་པ་དེ་དག་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པོ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་དང་བླང་
དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དེ་བོད་མི་ཡོད་ཚད་ལ་ཐོབ་ཐབས་ཤིག་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་སྲིད་བྱུས་ཤིག་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་
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བཀའ་གནང་སོང༌། ད་ལྟའི་སྒྲིག་གཞི་དང་དངོས་བདེན་གང་ཆ་ནས་ཡིན་ནའང་བོད་མི་དངོས་བདེན་ཞིག་ཡིན་ན། དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་
ལག་དེབ་འཐོབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་བོད་མི་དངོས་དོན་ཡིན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་སྐུ་ངལ་
ཏོག་ཙམ་འཕྲད་པ་ཡོང་སྲིད་པ་རེད། ད་ལྟའི་གནས་བབ་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་སྐུ་ངལ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད། བྱེ་བྲག་
པ་རེ་ཟུང་ལ་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་ཚང་དང༌། ལོ་རྒྱུས་དང་མཐུན་མ་མཐུན་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚར་སྲིད་བྱུས་ལྟ་
བུ་སྤྱི་ཡོངས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་ལམ་ཁ་བཟོ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་དང་དུས་ལ་དོ་བདག་སོ་སོའ་ིགནས་བབ་ལ་
བལྟས་ནས་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་བྱེད་རྒྱུ་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་འདྲ་དེ་སྔ་ཡང་བྱུང་བ་རེད། ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་ཁུལ་དུ་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་པའི་སྐབས་སུ་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་བཞིན། བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་སྐབས་དང་དུས་ལ་
གཟིགས་རྒྱུ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོའ་ིསྟེང་ལ་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་སྟོན་རེ་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གྲངས་འབོར། ལག་དེབ་ཕུལ་བའི་གནས་བབ་གཉིས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང༌། སྒྲིག་གཞི་དང་དོན་
དངོས་གང་ཐད་ནས་ཞིབ་ཚགས་ ཤིག་གནང་དགོས་པ་ཞིག་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཟིགས་བཞིན་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཞིབ་
ཚགས་ཞུ་རྒྱུར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ཆར་ལག་དེབ་ཆིག་འབུམ་བཞི་ཁྲི་ཙམ་ཕུལ་གྲུབ་འདུག བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་
གྲངས་འབོར་དང་ལྷག་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་གྲངས་འབོར་དེ་བཀུར་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚས་མཁྱེན་
མཁྱེན་པ་རེད། དེ་གཉིས་བསྡུར་བ་ཡིན་ནའང་ཏོག་ཙམ་ཞིབ་ཚགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་འདུག དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་
འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས་ཡོ་རོབ་ནང་ལ་དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུར་འདོད་པ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་འབུལ་ས་མི་
འདུག ལྷག་པར་དུ་བོད་མི་ཡིན་ཚད་ཚང་མར་དཔྱ་དེབ་འབུལ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང༌། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་
ནས་དེ་འདྲ་རང་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་སྔའི་བཀའ་ཤག་གི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་གྲུབ་པ་ཡིན། དང་བླང་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་བའི་སྐབས་ལ་དྲི་བ་ཞུ་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད། སུས་ཕུལ་ན་ཞུ་རྐྱང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུར་
ལག་དེབ་ཅིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡོ་རོབ་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ལག་དེབ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་
མ་རེད། ལག་དེབ་དེ་སྔ་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་གནས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་མིང་དང༌། དེ་སྔའི་ལག་དེབ་ལ་འཁོད་པའི་མིང་
གཉིས་མ་མཐུན་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་སྔོན་མ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་ཞབས་འདེགས་
གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་ཞུས་ཟིན་པ་རེད། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཀྱང་ད་ལྟའི་ཆར་སྔོན་མ་ནང་བཞིན་སོར་
གནས་མ་གཏོགས་ལམ་སེང་ཐབས་ལམ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་དགོངས་གཞི་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས། དཔྱ་དེབ་བཟོས་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཡིག་ནོར་ཡོད་པ་དང༌། རྗེས་སུ་ནོར་བཅོས་སྐབས་ནོར་བཅོས་
མི་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་མང་ཚགས་ནས་བདེ་སྡུག་ཞུས་འདུག་པར་བསམ་ཞིབ་དགོས་རྒྱུ་གསུངས་སོང༌།  
འདི་ཐད། དེ་སྔ་དེ་འདྲ་ཕྲན་བུ་བྱུང་ཡོད་བཟོ་འདུག དེང་གི་འཆར་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོ་བདག་སོ་སོས་གང་བཀོད་པ་དེར་
བསྐྱར་བཅོས་དགོས་པ་ཡིན་ན་ནོར་བཅོས་ཀྱི་འགྲོ་ལམ་ཞིག་ཡོད་པ་ལྟར་འགྲོ་དགོས་པ་རེད། དཀའ་ངལ་དངོས་བདེན་རིགས་ལ་སྐུ་ངལ་
དེ་ཙམ་མེད། འདི་སྐོར་དེ་སྔ་གྲོས་ཚགས་སུ་ཞིབ་ཁྲ་འགྲེལ་བརྗོད་སྙན་གསན་ཞུས་པ་ལྟར་ཡིན། 
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བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་ནས། དཔྱ་དངུལ་ཚད་གཞི་ཉུང་དྲག་པས་སྤར་ཆ་ཡོང་བ་ཞེས་མང་ཚགས་ནང་དགོངས་ཚུལ་འདོན་གྱི་
སྐོར་བཀའ་གནང་སོང༌། 
ད་ལྟའི་ཆར་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་སྤར་རྒྱུའི་དགོངས་གཞི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འོན་ཀྱང་མང་ཚགས་སུས་
འཕར་འབུལ་གནང་འདོད་ཡོད་ན་ངེས་པར་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས།  དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དུས་འགྱངས་བྱ་ཕྱོགས་དེ་ག་འདྲ་ཡིན་པའི་གསལ་བཤད་དགོས་པ་
གསུངས་སོང༌། 
དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དུས་འགྱངས་བྱ་ཕྱོགས་ཐད་ཡོངས་ཁྱབ་ལམ་སྟོན་ཞིག ༢༠༠༩།༡༠།༩ ཉིན་ཁུངས་ཁྱབ་ཟིན་པ་རེད། དུས་
འགྱངས་ཆ་ཚང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོ་ནས་ཞུ་དགོས་པ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་དེ་སྔ་དཔྱ་དངུལ་ཡོད་མེད་
ཀྱང་ཞིབ་འཇུག་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། དེ་སྔ་འབུལ་ཆད་ཡོད་པ་གཙང་འབུལ་མ་བྱུང་བར་དུས་འགྱངས་གནང་མ་དགོས་པ་ཞུས་
ཡོད་པ་རེད།  
 
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གིས། ༢༠༠༨ ལོར་དཔྱ་དངུལ་ཆག་ཡང་གནང་བ་བཞིན་སླར་ཡང་དེ་མཚུངས་དགོངས་བཞེས་ 
ཡོང་རྒྱུར་བསམ་ཞིབ་གནང་དགོས་བཀའ་ཕེབས་སོང༌། 
འདི་སྐོར་དེ་སྔའང་ཞུས་མཁན་བྱུང་སོང༌། འདི་ཐད་ལ་དྭང་ལེན་གྱི་སྒྲུབ་འབྲས་གང་འདྲ་ཡོང་མིན་གསལ་ཆ་དགོས་པ་ཞུས་ཡོད། རེ་ཟུང་
ནས་གནང་འབྱོར་བྱུང་སོང༌། གནས་སྟངས་རག་པ་ཙམ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་བསྐྱར་དུ་བསམ་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་བསྐྱར་དུ་ཆག་
ཡངས་ཀྱི་ལས་རིམ་གཏོད་རྒྱུའི་དགོངས་གཞི་མེད་པ་དེ་སྔ་གསལ་པོ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན། འོན་ཀྱང་སྒྲུབ་འབྲས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་
ཡག་པོ་དང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུའི་ངེས་པ་རྙེད་པ་ཞིག་བྱུང་ཚ་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསེང་གིས་བསམ་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས། ལག་དེབ་སྔོན་པོ་ཇི་ལྟར་བགོས་འགྲེམས་ཞུས་བཞིན་ཡོད་མེད་དང་དེ་སྔ་ཡོད་པ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་
ལུགསདང༌། ཕྱི་རྒྱལ་བའི་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་དེའི་གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།  
འདི་སྐོར་ལས་བསྡོམས་སུ་གསལ་ཡོད་པ་ལྟར་ལས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པའི་གནས་དོན་གསུངས་པ་གང་ཡིན་གསལ་པོ་ཤེས་མ་སོང༌། དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་མུ་མཐུད་ལས་དོན་སྤེལ་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་ལས་ཕྱིར་འཐེན་ཞུས་པ་གང་ཡང་བྱུང་མེད། ལག་དེབ་སྔོན་པོའ་ི
ཐོག་ནས་ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་སློང་གི་ལས་དོན་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་སྤེལ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་འོག་གྲབ་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད་ཁུངས་སོ་
སོར་ཡར་ལམ་སྟོན་གསལ་བསྒྲགས་ ༢༠༠༨།༨།༦ ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། ལྷག་པར་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་ཡང་བོད་ཡིག་གཙས་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ཡོད། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོས་དྭོགས་དྲི་གནང་བ་
འདིས་ང་ཚར་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཀྱང་ཐོབ་པ་རེད། གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་དང་ཕྱག་འབྲེལ་
ཡུ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་གཞན་དང་བྱང་ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས༌། དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མར་ལས་འགུལ་འདི་ཐོག་འཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་
སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས། ཉི་ཧོང་དང་ཐེ་ལྦན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ནས་ལག་དེབ་སྔོན་པོ་ཐོག་བསྡུ་འབབ་གང་ལེགས་བྱུང་བར་
བསྔགས་བརྗོད་ཞུས་པ་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་ནས་དེ་བཞིན་བསྡུ་འབབ་གང་མང་ཡོང་བ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་སོང་བ་དེར། 
ཉེ་བའི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པ་ཡིན་ན་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་དངོས་བདེན་ཆགས་ཡོད། ངེས་མེད་ཞལ་
འདེབས་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་དོན་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་སྤེལ་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་འབྲེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ཚང་མར་ཞུ་མུས་ཡིན། 
 
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་༡༡ ཡི་རྒྱུན་འགྲོན་དངོས་བྱུང་དང༌། དངོས་སོང་ཇི་ཡིན་
ཁ་གསལ་དགོས་པ་གསུངས་སོང༌།  
སྙན་གསན་ཞུ་ཡག་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་སྔ་ལོ་དངོས་བྱུང་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༧་༧༨ དང༌། དངོས་སོང་དེ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༦་༠༧ 
ཆགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པར་བགྲོ་གླེང་སྐབས་དྭོགས་དྲི་བྱུང་བ་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཞུ་
དགོས་ཞུས་ཟིན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 

 
ཚགས་གཙ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག 

 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   
༄༅།། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༡༦ ནས་ཟླ་ ༡༠ ཚས་ ༡ བར་སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་
ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠་༡༡ ལོའ་ིཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ཕུལ་བའི་ཐོག་དྲི་བ་དང་
དགོངས་འཆར་བྱུང་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས། 
 
༡༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ཀྱི་སློབ་ཚན་དུ་སྨན་པ་སོགས་ཞེས་འཁོད་པའི་སོགས་
ཁོངས་སུ་གང་ཡོད་ཕེབས་ཐད། སྨན་པ་སོགས་ཆེད་ལས་པའི་སློབ་ཚན་མི་འདྲ་བ་ ༣༠ ཡོད་པའི་ཐོ་གཞུང་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ཀྱི་
ཟུར་སྦྱར་ ༤ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་པ་ལྟར་ཡིན། 
 
༢༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ནས་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ ༩༣ ནས་ ༢༡ མ་གཏོགས་བེད་སྤྱོད་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་
ཡིན་ཕེབས་ཐད། རྒྱུ་མཚན་ལྟེ་བ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་མེད་པ་དེ་ཡིན་ཞིང༌། མ་ནི་པཱལ་གྱི་ཞབས་སྟེགས་ཁག་ཏུ་ཞུགས་པར་སྒེར་
ཁུངས་སོ་སོ་ནས་སློབ་གྲོན་ཆེན་པོ་གཏོང་དགོས་ཡོད་པའང་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ཡིན་ཚད་ཆེ། 
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༣༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་ ༡༥༢༨ ལ་སློབ་གྲོན་རོགས་སྐྱོར་ཞུས་པར་གསལ་བའི་སློབ་ཕྲུག་དེ་དག་གི་སྡོད་
གནས་གང་ཡིན་ཕེབས་ཐད། སློབ་ཕྲུག་དེ་དག་བོད་ཁྱིམ་གཉིས་དང་གཏན་སློབ་ཁག་ཅིག་དང༌། སོ་སོའ་ིཁྱིམ་ཚང་གང་དུ་ཡོད་པའི་གཞིས་
སྒར་ཁག་བཅས་སུ་ཡོད། 
 
༤༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། ཉིན་སློབ་ཏུ་གཏོང་བཞིན་པའི་ཉམ་ཐག་ག་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚར་འཚ་སྣོན་སློབ་དོད་སྦྱར་རྒྱུར་ཕན་
འབྲས་ཆེ་ཆུང་ཇི་ཡོད་བསམ་ཚུལ་ཇི་ཡོད་ཕེབས་ཐད། སློབ་དོད་དེ་རིགས་སྤྲོད་ཡུལ་ཕྲུ་གུའི་ཕ་མ་ཡིན་པས་ཕྲུ་གུའི་ཟས་གྲོན་དང༌། སློབ་
ཆས། སློབ་གྲྭར་འབུལ་དགོས་སློབ་འཇུག་གླ་དོད་བཅས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེའི་ཞོར་ལ་ཉམ་
ཐག་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་རྣམས་ཀྱི་འཚ་རྟེན་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཚུལ་བརྗོད་མཁན་འདུག་པས། སློབ་དོད་ཆ་ཚང་ཕྲུ་གུའི་
ཤེས་ཡོན་ཐོག་བེད་སྤྱོད་བྱུང་དང་མ་བྱུང་གི་གནད་དོན་ཙམ་ལས་ཕན་ཐོགས་ཤིག་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡིན།  
 
༥༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། དགེ་རྒན་ཟབ་སྦྱོང་དང་འོས་སྦྱོང་མང་པོ་སྤྲད་དང་སྤྲོད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་གྲུབ་འབྲས་དགེ་
མཚན་ཇི་བྱུང་ལ་ཞིབ་འཇུག་དགོས་ཚུལ་འབོད་བསྐུལ་ཕེབས་པ་ལྟར་ཞུ་འཐུས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ཚང་མའི་འདོད་པ་ཁེངས་པའི་གྲུབ་འབྲས་
ཤིག་ཡོང་ཐབས་དཀའ་ཡང༌། དགེ་རྒན་གསར་པ་གསོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དང་སྔོན་ཡོད་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་དང་སློབ་ཐབས་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་རྒྱུའི་ཐོག་ཕན་འབྲས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་སྙམ། 
 
༦༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠་༡༡ ལོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་དངོས་བྱུང་དང་དངོས་སོང་གི་དངུལ་འབོར་ཇི་ཡིན་ཕེབས་
ཐད། གོང་གསལ་རྩིས་ལོའ་ིཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་དངོས་བྱུང་སྒོར་ ༧༤༨༨༠༩༠༥་༨༧ དང༌། དངོས་སོང་སྒོར་ 
༧༣༨༠༩༨༥༡་༥༧ རེད་འདུག  
 
༧༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་ཆེད་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་ ༣༣༣ བྱུང་བ་ནས་ ༢༢༧ ལ་སློབ་ཡོན་བགོ་
འགྲེམས་ཞུས་ཚུལ་འཁོད་པའི་འཕྲོས་སློབ་ཕྲུག་ ༡༠༦ སློབ་ཡོན་མ་ཐོབ་པའི་གནས་སྟངས་ལ་གསལ་བཤད་དགོས་ཕེབས་ཐད། ལོ་དེར་
སློབ་ཡོན་གསར་པ་སྤྲོད་དམིགས་ ༢༢༧ མ་གཏོགས་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁོང་ཚར་སློབ་ཡོན་བགོ་སྤྲོད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན། འཚང་སྙན་
འབུལ་མཁན་ཁོངས་ནས་སྒྲིག་གསལ་ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་བ་ ༨༦ བྱུང་འདུག མདོ་དོན། རྩ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ལ་ཤེས་རིག་གི་ཁོངས་ནས་སློབ་
ཡོན་མ་ཐོབ་པ་ ༢༠ བྱུང་འདུག   
 
༨༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞིབ་བསྐོར་བསྐྱོད་བྱས་པའི་ཕན་འབྲས་ངོ་མ་ཇི་ཐོན་དང༌། རྟོག་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་
འབུལ་སྲོལ་ཡོད་མེད་སྐོར་ཕེབས་ཐད། རྟོག་ཞིབ་བསྐོར་བསྐྱོད་ཇི་བྱས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་སྲོལ་ཡོད་པར་མ་ཟད། སྙན་ཐོའ་ི
མཇུག་གནོན་ལག་ལེན་ཞུ་སྒོ་ཁག་ཀྱང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དགེ་རྒན་ས་སྟོང་ལུས་པ་དང་སློབ་འཁྲིད་ལེགས་པོ་མི་ཐུབ་པའི་དགེ་རྒན་ཇི་ཡོད་
སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྟོག་ཞིབ་སྐབས་ཐེར་འདོན་དང༌། དྲི་ཞིབ། གོང་ཞུ་བཅས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། རྟོག་ཞིབ་ལས་དོན་སྔར་
ལྷག་དོན་སྨིན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་ཞུ་འཆར་ཡོད། 
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༩༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་འབོད་བསྐུལ་གནང་སོང་བ་ནས། དོན་
གནས་རེ་ཟུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཆ་ནས་ལག་ལེན་ཐུབ་ཐབས་མེད་པ་ཕུད། གཞན་རྣམས་ལ་བསམ་ཞིབ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། སློབ་གྲྭའི་གྲངས་ཐོ་ ༧༦ ནས་ ༧༢ བར་ཉུང་དུ་སོང་བའི་རྒྱུ་མཚན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་བཟུང་སྒེར་སློབ་ཁག་ ༤ གྲངས་ཐོའ་ི
ནང་འཁྱེར་མི་དགོས་པར་ཞུས་པས་ཡིན། འདི་སྐོར་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ནང་མཆན་འགོད་ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར། སྒེར་སློབ་དེ་དག་ནས་
འདི་གར་ལས་བསྡོམས་འབུལ་གྱི་མེད་པ་དང༌། རྒྱ་བལ་གཉིས་སུ་སྒེར་སློབ་དེ་རིགས་གཞན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡིན།   
 
༡༠༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། སློབ་ཡོན་དང་སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་རྣམས་སུ་ཚུད་པར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དགོས་པ་དང༌། 
རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་བོད་ཕྲུག་མང་པོར་ལག་དེབ་དེ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་གསུངས་ཐད། གཞི་རིམ་གྱི་སློབ་ཡོན་རོགས་སྐྱོར་
གནང་ཡུལ་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་མེད་པའི་བོད་མིའི་སྡེ་ཁག་ཅིག་དམིགས་བསལ་ཟུར་བཅད་ཡོད་ཀྱང༌། ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དོན་
ཞིག་གི་དབང་གིས་མཐོ་རིམ་སློབ་ཡོན་ཐོག་དེ་འདྲའི་དམིགས་བསལ་ཆ་རྐྱེན་ད་བར་བཟོ་གཏོད་ཐུབ་མེད། དེ་སྐོར་སླར་ཡང་ཞིབ་འཇུག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༡༡༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། རོགས་ཚགས་སྦྱིན་བདག་སོགས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཆེ་དྲགས་ཡོད་མེད་དང༌། 
བལ་ཡུལ་གྱི་ཟུར་བཅད་སློབ་ཡོན་ལྷག་མ་སློབ་ཕྲུག་གཞན་ལ་བགོ་འགྲེམས་བྱེད་ལམ་ཡོད་མེད་སྐོར་ཕེབས་ཐད། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས་སུ་
རོགས་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཞིབ་གསལ་འབུལ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་བསྡོམས་སུའང་དེ་
ལྟར་ཕུལ་བ་ཞིག་ཡིན། དེར་དགག་དགོས་གང་ཆེ་གྲོས་ཚགས་དང་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བལ་ཡུལ་གྱི་འཛིན་རིམ་ ༡༢ 
པའི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་ཕྱི་ཟླ་ ༨།༩ པའི་ནང་མ་གཏོགས་ཐོན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པར་བརྟེན། སློབ་ཡོན་ལྷག་མ་ཇི་ཐོན་
གཞན་ལ་བགོ་འགྲེམས་ཐུབ་ཀྱི་མེད། 
  
༡༢༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མང་ཙམ་ནས་དགེ་རྒན་འདང་ངེས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་དང༌། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ནས་བསྟན་
འཛིན་སྒང་གི་སློབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས་སྐོར་གསུངས་ཐད། དགེ་རྒན་གྱི་གྲངས་ཚད་དང་སྤུས་ཚད་སྐོར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དངོས་
འབྲེལ་ཡིན་པས། དེ་ཐད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་ཡོད་སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་སོ་སོ་ནས་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། བྱེ་བྲག་བསྟན་འཛིན་སྒང་སོགས་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཅིག་ཏུ་དགེ་རྒན་མི་འགྲོ་བ་དང་མི་སྡོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་
སེལ་ཐབས་སྐོར་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚགས་ལ་གྲོས་བསྡུར་དང་སྐུལ་འདེད་ལན་མང་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང༌། ད་ལྟའི་གནས་
སྟངས་འོག་ནས་ཕུགས་འཕེར་གྱི་འགྱུར་འགྲོས་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོང་རེ་མ་མངོན། བསྟན་འཛིན་སྒང་སློབ་གྲྭའི་སྐོར་འཆར་གཞི་རིམ་པ་
གཉིས་ཙམ་ཐོག་བསམ་ཞིབ་དང་གྲོས་བསྡུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
༡༣༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། ཀྲུ་ཀྲིང་ས་གནས་རང་ལ་འཛིན་རིམ་ ༨ པ་བར་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་འཛུགས་འོས་གཟིགས་ཚུལ་
དགོངས་འཆར་ཕེབས་ཐད། འདི་སྐོར་སྔོན་དུ་དགོངས་བཞེས་ཐེངས་འགའ་ཤས་གནང་མྱོང་འདུག་ཀྱང༌། རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའི་མངོན་
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རྟགས་གསལ་པོ་ཐོབ་མི་འདུག གལ་ཏེ་ད་ཆ་གནས་སྟངས་འགྱུར་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ནའང༌། ཐོག་མར་སྔོན་འགྲོ་ནས་འགོ་བཙུགས་
ཏེ་འཛིན་གྲ་ལྔ་པ་བར་འཛུགས་འོས་སྙམ་པས། གནས་སྟངས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༡༤༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ པ་ཐོན་རྗེས་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་མི་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་སེལ་
ཐབས་སྐོར་གསུངས་ཐད། ཤེས་རིག་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པའི་སྐབས་ཤེས་ཡོན་གནས་བབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་
ལྟར། འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ པ་ཐོན་རྗེས་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་འགྲིམ་རྒྱུའི་འདུན་པ་དང་ནུས་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་ཁུངས་གང་
རུང་ནས་སློབ་ཡོན་ཐོབ་ཐུབ་པའི་དམིགས་ཚད་འཛིན་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྤུས་ཚད་དང་གྲངས་འབོར་གཉིས་གང་གཙའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་
འཛིན་དགོས་པར་མཐོང་བཞིན་ཡོད། 
 
༡༥༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། ཨིན་ཚིག་མཉམ་བསྲེས་ཀྱིས་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལ་སྟོང་ཆ་མི་ལུས་པ་ཞིག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་
བསྐུལ་ཕེབས་ཐད། ཡིག་ཆ་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ལ་གོ་འཛལ་རིགས་མི་ཡོང་སླད། དགག་བྱ་ལས་དགོས་པ་གཙ་ཆེ་བར་བརྩིས་ཏེ། མཐོ་སློབ་
དང་རོགས་ཚགས་སོགས་ཀྱི་མིང་རྣམས་ཤད་གུག་ནང་ཨིན་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ཡོད། དེ་ལས་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལ་སྟོང་ཆ་བཟོ་གཞི་གང་
ཡང་མེད་ཅེས་གསལ་བཤད་ཞུ་འདོད་བྱུང༌། 
 
༡༦༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལས་དོན་ཇི་ཞུས་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ནང་མ་གསལ་
སྐོར་དང༌། ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་ཁང་ཟུར་འཛུགས་བྱ་འཆར་ཡོད་མེད་སྐོར་
སོགས་ཕེབས་ཐད། ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ནང་ཟུར་གསལ་མ་ཐུབ་ཀྱང༌། ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ནང་དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་
ཐོག་ལས་དོན་ཇི་ཞུས་གསལ་པོར་འཁོད་ཡོད། དུས་ཐུང་ཟབ་སྦྱོང་ ༦ སྤྲད་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ ༡ དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ཡིན་པ་
དང༌། འོས་སྦྱོང་དང་ཟབ་སྦྱོང་གཞན་རྣམས་ཀྱི་བསླབ་གཞིའི་ཁོངས་སུའང་དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་སྐོར་བཅུག་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་སློབ་
ཁང་གསར་འཛུགས་དགོས་གལ་མ་མཐོང༌། ད་ཕན་གཞི་རིམ་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་སྒོ་ཁག་ཟིན་ཏེ། གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་དང་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆའི་
དེབ་གཟུགས་ཤིག་སྔ་ལོར་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་ཡོད། ཟླ་དྲུག་ཙམ་གོང་དུ་དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གཏན་འཇགས་ཁྱད་ལས་པ་ཞིག་
ཀྱང་བསྐོ་གཞག་བྱུང་སྟེ། ལས་འཆར་དངོས་གཞི་སྤེལ་ཕྱོགས་ལ་གྲ་སྒྲིག་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
 
༡༧༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་མཛད་གཙ་རྣམ་པའི་ཕྲུ་གུ་སློབ་འཇུག་གནང་མཁན་མ་བྱུང་བའི་སྐོར་ལ་
དོགས་འདྲི་ཕེབས་ཐད། ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ནས་ཕྲུ་གུ་སློབ་འཇུག་གནང་མཁན་མ་བྱུང་བ་མིན། མཛད་གཙ་རྣམ་པ་ཞེས་པ་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་
རྣམ་པ་དང༌། བཀའ་བློན་རྣམ་པ། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། རང་དབང་ཅན་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་བཅས་ལ་གོ་དགོས་ཤིང༌། མཛད་
གཙ་དེ་དག་ནས་ཕྲུ་གུ་སློབ་འཇུག་གནང་མཁན་མ་བྱུང་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།  
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༡༨༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ནས། དགེ་རྒན་གྱི་ཆེ་མཐོང་དང༌། མཐུན་རྐྱེན། གསོལ་ཕོགས་བཅས་བཟང་དུ་གཏོང་ཐབས་
དགོས་པའི་དགོངས་འཆར་ཕེབས་ཐད། ད་བར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་ཡོད་སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་འཛུགས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གང་ཐུབ་
ཞུས་འདུག་ཅིང༌། བཀའ་ཤག་གསར་པའི་ངོས་ནས་འདིའི་ཐོག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཁག་ཅིག་སྤེལ་འཆར་ཡོད། 
 
༡༩༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ཙམ་ནས། བོད་སློབ་འཛིན་ཚགས་ནང་བོད་པའི་དགེ་ལས་གཏན་འཇགས་བསྐོ་གཞག་མི་ཆོག་པའི་
དཀའ་ངལ་གང་མགྱོགས་སེལ་ཐབས་དགོས་སྐོར་དགོངས་འཆར་ཕེབས་ཐད། དོན་གནད་དེའི་སྐོར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་བཟུང་ཚགས་པའི་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་དང༌། རྒྱ་གར་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས་གསུམ། བོད་སློབ་འཛིན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་དང་འགན་
འཛིན་རིམ་པ་བཅས་ལ་ཡིག་ངག་གཉིས་བརྒྱུད་ཞུ་འདེབས་དང༌། བརྒྱུད་བསྐུལ། མཇུག་གནོན་སྐུལ་འདེད་བཅས་རྒྱུན་མར་ཞུས་འདུག་
ཅིང༌། ད་ཆ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཚང་མའི་ངོས་ནས་དགག་བྱ་མེད་པའི་དག་མཆན་ཐོབ་ཟིན་འདུག་ཀྱང༌། ལྡི་ལིའི་ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཁ་མཆུ་
རྙིང་པ་ཞིག་གཙང་སེལ་བྱ་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་འདུག  མདོར་ན་རྩ་བའི་དཀའ་ངལ་དེ་གང་མགྱོགས་སེལ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད། 
 
༢༠༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞུ་སྒོའ་ིཐོག་དགོངས་འཆར་གནང་ཞོར་དུ། སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་རིགས་
ལམ་སློབ་ཐབས་སྐོར་གསུངས་ཐད། རིགས་ལམ་སློབ་ཐབས་རྣམས་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་དགོངས་འགལ་
མེད་གང་ཐུབ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སློབ་ཚན་དང་སློབ་ཁྲིད་དུས་ཡུན་ཆ་བགོས་བྱེད་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་སྲོལ་ལ་མ་བསྟུན་ཐབས་མེད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་འོག་ནས་སློབ་གྲྭ་མང་པོའ་ིནང་རིགས་ལམ་སློབ་མཁན་ཆོས་དགེ་ཟུར་བསྐོས་ཡོད་ཀྱང་སློབ་ཁྲིད་དུས་ཡུན་འདང་ངེས་མི་
ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་དཀའ་བ་ཞིག་ཡོད། 
 
༢༡༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། རིགས་གཅིག་མཁས་པའི་དུས་དེབ་ཅིག་གསར་འདོན་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟ་
བུར་ཐོས་པ་གོ་ནོར་ཐེབས་མེད་པ་དང༌། འབོད་བསྐུལ་གནང་ཡུལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དུས་དེབ་གསར་འདོན་མི་
དགོས་པར། ད་ལྟ་ཤེས་རིག་དུས་དེབ་ཅེས་པ་ཞིག་འདོན་སྤེལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དེའི་ངོ་བོ་དང་ནང་དོན་ལ་སྒྱུར་བཅོས་བཏང་སྟེ་གཅིག་
ཆོད་ཡོང་ཐབས་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༢༢༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། བཀའ་ཁྲིའི་གསལ་བཤད་ནང་ཁྱད་ལས་པ་ཆིག་ཁྲི་དང་ཆིག་འབུམ་ཐོན་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཤེས་
ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་རྭ་བ་ལས་བརྒལ་བ་ཞིག་ཡིན་མིན་བཀའ་འདྲི་ཕེབས་ཐད། དམིགས་ཚད་དེ་དག་ནི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་གྱི་
ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོས་དམིགས་དང་དགོངས་པ་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་གཤིས། སྲིད་བྱུས་དེའི་རྭ་བ་ལས་མ་བརྒལ་བ་
ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
 
༢༣༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། ལྡི་ལི་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་གི་ཚགས་པའི་ངོ་བོ་རིག་གཞུང་དང་ཚང་ལས་གང་ཡིན་གསལ་པོ་
མེད་པར་གཟིགས་ཚུལ་ཕེབས་ཐད། གཟིགས་ཚུལ་བྱུང་བ་ལྟར་དངོས་འབྲེལ་རེད། བཀའ་ཤག་གི་བཀོད་ཁྱབ་སྔ་རྗེས་ལྟར་མིང་དོན་
མཚུངས་པའི་ཚགས་པ་ཞིག་གི་ངོ་བོར་ཁྲིམས་མཐུན་དེབ་སྐྱེལ་བྱ་དགོས་ཡོད་ཀྱང༌། མིང་དོན་གཉིས་ཀྱི་འགལ་བ་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ད་བར་
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དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་ཐུབ་མེད། ཁྲིམས་མཐུན་གནས་བབ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ཡང་མཐུན་སྐྱོར་ལམ་སྟོན་གང་ཐུབ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།  
 
༢༤༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། རིགས་གཅིག་མཁས་པ་ཚད་ལྡན་གང་མང་ཐོན་ཐབས་སུ་གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་ ༩ པ་ཡན་གྱི་
སློབ་ཕྲུག་རྣམས་དམིགས་བསལ་གསོ་སྐྱོང་དགོས་གལ་དང༌། བློ་རིག་བཀྲ་བའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་སློབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་བྱེད་འོས་
སྐོར་དགོངས་འཆར་ཕེབས་ཐད། འཛིན་རིམ་ ༩ ཡན་ལ་དམིགས་བསལ་ལྟ་སྐྱོང་གི་ལས་རིམ་ཁག་ཅིག་འགྲོ་མུས་ཡིན་པ་མུ་མཐུད་རྒྱ་
བསྐྱེད་དང་གོང་སྤེལ་གཏོང་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།  
 
༢༥༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། ཁ་འཐོར་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་གོ་སྐབས་སྤྲོད་ཐབས་ཇི་ཡོད་ཕེབས་ཐད། གཏན་སློབ་ཏུ་
སློབ་བཞེས་གནང་རྒྱུ་དང༌། ཉིན་སློབ་ཏུ་སློབ་དོད་སྤྲོད་རྒྱུ་སོགས་རྒྱུན་ལྡན་ལས་རིམ་ཁག་ཅིག་ཡོད་མུས་ཡིན་ཐོག དུས་བསྟུན་གསར་
གཏོད་ཇི་དགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཁ་འཐོར་བོད་ཕྲུག་རྣམས་བསྡུ་འགུག་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འགན་གཙ་བོ་དེ་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁང་སོགས་ས་གནས་ཀྱི་ཚགས་སྡེ་ཁག་ལ་ཡོད་སྙམ། 
 
༢༦༽ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་ཕྱོགས་བཀའ་ཁྲི་ལས་ཟུར་གཉིས་ལྟ་བུའི་མཁས་
དབང་ཁག་ནས་ལམ་སྟོན་དགོས་ཚུལ་ཕེབས་ཐད། སྒྲིག་ཞུགས་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམས་སོ་སོའ་ིགཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་སློབ་དཔོན་ཆེན་
པོ་རེ་ནས་ལམ་སྟོན་ལེན་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པ་དང༌། སྒྲིག་ཞུགས་མ་ཡིན་པའི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚའི་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཡུལ་དུ་ཝ་ཎ་ཆེས་
མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་སློབ་དཔོན་བགྲེས་ཁག་ཅིག་སོགས་མཐུན་སྦྱོར་ཞུས་ཡོད། འཛམ་གླིང་སྤྱི་སྲོལ་ལྟར་བྱས་ན་ལམ་སྟོན་ཞུ་
ཡུལ་སློབ་དཔོན་མཁས་པ་ཉམས་ཞིབ་པ་སོ་སོས་འཚལ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། རང་ཅག་རྣམས་སྔོན་འགྲོ་ནས་བཟུང་ཆེས་མཐོའ་ིཉམས་
ཞིབ་སློབ་སྦྱོང་བར་སྤྱི་གཞུང་ཞིག་གིས་ལག་འཁྲིད་དགོས་པ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཁམས་དེ་ལ་སྒྱུར་བཅོས་ཞིག་མ་ཐུབ་ཚ་གང་ཡང་མི་ཐུབ་
པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་ཉེན་ཡོད། 
 
