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དཀར་ཆག 

ཨང། ནང་དོན། ཤོག་གྲངས།
༡ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ཨང་ ༡ པོ། ༡༌༌༌༢
༢ བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚགས་ཆུང་གི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། 

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པ། བརྗོད་པ་དང་པོ། ༣༌༌༌༨ 
༣ ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་འདུ་འགོད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ་སྙན་

སྒྲོན། ༩༌༌༌༡༡ 
༤ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ་སྙན་སྒྲོན་

དང།   བརྗོད་པ་དང་པོ། ༡༡༌༌༌༦༩ 
༥ ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ་སྙན་

སྒྲོན་དང།  བརྗོད་པ་དང་པོ། ༧༠༌༌༌༨༣ 
༦ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ་

སྙན་སྒྲོན་དང་། བརྗོད་པ་དང་པོ།  ༨༤༌༌༌༨༩ 
༧ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་སྙན་སྒྲོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ། ༩༠༌༌༌༩༡
༨ གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༠ པ།  ༩༡༌༌༌༩༣
༩ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༠ པའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང། ༩༣༌༌༌༡༡༥
༡༠ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ། ༡༡༥༌༌༌༡༡༦
༡༡ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༡1 པའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང། ༡༡༦༌༌༌༡༢༡
༡༢ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ལ་བགྲོ་གླེང། ༡༢༡༌༌༌༡༢༥
༡༣ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ཨང་ ༢ པ། ༡༢༥༌༌༌༡༢༦
༡༤ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ཨང་ ༢ པར་འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་དྲིས་ལན། ༡༢༦༌༌༌༡༣༠
༡༥ གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པ། ༡༣༠༌༌༌༡༣༡
༡༦ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང། ༡༣༢༌༌༌༡༥༤
༡༧ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ལ་བགྲོ་གླེང་མུ་མཐུད་བཅས། ༡༥༤༌༌༌༡༧༨
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ཚས་ ༢༠ ཉིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
དེ་རིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༢༠ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་ལས་ཉིན་བཞི་
པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད།  ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དང་པོ།  དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚད་ཡིན།  དྲི་བ་ཨང་ ༡ པོ།  
དྲི་བ་འདྲི་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས།   
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ཨང་ ༡ པོ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་
ཆོག་པ་གྱིས།  བཀའ་འདྲི་ཞུ་ས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ཡིན།   
 

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

     དྲི་ཤོག        དྲི་བ་ཨང༌༌༌༌༌༡ 
གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་   ༢  པ།     ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༡༦ ནས་ཟླ་ ༡༠ ཚས་ ༡ བར། 
དྲི་བ་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས།   ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ།  
དྲིས་ལན་གནང་མཁན་བཀའ་བློན།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག 
 
༄༅། །བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གི་དམ་འབུལ་གསུང་བཤད་ནང། 
" བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་ཀའི་ཁེ་ཕན་ཆེད་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་
ཡོང་ཐབས་སུ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འཛིན་གྱིས་ཞི་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་དོན་འགྲིག་ཆགས་འཚལ་རྒྱུའི་ཡིད་ཆེས་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ས་གནས་དང་དུས་ཚད་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་གཞུང་དང་གྲོས་མོལ་བྱེད་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཡོད།"  ཅེས་གསུངས་
པར་དྲི་བ་ཞུ་རྒྱུར། 
༡ རྒྱ་གཞུང་ནས་སྐུ་ཉིད་ "འཇིགས་བསྐུལ་རིང་ལུགས་པ་" ཡིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་ན་དེར་གསལ་བཤད་གང་གནང་

རྒྱུ་ཡོད་དམ། 
༢ མིང་འདོགས་དེ་དག་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ལ་སོང་བོད་དོན་འགྲིག་ཆགས་འཚལ་རྒྱུའི་ཡིད་ཆེས་གནང་བཞིན་པའི་གཞི་རྟེན་གང་

ཡིན་ནམ། 
༣ བཀའ་ཁྲི་སྔོན་མའི་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་ལ་སྐུ་ཚབ་ཐེངས་དགུ་བཏང་གནང་བར་ "འབྲེལ་མོལ་"  ཞེས་པར་སྐུ་ཉིད་ནས་ "གྲོས་

མོལ་"  གསུངས་པར་ཁྱད་པར་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡོད་དམ། 
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༤ ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་རྒྱུར་འགྱུར་བ་སོང་ཟིན་པར་བརྟེན་རྒྱ་གཞུང་དང་ "གྲོས་མོལ་"   
གནང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་གང་འདྲ་ཡོད་དམ་བཅས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  

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

༡༽ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་ནང་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚགས་དེ་བཞིན་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པ་ཞིག་རེད་ཟེར་
བཤད་འདུག་པ་ལྟར། ང་དེ་སྔོན་གཞོན་ནུའི་ཚགས་མི་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་རེད་ཟེར་ཁུངས་མེད་ཀྱི་
བཤད་ཚུལ་དེར་ངས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚགས་ཐེངས་མང་ནང་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚགས་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་མ་རེད་
ཅེས་བཤད་ཡོད།  

༢༽ ང་ཐོག་མར་བཀའ་ཁྲིའི་འོས་གཞིའི་ནང་བཞུགས་སྐབས། དབུ་མའི་ལམ་ལ་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་ཡོད། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ལྔའི་རིང་
ལག་ལེན་ཞུ་གི་ཡིན་བཤད་པར་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚགས་ཀྱིས་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའི་གཞི་རྟེན་འདི་ལ་
བརྟེན་ནས་ཁས་ལེན་གང་ཞུས་པ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་ཡིན། 

༣༽ འབྲེལ་མོལ་རང་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ། 
༤༽ ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་གཉིས་དང་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་རིང་

མིན་ཉིན་གཅིག་རིང་བསྐྱར་ཞིབ་ཚགས་འདུ་ཞིག་གནང་འཆར་ཡོད། བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༡༩ ལ།། །། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་མེད་པ་ཡིན་ན།  དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚད་ཟིན་པ་ཡིན།  དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ་ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཐོག་ལ་
འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། བརྗོད་པ་དང་པོ།  ཁ་སང་གི་ལས་རིམ་རྫོགས་མཚམས་དེ་ནས་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཏོག་ཙམ་འཁྲུགས་ནས།  
ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་ལ་ཐོ་བཀོད་བྱུང་མི་འདུག  དེ་
བཅུག་ཆོག་པ་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ས་གནས་ཚགས་ཆུང་གི་སྒྲིག་གཞི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ 
པར་གཟིགས་རོགས་གནང་།  ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་ཁྲིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས།  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པར་
གཟིགས་རོགས་གནང་།   

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། 
བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚགས་ཆུང་གི་སྒྲིག་གཞི། 

 
དོན་ཚན་དང་པོ།   ས་གནས་ཚགས་ཆུང་གི་མིང།      རང་འཇགས། 
བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་ཚགས་ཆུང༌།  
 
དོན་ཚན་གཉིས་པ།  ལས་དོན་དང།  འགན་དབང།      རང་འཇགས། 
༡ བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིཚགས་ཆེན་ནས་བཞག་པའི་གྲོས་ཆོད་གཞིར་བཟུང་གི་ལས་དོན་ཁག་

སྐབས་བབས་དུས་བསྟུན་ཐོག་ལག་ལེན་བསྟར་ཕྱོགས་ 
 སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་རྒྱུན་ལས་སུ་ཡིན་ལ་གནང་རྒྱུ།     རང་འཇགས། 
༢ གཙ་བོ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་དགོངས་གཞི་དང༌།  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་བྱུས་དང་བསྟུན་ཏེ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ། 

ས་གནས་གནས་ཚུལ་བབ་བསྟུན་གྱིས་ལས་དོན་རྩོམ་དགོས་རིགས་བྱེད་སྒོའ་ིའཆར་གཞི་དང་སྦྲགས་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་དམ། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་དང༌། འགོ་འཛིན། ལས་བྱེད་བཅས་འབྲེལ་ཡོད་སུ་ཡིན་ལ་འབྲེལ་བསྡུར་གསལ་པོར་ཞུས་
རྗེས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་རྒྱུན་ལས་ལ་དགོངས་བསྐོར་ཞུ་དགོས། 

༣ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་རྒྱུན་ལས་ནས་གཏན་འབེབས་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་ལས་དོན་བསྒྱུབ་བྱ་གང་ཞིག་དམིགས་བསལ་
ས་གནས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་པས་འཕྲལ་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་མ་ཐུབ་པའི་རིགས་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དམ། ས་
གནས་འཐུས་ཚགས་དང༌། འགོ་འཛིན། འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་སོ་སོར་གོ་བསྡུར་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་འཁོད་བོད་མི་མང་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་རྒྱུན་ལས་སུ་གནས་སྙན་འཕྲལ་དུ་འབུལ་དགོས། 

༤ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང༌། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་གཞིར་བཟུང་གཞུང་དངུལ་བསྡུ་
འབུལ་ཕྱག་ལེན་ངེས་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 

 
དོན་ཚན་གསུམ་པ།  ཚགས་མིའི་གྲངས་ཚད།      རང་འཇགས། 
ཚགས་ཆུང་ནང་ས་གནས་མི་མང་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་ཚགས་མི་གསུམ་ལས་མ་ཉུང་བ་དང༌། བཅུ་གཅིག་ལས་མ་བརྒལ་བ་
དགོས།   རྒྱུན་ལས་ཚགས་མིའི་ཕོགས་ཐོབ་ཐད་ལས་དོན་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ངེས་མེད་ཡོང་རྒྱུར་ཉིན་གླ་ཆབས་རྩིས་ཀྱིས་ས་གནས་ཡོངས་
རྫོགས་ལ་སྤྱི་མཚུངས་འབུལ་རྒྱུ། 
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དོན་ཚན་བཞི་པ།   ཚགས་མིའི་གྲངས་ཚད།      རང་འཇགས། 
༡ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་གནང་དགོས། 
༢ འཐུས་མི་གང་ཞིག་ལོ་དུས་མ་རྫོགས་པའི་གོང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའམ་ས་མིག་སྟོང་པ་ཐོན་རིགས་བྱུང་ཚ། ཚབ་གསར་

དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གཅིག་ལས་མ་བརྒལ་བའི་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨༤ ནང་གསེས་ ༨ པ་ནང་
གསལ་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་དང༌། གོང་གསལ་ལྟར་བྱུང་རིགས་ནས་འཐུས་མི་སྔ་མའི་དུས་ཡུན་གྱི་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་དེའི་
བར་ལས་འཁུར་དགོས་རྒྱུ། 

༣ ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་སྡོད་གནས་ཁ་འཐོར་དུ་གནས་པའི་རིགས་ལ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིམི་འཐུས་རེ་ཚགས་ཆུང་གི་
འཐུས་མིར་འཚུད་ཐབས་སུ་ཐོག་མ་ནས་ས་གནས་ཁ་འཐོར་དེ་དག་རེ་རེ་ནས་འོས་མི་གྲངས་འབོར་ཇི་དགོས་འོས་འདེམས་
དགོས་རྒྱུ། 

༤     འོས་འདེམས་བྱ་ཚས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་སྙན་སེང་གིས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྐབས་བསྟུན་ཐག་གཅོད་དགོས་ 
རྒྱུ། 
 

དོན་ཚན་ལྔ་པ།  ཚགས་མིའི་འོས་ཆོས།     རང་འཇགས། 
༡   ཀ  བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ། 

ཁ   རང་ལོ་ ༢༥ ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ། 
ག   ཁྲིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རིག་འཚ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ། 
ང བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ། 
ཅ ཁྲིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ། 
ཆ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ། 
ཇ བོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་དང༌། གོ་གནས། དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་རིགས་

མ་ཡིན་པ། 
ཉ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་འོས་བསྡུའི་ཁྲིམས་ལུགས་སམ། ཁྲིམས་སྒྲིག་ཅི་རིགས་དང་མི་

འགལ་བ་བཅས། 
༢ ཀ  ས་གནས་དེར་གཏན་སྡོད་བྱེད་མཁན། 
     ཁ   ས་གནས་གཞན་ནས་གནས་སྤོས་བྱས་པ་གང་ཞིག་གཞིས་ཁོངས་སྔ་མའི་ཐོབ་སྐལ་བློས་བཏང་ཟིན་པ།  
    ག   ས་གནས་སུ་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ལྔ་ཡན་བསྡད་ཟིན་པ།  
  ང   གཉེན་སྒྲིག་བག་ལེན་གྱི་ལམ་ནས་ལུགས་མཐུན་གནས་སྤོས་བྱས་པ། 
 
དོན་ཚན་དྲུག་པ།   ཚགས་མིའི་ལས་ཡུན། 
༡ ཚགས་མིའི་ལས་ཡུན་ལོ་གསུམ་རེ་ཡིན།  
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༢ ཚགས་མི་སུའང་བསྐྱར་དུ་འོས་འདེམས་བྱུང་བར་དགག་བྱ་མེད། 
 
དོན་ཚན་བདུན་པ།  ཚགས་མི་འཕོ་འགྱུར།       རང་འཇགས། 
༡ གཟུགས་གཞིའི་བབས་ཀྱིས་འཐུས་མིའི་ལས་འཁུར་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་དགོས་བྱུང་རིགས་ལ་སྨན་པའི་ལག་འཁྱེར་ཐོག་ས་

གནས་འཐུས་ཚགས་སམ། འགོ་འཛིན་གྱི་ངོས་སྦྱོར་འབྱོར་མཚམས་དགོངས་འཁྲོལ་གནང་རྒྱུ།    རང་འཇགས། 
༢ འཐུས་མི་ཞིག་ལ་ས་གནས་མི་མང་ནས་མོས་མཐུན་མེད་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་རིགས་བྱུང་ཚ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་

ལས་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ས་གནས་དེའི་མི་མང་གསུམ་ཆ་གཉིས་ནས་མོས་མཐུན་མེད་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཚ་ཚགས་མིའི་ཁོངས་
ནས་རང་བཞིན་གྱིས་བུད་པ་ཡིན།   

༣   བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བའི་རིགས་ཚགས་འཐུས་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་དགོས།   
༤    ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་འདུར་དགོངས་ཞུ་མེད་པར་བསྟུད་མར་ཐེངས་གསུམ་ལས་མང་བ་བསྡད་ཚ་རང་བཞིན་གྱིས་བུད་པར་

ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།    
 
ཚགས་མིའི་ལས་འགན་ཆ་བགོས། 
 འོས་འདེམས་ཟིན་པའི་འཐུས་མིའི་ཁོངས་ནས་ཚགས་གཙ་གཅིག་དང༌།  དྲུང་རྩིས་གཅིག དངུལ་གཉེར་གཅིག་འདེམས་སྒྲུག་གནང་རྒྱུ། 
གཞན་ཚགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་རྣམས་ཚགས་གཙ་དང་དྲུང་ཆེ་གོ་བསྡུར་གྱིས་ལས་བགོས་བྱ་རྒྱུ།  
 
དོན་ཚན་དགུ་པ།   ལས་དོན་ཐག་གཅོད།       རང་འཇགས།  
 ཚགས་ཆུང་འདིའི་ནང་ལས་དོན་བཀའ་བསྡུར་ཇི་བྱུང་སྤྱི་མོས་སམ། མང་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་བའི་དོན་འབྲས་ཁག་ལ་
ཚགས་མི་ངོ་ཡོད་ཀྱི་མཚན་རྟགས་འཁོད་པའི་གྲོས་ཆོད་མ་དེབ་ཉར་དགོས། 
 
དོན་ཚན་བཅུ་པ།   དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད།       རང་འཇགས། 
༡ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་

དགོས་རྒྱུ། 
༢ ཚགས་ཆུང་གི་ལོ་རེའི་འགྲོ་གྲོན་དངུལ་འབབ་ཇི་དགོས་སྔོན་རྩིས་འཆར་གཞི་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་རྒྱུན་ལས་སུ་འབུལ་

རྒྱུ། 
༣ ས་གནས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་རང་འཚམས་གཏོང་མི་ཆོག 
༤ རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ནས་བསྡུ་ལེན་ཟིན་པའི་དངུལ་འབོར་ཐོག་དངུལ་སྐྱེད་ཇི་བྱུང་ཆ་

ཚང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་གཏན་འབེབས་དུས་ཚད་ནང་འབུལ་དགོས།  
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༥ རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ས་གནས་རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་མེད་སར་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུའི་འགན་འཁུར་བཞེས་
མཁན་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚགས་པ་ལྟ་བུའི་སྒྲིག་འཛུགས་གོང་གསལ་ནང་གསེས་ ༢ དང་ ༣ འོག་རྒྱུན་གྲོན་བཀའ་འཁྲོལ་
ཞུ་སྩལ་མེད་རིགས་ལ་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་གཞན་ཇི་བྱུང་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་ཞུ་ཆོག 

 
དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་འདུ།       རང་འཇགས། 
ཚགས་ཆུང་ལྷན་འཛམས་གནང་དགོས་མཆིས་ཚ་སྐབས་བསྟུན་ལས་དོན་གཞི་རྒྱ་དང༌། ཛ་དྲག་ལ་གཞིགས་ཏེ་སྔོན་ཚུད་ནས་ཚགས་ 
གཙས་བརྡ་ཁྱབ་ཡིག་ཐོག་གཏོང་དགོས།  
 
དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།  ཚགས་ཆུང་ཕྱིར་བསྡུ།       རང་འཇགས། 
དགག་དགོས་ལ་གཞིགས་ཏེ་ས་གནས་ཚགས་ཆུང་ཡོངས་རྫོགས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་མིའི་རྩ་
འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་ནས་མོས་མཐུན་བྱུང་ཚ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ཆོག་མཆན་མིང་རྟགས་ཀྱིས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་དང་། གཞན་ཡང་
ས་གནས་ཚགས་ཆུང་རེ་ཟུང་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ། དེའི་རྒྱུན་ལས་ཚགས་མིའི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་
གཉིས་ཡན་ནས་མོས་མཐུན་བྱུང་མཚམས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་འཐུས། 
 
དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས།       རང་འཇགས། 
 སྒྲིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་སྤྱི་འཐུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱི་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་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།   

 

སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་ཁྲིམས་ཡིག་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   

 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
ཚུད་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡིན།  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་དོན་བཞི་པའི་ནང་གསེས་ ༢ པའི་ནང་ལ་འཐུས་མི་
གང་ཞིག་ལོ་དུས་མ་རྫོགས་པའི་གོང་འདས་གྲོངས་འགྱུར་བའི་ཞེས་པར་འི་གཅིག་པུ་ལས་བ་དེ་ཡིག་ཆ་ཨ་མའི་ནང་དུ་ཆད་བསྡད་འདུག 
དེ་བཅུག་རོགས་གནང་།  ཚིག་བརྗོད་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་  ༤ པ་དེ་ལ།  འོས་འདེམས་བྱ་ཚ་ཟེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། འོས་
འདེམས་བྱས་ཚ་ཞེས་ས་རྗེས་འཇུག་ཅིག་འཐོལ་བསྡད་བཞག དེ་བསུབ་རོགས་གནང་།  དོན་ཚན་བཅུ་པ།  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ཀ་པའི་
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ནང་ལ་དང་བླང་ཞེས་པ་ཡང་འཇུག་ས་མི་འདུག  དང་བླངས་ཞེས་ཡང་འཇུག་ས་ཞིག་བཅུག་རོགས་གནང་།  དེ་མ་ཡིན་པར་བརྗོད་པ་དང་
པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་མཁན་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  ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་ ༣ པའི་ནང་ལ།  སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་
རྒྱུན་ལས་ནས་གཏན་འབེབས་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཞེས་འཁོད་དགོས་པར་ཁ་སང་ང་ཚས་གླེང་སློང་བྱུང་སྟེ།  འདིར་
བ་ས་ག་བཏགས་སྒ་ཡ་བཏགས་སྒྱ་ཞབས་ཀྱུ་སྒྱུ་བ་བཞག་བསྒྱུབ་ཅེས་ལྷག་བསྡད་འདུག  དེ་བསྒྲུབ་ཅེས་ཞབས་ཀྱུ་དེ་ར་བཏགས་ལ་
བཅོས་རོགས་གནང་།   

 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་མ་ཡིན་པར་བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ཏུ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ།  སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། 

 

སྤྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འདིར་དྭོགས་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་།  དེའི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དོན་ཚན་བདུན་པའི་ནང་གསེས་ 
༢ པའི་ནང་ལ།  ས་གནས་དེའི་མི་མང་གསུམ་ཆ་གཉིས་ནས་ཞེས་པ་དེ།  ས་གནས་དེའི་མི་མང་ཡོངས་རྫོགས་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ། 
ཡང་མིན་ན་སྐབས་དེར་ཚགས་འདུ་ལ་བསླེབས་བསྡད་པའི་མི་མང་ངོ་ཡོད་རྣམས་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་རེད།   

 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཚགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་ཡོད་དམ།  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  སྤྱིར་བཏང་འདི་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་བསྡད་པ་ཞིག་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་ཞུས་བསྡད་པ་དེ་མི་མང་གི་མོས་
མཐུན་མེད་ཟེར་ན།  མི་མང་ཚགས་འདུ་ཚགས་རྒྱུ་རེད།  ཚགས་འདུ་དེའི་ནང་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་ག་ཚད་ཡོད་པ་དེ་ལ་བརྩི་རྒྱུ་རེད་
མ་གཏོགས།  མི་ཚང་སོ་སོའ་ིནང་ལ་འགྲོ་ནས་བསྐོར་བ་བརྒྱབས་ནས་མོས་མཐུན་ཡོད་མེད་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན་གྱི་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག  ཡིན་
ན་ཡང་ང་ཚས་འདི་འདྲ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་གི་གོ་བསྡུར་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   

 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྔོན་མའི་བཀའ་ཤག་གི་སྐབས་ལ།  རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚགས་ཆུང་གི་ཕྱག་ལས་གནང་
ཕྱོགས་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འོག་ཏུ་བྱེད་ན་སྟབས་བདེ་བ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་དགོངས་གཞི་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་ཚགས་
ཆུང་གིས་སྒྲིག་གཞི་དེ་བཟོ་བའི་སྐབས་སུ་དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད།  དགོངས་གཞི་དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་
གང་ཡོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   

 

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

 

སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དེའི་ཐོག་ལ་ཚགས་ཆུང་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དོན་ཚན་བདུན་པའི་ནང་གསེས་ ༢ པར་སྤྱིར་བཏང་འོས་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསལ་མི་འདུག  ཡིན་ན་ཡང་འོས་བསྡུ་བ་ནང་བཞིན་
བསམ་ཚུལ་བཤད་མཁན་ག་ཚད་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་།  དེའི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཚང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་མ་ཡིན་པའི་
བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ།  སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 

 

སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཤོག་གྲངས་ལྔ་པའི་ནང་གི་ནང་གསེས་ ༤ པར།  ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་འདུར་དགོངས་ཞུ་མེད་པར་
བསྟུད་མར་ཐེངས་ཞེས་པའི་ཐེངས་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་དོགས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བསྟུད་མར་ཐེངས་གསུམ་ཞེས་པ་དེའི་གོ་བ་ལེན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐད་ལ།  ཚགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་ཚགས་པར་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་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  འདིའི་ཐོག་ལ་ང་ཚས་དངོས་གནས་གོ་བསྡུར་དང་སྐད་ཆ་བྱས་ཡོད།  ས་གནས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ས་ལ་རང་
བདེན་ཚགས་ཆུང་ཉི་མ་རྟག་པར་ཕྱག་ལས་གནང་སྡོད་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད།  ལས་དོན་གནད་འགག་ཅན་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་
སའི་དམིགས་བསལ་རིགས་ལ་ཁོ་རང་ཚས་ཚགས་འདུ་དེ་འདྲ་ཚགས་དགོས་ཞེས་དུས་ཚད་བཟོས་ཏེ་འཛམས་ནས་ཚགས་འདུ་ཚགས་
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ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛམས་ནས་ཚགས་འདུ་ཚགས་པའི་སྐབས་སུ་མི་གཅིག་ཐེངས་མ་གསུམ་ལ་མ་སླེབས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་དེ་ནས་བུད་
པ་རེད་ཅེས་ང་ཚས་ངོས་འཛིན་དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན།    

 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚགས་ཆུང་གི་སྒྲིག་གཞིའི་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པར་གཟིགས་རོགས་
གནང་།  ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་འདུ་འགོད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་དེ་རེད།  ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་
རིགས་ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་འདུ་འགོད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང ༣༡ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། 

ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་འདུ་འགོད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི། 
བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། 

 
ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན།       ཕྱིར་བསྡུ།  
༄༅། །ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་འདུ་འགོད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི།    རང་འཇགས།  
 
དོན་ཚན་དང་པོ།   མིང།       རང་འཇགས།  
སྒྲིག་གཞི་འདི་ལ་ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་འདུ་འགོད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི།  
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༨ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཅེས་འབོད་རྒྱུ།     རང་འཇགས།  
 
དོན་ཚན་གཉིས་པ།  ཆ་རྐྱེན།      རང་འཇགས།  
སྒྲིག་གཞི་འདི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང༌། བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གི་འབུལ་འབབ་ཁྲིམས་ཡིག་ལེའུ་ ༤ པའི་དོན་
ཚན་ ༡༤ པའི་འོག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན།  
 
དོན་ཚན་གསུམ་པ།  འགོ་འཛུགས།     རང་འཇགས།  
སྒྲིག་གཞི་འདི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆོག་མཆན་
སྩལ་ཉིན་ནས་རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ། 
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དོན་ཚན་བཞི་པ།   ཁྱབ་ཚད།     རང་འཇགས།  
སྒྲིག་གཞི་འདིས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྒེར་པའམ། ཚགས་སྡེ།  སྒྲིག་འཛུགས་བཅས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚགས་
ཡར་རྒྱས་དང༌། བོད་མིའི་དྲང་བདེན་གྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱིས་དང་བླངས་ཞལ་འདེབས་འབུལ་
མཁན་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན། 
 
དོན་ཚན་ལྔ་པ།   ཞལ་འདེབས་ཀྱི་ངོ་བོ།    རང་འཇགས།  
ཞལ་འདེབས་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་མི་རིགས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་བོད་མི་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས། 
བོད་ཀྱི་བདེན་པའི་འཐབ་རྩོད་བཅས་ལ་བརྩེ་ཞེན་དང༌། རྒྱབ་སྐྱོར་མཚན་བྱེད་དུ་མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ཀྱིས་ཕུལ་བའི་བསྡུ་དངུལ་ཞིག་
ཡིན།  
 
དོན་ཚན་དྲུག་པ།   ཞལ་འདེབས་འབབ་ཚད།    རང་འཇགས།  
ཞལ་འདེབས་འབུལ་མཁན་སོ་སོས་རང་རང་བློས་བཅད་ཀྱིས་འབུལ་འབབ་ཇི་བྱུང་བསྡུ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ལས་ཚད་གཞི་གཏན་འབེབས་གང་
ཡང་མེད།        རང་འཇགས།   
 
དོན་ཚན་བདུན་པ།  ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན།    རང་འཇགས།  
༡ ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་དང༌། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཡོད་པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བཅས་ལ་

ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་ཅིང༌། ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་འབུལ་
འདོད་ཡོད་རིགས་ཀྱི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་བདག་ཉར་ཐོག་ཞལ་འདེབས་ལོ་ལྟར་བསྡུ་ལེན་དང༌། དོ་བདག་སོ་སོར་དཔལ་འབྱོར་
ལས་ཁུངས་ནས་སྤྲད་པའི་ལག་དེབ་ནང་དངུལ་འབབ་ལ་གཞིགས་པའི་སྦྱར་ཐམ་ངེས་པར་སྦྱར་དགོས། ལག་དེབ་དང་སྦྱར་ཐམ་
མེད་པའི་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་མི་ཆོག 

༢ བསྡུ་ལེན་ཟིན་པའི་འབབ་དངུལ་ཟླ་དྲུག་རེའི་ནང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་འགེངས་ཤོག་གཏན་འབེབས་ལྟར་རྩིས་སྤྲོད་ཟིན་
པ་དགོས། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ནས་དངུལ་འབབ་དངོས་སུ་གཏོང་མ་དགོས་པར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
སྐབས་བསྟུན་ལམ་སྟོན་ཇི་བྱུང་ལྟར་བྱ་རྒྱུ། 

 
དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་བྱ་ཕྱོགས།   
༡ ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་ཆེད་བྱུང་འཛིན་དང་ལག་དེབ། སྦྱར་ཐམ་བཅས་གང་དགོས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དུས་ནས་

དུས་སུ་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ།  
༢ ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་འབུལ་མཁན་སོ་སོར་ལག་དེབ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་བཟོ་སྤྲོད་དང༌། དེའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་

འཁོད་པའི་གྲངས་ཐོ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཉར་ཚགས་བྱ་རྒྱུ། 
༣ ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་ཚགས་ཚུད་འབྱུང་ཐབས་སུ་ལམ་སྟོན་ཇི་དགོས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་བྱ་རྒྱུ།  
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༤ ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ཁག་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་སོ་སོས་སྦྱར་ཐམ་རྣམས་ཀྱི་བྱུང་སོང་བསྡད་གསུམ་གྱི་རྩིས་
ཁྲ་ཁམས་དྭངས་ཉར་དགོས་ཐོག་ལོ་ལྟར་རྩིས་ཞིབ་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།  

༥ དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་ཇི་བྱུང་གཞུང་གི་ཕྱོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་དུ་ཚུད་པ་བྱ་རྒྱུ་དང༌། དངུལ་
འབབ་འདི་དག་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཐོག་བསྣན་དགོས།  

 
དོན་ཚན་དགུ་པ།   སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས།    རང་འཇགས།  
སྒྲིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་དང་སྦྲགས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་མང་མོས་
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  གཞུང་འབྲེལ་ཁྲིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   

 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་པར་བརྟེན་དེ་ཚུད་པ་ཡིན།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།  གསུང་མཁན་
མེད་པ་ཡིན་ན། ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་འདུ་འགོད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ་
དེབ་ ༤ པའི་ནང་དུ་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་གཟིགས་རོགས་གནང་།   བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་
ཨང་ ༣༢ པ།  ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།   

 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། 
 

༄༅།  །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི། 
བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། 

 
ལེའུ་དང་པོ།        རང་འཇགས། 
སྒྲིག་གཞི་ངོ་སྤྲོད།       རང་འཇགས། 
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དོན་ཚན་དང་པོ། སྒྲིག་གཞིའི་མིང།     རང་འཇགས། 
སྒྲིག་གཞི་འདི་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི།  
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༢༧ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཞེས་འབོད་རྒྱུ།   རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་གཉིས་པ། སྒྲིག་གཞིའི་ཆ་རྐྱེན།    རང་འཇགས། 
སྒྲིག་གཞི་འདི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༩༧ ནང་གསེས་ ༤ པ་དང་ ༥ པའི་ཆ་རྐྱེན་འོག་བཟོ་འགོད་བྱས་པ་ཡིན། 
 
དོན་ཚན་གསུམ་པ། འགོ་འཛུགས།     རང་འཇགས། 
སྒྲིག་གཞི་འདི་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༢༧ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༤ ཚས་ ༨ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་བཞི་པ། ཁྱབ་ཚད།      རང་འཇགས། 
སྒྲིག་གཞི་འདི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང༌། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་དང་ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་
རྣམས་དང་ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་འགོ་འཛིན་ལས་རོགས།  ས་གནས་རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་
མི་རྣམས་དང་ཚགས་གཙ། དྲུང་རྩིས་དང་དངུལ་གཉེར་བཅས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཁག་དང༌། ལས་དོན་གལ་ཆེ་མང་མོས་འོས་བསྡུ་བཅས་ཀྱིས་
མཚན་འཆར་འཕར་གཞུང་འབྲེལ་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།  
 
ལེའུ་གཉིས་པ།       རང་འཇགས། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌།  འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ། 
 
དོན་ཚན་ལྔ་པ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྒྲིག་འཛུགས།  
༡ སྒྲིག་གཞི་འདིའི་དོན་ཚན་ ༤ ནང་གསལ་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་དབང་ལྡན་པའི་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
 ཞིག་དགོས།      རང་འཇགས། 
༢ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གཅིག་དགོས་པ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། སྤྱི་འཐུས་ཚགས་

གཙ་ཚགས་གཞོན། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བཅས་ནས་མི་འགྲོ་གསུམ་དམིགས་འཛུགས་གནང་བའི་ཚགས་ཆུང་དེས་ཉིས་ལྡབ་ལས་
མ་ཉུང་བའི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་
སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 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།   

༣ བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང༌། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ནམ་དགོས་སྐབས་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་དངོས་གཞི་གྲུབ་
འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་མ་ཟིན་བར་གྱི་དུས་ཡུན་རིང་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉིས་དགོས་པ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་
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ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བཅས་ནས་མི་འགྲོ་གསུམ་དམིགས་འཛུགས་གནང་
བའི་ཚགས་ཆུང་དེས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་མང་མོས་སུ་
ཐོབ་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 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་
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།   

༤ སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་གཤམ་འོག་ལས་བྱེད་ཇི་དགོས་སྐབས་བསྟུན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ནས་བཀའ་
ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་དང་འབྲེལ། བཀའ་ཤག་གིས་བསྐོ་གཞག་དང་འཕོ་ལེན་བྱེད་འཐུས།  རང་འཇགས། 

༥ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་བལྟ་སྐྱོང་བཀོད་བྱུས་འོག་བོད་མི་གནས་ཡུལ་སྡོད་སྒར་སོ་སོར་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་དྲང་བདེན་
ཚགས་ཚུད་འབྱུང་སླད་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རེ་དགོས། 

༦ བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང༌། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་བཅས་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་ནས་མཇུག་བསྒྲིལ་མ་བྱུང་
བར་ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་རྣམས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་བཀའ་བསྡུར་མེད་པར་བཀའ་ཤག་གིས་འཕོ་ལེན་
གཏོང་མི་ཆོག 

 
དོན་ཚན་དྲུག་པ།  དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གྱི་འོས་ཆོས། 
༡ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ། 
༢ རང་ལོ་ ༣༥ ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ། 
༣ ཁྲིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རིག་འཚ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ། 
༤ བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་དང༌།  གཞུང་དངུལ་རྩིས་ཆད་འབུལ་བསྡད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། 
༥ ཁྲིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ། 
༦ སྲིད་དོན་ཚགས་པ་གང་རུང་གི་ཚགས་མི་མ་ཡིན་པ། 
༧ བོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་དང༌། གོ་གནས། དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་རིགས་མ་
 ཡིན་པ། 
 
དོན་ཚན་བདུན་པ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གྱི་ཡུན་ཚད། 
༡ བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༩༩ ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་དགོས་བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་ལས་རྒྱུན་ལོ་ལྔའམ། 
 རང་ལོ་ ༦༥ ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ་གང་སྔའི་བར་ཡིན།    རང་འཇགས། 
༢ འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉིས་ཀྱི་ལས་རྒྱུན་ནི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ནམ་དགོས་
 སྐབས་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་དངོས་གཞིའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་མ་ཟིན་གྱི་བར་ཡིན།རང་འཇགས། 
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དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་དབང༌། 
༡ སྒྲིག་གཞི་འདིའི་དོན་ཚན་ ༤ ནང་གསལ་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད།   
༢ འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་རྙོག་ཇི་བྱུང་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང༌། ཐག་གཅོད་ཆ་ཚང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་

བྱེད་དགོས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པར་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་མ་གཏོགས་གཞན་ལ་ཞུ་གཏུགས་མི་ཆོག 

༣ སྤྱི་ཡོངས་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་ཟིན་བྲིས་བཟོ་འགོད་དང༌།  གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་སྒྲིག་གཞི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་རིགས་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འཆར་ཟིན་བཀོད་དེ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་འབུལ་དགོས། 

༤ དམིགས་བསལ་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་བྱེ་བྲག་པ་ཁག་གི་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་འགོད་དགོས་རིགས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
འཆར་ཟིན་བཀོད་དེ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་འབུལ་དགོས། 

༥ འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་ལ་མཁོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་རྒྱུན་དུ་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་གྱིས་གློ་བུར་འཕར་མའི་འོས་བསྡུ་བྱ་དགོས་བྱུང་
 རིགས་སྒྲིག་གཞི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་འོས་བསྡུ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། རང་འཇགས། 
༦ ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སོ་སོར་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས། རང་འཇགས། 
༧ ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚགས་མི་གང་རུང་ཚགས་མིར་མི་འོས་པའི་གནས་ཚུལ་རིགས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཚ། དབུས་

འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་གཏོང་དགོས། 
༨ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་ཚགས་མི་སུ་རུང་འོས་གཞིའི་ཁོངས་ཚུད་དེ། 

ཞུགས་འདོད་ཡོད་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་འཁུར་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་དགོས་པ་དང༌།  ཚབ་གསར་སྒྲིག་གཞི་འདིའི་དོན་ཚན་ ༥ 
པའི་ནང་གསེས་ ༢ དང་ ༣ དེ་བཞིན་དོན་ཚན་ ༡༢ དང་ ༡༣ ནང་གསལ་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས།  

༩ ཁྲིམས་ལུགས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ཏུ་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་ས་མིག་ལྟར་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་མ་གཏོགས་ས་མིག་གྲངས་ཚད་
དང་དུས་ཡུན་གཏན་འབེབས་ལྟ་བུ་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་དོན་གནད་གཞན་གྱི་ཐད་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་འགན་
འཁུར་མི་དགོས།        ཕྱིར་བསྡུ། 

 
དོན་ཚན་དགུ་པ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས། 
༡ འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་རྣམས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་འགན་
 ཁུར་བའི་ཐོག་ལས་དོན་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས།     ཕྱིར་བསྡུ། 
༡ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས་དང༌།  རྩིས་ཁྲ་བཅས་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱིས་འགན་འཁུར་སྟངས་འཛིན་

བྱེད་དགོས་པ་དང༌།  གཤམ་འོག་ལས་བྱེད་ཁག་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་བསྐྱོད་བྱེད་དགོས་རིགས་ཀྱིས་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་
བཀའ་འཁྲོལ་དང་ལས་བསྡོམས་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས།  དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་
བསྐྱོད་དགོས་གལ་བྱུང་ཚ།  སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས། 
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༢      དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་རྒྱུན་ལྡན་གུང་གསེང་ཐོབ་ཆ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་སྤྱི་
མཚུངས་ལྟར་དང༌། ངེས་མེད་གུང་གསེང་ཕུད།  ཐོབ་གསེང་མཚན་རྡ་ས་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་དགོས་རིགས་ཀྱི་གུང་གསེང་ཡོངས་
རྫོགས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས། 

 
དོན་ཚན་བཅུ་པ།  དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌།  ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གལ་ཆེའི་ལས་དོན་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན།  
༡ འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་རྙོག་ཐག་གཅོད། 
༢ འོས་གཞིར་བརྟག་ཞིབ་རྩད་གཅོད། 
༣ སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞིའི་འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར། 
༤ འོས་སྒམ་ལ་རྟགས་ཐེལ་རྒྱག་པའི་སྐབས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་འགན་འཛིན་དང༌། འགན་འཛིན་ལས་རོགས། ཟུར་

དཔང་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ངེས་པར་འཛམས་དགོས། 
 
ལེའུ་གསུམ་པ།       རང་འཇགས། 
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང། འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ།   རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང།   རང་འཇགས། 
 བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང༌། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་དང་ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན། ས་
གནས་འགོ་འཛིན་དང་འགོ་འཛིན་ལས་རོགས། རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་དང་ཚགས་གཙ། དྲུང་རྩིས་དང་དངུལ་གཉེར་བཅས་
ཀྱི་འོས་བསྡུའི་ཆེད་དུ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བོད་མི་འདུ་སྡོད་སོ་སོར་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རེ་འཛུགས་དགོས།  
 
དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས།  རང་འཇགས། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སོ་སོར་འགན་འཛིན་གཅིག་དང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་དགོས་ངེས་ས་
གནས་གཞུང་འབྲེལ་ལས་སྣེར་འཁོད་པ་ཞིག་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ།  འོན་ཀྱང་ས་གནས་གཞུང་འབྲེལ་ལས་བྱེད་མེད་རིགས་ལ་འོས་
བསྡུའི་ལས་དོན་མ་ཟིན་བར་ས་གནས་དེར་སྡོད་འོས་བབ་ཁག་གང་དགེ་བབ་བལྟས་ཀྱིས་འཕྲལ་སེལ་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས། 
 
དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚགས་མི།     རང་འཇགས། 
༡ ཚགས་མི་ཡོང་ཁུངས།         རང་འཇགས།  
 ཀ ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཅིག་དང། འགན་འཛིན་ལས་རོགས།  རང་འཇགས། 
 ཁ ས་གནས་དེར་གཏན་སྡོད་ཆོལ་ཁ་རེ་ནས་མི་འཐུས་རེ་དང། ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ 

 ནས་མི་འཐུས་རེ།         རང་འཇགས། 
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 ག ཡུ་རོབ་ཁུལ་དང༌།  བྱང་ཨ་རི་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སོ་སོར་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་ཆོལ་ཁ་ཆོས་
 བརྒྱུད་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཚགས་མི་ཉུང་མཐར་ལྔ་རེ་བཅས། 

༢ ས་གནས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་སྡེ་ཚན་གྱི་གྲངས་འབོར་ལ་གཞིགས་ཏེ། ས་གནས་དེར་དངོས་
ཡོད་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་ནས་མི་འཐུས་གཅིག་ནས་གཉིས་བར་སྤར་འཐུས། ས་གནས་དེར་གཏན་སྡོད་བྱེད་མཁན་
ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་འོས་འཕེན་པ་མེད་རིགས་ལ་ཐོབ་ཁུངས་ཚང་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད།  

༣ མི་འཐུས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང༌། ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིམི་མང་ནས་འོས་འདེམས་ཟིན་འཕྲལ་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འོས་ཐོབ་མི་འཐུས་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་སྙན་སེང་ཆོག་མཆན་ཐོབ་མཚམས་ལས་འཁུར་དུ་ཞུགས་
དགོས། 

༤ ས་གནས་དེར་གཏན་སྡོད་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིམི་མང་ནས་ཟུར་དཔང་རེ་འོས་འདེམས་ཟིན་འཕྲལ་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་ལ་འོས་ཐོབ་ཟུར་དཔང་སོ་སོའ་ིམིང་དང་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་རེ་འབུལ་དགོས། 

 
དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚགས་མིའི་འོས་ཆོས།    རང་འཇགས། 
 ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚགས་མི་དང་ཁོངས་གཏོགས་ལས་བྱ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་འོས་གཞིར་དང་བླངས་འཛུལ་
ཞུགས་བྱ་འཆར་ཡོད་པ་རྣམས་དང༌། འོས་གཞིར་ཞུགས་འཐུས་གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད། ཡང་ན་
འོས་འཕེན་པའི་མཚན་ཉིད་མི་ལྡན་པའམ། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ར་འཕྲོད་འཕེར་ངེས་ཀྱི་ཀླན་ཀ་ཡོད་རིགས་ལ་བསྐོ་གཞག་ནམ་ཡང་མི་
ཆོག གལ་སྲིད་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚགས་མི་གང་ཞིག་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དངོས་གཞིའི་འོས་གཞི་གསལ་
བསྒྲགས་ཟིན་ཁོངས་ཡོད་ཚ། གསལ་བསྒྲགས་ཡིག་ཆ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབྱོར་ཚས་ནས་བཟུང་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ནང་
ཚུན་དོ་བདག་གིས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚགས་མི་ནས་རང་བཞིན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་ཤིང༌། ཚབ་གསར་སྐབས་འཕྲལ་སོ་
སོར་དོན་ཚན་ ༡༢ དང་ ༡༣ ནང་གསལ་ལྟར་བསྐོ་གཞག་དགོས། གལ་སྲིད་དོ་བདག་ནས་སྒྲིག་དོན་ཉམས་ལེན་མ་ཞུས་ཚ་ཉེས་ཆད་དུ་
ས་གནས་དེ་ནས་འོས་བསྡུ་དངོས་གཞིའི་སྐབས་འོས་གཞི་དེར་འོས་གྲངས་ཇི་ཡོད་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་རྩིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚགས་མི་དང་ཟུར་དཔང་གི་ཡུན་ཚད། 
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚགས་མི་དང། ཟུར་དཔང་མི་འོས་པའི་གནས་ཚུལ་རིགས་བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་ཚགས་མི་དང་ཟུར་
དཔང་བཅས་ཀྱི་ཡུན་ཚད་ལོ་ལྔ་རེ་ཡིན།     རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་དྲུག་པ། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་དབང།   རང་འཇགས། 
༡ ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིའགན་འཛིན་རྣམས་ས་གནས་འོས་བསྡུའི་ཚགས་མིའི་

ཁོངས་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས་པ་དང༌། ལས་བྱ་འཕར་མ་ཇི་དགོས་འོས་བབ་སྐབས་བསྟུན་ཐད་བསྐོས་ཆོག་པ་ཡིན། 
༢ ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་ས་ཁུལ་སོ་སོར་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་ཁག་གཞིར་བཟུང༌། ས་གནས་ཀྱི་འོས་

བསྡུའི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ལམ་སྟོན་གྲ་སྒྲིག་དང༌།  ལྟ་རྟོག་བཀོད་ཁྱབ་བཅས་བྱ་རྒྱུའི་འགན་འཁུར་དགོས། 
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༣ ས་གནས་འཐུས་ཚགས་དང༌།  ས་གནས་འགོ་འཛིན། རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་བཅས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་སྐབས་སོ་སོར་འོས་ཤོག་བཟོ་
སྐྲུན་བྱེད་དགོས།  

༤     ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཟུར་འཛར། ཀ༽ གཞིར་བཟུང་ཁྱབ་ཁོངས་འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་ཅིག་བཟོ་
འགོད་ཀྱིས་གཏན་འཇགས་ཉར་ཚགས་བྱེད་དགོས། 

༥ ས་གནས་སོ་སོའ་ིའོས་བསྡུའི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་རྙོག་རིགས་ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཐག་
གཅོད་བྱེད་དགོས་པ་དང༌། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པར་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚ། དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཆོག དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་པར་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་
ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཆོག་པ་ཡིན།  

༦ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་པའི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ཁག་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་ས་
གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སོ་སོས་ཚགས་ཚུད་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ལས།  ས་གནས་ཀྱི་གུང་གསེང་སོགས་ལ་བསྙད་དེ་ཕྱིར་
འགྱངས་ནམ་ཡང་མི་ཆོག 

 
དོན་ཚན་བདུན་པ། ས་གནས་འོས་བསྡུའི་ལས་བྱ་དང། འགྲེལ་བཤད། ལས་འགན།   རང་འཇགས། 
༡ ས་གནས་སོ་སོར་འོས་བསྡུའི་ལས་བྱ་གཙ་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚགས་མི་རྣམས་ལ་བསྐོ་གཞག་

བྱ་རྒྱུ་དང། ལས་བྱ་འཕར་མ་ཇི་དགོས་འོས་བབ་ཁག་ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཐད་ཀར་བསྐོ་གཞག་བྱེད་ཆོག་པ་
ཡིན། འོན་ཀྱང་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་ས་ཁུལ་གྱི་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ལྟ་
རྟོག་འགན་འཁུར་བྱེད་པ་ལས།  
ཚགས་མི་སྤྱི་མཚུངས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་དམིགས་བསལ་ལས་འཁུར་ཆ་བགོས་ནང་ཞུགས་མི་ཆོག  རང་འཇགས། 

༢ ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན།  ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཞེས་པ་དོན་ཚན་ ༡༢ པ་ནང་
གསལ་ལྟར་ཡིན་ཞིང༌།  ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་ས་ཁུལ་སོ་སོར་སྒྲིག་གཞི་འདིའི་དོན་
ཚན་ཁག་དང༌། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཁག་གཞིར་བཟུང་འོས་བསྡུའི་ལས་
དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་འགན་འཁུར་དང་ལྟ་སྐྱོང་སྐུལ་ཁྱབ་བཅས་བྱ་རྒྱུའི་འགན་དབང་ཡོད། 

༣ འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགོད་འགན་འཛིན།  འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགོད་འགན་འཛིན་ཞེས་པ་ས་གནས་
ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་འོས་འཕེན་པ་རྣམས་ཀྱི་མིང་གཞུང་ཐོ་འགོད་བྱེད་མི་ཡིན་པ་དང༌། འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་རྣམས་ཆོལ་ཁ་དང་
ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་སྡེ་ཚན་འདྲེས་མེད་བཟོ་འགོད་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་དང༌།  བྱང་ཨ་རི་བཅས་ཀྱི་ས་
གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་འོས་འཕེན་པ་རྣམས་ཀྱི་མིང་གཞུང་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་དབྱེར་མེད་བཟོ་དགོས། 

༤ དེབ་འགོད་འགན་འཛིན་ལས་རོགས།  དེབ་འགོད་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་རོགས་ཞེས་པ་གོང་གསལ་འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་
དེབ་འགོད་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་སུ་ལས་རོགས་བྱེད་མི་ཡིན་ཞིང༌།  ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
སོ་སོའ་ིརང་ཁོངས་ས་ཁུལ་རྒྱ་ཁྱོན་དང༌།  མི་འབོར་ལ་གཞིགས་ཏེ་ལས་རོགས་དང༌། དམིགས་བསལ་ལས་བྱ་འཕར་མ་དགོས་
ངེས་བྱུང་ན་དེབ་འགོད་འགན་འཛིན་ནས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྙན་སེང་དང་འབྲེལ་བསྐོ་གཞག་བྱེད་ཆོག་པ་ཡིན།  
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༥ འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན། འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་ཞེས་པ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གཅིག་གི་
ཁྱབ་ཁོངས་མི་འབོར་དང༌།   ས་གནས་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་གཞིགས་པའི་འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་སྡེ་ཚན་ཕྱོགས་བགོས་བྱས་པའི་ནང་གསེས་
སྡེ་ཚན་རེ་རར་ལྟ་རྟོག་བྱེད་པོའ་ིའགན་འཛིན་ལ་གོ་དགོས་ཤིང༌། འགན་འཛིན་འདི་དག་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཚགས་
མི་ངོ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་བསྐོ་གཞག་ངེས་པར་བྱེད་དགོས། 

༦ འོས་བསྡུའི་སྤྱིལ་བུའི་ལྟ་རྟོག་པ། འོས་བསྡུའི་སྤྱིལ་བུ་ལྟ་རྟོག་པ་ཞེས་པ་འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་སྡེ་ཚན་སོ་སོར་འོས་བསྡུའི་སྤྱིལ་བུ་ཇི་
ཡོད་ལ་གསང་རྒྱ་གནས་ཐབས་སུ་ལྟ་རྟོག་པ་རེ་དགོས་པ་སྡེ་ཚན་དེའི་འགན་འཛིན་ནས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྙན་
སེང་དང་སྦྲགས་བསྐོ་གཞག་བྱེད་ཆོག 

 
དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགོད་བྱེད་ཕྱོགས།   རང་འཇགས།  
༡ ས་གནས་སོ་སོའ་ིའོས་བསྡུའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགོད་འགན་འཛིན་བསྐོ་གཞག་གཏན་འབེབས་ཟིན་མཚམས་དོན་ཚན་ ༡༧ ནང་

གསེས་ ༣ པའི་འོག་བརྗོད་དོན་ཁག་གཞིར་བཟུང་འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགོད་འགན་འཛིན་ནས་ས་གནས་མི་མང་
གི་མིང་གཞུང་སྔོན་ཡོད་ཁག་གཞིར་བཟུང་དག་བཤེར་བྱེད་པའམ། གསར་དུ་དེབ་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་དོན་འཕྲལ་དུ་འགོ་
འཛུགས་དགོས་པ་དང། ས་ཁུལ་རྒྱ་ཁྱོན་དང་མི་འབོར་ལ་གཞིགས་པའི་འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་སྡེ་ཚན་རེར་མིང་གཞུང་ཐོ་འགོད་བྱེད་
མི་རེ་ཟུར་དུ་དེབ་འགོད་འགན་འཛིན་ནས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྙན་སེང་དང་འབྲེལ་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན།
           རང་འཇགས། 

༢ ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་མིང་གཞུང་དེབ་འགོད་བྱ་ཡུལ་ས་ཁུལ་དང། དུས་ཚས་གཏན་འབེབས་ཟིན་འཕྲལ་ས་གནས་
མི་མང་ལ་སྔོན་ཚུད་ནས་བརྡ་ལན་བཏང་སྟེ་མིང་གཞུང་དེབ་འགོད་དངོས་གཞི་བྱེད་སྐབས་ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིའོས་འཕེན་པའི་
ལོ་ཚད་སླེབས་པ་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཐོ་ནང་མི་ངོ་ཡོད་སུ་རུང་ནས་དེབ་འགོད་ཆོག་པ་ཡིན། རང་འཇགས། 

༣ ཀ དོ་བདག་རེ་རེ་བཞིན་དེབ་སྐྱེལ་ཨང་གྲངས་གཅིག་ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས་པ་མ་ཟད། མིང་ཐོ་འཚལ་བཤེར་བདེ་
 ཐབས་སུ་སྡོད་ཁང་ཨང་གྲངས་སོགས་གོ་རིམ་སྒྲིག་དགོས། 
ཁ མིང་གཞུང་དེབ་འགོད་ཟིན་འཕྲལ་འོས་འཕེན་པ་སོ་སོའ་ིདང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ནང་འབུལ་ཆད་ཡོད་མེད་

ཞིབ་འཇུག་དང་སྦྲགས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ལས་ཐམ་ཕབ་སྟེ་གཤམ་དུ་དེབ་འགོད་འགན་འཛིན་གྱི་མིང་
རྟགས་དང་དེབ་འགོད་བྱས་པའི་ཨང་གྲངས་རེ་འགོད་དགོས། 

ག དེབ་འགོད་འགན་འཛིན་བསྐོ་གཞག་མ་བྱུང་བའི་སྐབས་བོད་མི་རང་ལོ་ ༡༨ གསར་དུ་སོན་པ་གང་ཞིག་དེབ་འགོད་བྱ་
འདོད་ཡོད་ཚ་ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ནས་དོན་ཚན་ ༡༨ ནང་གསེས་ ༥ གཞིར་བཟུང་ཞིབ་འཇུག་གིས་
སྡེ་ཚན་སོ་སོ་འདྲེས་མེད་ཀྱིས་དེབ་འགོད་བྱ་འཐུས། 

 ༤ འོས་འཕེན་པའི་ཆ་རྐྱེན། 
 ཀ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་རང་ལོ་ ༡༨ ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ་ཡིན།     རང་འཇགས། 
 ཁ བཅའ་ཁྲིམས་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཁག་དང་ཕྱོགས་འགལ་མིན་པ། རང་འཇགས།  
 ག འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་ནང་དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་པ།     རང་འཇགས། 
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༥ སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་འོས་འཕེན་གྱི་ཐོབ་ཐང་བྲལ་ཞིང༌།  མིང་གཞུང་དེབ་སྐྱེལ་མི་ཆོག་པ། 
 ཀ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་མིན་པ་དང། ལོ་ཚད་མ་ལོན་པ།      རང་འཇགས། 
 ཁ ཡོངས་གྲགས་རིག་འཚ་མ་ཟིན་པ།       རང་འཇགས། 
 ག འོས་བསྡུའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཁག་དང་འགལ་འཛལ་གྱི་བྱས་ཉེས་ལ་བརྟེན་ནས་འོས་འཕེན་གྱི་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་པའི་ 

 རིགས།          རང་འཇགས། 
 ང དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་པ། 
 
དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། འོས་འཕེན་པ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང། ཡིག་རྨོངས་ལ་རོགས་རམ།   རང་འཇགས། 
 འོས་འཕེན་པ་ཡིག་འབྲི་དང་འོས་རྟགས་རྒྱག་མི་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང༌། ཡིག་རྨོངས་པ་སོ་སོ་ནས་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་
དམིགས་འདེམས་སྒྲུག་སྐབས་རང་མོས་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་རོགས་པ་འཁྲིད་དེ་འོས་བསྡུའི་སྤྱིལ་བུའི་ནང་མཉམ་བསྐྱོད་ཐོག་དོ་བདག་གི་
འདོད་མོས་ལྟར་འོས་མིང་འབྲི་བ་ལས། དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུ་སྐབས་ལོང་བ་དང་ལག་པ་གཉིས་ཀ་སྐྱོན་ཅན་ལ་མ་གཏོགས་ཡིག་རྨོངས་
ཅན་ནས་འོས་བསྡུའི་སྤྱིལ་བུའི་ནང་རོགས་རམ་བྱེད་མི་མཉམ་འཁྲིད་མི་ཆོག དེ་འདྲའི་རོགས་རམ་བྱེད་མི་གཅིག་ནས་འོས་འཕེན་པ་
གཅིག་ལས་ལྷག་པར་རོགས་པ་བྱེད་མི་ཆོག འོན་ཀྱང་ཁྱིམ་ཚང་འདོད་གཅིག་ནང་མི་སུ་ཞིག་ནས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང༌། ཡིག་རྨོངས་ཇི་
ཡོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲི་རོགས་པ་དོ་བདག་གི་འདོད་མོས་ཡོད་ན་བྱེད་ཆོག  
 
དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ། མིང་ཐོ་སྣོན་འཕྲི་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཡུན།       རང་འཇགས། 
༡ མིང་གཞུང་དེབ་འགོད་ཟིན་རྗེས་ཉིན་གྲངས་ ༡༤ ནང་ཚུན་མིང་ཐོ་འབུལ་འཚམས་གྱུར་པ་རྣམས་ནས་མིང་ཐོ་འབུལ་ཆོག་པ་

དང༌། དེབ་འགོད་ཟིན་པ་ཁུངས་འཛལ་བྱུང་རིགས་དང༌། འོས་འཕེན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་མིན་སྐོར་བཅས་ལ་ས་གནས་འོས་འཕེན་
པ་སུ་རུང་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཆོག་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་དེ་ལྟར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མི་རང་ཉིད་ལ་འོས་འཕེན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་
ཁར་མིང་གཞུང་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ཟིན་པ་ཞིག་དགོས། 

༢ གོང་གསལ་གསར་དུ་མིང་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུ་མི་དང་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མི་རྣམས་ལ་གཏན་འབེབས་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་གཞིར་
བཟུང་བརྟག་ཞིབ་གྲོས་བསྡུར་རྗེས་དུས་ཚད་གཏན་འབེབས་ཉིན་ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ནས་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་
ཇི་བྱུང་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། 

༣ འོས་བསྡུའི་ལས་བྱ་སྤྱི་དང༌། ལྷག་པར་དེབ་འགོད་འགན་འཛིན་དང་ལས་རོགས་བཅས་ནས་འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་ལ་གང་
བྱུང་བཟོ་བཅོས་དང༌། ཚུལ་མིན་སྣོན་འཕྲི་བྱེད་རིགས་ནམ་ཡང་མི་ཆོག  

༤ འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་རྣམས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་མཉམ་འཇོག་དགོས་པ་དང༌། ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་
འཛིན་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོག་འོས་འཕེན་པ་སུ་རུང་ནས་མིང་གཞུང་ཁག་ལ་བརྟག་ཞིབ་དང་འདྲ་བཤུས་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 

༥ འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་དང། འོས་གཞིའི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་
 སུས་ཀྱང་རང་ཁྱིམ་ལ་མཉམ་འཁྱེར་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད། གཞན་དག་ལའང་ཕྱི་གཡར་མི་ཆོག  རང་འཇགས། 
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༦ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་མ་བྱུང་བར་འོས་བསྡུ་བའི་མིང་གཞུང་ཁག་དང༌། འོས་བསྡུའི་ལས་
དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སོ་སོ་ནས་ཡིག་ལམ་དུ་ཉར་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན། 

 
དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ། འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་གཏན་འབེབས།   རང་འཇགས། 
༡ གཏན་འབེབས་དུས་ཚས་ནང་མིང་གཞུང་ཁག་ལ་མིང་ཐོ་སྣོན་འཕྲི་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱོན་བརྗོད་ཁག་ཞུ་དག་དང༌། ཐག་གཅོད་

གཙང་བཤེར་ཟིན་མཚམས་འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས། 
༢ ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་སོ་སོའ་ིའོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་ལ་སྣོན་འཕྲི་དག་བཤེར་བྱེད་པ་
 ལས། འོས་བསྡུའི་སྐབས་རེ་རེར་དེབ་སྐྱེལ་བསྐྱར་དུ་བྱེད་མི་དགོས།   རང་འཇགས། 
༣ ཀ སྤྱི་འཐུས་སྐབས་སོ་སོའ་ིའོས་བསྡུའི་སྐབས། འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་གཞིར་བཟུང༌། ཟུར་འཛར།  
  ཁ༽ ལྟར་ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིམིང་གཞུང་བཟོ་འགོད་བྱེད་དགོས། 
 ཁ ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིའོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་གཏན་འབེབས་ཟིན་འཕྲལ། ས་གནས་དེར་ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོར་

 འོས་འཕེན་པ་ཇི་ཡོད་ཀྱི་མིང་གཞུང་འདྲ་བཤུས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབུལ་གཏོང་དགོས་པ་དང༌། སླད་
 མིང་གཞུང་དེ་དག་གཙར་བཟུང་གིས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་ཤོག་འགྲེམས་གཏོང་བྱེད་དགོས། 

༤ ས་གནས་འཐུས་ཚགས་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན། རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་བཅས་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་སོ་སོར་འོས་འཕེན་པའི་
མིང་གཞུང་མ་དེབ་གཞིར་བཟུང༌། ཟུར་འཛར། ག༽ ལྟར་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་དབྱེར་མེད་ཀྱི་འོས་ཤོག་བསྡུ་ཡུལ་སྡེ་ཚན་
སོ་སོའ་ིས་གནས་རང་ཁོངས་འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་བཟོ་འགོད་བྱེད་དགོས། 

 
དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ། ས་གནས་རང་ཁོངས་མི་མང།    རང་འཇགས། 
༡ བཅའ་ཁྲིམས་ལེའུ་ ༧ པ་ནང་གསལ་ས་གནས་དེར་གཏན་འཇགས་གནས་སྡོད་ཀྱི་མི་མང་ལ་གོ་དགོས། 
༢ ས་གནས་གཞན་ནས་གནས་སྤོས་བྱས་པ་གང་ཞིག 
 ཀ ས་གནས་སུ་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༥ ཡན་བསྡད་ཟིན་པ། 
 ཁ གཞིས་ཁོངས་སྔ་མའི་ཐོབ་སྐལ་བློས་བཏང་ཟིན་པ། 
༣ གཉེན་སྒྲིག་བག་ལེན་གྱི་ལམ་ནས་ལུགས་མཐུན་གནས་སྤོས་བྱས་པ།  
 
དོན་ཚན་ཉེ་ཤུ་རྩ་གསུམ་པ། འོས་གཞིར་ཞུགས་ཕྱོགས་རྩོད་རྙོག་སྐོར།  རང་འཇགས། 
༡ བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞིར་ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཁོངས་ནས་དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པའམ། འོས་འཆར་

འདེམས་སྒྲུག་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་འོས་གཞིའི་འོས་ཆོས་ཚང་མིན་གྱི་ཀླན་ཀ་བྱུང་རིགས་ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
སོ་སོ་ནས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ན་བརྗོད་མེད་དང༌། དེ་མིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཆོག་པ་ཡིན། 

༢ ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིའོས་གཞིའི་ཁོངས་སུ་སེར་སྐྱ་ཁྱད་མེད་ཞུགས་འཐུས་དང། འོས་འཕེནཔ་རྣམས་དགོན་ཁག་དང། དེ་མིན་
ཆོས་ཀྱི་ཚགས་སྡེ་ཅི་རུང་ཞིག་ནང་ཡོད་པའི་གྲྭ་རིགས་སྔགས་བཙུན་ངེས་པར་ཡིན་དགོས།  རང་འཇགས། 
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དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པ། དངུལ་དངོས་སོགས་ལྐོག་རྔན་སྤྲོད་ལེན་དང་རྒྱུད་སྐུལ་ཐབས་ཤེས།  རང་འཇགས། 
༡ འོས་གཞིའི་སྐྱེ་བོའམ། དེའི་ཕྱོགས་གཏོགས་བྱེད་མི། གཞན་ཡང་སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་ནས་དངུལ་དངོས་སོགས་ལྐོག་རྔན་སྤྲོད་ལེན་

ནམ། སྤྲོད་དོན་བྱེད་རྒྱུར་ཁས་ལེན་གྱིས་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག 
 ཀ འོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང། བྱེད་དུ་མི་འཇུག་པ། དེ་བཞིན་འོས་གཞིར་ཞུགས་པ་ནས་ཕྱིར་ 

 འཐེན་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང། བྱེད་དུ་མི་འཇུག་པ་བཅས་ལ་ཐབས་ཤེས་རྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་པ། རང་འཇགས། 
ཁ ཕྱོགས་མཚུངས་འོས་འཕེན་པ་ཞིག་ནས་འོས་ཤོག་འཕེན་དུ་འཇུག་པ་དང། འཕེན་དུ་མི་འཇུག་པ་བཅས་ལ་ ཐབས་

ཤེས་རྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་པ།        རང་འཇགས། 
༢ ཡང་ན་འོས་གཞིའམ། འོས་འཕེན་པ་ཞིག་ལ་དྲག་ཤུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཇིགས་སྣང་སྐུལ་བའམ། སྐྱེ་བོ་གང་དག་འོས་གཞིར་

འཛུལ་འཐེན་བྱེད་པ་དང༌། འོས་བསྡུ་བྱེད་དང་མི་བྱེད་པ་བཅས་འོས་བསྡུའི་རང་དབང་ལ་ཐེ་བྱུས་དང་འགལ་རྐྱེན་བྱེད་པ། 
༣ ཡང་འོས་གཞིའི་སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་གམ། དེའི་ཕྱོགས་གཏོགས། གཞན་ཡང་སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་ནས་སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞིག་ལ་འོས་བསྡུའི་

རྒྱལ་ཁ་མ་ཐོབ་པའི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་གཞི་མེད་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་དམའ་འབེབས་བྱེད་པ་
དང།  ལུང་ཚན། ཆོས་བརྒྱུད། སྤྱི་ཚགས་བཅས་ཀྱི་དབར་དབྱེན་སྦྱོར་གྱིས་ཕན་ཚུན་འཁོན་འཁྲུག་འབྱུང་གཞིའི་རྐྱེན་སློང་བྱེད་
པ།        རང་འཇགས། 

༤ འོས་གཞིའམ། ཕྱོགས་གཏོགས་བྱེད་མི། གཞན་ཡང་སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་ནས་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་ལ་ཕན་གནོད་འབྲེལ་བའི་རྒྱབ་
སྐྱོར་རོགས་རམ་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་དང།  སྐྱབས་འཚལ་བྱུང་རིགས་ལ་གཞུང་འབྲེལ་ལས་བྱེད་སྤྱི་དང། ལྷག་པར་འོས་
བསྡུའི་ལས་བྱ་སུ་ཐད་ནས་གོ་དབང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ།   རང་འཇགས། 

༥ འོས་གཞི་སུ་ཐད་ནས་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་སྐོར་མི་མང་བསྐོང་ཚགས་ཀྱིས་དྲང་བདེན་མིན་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས་
བྱེད་པ་དང་ཡིག་ཆ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་པའི་རིགས།   རང་འཇགས། 

༦  དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། ས་གནས་འོས་བསྡུའི་ལས་བྱེད་ཡོངས་རྫོགས་ནས་འོས་བསྡུའི་གསང་རྒྱ་དགོས་རིགས་ཕྱི་
གྲགས་མ་སོང་བར་གནས་པ་དང༌། གནས་པའི་ཐབས་ལམ་བསྟེན་དགོས་པ་ལས་ཤེས་བཞིན་རང་ཉིད་ཀྱི་བློ་ཉེ་མཛའ་གྲོགས་
དང༌། རང་ཁོངས་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་ཚགས་པ་བཅས་ལ་ཕྱི་བསྒྲགས་བྱེད་པའམ་ཡིག་རིགས་ཁག་གང་བྱུང་སྣང་མེད་ཕྱི་གྱར་
དུ་འགྲོ་གཞིའི་རིགས་བཅས་ནམ་ཡང་མི་ཆོག 

༧ འོན་ཀྱང་འོས་བསྡུའི་ཁྲིམས་སྲོལ་དང་མཐུན་པའི་ཐོབ་ཐང་ཁག་འགལ་མེད་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་མང་ཚགས་འདུ་འཛམས་སར་འོས་
གཞི་རང་ཉིད་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་བ་འཁྱེར་སྟངས་དང༌། མི་མང་ལ་ལས་དོན་ཁས་ལེན་གྱི་གསལ་བསྒྲགས། ཡིག་ཆ་འགྲེམས་
སྤེལ། འོས་གཞི་སོ་སོའ་ིཆོལ་ཁ་དང༌། ཆོས་བརྒྱུད། ཚགས་སྐྱིད། སྤྱི་སྒེར་སུ་ཐད་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གསལ་བསྒྲགས། སྐྱེ་བོ་གང་
དག་སྤྱི་འཐུས་སུ་འོས་པའི་མི་འགྲོ་དམིགས་འཛུགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་པ་
བཅས་གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་གི་བརྗོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་ལ་ཁྲིམས་འགལ་དུ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་མིན་རུང༌། འོས་
བསྡུའི་དུས་ཚས་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་གཉིས་གོང་ནས་འོས་བསྡུ་མ་ཟིན་བར་རྒྱབ་གཉེར་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་མཚམས་འཇོག་དགོས། 
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དོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པ། འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་ལ་འགལ་རྐྱེན་བྱེད་པོར་ཉེས་ཆད།   རང་འཇགས། 
 འོས་གཞིའམ། དེར་ཕྱོགས་གཏོགས་བྱེད་མི་དང༌། སྐྱེ་བོ་སུ་རུང༌། འོས་བསྡུའི་ལས་བྱེད་དམ། སྲིད་དོན་གྱི་ཚགས་པ། ཚགས་
སྐྱིད་ཁག་ནས་དོན་ཚན་ ༢༤ ནང་གསལ་འགལ་འཛལ་བྱུང་རིགས་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་རྩད་ཞིབ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་ཉེས་ཆད་
གཏན་འབེབས་ཀྱིས་སྐབས་འཕྲལ་སོ་སོར་རྒྱ་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། 
༡ འོས་གཞིའི་སྐྱེ་བོའམ་དེར་ཕྱོགས་གཏོགས་བྱེད་མི་ནས་དོན་ཚན་གང་རུང་དང་འགལ་རིགས་བྱུང་ཚ། འགལ་ཚབས་ཆེ་ཆུང་ལ་

གཞིགས་ཏེ། དོ་བདག་གི་འོས་ཐོབ་ཆ་ཚང་རྩིས་མེད་དང༌། ལོ་གསུམ་ནས་བཅུ་བར་འོས་གཞིར་ཞུགས་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་
ཆོག 

༢ སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ནས་དོན་ཚན་གང་རུང་དང་འགལ་རིགས་བྱུང་ཚ། འགལ་ཚབས་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ཏེ། སྐྱེ་བོ་དེར་ལོ་གསུམ་
ནས་བཅུ་བར་འོས་འཕེན་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་ཆོག    རང་འཇགས། 

༣ འོས་བསྡུའི་ལས་བྱེད་གང་རུང་ནས་གོ་དབང་བེད་ལོག་ཏུ་སྤྱད་པའམ། འོས་བསྡུའི་གསང་རྒྱ་དགོས་རིགས་ཕྱི་གྱར་བྱས་པ་ཡིན་
ན། ལམ་སེང་འོས་བསྡུའི་ལས་འགན་ནས་གནས་དབྱུང་གཏོང་དགོས།  རང་འཇགས། 

 
དོན་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ། འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་ལམ་དང་། ས་གནས་མི་མང་ལ་བརྡ་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས། 
༡ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་པའི་འོས་བསྡུའི་དུས་ཚད་དེ་རང་ལ་ས་གནས་ཡོངས་

རྫོགས་ནས་འོས་བསྡུ་བྱེད་ཐུབ་པ་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་ལས། ས་གནས་གུང་གསེང་སོགས་ལ་བསྙད་དེ་ཕྱིར་འགྱངས་ནམ་
ཡང་མི་ཆོག 

༢ ས་གནས་སོ་སོར་འོས་བསྡུ་དངོས་གཞི་བྱ་རྒྱུའི་ཉིན་གྲངས་བདུན་གོང་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་མི་མང་ལ་
གསལ་བསྒྲགས་དགོས་པ། 

 ཀ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་འོས་བསྡུའི་དུས་ཚས་དང༌།  འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་སྐོར། 
 ཁ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་མཐའ་བསྡོམས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་འོས་གཞི་རྣམས་ཀྱི་མིང་དང༌།   

 མཚན་རྟགས། ཐོབ་ཁུངས་གང་ཡིན། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་བཅས། 
ག འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་འདི་དང༌། གཞན་ཡང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ནང་

གསལ་འོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་འོས་འཕེན་པ་སྐྱེ་བོ་སོ་སོར་ཐོབ་ཐང༌། ལས་འགན་ཇི་ཡོད།  ལྷག་པར་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་
གཞི་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱུང་རིགས་བཅས་སྒྲོག་སྦྱང་གསལ་བསྒྲགས་འཚམས་མེད་བྱེད་དགོས། 

 
དོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པ། འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་སྡེ་ཚན་ཆ་བགོས། 
༡ ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་སྡེ་ཚན་ཆ་བགོས་གཤམ་གསལ་ལྟར་བྱེད་དགོས། 
 ཀ ས་གནས་གཅིག་ཏུ་འོས་འཕེན་པ་ཁྱོན་འབོར་ཆེ་བས་འཛིན་སྐྱོང་དང༌།  བཀོད་བྱུས་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་ 

 རིགས། 
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 ཁ གནས་ཡུལ་ཕན་ཚུན་ས་ཁད་རྒྱང་ཆོད་ཀྱིས་མི་མང་རྣམས་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་འདུ་འཛམས་དཀའ་རིགས།  
            རང་འཇགས། 
༢ ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་སྡེ་ཚན་ཕྱོགས་བགོས་བྱས་པའི་ས་ཆ་སོ་སོའ་ིམིང་དང༌། འོས་འཕེན་པའི་

འགྲོ་ཁུངས་བཅས་གཏན་འབེབས་ཇི་བྱུང་ཡིག་ཐོག་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིམང་ཚགས་ལ་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། 
༣ འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་སྡེ་ཚན་རེ་རེར་སྤྱིལ་བུ་དང༌།  འོས་སྒམ། གཞན་དགོས་མཁོ་ཁག་བཅས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་

སྤྱི་མཚུངས་གྲ་སྒྲིག་དང་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་དགོས། 
 
དོན་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པ། འོས་བསྡུའི་སྤྱིལ་བུ།     རང་འཇགས། 
 འོས་བསྡུའི་སྤྱིལ་བུ་ཞེས་པ་འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་སྡེ་ཚན་རེ་རེར་འོས་འཕེན་པ་སོ་སོས་གསང་བའི་སྒོ་ནས་རང་མོས་འོས་མི་
འདེམས་ཐབས་སུ། ཁང་མིག་གམ། རས་དང་ཤིང་སོགས་ལས་བཟོས་པའི་སྒྲིབ་བྱེད་ཡོལ་བ་ལ་གོ་དགོས་ཤིང་འོས་འཕེན་པའི་གྲངས་
འབོར་དང་སྤྱིལ་བུའི་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ཏེ། སྤྱིལ་བུ་རེར་བཅད་མཚམས་ཇི་དགོས་འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་སོ་སོས་སྔོན་
ཚུད་གྲ་སྒྲིག་འཐུས་ཚང་བྱེད་དགོས་པ་ལས་མང་ཚགས་འདུ་འཛམས་སར་འོས་མིང་འབྲི་བའམ་འོས་རྟགས་རྒྱག་རིགས་ནམ་ཡང་མི་ཆོག 
 
དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ། འོས་སྒམ།  
 འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་སྡེ་ཚན་རེ་རེར་འོས་འཕེན་པའི་མི་འབོར་ལ་གཞིགས་པའི་འོས་སྒམ་ཇི་དགོས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་གོ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་པ་དང༌། འོས་བསྡུ་བྱེད་སྐབས་འོས་སྒམ་ཁག་སྤྱིལ་བུའི་ཉེ་འཁྲིས་མང་ཚགས་ཀྱི་མཐོང་སར་སྒྲིག་འཇོག་བྱེད་
དགོས་ཤིང༌། དོན་ཚན་ ༡༠ ནང་གསེས་ ༤ པ་གཞིར་བཟུང་འོས་སྒམ་དེ་དག་ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་རྟགས་ཐེལ་རྒྱག་
དགོས། 
 
དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ། འོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག    རང་འཇགས། 
༡ འོས་བསྡུ་སྐབས་སོ་སོའ་ིའོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག་སྐབས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་བཀོད་ཁྱབ་ལྟར། ས་གནས་འོས་

བསྡུ་ལས་ཁང་སོ་སོ་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་མི་མང་ལ་བརྡ་ཁྱབ་གཏོང་དགོས། 
༢ འོས་འཕེན་པ་སོ་སོ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུའི་འོས་དམིགས་འགེངས་ཤོག་ཟུར་འཛར། ང༽  ལྟར་གཏན་འབེབས་གྲངས་ཚད་

གཞིར་བཟུང་འོས་འདེམས་བྱེད་དགོས།  
 
དོན་ཚན་སོ་གཅིག་པ། འོས་དམིགས་འགེངས་ཤོག་དང་འོས་ཤོག་འགྲེམས་སྤྲོད། རང་འཇགས། 
༡ འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་སོ་སོ་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་གཞིར་བཟུང་འོས་དམིགས་འགེངས་

ཤོག་དང་འོས་ཤོག་ཇི་དགོས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་རྩིས་ལེན་ཁམས་དྭངས་བྱེད་དགོས། 
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༢ འོས་དམིགས་འགེངས་ཤོག་དང་འོས་ཤོག་འགྲེམས་སྤྲོད་སྐབས། འོས་འཕེན་པའི་དེབ་སྐྱེལ་ཨང་གྲངས་དང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་
ཆད་ཡོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱིས་འགྲེམས་སྤྲོད་དགོས་པ་དང། འོས་ཤོག་སྤྲོད་རིམ་བཞིན་དོ་བདག་གི་སེན་མོར་སྣག་རིས་བཀོད་
དེ་འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་ནང་མིང་རྟགས་འགོད་དུ་འཇུག་དགོས།   རང་འཇགས། 

 
དོན་ཚན་སོ་གཉིས་པ། འོས་འཕེན་སྟངས་དང་གསང་རྒྱ།      རང་འཇགས། 
༡ འོས་བསྡུའི་སྐབས་འོས་འཕེན་པ་སྐྱེ་བོ་སོ་སོ་དང༌། འོས་བསྡུའི་ལས་བྱེད་ཆེ་ཕྲ་ཡོངས་རྫོགས་ནས་འདྲ་མཉམ་དང༌། རང་དབང༌། 

གསང་བ་བཅས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་དོན་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་པའི་འཁུར་འགན་མཉམ་བསྐྱེད་བྱེད་དགོས།  
༢  འོས་འཕེན་པ་སོ་སོར་འོས་དམིགས་འགེངས་ཤོག་གམ་འོས་ཤོག་འགྲེམས་སྤྲོད་དང་ཆབས་ཅིག 
 ཀ འོས་འཕེན་པ་རེ་རེ་བཞིན་འོས་བསྡུའི་སྤྱིལ་བུའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་སྔོན་འགྲོའ་ིསྐབས་དབུས་འོས་བསྡུ་

 ལས་ཁང་ནས་བཏོན་པའི་འགེངས་ཤོག་སྟེང་རང་རང་འདོད་མོས་ཀྱི་འོས་དམིགས་བསྐང་དགོས། 
 ཁ དངོས་གཞིའི་སྐབས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཏོན་པའི་འོས་ཤོག་སྟེང་རྟགས་ཐམ་མ་ནོར་བ་རྒྱག་དགོས། 
 ག འོས་དམིགས་འགེངས་ཤོག་གམ་འོས་ཤོག་ལྟེབ་རྩིས་བརྒྱབས་ཏེ་ལམ་སེང་སྤྱིལ་བུ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་གྱིས་འོས་

 སྒམ་གྱི་ཁུང་བུའི་ནང་འཇུག་དགོས། 
 ང འོས་བསྡུའི་སྤྱིལ་བུའི་བཅད་མཚམས་རེའི་ནང་འོས་འཕེན་པ་གཅིག་ལས་མང་བ་ཞུགས་མི་ཆོག 
 ཅ དམིགས་བསལ་དགོས་དོན་ཡོད་ན་ལས། དེ་མིན་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་སུ་ཡང་སྤྱིལ་བུའི་  

 བཅད་མཚམས་ནང་གང་བྱུང་འཛུལ་ཞུགས་མི་ཆོག 
 ཆ འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་སྲོལ་ལ་བརྩི་མེད་ཁྲིམས་འགལ་བྱེད་རིགས་བྱུང་ཚ་ལམ་སེང་འོས་འཕེན་པའི་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་ 

 འབུད་བྱེད་དགོས། 
 
དོན་ཚན་སོ་གསུམ་པ། འོས་བསྡུའི་སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ནས་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་བདག་གཉེར་བྱེད་ཕྱོགས། རང་འཇགས། 
༡ འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་སོ་སོར་འོས་བསྡུ་ཟིན་མཚམས་སྡེ་ཚན་དེའི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱ་རྣམས་མཉམ་འཛམས་ཐོག་འོས་སྒམ་དེ་

དག་གི་ཁུང་བུ་ནས་འོས་ཤོག་འཇུག་འདོན་མི་ཐུབ་པའི་དམ་སྦྱར་བྱེད་དགོས། 
༢ ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་ཤོག་རྩ་འབོར་ཇི་བྱུང་དང༌། འོས་འཕེན་པར་འོས་ཤོག་འགྲེམས་སྤེལ་ཇི་སོང༌། ལྷག་མ་ཇི་

ཡོད་བཅས་གྲངས་བཤེར་གྱིས་བྱུང་སོང་བསྡད་གསུམ་གྱི་ཐོ་གཞུང་གསལ་འགོད་ཐོག་འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་གྱི་འགན་འཛིན་དང༌། 
འོས་ཤོག་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་པོ།  འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་བདག་གཉེར་བྱེད་པོ། ཟུར་དཔང་བཅས་ནས་མིང་རྟགས་འགོད་
དགོས། 

༣ འགྲེམས་སྤེལ་ཟིན་པའི་འོས་ཤོག་ལྷག་འཕྲོས་དང་འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང༌། འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་ཆེའི་
ཡིག་རིགས་ཁག་བཅས་འཐུམ་བསྒྲིལ་གྱིས་རྟགས་སྦྱར་བྱེད་དགོས། 

༤ གོང་གསལ་འོས་སྒམ་དང༌། འོས་ཤོག་ལྷག་འཕྲོས། ཡིག་ཆ་རྟགས་སྦྱར་བཅས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་རྩིས་སྤྲོད་ཀྱིས་
བསྔོག་བཤེར་བྱ་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་དུས་ཚས་བར་རང་འཇགས་བརྟན་འཇོག་བྱེད་དགོས། 
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༥ འོས་སྒམ་དང༌།  ཡིག་ཆ་རྣམས་བསྔོག་འདོན་གྲངས་བཤེར་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚས་གཏན་འབེབས་ཉིན་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
གི་ཚགས་མི་ཡོངས་རྫོགས་འདུ་འཛམས་དགོས་པ་དང༌། གལ་སྲིད་འདུ་འཛམས་མ་ཐུབ་པའི་སྐབས་འགན་འཛིན་ངོ་མ་དང༌།  
ཚགས་མིའི་རྩ་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉིས་དང༌། དེ་བཞིན་ཟུར་དཔང་གི་ཚགས་མིའི་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་བཅས་འདུ་
འཛམས་བྱུང་ཕྱིན་འགན་འཛིན་ནས་འོས་སྒམ་དང༌།  ཡིག་ཆ་རྣམས་ཀྱི་རྟགས་ཐེལ་སྐྱོན་ཆག་ཡོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་ནན་ཏན་
གྱིས་འགན་འཛིན་དང༌། ཚགས་མི། ཟུར་དཔང་བཅས་སུ་རུང་ནས་དོགས་གཞི་དང༌།  བློ་ཁ་མ་ཁེངས་པ་བྱུང་རིགས་ཁག་ལ་
འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱ་སོ་སོར་འདྲི་རྩད་བྱེད་ཆོག  

 
དོན་ཚན་སོ་བཞི་པ། འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར།        རང་འཇགས། 
༡ འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚད་ཉིན་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་འཐུས་མི་ཡོངས་རྫོགས་འདུ་

འཛམས་དགོས་པ་དང༌། གལ་སྲིད་འདུ་འཛམས་མ་ཐུབ་པའི་སྐབས་འཐུས་མིའི་རྩ་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉིས་དང༌། ཟུར་དཔང་
གི་ཚགས་མི་གསུམ་ཆ་གཉིས་བཅས་འདུ་འཛམས་བྱུང་ཕྱིན་འོས་ཤོག་དང༌།  ཡིག་ཆ་འཐུམ་བསྒྲིལ་ཁག་བསྔོག་བཤེར་བྱེད་
ཆོག  

༢ འོས་ཤོག་བསྔོག་བཤེར་བྱེད་རིམ་བཞིན་གྲངས་བཤེར་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་གང་རུང་བྱུང་ན་འོས་
ཤོག་རྩིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ། 

 ཀ འོས་ཤོག་ངོས་སུ་འོས་འཕེན་པ་སུ་ཡིན་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་རྟགས་སམ། མི་མང་འཁོད་པ། རང་འཇགས། 
 ཁ རང་མོས་འོས་འདེམས་སུར་བྱེད་མི་མིང་དང་རྟགས་གང་ཡང་མི་གསལ་བ།   རང་འཇགས། 
 ག ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཆའི་གྲངས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་མི་མིང་དང་འོས་རྟགས་བརྒྱབས་པ། 
 ང འོས་འདེམས་སུ་དང༌།  སུར་བྱེད་ངོས་འཛིན་མ་བདེ་བའི་མི་མིང་དང་འོས་རྟགས་གང་བྱུང་བརྒྱབས་པ། 
 ཅ འོས་ཤོག་ནང་མ་གསལ་བའི་རང་མོས་འོས་གཞི་མིང་གསལ་བཀོད་རིགས།   རང་འཇགས། 
 ཆ འོས་ཤོག་ངོ་མ་མིན་པའི་དོགས་གནས་ཅན་གྱི་རིགས་བཅས། 
༣ རྩིས་མེད་བཏང་བའི་འོས་ཤོག་དེ་དག་ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ནས་རྩིས་མེད་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཇི་ཡིན་ཟུར་མཆན་མདོར་བསྡུས་རེ་དང༌། འགན་འཛིན་གྱིས་མིང་རྟགས་རྒྱག་དགོས་པ་ཡིན། 
༤ འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་བྱེད་སྐབས་ལས་རྒྱུན་བར་མཚམས་དང། སྔ་དགོང་ལས་ཁུངས་ཚུགས་གྲོལ་སོ་སོར་འོས་ཤོག་དང། 

འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་རྣམས་བོར་གྱར་དང། སྐྱོན་ཆག་མི་འབྱུང་བའི་འཐུམ་བསྒྲིལ་གྱིས་ཚགས་མི་ཟུང་སྦྲེལ་གྱི་
ཐོག་ནས་འགན་འཛིན་གྱིས་ཐམ་ཀ་ཕབ་པའམ། ཡང་ན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒོར་རྟགས་ཐེལ་རྒྱག་དགོས་ཤིང། ལྡེ་མིག་དང་ཐེའུ་
གཉིས་ཀ་མི་གཅིག་ནས་ཉར་མི་ཆོག         རང་འཇགས། 

༥ འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་སྐབས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དང༌། ཚགས་མི། ཟུར་དཔང་བཅས་སུ་རུང་ནས་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་
བྱེད་ཕྱོགས་ལ་བློ་ཁ་མ་ཁེངས་པའམ། གྲངས་ནོར་བྱུང་བའི་བློ་དོགས་བྱུང་མཚམས་ཞིབ་འཇུག་དང༌།  གྲངས་བཤེར་བསྐྱར་དུ་
བྱེད་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་འདོན་པ་དང་དོགས་གཅོད་བྱེད་ཆོག 
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༦ ཀ ས་གནས་སོ་སོར་འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་ཟིན་རྗེས་ཆུ་ཚད་ ༢༤ ནས་མ་འགྱངས་པར་ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ི འོས་
 དམིགས་སམ་འོས་གཞི་དོ་བདག་སོ་སོར་ས་གནས་དེ་ནས་འོས་གྲངས་ཇི་ཐོབ་འོས་བསྡུའི་ཚགས་མི་དང༌། 
 ཟུར་དཔང་མཉམ་འཛམས་ཐོག་ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ནས་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། གསལ་
 བསྒྲགས་ཟིན་པའི་འོས་དམིགས་སམ་འོས་གཞི་དོ་བདག་སོ་སོར་འོས་གྲངས་ཇི་ཐོབ་བསྡོམས་འབོར་འཁོད་པའི་
 རེའུ་མིག་ཟུར་འཛར་ ཅ༽ ལྟར་ཁ་གསལ་ཁམས་དྭངས་ཤིག་དང༌། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་ཤོག་
 གྲངས་འབོར་ཇི་བྱུང་དང༌། འོས་འཕེན་པ་རྣམས་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་ཇི་སོང༌། ལྷག་མ་ཇི་ཡོད། འོས་ཤོག་རྩིས་མེད་
 ཇི་སོང་བཅས་བྱུང་སོང་བསྡད་གསུམ་གྱི་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐོ་གཞུང་ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་གྱི་མིང་
 རྟགས་དང༌། ཚགས་ཆུང་གི་ལས་ཐམ་བཀོད་དེ་འཕྲལ་དུ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབུལ་དགོས། དབུས་
 འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དུས་ཚད་གཏན་འབེབས་ལྟར་སྒྲིག་གསལ་བཞིན་འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་ཕྱོགས་བསྡོམས་            
 ཟིན་རྗེས་མཐའ་བསྡོམས་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་གསར་ཤོག་དང༌། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག  ས་གནས་འོས་
 བསྡུ་ལས་ཁང་ཁག་བཅས་བརྒྱུད་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། 

 ཁ གྲངས་བཤེར་ཟིན་པའི་འོས་ཤོག་རྣམས་དང༌། འོས་ཤོག་ལྷག་མ་ཇི་ཡོད་བཅས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
 ནས་ཁུངས་སོ་སོར་འཐུམ་བསྒྲིལ་རྟགས་སྦྱར་གྱིས་ས་གནས་སུ་བརྟན་འཇོག་བྱེད་དགོས་ཤིང༌། དབུས་འོས་
 བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་གང་བྱུང་བསྔོག་བཤེར་བྱས་ཚ་འབྲེལ་ཐོགས་པར་དོན་ཚན་ ༢༥ ནང་
 གསེས་ ༢ དགོངས་དོན་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས། 

 
དོན་ཚན་སོ་ལྔ་པ། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་མཐུན་འགྱུར།    རང་འཇགས། 
ས་གནས་སོ་སོའ་ིའོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རོགས་རམ་དགོས་ལུགས་རེ་སྐུལ་བྱུང་རིགས་ལ་ས་
གནས་སོ་སོའ་ིགཞུང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་སླད་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་བྱེད་དགོས་པ་
དང༌།   གཞུང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་མེད་རིགས་ལ་ས་གནས་སོ་སོས་མཐུན་རྐྱེན་ཐབས་འཚལ་བྱེད་དགོས། 
 
དོན་ཚན་སོ་དྲུག་པ། ས་གནས་འོས་བསྡུའི་ཚགས་མི་དང་ཟུར་དཔང་གི་ལས་དོད།  རང་འཇགས། 
༡      བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང༌། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་སྐབས། ས་གནས་འོས་བསྡུའི་ཚགས་མི་སོ་

སོ་དང་ཟུར་དཔང་བཅས་ལ་ལས་རྒྱུན་རིང་ལས་དོད་ཇི་དགོས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འཆར་རྩིས་བཟོ་འགོད་ཀྱིས་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་གཏན་འབེབས་ཆེད་སྐབས་སོ་སོར་སྔོན་རྩིས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས། 

༢ བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང༌། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་དང༌། དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུ། དེ་མིན་ལས་དོན་གལ་ཆེ་མང་
མོས་འོས་བསྡུ་བྱེད་དགོས་ཀྱིས་མཚན་འཆར་འཕར་གྱི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་རྒྱ་གར་དང༌། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཁུལ་བཅས་སུ་འོས་
བསྡུའི་ལས་རྒྱུན་རིང་ལས་དོད་གཅིག་གྱུར་གནང་རྒྱུ་དང༌། དེ་མིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་སྐབས་དེའི་འོས་བསྡུའི་ཚགས་མིར་
དམིགས་བསལ་ལེགས་གསོའ་ིགནས་འབུལ་བྱ་རྒྱུ། 
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༣ ལས་རྒྱུན་ཇི་འགོར་དོ་བདག་སོ་སོའ་ིམིང་རྟགས་འཁོད་པའི་འགེངས་ཤོག་སྟེང་ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ནས་དག་
མཆན་བཀོད་དེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་སྐབས་འཕྲལ་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས། ས་གནས་འོས་བསྡུའི་ཚགས་མི་དང༌། ཟུར་
དཔང་ཁོ་ན་ལས་དེ་མིན་ལས་བྱ་གཞན་ལ་ལས་དོད་ཐོབ་ཐང་མེད། 

༤ གཞུང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་མེད་པ་གང་ཞིག་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ས་གནས་སོ་སོས་ཐབས་འཚལ་མི་ཐུབ་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་
དང༌། དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་འོས་བསྡུའི་
ལས་དོན་སྐབས་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་དགོས་རྣམས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དམིགས་བསལ་སྔོན་རྩིས་ཁོངས་འཆར་འབུལ་
ཞུ་འཁྲོལ་དགོས། 

 
ལེའུ་བཞི་པ།        རང་འཇགས། 
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ།      རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་སོ་བདུན་པ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཡོང་ཁུངས་དང་གྲངས་ཚད།  རང་འཇགས། 
བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༣༧ པའི་དགོངས་དོན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ 
རྣམས་ཀྱི་ཡོང་ཁུངས་དང། རྩ་འབོར་གྱི་གྲངས་ཚད།    རང་འཇགས། 
༡ བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཆོལ་ཁ་རེ་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་སྤྱི་འཐུས་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་བཅུ་རེ་དང༌།  དེའི་ནང་ཉུང་མཐར་བུད་མེད་གཉིས་

རེ་དགོས། 
༢ རྙིང་མ་དང༌།  བཀའ་བརྒྱུད།  ས་སྐྱ།  དགེ་ལུགས།  གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ལྔ་པོ་རེ་རེ་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་སྤྱི་འཐུས་

གཉིས་རེ། 
ག ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་ནས་གསུམ་བར་ཐད་བསྐོ་གནང་དང་མི་གནང་དུས་བསྟུན་

དགོངས་དཔྱད་བབ་གཟིགས་མཛད་རྒྱུ།    ཕྱིར་བསྡུ། 
༣ བྱང་ཨ་རིའི་ཁུལ་གནས་བོད་སྡོད་མིའི་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་སྤྱི་འཐུས་གཉིས། 
༤ ཡུ་རོབ་ཁུལ་སྡོད་བོད་མིའི་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་བཅས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་རྩ་འབོར་ ༤༤ 

ངེས་པ་ཡིན། ཡུ་རོབ་དང་བྱང་ཨ་རི་ཁུལ་གནས་སྡོད་བོད་མིས་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞིར་ཞུགས་པ་དང་
འོས་ཤོག་འཕེན་མི་ཆོག 

 
དོན་ཚན་སོ་བརྒྱད་པ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་རེའི་ཡུན་ཚད།    རང་འཇགས། 
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་རེའི་ཡུན་ཚད་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཉིན་ནས་བཟུང་ལོ་ལྔ་རེ་ཡིན། རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་སོ་དགུ་པ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས།    རང་འཇགས། 
 བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞིར་ཞུགས་པ་ལ།   རང་འཇགས། 
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༡ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།      རང་འཇགས། 
༢ རང་ལོ་ ༢༥ ཧྲིལ་པོར་ལོན་པ།     རང་འཇགས། 
༣ ཁྲིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རིག་འཚ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ།  རང་འཇགས། 
༤ བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།    རང་འཇགས། 
༥ ཁྲིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།   རང་འཇགས། 
༦ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ།   
༧ བོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་དང། གོ་གནས། དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་རིགས་མ་
 ཡིན་པ།        རང་འཇགས།   
༨ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་འོས་བསྡུའི་ཁྲིམས་ལུགས་སམ་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཅི་རིགས་དང་མི་འགལ་
 བ། 
༩ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་མཁན།    ཕྱིར་བསྡུ། 
༩ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་མེད་པའམ། བོད་མིའི་རྩ་དོན་ལ་གནོད་པའི་ལས་དོན་གང་རུང་དང༌།  

དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དན་རྟགས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། 
 གོང་གསལ་ ༦ པ་ནང་གསལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཅེས་པ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང༌།  གཤམ་
འོག་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ལ་གོ་དགོས་ཤིང༌། ལས་བྱེད་འདི་རིགས་སྤྱི་འཐུས་སུ་འདེམས་ཐོན་
གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང༌། ལས་བྱེད་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་འཁྲོལ་དགོས། 
 
དོན་ཚན་བཞི་བཅུ་པ། སྤྱི་འཐུས་ལ་མ་འོས་པའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད།  རང་འཇགས། 
   སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གོང་འཁོད་དོན་ཚན་ནང་གསལ་སྤྱི་འཐུས་ལ་མ་འོས་པའི་ཀླན་ཀ་སྤྱི་སྒེར་སུ་ཐད་ནས་བྱུང་རིགས་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པར་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་ཆོག  
 
