
º

1 73

8 117 26 9 23

Ç+zÅ-zTô-¿S-qü
±ôGÅ-hÝÅ-GZÛÅ-qü



 

 

 

དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས།
༡ དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གི་ཚགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསུང་བཤད། ༡༌༌༌༦
༢ གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ། ༧༌༌༌༨
༣ གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ། ༩༌༌༌༡༠
༤ བཀའ་བློན་གཞན་གྱི་འོས་འདེམས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པའི་ཀ་པ། ༡༠༌༌༌༡༤
༥ བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པའི་ཁ་པ། ༡༥༌༌༌༡༦
༦ བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ། ༡༦༌༌༌༡༧
༧ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ། ༡༨༌༌༌༢༥
༨ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པའི་ཐོག་བརྗོད་པ་དང་པོ། ༢༦༌༌༌༣༢
༩ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་དང་

པོས་ཆེད་བཙུགས་ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་ཚགས་ཆུང་གི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའི་ཀ་པ། 

 
༣༣༌༌༌༤༤ 

༡༠ བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང། ལས་དོན་བྱེད་
ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ། ༨༡༌༌༌༡༢༥ 
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༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༨ རབ་གནས་ལྕགས་ཡོས་ཟླ་བའི་ཚས་ ༡༩ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ པའི་ཚས་ ༡༦ རེས་གཟའ་
པ་སངས་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚད་ ༡༠ པའི་ཐོག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་

གཉིས་པ་དབུ་འཛུགས་དང་འབྲེལ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ་རྔམ་བརྗིད་ལྡན་པའི་ངང་ཕུལ། 
 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་རེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༡༦ ཉིན་མོ་འདིར་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པ་སླེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  གྲོས་
ཚགས་འདིའི་ཐོག་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་འོས་འདེམས་བྱུང་ནས་དམ་བཅའ་ཕུལ་བའི་རྗེས་སུ་གྲོས་ཚགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་བ་དེ་ཐེངས་དང་
པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།   ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་མཚན་གསོལ་སྩལ་གནང་བཞག་པ་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ད་རེས་གྲོས་ཚགས་
སུ་ཕེབས་པར་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕེབས་བསུ་དང་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ག་
ནང་བཞིན་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་མཚ་མོ་ལགས་སྤྱི་ཚགས་ལས་དོན་གལ་ཆེ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་དགོངས་པ་ཞུས་པའི་ཚབ་ཏུ་སྤྱི་འཐུས་ཨེམ་
རྗེ་མཁྱེན་རབ་ལགས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་བཞིན་དབུས་གཙང་གི་སྤྱི་འཐུས་འོས་བསྡུ་དངོས་གཞིའི་སྐབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་མ་ལོངས་པར་བར་
མའི་འོས་བསྡུ་བྱེད་དགོས་པ་ཆགས་སྟབས། ད་ལྟ་བར་མའི་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་དང་།  
སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་གསུམ་ཀར་གྲོས་ཚགས་འདིར་ཕེབས་པར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 
ཚགས་གཙའི་ཚགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསུང་བཤད། 

ད་ལྟའི་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་དུ་ལས་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ནི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་བཏོན་པའི་བཀའ་བློན་གཞན་རྣམས་ཀྱི་འོས་མི་གདམ་རྒྱུ་
དེ་རེད།  ད་རེས་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་ད་ལྟ་བཀའ་བློན་གཞན་རྣམས་ཡོད་
མ་རེད། དེ་རིང་ཉིན་གུང་དམ་བཅའ་ཕུལ་བའི་རྗེས་སུ་སང་ཉིན་གྲོས་ཚགས་སུ་བཅར་རྒྱུ་རེད།   

ད་རེས་བཀུར་འོས་ཚགས་གཙ་གཞོན་པ་དབུས་པའི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ།  སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཚགས་དུས་
གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་བཟློག་མེད་ཀྱི་དབང་གིས་གྲོས་ཚགས་སུ་བཅར་མ་ཐུབ་པའི་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་དང་གྲོས་ཚགས་ཕྱེད་ཀར་བཅར་མ་ཐུབ་
པའི་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་མ་གཏོགས་འདིར་འབྱོར་བསྡད་པ་ཚང་མར་ཚགས་གཙའི་ངོས་ནས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  མ་འོངས་པར་འདི་ལྟ་
བུ་འཛམས་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   

ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་བསླེབས་ཏེ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཆ་ཚང་གྲུབ་ནས་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་གི་ནང་དུ་འགྲོ་བསྡད་པའི་སྐབས་འདིར།  སྤྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྐུ་དབང་
གང་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ལ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་པ་རེད།  དེའི་དབང་གིས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་
གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ།  སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ཡིན་ན་ཡང་འདྲ། གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཡིན་ནའང་འདྲ། གཞུང་ཁོངས་མ་ཡིན་པའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཡིན་ནའང་འདྲ་ཚང་མས་སྔར་དང་མ་འདྲ་བའི་འགན་འཐོལ་པ་ཞིག་འཁུར་དགོས་པའི་དུས་ཚད་ཅིག་ལ་སླེབ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  དེའི་
ཞོར་ལ་བོད་ནང་གཉའ་གནོན་དང་གདུག་རྩུབ་མྱོང་བཞིན་ཡོད་པའི་བོད་མི་མང་དང་། བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་མང་ཚང་མར་སྐབས་
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བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པ་འདིའི་ཐོག་ནས་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ང་ཚ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་
ཡིན་ན་ཡང་འགན་སྤྲད་པ་ནང་བཞིན་འགན་འཁུར་ཐུབ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཡོད་དགོས།   

དེང་སང་འོས་བསྡུའི་ཆ་ཤས་ལེན་པའི་སྐབས་སུ་དང་དུ་བླངས་ནས་སྤྱི་པའི་འཐུས་མི་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་ནས་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད།   སྤྱི་པའི་རྩ་དོན་ལ་བསམས་ནས་སྡིངས་ཆ་འདིའི་སྟེང་དུ་སླེབས་བསྡད་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།  དེ་
འདྲ་ཡིན་སྟབས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་འགན་འཁུར་ཐུབ་དགོས་པ་ཞིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ ཤག་གི་ངོས་ནས་ཀྱང་སྔར་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་
བྱེད་དགོས་པའི་དུས་ཚད་ཅིག་ལ་ཏན་ཏན་སླེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།   

བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་སྲིད་བྱུས་གང་འདྲ་བཟུང་བསྡད་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚས་ཤེས་ཤེས་པ་རེད།   བསྐྱར་ཟློས་བྱེད་དགོས་མ་རེད་དེ།  
བོད་དང་ས་ཁུལ་གཞན་པའི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་སྲིད་བྱུས་བཟུང་བསྡད་ཡོད་པ་དེ་གདུག་རྩུབ་དང་གཉའ་གནོན་ཁོ་ན་བྱེད་རྒྱུ་མ་གཏོགས།   མི་
མང་དེ་དག་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ནོར་འཁྲུལ་
ཡིན་པ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ལྟ་བཤད་བསྡད་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ནང་ལ་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བ་དང་ཁྱིམ་མཚས་རྒྱལ་ཁབ་དབར་ལ་
འཆམ་མཐུན་ཡོང་བ།  རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་དུ་འཆམ་མཐུན་ཡོང་དགོས་ཟེར་བ་དེ་སྲིད་བྱུས་དེ་འདྲ་ཞིག་བཟུང་བའི་ཐོག་ནས་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་
དང་།  ལྷག་པར་དུ་བོད་དང་། ཡུ་གུར། སོག་པོའ་ིས་ཁུལ་ལ་དེ་བཞིན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་སུ་སྤྱི་ཚགས་ལ་ཤུགས་
རྐྱེན་སྤྲོད་ཐུབ་མཁན་གང་ཟག་ཅིག་ཐོན་པ་ཡིན་ན་དེའི་གཉའ་གནོན་རྒྱུ་རང་མ་གཏོགས།  ཆེ་མཐོང་སྤྲོད་པ་དང་དེ་དག་གི་བསམ་ཚུལ་རྣམས་ལ་
ངོས་ལེན་བྱས་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད།  གཞས་གཏོང་མཁན་ཡིན་ནའང་འདྲ། རྩོམ་པ་པོ། 
མཁས་དབང་།  བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་སུ་ཡིན་ན་ཡང་འདྲ་འབུར་འཇོམས་གཏོང་རྒྱུ་རང་གི་བསམ་བློ་ལས་མེད་པ་ཞིག་དང་།  ད་ལྟའི་མཁྲེགས་བཟུང་གི་
སྲིད་བྱུས་ཤིག་འཛིན་གྱིན་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད།   

དེ་ག་ནང་བཞིན་བོད་ཀྱི་འབྲོག་ས་ཚང་མ་གཞིས་ཀར་བསྒྱུར་བ་དང་།  གྲོང་བརྡལ་དང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྤོ་བཞིན་པ་དེ་ཚ་ཚང་མ་རྒྱ་ནག་
གི་སྲིད་བྱུས་ངན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ང་ཚས་ཤེས་ཤེས་པ་རེད།  དེང་སང་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱེད་པ་དེ་བོད་ནང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་
དང་། ཁོར་ཡུག་གི་ཐད་ནས་བརྗོད་ན་གཙང་པོ་ཡན་ཆད་ཁ་བསྒྱུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེས་རྒྱ་ནག་ཙམ་མ་ཡིན་པར།  ཁྱིམ་མཚས་རྒྱལ་ཁབ་
མང་པོ་ཞིག་ལ་དོ་ཕོག་འགྲོ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རང་བཞིན་གྱིས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་
འཛམ་བུ་གླིང་གི་ནང་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བཙན་བྱོལ་བ་མང་བ་ཡོད་ཀྱང་།  འབྱུང་འགྱུར་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་གི་བཙན་བྱོལ་བ་
མང་བ་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད།  ཁྱིམ་མཚས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་ཆུ་དང་།  ཐོན་སྐྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་མ་འཆམ་པའི་རྩོད་གཞི་ཞིག་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  བོད་ནང་དུ་མི་འབོར་སྤོ་བཤུག་བྱེད་པ་དེ་ད་ལྟ་མྱུར་ཚད་དམའ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་མ་རེད།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨  ནས་བཟུང་ཁྱད་པར་
ཕྲན་བུ་ཞིག་ཕྱིན་ཡོད་རེད་དེ།  བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ཧན་མི་རིགས་སྤོ་བཤུག་གི་རྐྱེན་པས་ང་ཚའི་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གང་
ཅིའི་ཐད་ལ་དོ་ཕོག་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསམ་གཞིགས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
བསམ་གྱི་ཡོད།  དེ་ག་ནང་བཞིན་དེང་སང་བོད་ཀྱི་འཁྱགས་རོམ་གྱི་ཚད་དམའ་རུ་ཕྱིན་ནས་དྲོད་ཚད་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་གནམ་
གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱིམ་མཚས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ིནང་ཆར་ཆུ་འབབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་མང་པོ་ཞིག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་
པ་ཚན་རིག་པ་ཚས་བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  

ད་ལྟའི་དུས་ཚད་ལ་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚ་ཡིན་ནའང་འདྲ།  ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་མཁན་ཚ་ཡིན་ནའང་འདྲ།  ང་ཚའི་
ཆོས་དང་། རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་དག་གི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ད་རེས་གྲོས་ཚགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་
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འདོད་པ་བྱུང་སོང་།  རྒྱ་ནག་གི་ནང་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ནས་འགྱུར་བ་ཞིག་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚས་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རེད།  དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐད་ལ་
ཡར་རྒྱས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དེ་ཡང་གསལ་པོ་རེད།  དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་ནག་
དམར་པོ་ཁོ་རང་ཚའི་གཞུང་ལའང་དོ་ཕོག་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དེ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་། བོད་ཐོག་
ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་མེད་པ་དང་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབྱོར་དང་དམག་
གི་ཡར་རྒྱས་ག་ཚད་ཕྱིན་ཡོད་ན་ཡང་།  གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་དབར་གྱི་དབྱེ་བ། དབུལ་ཕོངས་དང་ཕྱུག་པོའ་ིདབྱེ་བ། ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་
ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད་དེ།  རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚགས་པ་གཅིག་པུ་གནས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ལས་གཞི་བང་སྒྲིག་གི་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་གི་
གནས་སྟངས་འོག་ལ་སླེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  རྒྱ་ནག་ནང་ལ་འགྱུར་བ་མྱུར་ཚད་མཐོན་པོའ་ིངང་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད།   འབྱུང་འགྱུར་ལོ་
བཅུ་དང་ཉི་ཤུའི་ནང་དུ་དེ་ལས་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  གང་ཡིན་ཟེར་ན་འཛམ་བུ་གླིང་འགྱུར་བ་འགྲོ་རྒྱུའི་དུས་ཚད་དེ་ཐུང་
དུ་ཐུང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་གནས་སྟངས་དང་བཙན་བྱོལ་དང་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིར་བཅོལ་
བའི་ཐོག་ནས་ང་ཚས་ལས་གཞི་གང་འདྲ་ཞིག་བརྩམས་པ་ཡིན་ན་ཡང་དེའི་ནང་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་འགན་
ཁུར་ནས་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།   

རང་བཙན་ཡོད་མཁན་གྱི་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚགས་ཤིག་ཡིན་ཚ་ཁྲིམས་རྐྱང་རྐྱང་ཞིག་བཟོས་ནས་སོ་སོ་ས་ཁུལ་གང་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་
ན་དེའི་མི་མང་གི་བདེ་སྡུག་ལ་བལྟ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དུས་ཚད་བཏང་བ་ཡིན་ན་འགྲིག་པའི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་ང་ཚ་འཐབ་རྩོད་
བྱེད་མཁན་གྱི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་སྟབས།  སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་ཁྲིམས་བཟོ་བ་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་
བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲོད་ལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོའ་ིལས་འགན་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  ད་
ལྟའི་བར་དུ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་ཆེན་གྱི་གོ་སྒྲིག་ཞུ་
རྒྱུར་མུ་མཐུད་དུ་འགན་ཁུར་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  མ་འོངས་པར་ཞུ་འཆར་ཡོད་པ་དེ་ཚ་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་
འགན་ཁུར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   

དེ་ག་ནང་བཞིན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟའི་བར་དུ་གནང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  དཔེར་ན། འདས་པའི་ཟླ་བ་
གཅིག་ཙམ་གྱི་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་དམ་བཅའ་མ་ཕུལ་སྔོན་ནས་ཨ་རིའི་ནང་དུ་ཆེས་མཐོའ་ིམི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྐབས་
སོགས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་གསར་འགོད་པ་དང་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་ཚས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པོ་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་འདུག  ཡིན་ན་ཡང་ད་དུང་དེ་ལས་ལྷག་པའི་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་རེད།   

ང་ཚའི་ཆབ་སྲིད་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་འཛིན།  སྲིད་བློན་རྣམས་མཇལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དང་མ་རེད།  དེ་ཚའི་ཐོག་ཏུ་འབད་
བརྩོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་པ་རེད།  རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་པའི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་སྟངས་བཟང་པོ་ཡོད་པ་ཚང་མས་
མཁྱེན་གསལ་རེད་ལ། ལུང་པ་སོ་སོས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ཡང་ང་ཚས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ང་ཚའི་འཐབ་རྩོད་དེ་དབུ་
མའི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཇི་སྲིད་མང་ཚགས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བའི་བསམ་
ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་མ་བྱུང་བ་དང་།  དེ་ཡང་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་མ་བྱུང་བར་དུ་དབུ་མའི་
ལམ་ཐོག་ནས་འགྲོ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་སློབ་
གནང་པ་ནང་བཞིན་དགོངས་པ་ཧ་ཅང་གཏིང་ཟབ་པོ་བཞེས་ནས་ཐག་གཅོད་དེ་འདྲ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས།  རྒྱུ་མཚན་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་མེད་པ་དང་གནད་དོན་གཞན་པའི་དབང་གིས་བྱུང་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།   
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རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ལ་དམག་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱིས་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་དཔལ་འབྱོར་སྐྱོ་སའི་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་ཧྤི་རི་ཁ་དང་ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀ   ལྷོ་ཤར་ཨེ་
ཤེ་ཡ་དེ་ཚའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ལུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་དེ་ཚ་སྔོག་འདོན་བྱས་ནས་འཛུགས་བསྐྲུན་མིག་གིས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་འགའ་
ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས།  དེ་འདྲའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་མང་པོས་རྒྱ་ནག་ལ་ལྟ་ཚུལ་དང་མཐོང་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་བརྒྱུད་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེང་སང་འཇམ་རྩུབ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།   འཇམ་པོའ་ིནང་ནས་ཀོང་ཙ་སློབ་གཉེར་
ཁང་ Confucianism  ཟེར་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་མང་པོ་ཞིག་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་མང་པོའ་ིནང་བཙུགས་པ་དེ་འདྲ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་
གི་རིག་གཞུང་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།   དེའི་ཞོར་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་ཀ་སྟེ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཚ་ལ་མཐོ་སློབ་སློབ་ཁང་
ཚའི་ནང་ལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་དུ་མ་བཅུག་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་ཀ་དེ་འདྲ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་རྒྱ་ནག་གི་འཇམ་རྩུབ་ཀྱི་
ཐབས་བྱུས་གང་འདྲ་ཞིག་འདིང་གི་ཡོད་ཀྱང་།  དེའི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚའི་གནས་སྟངས་དང་།  ང་རང་ཚའི་མིའི་ནུས་པ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ནུས་
པ་དེ་ཚ་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་གདོང་ལེན་བྱེད་སྟངས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཅིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་
ལྟའི་བར་དུ་དེའི་སྐོར་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་བསམ་གཞིགས་
གནང་གི་རེད། ང་ཚ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ཡིན་ན་ཡང་དེའི་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་སྤྱི་
ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་ཞིག་རེད།   

ད་རེས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་གི་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་དེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ལས་རོགས་བཀའ་བློན་
གཞན་བདུན་གདམ་རྒྱུ་དེ་རེད།  དེ་བདམས་པའི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ཆ་ཚང་ཞིག་གྲུབ་ནས་ལོ་ལྔའི་རིང་ལ་མཉམ་དུ་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་
དོན་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་དེ་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ལ་བརྩི་གི་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་འདིར་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།  ང་ཚའི་ལས་རིམ་གང་འདྲ་ཞིག་
ཡིན་ན་ཡང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དང་།  ལས་དོན་གང་འདྲ་ཞིག་བརྩམས་ན་ཡང་མང་གཙ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དེས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་འཛིན་པ་ཚ་ལ་གོ་བརྡ་ཡག་པོ་ཞིག་འཕྲོད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   

ད་རེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་གི་ཡིད་སྐྱོ་བ་ཞིག་ལ་ཉེ་ལམ་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར།  སྤྱི་འཐུས་ཚགས་ཟུར་སྐུ་ངོ་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་
རྒྱལ་མཆོག་དགོངས་པ་རྫོགས་པ་རེད།  མྱ་ངན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་འཆར་ཞིག་ཁྱེར་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་མི་ཚ་གང་ཚང་བོད་སྤྱི་པའི་དོན་
དག་ལ་དུས་ཚད་བཏང་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ག་ནང་བཞིན་རྙིང་མའི་བླ་ཆེན་༸སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་
གཤེགས་པ་དེའི་དོན་དུ་མྱ་ངན་གྱི་གྲོས་འཆར་ཞིག་ཡོད།   

གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ནི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་གསལ་བཤད་དེ་རེད།  ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་
ནང་དུ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་སྲིད་བྱུས་གསར་པ་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡིན་ནའང་འདྲ།  ད་ལྟ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་
ཤིག་གི་སྒང་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་འདྲ།  ཡང་མིན་ན་མུ་མཐུད་གནང་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡིན་ན་གྲོས་ཚགས་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་
བཤད་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།  ད་རེས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གྲོས་ཚགས་སུ་ཕེབས་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་པར་བརྟེན་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་
ཕེབས་ཡོང་གི་རེད།  ཚང་མས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཡག་པོ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་།  རྗེས་ལ་བགྲོ་གླེང་གི་དུས་
ཚད་འབུལ་གྱི་ཡིན།    
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ད་རེས་ཀྱི་ལས་འབོར་ཆེ་ཤོས་གང་འདྲ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད་ཅེ་ན་ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་དེ་རེད།  ཁྲིམས་བཟོ་ལས་དོན་ལ་སྒྲིག་
གཞི་ཁག་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཙམ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཆེད་འཛུགས་ཚགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་བྱས་བཞག་པ་ཁྲིམས་ཡིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཚགས་ཆུང་གི་
ཚགས་མི་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིས་འགན་ཁུར་ནས་དུས་ཚད་མང་པོ་བཏང་། ཀླད་པ་མང་པོ་དཀྲུགས་ནས་ ཤོག་ལྷེ་བཞི་བརྒྱ་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ད་རེས་
གྲོས་ཚགས་སུ་བསྣམ་ཕེབས་རྒྱུ་རེད།  དེ་ཚ་ང་ཚའི་ནམ་རྒྱུན་ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་དང་གནད་དོན་གཞིར་བཟུང་བརྗོད་པ་དང་པོ་གཉིས་པ་
འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་དུས་ཚད་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་འཇོག་དགོས་པ་དང་།  ཡིག་ཆ་དེ་ཚ་བརྗོད་པ་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་པར་གློག་
རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་དེ་ལས་ཀྱང་དུས་ཚད་མང་པོ་ཞིག་འགག་འགྲོ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་རེད།  དེ་ཚ་ཚང་མ་ལས་རིམ་ལ་
གཞིགས་ནས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་དང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་གྲོས་
ཚགས་དབར་གྱི་ཁྱད་པར་གང་འདྲ་རེད་ཅེ་ན། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའི་གྲོས་ཚགས་ནང་དུ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ལས་བསྡོམས་སྙན་སྒྲོན་
ཞུ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།   ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་དེ་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚས་སྡེ་ཚན་གསུམ་དུ་ཆ་བགོ་བྱས་ནས་ཆ་ཚང་ཞིག་གཟིགས་ཞིབ་
གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། 

སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ངོས་ནས་དྲི་བ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ལས་བསྡོམས་དེ་དག་པར་གློག་
བརྒྱབས་ནས་གྲོས་ཚགས་ནང་སྤྲད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཞིག་སྔོན་མ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཚར་ཡོད་པ་རེད།   དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་དག་ལ་ཐུགས་
ཞིབ་གནང་ནས་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དྲི་བ་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གནང་དགོས་པ་རེད།   ཡིན་ན་ཡང་དགོངས་པ་ལ་ག་རེ་འཇགས་
དགོས་པ་རེད་ཟེར་ན།   ད་ལྟ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གསར་པ་ཕེབས་ཚར་ཙམ་ཞིག་རེད།  བཀའ་བློན་ནང་ལོགས་ནས་རྙིང་པ་ཡོང་སྲིད་པ་རེད་ལ་
གསར་པ་ཡང་ཡོང་སྲིད་པ་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་དེ་ལ་དཔག་པའི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རྩ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་དྲུང་ཆེ་
རྣམ་པ་ཚ་ཕྱག་རོགས་གནང་མཁན་ཡོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་དྲི་བ་དྲི་ལན་ཡང་ཡོང་གི་རེད།  ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་དང་སྤྱི་
འཐུས་སྒེར་གྱི་གྲོས་ཆོད་དང་གཞུང་གི་གྲོས་ཆོད་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ཡོད།   འོན་ཀྱང་ང་ཚས་དེ་རིང་ལས་རིམ་བང་རིམ་སྒྲིག་པའི་སྐབས་དེར་
གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཆུང་ལ་ལྟ་བ་དེ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཆགས་སོང་། གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཆུང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ལས་རིམ་ཁ་ཤས་ཤིག་སྔོན་ལ་
འཇོག་དགོས་པ། ལས་རིམ་ཁ་ཤས་ཤིག་རྗེས་ལ་འཇོག་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་དེ་རིང་ལས་ཀ་བྱེད་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ཁྲིམས་བཟོའ་ི
ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་ཉི་མ་བཅུ་བཅོ་ལྔ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཚར་དགོས་དུས།  ལས་རིམ་བང་སྒྲིག་སྟངས་འདི་འདྲ་བྱས་ནས་
བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བསྐྱར་ནན་བྱས་ནས་དེ་རིང་གི་གྲོས་ཚགས་འདི་བརྒྱུད་དེ་ཞུ་དགོས་པ་གཅིག་ནི། དེང་སང་སྤྱི་ཚགས་འདིའི་
ནང་ལོགས་ན་དཀྲོགས་གཏམ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོང་བསྡད་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་གི་འདུག  དེ་ནང་བཞིན་བགྲོ་གླེང་ཚགས་
འདུ་དེ་འདྲའི་ནང་དུའང་ཡོང་གི་འདུག  དེ་ཚའི་རིགས་དེ་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་ཚར་བཤད་མ་དགོས་པ་རེད། ཚང་མ་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་པ་
རྐྱང་རྐྱང་རེད།  ལས་བྱེད་ཚ་ཡིན་ན་རེད།  མི་མང་ནང་ཡིན་ན་རེད། དེ་ཚའི་རིགས་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་དོ་སྣང་སྤྲོད་དགོས་པ་དེ་གལ་
ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བསམ་གྱི་འདུག  སོ་སོའ་ིབསམ་བློ་འཁྱེར་སོ་ག་རེ་ཡིན་ན་ཡང་།    དེ་སོ་སོས་ཐག་ཆོད་པའི་ཐོག་ནས་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་
གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག     

སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོའ་ིལས་རིམ་དེ་དག་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོའ་ིངོས་ནས་དཔེ་མི་སྲིད་
པའི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་ནང་བཞིན་དེ་རིང་གི་གྲོས་ཚགས་ཉིན་ཅུང་མང་བ་ཡོད་ན་ཡང་།  ལས་རིམ་
གང་ཅིའི་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་།   སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚའི་ངོས་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་སྟངས་དེ་ཚ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་གནས་ཚད་ད་དུང་མཐོ་
རུ་གཏོང་བའི་རིམ་པ་ཞིག་ལ་སླེབས་པར་བཟོ་རོགས་ཞུ་ཞེས་ཚགས་གཙས་འབོད་སྐུལ་བྱས་པ་ཡིན།  དེ་རིང་ནས་བཟུང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་
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ཤག་དང་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་བར་ཡིན་ན་རེད། སྤྱིར་བཏང་ང་རང་ཚའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡིན་ན་རེད།  དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གཞུང་གི་མཇུག་སྐྱོང་
བའི་མང་གཙའི་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་ད་ལོ་འདིར་གྲོས་ཚགས་ནང་ཕེབས་ཏེ་ང་ཚ་དང་མཉམ་དུ་ལོ་ངོ་ལྔ་ཙམ་ཞིག་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་པ་རེད། 
དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་ང་རང་ཚའི་ངོས་ནས་མང་གཙའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགན་དབང་ལྗིད་སྙོམས་སྟངས་འཛིན་ཡོད་པ་དེ་གཟུང་བའི་ཐོག་ནས། 
འཛིན་སྐྱོང་ལ་ག་ཚད་ཅིག་མཐུན་སྦྱོར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུ་ཐུབ་པའི་འབད་འབུངས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག   དེ་རིང་གི་ཉིན་མོར་ཆ་བཞག་ན་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལེ་ཚན་གསར་པ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་གི་ཡོད་པ་རེད།  ཤོག་ངོས་གསར་པ་ཁ་ཕྱེ་གི་ཡོད་དུས།   
ང་རང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་གནས་ཚུལ་རྙིང་པ་དང་རྙོག་དྲ་རྙིང་པ་དེ་འདྲ་ག་རེ་ཡོད་ན་ཡང་དེ་རིང་ཚང་མ་ཕར་བཞག་སྟེ། ང་ཚ་ཚང་མ་བསམ་བློ་
གཅིག་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་ཅེས་ག་དུས་ཡིན་ན་ཡང་ཞུ་གི་མེད། ཡིན་ན་ཡང་ནུས་པ་སྤུང་དགོས་ས་ལ་ང་རང་ཚས་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་སྤུང་ཐུབ་
དགོས་པའི་དུས་ཚད་ཅིག་ལ་སླེབས་འདུག   ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོའ་ིངོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ག་རང་འབད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།  སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚའི་ནང་ལོགས་ཡིན་ན་ཡང་དེ་ག་རང་གནང་རོགས་གནང་།  འཛིན་སྐྱོང་ཡིན་ན་ཡང་ཕར་ལ་ཐད་ཀར་ཞུ་གི་ཡིན།  ཚུར་ལའང་ཐད་ཀར་
གསུངས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚས་ག་རེ་ཡིན་ནའང་གནད་དོན་དེ་འདྲ་གསལ་པོ་བཟོ་བ་ལ་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་ཡོང་གི་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞུ་
གི་ཡོད།  དེ་རིང་ང་ཚས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལེ་ཚན་གསར་པ་དེ་སྒོ་ཕྱེས་ཡོང་དུས་མ་འོངས་པར་ཀློག་མཁན་དེ་དག་གིས་དངོས་གནས་དྲང་
གནས་སྤོབས་པ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཀློག་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཞིག་ལ་འགྱུར་ཐུབ་པར་བསྒྱུར་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གསུམ་པ་ཚགས་གཙའི་ལས་ཚབ་དང་།  ལས་རིམ་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་བསྐོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། 

 
བཀོད་ཁྱབ། 

༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༩ པའི་ནང་
གསལ། ཚགས་གཙ་དང་། ཚགས་གཙ་གཞོན་པ་སུ་ཡང་ངོ་བཞུགས་མེད་པའི་སྐབས། ཚགས་གཙའི་ལས་ཚབ་ཏུ་ཚགས་འདུའི་དབུ་བཞུགས་
གནང་མཁན་གྱི་འོས་མི་སྤྱི་འཐུས་ལྔ་ལས་མ་མང་བའི་མཚན་གཞུང་ཚགས་གཙས་བཟོ་འགོད་ཀྱིས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་གསལ་བསྒྲགས་
དང་མོས་མཐུན་བྱ་དགོས་གསལ་བ་ལྟར། ད་རེས་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༡༦ ནས་ཟླ་ ༡༠ ཚས་ ༡ བར་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་སྐབས་ཚགས་གཙ་ལས་ཚབ་ཀྱི་འོས་མིའི་མཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ། 
༡༽ སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། 
༢༽ སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས། 
༣༽ སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན།  

 
བཀོད་ཁྱབ། 

༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ་ནང་
གསལ་ལས་རིམ་ཐོ་འགོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ཚགས་གཙ་དང་། ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་རོགས་རམ་སློབ་སྟོན་འབུལ་མཁན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་
གསུམ་ནས་ལྔ་བར་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ཚགས་ཆུང་རེ་ཚགས་གཙ་ལྷན་རྒྱས་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་འཐུས་གསལ་བ་བཞིན། ད་རེས་སྐབས་
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བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༡༦ ནས་ཟླ ༡༠ ཚས་ ༡ 
བར་བསྐྱང་རྒྱུའི་སྐབས་ལས་རིམ་ཚགས་ཆུང་དུ་གཤམ་གསལ་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཡིན། 
༡༽ སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
༢༽ སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
༣༽ སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
༤༽ སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚ་བརྟན་ལགས། 
༥༽ སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན།                ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་ ༢༠༡༡ 
ཟླ་ ༩ ཚས་ ༡༦ ལ།། 

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ལྔ་པ་གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་འཆར་དེ་ཡིན།  གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་
དྲན་གྲོས་འཆར་ཁག་གཉིས་ཡོད།  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་།   གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་འདོན་
མཁན་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། 

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

སྔོན་གླེང༌། 
༄༅། །སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་￼སྐྱབས་རྗེ་ཞྭ་དེའུ་འཁྲུལ་ཞིག་མཁན་ཆེན་འགྱུར་མེད་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
དགུང་གྲངས་ ༨༨ ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩  ཚས་ ༢  ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་རང་རྟགས་དུ་མ་དང་བཅས་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་
སུ་མནལ་ཚུལ་བསྟན་པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་མི་སྙན་པ་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་དེ་འཕྲལ་དུ་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡོད། 
 དམ་པ་ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༣ ལོར་ཡར་འབྲོག་སྟག་ལུང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། དགུང་གྲངས་བཞིར་སོན་སྐབས་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་
བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་མཆོག་གིས་རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་འཁྲུལ་ཞིག་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་མེད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང༌། དགུང་
གྲངས་བཅུར་སོན་སྐབས་མཁན་པོ་ངག་དབང་མཁྱེན་རབ་སྐུ་མདུན་ནས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། དགུང་གྲངས་བཅུ་དགུའི་སྟེང་མཁན་པོ་
ངག་དབང་མཁྱེན་རབ་མཆོག་དགོངས་པ་རྫོགས་རྗེས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་
རྫ་རོང་ཕུ་དགོན་པའི་མཁན་པོ་མཛད། དེའི་རྗེས་མི་རིང་བར་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དགོན་པར་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་གནང་ཆེད་དུ་ཕེབས།  དགོན་
དེར་ཕེབས་རྗེས་རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་གཅུང་ངག་དབང་ཆོས་དར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་མཁྱེན་བརྩེ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གཉིས་ཀྱིས་མཁན་
སློབ་མཛད་དེ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་འབོགས་ཆོག་མཛད། དེ་ནས་￼སྐྱབས་རྗེ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དགོན་པར་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཛིན་
མཆོག་གིས་གཙས་བླ་མ་ ༣༤ ཙམ་བསྟེན་ཏེ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་མཛད། དེ་བཞིན་ཤུག་གསེབ་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་
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མཆོག་དང་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་གཙུག་རྒྱན་￼སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སོགས་བླ་མར་བསྟེན། རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་དང་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག ￼གོང་ས་￼སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྷན་ཐོས་བསམ་དང་དབང་ལུང་མན་ངག་གི་རྒྱུན་ཡོད་དོ་ཅོག་གསན་བཞེས་གནང་བས་རིས་མེད་བསྟན་པ་རྒྱ་
མཚའི་མངག་བདག་ཏུ་གྱུར།   
 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་￼གོང་ས་￼སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་￼ཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས། ￼སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་
ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཀྱང་གངས་ལ་བརྒྱུད་ཤར་ཁུམ་བུ་ཐང་སྨད་དགོན་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་ནས་ཁུལ་དེར་ལོ་གཅིག་བཞུགས་ནས་སྤྱི་
དབང་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དགོན་པར་སྤོ་གནང་མཛད་དེ་ལོ་ལྔ་བཞུགས།  དེའི་རྗེས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་སྟེ་དགེ་བཙུན་
གང་མང་ལ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ་སོགས་བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་མཛད་འཕྲིན་བླ་མེད་བསྐྱངས་གནང་མཛད་
ཡོད།  
 ༢༠༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༡ ཉིན་ནས་ཉེ་སྔོན་ཞི་བར་མ་གཤེགས་བར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གྱི་མཚན་གནས་མཛད་འགན་
བཞེས་གནང་ཡོད་པ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་སྤྱི་ནོར་￼གོང་ས་￼སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་
ཕྱིར་ཐུགས་འཁུར་བླ་མེད་བཞེས་གནང་མཛད་ཐོག་￼རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་བོད་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་དོན་ཆེན་སླད་མཛད་རྗེས་རླབས་ཆེན་
འཇོག་གནང་མཛད་པ་དང༌།   གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་དང་མཁན་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་མཚན་སྙན་ནི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏེ། 
￼གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་￼སྐྱབས་མགོན་￼རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གཙས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་
པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟེན་ཅིང་དབུ་ཡི་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའི་བླ་མ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་བཅས་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་རང་རྟགས་ཁྱད་འཕགས་ཅན་བདག་
གིར་བཞེས་པ་སོགས་མཆོག་ཏུ་བཀུར་འོས་ཤིག་ཡིན། 

གྲོས་ཆོད། 
 གོང་འཁོད་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་མཐའ་ཡས་པ་བསྐྱངས་པ་རྣམས་ལ་གུར་བཀུར་ཆེ་བསྟོད་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ￼སྐྱབས་རྗེ་
འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས་པ་འདིས་བོད་བསྟན་སྲིད་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་གང་གི་སྐྱོང་ཡུལ་སྔ་འགྱུར་བསྟན་
པར་རྐྱེན་ངན་གོད་ཆག་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་ནི་བརྗོད་མི་དགོས་པར་བརྟེན། མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་སློབ་ཚགས་ཡོངས་དང༌།   ལས་སྣེ་སྐུ་འཁོར་
བཅས་ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཡིད་གདུང་དྲག་པོའ་ིསྒོ་ནས་ཐུགས་གསོའ་ི
འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། གང་གི་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང༌།   སླར་ཡང་བསྟན་འགྲོའ་ིམགོན་དཔུང་དམ་པར་ཡང་
སྲིད་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་དུ་འབྱོན་པའི་སྨོན་འདུན་ཤུགས་དྲག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ 
ཟླ་ ༩ ཚས་ ༡༦  ལ།། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་  ༤  པ་ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་།  གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གྱི་གྲོས་འཆར་
འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག     གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
 

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

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚས་ ༣༡ ཉིན་
དགུང་གྲངས་ ༨༢ ཐོག་སྐུ་ཚའི་འཕེན་པ་རྫོགས་པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག   
 དམ་པ་ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༩ ལོར་མདོ་སྟོད་འབྲི་ཆུ་ཤར་རྒྱུད་སྡེ་དགེའི་ཁོངས་རྨེ་ཤོད་དུ་སྡེ་དགེ་ཚང་གི་མདུན་འཁོར་འཇུ་ཆེན་ཚང་
དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང༌།  ཆུང་དུས་ནས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་གཏུགས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་འབྲི་དག་གི་རིག་གནས་དང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་
གཉེར་གནང༌། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ལོའ་ིབོད་ཟླ་ ༡༡ ནང་རྒྱ་དམར་ནས་ཁམས་ཁུལ་དུ་དམངས་གཙ་བཅོས་བསྒྱུར་ཞེས་མིང་དོན་དངོས་འགལ་གྱི་
ལས་འགུལ་དང་པོ་སྤེལ་བར་བརྟེན། ཁོང་ནས་བོད་གཞུང་ས་ནས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚགས་ཀྱི་སྒེར་ལངས་དོན་ལྡན་དུ་འགྱུར་སླད་མཚན་ཆ་དང༌། 
དམག་གི་གྲ་སྒྲིག་འཕྲལ་མྱུར་ཡོང་ཐབས་ཞུས་པ་དང༌།  དེ་བཞིན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་མཛད་ཕྱོགས་ཇི་ཡིན་དྲི་ཞུ་དང་འབྲེལ་བྱེད་སྒོའ་ིསློབ་
སྟོན་ཞུ་བ་དང་ཆུ་སྒང་གི་སྒེར་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བཅས་ཀྱི་སླད་སྔ་ཕྱི་ལན་གྲངས་ལྔ་ཙམ་སྐུ་ཚབ་ཏུ་མངགས་པ་ལྟར་ལྷ་སར་ཕེབས་
ཡོད།   
 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ལྷ་སར་རང་དབང་སྒེར་ལངས་བྱུང་སྐབས་ནོར་གླིང་ཕོ་བྲང་དུ་མི་མང་དང་བླངས་དམག་ཁོངས་ཕེབས་ཏེ་སྡེ་དགེ་
ཤོག་གི་མི་གྲངས་ ༢༠༠ སྐོར་ཡོད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་གནང་བ་དང༌།  ྋགོང་ས་མཆོག་ནོར་གླིང་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་ཕྱི་ཉིན་དེར་ནོར་
གླིང་དམག་སྤྱི་ཁང་གི་བཀའ་བཀོད་ལྟར་རྒྱ་དམར་ནས་ཕེབས་ལམ་རྗེས་འདེད་ཡོང་ཉེན་བཀག་འགོག་ཆེད་གཏོང་གནང་ལྟར་ར་མ་གྲུ་ཁར་རྒྱ་
དམག་སྔོན་འབྱོར་ཟིན་པར་འཁྲུག་འཛིང་དང༌། དེ་ནས་ས་གནས་ཁག་མང་ཞིག་ལ་རྒྱ་དམག་དང་འཐབ་འཛིང་ལན་མང་གནང་མཐར་རྨ་སྒོ་ལ་
བརྒྱུད་རྒྱ་གར་ནང་ཕེབས་བྱོལ་ཐུབ་ནས་མི་ས་མ་རི་དང་ཀ་སྦུག་ཏུ་བཞུགས།  
 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་མའེ་སོར་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་དེར་བཅུ་དཔོན་དང་མི་མང་འཐུས་མི་གནང༌།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོ་ནས་རྡོར་
གླིང་ཁུལ་དུ་བཞུགས།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་མའེ་སོར་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་ཀྱིས་སྡོད་སྒར་གཉིས་པའི་སྤྱི་མི་ལོ་བརྒྱད་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཚགས་མི་
ལོ་དགུ་གནང༌།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོར་བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་དང་ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚས་ ༢༥ 
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༦ ཟླ་ ༥ ཚས་ ༥ བར་སྐབས་ལྔ་པའི་མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་དང་སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཙའི་མཛད་འགན་ཡང་བཞེས།   
 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༦ ལོའ་ིཟླ་ ༥ ཚས་ ༡༡ ཉིན་དྲིལ་བསྒྲགས་བཀའ་བློན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང༌།  དེ་རྗེས་རྒྱུན་བཞུགས་བཀའ་བློན་གྱི་
འགན་ཁུར་བཞེས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་རྒྱ་ནག་བརྒྱུད་བོད་ནང་གཟིགས་སྐོར་སྐུ་ཚབ་ཐེངས་དང་པོའ་ིཚགས་གཙར་ཕེབས། ལོ་དེ་གའི་ནང་
རྒྱུན་བཞུགས་བཀའ་བློན་ཡིན་མུས་ཁར་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་དུ་བསྐོ་བསྩལ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༨ ཚས་ ༢༤ ནས་ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༡ བར་
དང༌། དེ་རྗེས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཡིན་མུས་ཁར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༩ ནས་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡༡ བར་བཅས་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་གྱི་མཛད་ཁུར་
ཐེངས་གཉིས་བཞེས། ༡༩༨༢ ལོར་ཡང་བསྐྱར་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྐུ་ཚབ་མི་གསུམ་བཏང་བའི་གཙ་བོར་ཕེབས། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༣ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༡ ཉིན་
ནས་ཆོས་དོན་དང་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་བཅས་འཕར་སྣོན་དུ་བསྐོ་བསྩལ་ལྟར་ཕྱག་ལས་གནང༌། དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་སླར་ཡང་རྒྱ་ནག་
ཏུ་འབྲེལ་མཐུན་ཉམས་ཞིབ་ལས་དོན་མཇུག་སྐྱོང་ཆེད་སྐུ་ཚབ་མི་གསུམ་བཏང་བའི་གཙ་བོར་ཕེབས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ ནས་བཟུང་བཀའ་བློན་ཁྲི་
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པའི་འགན་ཁུར་ལོ་བརྒྱད་བཞེས་པ་བཅས་མདོར་ན་སྔ་རྗེས་སུ་བཀའ་བློན་གྱི་མཛད་ཁུར་ཁོ་ན་ལོ་ངོ་ ༡༥ བཞེས་མྱོང་ཡོད་ལ།  ལས་ཡུན་དེའི་
རིང་ཤེས་རིག་ལས་དོན་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་པའི་ཚགས་མི་དང༌། རྡ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་
གཙ། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚགས་པའི་འགན་ལྷན་ཚགས་གཙ། མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་དང་རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་
བཅས་དང༌། གཞན་ཡང་རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་དང༌།  ཆེས་མཐོའ་ིཞིབ་འཇུག་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་བཅས་ཀྱི་
ཐུགས་འགན་བཞེས་ཡོད་པ་སོགས་བོད་སྤྱིའི་རྩ་དོན་དང་￼གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་བསྟན་སྲིད་སྤྱི་སྨན་གྱི་མཛད་འགན་
རྒྱ་ཆེར་བཞེས་མྱོང་ཡོད།  མདོར་ན་དམ་པ་ཁོང་ནི་སྐུ་ཚ་ཧྲིལ་པོར་བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པར་སྲི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་ལྷག་
བསམ་གྱི་འཇུག་སྒོ་ཆེར་བསྐྱེད་ཡུན་རིང་གནང་བའི་མཛད་རྗེས་ཅན་ཞིག་ཡིན། 

གྲོས་ཆོད། 
 སྐུ་གཤེགས་དེ་ཉིད་ཀྱི་རླབས་ཆེན་མཛད་རྗེས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།  དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱས་
བསགས་སྡིག་ལྟུང་རྣམས་བྱང་ཞིང་དག་ནས་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་རྟེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་
འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་སྨོན་འདུན་དང༌།  ཤུལ་ལུས་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དུ།  བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་  ༡༦  ལ།། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་གནང་རོགས་གནང་། མྱ་ངན་གུས་འདུད་སྐར་མ་གཅིག་གནང་།  
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  དུས་ཚད་ཕྲན་བུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའི་ཐོག་ནས་ཆུ་ཚད་ ༡༡།༡༠ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།  

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བདུན་པ་བཀའ་བློན་གཞན་གྱི་འོས་འདེམས་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ དང་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༣ 
པའི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་འོག་ནས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་
གིས་ད་ལྟའི་བཀའ་བློན་གཞན་གྱི་འོས་འདེམས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་བཀའ་བློན་རེ་རེ་མིང་འདོན་གནང་། གསལ་བཤད་ཞུས་གྲུབ་པའི་རྗེས་ལ་རེ་
རེ་བྱས་ནས་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཐོག་མར་ངས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་བགྲེས་གཞོན་དབུས་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ པའི་དགོངས་དོན་བཞིན་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་བཀའ་བློན་དུ་བསྐོ་གཞག་ཞུ་རྒྱུའི་འོས་གཞིའི་མིང་
དང་ལོ་རྒྱུས་བཅས་འདི་མཉམ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་པར།  བཀའ་བློན་འོས་གཞིར་མོས་མཐུན་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ།   
༄༅། །བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ པའི་དགོངས་དོན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་རང་གི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚགས་སུ་བཀའ་བློན་འོས་དམིགས་ཀྱི་
མཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་འབུལ་དགོས་ལྟར་ཕྲན་གྱི་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་བློན་འོས་དམིགས་ཀྱི་མཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་གཤམ་
གསལ། 
༡༽ མཚན།   འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ། 
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༢༽ འཁྲུངས་ལོ།  ༡༩༥༦ 
༣༽ ད་ལྟའི་བཞུགས་ཡུལ། མེ་གྷན། དྷ་རྨ་ཤཱ་ལཱ། 
༤༽ ད་ལྟའི་ཕྱག་ལས།  བཀའ་བློན་ཟུར་འཕྲལ། 
༥༽ ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས། B.A. ཐོན་རྗེས་ ༡༩༧༧ ནས་གཞུང་ཞབས་ཞུས་ཏེ་ ༡༩༩༣ ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའི་
ཕྱག་ལས་གནང་མུས་ཐོག་ ༢༠༠༧ ལོར་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་བཀའ་ཤག་ཏུ་འོས་ཐོན་གྱིས་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་གྱི་མཛད་འགན་བཞེས་
ཡོད། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པར་གསལ་བའི་བཀའ་བློན་གྱི་འོས་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་རྫོགས་ཚང་ཡོད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་བློན་གྱི་འོས་གཞི་འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་ལགས་ལ་དགག་བྱ་མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་བདམས་ཐོན་བྱུང་པ་ཡིན།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་
ཁྲི་པ་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
ཐུགས་ཆེ་གནང་། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ པའི་དགོངས་དོན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་རང་གི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚགས་སུ་བཀའ་བློན་འོས་
དམིགས་ཀྱི་མཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་འབུལ་དགོས་ལྟར་ཕྲན་གྱི་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་བློན་འོས་དམིགས་ཀྱི་མཚན་དང་ལོ་
རྒྱུས་གཤམ་གསལ། 
༡༽ མཚན།   ཚ་རིང་དོན་གྲུབ། 
༢༽ འཁྲུངས་ལོ།  ༡༩༦༠ 
༣༽ ད་ལྟའི་བཞུགས་ཡུལ། གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས། དྷ་རྨ་ཤཱ་ལཱ། 
༤༽ ད་ལྟའི་ཕྱག་ལས།  བཀའ་བློན་ཟུར་འཕྲལ། 
༥༽ ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས། M. Com ཐོན་རྗེས་ ༡༩༨༤ ནས་གཞུང་ཞབས་ཞུས་ཏེ་ ༢༠༠༠ ནས་དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཐོག་
ཤེས་རིག་དང་ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་གནང༌། ༢༠༠༧ ལོར་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་བཀའ་ཤག་ཏུ་འོས་ཐོན་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱི་མཛད་
འགན་བཞེས་ཡོད། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པར་གསལ་བའི་བཀའ་བློན་གྱི་འོས་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་རྫོགས་ཚང་ཡོད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་བློན་འོས་གཞི་ཚ་རིང་དོན་གྲུབ་ལགས་ལ་དགག་བྱ་མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་བདམས་ཐོན་བྱུང་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་
མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
ཐུགས་ཆེ་གནང་། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ པའི་དགོངས་དོན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་རང་གི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚགས་སུ་བཀའ་བློན་འོས་
དམིགས་ཀྱི་མཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་འབུལ་དགོས་ལྟར་ཕྲན་གྱི་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་བློན་འོས་དམིགས་ཀྱི་མཚན་དང་ལོ་
རྒྱུས་གཤམ་གསལ། 
༡༽  མཚན།    པདྨ་ཆོས་འབྱོར། 
༢༽ འཁྲུངས་ལོ།   ༡༩༤༥ 
༣༽ ད་ལྟའི་བཞུགས་ཡུལ། ཨ་རི་ཀ་ལི་ཕོར་ནིཡ། 
༤༽ ད་ལྟའི་ཕྱག་ལས།  བཀའ་བློན་ཟུར་པ། 
༥༽ ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་རྗེས་ ༡༩༦༤ ནས་ ༡༩༨༤ བར་ཅན་དྷི་གྷར་པན་ཇབ་གཙུག་
ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཨེ་ཤ་ཡའི་རིག་གནས་སྡེ་ཚན་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་གནང༌། ༡༩༧༢ ལོར་ཅན་དྷི་
གྷར་ས་གནས་གཞོན་ནུ་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་སྐབས་བཞི་རིང་ས་གནས་ཚགས་གཙ་དང༌། ༡༩༧༤ ལོར་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་
དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་སུ་འོས་འདེམས། ༡༩༩༢ དང་ ༡༩༩༦ ལོར་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གཉིས་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགས་སུ་འདེམས་ཐོན། ༡༩༩༧ ནས་ ༢༠༠༡ བར་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་བཀའ་ཤག་ཏུ་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་གྱི་མཛད་འགན་བཅས་བཞེས་
ཡོད། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པར་གསལ་བའི་བཀའ་བློན་གྱི་འོས་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་རྫོགས་ཚང་ཡོད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་བློན་འོས་གཞི་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ལ་དགག་བྱ་མེད་པས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་བདམས་ཐོན་བྱུང་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་
མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
ཐུགས་ཆེ་གནང་། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ པའི་དགོངས་དོན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་རང་གི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚགས་སུ་བཀའ་བློན་འོས་
དམིགས་ཀྱི་མཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་འབུལ་དགོས་ལྟར་ཕྲན་གྱི་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་བློན་འོས་དམིགས་ཀྱི་མཚན་དང་ལོ་
རྒྱུས་གཤམ་གསལ།  
༡༽  མཚན།    རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ། 
༢༽ འཁྲུངས་ལོ།   ༡༩༦༤ 
༣༽ ད་ལྟའི་བཞུགས་ཡུལ། དིལླིའ་གསར་པ། 
༤༽ ད་ལྟའི་ཕྱག་ལས།  སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཞོན་ཟུར་འཕྲལ། 
༥༽ ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས། ༡༩༨༤ ལོར་བོད་མི་རྣམས་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ནས་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་འཁོར་བའི་སྐབས་དེར་བོད་ཀྱི་
གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་དུ་བུད་མེད་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཁུར་བ་བསྐོ་གཞག་དང༌། ༡༩༨༦ ལོར་བོད་ཀྱི་གཞོན་
ནུའི་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུས་ལས་པར་འོས་འདེམས་ཐོག་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན། ༡༩༨༩ ལོར་བསྐྱར་དུ་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་
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དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་སུ་འོས་འདེམས་ཀྱིས་དྲིལ་བསྒྲགས་འགན་འཛིན་དང་དེའི་རྗེས་ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེའི་མཚན་གནས་བཞེས། ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༡ ༡༩༩༦ ༢༠༠༡ ༢༠༠༦ བཅས་བསྟུད་མར་སྐབས་བཞིའི་རིང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་འདེམས་ཐོན་གྱིས་ཐེངས་ ༣ རིང་
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཞོན་གྱི་མཛད་འགན་བཅས་བཞེས་ཡོད། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པར་གསལ་བའི་བཀའ་བློན་གྱི་
འོས་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་རྫོགས་ཚང་ཡོད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་བློན་འོས་གཞི་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་ལགས་ལ་དགག་བྱ་མེད་པས།  སྤྱི་མོས་ཀྱིས་བདམས་ཐོན་བྱུང་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
ཐུགས་ཆེ་གནང་། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ པའི་དགོངས་དོན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་རང་གི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚགས་སུ་བཀའ་བློན་འོས་
དམིགས་ཀྱི་མཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་འབུལ་དགོས་ལྟར་ཕྲན་གྱི་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་བློན་འོས་དམིགས་ཀྱི་མཚན་དང་ལོ་
རྒྱུས་གཤམ་གསལ། 
༡༽  མཚན།   བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས། 
༢༽ འཁྲུངས་ལོ།   ༡༩༦༦ 
༣༽ ད་ལྟའི་བཞུགས་ཡུལ། མོན་ཀྲེ་ཡོལ། ཁེ་ན་ཌ། 
༤༽ ད་ལྟའི་ཕྱག་ལས།  ཨ་རིའི་སྤྱི་འཐུས་ལས་ཐོག 
༥༽ ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༡ ལོར་རྒྱ་གར་ནས་ཁེ་ན་ཌར་གཞིས་སྤོས་གནང༌།  དེར་དབུས་ཨེ་ཤ་ཡ་དང་སྤྱི་ཚགས་
ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རིག་གནས་ཐོག་  M.A. ཐོན་རྗེས་ ༡༩༩༠ ལོར་བོད་མི་ཨ་རིར་ (Connecticut, USA)  གཞིས་སྤོས་ཀྱི་ལས་གཞིར་
ཞབས་ཞུ་གནང༌།  ༡༩༩༩ ནས་ ༢༠༠༣ བར་ཨ་རི་ཀུན་ཕན་ཐེབས་རྩ་ཚགས་པའི་ལས་འཆར་འོག་བོད་ནང་སྤྱི་ཚགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་
གཞིའི་འགན་འཁུར་བ་དང༌། Pepperidge  Farm Inc.དང་ Canada World Youth ཞེས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ནང་མི་མང་
འབྲེལ་མཐུད་པ། ད་ལྟའི་ཆར་མོན་ཀྲེ་ཡོལ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲ་ཆེན་མོའ་ིཁེ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༠༠༠།༠༠ ལྷག་གི་སྨན་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་རྒྱ་
ཆེ་ཞིག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེའི་འབྲེལ་མཐུད་པའི་མཚན་གནས་བཅས་བཞེས་མུས་ཡིན། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པར་གསལ་བའི་
བཀའ་བློན་གྱི་འོས་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་རྫོགས་ཚང་ཡོད། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
བཀའ་བློན་འོས་གཞི་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས་ལགས་ལ།  དགག་བྱ་མེད་པས།  སྤྱི་མོས་ཀྱིས་བདམས་ཐོན་བྱུང་པ་ཡིན།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་
བློན་ཁྲི་པ་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
ཐུགས་ཆེ་གནང་། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ པའི་དགོངས་དོན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་རང་གི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚགས་སུ་བཀའ་བློན་འོས་
དམིགས་ཀྱི་མཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་འབུལ་དགོས་ལྟར་ཕྲན་གྱི་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་བློན་འོས་དམིགས་ཀྱི་མཚན་དང་ལོ་
རྒྱུས་གཤམ་གསལ། 
༡༽  མཚན།    ཚ་རིང་དབང་ཕྱུག 
༢༽ འཁྲུངས་ལོ།   ༡༩༧༤ 
༣༽ ད་ལྟའི་བཞུགས་ཡུལ། སྦེལ་ཀོབ་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར། 
༤༽ ད་ལྟའི་ཕྱག་ལས།  སྦེལ་ཀོབ་འཚ་བྱེད་སྨན་ཁང་དུ་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ། 
༥༽ ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས། ༡༩༩༣ ལོར་གཞིས་རིམ་སློབ་ཐོན་རྗེས་ ༡༩༩༤ ལོར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་སློབ་ཁོངས་སུ་
འདེམས་ཐོན་བྱུང་སྟེ་པོ་ལེན་ཊའི་རྒྱལ་ས་ཝར་སོར་དམིགས་བསལ་སྨན་གྱི་མཐོ་སློབ་ཁང་དུ་སྨན་པའི་སློབ་སྦྱོང་དང༌། ཟབ་སྦྱོང༌། ཉམས་མྱོང་
བཅས་མཐར་ཕྱིན་ནས་ ༢༠༠༣ ལོར་ཆེ་བསྟོད་ལག་འཁྱེར་ཐོབ། སློབ་སྦྱོང་མཐར་སོན་རྗེས་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་ཀྱིས་ ༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༠༨ 
བར་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་ཨོ་རི་ས་ ཕུན་ཚགས་གླིང་སྨན་བླ་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་དང༌། ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༠༩  བར་རྡོ་རྗེ་གླིང་ སྐྱབས་བཅོལ་
བོད་མིའི་རང་སྐྱོབས་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་སྨན་པ་གཅིག་ལྕོགས། ༢༠༠༩ ནས་སྦེལ་ཀོབ་འཚ་བྱེད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པའི་ལས་འགན་
བཅས་ཞུ་མུས་ཡིན། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པར་གསལ་བའི་བཀའ་བློན་གྱི་འོས་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་རྫོགས་ཚང་ཡོད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་བློན་འོས་གཞི་ཚ་རིང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ལ་དགག་བྱ་མེད་པས།  སྤྱི་མོས་ཀྱིས་བདམས་ཐོན་བྱུང་པ་ཡིན། དེ་ཡན་བཀའ་བློན་གཞན་
འོས་འདེམས་ཀྱི་ལས་རིམ་དེ་གྲུབ་པ་ཡིན། བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དངོས་སུ་གྲོས་ཚགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་
ཆོག་པ་གྱིས། ཡིག་ཆ་ཨང་གྲངས་འདིའི་ཐོག་ལ་དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བང་བསྒྲིགས་པའི་ནང་ལ་བཀའ་བློན་གཞན་འོས་འདེམས་ལ་ཡིག་ཆ་ཨང་
སྤྲད་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པའི་ ཀ་པ། བཟོ་རོགས་གནང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དེ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པའི་ ཁ་པ། ལས་
རིམ་ནང་ལ་བསྒྱུར་རོགས་གནང། ཡིག་ཆའི་སྒང་ལ་ཨང་གྲངས་ཏག་ཏག་ཡོད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་
ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དེ་བཀའ་བློ་ཁྲི་པ་མཆོག་ནས་གནང་རྒྱུ་རེད། ཡིག་ཆ་དེའི་ནང་ལ་གཏམ་
བཤད་ཅེས་བྲིས་འདུག  གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལས་རིམ་བྱས་པ་ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཕྱིར་བཀའ་
ཤག་གི་གསལ་བཤད་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག 

 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀུར་འོས་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་ངོས་ནས་བཀའ་བློན་གཞན་ཚའི་འོས་མི་མིང་འདོན་ཞུས་པར་གྲོས་
ཚགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། གྲོས་ཚགས་འདི་བརྒྱུད་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་དང༌། ཁྱད་པར་བཙན་འོག་ཏུ་
ཚུད་པའི་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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 ཉེ་སྔོན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ལས་ཁུར་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་དམ་འབུལ་མཛད་སྒོའ་ིཉིན་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་ཆེས་གལ་གནད་ཆེ་བའི་
བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ཞིག་ཕེབས་ཡོད་པ་ནི་ ༼སྲིད་སྐྱོང་གི་འགན་བཞེས་མཁན་སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་ངས་རྩིས་ལེན་ཞུས་པ་
འདི། དེ་རིང་འདིར་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་ལ་ངོས་ཀྱིས་རྩིས་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ངོས་རང་སྒེར་ལ་ཆ་
བཞག་ན་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་འདི་དངོས་གནས་ངོས་ཀྱི་མི་ཚའི་ནང༌། རིང་ནས་སྙིང་དུ་བརྣག་པའི་འདོད་པའི་དོན། ཞེས་བརྗོད་པའི་འདོད་དོན་དེ་
རིང་དངོས་སུ་གྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང༌།༽ ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༡༧༥༡ ལོར་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པས་བཀའ་ཤག་བསྐྱར་འཛུགས་
སྐབས་བསྩལ་བའི་བཀའ་ཤག་གི་ཁྲིམས་མཐུན་མཚན་རྟགས་བཀའ་དམ་སྲིད་ཞི་བདེ་སྐྱིད་མ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་བ་དེས། བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་
འགོ་ཁྲིད་དང༌། ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བདག་དབང༌། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རང་བཞིན་བཅས་མུ་མཐུད་རྒྱུན་མཐུད་པ་མཚན་གྱི་ཡོད། 
 ངོས་ཀྱི་དམ་འབུལ་གཏམ་བཤད་ནང་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར། ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་རྣམས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་རྩིས་
སྤྲོད་གནང་བ་ཞིག་ལས། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མི་སྒེར་གཅིག་ལ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་བ་མིན་པའི་དངོས་དོན་ད་རེས་གྲོས་ཚགས་སུ་ཡང་བསྐྱར་དྲན་
བསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང༌། ད་ཆ་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་དབུ་ཁྲིད་གནང་མི་དགོས་པར་བོད་མི་རྣམས་རང་གི་རྐང་པའི་ཐོག་ལངས་ཐུབ་པ་
བྱེད་དགོས་སྟབས། བོད་རིགས་སྤྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་དང༌། ཁྱད་པར་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་དང༌། ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚགས། འཛིན་
སྐྱོང་བཅས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་ལྟར་ལས་དོན་འགན་ཁུར་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཆགས་
ཡོད། ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་འདི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཆེས་གཉན་འཕྲང་ཆེ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་སྟབས། ཚང་མས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་
འདེགས་ཐོག་ང་ཚར་རེ་བའི་མིག་འབུར་ལྟ་བཞིན་པའི་གཞིས་བཞུགས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཐུགས་ཕམ་མི་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས། 
 མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་འདས་པའི་ལོ་བཅུའི་རིང་དབུ་ཁྲིད་གནང་བ་དང༌། འཛིན་སྐྱོང་གསར་རྙིང་འཕོ་འགྱུར་ལམ་ལྷོང་
ཡོང་ཆེད། ཁོང་དང་ཕྱག་རོགས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང༌། སྲི་ཞུ་བ་ཚས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་འདོད་བྱུང༌། ང་དང་ངའི་བཀའ་
ཤག་གིས་ཀྱང་མུ་མཐུད་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་བརྩི་བཀུར། བོད་མི་མང་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་བགྲེས་གཞོན་དང༌། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་མཐུན་འགྱུར་མཉམ་ལས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང༌། 
ལྷག་བསམ་དང་ཤེས་འཇོན་ལྡན་པའི་སྲི་ཞུ་བ་ཚ་དང༌། མང་ཚགས་མཉམ་དུ་འཁྲིད་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 ངོས་རང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པར་འོས་འདེམས་བྱུང་རྗེས་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ཐེངས་དང་པོ་མཇལ་སྐབས་ཁོང་གིས། ཁྱེད་
རང་བཀའ་ཁྲི་གསར་པ་ཡིན་སྟབས་ལས་དོན་གང་འདྲ་བྱེད་མིན་གདམ་ཁ་ཡོད་དགོས། འདས་པའི་ལོ་བཅུའི་རིང་ངས་སྲིད་བྱུས་དང་ལས་དོན་
སྤེལ་བ་ཁག་མུ་མཐུད་དགོས་པའི་དམ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད། གསར་གཏོད་དང་འགྱུར་བ་གང་འདྲ་ཞིག་གཏང་ནའང་ངའི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆ་
ཚང་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་བྱུང༌། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚས་ ༨ ཉིན་དམ་འབུལ་རྗེས་བཀའ་ཁྲི་གསར་རྙིང་མཐའ་མའི་མཇལ་འཕྲད་
སྐབས་ཀྱང་དེ་དོན་བསྐྱར་ནན་དང་སྦྲགས། བཀའ་བློན་ཚའི་ངོས་ནས་ཀྱང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་ཞེས་གསུངས་
པ་ནི། གཟི་བརྗིད་ཅན་ཞིག་རེད་སྙམ།  
 བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ལས་རྒྱུན་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ལྔའི་རིང་ཆིག་བསྒྲིལ་དང༌། གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོ་བྱེད་རྒྱུའི་ལྟ་
གྲུབ་གསུམ་པོ་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས། བོད་མིའི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་སྲ་བརྟན་རྒྱུན་གནས་ཀྱིས་བོད་མིའི་རང་དབང་
བསྐྱར་གསོ་དང༌། ྋགོང་ས་མཆོག་བོད་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས། བོད་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བ་དང༌། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷག་
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དོན་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་ཕྱའི་འགན་ཁུར་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་གིས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་ཐོག་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་
ནས་དམ་དོན་ཞུ་མུས་ལྟར་སྐུ་ཕྱྭའི་ཞུ་སྒོ་མཐའ་དག་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་ཡོང་ཆེད་བསྐྱར་ཞིབ་ཇི་དགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཆེད་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚགས་དང་གྲོས་ཚགས་གཉིས་ཀས་ཚད་མཐོའ་ིམང་མོས་ཀྱི་ལམ་ནས་གཏན་
ལ་ཕབ་པའི་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འཛིན་གྱིས་ཞི་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་དོན་འགྲིགས་ཆགས་ཡོང་ཐབས་བྱེད་
རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང༌། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང༌། 
བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཐུབ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ། 
 ཤེས་ཡོན་ནི་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གང་ནས་བལྟས་ཀྱང་གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་རྒྱུ་དེ་ལས་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་སུ་བརྩིས་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ཉི་ཤུའི་ནང༌། བཙན་བྱོལ་དུ་ཁྱད་ལས་པ་ཆིག་ཁྲི་ཐོན་ཐུབ་པའི་དམིགས་ཚད་
བཟུང་རྒྱུ་དང༌། བོད་ནང་ཁྱད་ལས་པ་ཆིག་འབུམ་ཐོན་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 དེ་བཞིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ཁྱད་ལས་མི་སྣ་གསོ་སྐྱོང་ཐུབ་ཐབས་དང༌། འཕྲུལ་རིག་ལག་རྩལ་དང༌། སྤྱི་ཚགས་འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་
ལམ་ཁག་བེད་སྤྱད་པའི་སྒོ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དང༌། མང་ཚགས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་
གཏོང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ།  
 འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ལྔ་བཅུའི་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་འཆར་སྣང་ཐད། མཁས་པ་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚའི་ཐབས་བྱུས་དང༌། རྣམ་དཔྱོད་འདོན་
སའི་སྡིངས་ཆ་བསྐྲུན་ཆེད། བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུ།  
 གཞིས་ཆགས་རེ་དང་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚགས་པ་རེ་མགོ་སྦྲེལ་གྱི་ལམ་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཚའི་དབར་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་འཛུགས་རྒྱུ།  
 བོད་ཀྱི་མཉམ་སྡེབ། ཅེས་པ་བཙུགས་པའི་ལམ་ནས་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚའི་ནུས་པ་འགུག་
ཐབས་བྱེད་རྒྱུ། དེ་བཞིན་གཞོན་སྐྱེས་ཚར་ལས་འཚལ་གྱི་གོ་སྐབས་དང༌། གཞིས་ཆགས་ཁག་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས། མང་ཚགས་ཀྱི་འཕྲོད་
བསྟེན་གོ་རྟོགས་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 མཐའ་དོན། ད་བར་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་བློས་བཏང་བྱས་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་
རྗེས་སུ་དྲན་པའི་སྒོ་ནས། གཞིས་བཞུགས་བོད་མིའི་སེམས་ཤུགས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་མཚན་ཆེད། བོད་མིའི་ངོ་
བོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ལྷག་དཀར་གྱི་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀའ་ཤག་གི་གཏམ་བཤད་འདི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པས་གྲོས་ཚགས་ལ་སྤེལ་བའི་གཏམ་
བཤད་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་པས། གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ལྔའི་རིང་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚགས་ཚུད་
ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་བཅས། བོད་རྒྱལ་ལོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དགུ་པ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། 
གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚ་བརྟན་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚ་བརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
 

