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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་མུ་མཐུད། ༡༌༌༌༥༠ 
༢ ལས་བྲེད་འདྲེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མི་གཅིག་གི་འོས་བསྡུ། ༥༡༌༌༌༥༣ 
༣ གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་མུ་མཐུད། ༥༤༌༌༌༧༣ 
༤ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ཡིག་ཐོག་གསལ་བཤད། ༧༤༌༌༌༧༥ 
༥ གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའི་ཐོག་བརོད་པ་གསུམ་པ། ༧༥༌༌༌༨༣ 
༦ ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན། ༨༣༌༌༌༨༣ 
༧ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་མཇུག་བསོམས་གསུངས་བཤད།། ༨༤༌༌༌༨༨ 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིལས་ཉྱིན་གསུམ་པ་དེ་ཆགས་
བསྡད་ཡོད། དེ་རྱིང་སྔ་དོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའྱི་ཐོག་མུ་མཐུད་ནས་བགོ་གེང་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས། ཁ་སང་གྱི་ཁོད་
ནས་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསྐྱར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ། ང་ཚོའྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༩ པའྱི་སྔོན་གེང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་གྱི་བསམ་ཚུལ་མུ་མཐུད་ནས་བཤད་ཆོག་པ་ཞུ། ཁ་སང་བཤད་པ་ནང་
བཞྱིན་བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་གྱི་མཐུན་ལམ་དང་ཆྱིག་སྱིལ་ལ་གནོད་གཞྱི་དང། བོད་མྱིའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་
བའྱི་བྱ་སོད་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡོད་པ་ལ་བརེན་ནས། ཟེར་བ་དེ་ཁ་སང་ངས་བསྡོམས་རྒྱབ་ནས་ཞུས་པ་བཞྱིན་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་
ཁྱད་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་མ་འདང་བ་དང། དེ་ནས་ནང་ཁུལ་གྱི་རོག་གེང་མྱི་དགོས་པའྱི་རྱིགས་དང། མྱི་རབས་གསར་པའྱི་བསམ་
བོ་དང་འདུ་ཤེས་ནང་དུ་ཡོང་མྱི་ཉན་པའྱི་རྱིགས་དེ་ཚོར་དེ་རྱིང་ཁ་སང་སོ་བཏགས་ནས་མུ་མཐུད་དེ་ཕྱིན་པ་ལ་བརེན་ནས། ང་
ཚོའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་སྐབས་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འབྱུང་རབས་ནང་དུ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་
དམ་གཙང་མ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་རེན་དེ་ཚོར་ཐུག་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོ་སོའ་ིསྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཙང། དེ་ལ་ཁུངས་
སྐྱེལ་དང་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་མ་ཞུས་པར་བསམ་ཚུལ་ཁོ་ན་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཟེར་ན། ང་
ཚོགས་པ་སྐྱྱིད་སྡུག་ཁག་གྱི་ལས་ཀ་བྱས་ནས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་རྐུབ་སྟེགས་སྒང་ལ་སེབས་མཁན་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། ཤེས་ཡོན་པ་
དང་ཉམས་ཞྱིབ་དང་རོམ་པ་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་འགན་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་གནས་ཐོག་འཁོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྐད་
ཆ་བཤད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཞྱིབ་འཇུག་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་ནས་བཤད་ན། དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་ཁྱད་ཡོན་ཐོག་
ནས་ཅྱི་ཞྱིག་མ་འདང་བ་རེད་དམ་ཞེ་ན། རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་སྱིད་ཇུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་གསུང་
བཤད། སྐབས་གོང་མའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་དབང་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་སྟེང་
ལ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཁང་དེའྱི་ནང་དུ། རྒྱ་ནག་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་བྱས་པའྱི་ནང་དུ། སྱིད་འཛིན་ཞྱི་
ཅྱིན་ཕེན་གྱི་གཞུང་གསར་པ་སེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་དང། དེ་དང་འབེལ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་
ཐོག་འཛིན་པའྱི་སྱིད་ཇུས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གཏམ་བཤད་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ནྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་ཁྱད་ཡོན་སྤུས་ཚད་
ལོངས་པ་ཞྱིག་བཤད་མ་ཐུབ་པས། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ནས་རོམ་པ་པོ་དང་ཤེས་ཡོན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསམ་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་
པ་དེ་ནྱི་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་རང་བཀའ་ཕེབས་པ་བཞྱིན་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གྱི་སྐོར་དེ་ལ། 
སྱིད་འཛིན་སྐབས་སོ་སོའ་ིལས་ཡུན་རེས་མ་རེ་བསམ་ཚུལ་གསུང་གྱི་འདུག དེར་བརེན་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་ཞྱི་ཅྱིན་
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ཕེན་གྱི་སྐབས་རེས་མ་ལ་རེ་བ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་མདུན་ལ་འཕེན་ས་མྱི་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལྟར་
སྣང་བཀོད་པ་ནྱི། བྱྱིས་པར་བྱྱི་རྱིལ་སྤྲད་པ་ལྟ་བུ། གང་ལྟར་རང་གཞན་གཉྱིས་ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་བ་དང། རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་
ཐོག་འཛིན་པའྱི་སྱིད་ཇུས་དེ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་མཁྱེན་གྱི་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྱིག་གནས་དང་དཔལ་འབྱོར་ཐད་
ཀྱི་དབྱེ་འབྱེད། རྱིག་གཞུང་གཏོར་བཤྱིག་ཟེར་བའྱི་ཚིག་སོམ་པོ་ཁ་ཤས་མར་གཡུགས་པ་མ་གཏོགས། དཔེར་ན། བོད་ནང་དུ་
རང་སྐྱོང་ཁུལ་དང་རང་སྐྱོང་རོང་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་དང། རང་སྐྱོང་རོང་བྱེ་བག་པའྱི་ནང་དུ་བོད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་དང་དེ ་
གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་མེད། དེ་དག་གྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བཙོན་པ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད། དེའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་
ཇུས་ཅྱི་ཞྱིག་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད་མེད་དང། ས་གནས་སོ་སོར་མ་འད་བའྱི་ཆ་ག་རེ་ཡོད་མེད་སོགས་ལ་ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་འཛིན་
སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྱིད་སྐྱོང་ལ་དྱི་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ལན་མེད་པ་དེ་ངས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརེན་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་ཁྱད་ཡོན་གྱི་འདང་གྱི་མེད་པ་དེ། རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་སྱིད་ཇུས་མཁྱེན་
རོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཡོན་དེ་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དོན་ཚན་གཅྱིག་ཡྱིན། དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་ནྱི། རང་ལུས་མེར་བསེགས་ལ་
ལམ་སྟོན་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཐེངས་བདུན་པའྱི་སྐབས་ནས་ཉྱིན་བརྒྱ་དུས་གཅྱིག་
གྱི་མཆོད་འབུལ་སོན་ལམ་ལ་སོགས་པ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཚམས་བཞག་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལབ་ན། ད་ལྟ་འོས་བསྡུའྱི་སྐོར་ལ་བགོ་གེང་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད་པས་དེ་འོས་བསྡུའྱི་སྐོར་དང་འབེལ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ། དེར་སྟངས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ར་བའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་སྐོར་ནས་བགོ་གེང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་རའྱི་ཐོག་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
བརོད་གཞྱི་དང་འབེལ་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་གསུང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བར་ནས་བེལ་ཟྱིང་དང་གནད་
དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས་སྟངས་འཛིན་ཁ་ཐུག་ཞུ་ཐུབ་མྱི་འདུག གང་ཐུབ་ཐུབ་གོས་ཆོད་ཀྱི་ངོ་གདོང་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང། 
 



3 

 