དོན་ཚན་ཞེ་གཅིག་པ། འོས་གཞིར་དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་དང་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་ཕྱོགས།    
༡ སྒྲིག་གཞི་འདི་དང། གཙ་བོ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་དོན་ཚན་ཁག་གི་དགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་རང་ཉིད་ཀྱི་

ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཆའི་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞིར་དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག    རང་འཇགས། 
༢ སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞིར་དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པ་ལ།    རང་འཇགས། 
 ཀ དོན་ཚན་ ༣༩ ནང་གསལ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས་ཚང་བ།    རང་འཇགས། 
   ཁ ཐོབ་ཁུངས་དེ་གའི་འོས་འཕེན་པ་ཚད་ལྡན་རྒྱུས་ཅན་ ༢༥ ནས་འགན་འཁུར་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ། 
༣ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་དགོས་པ་གཤམ་གསལ། 
 ཀ ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིསྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་ཆའི་འོས་གཞིར་དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུར་སྙན་ཞུས་ཀྱིས།  
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ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འགེངས་ཤོག་ཞུ་ལེན་དང། དོ་བདག་གི་ལོ་རྒྱུས་བཅས་ཕྱིར་འབུལ་བྱ་རྒྱུའི་དུས་
 ཚས།         རང་འཇགས། 

 ཁ དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པའི་འོས་གཞི་ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བརྟག་ཞིབ་རྩད་གཅོད་དང་
 ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚས།  

 ག སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་དང་བླངས་འོས་གཞི་ནས་རང་མོས་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚས། 
 ང དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་མཐའ་བསྡོམས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་འོས་གཞི་རྣམས་ཀྱི་མིང་དང༌།  

མཚན་རྟགས། ཐོབ་ཁུངས། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་བཅས། 
 
དོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ། དང་བླངས་འོས་གཞིའི་འགེངས་ཤོག་འབུལ་ཕྱོགས་དང་འབུལ་དུས།  རང་འཇགས། 
༡ ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་དོ་བདག་སྤྱི་འཐུས་འོས་གཞིར་དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ། དང་བླངས་

འོས་གཞིའི་འགེངས་ཤོག་དང། རྒྱབ་སྐྱོར་འགེངས་ཤོག་རྩིས་ལེན་བྱེད་དགོས།  རང་འཇགས། 
༢ ཟུར་འཛར་ ཆ༽ དང་ ཇ༽ གཞིར་བཟུང་འོས་གཞིའི་འགེངས་ཤོག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འགེངས་ཤོག་ནང་འཚམས་ལུས་ནོར་འཁྲུལ་

མེད་པར་བསྐངས་ནས།  དང་བླངས་འོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པོ་རང་ཉིད་དང༌།  ཐོབ་ཁུངས་དེ་གའི་འོས་འཕེན་པ་ཚད་
ལྡན་རྒྱུས་ཅན་ ༢༥ ནས་འགན་འཁུར་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་མིང་རྟགས་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་བཅས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་གཏན་
འབེབས་དུས་ཚས་ནང་ཚུན་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཕུལ་ཟིན་པ་དགོས། 

༣ དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པོ་སོ་སོ་ནས་འགེངས་ཤོག་ཁག་དང་ཆབས་ཅིག་འབའ་དངུལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ཧིན་
སྒོར་ ༡༥༠༠༠ རེ་དང༌། བྱང་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ནས་ཨ་སྒོར་ ༥༠༠ རེ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ཟུར་འཇོག་བྱེད་
དགོས། 

 ཀ དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཐོབ་ཁུངས་གང་ཡང་རུང་བ་དེའི་འོས་གཞིའི་མི་གྲངས་ཇི་
 ཡོད་ཀྱི་མཐའ་མའི་འོས་ཐོབ་གྲངས་འབོར་ཡོངས་རྫོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་པའི་འབོར་དེ་དག་འོས་གཞི་
 རྣམས་ལ་ཆ་སྙོམ་དུ་བགོས་པའི་གྲངས་འབོར་དེའི་བརྒྱ་ཆ་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་དོ་བདག་དེར་ཐོབ་ན་སྤྱི་འཐུས་སུ་
 འདེམས་ཐོན་མ་བྱུང་རུང༌། ཐོག་མར་ཟུར་འཇོག་བྱས་པའི་འབའ་དངུལ་རྣམས་དོ་བདག་ལ་ཕྱིར་སྤྲོད་བྱེད་དགོས། 
 གོང་གསལ་ལྟར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་མ་ལོན་ཚ་འབའ་དངུལ་དེ་དག་ཕྱིར་སྤྲོད་བྱེད་མི་དགོས། 
ཁ དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པོར་འབའ་དངུལ་ཕྱིར་སྤྲོད་དགོས་མིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་རྩིས་ བསྐོར་

གྱིས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་བརྒྱུད་དོ་བདག་སོ་སོར་བརྡ་ཐོ་གཏོང་རྒྱུ་དང༌།  ཕྱིར་སྤྲོད་མ་དགོས་པའི་དངུལ་
འབབ་རྣམས་གཞུང་གི་ཕྱོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་ནང་འཇོག་དགོས། 

 
དོན་ཚན་ཞེ་གསུམ་པ། དང་བླངས་འོས་གཞིར་བརྟག་ཞིབ་རྩད་གཅོད་དུས་ཚས།  རང་འཇགས། 
༡ དང་བླངས་འོས་གཞི་རྣམས་འོས་མིན་བརྟག་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་འགེངས་ཤོག་འབུལ་རྒྱུའི་དུས་ཚས་རྫོགས་པའི་ཕྱི་ཉིན་ནས་འགོ་

འཛུགས་བྱེད་དགོས། 
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༢ ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ནས་ས་གནས་འོས་བསྡུའི་ཚགས་མི་དང༌། དང་བླངས་འོས་གཞིར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པོ་བཅས་
ཚགས་བསྐོང་བརྡ་ཐོ་གཞིར་བཟུང་འདུ་འཛམས་ཐོག་འགེངས་ཤོག་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྟག་ཞིབ་ཐུབ་པའི་དགོས་ངེས་ཀྱི་དུས་
ཚད་སྤྲོད་དགོས། 

༣ ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ནས་ཚགས་ཐོག་ཏུ་འོས་གཞིའི་འགེངས་ཤོག་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་འཇུག་གིས་འོས་གཞི་གང་
ཞིག་གཤམ་གསལ་དོན་གནད་ཁག་གཞིར་བཟུང་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས། 

 ཀ ཁྲིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཁག་ནང་གསལ་འཐུས་མིའི་འོས་ཆོས་དང་མི་ལྡན་པ།  རང་འཇགས། 
 ཁ གཏན་འབེབས་དུས་ཚས་ནང་འགེངས་ཤོག་ཕུལ་འབྱོར་མ་བྱུང་བ། 
 ག འབའ་དངུལ་ཟུར་འཇོག་མ་བྱས་པ།     རང་འཇགས། 
 ང འོས་གཞིའི་འགེངས་ཤོག་ཐོག་དང་བླངས་པ་དང༌།  རྒྱབ་སྐྱོར་བ་གཉིས་ཀའི་མིང་རྟགས་ངོ་མ་མེད་པ། 
 ཅ འོས་གཞི་རང་ཉིད་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་རང་བཞིན་དོར་ཟིན་པའམ།  དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་པ། 
 ཆ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་མེད་པའམ། བོད་མིའི་རྩ་དོན་ལ་གནོད་པའི་ལས་དོན་ 
 གང་རུང་དང་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དན་རྟགས་ཡོད་པ་བཅས། 
 
དོན་ཚན་ཞེ་བཞི་པ། དང་བླངས་འོས་གཞི་ནས་ཕྱིར་འཐེན།    རང་འཇགས། 
༡ དང་བླངས་འོས་གཞིའི་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་ཆོག་པའི་དུས་ཚས་མཐའ་མ་འོས་གཞིར་བརྟག་ཞིབ་ཟིན་རྗེས་ཀྱི་ཉིན་གཉིས་པ་དེ་

ཡིན་ཅིང༌། དུས་བཀག་དེའི་ནང་ཚུན་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་རིགས་ནས་འབའ་དངུལ་ཕྱིར་ཞུ་བྱེད་ཆོག 
༢ རང་ཉིད་འོས་གཞི་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུའི་མིང་རྟགས་སྦྱར་མའི་སྙན་ཞུ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཕུལ་རྗེས་སླར་ཡང་

སྐབས་དེའི་དང་བླངས་འོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་མི་ཆོག    རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་ཞེ་ལྔ་པ། དང་བླངས་འོས་གཞིའི་དུས་ཚས་དང༌། མིང་ཐོ་འབུལ་ཕྱོགས། 
༡        དང་བླངས་འོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་དང༌། བརྟག་ཞིབ། ཕྱིར་འཐེན་བཅས་ཀྱི་ལས་རིམ་རྣམས་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུ་འགོ་

འཛུགས་ཀྱི་ཉིན་གཉིས་གོང་དུ་ཟིན་པར་བྱེད་དགོས། 
༢ དང་བླངས་འོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་དང༌། བརྟག་ཞིབ། ཕྱིར་འཐེན་བཅས་ཐག་གཅོད་ཟིན་མཚམས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་ནས་འོས་གཞིའི་འགེངས་ཤོག་དང༌། འོས་གཞི་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་རེ་བཅས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་
འབུལ་དགོས། 

 
དོན་ཚན་ཞེ་དྲུག་པ། སྤྱི་འཐུས་འོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག   རང་འཇགས། 
༡ ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་མི་མང་རྣམས་ལ་འོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག་དགོས་པའི་བཀོད་བྱུས་དང༌།  བརྡ་

ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུ། 
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 ཀ ས་གནས་འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་ཁག་གཞིར་བཟུང་ཐོབ་ཁུངས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་མ་འདྲེས་པ་བྱ་རྒྱུ།  ཆོལ་ཁ་མི་འདྲ་བའི་
 བཟའ་ཚང་རྣམས་ཆོལ་ཁོངས་དོ་བདག་སོ་སོའི་རང་དབང་འདོད་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཇི་བྱས་ལ་རྩ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང༌། 
 དེ་ལྟའི་བཟའ་ཚང་གི་ཕྲུ་གུ་རང་ལོ་ ༡༨ ལོན་མཚམས་ཕ་མ་སུ་རུང་གི་ཆོལ་ཁར་རང་མོས་ཀྱིས་ཞུགས་ཆོག་ཅིང༌།  
 རྗེས་སུ་ཆོལ་ཁ་གཞན་གྱི་བཟའ་ཟླ་བྱུང་ཚ་ཆོལ་ཁ་བརྗེ་བསྒྱུར་གྱི་གོ་སྐབས་ཐེངས་གཅིག་སྤྲོད་ཆོག 

 ཁ འོས་འཕེན་པ་རྣམས་ནས་འོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག་མ་བྱས་གོང་འོས་དམིགས་ལ་ཁྲིམས་མཐུན་འོས་ཆོས་ཇི་
 དགོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཤེས་རྟོགས་ཆེད། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་དང༌། ཁྲིམས་སྒྲིག་
 ཁག་ནང་གསལ་འོས་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་རྣམས་སྒྲོག་སྦྱང་དང༌། འགྲེལ་བཤད་བྱེད་དགོས། 
ག འོས་འཕེན་པ་སོ་སོ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུའི་འོས་དམིགས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་ཆོལ་ཁ་རེ་རེར་སྤྱི་འཐུས་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་

བཅུ་རེ་དང༌། དེའི་ནང་ཉུང་མཐར་བུད་མེད་གཉིས་རེ་དགོས། དགོན་ཁག་དང༌། ཆོས་ཀྱི་ཚགས་སྡེ་ཁག་ནས་རང་རང་
ཆོལ་ཁའི་ཐོབ་ཆའི་གྲངས་ཚད་སྤྱི་མཚུངས་ཐོག་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོར་ཐོབ་ཆའི་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་རེ།  བྱང་ཨ་རི་ཁུལ་
དུ་ཐོབ་ཆའི་སྤྱི་འཐུས་གཉིས། ཡུ་རོབ་ཏུ་ཐོབ་ཆའི་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་བཅས་ལས་བརྒལ་བ་འདེམས་སྒྲུག་མི་ཆོག 

ང འོས་འཕེན་པ་སོ་སོ་ནས་འོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་སྐབས་འོས་དམིགས་རྣམས་ཀྱི་མིང་དང༌། ཐོབ་ཁུངས། ད་ 
ལྟའི་སྡོད་གནས།  ལས་གནས། ཁྱིམ་མིང་ངམ་ནང་མིང་ལྟ་བུ་མིང་འདྲ་གཞན་དང་མི་ནོར་བའི་ཁྱད་མིང་རེ་བཅས་ཁ་
གསལ་འགོད་ཐབས་དགོས། 

 
དོན་ཚན་ཞེ་བདུན་པ། འོས་ཐོབ་གྲངས་བཤེར་ཕྱོགས་བསྡོམས་དང་འོས་གཞི་གཏན་འབེབས། 
༡ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་དུས་ཚས་ནང་ཚུན་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཁག་ནས་འོས་

གཞིའི་ཐོ་གཞུང་ཡིག་ཆ་ཁག་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་དུས་ཐོག་ངེས་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས། གལ་སྲིད་ས་གནས་ཐག་རིང་
སྦྲག་ལམ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཇི་བཞིན་མེད་རིགས་ཁག་ནས་འོས་གཞིའི་ཐོ་གཞུང་ཡིག་ཆ་རྣམས་དུས་ཐོག་འབུལ་འབྱོར་མ་བྱུང་ཚ་
ས་ཁུལ་དེ་དག་གི་གནས་སྟངས་དང༌། མི་འབོར་མང་ཉུང་ལ་སྟབས་བསྟུན་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་འོས་གཞི་གཏན་འབེབས་བྱེད་
རྒྱུའི་དུས་ཚས་ནས་ལས་ཉིན་བདུན་རིང་ཕྱི་སྣུར་བྱེད་ཆོག  

༢ ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སོ་སོ་ནས་འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་བྱས་པའི་ཐོ་གཞུང་ཡིག་ཆ་རྣམས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ལ་ཕྱིར་འབུལ་བྱུང་མཚམས་སོ་སོར་འབྱོར་ཐོ་དེབ་བཀོད་ཀྱིས། འོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གྲངས་བཤེར་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚས་བར་
ཡིག་ཆ་རྣམས་ཁུངས་གཅིག་ཏུ་ཉར་འཇོག་དགོས་པ་ལས་གང་བྱུང་སྔོག་བཤེར་བྱེད་མི་ཆོག 

༣ འོས་གྲངས་ཞིབ་བཤེར་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚས་ཉིན་དོན་ཚན་ ༡༠ ནང་གསེས་ག་གཞིར་བཟུང་འོས་ཐོབ་ཐོ་གཞུང་དང༌།  ཡིག་ཆ་
རྣམས་སྔོག་བཤེར་བྱེད་ཆོག 

༤ འོས་གྲངས་ཞིབ་བཤེར་སྐབས་འོས་ཐོབ་གྲངས་འབོར་མང་རིམ་བསྟར་བསྒྲིགས་ཀྱིས་མིང་དང༌། ཕ་ཡུལ། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། ད་
ལྟའི་ལས་གནས་སམ་སྔོན་གྱི་ལས་གནས། འོས་གྲངས་ཇི་ཐོབ་ཀྱི་གྲངས་འབོར་གསལ་བཀོད་ཀྱིས་མིང་གཞུང་རེའུ་མིག་བཟོ་
འགོད་བྱེད་དགོས་པ་དང༌།  ཟུར་དཔང་དུ་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་ནས་སྤྱི་འཐུས་རེ་དགོས། 
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༥ མིང་གཞུང་རེའུ་མིག་ནས་ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཆའི་གྲངས་འབོར་དེའི་ཉིས་ལྡབ་ཀྱི་འོས་གཞི་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས། 
གལ་ཏེ་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཐོབ་ཁུངས་གཉིས་ཀྱི་འོས་གཞིའི་ཁོངས་ཡོད་ན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དོ་བདག་ཐོབ་ཁུངས་གང་
དུ་ཞུགས་འདོད་ཡོད་མེད་འདྲི་རྩད་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས། 

༦ འོས་དམིགས་ནང་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུའི་འོས་གཞི་རྣམས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བརྟག་ཞིབ་ཀྱིས་འོས་གཞི་གང་ཞིག་
སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༢༥ ནང་གསེས་ ༡ དང་ ༢ དོན་ཚན་ ༤༣ ནང་གསེས་ ༣ པའི་ ཀ་ ནས་ ཆ་ བར་གཞིར་བཟུང་ཕྱིར་
འཐེན་བྱེད་ཆོག 

 
དོན་ཚན་ཞེ་བརྒྱད་པ། འོས་ཤོག་བཟོ་སྐྲུན། 
༡ ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོ་ངོས་འཛིན་བདེ་ཆེད་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་ཤོག་ཚན་མདོག་མི་འདྲ་བ་བཟོ་སྐྲུན་གཏན་འབེབས་

བྱེད་དགོས། 
༢ འོས་ཤོག་སོ་སོའ་ིནང་འོས་གཞིའི་མིང་ཐོ་རྣམས་གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་པའི་མིང་གཞུང་གོ་རིམ་ལྟར་དང༌།  མིང་འདྲ་ཡོད་ཚ་ཕན་

ཚུན་ངོས་འཛིན་བདེ་ཆེད་གསལ་ཁ་འགོད་དགོས། 
༣ འོས་གཞི་སོ་སོར་མཚན་རྟགས་རེ་སྤྲོད་དགོས།    རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་ཞེ་དགུ་པ། འོས་གཞི་གསལ་བསྒྲགས།     རང་འཇགས། 
༡ དངོས་གཞིའི་འོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒྲགས་མ་བྱས་གོང་དུ་འོས་ཁོངས་ནས་དགོངས་ཞུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུའི་གོ་

སྐབས་སྤྲོད་ཆེད།       རང་འཇགས། 
ཀ འོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒྲགས་མ་བྱས་པའི་ཉིན་གྲངས་ ༤༥ གོང་ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཆའི་ གྲངས་

ཚད་ཀྱི་གསུམ་ལྡབ་ལས་མི་ཉུང་བའི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞི་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། 
 ཁ སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞི་ནས་དགོངས་ཞུ་བྱེད་འདོད་ཡོད་རིགས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཐད་ཀར་དགོངས་པ་ 

 ཞུ་འཁྲོལ་དགོས་པ་དང༌།  དངོས་གཞིའི་འོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་རྗེས་དགོངས་ཞུ་མི་ཆོག 
༢ ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་འོས་གཞི་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བསྡུ་ལེན་གྱིས་ཞིབ་འཇུག་དང་

སྦྲགས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབུལ་དགོས། 
༣ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞིར་བརྟག་ཞིབ་རྩད་གཅོད་དང༌།  དགོངས་ཞུའི་རིགས་གྲུབ་རྗེས་དངོས་

གཞིའི་འོས་གཞི་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། 
 ཀ དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི་ཉིན་གྲངས་ ༤༥ གོང༌།  དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གསལ་བསྒྲགས་སྔོན་

 སོང་ནང་གསལ་ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཆའི་གྲངས་ཚད་ཀྱི་ཉིས་ལྡབ་ཐོག་དང་བླངས་ཇི་ཡོད་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་
 མདོར་བསྡུས་རེ་དང༌། འོས་གཞིའི་མཚན་རྟགས་བཅས་མཐའ་བསྡོམས་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་
 བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། 
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 ཁ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་པའི་འོས་གཞི་དེ་དག་གི་སྐོར་དང་བཀོད་ཁྱབ་བཅས་ས་
 གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སོ་སོར་གཏོང་དགོས། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་འབྲུ་
 དོན་གཞིར་བཟུང་འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་མི་མང་ལ་འོས་གཞི་ཁག་ཡིད་འཇགས་བློ་ངེས་
 ཐུབ་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འཐུས་ནན་ཐོག་མི་ཚགས་འདུ་འཛམས་ཆེ་ས་ཁག་ལ་འགྲེམས་སྦྱར་བྱེད་དགོས། 

༤ དངོས་གཞིའི་འོས་གཞི་གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུའང་འོས་བསྡུ་མ་བྱས་གོང་འོས་གཞི་སུ་རུང་ལ་འོས་ཆོས་ཚང་མིན་གྱི་
ཀླན་ཀ་སྤྱི་སྒེར་སུ་ཐད་ནས་བྱུང་བའམ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་སྐབས། ཁྲིམས་མཐུན་ཞིབ་འཇུག་
གིས་སྒྲིག་དོན་གཞིར་བཟུང་གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་པའི་འོས་གཞི་ཆ་ཚང་ངམ་འོས་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་སུ་རུང་ཕྱིར་འཐེན་ཆོག་ཅིང༌།  
འོས་གཞི་ཆ་ཚང་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་ཡིན་ན་བསྐྱར་དུ་འོས་བསྡུ་བྱེད་དགོས་པ་དང༌། འོས་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པའམ་
གློ་བུར་འཆི་སྐྱོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན།  འོས་གཞིའི་གྲངས་འབོར་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཐག་གཅོད་བྱ་འཐུས། 

 
དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་པ། དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུ། 
 དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུའི་སྐབས་བབ་ལས་དོན་རྣམས་དོན་ཚན་ ༣༡ དང་ ༣༢།༣༣།༣༤ གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་བྱེད་
དགོས་པ་དང༌།  འོས་ཤོག་འགྲེམས་སྤྲོད་སྐབས་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ཀར་གལ་ཏེ་ས་གནས་གཞན་ནས་སླེབས་པའི་མི་ཞིག་ལ་
ཡོང་ཁུངས་ས་གནས་དེ་ནས་རང་དབང་གཅེས་འཛིན་གྱི་ལག་དེབ་ཐོག་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ལས་ཐམ་འཁོད་པའི་མིང་གཞུང་
དེབ་འགོད་ཀྱི་མིང་རྟགས་དང་སྦྲགས་དེབ་འགོད་བྱས་པའི་ཨང་གྲངས་མིག་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་ཚ་ས་གནས་དེ་རང་གི་མིང་གཞུང་ནང་མེད་ན་
ཡང་ཐོབ་ཁུངས་མ་ནོར་བར་འོས་ཤོག་འགྲེམས་སྤྲོད་བྱེད་ཆོག་པ་དང༌། ཐོབ་ཁུངས་གང་ཡིན་པ་དེའི་མིང་གཞུང་རེའུ་མིག་གཤམ་དུ་ས་
གནས་དང༌། མི་མིང༌། འོས་བསྡུ་བའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགོད་ཨང་གྲངས། དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཨང་གྲངས་བཅས་གསལ་པོ་འགོད་
དགོས། བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ཐད་ཟུར་འཛར་ ག༽ འོག་གོང་བཞིན་ལག་དེབ་ཨང་གྲངས་བཅས་གསལ་པོ་འགོད་དགོས། 
 
དོན་ཚན་ང་གཅིག་པ། འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་ཕྱོགས་བསྡོམས།    རང་འཇགས། 
 འོས་ཐོབ་གྲངས་བཤེར་དོན་ཚན་ ༣༤ གཞིར་བཞག་ཐོག 
༡ ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཁོངས་ནས་འོས་གྲངས་མང་རིམ་རྩེ་བཏོག་གིས་ཆོལ་ཁ་རེར་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་བཅུ་རེ་དང༌། དེའི་ནང་ཉུང་

མཐར་བུད་མེད་གཉིས་རེ། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོར་མི་གྲངས་གཉིས་རེ། ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་མི་གྲངས་གཉིས་དང༌།  བྱང་ཨ་རི་ཁུལ་དུ་
མི་གྲངས་གཉིས་བཅས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སུ་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་ཡིན། 

༢ སྤྱི་འཐུས་དུས་ཡུན་ནང་ས་མིག་སྟོང་པ་ཐོན་ཚ། བར་མའི་འོས་བསྡུ་མ་དགོས་པར་སྒུག་ཐོའ་ིགྲལ་མཚམས་གར་འཁེལ་ནས་
ཚབ་གསར་འཇུག་རྒྱུའི་ཆེད།  འོས་ཐོབ་མང་རིམ་བཞིན་ཐོར་བཀོད་དེ་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དང༌།  ཟུར་དཔང་རྣམས་ཀྱི་
མཚན་རྟགས་བཀོད་པ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ཉར་དགོས། 

༣ གལ་སྲིད་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ མ་ལོན་ཚ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཆའི་གྲངས་ཚད་ཇི་ཙམ་མ་ལོན་པའི་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་སྒྲིག་གཞིར་བཟུང་
བསྐྱར་དུ་འོས་འདེམས་བྱེད་དགོས། འོན་ཀྱང་བརྒྱ་ཆ་ལོན་མིན་དང་འོས་གཞི་གྲངས་ཚད་མ་ལོན་པར་བསྐྱར་དུ་འོས་བསྡུ་བྱ་
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དགོས་བྱུང་རིགས་ལ་སྒྲིག་དོན་ ༤༩ ནང་གསེས་ ༡ ཀ་དང། ནང་གསེས་ ༣ ཀ་ ནང་གསལ་གྱི་དུས་ཡུན་ལ་བསྟུན་མ་དགོས་
པར་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཆོག  ཕྱིར་བསྡུ། 

༣ སྤྱི་འཐུས་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་ཡོངས་རྫོགས་སྤྱི་འཐུས་གསར་པས་དམ་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཚས་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་ ༣༠ གོང་དུ་
ངེས་པར་མཇུག་བསྒྲིལ་ཐུབ་པ་དགོས།  

 
དོན་ཚན་ང་གཉིས་པ། རྒྱ་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་དང། འདེམས་ཐོན་སྤྱི་འཐུས་སོ་སོར་བརྡ་ལན་སྤྲོད་ཕྱོགས། རང་འཇགས། 
༡ འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་མིང་དང༌།  འདྲ་པར།  ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།  འོས་གྲངས།  ལོ་རྒྱུས་

མདོར་བསྡུས་རེ་བཅས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། 
༢ འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་སྤྱི་འཐུས་སོ་སོར་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་གནས་ཚུལ་དང་སྦྲགས་བཞུགས་སྒར་དུ་དམ་བཅའ་

འབུལ་བར་ངེས་བཅར་དགོས་རྒྱུའི་ཚས་གྲངས་ཁ་གསལ་འཁོད་པའི་བརྡ་ལན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དེབ་སྐྱེལ་སྦྲག་
བརྒྱུད་དམ་ངེས་པར་འཕྲོད་ཐབས་བྱེད་དགོས། 

 
དོན་ཚན་ང་གསུམ་པ། སྤྱི་འཐུས་དང༌། བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་གྱི་དུས་ཡུན། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག་གི་ལས་རིམ་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་ཚས་ 
ནས་སྤྱི་འཐུས་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པ་དང༌།  དངོས་གཞིའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ཉིན་སྤྱི་འཐུས་ 
ཀྱི་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་གྲུབ་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས། དེ་བཞིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ 
བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་དམིགས་འདེམས་སྒྲུག་གི་ལས་རིམ་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་ཚས་ནས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་བསྡུའི་ 
ལས་རིམ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པ་དང༌། དངོས་གཞིའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཉིན་ནས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་བསྡུའི་ལས་ 
དོན་གྲུབ་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས། 
 
ལེའུ་ལྔ་པ།       རང་འཇགས། 
སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཙ་དང། ཚགས་གཙ་གཞོན་པའི་འོས་བསྡུ།  རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་ང་བཞི་པ།  འོས་གཞིའི་ཡོང་ཁུངས་དང༌། འོས་བསྡུ་བྱེད་པོ།  
སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཙ་གཞོན་པའི་འོས་གཞི་ཡོང་ཁུངས་དང༌། འོས་བསྡུ་བྱེད་པོ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་སྤྱི་
འཐུས་ཁོ་ན་ཡིན། 
 
དོན་ཚན་ང་ལྔ་པ། འོས་བསྡུ་བྱེད་ཕྱོགས།    རང་འཇགས། 
 བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༤༥ ནང་གསལ།  སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་གཅིག་དང༌། ཚགས་གཙ་གཞོན་པ་གཅིག་
དགོས་པར་སྔོན་ལ་ཚགས་གཙའི་འོས་བསྡུ་དང༌། དེ་རྗེས་ཚགས་གཙ་གཞོན་པའི་འོས་བསྡུ་གཉིས་སྔ་རྗེས་གོ་རིམ་བཞིན་བྱེད་དགོས། 
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འོན་ཀྱང་ངོ་ཡོད་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་འོས་མི་ཞིག་ལ་སྤྱི་མོས་བྱུང་ཚ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བརྟག་ཞིབ་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱུང་
མཚམས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཆོག  
 
དོན་ཚན་ང་དྲུག་པ། སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞི།    རང་འཇགས། 
༡ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཀྲམ་པའི་རྟགས་ཐམ་སྦྱར་མའི་འོས་དམིགས་འགེངས་ཤོག་སྟེང་སྤྱི་འཐུས་རེ་རེས་འོས་

དམིགས་གསུམ་ལས་མ་མང་བ་གསང་བའི་སྒོ་ནས་འོས་བསྡུ་བྱེད་དགོས། 
༢  དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་གྲངས་མང་ཐོན་རྩེ་བཏོག་གིས་འོས་གཞི་གསུམ་གྱི་མིང་གཞུང་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་གསལ་

བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། འོས་གཞི་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་འདོད་ཡོད་རིགས་ལ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་དུས་ཚད་ནས་ཆུ་ཚད་ ༣ 
ལས་མ་བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་སྤྲོད་ཆོག  

 ༣ འོས་གྲངས་འདྲ་མཉམ་བྱུང་སྟེ་འོས་གཞི་མི་གྲངས་གསུམ་ལས་མང་བ་བྱུང་ཚ། འོས་གྲངས་འདྲ་མཉམ་དེ་དག་ལ་བསྐྱར་དུ་འོས་
ཤོག་འཕངས་ཏེ་འོས་གྲངས་མང་རིམ་གྱིས་འོས་གཞིར་འཇོག་དགོས་ཤིང། མཐའ་མ་ལས་ཐམ་སྦྱར་མའི་འོས་ཐོབ་མཐོ་ཤོས་
གསུམ་ལས་མ་ཉུང་བའི་མིང་གཞུང་བཀོད་པའི་འོས་གཞི་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས།  རང་འཇགས།  

 
དོན་ཚན་ང་བདུན་པ། དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུ།   
 དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཀྲམ་པའི་ལས་ཐམ་སྦྱར་མའི་འོས་ཤོག་ནང་གསལ་འོས་གཞི་མི་གསུམ་ནས་སུ་འོས་གཅིག་ལ་
སྤྱི་འཐུས་སོ་སོས་རང་མོས་འོས་རྟགས་བརྒྱབས་ཏེ་གསང་བའི་འོས་ཤོག་འཕེན་དགོས།  གལ་སྲིད་འོས་གྲངས་མཐོ་ཤོས་འདྲ་མཉམ་ཐོན་
པ་ཡིན་ན་བསྐྱར་དུ་འོས་འཕེན་བྱེད་དགོས། 
 
དོན་ཚན་ང་བརྒྱད་པ། འོས་ཤོག་རྩིས་མེད་གཏོང་ཕྱོགས།      རང་འཇགས། 
 འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་སྐབས་དོན་ཚན་ ༣༤ ནང་གསེས་ ༢ ནང་གསལ་ལྟར་རམ།  དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་
བྱས་པའི་རྟགས་ཐེལ་ལམ་སྨྱུ་གུ་བེད་སྤྱོད་མ་བྱས་པའི་འོས་ཤོག་དེ་ཉིད་རྩིས་མེད་དང༌།  འོས་སྒམ་ནས་འོས་འཕེན་པའི་གྲངས་ཚད་ལས་
བརྒལ་བའི་འོས་ཤོག་ཐོན་ཚ།  འོས་ཤོག་ཡོངས་རྫོགས་རྩིས་མེད་ཀྱིས་བསྐྱར་དུ་འོས་བསྡུ་བྱེད་དགོས། 
 
དོན་ཚན་ང་དགུ་པ། འདེམས་ཐོན་ཚགས་གཙ་གསལ་བསྒྲགས།     རང་འཇགས། 
 དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་མཐའ་མའི་འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་ཟིན་མཚམས་འདེམས་ཐོན་ཚགས་གཙ་སུ་ཡིན་སྤྱི་འཐུས་
རྣམས་ལ་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། 
 
དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པ། ཚགས་གཙ་གཞོན་པའི་འོས་བསྡུ། 
ཚགས་གཙ་གཞོན་པའི་འོས་བསྡུ་དོན་ཚན་ ༥༦ ནས་ ༥༩ བར་གཞིར་བཟུང་བྱེད་དགོས། 
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དོན་ཚན་རེ་གཅིག་པ། ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་གྱི་དམ་འབུལ། 
ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཙ་གཞོན་པའི་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་རྗེས་དུས་ཚས་གཏན་འབེབས་ཉིན་བཅའ་ཁྲིམས་
དགོངས་དོན་དམ་འབུལ་ཞུ་དགོས།  
 
ལེའུ་དྲུག་པ།        རང་འཇགས། 
བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་བསྡུ།       རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་པ། བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་བསྡུ་བྱེད་པོ།   རང་འཇགས། 
ཁྲིམས་ལུགས་ཁག་གཞིར་བཟུང་འོས་བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་བྲལ་བ་ཕུད། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་རང་ལོ་  ༡༨ ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ་ཡན་ལ་འོས་འཕེན་གྱི་
ཐོབ་ཐང་ཡོད། 
 
དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་པ། བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་ཆོས།   རང་འཇགས། 
བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་གཞིར་རུང་བའི་སྐྱེ་བོ་ནི།     རང་འཇགས། 
༡   བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ། 
༢ རང་ལོ་ ༣༥ ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ། 
༣ ཁྲིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རིག་འཚ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ། 
༤  བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ། 
༥  ཁྲིམས་ཁང་ནང་ནག་ཉེས་ར་འཕྲོད་ཀྱིས་ཉེས་པ་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ། 
༦ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་གྱིས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་གཞིར་མ་འོས་

པར་ཐག་བཅད་པ་མ་ཡིན་པ། 
༧  ཡུན་ཚད་གཉིས་བསྟུད་མར་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའམ་བཀའ་བློན་གྱི་ལས་འཁུར་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ། 
༨ བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༩ ནང་གསེས་ ༣ པའི་ ཀ ལྟར་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་འཕོ་འགྱུར་བྱ་དགོས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ། 
༩  བོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་དང༌། གོ་གནས། དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་རིགས་མ་
 ཡིན་པ་བཅས། 
 
དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་པ། བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ཡུན་ཚད།     རང་འཇགས། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བཟུང་ཡུན་ཚད་མ་རྫོགས་གོང་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་
ན་ལས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ཡུན་ཚད་དམ་འབུལ་བྱས་ཉིན་ནས་དུས་ཡུན་ལོ་ལྔ་ཡིན།  རང་འཇགས། 
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དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་པ། བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང༌། 
བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་བསྡུའི་ཆེད་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་ཟུར་འཛར་ ག༽ ལྟར་མིང་གཞུང་མ་དེབ་གཞིར་བཟུང་
འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིས་གནས་རང་ཁོངས་འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་བསྐྱར་ཞིབ་བམ་བཟོ་འགོད་གཏན་འབེབས་ཟིན་འཕྲལ། 
མིང་གཞུང་འདྲ་བཤུས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབུལ་དགོས་པ་དང༌། སླད་མིང་གཞུང་དེ་དག་གཙར་བཟུང་གིས་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་ནས་འོས་ཤོག་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་དགོས།  བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་བསྡུ་ནམ་དགོས་སྐབས་འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་བསྐྱར་
ཞིབ་བམ་བཟོ་འགོད་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ངེས་ཅན་དུས་བཀག་འོག་བྱེད་དགོས། 
 
དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་པ། བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་ཤོག་བཟོ་སྐྲུན། 
༡   དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་ཤོག་བཟོ་སྐྲུན་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས། 
༢   བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤༨ ནང་གསེས་ ༢ དང་ ༣ ལྟར་བྱེད་དགོས། 
༣   དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་ཤོག་ཟུར་འཛར་ ཉ༽ བཞིན་བཟོ་དགོས། 
 
དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་པ། བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུ་བྱ་ཕྱོགས།   རང་འཇགས། 
༡ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་རང་ལོ་ ༡༨ ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ་ཡན་སོ་སོ་ནས་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་དམིགས་རེའི་མིང་དང༌། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།  ལས་

གནས། ཁྱིམ་མིང་ངམ་ནང་མིང་ལྟ་བུ་མིང་འདྲ་གཞན་དང་མི་ནོར་བའི་ཁྱད་མིང་རེ་བཅས་ཁ་གསལ་འགོད་ཐབས་དགོས། 
༢ འོས་བསྡུ་ཟིན་འཕྲལ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༣༤ དགོངས་དོན་ལྟར་ལག་བསྟར་གྱིས་གཏན་

འབེབས་དུས་ཚས་ནང་ཚུན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ཕུལ་འབྱོར་ཐུབ་པ་དགོས། 
༣ དངོས་གཞིའི་འོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒྲགས་མ་བྱས་གོང་དུ་འོས་ཁོངས་ནས་དགོངས་ཞུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུའི་གོ་

སྐབས་སྤྲོད་ཆེད། 
 ཀ འོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒྲགས་མ་བྱས་པའི་ཉིན་གྲངས་ ༢༠ ནང་ཚུན་འོས་དམིགས་དྲུག་ལས་མ་མང་ 

 བ་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞིར་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། 
 ཁ སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞི་ནས་དགོངས་ཞུ་བྱེད་འདོད་ཡོད་རིགས་ཀྱིས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཐད་ཀར་  

 དགོངས་པ་ཞུ་འཁྲོལ་དགོས། དངོས་གཞིའི་འོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་རྗེས་དགོངས་ཞུ་མི་ 
 ཆོག 
ག དངོས་གཞིའི་འོས་གཞི་གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུའང་འོས་བསྡུ་མ་བྱས་གོང་འོས་གཞི་སུ་རུང་ལ་འོས་ཆོས་

ཚང་མིན་གྱི་ཀླན་ཀ་སྤྱི་སྒེར་སུ་ཐད་ནས་བྱུང་བའམ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་སྐབས།  ཁྲིམས་
མཐུན་ཞིབ་འཇུག་གིས་སྒྲིག་དོན་གཞིར་བཟུང་གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་པའི་འོས་གཞི་ཆ་ཚང་ངམ།  འོས་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་
སུ་རུང་ཕྱིར་འཐེན་ཆོག་ཅིང༌། འོས་གཞི་ཆ་ཚང་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་ཡིན་ན་བསྐྱར་དུ་འོས་བསྡུ་བྱེད་དགོས་པ་དང༌།  
འོས་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པའམ་གློ་བུར་འཆི་སྐྱོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན། འོས་གཞིའི་གྲངས་འབོར་ལ་གཞིགས་ཏེ་
ཐག་གཅོད་བྱ་འཐུས།  
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༤ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞིར་བརྟག་ཞིབ་རྩད་གཅོད་དང༌། དགོངས་ཞུའི་རིགས་གྲུབ་རྗེས་བཀའ་བློན་
ཁྲི་པའི་དངོས་གཞིའི་འོས་གཞི་གཉིས་ལས་མ་ཉུང་བ་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། གལ་སྲིད་འོས་གཞི་གཅིག་ལས་མེད་པ་
དང༌། དེ་ལ་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་ཤོག་ཁྱོན་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ལས་མི་ཉུང་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཡོད་ཚ་ཁ་གཏད་མེད་པའི་བཀའ་
བློན་ཁྲི་པར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ། མེད་ཚ་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་བསྐྱར་དུ་བྱེད་
དགོས། 

༥ གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་དངོས་གཞིའི་འོས་གཞིར་མང་ཚགས་ནས་གསང་བའི་འོས་ཤོག་མང་ཤོས་ཐོབ་པ་དེ་བཀའ་བློན་ཁྲི་
པར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ། 

༦ འོས་གཞི་གཉིས་ལ་འོས་གྲངས་འདྲ་མཉམ་ཐོན་ཚ་ཁྲིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་འདྲ་མཉམ་ཐོན་པའི་འོས་གཞི་གཉིས་ལ་སླར་ཡང་
མང་ཚགས་ནས་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ།     རང་འཇགས། 

༧  བཀའ་ཤག་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཉིན་ནས་མང་མཐའ་ཉིན་གྲངས་ 
༡༢༠ ནང་ཚུན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ཡོངས་རྫོགས་ཟིན་པ་བྱེད་དགོས། 

 
དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་པ། འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་ཕྱོགས་བསྡོམས།  རང་འཇགས། 
༡      སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞིའི་འོས་ཤོག་ཕྱོགས་བསྡོམས་གྲངས་བཤེར་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚས་ཉིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་

ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང༌།  འགན་འཛིན་ལས་འཕར་འདུ་འཛམས་ཐོག་ཟུར་དཔང་དུ་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་ནས་སྤྱི་འཐུས་
རེ་དགོས་པ་རྩ་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉིས་བྱུང་ཕྱིན་འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་བྱེད་ཆོག  

༢      འོས་ཤོག་རྩིས་མེད་གཏོང་ཕྱོགས་དང༌། མིང་རྟགས་འགོད་པ། ལས་རྒྱུན་བར་མཚམས། དོགས་གཅོད་བྱེད་ཕྱོགས་བཅས་སྒྲིག་
གཞི་དོན་ཚན་ ༣༤ ནང་གསེས་ ༢ པ་ནས་ ༥ པ་བར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 

༣ རྩིས་མེད་བཏང་བའི་འོས་ཤོག་དེ་དག་ངོས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ནས་རྩིས་མེད་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་
ཡིན་ཟུར་མཆན་མདོར་བསྡུས་རེ་ཟུར་དཔང་ཡོད་སར་མིང་རྟགས་བརྒྱབ་དགོས་པ་ཡིན།  ཕྱིར་བསྡུ། 

༤ འོས་ཤོག་ཕྱོགས་བསྡོམས་གྲངས་བཤེར་བྱེད་སྐབས་ལས་རྒྱུན་བར་མཚམས་དང། ལས་ཁུངས་གྲོལ་མཚམས་སོ་སོར་འོས་
ཤོག་དང།  འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་རྣམས་བོར་གྱར་དང།  སྐྱོན་ཆག་མི་འབྱུང་བའི་འཐུམ་བསྒྲིལ་གྱིས་ཚགས་
མི་ཟུང་སྦྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་འགན་འཛིན་གྱིས་ཐམ་ཀ་ཕབ་པའམ།  ཡང་ན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒོར་རྟགས་ཐེལ་རྒྱག་དགོས་ཤིང།  
ལྡེའུ་མིག་དང་ཐེའུ་གཉིས་ཀ་མི་གཅིག་ནས་ཉར་མི་ཆོག      ཕྱིར་བསྡུ། 

༥ འོས་ཤོག་ཕྱོགས་བསྡོམས་གྲངས་བཤེར་སྐབས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ངོ་ལས་དང་ཟུར་དཔང་སུ་རུང་ནས་འོས་བསྡུའི་ལས་
དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་བློ་ཁ་མ་ཁེངས་པའམ་གྲངས་ནོར་བྱུང་བའི་བློ་དྭོགས་བྱུང་མཚམས། ཞིབ་འཇུག་དང།  གྲངས་བཤེར་
བསྐྱར་དུ་བྱེད་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་འདོན་པ་དང། དྭོགས་གཅོད་བྱེད་ཆོག་པ་ཡིན།   ཕྱིར་བསྡུ། 
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དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་དགུ་པ། འདེམས་ཐོན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གསལ་བསྒྲགས།    རང་འཇགས། 
འོས་ཤོག་ཕྱོགས་བསྡོམས་གྲངས་བཤེར་ཟིན་པའི་བསྡོམས་འབོར་གྱི་ཡིག་ཆར་སྤྱི་ཁྱབ་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དང་།  འགན་འཛིན་
ལས་འཕར། ཟུར་དཔང་རྣམ་པས་མིང་རྟགས་བཀོད་ཟིན་འཕྲལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་ 
གསལ་བསྒྲགས་དང༌། དོ་བདག་ལ་འོས་ཐོན་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་བརྡ་ལན་འཕྲོད་ངེས་གཏོང་དགོས། 
 
ལེའུ་བདུན་པ།          རང་འཇགས། 
ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་འོས་བསྡུ།       རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་བདུན་ཅུ་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་ཡོང་ཁུངས་དང་འོས་བསྡུ་བྱེད་པོ། 
བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༧༨ ནང་གསལ་བོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་སོ་སོར་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུ་རེ་དགོས།  
           རང་འཇགས། 
ཀ འཐུས་མིའི་ཡོང་ཁུངས་ནི། ས་གནས་རང་ཁོངས་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་དོན་ཚན་ ༢༢ ལྟར་ཡིན་དགོས། རང་འཇགས། 
ཁ ཡང་ན་འགོ་འཛིན་དང༌།  འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་ཕུད་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལྟ་རྟོག་ཚགས་མི་དང༌། འོས་བསྡུ་

བྱས་པའི་ས་གནས་བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི། འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་ཡན་ལག་སྡོད་སྒར་སོ་
སོའ་ིསྤྱི་མི་དང་བརྒྱ་དཔོན། འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་འཐུས་མི་བཅས་ལ་འགན་འཁུར་སྤྲོད་རྒྱུར་མང་ཚགས་ནས་
མོས་མཐུན་བྱུང་ནའང་ཆོག 

 
དོན་ཚན་དོན་གཅིག་པ། ས་གནས་འཐུས་མིའི་འོས་ཆོས། 
༡ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།     རང་འཇགས། 
༢ རང་ལོ་ ༢༥ ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ།     རང་འཇགས། 
༣ ཁྲིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རིག་འཚ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ།  རང་འཇགས། 
༤ བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།   རང་འཇགས། 
༥ ཁྲིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།  རང་འཇགས། 
༦ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ།  
༧ བོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་དང། གོ་གནས། དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་རིགས་མ་
 ཡིན་པ།       རང་འཇགས། 
༨ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་འོས་བསྡུའི་ཁྲིམས་ལུགས་སམ།  ཁྲིམས་སྒྲིག་ཅི་རིགས་དང་མི་
 འགལ་བ།   
༩ བོད་མིའི་རྩ་དོན་ལ་གནོད་པའི་ལས་དོན་གང་རུང་དང་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དན་རྟགས་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པ།      རང་འཇགས། 
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༡༠ ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཐད་ཀའི་སྟངས་འཛིན་འོག་གི་ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ།  རང་འཇགས། 
༡༡ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་གྲུབ་མཁན།     ཕྱིར་བསྡུ། 
༡༡ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་མེད་པའི་དན་རྟགས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། 
 
དོན་ཚན་དོན་གཉིས་པ། ས་གནས་འཐུས་མིའི་གྲངས་ཚད་དང་ཡུན་ཚད།   རང་འཇགས། 
༡ ས་གནས་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་པའི་འཐུས་མི་གྲངས་ཚད་ ༣༥ ལས་མི་བརྒལ་བ་དང༌། ༧ ལས་མ་ཉུང་བ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིམང་

ཚགས་ཀྱིས་གྲོས་བསྡུར་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས། 
༢ ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་ཡུན་ཚད་མ་རྫོགས་གོང་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་

སྐབས་རེའི་ཡུན་ཚད་ལོ་གསུམ་རེ་ཡིན།     རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་དོན་གསུམ་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་འོས་བསྡུ།   རང་འཇགས། 
༡ ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་རྣམས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་དོན་ཚན་

ཁག་གཞིར་བཞག་གིས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས།     རང་འཇགས། 
༢ ས་གནས་འཐུས་མི་འོས་འདེམས་བྱེད་པར་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་ཐེངས་གཉིས་དགོས་ཤིང། དངོས་གཞིའི་གསལ་བསྒྲགས་

མ་བྱས་གོང་འོས་ཁོངས་ནས་དགོངས་ཞུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་རིགས་ཁག་ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
སྐབས་བསྟུན་དགོངས་འཁྲོལ་གཏོང་འཐུས་དང། དངོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་རྗེས་དགོངས་ཞུ་ཕྱིར་འཐེན་
རིགས་མི་ཆོག        རང་འཇགས། 

༣ འོས་གཞིའི་ཁོངས་ནས་ས་གནས་མང་ཚགས་ཀྱིས་གྲོས་བསྡུར་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་གྲངས་འབོར་ལྟར་ལས་མེད་ཚ་འོས་
འཕེན་མ་དགོས་པར་གཏན་འཁེལ་བྱ་འཐུས། གཏན་འབེབས་གྲངས་འབོར་ལས་འོས་གཞི་མང་བ་ཡོད་ཚ་འོས་ཐོབ་མང་རིམ་རྩེ་
བཏོག་གིས་ས་གནས་འཐུས་མིར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས། གཏན་འབེབས་གྲངས་ཚད་ལས་འོས་
གཞི་ཉུང་བ་ཆགས་ཚ་བསྐྱར་དུ་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ།     རང་འཇགས། 

༤ ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འདེམས་ཐོན་འཐུས་མི་སོ་སོར་དམ་བཅའ་འབུལ་བར་ངེས་བཅར་དགོས་རྒྱུའི་དུས་ཚས་
བཀོད་པའི་བརྡ་ལན་གཏོང་དགོས། ས་འཐུས་ནས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་མདུན་དུ་དམ་བཅའ་ཕུལ་རྗེས་ཚགས་མིའི་ཁོངས་
ནས་ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན་གཉིས་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༨༠ ནང་གསེས་ ༢ པའི་དགོངས་དོན་ཟུར་འཛར་ ཏ༽ ལྟར་
ལས་འཁུར་དམ་བཅའམ། ཁས་ལེན་ཞུ་དགོས། 

༥ ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རིང་ས་མིག་སྟོང་པ་ཐོན་རིགས་བྱུང་ཚ་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༩༢ ནང་གསེས་ ༣ 
དགོངས་དོན། ཉིན་གྲངས་ ༣༠ ནང་ཚུན་ཚབ་གསར་འོས་འདེམས་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་བར་མའི་འོས་བསྡུ་མ་
དགོས་པར་ཐོག་མའི་འོས་འདེམས་སྐབས་འོས་ཐོབ་མང་རིམ་རྩེ་བཏོག་གིས་དེ་འོག་ལྷག་མ་རྣམས་འོས་ཐོབ་མང་ཉུང་གོ་རིམ་
ལྟར་མཚན་གཞུང་བཀོད་པའི་སྒུག་ཐོར་ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དང་ཟུར་དཔང་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ་
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་བདག་ཉར་བྱས་པ་ནས་སྐབས་འཕྲལ་བསྐོ་དགོས།  རང་འཇགས། 
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དོན་ཚན་དོན་བཞི་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཙ་གཞོན་པ།  
༡ འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་ས་འཐུས་རྣམས་ནས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་མདུན་དུ་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཟིན་རྗེས། བཅའ་ཁྲིམས་

དོན་ཚན་ ༨༠ ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ། སྐབས་སོ་སོའ་ིས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་ཚགས་ཐེངས་དང་པོའ་ིཐོག་
འཐུས་མི་རང་ཁོངས་ནས་ཚགས་གཙ་གཅིག་དང༌། ཚགས་གཙ་གཞོན་པ་གཅིག་སྔ་རྗེས་གསང་བའི་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་
འདེམས་དགོས།  

༢ འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་རྣམས་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༥༦ ནས་ ༥༩ བར་གྱི་སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་གྱི་འོས་
བསྡུ་བྱེད་ཕྱོགས་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས། 

༣ ས་གནས་འཐུས་མི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་མོས་མཐུན་གྱིས་ཚགས་གཙ་དང། ཚགས་གཙ་གཞོན་པ་འཕོ་ལེན་བྱ་དགོས་པའི་
སྐབས་དང། ས་སྟོང་ནམ་བྱུང་མཚམས་ཚབ་གསར་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་འོས་བསྡུ་བྱེད་དགོས།  རང་འཇགས། 

༤ ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་སུ་རུང་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་ན་ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ལ་ཞུ་
དགོས་པ་དང༌། འཐུས་མི་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་ན་ཚགས་གཙར་ཞུ་དགོས། 

 
དོན་ཚན་དོན་ལྔ་པ། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུ་དང། འཐུས་མི་བྱེ་བྲག་པ་འཕོ་འགྱུར།   རང་འཇགས། 
༡ ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང༌། ལས་རོགས་གཉིས་ཀྱིས་ཚགས་གཙ་གཉིས་ལ་གོ་བསྡུར་གྱིས་ས་གནས་འཐུས་མི་ཡོངས་རྗོགས་

འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན། ས་གནས་མི་མང་གིས་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་མང་མོས་ཇི་བྱུང་ལྟར་ལ་ཐག་གཅོད་
བྱ་རྒྱུ། 

༢ འཐུས་མི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཚ་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུ་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་མང་
 མོས་ཇི་བྱུང་ལ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ། 
༣ འཐུས་མི་ཡོངས་རྫོགས་སམ། བྱེ་བྲག་པ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཚ་ཉིན་གྲངས་ ༣༠ ནང་ཚུན་གསར་དུ་འོས་འདེམས་

ཟིན་པ་དགོས། 
 
ལེའུ་བརྒྱད་པ།       རང་འཇགས། 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང། འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུ།  རང་འཇགས། 
དོན་ཚན་དོན་དྲུག་པ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང། འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་ཀྱི་ཡོང་ཁུངས་དང་འོས་བསྡུ་བྱེད་པོ། རང་འཇགས། 
༡ དོན་ཚན་ ༢༢ ནང་གསལ་ས་གནས་རང་ཁོངས་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་འོས་ཆོས་ཚང་བ་རྣམས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང། 
 འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་ཀྱི་འོས་གཞིར་ཞུགས་ཆོག  རང་འཇགས། 
༢ འོས་བསྡུ་བྱེད་པོ།      རང་འཇགས། 
 ཀ འགོ་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུ་བྱེད་པོ་ནི་འོས་འཕེན་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་ས་གནས་རང་ཁོངས་མི་མང་རྣམས་ཡིན། 

           རང་འཇགས། 
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 ཁ འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་བྱེད་པོ་ནི་ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམས་ཡིན། འགོ་འཛིན་ 
 ལས་རོགས་སུ་འདེམས་ཐོན་ཡོང་བ་ལ་འཐུས་མིའི་རྩ་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱིས་མོས་མཐུན་བྱེད་དགོས། 

༣ སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་འོས་འདེམས་མི་དགོས།   རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་དོན་བདུན་པ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང། འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་ཀྱི་འོས་ཆོས།  རང་འཇགས། 
༡ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།        རང་འཇགས། 
༢ རང་ལོ་ ༢༥ ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ།        རང་འཇགས། 
༣ ཁྲིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རིག་འཚ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ། རང་འཇགས། 
༤ བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།      རང་འཇགས། 
༥ ཁྲིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།     རང་འཇགས། 
༦ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ། 
༧ བོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་དང། གོ་གནས། དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་རིགས་མ་ཡིན་པ།

          རང་འཇགས། 
༨ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་འོས་བསྡུའི་ཁྲིམས་ལུགས་སམ། ཁྲིམས་སྒྲིག་ཅི་རིགས་དང་མི་འགལ་བ། 
༩ བོད་མིའི་རྩ་དོན་ལ་གནོད་པའི་ལས་དོན་གང་རུང་དང་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དན་རྟགས་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པ།         རང་འཇགས། 
༡༠ ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་སོ་སོའ་ིལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་གཉིས་བསྟུད་མར་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ། 
༡༡ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་མཁན།      ཕྱིར་བསྡུ།  
༡༡ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་མེད་པའི་དན་རྟགས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། 
 
དོན་ཚན་དོན་བརྒྱད་པ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུ། 
༡  ཀ ས་གནས་ཀྱི་མི་འབོར་ལ་གཞིགས་པའི་རང་ཁོངས་མི་མང་རྣམས་ནས་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་དམིགས་རེ་འདེམས་ 

 དགོས་པ་ཡིན།         རང་འཇགས།  
 ཁ འོས་གཞི་ནས་དགོངས་ཞུ་བྱ་འདོད་ཡོད་རིགས་ཀྱིས་ཉིན་གསུམ་ནང་ཚུན་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ 

 དགོངས་པ་ཞུ་འཁྲོལ་དགོས། 
 ག ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཁོངས་ནས་དགོངས་ཞུ་བྱས་རིགས་ཕུད། འོས་ཤོག་ 

 མང་ཐོན་རྩེ་བཏོག་གིས་འོས་གཞི་མི་གྲངས་ ༢ ལས་མ་ཉུང་བ་འདེམས་བསྒྲུགས་ཀྱིས་མཐའ་མའི་འོས་ཤོག་ 
 འཕེན་དགོས།         རང་འཇགས།  

 ང  འགོ་འཛིན་དུ་འདེམས་ཐོན་ཡོང་བ་ལ་འོས་ཤོག་ཇི་བྱུང་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ཡན་ལོངས་དགོས། རང་འཇགས།  
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ཅ བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ མ་ལོངས་ཚ་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༧༤ ནང་གསལ་ལྟར་རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས།  
            རང་འཇགས།  
༢ ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སུ་རུང་དང༌། ས་གནས་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད།  ཚགས་སྐྱིད་ཁག་གི་ལས་བྱེད་བཅས་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་དང༌། འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་གང་རུང་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན་རང་གི་ལས་འཁུར་བཤོལ་དགོས། 
 
དོན་ཚན་དོན་དགུ་པ། འགོ་འཛིན་འདེམས་ཐོན་གསལ་བསྒྲགས།   རང་འཇགས། 
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་མཐའ་མའི་འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་ཟིན་མཚམས་འདེམས་ཐོན་འགོ་འཛིན་སུ་ཡིན་ས་གནས་མང་
ཚགས་ལ་གསལ་བསྒྲགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས།   རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅུ་པ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཡུན་ཚད།    རང་འཇགས། 
༡ བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༩༡ ནང་གསལ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་འགོ་འཛིན་དང་འགོ་

འཛིན་ལས་རོགས་ཀྱི་ཡུན་ཚད་ལོ་གསུམ་རེ་ཡིན།   རང་འཇགས།  
༢ ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང༌། འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་གང་རུང་གི་ས་སྟོང་ཐོན་ཚ་ཚབ་གསར་ཉིན་གྲངས་ ༣༠ ནང་ཚུན་
 བསྐྱར་དུ་འོས་འདེམས་བྱས་ཟིན་པ་དགོས། 
༣ ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང། འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་སུའང་བསྐྱར་དུ་འོས་འདེམས་བྱུང་བར་དགག་བྱ་མེད། འོན་ཀྱང་ཡུན་ཚད་
 གཉིས་བསྟུད་མར་བྱས་རྗེས་བར་མཚམས་འཇོག་དགོས།   རང་འཇགས། 
 
ལེའུ་དགུ་པ།        རང་འཇགས།  
ས་གནས་རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་གི་འོས་བསྡུ།     རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་གྱ་གཅིག་པ། ས་གནས་རང་བདེན་ཚགས་མིའི་ཡོང་ཁུངས་དང། འོས་བསྡུ་བྱེད་པོ།  རང་འཇགས།  
དོན་ཚན་ ༢༢ ནང་གསལ་གྱི་ས་གནས་རང་ཁོངས་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་འོས་ཆོས་ཚང་བ་རྣམས་འོས་གཞིར་ཞུགས་པ་དང། དོན་ཚན་ 
༡༨ ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ་འོས་འཕེན་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བ་རྣམས་ཀྱིས་འོས་ཤོག་འཕེན་ཆོག   རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་གྱ་གཉིས་པ། ཚགས་མིའི་འོས་ཆོས།       རང་འཇགས།  
༡ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།        རང་འཇགས།  
༢ རང་ལོ་ ༢༥ ཧྲིལ་པོ་ལོན་པ།        རང་འཇགས།  
༣ ཁྲིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རིག་འཚ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ།  རང་འཇགས།  
༤ བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ།      རང་འཇགས། 
༥ ཁྲིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ།     རང་འཇགས། 
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༦ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ། 
༧ བོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་དང།  གོ་གནས།  
 དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་རིགས་མ་ཡིན་པ།      རང་འཇགས།  
༨ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་འོས་བསྡུའི་ཁྲིམས་ལུགས་སམ་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཅི་རིགས་དང་མི་འགལ་
 བ། 
༩ བོད་མིའི་རྩ་དོན་ལ་གནོད་པའི་ལས་དོན་གང་རུང་དང་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དན་རྟགས་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པ།         རང་འཇགས།  
༡༠ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་མཁན།      ཕྱིར་བསྡུ། 
༡༠   བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་ཡིད་ཆེད་བློ་གཏད་མེད་པའི་དན་རྟགས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ།རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་གྱ་གསུམ་པ། ཚགས་མིའི་གྲངས་ཚད་དང་ཡུན་ཚད།     རང་འཇགས།  
༡ བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༦༠ ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ་ས་གནས་མི་མང་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་ཚགས་མི་ ༣ ལས་མི་ཉུང་

ཞིང་ ༡༡ ལས་མ་མང་བ་རེ་དགོས།       རང་འཇགས། 
༢ བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༦༠ ནང་གསེས་ ༢ ནང་གསལ་ལྟར་ཕྱིར་བསྡུ་དང་ཟླ་བསྒྲིལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་ལས་

དེ་མིན་ཚགས་མིའི་ཡུན་ཚད་ལོ་གསུམ་རེ་ཡིན། འོན་ཀྱང་བསྐྱར་དུ་འོས་འདེམས་བྱུང་བར་དགག་བྱ་མེད།       རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་གྱ་བཞི་པ། ཚགས་མིའི་འོས་བསྡུ།  
༡ ས་གནས་ཀྱི་མི་འབོར་དང་གཞི་ཁྱོན་གནས་བབ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཚགས་མིའི་གྲངས་འབོར་གཏན་འབེབས་ཟིན་མཚམས་རང་

ཁོངས་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་འོས་འཕེན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རིགས་ནས་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་ཐེངས་གཉིས་དགོས་ཤིང༌། 
དངོས་གཞི་གསལ་བསྒྲགས་མ་བྱས་གོང་འོས་ཁོངས་ནས་དགོངས་ཞུ་བྱུང་རིགས་ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྐབས་
བསྟུན་དགོངས་འཁྲོལ་གཏོང་འཐུས། དངོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒྲགས་ཟིན་རྗེས་དགོངས་ཞུ་རིགས་མི་ཆོག 

༢ ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་སྡོད་གནས་ཁ་འཐོར་དུ་གནས་པའི་རིགས་ལ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིམི་འཐུས་རེ་ཚགས་ཆུང་གི་
འཐུས་མིར་འཚུད་ཐབས་སུ། ཐོག་མ་ནས་ས་གནས་ཁ་འཐོར་དེ་དག་རེ་རེ་ནས་འོས་མི་གྲངས་འབོར་ཇི་དགོས་འོས་འདེམས་
དགོས་རྒྱུ། 

༣ འོས་གཞིའི་ཁོངས་ནས་ཐོག་མར་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་གྲངས་ཚད་གཞིར་བཟུང་འོས་ཐོབ་མང་རིམ་རྩེ་བཏོག་གིས། ས་
གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་མང་ཚགས་ལ་གསལ་བསྒྲགས་དང་ཆབས་ཅིག་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
སུ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས།        རང་འཇགས།  

༤ འདེམས་ཐོན་ཟིན་པའི་འཐུས་མིའི་ཁོངས་ནས་ཚགས་གཙ་གཅིག་དང༌། དྲུང་རྩིས་གཅིག དངུལ་གཉེར་གཅིག་བཅས་འདེམས་
བསྐོ་བྱེད་དགོས། 



45 

 

༥ འཐུས་མི་གང་ཞིག་ལོ་དུས་མ་རྫོགས་གོང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའམ་ས་མིག་སྟོང་པ་ཐོན་རིགས་བྱུང་ཚ་བར་མའི་འོས་བསྡུ་མ་
དགོས་པར་ཐོག་མའི་འོས་འདེམས་སྐབས་འོས་ཐོབ་མང་རིམ་རྩེ་བཏོག་གིས་གོ་རིམ་ལྟར་མཚན་གཞུང་བཀོད་པའི་སྒུག་ཐོ་
བདག་ཉར་ཡོད་པ་ནས་ཚབ་གསར་འཕྲལ་དུ་བསྐོ་དགོས། སྒུག་ཐོ་མེད་རིགས་ཉིན་གྲངས་ ༣༠ ནང་ཚུན་དང༌། ཚགས་གཙ་
ནས་དགོངས་པ་ཞུས་འཁྲོལ་བྱུང་ན་ཚབ་གསར་སྒྲིག་དོན་བཞིན་འོས་བསྡུ་བྱེད་དགོས།  

༦ ས་གནས་རང་བདེན་ཚགས་མི་སུ་རུང་ནས་དགོངས་ཞུ་དགོས་རིགས་ཚགས་གཙར་ཞུ་དགོས་པ་དང༌། ཚགས་གཙ་ནས་
དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན།  བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞུ་འཁྲོལ་དགོས།  

༧ གོང་གསལ་སྒྲིག་དོན་ལྟར་ཕྱག་ལེན་མི་ཐུབ་པའི་རིགས་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༦༠ ནང་གསེས་ ༤ ནང་གསལ་བྱ་
 འཐུས།          རང་འཇགས། 
༨ ས་གནས་རང་བདེན་ཚགས་དུས་རིང་ས་མིག་སྟོང་པ་ཐོན་རིགས་བྱུང་ཚ་བར་མའི་འོས་བསྡུ་མ་དགོས་པར་ཐོག་མའི་འོས་

འདེམས་སྐབས་འོས་ཐོབ་མང་རིམ་རྩེ་བཏོག་གིས་དེའི་འོག་ལྷག་མ་རྣམས་འོས་ཐོབ་མང་ཉུང་གོ་རིམ་ལྟར་མཚན་གཞུང་བཀོད་
པའི་སྒུག་ཐོར་ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དང་ཟུར་དཔང་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་དུ་བདག་ཉར་ཡོད་པ་ནས་གོ་རིམ་བཞིན་ཚབ་གསར་འཕྲལ་དུ་བསྐོ་དགོས། ཚགས་གཙ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་འཁྲོལ་བྱུང་
ན་ཚབ་གསར་སྒྲིག་དོན་བཞིན་འོས་བསྡུ་བྱ་དགོས།     ཕྱིར་བསྡུ།  

 
དོན་ཚན་གྱ་ལྔ་པ། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས། 
སྒྲིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ནམ་དགོས་སྐབས་ངོ་ཡོད་སྤྱི་འཐུས་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་
པས་ཆོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགོད་དགོས།། །། 

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། 

༄༅། །ས་གནས་འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ། 

ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང།      ཟུར་འཛར། ཀ༽ 

ཨང། མིང་དང་

ཁྱིམ་

མིང། 

ཕོ་

མོ། 

སྐྱེས་

ལོ་ཟླ་

ཚས།

ཕ་

མིང། 

དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ། ཐོབ་

ཁུངས། 

འོས་འཕེན་པའི་དེབ་སྐྱེལ། ཟུར་

བརྗོད། 
ལག་དེབ་

ཨང། 

ཞུ་ཡུལ་

ས་གནས། 

ཞུས་ལོ་

ཟླ་ཚས། དེབ་སྐྱེལ་

ཨང། 

ཟླ་ཚས། 
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བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། 

༄༅། །ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིའོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང། 

འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་སྡེ་ཚན།  ཐོབ་ཁུངས།     ཟུར་འཛར། ཁ༽ 

ཨང། མིང་དང་ཁྱིམ་མིང། དེབ་སྐྱེལ་ཨང། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང། འོས་འཕེན་པའི་མིང་རྟགས།

    

 

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། 

༄༅། །ས་གནས་རང་ཁོངས་འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང། 

འོས་སྡུ་བྱ་ཡུལ་སྡེ་ཚན།   ཐོབ་ཁུངས།   ཟུར་འཛར། ག༽ 

ཨང། མིང་དང་ཁྱིམ་མིང། དེབ་སྐྱེལ་ཨང། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང། འོས་འཕེན་པའི་མིང་རྟགས།

     

 

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། 

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༣༠ ནང་གསེས་ ༢ པ་ནང་གསལ་ཟུར་འཛར། ང༽ 

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུའི་འགེངས་ཤོག 

(Tibetan Parliamentarian's Primary Election Form) 

མིང། ཁྱད་མིང། 

(Name Special/Family Name) 

ཕ་ཡུལ།

(Native Origin) 

ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།

(Present 

Residence) 

ད་ལྟའི་ལས་གནས་སམ་སྔོན་གྱི་ལས་གནས།

(Present of Former 

Occupation) 
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བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། 

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༣༤ ནང་གསེས་ ༦ ཀ ནང་གསལ་ 

རེའུ་མིག་ཟུར་འཛར། ཅ༽ 

ཨང།  མིང། ཁྱད་མིང། ཕ་ཡུལ། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། ད་ལྟའི་ལས་གནས་སམ་སྔོན་གྱི་

ལས་གནས། 

འོས་གྲངས། ཟུར་བརྗོད།

       

 

 
བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། 

༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤༢ ནང་གསེས་ ༢ ནང་གསལ་ཟུར་འཛར། ཆ༽  
སྤྱི་འཐུས་དང་བླངས་འོས་གཞིའི་འགེངས་ཤོག 

 
ཐོབ་ཁུངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
འདི་མཉམ་ཕྲན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འོས་འཕེན་པ་ཚད་ལྡན་ ༢༥ ནས་འགན་འཁུར་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་འགེངས་
ཤོག་བཅས་ཟུར་འབུལ་ཞུས་པ་བཞིན། 
མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྱེས་ཡུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྱེས་ལོ་་་་་་་་་་་ཟླ་་་་་་་་་་ཚས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ད་ལྟའི་སྡོད་གནས་ཁ་བྱང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འོས་འཕེན་པའི་དེབ་བཀོད་ཨང༌།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་འཐུས་
སྐབས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་པའི་འོས་གཞིར་དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།  འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཕྲན་ལ་སྤྱི་
འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས་ཚང་ཡོད། 
ཕྱི་ལོ་  ཟླ་ ཚས་ ལ་དང་བླངས་འོས་གཞིའི་མིང་རྟགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བསྐང་རྒྱུ། 
འདི་ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་སྤྱི་འཐུས་དང་བླངས་འོས་གཞིར་
འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང༌།  ཚད་ལྡན་འོས་འཕེན་པ་ ༢༥ ཡིས་འགན་འཁུར་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འགེངས་ཤོག་
དང༌།  སྒྲིག་གསལ་འབའ་དངུལ་ཧིན་སྒོར་/ཨ་སྒོར་་་་་་་་་བཅས་ཕྱི་ལོ་ ཟླ་ ཚས་ ཆུ་ཚད་   ཐོག་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་ཞིང༌།  སྒྲིག་གཞི་དོན་
ཚན་ ༤༣ ནང་གསེས་ ༣ ནང་གསལ་ལྟར་འོས་གཞིར་བརྟག་ཞིབ་རྩད་གཅོད་ཀྱིས་ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་ཟིན་པ་བཅས། 
ཕྱི་ལོ་   ཟླ་  ཚས་ ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གྱི་མིང་རྟགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། 
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤༢ ནང་གསེས་ ༢ ནང་གསལ་ཟུར་འཛར། ཇ༽ 

སྤྱི་འཐུས་དང་བླངས་འོས་གཞིར་རྒྱབ་སྐྱོར་འགེངས་ཤོག 
རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པོས་བསྐང་རྒྱུ། 

ཕྲན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྱེས་ཡུལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྐྱེས་ལོ་་་་་་་་་་་ ཟླ་་་་་་་་་་་ཚས་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་ཐོབ་ཁུངས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ད་ལྟའི་སྡོད་གནས་ཁ་བྱང༌།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
འོས་འཕེན་པའི་དེབ་བཀོད་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡིན་པ་ནས།  དང་བླངས་འཛུལ་ཞུགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཅན་ལ་ཐོབ་ཁུངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
སྤྱི་འཐུས་དང་བླངས་འོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་འོས་ཆོས་ཚང་ཡོད་པའི་འགན་ལེན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
 
ཕྱི་ལོ་   ཟླ་ ཚས་ ལ་དང་བླངས་འོས་གཞིར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པོའ་ིམིང་རྟགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བསྐང་རྒྱུ། 

 
གོང་གསལ་ཐོབ་ཁུངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤྱི་འཐུས་དང་བླངས་འོས་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པོ་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནི་ཕྱི་ལོ་ ཟླ་ ཚས་  ཉིན་འདི་ག་ས་གནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་ནང་དེབ་བཀོད་ཟིན་ཅིང༌།  འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༨ ནང་གསལ་གྱི་འོས་
འཕེན་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཡོངས་སུ་ཚང་བར་ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་ཟིན་པ་བཅས། 
 
ཕྱི་ལོ་   ཟླ་  ཚས་  ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གྱི་མིང་རྟགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། 
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧༤ ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ་ཟུར་འཛར། ཏ༽ 

 

༄༅། །ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་ཚགས་གཙ་དང༌། ཚགས་གཙ་གཞོན་པ།  
འཐུས་མི་བཅས་ཀྱི་ལས་ཁུར་དམ་བཅའམ་ཁས་ལེན། 

 
༄༅། །བདག་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞེས་བགྱི་བ། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་ཚགས་གཙར། 
ཡང་ན། ཚགས་གཙ་གཞོན་པར་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་ལགས་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཚགས་གཙ། ཡང་ན། ཚགས་གཙ་གཞོན་པའི་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་ཀྱི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
    ཡང་ན། 
༢། ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༄༅། །བདག་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞེས་བགྱི་བ། ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚགས་འདུའི་འཐུས་མིར་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་
ལགས་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འཐུས་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་དང་ལྷག་བསམ་
ཟོལ་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རང་ནུས་གང་ཐེག་ཞུ་རྒྱུའི། 
༡། མཆོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀྱིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
    ཡང་ན། 
༢། ཁས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
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  གཞུང་འབྲེལ་ཁྲིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པ་སོང་ཙང་།  ཚུད་པ་ཡིན།  བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ནས་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་བཟོ་དགོས་པ་
ཁ་ཤས་ཤིག་འདུག  དོན་ཚན་ལྔ་པའི་ནང་གསེས་ ༡ པོར།  སྒྲིག་གཞི་འདིའི་དོན་ཚན་ ༤ པའི་ནང་གསལ་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་རྣམས་
ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་དབང་བདན་པའི་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཞིག་དགོས་ཞེས་པའི་ནང་ལ།  འོས་བསྡུའི་ལས་ཁང་ཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་འི་ཞེས་པ་ཞིག་
དགོས་ཀྱི་འདུག  བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་རང་འཇགས་གསུངས་ཡོད་སྟབས།  འབྲེལ་སྒྲ་དེ་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་གསར་པ་
རང་ནང་ལ་ཡར་བཅུག་པ་གྱིས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དོན་ཚན་ལྔ་པའི་ནང་གསེས་ ༢ པའི་ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་ལ་ཁྲིམས་འཆར་
འདོན་མཁན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན།  གོང་གསལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་ཆུང་གི་འཆར་འབུལ་ཞེས་པ་དེར་བཅའ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་
པའི་བྱེད་སྒྲ་ཞིག་བཅུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།  ནང་གསེས་ ༣ པའི་ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་ལ།  གོང་གསལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚགས་
ཆུང་གི་འཆར་འབུལ་ཞེས་པར་ཚགས་ཆུང་གིས་ཞེས་བྱེད་སྒྲ་ཞིག་བཅུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཡིག་འགོ་མར་ཟགས་བསྡད་པ་དེའི་
རིགས་བརྗོད་པ་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་ཆ་ཚང་ཞིག་བཟོ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་དོན་ཚན་བཅུ་པའི་ནང་
གསེས།  ང་པར།  འོས་ཤོག་བསྡུ་སྒམ་ལ་རྟགས་ཐལ་རྒྱག་པའི་ཞེས་རྗེས་འཇུག་ག་དེ་བཏོན་ཏེ་དེའི་ཚབ་ཏུ་རྗེས་འཇུག་བ་བཅུག་ནས་
རྒྱབ་ཟེར་ནས་བཅོས་རོགས་གནང་།   དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་གསེས་ ༡ པོར། ལས་བྱེད་འཕར་མ་ཇི་དགོས་འོས་བབ་ཅེས་པ་དེ་
ཡིག་ཆ་ཨ་མའི་ནང་ལ་འོས་བབས་ཞེས་ས་ཡང་འཇུག་ཡོད་པའི་བབས་ཞེས་བྲིས་འདུག་ན། ས་ཡང་འཇུག་ཅིག་བཅུག་རོགས་གནང་།  
དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་གསེས་ ༦ པ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ།  འོས་བསྡུའི་སྤྱིལ་བུའི་ལྟ་རྟོག་པ་ཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་ཞིག་འདུག་པ་
ལྟར་ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་དུའང་འཁོད་བཞག  དེའི་འོག་གི་སྡེ་ཚན་སོ་སོར་འོས་བསྡུའི་སྤྱིལ་བུ་ཞེས་པར་འབྲེལ་སྒྲ་འ་གི་གུ་འི་ཞེས་
པ་དེ་མི་འདུག དེའི་མཚམས་ནས།  སྤྱིལ་བུ་ཇི་ཡོད་ལ་ཞེས་པ་དེར་སྔོན་མ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་ཇི་སྒྲའི་ཚབ་ཏུ་ཅི་ཡོད་ཅེས་ཅི་སྒྲ་
འཁོད་བཞག  ཅི་ཡོད་བཟོ་རོགས་གནང་།  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པའི་གསེས་ ༣ པའི་ཁ་པར།  ལས་དམ་རེ་ཕབ་སྟེ་
དེའི་གཤམ་དུ་མིང་གཞུང་དེབ་འགོད་འགན་འཛིན་གྱི་མིང་རྟགས་དང་ཞེས་པ་དེར་ཡིག་ཆ་ཨ་མའི་ནང་ལ། འགན་འཛིན་གྱིས་ཞེས་བྱེད་སྒྲ་
འདུག་ན། བྱེད་སྒྲ་ས་ཞིག་ཡར་བཅུག་རོགས་གནང་།  དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ནང་གསེས་ ༤ པའི་ཁ་པར།  བཅའ་ཁྲིམས་ནང་གཏན་
འབེབས་བྱས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཁག་དང་ཕྱོགས་འགལ་མིན་པ་ཞེས་པའི་མཇུག་དེར།  ཡིག་ཆ་ཨ་མའི་ནང་ལ་ཕྱོགས་འགལ་མིན་པ་
བཅས་ཞེས་བཅས་ཤིག་འདུག  དེར་བཅས་ཤིག་བཅུག་རོགས་གནང་།  ག་པའི་ནང་ལ།  འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་མ་དེབ་ནང་དེབ་
སྐྱེལ་ཟིན་པ་ཞེས་པ་དེར།  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་གི་དེབ་སྐྱེལ་ཞེས་པར་སྔོན་འཇུག་བ་ཞིག་འདུག  ཚིག་བརྗོད་གསར་པར་དེ་རང་
འཇགས་གསུངས་ཡོད་སྟབས།  བརྗོད་པ་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ཀྱི་ནང་དུ་བཅུག་ཆོག་པ་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
ནང་གསེས་ ༥ པའི་ག་པ་དེར། འོས་བསྡུའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཁག་དང་ཞེས་པ་དེར་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་གཞན་ཡང་ཟེར་བ་ཞིག་
འདུག  གཞན་ཡང་ཟེར་བ་ཞིག་ཡར་བཅུག་རོགས་གནང་།  གཞན་ཡང་མི་དགོས་པ་བྱས་ནས། འོས་བསྡུའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འགལ་
འཛལ་གྱི་བྱས་ཉེས་ལ་བརྟེན་ནས་འོས་འཕེན་གྱི་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་པའི་རིགས་ཞེས་ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་ལ་རང་འཇགས་འཁུར་ཆོག་
པ་གྱིས།  དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་གསེས་ ༤ པར།  འོས་འཕེན་པའི་མིང་གཞུང་རྣམས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་སུ་མཉམ་འཇོག་
དགོས་པ་དང་།  ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གྱིས་ཞེས་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་དུ་བྱེད་སྒྲ་གྱིས་དེ་མི་འདུག  ཚགས་
ཆུང་གིས་ཀྱང་བྱེད་སྒྲ་མེད་པ་བཟོས་བཞག  དོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པ།  ཚགས་སྐྱིད་ཁག་ནས་དོན་ཚན་ ༢༤ པའི་ནང་གསལ་འགལ་འཛལ་
བྱུང་རིགས་ལ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་རྩད་ཞིབ་ཅེས་པར་བརྩད་ཞིབ་ཅེས་བ་སྔོན་འཇུག་ཅིག་འདུག  བ་སྔོན་འཇུག་བཅུག་རོགས་
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གནང་།  ཚགས་ཆུང་གིས་དེ་ཚ་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད།  དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པར།  དོན་ཚན་ ༡༠ ང་ཞེས་པ་
དེ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ཤད་གུག་ནང་དུ་བཅུག་བཞག  དེའི་རིགས་དེ་ཆུང་ཆུང་རེད་དེ།  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་དུ་གང་ཡོད་པ་དེ་
ཏག་ཏག་བསྡད་ཐུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བཅོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་སོ་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་ ༡ པོར།  གསང་བ་བཅས་ཀྱི་ཐབས་ལ་
བརྟེན་ནས་ལས་དོན་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་པའི་འཁུར་འགན་མཉམ་སྐྱེད་ཅེས་པའི་སྐྱེད་ལ་སྔོན་འཇུག་བ་ཞིག་སྦྱར་འདུག  ཚགས་ཆུང་
གིས་ཀྱང་ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་དུ་བ་སྔོན་འཇུག་ཡོད་པའི་བསྐྱེད་དེ་བཞག་འདུག  དོན་ཚན་སོ་གསུམ་པའི་མཐའ་མ་དེར།  འདྲི་
རྩད་བྱེད་ཆོག་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་རྩད་དེར་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་བ་སྔོན་འཇུག་ཅིག་འདུག  ཚགས་ཆུང་གིས་བ་སྔོན་འཇུག་མེད་པ་
བཟོས་གནང་འདུག དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་པའི་ནང་གསེས་ ༢ པར།  རང་ལོ་ ༢༥ ཧྲིལ་པོར་ལོན་པ་ཞེས་དེར་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་
ནང་ལ་ར་དེ་མི་འདུག  ར་ཡོད་པའི་ཧྲིལ་པོར་ཞེས་བཞག་ན། རྗེས་མ་རང་འཇགས་ཚུར་འཁུར་ཆོག་པ་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དོན་ཚན་
ཞེ་གཅིག་པ།  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་གི་འོས་གཞིར་དང་བླངས་ཞེས་པ་དེ་རེད་འདུག  ད་ང་བཞག་པ་དང་ཝ་ཟུར་མེད་པ་དེ་དང་།   བ་
ལ་བཏགས་བླ་ང་ས་བླངས་ཞེས་པ་དེ་ཏག་ཏག་བསྡད་བཞག  ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་ཚགས་ཆུང་གིས་བཟོ་རྒྱུ་དང་།  འཛུལ་ཞུགས་
དང་འདེམས་སྒྲུགས་བྱེད་ཕྱོགས་ཞེས་སྒྲུགས་ལ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ས་ཡང་འཇུག་དེ་མི་འདུག  ཚགས་ཆུང་གིས་ཀྱང་ས་ཡང་
འཇུག་མེད་པའི་སྒྲུག་ཅེས་བཟོས་འདུག  ས་དེ་མར་བཏོན་རོགས་གནང་། དོན་ཚན་ང་གཅིག་པའི་ནང་གསེས་ ༡ པོའ་ིནང་ལ།  ཐོབ་
ཁུངས་སོ་སོའ་ིདངོས་ཡོད་འོས་བསྡུ་བའི་བསྡོམས་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་  ༣༣ ལོན་པའི་འོས་གཞི་རྣམས་ཀྱི་ཁོངས་ནས་འོས་གྲངས་མང་
རིམ་རྩེ་གཏོག་གིས་ཞེས་པའི་ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་ཚགས་ཆུང་གིས་བཟོས་འདུག་ཀྱང་།  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་བཏོགས་
ཀྱིས་ཞེས་འཁོད་འདུག  དེ་བཅོས་རོགས་གནང་།  དོན་ཚན་ང་གཅིག་པའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་སྤྱིར་བཏང་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་རེད་འདུག  
འོན་ཀྱང་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ། བརྒྱ་ཆ་ལོན་མིན་དང་འོས་གཞི་གྲངས་ཚད་ཞེས་པར་འོས་གཞིའི་གྲངས་ཚད་ཅེས་འབྲེལ་སྒྲ་བཅུག་
དགོས་ཀྱི་འདུག  དེའི་འོག་དེར། སྒྲིག་དོན་  ༤༩ ཀ་དང་ཞེས་ཀ་པ་དེ་ཤད་གུག་ནང་གུ་བཅུག་བཞག  དོན་ཚན་ང་དྲུག་པའི་ནང་གསེས་ 
༣ པར། འོས་གྲངས་མང་རིམ་གྱིས་ཞེས་བྱེད་སྒྲ་སྦྱར་འདུག  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་འབྲེལ་སྒྲ་རེད་འདུག  བྱེད་སྒྲ་དེ་དགོས་ས་རེད་
དམ་མ་རེད། བྱེད་སྒྲ་དགོས་ས་རེད་ན། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་དུ་འཁུར་ཡོང་ཆོག་པ་གྱིས།  དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་པའི་ནང་
གསེས་ ༣ པའི་ཀ་པར། ཉིན་གྲངས་ ༢༠ ནང་ཚུན་ཞེས་པ་དེ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ཚུད་ཅེས་བྲིས་བཞག  ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་
ནང་ལ་ནང་ཚུན་ཞེས་ཏག་ཏག་བཟོས་གནང་ཡོད་པ་རེད།  ཁ་པའི་ནང་གི་འོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒྲགས་ཞེས་པ་དེ་ཚིག་
བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་འོས་གཞིའི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒྲགས་ཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་ཞིག་འདུག  འི་གི་གུ་འི་ཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་ཞིག་བཅུག་
རོགས་གནང་།  ཡིན་ན་ཡང་ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་འོས་གཞི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒྲགས་ཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་མེད་པ་ཚགས་ཆུང་
གིས་བཟོས་འདུག  ནང་གསེས་ ༣ པའི་ག་པའི་ནང་གི་ཡིག་ཕྲེང་འོག་ནས་ཡར་བརྩིས་པའི་གསུམ་པ་དེར། འོས་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་ཕྱིར་
འཐེན་བྱས་པའི་བློ་བུར་འཆི་སྐྱོན་ཞེས་པ་དེ་ཚགས་ཆུང་གིས་གློ་བཟོས་བཞག་ཡོད་རེད། ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལའང་གློ་ཞེས་རང་
འཇགས་རེད་བཞག  དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་པའི་ནང་གསེས་ ༧ པར།  བཀའ་ཤག་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། དབུས་ཞེས་ཚིག་
བརྗོད་གསར་པའི་ནང་ཡར་བཅུག་ཡོད་པ་རེད་དེ།  བཀའ་ཤག་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་ཞེས་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༢༧ ལ་
བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་ཚར་འདུག  རྙིང་པའི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཞེས་ཡར་བཅུག་དགོས་ཀྱི་འདུག  དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་
རེ་བརྒྱད་པའི་ནང་གསེས་ ༤ པ།  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ།  ཟུང་སྦྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་འགན་འཛིན་གྱིས་ཐམ་ཀ་ཞེས་འདི་ལ་བྱེད་སྒྲ་
ཞིག་སྦྱར་འདུག ཡིག་ཆ་ཨ་མའི་ནང་ལ་འགན་འཛིན་གྱི་ཞེས་འབྲེལ་སྒྲ་རེད་འདུག  འདིར་བྱེད་སྒྲ་དགོས་ས་རེད་དམ། ཡིན་ན་ཡང་ཕྱིར་
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བསྡུ་རེད་འདུག  དོན་ཚན་བདུན་བཅུ་པའི་ནང་གསེས་ ༡ པའི་ཁ་པའི་འོག་ནས་ཡར་བརྩིས་པའི་ཡིག་ཕྲེང་གཉིས་པར།  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་
པའི་ནང་ལ་འགན་ཁུར་ཞེས་པའི་འཁུར་ལ་འ་སྔོན་འཇུག་མི་འདུག  ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་འཁུར་ཞེས་འ་སྔོན་འཇུག་ཡོད་པ་གཅིག་
མཚུངས་བཟོས་ཡོད་པ་རེད།  དོན་ཚན་བདུན་ཅུ་དོན་གཉིས་པའི་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ།  འཐུས་མི་གྲངས་ ༣༥ ལས་མི་བརྒལ་བ་
དང་།  ༧ ལས་མི་ཉུང་བ་ཞེས་པ་དེ་སོ་ལྔ་ལས་མི་བརྒལ་བ་དང་བདུན་ལས་མི་ཉུང་བ་ཞེས་ཡིག་གཟུགས་བཀོད་འདུག  དོན་ཚན་དོན་
གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ ༤ པར།  བརྡ་ལན་གཏོང་དགོས་པའི་ས་འཐུས་ནས་ཞེས་པ་དེ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་ས་འཐུས་རྣམས་
ནས་ཞེས་མང་ཚིག་རེད་འདུག  རྣམས་ཤིག་བཅུག་དགོས་ཀྱི་འདུག  ཡིན་ན་ཡང་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་ལ་ས་འཐུས་ནས་ཞེས་
བཞག་ཡོད་པ་རེད།  རྣམས་འཇུག་དགོས་མེད་རྗེས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན།  དོན་ཚན་དོན་བཞི་པའི་ནང་གསེས་ ༢ པའི་ནང་ལ།  སྤྱི་འཐུས་
ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཞོན་གྱི་འོས་བསྡུ་བྱེད་ཕྱོགས་གཞིར་བཟུང་ཞེས་པ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ར་རྗེས་འཇུག་དེ་མི་འདུག   ཡིན་
ན་ཡང་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་དུ་གཞིར་བཟུང་ཞེས་ར་རྗེས་འཇུག་ཡོད་པ་དེ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་དོན་ལྔ་པའི་ནང་གསེས་ 
༡ པོར།  ས་གནས་མི་མང་གིས་འོས་བསྡུས་ཀྱིས་མང་མོས་ཐག་གཅོད་ཇི་བྱུང་རྩ་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཞེས་པ་དེ། ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་
ཐག་གཅོད་ཇི་བྱུང་ལ་རྩ་འཛིན་ཞེས་འཁོད་འདུག་པས།  ལ་ཞིག་བཅུག་དགོས་ཀྱི་འདུག  དོན་ཚན་དོན་བདུན་པའི་ནང་གསེས་ ༡༠ པར།  
ལས་འཁུར་ཞེས་པ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་འ་སྔོན་འཇུག་མི་འདུག  བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་འ་སྔོན་འཇུག་ཅིག་བཅུག་བཞག་
ཡོད་པ་རེད།  དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅུ་པ། ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་དེར།  བསྐྱར་དུ་འོས་འདེམས་བྱུང་བར་དགག་བྱ་མེད་ཅེས་
པ་དེ།  ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་དུ་དགག་ཆ་ཞེས་བྲིས་འདུག  དེ་བ་ཡ་བཏགས་བྱ་བཟོས་ནས་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་ལ་ཚུར་
འཁུར་ཡོང་ཆོག་པ་གྱིས། སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ཚང་མར་བ་ཡ་བཏགས་བྱ་ཞེས་གཅིག་གྱུར་བཟོས་ཡོད་པ་རེད།  དོན་ཚན་གྱ་ལྔ་པ།  སྒྲིག་
གཞི་བསྐྱར་བཅོས་དེ་རེད།  ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་ལ།  སྒྲིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ནང་དགོས་སྐབས་ངོ་ཡོད་སྤྱི་འཐུས་གསུམ་
ཆ་གཉིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་ཆོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགོད་དགོས་ཞེས་པ་དེའི་ཆོག་མཆན་ཞེས་
སྔོན་འཇུག་མ་ཞིག་ཡོད་པའི་མཆོག་དེ་འཁོད་བསྡད་འདུག  སྔོན་འཇུག་མ་དེ་བསུབ་རོགས་གནང་།  ཟུར་འཛར་ཡིག་ཆ་ག་པའི་ནང་ལ་
གོང་དུ་ཁྲིམས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་གསུངས་པ་བཞིན་འོས་བསྡུ་བྱ་ཡུལ་ཞེས་པའི་སྡུ་ལ་བ་སྔོན་འཇུག་ཅིག་སྦྱར་དགོས་ཀྱི་འདུག  
ཤོག་གྲངས་ ༧༢ ནང་གི་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ང་པའི་ནང་ལ།  མིང་དང་ཁྱད་མིང་ཞེས་དབྱིན་ཡིག་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ།  
Name ཞེས་པ་ཁོ་རང་ཤད་གུག་ནང་དུ་བཅུག་རྒྱུ་བྱས།  དེའི་འོག་གི་ཤད་གུག་ནང་ལ་ Special ཤད་ Family Name ཞེས་
བཀོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།  Special དག་ཆ་དེ་ནོར་འདུག  ད་ལྟ་དེ་ Special ཆགས་བསྡད་བཞག  Special ཟེར་ནས་འབྲི་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་རེད།  དེ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་དང་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་གཉིས་ཀའི་ནང་ལ་བཅོས་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་ག་ནང་བཞིན་མིང་དང་
ཁྱད་མིང་ཞེས་པ་དེ་ཤོག་གྲངས་བདུན་བཅུ་དོན་བརྒྱད་ནང་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག  བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུའི་
འགེངས་ཤོག་ཅེས་པའི་ནང་། མིང་དང་ཁྱད་མིང་། Name ཞེས་པ་དེ་ཤད་གུག་ནང་དུ་བཅུག  Special ཤད་ Family Name ཞེས་
པ་དེ་ཤད་གུག་ནང་བཅུག་ནས་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་དང་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་གཉིས་ཀའི་ནང་ལ་དེ་བཅོས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  ཤོག་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ་པའི་ཟུར་འཛར་ཏ་པ་དེར། མཆོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀྱི་ཞེས་པ་དེར་བྱེད་སྒྲ་སྦྱར་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ལ་
རྗེས་འཇུག་ས་ཞིག་ཡར་བཅུག་རོགས་གནང་།  ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་མ་ཡིན་པར་བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ཏུ་
གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ༼ཚགས་གཙ་མཆོག་ནས། ཕྱག་ཚད་ ༡༡ ཟིན་ཚར་འདུག ༽  