༢༧༽  བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས། མེའོ་གཞིས་ཆགས་སུ་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་ཅིག་ནས་ལྷག་བསམ་ཆེ་བསྐྱེད་ཀྱིས་གཞིས་མི་ ༨༠ 
ལྷག་ལ་ལས་ཞོར་སློབ་སྦྱོང་གི་ལས་རིམ་སྤེལ་ཏེ་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་པོ་ཐོན་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་ཐད། བོད་མི་རྣམས་ནས་རང་དོན་རང་
གཅེས་ཀྱི་ལས་དོན་དེ་ལྟར་སྤེལ་བར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག དེ་སྔོན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བྱང་ཤར་གཞིས་ཆགས་
ཁག་ཐེ་བའི་གཞིས་ཆགས་མང་པོའ་ིནང་ཡིག་རྨོངས་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ལས་ཞོར་སློབ་སྦྱོང་གི་ལས་རིམ་དེ་འདྲ་སྤེལ་སྐབས་ལམ་ལྷོངས་དང་
གྲུབ་འབྲས་འབྲིང་སྨད་ཙམ་ལས་མ་ཐོབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་རིམ་མཚམས་འཇོག་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཡོད་པའང་དྲན་གསོ་གནང་འོས་སྙམ། ད་
ལྟའི་ཆར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཀྲུ་ཀྲིང་དུ་ལས་ཞོར་སློབ་སྦྱོང་གི་ལས་རིམ་ཞིག་འགྲོ་མུས་ཡིན། མེའོ་ལྟར་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་དེ་
འདྲའི་ལས་འཆར་སྤེལ་མཁན་ཡོད་ཚ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཉམ་སྐྱོར་གང་ཐུབ་ཞུ་འཆར་ཡོད་པ་བཅས། དེའི་ནང་དྲི་བ་ཆད་
པ་ལ་སོགས་ཡོད་ན། དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
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ཚགས་གཙ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག  
 

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ལས་བསྡོམས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་གི་གསལ་བཤད་མ་བྱས་གོང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གི་བཀའ་
འཁྲོལ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་ཤོག་བུ་འཁྲུགས་ཏེ་སྙན་སྒྲོན་
ཞུས་འདུག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་བའི་སྐབས་ལ་གཟིགས་མ་བདེ་བ་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག་པས་དེ་ལ་བཟོད་གསོལ་ཞུ་བ་ཡིན།  ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར་རྒྱུན་ལས་ཐོག་ནས་
དོགས་འདྲི་གནང་བ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མི་འདུག བགྲོ་གླེང་གནང་བའི་སྐབས་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་བཅུ་ཙམ་གྱིས་ཆ་ཤས་བཞེས་འདུག་
པས།  དེ་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཞིག་རིམ་པས་སྙན་གསེང་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
དང་པོ།  དེ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་བོད་ནས་གསར་འབྱོར་དམིགས་བསལ་
འཛུལ་ཞུགས་ལག་དེབ་དཀར་པོའ་ིཐོག་གནས་སྐོར་དང༌། ཤེས་ཡོན་འཁོད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་གསར་བཟོ་ཟིན་པ་
རྣམས་ལ་དུས་འགྱངས་ཞུ་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་འདུག་པ་དཀའ་སེལ་རོགས་ཕན་དང་དཀའ་སེལ་སྔོན་འགོག  སླད་ཐོག་མ་ནས་བལ་ཡུལ་
རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ནས་ལག་དེབ་དཀར་པོའ་ིཐོག་གནས་སྐོར་དང་ཤེས་ཡོན་མ་འཁོད་པ་གནང་ཐབས་ཡོང་སྐོར་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་འབྲེལ་
ཡོད་ལས་བྱེད་ལ་བཀོད་མངགས་ཡོང་བ་ཞེས་ཕེབས་ཐད་འབད་བརྩོན་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
གཉིས་པ།  བོད་ནས་གསར་འབྱོར་བ་རྣམས་ཐོག་མར་བལ་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ནས་དམིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ལག་འཁྱེར་
དཀར་པོ་ཞུ་ལེན་སྐབས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དེ་དངོས་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་ཞིག་རེད། སྔ་ལོ་ནས་
བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་འགན་འཛིན་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ལ་དམ་དོན་དེ་ལྟར་བཀོད་མངགས་ཞུས་ཏེ་ཕན་ཐོགས་གང་ཙམ་བྱུང་སོང་སྙམ།  
དཔེར་ན་ ༢༠༡༠་་༡༡ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་ནང་གསལ་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༨༠༩ འབྱོར་ཁོངས་ནས་ཤེས་ཡོན་འཁོད་པ་གྲངས་ ༧༢༠ དང༌། 
སྐྱབས་བཅོལ་འཁོད་པ་གྲངས་ ༤༦ ། གཞན་འཁོད་པ་གྲངས་ ༤༣ དང༌།  གནས་སྐོར་འཁོད་པ་གཅིག་ཀྱང་བྱུང་མེད།   དེར་བརྟེན།   
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་གིས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དེ་དངོས་གནས་ཐབས་ལམ་ཞིག་རེད་ལ་གྲོས་ཚགས་སྔ་རྗེས་ནང་ལ་དེའི་ཐོག་
དགོངས་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་གསུངས་པ་དེ་འདྲའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཡོད་པའི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚར་ཡང་འབོད་སྐུལ་ཞུས།    
དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་ཁ་ཤས་ལ་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ད་ལྟ་གནས་སྐོར་དེ་  ༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༡ གྱི་འདིའི་ནང་ལ་འཁོད་པ་གཅིག་ཀྱང་
བྱུང་མི་འདུག    དེ་ཡིན་དུས་ཁོ་རང་བཞིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞིག་སེལ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།   
དེ་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་འགྱངས་ཞུ་རྒྱུར་ས་གནས་སྐོར་སྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་བསྐྱོད་མི་དགོས་པར་ས་གནས་འབྲེལ་ཡོད་
འཛམས་ཆེ་སར་གདན་ཞུས་ཀྱིས་དུས་འགྱངས་གནང་ཐབས་ཡོང་བ་ཞེས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་རྡ་རམ་
ས་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་འགྱངས་ཞུ་རྒྱུའི་སྐོར་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།  རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའི་ཚན་པ་རེ་
ཟུང་ལ་ཞིབ་འཇུག་དེ་ཕར་ཕེབས་ཏེ་མི་ངོ་མ་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་མཆན་ཞིག་བཀོད་ན་ལག་དེབ་ཚང་མ་མར་ཚན་པ་སོ་སོས་བསྣམས་ཕེབས་
ནས་དུས་འགྱངས་ཞུ་བ་དེ་འདྲ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།   ཡིན་ཡང་རྡ་རམ་ས་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་མི་མང་ཐོག་ལ་སྐུ་ངལ་དེ་
ཡོད་པ་ཡིན་སྟབས།  དེའི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤེས་གནང་རོགས་ཞེས་དེ་སྔ་ཡིན་ཡང་སྙན་གསེང་ཞུ་མཁན་བྱུང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
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མར་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་ལའང་སྐུ་ངལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་སྔ་རྗེས་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།  ང་ཚ་སྐྱབས་
བཅོལ་བའི་གནས་བབ་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་མ་བརྗེད་པའི་དོན་དག་ལ་དྲན་སྐུལ་ཐེབས་པར་ཕན་ཐོགས་དང་དགེ་མཚན་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་
རེད་ཅེས་སྔ་མར་ཞུས་མྱོང་།  འོན་ཀྱང་།  འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་ཀྱི་ཚན་པ་ཚ་ལ་འབྲེལ་བ་དང་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡིན་ཡང་།  དེའི་ཐོག་
ལ་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་སྟེ་ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་དེའི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤེས་ཞུ་རྒྱུ་ག་རེ་ཡོད་མེད་འབད་བརྩོན་ཞུ་གི་ཡིན་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་གསུམ་པ་ཞིག་ལ་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ཀྱི་ནང་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་
ལག་དེབ་བཟོ་བ་དེ་ ༩༩༧ རེད་འདུག  དེའི་གོང་ལ་ལག་དེབ་དཀར་པོ་བཟོས་པ་དེ་ཚ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀུར་འོས་སྤྱི་
འཐུས་ཤིག་གིས་བཀའ་གནང་སོང་། རྩ་བའི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་རང་ཡིན་སྟབས་གྲངས་ཀ་དེ་བཀོད་བཞག་པ་མ་གཏོགས་ལས་
བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ནང་ལ་དེ་ཞིབ་ཕྲ་བྱས་ནས་བཀོད་འདུག   ངས་རྡོག་རྡོག་སྙིང་པོ་ཞུ་བ་དེར་གྲངས་ཀ་འདི་ཆ་ཚང་ཚུད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།   ཚུད་པའི་ནང་ལ་གང་འདྲ་ཞིག་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  རྒྱ་གར་ནང་ལ་སྐྱེས་པའི་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཟིན་པ་དང་ལག་ཁྱེར་གསར་པ་བཟོས་
པ་དེ་ ༡༢༠ རེད་འདུག  ཕྱི་ལོ་༢༠༠༣ སྔོན་ལ་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་བ་ཡིག་ཆ་གང་ཡང་མེད་མཁན།  བཙན་བྱོལ་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་
ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་ཏེ་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་བསྡད་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།   དེའི་ལས་རིམ་དེ་ལོ་ན་སོན་པ་དང་ལྷན་ལག་
ཁྱེར་བཟོ་བཞིན་པ་རེད།  དེའི་ཐོག་ནས་ ༡༠༩ བྱུང་འདུག      ལག་དེབ་དཀར་པོ་ཐོག་ཤེས་ཡོན་དང་སྐྱབས་བཅོལ་འཁོད་པ་གྲངས། 
༣༩༣  ལག་དེབ་དཀར་པོ་ཐོག་གནས་སྐོར་འཁོད་པ་གྲངས། ༣༦༩     ལག་དེབ་དཀར་པོ་ཐོག་གཞན་འཁོད་པ་གྲངས། ༦ བཅས་
ཡིན།  ད་ལྟའི་ཆ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་མི་ ༣༦༩ དེར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  གོང་དུ་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་པ་ལ་
རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྔ་ཕྱི་བྱས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་དང་སྙན་གསེང་ཞུས་ཡོད་པས། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཀྱང་
དགོངས་བཞེས་ཏན་ཏན་གནང་གི་རེད་བསམ་པ་འདྲ་ཞིག་ཡོད།  
དོན་ཚན་གཞན་ཞིག་གི་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་འཛིན་རིམ་ ༡༢ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མ་ལོན་པ་རྣམས་རྒྱལ་ཞབས་སུ་འགྲོ་
དགོས་ལས་འཆར་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་དོ་བདག་སོ་སོའ་ིལག་ཁྱེར་འདིར་གཞུང་གིས་ཉར་བཞག་པ་དེ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱི་བཀའ་གནང་སོང་། འདིའི་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ལས་འཆར་དེ་ལོ་མང་པོའ་ིགོང་
ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་རེད། སྐབས་དེ་དུས་སྒྲིག་འཛུགས་དེའི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ཅུང་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟའི་སྐབས་ལ་དེ་ཙམ་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་མཐོང་གི་མི་འདུག  འོན་ཀྱང་། ཁ་སང་དེ་ཆ་ཚང་ལ་མར་བལྟས་ཡོང་དུས་
འདིའི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དགོས་པ་འདྲ་ཞིག་མཐོང་སོང་།   དོན་རྡོག་རྡོག་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཡིག་
རྒྱུགས་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མ་ལོན་པ་རྣམས་རྒྱལ་ཞབས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་གནང་བ་ལྟར་ལས་
འཆར་དེ་སྔ་ནས་འགྲོ་བཞིན་པ་ཞིག་རེད།  ༢༠༡༠་་༡༡ ལོའ་ིནང་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མ་ལོན་པ་སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་བྱུང་མི་འདུག   སྒྲིག་གཞི་
གཏན་འབེབས་ལྟར་ ༢༠༡༠།༡༡ ལོར་རྒྱལ་ཞབས་སུ་མ་བསྐྱོད་པ་གྲངས་ ༦  ལས་བྱུང་མི་འདུག་རུང༌།  རྒྱལ་ཞབས་སུ་མ་བསྐྱོད་པ་
སློབ་ཕྲུག་ཚའི་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་དང༌། ༡༩༩༨ ནས་ད་བར་ལག་འཁྱེར་ཉར་འཇོག་ཡོད་པ་གྲངས་ ༤༤ འདུག་པ་འབྲེལ་ཡོད་
ཁག་དང་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ། ཆབས་ཅིག་མཁྱེན་རྟོགས་སླད་ཞུ་རྒྱུར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡན་ལོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་
ཀྱང་གང་ཙམ་ཡང་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་འདུག 
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དེ་ནས་སྡེ་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་ལ་ཆབ་སྲིད་བཙན་པ་སོགས་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་རུ་གཏོང་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བཀའ་ཕེབས་འདུག 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་སོགས་ཨོ་སི་ཀྲ་ལི་ཡར་གཞིས་སྤོས་ལས་གཞི་ཁོངས་གཏོང་སྐབས་རྒྱན་
རྒྱག་མ་ཡིན་པར་བྱས་རྗེས་ལ་གཞིགས་པའི་གཏོང་ཕྱོགས་ཡོང་བའི་སྐོར་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་དྲི་བ་དང༌།  གཅིག་ནས་
དགོངས་ཚུལ། གཅིག་ནས་བསྔགས་བརྗོད་གནང་སོང་བ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། དེའི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཞུས་ཏེ་གནས་སྟངས་དེ་གང་
འདྲ་ཆགས་ས་རེད་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡིན། དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་ཚས་སྣ་ཚགས་ཤིག་གནང་གི་འདུག  དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་
སྐབས་ལ་ལན་རྡོག་རྡོག་དེ་ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་སོགས་ཨོ་སི་ཀྲ་ལི་ཡར་གཞིས་སྤོས་ལས་གཞི་གཏོང་ཕྱོགས་སྐོར་ཐད་ཀར་དྲི་བའི་ལན་
མཇུག་ལ་ཞུ་གི་ཡིན། རྒྱན་རྒྱག་མིན་པ་བྱས་རྗེས་ལ་གཞིགས་པ་དང༌།  འབྱོར་སྔ་རྟིང་གཏོང་ཕྱོགས་ཡོང་བ་བདེ་སྡུག་སྐོར་ཡིག་ངག་
གཉིས་ཐོག་བསམ་འཆར་དང༌།   གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚགས་པ་ཁག་ཅིག་གི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ།  སྒེར་མང་དག་ཅིག་ལས་ཁུངས་སུ་
ཕེབས་ཏེ་དགོངས་འཆར་སོགས་སྣ་ཚགས་གནང་མཁན་བྱུང་བ་ལྟར་དོ་སྣང་གིས་ཞིབ་འཇུག་ཀྱང་ཞུས་པ་ཡིན།  བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་
སྐབས་ ༡༤ པའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་ ༡༠ སྐབས་ཀྱང་གསལ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་ནང་འབྱོར་སྔ་རྟིང་སོགས་ཀྱིས་ཨོ་སི་ཀྲ་
ལི་ཡར་གཏོང་རྒྱུ་དེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་འཚམས་ཀྱི་མེད་ལ།  དེ་ལྟར་བྱས་ན་མི་འགྲིག་པའི་བསམ་ཚུལ་ཡང་ཞུ་མཁན་མི་ཉུང་
བ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཟད།  དྲང་བདེན་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མེད་སྟབས་ད་བར་དགོངས་བཞེས་ཐུབ་པ་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་སླར་ཡང་བཀུར་འོས་སྤྱི་
འཐུས་མཆོག་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༡ བར་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་བ་ཚ་དང་ཁ་དང་ཁ་སྤུ་
དབྱེ་འབྱེད་བྱུང་བ་ནས་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་མེད་སྐོར་བཀའ་གནང་སོང༌། 
གཞི་རྩའི་དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་བློན་གཉིས་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་ཆགས་པ་འདྲ་བཀའ་གནང་གྲུབ་སོང་། ༢༠༠༨ ལོར་ཚུལ་ཤིང་འགྲེམས་རྒྱུའི་ཐོག་
ནས་ཁ་དང་ཁ་སྤུ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་གདན་ས་ཆེན་པོ་དེ་ཚའི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེས་དགེ་མཚན་ག་
རེ་བྱུང་ཡོད་པའི་ཐོག་དོན་ཚན་མང་པོ་ཞིག་འདུག་པ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གསར་པ་མང་པོ་ཡོད་སྟབས་མཁྱེན་རྟོགས་ཆེད་དུ་ཞུས་ན་
བསམས་སོང།  
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་བཞག་པའི་དགེ་ལུགས་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་སྒྲིག་གཞི་ལག་བསྟར་ཚུལ་བཞིན་ཐུབ་པ། དགེ་ལྡན་གདན་ས་ཁག་གི་མཁན་
བླ་ལས་སྣེ་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་སྔ་རྗེས་ཡོད་པ་རྣམས་ལག་བསྟར་ཚད་ལྡན་བྱུང༌།    སྒྲིག་གཞི་ནང་གསལ་ལྟར་དགེ་ལུགས་དགོན་
སྡེ་ཁག་ནང་སྒྲིག་ཞུགས་ཀྱི་མཚམས་གསལ་པོ་བཟོ་ཐུབ་པ།   བླ་སློབ་དབར་དམ་ཉམས་ཀྱི་རྒྱུ་མི་གསོག་པ།  
དགེ་ལྡན་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་རྒྱུགས་སྤྲོད་དང༌། འཇང་དགུན་ཆོས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་བཞག་རྣམས་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་མི་
དགོས་པར་ལམ་ལྷོང་ངང་བྱུང་ཐུབ་པ།    ལྷག་པར་དུ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཉེན་སྲུང་ཐོག་
ལའང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ལས་སླ་རུ་ཕྱིན་ཡོད། 
དཀར་ནག་དབྱེ་འབྱེད་བྱུང་བ་བཅས་ཀྱི་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པའི་ཐོག འབྲེལ་ཡོད་ཆོས་སྡེ་ཁག་ནས་ལངས་ཕྱོགས་ཁ་གསལ་
འདི་འདྲ་ཞིག་འཛིན་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཀྱང་ཐུགས་སྣང་ཕྱག་ལེན་གང་ལེགས་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་དོལ་རྒྱལ་
ཕྱོགས་གཏོགས་པའི་ས་གནས་སུ་ལས་འགུལ་དང་འགུལ་བསྐྱོད་ཐད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བོད་ཕྱི་ནང་དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ཚང་མར་གང་ཐུབ་
དོ་སྣང་ཞུ་ཁུལ་ཡིན།  དེ་ངས་འཕྲོས་བཤད་འདྲ་ཞིག་ཞུས་པ་རེད། དེ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་གཙ་བོ་དེ་མཚམས་དེ་
ནས་ཁོང་ཚ་ལོགས་སུ་སོང་བ་དེའི་ཐོག་ལའང་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་དོ་སྣང་སོགས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་ཡིན་པ་འདྲ།  དེའི་ཐོག་
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ལ་གལ་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་ལྷོ་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གཉིས་དང་བལ་ཡུལ་ན་ཡོད་པ།  དེ་བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་ན་ཡོད་པ་དང་ལྡི་ལི་
ན་ཡོད་པ།  མ་ཟད་བོད་ནང་དུའང་དེའི་འགུལ་སྐྱོད་དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྟེང་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་གང་ཐུབ་འབད་
བརྩོན་ཞུ་གི་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་བ་ཡིན། ཡིན་ཡང་མིའི་ནུས་པས་མ་འདང་བ་དང་གནས་ཚུལ་དུས་ཐོག་ལ་མ་ཤེས་པ་དེ་འདྲ་ཏན་ཏན་
ཡོང་སྲིད་པ་རེད་དེ་རྩ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ལྷོད་ཡང་མེད་པར་དོ་སྣང་ཞུ་གི་ཡོད་ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།    
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་༡༡ ལོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་དང༌། 
དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་གྱི་སྔོན་རྩིས་དངོས་བྱུང༌།  དངོས་སོང་གི་གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཕེབས་ཐད།    
 གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ལ་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་༡༡ ལོའ་ིནང་རྒྱུན་གྲོན་བཀའ་འཁྲོལ་སྒོར་ ༡༠,༠,༡༦,༧༡༠།༠༠ དང༌།  དམིགས་བསལ་བཀའ་
འཁྲོལ་སྒོར་ ༡,༥༨,༠༨༨།༠༠ གཉིས་བསྡོམས་བཀའ་འཁྲོལ་སྒོར་ ༡༠,༡༧༤,༧༩༨།༠༠  ཐོབ་ཡོད་ཁོངས་ནས་རྒྱུན་གྲོན་ཐོག་དངོས་སོང་
སྒོར་ ༩,༥,༣༩,༩༦༡།༠༠  དང༌།  དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་དངོས་སོང་སྒོར་ ༡,༣༧,༩༠༣།༠༠ ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བཤད་
དུ།  བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན།  སྔོན་རྩིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་གནང་བ་དང་གང་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་མ་གཏོགས་གཞན་མེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་བོད་མི་གཞིས་བསྐྱོད་ཁོངས་ནས་བོད་རིགས་ཁ་ཤས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གིས་མགྲོན་
འབོད་ལྟར་ཆེད་བསྐྱོད་བྱས་པ་བརྒྱུད་རྒྱ་གཞུང་གི་བེད་སྤྱོད་འོག་འགྲོ་བཞིན་པ་དང།  བོད་མིའི་རྩ་དོན་ལ་རྒྱབ་གཏོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
གསན་སྐོར་གྱིས་གསལ་བཤད་ཞུ་བདེ་ཡོད་ན་ཞུ་འོས་བཀའ་གནང་སོང།   དེ་ནི་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཟིན་པས་ཞུ་
མི་བདེ་བ་གང་ཡང་མི་འདུག  བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མཆོག་གི་གང་གསན་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག  ཡིན་ནའང་དེ་དག་ནི་མི་མང་པོ་གང་ཡང་
མ་རེད།  ཉུང་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་རེད།  ཁ་གསལ་ཙམ་ཞུས་ན།  དེའི་ཁོངས་ནས་མི་གཅིག་ནི་སྔ་རྗེས་ཐེངས་བཞི་ཙམ་བོད་དུ་བསྐྱོད་མྱོང་
བ་དང༌།   ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡར་རྒྱ་ནག་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་དཔོན་རིགས་སོགས་སླེབས་སྐབས་བསུ་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་བཀོད་སྒྲིག་ལྟར་བོད་པ་སྤྱིའི་ངོ་ཚབ་ཡིན་མདོག་བྱེད་མཁན་དེ་འདྲ་རེད།   མི་དེ་རིགས་ནི་ད་ཆ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་
དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁ་བསླུས་རྒྱག་མཁན་ཡོངས་གྲགས་ཙམ་མ་ཟད།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བེད་སྤྱོད་འོག་བོད་རིགས་ཀྱི་ཞབས་འདྲེན་པར་
གྱུར་ཟིན་པ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད།  མི་དེ་ཚའི་གྲས་ནི་རྒྱ་ནག་གི་བེད་སྤྱོད་འོག་ཕྱིན་པ་མ་ཟད།  རང་རེའི་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་བདེ་
འཇགས་ཀྱང་དཀྲུགས་ཏེ་མཐའ་ན་སྤྱི་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའང་ཚགས་མ་བཅུག་པ་དང༌།  དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་མཁན་གཞན་
ཞིག་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱང་ངོས་ལེན་མེད་པའི་གཏམ་འཆལ་བརྗོད་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་དམིགས་ཡུལ་ལྡན་
པའི་བྱ་ཐབས་ངན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།   ཚང་མས་མཁྱེན་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།   ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་ནང་སྔ་
རྗེས་གཉིས་སུ་གནས་ཚུལ་ཅི་བྱུང་ཚང་མས་མཁྱེན་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  སྔ་ཕྱི་གཉིས་སུ་ཚགས་འདུ་ཡང་ཆ་ལག་ཚང་བ་འཚགས་
མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  རྒྱ་མིའི་དཔོན་རིགས་དེ་འདྲ་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་བོད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་མདོག་མདོག་བྱས་
ནས་སོང་བའི་སྐོར་རྒྱ་མིའི་དྲྭ་རྒྱ་སོགས་ཀྱི་ནང་ལ་པར་དང་བཅས་པ་བཏོན་ཡོད་པ་དེ་ཚར་ཚང་མས་མཁྱེན་ཡོད་ཀྱི་རེད།   རྩ་བའི་ཆར་
ད་ཆ་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡར་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙན་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་པ་རྣམས་ལའང་ཆ་བཞག་ན་མང་ཆེ་བ་དངོས་འབྲེལ་དེ་
སྔའི་རྒྱལ་གཅེས་ལྷག་བསམ་ལ་གཡོ་བ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་མེད་པར་ལྟ་བ་ལངས་ཕྱོགས་སྔར་བཞིན་རྒྱུན་གནས་ཐོག་གནས་ཡོད་པ་ནི་ཀུན་
གྱི་མཁྱེན་གསལ་ཡིན་ཅིང༌།  ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་ཙམ་མ་ཟད་བོད་མི་གནས་ཡུལ་གྱི་བོད་མི་སུ་ཡིན་ནའང་བོད་ནང་ཡུན་རིང་བྲལ་བའི་རང་
ཉིད་ཀྱི་ཕ་མ་དང་གཉེན་ཉེ་ཐུག་འཕྲད་ཆེད་སོ་སོ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་བེད་སྤྱད་དེ་བསྐྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་
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ཚབ་ཁང་བརྒྱུད་ནས་མ་གཏོགས་འགྲོ་ས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས།  བོད་ནང་གཉེན་འཕྲད་བསྐྱོད་རྒྱུར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་ནས་
བཀག་འགོག་གང་ཡང་མེད་ལ།  དེ་ནི་ཚང་མས་བསམ་ཤེས་བྱ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད།  འོན་ཏེ་ས་གནས་སོ་སོར་དཔག་པའི་འབྲེལ་ཡོད་
ཚན་པར་སྙན་སེང་ངེས་པར་ཞུ་དགོས་པ་མ་ཟད།  བེད་སྤྱོད་ལོག་པར་མི་འགྲོ་བ་བྱ་དགོས་པ་དེ་ནི་བོད་མི་དོ་བདག་སོ་སོས་རང་དོན་རང་
གཅེས་ཀྱིས་ངེས་པར་འགན་འཁྱེར་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པ་ངས་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་རྟིང་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཉེ་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་བྱོལ་ནང་གནས་པའི་བོད་རིགས་གང་མང་སོ་སོའ་ིགཉེན་ཉེ་ཐུག་འཕྲད་ཆེད་བོད་ནང་བསྐྱོད་རྒྱུའི་
ལག་འཁྱེར་སྤྲོད་ཕྱོགས་ཐད་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།  ལྷག་པར་སྤྱི་པའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཁག་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཡོད་པའི་མི་སྣའི་ཁྲོད་བོད་ནང་བློ་འགུག་ཐབས་ཀྱི་ལས་འགུལ་རིམ་བསྟུད་སྤེལ་བཞིན་པ་ནི་ཧ་
ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་བཞིན་ཡོད།  དེ་འདྲས་རྐྱེན་པས་ཉུང་ཤས་ཀྱིས་བསམ་ཤེས་མེད་པར་ལྐོག་འབྲེལ་བྱེད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
བེད་སྤྱོད་འོག་ཕྱིན་ནས་ཞབས་འདྲེན་ཞུ་མཁན་དང་རྐང་རྗེས་ལག་བསུབ་བྱེད་མཁན་ཡང་ཉུང་ཤས་བྱུང་བཞིན་ཡོད་ལ།   མི་དེ་རིགས་
ནས་རང་ཉིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པའི་བེད་སྤྱོད་འོག་ཕྱིན་པ་ཙམ་མ་ཟད་ངན་བྱས་ངོ་སོར་འཁྱེར་ནས་སྤྱི་ཚགས་ནང་བདེ་
འཇགས་མེད་པ་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ལྡན་པའི་འགུལ་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།   ཅེས་བཀུར་འོས་
སྤྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་དེའི་ཐད་ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་ཁུངས་ལ་འབྱོར་བ་དེ་གང་གསལ་གསལ་ཞིག་དང་གང་ཤེས་ཤེས་ཤིག་
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གསར་པ་ཡིན་པ་དང་བརྒྱུད་ལམ་འདི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡིན་སྟབས་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡིན།   
དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ཙམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚགས་དང་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཐད་ལ་འཛིན་པའི་
སྲིད་བྱུས་ཐོག་ཐུགས་གནང་དགོས་པའི་སྐུལ་འདེད་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་།  དེ་ནི་ཧ་ཅང་གི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་
ཞུ་གི་ཡོད།  དུས་ཚད་ཅུང་ཙམ་ཡོད་པ་འདྲ་ཞིག་འདུག་པས།  འདིའི་རྗེས་ལ་ལས་ཁུངས་གཞན་གྱི་ལན་འདེབས་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་
བསམ་གྱི་ཡོད།  དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་དོན་དག་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་སྟབས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་གཉིས་ཙམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཐད་འཛིན་བཞིན་
པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་དོ་སྣང་དགོས་པའི་སྐུལ་འདེད་གནང་བྱུང། 
གནད་དོན་འདིའི་ཐད་སྤྱིར་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་མ་མཁྱེན་པ་མེད་ཀྱང་། རྣམ་པ་ཚ་ཐུགས་འགན་ཆེ་ཞིང་ས་གནས་མང་
པོར་ཁྱབ་ཡོད་པ་དང་།  རྒྱུས་མངའ་ཡོད་སྟབས་མང་ཚགས་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་ཁྱད་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་དང་འབྲེལ་ཕྲན་བུ་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་
བརྩོན་ཞུ་གི་ཡིན། 
གོང་གསལ་གནད་དོན་ཁག་གི་ཐད།  བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་ཤོས་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་དབུས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་
ཡིས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བསྡད་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླའི་ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྒྲུག་དགོས་ཞེས་འགོབརྗོད་འཁོད་པའི་དཔྱད་གཏམ་ཡིག་ཆ་
ཞིག་སྔ་ལོའ་ིལོ་མཇུག་ཏུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པའི་ནང་།  དོན་ཚན་ཁག་ཁ་ཤས་ཁ་གསལ་བཏོན་ཡོད་པ་སྟེ།   འདི་གཅིག་བྱས་ན་
ཕྲན་བུ་གསན་པ་ལ་མ་བདེ་བ་ཡོང་གི་རེད་དེ་ངས་འདིར་རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚས་གང་བྲིས་ཡོད་པ་དེ་ཀློག་ཆོག་པ་ཞུ། 
༡༽   རྒྱལ་གཅེས་ཁྱིམ་གཅིག་དང་།  རྒྱལ་གཅེས་ལ་སྔ་རྗེས་མེད་ཅེས་པའི་སྲིད་ཇུས་ཟིན་ཏེ་སྔར་ལས་མང་བའི་ཕྱི་སྡོད་བོད་རིགས་

སྤུན་ཟླ་མེས་རྒྱལ་ལ་སེམས་འགུག་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ། 
༢༽  ཏཱ་ལའི་རུ་ཚགས་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྤྱི་ཚགས་རྨང་གཞི་ཇེ་ཞན་དུ་གཏོང་དགོས་པ། 
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༣༽  ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ཡོད་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་འཛིན་པ་དང༌།  འགལ་ཟླ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ།  ནང་དཀྲུག་ཁ་གཏོར་བྱེད་
པའི་རྩ་དོན་དུ་ཕྱི་སྡོད་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླའི་ལས་དོན་གྱི་རིམ་པ་ཁག་གི་ནང་ཁྱབ་དགོས།   

༤༽  ཕྱི་སྡོད་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླའི་མི་རབས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཡག་པོ་གྲུབ་དགོས་པ། 
༥༽   ཏཱ་ལའི་རུ་ཚགས་དང་འགལ་ཟླ་ཡོད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་མཐོ་རིམ་མི་སྣར་འབྲེལ་བ་བྱ་དགོས་པ་དང༌།  སྟབས་བསྟུན་གྱི་

ལས་དོན་སྤེལ་ཏེ་རང་ཕྱོགས་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཐུབ་པ་ཚུར་འགུག་བྱེད་དགོས། 
༦༽  དུས་རབས་ ༢༠ ལོ་རབས་ ༨༠ ནས་བཟུང་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གནས་སྡོད་བྱས་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླར་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུར་

ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས་པ། 
༧༽  རྒྱལ་གཅེས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཚགས་སྡེ་དང་དཔལ་འབྱོར་ཚང་གཉེར་ཁང་སོགས་བཙུགས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་

རྒྱུ། 
༨༽  ཏཱ་ལའི་རུ་ཚགས་དང་འགྲན་རྒོལ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཕྱི་སྡོད་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླའི་སྟོབས་ཤུགས་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་དགོས། 
༩༽  ཏཱ་ལའི་ཉེ་འཁོར་དུ་བསྡད་ཡོད་པ་ཚུད་པའི་བར་གནས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་འཛིན་མཁན་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཀླད་རྙིང་མཁྲེགས་

བཟུང་བྱ་མཁན་མིན་ཚ་ཧུར་བརྩོན་གྱིས་ཚུར་འགུག་གི་བྱ་བ་གྲུབ་དགོས་པ། 
༡༠༽  ཏཱ་ལའི་ཡི་རྗེས་འབྲང་རྣམ་དག་ཅན་དང་།  ཏཱ་ལའི་ཡི་མཁྲེགས་བཟུང་ཁ་བྲལ་ལངས་ཕྱོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་བོད་རིགས་

སྤུན་ཟླར་དུས་ཐོག་ཏུ་རྗེས་དེད་བྱས་ཏེ་ཁོང་ཚའི་འགུལ་ཕྱོགས་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་དགོས་པ་དང༌།  གོ་སྐབས་འཚམ་དུས་སེམས་
ཐག་གཙང་བཅད་ཀྱིས་རྡུང་རྡེག་གཏོང་དགོས་སོགས་ཡིག་ཆ་ཁ་གསལ་པོ་དང་འཆར་གཞི་ཡོད་པ།  དམིགས་ཡུལ་ལྡན་པའི་
ལས་འགུལ་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་པ་གསལ་པོ་བཏོན་ཡོད་པ་ལྟར།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐབས་འཚལ་དང་། སིམ་འཛུལ། 
མངོན་གསུམ་འཛམས་མེད་བཅས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་སྤྱི་ཚགས་ནང་འགལ་
རྐྱེན་སྣ་ཚགས་བཟོ་རྒྱུའི་སྔར་ཡོད་སྲིད་བྱུས་ཁག་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་ལོ་ཤས་ནང་བོད་རིགས་འདུས་སྡོད་
ཆེ་སའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ནང་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་ཆེད་འཛུགས་བྱས་ཡོད།  ཆ་རྐྱེན་དེའི་འོག་ཁོང་ཚས་
ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞག་པ་དཔེ་མཚན་ཙམ་ཞིག་བཀོད་ན།  དཔེར་ན།   སྔ་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚས་ ༢༡ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཀ་
ལི་ཕོ་ནི་ཡའི་ཁོངས་སུ་བཅའ་སྡོད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་གཞུང་ཚབ་གཞོན་པ་སྐུ་མགྲོན་གཙ་བོར་བྱས་པའི་ཐོག་བོད་
རིགས་ན་གཞོན་མ་ཞིག་གི་མིང་ཐོག་ནས་ (ཀྲུང་གོའ་ིཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བོད་རིགས་མཐུན་ཚགས་) (China Overseas 

Tibetan Association) ཟེར་བ་ཆེད་བཙུགས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའི་བླ་ཆེན་ཁག་ཅིག་གི་མཚན་གནས་བཀའ་
འཁྲོལ་མེད་བཞིན་དུ་མཚན་འཛིན་སློབ་སྟོན་ལྷན་ཚགས་ཁོངས་སུ་ཡོད་ཁུལ་རང་དགར་བེད་སྤྱོད་ལོག་པ་བཏང་སྟེ་བོད་མི་
རྣམས་མགོ་བོ་རྨོངས་སུ་འཇུག་ཐབས་བྱས་ཡོད་པ་ནི་ཧ་ལས་པའི་ཚབས་ཆེའི་གནས་ཚུལ་ཡིན།   ཕལ་ཆེར་དེ་ཚང་མས་
མཁྱེན་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ངས་སྔོན་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།   དེའི་ནང་ལ་ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་
པའི་བླ་ཆེན་མང་པོ་ཞིག་གི་མཚན་བཀོད་དེ་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལམ་སྟོན་པ་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་
བསྟན་པ་རེད།  དེ་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཙམ་ཡང་མེད་པར་རང་འཚམ་གྱིས་ཁོ་རང་ཚའི་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་ལ་བཀོད་འདུག  
ཡིན་ཡང་དེ་ཚ་ཚང་མའི་ཐོག་ལ་བླ་ཆེན་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པ་དང་།  དེའི་ནང་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་པ་གསལ་པོ་
ཚན་པ་དེ་རང་ལ་ཡི་གེ་བསྐུར་མཁན་བྱུང་འདུག་ལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་དུའང་གསལ་པོ་བཟོ་མཁན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་



45 

 