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ངོ་གདོང་ཐོག་ནས་གསུང་དགོས་པ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་
གསལ་ཡོད་པ་མ་རེད། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིར་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་འད་ཞྱིག་བསྣམས་ཕེབས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཨ་མ་དེ་གང་ལ་ཐུག་འདུག བྱས་ཙང་ངས་མྱི་མང་ལ་དེ་སྙན་སོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྔོན་གེང་གྱི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་
བཀོད་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིར་བསྐྱར་བཅོས་བསྣམ་ཕེབས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ཏེ་གཡས་དང་
གཡོན། མདུན་རྒྱབ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མྱི་མང་ལ་སྙན་གསང་ཡག་པོ་ཞུ་དགོས་པ་མ་གཏོགས། མྱི་མང་ལ་རབ་རྱིབ་བྱས་ནས་འཇོག་
ས་མེད་སྟབས། འགན་འཁུར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟེར་ནས་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་གཉྱིས་པའྱི་ཐད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་ཐོག་ནས་
ལམ་སྟོན་ཚད་ལྡན་གང་ཡང་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག དེའྱི་སྐོར་ལ་མ་གསུངས་རོགས་གནང་། དེའྱི་སྐོར་ལ་ཁ་སང་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསྐྱེད་ཀྱི་གོས་འཆར་འཁུར་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་དེ་མང་བ་ཞྱིག་མཇུག་བསྡུས་ཟྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་འོས་བསྡུའྱི་
གནད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཡོད་པ་དེ་དང་འབེལ་ནས་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག  
དགོངས་འགལ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལྟར་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་གོས་ཆོད་ཀྱི་སྔོན་གེང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་བརོད་གང་བྱུང་བའྱི་ཁུངས་དེད་
ནས། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་དེར་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཆོད་དོན་ཚན་གཉྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་ཐུབ་ན་
ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས། 
གང་ལྟར་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་ལམ་སྟོན་ཚད་ལྡན་མ་ཐོབ་པའྱི་ཉེར་ལེན་ལ་བརེན་ནས། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དེ་ཚོ་གསུང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དང་
མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་རང་ཐོག་ལ་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་གཙོས་གང་གསུངས་པ་ལ་བརྱི་བཀུར་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་གོས་ཆོད་འདྱི་འད་
ཞྱིག་ཕེབས་དགོས་པ་དེ་ནྱི། ཉེ་བའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་དང། འདྱིའྱི་ནང་དུ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་དམ་སད་
རེན་ཅྱི་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་དགེས་པའྱི་མཆོད་སྤྲྱིན་གྱི་ནང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བྱང་ཙང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་ཕམ་པ་དེ་ང་རང་གྱིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འོས་བསྡུའྱི་
ལས་རྱིམ་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མས་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་
ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཐུགས་ཕམ་བྱུང་གཞྱི་འགོ་བཙུགས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར་
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱི་ཐུགས་དམ་སད་རེན་དང་བོད་ཀྱི་ལྷ་སྲུང་ཁག་འཁྲུག་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ལ། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་
བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་ཙམ་འདྱི་འད་འཁྱེར་ཡོང་བ་དང་། ཡང་ན་ལྟར་སྣང་གྱི་ཚོགས་ཆུང་འགའ་བཙུགས་པའྱི་འཐུས་
པ་བྱས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་སྟེང་མྱི་མང་ལ་དགོངས་སེལ་དང་གསལ་བཤད་གང་ཡང་མེད་པར་རབ་རྱིབ་བྱས་ཏེ ། འགྱིག་
ཤོག་ནང་ཤ་རུལ་པ་བཅུག་ནས་ཁ་བསྡམ་པ་དེ་འད་མ་གནང་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་སྐྱོང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་སེལ་ཞུ་དགོས་
པ་དེ་ཚོར། དོན་ཚན་སོ་སོར་བགར་ཏེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བ་དེ་ཚོར་དགོངས་སེལ་ཞུས། དེ་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་
ལས་བསྡོམས་ཡྱིན་ནའང་ཐོག་མར་འོས་གཞྱིར་ལངས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཁས་ལེན་དེ་ཚོ་མྱི་མང་ལ་འགྲུབ་ཡོད་མེད་སྙན་གསང་
ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཉེ་ཆར་སྱི་ཚོགས་འཁྲུག་ཐེབས་པ་དེ་ལ་དགོངས་སེལ་ག་རེ་ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། 
དེ་ནས་ང་ཚོས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཐོག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པ་དང། 
གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དང་ལྷ་མོ་ཚེ་རྱིང་མཆེད་ལྔ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཡང་བསྐྱར་སན་འདེན་ཞུས་ནས་སྲུང་མ་
ཁག་གྱི་ཐུགས་དམ་ཉམས་ཆགས་དེ་ཚོ་སེལ་ཡོད་མེད་སོགས་ལ་བལྟས་ནས་སོར་དངོས་རེས་གསུམ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་ཕྱིན་ན་མ་གཏོགས། ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོ་འད་ཆགས་པོ་བྱས་ཏེ་འགོ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ལྟ་བུར་
ཆ་མཚོན་ན། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིསྒང་ནས་སྐད་ཆ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཤད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་
ན། མ་འོངས་པར་འཐུས་མྱི་དེ་ཚོས་ཧམ་པ་གང་ཆེ་ལས་གནས་ལུགས་རྒྱུ་མཚན་ལ་མྱི་ཉན་པའྱི་སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་སྔོན་མ་བཞྱིན་མུ་
མཐུད་ནས་བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ནས་དབུས་གཙང་གྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་མདོ་སད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལན་རྒྱག་མ་
ཐུབ་པར་ཉན་སྡོད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་སྔོན་མའྱི་ལམ་ཁ་དེར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགོ་རྒྱུ་མྱིན།  གནས་ལུགས་རྒྱུ་མཚན་གཞྱི་ལ་
བཞག་ནས་གཅྱིག་ལན་ལ་གཅྱིག་དང་། གཉྱིས་ལན་ལ་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་ཁ་གཡར་ནས་
ཁྱིམས་ཐོག་ལ་བསྐྱལ་ཆོག་གྱི་མ་རེད་བསམ་ནས་གང་བྱུང་མང་བྱུང་གྱི་ཧམ་པ་ཚོད་མེད་དེ་འད་ཡང་བཤད་ཀྱི་མྱིན། ངས་
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འདྱིར་བཤད་པ་དག་ནྱི་སྱི་ཚོགས་ཐོག་ནས་བཤད་པ་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡྱིན།  ཁྱིམས་ཐོག་ལ་བསྐྱལ་ཆོག་གྱི་ཡོད་ལ་
ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་ཡོད་ཀང་ཅེས་གསལ་པོ་གསལ་རང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ཚོགས་དུས་དང་པོ་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་སྐད་ཆ་
འདྱི་འད་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པ་དེའང་མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་དམ་གཙང་ལྷད་མེད་ཅྱིག་ཡོང་རྒྱུར་དམྱིགས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་
མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས། གོས་ཚོགས་ལ་གསར་དུ་ཕེབས་ནས་བགོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་དང་པོ་བངས་པ་ལ་ཚང་
མས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་གྱི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་
པའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཁ་སང་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ཕེབས་སོང། ངའྱི་བསམ་པར་ང་ཚོ་ཚང་མས་འགན་འཁུར་དགོས་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ནམ་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་
དུ་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན་ཟློག་པ་རྒྱག་པར་ལག་པ་གཉྱིས་དགོས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོ་ཚང་མས་འགན་འཁུར་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག དེ་ཡང་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་གཡུག་རྒྱུ་དང་། ཡང་སོ་སོ་སྒེར་གྱི་དགའ་མ་དགའྱི་ཐོག་ནས་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་
མེད་ནའང་ངེས་པར་དུ་ཨུ་ཚུགས་རྒྱབ་ནས་སྐྱོན་བརོད་བྱ་དགོས་པ་དེ་འད་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་གསར་པ་ཡྱིན་
དུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དང་དེ་ཚོ་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་མེད་པས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སྟངས་འཛིན་དམ་པོ་
གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག གོས་ཆོད་ག་རེ་ཐོག་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སྒང་ནས་ང་ཚོས་སང་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་བཀའ་མོལ་ཛ་དག་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་བས་དེ་ལ་བོ་ཕམ་བྱུང་སོང།  སྱིར་བཏང་
གསང་ལམ་བར་གྱི་སྐད་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཁྱེར་ཡོང་བ་དེ་ག་འད་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ནམ་བསམ་སོང། བཀུར་འོས་ལ་དོགས་པ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འདའྱི་འོག་ནས་
བཀའ་མོལ་དེ་འད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཡང་དོགས་པ་དང་རྣམ་རོག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་སུ་གོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་དང་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་
མྱིན། གལ་སྱིད་བཀའ་མོལ་དེ་འད་གནང་དགོས་ཡོད་ན། ལྷག་པར་དུ་སྱི་འཐུས་ནང་ཕག་ལས་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་གནང་མོང་
བའྱི་མྱི་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་ན། མྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ( དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གོས་ཆོད་ཀྱི་ངོ་གདོང་ཐོག་ལ་ཕེབས་གནང་རོགས་གནང་། ) དེ་དང་མཉམ་དུ་ག་རེ་མཚོན་གྱི་འདུག་
ཟེར་ན། ད་ལྟའྱི་གོས་ཆོད་དང་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་འགོ་ཡྱི་འདུག་པས། དེ་འདའྱི་རྱིགས་དེ་གང་ཉུང་ཉུང་
ཞྱིག་སེལ་བ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་འདུག་ཅེས་འབོད་སྐུལ་རང་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་སྱི་འཐུས་གསར་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བདེ་
བོ་དེ་ཙམ་མྱི་འདུག སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་འགྱུར་
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བ་བཏང་ན་ག་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་དང། བཟང་སོད་དེ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འཁུར་དགོས་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། ཡྱིན་ནའང་ར་
བ་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་མ་རེད། སྱིག་གཞྱི་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་འོས་
བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་རེ་ཟུང་ཞྱིག་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་འདྱི་རྱིགས་
སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ངེས་པར་དགོས་པ་རེད། སྱིར་བཏང་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཡོང་ཆོག་ནའང་འགྱིག་མྱིན་ལ་མ་
ལྟོས་པར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱིས་གསལ་བསགས་ཤྱིག་སེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་དོན་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ཨང་ ༩ པའྱི་ཐོག་ལ། སྱིད་སྐྱོང་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོས་འོས་བསྡུའྱི་ནང་དུ་ཆ་
ཤས་ལེན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རྱིས་ཁ་དང་དངུལ་ག་ཚོད་འགོ་སོང་གཏོང་ཆོག་མྱིན་ལ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་ལམ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ནས་
དབང་ཚད་ཡོད་པ་ཞྱིག་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་བཀོད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་བསམ་བོར་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱིས་
གསལ་བསགས་བྱས་པ་དེའྱི་ནང་དུ་འོས་བསྡུའྱི་ལམ་སྟོན་གྱི་དབང་ཚད་ལས་བརྒལ་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། 
དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟེར་ན། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་གྱི་མང་གཙོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་ཕོགས་ཁག་ཚོགས་པས་སྱི་འཐུས་ལ་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལ་དྱིལ་བསགས་བྱེད་
སྟངས་དེ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ནང་བཞྱིན་སྐབས་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེར་གཞུང་འབེལ་གྱི་ངོས་འཛིན་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་སུ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་དངུལ་
འབོར་ག་ཚོད་གཏོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་མེད་དེ། གཞུང་འབེལ་གྱི་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པ་དེ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་
མ་སོང་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་བསེབས་སོང་། དེ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ལ་
འགོ་རྒྱུར་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གོས་མོལ་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་
ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་བངས་ཡོད་པ་རེད་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བངས་ཡོད་པ་མ་རེད། འོན་ཀང་ཚད་གཞྱི་དེ་གང་དུ་
འཛིན་གྱི་ཡོད་དམ། ཚོགས་པ་བརྒྱད་དེ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཚང་མས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་རེད་དེ། 
འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པ་དང་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལ་དངུལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་མེད་སྐུ་དབང་ཐོབ་པའྱི་རེས་ནས། 
དེའྱི་ནང་ལ་ཆོལ་ཁ་དང་དེ་རྱིགས་བསེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དོགས་པ་རྣམ་རོག་ཅྱིག་བསེབས་པ་རེད། གང་ལྟར་སྱིད་སྐྱོང་དེ་སྱི་
མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེར་ཆོལ་ཁ་བྱེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཁྱབ་བསགས་ཞྱིག་བྱེད་དུས། ངོ་གདོང་ལ་དོགས་པ་རྣམ་རོག་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་བོ་འཚབ་སྐྱེ་དགོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་མྱིན་
དེ་གོ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་རེད། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་གསུངས་སོང་ལ་དེར་རྒྱུ་མཚན་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞུས་ན། 
ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་གཙོ་བོ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ནང་ལོག་ནས་འོས་མྱི་ཡར་ལངས་མཁན་
ཡོད་ན། དེའྱི་ནང་ལ་འཁྲུགས་ཆ་དོད་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཁོ་ཚོས་ལངས་མཁན་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་
ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཚོགས་ཆུང་དེས་སོ་སོས་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ལངས་མཁན་དེ་
ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཁས་ལེན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་རེས་ཚོགས་ཆུང་དེ་སྒོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཀང་སྱིད་
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སྐྱོང་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཐོག་ནས་དེ་འདའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་དང་།  རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་སོ་སོས་འཛུགས་
ཆོག་པ། ཚོགས་པ་དེར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཆོག་པ། ད་ལན་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་དེར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་
གནས་བབ་གཙོ་བོ་དེ་སྱིད་སྐྱོང་འོས་མྱི་ལངས་མཁན་སོ་སོར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་
ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ལུགས་དང་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སྐྱོང་འོས་མྱི་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་སོ་སོས་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ཆོལ་ཁ་སོ་སོ་ནས་མྱི་གང་མང་མང་ཡོང་ཆེད་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བྱེད་ཆོག་གྱི་མེད་དམ་སྙམ་
པ་ངས་དན་གྱི་འདུག དེ་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན་ལ་གོ་བསྡུར་ཡང་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད། དེ་བཞྱིན་འོས་བསྡུའྱི་ལམ་སྟོན་ནང་ལ་
དངུལ་བེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད་དེ། ངའྱི་བསམ་བོར་ང་ཚོས་དམ་བཅའ་མ་ཕུལ་བའྱི་གོང་ལ་
འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་ཁྱབ་བསགས་ཤྱིག་བྱེད་ཀྱི་རེད་བསམ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ལམ་སྟོན་
ཕེབས་པ་དེ་དག་ལ་སུས་བརྱི་སྲུང་ཞུས་ཡོད་མེད་དེ་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་བྱེད་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་བརྱི་
སྲུང་བྱེད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཀྱི་བོ་འཚབ་ཅྱིག་གསུངས་སོང་། ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ན་འབུམ་གསུམ་གཏོང་
ཆོག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་སུས་ག་རེ་བྱེད་ཡོད་མེད་གསལ་བསགས་ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་
རེད་དན་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་སུས་བརྱི་སྲུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་བཤད་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་དང་མཉམ་དུ་
དངུལ་གང་འད་བེད་སོད་བཏང་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དངུལ་དེ་དག་ཡོངས་ཁུངས་གང་ནས་རེད་འདུག་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་
ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་དང་
འོས་བསྡུ་ནང་ལོགས་ལ་ཁྱིམས་གཞྱིར་བཟུང་རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པས་ཕྱི་ལོག་གྱི་དངུལ་ལེན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྱིད་ལ་གནོན་ཤུགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་བཏོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་འོས་
བསྡུའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་ལོག་གྱི་དངུལ་ལེན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ིནང་ལ་འོས་སུ་ལང་གྱི་ཡོད་ནའང་
དངུལ་དེ་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆེན་པོ་མ་རེད་དེ། མ་འོངས་པར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་དེ་དེ་བས་ཀང་གལ་ཆེ་བར་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ 
ཕྱི་ལོག་གྱི་དངུལ་དེ་བེད་སོད་ལོག་པར་འགོ་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་ཆྱིག་སྱིལ་གཏོར་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་བྱེད་མཁན་མང་པོ་
ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་ག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་དང་དངུལ་སུས་གཏོང་གྱི་ཡོད་མེད། དངུལ་སུས་སྤྲོད་ཆོག་
གྱི་རེད། དེ་འདའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁ་གསལ་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོ་
ཚང་མས་ཕོགས་ཚང་མ་ནས་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་སྐད་ཆ་ཕྲན་བུ་ཐལ་ཡོད་པ་རེད་ལ་དེ་རྱིང་ཡང་ཕྲན་བུ་ཐལ་ཡོད་
པ་རེད། འགན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག མཐའ་མ་དེར་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོ་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་
གཤོངས་ཀྱི་རྒྱལ་སྒོ་དེ་ནས་མར་ཐོན་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་བོད་མྱི་ཞྱིག་བསེབས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ཁོ་ཁམས་པ་དང་ཨ་མདོ་
ཞྱིག་བསེབས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཤད་ཀྱི་མ་རེད་ལ་རྒྱ་གར་གྱིས་ཆོལ་ཁ་སུ་ཡྱིན་མྱིན་དེ་ངོ་ཡང་ཤཤེས་ཀྱི་མ་རེད། སོང་ཙང་དེ་ངོ་
ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་དབུ་ཁྱིད་ལ་ང་ཚོས་མ་བརྱིས་ན་གཞན་གྱི་ག་པར་བརྱི་ཡྱི་རེད། རྒྱ་ནག་ཕར་བཞག་ཤོག སྐྱོན་
འཛུགས་བྱེད་དགོས་པ་ཡོང་གྱི་རེད་དེ། སྐྱོན་འཛུགས་དེ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། སྐྱོན་འཛུགས་ཤྱིག་བྱེད་དགོས་
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ཀྱི་ཡོད་བསམ་ནས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་རག་ཏུ་ལག་པ་བརངས་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཨེ་ཡོད་དམ་དན་གྱི་འདུག 
སོ་སོར་འོས་བླུགས་མཁན་དེར་ཡྱིད་ཆེས་ཅྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་འབོད་བསྐུལ་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ 
པའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་
ཀང་ཞུ་དགོས་བསམ་སོང་། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ལ་འོས་མྱི་བཅུ་ལས་མ་མང་བ་ཞེས་ཁ་གསལ་
པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་ཉུང་
མཐར་དེའང་ལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་ཉེ་ཆར་འོས་བསྡུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་མྱི་གཅྱིག་མ་
གཏོགས་མ་བླུགས་པ་ཁ་ཤས་བྱུང་འདུག འདྱི་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་ཚོར་བྱུང་། ར་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་རང་གྱིས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད་ལ་
ཉུང་མཐར་དེའང་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཕག་སྤྲེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་རྱིས་མེད་འགོ་སྟངས་
དེའྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་བས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་རྱིས་མེད་སོང་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཚང་མ་
རྱིས་མེད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་མྱི་གཅྱིག་ཁོ་ན་རྱིས་མེད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཁ་གསལ་པོ་བཟོས་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་
ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་ཡོད། དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་འགོར་ས་ཡོད་ལ་གནད་དོན་ཏག་ཏག་ཐོན་གྱི་མྱི་འདུག་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་དག་དང་པོ་དེ་སྱིད་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་༸གོང་ས་ཆེན་མོའ་ིཐུགས་དམ་སད་རེན་བྱུང་བ་དེ་དང་འབེལ་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་གེང་ནང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱིས་
འདུག སྔོན་གེང་ནང་ལ་འབྱི་བ་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་སོང་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་བྱིས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་
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མྱིན་ན་སྔོན་གེང་དེ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཟོལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དང་པོ་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེའྱི་སྔོན་ལ་ང་ཚོས་དོན་དག་ནོར་འཁྲུལ་ཕར་གཡུག་ས་དང་ཚུར་གཡུག་ས་དེ་དག་བཤད་མ་དགོས་པར་བྱས་ནས་
གནས་ཚུལ་དེ་ཆགས་པ་རེད། དེ་ཆགས་ཚར་ནས་དེ་རྱིང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དག་གྱིས་ཡང་བསྐྱར་
ཚིག་ཁྱད་མཚར་པོ་དེ་འད་བེད་སོད་གཏོང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་ཕ་རོལ་པོར་དགོས་པའྱི་ཚིག་འད་པོ་ཞྱིག་དང་། 
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཀང་ཞེ་ས་མ་ཞུས་ན། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་ཚོམས་ཆོག་ཆོག་གྱི་ཁྱད་
མཚར་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་མྱི་ཡོང་བའྱི་ངེས་པ་མེད་པ་འད་ཞྱིག་མཐོང་སོང་།  ག་རེ་བྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་ཅེ་ན། དེའྱི་སྔོན་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཁག་གྱིས་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས། དེ་བཞྱིན་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱིས་
ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ཡར་མཇལ་བཅར་
ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཉེ་ཆར་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་དམ་འབུལ་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དག་ནང་ལ་མང་ཆེ་བ་དེ་ཐུགས་དམ་སད་
རེན་གྱུར་པ་ཞེས་པ་ཚིག་དེ་བེད་སོད་བཏང་འདུག ཉེ་ཆར་སྱི་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་དང་བཀའ་བོན་ཁྱི་ཟུར། བཀའ་ཟུར་ཁོང་རྣམ་
པས་ཚིག་དེ་ག་རེ་བེད་སོད་གཏོང་འདུག་ཅེ་ན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལྷ་དགོངས་ཚོམས་འཁྲུགས་ཞེས་
པའྱི་ཚིག་དེ་བེད་སོད་བཏང་འདུག བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དེ་དག་ལ་ཉན་དུས། འཇམ་མགོན་༸རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁྱི་
རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དབུས་པའྱི་རྱི་བོ་དགེ་ལུགས་པའྱི་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་མཁན་ལས་སྣེ་རྣམ་པ་དང་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་
མཇལ་བཅར་ཞུས་ཚར་པའྱི་རེས། ཤར་རེ་མཁན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་དགེ་ལྡན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་
གཉྱིས་ངོས་ནས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཅྱིག་ཚོགས་འདུག དེར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་བཅའ་འདྱི་ཞུ་དུས། འདྱི་མཁན་དེས་
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་ཚོམས་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཚིག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡར་དྱིས་འདུག དེ་སུས་བྱིས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་ཚང་
མས་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནད་དོན་གེང་མོལ་ནང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་འཁྲུགས་པ་རེད་དམ་དགོངས་པ་
ཚོམས་པ་རེད་དམ་ཞེས་བྱིས་སྐབས། ཤར་རེ་མཁན་རྱིན་པོ་ཆེས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཟེར་བ་དེ་གནད་
དོན་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་བརེན་ནས་དགོངས་པ་ཚོམས་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་ཐུགས་ཚབ་གནང་བ་
དང་། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་མ་གཏོགས་དགོངས་པ་ཚོམས་ཞེས་པ་དེར་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི ་མེད་གསུངས་
འདུག དེའྱི་གཞུག་ལ་ཡོངས་གགས་ཀྱི་དགའ་ལྡན་ཁྱི་རྱིན་པོ་ཆེར་དབུས་པའྱི་མཇལ་ཁ་ཞུས་ནས། གནས་སྟངས་དེ་དག་ཡར་
ཞུས་རེས་ཐུགས་དགེས་ཚོར་ཆེན་པོ་དང་། སྔོན་མའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་དེར་ལྷ་དགོངས་གསལ་དྭངས་བྱུང་བ་དང་། མ་ཟད་
པའྱི་དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་བཞུགས་པའྱི་ཞལ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སོང་གསུངས་འདུག འདྱི་གསུང་དུས་ངས་ད་ལྟ་
ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཞུགས་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལམ་སྟོན་གནང་བ་རེད་ལ་ཉེ་ཆར་ཡང་ལམ་
སྟོན་གནང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མའྱི་གནས་སྟངས་དེ་དང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ང་རང་ཚོ་ཚང་
མས་དེ་ལྟ་བུའྱི་གཅྱིག་གྱུར་ཅྱིག་ཡོང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ཡར་མར་འཐེན་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་ངའྱི་
བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ནས་མར་གནས་ཚུལ་གཉྱིས་པ་དེར། ད་ཡོད་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་ངེས་ཁག་
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ཅྱིག་བསྐྱར་བཅོས་མ་ཐོབ་པའྱི་སྐྱོན་གནད་བྱུང་ལུགས་སོགས་ལ་ཕྱི་ནང་རོག་ཞྱིབ་པ་ཁག་གྱིས་བརོད་དང་བརོད་བཞྱིན་ཡོད་པ་
ལྟར་ཞེས་གསུངས་འདུག གནས་ཚུལ་འདྱིར་དེ་རྱིང་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་འཛུགས་
དགོས་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཁ་སྔོན་བཀའ་སྱི་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་པ་རེད་ལ། ཚོགས་
ཆུང་བཙུགས་ནས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་དེ་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་ན་ཞེས་བཤད་དུས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཨུ་ཚུགས་ཆེན་པོ་རྒྱག་ནས་དེ་རྱིང་རང་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཚུལ་གསུངས་སོང་བས་ཡང་བསྐྱར་
ཞུས་མེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་འདྱི་རེད། ད་ཡོད་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དུས་ནས་དུས་སུ་
བསྐྱར་བཅོས་དགོས་ངེས་ཁག་ཅྱིག་མ་ཐོབ་པའྱི་སྐྱོན་གནོད་བྱུང་ལུགས་ལ་ཕྱི་ནང་རོག་ཞྱིབ་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བརོད་དང་བརོད་
བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར་ཞེས། ཚིག་རོག་རོག་ཅྱིག་མ་གཏོགས་པའྱི་དེའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་མྱིན་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་ནས་གང་ཡང་བྱིས་མྱི་འདུག འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ངོས་ནས་བྱིས་པ་དེ་འོག་ལ་ཟུར་འཛར་ནང་བཞག་
འདུག དེ་ནྱི་སྔོན་འགོའ་ིའོས་བསྡུ་དེ་མྱི་དགོས་ཞེས་པ་དེ་གཅྱིག་པུ་རེད་འདུག དེ་མྱིན་གཞན་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་
གནད་དོན་དེ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་པ་དེ། ད་རེས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་བྱས་ཚར་མ་ཐག་ཏུ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་
གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་དུས་ལ་བབ་ཨ་ཡོད་དམ་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་འདུག དོན་དག་གཉྱིས་པ་དེ་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཉེ་ཆར་དམ་འབུལ་གྱི་མཛད་སྒོ་ནང་ལ། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་སན་རྱིས་ཁང་དབུ་བརེས་ནས་ལོ་
བརྒྱ་འཁོར་བའྱི་དུས་དན་མཛད་སྒོར་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་གནད་དོན་ལ་བརེན་ནས་ཆེས་མཐོའ་ིཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་དང་། དེ་
བཞྱིན་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིར་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་རྒྱུར་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་གསུངས་འདུག དེ་གསུངས་དུས་ང་
རང་ཚོ་སྔོན་མའྱི་འོས་བསྡུའྱི་གནས་སྟངས་དེར་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཡྱིན་ནའང་འད། མ་འགྱིག་མ་འཐུས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། དེ་
དག་མ་འོངས་པར་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེར་བསྐྱར་བཅོས་ཤྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་
རྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བྱིས་པ་དེས་གང་ཡང་གསལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་ཆུང་དེས་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་གེང་སོང་ག་རེ་བྱུང་སོང་། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་གྱིས་གནད་དོན་ག་རེའྱི་ཐོག་ལ་གེང་གྱི་འདུག 
འདྱི་གཞྱི་རར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་འདྱི་དག་ལ་ད་བར་དུ་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་རེ་གཉྱིས་ཤྱིག་
གྱིས་དངོས་གནས་མར་བབ་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ཁག་ཅྱིག་ལ་གེང་སོང་མ་གཏོགས། མང་ཆེ་བས་སྱི་མ་སོམ་
འད་པོ་ཞྱིག་བཤད་བསྡད་དུས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཉེ་ཆར་ཁོང་རྣམ་པའྱི་བཀའ་ཡྱིག་དེའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་
གསུམ་པ་དེ། ལྷག་པར་སྱི་འཐུས་དང་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་འདྱི་ལོའ་ིསྱིད་སྐྱོང་གྱི་ཉམས་མོང་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་
སད་ཕྱིན་དེ་རྱིགས་མྱི་བྱུང་བའྱི་ཐབས་ལམ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་བཏོན་རྒྱུ་སད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འོས་བསྡུའྱི་
སྱིག་གཞྱི། དེ་བཞྱིན་འབེལ་ཡོད་ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་གཏྱིང་ཟབ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོས་ངེས་ཀྱི་བསྐྱར་བཅོས་
གང་མྱུར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞེས་བྱིས་འདུག དེར་ང་ཚོས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བརྱིས་ནས་སྔ་དོ་ཁོང་རྣམ་པ་ཕེབས་གནང་བ་རེད། 
དེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཁོང་རྣམ་པར་ཕན་ཚུན་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་རེད། 
ཡང་སྙྱིང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཚར་བའྱི་ཕྱི་དོ་རང་ལ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀང་ཚོགས་པ་རེད་ལ། དེའྱི་རེས་ལ་བཀའ་སྱི་
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ལྷན་རྒྱས་ཀང་ཚོགས་པ་རེད། དེའྱི་གནས་སྐབས་སུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོང་རྣམ་པས་བཀའ་ཡྱིག་འདྱི་བསྣམས་ཡོང་བའྱི་
གནས་སྐབས་སུ། དོན་ཚན་ག་རེ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དོན་ཚན་ག་རེའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་དེ་
ལྷག་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེ་དག་ཞུ་དུས་འདྱི་གནང་སོང་མ་གཏོགས་པས་འགེལ་བཤད་གསལ་པོ་གང་ཡང་གནང་མ་
སོང་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག རེས་མ་བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་དུས་གནད་དོན་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་རེད་ལ་ད་དུང་དེ་ལས་མང་ཙམ་
ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་དག་གཙོ་བོ་དེ་བོད་མྱིའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བའྱི་བྱ་སོད་མྱི་ཉུང་བ་དེ་བཀག་
ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་དེ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་ན། སྔོན་འགོ་མེད་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་པ་
དེ་རེད་འདུག སྔོན་འགོ་མེད་པ་བྱས་ཚར་དུས། འོག་ལ་རེའུ་མྱིག་མང་པོ་ཞྱིག་བཞག་འདུག རེའུ་མྱིག་དེར་གོང་དུ་གསུང་པ་
ནང་བཞྱིན་ཉེ་ཆར་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་ལམ་སྟོན་གནང་སྟངས་དེ་དག་ལ་བལྟས་ན་རེའུ་མྱིག་
འདྱི་དག་ག་པར་འགོ་ཡྱི་རེད། དེར་སུས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་རེད། ག་འད་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་རེད། དཔེར་ན་ང་ཚོའྱི་ཆོལ་ཁ་
གཅྱིག་ལ་མྱི་བཅུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དང་པོ་མྱི་བཞྱི་བཅུ་ཐམ་པ་བཏོན། དེ་ནས་མྱི་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པ་དངོས་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་
ཐབས་ལམ་དེ་དག་དང་པོ་མྱི་མང་གྱིས་རེ་བཏོག་བྱས་པ་དེའྱི་ནང་ནས་དབྱེ་ཞྱིབ་བྱས་ནས་མར་བཏོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་
ནང་ལ་མྱི་སུ་ཡོང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ཐོ་བརྒྱབ། ད་ལྟ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན། སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་
དང་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གནད་དོན་དེར་ཁས་བངས་པའྱི་ཟོལ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དེ་ཡ་མཚན་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་ས་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚང་མ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ཚང་མ་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་པའྱི་ཟོལ་ལྟ་བུ་
བྱས་ན། ད་དུང་རོག་ག་ཆེ་རུ་དང་མགོ་རོག་ཏུ་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག་སྙམ་པ་དན་གྱི་འདུག་པས། དེ་གཅྱིག་
ཞུས་ན་མ་གཏོགས། མདང་དགོང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་དུས། འདྱི་མ་བལྟས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་
མདོག་མདོག་གསུངས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་སང་ཉྱིན་རེས་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ནས་མར་བཏོན་
པའྱི་ཉྱིན་མོ་དེར་གནད་དོན་འདྱིར་ཁས་ལེན་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མང་ཐག་ཆོད་བཞག་སོང་ཏེ་གར་
སོང་མྱི་འདུག་ཅེས་བཤད་རྒྱུར་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རེད་ལ་གཟྱིགས་ཀང་དགོས་ཀྱི་རེད། ངས་
དོན་དག་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེ་ན། དོན་ཚན་ག་རེ་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཁ་གསལ་ར་བ་ནས་མྱི་
འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། ཉེ་ཆར་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་དོན་ཚན་
ངོ་མ་དེ་འདྱི་རེད། འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་ནས་བཟང་སོད། ཡ་རབས་དང་མ་མཐུན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ལབ་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱུང་
ཡོད་ན། དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དེའྱི་འོག་ལ་ཕྱི་ནང་རོགས་ཞྱིབ་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་
བརོད་དང་བརོད་བཞྱིན་པ་ལྟར་ཞེས་གསུངས་འདུག ཕྱི་ནང་རོགས་ཞྱིབ་པ་ཁག་གྱིས་བརོད་ཀྱི་རེད། རོགས་ཞྱིབ་པ་སོ་སོར་
རོགས་ཞྱིབ་བྱེད་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རོགས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་
ཤག་ནས་གང་ཡང་མྱི་འཇོན་པ་ཞྱིག་དང་ཅྱི་ཡང་མྱི་ཤེས་པ་ཅྱིག་གསུངས་སོང་། སང་ཉྱིན་དེ་ཟེར་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་སྱིག་
གཞྱིར་བསྐྱར་བཅོས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ། དོན་དག་དེ་རེད། དོན་དག་ཕྱི་ནང་རོགས་ཞྱིབ་པའྱི་སྙན་ཐོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་
སང་སྔོན་མ་སྔོན་འགོའ་ིའོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་རོགས་ཞྱིབ་ཅྱིག་བྱས་པ་རེད་ལ་ཁོ་ཚོས་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་ཀང་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། 
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སྙན་ཐོ་དེར་ང་དོགས་པ་ཞྱིག་ཟ་སོང་བས་འདྱིར་ཞུས་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་དང་མཉམ་དུ་འགོ་མཁན་ང་ཚོའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་
རེད། དེ་དང་ང་ཚོ་མང་གཙོ་དང་འབེལ་བའྱི་བགོ་གེང་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་མཉམ་དུ་འགོ་མོང་། ཁོ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་དག་ཚང་མ་ཁོ་
ཚོས་བྱིས་འདུག སྱིར་བཏང་རོགས་ཞྱིབ་པ་དེ་དག་གྱིས་རོགས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་བྱས་
ནས་འདྱི་འད་ཡོད་པ་རེད་དང་ཞེས་བཤད་དུས། ཁོ་ཚོས་ཀང་དེ་འད་ཞྱིག་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་ཚོར་མེད་དམ་སྙམ་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དེའྱི་རེས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕེབས་ནས་རོགས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་པ་
རེད་ལ། ང་ཚོ་ཞལ་ལག་ཀང་མཉམ་དུ་མཆོད་པ་རེད། དེ་དུས་ནས་ང་ཚོར་བསྟོད་པ་རང་རང་གཏོང་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་འོས་
བསྡུ་ཡག་པོ་འདུག གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཤས་ཡག་པོ་ལེན་གྱི་འདུག་པ་མ་ཟད། མྱི་མང་ཚོས་ཀང་སེམས་ཁུར་ཆེན་པོ་
བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དང་ཚགས་ཚུད་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་གཞུག་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༢༧ ལ་སྙན་ཐོ་
ཞྱིག་བཏོན་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་ཏེ། ད་ལྟ་བཏོན་ཡོད་མེད་དེ་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཧ་གོ་མ་སོང་། དོན་དག་སྙན་ཐོ་དེ་དག་ནང་
ལ་ག་རེ་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། སྙན་ཐོ་འདྱི་བཏོན་པ་དེ་དང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་
ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་འགལ་འདུག་ཅེས་པ་དེ་གཉྱིས་དངོས་གནས་ཐོད་པ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཁོ་ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད་
སྟངས་གཙོ་བོ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་མང་གཙོའྱི་སོམ་གཞྱི་མ་འད་བ་མང་པོ་ཡོད་དུས། སོམ་གཞྱིའྱི་གནས་སྟངས་དང་ང་རང་
ཚོའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ཆ་ཤས་ལེན་སྟངས་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཁ་གམ་སྟངས་དང་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ལ་བརེན་
ནས་བཤད་པའྱི་ཟོལ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་པས། ཐད་ཀར་ང་ཚོས་མ་འགྱིག་མ་འཐུས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཨེ་ཡོད་ན་བསམ་
པའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་དེ་མཚུངས་རེད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་གཅྱིག་འདུག འདྱི་གོང་དུ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། གནད་དོན་དེར་ང་
ཡང་དོགས་པ་ཟ་བསྡད་ཡོད། ན་ནྱིང་སྔོན་མ་འོས་བསྡུའྱི་གནས་སྐབས་སུ་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཐད་ལ་གེང་སོང་
མང་པོ་ཞྱིག་བྱས་པ་རེད། དེ་ཡང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་བཤད་མཁན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དོན་དག་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་
བོན་ཁྱི་པའྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་དེ་གང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་དང་། སུས་བཏང་གྱི་ཡོད་མེད་ཐད་གེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། 
གནད་དོན་དེ་འད་བྱུང་ནས་ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་ལ་ཆ་རེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་ང་ཚོས་ན་ནྱིང་ད་ཚོད་ཅྱིག་ལ་བསྐྲུན་པ་རེད། དོན་དག་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཚད་ལ་སོགས་པ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ། 
དེ་ཡང་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་བཟོས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་ཆ་རེན་དེ་བསྐྲུན་པ་རེད། དེ་བསྐྲུན་པར་བརེན་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱི་བཟོས་པ་རེད། དེ་ལུང་འདེན་བྱས་ནས་བཟོས་པ་རེད་ལ་ལམ་སྟོན་དང་གཏན་འབེབས་ཀང་བྱས་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་
དང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དེ་དག་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་བཟོས་འདུག་ཁོ་ན་ཟེར་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་
སྐྱོང་འོས་མྱི་ལངས་མཁན་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་དེ་དག་གྱིས་ཀང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་བཟོས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་ཟེར་བ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་དེ་སྱིག་གཞྱི་གང་ཡང་མ་རེད། ལམ་སྟོན་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལམ་སྟོན་དེ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་གྱི་རང་དབང་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ནང་ལ་དབང་ཆ་འཛིན་མཁན་གྱི་མྱི་དག་གྱིས་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ལ་བརེན་
ནས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགོ་སོང་གཏོང་ཕོགས་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་རེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་གཞུང་དངུལ་རེད། ང་ཚོར་དཔལ་
འབྱོར་འདུ་འགོད་བྱ་ས་ཁོ་རང་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་འབྱོར་སྒེར་བདག་ཅན་ལ་བསྒྱུར་ཚར་བ་རེད། ང་ཚོར་ཡོང་ཁུངས་གང་
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ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕ་རོལ་པོའ་ིབསླུ་བྱིད་ཐོག་ནས་དངུལ་འགའ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ། མདོར་ན། དངུལ་དཀར་པོ་
ཡོང་དགོས་པའྱི་རྣམ་པ་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་གནས་སྟངས་དེ་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོ་ཡང་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོབ་
སོང་དང་སྱིད་དོན་ཚན་རྱིག་འད་མྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་སོང་སྐབས། འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ལ་དེ་བྱིས་དུས། དེ་དག་ཚང་མ་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་ཁུར་ཡོང་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་བཟོས་པ་རེད། བཟོས་ཚར་དུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་དང་པོ་རྱིག་མདོག་
ཁག་པོ་ཅྱིག་བཤད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེད་དུ་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིད་སྐྱོང་འོས་མྱི་རྣམ་པ་རྒྱལ་ཁབ་འད་མྱིན་
མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕེབས་སོང་བ་དེར་སྒོར་འབུམ་བརྒྱད་ཀྱི་འདང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དངོས་གནས་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་འདུག་གམ། 
ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་གསལ་སྟོན་གང་ཡང་བྱས་མ་སོང་། མཐའ་མ་དེར་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་གྱིས་འབབ་ས་དེ་ག་རེ་གསུངས་
ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་མཁན་བྱུང་མ་སོང་ལ་དངུལ་ལྷག་མ་འདྱི་འད་བཏང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་མཁན་
ཡང་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ཁ་དེ་ང་ཚོས་ལེན་གྱི་ཡོད་ལ་དེའང་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་གངས་ཕོགས་བསྡོམས་མ་བྱས་པའྱི་
སྔོན་ལ་རྱིས་ཁ་དེ་འབྱོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ལམ་སྟོན་དེ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། འབྱོར་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཤེས་ཀྱི་
མེད། ང་ཚོའྱི་མདུན་ལ་དེང་སང་སྐད་འཕྲྱིན་འད་མྱིན་བརྒྱུད་ནས་འབྱོར་བའྱི་ནང་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་མྱི་འདྱི་དང་འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་
ཞལ་འདེབས་འདྱི་དང་འདྱི་ཞེས་ཡོ་རོབ་ཀྱི་སྒོར་མོ་ལྔ་བཅུ་དང་བརྒྱ་ཞེས་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་འདུག གནས་སྟངས་དེ་དག་ལ་
བལྟས་ན། དོན་སྙྱིང་ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེར་བསྐྱར་བཅོས་ཞྱིག་བྱེད་ནའང་རེད། མ་བྱེད་ནའང་རེད། ལག་ལེན་དེ་གང་འད་ཞྱིག་
འཁེལ་གྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་དེ་ཡོང་གྱི་འདུག་པས། དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་དོ་སྣང་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་
དན་གྱི་འདུག དེ་དག་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། དེ་ནས་དེའྱི་ནང་ལ་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། གོས་
ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་འབོད་ཚིག་ཅན་ད་རེས་གནད་དོན་གལ་ཆེན་དེའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་ཞྱིབ་ལུགས་དགོས་ངེས་
ལྟར་ཡོང་ཐབས་དཀའ་ཞྱིང་ཞེས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཕུལ། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་གོས་འཆར་
འདོན་ནས་ཟུར་འབུལ་ཞུས་པ་དང་སགས་ཞེས་པ་དེར། དོན་དག་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་སྤྲད་བཞག་པ་དེར་ངོས་ལེན་གནང་
ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་ཁ་གསལ་གང་ཡང་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་ཁ་སྔོན་ང་ཚོ་བཀའ་སྱི་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ག་རེ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། གནད་འགག་གཉྱིས་རེད། དང་པོ་དེ་ཡང་ན་སྔོན་འགོ་
དངོས་གཞྱི་མེད་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཡང་ན་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དེ་ཐུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་གསུངས་པ་རེད། དེ་ཡང་ང་ཚོས་དགོས་པ་རྒྱུ་
མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་སྔོན་མ་བཟོས་པ་རེད་དེ། དེང་སང་ཆ་འཕྲྱིན་གྱི་དུས་རབས་རེད། ད་ལྟ་ངས་འདྱི་ནས་སྐད་ཆ་
ཚིག་མཐོ་དམན་འགའ་བྱུང་དུས། ཕྱི་ནས་ང་ལ་མཆན་རགས་རྒྱག་ཟྱིན་པའྱི་ཚོད་དཔག་ཀང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། གནས་སྟངས་དེ་
འད་ཡྱིན་དུས་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་མགོགས་པོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་གནས་པའྱི་
བོད་མྱི་དག་དབྱར་དགུན་གྱི་གནད་དོན་གཉྱིས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིའཚོ་ཐབས་ཐད་རང་ཁ་རང་གསོ་ངོ་མ་བྱེད་བསྡད་མཁན་
དེ་དག་ལ་དགུན་ཁར་ཕོགས་ངེས་མེད་ལ་གམ་ནས་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་
ཡང་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་ཁོང་རྣམ་པའྱི་སྐབས་སྔོན་འགོ་དང་ཚུར་ཕེབས་རེས་དངོས་གཞྱི་བྱེད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཀང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་ཁ་སང་སྔོན་རྱིས་སྐབས་སུ་སྔོན་འགོའ་ིའོས་བསྡུ་