 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཆུ་ཚད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།  དེའི་རྗེས་ལ་ལས་རིམ་མུ་མཐུད་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།   
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༢༠ ཉིན་གྱི་ཐུན་གཉིས་པ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད།  སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག འདིའི་ཤོག་གྲངས་ ༧༣ དང་ ༧༢ ནང་ལ་མིང་དང་ཁྱད་མིང་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག  ཤོག་གྲངས་ 
༧༠ ནང་ལ་མིང་དང་། ཁྱིམ་མིང་ཞེས་འཁོད་འདུག  ཁྱད་མིང་དང་ཁྱིམ་མིང་གཉིས་གཅིག་གྱུར་བཟོས་ན་གང་འདྲ་འདུག་ཅེས་དྲི་བ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེར་འགྱུར་བ་གང་ཞིག་གཏོང་དགོས་ན་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྟེང་བསྣམ་ཕེབས་རོགས།  སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་
ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ང་ཚས་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་མང་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོས་བསམ་བློ་བཏང་བ་ལྟར་
བྱས་ན་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་དེ་ལ་ཚིག་ཚགས་ཉུང་ལ་དོན་བསྡུས་པ་ཞིག་དང་། མི་རྒན་གཞོན་དང་ཆེ་ཆུང་ཚང་མས་དོན་རྟོགས་
ཐུབ་པ་དང་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐབས་བབས་ཀྱི་ཚགས་ཆུང་གིས་དོན་དག་མང་པོ་ཞིག་ཕྱིར་བསྡུ་
དང་བསྐྱར་བཅོས་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བསམ་བློ་བཏང་བ་ལྟར་བྱས་ན། ད་དུང་འགྱུར་བཅོས་གཏོང་
དགོས་པ་ཁ་ཤས་ལྷག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དོན་ཚན་དང་པོ་དང། གཉིས་པ། 
གསུམ་པ། བཞི་པ་འདི་དག་གི་ནང་ལ་"སྒྲིག་གཞི་འདི་"ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ཡང་ཡང་སླེབས་ཡོང་གི་འདུག དཔེར་ན། དོན་ཚན་དང་པོའ་ི
ནང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྒྲིག་གཞི་འདི་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་ཞེས་པའི་སྒྲིག་གཞི་འདི་ཞེས་འཐོལ་བ་ཞིག་སླེབས་
ཡོང་བའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་འདུག སྒྲིག་གཞིའི་མིང་གི་སྐབས་སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་ཞེས་ཚིག་གཅིག་པུ་བཞག་པ་
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ཡིན་ན་མ་འགྲིག་པ་ཞིག་མི་འདུག་སྙམ། དེ་བཞིན་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་ཞེས་བསྐྱར་བཟློས་མང་པོ་ཞིག་སླེབས་ཡོང་ན་ཚིག་ཚགས་མང་
བའི་སྐྱོན་ཞིག་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། དེའི་སྔོན་ལ་སོང་ཟིན་པའི་
ཡིག་ཆ་མང་པོའ་ིནང་ལ་སྒྲིག་གཞི་འདི་ཞེས་མང་པོ་སླེབས་ཡོང་གི་འདུག  སྐབས་ཐོག་གི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་
བཤད་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་རང་འཇགས་རེད་མ་གཏོགས་ཡང་བསྐྱར་སྒྲིག་གཞི་འདི་ཞེས་ཐེངས་མང་བསྐྱར་བཟློས་དགོས་པ་ཞིག་མི་
འདུག་སྙམ། གཉིས་ནས་སྒྲིག་གཞི་འདིའི་མིང་ཤོད་པའི་སྐབས་སུ་ལོ་ཚས་ཀྱི་དུས་ཚིགས་བཀོད་པ་ལ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་མི་འདུག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མི་ཞིག་ལ་མིང་དྲི་བའི་སྐབས་སུ་མི་དེའི་མིང་ཞུ་ཡི་རེད་མ་གཏོགས་མི་དེའི་སྐྱེས་ལོ་སྐྱེས་ཚས་ཞུ་ཡི་མ་རེད། སྒྲིག་གཞིའི་
མིང་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་གཞི་ཞེས་བཞག་ན་འགྲིག་གི་འདུག ལོ་ཚས་བཀོད་པ་ལ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་གསལ་བཤད་
ཅིག་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྒྲིག་གཞི་འདི་ཞེས་བཞག་པ་ཡིན་ན་གོང་གི་ཡིག་ཆ་མང་པོའ་ིནང་ལ་སྒྲིག་གཞི་འདིས་ཞེས་རྗེས་
འཇུག་ས་ཞིག་བརྒྱབས་འདུག དེ་བཞིན་དོན་ཚན་བཞི་པའི་ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་ལ་སྒྲིག་གཞི་འདིས་ཞེས་ས་ཞིག་སྦྱར་དགོས་
སམ་མི་དགོས། ཁྱབ་ཚད་བཤད་པའི་སྐབས་ཡིན་དུས་ས་ཞིག་སྦྱར་ན་གང་འདྲ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་པའི་ནང་
གསེས་ ༡ ཚིག་བརྗོད་གསར་རྙིང་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཞེས་གསལ་འདུག  བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཞེས་པ་འདི་ལ་དམིགས་བསལ་
གྱིས་གོ་རྒྱུ་ཨེ་ཡོད་དམ། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཞེས་པ་འདིས་གོ་རྒྱུ་ཁག་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  དེའི་ནང་གསེས་ ༢ པའི་ནང་ལ་ཆོས་
ལུགས་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་རྙིང་མ་དང་། བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་པར་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་རྙིང་མ། བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་
བོད་ཀྱི་ཆོས་ཞེས་བཟོས་ནས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ས་རེད། གོང་ལ་གསལ་བ་ནང་བཞིན་འོག་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་བྱས་ནས་གོ་རྒྱུ་ཞིག་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་པའི་ནང་གསེས་ ༩ པ་དེ་ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་འདུག ཚིག་
བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་མཁན་ཞེས་ཚིག་གཅིག་གསལ་འདུག  འདི་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ག་རེ་ཡིན་ནམ། སྤྱི་འཐུས་འོས་ཆོས་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་མི་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། དེ་ལས་
གཞན་པའི་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཚགས་གཙ་ལགས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་།  དེ་བཞིན་ནང་གསེས་ 
༡༠ པ་དེ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་ ༡༠ དང་། གསར་པའི་ནང་ ༩ ཞེས་པའི་ནང་ལ་གོང་གསལ་ ༦ པ་ནང་གསལ་ཞེས་གོང་གི་ ༦ 
ནང་ལ་དབྱེ་བ་དང་སྡེ་ཚན་ཀ་ཁ་སོགས་རིམ་པ་བྱས་ནས་ཡོད་ན་ནང་གསལ་ཞེས་འཇོག་དགོས་མོད། ༦ པ་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཞེས་གཅིག་ལས་མེད་དུས་དེ་ལ་གོང་གསལ་ ༦ པ་ནང་གསལ་ཞེས་པ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་མཐོང་གི་མི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་པའི་ནང་གསེས་ ༣། ༤། ༥། ཕྱིར་བསྡུ་གནང་འདུག དེ་གསུམ་བཞག་ན་དགེ་མཚན་ཞིག་
འདུག དེ་དག་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་གསལ་བཤད་ཅིག་དང་། ༢ པ་ནང་ལ་འོས་ཤོག་རྩིས་མེད་གཏོང་ཕྱོགས་
དང་། མིང་རྟགས་འགོད་པ། ལས་རྒྱུན་བར་མཚམས། དོགས་གཅོད་བྱེད་ཕྱོགས་བཅས་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༣༤ ནང་གསེས ༢ པ་ནས་ 
༥ པའི་བར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ༣ པ་ནང་ལ་གཟུར་དཔང་ཡོད་སར་མིང་རྟགས་བརྒྱབ་དགོས་
པ་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་སོ་བཞིའི་ནང་ལ་གསལ་མེད་དུས། དེ་མ་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་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  དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ལྟར་མིང་དང་ཁྱིམ་མིང་དེ་འདྲའི་སྐོར་ལ་
གསུང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་གནང་དགོས་པ་རེད། ཟུར་འཛར་ཀ་པའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགོད་ཀྱི་ནང་ལ་ཁྱིམ་གྱི་མིང་
དེ་འདྲ་བྲིས་ཡོད་པ་རེད། དེབ་འགོད་བྱེད་སར་ཕྱིན་ནས་ཆ་ཚང་ཞིག་ཧ་གོ་བསྡད་པ་ཞིག་དང་། ཁྱད་མིང་ཞེས་པ་དེ་གོང་དུ་གསུང་མཁན་
སྤྱི་འཐུས་བྱེ་བྲག་པར་ཁྱད་མིང་ཡོད་པ་བཞིན་མི་མི་ནོར་བའི་མིང་དེ་འདྲ་སྦྱར་རྒྱུ་ཡོད་ན། འོས་ཤིག་བླུག་པའི་སྐབས་སུ་ཁྱིམ་མིང་ཤེས་
ཀྱི་མེད་ཀྱང་ས་ཆའི་མིང་སྦྱར་བཞག་པའི་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། འགའ་ཤས་ཁྱིམ་གྱི་མིང་སྦྱར་བཞག་པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཞིག་རེད། དེ་གཉིས་ཏོག་ཙམ་མ་འདྲ་བ་ཞིག་རེད། གང་ལྟར་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་གནང་གི་ཡོད་
ན་ཁྱད་པར་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་སྒྲིག་གཞི་འདི་ཞེས་པ་མང་པོ་ཞིག་འདུག་གསུངས་པ་རེད། སྒྲིག་གཞིའི་མིང་ལ་ཁ་སང་ཡང་
གསུང་མཁན་ཞིག་བྱུང་། སྒྲིག་གཞིའི་མིང་འདིར་འབྲི་བའི་སྐབས་སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི། བོད་རྒྱལ་ལོ ༢༡༢༧ ཕྱི་
ལོ ༢༠༠༠ ཞེས་འབོད་རྒྱུ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་འདུག ངག་ནས་བརྗོད་པའི་སྐབས་སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་མ་གཏོགས། 
དེའི་འོག་དེ་ཚ་འབོད་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཙ་བོ་ནི་དུས་ཚད་དང་མཉམ་དུ་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
ཞིག་བསྟན་པ་ལས་མིང་ག་དུས་འབོད་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཞིག་རེད་མི་འདུག དེ་བཞིན་གོང་དུ་གསུངས་པ་དེ་ཚ་མང་
དྲག་ཡོད་ན་ཚགས་གཙས་ལམ་སྟོན་གནང་གི་རེད་ལ། བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་གནང་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྒྲིག་
གཞི་ཞེས་པ་མ་བགྲངས་བ་ཡིན་ན་འདི་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་གཞི། འདི་བཅའ་ཁྲིམས། འདི་བོད་རྒྱལ་ལོ། འདི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་
ཞེས་བྲིས་དུས་ཏོག་ཙམ་ཆ་མ་ཚང་བ་ཞིག་མཐོང་ནས་སྒྲིག་གཞི་འདི་ཞེས་པ་དེ་ཚང་མ་ལ་སྦྱར་བ་རེད། ཁྱབ་ཚད་ནང་སྒྲིག་གཞི་འདི་ཞེས་
པའི་འདི་ལ་བྱེད་སྒྲ་ཞིག་སྦྱར་ན་འགྲིག་གི་འདུག སྒྲིག་གཞི་འདིས་ཞེས་ནས་འོག་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཞེས་པས་ཏག་ཏག་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དཔེར་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟ་བུ་ལ་མཚན་ན། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་འདིས་བོད་མིའི་
སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་བོད་མི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཞེས་བྲིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་སྒྲིག་གཞི་འདིས་འོས་
བསྡུ་བྱེད་དགོས་པ་ག་རེ་ཡིན་པ་དེ་ཚར་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཟེར་དུས། དེ་ལ་བྱེད་སྒྲ་ཞིག་སྦྱར་བ་ཡིན་ན་དམིགས་བསལ་གྱིས་མ་འགྲིག་པ་ཞིག་
མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་དེ་འདྲའི་ནང་ནས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དང་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དེ་འདྲ་གསུངས་པ་
དེར་ཚགས་གཙས་ལམ་སྟོན་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་མེད་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དོན་ཚན་སོ་དགུ་པའི་ནང་གསེས་ ༩ པ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་འདུག་ཅེས་ཟེར། སྤྱི་འཐུས་དེ་ཚས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་
དགོས་པ་མ་རེད་དམ་གསུངས་པ་དེར། དེའི་གོང་འོག་གི་ཁྱད་ཆོས་དེ་ཚ་ཆ་ཚང་འགྲོ་དུས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་མཁན་ཡིན་
པ་ཆ་ཚང་ཞིག་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་ཡོད་པའི་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་
ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་མཁན་ཞེས་དམིགས་བསལ་སྣོན་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚར་ཞིབ་ཕྲ་ཤོད་རྒྱུ་མེད་ཀྱང་སྐབས་ཤིག་ལ་སྤྱི་འཐུས་དེ་
ཚ་སྣང་བ་དག་མ་དག་དེ་འདྲ་ཞིག་གིས་ཡར་བསྣན་བཞག་པ་ཞིག་རེད་འདུག ང་ཚས་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་གཅིག་པ་བྱས་
ནས་དང་པོ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ། དེའི་འོག་ལ་རིམ་བཞིན་བཅའ་ཁྲིམས་དང་དེ་ཚར་བརྩི་སྲུང་བྱེད་མཁན་ཚང་མ་ཡོད་དུས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་
མིའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་མཁན་ཡིན་པ་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོན་ཡོང་དུས། དེ་དམིགས་བསལ་སྟོན་དགོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག་ཅེས་ནས་
འདི་གཅིག་པུ་མ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། ས་གནས་འཐུས་ཚགས། རང་བདེན་ཚགས་ཆུང་དེ་ཚ་ཚང་མ་ནས་མར་བཏོན་ཡོད་པ་
རེད། བཏོན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ནང་ནས་གོང་གསལ་ ༦ པ་ནང་གསལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་
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ཅེས་པ་དེ་དམིགས་བསལ་གྱིས་སྒྲིག་གཞི་ལུང་འདྲེན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་རེད། འདི་སྔོན་མ་ཁེ་ཡོད་ལས་འཛིན་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་
རེད། དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་འདིའི་ཁྲོད་དུ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཚར་བ་རེད། མཐའ་མར་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་
ཁེ་ཡོད་ལས་འཛིན་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པ་དེ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་དེ་རང་བྲིས་ཡོད་པ་རེད། གོང་གསལ་ ༦ པ་ནང་གསལ་ཁེ་ཡོད་
ལས་འཛིན་ཞེས་པ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་ཐད་བསྐོ་བསྩལ་བའམ། གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་བསྐོ་གཞག་
བྱས་པའི་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ངོ་མ་རྣམས་ཡིན།  ལས་བྱེད་འདི་རིགས་འོས་གཞིར་སླེབས་ཤིང་། རང་ངོས་ནས་འོས་གཞིར་ཞུགས་འདོད་
ཡོད་ཚ་གཞུང་ཞབས་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་འཁྲོལ་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་རེད། དེར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་པ་
ལ་བརྟེན་ནས་གཅིག་ལས་མེད་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་ཅིག་འདིར་སླེབས་པ་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཐེངས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་གནང་བའི་
གནས་སྐབས་སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཁེ་ཡོད་ལས་འཛིན་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པ་དེ་ལ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྲིས་བཞག་པ་རེད། དེ་ལ་རྗེས་སུ་འགྲེལ་བཤད་ཡར་མར་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། སྔོན་མ་དེ་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་ནས་སྔོན་མ་དེ་གོ་སྟངས་ལ་རིག་པའི་རྩལ་མང་བ་བསྟན་པའི་ཁུལ་བྱས་ནས། ང་ཚས་འགྲེལ་བཤད་འདི་འདྲ་ཞིག་བཟོས་པ་རེད། 
འདིའི་ནང་ལ་གོང་གསལ་ ༦ པ་ནང་གསལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཅེས་པ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་། གཤམ་
འོག་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་ལས་བྱེད་ཕེབས་ཁུངས་ལ་གོ་དགོས་ཤིང་། ཞེས་པ་ལས་བྱེད་ལ་གོ་བ་དང་། དེའི་ནང་ལ་ང་
ཚས་ཆ་རྐྱེན་གསར་པ་ཞིག་བཟོས་པ་ནི། སྔོན་མར་ལས་བྱེད་ཅིག་ཡིན་ན་དངོས་གཞིའི་འོས་གཞི་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་ཉིན་དགོངས་
པ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདིར་སྤྱི་འཐུས་ཐོབ་སོང་ཞེས་པ་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་མ་གཏོགས། དེའི་བར་དུ་ཞུ་མ་དགོས་པའི་
བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་བ་རེད། ལས་བྱེད་དེ་ཚ་ལས་ཀ་དང་ཉམས་མྱོང་མང་པོ་བསགས། རེ་བ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱབ་སྡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་དུས། 
དེ་འདྲ་བླུགས་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང། ཡང་འོས་མ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན་མང་པོ་ཞིག་གི་ལས་ཀ་ཤོར་འགྲོ་བ་དེ་འདྲ་བསམས་ནས་
ཡིན།  འདི་འགྲེལ་བརྗོད་རང་མ་གཏོགས་དམིགས་བསལ་གྱི་ལུང་འདྲེན་དེ་འདྲ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

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

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག སྒྲིག་གཞི་འདིའི་དོན་ཚན་སོ་བཞི་པའི་ནང་གསེས་ ༢ པ་ནས་ ༥ པ་བར་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་ཟེར་དུས། 
རྙིང་པའི་ནང་ལ་དེ་གཉིས་པ་དང་གཅིག་པ་རེད། ཀ་ནས་ཆ་བར་དུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གསུངས་པ་དེ་ཚ་ནང་གསེས་ ༣། ༤། དེ་ཚའི་ནང་
ནས་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མ་ལྔ་པ་ཞིག་འདུག་པ་དེའི་བར་དུ་རེད། དེ་འདིའི་ནང་ལ་བསྐྱར་དུ་བྲིས་འདུག ང་ཚས་དེ་ཆ་ཚང་འབྲི་མ་
དགོས་པ་བྱས་ནས་ཕར་ཕྱོགས་དེ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡོང་བ་དང་།  དེ་བཞིན་ལག་བསྟར་བྱས་ན་འགྲིག་གི་འདུག་ཅེས་ནས་བསྡུས་པ་དེ་
དེ་འདྲ་བྱས་ནས་བསྡུས་པ་རེད། ཚིག་རེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་ནའང་། དོན་ལ་འགྱུར་བ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི། ང་
ཚས་ཞིབ་འཇུག་མང་པོ་བྱས་པ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྒྲིག་གཞི་འདི་ཞེས་པ་དེ་སྒྲིག་གཞི་ཚང་མའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད།  གལ་ཏེ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་སྒྲིག་གཞི་ཚང་མའི་ནང་ནས་བཅོས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་སྤྱི་ཡོངས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། འདི་གཅིག་པུས་ཁྱབ་ཀྱི་མེད་དུས་བརྗོད་པ་གཉིས་
པའི་ཐོག་ལ་འགོ་ནས་མར་བསྐྱར་དུ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་སྐབས་དེར་ཐག་བཅད་བཞག་པ་ཡིན།  ཚང་མར་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་
འགྲོ་བའི་རེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདིར་དཀྱིལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས་ལམ་སེང་བཅོས་པ་ཡིན་ནའང་གཞན་པ་ཚང་མ་བཅོས་དགོས་
སམ་མི་དགོས་ཞེས་པ་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་ལ་བསྣམས་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་བསམ་བཞིན་འདུག བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་
ཞེས་པ་དེ་བཞག་པ་ཡིན་ན། སྔོན་མ་བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་སྐབས་ནས་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཞེས་པ་
བཞག་པ་ཡིན་ནའང་དམིགས་བསལ་གྱི་འགལ་རྐྱེན་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མི་འདུག བོད་ནང་གི་ས་ཁུལ་དབྱེ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལ་དེ་འདྲ་
མེད་ཀྱང་དེ་གཞི་བཟུང་བྱས་ནས་ཆོལ་ཁའི་ཐོག་ནས་ཡོང་བཞིན་པ་རེད། དེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དེ་
བྱེད་རྒྱུ་རེད། དེ་ནས་ཁྱད་མིང་དང་ཁྱིམ་མིང་ཞེས་པ་དེ་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་བྱས་ནས་ཁྱད་མིང་བཟོས་བཞག་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། 
ཁྱད་མིང་ནང་ལ་ཁྱིམ་ཀྱི་མིང་དེ་དང་དེ་མ་ཡིན་པའི་མིང་ཚང་མ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། ཚགས་ཆུང་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ནང་བཞིན་
བྱས་ནས་བརྗོད་པ་དང་པོ་འདིའི་ཐོག་ནས་ཚང་མ་ཁྱད་མིང་བཟོས་བཞག་པ་ཡིན་ན། མིང་དང་ཁྱིམ་མིང་ཞེས་པ་དང། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་
བརྗོད་ནང་ལ་ཁྱད་མིང་བཟོས་པ་ཡིན་ན་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ས་རེད། ཚང་མིང་ཁྱད་མིང་བཟོས། དབྱིན་ཡིག་ནང་ལ་ཁྱད་མིང་
གི་ཚབ་ལ་ surname ཞེས་བཅུག་པ་ཡིན་ན། Family ཞེས་པ་དེ་མི་དགོས་པ་གྱིས། special name ཞེས་པ་དེའང་མི་དགོས་པ་
བྱས་ནས་ surname བཅུག་བཞག་པ་ཡིན། དེའང་ཁྱིམ་མིང་དང་ལུང་པའི་མིང་ག་རེ་བཏགས་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་ཚང་མ་གཅིག་པ་
ཆགས་འགྲོ་ས་རེད། གལ་ཏེ་དེ་འགྲིག་གི་ཡོད་ཚ་ད་ལྟ་བཅོས་བཞག་པ་ཡིན་ན། བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་མི་དགོས་པ་བྱས། ཤོག་གྲངས 
༧༢། ༧༨། གཉིས་ལ་ཡོད་པའི་ཟུར་འཛར་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ས་རེད། དོན་ཚན་བཞི་པའི་ནང་ལ་
སྒྲིག་གཞི་འདི་ཞེས་པ་དེ་ལ་བྱེད་སྒྲ་གཅིག་བསྐྱོན་གནང་རོགས་གནང། ཐུགས་སྣང་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ཡར་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་བོད་མི་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་མི་སུ་རུང་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་བར་མཚམས་བཅད་ནས་ཕེབས་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐོར་བ་བྱས་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་རེད། 
ཚགས་ཁང་ནང་ལ་ཡར་ཕེབས་པ་དང་། མར་ཕྱིར་ཐོན་པའི་སྐབས་སུ་ཚགས་གཙའི་ཞབས་བཀྱག་ལ་གུས་འདུད་གནང་རྒྱུའི་ལམ་སྲོལ་
ཞིག་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚ་བརྩི་སྲུང་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   དོགས་འདྲི་རང་ཡིན། དེ་དོན་དག་གཉིས་ཀྱི་སྒང་ལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  འདི་བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་
ཡིན་དུས་གསལ་བཤད་རང་མ་གཏོགས་ལམ་སྟོན་དེ་འདྲ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན།  དང་པོ་དེ་ཤོག་ངོས་ཞེ་བདུན་
པའི་ལེའུ་ལྔ་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག   གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཨ་ཡོད་ནང་གི་ད་ཡོད།  སྒོ་ངའི་ནང་གི་སེར་རིལ་
རྐྱང་རྐྱང་ཡིན་དུས། ངས་ཞུ་བ་དེ་སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཙ་གཞོན་པའི་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  
སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་དུས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཡིན་པ་དེ་ཚས་གསལ་པོར་མཁྱེན་གྱི་རེད། སྐབས་དེར་འདིའི་སྒང་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་ལ་གང་
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འཚམ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  ཡང་དགོངས་ཚུལ་དེ་འདྲ་གཅིག་པ་གསུངས་པ་ཡིན་ཡང་། མི་སོ་སོའ་ིགཟི་བརྗིད་ནུས་པ་མི་འདྲ་བའི་
དབང་གིས་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  དེ་དུས་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་འདིའི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཚགས་ནང་
ནས་དགོངས་ཚུལ་ཞིག་གསུངས་སོང་།  ངས་དོགས་འདྲི་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན།  སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་དུས་སུ་ཚགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་
འཐུས་མི་རྙིང་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ། ད་ལྟའི་འོས་བསྡུ་བྱེད་སྟངས་དེ་ནོར་བསྡད་ཡོད་པ་ཞིག་ང་ཚར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་
བྱུང་སོང་བསམ་གྱིས།  གོ་སྐབས་རྟག་པར་རག་གི་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ད་ལན་སྟབས་གཅིག་ལ་དེར་བཟོ་བཅོས་ཤིག་གནང་ཐུབ་ན་
ཡག་པོ་འདུག་བསམས་བྱུང་།  རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་ལམ་ལུགས་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་གཙ་གཞོན་པ་དེ་གྲོས་ཚགས་
རང་གི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་དང་འོས་བསྡུ་གནང་བའི་བསམ་བློ་དེ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ།  དོགས་འདྲི་གཅིག་དེ་ཡིན།  དོགས་འདྲི་
གཉིས་པ་དེ། གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་དབུས་ཀྱི་མཚན་བྱང་དང་འབྲེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས། ཁོང་ཚའི་བསམ་བློའ་ིནང་ལ་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ཟེར་སྐབས།  དབུས་ཟེར་བ་དེར་བསམ་བློའ་ིརྒྱབ་ལྗོངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཁྱེར་དགོས་པ་རེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན་དེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་གྱི་འོག་ནས་འོས་བསྡུ་བྱེད་འདུག་པ་དེ་ནོར་འདུག་ཟེར་དུས་ཐ་སྙད་
ཙམ་ཞིག་ཡིན་ན་མ་གཏོགས། སྤྱིར་བཏང་དེ་ནོར་མེད་པ་དེ་ཚགས་གཙས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན། འོས་བསྡུའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་ལ་གང་
གསལ་ཡོད་པ་ལྟར་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད།  ཡིན་ཡང་བྱེད་སྟངས་དེ་མ་འདྲ་བ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ན་དེ་
ཁོ་རང་གནས་སྟངས་གཞན་ཞིག་རེད།  ཡང་གནད་དོན་གཞན་པ་ཞིག་གོང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས།  དཔེར་ན་
འདིར་ཆ་རྐྱེན་གཅིག་ཚགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་ག་རེ་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།   བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། 
བཀའ་བློན་ཡིན་ནའང་རེད།  སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཐོབ་པའི་སྐབས་ལ་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསལ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་བཅའ་
ཁྲིམས་དོན་ཚན་སོ་བརྒྱད་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ་བསམས་བྱུང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེའི་ནང་ལ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས་དེ་
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྲིས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་
མི་འདུག   འདུག་ན་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་བསྡུར་གནང་ནས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་ནང་ལ་ཁྱེར་ཆོག་ཞུས་པ་ཡིན།  དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཟེར་བ་དེར་ག་རེ་བྱས་དབུས་དེ་ཡར་བཅུག་པ་རེད་གསུངས་དུས། དེ་སྔོན་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ལས་རིམ་
ནང་ལ་སོང་ཟིན་པ་རེད།  དབུས་དེ་ལ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཞེས་སྔོན་མ་ཞུས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་རང་
གིས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོང་དུས་ཐ་སྙད་མ་འདྲ་བ་དེ་འདྲ།  དཔེར་ན།  སྤྱི་ཁྱབ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཟེར་བ་སོགས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་
གི་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརྟེན་བཅའ་ཁྲིམས་རང་གི་ནང་ལ་དབུས་ཞེས་ཡར་བཅུག་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་གཅིག་པ་གཏོང་བ་
ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམས་ནས།  དབུས་དང་ས་གནས་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་བཅུག་པ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་སྔོན་མ་
སོང་བ་དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་མང་པོ་འགྲོ་དགོས་པ་འདུག་གམ། སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞིའི་དོན་ཚན་དགུ་པ་དེའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་དེའི་ནང་ལ་ཚིག་
གཅིག་ཁ་སྣོན་བརྒྱབ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན། དེའི་ནང་ཐོབ་སེང་མཚན་ཟེར་དུས་དེ་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་གོ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག   
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ཐོབ་སེང་གིས་མཚན་ཞུས་པ་ཡིན་ན་གཞན་པ་དེ་ཚ་ཡང་གོ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན།  དེ་ནས་ཤོག་གྲངས་སོ་དགུ་པ།   དོན་ཚན་ཞེ་
ལྔ་པའི་ནང་གསེས་དང་པོ་དེའི་ཐད་ལ་དོགས་འདྲི་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་འདུག  དེའི་ནང་དང་བླངས་འོས་གཞིའི་དུས་ཚས་དང་།  བརྟག་ཞིབ། ཕྱིར་
འཐེན་བཅས་ཀྱི་ལས་རིམ་རྣམས་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཉིན་གཉིས་གོང་དུ་ཟིན་པར་བྱེད་དགོས།  ཞེས་གསུངས་པའི་སྔོན་
འགྲོའ་ིའོས་བསྡུ་ཟེར་བ་དེ་ནམ་རྒྱུན་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞི་འཕེན་པའི་དུས་དེ་རང་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་དམ།  ཡང་དེ་ཉིན་
གཉིས་ཀྱི་གོང་ལ་ངེས་པར་བྱེད་དགོས་པ་རེད་དམ། གང་ཡིན་ཟེར་ན། སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུ་མ་སླེབས་པའི་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་སྔོན་ལ་དང་བླང་
གིས་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པའི་སྐོར་དེ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་རེད། དེ་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་དེ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་
ཞུས་པ་ཡིན།  ཡང་གཅིག་ཡོད།  ཤོག་གྲངས་ཞེ་དྲུག་པའི་ནང་དུ་དོན་ཚན་ང་གཅིག་པའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་རེད།  
སྤྱིར་བཏང་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་དུ་དེའི་སྐོར་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་ཡོངས་གྲགས་རེད།  སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞི་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ མ་
ལོན་པ་ཡིན་ན་སྤྱི་འཐུས་ཆགས་རྒྱུ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ཡང་ཐེངས་འདིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་
དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཡོད་དུས།  མ་འོངས་པ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ལེན་མི་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་མ་འོངས་
པར་འོས་ཤོག་གྲངས་ཀ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་ཨང་གྲངས་ཀྱིས་སྤྱི་འཐུས་ནང་དུ་ཚུད་ཡོང་བའི་སྐབས་ཤིག་ལ།  རང་བཞིན་
གྱིས་ཆེ་མཐོང་དང་མཚན་མཐོང་འགོག་རྐྱེན་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ་ཞེས་དྲི་བ་གཅིག་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  དང་པོ་དེར་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད།  གོང་དུ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་དེ་ནང་བཞིན་གནང་རོགས་
ཞུས་པ་ཡིན།  ཤོག་གྲངས་སོ་དགུ།  དོན་ཚན་ཞེ་ལྔ་པའི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་དང་བླངས་འོས་གཞིའི་སྐོར་ལ་ཁ་གསལ་པོ་
ཞིག་མི་འདུག  སྤྱིར་བཏང་དང་བླངས་འོས་གཞི་ཞུགས་པའི་དུས་ཚད་དང་།  མིང་ཐོ་འགོད་པའི་དུས་ཚད།  མཐའ་མར་བརྟག་ཞིབ་བྱེད་
པའི་དུས་ཚད་སོགས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གནང་སྟེ་ཕྱིན་བསྡད་པ་ཞིག་རེད།  ང་ཚས་ཐག་རིང་པོར་བལྟ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་བྱུང་མ་སོང་།  
སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་ལ་གང་འདྲ་བྱས་འདུག་ང་ཚས་བལྟས་ཡོང་དུས་ ༢༠༠༩ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚས་ ༣ གྱི་ཉིན་མ་དེ་ལ་འོས་ཤོག་བླུགས་
ཡོང་སྐབས།  བཞི་ལྔ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་འགོ་བརྩམས་ནས་བཅུའི་བར་དུ་རེད་འདུག  ཡང་གནང་སྟངས་དེ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། འདིའི་ནང་ལ་
གསལ་ཡོད་པ་དེ་རང་རེད་མི་འདུག  ཕར་ལ་མ་སླེབས་མཁན་ཚང་མ་འཚང་ཁ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དང་བླངས་པ་ཚད་ལས་འདས་པ་
ཐོན་པའི་ཉེན་ཁ་འདུག  ད་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་མེད་པ་བྱས་དུས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས།  སྔོན་མའི་གནས་སྟངས་དེ་ལ་བལྟས་ཏེ་ང་
ཚའི་མཐོང་ཕྱོགས་ཡིན་ན་སྐབས་དེར་བཅུ་པའི་ཚས་གསུམ་ཉིན་འོས་བསྡུ་བྱས་ཚ་ཚས་བཞི་དང་ལྔའི་ཉིན་མོར་དེང་སང་སྤྱི་ཚགས་ནང་
ཧ་གོ་གི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས།  ང་ཚའི་འཆར་གཞི་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཙམ་ཧ་མ་གོ་བའི་གནས་སྐབས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་
དང་བླངས་བྱེད་མཁན་ཚར་གོ་སྐབས་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཚང་མ་ཆགས་ཚར་རྗེས་དང་བླངས་ཐོན་མཁན་འཛུལ་
དགོས་ན། དེང་སང་འཛུལ་གྱི་མིན་ཟེར་མཁན་ཕལ་ཆེར་མི་འདུག  ང་སྤྱི་འཐུས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།  ཁོ་སྤྱི་འཐུས་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཚད་
ལས་བརྒལ་བ་ཡོང་ས་རེད།  སྔོན་དེར་གསུངས་པ་བཞིན་འོས་ཤོག་བླུགས་ཏེ་གྲངས་བཤེར་བྱས་ཚར་རྗེས་ཆུ་ཚད་ ༢༤ ལས་མ་བརྒལ་
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བར་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ས་གང་ལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཆགས་ཡོང་དུས། དང་བླངས་
ཧ་ཅང་མང་པོ་དེ་འདྲ་དངོས་ཡོད་ལས་དང་བླངས་མང་བའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན། ངོ་མ་དང་བླངས་ནང་འཛུལ་
འདོད་ཡོད་ན། དེའི་སྔོན་ནས་དང་བླངས་འཛུལ་བའི་གོ་སྐབས་སྤྲད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ང་ཚས་ཡར་བཞག་པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  དེ་ནས་ཤོག་གྲངས་ཞེ་དྲུག་ནང་དུ་གལ་སྲིད་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ མ་ལོན་ཚ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཆའི་གྲངས་ཚད་ཇི་ཙམ་མ་ལོན་པའི་སྤྱི་
འཐུས་རྣམས་ཟེར་བ་དེའི་ཐད།  དེའི་སྒང་ལ་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་སྐབས་སུ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་འདི་བར་དུ་ཡར་བཏང་བ་
རེད། དེ་ནས་འགྲོ་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་པ་རེད།  སྤྱིར་བཏང་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་དང་བཟོ་བཅོས་གནང་གི་ཡོད་ན་དགོངས་བཞེས་
གནང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན།   འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ང་ཚར་འཆར་འབུལ་གནང་བའི་ནང་ལ་འདི་འདྲ་རང་ཞིག་མི་འདུག   འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་གིས་ང་ཚར་འཆར་འབུལ་གནང་བ་དེའི་ནང་དུའང་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ ལོན་པ་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་འཁོད་འདུག  ཡང་བར་མའི་འོས་
བསྡུ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཚ་དཔེར་ན་དབུས་གཙང་ལྟ་བུར་ཆ་མཚན་ན།  འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་བྱེད་པའི་གནས་སྐབས་སུ། ད་ལོ་འདྲ་ཞིག་
ཡིན་ན་དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་སུ་མི་ ༢༣ ཡོད་པ་རེད།  མི་ ༢༣ ཡོད་པའི་ནང་ནས་མི་ ༨ ཡར་སོང་ཚར་བ་དང་། ༢ 
གཞི་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།  དེའི་ལྷག་མ་ག་ཚད་ཡོད་པ་ཡར་བཏང་བ་ཡོད་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ལ་བཞག་འདུག  བརྒྱ་ཆ་ལོན་མཁན་
ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ན། ལྷག་མ་དེ་ལ་ཡང་བསྐྱར་དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུ་བྱེད་པ་མ་གཏོགས། སྔོན་འགྲོ་དང་དེ་འདྲ་བྱེད་མ་དགོས་པའི་ལམ་
ཁ་ཞིག་ཁོང་རྣམ་པས་འཆར་འབུལ་དེ་འདྲ་ཞིག་གནང་འདུག  ང་ཚས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་དེ་མེད་པ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ད་བར་ང་ཚའི་སྤྱི་
ཚགས་ཁྲོད་མི་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཁོངས་འདྲ་མི་འདྲ། སྡེ་ཚན་འདྲ་མི་འདྲ། འོས་ཤོག་གྲངས་ཀ་མང་ཉུང་འདྲ་མི་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དུས། ཁོར་
ཡུག་འདིར་སླེབས་ནས་ང་འོས་ཤོག་མང་བ་ཡིན། ཁྱེད་འོས་ཤོག་ཉུང་བ་རེད་ཅེས་པ་ཞིག་ད་བར་བྱུང་མེད་དུས། མང་དུ་འགྲོ་མཁན་ཞིག་
ཡིན་ན་འགྲིག་པ་ཞིག་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ལས། ང་ཚས་དེ་དག་གི་ཆེ་མཐོང་སྐོར་དེ་ཚར་གོ་བསྡུར་ཞིག་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། བརྒྱ་ཆ་ 
༣༣ དེ་མེད་པ་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྔོན་མའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་བལྟས་ཚ་དགེ་མཚན་ཡག་པ་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་པ་མ་གཏོགས་དེ་
ཚར་ཆེ་མཐོང་གང་འདྲ་ཞིག་འཇོག་ས་རེད། འོས་གྲངས་འདི་འདྲ་ཞིག་སླེབས་ན་ཆེ་མཐོང་གང་འདྲ་ཞིག་འཇོག་ས་རེད་ཅེས་པའི་སྐོར་ལ་གོ་
བསྡུར་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་།  དེ་འདྲ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ མེད་པ་བཟོ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན། དཔེར་ན། བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་གཞི་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ལོན་དགོས་
པ་ཡོད་པ་མ་རེད། འོས་མི་དྲུག་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྲིད་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་འོས་མི་དྲུག་མར་བཏང་བ་ཡིན་ན། 
དེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཐོབ་མཁན་ཞིག་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཆགས་མི་སྲིད་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ལའང་བརྒྱ་ཆ་
མེད་དུས། སྤྱི་འཐུས་ལ་བརྒྱ་ཆ་དེ་བཞག་ཡོང་དུས་བར་ལམ་དབུས་གཙང་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ལོན་མ་ཐུབ་པ་དང་། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་འགྲོ་
སོང་མང་བ་དང་། མི་མང་ལ་བརྡབ་གསིག་ཡོང་བའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཆེ་
མཐོང་ཆུང་དུ་འགྲོ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད། འོས་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྩེ་གཏོགས་བྱས་ཡོང་དུས། དེ་
གཞིར་བཟུང་བྱས་ནས་ཡར་སླེབས་བསྡད་པ་ཞིག་རེད།  སྤྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ངའི་འདི་དྲི་བ་རང་ཆགས་འདུག འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་དེ་ཚ་དཔེར་ན་བཅའ་ཁྲིམས་
ཀྱིས་དང་པོ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་ཡིན་ན། གཉིས་པ་དེ་རང་འཇགས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག འདི་ནས་དང་པོ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་ཡིན་ན། 
གཉིས་པ་དེ་དང་པོ་ཆགས་འགྲོ་བཞིན་འདུག  དེའི་འགྲོ་སྟངས་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ།  དེ་བཞིན་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་རང་འཇགས་ཆགས་
བསྡད་པ་དེ་ཞུ་དག་གཏོང་དགོས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་རྙིང་པ་རང་འཇགས་མ་ཆགས་པ་དེ་ཚ་ཡང་མཉམ་དུ་ཞུ་དག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག 
དེའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། དོན་ཚན་ཞེ་ལྔ་པ་དང་བླངས་ཀྱི་འོས་གཞི་ལང་རྒྱུ་དེ་ཁྱད་མཚར་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག པད་ཤག་
སྤྲད་ནས་དང་བླངས་ཀྱི་འོས་གཞིའི་ནང་འཛུལ་བ་འདྲ་པོ་ཁྱད་མཚར་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག  གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ།  དང་བླངས་གི་འོས་
མི་ཞེས་འཇོག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། ད་རེས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྤྱི་འཐུས་ནང་ཕེབས་ནས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ལ་ཆ་ཤས་བླངས་
པར་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་དོན་ཚན་གཉིས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དོན་ཚན་དེའི་ནང་དོན་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་
ཡོད་རེད། དོན་ཚན་གྱི་ཨང་གྲངས་དེ་རང་འཇགས་བཞག་ཡོད་རེད། འགོ་བརྗོད་དེ་བྲིས་ཏེ་དེ་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་ཞེས་ལབ་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་
དེར་ཚགས་ཆུང་གིས་དོན་ཚན་གྱི་ནང་གསེས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་བཞག་པ་དང་། གང་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བ་དེ་དག་ཡར་སྤར་གྱིན་སྤར་གྱིན་
ཕྱིན་བཞག་པ་རེད་མ་གཏོགས། དོན་ཚན་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་བཞག་པ་དེ་རང་འཇགས་བཅའ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པ་བཟོས་བཞག་ཡོད་རེད། དེ་
ནས་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་རང་འཇགས་ཡིན་བསྡད་པ་དེ་དག་ཞུ་དག་གཏོང་གི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ནི། ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་
ལ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་ཞུ་དག་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་སྔོན་མ་ནས་གཅིག་ནོར་བསྡད་པ་ཡོད་ན། གང་ཡིན་པ་དེ་དེའི་ནང་
འཁོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་སོང་ཙང་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཆ་ཚང་གཅིག་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ནས་ཞུ་དག་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། 
ད་ལྟ་དེར་བསྐྱར་བཅོས་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་ལ་གལ་སྲིད་དག་ཆ་དང་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ཚགས་ཆུང་གིས་མ་གཟིགས་པ་དང་། ཚགས་
དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་མཐོང་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་རེ་དཀྱུས་གཅིག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་ཚང་མ་ལ་ཞུ་དག་ཡང་དག་
པ་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་རེད། དེ་ནས་དང་བླངས་འོས་གཞི་འདི་རྗེས་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་བྱས། 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་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་འགྲེལ་བཤད་བསྐྱོན་ཚར་བ་རེད། ཡིན་ནའང་རྙིང་པ་རང་
འཇགས་དང་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་འཁྲུགས་མིན་འགྲོ་བསམ་གྱི་འདུག  ག་རེ་རེད་ཟེར་ན་དེའི་དུས་ལ་ཁ་སང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་རེའུ་
མིག་དེའི་ནང་ལ་རེའུ་མིག་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ ༢༥ པའི་ནང་ང་ཚས་བཟོས་བཞག་པ་རེའུ་མིག་གསུམ་
ཡོད་རེད།  དེའི་ནང་ལ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་འདྲའི་
ནང་ཁག་ཅིག་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་གནས་རྗེས་འབྲེལ་ཡོད་མཁན་དེ་ཚའི་ནང་ལ་ཅི་ཡང་འགྲོ་རོགས་མ་བྱས་
པ་དང། ཕར་བསྡུས་ཞེས་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཚར་དུས་ཕར་ཕྱོགས་རྙིང་པ་དེ་ལ་ཕར་འགྲོ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཁ་
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ཤས་ཤིག་ཆགས་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། ཚུར་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིར་བསྡུ་ཞེས་བྲིས་ཡོད་ན་ཡང་། ཕར་ཕྱོགས་དེར་ཕྱིར་བསྡུ་
བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་དུས་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་འཁྲུགས་མེད་འགྲོ། དེ་མ་གཏོགས་པའི་གཞན་པ་ང་ཚས་ཡར་མར་
ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དེ་ཚ་ཡིན་ན་དང་པོ་གཉིས་པ་གང་འདྲ་ཞིག་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་ཡར་བསྣོན་
བཞག་ཡོད་རེད། དོན་ཚན་ངོ་མ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་མིང་དེ་བཞག་ཡོད་རེད། གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
དེ་ནས་དང་བླངས་སྐོར་དེ་རེད། དང་བླངས་སྐོར་དེ་སྤྱིར་བཏང་ཚགས་ཆུང་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་སོང་། དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་དགོས་
ཀྱི་མ་རེད། འདི་ཐོག་མ་བཞག་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་རེད། ང་བྱེད་ཀྱི་མིན། ཁོང་བྱེད་ཀྱི་མིན་ཟེར་བའི་གནས་
སྐབས་སུ་དང་བླངས་བཞག་ན་ཕལ་ཆེར་དང་བླངས་རེ་ཟུང་ཡོད་མཁན་དེ་འདྲ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་འགྲོ་ཞེས་བཞག་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་
ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོང་སྡོད་དུས་ཡང་མང་པོ་ཞིག་འཚང་ཁ་རྒྱག་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ང་
ཚས་དང་བླངས་དེ་སྤར་ཡོད་རེད། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་དྲི་བ་ཡོང་ས་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འཕེལ་
ཕྱོགས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ལོ་བཅུའི་མཇུག་ལ་ང་ཚས་ཆ་ཤས་དེ་ཕུལ་བ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་ཚ་ལ་བལྟས་ནས་དེང་
སང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ནང་ལ་མི་མང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ནས་སླེབས་ཡོང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྔོན་མ་མི་
མང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་ཡར་བཞེངས་རོགས་ཞུས་ནའང་། ང་བྱེད་ཀྱི་མིན་ཞེས་ཟེར་མཁན་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་
སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས་ང་ཚས་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་དགོས་དང་མི་དགོས་ཟེར་བ་དེ་བཞག་བཞག་ན་ཟེར་ནས་བཞག་པ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་
དུས་དགོས་དང་མི་དགོས་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་རེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དང་བླངས་ཀྱིས་གཏའ་འཇོག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ལུང་པ་གཞན་པའི་ནང་ལ་འགྲོ་སྟངས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་འབོར་གྱི་ཚད་དེ་ཡར་སྤར་
བ་རེད་མ་གཏོགས། རྒྱ་གར་ནང་ཡིན་པ་ཡིན་ན་དང་བླངས་ལངས། དེ་ནས་མ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། Depose ཤོར་བ་རེད་ཅེས་སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་
ཡོད་རེད། སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། ད་ལྟ་གསལ་བཤད་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཡིན་ནམ། སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
ལགས། 

 
སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  རྩ་བའི་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་དང་ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་འགྲེལ་བཤད་
ལས་ལྷག་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་དེ། ངས་དང་བླངས་ཞེས་པ་འདིའི་ཐོག་ལ་འགྲེལ་བཤད་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དང་བླངས་འོས་
གཞི་དམིགས་བསལ་བཞག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་བོ་དེ་ཆབ་སྲིད་ཚགས་པ་ཡོད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནང་ལ་ཆབ་སྲིད་ཚགས་
པ་རང་གིས་འོས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་བཏོན་གྱི་ཡོད་ཙང་།  མི་སྒེར་པ་མང་པོ་ཞིག་འོས་ཤོག་གི་ནང་ཞུགས་པའི་ཐོབ་ཐང་ལེན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ 
ལམ་ཁ་ཞིག་བཞག་པ་དེ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་དེ་རེད་དྲན་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚའི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་དུ་ཆ་རྐྱེན་དེ་བཞག་
ཡོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་དེ་ཆབ་སྲིད་ཚགས་པ་མེད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་ཙང། དམིགས་བསལ་
ཆབ་སྲིད་ཚགས་པ་མང་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང། མང་ཚགས་ལ་འདོད་པ་མེད་ནའང་ཆབ་སྲིད་ཚགས་པ་གང་དེས་བཏོན་པའི་འོས་
གཞིར་འོས་མི་བླུགས་ཐབས་མེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞི་མེད། ང་རང་ཚའི་འོས་གཞི་ཡོང་སྟངས་ཆབ་སྲིད་ཚགས་པ་མིན་པར། མི་མང་
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ཡོངས་ནས་འོས་མི་འདོན་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་སྟབས། དང་བླངས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་མེད་པ་བཟོས་ནའང་འགྲིག་གི་ཡོད་རེད། འོན་ཀྱང་
ཚགས་ཆུང་ངོས་ནས་སྒྲིག་གཞི་འདིའི་ནང་གསལ་བའི་ཆ་རྐྱེན་དེར་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ། འབབ་དངུལ་ཚད་མཐོ་རུ་བཏང་བ་དེའང་སྔོན་
འགྲོའ་ིའོས་གཞི་མ་བྱས་གོང་གི་དུས་ཚད་ལ་ཡར་བཞག་དགོས་པ། ཕྱིས་སུ་མར་ཕྱིར་འཐེན་རྒྱག་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་མེད་པའི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་
མང་པོ་ཞིག་བྱས་ནས། དེ་འདྲའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་འོག་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་འགྲོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད།   སྤྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དོན་ཚན་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་དགོས་བསམ་གྱི་འདུག  དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་དང་ཕྱག་སྦྲེལ་
རྣམ་པ་ཚས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། འོས་བསྡུའི་བརྒྱ་ཆ་ལོངས་རྒྱུའི་ཐད་ལ་ཞུ་མ་དགོས་པ་བྱས། དེ་ནས་གཉིས་པ་དེ་ལ་ཤོག་གྲངས་
བདུན་ཅུ་དོན་གཉིས་དང་དོན་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་དབྱིན་ཇིའི་ནང་ལ་མིང་དེ་འགྱུར་བ་བཏང་གནང་སོང་། 
དེའི་ཐོག་ལ་ཞུ་ན་བསམས་སོང་། མིང་དེ་ལ་ given name ཞེས་བླུགས་པ་ཡིན་ན། འཛམ་བུ་གླིང་ལ་འགྲོ་སྟངས་གཅིག་ཡོད་རེད། 
surname དེ་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་བླུགས་གནང་སོང་། མིང་གཅིག་པུ་མིན་པར་ given name དང་།  དེ་ནས་ 
surname དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། འཛམ་བུ་གླིང་གི་འགྲོ་སྟངས་དང་ཏག་ཏག་ཅིག་སྡོད་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་གྱི་འདུག  ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས་ནས། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྤྱི་འཐུས་ནང་ཕེབས་པ་དང་།  ད་རེས་ཐེངས་དང་པོར་བགྲོ་གླེང་གི་ནང་ལ་ཆ་
ཤས་བླངས་པར་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  མིང་དེ་ལ་ given name དང་ཁྱད་མིང་དེ་ལ་ surname ཞེས་བཞག་ན་འགྲིག་ས་རེད་
དམ། དེ་ནས་ given name ཡར་བཅུག་རོགས་གནང་། སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
ངས་དེར་ཚགས་ཆུང་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན། ང་རང་ཚ་དེར་ཡོད་བཞིན་པ་དང་མང་ཚགས་ཚང་མའི་སེམས་ལ་བསམ་ཚུལ་
ཞིག་ཡོད་སྡོད་པ་དེ་ནི། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་དང་འཕྲལ་དུ་དམ་བཅའ་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་དང་། དེ་བཞིན་བཀའ་ཤག་གི་ཕྱག་
རོགས་ཀྱང་ལམ་སེང་གདམས་མ་ཐུབ་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་གསུམ་ཙམ་བཞག་དགོས་པ་བྱུང་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྒྲིག་འཛུགས་རང་གི་
འགྲོ་སྟངས་ཐོག་ནས་རེད། བལྟ་སྟངས་ཐོག་ནས་རེད། མང་ཚགས་ལའང་བསམ་ཚུལ་ཡོད་པ་དང་དཀའ་ངལ་གཅིག་མཐོང་སྡོད་པ་ཞིག་
གསལ་པོ་ཆགས་པ་རེད།  དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚས་དེར་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་བཅའ་ཁྲིམས་ཐོག་ལ་ལག་པ་འཆང་བའི་ཞོར་ལ་དེ་འདྲའི་
ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚས་སྤྱི་འཐུས་ཚས་དམ་འབུལ་བྱས་པ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་དང་དམ་བཅའ་ཕུལ་རྒྱུ། དེ་
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བཞིན་བཀའ་ཤག་ཕྱག་རོགས་གདམ་རྒྱུ་བཅས་དེ་འདྲ་ཡོང་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་དམ་མེད་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་
འདྲའི་ཐོག་ལ་དེ་རིང་ང་རང་ཚས་འགྱུར་བ་གཏང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་མེད་དམ་བསམ་གྱི་ཡོད།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་གསལ་པོ་ཞིག་བཀོད་གནང་བཞག  རྩ་བའི་ཚགས་ཆུང་གི་ནང་གནས་ཚུལ་དེའི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་བྱུང་བ་
དང་།  དེ་འདྲ་གཅིག་གི་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འབྲེལ་ཡོད་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས། དེ་རིང་འགྱུར་བ་གཏང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་
ཅེས་གསུངས་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  སྤྱིར་བཏང་ང་ཚས་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིནང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བྲིས་ཡོད།  དེ་ནང་བཞིན་དཔལ་
ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་འགྲེལ་བཤད་བསྐྱོན་པ་ནང་བཞིན་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་དེ་རིང་རང་འགྱུར་བ་གཏང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་
ཅེས་པ་དེ་ང་ཚའི་བསམ་ཚུལ་མིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ང་ཚས་དེའི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་མང་པོ་བྱས་ནས་མཐའ་མར་ང་ཚས་དུས་ཚད་ཟླ་
གྲངས་ཚས་གྲངས་གཅིག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་བཞག་ཡོད་རེད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའི་སྲིད་འཛིན་ཡིན་ནའང་འདྲ། སྲིད་བློན་ཡིན་
ནའང་འདྲ། ལོ་གསུམ་ལོ་ལྔ་ལོ་བཞི་དེ་འདྲ་གཅིག་གི་རྗེས་ལ་འགྱུར་བ་ག་ཚད་ཅིག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཁོ་རང་ཚ་ལ་དུས་ཚད་ཅིག་ཡོད་
རེད། དེ་ནང་བཞིན་ང་ཚས་ཀྱང་རེ་བ་བརྒྱབས་སའི་དུས་ཚད་དེ་འོས་བསྡུ་བྱས་མ་ཐག་པའི་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ཚས་ ༣༡ ལ་རེ་བ་བརྒྱབས་པ་
རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་འདི་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ཚས་ ༨ ལ་དམ་བཅའ་ཕུལ་གནང་བ་རེད།  དེའི་དབར་ན་བར་ཐག་ཅིག་རྒྱུག་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་གཅིག་ལ་དུས་ཚད་དེ་རྩ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་རྩིས་མཁན་ངོས་ནས་བཤད་ན་དུས་ཚད་མང་པོ་ཞིག་
འཕྲོ་བརླག་འགྲོ་གི་ཡོད་རེད། ཡང་དུས་ཚད་དེ་ལ་ཞེ་དྲག་མི་བརྩི་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། རིང་པོ་གཅིག་ཕར་འགྲོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་
རེད། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚ་ཚང་མ་གསར་པ་ཆགས་ཚར་ཙམ་ཡིན་པ་དང་། གནས་སྟངས་དེ་སྔོན་མ་ཁོང་རང་
དེ་ཆ་ཚང་ལྷིང་འཇགས་ཚར་ཙམ་ཡིན་དུས། མཇུག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞིབ་ཕྲ་གནང་ནས་སྒྲིག་གཞི་གང་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྐྲུན་གྱི་ཡོད་ན། འཛིན་
སྐྱོང་གི་སྒྲིག་གཞི་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྐྲུན་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་སྐྲུན་གྱི་ཡོད་ཀྱང་། བསྐྲུན་ནས་ཡག་པ་དེ་ང་ཚའི་
བསམ་ཚུལ་དེ་འདྲ་རེད། ང་ཚས་དེ་རིང་རང་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་འགྱུར་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་དེ་ང་ཚ་ཚགས་ཆུང་ལ་ཡོད་མ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚས་འབྲི་དགོས་པ་ནི་བྲིས་བཞག་ཡོད། ད་ལྟ་དེར་གླེང་སློང་བྱེད་དུས་གསལ་པོ་ཆགས་དགོས་པའི་
གནས་སྟངས་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅོད་གསར་པ་དང་གནད་དོན་གསར་པ་དེ་
ཚ་ག་ཚད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་མི་གཅིག་གིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཆོག་གི་མེད་པ་དང་མང་པོ་འཛམས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་
བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚགས་བྱེད་རྒྱུའི་དུས་ཚད་དང་བཀའ་ཤག་གི་ལས་བསྡོམས་སྐྱོར་རྒྱུའི་དུས་ཚད་བཅས་ལ་ང་ཚས་བསམ་བློ་མང་པོ་ཞིག་
བཏང་ནས་ཞུས་ཡོད་རེད།  མ་འོངས་པར་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་ལོ་ལྔའི་མཇུག་ལ་གཞི་ནས་ཡིན་དུས། དེའི་ཚུན་ཚད་ལ་ང་ཚས་
གསལ་པོ་གཅིག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ང་ཚའི་བསམ་ཚུལ་ངོ་མ་དེ་དེ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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༦༠ ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ད་ལྟ་དོན་ཚན་ང་གཅིག་པའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་སྐབས་བཅོ་
ལྔ་པའི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསེས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ ལོངས་པའི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུ་བྱས་ཡོད་རེད། འདི་ཕྱིར་
བསྡུ་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྐབས་ལ་ཆོལ་ཁའི་ཁོངས་ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ། སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་དགོངས་ཞུ་གནང་སྟེ་
གསར་དུ་འོས་འདེམས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཡོང་སྟངས་དེ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ་ཡོང་སྟངས་ནང་བཞིན་བརྒྱ་ཆ་ལོངས་པའི་ཐོག་ནས་ཡོང་
དགོས་ཀྱི་རེད་དམ། མ་ལོངས་པའི་ཐོག་ནས་སྔོན་མའི་ཨང་རིམ་གང་ཡོད་ལྟར་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟའི་སྒུག་ཐོའ་ིནང་ཡོད་པ་དེ་ནི་གནད་དོན་ཟིན་པ་གཅིག་ལ་དེ་གཞིར་བཟུང་གིས་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་འགྲོ་དགོས་རྒྱུ་གཅིག་དང་། 
བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་དེ་མ་འོངས་པའི་འོས་བསྡུ་གང་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་།  དེ་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་
ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཤོག་གྲངས་ ༣༩ པའི་དོན་ཚན་སོ་དགུ་པ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས་ཟེར་བའི་འོག་དེ་ལ་བོད་
མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞིར་བཞུགས་པ་ལ་ཞེས་འཁོད་སྡོད་ཡོད་རེད།  ད་ལྟ་འོས་ཆོས་ཨང་ ༦ པ་དེ་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཞེས་ཟེར་དུས་དེ་ཐག་ཆོད་པོ་གཅིག་རེད།  དེའི་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་འོག་ལ་ཡོད་རེད། འགྲེལ་བཤད་དེའི་མཐའ་མ་
དེར་ལས་བྱེད་དེ་རིགས་སྤྱི་འཐུས་སུ་འདེམས་ཐོན་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་ལས་བྱེད་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་འཁྲོལ་དགོས་ཞེས་འཁོད་
ཡོད་རེད། གསལ་བཤད་འདི་སྤྱི་འཐུས་ཐོབ་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་རེད།  གོང་དེ་སྤྱི་འཐུས་མ་ཞུགས་པའི་སྔོན་གྱི་
བཀའ་མོལ་གཅིག་རེད། བྱས་ཙང་དེ་གཉིས་རང་བཞིན་གྱིས་འགལ་ཟླ་གཅིག་འགྲོ་གི་མེད་དམ་ཞེས་ཐེ་ཚམ་ཞིག་བྱུང་བསྡད་ཀྱི་འདུག  
ཚགས་ཆུང་ནང་བཀའ་མོལ་ཞིབ་ཕྲ་གནང་བ་སོང་ཙང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག  དེ་ནས་གཉིས་པ་དེ་ལ་གལ་སྲིད་འགྲེལ་
བཤད་འདི་འདྲ་ཞིག་བསྐྱོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཆ་རྐྱེན་ ༤ པའི་ནང་བུ་ལོན་སྒྲུབ་མཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་ཡོད་རེད། དེ་ལ་ཡིན་
ནའང་སྤྱི་འཐུས་ཐོབ་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ནས་བུ་ལོན་སྒྲུབ་མཇལ་བྱེད་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་ཅེས་འོག་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་ཅིག་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་
དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཆ་རྐྱེན་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་རེད་ཅེས་ཚགས་གཙས་གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞིར་
བཞུགས་པ་ཞེས་པ་དེ་རེད། འོག་ལ་ཡང་དེ་འདྲ་ཞིག་སླེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། གལ་སྲིད་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཅིག་སླེབས་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན། བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་ནས་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདི་གཏན་འབེབས་མ་བྱས་པའི་སྔོན་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་
བསྐྱར་བཅོས་གཅིག་ང་ཚས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ནང་ལ་སླེབས་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་ཞིག་རྒྱུན་ལས་དང་ལྷན་དུ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས་གཞུང་
འབྲེལ་གྱི་གྲོས་འཆར་གཅིག་འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མི་འདུག འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན་གང་འདྲ་ཞེས་འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་གོ་
བསྡུར་ཞུ་གི་ཡིན། བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་ཞེས་པ་དེ་ནི་གནད་དོན་གཞན་པ་ཞིག་རེད། འདི་འོས་གཞིར་ཞུགས་པ་ལ་ཞེས་འགྲེལ་
བཤད་ཅིག་ཟུར་དུ་གནང་མེད་དུས། འོས་གཞིར་ཞུགས་རྒྱུ་རང་ལ་ཁྱབ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་པ་རང་བཞིན་གྱིས་གསལ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་རེད། སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཤོག་གྲངས་བརྒྱད་པ། དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། ནང་གསེས་ ༡ པོའ་ིག་པ་དང་འབྲེལ་ནས་ཚགས་ཆུང་ལ་
དོགས་འདྲི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། རང་གི་ཕ་ས་ཕར་ཕུད་ནས་དེ་མིན་ནུབ་ཕྱོགས་ཁག་གི་ས་མཚམས་ན་གནས་སྡོད་བོད་མིའི་གྲངས་འབོར་ལ་
གཞིགས་པའི་ཐོག་ནས། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་གང་བྱས་པ་དེ་ལ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱིས་བཞུགས་ཆོག་པའི་མཐོང་སྣང་ཞིག་
ཡོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ནང་ལ་ཡོ་རོབ་དང་བྱང་ཨ་རི་ཞེས་འཁོད་ནས་རྒྱས་བཅད་དང་ཚད་འཛིན་བྱས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་
རེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་སློབ་སྟོན་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དོགས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་སོང་ཙང་། ལན་གཅིག་བསྐྱོན་བཞག་ན་དྲན་བྱུང་།  སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ང་ཚས་དེར་བྱང་ཨ་རི་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཅེས་དེ་གཉིས་མ་གཏོགས་གཞན་པ་གང་ཡང་བྲིས་ཡོད་མ་རེད། 
གཞན་པ་ཚང་མ་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་དང་གྲངས་ཀ་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ག་རེ་གནང་ནའང་མཇུག་ལ་གནང་
རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་ང་ཚ་ལ་འདྲི་ས་དེ་མ་གཏོགས། གང་ཡང་ལྷག་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེའི་ནང་ཚགས་མི་མང་ཉུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་འཁྱེར་ཡོང་ན་འགྲིག་གི་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  ཞུ་མི་དགོས་པ་གཙ་འདོན་བྱ་རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་གཅིག་ཞུ་ཡོང་དུས་ཕལ་ཆེར་
ཚགས་ཆུང་གི་ལས་ཀ་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་གི་ཡོད་པའི་ཚར་སྣང་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དང་། ཁ་སང་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་
ཟུར་ཟའི་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཕེབས་སོང་། དེའི་ཐོག་ཚགས་གཙས་ཀྱང་དམིགས་བསལ་གྱིས་སྟངས་འཛིན་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་། ངས་
དེ་ནས་དོགས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ།  ཚགས་ཆུང་གི་ལས་འགན་དེ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་གྲོས་ཆོད་
བཞག་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་ཞེས་
འཁོད་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཚགས་ཆུང་གི་འདོད་པ་ཡོད་པ་ཁག་གཅིག་ནི་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་བཞག 
ཁག་གཅིག་ནི་འགན་དབང་གིས་འགྲིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་ཟེར། ད་ལྟ་དེར་སྤྱི་འཐུས་དྭང་བླངས་ཞུགས་ཕྱོགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། 
བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ལ་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་ནས་དེའི་ནང་ཡར་འཁྱེར་ཡོང་བ་ཞིག་རེད། 
གལ་སྲིད་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ལ་མིན་པར་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཡིན་ན། དེ་ཚར་བགྲོ་གླེང་ཁྱབ་ཆེ་
ཙམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་འགན་དབང་གི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་སྡོད་ཡོད་དམ་མེད། རྩ་བའི་ཚགས་གཙའི་བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་
ནང་ལ་ཚིག་དང་དོན་དག་དང་སྔ་ཕྱི་ནང་འགལ་ཡོད་མེད་བལྟ་དགོས་ཞེས་དོན་དག་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་བཀོད་ཁྱབ་འདུག ཡིན་ནའང་དེ་མ་ཡིན་
པའི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་ལས་མང་པོ་ཞིག་གནང་བཞག དེ་ཚ་ཏག་ཏག་ཅིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དེའི་ཐོག་ལ་གསལ་
བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཚགས་གཙའི་ངོས་ནས་རྩ་བའི་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་འདིར་གཞི་ཟིན་ཡོད་རེད། ཚགས་ཆུང་གི་ཕྱག་ལས་དེ་ག་རང་
གནང་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་ད་རེས་དུས་ཚད་གཅིག་གི་ནང་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་ཚིག་དང་དོན་དག་གི་ཐོག་ནས་མ་འགྲིག་པ་དེ་
འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བཟོ་བཅོས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད་རེད། དེ་ཞུས་པ་དེ་ག་རེད་ཅེས་ཞུ་ན། དེ་རིང་གོ་སྐབས་འདི་
བརྒྱུད་ནས་ཚང་མ་ལ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་རེ་བ་འདྲ་པོ་དེ་ཞུས་པ་རེད། དེ་ནས་ཚགས་ཆུང་གིས་གཟིགས་
དགོས་རྒྱུ་དང་ཚགས་ཆུང་གིས་དགོས་པ་གཟིགས་པ་དེ་ཚ་ཚགས་ཆུང་གིས་གནང་ཡོད་རེད། ཚགས་གཙས་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཚགས་ཆུང་
གིས་ཡིག་ཆ་གྲོས་ཚགས་ནང་མར་བསྣམ་ཕེབས་སྟངས་དེ་ཡང་དོན་གནད་གང་འདྲ་གཅིག་ཡིན་པ་ཡིན་ཡང་། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ནང་ཚུད་
ཚར་བའི་རྗེས་ལ་དོན་ཚན་ཚང་མར་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་ཐོག་ལ་དུས་ཚད་ག་
ཚད་གཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་བཏང་ནས་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་རེད། བགྲོ་གླེང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་རིང་
སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་ནང་ལ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་དག་ཆ་ནོར་བཞག་པ་དང་། དོན་དག་གི་ཐོག་
ནས་མ་འགྲིག་པ་དང་བརྗོད་ཚིག་མ་བདེ་བ་བཅས་དེ་འདྲ་གང་ཡོད་པ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲེལ་ཀྱིས་འགྱུར་བ་གཏང་
དགོས་རྒྱུ་དང་མཉམ་དུ་འགྲོ་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་རེ་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས་ཡོང་བ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་མ་འགྲིག་པ་ཞིག་
གང་ཡང་མཐོང་གི་མེད། གྲོས་ཆོད་ཀྱི་ནང་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་རྗེས་འབྲེལ་ཞེས་འཁོད་བསྡད་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་ད་རེས་གོ་སྐབས་དེ་ཟིན་
ནས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 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  ཚགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་འདི་ལ་ཚིག་གཅིག་མ་ཞུས་རང་ཞུས་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེབ་གསུམ་ཆ་ཚང་
བཀླགས་ཚར་ནས་གཞི་ནས་ང་ཚ་ཚགས་ཆུང་གིས་ལས་ཀ་བྱས་པ་དེ་ཁྲིམས་འགལ་ཡིན་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་བསྟན་ཡོང་དུས་རང་བཞིན་གྱིས་
ཁོང་ཚས་བཤད་བཞག་པ་དེ་ཚ་འབྲི་ཆོག་གི་རེད། ང་ཚས་བཤད་བཞག་པ་དེ་ཚའང་འབྲི་དགོས་པ་རེད། ང་ཚས་གྲོས་ཚགས་ཚགས་
དུས་དང་པོའ་ིགྲོས་ཆོད་ནང་ལ་བྲིས་པ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་རྗེས་འབྲེལ་གྲོས་ཚགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་རྗེས་
འབྲེལ་ཁག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་ཞེས་བྲིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ནང་ལའང་གཅིག་པ་བྲིས་ཡོད་པ་
རེད། བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ནང་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཚན་གནས་རྗེས་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་
ཡང་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་བྲིས་ཚགས་ཆུང་གིས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་འདུག  དེ་མ་ཡིན་པའི་དག་ཆ་ཚུན་ཆད་ལའང་སྐབས་
དེར་བསྐྱར་བཅོས་གནང་འདུག གནང་བ་དེ་ང་ཚ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་
པའི་གསོལ་ཅོག་སྟེང་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་གཟིགས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པས་གང་འདྲ་གནང་ན་ང་ཚས་དེ་རང་བྱེད་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དྲན་ནས་བྱེད་སྟངས་གཅིག་དེ་རེད། གཅིག་ནི་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་དེ་ཡར་མ་འཁྱེར་སྔོན་ལ་རྒྱུན་
ལས་ནང་གོ་བསྡུར་ཞིབ་ཕྲ་བྱུང་ནས་སྒྲིག་གཞི་དེ་ཚ ༡༩༩༢ ནས་ད་བར་དུས་ཚད་མང་པོ་ཞིག་ཕྱིན་སོང་བས། ད་སྐབས་མཉམ་དུ་བྱུང་ན་
ཞེས་པ་དེ་བཤད་ཡོད་པ་རེད་ལ། སྐབས་དེའི་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག་ནང་ལ་ང་རང་གིས་ཀྱང་བཤད་ནས་ད་རེས་ཀྱི་ལས་
འགན་དེ་སྒྲུབ་མཁན་གྱིས་དེ་འདྲ་བསྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་བཤད་ཡོད། དེ་ཚའང་མ་རེད་ཟེར་མཁན་སུ་ཡང་མ་
བྱུང་དུས་དེ་ཚར་རྩ་འཛིན་བྱས་ཡོད། དེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོའ་ི
ལམ་སྟོན་ནང་ལ་རྩ་བའི་ཚགས་ཆུང་རང་གིས་ཐག་བཅད་ཏེ་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་དང་འབྲེལ་གཏུགས་དང་གོ་བསྡུར་འབྲེལ་ཁུངས་སྐྱེལ་དགོས་
ངེས་དང་། ད་རེས་བསྐྱར་བཅོས་འགྲོ་ཐེངས་གཅིག་ལ་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་གི་ཚིག་སྦྱོར་དང་། དག་ཆ་དང་བཅས་པ་སྤྱི་ཡོངས་ལ་གཟིགས་
ཐུབ་ན་དགེ་ཕན་ཆེ་ཞིང་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚས་ཞུ་རྒྱུ་ནི། དེ་སྔོན་བཀའ་ནན་པོ་ཞིག་ཕེབས་པར་འདོད་པ་ཡོད་པ་
དེ་བྲིས། མེད་པ་དེ་མ་བྲིས་གསུངས་པ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་ང་ཚས་ལག་པ་འཆང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། གཞན་པར་ང་ཚས་གང་
ཐུབ་བྱས་ནས་གོ་བསྡུར་བྱས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚགས་ཆུང་གཉིས་འཛུགས་མ་ཐུབ་པ་རེད། སྔོན་མར་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཚགས་
ཆུང་གཉིས་འཛུགས་དགོས་ཞེས་གྲོས་ཚགས་ནང་བཏང་བ་རེད་མ་གཏོགས། ཚགས་ཆུང་གཅིག་གིས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞུས་ཡོད། དེ་
ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་གང་དང་ཡང་འགལ་མེད་ཅེས་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 གོ་སྐབས་གནང་བ་དེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་། ད་ལྟ་བརྗོད་པ་དང་པོར་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་མེད་ལ་ལྟ་བའི་
སྐབས་སུ། བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུའི་འགེངས་ཤོག་ནང་དེ་སྔོན་ surname ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཡང་།  ངས་དེ་སྔོན་འདིར་
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ཡག་པོ་བལྟས་ཡོད་པ་མ་རེད། མིང་དང་ཁྱད་མིང་གཉིས་ཁག་ཁག་བཟོ་དགོས་ངེས་ ཤིག་འདུག དེ་མ་བཅུག་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་སྡོད་
ཀྱི་མེད་པ་འདྲ་ཞིག་འདུག གང་ལྟར་དོགས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་བོ་དེ་མིང་དང་ཁྱད་མིང་གཉིས་ལ་ས་མིག་ཁག་ཁག་བཏོན་དགོས་པ་གནད་
འགག་ཆེན་པོ་མིན་ནམ་སྙམ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
བཏོན་དགོས་ཀྱི་ཨེ་ཡོད་དམ་བསམ་བཞིན་འདུག དཔེར་ན། གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཟེར་དུས་མིང་ཞིག་བྲིས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ལུང་པའི་
མིང་བཏགས་ནས་བྱུང་བ་རེད། དེ་བཞིན་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ཟེར་ནའང་རྨོག་རུ་དེ་ལུང་པ་མཉམ་དུ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་
ཟེར་ན་ནང་གི་མིང་དང་མཉམ་དུ་ཡོང་གི་ཡོད་དུས། དེ་དཀྱུས་གཅིག་ལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཁག་ཁག་བྱས་ནས་བྲིས་བསྡད་
པ་ཡིན་ན། རྗེས་སུ་མིང་དེ་ཏག་ཏག་རེད་མ་རེད་ཅེས་པ་ཞིག་ཡོང་མི་སྲིད་པ་མ་རེད་བསམ་བཞིན་འདུག ཡིན་ནའང་འདི་ཡིན་གཅིག་མིན་
གཅིག་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེད། དེ་སྔོན་ given name ཞེས་པ་དེ་འགྲིག་གི་འདུག་ཅེས་ཚང་
མས་མོས་མཐུན་གནང་བ་རེད། སྤྱིར་བཏང་འགེངས་ཤོག་ཚང་མའི་ནང་ལ་ given name ཞེས་དབྱིན་ཡིག་གི་སྟེང་ནས་འགྲོ་སྟངས་
ཤིག་འདུག   སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ངས་འགེངས་ཤོག་ཁག་ཁག་གཉིས་བཏོན་དགོས་ཞེས་པའི་ Surname དེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་
འཇུག་དགོས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་སྟངས་དང་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཚགས་གཙས་སྟངས་འཛིན་གནང་མ་སོང་ཞེས་
གསུངས་སོང་། ཚགས་གཙས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ནི་ཁ་ཐུག་ལ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཁ་ཐུག་ཞུས་བསྡད་དུས་
མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕོག་འགྲོ་བ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག ལས་རིམ་གྱི་ཉིན་མོའ་ིམཇུག་དེ་ལ་ཚགས་གཙས་ཞུས་ཡོད། གྲོས་ཚགས་
ནང་ནས་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས། བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཚང་མར་ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཆ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། དེ་
བཞིན་ནམ་རྒྱུན་རང་ཉིད་ཀྱི་གཤིས་ཀ་ཡིན་ཞེས་དེ་རང་བྱས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་གཞན་པ་ལ་ཕོག་ཐུག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། སོ་སོའ་ི
ངོས་ནས་བཅོས་དགོས་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁོས་དེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་སོང་།  ངས་ཀྱང་དེར་ལན་མ་བརྒྱབས་རང་བརྒྱབས་ཆགས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་པའི་གནས་སྟངས་ཡིན་ནའང་། མཚམས་མཚམས་བཟོད་བསྲན་གནང་དགོས་པ། དེ་འདྲ་གནང་བ་ཡིན་ན་ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་
ཚང་མ་ནས་ཡོང་གི་རེད་མ་གཏོགས།  གཅིག་གིས་གསུངས་པ་དང་གཅིག་གིས་དེ་ལ་ལན་བསྐྱོན་རྐྱང་གནང་། གཅིག་གིས་ངའི་གཤིས་
ཀ་དེ་རང་ཡིན་ཞེས་གསུངས་བསྡད་པ་ཡིན་ན། མཚམས་ཆད་རྒྱུ་མེད་པར་རང་བཞིན་གྱིས་སྐོར་བ་འཁོར་བསྡད་པ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་
ཚ་ཚང་མར་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཤོག་གྲངས་ ༧༢ ནང་ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུའི་འགེངས་ཤོག་ཅིག་མར་བཀྲམས་
པ་དེ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པ་བྱས་ན་འདི་རང་རེད་འདུག འདིའི་ནང་བུད་མེད་གཉིས་ཀྱི་འགེངས་ཤོག་ཁག་ཁག་བཏོན་མི་འདུག ཡིན་ནའང་
འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་གྱིས་བཀྲམས་པའི་ནང་འོས་ཤོག་ལ་བུད་མེད་གཉིས་ཀྱི་འགེངས་ཤོག་གཞན་ཞིག་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་འདུག དེ་
ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་འདིར་མེད་པ་དང་ཕར་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་གང་ཡིན་ནམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རང་ནས་ཐག་བཅད་བཞག་པ་ཞིག་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་ཆོལ་ཁ་རེ་ནས་བཅུ་དང་། དེའི་ནང་ལ་ཉུང་མཐར་བུད་
མེད་གཉིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་གཟིགས་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་དབྱེ་བ་ཞིག་ཕྱེས་པ་མིན་ནམ་བསམ་བཞིན་འདུག དེ་མ་གཏོགས་འགེངས་
ཤོག་དེ་རང་རེད། འགེངས་ཤོག་ཐོག་འགྲོ་སྟངས་དེ་རང་རེད། གཤམ་དུ་རེའུ་མིག་གི་བང་སྒྲིག་སྟངས་དེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རང་གི་སྐུ་
དབང་གི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་འདུག གང་ལྟར་འོས་མི་བཅུ་བླུགས་ཡོད་ན་བུད་མེད་གཉིས་བླུགས་འདུག་མི་འདུག་གཟིགས་བདེ་
བའི་ཆེད་དུ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རང་གིས་ཐག་བཅད་པ་ཞིག་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དགོས་པ་མེད་པ་ཡིན་ན་བགྲོ་གླེང་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་
དགོངས་ཚུལ་གསུངས།  མོས་མཐུན་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་བཅད་ནས་འགྲོ་བ་ཞིག་རེད། བཙན་བྱོལ་
བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞིའི་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཟིན་པ་ཡིན།  ཆུ་ཚད་ ༡།༣༠ བར་དགུང་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ཚས་ ༢༠ ཉིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ་གཟིགས་རོགས་གནང་། ཁྲིམས་འཆར་འདོན་
མཁན།   སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཁྲིམས་ཡིག་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་སྙན་
སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས།     
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བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། 
༄༅། །ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི། 

ལེའུ་དང་པོ།       རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་དང་པོ། སྒྲིག་གཞིའི་མིང།     རང་འཇགས། 
 སྒྲིག་གཞི་འདི་ལ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི།  བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༡༨ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཞེས་འབོད་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་གཉིས་པ། སྒྲིག་གཞིའི་ཆ་རྐྱེན།    རང་འཇགས། 
 སྒྲིག་གཞི་འདི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༣ འོག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན། 
 
དོན་ཚན་གསུམ་པ། འགོ་འཛུགས།     རང་འཇགས། 
 སྒྲིག་གཞི་འདི་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༡༨ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༢ ཚས་ ༡༡ ནས་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ། 
 
ལེའུ་གཉིས་པ།       རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་བཞི་པ། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་འཛུགས།  
༡  ཀ བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༡ ནང་གསལ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་གཙ་གཅིག་དང༌། ཚགས་མི་གཉིས་

ནས་བཞིའི་བར་དགོས་པར། གོ་ཡུལ་སྟོང་པ་ནམ་ཐོན་ལ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཙ་ཚགས་
གཞོན། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བཅས་ནས་སྐབས་དེའི་འོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའི་ཆེད་མི་འགྲོ་གསུམ་དམིགས་འཛུགས་གནང་བའི་
ཚགས་ཆུང་དེས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་
ལ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་མིར་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།  

 ཁ  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། 

༢ བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༥ ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ། ཚགས་གཙ་དང་ཚགས་མི་རྣམས་ཀྱི་ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་ལོ་
ལྔའམ།  ཡང་ན་རང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ཧྲིལ་པོར་ལོན་པ་གང་སྔའི་བར་ཡིན། 

 
དོན་ཚན་ལྔ་པ། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་གཙ་དང༌། ཚགས་མི་འཕོ་འགྱུར།  
ཚགས་གཙ་དང།  ཚགས་མི་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་དགོས་པའི་དོན་གནད་གཤམ་གསལ།  རང་འཇགས། 
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༡ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་ཐོག་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་མོས་
མཐུན་བྱུང་ན་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་གཙ་དང༌། ཚགས་མི་གང་རུང་ངམ། ཆ་ཚང་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་ཆོག 

༢ འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་འགྲིགས་མིན་སྐོར་རྩོད་གླེང་བྱུང་སྟེ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཉེས་
འཛལ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་གཅོད་བྱུང་བ། 

༣ སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༦ པ་ནང་གསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གང་རུང་མ་ཚང་བར་གྱུར་པ་བཅས།  
 
དོན་ཚན་དྲུག་པ། ཚགས་གཙ་དང། ཚགས་མིའི་འོས་ཆོས།    རང་འཇགས། 
༡ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།       རང་འཇགས། 
༢ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ནམ། ཡང་ན། སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་ཞུས་པའི་ཉམས་མྱོང་ལོ་བརྒྱད་ལས་མ་ཉུང་བ་

ཡོད་པ། 
༣ སྨན་ཁང་ངམ་ཁྲིམས་ཁང་ནས་རིག་འཚ་མ་ཟིན་པར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ། 
༤ ལས་བྱེད་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་བའམ་རང་བཞིན་བུད་པར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ། 
༥ ཁྲིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ། 
༦ བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པ་དང།  གཞུང་དངུལ་རྩིས་ཆད་འབུལ་བསྡད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། རང་འཇགས། 
༧ སྲིད་དོན་ཚགས་པ་གང་རུང་གི་ཚགས་མི་དང། སློབ་སྟོན་པ། ཆེ་མཐོང་ཚགས་མི་མ་ཡིན་པ།  རང་འཇགས། 
༨ བོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་དང།  གོ་གནས། དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་རིགས་ 
 མ་ཡིན་པ།          རང་འཇགས། 
 
དོན་ཚན་བདུན་པ། ཚགས་དུས་དང་ལས་དོན་ཐག་གཅོད།     རང་འཇགས། 
༡ ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དོན་ཐོག་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་ལྷན་ཚགས་བསྐྱང་དགོས་ཐོག་རྣམ་ཀུན་ཟླ་རེའི་

ནང་ལྷན་འཛམས་ཐེངས་རེ་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ། 
༢ ལྷན་ཚགས་ནམ་ཡིན་ལ་ཚགས་མི་རྩ་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ཚང་འཛམས་ངེས་པར་དགོས་པ་དང༌། 

འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེས་ལྷན་ཚགས་སུ་ལས་དོན་འགྲེལ་བཤད་དང༌། བསམ་ཚུལ་འདོན་ཆོག་ཀྱང༌། ཐག་གཅོད་དང་
འོས་བསྡུ་བྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་མེད། 

༣ འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པའི་ལས་དོན་རྣམས་ཚགས་གཙའི་གཟིངས་སྐྱོང་འོག་ལས་ཁུངས་ནས་འཕྲལ་
འཕྲལ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ།       རང་འཇགས། 

 
དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་ཁུངས། 
 ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་ཁུངས་ཤིག་དགོས་པ་དང༌། དེའི་འཛིན་སྐྱོང་ཆེད་ཚགས་གཙའི་འོག་འགན་
འཛིན་དྲུང་ཆེ་དང་ལས་བྱེད་ཇི་དགོས་ཀྱི་ས་མིག་བཟོ་རྒྱུ་དང་བསྐོ་གཞག་བཅས་ལས་བྱེད་སྤྱིའི་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་བྱ་རྒྱུ། 
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དོན་ཚན་དགུ་པ།  ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་འགན་དབང༌།  
༡ ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌།  ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྱེད་མ་གཏོགས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

འགན་འཛིན་དང༌། ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་འདེམས་སྒྲུག་དང༌། བསྐོ་གཞག གནས་སྤར། ལས་དོན་
སྦྱོང་བརྡར། གཞན་ཡང་འབྲེལ་ཆགས་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་རང་དབང་དྲང་བདེན་གྱིས་བྱ་རྒྱུ་དང༌།  
ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་བླང་དོར་དང༌།  ཐོབ་ཐང་གི་སྒྲིག་གཞི་བཀའ་ཤག་གིས་བཟོ་འགོད་ཀྱིས་འཆར་འབུལ་དང་བསྐྱར་བཅོས་
དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ། 

༢ འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་གནས་རིམ་ཕབ་པ། གནས་དབྱུང༌། རྩ་དགོངས་ཞུ་འཁྲོལ། བགྲེས་
ཡོལ་སྔ་བསྣུར་དང་དུས་འགྱངས། བསྐྱར་བསྐོ་བཅས་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་བཀའ་ཤག་ནས་འཆར་འབུལ་བྱུང་རིགས་ལ་འོས་
མིན་རྟོག་ཞིབ་ཀྱིས་འོས་འཚམས་ལ་མོས་མཐུན་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ།  

༣ ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན་གང་རུང་དུ་མ་གཏོགས་པའི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ལས་ཞབས་གཡར་ཞུ་དགོས་དང་གཉིས་མོས་ཆོད་དོན་
འོག་ལོ་དུས་རྒྱས་བཅད་ཀྱིས་བསྐོ་གཞག་དགོས་རིགས་སྒྲིག་གཞི་ཟུར་འགོད་ལྟར་འཆར་འབུལ་བྱུང་རིགས་ལ་འོས་མིན་རྟོག་
ཞིབ་ཀྱིས་འོས་འཚམས་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ། 

༤ གཞན་ཡང་ལས་བྱེད་འདེམས་སྒྲུག་གི་རྒྱུགས་ལེན་སྒྲིག་གཞི་བཟོ་འགོད་དང་རྗེས་འབྲེལ་རྒྱུགས་ཞིབ་ཚགས་ཆུང་ཁག་བསྐོ་
འཛུགས་ཀྱིས་མཚན་པའི་འཆར་འཕར་ལས་དོན་ཇི་བྱུང་བསྒྲུབ་རྒྱུ། 

 
ལེའུ་གསུམ་པ།         རང་འཇགས། 
        ལས་བྱེད་ཀྱི་གནས་སྟངས། 
 
དོན་ཚན་བཅུ་པ།  ལས་བྱེད་ཀྱི་སྡེ་ཚན།  
༡ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས་རྫོགས་གཤམ་གསལ་སྡེ་ཚན་གཉིས་སུ་དབྱེ་རྒྱུ། 
 ཀ འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད། 
 ཁ ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད། 
༢ མ་འོངས་པར་དགོས་གལ་བྱུང་ཚ་འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་ནང་དུའང་ཤེས་རིག་དང༌། ཕྱི་འབྲེལ། འཛིན་སྐྱོང་ལྟ་བུའི་

ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་དབྱེ་འཐུས་ཀྱང༌།  དེ་འདྲའི་དབྱེ་བ་མ་བྱུང་བར་སྡེ་ཚན་གཅིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། 
༣ བཅའ་ཁྲིམས་གཞིར་བཟུང་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་མ་བཙུགས་པའི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༢༣ སྔོན་བསྐོ་

བཞག་ཟིན་པའི་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་བདུན་པ་ནས་གནས་རིམ་ལྔ་པ་བར་འགན་འཛིན་གཞུང་ཞབས་དང། གནས་རིམ་
བརྒྱུད་པ་ནས་བཅུ་པ་བར་ལས་བྱའི་གཞུང་ཞབས་སྡེ་ཚན་དུ་གཏོགས་པར་ཆ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། ཕྱིར་བསྡུ། 

༣ ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌། ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་དྲུང་ཆེ་དང་ལས་བྱེད་ཡོངས་རྫོགས་སྤྱིར་བཏང་གོང་
གསལ་སྡེ་ཚན་གང་རུང་དུ་གཏོགས་རྒྱུ་ཡང༌། རྒན་རིམ་དང༌། གནས་སྤར། འོས་ཆོས་བཅས་ཀྱི་ཐད་སྡེ་ཚན་ཟུར་བཅད་ཡིན། 
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འོན་ཀྱང་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌། ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་པའི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་བྱེད་སུའང་སྒྲིག་གྲལ་སྡེ་ཚན་
སྤྱིའི་ནང་བསྡད་རྒྱུར་འདེམས་པ་ཡིན་ན་དེ་དོན་ཆོག་རྒྱུ། 

 
དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།  ལས་བྱེད་ས་མིག  
༡ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ལས་བྱེད་གནས་རིམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ས་མིག་ཇི་ཡོད་ཐོག་ལས་བྱེད་མིང་གཞུང་མ་

དེབ་ཁ་གསལ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱུན་ཉར་བྱེད་དགོས། 
༢ ལོ་གཉིས་རེའི་མཚམས་བཀའ་ཤག་གིས་ལས་འབོར་ཉམས་ཞིབ་ཚགས་ཆུང་རེ་བཙུགས་ཏེ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་

ལས་བྱེད་ས་མིག་གསར་གཏོད་དང༌། ཕྱིར་བསྡུ། བརྗེ་སྒྱུར་བཅས་གང་དགོས་བྱ་རྒྱུ་དང༌། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌། 
ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པའི་ས་མིག་གསར་གཏོད་དང༌། ཕྱིར་བསྡུ། བརྗེ་སྒྱུར་བཅས་གང་དགོས་ཁུངས་སོ་སོ་
ནས་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ།  

༣ ས་མིག་གསར་གཏོད་དང་ཕྱིར་བསྡུ་ཇི་བྱས་འཆར་ལོའ་ིལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས་སུ་ཚུད་པ་བྱེད་དགོས། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས་བཀའ་
འཁྲོལ་ཟིན་རྗེས་ས་མིག་གསར་གཏོད་གཏན་འཁེལ་བར་ངོས་འཛིན་གྱིས་དེར་གཏན་འཇགས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་བྱ་རྒྱུ་
དང༌། དེའི་བར་འཕྲལ་སེལ་ལས་བྱེད་འཇོག་དགོས། ལས་དོན་གསར་གཏོད་དང༌། རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱིས་ས་མིག་གསར་པ་མ་བཟོས་
མཐུ་མེད་བྱུང་ཚ། སྐབས་མཚམས་བཀའ་ཤག་ནས་ས་མིག་གསར་གཏོད་ཀྱིས་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་དུ་ཡིག་ཐོག་སྙན་སེང་
ཞུ་དགོས། 

༤    ས་མིག་ཡོངས་རྫོགས་ལ་སྡེ་ཚན་དང༌། གནས་རིམ། ལས་འགན། ཕོགས་རིམ། ཤེས་ཚད། ལོ་ཚད། ཕོ་མོའ་ིཁྱད་པར་ཡོད་མེད། 
གཞན་ཡང་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་གཞན་དག་བཅས་གསལ་འཁོད་ཀྱིས་ལས་བྱེད་འདེམས་སྒྲུག་གི་རྒྱུགས་ལེན་སྒྲིག་གཞི་
གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས། 

 
དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། ལས་བྱེད་གནས་རིམ།  
༡ འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་གཤམ་གསལ་གནས་རིམ་ལྔ་རུ་དབྱེ་དགོས།  
 ཀ  དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས།     རང་འཇགས། 
 ཁ དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ།      རང་འཇགས། 
 ག ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ།      རང་འཇགས། 
 ང དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར།      རང་འཇགས། 
   ཅ དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་བཅས།  ལས་འགན་ལ་གཞིགས་པའི་གོ་མིང་འདྲ་མིན་གང་འདོགས་ཀྱང༌། འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་

ལས་བྱེད་ཡོངས་རྫོགས་གནས་རིམ་ལྔའི་ནང་འདུ་དགོས། གནས་རིམ་རེ་རེའི་ནང་དུའང་ཨང་རིམ་དང་གཉིས་ཕྱེ་རྒྱུ་དགོས་
གལ་བྱུང་ཚ་འདེམས་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་འཐུས། 

༢ ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱང་གཤམ་གསལ་གནས་རིམ་དྲུག་ཏུ་དབྱེ་དགོས། 
 ཀ ལས་བྱ། 
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     ཁ    གཞོན་དྲུང། 
 ག རྒན་དྲུང༌། 
 ང ལས་དྲུང༌། 
 ཅ ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པ། 
 ཆ སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་བཅས།  ལས་འགན་ལ་གཞིགས་པའི་གོ་མིང་འདྲ་མིན་གང་འདོགས་ཀྱང་ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་གྱི་

ལས་བྱེད་ཡོངས་རྫོགས་གནས་རིམ་དྲུག་གི་ནང་འདུ་དགོས། 
༣       གོང་གསལ་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཞབས་ལོ་དང་ད་ལྟའི་ཕོགས་རིམ་ལ་གཞིགས་པའི་གནས་རིམ་གང་འོས་སུ་

འཇུག་རྒྱུའི་ལས་བྱེད་རྒན་གཞོན་གྲལ་རིམ་མཚན་གཞུང་ཁྲིམས་སྲོལ་ལྟར་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ། 
༤    རྒན་གཞོན་གྲལ་རིམ་མཚན་གཞུང་འགོད་སྟངས།  གནས་རིམ་གོང་མ་གོང་མ་འོག་མ་འོག་མ་ལས་རྒན་པ་དང༌། གནས་རིམ་

གཅིག་གྱུར་ལ་ཕོགས་རིམ་མཐོ་དམན་ཡོད་ན་ཕོགས་རིམ་མཐོ་བ་རྒན་པ་དང༌། གནས་རིམ་དང་ཕོགས་རིམ་འདྲ་མཉམ་རྣམས་
ཞབས་བཅར་ཟླ་ཚས་སྔ་རྟིང་དང༌། ཞབས་བཅར་ཟླ་ཚས་གཅིག་གྱུར་རྣམས་གནས་རིམ་འོག་མའི་ཞབས་ལོ་རྒན་གཞོན་དང༌། དེ་
ཡང་མེད་ན་རང་ལོ་རྒན་གཞོན་དང༌། དེ་ཡང་གཅིག་གྱུར་སྲིད་ཚ་མིང་ཡིག་དང་པོའ་ིཀ་མད་སྔོན་རྗེས་ལྟར་འཇོག་རྒྱུ། ད་དུང་
ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་ཚ་ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ། 

 
ལེའུ་བཞི་པ།  ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དོན་བྱ་ཕྱོགས། 
 
དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།  ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་བྱ་ལམ། 
༡ འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་ཁོངས།  དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ཀྱི་གནས་རིམ་དུ་ས་མིག་རྩ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་

མ་བརྒལ་བ་ཞིག་འོས་ཆོས་ཚང་བའི་གནས་རིམ་འོག་མ་ནས་གནས་སྤར་དང༌། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་ཉུང་བ་ཞིག་ཐད་ཀར་
འདེམས་བསྐོ་བྱ་རྒྱུ།  དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་དང༌། ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་དུ་ས་མིག་རྩ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་ལས་མ་
བརྒལ་བ་ཞིག་ཐད་ཀར་འདེམས་བསྐོ་དང༌། ཞབས་གཡར། ཆོད་གན་བཅས་ཐོག་བསྐོ་འཐུས། བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ལས་མི་ཉུང་བ་
གནས་སྤར་གྱིས་བསྐོ་རྒྱུ། དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར་དང༌། དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་དུ་ས་མིག་རྩ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ལས་མི་བརྒལ་བ་
ཞིག་ཞབས་གཡར་ཐོག་བསྐོ་འཐུས་ཀྱང་བརྒྱ་ཆ་གོ་ལྔ་ལས་མ་ཉུང་བ་གནས་སྤར་གྱིས་བསྐོ་རྒྱུ་ལས་ཐད་ཀར་འདེམས་བསྐོ་མི་
ཆོག 

༢    ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་ཁོངས་ལས་བྱ་དང་གཞོན་དྲུང་གནས་རིམ་དུ་ཐད་ཀར་འདེམས་བསྐོ་ཁོ་ན་དང༌། དེ་ཡན་གནས་
རིམ་གཞན་བཞིར་ས་མིག་རྩ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཉེར་ལྔ་ལས་མ་བརྒལ་བ་རེ་ཐད་ཀར་གསར་འདེམས་དང༌། ཞབས་གཡར། ཆོད་
གན་བཅས་ཀྱིས་བསྐོ་གཞག་ཆོག་རྒྱུ། བརྒྱ་ཆ་དོན་ལྔ་ལས་མ་ཉུང་བ་གནས་སྤར་གྱིས་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ། 

༣     སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀར་འདེམས་བསྐོའ་ིབརྒྱ་ཆ་ཚང་རྗེས་ས་མིག་སྟོང་པ་ཐོན་ཉིན་ནས་བཟུང་ཉིན་དགུ་བཅུ་ལྷག་པའི་དུས་ཡུན་ནང་
གནས་སྤར་ཆེད་འོས་ཆོས་ཚང་བའི་མི་འགྲོ་མེད་ཚ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་དགོས་གལ་དང་བསྟུན་པའི་ཐད་ཀར་
འདེམས་བསྐོའ་ིབརྒྱ་ཆ་མང་དུ་གཏོང་འཐུས། 
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དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།  འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་གསར་འདེམས།  
༡ འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ཀྱི་གནས་རིམ་དུ་འདེམས་རྒྱུགས་སུ་ཞུགས་པ་ལ། རང་འཇགས། 
 ཀ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་རང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ལས་མི་ཉུང་ཞིང། སོ་ལྔ་ལས་མ་བརྒལ་བ།   རང་འཇགས། 
 ཁ ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་ཚད་ལྡན་བརྒྱུད་བོད་ཡིག་གཙ་གྱུར་སྐད་ཡིག་གང་རུང་གི་ཐོག་ 
  དེ་དང་གནས་ཚད་མཉམ་པར་ངོས་ལེན་ཐུབ་པའི་ཤེས་ཚད་ཡོད་པ། 
 ག བཟང་སྤྱོད་དང་འགལ་བའི་ནག་ཉེས་བྱས་པར་ཁྲིམས་ཁང་ནས་ཉེས་ཆད་ཕོག་པ་མ་ཡིན་པ། རང་འཇགས། 
 ང བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་དང་བཅས་པའི་ལས་བྱེད་ནས་གནས་དབྱུངབཏང་བ་མ་ཡིན་པ། 
 ཅ སྲིད་དོན་ཚགས་པ་གང་རུང་གི་ཚགས་མི་མ་ཡིན་པ།   
    ཆ    སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བྱེད་གང་ཞིག་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་གསར་འདེམས་ཐོག་བཀའ་ཤག་

 ནས་ལས་འགན་བཀོད་སྒྲིག་ཟིན་པ་ཞིག་རྩ་དགོངས་སམ་རང་མཚམས་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པའི་རིགས་ནས་ལོ་
 གསུམ་རིང་འདེམས་རྒྱུགས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་མི་ཆོག  

༢ ལས་བྱའི་གཞུང་ཞབས་སྡེ་ཚན་དུ་གཏོགས་པའི་ལས་བྱེད་ཡིན་ན་རང་ལོ་ ༤༠ བར་འདེམས་རྒྱུགས་སུ་ཞུགས་ཆོག   
            ཕྱིར་བསྡུ། 
༢ ལོ་ལྟར་རམ་ལོ་ངོ་གཉིས་གསུམ་མཚམས་འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་གསར་བསྐོ་དགོས་པའི་ས་མིག་འོས་འཚམས་ཐོན་

ཏེ་བཀའ་ཤག་གིས་གསར་བསྐོ་དགོས་པའི་ཞུ་བསྐུལ་བྱུང་འཕྲལ་ལས་བྱེད་འདེམས་སྒྲུག་གི་རྒྱུགས་ལེན་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་
བཟུང་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་འཁོད་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ། 

༣ གསལ་བསྒྲགས་སུ་འཁོད་པའི་དུས་ཚས་ནང་ཚུན་གཏན་འབེབས་སྙན་ཤོག་རེའུ་མིག་བསྐང་སྟེ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བའི་སྙན་ཤོག་
རྣམས་ཞིབ་བཤེར་གྱིས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་འོས་མི་ཚང་མར་འབོད་བརྡ་བཏང་སྟེ་འབྲི་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ། 