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། 
༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤༣ (ང) པའི་
དགོངས་དོན་ལྟར། ད་ལམ་སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་ ༢ པར་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་
གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་གནང་བའི་དོན་གནད་སྤྱི་ཡོངས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་དུ།    བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་  ༡༦ ལ།། 
 

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

སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
གྲོས་འཆར་དེ་ཚུད་པར་དགག་བྱ་མེད་པས་ཚུད་པ་ཡིན།   བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུའི་དུས་ཚད་ཟུར་བཅད་བྱས་ནས་རྗེས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།  སང་སྔ་
དྲོ་ཕྱག་ཚད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚགས་གསེང་ཡིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཁ་སང་ཉིན་གུང་རྒྱབ་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གི་བཀའ་བློན་ལས་རོགས་དྲུག་གྲོས་ཚགས་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་བདམས་
ཐོན་བྱུང་བ་དེ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་ཅིག་ལ་ཚགས་གཙས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བསྡད་ཡོད།  དེ་སྔོན་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་མང་གཙའི་འགྲོ་
ལུགས་དང་ལྟ་གྲུབ་བརྒྱུད་མང་གཙའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ས་མཚམས་ལས་མ་བརྒལ་བའི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་
དགོས་རྒྱུ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་བཞིན།  ཁ་སང་བཀའ་བློན་འོས་འདེམས་སྐབས་སུ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་བློན་ཚང་མ་
བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་དེ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཞིག་དང་།  གང་ལྟར་ང་རང་ཚའི་རྩ་དོན་གྱི་ལས་དོན་ལ་འགན་འཁུར་མཁན་གཙ་བོ་དེ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་ལས་དོན་ལ་ག་ཚད་ཚགས་ཚུད་པ་བྱུང་པ་ཡིན་ན།  དེ་ཙམ་གྱིས་ང་ཚའི་
རྩ་དོན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་བཤད་མི་དགོས་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས། ཁ་སང་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའི་བཀའ་



18 

 

བློན་རྣམ་པ་ཚང་མར་དེ་རིང་གྲོས་ཚགས་སུ་ཕེབས་པར་ཕེབས་བསུ་དང་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་བཞིན་བཀའ་བློན་
ཁྲི་པ་དབུས་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་ལས་དོན་གང་བརྩམས་པ་ཡིན་ནའང་།  དེ་དག་ཚང་མ་བྱ་བ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བ་དང་།  བོད་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་དོན་
དག་ལ་རླབས་ཆེན་གྱི་འགན་ཁུར་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་བར་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ནི་ཁྲིམས་བཟོ་ལས་དོན་རེད། ཁ་སང་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་མང་པོ་ཞེ་དྲགས་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད།  སྒྲིག་གཞི་ཁག་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཙམ་ཞིག་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་པ་མང་པོ་
ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་རིམ་ནང་དུ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཀྱང་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་མཉམ་
བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་གྱི་བརྗོད་པ་དང་པོ།  བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨  
པར་གཟིགས་རོགས་གནང་།  ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས།  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ། 

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

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས། 
དོན་ཚན། ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། ཟུར་བརྗོད།

དོན་ཚན་ཉེར་
གཉིས་པ། 
 
 

བཀའ་བློན་གཞན་གྱི་འོས་འདེམས།
འདེམས་ཐོན་ཐོག་དམ་འབུལ་ཟིན་
པའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དེས་རང་གི་
བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚགས་སུ་བཀའ་བློན་
ཇི་དགོས་མང་མཐའ་བདུན་ལས་མ་
བརྒལ་བའི་མི་འགྲོའ་ིམིང་དང་ལོ་
རྒྱུས་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཉེར་
གཅིག་པའི་ནང་གསེས་ ༣ པར་
གསལ་བའི་འོས་ཆོས་ཚང་ལུགས་
བཅས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་
གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་འབུལ་རྒྱུ་
དང༌། དེའི་ཐོག་སྤྱི་མོས་བྱུང་ན་སྨོས་
མེད། མ་བྱུང་ཚ་སྤྱི་མོས་མ་བྱུང་བའི་
འོས་གཞི་སོ་སོའ་ིཐོག་ངོ་ཡོད་སྤྱི་

བཀའ་བློན་གཞན་གྱི་འོས་འདེམས།
འདེམས་ཐོན་ཐོག་དམ་འབུལ་ཟིན་པའི་བཀའ་
བློན་ཁྲི་པ་དེས་རང་གི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚགས་སུ་
བཀའ་བློན་ཇི་དགོས་མང་མཐའ་བདུན་ལས་མ་
བརྒལ་བའི་མི་འགྲོའ་ིམིང་དང་ལོ་རྒྱུས་བཅའ་
ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ པར་གསལ་བའི་འོས་ཆོས་
ཚང་ལུགས་བཅས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་
གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་འབུལ་རྒྱུ་དང༌། དེའི་
ཐོག་སྤྱི་མོས་བྱུང་ན་སྨོས་མེད། མ་བྱུང་ཚ་སྤྱི་
མོས་མ་བྱུང་བའི་འོས་གཞི་སོ་སོའ་ིཐོག་ངོ་ཡོད་
སྤྱི་འཐུས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་གསང་བའི་འོས་
ཤོག་འཕངས་ཏེ་འོས་འདེམས་བྱེད་དགོས། ངོ་
ཡོད་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་ཉུང་
བའི་འོས་ཤོག་ཐོབ་ན་བཀའ་བློན་དུ་འོས་ཐོན་
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འཐུས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་གསང་
བའི་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏེ་འོས་
འདེམས་བྱེད་དགོས།ངོ་ཡོད་སྤྱི་
འཐུས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་ཉུང་
བའི་འོས་ཤོག་ཐོབ་ན་བཀའ་བློན་དུ་
འོས་ཐོན་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ། 
གྲོས་ཚགས་སུ་སྤྱི་མོས་སམ་མང་
མོས་ཐོན་པའི་རིགས་ལ་བཀའ་བློན་
ཁྲི་པས་བཀའ་བློན་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱ་
རྒྱུ། བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་བཏོན་པའི་
འོས་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་སམ་གང་
རུང་ལ་མང་མོས་མ་ཐོབ་ཚ་འོས་གཞི་
གསར་པ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་གོང་
བཞིན་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་
འབུལ་རྒྱུ། 

གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ། གྲོས་ཚགས་སུ་སྤྱི་མོས་
སམ་མང་མོས་ཐོན་པའི་རིགས་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་
པས་བཀའ་བློན་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ། བཀའ་
བློན་ཁྲི་པས་བཏོན་པའི་འོས་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་
སམ་གང་རུང་ལ་མང་མོས་མ་ཐོབ་ཚ་འོས་གཞི་
གསར་པ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་གོང་བཞིན་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་འབུལ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་ཉེར་
དགུ་པ། 
ནང་གསེས་ ༣ 
པའི་ ཁ ། 
 
 
 
 
ནང་གསེས་ ༥ 
པ། 
 

བཀའ་ཤག་གི་འགན་འཁུར་དང༌། འཕོ་
འགྱུར། 
 
བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དུས་ཆོས་སུ་གྱུར་པ་
དང༌། འཕོ་འགྱུར་སོང་ཚ་བཀའ་ཤག་
ཡོངས་རྫོགས་རང་བཞིན་གྱིས་འཕོ་
འགྱུར་འགྲོ་རྒྱུ། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དུས་
ཆོས་སུ་གྱུར་ཚ། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་
ཚན་ ༢༡ པའི་ཀ་ནང་གསལ་ལྟར་
འོས་འདེམས་མ་བྱུང་བར། བཅའ་
ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༧ པ་ནང་གསལ་
བཞིན་གཞུང་འབྲེལ་གཏན་འབེབས་
གཞིར་བཟུང་ལས་ཁུངས་གྲལ་རིམ་
བཀའ་བློན་དེས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་
ལས་ཚབ་གནང་རྒྱུ། 

བཀའ་ཤག་གི་འགན་འཁུར་དང༌། འཕོ་འགྱུར། 
 
བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དུས་ཆོས་སུ་གྱུར་པ་དང༌། འཕོ་
འགྱུར་སོང་ཚ་བཀའ་ཤག་ཡོངས་རྫོགས་རང་
བཞིན་གྱིས་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་རྒྱུ། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་
དུས་ཆོས་སུ་གྱུར་ཚ། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་
ཉེར་གཅིག་ཀ་པ་ནང་གསལ་ལྟར་འོས་འདེམས་
མ་བྱུང་བར། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༧ པ་ནང་
གསལ་བཞིན་གཞུང་འབྲེལ་གཏན་འབེབས་
གཞིར་བཟུང་ལས་ཁུངས་གྲལ་རིམ་བཀའ་བློན་
དེས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ལས་ཚབ་གནང་རྒྱུ། 
བཀའ་ཤག་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་བ་ཡིན་ན། འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་གིས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཉིན་ནས་
ཉིན་གྲངས་ ༡༢༠ ནང་ཚུན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་
འོས་བསྡུ་དང་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་གསལ་
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བཀའ་ཤག་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་བ་ཡིན་ན། 
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་གསལ་
བསྒྲགས་བྱས་ཉིན་ནས་ཉིན་གྲངས་ 
༡༢༠ ནང་ཚུད་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་
འོས་བསྡུ་དང་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་
གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། བཀའ་
བློན་བྱེ་བྲག་པ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་ཚ་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུ་
ཚགས་མུས་ཡིན་ན་ཚགས་དུས་དེ་
གའི་ནང་དང༌། དེ་མིན་ཚགས་དུས་
རྗེས་མའི་ནང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་ཚབ་
གསར་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ པ་
ནང་གསལ་བཞིན་མིང་འདོན་བྱེད་
དགོས། 

བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། བཀའ་བློན་བྱེ་བྲག་པ་འཕོ་
འགྱུར་བྱུང་ཚ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་
འདུ་འཚགས་མུས་ཡིན་ན་ཚགས་དུས་དེ་གའི་
ནང་དང༌། དེ་མིན་ཚགས་དུས་རྗེས་མའི་ནང་
བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་ཚབ་གསར་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་
ཚན་ ༢༢ པ་ནང་གསལ་བཞིན་མིང་འདོན་བྱེད་
དགོས། 

དོན་ཚན་སོ་
དྲུག་པ།    
 

ཁྲིམས་བཟོའ་ིདབང་ཆ། 
ཁྲིམས་ལུགས་བཟོ་འགོད་དང༌། 
གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཆ་
ཡོངས་རྫོགས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགས་ལ་ཡོད་པ་དང༌། ཁྲིམས་
ལུགས་དེ་དག་ཁྲིམས་སུ་བཅས་པ་ལ་
བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་ཆོག་མཆན་མིང་
རྟགས་འགོད་དགོས། 

ཁྲིམས་བཟོའ་ིདབང་ཆ།
ཁྲིམས་ལུགས་བཟོ་འགོད་དང༌། གཏན་འབེབས་
བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་བོད་མི་མང་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགས་ལ་ཡོད་པ་དང༌། ཁྲིམས་
ལུགས་དེ་དག་ཁྲིམས་སུ་བཅའ་བ་ལ་བཀའ་བློན་
ཁྲི་པས་ཆོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགོད་དགོས། 

 

དོན་ཚན་ང་དྲུག་
པ། 

མང་ཚགས་ལ་མང་མོས་ཐག་གཅོད་
འོས་བསྡུ།  
བོད་དང་བོད་མིའི་རྩ་དོན་དང་འབྲེལ་
བའི་གལ་ཆེའི་སྲིད་བྱུས་གཏན་
འབེབས་ཆེད་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་
སུ་རྩ་འབོར་་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་
གྱིས་མོས་མཐུན་བྱུང་བའམ། བཀའ་
ཤག་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་

མང་ཚགས་ལ་མང་མོས་ཐག་གཅོད་འོས་བསྡུ།  
བོད་དང་བོད་མིའི་རྩ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་
ཆེའི་སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་ཆེད་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགས་སུ་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་
གྱིས་མོས་མཐུན་བྱུང་བའམ། བཀའ་ཤག་དང་སྤྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་འཛམས་ཀྱིས་རྩ་འབོར་
བཞི་ཆ་གསུམ་ཡན་གྱིས་མོས་མཐུན་བྱུང་ན། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་བརྒྱུད་མང་མོས་ཐག་
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འཛམས་ཀྱིས་རྩ་འབོར་བཞི་ཆ་
གསུམ་ཡན་གྱིས་མོས་མཐུན་བྱུང་ན། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་བརྒྱུད་མང་
མོས་ཐག་གཅོད་འོས་བསྡུའི་ལས་
རིམ་རྩོམ་ཆོག་ཅིང༌། མང་མོས་ཇི་
བྱུང་ལ་ལས་ཉིན་བཅུ་བཞིའི་ནང་ཚུད་
སྤྱི་ལྷན་ཚགས་གཙས་མང་མོས་བྱུང་
བའི་ཚད་འཛིན་དང་མིང་རྟགས་བཀོད་
དེ་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ།  

གཅོད་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་རྩོམ་ཆོག་ཅིང༌། 
མང་མོས་ཇི་བྱུང་ལ་ལས་ཉིན་བཅུ་བཞིའི་ནང་
ཚུན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་མང་མོས་བྱུང་བའི་ཚད་
འཛིན་དང་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་གསལ་བསྒྲགས་
བྱ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་རེ་
བདུན་པ། 

དོན་ཚན་རེ་བདུན་པ། ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་
ཡིག་དང༌། སྒྲིག་གཞི། 
བཅའ་ཁྲིམས་འདི་དང༌། སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་
ཁྲིམས་ལུགས་གང་རུང་གི་དོན་ཚན་
ཁག་གཞིར་བཟུང་ཐོག་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་
གི་རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་ཡིག་དང༌། འགྲོ་
ལུགས་སྒྲིག་གཞི་བཅས་ཁྲིམས་ཞིབ་
པ་ཆེ་བ་དང་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་
གཉིས་བཅས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་བཟོ་
འགོད་གཏན་འབེབས་ལྟར་རྩ་འཛིན་
ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ། 

དོན་ཚན་རེ་བདུན་པ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་
ཁང་གི་རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་ཡིག་དང༌། སྒྲིག་གཞི། 
བཅའ་ཁྲིམས་འདི་དང༌། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་
ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་གང་རུང་
གི་དོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བཟུང་ཐོག ཁྲིམས་ཞིབ་
པ་ཆེ་བ་དང་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་
མང་མོས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་འཛིན་
ཁྲིམས་ཡིག་དང༌། འགྲོ་ལུགས་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་
འགོད་གཏན་འབེབས་ལྟར་རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་
བྱ་རྒྱུ། 

 

དོན་ཚན་དོན་
དགུ་པ།  
ནང་གསེས་ ༣ 
པ། 
 
 

ས་གནས་འཐུས་མིའི་གྲངས་ཚད་
དང་། ཡུན་ཚད། 
 
དོན་ཚན་ ༧༨ པའི་ནང་གསེས་ ༢ 
པའི་ ཁ ནང་གསལ་ལྟར་སྒྲིག་
འཛུགས་བྱས་པའི་ས་གནས་འཐུས་
མིའི་ཚགས་འདུ་ཡིན་ན་འོས་བསྡུ་

ས་གནས་འཐུས་མིའི་གྲངས་ཚད་དང་། ཡུན་
ཚད། 
 
དོན་ཚན་ ༧༨ པའི་ནང་གསེས་ ༢ པའི་ ཁ ནང་
གསལ་ལྟར་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་པའི་ས་གནས་
འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུ་ཡིན་ན་འོས་བསྡུ་བྱས་
པའི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལྟ་རྟོག་ཚགས་མི་དང༌། 
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བྱས་པའི་མཉམ་སྦྲེལ་གྱི་ལྟ་རྟོག་
ཚགས་མི་དང༌། རང་བདེན་ལས་
འགུལ་ཚགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི། སྡོད་
སྒར་སོ་སོའ་ིསྤྱི་མི་དང་བརྒྱ་དཔོན། 
ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་འཐུས་མི་བཅས་སོ་
སོའ་ིའོས་བསྡུའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་ཚད་
གང་ཡིན་ཐོག་འཕོ་ལེན་བྱེད་ཆོག་པ་
ཡིན། 

རང་བདེན་ལས་འགུལ་ཚགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི། 
སྡོད་སྒར་སོ་སོའ་ིསྤྱི་མི་དང་བརྒྱ་དཔོན། ཆོས་སྡེ་
ཁག་གི་འཐུས་མི་བཅས་སོ་སོའ་ིའོས་བསྡུའི་
སྐབས་ཀྱི་ལོ་ཚད་གང་ཡིན་ཐོག་འཕོ་ལེན་བྱེད་
ཆོག་པ་ཡིན། 

དོན་ཚན་བརྒྱད་
ཅུ་པ།  
ནང་གསེས་ ༢ 
པ། 
 

ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་
ཚགས་གཙ་དང་། ཚགས་གཙ་
གཞོན་པ། 
 
ཚགས་གཅོ་དང༌། ཚགས་གཙ་
གཞོན་པ་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་
མདུན་སར་ལས་འཁུར་དམ་བཅའམ། 
ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས། 

ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་ཚགས་གཙ་
དང་། ཚགས་གཙ་གཞོན་པ། 
 
ཚགས་གཙ་དང༌། ཚགས་གཙ་གཞོན་པས་
ཁྲིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཚིག་
གཞི་ལྟར་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་མདུན་སར་
ལས་འཁུར་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས། 

 

དོན་ཚན་གོ་
བདུན་པ། 
ནང་གསེས་དང་
པོའ་ི ཁ 
 
 
ནང་གསེས་ ༢ 
པའི་ ཁ 
 
 
ནང་གསེས་ ༢ 
པའི་ ག 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་དང༌། འགན་དབང༌། 
 
གལ་ཏེ་འོས་བསྡུའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་གྲོས་ཚགས་མ་འཚགས་པའི་
སྐབས་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས་བྱུང་
ཚ། གོང་གསལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་
ཆུང་གི་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་
ནས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་རྩ་འབོར་
གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་
ཐོག་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས། 
གལ་ཏེ་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་
འཕར་གྲོས་ཚགས་མ་འཚགས་པའི་
སྐབས་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས་བྱུང་

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང༌། 
འགན་དབང༌། 
 
གལ་ཏེ་འོས་བསྡུའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྲོས་
ཚགས་མ་འཚགས་པའི་སྐབས་བསྐོ་གཞག་བྱེད་
དགོས་བྱུང་ཚ། གོང་གསལ་འདེམས་སྒྲུག་
ཚགས་ཆུང་གིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་
ནས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་
གཉིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་ཐོག་བསྐོ་གཞག་བྱེད་
དགོས། 
གལ་ཏེ་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གྲོས་
ཚགས་མ་འཚགས་པའི་སྐབས་བསྐོ་གཞག་བྱེད་
དགོས་བྱུང་ཚ། གོང་གསལ་འདེམས་སྒྲུག་
ཚགས་ཆུང་གིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
གསར་འཇུག 
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ཚ། གོང་གསལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་
ཆུང་གི་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་
ནས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་རྩ་འབོར་
གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་
ཐོག་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས། 
མེད། 

ནས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་
གཉིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་ཐོག་བསྐོ་གཞག་བྱེད་
དགོས། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་ལས་འཁུར་
དུ་མ་ཞུགས་གོང་ཁྲིམས་ལུགས་སུ་གཏན་
འབེབས་བྱས་པའི་ཚིག་གཞི་ལྟར་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་མདུན་
དུ་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས། 

དོན་ཚན་བརྒྱ་
དང་གཅིག   
ནང་གསེས་ ༢ 
པ། 
 
 
 
ནང་གསེས་ ༣ 
པ། 

འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་
འཛུགས། 
 
གལ་ཏེ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་
ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་མི་སུ་རུང་
གྲོས་ཚགས་མ་འཚགས་པའི་སྐབས་
བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཚ་གོང་
གསལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་གི་
འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་ནས་སྤྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་རྩ་འབོར་གསུམ་
ཆ་གཉིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་ཐོག་
བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས། 
མེད། 
 

འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་འཛུགས། 
 
གལ་ཏེ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་གཙ་
དང་ཚགས་མི་སུ་རུང་གྲོས་ཚགས་མ་འཚགས་
པའི་སྐབས་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཚ་གོང་
གསལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་གིས་འཆར་
འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་ནས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་
ཐོག་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས།  
ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་གཙ་
དང་ཚགས་མི་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་གོང་
ཁྲིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཚིག་
གཞི་ལྟར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་མདུན་དུ་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན་
བྱེད་དགོས། 

 
 
 
 
 
 
གསར་འཇུག 

དོན་ཚན་བརྒྱ་
དང་བདུན། 
ནང་གསེས་དང་
པོའ་ི ཁ 

སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒྲིག་
འཛུགས། 
ཁ གལ་ཏེ་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་གྲོས་
ཚགས་མ་འཚགས་པའི་སྐབས་བསྐོ་
གཞག་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཚ་གོང་
གསལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་གི་

སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒྲིག་འཛུགས། 
 
ཁ གལ་ཏེ་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་གྲོས་ཚགས་མ་
འཚགས་པའི་སྐབས་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས་
བྱུང་ཚ་གོང་གསལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་
གིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་ནས་སྤྱི་འཐུས་
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འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་ནང་ནས་སྤྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་རྩ་འབོར་གསུམ་
ཆ་གཉིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་ཐོག་
བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས།  
 

རྒྱུན་ལས་ཀྱི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱི་
མོས་མཐུན་ཐོག་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས།  
 

ཟུར་སྣོན་ཡིག་
ཆ། 

 
མེད། 

ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ་ཨང༌། ༥
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་། 
འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གྱི་ལས་འཁུར་དམ་
བཅའ་/ཁས་ལེན། 
༄༅། །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་ཞེས་བགྱི་བ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་དུ་/འགན་འཛིན་ལས་འཕར་དུ་འོས་
ཐོན་བྱུང་བ་ལགས་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་
བཅའ་ཁྲིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང༌། བློ་གཏད་ཀྱི་
ཐོག་ནས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་གྱི་/འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གྱི་ལས་
འཁུར་ཞུ་སྒོ་མཐའ་དག བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་
དོན་འགལ་མེད་ཐོག རང་དོན་ཕྱོགས་ལྷུང་དང༌། 
འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་སྡང་མེད་པར། དྲང་བདེན་
ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས། རང་ནུས་གང་
ཐེག་ཞུ་རྒྱུའི། 
༡ མཆོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀྱིས་དམ་
བཅའ་བརྟན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཡང་ན། 
༢ ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

གསར་འཇུག

ཟུར་སྣོན་ཡིག་
ཆ། 

 
མེད། 

ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ་ཨང༌། ༦
ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་གཙ་
དང་། ཚགས་མིའི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་/ཁས་
ལེན། 
༄༅། །བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

གསར་འཇུག
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་་་་ཞེས་བགྱི་བ། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་གི་ཚགས་གཙར་/ཚགས་མིར་འོས་ཐོན་
བྱུང་བ་ལགས་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་
ཁྲིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང༌། བློ་གཏད་ཀྱི་ཐོག་ནས། 
ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་
གཙའི་/ཚགས་མིའི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྒོ་མཐའ་དག 
བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་འགལ་མེད་ཐོག 
རང་དོན་ཕྱོགས་ལྷུང་དང༌། འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་
སྡང་མེད་པར། དྲང་བདེན་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་
ཀྱི་སྒོ་ནས། རང་ནུས་གང་ཐེག་ཞུ་རྒྱུའི། 
 
༡ མཆོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀྱིས་དམ་
བཅའ་བརྟན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཡང་ན། 
༢ ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཟུར་སྣོན་ཡིག་
ཆ། 

ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ་ཨང༌། ༥ 
རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པའི་ལས་འཁུར་
དམ་བཅའ་/ཁས་ལེན། 

ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ་ཨང༌། ༧
རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པའི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་
/ཁས་ལེན། 

བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་
བཀོད་སྒྲིག་ལྟར། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་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་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགའ་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པར་བརྟེན་ཚུད་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་རེ་རེ་བྱས་ནས་བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་ཚན་ཉེར་
གཉིས་པའི་ནང་དུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་བཞག་པ་ནི་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་གསེས་གསུམ་པ་ཟེར་བ་དེར་ནོར་བཅོས་བྱས་པ་རེད།  བརྗོད་པ་དང་པོའ་ི
ཐོག་ནས་ཆ་རྐྱེན་དེ་ཉེར་གཅིག་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཚིག་དང་དོན་དག  དེ་བཞིན་སྒྲིག་གཞིའི་དགོས་པ་དང་



26 

 

དམིགས་ཡུལ་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གང་ཡོད་དམ།  མེད་པར་བརྟེན་དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པའི་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ཉེར་
དགུ་པའི་ནང་གསེས་གསུམ་པའི་ཁ་པའི་ནང་དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པའི་ཀ་ཟེར་བ་དེ། བཅའ་ཁྲིམས་ནང་དུ་ཉེར་གཅིག་པའི་ཀ་པ་འཁོད་བསྡད་
ཡོད་སྟབས།  བཅའ་ཁྲིམས་གཞིར་བཟུང་གི་ཐོག་ནས་འགོ་བྱང་གང་ཡོད་པ་དེ་བཞག་པ་རེད།  བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ནས་འདིའི་ཐད་དུ་གསུང་
མཁན་ཡོད་དམ།  མེད་པར་བརྟེན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པའི་ནང་གསེས་ལྔ་པའི་ནང་གི་ནང་ཚུད་ཟེར་བ་དེ།  བཅའ་
ཁྲིམས་ནང་གི་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ནང་ཚུན་བཟོ་བཞག་ཡོད་པ་རེད།  ཚགས་མུས་ཡིན་ན་ཟེར་བ་དེར་འཚགས་མུས་ཡིན་ན་ཞེས་འ་སྔོན་འཇུག་ཅིག་
བཞག་པ་རེད།  བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་དེའི་ཐད་དུ་གསུང་མཁན་མེད་པ་ཡིན་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་བྱས།  དོན་ཚན་སོ་དྲུག་པའི་
ཁྲིམས་བཟོའ་ིདབང་ཚད་ཟེར་བ་དེ་རེད།  དེའི་ནང་དུ་ཁྲིམས་སུ་བཅས་པ་ལ་ཟེར་བ་དེར་ཁྲིམས་སུ་བཅའ་བ་ཟེར་ནས་མ་འོངས་པའི་བྱ་ཚིག་ཏུ་
བསྒྱུར་ཡོད་པ་རེད།  སྔོན་མའི་བཅས་པ་ཞེས་པའི་འདས་ཚིག་དེ་མི་དགོས་པ་བཟོས་པ་རེད།  འདིའི་ཐད་ལ་གསུང་མཁན་མེད་པ་ཡིན་ན་བརྗོད་
པ་དང་པོ་ཟིན་པ་བྱས།  དོན་ཚན་ང་དྲུག་པའི་ནང་དུ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་ནི་ནང་ཚུད་ཟེར་བ་དེ་ནང་ཚུན་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་ལྷན་མང་མོས་ཐག་
གཅོད་འོས་བསྡུ་ཟེར་བ་དེ།  མང་མོས་ཐག་གཅོད་འོས་བསྡུ་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་ད་ལྟའི་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཙས་
མཚན་རྟགས་བསྐྱོན་པ་ཡིན་ན་དེར་ཚད་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  སྤྱིར་བཏང་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་གང་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་བཀའ་
བློན་ཁྲི་པས་མཚན་རྟགས་བསྐྱོན་རྒྱུ་བཟོས་བཞག་ཡོད་སྟབས།  མང་མོས་ཐག་གཅོད་འོས་བསྔུ་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་གང་འདྲ་ཐོན་པ་ཡིན་ན་
བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་མཚན་རྟགས་བསྐྱོན་རྒྱུ་གཅིག་གྱུར་བཟོས་ན་ཞེས་བསམ་ཚུལ་བྱུང་པ་རེད།  དེར་དགོངས་འཆར་འདོན་མཁན་མེད་པ་ཡིན་
ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་བྱས།  ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་གསུངས་པ་བཞིན་དོན་ཚན་རེ་བདུན་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་འཆལ་ཞིག་བསླེབས་
བསྡད་བཞག  ཚིག་བརྗོད་གསར་རྙིང་གཉིས་ཀ་ནས་མར་བཏོན་བཞག་རོགས་གནང་།  དེའི་ནང་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་དེ་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་
ཚས་རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་ཡིག་བཟོ་རྒྱུ་དང་།  འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་རྒྱུ་དག་ལ་ཁ་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་སྤྱི་
མོས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།  སྤྱི་མོས་གནང་ཡོང་དུས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་རེད། ཁྲིམས་དཔོན་རྣམ་པ་གསུམ་ནས་
གཅིག་གིས་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་ཡིག་དང་འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་རྣམས་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་
སྟབས་དེ་མང་གཙ་མ་ཡིན་པར་ཉུང་གཙ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དགོངས་འཆར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་། དེ་སྤྱི་མོས་མ་དགོས་པར་མང་
མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཆོག་རྒྱུའི་འགྱུར་བ་ཞིག་བཏང་པ་རེད།  དགོངས་འཆར་མེད་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་བྱས།  དོན་ཚན་
དོན་དགུ་པའི་ནང་དུ་ས་གནས་འཐུས་མིའི་གྲངས་ཚད་དང་ཡུན་ཚད་ཟེར་བ་དེར་འགྱུར་བ་གཅིག་རང་ལས་བཏང་ཡོད་མ་རེད།  མཉམ་སྦྲེལ་ཟེར་
བའི་ཚིག་ཚང་མ་འ་སྔོན་འཇུག་ཡོད་པའི་མཉམ་འབྲེལ་ཞེས་གཅིག་མཚུངས་བཟོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བཅོས་ཡོད་པ་རེད།   སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་
ཚ་རིང་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚིག་བརྗོད་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དེའི་གོང་ལ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་བལྟ་རྟོགས་ཚགས་མི་ཞེས་
འཁོད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་མཉམ་འབྲེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་མ་གཏོགས་བལྟ་རྟོགས་ཚགས་མི་ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་བེད་སྤྱོད་ཡོད་
མ་རེད།  མཉམ་འབྲེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་ཟེར་ནས་ཚུར་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པ་དེ་སྤྱིར་བཏང་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་དག་ཆ་
གཟིགས་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་འགྱུར་བ་གཏང་དགོས་ཀྱང་།  འོན་ཀྱང་བལྟ་རྟོགས་ཚགས་མི་རང་འཇགས་བཞག་དགོས་རྒྱུ་དང་།  དེ་འགྱུར་
བ་གཏང་ནས་མཉམ་འབྲེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་ཟེར་ནས་འཁོད་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་ངོས་ནས་བཟོས་ན་མ་འགྲིག་པ་གང་ཡང་མི་འདུག  སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་འཁོད་བསྡད་པ་དེ་མཉམ་འབྲེལ་བལྟ་རྟོགས་ཚགས་མི་ཟེར་བ་དེ་འཁོད་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད། བལྟ་རྟོགས་ཚགས་མི་མ་ཡིན་པར་།  དེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་བཟོ་དགོས་པ་ད་ལྟ་བར་དུ་སྤྱི་འཐུས་ལ་ཞུ་མཁན་བྱུང་མེད་པ་རེད། དེ་
འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཞུ་མཁན་བྱུང་མེད་པར་བརྟེན་ཡང་ན་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་པ་
རེད།  ཡང་ན།  ནང་སྲིད་ཐོག་ནས་གསུངས་དགོས་ཀྱི་རེད།  དེ་འདྲ་གསུངས་མཁན་མེད་ཙང་།  སྔོན་མ་གནས་ཚུལ་རང་འཇགས་བསྡད་ཡོད་
པ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་རང་འཇགས་བཞག་པ་རེད། འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོང་དུས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས།  གཞུང་འབྲེལ་གྱི་
ཁྲིམས་འཆར་ཁྱེར་ཡོང་དགོས་རེད།  ཡང་ན།  ཞུ་མཁན་ཞིག་དགོས་པ་རེད།  ཞུ་མཁན་དེ་མེད་ཙང་རང་འཇགས་བཞག་པ་རེད། 

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

 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་ཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ད་ལྟ་ང་ཚས་འདིའི་ནང་བརྗོད་བཞིན་པ་འདི་ལ་བསམ་འཆར་གསར་པ་ཞིག་བཏོན་པ་རེད།  དངོས་གནས་
བྱས་པ་ཡིན་ན་མཉམ་འབྲེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་དེ། བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འོག་གནང་གིན་ཡོད་ན་བཅའ་ཁྲིམས་
ནང་འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་བར་དུ།  ཁོང་རྣམ་པས་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་ན། ཁོང་རྣམ་པ་ཁྲིམས་འགལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁོང་རྣམ་པས་འགྱུར་བ་
བཏང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་དགོས་ཡོད་ན།  ཁྲིམས་འགལ་འདིའི་བོད་གཞུང་ལ་འགལ་བ་ལྟ་བུའི་
གནས་ཚུལ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག   འདི་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དུས།  སྤྱིར་བཏང་དོན་ཚན་འདི་ལག་ལེན་བསྟར་མེད་སྟབས།  
རབ་བྱུང་ན་དོན་ཚན་འདི་མེད་པར་བཟོ་དགོས་པ་རེད།  ང་ཚ་ཁ་སང་གྲོས་བསྡུར་ཞིག་བྱུང་ཡང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་མང་ཆེ་བས་དེ་རིང་གི་
ཚིག་འདི་རང་འཁུར་ཡོང་ཟེར་ནས་རེད་མ་གཏོགས།  ཚིག་འདི་དངོས་གནས་བྱས་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་དུང་
ཡང་འབྱུང་སྲིད་རྒྱུ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་འདི་ཚ་ཆ་ཚང་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟ་འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚགས་དེ་འདྲ་གསུང་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།  མཉམ་འབྲེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་ཟེར་བ་དེ་
ཡུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་འོག་ལ་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ཡོད་དུས།  ང་རང་ཚའི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་རེད་དམ། དེ་མིན་ན་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚགས་ཟེར་བ་དེ་ཚ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་དག་ཁ་གསལ་མ་བཟོས་ན་འཕྲལ་དུ་བསྒྱུར་ཆོག་ཆོག་ཅིག་མ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
༼འོད་སྡེར་དང་སྒྲ་འཁོར་གཉིས་ཀྱི་ནང་སྐད་སྒྲ་ཁ་གསལ་མེད་པས་ཡིག་ཐོག་བཀོད་དཀའ།༽ 
 

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

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དེ་རིང་ང་ཚ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་བརྗོད་པ་དང་པོ་རེད་དམ་གཉིས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  བགྲོ་གླེང་
བྱས་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་འགྲིག་གི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲི་བའི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བརྗོད་པ་དང་པོར་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད།  འོན་ཀྱང་ཚིག་དང་དོན་དག་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་གསུང་གི་ཡོད་དུས།  འགྱུར་བ་གཏོང་གི་ཡོད་ན་དེ་ལ་
ཁྱད་པར་མིན་འདུག་དྲན་བྱུང་།  འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན་ན་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྟེང་ནས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད།  ཐག་མ་ཆོད་པ་ཡོད་པ་
ཡིན་ན་བརྗོད་པ་དང་པོའི་ཐོག་ནས་གསལ་དགོས་ཀྱི་རེད།  སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། 

 
སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བརྗོད་པ་དང་པོའི་ཐོག་ནས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་ཧ་གོ་གི་ཡོད།  ད་ལྟ་གོང་དུ་དོན་དག་ལ་འགྲེལ་བཤད་མང་པོ་ཞིག་
བསྐྱོན་ཡོད་པས།  རང་བཞིན་གྱིས་བརྗོད་པ་དང་པོ་འདིའི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་གི་ཡིན།  འོན་ཀྱང་།  དམིགས་བསལ་གྱིས་མང་པོ་ཞུ་མི་
དགོས་པའི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་དོན་ཚན་འདིའི་ཐོག་ལ་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་གི་ཡིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རང་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དམིགས་བསལ་གྱི་སྐུ་ངལ་མེད་པ་ཡིན་ན།  འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་ཟེར་བ་དེ་དངོས་དོན་དང་འཚམས་པར་ཡོད་སྟབས། འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚགས་ཞེས་བརྗོད་ན།  ཚིག་དེ་ལྟར་བཀོད་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་བྱུང་།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས།  དེ་རིང་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ཕེབས་ནས་སྤྱི་འཐུས་གསར་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།   
གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་ཆ་ཤས་ཐེངས་དང་པོ་བླངས་པ་དེ་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གཞན་གནད་འགག་ཅིག་དེ་འདི་ཆགས་འདུག  
འགྱུར་བ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།  འོན་ཀྱང་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་
བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་དོན་བརྒྱད་པའི་ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ཁ་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་ལའང་ལྟ་རྟོགས་ཚགས་མི་ཞེས་འགོད་ཡོད་པ་
རེད།  ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་ལོགས་ལ་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགས་ཞེས་མིང་བཏགས་ཡོད་པ་ལྟར།  དེ་ལ་མཐུན་
པར་བཟོས་པ་ཡིན་ན་ཁྱད་པར་ཡོང་གི་མ་རེད་སེམས།  འོན་ཀྱང་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁག་ཅིག་ཡོངས་རྒྱུ་བསྡད་ཡོད་རེད།  དེའི་ནང་
ལོགས་ལ་ཡང་འཛུགས་ཐུབ་མི་ཐུབ་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་བལྟ་གི་ཡིན།  དོན་དགུ་པའི་བརྗོད་པ་དང་པོ་དེ་གྲུབ་ཟིན་པར་ངོས་འཛིན་དང་།  བཅའ་
ཁྲིམས་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅུ་པའི་ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེ་ས་གནས་འཐུས་མི་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཙ་གཞོན་པ་རེད།  དེ་ནང་ལོགས་ལ་
གསར་པ་འཇུག་རྒྱུ་དང་ནོར་བཅོས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་སྔོན་མ་ཚགས་གཙ་ཞེས་པ་དེ་ཚགས་གཅོ་ཞེས་ཙ་དེ་ཅ་ཆགས་འདུག  དེ་བཟོ་བའི་ཞོར་དུ་
ཁྲིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཚིག་གཞི་ལྟར་ཞེས་པ་དེ་ཡར་བཅུག་པ་རེད།  དེའི་ཐད་དུ་དགོངས་ཚུལ་མེད་ན།  བརྗོད་པ་དང་པོ་
ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་གོ་བདུན་པའི་ནང་གསེས་དང་པོའ་ིཁ་པ་དེའི་ནང་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཞེས་པ་དེ་ལ་འབྲེལ་སྒྲ་
དང་བྱེད་སྒྲ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རེད།  ཚགས་ཆུང་གི་ཞེས་པའི་འབྲེལ་སྒྲ་དེ་བྱེད་སྒྲ་བཟོས་བཞག་ཡོད་རེད། ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ཁ་པ་དེའི་
ནང་ཚགས་ཆུང་གི་འཆར་འབུལ་ཟེར་བའི་འབྲེལ་སྒྲ་དེ་བྱེད་སྒྲ་ལ་བསྒྱུར་བཞག་ཡོད་རེད།  ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ག་པ་དེར་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་
ཡོད་མ་རེད།  དེ་གསར་འཇུག་བྱས་བཞག་ཡོད་པ་རེད།  གང་ཡིན་ཟེར་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་འོས་བསྡུའི་
འགན་འཛིན་དང་།  གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལས་ཁང་གི་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་མི་རྣམ་པ་ཚ་དམ་བཅའ་འབུལ་རྒྱུའི་ཚིག་གཞི་མེད་པ་
སོང་ཙང་།  དམ་བཅའ་འབུལ་དགོས་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་བསྐྲུན་བཞག་ཡོད་རེད།  དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་དམ།  སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་
བ་ཚ་རིང་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དོན་ཚན་དེ་རང་གི་ནང་ལ་དབུས་འོས་བསྔུའི་འགན་འཛིན་དང་།  དེའི་གཤམ་དུ་དབུས་འོས་བསྡུའི་སྤྱི་ཁྱབ་
འགན་འཛིན་ཞེས་པ་དང་།  ཡང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཞེས་འཁོད་འདུག  མིང་མི་འདྲ་བ་ཆགས་འདུག  ལྷག་པར་
དུ་གསར་འཇུག་དེའི་ནང་དུ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་དང་།  ཡིག་ཆ་ཨ་མའི་ནང་དུ་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟེར་ནས་སྤྱི་ཁྱབ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་བཞག  ཐ་སྙད་སྣ་མང་དེ་འདྲ་ཁུར་ཡོང་ན་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།  
ཚིག་བརྗོད་དང་པོ་དེར་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟེར་བ་དང་།  དེ་ག་རང་གི་ཚིག་བརྗོད་གཉིས་པའི་ནང་དུ་འོས་བསྡུ་སྤྱི་ཁྱབ་
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འགན་འཛིན་ཞེས་བཀོད་ནས་དབུས་ཞེས་པ་དེ་ཡོད་མ་རེད།  དེའི་གཤམ་དུ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཟེར་ནས་བཀོད་
ཡོད་རེད།  ཁ་ཤས་ལ་དབུས་ཡོད་པ།  ཁ་ཤས་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཡོད་པ།  ཁ་ཤས་ལ་དབུས་དང་སྤྱི་ཁྱབ་གང་ཡང་མེད་པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་འདུག་ན།  
བྱེད་སྒྲ་དང་འབྲེལ་སྒྲ་ཙམ་ཡང་གསལ་པོ་བཟོ་སྐབས་སུ།  དེའི་རིགས་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུའི་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།   
 

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

 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དེའི་སྐོར་ལ་དམིགས་བསལ་དོ་སྣང་གང་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  འོན་ཀྱང་།  ཁ་སང་ང་ཚས་བཅའ་
ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཐེངས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་བྱས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་བགྲོ་གླེང་ཞིབ་ཕྲ་བྱས་ནས་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས།  དེ་ལ་དམིགས་
བསལ་གྱིས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་གང་ཡང་མཐོང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་གོང་གི་དོན་ཚན་དག་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་མཐའ་མ་སྟེ།  
ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ག་དེ་ང་ཚས་གསར་འཇུག་བྱས་པ་རེད་མ་གཏོགས།  གཞན་པ་ཚང་མ་སྔོན་མ་གང་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་རང་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། 
 

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

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ངས་འདི་ནས་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།   དུམ་མཚམས་དགུ་ཅུ་གོ་བདུན་གྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ་ལས་ཞེས་བྲིས་
འདུག  ཚུར་ཕྱོགས་ཚིག་སྦྱོར་རྙིང་པ་དང་གསར་པའི་ནང་དུ་ཁ་ཞེས་འདུག   ཁ་དེ་དག་ཚང་མ་མ་མཐུན་པ་ཡིན་ན།  བསྐྱར་དུ་རྗེས་མ་ཁ་
གཉིས་ཡོང་བའི་ཉེན་ཁ་འདུག  དེར་བརྟེན་ནང་གསེས་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་ཚིག་སྦྱོར་ནང་ཡོད་པའི་ཁ་དེ་གཉིས་མར་འདོན་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་བཞིན་རྒྱབ་ཏུ་ཁ་ཞེས་པ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་དེ་དག་བསྒྱུར་རོགས་གནང་། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ད་ལྟའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་གྲོས་ཆོད་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་ལ་ཕབ་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ཡང་བསྐྱར་དེ་ལ་
འགྱུར་བ་གཏོང་བ་དེ་འགྲིག་མ་འགྲིག་ཅིག་མཐོང་བས།  སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འདི་ལ་བསྣམས་ཕེབས་པ་རེད།  ཁག་ཅིག་སྔོན་མ་གཏན་
འབེབས་བྱས་པ་དེ་རང་འཇགས་བཞག་ཡོད། ཅི་ཕྱིར་འཇོག་དགོས་བྱས་ན།  དེའི་གོ་དོན་ཏག་ཏག་ཅིག་མེད་པས་སོ།  འོན་ཀྱང་ཁྱད་པར་མིན་
འདུག  སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འདིར་དངོས་སུ་ནང་གསེས་གཉིས་པར་གསར་འཇུག་དགོས་པའི་ནང། ཚིག་བརྗོད་མི་འདྲ་བ་གཉིས་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་གཉིས་གཅིག་ནི་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་།  དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟུར་སྣོན་གྱི་ཡིག་ཆ་ནང་
གཟིགས་པ་ཡིན་ན། དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཞེས་བྲིས་སྟེ། སྤྱི་ཁྱབ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཡོད་རེད།   དེ་གཉིས་བཟོ་དགོས་པའི་གོ་
དོན་དེ་ག་རེ་ཡིན་ཞེས་དྲི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
འདི་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་ནང་ལ་གཅིག་གྱུར་བཟོ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད།  ད་ལྟའི་འདིའི་ནང་གི་ནང་གསེས་ཁ་པའི་ནང་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད།  འོག་འདི་ལ་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་ཞེས་བྲིས་པ་དེ་ལ་འོས་བསྡུ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཞེས་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་ནང་
བསྣན་ན་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དེའི་འོག་ལ་ཡོད་པ་དེ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཞེས་ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆའི་ནང་སྤྱི་
ཁྱབ་ཞེས་བཅུག་པ་ཡིན་ན།  དེ་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོད་པ་དེ་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་ཐོག་ལ་བཞག་པ་ཡིན།   དེའི་གོང་ལ་སོང་བའི་
ནང་གསེས་ཁ་པ་དེ་ཁ་པ་དང་ཀ་པ་ཟེར་བ་དེ་དག་ཚིག་སྦྱོར་ནང་ལོགས་ལ་བཅུག་ཡོད་པ་དེ་བསུབ་རོགས་གནང་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན།  ཚིག་
བརྗོད་གསར་པ་དང་རྙིང་པ་གཉིས་ཀའི་ནང་ནས་བསུབ་རོགས་གནང་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན།  དེའི་འོག་ལའང་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོང་གི་འདུག  དེ་དག་
དེའི་སྐབས་ཐོག་ལ་ལྟོས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   སྤྱིར་བཏང་དོན་ཚན་གོ་བདུན་པའི་ནང་གསེས་དང་པོའ་ིཁ་པ་དང་།  ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ཁ་པ་གཉིས་རྦད་
དེ་བཀབ་ཡོད་དུས་ན།  ཚིག་སྦྱོར་གསར་པ་དང་རྙིང་པ་གཉིས་ཀའི་ནང་དགོས་མེད་ནའང་།  མ་འགྲིག་པ་མིན་འདུག་ཏེ་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་
འདྲ་བོ་ཆགས་འདུག   དེ་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་ན་དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པའི་ནང་ཚན་གསུམ་པའི་ཁ་པ་དེ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་དང་གསར་པའི་ནང་ལ་མིན་
འདུག  ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པར་དྲི་བ་མིན་འདུག་གམ།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་ལགས་
ནས།  ཡིག་ཆ་ཨང་བརྒྱད་པའི་ཤོག་ལྷེབ་དང་པོ་དེའི་སྒང་གི་དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པའི་ནང་གསེས་གསུམ་པའི་ཁ་པ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན།  ཁ་པ་
ཞེས་ཚིག་བརྗོད་གསར་པ་དང་རྙིང་པ་གཉིས་ཀའི་ནང་ལ་མིན་འདུག  དེ་དང་གཅིག་མཚུངས་བྱས་པ་ཡིན་ན།  ང་རང་ཚས་གསུང་ཡོད་པའི་
ཡིག་ཆ་ཨང་གསུམ་པའི་གོ་བདུན་པའི་ནང་གསེས།  ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   ཡིག་ཆ་ཨང་གསུམ་པ་དེ་ག་རེ་རེད་དམ།   
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ནས།  ཤོག་ལྷེབ་གསུམ་པ་དེའི་ཁ་དག་ནི་ཚིག་བརྗོད་གསར་པ་དང་རྙིང་པ་གཉིས་ཀའི་ནང་ལའང་
མེད་ན་འགྲིག་པར་སྙམ། ཡིན་ན་ཡང་སྒྲིག་གཞི་དེ་ག་རང་གི་ཡིག་ཆ་མ་ཕྱི་ནང་ལ་ཀ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་ཆགས་འདུག  ཀ་པ་
དེའི་ནང་ལའང་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད།  ཡང་ཁ་དེ་མར་ལ་བཏོན། ཀ་དེ་ཡར་ཡོད་ན་ཀ་དེ་ལྷག་འགྲོ་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་
ཆགས་འགྲོ་གི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པར་མཐོང་། ང་ལ་ཡིག་ཆ་ཨ་མ་དེ་མེད་པས་ལྟ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དེར་བརྟེན་ངས་ཞུ་
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རྒྱུ་ནི་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་ཟིན་པའི་དོན་ཚན་གོ་བདུན་པའི་ནང་ཚན་དང་པོའ་ིཀ་པ་ཟེར་བའི་ཀ་དེ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་
ལ་འཁྲིད་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  དེའི་ནང་ལ་ལམ་སེང་འགྱུར་བ་བཏང་པ་ཡིན་ན།  སྔར་ཀ་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པ་དེ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད་དམ་མ་
རེད། ཡང་ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ཁ་པ་དེའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་རང་ཆགས་འདུག  ཀ་ཟེར་བ་ཡིག་ཆ་རྙིང་པའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་མ་རེད། 
གལ་ཏེ་ཡིག་ཆ་རྙིང་པའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  དེ་དག་བསྐྱར་བཅོས་གནང་བར་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ག་རང་གཅིག་
མཚུངས་བྱས་པ་ཡིན་ན།  གཅིག་བྱས་ན་ཚགས་ཆུང་གིས་དེ་རིང་འདིར་བསྣམས་པ་དེ་ཀ་པ་ཡོད་སྟབས་ཁ་པ་དེ་བསྣམས་པ་རེད་སྙམ། དེ་འདྲ་
ཡིན་ན་ཁ་པ་རང་འཇགས་བཞག་པ་ཡིན་ན།  འོག་ཏུ་ཁ་པ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་བཅུག་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། ཀ་པ་མེད་པ་ཡིན་ན་ཁ་པ་མེད་དགོས་
ཀྱི་རེད། ཁ་པ་བཞག་པ་དེ་འགྲིག་ན།  གཅིག་མཚུངས་བཟོ་བར་འོག་དེ་ལ་ཁ་པ་ཞིག་ཡོད་དགོས་ཀྱི་རེད། གསལ་པོ་བྱུང་བའི་རེ་བ་ཡོད།  
 

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

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ད་ལྟ་ཡི་གེ་ངོ་མ་དེའི་ནང་ནས་ཁ་དེ་མར་བཏོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ།  རེའུ་མིག་དང་པོའ་ིནང་དུ་
བྲིས་ཡོད་སྟབས། ཚུར་ཕྱོགས་དེའི་ཁ་དེ་མར་བཏོན་བཞག་ན།  རྗེས་ལ་ཁ་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁ་དེ་བཏོན་རྒྱུ་རེད།  ཀ་
པ་དེ་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་མི་དགོས་པའི་གྲས་སུ་ཡོད་སྟབས།  ཀ་པ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་དུ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་གོ་བདུན་པའི་
ནང་གསེས་དང་པོའ་ིཀ་ཆ་ཚང་ཡོད་རེད། དེ་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་མི་དགོས་པ་ཡིན་སྟབས་ཁ་དེ་སླེབས་པ་རེད།  དེ་ལ་འགལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་
ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་དེའི་ནང་ལ་ཁ་པ་དེ་གཉིས་ཐོན་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། རེའུ་མིག་དང་པོ་དེའི་ནང་དུའང་ནང་གསེས་དང་པོའ་ིཁ་པ་ཞེས་བརྒྱབས་བཞག་ཡོད་
པ་རེད། དེའི་འོག་ཏུ་ཡང་ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ཁ་པ་ཞེས་བརྒྱབས་ཏེ་ཉིས་བརྩེགས་ཐོན་ཡོད་དུས།   དེ་བསུབ་རོགས་ཞེས་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་དེ་རེད། ཀ་པ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ནང་གསེས་དང་པོའ་ིཀ་པ་ཡོད་པ་རེད་ལ།  ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ཀ་པའང་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་
ནང་གསེས་དང་པོའ་ིཀ་པའི་ནང་ལ་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ཚ་ཏག་ཏག་བསྡད་འདུག་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བཟོ་དགོས་པ་
མིན་འདུག  དེ་འདི་ལ་ཁྱེར་ཡོང་བ་དེ་ཚགས་ཆུང་གིས་ཁྱེར་ཡོང་བ་དེ་འདྲ་མ་རེད།  གཞུང་འབྲེལ་ངོས་ནས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསྣམས་
ཕེབས་ཡོང་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། ཀ་པ་དེའི་ནང་ལོགས་ལ་དཔེར་ན། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གཅིག་བསྐོ་
བ་ཞེས་ཏག་ཏག་འཁོད་འདུག  དེའི་འོག་ལ་དེ་མིན་ལས་བྱ་བྱེད་དགོས་རིགས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་གོ་
བསྡུར་དང་ཞེས་འཁོད་ཡོད་དུས།  ད་ལྟ་འགྱུར་བ་གཏོང་བ་དེ་འབྲེལ་སྒྲ་དང་བྱེད་སྒྲ་གཅིག་པུའི་ཆེད་དུ་ཁྱེར་ཡོང་བ་རེད།   འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་འདི་
ལ་ཁྱེར་ཡོང་དུས་གཅིག་མཚུངས་བཟོ་བའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཀྱང་རག་གི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ང་ཚས་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་ལ་གཅིག་མཚུངས་
བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་མ་ཡིན་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་གོ་བདུན་པའི་དང་པོའ་ིནང་གསེས་ཁ་པ་དང་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་ཁ་
པ། གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ཀ་པ་བཅས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཚར་བ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། འགྲིག་གི་ཡོད་ཚ་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  
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དེ་ནས་དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གཅིག་གི་ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེ་རེད། དེའི་ནང་གི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་བཞག་པ་དེ་འབྲེལ་སྒྲ་དང་བྱེད་སྒྲ་རེད། དེ་ལ་
འགྱུར་བ་བཏང་ཟིན་པ་དང་། ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེ་གསར་འཇུག་རེད། དེ་ལ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་ཡོད་མ་རེད། འདི་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་ཞུ་བ་
དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་རེད། ང་ཚས་བྱུང་ན་འདི་ལ་ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ་ཨང་འདྲ་བོ་ཞིག་བཅུག་པ་ཡིན་ནའང་།  འོག་དང་གོང་གཉིས་ཆ་ལ་འབྲེལ་
བ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དེ་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་དང་། དེའི་སྟེང་ལ་གསུང་མཁན་གཞན་མེད་པ་ཡིན་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་
པ་ཡིན། དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བདུན། འདི་ལའང་འབྲེལ་སྒྲ་དང་བྱེད་སྒྲའི་ཁྱད་པར་རེད། འདི་ལ་གསུང་མཁན་གཞན་མེད་པ་ཡིན་ན་བརྗོད་པ་དང་
པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ་ཨང་ལྔ་པ་དེ་གསར་དུ་བསླེབས་བཞག་པ་རེད། སྔོན་མ་ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ་ཨང་ལྔ་པ་དེ་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པའི་
ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་རྒྱུའི་སྐོར་རེད།  གོང་དུ་ང་ཚས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ནང་བཞིན་འདིར་ཡང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་ཞེས་བཅུག་རྒྱུ་བྱེད།  དེ་མ་ཡིན་པའི་བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིཚིག་གཞི་དང་དེ་ཚའི་སྐོར་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། མེད་ན་དེ་ཡང་བརྗོད་པ་
དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ་དྲུག་པ་གསར་འཇུག་བྱས་པ་དེ།  ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་མི་གསར་
འཇུག་བྱེད་པ་དེ་རེད།  དེ་ལ་གསུང་མཁན་གཞན་མེད་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་གྲུབ་པ་ཡིན།  དེ་ནས་ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་
ཨང་ལྔ་པ་རེད།  ཚིག་སྦྱོར་གསར་པའི་ནང་ལ་ཨང་བདུན་པ་བཟོས་པ་དེ་འོས་བསྡུའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་
གི་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་མི་དེ་ཚས་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་དེ་སྔོན་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་རིམ་གཞིར་བཟུང་བྱས་ནས་སྔོན་ལ་བཞག་པ་ཡིན་དུས།  
ཟུར་སྣོན་ཡིག་ཆ་ཨང་ལྔ་པ་དེ་བདུན་པ་ལ་བསྒྱུར་རོགས་གནང་།  བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་གསུང་མཁན་གཞན་མེད་ན་དེ་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་རྗེས་
ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་མུ་མཐུད་དུ་ཕྱིན་པའི་ཐོག་ནས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་དང་
པོའ་ིཆེད་འཛུགས་ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་ཚགས་ཆུང་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ།  ཡིག་ཆ་ཨང་དགུ་པའི་ཀ་པ་ལ་་གཟིགས་རོགས་གནང་།  
སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཆེད་འཛུགས་ཚགས་ཆུང་གི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའི་ཀ་པ། 

 

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་ 
དང་པོས་ཆེད་བཙུགས་ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་ 

ཚགས་ཆུང་གི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ། 
 

དང་པོ། ཚགས་མི་བསྐོ་གཞག་དང་ལས་དོན་འགོ་འཛུགས། 
༄༅། །སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐབས་ ༡༤ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་
དུས་ ༡༡ པའི་ཐོག་བསྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་དོན་སྐབས་ ༡༤ པའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་འཕར་མའི་ཐོག་བཙན་བྱོལ་
བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་གཏན་འབེབས་གནང་བར་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ 
ཚས་ ༢༩ ཉིན་ཆོག་མཆན་བསྩལ་ཐོན་བྱུང་སྟེ་ད་ཆ་རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་ཞུ་བཞིན་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚས་ ༡ ཉིན་སྐབས་ ༡༥ 
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པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་དང་པོའ་ིཐོག་སྤྱི་མོས་གཏན་འབེབས་བྱུང་བའི་གྲོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ 
པའི་དགོངས་དོན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་སོང་བའི་རྗེས་འབྲེལ་གྲོས་ཚགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ཁྲིམས་
ཡིག་དང༌། སྒྲིག་གཞི་ཁག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཇི་དགོས་ཚགས་མི་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་ཚགས་ཆུང་ཞིག་ཚགས་
གཙ་སྦྲེལ་པོས་བསྐོ་འཛུགས་གནང་དགོས་པ་དང༌། ཚགས་ཆུང་དེས་འཛིན་སྐྱོང་དང་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་སོ་སོ་དང་འབྲེལ་ཆགས་ཁྲིམས་
སྒྲིག་ཁག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་འབུལ་གནང་ཕྱོགས་ཐད་གོ་བསྡུར་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་དང༌། ཚགས་ཆུང་གི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་དང༌། བསྐྱར་
བཅོས་ཟིན་བྲིས་ཁག་བཅས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༥ འགྱངས་མེད་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཟིན་པ་དགོས་ཞེས་པའི་དགོངས་དོན་
ལྟར། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚས་ ༣ ཉིན་ཚགས་ཆུང་གི་མི་འགྲོར། 
༡༽ སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་དང༌།  
༢༽  སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས།  
༣༽  སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས།  
༤༽  སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན།  
༥༽  སྤྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ལ་དམིགས་འཛུགས་བསྐོ་གཞག་གནང་སྟེ། ཚགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ 
ཟླ་ ༦ ཚས་ ༦ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་གྲོས་ཆོད་དགོངས་དོན་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་དང་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་ཁག་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་
ཕུལ་ཟིན་པ་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཕེབས་དོན་བཞིན་ཚགས་མི་རྣམས་དེ་འཕྲལ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚས་ ༣ ཉིན་རྒྱབ་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོའ་ིམདུན་
སར་བཅར་ཏེ་ལམ་སྟོན་སྤྱི་ཕེབས་སུ། རྩ་བའི་ཚགས་ཆུང་རང་གིས་ཐག་བཅད་དེ་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་དང་འབྲེལ་གཏུག་གོ་བསྡུར་དང་འབྲེལ་
འཁུར་བསྐྱེད་དགོས་པ་དང༌། ད་ཐེངས་བསྐྱར་བཅོས་འགྲོ་ཐེངས་གཅིག་ལ་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་གི་ཚིག་བརྗོད་དག་ཆ་དང་བཅས་པ་སྤྱི་ཡོངས་
གཟིགས་ཐུབ་ན་དགེ་ཕན་ཆེ་ཞིང༌། ལྷག་པར་མཛད་གཙ་རྣམ་པའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་གཅིག་མཚུངས་ཡོང་ཐབས་བཟོ་གལ་ཞེས་དང༌། ཡང་བཅའ་
ཁྲིམས་སུ་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་དང༌། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང༌། བྱང་ཨ་རི། ཡུ་རོབ་ཕུད་པའི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་ཏུ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ས་མིག དེ་
བཞིན་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་འཕོ་འགྱུར་དང༌། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྤྱི་མོས་ཐག་གཅོད་བཅས་སྐོར་ལའང་གང་འགབ་ཚགས་ཆུང་དུ་
གོ་བསྡུར་དང་གཟིགས་འོས་གཟིགས་རྒྱུ་ཞེས་དང༌། ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ཀམ་པུའི་ཊར་ནང་འཇུག་དགོས་སོགས་ཇི་དགོས་ལས་བྱེད་བསྟན་འཛིན་
ནོར་བུར་བྱེད་དུ་བཅུག་ན་འགྲིག་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཕེབས་དོན་ལྟར།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚས་ ༦ ཉིན་ཚགས་མི་རྣམས་ལྷན་འཛམས་
ཀྱིས་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་དང༌། སྤྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ཚགས་ཆུང་གི་དྲུང་ཆེར་སྤྱི་
མོས་དང་འབྲེལ་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་གོ་བསྡུར་ཞིབ་ལྷུག་གིས་གཏན་འབེབས་ཞུས།  