ཆབས་ཅིག་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།    
 དེ་བས་ཀྱང་ཁ་གསལ་བ་ཞིག་ལ།   ཉེ་ལམ་བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་གྲོལ་བཏང་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༠ འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཟེར་བའི་
མཛད་སྒོར་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་བོད་རིགས་ཉུང་ཤས་མགྲོན་འབོད་ལྟར་ཆེད་བསྐྱོད་བྱས་ཡོད་པའི་ཐོག་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་
ཁང་གིས་ས་ཁོངས་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚས་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དར་ཆ་མཐོན་པོར་སྒྲེང་ནས་
ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུ་བཏོན་ཏེ་ཁ་བྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་ནན་བཤད་བྱས་ཡོད་འདུག   ལྷག་པར་སྐབས་དེར་
མཛད་སྒོར་བསྐྱོད་མཁན་བོད་མི་དེ་དག་གི་ཚགས་འདུའི་ཐོག་ཡོངས་གྲགས་བྱས་མེད་པའི་ནང་ཁུལ་གཏམ་བཤད་ཞིག་གི་ནང་།  
"ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུའི་ཆེད་སྙེ་ཐང་དུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བསྟི་གནས་བཙུགས་ཡོད་པ་དང༌།   སྤྱིར་འདིའི་ནང་ལ་
ཆོས་བརྒྱུད་ཅིག་གི་མིང་སྨོས་འདུག་པ་དེ་རིང་གི་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་གི་མིན། གལ་ཆེ་ཤོས་ཆོས་བརྒྱུད་གཅིག་
རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུ་ཞིག་རེད་་"  ཅེས་བཤད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀྱང་ཐོས་རྒྱུ་འདུག་པ་དེ་ཚ་ནི་ངེས་པར་གཟབ་ནན་གྱི་ཞིབ་
འཇུག་དང་། བོད་མི་ཚས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད།  

     གང་ལྟར་གནད་དོན་དེའི་ཐད་ད་གིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་གསུངས་པ་ལྟར་
མི་དེ་དག་ནི་གནས་དུས་ཚད་རྩིས་བྱེད་མཁན་དང།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བེད་སྤྱོད་འོག་འགྲོ་མཁན་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རྐང་འདྲེན་
པ་རེད།  དེའི་སྐོར་ས་གནས་སོ་སོའ་ིབོད་རིགས་ཚང་མས་མཁྱེན་པའི་ཐོག་ནས་གདོང་ལེན་གནང་དགོས་པ་དང༌།  བོད་མི་
ཚང་མས་མི་དེ་དག་གིས་གང་བྱས་པ་དང་།  གང་བཤད་པ།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲིལ་བསྒྲགས་ལོག་པ་གང་བྱས་པ་བཅས་དྲ་
རྒྱ་ Youtube  ནང་ཡོངས་གྲགས་ཐོག་གཟིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།  མི་དེ་ཚའི་ནང་དུའང་བསམ་བློའ་ིརྨང་གཞི་གཅིག་པ་
མིན་པ་དེ་འདྲའང་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། 

    དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་དང་།  སུད་སི།  ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་སོགས་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ཁག་གིས་དུས་སྟོན་སོགས་
ལ་ཁ་གཡར་ནས་བོད་རིགས་ཁག་གཅིག་མགྲོན་འབོད་ཀྱིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལག་ཆར་བེད་སྤྱོད་ལོག་པ་བྱེད་
བཞིན་པ་རེད། 

    གཞི་རྩའི་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་རེའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་རྒན་གཞོན་དབར་
དང༌། གསར་རྙིང་དབར།  ཆོས་བརྒྱུད་སོགས་ནང་ཁུལ་འགལ་རྐྱེན་བཟོ་ཐབས་བྱས་ཏེ་དཀྲོག་གཏམ་སྣ་ཚགས་སྤེལ་བཞིན་པ་
རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་དང་སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་གཏོད་
བྱེད་མཁན་གྱི་སྒེར་པ་རེ་ཟུང་དང་། ཚགས་སྐྱིད་བཅས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་དང་། བྱེད་ཐབས་སྣ་ཚགས་
བརྒྱུད་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་ནུས་མེད་རྩ་བརླག་བཏང་སྟེ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་བཞིན་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་རེ་ངན་དང་ངན་
བྱུས་བཤམས་བཞིན་པ། བར་ལམ་དོ་སྣང་བྱུང་བར་གཞིགས་ན།  སྒྲིག་འཛུགས་ནང་གི་ལས་བྱེད་དང་། སྤྱི་ཚགས་ནང་འགན་
འཁུར་མཁན། དེ་མིན་བོད་ནས་རྗེས་འབྱོར་རེ་ཟུང་བཅས་ལ་མངོན་སུམ་འཛམས་མེད་ཀྱིས་བསླུ་བྲིད་བྱ་ཐབས་བྱེད་པ་དང༌། དེ་
ལྟར་ཁོང་ཚའི་བཀོད་བྱུས་ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་ཚ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ལའང་སྡིགས་ར་བསྐུལ་རྒྱུ་སོགས་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚགས་
བེད་སྤྱད་ནས་སིམ་འཛུལ་བྱ་བཞིན་པ་ནི་ཆེས་བོད་མི་ཚང་མས་རྫི་གསང་པོ་བྱ་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན།  
ལྷག་པར་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་འགྱུར་བ་འགྲོ་བའི་སྐབས་ལ་ཧ་ཅང་གི་དོ་སྣང་དང་ཞིབ་
ཚགས་པོ་བྱས་ནས་ལྟ་གི་འདུག    དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སིམ་འཛུལ་བྱེད་པ་དང་གནས་ཚུལ་གྱི་གོ་སྐབས་བླངས་ནས་མི་བདེ་བ་
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བཟོ་བའི་སྐབས་དེ་འདྲ་གཅིག་བྱས་ན་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག   དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚས་ལྷོད་ཡང་མ་
ཕྱིན་པའི་ཐོག་ནས་མང་ཚགས་ལ་ཁ་ཏ་སློབ་གསོ་གནང་དགོས་པ་དང་།  གནས་ཚུལ་དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་དེའི་རིགས་གསན་
མཐོང་ག་རེ་བྱུང་ཡང་སྤྱི་ཚགས་ནང་གི་མི་སོ་སོའ་ིའབྲེལ་བ་དེ་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་དུས། ཡང་རིགས་གཅིག་གིས་གནས་ཚུལ་
འདི་དང་འདི་འདྲ་གོ་རྒྱུ་འདུག་ཞེས་ཞར་དང་ཞོར་ནས་བཀའ་གནང་མཁན་དེ་འདྲ་འདུག་པས། དེ་ཚ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་
སྦྲགས་ནས་རིགས་གཅིག་གིས་ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཤག་དང་གོ་གི་ཡོད་ཤག་བྱས་ནས་བཀའ་མ་གནང་བ་དེ་འདྲའང་
བྱུང་གི་ཡོད་ས་རེད།    དེ་ཡིན་དུས་དོ་སྣང་འཕར་མ་བྱེད་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་དུས་ཤེས་ཡོད་ཀྱང་སྐྱོན་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་
གྱི་ཡོད།   དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་འབྲེལ་བ་དེ་འདྲ་ཧ་ཅང་གི་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡིན་དུས། 
རྣམ་པ་ཚས་དེ་རིགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསན་ཐོས་རིག་གསུམ་ག་རེ་བྱུང་ཡང་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་ལ་བཀའ་
གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།   ང་རང་ཚའི་སྤྱི་པའི་དོན་དག་ཐད་ཚགས་ཚུད་དུ་འགྲོ་བ་དང་དོ་སྣང་བྱེད་པ་ལ་ཏན་ཏན་ཕན་གྱི་རེད་
བསམ་པ་ཡོད་པས། ངས་དེ་རིང་གོ་སྐབས་འདི་དང་སྡིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་ལ་གནས་པའི་བོད་རིགས་ཚང་མ་
དང་།   ལྷག་པར་དུ་བསམ་བློའ་ིནང་ལ་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་མེད་མཁན་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་མགོ་བདེ་དྲན་འཁྲུལ་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་
ཚས་ཀྱང་བསམ་བློ་ཡག་པོ་ཐོངས་དགོས་པ་ཡིན།  གནས་དུས་ཚད་རྩིས་བྱས་པ་ཡིན་ན་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལའང་འགྲོ་གི་མ་རེད།  
དེ་འདྲའི་ཆ་ནས་ཚང་མས་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞེས་ཏེ་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཆབས་ཅིག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་དུས་ཚད་ཅུང་ཙམ་ཞུས་པ་ལ་དགོངས་
འགལ་མེད་པ་ཞུ།   ཐུགས་རྗེ་ཆེ།    

 
ཚགས་གཙ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།    
ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་དང་ལན་
འདེབས་ཕེབས་དགོས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་གསུངས་གྲུབ་སོང་། འབྲེལ་ཆགས་ལྷན་ཁང་
གཉིས་ལྷག་ཡོད་པས་དེ་སང་ཉིན་གྱི་ལས་རིམ་ནང་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན།  སང་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚགས་གསེང་ཡིན།  

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ ཚས་ ༡ ཉིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་རིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་བ་ ༡༠ པའི་ཚས་ ༡ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་ལས་ཉིན་
བཅུ་བཞི་དང་ཉིན་མཐའ་མ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་རིང་དྲི་བ་དྲི་ལན་གྱི་དུས་ཚད་མེད་པ་ཡིན། དེ་རིང་ལས་རིམ་དང་པོ་ཐུགས་སྣང་
གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢༦ ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། ལས་རིམ་ནང་ལ་ད་ལྟ་བརྒྱ་ཞིག་བཅུག་རྒྱུ་བརྗེད་ཤག  ཚིག་
གཅིག  ཁ་སང་བཀྲམས་བཞག་པའི་ནང་ལ་རེད། གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཁ་སང་དང་པོ་བྱས་ན་འདི་སྒེར་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཐོག་ལ་འཁྱེར་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡིན་དེ་མ་
འགྲིག་མ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་ལ་འཁྱེར་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢༦ དེ་
སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས།  

ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར། 
༄༅།།སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་དུས་གསུམ་གསལ་གཟིགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་མ་འོངས་སོན་རྩ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་ལམ་
གལ་ཆེ་ཤོས་སུ་དགོངས་ཏེ། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཇི་ལྟར་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་པ་བཞིན་བཀའ་བཞེས་ཀྱིས་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲ་ཁག་དང། དེ་
བཞིན་ SOS སོགས་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚགས་ཁག་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཁྱིམ་ཁག་གཉིས་དང་བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩ་
བཅས་བཙུགས་ཏེ་ལོ་ ༥༠ ནང་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོར་ཤེས་ཡོན་གོ་སྐབས་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད་པ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་
རྒྱུ།  
 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོ་སྟོད་ཙམ་ནས་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཕྲུ་གུ་མང་བ་ལས་སྤུས་དག་པོ་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བ་
དང། ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་ལ་དཔེ་འགེབས་ཀྱིས་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཕྲུ་གུ་གཅིག་གཉིས་ལས་མང་བ་མ་སྐྱེས་ན་གསར་གཏོད་དང་ཕྲུ་གུ་
མང་བ་སྐྱེས་མཁན་རྣམས་དེང་དུས་དང་མ་མཐུན་མཁན། ཤེས་ཡོན་མེད་པ་ལྟ་བུར་རྩིས་ཏེ་མི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་བསམ་ཞིབ་བྱེད་
མཁན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པས། བོད་མིའི་ཆོས་སྒར་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་སློབ་གཉེར་བསྟི་གནས་ཁག་གི་ནང་རང་རིགས་སློབ་གཉེར་བ་མ་
རག་པའི་རྐྱེན་གྱིས། གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་མང་པོ་སྒོ་རྒྱག་དགོས་བྱུང་བ་དང། སློབ་གཉེར་བསྟི་གནས་མང་པོའ་ིནང་མི་རིགས་གཞན་འཇུག་
བཞེས་གནང་དགོས་ཡོད་པ། ཡང་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་མུ་མཐུད་གནང་གི་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་སློབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ནང་ལ་
མཐུན་རྐྱེན་བཟང་བ་ཡོད་ནའང་སློབ་ཕྲུག་མེད་པ་དང། སློབ་གྲྭའི་སྡེ་ཚན་འགའ་ཤས་ནང་མཐུན་རྐྱེན་ཞན་པ་ཡོད་ནའང་སློབ་ཕྲུག་མང་བ་
ཡོད་པ་ལྟ་བུ་སྣང་གི་འདུག་ན། ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བོད་ཁྱིམ་གཉིས་གཙས་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་
དང་ཤེས་ཚད། སློབ་ཕྲུག་གནས་སྟངས། སློབ་གྲྭའི་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ ༢༠ ནས་ ༥༠ བར་ལ་གནང་ཕྱོགས་ག་རེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། ག་རེ་བྱེད་དགོས་མིན་གྱི་གནས་སྟངས་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་དགོས་གལ་དང། དེའི་ཆེད་ཕྱིའི་ཁྱད་ལས་པ་ཆེད་
བསྐོང་གནང་སྟེ་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཐོ་དང་མ་འོངས་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་རྒྱབ་གཉེར་གསལ་པོ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་གནང་སྐྱོང་ཞུ་རྒྱུའི་
ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་དུ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་ཡིག་ཆ་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 ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢༦ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
གཞེན་སྐུལ་ཞུ་ཡུལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག  དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  

 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཉིན་མ་གཅིག་གི་སྔོན་ལ་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་ད་ག་རང་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་གྱི་ལམ་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ 
ཡིན་གསུངས་སྐབས་གནས་སྐབས་རིང་མ་གནང་རོགས་གནང་། ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་ཐོག་ནས་བྱུང་ན་འགྲིག་ས་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་
ཡིན། ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན།  ཤེས་ཡོན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།  གནད་དོན་དེའི་ནང་ལ་སློབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་སྤྱི་ཚགས་
ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དྲགས་སློབ་གྲྭ་མང་པོ་སྒོ་བརྒྱག་དགོས་ཐུག་པ་དང་། ཡང་སློབ་གྲྭ་རྒྱག་རྒྱུའི་ལས་གཞི་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་པའི་ཐོག་
ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྔ་བཅུ་ནང་ལ་ག་རེ་བྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྔ་བཅུ་ནང་ལ་འཆར་གཞི་དེ་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་
ལྟར་དེའི་ཐོག་ནས་ཚགས་ཆུང་བཙུགས་རྒྱུ་དྲན་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་ཕྱི་ནང་གི་ཆེད་ལས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པ་ཡོད་ན་ག་འདྲ་
གདན་འདྲེན་ཞུས་དགོས་ཡོད་པ་དང་པོ་དེ་ཐག་མ་ཆོད་བར་དུ་ཕྱིའི་ཆེད་ལས་པ་མང་པོ་ཡོད་རེད། ཆེད་ལས་པ་རེ་རེ་ལ་དགོངས་ཚུལ་རེ་
རེ་ཡོད་རེད། དགོངས་ཚུལ་རེ་རེ་ལག་ལེན་བསྟར་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ་ལ་མ་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ཡང་ཕན་ཐོགས་པའི་ཚབ་ལ་
གནོད་སྐྱེལ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོང་གི་ཡོད་དུས།  དང་པོ་ང་རང་ཚའི་ནང་ཁུལ་ནས་སློབ་སྤྱི་ཁག་རེད། འཛིན་སྐྱོང་རེད། འགན་འཛིན་དེ་དག་གི་
དགོངས་པ་ག་རེ་ཡོད་མེད། ཆ་ཚང་གཏོགས་པའི་ཐོག་ནས་དེ་ནས་ཐབས་ལམ་ག་འདྲ་བྱེད་དགོས་མིན་ཆ་ཚང་སྤུངས་ཏེ། དེ་ནས་ཆེད་
ལས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ཚགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆེར་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ཉི་ཤུ་དང་ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ་ང་ཚས་ཤེས་ཡོན་ཐོག་
ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་མིན་འགྲོ་བསམ་པའི་རེ་བ་ཡོད།  དེ་ལྟར་ལོ་གཅིག་ནང་ལ་ཧ་ལམ་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་
རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད། མ་གཞི་ནས་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཞེས་པ་དེ་ད་ལྟའི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་ནང་འཁོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། དེ་
མཛུབ་མོ་ལྔ་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད།  ད་ག་ནང་བཞིན་སློབ་གྲྭ་ལ་བཏང་འཛིན་གནང་མཁན་ཐོག་ལ་འགན་ཆེན་
པོ་ཡོད་རེད། དགེ་རྒན་རྣམ་ལ་འགན་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། སློབ་ཕྲུག་ཚ་ལའང་འགན་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། གཙ་ཆེ་ཤོས་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་དང་
སྤྱི་ཚགས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་འགན་ཆེན་པོ་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་རེད་འདུག  དེ་སོང་ཙང་། མཛུབ་མོ་ལྔ་ལྟ་བུའི་ལྔ་ག་ལ་འགན་ཡོད་བཞག་
པ་ཞིག་རེད་འདུག ལྔ་གས་སྤྱི་སྙོམས་བྱས་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་བ་ཡིན་ན། འགྲུབ་རྒྱུ་གཅིག་ཡོད།  མཛུབ་མོ་ལྔ་ནས་གཅིག་རང་གཅིག་
གིས་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་ལྔ་ག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་གནང་རྒྱུ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་
རྒྱུར་འཛུལ་ཞུགས་གནང་བ་ཡིན་ན།  འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞིག་ཡོད་འདུག དཔེ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཉི་ཧོང་
དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་རྗེས་སུ་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་རེད། གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཉམས་གུད་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་ཚས་འབད་བརྩོན་ག་རེ་ཞུས་འདུག་ཅེས་ན།  ད་ང་ཚས་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་བཅུ་ཉི་ཤུའི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་ཐོག་སྤྱི་
ཡོངས་ནས་མ་རྩ་བླུགས་ཏེ་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་བཤད་དེ་ལོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུའི་ནང་ལ་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་དང་།   དཔལ་
འབྱོར་དང་འཕྲུལ་ཆས་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཆགས་འདུག ད་ག་ནང་བཞིན་ང་ཚས་མིག་དཔེ་བལྟ་ས་གཅིག་རྩ་དོན་རྩོད་
མཁན་གྱི་སྤྱི་ཚགས་དེ་འདྲ་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། འཇུའི་ཤི་མི་རིགས་ནང་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའི་ཁོང་ཚ་སྤྱི་ཚགས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་ཐག་
བཅད་དེ་ད་ང་ཚ་མ་རྩ་སྤུངས་རྒྱུ་དེ་སྤྱི་ཚགས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་ཤེས་ཡོན་སྒང་ལ་སྤུངས་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་སྤུངས་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་
ཡོང་གྲགས་རེད། ནེའུ་ཡོག་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ནེའུ་ཡོག་ནང་ལ་ཨེམ་རྗེ་གསུམ་ཐུག་པ་ཡིན་ན་གཅིག་འཇུའི་ཤི་རེད་
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ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ཨེམ་རྗེ་གཉིས་ནས་གཅིག་འཇུའི་ཤི་མིན་པ་ཡིན་ན་གསུམ་ནས་གཅིག་འཇུའི་ཤི་རེད།  དེ་ག་རེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད་
ཅེས་ན།  འཇུའི་ཤི་ནང་མིའི་ནང་ལ་སོ་སོའ་ིབུ་དེ་ཨེམ་རྗེ་མིན་ན་ཨ་མ་ཡིན་པའི་གོ་ཆོད་ཡོད་མ་རེད། ཕ་མ་ཡིན་པ་གོ་ཆོད་ཡོད་མ་རེད། 
བུ་བུ་མོ་ཡིན་པ་གོ་ཆོད་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཁོ་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་བགྲོ་གླེང་ཡོང་དུས།  ཆེད་ལས་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག  ཤེས་ཡོན་གལ་
ཆེན་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག  སྤྱི་ཚགས་ཀྱིས་བརྩི་མཐོང་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་འཇུའི་ཤི་མི་རིགས་དེ་འཛམ་གླིང་ལ་མིག་དཔེར་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ག་ནང་བཞིན་ཨུ་རུ་སུའི་ནང་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ཨར་མིའི་ནིའི་མི་རིགས་དེ་དག་གིས་ཨུ་རུ་སུའི་མེ་ཤུགས་ཕུར་
མདའ་བཟོས་པ་རེད།  གནམ་གྲུ་བཟོས་པ་རེད། སྔོན་མ་གྲང་དམག་སྐབས་ལ་བཤད་བསྡད་པ་དེ་དག་ནང་ལ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ཨར་མི་ནིའི་
ཚན་རིག་མཁས་པས་འཛུལ་བཞུགས་བྱས་ཡོད།  དེ་ཡང་ག་རེ་ཞུ་གི་ཡོད་ཅེ་ན།  ཨར་མིའི་ནིའི་ཁོང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་ང་
ཚའི་མ་རྩ་དེ་ཤེས་ཡོན་སྒང་ལ་བླུགས་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་ནས་དམ་བཅའ་གཏན་པོ་བཞག་པའི་ཐོག་དེའི་ནང་ལ་འཛུལ་བཞུགས་བྱས་པར།  སྤྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་ཡིན་དུས་འབྲས་བུ་སྨིན་པ་ཞིག་རེད་འདུག  དེ་སོང་ཙང། ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་དེ་ང་ཚ་
ཚང་མས་གལ་ཆེན་པོ་བརྩི་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ལ་སྤྱི་ཚགས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་མཛུབ་མོ་ལྔ་ཡི་མཉམ་དུ་
འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཏེ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་བ་ཡིན་ན་འབྲས་བུ་སྨིན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་འདུག  ཡིན་ནའི་དེ་
སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མིན་པ་བྱས། འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་པུས་གནང་དགོས་པ་དགེ་རྒན་གྱི་གླ་ཕོགས་སྤར་བ་ཙམ་གྱིས་འགྲིག་པ་ཞིག་རྩ་བ་
ནས་མ་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་སང་སློབ་སྤྱི་ཚ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚ་ཚགས་འདུ་འཚགས་ཡོང་དུས་སྐབས་སུ་རེད། ད་ལྟ་གྲོས་ཚགས་ནང་
དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་།  སློབ་གྲྭའི་ནང་ལ་མཐུན་རྐྱེན་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚའི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚ་རྗེས་ལུས་ཐེབས་པའི་བཀའ་མོལ་དེ་འདྲ་
གནང་སོང་དེ། སློབ་གྲྭ་གཅིག་ནང་གི་སློབ་སྤྱིས་ག་རེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་སློབ་སྤྱི་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཡུལ་མི་སྐྱོ་
བོ་དེ་འདྲའི་ཕྲུ་གུ་བཅུག་པ་ཡིན།  ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཡིག་ཚད་བཏང་ཡོང་དུས་ཨང་ཀི་དང་པོ་གཉིས་པ་ལེན་མཁན་ཡུལ་མིའི་དེ་ཚའི་ཕྲུ་གུ་རང་
རེད། བགྲོ་གླེང་འགྲན་བསྡུར་བྱས་པ་ཡིན་ནའི་ཡུལ་མི་དེ་ཚའི་ཕྲུ་གུ་ཐོན་ཡོང་གི་འདུག  འགྲན་བསྡུར་ག་རེ་བྱས་པ་ཡིན་ནའི་ཡུལ་མི་དེ་
ཚའི་ཕྲུ་གུ་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་སོང་ཙང་། ད་ལྟའི་ཡོད་བཞག་པའི་མཐུན་སྦྱོར་ཐོག་ནས་མ་འདང་བ་ཞིག་མ་རེད་ཤག གང་ཡིན་ཞེ་
ན། ཡུལ་མི་དེ་ཚའི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་དེ་འདྲའི་ཡག་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་དུས།  ང་ཚའི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་རྗེས་སུ་ལུས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད། 
ད་ཡོངས་གྲགས་རེད་བོད་ཁྱིམ་ནང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་བོད་ནས་ཡོང་བའི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་ཧུར་བརྩོན་ཆེ་བ་འདུག དྲི་བ་མང་པོ་སྐུལ་གྱི་འདུག་
ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་ཏོག་ཙམ་ཧུར་བརྩོན་ཆུང་བ་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ཚང་
མ་རྟོགས་པའི་ཐོག་ནས་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ། སྤྱི་ཚགས་སྤྱི་ཡོངས་དེའི་ནང་ལ་འཛུལ་བཞུགས་གནང་བ་ཡིན་ན་
ཕལ་ཆེར་རེ་བ་འདྲ་ཡོད་ས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གནང་བ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་དེའི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཅི་ནུས་ཀྱིས་
འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཚགས་གཙ་མཆོག 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་ཡན་གྱི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་ཡིག་ཆའི་ལས་རིམ་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༡༡ གིས་བཀའ་
བློན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསྡུས་སྙིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་ཟིན་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་ལན་འདེབས་
གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་མཚམས་ལ་བསླེབས་བསྡད་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་
མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་མཆོག་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ལ་དྲི་བ་ཁྱོན་བསྡོམས་བཞི་བྱུང་
སོང༌། དེའི་མ་ཚད་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཁ་ཤས་བྱུང་སོང༌། དྲི་བ་གཉིས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཡིག་ཐོག་ལ་གནང་བ་རེད། དང་པོ་དེ་ལྡི་ལི་དོན་ཁང་
ལག་འཁྱེར་ཚན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་ལས་ག་རེ་གནང་ཡོད་མེད་དེ་གསལ་ཁ་ཐོན་མི་འདུག་གསུང་པའི་སྐོར། ད་ལྟ་ང་ཚས་རྒྱུན་ལས་ལ་
ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་ཡང་བསྐྱར་ཞིག་བལྟས་དུས། དཔར་གློག་བརྒྱབས་པའི་སྐབས་སུ་གསལ་པོ་ཐེབས་ཡོད་ས་མ་རེད། བྱས་ཙང་
སང་ཉིན་གནངས་ཉིན་དཔར་གློག་ཆ་ཚང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ། དེ་རིང་གོ་སྐབས་འཛིན་ནས་ལྡི་ལི་དོན་ཁང་གིས་ལོ་
གཅིག་ནང་ལ་ཡིག་ཆ་ IC ཕྱོགས་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་ལས་ག་རེ་གནང་ཡོད་མེད་རོབ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༠།༡༡ རིང་ལ་ལག་འཁྱེར་གསར་བཟོ་ཞུས་པ་གྲངས་ ༥༨༩༡ དང༌། ལག་དེབ་འཕར་མ་ཞུས་པ་གྲངས་ ༤༡༨ ལག་འཁྱེར་བོར་
བརླགས་དང་རལ་སྐྱོན་སོང་ནས་བསྐྱར་བཟོ་ཞུས་པ་གྲངས་ ༩༦ ནོ་རི་ NORI བཀའ་འཁྲོལ་གསར་པ་ཞུས་པ་གྲངས་ ༣༤ ཕྱི་སྡོད་
བོད་མིའི་ལག་དེབ་བསྐྱར་དུ་ཞུས་པ་གྲངས་ ༦༦ བཅས་རེད་འདུག  
 དྲི་བ་གཉིས་པ་དེ་ད་ལྟ་བྷུ་ལི་ཀྲིན་ Bulletin ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ལོ་གཅིག་ནང་ལ་འདོན་ཐེངས་ ༦ ཡོད་རེད། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༠།༡༡ ལོར་འདོན་ཐེངས་ ༥ མ་གཏོགས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ང་ཚས་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཞུས་པ་
ནང་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༡༡ ལོར་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་འགྲུལ་པ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་དགུ་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུ་དགོས་བྱུང་བ་རེད། སྣེ་ལེན་ཞུ་མཁན་
ང་ཚའི་ལས་ཁུངས་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བྱེད་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད་དུས། འགྲུལ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་དུས་ད་ལྟ་བྷུ་ལི་ཀྲིན་
གྱི་གསར་འགོད་པས་ཕྱག་རོགས་གནང་དགོས་བྱུང་བ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གཅིག་དེ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གཉིས་པ་དེ་སྣེ་ལེན་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་
དགུང་སེང་ལ་ཕེབས་དུས། བྷུ་ལི་ཀྲིན་གྱི་གསར་འགོད་པས་སྣེ་ལེན་ཞུ་སྒོའ་ིལས་འགན་དེ་ཁུར་དགོས་ཡོད་ཙང༌། འདོན་ཐེངས་གཅིག་
ཆད་པ་རེད།  
 དྲི་བ་གསུམ་པ་དེ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་གྱི་སྐོར་རེད་འདུག དྲི་བ་དེར་གསལ་བཤད་
ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༡༡ ནང་ལ་ཡིག་ཆ་དང་ CD འོད་སྡེར་མང་པོ་ཞིག་གྲ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐད་ཡིག་གསུམ་ནང་
གནང་བ་རེད། བོད་ཡིག རྒྱ་ཡིག དབྱིན་ཇི། བཅས་རེད། ན་ནིང་ང་ཚས་གཙ་བོ་བྱང་ཨ་རི་དང༌། ཁེ་ན་ཌ། ཐའེ་ལྦན་ནང་ལ་ལས་འགུལ་
སྤེལ་བ་རེད། ད་ལོ་ ༢༠༡༡།༡༢ ནང་ལ་གཙ་བོ་ཡུ་རོབ་ནང་སུད་སི་དང༌། འབེལ་ཇིཡམ། ཕྭ་རན་སི། འཇར་མ་ནི། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ནང་
བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་བརྒྱུད་ལས་འགུལ་སྤེལ་འཆར་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལས་
འགུལ་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད།  
 དྲི་བ་བཞི་པ་དེ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་རེད། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་ང་ཚའི་ལས་བསྡོམས་གཅིག་གི་
ནང་ནས་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བྱུང་མ་སོང༌། དེ་གསལ་བཤད་ཞིབ་ཚགས་བྱུང་ན་ཡག་པོ་མེད་འགྲོ་གསུང་པས། དེ་རིང་གོ་སྐབས་
འཛིན་ནས་ང་ཚའི་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་ག་རེ་གནང་ཡོད་མེད་སྐོར་ཞུ་གི་ཡིན། ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༠།༡༡ ནང་ཐའེ་ལྦན་དང༌། སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཅིག དེ་བཞིན་ཨོ་སི་ཀྲེ་ལི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་ Brisbane, Melborne, 

Canberra, Sydney  བཅས་ནང་ཆེད་བསྐྱོད་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་ལས་འགུལ་དང༌། འཇར་མན་རྒྱལ་ས་འབར་ལིན་དུ་དངོས་སུ་བསྐྱོད་མ་
ཐུབ་ཀྱང་ Skype བརྒྱུད་ཁོར་ཡུག་ཚགས་འདུར་ཞུགས་པ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ནང་ལས་འགུལ་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་པ་རེད། ལས་
འགུལ་སྤེལ་བ་དེ་ཚ་ཡིག་ཆ་གཅིག་པུ་བཀྲམས་པ་མ་ཡིན་པར། གཟབ་སྦྱོང་དང་གཏམ་བཤད་སོགས་ཐབས་ལམ་འདྲ་མིན་བེད་སྤྱོད་
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བཏང་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་རོབ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་དེ་འདྲ་རེད། ད་དུང་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་བསྐྱོད་འཆར་ཡོད་
ཀྱང་། མེག་སི་ཁོ་དང་ཁེ་ན་ཌར་ཐོངས་ཆན་ Visa མ་རག་པས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་བསྐྱོད་ཐུབ་མེད། འབོད་སྐུལ་གནང་བའི་ནང་༸པཎ་
ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐོར་དང༌། རྒྱ་ཡིག་ཚན་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་སྐོར་གསུང་སོང༌། ང་ཚས་ད་ག་རང་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁ་སང་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་དང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས། ང་ཚ་བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་བཀའ་
མོལ་རོབ་ཙམ་ཞུས་པ་རེད། དེ་རིང་ངས་དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང༌། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། བར་སྐབས་
བལ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་མཁན་བོད་མི་ཚའི་གནས་སྟངས་ཁག་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ང་གཉིས་དེའི་སྐོར་ལ་
བཀའ་མོལ་བྱུང༌། དེ་རིང་གྲོས་ཚགས་གྲོལ་ནས་ང་ཚ་ལྷན་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ངོས་ནས་གོ་བསྡུར་གཅིག་ཞུས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་ཞུ་
འབུལ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད། དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚས་གང་ཐུབ་ཅི་ནུས་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་མཁན་བོད་མི་ཚའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་
འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་རིང་ང་རང་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་པ་སོང་ཙང༌། བཀའ་བློན་ཞིག་གི་མིང་འཁྱེར་ནས་གྲོས་
ཚགས་ནང་ལ་གླེང་བསྡད་པ་དེ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་ཙང་། ང་རང་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་རེ་བ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་ཚས། ང་ཚ་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་ལས་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་དང༌། བསམ་འཆར། དྲི་བ། དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་
གནང་སོང༌། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚ་གྲོས་ཚགས་འཛམས་རྒྱུ་དེ་ལོ་གཅིག་ནང་ལ་ཐེངས་གཉིས་མ་གཏོགས་འཛམས་ཀྱི་ཡོད་མ་
རེད། གྲོས་ཚགས་གྲོལ་བའི་རྗེས་སུ་ལས་ཁུངས་དེ་མུ་མཐུད་ནས་ཉིན་རེ་ཉིན་རེའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་དུས། ང་ཚ་ལོ་གཅིག་ནང་ལ་
འཛམས་འཛམས་བར་དུ་མ་སྒུག་པ་བྱས་ནས། ང་རང་རེ་བ་ཡིན་ན། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་འཛམས་ཟོན་མེད་པའི་ཐོག་ནས། ང་ཚ་ཕྱི་
དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་ལས་འཐུས་ཤོར་དང་བཀའ་སློབ་གནང་རྒྱུ་དང་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན། ང་ཚ་ལ་འབྲེལ་བ་མུ་
མཐུད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཟླ་བ་དྲུག་མ་སྒུག་པ་བྱས་ནས། མང་ཆེ་བ་དྷ་རམ་ས་ལར་བཞུགས་མཁན་རེད་པ། དེ་འདྲ་ཡིན་
དུས་ལས་ཀ་དེ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད། དེ་རིང་ངའི་བོད་སྐད་བདེ་པོ་རང་མེད་པ་དེ་མང་པོ་ཞིག་གིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་
རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ངས་བཀའ་མོལ་ཞུ་སྟངས་ཏོག་ཙམ་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་དང་ཚ་དྲག་ཡོད་ན་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