14 

 

དང་འབེལ་བའྱི་ས་གནས་ཁུག་ཀོག་ལ་སོགས་པའྱི་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུའྱི་དངུལ་འབུམ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་སོང་། དེ་ཞུ་དུས་ང་
ཚོས་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། སྔོན་འགོའ་ིའོས་བསྡུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པ་ནས་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པ་ཡོལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་གང་འད་བྱེད་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དྱིས་སྐབས། ས་གནས་ཁུག་ཀོག་དེ་དག་ནས་ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་ཏག་ཏག་འབྱོར་གྱི་
མྱི་འདུག་ལ། ད་དུང་ཡང་རྱིས་ཁ་དང་ལས་བསྡོམས་དེ་དག་འབྱོར་མྱི་འདུག སོང་ཙང་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཆ་འཕྲྱིན་མེད་སའྱི་ས་ཆ་ཡང་ཡོད་ས་རེད། ང་ཚོའྱི་མྱི་ཚང་མ་ཁ་གམ་
ཡོད་པ་རེད་ལ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་ན་མྱི་ཉུང་ཉུང་རེད་དེ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་ན་འཛམ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་
མར་གམ་ནས་ཡོད་དུས། གནས་སྟངས་དེ་དག་ལ་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རེད། དེ་བཞྱིན་ཉྱིན་གངས་ 
༤༥ སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་ཡང་མྱི་དེར་གནད་དོན་འདུག་དང་མྱི་འདུག་དེ་དག་ལྟ་རྒྱུ་རེད། ཉྱིན་གངས་ ༤༥ སྤྲད་ཟྱིན་དུས། སུ་གང་གྱི་
ལབ་མཁན་མྱི་འདུག འོས་བསྡུ་བྱས་ཚར་དུས་ད་དུང་ཡང་ཟྱིང་སོང་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ག འོས་ཆོས་ཚང་ཡོད་མེད་ད་ལྟ་
སྐད་ཆ་གཞྱི་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག གནས་སྟངས་དེ་དག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་
འགལ་བའྱི་གནས་སྟངས་དེ་དང་སོ་སོའ་ིལས་དོན་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེར་དུས་ཚོད་འདང་ངེས་ཡོད་མེད་དེ་དག་ལ་
བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་གྱི་རེད་དན་གྱི་ཡོད། དེ་དང་འབེལ་ནས་འབེལ་ཡོད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སྔོན་འགོ་
དང་དངོས་གཞྱི་མེད་པ་མ་བཟོ་རོགས་གནང་ཞེས་སྙན་ཐོ་མང་པོ་འབྱོར་འདུག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་དང་
བཀའ་བོན་ཁྱི་ཟུར་ལ་སོགས་པའྱི་ཟུར་པ་ཡོད་པ་རེད་ལ་ལས་ཐོག་པ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཐོག་པ་དེ་ཚོ་སྔོན་མ་ཟུར་པ་རེད། 
ཟུར་པ་ཟུར་པ་དང་ལས་ཐོག་པ་ལས་ཐོག་པར་བཞུགས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་སྔོན་མའྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པས་གསུངས་པ་རེད། ད་
ལྟ་ལས་ཐོག་པ་འགའ་ཟུར་པ་ཆགས་པ་དེ་འད་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་སྔོན་འགོ་མེད་པ་མ་བཟོས་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་
གྱིས་སྔོན་འགོ་མེད་པ་བཟོ་གྱི་ཡོད་ས་རེད་དང་། སྔོན་འགོ་དེ་མེད་པ་བཟོས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་བཤད་མཁན་དེ་འད་
ཡང་ཡོད་ས་རེད། དེ་དག་ཀང་ཤེས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་བསེབས་ཚར་རེས་མྱི་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་གྱིས་
བྱེད་པ་རེད་འད་པོ་དང་། དབང་ཆ་ཆེ་ཆུང་གྱིས་བྱས་པ་རེད་ཅེས་དེ་འད་ཡང་བཤད་ཀྱི་འདུག་ག ང་ཚོས་མ་བཤད་དན་ཡང་
བཤད་ཀྱི་འདུག་ག སོང་ཙང་སོ་སོས་གང་ཤེས་རོགས་ཡོད་པ་དེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་
ང་ཚོ་དུས་ཚོད་རྱིང་ཐུང་ཟེར་བ་དེ་ཡང་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་གོས་ཆོད་ནང་ནས་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཟོ་བཀོད་གནང་བའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་ཟྱིན་དེར་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ནང་གནད་ཡོད་
མྱི་སྣ་དང་མང་ཚོགས་ཁག་ནས་འབྱོར་བའྱི་དགོངས་འཆར་སྙན་ཞུ་ཁག་ལ་ཞེས་གསུངས་འདུག ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུར་དྱི་བ་དེ་ཡང་
གཙོ་བོ་བཀའ་ཤག་ལ་འདྱི་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོའྱི་ནང་ལ་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་གསར་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་གསར་པ་རེད་ཟེར་
ནས་བརས་བཅོས་བྱེད་ཀྱི་མེད། དེ་དག་གྱིས་གེང་སོང་གནང་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ལ་བརེན་ནས་རེས་ལ་ང་ཚོས་བསམ་པ་དེ་མང་
པོ་མ་བཤད་པར། ཕྱི་ནས་བཏང་བསྡད་པ་དེ་མང་བ་ཆགས་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། ང་ཚོ་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་མྱི་དེ་དག་གྱིས་ཐུགས་བསམ་རྒྱ་ཆེ་བ་བཞེས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ལ་ཚང་མས་བཞེས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཕེབས་ཡོང་བ་ཞྱིག་རེད། 
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གནད་དོན་དེ་དག་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཚོགས་འདུའྱི་གྲུབ་ཆ་དེར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། སུ་
བསྐོས་ནའང་སྐོས། ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ནྱི་བསྐོས་ཀྱི་རེད། དེ་ནས་དུས་ཚོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ནས་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་དང་པོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གེང་སོང་བྱ་རྒྱུ་དང་། དུས་ཚོད་དེ་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ལ་ངས་ཀང་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཡོད། 
གནད་དོན་དེ་ཚོ་ལ་གསལ་བཤད་ཀང་ཡོད་ཀྱི་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་དེ་རྱིང་རང་ང་ཚོས་འགྱུར་བ་བཏང་དགོས་
པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐབས་ ༡༦ པའྱི་སྱིད་སྐྱོང་དང་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་སྐབས་ ༡༧ པ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་མ་ཐུག་བར་ཐག་ལ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་པ་དེས། ཡ་རབས་
བཟང་སོད་དང་། གནས་སྟངས་མ་འགྱིག་པ་བྱུང་བ་དེ་ཚོར་ཕན་གང་འད་བྱས་ཏེ་ཐོགས་ཀྱི་རེད་དམ། འདྱི་ངེས་ཤེས་རེད་པ་
ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ནས་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས། ང་མྱིན་ཁྱོད་མྱིན་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་མ་འགྱིག་མ་འཐུས་པ་བྱུང་
ཡོད་པ་དེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ། ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མདང་དགོང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་འདྱི་
ལ་གེང་སོང་བྱུང་བ་རེད། ཁོང་གསོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཡང་འདུག་གསུངས་པ་རེད། ད་རེས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འགོ་
ཚར་བ་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་ཚང་མས་མཐོང་ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་རེ་བྱས་ཏེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
ཟེར་ན། དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དང་བདེན་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས། འཇྱིག་ཞུམ་ཆགས་སྡང་མེད་པ་སོ་སོའ་ི
ཤེས་ཚོད་དཔག་ཚོད་ཚང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལོ་བཅུ་ཕྱིན་སོང་། དེའྱི་རྱིང་
ལ་སོ་སོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རེད། སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱས་པ་དེ། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལ་འདོད་པ་མ་
ཁེངས་པ་དང་། སྱི་ཚོགས་ལ་ངོ་གནོངས་དགོས་པའྱི་ལས་ཀ་བྱས་ཡོད་བསམ་པ་གནད་དོན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ལ། སོབས་པ་
ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བསྡད་ཡོད། དེ་ནང་བཞྱིན་གནད་ཡོད་མྱི་ཚང་མས་རྱིན་ཐང་དེ་བཞག་བཞྱིན་འདུག་ལ་ཚང་མར་དགའ་བསུ་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྐད་བསངས་མཐོན་པོ་དང་གནད་དོན་གལ་ཆེན་པོ། ཚིག་ནན་པོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཤད་པ་ལ་བརེན་ནས། ཡ་
རབས་བཟང་སོད་མེད་པ་ཟེར་ནའང་མྱི་ཤེས། དོན་དག་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ། དེང་སང་གྱི་སྱི་ཚོགས་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་ད་རྒྱ་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་ངས་པར་གཅྱིག་ཕར་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ནས་བྱིས་རྒྱུ། ཁྱིམས་ལ་སར་རྒྱུ། གྲྭ་རྒན། བོན་རྒན། ཀླད་
ནག མགོ་ཐོམས། ཆོས་སྱིད་གང་ཡང་མྱི་ཤེས་མཁན་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་རྱིང་སོབས་པ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སངས་
རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཆ་ཚང་སོབ་སོང་བྱས་པ་ཡྱིན། མདོ་སྔགས་གསན་བསམ་གཞུང་ལུགས་
ཐུན་མོང་རྱིག་གནས་བཅས་པ་ཚང་མ་ལ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་འབྱི་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱི་གེ་དག་ཆ་
ཚང་མ་ནོར་བསྡད་འདུག ཁོང་རང་ཚོ་ཡྱི་གེ་བྱི་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ལ་འདྱི་འད་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ང་རང་ཚོ་སུ་
ལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་ངས་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་ ༤༥ འདྱི་ཚང་མ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་
འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ནས་ཡར་བསྐོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་སྱིད་སྐྱོང་རྣམ་པ་ཚང་མ། རེ་ལ་མ་སེབས་བར་
དུ་སོ་སོས་འགོག་རེན་དང་དགག་བྱ་བྱ་རྒྱུ་འདྱི། སོ་སོས་ཕན་ཚུན་གདོང་ཐུག་དང་ག་རེ་རྒྱབ་ནའང་། འདྱི་བྱེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། འདྱི་མང་གཙོའྱི་འགོ་སྟངས་རེད། ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སེབས་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་མ་ཡྱིན་པའྱི་
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གནས་སྟངས་དེ་འད་ལ་འདྱི་ཟེར་གྱི་ཡོད་ན། སོབས་པ་ཆེན་པོའ ་ིཐོག་ནས་དང་པོ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དེ་གང་འད་བྱེད་ཀྱི་
འདུག་དང་མྱིན་འདུག་བལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་མྱི་གཅྱིག མྱི་ཁོང་རང་དངོས་མྱིང་བཏོན་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། ང་རང་
ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་མ་རེད། ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མོང་མཁན་གྱི་མྱི་རེད། 
ཕར་ལ་རྱིན་ཐང་ཆེན་པོ་བཞག་གྱི་ཡོད། ཚུར་ལ་རྱིན་ཐང་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་སྱིད་སྐྱོང་འོས་བསྡུ་བྱེད་དུས། དང་པོ་
སེང་གེ་གཉའ་གནོན་ལབ་ནས་བཏགས་འདུག སེང་གེ་མཇྱིང་གནོན། དོན་དག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཚན་འབོད་
ཆོག་པ། སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་ཡྱི་མཇྱིང་པ་སྒང་ནས་མར་གནོན་མཁན་ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུག དེས་བརྒྱུད་ནས་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱི་གེ་བྱིས་པ་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་བསགས་བྱས་སོང་། ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ང་ལ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་བྱིས་བཞག་དུས་
ཁྱབ་བསགས་བྱས་འདུག ངས་དགོང་མོ་འདྱི་ག་རང་ལ་ངོ་དེབ་སྒང་ལ་འབེལ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན། སྐད་འཕྲྱིན་ཡོད་ཚད་ནང་ལ་
འཛུལ་ནས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཀར་དཀྲུག་ཤྱིང་རྒྱག་མཁན་གྱི་འགོ་རྱིལ་རེད་ཟེར་ནས་དེའྱི་ནང་དུ་བྱིས་འདུག འདྱི་ཞུ་དགོས་ཀྱི་
འདུག ངས་དེ་དུས་ག་རེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁོང་རང་ལ། ཁྱེད་རང་ལ་སྔོན་མ་གདེང་འཇོག་བྱེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དཱ། ཁྱེད་རང་
གྱིས་མྱི་སུ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མ་བྱེད་ཐོག་ལ་ངས་གང་ཡང་ལབ་ཀྱི་མེད། དེ་སོ་སོ་སོ་སོའ་ིདབང་ཚད་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་
ངའྱི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱེད་རང་གྱིས་ད་རྒྱ་ཐོག་ལ་དེ་འད་བྱིས་འདུག་ག ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་གང་ཡང་བྱ་རྒྱུ་
ཡོད་ན་བྱེད་ན་མ་གཏོགས། ངས་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ག་རེ་ཁྱབ་བསགས་བྱེད་དགོས་ནའང་རེད། ཡྱི་གེ་ག་རེ་གཏོང་
དགོས་ཀང་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་དཱ། ཁྱེད་རང་གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་ག་རེ་བྱིས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སོ་སོའ་ིརྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་སའྱི་མྱི་དེ་ལ་
རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་ལས། འོས་མྱི་གཞན་པ་དང་གནད་དོན་གཞན་པ་ལ་དཀྲུག་ཤྱིང་ར་བ་ནས་རྒྱབ་ཀྱི་མེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ལ་བརེན་ནས་གནད་དོན་དེ་འད་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་དུས། དེ་ནྱི་ངས་གཅྱིག་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་
གྱི་འདུག སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་རེས་ལ། དགེ་བཤེས་ལགས། དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། འདྱི་འཁྲུག་འདུག མྱི་དེས་དེ་འད་བྱིས་
འདུག དེ་དང་སོན་པ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་བཀོད་ཀྱི་མ་རེད་པ་ཟེར་གྱི་འདུག འདྱི་ངས་ཡྱིན་གྱི་རེད་དན་སོང་། སྱི་ཚོགས་ཐོག་
ལ་གང་ཡང་ལབ་མེད། ལབ་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ངས་འདྱི་རྱིགས་ལབ་ཀྱི་ཡང་མེད། ནམ་རྒྱུན་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་། གནད་
དོན་དེ་འད་ལ་བརེན་ནས། འདྱིའྱི་མཇུག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ང་ཚོ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་
ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཚང་མ་ལ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། སོ་སོའ་ིརྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་
ཚང་མ་མཉམ་དུ་མཐུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་དེ་ཚོགས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། མྱིང་དེ་ལ་སེང་གེ་རབ་
བརན་བཏགས་འདུག ད་ལྟ་སེང་གེ་དེ་རབ་ཏུ་བརན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་
གནད་དོན་དང་། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གནད་དོན་བྱུང་དུས།  ཡང་གྲྭ་རྒན་དང་། མགོ་རྱིལ་
དང་ཚང་མ་ཁོང་གྱིས་བྱིས་གནང་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་གནད་དོན་དེ་ཚོ་ལ་བརེན་ནས་དོན་དག་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཐོག་ལ་ལས་
ཀ་བྱེད་མོང་མཁན་གྱི་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་དེ་འད་བྱེད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་བསྡད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱིན་འདུག ཁ་སང་ཁུངས་
སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་དགོས་པ་རེད་གསུང་གྱི་འདུག་ག དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཙམ་གྱི་ལབ་ཀྱི་ཡོད། 
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 དེ་ནས་འཕྲོས་སྟེ་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱིར་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཞྱིག་ལ། དངོས་གནས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་
སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ། དེ་རྱིང་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གེང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད་དེ། དངོས་གནས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ། ང་རང་ཚོའྱི་ཚོགས་གཙོ་འོས་འདེམས་བྱེད་ས་དེ་ཚོར་གནང་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ག སྔོན་མ་ཡང་འད་འད་ཆགས་པ་རེད། ངས་ཁ་སང་ཞུས་ཡོད། འད་འད་
ཆགས་པ་དེ་ཕན་ཚུན་ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཕོགས་རྱིས་བྱས་བསྡད་པ་ལ་གང་ཡང་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད། སོ་སོའ་ིའོས་པའྱི་
མྱི་དེ་ལ་སོ་སོས་འོས་བླུགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ལ་འོས་ ༣༨ ཡོད་པ་རེད། ཆོལ་ཁ་དང་
ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་ཕོགས་རྱིས་བྱེད་བསྡད་ན་བླུགས་ཀྱི་མ་རེད་པ། མྱི་ ༢༢ མ་གཏོགས་རག་གྱི་མ་རེད་པ། བསམ་བོ་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་རེད་པ། ངས་ཚང་མས་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་པའྱི་གདེང་ཚོད་དེ་ཡོད། ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚང་མ། 
དབུ་ལ་བཞུགས་པའྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ཚང་མས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག དོན་དག་སོ་སོས་འོས་པའྱི་མྱི་དེ་
ལ། འོས་མ་འོས་བྱས་ནས་བལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་ཡོད། གནད་དོན་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་བརེན་ནས། སྔོན་མ་ང་ཚོ་ཚོགས་གཙོ་
ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་ཕེད་ཀ་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཆགས་པ་རེད། དེ་དུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་དཔེ་བཞག་
ས་དེ། Jammu Kashmir ལ་བཞག་པ་རེད། Jammu Kashmir མངའ་སྡེ་དང་། Karnataka དང་དེ་འདའྱི་གནས་
སྟངས་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ནང་ལ། མངའ་སྡེའྱི་སྱི་ཁྱབ་བོན་ཆེན་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་ཕེད་
ཀའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་སྔོན་མ་བྱུང་མོང་བ་རེད། ད་ཆ་ག་འད་བྱས་ན་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་བྱུང་བ་རེད། འདྱི་བྱུང་ཚར་
བའྱི་མཇུག་ལ། མཐའ་མ་དེར་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་མང་མོས་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་གནང་། གོ་བསྡུར་གནང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས། 
ང་ཚོའྱི་ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་ཕེད་ཀ་མོས་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས། སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་མྱི་ ༢༨ ཀྱིས་མོས་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་ཟེར་ནས། གཞན་པ་ཡྱིས་མོས་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཟེར་ནས་གསུང་པ་རེད། མྱི་ ༢༨ འདྱི་སྐབས་དེ་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ལོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་བྱས་ཏེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཡར་ཕུལ་དུས། འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན། འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་རོག་བྱུང་བ་འདྱི་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་ཐག་གཅོད་གང་གནང་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ཟེར་བ་འདྱི་ལ་ཆ་བཞག་ནས་ཐག་གཅོད་འདྱི་ཡང་གནང་བ་རེད། ཐག་གཅོད་འདྱི་གནང་
བ་འདྱི་ལ། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁྱིམས་འགལ་བྱས་སོང་། སྱིག་འགལ་བྱས་སོང་ཟེར་བ་དེ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་
མཇུག་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་བཏོན་པ་རེད། བཏོན་དུས་
འདྱི་ལ་ཉབ་པེ་ཉོབ་པེ་འད་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱས། གཅྱིག་གོ་ཡོང་དུས་གཡས་གཡོན་གཅྱིག་ནས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གོ་བ་ཡྱིན་ནམ། 
དེ་འདའྱི་གཅྱིག་གྱིས་གོ་ཡོང་དུས། ད་མྱི་གཉྱིས་འད་འད་ཆགས་སོང་ན། ཁོང་གཉྱིས་སུ་ཡུན་རྱིང་བ་བལྟ་དགོས་པ་འདུག སུ་ལོ་