 
གཉིས་པ། ཚགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས། 

ཐོག་མར་བཀའ་དྲུང་གི་མཚན་ཐོག་དེ་ག་ཡིག་ཚང་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིག་གཞི་
དང༌། དེ་མཚུངས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་བཅས་དང་ཐད་ཀར་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ཚས་ ༢༩ འཁོད་བཀའ་ཤག་གི་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཁྱབ་དགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་
བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་སྒོ་ཁག་གི་འཆར་ཟིན་དང༌། དེ་བཞིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན། ལས་བྱེད་
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འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་གཙ། སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཅས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་འབྲེལ་ཆགས་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་གི་
བསྐྱར་བཅོས་འཆར་ཟིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚས་ ༢༩ འགྱངས་མེད་འདི་ག་ཚགས་ཆུང་དུ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་ཡིག་ཆུང་ཕུལ། 
 ཚགས་ཆུང་ནས་དང་ཐོག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཟིན་
བྲིས་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་དང༌། ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚས་ ༡༦ ཉིན་གོང་གསལ་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་གཏན་འབེབས་སྔོན་ཟིན་དུས་ཚད་བར་སྒུག་
འགྱངས་མ་དགོས་པར། ཚར་རིམ་བཞིན་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་དུས་ཐོག་འགྲུབ་ཆེད་དེ་ནས་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་བསྐྱར་བསྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར། 
ལས་ཁུངས་མང་ཆེ་བས་དུས་ཐོག་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བར་ཚགས་ཆུང་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བཏབ་པ་དང༌། བཀའ་དྲུང་ཡིག་
ཚང་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིག་གཞིར་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་འབུལ་དུས་ཐོག་གནང་ཐུབ་མེད་པས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚས་ ༢༢ འཁོད་བསྐྱར་དུ་བཀའ་དྲུང་གི་
མཚན་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚས་ ༢༥ འགྱངས་མེད་གནང་འབྱོར་མ་བྱུང་ཚ་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིག་གཞིར་བསྐྱར་བཅོས་གང་ཡང་དགོས་གལ་
མེད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཡིག་ཆུང་སོང་བས། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚས་ ༢༥ འཁོད་བཀའ་ཤག་གསར་རྙིང་འཕོ་ལེན་
བྲེལ་ཟིང་དབང་གིས་དུས་ཐོག་འབུལ་ལམ་ཞུ་ཐུབ་མེད་སྐོར་ཡིག་ཆུང་དང་སྦྲགས་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་འབུལ་ཚགས་ཆུང་དུ་གནང་འབྱོར་བྱུང༌།  

ཚགས་ཆུང་གིས་ཟླ་བ་གསུམ་རིང་ལས་འགན་གཙ་བོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཐེངས་ ༢༥ པའི་རྗེས་འབྲེལ་
གྲོས་ཚགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ཁྲིམས་ཡིག་དང༌། སྒྲིག་གཞི་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་འདེབས་དགོས་པ་
གཞིར་བཞག་ཐོག དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་གཞིར་བཟུང༌། ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་གི་ནང་དོན་བསྐྱར་བཅོས་ཐོག་
དགོས་ངེས་ཚིག་བརྗོད་དང༌། དག་ཆ། ནང་དོན་ཕན་ཚུན་ནང་འགལ་ཡོད་མེད་བཅས་ཀྱི་ཆེད་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་
ཆོག་མཆན་མཚན་རྟགས་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་དང་མཚུངས་བསྡུར། བཅའ་ཁྲིམས་དང་བཤིབ་བསྡུར་གྱིས་དགོས་ངེས་བསྐྱར་ཞིབ། ཞུ་དག་
སོགས་ཐེངས་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་བྱས་ཏེ་གཙ་བོ་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ ༢༤ ལ་མཐའ་མའི་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་ཟིན་གྲོས་ཚགས་སུ་ཕུལ་ཡོད་པ་
དང༌། གཞན་ཡང་གལ་ཆེའི་དོན་གནད་ཁག་ཅིག་ལ་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་རྣམ་པའི་མཁྱེན་རྟོགས་སླད་གསལ་ཁ་གཏོད་རྒྱུ་གཤམ་གསལ།  
༡༽ དག་ཆ་དང་ཚིག་བརྗོད་གཙ་བོ་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་ཐོག་གཙ་ཆེ་ཆོག་མཆན་མཚན་རྟགས་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆར་ཁུངས་

གཏུགས་ཀྱིས་བསྐྱར་བཅོས་ཞུས་ཡོད་ཀྱང༌། དེ་དག་ཏུའང་ཚིག་བརྗོད་དང་དག་ཆ་ནོར་ཡོད་ན་བརྡ་སྤྲོད་དང་མཐུན་པ་བཟོ་བཅོས་
ཞུས་པ་དང༌། བཅའ་ཁྲིམས་རང་དུ་དོན་གནད་གཅིག་ལ་དག་ཆ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་དཔེར་ན་༼གཞུག༽དང་༼ཞུགས་༽ལྟ་བུ་
ཡོངས་གྲགས་འགྲོ་སྲོལ་ལྟར་༼ཞུགས༽ རང་འཇགས་བཞག་ཡོད།  

༢༽ མཛད་གཙ་རྣམ་པའི་ཐོབ་ཐང་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ཏུ་དོན་གནད་གཅིག་ཡིན་པར་ཚིག་བརྗོད་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚགས་ཡོད་པ་གཅིག་གྱུར་བཟོས་
ཡོད་ལ། ཐོབ་ཐང་གཅིག་མཚུངས་མིན་པ་དཔེར་ན་མིག་ཤེལ་བཟོ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་དང༌། ནང་མིའི་བགྲེས་ཕོགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་བསྐོར་
སྟངས། ལས་བཅར་དང་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ཅ་དངོས་ལྗིད་ཚད་སོགས་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་བཟོས་ཡོད།  

༣༽ ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་དང༌། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པའི་ཐོབ་ཐང་སྒྲིག་
གཞིར་གསལ་བའི་གསོག་དངུལ་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ན་འབྲེལ་མེད་ལྟ་བུར་མངོན་འདུག་ན། ཕྱིར་བསྡུ་
ཞུས་ཚ་དོན་ལ་སྐྱོན་ཆ་འགྲོ་མིན་གོང་གསལ་སྡེ་ཚན་ཁག་ལ་ཡིག་ཐོག་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར། མང་བས་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་ན་འཐུས་པའི་
བཀའ་ལན་ཕེབས་པ་ལྟར་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུས། 
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༤༽ ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་མིའི་ཉིན་རེའི་ལས་དོད་དང་ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་གི་ཁྲིམས་ཡིག་འདི་བཞིན་སྒྲིག་གཞིའི་ངོ་བོར་
བསྐྱར་བཅོས་ཞུས་པ་དང༌། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་མི་རྣམས་དགོངས་པ་ཞུ་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱང་བསྐྱར་
བཅོས་ཞུས་ཡོད།  

༥༽ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འཆར་འབུལ་གཞིར་བཟུང་འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་ཟིན་མཚམས་ཆུ་ཚད་ ༢༤ འགྱངས་མེད་ས་
གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཞུས་ཆོག་པར་བསྐྱར་བཅོས་དང༌།  དེ་མཚུངས་དང་བླངས་འོས་གཞིའི་འབའ་དངུལ་
དུས་བསྟུན་འགྱུར་བ་དགོས་པ་ལྟར་མཐོ་རུ་བཏང་ཞིང༌། དང་བླངས་འོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་དང་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་
ཚིགས་ལའང་ཁ་གསལ་བཟོས་པ། དེ་བཞིན་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༡ ནང་གསེས་ ༣ པ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ ལོན་དགོས་པའི་
ཆ་རྐྱེན་ཡང་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུས།   

༦༽ འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་འོས་ཤོག་རྩིས་མེད་གཏོང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་གསལ་པོ་ཡོད་ཀྱང༌། སྒྲིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་འགེང་ཤོག་
ཁག་ཏུ་གཤམ་གསལ་རེའུ་མིག་ཁག་ངེས་པར་བསྐང་དགོས་ཞེས་གསལ་བའི་དབང་གིས་མི་འགྲོ་ངོ་འཕྲོད་བྱུང་ཡང་རྩིས་འགྲོ་མ་
བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལྷག་བཞིན་པར་བརྟེན། ད་ཐེངས་ཟུར་འཛར་ནས་ཚིག་བརྗོད་འདི་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུས་ཡོད།  

༧༽ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༢ པའི་ནང་གསེས་ ༣ པར་ནང་སྲིད་
ནས་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་འབུལ་སྐབས། གཞིས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐེངས་གཅིག་རང་གི་བགྲེས་ཕོགས་ཇི་ཐོབ་ལོ་
བཅུས་བསྒྱུར་བའི་དངུལ་འབོར་བགྲེས་ཤག་གི་དོད་དུ་འབུལ་རྒྱུ་གཅིག་མཚུངས་བཟོས་འདུག་ཀྱང༌། རྗེས་སུ་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་
ནས་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་འབུལ་ཞིག་ཏུ་སྔོན་མ་ནང་བཞིན་ལོ་བཅུ་དང་ལྔའི་ཁྱད་པར་རང་འཇགས་བཟོས་འདུག་ན། རྒྱབ་ལྗོངས་འདྲི་
བརྩད་དང་འབྲེལ་ཚགས་ཆུང་ནས་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་དགོས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ནང་སྲིད་ཀྱི་འཆར་ཕུལ་ལྟར་
རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།  

༨༽ ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་གཙ་བཅས་ཀྱི་བཞུགས་
མོལ་ཚགས་འདུའི་དགོངས་འཆར་གཞིར་བཟུང༌། སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བྱེད་སུའང་གནས་རིམ་གོང་མར་རྒྱུགས་འཕྲོད་བཀོད་
སྒྲིག་ཁོངས་སུ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དང་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྱེད་སུ་ཞིག་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་བྱེད་
དང༌། དེ་བཞིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་བྱེད་སུ་རུང་གོང་གསལ་སྡེ་ཚན་གྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྱེད་ཁོངས་སུ་ཞུགས་ཤིང་བཀོད་སྒྲིག་བྱུང་ན་
སྔོན་གྱི་ཞབས་ཡུན་གང་ཡོད་པ་ཞབས་ལོའ་ིཁོངས་སུ་གཅིག་མཚུངས་བརྩི་རྒྱུའི་རྒྱབ་གཉེར་དང༌། གོང་གསལ་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་ཐད་
བསྐོས་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཕོགས་རིམ་འཛིན་སྐྱོང་ནས་སྤྱི་འགྲེ་ལྟར་བཟོ་རྒྱུའི་ཐོག་བསྐྱར་བཅོས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། 

༩༽ རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞིར་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་འབུལ་ནང་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་གཅིག་གི་འོག་ལས་བྱེད་ས་མིག་གི་དགོས་
མཁོ་ཇི་བཏོན་ལ་ལས་འབོར་ཉམས་ཞིབ་ཚགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་རྒྱབ་གཉེར་གྱིས་བཀའ་ཤག་ནས་ས་མིག་གཏན་འབེབས་གནང་
ཁག་སྤྱི་ཡོངས་ས་མིག་ལས་ཟུར་བཅད་བཞག་དགོས་སྐོར་གསལ་འདུག་པར། ཚགས་ཆུང་ནས་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་དོན་
ཚན་བཞི་པའི་ནང་གསེས་དང་པོའ་ི ག ནང་གལ་སྲིད་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་གྱིས་དུས་ཐོག་ས་མིག་བསྐང་མ་ཐུབ་པར་ལས་དོན་ལ་འཐུས་
ཤོར་འགྲོ་གཞི་ཡོད་ཚ་ཆོད་གན་དང་འཕྲལ་སེལ་གྱི་ལས་བྱེད་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད། 

༡༠༽ ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་མིར་ལས་ཐོན་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིར་ཚགས་ཆུང་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་
གྲོས་ཚགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཞིག་མིན་སྟབས། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བསྐྱར་བཅོས་གཏན་འབེབས་སླད་ཕུལ་ཡོད། 
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༡༡༽ འཆར་ཅན་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་སྐབས་དོན་ཚན་ཟུར་བཏོན་གྱིས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་ལམ་ཡོད་ཀྱང༌། ད་སྐབས་དོན་
ཚན་ཕལ་ཆེ་བར་རང་བཞིན་གྱིས་བསྐྱར་བཅོས་གཏོང་དགོས་སྟབས་ཁྲིམས་སྒྲིག་སོ་སོའ་ིམཚན་བྱང་ནས་དོན་ཚན་མཐའ་མ་བསྐྱར་
བཅོས་བར་ཆ་ཚང་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད།   

གསུམ་པ། ཚགས་ཆུང་ནས་བསྐྱར་བཅོས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་ཁག 
༡༽ བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཤོག་གྲངས་ ༨༡  
༢༽ བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚགས་ཆུང་གི་སྒྲིག་གཞི་ཤོག་གྲངས་ ༡༡   
༣༽ བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཤོག་གྲངས་ ༨   
༤༽ བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཁང་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་ཤོག་གྲངས་ ༣   
༥༽ བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཙའི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩའི་སྒྲིག་གཞི་ཤོག་གྲངས་ ༤   
༦༽ ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་མིའི་ཉིན་རེའི་ལས་དོད་དང་ཐོབ་ཐང་གཞན་ཁག་གི་སྒྲིག་གཞི་ཤོག་གྲངས་ ༢    
༧༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་ཀྱི་ཕོགས་ཐོབ་

དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཤོག་གྲངས་ ༢༡  
༨༽ བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དོད། ཉིན་རེའི་ལས་དོད། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཤོག་གྲངས་ ༡༢   
༩༽ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བློན་རྣམ་པའི་ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཤོག་གྲངས་ 

༡༥   
༡༠༽ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་

ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཤོག་གྲངས་ ༡༨   
༡༡༽ འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་གཙའི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་

ཤོག་གྲངས་ ༡༧   
༡༢༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པའི་ཕོགས་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་

གཞི་ཤོག་གྲངས་ ༡༥    
༡༣༽ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིག་གཞི་ཤོག་གྲངས་ ༡༥   
༡༤༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ཤོག་གྲངས་ ༧   
༡༥༽ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཤོག་གྲངས་ ༢༠   
༡༦༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཤོག་གྲངས་ ༡༩   
༡༧༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ཤོག་གྲངས་ ༡༢   
༡༨༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང༌། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས། དངུལ་རྩིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཤོག་གྲངས་ 

༡༦   
༡༩༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གི་འབུལ་འབབ་ཁྲིམས་ཡིག་ཤོག་གྲངས་ ༡༢   
༢༠༽ བོད་རང་དབང་ལྡན་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚགས་ཆུང་གི་སྒྲིག་གཞི་ཤོག་གྲངས་ ༧    
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༢༡༽ ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་འདུ་འགོད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཤོག་གྲངས་ ༣   
༢༢༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་ཤོག་གྲངས་ ༨༠   
༢༣༽ ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་ཤོག་གྲངས་ ༢༥   
༢༤༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་ཤོག་གྲངས་ ༡༠  བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༤༣༣ ཡོད་པ་རྣམས་སྡེ་

ཚན་བཞི་རུ་ཆ་བགོས་ཞུས་ཏེ་ཕུལ་ཡོད། 
 

བཞི་པ། ཚགས་ཆུང་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ཐབས་མ་གྱུར་པའི་དོན་གནད་ཁག 
༡༽ དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཁག་ཅིག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་མིན་གོ་བསྡུར་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་

ཕེབས་ཡོད་ཀྱང༌། ཚགས་ཆུང་གི་ལས་འགན་གྲོས་ཆོད་དགོངས་དོན་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་སོང་བའི་རྗེས་འབྲེལ་ཁྲིམས་སྒྲིག་
ཁག་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱིས་ཟིན་བྲིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་སྟབས། བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་གནད་ཁག་ལ་
རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་མེད།  

༢༽ ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚས་ ༡༦ ཉིན་ཚགས་དྲུང་གི་མཚན་ཐོག་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆུང་དང་བསམ་ཚུལ་
ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚས་ ༢༥ ཉིན་ཚགས་ཆུང་དུ་གནང་འབྱོར་བྱུང་བར་བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས། དོན་ཚན་དང་པོ་སྤྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་༼སྐབས་བཅུ་བཞི་པ་༽ ཀྱི་ཆེད་བཙུགས་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་ ༢།༡༤ ནང་གསལ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་ཞིག་ཡུལ་ཁྲིམས་ལ་གཏུགས་མི་ཆོག་པའི་གནད་དོན་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༦༦ པའི་ནང་གསེས་
དང་པོའ་ིའོག་གསར་འཇུག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་གསལ་ཐད་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་སོང༌། སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་འོས་གནང་དགོས་པ་ལས་ཚགས་ཆུང་ནས་བསྐྱར་བཅོས་རྒྱབ་
གཉེར་ཞུ་བདེ་མ་མཆིས། 

༣༽ གོང་གསལ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཆེད་བཙུགས་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་ ༢།༡༧ སྤྱི་མང་གཏུག་བཤེར་འགྲོ་ལུགས་ཁྲིམས་
ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༡༣ པ་ཁྲིམས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུར་གཞི་རྩའི་ཆ་རྐྱེན་ཁོངས་དུས་ཚད་དང༌། དོན་ཚན་ ༡༧ པ་ཁ་མཆུའི་འགྲོ་གྲོན། དོན་
ཚན་ ༢༨ པ་བརྡ་ཐོར་བརྩི་བཀུར་མ་བྱས་པ། དོན་ཚན་ ༨༤ པ་ཁྱད་གསོད། བཅས་མང་ཚགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་རྗེས་འབྲེལ་དམིགས་
བསལ་གྱི་དོན་ཚན་ཁག་གི་ཁྲིམས་ཡིག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་བཟོ་གནང་དགོས་པ་སྤྱི་མང་གཏུག་བཤེར་ཁྲིམས་
ཡིག་གི་རྒྱབ་ལྗོངས་དགོས་དོན་ཡིན་སྟབས། དེ་ནས་ཁྲིམས་གཞི་གཏན་འབེབས་དགོངས་བཞེས་མཛད་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞེས་ཕེབས་ཐད། 
ཁྲིམས་ཡིག་དེ་རིགས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་རང་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་བསྐྲུན་དགོས་པ་ལས། ཆེས་
མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ཁྲིམས་ཡིག་ཅིག་གི་ཆ་རྐྱེན་འོག་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་བསྐྱར་བཅོས་རྒྱབ་
གཉེར་ཞུ་ཐབས་མ་གྱུར། 

༤༽ ཡང་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ པའི་ནང་གསེས་ ༣ པའི་ ཅ པ་ཁྲིམས་ཁང་
ནང་ནག་ཉེས་ར་འཕྲོད་ཀྱིས་ཉེས་པ་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་དང༌། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༣༨ ནང་གསེས་ ༥ པ་ཁྲིམས་ཁང་ནས་
ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་དོན་དག་གཅིག་ལ་ཚིག་བརྗོད་མི་འདྲ་བ་གཅིག་གྱུར་བཟོ་གལ་ཆེ་བ་གསུངས་ཐད། རྩ་བའི་
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སྐབས་ ༡༤ པའི་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚགས་སུ་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་ཕུལ་འདུག་ཀྱང༌། གྲོས་ཚགས་སུ་དགོས་ངེས་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་
བྱུང་བར་བརྟེན་བསྐྱར་བཅོས་འགྲོ་ཐུབ་མི་འདུག་ན། མ་འོངས་པར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་དགོངས་བཞེས་
གནང་དགོས་པ་ལས་འདི་ནས་བསྐྱར་བཅོས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་མེད། 

༥༽ ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་གཙ་བཅས་
ཀྱི་བཞུགས་མོལ་ཚགས་འདུར་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གསུང་བསྐུལ་བྱུང་དོན་ལྟར། ཁྲིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞུང་ཞབས་པ་ཞེས་
པའི་ཚབ་ཏུ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐད་བསྐོས་གཞུང་ཞབས་པ་ཞེས་དང༌། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་འོག་མ་ཁག་གི་ཐད་བསྐོས་
ཁྲིམས་ཞིབ་པ་དང་གཞུང་ཞབས་པ་ཞེས་པ་འདེམས་ལྷན་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་བསྐྱར་བཅོས་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་གསུངས་ཐད། ས་གནས་
ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཁག་ལས་བྱེད་ཀྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་ན་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་ལྟག་འགལ་དུ་འགྱུར་རྒྱུར་
བརྟེན་བསྐྱར་བཅོས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་འོས་མ་མཆིས། 

༦༽ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་འབུལ་བྱུང་ཁག་ནང༌། སྤྱི་ཡོངས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་སྲོལ་དུ་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ི
སྐབས་འོས་གཞིར་ཞུགས་པ་སྐྱེ་བོ་ཁག་ནས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་སྐབས་དངུལ་སྒོར་ཚད་བཀག་བཟོ་སྲོལ་ཡོད་པ་
ལྟར། རང་རེའི་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་སྟེ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་འོས་མི་སོ་སོར་ཧིན་སྒོར་གསུམ་
འབུམ་ཚད་བཀག་བཟོ་དགོས་ཞེས་དང༌། ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་སྐབས་རྒྱལ་རྟགས་དང་རྒྱལ་དར། ས་ཁྲ་བཅས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་
སྐོར། དེ་བཞིན་འོས་འཕེན་པའི་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་བཟོ་ཕྱོགས།   སྦྲག་ཐོག་འོས་འཕེན་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་སྐྲུན་ཕྱོགས་བཅས་དབུས་
འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དང༌། འགན་འཛིན་ལས་འཕར་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ངག་ཐོག་འགྲེལ་བརྗོད་བྱུང་བ་བཅས་ལའང་གོ་བསྡུར་ཞིབ་
ལྷུག་དང་འབྲེལ་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ལམ་སྟོན་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ལག་བསྟར་བྱ་འོས་དང༌། བཙན་བྱོལ་
གྱི་གནས་བབ་འོག་སྦྲག་ཐོག་འོས་འཕེན་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་བས་མང་བ་འཕྲད་རྒྱུ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་སོང་བསྐྱར་བཅོས་རྒྱབ་
གཉེར་ཞུ་ཐབས་མ་མཆིས་ཀྱང་གྲོས་ཚགས་ནས་གང་འགབ་གཟིགས་གལ།  

༧༽ ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་གཙ་དང་བཀའ་དྲུང་གཉིས་གཟེངས་རྟགས་ཚགས་ཆུང་གི་གཏན་འཇགས་ཚགས་གཙ་
དང་དྲུང་ཆེ་ཡིན་པ་དང༌། ལས་འགན་གྱི་བབ་ནས་ཀྱང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་གཞུང་
ཞབས་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་འདི་བཞིན་གཟེངས་རྟགས་ཚགས་ཆུང་གི་ངོ་བོའ་ི
ཐོག་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་སྟེ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་ངེས་ཁག་གི་འཆར་ཟིན་འདི་ག་ཚགས་ཆུང་ལ་གནང་དགོས་པའི་ཡིག་ཆུང་ཕུལ་
ཡང༌། བཀའ་དྲུང་དུས་ཁོམ་མེད་ལུགས་དང༌། བསྐྱར་བཅོས་འཆར་འབུལ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་འབྲེལ་བ་མེད་ལུགས། 
གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ཕྱོགས་སྐོར་ད་བར་གླེང་སློང་ཡོད་རབས་སོགས་ཀྱི་ཀ་ཀོར་འགྲེལ་བརྗོད་སྣ་ཚགས་ལ། ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚས་ ༥ ཉིན་
འདེམས་ལྷན་ཚགས་གཙ་དང་བཀའ་བསྡུར་ཞིབ་ལྷུག་གིས། མཐའ་མ་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚས་ ༢༠ འགྱངས་མེད་བསྐྱར་བཅོས་ཡོད་ན་ངེས་
པར་འབུལ་ཐུབ་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་དོན་ལྟར། ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚས་ ༡༧ ཉིན་ཉེ་ཆར་གཟེངས་རྟགས་ཚགས་ཆུང་ལྷན་འཛམས་
ཀྱིས་བཀའ་གྲོས་ལྷུག་པོ་ཞུས་རྗེས་ད་ཡོད་གཟེངས་རྟགས་གནང་སྲོལ་འདི་བཞིན་མུ་མཐུད་དགོས་ཕན་ཅན་ཞིག་མ་མངོན་པས་ཆ་
ཚང་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་རྒྱུར་རྒྱབ་གཉེར་ཡིག་ཆུང་ཚགས་ཆུང་ལ་གནང་འབྱོར་བྱུང་བ་ལགས་ན། དེ་ལྟར་ངོས་འཛིན་གྱིས་གོང་གསལ་
སྒྲིག་གཞིར་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་ཟིན་ཕུལ་མེད་ཀྱང་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་མིན་གྲོས་ཚགས་ནས་བབ་གཟིགས་དགོས་རྒྱུ།  
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༨༽ བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་མང་ཚགས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་དང་བསྟུན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཞེས་
པའི་ཚབ་ཏུ་བོད་མིའི་གཞུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ཞེས་པར་བསྒྱུར་ན་ཇི་འགབ་བསམ་ཞིབ་དགོས་སྐོར་ཕེབས་ནའང་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་
འགན་ནི་གོང་ཞུས་ལྟར་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་རྗེས་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་རིགས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་
བྲིས་བཟོ་རྒྱུ་ལས་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་ཚགས་ཆུང་མིན་སྟབས་རྒྱབ་གཉེར་གང་ཡང་ཞུས་མེད། ཅི་སྟེ་གྲོས་ཚགས་
ནས་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་པར་གཟིགས་ཚ་དེ་འབྲེལ་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་གནང་དགོས་པར་སོང་ཚགས་
ཆུང་ནས་དེའི་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཨང་བསར་ཡོད།  

 

ལྔ་པ། ཚགས་ཆུང་དུ་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་ཆེད་འབོད་དང་ཞལ་པར་བརྒྱུད་གོ་བསྡུར་ཞུས་པ། 
ཚགས་ཆུང་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་འབུལ་ལ་དོགས་མ་ཆོད་པ་དང༌། ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་

ཏུ་དོགས་གཞི་ཅན་གྱི་ཚིག་བརྗོད་ཡོད་རིགས་ལ་རྣམ་ཀུན་ལག་བསྟར་བྱེད་པོ་རྒྱུས་མྱོང་ཅན་ཁག་ནས་གོ་བ་དང༌། ལག་ལེན་བསྟར་ཕྱོགས་
བཅས་ཀྱི་སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་ལ་ཞལ་པར་བརྒྱུད་དམ། ཡང་ན་འདི་ག་ཚགས་ཆུང་དུ་ཆེད་འབོད་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་མཐིལ་ཕྱིན་གཤམ་
གསལ་ལྟར་ཞུས་ཡོད། 
༡༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚས་ ༨ ཉིན་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་དོན་འགྲུབ་མཆོག་གི་ལྷན་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ས་

མིག་དང༌། ཆེད་ལས་ལས་བྱེད་བསྡུ་སྐོང་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཟིན་དགོས་པ། ས་མིག་ཟུར་བཅད། རྩིས་ཞིབ་ཆེད་སྦྱོང་ཐོན་པ་བཅས་སྐོར་
འདྲི་བརྩད་དང་གོ་བསྡུར་མཐིལ་ཕྱིན་ཞུས་ཏེ། ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་གོ་བརྡ་འཕྲོད་ངེས་བྱུང༌།  

༢༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚས་ ༡༨ ཉིན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཞོན་སྨན་པ་བསོད་
ནམས་སྒྲོལ་མ་དང༌། རྒྱུན་བཞུགས་རྒྱུན་ལས་སྨན་པ་ཚ་རིང་མཚམས་གཅོད་རྣམ་གཉིས་ལྷན་སྨན་པའི་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་ཆེན་གྱི་
འགན་དབང་དང་རྒྱུན་ལས་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཕྱོགས། རྒྱལ་ཡོངས་ཚགས་ཆེན་དུ་སྒྲིག་
གཞི་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་བཅས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་འདྲི་བརྩད་གོ་བསྡུར་ཞུས། 

༣༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚས་ ༤ ཉིན་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་དྲུང་འཕར་དོན་འགྲུབ་རྡོ་རྗེ་
དང༌། ཚགས་ཟུར་ཟུང་དྲུང་ཚ་རིང་སྟོབས་རྒྱལ་རྣམ་གཉིས་ལྷན་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་འབུལ་དུ་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ པའི་ནང་གསེས་ 
༤ པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ པར་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུ་དགོས་དང༌། ད་ལྟ་བསྐྱར་འཇུག་དགོས་པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་རྒྱུ་མཚན་དང་འབྲེལ་སྒྲིག་
གཞིའི་ནང་ཚིག་བརྗོད་དོགས་གནད་ཅན་ཁག་དང༌། ད་བར་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་གནད་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གོ་བསྡུར་ཞིབ་ལྷུག་
བྱུང༌།  

༤༽ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་འདི་ག་ཚགས་ཆུང་དུ་ཆེད་བཅར་གནང་འདུན་གྱི་བསྐུལ་མ་ཐེངས་མང་བྱུང་བ་
ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚས་ ༥ ཉིན་འོས་བསྡུའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་འཇམ་དཔལ་ཆོས་བཟང་མཆོག་དང༌། འགན་འཛིན་ལས་
འཕར་དགེ་བཤེས་རིག་འཛིན་ཆོས་གྲགས་རྣམ་གཉིས་ལྷན་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་འབུལ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་
གནད་ཁག་ལ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་གི་འགྲེལ་བརྗོད་ལ་གོ་བསྡུར་ཞིབ་ལྷུག་ཞུས། 

༥༽ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚས་ ༡༦ ཉིན་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་སྣང་ས་ཆོས་སྒྲོན་ལྷན་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་
བཅོས་འཆར་འབུལ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་གནད་ཁག་ལ་འདྲི་བརྩད་དང་གོ་བསྡུར་ཞུས།    
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༦༽ སྤྱི་འཐུས་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་བཀྲིས་རྒྱ་མཚ་ནས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌། ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཐད་བསྐོས་ལས་བྱེད་བསྐོ་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་བཞུགས་མོལ་ཚགས་འདུའི་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་འབུལ་སྐོར་ཚགས་ཆུང་དུ་ངག་
ཐོག་འགྲེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའི་རེ་འདུན་བྱུང་བ་ལྟར། ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚས་ ༡༦ ཉིན་ཁོང་གི་ལྷན་ངག་ཐོག་འགྲེལ་བརྗོད་ཁག་ལ་འདྲི་བརྩད་
དོགས་གཅོད་བྱས། 

༧༽ གཞན་ཡང་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་དང༌། བཀའ་དྲུང༌། ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ། འདེམས་ལྷན་དྲུང་ཆེ་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་ཁག་ལའང་
ཞལ་པར་ཐེངས་མང་བརྒྱུད་དོགས་གནད་ཅན་གྱི་ཚིག་བརྗོད་རེ་རེ་བཞིན་འདྲི་བརྩད་དོགས་སེལ་བྱས་ཏེ་གོ་དོན་ལྟར་ཚིག་བརྗོད་
ལེགས་བཅོས་ཞུས། 

 

དྲུག་པ། ཚགས་ཆུང་གི་མཐོང་ཕྱོགས་དང་སླད་དགོངས་བཞེད་དགོས་ཁག 
༡༽ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་གལ་ཆེ་དོན་ཆེར་བརྩིས་ཏེ་བསྐྱར་བཅོས་སོང་བའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་སྐབས་བསྟུན་སོ་སོར་དེབ་གཟུགས་

དང་བཅས་པ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང༌། འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་འགའ་ཞིག་ནས་དོ་སྣང་
བྱས་མེད་པའི་ཚར་སྣང་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བ།  དཔེར་ན་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཀྱི་སྒྲིག་
གཞི་དོན་ཚན་ ༧ པའི་ནང་གསེས་ ༡༢ ལ་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་འབུལ་གནང་སྐབས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༡༠ ཚས་ ༣ གྱི་བསྐྱར་
བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ལས། ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༢༧ ཉིན་སོང་བའི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་དོ་སྣང་བྱུང་མེད་པ། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་ནས་འདེམས་ལྷན་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༧ ནང་གསེས་ ༣ པའི་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལས། ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ 
ཚས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་བརྗོད་བཀོད་མི་འདུག་ན། མ་འོངས་པར་འདི་རིགས་སླ་བཅོས་མ་སོང་བར་ངེས་པར་ཡིད་
གཟབ་གནང་གལ། 

༢༽ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བགྲེས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དགོངས་དོན་ཇི་བཞིན་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པ་དཔེར་
ན་གངས་སྐྱིད་སིལ་སྤོལ་ཐང་འོག་གི་ས་ཁང་ཁ་ཤས་དཔལ་ལས་ནས་སྒྲིག་གཞི་གང་དུའང་མ་གསལ་བའི་ཁང་གླ་ལེན་རྒྱུའི་ཐག་བཅད་
པ་དང༌། སྒྲིག་གཞི་འདི་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ནས་ད་བར་གཞུང་སའི་ཐོག་སྒེར་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པའི་རིགས་ད་ལྟ་ལྷག་ཡོད་
མེད་དང༌། ཡོད་ན་དེའི་རྒྱུ་མཚན། གཙང་བཟོ་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཇི་འཕྲད་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་མ་འོངས་ཆེད་བཙུགས་
ཚགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཏེ་བསྐྱར་བཅོས་ཇི་དགོས་ངེས་པར་གཟིགས་དགོས། 

༣༽ ཕྱོགས་མཐའི་ལས་བྱེད་དབུས་སུ་གནས་སྤོས་སྐབས་ལས་ཤག་གི་སྒུག་ཐོ་ཨང་དང་པོར་འཇོག་དགོས་པ་དབུས་ཀྱི་ལས་བྱེད་སྒུག་
ཐོར་ཡོད་པ་དེ་བས་ཁྱད་པར་ཆེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཚད་ལྡན་མི་འདུག་ན་མ་འོངས་པར་དོན་དངོས་དང་མཐུན་པའི་ལག་བསྟར་གནང་
ཐབས་དགོས་གལ། 

༤༽ བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༧༨ ནང་གསེས་ ༢ པ་དང༌། འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧༠ པའི་ནང་གསེས་ ཁ པ་འདི་བཞིན་ད་བར་
ལག་བསྟར་ཚུལ་བཞིན་བྱུང་མེད་པ་དང༌། ད་ལྟའི་ཆར་དགོས་གལ་མ་མཐོང་ན་ངེས་པར་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ།  

༥༽ འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་ཁག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་སྒོ་ཇི་ཡོད་གནང་སྟེ་དུས་ནས་དུས་སུ་གྲོས་
ཚགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་ཐོག་འབུལ་དགོས་པ་དང༌། འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཚང་མའི་གལ་ཆེའི་ཡིག་ཁོངས་སུ་འཇོག་གལ་མཐོང༌། 
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༦༽ མཛད་གཙ་རྣམ་པའི་གྲས་ནས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང༌། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་གཞན་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
ཁྲིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་དང༌། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་བཅས་རང་རང་ལས་འཁྱུར་སྐབས་ལས་ཐོན་
བགྲེས་ཕོགས་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་དུ་གསལ་འདུག་ན། ད་སྐབས་མཛད་གཙ་རྣམ་པ་ཚང་མ་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་ཡོང་བ་འདྲ་མཉམ་མ་
ཟད་མཛད་གཙ་རྣམ་པར་བགྲེས་ཕོགས་འབུལ་རྒྱུའི་དགོས་དམིགས་ཀྱང་གཅིག་མཚུངས་ལ་སོང་གྲོས་ཚགས་ནས་གཅིག་གྱུར་བཟོ་
ཐབས་གནང་གལ།  

༧༽ བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་དམ་འབུལ་དུས་ཚད་གཅིག་གྱུར་གཏན་འཁེལ་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་འགྲོ་གཞི་དང༌། འཛིན་
སྐྱོང་སྒྲིག་གཞིའི་དོན་ཚན་ཁག་འགའི་དགོངས་དོན་དང་མི་མཐུན་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ན། ད་ལྟའི་ཆར་བཀའ་ཁྲི་དང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་
བསྡུ་ཆེན་མོ་དུས་མཉམ་དུ་གནང་སྲོལ་འདུག་པ་ལྟར་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པའི་དམ་འབུལ་དུས་ཚས་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་གྲུབ་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༥ 
ཚས་ ༣༠ དང༌། སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོའ་ིདམ་འབུལ་དུས་ཚས་ཟླ་ ༥ ཚས་ ༣༡ བཅས་འཆར་ཅན་གཅིག་གྱུར་གཏན་
འབེབས་ཡོད་པ་ལྟར། གལ་སྲིད་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གི་དམ་འབུལ་དུས་ཚས་ཀྱང་འཆར་ཅན་ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚས་ ༣༡ ལ་
གཏན་འབེབས་བྱུང་ཐུབ་ན། གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་དང་པོའ་ིཐོག་བཀའ་བློན་གཞན་གྱི་འོས་གཞི་འདོན་ཐུབ་པ་དང༌། ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་
གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་ཐོག་བཀའ་བློན་སོ་སོའ་ིལས་ཁུངས་ཁག་ལ་གང་འཚམས་རྒྱུས་མངའ་ཡོང་རྒྱུ་མ་ཟད་ལས་
བསྡོམས་ལའང་ལན་འདེབས་དགོས་སྟབས་གང་ཅིའི་ཆ་ནས་ཕན་ཁྱད་ལ་བརྟེན། མ་འོངས་པར་འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་གོ་བསྡུར་གྱིས་
འབྲེལ་ཆགས་སྒྲིག་གཞིར་བསྐྱར་བཅོས་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བར་མངོན། 

༨༽ ལོ་མང་ནས་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་ཡོད་མུས་རྣམས་ལ་ལས་བྱེད་སྤྱི་མཚུངས་དང་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་མེད་སྟབས་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ལས་
བྱེད་སྤྱིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟར་སྤྱི་འགྲེ་སྤྱི་མཚུངས་བཟོ་ཐབས་གནང་གལ།   

 
མདོར་ན་ད་ཐེངས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་རྣམས་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚས་ ༦ ནས་ལས་འཁུར་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཏེ། དུས་ཡུན་ཟླ་

བ་གསུམ་རིང༌། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་རྣམ་ཀུན་རྒྱུན་ལས་ཚགས་འདུར་ཞུགས་དགོས་གྱུར་པ་ཕུད། དེ་མིན་ཉིན་ལྟར་ཚགས་བཅར་ཞུས་
ཏེ་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཞུ་དག་ནན་འདྲོངས་ཞུས་ཡོད་ལ། སྐབས་འགར་གཟའ་སྤེན་པའི་གུང་གསེང་དང་ཉི་མ་ལའང་
ཡིག་ཆ་ཁག་བགོས་ཀྱིས་ཞུ་དག་བཏང་དགོས་བྱུང་བ་དང༌། ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་གཞོན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ནས་ལས་བྲེལ་དང་
ཁོམ་ལྕོག་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་གི་མ་དཔེ་ཀམ་པུའི་ཊར་ནང་རེའུ་མིག་
དང་བཅས་དུས་ཐོག་འཇུག་ཐུབ་པའི་མཐུན་འགྱུར་བྱུང་བ་དང༌། ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ལས་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ནས་ཁྲིམས་སྒྲིག་
ཁག་ཏུ་དོགས་ཅན་གྱི་ཡིག་རིགས་གང་དགོས་བཀོད་མངགས་ལྟར་དུས་ཐོག་འཚལ་སྒྲུག་བྱུང་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་ད་ཐེངས་ཚགས་ཆུང་གི་གྲུབ་
དོན་སྙན་ཐོ་དང༌། ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་གི་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་འབུལ་འཐུས་སྒོ་ཚང་བ་ཞིག་དུས་ཐོག་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་བཅས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་
པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་དང་པོས་ཆེད་བཙུགས་ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་ཚགས་ཆུང་
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༥ ལ།། །།  
༡༽  སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས།     ཚགས་གཙ། 
༢༽  སྤྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན།   དྲུང་ཆེ། 
༣༽ སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས།     ཚགས་མི། 
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༤༽  སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས།      ཚགས་མི། 
༥༽  སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན།    ཚགས་མི། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་བཅོས་ཚགས་ཆུང་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་དང་འགན་ལྕི་མོ་ཞིག་གི་ལས་འགན་བཞེས་ཏེ།  གང་ལྟར་འདས་པའི་ཟླ་བ་
གསུམ་རིང་། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་དང་པོ་ཚར་བ་དང་འཕྲལ་དུ་ཚགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག་གནང་། འདས་པའི་ཟླ་བ་
གསུམ་གྱི་རིང་ལ་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་ལྔས་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཆ་ཚང་ཞིག་ལ་ཐེངས་གསུམ་དང་ལྔ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ནས།  
ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་པོ་བྱུང་བ་དེ་ལ་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོའ་ིངོས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུས་རྒྱུ་ཡིན།  སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ཐུབ་པ་
དང་མ་ཐུབ་པའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ཉིན་གུང་བཞུགས་མོལ་ཚགས་འདུ་འཚགས་པ་རེད།  
དེའི་ནང་ནས་འབྲེལ་ཆགས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག  དེ་ཚ་མང་ཚགས་ཀྱིས་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མིང་བྱང་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཐོག་ཏུ་བཞུགས་མོལ་ཚགས་འདུའི་ནང་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་
བཅོས་བྱེད་པར་དགོས་ངེས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་ལོངས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཞིག་རེད་བཞག  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་ད་རེས་གྲོས་ཚགས་ནང་དུ་ཁུར་ཡོང་ན་
དུས་ཚད་འཕྲོ་བརླག་ཅིག་མ་གཏོགས་དོན་དག་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞིག་ཡོང་ས་མ་རེད།  སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་འཁོད་པའི་འབྲེལ་ཆགས་གཅིག་དེ་རེད།  
བཀའ་བློན་ཁྲི་པར་སྲིད་སྐྱོང་གི་མིང་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཐད་ལའང་བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པར་དགོས་ངེས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་དེ་ཚང་གི་མི་འདུག   
དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་དེ་ཡང་འཁུར་མི་དགོས་པ་བྱས་པ་རེད།  སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་གཞན་ཞིག་ནི།  ལས་བྱེད་ལས་ཐོན་ལ་གཟེངས་
ཐོན་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་དང་མི་གནང་གི་སྐོར་ལ་ཁ་སང་བཞུགས་མོལ་ཚགས་འདུའི་ནང་དུ་གོ་བསྡུར་བྱས་པའི་
སྐབས་སུ།  ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་པར་དགོས་ངེས་ཀྱི་གྲངས་ཀ་དེ་འདང་གི་མི་འདུག  མ་འོངས་པར་ཚགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་བྱེད་དགོས་མིན་གྱི་
ཐད་ལ་བལྟ་རྒྱུ་རེད།  ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་གནད་དོན་གལ་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཞིག་འཁོད་བསྡད་བཞག  རིམ་པས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུའི་
ཐོག་ལ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་གོ་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་དང་།  འཛིན་སྐྱོང་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུ་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  དེ་དེ་བཞིན་བྱས་ནས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ད་རེས་སྒྲིག་གཞི་དང་ཁྲིམས་ཡིག་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་མང་པོ་ཞེ་དྲགས་འདིར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད།  ཚགས་ཆུང་
གིས་ལས་དོན་ཟླ་བ་གསུམ་དང་ཉིན་མ་གསུམ་གནང་པའི་རྗེས་ལ་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ཚས་ ༥ ཉིན་མོར་ལས་བསྡོམས་ཆ་
ཚང་ཞིག་ཕུལ་པ་རེད།  ཚས་ལྔ་ནས་གྲོས་ཚགས་འཚགས་རྒྱུའི་བར་དུ་ཉིན་མ་བཅུ་ཙམ་ལས་དུས་ཚད་མེད་པ་དང་། དེའི་ནང་ནས་བཀའ་བློན་
ཁྲི་པ་ཡང་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་དགོས་པ།  མཛད་འཕྲིན་གྱི་དབང་གིས་ཤོག་གྲངས་བཞི་བརྒྱ་སུམ་བཅུ་སོ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་
ཞིག་བཀའ་ཤག་ནས་གཟིགས་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་དོན་ཚན་རེ་རེ་ལ་དཔལ་འབྱོར་དང་
འབྲེལ་བའི་རྒྱབ་གཉེར་བྱེ་བྲག་ལོགས་སུ་བཀར་ནས་ཞུ་མ་དགོས་པར་གྲོས་ཚགས་ནང་དུ་ཚུད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བཀའ་ཤག་
གིས་གནང་པ་རེད།  དོན་ཚན་བྱེ་བྲག་པའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  སྐབས་མཚམས་དེ་ག་
རང་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་གསུང་ཆོག་པ་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  རྒྱབ་གཉེར་ཡིག་ཆ་དེ་ནང་གསེས་དགུ་པའི་ཁ་པའི་ནང་ལ་བཅུག་བཞག་ཡོད།  
དེ་དགོངས་པར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་མར་འགྲོ་གི་འགྲོ་གི་བྱ་རྒྱུ་དེ།   ང་ཚའི་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡིན།   དེ་ག་ནང་བཞིན་སྒྲིག་
གཞི་ཁག་མང་པོ་ཞེ་དྲགས་ཡོད་པའི་ནང་ནས།  དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ནང་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ཅིག་བཞག་ཡོད།   ཚགས་གཙའི་ངོས་ནས་ཐབས་
ཤེས་བྱ་རྒྱུ་ནི་རེས་གཟའ་སྤེན་པ་དང་ཕྱི་ཚས་ ༡༩ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལ་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཆ་ཚང་ཞིག་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་
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ཞིག་བྱུང་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་ཡོད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས། དགོང་དྲོ་སོགས་ལ་དུས་ཚད་འཕར་འགྱངས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་སྲིད་པ་རེད།  དེ་
དགོངས་པར་འཇགས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ཁྲིམས་འཆར་འདོན་གནང་བའི་སྐབས་དེར་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་བཅུག་མི་དགོས་པའི་ཐོག་
ནས་ཚིག་བརྗོད་གསར་པ་སྙན་སྒྲོན་གནང་རྒྱུ་དང་།   ཚིག་བརྗོད་གསར་པ་དང་རྙིང་པའི་དབར་ལ་འགྱུར་བ་གང་འདྲ་ཞིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་དེ་ངག་
ཐོག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བསྐྱོན་བཞག་པ་ཡིན་ན།  ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  རྩ་བའི་ཆ་ནས་སྒྲིག་གཞི་ནང་
དོན་ལྟར་བྱས་ན།  གྲོས་ཚགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སྟེང་ཕུལ་བཞག་པ་ཡིན་ན།  མ་འགྲིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད།  སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་བཀའ་
བློན་རྣམ་པས་བརྗོད་པ་དང་པོ་གཟིགས་གྲུབ་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ན་འགྲིག་གི་རེད་དེ།  ད་རེས་སྒྲིག་གཞི་མང་པོ་ཞིག་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་
གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།   སྤྱི་འཐུས་ཁག་ཅིག་གིས་ཐུགས་ཞིབ་ཏན་ཏན་གནང་སྲིད་ཀྱི་རེད། ཁག་ཅིག་གིས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་མདོག་ཁ་པོ་མ་
རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་ད་རེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་དེ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་རང་ལ་ཐག་བཅད་བཞག་ཡོད།  གྲོས་ཚགས་ནང་ཕེབས་མཁན་དང་། 
གསར་འགོད་པ།  རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚགས་ཚང་མས་དེའི་སྒང་ལ་དོ་སྣང་གཅིག་སླེབས་ངེས་པ་ཡིན་སྟབས།  ཚགས་ཆུང་གིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་པའི་
སྐབས་སུ་དེ་འདྲ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་རིམ་གསུམ་པ་དེ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་
འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དེ་རེད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་།  ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་
འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ །   བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་།  ལས་དོན་བྱེད་
ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་གྲོས་འཆར་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ།  བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད།  ལེའུ་དང་པོ་རང་འཇགས། སྔོན་འགྲོ་རང་འཇགས།  སྒྲིག་གཞིའི་མིང་། དོན་ཚན་དང་པོ།  
སྒྲིག་གཞི་རྙིང་པའི་ནང་ལ་དོན་ཚན་ཁག་ཨང་ཀི་བྲིས་བཞག་ཡོད་པ་དེ་དག་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་ལ་དོན་ཚན་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ཞེས་
ཡིག་ཐོག་བསྐྱར་བཅོས་ཞུས་པས། ཁ་ཤས་དོན་ཚན་མ་གཏོགས་ནང་དོན་ལ་བསྐྱར་བཅོས་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད།  ཡང་དོན་ཚན་རང་ལུང་
དྲངས་པའི་སྐབས།  དེ་དག་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་དོན་ཚན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་ཐད་ཀར་གཟིགས་བདེ་བའི་ཆེད་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་
བརྗོད་ནང་ཨང་གཟུགས་ལ་བཀོད་བཞག་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   དོན་ཚན་དང་པོའ་ིསྒྲིག་གཞིའི་མིང་རང་འཇགས།  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ། 

 
༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང༌།  

ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི། 
 
བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད།          ཟུར་བརྗོད།
  
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས།  
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དོན་ཚན་དང་པོ།   སྒྲིག་གཞིའི་མིང༌། 
རང་འཇགས།  
 
དོན་ཚན་གཉིས་པ།  ཆ་རྐྱེན།   
སྒྲིག་གཞི་འདི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༥༣ པའི་འོག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་གསུམ་པ།   འགོ་འཛུགས། 
སྒྲིག་གཞི་འདི་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་དུས་ཚས་ནས་བཟུང་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ།  

རང་འཇགས།   
རང་འཇགས།  
དོན་ཚན་བཞི་པ།    ཚགས་སྐོང༌།  
 

ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེས་ཚགས་འདུའི་དུས་ཚས་དང༌། ཚགས་ཡུལ་ས་གནས་བཅས་འཁོད་པའི་ཚགས་སྐོང་བརྡ་
ཐོ་སྤྱི་འཐུས་རེ་རེ་ལ་གཏོང་དགོས། འོན་ཀྱང་ཛ་དྲག་གིས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་ནང་ཚགས་སྐོང་བྱ་དགོས་བྱུང་རིགས་སྤྱི་འཐུས་རེ་རེར་བརྡ་ཐོ་
གཏོང་མ་དགོས་པར་ས་གནས་དང༌། དུས་ཚས་བཅས་འཁོད་པའི་ཚགས་བརྡ་གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས་དང༌། གསར་ཤོག་ཐོག་འགོད་
འགྲེམས། ཡང་ན་སྤྱི་འཐུས་རེ་རེར་གློག་འཕྲིན་ཐོག་ནས་བརྡ་ཁྱབ་གཏོང་དགོས། 
 
དོན་ཚན་ལྔ་པ།    བཞུགས་གྲལ།   
རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་དྲུག་པ།    ལས་འཁུར་དམ་བཅའ། 

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༤༧ ནང་དོན་ལྟར།  སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ལས་འཁུར་དུ་མ་ཞུགས་གོང་དམ་བཅའམ་ཁས་ལེན་ཞུ་དགོས། 
དམ་བཅའ་འབུལ་བསྡད་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་རིགས་ནས་སྔོན་བརྡ་གཞིར་བཟུང་ཚགས་གཙའམ་ཚགས་གཙ་གཞོན་པ་གང་རུང་གི་མདུན་དུ་དམ་
བཅའམ།  ཁས་ལེན་ཞུ་དགོས།  
 
 
དོན་ཚན་བདུན་པ།   སྤྱི་འཐུས་མཚན་གཞུང༌། 
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་ཞིག་དགོས་པ་དང༌། སྤྱི་འཐུས་རྣམས་དམ་བཅའ་ཕུལ་འཕྲལ་བཞུགས་གྲལ་དུ་མ་
འཁོད་གོང་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའི་མདུན་དུ་བཞག་པའི་མཚན་གཞུང་ནང་མཚན་རྟགས་འགོད་དགོས། 

 
རང་འཇགས། 
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སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་གཙ་སྐྱོང༌། 
 
དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཙ་གཞོན་པ། 

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་དུས་ཐམས་ཅད་ལ། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༤༥ ལྟར་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་སྤྱི་མོས་སམ་མང་
མོས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་ཚགས་གཙ་དང༌། ཚགས་གཙ་གཞོན་པ་སུ་རུང་གིས་ཚགས་འདུའི་གཙ་སྐྱོང་གནང་དགོས། 
 
དོན་ཚན་དགུ་པ།   ཚགས་གཙ་ལས་ཚབ། 
༡ ཚགས་གཙ་དང༌། ཚགས་གཙ་གཞོན་པ་སུ་ཡང་ངོ་བཞུགས་མེད་པའི་སྐབས་ཚགས་གཙའི་ལས་ཚབ་ཏུ་ཚགས་འདུའི་གཙ་སྐྱོང་

གནང་མཁན་གྱི་འོས་མི་སྤྱི་འཐུས་ལྔ་ལས་མ་མང་བའི་མཚན་གཞུང་ཚགས་གཙས་བཟོ་འགོད་ཀྱིས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་གསལ་
བསྒྲགས་དང་མོས་མཐུན་ཞུ་དགོས། མཚན་གཞུང་དེ་ཚགས་དུས་རེ་བཞིན་གསར་འགོད་བྱ་རྒྱུ། 

༢ གོང་གསལ་མཚན་གཞུང་དུ་ཡོད་པའི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཚགས་གཙ་དང༌། ཚགས་གཞོན་སུ་ཡང་ངོ་བཞུགས་མེད་སྐབས་རེས་མོས་
ཀྱིས་ལྷན་ཚགས་སུ་ཚགས་འདུའི་གཙ་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ། 

༣ ཚགས་གཙ་གཞོན་པ་དང་འོས་མིའི་མཚན་གཞུང་དུ་གསལ་བའི་སྤྱི་འཐུས་སུ་ཡང་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་གཙ་སྐྱོང་གནང་
བཞིན་པའི་སྐབས་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཁག་གི་ནང་གསལ་བའི་ཚགས་གཙས་ཚགས་འདུའི་གཙ་སྐྱོང་གནང་སྐབས་སུ་ཡོད་
པའི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་ཅིང༌། བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་གང་རུང་ནང་ཚགས་གཙའི་མཚན་སྨོས་གང་ཡོད་ཀྱང་སྐབས་དེར་
གཙ་སྐྱོང་གནང་བཞིན་པའི་གང་ཟག་དེར་གོ་དགོས། 

༤ ཚགས་གཙ་དང༌། ཚགས་གཙ་གཞོན་པ། ཚགས་གཙའི་ལས་ཚབ་འོས་མིའི་མཚན་གཞུང་དུ་གསལ་བའི་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་མ་
གཏོགས་གང་ཟག་གཞན་སུས་ཀྱང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་གཙ་སྐྱོང་གནང་མི་ཆོག  

 
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 

 
དོན་ཚན་བཅུ་པ།  ཚགས་ཐེངས། 

བཅའ་ཁྲིམས་དང༌།   སྒྲིག་གཞི་དགོངས་དོན་ལྟར་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཉུང་མཐའི་གྲངས་ཚད་ལོངས་ཤིང༌། ཚགས་གཙའམ་ཚགས་
གཞོན། ཡང་ན་ཚགས་གཙ་ལས་ཚབ་ཀྱི་མཚན་གཞུང་དུ་གསལ་བའི་སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་གཙ་སྐྱོང་གནང་བའི་སྐབས་ཉིན་རེའི་ཚགས་
ཐེངས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ཚང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། ཚགས་ཐེངས་འགོ་འཛུགས་དང༌།   མཇུག་བསྡུ་བྱེད་སྟངས། 
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ཚགས་གཙའི་ལམ་སྟོན་དམིགས་བསལ་ཡོད་ན་ལས། དེ་མིན་སྤྱིར་བཏང་ཉིན་རེའི་ཚགས་ཐེངས་སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚད་ ༩།༣༠ ཐོག་འགོ་
འཛུགས་དང༌།  དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚད་ ༥ པའི་ཐོག་ཚགས་གསེང་གནང་རྒྱུ། ཉིན་གུང་ཆུ་ཚད་གཅིག་རིང་གུང་ཚིགས་བར་གསེང་འཇོག་རྒྱུ། འོན་
ཀྱང་ལས་དོན་ལ་གཞིགས་པའི་ཚགས་དུས་འཕར་ཆག་ཚགས་གཙས་སྟངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  ཚགས་འདུའི་ཉིན་གྲངས་དང༌།   ཚགས་གསེང་འཇོག་ཕྱོགས། 

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུ་ཉིན་གྲངས་ཇི་ཚགས་དང༌། ཚགས་གསེང་ནམ་འཇོག་ལས་དོན་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསྟུན་ནས་
ཚགས་གཙའི་ལམ་སྟོན་ལྟར་གནང་རྒྱུ།  འོན་ཀྱང་ཚགས་འདུ་གྲོལ་བརྡ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་རྗེས་བསྐྱར་ཚགས་བྱ་དགོས་བྱུང་ན་
ཚགས་དྲུང་གིས་སྤྱི་འཐུས་ཚང་མར་ཡིག་ཐོག་བརྡ་ཐོ་འབུལ་དགོས། 

 
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས།  

 
དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན།  
རང་འཇགས། 
 
༢ ཚགས་གཙས་དགོས་གལ་གཟིགས་ཚ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་དང་འབྲེལ་གཏན་འབེབས་སྔོན་ཟིན་གྱི་ཉིན་དེའི་ལས་དོན་གྲོས་

གཞིར་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་ཆོག   འོན་ཀྱང་གྲོས་བསྡུར་དབུ་འཛུགས་ཟིན་པའི་གྲོས་གཞི་ཞིག་ལ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་བྱུང་ན་ལས་སྒྱུར་
བཅོས་མི་ཆོག 

 
དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།  སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་ལས་དོན་སྐོར་ལ་དུས་ཚད་རྒྱས་བཅད། 
རང་འཇགས། 
 
༢ འོན་ཏང་རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གལ་ཆེའི་དོན་གནད་གཞན་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་དགོས་གལ་གཟིགས་ཚ་ཚགས་གཙས་འགྱུར་བ་

གཏོང་འཐུས། 
 རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ།  ལས་རིམ་ཐོ་གཞུང་བཟོ་འགོད། 
 
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 
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རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 
༥ སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གྲོས་འཆར་མང་རྐྱེན་སྔོན་བརྡ་ཡོད་ཚད་ལས་རིམ་དུ་ཚུད་དཀའ་བ་བྱུང་ཚ་མང་ཚགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་

གྲོས་འཆར་གལ་གནད་ཆེ་རིགས་ཚགས་གཙས་འདེམས་སྒྲུག་རྗེས་འཕྲོས་གྲོས་འཆར་ཇི་ཙམ་ཚུད་པ་དེ་ཙམ་རྒྱན་ཤོག་བཏོན་ཏེ་ཐོན་
རིམ་བཞིན་ཐོ་གཞུང་དུ་འཇོག་རྒྱུ་དང༌། ཉིན་རེའི་ལས་རིམ་མ་ཟིན་པའི་ལྷག་འཕྲོས་གྲོས་འགོ་མ་ཚུགས་པ་གལ་གནད་ཆུང་རིགས་ཉིན་
རྗེས་མར་ཐོ་འགོད་མ་དགོས་པར་རྩིས་མེད་གཏོང་འཐུས། 

 
དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།  ལས་རིམ་ཚགས་ཆུང༌། 
 ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཐོ་འགོད་ལས་དོན་ལ་རོགས་རམ་དང་སློབ་སྟོན་འབུལ་མཁན་སྤྱི་འཐུས་གསུམ་
ནས་ལྔ་བར་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ཚགས་ཆུང་རེ་ཚགས་གཙ་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཚགས་དུས་རེ་རེ་བཞིན་གསར་བསྐོ་གནང་རྒྱུ། 
 

རང་འཇགས། 
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་འཆར་ལ་གྲོས་བསྡུར། 
 
དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།  ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་འཆར། 
 
༡ བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡ ནང་གསེས་ ༢ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་འཆར་ལ་གྲོས་

བསྡུར་ཆེད་ཚགས་གཙས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་དུས་ཚད་ཟུར་བཀག་གནང་རྒྱུ། 
༢ ཟུར་བཀག་དུས་ཚད་དེའི་ནང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་འཆར་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གྲོས་འཆར་སྤྱི་འཐུས་

གང་རུང་གིས་བཏོན་པ་དང༌། སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་དགོངས་འཆར་དུ་གསལ་བའི་དོན་གནད་གང་གི་ཐོག་ཏུའང་
གྲོས་བསྡུར་བྱ་ཆོག 

ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 

རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 

 
དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚད།  



49 

 

 ཚགས་གཙའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་བཀོད་ཡོད་ན་ལས།   དེ་མིན་ཚགས་ཐེངས་རེ་རེའི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚད་ ༩།༣༠ ནས་ ༡༠།༣༠ བར་
དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚད་ཡིན། 
 
དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།  སྔོན་བརྡའི་དུས་ཡུན། 
རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ།   སྔོན་བརྡ་སྤྲོད་སྟངས།  
༡ དྲི་བའི་དོན་གནད་རྣམས་ཚགས་དྲུང་བརྒྱུད་ཡིག་ཐོག་སྔོན་བརྡ་སྤྲོད་དགོས་པ་དང༌།  སྔོན་བརྡའི་ནང་གསལ་འཁོད་དགོས་པའི་དོན་

ཚན་གཤམ་གསལ། 
རང་འཇགས།  
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 

ང སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གི་དྲི་བ་རྣམ་གྲངས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཚ་དྲི་བ་དེ་དག་གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་སྔ་རྟིང་གོ་རིམ་གསལ་འགོད་དགོས་
པ་ཡིན། 

 
༢ གལ་ཏེ་དྲི་བ་ཞིག་ལ་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ལས་མང་བས་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོད་ཚ་དྲི་བ་གཏོང་མཁན་གཙ་བོ་མཚན་རྟགས་འགོད་

མཁན་དང་པོ་དེ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ།  བཀའ་བློན་ཚར་དྲི་བ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐོ་གཞུང༌། 
ཚགས་གཙའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་བཀོད་ཡོད་ན་ལས།   དེ་མིན་ཚགས་དྲུང་གིས་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་གང་ཡིན་དེར་དྲི་བའི་སྔོན་བརྡ་
བཏང་སྟེ་ཉིན་ལྔ་མ་སོང་བའི་སྔོན་ལ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཐོ་གཞུང་ཁོངས་འགོད་མི་ཆོག 
 
དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།  སྐར་རྟགས་འཁོད་པའི་དྲི་བ། 
སྤྱི་འཐུས་ཞིག་གི་དྲི་བར་ངག་ཐོག་ནས་ཀྱང་དྲིས་ལན་དགོས་རིགས་ཁག་ལ་སྐར་རྟགས་རེ་བརྒྱབ་དགོས་པ་ཡིན། སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲིས་ལན་
ཉིན་གཅིག་གོང་དྲི་བ་གཏོང་མཁན་འབྲེལ་ཡོད་སྤྱི་འཐུས་ལ་འབྱོར་དགོས། གལ་ཏེ་སྐར་རྟགས་མེད་ཚ་དྲི་བ་ཚང་མར་ཡིག་ཐོག་ནས་ལན་
འདེབས་རྐྱང་པས་འཐུས་པ་ཡིན། 
 
དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ།  དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཉིན་གྲངས་ཆ་བགོས། 
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དྲི་བ་ཁག་ལ་དྲིས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའི་དུས་ཚད་ཐད་བཀའ་བློན་དང༌། བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་བབས་ཆ་ནས་ཉིན་སོ་སོར་སྐབས་བསྟུན་
ཚགས་གཙའི་དགོངས་དཔྱད་ལྟར་རེས་མོས་ཀྱི་དུས་ཚད་ཟུར་བཅད་ཆ་བགོས་གནང་དགོས་པ་དང༌། དེ་མིན་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་གྱི་མོས་
མཐུན་བྱུང་ན་ལས་སྔོན་དུ་དུས་ཚད་ཟུར་བཅད་ཆ་བགོས་བྱས་པའི་དྲི་བའི་ཐོ་གཞུང་ལྟར་ལས་གཏོང་མི་ཆོག 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཆུ་ཚད་ ༡༡།༡༠ བར་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་ཐུན་གཉིས་པ། 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན།   ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས།  མུ་མཐུད་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་། 

 
སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ་དེ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པར་སྐར་རྟགས་འཁོད་པའི་དྲི་བ་ཞེས་
པའི་དོན་ཚན་དེ་གའི་འགོར་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་སྤྱི་འཐུས་གང་ཞིག་གིས་ཞེས་དགོས་རྒྱུར་གང་སྒྲ་ཆད་བསྡད་འདུག  དེ་ཡར་འཇུག་
རོགས་གནང་། ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་སྤྱི་འཐུས་གང་ཞིག་གིས་ཞེས་བྱེད་སྒྲ་ཡོད་པ་དེ།  ང་ཚས་འབྲེལ་སྒྲ་བཟོས་པ་རེད།  སྐར་རྟགས་
འཁོད་པའི་དྲི་བར་ལན་རྒྱབ་མཁན་སྤྱི་འཐུས་དེ་ཡིན་དགོས་པ་ཞིག་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་དེ་འདྲ་ཞིག་གོ་སྡོད་ཀྱི་འདུག  སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་
དྲི་བ་དེ་སྤྱི་འཐུས་དེས་ཡིན་པ་དང་།  ལན་སྤྱི་འཐུས་དེས་རྒྱག་མི་དགོས་པའི་དབང་གིས་བྱེད་སྒྲ་དེ་འབྲེལ་སྒྲར་བཅོས་པ་རེད།   
 
དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ་ལྗགས་ཀློག་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན།  
དོན་ཚན་ཉེར་བཞི་པ། སྐར་རྟགས་འཁོད་པའི་དྲི་བར་ལན་དང༌།   དྲི་བ་གཏོང་མཁན་དོ་བདག་མེད་པ། 
༡ སྐར་རྟགས་ཡོད་པའི་དྲིས་ལན་ངག་ཐོག་དགོས་པའི་ཐོ་གཞུང་གི་ཁོངས་སུ་དུས་ཚད་ཟུར་བཅད་ཡོད་ནའང་།  ཉིན་དེར་དྲིས་ལན་

འདེབས་མཁན་མེད་པ་དང༌། ཡང་ན་དྲི་བ་གཏོང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཚགས་འདུར་མེད་ཚ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚད་མཐའ་བསྡོམས་མ་
བྱས་གོང་དྲི་བ་བྱ་ཡུལ་བཀའ་བློན་གྱིས་ཡིག་ཐོག་དྲིས་ལན་ཚགས་དྲུང་བརྒྱུད་སྤྲོད་དགོས། 

༢ གལ་ཏེ་ཚགས་འདུ་ཕར་འགྱངས་གཏོང་བའམ། བར་མཚམས་བཞག་པ། ཡང་ན་དོན་གནད་གཞན་ཞིག་སྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུའི་
དུས་ཚད་བཏང་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚད་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཚགས་ཐེངས་རྗེས་མའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་
ཟུར་བཅད་དུས་ཚད་རིང་དྲིས་ལན་རྣམས་ཡིག་ཐོག་སྤྲོད་དགོས་པ་དང༌། དགོས་གལ་དང་དུས་ཚད་བྱུང་ན་ཚགས་གཙས་ངག་ཐོག་
དྲིས་ལན་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་འཐུས།   

 
དོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པ། སྤྱི་འཐུས་བྱེ་བྲག་པ་ཚར་དྲི་བ་དྲིས་ལན། 
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 སྤྱི་འཐུས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དང༌། གྲོས་ཆོད་འཆར་ཟིན། གཞན་ཡང་ཚགས་འདུའི་ལས་
དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཞིག་ལ་དྲི་བ་དགོས་པ་བྱུང་ཚ་ཚགས་གཙའི་ལམ་སྟོན་ལྟར་སྤྱི་འཐུས་གཞན་སུ་རུང་ནས་བཀའ་བློན་ཞིག་ལ་དྲི་
བ་གཏོང་སྟངས་དང་འདྲ་བར་གཏོང་ཆོག 
 
དོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ།   དྲི་བ་ཆོག་མིན་གྱི་ཚད་གཞི། 
 མང་ཚགས་ཀྱི་གལ་གནད་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཁག་གི་འོག་བཀའ་བློན་སུ་རུང་ལ་དྲི་
བ་གཏོང་ཆོག   
རང་འཇགས།   
རང་འཇགས། 
 
༣ དྲི་བའི་ནང་ཁ་ཚན་ཆོད་པའི་བརྗོད་ཚིག་ཡོད་ཚ་དེའི་ཁུངས་སྐྱེལ་འགན་འཁུར་སྤྱི་འཐུས་དེ་རང་གིས་བྱེད་དགོས། 
༤ རྩོད་གཞི་སློང་བ་དང༌། སྒེར་རྩོད། རྒྱགས་གཏམ་དང་ཁ་རྡུང་ངན་སྨྲས་ཀྱི་བརྗོད་ཚིག་རིགས་མེད་པ། 
 བསམ་ཚུལ་ཙམ་དང༌། ཁྲིམས་ལུགས་སྐོར་གྱི་དྲི་བ། གཞི་མེད་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་དྲི་བའི་རིགས་མིན་པ། 
༦ སྐྱེ་བོ་སུ་ཞིག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང༌། མང་ཚགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་མ་གཏོགས་སྒེར་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་དང༌། ལས་

དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་དྲི་བའི་རིགས་མ་ཡིན་པ།  
རང་འཇགས།  
རང་འཇགས།   
རང་འཇགས།   
རང་འཇགས། 
 
༡༡ ལན་འདེབས་བྱས་ཟིན་པའམ། ལན་འདེབས་བྱ་རྒྱུར་དགག་བྱ་བྱས་པའི་གནད་དོན་རིགས་ལ་ཁུངས་སྐྱེལ་ཐུབ་པའི་དྲི་བ་ཡོད་ན་ལས། 

དེ་མིན་བསྐྱར་འདྲི་མི་ཆོག   
རང་འཇགས།  
རང་འཇགས། 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
དོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པ།  ཚགས་གཙས་སྟངས་འཛིན་ཐག་གཅོད་གནང་ཕྱོགས།   
རང་འཇགས། 
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༢ ངག་ཐོག་ནས་དྲིས་ལན་དགོས་པའི་ཁོངས་སུ་བཞག་ཟིན་པའི་དྲི་བ་ཞིག་ཚགས་གཙས་དགོས་གལ་གཟིགས་ཚ་དྲི་བ་འདྲི་མཁན་དེར་
འདྲི་ཞིབ་རྗེས་ཡིག་ཐོག་དྲིས་ལན་གྱིས་འཐུས་པའི་ཁོངས་སུ་ཁ་བསྒྱུར་བྱ་འཐུས། 

 
དོན་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པ། དྲི་བ་ཕྱིར་འཐེན་དང༌།  ཕྱི་སྣུར། 
སྤྱི་འཐུས་གང་ཞིག་གིས་རང་གི་དྲི་བ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པའམ། ཕྱི་སྣུར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ན་ཚགས་འདུ་མ་འཚག་པའི་གོང་དུ་བརྡ་ཁྱབ་ཡིག་ཆུང་ནང་ཁ་
གསལ་འགོད་དགོས་པ་དང༌། དྲི་བ་དེ་དག་ཉིན་རྗེས་མ་ཞིག་ཏུ་འདྲི་སློང་བྱ་རྒྱུའི་ཐོ་གཞུང་མཇུག་ཏུ་འཇོག་ཆོག  
 
དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ།  དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཐབས་ལམ།   
རང་འཇགས། 
༢ གལ་ཏེ་དྲི་བ་གང་ཞིག་སྐབས་མཚམས་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་འདུན་ཡོད་ན་ལས། དེ་མིན་མིང་འབོད་བྱས་པའི་སྤྱི་འཐུས་དེས་རང་གནས་སུ་

ལངས་ཏེ་དྲི་བ་འདྲི་དགོས། 
༣ དྲི་བ་འདྲི་མཁན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་དེ་ཚགས་འདུར་སླེབས་མེད་ཚ་དྲི་བ་དེ་གསལ་བསྒྲགས་མ་དགོས་ནའང༌། སྤྱི་འཐུས་གཞན་སུ་རུང་ནས་

འབོད་བསྐུལ་བྱུང་ཚ་དྲི་བ་དེར་ལན་འདེབས་དགོས་པའི་ཚགས་གཙས་བཀའ་ཁྱབ་གནང་རྒྱུ། 
དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ།  འཕྲོས་དོན་དྲི་བ།    
རང་འཇགས།   
རང་འཇགས།   
རང་འཇགས།  
རང་འཇགས།  
རང་འཇགས།  
རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་སོ་གཅིག་པ།  དུས་ཚད་ཡོལ་བའི་དྲི་བ།  
སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་དྲི་བ་བྱས་པར། དྲི་ཡུལ་དེས་དུས་ཐོག་དྲིས་ལན་མ་བྱུང་བར་དུས་ཚད་ཧ་ཅང་ཕྱི་འགྱངས་བྱུང་ན་སྤྱི་འཐུས་དེས་མོས་
མཐུན་བྱུང་ཚ་ཉིན་རྗེས་མའི་དྲི་བའི་ཐོ་གཞུང་ཁོངས་འཇོག་མ་དགོས་པར་རྩིས་མེད་གཏོང་འཐུས།  

 
དོན་ཚན་སོ་གཉིས་པ།  དྲིས་ལན་ཁག་སྔོན་ཚུད་ཁྱབ་བསྒྲགས་མི་ཆོག་པ། 
དྲི་བ་གང་ཞིག་ལ་བཀའ་བློན་ཞིག་གིས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནང་དྲིས་ལན་མ་བརྒྱབ་སྔོན་དང༌།  ཡང་ན་ཡིག་ཐོག་གི་དྲིས་ལན་ཚགས་དྲུང་ལ་
མ་སྤྲད་གོང་དྲིས་ལན་དེ་དག་གསལ་བསྒྲགས་འགྲེམས་སྤེལ་མི་ཆོག 
 
དོན་ཚན་སོ་གསུམ་པ། དུས་ཐུང་སྔོན་བརྡ་ཕུལ་བའི་དྲི་བ། 
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༡ དྲི་བ་གང་ཞིག་མང་ཚགས་ཀྱི་གལ་གནད་དང་འབྲེལ་བའི་ཛ་དྲག་གལ་ཆེ་ཡིན་ཚ་ཚགས་གཙས་དགོངས་དཔྱད་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་
བཀའ་བློན་ལ་སྒྲིག་གསལ་གཏན་འབེབས་དུས་ཚད་གོང་དྲིས་ལན་འདེབས་དགོས་བཀའ་ཁྱབ་གནང་འཐུས། 

༢ བཀའ་བློན་གང་ཞིག་གིས་དུས་ཐུང་གི་སྔོན་བརྡ་ནང་ཚུན་དྲིས་ལན་ཐུབ་ཐབས་མེད་ཚ་མང་ཚགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་
གནད་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ཏེ་སྒྲིག་གཞི་ནང་གསལ་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་ཚུན་དྲིས་ལན་བྱ་རྒྱུའི་ཐོ་གཞུང་གི་ཐོག་མར་བཞག་སྟེ་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགས་ནང་ངག་ཐོག་ནས་དྲིས་ལན་བྱེད་དགོས། 

༣ གལ་ཏེ་དོན་གནད་གཅིག་གི་སྐོར་ལ་དྲི་བ་འདྲི་མཁན་གཅིག་ལས་མང་བ་ཡོད་ཚ་དེའི་ཁོངས་ནས་འདྲི་མཁན་གཅིག་ལ་རྩ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་
དང༌། དེ་ལྟའི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་གྱིས་གཅིག་སྡུད་ཀྱིས་དྲིས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའི་བརྡ་ཁྱབ་བྱ་འཐུས།  

༤  རང་འཇགས། 
༥ ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་ལྟར་རང་ཉིད་གོ་རིམ་སླེབས་སྐབས་སྤྱི་འཐུས་དེས་རང་གནས་སུ་ལངས་ཏེ་དྲི་བ་འདྲི་དགོས་པ་དང༌། དེར་འབྲེལ་

ཡོད་བཀའ་བློན་ནས་ལམ་སེང་དྲིས་ལན་བརྒྱབ་དགོས་པ་ཡིན། དྲི་བ་ཞིག་ལ་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ལས་མང་བས་མིང་རྟགས་བཀོད་ཡོད་
ཚ་མིང་རྟགས་དང་པོ་འགོད་མཁན་དེར་ཚགས་གཙས་མིང་འབོད་གནང་རྒྱུ་དང༌། གལ་ཏེ་དང་པོ་དེ་མེད་ཚ་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་མིང་
འབོད་གནང་འཐུས།   

 
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་སོ་བཞི་པ།  ཆུ་ཚད་ཕྱེད་རིང་གི་གྲོས་བསྡུར།  
༡ ཉིན་ཤས་སྔོན་དྲིས་ལན་བྱས་པའི་ཁོངས་ནས་མང་ཚགས་ཀྱི་གལ་གནད་ཡོད་པའི་ཡིག་ངག་གི་དྲིས་ལན་འགའ་ཤས་ལ་བསྐྱར་དུ་དྲི་

སློང་དང༌། གསལ་བཤད་ཆེད་བདུན་གཅིག་ནང་ཚགས་ཐེངས་གསུམ་རིང་ཆུ་ཚད་ཕྱེད་ཀ་རེའི་དུས་ཡུན་ཟུར་བཅད་གནང་འཐུས། 
 
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 
༤ གླེང་སློང་སྔོན་བརྡ་གཉིས་ལས་མང་བ་འབྱོར་ཚ་ཚགས་དྲུང་གིས་འབྱོར་སྔ་རྟིང་གི་ཐོག་ནས་སྔོན་བརྡ་གཉིས་འདོན་རྒྱུ་དང༌། གླེང་སློང་

གང་ཞིག་ཚགས་ཐེངས་དེ་གའི་རིང་མ་ཚར་ན་ཚགས་ཐེངས་རྗེས་མའི་ལས་རིམ་ནང་འཇོག་མི་དགོས། འོན་ཀྱང་སྤྱི་འཐུས་དེས་
དགོས་འདུན་དམིགས་བསལ་བཏོན་ཚ་ཚགས་ཐེངས་རྗེས་མ་གང་རུང་ལ་འཇོག་འཐུས། 

༥ ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་སྤྱི་འཐུས་དེས་ཚགས་གཙའི་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་རང་ཉིད་ཀྱི་དྲི་བར་གསལ་ཆ་འདོན་ཆེད་བསྐྱར་དུ་དོན་གནད་དེ་
དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་དང་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཆོག་པ་དང༌། དེར་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་གྱིས་དྲིས་ལན་འདེབས་དགོས། འོན་ཀྱང་ཐོ་གཞུང་
ནང་གསལ་གྱི་དྲི་བ་གཏོང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་ཞིག་གིས་མ་གཏོགས་གཞན་གྱིས་དྲི་བ་འཕར་མ་འདྲི་མི་ཆོག   
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རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་སོ་ལྔ་པ།   ཚགས་གཙའི་བཀའ་འཁྲོལ། 
སྒྲིག་གཞི་འདིའི་འབྲུ་དོན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཁག་ནང་གསལ་ལྟར་མང་ཚགས་ཀྱི་གལ་ཆེའི་ལས་དོན་ཞིག་འཕྲལ་དུ་གྲོས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་བྱེད་བཞིན་
པའི་གྲོས་བསྡུར་ཐོག་གི་ཚགས་འདུ་བར་མཚམས་འཇོག་རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་ཚགས་གཙའི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་བསྟུན་འདོན་ཆོག  
 
དོན་ཚན་སོ་དྲུག་པ།  གྲོས་འཆར་བརྡ་ཐོ། 
རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་སོ་བདུན་པ།   གྲོས་འཆར་གནད་དོན། 
མང་ཚགས་ཀྱི་ཛ་དྲག་གལ་ཆེའི་ལས་དོན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་ཆེད་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུ་མཚམས་འཇོག་གཤམ་
གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ལྟར་བྱེད་ཆོག་པ་ཡིན། 
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 
༣ གྲོས་འཆར་དེ་དག་ཉེ་དུས་བྱུང་བའི་ཛ་དྲག་གི་གནད་དོན་ངེས་ཅན་ཞིག་དང༌། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་དང་འབྲེལ་བ་

ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས།   
༤ རང་འཇགས། 
༥ དོན་གནད་གང་ཞིག་ཚགས་དུས་དེ་གའི་ནང་གྲོས་བསྡུར་ཟིན་པའི་གནད་དོན་བསྐྱར་དུ་གླེང་སློང་མི་ཆོག  
༦ ཚགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་ལ་བསམ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུར་བཀོད་མངགས་བྱས་པའི་དོན་གནད་སྐོར་དུས་ཚད་གཏན་འབེབས་ནང་ཚུན་ཚགས་

འདུར་གསལ་བསྒྲགས་མ་བྱས་གོང་གྲོས་འཆར་འདོན་མི་ཆོག   
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་སོ་བརྒྱད་པ།  གྲོས་འཆར་བཀའ་འཁྲོལ་དང་བཀག་འགོག 
༡ སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༣༥ ནང་གསལ་ལྟར་གྲོས་འཆར་གང་ཞིག་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་བྱ་འོས་ཡིན་ཚ་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་མིང་འབོད་

བྱས་མཚམས་རང་ས་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་བྱེད་བཞིན་པའི་ལས་དོན་བར་མཚམས་འཇོག་རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་
འགོ་འཛུགས་དགོས་པ་ཡིན།  
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༢ གལ་ཏེ་གྲོས་འཆར་དེ་བཞིན་གྲོས་བསྡུར་བྱ་འོས་མ་གཟིགས་ཚ་ཚགས་གཙས་གྲོས་འཆར་སྙན་ཐོ་ཚགས་འདུར་གསལ་བསྒྲགས་དང་
འབྲེལ་གྲོས་བསྡུར་བྱ་འོས་མེད་པའི་གནས་ལུགས་གསལ་བཤད་ཀྱིས་གྲོས་འཆར་བཀག་འགོག་བྱ་རྒྱུ། 

༣ རང་འཇགས། 
༤ ཚགས་གཙས་བཀའ་འཁྲོལ་བྱུང་ཡང་ལས་དོན་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར་བཀག་འགོག་གི་གྲོས་འཆར་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་

བཏོན་ན་འདོན་མཁན་དེས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ལས་བགྲོ་གླེང་མ་དགོས་པར་འཕྲལ་དུ་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་མང་
མོས་ཇི་བྱུང་ལ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ།   

 
དོན་ཚན་སོ་དགུ་པ། ཚགས་འདུ་བསྐྱར་ཚགས་ཀྱི་དུས་ཚད། 
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་བཞིན་པའི་ཚགས་འདུ་བར་མཚམས་བཞག་སྟེ་མང་ཚགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཛ་དྲག་གལ་ཆེ་གཞན་སྐོར་
གྲོས་བསྡུར་ཆེད་བསྐྱར་ཚགས་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚད་ཚགས་གཙས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུ་དང༌། ལས་དོན་ལ་གཞིགས་པའི་དགོས་ངེས་ཀྱི་
དུས་ཚད་སྤྲོད་རྒྱུ། དེའི་ཉིན་ཕྱི་དྲོ་ཚགས་ཐེངས་འཕར་མ་ཚགས་ཏེ་བར་མཚམས་བཞག་པའི་ལས་རིམ་རྣམས་ཀྱང་ཛ་དྲག་དོན་གནད་གཞན་
གྲོས་བསྡུར་ཟིན་རྗེས་འགྲུབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།   
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 
དོན་ཚན་བཞི་བཅུ་པ།  ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྲོས་འཆར། 
༡ སྔོན་ཚུད་ཚགས་གཙའི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་མང་ཚགས་ཀྱི་གལ་ཆེའི་དོན་གནད་སྐོར་བཀའ་བློན་ཞིག་ལ་

ཐུགས་སྣང་དགོས་པའི་གཞེན་བསྐུལ་བྱེད་ཆོག་པ་དང༌། བཀའ་བློན་དེས་སྐབས་དེར་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་རྗེས་སུ་གསལ་
བཤད་བྱ་རྒྱུའི་ཚས་གྲངས་དང༌། དུས་ཚད་ཞུ་དགོས། 

༢ གསལ་བཤད་དེ་རིགས་ལ་བགྲོ་གླེང་མི་དགོས། འོན་ཀྱང་ཚགས་གཙའི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་དོན་གནད་དེ་སྐོར་འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་
འདོན་ཆོག་པ་དང༌། སྐབས་སོ་སོར་བཀའ་བློན་དེས་ལན་འདེབས་དགོས་པ་ཡིན།  

༣ རང་འཇགས། 
༤ རང་འཇགས། 
༥ བདུན་ཕྲག་དེའི་རིང་སྙན་ཐོ་འབྱོར་བ་རྣམས་ལ་གླེང་སློང་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚད་མ་ཐོབ་ཚ་ཚགས་གཙས་དམིགས་བསལ་ཚགས་ཐེངས་

གཅིག་འཛུགས་རྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་རྩིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ།   
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་ཞེ་གཅིག་པ། གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བཤད།  
༡ གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་གསར་དུ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཟིན་པའམ། བྱ་རྒྱུར་བསམ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པའི་

གནས་ཚུལ་ཞིག་གམ། ལག་ལེན་བསྟར་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་གལ་ཆེའི་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ། ཡང་ན་ཉེ་དུས་སུ་བྱུང་བའི་གནས་
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ཚུལ་གལ་ཆེ་ཞིག་གི་སྐོར་བཀའ་ཤག་གིས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་གསལ་བཤད་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་རྒྱུའི་རེ་འདུན་བཏོན་པའམ།  
སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་གསལ་བཤད་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་བཏོན་པ་ལ་དེ་དོན་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་བཅས་ཀྱི་སྐབས་བཀའ་བློན་ཁྲི་
པའམ། འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་གྱིས་གསལ་བཤད་འགྲེལ་བརྗོད་བྱ་རྒྱུ་དང༌། འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཡོད་ཚ་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་
ཐོག་འཇོག་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་དགོས།   

༢ རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ། སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གསལ་བཤད།  
སྤྱི་འཐུས་བྱེ་བྲག་པ་སུ་རུང་གིས་རང་ཉིད་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་གཞུང་དོན་གལ་ཆེ་གསལ་བཤད་བྱེད་འདོད་བྱུང་ཚ་ཉུང་མཐའ་ཉིན་གཅིག་གི་
གོང་སྔོན་བརྡ་ཐོག་ཚགས་གཙའི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་དུས་ཚད་ཟུར་བཅད་བྱུང་བསྟུན་གསལ་བཤད་བྱེད་ཆོག  
 
དོན་ཚན་ཞེ་གསུམ་པ།  གསལ་བཤད་ལ་ངོས་ལེན་དང་གྲོས་བསྡུར། 
༡ གཞུང་འབྲེལ་དང་སྤྱི་འཐུས་སྒེར་སུ་རུང་གིས་གསལ་བཤད་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཟིན་འཕྲལ་སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་གཤམ་གསལ་གྲོས་

འཆར་གང་རུང་འདོན་ཆོག  
 ཀ གསལ་བཤད་ཀྱི་དོན་གནད་རྣམས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་བློ་ངེས་བྱུང་སོང་ཞེས་པའི་གྲོས་ཆོད་འཇོག་རྒྱུ།   

ཁ རང་འཇགས།  
ག གསལ་བཤད་བྱས་པའི་དོན་གནད་སྤྱི་ཡོངས་སམ། བྱེ་བྲག་དམིགས་བཀར་གང་རུང་ཐོག་བགྲོ་གླེང་བྱེད་དགོས། 

༢ གོང་གསལ་གྲོས་འཆར་ཁག་གང་རུང་ལྟར་གྱི་རྗེས་འབྲེལ་ལས་དོན་བྱ་རྒྱུ་དང༌། བགྲོ་གླེང་བྱ་དགོས་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཚ་ཚགས་
གཙས་དགོས་ངེས་དུས་ཚད་ཟུར་བཅད་བྱ་རྒྱུ། 

 
དོན་ཚན་ཞེ་བཞི་པ། བཀའ་བློན་དགོངས་ཞུ།  
༡ བཀའ་བློན་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་བྱུང་སྐབས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པར་སྙན་སེང་བཀའ་འཁྲོལ་བྱུང་རྗེས་རང་ཉིད་དགོངས་ཞུ་བྱེད་དགོས་པའི་

གནད་དོན་སྐོར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་ཚགས་གཙའི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་གསལ་བཤད་བྱེད་ཆོག་པ་ཡིན། གལ་སྲིད་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགས་མ་ཚགས་པའི་སྐབས་དགོངས་ཞུ་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་འཚགས་རྗེས་ཀྱི་ཉིན་བདུན་ལས་མི་ཕྱི་
བའི་གོང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའམ་བཀའ་བློན་གཞན་ཞིག་གིས་འགྲེལ་བརྗོད་གསལ་བཤད་བྱེད་ཆོག 

༢ རང་འཇགས།  
 
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་ཞེ་ལྔ་པ།   གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འདོན་ཕྱོགས། 
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 སྤྱི་འཐུས་བྱེ་བྲག་པས་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འདོན་རྒྱུའི་ཟུར་བཀག་གི་དུས་ཚད་ཉིན་སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་
འདོན་རྩིས་ཡོད་ཚ་ཉིན་གཉིས་གོང་ཚགས་དྲུང་བརྒྱུད་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འབུལ་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་གྱི་མིང་རྟགས་འཁོད་པའི་
སྙན་ཤོག་འབུལ་དགོས། སྙན་ཤོག་མང་པོ་ཡོད་ན་འབུལ་སྔ་རྟིང་གི་གོ་རིམ་ལྟར་གྲོས་འཆར་ལས་རིམ་དུ་འགོད་རྒྱུ། གྲོས་འཆར་ཧ་ཅང་མང་བས་
ཚང་མ་ཚུད་ཐབས་མེད་ཚ་ཇི་ཙམ་ཚུད་པ་དེ་ཙམ་རྒྱན་ཤོག་འདོན་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་ཞེ་དྲུག་པ།  གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འདོན་པའི་ཐོབ་ཐང༌། 
སྒྲིག་གཞི་འདིའི་ཆ་རྐྱེན་འོག་སྤྱི་འཐུས་སམ། ཡང་ན་བཀའ་བློན་ཞིག་གིས་མང་ཚགས་ཀྱི་དོན་གནད་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་
འདོན་ཆོག་པ་ཡིན། 
 
དོན་ཚན་ཞེ་བདུན་པ།  གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འདོན་པའི་ཆ་རྐྱེན། 
གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འདོན་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་གཤམ་གསལ་དོན་གནད་རྣམས་ཚང་དགོས།   
༡ རང་འཇགས། 
༢ རང་འཇགས། 
༣ རང་འཇགས། 
༤ རང་འཇགས། 
༥ རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་ཞེ་བརྒྱད་པ།  གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ལ་ཚགས་གཙས་ཐག་གཅོད། 
 གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་གང་ཞིག་ཆ་ཚང་ངམ། དེའི་ཆ་ཤས་གང་རུང་འདོན་ཆོག་མིན་དང༌། སྒྲིག་གཞི་དང་མཐུན་མིན་ཚགས་གཙས་
ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་ཞེ་དགུ་པ།  གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཕྱིར་འཐེན་དང༌།   གཞན་ལ་དབང་ཆ་སྤྲད་པ།  
༡ སྤྱི་འཐུས་སམ་བཀའ་བློན་གང་ཞིག་གིས་མིང་གསལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ན་ལས། དེ་མིན་མིང་འབོད་བྱུང་སྐབས་

གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་གྱི་དོན་གནད་རྣམས་ལུགས་མཐུན་ཐོག་ནས་འདོན་དགོས་པ་ཡིན། 
༢ སྤྱི་འཐུས་སམ་བཀའ་བློན་ཞིག་གི་མིང་གསལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་སྤྱི་འཐུས་སམ་བཀའ་བློན་གཞན་

ཞིག་གིས་སྙན་སྒྲོན་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཚགས་གཙའི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་བསྟུན་སྤྲད་ཆོག  
 
དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་པ།  གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། 
༡ གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཞིག་གླེང་སློང་ཟིན་རྗེས་དེར་བཟོ་བཅོས་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་འདོན་ཆོག  
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༢ གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཞིག་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་གླེང་སློང་བྱ་རྒྱུའི་ཉིན་གཅིག་གོང་ཕུལ་མེད་ཚ་ཚགས་གཙས་དམིགས་བསལ་
བཀའ་འཁྲོལ་བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་གི་དགག་བྱ་བྱེད་ཆོག  

 
དོན་ཚན་ང་གཅིག་པ།   གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ལ་འོས་བསྡུ།  
༡ བགྲོ་གླེང་ཟིན་འཕྲལ་ཚགས་གཙས་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་དང༌།  ནང་གསེས་དོན་ཚན་འགའ་ཤས་ཡོད་ཚ་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་འོས་

བསྡུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས།  
༢ འོས་བསྡུ་གནང་སྐབས་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འགའ་ཤས་རིགས་ཚགས་གཙའི་གཟིགས་དཔྱད་ཀྱིས་གལ་ཆེའི་དོན་གནད་ཚགས་དྲུང་

ནས་མཚན་གཞུང་ལྗགས་ཀློག་གནང་སྟེ་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ།   
 
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་ང་གཉིས་པ།  གྲོས་འཆར་མེད་པར་གྲོས་བསྡུར་མི་ཆོག་པ།   
རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་ང་གསུམ་པ།  གྲོས་འཆར་སྙན་ཐོ་འབུལ་སྟངས།   
རང་འཇགས།   
 
དོན་ཚན་ང་བཞི་པ།  གྲོས་འཆར་འདོན་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན།   
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
༡ དོན་གནད་དམིགས་བཀར་གཅིག་གི་སྐོར་ཡིན་པ།  
༢ རང་འཇགས། 
༣ གཞུང་མང་གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བ་མ་གཏོགས་སྐྱེ་བོ་སྒེར་གྱི་བྱ་སྤྱོད་སྐོར་མ་ཡིན་པ།  
༤ རང་འཇགས། 
༥ རང་འཇགས། 
༦ གྲོས་འཆར་ནང་གནས་ཚུལ་ངེས་ཅན་ཞིག་བཀོད་ཡོད་ན་དེ་ཚད་ཐུབ་ཡིན་པའི་འགན་འཁུར་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་རང་

ཉིད་ཀྱིས་བྱེད་དགོས། 
༧ སྤྱི་འཐུས་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་གིས་ཚགས་འདུའི་གསོལ་ཅོག་ཐོག་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་མ་ཡིན་པ། 
༨ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་ཟུར་བཙུགས་ཚགས་ཆུང་ཞིག་གིས་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པའི་དོན་གནད་དང་འབྲེལ་བ་མ་ཡིན་པ།   
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༩ རང་འཇགས། 
༡༠    བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ། 
༡༡    བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་འགན་འཁུར་མེད་པའི་ཚགས་སྡེའམ་སྐྱེ་བོ་བྱེ་བྲག་པའི་སྐོར་མ་ཡིན་པ།   
༡༢ རང་འཇགས། 
༡༣ རང་འཇགས། 
༡༤ བཀའ་བློན་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་བསྡུར་དང༌། བཅའ་ཁྲིམས། ཁྲིམས་ལུགས་ནང་གསལ་གྱི་གསང་རྒྱའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་གནད་དོན་

སྐོར་གསལ་བཤད་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་མ་ཡིན་པ། 
 
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་ང་ལྔ་པ།   སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་འཆར་ཟིན།  
༡ སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་གམ་སྒྲིག་གཞི་འཆར་ཟིན་འབུལ་རྒྱུའི་རིགས་ཐོག་མར་འཆར་ཟིན་ལ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་གཏན་

འབེབས་ཆེད་འབུལ་འཐུས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས། 
༢ བཀའ་འཁྲོལ་བྱུང་མཚམས་ཁྲིམས་ཡིག་གམ་སྒྲིག་གཞི་འཆར་ཟིན་དང༌། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཡིག་ཆུང༌། ཁྲལ་འབབ་

དང་དངུལ་གྲོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་རིགས་ལ་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་དང༌། དངུལ་གྲོན་ཚད་དཔག་སྔོན་རྩིས་བཅས་མཉམ་སྦྱར་
གྱིས་ཉུང་མཐའ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་སྔོན་བརྡ་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་གཏོང་དགོས། 

 
དོན་ཚན་ང་དྲུག་པ། བཀའ་རྩ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཟིན་པའི་ཁྲིམས་ཡིག   
ཕྱིར་བསྡུ།  
 
ཕྱིར་བསྡུ།  
 
དོན་ཚན་ང་བདུན་པ།  གཞུང་འབྲེལ་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན། 
གསར་དུ་གཏན་འབེབས་བྱ་དགོས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ནམ། སྒྲིག་གཞི་འཆར་ཟིན་གང་ཡང་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་ནམ། 
སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚགས་ཆུང་གི་སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་ལས་རིམ་ཐོ་འགོད་གཞིར་བཟུང་འདོན་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་ང་བརྒྱད་པ།  བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་དགོས་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན།   
༡ རང་འཇགས། 
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༢ གྲོས་གཞིར་ཚུད་ཟིན་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་གམ་སྒྲིག་གཞིའི་འཆར་ཟིན་དུ་གསལ་བའི་ཁྲལ་འབབ་ལ་འཕར་ཆག་གི་དོན་གནད་སྐོར་བཟོ་
བཅོས་གྲོས་འཆར་འདོན་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་མི་དགོས།  

 
དོན་ཚན་ང་དགུ་པ།  ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་བཀག་འགོག  
༡ ཁྲིམས་ཡིག་གམ་སྒྲིག་གཞིའི་འཆར་ཟིན་ཞིག་ལ་གྲོས་གཞིར་འཇུག་རྒྱུར་སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་བཀག་འགོག་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་

བཏོན་པ་ཡིན་ན། ཚགས་གཙའི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་དགག་བྱའི་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་དང༌། ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་འདོན་མི་
སོ་སོས་དོན་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་མདོར་བསྡུས་རེ་བྱས་རྗེས་བགྲོ་གླེང་མ་དགོས་པར་འོས་བསྡུས་མང་མོས་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱ་
རྒྱུ། 

༢ གལ་ཏེ་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དེ་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་དབང་ཚད་ལས་བརྒལ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་བརྗོད་པ་ཡིན་ན། དེ་སྐོར་
བགྲོ་གླེང་ཆ་ཚང་བྱས་རྗེས་འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས། 

༣ ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་གང་ཞིག་གྲོས་གཞིར་འཇུག་འོས་མིན་ཚགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་ཀྱིས་རྟོག་ཞིབ་བྱ་རྒྱུར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་གྲོས་
འཆར་འདོན་མཁན་བྱུང་ན་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་དང༌། ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སོ་སོས་དོན་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་མདོར་
བསྡུས་རེ་རྗེས་བགྲོ་གླེང་མ་དགོས་པར་འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་དང༌། ཚགས་ཆུང་ལ་གཏོང་རྒྱུར་ཐག་ཆོད་བྱུང་ཚ་དེ་འཕྲལ་
ཚགས་གཙས་ཚགས་ཆུང་གི་མི་འགྲོ་མིང་འདོན་བྱས་པར་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་མོས་མཐུན་ཇི་བྱུང་ལྟར་བསྐོ་འཛུགས་ཚགས་ཆུང་ལ་
ཁྲིམས་ཡིག་གམ། སྒྲིག་གཞི་འཆར་ཟིན་ལྷན་ཚགས་སུ་གོ་བསྡུར་བྱེད་དགོས་མིན་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་བཏང་སྟེ་དུས་ཚད་ངེས་ཅན་ནང་སྙན་
ཤོག་ཏུ་རྒྱབ་གཉེར་ཇི་བྱུང་ལྟར་ལ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ།   

༤ ཕྱིར་བསྡུ། 
 
དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པ།   གྲོས་གཞིར་ཚུད་ཟིན་པའི་ཁྲིམས་འཆར་ཐོག་བགྲོ་གླེང༌།   
༡ རང་འཇགས།  
༢ སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་བརྗོད་པ་དང་པོར་འཆར་ཟིན་ཆ་ཚང་ཀློག་དགོས་ཀྱི་རེ་འདུན་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་སྤྱི་འཐུས་སྒེར་སོ་སོས་ཞིབ་

ཀློག་ཟིན་པར་ཆ་འཇོག་གིས་དོགས་འདྲི་ཡོད་པའི་ཐད་མ་གཏོགས་ཆ་ཚང་མ་ཀློག་ཀྱང་འཐུས། 
༣ བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་འཕྲལ་ཁྲིམས་འཆར་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་དེའམ། ཡང་ན་སྤྱི་འཐུས་གཞན་སུ་རུང་ནས་གཤམ་གསལ་གྲོས་འཆར་

གང་རུང་འདོན་རྒྱུ།   
ཀ རང་འཇགས། 
ཁ འཆར་ཟིན་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་ཆེད་བཙུགས་ཚགས་ཆུང་ལ་གཏོང་རྒྱུ། 
ག མང་ཚགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བསྡུ་རྒྱུའི་ཆེད་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུ། 
༤ གོང་གསལ་གྲོས་འཆར་ ཀ  པར་གཏན་འཁེལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དེ་འཕྲལ་བརྗོད་པ་གཉིས་པ་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་

བགྲོ་གླེང་དང་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ཇི་ཡོད་རིམ་པས་འདོན་རྒྱུ་དང༌། བརྗོད་པ་གཉིས་པ་ཟིན་རྗེས་གཏན་འབེབས་འཆར་ཟིན་མཐའ་
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མ་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་བཟོ་བཅོས་ཇི་ཕྱིན་གྱི་འདྲ་བཤུས་རེའུ་མིག་བཅས་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་ཟིན་མཚམས་
བརྗོད་པ་གསུམ་པ་ཟིན་པ་དང་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ། 

༥ གོང་གསལ་གྲོས་འཆར་ ཁ་  པ་དང༌། ག་  པ་གང་རུང་གཏན་འཁེལ་བྱུང་ཚ་དེ་དོན་བཞིན་བྱ་རྒྱུ་དང༌། ཚགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་
དང༌། མང་ཚགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཇི་བྱུང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚགས་ཆུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་ཐོག་འཆར་ཟིན་ལ་དགོས་ངེས་སྣོན་འཕྲི་
བཟོ་བཅོས་བྱས་ཏེ། ཚགས་འདུ་རྗེས་མར་གྲོས་གཞིར་འཇུག་རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་འདོན་མ་དགོས་པར་ཐད་ཀར་ལས་རིམ་དུ་བཅུག་སྟེ་
བརྗོད་པ་གཉིས་པ་འགོ་འཛུགས་བྱ་འཐུས། 

 
དོན་ཚན་རེ་གཅིག་པ། ཁྲིམས་འཆར་བསྐྱར་སློག  

འཆར་ཟིན་གང་ཞིག་ཆེད་བཙུགས་ཚགས་ཆུང་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་བཏང་བའམ། མང་ཚགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བསྡུ་རྒྱུར་འགྲེམས་
སྤེལ་བྱས་པ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྡུ་བཟོ་བཅོས་ཟིན་པ་ཞིག་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་ཆ་ཚང་ངམ། དོན་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་ཁ་ཤས་བསྐྱར་དུ་
ཆེད་བཙུགས་ཚགས་ཆུང་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའམ། མང་ཚགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བསྐྱར་བསྡུ་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་བྱུང་ན་མང་མོས་ལྟར་ཐག་
གཅོད་ཀྱིས་བསྐྱར་དུ་ཆེད་བཙུགས་ཚགས་ཆུང་ངམ། མང་ཚགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཆེད་ལན་གཅིག་བསྐྱར་གཏོང་བྱ་འཐུས། 
 
དོན་ཚན་རེ་གཉིས་པ།  བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར།  
 ཁྲིམས་ཡིག་གམ་སྒྲིག་གཞི་འཆར་ཟིན་གང་ཞིག་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་རིགས་གཤམ་འཁོད་ལྟར་འབུལ་ཆོག  
༡ བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དེའི་ཁྱབ་ཚད་དམིགས་ཡུལ་དང་མི་འགལ་ཞིང༌། སྐབས་བབས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པ།   
༢ རང་འཇགས། 
༣ རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་རེ་གསུམ་པ། གཏན་འབེབས་ཁྲིམས་འཆར་ལ་ཆོག་མཆན།  
 སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ནང་གསལ་ལྟར་སྤྱི་མོས་སམ་དགོས་ངེས་མང་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་
ཟིན་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ནམ། སྒྲིག་གཞི་འཆར་ཟིན་ལ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པའི་ཚད་འཛིན་དང་ཟླ་ཚས་
བཅས་བཀོད་པའི་ཚགས་གཙའི་མིང་རྟགས་འབྱར་མའི་ངོ་བཤུས་གཉིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་དུས་ཚས་ནས་ལས་ཉིན་ ༡༤ ནང་ཚུན་
བཀའ་བློན་ཁྲི་པར་ཆོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགོད་ཆེད་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས། 
 
དོན་ཚན་རེ་བཞི་པ།  ཁྲིམས་འཆར་ཕྱིར་སློག་ལ་གྲོས་བསྡུར།   
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
དོན་ཚན་རེ་ལྔ་པ།   བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན། 
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༡ བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་འབུལ་ཚུལ་སྤྱི་འཐུས་སྒེར་དང༌། གཞུང་འབྲེལ་བསྐྱར་བཅོས་བཅས་གོང་གི་
དོན་ཚན་ཁག་ནང་གསལ་བའི་ཁྲིམས་འཆར་སྤྱིའི་སྒྲིག་སྲོལ་ལྟར་ཡིན། 

 
༢ བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་བགྲོ་གླེང་རྗེས་དོན་ཚན་གཅིག་ལས་མང་བ་དང༌།  དོན་ཚན་རེ་རེར་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་ཡོད་

ན་ནང་གསེས་རེ་རེ་དང་དོན་ཚན་རེ་རེར་འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་དང༌། དེ་རྗེས་ཡོངས་རྫོགས་ཐོག་འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས།  
༣ དོན་ཚན་རེ་རེར་འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་སྐབས་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་སྔོན་གླེང་དང༌། ལེའུ་དང་

པོའ་ིདོན་ཚན་དང་པོ་དང་གསུམ་པ། བཞི་པ། ལེའུ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་དོན་ཚན་ཡོངས་རྫོགས་བཅས་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་
ན་སྤྱི་འཐུས་རྩ་འབོར་གྱི་བཞི་ཆ་གསུམ་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་གྱིས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་དང་དེ་མིན་བསྐྱར་
བཅོས་མ་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 

༤ གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ལས་གཞན་པའི་དོན་ཚན་གཞན་དག་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན་ན་སྤྱི་འཐུས་རྩ་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་
གྱིས་མོས་མཐུན་གྱིས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་དང་དེ་མིན་བསྐྱར་བཅོས་མ་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།   

༥ རང་འཇགས། 
༦ བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་རྗེས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པར་བཀའ་འཁྲོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་ཕྱོགས་ཁྲིམས་འཆར་

སྤྱི་ཡོངས་ལྟར་ཡིན།   
 
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་རེ་དྲུག་པ།  ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ། 
ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས་ཡོང་འབབ་དང༌། འགྲོ་གྲོན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་རྣམས་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༥༢ ནང་གསལ་ལྟར་གཏན་འབེབས་དུས་ཚས་ཉིན་
དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་འབུལ་དགོས། 
 
དོན་ཚན་རེ་བདུན་པ།  ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས་གྲོས་བསྡུར།   
༡ རང་འཇགས། 
༢ རང་འཇགས། 
༣ དགོས་གལ་གཟིགས་ཚ་གྲོས་བསྡུར་དང༌།  གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུར་ཚགས་གཙས་དུས་ཚད་རྒྱས་བཅད་བཟོ་ཆོག  
 
དོན་ཚན་རེ་བརྒྱད་པ།  དགོས་དངུལ་བཀའ་འཁྲོལ་སྐོར་འོས་བསྡུ།   
༡ རང་འཇགས། 
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༢ གྲོས་བསྡུར་དང༌། དགོས་དངུལ་བཀའ་འཁྲོལ་མཇུག་བསྡོམས་མ་བྱས་གོང་ཚགས་གཙས་དགོས་དངུལ་བཀའ་འཁྲོལ་གྱི་དོན་གནད་
དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ལྷག་བསྡད་རྣམས་ཟིན་པ་བྱེད་དགོས། 

 
དོན་ཚན་རེ་དགུ་པ།  དགོས་དངུལ་སྣོན་འཕྲིའི་གྲོས་འཆར། 
༡ དགོས་དངུལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུའི་དངུལ་འབོར་ཐོག་ནས་གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་གང་རུང་གི་ཐོག་སྣོན་འཕྲིའི་གྲོས་འཆར་འདོན་

ཆོག 
ཀ དགོས་དངུལ་བཀའ་འཁྲོལ་དགོས་པའི་གནད་དོན་རྒྱུ་མཚན་ལ་ངོས་ལེན་མ་བྱུང་བ།   
ཁ རང་འཇགས། 
ག གཞུང་གི་དཔལ་འབྱོར་ལ་སྐྱོན་ཆག་འབྱུང་གཞི་ཡོད་པ་བཅས་ལ་སྡེ་ཚན་རེ་ཟུང་ནས་སྤོམས་ཚད་སྣོན་འཕྲི་བྱེད་པའམ། 

ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ། ཡང་ན་སྡེ་ཚན་རེ་ཟུང་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་འདོན་ཆོག 
༢ དགོས་དངུལ་སྣོན་འཕྲིའི་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཉིན་གཅིག་གོང་ཚགས་དྲུང་བརྒྱུད་གྲོས་འཆར་འབུལ་དགོས། གྲོས་

འཆར་དེར་སྤྱི་འཐུས་གཞན་གྱིས་བཀག་འགོག་བྱེད་ཆོག དེ་ལྟའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས་འོས་བསྡུས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས།  
༣ དགོས་དངུལ་སྣོན་འཕྲིའི་གྲོས་འཆར་ལ་གྲོས་བསྡུར་གྱིས་མཐའ་མར་འོས་བསྡུས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས། 
 
དོན་ཚན་བདུན་ཅུ་པ། གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་འཆར། 
 ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས་ཀྱི་དགོས་དངུལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་རིགས་ལ་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིཐོག་གྲོས་བསྡུར་དང་འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་ཟིན་རྗེས་
གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་འཆར་འགོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།  དེའི་ཐོག་གྲོས་འཆར་དང་གྲོས་བསྡུར་ཐག་གཅོད་བཅས་ཁྲིམས་འཆར་སྤྱི་འགྲོས་བཞིན་བྱ་
རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་དོན་གཅིག་པ། གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་སྩལ། 
 སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་འཆར་དང་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་
དང་ཡིག་ཆ་གཞན་དག་ཇི་ཡོད་བཅས་ཁྲིམས་འཆར་སྤྱི་མཚུངས་བཞིན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པར་ཆོག་མཆན་ཞུ་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་དོན་གཉིས་པ།  ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ལ་འོས་ ཤོག་བསྡུ་ལེན།  
༡ ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༢༠ ནང་ཚུན་རྩིས་ལོ་རྗེས་མའི་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས་གཏན་འབེབས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའམ། 

ཡོང་རྒྱུར་ངེས་ཚ་རྩིས་ལོ་རྗེས་མའི་ཟླ་བ་དང་པོ་བཞིའི་འགྲོ་གྲོན་དགོས་དངུལ་གྱི་ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ལ་འོས་ཤོག་བསྡུས་ཏེ་
གཏན་འབེབས་བྱེད་ཆོག  

༢ རང་འཇགས།  
༣   དེ་ལྟར་འགོད་འབུལ་ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ལ་ཚགས་གཙས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་དུས་ཚས་ཐོག་ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་སོ་

སོའ་ིདགོས་དངུལ་ཐོག་གྲོས་བསྡུར་བྱས་རྗེས་འོས་བསྡུས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ།  
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༤ འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་ཟིན་པའི་ཟླ་བཞིའི་ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པར་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས།   
 
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་དོན་གསུམ་པ། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར།  
༡ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་ལས་དོན་གོ་རིམ་དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཕྱོགས་བཅའ་ཁྲིམས་དང༌། སྒྲིག་གཞི་ཁག ཡང་ན་

རྒྱུན་གོམས་སྲོལ་ལུགས་དང་འགལ་བའམ། འགལ་བར་དོགསཔ་བྱུང་ཚ་ལས་རིམ་གང་ཡིན་དེ་འགོ་འཛུགས་བྱ་ཉེའམ་བྱས་མ་ཐག་
སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར་འདོན་ཆོག  

༢  རང་འཇགས། 
༣ ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར་ནང་ཚགས་གཙས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ལས་རིམ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་སམ། སྒྲིག་གཞི། ཡང་

ན་རྒྱུན་གོམས་སྲོལ་ལུགས་གང་དང་འགལ་བའམ། འགལ་བར་དོགས་པའི་གནས་ཚུལ་དང༌། དེའི་ཚབ་ཏུ་ལས་རིམ་ཇི་འདྲ་དགོས་
པའི་འཆར་གཞི་གསལ་པོ་བསམ་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་མདོར་བསྡུས་སུ་བརྗོད་དགོས། 

༤ བཅའ་ཁྲིམས་སམ། སྒྲིག་གཞིའི་དོན་ཚན་གང་དང་འགལ་བའམ་འགལ་བར་དོགས་པ། ཡང་ན་རྒྱུན་གོམས་སྲོལ་ལུགས་གང་དང་
འགལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་མེད་པ་དང༌། མི་འགལ་བའི་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འདི་ཡིན་གསལ་པོ་མེད་རིགས་ལ་ངོས་ལེན་
མི་དགོས་ཤིང༌། གསལ་པོ་ཡོད་ན་བསམ་འཆར་ངོས་ལེན་ཐོག་ཚགས་གཙས་དགོངས་དཔྱད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གཤམ་གསལ་གང་
རུང་གནང་རྒྱུ།   

 
ཀ རང་འཇགས། 
ཁ རང་འཇགས། 
ག བསམ་འཆར་ངོས་ལེན་འོས་མིན་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་འབྲེལ་ཡོད་ལས་རིམ་གནས་སྐབས་ཕར་འགྱངས་ཀྱིས་ལས་རིམ་འོག་མ་

འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ།  
༥  རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་དོན་བཞི་པ། སྒྲིག་གཞི་དམིགས་བསལ། 

ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར་ངོས་ལེན་བྱུང་ཡང་ལས་རིམ་ལ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་བའི་སྐབས་དང༌། གཞན་ཡང་དགོས་གལ་
ནམ་བྱུང་སྐབས་བཅའ་ཁྲིམས་སུ་གསལ་ཁ་མེད་པའི་སྒྲིག་གཞི་འདིའི་དོན་ཚན་གང་རུང་ཚགས་ཐེངས་དེའི་རིང་བརྩི་འཇོག་མ་དགོས་པའི་ཐག་
གཅོད་ཚགས་གཙས་བྱ་འཐུས། འོན་ཀྱང་བཅའ་ཁྲིམས་སུ་གསལ་ཁ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་གང་ལའང་རྩིས་མེད་བྱེད་མི་ཆོག  
 
རང་འཇགས། 
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རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་དོན་ལྔ་པ།  ཚགས་གཙ་དང༌།   ཚགས་གཙ་གཞོན་པ་ལས་བཤོལ།  
༡ སྤྱི་འཐུས་སུ་ཞིག་གིས་ཚགས་གཙ་དང༌། ཚགས་གཙ་གཞོན་པ་གཉིས་ཀའམ། སུ་རུང་ལས་འཁུར་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་དགོས་ཀྱི་

གྲོས་འཆར་འདོན་ཚ་སྙན་ཤོག་ཚགས་དྲུང་བརྒྱུད་གཏོང་དགོས། 
༢ སྒྲིག་གསལ་སྙན་ཤོག་དང༌། གྲོས་འཆར་འབྱོར་རྗེས་གྲོས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུར་མོས་མཐུན་ཡོད་མེད་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་མང་མོས་

ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ།  
༣  རང་འཇགས། 
༤ ཚགས་གཙ་དང༌། ཚགས་གཙ་གཞོན་པ་གཉིས་ཀ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་དགོས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ཡིན་ན་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༤༥ ནང་

གསེས་ ༤ པ་ནང་གསལ་རང་ཉིད་ཀྱིས་གཙ་སྐྱོང་བྱེད་མི་ཆོག་སྟབས་ཚགས་གཙའི་ལས་ཚབ་ཀྱི་མིང་ཐོར་ཡོད་པ་ཞིག་གིས་གཙ་
སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ། 

༥ གྲོས་འཆར་དེ་རིགས་ཚད་ལྡན་ཡོང་བར་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཁག་ཚང་དགོས།  
ཀ རང་འཇགས། 
ཁ རྩོད་གླེང་དང༌། ཚད་དཔག ཟུར་ཟ། དམའ་འབེབས་ཀྱི་ཚིག་སྦྱོར་རིགས་མེད་པ། 

 
དོན་ཚན་དོན་དྲུག་པ། ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཙ་གཞོན་པ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་ལ་ཐག་གཅོད། 
༡ གྲོས་འཆར་འདོན་མི་མིང་འབོད་སྐབས་རང་ཉིད་ཀྱིས་གྲོས་འཆར་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པ་ལས། གཞན་གྱིས་གཏམ་བཤད་རིགས་མི་

ཆོག 
༢ ཚགས་གཙའམ་ཚགས་གཙ་གཞོན་པ། ཡང་ན་སྐབས་དེའི་ཚགས་གཙ་ལས་ཚབ་སུ་ཡིན་དེས་ཚགས་འདུར་གྲོས་འཆར་ཐོག་བགྲོ་

གླེང་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚད་འོས་འཚམས་སྤྲད་དེ་གྲོས་བསྡུར་རྗེས་འབྲེལ་ཡོད་ཚགས་གཙའམ་ཚགས་གཞོན། ཡང་ན་གཉིས་ཀར་གསལ་
བཤད་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་དགོས། 

༣ དོ་བདག་གི་གསལ་བཤད་རྗེས་བགྲོ་གླེང་མ་དགོས་པར་གྲོས་འཆར་ཐོག་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་དང༌། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༤༥ ནང་
གསེས་ ༣ པ་ནང་གསལ་གྱི་སྤྱི་འཐུས་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་བྱུང་ན་དེ་ཉིན་ནས་ལས་འཁུར་བཤོལ་དགོས་
པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ།   

 
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་དོན་བདུན་པ།  གསང་བའི་ཚགས་ཐེངས། 
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༡ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གསང་བའི་ཚགས་འདུ་འཚག་རྒྱུར་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་མཚམས་ཚགས་གཙས་ཉིན་གཅིག་གམ། དེའི་ཆ་
ཤས་ཤིག་གསང་བའི་ཚགས་ཐེངས་སུ་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ།   

༢ རང་འཇགས། 
༣ གསང་བའི་ཚགས་འདུའི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་མུ་མཐུད་གསང་རྒྱ་དགོས་གལ་མེད་པར་གྱུར་ཚ་ཚགས་གཙའི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་བསྟུན་

གསང་རྒྱ་མ་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་འདོན་ཆོག་པ་དང༌། གྲོས་འཆར་དེར་མོས་མཐུན་བྱུང་བསྟུན་ཚགས་དྲུང་གིས་ལས་དོན་ཁག་གི་
སྙན་ཐོ་བཟོ་འགོད་དང༌། པར་སྐྲུན་བྱེད་སྟངས་ཚགས་གཙའི་ལམ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས། 

༤ སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་གསང་བའི་ཚགས་འདུའི་དོན་གནད་ཁག་གསང་རྒྱའི་དུས་ཡུན་རིང་ཐབས་ལམ་གང་ཞིག་གི་སྒོ་ནས་ཕྱི་
བསྒྲགས་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་ལ་ཆེས་བརྩི་མེད་བྱས་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས།   

 
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་དོན་བརྒྱད་པ།  དགོངས་ཤོག 
༡ སྤྱི་འཐུས་སུ་ཞིག་ནས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུར་ཚགས་བཅར་དགོངས་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཚ་ཚགས་གཙའི་མཚན་

ཐོག་རང་ཉིད་ཀྱི་མིང་རྟགས་འཁོད་པའི་དགོངས་ཤོག་འབུལ་དགོས།   
༢ རང་འཇགས། 
༣ བུད་མེད་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་ཕྲུ་གུ་བཙས་ནས་ཟླ་གཅིག་མ་ལོན་པ་གཟུགས་བབ་ཀྱིས་མ་འཕེར་བ་དང༌། གཞན་ཡང་སྤྱི་འཐུས་གང་

ཞིག་ནད་མནར་ཚབས་ཆེས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་ཉལ་བྱས་ཕན་མེད་པའི་ཡོངས་གྲགས་རིགས་བཅས་དམིགས་བསལ་ཕུད། དེ་མིན་སྤྱི་
འཐུས་གང་ཞིག་ཚགས་དུས་གཅིག་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཚགས་བཅར་མ་ཞུས་ཚ། ཚགས་དུས་སྔ་མ་གྲོལ་མཚམས་ནས་ཚགས་
བཅར་མ་ཞུས་པའི་ཚགས་དུས་བར་གྱི་མཚན་དོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མེད། ཚགས་བཅར་ཞུས་ཀྱང་ཚགས་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཚགས་བཅར་
མ་ཞུས་ན་ཚགས་དུས་དེའི་ཕྱོགས་གཅིག་གི་ཕེབས་གྲོན་གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད། ཚགས་དུས་གཉིས་བསྟུད་མར་ཚགས་བཅར་མ་ཞུས་ཚ་
ཚགས་དུས་གཉིས་པ་གྲོལ་ཉིན་ནས་སྤྱི་འཐུས་འཕོས་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 

 
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་དོན་དགུ་པ།  སྔོན་བརྡ། 
༡ སྒྲིག་གཞི་འདིའི་ནང་གསལ་གྱི་སྔོན་བརྡ་གཏོང་དགོས་རྣམས་སྤྱི་འཐུས་གང་རུང་གི་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ། གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་

ལས་དུས་ཀྱི་ནང་ཚགས་དྲུང་ལ་སྤྲོད་དགོས།  
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༢ གལ་ཏེ་སྔོན་བརྡ་གང་ཞིག་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ལས་དུས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཚགས་དྲུང་ལ་སྤྲད་པ་ཡིན་ན། ཉིན་རྗེས་མའི་ལས་དུས་ཀྱི་
སྐབས་སྤྲད་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 

 
དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅུ་པ།  སྔོན་བརྡ་དང་གྲོས་འཆར་འགྲེམས་སྤེལ། 
༡ སྔོན་བརྡ་དང་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་དང༌། བཀའ་བློན་རྣམ་པར་དུས་ཐོག་འགྲེམས་སྤེལ་ཐུབ་པའི་འབད་

བརྩོན་བྱེད་དགོས། 
༢ ཡིག་ཆ་གང་ཞིག་སྤྱི་འཐུས་དང་བཀའ་བློན་སོ་སོའ་ིམཚན་འཁོད་ཤིང་སྒྲོམ་དུ་ལས་དུས་ནང་བཞག་པ་ཡིན་ན། དོ་བདག་སོ་སོར་ཡིག་

ཆ་དེ་འགྲེམས་སྤེལ་ཟིན་པར་ཆ་འཇོག་བྱ་རྒྱུ། 
༣ སྔོན་བརྡ་གང་ཡང་ཚགས་དུས་སོ་སོའ་ིཚགས་འདུ་གྲོལ་སྐབས་གྲོས་འགོ་མ་ཚུགས་བར་ལྷག་པ་ཡིན་ན། ཚགས་འདུ་གྲོལ་རྗེས་སྔོན་

བརྡ་དེ་རྩིས་མེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང༌། ཚགས་དུས་རྗེས་མའི་ཐོག་གླེང་སློང་བྱ་དགོས་ཚ། སྔོན་བརྡ་བསྐྱར་དུ་གཏོང་དགོས། 
 
དོན་ཚན་གྱ་གཅིག་པ། ལྷན་ཚགས་གནང་བའི་སྐབས་སྲུང་བརྩི་དགོས་པའི་སྒྲིག་ལམ།   

ཕྱིར་བསྡུ། 
༡ རང་འཇགས།  
༢ སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་བཀའ་མོལ་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་བར་གཅོད་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་མི་ཆོག  
༣ ཚགས་ཁང་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། ཕྱིར་འཐོན་སྐབས་ཚགས་གཙའི་ཕྱོགས་སུ་གུས་འདུད་ཞུ་དགོས།   
༤ རང་འཇགས།  
༥ རང་འཇགས།  
༦ བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་རྒྱུན་དུ་འབོད་སྒྲ་ཚགས་གཙ་ལ་སྦྱར་དགོས། 
༧ བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་སོ་སོའ་ིཞབས་སྟེགས་ཀྱི་ས་ནས་གནང་དགོས།  
༨ བཀའ་མོལ་མི་གནང་བའི་སྐབས་ཁ་རོག་བཞུགས་དགོས།   
༩ རང་འཇགས།  
༡༠ རང་འཇགས། 
༡༡ རང་འཇགས། 
༡༢ ཚགས་ཁང་ནང་ལུགས་མཐུན་མ་ཡིན་པའི་ཆས་གོས་ཡ་མ་ཟུང་དང༌། རྒྱན་ཆ། མཚན་རྟགས་ཡ་མ་ཟུང་འཕྱར་རྒྱན་མི་ཆོག  
༡༣ མཚན་ཆའི་རིགས་གང་ཡང་ཚགས་ཁང་ནང་འཁྱེར་མི་ཆོག  རང་འཇགས།  
༡༥ རང་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གྲུབ་མ་ཐག་ཏུ་ལས་རིམ་གཞན་འགོ་འཛུགས་མ་ཞུས་གོང་ཚགས་ཁང་ནས་ཕྱིར་བསྐྱོད་མི་ཆོག  
༡༦ ཡི་གེ་དང༌། ཤོག་འཛར། སྦྱར་ཡིག དྲི་ཤོག་རིགས་ཚགས་འདུའི་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་མེད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གང་ཡང་ཚགས་ཁང་ནང་

འགྲེམས་སྤེལ་དང༌། ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་ཐོག་འཇོག་མི་ཆོག  
༡༧ དབུ་ཞྭ་དང༌། ལག་འབོག་རིགས་མདུན་ཅོག་ཐོག་བཤམ་མི་ཆོག  
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༡༨ གཟུགས་གཞིའི་བབ་ཀྱི་ཚགས་གཙའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་འཁར་རྒྱུག་ཚགས་ཁང་ནང་མཉམ་འཁྱེར་མི་ཆོག  
༡༩ སྒྲ་འཇུག་འཁོར་ལོ་དང༌། པར་ཆས་རིགས་ཚགས་ཁང་དུ་བེད་སྤྱོད་མི་ཆོག  
༢༠ རང་འཇགས།  
༢༡ ཚགས་གཙས་མིང་འབོད་མ་བྱུང་བར་རང་འཚམས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་མི་ཆོག  
༢༢ གཟུགས་གཞིའི་བབ་ཀྱི་ཚགས་གཙའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ཞབས་སྟེགས་ཐོག་བཞུགས་བཞིན་པར་

བཀའ་མོལ་གནང་མི་ཆོག   
༢༣ རང་འཇགས། 
༢༤ ཚགས་གཙས་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་ན་ལས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་མི་དང༌། ལས་བྱེད། ཟུར་ཉན་པ་རྣམས་ཀྱི་མིང་

འབོད་དང༌། གླེང་སློང་མི་ཆོག  
༢༥ ཚགས་གཙས་སྐུ་བཞེངས་གནང་སྟེ་གསུང་བཤད་གནང་བའི་སྐབས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་མི་ཡོངས་རྫོགས་རང་གནས་སུ་བཞུགས་