༤ འབྲི་རྒྱུགས་ལེན་ཐོན་རྣམས་ལ་ངོ་འཕྲད་ངག་རྒྱུགས་ཚད་ལྡན་ལེན་རྒྱུ། 
༥ འབྲི་རྒྱུགས་དང་ངོ་འཕྲད་ངག་རྒྱུགས་གཉིས་ཀ་འཕྲོད་པའི་འོས་མི་ཇི་ཡོད་ཀྱི་ཨང་ཐོབ་བསྡོམས་པའི་མང་ཉུང་གོ་རིམ་འཁྲུག་

མེད་ཀྱི་མཚན་གཞུང་བཟོས་ཐོག་ས་མིག་སྟོང་པ་ཇི་ཡོད་ལ་ཨང་རིམ་རྩེ་བཏོག་གིས་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་དང༌། དེ་འཕྲོས་མིང་
གཞུང་བསྐོ་གཞག་གི་གསལ་བསྒྲགས་དང་པོ་ཐོན་པའི་ཚས་གྲངས་ནས་ཉིན་ ༡༨༠ རིང་བདག་ཉར་བྱས་ཏེ་སྒུག་ཐོའ་ིབང་རིམ་
དུ་འཇོག་རྒྱུ། སྔོན་དུ་བསྐོ་གཞག་སོང་ཁོངས་ནས་ཞབས་བཅར་མ་ཞུས་པའི་ས་མིག་དང༌། ཉིན་གྲངས་ ༡༨༠ ནང་ཚུན་ས་མིག་
སྟོང་པ་ཐོན་རིགས་བཅས་སུ་སྒུག་ཐོའ་ིབང་རིམ་རྩེ་བཏོག་གིས་མིང་མཚམས་གར་འཁེལ་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱ་འཐུས། གོང་
གསལ་ཉིན་གྲངས་ ༡༨༠ འདས་རྗེས་འཕྲོས་སྒུག་ཐོའ་ིམིང་གཞུང་རྩིས་མེད་དུ་གཏོང་རྒྱུ། དེ་རྗེས་འདེམས་བསྐོ་དགོས་རིགས་
གསལ་བསྒྲགས་དང་རྒྱུགས་བཞེས་གསར་དུ་གནང་དགོས། 

༦ དྲུང་ལས་དང། དྲུང་གཞོན། ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་དུ་ཐད་ཀར་འདེམས་བསྐོ་བྱ་དགོས་རིགས༌། གནས་རིམ་འདི་དག་
ཏུ་གསར་འདེམས་བྱ་རྒྱུར་འབྲི་རྒྱུགས་དང༌། ངོ་འཕྲད་ངག་རྒྱུགས་ཇི་དགོས་ལས་བྱེད་འདེམས་སྒྲུག་གི་རྒྱུགས་ལེན་སྒྲིག་གཞི་
ནང་གསལ་ལྟར་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ། ལས་བྱེད་ཡིན་མུས་རིགས་ཀྱི་སྙན་ཤོག་སྡེ་ཚན་གང་ཡིན་དེའི་འགན་འཛིན་ནས་འབུལ་
བརྒྱུད་རྒྱབ་གཉེར་ཡོད་པ་དང༌། འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་བསྟུད་མ་གསུམ་གྱི་གསང་བའི་སྙན་ཤོག་རེའུ་མིག་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱིས་དེའི་
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ནང་བརྗོད་ཚིག་ངན་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་ན་ངོ་འཕྲད་ངག་རྒྱུགས་སུ་འབོད་འཐུས།  ཚད་བལྟའི་དུས་ཡུན་རིང་གནས་རིམ་གོང་
མའི་འོས་མིར་ཞུགས་མི་ཆོག 

༧   སྡེ་ཚན་གང་གི་ཆེད་ཞབས་གཡར་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུའི་རིགསགནས་རིམ་གང་དུ་ཡིན་རུང་བཀའ་ཤག་ནས་ཤེས་ཚད་ལོ་རྒྱུས་
དཔྱད་ཞིབ་ཐོག་འཆར་འབུལ་བྱུང་བསྟུན་འབྲི་རྒྱུགས་མ་དགོས་ཀྱང༌། ངོ་འཕྲད་ངག་རྒྱུགས་དགོས་མིན་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་
ལྷན་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱ་འཐུས། 

 
དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་གསར་འདེམས།  
༡ ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ཁོངས་ས་མིག་སྟོང་པ་ཐོན་ཏེ་བཀའ་ཤག་ནས་གསར་བསྐོའ་ིཞུ་བསྐུལ་བྱུང་མཚམས་ལས་བྱེད་འདེམས་

སྒྲུག་གི་རྒྱུགས་ལེན་སྒྲིག་གཞི་ནང་གསལ་གྱི་གནས་ཚུལ་འཁོད་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་དང༌།  གསལ་
བསྒྲགས་སུ་གསལ་བའི་འོས་ཆོས་ཚང་བ་ཁོ་ནས་འཚང་སྙན་འབུལ་ཆོག  

༢       ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་དུ་གཏོགས་པ་ཡིན་ན་རང་ལོ་ ༤༠ བར་འདེམས་རྒྱུགས་སུ་ཞུགས་ཆོག 
༣ རྒན་དྲུང་གནས་རིམ་ཡན་ཆད་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་ཡིན་ན་གཏན་འབེབས་ལོ་ཚད་ནས་མང་མཐའ་ལོ་ལྔ་བར་

དམིགས་བསལ་གོ་སྐབས་སྤྲོད་འཐུས། སྙན་ཤོག་སྡེ་ཚན་གང་ཡིན་དེའི་གོང་རིམ་ནས་འབུལ་བརྒྱུད་རྒྱབ་གཉེར་ཡོད་པ་དང༌། 
འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་བསྟུད་མ་གསུམ་གྱི་གསང་བའི་སྙན་ཤོག་རེའུ་མིག་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱིས་དེའི་ནང་བརྗོད་ཚིག་ངན་པ་གཅིག་
ཀྱང་མེད་ན་རྒྱུགས་སྤྲོད་དུ་འབོད་འཐུས། 

༤      སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བྱེད་སུའང་གནས་རིམ་གོང་མར་རྒྱུགས་འཕྲོད་བཀོད་སྒྲིག་བྱུང་བ་དང༌། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་
དང་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྱེད་སུ་ཞིག་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་བྱེད་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱུང་བ། དེ་བཞིན་འཛིན་
སྐྱོང་གི་ལས་བྱེད་སུ་རུང་གོང་གསལ་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྱེད་དུ་རྒྱུགས་འཕྲོད་བཀོད་སྒྲིག་བྱུང་བསྟུན་སྔོན་
གྱི་ཞབས་ཡུན་ཇི་ཡོད་ཞབས་ལོའ་ིཁོངས་སུ་བརྩི་རྒྱུ་ཡང༌། ཟླ་དྲུག་ཚད་ལྟ་ངེས་པར་བརྒྱུད་དགོས།  

༥    ཞབས་གཡར་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུའི་རིགས་གནས་རིམ་གང་དུའང་ལོ་རྒྱུས་འགེངས་ཤོག་དཔྱད་ཞིབ་ཐོག འབྲི་རྒྱུགས་མ་
དགོས་ཀྱང༌། ངོ་འཕྲད་རྒྱུགས་སྤྲོད་དགོས་མིན་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱ་འཐུས། 

༦      ཐུན་མོང་བ་དང་ཁྱད་པར་བའི་ས་མིག་སོ་སོའ་ིཆེད་རྒྱུགས་ཐོན་རྣམས་ཨང་ཐོབ་མང་ཉུང་གི་གོ་རིམ་ལྟར་རྩེ་བཏོག་གིས་ས་མིག་
སྟོང་པ་ཇི་ཡོད་ལྟར་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་དང༌། འདེམས་བསྐོ་གསལ་བསྒྲགས་དང་པོ་ཐོན་ཉིན་ནས་ཉིན་ ༡༨༠ རིང་མིང་ཐོ་བདག་
ཉར་གྱིས་སྔོན་བསྐོས་ཞབས་བཅར་མ་ཞུས་པའི་རིགས་ཀྱི་ཚབ་དང༌། དུས་ཡུན་མ་རྫོགས་གོང་ས་མིག་སྟོང་པ་གསར་ཐོན་
བཅས་ལ་མིང་མཚམས་གར་འཁེལ་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ། གོང་གསལ་དུས་ཡུན་འདས་རྗེས་རྒྱུགས་ཐོན་མིང་ཐོ་རྩིས་མེད་བྱ་
རྒྱུ། 
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དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། ལས་བྱེད་གནས་སྤར།  
༡ སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཚད་བལྟའི་དུས་ཡུན་ཕུད་པའི་གནས་རིམ་གཅིག་ཏུ་མུ་མཐུད་ཞབས་ལོ་བདུན་ཧྲིལ་པོར་

ལོན་པ་རྣམས་གནས་རིམ་གོང་མར་གནས་སྤར་བྱ་རྒྱུའི་འོས་ཆོས་ཚང་བ་ཡིན། ལས་དོན་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་
དང༌། ཕོགས་མེད་གུང་གསེང་བཅས་ཀྱི་དུས་ཡུན་གོང་གསལ་ཞབས་ལོའ་ིཁོངས་སུ་མི་བརྩི། 

༢ ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་དང་ ༧ པ་སོ་སོར་ཞབས་ལོ་བདུན་ལོངས་པའི་གནས་རིམ་གཅིག་པའི་ལས་བྱེད་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་འདས་
མ་ཐག་པའི་ལོ་གསུམ་གྱི་གསང་སྙན་རེའུ་མིག་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གནས་སྤར་འོས་མིན་གྱི་རེའུ་མིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་བརྗོད་
ཚིག་ངན་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་དང༌། གནས་སྤར་འོས་པའི་རྒྱབ་གཉེར་ཡོད་རིགས་རྣམས་གནས་སྤར་བྱ་རྒྱུའི་མིང་ཐོ་རྒན་
གཞོན་གྲལ་རིམ་གཞིར་བཟུང་གིས་བཟོས་ཏེ་གནས་རིམ་གོང་མར་གནས་སྤར་བྱ་རྒྱུ་དང༌། ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུན་གནས་རིམ་གོང་
མའི་ས་མིག་སྟོང་པ་མ་ཐོན་ན་འོས་མི་སྒེར་དེར་གནས་རིམ་གོང་མར་གནས་སྤར་བྱ་རྒྱུ་དང་གནས་སྤར་འདི་རིགས་གནས་སྤར་
གྱི་བརྒྱ་ཆའི་ནང་བརྩི་མི་དགོས། 

༣ ཞབས་ལོ་ཚང་ཡང་གསང་སྙན་ཐོག་ནས་གནས་སྤར་འོས་ཆོས་མ་ཚང་བའི་རིགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཀོད་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་སྤྲད་
དེ་དོ་བདག་སོ་སོར་ལེགས་བཅོས་གཏོང་རྒྱུའི་གཞེན་སྐུལ་བྱེད་དགོས་ཤིང༌། ལོ་གཉིས་མཚམས་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ། 

༤ གནས་རིམ་གོང་མར་གནས་སྤར་ཆེད་ས་མིག་སྟོང་པ་ཡོད་པ་དང༌། གནས་རིམ་འོག་མའི་ལས་བྱེད་གནས་རིམ་དེར་ཚད་བལྟ་
དང་ཕོགས་མེད་གུང་གསེང་དུས་ཡུན་ཕུད་ལོ་གཉིས་ལས་ལྷག་ཞབས་ཞུས་ཟིན་པ། གསང་སྙན་རེའུ་མིག་གི་བརྗོད་ཚིག་
ལེགས་ཤོས་མང་བ་ཡོད་པ་བཅས་བྱུང་ན་རྒན་རིམ་ལྟར་གནས་སྤར་བྱ་འཐུས། 

༥ གནས་སྤར་གོ་རིམ་ཞབས་ལོ་རྒན་རིམ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་དགོས་ཀྱང་དམིགས་བསལ་བྱས་རྗེས་ཅན་གྱི་ལས་བྱེད་གསང་སྙན་དུ་
རྒན་རིམ་རེས་མོས་མ་སྒུག་པར་གནས་སྤར་བྱ་དགོས་ཀྱི་ལོ་གཉིས་བསྟུད་མར་རྒྱབ་གཉེར་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཡོད་པ་
དང༌། དེ་ཐོག་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་བྱུང་ཚ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་གནང་སྟེ་ལྷན་ཚགས་སྤྱི་
མོས་བྱུང་ན་རྒན་རིམ་རེས་མོས་མ་སྒུག་པར་གནས་སྤར་བྱ་འཐུས། འདི་རིགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་གསལ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་འགོད་
དགོས། 

༦ གནས་སྤར་སྐབས་གནས་སྤོས་བྱ་དགོས་རིགས་འདེམས་ལྷན་ནས་བཀའ་ཤག་དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་སྟབས་འགྲིག་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ། 
             ཕྱིར་བསྡུ། 
༦     གནས་སྤར་གང་ཡང་དེ་མ་ཐག་པའི་གནས་རིམ་གོང་མ་དེར་མ་གཏོགས་གནས་རིམ་གཅིག་ལས་མང་བ་རྒྱངས་སྤར་ནམ་ཡང་མི་

ཆོག  འོན་ཀྱང་གནས་སྤར་དང་ལེན་མ་ཞུས་ཚ་དོ་བདག་གང་དེར་གནས་སྤར་མ་ཞུས་པའི་དུས་ཚས་ནས་ལོ་བདུན་རིང་གནས་
སྤར་བྱ་རྒྱུའི་འོས་ཆོས་ཚང་བར་ངོས་འཛིན་མི་དགོས། གནས་རིམ་གཅིག་གནས་སྤར་བྱུང་རྗེས་གནས་སྤར་རྗེས་མའི་འོས་ཆོས་
དང༌།  ལོ་དུས་གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ཏུ་འཁོད་པ་ལྟར་ཚང་དགོས། 
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དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། ཞབས་གཡར་དང་ཆོད་དོན་བསྐོ་གཞག 
༡ འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་གང་དུའང་རང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གང་ཞིག་ནས་ལས་བྱེད་གཡར་པོ་བྱ་དགོས་རིགས་གཏན་

འབེབས་ལོ་རྒྱུས་འགེངས་ཤོག་བསྐང་སྟེ་ས་མིག་གང་གི་ཆེད་ཞབས་གཡར་ཞུ་རྒྱུའི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་མིན་ཞིབ་འཇུག་
ཐོག་འོས་འཚམས་ཡོད་ཚ་མང་མཐའ་ལོ་བཞི་ལས་མ་བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་བར་བསྐོ་གཞག་བྱ་འཐུས། 

༢ སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བྱེད་གང་ཡང་སྒྲིག་འཛུགས་གཞན་ལ་ཞབས་གཡར་གཏོང་འཆར་ཡོད་རིགས་ཀྱང་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་
འཆར་འབུལ་ལ་རྟོག་ཞིབ་ཀྱིས་འོས་འཚམས་མཆིས་ན་མང་མཐའ་ལོ་བཞི་ལས་མ་བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་རིང་གཏོང་ཆོག  

༣ སྒྲིག་འཛུགས་གཞན་གྱི་གཏན་འཇགས་ལས་བྱེད་མིན་ཡང་ལོ་དུས་རྒྱས་བཀག་གཉིས་མོས་ཆོད་དོན་འོག་བསྐོ་གཞག་བྱ་
དགོས་རིགས་གཏན་འབེབས་ལོ་རྒྱུས་འགེངས་ཤོག་ནང་ལོ་རྒྱུས་བསྐང་སྟེ་ས་མིག་གང་གི་ཆེད་ཆོད་དོན་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུའམ། 
ཡང་ན་སྡེ་ཚན་དང་ས་མིག་མེད་པར་དམིགས་བསལ་ལས་གཞིའི་འོག་ལས་གཞིའི་དགོས་དངུལ་ནས་ཕོགས་འབབ་སྤྲད་དེ་ཆོད་
དོན་བསྐོ་གཞག་བྱ་དགོས་ཇི་ལྟར་ཡང་འོས་མིན་ཞིབ་འཇུག་ཐོག་འོས་ཚ་མང་མཐའ་ལོ་བཞི་ལས་མ་བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་བར་
ལས་འགན་དང༌། ཕོགས་རིམ། ཁེ་ཕན་གཞན་བཅས་ཁ་གསལ་བཀོད་པའི་གཉིས་མོས་ཆོད་དོན་ཐོག་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་ཆོད་
གན་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་བསྐོ་གཞག་བྱ་འཐུས། 

 
དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ།  འཕྲལ་སེལ་ལས་བྱེད།     རང་འཇགས། 
༡ ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་ས་མིག་སྟོང་པ་ལུགས་མཐུན་གྱིས་བསྐང་རྒྱུར་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་འགོར་རྒྱུན་ཡོང་གཞི་ཡོད་ན་

གནས་ཚད་ཚང་བའི་འཕྲལ་སེལ་ལས་བྱེད་ས་མིག་གང་ཡིན་དེའི་ཕོགས་རིམ་ཐོག་ཟླ་བ་གསུམ་ལས་མ་བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་
རིང་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིའགན་འཛིན་གྱིས་བསྐོ་གཞག་བྱ་འཐུས། ཟླ་བ་གསུམ་ལས་བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་རིང་བསྐོ་གཞག་བྱ་
དགོས་རིགས་འོས་མིའི་ཤེས་ཚད་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འགོད་ཀྱིས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས། 

༢     ས་མིག་མེད་པར་དམིགས་བསལ་ལས་དོན་འཕར་མ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་འཕྲལ་སེལ་ལས་བྱེད་བསྐོ་གཞག་བྱ་དགོས་ཤར་ཚ་ལས་
དོན་དང་མི་འགྲོའ་ིགནས་ཚད་ལ་གཞིགས་པའི་ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་གྱི་གནས་རིམ་གང་འོས་ཀྱི་ཕོགས་རིམ་དུ་ཟླ་བ་གསུམ་ལས་
མ་བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་རིང་ཕོགས་གྲོན་དགོས་དངུལ་འཕར་མ་ཞུ་དགོས་མེད་ན་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིའགན་འཛིན་གྱིས་བསྐོ་
གཞག་བྱ་འཐུས། ཟླ་བ་གསུམ་ལས་བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་རིང་བསྐོ་གཞག་བྱ་དགོས་རིགས་འོས་མིའི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འགོད་ཀྱིས་
ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ཤིང༌། དེ་ཡང་ཕོགས་གྲོན་དགོས་དངུལ་འཕར་མ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་
བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་ཡོད་མེད་གསལ་འགོད་ཀྱིས་འདེམས་ལྷན་དུ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས། དགོས་དངུལ་བཀའ་འཁྲོལ་མ་བྱུང་བར་
བསྐོ་གཞག་མི་ཆོག 

༣     འཕྲལ་སེལ་ལས་བྱེད་སུའང་ཁྱོན་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལས་བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་རིང་བསྐོ་གཞག་མི་ཆོག 
༤ འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་གནས་རིམ་དུ་ས་མིག་སྟོང་པ་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡང་འཕྲལ་སེལ་ལས་བྱེད་བསྐོ་གཞག་བྱེད་མི་

ཆོག་ཅིང༌། ས་མིག་སྟོང་པ་རྒྱུན་རིང་ལུས་པ་བྱུང་ཚ་ལས་བྱེད་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་གཞན་ཞིག་ལ་
མཉམ་ལྕོགས་ལས་འགན་སྤྲད་རྒྱུ། དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ཀྱི་གནས་རིམ་ཡིན་ན་སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་གྱི་གནས་རིམ་དུ་ཡོད་
པའི་ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་ཅིག་ལས་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་རྒྱུ་གང་འོས་བྱ་རྒྱུ་དང༌། འདི་ཡང་དུས་ཡུན་ལོ་གཅིག་ལས་མ་བརྒལ་
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བ་དགོས་རྒྱུ། འཕྲལ་སེལ་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་སྡོད་ཁང་དང༌། གསོག་དངུལ། བགྲེས་ཡོལ་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་ཅིང་གཏན་
འཇགས་ལས་བྱེད་འོས་གཞིར་ཞུགས་སྐབས་ཀྱང་སྤྱི་མཚུངས་འགྲན་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ལས་དམིགས་བསལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་གང་ཡང་
མེད། 

༥ ས་མིག་གསར་གཏོད་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས་སུ་བཀའ་འཁྲོལ་མ་ཟིན་པའི་ནང། གཏན་འཇགས་ལས་བྱེད་གཅིག་གནས་སྤོས་
བཀོད་སྒྲིག་བྱ་དགོས་བྱུང་ཚ་གཏན་འཇགས་ལས་བྱེད་དེ་ས་མིག་དེའི་ནང་འཕྲལ་སེལ་ལས་བྱེད་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་
དང། ཕོགས་གྲོན་དགོས་དངུལ་འཕར་མ་ཞུ་དགོས་མེད་ན་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིསྔོན་རྩིས་ནས་སྤྲོད་རྒྱུ་དང། ཕོགས་གྲོན་དགོས་
དངུལ་འཕར་མ་ཞུ་དགོས་རིགས་དགོས་དངུལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཇི་བྱུང་ལྟར་སྤྲོད་རྒྱུ།  ཕྱིར་བསྡུ། 

 
དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག  
༡ ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གཞུང་གི་དོན་གཅོད་རྣམས་བཀའ་བློན་ཚང་འཛམས་ཞིབ་གྲོས་དྲག་འདེམས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་ནས་བསྐོ་

འཛུགས་གནང་བར་ྋགོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་མཚན་གནས་བསྩལ་རྒྱུར་སྒྲིག་གཞི་འདིའི་དོན་
ཚན་ཁག་དང་བསྟུན་གནང་མ་དགོས་ཤིང༌།  བསྐོ་གཞག་འདི་རིགས་ཀྱི་མི་འགྲོ་ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཕོགས་རིམ་
དང་ཁེ་ཕན་གཞན་དག་བསྐོ་གཞག་དང་ཆབས་ཅིག་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་དང༌། ལས་བྱེད་ཅིག་ཡིན་ན་དོན་གཅོད་ལས་རྒྱུན་
རིང་དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་དང་དེའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཅིང༌། སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ལོ་བཞི་ཟིན་མཚམས་གནས་སྤོ་བྱ་རྒྱུ་དང། 
དགོས་གལ་དམིགས་བསལ་ཅན་བྱུང་རིགས་ལ་ལོ་གཉིས་ཕར་འགྱངས་ཆོག་རྒྱུ། དོན་གཅོད་འཁྱུར་རྗེས་སྤྱི་མཚུངས་གནས་
སྤར་བྱུང་ན་ལས་དེ་མིན་སྔོན་མའི་གནས་རིམ་དང༌། རྒན་རིམ་གང་ཡིན་གྱི་གྲལ་མཚམས་རང་སོར་གནས་རྒྱུ། 

༢ སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེ་དང༌། སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེད་རྣམས་སྡེ་ཚན་དང་གནས་རིམ་ཕོགས་རིམ་བཅས་སྒྲིག་གཞི་སྤྱི་མཚུངས་
ཡིན་ཡང་བསྐོ་གཞག་དང་གནས་སྤོས་ཐད། སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེ་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་ལས་བྱེད་གཞན་སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེའི་དགོངས་
བཞེད་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ལས་སྤྱིའི་སྒྲིག་གཞི་དང་བསྟུན་དགོས་མེད། 

༣ གཞན་ཡང་འཆར་འཕར་གྱི་ལས་དོན་གང་རུང་ཆེད་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་གཏན་འཇགས་དང། འཕྲལ་སེལ་བཀོད་སྒྲིག་
 མཛད་བཞེད་ཇི་ཡོད་བཀའ་དགོངས་ལྟར་ཞུ་འཐུས།     ཕྱིར་བསྡུ། 
༤ ལས་ཁུངས་གང་རུང་དུ་དགོས་གལ་དབང་གིས་དམིགས་བསལ་བསྐོ་བཞག་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཚ་རྒྱུ་མཚན་དང་སྦྲག་བཀའ་ཤག་

དང་འདེམས་ལྷན་བརྒྱུད་༸གོང་ས་ཆེན་པོར་སྙན་སེང་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་རྗེས་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་འདིའི་འོག་ལམ་སྲོལ་བཟོ་
འཐུས།           ཕྱིར་བསྡུ། 

༣      བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པར་གསང་བའི་ལས་བྱེད་མི་འགྲོ་གསར་འདེམས་བྱ་ཕྱོགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཞིབ་
གསལ་བཀའ་ཤག་ཏུ་འབུལ་རྒྱུ་དང༌། བཀའ་ཤག་ནས་ཞིབ་འཇུག་སྟངས་འཛིན་གནང་སྟེ་འོས་བབས་མཆིས་རིགས་ལས་བྱེད་
འདེམས་ལྷན་དུ་འབུལ་རྒྱུ། ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་ནས་བཀའ་ཤག་དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ལས་ཡོད་པའི་
ཚགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་དང་འབྲེལ་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་གིས་འདེམས་སྒྲུག་ཇི་བྱུང་ལས་བྱེད་སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་ངོས་
བཞེས་བསྐོ་གཞག་བསྩལ་རྒྱུ། འོན་ཀྱང་གསལ་བསྒྲགས་གནང་མ་དགོས་པ་ཡིན། 
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དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ། ལས་བྱེད་གནས་དབྱུང༌།  
 འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་དང༌། ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ལས་བྱེད་སུ་ཞིག་ལ་ཉེས་སྐྱོན་ར་འཕྲོད་བྱུང་སྟེ་གནས་རིམ་ཕབ་པའམ། 
བགྲེས་ཡོལ་སྔ་བསྣུར། གནས་དབྱུང་བྱ་དགོས་ཀྱི་སྒྲིག་མཐུན་ཞིབ་འཇུག་ལས་དོན་ཟིན་ཏེ་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ཆེད་འཆར་གཞི་བཀའ་
ཤག་གིས་ཕུལ་རིགས་ལ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་རྟོག་ཞིབ་ཀྱིས་འོས་འཚམས་ལ་གནས་ཕབ་བམ་གནས་དབྱུང་བཀོད་
ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུ། འོས་འཚམས་མིན་རིགས་འཆར་གཞི་ཕྱིར་སློག་དང༌། འདྲི་བརྩད་བྱ་དགོས་རིགས་མཐིལ་ཕྱིན་བྱེད་དགོས། 
 
དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ།  བགྲེས་ཡོལ་དང་རྩ་དགོངས་ཞུ་འཁྲོལ། 
༡ ལས་བྱེད་འདེམས་ལྷན་ནས་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་དང་བདུན་པའི་བདུན་ཕྲག་དང་པོའ་ིནང་ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུན་ལས་བྱེད་བགྲེས་ཡོལ་

ཐོན་རན་ཇི་ཡོད་དང༌། བགྲེས་ཡོལ་སྔ་བསྣུར་ཞུ་མཁན་ཇི་ཡོད་ཀྱི་མིང་གཞུང་བཀོད་དེ་སྔོན་ཚུད་ནས་བཀའ་ཤག་ཏུ་སྔོན་བརྡ་
འབུལ་དགོས་པ་དང་དེ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་བྱེད་སྒོ་རྣམས་ཚགས་ཚུད་དགོས་རྒྱུ། 

༢ བགྲེས་ཡོལ་དུས་འགྱངས་ཞུ་དགོས་རིགས་སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ནས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ཉུང་མཐའ་ཟླ་གཉིས་ཀྱི་དུས་ཚད་སྔོན་ལས་
བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དུ་འབུལ་འབྱོར་དགོས། འདེམས་ལྷན་ནས་རྟོག་ཞིབ་ཀྱིས་འོས་འཚམས་མཆིས་ཚ་ཐད་ཀར་དུས་
འགྱངས་སྤྲོད་རྒྱུ་དང༌།  འོས་འཚམས་མིན་ཚ་འཆར་གཞི་ཕྱིར་སློག་བྱ་རྒྱུ། 

༣ བགྲེས་ཡོལ་སྔ་བསྣུར་དང་རྩ་དགོངས་ཞུ་དགོས་རིགས་ཀྱི་དགོངས་སྙན་ཡང་སྡེ་ཚན་གང་ཡིན་དེའི་འགན་འཛིན་དང༌། བཀའ་
ཤག་གི་འགྲེལ་བརྗོད་རྒྱབ་གཉེར་དང་སྦྲགས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དུ་ཕུལ་འབྱོར་མཚམས་འདེམས་ལྷན་གྱིས་རྟོག་
ཞིབ་ཀྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལམ་བཀག་བསྐྱིལ་གང་འོས་བྱ་རྒྱུ། 

 
དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།  ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ཞུ་གཏུགས།  
༡ སྡེ་ཚན་གང་རུང་གི་ལས་བྱེད་སྒེར་ལ་རྒན་གཞོན་གྲལ་རིམ་མིང་གཞུང་འགོད་ཕྱོགས་དང༌། གསར་འདེམས། གནས་སྤར།  

ཕོགས་རིམ། གཞན་ཡང་ཞབས་ཞུའི་དོན་གནད་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་འགྲིག་མིན་ཇི་བྱུང་ཞུ་གཏུགས་བྱ་འདོད་ཡོད་
རིགས་རང་གི་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་བརྒྱུད་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་བྱ་འཐུས་དང༌། དོ་བདག་གི་ཞུ་
གཏུགས་སྙན་ཞུའི་ངོ་བཤུས་འདེམས་ལྷན་དུ་ཐར་ཀར་འབུལ་ཆོག 

༢ ཞུ་གཏུགས་སྙན་ཞུ་འདི་རིགས་སྡེ་ཚན་གང་ཡིན་དེའི་འགན་འཛིན་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་དང་སྦྲགས་ཡིག་ཟམ་བརྒྱུད་འབུལ་དགོས་
ཡིན་ན་ཡིག་ཟམ་གྱི་འགོར་ཡུན་ཕུད་པའི་ལས་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་ནང་ཚུན་འདེམས་ལྷན་དུ་ཕུལ་ཟིན་པ་དགོས། ཉིན་གྲངས་བཅོ་ལྔ་
ནང་ཕུལ་འབྱོར་མ་བྱུང་ཚ་འདེམས་ལྷན་ནས་ངོ་བཤུས་ཐོག་ནས་རྟོག་ཞིབ་རྩད་གཅོད་བྱ་འཐུས། 

༣ ཞུ་གཏུགས་སྙན་ཞུ་འདི་རིགས་ལ་འདེམས་ལྷན་ནས་འཕྲལ་དུ་རྟོག་ཞིབ་རྩད་གཅོད་ཀྱིས་སྙན་ཞུ་འབྱོར་ཚས་ནས་མང་མཐའ་ཟླ་
བ་གསུམ་ལས་མ་བརྒལ་བའི་དུས་ཡུན་ནང་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས། ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་ཚ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་
ཡོད་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་དོ་བདག་ལ་ཡོད། 
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དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ།  སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས།     རང་འཇགས། 
 སྒྲིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་གང་རུང་ནས་
འཆར་གཞི་ཕུལ་བའམ། ཡང་ན་སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་འཆར་འབུལ་བྱུང་ཚ་སྤྱི་འཐུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་
བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་ཆོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགོད་དགོས།། །།       
༼ཤོག་ངོས་ ༡༣ སྟེང་གི་དོན་ཚན་བདུན་པའི་ནང་བྱ་རྒྱུའི་རིགསགནས་ཅེས་པའི་བར་ལ་ཚག་ཅིག་དགོས།༽ 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
ཤོག་བུ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པའི་སྒྲིག་གཞི་དང་བསྟན་དགོས་ཅེས་པའི་བར་ལ་ཚག་གཉིས་འདུག གཅིག་མེད་པར་བཟོ་
རྒྱུ།  རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ ༣༣ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
གྲོས་ཆོད་ཁྲིམས་འཆར་ལ་དགག་ཆ་ཡོད་དམ། མེད་ན་འདི་ཚུད་ཟིན་པ་ཡིན། བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིཚིག་བརྗོད་གཉིས་པའི་ནང་ལ་ཅུང་བཟོ་
དགོས་པ་ཁ་ཤས་འདུག  ཤོག་གྲངས་དང་པོའ་ིདོན་ཚན་བཞི་པའི་ནང་གི་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་གི་ཚགས་མི་གཉིས་ནས་བཞིའི་བར་
ཞེས་པ་དེའི་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་འི་དེ་མི་འདུག ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་ལ་ཏག་ཏག་བཟོས་འདུག ཤོག་ངོས་གཉིས་པའི་དོན་
ཚན་བཞི་པའི་དང་པོ་དེའི་ནང་གསེས་ཚིག་བརྗོད་ཁ་པར་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་ཞེས་པ་དེ་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་
མཐུན་པར་རྗེས་འཇུག་ས་ཞིག་བཞག་ན་བསམ།  དོན་ཚན་ལྔ་པའི་ནང་གསེས་དང་པོའ་ིཚིག་བརྗོད་གཉིས་པའི་ནང་དུ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀྱིས་ཅེས་ཀྱི་སྒྲ་དེ་ལ་ས་ཞིག་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་ནང་ལ་འདུག ཡང་མོས་མཐུན་ཐོག་
བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་ཅེས་པ་དེའི་བསྡུར་ལ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་དེ་ནང་དུ་བ་སྔོན་འཇུག་མི་འདུག  དེའི་འོག་གི་༧གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བསྩལ་ཞེས་པ་དེའི་སྔོན་འཇུག་བ་དེ་མི་འདུག  དོན་ཚན་བདུན་པ་དེའི་ནང་གསེས་གསུམ་པ་དེར་
ཐག་གཅོད་ཟིན་པས་ཅེས་པ་དེ་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་ཞེས་འདས་ཚིག་བྲིས་ན་བསམ། ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་དག་ཆ་དེ་ག་རང་རེད་མོད། 
བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད་ནང་ལ་བཅད་ཅེས་འཁུར་ཡོང་ཆོག་པ་གྱིས། དོན་ཚན་བརྒྱད་པའི་ནང་གི་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་
ཞེས་པའི་གི་སྒྲ་དེའི་ཚབ་ཏུ་ལ་འཇོག་རོགས་གནང་། ཤོག་གྲངས་བདུན་པའི་དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་གསེས་གསུམ་པའི་ནང་ལ་ས་
མིག་གསར་གཏོད་དང་ཕྱིར་བསྡུ་ཇི་བྱས་འཆར་ལོའ་ིལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས་སུ་ཚུད་པ་བྱེད་དགོས་ཅེས་པའི་འཚུད་ཀྱི་སྔོན་འཇུག་འ་དེ་ཚིག་
བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལོག་ཏུ་མི་འདུག ཚགས་ཆུང་གིས་འ་སྔོན་འཇུག་དེ་མེད་པར་བཟོས་འདུག  དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་ཅ་
པ་དེར་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་བཅས། ལས་འགན་ལ་གཞིགས་པའི་གོ་མིང་འདྲ་མིན་གང་འདོགས་ཀྱང་ཞེས་པ་དེ་གང་ལྟར་ཡང་ཞེ་ན་ཁྱད་པར་
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འདུག་གམ། དེས་ན་གང་འདོགས་ཀྱང་འགྲིག་པ་གྱིས། ཤོག་གྲངས་བཅུ་པའི་ནང་གི་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་གཉིས་པར་
ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་ཁོངས་ལས་བྱ་དང་གཞོན་དྲུང་གནས་རིམ་དུ་ཐད་ཀར་འདེམས་བསྐོ་ཁོ་ན་དང་། དེ་ཡན་གནས་རིམ་གཞན་
བཞིར་ས་མིག་རྩ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཉེར་ལྔ་ལས་མ་བརྒལ་བ་རེ་ཐད་ཀར་གསར་འདེམས་དང་། ཞབས་གཡར། ཆོད་གན་བཅས་ཀྱིས་བསྐོ་
བཞག་ཅེས་པ་དེའི་གཞག་ནི་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་དུ་སྔོན་འཇུག་ག་རེད། ཤོག་གྲངས་བཅུ་གཉིས་ནང་ལ་དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་
གསེས་གསུམ་པའི་ཚིག་བརྗོད་གཉིས་པར་བསྐང་སྟེ་ཞེས་པ་དེ་ལ་ས་ཡང་འཇུག་ཅིག་དང་ཏེ་རྐྱང་ཅིག་ཁ་སང་ང་ཚས་གཅིག་པ་བཟོས་པ་
ལྟར་འཇོག་རོགས་གནང་། འདིའི་དོན་ཚན་དྲུག་པའི་ཚིག་བརྗོད་གཉིས་པར་འདིའི་ཚིག་ཕྲེང་ལྔ་པའི་ནང་ཐོན་པའི་ཚ་གྲངས་ནས་ཉིན་བརྒྱ་
དང་བརྒྱད་ཅུ་ཞེས་པ་དེ་ལ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པར་བ་སྔོན་འཇུག་ཅིག་བཞག་འདུག གསར་པའི་ནང་ལ་ཏག་ཏག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ཨང་ཀི་
རང་མར་ཕབ་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་དུ་བསྐོ་གཞག་སོང་ཁོངས་ནས་ཞབས་བཅར་མ་ཞུས་པའི་ས་མིག་དང་། ཉིན་གྲངས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་
ཞེས་པ་དེ་ལའང་བ་སྔོན་འཇུག་ཅིག་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་ནང་བཞག་འདུག ཤོག་གྲངས་བཅུ་དྲུག་པ་དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་གསེས་དྲུག་
པར་ཐུན་མོང་བ་དང་ཁྱད་པར་བའི་ས་མིག་སོ་སོའ་ིཆེད་རྒྱུགས་ཐོན་རྣམས་ཨང་ཐོབ་མང་ཉུང་གི་གོ་རིམ་ལྟར་རྩེ་བཏོག་ཅེས་པ་དེའི་བཏོག་
ནི་སྔོན་འཇུག་ག་ཞེས་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་འོག་གི་འདེམས་བསྐོ་གསལ་བསྒྲགས་དང་པོ་ཐོན་ཉིན་ནས་ཉིན་བརྒྱ་
དང་བརྒྱད་ཅུ་ཞེས་པ་དེ་ལའང་བ་སྔོན་འཇུག་ཅིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་བ་སྔོན་འཇུག་འཇོག་རོགས་གནང་།  ཤོག་གྲངས་བཅུ་
བདུན་ནང་དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་གསེས་གསུམ་པ་དེར་གཞེན་སྐུལ་བྱེད་དགོས་ཤིང་ཅེས་པ་དེ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་བྱས་དགོས་
ཤིང་རེད་འདུག ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་སྐུལ་ལ་བ་སྔོན་འཇུག་མི་འདུག བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་
འདུ་བྱེད་ཕྱོགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ནང་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་ཞེས་པ་དེའི་ནང་ལོག་ཏུ་བ་སྔོན་འཇུག་ཡོད་སྟབས་
ཚང་མ་གཅིག་པ་བཟོ་རོགས་གནང་། ཤོག་གྲངས་བཅུ་དགུ་དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་འོག་གི་འོས་མིའི་ཤེས་ཚད་ལོ་
རྒྱུས་ཞིབ་འགོད་ཀྱིས་ཟེར་བ་དེའི་འགོད་དེ་འདས་པ་ལ་བསྒྱུར་ན་འགྲིག་འདུག དེར་བརྟེན་དེ་བཟོ་རོགས་གནང་། ཤོག་གྲངས་འདིའི་ནང་
གསེས་གསུམ་པའི་ལོ་རྒྱུས་འགེངས་ཤོག་ནང་ལོ་རྒྱུས་བསྐང་སྟེ་ཞེས་པ་དེ་བསྐངས་ཏེ་བཟོ་རོགས་གནང་། ཤོག་གྲངས་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་པ། 
དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་གསེས་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ལྔ་པ་དེར་འདེམས་སྒྲུག་གི་སྒྲུག་ནི་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་སྒྲུག་བྲིས་འདུག 
ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་ལ་ཏག་ཏག་དེ་འགྲིག་འདུག དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་རྟོག་ཞིབ་ཀྱིས་འོས་འཚམས་ཅེས་པ་དེའི་འཚམས་ནི་མ་
སྔོན་འཇུག་རེད། ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་ལ་འ་སྔོན་འཇུག་བཞག་འདུག  དེ་ཏག་ཏག་འགྲིག་འདུག  དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་
གསེས་དང་པོ་འོག་གི་མཐའ་མའི་ནང་ནས་བཀོད་ཁྱབ་དང་དེ་འབྲེལ་གྱི་བྱེད་སྒོ་རྣམས་ཅེས་པ་དེ་ལ་ས་ཡང་འཇུག་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་
ནང་ལ་མི་འདུག གསར་པའི་ནང་ལ་ཏག་ཏག་འདུག འདི་ཕལ་ཆེར་ཚགས་ཆུང་རང་གིས་བཟོས་པ་འདྲ། འབྲེལ་ཡོད་དང་རྩ་དགོངས་ཞུ་
འཁྲོལ་ཞུ་བ་དེ་ལ་ཨང་ཀི་བརྒྱབས་ཡོད་ན་ཡང་ད་ལྟ་ཡི་གེ་བཟོས་འདུག ཤོག་གྲངས་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་ནང་དུ་དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་
གསེས་གཉིས་པ་དེར་འོས་མཚམས་མིན་ཚ་འཆར་གཞི་ཞེས་བར་དེ་ལ་ཚག་ཅིག་ཆད་འདུག ཤོག་གྲངས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ། དོན་ཚན་ཉེར་
གཉིས་ནང་གསེས་རྟོག་ཞིབ་རྩད་གཅོད་བྱ་འཐུས་ཅེས་པ་དེའི་རྩད་ལ་སྔོན་འཇུག་བ་ཡིག་ཅིག་འདུག ཤོག་གྲངས་ཉེར་གཉིས་ཀྱི་དོན་ཚན་
བཅུ་དགུ་པའི་ནང་གསེས་གཉིས་པར་ཚག་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་གཅིག་ཏུ་བཟོ་རོགས་གནང་། བརྗོད་པ་དང་པོར་བསམ་འཆར་མེད་ན། ལས་
བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་འདི་གྲུབ་ཟིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིམཐའ་
མ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་འདི་རེད། སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། 

 



84 

 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། 

 

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརྗོད། 
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི། 

དོན་ཚན་དང་པོ། སྒྲིག་གཞིའི་མིང།      རང་འཇགས། 
སྒྲིག་གཞི་འདི་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཞེས་འབོད་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་གཉིས་པ། འགོ་འཛུགས།      རང་འཇགས། 
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༡༨ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༢ ཚས་ ༡༡ ནས་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ། 
 
དོན་ཚན་གསུམ་པ། ཆ་རྐྱེན།       རང་འཇགས། 
སྒྲིག་གཞི་འདི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༨ ནང་གསེས་ ༢ འོག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན། 
 
དོན་ཚན་བཞི་པ། རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒྲིག་འཛུགས།    རང་འཇགས། 
༡ ཀ  བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༧ ཆ་རྐྱེན་འོག་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཅིག་དགོས་པར། གོ་ཡུལ་

 སྟོང་པ་ནམ་ཐོན་སྐབས། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཙ་ཚགས་གཞོན། བཀའ་བློན་ཁྲི་
 པ་བཅས་ནས་སྐབས་དེའི་འོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའི་ཆེད་མི་འགྲོ་གསུམ་དམིགས་འཛུགས་གནང་བའི་ཚགས་ཆུང་
 དེས་ཉིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་
 རྩིས་ཞིབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།  

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

      ག  རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པའི་འོག་ལས་བྱེད་ཀྱི་ས་མིག་དགོས་མཁོ་ཇི་མཆིས་ལས་འབོར་ཉམས་ཞིབ་ཚགས་ཆུང་ནས་ཞིེབ་
 འཇུག་རྒྱབ་གཉེར་གྱིས་བཀའ་ཤག་ནས་ས་མིག་གཏན་འབེབས་ཇི་གནང་ལྟར་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པས་དགོས་གལ་
 ནམ་བྱུང་སྐབས་བཀའ་ཤག་དང༌། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་གོ་བསྡུར་ཐོག་བསྐོ་གཞག་དགོས་རྒྱུ། གལ་
 སྲིད་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་གྱིས་དུས་ཐོག་ས་མིག་བསྐང་མ་ཐུབ་པར་ལས་དོན་ལ་འཐུས་ཤོར་འགྲོ་གཞི་ཡོད་ཚ་འགན་འཛིན་
 སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་ཡིན་ན་འདེམས་ལྷན་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༧ ནང་གསེས་ ༣ ནང་གསལ་ལྟར་ཆོད་གན་ཐོག་ལོ་
 གཅིག་ལས་མ་བརྒལ་བ་དང༌། ལས་བྱའི་སྡེ་ཚན་ཡིན་ན་འདེམས་ལྷན་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༨ ནང་གསེས་ ༡ ལྟར་
 འཕྲལ་སེལ་ཐོག་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་གོ་བསྡུར་གྱིས་བསྐོ་གཞག་གནང་འཐུས། 
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      ང རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་དུ་ལས་བྱེད་འཕོ་ལེན་དང་གནས་སྤར་གནང་རྒྱུ་བཅས་ལ་བཀའ་ཤག་དང་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་
 ལྷན་ཁང་ནས་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པར་གོ་བསྡུར་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ། 

༢ ཀ རྩིས་ཞིབ་ལས་བྱེད་པའི་ནང་ས་མིག་རྩ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་མ་ཉུང་བ་ཞིག་མ་མཐའ་རྩིས་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ལག་
 འཁྱེར་  (B.Com)   ཐོན་པའམ།  ཡང་ན།  རྩིས་པའི་ལས་འཁུར་ལོ་བརྒྱད་ལས་མི་ཉུང་བ་ཞུས་པའི་རྩིས་ཀྱི་ཉམས་
 མྱོང་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས།  

 ཁ ཨར་ལས་དང་འཕྲུལ་ཆས་འཛུགས་སྐྲུན།  ཉོ་སྒྲུབ་ལྟ་བུའི་རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་རྩིས་ཞིབ་དགོས་གལ་བྱུང་ན་
 ཁྱད་མཁས་རྩིས་ཞིབ་པ་ཆེད་འཛུགས་བྱ་འཐུས།  

 ག དམིགས་བསལ་རྩིས་ཞིབ་ལྟ་བུ་ལས་དོན་འཕར་མ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་སྐབས་འཕྲལ་སེལ་ལས་བྱེད་འཕར་མ་ཇི་དགོས་
 ཉིན་གླའམ། ཆོད་གན་གླ་འབབ་ཐོག་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གསུམ་ལས་མ་བརྒལ་བ་བསྐོ་གཞག་བྱ་འཐུས། ཟླ་བ་གསུམ་
 བརྒལ་བར་བསྐོ་གཞག་བྱ་དགོས་བྱུང་ན་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས། 

༣ རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནང་ལས་བྱེད་ས་མིག་ཇི་དགོས་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གིས་རྒྱབ་གཉེར་བྱུང་འཕྲལ་སྤྱི་སྒྲིག་ལྟར་ས་མིག་
གསར་གཏོད་དང་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་བྱ་འཐུས།    ཕྱིར་བསྡུ། 

 
དོན་ཚན་ལྔ་པ།  རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་འགན་དབང།     རང་འཇགས། 
༡ རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩི་ཁྲ་ཁག་ཕུད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ་དང༌། གཞུང་ནས་དགོས་

དངུལ་ཆ་ཚང་སྩལ་ཡུལ་གྱི་རང་སྐྱོང་སྒྲིག་འཛུགས་བཅས་ཀྱི་ལོ་རེའི་འབབ་གྲོན་རྩིས་ཞིབ་ངེས་ཅན་གྱིས་མཇུག་བསྡོམས་ཁ་
ཤོག་བཅས་དངུལ་རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡོམས་ཟིན་པའི་དུས་ཚས་ནས་ཟླ་གྲངས་བདུན་ནང་གྲུབ་པར་བྱས་ཏེ། དག་མཆན་འཁོད་
པའི་རྩིས་ཁྲ་དང༌། རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་བཅས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ཕྱིར་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུ་དང༌། ངེས་ཅན་རྩིས་ཞིབ་བྱེད་
དགོས་པའི་ལས་ཁུངས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་རྩིས་སྙན་དངུལ་རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡོམས་པའི་དུས་ཚས་ནས་ཟླ་གྲངས་དགུའི་ནང་
འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་འཚམས་ལུས་མེད་པར་ཕུལ་ཟིན་པ་དགོས། 

༢ གཞུང་ནས་དགོས་དངུལ་ཆ་ཤས་སམ།  དམིགས་བསལ་ལས་དོན་ཆེད་བསྩལ་བའི་རང་སྐྱོང་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི་ཟུར་
བཀོལ་རྩིས་ཁྲའི་རྩིས་ཞིབ་དངུལ་རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡོམས་པའི་དུས་ཚས་ནས།  ལོ་གཅིག་ནང་ཚུན་ནམ། དགོས་དངུལ་མུ་
མཐུད་བསྩལ་དགོས་རིགས་རྩིས་ལོ་རྗེས་མའི་གནང་ཐེངས་མཐའ་མ་མ་བསྩལ་གོང་བེད་སྤྱོད་འགྲིགས་མཆན་སྙན་ཤོག་འབྲེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཟིན་པ་བྱེད་དགོས། 

༣    ཀ ངེས་ཅན་དང༌། ཟུར་བཀོལ་རྩིས་ཞིབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གང་དུའང༌། སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་དགོས་གལ་མཐོང་
ཚ་འདས་པའི་ལོ་གཅིག་ནས་བཅུའི་བར་གྱི་རྩིས་ཁྲར་དམིགས་བསལ་བསྐྱར་ཞིབ་རྒྱས་པ་བྱེད་ཆོག   

      ཁ ཡང་ན་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དང༌། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སམ་དེའི་རྒྱུན་ལས།  བཀའ་ཤག་བཅས་ནས་རེ་འདུན་ནམ་
དགོངས་འཆར་བྱུང་ཚ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་འཐུས། བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་རྩིས་ཞིབ་སྔོན་ཟིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་མི་མཐུན་པའི་གནས་
ཚུལ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཚ་སྔོན་གྱི་འགྲིགས་མཆན་རིགས་རྩིས་མེད་གཏོང་ཆོག 



86 

 

 ག ངེས་ཅན་དང༌། ཟུར་བཀོལ།  དམིགས་བསལ་བསྐྱར་ཞིབ་གང་ཞིག་ཏུ་རྩིས་ར་མ་འཕྲོད་པ་དང༌།  ཁྲིམས་འགལ་རྩིས་ཉེས་
བྱུང་རིགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྐྱོན་འདོན་ཞིབ་ཕྲ་འཁོད་པའི་སྙན་ཤོག་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དུས་ཚས་ངེས་
ཅན་ནང་ཚུན་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་འབུལ་དགོས། 

༤ གཞུང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱང་དགོས་དངུལ་གཞུང་ནས་སྩལ་མ་དགོས་པའི་རང་སྐྱོང་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི་ལོ་རེའི་
འབབ་གྲོན་དང་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་བཅས་པར་ཞིབ་འཇུག་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང༌། དེ་ལྟའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་དང་རྩིས་
འབྲས་རྩིས་ཞིབ་ཟིན་པ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ཚུན་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ལ་འབུལ་དགོས་པ་དང༌། སྡེ་ཚན་སོ་སོས་དབུས་ལས་
ཁུངས་བརྒྱུད་ཟླ་བ་ལྔ་ནང་ཚུན་གསལ་བཤད་དང་བཅས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་ཕུལ་ཟིན་པ་དགོས། 

 
དོན་ཚན་དྲུག་པ། རྩིས་ཞིབ་བྱེད་ཚུལ་གྱི་རིམ་པ།    རང་འཇགས། 
༡ རྩིས་ཞིབ་བྱ་ཡུལ་ལས་ཁུངས་དང༌། སྒྲིག་འཛུགས་ཡོངས་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་རྩིས་

དེབ་མ་ལག་གི་རྣམ་གྲངས་དང༌། རྩིས་ཁྲ་འཇོག་ཚུལ། བྱུང་སོང་དང་འབབ་གྲོན། ལྷག་བསྡད་ཁ་ཤོག་བཅས་ཀྱི་རེའུ་མིག་སྤྱི་
ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་ལམ་སྟོན་བཀོད་མངགས་འཚམས་མེད་བྱ་རྒྱུ་དང༌། དགོས་གལ་བྱུང་ན་སྦྱོང་བརྡར་ཡང་སྤྲད་རྒྱུ། 
འོན་ཀྱང་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པ་སུས་ཀྱང་གླ་དངུལ་བླངས་ཏེ་སྡེ་ཚན་གཞན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་བཟོ་འགོད་དང་རོགས་རམ་
བྱ་མི་ཆོག 

༢ ལོ་རེའི་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཟླ་གསུམ་དང་པོ་དང༌། གཉིས་པ།  གསུམ་པ་བཅས་ཟླ་གསུམ་སོ་སོའ་ིརྒྱུན་གྲོན་
རྩིས་མཇུག་བསྡོམས་དུས་དབུས་སྡེ་ཚན་ཁག་ལ་ཉིན་ ༣༠ དང༌།  ཕྱོགས་མཐའི་ཁྱབ་ཁོངས་སྡེ་ཚན་ཁག་ལ་ཉིན་ ༤༥ ཕྱི་རྒྱལ་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ཉིན་ ༦༠ ཐམ་པ་ཡོད་ཅིང༌། ཟླ་གསུམ་བཞི་པའི་རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡོམས་ཀྱི་དུས་ཚས་ནས་དབུས་
སྡེ་ཚན་ཁག་ལ་ཉིན་ ༤༥ དང༌།  ཕྱོགས་མཐའི་ཁྱབ་ཁོངས་སྡེ་ཚན་ལ་ཉིན་ ༦༠ ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ཉིན་ ༩༠ 
ཐམ་པ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚགས་ནས་དངུལ་གྲོན་ཞུ་དགོས་རིགས་ཟླ་གསུམ་སོ་སོའ་ི
མཇུག་བསྡོམས་ནས་ཉིན་ ༡༥  བཅས་དུས་བཀག་སོ་སོའ་ིནང་ཚུན་དགོས་ངེས་རྩིས་ཁྲ་དང་འབྲེལ་ཆགས་ཡིག་ཆ་ཁག་ཆ་
ཚང་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིདངུལ་འབབ་འདོན་སྤྲོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་གྱི་མིང་རྟགས་སྦྱར་མ་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་དུ་ཕུལ་
ཟིན་པ་དགོས། 

༣ རྩིས་ཁྲ་དུས་འབུལ་མ་བྱུང་བའི་རིགས་ལ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་ཐད་ཀར་འདྲི་བརྩད་དང༌། འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་གོང་མར་
བརྡ་སྦྱར་ཇི་དགོས་སྐབས་བསྟུན་བྱ་རྒྱུ། 

༤ རྩིས་ཞིབ་དངོས་གཞིའི་སྐབས། བྱུང་སོང་དང་འབབ་གྲོན་རྩིས། དངུལ་ཁང་རྩིས་ཐོ་ཁ་འཐབ། ལག་ཡོད་དངུལ་དངོས་བཅས་ལ་
འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་དེབ་གཞི་དང༌།  ཡིག་སྣོད།  ཡིག་ཆ།  དན་རྟགས་གང་ཡོད་རྩིས་ཞིབ་པར་མིག་བསྟར་དགོས་པ་དང༌། དགོས་
གལ་བྱུང་ན་འབྲེལ་ཡོད་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་ཡང་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པར་མིག་བསྟར་བྱེད་དགོས། 

༥ རྩིས་ཞིབ་སྐབས་དྲི་བ་དང༌། སྐྱོན་བརྗོད་ཇི་བྱུང་ལ་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིའབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་པས་གསལ་བཤད་དང༌། འགྲེལ་བརྗོད་
འཕྲལ་འཕྲལ་བྱེད་དགོས་ཤིང༌།  གསལ་བཤད་འགྲེལ་བརྗོད་ཀྱིས་དག་རིགས་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་བསུབ་རྒྱུ་དང༌། མ་དག་
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པའི་རིགས་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱིས་རྩིས་ཞིབ་ཟིན་ཁར་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིདབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ། ད་
དུང་གསལ་དག་མ་ཐུབ་པའི་རིགས་རྩིས་ཁྲའི་འགྲིགས་མཆན་དང་སྐྱོན་བརྗོད་ཤོག་ལྷེ་མཉམ་གཏོང་བྱ་རྒྱུ། 

༦ རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གིས་རྩིས་ཞིབ་བྱ་ཡུལ་སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིགནས་བབས་ལ་གཞིགས་པའི་ཡོང་འབབ་རྩིས་ཞིབ།  མ་གནད་
རྩིས་ཞིབ། འཛིན་སྐྱོང་རྩིས་ཞིབ།  ལས་དོན་གནད་སྨིན་དང་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ། སྤྱི་ཚགས་བདེ་རྩའི་རྩིས་ཞིབ་བཅས་གང་
འོས་སྐབས་སྦྱར་གྱིས་བྱ་འཐུས། 

༧ གཞན་ཡང་དགོས་གལ་བྱུང་ཚ་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པས་སྐབས་བསྟུན་གནས་བབས་ལ་གཟིགས་ཞིབ་ཀྱིས་རྩིས་ཞིབ་རགས་
པའང་ Audit Test བྱ་འཐུས། 

༨     རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་དུས་རིང་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་བསྐྱོད་དང༌། ཐོབ་གསེང༌། ནད་དགོངས། ཕོགས་མེད་དགོངས་ཞུ་བཅས་ཀྱི་
སྐབས་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་དང་རྩིས་ཤོག་བཅས་པར་གཤམ་འོག་དྲུང་ཆེའམ་དྲུང་འཕར་གང་རུང་ལ་མཚན་རྟགས་འགོད་ཆོག་པའི་
འགན་དབང་ཁྱབ་བསྒྱུར་ཆོག་རྒྱུ།  

 
དོན་ཚན་བདུན་པ། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་རྩ་བའི་ལངས་ཕྱོགས། 
རྩིས་ཞིབ་སྐབས་གཞི་རྩའི་རྩིས་ཁྲ་འཇོག་ཚུལ་ཚད་ལྡན་དང༌། རྩིས་མིག་ར་འཕྲོད་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་སྨོས་མེད་ཐོག་གཤམ་
གསལ་དོན་གནད་རྣམས་རྩ་བའི་ལངས་ཕྱོགས་སུ་བཟུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས། 
༡ འགྲོ་གྲོན་དངུལ་འབབ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་བསྩལ་བའི་སྔོན་རྩིས་ནང་གསལ་ལྟར་ཡིན་མིན། 
༢ དམིགས་ཡུལ་གང་གི་ཆེད་བཀའ་འཁྲོལ་བསྩལ་བ་དེ་རང་ལ་སྨན་པར་བཏང་ཡོད་མེད། 
༣ དམིགས་ཡུལ་གང་གི་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་བཏང་བའི་ལས་དོན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དེ་གྲུབ་ཡོད་མེད། 
༤ དགོས་ངེས་ཀྱི་བསྲི་ཚགས་དང༌། གྲོན་ཆུང་ཆེད་འབད་རྩོལ་བྱས་ཡོད་མེད། 
༥ རིན་ཐང་སྐོར་སྒྲིག་དང༌།  སྤུས་ཚད་དག་ཞན། ཐོབ་ཁྲ་དང་བྱུང་འཛིན་ཚད་ལྡན། ཡུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དཔྱ་ཁྲལ་འཚམས་མེད་
 ཕུལ་ཡོད་མེད། 
༦ ཚད་འཛིན་ཡོད་རིགས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་ཁག་ཚད་གཞི་ལས་བརྒལ་ཡོད་མེད། 
༧    ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་མཐུན་པའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་རིགས་ཞུས་ཡོད་མེད།  
 
དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། བསྐྱར་ཞིབ་གནང་ཕྱོགས། 
༡ རྩིས་ཞིབ་བྱ་ཡུལ་གང་ཞིག་གི་རྩིས་ཁྲར་ཁྲིམས་མཐུན་མེད་པ་དང༌། སྐྱོན་གནད་འཕྲད་རིགས་ཤར་ཚ་རྩིས་ཞིབ་པས་འཛམས་

ཟོན་དང༌། ངོ་དགའ་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པར་སྐྱོན་ཆ་ཞིབ་གསལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་འགོད་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་། 
༢ རྩིས་ཞིབ་བྱ་ཡུལ་སོ་སོར་སྡེ་ཚན་ཆ་བགོས་ཀྱིས་རྩིས་ཞིབ་ཟིན་རིགས་ལ་ངེས་པ་རྙེད་སླད་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ནས་

རྩིས་ཞིབ་པ་གཉིས་ནས་གསུམ་བར་ཚགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་གང་ནན་བྱེད་དགོས། 
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དོན་ཚན་དགུ་པ། གསང་བའི་རྩིས་ཁྲར་རྩིས་ཞིབ། 
༡    གཞུང་གི་གསང་བའི་ལས་དོན་ཁག་གི་ཐོག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་དངུལ་འབབ་བསྡོམས་གྲངས་སྔོན་རྩིས་ནང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་

ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཟིན་པ་དེ་རིགས་འཆར་ཅན་རྩིས་ཞིབ་ཏུ་འགྲོ་མ་དགོས་ཀྱང༌།  གསང་བའི་འགྲོ་གྲོན་རྩིས་ཁྲ་འཇོག་སྟངས་
གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡོམས་ཀྱི་དུས་ཚས་ནས་ཟླ་བ་བཞིའི་ནང་ཚུན་རྩིས་ཁྲ་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པར་
འབུལ་དགོས།  

༢    རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པས་རྩིས་ཁྲ་དེ་རིགས་ལ་རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་དོགས་འདྲི་དགོས་རིགས་འབྲེལ་ཡོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་
དང་ཡིག་འགྲུལ་ལམ།  བགྲོ་གླེང་བྱས་ཏེ་རྩིས་ཁྲ་དང༌། གསལ་བཤད་ཡིག་ཆ་ཁག་བཅས་གསང་བའི་ཡིག་ཆའི་ཁོངས་སུ་
བདག་ཉར་བྱེད་དགོས།  

༣    སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ཚགས་ཆུང༌།  ཚགས་གཙ་བགྲེས་གཞོན། བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་བློན་སུ་རུང་ནས་
དོགས་གླེང་འདྲི་རྩད་བྱུང་བའམ། ཡང་ན་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་རང་ཉིད་ལ་དོགས་པ་བྱུང་ཚ་འདས་ལོ་བཅུའི་ནང་ཚུན་གྱི་གསང་
བའི་རྩིས་ཁྲ་ཁག་ལ་གསང་བའི་རྩིས་ཞིབ་བམ། ཡང་ན་འཆར་ཅན་རྩིས་ཞིབ་བྱ་དགོས་སུ་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པས་བཀོད་ཁྱབ་བྱ་
འཐུས་དང༌།  དེ་འདྲའི་རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་སུ་འབུལ་དགོས། 

 
དོན་ཚན་བཅུ་པ། སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས།     རང་འཇགས།  
སྒྲིག་གཞི་འདི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང༌། བཀའ་ཤག སྤྱི་འཐུས་གང་
རུང་ནས་འཆར་འབུལ་གྱིས་སྤྱི་འཐུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་ཆོག་མཆན་མིང་
རྟགས་འགོད་དགོས།། །། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
འདི་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་བསྐྱར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
ཚུད་པ་ལ་དགག་ཆ་ཡོད་དམ། མེད་ན་དེ་ཚུད་ཟིན་པ་ཡིན། བརྗོད་པ་དང་པོའི་ཐོག་ལ་ཐོག་མ་སྒྲིག་གཞི་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སྐབས་ལ་
སྒྲིག་གཞིའི་མིང་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ཞེས་མེད་པས་རྩིས་ཞིབ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་རེད་འདུག ཡིན་ན་ཡང་།  ཉིས་སྟོང་ལྔའི་སྤྱི་
ཟླ་བཅུ་པའི་ཚས་གསུམ་ལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་པའི་སྐབས་དེ་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞུང་གི་རྩིས་ཞིབ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་
ཞེས་བྲིས་པ་དེ་ནས་རང་འཇགས་བཞག་པ་རེད། ཤོག་གྲངས་དང་པོ། དོན་ཚན་བཞི་པའི་ནང་གསེས་དང་པོའ་ིནང་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་
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མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཟེར་བའི་གི་ལ་ས་རྗེས་འཇུག་ཅིག་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་འདུག  བསྐོ་བཞག་གི་བཞག་ནི་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་
པའི་ནང་ལོག་ཏུ་སྔོན་འཇུག་ག་རེད་འདུག ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ཤོག་གྲངས་གཉིས་པའི་ཁ་པར་འདེམས་སྒྲིག་ཚགས་ཆུང་གི་ཟེར་བ་
དེར་བྱེད་སྒྲ་ས་ཞིག་འཇུག་རོགས་གནང་། ཤོག་གྲངས་གསུམ་པ། དོན་ཚན་བཞི་པའི་ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ཀ་པར་སྦི་ཀོམ་ཟེར་བ་དེ་ལ་
ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་སྦི་ལ་འབྲེལ་སྒྲ་འི་ཞིག་ཡོད་སྟབས་དེ་འཇུག་རོགས་གནང་།  འདིའི་ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ཆོད་དོན་ཅེས་པ་
དེ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པ་ཨ་མ་དེའི་ནང་དུ་ན་རོ་དེ་ཆད་འདུག གསར་པའི་ནང་ཏག་ཏག་འགྲིག་འདུག  དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གསུམ་ལས་མ་བརྒལ་
བ་བསྐོ་བཞག་ཅེས་པ་དེའི་བཞག་ནི་ག་སྔོན་འཇུག་རེད། ཤོག་གྲངས་བདུན་པ། དོན་ཚན་དྲུག་པའི་ནང་གསེས་དྲུག་པའི་རྙིང་པར་སྡེ་ཚན་
སོ་སོའ་ིགནས་བབས་ལ་གཞིགས་པའི་གཞིགས་ལ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ལ་འགོད་མི་འདུག ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་ལ་ཚགས་
ཆུང་གིས་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་འོག་གི་ནང་གསེས་བདུན་པར་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཞིབ་པས་སྐབས་བསྟུན་གནས་བབས་ལ་གཟིགས་ཅེས་
པ་དེའི་བབས་ལ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ནང་ཡང་འཇུག་ས་དེ་མི་འདུག  ཤོག་གྲངས་དགུ་པ། དོན་ཚན་དགུ་པར་རྩིས་ཞིབ་མ་དགོས་པའི་
འགྲོ་གྲོན་ལས་དངུལ་འབབ་བསྡོམས་ཅེས་པ་ཚིག་བརྗོད་རྙིང་པའི་ཨ་མ་དེའི་ནང་དུ་ས་ཡང་འཇུག་དེ་མི་འདུག དེ་བཞིན་གཏན་འབེབས་
བྱས་པ་གཞིར་བཟུང་ཞེས་པ་དེ་ལ་ར་རྗེས་འཇུག་དེ་མི་འདུག  རྩིས་ཁྲ་རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡོམས་ཅེས་པ་དེའི་སྔོན་འཇུག་བ་དེ་མི་འདུག 
རྩིས་ཁྲ་དེ་རིགས་ཅེས་པ་དེའི་ཡང་འཇུག་ས་དེ་མི་འདུག ཚིག་བརྗོད་གསར་པའི་ནང་ལ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིསྒང་ལ་
དགོངས་འཆར་འདྲ་མེད་ན་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་བརྗོད་པ་དང་པོ་དེ་གྲུབ་ཟིན་པ་ཡིན། དང་པོ་དང་
གཉིས་པའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁག་གི་བཟོ་བཅོས་གྲོས་ཆོད་འདྲ་ཡོད་ན་དོ་དགོང་བར་དུ་དུས་ཚད་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། 
གལ་སྲིད་དེར་དགོང་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། སང་ཉིན་ཞོགས་པར་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་ཚགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཐུབ་པར་གྱིས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་སྒང་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་ཆོད་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གནང་ཉིན་གྱི་
ཉིན་གུང་བར་ལ་ཚགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཐུབ་པ་གྱིས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚིག་གཅིག་གཉིས་འགྱུར་བ་གཏོང་བ་ཡིན་ན། བརྗོད་པ་
གཉིས་པའི་སྐབས་ལ་བཟོ་རྒྱུ་དང་དོན་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའི་རིགས་ཡོད་ན། ཚང་མས་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་སླེབས་དགོས་པ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་ཁྲིམས་བཟོ་ལས་རིམ་གཅིག་འཁུར་བ་ཡིན། དེ་རིང་བཀྲམས་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ་ཨང་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་པ་
གཟིགས་རོགས་གནང་། གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པར་
གྱིས། 
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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་
༩༩ པ། 

ནང་
གསེས་
དང་པོ།  

 

འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་ཡུན་ཚད།

སྤྱི་འཐུས་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡན་གྱིས་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་པའི་
གྲོས་ཆོད་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་མོས་མཐུན་བྱུང་སྟེ་འཕོ་འགྱུར་
བྱ་དགོས་བྱུང་ན་ལས། དེ་མིན་ལས་རྒྱུན་ལོ་ལྔའམ། རང་ལོ་
དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ཧྲིལ་པོར་ལོན་པ་གང་སྔའི་བར་ཡིན། 

འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་ཡུན་ཚད། 

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་
ཡན་གྱིས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་འཕོ་
འགྱུར་གཏོང་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་ན་ལས། ལས་འཁུར་
ཡུན་ཚད་ལོ་ལྔའམ། རང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ཧྲིལ་པོར་ལོན་པ་གང་
སྔའི་བར་ཡིན། 

དོན་ཚན་
༡༠༥ 

ནང་
གསེས་ 
༢ པ། 

འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཡུན་ཚད། 

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་
ཀྱིས་མོས་མཐུན་ཐོག་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་མོས་
མཐུན་བྱུང་ན་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་གཙ་དང༌། 
ཚགས་མི་གང་རུང་ངམ། ཆ་ཚང་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་ཆོག 

འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཡུན་ཚད།

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་
ཡན་གྱིས་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་ན། 
འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་གཙ་དང༌། ཚགས་མི་གང་རུང་
ངམ། ཆ་ཚང་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་ཆོག  

དོན་ཚན་
༡༡༠  

རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པའི་ཡུན་ཚད། 

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་
ཡན་གྱིས་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་འཁུར་ཕྱིར་
འཐེན་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་གོ་བསྡུར་
གྱིས་མོས་མཐུན་བྱུང་སྟེ་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་དགོས་བྱུང་ན་མ་
གཏོགས་ཡུན་ཚད་ལོ་བཅུའམ། རང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ལོན་པ་གང་
སྔའི་བར་ཡིན། 

རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པའི་ཡུན་ཚད།

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་
ཡན་གྱིས་རྩིས་ཞིབ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་པའི་གྲོས་
ཆོད་བཞག་ན་ལས། ལས་འཁུར་ཡུན་ཚད་ལོ་བཅུའམ། རང་ལོ་
དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ལོན་པ་གང་སྔའི་བར་ཡིན། 

 

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

སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   གཞུང་འབྲེལ་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
འདི་འཁྱེར་ཡོང་དོན་ནི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་བ་ལ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀྱིས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པར་བཀའ་
གྲོས་བྱེད་མ་དགོས་པའི་སྒོ་ནས་གཏོང་བར་དབང་ཚད་ལྡན་པར་བྱས་པ་རེད། དེ་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་
འགན་འཛིན་གསུམ་ཚ་ཡང་དེ་ལྟར་བྱས་པ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་དེ་ལ་ བསམ་ཚུལ་འདྲ་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  ད་འདི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་གི་ཡོད་དུས། མཉམ་དུ་
འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་སྒྲིག་གཞི་སྔོན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཨང་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་པའི་ཤོག་གྲངས་རྙིང་པ་དེ་ལ་མ་འོངས་པར་ཐུགས་སེམས་གནང་
དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
གལ་སྲིད་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་རྒྱུར་བརྩོན་པ་ན། འདི་ཚགས་དྲུང་ལ་མངགས་ཚར་བ་ཡིན། འདེམས་ལྷན་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ལྔ་
པའི་ནང་གསེས་དང་པོ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་ཆོད་གཅིག་འདོན་དགོས་ཡོད་པ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོ་དེ་ཟིན་པ་ཡིན། བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་
གཉིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དེ་རིང་བཅོས་རྒྱུ་མིན།  དེ་བརྗོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་ལ་བཅོས་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་དེ་རིང་བཀྲམས་དགོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་གང་ཡོད་པ་དེ་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་བཞག་པ་
རེད། དེ་མིན་དེ་རིང་གི་གྲོས་ཆོད་ལས་དོན་ཡོངས་རྫོགས་བརྗོད་པ་དང་པོ་གྲུབ་ཟིན་པ་རེད། ཁྲིམས་བཟོའི་ལས་དོན་གཉིས་དེ་བཞག་པའི་
ཐོག་ནས་ཆུ་ཚད་ལ་ཅུང་ཙམ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། དེས་ན་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཁག་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། གཞུང་འབྲེལ་
གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་གྱི་ཀ་པ་དེ་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༠ པ་ཡིན། གྲོས་
འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ ༤༠ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་
པ་གྱིས། 

གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། 
སྔོན་གླེང༌། 

 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚས་ ༡༥ ཉིན། ཁམས་རྟའུ་ཉ་མཚ་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་ཚ་དབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་རྫོང་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་མདུན་དུ། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ང་ཚར་མཐོང་ཆུང་གཏོང་གི་འདུག ￼རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་སོགས་
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འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་བཀྲམས་མཐར། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་གཅེས་སྲོག་ཤོར་བའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། དམ་པ་
ཁོང་ནི་རྟའུ་ལོ་བ་གྲོང་སྡེ་ནས་ཡིན་ཞིང་། རང་ལོ་ ༢༩ ཙམ་ལ་སོན་ཡོད། 
 དམ་པ་ཁོང་སྐུ་སྲོག་མ་ཤོར་བའི་ཟླ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་གྱི་གོང་དུ། རྟའུ་ཉ་མཚ་དགོན་དང་བཙུན་དགོན་གཉིས་ཀྱིས་གཙས། མི་
མང་ཆིག་ཁྲི་ཙམ་གྱིས་ཁུལ་དེའི་གཞི་བདག་ལྷ་རིའི་ཐོག་༧གོང་ས་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩིའི་སླད་བསངས་གསོལ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་པར། རྒྱ་གཞུང་གིས་དམག་མི་ཕོན་ཆེན་བཏང་སྟེ་བཀག་འགོག་བྱས་པ་མ་ཟད། སྐད་འབོད་དང་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གསོད་རྐྱང་ཡིན་
ལུགས་ཀྱི་འཇིགས་སྐུལ་དང་། ཉ་མཚ་དགོན་པ་དང་བཙུན་མའི་དགོན་པ་སོགས་སུ་རྒྱུན་མཐུད་གློག་དང་ཆུ་བཀག་ནས་དམ་བསྒྲགས་
བྱས་པ་མ་ཟད། ཉེ་འཁོར་མང་ཚགས་དགོན་པ་དང་གྲྭ་མང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་འཛམས་སྐབས། ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་དོན་མེད་འཇུ་
བཟུང་གིས་གཅར་རྡུང་སོགས་དྲག་གནོན་གྱི་བྱེད་ཐབས་ཁོ་ན་ལག་བསྟར་བྱས་སྟབས། གོང་གསལ་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་དེ་རིགས་
འབྱུང་དགོས་བྱུང་ཡོད།  
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཁྱོན་དུ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཞི་རྒོལ་ལས་འགུལ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང༌། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་
མིའི་ཁྲིམས་མཐུན་ལུགས་མཐུན་གྱི་དགོས་འདུན་ཁག་ལ་ཉན་འཇོག་ལས་ལྡོག་པའི་བཙན་ཤེད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་རྒྱུན་མཐུད་སྤེལ་ཏེ། བོད་ས་
ཁྱོན་ཡོངས་ལ་སྤྱི་བདེ་དང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་མཐའ་བསྐོར་ནས། བོད་མིའི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྡལ་བཤིག་
བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྔ་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པ་ནས་བཟུང་། ཨ་མདོ་རྔ་པ་དང་། ཁམས་དཀར་མཛས་སོགས་ཟི་ཁྲོན་ཞིང་
ཆེན་ཟེར་བའི་ཁོངས་སུ་བཅད་པའི་ཡུལ་སྡེ་རྣམས་སུ་ཞི་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་མཚམས་མ་ཆད་པར་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པའི་ཐོག རྒྱ་
གཞུང་གིས་འགྲོ་བསྐྱོད་བཀག་སྡོམ་དང་། འཛིན་བཟུང་བཀག་བསྐྱིལ། ཉེས་མེད་ཁག་དཀྲི། གཅར་རྡུང་འཇིགས་སྐུལ། དྲང་བདེན་གྱི་
ཁྲིམས་བཤེར་མ་བརྒྱུད་པར་བཙན་འཇུག་སོགས་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན་སྟབས། བོད་མི་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་དོན་མེད་དུ་གཉའ་གནོན་དང་མནར་གཅོད་མྱོང་བཞིན་པའི་གཞིས་བཞུགས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླར་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་དགོས་གལ་འགངས་ཆེ་བར་མཐོང༌། 
 

གྲོས་ཆོད། 
གང་ན་གཉའ་གནོན་ཡོད་ན། དེ་ལ་ངོ་རྒོལ་ཡོང་རྒྱུ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གྱུར་དང་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་བ་ལ། མི་རིགས་མཐུན་
སྒྲིལ་དགོས་པ་དང་། མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་གཞི་རྟེན་ནི་འདྲ་མཉམ་ཡིན་ལ། འདྲ་མཉམ་ནི་ཕན་ཚུན་བརྩི་བཀུར་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་གྱི། བཙན་
ཤེད་དང་དྲག་ཤུགས་ཀྱིས་ཡོང་ཐབས་གཏན་ནས་མེད་པའི་གནས་ལུགས་འདི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གསལ་འདེབས་
ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་སྲིད་པ་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་ཁྱིམ་མཚས་ཀྱི་མཛའ་འབྲེལ་དར་དཀར་ཡུག་གཅིག་ཏུ་
གྲིལ་བའི་དངོས་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་ལ་གཏོར་བཤིག་གི་དུས་ལས་ཡོལ་བའི་སྲིད་ཇུས་ཐབས་རྡུགས་དེ་རིགས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས། བོད་མི་
ཚའི་ཞི་བའི་དགོས་འདུན་ཁག་ལ་དགོངས་བཞེས་དང་། རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་སུ་བཀོད་པའི་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་དང༌། གཞི་རིམ་གྱི་ཐོབ་
ཐང་ཁག་ལག་ལེན་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོང་གནང་མཁན་སྲིད་གཞུང་དང་གྲོས་ཚགས། གཞུང་
འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་སྡེ། སྒེར་པ་བཅས་ནས་བོད་ནང་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡོང་བཞིན་པ་འདི་
དང་འདི་རིགས་ཐོག་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཐུགས་སྣང་གིས། རྒྱབ་སྐྱོར་རོགས་འདེགས་གནང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་བོད་བསྟན་སྲིད་
མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལྷག་བསམ་དང་སྙིང་སྟོབས་རི་རབ་བཞིན་བརྟན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་
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རྗེས་སུ་ཡི་རངས་དང་། སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་ཕོག་མཁན་ཚར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་རྒྱུའི་སྤྱི་མོས་སམ་མང་མོས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་
དུ།     བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༢༠  ལ།། 
 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༠ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཁ་སང་ཐོག་མར་ཚགས་གཙས་སྔོན་འགྲོའ་ིགཏམ་བཤད་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡིན།  དེ་རིང་ལས་རིམ་བང་སྒྲིག་སྟངས་དེ་གནད་དོན་གལ་
ཆེ་ཆུང་གང་ཡང་མ་ཡིན་པར་ལས་ཀ་བྱེད་བདེའི་ཆེད་དུ་བང་བསྒྲིགས་པ་རེད། གནད་དོན་གལ་ཆེ་བ་གཅིག་དེ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་
གཅིག་རེད། དེ་བཞིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་རིང་འདུག་སེ་བྱས་ནས་སླེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་མེད་པ་ཡིན་ན་ཚུད་པ་ཡིན། དེའི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་
གསུང་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གོ་སྐབས་འབུལ་གྱི་ཡིན།   སྤྱི་འཐུས་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བ་དེ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་། ད་ལྟ་གྲོས་ཆོད་ནང་ལ་འཁོད་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་
གི་སྒང་ལ་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེ་ན། ད་ཉིན་རེ་ཉིན་རེ་ང་ཚ་བོད་ནང་ལོགས་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་གི་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ངོས་ནས་ཁོ་རང་ཚའི་ཐབས་ཇུས་ཟེར་དགོས་རེད། སྲིད་ཇུས་རྩོམ་སྟངས་དེ་ཚ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ། ང་ཚས་ཚད་དཔག་
བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། ཉེ་ཆར་སྤྱི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚས་པ་ཉི་ཤུ་རང་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཟེར་ནས་ ༢༠༡༠ ལོར་
ལུའོ་ཞོའ་ོཝང་ལ་དགག་པ་རྒྱག་ཕྱིར་རྒྱ་གཞུང་ངོས་ནས་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་གསར་པ་ཞིག་བརྩམས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོར་གཟེངས་
རྟགས་ཐོབ་མཁན་འོས་མི་གཅིག ར་ཤི་ཡའི་སྲིད་བློན་དང་། གཅིག་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ། རྒྱ་གཞུང་ངོས་ནས་གདམས་པའི་པཎ་ཆེན་རིན་
པོ་ཆེ། ང་ཚ་ཚང་མས་པཎ་ཆེན་རྫུན་མ་ཟེར་བ་དེ་ཆགས་བསྡད་བཞག  དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་ཐེངས་དང་པོ་སྤྱི་ཟླ་དྲུག་
པའི་ཚས་གཅིག་འཚགས་དུས་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚགས་ལགས་ཀྱི་ཆེད་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་བྱས་ཟིན་པ་རེད། 
འཚགས་ཐེངས་གཉིས་པ་ལ་ཡང་རྟའུ་ཉ་མཚ་དགོན་པའི་གྲྭ་ཚ་དབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱི་ཆེད་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཟླ་བ་དྲུག་ནང་ཚུད་ལ་དགེ་འདུན་པ་དེ་དག་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་བློས་བཏང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རེད། 
གནས་ཚུལ་དེ་ང་ཚ་བློ་ཕམ་རང་བཞིན་ཞིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་ནང་ལ་ང་ཚ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་བྱེད་དུས་ནང་པའི་
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དགེ་འདུན་པ་གཅིག་གིས་རང་གི་ལུས་སྲོག་མེར་བསྲེགས་པ་ཡིན་ན། འཚ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་དང་མཐུན་གྱི་ཡོད་རེད་མ་རེད། རྩ་བའི་ཆ་
ནས་ལན་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ད་དྲི་བ་དེ་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག གཉིས་པ་དེ་ཉིས་སྟོང་དགུ་ལོར་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་
བཀྲ་བྷེ་ལགས། འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་མེད། འཚ་བཞུགས་བྱས་ཡོད་མེད། རྒྱ་གཞུང་གི་ལག་ཏུ་འཛིན་ཡོད་མེད་ང་ཚས་གང་ཡང་
ཚད་དཔག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ངས་སྙིང་བསྡུས་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ཚ་བོད་མི་མང་གི་སྤྱི་འཐུས་ཟེར་དུས་
ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚགས་རེད་དེ། བཙན་བྱོལ་རྭ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། བོད་ནང་ལོགས་ལ་ཉིན་རེ་ཉིན་རེའི་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་གི་འདུག  
མ་འོངས་པར་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་དེ་ཞིང་ཅི་ཧྥིན་འཁོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ངེས་གཏན་རེད། ཁོང་རང་གི་སྲིད་ཇུས་ག་རེ་འཛིན་གྱི་འདུག དེའི་
ཐོག་ལ་དོ་སྣང་མང་ཙམ་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲགས་མཐོང་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ཚ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་རིང་བོད་ནང་གི་
དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་བྱེད་རྒྱུ་གཅིག་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚ་མུ་མཐུད་ནས་འབོད་སྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་གཅིག ང་རང་ཚ་ནང་ཁུལ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་བྱེད་རྒྱུ་དང་གྲོས་ཆོད་གཞག་རྒྱུ་དེ་ཙམ་གྱི་རྩ་དོན་འགྲུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚ་བོད་པའི་གཏམ་དཔེ་ཡོད་རེད། རྔ་ལ་དཔགས་པའི་འཆམ་ཟེར་བ་བཞིན་རྒྱ་ནག་ངོས་ནས་རྔ་རེ་རྡུང་དུས། ང་ཚས་འཆམ་
རེ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  བྱས་ཙང་ང་ཚ་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། སོ་སོའ་ིཐུགས་འགན་
བཞེས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ག་དུས་ཡིན་ནས་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། 
གནས་ཚུལ་མ་བྱུང་སྔོན་ནས་ཐབས་ཤེས་དང་ཐབས་ལམ། བོད་པའི་གཏམ་དཔེ་བཞིན་རྐྱེན་མ་བྱུང་སྔོན་ནས་རགས་ཞེས་པ་ནང་བཞིན། 
ང་ཚའི་ངོས་ནས་དེ་བཞིན་གོམ་པ་རྒྱག་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།  

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

སྤྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་དེ་ལ་ང་རང་ཡང་ཚིག་གཅིག་
གཉིས་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་། ཐོག་མར་དེ་ལ་བོད་ནང་འདས་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ངས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་
གུས་འདུད་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་རང་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞེ་ན། བོད་ནང་དུ་རྒྱ་མིའི་སྲིད་ཇུས་ག་ཚད་ཙམ་
ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་བློས་གཏང་གི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང། 
བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ང་ཚ་བོད་མི་ཚང་མ་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ལས་འགན་ཆགས་བསྡད་འདུག་དྲན་གྱི་ཡོད།   ལས་འགན་དེ་ག་
རེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་བྱེད་རྒྱུ་དང་དམིགས་བསལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་དེ་ཤུགས་
ཆེ་རུ་གཏང་དགོས་འདུག་བསམས་ཡོད། དེའི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ངས་སྤྱི་འཐུས་མི་རེ་ངོ་
རེ་ནས་རེད། ས་གནས་འཐུས་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་མི་རྣམ་པ་རེད།  མི་མང་ཚང་མ་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་བཏོན་
གནང་བ་དེ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། ང་རང་ངོས་ནས་གྲོས་འཆར་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་
ཆེ།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་ཐོག་མར་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དེ་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་
འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ད་ལྟའི་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་དེ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་རྟའུ་ཉ་མཚ་དགོན་པའི་གྲྭ་ཚ་དབང་
ནོར་བུའི་ཆེད་དུ་རེད། གོང་དུ་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུང་པ་ནང་བཞིན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་
གྲྭ་ཕུན་ཚགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་སྒྲོན་ནས་ང་ཚས་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་གཅིག་བཞག་པ་རེད། དེ་རིང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་
གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་དེ་འདྲ་གཅིག་བྱུང་བ་རེད། ང་ཚས་བསམ་བློ་གཅིག་བཏང་དུས་ཇི་ཙམ་གྱི་བར་དུ་ང་
ཚས་མྱ་ངན་གྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་ནས་བསྡད་དགོས་མིན་དེ་ཧ་ཅང་གི་བཤད་ཁག་པོ་རེད།  དེ་བཞིན་གནས་ཚུལ་དེ་བསམ་བློ་འཁོར་ཡོང་
དུས་སེམས་པའི་ནང་ལ་ན་ཟུག་ལངས་ཡས་དེ་འདྲ་རེད། ཡིན་ནའང་། ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ལ་མང་པོ་ཞིག་
བཤད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ང་ཚས་དུས་ནས་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་པའི་ཐོག་ལ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་པའི་
ནག་ཉེས་དེ་ཐེར་འདོན་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཐེར་འདོན་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ནམ་ཞིག་དུས་ཚད་རིང་པོར་ཕྱིན་ནས་ནག་ཉེས་དེ་
བར་ལ་ཡལ་ནས་བར་སྐབས་གཅིག་ལ་ནག་ཉེས་དེ་རིམ་བཞིན་ནག་ཉེས་མེད་པའི་ངོ་བོ་འགྱུར་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་གཅིག་རེད། གཉིས་པ་དེ་
བོད་ནང་ནས་ཡོང་བསྡད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚ་རླུང་འཕྲིན་རེད། ཚགས་པར་རེད། དེ་བཞིན་དྲྭ་རྒྱ་ལ་སོགས་ནང་དུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་མང་པོ་
གནང་གི་ཡོད་རེད། ཐ་ན་ཇ་ཁང་ནང་ལ་དེའི་སྐོར་བཤད་བསྡད་ཡོད་རེད་དེ། དེ་རིང་འདིར་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་སྡིངས་ཆ་འདིའི་སྒང་ལ་
བརྗོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནི་དེང་སང་འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་ནང་ལ་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་སྡིངས་ཆ་འདི་ལ་དོ་
སྣང་ཆེན་པོ་གཅིག་གནང་གི་ཡོད་རེད། དམིགས་སུ་བཀར་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདི་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱེད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། 
དོ་སྣང་འདི་དང་སྟབས་བསྟུན་ང་ཚས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་ནག་ཉེས་བསགས་པ་དེ་ལ་དྲན་གསོ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ངས་གལ་
ཆེའི་རང་བཞིན་ཞིག་ལ་བརྩི་གི་ཡོད། དེ་གཉིས་པ་དེ་ཡིན། དེ་རིང་སྐབས་བཅོ་ལྔའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་འདི་
འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ཚགས་དུས་དང་པོ་དང་ད་ལྟ་ཚགས་དུས་གཉིས་ཀྱི་བར་ཟླ་གྲངས་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་ཕྱིན་ཡོད་
པ་མ་རེད་དེ། བོད་ནང་ལ་ཞི་རྒོལ་མང་པོ་ཞིག་ཕྱིན་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚས་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་ནས་བལྟས་དུས་བོད་ནང་ཞི་རྒོལ་གྱི་
གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་རགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་ནང་དུ་ཁ་པར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཚང་མ་དམ་དྲག་རེད།  དྲྭ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་
ཚང་མ་དམ་དྲག་རེད། བོད་ནང་གི་མི་གཅིག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཚུལ་གཅིག་མཁོ་སྒྲུབ་བྱས་པར། གལ་སྲིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཤེས་
རྟོགས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཡང་ན་བཙན་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཡང་ན་མནར་གཅོད་གཏོང་གི་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་དཀའ་ངལ་འོག་ལ་ང་
ཚས་གནས་ཚུལ་རགས་པ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནང་ནས་ཧ་ལམ་ཚད་དཔག་བྱས་པ་ཡིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ཙམ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ང་ཚས་རགས་པ་
དེ་ཁྱབ་བསྒྲགས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་རེད། ད་དུང་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་ངས་རགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་ལྔ་རགས་
པ་དེ་ངས་ད་ལྟའི་སྐབས་ལ་སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ཚས་ ༦ ནས་ ༢༦ བར་དུ་ཁམས་དཀར་མཛས་ཁུལ་དུ་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་
ཚ་ངས་ཁ་ཤས་ཤིག་མར་ཞུས་ན་དྲན་སོང། དང་པོ་དེ་ ༢༠༡༡ པའི་ཚས་ ༦ ནས་ ༢༦ བར་ཞི་རྒོལ་གྱི་ལམ་དུ་ཁམས་དཀར་མཛས་ཉ་
རྒྱས་བཙུན་དགོན་དང་། དཀར་མཛས་དགོན་པ། བེ་རི་དགོན་པ། དཀར་མཛས་རྩིས་ཚང་དགོན་པ། བྲག་བཙུན་དགོན་པ། ཁང་དམར་
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དགོན། ཉི་མོ་དགེ་ཚུལ་དགོན། དགེ་མ་བྲག་བཙུན་དགོན། དར་རྒྱས་དགོན་པ། དགའ་ལྡན་ཆོས་གླིང་བཙུན་དགོན། ལམ་བྲག་བཙུན་
དགོན། དེ་ཚའི་ནང་གི་གྲྭ་བཙུན་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཞི་རྒོལ་བྱས་པ་རེད།  ཁོང་ཚས་ཞི་རྒོལ་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་དེའི་སྐྱ་སེར་མང་
པོ་ཞིག་མཉམ་དུ་ཞི་རྒོལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལངས་པ་རེད།  ཁོང་ཚས་ཞི་རྒོལ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་བགྲང་གི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། བོད་ལ་རང་
དབང་མི་འདུག བོད་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མི་འདུག  ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་ཟེར་ནས་དགོས་འདུན་
གསུམ་རེད། དགོས་འདུན་འདོན་མཁན་གྱི་མི་དེ་དག་ལ་ལག་ཆ་གྲི་སོགས་གང་ཡང་ཁྱེར་ཡོད་མ་རེད་དེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་མང་
གིས་བཏོན་པའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཉན་འཇོག་བདག་གཉེར་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་ཕར་ཞོགས། དེ་ལས་ལྡོག་ཏེ་མནར་གཅོད་བཏང་བ་དང་
བཙན་ཁང་བཅུག་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གཅིག་བྱུང་བ་རེད། དེའི་རྗེས་སྤྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚས་པ་བཅོ་ལྔ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་རང་བཙན་རགས་
པའི་ཉིན་མོ་དེ་ལ་རྟའུ་ཉ་མཚ་དགོན་པའི་གྲྭ་ཚ་དབང་ནོར་བུས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་རེད། ཁོང་གི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་
བཏང་བ་དེ་སྤྱིར་བཏང་བརྒྱུད་ལམ་དང་དྲྭ་ལམ་ཁག་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གང་ཙམ་ཕྱིན་པ་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན། དེའི་གོང་༸སྐྱབས་
མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་རེད། སྐབས་དེར་ཧ་ལམ་མི་ཁྲི་ཚ་གཅིག་ཟིན་གྱི་འདུག ཁོང་ཚ་འཛམས་ནས་ཆ་ཚང་གྲ་སྒྲིག་བྱས་རྗེས་
རྒྱ་ནག་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཧ་གོ་ནས་བཀག་བསྡོམས་བྱས་པ་རེད། བཀག་བསྡོམས་བྱས་པའི་སྐབས་ཉ་མཚ་དགོན་པའི་གྲྭ་ཚ་
དབང་ནོར་བུའི་འགོ་བཙུགས་བྱས་ནས་ང་ཚ་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱེད་ཀྱི་འདུག ང་ཚ་ལ་རང་དབང་མི་འདུག་ཟེར་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པས། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་དྲག་བྱས་པ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་ཁོང་གིས་ས་སྣུམ་མཆོད་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་རེད། ཁོང་གིས་
དགོས་འདུན་དེ་ཡང་། ང་ཚ་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མི་འདུག ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་ཡོད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ང་ཚ་ལ་མཐོང་ཆུང་གཏང་གི་འདུག་ཟེར་ནས་འབོད་སྒྲ་སྒྲོགས་པ་རེད། ཉ་མཚ་དགོན་དུ་གྲྭ་ཚ་དབང་ནོར་བུའི་སྐུ་ཕུང་ཉར་
བསྡད་པ་དེ་ཕྱིར་བཏོན་དགོས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱ་དགོས་ཟེར་ནས་དྲག་གནོན་བྱས་པ་རེད། མི་མང་ངོས་ནས་བརྩིས་
སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་མིན། སྐུ་ཕུང་འདིར་བཞུགས་དགོས་ཡོད་ཟེར་ནས། ཕྱོགས་བཞི་ནས་མི་མང་འཛམས་དུས་གཞུང་དང་ས་གནས་མི་མང་
དབར་ལ་འཐབ་བརྒོལ་བྱས་པ་རེད། རྟའུ་དང་། བྲ་མགོ དར་རྩེ་མདོ་དེ་དག་ས་འདྲེས་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ས་གནས་དེའི་ཟམ་པ་བཀག་ནས་
མི་མང་ལ་བཅར་བརྡུང་དང་བཙན་འཇུག་བྱས་པ་རེད། བཙན་འཇུག་ག་ཚད་བྱས་ཡོད་མེད་ཀྱི་གྲངས་ཀ་དེ་ང་ཚས་ཁ་གསལ་ཤེས་ཀྱི་
ཡོད་མ་རེད་དེ། དཀའ་ངལ་དེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྤྲད་བཞིན་པ་རེད། ད་ལོ་སྤྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚས་པ་ཉེར་དགུའི་ནང་ཨ་མདོ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་
གྲྭ་ཕུན་ཚགས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཁོང་ལ་གྲྭ་ཕུན་ཚགས་ཀྱིས་སྐུ་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་ཁྱེད་རང་གིས་བཀག་བསྡོམས་བྱས་
ཡོད་མ་རེད། སྨན་ཁང་འགྲོ་རྒྱུར་བཀག་བསྡོམས་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། གྲྭ་ཕུན་ཚགས་སྐུ་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཤོར་བ་རེད་ཟེར་ནས་ཁོང་
ལ་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་རེད། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་སྐུ་ཞབས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་
པ་རེད། གང་ལྟར་ཡང་རྒྱ་ནག་གིས་ཉིན་མ་ཉིན་མ་བྱས་ནས་བོད་ནང་ལ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ནས་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་པ་ཞིག་བཏང་དང་
གཏོང་བཞིན་པ་དེ། ང་ཚའི་ངོས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོས་ལེན་རྩ་བ་ནས་མེད་ཟེར་ནས་
སྡིངས་ཆ་འདིའི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་རྒོལ་བྱེད་ཀྱིན་བྱེད་ཀྱིན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚགས་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་དགུ་
བཅུའི་རྟེན་འབྲེལ་བྱས་པ་རེད། གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་བཞག་ནས་ལོ་དྲུག་ཅུ་འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བྱས་པ་རེད། ཕྱོགས་གཅིག་
ནས་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་པ་དེ་ཚ་རྒྱ་མི་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་
གཡས་དང་གཡོན་གྱི་བོད་མི་དེ་ཚ་ལ་དྲག་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། དཀར་མཛས་ཁུལ་ནང་སྐྱེས་སྨན་ལོ་ན་རྒན་པ་ཞིག་མིང་དེ་
གསལ་པོ་ཞིག་རགས་ཀྱི་མི་འདུག ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་དགུ་བཅུ་འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་ཁོང་གིས་རྒྱ་
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ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་རེད། དེས་ག་རེ་མཚན་གྱི་ཡོད་རེད། དངོས་འབྲེལ་བྱས་ན་གུང་ཁྲན་ཏང་ཡོན་གྱི་མི་ཞིག་གིས་གུང་ཁྲན་ཏང་
ལོ་དགུ་བཅུ་འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁོང་གིས་དེ་ལས་ལྡོག་ཏེ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་དེས་ག་རེ་མཚན་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་
ན། བོད་ནང་ལ་རང་དབང་མེད་པ་དང་། བོད་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མཚན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་སྐད་
ཡིག་ཐོག་ལ་རང་དབང་ཡོད། ཆོས་ལུགས་ཐོག་ལ་རང་དབང་ཡོད་ཟེར་ནས་མང་པོ་ཞིག་བཤད་བསྡད་ཡོད་རེད།  སྐད་ཡིག་སྒང་ལ་རང་
དབང་ག་ཚད་ཡོད་མེད་ང་ཚས་གསལ་པོ་མཐོང་ཐུབ་པ་དེ་རེད།  བོད་ནང་ལ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གཙས་པའི་ཚང་མ་ལ་སྐད་ཡིག་དང་པོ་དེ་རྒྱ་
སྐད་དང་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་དེ་བོད་སྐད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཐ་ན་བོད་ནང་ལ་ལས་ཀ་ཞིག་འཚལ་དགོས་ན་རྒྱ་ཡིག་མ་གཏོགས་
བོད་ཡིག་གིས་འགེངས་ཤོག་བསྐང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲའི་རྐྱེན་བྱས་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་བུ་ཕྲུག་དེ་ཚས་སོ་སོའ་ིལས་ཀ་
དང་འཚ་བའི་ཆེད་རྒྱ་ཡིག་མ་སྦྱང་རང་སྦྱང་ཐོག་བོད་སྐད་དེ་སྐད་ཡིག་གཉིས་པར་གྱུར་བའི་དཀའ་ངལ་གཅིག་རེད། དེ་བཞིན་ཆོས་
ལུགས་དད་པ་དང་རང་དབང་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། གལ་སྲིད་ཆོས་ལུགས་དད་པ་རང་དབང་ཡོད་ན་དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་བསླབ་པ་སློབ་
གཉེར་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དེ་གལ་ཆེན་རེད་མ་གཏོགས། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་དཔེར་ན་འཆམ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་དགོན་པ་དང་ལྷ་ཁང་
བཞེངས་རྒྱུ་སྤྱིར་བཏང་གལ་ཆེ་ཡིན་ཡང་། གཙ་ཆེ་བ་དགེ་འདུན་པ་ཚར་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསླབ་
པ་སློབ་གཉེར་ཆ་ཚང་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཤིང་ནགས་གཅོད་བྲེགས་དང་། ཁོར་ཡུག་སོགས་ད་ལྟའི་ཆར་ཕྱོགས་
གང་ཅིའི་ཐད་བོད་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་ནང་ལ་འགྱུར་འགྲོས་ཆེན་པོ་
ཞིག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཨ་རབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ། ཡང་ན་ཤར་དཀྱིལ་ཤར་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚའི་ནང་ལོགས་ལ་ལི་
པི་ཡ། ཨིན་ཇིབ། སུ་རི་ཡ། Libya Egypt Syria དེ་དག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་ལམ་ལུགས། དབང་ཆ་གཅིག་སྡུད་ལམ་ལུགས་དེ་དག་མགོ་རྟིང་སློག་ནས་མང་ཚགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྩོད་
པ་བརྒྱབས་ཏེ་མེ་ཏོག་ཀུ་མུའི་གསར་བརྗེའི་ལས་འགུལ་ Jasmine Revolution སྤེལ་ནས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་རེད། དེང་སང་ 
Egypt ནང་ལོགས་སྤྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད།  Libya ཧ་ལམ་མགོ་རྟིང་སློག་ཟིན་པ་
དང་།  དེ་འདྲའི་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་འགྲོ་བའི་སྐབས་ང་ཚ་བོད་ནང་ལོགས་སུ་ག་རེ་བྱས་ནས་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། འཛམ་གླིང་
ཤར་དཀྱིལ་མ་ཁ་ཆེའི་རྒྱབ་ཁབ་སྔོན་མ་ཡིན་ན། བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་ཤུགས་ཆེན་ཡོད་པ་དེ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་འགྲོ་བའི་སྐབས། བོད་
ནང་ལོག་མི་མང་གི་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚའི་ངོས་ནས་དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་དང་བོད་ནང་ལོག་ལ་འགྱུར་
འགྲོས། བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཚགས་དང་གསལ་པོ་ ཤེས་རྒྱུ་དེ།  ད་ལྟའི་དུས་འདི་ལ་སྐབས་སུ་བབས་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། 
ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