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

 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཚ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  
༄༅།། དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་
ཁོངས་ཡན་ལག་བཅས་པའི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠།༤།༡ ནས་ ༢༠༡༡།༣།༣༡ བར་གྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་འདྲི་བ་དོན་ཚན་གསུམ་ཕེབས་
པར་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གཤམ་གསལ།  
དྲི་བ་ ༡། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༥ པའི་དོན་ཚན་ ༩ བར་གངས་སྐྱིད་ཁུལ་དུ་ཆུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ལུགས་འཁོད་
འདུག་ཀྱང༌། ང་ཚས་དངོས་མྱོང་ལྟར་ན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ཤག་ནང་ཉིན་ལྟར་ཚུད་ ༢།༣ ཙམ་ལས་ཆུ་ཡོང་གི་མེད་པ་དང༌། 
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སྐབས་རེ་རྩ་ཆད་འགྲོ་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་གནས་བཞིན་འདུག་ན་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ཤག་རྣམས་གངས་སྐྱིད་ཁུལ་དུ་བརྩི་སྲོལ་
ཡོད་མེད་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཕེབས་ཐད།  
དྲི་བ་དང་པོའི་ཐོག་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་ནས་ལན། ཆུའི་སྐོར་དེ་རེད་འདུག སྔོན་མ་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་
བཀའ་ཤག་དེའི་སྐབས་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ལ་དྲི་བ་དང་པོ་དེ་ཆུའི་སྐོར་བསླེབས་ཡོད་ས་རེད། དེ་རིང་ང་ལ་དྲི་བ་དང་པོ་དེ་ཆུའི་སྐོར་དེ་
བསླེབས་བསྡད་ཤག བྱས་ཙང་། ཆུ་དེ་ང་ཚའི་མི་ཚ་དང་སྲོག་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ག་ཚད་ཙམ་ཞིག་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་མིན་ད་ག་རང་ནས་
རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
དྲི་བ་དང་པོ་དེ་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ལྔ་པའི་ནང་དོན་ཚན་དགུ་པ་བར་གངས་སྐྱིད་ཁུལ་དུ་ཆུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་
ལུགས་འཁོད་འདུག་ཀྱང་ང་ཚས་སྔོན་མྱོང་ལྟར་ན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ཤག་ནང་དུ་ཉིན་ལྟར་ཕྱག་ཚད་གཉིས་གསུམ་ཙམ་ལས་ཆུ་
ཡོང་གི་མེད་པ་དང་། སྐབས་རེ་རྩ་ཆད་འགྲོ་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་གྱི་འདུག་ན། རྒྱུན་ལས་ལས་ཤག་རྣམས་གངས་
སྐྱིད་ཁུལ་དུ་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་མེད་ཐད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཕེབས་ཐད། དེའི་ལན། རྡ་སའི་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀ་ཛ་ར་ལ་ཆུའི་དགུན་དུས་
གངས་དང་དབྱར་དུས་ཆར་ཆུའི་རྐྱེན་པས་ལོ་ལྟར་ཆུ་འདྲེན་ལྕགས་དོང་འཕྲོ་བརླགས་ཡང་ཡང་འགྲོ་བཞིན་པར་བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུར་མི་རྒྱུ་
འགྲོ་འདོད་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེར་འཕྲད་བཞིན་པར་བརྟེན། བྷེང་ལོར་སི་ཕས་ཇི་ཡོར་ཀྲིག་ཆེད་ལས་མི་སྣ་ཆེད་
ཕེབས་ཀྱི་ཆུ་འཛར་གཞན་ཞིག་ཐབས་རྩོལ་ཐོག་རྒྱ་གར་གྲོང་གསེབ་བཅས་ལ་འབོད་སྐུལ་རབ་དང་རིམ་པ་ཞུས་མཐར། ཆུ་སྒོ་གསར་པ་
ཞིག་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། གངས་སྐྱིད་ཁུལ་དེ་སྔ་བདུན་ཕྲག་རེ་གཉིས་ཆུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཅི་ཆེར་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་རེ་ཞིག་
སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་བཅས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་ཡོངས་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྡ་སར་གནས་སྡོད་མི་འབོར་
ཇི་མང་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་། ལྷག་པར་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་དབང་གིས་ཆུ་དཀོན་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་། གངས་སྐྱིད་ལ་མཚན་ན། ཆུ་
མཛད་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་ཆུ་མཛད་ཨ་མ་ནས་ལས་ཤག་སོ་སོའ་ིཆུ་མཛད་ནང་ཉིན་རེར་ཆུ་མཛད་གཉིས་ནས་གསུམ་བར་ཆུ་
གཏོང་བཞིན་པ་ནི་གངས་སྐྱིད་ཁུལ་མཛད་གཙ་རྣམ་པས་དབུས་གཞུང་གི་ལས་ཤག་ཇི་ཡོད་ཡོངས་རྫོགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་ཅིང་། སྤྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ཤག་ཀྱང་དེའི་ཁུངས་སུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད། ལས་ཤག་སོ་སོའ་ིཆུ་མཛད་ནང་གི་ཆུ་བེད་སྤྱོད་གནང་ཕྱོགས་རྐྱེན་པས་
ཆུ་འདང་མིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གི་ཡོད་ཚད་རེད། ཡང་སྐབས་རེ་ཆུ་འདྲེན་ལྕགས་དོང་ཆགས་སྐྱོན་ཤོར་བའི་བཟོ་བཅོས་རིང་ཉིན་རེ་
གཉིས་ཆུ་དཀོན་པའི་དཀའ་ངལ་གངས་སྐྱིད་ཡོངས་རྫོགས་ལ་འཕྲད་པ་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
ཡིག་ཐོག་གི་ལན། རྡ་སའི་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀན་ཇ་ར་ལ་ཆུ་རྩ་དགུན་དུས་གངས་དང་དབྱར་དུས་ཆར་ཆུའི་རྐྱེན་པས་ལོ་ལྟར་ཆུ་འདྲེན་
ལྕགས་མདོང་སྐྱོན་ཆག་ཡང་ཡང་འགྲོ་བཞིན་པར་བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུར་མི་རྒྱུ་འགྲོ་བདེ་མེད་པ་སོགས་ཀྱིས་ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེ་འཕྲད་
བཞིན་པར་བརྟེན། སྦེང་ལོར་ Space Geo Tech. ཆེད་ལས་མི་སྣ་ཆེད་འབོད་ཀྱིས་ཆུ་རྩ་གཞན་ཞིག་ཐབས་འཚལ་ཐོག་རྒྱ་གར་གྲོང་
གསེབ་བཅས་ལ་འབོད་བསྐུལ་རབ་དང་རིམ་པར་ཞུས་མཐར། ཆུ་མགོ་གསར་པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། གངས་སྐྱིད་ཁུལ་དེ་སྔ་
བདུན་ཕྲག་རེ་གཉིས་ཆུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཅི་ཆེ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་རེ་ཞིག་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། 
སྤྱི་ཡོངས་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཞུ་ན། རྡ་སར་གནས་སྡོད་མི་འབོར་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང༌། ལྷག་པར་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་
དབང་གིས་ཆུ་དཀོན་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང༌། གངས་སྐྱིད་ལ་ཆ་མཚན་ན། ཆུ་རྩའི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པས་ཆུ་མཛད་ཨ་མ་ནས་ལས་
ཤག་སོ་སོའ་ིཆུ་མཛད་ནང་ཉིན་རེར་ཚུད་ ༢ ནས་ ༣ བར་ཆུ་གཏོང་བཞིན་པ་ནི་གངས་སྐྱིད་ཁུལ་མཛད་གཙ་རྣམ་པས་དབུས་གཞུང་གི་
ལས་ཤག་ཇི་ཡོད་ཡོངས་རྫོགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་ཅིང༌། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ཤག་ཀྱང་འདི་ཁོངས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད། ལས་ཤག་སོ་
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སོའ་ིཆུ་མཛད་ནང་གི་ཆུ་བེད་སྤྱོད་གནང་ཕྱོགས་རྐྱེན་པས་ཆུ་ལྡེང་མིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གི་ཡོད་ཚད་རེད། ཡང་སྐབས་རེ་ཆུ་འདྲེན་
ལྕགས་མདོང་ Pipe ཆག་སྐྱོན་ཤོར་ཏེ་བཟོ་བཅོས་རིང་ཉིན་རེ་གཉིས་ཆུ་དཀོན་པའི་དཀའ་ངལ་གངས་སྐྱིད་ཡོངས་རྫོགས་ལ་འཕྲད་བཞིན་
པར་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
དྲི་བ་ ༢། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༨།༡༠ ནང༌། སྨྱོས་རྫས་ངན་གོམས་དང༌། གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་ཐད། ལོ་དེའི་
ནང་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ནད་པ་གྲངས་ ༡༤ དང་ ༡༣ སོ་སོ་ལས་བྱུང་མི་འདུག་ན། རང་རེའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་གོང་གསལ་
དོན་གནད་གཉིས་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་དམ། དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་ནང་གནས་
སྟངས་རྟོགས་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་མེད་ཕེབས་ཐད༌།   
 
དྲི་བ་གཉིས་པའི་ལན་མཉམ་གསལ་བཤད། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༨ པའི་ ༡༠ ་ནང་སྨྱོ་རྫས་ངན་གོམས་དང་གཉེན་ནད་ནད་གཞི་
རིགས་སྔོན་འགོག་ཐད་ལོ་འདིའི་ནང་ལ་སྨན་བཅོས་འཐུས་སྦྱོར་གནང་བ་ནད་པ་གྲངས་ ༡༤ དང་ ༡༣ སོ་སོ་ལས་བྱུང་མི་འདུག་ན་རང་
རའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་གོང་གསལ་དོན་གནད་གཉིས་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེ་ཆུང་ག་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་དམ། དེ་
བཞིན་བལ་ཡུལ་ནང་གནས་སྟངས་རྟོག་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་མེད་ཕེབས་ཐད་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་དོན་གནད་གཉིས་ཀར་ཧ་
ཅང་ཛ་དྲག་གལ་ཆེན་པོ་ཤིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ལས་གཞིའི་ངོ་བོ་ལ་གཞིགས་པའི་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་གཉིས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་ལྟ་དེའི་སྒང་ལ་སྣོན་མ་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁ་སང་གཉེན་ནད་རེག་དུག་དང་སྨྱོས་རྫས་ངན་
གོམས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་ཁོང་ཚ་ལ་མཐུན་སྦྱོར་སྦྱར་བཞིན་པའི་ནད་པ་དེ་མ་གཏོགས་ཚང་མ་ཁྱོན་བསྡོམས་དེའི་ནང་ལ་
ཚུད་ཡོད་མ་རེད། སྤྱིར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གྲངས་ཀ་གཞིར་བཟུང་བརྩིས་པ་ཡིན་ན་གཉེན་ནད་རེག་དུག་གི་ད་ལྟ་ང་རང་ཚ་བོད་
པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་ཁག་ ༥༤ དང་རྡི་ལི་སྨན་ཁང་དང་བལ་ཡུལ་ནས་བསླེབས་པའི་
གྲངས་ཐོ་གཞིར་བཟུང་བརྩིས་པ་ཡིན་ན། གཉེན་ནད་རེག་དུག་ཡོད་པའི་ནད་པ་གྲངས་ཁྱོན་བསྡོམས་ད་ལྟ་སྨན་ཁང་ནང་ལ་བསླེབས་པའི་
གྲངས་ཀ་དེ་ ༤༦ ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། གཉེན་ནད་རེག་དུག་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་སྨན་བཅོས་བྱེད་
དགོས་པ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། མང་པོ་ཞིག་སོ་སོའ་ིགཟུགས་པོའ་ིགནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའི་སྨན་བཅོས་བྱེད་རྒྱུའི་དུས་ཚད་དེ་
བསླེབས་མེད་པ་སོང་ཙང། སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་པའི་གྲངས་ཀ་དེ་ ༡༣ ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་
སུ་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་དུ་མ་ཡིན་པའི་ནད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་སྲིད་པ་རེད། ན་ཚ་དེའི་ཐོག་ལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་བལྟ་སྟངས་དང་དེའི་རྐྱེན་པའི་
ད་ལྟ་སི་ཀྲིག་དང་དེ་འདྲའི་ནད་པ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་དུ་མ་ཡོང་བའི་ནད་པའི་གྲངས་ཐོ་དེ་ང་
ཚས་ཚད་དཔག་བྱས་ན་གྲངས་ཐོ་འདི་ལས་མང་བ་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚས་ཚད་དཔག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྨྱོ་རྫས་ངན་གོམས་
ཀྱི་སྨན་བཅོས་འགྲོ་བཞིན་པ་དེའི་གྲངས་ཀ་དེ་ ༡༤ ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་ཡང་དགོས་མཁོར་དཔག་པའི་སྔོན་འགོག་ནུས་ཤུགས་
གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་ཏེ་དབུས་ས་གཉིས་ཀ་ནས་མང་ཚགས་ཁྲོད་ནད་གཞིའི་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཐབས་སུ་དམིགས་བསལ་འབད་བརྩོན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། དཔེར་ན་ལས་བསྡོམས་དོན་ཚན་ཆ་པ་གཅིག་ནས་དྲུག་ནང་གསལ་ལྟར་སྨྱོ་རྫས་ངན་གོམས་སྔོན་འགོག་ཆེད་རྒྱ་གར་བྱང་
ཤར་ཁུལ་གྱི་བོད་མིའི་སྡོད་སྒར་ཁག་བཅུ་གསུམ་དང་ཧི་མ་ཅལ་དང་རྡེ་ར་རྡུན་མངའ་ཁུལ་གྱི་བོད་མིའི་སྡོད་སྒར་ཁག་བཅུ་དྲུག་བཅས་ཀྱི་
ནང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་སྨན་རྩིས་ཁང་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་ལོ་འཁོར་ནང་གོ་རྟོགས་དང་སློབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད། 
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ལས་འགུལ་དེའི་ནང་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་མི་གྲངས་ ༥༥༦༦ བྱུང་ཡོད། ཡང་དེ་ནས་སྨྱོ་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་གནད་དོན་
ཚབས་ཆེར་གཟིགས་ཏེ་སློབ་གྲྭ་ཁག་བཅུ་དྲུག་ནང་དགེ་སློབ་ཐུན་མོང་གྱི་ཚགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ཚགས་ཆུང་སོ་
སོའ་ིལོ་རེའི་ནང་ལས་འགུལ་སྣ་ཚགས་སྤེལ་རྒྱུ། དེ་ནས་ཧིན་སྒོར་ཆིག་ཁྲི་ཐམ་པ་རེ་མཐུན་སྦྱོར་སྦྱར་བཞིན་པ་ལྟར། སློབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིཁང་
ཚན་ནང་ཁུལ་གཏམ་བརྗོད་འགྲན་བསྡུར་དང་རི་མོ་འགྲན་བསྡུར་ཞུས་པའི་ལས་བསྡོམས་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་དེ་ལ་ཡང་བྱ་དགའ་གསོལ་
རས་ཀྱང་ཕུལ་ཡོད། དེའི་ཚུན་གཉེན་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འགུལ་སྤེལ་མུས་ཡིན་པར་ལོ་འཁོར་
ནང་གོང་གསལ་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་སྨྱོ་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་དང་མཉམ་དུ་གཉེན་ནད་རེག་དུག་སྐོར་ཡང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཡོད། དེ་
བཞིན་བྷེང་ལོར་ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་གི་ན་གཞོན་རྣམས་ལའང་གཉེན་ནད་རེག་དུག་དང་སྨྱོ་རྫས་ངན་གོམས་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་
ཡོད། དེ་ནས་ད་ལྟ་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་གོང་གསལ་གནད་དོན་གཉིས་ཀའི་ཐོག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་
སྦྱོར་སྦྱར་མུས་ཡིན། སྨྱོ་རྫས་ངན་གོམས་སུ་སོང་བའི་ནད་པ་བཅོས་ཐབས་ཁང་དུ་བཏང་དགོས་རིགས་ལ་དཀྱུས་མའི་ནད་གཅིག་བཅས་
ཀྱི་ལམ་གྲོན་དང་ཁང་གླ་ཟུར་ཕོགས་སོགས་ཀྱིས་མཚན་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་རྫོགས་མཐུན་སྦྱོར་སྦྱར་མུས་ཡིན་པ་བཞིན་ལོ་འཁོར་དེའི་ནང་
སྨྱོས་རྫས་ངན་གོམས་སོང་བའི་ནད་པ་བཅོས་ཐབས་ཁང་དུ་གཏོང་དགོས་སོ་སོའ་ིརྒྱབ་གཉེར་དང་སྦྲགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་
གཏུགས་བྱུང་བ་མི་གྲངས་བཅུ་བཞི་ལ་སྨན་བཅོས་ཞུ་ཁུངས་ནས་བཅུ་གསུམ་དྲག་སྐྱེད་གང་ལེགས་བྱུང་སྟེ་རང་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཐུབ་
ཡོད། དེ་བཞིན་གཉེན་ནད་རེག་དུག་གི་ནད་པ་རྣམས་ལ་སྤྱིར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སྨན་བཅོས་མཐུན་སྦྱོར་ཡོད་རུང་། སྨན་ཁང་སོ་སོར་ངོ་
སྤྲོད་དགོས་པ་དང་། སྨན་ཁང་དེ་དག་ཀྱང་གཞིས་སྒར་སོ་སོའ་ིཉེ་འཁོར་དུ་མེད་ཅིང་དཔེར་ན་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་ནད་པ་རྣམས་ཅན་ཌི་གྷར་རམ་
ཡང་ན་སིམ་ལར་འགྲོ་དགོས་པ་དང་ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནད་པ་རྣམས་མེ་སུར་དང་ཧོབ་ལིར། བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་ནད་པ་
རྣམས་ཨེ་ཏྲ་ན་གར་བཅས་སོགས་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་ས་སོ་སོར་འགྲོ་དགོས་སྟབས་དེ་ནས་ལམ་གྲོན་དང་ཉིན་དོད་ཁང་གླ་
སོགས་ཀྱི་མཐུན་སྦྱོར་ནར་སྟོང་འབུལ་བཞིན་པ་ལོ་འཁོར་ནང་མི་གྲངས་ ༡༣ ནས་མཐུན་སྦྱོར་ཞུས་པ་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀྱང་ནད་པ་དེའི་
རིགས་དེ་ལྟར་སྦས་གསང་དང་གསང་ཐབས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་རིགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་སྲིད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བལ་ཡུལ་
ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འོག་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་ཞུ་ཐབས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩།༡༠ ནས་བཟུང་ཨ་རི་
སྲིད་གཞུང་ནས་བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་གཞི་རྣམས་གངས་ཅན་བདེ་རྩར་ལག་
བསྟར་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། དེ་ལོའ་ིནང་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་། མཆོད་རྟེན། པོག་ར་ཁུལ་གྱི་གཞིས་སློབ་ཁག་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང་ཆེད་བསུའི་གདམ་ཀ་ཚགས་པའི་ལས་བྱེད་དང་བཅས་ནས་གནད་དོན་དེ་གཉིས་སྐོར་གོ་རྟོགས་སློབ་གསོའ་ི
ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་རུང་ཞིབ་མཇུག་གནང་རྒྱུར་བལ་གཞུང་ནས་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལ་ལས་འགུལ་དེའི་སྐོར་དྲི་རྩད་དང་ཞིབ་འཇུག་
སོགས་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་བར་བརྟེན་དངོས་གསལ་དོད་པོ་བྱ་ཐབས་བྱུང་མེད། 
 
ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ལན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་དོན་གནད་གཉིས་ཀར་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་མུས་སུ་
ཡོད་པས་མ་ཚད་ལས་གཞིའི་ངོ་བོར་གཞིགས་པའི་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡང་
དགོས་མཁོར་དཔགས་པའི་སྔོན་འགོག་ནུས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་ཏེ་དབུས་ས་གཉིས་ཀ་ནས་མང་ཚགས་ཁྲོད་ནད་གཞིའི་སྐོར་གོ་
རྟོགས་སྤེལ་ཐབས་སུ་དམིགས་བསལ་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དཔེར་ན། ལས་བསྡོམས་དོན་ཚན་ཆ ༡ ནས་ ༦ ནང་གསལ་ལྟར་
མྱོས་རྫས་ངན་གོམས་སྔོན་འགོག་ཆེད་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་་གྱི་བོད་མིའི་སྡོད་སྒར་ཁག ༡༣ དང༌། ཧི་མ་ཅལ་དང༌། ལྡེ་ལྡུན་མངའ་ཁུལ་
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གྱི་བོད་མིའི་སྡོད་སྒར་ཁག་ ༡༦ བཅས་ཀྱི་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་སྨན་རྩིས་ཁང་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་ལོ་འཁོར་ནང་གོ་རྟོགས་
དང་སློབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད། ལས་འགུལ་འདིའི་ནང་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་མི་གྲངས་ ༥༥༦༦ བྱུང་ཡོད། ཡང་
འདི་ནས་མྱོས་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཚབས་ཆེན་གཟིགས་ཏེ་སློབ་གྲྭ་ཁག ༡༦ ནང་དགེ་སློབ་ཐོུང་གི་ཚགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་
ཞུས་ཡོད་པར་ཚགས་ཆུང་སོ་སོས་ལོ་རེའི་ནང་ལས་འགུལ་སྣ་ཚགས་སྤེལ་རྒྱུར་འདི་ནས་ཧིན་སྒོར་ ༡༠༠༠༠ ཐམ་པ་རེ་མཐུན་འགྱུར་
སྦྱར་བཞིན་པ་ལྟར་སློབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིཁང་ཚན་ནང་ཁུལ་གཏམ་བརྗོད་འགྲན་བསྡུར་དང༌། རི་མོ་འགྲན་བསྡུར་ཞུས་པའི་ལས་བསྡོམས་ཕུལ་
འབྱོར་བྱུང་བར་འདི་ནས་བྱ་དགའ་གསོལ་རས་ཀྱང་ཕུལ་ཡོད།  
 དེ་མཚུངས་གཉན་ནད་རེག་དུག་སྐོར་ཡང་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འགུལ་སྤེལ་མུས་ཡིན་པར་ལོ་
འཁོར་ནང་གོང་གསལ་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་མྱོས་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་དང་མཉམ་དུ་གཉན་ནད་རེག་དུག་སྐོར་ཡང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་
ཡོད། དེ་བཞིན་སྦེང་ལོར་ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་གི་ན་གཞོན་རྣམས་ལའང་གཉན་ནད་རེག་དུག་དང་མྱོས་རྫས་ངན་གོམས་སྐོར་གོ་
རྟོགས་སྤེལ་ཡོད།  
བཅོས་ཐབས་སྐོར། 
གོང་གསལ་གནས་དོན་གཉིས་ཀའི་ཐོག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་མུས་ཡིན་པ་དང༌། མྱོས་རྫས་
ངན་གོམས་སུ་སོང་བའི་ནད་པ་བཅོས་ཐབས་ཁང་དུ་གཏོང་དགོས་རིགས་ལ་བསྐྱེལ་མི་ནད་གཡོག་གཅིག་བཅས་ཀྱི་ལམ་གྲོན་དང་ཁང་གླ་
ཟུར་ཕོགས་སོགས་ཀྱིས་མཚན་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་རྫོགས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་མུས་ཡིན་པ་བཞིན། ལོ་འཁོར་འདིའི་ནང་མྱོས་རྫས་ངན་
གོམས་བཅོས་ཐབས་ཁང་དུ་གཏོང་དགོས་ས་འགོ་སོ་སོའ་ིརྒྱབ་གཉེར་དང་སྦྲགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་གཏུགས་བྱུང་བ་མི་
གྲངས་ ༡༤ ལ་སྨན་བཅོས་ཞུས་ཁོངས་ནས་ ༡༣  དྲག་སྐྱེད་གང་ལེགས་བྱུང་སྟེ་རང་ཁྱིམ་ཏུ་ཕྱིར་ལོག་ཐུབ་ཡོད། དེ་བཞིན་གཉན་ནད་
རེག་དུག་གི་ནད་པ་རྣམས་ལ་སྤྱིར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཡོད་རུང་སྨན་ཁང་སོ་སོར་ངོ་བསྐྱོད་དགོས་པ་དང༌། སྨན་
ཁང་དེ་དག་ཀྱང་གཞིས་སྒར་སོ་སོའ་ིཉེ་འཁོར་དུ་མེད་ཅིང༌། དཔེར་ན། རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་ནད་པ་རྣམས་ཅན་རྡི་སྒར་རམ་ཡང་ན། སིམ་ལར་འགྲོ་
དགོས་པ་དང༌། ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནད་པ་རྣམས་མཻ་སཱོར་དང་ཧུབ་ལི། བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་ནད་པ་རྣམས་ཨི་ཊ་ན་གྷར་བཅས་
སོགས་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་ས་སོ་སོར་འགྲོ་དགོས་སྟབས་འདི་ནས་ལམ་གྲོན་དང་ཉིན་དོད། ཁང་གླ་སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ནར་
གཏོང་ཕུལ་དང་འབུལ་བཞིན་པ་ལྟར་ལོ་འཁོར་ནང་མི་གྲངས་ ༡༣ ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀྱང་ནད་རིགས་འདི་ལྟར་
སྦས་གསང་གིས་རང་ངོས་ནས་གསང་ཐབས་ཀྱིས་བཅོས་ཐབས་བྱེད་མཁན་དེ་རིགས་ཀྱང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་སྲིད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་
ཡོད། 
 བལ་ཡུལ་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འོག་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་ཞུ་ཐབས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པར་བརྟེན་རྩིས་ལོ་ 
༢༠༠༩་་་༢༠༡༠ ནས་བཟུང་ཨ་རི་སྲིད་གཞུང་ནས་བལ་ཡུལ་གྭངས་ཅན་བདེ་རྩར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་
གཞི་རྣམས་གངས་ཅན་བདེ་རྩ་བརྒྱུད་ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། འདས་ལོའ་ིནང་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་མཆོད་རྟེན། སྤོག་ར་ཁུལ་གྱི་
གཞིས་སློབ་ཁག་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང་ཆེད་བསུས་གདམ་ག་ཚགས་པའི་ལས་བྱེད་བཅས་ནས་
གནད་དོན་འདི་གཉིས་སྐོར་གོ་རྟོགས་སློབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་རུང༌། ཞིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུར་བལ་གཞུང་ནས་བལ་ཡུལ་དོན་
གཅོད་ལ་ལས་འགུལ་འདིའི་སྐོར་འདྲི་བརྩད་དང་ཞིབ་འཇུག་སོགས་བྱས་མི་ཆོག་པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་བར་བརྟེན་མངོན་གསལ་དོད་པོ་བྱ་
ཐབས་བྱུང་མེད། 



56 

 

འདྲི་བ་ ༣། ཤོག་གྲངས་ ༡༦ དོན་ཚན་ ༥ བར་བོད་ནས་ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་མནར་གཅོད་ཕོག་མིར་གཟིགས་རྟོགས་གནང་རྒྱུའི་ལས་
གཞི་ཨ་རི་སྲིད་གཞུང་གི་རོགས་རམ་རྗེས་ལོའ་ིའཆར་ཟླ་དྲུག་པར་གཙང་གི་ཡོད་པར་སོང་རང་གཞུང་ནས་རོགས་རམ་མུ་མཐུད་ཡོང་
ཐབས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་འཁོད་འདུག་ན། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་གྱི་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཕེབས་ཐད།  
བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་སྦྲགས་ལན།  ཤོག་གྲངས་ ༡༦ དོན་ཚན་ ༥ པར་བོད་ནས་ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་མནར་གཅོད་
ཕོགས་མཁན་གཟིགས་རྟོགས་གནང་རྒྱུའི་ལས་གཞིར་ཨ་རི་སྲིད་གཞུང་གི་རོགས་རམ་ཆེད་ལས་འཆར་ཟླ་དྲུག་བར་བརྩམ་གྱི་ཡོད་པར་
སོང་། རང་གཞུང་ནས་རོགས་རམ་མུ་མཐུད་ཡོང་ཐབས་འབོད་སྐུལ་ཡོང་བ་འཁོད་འདུག་ན། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་གསལ་
བཤད་ཡོང་བ་ཕེབས་ཐད་ཉེ་ཆར་ལྡི་ལིར་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་དེ་གར་ཕེབས་སྐབས་དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣།༦ པ་
བར་མུ་མཐུད་རོགས་སྐྱོར་ཡོང་བར་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཡོད་ན་དགོངས་བཞེས་གནང་བའི་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེའི་ཐད་
དྲི་བ་དེ་དེ་རེད་ཤག དྲི་བ་གསུམ་དེ་ལས་བསྡོམས་ཐོག་དྲི་བ་བསླེབས་པའི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་ཡིག་ཐོག་བསླེབས་པའི་དྲི་བ་དེ་བྱས། དེ་
ནས་བགྲོ་གླེང་སྐབས་བསླེབས་པའི་དྲི་བ་བཅུ་གསུམ་དང་འབོད་སྐུལ་གསུམ་འདུག དྲི་བ་དང་པོ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་འཕྲོད་
བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འཆར་ཁག་མང་པོ་ཕུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ས་གནས་སུ་ཕན་ཐོགས་ཇི་ལྟར་ཡོང་མིན་ཞིབ་མཇུག་
ཡོད་མེད་ཕེབས་ཐད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་གཞི་ཁག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚགས་སོ་སོ་དང་། འཆར་འགོད་ལྷན་
ཁང་གང་རུང་བརྒྱུད་དུས་ནས་དུས་སུ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་ཞིབ་མཇུག་ཞུ་མུས་ཡིན། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༡༡ ལོའ་ིནང་
དེ་ནས་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གི་ཆེད་ལས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོ་དང་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ལས་གཞི་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཞིབ་མཇུག་ཞུས་པའི་
སྙན་ཐོ་ནང་གསལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་སྨན་ཁང་ནང་ད་བར་སྦྱོང་བརྡར་མི་ཉུང་བ་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པ་རྣམ་ལ་ས་
གནས་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་འཇོན་གཉིས་ཀ་གོ་རྟོགས་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཕྱིར་གསལ་བ་མ་ཟད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་སྨན་ཁང་རྣམ་གཞིས་མི་རྣམ་ཀྱི་སྨན་འདོད་གནང་བའི་སྨན་ཁང་གཙ་བོ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་པས་ཤེས་ཡོན་དེང་
དུས་དང་མཐུན་པར་དུས་ཐོག་གོང་མཐོར་དགོས་རྒྱུར་གལ་གནད་ཆེ་བ་སོང་། ད་ཡོད་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྦྱོང་བརྡར་ལས་
གཞི་རྣམ་ཕུགས་ཕན་གནས་མུས་ཡོད་པ་བཅས་གསལ་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩།༡༠ ལོའ་ིནང་སོ་ཨ་ཨིམ་རོགས་ཚགས་ནས་
འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོ་དང་། ཆུ་དང་གཙང་འཕྲོད་ཀྱི་ལས་གཞི་ཁག་གཅིག་ལ་དགོས་ངེས་རོགས་སྐྱོར་གནང་བ་བཞིན་རོགས་ཚགས་
རང་ངོས་ནས་ཞིབ་མཇུག་ཞུས་པའི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུའང་མང་ཚགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་གང་ལེགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ནས་འཐུང་ཆུ་བེད་སྤྱོད་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་བ་རྣམ་ཀྱིས་སྤྱི་ཚགས་ནང་གོ་རྟོགས་དང་། གོམས་གཤིས་ཡར་རྒྱས་
ཕྱིན་པ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་ལུགས་སྙན་ཐོའ་ིནང་འཁོད་འདུག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་བཞིན་མ་
འོངས་པར་ལས་བསྡོམས་ནང་ལས་འཆར་ཇི་བྱུང་གྲུབ་འབྲས་ཇི་བྱུང་འཁོད་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་དྲི་བ་གཉིས་པ་བཀུར་འོས་སྤྱི་
འཐུས་ཤིག་གིས་བུད་མེད་ནད་གཞིའི་ཐོག་རང་རིགས་སྨན་པ་ཆེད་བཙུགས་དགོས་གལ་ཕེབས་ཐད། བུད་མེད་ནད་གཞིའི་ཐོག་རང་
རིགས་ཆེད་ལས་སྨན་པ་རག་ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཡོད་རུང་། ད་བར་གཅིག་ཀྱང་ཐུབ་མེད་ནའང་། ད་ལྟའི་ཆར་སྨན་ཁང་མང་དག་
ཅིག་གིས་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིནང་བོད་མིའི་ལས་གཞིའི་ཐོག་རྒྱ་གར་ཁྱད་ལས་སྨན་པས་སླར་གསོའ་ིཆེད་དུ་རྟོག་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་མཐུན་འགྱུར་
སྦྱར་མུས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཞབས་ཁག་ཅིག་ལ་རྒྱུན་ལྡན་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་བཅོས་དང་བུད་མེད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་
སྐོར་ལ་ལྡི་ལི་སྨན་ཁང་དང་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེལ་ཀོབ་པེ་སོ་སོར་སྦྱོང་བརྡར་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་མེའོ་
ཆོས་འཕེལ་གླིང་གི་སྨན་ཞབས་མར་ཕྲུ་གུ་མ་འབྱར་གྱི་རྐྱེན་པས་འདྲ་མཉམ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་མ་ཐུབ་པར་ཕྱིས་སུ་ས་གནས་གཞུང་གི་སྨན་
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ཁང་དུ་ཟླ་གཅིག་རིང་གོང་གསལ་སྦྱོང་བརྡར་སླད་ཆེད་གཏོང་ཞུས་ཡོད།  ཡིན་ན་ཡང་མ་འོངས་པར་ཁྱད་ལས་སྨན་པ་དེ་རིགས་ཡོང་
ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གསུམ་པ་དེ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་བོད་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཐུབ་ཚ་
དགེ་མཚན་ཆེ་བ་ཡོད་སྐོར་བཀའ་ཕེབས་ཐད། འདིའི་སྐོར་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་བོད་ནང་ལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དེ་སྤྱིར་བཏང་
ནས་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཡིན་དུས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ལན།   ཉེ་ཆར་ལྡི་ལི་ཨ་རི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་འདི་གར་ཕེབས་སྐབས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 
༦ བར་མུ་མཐུད་རོགས་སྐྱོར་ཡོང་བ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད་ན་དགོངས་བཞེས་གནང་བའི་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད།  
 
༡། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཁག་མང་པོ་ཕུལ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
ས་གནས་སུ་ཕན་ཐོག་ཇི་ལྟར་ཡོང་མིན་ཞིབ་འཇུག་ཡོད་མེད་ཕེབས་ཐད། 
ལན༌། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་གཞི་ཁག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚགས་སོ་སོ་དང་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གང་རུང་བརྒྱུད་
དུས་ནས་དུས་སུ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་མུས་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠་་་༡༡ ལོའ་ིནང་འདི་ནས་འཆར་
འགོད་ལྷན་ཁང་ཆེད་གླས་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོ་དང་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ལས་གཞི་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་སྙན་ཐོ་ནང་
གསལ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་སྨན་ཁང་ཁག་གི་ནང་ད་བར་སྦྱོང་བརྡར་མི་ཉུང་བ་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པ་རྣམས་དེ་གའི་
ལས་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་འཇོན་གཉིས་ཀ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་ཕན་ཐོག་ཅི་ཆེ་བྱུང་བ་གསལ་བ་མ་ཟད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་
རྣམས་གཞིས་མི་རྣམས་ཀྱི་སྨན་གཏུགས་གནང་སའི་སྨན་ཁང་གཙ་བོ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་པའི་ཤེས་ཡོན་དེང་དུས་དང་
མཐུན་པར་དུས་ཐོག་གོང་མཐོར་དགོས་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེ་བར་སོང༌། ད་ཡོད་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ལས་གཞི་རྣམས་
ཕུགས་འཕེར་གནད་སྨིན་ཡོད་པ་བཅས་གསལ་ཡོད། 
 དེ་བཞིན་རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༩་་་༡༠ ལོའ་ིནང་ SOIR IM རོགས་ཚགས་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོ་དང་ཆུ་དང་གཙང་འཕྲོད་ཀྱི་
ལས་གཞི་ཁག་གཅིག་ལ་དགོས་དངུལ་རོགས་སྐྱོར་གནང་བ་བཞིན་རོགས་ཚགས་རང་ངོས་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་སྙན་ཐོའ་ིནང་
དུའང་མང་ཚགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་གོ་རྟོགས་གང་ལེགས་ཡོད་པ་མ་ཟད་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་འཐུང་ཆུ་བེད་སྤྱོད་གནང་
ཕྱོགས་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་ཚགས་ནང་གོ་རྟོགས་དང་གོམས་གཤིས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དང༌། འཕྲོད་བསྟེན་གནས་སྟངས་
ཡང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་ལུགས་སྙན་ཐོའ་ིནང་འཁོད་འདུག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་བཞིན་མ་འོངས་པར་ལས་
བསྡོམས་ནང་སྒྲུབ་འབྲས་ཇི་བྱུང་འཁོད་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༢། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་བུད་མེད་ནད་གཞིའི་ཐོག་རང་རིགས་སྨན་པ་ཆེད་འཛུགས་དགོས་གལ་ཕེབས་ཐད། 
ལན། བུད་མེད་ནད་གཞིའི་ཐོག་རང་རིགས་ཆེད་ལས་སྨན་པ་རག་ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཡོད་རུང་ད་བར་གཅིག་ཀྱང་ཐོབ་མེད་ནའང༌། 
ད་ལྟའི་འཆར་སྨན་ཁང་མང་དག་ཅིག་གི་ནང་བདུན་ཕྲག་སོ་སོའ་ིནང་བུད་མེད་ནད་གཞིའི་ཐོག་རྒྱ་གར་ཁྱད་ལས་སྨན་པ་གླ་བསུས་ཀྱིས་
བརྟག་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་མུས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཞབས་ཁག་གཅིག་ལ་རྒྱུན་ལྡན་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་
བཅོས་དང་བེུད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དང་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེལ་ཀོབ་སོ་སོར་སྦྱོང་བརྡར་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་ཟད་སྐབས་དེར་རྒྱ་
གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་མིའོ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་གི་སྨན་ཞབས་མ་ཕྲུ་གུ་མ་འབྱར་གྱི་རྐྱེན་པས་སྦྱོང་བརྡར་ཁོངས་མཉམ་ཞུགས་མ་ཐུབ་པ་
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ཕྱིས་སུ་ས་གནས་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་དུ་ཟླ་གཅིག་རིང་གོང་གསལ་སྦྱོང་བརྡར་དུ་ཆེད་གཏོང་ཞུས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་མ་འོངས་པར་ཁྱད་
ལས་སྨན་པ་འདི་རིགས་ཡོང་ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༣། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་བོད་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཐུབ་ཚ་དགེ་ཚན་ཆེ་བ་ཡོད་སྐོར་ཕེབས་ཐད། 
ལན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞེ་སྦུག་ཏུའང་དེ་ལྟར་ཞུ་གལ་བསམ་བཞིན་ཡོད་རུང༌། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་རང་རེ་ཚང་མས་
མཁྱེན་ཆུབ་ལ་སོང་ལས་དོན་དངོས་སུ་སྤེལ་ཐུབ་མིན་དེ་ལྟར་ཡང༌། བོད་ནས་གཉེན་འཕྲེད་དུ་ཕེབས་མི་ཕྱིར་ལོག་གནང་མཁན་རིགས་ལ་
འདི་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་ཡིག་ཆ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྗེས་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིནང་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་དཔལ་
དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཆེན་སྐབས་བོད་ནས་རང་རིགས་སྤུན་ཟླ་གང་མང་ཆོས་ཞུར་ཕེབས་རེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པས་ཁོང་རྣམ་པའི་མདུན་བོད་
ཡིག་ཐོག་འབྲི་བསྒྱུར་ཞུས་ཡོད་པའི་སྨན་པ་མེད་ས་ཞེས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་སྨན་དེབ་དཔར་སྐྲུན་ཡོད་གང་མང་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་འཆར་
ཡོད། དེ་བཞིན་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་དུ་ཡོད་པའི་སློབ་མ་རྣམས་སློབ་ཐོན་རྗེས་མང་བ་བོད་ལ་ཕྱིར་ལོག་གནང་གི་ཡོད་པའི་ཆ་
ནས་ལོ་ལྟར་བེུད་སློབ་མ་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་དང་ཁྱད་པར་བེུད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་སྦྱོང་བརྡར་འབུལ་བཞིན་
ཡོད།  
 