ཏེ་གསན་འཇོག་གནང་དགོས། 
 
དོན་ཚན་གྱ་གཉིས་པ།  ཚགས་འདུའི་ནང་བག་ཡོད་བསྟེན་ཕྱོགས། 
 ཚགས་འདུའི་ནང་སྤྱི་འཐུས་ཚང་མས་རང་འཁྲིའི་ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས་བཅའ་ཁྲིམས་དང༌། སྒྲིག་གཞི་ཁག་གི་དགོངས་དོན་ལྟར་
ཚུལ་མཐུན་བག་ཡོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གནང་རྒྱུ་དང༌།  ཚུལ་མིན་སྒྲིག་འགལ་བྱུང་ཚ་མཛུབ་སྟོན་ཐ་ཚིག་གཏོང་རྒྱུ་དང༌། ཐབས་མེད་བྱུང་ན་ཚགས་
འདུ་ནས་ཕྱིར་འབུད་དང༌། ཚགས་ཐེངས་གཅིག་ནས་ཚགས་དུས་དེའི་ཚགས་འདུ་མ་གྲོལ་བར་བཅས་དུས་ཚད་རིང་ཐུང་གང་འོས་ཚགས་
བཅར་མི་ཆོག་པའི་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུ། ཡང་ན་དུས་ཡུན་གང་འཚམས་ཚགས་གསེང་འཇོག་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཚགས་གཙ་ལ་ཡོད། 
 
དོན་ཚན་གྱ་གསུམ་པ།  ཚགས་གཙའི་གསུང་བཤད། 
 ཚགས་འདུའི་ནང་གཙ་སྐྱོང་གནང་བཞིན་པ་སུ་ཡིན་གྱིས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་མཚམས་རང་ངོས་ནས་སམ། སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་གི་རེ་
བསྐུལ་བྱུང་ན་ཚགས་འདུའི་གྲོས་བསྡུར་ལ་ཕན་ཆེད་བགྲོ་གླེང་གནང་བཞིན་པའི་གྲོས་གཞི་གང་གི་ཐོག་ཏུའང་འགྲེལ་བརྗོད་དང་གསལ་བཤད། 
དགོངས་ཚུལ་བཅས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་དང༌། ཚགས་འདུའི་དབུ་འཛུགས་དང་མཇུག་བསྡོམས་སྐབས་ཚགས་དུས་དེའི་ལས་རིམ་དང༌། 
གྲུབ་འབྲས་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་ཀྱང་གསུང་བཤད་འདི་རིགས་ཚགས་གཙའི་ཐག་གཅོད་བཀོད་ཁྱབ་ཏུ་མ་
གཏོགས་པ་ཡིན། 
 
དོན་ཚན་གྱ་བཞི་པ། ཚགས་ཁང་བེད་སྤྱོད།   
རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་གྱ་ལྔ་པ།   ཟུར་ཉན་པ།  
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༡ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་ནང་ལས་བྱེད་དང༌། གསར་འགོད་པ། གཞན་ཡང་ཟུར་ཉན་དུ་བཅར་འདོད་ཡོད་རིགས། སྤྱི་
འཐུས་སུ་རུང་གི་མཚན་རྟགས་འཁོད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ཐོག་ཚགས་དྲུང་ནས་ཚགས་ཐེངས་གྲངས་བཅད་ཀྱི་ཞབས་སྟེགས་གྲངས་ཚད་
ལས་མ་བརྒལ་བའི་ཕྱག་འཁྱེར་སྤྲོད་འཐུས། 

༢ མཐོ་རིམ་ལས་བྱེད་གཞུང་འབྲེལ་ཟུར་ཉན་ཕེབས་དགོས་རིགས་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་གྱི་ངོས་སྦྱོར་ཐོག་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་འཐུས། 
༣ སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་བཀའ་བློན་རྣམ་པ། ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ལས་གཞན་པའི་ཕྱི་མི་སུ་ཡང་ཟུར་ཉན་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་

མེད་པར་ཚགས་ཁང་དུ་ནམ་ཡང་ཕེབས་བཞུགས་མི་ཆོག  
༤ རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་གྱ་དྲུག་པ།  བཀའ་བློན་གཞན་གྱི་འོས་འདེམས།   
རང་འཇགས། 
 
༡   བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ གཞིར་བཟུང་བཀའ་བློན་ཇི་དགོས་མང་མཐའ་བདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའི་མི་འགྲོའ་ིམིང་དང༌། ལོ་རྒྱུས། 

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ ནང་གསལ་བའི་འོས་ཆོས་ཚང་ལུགས་བཅས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་བཤད་དང་
སྦྲགས་ཕུལ་འཕྲལ་ཚགས་གཙས་འོས་དམིགས་རེ་རེ་བཞིན་དགག་བྱ་ཡོད་མེད་གཟིགས་རྒྱུ། 

 
༢   དགག་བྱ་མ་བྱུང་ཚ་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་སྤྱི་མོས་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།  
 
༣  གལ་ཏེ་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་སུ་རུང་གིས་བཀའ་བློན་མི་འགྲོ་སུ་ཡང་རུང་བར་དགག་བྱ་བྱུང་ན། དགག་བྱ་གནང་མཁན་གྱིས་རྒྱུ་

མཚན་གསལ་བཤད་དགོས་པ་དང༌། བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་དེ་ལ་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གྲུབ་མཚམས། བགྲོ་གླེང་མ་དགོས་པར་ངོ་
ཡོད་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མིས་གསང་བའི་འོས་ཤོག་འཕེན་ཏེ་འོས་འདེམས་བྱ་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལ་ངོ་ཡོད་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ 
ལས་མ་ཉུང་བའི་འོས་ཤོག་ཐོབ་ན་བཀའ་བློན་དུ་འོས་ཐོན་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ།  

 
རང་འཇགས། 
རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་གྱ་བདུན་པ།  ཚགས་གཙའི་སྟངས་འཛིན།  
 བཅའ་ཁྲིམས་དང༌། སྒྲིག་གཞི་ཁག་གི་ནང་གསལ་ཁ་མེད་ཅིང༌། ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང༌། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སྒྲིག་གཞི་སྤྱིའི་
ལྟ་གྲུབ་དང་མི་འགལ་བར་ཚགས་གཙས་དུས་ནས་དུས་སུ་སྟངས་འཛིན་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ། 
 
རང་འཇགས། 
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སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་ཆུང་ཁག 
 
དོན་ཚན་གྱ་བརྒྱད་པ།  ཚགས་ཆུང་ཞེས་པ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་ལས་དོན་དགོས་མཁོར་གཞིགས་པའི་ཆེད་བཙུགས་ཚགས་ཆུང་
ཁག་ལ་གོ་དགོས། 
 
དོན་ཚན་གྱ་དགུ་པ།   
༡ ཚགས་ཆུང་གང་ཞིག་གི་ཚགས་མི་ཇི་དགོས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་གྲོས་འཆར་བཏོན་པའམ་འོས་འདེམས། ཡང་ན་ཚགས་གཙ་

སྦྲེལ་པོས་དམིགས་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ།   
༢ རང་འཇགས།  
༣ སྤྱི་འཐུས་སུ་ཞིག་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མིེར་བསྐོ་གཞག་མ་བྱས་གོང་སྤྱི་འཐུས་སོ་སོར་འདོད་མོས་ཡོད་མེད་རྩད་གཅོད་བྱེད་

དགོས། 
དོན་ཚན་དགུ་བཅུ་པ།  ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་སུ་ཞིག་ནས་རང་ཉིད་སྒེར་དང༌། དངུལ་དངོས།        ཡང་ན་ཐད་ཀའི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་
རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་ལ་གནོད་སྐྱོན་དུ་གྱུར་པའི་སྐབས་སུ་འགྲོ་ལུགས་གཤམ་གསལ། 
 
༡ རང་འཇགས། 
༢ སྐྱོན་འདོན་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་སྐྱོན་འདོན་བྱ་ཡུལ་ཚགས་མི་དེར་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་དགོས། 
༣ གལ་ཏེ་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་པ་དེའི་སྐོར་རྩོད་གཞི་བྱུང་ཚ་ཚགས་གཙས་སྐྱོན་འདོན་བྱེད་མཁན་དང༌། བྱ་ཡུལ་གཉིས་ཀར་རྩོད་གཞིའི་

ཁུངས་སྐྱེལ་ཡིག་ཐོག་གམ། ཡང་ན་ཁུངས་སྐྱེལ་གཞན་པ་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་བྱ་ཆོག  
༤ རང་འཇགས། 
༥ རང་འཇགས། 
༦ གལ་ཏེ་སྐྱོན་འཛུགས་བྱ་ཡུལ་ཚགས་མི་དེས་རང་ཉིད་ལ་དོན་གནད་གང་རུང་ཐོག་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་མ་ཐུབ་

པར་ཚགས་གཙས་ངོས་འཛིན་གནང་ཚ་རང་ཉིད་ཚགས་ཆུང་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་བུད་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་དེས་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་
དོན་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་འགྲོ་དགོས་མེད།  

 
དོན་ཚན་གོ་གཅིག་པ།   
༡  ཚགས་མི་གང་ཞིག་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་འཁུར་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་དགོས་རིགས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་འཁོད་དང་སྦྲགས་ཚགས་གཙའི་

མཚན་ཐོག་ཚགས་མི་རང་ཉིད་ཀྱི་མིང་རྟགས་འཁོད་པའི་དགོངས་ཤོག་འབུལ་དགོས།   
ཕྱིར་བསྡུ། 

༢ རང་འཇགས། 
 



71 

 

དོན་ཚན་གོ་གཉིས་པ།   
༡  ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མིའི་ཁོངས་ནས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་གཅིག་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་བསྐོ་

གཞག་གམ། རང་ཁོངས་ནས་འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུ། གལ་ཏེ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཙའམ། ཚགས་གཞོན། ཚགས་ཆུང་གི་
ཚགས་མི་ཡིན་ཚ་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་སྤྱི་ལྷན་ཚགས་གཙའམ་ཚགས་གཞོན་གྱིས་བྱ་རྒྱུ། 

༢ ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙས་ལས་འགན་བསྒྲུབ་མ་ཐུབ་ཚ་སྤྱི་ལྷན་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་ཚབ་གསར་
བསྐོ་གཞག་ཆོག་རྒྱུ། 

༣ ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་ཐེངས་གང་ཞིག་སྐབས་ཚགས་གཙ་ངོ་བཅར་མ་ཐུབ་ཚ་ཚགས་ཐེངས་དེའི་རིང་ཚགས་གཙ་ལས་ཚབ་ཅིག་
ཚགས་མི་ནང་ཁུལ་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ། 

 
དོན་ཚན་གོ་གསུམ་པ།  
༡ ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་འདུ་ནམ་ཚུགས་ཀྱི་ཚགས་མིའི་ཉུང་ཚད་ཇི་དགོས་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་ཚགས་ཆུང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་

རྒྱུ། 
༢ ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མིའི་ཉུང་ཚད་མ་ལོངས་པར་ཐེངས་གཉིས་བསྟུད་མར་ཚགས་འདུ་ཕར་འགྱངས་བྱ་དགོས་བྱུང་ཚ་ཚགས་

གཙས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས། 
 
དོན་ཚན་གོ་བཞི་པ།  ཚགས་མི་ཞིག་ལ་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙས་དགོངས་འཁྲོལ་མེད་པར་ཐེངས་གཉིས་བསྟུད་མར་ཚགས་ཆད་
བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཚགས་མི་དེ་བཞིན་ཚགས་ཆུང་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་བུད་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་གོ་ལྔ་པ།   ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་འདུའི་སྐབས་ལས་དོན་ཐག་གཅོད་ཚང་མ་ཚགས་མི་ངོ་ཡོད་ཀྱིས་སྤྱི་མོས་སམ་མང་མོས་
འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་བྱ་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་གོ་དྲུག་པ།  གལ་ཏེ་འོས་ཤོག་འདྲ་མཉམ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙའམ་ཚགས་གཙ་ལས་ཚབ་ནས་འོས་ཤོག་
འཕང་སྟེ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་གོ་བདུན་པ།   
༡ ཚགས་ཆུང་གང་ཞིག་ཏུ་ནང་ཁུལ་ཡན་ལག་ཚགས་ཆུང་ཇི་དགོས་བསྐོ་ཆོག་རྒྱུ་དང་།  དེའི་ལས་དོན་གང་ཞིག་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་བྱ་

རྒྱུའི་དབང་ཚད་ཀྱང་ཚགས་ཆུང་ཨ་མ་དང་འདྲ་མཚུངས་ཡིན། ཡན་ལག་ཚགས་ཆུང་ཁག་གི་ལས་དོན་སྙན་ཞུ་ཚགས་ཆུང་ཨ་མར་
གནང་དགོས་ཤིང་།  དེ་ནས་བཀའ་བསྡུར་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཚ་ཚགས་ཆུང་སྤྱིའི་ལས་བསྡོམས་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་ཆོག  

༢ རང་འཇགས། 
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དོན་ཚན་གོ་བརྒྱད་པ།  ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་འདུའི་དུས་ཚས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལྟར་གནང་རྒྱུ་དང༌། 
འོན་ཀྱང་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙ་མ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཚགས་ཆུང་གི་དྲུང་ཆེས་ཚགས་འདུའི་དུས་ཚས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཆོག་པ་
ཡིན། 
 
དོན་ཚན་གོ་དགུ་པ།  
༡ ཚགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་ཆེད་ཚགས་དྲུང་གི་ས་རྟགས་འཁོད་པའི་བཀོད་རྒྱའི་ལམ་ནས་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་དཔང་པོར་བཀའ་འགུག་

གནང་ཆོག་པ་དང༌། ཡིག་ཆ་ཇི་དགོས་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས། 
༢ ཚགས་ཆུང་ནས་མཁྱེན་རྟོགས་དང་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ་གང་ཞིག་ཕྱིར་འཐེན་དང་བཟོ་བཅོས་མི་

ཆོག  
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་ཐམ་པ།  ཚགས་ཆུང་སུ་ཞིག་ནས་སྐྱེ་བོ་དང༌། ཡིག་ཆ། ལོ་རྒྱུས་ཟིན་ཐོ་བཅས་ཇི་དགོས་བཀའ་འགུག་དང་སྤྱན་ཞུར་བཀའ་
ཁྱབ་དང་དངོས་ཆས་གཟུགས་བཤེར་གནང་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡོད། འོན་ཀྱང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞིའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ཚ་གཞུང་ནས་
ཡིག་ཆ་སྤྱན་ཞུར་འབུལ་མི་དགོས་པའི་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག 
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གཅིག  
༡ ཚགས་ཆུང་ནས་བཀའ་འགུག་གནང་བའི་དཔང་པོ་གང་ཞིག་ལ་དམ་བཅའ་འཇོག་བཅུག་དགོས།  
༢ དམ་བཅའ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན། 

བདག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཞེས་བགྱི་བས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཐོག་རང་ངོས་ནས་ར་སྤྲོད་
གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའི་དོན་ཚན་རྣམས་སྦས་གསང་མེད་པར་བདེན་པ་ཁོ་ན་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། བདེན་པ་མ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མི་
ཞུ་བའི་་་་་་་་་་་  

༡༽  མཆོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀྱིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
    ཡང་ན།  
༢༽  ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གཉིས།  ཚགས་ཆུང་གང་ཞིག་གི་མདུན་དཔང་པོར་ཞིབ་འཇུག་འདྲི་རྩད་བྱེད་སྟངས་གཤམ་གསལ།  
༡ ཚགས་ཆུང་ནས་དཔང་པོར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་རིམ་པ་དང༌། དྲི་བ་ཁག་སྔོན་ཚུད་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས།  
༢  རང་འཇགས། 
༣ ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙས་ཚགས་མི་གཞན་རྣམས་ལ། རིམ་པ་བཞིན་དྲི་བ་གཏོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་རྒྱུ། 
༤ རང་འཇགས། 
༥ རང་འཇགས། 
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༦ རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གསུམ།  ཚགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་ཁག་གི་ཟིན་ཐོ་བཟོ་ཉར་ཐོག་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙའི་བཀོད་ཁྱབ་འོག་
ཚགས་མི་རྣམས་ལ་འགྲེམས་སྤྲོད་བྱེད་དགོས། 
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཞི།   
༡ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཙའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་ན་ལས། ཚགས་ཆུང་གང་ཞིག་གི་མདུན་ཡིག་ངག་གང་རུང་ཐོག་ཕུལ་བའི་

ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང༌། ལས་བསྡོམས། ཡང་ན་ཚགས་འདུའི་ལས་རིམ་བཅས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སྟེང་མ་ཕུལ་གོང་སུས་ཀྱང་བལྟ་རྟོག་མི་ཆོག 

༢ ཚགས་ཆུང་གང་ཞིག་གི་མདུན་བཞག་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
གསོལ་ཅོག་སྟེང་མ་ཕུལ་གོང་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མིའམ་གཞན་སྐྱེ་བོ་སུ་ཞིག་ནས་འགྲེམས་སྤེལ་ཕྱི་གྱར་མི་ཆོག 

 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ལྔ༌། ཚགས་ཆུང་གང་ཞིག་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུན་རིང་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་མེད་པའམ་
ལས་འགན་གྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་མ་ཚུད་པའི་གནད་དོན་གང་ཞིག་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་དེའི་ཚགས་གཙས་ངེས་པར་མཁྱེན་དགོས་པ་མཐོང་
ཚ་དེའི་སྐོར་དམིགས་བསལ་གྱི་སྙན་ཐོ་བཟོ་འབུལ་ཆོག་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་དྲུག  ཚགས་ཆུང་གང་ཞིག་གི་ལས་བསྡོམས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙའམ། ཡང་ན་ཚགས་མི་ཞིག་ནས་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ལ་འབུལ་དགོས། 
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བདུན།  
༡ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙར་དུས་ནས་དུས་སུ་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་ཚུལ་ལྡན་

ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆེད་འོས་འཚམས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་གནང་ཆོག 
༢ ཚགས་ཆུང་གི་ལས་རིམ་མམ་གཞན་ཡང་གནད་དོན་གང་གི་ཐད་དོགས་གཞི་བྱུང་རིགས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙས་འོས་འཚམས་

གཟིགས་ཚ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོར་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་ཅིང༌། སྤྱི་ལྷན་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་མཐའ་མའི་ཐག་
གཅོད་གནང་རྒྱུ། 

 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བརྒྱད།  ཚགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་འཕྲོ་ཅན་དུ་ལུས་པ་གང་ཞིག་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ལས་དོན་མཚམས་འཇོག་
བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁེ་གཙང་ལ་བརྟེན་ནས་རྩིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ་མིན་པར་ཚགས་ཆུང་ནས་ལས་ཁུར་མཇུག་སྐྱོང་བྱ་དགོས་པ་ཡིན། 
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དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་དགུ།   ཚགས་ཆུང་གི་ལས་རྒྱུན་ཡུན་ཚད་མ་རྫོགས་སྔོན་ནམ། ཡང་ན་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་འཕོ་འགྱུར་མ་
སོང་གོང་ལས་དོན་མཇུག་སྒྲིལ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་སུ་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་དང༌། ཚགས་ཆུང་གི་ལས་
དོན་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ་ཇི་ཡོད་ཚགས་དྲུང་ལ་རྩིས་སྤྲོད་ཞུ་དགོས།  
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ། ཚགས་ཆུང་ཚང་མར་ལས་དོན་དགོས་མཁོར་གཞིགས་པའི་མཁས་པ་དང༌། ལས་རིགས་ཁྱད་ཡོན་ཅན། འཕྲུལ་
ལས་པ། ལས་དྲུང་བཅས་ལས་བྱེད་ཇི་དགོས་བསྐོ་འཛུགས་ཆོག་ཁར། ལས་དོན་འབྲེལ་ཡོད་འགྲུལ་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞུ་སྩོལ་ཆོག་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག  སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཙའི་ཐག་གཅོད་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱ་དབང་མེད་ཀྱང་ཚགས་ཆུང་གི་
ཚགས་གཙའི་ཐག་གཅོད་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་མཁན་ཡོད་ཚ་ཚགས་ཆུང་དེ་གའི་ནང་བགྲོ་གླེང་མེད་པར་མང་མོས་ཐག་གཅོད་བྱ་འཐུས། 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས།  ཚགས་ཆུང་ཁག་ནང་གྲོས་འཆར་དང་བསྐྱར་བཅོས་གྲོས་འཆར་འདོན་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགས་ལྟར་ཡིན་ཀྱང་གྲོས་འཆར་འདོན་སྐབས་སྔོན་བརྡ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་མི་དགོས། 
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ།  སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་ལེའུ་འདིའི་ནང་མིང་འཁོད་མེད་པའི་དུས་ཐུང་འཕྲལ་
སེལ་ལས་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་ཚགས་ཆུང་ཁག་གྲོས་འཆར་བཏོན་པའི་ཐོག་ནས་འཛུགས་ཆོག་ཅིང་དེའི་ལས་འགན་དང་དབང་ཚད་
སོགས་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞི།  ཚགས་ཆུང་བྱེ་བྲག་པ་གང་ཞིག་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཡོད་ན་ལས་དེ་མིན་ལེའུ་འདིའི་ནང་
འཁོད་སྤྱིར་བཏང་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ཚགས་ཆུང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན། དེ་ལྟའི་དམིགས་བསལ་སྒྲིག་གཞིའི་ཆ་རྐྱེན་གང་ཞིག་སྤྱིར་བཏང་སྒྲིག་
གཞི་དང་ཕྱོགས་འགལ་དུ་གྱུར་ཚ་དམིགས་བསལ་སྒྲིག་གཞི་བརྩི་འཇོག་བྱ་དགོས་པ་ཡིན། 
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔ༌།   གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་ཆེད་བཙུགས་གནང་བའི་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ཚགས་མི་སུ་
ཞིག་ནས་ཚགས་ཆུང་གི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཕྱི་བསྒྲགས་མི་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་དྲུག   ལས་རིམ་ཚགས་ཆུང༌། 
 སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་སྐབས་སམ། ཡང་ན་དུས་བབ་གང་རུང་ཐོག་ཚགས་གཙས་རང་ཉིད་ཐེ་བའི་ཚགས་མི་ལྔ་ལས་
མ་མང་བའི་ལས་དོན་ལས་རིམ་ཚགས་ཆུང་ཞིག་བསྐོ་གཞག་གནང་ཆོག དེའི་གཙ་སྐྱོང་ཚགས་གཙས་གནང་དགོས། དུས་ཡུན་གྲོས་ཚགས་
ཚགས་དུས་རེའི་བར་ཡིན། 
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་བདུན།  ཚགས་ཆུང་གི་ལས་འགན། 
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༡  ཚགས་ཆུང་ནས་གཞུང་འབྲེལ་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ཁག་ལ་གོ་བསྡུར་བྱ་རྒྱུའི་རིམ་པ་དང༌། དུས་ཚད་ཇི་ཙམ་དགོས་མིན་གྱི་འཆར་
གཞི་བཟོ་དགོས། 

༢ སྤྱི་འཐུས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གིས་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུའི་སླད་ལས་དོན་ཐོ་གཞུང་ནང་ཐོ་འགོད་མ་བྱས་གོང་ཚགས་ཆུང་
ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས།   

༣ རང་འཇགས། 
༤ སྤྱི་འཐུས་བྱེ་བྲག་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་གང་ཞིག་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཁྲིམས་བཟོའ་ིདབང་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཡིན་པར་

དགག་བྱ་བྱུང་བ་ལ་ཚགས་གཙས་ཀྱང་འཕྲལ་སེལ་གྱི་དགག་བྱ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་གནང་རིགས་ཚང་མར་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ། 
༥ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུར་ཚགས་བཅར་དགོངས་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་དགོངས་ཤོག་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་སྒྲིག་གཞི་

འདིའི་ལེའུ་ ༡༩ པའི་ནང་དོན་ལྟར་ལག་ལེན་བསྟར་ཏེ་སྤྱི་ལྷན་ལ་སྙན་ཐོ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།  
༦ ཚགས་ཆུང་གི་བསམ་འཆར་ཁག་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་སྙན་ཐོའ་ིལམ་ནས་འབུལ་དགོས 
༧ གྲོས་ཚགས་སུ་སྙན་ཐོ་ཕུལ་རྗེས་དེར་མོས་མཐུན་ཡོད་མེད་དང༌། བཟོ་བཅོས་དགོས་མིན་གྱི་གྲོས་འདོན་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཡིན། 

དེ་ལྟའི་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ཐོག་ཆུ་ཚད་ཕྱེད་ཀ་ལས་མི་མང་བའི་དུས་ཚད་སྤྲོད་རྒྱུ་དང༌། སྤྱི་འཐུས་རེ་ནས་སྐར་མ་ ༥ ལྷག་བཀའ་
མོལ་གནང་མི་ཆོག  

༨ རང་འཇགས། 
༩ གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ངོས་ལེན་དང༌། ཚགས་གཙས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བའི་ཐོག་ནས་གྲོས་འདོན་བྱས་པ་ཞིག་ལ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་

ནས་ངོས་ལེན་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་དེ་མིན་དུས་ཚད་གོ་རིམ་ཆ་བགོས་བྱས་པར་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་མི་ཆོག འོན་ཀྱང་ཚགས་གཙས་
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ནས་གྲོས་ཆོད་མ་དགོས་པར་ཆུ་ཚད་ ༡ ལས་མི་བརྒལ་བའི་དུས་ཚད་སྤར་ཆོག 

༡༠ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་ཡང་ན་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་དུས་ནས་དུས་སུ་བསྐུར་བའི་ལས་དོན་གཞན་རྣམས་བསྒྲུབ་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅོ་བརྒྱད།  ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་སྐོར་ཆེད་བཙུགས་ཚགས་ཆུང༌། 
ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ཞིག་ལ་ཆེད་བཙུགས་ཚགས་ཆུང་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་བཏོན་སྐབས་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་ཚགས་མི་ཇི་དགོས་
དམིགས་འཛུགས་ཀྱིས་ཚགས་ཆུང་ཞིག་བསྐོ་གཞག་བྱ་ཆོག འདིའི་དུས་ཡུན་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་གཏན་འབེབས་ཇི་བྱས་ལྟར་ཡིན། 
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་དགུ།  ཚགས་ཆུང་གི་ལས་འགན།  
༡ ཚགས་ཆུང་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ཆེད་བཙུགས་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་མ་ཡིན་པའི་སྤྱི་འཐུས་ཚགས་བཞུགས་ཆོག 

འོན་ཀྱང་བསམ་འཆར་ཤོད་པ་དང་ཚགས་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལེན་མི་ཆོག   
༢ ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ཆེད་བཙུགས་ཚགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་ཟིན་རྗེས་ཚགས་མི་ཞིག་ནས་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དེའི་ནང་གསེས་སྡེ་

ཚན་ཞིག་ལ་བཟོ་བཅོས་གཏོང་རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་འབུལ་ཆོག འོན་ཀྱང་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་མ་ཡིན་པའི་སྤྱི་འཐུས་སུ་ཞིག་ནས་
གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཚ་གྲོས་འཆར་དེ་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་ཞིག་ནས་མ་བཏོན་བར་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་མི་ཆོག  

༣ རང་འཇགས། 
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༤ རང་འཇགས། 
༥ ཆེད་བཙུགས་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་བསྡོམས་ཡོད་ཚད་ཚགས་དྲུང་ནས་པར་སྐྲུན་བྱ་དགོས་པ་མ་ཟད། ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ངོ་བཤུས་རེ་

སྤྱི་འཐུས་སོ་སོར་འབུལ་གཏོང་དགོས། ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་དང༌། ལས་བསྡོམས་ཁག་གཞུང་འབྲེལ་གསར་ཤོག་ནང་པར་
འགྲེམས་དགོས་པ་ཡིན། 

 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ།  མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚགས་ཆུང༌། 
 སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་བཀའ་འཁྲོལ་བསྩལ་བའི་དངུལ་འབོར་གྱི་རྩིས་ཤོག་དང༌། གཞུང་
གི་ཚང་ལས་སྡེ་ཚན་ཁག་དམིགས་བཀར་རོགས་དངུལ་ཚུད་པའི་ལོ་འཁོར་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཤོག་འཆར་རྩིས་ཁག གཞན་ཡང་སྤྱི་ལྷན་ལ་འབུལ་
དགོས་ངེས་ཀྱི་རྩིས་ཤོག་བཅས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་ཚགས་མི་ལྔ་ལས་མི་ཉུང་བའི་ཚགས་ཆུང་ཞིག་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་འཛུགས་ཆོག 
འདིའི་དུས་ཡུན་ཚགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་ཡིན། 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་གཅིག་པ།  ཚགས་ཆུང་གི་ལས་འགན། 
༡ རྩིས་ཁྲའི་ནང་འགྲོ་སོང་གཏོང་ཁུངས་གསལ་བའི་དངུལ་འབབ་དེ་དག་བྱུང་སྟངས་དང༌། ཁྲིམས་མཐུན་ཡོད་མེད། ལས་དོན་གང་གི་

ཆེད་དུ་དམིགས་པ་དེ་རང་ཐོག་འགྲོ་སོང་བཏང་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ།   
༢ རང་འཇགས། 
༣ རང་འཇགས། 
༤ རང་སྐྱོང་དང༌། ཕྱེད་རང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་བྱུང་སོང་རྩིས་ཤོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་དང༌། དེ་བཞིན་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་

རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ལ་རྩིས་ཞིབ་བྱེད་དགོས་བཀའ་ཁྱབ་སོང་བའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ། 
༥ རྩིས་ལོ་གང་ཞིག་ནང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་ལས་དོན་གང་ཞིག་གི་ཆེད་བཀའ་འཁྲོལ་བསྩལ་བའི་དངུལ་འབོར་ལས་བརྒལ་བའི་

འགྲོ་གྲོན་བཏང་ཡོད་ཚ། ཚགས་ཆུང་ནས་རྒྱུ་མཚན་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་སྐབས་བསྟུན་དགོངས་འཆར་གནང་འོས་
གནང་རྒྱུ། 

༦ འཆར་རྩིས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་སྲིད་བྱུས་དང་མཐུན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལེགས་བཅོས་དང༌། དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས། འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་
ཆུང༌། ལེགས་བཅོས་བཅས་ཇི་ལྟར་ལག་ལེན་བསྟར་ཕྱོགས་ཐད་སྙན་ཤོག་འབུལ་རྒྱུ།   

༧ རང་འཇགས། 
༨ རང་འཇགས། 
༩ རང་འཇགས། 
༡༠ ཚགས་ཆུང་ནས་འཆར་རྩིས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དུས་ནས་དུས་སུ་རྩིས་ལོ་ཧྲིལ་པོའ་ིདུས་ཡུན་རིང་བྱེད་ཆོག་ཅིང༌། ཞིབ་འཇུག་གནང་རིམ་

བཞིན་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ལ་སྙན་ཤོག་འབུལ་འཐུས། ཚགས་ཆུང་ནས་ལོ་གང་ཞིག་གི་འཆར་རྩིས་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཞིབ་འཇུག་
གནང་དགོས་པས་ཁྱབ་པ་མེད། ཚགས་ཆུང་ནས་སྙན་ཤོག་ཕུལ་མེད་ཀྱང་དགོས་དངུལ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་རྒྱུར་འོས་བསྡུ་བྱེད་ཆོག  

༡༡ རང་འཇགས། 
༡༢ རང་འཇགས། 
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༡༣ གཞུང་གི་ཚང་ལས་སྡེ་ཚན་ཁག་ཚང་ལས་ཀྱི་རྩ་དོན་གཞིར་བཟུང་ཚགས་ཚུད་དང༌། དམིགས་ཡུལ་དོན་འཁེལ་ཚང་དོན་སྒྲུབ་ཡོད་
མེད་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ།   

༡༤ རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་གཉིས་པ།  འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁོར་ཡུག་སྐོར་གྱི་ཚགས་ཆུང༌། 
 གཞིས་བྱེས་བོད་མིའི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང༌། བོད་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་
ནས་ལས་དོན་སྤེལ་བཞིན་པར་ཞིབ་འཇུག་དང༌། དེ་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཆེད་ཚགས་མི་ལྔ་ལས་མི་ཉུང་བའི་ཚགས་ཆུང་ཞིག་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགས་ནས་འཛུགས་ཆོག འདིའི་དུས་ཡུན་ཚགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་བར་ཡིན། 
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་གསུམ་པ།  ཚགས་ཆུང་གི་ལས་འགན། 
༡ རྒྱ་མིས་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་དང༌། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་སྣོད་བཅུད་དང་ཁོར་ཡུག་ལའང་གཏོར་

བཤིག་ཚབས་ཆེ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་བཅས་ལ་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཅི་མཆིས་སྤེལ་ཏེ་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞི་བའི་གྲོས་འཆར་དོན་ཚན་ལྔ་ནང་འཁོད་ལྟར་ལག་ལེན་དོན་འཁེལ་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ། 

༢ བོད་ནང་རྒྱ་མིས་མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ངེས་གཏན་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་བོད་མི་རྣམས་རང་ཡུལ་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་
སུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་པ་འགོག་ཐབས་ཆེད་ལས་འགུལ་ཇི་ཡོད་སྤེལ་རྒྱུ།   

༣ རང་འཇགས། 
༤ རང་འཇགས། 
༥ རང་འཇགས། 
༦ གོང་གསལ་དམིགས་ཡུལ་རྣམས་འགྲུབ་ཐབས་གཙ་བོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར། བོད་མི་

རྣམས་ལ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང༌། བོད་དེ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་ཞི་བའི་བསྟི་གནས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་
ཐབས་དེ་གཉིས་ཉག་ཅིག་ཡིན་གཤིས་དེ་ཐོག་འབད་འབུངས་བྱ་རྒྱུ། 

༧ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང༌། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་སྤེལ་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཐོག་
དགོས་ངེས་ལམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་དང༌། གཞན་ཡང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་དམིགས་བསལ་བསྐུར་བའི་ལས་དོན་
ཁག་བསྒྲུབ་རྒྱུ། 

 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་བཞི་པ།  ཆོས་རིག་ཚགས་ཆུང༌། 
 བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་འོག་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་།  དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཁག་གི་ལས་དོན་འཆར་གཞིར་ཞིབ་འཇུག་
ཆེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་སོ་སོའ་ིསྤྱི་འཐུས་རེ་ཡོད་པའི་ཚགས་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་ཆོག་པར་ཚགས་མི་ཆོས་
བརྒྱུད་རང་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དགོས། འདིའི་དུས་ཡུན་ཚགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་བར་ཡིན། 
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དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་ལྔ་པ།  ཚགས་ཆུང་གི་ལས་འགན། 
༡ ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཁག་གི་ལས་དོན་འཆར་གཞི་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་རབ་བྱུང་དང༌།  སྔགས་འཆང་གི་བཤད་

སྒྲུབ་ཆོས་སྡེ་ཁག་ཚགས་ཚུད་སྤུས་དག་ཡོང་ཐབས་དང༌། དེ་དག་གི་མཐུན་རྐྱེན་ལོག་འཚས་མ་སླད་པའི་ཚུལ་མཐུན་ཡོང་ཐབས་སྐོར་
ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ། 

༢ རང་འཇགས། 
༣ བོད་ཀྱི་གནའ་བོའ་ིརིག་གཞུང་སྤྱི་དང༌། ཟློས་གར། ལྕགས་ཟངས། གསེར་དངུལ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་རིགས་སྣ་ཚགས་ཀྱི་བརྡུང་ཚག་ལུག་

གསུམ་གྱིས་མཚན་བཟོ་རིག་དང༌། ལག་རྩལ་རྩ་རླག་ཏུ་འགྲོ་ཉེན་ཅན་རྣམས་རྒྱུན་འཛིན་དང༌། ཁྱབ་སྤེལ། ལག་རྩལ་མཁས་རིགས་ལ་
ལྟ་སྐྱོང་གཟེངས་བསྟོད་གནང་རྒྱུའི་འཁུར་འགན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་བཞིན་ལག་ལེན་འཐུས་གཙང་ཡོང་མིན་ཞིབ་འཇུག་
བྱ་རྒྱུ། 

༤ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་བསྐུར་བའི་ལས་དོན་གཞན་རྣམས་བསྒྲུབ་རྒྱུ། 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་དྲུག་པ།  གཞིས་ཆགས་ལས་གཞི་ཚགས་ཆུང༌། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚགས་བདེ་དོན་དང༌། གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གཞི་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཆེད་
ཚགས་མི་ལྔ་ལས་མི་ཉུང་བའི་ཚགས་ཆུང་ཞིག་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་འཛུགས་ཆོག འདིའི་དུས་ཡུན་ཚགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ནས་ཟླ་བ་
བཅུ་གཉིས་བར་ཡིན། 
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་བདུན་པ།  ཚགས་ཆུང་གི་ལས་འགན། 
༡ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་འོག་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང༌། དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཁག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་

ཆེད་འཚ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་འགྲུབ་ཐབས་དང༌། ལུས་སེམས་ཞི་བདེར་གནས་ཐབས་ཆེད་ལས་དོན་འདྲ་མིན་སྤེལ་བཞིན་པར་ཞིབ་
འཇུག་བྱ་རྒྱུ། 

༢ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ངལ་སེལ་གྲོགས་ཕན་གྱི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ། གཞུང་དང་གཞུང་ཁོངས་ལས་དོན་འདྲ་མཚུངས་ལ་གླ་
ཕོགས་འདྲ་མཉམ་ཡོང་བ་བཅས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཇི་བཞིན་ལག་ལེན་འཁེལ་མིན་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ།   

༣ རང་འཇགས། 
༤ རང་འཇགས། 
༥ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་འཚ་ཐབས་དཔལ་འབྱོར་རང་རྐྱ་འཕེར་ཞིང་མུ་མཐུད་སོར་གནས་ཐུབ་ཐབས་སླད་གཞུང་འཛིན་

ཙམ་མིན་པར་སྒེར་ངོས་ནས་རང་ཉིད་སྡོད་ཡུལ་ས་གནས་ནང་སོ་ནམ་དང༌། བཟོ་གྲྭ་ཆེ་ཆུང༌། ལག་ཤེས་བཟོ་གྲྭ། ཚང་ལས་འདྲ་མིན་
སོགས་ཀྱི་ལས་གཞི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུར་ལམ་སྟོན་གནང་ཐབས་ཀྱི་འཆར་གཞི་བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ། 

༦ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་རང་གི་ཤེས་ཚད་དང་འཚམས་པར་གཞུང་དང༌། གཞུང་འཛིན་སྒྲིག་འཛུགས་གང་རུང་
གི་ལས་རིགས་སུ་ཞུགས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་སྤྲོད་དགོས་ཐད་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ། 

༧ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་བསྐུར་བའི་ལས་དོན་གཞན་རྣམས་བསྒྲུབ་རྒྱུ། 
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དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་བརྒྱད་པ།  ཤེས་ཡོན་ཚགས་ཆུང༌། 
 བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང༌། དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་དང་ཤེས་
ཡོན་སྡེ་ཚན་ཁག་ནས་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་ཆེད་སྤེལ་བཞིན་པའི་ལས་དོན་ཡོངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང༌། དེ་འབྲེལ་གྱི་བྱེད་སྒོ་ཅི་རིགས་སྒྲུབ་སླད་
ཚགས་མི་ལྔ་ལས་མི་ཉུང་བའི་ཚགས་ཆུང་ཞིག་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་འཛུགས་ཆོག འདིའི་དུས་ཡུན་ཚགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ནས་ཟླ་བ་
བཅུ་གཉིས་བར་ཡིན། 
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་དགུ་པ།  ཚགས་ཆུང་གི་ལས་འགན། 
༡ དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་པ་དང༌། སམ་བྷོ་ཊ་བོད་སློབ་ཚགས་པ། བོད་ཁྱིམ་ཁག་བཅས་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་

སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་སློབ་འཇུག་དང་སློབ་སྦྱོང་གི་གནས་ཚད་ཚད་ལྡན་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕྱིན་གནང་སྟེ། ཡར་རྒྱས་གཏོང་
ཐབས་སྐོར་འཆར་གཞི་སྙན་ཐོ་བཟོ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 

༢ སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བོད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་དང༌། སློབ་འཁྲིད་བྱ་ཕྱོགས། དུས་ཚད། སློབ་དེབ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་
ལེགས་བཅོས་བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ། 

༣ བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་གནང་བའི་དགོངས་གཞི་གཙ་བོ་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་སློབ་འཁྲིད་ཀྱིས་
བོད་མིའི་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་རྒྱུན་འཇགས་ཐུབ་ཐབས་ཡིན་པར་ཉམས་ཆག་གྱུར་མིན་ཞིབ་འཇུག་ཐོག་དེང་རབས་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་
ཐོག་ནས་མིག་ལྟོས་ངན་པ་མི་ཡོང་སླད་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཆོས་ལུགས་རྣམས་དང༌། ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་དག་ནས་བསྟན་པའི་ཡ་
རབས་སྤྱོད་བཟང་གི་བསླབ་བྱ་རྣམས་རྩལ་བཏོན་གྱིས་དམིགས་བསལ་བཟང་སྤྱོད་ཤེས་ཡོན་སྤྲོད་ཐབས་ཀྱི་འཆར་གཞི་འབུལ་རྒྱུ། 

༤ ཤེས་ལས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་ཡན་ལག་ཁག་ནས་བོད་ཕྲུག་ཉམ་ཐག་བལྟ་སྐྱོང་དགོས་ངེས་ཅན་དང༌།  དེ་བཞིན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང༌། 
བཅུ་གཉིས་ཐོན་མཚམས་ལས་དོན་སྦྱོང་བདར་དང༌། མཐོ་རིམ་སློབ་སྦྱོང་ལ་བསྐྱོད་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་སློབ་ཡོན་སྩོལ་བཞིན་པ་དེ་དག་
དྲང་བདེན་གྱུར་མིན་དང༌། འདི་འབྲེལ་གྱི་བདེ་སྡུག་རྙོག་གླེང་ཞུས་རིགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ། 

༥ སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཕུགས་ལམ་འདེམས་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་སྤྱི་དང༌།  ལྷག་པར་ཚན་རིག་ལ་དོ་དབྱིངས་དང་། མ་འོངས་རྒྱལ་ཁབ་
འཛུགས་སྐྲུན་ལ་མཁོ་བའི་དམིགས་བཀར་ལས་རིགས་དང༌། བཟོ་རིག་ལག་རྩལ་མཐོ་རིམ་སློབ་སྦྱོང་བཅས་ཀྱི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་ཐབས་
སྐོར་ཞིབ་འཇུག་དང་བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ།   

༦ རང་འཇགས། 
༧ ལུང་ཁུག་དང༌།  ས་ཐག་རིང་བའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་དམིགས་བསལ་འཆར་གཞི་བཟོ་འབུལ་དགོས་རྒྱུས་མཚན་

སློབ་གྲྭ་དང༌། ཉལ་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་རྣམས་སྤྱི་སྙོམས་སུ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ། 
༨ སློབ་རིམ་ཚང་མའི་སློབ་དགེ་རྣམས་དུས་ནས་དུས་སུ་སྦྱོང་བདར་དང༌། གནས་སྤར་གོ་སྐབས་སོགས་དགོས་ངེས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཏེ་

ལས་འགན་དོན་སྨིན་ཞུ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་འཚལ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ།  
༩  རང་འཇགས། 
༡༠ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་བསྐུར་བའི་ལས་དོན་གཞན་དག་བསྒྲུབ་རྒྱུ། 
 



80 

 

དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ།  འཕྲོད་བསྟེན་ཚགས་ཆུང༌། 
 བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་འོག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང༌། དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཁག་ནས་བོད་མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང༌། 
སྨན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་འདང་ངེས་སྦྱོར་ཐབས་ཀྱི་ལས་དོན་འཆར་གཞི་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང༌། དེ་འབྲེལ་གྱི་ལས་གཞི་སྤེལ་སླད་ཚགས་མི་ལྔ་
ལས་མི་ཉུང་བའི་ཚགས་ཆུང་ཞིག་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་འཛུགས་ཆོག འདིའི་དུས་ཡུན་ཚགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་
བར་ཡིན། 
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་སོ་གཅིག་པ།  ཚགས་ཆུང་གི་ལས་འགན། 
༡ མང་ཚགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང༌། གཙང་སྦྲ། སྨན་བཅོས་བཅས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་འདང་ངེས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང༌། འཁོས་དམན་

རྣམས་ལ་རིན་མེད་སྨན་སྦྱིན་སྤྲོད་ཐབས་བྱ་རྒྱུ། གཅོང་ནད་དང༌། འགོས་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་དང༌། དམིགས་བསལ་སྨན་བཅོས་བྱ་
རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་གཞུང་གི་ལས་གཞི་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་དེ་དག་ཆ་སྙོམས་སུ་ཐོབ་ཐུབ་པའི་བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ། 

༢ འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀྱི་གནའ་སྲོལ་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་དང༌། སྨན་སྦྱོར།  བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་དེང་རབས་ཀྱི་གསོ་རིག་
དབར་ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་ཉམས་ཞིབ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སྐོར་ལས་དོན་ཇི་སྤེལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང༌། འོས་འཚམས་བསམ་འཆར་
འབུལ་རྒྱུ། 

༣ འཕྲོད་ལས་ནས་བོད་སྨན་གྱི་སྨན་སྦྱོར་ལག་ལེན་བསྟར་ཕྱོགས་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་སུ་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ལྟ་རྟོག་སྟངས་འཛིན་
གནང་ཕྱོགས་འཐུས་ཚང་ཡོང་མིན་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ། 

༤ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་བསྐུར་བའི་ལས་འགན་གཞན་རྣམས་བསྒྲུབ་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་སོ་གཉིས་པ།  སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། 
 སྒྲིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་བཀའ་ཤག་གམ། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སམ་སྤྱི་འཐུས་གང་རུང་ནས་
འཆར་འབུལ་གྱིས་སྤྱི་འཐུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀྱི་མོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་ཆོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགོད་
དགོས།། །། 
 

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

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་ཚུད་པར་དགག་བྱ་མེད་པས་ཚུད་ཟིན་པ་ཡིན།   ཆུ་ཚད་ ༡།༣༠ བར་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན། 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་དུས་ཚད་སྲི་ཚགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གང་མགྱོགས་མགྱོགས་འགྲོ་རྒྱུའི་འབད་
བརྩོན་ཞུ་གི་ཡིན། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུ་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་ཞུ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི། ལེའུ་དང་པོ་དང་སྔོན་
འགྲོ་དེ་དག་རང་འཇགས་ཡིན་པ་དང་། དོན་ཚན་དང་པོའ་ིསྐོར་ལ་བརྗོད་པ་དང་པོ་གསུངས་རྒྱུ་མེད་ན་ཟིན་པ་དང་། དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ཆ་རྐྱེན་
སྐོར་བརྗོད་པ་དང་པོ་གསུངས་རྒྱུ་མེད་ཚ་ཟིན་པ་དང་། དོན་ཚན་གསུམ་པ་འགོ་འཛུགས་བརྗོད་པ་དང་པོ་གསུངས་རྒྱུ་མེད་ཚ་བརྗོད་པ་དང་པོ་
ཟིན་པ་དང་། ལེའུ་གཉིས་པ། ཚགས་འདུ་འདུ་སྐོངས་དང་ཞུགས་ཁྲི་ཕྱིར་བསྡུའི་མཚན་གཞུང་། དོན་ཚན་བཞི་པ་ཚགས་ཁང་སྐོར་འགྱུར་བ་ཆུང་
ཆུང་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། དག་ཆའི་སྐོར་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་རྒྱུ་མེད་ཚ་ཟིན་པ་དང་། དོན་ཚན་ལྔ་པ་ཞུགས་ཁྲིའི་སྐོར་
དེ་རང་འཇགས་རེད། དོན་ཚན་དྲུག་པ་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་དང་། དོན་ཚན་བདུན་པ། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་། 
དམ་བཅའ་ཕུལ་ཁྲལ་ཟེར་བ་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་དགོངས་ཚུལ་མེད་ཚ་ཟིན་པ་དང་། ལེའུ་གསུམ་པ། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་
ཚགས་འདུ་དབུ་ཞུགས་ཟེར་བ་དེ་གཙ་སྐྱོང་ལ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རེད། འགྱུར་བ་བཏང་བའི་ནང་ལ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུ་ཐམས་ཅད་
ལ་ཚགས་དུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཟེར་ནས་བཟོས་གནང་ཡོད་པ་རེད། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་སྐོར་ཡིན་དུས་ཕལ་ཆེར་
ཚགས་དུས་ཟེར་ན་གང་ཡང་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་གཞན་མ་གཏོགས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་སྟངས་འཛིན་འོག་ནས་ཚགས་འདུ་
གཙ་སྐྱོང་གནང་དགོས་པ་ཁག་གཅིག་ཡོད་པ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་དགོངས་ཚུལ་མེད་ཚ་ཟིན་པ་དང་། དོན་ཚན་དགུ་པ། ནང་ཚན་དང་པོ་དེའི་
ཚིག་གྲུབ་མཐའ་མ་དེ་ལ་མཚན་གཞུང་དེ་ཚགས་དུས་རེ་བཞིན་ཟེར་བ་དེ་ལ་རེ་རེ་བཞིན་ཟེར་ནས་རེ་ཞིག་ཡར་འཇུག་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་ས་རེད་
པས་རེ་གཅིག་ཡར་འཇུག་རོགས་གནང་།  སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དོན་ཚན་དགུ་པའི་ནང་ཚགས་གཙ་ལས་ཚབ་བྱས་པ་དེ་ལ་འབྲེལ་སྒྲ་གཅིག་དགོས་ས་རེད། གཞན་དག་ལ་
ཚགས་གཙའི་ལས་ཚབ་ཟེར་ནས་འབྲེལ་སྒྲ་སྐྱོན་འདུག 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་སྒོ་བྱང་རང་ཡིན་དུས་འབྲེལ་སྒྲ་དགོས་ཨེ་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག   སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འབྲེལ་སྒྲ་དགོས་ཀྱི་འདུག 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་ལ་དགག་བྱ་མེད་ཚ་ཚགས་གཙའི་ལས་ཚབ་ཟེར་ནས་འབྲེལ་སྒྲ་ཞིག་སྐྱོན་རོགས་གནང་། ཚིག་སྦྱོར་གསར་པའི་ནང་ལ། མཚན་གཞུང་དེ་
ཚགས་དུས་རེ་རེ་བཞིན་རེ་གཅིག་ཡར་འཇུག་པར་བརྗོད་པ་དང་པོ་ལ་དགོངས་ཚུལ་མེད་ཚ་ཟིན་པ་ཡིན། གཉིས་པ་དེ་ལ་དབུ་ཞུགས་ཟེར་བ་དེ་
ལ་གཙ་སྐྱོང་ཟེར་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ལ་བརྗོད་པ་དང་པོ་དགོངས་ཚུལ་མེད་ཚ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་དགུ་པའི་ནང་ཚན་གསུམ་པ་ལ་གཙ་
སྐྱོང་ཟེར་བ་དེ་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་དགོངས་ཚུལ་མེད་ཚ་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་དགུ་པའི་ནང་ཚན་བཞི་པ་ལ་
གཙ་སྐྱོང་དེ་ཡར་བཅུག་པ་རེད། དེར་དགོངས་ཚུལ་མེད་ཚ་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ལེའུ་བཞི་པ། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་ཐེངས་
དེ་རང་འཇགས་དང་། དོན་ཚན་བཅུ་པ་དེ་ཚགས་ཐེངས་དེའི་ནང་ལ་གཙ་སྐྱོང་ཟེར་ནས་ཡར་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། དེར་དགོངས་ཚུལ་མེད་ཚ་
བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། ཚགས་ཐེངས་འགོ་འཛུགས་དང་མཇུག་བསྡུ་བྱེད་སྟངས་སྐོར། དེའི་ནང་ལ་དགུང་ཚིགས་
ཟེར་བ་དང་བར་སེང་ཟེར་བ་དེ་ལ་ས་ཡང་འཇུག་དང་ག་སྔོན་འཇུག་ཡར་བཅུག་ནས་ད་ལྟ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ཡོད་པ་དག་ཆ་སྒྲིག་གཞི་གཅིག་
འགྱུར་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྲིད་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་གཏང་དགོས་ཚ་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་ནང་ལ་ཁྱེར་ཡོང་ན་འགྲིག་གི་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་
དགོངས་ཚུལ་མེད་ཚ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། ཚགས་འདུ་ཉིན་གྲངས་དང་ཚགས་ཟིན་འཇོག་ཕྱོགས་སྐོར་དེ་རེད། དེའི་ནང་ལ་
འོན་ཀྱང་ཚགས་འདུ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་རྗེས་ཟེར་བ་དེ་འགྱུར་བ་བཏང་གནང་ཡོད་རེད། བྱ་དགོས་ཟེར་བ་དེ་འགྲིག་གི་འདུག་པས། བྱེད་
དགོས་བྱུང་ན་བྲིས་ན་བསམ་བསམ་ཞིག་འདུག  སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   འདིའི་སྐོར་དེ་ད་ལྟ་འགོ་འཛུགས་གནང་གི་ཡོད་དུས་གསལ་པོ་ཞིག་ཞུས་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚས་དག་ཡིག་
མང་པོ་ཞིག་ལ་བལྟས་ཡོད་པ་རེད་གོ་བསྡུར་མང་པོ་བྱས་ཡོད་རེད། མཐའ་ལ་མཚམས་བཅད་ཡོད་ན་བྱེད་དགོས་ཟེར་ནས་བཞག་ཡོད། གཞན་
བྱ་དགོས་ཟེར་ནས་བཞག་པ་དེ་ལ་འགལ་ཟླ་མེད་པར་ང་ཚས་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཐུགས་སྣང་སྣང་གི་ཡོད་ན་དེའི་གོང་ལ་ཤོར་
སྲིད་མེད་པའི་ངེས་པ་མེད་པར་བརྟེན་ང་ཚའི་རྩ་འཛིན་བྱེད་སྟངས་དེ་འདྲ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བརྗོད་པ་དང་པོར་དགོངས་ཚུལ་མེད་ཚ་ཟིན་པ་དང་། ལེའུ་ལྔ་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ལས་དོན་བཀོད་སྒྲིག་དང་ཐོ་འགོད་དེ་གཉིས་རང་
འཇགས།  དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་ནང་ནས་དང་པོ་དེ་རང་འཇགས་རེད། གཉིས་པ་དེ་ཚགས་གཙ་དེས་འདི་ནང་
ལོག་ལ་དོན་བསྒྱུར་བཅོས་གཏང་ཆོག་ཅེས་པའི་འདས་ཚིག་དེ་མ་འོངས་པ་བྲིས་ཡོད་པ་རེད་ལ། བསྒྱུར་བཅོས་དང་བསྒྱུར་བཀོད་སོགས་ལ་
བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལོག་ལ་བ་སྔོན་འཇུག་ཞིག་འདུག བསྒྱུར་བཅོས་ཐེངས་གཉིས་ལ་ཡོང་གི་འདུག གཅིག་སྒང་ནས་དང་གཅིག་འོག་ནས་ཡོང་གི་
འདུག དེ་གཉིས་གཅིག་བྱས་པ་ཡིན་ན་བཅའ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བཟོས་ན་འགྲིག་སྙམ། དེས་ན་བསྒྱུར་བཅོས་རེ་རེ་ལ་བ་སྔོན་འཇུག་རེ་
རྒྱག་རོགས་གནང་། ད་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།   དེ་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ་དང་པོ་རང་འཇགས་རེད། གཉིས་པ་
དེ་བཏང་འཐུས་ཅེས་པ་དེ་གཏོང་འཐུས་བཅོས་པ་ཡིན་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་དེ་གྲུབ་ཟིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན།   སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་
རིང་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   འོན་ཏང་དང་འོན་ཀྱང་ཞེས་སྒྲའི་རྐྱེན་པས་མ་གོ་བས་དགོངས་དག 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
འོན་ཏང་དང་འོན་ཀྱང་ཞེས་འབྲི་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཉིས་གོ་དོན་གཅིག་པ་རེད། དེ་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།  
སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
འོན་ཏང་དང་འོན་ཀྱང་གཉིས་དོན་གཅིག་པ་ཡིན་ན་ཡང་བརྡ་གསར་རྙིང་གི་ཁྱད་པར་རེད། ད་ལྟ་མང་ཆེ་བས་འོན་ཀྱང་འབྲི་བཞིན་ཡོད་དུས་ན་
འོན་ཀྱང་བྲི་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