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

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༠ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་
པ་དང་སྦྲགས་དོན་དག་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ཐོག་ལ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བཤད་རྒྱུ་ཡིན།  དང་པོ།  ཡི་གེའི་དག་ཆ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་མ་ཞུ་ཐབས་
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མེད་བྱུང་སོང་།  ཁ་སང་སྔོན་མ་གྲོས་ཚགས་ཚགས་ཐེངས་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན།  གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེས་དོན་དག་ལ་
ཁྱད་པར་བཟོ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་སྟབས།  ཞུ་དགོས་བྱུང་སོང་མ་གཏོགས་གྲོས་ཆོད་དེ་འདྲའི་ནང་གི་ཚིག་གི་དག་ཆ་ལ་ནམ་རྒྱུན་ཞེ་དྲགས་
ལབ་ཀྱི་མེད།  དག་ཆ་དེ་ག་རེའི་སྐོར་རེད་ཅེ་ན།  རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་པ་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་ཁྱིམ་མཚས་ཀྱི་
མཛའ་འབྲེལ་དར་དཀར་ཡུག་གཅིག་ཏུ་གྲིལ་བའི་དངོས་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་ལ་གཏོར་བཤིག་གི་དུས་ལས་ཡོལ་བའི་སྲིད་ཇུས་ཐབས་རྡུགས་
ཞེས་པའི་དུམ་མཚམས་ནང་གི་ཐབས་རྡུགས་ཞེས་པ་དེ་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་འདུག  ཐབས་རྡུགས་ཞེས་ར་
ད་བཏགས་རྡ་ཞབས་ཀྱུ་རྡུ་ག་ས་བཞག་རྡུགས་ཞེས་བྲིས་པའི་སྐབས་སུ།  ཐབས་ཟད་སོང་བ།  དེ་ལས་གཞན་པའི་ཐབས་ཤེས་མེད་པར་
གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ངས་བལྟས་ན་དེ་འདྲ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  སྤྱིར་བཏང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འདྲ་
མཉམ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་པ་ཡིན་ན་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པ་རེད་དེ།  ཁོ་རང་ཚའི་ཐབས་ལམ་
སྡུག་ཤོས་དེ་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་ཐབས་རྡུགས་ཀྱི་དག་
ཆ་དེ་ས་ད་བཏགས་སྡ་ཞབས་ཀྱུ་སྡུ་ག་བཞག་སྡུག་ཅེས་པ་དེ་འབྲི་གི་རེད་མ་གཏོགས།  རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དེ་མ་གཏོགས་བྱ་རྒྱུ་གཅིག་མེད་
པ་དེ་འདྲ་མ་རེད།  ཡི་གེའི་དག་ཆ་དེས་དོན་དག་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་བཟོ་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་གི་ཡོད།  ཁ་སང་སྔོན་མའི་གཞུང་འབྲེལ་
གྲོས་འཆར་ཡི་གེའི་ནང་ལ་དེ་ག་རང་འཁོད་བཞག  ཚིག་དེ་གཉིས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   གཉིས་པ།  བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་མང་པོ་ཞུ་མ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་དོན་དག་གཅིག་
གཉིས་ཤིག་བཤད་པ་ཡིན་ན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་པའི་ཐོག་ཏུ་སྲིད་ཇུས་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཤད་ན།  རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་
གཅེས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ་ཆོས་དད་རང་དབང་འགོག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་མང་པོ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུན་མཚམས་
གནད་འགག་གི་ཐོག་ནས་བོད་ས་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་དུ་འཕྲད་
བསྡད་པ་དེ་གཅིག་རེད།  ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་མིང་ཐོག་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་འཚ་བའི་ཁེ་དབང་འཕྲོག་པ་དེ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེའི་སྐོར་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་བཤད་པ་ཡིན་ན།  བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཐོག་ནས་ཞིང་པ་དང་
འབྲོག་པ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའ་ིརིང་ལ་འཚ་བ་བསྐྱལ་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
ངོས་ནས་འབྲོག་པ་རྣམས་ཀླུང་ལ་མར་ཕབ་ནས་གྲོང་པར་བསྒྱུར་པ་དང་།  སེམས་ཅན་རྣམས་གྲངས་ཚད་ལ་ཚད་བཀག་བཟོས་ནས་ཉུང་
དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ཕྱུགས་འགོག་རྩྭ་གསོས་ཞེས་པའི་སྲིད་ཇུས་དེ་བརྒྱུད་ནས་གདོད་མའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་འཚ་ཐབས་ལ་
འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།  འགྱུར་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་བཏང་ནས་ཕན་ཐོགས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ།  
ཡིན་ན་ཡང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན།   བོད་པ་དང་འཛམ་
བུ་གླིང་གི་ལྟ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྤང་ཐང་དང་རྩྭ་ཐང་གི་སྟེང་སེམས་ཅན་གྱིས་གནོད་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་དེའི་སྐོར་ལ་བཀག་འགོག་བྱས་པ་ཡང་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཅིག་རེད། གཉིས་པ་དེ་དགུ་བཅུ་གོ་བདུན་
དང་གོ་བརྒྱད་ནས་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཞིང་ཁའི་ནང་ཤིང་དང་ཚར་མ་རིགས་འདེབས་ལས་དང།  ཞིང་ཁར་མུ་མཐུད་དུ་འབྲུ་སོན་
བཏབ་པ་ཡིན་ན། ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་པར་འདོད་ནས་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོག་མ་ལོ་ཁ་ཤས་ལ་གུན་གསབ་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མོད། དེའི་བར་དུ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་ནས་ཆུ་ཆེན་པོ་ཚང་མ་གློག་གི་ཆུ་མཛད་ཆེན་པོ་འཛམ་བུ་གླིང་ན་མེད་པ་དེ་འདྲ་བཟོ་པའི་འཆར་གཞི་ལ་བརྟེན། ས་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ལ་
ཡུལ་མི་མང་པོ་ཞིག་གནས་སྤོ་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་མཚན་ཞིག་ཞུ་ན། ཉག་རོང་རྫོང་གི་སྟོད་ནས་
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མར་སོང་ན་རྫ་ཤད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་མི་མང་ཞིང་པ་ཚ་ས་ཆ་ཁ་འཐོར་ཞིག་ལ་གནས་སྤོས་བྱེད་དགོས་བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་
མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ཕྱོགས་ནས་རོགས་རམ་མེད་ཟེར་ནས་ཉེས་པར་དུ་གནས་སྤོ་བྱེད་དགོས་ཅེས་མི་བྱེད་ཐུབ་མེད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ས་ཞིང་
གི་ནང་ལ་ཚར་མ་སོགས་འདེབས་བཅུག་པ་དེའི་གུན་གསབ་དེ་ནི་ལོ་གཉིས་ནང་ལ་ཡང་རག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་བོད་
སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ཀུན་ལ་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རོགས་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཐོག་ནས་ལས་
རིམ་ཞིག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་ཅུང་ཙམ་ཞུ་བ་ཡིན་ན། ཤེས་ཡོན་དང་འཛུགས་བསྐྲུན་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་རོགས་སྐྱོར་
གནང་ཡོད་པ་རེད་མོད། དམིགས་ཡུལ་གང་ལ་དམིགས་པ་དང་ཁེ་ཕན་སུ་ལ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། བོད་མི་མང་ལ་
དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་དང་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོའ་ིལུང་པ་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་ལ་
ཡར་རྒྱས་དང་འཛུགས་བསྐྲུན་ག་ཚད་ཅིག་སོང་ཡོད་ན་ཡང་། དེས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་སུ་ཆགས་ཡོད་པ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། གནས་
སྟངས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་དཀལ་ལས་ཁག་པོ་ཞིག་རེད། དེ་ནང་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བྱེད་སྟངས་རེད། ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་
རོགས་སྐྱོར་ཞིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་སློབ་དེབ་ཚང་མ་རྒྱ་ཡིག་གི་ནང་
བསྒྱུར་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཞིག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་ནང་ལོག་ནས་ལོ་རྟག་པར་
སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆེན་དག་ལ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གི་ཤེས་ཡོན་དང་
རིག་གནས་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་རྩ་བརླག་འགྲོ་བའི་སྲིད་ཇུས་རབ་དང་རིམ་པ་ཞིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན་དེ་གསུམ་
གྱི་ནང་དུ་བོད་པ་ཚ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བྱས་པའི་གོང་གི་དོན་ཚན་གསུམ་
གྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུགས་ཀྱི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ང་ཚས་མཐོང་བ་དང་ཐོས་ཡོད་པ་དག་ནི་
བོད་ས་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སེམས་པའི་ནང་ལོགས་ལ་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་དང། རིག་གཞུང་། ཁོར་
ཡུག སྤྱི་ཚགས། དཔལ་འབྱོར། དེ་བཞིན་མི་རིགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རེ་བ་དང་འདོད་བློར་འབབ་ཀྱི་མེད་པ་དེ་གསལ་པོར་མངོན་གྱི་འདུག དཔེ་མཚན་
ཙམ་ཞུ་ན། བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚས་ལས་འགུལ་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ་དེ། ཁོ་རང་གི་ངོས་ནས་གཞི་རྩ་ཞིག་དང་ཁོང་ཚ་ལ་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ།  དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེར་ཐར་འདོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་ཞིག་རེད། འཐད་རྩོད་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཆེན་པོ་ཞིག་
ཡོད་པ་མཐོང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གྲོས་ཆོད་རང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་མིན་གཞན་ཞིག་ནི་གོང་དུ་སྤྱི་འཐུས་
ཅིག་གིས་གསུངས་སོང་། སྤྱིར་བཏང་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་དེ་འདྲ་བཤད་མཁན་འདུག བོད་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་བློས་བཏང་
གནང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དེ་ཚ་འཚ་བ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ན། དེའི་གནས་སྟངས་གང་གི་ཕྱོགས་ནས་བལྟས་ན་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་མགོ་མ་ཚས་པ་དང་མ་རྟོགས་པ་ཞིག་རེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕྱོགས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ཟེར་ན་རང་སྲོག་བློས་བཏང་ཟེར་བ་དེ་
ལས་སླ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་པ་ཞིག་ལ་མཚན་པ་ཡིན་ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ནང་ལོག་ཏུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་
པས་སློབ་པ་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ལ་དབུ་དང་ཡན་ལག་གི་སྤྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། གཞན་ལ་གནོད་སེམས་ཀྱི་སྒོ་
ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་པ་མིན་དུས། དེ་ལ་འཚ་བའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་མིང་དེ་ཐོགས་ཀྱི་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་འཚ་བ་ཟེར་བ་དེ་ཀུན་སློང་
ལ་རག་ལས་པ་རེད། ཀུན་སློང་ལ་རག་ལས་པ་ཁོ་ཤི་བ་ལ་འགྱོད་པ་མེད་པ་ཞིག དེ་ལ་སྤོབས་པ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་མི་དེས་མི་གཞན་གསོད་
པའི་ཐབས་ཤེས་དེ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཤི་བར་སྐྲག་གི་མེད་པ་ཞིག་གིས་ཁོ་རང་བློས་བཏང་ནས། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བར་དེ་འདྲ་
བྱས་པས། དེ་རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞིག་གི་མཛད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ལས་སླ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་འཚ་
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བ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་སྦྱར་ཡོང་དུས། དེ་ནམ་ཡང་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དང་། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐད་ནས་ངོས་ལེན་རྩ་བ་
ནས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་གྲོས་ཚགས་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

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

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༢༠ ཉིན་གྱི་ཐུན་བཞི་པ། 
 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་དེ་
རེད། དེའི་གོང་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ཞིག་གིས་ཐབས་རྡུགས་ཞེས་པ་དེ་སྡུགས་བཟོས་རོགས་གསུངས་སོང་། དེ་བཟོས་པའི་
ཐོག་ནས་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚ་བརྟན་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚ་བརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༠ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གཙང་
མ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་། རྣམ་པ་ཚ་ཚང་མས་མཁྱེན་པ་ལྟར་རེད། རྒྱ་ནག་
དམར་པོའ་ིསྲིད་གཞུང་དང་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིསྲིད་གཞུང་གིས་ཆེད་དུ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་པའི་དྲག་པོའ་ིདམག་དཔུང་གིས་ལག་པར་དེང་
རབས་ཀྱི་མཚན་ཆ་འཇིགས་ཡེར་བ་ལྟ་མི་བཟོད་པ་དེ་འདྲ་འཁྱེར་ནས། མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཁེངས་
ནས། གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚའི་སེམས་ནང་ལ་བསུན་སྣང་དང་། སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་བརྒལ་བ། མདོར་ན་དམྱལ་བ་མི་ཡུལ་
དུ་སླེབས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ནང་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཆ་མཚན་པ་
ཡིན་ནའང་། རྩ་བའི་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཞེས་པ་དེ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚགས་ཀྱི་གཏེར་མཛད་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་མ་
འགྲིག་པ་མེད་པ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲའི་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་གཏེར་ཁ་དེ་དག་ས་གནས་མང་ཚགས་ཀྱི་འདོད་པ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། རྒྱ་
ནག་གིས་བསྔོག་འདོན་བྱས་ནས་དབོར་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་མང་ཚགས་ཀྱི་དད་པ་དང་མཆོད་འབུལ་བྱེད་
སའི་གནས་རྩ་ཆེན་པོ་དང་། བསངས་དང་རླུང་རྟ་འབུལ་སའི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྩ་ཆེན་པོ་དེ་དག་མང་ཚགས་ཀྱི་འདོད་མོས་མེད་བཞིན་
དུ་བཙན་འོག་ནས་བསྔོག་འདོན་དང་བརྡལ་བཤིག་བཏང་སྟེ། རིན་ཐང་བྲལ་བའི་གཏེར་རྫས་རིགས་རྒྱ་ནག་ལ་དབོར་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད།  དེ་འདྲའི་རིན་བྲལ་གཏེར་རྫས་རིགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ཆ་ནས་ཡིན་ནའང་། ས་གནས་མང་ཚགས་ལ་ཆ་ཤས་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་ཐོབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད།  དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གིས་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་བྱས་སར་མཚན། རྒྱ་མི་མང་པོ་ཞིག་ང་ཚའི་བོད་ས་ལ་ཡོང་བར་བརྟེན། ད་
ལྟའི་ཆར་ང་ཚའི་བོད་མི་ཚ་ས་གནས་རང་ལ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  
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དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བོད་མི་རིགས་རང་གི་སྲོག་རྩ་ལྟ་བུར་གྱུར་བའི་སྐད་དང་ཡི་གེ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། བོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་དང་བོད་
ཀྱི་བུ་ཕྲུག་ལ་བོད་ཡིག་བསླབ་མ་ཆོག་པ་དང་། སློབ་སའི་རང་དབང་མེད་པའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་བཟུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་ང་ཚའི་ལོ་
རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད།  ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་མཚན་ནའང་རེད། མ་འོངས་པ་ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚ་བོད་བསྟན་སྲིད་དང་ཁ་བྲལ་
ཐབས་མེད་པ་ཞིག་དང་།  ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་ཞབས་འདེགས་དང་བྱིན་བརླབས་བླ་མེད་ཐོབ་ཡོད་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དེ་ཡང་རྩ་མེད་
བཟོ་བའི་ཆེད་དུ།  ད་ལྟའི་ཆ་ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་མཁན་གྱི་བླ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ཚ་རིམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་
གིས་མེད་པ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ། དཔེར་ན་པཎ་ཆེན་སྐུ་གོང་མ་ལྟ་བུ་དང་དེ་ནང་བཞིན་རྗེ་གུང་ཐང་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང།  མཁན་ཆེན་
འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚགས།  སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་སོགས་ཀྱིས་མཚན་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་མཁན་གྱི་
བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་དེ་ཚ་མངོན་ལྐོག་ཅི་རིགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མེད་པ་བཟོ་གི་ཡོད་པ་རེད།  མ་འོངས་པར་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་
གསུམ་བྱེད་མཁན་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་བསྐྱེད་སྲིང་བྱེད་སའི་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་ཡིན་ན་ཡང་རིགས་སུ་བཅད་དེ་ཚད་བཀག་བྱས།  
ལྷག་པར་དུ་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སློབ་གཉེར་ཐོས་བསམ་རྣལ་མ་བྱེད་ས་མེད་པ།  རྒྱ་ནག་གིས་འཁྲབ་སྟོན་གྱི་རྣམ་པའི་སྟེང་ནས་མ་
གཏོགས་དོན་དུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མེད་བསྡད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།  བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་རིགས་དང་བཅས་པ་
རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་རྒྱ་ནག་གིས་ལག་བསྟར་བྱས་པར་རྟེན།  གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་རྣམ་པའི་སེམས་ཀྱིས་
མ་བཟོད་པར་འུ་ཐུག་སྟེ། མཐར་རང་སྲོག་བློས་བཏང་གིས་ ༢༠༠༧ ནས་ད་བར་རིམ་བཞིན་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་པའི་གནད་དོན། དེ་
འདྲའི་དབང་གི་ཡོང་བཞིན་པ་རེད།  ལྷག་པར་དེ་རིང་སྐབས་སུ་བབས་པ་རྟའུ་ཉ་མཚ་དགོན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་སྐུ་ཞབས་ཚ་དབང་
ནོར་བུ་ཁོང་ལྟ་བུ་ལ་མཚན་པ་ཡིན་ནའང་།  གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པའི་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་
བློས་བཏང་། རང་ལུས་ལ་མེ་སྤར་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་རེད། མདོར་ན་ངས་དེ་རིང་གི་སྡིངས་ཆ་བཟང་པོ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་དང་ཁོང་
གིས་མཚན་པའི་གཞིས་ལུས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཟིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྩ་དོན་ཆེད་དུ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་
བཙན་འོག་ཏུ་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་པ་དང།  ལུས་པོ་བཙན་ཁང་དུ་ཚུད་མེད་ཀྱང་སེམས་པ་བཙན་ཁང་དུ་ཚུད་ནས་ཡོད་པའི་གཞིས་
བཞུགས་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་ཚར་གུས་འདུད་དང་།  ཁྱེད་ཅག་ནི་ང་ཚའི་སེམས་ནས་ནམ་ཡང་བརྗེད་མི་སྲིད་པའི་དཔའ་བོ་ཞིག་ཡིན་
ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  

དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ང་ཚས་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་སུ་
སླེབས་ནས་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། མི་ལོ་ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ི
ལམ་སྟོན་བཟང་པོའ་ིའོག་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ཡང་དག་པའི་མང་གཙའི་ལམ་ལ་བསྐྱོད་ཐུབ་ཡོད། མདོར་ན་
འཇིགས་ཞུམ་བྲལ་བའི་གཞིས་ལུས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དག་གི་སྙིང་སྟོབས་དང་། རླབས་ཆེན་གྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་ལ་བརྟེན་
ནས་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་དང་། འཛམ་གླིང་མི་མང་གི་ཁྲོད་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེན་པོ་
ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པ་དེའང་ཆབ་སྲིད་དང་ལྟ་གྲུབ་དེ་འདྲ་མ་ཡིན་པར།  ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་དྲང་བདེན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
བྱས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟ་བའི་མི་ལོ་ལྔ་བཅུའི་ཁྲོད་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདིས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་
གྱི་ཐོག་ལ་སྲིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ལ། གོམ་པ་མདུན་སྤོས་ཀྱི་གོམ་པ་གཅིག་ཀྱང་སྤོ་སྟངས་ནོར་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེ་
ལས་ལྡོག་སྟེ་གཞིས་ལུས་མི་མང་གི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་གནོན་བྱེད་སྟངས་ཀྱིས་མཚན་པའི་བོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་
ནོར་བའི་ལམ་ཁར་ཕྱིན་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། མདོར་ན་ངས་ཞུ་འདོད་པ་ནི། ད་ལྟའི་འཛམ་གླིང་འདིར་རྒྱ་ནག་གིས་ཁ་ནས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་
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གི་གནད་དོན་ཞིག་མེད་ཅེས་ཤོད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་།  ཉི་ཤར་སྦར་མོས་བཀབ་མ་ཐུབ་པ་ནང་བཞིན་འཛམ་གླིང་ཐོག་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་
ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་ཁྲིད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདིས་གོམ་པ་སྤོ་སྟངས་དང་། 
སྲིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་ནོར་མེད་པ་ཞིག་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་མཚན་ན་ད་བར་ལམ་ནོར་དུ་བསྐྱོད་བཞིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་གི་ཡོད། ང་ཚས་རྩ་
དོན་རྩོད་སྟངས་དེ་བདེན་པ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་རྩོད་བཞིན་ཡོད་དུས། འགའ་ཞིག་གིས་སྤོབས་པ་ཞུམ་པའི་རྣམ་པ་སྟོན་ཡོང་བཞིན་འདུག 
ང་ཚ་སྤོབས་པ་ཞུམ་དགོས་པ་མ་རེད། རྒྱ་བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་དེ་བདེན་རྫུན་གྱི་འཐབ་རྩོད་ཞིག་རེད། བདེན་རྫུན་གྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་མཐའ་
མའི་རྒྱལ་ཁ་དེ་བདེན་པ་ལ་ཡོད་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས།  ང་ཚས་སྤོབས་པ་མ་ཞུམ་པའི་ཐོག་ནས་རྩ་དོན་གྱི་ཐོག་ནུས་
ཤུགས་བསྒྲིམ་དགོས། ལྷག་པར་དཀྱིལ་འཁོར་འདིའི་ནང་ལ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པ་ཚས་མི་རྙིང་པར་སེམས་གསར་པ་ཞིག་འཁྱེར་
ནས། རྩ་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་བྱས་ཏེ་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་།  དེ་གནང་དགོས་ཀྱི་
རེད། དེ་གནང་བ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་གྲུབ་འབྲས་ཤིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

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

 
སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༠ པར་ཡོངས་སུ་
རྫོགས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མདོར་ཙམ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། རྩ་བའི་ཆ་ནས་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཁ་
ཤས་ཀྱིས་དེའི་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་དང་གཅིག་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་སོ་སོའ་ིསེམས་ལ་བརྣག་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པས་
ཞུ་འདོད་བྱུང་། སྤྱིར་བཏང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་ལ་བོད་མི་འབུམ་ཕྲག་མང་པོ་ཞིག་རྐྱེན་ལམ་དུ་
སོང་ཡོད་པ་དེ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་རེད་ལ། དམིགས་བསལ་གྱི་ཉེ་བའི་ཆར་རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་དང་། ལྷག་པར་རང་
ལུས་མཆོད་མེར་བསྒྲོན་ནས་མི་རིགས་ཀྱི་རྩ་དོན་ལ་ཆེད་དུ་རླབས་ཆེན་བྱས་རྗེས་བཞག་པས། སྐྱེས་བུ་དམ་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། 
འདི་རིགས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་བགྲངས་པ་ཡིན་ན། གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཤེས་ཐུབ་པའི་མི་བཞི་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་འདིའི་
ཕྱོགས་ལ་དྲི་བ་སྣ་ཚགས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་དོན་དངོས་རེད། ནང་ཆོས་དང་མཐུན་མི་མཐུན་ཞེས་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས། མི་རིགས་
འདི་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་གཞུང་ལ་ཁྱད་གསོད་བྱེད་པ་དང་། རིག་གཞུང་འདི་འཚ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་
ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡོང་གི་མེད་དམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་ཞིག་སླེབས་བཞིན་འདུག  གང་ལྟར་གནད་དོན་འདི་སྤྱི་ཚགས་ནང་གི་རྩ་བའི་དྲི་བ་
ཞིག་རེད།  དྲི་བ་གཅིག་ལ་རྒྱབ་ལྗོངས་གཉིས་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་འདུག  གཅིག་ནི་དོན་དངོས་ཐོག་ནང་པའི་ཆོས་བྱེད་མཁན་ཞིག་
གིས་འདི་འདྲའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་མེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་དང་། གཉིས་པ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ལངས་ཏེ་བླ་ན་
མེད་པའི་རིག་གཞུང་འདི་ལ་དམའ་འབེབས་ཁྱད་གསོད་དང་། ཡང་ན་ནག་ཉེས་འཛུགས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན་རྒྱུ་རེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྟེན་ནས་རང་ལུས་མཆོད་མེར་བསྒྲོན་བཞག་པའི་དཔའ་བོ་རྣམས་དང་། ལྷག་པར་དགེ་འདུན་པ་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་
སྤྱོད་དང་འགལ་ཡོད་དམ་མེད་ཞེ་ན། རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགལ་ཡོད་པ་མ་རེད། འགལ་མེད་པ་མ་ཟད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་རང་རེད། 
མདོ་མཛངས་བླུན་ནང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟག་མོ་ལུས་སྦྱིན་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། འདིས་ག་རེ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། སོ་
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སོའ་ིལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་དེ་གཞན་ཞིག་གི་སྡུག་བསྔལ་སྐྱོབ་ཆེད་དང་། གཞན་ཞིག་ལ་བདེ་བ་བསྐྲུན་པའི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་བློས་གཏོང་
བྱས་པ་རེད། དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ཡིན་ན། བོད་མི་རིགས་ལ་གཉའ་གནོན་དང་། རྩུབ་སྤྱོད། དམར་གསོད་སོགས་དམྱལ་བ་
མི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བ་ལྟ་བུའི་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཛ་དྲག་པོ་ཞིག་གི་ནང་ཉི་མ་རེ་རེར་དཀའ་ངལ་དང་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་མི་ཐུབ་པ་མྱང་
བཞིན་པ། བཙན་ཁང་དུ་ཡོད་པ། དམར་གསོད་ཐེབས་བཞིན་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་མི་རིགས་ཀྱི་བླ་སྲོག་སྐད་དང་ཡི་གེ་ལ་སོགས་པ་ཆགས་
འཇིག་དང་གཉན་འཕྲང་གི་དུས་སྐབས་ཤིག་ལ་བདས་ཤིང་འདེད་བཞིན་པ་བློས་མ་བཟོད་པར་མི་རིགས་འདིའི་བླ་སྲོག་མི་ཉམས་པའི་ཆེད་
དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚ་སྲོག་བློས་བཏང་བྱས་ནས་རང་ལུས་མཆོད་མེར་བསྒྲོན་པ་དེ། ཡ་ཆུང་ན་སེམས་དང་ཡ་ཐོད་ན་མིག་ཅན་གྱི་འཛམ་གླིང་
མིའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ཚགས་སྡེ། མི་སྒེར་སོགས་ལ་སྙིང་རྗེའི་སེམས་ཚར་ཞིག་ཡོང་བའི་སླད་དུ། བདེན་དཔང་རྣལ་མ་ཞིག་ཡོད་
པ་དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚ་སྲོག་ལས་ལྷག་པ་ཅིག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལས་ལྷག་པའི་བདེན་དཔང་ཞིག་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚས་ཀྱང་འདི་དག་ལ་
དམིགས་བསལ་བདག་པོ་རྒྱབ་དགོས་ཀྱི་འདུག བདག་པོ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་ཟེར་ན། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་སྡེ་ཁག་དང་། 
བོད་མི་རིགས་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚར་གསལ་བཤད་ངོ་སྤྲོད་དང། གླེང་ཕྱོགས་ངན་པ་ཡོང་རིགས་
ཐེར་འདོན་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདི་དག་བདག་གི་བསམ་ཚུལ་ཡིན། 
 

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

སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར་འདིའི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་འདིའི་ཐོག་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚགས་དང་པོའ་ིསྐབས་སུའང་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་ལ་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་
པའི་ཐོག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པའི་སྐབས་སུའང་ངས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་རིང་འདིར་ངས་གལ་པོ་ཆེ་ལ་
ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡང་བསྐྱར་གཅིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང། བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མིས་བོད་མི་མང་ལ་གདུག་རྩུབ་ག་ཚད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་
དང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་རིགས་དང་བཅས་པ་རྩ་བརླག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་ག་རེ་ཡོད་པ། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གཏེར་ཁ་
དང་བཅས་པ་ཡོངས་རྫོགས་རང་གིས་བཟས།  གཞན་ལ་བཙང་སྟེ་ཕུགས་ཀྱིས་རྩ་བརླག་ཏུ་འགྲོ་བའི་ལས་འགུལ་གང་ཞིག་སྤེལ་བཞིན་པ་
ཐམས་ཅད་ངས་ཞུས་དགོས་པ་མི་འདུག གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་། དེ་བཞིན་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་
ལ་ཕེབས་མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་དགོངས་པར་མངའ་གསལ་རེད། མཁྱེན་མཁྱེན་པ་རེད། ངས་འདིར་བསྐྱར་
ཟློས་བྱེད་དགོས་པ་མི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེ་འདྲའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་ ༢༠༠༨ ལོ་ནས་
བཟུང་།  ད་བར་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚགས་ཀྱིས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱས་དང་བྱེད་མུས་རེད། ཁོང་ཚའི་ཞི་བའི་ངོ་
རྒོལ་དེ་རྒྱ་གར་ནང་ང་ཚས་སྐད་འབོད་བྱས་པ་དང་འདྲ་ཡི་མ་རེད། ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན་ན་བཙན་ཁང་དུ་འགྲོ་བ་དང་། ཉེས་
རྡུང་རག་རྒྱུ། དམར་གསོད་གཏོང་རྒྱུ། ཉེས་པ་ཕོག་ངེས་ཡིན་པ་ཆ་ཚང་ཤེས་བཞིན་པ་དང་།  ད་དུང་ཡང་ཧ་གོ་བཞིན་དུ་སེམས་ཐག་རྦད་
དེ་གཅོད་ནས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། དེ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། སྡུག་ནད་མ་འཁྱོག་པར་འ་ཆད་འུ་ཐུག་པ་རེད། འ་ཆད་འུ་ཐུག་ནས་
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སྐད་རྒྱག་བཞིན་པ་རེད། ང་ཚའི་ཕ་ཡུལ་ལ་དཔེ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁྱི་རྒན་གད་ཁུགས་བཙུར་ན།། ཁ་སོ་མི་གཉེར་ཀ་མེད་རེད་ཅེས་པ་
ཞིག་ཡོད་པ་རེད། སྡུག་པོ་བཏང་དྲག  མནར་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་བཏང་དྲག་པ་ཡིན་ན་འུ་ཐུག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཁ་སོ་མ་གཉེར་
རང་གཉེར་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་ལྷག་ཅིག་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རེད་མ་གཏོགས་དགའ་དྲག་སྐྱིད་དྲག་པ་དང་། 
སྲིད་དོན་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱས་བཞག་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད། འ་ཆད་འུ་ཐུག་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་མི་
རིགས་དང་བཅས་པ་ཡོངས་རྫོགས་རྩ་བརླག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་མིག་གིས་མ་བཟོད་པར་འུ་ཐུག་ནས་སྐད་རྒྱག་བཞིན་པ་རེད། དེ་ཚ་ང་ཚ་
ཚང་མས་མཁྱེན་མཁྱེན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འཛམ་གླིང་ནང་དྲང་བདེན་དང་གཟུ་བོར་གནས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། མི་
རིགས། ཚགས་སྡེ་ཁག་གིས་མཁྱེན་རྟོགས་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས། རང་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་གཞུང་ཞེས་ངའི་ཁར་སྦྱར་ཚར་འདུག དེ་ལབ་རྐྱང་
བྱེད་ཀྱི་ཡིན། དེ་བློས་གཏོང་ཐུབ་པ། རང་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། གནང་གི་མི་འདུག་ཅེས་
ངས་དུས་ནམ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་ཀྱང་གཅིག་བྱེད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ལ།  ལས་འགུལ་ཞིག་
ཀྱང་སྤེལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། གནང་གི་མི་འདུག་ཅེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚའི་ལས་འགུལ་འདི་ཙམ་
གྱིས་འགྲིག་གི་མི་འདུག འདི་ལས་ ཤུགས་ཆེ་ཙམ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག གཞུང་ཕྱོགས་ནས་སྤེལ་དགོས་པ་མ་ཟད་མི་མང་གི་ངོས་ནས་
ཀྱང་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག  ག་རེ་སྤེལ་དགོས་པ་རེད་ཅེ་ན།  གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་སྡུག་པོ་ག་རེ་མྱོང་གི་འདུག  རྒྱ་མིས་ཁོང་
ཚར་སྡུག་པོ་ག་ཚད་གཏོང་གི་འདུག ཆོས་དང་མི་རིགས་དང་བཅས་པ་རྩ་བརླག་གཏོང་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་ག་རེ་འདུག ཁོར་ཡུག་རྩ་བརླག་
གཏོང་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་སོགས་དངོས་གནས་རྣམས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱི་གཙ་བོར་གྱུར་པའི་ཐོག་ནས། ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚགས་དང་། གཞན་
ཡང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་འདུས་སར་བསྐྱལ་ནས། དེ་དག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཐབས་དང་རྒྱ་མིར་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་ཐབས་ཀྱི་ནུས་པ་གཞུང་
ཕྱོགས་ནས་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ།  སྤྱི་འཐུས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་འགོ་ཁྲིད་ནས་མི་མང་གི་ངོས་ནས་ཀྱང་འཚ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་
སྐད་འབོད་མ་ཆད་པར་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ། མི་མང་སྣེ་ཁྲིད་དགོས་ཀྱི་འདུག འབོད་སྒྲ་བསྒྲགས་དགོས་ཀྱི་འདུག འབོད་སྒྲ་བསྒྲགས་
ནས་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས།  ང་ཚས་འདི་འདྲ་བྱས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཡིན་ཞེས་ཡིག་ཆ་
ཞིག་བཞག་སྟེ་ཡིག་ཚང་ནང་ནར་འཇོག་བྱས་ན། དེས་ནུས་པ་ག་རེ་ཐོན་གྱི་རེད། དེ་སུས་མཐོང་གི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚས་ཏན་ཏན་
ལས་ཀ་ཞིག་བྱས་ན་མ་གཏོགས་འགྲིག་གི་མི་འདུག རྒྱ་མིས་གསོལ་རས་ག་དུས་གནང་ཡོང་བ་དང་། རྒྱ་མིས་ཞལ་དྲོད་པོ་ཞིག་ག་དུས་
གསུངས་ཡོང་བསམས་ནས་སྒུག་བསྡད་པ་ཡིན་ན། ད་བར་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ཙམ་བསྒུགས་ནས་བསྡད་པ་རེད། ཉིན་རེ་དང་ལོ་རེ་ནས་སྡུག་
ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ལས་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། སོ་སོའ་ིགཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་བློས་གཏོང་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ཀྱང་མེད་པར། ད་དུང་བཙན་
ཁང་དུ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད།  དེའི་གཉེན་ཚན་དང་བཅས་པར་ཉེས་པ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། མི་ལ་གནོད་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  
སོ་སོའ་ིགཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་བློས་གཏོང་བྱས་ནས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཕུན་ཚགས་སྨན་
ཁང་དུ་འཁྱེར་མི་འཇུག་མཁན་རྒྱ་མི་རེད།  དབུགས་མ་འགྲོ་བར་དུ་བཀག་མཁན་ཁོ་རང་ཚ་རེད། ཡིན་ནའང་རྗེས་སུ་སྨན་ཁང་ལ་ཁྱེར་མི་
འདུག་ཅེས་ཉེས་པ་ག་ཚད་བཏང་སོང་།  ང་ཚས་ཤེས་ཤེས་པ་རེད། མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ིརྫུན་དང་ཁྲམ་པ་ཤོད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་
འདྲ་ཡིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ནི། གྲོས་ཆོད་གཅིག་པུ་བཞག་པས་འགྲིག་གི་མི་འདུག ང་ཚས་
དངོས་སུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ལས་འགུལ་འཆར་གཞི་བཟོ་མཁན་གྱི་ཚགས་ཆུང་ཞིག་སྔོན་
ལ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག འཛིན་སྐྱོང་དང་སྤྱི་འཐུས་ལས་གྲུབ་པའི་ཚགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ནས་དེས་འཆར་གཞི་བཟོས་ཏེ་གོམ་པ་
རིམ་སྤོས་ཀྱིས་ step by step ག་ཚད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གོམ་པ་རིམ་སྤོས་ནས་ལོ་ནས་ལོར་མུ་མཐུད་ནས་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོན་
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བར་དུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚས་ཁ་རྒྱགས་པ་བཤད་ནས་བསྡད་ན་འགྲིག་གི་མི་འདུག  དངོས་
སུ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག རྩ་བ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་བཞེད་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་
ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་གཞི་གཞིར་བཟུང་ནས་འཚ་མེད་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལས་འགུལ་དེའི་
འགོ་ཁྲིད་མཁན་དེ་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོར་གཏོགས་པའི་ལས་བྱེད་དང་། མི་མང་གིས་ཨ་ཡོད་ནང་གི་ད་ཡོད།  སྒོ་ངའི་ནང་གི་སེར་རིལ་བྱས་ནས་
འོས་ཀྱི་ལམ་ནས་འདིར་བཏང་བཞག་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རེད། ཁོང་ཚས་བཏང་བ་དེ་རྐུབ་བཀྱག་འཛིན་པར་བཏང་བ་མ་
རེད། མི་མང་གི་འགོ་ཁྲིད་པར་བཏང་བ་རེད། ང་ཚས་འགོ་ཁྲིད་ན་མི་མང་ང་ཚའི་རྒྱབ་ལ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། མི་མང་གི་འགོ་ཁྲིད་ནས་ང་
ཚས་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་
ཚགས་ཆུང་ཞིག་ངེས་པར་དུ་འཛུགས་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་། 
 

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

སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་
གཙས་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དེ་དག་གི་མཛད་སྤྱོད་གནང་སྟངས་ནི། རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་ཚུལ་ཞིག་རེད་
ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཕྱག་སྦྲེལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གིས་ད་ལྟ་བྱེད་སྟངས་དེ་ལ་
དཔག་པས་ང་ཚས་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ང་ཚའི་ངོས་ནས་ལས་འགུལ་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་
པ། ལས་འགུལ་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་བཟོ་དགོས་པ་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་པ་དེ་དག་ཚང་མར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྩ་བའི་ད་བར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེའི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་འཕྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། བོད་མི་
མང་གི་ངོས་ནས་བྱས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་བཞིན་འདུག རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་ལ་ཚགས་མི་དུང་ཕྱུར་མང་པོ་
ཡོད་བསྡད་པའི་ཚགས་སྡེ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཀྱང་།  ཁོང་ཚས་ཉིན་མཚན་གཉིས་ལ་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚགས་ཞེས་ཁ་ཟུར་ལ་འཁོར་ནས་
ཛ་དྲག་ཐོག་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ལ་གཏུགས་ཡོད་པར་བསམས་ན། ང་ཚའི་ལས་འགུལ་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་
ཞིག་ཐོན་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག  དེ་བཞིན་གོང་ནས་གསུངས་སོང་། གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་
ཚགས་པ་ཚང་མའི་ངོས་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཏན་ཏན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
རྒྱུ་མཚན་ནི་བོད་ནང་གི་བོད་མི་དེ་ཚས་སོ་སོའ་ིལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་བློས་བཏང་བྱས་ཏེ། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་
རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དོན་དངོས་ཞུམ་མེད་རླབས་ཆེན་གྱི་སྙིང་སྟོབས་དེས་བྱས་པ་ཡིན་ཡང་། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་རིའི་
ཕར་རྒྱབ་ལ་ང་ཚར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་དང་།  ང་ཚར་རེ་བ་རྒྱག་ས་ཞིག་ཡོད་བསམས་ནས་རེ་བའི་མིག་འབུར་གཏད་ནས་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་འདྲའི་ངོས་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་། ང་ཚས་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བྱེད་དགོས་པ་དེ་གཞུང་འབྲེལ་
ངོས་ནས་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ལ། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་ཀྱང་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག  དེ་ལྟར་
བྱེད་སྟངས་ལ་ཐབས་ལམ་དང་རྣམ་གྲངས་མ་འདྲ་བ་མང་པོའ་ིལམ་ནས་ལས་འགུལ་གྱི་རིམ་པ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་བཞིན་
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འདུག  བོད་ནང་ནས་ཛ་དྲག་བྱུང་འདུག་ཅེས་དུས་རྒྱུན་ལས་འགུལ་རྣམ་གྲངས་གཅིག་གི་སྟེང་ནས་འགྲོ་བསྡད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཁ་
ཕར་ཕྱོགས་ནས་ལས་འགུལ་གང་ཞིག་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག  འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཚུར་གངས་ཅན་སྐྱིད་
གཤོངས་ལ་འཁོར་ནས་ཁོང་ཚས་གཅིག་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་དོན་ལ་མ་རྩོད་པར་ཚིག་ལ་རྩོད་པའི་གནས་ཚུལ་རེ་ཟུང་ཞིག་ཡོང་བཞིན་
འདུག  དེ་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མི་འདུག  ཁ་ཕར་འཁོར་ནས་རྒྱུག་རོགས་གྱིས། རྩོད་རོགས་གྱིས། ཚང་མས་མཉམ་དུ་རྩོད་ཅེས་འབོད་སྐུལ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།  
 

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  འདིེར་སླེབས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་  ༤༠ པའི་ནང་
དོན་ཡོངས་རྫོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གཙང་མ་ཞུས་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  དེ་བཞིན་འདིའི་སྔོན་ལ་ཕྱག་སྦྲེལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་
བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་ཚང་མར་རྒྱབ་སྐྱོར་གཙང་མ་ཡོད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་ང་ཚས་རྒྱ་ནག་ངོས་འཛིན་བྱེད་དུས་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཐོན་
ཟིན་པ་དང་ལྷན་དུ་ང་ཚས་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་སྟོན་གྱི་རེད། རྒྱ་ནག་གི་འཆར་གཞི་ག་རེ་རེད། གོམ་པ་དང་པོ་གཉིས་པ་གང་འདྲ་བྱས་སྤོ་
བཞིན་འདུག མ་འོངས་པར་སླེབས་ས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་སླེབས་པར་འབད་པ་བྱེད་བཞིན་འདུག  དེའི་ཐོག་ལ་བསམ་ ཤེས་དང་ཞིབ་འཇུག་
བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག  དེའི་ཕྱིར་བསམ་བློ་བཏང་ན་རྒྱ་ནག་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་རེད། བོད་པ་ཞེས་པ་དེ་མེད་པ་བཟོ་
དགོས་ཀྱི་འདུག  བོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་ཡོངས་རྫོགས་མེད་པ་བཟོ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་པ་དེ་ཁོ་
རང་ཚའི་རྩ་བའི་སྲིད་བྱུས་རེད།  མེད་པ་བཟོ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་དུས།  དེའི་ནང་གི་མི་ཡོངས་རྫོགས་དམར་གསོད་བཏང་ནས་མེད་པ་
བཟོ་ཚུལ་དེ་མ་རེད། མི་རིགས་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་ཚང་མར་སོ་སོ་མི་རིགས་ཁག་ཁག་ཡིན། རྒྱ་མི་རིགས་མ་ཡིན་པ་མཚན་བྱེད་ལ་དེ་སོ་
སོར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་དང་། གོམས་གཤིས།  སྐད་ཡིག་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། རིམ་བཞིན་དེ་ཆ་ཚང་མེད་པ་བཟོས། བསམ་
བློ་གཏོང་སྟངས་དང་རིག་གཞུང་དེ་ཚ་ཡང་རྒྱ་ནག་མི་རིགས་ཆེན་པོའ་ིརིག་གཞུང་། སྐད་བེད་སྤྱོད་གཏང་རྒྱུ་དེའང་མི་རིགས་ཆེན་པོའ་ི
སྐད་བེད་སྤྱོད་བཏང།  ལུགས་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ཡོངས་རྫོགས་མི་རིགས་ཆེན་པོའ་ིནང་ཐིམས་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཉི་མ་དེར་མི་རིགས་
ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་པོ་མེད་པ་ཆགས་ཟིན་པ་རེད། དེ་ང་ཚས་བློ་ངོར་ངེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མི་རིགས་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་གི་ནང་ལ་བལྟས་པ་
ཡིན་ན།  ངའི་བསམ་པར་བོད་པ་མཁྲེགས་ཤོས་རེད་བསམ་བཞིན་ཡོད།  ང་ཚ་མཁྲེགས་པོ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཆགས་པ་རེད། དེ་ལ་ཡང་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་རེད། ང་ཚ་མཁྲེགས་པོ་ཆགས་པ་དེ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཚུར་ཞབས་
སོར་འཁོད་ཐུབ་པ་དང་། དེ་བཞིན་སྐབས་དེའི་གཞུང་གི་མཛད་གཙ་རྣམ་པ་ཡང་ཕེབས། གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་འདིར་
ས་བརྟན་པོ་བྱས་ནས་སྡོད་ཐུབ་པ་དང་། ལྷག་པ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིམཚན་སྙན་དེ་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལ་
ཁྱབ། འདིའི་འོད་སྣང་དེ་ཡང་བསྐྱར་བོད་ནང་ལ་ཁྱབ་ཡོང་དུས།  དེ་གཉིས་བསྡོམས་ནས་བོད་པ་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་གཏད་ལ་ལངས་ཐུབ་མཁན་
གྱི་མི་རིགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཡོང་དུས་བོད་པའི་སྒང་ལ་དེ་
འགྲོ་ཐུབ་མེད་དུས། དྲག་པོའ་ིལས་གཞི་སྤེལ་བ་རེད། དྲག་པོ་བྱེད་པ་དེ་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གི་ལས་ཀ་རེད། དང་པོར་མགོ་སྐོར་གྱི་ལས་ཀ་
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མང་པོ་ཞིག་བྱས་ནས། དེས་གླགས་མ་འཁེལ་བ་རེད། གླགས་མ་འཁེལ་དུས་དངོས་སུ་ང་ཚའི་ཐོག་ལ་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ཞིག་གི་རིང་
དྲག་པོའ་ིཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་རབ་དང་རིམ་པ། འདྲ་མི་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་ད་ལྟ་འདིར་ང་ཚས་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསྐྱེད་གྲོས་ཆོད་བཞག་པའི་བར་དུ་སླེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  ང་རང་ཚར་ག་རེ་འདུག  ག་རེ་བྱས་འདུག དེར་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་ཀྱི་རེད་བསམས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཡང་བསྐྱར་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། རྒྱ་ནག་གིས་ང་ཚའི་མི་རིགས་མེད་པ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། 
ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཞིག་གིས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། ཐ་ན་བོད་ཀྱི་འབྲོག་པ། ཞིང་པ་འདི་དག་ང་ཚའི་མི་རིགས་གནས་
པའི་རྩ་བའི་ཆ་རྐྱེན་རེད།  གྲོང་ཁྱེར་ནང་སྡོད་མཁན་དེ་མ་རེད། གྲོང་གསེབ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་དང་། འབྲོག་པ་བྱས་ནས་འཚ་སྡོད་བྱེད་པ་
དེ་བོད་པ་མ་འགྱུར་བར་མུ་མཐུད་སྡོད་ཐུབ་པའི་ཁོར་ཡུག་དེ་རེད།  དེང་སང་དེ་དངོས་སུ་གཏོར་བརླག་གཏོང་བཞིན་འདུག ད་དུང་རྒྱ་
ནག་གིས་སྲིད་བྱུས་ག་རེ་སྤེལ་བ་ཡིན་ནའང་། འཛམ་གླིང་གི་འཁོར་ཕྱོགས་ཤིག་ཁ་ལ་འཁྱེར་རྒྱུ་འདུག་གམ་མི་འདུག  འཇུ་ས་འདུག་གམ་
མི་འདུག་ལ་བལྟ་གི་རེད། དེང་སང་འཛམ་གླིང་སྟེང་ཁོར་ཡུག་གི་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེ་སླེབས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་ཁ་
གཡར་ནས་འབྲོག་པ་ག་ཚད་ཅིག་མར་སྤོ་ཡོང་བཞིན་འདུག  དེ་བཞིན་གྲོང་གསེབ་དེ་ཚ་ཡང་ཁ་འཐོར་ནས་བསྡད་པ་ཡིན་ནའང་།  སྤྱི་
ཚགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གྲོང་ཚ་གསར་པ་ཞེས་པ་ཞིག་མིང་བཏགས་ནས་ཕྱེད་ཀ་རྒྱ་ནག་གིས་སྤྲོད་བཞིན་པ་འདྲ་པོ། བཙན་ཚུགས་ཀྱིས་
ཁང་པ་བརྒྱབས་འཇུག་གི་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ། དངུལ་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ། གང་ལྟར་གྲོང་གསེབ་དེ་ཚ་ཆ་ཚང་
མཉམ་དུ་ལམ་ཁ་གཡས་གཡོན་ཆ་ཚང་ལ་འཛུགས་རྒྱུ། ཞིང་པ་དང་འབྲོག་པ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་འཚ་བ་འདིས་རྒྱ་ནག་ལ་བརྟེན་
དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། འབྲོག་པ་ཚས་ཕྱུགས་རྫིའི་ལས་དོན་དེའི་ཐོག་ནས་འཚ་བ་སྐྱེལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཞིང་པ་ཚས་ཞིང་
བཏབ་པ་དེའི་ཐོག་ནས་འཚ་བ་སྐྱེལ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། འཚ་རྟེན་འདི་ཡོངས་རྫོགས་མེད་པ་བཟོས་པ་ཡིན་ན།  རང་བཞིན་གྱིས་རྒྱ་ནག་
ལ་བསྟུན་དགོས་པ་ཆགས་པ་རེད། འདི་ཡང་ང་ཚས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་མཁྱེན་དགོས་འདུག  

དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དེ་ལས་གཞན་པ་ཞིག་ལ་བོད་ནང་ལ་དཔལ་འབྱོར་གསར་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་ཤོད་
བཞིན་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཚལ་སྒྲུབ་བྱེད་མཁན་སུ་རེད། གསལ་པོ་བྱས་ནས་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་ནང་ལ་ལྟོས་དང་། རྒྱ་
ནག་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་རྩ་བའི་གཏན་འབེབས་བྱེད་སྟངས་ཀྱིས་སྲིད་བྱུས་ལ་ལྟོས་དང་། རྒྱ་ནག་ཡོངས་རྫོགས་བོད་ལ་གནས་སྤོས་བྱ་རྒྱུ། 
གཞིས་ཆགས་རྒྱུ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་ཚད་ཁོ་ཚར་སྤྲད་རྒྱུ། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚའི་སྒང་ལ་གནས་ཚུལ་འདི་ཚ་ཆ་ཚང་སྤེལ་
བཞིན་ཡོད་པ། དེའི་ནང་ལྷག་པར་རིག་གཞུང་གི་གཞི་རྐང་འཛིན་ས་དེ་གཏོར་བརླག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ལ་ལྟོས་
དང་། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གི་བླ་སྤྲུལ་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་གཏན་འབེབས་བྱེད་སྟངས། དགེ་བཤེས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་སྤྲོད་སྟངས། དགོན་པ་དོ་དམ་བྱེད་
སྟངས། ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཁྲིམས་བཟོས། ཐ་ན་དགོན་པའི་ནང་གི་དོ་དམ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་འགན་ཁུར་མཁན་ཡང་རྒྱ་མིའི་གཞུང་ཕྱོགས་
ཀྱི་མི་བཏང་ནས་བསྡད་ཡོད་པ། འདི་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་སླེབས་བསྡད་པ་དེ་དུས་སྐབས་འདི་གསལ་པོ་བྱས་ནས་མཁྱེན་དགོས་
འདུག  དུས་སྐབས་འདིའི་ནང་ལ་བྱུང་བསྡད་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པར་ཐོན་སྡོད་མཁན་དེ་ཚར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་གུས་བཀུར་དང་། སྙིང་ཐག་པ་
ནས་ཁོང་ཚའི་མཛད་རྗེས་ལ་དུས་དྲན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རིན་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༠ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་སྦྲགས་ནས་བསམ་འཆར་ཞིག་ཞུ་ན་
བསམས་སོང་། ད་ལྟ་སྤྱི་འཐུས་ཕྱག་རོགས་ཚས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་མང་པོ་གསུངས་སོང་། དེ་ང་ཚ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་
རེད། ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེར་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་རེད། ད་ང་ཚས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  དཀའ་ངལ་ཚང་མ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་
ཀྱང་གང་མང་ཤིག་སེལ་ཐུབ་པའི་ང་ཚར་ཐབས་ལམ་ག་རེ་འདུག  འདིར་ཡོད་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོད་མཁན་སྤྱི་
འཐུས་ཕྱག་རོགས་མང་པོ་ཞིག་འདུག  ད་དུང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆའི་སྟེང་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་མྱོང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཕྱག་རོགས་མང་པོ་
ཞིག་འདུག  དེ་འདྲ་ཡོད་དུས་ང་ཚ་ཚང་མས་  resources མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་གང་དང་གང་འདུག་ཅེས་བཞུགས་
མོལ་ཚགས་འདུ་ཞིག་འཚགས་ཐུབ་པའི་ཚགས་གཙ་ལ་རེ་སྐུལ་དང་། དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་བསམ་
འཆར་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཆུང་བདག་ཀོ་རིན་ལགས།  སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་ཕེབས་ནས་ད་རེས་གྲོས་འཆར་གྱི་ལས་རིམ་ནང་ཆ་ཤས་བླངས་
པར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༠ པའི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་
བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་གསུངས་སོང་། རྩ་བའི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཅིག་ཡིན་པ་དང་། གཞིས་བཞུགས་བོད་
མི་ཚས་སྐུ་ཚ་བློས་གཏང་དགོས་པ་སོགས་གཙས་པའི་དཀའ་སྡུག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ནང་ཡོད་སྡོད་པ་དེ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ར་བ་འདི་
ཙམ་དུ་མ་ཟད།  དོན་ལ་གནས་པའི་བོད་མི་དང་བོད་ལ་དགའ་ཞེན་ཅན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དགོངས་པའི་དཔྱད་གཞི་ལ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་རེད།  དེ་རིང་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འབྱོར་རྒྱུ་དེ་ནི་ལམ་ལུགས་གཅིག་དང་གནད་འགག་གཅིག་འགན་
གཅིག་ཀྱང་རེད་ཅེས་ཞུ་གི་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆའི་སྒང་ལ་བོད་དོན་ཐོག་གྲོས་ཆོད་འཇོག་རོགས་ཞེས། ང་ཚས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་
གི་ཡོད་རེད།  དེ་དོན་དག་སོན་གྱི་ཡོད་རེད་ལ།  དོན་དག་མ་སོན་པ་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། འཛམ་བུ་གླིང་གི་གྲོས་ཚགས་མང་པོ་ཞིག་
གི་ནང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་དེ་ཚ་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་ནས་སྙན་གསེང་སྒྲོན་པ་དང་། ང་རང་ཚ་ལ་བློ་ཉེ་
བའི་གྲོས་ཚགས་ཨ་རིས་གཙས་པའི་གྲོས་ཚགས་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་གནད་དོན་དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་གླེང་སློང་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་དག་གི་
ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་གནོན་ཤུགས་ཤིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་དང་
ཕྱོགས་མཚུངས་པའི་ང་རང་ཚས་མང་གཙའི་ཀ་བ་གསུམ་ལྡན་གྱི་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་གནད་དོན་དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཆོད་འཇོག་
གི་ཡོད་པ་དེ་ནི་དངོས་གནས་རླབས་ཆེ་བ་དང་།  དེ་ལས་ཀྱང་གལ་ཆེ་བ། དེ་ལས་ཀྱང་བྱིན་རླབས་ཆེ་བ་མ་ཟད་པའི་གཞིས་ལུས་སྙིང་
སྟོབས་ཅན་གྱི་མི་མང་ཚར་སྙིང་སྟོབས་སྤེལ་ཐུབ་པ་དང་།  ང་རང་ཚ་ཡིན་ཡང་ལས་འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་
ཞུ་གི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དེ་ག་ནང་བཞིན་གཞིས་བཞུགས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཚས་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ཆེད་དུ་མཆོད་
མེའི་ཚུལ་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཕུལ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་གནང་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་དོན་དང་ལྡན་པའི་
མཁོ་སྒྲུབ་གནང་རྒྱུ་དང་། ཚད་དང་ལྡན་པའི་མཁོ་སྒྲུབ་ཅིག་གནང་རྒྱུ་དེ་ནི་གནད་འགག་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
དང་།  མཚམས་རེར་ང་ཚས་གཞིས་བཞུགས་མི་མང་གི་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་གནད་དོན་དེ་ཚ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་པར་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ལམ་དུ་
ཕྱིན་ནས། ཁོང་རྣམ་པའི་ལས་དོན་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་མཚན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ལས་དོན་དེ་ཚ་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ལམ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་
ན་ང་རང་ཚ་སྒྲིག་འཛུགས་ཕན་ཚུན་ལ་འགྲན་བསྡུར་ཡོང་བ་མཚན་པའི་ཕན་པ་ལས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚའི་ཐུགས་ལ་ཕོག་ཐུག་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་
ཁ་དང་།  ང་རང་ཚ་ནང་ཁུལ་ལ་ཡིན་ནའང་། ལས་དོན་དེ་ཚ་ལ་སྨན་པའི་འབྲས་བུ་ལས་ལྷག་ནང་ཁུལ་གྱི་རྒྱབ་ལ་རྒྱབ་བཤད་བརྒྱབས་པ་
དེ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་དེ་རིང་གོ་སྐབས་དེ་བཟུང་བྱས།  གང་ལྟར་གཞིས་ལུས་མི་མང་ཚས་དངོས་སུ་ལུས་སྲོག་ཕུལ་
བ་དང་བཙན་ཁང་དུ་སྡུག་སྦྱོང་མྱོང་བཞིན་པ། དེ་བཞིན་བཙན་ཁང་དུ་མེད་ཀྱང་བཙན་ཁང་ལྟ་བུའི་བཙན་གནོན་མྱོང་བཞིན་པ་དེ་ཚ་ལ། 
ཐུགས་ཕན་གསོས་ཐུབ་པའི་མགྲིན་ཚབ་པ་དེ་ང་ཚ་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད།  ༸རྒྱལ་བ་དོན་གྱི་བདག་པོས་རྟག་ཏུ་གསུང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་
རེད། དེ་སོང་ཙང་ཁོང་རྣམ་པའི་རེ་བ་དེ་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་འགྲོ་བར་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ང་ཚའི་ལས་འགན་རེད་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  དེ་
བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩ ༥༩ ནས་ ༡༩༩༠ བར་དེའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཁག་ཁག་ཅིག་རེད། དེ་ང་ཚ་ཡོངས་གྲགས་རེད། གནས་ཚུལ་རག་རྒྱུ་
དཀོན་པོ་རེད། འཐོབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་དེང་སང་ལྟར་དྲ་རྒྱ་ནས་སྤེལ་བ་དང་གསར་འགོད་ལྷན་ཚགས་སུ་ལམ་སེང་བསྐོང་ཐུབ་
པའི་ཆ་རྐྱེན་དེ་འདྲ་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ནས་བཟུང་སྟེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཕྱིའི་
རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གནས་ཚུལ་གནང་བ་དང་།  དེ་བཞིན་བོད་པའི་ཐོག་ལ་དགའ་ཞེན་བྱེད་མཁན་ཡང་ཤིན་ཏུ་གྲངས་མང་ཕྱིན་
པའི་འབྲས་བུ་ལ་བརྟེན་ནས། ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ནས་བཟུང་ ༢༠༠༠ བར་ན་ཆབ་སྲིད་བཙན་པ་གློད་བཀྲོལ་བྱུང་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ཅིག་
ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ལས་དོན་དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་ཚགས་ཚུད་པོ་བྱུང་ཡོད་རེད། སྤུས་དག་པོ་བྱུང་ཡོད་རེད། དོན་དང་ལྡན་པ་བྱུང་
བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།  ཇི་ཙམ་གྱིས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་ང་ཚ་ལ་མཐུན་འབྱོར་འབོལ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཆ་རྐྱེན་མང་དུ་
ཕྱིན་པ་དང་། སྒྲིག་འཛུགས་མང་དུ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་སུའང་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ནས་ད་ལྟའི་བར་ན་ཆབ་སྲིད་བཙན་གྲོལ་ཐོབ་པ་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༠ ནས་བརྩིས་ན་དེ་ལས་ཉུང་བ་དང་།  ང་ཚའི་འབད་བརྩོན་ཡང་ཉུང་བ་ཆགས་བསྡད་པ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། འདས་པོ་
རྣམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚས་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་དང་གླེང་སློང་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཟད། ང་ཚས་དེ་རིང་དེར་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱིས་ཐོག་
གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱིས་རྒྱལ་གཅེས་མི་མང་གི་ཚབ་བྱས་ནས་གསུང་བྱོན་པ་ཙམ་མ་ཟད།  དོན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཕྱག་སྦྲེལ་
རྣམ་པ་ཚས་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཕྱག་ལས་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་།  ལས་དོན་སྤེལ་མཁན་ཚ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་
ངོས་ནས་དེ་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་འགྲོ་བར་བྱེད་དགོས་པ་དང་། སྐུ་ལུས་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་རེད།  བློས་བཏང་བ་རེད་ཅེས་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་
བསྒྲགས་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། གོང་དུ་གྲོས་ཆོད་ནང་ལ་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་འཛམ་བུ་གླིང་གི་གྲོས་ཚགས་དང་སྒྲིག་འཛུགས་
སྣ་ཚགས་ཀྱི་ནང་ལ་བརྡ་ལན་འཁྱོལ་ཐུབ་པ་དང་ཚད་ལྡན་གྱི་གནོན་ཤུགས་ཐོབ་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་
འདོད་གཅིག་བྱུང་།  དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་དུ་ ༡༩༩༠ ནས་བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་སྣ་ཚགས་ཡོད་
རེད།  ཚགས་པ་སྣ་ཚགས་ཡོད་རེད། དེ་ཚ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཚགས་པ་སོ་སོ་ལ་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་ཡོད་
རེད།  དགོས་པ་གཅིག་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ཁུལ་ལ་འགྲན་རྩོད་ཀྱི་ལམ་དུ་མ་ཕྱིན་པ་དང་ང་ཚས་བྱས་
ཡོད།  འཛིན་སྐྱོང་གིས་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག་ཟེར་བ་མ་ཡིན་པ། ཚང་མས་འཕྱར་བ་གྲུ་འདེགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ནི། དེ་རིང་
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གྲོས་འཆར་དང་འབྲེལ་བའི་གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་རྣམ་པས་གསུངས་པ་བཞིན་རང་ཉིད་ཀྱང་འཚར་བ་དྲག་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་
བཞིན་དུ་གོང་ལ་ཕྱག་སྦྲེལ་རྣམ་པ་ཚས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་ལ་གསུངས་གནང་སོང་། དཔེར་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་བཙན་
འཛུལ་བྱས་པའི་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལོ་ ༦༠ འཁོར་བའི་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ།  ཕྱི་ལ་ཡོད་པ་དང། ནུབ་ཕྱོགས་ལ་
ཡོད་པ། སུད་སི་ལ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གྲལ་བསྒྲིགས་ཏེ་སྐུ་མགྲོན་ལ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་
བློ་ཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་རེད། མེ་མདའི་འོག་ཏུ་མ་ཡིན་པའི་གདན་ཞུ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  ད་ང་ཚ་ཕྱི་ལ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་དེ་
བློ་ཁོག་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་རེད། ནུས་པ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་རེད། ལྗིད་ཁོག་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་། དེ་ཚའི་ཐོག་ནས་གཞིས་
སུ་བཞུགས་པའི་བོད་མི་ཚའི་སྙིང་སྟོབས་ཞུམ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། སེམས་ཤུགས་ཆགས་རྒྱུས་མཚན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚ་ཡོང་མི་སྲིད་པ་མ་
རེད། གནས་ཚུལ་དེ་ཡོངས་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ང་ཚའི་ངོས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་
པ་བཞེས་རྒྱུ་དང་ངེས་པར་དུ་སྣང་མེད་དུ་མ་སོང་བར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག  གོང་དུ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དེ་
དག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས། སླར་ཡང་ཁོང་རྣམ་པའི་ལས་དོན་དེ་ཚ་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་སོང་བའི་སྒོ་ནས་མི་ལུས་
རིན་པོ་ཆེ་འཐོབ་པ་དང་།  གཞིས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚས་རེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་གནང་གི་འདུག་བསམ་
པ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་གི་ཡོད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  
 

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

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས། 
འདས་པའི་ནང་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་ཚས་སོ་སོའ་ིལུས་སྲོག་ཡན་ཆད་ནས་བློས་བཏང་གནང་མཁན་དེ་ཚ་ལ་གུས་བཏུད་དང་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབྲེལ། གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་ནང་དུ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་།  ལྷག་པར་ཁོར་ཡུག  མི་རིགས་ཤིག་རྩ་མེད་དུ་གཏོང་བར་གསོད་དང་གཏུབ་མིན་པར། སྐད་དང་རིག་གཞུང་ལ་ཐུག་བསྡད་
དུས། ང་ཚས་དེ་ཚ་ལ་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་སློབ་གནང་སོང་བས། ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བ་དང་།  དེ་བཞིན་
གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་ཞིག་གིས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་ང་ཚས་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  ལས་འགུལ་སྤེལ་
དགོས་ཀྱི་འདུག  ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དེ་ཡང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་འགན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་
སོང་། ངོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་གི་ཡོད། ང་ཚས་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་
གྱི་རིང་གསུང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད།  ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་ང་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་ན།  བོད་ནང་དུ་ཛ་དྲག་གི་གནས་
སྟངས་དེ་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་ནང་དུ་ཡོད་སྡོད་པའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་དེ་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་
རྒྱུ། ང་ཚའི་དམིགས་ཡུལ་གཙ་བོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་སེལ་དགོས་དུས་དེ་ལ་དཔག་པའི་ང་ཚ་གཞིས་བྱེས་གཉིས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་བཏང་།  ཐབས་ལམ་བཙལ་ནས་སྲིད་བྱུས་ཤིག་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་རེད། དེ་སོང་ཙང་དེའི་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་
རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཞི་མོལ་རེད།  གྲོས་མོལ་རེད།  སྐུ་ཚབ་མང་པོ་ཞིག་ཕར་གཏོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་མང་ཚགས་
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ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྲིད་བྱུས་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། ང་ཚ་ག་རེ་
བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག འབྲེལ་མོལ་ཆད་བསྡད་དུས་འབྲེལ་མོལ་ཡོང་བ་ལ་བསྐྱར་དུ་ང་ཚར་ཐབས་ལམ་ག་རེ་འདུག  ལྷག་དོན་དུ་གྲོས་
ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ང་ཚ་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག  འདི་ཡོང་བ་ལ་ང་ཚ་ལ་ཐབས་ལམ་ག་རེ་
འདུག འདི་ཡོང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚ་སྐད་ཆ་ཤོད་ས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། འབྲེལ་མོལ་ཡོང་གི་རེད།  ང་ཚས་སྐས་འཛགས་ལ་འཛག་ས་
འདྲ་པོ་དེ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། ང་ཚ་ཚང་མས་མིག་གི་སྡིར་ས་དང་འབྲེལ་མོལ་ཡོང་བ་ལ་འདིའི་བང་རིམ་དེ་ག་རེ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག སྐད་
འབོད་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག  ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  ཁྲོམ་སྐོར་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་
འདྲའི་བང་རིམ་དེ་བསྒྲིག་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་མ་གཏོགས་དེ་མིན་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ཟེར་ནས། སོ་སོས་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པ་དང་མང་ཚགས་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའི་བསམ་བློ་དང་ལྟ་གྲུབ་དེ་ལ་འགན་འཁུར་
དང་།  དེའི་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་མ་བཞེས་པ་འདྲ་པོ་བསྡད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚས་གང་ཞིག་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་
རེད་ཟེར་བ་དང་།  གང་ཞིག་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་རེད་ཟེར་བ་དེའི་གནས་བབ་དང་དོན་དག་དེ་ག་ཚད་ཅིག་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད་མེད་ང་ཚས་
ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་གིས་བསམ་བློ་གཏོང་ཕྱོགས་སུ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་
ན།  གང་ལྟར་བོད་ནང་དུ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ལྷག་དོན་དུ་གཅིག་གི་གཅིག་ལ་མཁྱེན་མཁན་ཤ་སྟག་རེད། ང་ཚ་ཕན་ཚུན་གསང་
རེས་བྱས་ན་དོན་དག་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་མང་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་བོད་
ནང་ཛ་དྲག་ཡོད་པ་ཤེས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་དེའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་བར་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་དང་ལྟ་གྲུབ་ཡག་ཤོས་དེ་ག་རེ་
གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་རེད། དེའི་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་འགོ་ལ་བཞུགས་མཁན་དང་། མང་ཚགས་ཚང་མས་ལྟ་གྲུབ་ཅིག་གཞི་རྟེན་
བཞག་ཡོད་རེད། དེ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། དེའི་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་དང་།  དེ་ལ་དཔག་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་
སྤེལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གིས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཚང་མས་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་རེད་
གསུངས་པ་དང་།  བོད་ནང་དུ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་དེ་ཚ་ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བའི་ཐོག་ནས། གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་
ཤིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚགས་ཆུང་ཞིག་བཟོས་ནས། དེ་འདྲའི་ལས་འགུལ་བང་རིམ་བཟོ་མཁན་ཞིག་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་གསུངས་པར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་འགོ་ཁྲིད་ནས་གནང་དགོས་པ་ག་རེ་འདུག མང་
ཚགས་ནས་གནང་དགོས་པ་ག་རེ་འདུག དེ་འདྲའི་ལམ་སྟོན་བྱེད་མཁན་ནམ་ལས་དོན་འཆར་གཞི་བསྒྲིགས་པ་དཔེ་ཆ་བཞག་ན།  འབྲེལ་
མོལ་ཡོང་བར་བང་རིམ་ག་རེ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ལས་འགུལ་ག་རེ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་འདྲའི་འཆར་གཞི་འགོད་མཁན་གྱི་སྤྱི་
འཐུས་ནང་ནས་ཚགས་ཆུང་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་བ་དང་དངོས་གནས་སླེབས་ས་གཅིག་ལ་སླེབས་
ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་ཆོག་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  དེ་འདྲ་
ཞིག་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷག་དོན་འདིར་ཡོད་པའི་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་ནང་གི་གནས་
སྟངས་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོད་པ་དེ། སོ་སོ་གཅིག་པུ་མིན་པར་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚགས་དང་།  སྒོས་སུ་གཞོན་སྐྱེས་ནང་ལ་གོ་རྟོགས་སླེབས་ཐུབ་
པ་བཟོ་ཐུབ་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་མི་ཡོང་ངམ་བསམས་ནས་ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་རང་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་མཐའ་མ་དེ་སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༠ པ་ལ་ཡོངས་སུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་དེ་
འབྲེལ་གྱི་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།  རྩ་བའི་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་།  དེར་བརྟེན་བོད་ནང་གི་
ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ངས་བསྐྱར་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་མིན།  དེ་རིང་ངས་སྡིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་དེ་གཙ་འདོན་བྱས་ནས་གཅིག་ཞུ་དགོས་དྲན་
སོང་།  རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དྲང་བདེན་གྱི་གཞུང་ཞིག་མིན་པ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་ཁོང་ཚའི་དམར་ཤོག་ཚགས་པ་
དེས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མདུན་ལམ་དང་མི་མང་དུང་ཕྱུར་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཁེ་ཕན་ལ་བལྟ་གི་མེད་པ་དེ། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀྱིས་ཀྱང་
ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམས་སོང་།  རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚགས་པ་དེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚགས་པའི་ཁེ་ཕན་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་དང་། 
ཁོང་ཚའི་རྐུབ་སྟེགས་སྲུང་མཁན་ཞིག་མ་གཏོགས། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་འོངས་པའི་མདུན་ལམ་དང་མི་དམངས་དུང་ཕྱུར་བཅུ་གསུམ་
གྱི་ཁེ་ཕན་ལ་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེ་ང་ཚ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་འབོད་སྒྲ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། རྒྱ་མི་ཚང་མའི་ངོས་ནས་དོན་དག་
དེ་ཧ་གོ་དགོས་པ་ཞིག་དང་རྟོགས་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་
བརྒྱུད་ལམ་དེ་ཧ་ཅང་གིས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་དུས། ཕྱི་ལོག་གི་འབྲེལ་བ་དེ་བཀག་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གི་ནང་དུ་རྩ་་བའི་དེའི་
སྐོར་ལ་གོ་རྟོགས་ཡོད་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད།  རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚགས་པས་བོད་མི་རིགས་གཙས་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་
རིགས་རེད།  དེ་བཞིན་རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱི་སྟེང་ལ་གཞི་རྩའི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་དེ་ནམ་རྒྱུན་བཤད་བསྡད་པ་བརྟན་རླིང་དང་འཕེལ་རྒྱས་
ཟེར་བ་དེ་རེད།  ཞོར་དུ་འཆམ་མཐུན་གྱི་སྤྱི་ཚགས་ཤིག་ཀྱང་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ།   ཡིན་ན་ཡང་དྲང་བདེན་དང་བདེན་པ་མེད་པའི་
སྤྱི་ཚགས་ཤིག་གི་ནང་ལོག་ལ་འཆམ་མཐུན་དང་མཉམ་གནས་ཟེར་བ་དེ་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད།  ཡོང་བ་མེད་པ་ཞིག་ག་དུས་ཡིན་
ན་ཡང་། ཁོང་ཚས་འུར་སྒྲོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  འུར་སྒྲོག་བྱས་པ་དེ་ཁོང་ཚའི་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྱོབ་སླད་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལྔ་བཅུ་ང་
དྲུག་དང་། མི་མང་དུང་ཕྱུར་བཅུ་གསུམ་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་ཆེད་དང་ཁ་བསྒྱུར་ཆེད་དུ་བཤད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས།  གཞི་རྩའི་
ཆ་ནས་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  ངས་རྡོག་རྡོག་ཞུ་རྒྱུ་ནི་དེ་ཚ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀྱིས་ཧ་གོ་དགོས་པ་དང་། 
བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
དེ་ནས་བོད་ནང་ལོག་ལ་ཁོང་ཚའི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་གནད་འགག་གཅིག་དེ་བོད་པའི་མི་གྲངས་ལ་ཚད་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་
རེད།  འབྲོག་པ་དེ་ང་ཚའི་མིའི་ཐོན་ཁུངས་ཟེར་ནའང་མི་འདུག་  གཙ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  སྔོན་མ་འབྲོག་པ་ཚའི་ནང་ལ་སྐྱེ་
སྒོ་འགོག་གི་ཡོད་པ་རེད།   དེ་རྗེས་སྐྱེ་སྒོ་དངོས་སུ་འགོག་མ་དགོས་པའི་ལམ་ཁ་གཅིག་བཟོས་པ་རེད།  དེ་ནི་འབྲོག་པའི་རྩྭ་སར་ལྕགས་
ར་བརྒྱབས་ཏེ། མི་ཚང་རེ་རེ་ལྕགས་ཀྱི་ར་བ་རེ་རེའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་རེད། དེས་རང་བཞིན་གྱིས་མི་གྲངས་ལ་ཚད་འཛིན་ཐེབས་པ་རེད།  
ཕྱུགས་ཟོག་གི་གྲངས་ཚད་ལ་ཚད་འཛིན་ཐེབས་པ་རེད།  རྒྱུ་མཚན་དེས་དཔེར་ན་ས་ཁོངས་ཤིག་ལ་མི་བཅུ་ཡོད་ན། མུ་མཐུད་དུ་ལོ་ལྔ་
བཅུའི་ནང་དུའང་མི་བཅུ་ལས་མང་བ་འཕར་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་བཟོས་པ་རེད།  མི་གྲངས་ཉུང་འཕྲི་བྱེད་པའི་རྩ་བའི་སྲིད་བྱུས་གཅིག་དེ་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་བཞིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འབྲོག་པ་གྲོང་ཁྱེར་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་ཟེར་གྱི་འདུག  ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་
སྤྱི་ཚགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གྲོང་སྡེ་གསར་པ་ཟེར་གྱི་འདུག  གང་ལྟར་འདི་འདྲའི་ནང་དུ་བསྒྱུར་བ་དེའང་འབྲོག་པ་ཚ་འདུག་རྒྱུ་ཡིན་མིན་གྱི་
སྐད་ཆ་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་རེད།  གོང་རིམ་ནས་བཀའ་བཏང་སྟེ་ས་གནས་རིམ་པ་ནས་ཁང་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ཡོང་དུས། མཉམ་
དུ་རྒྱ་མི་མང་པོ་ཞིག་དབོར་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་གྲུབ་རྗེས་མང་ཚགས་འདུག་འདོད་མེད་ནའང་། གོང་ནས་བཀའ་བཏང་བ་
ལྟར་འདུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྒྱན་བརྒྱབས་ཏེ་བཙན་དང་དབང་གི་ཐོག་ནས་ཁང་པ་དེའི་ནང་འདུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  གོང་ཚད་
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རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་གསུམ་ནས་ཁྲི་ལྔའི་བར་ལྟ་བུ་རིགས་མ་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་འདུག  དེའི་ཕྱེད་ཀ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྤྲད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  
དེའི་ནང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་པ་དེ་རིགས་ལའང་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཚས། མི་ཚང་གཞན་ལ་དངུལ་གཡར་
ནས་འདུག་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ནས་ཁོང་ཚས་ཟ་འབྲུ་ཐེམ་ཐོ་དེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཐེམ་ཐོ་ཅན་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ཟེར་ནས། ཁྱིམ་ཚང་
གི་འགན་ཁུར་མཁན་གྱི་པར་སོགས་ཚང་མ་རུབ་རུབ་བཟོས་ཏེ་ཁོང་ཚ་ལས་བྱེད་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཡར་ཁྱེར་འཇུག་གི་ཡོད་པ་
རེད། དེའི་ནང་མི་གྲངས་འདི་འདྲ་ཞིག་དང་ཁྱིམ་ཚང་འདི་འདྲ་ཞིག་གྲོང་ཁྱེར་ཅན་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ཞེས་བྲིས་ཡོད་པ་རེད།  མདོར་ན།  སྤྱི་
ཚགས་ནང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ།  དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཁོང་ཚའི་གཞུང་གིས་གོང་ནས་བཀའ་
ཞིག་བཏང་ཡོང་དུས་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  གཞན་པ་ཅང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།   ཐུགས་རྗེ་ཆེ།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་ཕྱག་བརྐྱངས་པར།  ཚགས་གཙས་མཐོང་མི་འདུག  དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
མཐའ་མ་དེ་སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༠ པ་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་བ་ལ་བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་རིང་གི་ང་ཚའི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་དེ་ནས་ག་རེ་མཐོང་གི་འདུག་ཅེས་ཞུས་
པ་ཡིན་ན།  ང་ཚ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མདུན་དུ་གསལ་བར་མཐོང་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་།  སྤྱིར་བོད་ཀྱི་གནས་
སྟངས་དེ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་མ་འོངས་པའི་གཞི་རྩ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས།  ང་ཚའི་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེ  དེའི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།  དེ་རྣམས་རྒྱ་གཞུང་གིས་རྩ་མེད་དུ་བཏང་ཡོད་པ་དེ་མཐོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།  
གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་དེ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བརྡ་ལན་ག་རེ་ཞིག་ཕུལ་འདོད་བྱུང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གྲོས་
མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་བཞག་པའི་ལྔ་བཅུ་ང་གྲངས་ནས་ད་ལྟའི་བར་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་བོད་མི་ཚ་ཁྲི་ཚ་མང་པོར་མི་
སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་གཏོང་དུས། ད་ལྟའང་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་རེད། དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་དེའང་
བཙན་འོག་ལ་བཞག་བཅུག་པའི་མ་ཚད་རྡོག་རོལ་ཡང་ཁོང་ཚས་བཏང་བ་རེད། ད་ལྟ་བོད་ནང་དུ་སོ་སོའ་ིསྲོག་ཚུན་ཆད་ལའང་སྡུག་སྦྱོང་
མནར་གཅོད་དེ་འདྲ་ཞིག་གཏོང་གི་ཡོད་དུས། བཟོད་སྒོམ་མ་ཐུབ་ནས་སོ་སོའ་ིསྲོག་ཚུན་ཆད་བློས་བཏང་བྱས་ནས་སྐུ་ལུས་མེ་མཆོད་ཚུན་
ཆད་ལ་ཕུལ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་དེ་སླར་ཡང་དྲན་གསོ་ཞུ་བཞིན་ནམ་ཡང་བརྗེད་ཐབས་མེད།  དེ་འདྲའི་རིགས་
རྦད་དེ་ཁོ་རང་ཚའི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱིས་འོག་ནས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཏེ་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པ་གང་
ཞིག་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་མེད་པ་དེ་ཚར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་དང་། བྱེད་སྒོ་རྣམ་གསུམ་དེ་རིགས་འཛམ་གླིང་གི་ཁྲིམས་དང་རྩ་འགལ་
བྱས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་འདྲའི་རིགས་དེ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་མཚམས་འཇོག་གནང་རོགས་
གནང་ཞེས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གཉིས་པ་ནི།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ང་ཚའི་བོད་གཞུང་དང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ། 
བོད་མི་མང་དང་བཀའ་བློན་སོགས་ངོས་ལེན་ཞེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་། ཁྱེད་རང་ཚ་ཐང་ཆད་རོགས་རེད་མ་
གཏོགས།  དེ་ང་ཚ་བོད་མི་རྩམ་གཟན་ཡོད་དོ་ཅོག་གིས་བོད་གཞུང་གིས་དབུ་ཁྲིད་དང་བཀའ་བློན། གྲོས་ཚགས་དང། མི་མང་ཡོངས་
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བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ཡོད་རེད། དེ་ར་ཁྲོད་ཞུ་ན་ད་ལྟ་དངོས་སུ་བོད་ནང་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་ཡོང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་
འཐུས་མིར་བདམས་ཐོན་བྱུང་བར་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད་དུས། དེས་ག་རེ་མཚན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་ན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་
འདི་བཞིན་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་གཞུང་དང་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་སླར་ཡང་དྲན་གསོ་ཞུ་འདོད་བྱུང། བོད་ནང་དུ་ད་ལྟ་བར་གྱི་བྱུང་
རྐྱེན་ཐོག་བཙན་བྱོལ་ནང་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་མཚན་བྱེད་མ་ཟད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང།  ཡིན་ན་
ཡང་ད་ང་ཚས་མུ་མཐུད་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཡིན་ནའང་། གྲོས་ཚགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་གོང་དུ་སྤྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་
གི་བཀའ་གནང་བ་བཞིན།  ང་ཚས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ཞིག་དང་ཚགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་གནང་དགོས་པ་ཞིག་རེད།   གང་ལྟར་ལས་
འགུལ་དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚའི་གནད་དོན་དེ་ཚ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་ཐབས་ལམ་དེ་འདྲ་བསྟེན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་གཅིག་བྱས།  
གཉིས་ནས་ང་ཚ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་མང་གི་ངོས་
ནས་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེར་མང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚགས་
ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པ།  དེ་བཞིན་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པ་དེ་ཚས་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེར་རྒྱབ་
སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པ་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ཁོང་ཚའི་བསམ་བློ་མིན་པ། ང་རང་ཚ་ལ་ག་
རེ་ཞིག་རོགས་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དེ་ནང་བཞིན་བྱེད་ཐུབ་པ་འཇུག་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་སྲིད་བྱུས་དེ་འདྲ་ང་ཚས་མུ་མཐུད་དེ་གནས་ཐབས་བྱ་
དགོས་པ་དང་། ང་ཚས་ག་རེ་བཤད་ནའང་དེ་གཞི་བཟུང་གིས་གནང་རྒྱུ་ཞིག་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་སྐབས་རེར་ཁོ་རང་ཚ་སྡེ་ཚན་
ཞིག་ཆགས་ནས་ཟུར་ལ་གཅིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་ཡོང་གི་འདུག  དེ་འདྲ་མི་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤེས་བཟོ་དགོས་པ་རེད། མིང་དེ་བོད་
དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚ་ལ་ང་ཚས་ལམ་སྟོན་ཅིག་བྱེད་ཐུབ་པའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་ངེས་པར་དུ་མཇུག་སྐྱོང་
གནང་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན།  གཉིས་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚགས་པ་དེ་
ཚ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་བ་དེ་ཚར་དངོས་གནས་དྲང་གནས་མཐུན་ལམ་སླར་གསོ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་
མཐོང་གི་འདུག   ང་ཚས་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་དེ་
ཚར་ཡིན་ན་ཡང་སེམས་ཤུགས་མ་ཆགས་པའི་སྒང་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བཞག  དེ་ཚ་ད་ལྟའི་
ཚགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་རིགས་དེ་ཚ་ལ་ང་ཚས་འབྲེལ་ལམ་སྔར་
ལས་ལྷག་ཅིག་མུ་མཐུད་དུ་བྱེད་དགོས།  འདིར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་མཁན་གྱི་རྒྱ་མི་ཚའང་འདིར་ཕེབས་པ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་ཕར་
ཕེབས་རྗེས་སུའང་། ང་ཚས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གནང་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་བྱེད་དགོས།   

མཐའ་མའི་མཇུག་བསྡོམས་དེར་ཞུ་རྒྱུ་ནི།   བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་དེ་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤེས་ཡག་ཤོས་དེ་ང་རང་ཚའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀྱིས་སྲིད་བྱུས་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་པ་དེ་ལས་ལྷག་ཅིག་ཐབས་ལམ་མཐོང་གི་མི་འདུག   དེར་བརྟེན་སྲིད་བྱུས་དེ་མུ་མཐུད་དེ་
མཐའ་སྐྱེལ་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེ། དེའི་ཐོག་ལ་རྒྱལ་སྤྱི་ནས་ང་ཚར་མཇུག་སྐྱོང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཚར་ང་ཚས་མཇུག་
སྐྱོང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་དཀྱིལ་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། ང་ཚའི་འབྲེལ་ལམ་མཐུད་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ།  དེ་
ཚའི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་མ་འོངས་པར་བོད་ལ་ཡོད་པའི་གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་རྣམ་པས་ཚ་སྲོག་དེ་བློས་གཏོང་མི་དགོས་
པའི་ཐད་ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚང་མས་འགན་ཁུར་རྐང་བཞེས་དང་། སྤྱི་འཐུས་དང་བཀའ་ཤག་ཚང་མའི་ཐོག་ནས་གཞིས་ལུས་སྤུན་
ཟླ་རྣམ་པའི་དགོས་འདོད་དེ་ཚ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་གོམ་པ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསྐྱོན་དགོས་ཞེས་ཞུ་བ་གཅིག་དང་། དེ་ནས་ཁོང་ཚ་ཡིན་
པ་ཡིན་ནའང་། བཙན་བྱོལ་ལ་རེ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བརྒྱབ་ཡོད་དུས། ང་ཚ་ཁོང་ཚའི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། མགྲིན་ཚབ་པ་
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ཞིག་གི་ངོས་ནས་མདུན་བསྐྱོད་གནང་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ད་
ལན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་རྒྱུ་ཡིན།  ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
གོང་དུ་དགོངས་འཆར་གསུང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་།  དེ་ཚས་གསུངས་པ་དེ་གྲོས་འཆར་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཡིན་ན་
ཡང་། མང་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཕྱི་ཟླ་  ༡༡  པའི་ཟླ་དཀྱིལ་ཙམ་ལ་སྤྱི་འཐུས་ ༢༢ ཙམ་ཞིག་
འཚགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡང་ཆོལ་ཁ་རེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་ལྔ་རེ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་དང་ཨ་རི།  ཡོ་རོབ་བཅས་ནས་སྤྱི་འཐུས་རེ་རེ་
ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ཚགས་འདུ་ཞིག་འཚག་རྒྱུ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།  དེར་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་བྱུང་བ་ཡིན་
སྟབས་ཆབས་ཅིག་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པར་གཟིགས་རོགས་
གནང་།  གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཁ་པ།  གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།   

 
སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ད་ནངས་ཞོགས་པར་སྒྲིག་གཞི་བྱས། དེ་ནས་ཆབ་སྲིད་བྱས།  ང་ཚ་རྩིས་ལ་ཕར་འགྲོ་ཆོག་པ་གྱིས། 
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 
གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། 

སྔོན་གླེང་། 

༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དུམ་བུ་གཉིས་པའི་

དོན་ཚན་ ༡༢༠ དང་ ༡༢༡ གི་དགོངས་དོན་དང་། རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་མཇུག་སྐྱོང་དུས་ཐོག་ཞིབ་ཚགས་ཡོང་ཆེད་

དུ་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚགས་ཆུང་ཞིག་བསྐོ་འཛུགས་དགོས་པས། གྲོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་དགོས་གལ་ཆེར་མཐོང་། 

གྲོས་ཆོད། 

 བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དུམ་བུ་གཉིས་པའི་དོན་

ཚན་ ༡༢༠ དང་ ༡༢༡ གི་དགོངས་དོན་ལྟར། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པ་གྲོལ་རྗེས། སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཙ་

སྦྲེལ་པོས་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པ་བསྐོ་འཛུགས་དགོས་པའི་སྤྱི་མོས་སམ་མང་མོས་གྲོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་  ༢༠ ལ།།  །། 

 



116 

 