༤། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་མ་དང་བྱིས་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་སྙོམ་དགོས་ལུགས་ཕེབས་ཐད། 
ལན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་ཀའི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་ཁག་ནས་བཅོས་ཐབས་མ་ཐུབ་པར་ཕྱིའི་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་
གཏུགས་དགོས་རིགས་ལ་ལམ་གྲོན་དོད་སྒོར་ ༣༠༠ དང་སྐྱེས་བསུའི་དོད་ ༥༠༠ བཅས་ཀྱི་བྱུང་འཛིན་རྩིས་ཤོག་རྣམས་སྨན་ཁང་སོ་
སོའ་ིབརྒྱུད་འདི་གར་འབུལ་འབྱོར་བྱུང་རིམ་བཞིན་དངུལ་བབས་ཕྱིར་སྤྲོད་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། རྡ་ས་ཁུལ་དུའང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་
ནས་བཅོས་ཐབས་མ་ཐུབ་པར་ཕྱིའི་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་གཏུགས་བྱ་དགོས་རིགས་ལ་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་དང་
སྦྲགས་འདི་གར་ཞུ་གཏུགས་བྱུང་ན་གཅིག་མཚུངས་མཐུན་སྒྱུར་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་རུང་ད་བར་ཞུ་མཁན་མ་བྱུང༌། 
 
༥། བཀུར་འོད་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་གསོ་བ་རིག་པའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་ཞབས་ཞུའི་ལས་འགུལ་མང་དག་
ཅིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་རུང་ལས་བསྡོམས་ནང་འཁོད་མེད་པའི་སྐོར་ཕེབས་ཐད། 
ལན། ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པ་འདི་ལྟར་དབུས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྐྱང་པ་ལས་ཁྱབ་ཁོངས་ཁག་གི་ལས་བསྡོམས་འདི་ནང་ཚུད་
མེད་ཅིང་འོན་ཀྱང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཕུལ་བའི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ནང་སྨན་རྩིས་ཁང་དང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ལས་
བསྡོམས་ཡང་ཚུད་ཡོད་པར་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཐུགས་ཞིབ་གནང་ན་མཁྱེན་རྒྱུ། 
 
༦། ཡང་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་གོ་རྟོགས་ལས་གཞི་རྣམས་གསོ་རིགས་དང་ཕྱི་ལུགས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་སྤེལ་དགོས་གལ་ཕེབས་
ཐད།  
ལན། ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་སྐོར་སོགས་གསོ་རིགས་དང་ཕྱི་ལུགས་བཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་ཡིན་པ་ལས་
བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ནང་ཁ་གསལ་ཕུལ་ཡོད་པར་ཐུགས་ཞིབ་གནང་ན་མཁྱེན་རྒྱུ། 
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༧། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཞིག་ནས་ཀྲི་སྦི་ན་མཁན་མང་ཤོས་ན་གཞོན་ལོ་ན་ ༢༠ ནས་ ༣༥ བར་ཡོང་གི་འདུག་ན་རྒྱུ་མཚན་ཇི་
ཡིན་ཞིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་སྙན་ཐོ་གང་འདྲ་ཡོད་དམ། མེད་ན་མ་འོངས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་འཆར་ཡོད་མེད་ཕེབས་
ཐད། 
ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ལན། ད་བར་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་གསུང་པ་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་
བྱུང་མེད་རུང་མ་འོངས་པར་བསམ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། གཞི་རྩའི་ཀྲི་སྦི་ནད་གཞི་འདི་བཞིན་བཀའ་བློན་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་རྒྱུ།   
བཀའ་བློན་མཆོག་གི་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་ལན། འདི་སྐོར་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་འགོས་ནད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཌི་སྦི་ན་
ཚ་དེ་རེད། ན་ཚ་འདི་ཕོགས་མཁན་དེ་ནི་མང་ཆེ་བ་གཞོན་ནུ་ཚ་ཡིན་པ་དེ་དངོས་གནས་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཌི་སྦི་ན་ཚ་
ན་མཁན་གྱི་རིགས་དེ་ལོ་ཆུང་བ་ཡིན་པ་དེའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་ཞིབ་འཇུག་དེ་འདྲ་བྱ་མྱོང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ང་
ཚས་ལོ་ལྟར་ས་གནས་སོ་སོའ་ིསྨན་ཁང་གི་ན་ཚའི་གྲངས་ཐོ་བརྩིས་པ་ཡིན་ན་མང་ཆེ་བ་དེ་ལོ་གཞོན་པ་ཆགས་འདུག  ང་རང་ངོས་ནས་
བལྟས་པ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་དེ་འདྲའི་ན་ཚ་འཕོག་མཁན་དེ་རིགས་གཞོན་ནུ་ཚ་ཡིན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ནི། ཌི་
སྦིའི་ན་ཚ་དེ་ང་རང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་འཕོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྟགས་མཚན་ཞིག་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། སྤྱི་བཏང་ང་
རང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཊི་སྦི་ན་ཚ་དེ་གཞོན་ནུ་ཚ་ཡིན་པ་དེ་ནི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཡིན་ན་རེད་ལ་དགོན་སྡེ་ཁག་ཡིན་ན་རེད། ཁོང་ཚ་ཁང་པ་
ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་ནང་མི་མང་པོ་མཉམ་དུ་བསྡད་ཡོད་པས།  དེ་འདྲའི་རྐྱེན་གྱིས་ཨེ་ཡིན་ན་ཞེས་དོགས་པ་འདུག ང་རང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་
ནང་མི་གཞོན་པ་ཡིན་ན་རེད། མང་ཆེ་བ་ཞིག་སུད་ཚང་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉིན་རྟག་པར་སུད་ཚང་ལ་ཕེབས་པ་ཡིན་དུས་ན་ཚ་དེ། 
སྤྱིར་བཏང་ང་རང་ཚ་བསྡད་སའི་ལུང་པའི་ནང་ལ་ཌི་སྦི་ན་ཚ་ཡོད་པ་དེ་ནི་འཛམ་བུ་གླིང་གི་མང་ཤོས་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཊི་
སྦི་ན་ཚ་འགོས་ཉེན་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ཊི་སྦི་ན་ཚ་དེ་འགོས་པ་དང་ན་བ་དང་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཊི་སྦི་ན་ཚ་འགོས་
པའི་མི་ཚང་མ་ལམ་སེང་ན་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན། འབུ་ཡོད་པའི་ཊི་སྦི་ན་ཚ་ཅན་ཞིག་ནས་འགོས་པ་ཡིན་ན་ལམ་སེང་ཟླ་བ་གཅིག་
གི་ནང་ལ་ན་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཌི་སྦི་ན་ཚ་དེ་འགོས་པ་དང་སོ་སོའ་ིལུས་པོ་དེས་ན་ཚ་དེ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འབུ་དེས་ལུས་
པོར་མི་གནོད་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ན་ཚ་དེ་ག་དུས་ན་གི་རེད་ཅེས་ན་སུད་ཚང་བྱེད་དུ་འགྲོ་སྐབས་དང། སློབ་གྲྭ་དང་མཐོ་
སློབ་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས།  དཔེར་ན། སློབ་གྲྭ་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དེ་དག་ཡིག་ཚད་སླེབ་གྲབས་ཡོད་སྐབས་དང་། སུད་ཚང་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད་
མཁན་དེ་དག་ཚར་ཡོང་དུས། ད་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། སུད་ཚང་བྱེད་སའི་ཁོར་ཡུག་དེ་ཧ་ཅང་གི་བཙག་པ་དང་མི་མང་བ། ད་དུང་
དངངས་སྐྲག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཚང་འགྲིགས་དང་མ་འགྲིགས་སོགས་ཀྱི་དངངས་སྐྲག་ཡོད་པ་རེད་ལ་ཞལ་ལག་དེ་ཡང་ཆུ་ཚད་ཏག་
ཏག་ལ་མི་རག་པས་གཟུགས་པོ་སྐྱོ་བོ་ཆགས་པ་ན་ཊི་སྦི་ན་བའི་རྐྱེན་དུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ང་རང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཌི་སྦི་ན་ཚ་
མང་པོ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེས་ན་སྤྱིར་བཏང་གི་ང་རང་ཚའི་ཁོར་ཡུག་ནང་དེ་འདྲའི་ན་ཚ་ཅན་མང་པོ་ཡོད་པས་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་
བ་ཡིན། མ་འོངས་པར་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཕྱག་སྦྲེལ་ཞིག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བ་ནང་བཞིན་རེད། ང་རང་ཚས་གཞིས་ཆགས་གང་སར་
ཊི་སྦིའི་ན་ཚ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཉིན་ཐོ་ལོ་རེའི་ནང་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་དགོན་སྡེ་ཡིན་ནའང་རེད། ང་ཚས་ TB 

screening  ལོ་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཊི་སྦི་ན་ཚ་བརྟག་དཔྱད་སྔོན་མ་ཡིན་ན་སྨན་ཁང་ནང་ལ་ཚུར་ཡོང་མཁན་དེ་མ་གཏོགས་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱིས་སུ་ང་ཚ་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་ལ་འཚལ་བར་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། འབུ་ཡོད་པའི་ན་ཚ་ཡོད་མཁན་
ཞིག་ལ་འཕྲད་པ་ཡིན་ན་ལམ་སེང་ཁོང་གི་ནང་མི་ཚང་མར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་མཐུན་སྦྱོར་གནང་བཞིན་པ་རེད། མ་
འོངས་པར་དེའི་ཐོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཞིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་ལྟ་གི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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༨། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་སྨན་པ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཞུ་མཁན་འདུག་ན། སྨན་པ་ཐབས་
ཤེས་བྱ་དགོས་པ་ཕེབས་ཐད། 
ཡིག་ཐོག་སུ་ཡོད་པའི་ལན། བར་ལམ་ནས་སྨན་པའི་གླ་ཕོགས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་སྤར་ཏེ་གསལ་བསྒྲགས་སྔ་རྗེས་ཞུས་པ་སོགས་ཐབས་ཤེས་
ཡོད་རྒུ་རྩལ་སྤྲུགས་བཏང་ཡོད་རུང་སྨན་པ་རག་གི་མིན་འདུག ད་དུང་ཐབས་ཤེས་མུ་མཐུད་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་ལྟའི་འཆར་འཕྲོད་བསྟེན་
ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ MBBS སྨན་པ་དྲུག་དང་སོའ་ིསྨན་པ་གཉིས། ཕྱི་བཅོས་སྨན་པ་གཅིག་བཅས་དང་དེ་བཞིན་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་
པ་བཞི་ཡོད། 
བཀའ་བློན་མཆོག་གི་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་ལན།    འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྨན་པ་ལས་
ཀ་བྱེད་མི་རག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་
ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་ཁག་དྲུག་ཡོད་པའི་ནང་ལ་སྨན་པ་རེ་རེ་ཡོད་པས་སྨན་པ་དྲུག་ཡོད་པ་རེད། སོའི་སྨན་པ་གཉིས། visiting 

doctor གཅིག དེ་ནས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་པ་བཞི་ཡོད། དེ་ནས་འདི་དང་མཉམ་དུ་འདི་གཅིག་ཞུ་ན་བསམ་བྱུང་། འཕྲོད་བསྟེན་
ཁྱབ་ཁུངས་སུ་སྨན་ཁང་དྲུག་ཡོད། དེ་རིང་གི་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་སྨན་པ་དེ་དག་གི་མཚན་དེ་མར་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་། བདེ་སྐྱིད་
གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་སྨན་པ།  doctorབློ་བཟང་ལགས། mainpat སྨན་ཁང་ལ་ཡོད་པའི་སྨན་པ། doctor བློ་
གྲོས་ཕུན་ཚགས་ལགས།  kollegal འཕྲོད་བསྟེན་་སྨན་ཁང་ལ་ཡོད་པའི་སྨན་པ། doctor བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས། bylakuppe འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་པའི་སྨན་པ། doctor  ཚ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་ལགས། hunsur འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ལ་ཡོད་པའི་སྨན་པ། 
doctor བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ། mundgod  འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་སྨན་པ། doctor བསྟན་འཛིན་ནོར་བཟང་བཅས། དེ་
ནས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་སྨན་པ་བཞི། doctor རྒན་པ་ཚ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས། doctor གཡང་འཛམས་ལགས། 
doctor དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ལགས། doctor བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ་བཅས་ཡིན། དེ་ནས་ང་ཚ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ནང་
སོའ་ིསྨན་པ་གཉིས་ཡོད། ཨོ་རི་ས་དང་མོན་གྷོ་ཌི་ནས་བསྟན་འཛིན་ཚ་དབང་དང་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ལྡན་ལགས། དེ་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་
ཁྱབ་ཁུངས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་ཁྱིམ་སྨན་ཁང་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྨན་པ། doctor ཆུང་བདག་ལགས། ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མ་
ཕྱི་ལོག་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེད་དུ་སོང་བ་ཡིན་ན་ཕོགས་སོགས་གང་ཐད་ནས་ཡག་པོ་ཡོད་མོད། ཡིན་ཡང་བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་དུ་ལས་ཀ་
ཧུར་ཐག་གིས་གནང་པ་དེར་བསྔགས་བརྗོད་དང་སྦྲགས་བར་ལམ་ནས་སྨན་པའི་གླ་ཕོགས་དེ་སྤར་ནས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ནས་ཐབས་
ཤེས་ཡོད་རྒུ་བཏོན་རུང་། ད་དུང་ང་ཚའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁུངས་སུ་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་དུ་ཡོང་གི་མི་འདུག ཉེ་ཆར་ང་
ཚའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མིང་ཐོ་གཞིར་བཟུང་གིས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟའི་ཆར་ཉིས་སྟོང་ ༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༡༠ བར་སྨན་པའི་
སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པ་བྱས་ཟིན་པའི་སྨན་པའི་གྲངས་འབོར་ནི་ ༢༦ བྱུང་འདུག སྨན་པ་དྲུག་ནི་ང་ཚའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་
ཁང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་པར་སླར་ལོག་འདུག དེ་མིན་གཞན་དག་ཚ་ཡོང་མི་འདུག ད་མ་འོངས་པར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སློབ་སྦྱོང་
བྱེད་བཞིན་པ་དང་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་བཞིན་པའི་སྨན་པ་ཚ་དངོས་སུ་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་དུ་སླེབས་ཐུབ་པར་འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་སྦྱོར་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་སྦྱར་ནས་ཁོ་རང་ཚུར་སླེབས་་ཐབས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ནའང་འབད་བརྩོན་དེ་ལྟར་བྱེད་རྒྱུ་
ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན། 
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༩། ཡང་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་ཆ་མཚན་ནའང་དེ་སྔ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དུ་ཨེམ་རྗེ་གཉིས་ཡོད་སར་དེང་སང་
ཨེམ་རྗེ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་དེ་འདྲ་འདུག་ན།  སྨན་པ་ཐབས་ཤེས་དགོས་འདུག་ཞེས་ཕེབས་ཐད། 
ལན། སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་ཞིབ་རྩད་ཞུས་པས། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་བཞིན་དེ་སྔ་ཨེམ་རྗེ་གཉིས་ཡོད་སར་དེང་སང་གཅིག་
ཀྱང་མེད་པ་དེ་རིགས་མེད་ལུགས་ཞུ་འདུག འོན་ཀྱང་དེ་སྔ་ཨེམ་རྗེ་གཉིས་ཡོད་རུང་དེང་སང་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ལས་དོན་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་
འགྲོ་བཞིན་པར་བརྟེན། ཨེམ་རྗེ་གཅིག་ཁུ་བསྡུ་བྱ་དགོས་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད། དེ་དང་ཆབས་གཅིག་སྐབས་རེ་གནས་སྤོས་བཀོད་སྒྲིག་གི་རྐྱེན་
པས་དུས་ཐོག་ལས་བཅར་མ་ཐུབ་པར་སྟོང་ཆ་ལྷག་པ་དེ་རིགས་བྱུང་ཡོད་ཚད་ལས་ཨེམ་རྗེ་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་ཡན་ལག་གཅིག་ཀྱང་མེད་
ལུགས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱུང་ན༌། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་དོན་ལྟར་ས་ཆ་མིག་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ཚ་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་བཀའ་
སློབ་ལམ་སྟོན་ཐད་ཀར་ཡོང་བ་ཞུ་འདུག 
 
༡༠། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་བོད་མའི་སྨན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་ད་ལྟ་ག་བར་བསླེབས་ཡོད་པ་དང་ལས་གཞི་དངོས་
སུ་ལག་བསྟར་འགོ་འཛུགས་ག་དུས་གནང་གི་ཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་དགོས་ལུགས་ཕེབས་ཐད། 
ལན། བོད་མིའི་སྨན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་དེ་ནི་ལས་གཞི་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།  ལས་གཞི་འདི་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༤ ནས་འགོ་
འཛུགས་ཀྱིས་སྔོན་འགྲོའ་ིལས་འཆར་ཁག་ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུད་ཟིན་པར་གྱིས་སྟེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚས་ ༡ ནས་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུའི་
གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཟིན་རུང༌། ད་ཆ་སྔོན་འགྲོའ་ིལས་འཆར་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཁོངས་སུ་གློག་ཀླད་ IT དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་དང༌། 
སྨན་གཏུགས་བྱ་ཡུལ་སྨན་ཁང་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ལུགས་མཐུན་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་མང་དག་ཅིག་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་
གཞི་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་ཟླ་ཤས་དུས་འགོར་ཡོང་གཞི་འདུག་ཀྱང་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ངེས་པ་ཡིན། 
 
༡༡། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཞིག་ནས་ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་ནང་དབྱེ་བ་ཁ་ཤས་འདུག་པ་གསལ་བཤད་དགོས་རྒྱུ་ཕེབས་ཐད།  
ལན། ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་དང༌། འབྲེལ་ཆགས། འབྲེལ་ཡོད་བཅས་སྡེ་ཚན་གསུམ་ལྟར་འཚ་སྣོན་ཟླ་རེར་སྒོར་ ༢༥༠༠ རེ་དང་ཁང་དོད་
སྒོར་ ༡༠༠༠ ཐམ་པ་རེ་བཅས་བསྡོམས་སྒོར་ ༣༥༠༠ རེ་གཅིག་མཚུངས་འབུལ་བཞིན་ཡོད་རུང༌། སྣེ་ལེན་ཁང་དང་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལྟ་
བུའི་ནང་ཞུགས་གནས་གོ་སྒྲིག་ཡོད་རིགས་ལ་ཁང་དོད་ཐོབ་ཀྱི་མེད།  

に གཞན་ཡང་དགོན་སྡེ་གྲ་ཚང་སྒྲིག་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་གྲ་བཙུན་ཡིན་པ་དང་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་དུ་ཡོད་པའི་སློབ་མ་
ཡིན་རིགས་རྣམས་ལ་འཚ་སྣོན་ཟླ་རེར་སྒོར་ ༡༠༠༠ ལས་ཐོབ་ཀྱི་མེད། 

に ནོར་གླིང་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་དང་ས་ར་མཐོ་སློབ་ཁང་དུ་སློབ་གཉེར་གནང་བཞིན་པ་ཡིན་ཚ་སློབ་ཡོན་ཐོག་ཟླ་རེར་འཚ་
སྣོན་སྒོར་ ༡༠༠༠ ཐམ་པ་འབུལ་བཞིན་ཡོད། 

に དེ་བཞིན་སྨན་བཅོས་འགྲོ་གྲོན་ཐད་ཆབ་སྲིད་བཙན་ཟུར་རྣམས་ལ་སྨན་གྲོན་ཆ་ཚང་དང་འབྲེལ་ཆགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ འབྲེལ་
ཡོད་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ བཅས་འབུལ་བཞིན་པ་ཡོད། 

 
༡༢། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་གཞི་ཕལ་ཆེ་བ་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ལ་མ་གཏོགས་བྱང་ཤར་ཁུལ་གཞིས་
ཆགས་ཆུང་ཁག་ལ་ལས་འཆར་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་མཐོང་སོང་ན། མ་འོངས་པར་གཅིག་མཚུངས་དགོས་གལ་ཕེབས་ཐད།  
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ལན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཐུགས་ཞིབ་གནང་ཚ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་
གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་གཅིག་མཚུངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞིབ་གསལ་འཁོད་པ་བཞིན་མཁྱེན་ཆུབ་ཡོང་ངེས། དཔེ་མཚན་ཙམ་ཞུས་
ན། མིའོ་ཆོས་འཕེལ་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་དེ་སྔ་སྒོར་འབུམ་བརྒྱ་ལྷག་གི་འཐུང་ཆུའི་ལས་གཞི་ཉེ་ཆར་མཇུག་སྒྲིལ་ཟིན་པ་མ་ཟད། ཏི་ཛུ་
གཞིས་སློབ་གཉིས་སུ་འཐུང་ཆུ་དང་གསང་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་གཞི། བསྟན་འཛིན་སྒང་གི་འཐུང་ཆུ་དང་གསང་སྤྱོད་ལས་གཞི། རང་ཝང་ལར་
གསང་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་གཞི་བཅས་ལག་བསྟར་ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞིན་མ་དང་བྱིས་པ་ལྟ་བུ་མཚན་ན། བྱིས་པ་གསར་བཙས་མང་
ཤོས་མིའོ་གཞིས་ཆགས་ཡིན་པར་མ་དང་བྱིས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡང་མང་ཤོས་དེ་ཁུལ་གཏོང་བཞིན་པ་ཡིན། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་་༡༡ ནང་
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་ལས་དང་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་རམས་པ་སྐུ་བགྲེས་གཅིག་བཅས་ནས་བྱང་ཤར་ཁུལ་བོད་མི་འདུས་
སྡོད་གཞིས་སྒར་ཁག་ ༡༣ ནང་བསྐོར་བསྐྱོད་ཀྱིས་གཉན་ནད་རེག་དུག་དང་མྱོས་རྫས་ངན་གོམས་སྔོན་འགོག་དེ་བཞིན་བཅོས་ཐབས་ཇི་
ཡོད་བཅས་ཀྱི་སྐོར་སློབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་ཡོད།།  
འདི་ནས་འབོད་སྐུལ་གསུམ་འདུག   
འབོད་སྐུལ་དང་པོ་དེ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཅིག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་གང་འདྲ་རེད། ལས་འགུལ་ལ་གྲ་སྒྲིག་ཡག་པོ་
བྱས་པར་འདི་ལྟར་འབོད་སྐུལ་ཕེབས་འདུག  འདི་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཟབ་སྦྱོང་དང་ལས་འགུལ་དེ་དག་གྲ་སྒྲིག་དང་ད་དུང་
མུ་མཐུད་དུ་འབད་བརྩོན་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་བ་ཡིན།  
 
འབོད་སྐུལ་གཉིས་པ་དེ་ན་ཚ་མ་ཁྱབ་པའི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་གནང་ཡག་པོ་འདུག  
ང་རང་ཚའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁུངས་སུ་ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་ནང་ལ་ན་ཚ་འགོས་ནད་རིགས་མ་ཁྱབ་པའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པ་ཊི་སྦི་ཡི་
༼screening  དང་ contactor ༽ཡིན་ན་རེད། འདི་དག་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡང་ལས་འགུལ་དེ་རིགས་ལ་རྒྱ་
ཆེ་རུ་འགྲོ་བར་འབད་བརྩོན་ཞུ་གི་ཡིན།  
འབོད་སྐུལ་མཐའ་མ་དེ་རེད།  
བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཞིག་གིས་ཕྱི་ལུགས་དང་བོད་སྨན་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག འདི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་དང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་གཉིས་ཀ་ཟུང་འབྲེལ་ག་རེ་ག་རེ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པ་དེ་དག་ཉམས་
ཞིབ་ཡག་པོ་ཞིག་བྱས་ཏེ་ལས་འགུལ་སྤེལ་པར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་རིང་ང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་འདིའི་རྭ་བའི་ནང་དུ་ཡུན་རིང་པོར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ Italy གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་
ཕེབས་ཡོད། དེའི་ནང་ལོག་ནས་ Mr.GIANNI —VERNETTI M.B ལོ་མང་པོར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ།  གྲོས་ཚགས་ནང་བོད་
དོན་གླེང་གནང་ཡོད།  རྡ་རམ་ས་ལར་ཡང་སྔར་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཕེབས་མྱོང་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་སྔོན་མ་ Italy ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་གཞོན་པ་
གནང་པ་དང་། Italy བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པའི་ཚགས་མི་གནང་པ་དང་།  ད་ལྟའི་སྐབས་ལ་ཚགས་གཙ་གཞོན་པའི་ལས་གནས་ལ་
ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་ལོགས་སུ་མང་གཙའི་འཕེལ་རིམ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་སྒྲིག་འཛུགས་ཚགས་པ་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་པ་
དང་།  དེའི་འབྲེལ་མཐུད་པ་གཙ་བོ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། very much welcome  Mr. GIANNI-VERNETTI M.P It 
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is our pleasure to have you here  དེ་ག་ནང་བཞིན་ Mr. GIANNI ཕྱག་རོགས་ Ms BARBARA CONTINI ,M.P 
Italy གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་ཚགས་ཆུང་ནང་ལ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། གསུམ་པ་དེ། 
MR. LUCIANO NOBILI, MP Italy གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པའི་ཚགས་མི་རེད། དེ་རིང་རྡ་
སར་ཕེབས་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།   MR. UGO PAPI  Italy ལོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བོད་པའི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་པ་
དང་།  རྒྱ་ནག་ནང་ལ་མང་གཙ་འཕེལ་རིམ་ལས་དོན་གྱི་དྲུང་ཆེའི་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་ཁོ་རང་ཚ་ཕེབས་པར་ང་ཚའི་ 
MR. SANTU LAMA RITAR ཕར་ཕྱོགས་ཀྱི་བོད་རིགས་ཚགས་པའི་ཚགས་མི་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་ལོག་ཏུ་མང་གཙ་འཕེལ་རིམ་
ལས་དོན་གྱི་འཐུས་མི་དང་སློབ་སྟོན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡུན་རིང་པོར་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་མཉམ་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚགས་པའི་ལས་ཀ་ལས་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་ཁོ་ཚ་གྲོས་ཚགས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པར་འདིར་ཕེབས་པར། 
ང་ཚས་འཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ། དེ་རིང་ལན་འདེབས་མཐའ་མ་གནང་མཁན་དེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག   

 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཁ་སང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལན་འདེབས་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་འདི་ལྷག་འདུག  འདི་ཀློག་ཆོག་པ་ཞུ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༢༠༡༡ ལོའ་ིཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ཐོག་ 
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོའ་ིནང་དྭོགས་འདྲི་དང་རེ་སྐུལ་ཕེབས་པ་ཁག་

གི་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ། 
མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ། 
༡། མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣ ནང་། རང་ཡུལ་བྲལ་བའི་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་ནི་རང་གི་སྐད་ཡིག་དང། 

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྩ་ཆེའི་རིག་གཞུང་རྒྱུན་འཇགས་དགོས་པའི་སྐོར་སྔ་རྗེས་བཀའ་སློབ་ཅི་ཕེབས་དགོངས་དོན་གཞི་མར་
བཞག་ཏེ་རང་སྐད་བརྒྱུད་སློབ་འཁྲིད་བྱ་རྒྱུ་སྔར་ལྷག་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་རྒྱུ། ཞེས་བཀོད་འདུག་ན། སྔར་ལྷག་ཤུགས་སྣོན་བསྐྱོན་
སྟངས་གང་འདྲ་ཡིན་པ་དང། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན། ལྷག་པར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་
ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་ལ་དགོངས་པ་ཇི་ལྟར་བཞེས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ལན།  འདི་ག་བོད་ཁྱིམ་ནས་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་སྔོན་འགྲོ་སྡེ་ཚན་ནས་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་
མུས་ཡིན་པ་དང། དེ་བཞིན་རང་སྐད་ཐོག་སློབ་འཁྲིད་བྱ་རྒྱུར་སྔར་ལྷག་ཤུགས་སྣོན་སླད་འདི་གའི་ཚན་རིག་སློབ་དགེ་དང། 
རིགས་ལམ་སློབ་དགེ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་རྩིས་རིག་དང། ཚན་རིག་གཉིས་རང་སྐད་ཐོག་རིགས་པའི་ལམ་ནས་སློབ་འཁྲིད་
ཡོང་ཐབས་གསར་གཏོད་ཀྱིས་ཚད་བལྟའི་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ནི་སློབ་ཕྲུག་ཚར་སློབ་འཆར་
གཏན་འབེབས་ལྟར་ཞུ་མུས་ཐོག་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་རྒྱུན་འཇགས་སླད་སློབ་གྲྭའི་ནང་བོད་སྐད་བགྲོ་གླེང་དང་རྩོམ་སྒྲིག་
འགྲན་བསྡུར། བོད་གཞས་དང་དེ་བཞིན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྷ་མོའ་ིསྦྱོང་བརྡར། སློབ་ཕྲུག་ཚའི་ངོས་ནས་ཞུ་སྙན་རིགས་བོད་
ཡིག་ཁོ་ནའི་ལམ་ནས་འབུལ་དགོས་རྒྱུར་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་བཅས་རང་སྐད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཞུས་དང་
ཞུ་མུས་སུ་ཡིན། 
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རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ། (ལན་ཟུར་སྦྱར་ཞུས་ཡོད།) 

 
༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་ཐོག་ནས་ཁྱིམ་སྡེའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༢༠༡༡ ལོའ་ི

ལས་བསྡོམས་ཐོག་བཀའ་རྩད་ཕེབས་པའི་བཀའ་ལན་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
བཀའ་རྩད་ཕེབས་པ། 
རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསྡོམས་ནང་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ཁག་གསུམ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་
ལག་བསྟར་འགོ་འཛུགས་ཟིན་པ་དང། སློབ་གྲྭ་གཞན་རྣམས་ལ་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་བར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་འཁྲིད་གནང་ལམ་སྔོན་མ་ནས་
ཡོད་པ་གང་ལེགས་ཀྱང་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་འཆར་ཡོད་མེད་དང། ཡོད་ན་ཞིབ་གནས་གསལ་བཤད་དང། 
མེད་ཚ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་སྟོན་ཡོང་བ།  
བཀའ་ལན།  
དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༡༣ ཉིན་གནང་རྒྱ་ཕེབས་དགོངས་ལྟར། འདི་གའི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚགས་ཐོག་སྙན་གསེང་ཞུས་ཏེ། བཀའ་ལན་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༡༠ ཚས་ ༡༠ ཉིན་ཕུལ་བའི་ནང་ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐོར་དང། སླད་ཀྱང་
ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དང་མཐུན་པའི་ལེགས་བཅོས་རིམ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ནས་
བྱང་ཐང་སློབ་ཁག་གསུམ་གྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིནང་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་མ་དགོས་པའི་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་རྒྱུ་དང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ནས་
ཁྱིམ་སློབ་ཁག་ཚང་མའི་སྔོན་འགྲོའ་ིསྡེ་ཚན་ཡོངས་ལ་རང་སྐད་ཁོ་ན་ལས་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་མ་དགོས་པའི་ཐོག་ཤེས་ཡོན་མཁོ་སྤྲོད་ཞུ་
རྒྱུའི་ལམ་སྟོན་ཞུས་ནས་ལག་བསྟར་འགྲོ་མུས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བུ་ཕྲུག་རྣམས་ཕྱི་ནང་འཚར་ལོངས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཚད་དང་
ལྡན་པ་འབའ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་སུ་འཛིན་གྲྭའི་ནང་གི་སློབ་ཁྲིད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཟུར་སྦྱོང་གི་ལས་རིམ་སྣ་ཚགས་སྤྲོད་རྒྱུ་དང། ཟུར་བལྟའི་
དེབ་རིགས། ཁྲིད་ཆས་མཁོ་སྤྲོད། སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག ལས་སློབ་ཡོངས་ལ་ཞུ་བྱ་གོང་འཕེལ་དང་ནུས་
པ་ལྡན་ཐབས་སུ་དམིགས་ཏེ། སྒོ་གང་ས་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་དེ་འབྲེལ་གྱི་ལས་རིམ་སྣ་ཚགས་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་སུ་ཡོད་ཅིང། ལས་
རིམ་ལག་བསྟར་ཞུ་བཞིན་པའི་ཐོག་མུ་མཐུད་ནུས་འདོན་ཞུ་འབྲས་སུ་དཔེ་མཚན་ལྟ་བུར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་
གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་འདི་ལོ་ལ་དྭགས་ཁུལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་གཟིགས་ཚུལ་བཀའ་ཡིག་ཕེབས་པའི་
ངོ་བཤུས་ཤིག་མཁྱེན་རྟོགས་སླད་ཟུར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་སོ་སོར་འཚམས་གཟིགས་སྐབས་ཀྱང་
མཁྱེན་ཆུབ་བྱུང་ཡོད་ངེས། མ་འོངས་པར་གང་དགོས་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་ནང་ནས་བུ་ཕྲུག་རྣམས་གཞི་རིམ་སློབ་
གྲྭ་ཐོན་མཚམས་དེ་དག་གི་གྲུབ་འབྲས་དང། ལམ་སྟོན་ཞུ་ཕྱོགས་བཅས་པར་གཞི་བཅོལ་གྱིས་སྐབས་བསྟུན་ཞུ་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་ཤིང། 
ལས་འཆར་དང་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་དགེ་ལས་རྣམ་པའི་དགོངས་ཚུལ་བསྡུ་བཞེས་ཞུས་ཏེ། ལེགས་བཅོས་གོང་
འཕེལ་ཇི་དགོས་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམས་ལོ་རེ་བཞིན་ཚགས་འཛམས་ཀྱིས་ལས་འཆར་འགོད་ལམ་ཡོད་པ་བཞིན་གང་འགབ་དམ་
དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལགས་པ་བཅས་ཀྱི་ལན་འདེབས་སུ།   

དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ད་ལྟ་དུས་ཚད་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལ་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤིག་དང་།  བསྔགས་བརྗོད་ཁ་
ཤས་ཤིག་ཞུ་ན་བསམ་བྱུང་།  བསྔགས་བརྗོད་དང་པོ་དེ། ང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཆགས་ནས་གྲོས་ཚགས་སུ་བཅར་བའི་སྐབས་ལ་གྲོས་
ཚགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཐོག་ནས་ཞུ་ན། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། གྲོས་ཚགས་ནང་བགྲོ་གླེང་གནང་སྟངས་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་
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ནས་དངོས་གནས་རང་བཙན་ཡོད་པའི་ལུང་པ་མང་གཙ་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ལམ་ལུགས་ནང་བཞིན་འགྲོ་སྟངས་དང་འགྲོ་ལུགས་ཆ་ཚང་
ཡོད་པ་དེ་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཚགས་གཙས་སྟངས་འཛིན་གནང་སྟངས་དང་། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བགྲོ་གླེང་ནང་
འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་སྟངས། གྲོས་ཆོད་བཞག་སྟངས་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་མཐོང་སོང་།  དེ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་
ཞེ་ན། ང་རང་གིས་སྔོན་མ་འབུམ་རམས་པའི་ལག་འཁྱེར་བླངས་པའི་སྐབས་སུ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ནས་ཉིས་སྟོང་བཞི་བར་གྱི་གནས་སྟངས་
ཐོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་སྐབས། དང་པོ་འགོ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བཙུགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཏོག་ཙམ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ཞུས་པ་
ཡིན།  ཁ་ས་ངས་མང་གཙའི་དུས་ཆེན་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན།  དང་པོ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་
སུ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་འདེམས་མཁན་འབྲས་ལྗོངས་དང་། ཌ་ལ་ཧོར་སི། མ་ན་ལའི་ལམ་བཟོ་བ་རྣམས་ལམ་གྱི་ཟུར་ལ་འཛམས་
ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་ཁོ་ཚས་སྤྱི་འཐུས་གདམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཐུས་མི་སུ་གཏོང་དང་མི་གཏོང་
ཞེས་ལམ་ཁའི་ཟུར་ལ་འཛམས་ཏེ་མི་མང་གི་འཐུས་མི་ཐེངས་དང་པོ་བདམས་པ་རེད།  བདམས་པ་གཞིར་བཟུང་དེའི་སྐབས་སུ་ཡོད་པའི་
སྤྱི་འཐུས་ཚས་གསུང་སྟངས་ལྟར་ན། ཁོ་ཚ་ལ་འཛམས་སའི་ལས་ཁུངས་ཤིག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་ཚས་གཟའ་སྤེན་པ་དང་ཉི་མ་གུང་
གསེང་ཟིན་རྗེས་ལྕགས་སྒམ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཡིག་ཆ་དེ་ཚ་བླུགས་ནས་མེག་ལོར་ཕོ་བྲང་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཤིང་སྡོང་འོག་ལ་འཛམས་ནས་
ལྕགས་སྒམ་དེ་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ཡིག་ཆ་བསྔོགས།  ཐུགས་ཐག་ག་རེ་གཅད་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཅད། དེ་ནས་ལྕགས་སྒམ་དེ་སྒོ་བརྒྱབས། གཟའ་ཟླ་བ་
ནས་གཟའ་པ་སངས་བར་དུ་ལྷན་ཁང་སོ་སོར་ཕྱག་ལས་གནང་ན་མ་གཏོགས། ཕོགས་ཤིག་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ལྕགས་སྒམ་
གཅིག་ནས་འགོ་བཙུགས་སྐབས་འཐུས་མི་བཅུ་གསུམ་ལས་མེད་པ་རེད། རྗེས་སུ་བུད་མེད་འཐུས་མི་བདམས་པ་རེད།  ད་ལྟ་ང་ཚའི་
གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  མི་ཐོག་རྒན་པ་ཚས་ལོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་ལ་དངོས་གནས་སྐུ་ལས་བརྒྱབས་པའི་འབྲས་བུ་
དེ་དངོས་སུ་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་ཡོད་པ་དེ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་པ་དེ་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  རྗེས་སུ་ཡི་
རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ལྡི་ལིར་ཚགས་གཙ་ངེད་གཉིས་ཚགས་འདུ་ཞིག་ལ་བཅར་པ་ཡིན།  རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏེ་ཏོག་ཙམ་འགོར་སོང་།  ཡར་འབྱོར་བའི་སྐབས་སུ་བཀའ་དྲུང་ཕེབས་ཏེ་གྲོས་ཚགས་ནས་ཤོག་
ལྷེ་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་འདུག་ཟེར་བ་དང་ཚགས་ཆུང་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཡི་གེ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་
འདུག དངོས་གནས་དོན་ཚན་རེ་རེ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་གཏིང་ཟབ་པོ་བྱས་པ་ཡིན་ན་བདུན་ཕྲག་གཉིས་གསུམ་འགོར་རྒྱུ་རེད་འདུག  དེ་འདྲ་
འགོར་རྒྱུ་རེད་འདུག་ཅེས་ཚགས་ཆུང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་གྲོས་ཚགས་འཚགས་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་བསམས་
ནས་ང་ཚས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་བྱས་ཏེ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་ཡོད། རྣམ་པ་ཚས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཤོག་ལྷེ་བཞི་བརྒྱའི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ག་རེ་
བཏང་བ་དེར་གཞི་རྩའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་སྒང་ལ། བྱུང་པ་ཡིན་ན་དོན་ཚན་རེ་རེའི་སྒང་ལ་ང་ཚ་བཀའ་ཤག་ཚང་མ་འཛམས་པའི་སྐབས་
ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཡིན་ན་ཡང་བཀའ་ཤག་ཉིན་མ་དང་པོ་འཛམས་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚས་ཐུགས་ཐག་ག་རེ་བཅད་པ་
ཡིན་ན། ང་ཚ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་སུ་དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོ་ངང་ཞུས་ནའི་རེད། མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་
མཇུག་སྐྱེལ་ཡོང་བའི་དུས་ལའང་དེ་ལྟར་བསྐྱལ་རྒྱུ་དང་།  ད་ལན་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ཐོག་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་བསྒྱུར་བཅོས་
གཏོང་བའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མ་ཞུ་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡིན། ང་ཚས་དེ་ལྟར་ཞུས་པ་དེ་རྗེས་མ་གྲོས་ཚགས་
འཚགས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་བྱས་པ་ཡིན།  གཞི་རྩ་ང་ཚའི་ནང་ལ་བགྲོ་གླེང་ཏོག་ཙམ་བྱུང་སོང་།  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་
དགོངས་པ་ལྟར་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་གི་ཡོད་དང་མ་རེད། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ལ་མང་གཙའི་ལམ་ལུགས་མང་
པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚ་དང་མཐུན་དང་མ་མཐུན། ཡང་མིན་ན་བོད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་གཅིག་ལ་གཞིར་བཞག་པའི་
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ཐོག་ནས་དགོས་མཁོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དང་མ་རེད་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞིག་བྱུང་སོང་སྟེ།  ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ང་ཚའི་ངོས་
ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་མི་དགོས་པར་རྗེས་མ་གྲོས་ཚགས་འཚགས་པའི་སྐབས་སུ་བསམ་ཚུལ་དང་སྒྱུར་བཅོས་འདྲ་གཏོང་དགོས་པ་ཡོད་ན་
གྲོས་འཆར་འབུལ་རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་དེ་ཡིན།  དེ་དང་མཉམ་དུ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་གྲོས་ཚགས་ཚགས་སྟངས་དང་གང་ཅིའི་
ཐོག་ནས་ང་ཚ་དངོས་གནས་འཛམ་གླིང་ནང་རང་བཙན་ཡོད་པའི་ལུང་པའི་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ནང་བཞིན་གནང་ཐུབ་པ་དེར་
བསྔགས་བརྗོད་དང་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚས་ལོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་ལ་རྒྱབ་གཤིགས་བྱས་ཏེ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དངོས་གནས་མི་
ཐོག་རྒན་པས་སྐུ་ལས་ཡག་པོ་བསྐྱོན་བཞག  གྲོས་ཚགས་ལམ་ལུགས་ཡོང་བ་དེ་གྲོས་ཚགས་སྐབས་དང་པོ་ནས་གྲོས་ཚགས་སྐབས་
བཅོ་ལྔའི་བར་དུ་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པའི་འབྲས་བུ་རེད།  དེ་ག་ནང་བཞིན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་སྐབས་དང་པོ་ནས་བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་བར་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པའི་འབྲས་བུ་འཛམ་གླིང་ལ་ངོམ་ཆོགས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དཔེར་ན་
ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་བགྲོ་གླེང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་།  བགྲོ་གླེང་དགོས་ཀྱི་རེད། ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ན་
ཡང་། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཡི་གེ་ཀློག་རྒྱུ་དང་བྲི་རྒྱུ་ཤེས་མཁན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་
གཉིས་ཙམ་རྩིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  རང་བཙན་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་མི་འབོར་ནང་ལ་ཡི་གེ་ཀློག་རྒྱུ་དང་བྲི་རྒྱུ་ཤེས་མཁན་བརྒྱ་ཆ་འདྲ་མིན་ཁ་
ཤས་ཤིག་འདུག་སྟེ་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་དང་བདུན་ཅུ་རྩིས་ཀྱི་འདུག  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས། ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་
གཅིག་རེད་དེ། བཙན་བྱོལ་མི་མང་གཅིག་རེད་དེ། རྒྱ་གར་ལ་སོ་སོར་ལུང་པ་ཡོད་པ་ལས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ཡག་པོ་ཡིན་པའི་
བཟོ་འདྲ་ཞིག་འདུག  དེ་ག་ནང་བཞིན་མཐོ་སློབ་ནང་དུ་འགྲོ་བར་སློབ་ཡོན་གནང་སྟངས་ཏེ། སློབ་ཡོན་མང་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  
སློབ་ཕྲུག་འགའ་ཤས་ཤིག་ལྷག་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ཚ་ག་རེ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་གནང་གི་འདུག  ཕྱོགས་གཅིག་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་
རྫོགས་ལ་སློབ་ཡོན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ།  ཁྱོན་བསྡོམས་པའི་སློབ་ཡོན་མཐོ་སློབ་ཏུ་འགྲོ་མཁན་ཕྲུ་གུ་དྲུག་བརྒྱ་དང་བདུན་བརྒྱ་
ཙམ་ལ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས། བརྒྱ་ཆ་བརྩིས་པ་ཡིན་ན། མཐོ་སློབ་འགྲོ་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ལ་སློབ་ཡོན་
གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་འདུག  རྒྱ་གར་ནང་ནས་བརྩིས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་ཕྲུ་གུ་སློབ་གྲྭ་ཐོན་ནས་མཐོ་སློབ་ཏུ་འགྲོ་བར་
སློབ་ཡོན་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་ཞེ་ན་ངས་ཚད་དཔག་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  
ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་བརྩིས་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་གཅིག་པུ་མ་རེད།  རྒྱ་གར་དང་ཁྱིམ་མཚས་རྒྱལ་ཁབ་བྷང་ལ་དི་ཤི་དང་།  བལ་ཡུལ། པ་
ཀི་སི་ཏན་དང་བསྡུར་པ་ཡིན་ན་ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདིའི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ཏུ་མ་རྩ་བླུགས་པའི་འབྲས་བུ་ཡག་པའི་
བཟོ་འདྲ་ཞིག་འདུག  དེ་དངོས་གནས་མི་ཐོག་གོང་མ་ཞུས་ནའང་རེད། ད་ལྟའི་བར་དུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་དང་པོ་ནས་བཅུ་གསུམ་བར་དུ་སྐུ་
ལས་བསྐྱོན་བཞག་པ། སྲི་ཞུ་བ་ཚས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་བཞག་པ། དེ་ག་ནང་བཞིན་མི་མང་གི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་
བཞག་པ་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གཙ་ཆེ་ཤོས་མི་ཐོག་རྒན་པ་ཚས་དང་པོ་འགོ་བཙུགས་ཡོང་དུས་བཀའ་ཤག་ཟེར་ནའི་
རེད། ལས་ཁུངས་ཟེར་ནའི་རེད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་དེ་ལ་ཐོག་ཁར་རྡོ་བཀབ་བཞག་པའི་ཁང་པ་ཞིག་འདུག དེ་ག་རང་དེ་ནས་
འགོ་བཙུགས་པ་རེད།  དངོས་གནས་མི་ཐོག་རྒན་པོ་ཚས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་འདུག  དེ་ནས་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་རྒྱུ་རེད། དཔལ་
འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་མང་པོ་བྱུང་སོང་།  ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡོད་བཞག་པའི་འབྲས་བུ་དེར་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་དེ་
ཡང་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཕལ་ཆེ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ནང་ནས་ལུང་པ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ནང་ལ་
ཉར་མཁན་ང་ཚ་མ་གཏོགས་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད།  ལུང་པ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ང་ཚའི་ནང་ལ་ཉར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་
ཡིན་སྟབས། དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་ང་ཚའི་གནས་སྟངས་ག་ཚད་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ཚ་ཡང་
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མི་ཐོག་རྒན་པས་དང་པོ་གང་ཡང་མེད་པའི་སྐབས་ལ་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་བཞག་པའི་འབྲས་བུ་རེད། དཔེར་ན། མི་ཐོག་རྒན་པ་ཚ་འདི་ནས་ལྡི་
ལིར་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ Bus ནང་དུ་ཕེབས་རྐྱང་རེད།  སྟབས་ཡག་ན་ལས་ཁུངས་ལ་མོ་ཊ་ Jeep གོག་ཏོ་ཡོད་པ་དེ་ཡར་ཕེབས་
མར་ཕེབས་བྱས་ནས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དེ་ང་ཚས་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ག་ནང་བཞིན་
གཞིས་ཆགས་སྐོར་ལ། ནོར་ཝེ་ནས་རོགས་ཚགས་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་ག་རེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན།  
གཞིས་ཆགས་ལ་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པ་དེ་དབྱིན་ཡིག་ཚིག་གི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ under utilize བྱེད་ཀྱི་འདུག མདོར་བསྡུས་ན་
གཞིས་ཆགས་ལ་ཆ་རྐྱེན་མང་དྲགས་བཞག བེད་སྤྱོད་གཏོང་བ་ཉུང་དྲགས་བཞག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།   ཡིན་དང་ཡིན་གཞིས་ཆགས་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་ཡོད་རེད། སྐྱོ་པོ་དང་ཉམ་ཐག་ཡོད་རེད།  དེ་ཚ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་བདག་པོ་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཡིན་ན་ཡང་རོགས་ཚགས་ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་གཞིས་ཆགས་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་བཞག་པ་དེ་བེད་སྤྱོད་
གཏོང་མཁན་ཉུང་དྲག་གི་འདུག  སྤྱི་ཁང་དང་ཚགས་ཁང་ཡིན་ན་ཡང་ཟླ་རེ་ལ་ཚར་རེ་གཉིས་ཚགསའདུ་འཚགས་ན་མ་གཏོགས་ཉིན་རེ་
ཉིན་རེ་ཚགས་འདུ་ཚགས་ཀྱི་མི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག  སྐྱབས་བཅོལ་བ་གཞན་དག་ཆུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཉིན་མ་ཕྱེད་ཀ་གོམ་པ་
བརྒྱབས་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་དང་། ཤིང་འཚལ་དགོས་པ་ཡོད་ན་ཉིན་མ་ཕྱེད་ཀ་གོམ་པ་བརྒྱབས་ནས་ཚུར་ལོག་ཐུབ་མ་ཐུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད།  ང་ཚའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་འདུག་ཞུས་ན། ཆུ་དང་གློག་ཡོད་པ་དང་། ཁང་པའི་ཐོག་ཡོད་པ། ཐོག་ནས་ཐིགས་པ་རྒྱག་
གི་འདུག ཐོག་དེ་ལོ་བཅུ་དང་ཉི་ཤུ་འགྲོ་གི་འདུག ད་རྙིང་པ་ཆགས་བཞག་ཐོག་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ནས་དེ་
འདྲའི་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་དུས་ཤིག་ལ་བསླེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས།  མེད་སྐོར་བཤད་རྒྱུ་ཡིན་ན་མང་པོ་གསུངས་
རྒྱུ་ཡོད་རེད་དེ། ཡོད་པ་དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཚ་མི་ཐོག་རྒན་པ་ཚས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་བཞག་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་ངོས་
འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེནཔོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ག་ནང་བཞིན་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་
འཛུགས་ཡོད་ཟེར་མཁན་ཡོད་རེད་དེ།  ང་ཚའི་དོན་གཅོད་ཞུས་ན་རེད། སྐུ་ཚབ་ཁག་བཅུ་གཉིས་ཡོད་བཞག་པ་དེ་འདྲ་གཞན་ལ་ཡོད་མ་
རེད།  ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ནས་སྐུབ་ཚབ་བཅུ་གཉིས་ལུང་པ་ཁག་བཅུག་གཉིས་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་བྱས་
ཏེ་དོན་གཅོད་ཟེར་ན་རེད། གཞུང་ཚབ་ཡིན་པ་ནང་བཞིན་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་རེད། ཕྱག་ལས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་དངོས་
གནས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ངོམ་ཆོག་པ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཚ་ཡང་མི་ཐོག་རྒན་པས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་
བཞག་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡིན་ཞེ་ན་མཚམས་མཚམས་ང་ཚས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཡོང་བའི་སྐབས་
སུ་འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཅིག་མི་འདུག གཉིས་མི་འདུག གསུམ་མི་འདུག་གསུང་ཡོང་དུས་མི་ཐོག་རྒན་པས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་བཞག་
པའི་འབྲས་བུ་དེ་ངོས་འཛིན་མ་བྱས་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག  དེ་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་མི་ཐོག་རྒན་པས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་
བཞག  ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་ཞུ་གི་ཡོད། ང་ཚས་འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད། འཁུར་བའི་ཐོག་ནས་དེའི་སྒང་ལ་ཡར་རྒྱས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ག་རེ་
གཏང་དགོས་ན་གཏོང་བར་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།  ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ཏུ་འབྲི་ཀློག་ཐུབ་མཁན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གཉིས་བསླེབས་
ཚར་སྟབས། ཡར་རྒྱས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་དང་། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་སྟངས་དེ་ཚ་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚ་
དང་མཉམ་དུ་ང་ཚས་བསྡུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  མེད་མཁན་མཉམ་དུ་བསྡུར་གྱི་མེད་པ་རེད།   འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་
ན། ད་ཡོད་སྨན་བཅོས་ཉེན་སྲུང་ལས་འཆར་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ལ་རེ་བ་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཞུས་ན་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའི་
བོད་མི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དེའི་འོག་ཏུ་ཚུད་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལམ་དུ་འགྲོ་དང་མི་འགྲོ་ཞིབ་ཕྲ་བལྟ་རྒྱུ་རེད་དེ། ང་ཚའི་སྙིང་
སྟོབས་དང་ང་ཚའི་འཆར་གཞི་དེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད། ཨ་རི་ཡིན་ན་ཡང་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།  
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ཨ་རིའི་ནང་དུ་མི་འབོར་ས་ཡ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་ལ་ Insurance ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བགྲོ་གླེང་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད།  ཨ་རི་ལ་མེད་པ་
ཞིག་ང་ཚས་འབད་བརྩོན་བྱས་ཏེ་འཆར་གཞི་བཏིང་གི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡང་གཞི་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཞུས་ན་སྔོན་མ་ཡོད་
པའི་བཀའ་ཤག་རྣམ་པ་རེད། སྲིད་ཞུ་བ་རྣམ་པ་རེད། མི་ཐོག་རྒན་པ་ཚས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པའི་འབྲས་བུ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚས་དེ་ག་ཙམ་
ཞིག་ལ་བསྙབ་པར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས། འགྲིག་གི་མི་འདུག་རྐྱང་རྐྱང་གསུངས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་བསྙབ་
རྒྱུ་དེ་ག་ཚད་ཙམ་ལ་སྙོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཐུགས་ལ་བཞག་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་གཞུང་
ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱོགས་གཉིས་ནས་ང་ཚས་རྩ་དོན་རྩོད་མཁན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཡིན་པ་དེར་
ངོས་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  གཙ་བོ་རྣམ་པ་ཚ་ཚང་མས་གནང་གི་ཡོད་རེད་དེ། དྲན་གསོ་རང་ཡིན།  གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་ས་ང་ལྡི་
ལིར་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་དང་མཇལ་སོང་།  དེའི་སྐབས་སུ་སྲིད་དོན་ཚགས་པ་ཁག་གཉིས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་གཙ་
བོ་གྲས་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་སོང་།  འགོ་ཁྲིད་གཙ་བོ་བཞི་དེས་ང་ལ་ཞལ་ལག་ཏུ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་འབོད་ནས་བཅར་བ་ཡིན།  
བཅར་བའི་སྐབས་སུ་ག་རེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། ཁྱོད་རང་ད་རེས་སྐུ་མགྲོན་ཕེབས་ཡོད་སྟབས་ང་ཚས་དམིགས་བསལ་ཞལ་ལག་
གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་འདུག  ནམ་རྒྱུན་ཡིན་ན་ལྡ་ལི་དང་ཚལ་གཅིག འབྲས་དང་ཞལ་བག་མཆོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་དང་། ད་ལྟ་ཁྱོད་
རང་སྐུ་མགྲོན་ཕེབས་ཡོད་ཙང་ཚལ་གཅིག་ཐོལ་པ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག  ཁོ་རང་ཚ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་འགོ་ཁྲིད་མཐོ་ཤོས་གྲས་རེད།  
ཉིན་ལྟར་རེ་ཞིག་ཞལ་ལག་ལྡ་ལི་དང་ཚལ་གཅིག འབྲས་དང་ཞལ་བག་མཆོད་ཀྱི་ཡོད། སྐུ་མགྲོན་ཡོད་ཙང་ཚལ་ཐོལ་པ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་ཀྱི་འདུག  ཁོ་རང་ཚས་ལོ་བཅུ་བདུན་དང་བཅོ་བརྒྱད་གཡས་གཡོན་ནས་ཁྱིམ་མི་ཚང་མ་དང་ཕ་མ་གཡུགས་པ་ཡིན།  ཆང་ས་
རྒྱབ་མེད། ཕྲུ་གུ་ཡང་མེད། ག་ལེ་ག་ལེར་རྒས་འཁོགས་ཆགས་ནས་ནད་ན་ཚ་བྱུང་ཚ་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་རྒྱུ་རེད། དེ་ནས་གྲོང་
གསེབ་ཏུ་ཕྱིན་ནས་ཤི་རྒྱུ་རེད།  ནང་མི་མེད། ཕ་མ་མེད། སྤུན་མཆེད་མེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག  དེ་འདྲ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཆགས་པ་
རེད་ཅེས་དྲི་དུས། ང་རང་གི་མི་ཚ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཏང་བ་ཡིན། དེ་འདྲ་བྱས་ཏེ་འགྱོད་པ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་
གསུངས་ཀྱི་འདུག  རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཡོད་མཁན་ང་ཚ་གཞིས་ཆགས་སའི་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་སྟེ། འགོ་ཁྲིད་དེ་ཚས་དེ་འདྲ་ཞིག་
གནང་གི་ཡོད་ན། ང་ཚས་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐུགས་ལ་བཞག་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་གཞི་ཞུ་མི་དགོས་
པར་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚ་མི་བཞི་ལ་ལས་ཁུངས་ཁང་པ་བཞི་འདུག  ཉལ་ཁྲི་བཞི་འདུག  ཅོག་ཙབཞི་འདུག  
རྐུབ་བཀྱག་ཁ་ཤས་འདུག  ཉལ་ཁྲི་རེ་རེའི་འགྲམ་ལ་ཅོག་ཙ་གཅིག་རེ་འདུག  རྐུབ་བཀྱག་གཅིག་ཁོ་རང་གི་བྱས། རྐུབ་བཀྱག་གཉིས་
མདུན་དེ་གར་འདུག  ཉལ་ཁང་དེ་ག་རང་ཡིན་གསུངས་ཀྱི་འདུག  ལས་ཁུངས་དེ་ག་རང་ཡིན་གསུངས་ཀྱི་འདུག  སྤྱི་ཐབ་དེའི་ནང་དུ་ཁོ་
རང་ཚས་ Bachelor Party ཆང་ས་མ་བརྒྱབས་པའི་མི་རྐྱང་ཧྲང་ཧྲང་བཞི་ཡིན་གསུངས་ཀྱི་འདུག  ཞལ་ལག་འབྲས་ལྡ་ལི་བག་ལེབ་
མཆོད་ནས་དགོངས་པ་རྫོགས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད།  ཁོ་ཚས་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་འགྲོ་ཡོང་དུས་ང་ཚའི་ངོས་ནས་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག  ང་ཚས་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་ཆེད་དུ་མཐུན་རྐྱེན་མང་པོའ་ིསྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ།  ང་ཚའི་སྒྲིག་གཞིའི་
ནང་དུ་གཅིག་དགོས་ཀྱི་རེད། གཉིས་དགོས་ཀྱི་རེད། གུང་གསེང་ཐོབ་ཐང་སོགས་མང་པོ་ཞིག་བཀོད་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ། ཁོ་རང་ཚ་དང་
ང་ཚའི་བར་གྲ་རྒྱས་ལོད་གཟིགས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་བྱུང་།  དེ་ག་ནང་བཞིན་སྲིད་དོན་ཚགས་པ་
གཞན་དག་དེ་དེ་ལས་རླབས་ཆེ་བ་རེད་འདུག  སྤྱི་ཐབ་ཅིག་འདུག  ཐང་དཀྱིལ་ལ་སྙུག་མའི་གདན་ཞིག་བཏིང་བཞག  དེའི་སྒང་ལ་བང་
བསྒྲིགས་ནས་བཞུགས་ཀྱི་འདུག  ལྕགས་ཀྱི་སྡེར་མའི་ནང་དུ་ཞལ་ལག་བླུགས་ནས་མཆོད་རྗེས་བསྡུ་གསོག་བརྒྱབ་རྒྱུ་རེད་འདུག  དེ་
འདྲ་ཡིན་སྟབས། ཁོང་ཚ་ལུང་པ་ཡོད་མཁན་འགོ་ཁྲིད་དེ་ཚས་དེ་འདྲ་གནང་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ང་ཚ་ལུང་པ་མེད་མཁན་ཞིག་གིས་གང་
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འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་དེ་དྲན་གསོ་རང་ཡིན།  ད་ལྟའི་བར་དུ་བྱུང་བཞག་པ་དེ་ཚར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་མང་པོ་ཡོད་
རེད་དེ། དངོས་གནས་མི་ཐོག་རྒན་པ་ཚས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ངས་རྒྱ་གར་དང་
འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ངས་རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་།  ཁ་སང་ཚགས་གཙ་གཙས་པའི་
དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ང་ཚས་ FNF གྱིས་བོད་དོན་གྱི་སྐོར་ལ་ཚགས་འདུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཚགས་པ་དེར་བཅར་བ་ཡིན། དེའི་སྐབས་སུ་ཡང་
མི་སྣ་མང་པོ་ཕེབས་འདུག  ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་སྣེ་ལེན་ཞུ་སྟངས་དང་མཐོང་སྤྲད་སྟངས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ང་
རང་གི་ངོས་ནས་འཚམས་འདྲི་རང་ཞུ་བར་བཅར་གྱི་ཡོད་དེ། ཉུང་མཐའ་ཡང་སྐར་མ་ཉི་ཤུའམ།  ཆུ་ཚད་ཕྱེད་ཀ  ཆུ་ཚད་གཅིག་ཙམ་གྱི་
རིང་ལ་ཁོ་རང་ཚས་ཚུར་གསུང་སྟངས་ཡིན་ན། He is Excellence Prime Minister of Tibetan Government in Exile   
གསུང་རྐྱང་གནང་གི་འདུག  རྒྱ་གར་ངོས་ནས་ང་ཚ་ལ་གཟིགས་ཚུལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་སྔོན་མ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་མུ་མཐུད་ནས་གནས་
རྒྱུ་རེད་འདུག    ངས་རྒྱ་གར་གྱི་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་ཞིག་དང་མཇལ་འཛམས་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་ཁོང་གིས་ངས་བོད་མིའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་
མཇལ་ཏེ་ very impressive བྱུང་ཞེས་མི་མང་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་ལ་བཏང་བཞག  དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་སྤྱི་མཐུན་ཚགས་པའི་སྲིད་འཛིན་
འོས་མི་བཞེངས་མཁན John Makin ཁོང་གིས་ལྡི་ལི་མགྲོན་ཁང་ཞིག་ནང་དུ་ཞལ་ལག་མཆོད་ཁ་བཅར་དགོས་སྐོར་གསུངས་པ་ལྟར་
བཅར་པ་ཡིན།  ཁོང་གིས་སང་ཉིན་དེ་ག་རང་ལ་ངས་བོད་མིའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་སོང་ཞེས་ Twitter ས་ཡ་གཉིས་ལྷག་
ཙམ་ལ་བཏང་འདུག  དེ་ག་ནང་བཞིན་གཞུང་ཚབ་ཁག་མང་པོ་མཇལ་བའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྟངས་གང་ཅིའི་ཐོག་
ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ངའི་དམ་འབུལ་གཏམ་བཤད་དེ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྤྱི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འཇུག་པོ་ཞིག་
དང་།  ཆ་སྙོམ་ཞིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ིབསམ་བློ་འདུག་ཅེས་གསུང་མཁན་བྱུང་བཞག  དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ནས་ཞུ་ན་ 
Impressive Balance Visionary དེ་འདྲའི་གཟིགས་ཚུལ་བྱུང་བཞག  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་མིན་འགྲོ་
བསམ་བསམ་འདྲ་ཞིག་འདུག  རྒྱ་གར་དེ་གཙ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་ང་ལྡི་ལིར་ཡང་ཡང་བཅར་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད།  དེ་
ནས་ཟླ་བ་འདིའི་ཟླ་མཇུག་ལ་ཨ་རི་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་རྗེས་མ་ཟླ་བའི་ནང་དུ་ཡོ་རོབ་ཁུལ་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།  འགྲོ་བ་གཞིར་བཟུང་
བོད་དོན་ཐོག་ལ་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་རྒྱ་སྐྱོར་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་བྱུང་བཞག་པ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པར་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ ཤེས་འཇོན་ལྷག་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་བཀའ་བློན་ཆ་ཚང་ཡོད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་
བཀའ་ཤག་གཅིག་པུས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད།  གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གནང་གི་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད། 
ང་རང་ཚའི་ཐོག་ནས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད།  མིང་མང་ཚང་མས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་
གནང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚ་ལོ་ལྔའི་རིང་ལ་ནང་མི་ནང་བཞིན་བྱས་ཏེ་ཕྱག་ལས་མཉམ་དུ་གནང་རྒྱུ་དང་།  ནང་མི་ནང་བཞིན་བྱས་ཏེ་ནང་དུ་
འཆམ་པོ་དང་ཕྱི་ལའང་འཆམ་པོའ་ིཐོག་ནས་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་པ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ད་ལྟའི་བར་དུ་ཚང་མས་ཕྱག་
ལས་ཡག་པོ་གནང་སོང་། རྒྱབ་སྐྱོར་ཡག་པོ་གནང་སོང་།  སྲིད་ཞུ་བ་ཚ་ནས་ཡིན་ན་ཡང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡག་པོ་གནང་སོང་།  ཚང་མས་ཆིག་
སྒྲིལ་གྱི་ངོ་བོ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་པ་ཡིན་ན་ང་ཚ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡིད་
ཆེས་ཡོད། གཙ་ཆེ་ཤོས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡག་པོ་བྱུང་བཞག་པའི་བཀའ་དྲིན་དེ་མི་ཐོག་རྒན་པ་ཚ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  
མི་ཐོག་རྒན་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྩི་བའི་ཐོག་ནས་ང་ཚས་ཡར་རྒྱས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་གཏོང་དགོས་པ་གང་འདྲ་འདུག  དེ་ཚ་གཞིར་བཞག་
པའི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་ཡག་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡིད་ཆེས་ཡོད།  གཙ་
ཆེས་ཤོས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་བོད་ནང་ལ་ཤ་ཁྲག་གཅིག་པའི་བོད་
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རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚས་ད་ལྟ་ཡང་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་བློས་བཏང་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་རེད།  དེ་ཚ་མ་
བརྗེད་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་བོད་ཀྱི་རང་དབང་སླར་གསོ་ཐུབ་པ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་
འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་པའི་ཉི་མ་ཤར་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཐུགས་རྗེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   
 

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

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚས་ ༡ ཉིན་གྱི་ཐུན་གཉིས་པ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་ནི་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༠།༢༠༡༡ བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་
བསྡོམས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཟིན་ཏེ། བཀའ་ཤག་གིས་ལན་འདེབས་གནང་བ་དང་། ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་སྡེ་ཚན་
སོ་སོས་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བའི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ཏུ་བགྲོ་གླེང་ཟིན་ཚར་བ་རེད། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་སྡེ་ཚན་སོ་སོར་གསལ་བཤད་
གནང་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ། སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གནད་ཆེན་པོ་མི་འདུག་ཀྱང་། གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་
དོགས་འདྲི་བྱུང་བ་ཡིན་དུས་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་སྔོན་མ་ཡིན་ན་
གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོན་པ་ཞེས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟ་དེ་འདྲ་མི་འདུག་གསུངས་སོང་། རྩ་བའི་སྤྱི་འཐུས་གསར་པར་སོང་།  ཡིག་ཆ་
ཀློག་ཁོམ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ངེས། གང་ལྟར་ལས་བསྡོམས་ཚང་མར་འབུལ་སྟངས་སྒྲོམ་གཞིའི་ས་བཅད་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། ངོ་སྤྲོད་སོགས་ས་
བཅད་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་ནས་ཕུལ་ཡོད་པས་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ནང་ལ་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོན་པ་ཞེས་པ་དུས་རྟག་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་
རེད། ན་ནིང་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཆ་ཚང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་ཆོས་རིག་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་
ཚན་ཁག་ཚང་མའི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཆོས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་རྡ་ས་དཔེ་མཛད་ཁང་། ནོར་གླིང་
བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་། རྡོ་རྗེ་གླིང་འཇམ་དབྱངས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་། བོད་གཞུང་ཟློས་གར་ཞེས་པ་ཚང་
མའི་ལས་བསྡོམས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མར་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་ཡོད། དེར་དྲི་བ་བཏང་དགོས་པ་མེད་དུས་མཚན་དེ་གྲོས་ཚགས་ནང་
སླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་མ་གཏོགས་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་བུ་ཁྱིམ་གཉིས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དྲི་བར་ཤེས་
རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་ལབ་སྲོལ་
ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ལྟ་བུ་ལ་མཚན་ན། ཝཱ་ར་ཎ་སིའི་ལས་བསྡོམས་མི་འདུག་མ་གཏོགས་གཞན་
དག་འདུག་ཅེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཆ་ཚང་ཏག་ཏག་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ནང་སྲིད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་
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གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་། འབྲུག་གི་འབྲེལ་མཐུད་པའི་ལས་བསྡོམས་དེ་དག་ཀྱང་ནང་སྲིད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བཀའ་བློན་རྣམ་པས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་བའི་ནང་ནས་རིས་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ། དཔལ་ལྡན་
བཀའ་བློན་མཆོག་གསར་པ་རེད། ལན་ལས་ཁུངས་ནས་བཟོས་གནང་ཡོད་པ་རེད། རིས་མེད་ངོས་འཛིན་གནང་སྟངས་ལ་གྲོས་ཚགས་
ནས་གཏན་འབེབས་ལམ་སྟོན་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད། དེ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ།  དེ་དགོས་པའང་ཡོད་པ་མ་རེད་
སྙམ། དངོས་གནས་བྱས་ན་ངོས་འཛིན་གནང་སྟངས་བར་གནས་ཆོས་ཚགས་ལའང་ཡིག་ཆ་བཀྲམས་སོང་། དེ་བཞིན་སྐུ་མདུན་གྱི་བཀའ་
སློབ་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད་ལ། འདས་དུས་ཀྱང་རིས་མེད་གནང་སྟངས་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པ་རེད། གནད་འགག་ནི་རིས་མེད་
ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་བདུན་གསུང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། བདུན་གང་རེད་ཅེས་དུས་བདུན་དེ་མ་སོང་བ་རེད། རིས་མེད་དེ་ཁོ་རང་ཚས་རིས་མེད་
ཡིན་གསུངས་པ་རེད། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་བ་རེད། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རིས་མེད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་
ཡོད་ན་གནང་སྟངས་ག་རེ་རེད་ཅེས་དྲི་བ་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་གནང་མ་གནང་གི་བཀའ་མོལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་མ་རེད། ནང་སྲིད་ཀྱི་དྲི་བ་གཅིག་ལ་ས་མིག་གཏན་འབེབས་ཞེ་དགུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ལས་བྱེད་ཞེ་བརྒྱད་བྱས་ནས་གཅིག་སྟོང་པར་ལྷག་
གིན་པ་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེས་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། བཀའ་ལན་གནང་བའི་ཞོར་ལ་ད་དུང་སྟོང་པ་བཞི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ལས་ཀ་འཐུས་ཤོར་མེད་
གསུངས་པ་རེད། དེ་གསུངས་དུས་དྲི་བ་བསྐྱར་དུ་སླེབས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་ན་ལས་འབོར་ཉམས་ཞིབ་དེ་ཚགས་ཚུད་པོ་བྱུང་
ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་འབོར་ཉམས་ཞིབ་སྐབས་ཀྱི་ས་མིག་དང་མ་མཐུན་པར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། ས་མིག་བཞི་དེ་མི་དགོས་པ་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི། ལས་ཀ་ལ་འཐུས་ཤོར་མེད་གསུང་གིན་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀ་འཐུས་ཤོར་མེད་ན་ས་མིག་དགོས་པ་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྔོན་མར་བཀའ་ཤག་གིས་ས་མིག་གནས་སྤོ་བཏང་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་མང་པོ་ཞིག་རང་
བཞིན་གྱིས་སླེབས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དྲི་བ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་ལས་ཁུངས་ཁག་སོ་སོའ་ིམཐའ་མའི་རྒྱུན་གྲོན་གྱི་བྱུང་སོང་གང་
རེད་ཅེས་པའི་དྲི་བ་དེ་འདྲ་སླེབས་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་གནང་ན་མ་འགྲིག་པ་མི་འདུག ཡང་མིན་ན་
ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིགྲོས་ཚགས་ལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་བསྡོམས་བསྡུས་པའི་གཤམ་ལ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིབྱུང་སོང་གི་གནས་སྟངས་
གང་ཡིན་པ་དེ་རྩིས་བརྒྱབས་ཚར་བ་དེ་བསྐྱོན་པ་དང་། ཡང་ན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་ནང་ལ་གསལ་པ་ཡིན་ན། 
དྲི་བ་དེ་ཡོང་མི་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་སྙམ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དྲི་བ་དེ་ལོ་རྟག་པར་ཡོང་བསྡད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ནང་ལ་བཀོད་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཚིག་སྒྲུབ་གཅིག་གཉིས་
ནང་ལ་འགྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། དེ་བཀོད་གནང་པ་ཡིན་ན་ཚང་མར་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༠།༢༠༡༡ བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་ཁག་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་དང་། ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་བགྲོ་
གླེང་དང་ལན་འདེབས་ཆ་ཚང་ཞིག་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གསུམ་པ་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཞིག་ཡོད། ཡིག་ཆ་
ཨང ༡༣༢ ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣༢ པའི་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ནི། 
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གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད། 
སྔོན་གླེང། 