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

 
སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འོན་ཏང་མུ་མཐུད་དུ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཡག  ཡིན་ན་ཡང་བརྡ་རྙིང་པ་དེ་དག་ང་ཚས་མེད་པར་གཏོང་རྒྱུ་མེད། 
དེ་དག་ང་ཚས་བཀོད་སྤྱོད་བྱས་པ་ཡིན་ན་བརྡ་གསར་པ་ཆགས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།  དེ་རིང་ང་ཚས་འོན་ཀྱང་ཟེར་བ་དང་འོན་ཏང་ཟེར་བ་གཉིས་གོ་
དོན་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་དེ་མཁྱེན་སོང་།  དེར་བརྟེན་དེ་ལྟར་བཞག་པ་དེ་ལ་དགོས་པ་ཞིག་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།    
དེ་ན་ཡང་འོན་ཏང་དང་འོན་ཀྱང་གཉིས་དོན་དག་གི་ཆ་ནས་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཕྱིར་འོན་ཏང་རང་འཇགས་འཇོག་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་
བརྗོད་པ་གྲུབ་ཟིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན། ད་གསུམ་པ་དེ་རང་འཇགས་དང་དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པའི་དང་པོ་རང་འཇགས་རེད། ཚིག་བརྗོད་
གཉིས་པའི་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་དེའི་ནང་ལས་རིམ་ཐོ་གཞུང་བཟོ་འགོད་སྐབས་སྒྲིག་བསལ་སྔོན་བརྡ་དགོས་རིགས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ཁག་སྔོན་བརྡ་
དུས་ཐོག་མ་བྱུང་བར་ཞེས་མ་བྱུང་དེ་མ་འབྱོར་ཞེས་བྲི་ན་ཡག་ས་རེད། ཅི་ཞིག་ཅེ་ན་སྔོན་བརྡ་དེ་འབྱོར་མ་འབྱོར་གྱི་སྐད་ཆ་ཡིན་དུས་དེ་ལྟར་
བཅོས་ན་ཡག་ས་རེད། མ་འབྱོར་བ་བཟོས་ན་འགྲིག་ས་རེད། དེ་ད་ཁོས་བཟོ་བཅོས་ཟིན་བྲིས་ནང་ནས་འདི་ཚ་གསར་པའི་ནང་ལོག་ལ་འཁྱེར་
ཡོང་གི་རེད། ད་དེའི་འོག་ནས་ཚགས་གཙ་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་ན་ཡང་ལས་རིམ་དུ་བཀོད་མི་ཆོག་ཅེས་བྲིས་འདུག་པ་དེ་ནི་
འདས་ཚིག་རེད། དེ་འགོད་མི་ཆོག་ཅེས་བྲིས་ན་འགྲིག་འདུག  དེ་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་གསེས་
གསུམ་པའི་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་མ་ཟིན་པ་བྱུང་ཚ་ཐོ་འགོད་ཟིན་པའི་ཉིན་རེའི་ལས་རིམ་དུས་ཐོག་མ་ཟིན་པ་བྱུང་ཚ་ཕྱི་དྲོ་ཚགས་ཐེངས་
ཀྱི་དུས་ཡུན་བར་འཇུག་གམ་ཞེས་པའི་དེ་ལ་འབྲེལ་སྒྲ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ཕྱི་དྲོ་ཞེས་པའི་དེ་ལ་འབྲེལ་སྒྲ་ཞིག་སྐྱོན་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་
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འདུག  འབྲེལ་སྒྲ་སྐྱོན་ནས་བརྗོད་པ་འདི་གྲུབ་ཟིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན།     དེ་ནས་དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་གསེས་བཞི་པ་དེ་ཚིག་
བརྗོད་རྙིང་པ་དེའི་ནང་ལ་གློ་བུར་ཁེ་དབང་གིས་ཚགས་འདུ་བར་མཚམས་བཞག་དགོས་བྱུང་ཚ་ཞེས་འདས་ཚིག་བྲིས་པ་དེ་ལ་འཇོག་དགོས་
བྱུང་ཚ་ཞེས་ད་ལྟ་བ་འཇོག་རོགས་གནང་། དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་དང་ནང་གསེས་ལྔ་པ་དེ་ཚིག་གྲུབ་རིང་པོར་ཤད་འཇོག་དགོས་པས་དེ་
ག་རེ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ན་སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གྲོས་འཆར་མང་རྐྱེན་སྔོན་བརྡ་ཡོད་ཚད་ལས་རིམ་དུ་ཚུད་དཀའ་བ་བྱུང་ཚ་ཞེས་ཤད་ཅིག་བཞག   
དེ་ནས་མང་ཚགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་འཆར་གལ་གནད་ཆེ་རིགས་ཞེས་མར་མཐུད་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་སྙམ། དེ་ནས་གྲོས་འཆར་
གལ་གནད་ཆེ་རིགས་ཚགས་གཙ་འདེམས་སྒྲིག་རྗེས་འཕྲོས་གྲོས་འཆར་ཇི་ཙམ་ཚུད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་རྒྱན་ཤོག་བཏོན་ཏེ་ཞེས་པ་དེ་ཚིག་ཏག་
ཏག་ཅིག་མེད་པ་འདྲ། རྒྱན་ཤོག་གྲུབ་སྟེ་ཞེས་བྲིས་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་སྙམ། དེ་ཡང་རྒྱན་ཤོག་དཀྲུགས་ཏེ་བཏོན་ནས་ཐོན་པ་ཡིན་དུས་ན་གྲུབ་ཅེས་
རང་འཇགས་བཞག་ཏེ་བརྗོད་པ་གྲུབ་པ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དོན་ཚན་ལྔ་པ་དེའི་ནང་ལ་ཚགས་གཙ་འདེམས་སྒྲིག་བཅས་འཕྲོས་གྲོས་འཆར་ཇི་ཙམ་ཚུད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་
ཅེས་པ་དེའི་ཇི་ནི་འདི་ཡིན་རྒྱུ་མ་རེད། འདིར་གྲངས་ཀ་ཞིག་སྟོན་གྱི་ཡོད་སྟབས་ཇི་འདི་ཡིན་རྒྱུ་མ་རེད། ཇི་དེ་ནི་ཇི་ལྟར་དང་ཇི་སྙེད་སོགས་
འདྲའི་རིགས་ལ་འདི་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་ལས་གྲངས་ཀ་མཚན་པའི་ཇི་ནི་འདི་ཡིན་རྒྱུ་མ་རེད། ཅི་ཙམ་ནས་བཟོ་བཅོས་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་འགྲིག་གི་འདུག་གམ། དང་པོ་དེ་ཅི་ཙམ་བཟོ་རོགས་གནང་། སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  མང་ཚགས་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་འཆར་དཀའ་གནད་ཆེ་རིགས་ཚགས་གཙ་འདེམས་སྒྲིག་བརྒྱུད་
ནས་ཅེས་དེ་འདྲ་བརྗོད་འདུག གྲོས་འཆར་དཀའ་གནད་ཆེ་རིགས་ཚགས་གཙས་གོ་རིམ་གཙ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་གྲོས་འཆར་ག་ཚད་ཡོད་
ཀྱང་། ཚགས་གཙས་རྒྱུ་མཚན་དངོས་ལ་ལྟོས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་བ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་རྒྱན་ཤོག་མང་དྲགས་ན་
དེ་མཚུངས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་ལྷག་སྲིད་སྟབས།  གནས་སྟངས་དེར་ངེས་པར་དུ་རྒྱན་ཤོག་སྟོན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསུངས་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུངས་
གནང་རོགས།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
འདི་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་འདོན་གྱི་ཡོད་ན་བརྗོད་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས་ལ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་བསྐྱར་བཅོས་བཟོ་བཅོས་མཚམས་སྦྱོར་
ཞེས་འབྲི་དགོས་པ་རེད། དོན་དག་སྒང་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་གྲོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཡིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་དགོས་ནི་རེད། ང་ཚས་དེ་
ཐོག་ལ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་འཇོག་གི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་རིང་དང་རེས་བཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་མོ་དེ་ལ་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཚར་བ་ཡིན་ན་བརྗོད་པ་
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གཉིས་པའི་སྐབས་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་ཆོད་བཏོན་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཚགས་དྲུང་ལ་ཕུལ་པ་ཡིན་ན་དེ་ནས་ང་ཚས་ཡིག་ཆ་ནང་ལ་བང་བསྒྲིགས་
ནས་དེ་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་རེད། སྤྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།   
དེ་ཅུང་ཧ་གོ་མ་སོང་།  ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  སྐུ་བཞེངས་རེ་རེ་གནང་དུས་ན་ཚགས་གཙ་ཞེས་མཚན་འབོད་གནང་རོགས། 
ད་ལྟའི་ང་ཚའི་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད།   དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འདེམས་སྒྲིག་ཅེས་བྲིས་འདུག  འདེམས་སྒྲིག་ཟེར་བ་དེ་
ངས་རྟོོགས་མ་སོང་།  འདེམས་སྒྲིག་རྗེས་བཅས་བྲིས་འདུག་པ་དེ་ག་རེའི་དོན་རེད། རྗེས་འཇུག་དེ་ག་བཞག་འདུག  དེ་ཅུང་མ་བདེ་བ་འདྲ་འདུག 
ནམ་རྒྱུན་ལྟར་བྱས་པ་ཡིན་ན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་དྲི་བ་སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གྲོས་འཆར་མང་པོ་ཞིག་བསླེབས་རྐྱེན་མ་ཚུད་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་ན་གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་ནང་དོན་གྱི་གལ་གནད་དེ་
ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོ་གཉིས་ནས་ནམ་རྒྱུན་བལྟ་གི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་མ་ཚུད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་གྲོས་ཚགས་ནང་ཆགས་མྱོང་ཡོད་མ་
རེད། མ་འོངས་པར་ཡང་སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གྲོས་འཆར་མང་པོ་ཡོང་དུས་རེས་གཟའ་སྤེན་པ་གཅིག་མ་གཏོགས་མ་འཕྲད་པ་དང་། དུས་ཚད་
གཞན་པ་ཚགས་གཙས་སྤྲད་མ་ཐུབ་པ་རེ་བྱུང་ན་དེའི་ནང་ལོག་ནས་གལ་ཆེ་བ་བོད་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཕན་ཐོགས་པའི་གནད་དོན་དེ་དག་འདེམས་
སྒྲིག་བྱས་ནས་ཡར་ཚུད་པར་བྱེད་པ་དང་། དེ་ནས་གང་ལྷག་པ་དེ་ནང་ལོག་ནས་གལ་སྲིད་ལས་རིམ་ལ་འཇུག་དགོས་པ་ཡོད་ན་རྒྱན་ཤོག་
བརྒྱུད་ནས་གཅིག་གཉིས་གསུམ་ཞེས་ག་ཚད་ཐོན་ཐོན་ཡར་འཇུག་རྒྱུ།  སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དེ་རིང་གི་འདི་སྒྲིག་གཞི་སྐོར་ལ་ཡིན་སྟབས་བསམ་འཆར་ཞིག་མི་བཤད་རང་བཤད་ཆགས་སོང་།  གོང་གི་
ནང་གསེས་ལྔ་པ་དེ་ནང་ལ་ཇི་ཙམ་ཚུད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཅེས་བྲིས་ཡོད་པ་དེ་ཇི་ཙམ་ཞེས་པ་དེ་འགྲིག་འདུག རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་ནི་དཔེ་དེ་མ་རེད། 
དྲི་བར་ཅི་དང་དཔེ་ལ་ཇི་ཞེས་ལབ་པའི་ཇི་དེ་མ་རེད། དེ་ཚད་བཟུང་བའི་ཇི་སྙེད་ལྟ་བུ་དེ་རེད། དེར་བརྟེན་ཇི་འདི་རེད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
རྗེས་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་སྐབས་མཚམས་རང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གནང་།  ཇི་ཙམ་དེ་ག་རང་འཇགས་འཇོག་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ་མང་
ཆེ་བར་ཡོད་པས། དེ་རང་འཇགས་འཇོག་རྒྱུ་དང་དེ་བཟོས་པའི་སྟེང་ནས་བརྗོད་པ་དང་པོ་གྲུབ་ཟིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བ་ཡིན། དོན་ཚན་བཅུ་
དྲུག་པ། ལས་རིམ་ཚགས་ཆུང་ཞེས་པ་དེ་རེད། དེའི་ནང་ལོག་ལ་ལས་རིམ་ཐོ་འགོད་ཅེས་པ་དེ་སྒང་ལ་འཇོག་རྒྱུའི་ཚབ་དེ་ལ་མར་ལ་བཞག་
འདུག དེའི་འོག་དེ་ལ་གསར་བསྐོས་ཅེས་པ་དེའི་བྱེད་སྒྲ་དེ་མར་བཏོན་ཏེ་གསར་བསྐོ་ཞེས་པ་དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་གྲུབ་ཟིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་ལེའུ་དྲུག་པ།  ༧གོང་ས་༧་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིགསུང་བཤད་གྲོས་བསྡུར་ཞེས་པ་དེ་ཕྲན་བུ་འགྱུར་བ་བཏང་འདུག་པ་དེ་ནི་
༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་འཆར་ལ་གྲོས་བསྡུར་ཞེས་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིགཉིས་པ་ལ་མཐུན་པར་བཟོས་
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པ་རེད། དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ན་ཡིན་ན་འགྲིག་འདུག དེ་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་འཆར་ཟེར་བ་དེའི་ནང་ལོག་ལ་འགྱུར་བ་ཆགས་འདུག སྔོན་མ་ཡིན་ན་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་བཞི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་
རེད་ལ། ད་ལྟ་ཡིན་ན་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིནང་གསེས་གཉིས་པ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ཡང་དེའི་འོག་ན་༧གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་དགོངས་འཆར་ལ་ཟེར་བ་འབྲེལ་སྒྲ་དང་གོ་བསྡུར་གྱི་ཟེར་བ་བྱེད་སྒྲ་བརྒྱབས་ནས་བརྗོད་པ་དང་པོ་གྲུབ་ཟིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་
བྱས་པ་ཡིན། དེའི་འོག་ལ་བྱ་ཆོག་ཞེས་བྲིས་ཡོད་པ་དེ་བྱས་ཆོག་དང་བྱེད་ཆོག་ཡོད་ན་ཡང་ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚའི་དེའི་ནང་ལོག་ནས་བྱ་ཚང་མ་
གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་རེད་ལ། དེ་ཡིན་ན་བྱ་ཆོག་རང་འཇགས་བཞག་ནས་བརྗོད་པ་དང་པོ་གྲུབ་ཟིན་པ་ཡིན།  སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚ་
རིང་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འདི་བྱས་ཆོག་འབྲི་དགོས་རྒྱུ་རེད། ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཆོག་ཟེར་བའི་སྔོན་ལ་ད་ལྟ་བའི་བྱ་ཚིག་དེ་
བེད་སྤྱོད་བྱས་འདུག དེ་དང་གཅིག་གྱུར་བཟོ་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྒྲིག་གཞི་དེ་ག་རང་གི་ནང་ལ་དོན་ཚན་བཞི་པ། དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་དང་བཅུ་བཞི་སོགས་ནས་ཆོག་གི་སྔོན་ལ་བྱེད་ཚིག་ད་ལྟ་བ་བཀོད་སྤྱོད་
བྱས་ཡོད་པས་འདི་དང་གཅིག་པ་ཆགས་འདུག་ལ་འདི་ལའང་བྱེད་ཆོག་ཅེས་བྲིས་ན་འགྲིག་འདུག སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས་ནས། 
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚང་མ་གཅིག་གྱུར་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དེ་ག་རང་རེད། སྤྱིར་བཏང་ང་ཚས་ཁ་སང་འདི་བཅོས་པའི་ནང་ཚིག་
བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་བྱས་ཆོག་ཞེས་བྲིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འདི་ལ་བྱ་ཆོག་བྲིས་པ་རེད། སྤྱིར་བཏང་གིས་དེ་སྔོན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་
རེད། བྱེད་དགོས་ཅེས་པ་དེ་ལ་བྱེད་བྲིས་པ་དང་བྱ་ཆོག་དང་བྱེད་ཆོག་འདི་དག་གཉིས་ཀ་འགལ་ཟླ་མེད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་རེད། དེར་
བརྟེན་གཉིས་ཀ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོད་དུས་གང་འགྲིག་མིན་དེ་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་གང་གནང་བ་དེ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དེ་ད་ལྟ་བྱ་ཆོག་ཅེས་པ་དེ་ག་རང་བཞག་ན་ཡག་པོ་འདུག  བྱས་ཆོག་ཟེར་བ་དེ་འདས་པར་ཚིག་གྲོགས་སྦྱར་བ་
གཅིག་དང་།  བྱེད་ཆོག་ཟེར་ན་ད་ལྟ་བར་ཚིག་གྲོགས་སྦྱར་བ་གཅིག  བྱ་ཆོག་ཟེར་ན་རྗེས་སུ་བྱེད་ན་འགྲིག་གི་རེད་ཅེས་བསྟན་གྱི་ཡོད་སྟབས།  
མ་འོངས་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
དེ་ག་རང་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བརྗོད་པ་དང་པོ་གྲུབ་པར་བྱས་ན་འགྲིག་གི་འདུག་གམ།  དགོངས་ཚུལ་མེད་པར་བརྟེན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་
བྱས།  དེ་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་གསེས་ ༣ པའི་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་དུ་མཇུག་སྡོམས་ཟེར་བ་དེ་ལ་བ་སྔོན་འཇུག་གཅིག་ཆད་
བསྡད་བཞག   ཡིན་ན་ཡང་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་རེད་བཞག  དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་གསུང་ཆོག་པ་གྱིས།  
ནང་གསེས་ ༤ པ་དང་ ༥ པ་གཉིས་ཀ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས།  དེ་ནས་ལེའུ་བདུན་པ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་དེ་གཉིས་རང་འཇགས་བྱས།  དོན་ཚན་བཅོ་
བརྒྱད་པ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚད་ཅེས་པ་དེ་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ན་འགྲིག་གམ།  དགོངས་ཚུལ་མེད་པར་བརྟེན་བརྗོད་
པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ་སྔོན་བརྡའི་དུས་ཡུན་དེ་རང་འཇགས་རེད།  དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པའི་སྔོན་བརྡའི་སྤྲོད་སྟངས་ཀྱི་ནང་
གསེས་ ༡ ཡི་འགོ་དེར་གསལ་འགོད་ཞེས་པ་དེ།  གསལ་འཁོད་དགོས་པའི་དོན་གནད་གཤམ་གསལ་ཟེར་བ་དེ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་
ལ་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་དམ།  མེད་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༢ པའི་དྲི་བའི་དོན་གནད་ཆ་ཚང་ཟེར་བ་དེ་རང་འཇགས་རེད་
བཞག  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ཁ་པའི་ནང་དུ་དྲི་བ་དྲི་ཡུལ་བཀའ་བློན་སུ་ཡིན་ཞེས་བྲིས་བཞག  འདྲི་ཡུལ་དང་འདྲི་མཁན་ཟེར་དུས་ཙ་ན།  དེར་འ་
སྔོན་འཇུག་གཅིག་བཅུག་དགོས་ས་རེད།  སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དེ་ག་རང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དྲི་བྱ།  འདྲི་བྱེད་ཟེར་ན་འདྲི་ནི་དུས་ད་ལྟ་བ་རེད།  དྲི་
ཞེས་པ་དེ་དུས་མ་འོངས་པ་རེད།  དྲི་དེ་བྱ་ཡུལ་ལ་སྦྱར་ཡོད་པ་ཡིན་སྟབས་རང་འཇགས་བཞག་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་གི་ཡིན།  

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

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུང་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚས་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་གཞན་པ་འདྲི་ཡུལ་ལུས་པ་དེ་ཚ། དྲི་ཡུལ་ཟེར་
ནས་བཟོས་ཡོད།  འདྲི་མཁན་དང་དྲི་ཡུལ་ཟེར་ནས་བཟོས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
འདྲི་མཁན་ལ་འ་སྔོན་འཇུག་འདུག  དེ་དྲི་ཡུལ་སྔོན་འཇུག་འ་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་པཱ།  མ་གཞི་ནས་དེ་རང་འཇགས་རེད་བཞག  
ང་པའི་ནང་གི་བཅས་ཞེས་པ་དེ་མར་བཏོན་པའི་ཐོག་ནས་རང་འཇགས་རེད་བཞག  དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་གསེས་ ༢ པ་དེའི་ནང་གི་བཀོད་
མཁན་ཞེས་པ་དེ་འགོད་མཁན་དུ་བཅོས་རྒྱུ་དང་། འོག་གི་གནང་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་བྱ་རྒྱུ་བཅོས་ནས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དེ་ནས་དོན་ཚན་
ཉེར་གཅིག་པ།  བཀའ་བློན་ཚར་དྲི་བ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐོ་གཞུང་།  ཚགས་གཙས་ཟེར་བ་དེ་ཚགས་གཙའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་བཀོད་ཡོད་ན་
ལས་ཞེས་བྱེད་སྒྲ་དེ་འབྲེལ་སྒྲ་ལ་བཅོས་ནས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།  སྐར་རྟགས་འཁོད་
པའི་དྲི་བ་དེའི་ནང་གོང་དུ་ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞིན།  སྤྱི་འཐུས་ཞིག་གི་ཞེས་པ་དེར་སྤྱི་འཐུས་གང་ཞིག་
ཅེས་གང་སྒྲ་གཅིག་བཅུག་དགོས་ཀྱི་འདུག  གང་ཞིག་གིས་ཞེས་པའི་བྱེད་སྒྲ་དེ་གང་ཞིག་གི་ཟེར་ནས་འབྲེལ་སྒྲ་བཟོ་རོགས་གནང་།  དོན་ཚན་
ཉེར་གཉིས་པ་དེར་སྐར་རྟགས་འཁོད་པའི་དྲི་བ་ཟེར་ནས་བཞག་འདུག་སྟེ།  འོག་ཏུ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚས་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་
དྲི་བ་ཞེས་ལབ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད།  འགོ་བརྗོད་དེར་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ཞེས་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་བཟོས་བཞག་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་གམ།  
ལགས་སོ།  སྐར་རྟགས་འཁོད་པ་ཟེར་བའི་ཚབ་ཏུ་ཀ་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ཞེས་བཞག་རྒྱུ་བྱས།  དགོས་རིགས་ཁག་ལ་སྐར་རྟགས་རེ་བརྒྱབ་
དགོས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་དེའི་དག་ཆ་དེ་ག་རང་ཡིན་གྱི་རེད་པ།  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ།  དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཉིན་
གྲངས་ཆ་བགོས་ཞེས་པ་དེའི་ནང་དུ་བཏང་མི་ཆོག་ཟེར་བ་དེའི་ཚབ་ཏུ་གཏོང་མི་ཆོག་ཅེས་བཅོས་ཡོད་རེད།  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པར་
ངོས་འཛིན་ཡོད་དམ།  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ཉེར་བཞི་པ།  སྐར་རྟགས་འཁོད་པའི་དྲི་བར་ལན་དང་། དྲི་བ་གཏོང་མཁན་དོ་
བདག་མེད་པ་ཞེས་པ་དེ་གོང་གི་ནང་བཞིན་སྐར་རྟགས་ཅན་ཞེས་བཅོས་རྒྱུ་བྱས།  དེའི་འོག་ཏུ་སྐར་རྟགས་ཡོད་པའི་དྲིས་ལན་ཟེར་བའི་ཚབ་ཏུ་
སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བའི་ལན་ཞེས་བཟོ་རྒྱུ་དང་།  དེའི་འོག་གི་སྔོན་མ་ནོར་བསྡད་པ་སྡོམས་དེར་སྔོན་འཇུག་བ་ཞིག་བཅུག་རོགས།  བྱེད་ཡུལ་
ཞེས་པ་དེའི་ཚབ་ཏུ་བྱ་ཡུལ་ཞེས་བཅོས་ཡོད་རེད།  སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚག་ས་གཙ་མཆོག  སྐར་རྟགས་ཡོད་པའི་དྲིས་ལན་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་སྐར་རྟགས་ཡོད་པར་དྲིས་ལན་ཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་དེ་ལ་དོན་ལ་
བསྒྱུར་ནས་བཞག་ན་འགྲིག་གི་འདུག་མ་གཏོགས།  སྐར་རྟགས་ཡོད་པའི་དྲིས་ལན་ཟེར་ན། སྐར་རྟགས་དེ་དྲིས་ལན་གྱི་སྒང་ལ་ཡོད་པའི་བཟོ་
འདྲ་འདུག  དྲི་བར་སྐར་རྟགས་ཡོད་པ་ཡིན་པ་དང་དེའི་ལན་དེ་ངག་ཐོག་ནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ལ་དོན་གྱི་ཕྲད་འཇུག་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
གོང་དུ་འགྱུར་བ་ཞིག་བཏང་ཡོད་རེད། དེ་གསན་ཡོད་ས་མ་རེད།  སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བའི་ལན་ངག་ཐོག་ནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་བཞག་ན་
མ་འགྲིག་པ་མི་འདུག  སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚིག་བརྗོད་མང་པོ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས། ལ་དོན་གྱི་ཕྲད་ཅིག་བཅུག་བཞག་ན་དོན་དག་ཡོངས་རྫོགས་
མཚན་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།  ཡིག་ཚགས་སྐྱུངས་བར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
འདི་གོང་དུ་ཀ་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བའི་ལན་ཞེས་བཞག་ན་འགྲིག་གི་འདུག་ཟེར་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད།  རང་འཇགས་གཞག་རྒྱུ་ཡིན།  མཐའ་སྡོམས་
དང་བྱེད་ཡུལ་དེ་དག་མཐའ་བསྡོམས་དང་བྱ་ཡུལ་ཞེས་འགྱུར་བ་གཏོང་བའི་ཐོག་ནས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པར་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་དམ།  མེད་
པར་བརྟེན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ པའི་ནང་གི་ཚགས་འདུ་འཕར་འགྱངས་གཏོང་བའམ་ཞེས་པའི་འ་ཕ་ར་བཞག་འཕར་གྱི་
ཚབ་ཏུ་ཕ་ར་བཞག་ཕར་ཞེས་བཟོས་གནང་འདུག དེའི་ཐད་དུ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ།  ད་ལྟའི་བར་དུ་འཕར་འགྱངས་ཞེས་པའི་
འཕར་ལ་འ་སྔོན་འཇུག་སྦྱར་བསྡད་ཀྱི་འདུག སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  རྩ་བའི་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་མ་གཏོགས་བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་
དེ། འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་འགྲོ་གི་འདུག  ད་ལྟ་འཕར་ཞེས་པའི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོད་མེད་དྲིས་པས།  ངས་བལྟས་ན་ཡར་འཕར་ནས་
འགྲོ་གི་ཡིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རེད། དུས་ཚད་ཕར་འགྱངས་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གོ་དགོས་སྟབས།  འདི་ལ་ཕར་ཞེས་འ་སྔོན་འཇུག་མེད་པ་དེ་འཇུག་གི་
རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྒྲིག་གཞི་གཞན་པའི་ནང་དུ་གང་འཁོད་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དེ་གཞི་བཟུང་བྱས་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་རེད་པཱ།  འཕར་འགྱངས་གཏོང་བའམ་
ཞེས་མ་འོངས་པའི་ཚིག་བཟོ་འདྲ་ཞིག་འདུག  བར་མཚམས་བཞག་པ་ཟེར་ན་བཞག་པ་དེ་འདས་ཚིག་གཅིག་རེད་འདུག  དེ་གཉིས་གཅིག་གྱུར་
ཞིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ།  བཞག་པ་དེ་འདས་ཚིག་ཡིན་སྟབས་དེ་བར་མཚམས་འཇོག་པ་ཞེས་བཟོ་དགོས་ས་རེད།  སྤྱི་འཐུས་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ལགས།   
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཏོང་ཞེས་པ་དེ་དུས་མ་འོངས་པ་མ་རེད།  གཏང་བྱ།  གཏོང་བྱེད། བཏང་། ཐོངས་ཤིག་ཟེར་གྱི་རེད།  གཏོང་
བའམ་བར་མཚམས་བཞག་པ་ཟེར་བ་དེ་ཏག་ཏག་འགྲིག་བཞག་བསམ་གྱི་འདུག 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཏོང་བའམ་བར་མཚམས་བཞག་པ། རང་འཇགས་བཞག་ན་འགྲིག་གི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
དེ་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པར་ངོས་འཛིན་ཡོད་དམ།  མེད་པར་བརྟེན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པ། སྤྱི་འཐུས་བྱེ་བྲག་ཚར་
དྲིས་ལན་ཞེས་པའི་ནང་གི་བཏང་ཆོག་ཅེས་པའི་ཚབ་ཏུ་གཏོང་ཆོག་ཟེར་ནས་བཟོས་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ།  
དྲི་བ་ཆོག་མིན་གྱི་ཚད་གཞི་ཟེར་བ་དེ་ལ་བཏང་ཆོག་གི་ཚབ་ཏུ་གཏོང་ཆོག་ཟེར་ནས་བཅོས་ནས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༡ 
དང་ ༢ པ་གཉིས་རང་འཇགས་རེད་བཞག  ནང་གསེས་ ༣ པའི་ནང་གི་དྲི་བའི་ནང་ཁ་ཚན་ཆོད་པའི་རྗོད་ཚིག་ཟེར་ནས་སྔོན་མ་ནོར་བསྡད་པ་
དེར་བ་སྔོན་འཇུག་བཅུག་ནས་བཅོས་གནང་བཞག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་བྱས།  ནང་གསེས་ ༤ པའི་ནང་ངན་སྨྲས་ཀྱི་
རྗོད་ཚིག་ཟེར་བ་དེར་བ་སྔོན་འཇུག་ཅིག་བཅུག་བཞག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  གོང་དུ་ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་གསུངས་པ་
བཞིན་ནང་གསེས་ལྔ་པར་ཨང་ཀི་ ༥ པ་ཞིག་ཆད་བསྡད་བཞག  ཨང་ཀི་ ༥ པ་ཞིག་ཡར་བཅུག་རོགས་གནང་། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  
ནང་གསེས་ ༦ པའི་ནང་གི་སྐྱེ་བོ་སུ་ཞིག་གིས་གཞུང་དང་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་སྐྱེ་བོ་སུ་ཞིག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་བཅོས་རྒྱུ་དང་།  
དེའི་འོག་གི་དྲི་བ་རིགས་ཟེར་བའི་ཚབ་ཏུ་དྲི་བའི་རིགས་ཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་ཞིག་བཅུག་ནས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པར་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་དམ། མེད་
པར་བརྟེན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་  ༧ །  ༨།  ༩།  ༡༠། རང་འཇགས་རེད་བཞག  ནང་གསེས་ ༡༡ པའི་ནང་གི་ཁུངས་
བསྐྱེལ་ཞེས་སྔོན་མ་དེ་ལ་བ་སྔོན་འཇུག་གཅིག་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་སྔོན་འཇུག་བ་མར་བཏོན་ནས། ཁུངས་སྐྱེལ་ཞེས་བཞག་ཡོད་པ་རེད།  དེས་
བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་བྱས། ནང་གསེས་ ༡༢།  ༡༣ རང་འཇགས་རེད།  འོན་ཀྱང་། ནང་གསེས་ ༡༤ པ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཡོད་སྟབས། དེའི་
འོག་ཏུ་དྲི་བ་མི་བྱེད་པ་བཅས་ཞེས་འཁོད་འདུག་ན།  ནང་གསེས་ ༡༣ པའི་ནང་གི་མིང་འབོད་མི་བྱེད་ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་དེའི་མཚམས་སུ་མིང་
འབོད་མི་བྱེད་པ་བཅས་ཞེས་འགོད་ནས་གང་འདྲ་འདུག  དོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པ།  ཚགས་གཙས་སྟངས་འཛིན་ཐག་གཅོད་བྱ་ཕྱོགས་ཞེས་པའི་
ཚབ་ཏུ་སྟངས་འཛིན་གནང་ཕྱོགས་ཞེས་བཅོས་ཡོད་རེད། དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་བྱས།  ནང་གསེས་ ༡ པ་རང་འཇགས་བྱས།  ནང་
གསེས་ ༢ པའི་ནང་གི་དྲིས་མཁན་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་འབྲི་མཁན་ཞེས་བཅོས་གནང་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པར་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་དམ། 
མེད་པར་བརྟེན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པ།  དེའི་ནང་གི་མ་ཚགས་པའི་གོང་དུ་ཞེས་པའི་ཚགས་དེར་འ་སྔོན་འཇུག་
ཅིག་བཅུག་ནས་ས་ཡང་འཇུག་དེ་མར་འཐེན་ཡོད་རེད།  བརྗོད་པར་དགོངས་ཚུལ་མེད་ན།  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་
པ།  དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་ནང་གསེས་ ༡ པོ་རང་འཇགས་བྱས།  ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ནང་གི་དྲི་བ་འདྲི་ཆོག་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་
ཚབ་ཏུ་དྲི་བ་འདྲི་དགོས་ཞེས་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་རེད།  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་  ༣ པའི་ནང་གི་གལ་ཏེ་དྲི་བ་དྲིས་མཁན་
ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་གལ་ཏེ་མར་བཏོན་ནས་འདྲི་མཁན་ཞེས་བཅོས་བཞག བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པར་དགོངས་ཚུལ་མེད་ན།  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་
པ་ཡིན།  དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ། འཕྲོས་དོན་དྲི་བའི་ནང་གསེས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་རང་འཇགས་རེད་བཞག  དོན་ཚན་སོ་གཅིག་པ།  དུས་
ཡོལ་བའི་དྲི་བ། འདྲི་ཡུལ་དེ་དྲི་ཡུལ་ཞེས་བཟོས་འདུག སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཟེར་བའི་ཚབ་ཏུ་སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་ཞེས་བཀོད་འདུག  དེའི་
གཤམ་དུ་ཕྱིས་འགྱངས་ཟེར་བའི་ཚབ་ཏུ་ཕྱི་འགྱངས་ཞེས་བཟོས་འདུག  སྤྱིར་བཏང་དེར་འགོག་འགྱངས་བྱུང་ན་ཞེས་བརྗོད་ན་ཡག་པར་སྙམ།  
བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པར་དགོངས་ཚུལ་མེད་ན།  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་པ། ལན་མ་རྒྱབ་སྔོན་ཞེས་པའི་ཚབ་
ཏུ་ལན་མ་བརྒྱབ་སྔོན་ཞེས་བ་སྔོན་འཇུག་བཅུག་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པར་དགོངས་ཚུལ་མེད་ན།  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་
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ཚན་སོ་གསུམ་པ།  དུས་ཐུང་སྔོན་བརྡ་ཕུལ་བའི་དྲི་བ།  ནང་གསེས་ ༡ པོའ་ིནང་གི་དུས་ཚད་གུང་དྲི་ལན་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་དུས་ཚད་གོང་དྲིས་
ལན་ཞེས་བཅོས་འདུག  དྲིས་ལན་འདེབས་དགོས་བཀའ་ཁྱབ་ཅེས་འཁོད་འདུག་ན་དེར་དྲིས་ལན་འདེབས་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་དམ་འབུལ་
ཞེས་པ་འ་གི་གུ་པའི་ཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་ཞིག་བཅུག་པའི་ཐོག་ནས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ པའི་ནང་གི་བཀའ་བློན་གང་ཞིག་
དུས་ཐུང་གི་སྔོན་བརྡ་ནང་ཚུད་ཟེར་བའི་ཚབ་ཏུ་བཀའ་བློན་གང་ཞིག་དུས་ཐུང་གི་སྔོན་བརྡ་ནང་ཚུན་ཞེས་བཅོས་ཡོད་པ་དང་། དྲི་ལན་དེ་ལ་ས་
རྗེས་འཇུག་ཅིག་བཅུག་ནས་ནང་དྲིས་ལན་ཞེས་བཅོས་འདུག  བྱ་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་ལ་སྔོན་མ་ཞབས་ཀྱུ་ཆད་བསྡད་འདུག་སྟབས་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་ཞབས་
ཀྱུ་ཞིག་སྣོན་རོགས་གནང་།  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༣ པའི་ནང་གི་དྲི་མཁན་ཞེས་པ་དེར་འ་སྔོན་འཇུག་ཅིག་བཅུག་ནས་
འདྲི་མཁན་བཅོས་ཡོད་པ་དང་།  དྲིས་ལན་རྒྱབ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེར་སྔོན་འཇུག་བ་གཅིག་བཅུག་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཞེས་བཅོས་ཡོད།  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་
པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༤ པ་རང་འཇགས་རེད།  ནང་གསེས་ ༥ པའི་ནང་རང་ཉིད་གོ་རིམ་སླེབས་སྐབས་ཞེས་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་གོ་རིམ་སླེབས་
སྐབས་ཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་བཅུག་རྒྱུ་བྱས།  དྲི་ལན་ཞེས་པར་རྗེས་འཇུག་ས་ཞིག་སྦྱར་ནས་དྲིས་ལན་བཟོས་པ་དང་།  བཀོད་མཁན་ཞེས་པ་དེར་
འགོད་མཁན་ཞེས་བཅོས་ཡོད་རེད།  དེ་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པར་དགོངས་ཚུལ་མེད་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༦ པ་རང་
འཇགས་རེད་དེ། བརྗོད་ཚིག་རྙིང་པ་དེའི་ནང་དུ་དགོས་གལ་གང་རུང་ཆེད་ཚགས་གཙས་སྒྱུར་བཀོད་ཅེས་འཁོད་འདུག་ན།  བསྒྱུར་བཀོད་ཅེས་
བ་སྔོན་འཇུག་ཅིག་ཡར་བཅུག་དགོས་ས་རེད།  གང་ཡིན་ཟེར་ན་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ཚང་མར་བ་སྔོན་འཇུག་འདུག  འདི་བརྗོད་པ་གསུམ་པའི་
སྐབས་སུ་འཁུར་ཡོང་ཆོག་པ་གྱིས།  ལེའུ་བརྒྱད་པ། དྲི་བ་དྲིས་ལན་ལས་འཕྲོས་པའི་གྲོས་བསྡུར་ཞེས་པ་དེ་རང་འཇགས་རེད།  དོན་ཚན་སོ་
བཞི་པ། ཆུ་ཚད་ཕྱེད་རིང་གི་གྲོས་བསྡུར་ཞེས་པའི་ནང་གསེས་ ༡ པོའ་ིནང་དྲི་ལས་ཞེས་པ་དེར་ས་རྗེས་འཇུག་སྦྱར་ནས་དྲིས་ལན་དང་།  སྤྱིར་
བཏང་བྱས་འདས་ཚིག་རེད་དེ།  དྲིས་ལན་བྱས་པའི་ཁོངས་ནས་ཟེར་བ་དེར་བྱས་ཟིན་པའི་ཁོངས་ནས་ཞེས་བཞག་ན་གང་འདྲ་འདུག  སྤྱི་
འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  རང་འཇགས་བཞག་ན་འགྲིག་གི་འདུག  བྱས་ཟེར་བ་དེ་འདས་ཚིག་ཡིན་སྟབས། བསྐྱར་དུ་འདས་ཚིག་གི་
རོགས་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
འདིས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ པ་དང་།  ༣ པ་རང་འཇགས་རེད།  ༤  པའི་ནང་གི་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་
པ་དེའི་ནང་དུ་གཅིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག  གླེང་སློང་སྔོན་བརྡ་གཉིས་ལས་མང་བ་འབྱོར་ཚ་ཚགས་དྲུང་གིས་འབྱོར་སྔ་རྟིང་གི་ཐོག་ནས་སྔོན་
བརྡ་གཉིས་འདོན་རྒྱུ་དང་། གླེང་སློང་གང་ཞིག་ཚགས་ཐེངས་དེ་གའི་རིང་མ་ཚར་ན་ཚགས་ཐེངས་རྗེས་མ་གང་རུང་ལ་ཞེས་པ་དེར།  མཚན་
རྟགས་འཁོད་བཞག་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་ཚའི་ནང་ཚགས་ཐེངས་རྗེས་མའི་ལས་རིམ་ནང་ལ་འཇོག་མ་དགོས་ཞེས་འཁོད་བཞག  སྤྱི་འཐུས་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དེ་ད་ལྟ་ཐག་གཅོད་མ་གནང་རོགས་གནང།  ཚགས་ཆུང་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚས་བལྟ་གི་ཡིན། རྣམ་པ་ཚས་
གཟིགས་པ་དེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་མི་འདུག 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
ཚགས་གཙའི་ལས་འགན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་གང་ཡིན་པ་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་དེར་ཆ་ཚང་གཅིག་བལྟས་པ་ཡིན།  དེའི་ནང་ལ་སྐྱོན་
གནད་འདི་མཐོང་བ་རེད།  ད་ལྟ་ཐག་མ་བཅད་ནས་བཞག་ན་འགྲིག་གི་འདུག  ཡིན་ན་ཡང་བཅོས་བཞག་པ་དེ་བརྗོད་པ་དང་པོ་མ་ཚར་བ་བྱས་
ནས་གཞག་རྒྱུ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༥ པའི་ནང་གི་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་མ་གཏོགས་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་སུ་རུང་ཞིག་གིས་ཞེས་པ་དེ་རེད།  བརྗོད་པ་
དང་པོ་ཟིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡིན།  ལེའུ་དགུ་པ། ཚགས་འདུའི་མཚམས་འཇོག་གྲོས་འཆར།  དེ་རང་འཇགས་རེད། དོན་ཚན་སོ་ལྔ་པ། 
ཚགས་གཙའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པར་དགོངས་ཚུལ་མེད་སྟབས། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་སོ་དྲུག་པ།  
གྲོས་འཆར་བརྡ་ཐོ་དེ་རང་འཇགས་རེད་འདུག  དོན་ཚན་སོ་བདུན་པ། གྲོས་འཆར་གནད་དོན་ཞེས་པའི་ནང་གི་གྲོས་སྡུར་ཞེས་པར་གྲོས་བསྡུར་
ཟེར་ནས་བ་སྔོན་འཇུག་ཅིག་བཅུག་གནང་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པཡིན།  ནང་གསེས་ ༡ པོ་དང་ ༢ པ་གཉིས་རང་འཇགས་རེད།  ༣ 
པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཟེར་བའི་ཚབ་ཏུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད།  དགོངས་ཚུལ་མེད་ན། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་
ཡིན།  ༤  པ་དེ་རང་འཇགས་རེད།   ༥ པའི་ནང་གི་གྲོས་སྔུར་ཞེས་པ་དེར་གྲོས་བསྡུར་ཞེས་སྔོན་འཇུག་བ་ཞིག་སྦྱར་ཡོད་རེད། དགོངས་ཚུལ་
མེད་ན། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ༦ པའི་ཚགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱ་རྒྱུར་བསྐོ་མངགས་ལ་བཀོད་མངགས་བཟོས་
འདུག  ནང་ཚུད་ལ་ནང་ཚུན་ཞེས་བཅོས་འདུག་པར་དགོངས་ཚུལ་མེད་ན།  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ༧ པ་རང་འཇགས་རེད།  ༨ པ་
དང་།  ༩ པ་རང་འཇགས་རེད། དོན་ཚན་སོ་བརྒྱད་པ། གྲོས་འཆར་བཀའ་འཁྲོལ་དང་བཀག་འགོག་ཅེས་པའི་ནང་གསེས་ ༡ པོའ་ིནང་གི་གྲོས་
སྡུར་ཞེས་པར་གྲོས་བསྡུར་ཞེས་སྔོན་འཇུག་བ་ཞིག་བཅུག་འདུག  ནང་གསེས་ ༢ པའི་གྲོས་སྡུར་ཞེས་པར་གྲོས་བསྡུར་ཞེས་སྔོན་འཇུག་བ་
ཞིག་བཅུག་འདུག དགོངས་ཚུལ་མེད་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༣ པ་རང་འཇགས་རེད།  ནང་གསེས་བཞི་པའི་ནང་གི་
བཏོན་མཁན་ཞེས་པར་འདོན་མཁན་ཞེས་བཅོས་ནས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་བྱས།  དོན་ཚན་སོ་དགུ་པ། ཚགས་འདུ་བསྐྱར་ཚགས་ཀྱི་དུས་
ཚད་ཅེས་པའི་ནང་གི་གྲུབ་ཐབས་ཟེར་བ་དེར་འགྲུབ་ཐབས་ཞེས་སྔོན་འཇུག་འ་ཞིག་བཅུག་འདུག  དགོངས་ཚུལ་མེད་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་
ཡིན།  ལེའུ་བཅུ་པ།  ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་དེ་གཉིས་རང་འཇགས་བྱས།  དོན་ཚན་བཞི་བཅུ་པ།  ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྲོས་འཆར།  ནང་
གསེས་དང་པོའ་ིནང་གི་བཀའ་བློན་ཞིག་ནས་ཟེར་བའི་ཚབ་ཏུ་བཀའ་བློན་ཞིག་ལ་ཞེས་བཅོས་འདུག  དགོངས་ཚུལ་མེད་ན། བརྗོད་པ་དང་པོ་
ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ནང་གི་གསལ་བཤད་དེ་རིགས་ལ་བགྲོ་གླེང་མ་དགོས་ཟེར་བའི་ཚབ་ཏུ་མི་དགོས་ཞེས་བཅོས་འདུག དེའི་
འོག་དེར་ཚགས་གཙའི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་དོན་གནད་དེ་སྐོར་ཟེར་བ་དེར་དེའི་སྐོར་ཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་དགོས་ས་རེད་དམ། ལགས་སོ།  
འབྲེལ་སྒྲ་ཞིག་ཡར་བཅུག་རོགས་གནང་།  ཚགས་ཆུང་གིས་འབྲེལ་སྒྲ་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག་གསུང་གི་འདུག    དེ་ག་རང་ལ་གཞག་རོགས་
གནང་།  ནང་གསེས་ ༣ པ་དང་།  ༤ པ།  ༥ པ་རང་འཇགས་རེད།  འོན་ཀྱང་ ༥ པའི་ནང་གི་བརྩི་མེད་ཟེར་བའི་ཚབ་ཏུ་རྩིས་མེད་ཅེས་བཅོས་
འདུག དགོངས་ཚུལ་མེད་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་དང་།  གསལ་བཤད་དེ་གཉིས་རང་འཇགས་རེད།  དོན་ཚན་ཞེ་
གཅིག་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བཤད་ཅེས་པའི་ནང་གསེས་ ༡ པོའ་ིབྱེད་རྒྱུར་ཞེས་པ་དེའི་ཚབ་ཏུ་བྱ་རྒྱུར་ཞེས་བཅོས་འདུག  དེའི་འོག་ཏུ་
གསོལ་ལྕོགས་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་གསོལ་ཅོག་དང་། བཞག་རྒྱུ་ཟེར་བའི་ཚབ་ཏུ་འཇོག་རྒྱུ་ཞེས་འགྱུར་བ་བཏང་འདུག དགོངས་ཚུལ་མེད་ན་བརྗོད་
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པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ པ་རང་འཇགས་རེད།  དོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ། སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གསལ་བཤད་ཅེས་པའི་ནང་ཉིན་
གཅིག་ལས་མི་ཉུང་བའི་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་ཉུང་མཐའ་ཉིན་གཅིག་གི་གོང་ཞེས་བཅོས་འདུག  དགོངས་ཚུལ་མེད་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་ཞེ་གསུམ་པ།  གསལ་བཤད་ལ་ངོས་ལེན་དང་གྲོས་བསྡུར་ཞེས་པའི་ནང་གསེས་ ༡ པོར་འབྲེལ་སྒྲ་རྣམས་བྱེད་སྒྲར་བཅོས་ནས་བཏོན་
ཆོག་ཅེས་པའི་ཚབ་ཏུ་འདོན་ཆོག་ཟེར་ནས་བཅོས་འདུག  ནང་གསེས་ ༡ པོའ་ིཀ་པའི་ནང་གི་ཐུགས་ངེས་ཟེར་བའི་ཚབ་ཏུ་བློ་ངེས་ཞེས་བཟོས་
བཞག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ཁ་པ་རང་འཇགས་རེད། སྔོན་མ་དེ་ལ་ང་པ་ཡོད་རེད། ང་པ་དེ་ག་པར་བསྒྱུར་ནས་བགྲོ་གླེང་བྱ་དགོས་
ཟེར་བའི་ཚབ་ཏུ་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཅོས་འདུག  དགོངས་ཚུལ་མེད་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་གཉིས་པར་གང་བྱུང་ལྟར་ཟེར་
བའི་ཚབ་ཏུ་གང་རུང་ལྟར་ཞེས་བཅོས་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ཞེ་བཞི་པ། བཀའ་བློན་དགོངས་ཞུའི་གནང་གསེས་ ༡ 
པོའ་ིནང་གི་བཀའ་བློན་དགོངས་ཞུ་ཟེར་བའི་ཚབ་ཏུ་དགོངས་པ་ཞེས་བཅོས་འདུག  ༸གོང་ས་ཆེན་པོར་སྙན་སེང་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་བཀའ་བློན་
ཁྲི་པར་སྙན་སེང་ཞེས་བཅོས་འདུག  སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་འཚགས་རྗེས་ཞེས་པའི་འཚགས་དེའི་འ་སྔོན་འཇུག་བསུབ་ནས་ཚགས་ཞེས་
བཅོས་རོགས་གནང་།  ད་དུང་ཚགས་རྗེས་ཀྱི་ཉིན་བདུན་ལས་མི་ཕྱིའི་གོང་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་ཉིན་བདུན་ནང་ཚུན་ཟེར་ནས་བཅོས་རོགས་གནང་།  
དགོངས་ཚུལ་མེད་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ པ་རང་འཇགས་རེད།  ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ། གྲོས་ཆོད་ཁག  རང་འཇགས་
རེད།  དོན་ཚན་ཞེ་ལྔ་པ། གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འདོན་ཕྱོགས་ནང་གི་སྔོན་མར་གྲོས་ཆོད་འཆར་གཞི་ཟེར་བའི་ཚབ་ཏུ་ང་ཚས་ནམ་རྒྱུན་བེད་
སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཞེས་བསྒྱུར་ཡོད་རེད།  དེའི་འོག་དེར་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་
གིས་ཞེས་བཅོས་ནས་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཟེར་ནས་བཞག་འདུག  དེའི་འོག་ཏུ་སྙན་ཤོག་མང་པོ་ཡོད་ན་འབུལ་སྔ་རྟིང་གི་ཞེས་བཀོད་འདུག་
ཀྱང་།  ཕུལ་སྔ་རྟིང་གི་ཟེར་ནས་བཅོས་ན་བརྗོད་བདེ་བ་འདུག  དགོངས་ཚུལ་མེད་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ།  དོན་ཚན་ཞེ་
དྲུག་པ།  གྲོས་ཆོད་འཆར་གཞི་འདོན་པའི་ཐོབ་ཐང་ཞེས་པའི་ནང་གི་འཆར་གཞི་ཟེར་བའི་ཚབ་ཏུ་གྲོས་འཆར་ཞེས་བཟོས་ཡོད་རེད།  དེའི་འོག་
གི་འཆར་གཞི་དེ་ཡང་གྲོས་འཆར་ལ་བསྒྱུར་ཡོད་རེད། དགོངས་ཚུལ་མེད་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ཞེ་བདུན་པ།  གྲོས་ཆོད་
འཆར་གཞི་འདོན་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཟེར་བའི་ནང་གི་འཆར་གཞི་དེ་གྲོས་འཆར་ལ་བསྒྱུར་ཡོད་རེད།  དེའི་འོག་གི་གྲོས་ཆོད་འཆར་གཞི་དེ་གྲོས་ཆོད་
གྲོས་འཆར་ལ་བཅོས་འདུག  དགོངས་ཚུལ་མེད་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༡ པོ་དང་།  ༢ པ་རང་འཇགས་རེད། ནང་
གསེས་ ༣ པའི་ནང་གི་ཟུར་ཟ་དང་དམའ་འབེབ་ཅེས་པའི་འབེབ་ལ་ས་ཡང་འཇུག་གཅིག་བཅུག་ནས་དམའ་འབེབས་ཞེས་བཅོས་རོགས་གནང་།   
སྒྲིག་གཞི་དེ་ག་རང་གི་ནང་ལ་ས་ཡང་འཇུག་ཡོད་པ་གཅིག་དང་མེད་པ་གཅིག་ཆགས་བསྡད་བཞག  ཡང་འཇུག་ས་དེ་དགོས་ཀྱི་འདུག  ནང་
གསེས་ ༤ པ།  ༥ པ་རང་འཇགས་རེད།  དོན་ཚན་ཞེ་བརྒྱད་པ།  གྲོས་ཆོད་འཆར་ཟིན་ལ་ཚགས་གཙས་ཐག་གཅོད་ཅེས་པའི་འཆར་ཟིན་གྱི་
ཚབ་ཏུ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ལ་ཚགས་གཙས་ཐག་གཅོད་ཅེས་གྲོས་འཆར་ཞེས་བཅོས་ཡོད་པ་རེད།  དེའི་འོག་གི་འཆར་ཟིན་ལ་གྲོས་འཆར་
ཞེས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རེད། དགོངས་ཚུལ་མེད་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་རེད།  དོན་ཚན་ཞེ་དགུ་པ།  གྲོས་ཆོད་འཆར་ཟིན་ཕྱིར་འཐེན་དང་
གཞན་ལ་དབང་ཆ་སྤྲད་པ་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཕྱིར་འཐེན་དང་། གཞན་ལ་དབང་ཆ་སྤྲད་པ་ཟེར་ནས་བཅོས་ཡོད་རེད།  དེའི་
འོག་གི་ནང་གསེས་ ༡ པོའ་ིནང་གི་གྲོས་ཆོད་འཆར་ཟིན་དེ་གྲོས་འཆར་ལ་བཅོས་ཡོད་པ་རེད།  དགོངས་ཚུལ་མེད་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་
ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ པར་སྤྱི་འཐུས་སམ་བཀའ་བློན་གང་ཞིག་གི་མིང་གསལ་གྲོས་ཆོད་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་སྤྱི་འཐུས་སམ་བཀའ་བློན་
གཞན་ཞིག་གིས་སྙན་སྒྲོན་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཚགས་གཙའི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་བསྟུན་སྤྲད་ཆོག་ཞེས་པའི་ནང་གི་སྤྱི་འཐུས་སམ་བཀའ་བློན་ཞིག་
ལ་ཞེས་སྦྱར་ན་ཡག་པའི་བཟོ་འདྲ་འདུག  འདི་ལ་སྤྲད་ཆོག་ཅེས་འདས་ཚིག་རེད་འདུག  གཞན་པ་མང་ཆེ་བར་སྤྲོད་ཆོག་ཅེས་ད་ལྟ་བ་སྦྱར་
འདུག  སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ས་པ་བཏགས་པ་ར་བཏགས་སྤྲ་ད་སྤྲད་ཅེས་བཞག་པ་དེ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་གཉིས་ཀར་འཇུག་གི་ཡོད་
རེད།  སྤྲད་བྱ། སྤྲོད་བྱེད།  སྤྲད། སྤྲོད་ཅིག་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
གཞན་ཞེས་ཚབ་ཏུ་ཞིག་བཅུག་ན་འགྲིག་ས་རེད་དམ།  སྤྲད་ཟེར་བ་དེ་འགྲིག་གི་ཡོད་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་བྱས།  དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་པའི་ནང་
གསེས་དང་པོའ་ིགྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བཞག  དགོངས་ཚུལ་མེད་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ པའི་ནང་
ལའང་གྲོས་ཆོད་དེ་གྲོས་འཆར་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བཞག  ཡིན་ན་ཡང་། དེའི་འོག་དེར།  དེ་མིན་སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་གི་དགག་བྱ་བྱེད་ཆོག་ཟེར་
བ་དེ་ལ་བྱེད་སྒྲ་གཅིག་བསྣན་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ།  སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དེར་བྱེད་སྒྲ་དགོས་ས་རེད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
སུ་རུང་གི་ཟེར་བ་དེར་བྱེད་སྒྲ་ཞིག་བཅུག་སྟེ་གིས་ཞེས་བཅོས་རོགས་གནང་།  དེ་མིན་སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་ཞེས་བྱེད་སྒྲ་སྦྱར་བའི་ཐོག་ནས་
བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པར་དགོངས་ཚུལ་མེད་ན། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་པ།  གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འོས་
བསྡུའི་སྐོར་ལ་རེད།  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ཁ་པ་མེད་པར། ཀ་པ་ཞིག་འདུག  དེ་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་དུ་ཨང་ཀི་ ༡ པོ་དང་།  ༢ པ་
ཞེས་བཀོད་འདུག  དེ་གཉིས་ཀར་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར།  གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཞེས་བཅོས་འདུག  དགོངས་ཚུལ་མེད་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་
པ་ཡིན།  ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། གྲོས་འཆར་ཁག་དེ་རང་འཇགས་རེད།  དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་པ་དེ་རྩ་བའི་རང་འཇགས་རེད་དེ། ཚིག་
བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་དུ་མང་ཚགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཟེར་བ་དེར་ཡིག་ཆ་ཨ་མའི་ནང་ལ་མ་སྔོན་འཇུག་ཅིག་སྦྱར་བཞག  དེ་ཡང་ཚགས་ཆུང་དང་མཉམ་
དུ་དོགས་གཅོད་བྱ་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་གསུང་རོགས་གནང་།  ང་ཚས་ཞིབ་ཚགས་པོས་བལྟས་པའི་སྐད་ཆ་ཡིན།  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་
ནང་ལ་ཁེ་ཕན་དེར་མ་སྔོན་འཇུག་སྦྱར་འདུག  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པར་མ་སྔོན་འཇུག་སྦྱར་རོགས་གྱིས། ཚིག་བརྗོད་གསར་པ་དེ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་
འཆར་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཁུར་ཡོང་དགོས་ན་འཁུར་ཡོང་གི་ཡིན།  དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་པ།  གྲོས་འཆར་སྙན་ཐོ་འབུལ་སྟངས་དེ་རང་
འཇགས་རེད། ལྔ་བཅུ་ང་བཞི་པ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བཞག  དེ་ནས་ནང་གསེས་ ༡ པོའ་ིནང་གི་དམིགས་བཀའ་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་དམིགས་
བཀར་ཞེས་བཅོས་པ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།   ནང་གསེས་ ༢ པ་དེའི་ནང་གི་དམའ་འབེབ་ཞེས་པ་དེར་ས་ཡང་འཇུག་མི་འདུག  
དམའ་འབེབས་ཞེས་ས་ཡང་འཇུག་ཅིག་བཅུག་དགོས་ཀྱི་འདུག  ནང་གསེས་ ༣ པའི་ནང་གི་གཞུང་མང་ཀྱི་ཟེར་ནས་སྔོན་མ་ནོར་བསྡད་བཞག  
གཞུང་མང་གི་ཞེས་བཅོས་ཡོད་རེད།  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་  ༤ པ་དེར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཚགས་དུས་དེ་གའི་རིང་
ཟེར་ན་ཀློག་མ་བདེ་བའི་བཟོ་འདྲ་འདུག  སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་དུས་དེ་གའི་རིང་ཞེས་ཀྱི་གཅིག་བཅུག་ནས་རྗེས་སུ་འཁུར་ཡོང་རྒྱུ་
བྱས།  ཡང་ན་རྗེས་སུ་གྲོས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ཟེར་བའི་བྱ་རྒྱུར་ཞེས་ར་ཞིག་བཅུག་ནས་འཁུར་ཡོང་རྒྱུ་བྱས།  ནང་གསེས་ ༥ པ་རང་འཇགས་རེད།  
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ནང་གསེས་ ༦ པ་དེའི་བྱ་དགོས་ཞེས་པར་བྱེད་དགོས་བཅོས་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པར་དགོངས་ཚུལ་མེད་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་
ཡིན།  ནང་གསེས་ ༧ པའི་གསོལ་ལྕོགས་ཟེར་བར་གསོལ་ཅོག་ཅེས་བཅོས་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༨ པའི་ཟུར་
འཛུགས་ཟེར་བའི་ཚབ་ཏུ་ཟུར་བཙུགས་ཞེས་བཅོས་ཏེ་བསམ་ཞིབ་ཅེས་པའི་ཚབ་ཏུ་རྟོག་ཞིབ་ཟེར་ནས་བཅོས་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་
ཡིན།  ནང་གསེས་  ༩ པ་རང་འཇགས་རེད།    ནང་གསེས་  ༡༠ པའི་ནང་གི་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཞེས་བཅོས་བཞག  ནང་གསེས་ ༡༡ དེ་ཡང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཞེས་བཅོས་འདུག དགོངས་ཚུལ་མེད་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་
པ་ཡིན།  ནང་གསེས་་ ༡༢ པའི་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་པ་ཞིག་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཟེར་དུས།  ད་འགྲེང་པོ་དེ་འཐོལ་པ་ཤོར་
འདུག  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་དེ་ཟེར་བ་ཞིག་མི་འདུག  སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ངའི་ལག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་དེ་ཟེར་ནས་འཁོད་འདུག   
 

ཚགསགཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
དགོངས་དག དེ་ངས་ནོར་བཞག ནང་གསེས་  ༡༣ པའི་ནང་གི་དམའ་འབེབས་ཀྱི་དག་ཆ་ཏག་ཏག་བསྡད་བཞག  ནང་གསེས་ ༡༤ པའི་ནང་
གི་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས་ཕུལ་བ་སོགས་བཅའ་ཁྲིམས་དང་།  འོག་གི་བཅས་ཟེར་བ་དག་མར་འཐེན་པའི་ཐོག་ནས་བརྗོད་པ་དང་
པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ལེའུ་བཞི་པ། ཁྲིམས་བཟོ་རང་འཇགས་རེད།  དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་པ།  སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་སྒྲིག་གཞི་འཆར་ཟིན་
ཞེས་པ་དེ་རེད།  དེའི་ནང་གསེས་ ༡ པོའ་ིནང།  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཀའ་
འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ཞེས་བཅོས་ཡོད་པ་རེད།  དགོངས་ཚུལ་འདོན་མཁན་མེད་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་བྱས།  ནང་གསེས་ ༢ པའི་ནང་ལ་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་བཀའ་ཡིག་ཟེར་བ་དེའི་ཚབ་ཏུ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བཀའ་འཁྲོལ་ཡིག་ཆུང་ཞེས་བཅོས་ཡོད་རེད།  བརྗོད་པ་
དང་པོ་་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་པ། བཀའ་རྩ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཟིན་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་ཅེས་པ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བཞག ནང་གསེས་
གཉིས་པ་དེའི་ནང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་བཀའ་ཡིག་གི་ཚབ་ཏུ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཡིག་ཆུང་བསྒྱུར་བ་དེས་བརྗོད་
པ་དང་པོ་ཟིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན། ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེའི་ནང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་བཀའ་ཡིག་གི་ཚབ་ཏུ་སྤྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཡིག་ཆུང་བསྒྱུར་བ་དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་་ཟིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་པ་དེ་བཀའ་ཁྱབ་
བསྒྲགས་ཟིན་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་ཡོད་ན་ཡང་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་གི་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་དེའི་ནང་གི་ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེ་ལ་
ཚགས་གཙའི་བརྒྱུད་བསྩལ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་ལ་ཡིག་ཆ་ཨ་མ་དེའི་ནང་ནས་བ་སྔོན་འཇུག་དེ་མི་འདུག དེར་བརྟེན་བ་དེ་བསུབ་རོགས་གནང་།  དེ་
ནས་དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་པ་དེ་རེད།  སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་པ་དེ་ཡིན། དེ་ནང་ལ་དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་དེ་ཆ་ཚང་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་པ་རེད། 
ཡིན་ན་ཡང་ཁ་སང་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་སྐབས་ལ་དོན་ཚན་དེའི་གྲངས་ཀ་དེ་རང་འཇགས་འཇོག་རྒྱུ་བཞག་སོང་། དེ་ནི་ཁྲིམས་ལུགས་
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འགྲོ་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་བཟོས་པ་རེད། ཡིན་ཡང་། བཀའ་རྩ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཟིན་པ་ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་རེད་བསམ། དེ་མ་
གཏོགས་གཞན་རང་འཇགས་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་ཆགས་འགྲོ་ཀི་རེད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚགས་ཆུང་གིས་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལོག་ཏུ་དོན་ཚན་སོ་གཅིག་དང་སོ་
གཉིས། སོ་གསུམ་སོགས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཚར་བ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་འདིའི་འགོ་བརྗོད་དེ་སྔ་གང་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་པའི་སླད་དུ་སྡེ་སྲིད་ལྷན་ཚགས་
ཕྱིར་བསྡུ་ཞེས་སྡེ་སྲིད་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཁྲི་པ་ཕྱིར་བསྡུ་ཞེས་བྲིས་ཡོད་པ་རེད། འགྲོ་ལུགས་གསར་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་ཡིན་ན་
བཅའ་ཁྲིམས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ད་ང་ཚས་སྒྲིག་གཞི་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ཡོངས་རྫོགས་གཅིག་མཚུངས་ངང་འགྲོ་དགོས་པས།  འགྲོ་ལུགས་
འདིའི་འགོ་བརྗོད་དེ་བཞག་དགོས་པ་ཡོད་ན་དེ་ག་རང་རེད། འགྲོ་ལུགས་ནང་གཅིག་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་ཡིན་ན་འདིའི་འགོ་བརྗོད་དེ་རང་བཞིན་
གྱིས་ཕྱིར་བསྡུ་འགྲོ་བ་དང་ཨང་ཀི་གཅིག་པོ་ལས་ཅི་ཡང་ལྷག་གི་མ་རེད་བསམ། ཁ་སང་སྔོན་མ་བཅའ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་ཚགས་ཆུང་དང་ང་
ཚས་དེ་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྐོར་ལ་ནོར་ཡོད་ན་ད་ལྟ་བཅོ་དགོས་ནི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རིག་པའི་གཞུང་གང་ལ་བལྟོས་ནས་ད་ལྟ་འགྲོ་
སྟངས་དངོས་གནས་དེ་ག་རེ་ཡིན་ན་དེ་ལ་བཅའ་དགོས་ནི་རེད་བསམ་བྱུང་། ངས་ཞེ་དྲགས་མང་པོ་ཞིག་བལྟས་མ་མྱོང་མོད། ངས་ད་ལྟ་བར་དོ་
སྣང་བྱས་བ་དེ་ཁག་གསུམ་ཡོད་འདུག སྒྲིག་གཞི་སྒང་ནས་དཔེར་ན་རྒྱ་གར་ལ་མཚན་ན་ Defence Service Regulation ཞེས་པ་དེ་ལ་
ངས་ཅུང་ཙམ་དོ་སྣང་བྱུང་། དེའི་ནང་ལོག་ལའང་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པའི་རྗེས་ལ་ཨང་ཀི་མ་གཏོགས་ལྷག་གི་མི་འདུག  དེའི་ནང་གི་ཆ་ཚང་omit 
བྱས་ནས་ཆ་ཚང་མར་ལ་འཁུར་ཡོང་གི་འདུག ད་དེ་ནས་ཨ་རིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་མཚན་ན་རྙིང་པ་དེ་མ་གཏོགས་ཚང་མ་ amendment 

རིམ་པ་ཨང་འཁོད་བཞིན་ཡོད་པ་དང། རྩ་ཁྲིམས་ཐོག་མར་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་གི་མི་འདུག  རྒྱ་གར་ནང་ལ་མཚན་ན་
འགྱུར་བ་བྱུང་བའི་དུས་ཚ་འོག་དེ་ལ་ note to the article ཞེས་ article དེའིསྒང་ལ་ note སྤྲད་ནས་དེ་ལྟར་བྱས་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་
དུས་ང་ཚས་དེ་ཏག་ཏག་དེ་ག་རེ་ཡིན་པ་ཤེས་དགོས། འགོ་བརྗོད་དེ་བྲིས་པ་ཡིན་ན་དེ་ནང་ལོག་ལ་ཅིག་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་གསལ་ཡོད་དེ་འོག་ལ་
ཚིག་ལྷག་ཅིག་ཡོད་ན་དེ་འགོ་བརྗོད་ཡིན་ཞེས་པ་ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་ཨེ་ཡོད་ན་ཞེས་ང་ཚས་ཡང་བསྐྱར་བསམ་གཞིགས་ཤིག་བྱེད་དགོས་
པར་བསམ། 

 
སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ལས་རིམ་འདི་སྔོན་མ་ནས་སྐབས་བཅུ་བཞིའི་་གྲོས་ཚགས་ཚགས་འདུ་བར་མའི་ཐོག་ལ་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་
ད་ལྟའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལོག་ལ་སྤྱིར་བཏང་གི་འགོ་བརྗོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། འགོ་བརྗོད་བཞག་ནས་དགེ་མཚན་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། སྔོན་མ་
དོན་ཚན་འདི་རེད་ཅེས་ཤེས་པའི་སླད་དུ་རེད། ང་ཚས་ད་ལྟ་ note བྲིས་པ་དང་དེའི་ལམ་སྲོལ་མེད་པས་དེའི་ལོག་ནས་འགོ་བརྗོད་པ་དེ་བཞག 
ཡིན་ན་ཡང་འདི་ཆ་ཚང་ཕྱིར་བསྡུ་ཡིན་ཞེས་བྲིས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ནང་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་གཅིག་མིན་
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གཉིས་ཀྱིས་འདི་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཅེས་ཟེར་གྱི་ཡོད་ན་དེ་ཟུར་བརྗོད་གྲོས་ཆོད་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་བསྣམས་ཕེབས་པ་ཡིན་ན་དེ་ང་ཚས་ཐག་
བཅད་དེ་མང་མོས་ལ་གཞིར་བཟུང་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་པ་གཞུང་འབྲེལ་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་
ཟིན་དེའི་ནང་ལོག་ལ་བཀའ་རྩ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའམ་ཡང་ན་ཞེས་པ་མར་བཏོན་ནས་བཞག་འདུག ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་
ནང་ལ་གཞུང་འབྲེལ་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ཞེས་པ་དེའི་འོག་ན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚགས་ཆུང་གི་སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་གི་ལས་རིམ་ཐོ་འགོད་
གཞིར་བཟུང་གིས་འདོན་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་ནོར་འདུག ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་ནང་ལོག་ལ་དེ་བཏོན་རྒྱུ་རེད་འདུག དེ་ཚགས་ཆུང་གིས་ཏག་ཏག་འདོན་
རྒྱུ་རང་བཟོས་ཡོད་རེད། ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལོག་ལ་བཏོན་དེ་ཡིན་དུས་བཏོན་དེ་ནོར་བ་རང་འཇགས་འཇོག་དགོས་ནའང་རེད། དེ་ཡིན་
དུས་བཏོན་བཟོ་རོགས་གནང་།  གསར་དུ་གཏན་འབེབ་བྱ་དགོས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་བྲིས་ན་བྱ་དགོས་པས་དང་བྱ་དགོས་ཀྱིས་དེ་གཉིས་ཕལ་
ཆེར་ཁྱད་པར་ཅུང་ཡོད་ས་མ་རེད་སྙམ། གསར་དུ་གཏན་འབེབས་བྱ་དགོས་ཀྱི་ཟེར་བ་དེའི་ཚབ་ཏུ་པའི་བྲིས་ན་འགྲིག་ས་རེད། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་
བརྗོད་པ་དང་པོ་གྲུབ་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་ནས་དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་པ་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་དགོས་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ཞེས་པ་
དེའི་ནང་ལོག་གི་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པར་བཅའ་ཁྲིམས་འགལ་བའམ་བཀའ་རྩ་འདི་བར་ལ་ཤད་ཅིག་དགོས་རེད། དེ་མ་གཏོགས་བཀའ་རྩ་བསྒྱུར་
བཀོད་དེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་འདུག་པས་བཀའ་རྩ་དང་བསྒྱུར་བཀོད་ཁག་ཁག་ཞེས་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་རྩ་དང་བསྒྱུར་
བཀོད་གཉིས་བར་ལ་ཤད་ཅིག་བཞག་ན་འགྲིག་འདུག  ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ནང་ལོག་ཏུ་རྒྱབ་གཉེར་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཞེས་པ་ལ་རྒྱབ་གཉེར་
མི་དགོས་ཅེས་བཅོས་པ་ཡིན་ན་བརྗོད་པ་དང་པོ་གྲུབ་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན། དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་དེ་གྲོས་
གཞིར་འཇུག་རྒྱུར་དང་སྤྱི་འཐུས་ཞིག་ནས་ཅེས་པ་དེའི་ཚབ་ཏུ་སུ་རུང་ནས་ཅེས་བཅོས་འདུག གྲོས་འཆར་བཏོན་པ་ཡིན་ན་དེ་འགྲིག་ཡོད་པ་
རེད་དམ། ཨོ་འགྲིག་འདུག དེའི་འོག་ཏུ་མདོར་བསྡུས་རེ་བྱས་རྗེས་བགྲོ་གླེང་མ་དགོས་པར་འོས་བསྡུས་མང་མོང་ལྟར་ཞེས་པ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་
ནང་ལ་ང་ཚས་འོས་བསྡུ་ཀྱི་ཞེས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚས་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་ད་ལྟ་དེ་འདྲ་བཟོས་ན་གང་འདྲ་འདུག་གམ། 
སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ད་དེ་བཟོས་པ་ཡིན་ན་འོས་བསྡུས་ཅེས་པ་དེ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།  འདིའི་དོན་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཙམ་ཡང་ཡོད་
པ་མ་རེད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
ཁྲིམས་ཡིག་གམ་སྒྲིག་གཞིའི་འཆར་ཟིན་ཞིག་ལ་ཞེས་པའི་ལ་དེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ལ་དེ་དགོས་པ་མི་འདུག་སྙམ། ལ་དེ་བཏོན་རོགས་
གནང་། དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་གྲུབ་ཟིན་པ་ཡིན།མང་མོས་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ། ཚིག་གི་འགྲོ་སྟངས་ལྟར་ན་མང་མོས་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་
ཞེས་བྲིས་ན་ཡག་པོ་འདུག་སྙམ།  སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཞུ་མ་དགོས་པ་གཙ་འདོན་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ།  ད་ལྟ་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཡིན།  གཉིས་པ་ཡིན། བཟོ་བཅོས་གྲོས་
འཆར་ཡིན་ཧ་མ་གོ་བ་མང་པོ་ཞེ་དྲགས་ཡོང་གི་འདུག  ད་ལྟ་དང་པོ་དེར་ལ་ཞེས་སྦྱར་ཡོད་པ་དེ་ཡང་། ཁྲིམས་ཡིག་གམ་སྒྲིག་གཞིའི་འཆར་ཟིན་
ཞིག་ལ་གྲོས་གཞི་འཇོག་རྒྱུ་སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་ཟེར་དུས།  མི་ཕར་ཕྱོགས་དེས་འཁུར་ཡོང་བ་དེ་ལ་སྤྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཞིག་གིས་དགག་བྱ་
བྱེད་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་ལ་དེ་འཁུར་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མང་མོས་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ།  དང་
པོ་མང་མོས་སམ། སྤྱི་མོས་ཅི་འདུག་བལྟས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས། མང་མོས་
ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།  སྔོན་མ་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་དེ་ཚ་ང་ཚས་ཧ་ཅང་མང་པོ་མ་གསུང་མ་
གཏོགས། ཁ་སང་ཚགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ཞིབ་འཇུག་ནན་པོ་བྱས་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་མང་པོ་མང་པོ་ཞིག་ཟེར་བསྡད་ན།  སྔོན་་དེ་འདྲ་མང་པོ་
ཞིག་དུས་ཚད་དུས་ཚད་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱས། མཐའ་མ་དེ་ཚ་ལ་ལྟ་ལོང་མ་བྱུང་དུས་ཚང་མ་གཅིག་གྱུར་མེད་པ་དང་།  བར་ཐག་མང་པོ་ཞིག་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག  ད་ལྟ་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ན་བཟོ་མི་དགོས་པ་བྱས། དེ་རིང་གཅིག་བཟོས་ཡོད་དུས་ཚགས་ཆུང་གིས་ཀྱང་གཅིག་བཟོ་བཞིན་པ་རེད། 
དེའི་སྒང་ལ་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཀྱང་བལྟས་ནས་གང་གཟབ་གཟབ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཚགས་ཆུང་གིས་གནང་ནས་དེ་རང་
འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་རེད། དེའི་ལ་དེ་བཞག་ནས་འོག་གི་ལྟར་དེ་རང་འཇགས་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་
གསེས་ ༢ པར་བྱས་རྗེས་དང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་ཆ་ཚང་ཟིན་པ་རེད། དེ་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས ༣ པར་ཟུར་
འཛུགས་ཞེས་པ་དེ་ཟུར་བཙུགས་ལ་བཅོས་པ་རེད། སྟོབས་ཤུགས་དེ་དེ་སྔོན་བྱས་པ་ནང་བཞིན་རེད། འདི་ལ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག་
ཀྱང་ཞུས་ནའང་དགོངས་པ་དང་འགལ་ན་ཆོ་མི་འདུག དེ་མི་དགོས་བྱས་པ་ཡིན། དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས ༤ དེ་ཕྱིར་
བསྡུ་རེད། དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པ་གྲོས་ཆོད་ཚུད་ཟིན་པའི་ཁྲིམས་འཆར་ཐོག་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་རེད། དེའི་ནང་གསེས་ ༡ རང་འཇགས། 
ནང་གསེས་ ༢ དྭོགས་འདྲི་ཞེས་པའི་ཝ་ཟུར་བཏོན་ནས་དོགས་འདྲི་ལ་བཅོས་པ་རེད། དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས ༣ དེའམ་
ཞེས་པའི་ཚག་བསྡུས་ནས་དེའམ་ལ་བཅོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གྲོས་འཆར་གང་རུང་བཏང་རྒྱུ་ཞེས་པ་གྲོས་འཆར་གང་རུང་འདོན་རྒྱུ་ཞེས་པར་
བཅོས་པ་གནང་འདུག  སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
འདི་འདྲ་པོ་ཁ་ཤས་ཤིག་འདུག  ག་རེ་ཡིན་ནམ་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག འདོན་རྒྱུ་ཞེས་པ་སྐབས་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་བར་བེད་སྤྱོད་གཏང་བཞིན་འདུག 
མང་ཆེ་བ་མ་འོངས་པར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བཞིན་འདུག དེ་ཡིན་དུས་གནད་འགག་ག་རེ་ཡིན་ནམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