ཆེ་བ་བལྟ་དགོས་པ་འདུག ཟེར་བའྱི་བཟོ་འད་པོ། དེ་འདའྱི་འད་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཅྱིག་དང་། ཡང་མཇུག་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ཀང་
དེ་འདའྱི་གནད་དོན་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག དོན་དག་ཡང་སྙྱིང་ལྷག་པ་རེད། དེ་རྱིང་གྱི་
གནས་ཚུལ་འདྱི་བྱུང་བ་རེད། དེ་རྱིང་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ། ཚོར་སྣང་འདྱི་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུགཤསྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་འཁྲུགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཐེབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་རྱིང་གྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་བྱུང་བའྱི་གནས་སྐབས་དང་། སྐབས་ ༡༤ པའྱི་
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གནས་ཚུལ་འདྱི་བྱུང་བའྱི་གནས་སྐབས་ལ། ང་རང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ལ་ཁྱད་པར་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། སྐབས་ ༡༤ པའྱི་
གནས་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་འདྱི་བྱུང་དུས། འཁྲུག་པོ་འད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ཞེད་སྣང་ཚ་པོ་དང་ཁྱད་
མཚར་པོ་འད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་ནང་ལ་བཞག་འདུག་ག་མཐའ་མ་དེར། ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་བྱིས་འདུག་ཟེར་
ན། ཁོང་ཚོ་གཉྱིས་ཀྱིས་ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་ཕེད་ཀ་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ཡྱིད་ཆེས་མེད་པའྱི་གོས་འཆར་བཏོན་ནས་གཅྱིག་
མར་ཕུད་དགོས་ཐུག་ན། གཞན་པ་བསྐྱར་དུ་འདེམས་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་ནང་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ང་ཚོ་
དཀའ་ངལ་འདྱི་འཕྲད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ། འོས་བསྡུ་ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་བྱེད་ཚར་དུས། ང་རང་ཚོ་མར་གོ་བསྡུར་བྱེད་སྐབས། 
ཡོད་ཚད་ཚང་མས་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཟེར་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོ་སྱི་མོས་བྱས་ནས། དེ་ལ་མོས་མཐུན་གནང་བཞག་པ་དང་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ཀང་འདྱི་ལ་མོས་མཐུན་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱིག་པ་ཅྱིག་ལ་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་གསལ་པོ་མེད་པ་ཆགས་བསྡད་དུས། བསམ་བོ་ངོ་མ་བཏང་ས་འདྱི་དེ་ཚོ་ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ག དེ་ནང་བཞྱིན་རགས་ཀྱི་སྐོར་དེ་རེད། རགས་ཀྱི་སྐོར་དེ་ཡང་། འདྱིའྱི་ནང་ལ་འོས་འཕེན་པ་རང་ཉྱིད་ངོ་ཐག་ཆོད་པའྱི་
རགས་སམ་མྱིང་བྱིས་པ་ཟེར་ནས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། དོན་དག ཁ་སང་གནས་སྟངས་ལྷག་སྟངས་དེར་དོ་སྣང་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད་
པ། ཚུར་ཕོགས་དེར། མྱིའྱི་མྱིང་ཡོད་ས་དེ་ལ་སྒོར་སྒོར་གཅྱིག་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཕར་ཕོགས་ལ་འགྱིག་རགས་གཅྱིག་རྒྱབ་
ཡོད་པ་རེད། གཞན་པ་འདྱི་འགྱིག་རགས་གཅྱིག་དང་འོས་རགས་གཉྱིས་རྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ག་རེ་
ཡྱིན་པ་འདྱི་ངས་འགེལ་བཤད་གང་ཡང་རྒྱབ་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་རགས་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་དེར། མ་འོངས་པར་རགས་
སྒོར་སྒོར་བྱིས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། རགས་ནར་ནར་བྱིས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་མྱིན་ན་རགས་གང་བྱུང་
མང་བྱུང་རྒྱབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་དངོས་གནས་ཀྱི་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་ཀྱི་འདུག དགོས་ས་དེ་
ཚོ་ལ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོར་ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ལ་བཞག་དགོས་
རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་སྙམ་པ་ཚོར་སོང་། ད་ལྟ་དན་ཚོད་ལྟ་བུ་དེ་ཙམ་ཡྱིན། དེའྱི་མཇུག་ལ་ཡང་བསྐྱར་གནད་དོན་དེ་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་ཐུག་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། 
འདྱི་ནས་མར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཆ་ཤས་བཞེས་སྟེ། བཀའ་མོལ་མར་གནང་བསྡད་དུས། སོ་སོས་ཀང་བསམ་ཚུལ་
རེ་ཟུང་ཞྱིག་སྤུངས་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། ཐོག་མར་སྔོན་གེང་འདྱིའྱི་ནང་ལ། བར་ལམ་གྱི་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་
གྱི་ཐོག་ནས་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བའྱི་བྱ་སོད་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག ཟེར་ནས་གསལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་
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ངའྱི་བསམ་བོར། འདས་པ་འདྱི་འདས་པ་རང་ལ་བཞག འདས་པ་འདྱི་གེང་སོང་བྱས་ནས་དགེ་དང་སྐྱོན་དེ་གཉྱིས་ཡང་ལྱི་ཞྱིག་
བཀག་པ་ཡྱིན་ན། སེམས་ཚོར་འདྱི་རྣོ་ངར་ཆེ་རུ་བཏང་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་དེས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱིན་
འདུག ནོར་བ་འདྱི་ནོར་ཚར་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ནོར་བ་འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་མ་འོངས་པར་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ཆུ་རགས་ལྟ་བུ་གང་
འད་བྱས་ཏེ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། དེས་མ་འོངས་པའྱི་སྐྱོན་གནད་དེ་དག་ནས་ལེགས་ཆ་ཞྱིག་ག་རེ་ལེན་དགོས་ཀྱི་འདུག་
གམ། གཞན་ཆ་ཞྱིག་ག་རེ་དོར་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བོ་བཏང་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་རེད་བསམ་ནས། ར་བའྱི་ཚང་མ་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཁག་ཅྱིག་ནག་རང་དང་། ཁག་ཅྱིག་འོ་མས་འཁྲུས་པའྱི་དཀར་
པོ་ཞྱིག སུ་གང་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་གྱིས་སྐལ་པ་ནས་སྐལ་པ་བཏུམས་བསྡད་པའྱི་མྱི་ཤ་སྟག་ཅྱིག་
ཡྱིན་དུས། ནོར་བསྡད་པ་དེ་ཆོས་ཉྱིད་རེད། ནོར་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཤེས་བཞྱིན་དུ་ཁྱད་གསོད་བྱས་ཡོད་ན། དེ་དག་ཐེར་
བཏོན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་རེད་བསམ་མཁན་གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་ལ་རེ་ཟུང་ཞྱིག་འབུར་ལ་
ཡར་བཏོན། དེ་ལ་ཚིག་གྱི་རྣོ་ངར་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་འབེན་འད་པོ་ཞྱིག་བཙུགས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མཐོང་
གྱི་མྱིན་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་འོག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་བཟང་སོད་ཉམ་ཆག་གྱི་བྱ་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་༸སྐྱབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱི་ཐུགས་དམ་སད་རེན་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་ཁོང་གྱི་
རེས་འཇུག་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། སོ་སོའ་ིསྐྱབས་གནས་རེད། སོན་ལམ་ཚུད་ཆད་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་
༸ཞབས་པད་སྐལ་བརྒྱར་བརན་པར་ཤོག་ཅེས་སོན་ལམ་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདས་མ་ཐག་པས་ང་ཚོའྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསྐྱེད་ཀྱི་གོས་འཆར་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་མངོན་འདོད་ག་རེ་ཡྱིན་པ་དེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་པ་འདྱི་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། 
གདན་འདེན་གང་འད་ཞུ་དགོས་པ་རེད་དམ། དེ་ཡྱིན་དུས་ཤཤེས་བཞྱིན་དུ་ཁྱད་གསོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་འདའྱི་ཐུགས་དམ་སད་
རེན་བྱུང་ཡོད་ན། བོད་མྱི་རམ་ཟན་ཡོངས་ཀྱི་གསབ་ཏུ་མེད་པའྱི་གོང་གུན་ཞྱིག་རེད་ལ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་དད་ལྡན་རྒྱ་
ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་གསབ་ཏུ་མེད་པའྱི་གོང་གུན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེ་དག་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་ཀྱི་འདུག དགོངས་པ་ག་རེ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་རེན་དག་ལྷ་སྲུང་མ་
ཁག ལོ་ལྟར་རེ་བཞྱིན་སྐུ་གསོལ་སན་འདེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ནོར་བ་འཁྲུལ་བ་དེ་མ་ཤེས་རོངས་པའྱི་དབང་གྱིས་
ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། ར་བའྱི་སྡྱིག་པ་ཡོང་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སྡྱིག་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་སྱིད་ཀྱི ་མ་རེད། ཤེས་བཞྱིན་དུ་
ཁྱད་གསོད་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དག་ལ་བོད་མྱི་རྱིགས་དང་རྒྱ་ཆེའྱི་དད་ལྡན་པའྱི་ཆེད་དུ་རགས་དང་ཚད་མ་འདྱི་སྲུང་
མ་ཁག་གྱིས་བཏོན་རོགས་གནང་ཞེས་གཞུང་འབེལ་གྱིས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཅེས་ངས་དེ་རྱིང་ཤུགས་དག་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་
བཀའ་ཤག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ངས་འདྱི་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ། ང་གཙང་མ་བཟོས། གཞན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་པ། ངས་དེ་
ནམ་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། སྐད་ཆ་གང་དང་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང། རང་གཞན་རོགས་གསུམ། སོ་སོ་དང་པོ་ལ་འཁྱེར་ཏེ། སོ་སོ་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འདའྱི་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་བཞྱིན་དུ་ཁྱད་གསོད་དེ་བྱེད་མྱི་ཉན་ཨ་བསམ་པའྱི་ཅྱིག རྒྱ་ཆེའྱི་མང་
ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོན་ལམ་ཚུན་ཆད་ལ་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་སོན་
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ལམ་ཚུད་ཆད་ལ་འདྱི་འདའྱི་གནང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་སྲུང་མའྱི་སྣ་ཆུ་སྱིན་པ་དེ། ད་རེས་དུས་
སྐབས་འདྱིར་བྱུང་པ་རེད། འདྱི་ཡྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་བཟང་སོད་ཀྱི་ཆུ་ཚད་དང་མ་བཟུང་ནས་གང་ཙམ་ཞྱིག་དམའ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་
དེ། འདྱི་ནས་ང་རང་ཚོས་ར་འཕྲོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། ར་བའྱི་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱི་བཀའ་སོབ་ལ་ཚོད་རྱིས་བྱས་ནས་
ཚོད་དཔག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ནམ་ཡང་མེད། མྱི་མང་གྱི་གསན་པ་དེ་ག་རེ་རེད་དམ། སན་རྱིས་ཁང་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་
བའྱི་དུས་ཆེན་སྐབས་དེར་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱིས་བཀའ་སོབ་ག་རེ་གནང་འདུག་གམ། ཁ་སང་དམ་འབུལ་སྐབས་ལ་
བཀའ་སོབ་ག་རེ་གནང་འདུག་གམ། འདྱི་མྱི་མང་གྱིས་དངོས་སུ་གསན་པ་དེ་རེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་ནས། སུས་
སྐྱོན་གང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་དམ། འདྱི་དག་གོ་དགོས་མཁན་གཅྱིག་ལ་ཏན་ཏན་ར་འཕྲོད་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པའྱི་ངས་རེ་བ་
ཆེན་པོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གོ་དགོས་མཁན་ཚོས་གོ་དགོས་ཡོད་ན། འདྱི་གེང་སོང་བྱས་ཏེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གཅྱིག་གཅྱིག་རེད་དཱ། 
འདྱི་བརྒྱ་ཆ་ཅྱིག་རེད་དཱ། ཅེས་པ་གསུངས་པ་དེས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མྱིན་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོས་
གང་ཡྱིན་པ་འདྱི། དེ་ག་རང་ལ་བཞག་ན་མཉེས་པོ་འདུག་ཅེས། འདྱི་ངས་བཀའ་ཤག་ལ་འབོད་སྐུལ་དང་པོ་དེ་ཡྱིན། 
 གཞུང་འབེལ་གྱི་གཞུང་བསྟེན་དག་ལྷའྱི་གཙོ་བོ་རེད། འདྱི་དག་ལ་སན་འདེན་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། ངེས་པར་དུ་ཤེས་
བཞྱིན་དུ་ཁྱད་གསོད་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་རགས་དང་ཚད་མ། ཁྱེད་རང་ཚོས་བཏོན་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་
ཚོ་མྱི་མྱི་འད་མཉམ་ལ་ཁ་བརྡུང་བཏང་པའྱི་གང་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བྱ་ར་གནང་མཁན་དེ་ཁྱེད་རང་
ཚོ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས། འདྱི་ངེས་པར་དུ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པས་རེན་གྱིས། བཟང་
སོད་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་ཚོད་ར་བ་ནས་ཐྱིག་གྱི་མ་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་བརྱི་སྲུང་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་རང་སྲུང་སྡོམ་པ་རང་ཁུར་བྱས་ཏེ། ང་ཚོས་རེ་བ་འདྱི་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་ཁ་དཔེ་
ལ་ཡོད་རེད་པ། ཕ་དཔོན་པོ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་བདག་དང་། བུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡྱིན་ན་དམལ་བ་མེད། ཟེར་བ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་པ། དེ་
ཡྱིན་དུས་ཡར་མཐོ་ས་ལ་སེབས་ཡོང་དུས། ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་ཐབས་རལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། རང་སྣང་གང་དན་
བྱེད་ཡོང་དུས། གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་འགོ་བསམ་པ་གཅྱིག ར་བའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་གྱི་བསྡམ་པ་ཡྱིན་
ནའང་ལེགས་པའྱི་ཆ་རེད། ཁྱིམས་ལ་ག་ཚོད་ཀྱིས་གསལ་ཁ་བཏོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་བྱ་སོད་ཀྱིས་རེན་པས་ཤེས་བྱ་
ཡོངས་རོགས་ཁྱིམས་སྱིག་ནང་ལ་ཕབ་དགོས་བྱུང་ན། དེབ་འདྱི་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་འགོ སྔོན་མ་ད་ལྟ་བཀའ་ཁྱི་ཟུར་
པས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་ཁེབས་པའྱི་ཀོ་བ་གཅྱིག་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། ཅེས་ཏེ་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོངས་རོགས་ཚུད་པ་ཞྱིག་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིས་བསྡམ་
པའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་རང་སྲུང་དང་སྡོམ་པ་རང་ཁུར་གྱིས། སོ་སོའ་ིརྒྱུད་ལ་ཡོད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མེད་
འགོ་སྙམ། སོ་སོ་ནས་གཙོས་པས། ཡང་ངས་མཛུབ་མོ་འདྱི་ཕར་བཙུགས། སོ་སོ་འདྱི་ནས་ཐར་ཐབས་ར་བ་ནས་བྱེད་ཀྱི་མེད། 
དེ་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ལྟ་འདས་མ་ཐག་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཐོག་ནས་ཀང་ང་རང་ཚོའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་འདེམས་སྟངས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་རེན་པས། འདྱི་ཚོ་ཚང་མར་འགྱུར་
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བ་བཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཏན་ཏན་རང་རེད། འདྱི་དག་ལ་ང་རང་ཚོས་འགྱུར་བ་སེབས་པའྱི་སྐབས་དེར། 
སེམས་ཤུགས་དང་གནད་འགག་གྱིས་ཐོག་ནས། འདྱི་ཟགས་མ་བཅུག་པར་འགོ་བཅུག་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ང་ཡང་འདྱི་ལ་འདོད་པ་བྱུང་། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་མགོགས་པོ་ཞྱིག་དང་། འ་རྱི་འུ་
རེའྱི་ངང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་འདྱི། ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱིན་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག རེས་མའྱི་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
པའྱི་སྐབས་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དེ་འབྱོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། འབྱོར་རེས་གོས་ཚོགས་ནང་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་དེ། 
ངས་ཏན་ཏན་སྔ་དག་འདུག་སྙམ་པ་བྱུང་། ད་ལྟ་འོག་ལ་གོས་ཆོད་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཆོད་ནང་ལ་ཕྱི་ནང་གྱི་མྱི་སྣ་
དང་མང་ཚོགས་བཅས་ནས་འབྱོར་བའྱི་དགོངས་འཆར། ང་ཚོ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་གང་འད་བྱས་ཏེ་བསྡུ་ཡྱི་རེད་
དམ། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥༩ པའྱི་ནང་ལ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་མང་ཚོགས་སྐོང་སྟངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་བསྡུ་
སྐོང་བྱ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ར་བའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་མྱི་སྣ་ཚོས་བོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
འགྱུར་འགོས་ལ་རྒྱང་སོ་རྒྱབ་པའྱི་མཐོང་སྣང་ཞྱིག་ཡོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ། 
མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་དེ་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚོས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྱི་ཚོགས་ཡོངས་རོགས་དེའྱི་ནང་ལ་ཐེ་ཇུས་ཡོད་
པའྱི་ཐོག་ནས། ཚང་མས་མཐོང་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་བཤད་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་གོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མ་ལ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ལེགས་སེལ་ཉེས་འགོག་གྱིས་དགོངས་འཆར་འབུལ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཅྱིག་ངེས་པར་དུ་
དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་མྱི་སྣ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་གྱིས་བཤད་པ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བྱས་ཏེ། ཕྱི་ནང་གྱི་མཁས་དབང་རེད་ཟེར་མཁན་ཁ་ཤས་
ཞྱིག་གྱིས་དེར་ཡྱིད་ཆེས་བྱས་ན། ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱིན་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ན། མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་འདྱི། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་གསལ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གཅྱིག འོས་
བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ཐོག་ལ་སྐོང་འཚོགས་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་
གནང་། ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕབ། སྔོན་མ་ཡང་དེ་འད་བྱུང་བ་རེད། ང་ཚོ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་མ་གཉྱིས་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ། མྱི་
མང་གྱི་བསམ་ཤོག་དེ་ཟུར་ལ་བཞག ཡར་འཁྱེར་ཡོང་མཁན་གྱི་མྱི་དེས་སོ་སོའ་ིའདོད་པ་ལྟར་ཕ་གྱིར་བརར་ཤཤ་བྱས་ཏེ། མྱི་
མང་གྱི་བསམ་ཤོག་རྱིས་མེད་ཕྱིན་པ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཤོག་འཁྱེར་མཁན་དེ་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་གྱིས་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་པའྱི་འོས་བསྡུ་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་སེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག གངས་ཅན་
སྐྱྱིད་གཤོངས་དང་ར་རམ་ས་ལར་འགོ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་དུས། ང་ཡང་ཡ་གྱིར་ཕྲུ་གུ་ཐུག་དགོས་ཡོད། ང་ཡང་ཡ་གྱིར་ལས་ཀ་
ཡོད། ང་ཕྱིན་ན་མ་རེད་པས་ཟེར་ཏེ། སང་བ་དང་གྲུང་བ་དང་། གོ་སྐབས་འཚོལ་ཐུབ་མཁན་དང་། དེ་འདའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་
ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་དཀྱིལ་ལ་བསྡད་པའྱི་མྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འད་མ་ཡྱིན་པ། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སོ་སོའ་ི
ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་པའྱི། མང་བ་དེས་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་མྱི་དེས་འཁྱེར་ཡོང་སྟེ། མང་བ་དེའྱི་མངོན་འདོད་དེས་གེང་སྟེགས་དེ་སྡྱིངས་ཆ་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཇོག་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་
པ་དེ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་མ་གནང་གོང་ལ། ང་རང་ཚོ་འཕར་མ་ཞྱིག་འཛོམས་