༄༅། །ད་ལམ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་ ༢ པར་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའི་
གསལ་བཤད་ཐེངས་དང་པོ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ (ཁ) འཁོད་པ་ཕུལ་འབྱོར་ལྟར། གྲོས་ཚགས་སུ་སྤྱི་ཡོངས་བགྲོ་གླེང་ཞིབ་ལྷུག་གནང་ཐོག་
བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བར་གྲོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་དགོས་མཐོང། 

གྲོས་ཆོད། 
བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བའི་དོན་གནད་རྣམས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་བློ་ངེས་བྱུང་བའི་སྤྱི་མོས་སམ་མང་མོས་གྲོས་
ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚས་ ༡ ལ།། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣༢ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་སྤྱིར་བཏང་གི་འགྲོ་སྲོལ་ཞིག་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཁ་སང་གི་ལས་
རིམ་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་
མེད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གསུངས་པ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་རེད། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ནང་ནས་དེ་ཕྱིར་འཐེན་
ཞུས་པ་ཡིན། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་དེ་རྩ་ཆེན་པོ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་དུས། དེ་ལ་དོ་ཕོག་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་གྲོས་ཚགས་
ཀྱི་ལས་རིམ་ཡིག་ཆ་ལས་ཕྱིར་འཐེན་ཞུས་པ་ཡིན། ལས་དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་རིགས། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ལས་དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་གི་ཞུ་ས་དེ་ང་ཚའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་
ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་དང་འབྲེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ད་ལྟ་ངས་ཞུ་ས་དེ་ཉི་མ་དང་པོའ་ིལས་རིམ་འདིའི་ནང་ཡོད་པའི་ང་ཚའི་ཚགས་ཆུང་གི་
སྙན་ཐོ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ཐུབ་མ་བྱུང་པའི་དོན་གནད་ཁག་ཁ་ཤས་ཤིག་ད་ལྟར་དུས་ཚད་ཏོག་ཙམ་ཡོད་དུས་ཞུས་ཏེ། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་
མི་རྣམ་པས་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ས་རེད།  དེ་ནས་ཚགས་གཙས་དེའི་གཞུག་ལ་ལམ་སྟོན་ག་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་
ཕལ་ཆེར་འགྲོ་ས་རེད་བསམས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད།  ཚགས་ཆུང་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ཐབས་མ་གྱུར་བའི་དོན་གནད་ཁག་གི་ནང་ལ་དོན་ཚན་
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གཉིས་པ་དེ་ལ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་ཞིག་ཡུལ་ཁྲིམས་ལ་གཏུགས་མི་ཆོག་པའི་གནད་དོན་བཅའ་ཁྲིམས་
ཀྱི་དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་པའི་ནང་གསེས་དང་པོའ་ིའོག་གསར་འཇུག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞེས་སྔོན་མ་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་སྐབས་སུ་ང་
ཚས་ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཚགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་པ་རེད།  དེ་དུས་ཀྱང་ང་ཚར་གནང་བྱུང་།  ང་ཚས་སྙན་ཐོ་དེ་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་
བ་རེད།  དེའི་ནང་ང་ཚས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་དེ་སྐབས་དེ་དུས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྤྱི་མང་གཏུགས་བཤེར་འགྲོ་ལུགས་
ཁྲིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྐྱེན་གཅིག་གི་འོག་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ན་མི་འགྲིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་ས་མ་རེད་ཅེས་ང་ཚས་ཡར་དེ་ཞུས་པ་རེད།  རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་དེ་ག་རང་འགྲིག་གི་འདུག་ཅེས་ཡར་ཕུལ་པ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་ཉེ་བའི་ཆར་ང་ཚའི་ཚགས་ཆུང་འཚགས་སྡོད་པའི་གནས་
སྐབས་སུ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཡང་བསྐྱར་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་མར་གནང་བཞག  རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ང་ཚའི་ཚགས་ཆུང་ལ་
གནང་པ་རེད།  ཚགས་ཆུང་གིས་འདིའི་ནང་བྲིས་པ་ནང་བཞིན་འདི་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ། དེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་དགོངས་བཞེས་
གནང་དགོས་པ་ལས་ཚགས་ཆུང་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བདེ་མ་མཆིས་ཞེས་ཞུས་པ་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་འདི་ཁོང་རྣམ་པས་ཡང་ནས་ཡང་
དུ་ང་ཚར་མར་བཏང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད།  ང་ཚས་སྤྱི་མང་གཏུགས་བཤེར་འགྲོ་ལུགས་ཁྲིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྐྱེན་གཅིག་གི་འོག་ལ་བཟོས་
པ་ཡིན་ན་ཞེས་ཟེར་དུས་ཡང་བསྐྱར་མར་བཏང་པ་དེ་ལ་འདི་བཅའ་ཁྲིམས་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་པའི་ནང་གསེས་དང་པོའ་ིའོག་ལ་བཅུག་པ་ལས་
འདིའི་ནང་བཟོས་པ་ཡིན་ན་ཏོག་ཙམ་ནུས་པ་ཆུང་ཆུང་ཆགས་འགྲོ་ཡི་འདུག་ཅེས་ཁོང་རྣམ་པས་དེ་འདྲ་གསུང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད།  དེ་ལ་ང་
ཚའི་ཚགས་ཆུང་གིས་གྲོས་ཚགས་སམ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དགོངས་བཞེས་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུས་ཡོད་དུས་འདི་ནས་ལམ་སྟོན་
ཞིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གཅིག་དེ་ཡིན།  དེ་ནང་བཞིན་དེའི་ནང་གསེས་ཀྱི་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེའི་ནང་ལ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་
ཞིབ་ཁང་གི་སྤྱི་མང་གཏུགས་བཤེར་འགྲོ་ལུགས་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ལ་ཁྲིམས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་གཞི་རྩའི་ཆ་རྐྱེན་
ཁོངས་དུས་ཚད། དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའི་ཁ་མཆུའི་འགྲོ་གྲོན། དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པའི་བརྡ་ཐོར་བརྩི་བཀུར་མ་བྱས་པ། དོན་ཚན་
བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་པའི་ཁྱད་གསོད་ཅེས་པ་དེ་དག་ཁྲིམས་ཡིག་དེ་ག་རང་གི་འོག་ལ་ཡོད་རེད།   ད་ལྟའི་བར་དུ་ང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་
འཐུས་མི་མང་པོ་ཞིག་ཟབ་སྦྱོང་དང་འོས་སྦྱོང་ལ་མང་པོ་ལ་ཕེབས་བསྡད་དུས་གཟིགས་ཡོད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཐུགས་
སྣང་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན།  དཔེར་ན་སྤྱི་མང་གཏུགས་བཤེར་འགྲོ་ལུགས་ཁྲིམས་
ཡིག་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ལ་ཁྲིམས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་གཞི་རྩའི་ཆ་རྐྱེན་ཁོངས་དུས་ཚད་ཅེས་པ་དེའི་ནང་ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགས་ནས་ཁྲིམས་ཡིག་གཏན་འབེབས་མ་བྱས་པའི་བར་དུ་ཞེས་པ་སོགས་བྲིས་བཞག་ཡོད་རེད།  དེ་ཚ་ང་ཚས་འདིའི་ནང་ལ་དེ་
ཏག་ཏག་ཁྲིམས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དང་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་འགྲིག་གི་མི་འདུག་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་
ཁྲིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྐྱེན་གཅིག་གི་འོག་ནས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་ཁྲིམས་སྒྲིག་བཟོ་དགོས་པ་སྤྱི་ཡོངས་ཁྲིམས་བཟོའ་ི
ལས་དོན་གྱི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་མཐུན་གྱི་མེད་སྟབས།  ང་ཚས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་མ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚས་
ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྔོན་མ་ཡང་བཏང་ཡོད་རེད་ལ་དེའི་གཞུག་གུ་ལ་གཅིག་བཏང་བཞག  ཉིས་སྟོང་བཅུའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚས་པ་ཉི་
ཤུ་རྩ་ལྔ་ལ་གཅིག་བཏང་བཞག  ཡང་ཁ་སེང་གཅིག་བཏང་བཞག ཐེངས་མ་གསུམ་ང་ཚར་མར་བཏང་ཡོང་དུས་དེ་ཡང་ང་ཚས་ཞུས་པ་
ནང་བཞིན་བྱུང་ན་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་ཚགས་གཙའི་ལམ་སྟོན་འོག་དེ་ག་རང་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་ན་ཁོང་རྣམ་པ་བདེ་ས་རེད། 
དེ་མ་གནང་བ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ག་རང་རྩ་འཛིན་གྱི་ནང་གཞུག་གུ་ལ་མར་བསླེབ་ཡོང་ས་རེད།   དེ་ལ་ལམ་སྟོན་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་
ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དེ་རེད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དེའི་ནང་ལ་བར་ལམ་ཞིག་ལ་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་ནང་ལ་འོས་ཤོག་བླུག་སྡོད་པའི་
སྐབས་དང་མི་ཚང་མ་བྲེལ་བ་ཆེ་བའི་སྐབས་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་ཤོག་དེ་བླུགས་ནས་བལ་ཡུལ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་པའི་གཞུག་ལ་ནམ་
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ཉིན་མཚན་མེད་པར་མི་ཚང་མས་གློག་འཕྲིན་གྱི་བརྒྱུད་ནས་བླུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་དང་སྦྲག་ཐོག་བརྒྱུད་ནས་བླུགས་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་དང་ཁྱེད་རང་ཚས་ཆ་རྐྱེན་ག་རེ་བསྐྲུན་པ་ཡིན་ནའང་ངས་ཆ་ཚང་ཞིག་འགན་འཁྱེར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་བ་སོགས་འདྲ་མི་
འདྲ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་པ་རེད།  དེ་ནས་འོས་ཤོག་བླུགས་ནས་ལྷིང་འཇགས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་མི་དེ་ཚ་འཇམ་ཚར་བ་རེད། ཡིན་ཡང་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ང་ཚར་མང་པོ་གནང་བྱུང་། གནང་བས་མི་ཚད་ང་ཚའི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་བྲིས་པ་ནང་བཞིན་དངོས་གནས་བྱས་ན་ཡིག་
ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚ་ལ་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཁ་གསལ་པོ་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་བྲིས་གནང་བཞག  ཡིན་ན་ཡང་དབུས་འོས་བསྡུའི་
སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་བཅར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ང་ཚའི་ཚགས་ཆུང་ལ་གསུངས་བྱུང་ལ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
བརྒྱུད་ནས་གསུངས་བྱུང་། ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་བརྒྱུད་ནས་གསུངས་བྱུང་། དེ་ང་ཚས་ཞུས་པ་རེད། དེ་ཞུ་དུས་སྐབས་
སུ་གསུངས་པ་དེ་ཚ་ཡིག་ཐོག་ནས་བྲིས་པ་ལས་ལྷག་མང་པོ་གསུང་རྒྱུ་མི་འདུག  དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚས་འདིའི་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད་རེད།  
ཁོང་རྣམ་པས་གསུངས་པའི་གནད་འགག་དེ་འདི་རེད།  སྤྱི་འཐུས་ཡིན་ནའང་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ཟག་
སུ་རུང་འོས་ཤོག་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་ན་དེའི་འགྲོ་སོང་གཏང་རྒྱུའི་དངུལ་དཀར་པོ་ལས་ནག་པོ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གཏང་
ཆོག་གི་མེད་པ། དེ་ལ་ཚད་བཀག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་གཅིག་གསུང་གི་ཡོད་རེད།  དེ་ནས་སོ་སོས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་པའི་
གནས་སྐབས་སུ་ང་ཚ་བོད་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རྟགས་དང་རྒྱལ་དར་དེ་འདྲའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་འཛམ་བུ་གླིང་གཞན་པ་ལ་
ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་དུས་འགྲོ་སྟངས་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཚ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གཅིག་ཡོད་རེད། ས་ཁྲ་དེ་ཚ་རེད།  དེ་ནས་ངོ་སྤྲོད་
ལག་ཁྱེར་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གཅིག་ཡོད་རེད། དེ་ཚ་ལ་ང་ཚའི་བསམ་ཚུལ་དང་དེའི་རྒྱབ་གཉེར་ནང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་དེ་ཚ་ངེས་
པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རང་གི་ལམ་སྟོན་དང་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་གནས་སྐབས་སུ་དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁྲིམས་
དང་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་བཟོ་དགོས་པ་མཐོང་མ་སོང་ཞེས་ང་ཚས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཞུ་གི་ཡོད་རེད།  ཡིན་ཡང་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཞུས་པ་དེ་ལ་ད་
ལྟར་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་མང་པོ་གནང་གི་ཡོད་རེད། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་མི་མང་པོ་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་རེད།  རྒྱ་གར་གྱིས་ཀྱང་འོས་ཤོག་
བླུག་རྒྱུའི་ལག་ཁྱེར་དེ་ཁྱེར་ནས་འགྲོ་དུས་རྫིག་པོ་འདྲ་བོ་དང་ཡ་མཚན་པོ་འདྲ་མཐོང་གི་ཡོད་ས་རེད། ང་ཚ་ལ་དམིགས་བསལ་སུ་གཅིག་
དང་མི་འདྲ་བའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་འགྲོ་བསྡད་དུས་དེ་དང་མ་མཐུན་པ་མེད་དུས་ང་ཚས་དེ་མི་དགོས་པར་
ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པའི་ཆ་རྐྱེན་ནང་མང་པོ་ཞིག་འདུག ཕལ་ཆེར་དེ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ལས་འབོར་དང་གནས་སྟངས་དེ་
ཚའི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་ས་རེད་བསམ་པ་ཞིག་བྱུང་། ལོ་ལྔ་རེའི་མཚམས་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ཡང་
བཟོ་སྟངས་དང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རང་གིས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཚ་ང་ཚའི་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ལམ་སྟོན་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ལག་
བསྟར་བྱ་ཡུལ་ཞེས་པ་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ཐོག་ནས་དེ་ག་རང་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་
ན་གནང་གི་ཡོད་པའི་གསལ་པོ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད།  ཡིག་ཟམ་སྦྲག་ཐོག་
ནས་འོས་འཕེན་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཞེས་ཟེར་བ་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚས་ཞེ་དྲག་འུར་ལངས་པ་རེད།  སྔོན་མ་ང་ཚས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་ཚགས་ཆུང་བྱེད་དུས་ང་ཚས་དེ་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ནས་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་བར་དུ་ཡར་ཡོང་པ་རེད།  
འདིར་སླེབས་དུས་ག་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོང་དུས་ང་ཚས་ལན་ཕོག་མ་སོང་།  འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་གསུང་
གི་འདུག ལས་རིམ་ཚང་མ་ཁོ་རང་ཚས་སྒྲིག་གི་ཡིན་གསུང་གི་འདུག་ཅེས་དེ་དུས་ཞུས་པ་རེད།  ཁ་སང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ང་ཚར་
ཚུར་གནང་བ་དེའི་ནང་ལ་གློག་འཕྲིན་ E-mail བརྒྱུད་ནས་གཏང་རྒྱུ་དེ་ཁྱོན་ནས་ཡོང་ས་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག  དེ་ཡང་འགྲོ་ས་དེ་
བལ་ཡུལ་ལ་རེད། བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ཙམ་ E-mail ཟེར་བ་གོ་མ་མྱོང་མཁན་རེད་ཅེས་ཤར་ཁུམ་བུ་ཕྱོགས་ནས་དེ་འདྲ་ཟེར་གྱི་འདུག་ཅེས་
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དང་ཁོ་རང་ཚས་བློ་ཐག་རྦད་དེ་ཆད་ནས་ང་ཚ་ལ་ཡར་རྒྱབ་གཉེར་འདྲ་གང་ཡང་གནང་མ་བྱུང་།  དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད།  
དེའི་ཐོག་ལ་དེང་རབས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དང་དེང་སང་གི་སྤྱི་ཚགས་ལ་མི་ཚང་མས་ E-mail ཐོག་ལ་དབྱིངས་འཕར་སྡོད་པའི་གནས་སྐབས་
སུ་ཡིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚས་དེ་འདྲ་གསུངས་བྱུང་། ཚང་མས་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག  དེ་ནས་སྦྲག་ཁང་གི་བརྒྱུད་ནས་འོས་
འཕེན་རྒྱུ་དེ་ལ་ང་ཚས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་།  མ་ཐུབ་པ་དེ་བལ་ཡུལ་རེད་བཞག  ཁོང་རྣམ་པ་ཚས་བལ་ཡུལ་ན་འོས་ཤོག་དང་པོ་
ཕར་བཀྲམ། ནང་མི་ཚང་མར་ཕར་བཀྲམ། དེ་ནས་མི་སོ་སོ་སྦྲག་ཁང་ལ་འགྲོ།  མི་རེ་རེའི་འོས་བཏང་བར་འགྲོ་སོང་། སྦྲག་ཁང་དེ་རྒྱལ་
ཁབ་ག་རེའི་ལག་པ་ལ་ཡོད་རེད། དེ་ཚའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་རྣམ་པས་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་པ་དེ་ལ་ང་ཚས་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་བཞག་ཡོད་རེད།  དེ་ཚ་ལ་གྲོས་ཚགས་ནས་གང་བབ་གཟིགས་ན་ཞེས་ང་ཚས་འདི་ལ་ཞུས་
ཡོད། ད་ལྟའི་བར་དུ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚང་མ་ཕྱིན་པ་རེད་དེ་དེའི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཚགས་ནས་འདི་འདྲ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
གསུང་མཁན་སུ་གང་གིས་གསུངས་མ་སོང་།  བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་མང་པོ་བཏོན་སོང་སྟེ་དེ་ཚའི་ནང་ལ་ང་ཚས་བྲིས་བཞག་པ་དེ་ཚ་
ལ་ཡར་བཟོས་པ་དང་མར་བཟོས་པ་དེ་འདྲ་མ་གཏོགས་འདི་འདྲའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་ཨེ་ཡོད་བསམ་པའི་ཚར་སྣང་དེ་
འདྲ་བྱུང་དུས་དེ་རིང་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་ལས་དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་གི་ནང་ལ་འདིའི་འཕྲོ་བསྐྱང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་
ནས་ང་ཚའི་ཚགས་ཆུང་གིས་མཐོང་ཚུལ་དང་དགོངས་བཞེས་དགོས་གལ་གྱི་དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེའི་ནང་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་ཇི་བཞིན་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པ། ད་ལྟ་ལ་ཆ་བཞག་ན་
སྒྲིག་གཞི་དེའི་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ག་པའི་འོག་ཏུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  སྒྲིག་གཞི་དེའི་ནང་ལ་ག་རེ་བྲིས་ཡོད་
རེད་ཅེས་ཟེར་ན་སྒྲིག་གཞི་འདི་འགོ་འཛུགས་མ་བྱས་པའི་སྔོན་ནས་དབུས་དང་ས་གནས་གང་དུའང་གཞུང་སའི་ཐོག་སྒེར་གྱིས་འཛུགས་
སྐྲུན་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་ཡོད་ཚ་སྒྲིག་གཞི་འདི་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ་ནས་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ཚུན་གཞུང་ས་ཕྱིར་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་དང་དེའི་
ཆེད་ཕན་ཚུན་གཉིས་བདེའི་བྱེད་ཕྱོགས་ས་ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་ནས་དོ་བདག་སོ་སོར་འཕྲོས་མོལ་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་པ་ཞིག་
སྒྲིག་གཞིའི་ནང་དེ་འདྲ་ཞིག་གསལ་བསྡད་ཡོད་རེད།  སྤྱིར་བཏང་ང་ཚས་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་སྒྲིག་གཞི་
འདི་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ནས་ལོ་གཅིག་དང་གཉིས་ཟེར་བ་དེ་ཚ་ཚང་མ་མེད་པར་བྱས་པ་ཡིན། གཞན་པ་ཚང་མ་མེད་པར་བྱས་པ་ཡིན།  
གང་ཡིན་ཟེར་ན་སྒྲིག་གཞི་མང་ཆེ་བ་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་ལོ་བཅུ་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉིས་རིང་བ་ལ་ལོ་བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་དེ་འདྲ་ལ་
འགྲོ་གི་ཡོད་དུས་ཚང་མ་མེད་པ་བྱས་པ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་འདི་ང་ཚས་མེད་པར་བྱེད་ཐུབ་མ་སོང་།  མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདིའི་ནང་
བྲིས་བཞག་ཡོད།  སྒྲིག་གཞི་འདི་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་གཞུང་སའི་ཐོག་ལ་སྒེར་གྱིས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པའི་རིགས་
ད་ལྟ་ལྷག་ཡོད་མེད་དང་ལྷག་ཡོད་ན་དེའི་རྒྱུ་མཚན། གཙང་བཟོ་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཇི་འཕྲད་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་མ་འོངས་
པར་ཆེད་བཙུགས་ཚགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་ཡང་ན་སྒྲིག་གཞི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་ང་ཚས་འདིའི་
ནང་བྲིས་ཡོད། ད་ལྟའི་བར་དུ་གླེང་སློང་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་བསམས་པ་ཞིག་བྱུང་ནས་ཞུ་གི་ཡོད།  འདི་ཡང་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོ་བསྡུར་
གནང་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཐོག་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་མི་འགྲིག་པ་གང་ཡང་མི་འདུག  འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་
དེ་འདྲའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཡོད་ས་དེ་ཚ་ང་ཚས་འདིའི་ནང་ཏོག་ཙམ་བྲིས་ཡོད་རེད།  ཁང་པ་ལ་གླ་ཆ་ཏོག་ཙམ་ལེན་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་
དང་ཡར་ཕུལ་དགོས་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཁྲིམས་དང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞུས་དུས་ཁོང་རྣམ་པས་བཀའ་ལན་སྐྱོན་མཁན་ཚ་
དེའི་འོག་ཏུ་དོ་བདག་སོ་སོར་འཕྲོས་མོལ་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་དེའི་འོག་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ་གསུང་གི་འདུག  དེ་
ཡིན་དུས་འདི་ལ་ཡང་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་ན་མ་གཏོགས་ལྷག་འགྲོ་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་སྔོན་དུ་ང་རང་ཚས་ཐོབ་ཐང་སྐོར་
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གསུང་དུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་དེས་ངས་ཞུ་མ་ཐུབ་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཆགས་གྲབས་བྱེད་ཀྱི་འདུག    
ཡིན་ན་ཡང་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་སྔོན་མ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ཕོགས་བཟོ་མ་བཟོ་དང་།   དེ་ནས་བགྲེས་ཕོགས་
དང་དེ་འདྲའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མེད་དེ་ཚའི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད།  སྔོན་མ་ཡིན་ན་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་
ཁག ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་དེ་ཚ་ལ་བགྲེས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་དེ་ཚ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གིས་བསྐོ་གཞག་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་མ་འདྲ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོད་རེད། ད་ལྟར་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཡོང་དུས་
གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཚགས་ནས་གཅིག་གྱུར་བཟོ་ཐབས་གནང་གལ་ཞེས་ང་ཚས་བྲིས་ཡོད་རེད། 
དེ་ལ་ག་རེ་གནང་གི་རེད་ད་ལྟར་གསལ་པོ་ཞིག་གནང་བཞག་པ་ཡིན་ན་ང་ཚས་ཀྱང་དཀའ་ལས་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱབས། ཁོ་རང་ཚ་བཀའ་
འདྲི་ཞུ་ས་དེ་ཚ་ལ་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཚའི་ཐོག་ནས་དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ང་ཚར་ཕུལ་བ་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་སྐུ་ངལ་ག་
ཚད་བསྐྱོན་འདུག  དེ་ལ་བདག་པོ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་བརྒྱབས་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཆགས་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག  དེ་ཡིན་དུས་
འདི་ཚ་ལ་ག་རེ་གནང་དགོས་དང་མི་དགོས་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་བར་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནམ་རྒྱུན་ཡིན་ན། ཚགས་ཆུང་གཅིག་གིས་ཕྱག་ལས་གནང་བའི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་ཟུར་དུ་
བགྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་རེས་འདིར་ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་བཅོས་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིསྒང་ལ་ཟུར་
དུ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་བྱུང་བ་སོང་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིནང་འཁོད་བཞག་པའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་
གི་སྟེང་ལ་བགྲོ་གླེང་མ་བྱུང་བའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་བྱས་ཆགས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཚགས་གཙའི་བསམ་བློའ་ིནང་ལ་གྲོས་ཚགས་འདི་
གྲུབ་པ་དང་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིནང་གང་ཡོད་པ་དེ་འབྲེལ་ཡོད་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས། ལག་ལེན་དོན་ལྡན་ཡོང་བར་འབད་བརྩོན་ཞུ་
དགོས་བསམ་པ་དེ་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་དམིགས་བསལ་གྱིས་ལམ་སྟོན་མ་ཞུས་པ་རེད། ད་ལྟ་འདིར་ལས་དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་གི་ནང་ལ་གནས་
ཚུལ་དེ་གླེང་བ་སོང་ཚགས་གཙས་ཞུ་རྒྱུ་ནི། གནད་དོན་རེ་རེའི་སྟེང་ལ་ཚགས་གཙས་ལམ་སྟོན་འདི་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་ནས་ཞུ་མི་དགོས་
པར་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིནང་གང་འཁོད་པ་དེ་དག་འབྲེལ་ཡོད་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་། རང་དབང་ཅན་སྡེ་ཚན་དག ཁྲིམས་ཞིབ་
ཁང་། གྲོས་ཚགས་རང་ནས་གནང་དགོས་པ་དེ་དག་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་རེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་གཞན་པ་དག་འབྲེལ་
ཡོད་སོ་སོར་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཡོང་བ་འབད་བརྩོན་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ། འདི་ནས་ལས་དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་དགོས་རིགས་
ཚར་བ་རེད།  
 

དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་ནས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་
ཚགས་དུས་གཉིས་པར་གནང་བའི་མཇུག་བསྡོམས་གསུང་བཤད།། 