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

སྤྱི་འཐུས་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་། སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ནས་བསམ་ཚུལ་གཅིག་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་སྡོད་
ཀྱི་འདུག  གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གྲོལ་མ་ཐག་ནས་ཞེས་འཁོད་བཞག  དེ་ཡིན་དུས་རྩ་བའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་
མཇུག་སྐྱོང་ཞེས་ཟེར་དུས་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་སྐབས་བཞི་པའི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་ནས། དེ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་ལས་
དོན་མཇུག་སྐྱོང་གི་སྙན་ཐོ་དེ་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གསུམ་པའི་ནང་ལ་འཁྱེར་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་གཏན་འབེབས་ཡོད་བསྡད་པ་
རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་གྲོས་ཚགས་གྲོལ་མ་ཐག་ནས་འགོ་ཚུགས་པ་ཡིན་ན། སྔོན་མ་ཞིབ་འཇུག་ཟིན་པའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ལ་
ཡང་བསྐྱར་འགོ་ནས་སྐོར་བ་འཁོར་བསྡད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  བཀའ་ཤག་གི་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་སྙན་ཐོ་སླེབས་པའི་རྗེས་སུ། ད་
ཕན་ཆད་ཀྱི་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་དེ་ཚགས་ཆུང་ལ་ཡོད་པ་བྱས། དེ་ནས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་དེ་བསྡུས་པར་བྱེད་ཀྱི་
རེད། དེ་ཚ་མཉམ་དུ་གཅིག་ཁྱེར་ཡོང་དུས་སྐབས་ལ། ལས་དོན་ཉིས་ཟློས་མ་ཡོང་བའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་དྲན་གྱི་
འདུག  གང་ཡིན་ཟེར་ན།  མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་སྐབས་བཞི་པའི་སྐབས་ལ་སྐབས་གསུམ་པའི་ལས་དོན་བྱས་པ་མང་པོ་ཞིག་
བཀའ་ཤག་གི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སྙན་ཐོ་མ་འབྱོར་བ་སོང་ཙང་།  དེ་གསལ་པོ་མེད་དུས་ཡང་བསྐྱར་དུ་མར་ཆ་ཚང་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་
ནས་འགྲོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཟླ་བ་དྲུག་ཕར་འགྱངས་ནས་མཉམ་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ན།  ཁ་གཙང་འདྲ་ཞིག་དང། 
འགོ་ཚུགས་ས་དེ་ཡང་གསལ་པོ་ཞིག གཙང་མ་འདྲ་ཆགས་མི་ཡོང་ངམ་ཞེས་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག  
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
གཞན་པ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན། སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  སྤྱིའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ང་ཚའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་ལག་ཚང་མ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཨ་མའི་ཐོག་
ནས་ཡན་ལག་ཁག་ལ་འཐུས་ཚང་གི་དཔལ་འབྱོར་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་རྩིས་ཞིབ་ལ་སོགས་པའི་དེ་འདྲའི་འགྲོ་སྟངས་འཐུས་ཚང་ཞིག་ཡོད་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག  གཙ་བོ་དེའི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་གཞན་བསྟུན་བྱེད་དགོས་པ་དང་། གནས་སྡོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་
ཁྲིམས་ཐོག་ལ་གོ་རིམ་བརྒྱུད་དགོས་པ་ལས་སོ་སོ་ལ་ཚང་མའི་ཐོག་རང་དབང་ཞིག་མེད་བསྡད་པ་དེ། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ད་ལྟ་དེར་ང་རང་གི་དོགས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ།  གལ་ཏེ་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚགས་ཆུང་ཞིག་ཟུར་དུ་ཚུགས་པ་ཡིན་ན། 
དེའི་བྱེད་ཕྱོགས་དེ་ག་རེ་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་དེ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་
དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དུམ་བུ་གཉིས་པ་དེའི་ནང་ཆ་ཚང་ཞིག་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་ཚུགས་
རྒྱུའི་གནད་འགག་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ནང་ལ་སྔོན་མའི་བཀའ་ཤག་གིས་གསུངས་ཡོད་རེད་ལ།  གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ངོས་
ནས་ཀྱང་གལ་ཆེན་པོ་རྩིས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བརྩི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་བོ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།  རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྩིས་ཞིབ་
བྱས་ནས་སྙན་ཐོ་བསྟན་བཞག་པ་དེ་དག་ལ་མཇུག་སྐྱོང་རྒྱུ་དེ། མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚགས་ཆུང་གིས་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་ཐག་
གཅོད་བྱེད་དགོས་པ། ལམ་སྟོན་བྱེད་དགོས་པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་ཀའི་ནང་ལ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་རེད། ད་ལྟ་དེ་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་འཛུགས་པ་ཡིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ དང་ ༢༠༡༠ གི་སྒང་ལ་འགྲོ་དགོས་བྱེད་ཀྱི་རེད། 
༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༡ གི་སྙན་ཐོ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་སླེབས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡིན་དུས། དེ་འདྲ་ཞིག་ནང་འགྲོ་དགོས་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཚགས་
ཆུང་ཁོ་རང་འཛུགས་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་གཅིག་གིས་ག་རེ་གསུངས་པ་རེད་ཟེར་ན་
བཀའ་ཤག་གིས་ལག་ལེན་ག་རེ་བསྟར་ཡོད་མེད། དེ་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚགས་བར་དུ་དུས་ཚད་བཞག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དུས་ཚད་
ཕར་འགྱངས་གསུངས་པ་དེ་འགོ་ཚུགས་ཀྱི་དུས་ཚད་དེ་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་ན་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་རེད། སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་
ཆོས་འཕེལ་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ད་ལྟ་ཚགས་གཙ་མཆོག་ནས་འགྲེལ་བཤད་མདོར་བསྡུས་གནང་བ་ནང་བཞིན། བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་
གཅིག་ནས་དགོངས་འཆར་དེ་འདྲ་ཞིག་ཕེབས་ཡོད་རེད། དེ་ལ་ངས་བསམ་ན་གནད་འགག་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། མང་
ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་གཙ་བོ་དེ་སྤྱི་ལོ་གང་ཞིག་གི་རྩིས་ཁྲ་དེ་ཚ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། དེའི་སྤྱི་ལོ་དེ་མང་
ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་གིས་སྔོན་མ་གཅིག་ལ་གནང་ཟིན་པ་དེ་ཡང་བསྐྱར་གཅིག་གནང་གི་ཡོད་མ་རེད། སྤྱི་ལོ་སྔོན་མ་གཅིག་ལ་
གནང་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་སྤྱི་ལོ་གསར་པ་ཞིག་ལ་དཔེར་ན་ ༢༠༠༩ དང་ ༢༠༡༠ གསུངས་པ་རེད། བྱས་ཙང་སྤྱི་ལོ་གསར་པ་
གཅིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ལས་ཀ་ཉིས་ཟློས་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྒང་ལ་
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ཚགས་ཆུང་དེ་གྲོས་ཚགས་གྲོལ་མ་ཐག་ཏུ་ཞེས་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། གང་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་སྔོན་ལ་གྲོས་ཚགས་ཚགས་
དུས་གསུམ་པ་མ་ཚུགས་པའི་སྔོན་ལ་མ་གཏོགས་མ་བཙུགས་པ་ཡིན་ནའང་། ཚགས་ཆུང་དེའི་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུ་དེ་ལམ་སེང་འགོ་
ཚུགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས།  ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་བར་དུ་སྔོན་མའི་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་གསུང་བཤད་
ག་རེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་བསྒུག་ནས་སྡོད་དགོས་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། རྩིས་ལོ་གསར་པ་དེའི་རྩིས་ཁྲ་ལ་ཞིབ་འཇུག་
གནང་རྒྱུའི་ལས་དོན་དེ་འགོ་བཙུགས་ན་འགྲིག་གི་རེད། མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚགས་ཆུང་གི་ལས་ཡུན་དེ་ལོ་གཅིག་རེད། ལོ་གཅིག་ཡིན་
པ་ཡིན་ཙང་། དེའི་བར་ན་དཔེར་ན་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དེ་ཚ་ཕེབས་ཡོང་གི་རེད། དེ་ཕེབས་ཡོང་དུས་
སྐབས་ལ་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚགས་ཆུང་ལ་ད་ལྟ་གྲོས་ཚགས་གྲོལ་བའི་རྗེས་ལ་བཙུགས་པ་དེ་ལོ་གཅིག་གི་ཕྱག་ལས་དེ་གནང་དང་
གནང་བཞིན་པ་བྱས་ནས། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་མཇུག་སྐྱོང་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་།  ཡང་བསྐྱར་དོགས་
འདྲི་གནང་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་ལོ་དེ་ག་རང་ནང་སླེབས་ཡོང་གི་རེད། དེ་ཡིན་པ་ཡིན་ཙང་གྲོས་ཚགས་གྲོལ་བའི་དུས་ཚད་གང་འདྲ་གཅིག་གི་
ཐོག་ལ། དཔལ་ལྡན་སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཙ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་གཟིགས་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་གཞིར་བཟུང་གནང་
བ་ཡིན་ན། དེ་ཕྱག་ལས་ལ་འགལ་ཟླ་དང་སྐུ་ངལ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་དེ་ཞུ་དགོས་དྲན་སོང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ད་གནས་སྟངས་དེ་རེད། རྩིས་ལོ་གང་ཞིག་གི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཐོག་ལ་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་གིས་རྟོག་ཞིབ་གནང་
རྒྱུ། གཟིགས་ཞིབ་གནང་རྒྱུ། དེ་འདྲའི་ནང་ལ་མང་པོ་གཅིག་འདས་པའི་ལོ་མང་པོ་ཞིག་དཀའ་ངལ་སེལ་མ་ཐུབ་པ་དེ་ཚ་མུ་མཐུད་ནས་
ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་རྩིས་ལོ་དེ་ག་རང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་ཀྱང་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་
དཔེར་ན་ད་ལྟ་ནས་བཙུགས་པ་འདྲ་གཅིག་ཡིན་ན། རྩིས་ལོ་དེ་ག་རང་གི་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་ཚ་སྔོན་ལ་གཟིགས། དེ་ནས་འདས་
པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་ཚ་བཀའ་ཤག་གི་ལན་གསལ་འབྱོར་བ་དང་། གང་ལྟར་དུས་ཡུན་དེ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཡིན་པ་སོང་ཙང་།  དེ་བྱས་
པ་ཡིན་ནའང་མ་འགྲིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཡང་ལས་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་མང་ཉུང་ག་ཚད་ཅིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ངས་ཏག་ཏག་ཞུ་
ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག  དེ་གནས་སྟངས་ཁག་ཁག་ཅིག་རེད། ཡིན་ནའང་ལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མ་རེད། ཡང་ཆ་
ཚང་བ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་དུས་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་འཛུགས་ན་ཞེས་བསམ་ཚུལ་གཅིག་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་གཉིས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་ང་རང་ཚས་བགྲོ་གླེང་གནང་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།  སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འདིའི་ཐོག་ལ་ཉམས་མྱོང་གི་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅིག་གཉིས་གཅིག་ཞུ་ན་བསམས་སོང་། མང་ཚགས་རྩིས་
ཁྲ་ཚགས་ཆུང་འདི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་དོན་ཚན་ 
༡༢༠ ནས་ ༡༢༡ བར་ལས་འགན་དེ་ཚ་ཆ་ཚང་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེའི་གཞིར་བཟུང་གིས་ད་ལྟའི་བར་དུ་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་
ཚགས་ཆུང་དང་པོ་ནས་བཞི་པའི་བར་ལས་ཀ་བྱས་བསྡད་པ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་གིས་ཟླ་བ་བཅུ་
གཉིས་ཀྱི་རིང་ལ་དངོས་གནས་ངོ་དགའ་སྤྲེ་ལད་མེད་པ་གཅིག་དང་ལྷག་བསམ་བཟང་པོ་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་རྩིས་ཞིབ་བྱས། ཞིབ་འཇུག་
བྱས། ལས་བྱེད་ཁ་ཤས་གཅིག་ལ་གདོང་ནག་པོ་སྟོན་དགོས་ས་ལ་བསྟན། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཕུལ་ཡང་སྙན་ཐོ་ཆུ་
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དོང་ནང་ཟགས་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་མ་གཏོགས།  གྲུབ་འབྲས་ཐོན་སོང་བསམ་པ་ཞིག་གོ་རྒྱུ་ཚར་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། དཔེར་ན་ང་རང་མང་ཚགས་
རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་གཉིས་པའི་སྐབས་དེ་ཡིན། དེའི་སྐབས་དེ་ལ་ང་ཚ་སྐྱོན་གནད་དོན་ཚན་ ༡༢༩ དེ་ལ་འདི་རེད་ཅེས་གོ་ཐོས་དེ་འདྲ་མ་
བྱུང་། གྲུབ་འབྲས་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞིག་བྱུང་མ་སོང་། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
རྩིས་ལོ་དེ་ག་དུས་གནང་ནའང་གོང་དུ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་གསུངས་པ་བཞིན་འགྲིག་གི་འདུག རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༩ དང་ ༢༠༡༠ ཐོག་ཞིབ་
འཇུག་གནང་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་རེད། སྔོན་མ་སྐབས་བཞི་པས་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཚམས་དེ་ནས་ཞིབ་འཇུག་གནང་དགོས་པ་གཅིག་པ་
རེད། གང་བྱས་པ་དེའི་བཅད་མཚམས་དེ་ནས་བྱས་ཡོང་པ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེ་གནད་འགག་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག ཡིན་ནའང་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་གིས་ལས་ཀ་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་གང་བསྟན་པ་དེ་བཀའ་ཤག་གིས་
བདག་པོ་ཡག་པོ་བརྒྱབས་ནས་ལག་ལེན་ཡག་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚ་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་གིས་
ལས་ཀ་བྱེད་པ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ཕྱག་ལས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བ་དང་ཡག་པོ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་སྐྱོན་གནད་
ཡོད་ས་དེར་སྐྱོན་གནད་བཏོན་པ་སོགས་དེ་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་གིས་སྐྱོན་གནད་བཏོན་པ་དེ་སྐྱོན་གནད་
རང་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ནས། འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚ་ལ་དེར་བསྟུན་གྱི་ཉེས་པ་ཆད་པ་བཅོས་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་
འདུག  ཆུ་ལ་གཡུགས་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཚགས་ཆུང་གི་ཚགས་མི་ལྔས་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ་དཀའ་ལས་
བརྒྱབས། གཞུང་གིས་དེ་ལ་འགྲོ་སོང་བཏང་། དགོས་དམིགས་གང་ཡང་མ་བྱུང་བ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་
གིས་སྙན་ཐོ་བཏོན་པར། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  ངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་
འབོད་བསྐུལ་ཞུ་གི་ཡོད།  སྙན་ཐོ་ཁག་གི་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་ཡོད་འགྲོ། ཡིན་ནའང་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞིག་དངོས་གནས་མ་བྱུང་། དེ་
ཡིན་དུས་མ་འོངས་པར་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་དེ་ནན་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་སྐབས་གསུམ་པའི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་གྲོས་ཚགས་ནང་བགྲོ་གླེང་མཐིལ་ཕྱིན་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། 
དུས་ཚད་མ་འདང་བའི་དབང་གིས་དེ་འདྲ་བྱས་ཏེ་ཕྱིན་པ་རེད། དེའི་སྙན་ཐོ་དེ་ལ་མཇུག་སྐྱོང་གི་ལག་བསྟར་དེ་ཙམ་གྱིས་གསལ་པོ་ཞིག་
བྱུང་ཡོད་མ་རེད། སྐབས་བཞི་པའི་སྙན་ཐོ་དེ་ལ་ཁ་སང་གྲོས་ཚགས་འཚགས་པའི་སྐབས་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱུང་ཡོད་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་
བཀའ་ཤག་གིས་རྙོག་གླེང་ཡོད་པ་དེ་ཚ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། གཙང་མ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།  དུས་ཚད་མང་པོ་ཞིག་
འཕྲོ་བརླག་འགྲོ་གི་ཡོད་རེད། རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ལོ་རེ་ལོ་རེནས་ཡང་བསྐྱར་ཡང་བསྐྱར་མར་འདོན་ཡོང་དུས། དེའི་ཐོག་ལ་ཡིན་
གཅིག་མིན་གཉིས་འཛིན་སྐྱོང་ནས་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་རང་ལ་ལན་རྒྱག་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་དེའི་སྒང་ལ་དུས་ཚད་མང་པོ་
གཅིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ག་ཚད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ང་ཚས་རྩིས་རྙོག་རྙིང་པ་དེ་ཚ་གཙང་མ་བཟོ་གི་བཟོ་གི་ཕྱིན་པ་ཡིན་
ན། དེ་ཙམ་གྱིས་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའི་རང་བཞིན་གཅིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁ་སང་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ནང་ལ་
ཚགས་གཙས་བཀོད་མངགས་ཞུས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ད་ལྟ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གསར་པ་རེད།  དེ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཟླ་བ་
དྲུག་གི་ནང་ལོགས་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཚན་པ་སོ་སོ་སོ་སོས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་ཚ་ཆ་ཚང་གཅིག་བཟོས་ཐུབ་པ་དང་། མ་ཐུབ་པའི་
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གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་མེད་དེ་ཚ་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕེབས་
དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཚགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་དང་མི་དགོས་དགོངས་ཚུལ་གཉིས་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་
དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་མཁན་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ནས་གོང་དུ་ཚགས་གཙས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། གཉིས་ཀའི་ཐོག་ལ་
བདེན་པ་ཡོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་སྔོན་མའི་ཐོག་གསལ་བཤད་ད་ལྟ་མཐིལ་ཕྱིན་པ་ཞིག་རག་རྒྱུ་
རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ལས་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་རྩིས་ལོ་ ༢༠༠༩།༢༠༡༠ བར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་།  དེ་དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཐོ་མང་པོ་ཞིག་
ལ་མཇུག་སྣོན་བྱུང་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་པ་སོང་ཙང་།  ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་པའི་སྐབས་སུ་
སྔོན་རྩིས་ཐོག་ལ་རེད།  ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གིས་སྙན་ཐོ་སོགས་ཕེབས་བསྡད་ཀྱི་རེད། སྔོན་རྩིས་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་གནང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལས་འབོར་ཆེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ངའི་སེམས་ལ་ཕར་འགྱངས་གཅིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དགེ་ཆེ་བ་དང།  དེའི་རྗེས་
ལ་བཙུགས་ནས་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའི་གྲོས་ཚགས་སྐབས་སུ་ལས་བསྡོམས་དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཐོ་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་དང་།  དེ་ཚ་ཚང་མ་
མཉམ་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གང་ཅིའི་ཐོག་ཏག་ཏག་གཅིག་བསྡད་ཀྱི་རེད་བསམ་པའི་ཚར་སྣང་གཅིག་བྱུང་།  འདི་དེར་ཞུས་ན་བསམས་
སོང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
  

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
དགོངས་ཚུལ་མ་འདྲ་བ་ཡོང་བསྡད་པ་དེ་དུས་ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་རེད་མ་གཏོགས།  མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་དང་མི་
དགོས་དེ་འདྲའི་སྐད་ཆ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད།  མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་པ་དེ་ཚང་མས་ངོས་ལེན་གནང་གི་ཡོད་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  སྤྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གི་བཀོད་ཁྱབ་ལམ་སྟོན་རེད།  གོང་ནས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་
གསུངས་སོང་། རྩ་བའི་ད་ལྟ་འཕྲལ་དུ་བཙུགས་པ་ཡིན་ན་ཡང་། གང་ལྟར་འཛུགས་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཡིན་ནའང་སོ་སོའ་ིཉམས་མྱོང་དང་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་གི་སྔོན་མའི་སྙན་ཐོ་དེ་ཚ་ལ་བལྟས་པའི་སྐབས་ལ། ད་ལྟ་དེར་མང་ཆེ་
བས་མཇུག་སྣོན་མ་བྱུང་བའི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཙམ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག  རྩིས་ལོ་གསར་པའི་ནང་དེ་ཙམ་གྱིས་རྟོགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
གོ་དྲུག་གོ་བདུན་དང་ཉིས་སྟོང་གཅིག་གཉིས་གསུམ་བཞི་དེ་འདྲའི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། འཛིང་ཐེབས་ས་དེ་ཚ་ལ་
ཐེབས་ཀྱི་འདུག  དེ་ཡིན་དུས་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚགས་ཆུང་སྐབས་བཞི་པའི་སྐབས་ལ་དེ་ཚ་ཚང་མ་ལ་ཁྲིམས་ཐག་ཆོད་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་
ན། རང་བཞིན་གྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་བདེ་བ་གཅིག་དང་། དེ་བཞིན་གོང་དུ་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་སོང་། ཡིན་ན་ཡང་སྡེ་ཚན་བྱེ་བྲག་
པ་གཅིག་དབྱེ་བ་གཉིས་ཕྱེ་དགོས་དུས་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད། ད་ལོའ་ིརྩིས་ལོ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་དང་། སྔོན་མའི་མཇུག་སྣོན་དེ་
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རྗེས་མར་བལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དང་། དེ་ཡིན་དུས་དཔེར་ན་ལྷན་ཁང་གཅིག་བལྟ་དུས།  ལྷན་ཁང་དེས་སྔོན་མ་མཇུག་སྣོན་མ་བྱུང་
བ་དེ་ག་རེ་ག་རེ་རེད་འདུག  དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་གསར་པ་དྲི་བ་གཏོང་རྒྱུ་རེད། ག་རེ་ཡིན་ན་ཡང་ཁོང་རང་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས། དེ་མེད་
དུས་སྒང་ལ་རྩིས་ལོ་གཅིག་དྲི་བ་གཏང་བ་དང་མཉམ་དུ་བྱེད། རྗེས་ལ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་སྐབས་ལ་བཀའ་ ཤག་སྙན་ཐོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། 
མཇུག་སྣོན་མ་བྱུང་བ་དེ་ཚ་ཡང་སླར་ཡང་ལས་ཁུངས་དེ་ཚ་ལ་དག་ཐེར་བྱེད་དགོས་པ། བྱས་ཙང་དེ་ཚའི་ཐོག་ནས་ཉིས་ཟློས་འདྲ་པོ་
གཅིག་ཡོང་གི་མེད་དམ་བསམ་པའི་སོ་སོའ་ིདོགས་པ་དེ་དེ་འདྲ་གཅིག་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སྒང་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ཟླ་བ་དྲུག་རེད། 
དངོས་གནས་བྱས་ན། མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚགས་ཆུང་རང་དགའ་རང་བཙུགས། ལོ་རང་དགའ་རང་དགའ་ཕུལ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་
ཡོང་ས་རེད། རྙིང་པ་ཆགས་དུས་སྒང་ལ་མཇུག་འདེད་བྱེད་ས་དང་ལས་ཀ་ཁ་ཤས་ལ་འདེད་ཁ་འདེད་ཡུལ་མེད་པ་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག 
གསར་པ་གསར་པ་ཡིན་དུས་ག་རེ་ཆགས་པ་ཡིན་ན་ཡང་། གཙང་མ་བཟོ་བདེ་བ་དང་སྙན་ཐོ་དེ་ཡང་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ་སོགས་ཁྱད་པར་
ཧ་ཅང་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་འཛུགས་པ་ཡིན་ན། ལས་ཀ་བྱེད་བདེ་བ་གཅིག་དང་ལས་ཀ་གཙང་བ་གཅིག་ཡོང་ངེས་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ནམ་རྒྱུན་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་འཚགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་རེས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་སྐབས་ཤིག་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡིན་དུས། དུས་
ཚད་ཀྱི་འགྱུར་བ་དེ་ཕྱིན་པ་རེད་མ་གཏོགས། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་པ་དང་། རྩིས་
རྙོག་ག་རེ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་ཚང་མ་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་པ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདིར་དགོངས་ཚུལ་ཁག་གཉིས་བྱུང་གི་
ཡོད་དུས་འདི་ད་ལྟ་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཡིན་ན། གྲོས་ཚགས་འདི་འཚགས་པའི་རྗེས་ལ་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲ་ཚགས་ཆུང་འཛུགས་
དགོས་བྱུང་གི་རེད། གལ་སྲིད་འདི་གཏན་འབེབས་བྱེད་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་གནང་བ་ཡིན་ན་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་འཁྱེར་
དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འོས་ཤོག་བསྡུ་རྒྱུ་ཡིན།  
གྲོས་ཆོད་དེ་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱུང་སོང་། གྲོས་ཚགས་འདི་གྲོལ་རྗེས་ཚགས་མི་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་རེད། དེ་རིང་གི་
ལས་རིམ་མཐའ་མ་དེ་ཆུ་ཚད་ལྔ་པ་བར་ག་ཚད་འགྲོ་ཐུབ་པ་ཞིག་འགྲོ་གི་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་མཐའ་མ་དེ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་
བཤད་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་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 ཡིག་ཆ་ཨང ༥ ཁ།  བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཐོག་མར་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་
ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་དང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་ཐོག་ལ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པའི་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚང་མར་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དང་འབྲེལ་
བའི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། དུས་ཚད་ཏོག་ཙམ་འགོར་ན་ཡང་དགོངས་བཞེས་ཤིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཐུབ་ཐུབ་
ཤིག་བསྡུས་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།  

བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་དང་། ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚགས། འཛིན་སྐྱོང་
བཀའ་ཤག་གསུམ་གྱིས་གོང་བུ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ཏེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་གནང་མི་དགོས་པའི་ཐོག་
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ནས་རང་རྐང་ལ་རང་ཉིད་ལངས་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་དུས། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་འདི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་
པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་རང་ངོས་ནས་མ་འགྲིག་པ་དེ་འདྲ་མཐོང་བ་ཡིན་ན། 
དེ་ཚར་འགན་ཁུར་བའི་ཐོག་ནས་ལྟ་རྟོག་དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་དེའང་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་ཞིག་གི་འོས་འགན་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུར།  ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་འདིའི་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ནང་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་
རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་ཆེ་གསུངས་པ་རེད། སྔོན་མའི་བཀའ་ཤག་ལའང་དེ་འདྲ་ཞིག་
དགོངས་བཞེད་ཡོད་སྲིད་ཀྱང་། ཡོངས་གྲགས་སུ་གསུང་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡིན་དུས། དེའི་ཐོག་ལ་ཐབས་ལམ་འཚལ་སྟངས་དེ་སྔར་དང་མི་
འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་དམ། དེ་ཚ་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་གཉིས་སྨན་
དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འཛིན་གྱིས་ཞི་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་དོན་འགྲིག་ཆགས་ཡོང་ཐབས་གནང་གི་ཡིན་གསུངས་པ་
རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ད་ནངས་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ཞིག་དང་དྲིས་ལན་ལས་འཕྲོས་ནས་གང་འཚམས་ཤིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད།  རྒྱ་བོད་
གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ན། གྲོས་གཞི་གཅིག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཅིག་ཅེས་བརྒྱུད་
ལམ་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ད་དུང་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་གཅིག་གི་
ཐོག་རང་ནས་འགྲོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་རེད་དམ།  ཡང་ན་མང་ཚགས་དང་མང་ཚགས་འབྲེལ་ལམ་གྱིས་ཐབས་ཤེས་བྱེད་པ་དང་། དེ་
བཞིན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་མཁན་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཐབས་ལམ་ག་རེ་གནང་གི་རེད།  

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་ནས་འབྲེལ་ལམ་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་ཞེས་པའི་ནང་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་
ཁྲིད་དང་། འཛམ་གླིང་གི་ཞི་བདེའི་འགན་ཁུར་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་དེ་འདྲ་མང་པོར་མཇལ་
འཕྲད་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཡིན་པའི་ངོས་ནས། དཔེར་ན། ཨ་རིའི་སྲིད་
འཛིན་ལྟ་བུ། དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གྱི་སྲིད་འཛིན་དང་སྲིད་བློན་དེ་འདྲར་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་དམིགས་བསལ་
མ་འདྲ་བའི་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་རྒྱུའི་དགོངས་གཞི་འདྲ་ཡོད་དམ་མེད། གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་
གནང་བ་ནང་བཞིན་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་དང་།  དེའི་ནང་དམིགས་བསལ་གྱིས་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཀའ་ཁྲི་
རང་གིས་བཞེས་ཀྱི་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་མི་ལོ་ཉི་ཤུའི་ནང་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཁྱད་ལས་པ་ཆིག་ཁྲི་དང་། བོད་ནང་
དུ་ཆེད་ལས་པ་ཆིག་འབུམ་ཐོན་ཐུབ་པ་དམིགས་ཚད་བཟུང་ནས་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་པའི་ཐོག་ལ། ད་བར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་
ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པའམ་ཡང་ན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ཐོན་པ་དེ་ཚ་དམིགས་བསལ་གྱིས་མཐོ་སློབ་དེ་འདྲར་
འགྲིམས་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད་པ་དེ་འདྲའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་བཟུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  ཁྱད་ལས་པ་གནང་གི་ཡོད་དུས། དེ་ཚ་ངེས་
པར་མཐོ་སློབ་འགྲིམས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་མེད། ཁྱད་ལས་པ་ཞེས་པའི་སྡེ་ཚན་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་དབྱེ་རྒྱུ། 
དེ་ཚའི་ནང་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེའི་ཐོག་ལ་ཁྱད་ལས་པ་ཐོན་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད། གལ་སྲིད་དེ་
འདྲའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་མེད་པ་ཡིན་ན། ཁྲི་གཅིག་གི་ནང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་བཏོན་ཐུབ་པའི་དམིགས་ཚད་ཅིག་འཛིན་རོགས་གནང་ཞེས་
རེ་སྐུལ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  དེའི་ནང་ལ་དེང་སང་ལ་དཔེ་བཞག་ན། སྐད་ཡིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་དུས། དབྱིན་ཡིག་ཤེས་དགོས་
པ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག དེང་སང་སྐད་ཡིག་ཤེས་མཁན་དང་ལོ་ཙཱ་བ་དེ་ཚས་དབྱིན་ཇི་དང་འཕྲད་དུས་ཚང་མས་དབྱིན་སྐད་རྒྱག་བཞིན་འདུག 
བྲིས་ཤོག་ཟེར་དུས་བོད་ཡིག་སྟེང་བསྒྱུར་ཐུབ་མཁན་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ཁྲོད་མི་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ལས་མི་འདུག  དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་
དགོངས་པ་ག་ཚད་བཞེས་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བཞེས་རྩིས་ཡོད། གཞིས་ཆགས་རེ་དང་བོད་རིགས་
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སྤྱི་མཐུན་ཚགས་པ་རེ་མགོ་སྦྲེལ་གྱི་ལམ་ནས་གཞིས་ཆགས་ལ་ཐབས་ལམ་ཞིག་གནང་གི་ཡིན་གསུངས་པ་ཞིག་འདུག  བོད་རིགས་སྤྱི་
མཐུན་ཚགས་པ་དེ་ཚས་གཞིས་ཆགས་དེ་ཚར་རྒྱ་མིའི་ཚིག་ཐོག་ཞུས་ན། ཁ་གཏད་རོགས་སྐྱོར་ཟེར་བ་ཞིག་གནང་རྩིས་ཡོད་པ་རེད་
དམ། ཡང་ན་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚགས་པ་དེ་ཚས་ཚུར་གཞིས་ཆགས་དེའི་ནང་ལོགས་རོགས་རམ་གནང་། ཕར་གཞིས་ཆགས་དེའི་
ཐོན་ཁུངས་དང་འཛུགས་སྐྲུན་དེ་འདྲ་བཙང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཁོང་ཚ་བཙངས་པ་དང་། ཁོང་ཚ་བརྒྱུད་ནས་བཙངས་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་གནང་
གི་རེད་དམ།  གང་འདྲ་ཞིག་གནང་གི་རེད། རང་འགོ་རང་ཐོན་ཤུགས་ཆེར་གསུང་བཞིན་ཡོད་དུས། ང་ཚ་རང་གིས་གནང་དགོས་པའི་
གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁ་སང་དེ་རིང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཐོན་སྟངས་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཁེ་ན་
ཌར་མི་ཆིག་སྟོང་མངགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕར་མི་གཅིག་འགྲོ་མཁན་ལ་བོད་པ་མི་གཅིག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་རམ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་བར་རག་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་སྤྱི་ཚགས་ཐོག་གླེང་སློང་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་དགོངས་
བཞེད་གནང་དགོས་པ་ཞིག་དང་། མིས་དམིགས་བསལ་གྱིས་དོ་སྣང་སྤྲོད་ཐུབ་པ་ཞིག གསར་གཏོད་གནང་དུས་དངོས་གནས་གསར་
གཏོད་གནང་སོང་བསམ་པ། འདི་འདྲ་གནང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚ་རང་གཞན་གཉིས་ཆར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་འདུག  ངས་བྱེད་ཐག་ཆོད་བྱེད་ཀྱི་
ཡིན་བསམ་པ་ཞིག་གི་ཚར་ཤུགས་སྐྱེ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་རྩིས་ཡོད། དེའི་འོག་ལ་བོད་ཀྱི་མཉམ་བསྡེབས་ཞེས་པ་
ཞིག་འདུག དེ་བཙུགས་ནས་བོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་དེ་ཚའི་ནུས་པ་གོང་མཐོར་དང་། གཞོན་སྐྱེས་ཚར་ལས་ཀ་འཚལ་བའི་ཐབས་ལམ་
སྐྲུན་གྱི་ཡིན་གསུངས་འདུག དཔེར་ན། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ཁྲོད་བཙན་བྱོལ་ནས་སྐྱེས་པ་དང་། བོད་ནས་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་
འདྲ།  ཕལ་ཆེར་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་ནང་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཚ་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་ཁྱེར་ག་དུས་རག་པ་ཡིན་ནའང་། ཚང་མ་ཕར་འགྲོ་བ་ལས་ཚུར་
ཡོང་མཁན་ཞིག་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞེ་དྲག་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་ཚའི་ནུས་པ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བཀུག་ཐུབ་ཀྱི་
རེད། འགའ་ཤས་ཤིག་ཨ་རིའི་སློབ་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕར་ཕྱིན་པ་དེ་ཚ་ཚུར་ཡོང་དུས། ང་ལ་འཚམས་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་རག་གི་མི་འདུག་
ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ལ་འཚམས་པའི་ལས་ཀ་མི་འདུག་ཟེར་མཁན་དེ་ཚར་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་ཡོང་དུས། ཁོང་ཚས་རང་དབང་
རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་ནང་བཞིན་སྣང་བ་འཁྱེར་ནས་བར་སྣང་ལ་ལྡིང་བསྡད་པ་ཞིག་མ་གཏོགས།  དངོས་གནས་
བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་འདི་ས་ཆ་འདི་ལ་གནས་དགོས་ཀྱི་རེད། འདི་དང་བསྟུན་པའི་ལས་ཀ་ག་རེ་བྱེད་བཅུག་གི་འདུག དེ་ལ་དགོངས་
བཞེས་གནང་མཁན་ཞིག་དཀོན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་དེ་རིང་བཀའ་ཤག་དང་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་བཀོད་ཁྱབ་མང་
པོའ་ིནང་ལ། ལས་བྱེད་རང་བཞིན་གྱིས་བུད་སྡོད་མཁན་མང་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་མེད།  སྤྱི་
ཚགས་ཁྲོད་མང་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སོ་སོས་མཐོང་བསྡད་པ་དེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་ཚ་ག་རེ་བྱས་བུད་སོང་བ་རེད། གཞུང་
འབྲེལ་སློབ་བསྐྱོད་གུང་གསེང་། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་སློབ་བསྐྱོད་གུང་གསེང་ལོ་གཉིས་ལ་ཞུས། ཚུར་མ་ཡོང་སྟེ་རང་བཞིན་གྱིས་
བུད། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་ཕྱོགས་ལ་དགོངས་བཞེད་དམིགས་བསལ་ཡོད་དམ། མིའི་ནུས་པ་
འགུག་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་ག་རེ་གནང་གི་རེད། དམིགས་བསལ་གྱིས་ཨ་རིའི་སློབ་ཡོན་ནས་རྩིས་པའི་སློབ་ཡོན་མང་པོ་སྔོན་མར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་ཆིབས་བསྒྱུར་རིམ་པ་འདྲ་མིན་གནང་ནས་མཐོ་སློབ་འདྲ་མིན་གྱིས་གོ་སྐབས་སྤྲད། བཙན་བྱོལ་འདི་ལ་
དགོངས་བཞེད་གནང་བཞག་པ་འགའ་ཤས་ཤིག་བརླགས་ཚར་བ་རེད། ཨ་རིའི་སློབ་ཡོན་ལྟ་བུ་ལ་མཚན་ན། བཀའ་ཤག་སྔོན་མས་ཕར་
གནང་ཚར་རེད། ཁ་སང་དེ་རིང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་དེ་འདྲའི་ཆ་རྐྱེན་མེད་པ་ཡིན་ནའང་འགྲིག་རེད་ཅེས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་
བཞིན་ཚུར་ལོག་དགོས་མིན་གྱི་ས་མཚམས་ལའང་དེ་བཞིན་ཡིན་དུས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ལོག་གི་རེད། ལས་ཀ་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་གི་
རེད། ད་ལྟ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ལྟ་བུར་མཚན་ན། འོས་མ་ཐོབ་སྔོན་ལ་གཞིས་ཆགས་ཆ་ཚང་ལ་བསྐོར་ཚར་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གྲོང་
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ཁྱེར་ལྡི་ལི་དང་། རྡ་ས་དེ་འདྲར་བསྡད་སྡོད་མཁན་དེང་སང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། གཞོན་སྐྱེས་ ཤེས་ཡོན་དང་ལྷག་བསམ་དེ་ཚ་ལས་ཆེ་བ་
ཞིག་ཡོད་ས་མ་རེད་བསམ་བསམ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་ལས་ཀ་ཞིག་བྱེད་ཡོང་དུས། ཤོག་ལྷེ་གཅིག་འབྲི་དགོས་ན་ཁག་པོ་
ཆགས་སྡོད་མཁན་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་པ་རེད།  ངས་བརྙས་བཅོས་དང་དམའ་འབེབས་དེ་འདྲ་གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད། ཡིན་ནའང་དངོས་
པོའ་ིགནས་ཚུལ་རེད། གཞིས་ཆགས་ཤིག་གི་ནང་ལ་ལས་ཀ་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་རྩིས་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། ཁ་ཕྱོགས་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་
རྩིས་ཡོད་པ་དེ་ཚ་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག གསལ་པོ་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་གང་ཡིན་ཞེ་ན། བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་དམ་འབུལ་
མཛད་སྒོ་དང་། དེ་བཞིན་བཀའ་སློབ་མང་པོའ་ིནང་དེའི་ཐོག་ལ་གསར་གཏོད་མང་པོ་ཞིག་གནང་རྩིས་ཡོད། དེ་ལ་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་རྒྱབ་
སྐྱོར་བྱུང་བ་ཡིན་ན། འགྲོ་ཆོག་ཆོག་ཡིན་གསུང་དུས་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་དགོས་པ་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བར་བྱེད་པ་ལ་གང་འདྲ་
ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཤེས་ན། རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་མ་ཤེས་པའི་བཟོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མའི་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་སྟངས་ཤིག་
ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་གྲངས་ཤིག་གྲོས་ཚགས་ནང་བཞག་པ་ཡིན། བློ་ངེས་བྱུང་སོང་། རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་དེ་རེད། འདིའི་ནང་ལ་གཞིས་ཆགས་
ཁག་སྲ་བརྟན་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་དེ་གང་འདྲ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ང་ལ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མའི་སྐབས་སུ་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་སྟེང་ལ་འགྲོ་སོང་མང་པོ་བཏང་ནས་ཤུགས་ཆེན་པོ་
བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གང་ཞིག་ལ་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན་ནམ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་ལ་སླེབས་ཡོད་པ་རེད། མིག་དཔེར་འོས་
པའི་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་དང་པོ་དེ་ཀོ་ལི་གྷལ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དེའི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འཚམས་ཁྱད་མཚར་ཞིག་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚ་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་དེ་སྔོན་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་སོ་ནམ་གྱི་ཐོག་ལ་མཁྱེན་ཡོན་ལྡན་པ་དེ་ཚའི་ནུས་
པ་ཞིང་ཁ་སྟེང་སྤུངས་ཀྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་ཞིང་ཁ་དེ་ཚ་གང་འདྲ་ཞིག་བཟོ་གི་རེད། གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་གྱི་སྐོར་དེ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་
ནས་ཕྱིས་སུ་འབྱོར་བ་མང་པོ་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། མིང་བཤད་ན་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མི་འདུག  Bir ལ་གསར་འབྱོར་ཚགས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་ཤོད་བཞིན་འདུག  མི་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་ཅེས་པ་དང་། རྡ་རམ་ས་ལར་ག་ཚད་ཡོད་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད། གནས་
སྟངས་དེ་ཚ་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་ནང་ལ་འཇོག་གི་རེད་དམ། བོད་ནང་ནས་སློབ་སྦྱོང་གང་ལ་གང་འཚམས་ཚད་མཐོ་ཐོན་ཚར་བ་དེ་ཚ། 
འདིར་སླེབས་དུས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་དེ་འདྲར་སོང་ནས། ལག་ཁྱེར་ཚད་ལྡན་དེ་འདྲ་མ་རག་པར་འདི་ནས་ཁ་ལོ་བ་དང་གད་
རྒྱག་མཁན་ནང་ལ་མ་ཚུད་པ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚ་མ་ཚུད་པ་ནི་ལག་ཁྱེར་དེ་འདྲའི་སྒང་ནས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གནས་
སྟངས་དེ་ཚ་གང་འདྲ་གནང་གི་རེད། དེ་ཚ་གསལ་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གནང་དགོས་ས་དེ་འདི་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚར་གསལ་
བཤད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

མཐའ་མ་དེར་བོད་མིའི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཆེད་ལྷག་དཀར་གྱི་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས་པ་རེད། 
༢༠༠༨ གྱི་མཇུག་ལ་ལྷག་དཀར་ཞེས་པ་འགོ་ཚུགས་ནས་བོད་ནང་གི་ལྷག་དཀར་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་མཁན་དེ་ཚས་རེས་གཟའ་ལྷག་
པ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་བླ་གཟའ་འདི་དང་བསྟུན་ནས་བོད་སྐད་བཤད་པ་དང་། བོད་ཟས་ཟ་བ། བོད་ཆས་
གྱོན་པ། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སྲུང་བརྩི་གནང་སྟངས་གང་འདྲ་བྱས་
ནས་གནང་གི་རེད། དཔེར་ན། གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་ལྟ་བུར་མཚན་ན། ལྷག་དཀར་སྲུང་བརྩི་གནང་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་
ཡིན།  དེ་ཚ་ཁ་གསལ་གནང་རོགས་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ཙམ་དུ་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན།  
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚགས་གཙའི་ཐོ་གཞུང་སྟེང་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་གྱི་མིང་ཐོ་དེའི་ནང་ཚུད་མེད་པ་ཡིན་ན།  སང་ཉིན་བསྐྱར་དུ་ཕྱག་རྐྱོང་རོགས་
གནང་། སང་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚད་ ༩།༣༠ བར་ཚགས་གསེང་ཡིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༩ པའི་ཚས་ ༢༡ ཉིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་རིང་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས ༢༡ ཉིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་ལས་ཉིན་ལྔ་པ་དེ་ཆགས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དང་པོ།  དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚད་རེད།  དྲི་བ་ཨང་ ༢ པ་འདྲི་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་
ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་
སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ཨང་ ༢ པ།  དྲི་བ་དྲི་ཡུལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག  

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

དྲི་ཤོག      དྲི་བ་ཨང་༌༌༌ ༢ 
གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས།  ༢ པ།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༡༦ ནས་ཟླ་ ༡༠ ཚས་ ༡ བར། 
དྲི་བ་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས།   ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ། 
དྲིས་ལན་གནང་མཁན་བཀའ་བློན།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག 
 
༄༅། །སྐུ་ཉིད་ནས་བཀའ་ཁྲིའི་ལས་ཁུར་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་དམ་འབུལ་གསུང་བཤད་ནང་ ” ངས་དོན་དམ་པའི་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་
མང་གཙའི་སྤྱི་ཚགས་ཤིག་བསྐྲུན་རྒྱུའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་བཞེད་སྒྲུབ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། • ཞེས་ཕེབས་
པར་དྲི་བ་ཞུ་རྒྱུར། 
༡ ” དོན་དམ་པའི་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ ” ཞེས་པའི་ཚད་ལྡན་གྱི་འགྲེལ་བརྗོད་གང་ཡིན་པར་དགོངས་བཞིན་ཡོད་དམ། 
༢ དེ་དག་བསྒྲུབ་ཐབས་སུ་ད་ཡོད་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་འགྱུར་བ་གང་འདྲ་དགོས་པར་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 
༣ དམིགས་ཡུལ་དེ་དག་བསྒྲུབ་ཐབས་སུ་ཕྱག་ལེན་གང་དང་གང་བསྟར་གནང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་དམ་བཅས། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།    
དྲི་བ་ཨང་ ༢ པར་དྲིས་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག 

 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ཨང་ ༢ པའི་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། 

 
༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་གཉིས་པའི་ 

སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ཨང་གཉིས་པའི་ལན། 
 
༡ ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཅེས་པའི་གོ་དོན་ནི།  གཞུང་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་ངོས་ནས་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་ཚང་མར་དབྱེ་

འབྱེད་མེད་པར་གཅིག་འགྱུར་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་དེ་ཡིན། 
༢ འགྱུར་བ་དགོས་པ་མཐོང་གི་མེད། 
༣ འཆར་གཞི་མེད།  བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༡༩ ལ།། །། 

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

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  འཕྲོས་དོན་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ལ།  ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་དྲིས་ལན་གསུངས་གྲུབ་པ་རེད།  དྲི་བ་
གཉིས་པའི་ལན་ལ། བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་མཐོང་གི་མེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་རེད།  ཆོས་ལུགས་རིས་
མེད་ལ་དབྱེ་བ་མེད་པ་ཟེར་དུས། བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་ནང་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་གོ་དགོས་པ་ལས་ཆོས་ལུགས་གཞན་དག་གི་སྐོར་ལ་ཡོད་
མ་རེད།  བཅའ་ཁྲིམས་ནང་མེད་པར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་བའི་ཐོག་ནས་ཕྱག་
བསྟར་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གནང་རྩིས་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲི་བ་དང་པོ་དེ་ཡིན།  དྲི་བ་གཉིས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ལ།  བཀའ་ཁྲིའི་དྲིས་ལན་གསུམ་པའི་ནང་
འཆར་གཞི་མེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བཞག  ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་དེ་ཕྱག་བསྟར་གནང་དགོས་པ་དང་ཕྱག་བསྟར་གནང་
མེད་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་མངོན་གྱི་ཡོད་པར་གཟིགས་ནས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟ་འཆར་གཞི་མེད་ཅེས་གསུང་དུས། འཆར་གཞི་
མེད་ན་འཆར་སྣང་ཡོད་དམ་མེད།  འཆར་སྣང་དང་འཆར་གཞི་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་སྒྲུབ་ཐབས་
གནང་གི་ཡིན་མིན་གྱི་ཐད་ལ་བཀའ་ལན་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དམ་འབུལ་གྱི་གཏམ་བཤད་རེད་ཟེར་ན་མ་གཏོགས་དམ་འབུལ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕུལ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  བཅའ་ཁྲིམས་
ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་གཞིར་བཟུང་དམ་འབུལ་དེ་ཁྲིམས་དཔོན་མཆོག་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད།  ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་དུ་མ་
ཡོད་པའི་ནང་ནས་གཅིག་ནི།  ཆོས་བྱེད་མཁན་གྱི་སྲིད་འཛིན་པ་དང་།  ཡང་མིན་ན་ཆོས་ཕྱོགས་པ་ཞིག་གིས་སྲིད་འཛིན་པ།  ཡང་མིན་
ན་གཞུང་ཞིག་གིས་ཆོས་བརྒྱུད་གཅིག་ལ་ཕྱོགས་ཞེན་གྱི་ཐོག་ནས་སྲིད་འཛིན་དེ་འདྲ་གཅིག་ལ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་ངས་
ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཅེས་པའི་གོ་བ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ལེན་གྱི་ཡོད་ཅེ་ན།  གཞུང་དང་སྒྲིག་འཛུགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་། ཆོས་
ལུགས་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཆོས་བརྒྱུད་ཡིན་ནའང་འདྲ། དེ་ཚའི་དབར་ལ་དབྱེ་འབྱེད་མི་བྱེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  ཆོས་
ལུགས་གཞན་དག་དང་ཆོས་བརྒྱུད་རྣམས་ལ་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་སྤྲད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ངས་ལག་པ་འཆང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དབྱེ་
འབྱེད་མ་བྱེད་པ་ཟེར་དུས།  དབྱེ་བར་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་མིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་ལས། ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་སྤྲད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཀྱི་མེད།  
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་། 

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

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བཀའ་ལན་གསུམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་དྲི་བ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེར་ལན་ཕེབས་མ་སོང་། དེ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བའི་ནང་ལ་དམ་འབུལ་དེ་ཁྲིམས་དཔོན་མཆོག་ལ་ཕུལ་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་ལུང་འདྲེན་ནང་ལ་དེ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་
ནས་ཞུ་གི་ཡོད་མ་གཏོགས།  མཛད་འཁུར་དམ་བཅའ་ཕུལ་ས་དེ་ཁྲིམས་དཔོན་དང་༸གོང་ས་མཆོག་སུ་ལ་ཡིན་མིན་གྱི་སྐོར་ལ་བཤད་ཀྱི་
ཡོད་མ་རེད།  བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་དམ་འབུལ་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་སུ་གསུངས་པའི་ལུང་འདྲེན་དེ་འགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ལན་
གནང་པར་ཐུགས་ཕན་གསོ་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས། ངས་ལུང་འདྲེན་འགོ་ནས་ཞུ་གི་ཡིན།  "ངས་དོན་དམ་པའི་
ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་མང་གཙའི་སྤྱི་ཚགས་ཤིག་བསྐྲུན་རྒྱུའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་བཞེད་སྒྲུབ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་འབུལ་
རྒྱུ་ཡིན་" ཞེས་གསུངས་དུས།  དམ་བཅའ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དམ་འབུལ་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་
མེད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་དེ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།  དེ་འདྲའི་དམ་བཅའ་དེ་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་གོ་བ་གཅིག་ག་རེ་ཆགས་འགྲོ་གི་ཡོད་རེད་
ཅེ་ན། སྔོན་མ་བསྒྲུབས་མ་ཐུབ་པ་ཅིག་ད་རེས་ནན་པོ་དང་།  བརྟན་པོ།  གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་དམ་བཅའ་ཕུལ་བཞག་
པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  སྔོན་མ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་མེད་བཞག་པ་ཞིག་ངས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅའ་ཕུལ་མེད།  སྔོན་མ་ཡོད་
བཞག་པ་དེ་ག་རང་ལ་གོ་བ་ལེན་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་དྲིས་པའི་སྐབས་སུ།  སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་གསུམ་པའི་ལན་དུ་འཆར་གཞི་མེད་ཅེས་པ་དེ། དམ་བཅའ་ཕུལ་པ་དེས་
སྔོན་མ་བསྒྲུབས་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ངོ་བོ་ཞིག་བསྟན་གྱི་འདུག  ད་ལྟ་འཆར་གཞི་མེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། དེ་གང་འདྲ་
ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་པ་དེར་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཅོ་མཆོག  ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་ནང་ལ་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཐོག་ལ་གཞུང་ངམ་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ངོ་བོ་དབྱེ་མེད་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་བ་དེ།  ང་ཚ་བོད་མི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེ་ནས་དབྱེ་མེད་བརྩི་
གི་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་འདྲ་ཞིག་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་འཆར་གཞི་གསར་པ་ལས། ད་ལྟ་ཡོད་བཞག་པ་
དེ་ལག་ལེན་བསྟར་ན་ཡག་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།   
 

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

སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་མར་བཀའ་ལན་བསྐྱོན་པའི་སྐབས་སུ་ངས་གོ་ཚད་བྱས་ན། ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་
འདྲ་མཉམ་གྱི་སྐོར་ལ་ལག་པ་འཆང་རྒྱུའི་དགོངས་གཞི་མེད་ཅེས་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་གོ་སོང་།  དེ་འདྲ་ཡིན་ན། བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ངོས་
ནས་མི་མང་གི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་མ་ཡིན་པ་དང་།  ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་མ་ཡིན་པ།  དེ་ག་ནང་བཞིན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐོབ་
ཐང་འདྲ་མཉམ་མ་ཡིན་པ།  མདོར་བསྡུས་ན་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་གི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གི་སྒང་ལ་གཟིགས་
རྟོག་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད།  ཚང་མར་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ུདེ་ཡིན།   
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་ནང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན།  གཞུང་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་
ནས་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་ཚང་མར་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར་ཞེས་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་གཞུང་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཀྱི་
མེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད་མ་གཏོགས།  ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་སྤྲོད་དང་མི་སྤྲད་དེ་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་དགོས་
ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 

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

 
སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བཀའ་ལན་ལས་འཕྲོས་པའི་དྲི་བ་གཅིག་དྲི་ཆོག་པ་གྱིས། ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་སྤྲད་རྒྱུ་མེད་པ་ཡིན་ན། 
དབྱེ་འབྱེད་རང་བཞིན་གྱིས་འགྲོ་གི་མ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

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

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་མིན་ཟེར་བ་དང་། ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་སྤྲད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཐ་དད་
ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱ་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགན་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན།  ཆོས་ལུགས་སོགས་གང་
འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། དབྱེ་འབྱེད་མ་བྱེད་པའི་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་སྤྲད་དགོས་ཀྱི་
རེད་ཟེར་བ་དེ། ཁྲིམས་གཞི་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དབྱིན་ཡིག་གི་
ཐོག་ནས་ཞུ་ན་ Discriminate བྱེད་ཀྱི་མིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས།  Equal Right སྤྲད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རེད།  
དེ་གཉིས་དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོས་རེད་དྲན་གྱི་འདུག   
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚད་རྫོགས་པ་ཡིན།  དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཁག་རེད།  
གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་ཕེབས་ཐུབ་མ་སོང་བས།  ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་རྗེས་མའི་ལས་རིམ་ནང་དུ་བཅུག་ཆོག་པ་
གྱིས།  དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གསུམ་པ།  གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་
ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས།   
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་
གྱིས། 

གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། 
སྔོན་གླེང་། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༦༤༢ ལོར་￼གོང་ས་￼སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚ་མཆོག་གིས་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་
ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་ནས་བཟུང་། ￼རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱིས་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བོད་
ཆོལ་ཁ་གསུམ་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ལུང་བདག་གིར་བཞེས་ཏེ། བོད་རང་བཙན་གྱི་གནས་བབ་བརྟན་སྲུང་ཐོག  དུས་ཡུན་ཕལ་མོ་ཆེར་
ཁྱིམ་མཚས་རྒྱལ་ཁབ་དབར་འཆམ་མཐུན་མཉམ་གནས་དང་། ཆབ་སྲིད་བརྟན་ལྷིང་། རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟན་དར་སྤེལ་དང་། བོད་འབངས་
རྣམས་རང་དབང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཚ་བར་རོལ་ཐུབ་པའི་བསྐལ་བཟང་གི་དུས་ཤིག་བསྐྲུན་གནང་མཛད་ཡོད་པའི་ཕྱག་རྗེས་ནི། བོད་ཀྱི་བྱུང་
རབས་སུ་འོད་སྟོང་འཕྲོ་བའི་ལེ་ཚན་ཞིག་ཏུ་བོད་མི་རིགས་ནམ་འཚའི་བར་དུ་གནས་ངེས་ཡིན།  
 དུས་རབས་ ༡༩ པའི་མཇུག་དང་ ༢༠ པའི་འགོ་ཙམ་ནས་བོད་ཀྱི་མངའ་ཐང་ཉམས་རྒུད་དུ་ཕྱིན་ཏེ། དམག་ཤེད་རིང་ལུགས་
པས་འཛམ་གླིང་བསྐྱར་བགོ་ཡང་བགོའ་ིརྩེད་འགྲན་གྱི་འཁྲུག་ལོང་ཁྲོད། ཕྱིའི་བཙན་འཛུལ་དབང་གིས་￼རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་
ཆེན་པོ་སོག་ཡུལ་དང་། རྒྱ་ནག  རྒྱ་གར་བཅས་པར་ཉེན་གཡོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱང་བྱུང་ཡོད། ཡིན་ནའང་། ￼རྒྱལ་
དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་￼ཞབས་སོར་འཁོད་འཕྲལ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༢ ལོར་བོད་ཀྱི་བདག་དབང་རང་བཙན་གྱི་གནས་བབ་
བསྐྱར་ནན་གསལ་བསྒྲགས་དང་འབྲེལ། ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་། སློབ་གསོ། དམག་དོན་སོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལ་དེང་རབས་དང་
མཐུན་པའི་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཐུགས་བརྩོན་མཛད་དེ་རླབས་ཆེན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་ཡོད། 
 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་དམར་གྱིས་བོད་ལ་དྲག་པོའ་ིབཙན་འཛུལ་གྱིས། ཆབ་མདོར་བོད་ཀྱི་གཙ་ཤུགས་དམག་དཔུང་ཕམ་
ཉེས་སུ་བཏང་སྟེ་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་གཉན་འཕྲང་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་སྐབས། ￼གོང་ས་￼རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་
མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༡༦ ཐོག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་འབུལ་བཞེས་གནང་དགོས་བྱུང་ཞིང་། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་
བཙན་འོག་ཏུ་བཞག་པའི་ཡིག་ཆ་དེའི་ཆ་རྐྱེན་འོག་བོད་འབྱོར་རྒྱ་དམག་གིས་བཙན་འཛུལ་བའི་གདོང་རིས་ངོ་མ་བསྟན་ཏེ། ཧམ་ཤེད་དང་
དྲག་གནོན་གྱི་རྩུབ་སྤྱོད་ཁོ་ནས་ཐ་ན་￼གོང་ས་￼སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་ཕྱྭར་ངན་བདོའ་ིགྲབས་གཤོམ་བྱས་སྟབས། ལོ་ངོ་ ༨ ཙམ་
རིང་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་གནས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་རྒྱུན་མཐུད་རྒྱུའི་གཞི་རྩ་བྲལ་ཏེ། ￼གོང་ས་￼སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་
བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་ཡོད། 
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བོད་ནང་གཡུལ་རྒྱལ་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ཏིཛ་པུར་བཅས་པར་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་བཙན་འོག་ཏུ་
འཇོག་དགོས་བྱུང་བ་དང་། ངོས་ལེན་མེད་པ་ཡོངས་བསྒྲགས་མཛད་ཅིང་། ￼གོང་ས་￼སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་
བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་རྒྱ་གར་དུ་གཞི་ཚུགས་པ་དང་བསྟུན། མགོན་པོ་གང་གིས་རིང་ནས་ཐུགས་ལ་བརྣགས་པའི་ཡང་དག་པའི་མང་
གཙའི་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་སླད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་མང་ཚགས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགས་གསར་འཛུགས་དང༌། གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས། བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་གསལ་བསྒྲགས་བཅས་རིམ་པར་མཛད་པ་དང་། 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་ཆོག་མཆན་བསྩལ་ཏེ། མང་གཙའི་ཀ་བ་གསུམ་དང་། རང་དབང་
ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་གསུམ་ལ་སོགས་སྒྲིག་འཛུགས་ཆ་ལག་ཚང་བར་བཟོ་གནང་མཛད་ཅིང་། ༢༠༠༡ ལོར་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མང་ཚགས་ཀྱིས་
ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་བཟོ་གནང་མཛད། 

ལྷག་པར་དུ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚས་ ༡༤ ཉིན། སྤྱི་ལྷན་སྐབས་ ༡༤ པའི་ཚགས་དུས་ ༡༡ པར་གསུང་འཕྲིན་ཆེད་བསྩལ་
གྱིས། ￼གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་དབང་བཞེས་མ་དགོས་པར། འབྱུང་འགྱུར་མི་རིགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་
གཉིས་ཀའི་འགོ་འཁྲིད་མང་ཚགས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་སྣེ་མོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བྱེད་དགོས་པ་དང༌། དེའི་ཆེད་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་
གཞི་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་པའི་བཀའ་ནན་བཟློག་མེད་ཕེབས་པ་དང་། གྲོས་ཚགས་ནས་བསྐྱར་དུ་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བའི་གསོལ་
འདེབས་ཞུས་པ་ཕྱིར་སློག་དང་། བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པས་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་འཁྲིད་ཀྱི་མཛད་འཁུར་སྐྱོང་
བཞེས་ཡོང་བའི་སྤྱི་མོས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ཀྱང་ཞལ་བཞེས་མ་མཛད་པར་བརྟེན། གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་འཕར་མའི་སྟེང་། བཙན་
བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཐེངས་ ༢༥ པ་གཏན་འབེབས་གནང་སྟེ། ￼གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་
འགན་དབང་ཡོངས་རྫོགས་མང་ཚགས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚར་རྩིས་སྤྲོད་ཆ་བགོས་གནང་བ་བཅས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་
འགྱུར་མཚམས་རླབས་པོ་ཆེ་འདིའི་སྐབས་སུ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་
དགོས་གལ་འགངས་ཆེ་བར་མཐོང་། 

གྲོས་ཆོད། 
￼གོང་ས་￼སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་￼རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་ནི་རྒྱལ་བའི་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་གངས་ཅན་བོད་དང་བོད་མིའི་

མགོན་སྐྱབས་ཏེ། རྒྱལ་བློན་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པའི་རོལ་གར་མཐའ་ཡས་པས་འགྲོ་བ་རྣམས་ཐུགས་རྗེས་བསྐྱངས་ཤིང་། 
ཁྱད་པར་དུ་￼གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ནས་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱིས་ད་བར་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་མཛད་འགན་བགྲང་བྱ་ 
༣༦༩ རིང་བཞེས་ཏེ་བོད་མི་རྣམས་བྱམས་དང་བརྩེ་བའི་དར་དཀར་ཡུག་གཅིག་གིས་བདེ་བར་བསྐྱངས་ཤིང་། ￼གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་
བཞི་པ་ཆེན་པོས་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་མཛད་འགན་མི་ལོ་ ༦༠ རིང་བཞེས་ཏེ། གངས་ཅན་བོད་མི་རྣམས་འཛམ་གླིང་ས་ཆེན་འདིའི་སྟེང་སྔོན་ཐོན་
མི་རིགས་ཀྱི་གདན་གྲལ་དུ་མགོ་འཕང་དགུང་ལ་འདེགས་ཆོག་པའི་སྤོབས་པ་སྦྱིན་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བོད་མི་སྤྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་
ནས་ཇི་སྲིད་བསྐལ་བའི་བར་དྲིན་གཟོ་དང་རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སླད་མར་ཡང་། མགོན་པོ་མཆོག་ཉིད་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་དང་
པོའ་ིནང་གསལ་བཞིན་བོད་མིའི་མགོན་སྐྱབས་དང་མཚན་རྟགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་དང་བོད་མིའི་བདེ་རྩར་ཐུགས་འགན་བསྐྱེད་བཞེས་
དང་། དུས་ནས་དུས་སུ་ཞུ་སྒོའ་ིལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་མོས་སམ་མང་མོས་གྲོས་
ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚས་ ༢༡  ལ། ། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།    
གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར་ལ་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་ ༤༥ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ།  མེད་པར་བརྟེན་ནས་ཚུད་པ་ཡིན།  དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ།  སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་
བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡག་པོ་ཞེ་དྲགས་འདུག  དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་གི་ཡིན།  གསུང་བྱོན་མ་སོང་བས། 
ལག་པ་བརྐྱངས་པ་ཡིན། དམིགས་བསལ་དེའི་སྒང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཅང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།  གསུང་མཁན་ཞིག་ཡོད་ན་བསམས་ནས་ཏོག་ཙམ་
བསྒུགས་པ་ཡིན་ཡང།  གཅིག་བྱས་ན་ང་ནོར་བསྡད་མེད་འགྲོ   ནོར་བསྡད་ཡོད་ན་དུས་ཚད་བླངས་པ་དེར་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
ནོར་མེད་ན་འདིར་བཟོ་བཅོས་ཤིག་གནང་རྒྱུ་འདུག  གྲོས་ཆོད་ནང་དུ།  ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་
ནི་རྒྱལ་བའི་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་གངས་ཅན་བོད་དང་བོད་མིའི་མགོན་སྐྱབས་ཏེ།  རྒྱལ་བློན་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པའི་རོལ་
གར་ཞེས་གསལ་བ་དེའི་ནང་ལ་རྒྱལ་བློན་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཉིས་ཁག་ཁག་བཟོས་བཞག་འདུག  དུས་རྒྱུན་ང་ཚའི་གཞུང་ནང་
དུ་ཕེབས་སྟངས་ལ། རྒྱལ་བློན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་རྒྱལ་པོ་བློན་པོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
རྣམ་པ་ལ་ གོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་ཡིན་པ་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོད་རེད།  རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ། ང་ཚས་རྒྱལ་བློན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  གལ་ཏེ་ངས་
བཤད་པ་དེ་འགྲིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེའི་བར་གྱི་དང་སྒྲ་དེ་བཀོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྤྱིར་བཏང་གྲོས་ཆོད་ཡག་པོ་འདུག  
གྲོས་ཆོད་འདོན་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གཉིས་ཀར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
རྒྱལ་བློན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བརྗོད་ནས། དེའི་བར་གྱི་དང་སྒྲ་དེ་ལེན་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་གམ།  ལགས་སོ།  དང་སྒྲ་དེ་བཏོན་
བཞག་རོགས་གནང་།  སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས། 
 

 
 



133 

 

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་དེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་
གྱི་ཚུལ་དུ་འཇོག་གི་ཡོད་པ་རེད།  དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་སྦྲགས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཞིབ་ཕྲ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཚང་
མ་སྔོན་གླེང་དང་གྲོས་ཆོད་ནང་དུ་འཁོད་ཡོད་པ་ཡིན་སྟབས། མང་པོ་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་མི་འདུག་དྲན་གྱི་འདུག  ཡིན་
ན་ཡང་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཞིག་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། འདི་ལྟ་བུའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པའི་སྐབས་སུ།  དུས་རྒྱུན་
དུ་སོ་སོའ་ིསེམས་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཚར་སྣང་དེ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་དང་སྦྲགས་ནས་གཅིག་ཞུ་ན་དྲན་སོང་།  དེ་ཡང་མང་པོ་གང་ཡང་ཞུ་
རྒྱུ་མེད།  བསྡུས་ན་ཚིག་གཅིག་གི་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  བཙན་བྱོལ་ནང་ཕེབས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙའི་
འཕེལ་རིམ་ནང་འགྱུར་བ་ག་རེ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དེ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལས་ལྷག་པ་གང་ཟག་སུ་
འདྲ་ཞིག་གིས་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དང་།  དེའི་བཀའ་དྲིན་བསམ་གཞིགས་དེར་ད་རེས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་
ཞུས་པའི་ཞོར་ལ་ངས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 

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  གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་འཆར་གྲོས་ཆོད་དུས་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་ཐུབ་པ་དེ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ངོས་ནས་ཡག་པོ་ཞེ་དྲགས་གནང་བཞག  ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གྲོས་འཆར་འདིའི་ནང་གང་འཁོད་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སྙིང་
ཐག་པ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སྤྱིར་བཏང་ཁོང་གི་མཛད་འཕྲིན་རྣམས་ཤོག་བུ་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཚུད་ཐབས་ཡོད་མ་རེད་དེ། 
སྙིང་བསྡུས་བཀོད་པའི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཆོད་བསྣམས་ཕེབས་པ་དེ་དུས་དང་འཚམས་པ་རེད་འདུག  སོ་སོ་ཡིན་ན་ད་རེས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་
འདི་དུས་ཀྱི་འགྱུར་མཚམས་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་འོག་ནས་འཚགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  ཁ་སང་སྔོན་མ་ང་ཚ་གྲོས་
ཚགས་ཚགས་པའི་སྐབས་སུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་མཚན་གནས་བཞེས་བསྡད་པའི་སྐབས་སུ་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  
ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་བོད་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་ཕྱོགས་གང་གི་ཐོག་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ལས་ལྷག་པའི་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ཞིག་མེད་
པ་རེད།  ཁོང་གི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ལ་ང་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་ཞུ་ཐུབ་ཐབས་ཡོད་མ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་སོ་སོ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཞིག་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས། སེམས་པའི་ནང་ལ་བཀག་མ་ཐུབ་པའི་ཚར་བ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་སྟབས།  གཅིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་།  དེའི་ཐོག་
ནས་ཆ་ཤས་ ཤིག་བླངས་པ་ཡིན་མ་གཏོགས། གྲོས་ཆོད་འདི་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག  དེས་ན་གྲོས་ཆོད་འདི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
གཙང་མ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ། གོང་དུ་
ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཚས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། རྩ་བའི་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ནང་ལ་ཞིབ་ཕྲ་ཞིག་འཁོད་ཡོད་པ་ཡིན་
སྟབས། དེར་ལ་ཚིག་སྣོན་དང་གསར་པ་ཞུ་དགོས་པ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་།  ཡིན་ན་ཡང་།  སྤྱིར་བཏང་གྲོས་ཆོད་
བཞག་པའི་སྐབས་སུ་གལ་ཆེན་པོར་བརྩིས་ཏེ། ཕྱག་བཀྱགས་ནས་ཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ད་རེས་འདིར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་འཇོག་པའི་སྐབས་སུ་ཚང་ཁ་
ཤིག་ཤིག་གིས་ཕྱག་བཀྱག་མཁན་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཡོང་གི་རེད་བསམས་བྱུང་།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་ལམ་སེང་ཆ་ཤས་བླངས་མེད།  
ཕྱག་བཀྱག་མཁན་མེད་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་མགྱོགས་པོ་བྱས་ནས་མཇུག་སྒྲིལ་གྲབས་བྱས་སོང་།  བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་
པའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་གི་ཡོད་པ་རེད།  ཅང་མི་སྨྲ་བའི་ཐོག་ནས་གྲོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་པ་ཡིན་ན། གཅིག་བྱས་
ན་ཅང་མི་སྨྲ་བའི་གྲོས་ཆོད་དེ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་སྲིད་ཀྱི་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚགས་ཀྱིས་མཁྱེན་རྟོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་འཇོག་པ་དེར། གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀའི་
གསུང་བྱོན་ཆོག་གི་ཡིན་པ་སོང་ཙང་།  ཅང་མི་སྨྲ་བའི་ཐོག་ནས་གྲོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་པ་ཡིན་ན། སྣང་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
ན་བསམས་ནས་སོ་སོར་བློ་འཚབ་བྱུང་། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚས་བླ་ན་མེད་པ།  གོང་ན་མེད་པ།  ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་ཞེ་དྲགས་གསུང་
གནང་གི་ཡོད་རེད་དེ།  ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ལགས་དགོངས་པ་ཏོག་ཙམ་བཞེས་རོགས་
གནང་།  གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་རང་གི་སྒང་ལ་མ་གཏོགས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཚར་སྣང་ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད།  བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་
ཕྱག་བཀྱགས་པ་དེའང་ཨང་ཀི་  ༣ པ་ ༤ པའི་རྗེས་ནས་ཕྱག་བཀྱགས་པ་རེད།  ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་གཅིག་པ་རེད།  དེ་
འདྲའི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞིག་གནང་བ་ཡིན་ན། གྲོས་ཆོད་འདིའི་ལྗིད་ཚད་ཆུང་དུ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དགོངས་པ་བཞེས་
རོགས་གནང་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གིས།  དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གླེང་སློང་བྱེད་དགོས་པ་དེ་
གནད་འགག་ཅིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས། གླེང་སློང་བྱེད་པ་དེས་གྲོས་ཆོད་ཉམས་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་སོ་སོའ་ིངོས་
ནས་ངོས་འཛིན་དེ་འདྲ་ཞུ་གི་མེད།  དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཅིག་མཐོང་བ་ཡིན་ཙང་། ངས་དེ་
ཞུས་པ་ཡིན།  ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་ནང་དུ་འཁོད་པ་གཞིར་བཞག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་
རེད།  དེ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།  ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་
མཛད་འགན་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལེའུ་དང་པོའ་ིདགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་གི་ཐོག་ནས། བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་དབུས་པའི་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་
གྲོས་ཚགས་སུ་ཚགས་བཅར་གནང་བའི་གྲོས་ཚགས་དང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  གྲོས་ཚགས་དང་པོ་ཆགས་པ་ནང་བཞིན་གྲོས་
འཆར་སྔ་མེད་ཕྱི་མེད་ཐོག་ལ། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར་བསྣམས་ཕེབས་
པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  གྲོས་ཆོད་འདི་གཏན་འབེབས་གྲུབ་པའི་རྗེས་ལ་ང་རང་ཚའི་སྐད་ཡིག་གཅིག་པུའི་ནང་དུ་འཁོད་པ་
ཙམ་མ་ཡིན་པར། ནམ་རྒྱུན་གྲོས་ཆོད་དང་མི་འདྲ་བའི་ཐོག་ནས་དབྱིན་ཡིག་དང། ཧིན་ཡིག  རྒྱ་ཡིག་བཅས་སྐད་ཡིག་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་
བསྒྱུར་གནང་མཛད་རྒྱུ་དང་།  དེ་བཞིན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འདི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་
གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་རེད་ཅེས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར།  ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་དམིགས་བསལ་གྱི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚགས་བསྐྱང་གནང་
མཛད་ན། བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཤུགས་ཐོག་ལ་འཇོག་པ་དང་།  བཞག་པ་ནང་བཞིན་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་རེ་བ་ཞུ་གི་



135 

 

ཡོད།  དེ་ག་ནང་བཞིན་གྲོས་ཆོད་གང་བཞག་པ་དེ་༸གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་བཞུགས་སྒར་ལ་ཕེབས་གནང་མཛད་ཡོད་པ་ཡིན་སྟབས།  
གྲོས་ཚགས་རྭ་བ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བླ་ན་མེད་པ།  གོང་ན་མེད་པའི་ཐུགས་ཀྱི་མཛད་
པ་སྐྱོང་བཞིན་པ་མཐའ་དག་གི་སྒང་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚའི་གྲོས་ཆོད་འདི་སྙན་སེང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།  
ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོས་གྲོས་ཚགས་རྭ་བའི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ་གཏན་འབེབས་བྱུང་བའི་རྗེས་ལ་སྙན་སེང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
དོན་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མཛད་འགན།  མང་གཙའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་གང་ཡོད་པ་དེ་དག་
འདིར་ཁུར་ནས། ད་རེས་ཚགས་དུས་དང་པོ་དེ་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་
ལ་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་གང་ཡོད་པ་དེ། ང་ཚའི་ཚགས་དུས་འདི་བརྒྱུད་ནས་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་ཙམ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཚང་
མས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་འདུན་ཞུ་གི་ཡོད།  ༸གོང་ས་མཆོག་ཐུགས་ཕམ་མི་ཡོང་བའི་འགན་འཁུར་རྒྱུའི་ཆེད་སོ་སོའ་ིངོས་
ནས་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་གང་ཡོད་པ་རྣམས། ང་ཚར་
བཀའ་སློབ་དང་ལམ་སྟོན་ཡང་ཡང་བསྩལ་གནང་ཡོང་བའི་ཞལ་བཞེས་ཡོང་བ་དང། སླར་ཡང་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་དང་
ཆབས་ཅིག་ཏུ།  དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཡིག་ཆ་འདི་མདང་ནུབ་དགོང་མོ་གྲོས་ཚགས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བསྡད་པ་གཅིག་
འདིའི་ནང་ལ་ཚུད་མི་འདུག སྔོན་མའི་ཡིག་ཕྲེང་ཤོག་གྲངས་གཉིས་པའི་ནང་གལ་སྲིད་འདི་འཇུག་པར་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་
བ་ཡིན་ན། ཤོག་གྲངས་གཉིས་པའི་དུམ་བུ་གཉིས་པ་དེ་རེད། ལྷག་པར་དུ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ པའི་ཚས་ ༡༤ ཉིན། ཚིག་སྦྱོར་བདེ་རུ་
གཏང་དགོས་པ་ཡོད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གྱིས་བོད་བསྟན་སྲིད་ལ་ཕན་པའི་སླད་ཟེར་བ་དེ་འཇུག་པ་
ཡིན་ན་འགྲིག་ས་རེད་དམ། སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་གི་
ཡོད་རེད། སྤྱིར་ང་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཞིག་གིས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུའི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུའི་
སྤོབས་པ་དང་ནུས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག་སྟེ། གྲོས་ཚགས་ར་བའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཆ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དང་པོ་
༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་ང་རང་ཚ་བོད་མི་ཚ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་མི་རིགས། བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དར་ས་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  དེའི་ནང་ནས་ང་རང་ཚའི་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་འགོ་ལ་ཡོད་པའི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༡༦༤༥ ནས་༸རྒྱལ་དབང་
སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ནས་བརྩིས་པ་ཡིན་ན། བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་མཚན་བྱང་ཚང་མ་སླེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚའི་བོད་
གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དེ་བདེན་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པར་བསྒྱུར་ཚར་བ་རེད། བོད་གཞུང་དགའ་
ལྡན་ཕོ་བྲང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བཀའ་དྲིན་དེ་ལ་བསམ་ཤེས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། 
༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ནས་བཙུགས་བཞག་པའི་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དེ་རྩ་བའི་གཞུང་གི་རྒྱུན་དེ་རང་
འཇགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཟེར་ནའང་འདྲ། མིང་གང་བཏགས་པ་ཡིན་ནའང་། སྒྲིག་འཛུགས་དེ་རང་
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འཇགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་བའི་གཞུང་དེ་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས། མ་འོངས་པ་བོད་པའི་རྩ་དོན་ལ་གལ་ཆེན་
པོ་ཆགས་པ་དེ་རང་བཞིན་གྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། གྲོས་ཆོད་ནང་བཀོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་
རྒྱུ་དང། ལར་ནས་གྲོས་ཆོད་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བཞག་ནས། ༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གསབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན། 
གསབ་ཐུབ་རྒྱུ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་མ་རེད། ཡིག་ཐོག་ལ་བཞག་པ་ཙམ་གྱིས་བཀའ་དྲིན་གསབ་རྒྱུ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
འོན་ཀྱང་ང་རང་ཚའི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་རེད། ད་ལྟ་རེད། མ་འོངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་རེད། མ་འོངས་པའི་མི་རབས་དེ་ཚར་བལྟ་ཡོང་དུས། 
བོད་པའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་འཕོ་འགྱུར་དེ་འདྲ་ཕྱིན་འདུག འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པའི་སྐབས་སུ་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག 
གྲོས་ཆོད་དེ་འདྲ་བཞག་འདུག་ཟེར་བ་དེ་འགྲོ་སྟངས་གཅིག་རེད། གྲོས་ཆོད་འདི་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་ཡག་པོ་བྱུང་བ་རེད། རང་ཉིད་ལ་བསམ་
ཚུལ་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་རྒྱུན་ལས་ནང་བཤད་ཟིན་པས། ད་ལྟ་ང་སྒེར་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག དེ་ལས་གལ་ཆེ་
བ་ཞིག བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཚང་མས་གསུང་གི་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་མཆོད་པའི་མཉེས་ཟེར་བ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་
ཆགས་བསྡད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་གང་བཀའ་གནང་བ་དེ། ང་ཚས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དེ་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོར་གཏོགས་པ་བཀའ་བློན་
ཁྲི་པས་དབུས་པའི་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙས་དབུས་པའི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ཡིན་ནའང་འདྲ། གཞུང་
ཞབས་རྣམ་པ་ཚ་ཡིན་ནའང་འདྲ། མི་མང་ཚང་མས་བཤད་པ་ཙམ་ལས་གལ་ཆེ་བ་དེ་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེ་
འདྲ་ཡིན་དུས། ང་ཚས་དེ་རིང་གྲོས་ཆོད་བཞག་པའི་སྐབས་སུ་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཚང་མས་དམ་བཅའ་
བརྟན་པོ་བཞག་ནས། དངོས་གནས་ང་ཚའི་སྐབས་སུ་འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བྱོལ་ནང་མི་ལོ་ལྔ་བཅུའི་ལྷག་
རིང་མང་གཙའི་ཉམས་མྱོང་བསགས་ཡོད་ཞུ་གི་ཡོད་རེད། ཉམས་མྱོང་ག་ཚད་བསགས་མ་བསགས་ལ་མ་བལྟོས་པར། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་
ཆེའི་དབུ་ཁྲིད་ནས་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་མེད་པའི་ཐོག་ནས། ང་ཚ་རང་ཁ་
རང་གསོ་ཐུབ་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་བྱེད་མ་ཐུབ་ཚ། གྲོས་ཆོད་གཅིག་བཞག་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་
བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ། ང་ཚ་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་གི་འབད་པ་གནང་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་
གལ་ཆེ་ཤོས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེའི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་གལ་ཆེ་མཐོང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཐའ་མ་དེ་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་
བཞིན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་དང་། བོད་པའི་དབར་ལ་བོད་དེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་འདུལ་ཞིང་དང་། སྤྱན་རས་གཟིགས་ང་ཚའི་
འདུལ་བྱེད་ཡིན་པ། དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ཚང་མའི་ལས་སྨོན་ནི་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་མ་འོངས་པར་ཕེབས་རྒྱུར་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས། 
ང་ཚ་བོད་མི་དང། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་འབྲེལ་བ་དེ་མགོ་དང་ལུས་པོའ་ིའབྲེལ་བ་ནང་བཞིན་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་པ་དང། ང་ཚའི་འབྲེལ་
བ་མུ་མཐུད་གནས་ཐབས། ཚང་མས་སྨོན་ལམ་འདེབས་དགོས་པ་དང། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཀྱང་ཐུགས་སྨོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་དང་།  ང་རང་ཚས་སྨོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུ། ཚང་མར་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་མཆོད་པའི་མཉེས་ཟེར་བ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་དེ་ལ་དགའ་སྤོབས་ཆེན་པོའ་ིརྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས་གནས་
ཚུལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུའི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཐོག ངས་རྒྱས་བཤད་མི་དགོས་
པར་ཚང་མས་བློ་མངགས་ཡིན་པ་མ་ཟད། ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡང་མ་རེད་ལ། ཞུ་ཡི་ཡང་མིན། དོན་དག་ངོ་མ་དེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་དང་སྐུ་ཕྲེང་ན་རིམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་དེ་ལོ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་རེ་གྲངས་རིང་ལ་བཞེས་པ་རེད། ད་ལྟ་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆབ་སྲིད་ཐུགས་འགན་དེ་བོད་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ལ་གསོལ་རས་གནང་བ་རེད། གསོལ་རས་གནང་བ་དེ་ལ་དམག་
ཁས་ལེན་གདོང་ལེན་དང་། གདུང་སྐེད་གཟེར་གྱི་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང། མ་འོངས་མངོན་གཟིགས་ཀྱིས་བཀའ་དགོངས་
བཟློག་མེད་ཐོག་ནས་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་རེད། ཁས་ལེན་ཞུས་པའི་གྲོས་ཚགས་དེ་ཡང་དང་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་ཡང་
དང་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་། གྲོས་ཚགས་ཡིན་ནའང་རེད། འཛིན་སྐྱོང་ཡིན་ནའང་རེད། སྒོ་གསུམ་གྱི་ནུས་པ་གང་
ཡོད་པ་དེ་རྩལ་དུ་བཏོན་རྒྱུའི་དུས་ཚད་སླེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ལ། རྩལ་དུ་བཏོན་གྱི་རེད། རྩལ་དུ་བཏོན་རྒྱུའི་རེ་བ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་
ཆེས་ཐུགས་འདོད་གནང་གི་ཡོད་རེད་ལ། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚགས་ཀྱིས་གནང་གི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ང་ཚ་འགན་འཁུར་བ་དེ་ཚང་
མའི་བློ་ལ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་དེ། གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་དང་དམ་པའི་ཆོས་ལ་བརྒྱ་ཚར་ཟེར་བའི་དཔེ་
གཞིར་བཟུང་ཐོག ངེས་པར་དུ་རྩལ་དུ་བཏོན་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གཉིས་པ་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དྲིན་ང་ཚས་གསབ་ཐུབ་
རྒྱུ་ཞེ་དྲགས་ཁག་པོ་རེད་ལ། བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་རེད། ཁ་ཤས་གསབ་ཐུབ་པ་དེ་ཆེ་ས་ནས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་རྡོག་རྩ་གཅིག་
སྒྲིལ་ཡོང་རྒྱུ་དང།  ང་རང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། བསམ་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་དང་དེ་འདྲའི་བསམ་འཆར་བརྗོད་
པའི་སྐབས་སུ་ཚིག་མཐོ་དམན་ཡོང་གི་རེད་དེ། དེ་དག་ལ་བཟོད་བསྲན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་པའི་ཚར་བ་ཞིག་
ཡོང་གི་འདུག ང་རང་སྤྱི་འཐུས་གསར་པ་ཞིག་གིས་གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་དེ་ལྟར་ཞུས་པ་ཡིན་ན། འོས་པ་ཞིག་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། ཡིན་
ནའང་སོ་སོས་གྲོས་ཚགས་རྭ་བ་འདིའི་ནང་ལ་བསླེབས་ནས་ཉིན་མ་གཉིས་གསུམ་མ་གཏོགས་འགྲོ་གི་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་མཁན་
གྱི་ཞུ་ཕྱོགས་ནོར་བ་ཡིན་ནའང་གསན་མཁན་གྱིས་གསན་ཕྱོགས་མ་ནོར་བའི་ཐོག་ནས། ཆུང་ས་ནས་མཐུན་སྒྲིལ་ཟེར་བ་དེ་ཞལ་ཙམ་མ་
ཡིན་པར། ༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ལ་དགོངས་པ་ཆེར་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་སྙན་སེང་ཞུ་འདོད་
བྱུང་།  
 

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 གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པ་དེ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་
ནས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསྣམས་ཕེབས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དེའི་ནང་ནས་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་དང་། ཚིག་བརྗོད་བདེ་པོ་
དང་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་ཞིག་བསྣམས་ཕེབས་པར། སོ་སོ་རང་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ང་རང་ཚ་
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གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་དེར་བགྲོ་གླེང་བྱས་པའི་སྐབས་སུ། དུས་ཚད་གཉན་འཕྲང་ཅན་དང། ཕྱི་ལོ་ 
༡༦༤༢ ལོ་ནས་འགོ་བཙུགས་པའི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་ལ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ། ད་ང་རང་ཚའི་ཕྲག་པའི་སྒང་
ལ་འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་སླེབས་རྒྱུའི་དུས་སྐབས་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ང་ཚས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་དུས། ལོ་རྒྱུས་ལ་བསྐྱར་ལོག་ཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། 
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐུ་དབང་མ་བཞེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ། སྤྱི་ཡོངས་ང་ཚ་བོད་ལ་འཐུས་ཤོར་ག་ཚད་ཕྱིན་
འདུག དེ་བསྐྱར་དུ་དྲན་གསོ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག  ཕྱི་ལོ་ ༡༦༤༢ ལོར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གཞུང་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ད་
ལྟའི་བར་དུ་ལོ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་རིང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐུ་དབང་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ། ང་ཚ་བོད་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ལས་དོན་ཡོངས་རྫོགས་ཚགས་ཚུད་ཡག་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐུ་དབང་མ་བཞེས་
པའི་སྐབས་སུ། ང་ཚའི་ལས་ཀ་ལ་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པོ་འགྲོ་ཡོད་པ། ང་ཚའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ཉམས་མྱོང་མང་པོ་བསགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད། ༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་རྗེས་ལ། ༸སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་མཆོག་ཁྲི་གསོལ་མཛད་སྒོ་དང་། ཐ་ན་
མཐའ་མཇུག་མཐར་སྤྲོད་གནང་བཞིན་ཐོག་ལ་དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ཐོག་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་བཞིན་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་མཆོག་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ། ཡར་ལྷ་ས་རྩེ་ཕོ་བྲང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚ་བོད་
ནང་ཁུལ་གྱི་ནུས་ཤུགས་མ་འདང་བར་སོག་པོའ་ིདམག་དང་མན་ཇུའི་དམག་གིས་རོགས་པ་བྱས་ནས། གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་
ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རྗེས་སུའང་བོད་ཀྱི་དབང་ཆ་མང་ཆེ་བ་ཕོ་ལྷ་བ་དང་ཕོ་ལྷའི་སྲས་ལ་སོགས་པས་བཟུང་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། ༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པས་དངོས་སུ་ལོ་བདུན་མ་གཏོགས་མཛད་དབང་བཞེས་རྒྱུའི་དུས་ཚད་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། དེ་བཞིན་སྐུ་
ཕྲེང་བརྒྱད་པ་མཆོག་གི་ལོ་ཤས་མ་གཏོགས་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ། བཅུ་གཅིག བཅུ་གཉིས་བཅས་སྐུ་ཕྲེང་བཞིའི་
རིང་ལ་ཕལ་ཆེར་ལོ་དགུ་བཅུ་གོ་གཉིས་ཙམ་རིང་ལ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགན་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱལ་ཚབ། སྡེ་སྲིད། སྲིད་ཚབ་རྣམས་ཀྱི་ལག་
ཏུ་བཟུང་སྟེ་མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༩༥ ལོར་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་འགན་བཞེས་པའི་
སྐབས་སུ་ཆོས་དང་སྲིད། དམག་ཡོངས་རྫོགས་གཉན་འཕྲང་ཅན་གྱི་དུས་ལ་སླེབས་ནས། མཐའ་མར་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་སོག་པོ་ལ་ཉེན་
ཡོལ་ཕེབས་དགོས་པ། རྒྱ་ནག་ཕྱོགས་སུ་ཉེན་ཡོལ་ཕེབས་དགོས་པ། ཉེན་ཡོལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་སོག་པོ་ལུང་པའི་ནང་བརྙས་བཅོས་
ཟད་པ། རྒྱ་ནག་གོང་མར་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་མཐའ་ན་ཕྱག་འཚལ་དགོས་པ་དེ་འདྲའི་བརྙས་བཅོས་འོག མཐར་བོད་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་ཀྱང་
ཡང་རྒྱ་གར་ལ་ཉེན་ཡོལ་ཕེབས་དགོས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་འདྲ་ཡིད་སྐྱོ་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ 
༡༩༡༢།༡༣ ལོར་བོད་དུ་ཕེབས་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༣ བར་ལོ་དེའི་རིང་ལ་བོད་ནང་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཡིན་ནའང་འདྲ།  དམག་གིས་
སྒྲིག་འཛུགས། སློབ་སྦྱོང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་བཟོས་ཡོད་ཀྱང་།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༣ ལོར་སྐུའི་དགོས་པོ་རྫོགས་པའི་
རྗེས་ལ་ཡང་། རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་ཚབ་བོད་ལ་ཡོང་བ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ཙམ་ལ་ང་ཚ་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཉམས་རྒུད་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་བའི་དུས་
སྐབས་གཅིག་ཤར་བ་རེད།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས། བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱིས་
འགན་དབང་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ། གཉན་འཕྲང་ཅན་གྱི་འོག་རྒྱ་མིའི་འོག་ཏུ་ཤོར་དགོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་རེད། ༸གོང་ས་
སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རླབས་ཆེན་པོའ་ིདགོངས་པ་མང་པོ་ཞིག་དང། བོད་རང་དབང་རང་བཙན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ལ་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པར། ང་ཚ་ད་ལྟའི་བར་དུ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པའི་ཐབས་སྡུག་གི་གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་བ་རེད།  
ད་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དེ་ང་ཚའི་མགོ་ལ་བབས་ཡོང་དུས་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་དབང་ཡོངས་
རྫོགས་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་ལ་མར་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་དེ་སླེབས་ཡོང་དུས། འགན་ཁུར་
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མཁན་དེ་ང་ཚ་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཚ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་གལ་
ཆེ་ཤོས་དེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས། ད་བར་དུ་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་དགོངས་པར་གང་ཕེབས་པ་གཞིར་བཟུང་
ནས། ང་ཚ་རྡོག་རྩ་གཅིག་བསྒྲིལ་ཐོག་གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་། ང་རང་ཚས་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་
གཅིག་པུར་དམིགས་ཏེ། དོན་ཆེན་གཅིག་འགྲོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དོན་དག་ཆུང་ཙག་ཐོག་སྐབས་རེ་མཐོ་དམའ་ཏོག་ཙམ་ཡོང་སྲིད་པ་རེད་དེ། 
དོན་དག་རྡོག་རྡོག་དེ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚའི་སེམས་ཤུགས་གང་འདྲ་ཞིག་འདུག ཁོང་རང་ཚས་རེ་བ་ག་རེ་བཅང་གི་འདུག  དེ་ལ་
དམིགས་ནས་ང་རང་ཚས་ལས་འགུལ་གང་འདྲ་སྤེལ་དགོས་རེད། ལས་ཀ་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རེད། དེ་དག་ང་ཚ་ཚང་མས་དམ་བཅའ་
བཞག་སྟེ། ཚང་མས་ནུས་པ་མཉམ་དུ་སྤུངས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་རིང་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག 
 མཐའ་མཇུག་ངས་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ནི་མ་འོངས་པའི་ལོ་ལྔའི་ནང་བཀའ་ཤག་གསར་པ་རེད།  སྤྱི་འཐུས་གསར་པ་རེད།  ང་རང་ཚ་
ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་དོན་དག་ཆེ་སའི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 
 

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

 
སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་བཞི་ཅུ་ཞེ་ལྔ་པ། གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཐོག་ལ་
དམིགས་བསལ་སྤྱི་འཐུས་བགྲེས་པོ་རེད། གཞན་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚས་འདི་བཏོན་པ་དེ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གང་ལྟར་འདི་དང་
འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས། བོད་མི་རྩམ་གཟན་ཡོད་དོ་ཅོག་དངོས་ཡོད་ཀྱིས་འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་ཐོག་ལ་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བོད་པ་འདི་ཧམ་བཟས་བྱས་ནས། ལྷག་པར་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་ལ་གནས་དགོས་པ་དེས་མཚན་པའི་འཛམ་བུ་གླིང་འདི་ཐོག་ལ། ང་
ཚ་བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འཁུར་ཡོད་པ་རིམ་པས་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས་༧གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་
ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱིས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་དང་བོད་མི་རིགས། ལྷག་པར་མང་གཙའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱོད་པར་ཐུགས་འཁུར་
ཆེས་ཆེར་གནང་བའི་སྒོ་ནས། དངོས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་དང་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབ་ཏུ་འགྲོ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལ་གྱུར་
ཐུབ་པ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད་པ་འདི། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་
གཅིག་དང་། དེ་མ་ཟད་༧གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་ཡི་ཡོད། ང་ཚ་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་འདྲ་
འདྲའི་ནང་ནས་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཡིན་ནའང་རེད། ད་ལྟའི་བཙན་བྱོལ་གྱི་གནས་སྟངས་
ཁྲོད་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཡིན་ནའང་། འཛམ་གླིང་གཞན་གྱི་བུད་མེད་ཚ་དང་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། བོད་རྒྱལ་ཁབ་
དེ་ཡང་ཡར་ཐོན་དང་ལམ་ལུགས་དེ་ཡང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་བསྐྱོད་ཐུབ་པ་དེ་ནི། ༧སྐྱབས་མགོན་༸གོང་ས་ཆེན་པོའི་དཀའ་དྲིན་ཉག་
གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་བསྙོན་མེད་རེད། དེར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཚས་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡར་ཐོན་ཕྱོགས་ལ་ལྷག་པར་འགན་
འཁུར་སྔར་ལྷག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་དགོས་རེད། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པའི་སྒོ་ནས། བཀའ་དྲིན་
འཇལ་བར་སོ་སོས་གང་ཐུབ་པ་དེ་ལ་ཧུར་ཐག་གིས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དེ་འགྲུབ་པར་བརྩོན་དགོས་པ་རེད། ༧གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་
ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མཚན་གནས་མ་བཞེས་པའི་ཐོག་ནས། མཚན་གནས་དེ་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་ལས་བྱུང་བའི་སྐུ་ཚབ་ལ་གནང་
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བ་དེ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དངོས་གནས་དྲང་གནས་མ་འོངས་མངོན་གཟིགས་ཀྱིས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་དགོངས་བཞེས་
ཡོད་པ་འདེང་སྤོབས་མེད་བཞིན་དུ། དེ་ལ་ང་ཚས་གུས་བཀུར་ཆེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་མོས་མཐུན་དང་ཁས་ལེན་བྱས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། དེའི་ཐོག་ལ་བོད་མི་ཡོད་དོ་ཅོག་མཐུན་བསྒྲིལ་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་
བཀྲིན་ཡིན་ན། ཚ་རབས་ནས་ཚ་རབས་བར་ཁོང་གི་བཀའ་དྲིན་དེ་གསབ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་བབས་ཀྱི་བཀའ་
དྲིན་བསལ་ཐུབ་པ་ལ། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དེ་སྒྲུབ་པར་འཆམ་མཐུན་མཉམ་ལས་གནང་ཐུབ་པ་དང་། མི་མང་ལ་ལམ་སྟོན་དང་མི་མང་གི་ནུས་
པ་དེ་ཐོན་ཐུབ་པར། ང་ཚས་ལམ་སྟོན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱས་ནས། སླར་ཡང་ཆིག་བསྒྲིལ་གྱི་ནུས་པ་དེས། བོད་ནང་གི་མི་མང་གི་སེམས་
ཤུགས་དང་ལྷག་བསམ་སོགས་མི་བརླག་པའི་སླད་དུ། བརྩོན་དགོས་པ་རེད། དེ་འདྲ་ང་ཚས་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ན། བཀའ་དགོངས་དེ་ཡང་
དག་པར་སྒྲུབ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་༧གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་རྗེས་ནམ་ཡང་འདོར་
གྱི་མ་རེད། འདི་ནས་ཞལ་བཞེས་གཙང་མ་ཞིག་འཐོབ་ཡོད་ན་རེད། སླར་ཡང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ནམ་ཡང་མི་འདོར་
བ་མཁྱེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ༧གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་ཡིན་ན་ཡང་། སྐལ་བ་ནས་བསྐལ་བའི་བར་དུ་སྔར་
བཞིན་ངེས་པར་དུ་ཕེབས་དགོས་པ། ཐུགས་ནས་མི་འདོར་བ་མཁྱེན་ཞེས་ཞུ་བ་དང་། ལྷག་པར་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚ་ཉིན་འགྲོ་
ནའང་མཚན་མི་འགྲོ་བ་དང་མཚན་འགྲོ་ནའང་ཉིན་མི་འགྲོ་བའི་གནས་སྟངས་དེ། ང་ཚ་དེ་རིང་འདིར་ཕེབས་པའི་མི་མང་གིས་གདམས་པའི་
བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཡིན་ནའང་རེད། བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མར་འགན་འཁུར་ཡོད་པ་དེ་དགག་མེད་པའི་སྒོ་ནས་༧གོང་
ས་ཡེ་ཤེས་ནོར་བུའི་བཀའ་དགོངས་འགྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་དང་། སྤྱིར་༧གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་ཐུགས་
དགོངས་ལ་འཇོག་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ད་དུང་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཡོད་དགོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
ང་ཚ་དངོས་གནས་བོད་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་ཅིག་ཡིན་སྟབས། མི་མང་གི་དཀའ་ངལ་དང་སྡུག་བསྔལ་དེ་སྔོན་ནས་སེལ་བར་གནང་བ་ཞིག་
གི་བསྩལ་དུ་གསོལ་ཞེས་ཞུས།   ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་གིས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ནམ་ཡང་བརྗེད་ཐབས་
མེད། ང་ཚ་བོད་མི་གང་དུ་སོང་བ་ཡིན་ན་ཡང་། ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་བུ་གླིང་གིས་མི་སུས་ཀྱང་བདག་པོ་མི་
རྒྱག་རང་རྒྱག་དང། བོད་དང་བོད་མི་ཞེས་པ་གལ་ཆེན་པོ་བརྩི་བཀུར་བྱེད་སར་ཆགས་ཡོད་པ་དང། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དེ་བཞིན་མྱུར་བ་མྱུར་
དུ་ཁོང་གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་གྲུབ་པ་དང། ང་ཚ་བོད་མི་རྣམས་སྔར་བཞིན་ཐུགས་ནས་མི་འདོར་བ་མཁྱེན་མཁྱེན་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས། 
བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་དྲིན་ཆེ།  
 