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དགོས་ཀང་འཛོམས། སངས་བཤད་གནང་། གཞྱི་ནས་བརར་ཤ་བྱས་པའྱི་སྙྱིང་པོ་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་འཁྱེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། 
དེ་ལ་བབ་ལྷྱིང་བརན་གསུམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་འགོ་བསམ་པའྱི་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་འདྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ། 
ང་ཚོ་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མཐའ་མའྱི་ཕོགས་བསྱིགས་གནང་མཁན་གསུང་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། བཀའ་བོན་གཅྱིག་དང་སྱི་འཐུས་
གསུམ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་ཟུར་བཅས་འདུག ང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་དེ་ཟུར་པ་རང་རེད། རྒྱུན་རྱིང་པོ་
ཞྱིག་གནད་དོན་དེ་དང་ཁ་བལ་བའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཐོག་ད་ག་རང་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ན། ལས་ཐོག་དེས་དེའྱི་མོང་ཚོར་འདྱི་ཚང་མ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་དཀའ་རོག་དེ་དག་ཞུ་མཁན་དང་གཏུག་མཁན་མང་པོ་
ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དུས། འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དེ་ལས་ཐོག་རང་ལ་བཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག ཟུར་པ་དེ་དག་ལོ་མང་པོ་ཅྱིག་འདྱི་
དང་ཁ་བལ་ནས་བསྡད་དུས། ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
གནད་འགག་བསྐྲུན་རྒྱུར་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་བྱུང་། 
 དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དེ། འཚེ་བ་མེད་པ། ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་གྱི་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་
རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་དེ་དག་གལ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་
ནས་ཕེབས་དགོས་རྒྱུ་དེ། ངས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཅྱིག་རེད་བསམ་པ་ང་རང་ཡྱིན་ན་རག་ཏུ་སེམས་ནང་ལ་དན་གྱི་ཡོད། ཁོང་
རང་ཚོ་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱྱིམ་ནས་ཁྱྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་། གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་གསན་བསམ་གནང་། དེ་
ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཁྱྱིམ་པ་མུན་ནག་ཅན་ཚོའྱི་བྱ་སོད་ལ་ཡང་། གོས་ཚོགས་རེད། ག་པར་ཡྱིན་ནའང་། གསབ་དང་མ་བཟུང་ནས་
རྒྱབ་ཏེ། དམྱིགས་དཔེ་ཚུན་ཆད་སྟོན་མཁན་དེ་ཁྱེད་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་པར། སོ་སོ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་གུས་བཀུར་ཡང་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་ལ། ཡྱིད་ཆེས་ཀང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ལག་པ་མཐལ་མོ་གཉྱིས་སར་ཏེ་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་གོས་
ཚོགས་ནང་གྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད། ང་ཚོས་མཚམས་རེ་སོ་སོའ ་ིཆགས་སྡང་རོངས་གསུམ་གྱིས་རེན་པས། སྐད་ཆའྱི་ཚིག་
མཐོ་དམན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་བྱ་སོད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་དག་ལ་མ་འགྱིག་
པ་དང་མ་འཐུས་པ་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསུང་དགོས་པ་མ་རེད། ནང་ཚགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ཡང་། དེ་འདའྱི་
རེད་དོ། ཚིག་འདྱིའྱི་གནད་འགག་འདྱི་རེད་དཱ་ཟེར་ནས། ང་ཚོ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་གཅྱིག་ཡྱིན་བསམ་ནས་
བསྡད་ཡོད་དུས། རྣམ་པ་ཚོ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་ཡྱིན་དུས། འདྱི་འདའྱི་ལམ་སྟོན་ཕེབས་དགོས་རྒྱུ་དེ། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་
པོ་ཆེས་བཟང་སོད་བརལ་བཤྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག་གསུང་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་དེ་ཡང་། འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་ཐུག་གྱི་མེད་དམ་སྙམ། 
འདྱི་ཡྱིན་དུས་ངས་ཁྱད་གསོད་དེ་འད་ར་བ་ནས་མྱིན། མཆོག་གསུམ་དཔང་ལ་བཙུགས་ནས་དམ་བཅའ་བཞག་ཡོད་དུས། དེ་
འད་ཞྱིག་ང་ཚོར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་རྱིམ་པས་གོམ་པ་ཆུང་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་བརྱི་འཇོག་རེད། ལྷག་བསམ་
རྣམ་དག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཆགས་སྡང་རོངས་གསུམ་གྱིས་རེན་པས་སྒོ་གསུམ་གྱི་སོད་པར་དེ་ཙམ་གྱི་གསབ་
རྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ཆ་ཤས་མང་ཙམ་བཞེས་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་བབ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བཞེས་རོགས་
གནང་ཞེས་ངས་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་གོས་ཆོད་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་སྔོན་གེང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་འཕར་མ་ཞྱིག་བངས་
རྒྱུའྱི་འདོད་པ་རང་བཞྱིན་གྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་བསྐྲུན་གནང་སོང་། དེ་བསྐྲུན་པ་དེ་ལ་དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་བྱས་
ནས་གལ་ཆེ་དོན་ཆེ་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ངས་ཁ་སང་ཞུ་དུས་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་མཐུན་
སྱིལ་ཟེར་དུས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ངས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་ལ་སོགས་པ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། མ་རབས་བྱ་རྒྱུའྱི་བྱ་སོད་དེ་
ཐུང་རུ་འགོ་རྒྱུ་དང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་བརེན་ནས་མ་རབས་ཡྱིན་ཡང་བཟང་སོད་དང་མ་མཐུན་པ། དེ་དག་ལ་བལྟས་
ནས་ཡག་ཏུ་འགོ་རྒྱུར་ཕན་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ངས་ཞུས་མེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་
མཐུན་སྱིལ་ཐོག་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་མཐུན་སྱིལ་ཞུས་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། མཐུན་སྱིལ་གནས་པ་ལ་འགོག་རེན་འདྱི་འད་
ཡོང་གྱི་འདུག་གོ་ཞེས་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་རེད། 
 དེ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་གྱིས་ཆ་ཤས་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས། གཅྱིག་གྱིས་ངས་བཤད་པ་དེ་
དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་རེད། གཅྱིག་གྱིས་ང་ལ་མ་འོངས་པར་འདྱི་འད་མ་གསུང་རོགས་
གནང་ཟེར་ནས་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་རེད། གཅྱིག་གྱིས་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དེར་ཁུངས་སྐྱེལ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་
རེད། དེ་བཀའ་ཡྱིན་རྒྱུ་མ་རེད། ང་ལ་བཀའ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། འབོད་སྐུལ་ཡང་ཡྱིན་གསུངས་མ་སོང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་
ལེའུ་ ༢༠ པའྱི་དོན་ཚན་ ༨༡ པའྱི་ནང་གསེས་ ༢༤ པའྱི་ནང་ལ་མྱིང་འདོན་བྱེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཁྱིམས་འགལ་
བགྱིས་ཟེར་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་དམ། ང་ཁྱིམས་འགལ་བྱ་རྒྱུར་སྒུག་བསྡད་ཡོད་དམ། ནམ་ཡང་ངས་ཁྱིམས་འགལ་བྱེད་ཀྱི་མ་
རེད། དེ་འད་རེ་བ་བཀོན་གྱི་ཡོད་ན་ནོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཁྱིམས་འགལ་ནམ་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། གོ་
སྐབས་དེ་ནམ་ཡང་ཕུལ་གྱི་མྱིན། ང་སྱི་འཐུས་བྱས་ནས་སྐབས་ ༡༣།༡༤།༡༥།༡༦ ལ་སེབས་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་འགན་
ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་གཅྱིག་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆད་མ་མོང་། འགན་ཁུར་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན། ང་ལ་བཀའ་མོལ་
གནང་མཁན་དེས་སྱི་འཐུས་ལས་འགན་གང་འད་བྱེད་ཡོད་པ་རེད། བཤད་དགོས་བྱུང་ནའང་བཤད་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད། འདྱི་
བཤད་ནས་ཕན་གྱི་མ་རེད། 
 དེ་ནས་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་མྱིང་བཏོན་ཞོག་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ཚོ་སྱི་མ་སོམ་གྱི་བཀའ་མོལ་རེད་གསུངས་
པ་རེད། བྱས་ཙང་ངས་སྱི་མ་སོམ་གྱི་བཀའ་མོལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ངས་ལུང་དངས་པ་རེད། 
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁོང་རང་གྱིས་སྔོན་མར་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོའྱི་ཞབས་སྟེགས་སྟེང་བཞུགས་མཁན་ལ་ལག་དམར་བའྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། ཁུངས་སྐྱེལ་དགོས་
ཐུག་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐྱེལ་དགོས་ཟེར་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་ཁོ་རང་གྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་རེད། 
 དེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསེར་ར་གཉྱིས་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡང་གཅྱིག་ཨ་མདོ་རེད། གཅྱིག་ཁམས་པ་
རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལབ་གེང་རོད་པ་རེད། ཁུངས་སྐྱེལ་ཤོག་ལབ་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ལ་ག་རེ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མཚན་
ཡོད་པ་མ་གཏོགས་དབང་ཆ་མྱི་འདུག་མདོག་མདོག་བཤད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སྱི་མ་སོམ་གྱི་སྐད་ཆ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་མྱིང་
བཏོན་ཤོག་དང་ཁུངས་སྐྱེལ་ཤོག་ལབ་ཡོད་པ་མ་རེད། གནད་དོན་དེ་དང་དེ་འད་བའྱི་ཕྲན་ལ་གནད་དོན་ཞུ་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པས། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ལ་བརྱི་བཀུར་དང་། སྱི་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་གྱིས་ཐོག་ནས་ངས་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་
འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་རེད། དང་པོ་ཉྱིད་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱིའྱི་འགོ་ལུགས་མ་ཤེས་པ་བྱས་ནས་གང་ཟག་གཅྱིག་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་ལམ་དང་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ནག་པོ་བཟོ་བཞྱིན་འདུག་
གསུངས་པ་རེད། ང་ལ་དེ་ག་རང་བྱུང་བ་རེད། དེ་ལ་ཞེད་སྣང་བྱེད་ནས་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱི་ཡག་པོ་མཐོང་མ་
སོང་། མུ་མཐུད་ནས་གཏོང་རྒྱུའྱི་འདོད་པའང་བྱུང་མ་སོང་། བྱས་ཙང་ངས་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལན་འདེབས་ཐུང་ཙམ་
ཞུས་པ་ཡྱིན། འགན་ཁུར་དང་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐབས་བཞྱི་འགོ་བཞྱིན་པ་
རེད། བརྒྱ་ཐམ་པའྱི་གལ་འགོ་ལ་མ་སེབས་ནའང་། སྟོང་ཐམ་པའྱི་གལ་མཐའ་ལ་སེབས་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་མྱིན་ནོ། སོབས་པ་
ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མྱིས་ཡྱིད་ཆེས་བྱས་ཏེ་མུ་མཐུད་ནས་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གྱི་འདུག ངས་འདྱིར་ངོས་ལེན་ཞུས་ཏེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེད། 
 དེ་ནས་གནད་དོན་གཞན་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དམ་བཅའ་བངས་ནས་ཉྱིན་མ་གསུམ་
མ་གཏོགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་གཙོས་པའྱི་མཆོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཟེར་མཁན་མང་པོ་བྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཆོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་དེ་བཞེས་ཏེ། ག་འད་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་ནས་
བལྟས་པ་ཡྱིན། མ་གཞྱི་ངས་ཁ་སང་འཚམས་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་ཚང་མ་གསར་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད་རྱིང་
པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་ལས་ཡག་པ་མ་གཏོགས་སྐྱོ་བ་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་ངས་གུས་བཀུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
འཚམས་འདྱིའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་སྐྱོ་པོ་ཡྱིན་ཙང་ང་མ་རབས་དེ་ཡྱིན་ས་རེད། དམ་བཅའ་ནྱི་ཚང་མས་ཕུལ་སོང་། གང་ལྟར་
གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དབུས་གཙང་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱིས་གུས་བཀུར་ཆེས་ཤོས་གནང་སའྱི་སྱི་འཐུས་འོས་ཐོབ་ཨང་
དང་པོ་དེ་བཀའ་བོན་ལ་བསྐོས་སོང་། ཞབས་སྟེགས་སྟེང་མྱི་འདུག འདྱི་སུས་བཤད་ཡོད་དམ། འདྱི་སུས་བཤད་རྒྱུའྱི་འཆར་
གཞྱི་ཡོད། བདེན་པ་རེད་དམ། དམ་བཅའ་དང་མཐུན་གྱི་འདུག་གམ། ངས་བཤད་དགོས་པར་བོ་ཕམ་པོ་འདུག དམ་བཅའ་
བངས་པ་ཡྱིན། སུ་ལ་ཕོག་ནའང་ཕོག ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
དམྱིགས་བསལ་གོ་སྐབས་བཞེས་སོང་། འདྱི་ཚོ་ཅུང་ཟད་བསྡུས་ཙམ་གཏོང་རོགས་གནང་། ) ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
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གཙོ་མཆོག ངས་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་བཟང་སོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག སྟངས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ངས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དུས་ཚོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ན་
ལས་རྱིམ་ནང་ལ་མྱི་འདུག ཞུས་པ་དེ་ངས་ལས་རྱིམ་ནས་རོགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་ངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམ་བཅའ་བཞེས་ནས་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ཕྱིན་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་
ཞུས་སོང་། ཆ་རེན་ཚང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཐེངས་གསུམ་དྱིས་སོང་། ཚང་གྱི་ཡོད་གསུངས་སོང་། ད་ཆ་ཚང་འདུག་གམ། ཚང་
མ་ཁ་ཁུ་བསྱིམ་མྱིར་བསྡད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། ངོ་ཚ་ཡྱི་མྱི་འདུག་གམ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ང་ཚོའྱི་བྱེད་སྟངས་འདྱི་འད་རེད། བོ་
ཕམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་དང་དུ་བངས་ནས་འདྱིའྱི་ནང་སེབས་པ་རེད། བོ་ཕམ་ནའང་ང་རང་སྡུག་གོང་རེད། དམ་བཅའ་
དེ་ཡང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་མདུན་དུ་ཞུས་སོང་། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ར་འཛིན་
ཡྱིག་ཆ་ནང་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡ་གྱིར་ཞུ་དུས་མྱི་མང་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་གཟྱིགས་
ཚར་བ་རེད། དམ་བཅའྱི་ར་ཚིག་དང་འགལ་སོང་། ར་ཁྱིམས་དང་འགལ་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤ བཅའ་ཁྱིམས་
དོན་ཚན་ ༢༩ པ་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་ཁུར་དང་འཕོ་འགྱུར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ལགས། དེའྱི་ཐོག་ཏུ་མ་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་གཞན་པ་ཞྱིག་སྱིག་བསྡད་ཡོད། གོ་སྐབས་བཞེས་
སོང་། དེ་མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་། ) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འབེལ་ཐོག་ནས་ངས་མང་པོ་
ཞྱིག་ཞུས་ན་ཚོགས་གཙོ་ལ་མ་བརྱིས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་རྱིམ་སྱིག་སྟངས་ལ་
བལྟས་ན། ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གཉྱིས་ལའང་ངས་ཡྱིད་ཆེས་བརླགས་སོང་ཞེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་མོལ་དེ་ག་འད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནམ། ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ད་
ལྟ་འདྱིར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་གནང་སོང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་མ་གཏོགས་གཞན་ངས་ཐག་བཅད་
ནས་ཞུ་ཤེས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་མྱི་འགོ་ན་བསམ་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་
སྐྱྱིད་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནམ་རྒྱུན་ངས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་སྙྱིང་ཁོངས་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་གུས་བཀུར་
ཡྱི་རངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་རྱིང་ངས་ཚོགས་གཙོ་ལ་འདྱི་འད་ཞུས་ནས་ཅུང་ཟད་འགོད་པ་དང་ངོ་ཚ་བོ་འད་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཡྱི་གེ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འདུག འདྱི་མྱི་འགོ་བསམ་པ་དགོངས་སོང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཕལ་ཆེར་མངོན་ཤཤེས་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད་དེ་རྱིག་ཤེས་ཐོག་ནས་གསུངས་ཡོད་ཀྱི་རེད། བྱས་ཙང་ངས་ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་དེ་བཅའ་
ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༩ པ་ནང་གསེས་ ༣ པའྱི་ཀ་པ་དེའྱི་ནང་དུ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་
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གཉྱིས་ཡན་གྱིས་མོས་མཐུན་བྱུང་ན་སྱིད་སྐྱོང་དང་། བཀའ་བོན་བྱེ་བག་པ། བཀའ་ཤཤག་ཡོངས་རོགས་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་
འཐུས་ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་དུས་ཚོད་ལ་སེབས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བ་དེའྱི་ཉལ་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་བེའུ་ག་འད་
ཞྱིག་སྐྱེ་ཡྱི་ཡོད་མེད་ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་འདུག བྱས་ཙང་ངས་དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྒུག་བསྡད་ཀྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་གྱི་ར་བའྱི་ནང་དུ། རྒྱ་གར་ར་རམ་ས་ལའྱི་གོང་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་དང་། དེ་བཞྱིན་གོང་ཁྱེར་སྱི་
ཁྱབ་པ་འགའ་སྐུ་མགོན་ལ་ཕེབས་བསྡད་ཡོད། ར་བའྱི་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉྱིས་དང་དེའྱི་ནང་ནས་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡེ་དང་། དེ་བཞྱིན་ར་རམ་ས་ལའྱི་ས་ཆ་དེ་དམྱིགས་བསལ་ཡུལ་མྱི་དང་ཕན་ཚུན་ཉྱིན་
མ་དང་ཉྱིན་མ་འཚོ་བ་མཉམ་དུ་བསྐྱལ་དགོས་དུས། ཁོང་རྣམ་པ་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་
རྱིང་ང་ཚོ་འབེལ་ཡོད་བོད་མྱི་ཁག་ཅྱིག་དང་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་ནང་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། 
ཟུར་ཉན་དུ་ཕེབས་མཁན་གྱི་སྐུ་མགོན་རྣམ་པའྱི་མཚན་གཞུང་ཁག་གཤམ་གསལ། 
1 Sh Randhir Singh Rana (Councillor) Forsythganj 
2 Sh Onkar Singh Nehria (Councillor) Bhagsunag 
3 Smt Maya Devi (Councillor) Mcleodganj 
4 Smt Neenu Sharma (Councillor) Kashmir House 
5 Smt Bimla Devi (Councillor) Khazanchi Mohalla 
6 Smt Tejinder kaur (Councillor) Kotwali Bazaar 
7 Sh Rohit Kumar (Councillor) Secretariat 
8 Smt Saroj Gularia (Councillor) Khel Parisar 
9 Smt Sushma (Councillor) Sakoh 
10 Sh Devider Jaggi (Deputy Mayor)Shyam Nagar 
11 Smt Anju (Councillor) Ram Nagar 
12 Smt Swarna Devi (Councillor) Barol 
13 Smt Savita Karki (Councillor) Dari 
14 Sh Sunil Vikram (Councillor) Kand 
15 Smt Rajni Vyas (Mayor) Khaniyara 
16 Sh Sarv Chand (Councillor) Sidhpur 
17 Sh Vishal Jambal (Councillor) Sidhbari 
18 Smt Babita Devi (Nominated Member) 
19 Sh Sandeep Bains (Nominated Member) བཅས་ཁོང་རྣམ་པ་སྐུ་མགོན་ཁག་ཅྱིག་ཕེབས་བསྡད་ཡོད། དེ་
བཞྱིན་སྐུ་ཞབས་ཀེ་ལ་ཤ ཝར་སྱི་ལེ་མཆོག ཁོང་ད་ལྟ་ལྷོ་ཨ་ཧྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་། ང་ཚོ་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་