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



99 

 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ང་ཚས་མ་འོངས་པར་གདོན་གཅིག་ཀྱང་བྲིས་མེད། འདོན་རྒྱུ་བྲིས་ཡོད་ཚ་ད་ལྟ་པར་འདོན་བྲིས་ཡོད། དེ་
སྟབས་བདེ་པོ་ཞིག་མཐོང་སོང་། བཏོན་དེ་བདེ་པོ་ཞིག་མཐོང་མ་སོང་། གདོན་བྲིས་པ་ཡིན་ན་དེའི་མ་འོངས་པ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་
བསམ་གྱི་འདུག 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༣ པའི་ཀ་པ་རང་འཇགས། ཁ་པ་ཆེད་བཙུགས་དང་གཏོང་རྒྱུ་གཉིས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་འདུག དེས་
བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ག་པ་བསམ་འཆར་བསྡུས་ཆེད་ཅེས་པ་བསམ་འཆར་བསྡུ་རྒྱུའི་ཆེད་བཅས་འདུག དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་
ཡིན། ནང་གསེས་ ༤ ཀ་པར་ཞེས་པའི་སྔོན་མར་གུག་རྟགས་ནང་བཅུག་ཡོད་ཀྱང་ད་སྐབས་གུག་རྟགས་ནས་མར་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་
བཞིན་བཟོས་བཅོས་ཞེས་པ་བཟོ་བཅོས་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་། མཐའ་མ་ཞེས་པ་སྔོན་མ་ཐ་མ་བྲིས་ཡོད་ཀྱང་ད་སྐབས་མཐའ་མ་ཞེས་འགྱུར་བ་བཏང་
ཡོད་པ་རེད།  དེས་རྗེས་ལ་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་དེ་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་བཅོས་གནང་པ་རེད།  དེས་བརྗོད་དང་པོ་ཟིན་པ་
ཡིན།  ནང་གསེས་ ༥ ཀ་པ་དང་ཁ་པ་གཉིས་སྔོན་མ་གུག་རྟགས་ནང་ཡོད་ཀྱང་ད་སྐབས་གུག་རྟགས་ནས་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཐོག་
དང་། སྣོན། འདོན། སྟེ་བཅས་ནོར་བཅོས་བྱས་པ་རེད། དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་རེད། དོན་ཚན་རེ་གཅིག་པ་ཁྲིམས་འཆར་བསྐྱར་སློག ཆེད་
འཛུགས་ཞེས་པ་ཆེད་བཙུགས་ལ་བཅོས་ནས་ཕྱོགས་བསྡུ་བཟོ་བཅོས་ཟིན་པ་ཞེས་པའི་བསྡུ་ལ་སའི་རྗེས་འཇུག་མི་དགོས་ཞེས་ཚགས་ཆུང་གི་
ཚགས་གཙས་གསུངས་པ་བཞིན་མེད་མི་དགོས་བྱས་ནས་དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་རེ་གཉིས་པ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། 
ཆོག་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་པ་དང་ཡིན་གཉིས་མར་བཏོན་འདུག ནང་གསེས་ ༡ ནང་མི་འགལ་བ་དང་ཞེས་པ་མི་འགལ་ཞིང་ལ་བཅོས་འདུག དེའི་
ནང་ལ་གནས་སྟངས་མང་པོ་འབྱུང་བཞིན་འདུག དཔེར་ན་སྐབས་བབས་དང་གནས་བབས་དེ་ཚར་འགའ་ཤས་བབ་རེད། ཡང་འགའ་ཤས་ལ་
བབས་རེད།  དེ་ཚ་ག་རེ་ཡིན་ནམ་གཅིག་རྒྱུར་བཟོ་ཐུབ་ན་ཡག་ས་རེད། དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༢། ༣། གཉིས་རང་
འཇགས་རེད།  དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཁྲིམས་འཆར་ལ་ཆོག་མཆན་ཞེས་པ་དེ་རེད། འདི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་འགྱུར་བ་ཕྱིན་
པ་གཞིར་བཟུང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་རེད། ལས་ཉིན་ ༡༥ ནང་ཚུན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པར་ཆོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགོད་
ཆེད་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས་ཞེས་པར་བསྒྱུར་ནས་དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་རེ་བཞི་པ་ཁྲིམས་འཆར་ཕྱིར་སློག་ལ་གྲོས་བསྡུར་
ཞེས་པ་དེ་རེད། དེ་ཕྱིར་བསྡུ་རེད། དེ་སྔོན་དེ་དང་གཅིག་པ་རེད། ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་བཞག་པའི་གནད་དོན་གཅིག་པ་རེད། བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ི
ཐོག་ནས་ཁྱེར་ཡོང་དུས་གྲོས་ཚགས་ནང་བསྣམས་ཕེབས་ཡོང་དུས་ག་རེ་གཏན་འབེབས་དེ་བྱ་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད། དོན་ཚན་རེ་ལྔ་པ་བཅའ་ཁྲིམས་
བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་གྱི་ནང་གསེས་ ༡ བཀའ་རྩ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཟིན་པ་ཞེས་པའི་བཀའ་རྩ་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་མར་བཏོན་ཡོད་པ་
རེད། དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༢ བྱ་དགོས་ཞེས་པ་བྱེད་དགོས་ལ་བསྒྱུར་བ་རེད། དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་
གསེས་ ༣ ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་དོན་ཚན་རེ་རེར་འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་སྐབས་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་བཅའ་ཁྲིམས་
དེའི་ཞེས་འཁོད་འདུག ཡིག་ཆ་མ་དཔེའི་ནང་ལ་མི་འདུག ཚགས་ཆུང་གིས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་བ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་སྔོན་གླེང་དང་ལེའུ་
དང་པོའ་ིདོན་ཚན་དང་པོ་ཞེས་བཅུག་འདུག དེ་བཞིན་མོས་མཐུན་གྱི་ཞེས་པར་བྱེད་སྒྲ་ཞིག་སྦྱར་ནས་གྱིས་ལ་བཅོས་འདུག སྤྱི་འཐུས་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ང་ཚས་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་ལྟ་བའི་སྐབས་སུ་དེའི་འདུག  དེའི་ཕྱིར་དེའི་ཞེས་པ་གོ་རྒྱུ་མི་འདུག་ཅེས་འདིའི་བཟོས་
པ་རེད། དེ་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མེད་དམ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་དེ་ལ་བསྐྱར་དུ་བལྟ་རྒྱུ་བྱས། ཡིན་ན་ཡང་ཚིག་བརྗོད་དང་པོའམ་གསར་པ་དེ་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་
བཞག་ན་འགྲིག་ས་རེད་དམ།  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་བྱས། དེ་ནས་དོན་ཚན་ ༤ པའི་ནང་མོས་མཐུན་བྱུང་ན་ཟེར་བ་དེ་ལ་མོས་མཐུན་གྱིས་
ཞེས་བྱེད་སྒྲ་ཞིག་བསྐྱོན་གནང་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ།  སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དེའི་ནང་ནས་༼གཞན་པའི་དོན་ཚན་གཞན་དག་༽ཞེས་༼གཞན་༽གཉིས་སླེབས་འདུག  གཞན་དང་པོ་དེ་དོན་
ཚན་གཞན་དག་དེ་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་བཞིན་ཡོད། དོན་ཚན་གཞན་དག་ཅེས་པ། དེའི་ནང་འཐུས་པ་མཐོང་གིན་འདུག དེར་བརྟེན་
བསྐྱར་ཟློས་ལ་སོང་ཡོད་མེད་གཟིགས་ཞིབ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེར་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་མིན་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་འཁྱེར་ཡོང་ན་འགྲིགས་པ་བྱས།  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་
པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༥ དེ་རང་འཇགས་བྱས།  ནང་གསེས་ ༦ པའི་ནང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པར་བཀའ་འཁྲོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་ཕྱོགས་ཁྲིམས་འཆར་
སྤྱི་ཡོངས་ལྟར་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་རེད།  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ།  དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན་ཟེར་བ་དེ་རེད།  དེ་གཉིས་
རང་འཇགས་བྱས།  དོན་ཚན་རེ་དྲུག་པ།  ང་གཉིས་ཟེར་བའི་ཡི་གེ་དེ་ཨང་གཟུགས་སུ་ཕབ་ཏེ་ ༥༢ ཞེས་བསྐྱོན་པ་རེད།  ང་གཉིས་ནང་གསལ་
ལྟར།  ང་གཉིས་པ་ནང་གསལ་ལྟར།  བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་ང་གཉིས་པ་ཟེར་གྱི་ཡོད་དམ།  ང་གཉིས་པ་ཞེས་བཅུག་ན་འགྲིག་ས་རེད་དམ།    
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  སྤྱིར་བཏང་དོན་ཚན་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚ་འགྲོ་བཞིན་པ་དོན་ཚན་རེ་དྲུག་པ་རེ་བདུན་པ་ཞེས་ཡོད་རེད།  
ཡིན་ནའང་ང་ཚས་ལུང་འདྲེན་བྱེད་སྟངས་དེ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཅི་རིགས་ཡོད་རེད།  བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་ལུངས་འདྲེན་བྱེད་
སྟངས་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག་པས་དེར་བྲིས་པ་ཡིན།  ང་ཚས་འགལ་ཟླ་མེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡིན།  གལ་ཏེ་བཅུག་དགོས་ཡོད་ན་
དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
པ་ཞེས་བཅུག་ན་འགྲིག་ས་རེད་དམ། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་ནས་དོན་ཚན་རེ་བདུན་པའི་ནང་གསེས་ ༡ དང་ ༢ གཉིས་རང་འཇགས་
རེད། ནང་གསེས་ ༣ པའི་ནང་རྒྱས་དཔྱད་བཟོས་ཆོག་ཞེས་པ་རྒྱས་བཅད་བཟོ་ཆོག་ཅེས་བཅོས་གནང་འདུག བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་རེ་བརྒྱད་པ།  ནང་གསེས་ ༡ ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་མཇུག་སྡོམ་ཞེས་པ་མཇུག་བསྡོམས་ཞེས་བ་སྔོན་འཇུག་དང་ས་ཡང་འཇུག་ཅེས་
བཅོས་ཡོད་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་ཡིན།  དོན་ཚན་རེ་དགུ་པ།  དགོས་དངུལ་གཅོག་འཕྲིའི་གྲོས་འཆར་ཞེས་པ་དེ་དགོས་དངུལ་སྣོན་འཕྲིའི་
གྲོས་འཆར་ཞེས་བཅོས་ཡོད་རེད།  འགོ་བརྗོད་དེ་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༡ སྣོན་འཕྲིའི་ཞེས་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་རེད། 
བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ཀ་པའི་ནང་མ་བྱུང་བ་དང་ཞེས་དང་སྒྲ་དེ་མར་བཏོན་གནང་ཡོད་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ཁརང་
འཇགས་བྱས།  ག་པའི་ནང་གཅོག་འཕྲི་བྱེད་པའམ་ཞེས་པ་དེ་སྣོན་འཕྲི་བྱེད་པའམ་ཞེས་བཅོས་གནང་འདུག  དེའི་ནང་གཞུང་གི་དཔལ་འབྱོར་
ལ་སྐྱོན་ཆག་ཅེས་པ་དེ་གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་གཞི་ཞེས་ལབ་ན་ཏོག་ཙམ་རན་པོ་མི་འདུག་གམ།  བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་བལྟ་རྒྱུ་བྱས། 
བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ པའི་ནང་གཅོག་འཕྲིའི་ཞེས་པ་དེ་སྣོན་འཕྲིའི་ཞེས་བཅོས་པ་དེ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། 
ནང་གསེས་ ༣ གཅོག་འཕྲིའི་ཞེས་པ་སྣོན་འཕྲིའི་ཞེས་བཅོས་པ་དེ་རེད།  དེ་ནས་འོས་བསྡུ་ཞེས་པ་འོས་བསྡུས་ཞེས་བཅོས་པ་དང་ཐག་གཅོད་
བྱ་དགོས་ཞེས་པ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཅོས་གནང་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བདུན་བཅུ་པ།  བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་
རིགས་ཞེས་པ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་རིགས་ཞེས་བཟོས་གནང་བ་དང་།   ཞུ་རྒྱུ་དང་དེའི་ཐོག་དབར་ན་བར་མཚམས་ཤིག་བཟོས་གནང་བཞག་
བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་དོན་གཅིག་པ།  ༸གོང་ས་ཆེན་པོར་བཀའ་འཁྲོལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་ཆེད་འབུལ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་བཀའ་བློན་
ཁྲི་པར་ཆོག་མཆན་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་བཅོས་གནང་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ།   སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དོན་ཚན་དོན་གཅིག་པ།  གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་སྩལ།  མཐའ་མ་དེར་རྩ་བའི་སྔོན་རྩིས་
བཀའ་ཤག་གིས་འཆར་འབུལ་བྱས་ཏེ་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཐོག་ནས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྗེས་སྤྱི་འཐུས་ནང་
ལ་བགྲོ་གླེང་བྱས་རྗེས་གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་ཡིག་དེ་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།   དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གལ་སྲིད་བཀའ་ཤག་གིས་
འཆར་འབུལ་བྱས་པ་གཅིག་ལ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་གཅོག་འཕྲི་བྱས་པ་དེ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན་གནས་སྟངས་
དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད།  དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད།   
 

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

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དེ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན།  ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཆོག་མཆན་མིང་
རྟགས་འགོད་མཁན་དེ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་རེད། ཁ་སང་སྔོན་མ་ང་ཚས་བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་སྐབས་ལའང་བཀའ་མོལ་དེ་ཞུས་
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ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་གི་
ཡོད་པ་རེད།  གལ་སྲིད་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཐུགས་འདོད་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ཕྱིར་སློག་གནང་བ་རེད།  ད་ལྟ་ང་ཚའི་
འདིའི་ནང་ལ་ཕྱིར་སློག་གནང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྔོན་མ་ངས་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་པའི་སྐབས་ལའང་ཞུས་
ཡོད། ད་ལྟའི་འདི་སྔོན་རྩིས་རེད། སྔོན་རྩིས་དེ་ཁྲིམས་རེད། Act རེད། ཁྲིམས་ཡིག་དེ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་ཚགས་འདུའི་
ནང་ལ་ཞུགས་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། ཐུགས་འདོད་ག་རེ་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ནའང་གསུང་རྒྱུའི་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ཡང་། མཐའ་མ་
དེར་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་གནང་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ང་ཚའི་བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་སྒྲོམ་གཞི་གཏོར་ནས་བཅོས་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་གི་མ་
རེད། ཐུགས་འདོད་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཡང་མཚན་རྟགས་འགོད་དགོས་རྒྱུ་རེད།  དེ་ནས་ང་ཚས་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་དགོས་པ་རེད། 
 

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

སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྔོན་མ་འོས་བསྡུ་དེ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་འཆར་འགོད་བྱེད་མཁན་བཀའ་ཤག་རེད་དེ། གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་
གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་མཐའ་མའི་ཁྲིམས་ཡིག་དེར་༸སྐུ་མདུན་ནས་ཆོག་མཆན་སྩལ་བའི་ཐོག་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་
འདིར་གསུངས་སོང་། ང་ཚ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་མིང་དེ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་ལ་གསལ་པོ་བསླེབས་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  གང་
ཡིན་ཟེར་ན།  སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་བྱས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ནས་ཆོག་མཆན་གནང་རྒྱུ་ཞིག་གསུངས་སོང་། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་ལ།  བགྲོ་གླེང་བྱེད་སྐབས་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  ཏག་ཏག་རན་ས་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན།  འགྲིག་ས་རེད་དམ།  
ལགས་སོ།།  ཆུ་ཚད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་ཐུན་བཞི་པ། 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་ཚན་བདུན་ཅུ་དོན་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་ ༤ པའི་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་
ཡིན། སྔོན་དེ་ལ་ང་ཚས་ལྷག་བསྡད་པ་གཉིས་ཤིག་ཡོད་པ་དེའི་གཅིག་དེ་ནི་དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་སོ་བཞི་པའི་ནང་གསེས་ ༤ པ་དེའི་ནང་ལ་ཚིག་
བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་དུ་གླེང་སློང་གང་ཞིག་ཚགས་ཐུན་དེ་གའི་རིང་ལ་མ་ཚར་ན་ཚགས་ཐུན་རྗེས་མ་གང་རུང་ལ་འཇོག་མ་དགོས་ཟེར་བའི་ཚབ་
དེ་ལ། ཚགས་ཐུན་རྗེས་མའི་ལས་རིམ་ནང་ཞེས་འཇུག་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་ལ་བསྐྱར་བཅོས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱས་མི་འདུག  ཡིག་ཆ་ཨ་མ་དེའི་
ནང་ལ་དེ་བཞིན་འཁོད་འདུག དེ་གཅིག་དང་། དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་དེའི་ནང་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ཟེར་བ་ཚིག་བརྗོད་
རྙིང་པའི་ནང་ལ་མི་འདུག  དེ་བསུབ་གནང་རོགས་ཞུས་པ་ཡིན། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་
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བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་དོན་ཚན་བདུན་ཅུ་དོན་གསུམ་གྱི་ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཟེར་བ་དེ་རང་འཇགས་བྱས། དོན་ཚན་
བདུན་ཅུ་དོན་གསུམ་དེ་ལས་རིམ་རྣམ་བཞག་གི་བསམ་འཆར་རེད། སྔོན་མ་བཏང་འཛིན་ཟེར་བ་དེ་བཏང་བྱས་པ་རེད། ད་ལྟ་སྟངས་བཟོས་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་དྭོགས་པ་ཟེར་བ་དེ་ལ་ཝ་ཟུར་བཏོན་པ་དང་། ཉེའམ་ཟེར་བ་དེ་ཚུར་བསྡུས་ཡོད་པ་རེད། ཡང་བཏོན་ཆོག་ཟེར་བ་འདོན་
ཆོག་ཟེར་བར་བཅོས་པ་རེད། ད་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་བྱས་པ་ཡིན། གཉིས་པ་དེ་རང་འཇགས་རེད། གསུམ་པ་དེ་ལ་དྭོགས་ཟེར་བ་དེར་ཝ་
ཟུར་བཏོན། བཏོན་མཁན་ཟེར་བ་དེར་འདོན་མཁན་བཟོས་པས་བརྗོད་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  

དེ་ནས་ནང་གསེས་བཞི་པ་དེ་འགལ་བའམ་མི་འགལ་བར་དྭོགས་པ་ཟེར་བ་དེར་ཝ་ཟུར་བཏོན་དགོས་པ་དང་། དེ་ནས་མི་དགོས་ཤིང་
ཟེར་བ་དེ་ལ་མཚམས་ཤིག་བཞག་ན་གསལ་པོ་ཡོང་གི། བརྗོད་པ་དང་པོ་དེ་ཟིན་པ་བྱས་པ་ཡིན། ཀ་པ་དེ་རང་འཇགས། ཁ་པ་དེ་རང་འཇགས། 
ག་པ་དེའི་ནང་ལ་བསམ་འཆར་ངོས་ལེན་རྟོགས་ཞིབ་ཟེར་བ་དེ་གཅིག་པུར་འགྱུར་བ་བཏང་འདུག བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་བྱས། ལྔ་པ་དེ་རང་
འཇགས་རེད།  
དོན་ཚན་བདུན་ཅུ་དོན་བཞི་པའི་སྒྲིག་གཞི་དམིགས་བསལ་ཟེར་བ་དེའི་ནང་ནས་ཐག་བཅོད་ཟེར་བ་དེར་གཅོད་དང་། བརྩི་མེད་ཟེར་བ་དེ་རྩིས་
མེད་ལ་བཟོ་དགོས།  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན། 
དེ་ནས་ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་དེ་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཙ་གཞོན་པ་ལས་ཁུར་ནས་ཕྱིར་འཐེན་ཟེར་བ་དེ་རང་འཇགས་བཞག  
དོན་ཚན་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་པ། ཚགས་གཙ་དང་། ཚགས་གཙ་གཞོན་པ་ལས་བཤོལ།  
དེའི་ནང་ཁུར་ཟེར་བ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པ་བྱས་ན་འཁུར་སྔོན་འཇུག་ཅན་བྲིས་ཡོད་པ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་བྱས། དེ་ནས་ནང་
གསེས་གཉིས་པ་དེ་ལ་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་མང་མོས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་བྱེད་སྒྲ་ཞིག་བྲིས་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་བྱས། གསུམ་པ་རང་
དེ་རང་འཇགས་བྱས། ནང་གསེས་ ༤ པ་དེ་ལ་ ༤༥ ཞེས་ཡོད་པ་དེ་ ༤༥ ནང་གསེས་ ༤ པ་ཞེས་འཁོད་འདུག  དེ་ལ་ ༤༥ པ་ཞེས་བཅུག་
དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དེ་ཚིག་གི་དག་ཆའི་འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནམ་རྒྱུན་ཨང་གྲངས་འབྲི་དུས་བོད་པ་ལ་དེ་འདྲ་འབྲི་བའི་ལུགས་
སྲོལ་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན། ཟླ་བ་དང་པོ་ཟེར་བ་དེ་ལ་ཨང་གྲངས་ཀྱི་ ༡ བྲིས་བཞག་པ་དེ་ཀློག་དུས་ཟླ་བ་དང་པོ་ཞེས་ཀློག་གི་རེད་མ་
གཏོགས་གཅིག་པུ་ཞེས་ཀློག་གི་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཨང་གྲངས་འབྲི་བའི་སྐབས་ལ་རྗེས་སུ་པོ་དང་པོའ་ིཞེས་མེད་ནའང་གོ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཞུས་
པ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དང་པོ་དང་གཅིག་ལ་འབྲི་སྲོལ་ཞིག་མི་འདུག དེ་མ་ཡིན་པ་ཚ་ལ་འབྲི་བཞིན་འདུག བཅའ་ཁྲིམས་ནང་དུའང་བྲིས་འདུག  ཚགས་ཆུང་གི་ངོས་
ནས་བྲིས་འདུག དཔེར་ན། ༥༣ པའི་འོག་གོ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་ཕལ་ཆེ་བས་བྲིས་འདུག དེ་བཅོས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། གཅིག་གྱུར་ཡོང་
བ་ལ་དེ་ཕན་གྱི་རེད་བསམ་བསམ་ཞིག་འདུག  དེ་བཅོས་དགོས་ཀྱི་མེད་པ་ཡིན་ན་འདིའི་བརྗོད་པ་དང་པོ་དེ་གྲུབ་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས།  ད་ ༥ 
པ་དེ་ཚད་ལྡན་ཡོང་བ་ཟེར་བ་དེ་ཡོང་བར་ཞེས་བྲིས་འདུག  ཀ་པ་དེ་རང་འཇགས་བྱས། ཁ་པ་དེར་བཅས་ཟེར་བ་མར་འདོན་རོགས་ཞུ། གཞན་
པ་རང་འཇགས་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་བྱས། དེ་ནས་བདུན་ཅུ་དོན་དྲུག  ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཙ་གཞོན་པ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་
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འཆར་ལ་ཟེར་བ་དེ་བཅུག་འདུག ནང་གསེས་དང་པོ་དེ་ལ་གྲོས་འཆར་འདོན་མི་ཟེར་བ་དེ་ཡར་བཅུག་པ་མ་གཏོགས་གཞན་རང་འཇགས་རེད། 
བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེ་ལ་སྔོན་མ་དེར་འོས་མཚམས་དུས་ཚད་ཅེས་མ་བྲིས་པ་དེ་ད་ལྟ་དུས་ཚད་འོས་འཚམས་
ཅེས་འབྲི་རོགས་ཞུ། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་ནས་ནང་གསེས་  ༣ པ་དེའང་ ༤༥ པའི་ནང་གསེས་ ༣ ཟེར་བ་དེ་རེད། དེའི་ནང་སུམ་
ཆ་ཟེར་བ་དེ་ལ་སྔོན་འཇུག་ག་ཞིག་འཇུག་རོགས། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  
ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གསང་བའི་ཚགས་འདུ་ཟེར་བ་དེ་གཉིས་རང་འཇགས། 
 དོན་ཚན་དོན་བདུན་པ་དེ་ལ་གསང་བའི་ཚགས་ཐེངས་ཟེར་བའི་དོན་ཚན་ ༡ ནང་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་ཞིག་བཅུག་འདུག དེ་ནས་
གཉིས་པ་དེ་རང་འཇགས་རེད། ཡིན་ཡང་དེའི་ནང་གི་ཚམས་འགག་བར་འཁྱམ་ཟེར་བ་དེར་ཡང་འཇུག་ས་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། དེ་བཅོས་
པའི་ཐོག་རྗེས་ནས་ང་ཚས་ཁྱེར་ཡོང་རྒྱུ་བྱས།  དོན་ཚན་ ༣ པ་དེའི་ནང་བཏོན་ཟེར་བ་དེར་འདོན་ཞེས་བཅོས་རྒྱུ་དང་། གྲོས་འཆར་དེ་ཟེར་བ་
དེར་བཟོ་དགོས། དཔར་སྐྲུན་ཟེར་བ་པར་བསྐྲུན་ཞེས་བྲིས་འདུག  ཡང་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་དུ་ད་སྔོན་འཇུག་ཅིག་བཅུག་འདུག དེ་བཅའ་ཁྲིམས་
དོན་ཚན་ ༡༢ པའི་ནང་གསར་ཤོག་དང་། དུས་དེབ། རྩོམ་ཡིག་རིགས་དཔར་འགྲེམས་དང་ཟེར་བ་དེར་སྔོན་འཇུག་ད་བཞག་འདུག  ཚགས་
ཆུང་གི་ངོས་ནས་ཚང་མ་ལ་པར་བྲིས་འདུག  དེའི་ཐད་ཚགས་ཆུང་ལ་དམིགས་བསལ་འགྲེལ་བཤད་བསྐྱོན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ།  བཅའ་ཁྲིམས་
དང་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན་དཔར་འབྲི་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་དགོས་སམ། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བདག་གཞན་དུས་གསུམ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས་ན།  ད་ལྟ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༢ པ་
རེད་འདུག  དེའི་ནང་གི་དཔར་འགྲེམས་ཟེར་བ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་ཚགས་ཆུང་གིས་བཟོས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་བཅའ་
ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ཞུ་དག་ཚགས་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་འདྲ།  དེས་བཟོས་པ་རེད།  དང་པོ་དེ་གང་ནས་བྱུང་བ་རེད། 
ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་གི་དཔར་ལ་དཔར་འབྲི་བ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་མི་མང་ཆེ་བས་བྲིས་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་ང་ཚའི་ཚིག་གི་འགྲོ་
སྟངས་བྱས་པ་ཡིན་ན་སྤར་འབྲི་བ་སྔོན་མ་ཡོངས་གྲགས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་དེ་ང་ཚས་སྔོན་མ་བཅོས་ཚར་བ་རེད། ང་ཚའི་སྙན་
ཐོའ་ིནང་དུའང་བྲིས་ཡོད་པ་རེད། ཡང་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་དུ་འདུག་ཅེས་འབྲི་དགོས་བྱུང་ནའང་ཁག་པོ་རེད། འདིར་བྲིས་ཡོད་པ་དེ་དགོས་པ་རྒྱུ་
མཚན་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་བལྟས་ནས་བྲིས་པ་རེད། ང་ཚའི་ལག་ཏུ་ཡོད་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་མཚན་རྟགས་འཁོད་ཡོད་པ་འདིའི་ནང་དུ་དཔར་བྲིས་པ་
དེ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་བའི་ནང་དུ་ཡར་སླེབས་འདུག  དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བཟོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་ཚགས་ཆུང་ནང་དུ་དཔར་དེ་ཡར་འཇུག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སྐད་ཆ་དེ་བྱུང་བ་རེད། གཙ་བོ་གྲོས་ཚགས་
ནང་ནས་བལྟ་དགོས་ཀྱི་རེད། འདི་དག་ཆ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་དུས་བརྗོད་པ་དང་པོ་དང་འབྲེལ་ནས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྗེས་ནས་གོང་འོག་
བསྡུར་ཏེ་ཁྱེར་ཡོང་རྒྱུ་བྱས།  སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དག་ཆ་གཅིག་གྱུར་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  ངའི་ལག་གི་བཅའ་ཁྲིམས་མཚན་འཁོད་མེད་པ་འདིའི་ནང་དུ་དཔར་
བྲིས་འདུག  བཙལ་བ་ཡིན་ནའང་འདི་ལས་ལྷག་ཅིག་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག   དེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
  

སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་རྙིང་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། དྭོགས་འདྲི་ཞུ་བ་དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་འགྲིག་གི་ཡོད་མེད་ཚད་དཔག་
ཐེབས་ཀྱི་མི་འདུག་མོད།  ད་ལན་འདིར་གོ་སྐབས་ཤིག་བཟུང་སྟེ་ཞུ་རྒྱུ་ནི།  དོན་ཚན་བདུན་པ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་གསང་བའི་ཚགས་འདུ་ཟེར་བ་དེ་
གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། 
 

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

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ང་ཚས་ཆ་ཚང་ལ་པར་བཟོས་པ་ཡིན། དེ་དག་ཡིག་རིགས་ལ་བལྟས་ནས་བཟོས་པ་ཡིན།  བདེན་མིན་མི་ཤེས་
ཀྱང་རྩ་བའི་ངའི་གོ་སྟངས་བྱས་པ་ཡིན་ན།  པར་དང་དཔར་གྱི་ཐད་ལ་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚས་བཀའ་འགྱུར་ཞོལ་པར་མའི་དཀར་ཆག་
བཟོ་བའི་སྐབས་སུ་དཔར་གསར་དུ་བཟོས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་གོ་སོང་།  དེའི་སྔོན་ལ་སྤར་བྲིས་ཡོད་པ་སྤར་བྱ། སྤོར་བྱེད། སྤར། སྤོར་ཅིག་ཅེས་
པ་དེ་གོ་ས་སྤར་བ་སོགས་ལ་འཇུག་གི་ཡོད་པ་རེད།  ང་ཚའི་དག་ཡིག་དག་གི་ནང་དུ་པར་སྐྲུན་ཟེར་དུས་པར་བྲིས་འདུག  དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚའི་
བཅའ་ཁྲིམས་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེའང་།  བཅའ་ཁྲིམས་རེད་ཅེས་མ་བཞག་པར་ཞུ་དག་བྱེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། 
 

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

སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ག་རེ་བྲིས་ནའང་ཁྱད་པར་མི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིན་ཡང་དེ་རིང་སང་ཉིན་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཆར་པར་འབྲི་
མཁན་དེ་མང་པོ་འདུག སྤར་འབྲི་མཁན་དེ་ཉུང་ཉུང་རེད། ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གི་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་དེ་གོ་གནས་སྤར་བའི་སྤར་རེད། 
དཔར་ནི་པར་བཏབ། པར་འགྲེམས་བྱས་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་བྱ་ཚིག་རེད། པར་ནི་རྗེས་ནས་བསླེབས་པ་རེད། འདི་གང་གི་ངོ་བོར་བཞག་པ་ཡིན་
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ནའང་དགག་བྱ་མེད་པ་རེད།  ཡིན་ཡང་དཔར་ནི་ཞོལ་དཔར་མའི་སྐབས་བྱུང་བ་དེ་འདྲ་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་རྗེ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་སྐུ་
འབུམ་པར་མའི་ནང་དུ་དཔར་འདི་བྲིས་འདུག ཡང་ཨ་མདོའ་ིསྐད་ནང་དཔར་ཁང་ཟེར་དུས་དཔར་ཞེས་པའི་སྒྲ་གདངས་དེ་རང་ཐོན་པ་ལས་སྤར་
ཐོན་གྱི་མི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་རང་འཇགས་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  གསང་བའི་ཚགས་འདུ་དེ་གང་འདྲ་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བའི་དྲི་བ་
ཞིག་ཕེབས་སོང་། སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གསང་བའི་ཚགས་འདུ་དེ་ང་ཚས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་སྐབས་ལ་གཅིག་འཚགས་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད། དེའི་སྐབས་
ལ་ཡིག་ཆ་དེ་འདྲ་བཀྲམས། གསར་འགོད་པ་དེ་རིགས་མེད་པ་བྱས་ནས་འཚགས་པའི་འགོ་ཞིག་བརྩམས་པའི་སྐབས་ལ་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག་
ཅེས་བཞག་པ་རེད། རྩ་བའི་འཚགས་ཆོག་པ་དེ་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཞིག་རེད། དེ་དུས་གསང་
བའི་ཚགས་འདུ་དེ་ང་ཚས་ཚགས་ནས་ཅང་བྱེད་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ཡང་ང་ཚས་ཡིག་ཆ་ཞིག་བཟོས་ཡོད། དེ་བཀྲམ་རྒྱུ་
བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འགོ་བཙུགས་ཙམ་ལ་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག་ཟེར་ནས་མེར་བསྲེག་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་པ་རེད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཚགས་གཙའི་དྲན་ཚད་ལ་ཁྱིམ་མཚས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ང་ཚའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་དབང་གིས་འགྲེལ་བཤད་དེ་རྒྱག་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག་མ་གཏོགས། 
གཞན་པ་ལ་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བརྗོད་གཞི་གལ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚ་ནང་ཁུལ་ལ་འཚགས་རྒྱུ་བྱེད་ཆོག་གི་
རེད།  སྔོན་མ་བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་ཐད་ལ་གསང་བའི་ཚགས་འདུ་འཚགས་པའི་སྐབས་ཤིག་བྱུང་བ་རེད། གསང་བའི་ཚགས་
འདུ་འཚགས་དགོས་དང་མི་དགོས་ཟེར་བ་དེ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་སྒང་ནས་ཡོང་དགོས་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  གཅིག་བྱས་ན་ཚགས་གཙ་
སྦྲེལ་པོས་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཏེ་དེ་འདྲའི་སྒང་ནས་འཚགས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚས་འདིའི་སྒང་ལ་རྗེས་ནས་འཚགས་འདུ་
འཚགས་ན་ཡག་ས་རེད་ཅེས་པ་གཅིག་དང་། ཡང་མིན་ན་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་ཞིག་གི་དགོངས་ཚུལ་བཏོན་ནས་འདིའི་སྒང་ལ་ང་ཚས་གསང་
བའི་ཚགས་འདུ་འཚགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དེ་དུས་འཚགས་རྒྱུ་བྱེད།  ཡིན་ཡང་དེ་བསྐྱར་བཅོས་རང་དང་ཐད་ཀར་
འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མི་འདུག དེ་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་བསྡད་པ་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་གསར་དུ་ཁྱེར་ཡོང་བ་དེ་འདྲ་མ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན། གལ་སྲིད་དེ་འདྲ་
བཅུག་དགོས་པ་བྱུང་ན་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་ལ་གསུང་བཤད་གྲོས་འཆར་བསྣམ་ཆོག་གི་རེད་ཞུས་པ་ཡིན།  ད་ལྟ་དོགས་འདྲི་གནང་བ་
ཡོད་དམ།  སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དོགས་འདྲི་ཞུ་དགོས་པ་དེ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་འགལ་བའི་ཁྲིམས་རེད། སྒྲིག་གཞི་རེད།  དེ་ཏག་ཏག་
ཅིག་བསྡད་ཨེ་ཡོད།  ད་དུང་བརྗོད་པ་དང་པོ་སྐབས་སུ་ཏན་ཏན་བཀའ་མོལ་གནང་ཆོག་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེའི་སྔོན་ལ་དོགས་འདྲི་ཞུས་
པ་ནང་བཞིན་གྲོས་ཚགས་ལམ་ལུགས་དང་འགལ་ཟླ་ཆགས་པའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཡིན་ན། དེ་འགྲིག་གི་ཡོད་དང་མེད་ཟེར་བ་དེ་ཡིན།  དོགས་
འདྲི་དེ་ད་ལྟ་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྗེས་མ་དུས་ཚད་ཀྱིས་ཡོང་གི་མ་རེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་རྗེས་ནས་ཁྱེར་ཡོང་བ་ཡིན་ན་དེ་དུས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཆོག་གི་རེད། སྤྱིར་བཏང་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་ཞིག་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ཡང་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་
བྱེད་པ་དེ་འདྲ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕྱིར་བསྡུའི་ཞེས་པའི་ཟུར་བརྗོད་གྲོས་འཆར་ཞིག་བསྣམས་ཕེབས་པ་ཡིན་ན་དེ་ཐུགས་སྨན་
གསོས་པ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན།  ད་བཞི་པ་དེའི་ནང་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པར་བྱས་ན་ཟེར་བ་དེར་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཞེས་པར་བཟོ་རྒྱུ་དང་། 
བརྩི་མེད་བྱས་པ་ཟེར་བར་བྱས་པར་ཞེས་འབྲི་རོགས་ཞུ། འདིས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་ཚགས་བཅར་དགོངས་འཁྲོལ་
ཞུ་ཕྱོགས་སྐོར་དེ་རེད།  དེ་དང་ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ་རང་འཇགས་བྱས།  
དོན་ཚན་དོན་བརྒྱད་པ། ༡ སྤྱི་འཐུས་ཞིག་ཟེར་བ་དེར་སུ་ཞིག་ཅེས་བྲིས་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་བྱས། ༢ པ་དེའི་ནང་ཅུང་ཙམ་མ་བདེ་
བ་ཞིག་འདུག ཡིན་ཡང་རང་འཇགས་བྱས།   སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ནང་གསེས་ ༢ པའི་ཚིག་ཟིན་ལ་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚས་དངོས་སུ་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མི་
འདུག་གམ། ང་དེ་ལ་དོགས་པ་སྐྱེས་སོང་།  གལ་ཏེ་ཁྱད་པར་ཡོད་ན་འདི་ལ་བཟོ་བཅོས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམས་སོང་། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་བཟོ་བཅོས་གཏོང་གནང་གི་ཡིན་ན་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་ལ་བཟོ་བཅོས་བཏང་གནང་ན། དེ་ལག་ལེན་གྱི་སྐབས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་ནའང་
འདིར་བསྐྱར་བཅོས་ནང་དུ་ཁྱེར་ཡོང་བ་མ་གཏོགས་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འདིར་འགྲོ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་
ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཡང་འདི་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཚགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་སྒྲིག་གཞི་འདིའི་དོན་ཚན་ཡོངས་རྫོགས་ཤིག་བསྐྱར་
བཅོས་བྱས་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་བསྣམས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་གི་འགྱུར་བ་ཆེ་ཤོས་ནི་དེའི་གོང་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་
བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན་དོན་ཚན་གྱི་ཨང་གྲངས་བྲིས་པ་དེ་ཡི་གེའི་ནང་བསྒྱུར་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚ་ཚང་མ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལས་རིམ་
ནང་ལ་སླེབས་པ་ཡིན་དུས།  དེ་ཡང་ཚགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་རང་འཇགས་བཞག་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་འགྱུར་བ་གཏོང་བའི་གོ་སྐབས་དེ་ཕུལ་ན་
འགྲིག་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ཚིག་བརྗོད་གསར་པ་དེ་རང་འཇགས་བྱས། ཡང་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ཅེས་བཟོས་ནས་བསྣམས་
ཕེབས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན།  དེ་ཡིན་དུས་ ༢ པ་དེ་རང་འཇགས་བྱས། ༣ པ་དེ་ལ་མ་ཐུབ་ཚ་ཟེར་བ་དེ་ལ་མ་ཞུས་ཚ་འབྲི་བ་
དང་། དུས་ཚད་ངེས་མེད་བར་ཚགས་གསེང་བཞག་ཟེར་བ་དེ་ཚ་བཏོན་གནང་བ་འདྲ།  སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དེའི་ནང་ནས་ཡོངས་གྲགས་རིགས་ཟེར་བ་དང་དམིགས་བསལ་ཕུད་ཅེས་པ་དེ་ལེན་རོགས་ཞུ་ཞུས་པ་ཡིན། 
རྒྱུ་མཚན་གང་ཟག་མི་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན། ནད་ཀྱིས་མནར་བ་དམིགས་བསལ་ཅང་མ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་བཏོན་པ་ཡིན་ན་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་ལ་ཟུར་བརྗོད་གྲོས་འཆར་བསྣམས་ཕེབས་རོགས་གནོངས།  
དེ་མ་ཡིན་པ།  སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་དུ་(༡)(༢)(༣) ཞེས་འདུག  དེ་འདོན་རོགས་ཞུ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་བཞག་པ་ཚང་མ་ལ་དེ་ཕབ་བཞག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་དང་དེ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞིག་འདུག  དེ་ཚ་མར་བཏོན་པ་ཡིན་ནའང་
གནད་དོན་ཞིག་མི་འདུག  སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གོང་གི་ ༣ པ་དེའི་ནང་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབས་བཞག་པ་དེ་ལ་ཚགས་ཆུང་ལ་དོགས་འདྲི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཡིག་
ཆ་ཨ་མ་དེའི་ནང་ལ་ཚགས་དུས་གཉིས་བསྟུད་མར་ཚགས་བཅར་མ་ཐུབ་ཚ་ཞེས་ལབ་ཡོད་པ་རེད།  འདིའི་ནང་དུ་མ་ཞུས་ཚ་ཞེས་ལབ་ཡོད་པ་
རེད།  དེ་ལ་ཁྱད་པར་ཞིག་ངའི་ངོས་ནས་མཐོང་གི་འདུག  ག་རེ་བྱས་ནས་ཟེར་ན། མ་ཐུབ་པ་ཟེར་བའི་སྐབས་ལ་རྐྱེན་ནད་མནར་སོགས་ཀྱིས་
ཡོང་གི་རེད། མ་ཞུས་ཚ་ཟེར་དུས་ཐུབ་མི་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཁྱོན་ནས་མེད་པར་མ་ཡོང་བ་ཞིག་ལ་གོ་འགྲོ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེ་ལས་སླ་
རུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་ཨེ་རེད།  དེ་འདྲའི་དགོངས་གཞི་ཞིག་གི་འོག་ནས་ཡོང་བ་ཨེ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན། 
 

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

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དོན་གནད་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་གནད་དང་པོ་དེ་སྤྱིར་བཏང་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་རེད། བཟོ་
བཅོས་གྲོས་འཆར་ཕལ་ཆེར་བསྣམ་སྲིད་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་དམིགས་བསལ་ཟེར་བ་དེར་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ག་རེ་
རེད་ཟེར་ན་འོག་གི་ད་ལྟ་དེར་གསུང་པ་བཞིན་ཚགས་ཐུན་གཉིས་བསྟུན་མར།  ཚགས་བཅར་མ་ཐུབ་ཚ་ཞེས་བརྗོད་པ་དང་ད་ལྟ་ཡིན་ན་མ་ཞུས་
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ཚ་ཞེས་ལས་ཚིག་གཉིས་ཡོད་པས་མདོར་བསྡུས་ན་ཚགས་འདུ་འདིའི་ནང་ལ་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་གཞུག་ལ་མ་ཡོང་བ་ཡིན་ན་སྤྱི་འཐུས་
ནས་བུད་འགྲོ་ཡི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་གོང་དུ་བཀོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཁོང་ཚ་ལ་དམིགས་བསལ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཟེར་བ་མ་
གཏོགས་ཕར་ཕྱོགས་སུ་ཡོང་རྒྱུའི་ན་ཚ་དེ་འདྲ་ལ་དམིགས་བསལ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡི་ཡོད་མ་རེད། ཁོང་ཚ་ལ་དེ་འདྲའི་དམིགས་བསལ་གཏང་
རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་བུད་མེད་སྤྱི་འཐུས་ཡིན་ན་དོན་དག་དང་པོ་དེ་བྱས། སྤྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཞིག་སྨན་ཁང་དུ་ཉལ་དགོས་པ་དེ་འདྲ་
བྱུང་བ་ཡིན་ན་དོན་དག་གཉིས་པ་དེ་ཡིན་སྟབས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁོང་ཚ་ལ་གསལ་པོ་ཞིག་ཡོད་ན་ཁོང་ཚ་ལ་དམིགས་བསལ་གཏོང་གི་
རེད་ཅེས་ཟེར་བ་རེད། གལ་སྲིད་དེར་དམིགས་བསལ་ཟེར་བ་དེ་མེད་ན་གོང་དུ་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
གཉིས་པ་ཚགས་བཅར་མ་ཐུབ་ཚ་ཟེར་བ་དེ་བཏོན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ལམ་ཁ་དེར་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟོས་ཡོད་རེད། གཞན་
ཡང་སྤྱི་འཐུས་གང་ཞིག་ནད་མནར་ཚབས་ཆེན་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་ཉལ་བྱས་ཕན་མེད་པའི་ཡོངས་གྲགས་རིགས་ཟེར་བ་དེ་ན་ཚ་ལ་སོགས་པའི་
དབང་གིས་མ་ཐུབ་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་དུང་ཡང་མི་ཡོང་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན་བུད་འགྲོ་གི་རེད་ཅེས་བཀོད་ཡོད་
རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚས་མ་ཞུས་ཚ་ཞེས་འབྲི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།  བརྗོད་པ་དང་པོ་ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། གསུང་རོགས་གནང་། 
 

སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ད་ལྟ་ཚིག་བརྗོད་གོ་རིམ་བཞིན་མར་སླེབས་ཡོང་དུས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཞིག་འདིའི་མཐུད་དེ་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལགས། ཡིན་ན་ཡང་དམིགས་བསལ་ཕུད་ཟེར་བ་དེའི་ནང་ག་རེ་གོ་དགོས་འདུག་ཅེས་ལབ་ན་བུད་མེད་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་པ་དང་
ནད་མནར་གྱི་མི་སྣ་རིགས་དེ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀར་གོ་དགོས་པ་དེ་ནི་ང་རང་གིས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་དམིགས་
བསལ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་སླེབས་པ་ཙམ་གྱིས་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་ནས་ཕན་ཐོགས་མེད་པའི་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་རིགས་དེ་དམིགས་བསལ་ཡིན་པ་
དང་། ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་མཁན་གྱིས་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་མ་ལོན་པ་ཞིག གཟུགས་གཞི་མ་འཕེར་བ་དེ་ཡང་དམིགས་བསལ་ཟུར་དུ་ཕར་ཕུད་
དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ང་རང་གིས་ཤུགས་བསྟན་ནང་གོ་སྡོད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་དམིགས་བསལ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཡོངས་གྲགས་རིགས་ཞེས་བརྗོད་གཞི་གཉིས་པར་འགྲོ་གི་ཡོད་ན་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དམིགས་བསལ་བཞག་ཀྱང་མ་བཞག་ཀྱང་ཕུད་དེ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།  ཕུད་དེ་མ་བཞག་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་མ་རེད། གསལ་བཤད་ཞུ་
དགོས་པ་ནི་ཞུས་སོང་། གལ་སྲིད་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ངེས་པར་བསྣམ་ཕེབས་པ་ཡིན་ན་དེའི་སྐབས་སུ་ག་རེ་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེར་
གཞིར་བཟུང་གིས་འགྲོ་དགོས་བྱེད་ཀྱི་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་ནས་ལེའུ་ཉི་ཤུ་པ། སྤྱིར་བཏང་སྒྲིག་གཞི་གཞན་ཁག་ཟེར་བ་དེ་
རེད། དེ་གཉིས་རང་འཇགས་བྱས། དོན་ཚན་ ༧༩ པ་སྔོན་བརྡ་སྤྲོད་ཅེས་པའི་ནང་མིང་རྟགས་བཀོད་པ་ཞེས་པ་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་ཞེས་
བཅོས་པ་དང་། སྤྱི་འཐུས་བརྡ་ཐོའ་ིལས་ཁུངས་སུ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ལས་དུས་ཀྱི་ནང་སྤྲད་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་
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པའི་ལས་དུས་ཀྱི་ནང་ཚགས་དྲུང་ལ་སྤྲོད་དགོས་ཞེས་བཅོས་གནང་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དེ་ནས་ ༢ དེའི་ནང་རྗེས་སུ་ཚགས་
དྲུང་ལ་ཞེས་བཅུག་པ་རེད། དེ་ནས་སྤྲད་པ་དེ་སྤྲད་པར་ཞེས་བཅོས་ཡོད་པ་རེད།  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  

དོན་ཚན་ ༨༠ དེ་སྔོན་བརྡ་དང་གྲོས་འཆར་འགྲེམས་སྤེལ་ཞེས་པ་དེའི་ནང་བྱ་དགོས་ཞེས་པ་དེ་བྱེད་དགོས་ཞེས་བྲིས་ཡོད་པ་དེ་རེད། 
བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༢ དེ་ལ་མཚན་འཁོད་སྤྱི་འཐུས་སོ་སོར་ཞེས་པ་དེ་དོ་བདག་སོ་སོར་ཞེས་བཀོད་འདུག བརྗོད་པ་དང་
པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༣ དེ་ལ་བྱ་དགོས་ཡིན་ན་ཞེས་པ་དེ་བྱ་དགོས་ཚ་ཞེས་བཅོས་པ་དང་བཏང་དགོས་ཞེས་པ་གཏོང་དགོས་ཞེས་
འགྱུར་བ་བཏང་འདུག བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་ནས་དོན་ཚན་ ༨༡ སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལྷན་ཚགས་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཐུགས་སྣང་
དགོས་པའི་སྒྲིག་ལམ་གཤམ་གསལ་ཞེས་པ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བ་དང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན།  གོང་དུ་འགོ་བརྗོད་ཡོད་པས་རེད། འགོ་བརྗོད་དེར་
སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་སྲུང་བརྩི་དགོས་པའི་སྒྲིག་ལམ་ཞེས་པ་དེ་ལྷན་ཚགས་གནང་བའི་སྐབས་སྲུང་བརྩི་དགོས་པའི་སྒྲིག་ལམ་ཞེས་བསྒྱུར་
གནང་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་ནས་ནང་གསེས་ ༡ དེ་རང་འཇགས་དང་། ནང་གསེས་ ༢ དེ་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་བཀའ་མོལ་
གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་བར་གཅོད་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་མི་ཆོག་ཞེས་པ་དེ་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་ཞེས་བྱེད་སྒྲའི་ཕྲད་ཅིག་བཀོད་འདུག 
བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༣ དེ་ཚགས་ཁང་དུ་ཞུགས་པ་དང་། ཚགས་ཁང་ནས་ཕྱིར་ཐོན་སྐབས་ཚགས་གཙའི་ཕྱོགས་སུ་
གུས་འདུད་གནང་དགོས་ཞེས་པའི་ནང་ཚགས་ཁང་དུ་ཞུགས་པ་དང་ཕྱིར་འཐོན་སྐབས་ཚགས་གཙའི་ཕྱོགས་སུ་གུས་འདུད་ཞུ་དགོས་ཞེས་བཟོ་
བཅོས་གནང་འདུག བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་ནས་ ༤ དང་ ༥ རང་འཇགས། ནང་གསེས་ ༦ དེ་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་ཞེས་པ་དེ་
བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་ཞེས་བཅོས་གནང་འདུག བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༧ དེ་བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་ངེས་པར་ཞེས་པ་
དེ་མར་བཏོན་གནང་འདུག བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༨ གསུང་བཤད་ཅེས་པ་དེ་བཀའ་མོལ་ཞེས་བཅོས་པ་དང་ཁ་རོགས་ཞེས་
པ་དེ་ཁ་རོག་ཅེས་ས་ཡང་འཇུག་དེ་མར་བཏོན་གནང་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༩ དང་ ༡༠ དང་ ༡༡ རང་འཇགས། 
ནང་གསེས་ ༡༢ རྒྱན་ཆ་དང་ཞེས་པ་དང་སྒྲ་དེ་མར་བཏོན་གནང་བ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༡༣ མཉམ་འཁྱེར་ཞེས་པ་
མཉམ་དེ་མར་བཏོན་གནང་བ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༡༤ རང་འཇགས། ནང་གསེས་ ༡༥ གསུང་བཤད་ཅེས་པ་དེ་
བཀའ་མོལ་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་འགོ་མ་འཛུགས་གོང་ཞེས་པ་དེ་འགོ་འཛུགས་མ་ཞུས་གོང་ཞེས་བཅོས་པ་དང་། དེ་ནས་ཕྱི་བསྐྱོད་ལ་ཕྱིར་བསྐྱོད་
ཅེས་བཅོས་གནང་འདུག བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་ནས་ནང་གསེས་ ༡༦ དྲིས་ཤོག་ལྟ་བུ་ཞེས་པ་དེ་དྲི་ཤོག་རིགས་ཞེས་བཅོས་པ་དང་
གསོལ་ཅོག་ཐོག་འཇོག་རིགས་མི་ཆོག་ཅེས་པ་དེ་གསོལ་ཅོག་ཐོག་འཇོག་མི་ཆོག་ཅེས་བཅོས་གནང་བ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ། སྤྱི་འཐུས་
འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  སྤྱིར་བཏང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རིགས་ཞེས་པ་དེ་མིན། གོང་དུ་གསུང་བཤད་ཅེས་པ་དེ་བཀའ་མོལ་ལ་བསྒྱུར་གནང་
བ་དེར་ཅུང་ཙམ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སྤྱིར་བཏང་གསུང་བཤད་ཅེས་པ་དེ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་མི་མང་གི་དཀྱིལ་ལ་གཏམ་བཤད་བྱེད་པའི་རིགས་ལ་
གོ་དགོས་ཡོད། བཀའ་མོལ་ཞེས་པ་དེ་སྤྱིར་བཏང་ང་རང་ཚ་ནང་ཕན་ཚུན་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ལ་བཀའ་མོལ་ཞེས་གོ་དགོས་ཡོད་པ་རེད། སྤྱིར་
བཏང་བདེ་པོ་རང་མི་འདུག་སྟེ་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ནང་ speech ཟེར་བ་དེ་ནི་གསུང་བཤད་ལ་གོ་དགོས་པ་རེད། བཀའ་མོལ་ཟེར་བ་དེའི་ནང་ཕན་
ཚུན་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་སྐབས་ལ་ speech ཟེར་གྱི་མ་རེད། དེ་སོང་ཙང་བཀའ་མོལ་ཞེས་པ་དེ་གསུང་བཤད་རང་འཇགས་བཞག་རོགས་
གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  དེ་བཞིན་དུ་གཤམ་ལ་བཀའ་མོལ་ཚང་མ་གསུང་བཤད་ཅེས་འཇོག་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
རྩ་བའི་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་ནས་འོག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད།  ཚགས་ཆུང་གིས་དེར་དམིགས་བསལ་གྱི་ལན་འདེབས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ།  སྤྱི་
འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག མར་ཙམ་ཕྱིན་ཟིན་རྗེས་གཞི་ནས་གསུང་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། སྤྱིར་བཏང་འདིའི་ནང་ལ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག 
གསུང་བཤད་འདུག བཀའ་མོལ་ཡང་འདུག ཚང་མ་འདུག ང་ཚས་གོ་དོན་ཞིབ་ཕྲ་བལྟས་ཏེ་བཀའ་མོལ་ཁག་ལ་བཞག་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་
དབྱིན་ཇིའི་ཚིག་དེ་འདྲ་ལ་ལུང་འདྲེན་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ཡིན་ན་ང་ཚས་གཅིག་གྱུར་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བཀའ་མོལ་ལ་བཟོས་པ་རེད། དེའི་
ཡན་ཆད་ལ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྲིད་བཟོས་གནང་བ་ཡིན་ན་ཚང་མ་མ་ལུས་པར་བཟོ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