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

སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ནང་དོན་ལ་ཡོངས་སུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གོང་ནས་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་བཀའ་གནང་སོང་། གཙ་བོ་བཀའ་དྲིན་ནི་
ཐུད་འཚ་བ་མར་གྱི་དྲིན་ཞེས་པ་ལྟར་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དེ། ཚང་མའི་ཡིད་ལ་མངའ་གསལ་རེད།  བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་དགོས་
པ་ཡིན་ན། བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་མཆོད་པས་མཉེས་པ་ཞེས་པ་ལྟར། ང་རང་ཚས་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས། ཁོང་གི་བཀའ་དགོངས་སྒྲུབ་
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དགོས་པ་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་གསལ་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་དེ་རིང་ངས་འདིར་རྫིག་པོ་དང་ཆེན་པོ་ཞིག་གང་ཡང་ཞུ་
རྒྱུ་མེད། ༧གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་འབྲེལ་ཡོང་བ་དང་། དེ་
བཞིན་བཟང་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་བཞིན་པའི་དུས་ཚད་འདི་ལ།  ང་རང་ཚའི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་
ལ་བཟང་སྤྱོད་ཉམས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན།  དེ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་རྒྱུའི་ཞབས་འདེགས་སུ་མ་ཕྱིན་པར། ཞབས་
འདྲེན་གྱི་གཞི་རུ་མི་འགྲོ་བའི་ངེས་པ་ཡོད་མ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས།  དུས་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་གང་དང་གང་གསལ་པོར་ཡོང་བསྡད་པ་
དེ། ང་རང་ཚས་འགན་འཁུར་མཁན།  ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཚ་རེད།    རྒྱུན་དུ་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་དང་སྤྱི་ཚགས་རང་གི་ཐོག་ནས་
གསལ་པོ་བཟོས་ཏེ།  དེ་འདྲ་བྱེད་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་ཅེས་བཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།   ད་ལྟ་ང་ཚ་བདེན་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་
ཅིག་ཅེས་པའི་ཐོག་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད་དུས།  བདེན་པའི་རྒྱབ་ཏུ་ལངས་སྟེ་བདེན་པས་མ་བྱས་ན།  བདེན་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་
རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་སྒྲིལ་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་བཞིན་པའི་དུས་སུ། ང་
ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་འདོད་རྔམ་ཅན་རེ་ཟུང་གིས་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་གྱི་སེམས་ཚར་ལ་ཕོག་ཐུག་འགྲོ་བའི་ཚང་ལས་དང་།  དེ་འདྲ་བྱུང་
བ་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དཔེར་ན་ང་རང་ཚའི་རྡ་རམ་ས་ལའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་ལ་ཚང་མས་ཚགས་པར་
ནང་གཟིགས་ཡོད་རེད་ལ་གསན་ཡོད་རེད།   ནང་ཁུལ་ལ་བཀའ་མོལ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཚའི་རིགས་འབུར་དུ་བཏོན་མ་དགོས་པའི་
ཐོག་ནས། སོ་སོ་ལམ་སེང་ཕྱུག་པོ་ཆགས་རྒྱུའི་འདོད་རྔམ་དེས་སྤྱི་ཚགས་ཁོ་རང་ཆུ་ལ་གཡུག་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ན།  
དེ་ནི་རྩ་བ་ནས་མ་འོས་པ་ཞིག་རེད།  སྐབས་ཐོག་སྐབས་ཐོག་ལ་གང་མཐོང་བ་དེ་དག་ང་རང་ཚ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ལ་
ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཕེབས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། སོ་སོ་ས་གནས་གང་དུ་བསྡད་པ་ཡིན་ནའང་། དེའི་ཉེ་སྐོར་ལ་ཡོད་
པའི་མི་མང་ལ་བཀའ་སློབ་དང་།  ལམ་སྟོན་གནང་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བྱུང་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མེད་པའི་སྐོར་ལ་ངེས་པར་དུ་གསུང་
དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེ་བཞིན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་ནང་ངས་དགོངས་སེལ་ཞུས་ཡོད་
ཅེས་གསུངས་མྱོང་ཡོད་པ་དེ།  ང་རང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ༧སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་
དགོངས་སེལ་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་ལ་ཐུག་པ་རེད།  དེ་ང་ཚའི་བཟང་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་ཕྱིན་པའི་ཆ་ནས་དགོངས་སེལ་ཞུ་
དགོས་པ་ཆགས་པ་རེད་དམ།  ཡང་ན་བཟང་སྤྱོད་བརྡལ་བཤིག་ཕྱིན་ནས་དགོངས་སེལ་ཞུས་དགོས་པ་ཆགས་པ་རེད།  སྤྱི་ཚགས་ནང་
དུ་དེ་ཚའི་རིགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གང་འབྱུང་བཞིན་པ་དེར།  སེམས་ཤུགས་ཡར་སྤར་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་སེམས་ཤུགས་མར་བཅག་དགོས་ཀྱི་
རེད།  དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན།  བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་མཆོད་པས་མཉེས་ཅེས་པ་དེ་ཕར་བཞག དྲིན་ཆེན་གྱི་ལག་པ་དེར་རྡོ་བརྡུང་བ་ནང་
བཞིན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུང་དགོས་ཀྱི་རེད།  ང་རང་ཚ་འགན་འཁུར་མཁན་གཙ་བོ་རེད།  དེ་ལས་གཞན་པའི་ང་རང་ཚ་སྤྱི་
ཚགས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཡིན་ནའང་འདྲ།  བོད་མིའི་ངོ་བོ་ཡིན་ནའང་འདྲ།  བོད་མིའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ།  ཉར་
ཚགས་དགོས་པ་དེ་ཚ་ང་ཚས་ངེས་པར་དུ་ཉར་ཚགས་གནང་དགོས་པ་དེ། དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག   
སྤྱིར་བཏང་ང་རང་ཚས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་སྣ་ཁུག་འོག་ལ་ཡོད་པའི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་སེམས་འཁུར་མཉམ་འདེགས་
མ་བྱས་ནས་ཉམས་པ་ཡིན་ན། དམ་བཅའ་ག་ཚད་ཕུལ་བ་ཡིན་ན་ཡང་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་རེད།  དམ་བཅའ་ནི་དམ་བཅའ་རང་རེད། དམ་
བཅའ་དེ་ཤོག་བུའི་སྟེང་བསྡད་རྒྱུ་རང་ཆགས་ཀྱི་རེད།  སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་འཚ་བསྡད་པའི་མི་ཡོངས་
རྫོགས་ཀྱིས་ཁོང་གི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཐོག་ནས་ཞབས་འདེགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན་ཡང་།  ཞབས་མ་འདྲེན་པ་གནང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་
དེ་གཙ་བོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བརྒྱུད་ལམ་འདི་བརྒྱུད་ནས། ང་རང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། 
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མཐའ་དོན་དེ་ལ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚ་ཞབས་པད་བརྟན་པ་དང་།  ཁོང་གི་སྐུ་ཚ་འདིའི་རིང་ལ་བོད་
གཞིས་བྱེས་ལྷན་འཛམས་ཐོག་ནས་རང་ཡུལ་ལ་ཕྱིར་ལོག་ཐུབ་པ་མྱུར་དུ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   

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

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༩ པའི་ཚས་ ༢༡ ཉིན་གྱི་ཐུན་གཉིས་པ།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ན་རིམ་ལ་གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་
ཆོད་གྲོས་འཆར་དེ་རེད།  སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  ད་ལྟ་གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པ་ལ་བགྲོ་གླེང་
གནང་གི་ཡོད་རེད། དེར་ཆ་ཤས་ལེན་པའི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་རྒྱུན་ལས་ནས་དུས་དང་རན་པའི་གྲོས་འཆར་བསྣམ་ཕེབས་པ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་
གནང་ཞེས་ཞུ་བ་དང་།  ལྷག་དོན་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་བཀའ་མོལ་གནང་ཚར་སོང་། དེ་ཚ་ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་
དང།  དེ་དང་འབྲེལ་བའི་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་གཅིག་ཞུ་ན།  སྤྱིར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དྲིན་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོང་
དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ང་ཚས་འདིར་བཤད་བསྡད་ནས་ཁུངས་འཁྱོལ་ཐུབ་པའི་དེ་འདྲའི་སྤོབས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡིན་
ནའང་ནམ་རྒྱུན་དུ་སོ་སོས་བསམ་བསྡད་པ་གཅིག་ད་རེས་བརྒྱུད་ལམ་འདིའི་ཐོག་ནས་མར་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གཅིག་བྱས་ན་ཕན་ཐོགས་
འདྲ་ཡོང་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་གྱི་འདུག སྤྱིར་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་རེད།  ལྷག་དོན་དུ་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་
འདིས་གཙ་བོ་བོད་མི་རིགས་རེད།  ལྷག་པར་འགྲོ་བ་སྤྱིའི་དོན་དུ་བཀའ་དྲིན་ག་རེ་བསྐྱངས་ཡོད།  མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ག་རེ་བསྐྱངས་
ཡོད། ང་ཚ་ཚང་མའི་དགོངས་པར་མངའ་གསལ་རེད། དེའི་ནང་ནས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཀའ་
དྲིན་ག་རེ་བསྐྱངས་པ་དང་མཛད་པ་ག་རེ་གཅིག་བཞེས་བཞིན་ཡོད་མེད་ཐོག་མ་ཤེས་མཁན་དང་ཧ་མ་གོ་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མི་
དེའི་གནས་བབ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་དྲི་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ནམ་རྒྱུན་ནས་ང་ལ་སླེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞུ་ན།  སྐུ་
ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་འདིས་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་སྐྱོང་སྟངས་འདི་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའ་ིསྒྲུང་འདྲ་པོ་དང་། གནའ་བོའ་ིམི་རྒྱུད་བྱུང་
རབས་འདྲ་པོ་ཞིག་མིན་པར་ཐོས་པ་དང་མྱོང་བ་ཞིག་ཡིན་དུས། དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་བསམ་གཞིགས་མེད་པ་འདྲ་པོ། ཁོང་གི་བཀའ་སློབ་ལམ་
སྟོན་འོག་མ་འགྲོ་བ་འདྲ་པོ། མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་དེ་འདྲ་མཐོང་ཡོང་བ་དང་།  ལྷག་དོན་བོད་པའི་མི་ཞིག་གིས་དེ་འདྲ་བྱས་ཡོང་བ་མཐོང་
ཡོང་དུས། དེ་ཚའི་གནས་བབ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲི་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀྱང་སླེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག  དེ་འདྲའི་དྲི་བ་སླེབས་དགོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེས་ཟེར་ན།  གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བོད་པའི་ཐོག་ལ་བཀའ་དྲིན་མཛད་པ་
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འཕྲིན་ལས་བསྐྱངས་ཡོད་པ་བརྗོད་མེད་རེད། ད་ལྟའི་སྐབས་ལ་འཛམ་བུ་གླིང་སྤྱིའི་ནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་
སྐྱོང་བཞིན་པ་དེ་ལ། འཛམ་བུ་གླིང་མི་རིགས་རྒན་གཞོན་བར་གསུམ་གྱིས་ཡིད་གུས། དད་པ་བྱེད། ངེས་པ་རྙེད་པའི་ཐོག་ནས། དེའི་ཐོག་
བསམ་བློ་གཏོང་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་བ། དེའི་ཐོག་ལ་འགན་ཁུར་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་བ་དང་།  དེའི་ཕྱོགས་སུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྡོད་མཁན་
མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ། ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེ་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེར་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ། ང་རང་ཚའི་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞིག་
རེད། དེ་འདྲ་ཡོད་སྡོད་པའི་སྐབས་ལ་གང་ཞིག་གི་འདུལ་བྱ་ཡིན་བསྡད་པ་དེ་ཚ་ཡིས། དེ་འདྲའི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ལ་ཐེ་ཚམ་བྱས་
བསྡད་པ་དང་མཚན་སྨད་ཞུས་བསྡད་པ།  ཁོ་རང་སྒེར་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་གཏམ་བཤད་བྱས་བསྡད་པ་འདྲ་པོ་དེ་འདྲ་ཡོང་དུས། མི་དེ་ཚའི་
རིགས་ཚད་དང་གནས་བབ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན།  དྲི་བ་སླེབས་ཡོང་གི་འདུག བྱས་ཙང་ངས་བརྒྱུད་ལམ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ལས་ཀྱི་སྣེ་
མོར་བཞུགས་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད།  མང་ཚགས་ཡིན་ནའང་རེད།  ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གཙ་བོར་བྱེད་པའི་ལྷག་
དོན་དུ་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུའི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གཅིག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ག་རེ་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན།  འཛམ་བུ་གླིང་ཕྱི་ཡི་མི་རིགས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ག་ཚད་ཅིག་གུས་འདུད་དང་བརྩི་མཐོང་ག་ཚད་
ཅིག་གནང་བ་ནང་བཞིན། ང་ཚས་ཀྱང་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་སོ་སོའ་ིགནས་བབ་ལ་གཞིགས་པའི་འགན་འཁུར་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་
ཅེས་དང་།  དེ་འདྲ་གཅིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་དུ་འགྲོ་གི་
རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཏན་ཏན་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ལ་འགྲོ་ཐུབ་པའི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་།  ལྷག་དོན་དུ་ང་རང་
ཚ་རྒྱུན་དུ་གཏམ་བཤད་བྱས་བསྡད་པ་ནང་བཞིན་སོ་སོའ་ིགནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།  དེའི་ཁེ་ཕན་དེ་ང་རང་ཚར་ཚུར་
རག་རྒྱུ་གཅིག་དང་འོད་འདྲ་པོ་དེ་ཚུར་སོ་སོའ་ིམགོ་ལ་ཕོག་བསྡད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བོད་སྤྱི་པ་རེད།  སོ་སོ་སྒེར་རེད།  ལྷག་
དོན་དུ་གཞིས་ལུས་མི་མང་གི་བདེ་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་རེད།  བོད་མི་རིགས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་དང་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བདེ་དོན་མྱུར་དུ་སེལ་བ་ལ་
ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། དེ་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་
པའི་ཐོག་ནས། ང་རང་ཚ་མི་རིགས་གཞན་གྱིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་པ་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་།  དེའི་ཕྱོགས་སུ་འགན་འཁུར་ག་ཚད་
ཅིག་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་དང་མི་མང་ཚས་དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་དང་བསམ་བློ་གཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེར་
མཚམས་བཞག་པ་དང་།  ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པ་དང་།  བོད་གངས་ཅན་ལ་ད་ལྟའི་བར་དུ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་འགའ་
ཤས་ཀྱི་རིང་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གདུལ་བྱར་འཛིན་པ་གནང་བ་བཞིན། མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚ་རྗེས་འཛིན་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་
གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་དེར་མཚམས་འཇོག་གི་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་། 
 

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  གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གཙང་མ་
ཞུ་བ་དང་འབྲེལ། གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་གི་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་བྱས་པ་ཡིན་ན་དོན་དག་
མང་པོ་ཞིག་འགོ་ནས་ཕྱིན་སོང་། ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་དང་དམ་པའི་ཆོས་ལ་བརྒྱ་ཚར་ཞེས་ཤོད་སྲོལ་ཡོད་པ་ནང་
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བཞིན། ཚིག་གཉིས་གསུམ་ཞུ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ད་ལྟ་འདི་ནས་ཕྱག་སྦྲེལ་གཅིག་གིས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་རེད། ལོ་
རྒྱུས་ཁུངས་དྲངས་ནས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་རེད། གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། ང་ཚ་བོད་པའི་ནང་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་གཞུང་བཙུགས་
པ་ནས། ད་ལྟའི་བར་དུ་དཀའ་ངལ་བྱུང་སའི་མཚམས་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དབང་མཚམས་བཞག་པ་དེ་འདྲའི་བར་དེ་ནས་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། འདི་འདྲ་ཕར་ཕྱི་མིག་གཅིག་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་འདས་གྲོངས་ལ་ཕྱིན་པའི་
བར་དེར་སྡེ་སྲིད་དང་ལྷ་བཟང་ཁང་འཆམ་མ་འཆམ་གྱི་རྙོག་ཁྲ་དེ་བསླངས་བྱས།  དཀའ་ངལ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་དེ་ནས་བྱུང་བ་རེད། ༸རྒྱལ་
བ་དྲུག་པ་སྐུ་འདས་གྲོངས་ལ་ཕྱིན། དེའི་རྗེས་དེ་ལ་ང་ལུམ་སྦྱར་གསུམ་དང་གུང་ཕོ་ལྷ་བ་ཁོ་རང་ཚ་འཆམ་མ་འཆམ་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་
མང་པོ་དེ་བྱུང་བ་རེད། ༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྗེས་ལ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲེང་དང་སྟག་བྲག་ཕྱོགས་ཁག་
ཕྱིན་བྱས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་དེ་འཕྲད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་དབང་བཞག  ཡོངས་རྫོགས་རྩིས་སྤྲོད་
བྱས་ཏེ་རྭ་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་གཙས་པའི་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་།  སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཙས་གཙས་པའི་སྤྱི་
འཐུས་རྣམ་པ། ང་རང་ཚའི་ལག་པ་ལ་འདིར་ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་འདས་པའི་དུས་ཚད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་བྱུང་ཡོད་པའི་
གནས་ཚུལ་དེ་ཚ་ང་ཚས་དགོངས་པའི་དཔྱད་གཞི་ལ་བཞག་བྱས་ནས། མ་འོངས་པ་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་ཚ་མ་ཡོང་བ་ལ་ང་རང་ཚས་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འདི་ཚ་ཆ་ཚང་ག་པར་ལ་ཐུག་བཞག་ཟེར་ན། ནང་ཁུལ་
མཐུན་འབྲེལ་མ་ཡོང་བ་དང་ནང་ཁུལ་རྡོག་རྩ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་རེད། རྩ་བའི་ཆ་ནས་ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་བསྡད་
པ་ཆ་ཚང་ནང་ཁུལ་རྡོག་རྩ་གཅིག་ལ་བསྒྲིལ་རྒྱུ་དང་མཐུན་འབྲེལ་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་བྱེད་པ་དེ་ཡག་ཐག་ཆོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་མུ་
མཐུད་ནས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

ཞུ་རྒྱུ་གཉིས་པ་དེ། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ན་རིམ་རེད། ༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ནས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་བར་ལ་རིམ་བྱོན་ཚའི་
བཀའ་དྲིན་ང་རང་ཚ་བོད་པས་གསབ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་། དེ་ཆ་ཚང་གི་དགོངས་པའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། ང་ཡོད་
སའི་ལུང་པ་དེའང་ཐོག་མའི་ཆར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཚུད་པ་རེད། བར་སྐབས་ཤིག་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ཆབ་སྲིད་
ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཡོད་མ་རེད། འོན་ཀྱང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྲེང་ན་རིམ་གྱི་མཚན་བྱུས་ཀྱིས་ཚུད་བསྡད་ཡོད་རེད། ང་སྐྱེས་སའི་
ལུང་པ་ཡུལ་གྲུ་དེ་ལ་ཆ་མཚན་པ་ཡིན་ན།  ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ། སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ། བདུན་པ། སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་བཅས་ཀྱིས་
ཞབས་བཅག་པ་དང།  སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་འཁྲུངས་ས་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས། བསམ་བློའ་ིཁ་ཕྱོགས་དེ་ཕྱོགས་ས་གཅིག་ལ་ཕྱོགས་ཐུབ་པ་
དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་ན་རིམ་གྱི་མཚན་བྱུས་སྒང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་པ་
འཕྲིན་ལས་ཕར་བཞག་ཤོག མཚན་གཅིག་པུའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ང་རང་ཚས་གསབ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། གཞན་
ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ།  ཕྱག་སྦྲེལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་རེད། བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་རེད་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཡིན་
དུས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་འགྲུབ་པ་ལ་འབད་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་མཐོང་གི་ཡོད་ཅེས་དེ་ཞུ་
རྒྱུ་གཅིག་དང་།  ད་རེས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར་འདི་འདྲ་ཞིག་ཕེབས་ཡོང་བ་དེ། དུས་ཚད་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་
ལ་འཁེལ་བཞག  ཉེ་བའི་ཆར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་བཀའ་སློབ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཕེབས་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ལྟར་
འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ་ཞིག་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་དབང་མཚམས་འཇོག་བྱས་པ་དེ་འཁྲབ་སྟོན་འདྲ་ཞིག་རེད་ཅེས་སྐད་ཆ་ཁྱབ་སྡོད་
ཀྱི་ཡོད་རེད། འོན་ཀྱང་མི་མང་གིས་འདེམས་བསྐོ་བྱས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཚ་ལ་སྐུ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་རྩིས་སྤྲད་ནས། ད་ལྟ་གྲོས་ཚགས་
འདིར་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཐུབ་པ་འདིས། རྒྱ་ནག་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་བརྡ་ལན་གསལ་པོ་ཞིག་ཆགས་འགྲོ་གི་ཡོད་
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རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚ་བརྟན་པ་དང་། ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཐའ་དག་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་
གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་ཞུ་བ་དང་འདིར་མཚམས་འཇོག་གི་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།  
 

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

སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་། ང་རང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་དོན་དག་
རྡོག་རྡོག་དེ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ན།  ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚ་ནས་བརྩིས་པའི་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་བར་དུ་
༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱིས་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས། ལོ་ངོ་གསུམ་བརྒྱ་
དྲུག་ཅུ་རེ་དགུ་འཁོར་བ་དང་།  དེ་བཞིན་དུ་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ནས་ལུགས་གཉིས་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་
ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུ་འཁོར་བ་སོགས་དུས་ཚད་འཕོ་འགྱུར་གྱི་འགྱུར་མཚམས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་པའི་སྐབས་འདི་ལ། 
བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་འདི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཅིག་ཆགས་ཡོད་དུས།  ཚིག་ཙམ་གྱི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། 
བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་རྡོ་རིང་འཛུགས་པ་དང་།  ཡང་ན་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་བ་སོགས་གནང་ཐུབ་པའི་གཞེན་
བསྐུལ་ཞིག་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང་།  ང་རང་སྤྱི་འཐུས་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞིག་ཞུ་ན་
བསམས་སོང་། རྩ་བའི་ཆ་ནས་གྲོས་ཆོད་འདི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་ཡིན་པའི་སྒང་ལ། སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱུང་
བསྡད་པ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད།   སྤྱི་མོས་ཟེར་བ་འདི་ཐུན་མོང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་ངོ་བོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
གོང་དུ་གསུང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གིས་ངོ་བོ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་སྒང་ལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་བསྡད་སོང།  ལྷག་པར་དུ་སྤྱི་འཐུས་རེ་ཟུང་
གིས་དེ་ལ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་དགོས་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་མར་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རྗེས་ཕྱོགས་ནས་ལས་དོན་
གལ་ཆེན་པོའ་ིགྲོས་ཆོད་དེ་འདྲ་ཡིན་ན། མང་པོ་ཞིག་ལག་པ་བརྐྱངས་ནས་མང་པོ་ཞིག་བཤད་བསྡད་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་
ཆེ་བ་དང། གྲོས་ཆོད་དེ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གལ་སྲིད་མང་པོ་བཤད་དགོས་པ་ཅིག་ཡིན་ན་ནི། མ་འོངས་པར་ང་ཚས་
ལག་པ་བཀྱག་ཆོག་ཆོག་བྱས་ནས་བསྡད་ཀྱི་ཡིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་གལ་ཆེ་ཆུང་དེ་ནང་དོན་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་རེད།  གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་
ཚང་མས་བཀའ་སློབ་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། གྲོས་ཚགས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བཀའ་
མོལ་མ་གསུངས་ནས་བཞུགས་པ་ཡིན་ཡང་ཁྱད་པར་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས།  
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སྤྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དེ་རིང་འདིར་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་བསྣམས་ཕེབས་པ་ལ་ཐོག་
མར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  མ་འོངས་པར་ཡིན་ཡང་འདི་འདྲ་བ་གྲོས་འཆར་བསྣམ་ཕེབས་
མཁན་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད། ང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་འཐུས་མི་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞིའི་ནང་ལ་གཅིག་གིས་འཁྱེར་ཡོང་གི་རེད་བསམས་
ནས་ལུས་བསྡད་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་འདུག  བྱས་ཙང་དེ་རིང་འདིར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་
ནང་ལ་ང་རང་གིས་གཅིག་ཞུ་བ་ཡིན་ན།  ལོ་ལ་ཚགས་དུས་ཐེངས་གཉིས་འཚགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཚགས་དུས་ཉིན་དང་པོའ་ིརིང་ལ་བཀའ་
དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་མཛད་རིམ་ནང་ལ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུའི་རྗེས་ལ། ང་རང་ཚ་དུས་ཚད་ཁ་ཤས་ཤིག་བཏང་ནས་ཚགས་དུས་
ཉིན་མ་དང་པོ་དེ་ལ་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། མུ་མཐུད་ནས་གནས་བསྡད་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་དེའི་ཐོག་ལ་ང་རང་གི་བསམ་
ཚུལ་ཞིག་དང་དགོངས་འཆར་འདི་འདྲ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། 

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཚགས་གཙས་ཚགས་འདུ་དབུ་འབྱེད་སྐབས་ནས་ཞུས་ཡོད། དེ་རིང་ལས་དོན་གལ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ལས་རིམ་སྒྲིག་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དེ་རིང་ལས་རིམ་དང་པོ་དེ་བཀའ་བློན་གཞན་གྱི་འོས་འདེམས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད།  དེ་བཞིན་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་
བཤད་གནང་རྒྱུ་དང་།  དེ་ནས་ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ཙང་ལས་རིམ་བང་སྒྲིག་སྟངས་དེ་དེ་འདྲ་ཞིག་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་
ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན། མ་འོངས་པར་ཡང་ལས་རིམ་མང་ཉུང་ལ་དཔག་པའི་ལས་རིམ་འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྟབས་བདེ་བ་དང་།  ཡང་
གནད་དོན་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་གོང་དུ་འཇོག་དགོས་པ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། ཁ་སང་ལས་རིམ་གལ་ཆེན་པོ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་
གྲོས་འཆར་ཡིན་ཡང་། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚས་གལ་ཆེན་པོ་རྩིས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བརྩིས་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་ལས་རིམ་དང་
པོར་བཞག་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དང་པོའ་ིནང་ལ་གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འཁྱེར་
ཡོང་བ་དེ། གསལ་བཤད་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཞུས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  དེ་འདྲའི་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་ནང་དོན་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ལ། ལས་རིམ་
ཉིན་མ་དང་པོ་གཉིས་པའི་ནང་བཞག་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་དེ་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚས་མཁྱེན་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག  སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།  

 
སྤྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་བ་དང་འབྲེལ་ནས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་
དགོངས་པ་ཟུར་ཙམ་ཞིག་སོ་སོའ་ིརྨོངས་འཆར་ཞིག་ཞུ་ན་བསམས་སོང་། དང་པོ་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་རྗེས་ལ་དྲན་གསོ་དང་
རྗེས་སུ་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཐོག་མར་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་དེར་༸གོང་ས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་དགོངས་གཅིག་དེ་ག་
རེ་རེད་ཅེས་ང་རང་གིས་ཞུ་བ་ཡིན་ན།  བོད་གངས་ཅན་པ་མི་རེ་ངོ་རེ་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་བློས་འགེལ་གཙང་མ་གནང་བ་དེ་ལ་ང་རང་གི་
ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།  ཉེ་དུས་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་རེ་བ་དང་བློས་
འགེལ་བྱས་པ་ཚང་མ། ང་ཚའི་མིག་ནང་མཐོང་བསྡད་པ་ཞིག་དང་སེམས་འགུལ་ཐེབས་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལ་ང་རང་གིས་
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ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།  སྒེར་ངོས་ནས་བོད་མི་ཞིག་དང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ད་བར་ལ་བླ་སློབ་ཀྱི་དམ་ཚིག་གཙང་མ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་
ཙང་། སྒེར་གྱི་རྨོངས་འཆར་ཞིག་ཞུ་བ་ཡིན་ན། ཉེ་དུས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་གསར་དུ་ཕེབས་པའི་བཀའ་སྤྱི་
གཉིས་ལ་གནང་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་གནང་བ་དེ་ནི་ང་རང་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་ལོ་རྒྱུས་ནང་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རྗེས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་
པ་མ་ཟད། ད་ལྟའི་ཆར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་མི་རེ་ངོ་རེ་ལ་ཡིད་ཆེས་བློས་འགེལ་གནང་བ་དེ་ད་ལྟའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་
འགན་ཡོངས་རྫོགས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་བ་དེས་ང་རང་ཚ་ལ་ར་འཕྲོད་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སྔོན་མ་ཡིན་ན། ང་རང་
ཚ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ལྗོན་པའི་དབང་པོའ་ིཐུགས་རྗེའི་གྲིབ་བསིལ་འོག་ཏུ་ལྷོད་བསྡད་བྱས་པའི་གོ་སྐབས་དེ་ད་ལྟ་རྫོགས་པ་རེད། དེ་
འདྲ་ཡིན་དུས་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་གཙས་པའི་ཕྱག་སྦྲེལ་རྣམ་པ་ཚང་མས། རང་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བོད་མིའི་ཆོལ་ཁ་
གསུམ་མི་རེ་ངོ་རེ་ལ་ཡིད་ཆེས་བློས་འགེལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ཡིད་ལ་བཅངས་ཏེ། ཚང་མས་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་
བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་ལ་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབ་བྱེད་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

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

སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོངས་སུ་ཞུ་བ་དང་འབྲེལ་ནས། 
ས་སྟེང་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་སྙིང་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས། 
ང་ཚ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སེམས་ཁོངས་ཀྱི་དཔའ་བོ་ཁོང་གི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་དང་བྱས་རྗེས། སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཕྲན་ཙམ་ཞུ་རྒྱུར། 
སྤྱིར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་རླབས་ཆེན་པོ་སོང་ཙང་། ཚིག་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཞུ་ཐུབ་པ་མི་འདུག་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་
པོ་ཆེའི་བཀའ་དྲིན་དེ་དཔེ་དང་ཚབ་མཚན་འདི་འདྲ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཤད་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་བས་ཀྱང་ཁག་པོ་རེད།  དེ་བཞིན་༸སྐྱབས་མགོན་
རིན་པོ་ཆེས་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་མཛད་ངལ་འདི་འདྲ་ཞིག་མྱངས་ཡོད་རེད་ཅེས་ཚད་འཇོག་ཐུབ་རྒྱུ་འཁོད་ཁག་པོ་རེད།  
དེ་ནི་ཧ་ཅང་གིས་མཐའ་མེད་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག   
 ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་མི་སྤྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་ལ་གཙ་བོར་གྱུར་པའི་ས་སྟེང་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་
མགོན་དཔུང་དམ་པ་ལྷ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དངོས་ཡིན་པས་གཟིགས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་དང་། སྟོབས་དང་། ནུས་པ་བསམ་གྱིས་
མི་ཁྱབ་ཡོད་རྒྱུ་རེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མཚན་སྙན་གྲགས་རྒྱས་པ་དང་། ཡང་ན་ཕྱག་ལས་གནང་ཕྱོགས། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ལས་དོན་
རེད།  འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་ཀྱི་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་གཅིག་དང་།  དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་ཐོག་ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་
དང། བསམ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ།  ལྟ་བ་མི་འདྲ་བའི་མི་ཚའི་སྣང་ངོ་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནི་མིའི་རྣམ་པར་རོལ་བ་
ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་རེད། འདི་འདྲའི་མི་ཞིག་འཇིག་རྟེན་སྲིད་པ་གསུམ་ན་མཚན་སྙན་གྱི་བ་དན་ལྷབ་ལྷོབ་ཏུ་གཡོ་བའི་སྐྱེས་
བུ་དམ་པའི་མི་རིགས་ཀྱི་དཔའ་བོར་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གྱུར་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་ན།  ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཅོས་མ་མ་ཡིན་
པའི་ཀུན་སློང་དེའི་ཐོག་ནས། སྙན་པའི་གྲགས་པ་འབར་ཞིང་རྨད་བྱུང་གི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་པ་རེད། བོད་ཕྱི་ནང་དང་བཙན་བྱོལ་གཞུང་
མང་གཉིས་གཙ་བོར་གྱུར་པའི་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་རིགས་སུ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱིས་མི་
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རིགས་འདིའི་མ་འོངས་ལས་དབང་གི་ཆེད་དུ། རྩ་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་དང་། བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་མི་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་ན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཞབས་ཞུ་དང་གུས་བཀུར་ཚད་མཐོ་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།    
 

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

སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆ་ཚང་
ཞུ་གི་ཡོད།  དེ་དང་རྗེས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་གྲོས་ཚགས་རྭ་བ་འདིའི་ནང་སྐད་ཆ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐར་དང་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྐྱེས་སྦྱངས་ཀྱི་
ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་ཞིག་ཡོད་དགོས་པ་གཞིར་བྱས། ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་མང་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་མཛད་པ་དང་རྣམ་ཐར་དེ་སྡོམ་འདྲ་ཞིག་བརྒྱབས་ནས་སྡེ་ཚན་འདྲ་བགོས་ན། ལྟ་
ཚུལ་གཉིས་ཡོང་བསྡད་པ་ཞིག་རེད། ནང་དོན་རིག་པའི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་ཐར་ལ་སྡོམ་རྒྱག་སྟངས་གཅིག་དང་།  སྲིད་དོན་རིག་
པའི་མཁས་པ་ཚས་རྣམ་ཐར་ལ་སྡོམ་རྒྱག་སྟངས་གཅིག་སྟེ། གཉིས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་བསྡད་པ་ཞིག་རེད།  དེ་
ཡོང་དགོས་རྒྱུ་ཅིག་རེད། ད་རེས་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་ནང་གླེང་དགོས་པ་དེ་སྲིད་དོན་རིག་པའི་མཁས་པ་ཚས་རྣམ་ཐར་ལ་སྡོམ་རྒྱག་
སྟངས་དེ་གནད་འགག་རེད་མ་གཏོགས།  ནང་དོན་རིག་པའི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་དམ་པའི་ཚུལ་དགུའི་རྣམ་ཐར་ཟེར་བ་དེ། དེ་རིང་འདིར་
གླེང་བ་སྐབས་སུ་བབས་མི་འདུག  དེ་ཡིན་དུས་འདིར་ངས་སྲིད་དོན་རིག་པའི་མཁས་པ་ཚས་མ་གཞི་ནས་སྡོམ་རྒྱག་སྟངས་སྣ་ཚགས་
ཡོང་གི་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ་ངས་མཐོང་ཚུལ་ལྟར་བྱས་ན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིམཛད་འཕྲིན་དེ་བདེན་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་རང་
བཞིན་འཚ་མེད་ཞི་བ་བྱས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡང་དག་པའི་མང་གཙའི་རིང་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་གནང་མཛད་པའི་མཛད་པ་གཉིས་པོ་
དེ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིམཛད་ཆེན་གཉིས་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་བཀའ་དྲིན་ཆེན་
པོ་ཞེ་དྲག་ཅིག་རེད་ཅེས་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཡོང་གི་འདུག  དེ་ནམ་རྒྱུན་ནས་བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
དེས་ན་ངས་བསྐྱར་དུ་འདིར་ཞུ་འདོད་མི་འདུག  ང་ཚ་ལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་རེད།  རླབས་ཆེན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་དང། བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་
སྐྱབས། བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་མཚན་རྟགས། གཞིས་བྱེས་བོད་འབངས་ཡོངས་ཀྱི་ཆིག་བསྒྲིལ་དང་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་ད་རེས་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞིག་ལ་གཟིགས་ནས། ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐུ་དབང་ཡོངས་
རྫོགས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་རང་དབང་གི་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་ལ་གསོལ་བསྩལ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ནས། 
ད་ལྟའི་ཆར་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཀྱི་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། སྐབས་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་སྤྱིར་ང་རང་ཚ་བོད་པ་
ཡོངས་རྫོགས།  ལྷག་པར་དུ་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་ནང་བཞུགས་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིས་བྱེད་དགོས་པ་ངོ་མ་དེ། 
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཡིན་ཞེས་དུས་ཚད་མང་པོ་ཞིག་བཏང་བསྡད་པ་ལས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ི
དགོངས་གཞི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ཕན་ཚུན་གྲོས་བསྡུར་དང། བགྲོ་གླེང་། སྦྱངས་བཤད་སོགས་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་
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མཐོང་གི་ཡོད།  ངས་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཤེས་ཀྱི་མེད་ལ།  ར་བ་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་ལ་གཏམ་བཤད་བྱེད་པ་ཕལ་ཆེར་མི་ཚའི་
ནང་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཡིན།  དེས་ན་ཞུ་མ་ཤེས་པ་དང་འགལ་བ་དང་ལོག་པ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་བཟོད་གསོལ་ཞུ་གི་ཡོད།   

ང་འདིར་མི་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། དེ་རིང་ངའི་བསམ་ཚུལ་དེ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་མ་ཡིན་པའི་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་མང་པོ་ཞིག་
གི་བསམ་ཚུལ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་ཞུ་གི་ཡོད། དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན་བསམ་ཚུལ་ངོ་མ་དེ་འདི་ཡིན།  གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ཡོད་པའི་
གང་ཟག་འདི་ཚར་མི་ལ་བལྟ་བའི་མིག་ཡོད་ཀྱང་། རང་ཉིད་མཐོང་བའི་མེ་ལོང་གཅིག་དགོས་ས་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། འདི་རྒྱ་ཆེའི་མི་
མང་གི་བསམ་ཚུལ་ཡང་རེད།  འདིའི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གསུང་དུས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གཅིག་རེད་དང་།  ༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་གཉིས་གཉིས་རེད་ཅེས་བཀའ་མོལ་འདྲ་ཆགས་པོ་ཞིག་རྟག་པར་གསུང་བསྡད་ཀྱི་རེད།   ཡིན་ན་ཡང་དོན་ངོ་
མ་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་རྣམ་པ་ཚས་ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་འདོད་པ་ཁེངས་
ཀྱི་མེད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། ངའི་བསམ་ཚུལ་འདི་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་གྲོས་ཚགས་འཐུས་མི་ཞིག་གི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་མ་
ཡིན་པར། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚགས་གང་འཚམས་ཤིག་གི་བསམ་ཚུལ་ཡིན་དུ་དྲན་གྱི་ཡོད།  འདིར་ཞུ་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཅིག་རེད་དྲན་
གྱི་འདུག  སྒེར་སོ་སོ་ལ་ཆ་མཚན་པ་ཡིན་ན་ཡང་།  ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཕལ་ཆེར་རས་སམ་སྣམ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན་དཀར་པོ་རང་ཡིན་ཞུ་ན་ཧ་
ལམ་མ་འགྲིགས་པ་ཞིག་མེད།  ཡིན་ཡང་འདིར་མཚན་ག་རེ་གཏོང་དང་མི་གཏོང་ནི་གྲོས་ཚགས་རྭ་བ་འདིའི་ནང་བཞུགས་མཁན་སྤྱི་དང། 
གཙ་ཆེ་ཤོས་ཕྱག་སྦྲེལ་རྙིང་པ་ཚ་དང་རྗེས་འབྲེལ་ང་རང་ཚ་ཚང་མ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞིག་རེད། སྙན་པོ་དང་བཟང་པོ་དེ་འདྲ་ཞུ་
ཤེས་ཀྱི་མེད། དོན་དག་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཆོལ་ཁ་དང་ལུང་ཚན། ཆོས་རྒྱུད་དང་གྲུབ་མཐའི་བར། མི་ཐོག་གསར་པ་དང་རྙིང་པ།  འཛིན་སྐྱོང་
དང་གྲོས་ཚགས། འདི་ཚའི་ནང་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་དང་གཅིག  དྲང་པོ་དྲང་བཞག་དང་
གཉིས། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་གསུམ་གཞི་རྩ་ལ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག  མ་གཏོགས་ལྐོག་ལྐོག་སུད་སུད་ལ་གཏམ་བཤད་
ཅིག་དང་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་ནང། པར་ཆས་ཀྱི་མདུན་དུ་སྐད་ཆ་གཞན་ཞིག་གསུང་གི་བསྡད་པ་ཡིན་ན། དེ་ཁུངས་འཁྱོལ་གྱི་མ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ང་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་སུ་ཡོང་ནས། ད་ལྟའི་བར་ལ་གྲོས་ཚགས་ར་བའི་ནང་བཞུགས་མཁན་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག་གི་བཀའ་
མོལ་དེ་སྙན་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་དགོངས་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མང་པོ་གསུངས་པ་
དང་།  གཞན་ཞིག་གིས་མ་འགྲིག་པ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ངེས་ཅན་གཞན་ཞིག་ཕར་བཙལ་ནས་འགྲོ་གི་འདུག  ཚུར་སོ་སོ་ལ་འཚལ་དང་
ངས་འདི་ཞུ་གི་ཡོད། དེ་ག་ནང་བཞིན་གྲོས་ཚགས་རྭ་བ་འདིའི་ནང་བཞུགས་མཁན་གྱི་གང་ཟག་སྐྱ་སེར་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། མི་མང་
ནང་ནས་གང་ཟག་བྱེ་བྲག་པ་ཁ་ཤས་ཅིག་གི་བསམ་ཚུལ་འཁྱེར་ཏེ། དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དང། བསམ་ཚུལ་དེས་བོད་མི་རིགས་
དང་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་མཐུན་འབྲེལ་དང་ལ་རྒྱ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མེད་སོགས་ལ་བསམ་གཞིགས་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ཨུ་ཚུགས་
རང་བརྒྱབས། བསམ་ཚུལ་དེ་འདིར་འཁྱེར་ནས་གྲོས་ཚགས་ར་བའི་ནང་གོ་སྐབས་བླངས་ཏེ། ག་དུས་ཡིན་ཡང་བཤད་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་
འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཡང་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་རེད་ལ།  ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་དེ་འདྲ་མི་ཡོང་བའི་ངེས་པ་མི་འདུག་
བསམ་པའི་ཚར་སྣང་ཞིག་བྱུང་།  དེ་རིང་གྲོས་ཚགས་ཚགས་དུས་ཕལ་ཆེར་ཉིན་མ་ལྔ་པ་དེ་ཡིན་པ་ཡོད། ཁ་སང་ཉིན་མ་བཞིའི་རིང་ང་ལ་
གཏམ་བཤད་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ལ།  གོ་སྐབས་ཀྱང་ལེན་མེད།  ད་རེས་གོ་སྐབས་བླངས་པ་འདིར་སོ་སོའ་ིསེམས་ཚར་
ངོ་མ་དེ་ཞུས་ཡོད་མ་གཏོགས། གང་ཟག་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་ལ་ཟུར་ཟ་དང་དམའ་འབེབས་བཏང་བ་གང་ཡང་མེད། ༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིདགོངས་གཞི་ངོ་མ་དེ། ང་རང་ཚ་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་དག་གིས་འགོ་ཁྲིད་ནས་མི་རིགས་དང་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་
དྲང་པོ་དྲང་བཞག  བདེན་པ་བདེན་ཐུབ། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་བསམ་པ་དེ། 
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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིདགོངས་གཞི་ངོ་མ་དེ་རེད་མ་གཏོགས།  གྲོས་ཚགས་འདིའི་ནང་ལ་འདྲ་ཆགས་པོ་ཞིག་བཤད། ཕྱག་
ལས་དེ་གཞན་དག་ཅིག་གནང་བསྡད་ན། དེས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཕར་ཞོགས། དེ་ཐུགས་འགལ་གྱི་ལས་ཀ་རང་མ་
གཏོགས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད་པ་དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད།  རང་སྐྱོན་རི་བོ་ཙམ་ཡང་ཁུང་དུ་སྦས།  གཞན་སྐྱོན་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་
ཡང་བསྒྲོག་ཅིང་སྨྲོས་གསུངས་པ་ལྟར།  མི་འགྱུར་བ་ཞིག་ཚང་མས་གནང་དགོས།  ངས་དེ་རིང་སྐད་ཆ་དང་པོ་དེ་སེམས་ཚར་དྲག་པོ་ངོ་
མ་དེ་བཤད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ཟེར་ན།  མ་འོངས་པའི་ལོ་ལྔའི་རིང་ང་རང་ཚ་འདིར་འཇོན་གྱི་ཡོད་མེད་དང་འགྲིག་གི་ཡོད་
མེད་གང་ལྟར་ཡང་སྡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།  སྡོད་པའི་རིང་ལ་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་འདྲ། 
གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ།  ཚང་མས་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་དང་བརྩི་བཀུར། འཆམ་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་གང་བསྐུར་
བའི་ལས་ཀ་རྣམས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་ཞུ་གི་ཡིན་བསམ་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡོད།  དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ང་རང་སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་
ཞུས་པ་ཡིན།  མ་འགྲིག་པ་དང་མ་མཐུན་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག་ན། ད་རེས་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་དགོངས་སེལ་ཞུ་ཆོག་པ་
དང་།  མཐའ་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་ཏེ། སྤྱིར་ང་རང་ཚའི་ཕྱག་ལས་དང་། ལས་འཆར་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་བ་ཡིན་ཡང་། 
དགོངས་པ་གཏད་ས་ངོ་མ་དེ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ལ་གཏད་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེའི་ཐད་བསམ་གཞིགས་ངེས་པར་གནང་རོགས།  
དེ་བཞིན་དེང་སང་གི་དུས་ཚད་འདིར་ཕལ་ཆེར་མང་པོ་འབྱོར་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་འདྲ་སྟེ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་དང་བཙན་བྱོལ་
སྤྱི་ཚགས་ལ་རེ་བའི་མིག་འབུར་གཏད་ནས་ཤི་དང་གསོན་ཐག་ཆོད་ཀྱི་མ་རེད་དེ། བློ་ཐག་བཅད་ནས་རང་སྲོག་འབེན་ལ་བཙུགས་པ་དང་། 
དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱབས་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བསྡད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད།  འདི་ཚ་ལ་མ་འོངས་པར་ལམ་ཁ་དང་འགྲོ་སྟངས་
ཀྱི་སྐོར་ལ་སྤྱིར་སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་ཡོད་རྒྱུ་རེད་དེ།  མ་འོངས་པ་ལ་ཡིན་ཡང་དགོངས་པ་རྒྱ་མི་ཆུང་བ་ཞིག་བཞེས་གནང་རོགས་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  འདི་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།  ང་གསར་འབྱོར་ཞིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མིན་པར་འདི་ཚར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་
མཐོང་གི་ཡོད།   

མཐའ་དོན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་ཚ་ཁྲི་ཕྲག་ནས་ཁྲི་ཕྲག་བར་དུ་བརྟན་ཅིང་། བོད་བསྟན་སྲིད་དང་མི་
རིགས་ཀྱི་བདེན་དོན་སླར་གསོ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་དང་བཅས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་གི་ཡོད།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚ་ལགས། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྤྱི་འཐུས་འོས་འདེམས་བྱུང་ནས་དེ་རིང་བགྲོ་གླེང་གི་ལས་རིམ་ནང་
ལ་ཆ་ཤས་གནང་བ་ཐོག་མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚ་
ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ དགའ་སྤོབས་ཆེན་པོའ་ི
ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་ན་བསམས་བྱུང་། དོན་ཚན་གཅིག་འདིའི་གོང་ལ་ཕྱག་སྦྲེལ་
སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་གསུངས་སོང་། རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཡང་དེ་ཡིན། དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གཉིས་པ་དེ་དེ་
རིང་གི་གྲོས་ཆོད་དེ་༸རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་སྟེང་ལ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་
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པོའ་ིལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་པ་ཡིན་ན། འདས་པའི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ནང་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་གཞུང་དེ་བཀའ་དྲིན་ཆེན་
པོ་ག་ཚད་ཅིག་ཆགས་ཡོད་མེད་དེ་ཞུ་མ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའི་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལྟ་བུ་
ཡིན་ན་ཁོང་གི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན། ང་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་ཞུ་ཐུབ་པ་མི་འདུག་ལ། ཞུ་ནུས་པའང་
རེད་མི་འདུག ཡིན་ནའང་འདི་འདྲའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ལ་བརྟེན་ནས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་པ་རེད་
ཅེས་པ་འདིའི་ཐོག་ལ་རྐང་པ་རྒྱག་དགོས་པ་དང་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་
ཞན་ཆ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས། གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚ་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་སྟངས་དེ་ང་ཚར་ཆིག་སྒྲིལ་མེད་
པའི་སྟེང་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤིག་བགྲངས་ནས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། དེ་རིགས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
ང་ཚ་བོད་ཤོར་ནས་འདིར་སླེབས་པ་དེའང་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ཞན་ཆ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཡོང་བ་རེད་བསམ་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚས་ད་
ལྟའི་མང་གཙའི་གཞུང་འདི་སྲ་ཐག་ཐག་ཅིག་འཛིན་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རྩ་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་
དུས་ང་ཚའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཕྱིར་ད་ལྟའི་ཆར་ང་
ཚར་ཆིག་བསྒྲིལ་གྱི་ནུས་པ་ཞེས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་གལ་
ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཚར་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིསྒང་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  
 གཉིས་པ་དེ་ང་ཚར་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲིན་འཇལ་ཐུབ་པ་ཞིག་མེད་ཀྱང་། གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཅི་
གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་འདས་པའི་ལོ་
ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིན་ནའང་འདྲ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་ཀྱི་སྒང་ལ་ཡིན་ནའང་འདྲ། གཞུང་གི་ལྷན་
ཁང་ཁག་ཡིན་ནའང་འདྲ། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཁག་ཡིན་ནའང་འདྲ། བཀའ་སློབ་རིམ་པར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་སློབ་
རིམ་པར་ཕེབས་པ་དེའང་ཐེངས་གཅིག་མ་ཡིན་པར། བཀའ་སློབ་ཐེངས་མང་པོ་ཕེབས་ནས་ཚགས་པ་རེ་རེས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་
ཆེའི་བཀའ་སློབ་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་དེབ་རེ་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་བཀའ་སློབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བལྟས་མི་ཆོག་པ་ཞེས་པ་ཞིག་ཕེབས་
ཡོད་པ་རེད། བཀའ་སློབ་ཕེབས་པའི་ནང་ནས་ང་ཚས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ལ། སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སྒྲུབ་ཐུབ་པ་
བྱུང་བའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས། ང་ཚ་སྤོབས་པ་ཞུམ་མི་དགོས་པའི་ད་ལྟའི་གཞུང་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྒྲུབ་
མ་ཐུབ་པ་དེ་ཚ་ཡང་ང་ཚས་བསྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་སྒང་ལ་གལ་ཆེན་པོར་གཟིགས་ནས། 
༸རྒྱལ་བས་ང་ཚར་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་རིམ་པར་ཕེབས་པ་རེད། ཕེབས་པ་དེ་ཚ་ང་ཚས་ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་ཅིག་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། 
གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ང་ཚར་ཁེ་ཕན་མ་གཏོགས་ཞན་ཆའི་ངོ་བོར་གནས་དགོས་པ་ཞིག་མཐོང་གི་མི་འདུག དེ་འདྲར་
སོང་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་སློབ་དེ་ཚར་ང་ཚས་བསྐྱར་ཞིབ་རིམ་པར་བྱེད་དགོས་པ་དང། བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་ནས་ང་ཚས་འཆར་གཞི་གསར་པ་
འདིང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་རེད། འཆར་གཞི་གསར་པ་འདིང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་། ལམ་སྟོན་ཕེབས་བཞག་པ་དེ་ཚའི་ནང་ལ་ང་ཚས་
སློབ་སྦྱོང་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས། དེའི་ནང་ལྷག་བསྡད་པ་དེ་ཚར་འཆར་གཞི་བཟོས་ནས་གོམ་པ་བརྒྱབས་ཏེ་༸རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་
སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་རེད། ང་ཚའི་ཞན་ཆ་ནི་ངས་སྐྱོན་མི་ལ་བཙུགས་ནས་ཤོད་ཀྱི་མེད།  སོ་སོར་ཆ་བཞག་ནས་ཤོད་བཞིན་ཡོད། འདས་པའི་
ལོ་བཅོ་ལྔ་ཉི་ཤུའི་ནང་བཙན་བྱོལ་གྱི་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཁོར་ཡུག་ནང་གནས་བསྡད་དུས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ནང་ལ་ང་ཚས་མང་
པོ་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་ལུས་བསྡད་པ་མཐོང་གི་འདུག འདི་དག་ག་རེ་བྱས་ནས་ལུས་པ་རེད། ག་རེ་བྱས་ནས་ལག་བསྟར་
བྱེད་མ་ཐུབ་པ་རེད། དེ་ཚ་གཞིར་བཞག་ནས་ང་ཚས་འཆར་གཞི་གསར་པ་བསྒྲིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཚར་ང་ཚས་དགོངས་པ་བཞེད་
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སའི་གཞི་འཛིན་དགོས་པ་རེད་བསམ་བཞིན་ཡོད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་གནང་བཞག་པའི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་དེ་ཟུར་ཞིག་ལ་བཞག་
ནས། དེ་ལས་གཞན་ཞིག་ནས་འཆར་གཞི་གསར་པ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག་པ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད། རང་ཉིད་ལྟ་བུ་ལ་མཚན་
ན་ཚད་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སློབ་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས། འདི་
ལག་ལེན་ལ་འཁེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 མ་འོངས་པ་ཡིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐོར་གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་མང་པོས་གསུངས་སོང་།  བསྐྱར་བཤད་མི་དགོས་པའི་
ཐོག་ནས བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའི་ལྷ་སྐལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར། ང་ཚས་དད་པ་དམ་ཚིག་ག་ཚད་བྱས་པ་དེ་ནང་བཞིན་གྱིས་༸རྒྱལ་བ་
རིན་པོ་ཆེས་ང་ཚར་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ཡང་ཕེབས་ཀྱི་རེད། ཕེབས་པ་དེ་དག་ང་ཚས་གོ་བ་ཙམ་
དང་ཐོས་པ་ཙམ། ཡིག་ཐོག་ལ་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། བཀའ་སློབ་རིམ་པར་ཕེབས་པའི་སྟེང་དུ་དུས་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་དང་། སྦྱངས་
བཤད། བརྡར་ཤ་བཅད་དེ་དེའི་ནང་ནས་དོན་ཚན་དབྱེ་ནས་ང་ཚས་ལག་ལེན་འཁེལ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ང་ཚས་ཤེས་པ་ཙམ་མ་
ཡིན་པར། སྤྱི་ཚགས་ཁྲོད་མི་མང་ལ་གོ་བརྡ་འཕྲོད་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པ་དང་། མཛད་གཙ་རྣམ་པས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་མོད། མི་མང་ནང་ལ་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་པ་ག་རེ་ཡིན་པ་ཤེས་མ་ཤེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ལམ་ལོག་དེ་འདྲར་འགྲོ་མཁན་ཉུང་ཤས་ཡོད་པ་
རེད། དོན་དངོས་ཐོག་༸རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་གནས་ཚུལ་དང་བཅས་པ་མི་མང་གིས་ཤེས་པ་ཡིན་ན། བོད་
མི་རིགས་ཀྱིས་དེ་འདྲའི་ཐབས་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་བཞིན་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་
སློབ་དེ་ཚར་དང་པོ་མཛད་གཙ་རྣམ་པས་སློབ་སྦྱོང་བྱས། ཞིབ་འཇུག་བྱས། དེའི་ནང་དོན་དེ་གཞུང་ཙམ་མ་ཡིན་པར། མི་མང་གིས་ཀྱང་
དེའི་ཐོག་ལ་ལག་ལེན་འཁེལ་བའི་ཆེད་དུ་སློབ་སྦྱོང་དུས་ཐོག་སྤྲོད་དགོས། དེ་ཞེ་དྲག་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་རང་གི་ཞུ་
རྒྱུ་དེ་རང་ཡིན།  ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་ནས། 

 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ དེ་ལ་དགའ་སྤོབས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཕེབས་ཐུབ་པ་དེ། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཚགས་གཙ་སྦྲེལ་པོའ་ིདབུས་པའི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པར་སྙིང་
ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུར། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀྱི་རླབས་ཆེན་མཛད་འཕྲིན་དེ། ང་ལྟ་བུས་འགྲེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་མེད་བསྡད་པ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་འགྲེལ་
བཤད་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་དོན་ཁ་ཤས་ཞུ་ན་འདོད་བྱུང་། གྲོས་ཆོད་དེ་འདྲ་བཞག་དུས། 
གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། གཞུང་ཆེན་པོའ་ིནང་ལ་བསམ་པའི་སྒོ་ནས། བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་
པ་རེད། དེའི་འོག་ནས་སྦྱོར་བའི་སྒོ་ནས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་དགོས་པ་རེད། དེ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་བསམ་པའི་སྒོ་ནས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་
ཞུས་པ་དེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ལ། མིང་དོན་མཚུངས་པའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བསམ་པའི་
སྒོ་ནས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུས། སྦྱོར་བ་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཏག་ཏག་ཅིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
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མ་རེད། འོ་ན་ང་ཚས་སྦྱོར་བའི་སྒོ་ནས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཅེ་ན། རྣམ་པ་ཚ་ཚང་མ་ང་ལས་ཤེས་བྱ་
ཡོན་ཏན་ཡག་པ་དང་། ཐུགས་ཉམས་མྱོང་ཟབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་དུས་ངས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་བཞིན་
ཡོད། ཡིན་ནའང་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིར་སླེབས་ཚར་དུས། གཅིག་ཀྱང་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གསུང་མ་འབྱོན་མཁན་གྱི་གྲས་ལ་ཚུད་པའི་
ཉེན་ཁ་འདུག དེ་ད་ལྟ་ནས་བཀག་ན་ཡག་ས་རེད། གསུང་བྱོན་སོང་ཞེས་པ་ཞིག་བྱུང་ན། ཏག་ཏག་བསྡད་མེད་འགྲོ་བསམ་བཞིན་འདུག དེ་
འདྲ་ཡིན་དུས་གསུང་གཅིག་འབྱོན་ཆོག་པ་གནང་། སྦྱོར་བའི་སྒོ་ནས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་བ་ལ། ང་ཚ་སྒེར་སོ་སོར་འཁྲི་བའི་ལས་
འགན་རེ་རེ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། སོ་སོའ་ིཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡིན་
ནའང་རེད། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། སྤྱི་ཚགས་བདེ་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་བ་ཡིན་
ནའང་རེད། གང་ཞིག་ཡིན་ནའང་དཀོན་མཆོག་དཔང་བཙུགས། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ནས་ཉིན་རེ་ཉིན་རེར་གནང་བ་ཡིན་ན། ཚ་
འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀར་ཕན་པའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ལྷག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གཉིས་པ་ནི་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་
བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན།  ང་ཚ་བཙན་བྱོལ་དུ་སླེབས་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པ་དེ་མེད་ནས། 
སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཤེས་ཡོན་དང་། གཞིས་ཆགས་
འཛུགས་སྐྲུན། སྤྱི་ཚགས་བདེ་རྩ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སྐྱབས་བཅོལ་འདྲ་
འདྲའི་ནང་ནས་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ང་ཚ་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནི་༸རྒྱལ་བ་དོན་གྱི་བདག་པོ་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རྗེ་
བཀའ་དྲིན་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། ཡང་སྒོས་ང་ཚས་ཤེས་དགོས་པ་ཤིག་ལ། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མི་མང་གི་ཐོག་ནས་ང་
ཚར་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་རྟག་ཏུ་ངེས་པར་དུ་སེམས་ནང་དྲན་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ༸སྐྱབས་
མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཚགས་ཆེན་རབ་དང་རིམ་པའི་ནང་ལ་ཕེབས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དེ་ཚ་ང་ཚས་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་
དགོས་པ་མ་རེད། ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དེ་ཚ་མི་གཞན་གྱིས་བཤད་འགྲེལ་བཤད་རྒྱབ་ཀྱི་རེད། ང་ཚས་ཤེས་དགོས་པ་ནི་སྐྱོན་དང་ནོར་
འཁྲུལ། འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་དེ་ཚར་གསལ་ཁ་ཞིག་བཏོན་ནས་དེའི་སྒང་ལ་གང་འདྲ་བྱས་ན་ཡག་པོ་འདུག ལེགས་ཆ་སྤེལ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ང་
ཚས་དགོངས་པ་ཞིག་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ལོ་ལྔ་བཅུ་ཞེས་དུས་དུས་ཚད་ཐུང་ཐུང་མ་རེད། མི་ཐོག་བརྗེས་ནས་མི་ཐོག་གསུམ་པར་
སླེབས་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚས་རིག་པ་ཞིག་བསྒྲིམ་ན་མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་
མེད་དེ། ང་ཚ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ང་ཚ་སྤོབས་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་སྡོད་ཀྱི་མི་འདུག་བསམ་བཞིན་
འདུག དེ་ལ་གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་མང་པོས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ལས་ཀྱི་སྣེ་མོར་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་མཚན་པའི་བཀའ་བློན་
རྣམ་པས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་ཏན་ཏན་གནང་གི་རེད་ལ། གནང་བའི་ཐོག་ལ་ཡིད་ཆེས་གཙང་
མ་ཡོད། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་བསམ་པ་རྣམ་དག་གི་ངང་བསམ་པ་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་གཅིག་མིན་
གཅིག་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ནང་ཁུལ་དུ་ཚིག་མཐོ་དམན་ཐོག་ལ་ཞེ་དྲག་གི་སྤོབས་པ་མཐོ་པོའ་ིཐོག་ནས་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་རྒྱོབ་བསྡད་
པ་དེ་ཆུ་ཚད་འཕྲོ་བརླག་རེད་བསམ་བཞིན་འདུག དག་ཆའི་ཚིག་གཅིག་གི་སྒང་ལ་ཆུ་ཚད་མང་པོ་བཏང་བསྡད་ན་ཡག་པོ་མི་འདུག དག་
ཆ་ལ་མ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ནུས་པ་སྤུངས་རྒྱུའི་དུས་ཚད་སླེབས་དུས་ནུས་པ་སྤུངས་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚ་ཚང་
མས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ནས་འཕྱ་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་འདུག  

མཐའ་དོན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པ་དང་། བོད་དོན་བདེན་
མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་ནས། གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛམས་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་། 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས་དེ་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚགས་རེད། ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་འགན་གྱི་ཐོག་ནས་བརྗོད་པ་དང་པོ། གཉིས་པ། 
གསུམ་པ་ཞེས་འགྲོ་བའི་ལམ་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཡིག་ཆ་ཡག་པོ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། བརྗོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་
ཚིག་གི་དག་ཆའི་སྐོར་ལ་ཡིན་ནའང་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་ལས་འགན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ནང་དག་ཆ་
གཅིག་པུའི་སྒང་ལ་དུས་ཚད་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་གི་འདུག་ཅེས་པའི་དགོངས་ཚུལ་དེ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་ནང་ལ་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་
འདུག་ལ། མང་ཚགས་ཀྱི་ནང་ལའང་ཡོང་གི་ཡོད་ས་རེད། ཡིན་ནའང་ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས། དེ་གནད་འགག་
ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེ་རིང་གྲོས་ཚགས་ནང་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་འདིའི་ཐོག་
ལ་སྤྱི་འཐུས་ཕྱག་རྐྱོང་མཁན་ཚང་མར་གོ་སྐབས་ཕུལ་བ་ཡིན། ཚགས་གཙས་བསྡོམས་ཞིག་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་ན་རིམ་དང་། ལྷག་པར་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་
མཆོག དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་ནང་ལ་འོད་སྟོང་འབར་བའི་མཛད་འཕྲིན་
བྱུང་བཞག་པ་དང་། མ་འོངས་པ་ཡིན་ནའང་མཛད་རྗེས་དགོངས་བཞེད་མཐའ་དག་གྲོས་ཚགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་སྙིང་
ཐག་པ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བོད་མི་ཚང་མས་དམ་ཚིག་འོ་ཆུ་གཅིག་འདྲེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་
ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆབ་སྲིད་དང་སྐུ་དབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་འཛིན་སྐྱོང་དང་། གྲོས་ཚགས། ཁྲིམས་
ལུགས་དབང་འཛིན། མདོར་ན་མི་མང་གིས་བདམས་བཞག་པའི་འགོ་ཁྲིད་ལ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་བའི་སྐབས་དེར། ང་ཚར་སྐབས་སུ་བབས་
པའི་ལས་འགན་གང་བསྐོས་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་བསྐུར་ནས་འགྲུབ་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་པའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་
ནས། དེ་རིང་གི་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་
གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་གྱི་ལས་རིམ་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཞི་པ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་
བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས།  
 

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   ཡིག་ཆ་ཨང་ལྔ་པའི་ཁ་པ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དེའི་སྒང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་བའི་
འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།  བསམ་ཚུལ་དེ་མ་ཞུས་པའི་སྔོན་ལ་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་དབུས་པའི་བཀའ་
བློན་ལྷན་རྒྱས་ལ་འཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།   དང་པོར་ཞུ་རྒྱུ་ནི།  སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པ་གསར་པ་སླེབས་པའི་དུས་ལ་ཚང་མའི་ངོས་ནས་བཀའ་མོལ་གསུང་སྟངས་དང་ཚིག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་
དང་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་དཔེར་ན།  ལྕགས་ཀྱི་ཡོལ་བ་ལྟ་བུ་གསུངས་པ་གོ་སོང་།  དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་གི་གྲོས་ཚགས་ར་བ་འདིའི་ནང་
ལ་ཞུ་རྒྱུ་ནི། ལས་དོན་ཚང་མ་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ་གནས་སྟངས་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་ས་ལ་བྱེད་རྒྱུ་
དང་།   སྐབས་རེར་གནས་སྟངས་མ་འོས་པ་དེ་འདྲ་མཐོང་བ་ཡིན་ན། བོད་མི་རིགས་དང་སྒྲིག་འཛུགས་འདིའི་འགན་ཁུར་ནས་དོགས་འདྲི་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞུ་བ་ཡིན།  དེ་རིང་ངས་བཤད་རྒྱུ་གཙ་བོ་ཞིག་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྐོར་ལ་ཡིན།  བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་
ནི་མི་རིགས་ཀྱི་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གང་ནས་བལྟས་ཀྱང་གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་རྒྱུ་དེ་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ལ་བརྩིས་ནས། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ཉི་ཤུའི་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཁྱད་ལས་པ་ཆིག་ཁྲི་ཐོན་ཐུབ་པའི་དམིགས་
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ཚད་བཟུང་ཡོད་པ་དང་།  བོད་ནང་ལ་ཁྱད་ལས་པ་ཆིག་འབུམ་ཐོན་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ད་
ལྟའི་བོད་མི་རིགས་ལ་མཚན་པ་ཡིན་ནའང་། ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་དགོས་པ་ནི་དེ་རང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས་དགོངས་ཚུལ་དེ་ལ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཚའི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་དུ་འདས་པའི་མི་ལོ་ ༥༢ ཀྱི་དུས་ཚད་རིང་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་
འདོད་པ་ཁེངས་པ་ག་ཚད་ཅིག་བྱུང་ཡོད་པ་དང་མ་ཁེངས་པ་ག་ཚད་ཅིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ ༢༠༠༨ ལོའ་ིདམིགས་
བསལ་ཚགས་ཆེན་གྱི་སྐབས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འདས་པའི་ལོ་ཉི་ཤུའམ་སུམ་ཅུའི་རིང་ལ་རིགས་གཅིག་རྐང་
འཛིན་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་ཐོན་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་གསུངས་ཡོད་པ་དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙ་བོ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་
ནམ་ཞེས་ཐོག་མར་དེ་དྭོགས་འདྲིའི་ཚུལ་དུ་ཞུ་བ་ཡིན།  དེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དེ་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ཉི་ཤུའི་ནང་དུ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་
ནང་ལ་ཁྱད་ལས་པ་ཆིག་ཁྲི་ཐོན་དགོས་པའི་དམིགས་ཚད་བཟུང་བ་དེ་གོང་ཞུས་ལྟར་ཧ་ཅང་རླབས་ཆེན་པོ་རེད།  ངས་ཤེས་ཚད་ལ་
བཙན་བྱོལ་ནང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་མཁན་ལོ་གཅིག་ལ་མི་གྲངས་ཆིག་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་ཐོན་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  
ལོ་ཉི་ཤུའི་དམིགས་ཚད་བཟུང་བ་ཡིན་དུས། ལོ་རེ་ལ་ལྔ་བརྒྱ་རེ་ཐོན་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག   དེར་བརྟེན།  
དམིགས་ཚད་འཛིན་སྟངས་དང་འཆར་གཞི་རིམ་པ་དེ་ཚའི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་གང་འདྲ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་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་ལ་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་འཛུགས་རྒྱུ་ཞེས་བཀོད་འདུག  དེ་ཡང་
ལས་དོན་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་གྲུབ་འབྲས་ཤིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་།  ང་ཚར་
གཙ་ཆེ་བ་དེ་ད་ལྟའི་དུས་ཚད་ལ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་འདིའི་ནང་དུ། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་གནས་སྡོད་བྱེད་སའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་དེ་
བརྟན་ལྷིང་དགོས་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད།   ༢༠༠༩ ལོར་བོད་གཞུང་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གིས་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་ཞིག་གནང་ཡོང་
དུས། བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ས་གནས་གཞན་ལ་གནས་སྤོ་བྱེད་པ་དང་། གནས་སྤོ་བྱེད་ས་དེའང་ནུབ་ཕྱོགས་ལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་
གསལ་པོ་འཁོད་པ་དེ་ང་ཚས་ཐོན་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ནི་ཚད་དཔག་ཙམ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། མི་རེ་ངོ་རེར་རྩད་གཅོད་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་
གྲུབ་དོན་གྱི་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས།  ང་ཚས་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐད་ལ། མིའི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་
ཀྱི་སྒང་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། དེ་ཚའི་སྒང་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་འཆར་གཞི་གང་དང་གང་
འཛིན་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞུ་བ་དང་།  དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་ནང་ལ་གཞིས་ཆགས་དེ་ཚ་སྲ་བརྟན་
བྱེད་དགོས་པ་དེ་འདྲའི་སྐོར་ལ་དབུ་ནས་གསུང་འདུག་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  གང་ལྟར་མཐར་ཐུག་གི་གནས་སྟངས་ཐད་སྙན་ཐོ་
ཐོན་ཡོད་པ་དེ་ལ་གཅིག་བལྟས་ཡོང་དུས། གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག   དེང་སང་དུས་
རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་ལ་སླེབས་ཡོད་པས། མིའི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་དང་ཁོར་ཡུག་སོགས་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  
ཁོར་ཡུག་དང་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་དབང་གིས་ལོ་ཆུང་བ་མང་པོ་ཞིག་འདུག་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རང་བཞིན་ཡོད།  ན་གཞོན་དེ་ཚ་
འདུག་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་གནང་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་
བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ཡིན་ན། གཞུང་གི་ངོས་ནས་བཟོ་ཚང་གི་ལས་རིགས་དེ་ཚ་སྔོན་མ་ཡོད་པ་དེ་
རིགས་མཚམས་བཞག་སྟེ། བཟོ་ལས་ཆུང་ཚག་རིགས་མ་གཏོགས་མཛས་རྒྱན་དེ་འདྲ་གནང་རྒྱུ་དགོངས་པ་ན་ཡོད་པ་མ་རེད།  བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་སྐབས་ལ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མ་སྲ་བརྟན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་ལའང་འདུག་ཐུབ་སའི་ཁོར་ཡུག་གི་
ལྟེ་གནས་ཤིག་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས།  སྔོན་མའི་སྲིད་བྱུས་དེའི་སྒང་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་པའི་དགོངས་བཞེད་ཡོད་དམ། ཡང་ན་བཀའ་
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ཤག་སྔོན་མའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་དེའི་སྒང་ལ་མུ་མཐུད་དུ་ཕེབས་འཆར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་བ་དེ་གཅིག་ཡིན།  དེ་ནས་བོད་ཀྱི་མཉམ་སྡེབ་ཅེས་
པ་བཙུགས་པའི་ལམ་ནས་གཙ་བོ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚ་འགུགས་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་དང་། དེ་བཞིན་ན་གཞོན་
ཚར་ལས་གནས་འཚ་ཐབས་སྐོར་རེད།  སྤྱིར་བཏང་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་པོ་ཞིག་བགྲང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་གནས་
སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་གང་གང་ན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་རྩད་གཅོད་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ་རག་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད།  ཨ་རིར་
མཐོ་རིམ་གྱི་སློབ་ཡོན་འོག་ལ་འགྲོ་མཁན་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བསྡད་པ་དང་།  དེ་བཞིན་དབྱིན་ཡུལ་ལའང་ལོ་རྟག་པར་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་
ཐོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྩེ་ཕུད་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་
སླེབས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་རྣམ་པས་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ལ་ནུས་པ་ག་ཚད་ཅིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  གལ་སྲིད་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ལ་ནུས་
པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐོན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ནའང་། ས་གནས་དེའི་ནང་དུ་མི་རིགས་གཞན་དང་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ནུས་པ་
ཐོན་ཐུབ་མཁན་གྱི་མི་རབས་གསར་པ་ག་ཚད་ཅིག་ཡོད་དམ། མ་འོངས་པར་ང་ཚ་གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛམས་ཡོང་བའི་སྐབས་ལའང་། 
བཙན་བྱོལ་ནང་མི་ལོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་ཤེས་ཡོན་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་གནང་བཞག་པ་དེས་ནུས་པ་གང་འདྲ་ཞིག་ཐོན་གྱི་རེད་ཅེས་དོགས་འདྲི་ཞུ་
བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ། དེའི་སྒང་ལ་བསྐྱར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གཙ་ཆེ་བ་གཅིག་དེ་ཕྱི་ན་
ཡོད་པའི་བོད་པའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་དེ་ཚ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཕེབས་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་བའི་ལམ་ཁ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། 
དཔེ་མི་སྲིད་པའི་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་ས་རེད།  ད་ལྟ་ང་ཚའི་སློབ་གྲྭ་ཡིན་ན་ཡང་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་ཞིག་མ་རག་པའི་དཀའ་ངལ། གཞས་
གཏོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ཁོ་རང་གི་ཁྱད་ལས་ཀྱི་སྒང་ལ་རྒྱུན་རིང་པོ་འདུག་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་
ཚ་ཁྱད་ལས་པ་མ་རག་པའི་དཀའ་ངལ་རེད།  དེར་བརྟེན།  ཕྱི་ནས་སློབ་སྦྱོང་གནང་བཞག་པ་དེ་ཚ་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཕེབས་ནས་
ཕྱག་ལས་གནང་ཐུབ་པའི་གོ་སྐབས་དང་ལམ་ཁ་བསྐྲུན་པ་དེ་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་མི་ཚགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་གོ་རྟོགས་
དང་མཐུན་རྐྱེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་གསུངས་འདུག  དེ་ཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།   དེའི་སྐོར་ལ་སྐབས་སྔོན་མའི་བཀའ་ཤག་གི་
ངོས་ནས་ཉེན་སྲུང་ལྟ་བུའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་འཆར་ཞིག་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།  དེའི་ཡིག་ཆ་དེ་ཚར་ཡག་པོར་བལྟ་རྒྱུ་
བྱུང་སོང་།  དེར་བརྟེན། དེ་མུ་མཐུད་དུ་མཇུག་སྐྱོང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམས་བྱུང།  འདིའི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་ལམ་གྱི་
ཐོག་ལ་དྲིལ་བསྒྲགས་སྐོར་གསུངས་འདུག  བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མའི་གནང་ཕྱོགས་ལྟར་ན། མང་ཆེ་བ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྲིད་
བྱུས་ལངས་ཕྱོགས་དང་། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་སྐོར་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་དགོངས་པ་མང་ཙམ་བཞེས་ཡོད་པ་དང་།  རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་མཐུད་
དང་ལྷག་པར་དུ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་གཙས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་པ་དེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་དྲན་
གྱི་འདུག   ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་གཙས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚལ་བ་དེ་
ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་གནང་ཡོད་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  མཐའ་དོན་དེ་ལ་རྡ་རམ་ས་ལས་གཙས་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ཏུ་བོད་ནས་
གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚའི་འཚ་བའི་གནས་སྟངས་དང་ཁོར་ཡུག་གི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་གསར་པས་དགོངས་
བཞེད་ཀྱི་འཆར་གཞི་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ་མེད།  སྔོན་མའི་བཀའ་ཤག་ལ་མཚན་ན་གཞི་རྩའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་ཁྱེར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། རྩ་བའི་
བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཚང་མ་ལ་མཐུན་སྦྱོར་རོགས་རམ་ཧ་ཅང་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ།  རྒྱུན་རིང་པོའ་ིའཚ་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་མའི་
བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་བྱས་ན། བོད་ནས་ཕེབས་ཏེ་འདིར་སློབ་སྦྱོང་གནང་གྲུབ་རྗེས་ཕར་བོད་ལ་ལོག་འགྲོ་བའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་
བཟུང་ཡོད་པ་རེད།  ༢༠༠༨ ཚུན་ཆད་ནས་བོད་ནང་ནས་ཕེབས་པ་དང་ཕར་ལོག་པ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕྲད་བསྡད་ཡོད་དུས། ང་
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ཚའི་སྲིད་བྱུས་བཟུང་བ་བཞིན་དུ་འགྲོ་མ་ཐུབ་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རང་རེད།  དེ་འདྲའི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་དམ་མེད།  
དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་ན་བསྔགས་བརྗོད་དང་། དགོངས་པ་བཞེས་མེད་ན་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཐུགས་རྗེ་ཆེ།   

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

སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   དེ་རིང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐོག་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང་།  འདིར་བཀའ་ཤག་གསར་པའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་གཙས་པའི་བཀའ་བློན་ཚང་མ་ལ་གུས་བཏུད་དང་བཅས་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་
ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  མ་འོངས་པའི་ལོ་ལྔའི་རིང་རྣམ་པ་ཚའི་ཕྱག་ལས་དེ་རིགས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་གཞི་
བཟུང་ཐོག་གཞིས་བྱེས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་རེ་བ་ཞུས་པ་ལྟར། བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་
བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་གསལ་བཤད་དེ་དགོངས་པ་གཏིང་ཟབ་བཞེས་གནང་སྟེ། ཧ་ཅང་གི་རླབས་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་འདུག  
དཔེ་ཆ་བཞག་ན།  མ་འོངས་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་ཚང་མ་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཤེས་ཡོན་གོང་མཐོར་གཏོང་བ་དང་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་སླད་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ཞིག་
འཛུགས་རྒྱུ་དང་།  གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་གཏོང་རྒྱུ།  ན་གཞོན་རྣམ་པར་ལས་ཀ་འཚལ་རྒྱུ། ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཁྱད་ལས་པ་མང་པོ་
བསྡུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ།  དེ་དང་མཚུངས་པར་བོད་མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ་བཅས་མ་ཚང་བ་མེད་པ་དང་ཆད་ལྷག་མེད་པ་ཞིག་
དགོངས་བཞེས་གནང་བ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་རེད།  ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་ང་གྲོས་ཚགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པ་ནས་
བཟུང་སྟེ་འདིར་སླེབས་ཡོད་པའི་རྒས་འཁོགས་ཞིག་རེད།  མང་པོ་ཞིག་གོ་མྱོང་།  མཐོང་མྱོང་།  བཤད་མྱོང་།  དེར་བརྟེན་ལས་དོན་འདི་
རིགས་འགྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤིག་དགོངས་པའི་དཔྱད་གཞི་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་ན་བསམ་པ་བྱུང་།  དཔེར་ན།  གཞིས་
ཆགས་སྲ་བརྟན་བྱེད་པ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚན་ན།  ང་ཚའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཟེར་ནའང་གཞུང་རེད། གཞུང་དེ་ཁ་ལ་འབྱར་ཡོད་པས་མ་ཞུས་ན་
བདེ་པོ་ཞིག་མི་འདུག  དེར་བརྟེན་ང་རང་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་ཞུས་པ་ལ་དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ང་ཚའི་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ད་བར་དུ་སྐུ་
ངལ་བསྐྱོན་ནས། ང་རང་ཚའི་འཚ་བའི་མདུན་ལམ་དང་བུ་ཕྲུག་གི་ཤེས་ཡོན་གོང་མཐོར་གཏོང་བ་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་དངོས་གནས་དྲང་
གནས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེས་ཏེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་ལས་དོན་ཚང་མ་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་
དགོས་པ་ཡིན་དུས། དགོངས་པ་བཞེས་ཚད་ཚང་མ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཁག་པོ་རེད།  དང་པོ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་མི་རེར་ས་
ཞིང་ཨེ་ཀར་རེ་རག་པ་རེད་མ་གཏོགས་དེའི་རྗེས་ལ་རག་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེ་ཡང་ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་གཅིག་གིས་མི་ཚང་ཞིག་གི་མི་བཞི་ལྔ་
འཚ་བ་འདང་དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲའི་སྒང་ལ་ལས་གཞི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ 
དེ།  འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། (འདིའི་མཇུག་ཏུ་ཅུང་ཙམ་ཡོད་རུང་སྒྲ་གསལ་པོ་གོ་ཡི་མི་འདུག) 
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ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།    
ཆུ་ཚད་  ༡།༣༠ བར་དུ་ཉིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན།  
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་ ༩ པའི་ཚས་ ༢༡ ཉིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།   
བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད།  སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས།   
 

སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག   གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་ཐོག་གཞིས་ཆགས་ཁག་བཅུ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  ད་
ལྟ་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་ཕལ་ཆེ་བ་དམིགས་ཡུལ་གཞིར་བཟུང་འགྲོ་མ་ཐུབ་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་བཟོ་ལས་
གཞིས་ཆགས་ཁག་བརྒྱད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚའི་བཟོ་གྲྭ་ཚང་མ་སྒོ་བརྒྱབས་ཚར་བ་རེད།  ད་ལྟ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་
སྟབས། འདས་པའི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་མི་རབས་རྒན་པ་ཚས་དཀའ་ལས་མང་པོ་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་མཛུབ་མོ་
བཙུགས་ས་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད།  གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་འགོ་འཛུལ་
སའི་ཁང་པ་མེད་མཁན་བོད་རིགས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།  དཔེར་ན་ Kolkata ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་འདྲའི་ས་གནས་ཁག་མང་པོ་འདུག  
འཕྲལ་སེལ་གྱི་སྤྱིལ་བུ་ནང་དུ་སྡོད་འདུག  སྤྱིལ་བུ་འདི་རྣམས་ཀྱང་སྤོ་དགོས་ཞེས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཚར་འདུག  དེ་ཚ་
གཏོར་ཚར་ན་འགྲོ་ས་ཡོད་མ་རེད།  དེ་ཚའི་སྐོར་ལ་ན་ནིང་ངས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ཏེ།  ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞི་སྒོ་བརྒྱབས་ཚར་བ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་།  དེ་འདྲ་མི་མང་མགོ་བཙུག་ས་མེད་པའི་མི་མང་འདི་རྣམས་
གཞན་གང་དུ་འགྲོ་དགོས་སམ། ལམ་ཁ་བསྟན་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  དེ་ཚ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་མ་གཏོགས་བཅོས་མ་
ཞུས་བཞག་པ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད།  དེ་དང་མཚུངས་པ་བོད་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པའི་གསར་པ་མང་པོ་ཞིག་འབྱོར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད།  དེའི་རིགས་ལ་གཞུང་ནས་ཏན་ཏན་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད།  བལ་ཡུལ་ནས་བཟུང་སྣེ་ལེན་གནང་ནས་ཟས་གྲོན་དང། 
ལམ་གྲོན།  སྨན་བཅོས་སོགས་ཀྱི་རོགས་རམ་གནང། བྱིས་པ་རྣམས་སློབ་གྲྭར་གཏོང་བ།  གྲྭ་པ་རྣམས་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་གཏོང་བ་
སོགས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་གྱི་ཡོད་པ་རྣམས་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་རེད་དེ། འོན་ཀྱང་སློབ་གྲྭ་དང། གྲྭ་ས་སོགས་ལ་འགྲོ་ས་མེད་མཁན་དག་ 
འཁྱམས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  དཔེར་ན་ངའི་སྡོད་ས་ Bir གཞིས་ཁག་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་མི་གཉིས་བརྒྱ་ནས་གསུམ་བརྒྱ་ཡས་མས་
ཤིག་ལ་མགོ་བཅུག་སའི་ཁང་པ་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཚ་ག་པར་སྡོད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།  དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ཏུ་ཕྱག་ལས་འདྲ་གནང་ནས་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།  གཞིས་ཆགས་ཁང་པ་སྟོང་པ་ཡོད་མཁན་འགྲམ་ནས་ཁང་པ་གླས་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཉིན་ཟས་ཉིན་འཚལ་
ཙམ་བྱས་ནས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚ་ལ་མགོ་བཅུག་སའི་ཁང་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། འཚ་བའི་རྟེན་གཞི་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེ་འདྲ་པོ་
བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་རེད།  ས་གནས་གཞན་པའི་ནང་ལ་ཡོད་མདོག་ཁ་པོ་རེད།  རྩ་བའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་སྒོ་བརྒྱབས་
ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་མེད་སྟབས་གཞུང་ལ་ཐུགས་ཁག་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་དེ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བཟློག་ཐབས་
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མེད་པ་སོང་ཙང་།  དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱ་དགོས་རྒྱུ་དེ། ང་ཚའི་གཞུང་ལ་མ་གཏོགས་ཁོ་ཚ་ལ་
སྐྱབས་ས་དང་རེ་ས་གཞན་པ་ཡོད་མ་རེད།  རྒྱ་དམར་གྱི་བཙན་གནོན་འོག་ནས་སྲོག་འབེན་ལ་བཙུགས་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་ནས་འདི་
ལ་སླེབས་དུས། ཁོ་ཚར་སྡོད་ཁང་དང། འཚ་བའི་རྟེན་གཞི་ཞིག་མཐུན་འགྱུར་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད།  དེ་འདྲའི་
མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་པར་ང་ཚས་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་གསུངས་པ་ནང་
བཞིན་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  གཞིས་ཆགས་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་ཚ་སྲ་བརྟན་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་
ཤུགས་རྒྱབ་རོགས་གནང་།  སྤྱིར་བཏང་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་སྲོལ་རྒྱུན་ཞིང་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་མདོག་ཁ་པོ་རེད་དེ། 
ང་ཚ་དངོས་སུ་གཞིས་ཆགས་སུ་བཅར་དུས་གཞིས་ཆགས་འདི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་བསམ་པ་གང་ཡང་མཐོང་གི་མི་འདུག  ཡག་པོ་དེ་
ཁུག་ཀྱོག་ཅིག་ནང་བྱུང་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་དངོས་སུ་གང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག  གང་ལྟར་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཞིང་ལས་ལམ་ལྷོང་བྱུང་མིན་
ལ་མ་ལྟོས་པར། མི་མང་གི་འཚ་བ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ས་ཞིང་རྣམས་བེད་སྤྱོད་ཡག་པོ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་
འདུག  དེང་དུས་དང་མཐུན་པའི་ཞིང་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ན་གཞོན་རྣམས་དེར་དབྱིངས་ཞུགས་ནས་
ལས་ཀ་བྱེད་སྲིད་ཀྱི་རེད།  དེ་མིན་ད་ལྟའི་ཞིང་ལས། ལམ་ལུགས། བ་ཕྱུགས་ཀྱི་ལྕི་བ་བསགས་ནས་ལུད་བཟོས་ཏེ་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱིས་ཞིང་ལས་བྱེད་འདོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།  དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེད་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་གཅིག་ཡིན།  ཤེས་རིག་གི་ཐོག་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་ཡག་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
ག་ས་ག་ལ་སློབ་གྲྭ་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག་གམ་ཟེར་ན། འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞིག་
ཡོང་གི་མི་འདུག  དཔེར་ན་བོད་ཁྱིམ་ཁོངས་ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ།  སམ་བྷོ་ཊའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ། སློབ་གྲྭ་ཁག་དེ་ཚའི་ནང་
ནས་ཤེས་ཚད་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞིག་ཡོང་མེད་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རེད་འདུག  དཔེར་ན་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ཚའི་སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཚད་
དང་ཧ་ལམ་འདྲ་པོ་འདྲ་པོ་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག  སྔོན་མ་ཡིན་ན་བུ་གསོ་ཁང་དེ་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་རེད་དེ། ད་ལྟ་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད་
བསྡད་བཞག  བྱིས་པ་ཚའི་ཤེས་ཚད་ཡག་པོ་ཡོང་དགོས་ན། དགེ་རྒན་ཡག་པོ་གསོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་དང་།  དགེ་རྒན་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་སྤྲད་
རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  སྔོན་མ་ལས་བསྡོམས་ཚགས་འདུ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཨ་མ་རྗེ་བཙུན་པདྨས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚའི་དཔེ་བལྟ་ས་
རྒྱ་གར་རེད།  རྒྱ་གར་ཁོ་རང་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དེར། ང་ཚས་དཔེ་བལྟས་ན་ང་ཚ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་
རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་མྱོང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག  ང་ཚའི་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་སྟངས་ཚང་མ་དཔེ་
བལྟ་ས་རྒྱ་གར་བྱས་ན། དངོས་གནས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་རེད་འདུག  ང་ཚས་རྒྱ་གར་ཁོ་རང་ཚའི་ Public School དེ་ཚ་
ལ་བལྟས་ན། བོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་རེད། དཔེར་ན། ཐག་རིང་པོར་འགྲོ་མི་དགོས་པར་ང་ཚའི་ཉེ་འཁྲི་
སི་དྷི་པུར་ Sacred Heart School ཞེས་པའི་སློབ་གྲྭ་དེ་ཚར་བལྟས་ན་ཧ་གོ་གི་འདུག  ང་ཚའི་དཔེ་བལྟ་ས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཚར་བའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ཤེས་ཡོན་སྤྲོད་སྟངས་བྱས་ནས་དགེ་རྒན་ལ་སློབ་སྦྱོང་སྤྲད་པ་དང། དགེ་རྒན་ལ་འོས་སྦྱོང་སྤྲད་པ། དགེ་རྒན་ལ་མཐུན་
རྐྱེན་ཡག་པོ་སྦྱར་ནས་དགེ་རྒན་རྣམས་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ལས་ཀ་ལ་དབྱིངས་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོ་བ་དང་།  སློབ་ཕྲུག་ལ་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་སྟངས་ཆོ་
ག་ཕྱག་ལས་ཙམ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  འདིའི་ནང་
ལ་ན་གཞོན་ཚ་ལ་ལས་ཀ་འཚལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་ཡག་པོ་འདུག  ན་གཞོན་ཁ་ཤས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་ཚར་
ནས། བརྒྱ་ཆའི་དབང་གིས་ College མཐོ་སློབ་ཏུ་འགྲོ་བར་གཞུང་གིས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་མི་ཐུབ་པ་དང་།  སྒེར་སོ་སོ་ལའང་འཁོས་
ཞན་གྱི་དབང་གིས་མཐོ་སློབ་ཏུ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་སྟབས། ལས་མེད་ན་གཞོན་མང་པོ་ཞིག་ལྷག་ནས་ཉལ་ཐ་དང་ཆང་རག་འཐུང་ནས་སྲང་
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ལམ་བར་ཁྱི་ལྟ་བུ་རྒྱུགས་བསྡད་པ་དང་། རིམ་པས་རྐུ་མ་བརྐུས་ནས་འཕྲོ་བརླག་འགྲོ་གི་འདུག  དེ་འདྲའི་རིགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་
མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།  ཐག་རིང་པོ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད།  Bir གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་ཕེབས་དང་གཟིགས་རྒྱུ་ཞེ་དྲག་ཡོད་པ་རེད།  དེང་
དུས་དང་མཐུན་པའི་བཟོ་ལས་འདྲ་མིན་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་བཙུགས་ནས་ན་གཞོན་ལས་མེད་རྣམས་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ས་ཞིག་བསྐྲུན་པ་
ཡིན་ན།  ཆེད་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཚད་གོང་མཐོར་འགྲོ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ལས་ཀ་ཞིག་རག་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་ས་རེད།  དེ་འདྲའི་ལས་
གཞི་བཟོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཞེ་དྲགས་ཡོང་ས་རེད། སྔོན་མ་ Bill Gates སྐྱེས་དམན་རྡ་རམ་ས་ལར་སྐུ་མདུན་མཇལ་ཁར་བཅར་སོང་།  
དེའི་སྐབས་སུ་ས་གནས་ཚགས་ཤོག་དེ་ཚས་དོ་སྣང་ཞེ་པོ་ཞིག་སྤྲད་སོང་།  Bill Gates སྐྱེས་དམན་གྱིས་ག་རེ་བྱས་སམ་བསམས་
ནས་དོ་སྣང་ཡོད་པ་རེད་དེ།  ང་ཚས་བོད་ཁྱིམ་དང་ནོར་བུ་གླིང་ཁར། ཟློས་གར་ལ་གཟིགས་སྐོར་ཞིག་ཁྲིད་རྗེས་ཕྱིན་སོང་།  དངོས་གནས་
བྱས་ན་དེ་ཚར་རེ་བ་བརྒྱབས་ནས། ང་རང་ཚ་བོད་མི་འཛམས་ས་བཟོ་གྲྭ་བཙུགས་ནས་བོད་པའི་ན་གཞོན་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ཡས་མས་
ཤིག་ལ་འཕྲུལ་ལས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་སྤྲད་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་ས་ཞིག་བཟོ་རྒྱུའི་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡིན་ནམ། དེ་འདྲ་གང་ཡང་མི་འདུག  དེ་
ལྟ་བུའི་འགྲོ་ས་སྡོད་ས་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ངས་ན་ནིང་གྲོས་ཚགས་ནང་འདི་འདྲ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  རྒྱ་གར་
རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རེད་དེ། ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ Skilled labour  དང་ Unskilled labour ཐོག་ལོ་ལྟར་གྲངས་ཚད་ཡོད་
པའི་ན་གཞོན་མང་པོ་ཨ་རིའི་ནང་ལ་ལས་ཀ་འཚལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་རག་གི་ཡོད་པ་རེད།  ང་ཚ་ལུང་པ་ཤོར་བའི་བཙན་བྱོལ་བ་ཞིག་ཡིན་
དུས། དེ་འདྲའི་དགོངས་གཞི་ཡོད་ན་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཏན་ཏན་དེ་ལྟར་གོ་སྐབས་སྤྲོད་སྲིད་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག  ན་གཞོན་ལྔ་བརྒྱ་དང་
དྲུག་བརྒྱ་ཡས་མས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་ས་ཕར་ཨ་རིའི་ནང་དུ་འགྲོ་ཐུབ་ན། ཁོ་རང་ཚ་རང་ཁ་རང་གསོ་བྱེད་ཐུབ་པ་
གང་ཞིག་ལ་འདི་ལ་ལུས་བསྡད་པའི་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ཚ་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད།  སོ་སོའ་ིརྩ་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་སྐད་
འབོད་རྒྱག་པ་སོགས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།   བློ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་ག་རེ་
གསུངས་སོང་ཞེ་ན།  ཕ་གིར་ཨ་རིའི་ནང་ཁོ་རང་ཚ་ Weekend  འཛམས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མ་བྱུང་བར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  སོ་སོའ་ིརྩ་
དོན་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ཡོང་ཐབས་མེད་ལུགས་གསུངས་སོང་།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས།  ཐེངས་ཤིག་ང་ NewYork ལ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་
སུ་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚགས་ཀྱིས་དབུ་ཁྲིད་ནས་ Washington ལ་གསུམ་དུས་སྐབས་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་སྒྲ་འཛིན་འཁོར་
ཐག་གཅིག་འདིར་འཁུར་བསྡད་ཡོད།  དེའི་སྐབས་སུ་ངས་གྲོས་ཚགས་ནང་བསྟན་དགོས་བསམས་བྱུང་།  འོན་ཀྱང་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ལ་ཁ་
གཏད་ལྟ་བུ་ལངས་དྲགས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་མ་རེད་བསམས་ནས་ཁྱིམ་ནང་དུ་སྦས་བཞག་ཡོད།  ལས་འགུལ་མ་སྤེལ་བ་མ་རེད།  ལས་
འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན། ཡང་འདིའི་ནང་དུ། གཞིས་ལུས་རྒྱ་
ཆེའི་མི་མང་གིས་ང་ཚར་རེ་བ་བྱས་བསྡད་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་།  སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ཞིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་
གསུངས་བཞག  དེ་ཚ་དངོས་གནས་རླབས་ཆེན་རེད།  ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་སྒྲིག་འཛུགས་
བཙུགས་ནས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ཚས་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྲོག་བློས་བཏང་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ཆུད་
ཟོས་སུ་མི་འགྲོ་བ་ཞིག་དང་།  མཐོང་རྒྱུ་དང་གོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་མ་སོང་བ་ཞིག  མདའ་འབེན་ལ་ཕོགས་པ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད།  སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གནད་དོན་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲགས་རེད་འདུག  བོད་
རྒྱ་ཞི་མོལ་ཡག་པོ་ཞིག་རེད་ཡོང་བསམས་ནས། རེ་བ་རྐྱང་རྐྱང་བརྒྱབས་ཏེ་སྒུགས་བསྡད་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད། ང་ཚ་བོད་ལ་གཏམ་དཔེ་
ཞིག་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་དྭོགས་པས་ཕུང་།  བོད་རེ་བས་ཕུང་ཞེས་པ་ལྟར་འགྲོ་མི་སྲིད་པ་མ་རེད།  རེ་བ་རྐྱང་རྐྱང་བརྒྱབས་ནས་བསྡད་ན་ལོ་
མང་པོ་སྒུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲའི་ངང་ནས་ནུས་པ་ཚང་མ་ཉམས་ནས་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁའི་སྒང་ལ་སླེབས་ཀྱི་
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རེད།  རྩ་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས། ང་ཚས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་བལྟས་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚས་ཁ་རྒྱག་པ་འདྲ་ཞིག་བཤད་པ་དང། ཡིག་ཆ་འདྲ་མིན་ཞིག་བཟོས་ནས་བསྡད་སྟེ། ཉིན་མ་འཁྱོལ་ཐབས་ཙམ་
བྱས་ན་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཡག་པོ་མི་འདུག  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ལམ་སྟོན་གང་ཡོད་པ་བཞིན་ང་ཚས་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་ལས་
འགུལ་སྤེལ་ནས། གནོན་ཤུགས་སྤྲད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བཞག་མ་གཏོགས།  སྒུགས་ནས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་ནུས་པ་ཐོན་རྒྱུ་
གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད།  འགུལ་བསྐྱོད་བརྒྱབས་ནས་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་ས་འཛམ་བུ་གླིང་ནང་ལམ་ཁ་མང་པོ་ཡོད་རེད།  དེ་ཚའི་བརྒྱུད་
ནས་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  འདིའི་ནང་ལ་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་གནང་བཞག  
ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་འདུག  རླབས་ཆེན་རེད་བཞག  ཧ་ཅང་གི་དགའ་པོ་བྱུང་།  དེ་ཚ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བའི་དོན་ལ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ངོས་ནས་
མཐུན་འགྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་རེད་ལ།  བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེའི་ཐོག་ལ་ལག་བསྟར་གནང་ན་མང་ཚགས་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་
རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་རེད།  ང་ཚ་བོད་མི་ཟེར་བ་དེ་སོ་སོ་རང་འགུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ་ལ་དགའ་པོ་མེད་པར། སྒྱིད་ལུག་བྱས་ནས་
སྡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། འགོ་འཁྲིད་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཐག་བཅད་ནས་མཆོང་ཐུབ་པའི་མི་མང་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པ་ཞིག་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  འགོ་འཁྲིད་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མ་འཕྱུག་པ་ཞིག་བྱས་ན། བོད་མི་ཚང་མས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་དང་ཀོ་ཐག་གློད་ཀྱི་
མ་རེད་ཅེས་ཡིད་ཆེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  མཐའ་མར་སྐུ་ངོ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་དབུས་པའི་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་བློན་རྣམ་པའི་ཕྱག་ལས་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་བ་ཞིག་དང་། བསམ་དོན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་ཐོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་
བཞེད་མཐའ་དག་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ལོ་ལྔ་འདིའི་རིང་ལ་ཡོང་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ལ། སྨོན་ལམ་ཡོད།  ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།   