27 

 

གནང་མཁན་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་བཅས་ལ་ཕན་ཚུན་སོབ་ཕྲུག་གྱི་རྱིག་གཞུང་བརེ་ལེན་ཐོག་
ནས། ད་རེས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ཕག་རོགས་སོབ་ཕྲུག་གཉྱིས་ཕེབས་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པ་
ལ་གོས་ཚོགས་ངོས་ནས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསྐྱར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་སྔོན་མ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཅྱིག་
ཞུས་པའྱི་རེས་ལ་འཕྲོས་ལྷག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསྐྱར་དུ་གོ་སྐབས་ཞུས་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། 
སྱི་ཡོངས་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བེལ་བ་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་
པ་མ་རེད། གང་ལྟར་མ་འོངས་པའྱི་ལོ་ལྔའྱི་ནང་དུ་འཐུས་གཙང་དང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་
གྱི་ཡོད། དེར་བརེན་འདྱི་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གྱིས་མགོགས་པོ་བྱས་ནས་ཐག་བཅད་དགོས་པ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་རྒྱུ་
མ་རེད། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་རང་ངོས་ནས་ཀང་དེ་འད་དན་གྱི་ཡོད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་བཞྱིན་དེ་རྱིང་འདྱི་ལ་ཟུར་འཛར་གྱི་ཚུལ་དུ་བསམ་འཆར་ཟེར་ནའང་རེད། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་
འཆར་གྱི་ངོ་བོའ ་ིཐོག་ནས་ཟུར་འཛར་ལ་ཕུལ་བཞག་པ་འདྱི་ཚོ་ཡང་། ཁ་སང་ཡྱིག་ཆ་དེ་མཇལ་བ་དེ་མ་ཐག་ཚར་གཅྱིག་
བལྟས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་མནོ་གཏོང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་མནོ་
བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྱེད་དགོས་པ་མང་པོ་འདུག དེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་དམ་འབུལ་
གྱི་མཛད་སྒོའ་ིཉྱིན་མོར་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་བཀའ་བསྡུར་བྱས་ནས་མགོགས་པོ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་
བཏང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། 
 དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱིས་ཚིག་ཆ་ཇྱི་བཞྱིན་འཁོད་དགོས་ན། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་བཀའ་ཤཤག་གྱིས་བཀའ་
བསྡུར་བྱས་ནས་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཤེས་རོགས་གང་ཡང་མེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་དག་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་
བསམ་མནོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 གང་ལྟར་དེ་རྱིང་འདྱི་ལ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་རྒྱུར་དགག་བྱ་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་
ཁྱིམས་སྱིག་གཞན་དག་ཁག་ཅྱིག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་འདུག བྱས་ཙང་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་གནད་
དོན་འདྱི་ཚོའྱི་སྒང་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དོན་དག་གཅྱིག་ཡོད། བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༤༤ པ་བཀའ་བོན་
དགོངས་ཞུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གཏོད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེའྱི་ནང་
དུ་ག་རེ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད་ལབ་ན། བཀའ་བོན་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་བྱུང་སྐབས་སྱིད་སྐྱོང་ལ་སྙན་སེང་དང་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་