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

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གསུང་བཤད་དེ་ད་ལྟ་ speech གསུངས་པ་དེ་རེད། ང་ཚ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་དེར་གནང་བཞིན་པ་དེ་ཚང་
མ་ speech གནང་གིན་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚས་ discussion བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བགྲོ་གླེང་གནང་གི་ཡོད་རེད། བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་
རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚས་བགྲོ་གླེང་གནང་གི་ཡོད་པས་བཀའ་མོལ་ཞེས་བཟོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་ཚད་ཚང་མ་
གསུང་བཤད་ཡིན་གྱི་མ་རེད། speech ཡིན་གྱི་མ་རེད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
གལ་སྲིད་བཀའ་མོལ་ཞེས་པ་འགྲིག་གི་མེད་ན་དེ་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ་སོ་སོས་དགག་བྱ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཆོག་པ་རེད། ཡང་
ཚིག་གཞན་ཞིག་ལ་བཟོ་བཅོས་གཏོང་དགོས་ཚ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་གཏང་ཆོག་རྒྱུ་བྱས། ད་ལྟ་དེ་ནས་མར་བསྐྱར་བལྟ་གཅིག་ཕྱིན་པ་རེད། 
དུས་ཚད་ཏག་ཏག་ལ་གསུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་འདུག  དེ་ནས་ནང་གསེས་ ༡༦ བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ 
༡༧ མདུན་ཅོག་ཐོག་བཤམ་འཇོག་མི་ཆོག་ཅེས་པ་དེ་མདུན་ཅོག་ཐོག་བཤམ་མི་ཆོག་ཅེས་བཅོས་གནང་བ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། 
ནང་གསེས་ ༡༨ འཁར་དབྱུགས་ཞེས་པ་འཁར་རྒྱུག་ཅེས་བཟོ་བཅོས་བཏང་གནང་བ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༡༩ ཐུང་
དུ་བཏང་ནས་སྒྲ་འཇུག་འཁོར་ལོ་དང་། དཔར་ཆས་ལ་པར་ཆས་ཞེས། མཉམ་འཁྱེར་མི་ཆོག་ལ་བེད་སྤྱོད་མི་ཆོག་ཅེས་བཅོས་གནང་བ་རེད། 
བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༢༠ རང་འཇགས། ནང་གསེས་ ༢༡ དང་ ༢༢ གསུང་བཤད་ལ་བཀའ་མོལ་ཞེས་བཅོས་གནང་བ་
རེད། བརྗོད་དང་པོ་ཟིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༢༣ རང་འཇགས། ནང་གསེས་ ༢༤ སྤྱི་འཐུས་མ་ཡིན་པའི་ཞེས་པ་དེ་ལ་
ཚགས་གཙས་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་ན་ལས་ཞེས་བཅོས་པ་དང་། ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དང་ཞེས་པ་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་མི་
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དང་ལས་བྱེད་ཅེས་བཅོས་གནང་བ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༢༥ ཚགས་གཙས་གསུང་བཤད་གནང་ཆེད་སྐུ་བཞེངས་
གནང་བ་དང་སྤྱི་འཐུས་ཞེས་པ་དེ་ལ་ཚགས་གཙས་སྐུ་བཞེངས་གནང་སྟེ་གསུང་བཤད་གནང་བའི་སྐབས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་མི་ཞེས་བཅོས་
གནང་འདུག བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་གྱ་གཉིས་པ། བཟོ་བཅོས་བཏང་གནང་བའི་ནང་མཇུག་སྟོན་ལ་མཛུབ་སྟོན་དང་བཏང་རྒྱུ་ལ་
གཏོང་རྒྱུ་དང་། གང་མཚམས་ལ་གང་འཚམས་ཞེས་བཅོས་གནང་འདུག བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་གྱ་གསུམ་པ། ཚགས་གཙ་
ཞེས་པ་གཙ་སྐྱོང་ཞེས་བཅོས་གནང་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་གྱ་བཞི་པ། ཚགས་ཁང་བེད་སྤྱོད་རང་འཇགས། དོན་ཚན་
གྱ་ལྔ་པ། ཟུར་ཉན་པ་ཟེར་བ་དེ་རེད། གཞུང་ཞབས་ཞེས་པ་ལས་བྱེད་ཅེས་བསྒྱུར་བ་དང་། ཚགས་འདུའི་ལས་རིམ་བལྟ་འདོད་ཡོད་རིགས་ཞེས་
པ་ཟུར་ཉན་དུ་བཅར་འདོད་ཡོད་རིགས་ཞེས་བཅོས་པ་དང་། ཟུར་ཉན་དུ་ཕེབས་འཐུས། ཚགས་ཐེངས་གྲངས་བཅད་ཀྱི་ཕྱག་འཁྱེར་ཞེས་པ་
ཚགས་དྲུང་ནས་ཚགས་ཐེངས་གྲངས་ཚགས་ཐེངས་གྲངས་བཅད་ཀྱི་ཞབས་སྟེགས་གྲངས་ཚད་ལས་མ་བརྒལ་བའི་ཕྱག་འཁྱེར་སྤྲོད་འཐུས་ཞེས་
བཅོས་གནང་འདུག བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༢ གཞུང་ཞབས་ཞེས་པ་ལས་བྱེད་ཅེས་བཅོས་པ་དང་། གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ཟུར་
སྙན་ཞེས་པ་གཞུང་འབྲེལ་ཟུར་ཉན་ཞེས་བཅོས་གནང་འདུག བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༣ ལས་ཁུང་གི་ཞེས་པ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཞེས་བཅོས་འདུག བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༤ རང་འཇགས། དོན་ཚན་གྱ་དྲུག་པ། རང་འཇགས་རེད་འདུག་སྟེ་འདེམས་ཐོན་
བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཞེས་པ་དེ་དམ་བཅའ་མ་འབུལ་བའི་གོང་དུ་གོ་འགྲོ་བས་འདེམས་ཐོན་དེ་མི་དགོས་པ་བྱས་ཏེ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དེ་ཞེས་བཅོས་ན་
འགྲིག་གི་འདུག་གམ། དེ་ནས་ཀ་པ་དེ་ ༡ པོར་བསྒྱུར་གནང་ཡོད་རེད། གཤམ་དུ་དགག་ཆ་ཞེས་པ་དགག་བྱ་ཞེས་བཅོས་གནང་འདུག  བཅའ་
ཁྲིམས་ནང་དགག་ཆ་གཉིས་དང་དགག་བྱ་གཅིག་བཅས་ཆགས་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་འདིར་ཚགས་ཆུང་གིས་ཆ་ཚང་དགག་བྱ་ཞེས་བཅོས་
གནང་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ཁ་པ་དེ་ ༢ བཟོས་པ་དང་དགག་ཆ་དེ་དགག་བྱ་ཞེས་བཅོས་པ་དང་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་བཅོས་གནང་བ་རེད། 
བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ག་པ་དེ་ ༣ བཟོས་པ་དང་དགག་ཆ་ལ་དགག་བྱ་ཞེས་པ་དང་། འགྲུབ་མཚམས་ལ་གྲུབ་མཚམས་ཞེས། དེ་ནས་
ཐུགས་སྣང་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ཡིག་ཕྲེང་བཞི་པ་དེར་བགྲོ་གླེང་མ་དགོས་པར་ངོ་ཡོད་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མིས་གསང་བའི་འོས་ཤོག་འཕེན་ཏེ་
ཞེས་པ་འཕངས་ཏེ་ཞེས་བཅོས་ན་འགྲིག་གི་འདུག་གམ། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ལེའུ་ཉེར་གཅིག་པ། དབང་ཚད་ལྷག་མ། དེ་གཉིས་རང་
འཇགས། དོན་ཚན་གྱ་བདུན་པ། ཚགས་གཙའི་སྟངས་འཛིན་ཞེས་པ་ཡིག་ཆ་རྙིང་པའི་ནང་བཏང་ཞེས་བྲིས་ཡོད་རེད། དེར་སྟངས་འཛིན་ཞེས་
བཅོས་པ་དང་། དེ་ནས་གཤམ་དུ་གསལ་ཁ་མ་གཏོད་པའི་ཞེས་པ་གསལ་ཁ་མེད་ཅིང་ཞེས་བཅོས་པ་དང་། མི་འགལ་བའི་སྒོ་ནས་ཞེས་པ་མི་
འགལ་བར་ཞེས་བཅོས་པ་དང་། བཏང་འཛིན་ལ་སྟངས་འཛིན་ཞེས་དང་མཐའ་མར་གནང་རྒྱུ་བཅས་ཞེས་པ་གནང་རྒྱུ་ཞེས་བཅོས་གནང་འདུག 
བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ལེའུ་ཉེར་གཉིས་པ། རང་འཇགས། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་ཆུང་ཁག སྤྱིར་སྟངས་སྒྲིག་གཞི་ཞེས་པ་དེ་
ཚགས་ཆུང་གིས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་ཆུང་ཁག་ཅེས་བཞག་གནང་འདུག བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་གྱ་བརྒྱད་པ། དེའི་
ནང་འགྱུར་བ་དེ་དོན་ཚན་གཅིག་པུ་རེད་འདུག གཞན་པ་རང་འཇགས་རེད་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་གྱ་དགུ་པ། ནང་
གསེས་ ༡ འོས་འདེམས་ཡང་ན་ཞེས་པ་འོས་འདེམས་དང་ཡང་ན་དབར་བར་སྟོང་ཅིག་བཞག་གནང་འདུག བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་
གསེས་ ༢ རང་འཇགས་རེད་འདུག་སྟེ་དེའི་ནང་ས་སྟོང་ཡོད་རིགས་ཞེས་པ་དེ་ས་སྟོང་འཐོན་རིགས་ཞེས་དང་། འོག་ཏུ་སྐབས་འབྲེལ་གང་ཡིན་
ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་སྐབས་འབྲེལ་གང་ཡོད་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་བཅོས་ན་འགྲིག་གི་འདུག་གམ། ནང་གསེས་ ༣ ཚགས་མི་བྱ་འདོད་མེད་ཚ་ཞེས་
པ་ཚགས་མིར་ཞེས་བཅོས་པ་དང་། མི་བྱེད་པས་ཞེས་པ་མ་བྱས་གོང་ཞེས་བཅོས་པ་དང་། ཡོད་མིན་ཞེས་པ་ཡོད་མེད་ཅེས་བཅོས་པ་དང་། བྱ་
དགོས་ཞེས་པ་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཅོས་གནང་འདུག བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་དགུ་བཅུ་པ། དངུལ་དངོས་ཡང་ན་ཞེས་པ་དངུལ་
དངོས་དང་ཡང་ན་དབར་བར་སྟོང་ཞིག་བཞག་གནང་འདུག གཞན་པ་རང་འཇགས་རེད་འདུག བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༡ རང་
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འཇགས། ནང་གསེས་ ༢ བྱེད་ཡུལ་ཞེས་པ་བྱ་ཡུལ་ཞེས་བཅོས་པ་དང་བྱེད་རྒྱུ་ཞེས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་བཅོས་གནང་འདུག བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་
ཡིན། ནང་གསེས་ ༣ དེ་སྐོར་ཞེས་པ་དེའི་སྐོར་ཞེས་དང་།  བྱེད་ཡུལ་དེ་བྱ་ཡུལ་དང་བྱས་ཆོག་ཞེས་པ་བྱ་ཆོག་ཅེས་བཅོས་གནང་འདུག  
བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༤ རང་འཇགས། ༥ རང་འཇགས། ཡིན་ནའང་ ༥ དེ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ཚགས་ཆུང་དུ་བསྐོ་
གཞག་བྱས་པའི་ཚགས་མི་དེར་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་པའི་སྐོར་ཚགས་གཙས་ཐག་གཅོད་མ་བྱས་པར་ཞེས་པ་མ་བྱས་བར་རེད་འདུག ཡིག་ཆ་ཨ་
མའི་ནང་བར་རེད་འདུག་ བར་བཟོ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༦ བྱེད་ཡུལ་དེ་བྱ་ཡུལ་བཟོས་པ་རེད། འོག་ཏུ་ཚགས་མི་རང་བཞིན་
གྱི་བུད་པ་ཞེས་པ་དེ་མར་བཏོང་གནང་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་གོ་གཅིག་པ། ནང་གསེས་ ༡ གཤམ་གསལ་བརྗོད་གཞི་
ལྟར་ཞེས་པ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་འཁོད་དང་སྦྲགས་ཞེས་བཅོས་གནང་འདུག བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་
མཆོག་ལ་ཞེས་པ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་སྐོར་དེ་རེད། སྤྱིར་བཏང་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་འདུག ཡིན་ནའང་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ ༡༩༠༠ ་་་་་་་་འོག་ཏུ་ས་
གནས་ནས་ཚགས་མི་སྤྱི་འཐུས་ནས་ཞེས་པ་སྤྱི་འཐུས་་་་་་་ནས་ཞེས་དང་། ༡༩༠༠ ་་་་་་་ཟླ་ཚས་ལ་ཞེས་རེད་འདུག ཕྱིར་བསྡུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་
གནད་འགག་གང་ཡང་མི་འདུག་སྟེ་རྗེས་མ་ཡིག་ཆའི་ནང་བཟོ་དགོས་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༢ རང་འཇགས་རེད་འདུག 
ཡིན་ནའང་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་རྩ་དགོངས་སྩལ་བར་ཞེས་པ་བསྩལ་བར་ཞེས་སྔོན་འཇུག་བ་འཇུག་ན་འགྲིག་གི་འདུག་གམ། སྤྱི་འཐུས་
པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
ད་ལྟའི་ཚིག་དེ་ལ་བ་སྔོན་འཇུག་ཅིག་བྲིས་ན་ད་དྲག་ཅིག་འབྲི་ན་མ་གཏོགས་མ་འོངས་པར་ཆགས་འགྲོ་གི་མེད་དམ། རྩ་དགོངས་བསྩལ་བ་ཟེར་
ན་ཚར་བ་ཟེར་གྱི་རེད། ཚར་བ་དེ་དེ་རིང་ཁ་སང་དངོས་གནས་བྱས་ན་བསྩལ། སྩོལ། བསྩལད། སྩོལད་ཅེས་རེད། ཡང་འཇུག་དེ་མ་བྲིས་པ་
ཡིན་ན།  མ་འོངས་པ་ཆགས་འགྲོ་གི་མ་རེད་དམ།  དེ་རིང་ཁ་སང་མང་པོ་ཞིག་གིས་འདས་པ་ལ་བ་སྔོན་འཇུག་མེད་པ་དེ་བྲིས་ཀྱི་འདུག 
 

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

སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བ་སྔོན་འཇུག་དེ་སྔོན་མ་ཡིན་ན་འབྲི་བཞིན་མེད། བར་སྐབས་ཤིག་ནས་ཡོངས་རྫོགས་དུས་གསུམ་གྱི་འགྲོ་
སྟངས་ཤིག་དང་བསྟུན་ནས་བསྩལ་དེ་བ་སྔོན་འཇུག་ཕབ་པ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་འབྲི་ཡི་ཡོད་རེད། སྔོན་མ་ཡིན་ན་འབྲི་ཡི་མི་
འདུག  གང་ལྟར་སྔོན་འཇུག་བ་བྲིས་ཀྱང་མ་བྲིས་ཀྱང་སྩལ་བར་ཞེས་པའི་བར་དེ་པར་ཞེས་འབྲི་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་འདས་པར་ད་
དྲག་ཡོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། (ཚགས་གཙས་བཞད་མོ་དང་ལྷན་དུ་གྲོས་ཚགས་ནང་པ་དང་བ་ལ་རྩོད་གླེང་བསླེབ་ཉེན་འདུག་ཅེས་
གསུངས།) 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྤྱིར་བཏང་ང་ཚས་ངོས་འཛིན་སྟངས་ལ་འདས་པ་དེ་བསྩལད་ཅེས་པའི་ཚིག་ལ་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན། 
ཡིན་ན་ང་ཚས་གཙ་བོ་རང་འཇགས་བཞག་པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད།  དེའི་ཤུལ་དུ་སྒྲིག་གཞི་དང་དེ་བཞིན་སྔོན་མའི་བཅའ་ཁྲིམས་
བཅས་ཚང་མའི་ནང་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཆོག་མཆན་སྩལ་ཉིན་ནས་རྩ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་ཟེར་བའི་
ནང་སྩལ་གཅིག་པུ་རེད་འདུག བར་སྐབས་ཤིག་ནས་མི་གཞན་ལ་སྐད་ཆ་འདྲི་དུས་ཀྱང་སྔོན་མ་གཞུང་ཡིག་རྙིང་པའི་ནང་ལའང་དེ་འདྲ་ཞིག་འགྲོ་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཟེར་བ་དང་དམིགས་བསལ་གྱི་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་གི་བཀའ་ཡིག་དེ་འདྲའི་ནང་ལའང་སྔོན་འཇུག་
མེད་པ་རྐྱང་རྐྱང་འབྲི་གིན་ཡོད་རེད་ཅེས་དྲུང་ཆེ་རྒན་པ་དེ་འདྲས་འགྲོ་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུང་གིན་འདུག ང་ཚས་ཀྱང་བགྲོ་གླེང་
བྱུང་ནས་རང་འཇགས་བཞག་པ་ཞིག་རེད་ལགས། གཞན་བསྩལ་ཡང་ཡོད་རེད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྲོལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་བཞག་བཞག་ན་འགྲིག་པ་འདུག་ རང་འཇགས་བྱས། དེ་ནས་དོན་ཚན་གོ་གཉིས་པ། ནང་གསེས་ ༡ 
སྤྲེལ་ཞེས་པ་སྦྲེལ་ཞེས་བཅོས་པ་དེ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་སྦྲེལ་ཞེས་འཁོད་འདུག དེ་བཅོས་མི་དགོས་པ་རང་འཇགས་བྱས། དེ་ནས་ཚགས་
གཙའམ་ཞེས་ཚགས་གཙའམ་ཞེས་ཚུར་བསྡུས་གནང་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༢ ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ཡོད་པར་
བརྟེན་སྤྲེལ་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་སྦྲེལ་ཞེས་བཅོས་མི་དགོས་པ་རང་འཇགས་བྱས། ནང་གསེས་ ༣ ཚགས་གཙ་ཞེས་གསར་དུ་ཡར་བཅུག་གནང་
བ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་གོ་གསུམ་པ། ནང་གསེས་ ༡ ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མིའི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཅིག་ལོངས་
དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་ཇི་དགོས་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་ཚགས་ཆུང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་བཅོས་གནང་འདུག བརྗོད་པ་དང་པོ། སྤྱི་
འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚགས་ཆུང་གི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་དགོས་པའི་དགོས་པ། རྒྱུ་མཚན། རྒྱབ་ལྗོངས། དེ་བཞིན་བསྒྱུར་
དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་འཕྲད་པ་བྱུང་ཡོད་མེད་ཐོག་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ང་ཚས་བར་ལམ་ཞིག་ནས་ཚགས་ཆུང་མང་པོ་ཞིག་བཙུགས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་གྲུབ་འབྲས་འདི་ཡིན་ཞེས་
སྟོན་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། སྟོན་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཅེས་ཟེར་ན་ང་ཚ་ཚགས་ཆུང་ཚགས་དུས་དེ་གྲོས་ཚགས་ཚགས་པའི་
སྐབས་ལ་མ་གཏོགས་གཞན་དུས་ཚད་ཅིག་ཁོམ་གྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་གཅིག་བྱེད་པ་ལའང་གསུམ་ཆ་གཅིག་ཚང་དགོས་ཀྱི་རེད་
ཅེས་གསུང་དུས།  དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། གང་ལྟར་མཐའ་མ་དེར་ཐག་གཅོད་གནང་བའི་སྐབས་ལ་ཚགས་
ཆུང་ལ་ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོས་པ་དེ་འདྲ་བཟོས་པ་ཡིན་ན།  ལས་ཀའི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འདྲ་འཕྲད་ཀྱི་མེད་འགྲོ་བསམས་ཏེ་བཟོས་བཞག་པ་
ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཚགས་ཆུང་མང་པོ་བཙུགས་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཚགས་གཙས་ངོས་
ལེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག  ཚགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད་རེད། ལས་ཀ་བྱས་ཡོད་རེད། གྲུབ་འབྲས་བཏོན་བཞག་ཡོད་རེད། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་
སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཡང་ངས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་པ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ནང་ང་ཚས་གསལ་པོ་བྱས་ཏེ་ཚགས་མིའི་ཉུང་ཚད་ཇི་
དགོས་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་ཚགས་ཆུང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་བཀོད་ཡོད་རེད། སྔོན་མ་ང་ཚ་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚགས་ཆུང་བྱས་
པའི་གནས་སྐབས་དང་དེའི་མཇུག་ལ་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚགས་ཆུང་། སྐབས་བཞི་པ། དེ་དག་གི་ནང་ལ་ཚགས་གཙ་གཅིག་པུས་ཕྱག་ལས་
གནང་དགོས་པ། ཚགས་མི་གཅིག་ཁོ་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་པ། ཟླ་བ་གཅིག་གཉིས་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་རེད། 
ཡིན་ན་ཡང་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་རིང་དེ་ལ། གསུམ་ཆ་གཉིས་དགོས་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་དེ་འདྲ་འཇོག་གི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་བྱས་
ནས་མི་འཛམས་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་ཚགས་ཆུང་གིས་ཐག་གཅོད་ཆོག་གི་ཡོད་རེད། ང་ཚ་འདྲ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་ཁྲིམས་སྒྲིག་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་
ཚགས་ཆུང་གི་ནང་ལ་ང་ཚས་རྒྱུན་ལས་ཚགས་སྡོད་དུས་ཚགས་མི་གཉིས་ལྷག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད།  ཁོ་རང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱག་ལས་
གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་མཇུག་ཏུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དུས་ང་ཚ་ཡང་ཚུར་འཛམས་དགོས་པར་བརྟེན་ཚགས་ཆུང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱ་
དགོས་ཟེར་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་དང་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཉམས་མྱོང་བཅས་ལ་བལྟས་པ་དང་འགྲོ་
སྟངས་བཅས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཞུས་ཟིན་པ་རེད། གལ་སྲིད་དེ་ལ་ཐུགས་འདོད་ཡོད་དམ་མེད།  བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་གོ་སྐབས་ལེན་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡིན་པས་འདིས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། གོ་གསུམ་གྱི་ནང་གསེས་ ༢ པ་དེ་ལ་ཕར་འགྱངས་བྱས་པ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་
བཏང་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། གོ་བཞིའི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་ཕུལ་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་
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རེད། དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་གོ་ལྔ་པའི་དོན་ཚན་རང་འགྱུར་བ་བཏང་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་
གོ་དྲུག་པའི་ཚགས་གཙའམ་ཞེས་པ་དེ་ཚུར་བསྡུས་པ་དང་། འཕང་སྟེ་ཞེས་པ་དེར་འཕངས་ཞེས་ས་སྦྱར་ནས་ཏེ་ཞེས་བཅོས་རོགས་གནང་། 
དོན་ཚན་དེ་བཟོས་པའི་ཐོག་ནས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་གོ་བདུན་པ་བྱས་ཆོག་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་བྱ་ཆོག་ཅེས་བཟོས་
འདུག དེ་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། གཉིས་པ་རང་འཇགས་རེད། དོན་ཚན་གོ་བརྒྱད་ལ་དོན་ཚན་ལས་གཞན་འགྱུར་བ་བཏང་མི་འདུག  དེས་
བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་གོ་དགུའི་ ༡ པ་དེར་ཞུས་དགོས་ཞེས་པ་དེ་ཞུ་དགོས་ཞེས་བཅོས་འདུག དེ་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། 
༢ པར་བཟོ་བཅོས་བྱས་མི་ཆོག་ཅེས་པ་དེར་བཟོ་བཅོས་མི་ཆོག་ཅེས་བྱས་དེ་མར་བཏོན་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་
བརྒྱའི་ཡིག་ཆ་སྤྱན་ཞུར་ཕུལ་མི་དགོས་པའི་སྙན་སེང་ཞེས་པ་དེ་འབུལ་མི་དགོས་པའི་ཞེས་བཟོ་བཅོས་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེས་བརྗོད་པ་དང་
པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གཅིག་གི་ནང་གསེས་ ༡ པོར་བཀའ་འགུགས་ཞེས་ཚིག་བརྗོད་པ་ལ་ཡོད་པའི་ཡང་འཇུག་ས་དེ་བཏོན་ནས་
བཀའ་འགུག་ཅེས་བཟོས་འདུག དམ་བཅའ་འཇོག་ཏུ་བཅུག་ཆོག་ཅེས་པའི་ཚབ་ལ་འཇོག་བཅུག་དགོས་ཞེས་བཅོས་པ་རེད། དེས་བརྗོད་པ་དང་
པོ་ཟིན་པ་ཡིན། 

དམ་བཅའ་འབུལ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་སྔོན་མར་གནས་ཞེས་བྲིས་ཡོད་པ་དེ་གནད་ནོར་བཅོས་བྱས་པ་རེད། དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། 
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གཉིས་ནང་བྱ་སྟངས་ཞེས་པ་དེ་བྱེད་སྟངས་ལ་བསྒྱུར་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༡ བྱ་སྟངས་
ཞེས་པ་དེ་བྱེད་སྟངས་དང་། བྱ་དགོས་ཞེས་པ་དེ་བྱེད་དགོས་ལ་བཅོས་པ་རེད། དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ༢ དེ་རང་འཇགས་ཡིན། ༣ 
དེ་ལ་བང་རིམ་ཞེས་པ་རིམ་པ་ལ་བཅོས་ཞེས་བཅོས་གནང་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ༤། ༥། ༦། འདི་ཚ་ཚང་མ་རང་འཇགས་
རེད། དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གསུམ་ལ་བྱ་དགོས་ཞེས་པ་དེ་བྱེད་དགོས་ལ་བཅོས་འདུག དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་
བཞིའི་ནང་གསེས་ ༡ ནང་ལ་སུ་གང་ཞིག་ནས་བལྟ་རྟོགས་མི་ཆོག་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་སུས་ཀྱང་བལྟ་རྟོགས་མི་ཆོག་ཅེས་བསྡུས་འདུག  དེ་
བཞིན་གསོལ་ལྕོག་ཅེས་པ་གསོལ་ཅོག་ཅེས་བཅོས་འདུག དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༢ པར་གསོལ་ལྕོག་ཅེས་པ་གསོལ་
ཅོག་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཚགས་མི་འམ་ཞེས་པའི་ཚིག་བསྡུས་ནས་ཚགས་མིའམ་ཞེས་བཅོས་འདུག  གཞན་འགྲེམ་སྤེལ་ཞེས་པར་
ཡང་འཇུག་ས་སྦྱར་ནས་འགྲེམས་སྤེལ་ཞེས་དང་། རྒྱར་མི་ཆོག་ཅེས་པའི་ར་མགོ་བླངས་ནས་གྱར་ལ་བཅོས་འདུག དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་
ཡིན། དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ལྔའི་ནང་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུའི་རིང་ཞེས་པ་དེ་ཡིག་ཆ་མ་དཔེའི་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུན་རིང་ཞེས་རང་འཇགས་
རེད་འདུག  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་གནང་རྒྱུན་ཞེས་བཟོས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞན་པ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། དེས་བརྗོད་
པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་དྲུག་གི་ནང་ཚགས་གཙ་འམ་ཞེས་པའི་ཚག་བསྡུས་ནས་ཚགས་གཙའམ་ལ་བཅོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་
འབུལ་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་དགོས་པ་མི་དགོས་པར་འབུལ་དགོས་ཞེས་བཅོས་པ་རེད། དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བརྒྱ་
དང་བདུན་གྱི་ནང་གསེས་ ༡ ལ་དམིགས་བསལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མི་འདུག  ནང་གསེས་ ༢ ནང་དྭོགས་གཞི་ཞེས་པའི་ཝ་ཟུར་བཏོན་ནས་
དོགས་གཞིར་བཅོས་པ་རེད། དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ལ་བརྩི་མེད་ཅེས་པ་དེ་རྩིས་མེད་ལ་བཅོས་
གནང་བ་རེད།  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་དགུའི་ནང་ལ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་འཕོ་འགྱུར་མ་བཏང་གོང་ཞེས་པ་དེ་འཕོ་
འགྱུར་མ་སོང་གོང་ཞེས་བཅོས་པ་ནི། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ལ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་མེད་པས་དུས་ཡུན་རྫོགས་རྒྱུའི་ཐོག་ནས་འགྱུར་
བ་བཏང་བ་རེད། དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དེའི་འོག་ལ་ཚགས་དྲུང་ལ་རྩིས་སྤྲོད་ཞུ་དགོས་ཞེས་བཅུག་འདུག  དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་
བཅུའི་ནང་ལ་འཁྲུལ་ལས་ཞེས་པ་དེ་འཕྲུལ་ལས་སུ་བཅོས་གནང་འདུག  དེའི་འོག་ལ་སོགས་ཞེས་པ་བཅས་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་། འགྲུལ་སྐྱོད་ཅེས་
པར་བ་སྔོན་འཇུག་བཅུག་ནས་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཅེས་བཅོས་ཡོད་པ་དང་། དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག་ནང་
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ལ་བྱ་མཁན་ཞེས་པ་བྱེད་མཁན་དུ་བཅོས་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་ནང་ལ་ཡིན་ཡང་ཞེས་པ་
ཡིན་ཀྱང་ལ་བཅོས་པ་དང་བྱ་མཁན་ཞེས་བྱེད་མཁན་དུ་བསྒྱུར་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་ལ་
དོན་ཚན་གྱི་མིང་ཙམ་ལས་ནང་དོན་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མི་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞིའི་ནང་ལ་
ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་སྤྱིར་སྟངས་ཞེས་ཡོད་ཀྱང་ཚིག་འདིར་སྤྱིར་བཏང་ཞེས་བཅོས་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་
བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔའི་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་ཆེད་འཛུགས་གནང་བའི་ཚགས་ཆུང་གང་ཞིག་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱེ་བོ་སུ་
ཞིག་ནས་ཚགས་ཆུང་གི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་གང་ཅིའི་ཞེས་པའི་ཅིའི་དེ་ཡིག་ཆ་རྙིང་པའི་ནང་གང་ཡིའི་བྲིས་འདུག་པ་དེ་ནོར་བ་རང་འཇགས་
འཇོག་རོགས་གནང་། འདིར་ཚགས་ཆུང་གིས་བཟོས་པའི་ནང་ལ་གང་ཅིའི་ཞེས་ཏག་ཏག་ཡོད་པ་རེད། དེ་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་པའི་ནང་ལ་ཆེད་
འཛུགས་ཞེས་པ་ཆེད་བཙུགས་དང་། གང་ཞིག་ཅེས་པ་མི་དགོས་པ་བྱས་ནས་ཚགས་ཆུང་གི་ཞེས་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་སུ་ཞེས་པའི་ཚབ་ལ་ཚགས་
མི་སུ་ཞེས་བཀོད་འདུག  དེ་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་དྲུག  ལས་རིམ་ཚགས་ཆུང་ཞེས་པའི་ནང་དུས་བབས་ཞེས་
པ་དུས་བབ་ལ་བཅོས་འདུག  དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞིག་འདུག  དེ་བཞིན་ཐེ་བས་ཞེས་པའི་བྱེད་སྒྲ་དེ་འབྲེལ་སྒྲར་བཅོས་ན་ཐེ་
བའི་ལ་བཅོས་འདུག  ཚགས་གཙས་གཙ་སྐྱོང་ཞེས་པའི་ཚབ་ལ་དེའི་གཙ་སྐྱོང་ཚགས་གཙས་གནང་དགོས་ཞེས་བཅོས་པ་དང་། དེ་ནས་
དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་པ་ཡིན་དང་། འདིའི་དུས་ཞེས་པའི་འདིའི། དུས་ཡུན་བར་ཞེས་དུས་ཡུན་མར་བཏོན་འདུག བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  
དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་བདུན།  ཚགས་ཆུང་གི་ལས་འགན་ནང་གི་ནང་གསེས་ ༡ ནང་ལ་བཟོ་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་པ་ཡིན་མར་བཏོན་པ་
དང་། དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དེའི་ནང་གསེས་ ༢ པའི་བྱ་དགོས་ཞེས་པ་དེ་བྱེད་དགོས་ལ་བསྒྱུར་བ་རེད།  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་
ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༣ དེ་རང་འཇགས་རེད།  ནང་གསེས་ ༤ ནང་དགག་ཆ་ཞེས་དགག་བྱ་བཟོས་འདུག དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་
ཡིན།  ནང་གསེས་ ༥ སྒྲིག་གཞི་དེ་རང་ཡིན་པས་འདིའི་ནང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་
བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཞེས་ཡང་བསྐྱར་བགྲངས་བསྡད་དུས་དེ་བཅུག་མ་དགོས་པ་བྱས་ནས་སྒྲིག་གཞི་འདིའི་ཞེས་པ་ཡར་བཅུག་འདུག  
ལེའུ་བཅུ་དགུ་ཞེས་ཡིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་དེ་ལེའུ་ ༡༩ ཞེས་པའི་ཨང་གྲངས་ལ་བཅོས་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ 
༦ ནང་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་པ་དང་ཡིན་བཏོན་ནས་འབུལ་དགོས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན།  དེ་བཞིན་ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་ལ་ཤད་ཅིག་
འཇུག་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༧ ནང་ལ་སྐར་མ་ལྔ་ཞེས་ཡིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་དེ་སྐར་མ་ ༥ ཞེས་
ཨང་གྲངས་ལ་བཅོས་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༨ དེ་རང་འཇགས་རེད།  ནང་གསེས་ ༩ ནང་འགྱུར་བཅོས་
བཏང་མི་ཆོག་ཅེས་པ་དེ་འགྱུར་བཅོས་གཏོང་མི་ཆོག་ལ་བཅོས་འདུག  དེ་བཞིན་ཆུ་ཚད་གཅིག་ཅེས་པ་དེ་ཆུ་ཚད་ ༡ ཅེས་ཨང་གྲངས་ལ་ཕབ་
ཡོད་པ་རེད། སྤར་ཆོག་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་པ་དང་ཡིན་བཏོན་ནས་སྤར་ཆོག་ལ་བཅོས་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ 
༡༠ པར་བསྒྱུབ་རྒྱུ་བཅས་ཞེས་པའི་བཅོས་བཏོན་ནས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ལ་བཅོས་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅོ་
བརྒྱད་ནང་གི་བྱ་ཆོག་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་བྱ་དང་ཡིན་གཉིས་མར་བཏོན་ནས་བྱ་ཆོག་ལ་བཅོས་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་
ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་དགུའི་ནང་ལ་པ་ཡིན་ཞེས་པ་མར་བཏོན་པ་རེད།  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ ནང་ལ་ཕུལ་ཆོག་ཅེས་པ་དེ་
འབུལ་ཆོག་ཅེས་པར་བཅོས་པ་རེད།  དེ་བཞིན་བྱེད་མི་ཆོག་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་པ་ཡིན་དེ་མར་བཏོན་ནས་བྱེད་མི་ཆོག་ཅེས་པར་བཅོས་ཡོད་པ་
རེད།  དེ་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ དང ༣ གཉིས་རང་འཇགས་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༥ ཆེད་བཙུགས་ཚགས་ཆུང་ཞེས་པ་
སྔོན་མའི་མ་དཔེའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་ཚགས་དྲུང་ཞེས་པར་ཚད་བྲིས་འདུག་པ་དེ་ནོར་འདུག་པས་རྗེས་འཇུག་དའི་ཚབ་ལ་ག་དང་ས་འབྲི་རོགས་
གནང་།  འདིར་ཚགས་ཆུང་གིས་བྲིས་བཞག་པ་དེ་འགྲིག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་བཞིན་དཔར་སྐྲུན་ཞེས་པའི་དཔར་གྱི་སྔོན་འཇུག་ད་བཏོན་ནས་པར་
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སྐྲུན་ལ་བཅོས་པ་དང་།  གཏོང་དགོས་པ་དང་ཞེས་པའི་པ་དང་གཉིས་བཏོན་ནས་གཏོང་དགོས་ཞེས་བཅོས་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་
ཡིན།  དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ཐམ་པའི་ནང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ཞེས་པ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་བཅོས་པ་དང་།  བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཞེས་
པ་དེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་།  བཀའ་འཁྲོལ་རྩལ་ཞེས་པར་སྔོན་འཇུག་བ་བཅུག་ནས་བསྩལ་ཞེས་པར་བཅོས་པ་དང་།  ཚུགས་པ་ནས་ཟླ་
བ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་ཡིན་ཞེས་པའི་འདི་དུས་འདས་པ་ཡིན་པས་ཚགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ནས་ཞེས་འགྱུར་བ་བཏང་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་
ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་གསེས་ ༡ ཡིག་ཆ་མ་དཔེའི་ནང་ལ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་འགྲོ་སོང་གཏོང་ཁུངས་གསལ་བའི་
དངུལ་འབབ་དེ་དག་བྱུང་སྟངས་དང་།  ཁྲིམས་མཐུན་ཡོད་མེད་ཅེས་མེད་ལ་རྗེས་འཇུག་ད་ཆད་འདུག  དེ་ལ་རྗེས་འཇུག་ད་འཇུག་རོགས་
གནང་།  ཚགས་ཆུང་གིས་བཟོས་པའི་ནང་ལ་མཚམས་ཤིག་བཞག་འདུག  གཞན་རང་འཇགས་རེད།  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་
གསེས ༢ དང ༣ རང་འཇགས།  ནང་གསེས་ ༤ པར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཞེས་པ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་ཞེས་བྱེད་སྒྲ་དེ་འབྲེལ་
སྒྲར་བཅོས་པ་རེད།  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༥ ནང་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་རྩལ་བ་ཞེས་པར་བ་སྔོན་འཇུག་སྦྱར་ན་བསྩལ་ལ་
བསྒྱུར་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༦ ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་འཆར་རྩིས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་སྲིད་བྱུས་དང་མཐུན་པའི་
སྒྲིག་འཛུགས་ལེགས་བཅོས་དང་། དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས། འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་ཆུང་ཞེས་པ་དེའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་ཆུང་མ་རེད། ཡིག་ཆ་མ་
དཔེའི་ནང་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་ཚུད་རེད། དེ་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་ལ་ཡང་ཚགས་ཚུད་ལ་བཅོས་ན་ཡག་ས་རེད། འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་
ཆུང་ཞེ་ན་གོ་བ་མེད་པ་འདྲ་ཞིག་འདུག འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་ཆུང་ཞེས་པའི་ཚབ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་ཚུད་ཅེས་བཅོས་རོགས་གནང་། ལེགས་
གཅོས་ཞེས་པ་ལེགས་བཅོས་ལ་བཅོས་ནས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་  ༧། ༨། ༩ འདི་དག་ཚང་མ་རང་འཇགས་རེད། ནང་
གསེས་ ༡༠ ནང་ལ་དགོས་པའི་ཞེས་པའི་འབྲེལ་སྒྲ་དེ་དགོས་པས་ཞེས་བྱེད་སྒྲར་བཅོས་པ་དེའི་བྱེད་སྒྲ་དགོས་པ་མེད་པ་འདྲ་ཞིག་འདུག  ཚིག་
བརྗོད་རྙིང་པར་འབྲེལ་སྒྲ་ཡིན་ཡིན་པ་རེད།  དེ་བསྐྱར་བཅོས་མི་དགོས་པ་འདྲ་ཞིག་འདུག  སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འདིར་ས་བརྒྱབས་པ་དེ་ཞིབ་འཇུག་གནང་དགོས་པ་དེས་ཁྱབ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་དུས་བྱེད་སྒྲ་བརྒྱབས་པ་
རེད། སྤྱིར་བཏང་འདི་དག་གི་འགྲོ་སྟངས་མང་ཆེ་བ་དེ་དཔེ་ཆ་མང་པོའ་ིནང་དེ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དེ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ།  དེ་འདྲ་ཟེར་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་
དུས་དེ་དག་ཚང་མར་པས་ཡོད་པ་རེད། འདིར་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་དཔེ་ཆའི་འགྲོ་སྟངས་འབྲི་རྒྱུ་སྤྱིར་བཏང་ཉུང་ཉུང་རེད། འདིར་ཚིག་གཅིག་
བྲིས་འདུག ཡིན་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་འདིར་དགག་ཚིག་གཅིག་སྦྱར་ནས་དགོས་པའི་ཁྱབ་པ་མེད་ཅེས་པ་ཡིན་ན། བྱས་ན་མི་རྟག་པས་
ཁྱབ་ཅེས་པ་དེ་ལ་ས་སྦྱོར་གྱི་ཡིན་པ་ལས་ས་མེད་པ་སྦྱར་གྱི་མ་རེད། འགྲོ་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་དུས་ངས་བལྟས་ན་བྱེད་སྒྲ་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
གང་ལྟར་མ་བདེ་བ་ཞིག་འདུག  དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་མེད་པ་ཡིན་ན་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འ“དུག་ཅེས་ཞུས་པ་དེ་རང་ལ་འཇོག་
དགོས་ཀྱི་རེད།  དགོས་ས་ཁྱབ་མེད་ཅེས་པ་མ་བདེ་བ་ཞིག་ཏན་ཏན་འདུག  ཡིན་ནའང་གཞན་པ་གསུང་མཁན་མེད་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་མོས་མཐུན་
ཡོད་གཤའ་བྱས་ནས་དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༡༡། ༡༢ གཉིས་རང་འཇགས་རེད།  ནང་གསེས་ ༡༣ ལ་ཡོད་མིན་
ཞེས་པ་དེ་ཡོད་མེད་ཅེས་བཅོས་པ་རེད།  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༡༤ རང་འཇགས་རེད།  དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་
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གཉིས་པའི་ནང་ལ་བོད་གཞུང་ཞེས་པ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། འདིའི་དུས་ཡུན་ཚགས་ཆུང་ཚུགས་པ་ནས་ཞེས་པ་ཚགས་ཆུང་བཙུགས་
པ་ནས་ཞེས་བཅོས་ཡོད་པ་རེད།  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ ༡ ནང་བཏང་དང་གཏོང་
བཞིན་པ་ཞེས་པ་གོ་རིམ་བརྗེ་བསྒྱུར་ཙམ་ལས་འགྱུར་བ་བཏང་མི་འདུག  སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དོན་ཚན་འདིའི་སྐོར་ལ་དོགས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེའི་ལན་དེ་ཚགས་ཆུང་དང་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙའི་ངོས་
ནས་གནང་ནའང་འགྲིག  གང་ལྟར་འདིའི་སྒང་ལ་དོགས་པ་མ་ཆོད་པ་ཞིག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཚགས་གཙས་གསུངས་པ་ནང་
བཞིན་དེའི་ཚིག་སྔ་མ་དེ་ལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་བཅས་ལ་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཅི་མཆིས་སྤེལ་ཏེ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞི་བའི་གྲོས་འཆར་དོན་ཚན་ལྔ་ནང་འཁོད་ལྟར་ལག་ལེན་དོན་འཁེལ་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་འགོད་ཡོད་པ་རེད།  ཞི་
བའི་གྲོས་འཆར་ལྔ་ཕུགས་ཀྱི་འཆར་སྣང་ཡིན་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་ཚར་བ་རེད་ལ།  ལྷག་པར་ད་ལོའ་ིགསུང་འཕྲིན་ནང་ངོས་ཀྱི་མིང་ཐོག་
ནས་སྤེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཅིག་ཀྱང་རྩིས་མེད་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོང་དུས་འདི་རྩིས་མེད་ཆགས་རྒྱུའི་གྲས་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་
དང་པོ་དེ་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སྲིད་འདི་རྩིས་མེད་ཕྱིན་པའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དེ་མུ་མཐུད་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་བཞག་
ནས་མ་འོངས་པར་ལས་ཀ་བྱེད་པའི་རྨང་གཞིའི་སྒང་ལ་གཞག་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་འདི་དོགས་མ་ཆོད་པ་ཞིག་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་
ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ངས་ཚས་གྲངས་དེ་ཏག་ཏག་ངེས་ཀྱི་མི་འདུག  ཡིན་ནའང་ད་དུང་ཡིན་ནའང་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་བྱུང་རིམ་བང་བསྒྲིགས་ནས་གསུངས་པའི་
སྐབས་སུ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་།  ཞི་བའི་དོན་ཚན་ལྔ་ནས་ལུང་དྲངས་ན་གསུང་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་བསྡད་པ་ཞིག་རེད།  སྤྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གིས་ཡ་ལན་མ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ནང་ལ་ངའི་གསོལ་ཅོག་སྟོང་པ་ཡིན་གསུངས་པ་དེ་
གནས་སྟངས་གཅིག་རེད་བསམ་བཞིན་འདུག  ཡིག་ཆ་རང་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད་ཅེས་པ་ཞིག་ངས་གོ་ཐོས་མ་བྱུང་།  དེ་རིང་ནས་བཟུང་ངའི་
གསོལ་ཅོག་དེ་སྟོང་པ་ཡིན་ཞེས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་སྔོན་མའི་ཞི་བའི་དོན་ཚན་ལྔ་དང་སི་ཊ་སི་སྦག་གི་གྲོས་འཆར་གཉིས་ཀྱི་ནང་དོན་ལ་
འགན་ཁུར་མི་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་འོག་ནས་ངའི་གསོལ་ཅོག་སྟོང་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཞིག་ཚགས་གཙས་དེ་འདྲ་ཞིག་གོ་
འདུག  རྩིས་མེད་བཏང་བ་ཡིན་ཞེས་པའི་གསུང་ཞིག་ཚགས་གཙས་གོ་མི་འདུག ཡིན་ནའང་འདི་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ་དེ་ ༡༩༩༢ ལ་བྱས་པ་
རེད། ལས་རིམ་དེ་ཚ་ཡང་ ༡༩༩༢ མཚམས་ལ་སླེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཕྱིར་གལ་སྲིད་དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་གསུམ་ནང་གསེས་ ༡ 
པོ་རེད།  དེ་བཞིན་ནང་གསེས་ ༦ ནང་ལའང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར།  བོད་མི་རྣམས་ལ་རང་ཐག་རང་
གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞེས་འདིའང་འཁོད་འདུག་པས་འདི་ཚ་བསམ་ཞིབ་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད།  ཚགས་གཙའི་ངོས་ནས་
གསལ་བཤད་དེ་འདྲ་ཞིག་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ཞུ་ཤེས་མ་སོང་།  ཚགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འདིའི་སྐོར་ལ་སྤྱིར་བཏང་ང་ཚ་གོ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། འདི་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཚིག་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་
པ་ཞེས་པ་དེ་རྩེ་ལ་ཡོད་པ་གཤམ་ལ་ཁྱེར་ཡོང་བ་རེད།  དོན་དག་ངོ་མ་ད་ལྟ་གསུངས་པའི་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚས་བཀའ་སློབ་ཕབ་
བཤུས་དེ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་གྲོས་ཚགས་ཚགས་
དུས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ལ་གསུངས་པའི་གསུང་འཕྲིན་རིན་པོ་ཆེའི་ནང་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞིག་བཏང་
བ་ཡིན་ན།  ངོས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཞེས་པ་དེ་འདྲའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་རང་བཞིན་གྱིས་ནུས་མེད་དུ་
ཆགས་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།  ང་ཚའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་འདིའི་ནང་ལ་ཞི་བའི་གྲོས་འཆར་དོན་ཚན་ལྔའི་ནང་དོན་ལག་ལེན་དུ་འཁེལ་བ་
ཡིན་ན་ད་དུང་རེ་བ་བརྒྱབ་ས་ཞིག་ཡོད་པར་བསམ་བློ་བཏང་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གཤམ་ལ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཅེས་པའི་ཚིག་
དེའི་ཐོག་ལ་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་འབྲི་དགོས་པ་རེད་དམ་ཞེས་ང་ཚའི་ནང་ལ་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དེ་བྲིས་ནའང་བདེ་པོ་ཞིག་མི་འདུག  དེ་བཞིན་
སྔོན་མར་སི་ཊ་སི་སྦག་གི་གསུང་བཤད་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་ཡིན་དུས་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ང་ཚས་བཞག་པ་རེད།  ད་ལྟ་འདིར་གླེང་སློང་ཞིག་
གནང་དུས་ཚང་མས་ཐུགས་དོགས་ཤིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་ཡང་འདིར་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་གཏང་དགོས་པ་
དེ་འདྲ་ཡོད་ན་མཇུག་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་ནས་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་བྱས་ནས་འདིར་བཞག་པ་ཡིན་ན་བསམ་བློ་གཏོང་ས་ཞིག་དང་། 
ལྷག་པར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་རིམ་པ་མང་པོ་གནང་བ་དེ་ཚར་ད་དུང་རེ་བ་བརྒྱབ་ས་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་
བསམས་ནས་བཞག་པ་རེད།  ང་ཚས་མར་རྩ་བ་ནས་བཏོན་ཕོད་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

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

 
སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞི་བའི་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་ལྔ་དེ་མ་འོངས་པར་བོད་ཞི་བའི་བསྟི་
གནས་ཤིག་ཏུ་བསྐྲུན་རྒྱུའི་དགོངས་འཆར་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་དུས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འཕྲིན་རིན་པོ་ཆེ་དང་
འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ད་ཆ་ནུས་མེད་དུ་འགྲོ་ཟིན་གསུངས་པ་དེ་ཞི་བའི་དོན་ཚན་ལྔ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མེད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་
ཀྱི་ཡོད།  དེ་ཡིན་དུས་ཞི་བའི་གྲོས་འཆར་ལྔ་དེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཕུགས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་དང་། ལྷག་པར་དོན་ཚན་
དང་པོ་ནས་གསུམ་པ་དེ་ཧ་ཅང་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་མ་འོངས་པར་ང་ཚས་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཞུ་ས་གཙ་བོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་དང་།  བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ལེའུ་དང་པོའ་ིདོན་ཚན་དང་པོ་གསར་འཇུག་ནང་དུའང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ཀྱི་ 
མཚན་རྟགས་དང་། བཀའ་སློབ་ཞུ་ས་ཡིན་པ་གསལ་ཡོད་སྟབས།  ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་དང་དགོངས་པ་མང་པོ་ཞིག་ང་
ཚའི་མ་འོངས་པའི་ལས་ཀ་བྱེད་སའི་གཞི་འཛིན་ས་ལྟ་བུ་ཡིན་དུས་འདི་བཀོད་པ་ལ་འགལ་བ་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བཟོ་བཅོས་ག་རེ་གནང་དགོས་ཡིན་ནའང་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྟེང་ལ་གོ་སྐབས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཀྱང་དེ་
ཚར་ཐུགས་ཞིབ་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་བཞིན་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་
གསུམ་གྱི་ནང་གསེས་ ༢ པའི་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་བོད་ནང་རྒྱ་མིས་མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ངེས་གཏན་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་
བོད་མི་རྣམས་རང་ཡུལ་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཞེས་པ་སྔོན་མར་མིག་རིགས་ཞེས་པ་རྙིང་པའི་ནང་གི་ནོར་བ་རང་སོར་བཞག་ནས་འདིར་
བཟོས་བཞག་པ་དེ་ཏག་ཏག་ཡོད་པ་རེད། གྱུར་ཉེན་ཞེས་པ་དེ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་པ་ཞེས་པར་བསྒྱུར་གནང་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་
ཡིན།  ནང་གསེས་ ༣། ༤། ༥། རང་འཇགས་གྱིས། ནང་གསེས་ ༦ ༸གོང་ས་ཆེན་པོ་ཞེས་པར་༸གོང་ས༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་ཞེས་ཡར་
བཅུག་འདུག  གཞན་པའི་ནང་དོན་ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད།  བོད་མི་རྣམས་ལ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞེས་པ་དེ་རྗེས་སུ་བཟོ་བཅོས་གང་
འདྲ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐུགས་ཞིབ་གནང་རོགས་གནང་།  སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གོང་གི་དོན་ཚན་ ༢ པ་དང་དོན་ཚན་ ༦ གཉིས་ཆ་འབྲེལ་ནས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གོང་དུ་གསལ་བཤད་
གནང་མཁན་ཚང་མར་སེམས་གཏིང་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རང་ངོས་ནས་ནམ་རྒྱུན་གྱི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཞི་བའི་གྲོས་
འཆར་དོན་ཚན་ལྔ་ནི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་རྩིས་བཞིན་ཡོད། ཡིན་ནའང་དོགས་འདྲི་དེ་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ཟེར་ན། ༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཐོག་ལ་བསྩལ་པའི་གསུང་འཕྲིན་རིན་པོ་
ཆེའི་ནང་དུ་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་འཆར་ཟིན་དང་ཆབ་སྲིད་ལམ་སྟོན་སོགས་ངོས་ཀྱི་སྤེལ་བའི་སྲིད་དོན་གྱི་ཡིག་ཆ་འགའ་ཤས་ནུས་མེད་
དུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་ཞེས་པའི་ནང་སོགས་ཞེས་གསུངས་འདུག  དེ་གསལ་པོ་ཞིག་མ་བཟོས་པ་ཡིན་ན་སོགས་ཀྱི་ཁོངས་ལ་ག་རེ་ཡོད་མེད་ཅེས་ཡར་
མར་མང་པོ་བྱེད་དུས་དོན་མ་གོ་བའི་རྨང་གཞི་ཞིག་ཆགས་འགྲོ་བཞིན་འདུག་པས།  དེ་གསལ་པོ་ཞིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་དགོས་པའི་
རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན། ཡང་གནད་འགག་གི་ཐོག་ནས་ད་དུང་དེ་ཏོག་ཙམ་སེམས་དོགས་མ་ཆོད་པ་ཞིག་འདུག་པས་དེ་བསྐྱར་དུ་གང་འདྲ་ཡིན་ཞེས་
པ་དེ་དང་། གཉིས་པ་ནི་བོད་མི་རྣམས་ལ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། བོད་དེ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་ཞི་བའི་བསྟི་
གནས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ཡོང་དུས་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་འོག་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་
ཞིག་རྩོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚས་ཞི་བའི་བསྟི་གནས་ཤིག་ཏུ་གང་འདྲ་བྱས་བསྒྱུར་རྒྱུ་རེད་ཅེས་དེ་ཡང་བསྐྱར་དུ་དྲི་བ་ཞིག་མ་དྲིས་ཐབས་མེད་
ཆས་སོང་ཞུ་བ་ཡིན། 
 

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

 
 



122 

 

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  རྩ་བའི་ཕྱག་སྦྲེལ་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མིས་གསུངས་པ་བཞིན་རེད། དོན་དག་གཉིས་ཆ་མཉམ་དུ་སླེབས་
ཡོང་གི་ཡོད་ས་རེད། ཞི་བའི་དོན་ཚན་ལྔའི་ནང་ལ་བོད་དེ་ཞི་བའི་བསྟི་གནས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས་པ་དེ་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་ལེའུ་དང་
པོའ་ིདོན་ཚན་བཞི་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ནང་ལ་མ་འོངས་པར་བོད་དེ་ཞི་བའི་བསྟི་གནས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་ང་ཚས་ཁས་ལེན་
བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཞི་བའི་བསྟི་གནས་དེ་ཁས་ལེན་བྱས་པ་ནང་བཞིན་སྤྱི་ནོར ༸གོང་ས་༸་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ཟླ 
༥ ཚས ༢༩ ཉིན་མོར་ཆོག་མཆན་མཚན་རྟགས་དེ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་དེ་ནུས་པ་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་
རེད་བསམ་བཞིན་འདུག  རྩ་བའི་སྤྱི་ནོར་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞི་བའི་དོན་ཚན་ལྔ་དེ་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་དོན་ཚན་ལྔ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད་མེད་ང་ཚས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད།  རིན་ཐང་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་རྩིས་མེད་མ་བཏང་བ་བྱས་ནས་མུ་མཐུད་བདག་ཉར་བྱས་ཏེ་
དེའི་ཐོག་ལག་ལེན་གང་འདྲ་བྱས་བསྟར་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་བཞིན་འདུག 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ནང་གསེས་ ༦ དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༧ པའི་ནང་བོད་གཞུང་ཞེས་པ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཞེས་བསྒྱུར་ནས་
བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་བཞི་པ་ཆོས་རིག་ཚགས་ཆུང་ཞེས་པའི་ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་ཞེས་
ཡར་བཅུག་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་སོ་སོའ་ིཞེས་པ་དང་། གཤམ་ལ་བཙུགས་པ་ནས་ཞེས་འགྱུར་
བ་བཏང་ནས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་ལྔ་པ་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་འགན་ནང་ལ་ཁྱབ་ཁོངས་ཞེས་པ་བཅུག་འདུག  
དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ རང་འཇགས་རེད།  ནང་གསེས་ ༣ པར་ཁུར་མཁན་ཞེས་པར་འཁུར་མཁན་ཞེས་སྔོན་
འཇུག་འ་ཞིག་བཅུག་པ་དང་།  ལག་རྩལ་རྩ་རླག་ཏུ་ཞེས་པའི་རླག་ལ་བ་སྔོན་འཇུག་དགོས་ས་རེད།  ཡིག་ཆ་རྙིང་པའི་ནང་ལ་འདུག  རྩ་བརླག་
ཅེས་བཅོས་ནས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༤ པར་བཅས་ཞེས་པ་བཏོན་གནང་འདུག  བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་
ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་དྲུག་པའི་ཆོག་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་པ་དང་ཡིན་མར་བཏོན་པ་དང་ཚུགས་ཤེས་པ་བཙུགས་ལ་བསྒྱུར་བ་རེད།  དེས་བརྗོད་པ་དང་
པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་བདུན་པ་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་འགན་དེ་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཞེས་པ་དང་ཁྱབ་ཁོངས་ཞེས་པ་ཞིག་
བཅུག་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ པར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་གཅིག་པུ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། 
ནང་གསེས་ ༣། ༤ གཉིས་རང་འཇགས་བྱས།  ནང་གསེས་ ༥ ནང་ལ་བོད་མིའི་བཙན་བྱོལ་ཞེས་པ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཞེས་བཅོས་པ་རེད།  
དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས ༦ དེ་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཞེས་བཟོས་འདུག  དེ་བཞིན་གཤམ་དུ་གཞུང་དང་གཞུང་
འཛིན་ཞེས་པ་རང་འཇགས་བཞག་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༧ ནང་གི་བཅས་དང་། ཡང་ན་གཉིས་མར་བཏོན་
འདུག དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་བརྒྱད་པ་ཤེས་ཡོན་ཚགས་ཆུང་གི་སྐོར་དེ་རེད།  དེའི་ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཞེས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དང་།  ཤེས་རིག་ཅེས་པ་དེ་ཤེས་ཡོན་ལ་ཕར་བསྒྱུར་བཞག་པ་རེད།  འོག་ཏུ་ཚགས་ཆུང་ཚུགས་
ནས་ཞེས་པ་ཚགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ནས་ཞེས་བཅོས་པ་རེད།  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་ཉེར་དགུ་པའི་ཚགས་
ཆུང་གི་ལས་འགན་ནང་ལ་སམ་བྷོ་ཊ་བོད་སློབ་ཚགས་པ་ཡར་བཅུག་ཡོད་པ་རེད།  སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག འདིའི་ནང་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚགས་པ་དང་། སམ་བྷོ་ཊ་བོད་སློབ་ཚགས་པ་བཅུག་འདུག  ཡིན་ན་
ཡང་དེ་སྔོན་གྱི་གངས་ཅན་བདེ་རྩའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཁག་དེ་ཚ་གང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་རེད།  དེ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་འགན་ནང་འཚུད་ཀྱི་མ་
རེད་དམ།  དེ་ག་རེ་བྱེད་རྒྱུ་རེད།  དེ་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་། 
 

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

སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འདི་སྔོན་མ་ཡོད་པ་ཞིག་མི་འདུག  ང་ཚས་ད་ལྟ་ག་རེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ཤེས་རིག་གི་ཐད་ཀར་ཁྱབ་
འོག་ལ་ཡོད་པ་ལ་སམ་བྷོ་ཊ་ཞེས་བཏགས་འདུག  དེ་ཡིན་དུས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་དེ་བཅུག་པ་རེད། ད་ལྟ་གསུངས་པ་དེ་བོད་
གཞུང་ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་ཡིན་ཟེར་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་དོན་དངོས་ཡིན་པ་མ་རེད།  མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚགས་ཆུང་གིས་མཁྱེན་གྱི་རེད།  ག་
དུས་ཡིན་ནའང་ལས་བསྡོམས་དང་སྙན་ཐོ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད།  མིང་ཙམ་གྱིས་ཁྱབ་འོག་ཡིན་ཟེར་བ་རེད།  ཡིན་ནའང་མ་ཤོར་བའི་ཆེད་དུ་
བཅུག་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་གི་རེད།  དེ་བཟོ་བཅོས་འདྲ་ཞིག་བཅུག་ནའང་འགྲིག་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 

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

སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྤྱིར་བཏང་འདིའི་སྒང་ལ་ཞིབ་ཕྲ་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་ཡོང་གི་རེད། ཡིན་ནའང་འདིར་
དོགས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་གཙས་འགྲེལ་བཤད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ལས་བསྡོམས་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ་འདྲ་གསུངས་སོང། ཡིན་
ནའང་ལས་བསྡོམས་ནི་ཤེས་རིག་གི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་འཛིན་གྲྭ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཐོན་སོང་ཞེས་པ་ཞིག་ཐོན་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་ཀྱང་རྩིས་ཞིབ་དེ་གཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་སྐོར་ལ་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་དམ་
མེད། ལྷག་པར་ཚགས་ཆུང་གིས་འདི་བཟོ་བའི་སྐབས་ལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩའི་སློབ་གྲྭའི་སྐོར་ལ་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དེ་རིང་ཁ་སང་བལ་ཡུལ་ནས་ལས་བསྡོམས་དང་སྙན་ཐོ། དེའི་ལན་དེ་འདྲ་འབྱོར་གྱི་ཡོད་ན་ནི་ངས་མི་ཤེས།  
ང་ཚ་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚགས་ཆུང་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་སོང་།  ག་ཚད་ཁྱེར་ཤོག་ལབ་ནའང་ཕར་ནས་གཏོང་གི་མི་
འདུག  ཡར་ནས་གཏོང་གི་མི་འདུག་ཞེ་དྲག་གསུང་གི་འདུག  རྣམ་པ་ཚ་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་བལ་ཡུལ་གྱི་དེ་
ཏག་ཏག་མེད་པ་ཞིག་ངའི་རྣ་བ་ནང་དེ་འདྲ་ཞིག་གོ་བསྡད་འདུག  ཡིན་ནའང་དེ་ཏག་ཏག་ཡིན་རྒྱུ་མ་རེད།  ང་ཚས་འདིའི་སྐོར་ལ་ཤེས་རིག་
ཁོངས་སུ་འཇོག་དགོས་པ་རེད་ཅེས་པའི་བསམ་བློ་ཁོ་རང་འཁོར་མ་སོང་ལ།  བཀའ་མོལ་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
གསལ་བཤད་གནང་ཚར་སོང་། བཟོ་བཅོས་འཁྱེར་རྒྱུ་ཡོད་ན་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྟེང་ལ་བསྣམ་ཕེབས་རོགས་གནང་།  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་
ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས ༢ པར་བྱ་ཕྱོགས།  དུས་ཚད་སློབ་དེབ་ཅེས་པར་ཤད་ཅིག་བརྒྱབས་ན་དུས་ཚད།  སློབ་དེབ་ཏུ་བཅོས་འདུག  དེས་
བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས ༣ མཐུན་མིན་ཞེས་པ་དེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རེད།  འདིའི་ཚུར་ཕྱོགས་སུ་མ་སྔོན་འཇུག་དེ་མར་
བླངས་ནས་ཐུན་མིན་བྲིས་འདུག  དངོས་གནས་བྱས་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྲིས་ན་ཡག་པོ་འདུག ཐུན་མིན་ཞེས་པ་གོ་སྟངས་དེ་ཏོག་ཙམ་
མ་འདྲ་བ་ཞིག་འདུག ཉམས་ཆགས་ཞེས་པའི་ཆགས་ཀྱི་ས་ཡང་འཇུག་བཏོན་པ་དང་། མར་འདྲེན་ཞེས་པ་ངན་པར་བཅོས་འདུག དེས་བརྗོད་པ་
དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༤ བལྟ་སྐྱོང་ཡར་བཅུག་པ་དང་། འཛིན་གྲྭར་ཝ་ཟུར་ཞིག་བཏགས་པ་དང་། རྩལ་དེ་སྩོལ་ལ་བཅོས་འདུག  
དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༥ ལྷག་པར་ཚན་རིག་གི་ངར་ཆ་སླེབས་པའི་ཐོག་ཅེས་པ་ཚན་རིག་ལ་དོ་དབྱིངས་དང་ཞེས་
བཅོས་པ་དང་། བཟོ་རིགས་ཞེས་པའི་ཡང་འཇུག་ས་བཏོན་ནས་བཟོ་རིག་ལ་བཅོས་པ་དང་། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན། ནང་གསེས་ ༦ རང་
འཇགས་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༧ པའི་ནང་སློབ་གྲའི་གྲ་ལ་ཝ་ཟུར་བཏགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཡོད་མིན་ཞེས་པ་ཡོད་མེད་ལ་བཅོས་འདུག  བརྗོད་
པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༨ དེ་ལ་གནས་འཕར་ཞེས་པ་གནས་སྤར་ཞེས་བཅོས་འདུག  སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  སྦྱོང་བདར་གྱི་བདར་དེ་འོག་ནས་མང་པོ་ཞིག་འགྱུར་བ་ཡོང་གི་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བརྡར་བྲིས་
ཡོད།  དེའི་ཕྱིར་བདར་ཞེས་འདིར་ལྷག་འདུག་པས་དེ་འགྱུར་བ་ཞིག་གཏོང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྦྱོང་བརྡར་གཞན་ཚང་མ་བརྡར་ཞེས་བཅོས་ཡོད་ཀྱང་འདིར་བདར་ལྷག་འདུག་ཅེས་གསུངས་པས་དེའི་སྦྱོང་བདར་ཞེས་པ་ར་མགོ་ཅན་ལ་
བཅོས་རོགས་གནང་། དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༩ རང་འཇགས། ནང་གསེས་ ༡༠ ནང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ངམ་ཞེས་
པའི་ཚབ་ལ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་ཞེས་བཅོས་འདུག དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་འཕྲོད་བསྟེན་
ཚགས་ཆུང་ནང་བོད་གཞུང་ཞེས་པ་དེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་སུ་བསྒྱུར་བ་དང་།  དེ་བཞིན་ཁྱབ་ཁོངས་ཞེས་པ་དང་། འདེངས་ངེས་ཞེས་པ་
འདང་ངེས་ལ་བཅོས་འདུག  དེ་ནས་ཚགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ཞེས་བཅོས་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་སོ་
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གཅིག་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་འགན་གྱི་ནང་གསེས་ ༡ གཙང་སྤྲ་ཞེས་པ་ནོར་ནས་ད་ལྟ་འདིར་གཙང་སྦྲ་ལ་བཅོས་པ་རེད།  རང་གཞུང་ཞེས་པའི་
རང་དེ་མར་བཏོན་འདུག བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༢ ཞིབ་བཤེར་ཞེས་པ་དེ་ཞིབ་འཇུག་ལ་བཅོས་འདུག  དེས་བརྗོད་པ་དང་
པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་གསེས་ ༣ ཡོངས་ཐབས་ཞེས་པའི་ས་ཡང་འཇུག་བླངས་ནས་ཡོང་ཐབས་སུ་བཅོས་འདུག  ལྟ་རྟོགས་ཞེས་པའི་ས་ཡང་
འཇུག་བཏོན་ནས་ལྟ་རྟོག་ལ་བཅོས་པ་དང་།  དེ་བཞིན་ཞིབ་བཤེར་ཞེས་པ་ཞིབ་འཇུག་ལ་བཅོས་འདུག དེས་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ནང་
གསེས་ ༤ ནང་ཡང་ན་དང་བཅས་ཞེས་པ་མར་བཏོན་པ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་སོ་གཉིས་པ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་
བཅོས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དེ་རེད།  དེའི་ནང་ལ་སུམ་ཆ་ཞེས་གསུམ་ཆ་ཞེས་བཅའ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པར་བཟོས་པ་རེད།  སྒྲིག་གཞི་ཚང་མའི་བསྐྱར་
བཅོས་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་ཆོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགོད་དགོས་ཞེས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་འདིའི་ནང་ལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ག་རེ་རེད་
ཟེར་ན། བར་ལམ་ཞིག་ནས་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁག་ཅིག་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་རྟགས་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་བཞིན་འདུག  འདིའི་
ཐོ་གཞུང་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡོད།  གྲོས་ཚགས་འདི་ནས་ཐག་ཆོད་པའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  གྲོས་ཚགས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས།  མཚན་རྟགས་
མ་ཞུས་པ་དེ་འདྲ་ཁག་ཅིག་ལྷག་འདུག  དེ་ཚ་རེའུ་མིག་གཅིག་ཀྱང་བཟོས་ཡོད།  དེའི་སྐོར་རྗེས་སུ་གོ་བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ་བྱས།  དེ་རིང་ཆུ་ཚད་ ༧ 
བར་འཚག་དགོས་རེད།  དེ་རིང་ལས་རིམ་བང་བསྒྲིགས་པའི་ཕྱེད་ཀའང་ཚར་ཡོད་པ་མ་རེད།  ད་ལྟ་ཆུ་ཚད་ ༥།༡༠ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་
གསེང་ཞིག་བཏང་ནས་ཆུ་ཚད་ ༧ བར་འཚག་རྒྱུ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   ཆུ་ཚད་ ༥།༡༠ བར་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན། 
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