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་ཉིན་མཐའ་མའི་ཐོག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་
ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨༣ གྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཚགས་གཙས་མཇུག་བསྡོམས་གཏམ་བཤད་ཅིག་
གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཇུག་བསྡོམས་གཏམ་བཤད་ནང་གཙ་བོ་ད་ལྟའི་གྲོས་ཚགས་ནང་ལས་རིམ་གང་ཞིག་བྱུང་བ་དང་། གྲུབ་
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འབྲས་ག་རེ་ཐོན་པ་དེ་དག་གི་སྡོམ་ཞིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་ལྷན་དུ་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོའ་ིངོས་ནས་ཚར་སྣང་དང་། མ་
འོངས་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།  
 ད་ལྟའི་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་གི་ལས་རིམ་དང་པོ་ནི། མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་འདི་
བཟང་ངན་ཅི་ཡིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྐྱེན་འདས་སུ་མང་པོ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པ་རེད། གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་
མྱ་ངན་གྲོས་འཆར་གསུམ་འདོན་དགོས་བྱུང་སོང་། གཅིག་བླ་ཆེན་རེད། གཅིག་ནི་བཀའ་ཁྲི་ཟུར་བ་དང་ཚགས་གཙ་ཟུར་བ་རེད། གཅིག་
ནི་ཉིན་འགའ་ཤས་སྔོན་དུ་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་བླངས་པ་དང་། འདས་པའི་ལོ་བཅུའི་རིང་བོད་མི་མང་གི་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་
མཚན་གནས་བཞེས་ཏེ་ལས་དོན་གང་ཞིག་བསྐུར་པ་ཡིན་ནའང་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་དང་། སྒེར་རང་ངོས་ནས་ཀྱང་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་རྩིས་
ནས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་། ཆབ་སྲིད་གང་ཐད་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅིག་གྲོངས་ཏེ་དེ་རིང་
ཞོགས་པར་སྐུ་ཕུང་གདན་འདྲེན་བྱས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་བྱུང་བ་རེད། བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་གསུངས་པ་བཞིན་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་
ལ་ང་ཚ་ཚང་མ་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བུ་གཅིག་
འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་སྔོན་དང་། འདས་པའི་ལོ་བཅུའི་རིང་ལ་ཕན་ཚུན་ཕྲན་བུ་བཤད་རེས་ཡོང་གི་ཡོད་ཀྱང་། འདི་ནས་བསླབ་བྱ་
ལེན་རྒྱུ་ནི། སྐྱེས་པའི་མཐའ་མར་འཆི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་དུས་འགྲོ་མི་འགྲོ་སུས་ཀྱང་བཤད་ ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་
རང་ཉིད་བསྡད་པའི་རིང་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་བཟང་སྤྱོད་སྟོན་དགོས་པ་དང་། གུས་བརྩི་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ལེན་
དགོས་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་བསམ་བཞིན་ཡོད། མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་འཆར་དེ་བརྒྱུད་ནས་འདས་པའི་མི་རབས་
ཚས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་བཞག་པར་དེ་ཚར་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་། བསྔོ་སྨོན་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རེད། 
 ལས་རིམ་གཅིག་ནི་བཀའ་བློན་གྱི་འོས་འདེམས་རེད། བཀའ་བློན་འོས་འདེམས་དེའང་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འོས་བདམས་ཐུབ་
པ་བྱུང་བ་ནི། ཚགས་གཙའི་ངོས་ནས་སྐབས་དེར་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
ཞུ་བཞིན་ཡོད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་ངོས་ནས་ཀྱང་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་ལ་དགོས་ངེས་
ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བཞིན་ཡོད་པའི་ཚར་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་འདིར་གསུངས་པ་རེད། དེ་ང་ཚའི་གཟི་བརྗིད་རེད་བསམ་བཞིན་ཡོད། 
ངས་ནམ་རྒྱུན་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་བྱས་པ་ཡིན་ནའང། བཀའ་ཁྲི་སུ་ཞིག་སླེབས་ནས་བཀའ་བློན་བྱེ་བྲག་པ་གང་ཞིག་དགོས་གསུངས་
ནའང་དེ་འབུལ་དགོས་པ་ནི་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལས་འགན་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡིན་ནའང་སྐབས་རེར་བཀག་འགོག་བྱེད་དགོས་པའི་
གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོང་མི་སྲིད་པ་མ་རེད། ད་རེས་བཀའ་བློན་གཞན་གྱི་འོས་འདེམས་བྱེད་པའི་ལས་རིམ་ཐོག་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་མཐུན་
འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། ལས་དོན་དེ་དུས་ཚད་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ནང་ལ་གྲུབ་ཐུབ་པ་དེར་དགའ་ཚར་ཆེན་པོ་བྱུང་ལ། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཚར་བ་
ཡང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྟན་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་བཞིན་ཡོད།  
 དེ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་རེད། སྤྱིར་བཏང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་དམ་འབུལ་ཞུས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་ཅིག་
འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དམ་འབུལ་མ་ཞུས་པའི་སྔོན་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་ཟླ་བ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་བཞུགས་ཏེ་རྒྱ་གར་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་
ནང་ལ་བདམས་ཐོན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་མཚན་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་དོན་ཁག་ཅིག་གྲུབ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཐད་ཀར་ཕྱག་ལས་གནང་བའི་ཉམས་མྱོང་མེད་དུས། དེ་ཚར་སློབ་སྦྱོང་གནང་དང་གནང་
བཞིན་པ་དང་། དེའང་ཧུར་བརྩོན་གྱི་ཐོག་ནས་སློབ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་པ་རེད། རང་ཉིད་ལ་དེ་སྔ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་དེ་དག་ད་དུང་ནུས་པ་
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ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་གྲུབ་འབྲས་དེའང་གང་འཚམ་ཞིག་ང་ཚས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་
གནས་སྟངས་ཤིག་གི་འོག་ཡོད།  
 བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་གྲོས་ཚགས་ནང་བསྣམས་ཕེབས་པ་དེའི་ཐོག་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་མང་པོས་
ཆ་ཤས་བླངས་ནས་བགྲོ་གླེང་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་གནང་ཐུབ་པ་དང་། བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱུང་པའི་
ཐོག་ཏུ་ལན་འདེབས་གནང་བ་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་དང་། དགོངས་པ་བཞེས་
སྟངས། ལས་འཆར་བང་སྒྲིག་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ནས། གསལ་པོ་དེ་ཙམ་ཞིག་ཆགས་མེད་པ་ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་གང་གསལ་པོ་
ཆགས་པ་དེ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམ་དང་། བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་མང་ཚགས་ལ་ངོ་སྤྲོད་ཐུབ་པ་ཞིག་གྲོས་ཚགས་འདི་བརྒྱུད་
ནས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  
 གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་ང་ཚ་ལ་བསྐུར་བཞག་པའི་ལས་འགན། ཡང་ན་ང་ཚར་མིང་བཏགས་བཞག་པའི་ལས་འགན་ནི། 
ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་འགན་དེ་རེད། ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཕལ་ཆེར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་མང་ཤོས་
ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་གཅིག་པོའ་ིཆེད་དུ་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་ཤོག་གྲངས་དགུ་བརྒྱ་ལྷག་ཅིག་
བཀྲམས་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་མར་ཚགས་ཆུང་གི་ཤོག་གྲངས་བཞི་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་ཡོད་པ་དང་། རྗེས་སུ་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་ཟིན་
རྗེས་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་ཞུ་དག་བྱས་ཏེ་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་བརྗོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་སླད་དུ་བཀྲམས་བཞག་པ་དེ་ལའང་
ཤོག་གྲངས་བདུན་བརྒྱ་བརྒྱད་བརྒྱ་ཞིག་དང་། སྒྲིག་གཞི་ཁག་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་དང་། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཁག་ཅིག་བཅས་དེ་གཉིས་
བསྡོམས་པའི་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་ཐོག་ལ། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། བཟོ་བཅོས་བྱེད་དགོས་པའི་རིམ་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་
བསྒྲུབས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ནི། གྲོས་ཚགས་འདིའི་གཟི་བརྗིད་རེད་བསམ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚ་ལ་བསྐུར་བའི་ལས་འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྒྲུབས་
ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་དངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  
 རྩ་བའི་མི་མང་གི་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ལ་དོ་སྣང་མེད་བསྡད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚ། ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་
ལས་རིམ་དེ་ཉོབ་སྣང་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ལྟད་མོའང་ལྟ་འདོད་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ངོ་ཤེས་འགས་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ལས་
རིམ་འགྲོ་བསྡད་པའི་སྐབས་སུ་ལྟད་མོ་གཞན་ལ་ལྟ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་ཤོད་བཞིན་འདུག དོན་དངོས་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། 
ད་རེས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བརྗོད་པ་དང་པོ། གཉིས་པ། གསུམ་པ་བཅས་ལ་ཆ་ཚང་
ཞིག་ལ་གཟིགས་པའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་ཚ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གནས་འདུག  སྒྲོམ་གཞི་
དེའི་ཆ་ལག་དེ་ཚ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལས་དོན་གང་འདྲ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག ཡོངས་རྫོགས་ཤིག་འགོ་ཚས་པ་དང་། སློབ་སྦྱོང་བྱ་
རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་དང་། གྲོས་ཚགས་ཕྱི་ལོགས་ནས་ཀྱང་ད་རེས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྤྱི་འཐུས་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་སྤྱི་འཐུས་
གསར་པ་ཕེབས་ཡོད་པས་ཁོང་ཚས་ལ་གྲོས་ཚགས་མ་ཆད་པ་བྱས་ནས་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  
 ད་ལྟའི་ལས་རིམ་འདི་ཉོབ་སྣང་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་དེ་ནང་བཞིན་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ཐོག་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཐོབ་པའི་གོ་སྐབས་
འདི་ལས་ལྷག་ཅིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སྔོན་མ་ཁྲིམས་ལ་དེ་ཙམ་རྒྱུས་མངའ་མེད་པ་དང་། དོ་སྣང་མེད་པ། ཐུགས་
སྣང་མ་བྱུང་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་ནའང་། ད་ལྟའི་གྲོས་ཚགས་འདི་བརྒྱུད་ནས། འདིར་ཕེབས་པའི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚང་མར་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྒྲིག་གཞི་གང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་ལ་ངེས་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཐག་བཅད་ནས་ཤོད་ཐུབ་ལ། ཡིད་
ཆེས་ཀྱང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་མཁན་ང་ཚ་རེད། དེ་ལག་ལེན་བསྟར་
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རྒྱུར་འགན་ཁུར་ཡང་ང་ཚས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་རེས་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཤུགས་
ཆེན་པོ་ཞིག་དང་། འབོར་ཆེན་པོ་ཞིག་དུས་ཐོག་ལ་བྱུང་ཐུབ་པ་ནི། གཟི་བརྗིད་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ན་འགྲིག་གི་རེད་བསམ་བཞིན་
འདུག  
 དེ་བཞིན་ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཚགས་ཆུང་གིས་ཟླ་བ་གསུམ་བཞིའི་ནང་
ཧུག་ཐག་འབད་ཐག་གིས་ཕྱག་ལས་གནང་སྟེ། ཐོག་མར་དབུ་འབྱེད་གཏམ་བཤད་ནང་ལའང་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟའང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཕྱག་
ལས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་སོང་། འགན་ཆེན་པོ་ཁུར་སོང་། སྐབས་རེར་ང་ཚར་བཤད་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་
གཏམ་བཤད་བྱེད་པ་དེ་མི་མང་གི་གོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་འདྲ་བོ་ཞིག་དང་། ལས་དོན་ངོ་བོའ་ིཐོག་ལ་ག་ཚད་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་
ཡོད་མེད་མི་ཤེས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཤོད་སྡོད་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ཚགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་དེ་དག་ག་དུས་ཡིན་ནའང་དོན་དག་ངོ་
མའི་ཐོག་ལ་ལས་དོན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་སྡོད་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཚགས་ཆུང་
གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ཚགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ཞུས་པ་བཞིན་འགན་ཁུར་ཏེ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་ཆུང་ཞིག་
གི་ལས་འགན་སྒྲུབ་ཐུབ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚས་ཀྱང་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལའང་འགན་འཁུར་མཉམ་
བསྐྱེད་དང་། ཧུར་བརྩོན་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ལས་དོན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ལས་རིམ་བང་བསྒྲིགས་པ་ནས་བཟུང་མཚན་མོའ་ིཆུ་
ཚད་བཅུ་བཅུ་གཅིག་དེ་འདྲ་ལ་བསྡད་ནས་ལས་ཀ་བྱས་པ་དེ་དག་ཚང་མར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུས་པ་ཡིན། ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན་
གཉིས་ལ་ཞེ་དྲག་ཐུགས་ཕན་ཆེན་པོ་སོས་སོང་ཞེས་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་།  
 གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཁག་གཉིས་བྱུང་བ་རེད། དེ་བཞིན་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་དྲུག་དང་། སྤྱི་འཐུས་
སྒེར་གྱི་གྲོས་འཆར་གཉིས་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ལོ་
རྒྱུས་དང་ལྡན་ལ། གནད་འགག་ཆེ་བའི་སྤྱི་ནོར༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིསྐུའི་ཡང་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་གྲོས་
ཚགས་འདིའི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། གྲོས་ཆེད་དེ་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་ཚགས་གཙས་ལམ་སྟོན་
ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ད་རེས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས། ཡང་སྲིད་ཀྱི་བྱུང་རིམ་
དང་། ཡང་སྲིད་ཀྱི་སྲོལ་བཏོད་སྟངས། ཡང་སྲིད་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཡང་སྲིད་འདེམས་སྟངས་སོགས་བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚང་ཡོད་
པའི་ཡིག་ཆ་དེ། ཚགས་གཙའི་ངོས་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་ཡིག་ཆ་དེ་གྲོས་ཚགས་
འཐུས་མི་ཚང་མར་བཀྲམ་ཡོད། དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་
པའི་ཆོས་ཚགས་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཐོག་ལ་ཟུར་རྒྱན་གྲོས་ཆོད་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡིག་ཆ་དེའང་ཕུལ་ཡོད།  དེ་བཞིན་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཆོག་གིས་ཆོས་ཚགས་ཚགས་ཆེན་ཉིན་གཉིས་པའི་ཐོག་ལ་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་ཡིག་ཐོག་ལ་
ཕབ་སྟེ་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་ཚ་ལ་བཀྲམ་ཡོད།  དེར་བརྟེན།  ཡིག་ཆ་དེ་ཚ་གཞིར་བཞག་པའི་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོ་བཞུགས་གནས་
གང་ཡིན་པ་དེར་མ་གོ་མ་ཐོས་མེད་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བརྩི་གི་ཡོད།   
 ད་ཐེངས་ང་ཚའི་གྲོས་ཆོད་ནང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གཙས་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་ན་རིམ་དང་བོད་
གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་།  ཉ་འཚ་རྟའུ་དགོན་པའི་གྲྭ་ཚ་དབང་ནོར་བུ་སྐུ་གྲོངས་པའི་གནས་སྟངས།  
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ཉེ་ཆར་རང་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་དང་བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ནས་སོ་སོའ་ིསྐུ་ལུས་མཆོད་མེའི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་
བ་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འོག་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གལ་ཆེན་པོ་གཉིས་འཇོག་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད།  གྲོས་ཆོད་འདི་
བརྒྱུད་ནས་གྲོས་ཚགས་འདིར་བོད་ནང་སྤྱིའི་གནས་སྟངས་བགྲོ་གླེང་ཞུ་བའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  གྲོས་ཆོད་འདི་བརྒྱུད་ནས་
འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ག་རེ་གསུང་གི་ཡོད་མེད་མང་ཚགས་ཀྱིས་མཁྱེནཐུབ་པའི་དགེ་མཚན་ཞིག་ཀྱང་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིན་ཡང་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཉིས་འཇོག་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚ་གཟི་བརྗིད་
ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།    
 བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསྡོམས་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་རེད།  སྐབས་དེ་དུས་
ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ལྟར། ལས་བསྡོམས་དེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མའི་ལས་བསྡོམས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  བཀའ་ཤག་གསར་དུ་ཕེབས་པ་
རེད་དེ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཚ་མུ་མཐུད་དུ་བཞུགས་ཡོད་སྟབས་གྲོས་ཚགས་ནང་བཀའ་ཤག་གསར་བ་ཕེབས་པའི་
ཉམས་མྱོང་མེད་པ་ཡིན་ཡང་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ལས་བསྡོམས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་བསམ་པ་དྲན་ཡོད།  
 བཀའ་ཤག་གསར་བ་ཕེབས་གྲུབ་ཙམ་ཡིན་པས་དུས་ཚད་ཀྱང་མང་པོ་ཞིག་རག་ཡོད་པ་མ་རེད།  བཀའ་ཤག་ལྷན་འཛམས་
གནང་བ་ཡང་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་མ་གཏོགས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེར་བརྟེན།  བཀའ་བློན་ཁྲི་
བའི་དགོང་གཞི་གཞིར་བཟུང་གི་ཐོག་ནས་སྲིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་རེ་རེ་བཞིན་འདི་ཡིན་ཞེས་བཀའ་ཤག་ལ་གསུང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་
ཡོད་པ་མ་རེད་དེ།  ད་ཐེངས་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་འགན་ཁུར་སྟངས་དེ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅིག་བྱུང་སོང་།   རིམ་གྱིས་ལས་ཁུངས་ཁག་རྒྱུས་
ཡོད་ཆགས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་གྲོས་ཚགས་ལ་འགན་ཁུར་སྟངས་དང་རྩིས་རྒྱག་སྟངས།  ལན་འདེབས་ཞུ་
སྟངས་དེ་ཚ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡར་རྒྱས་ལ་འགྲོ་གི་བསམ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད།   བཀའ་བློན་འབྲེལ་ཡོད་ཚས་ལམ་སྟོན་ཡོང་གི་རེད་
ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་བའི་དགོངས་གཞི་གཙར་བཟུང་གིས་ལས་དོན་ག་རེ་ཡིན་ཡང་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད།  བཀའ་ཤག་གི་
གསལ་བཤད་འདི་བརྒྱུད་ནས་འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ཕྱག་ལས་ག་རེ་གནང་ཡོད་མེད་དེ་རིང་གི་གྲོས་ཚགས་
འདི་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚགས་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཡོང་ཡོད་པ་རེད།  བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐད་ལ་བགྲོ་གླེང་གནང་བའི་སྐབས་སྔོན་མ་
ཡིན་ན་བཀའ་བློན་ཁྲི་བ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པ་རེད།  སྐབས་རེར་ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན་དང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཉམ་དུ་
འཛམས་པའི་དུས་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ལམ་སྟོན་ཅིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་དུས། གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་
དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་གིས་གྲོས་ཚགས་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུངས་མྱོང་།   
 དེར་བརྟེན། ཐེངས་འདིའི་གྲོས་ཚགས་ནང་དུ་སྔོན་མ་གནང་མྱོང་མཁན་ཕྱེད་ཀ་ཞིག་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་གསར་བའི་ནང་ནའང་
འཇོན་ཐང་ཡོད་མཁན་དང་།  སྔོན་མ་ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་མཁན་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་ཡོད་དུས། འགན་ཁུར་བའི་ཐོག་ནས་
བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།  སྤྱི་བའི་དོན་ལ་ཕན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརྟེན།  འཛིན་སྐྱོང་གི་
ངོས་ནས་ཀྱང་གང་ཐུབ་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ལྟ་དགོངས་བཞེས་གནང་གི་ཡིན་གསུངས་པ་ལྟར་མ་འོངས་པར་ཡང་ཏན་ཏན་དགོངས་བཞེས་གནང་མདོག་ཁ་པོ་རེད།  ང་རང་ཚ་གྲོས་
ཚགས་འཐུས་མིའི་ངོས་ནས་ཡིན་ཡང་ལམ་སྟོན་བྱེད་པ་ལ་སོ་སོའ་ིགནས་ཚད་ཡག་པོ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན་དུས། ང་རང་ཚས་ལས་དོན་
ག་རེ་བྱས་པ་ཡིན་ཡང་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ཡིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་པ་ཞིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།    
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 དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར། གྲོས་ཚགས་རྗེས་མ་མ་འཚགས་བར་དུ་སྒུག་མ་བསྡད་པར། གནད་དོན་གང་
འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་སུ་ཡིན་ཡང་། གཟིགས་ཚུལ་མ་འདྲ་བ་ཞིག་དང་སྐྱོན་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་
ན། སྐབས་དེ་རང་ལ་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚའི་ཞལ་པར་ཨང་གྲངས་ཡོད་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་ཡང་ན་ལས་ཁུངས་ལ་ཁ་
པར་བཏང་ན་འགྲིག་གི་རེད།  གང་ལྟར་གཙང་མ་དང་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།   
 མཚམས་རེར་གནད་དོན་ཞིག་བྱུང་བ་མ་ཟད། དེའི་སྐྱོན་དེའང་མཐོང་།  ཡིན་ན་ཡང་ཡོ་བསྲང་གནང་བའི་ཐབས་ཤེས་མ་གནང་
བར། གྲོས་ཚགས་འཚགས་པའི་སྐབས་ལ་སྔོན་མ་དེ་འགྲིག་མ་སོང་། འདི་འགྲིག་མ་སོང་ཞེས་གསུངས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་ཟམ་པའི་འོག་
ནས་ཆུ་བཞུར་ཚར་བ་རེད།  དེ་ནོར་ཡང་ནོར་ཚར་བ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡིད་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་ཙམ་ལས་ཐུགས་ཕན་གང་ཡང་སོས་ཀྱི་མ་
རེད།   འཛིན་སྐྱོང་རང་ནས་གྲོས་ཚགས་འདི་ལ་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་ཐད་ཀར་ཐད་གར་འབྲེལ་བ་གནང་བ་ཡིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་
པས་དེ་ལུགས་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 ང་ཚའི་ལས་རིམ་ནང་ལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ཁག་གསུམ་བྱུང་བ་རེད།  སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་སོ་སོར་འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་
འདྲི་རྒྱུ་རག་པ་དང་མ་རག་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་འདི་བརྒྱུད་ནས་སོ་སོའ་ིསེམས་ནང་ལ་དོགས་མ་ཆོད་པ་དེ་
རིགས་འཛིན་སྐྱོང་གིས་དགོངས་པ་གང་བཞེས་ཡོད་མེད་དེ་གསལ་པོར་ཆགས་ཐུབ་པའི་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡིན་
དུས་དྲི་བ་དེ་ཚ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།   
 ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ལྔ་བྱུང་བ་རེད།  དེ་ཚ་གནད་དོན་གལ་ཆེན་པོ་རྐྱང་རྐྱང་རེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་
གིས་ཐུགས་སྣང་གནང་བའི་ཆེད་དུ་ཞུ་གི་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཀྱང་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་རེ་རེ་ལའང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚ་ལག་ལེན་བསྟར་བ་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་འབད་བརྩོན་གནང་གི་རེད་
བསམ་པའི་རེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད།  སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་རིམ་སྒང་ནས་ཞུ་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད།   
 དེ་རིང་གི་ཡིག་ཆ་བརྩིས་པའི་ཁྱོན་ཡིག་ཆ་གྲངས་ ༡༣༢ གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་བཀྲམ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཕལ་ཆེར་སྔོན་མ་
ལས་མང་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ་བསམ་གྱི་ཡོད། ཤོག་གྲངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ ༡༢༠༠ ནས་ ༡༣༠༠ ཡས་མས་ཤིག་བཀྲམ་ཡོད་པ་
རེད། ལས་འབོར་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཐེངས་འདིའི་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ཁེལ་བ་རེད། ལས་འབོར་ལ་དཔག་སྟེ་ལས་ཉིན་བཅུ་དྲུག་བང་བསྒྲིགས་
པ་ཡིན་ཡང་། ཉིན་རེ་ཉིན་རེར་ལས་ཀ་བྱས་ཡོང་དུས་ཉིན་གཉིས་ལ་ཚགས་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཉིན་གཅིག་གི་ཉིན་ཕྱེད་མ་གཏོགས་འཚགས་
མ་ཐུབ་པ།  ཡང་ལས་རིམ་འཕར་མ་འཚགས་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  གང་ལྟར་ལས་ཉིན་ཆ་ཚང་བསྡོམས་པ་ཡིན་ན་ཉིན་གྲངས་བཅུ་
གཉིས་རིང་འཚགས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་དུས་ཆ་ཚང་ལ་ཕེབས་མ་ཐུབ་མཁན་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་དང་
གཅིག་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་སྤྱི་འཐུས་འགས་སྐབས་སྐབས་སུ་དུས་ཚད་ཐུང་ངུའི་ནང་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པ་
བྱུང་བ་མ་གཏོགས་ཆ་ཚང་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད།  ཉིན་མ་ ༡༢ དེའི་ནང་དུ་ཆུ་ཚད་༦ རེ་བརྩིས་པ་ཡིན་ན་ཆུ་ཚད་  ༧༢ དང་དེ་སྤྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརྩིས་པ་ཡིན་ན་ཆུ་ཚད་ ༣༤༥༦ རིང་ལ་ང་ཚས་ལས་ཀ་བྱས་པ་དེ། མི་གཅིག་གིས་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ལྟར་
བརྩིས་པ་ཡིན་ན། ལོ་གཅིག་ནང་གི་ཉིན ༡༤༤ རིང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཞིག་ཐེངས་འདིའི་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་འགྲུབ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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 དེ་འབྲེལ་ནས་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དང་དྲུང་འཕར་གཙས་པའི་ལས་བྱེད་ཚང་མས་གང་ཐུབ་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རྗེ་
ཆེ་ཞུ་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བརྙན་འཕྲིན་བཟོ་བསྐྲུན་གནང་བ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་ཡིན།   ལས་
རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་དེ་ཙམ་རེད།   
 ང་ཚ་དེ་རིང་ཉིན་མཐའ་མ་ཡིན་སྟབས་སོ་སོའ་ིརང་གནས་ལ་ལོག་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད།  འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་དུས་
ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་ལྷན་འཛམས་གནང་རྒྱུའང་རག་གི་ཡོད་པ་རེད།  སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་འདིར་བཞུགས་པ་མ་གཏོགས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་
ཚང་མ་སོ་སོའ་ིརང་གནས་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས།  ང་ཚ་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་གདམ་མཁན་དེ་མི་མང་རེད།  མི་མང་གིས་རེ་
བ་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་སྟེ་སོ་སོ་ཁུངས་གང་ནས་ཡིན་ཡང་དྲག་གྲས་བྱས་ནས་བདམས་ཡོད་པ་རེད།  ངས་ནམ་རྒྱུན་ཡིད་ཆེས་བྱས་བསྡད་
པ་ཞིག་ལ། ང་རང་ཚའི་སྤྱི་འཐུས་ནང་དཔལ་འབྱོར་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྒང་ནས་གནས་ཚུལ་མ་འདྲ་བ་ཡོང་སྲིད་པ་རེད།  འོན་ཀྱང་།  མི་རེ་
རེ་ལ་ཡོན་ཏན་རེ་རེ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་ངོས་འཛིན་ཞུས་བསྡད་ཡོད།  ཡང་ན་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྒང་ནས་གཞན་ལ་རོགས་པ་
བྱེད་ཐུབ་མཁན་དང་། ཡང་ན་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་སྤྱི་བའི་དོན་ལ་ཕན་པ།  ཁ་ཤས་མི་དང་མིའི་བར་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་པའི་ཐད་སོགས་
གང་ལྟར་ལེགས་པའི་ཆ་སྤྱི་འཐུས་མི་རེ་ངོ་རེར་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  
 ལྷག་པར་དུ་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་དང་འཇོན་ཐང་། ཉམས་མྱོང་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ངས་སྔོན་མ་ཡང་
བཤད་མྱོང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་འཚར་ལོངས་བྱུང་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བ་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་མཁྱེན་མཁན་
དང་། བཙན་བྱོལ་ནང་ལའང་ཕྱིའི་འཛམ་བུ་གླིང་གི་འགྲོ་སྟངས་མཁྱེན་མཁན་ཡོད་པ་བཅས་ཟུང་འབྲེལ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་འདུག དཔེར་ན་
ལག་ཆ་ལྟ་བུ་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚའི་ནུས་པ་དེ་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ལབ་པ་ཙམ་
གྱིས་ཕན་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གསུང་དགོས་པ་དེ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚའི་ལས་འགན་རེད།  
 ཡིན་ན་ཡང་གྲོས་ཚགས་ནང་ལོགས་ལ་འགན་ག་ཚད་ཅིག་ཁྱེར་པ་ནང་བཞིན། ཁས་ལེན་ག་ཚད་ཅིག་གནང་པ་ནང་བཞིན། 
གྲོས་ཚགས་འདི་གྲུབ་པའི་རྗེས་ལ་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་མི་མང་གི་རེ་བ་སྐོང་དགོས་པ་དེ་ང་ཚ་ཚང་མའི་ལས་འགན་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ད་རེས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་གྲོས་ཚགས་འདི་གྲུབ་པའི་རྗེས་ལ་དགུན་ཁའི་སྐབས་ས་
གནས་གཞིར་བཟུང་གཞིས་གྲོང་ས་ཁུལ་ཁག་དང་། མཐོ་སློབ་སློབ་གཉེར་བྱེད་སའི་སློབ་ཕྲུག་ཁག་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་རྒྱུ་སོགས་སྤྱི་
འཐུས་ས་བགོས་ཀྱི་ལས་རིམ་མར་ཕེབས་བསྡད་པ་ཞིག་རེད།  
 དེ་མིན་ང་རང་ཚས་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་པའི་ཚགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་པའི་ལས་ཀ་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོད་རེད། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་
དུས་ཚད་ག་ཚད་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་བཏང་སྟེ་མི་མང་གིས་རེ་བ་བྱས་ནས་འོས་འདེམས་གནང་བ་ནང་བཞིན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་བྱེད་
དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆེན་པོ་གཅིག་དང་། དེ་མིན་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་པའི་སྐབས་ལ་གསུང་
སྐད་རྒྱས་པོ་ཞིག་གནང་། གྲོས་ཚགས་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཐོན་པའི་སྐབས་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ང་ཚ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་
གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཐག་བཅད་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད།  
 ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚས་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་ལས་འགུལ་
སྤེལ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་གཞིག་གནང་དགོས་པ་ཞིག་རེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་ཁ་སེང་ཚགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་སྐབས་
ལའང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ང་ཚར་རང་བཙན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚགས་ནས་ཁྲིམས་གཅིག་པུ་གཏན་
འབེབས་བྱས་ན་འགྲིག་རྒྱུའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་སྟབས། བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་
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སྐྱོར་འཚལ་རྒྱུ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གཅིག་པུ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མིས་འགན་ཤུགས་ཆེན་པོ་འཁྱེར་དགོས་རྒྱུ་དེ་
གནད་འགག་ཅིག་མཐོང་གི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁ་སེང་ཚགས་འདུ་འཚགས་པའི་བར་ལ་འབྲེལ་ཡོད་སོ་སོ་ལ་ཞུས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་
བྱང་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཡོ་རོབ་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་དང་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་རིམ་པས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་དང་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་ལྷན་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་དུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཡོང་གི་རེད།  
 མཚམས་རེར་ང་ཚས་ལས་འགུལ་སྤེལ་པའི་སྐབས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རྐང་པའི་སྒང་རྡོག་རྫི་མནན་བསྡད་པ་འདྲ་བོ་བཟོད་
བསྲན་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཁ་བཏང་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ལྟར་མིན་པར་ང་ཚས་ལས་ཀ་
ག་རེ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་། དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚས་འགན་ཁྱེར་དགོས་པ་དང་། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་འགན་ཁྱེར་དགོས་པ་དང་། འཛིན་
སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་ཀྱང་འགན་ཁྱེར་དགོས་པ། དེ་ག་ནང་བཞིན་དབུས་ནས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་དཔེར་ན་རླངས་འཁོར་ལྟ་
བུ་འཕྲུལ་འཁོར་ཨ་མར་སྣུམ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅིག་བླུགས་ནས། བཙའ་ཐེབས་པ་དེ་ཚ་གཙང་མ་བཟོས། ཚང་མ་ལྷུ་ཚུར་བསྒྲིགས་ནས་ལས་
དོན་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག གཞི་རྩའི་ང་ཚའི་མིའི་ནུས་པ་སྐྱོ་པོ་རེད། ཉུང་ཉུང་རེད། དཔལ་
འབྱོར་གྱི་ནུས་པའི་ཐོག་ནས་ཀྱང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ལས་དོན་ག་རེ་བྱས་
པ་ཡིན་ནའང་ཐབས་ཤེས་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད། ང་རང་ཚ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་ནང་ཁུལ་མཐུན་པོ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་
ལ་ཕན་གྲོགས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་གྱིས་ནུས་པ་འཐོན་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་བཤད་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད།  
 སོང་ཙང་ད་རེས་འདི་ཚའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚས་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། ང་རང་ཚའི་སྤྱི་
འཐུས་ནང་ལ་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཚས་ག་འདྲ་བེད་སྤྱོད་གཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། སུ་དང་སུས་འགན་ག་རེ་འཁྱེར་ཐུབ་ས་རེད། དེ་ཚའི་ཐོག་
ལ་ཡིན་ནའང་སྤྱི་འཐུས་ཚགས་ཆུང་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཡོང་གི་རེད། དེ་ནས་ང་ཚས་བང་བསྒྲིགས་ནས་རིམ་པའི་ཐོག་ནས་དེ་དེ་བཞིན་
བྱས་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  
 དབུ་འབྱེད་སྐབས་ལ་གཏམ་བཤད་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚགས་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འགན་གཙ་བོ་དེ་གྲོས་
ཚགས་ཀྱིས་འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་དབུས་དང་ས་གནས་ལ་འབྲེལ་བ་ཞུ་ཕྱོགས་སྔོན་མའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་
ལའང་བཀའ་གནང་ཡོད་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་གསུང་འཕྲིན་ཕེབས་པ་ཞིག་གི་ནང་ལའང་བཀའ་གནང་ཡོད་
རེད། དེའི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་རེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ལ་ང་ཚས་ག་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་རེད། གཙ་བོ་དེ་འགན་བཞེས་མཁན་
འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚ་ཡོད་རེད། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་
མཉམ་རུབ་ཀྱིས་འགན་ག་འདྲ་འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་འབྱུང་འགྱུར་སླེབས་ལ་ཉེ་བའི་དུས་ཚད་ནང་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པ་དེ་འཚགས་རྒྱུའི་ལས་རིམ་བང་སྒྲིག་གི་ཡོད་རེད། རྒྱུན་ལས་ངོས་ནས་འགན་འཁྱེར་དགོས་པ་དེ་ཚ་
འཁྱེར་ནས་འགྲོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚས་བཟོ་ལྟ་སྤྲོད་ཀྱིན་སྤྲོད་ཀྱིན་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ཚགས་འདུ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུར་
དུས་ཚད་མང་པོ་ཞིག་འགྲོ་གི་རེད། ང་ཚ་སྤྱི་སྒེར་གང་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་ཚགས་འདུ་དེའི་ནང་ལ་ཚགས་བཅར་བ་གང་མང་མང་ཡོང་ཐུབ་པར་
བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཚགས་འདུ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་
པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  
 སྔོན་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ནང་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ད་ལྟའི་བར་དུ་ང་ཚར་སྤྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་འགན་དབང་ཡོངས་རྫོགས་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚ་ལ་
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རྩིས་སྤྲོད་བྱས་པའི་རྗེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་བསྡད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཕྱིའི་གསར་འགོད་པས་དོ་སྣང་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་ཤུགས་ཆེན་པོ་
གནང་གི་འདུག དེ་ག་ནང་བཞིན་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་ཚས་ཀྱང་ད་ལྟ་ཉེ་བའི་ཆ་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཕར་ཚུར་ཕེབས་པའི་སྐབས་ལ་དཔེ་མི་སྲིད་
པའི་དོ་སྣང་དང་མཐོང་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེ་ལ་ང་རང་ཚ་བོད་མི་ཚས་ཀྱང་རེ་བ་ཞིག་རྒྱག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྱིའི་འཛམ་བུ་
གླིང་ནས་ཀྱང་ང་ཚར་ལྟ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་འགྱུར་མཚམས་དེ་ལ་ང་ཚས་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་
རེད། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་རེད། གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་རེད། བོད་པའི་ནང་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་རེད།  
challenges མང་པོ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་དག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་པར་ང་རང་ཚས་སེམས་ཀྱི་གཏིང་ནས་གྲ་སྒྲིག་དགོས་
རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མི་མང་ལ་རེ་བ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚས་ལས་དོན་ཚང་མ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པར་འབད་
འབུངས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ད་ལན་གྱི་གྲོས་ཚགས་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་།  
 གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་བ་ལ་གྲོས་ཚགས་ཚགས་ཁང་གི་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་
ཀྱིས་མཐུན་རྐྱེན་མ་སྦྱར་པ་ཡིན་ན་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་རེད། ད་རེས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། གྲོས་ཚགས་ནང་དང་ཕྱི་
གཉིས་ཀར་ཚགས་གཙ་གཉིས་ལ་ཚར་སྣང་ ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ག་རེ་བྱུང་ཟེར་ན། མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་བསལ་བློ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་ཤུགས་
ཆེན་པོ། བསམ་བློ་ཡང་སྔོན་མ་དང་མ་འདྲ་བ་གུ་ཡངས་པོ་དང་། གནད་དོན་ག་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་གོ་རྟོགས་ཡག་པོ་ཡོད་པ། 
གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའི་སྐབས་ལའང་བཀའ་མོལ་གསུང་མཁན་ཚ་དངོས་གནས་བཀའ་མོལ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་འདུག ཁ་
ཤས་ཏོག་ཙམ་རིང་དྲགས་པ་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཏོག་ཙམ་ཐུང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག སྔོན་མ་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཆུ་
ཚད་མར་བཏོན་ནས་སོ་སོས་ཐོ་ཞིག་བཀག་བཞག་ན་སོ་སོས་སྐར་མ་ག་ཚད་ཅིག་ཞུས་ཡོད་པ་མཁྱེན་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། སྤྱི་ཡོངས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུའི་ཁོར་ཡུག་ཡག་པོ་ཞིག་སླེབས་བསྡད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་སྔོན་མའི་
རྒན་རབས་ཚས་རྨང་གཞི་ཡག་པོ་བཏིངས་བཞག་པའི་དེའི་སྒང་ལ་ང་རང་ཚས་རྩིག་པ་ཐོག་བརྩེགས་ག་ཚད་ཅིག་རྒྱག་ཐུབ་ས་རེད། དེ་
ཚའི་ཐོག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་རེད། གྲོས་ཚགས་རེད། གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་འགན་ཁྱེར་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་
རེད།  
 ཟླ་བ་དྲུག་གི་རིང་ལ་རྣམ་པ་ཚས་ཕྱག་ལས་ག་རེ་གནང་པ་ཡིན་ནའང་དེ་ཚ་ཚང་མ་ལོགས་ལ་ཡག་པོ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་གི་
ཡོད། ཚགས་གཙ་གཉིས་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་པ་ག་རེ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་སྐབས་མཚམས་སོ་སོ་
ལ་འབྲེལ་བ་གནང་པ་ཡིན་ན་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཆོག་ཆོག་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚ་འདིར་རྡ་རམ་ས་ལ་སྡོད་མཁན་སོང་ཙང་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
ངོས་ནས་བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་དོན་ག་རེ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་རིམ་པས་བང་བསྒྲིགས་ནས་ཡོང་གི་རེད། དེ་ཚ་ཚང་མ་བསྒྲུབ་
རྒྱུར་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་ཁས་ལེན་གནང་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ང་ཚ་ཚང་མས་ནུས་པ་མཉམ་འཛམས་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་
དྲག་རེད།  
 ད་རེས་གྲོས་ཚགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་བོད་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་བོད་མི་ཚང་མ་ལ་ཞུ་རྒྱུར། རྩ་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་དེ་ཚ་མི་
མང་གི་དབུ་ཁྲིད་ལ་སྤྲད་ནས་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྱིན་ཡོད་རེད་དེ། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་འཕྱུག་པ་མེད་པ་
ཞིག་དང་། ཁྱེད་རང་ཚས་བོད་ནང་ལ་དཀའ་ལས་ག་ཚད་ཅིག་བརྒྱབས་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚས་ཡོང་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ཁྱེད་
རང་ཚས་རང་སྲོག་འབེན་ལ་བཙུགས་ནས་ལྷག་བསམ་དང་སྙིང་སྟོབས། ཆོད་སེམས་གང་ཅིར་ཞུམ་པ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་གནང་བསྡད་པ་
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དེ་ལ་ང་ཚའི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་ག་རེ་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་གི་ཡིན། ཞུ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ ཤིག་འདུག་ཅེས་
ད་རེས་གྲོས་ཚགས་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  
 ཟླ་བ་དྲུག་གི་རྗེས་ལ་ང་རང་ཚ་མཉམ་འཛམས་ཡོང་གི་རེད། སྔོན་མ་ཡང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡིན། ད་རེས་བསྐྱར་དུ་འབོད་སྐུལ་
ཞུ་གི་ཡོད། བཟློག་མེད་དབང་གིས་གྲོས་ཚགས་ལ་བཅར་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་མ་གཏོགས། མི་མང་གིས་འོས་
བླུགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོ་སོ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ངས་འགན་དེ་འཁྱེར་གྱི་ཡིན་ཞེས་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་མར་དོན་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
བཤད་པ་ནང་བཞིན་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མིའི་འགན་འཁྱེར་ཐུབ་པ་ལ་ཉུང་མཐར་གྲོས་ཚགས་སུ་བཅར་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གྲོས་
ཚགས་ནང་ལ་སླེབས་པ་ཡིན་ན་སོ་སོས་བསམ་ཚུལ་བཤད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཡོད་རེད། འགན་ཞིག་འཁྱེར་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་མ་སླེབས་པ་ཡིན་ན་འགན་འགྲུབ་ཐུབ་པ་ག་བ་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ད་རེས་ཟླ་བ་དྲུག་གི་རིང་ལ་ཕྱག་ལས་
གནང་པའི་སྐབས་ལ་འདི་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་པ་དང་། ཟླ་བ་དྲུག་གི་རྗེས་ལ་ང་ཚ་མཉམ་འཛམས་བྱུང་པའི་སྐབས་ལ་ཚང་མ་སྐུ་
ཁམས་བདེ་ཐང་གི་ངང་ནས་མཉམ་འཛམས་ཡོང་ཐུབ་པའི་སྨོན་འདུན་དང་། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུའི་འགོ་
འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་བང་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ནའང་དངོས་གནས་བསམ་གཞིགས་ནན་པོའ་ིཐོག་ནས་གནང་གི་རེད་ལ། དེ་ནང་བཞིན་
གྱི་དོན་དག་བསྒྲུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད།  
 མཐའ་དོན་དེ་ལ་ནམ་རྒྱུན་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་སྐུ་ཚ་ཞབས་པད་བརྟན་པའི་སྨོན་ལམ་ཞིག་ཞུ་གི་ཡོད་
རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཞབས་པད་བརྟན་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུས་པས་ནུས་པ་ག་ཚད་ཅིག་ཡོད་དང་མེད་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད། གཙ་བོ་དེ་
དམ་ཚིག་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ག་རེ་གནང་པ་ང་ཚས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པར་འབད་
བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མཐའ་དོན་བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་མཉམ་འཛམས་མགྱོགས་པོ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པ་འདི་གྲོལ་བ་ཡིན།། །། 
 
 
 
 
 
 
 