 
ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།    
ད་ལྟ་ང་ཚའི་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་འགྲོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  སྤྱིར་བཏང་གི་ས་
མཚམས་ཕྱེ་རྒྱུ་དེ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཉིན་མ་ཁ་ཤས་ཤིག་རྗེས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་
ལས་བསྡོམས་ཤིག་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།  གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པའི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་རག་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
ད་ལྟ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ཕྱག་རྐྱོང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་བཅོ་ལྔ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཞིག་འདུག  ད་ལྟ་བགྲོ་གླེང་གནང་བའི་སྐབས་སུ་བཀའ་
བློན་ཁྲི་པའི་གསལ་བཤད་ནང་གང་འཁོད་པ་དེ་ཚའི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ན་དོན་ལ་གནས་པ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  ཕྱག་
རྐྱོང་མཁན་ནང་ནས་དམིགས་བསལ་རེ་སྐུལ་བྱུང་བ་སོང་ཙང་། གོ་རིམ་ཏོག་ཙམ་བརྗེ་པོ་བརྒྱབས་པའི་ཐོག་ནས་འགྲོ་གི་ཡིན།  སྤྱི་
འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག  དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལ་རང་གི་བསམ་ཚུལ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་
དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག  དེ་དག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།  ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཐོག་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་
ལ་བརྩིས་ནས་དང་པོར་ཞུ་གི་ཡིན།  གཞན་རྣམས་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་ནང་ག་རེ་ཡོད་པ་རྣམས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ལས་དེའི་
ནང་དུ་གལ་ཆེ་ཆུང་གི་དབྱེ་བ་གང་ཡང་ཕྱེས་མེད།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་སེལ་ཐབས་
ཀྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚགས་དང་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་ཚད་མཐོའ་ིམང་མོས་ཀྱི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གཉིས་ཕན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་
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སྲིད་ཇུས་མུ་མཐུད་དུ་རྒྱུན་འཛིན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ང་ཚ་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྔོན་
མ་དང་མི་འདྲ་བའི་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྱིན་བསྡད་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་རེད།  སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་
འཛིན་སྐྱོང་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཐད་ཀར་མེད་པར།  ཁོང་གི་སྐུ་དབང་ཚང་མ་མང་ཚགས་ཀྱི་བདམས་བཞག་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚ་ལ་
གསོལ་རས་བསྩལ་བ་དང་། དེ་ཡང་མང་གཙའི་ཀ་བ་གསུམ་ལ་ག་ཚད་བགོ་གཤའ་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་དེ་བགོ་གཤའ་བརྒྱབས་པ་རེད།  བགོ་
གཤའ་རྒྱབ་མ་ཐུབ་པ་དེ་ཚ་རང་འཇགས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ག་པར་བསླེབ་གྲབས་ཡོད་མེད་དེའི་ཚ་དེའི་དུས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་
རེད།  བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གསར་དུ་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་གསར་དུ་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད།  གྲོས་ཚགས་ལ་ཆ་བཞག་ན་གྲོས་ཚགས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ་གསར་པ་རེད།  དེའི་ནང་ལ་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཧ་ལམ་ཕྱེད་ཀ་
ཙམ་ཞིག་སྔར་གྲོས་ཚགས་ལ་ཕེབས་མ་མྱོང་བའི་གསར་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས། སྔོན་མ་ཡོད་པའི་ཆབ་སྲིད་
ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཡིན་ནའང་འདྲ།  འཛིན་སྐྱོང་གི་སྲིད་ཇུས་ཡིན་ནའང་འདྲ། རྒྱུན་འཁྱོངས་གནང་འོས་པ་དེ་ཚ་གནང་གི་ཡིན་གསུངས་པ་དེ་ལ་
འགལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་འགྲོ་སྟངས་ལྟར་བྱས་ན། གནད་འགག་ཆེ་བའི་སྲིད་ཇུས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཆབ་སྲིད་དང་
འབྲེལ་བའི་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་གཏན་ལ་ཕབ་མཁན་གྲོས་ཚགས་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་བཀའ་ཤག་གསར་པས་
གྲོས་ཚགས་གསར་པ་ལ་བཀའ་ལུང་གསར་པ་ཞིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  སྔོན་མ་དེ་རྒྱུན་འཁྱོངས་གནང་གི་ཡིན་གསུངས་
པ་དེ་བཀའ་ཤག་གིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པའི་ཐོག་ནས། འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད།  འགྲོ་སྟངས་ཤིག་ཐོག་
ནས་བྱས་པ་ཡིན་ན། གཞུང་རེ་གསར་པ་སླེབས་པའི་སྐབས་ལ།  དཔེར་ན། ཨ་རི་ཡིན་ནའང་འདྲ།  རྒྱ་གར་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་
ཚགས་པ་རྙིང་པ་ཞིག་མུ་མཐུད་ནས་སླེབས་པ་ཡིན་ན། གཞུང་འཛིན་པའི་ཆབ་སྲིད་ཚགས་པ་དེ་གཅིག་པ་ཡིན་སྟབས་སྲིད་ཇུས་མང་ཆེ་
བ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུ་རང་རེད།  ཆབ་སྲིད་ཚགས་པ་སྔོན་མ་དེ་མིན་པར་གཞན་དག་ཅིག་སླེབས་པ་ཡིན་ན། སྲིད་ཇུས་མང་པོ་ཞིག་ལ་
འགྱུར་བ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད།  ང་ཚ་ལ་ཆབ་སྲིད་ཚགས་པའི་གནས་སྟངས་ཡོད་མ་རེད་དེ། གང་ལྟར་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་གསར་པ། བཀའ་
ཤག་གསར་པ།  གྲོས་ཚགས་གསར་པ་སླེབས་བསྡད་ཡོད་དུས། གལ་ཆེ་བའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ངས་ཞུ་གི་མེད་དེ།  འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ལུང་གསར་པ་ཞིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  འདི་
དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན།  བོད་དོན་བདེན་མཐའ་སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དབུ་མའི་ལམ་རྒྱུན་འཁྱོངས་གནང་རྒྱུ་དང་།  ཐབས་ལམ་
དེ་ཡང་ཞི་མོལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚ་ཞེ་དྲགས་ཡག་པོ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་དེ་ཚའི་གྲས་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་
ནང་ལབ་པ་ཡིན་ན་ tried and tested སྲིད་ཇུས་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཐབས་ཇུས་ཡིན་ནའང་འདྲ། སྲིད་ཇུས་དབུ་མའི་ལམ་རེད། ཐབས་
ཇུས་འབྲེལ་མོལ་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད།  ལོ་སུམ་ཅུའི་རིང་ལ་ང་ཚས་ཐབས་ཤེས་དང་ཕྱག་ལས་མ་གནང་བ་སྣ་གཅིག་ཡོད་མ་རེད། ཐབས་
ཤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་གྲུབ་འབྲས་སོན་མེད་པ་དེ། ང་ཚ་ཚང་མས་
མཁྱེན་གསལ་རེད།  དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད།  དེ་འདྲའི་ལམ་རང་གི་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།  བཀའ་ཤག་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ནང་
ལ་གསར་གཏོད་ཅེས་པ་དེ་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་ན་གསར་གཏོད་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་རེད།  དཔེར་ན། གལ་ཏེ་གཞི་དེ་ལམ་དབུ་མར་
བཞག་པ་ཡིན་ན།  དེ་འགྲུབ་རྒྱུའི་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་དེ་གསལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  བོད་ནང་གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཉིན་མཚན་
དུས་དྲུག་མྱོང་བཞིན་པ་དེ་ལས་གྲོལ་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ལ་ཐབས་ཇུས་གཞན་དག་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་རེད།  དེ་
ཚའི་ཐོག་ཏུ་གསར་གཏོད་ཀྱི་ལམ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་རེད་ལ།  དགོངས་པ་བཞེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་
གྱི་ཡོད།  བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉིས་དང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ།  ང་རང་གིས་བསམ་པ་ལྟར་བྱས་ན།  གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་བཀའ་
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ཤག་རང་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཀུན་ཕྱག་ལས་ག་རེ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་ནའང་། ཕྱག་ལས་དེ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་གཞི་བཞག་སའི་ལྟ་གྲུབ་ནི་བདེན་
པ་དང་།  འཚ་བ་མེད་པ།  ཡང་དག་པའི་མང་གཙའི་ལམ་སྲོལ་དེ་གསུམ་དེ་རེད།  ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་ལྟ་གྲུབ་དེ་ཆིག་སྒྲིལ་དང་།  
གསར་གཏོད་དང་།  རང་ཁ རང་གསོ་བཅས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུག  ཡག་པོ་འདུག  ཆིག་སྒྲིལ་དང་།  གསར་བཏོད།  རང་ཁ་རང་
གསོའ་ིལྟ་གྲུབ་དེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་སྟབས།  དེའི་ཐོག་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་གང་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་མེད་བལྟ་རྒྱུ་ད་ལྟ་སྔ་དྲགས་པ་
རེད།  ཟླ་བ་དྲུག་གི་རྗེས་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་ནས་གང་འདྲ་དགོས་པ་རིམ་པས་བལྟ་རྒྱུ་རེད།  ཡག་པོ་གནང་རྒྱུའི་ཐད་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་
རྒྱུ་ཡིན་པར་ང་ལ་དོགས་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད།  ཡིན་ན་ཡང་གུ་ཡངས་པོ་བྱས་ནས་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་དགོངས་ཚུལ་བཞེས་གནང་རྒྱུ་
དང་།  སྐྱོན་བརྗོད་བཟོ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། སྐྱོན་བརྗོད་རང་ལ་མ་དགོངས་པར་ལེགས་བཅོས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པར་དགོངས་
ནས་ཀུན་སློང་ཡག་པོ་ཞིག་གིས་དགོངས་པ་བཞེས་གནང་བ་ཡིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོ་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ལྟ་གྲུབ་དེ་གསུམ་གཞག་
རྒྱུ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་གཞི་གྲུབ་པ་རེད།  དེ་ཡང་ད་ལྟའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་ཐབས་ཀྱི་
ཆེད་དུ་ལྟ་གྲུབ་བཞག་པའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་ཀྱི་རེད།  དཔེར་ན་ཆིག་སྒྲིལ་ལ་ཆ་མཚན་ན།  རང་ཉིད་ཀྱིས་བསམ་པ་ལྟར་
བྱས་ན་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཡིན་ནའང་འདྲ། འདས་པའི་ལོ་མང་པོ་ཞིག་གི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཆིག་སྒྲིལ་ཡག་ཐག་ཆོད་
ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག  གཙ་བོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ནི་བོད་མི་ཚང་མའི་བལྟ་ས་དང་། རེ་
ས།  བརྩི་ས་གཅིག་ཉིད་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚའི་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་ཞེ་དྲགས་ཡག་པོ་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  ཕྲན་བུ་ཕྲན་བུ་འཇིག་
རྟེན་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡོང་གི་རེད་དེ།  བར་སྐབས་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་
དཀའ་ངལ་དེ་རེད།  དེ་ཡང་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་སེལ་དང་སེལ་བཞིན་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཐུགས་འཚབ་གནང་དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་
གང་ཡང་ཆགས་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ཡིན་ན་ཡང་། མ་འོངས་པར་ཆིག་སྒྲིལ་ལ་གནོད་སྐྱོན་དང་།  སྡུག་ཏུ་འགྲོ་ན་ཆིག་སྒྲིལ་ལ་
གཏོར་བཤིག་ཡོང་མི་སྲིད་པའང་མ་རེད།  རང་ཉིད་ལ་ཆ་མཚན་ན་འདས་པའི་ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་ལ་ཆོལ་ཁའི་སྤྱི་འཐུས་བྱས་པ་རེད།  ད་ལྟ་
ཉེ་བའི་ཆ་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་ཆགས་པ་ཡིན་སྟབས། དེའི་ཐོག་ནས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་གི་མེད།  ངའི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་དེ་
མཁྱེན་མཁན་ཚར་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད།  བར་སྐབས་ཤིག་ནས་ཚགས་འདུ་དེ་འདྲའི་ནང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་པ་
རྣམས་ལ་འོས་ཤོག་གི་ཐོབ་ཐང་འཐོལ་པ་འདུག  དེ་མེད་པ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དང་།  ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་དགོས་ཀྱི་མི་
འདུག་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་དེ་འདྲ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག  གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་རང་ཉིད་ཡིན་ན། སྔོན་མ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་
འཐུས་མིན་པའི་སྐབས་ནས། གནད་དོན་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བསླངས་པ་ཡིན་ན་མགོ་ལས་རྨ་ཆེ་བ་བཟོ་རྒྱུ་ང་ཚའི་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཡོང་ས་
རེད།  དོན་དག་མེད་པར་དེ་མི་སུ་ཞིག་གིས་ཕྱི་ལོག་ནས་ཁུར་ཡོང་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ནང་ཁུལ་ནས་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་དེར།  ང་ཚའི་ཆིག་སྒྲིལ་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཡོང་བའི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་འདུག འདིར་ཡོད་པ་ཚང་མས་དེ་
མར་ཆུང་གཏོང་ཐུབ་པ་ཞིག  རྩ་བའི་མང་གཙ་ཡིན་སྟབས་བཤད་ཆོག་གི་མ་རེད་ཟེར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དེ།  དེའི་རིགས་བྱེད་སྟངས་དེ་ཡག་
པོ་ཞིག་བྱ་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམས་ནས། ང་རང་ལ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད།  གང་ཡིན་ཟེར་ན།  གནས་ཚུལ་དེར་
ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་མ་གནང་ན། དོན་དག་མེད་པར་ནང་ཁུལ་ཆོས་སྡེ་དང་མི་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་དབར་ལ་རྙོག་ཁྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུའི་
གཞི་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད་སྙམ་ནས། ང་རང་གིས་དེ་འདྲ་བསམ་གྱི་ཡོད།  དེ་ཚའི་ཐད་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  ད་
ནངས་ཞོགས་པར་ངས་དྲི་བ་བཏང་བ་དེ་ཡང་བཀའ་ཤག་གིས་རྟོགས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་གསལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རེད།  བཀའ་ལན་ཡག་
པོ་ཕེབས་ཙང་འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་དེ་འདྲ་དྲིས་དགོས་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་མ་སོང་།  གསར་གཏོད་གནང་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲགས་རེད།  
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གནས་ཚུལ་མང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསར་གཏོད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟ་རེ་རེ་བྱས་ནས་ཞུ་མ་དགོས་པ་རེད།  དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙས་
ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལྟར་ཉིན་ཤས་ཤིག་གི་རྗེས་སུ་ང་ཚའི་ལས་བསྡོམས་དངོས་གཞི་སླེབས་པའི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་བྱེ་བྲག་པ་མང་པོ་
ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་རེད་ལ།  རྩ་བའི་བསམ་འཆར་ཞུ་ན་གོ་སྐབས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ཞིབ་ཕྲ་ཞུ་མ་དགོས་པ་
ཡིན།  རང་ཁ རང་གསོ་ཞེས་པ་དེ་ཡང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད།  འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཐོག་ལ་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། འདས་པའི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡག་ཤོས་བྱེད་ཐུབ་མཁན་ཆོས་སྡེ་ཁག་དེ་ཚ་རེད།  རང་ཁ་རང་
གསོ་བྱས་ཐུབ་པ་མ་ཟད་བོད་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་དོན་ཞབས་ཕྱི་བསྒྲུབས་ཐུབ་པ།  རྩ་དོན་ལ་ཕན་པ། སོ་སོ་གནས་སའི་ཁོར་ཡུག་སྤྱི་ཚགས་
ལ་ཕན་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ནས་གསལ་བཤད་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་མིའི་རང་དབང་བསྐྱར་གསོ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུག  ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་ལན་མང་པོའི་ནང་ལ་རྩལ་དུ་བཏོན་ཏེ་གལ་ཆེན་
པོར་བརྩིས་ནས་གསུངས་སོང་བསམ་གྱི་ཡོད།  དེ་ཞེ་དྲགས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་།  ཕྱོགས་གཞན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་
བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ན། འདས་པའི་དུས་ལ་ཕྱི་ལོ  ༡༩༧༩ ནས་བཟུང་<༡༩༧༩  ནས་འབྲེལ་མོལ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པར་ཚིག་
མཚམས་བཅད་ནས་ང་ཚས་བརྩི་གི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་སུ་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་པ་དེ་ ༡༩༨༠ ནང་ལ་རེད།> རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབྲེལ་མོལ་
བྱུང་བ་དེ་འདྲ་ནས་མར་བརྩིས་པ་ཡིན་ན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་གནད་དོན་དེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མི་གཅིག་གི་གནད་དོན་ཡིན་པར་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུགས་བཏོན་ནས་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་
པ་རེད། ག་ཚད་ཙམ་གྱིས་ཕར་འགྲེལ་བཤད་རྒྱབ་རྒྱུ་དང་གསལ་བཤད་བྱས་ན་ཕན་གྱི་ཡོད་མ་རེད། དཔེར་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་གྲོས་
ཚགས་ཐོག་ལ་༸སྐུ་མདུན་ནས་གསུང་འཕྲིན་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་ནས་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐུ་དབང་དེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བཞེས་ཀྱི་མིན།  
གྲོས་ཚགས་དེ་ག་རང་གི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་ཡོད།  ཉིན་འགྱངས་དང་ཞག་འགྱངས་བྱེད་ན་འགྲིག་གི་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་
དེ། དེ་སྔོན་ཕྱེད་བགྲེས་ཡོལ་ཡིན་ཞེས་གསུང་གི་ཡོད་རེད་དེ། དེ་འདྲའི་མཛད་འགན་མ་བཞེས་པ་དེ་ཧོབ་སྟེ་བྱུང་བའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་ང་རང་
ལ་ཚར་སོང་།  དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་གནད་དོན་དེ་༸སྐུ་མདུན་མི་གཅིག་གི་གནད་དོན་ཡིན་པར་
བཟོ་ཡི་བསྡད་པ་དེས་ཐུགས་བསུན་སྣང་མང་པོ་བཟོས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  རྩ་བའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོད་རེད་དེ།  དེ་ཐག་བཅད་པ་
དེས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ང་མི་གཅིག་གི་དོན་དག་མ་རེད་དཱ།  དེ་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་དོན་དག་རེད་ཅེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བརྡ་ལན་
གསལ་པོ་ཞིག་སྤྲད་རྒྱུ་དེ་ཡང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་བརྩིས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེའི་ནང་ལ་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་དུ་ Facts གཅིག་ཏན་
ཏན་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གི་དགོངས་པ་བཞེས་པ་དེ་ཚ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲགས་རེད་
དེ། དེ་རྩལ་དུ་ཞེ་པོ་ཞིག་བཏོན་བསྡད་ན། རྒྱ་མིས་སྲིད་ཇུས་བཟུང་སྟངས་ལྟར་བྱས་ན་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན།  སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐུ་དབང་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་ནས་དུས་རིང་པོ་ཕྱིན་ཡོད་མ་རེད་དེ།  རྒྱ་
མིས་ག་རེ་ལབ་གྲབས་ཡོད་ན།  ལོ་རྗེས་མར་རྒྱ་ནག་གི་དབུ་ཁྲིད་ལ་འགྱུར་བ་ཞིག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚས་རྣམ་འགྱུར་གང་འདྲ་
བསྟན་གྲབས་ཡོད་པ་དེ་ཚར་ང་ཚས་གཞི་ནས་བལྟ་རྒྱུ་རེད།  དེ་ཚའི་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མེད་འགྲོ་བསམ་པ་རེད།  དེ་ནས་
ཤེས་ཡོན་སྐོར་དེར་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞེ་པོ་ཞིག་བརྩིས་གནང་འདུག  དེར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  རང་ཉིད་ཡིན་ན་མི་ཚའི་འཚ་
ཐབས་ཀྱི་ལས་ཀ་དེ་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཉམ་ཆུང་ཞིག་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།  ད་ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་དགེ་རྒན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རང་ཡིན་
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ཚུད་པ་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཤོར་བ་དེ་ཡང་ཤེས་ཡོན་ཆུ་ཚད་ཡག་པོ་ཞིག་མ་བྱུང་བ་བྱས་ནས་མི་མང་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ལྐུགས་པའི་གྲས་སུ་
བཞག  ཤེས་ཡོན་ཡོད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ིདགོངས་པ་མ་བཞེས་པའི་ཐོག་ནས་འཐུས་
ཤོར་ཕྱིན་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས།  ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་དང་ཐུགས་
ཤུགས་ཡོད་པ་དེར་དགའ་བསུ་ཡོད།  ཡག་པོ་ཞེ་དྲགས་འདུག  ད་ལྟ་ཤེས་རིག་གི་བཀའ་བློན་དེ་ཡང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་གཅིག་ལྕོགས་
བྱས་ནས་བཞེས་གནང་བ་དེ་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་བརྩིས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་གནང་བ་ང་ཚས་ཤེས་ཀྱི་འདུག ཡིན་ན་
ཡང་།  རང་ཉིད་ལ་བློ་འཚབ་ཅིག་འདུག  བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་བཀའ་ཤག་གི་དབུ་འདོམས་གནང་རྒྱུ་རེད།  བཀའ་ཤག་གི་ཕྱག་ལས་གལ་
ཆེ་ཤོས་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་བ་གཞིར་བཟུང་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་སེལ་ཐབས་ཉིད་ལ་འབད་བརྩོན་གཙ་བོ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཨང་ཀི་
དང་པོར་གཞག་རྒྱུ་དེ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕྱག་ལས་མང་པོ་ཞིག་གནང་དགོས་པ་དང་།  ལས་ཁུངས་ཚང་མའི་
བཀོད་འདོམས་བྱས་ཏེ་ཚང་མའི་ནང་གི་གནད་དོན་གལ་ཆེའི་རིགས་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་པ།  དེ་ལྟ་བུའི་
ཕྱག་ལས་མང་པོ་ཞེ་པོ་ཞིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།  ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་པོར་བརྩིས་གནང་བ་རེད་དེ།  བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་ཕྱག་ལས་མང་
ཐག་ཆོད་ནས་འཐུས་ཤོར་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་མེད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེར་གལ་ཆེན་པོ་བརྩིས་པ་ཡོངས་གྲགས་ཆགས་པ་ཡག་པོ་
རེད་དེ།  དོན་དེ་ལ་དམིགས་པའི་བཀོད་མངགས་ཤིག་ཡོད་ན། ཆུ་ཚད་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་རིང་ལ་ཤེས་རིག་རང་གི་ཐོག་ལ་མ་གཏོགས་
དགོངས་པ་བཞེས་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡོད་ན་གལ་ཆེན་པོར་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ནང་བཞིན་དམིགས་ཡུལ་ཆོད་པ་ཞིག་ཡོང་གི་མེད་འགྲོ་
སྙམ་ནས་སེམས་ཆུང་འདྲ་པོ་ཞིག་ཡིན།  མ་གཞི་ཕྱག་ལས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་མཁྱེན་གྱི་རེད།  གལ་ཏེ་ཡོང་ས་མ་
རེད་བསམ་པའི་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་རེད།  དེ་ནས་བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ཞིག་བཙུགས་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས་འདུག  
སྲིད་ཇུས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ཞེས་པ་དེ་ཚིག་ཏོག་ཙམ་མ་བདེ་བའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་སོང་།  སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ཞེས་བརྗོད་ན་དབྱིན་
ཡིག་ནང་བསྒྱུར་ན་ཡང་བདེ་པོ་ཡོད་ས་རེད།  Policy Research Centre བཟོ་འདྲ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག  མ་གཞི་དབྱིན་ཡིག་ནང་
དགོངས་པ་གང་འདྲ་བཞེས་ཡོད་ཤེས་ཀྱི་མེད།  སྲིད་ཇུས་ཞིབ་འཇུག་ལབ་ན་དབྱིན་ཡིག་ནང་  Enquiry  Commission བཟོ་འདྲ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག  ཞིབ་འཇུག་ཟེར་དུས་དབྱིན་ཡིག་ནང་ To look into  དང་  To Enquire  དང་།  To prove  བཟོ་འདྲ་ཞིག་
རེད།  ཉམས་ཞིབ་ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པ་མེད་འགྲོ་བསམས་བྱུང་།  དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་རེད།  དཔེར་ན།  གྲོས་
ཚགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚགས་དང་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ TPPRC ཞེས་པ་དེ་ཐོག་མར་བཙུགས་པའི་སྐབས་སུ་
རང་ཉིད་ལ་ཆ་མཚན་ན་དངོས་སུ་འབྲེལ་བ་ཡོད།  འབྲེལ་བ་ལྟེ་བ་བྱུང་སྟངས་དེ་ཡང་དེའི་སྐབས་ཀྱི་ཚགས་གཙ་གཞོན་པ་དེས་དབྱིན་ཇི་
བསྐྱོན་གྱི་མེད་པར་སོང་ཙང་།  ང་རྒྱུན་ལས་ནང་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་དེའི་གསུང་སྒྱུར་འཁྲིད་ནས་དེ་ཐོག་མ་སྐྱེས་པའི་སྐབས་སུ་དམིགས་
ཡུལ་གང་འདྲ་ཞིག་བཟུང་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།   དེའི་སྐབས་སུ་སྤྱི་འཐུས་ཚགས་གཙ་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཁྲི་དང་
ཚགས་གཙ་ཟུར་པ་རེད།  དེའི་སྐབས་སུ་ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་མཁན་ལྟེ་གནས་ཤིག་དང་།  དེ་ཡང་
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མང་པོ་གསོས་ཡོད་པ་རེད།  དགོངས་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡག་པོ་རེད་ལ།  གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད།  དེའི་ནང་ལ་མ་མཁྱེན་པ་ཡོད་
མ་རེད་དེ།  དེའི་ནང་གི་མི་དེ་ཚ་དངོས་གནས་ཉམས་མྱོང་དང་མཁས་པ། གལ་ཆེ་ཤོས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་
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ལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཤེས་མཁན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་གི་ལས་བྱེད་དྲུང་ཡིག་ལ་སོགས་པ་ལས་བྱེད་རང་བྱེད་རྒྱུ་དང་།  དེའི་
ནང་ལ་མི་གང་འདྲ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཚ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད།  ངས་ཞུ་རྒྱུའི་གནད་
འགག་རྩ་བ་དེ་ཡིན། དེ་ཚར་དགོངས་པ་མ་བཞེད་པ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད།  དེ་ནས་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་གྱི་སྐོར་དེ་ཡང་གནད་འགག་ཆེན་
པོ་རེད།  རྗེས་སུ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ལས་བསྡོམས་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ལ།  སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་དྲི་བ་དེ་ཚའི་ནང་ལ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་སྐོར་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ངའི་སྡེ་ཚན་ནང་གཞིས་ཆགས་ནང་
གསེས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲའི་དྲི་བ་སླེབས་ཀྱི་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས། གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་གྱི་སྐོར་ལ་
གལ་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  གོང་དུ་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་འདས་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་
ཆོད་པོའ་ིཐོག་ན། གཞིས་ཆགས་གསར་པ་བཙུགས་རྒྱུ་མེད་དཱ་ཞེས་གྲིས་བཏུབས་པ་ནང་བཞིན་སྲིད་ཇུས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་ན་
ཁྱད་པར་གང་ཡང་མི་འདུག  ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་འགྲོ་ན་ཡང་གཞིས་ཆགས་བཙུགས་དགོས་ལབ་ན་ཐུགས་ཁག་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། དངོས་
གནས་བྱས་ན་བོད་ནས་གསར་འབྱོར་ཡོང་དང་ཡོང་བཞིན་པ་རེད།  གཞིས་ཆགས་གསར་པ་བཙུགས་པ་ཡིན་ན་བཙུགས་མ་ཆོག་པ་དང་
ཡོད་མ་རེད།  གསར་པ་བཙུགས་ཆོག་གི་མེད་ནའང་། ད་ལྟ་ཡོད་བཞག་པ་དེ་ཚ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་ཆོག་གི་རེད།  ངའི་སྐད་ཆ་དེ་ཤུགས་
ཆེར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་ཏེ།  གང་ལྟར་འགྲོ་ས་བསྡད་ས་མེད་པར་ཁང་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྡོད་མཁན་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་
རེད།  དེ་ཚའི་ཆེད་དུ་གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་ས་སྟོང་ག་ཚད་ག་ཚད་ཡོད་རེད།  སྤྱི་པའི་ས་སྟོང་ཡོད་རེད།  སྒེར་གྱི་ས་སྟོང་ཡོད་རེད།  དེ་
ཚ་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱེད་མི་ཆོག་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད།  ཞིང་ཁ་འདེབས་ཆེད་ས་ཆ་ལམ་སེང་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན་ཡང་ཁང་
པ་རྒྱབ་སའི་ས་ཆ་སྤྲོད་དང་།  རོགས་རམ་བཙལ་ནས་སྤྱི་པའི་ས་ཆ་སྟོང་པའི་ནང་ལ་ཁང་པ་རྒྱོབས་དང་།  གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཁང་པའི་
དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་པ་གྱིས་དང་། དཔེར་ན་ང་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་མཚན་ན་ཁང་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་མྱོང་།  ཁང་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་
དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་རེད།  གཞིས་ཆགས་ས་ཁང་ཞིག་ཡོད་ན་ལྟོ་གོས་འཚལ་དུ་ག་ས་ག་ལ་འགྲོ་ཆོག་གི་རེད།  ཙི་ཙིས་ཚང་སྤོས་པ་ནང་
བཞིན་སྤོས་ནས་འགྲོ་མི་དགོས་པར། ཅ་ལག་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་དེ་གཞག་ས་ཞིག་དགོས་ཀྱི་རེད།  ད་ལྟའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ས་ཆ་ཨེ་
ཀར་སྟོང་ཕྲག་དང་སྟོང་ཕྲག་ཡོད་རེད།  དེ་ཚ་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱེད་པར་དགོངས་པ་ཏན་ཏན་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  གསལ་
བཤད་ནང་ལ་དགོངས་པ་གསར་པ་ཞིག་འདུག  ཞེ་དྲག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེད་ན་ཡང་ཡག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དཔེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བོད་
རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚགས་པ་ཚ་དང་གཞིས་ཆགས་རེ་རེ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་བཟོ་རྒྱུ་དེ།  དཔེར་ན་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་ཁྱེར་བར་ལ་  Sister 

City ཞེས་གཅུང་པོ་གཅུང་མོའ་ིའབྲེལ་བ་བཟོ་གི་འདུག  དགོངས་པ་དེ་འདྲ་མིན་འགྲོ་བསམས་བྱུང་།  དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཞེ་དྲགས་
འདུག  ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚགས་པ་དང་། གཞིས་ཆགས་བར་ལ་འབྲེལ་བ་བཟོས་ཏེ་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་
ཚགས་པ་དེ་ཡིས་གཞིས་ཆགས་དེ་ག་རང་ལ་རོགས་པ་ག་རེ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག  གཞིས་ཆགས་དེའི་ནང་གི་རྒས་གཅོང་ཉམས་ཐག་
རིགས་ལ་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  ཕྲུ་གུའི་སློབ་ཡོན་དང་།  ཐ་ན་ཆུའི་དཀའ་ངལ་གཅིག་སེལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་ཡག་པོ་འདུག  དེ་
འདྲ་ཡིན་སྟབས་དགོངས་པ་དེ་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  རྗེས་མ་དེ་འདྲའི་འཆར་གཞི་བསྒྲིགས་གནང་བའི་སྐབས་ལ། གཞིས་
ཆགས་སྐྱོ་ཤོས་དེ་ཚ་དང་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚགས་པ་རྫིག་པོ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་དེ་ཚ་དང་མཉམ་དུ་སྦྱར་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་ཏན་ཏན་
བཞེས་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  གསལ་བཤད་
ནང་འབྲེལ་བ་བྱ་ཡུལ་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་པུ་བཀོད་ཡོད་་རེད།  ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་ཨེ་ཤེ་ཡའི་རྒྱལ་
ཁབ་ Japan དང་ Taiwan སོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚགས་པ་འགྲིག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། ཕྱག་ལས་ཡག་པོ་གནང་
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གི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ན་ཡག་པོ་མེད་འགྲོ་བསམས་བྱུང་།  གཞན་ཡང་གཞིས་ཆགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་
དོན་གཅིག་ལ།  སྔོན་མ་ང་ཚས་ཨ་རིའི་ནང་ལ་མི་ཆིག་སྟོང་ཞིག་བཏང་བ་རེད།  ད་ལྟ་ཁེ་ན་ཌ་ལ་གཞུང་འབྲེལ་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་
གཅིག་ཡོད་པ་རེད། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་ལ་ཆབ་སྲིད་བཙན་པ་ཟུར་པ་དང་དེའི་འབྲེལ་ཆགས་གཏོང་ས་གཅིག་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་
སྟབས། རང་ཉིད་ངོས་ནས་བལྟས་ན་འདིར་ཡོད་པའི་གཞིས་རྩ་བ་ནས་གཏོར་ཏེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་འདོད་པ་
རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེད། དཔེར་ན་ཨ་རི་ལ་མི་ཆིག་སྟོང་གཏོང་རྒྱུའི་སྲིད་ཇུས་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་ང་ཚ་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་སྤྱི་འཐུས་
གསར་པ་གྲོས་ཚགས་སུ་སླེབས་པའི་སྐབས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པ་མ་ཚད།  ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའི་དབུ་འཛུགས་གནང་གྲུབ་བཞག  
དེའི་སྐོར་ལ་གྲོས་ཚགས་ནང་དུ་སྐད་ཆ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་ང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གཅིག་ཡིན།  བསམ་བློ་དེ་ད་ལྟ་ཡང་
འགྱུར་བ་མེད།  གང་ཡིན་ཟེར་ན།  ཐོག་མ་ཉིད་ནས་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེད་ནས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་
ནང་ལ་ང་ཚ་བོད་པ་རྣམས་མཉམ་རུབ་བྱས་ནས་གཞིས་ཆགས་གཅིག་གི་ནང་ལ་བསྡད།  བོད་པའི་ཕྲུ་གུའི་ཆེད་དུ་སློབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་
བཙུགས།  དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཟུར་དུ་བཙུགས་ཐུབ་པ་དེ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་ནང་ལ་ཕྱི་བལྟས་ཤིག་བྱེད་ཚ།  ཡག་པོ་བྱུང་བཞག  ང་ཚའི་
མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་ཆོས། རིག་གཞུང་མ་བརླག་པ་མ་ཚད། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་སེམས་ཤུགས་མ་བརླག་པ་དེ་བོད་པ་རུབ་
རུབ་ཡོད་ཙང་རེད། བོད་གཞུང་གིས་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་ན་ཡང་བྱེད་བདེ་བ་ཡོད་པ།  ཧ་ཅང་གི་རླབས་ཆེན་གྱི་དགོངས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།  
དེ་གཏོར་བ་ཡིན་ན།  སྔོན་མ་ངས་གཏམ་དཔེ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སྲན་མ་འབོ་རས་གང་ཞ་ལའི་སྒང་ལ་གཏོར་བཞག་ན་ག་ས་ག་ལ་འཐོར་
འགྲོ་བ་བཞིན་རེད།  ལྟོ་གོས་འགྲིག་འགྲོ་གི་རེད་དེ། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་རིགས་རུབ་རུབ་
བྱས་ནས་ལ་རྒྱ་ཞེས་པ་སོགས་ཁག་པོ་རེད།  ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གཏན་འཇགས་གཞིས་ཆགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་དེར་ང་ལ་འདོད་པ་མེད།  འདས་
པའི་གྲོས་ཚགས་ཁག་ནང་དུ་ངས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཞུས་མྱོང་།  འཚ་བ་ལ་ཕན་པ། འཚ་བ་ལ་ཕན་ན་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་གི་རེད།  
གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཉམ་ཐག་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་མི་སྐྱ་ཡོད་པའི་ནང་མི་རེ་གཉིས་ཙམ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཐབས་ཤེས་གནང་ཆོག་གི་རེད།  
ཐབས་ཤེས་གནང་ནས་ཁྱོན་ནས་མ་འགྲིག་པ་ཡིན་ན་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད།  ཐབས་ཤེས་གནང་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གཞུང་ཡིན་ནའང་འདྲ། 
བཟོ་གྲྭ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲའི་ནང་ལ་ལོ་གསུམ་བཞི་ལ་གཏོང་ན་འགྲིག་འདུག  དཔེར་ན།  Israel ལོ་ལྟར་ང་ཚ་བོད་པ་དེ་འདྲ་འགྲོ་གི་ཡོད་རེད།  
ལོ་གཅིག་གི་རིང་ཕ་གིར་བསྡད་ནས་ཚུར་ལོག་ཡོང་གི་ཡོད་རེད།  མི་སྤྱང་པོ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན། སོ་སོའ་ིལྟོ་གོས་འཚལ་བ་དང་མཉམ་དུ་སོ་
སོའ་ིམཐོང་རྒྱ་དང་ཐོས་རྒྱ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པའི་ཐོག་ལ་སྒོར་མོ་འབུམ་གཉིས་གསུམ་ཁུར་ནས་ཡོང་གི་འདུག   རྦད་དེ་གཏན་འཇགས་མིན་
པར།  སྐོར་རེས་བྱས་ནས་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་ཚུར་ལོག་ཡོང་མཁན་གྱི་ཚབ་ཏུ་མི་ཚང་གཞན་དག་གི་མི་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་བྱས། 
ཚུར་ལོག་ཡོང་མཁན་དངུལ་དེས་གཞིས་ཆགས་སོ་སོ་ལ་ཕན་གྱི་རེད།  དཔེར་ན། རྒྱ་གར་ལ་ཆ་མཚན་ན།  གྷལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། མི་
ཁ་ཤས་ཁ་ཆེའི་ལུང་པའི་ནང་ཕྱིན་ནས། དེ་ཚས་སོ་སོའ་ིནང་མི་ལ་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་གཏོང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཚས་མི་ཚང་དེའི་
དཔལ་འབྱོར་ལ་ཕན་པ་མ་ཚད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་རེད།  དེ་འདྲ་རེས་མོས་བྱས་ནས་ཕར་ཕྱིན་ཚུར་ལོག་རྒྱུ་ཡོད་
པ་ཞིག་བཟོས་ན་ཡག་པོ་འདུག  ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཚུར་མ་ལོག་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད།  མ་ལོག་མཁན་ཡོང་ན་
ཡོང་བ་རེད། ང་ཚ་ལ་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད།  མ་ལོག་མཁན་ཡོང་བ་ཡིན་ན།  རྗེས་མ་མ་ལོག་མཁན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་ནས་མི་གཏོང་རྒྱུ་
མེད་པ་བྱས་ན་འགྲིག་གི་རེད།  དེའི་སྐོར་ལ་ང་ཚས་ Check and  Balance ཏོག་ཙམ་བཟོ་དགོས་འཁེལ་གྱི་རེད།  མང་གཙ་རེད་
ཟེར་ནས་སྣང་བ་གང་དྲན་བྱེད་ས་ཡོད་མ་རེད།  མང་གཙ་ལའང་མགོ་དང་འཇུག་གུ་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་བྱས་ན་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་
བར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད།  དེ་ག་ནང་བཞིན་གཞོན་སྐྱེས་ལས་མེད་ཚའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་གནང་འདུག  དེ་
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ལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག  ཕྱི་རྒྱལ་གཅིག་པུ་ལ་དགོངས་པ་མ་བཞེས་པར།  རྒྱ་གར་རང་གི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བཟོ་གྲྭ་
ཆེན་པོ། སྦིར་ལཱ་དང་། ཊཱ་ཊཱ།  ཨམ་བྷ་ནི་ཟེར་བ་སོགས་སྒེར་གྱི་ཚང་པ་ཆེན་པོ་ག་ཚད་ཡོད་རེད།  ཁོ་ཚ་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་
བཟོ་གྲྭ་དེ་ཚའི་ནང་ལ་ང་ཚ་ན་གཞོན་བརྒྱ་བཅུག་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ལས་ཀ་བྱེད་སའི་དཀའ་ངལ་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།  
དེ་འདྲའི་ཚང་སྡེ་ཆེན་པོ་ཚས་༸རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་གུས་བརྩི་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་།  བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་དགའ་
མོས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ།  བོད་པའི་མི་རིགས་ལ་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་འདྲ་ཐབས་ཤེས་བྱས་ན་
ཡོང་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག   
 མཐའ་མ་དེ་ལ།  གསལ་བཤད་ནང་དུ་མཉམ་སྡེབ་ཅེས་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚའི་ནུས་པ་
ཚང་མ་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཞིག་འདུག  དེ་ཚ་དགོངས་པར་འཁོར་བ་ཙམ་གྱི་ཡག་པོ་རེད།  གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ཤེས་
ཡོན་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བཤད་པའི་སྐབས་སུ།  ཤེས་ཡོན་ཡོད་མཁན་གྱི་མི་དེ་ཚ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད།  ཤེས་ཡོན་ཡོད་མཁན་
ཚང་མ་འདིར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོང་སྟེ་ཕྱག་ལས་གནང་གི་མ་རེད་དེ།  དེ་ཚའི་མཁྱེན་ཡོན་དེ་ཚུར་བླངས་ནས་ང་ཚས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུའི་
ཆེད་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་མཉམ་སྡེབ་བཙུགས་གནང་བ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་ཕྱག་བྲིས་ནང་འཁོད་པ་ལྟར་ན་
རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་པའི་མཁས་པ་ཚ་ཞེས་གསུངས་འདུག  འབྲུག་ནང་ལ་རྒྱུས་ཞེ་དྲག་མེད་དེ། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ང་
ཚའི་མཁས་པ་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཡིན་གྱི་མ་རེད།  དེ་ཚ་ཚང་མ་ Inclusive ཚུད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མེད་འགྲོ་བསམས་བྱུང་།  བཀའ་ཤག་གི་
གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་བཤད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང་།  བཀའ་ཤག་གསར་པ་རེད། ཚང་མར་བཀྲ་ཤིས་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
མ་འོངས་པར་དགོས་ངེས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཡོད་ཡོད་པ་ཡིན་པར་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་།  ཐུགས་རྗེ་ཆེ།   
 

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

སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀའ་ཤག་གི་གཏམ་བཤད་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད། མང་པོ་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མེད། གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་
ཁག་གཅིག་གིས་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་གསུངས་ཚར་སོང་། ལྡབ་སྐྱོར་སོང་ན་གྲོས་ཚགས་ཀྱི་དུས་ཚད་འཕྲོ་བརླགས་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། 
ཞོར་ལ་ཚིག་རེ་གཉིས་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་གིས་གསུང་བཤད་དང་པོའ་ིནང་ལ། བཀའ་བློན་གཞན་རྣམས་ལ་གྲོས་
ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་ཞེས་འཁོད་བསྡད་འདུག  གྲོས་ཚགས་འཐུས་མིའི་ཐོག་ནས་བཀའ་བློན་ཁྲི་
པས་དབུས་པའི་བཀའ་བློན་གཞན་རྣམས་ལ་སྤྱི་མོས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དེ་ཡང་བཀའ་ཤག་གིས་
ཕྱག་ལས་དེ་དག་ལམ་ལྷོང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཕྱིར་རེད། དེ་འདྲའི་མཐུན་སྦྱོར་དེ་བཀའ་ཤག་གི་ཕྱག་ལས་དུས་ཡུན་མ་རྫོགས་བར་
དུ་མུ་མཐུད་ནས་རང་ངོས་ནས་ག་དུས་ཡིན་ཡང་རྒྱབ་སྐྱོར་བརྟན་པོ་དང་། མུ་མཐུད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་ཡང་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་འཚམས་འདྲི་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པའི་ཐོག་
ནས་མ་འོངས་པར་ཕྱག་ལས་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་བ་ཡིན་ནའང་། དེ་དག་ལ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་ཕྱིར་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཚད་དང་ལྡན་
པ་མ་ཡོང་བའི་གནས་སྐབས་སུ། དེའི་ཐོག་ལ་སྟངས་འཛིན་གྱི་ཚུལ་དུ་དྲི་བ་ལན་དང་དོགས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་བྱུང་གི་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་
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རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པའི་རྣམ་པ་དེ་འདྲ་མ་གནང་རོགས་ཟེར་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ལྡབ་སྐྱོར་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་
སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་ལ་གཞི་བཅོལ་ཡོད་པ་དང་། ལྟ་གྲུབ་གསུམ་པོར་དེའི་སྒང་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་ཐོག་
ནས། གནང་འཆར་དེ་དག་ཚང་མ་དེ་ཙམ་གྱི་འབྲེལ་བ་མི་འདུག་ཞུས་ན་འགྲིག་གི་མི་འདུག འབྲེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ལྟ་གྲུབ་
གསུམ་པོར་གཞི་བཅོལ་བའི་ཐོག་ནས་གནང་འཆར་རེ་རེ་བཞིན་དེ་ཙམ་གྱིས་ཁ་གསལ་པོ་ཞིག་མཐོང་མ་སོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་འཆར་
ཡོད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་སྔོན་མ་ནས་གནང་བཞིན་པ་ཤ་སྟག་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན་མ་ཡིན་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་འདུག་མ་གཏོགས། གསུང་བཤད་
ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དེ་སྔོན་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ནས་བཀའ་གནང་བའི་རེ་བ་བརྒྱབས་པ་ནང་བཞིན་གྱི་དེ་ཙམ་ཁ་གསལ་
པོ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་གནང་འཆར་ལས་གནང་རྒྱུ་མང་བ་བསྡད་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། རེ་བ་བཅོལ་ནས་ཕྱག་ལས་གང་
འདྲ་ཞིག་གནང་བ་ཡིན་ནའང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གནད་དོན་གཞན་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ནི་བོད་ནང་ལ་ཆེད་ལས་པ་
འབུམ་གཅིག་བཏོན་རྒྱུ་དང་། བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཁྲི་གཅིག་བཏོན་ཐུབ་པ་གནང་གི་ཡིན་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ལོ་ཚད་དེ་ལོ་ཉི་ཤུ་
བཞག་དུས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་སྐབས་སུ་རྗེས་མ་དམིགས་ཡུལ་བཞག་པ་དེ་བཞིན་བསྒྲུབ་འདུག་མི་འདུག་ཞིབ་འཇུག་
གཅིག་བྱེད་དུས། དུས་ཡུན་ལོ་ཉི་ཤུ་བཞག་པ་ཡིན་ཙང་། ལག་པ་འཆང་ས་མེད་པའི་གནས་བབ་གཅིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲའི་
སྲིད་ཇུས་དང་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཚང་མ་དེ་ལྟ་བུ་གཅིག་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ལོ་དུས་རྫོགས་པའི་སྐབས་སུ་གནང་དང་མ་
གནང་གཉིས་ལ་ཞུ་ས་མེད་པའི་བཟོ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་འདིའི་ནང་ལ་འཁོད་བསྡད་འདུག གནང་གི་མེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་གི་མེད། གནང་གི་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་རབ་དང་རིམ་པ་ཕེབས་པ་རེད། ཧུར་ཐག་གནང་ཟིན་པ་རེད། ད་ལྟའི་སྐབས་ལོ་
ཚད་དང་སྲིད་ཇུས་དེ་འདྲ་ཕེབས་དུས་མཐའ་མ་འཁྱོལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་གང་ཡང་མེད་པ་གཅིག་དང་། སྔོན་མ་དང་ད་ལྟའི་དབར་ཁྱད་
པར་མེད་པ་དང་། གཅིག་འགྲོས་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ལས་མ་འདྲ་བ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་གཅིག་ཆགས་འགྲོ་གི་མིན་འགྲོ་བསམ་པའི་
བསམ་ཚུལ་བྱུང་། དེ་འདྲའི་བསམ་ཚུལ་དེ་གསར་གཏོད་ཞེས་པ་དེ་ནས་བསམ་བློའ་ིརིམ་པ་དེ་འཁོར་ནས་ཞུ་གི་ཡོད། དཔེ་ཆ་བཞག་པ་
ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་ལོ་ལྔའི་རིང་ལ་ཆེད་ལས་པ་གྲངས་འབོར་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་བཏོན་གྱི་ཡིན་གསུངས་པ་ཡིན་ན། སོ་སོའ་ིདུས་ཡུན་དང་
སོ་སོའ་ིདབང་ཆ་ཡོད་པའི་སྐབས་རེད། དེ་དུས་ཐོན་འདུག་ཐོན་མི་འདུག་བལྟ་ས་ཤིག་དང་རེ་བ་རྒྱག་ས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལོ་ཉི་ཤུ་ཟེར་
དུས་ལོ་ཉི་ཤུ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཞུགས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དེ་སུ་གང་ལ་མེད་པ་སོང་ཙང་། གནས་བབ་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ཚད་འཛིན་གནང་ས་
མེད་པ་ཆགས་མིན་འགྲོ་བསམ་པ་བྱུང་སོང་། གཞན་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་རྣམ་པས་ཞུས་ཟིན་པ་རེད། ལྡབ་སྐྱོར་བྱས་
ན་འགྲིག་གི་མི་འདུག དུས་ཚད་འཕྲོ་བརླག་རེད། མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་ལ་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་
གྲོས་ཚགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། རྒྱབ་སྐྱོར་དུས་ནས་དུས་སུ་ག་དུས་དགོས་པ་ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་
ནས་འདིར་མཚམས་འཇོག་ཆོག་པ་ཞུ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས། 
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སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག བཀའ་ཤག་གི་གྲོས་ཚགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་བགྲོ་གླེང་གནང་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། 
དེའི་སྒང་ནས་ཆ་ཤས་བླངས་པའི་ཐོག  དང་པོ་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་སྒེར་ངོས་ནས་འཚམས་
འདྲི་ཞུ་བ་དང་འབྲེལ་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིདོགས་པ་ཡོད་པ་དང་བསྔགས་བརྗོད་བྱ་དགོས་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་འདུག དེ་དག་
གཅིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དང་པོ་དེ་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་འོས་པ་ཆ་བཞག་ན། ད་ལྟའི་བོད་པའི་བདེན་མཐའ་སེལ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་ལ་
མུ་མཐུད་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ཐོག་འཛིན་པ་དེ་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་གི་ཡོད། ད་ལྟའི་གསལ་བཤད་དེའི་ནང་ལ་དགོངས་པའི་འཆར་སྣང་
དང་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་ལ་གཞི་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ཟེར་ནའང་རེད། ཡང་ན་གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་སྔོན་མ་ནས་ཕྱག་
ལས་གནང་བསྡད་པའི་ལས་འཆར་དེའི་ནང་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་འོས་པ་གཅིག་ལ། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་བོད་པའི་བདེན་མཐའ་
སེལ་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་དེ་མུ་མཐུད་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་རྒྱུན་འཁྱོངས་གནང་བ་དེ་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དོན་ཚན་
གཅིག་གི་སྒང་ལ་འཆར་སྣང་གི་ཐོག་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ་འཆར་སྣང་ཆེད་དུ་མཁས་དབང་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་དེ་ཚའི་ཐོག་
ནས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་། ཡང་ན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གཅིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡིན་གསུངས་འདུག  དེ་དག་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། དོགས་པའམ་སོ་སོའ་ིབསམ་འཆར་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། མཁས་དབང་ལོ་བཅུའི་ནང་ལ་
ཁྲི་གཅིག་འདོན་གྱི་གསུང་གི་ཡོད་ནའང་རེད། ལོ་ཉི་ཤུའི་ནང་ལ་ཁྲི་གཅིག་འདོན་གྱི་ཡོད་གསུངས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་བཙན་
བྱོལ་ནང་ནས་མཁས་དབང་ཁྲི་གཅིག་འདོན་སའི་གཞི་རྩ་ལྟ་བུ་དེ་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་དང་། བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ། བལ་ཡུལ་སློབ་གྲྭ་དེ་ཚ་ནང་
ནས་སློབ་ཕྲུག་ཐོན་བསྡད་པ་ཚ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  མཁས་དབང་དང་། ཆེད་ལས་པ་དང་། རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ལ་སོགས་
ཐོན་སའི་གཞིའམ་མ་རྩ་སློབ་གྲྭ་དེ་ཚ་ཆགས་བསྡད་དུས། དེའི་ཚའི་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་དང་གང་འདྲར་འགྱུར་གི་ཡོད་མེད་དེ་
དག་ང་ཚ་ཚང་མས་མཐོང་ཐོས་དེའི་ཐོག་ལ་སེམས་ཁྲེལ་བྱེད་བཞིན་པ་དང་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་བསྡད་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གོང་
དུ་བཀའ་ཤག་ཚ་ཡིན་ནའང་ལས་དེའི་ཐོག་ལ་ཕྱག་ལས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གནང་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཞིག་གིས་
གསུངས་སོང་། གཞི་རྩའི་ང་ཚའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་དེ་དེ་ཚ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ལོ་ལྔའི་རྗེས་ལ་མཁས་དབང་ལྔ། 
བཅུ། བརྒྱ། ཁྲི་བཏོན་སའི་མ་རྩ་འདྲ་པོ་དེ་དེ་ཚ་ཆགས་བསྡད་དུས། གཞི་རྩ་དེ་ཚའི་ནང་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་དང་མཐུན་རྐྱེན་བཟང་དུ་
གཏང་རྒྱུ་དེ་ཞེ་དྲགས་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་རེད། དེ་འདྲ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་གཏམ་བཤད་དང་གསུང་བཤད་མང་པོ་གནང་བསྡད་པ་ཡིན་ན། 
དེ་འཆར་སྣང་གི་རང་བཞིན་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། འཆར་སྣང་མང་པོ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་
སྐབས་སུ་འཆར་སྣང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་གཏམ་བཤད་དེ་ཡང་འཆར་སྣང་གི་བཟོ་ལྟ་བུ་གྱུར་བ་ཡིན་ན། ལོ་ལྔ་ལྔའི་ནང་ལ་
འཆར་སྣང་རེ་རེ་བཏོན་བསྡད་པ་ལས་དོན་དག་ཐོག་ལ་མི་རིགས་དང་མི་རིགས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་དང་། མི་རིགས་དེ་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཕྱིར་དངོས་
གནས་ཀྱི་ལག་ལེན་འཁེལ་བའི་ལས་འཆར་དེ་མ་ཐུབ་པ་བྱུང་མི་སྲིད་པ་གང་ཡང་མི་འདུག ད་ལྟའི་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བཀའ་ཤག་གི་
ཐོག་ནས་མཁས་དབང་ལྔ། བཅུ། བརྒྱ། ཁྲི་ག་ཚད་བཏོན་པ་ཡིན་ནའང་། དེའི་མ་རྩ་འདྲ་པོ་དེ་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡོད་
པའི་སློབ་གྲྭ་དེ་ཚ་ཆགས་བསྡད་དུས་དེ་དག་ཡར་རྒྱས་དང་། མཐུན་རྐྱེན། ཡང་ན་ཆ་རྐྱེན་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའི་ཐད་ག་རེ་གནང་རྩིས་དང་
དགོངས་གཞི་ག་རེ་ཡོད་ན། ལྷག་དོན་དུ་ད་ལྟ་བར་ལོ་ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ། ང་དེ་འདྲའི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་མཁས་པ་ཞིག་གང་ཡང་མིན། སྤྱི་
ཚགས་ནང་ཕར་གཅིག་བལྟས་ཡོང་དུས། ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་འགྲོ་ས་གཙ་བོ་དེ་ག་པ་ལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཤེས་
ཡོན་གྱི་སྡེ་ཚན་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པའི་དགེ་རྒན་དང་། ལས་བྱེད། ལྷག་པར་དུ་དགེ་རྒན་ཚ་ལ་གླ་ཕོགས་དང་ཆེ་མཐོང་ལ་སོགས་པ་
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དམིགས་བསལ་མ་རགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེའི་ནང་ལ་འགན་ཁུར་ཞུ་མཁན་དང་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེར་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ་
དང་། སེམས་ཤུགས་ཆགས་པ་ལ་སོགས། དེའི་ནང་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུའི་འདོད་པ་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། 
འཐུས་ཤོར་འགྲོ་ས་དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ག་རེ་གནང་རྩིས་ཡོད་ན། དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་སྲ་བརྟན་དང་དགོངས་གཞི་མེད་པ་
ཡིན་ན། གནད་དོན་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་ན་བསམ་པའི་སེམས་ཁྲེལ་ཐོག་ནས་ཞུ་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
སྐད་ཡིག་ལ་སོགས་ཉམས་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་གི་ཡིན་གསུངས་འདུག གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚའི་འཐབ་རྩོད་བྱེད་སའི་རྩ་བ་དང་། ཁ་
སང་ཁ་ཉིན་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་བཞིན། ང་ཚའི་ཁྱད་ནོར་ཟེར་ནའང་ཡོན་ཏན་ཟེར་ནའང་ངོམས་རྒྱུ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདི་ང་
ཚས་བདག་བཟུང་བྱེད་ཕྱིར། གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞིན་སྐུ་མདུན་གྱི་ཟུར་དུ་སློབ་གྲྭ་བཙུགས། དགོན་པ་
བཙུགས། གཞིས་ཆགས་བཙུགས་པ་ལ་སོགས། ང་ཚས་དུས་རྒྱུན་བགྲངས་བསྡད་པ་དེ་རེད། ད་ལྟ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚགས་ནང་ལ་ཡོད་
བསྡད་པའི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་དག་གང་ཙམ་ཞིག་ད་ལྟ་བར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལོ་ལྔ་བཅུའི་ནང་གི་
གནས་སྟངས་དེར་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་ཐེབས་ཡོང་གི་ཡོད་དུས། དེང་སང་ང་ཚའི་མི་རིགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་དེ་ནུབ་ཕྱོགས་ལ་ཁ་གཏད་
དུས། ནུབ་ཕྱོགས་ནང་ལ་བསྡད་པའི་བོད་མི་དེ་ཚ་མཉམ་རུབ་མེད་པ་དང་། མཉམ་ལས་མེད་པ་ཁ་འཐོར་ནང་ལ་བསྡད་བཞག་པའི་གནས་
སྟངས་དེ་རང་བཞིན་གྱི་ད་ལྟའི་མི་རབས་དེ་ཚ་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་ཙམ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་དེ། དེའི་རྗེས་མའི་མི་རབས་གཉིས་པ་དེ་ཚ་ལ་ཏན་
ཏན་ང་ཚའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་པ་མཐོང་ཐུབ་པ་དང་ཉམ་ཐག་ཆོད་ཐུབ་པ་དང་ཡིག་ཐོག་འགོད་ཐུབ་
པའི་གནས་སྟངས་དེ་མཐོང་ཡོང་དུས། ནུབ་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་པ་དང་འགྲོ་བཞིན་པའི་བོད་མི་དེ་ཚའི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་
རྒྱུ་དང་། ངས་ཧམ་པ་དང་འུར་བརྒྱབས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་ལོ་བཅུ། བཅོ་ལྔ། ཉི་ཤུའི་རྗེས་ལ་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་གར་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ཡོད་
བསྡད་པའི་བོད་མི་ཆ་ཚང་ནུབ་ཕྱོགས་ལ་སླེབས་ས་རེད་ཟེར་ནས་ཚད་དཔག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་སྤྱི་ཚགས་ཀྱི་བསམ་བློ་འཁྱེར་
སྟངས་དང་ཁ་ཕྱོགས་བལྟ་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི། དེ་འདྲ་ལབ་ན་མ་འགྲིག་པ་གང་ཡང་མེད་པའི་བཟོ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་
འོག་མ་འོངས་པ་ལོ་ལྔ། བཅུ། ཉི་ཤུ སུམ་ཅུའི་རྗེས་ལ་བོད་པའི་སྐད་དང་རིག་གཞུང་ལ་སོགས་བདག་པོ་རྒྱག་སའི་གཞི་གསར་པ་ཞིག་
ཕར་ཆགས་མི་སྲིད་པ་གང་ཡང་མེད་དུས། དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཕྱོགས་དང་གང་གནང་དགོས་མིན། ལྷག་དོན་དུ་ད་ལྟའི་སྐབས་
སུ་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚགས་པ་ལ་སོགས་ལས་འགུལ་བརྩམས་ནས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱི་ལས་ཀ་གནང་གི་འདུག་སྟེ། དེའི་ཁུངས་ཇི་
ཙམ་འཁྱོལ་ཐུབ་པ་དང་དོན་སྨིན་ཇི་ལྟར་ཡོང་མིན། བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚགས་པ་གཅིག་གཉིས་ཡག་པོ་གནང་གི་ཡོད་ཀྱང་། ཆ་ཚང་
གིས་གཅིག་མཚུངས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད། དེ་འདྲའི་དགོངས་པ་བཞེས་པའི་ཐོག་ནས། ང་ཚའི་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་ཆོས་རིག་
གཞུང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཐོག་དགོངས་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གོང་དུ་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་
གསུངས་སོང་། དོན་དག་གཅིག་པ་རེད་དེ། བསམ་བློ་གཏང་ཕྱོགས་མ་འདྲ་བ་སོང་ཙང་། གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་ཐོག་ལ་སྔོན་མ་ངས་
ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་མྱོང་། གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་ཟེར་དུས་གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་མི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བསྡད་མཁན་ཡོད་དགོས་རེད། དེ་དག་ལ་མཐུན་རྐྱེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ཡང་བར་ལམ་ཞིག་ལ་ང་
Uttarkhand གཡས་གཡོན་དུ་ཕྱིན་དུས། བོད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཁང་པ་མེད་པ་དང་བསྡད་ས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འདུག གོང་དུ་སྤྱི་
འཐུས་ཕྱག་སྦྲེལ་གྱིས་གསུངས་སོང་། སྔོན་མ་གཞིས་ཆགས་གསར་པ་བཙུགས་ཡས་མེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཆོག་མཆན་སྤྲད་ཀྱི་མེད་
ཟེར་ནས་སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་ཆགས་པ་རེད་དེ།  ཡིན་ནའང་དཔེ་མཚན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བདེ་སྐྱིད་གླིང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཟུར་དེར་
སྡོད་ཁང་རྒྱག་བཞིན་པའི་སྡོད་ཁང་དེ་(Multi storey)ཁང་ཐོག་བརྩེགས་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཁང་པ་བརྒྱབས་ནས། བོད་མི་ཚང་མ་ལ་



172 

 

གནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡིན་ནའང་། ཕ་གིར་ཡོད་བསྡད་པའི་མ་སུ་རི། བདེ་སྐྱིད་གླིང་། ཧ་རི་རྡུ་ཝར། དེ་བཞིན་ཧར་པ་སྤུར་བཅས་ཀྱི་གཡས་
གཡོན་ལ་བསྡད་མཁན་གྱི་བོད་པ་སུམ་བརྒྱ་བཞི་བརྒྱ་ག་ཚད་ཡོད་པ་དེ་ཚ་ལ་བསྡད་ས་སྤྲད་ཐུབ་ངེས། ད་ལྟའི་ཁང་པ་རྒྱག་ས་དེར་ཁོང་
ཚ་ལ་ས་ཞིང་དེ་འདྲ་སྤྲད་ཐུབ་རྒྱུ་ནི་གནས་བབ་གང་ཡང་མི་འདུག ཡིན་ནའང་དེའི་ཁང་པ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་གཞི་ནས་ཡིན་དུས། འཆར་
འགོད་གོ་གནས་གནང་ནས། འདིའི་སྒང་ལ་མར་ཏྲི་སི་ཀྲོ་རིས་ཅན་གྱི་ཁང་པ་བརྒྱབས་ནས་ Uttarkhand དུ་ཡོད་བསྡད་པའི་བོད་མི་དེ་
ཚ། དེ་འདྲའི་ནང་ལ་འཇུག་ཐུབ་རྒྱུའི་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་འཆར་གཞི་བཏིང་བ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་བོད་རིགས་མང་པོ་ཞིག་གི་དཀའ་ངལ་
སེལ་རྒྱུའི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག གཞན་མ་གཏོགས་སྤྱི་འཐུས་ཚ་ལོ་རེ་རེར་ཐེངས་མ་གཅིག་གཉིས་ཕྱིན། དེ་དུས་བདེ་
སྡུག་གི་སྙན་སེང་ཞུས་དུས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བའི་བཟོ་འདྲ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། རེ་བ་བཅོལ་ས་སྡེ་པ་གཞུང་ཡང་ན་བོད་གཞུང་
བཙན་བྱོལ་གཞུང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། གོང་ཞུས་ལྟར་ལོ་རྟག་པར་རེ་བ་ཡོད་མ་རེད། ཐབས་ཤེས་ཡོད་མ་རེད། ཡོང་གི་མ་རེད་ཞུས་
པ་ཡིན་ན། མི་མང་དང་སྒྲིག་འཛུགས་དབར་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་བློ་ཐག་ཉེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་ཏན་ཏན་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
དཔེ་མཚན་བདེ་སྐྱིད་གླིང་གཞིས་ཆགས་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་པའི་ས་ཆ་དེ་ཐོག་བརྩེགས་མང་པོ་ཅན་གྱི་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའི་ཏན་ཏན་
དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག   གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད།  གཞིས་ཆགས་ཁག་འགའ་ཤས་
ནང་ཞིང་ཁ་མང་ཆགས་ཀྱི་ཞིང་ཁ་དེ་དག་བེད་སྤྱོད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ནའང་། སྤྱི་ས་ཡོད་པ་མང་པོ་རེད་འདུག སྤྱི་ས་དེ་ཚ་མང་ཚགས་ཀྱི་སྡོད་
ཁང་གི་ཆེད་དུ་གསར་གཏོད་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཚ་ལ་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་
བཞེས་པ་ཡིན་ན། གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་དང་མི་ལ་བརྡབ་གསིག   ལྷག་དོན་མི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུང་གི་འདུག དཔེར་ན་གསར་
འབྱོར་མང་པོ་འདུག གསར་འབྱོར་དེ་དག་ལ་འགྲོ་སྟངས་སྡོད་སྟངས་སོགས་བཟོས་ཚར་བ་རེད། ད་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་
ནི་ཏག་ཏག་ཅིག་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  གསར་འབྱོར་དེ་ཚ་ཡིན་ན་རེ་བ་རྒྱག་ས་དང་སྐྱབས་བཅོལ་ས་དེ་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་
འདིའི་ནང་ལ་རེད། ཁོ་ཚའི་བདེ་སྡུག་ཚང་མ་དེ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་ལ་བཏང་བའི་ཐོག་ནས། ལྟ་ལྟོག་བྱས་པ་ལྟར་གནང་ཡོད་
ནའང་། མཐའ་མའི་ཁོ་རང་གི་བསོད་ནམས་ཡིན་ན་རེད། ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་རེད། གང་ལྟར་གནས་སྟངས་ཤིག་གིས་བཙན་བྱོལ་
དུ་བསྡད་ཡོད་དུས། ཁོང་ཚས་བདེ་སྡུག་ཞུ་ས་དེ་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ཡིན། འདི་ཕྱོགས་ལ་སྔོན་མའི་གྲོས་ཚགས་ཐེངས་བཅུ་བཞིའི་སྐབས་
ལ་ཞུས་མྱོང་། དེ་ཚའི་གྲས་ལ་སྡོད་ཁང་ཁོ་རང་གིས་འདོད་པ་ལྟར་མ་ཡིན་པར། རྒྱན་འཇོག་གི་རིམ་ལྟར་སྡོད་ཁང་ས་ཆ་གང་ལ་ཡོད་ན་
དེར་མངགས་ན་འགྲིག་གི་འདུག་ལ། འདི་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་གནང་ན་ཏན་ཏན་ཁེ་ཕན་ཞིག་ཡོད་རྒྱུ་རེད་སྙམ། དེ་འདྲ་མ་གནང་བ་ཡིན་
ན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དོན་དག་ཆུང་ཆུང་དཔེར་ན། བོད་གཞུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པ་དང་རེ་བ་
མེད་པས་དགའ་པོ་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་མཁན་དང་། གཏམ་བཤད་པ།  ལོག་བཤད་རྒྱག་མཁན་དེ་འདྲའི་རིགས་ཡོང་མི་སྲིད་པ་མ་
རེད།  དེར་བརྟེན་དེ་འདྲ་ལ་དམིགས་ནས་གསར་འབྱོར་རེད། སྡོད་ཁང་མེད་པའི་མི་མང་པོ་རེད། སྔོན་མའི་ཕ་གིར་རང་ལ་སྡོད་ཁང་ཡོད་ན་
ཡང་། དེའི་བུ་ལ་སྡོད་ཁང་མེད་པ་མང་པོ་རེད། ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་སྡོད་ཁང་རག་ཡོད་རེད། ཡིན་ཡང་སྡོད་ཁང་
མེད་པའི་རིགས་ལ་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེད་ནས། གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་བའི་གནས་བབ་ལ་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན།  
ང་ཚའི་གྲོས་ཚགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ནི། ང་ཚས་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་ཡིན་ནའང་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚ་མི་རིགས་འདི་
གྲངས་འབོར་ཧ་ཅང་གི་ཉུང་ཉུང་ཡིན་ནའང་རེད།   སྔོན་མ་བདུན་ཅུ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་ལ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་མི་རིགས་ལ་དཔར་བཀབ་ཀྱི་བུ་
ཕྲུག་ཉུང་དུ་བཏང་བ་དང་། དེ་ཡང་སྤུས་དག་པོ་བཟོ་རྒྱུར་དམིགས་ནས་བུ་ཕྲུག་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་དུས་རབས་དང་མཐུན་པའི་ཤེས་
ཡོན་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཡང་། བུ་ཕྲུག་སྐྱེས་མཁན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ལྟའི་དུས་འདིར་ང་ཚའི་སྡེ་ཚན་མང་པོ་ལ་བུ་ཕྲུག་གཏོང་རྒྱུ་མེད་
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པས། སྒོ་རྒྱག་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་མི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཅེས་བསམ་བློ་བཏང་བ་རེད། 
ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་ལ་གསལ་མི་འདུག་མོད། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་དེ་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ལ་བསྡད་དགོས་
སོང་ཡང་། འཐབ་རྩོད་དེ་གནས་དགོས་པས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་དུས།  ཆེན་པོ་ཞིག་མེད་ན་ཡང་
གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བར་ལམ་སྟོན་དང་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་བར་བཀའ་ཤག་གིས་བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་དམིགས་ནས་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ།  
 མཐའ་མ་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གི་རྩ་དོན་ཆིག་སྒྲིལ་དང་རང་མགོ་རང་ཐོན། གསར་གཏོད་ཅེས་པ་ལྟར། འདི་ཚའི་ཐོག་ལ་སྤྱི་ཚགས་
ནང་ལ་ཆིག་སྒྲིལ་ཞེས་ཆེན་པོ་གནང་ཐུབ་ནའང་། ཆུང་ཚགས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ཆིག་སྒྲིལ་བཟོ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཐོན་ན་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
ཅེས་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ནང་བཞིན་གསར་གཏོད་རེད། གནས་སྐབས་གནས་སྐབས་ཀྱིས་ཕན་པ་ཙམ་ལ་གསར་གཏོད་ཀྱི་རྣམ་པ་འདྲ་མི་
འདྲ་བྱུང་སྲིད་པ་རེད་ལ། དེའི་གསར་གཏོད་དེ་ཡང་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོ་དང་བརྟན་པོ་ཞིག་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཐུགས་རྗེ་
ཆེ། 
 

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  བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཡིག་ཆ་ཨང་ལྔ་པའི་ཁ།  ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གིས་
གསུངས་པ་བཞིན། ཚགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་པའི་ནང་གསེས་དང་
པོའ་ིདགོངས་དོན་ལ་གཞི་བཞག་ནས། དེའི་ཐོག་ལ་སོ་སོས་བསམ་ཚུལ་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་སོང་།  རྩ་བའི་ཆ་ནས་གོང་དུ་སྤྱི་འཐུས་མང་
པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་།  ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་དང་། དེའི་འོག་ནས་གཏན་འཁེལ་བའི་འབྱུང་
འགྱུར་གྱི་ལོ་ལྔའི་ནང་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་བའི་དམིགས་ཚད་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་དང་། གྲོས་ཚགས་འདིའི་ཐོག་ནས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚས་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཚར་ཟིན་པའི་རྗེས་ལ། ལས་དོན་ཐོག་ལ་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་བྱས་ནས། བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་པ་དང་གཏན་
འཁེལ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་མ་གཏོགས་སྤྱི་མི་བརྒྱ་དཔོན་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེ་
རྗེས་མ་འགྱིག་ནང་བཞིན་གང་སར་ནར་ནར་རུ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། དེ་ངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་བསམས་བྱུང་།  གཅིག་འདི་ཡིན།  ད་
ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ད་ལྟའི་གསལ་བཤད་འདི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉིེས་པ་དང་བཅུ་གསུམ་པ་གཉིས་སོང་ཟིན་ན་ཡང་། 
བཀའ་བློན་སྐབས་དེ་གཉིས་ལ་རང་འཇགས་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་གསལ་བཤད་དེ་ཐ་ན་ལས་ཁུངས་བསྐྱར་བཅོས་
བྱེད་སྟངས་ཕན་ཆད་ནས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་མཚན་པའི། ཆབ་སྲིད། འཛིན་སྐྱོང་། དེ་ནས་
མར་ལས་ཁུངས་ཡོད་ཚད་གང་འདྲ་བྱས་ནས་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད། དེ་ནང་བཞིན་ལྷན་ཁང་བདུན་པོའི་ནང་གི་ཉམ་ཐག་དང་ཐ་ན་
ཁོར་ཡུག་ཕན་ཆད་ནས་གསལ་བཤད་གསལ་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་རིང་འདི་ལ་རྩ་བའི་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བལྟས་ཡོང་དུས། དེ་སྤྱི་
མི་བརྒྱ་དཔོན་ལྟ་བུ་ཞིག་ལས་དམིགས་སུ་བཀར་ནས། འདི་འགྲིག་འདུག་དང་དེ་འགྲིག་མི་འདུག་ཅེས་གཉིས་ཀ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག  
དེར་བརྟེན། གཅིག་བྱས་ན་སྤྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བའི་རྗེས་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་འདིའི་ཐོག་ནས། དོན་
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ཚན་རེ་རེ་ནས་གསལ་པོར་གསལ་བཤད་བྱེད་པའི་རེ་བ་ཡོད།  ཡིན་ན་ཡང་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་འདིའི་ནང་གང་བཀོད་ཡོད་པ་
འདིའི་ཐོག་ནས། སོ་སོ་རང་ཉིད་ལ་མཚན་པ་ཡིན་ན། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཅིག་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཕེབས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་
འདིའི་འོག་ནས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་། ལས་དོན་གང་འདྲ་ཞིག་གསར་གཏོད་ཡིན་ན་ཡང་། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ནས་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་ལ་ལས་འགུལ་དང་ཕྱག་ལས་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་ནའང།  དེ་ང་ཚས་གསལ་པོར་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག  
དེ་འདྲ་མིན་ན་ blank check sign བརྒྱབས་པ་ཡིན་ན་དེ་ཁག་པོ་འདྲ་ཆགས་ས་རེད།  འདིའི་ནང་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་ཡོད་པ་དེ་
ཆབ་སྲིད་སྐོར་རེད་འདུག འདི་དངོས་གནས་དབུ་མའི་ལམ་བྱས་ནས་མུ་མཐུད་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་བྱས་འདུག འདི་ལ་བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་བར་དུ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལམ་གྲོས་མོལ་འདི་ཁག་པོ་
ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པ་དང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་ལ། དངོས་གནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ལ་བོད་པའི་མངོན་འདོད་གང་
ཡིན་པ་དེ། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆའི་སྟེང་ལ་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་གིས་ར་འཕྲོད་ཡོད་པ་རེད།  ད་འདིའི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་མདུན་སྤོས་ཅིག་
བྱེད་པར་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་ཞིག་སྤེལ་བ་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། དེ་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་གསར་པས་ཕྱག་ལས་གནང་
གི་ཡོད་དུས། སོ་སོས་གསལ་བཤད་འདིའི་ནང་ལ་བཀོད་པའི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཅིག་ཟུར་འདོན་བྱས་ནས་བསམ་འཆར་ཅིག་བཤད་ན་
བསམས་བྱུང་། ཚིག་བརྗོད་གཏན་འབེབས་གནང་སྟངས་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ལས་རིམ་སྒྲིག་སྟངས་རེད། ལྷག་པར་དུ་ལས་དོན་གང་
ཡང་རུང་བ་དེར། དངུལ་གཏོང་མི་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་མེད་སྟབས། དངུལ་རྩིས་སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་ལ་འཁེལ་ཡོད་པ་རེད། 
དངུལ་རྩིས་འཁེལ་བའི་སྐབས་སུ་དངུལ་རྩིས་བཞག་སྟངས་དང་འཆར་འགོད་དེའི་ཐོག་ལ་ཁྱད་པར་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་རེད་བསམས་བྱུང་། དེ་
བཞིན་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་འདིའི་ཐོག་ལ། སོ་སོས་གོ་བ་ལེན་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་གིས་མུ་མཐུད་དུ་
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགས། དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་དང་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་
པར་མཉམ་ལས་གྱིས།    འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་ཡིན་དཱ་ཡིན།  གྲོས་ཚགས་ངོས་ནས་ལྷག་པར་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྤྱི་པའི་ལས་དོན་ཚགས་
ཚུད་པོ་ཡོང་བར། ང་ཚ་ཚང་མར་འགན་ཡོད་པ་བཞིན་རྣམ་པ་ཚས་མཐོང་སྣང་དང་ཚར་སྣང་ལ་ང་ཚའི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ནུས་པ་ཇི་
ཡོད་འདོན་རྒྱུ་ཡིན།  ལྷག་པར་འདིའི་ནང་ལ་ལྷག་བསམ་ཅན་དང་གཞན་ཕན་ལྡན་པའི་སྲི་ཞུ་བ་ཚ་དང་མང་ཚགས་མཉམ་འབྲེལ་སྐྱོད་
ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་བྲིས་འདུག འདི་དངོས་གནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲགས་རེད། ང་ཚས་ལས་འགུལ་གང་འདྲ་ཞིག་སྤེལ་བ་ཡིན་ན་
ཡང་། གཞིས་རིམ་མང་ཚགས་ནང་ལ་ཡང་ཚགས་འདུ་ཞིག་ཚགས་ནས་མི་ཁ་ཤས་ཅིག་གིས་ཐག་བཅད་དེ་འགྲོ་བའི་རིགས་འདི་ཅུང་
འགྲིག་མི་འདུག འདི་འཆར་གཞི་ག་རེ་སྒྲིག་ནའང་མི་རེ་ངོ་རེ་བྱས་ནས། ང་ཚས་རྟོགས་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག  རྗེས་ནས་དངོས་སུ་ལག་
ལེན་བསྟར་སྐབས་དེ་བཞིན་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག དེ་ཡང་ང་ལ་ངོས་ལེན་མེད་ཅེས་པ་དང་། ཁོ་ལ་ཡང་ངོས་ལེན་མེད་ཅེས་པ་ཞིག་ལ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག  དེ་འདྲའི་མཉམ་ལས་འགྲོ་བའི་སྐབས་ལ་ལྷག་པར་ལས་བྱེད་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ད་ལོ་བཙུགས། ལོ་གཉིས་རྗེས་ལ་སྒོ་
བརྒྱབས། ཡང་བསྐྱར་བསྐྱར་ལོག་བརྒྱབས་ནས་བྱས་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་འདུག  མང་ཚགས་དེ་ཡང་གཞིས་རིམ་མང་ཚགས་མི་སྐྱོ་ས་དེའི་
བསམ་བློ་འཁུར་སྟངས་དེ་ཡར་འཁུར་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག  རྩ་བའི་ཆ་ནས་ས་གནས་དབུ་ཁྲིད་དེ་དག་གིས་ས་གནས་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་མ་ཤེས་པ་མ་རེད། ཤེས་པ་རྐྱང་རེད། དེ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲགས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  སྔོན་མའི་བཀའ་ཤག་དང་མ་འདྲ་བའི་
སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ལྟ་གྲུབ་དེ་སྔོན་མ་ཡིན་ན་མང་གཙ་ཡང་དག་པ། དྲང་བདེན། འཚ་བ་མེད་པ་དེ་རེད། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་
ཆིག་སྒྲིལ། གསར་གཏོད། རང་མགོ་རང་ཐོན་བཅས་རེད། ད་འདི་ལྟར་འགྱུར་ཡོད་པ་རེད། ལྟ་གྲུབ་མང་པོ་ཞིག་འདུག སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ག་
རེ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཧ་རང་གོ་ཡི་མི་འདུག ཚིག་འདི་ཚ་ལྗིད་ཁོག་ཡོད་པ་རྐྱང་རྐྱང་རེད། ཆིག་སྒྲིལ་ཟེར་དུས་བྱེད་
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ལུགས་བྱེད་སྟངས་རེད། དེ་བཞིན་གསར་གཏོད་རེད།  གསར་གཏོད་འདི་ཡང་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་ལ་གསར་གཏོད་
དེ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ལ་གཞིས་ཆགས་སྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་དང་དེ་ལས་གཞན། ངས་འདི་ནས་གསར་གཏོད་ཅེས་པ་དེ་
དམིགས་བསལ་གྱིས་དགར་ནས་འབྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག ཐོ་འགོད་ནང་ལ་ཡོད་རྒྱུ་རེད། དགོངས་པ་གང་ཡོད་པ་ཤོག་གྲངས་གཉིས་ནང་
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འདིར་བསམ་བློ་གཏིང་རིང་པོ་གཏོང་དགོས་པ་སྤྱིར་ན་འདི་སྐོར་ལ་ཚགས་ཆུང་བཙུགས་པ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ད་
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པ་རེད། འདི་ཕྱོགས་ལ་ངས་མཐུན་རྐྱེན་ཕྱོགས་ལ་བལྟ་ཡི་ཡོད། ཕར་ནས་ལོ་གསུམ་སོང་བའི་རྗེས་ལ་ཚུར་ཡོང་བའི་གོ་སྐབས་ཅིག་
ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཞིས་ཆགས་ཁག་དེ་མཉམ་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཡག་པོ་འདུག   ཡིན་ན་ཡང་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་
བྱེད་ཀྱི་ཡིན་པའི་བྱེད་ལུགས་སོགས་གང་ཡང་གསལ་གྱི་མི་འདུག  རྩ་བའི་གཞིས་ཆགས་ལ་འགྲོ་སོང་གང་འདྲ་ཞིག་གཏོང་དགོས་པ་
ཡིན་ན་རེད། དེ་འཛུགས་བསྐྲུན་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་ལ་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་གི་སྒོ་ནས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་འདི་
ནས་གཅིག་བྱས། དེ་ནས་གཅིག་བྱས་ན་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཆགས་འགྲོ་ན་བསམ་གྱི་འདུག ནང་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱས་ནའང་རེད། དཔལ་
འབྱོར་ཐོག་ལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་ཁས་ལེན་དང་འབྲེལ་བ་དེ་དག་ཁོ་རང་གཞིས་ཆགས་
ཚས་ཅི་བྱེད་གང་འདོད་དུ་བྱེད་པར་བཅུག་པ་ཡིན་ན། དེ་ག་དུས་བར་དུ་གནས་ཐུབ་ཡོད་མེད་དང་། ང་ཚའི་བཙན་བྱོལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་
གཅིག་མཚུངས་ཀྱིས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་དགོས་ཡོད་སྟབས། མཐོ་དམན་གྱི་དབྱེ་བ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དེ་འགྲིག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ག་རེ་
བྱས་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཆ་སྙོམས། གཅིག་སྐྱོང་།  སྟངས་འཛིན་རྒྱུན་རིང་པོ་དང་ཕུགས་འདུན་བརྟན་པོ་ཡོང་བར་དབུས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་དང་རང་ཁ་རང་གསོ་འདི་གཉིས་ཕལ་ཆེར་འདྲ་པོ་འདྲ་པོ་ཞིག་
རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། རང་ཁ་རང་གསོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཁོ་སྲ་བརྟན་ཆགས་ཟིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རང་ཁ་རང་གསོ་དང་གཞིས་
ཆགས་སྲ་བརྟན་ཆགས་པ་ལ་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཨང་དང་པོ་དེ་ས་གནས་ནང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་དག་ཚགས་ཚུད་པོ་གཅིག་དང་། 
ལྷག་པར་མཉམ་འབྲེལ་དེ་གཞིས་ཆགས་མི་མང་གི་བསྙེས་ས་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཆགས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་
བཞིན་ད་ལྟའི་ཆར་འདི་དག་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག དཔེར་ན་སྲ་བརྟན་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ན། གཞིས་ཆགས་གཅིག་པུ་ཟེར་བ་
མ་ཡིན་པར། རྡ་རམ་ས་ལ་དང་ལ་དྭགས། སྦི་ཧར། ར་ཇི་པུར། རྡེ་ར་རྡུན་རེད། དེའི་གཡས་གཡོན་ནང་གསར་འབྱོར་ཧ་ཅང་གི་མང་པོ་
འདུག ལྷག་པར་གསར་འབྱོར་མང་པོ་འདུག དེ་དག་ལ་ང་ཚས་གཞིས་ཆགས་ཅིག་ཐག་རིང་པོ་ཞིག་ལ་བལྟ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡང་། རྡ་
རམ་ས་ལའི་ཁོར་ཡུག་ལས་ཡག་པ་གོ་པཱལ་པུར་ཡར་འདབས་ནས་འདི་གནད་དོན་དངོས་གནས་དེ་ཤེས་སླད་དུ་གསར་འབྱོར་ག་ཚད་
འདུག དེའི་ཁྱིམ་ཚང་རེ་རེ་ལ་སོང་ནས་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཞིག་ཧ་གོ་བ་ཡིན་ན། སྤྱི་ཡོངས་ལ་བསམ་བློ་གཏང་བ་ཡིན་ན་ཡང་ཕན་གྱི་
འདུག་སེམས། དངོས་གནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བཀོད་རྒྱ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་ལན་ཞིག་བཏབ་ནས་ཡོང་གི་འདུག་མོད། དེ་ནི་
དངོས་ཡོད་དང་འབྲེལ་བ་གཏན་ནས་མི་འདུག  དངོས་གནས་གསར་འབྱོར་ག་ཚད་འདུག ཁྱིམ་ཚང་ཁང་པ་གཡར་ནས་འདུག་མཁན་མི་
ག་ཚད་འདུག  དེ་དག་གི་ཁྱིམ་ཚང་གི་གནས་སྟངས་དང་འཚ་བའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་རེད་ཅེས་ངས་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན་
ན། ང་རང་ཚས་ཁྱོན་ནས་སྙོབས་ཀྱི་མེད་པ། ལྟ་ཡི་མེད་པའི་བསམ་བློ་འཁོར་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་འདུག དེ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཏག་
ཏག་ཅིག་བསྡད་འདུག་གམ། ཡང་མིན་ན་ཁོ་ཚ་མི་རེ་ངོ་རེ་ལ་འགྲེལ་བཤད་ག་རེ་བྱེད་བརྒྱབ་ནའང་རེད། ང་རང་ཚས་ཚགས་འདུ་ཚགས་
དུས་འདི་ལ་འགྲེལ་བཤད་འདིའི་ནང་ལ་ཁེལ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག  དེ་ང་ཚའི་གཞུང་དང་མང་ཚགས་བར་ལ་ཏོག་ཙམ་བསམ་ཚུལ་མཐུན་གྱི་
མི་འདུག དེ་ཚ་དངོས་གནས་བརྟག་ཞིབ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་དུང་
གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་དེ་གྲོས་ཚགས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་
པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་སང་ཉིན་གནངས་ཉིན་ལ་འདི་ཁོ་རང་གི་ལམ་ལུགས་ལྟ་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་ས་གནས་ས་གནས་རང་ལ་གནས་
སྟངས་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པས། ས་གནས་ག་པར་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་བྱས་ན། ནུས་པ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་
ན་སྐྱོན་མེད།  སྒྲིག་གཞི་འདིས་མི་ནུས་པ་མེད་མཁན་ཞིག་ལ་ཕྲུ་གུ་སློབ་གྲྭ་ལ་བཅུག་པ་ཅིག་དང་ཉམ་ཐག་ཁྱོད་འདི་སྒྲིག་གཞི་འཁུར་མི་
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འདུག་ཅེས་ཡར་བཅད་མར་བཅད་ན། འདི་འདྲའི་འབྲེལ་བ་མེད་མཁན་དག་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགྲིག་གི་མ་
རེད། དེར་བརྟེན་འདི་ཚང་མ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག   
 མཐའ་དོན་ལ་ད་དུང་ཡང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་འདིའི་ནང་ལ་ཡང་། དངོས་གནས་ལས་དོན་ལོ་ལྔའི་ནང་ལོག་ཏུ་ཆེན་པོ་
ཞིག་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་བསམ་གྱི་མེད། མ་ཟད་ཆབ་སྲིད་མ་གཏོགས་འཛིན་སྐྱོང་དེ་སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་གི་ལས་དོན་དེ་མུ་མཐུད་ཅེས་
ཀྱང་བྲིས་མི་འདུག ཡང་གསར་གཏོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་གསར་གཏོད་དེ་ག་རེའི་ཕྱོགས་ལ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་པ་དེ་ཡང་གསལ་མི་འདུག  
འདིའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ལོ་གཅིག་ནང་ལོག་ཏུ་ཡིན་ན་ཡང་། འདི་བཅའ་ཡི་ཡིན་ཞེས་གསལ་པོ་འཆར་གཞི་གསར་པ་ཞིག་འཁུར་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་དང་མང་ཚགས་ཡིན་ན་ཡང་དེ་འདྲ་
བྱེད་ཀྱི་རེད། དེ་མིན་རྒྱང་རིང་པོར་བསྣུར་བ་ཡིན་ན། ཤེས་ཡོན་ཡིན་ན་ལོ་བཅུ་ཉི་ཤུ་འགྲིག་འདུག  ལམ་སེང་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་རྒྱུ་
མ་རེད།  འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་དེ་ལོ་རང་དགའི་ནང་ལ་བཅོས་ཐུབ་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཀོད་ཡོད་ན། 
སོ་སོས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ནའང་རེད། ཆ་ཤས་བླང་ནའང་རེད། བསམ་ཚུལ་ཕུལ་ནའང་རེད། དེ་མིན་ལས་དོན་དེ་ལ་མཐུན་སྦྱོར་ག་རེ་བྱེད་
ཐུབ་པ་དང་མཉམ་ལས་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་སོགས་ལ་ཁྱད་པར་འགྲོ་ཡི་རེད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།  སྐར་མ་གསུམ་ཙམ་འདུག  དེ་ནས་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན། 
 

སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ ཁ་པའི་ཐོག་ལ་ང་
ཚ་བགྲོ་གླེང་འགྲོ་གི་ཡོད་རེད། སྤྱི་ཡོངས་ནས་དེ་རིང་གི་ཡིག་ཆ་ཤོག་བུ་གསུམ་དང་ཕྱེད་ཀ་དེ་ངས་ཐོག་མའི་རེ་བ་ལ་ཆབ་སྲིད། ཤེས་
རིག ནང་སྲིད། འཕྲོད་བསྟེན་ཟེར་ནས་ཞིབ་ཕྲ་ཞེ་དྲགས་ཤིག་ཕལ་ཆེར་ཤོག་བུ་བཅུ་གྲངས་ཡོང་གི་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམས་སྟེ་རེ་བ་
དམིགས་བསལ་ཞིག་བརྒྱབས་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་དམ་འབུལ་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་སུ་ཤོག་གྲངས་བཅུ་ཙམ་
ཞིག་གིས་བཀའ་སློབ་གནང་བ་རེད། དེའི་ནང་ལ་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞིག་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་རིང་འདིའི་ནང་ལ་ཚང་
མི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཧ་ལམ་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ། བོད་ནང་གི་དཀའ་ངལ། ཆབ་སྲིད། ཤེས་ཡོན་མང་པོ་ཞིག་ཚང་མི་འདུག་ཟེར་ན་ཡང་
ཚང་བསྡད་པའི་བཟོ་ལྟ་བུ། གང་ལྟར་ལས་འཆར་གསར་པ་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་ངས་ཐོག་མར་ང་རང་སྒེར་གྱི་མཐོང་
ཚུལ་ཞུ་དགོས་བསམས་སོང་། དེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ནས་དང་པོ་འདི་ལ་དོན་ཚན་བང་རིམ་གཞིར་བཟུང་འགྲོ་གི་ཡིན། ཁྲིམས་ལུགས་
དབང་འཛིན། ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚགས། འཛིན་སྐྱོང་མཉམ་དུ་ཐུགས་མཐུན་དམ་གཙང་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ཕར་ཚུར་འཕྱ་གྲུ་མཉམ་འདེགས་
གནང་རྒྱུ་དེ་འདྲའི་དགོངས་པ་བཞེས་པ་དེ་དཔེ་མ་སྲིད་པའི་དགའ་པོ་བྱུང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་། གྲོས་ཚགས་ངོས་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་
ནའང་མཐུན་སྦྱོར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚ་སྤྱི་མོས་ཕྱིན་པ་ནང་
བཞིན་ཕྱག་ལས་དེ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་ཕྱག་ལས་གནང་བ་ཡིན་ན་མ་འོངས་པར་ཕྱག་ལས་དེ་མཐུན་སྒྲིལ་ཡོང་གི་རེད། ཕྱག་ལས་དེ་མ་འོངས་
པར་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་དང་སྐད་ཆ་ཁག་ཁག་རེད། དེ་ངས་ད་ལྟ་ནས་གསལ་པོ་ཞུ་དགོས་དྲན་སོང་། རྩ་བའི་ནམ་རྒྱུན་རང་ཉིད་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་
མཚན་ན། སྐད་ཆ་མང་པོ་གང་ཡང་བཤད་ཀྱི་མེད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་དྲི་བ་མང་པོ་ཞུ་བསྡད་མཁན་ཞིག་ཡིན། དཔེ་མཚན་ཙམ་ཞུས་པ་
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ཡིན་ན། འདས་པའི་བཀའ་ཤག་ལ་སྒེར་བདག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྐོར་ལ་རྩིས་ཞིབ་ལྷན་ཁང་ནས་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་ཧ་
ལམ་ངས་ཚགས་ཐེངས་དྲུག་ནང་དྲི་བ་མུ་མཐུད་བཏང་བ་ཡིན། ཡིན་ནའང་དྲི་བ་ལ་ལན་རག་པས་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་ལན་གནང་ཚར་ཤག 
དེ་རྗེས་མར་མང་ཚགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚགས་ཆུང་ལ་ཡོད་ཀྱི་རེད།  མ་འོངས་པར་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དང། གང་ལྟར་བཀའ་ལན་དེ་རང་
ཉིད་ལ་མཚན་ན་དྲི་བ་ཐད་ཀར་ཕུལ་གྱི་ཡོད། རྒྱབ་ལོགས་ཀྱི་ཀུན་སློང་རྩ་བ་ནས་མེད། དྲི་བ་ཐད་ཀར་ཕུལ་བ་དེ་ལ་བཀའ་ལན་ཐད་ཀར་
གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་འདྲ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚ་མཉམ་ཞུགས་དེ་ཧ་ལམ་ཁག་པོ་རེད། ཤོག་བུའི་སྒང་ལ་སླེབས་པ་ཡིན་
ན། ཧང་སངས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་དང་པོ་ནས་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེའི་ནང་ལ་
གལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་གྲོས་ཚགས་ཀྱིས་གཙས་ལས་བྱེད་དང་མི་མང་མཉམ་དུ་ཁྲིད་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འདས་
པའི་སྲིད་བྱུས་ཁ་ཤས་ཤིག་མི་མང་གིས་འདོད་མོས་ཡོད་རེད་པས་ཟེར་ན། ངས་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད། ཡོད་རེད་ཟེར་ནའང་ངས་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། མཉམ་དུ་འཁྲིད་རྒྱུ་དེ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལྷག་པར་དུ་སྔོན་མ་ལས་བྱེད་ནང་ལ་
བསམ་ཚུལ་མང་པོ་སླེབས་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་འགོ་ཐོག་མར་ཉིད་ཡིན་དུས། ངས་དེ་ཡག་པོ་ཆགས་ས་རེད། དེ་དང་ལྷན་དུ་ང་ཚའི་སྒྲིག་གཞི་
བསྐྱར་བཅོས་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ཤོག་གྲངས་བཅུ་བཞིའི་ནང་ལ་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་སྐོར་ལ་དཀའ་ངལ་ཅིག་ཞུས་ཡོད་རེད། དེ་ཡང་
དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། གཞིས་ཆགས་ཁག་ཡིན་ནའང་རེད། དོ་བདག་ནང་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། ལོ་མང་
པོ་ཕྱག་ལས་གནང་ཡོད་རེད། དེ་དག་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་ནའང་གཞུང་ཁུངས་ནང་བཞིན་འདྲ་མཉམ་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། 
རྩ་བ་ནས་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡང་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། དེའི་འཕྲོས་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་རྗེས་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། 
 

ཚགས་གཙ་སྤེན་པ་ཚ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཆུ་ཚད་ ༣།༡༥ བར་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན། 
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ºW¤-h‚PÅ-¢Ûm-qü

±ï-¼ÛP-z=-ÁÛÅü

»ï-ÁïÅ-zÅ¤-Gbmü

±ï-¼ÛP-ZÛ-¤ü
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