28 

 

རེས་ཟེར་ནས་ཁྱིམས་སྱིག་ནང་ལ་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོར་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་ཡོད་
པ་རེད་དམ་མ་རེད། 
 ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ཀྱི་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་གང་བྱུང་བ་དེ་བྱུང་ཚར་བ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་དམྱིགས་བསལ་བཤད་
བསྡད་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་འོངས་པའྱི་བཀའ་བོན་ད་ལྟ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འདའྱི་གནས་སྟངས་མང་
པོ་ཞྱིག་བྱུང་སྱིད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་དཔེར་བཞག་ན། འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་དགོངས་པ་
ཞུས་དགོས་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ལས་ཁག་པ་ཞྱིག་མེད་པ་ཆགས་འདུག ང་སྱིར་བཏང་ཤཤེས་ཡོན་
གྱི་ཉམས་མོང་དང་བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱི་འགྱིམས་ནས་ཡོང་མོང་མཁན་གང་ཡང་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ཤེས་རབ་
དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་དུ་ཅུང་ཟད་འགོ་མོང་། དེ་ཡང་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་བསྡད་པ་ཡྱིན། དེའྱི་རྱིང་ལ་སན་ཁང་དུ་འགོ་དགོས་ནའང་
དགོངས་ཤོག་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་འདུག སྟབས་བདེ་པོ་རེད་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པས་དགོངས་པ་ཞུས་དུས། འདྱི་འདའྱི་སྟབས་བདེ་པོའ་ིལམ་ཁ་ཞྱིག་འགོ་
དུས། གང་འད་ཡྱིན་ནམ། མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
འདུག འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཞུས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མྱི་འདུག་སྟེ། མ་འོངས་པར་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ་ིསྟེང་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་
བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱས་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ན་གང་འད་ཞུ་དགོས་པ་རེད་དམ། དགོངས་པ་ཞུས་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འཁོལ་དགོས་པ་རེད། དེའང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཁག་ལ་མཐུན་གྱི་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་རེད། མདོར་ན་དེ་
དག་གྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། བཀའ་བོན་ཚོ་དགོངས་པ་ག་འད་ཞུ་དགོས་པ་འདུག ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཆུང་ས་ཞྱིག་དགོངས་པ་ཞུས་དགོས་ནའང་། ར་དགོངས་ཅྱི་འད་ཞུ་དགོས་སམ། འགོ་སྟངས་གང་འད་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
 མདོར་ན་དོན་དག་ག་རེ་ཡྱིན་པ་མྱི་ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་མ་འོངས་པར་འདྱི་ཚོ་ཁྱིམས་སྱིག་སྒང་ལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་པས། ཡྱི་གེ་གཅྱིག་བྱིས་ནས་འགོ་ཆོག་ཆོག་བྱས་བསྡད་ན། དེ་ནྱི་ཡག་པོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཚོར་མ་
སོང་། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་ཚོགས་པ་སྱིག་འཛུགས་ཆུང་ཆུང་ནང་དུའང་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། གཙོ་བོ་
ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁྱིམས་ཀྱིས་དབང་འགྱུར་ཟེར་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བཤད་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་
བཏང་ནས་མྱིའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ངས་བལྟས་ན་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བདེན་པ་
རེད་སྙམ། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། དེ་བརྱི་སྲུང་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ལ་བལྟས་ན། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ག་ཚད་ཡོད་ནའང་དེས་ཕན་ཐོགས་ས་མ་རེད། 
༼དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་།༽ 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དུས་ཚོད་
གཅྱིག་ཞུས་སོང་།ཤདང་པོ་དེ་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་སེལ་དང་སགས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་གོང་དུ་གེང་སོང་བྱུང་སོང་མོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་
བོན་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་འདྱིར་ཕེབས་མེད་པ་ཚང་མས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་རའྱི་ཁོང་གྱི་སྐྱེས་ཚེས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ལོ་ངོ་ ༣༥ ཟྱིན་པ་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་མ་འདང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དེ་རྱིང་ཞོགས་པ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
ལའང་ཁོ་རང་གྱིས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དང་། ཁོང་གྱི་སྐྱེས་ཚེས་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཆ་ཚང་ཕུལ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དེ་
བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་ནང་ལ་ཡང་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་བོན་གྱི་ལས་གནས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁོང་ཕྱིར་
འཐེན་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཁ་སང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། བཀའ་བོན་བསྐོ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་ནའང་གསང་བའྱི་
ཐོག་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉྱི་མ་དང་པོར་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གཟའ་ཟླ་བ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅྱིག་གཡས་གཡོན་ནས། 
བཀའ་བོན་འོས་མྱི་རྱིམ་པར་འབེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་དུས་ཆ་རེན་གཉྱིས་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་
བཟུང་དང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཟུང་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་དང་སགས། དོ་བདག་ཁོ་རང་ལ་ཁྱོད་རང་
གྱི་སྐྱེས་ལོ་སྐྱེས་ཚེས་གང་འད་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོང་དུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ རེད་གསུངས་དུས། ཧོབ་ཏེ་གངས་ཀ་བརྒྱབ་ཡོང་དུས་ 
༣༥ ཚང་འདུག་ཅེས་དགོངས་པ་རེད། དོ་བདག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཧོབ་ཏེ་བཀའ་བོན་དུ་བསྐོས་ཡོང་དུས། བཀའ་བོན་གནང་
རྒྱུར་དགོངས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་ལ་བརེན་ནས་དེ་ལྟར་ལྷག་པ་ཞྱིག་རེད། གང་ལྟར་
ཡང་གོས་ཚོགས་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུས་པ་དང་སགས། དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་ར་བ་ནས་མྱིན་པར་དེ་ལྟར་ལྷག་སོང་བ་ཞྱིག་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ལ་དཔག་ནས་ཁོང་བཀའ་བོན་གྱི་ལས་གནས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་ཞུ་རྒྱུར་ངོས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པའྱི་བརོད་གཞྱི་དང་ལས་རྱིམ་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དུས་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་རེད། གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་གོས་
ཚོགས་ཀྱིས་ཉྱིན་དང་པོའ་ིལས་རྱིམ་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་
འདུག དེ་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། 
 ཐོག་མར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་རགས་ཟྱིན་བཟོ་བའྱི་སྐབས་སུ། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་
ལས་ཉྱིན་དང་པོའ་ིནང་དུ། ཕག་རོགས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་བདམས་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་འཇུག་རོགས་གནང་ཞེས་
བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་བཅུག་པ་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས། ལོ་རྒྱུས་དང་གང་ཟག་སུ་ཡྱིན་མྱིན་དེ་
གསང་བ་ཉར་བསྡད་པ་རེད། འོན་ཀང་དེ་སྔོན་གྱི་བྱུང་རྱིམ་ནང་ལ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་གོས་ཚོགས་སུ་འཆར་འབུལ་བྱེད་སྟངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་རྱིགས་འད་མྱིན་བྱུང་འདུག རྱིགས་གཅྱིག་དེ་ལོ་རྒྱུས་དང་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སྐབས་དེའྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པའྱི་
གསོལ་ཅོག་སྟེང་ལ་བཞག་ནས། ལས་རྱིམ་དེ་སེབས་པ་དང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚང་མར་བཀྲམས་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཅྱིག་
བྱུང་འདུག ཡང་ཐད་ཀར་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་མེད་ནའང་ལས་རྱིམ་གྱི་སྐབས་བཟུང་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་གཏོང་བ་དེ་འདའང་བྱུང་
འདུག སྐབས་དེར་བཀའ་བོན་འོས་འདེམས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་མཁན་ཁག་ཅྱིག་བྱུང་བ་རེད།  
གཅྱིག་དེ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་འཆར་འབུལ་བྱས་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་དང་། ཚོགས་གཙོས་བརྒྱ་ཆ་བརྱིས་
ཕོགས་སྐོར་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེར་ཚོགས་གཙོས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་དགོངས་པ་
གང་འཚམ་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་བོན་གཉྱིས་ཙམ་མ་གཏོགས་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་སྐབས་དེ་རང་ལ་གསོལ་ཅོག་ཐོག་ལ་བཀྲམས་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེས་འཕྲོས་ཉྱིན་གཉྱིས་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་ལྷག་པའྱི་ཆེད་དུ་བཀའ་བོན་
ཚང་མ་ཕོགས་བསྡོམས་བྱས་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚང་མར་ཕུལ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དེར་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོར་བའམ་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་ར་འཛིན་བྱས་པ་དེ། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་
ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གང་ཕུལ་བ་དེ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་གཞྱི་ར་བྱས་ནས་ཐག་བཅད་པ་རེད། དེ་དུས་གོས་ཚོགས་
སུ་ཕུལ་བ་དེར་བཀའ་བོན་གྱི་ལས་གནས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཁོང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གོས་ཚོགས་སུ་འཆར་
འབུལ་གནང་བའྱི་ནང་འཁྲུངས་ལོ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ གཅྱིག་པུ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ ནས་ ༢༠༡༦ བར་དུ་བརྱིས་
པ་ཡྱིན་ན་ལོ་ ༣༥ ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཟླ་བ་དང་ཚེས་གངས་དེ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་སུ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་
དེར་གསལ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་རད་གཅོད་ཀང་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། འོན་ཀང་སྐབས་དེར་ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་གཅྱིག་ཕེབས་ནས་རང་དབང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུས་དེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་ར་དེ་ལ་འཛིན་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་དོན་ཚན་
གཞན་དག་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང་། ཚོགས་གཙོས་སྐབས་དེར་སྟབས་བདེ་པོ་ཡོད་ན་གོས་ཚོགས་སུ་
བཀྲམས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་དེ་འགེམས་མྱི་དགོས་པ་གནང་རོགས་
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གནང་ཞེས་ཞུས་པ་རེད། སྐབས་དེར་ཚོགས་གཙོས་གང་ཟག་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་དེ་ལ་དགོས་ཟེར་མཁན་བྱུང་ན། དེ་དུས་
འབུལ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ་དེ་འད་བ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། དེ་མ་བྱུང་དུས་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་
ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ཕྱིན་ནས་བཀའ་བོན་ཚང་མར་དགག་པ་བྱུང་ནས་འོས་བསྡུ་དགོས་པ་ཆགས་པ་རེད།  དགག་པ་རྒྱག་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ལ་བརེན་ནས་དགག་པ་བསྐྱོན་པ་ཡྱིན་གསུངས་པ་
མ་གཏོགས། གང་ཟག་དེ་དང་དེ་ལ་འོས་ཆོས་འདྱི་དང་འདྱི་ཚང་མྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་བྱུང་ཡོད་
པ་མ་རེད། དེར་བརེན་མཐའ་མ་འོས་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་གང་ཟག་དེ་བཀའ་བོན་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གང་ཕུལ་བ་དེ་ལ་ར་འཛིན་བྱས་ནས། སྐབས་དེར་ལས་རྱིམ་དེ་ཚགས་
ཚུད་པོ་བྱས་ནས་འགོ་ཐུབ་སོང་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་བ་རེད། 
 ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་ལམ་དང་ཕྱི་ལོགས་སུ་དེ་འདའྱི་བཀའ་མོལ་གསུང་མཁན་བྱུང་ཡོང་དུས། དེ་ལ་གེང་གཞྱི་
ཞྱིག་ཆགས་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། ད་ལྟ་བཀའ་བོན་དུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའྱི་
གང་ཟག་དེ་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། དེ་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་
ཡྱིན་ཞེ་ན་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་ཆོས་ལ་ཆ་རེན་དགུ་ཡོད་པ་རེད། འོས་ཆོས་གང་རུང་ཞྱིག་མ་ལོན་ན་བཀའ་བོན་གྱི་ལས་འཁུར་
ཞུ་རྒྱུར་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་རང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་འོས་ཆོས་ཚང་མྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་ཡྱི་གེ་ངོ་བཤུས་ཤྱིག་
འབྱོར་བ་དེ་རག་སོང་། དེར་འོས་ཆོས་ཚང་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཁ་སང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བའྱི་མདུན་ལ་དམ་བཅའ་
བཞག་པ་དེ་བརྱི་མེད་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཡྱི་གེ་དེ་ད་ལྟ་རང་འབྱོར་སོང་། དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། 
 ཡང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཆེད་མངགས་དབུ་སྐོར་བཏང་བ་རེད་མདོག་མདོག་གསུང་མཁན་གྱི་རྱིགས་
ཀང་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་གཙོས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཆེད་མངགས་དབུ་སྐོར་བཏང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག འཛིན་སྐྱོང་གྱི་སྐབས་དེ་དུས་འཆར་འབུལ་བྱེད་མཁན་གྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་ལས་དོན་ཚགས་མ་
ཚུད་པར་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 
 མ་འོངས་པར་ཆུ་འགོ་ན་ཡང་ཟམ་པ་གནས་དགོས་པ་རེད་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། བཀའ་ཤག་རྱིམ་པས་འཕོ་འགྱུར་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འད། གང་ལྟར་ཡྱིག་ཆ་འབུལ་སྟངས་དེ་
གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཉར་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཅྱིག་རེད་འདུག གནས་སྟངས་དེའྱི་རྱིགས་དཔེར་ན་ལོ་རྒྱུས་འཆར་འབུལ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐྱེས་ལོ་སྐྱེས་ཚེས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བཀོད་ཐུབ་ན། གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་
པས་འཕྲལ་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག 
 གནས་ཚུལ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་སྐབས་དེར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་བཏོན་ནས། ང་ཚོ་གསར་པ་ཡྱིན་དུས་ཕྲན་བུའྱི་
དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། འཕྲལ་མར་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་
མཁན་གྱི་རྱིགས་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། དེའྱི་སྔོན་གྱི་གོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་བོན་ལ་དགག་པ་བྱུང་ནས་འོས་བསྡུ་འཕྲལ་མར་གནང་
བའྱི་ལམ་ལུགས་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་གཙོས་དེ་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་མྱིན་འགོ་སྙམ་པའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་



32 

 

ཡོད། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་ནང་གསལ་བའྱི་འོས་ཆོས་ཚང་ལུགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་
བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ག་དྲུག་གྱི་ནང་གསལ་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་འདེམས་ཟེར་བ་དེར། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ཉྱི་
ཤུ་ར་གཅྱིག་ནང་གསལ་བའྱི་འོས་ཆོས་ཚང་ལུགས་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་རེ་རེ་བཞྱིན་གསལ་བཤད་དང་སགས་ཕུལ་
འཕྲལ་ཞེས་ལམ་སེང་མྱིང་འདོན་གནང་ཚར་བ་དང་དེ ་མ་ཐག་ཕུལ་འཕྲལ་དེ་ག་རང་ལ་ཚོགས་གཙོས་འོས་མྱི་རེ་རེ་བཞྱིན་
དགག་བྱ་ཡོད་མེད་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཞེས་པ་ལྟར་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་དང་པོ་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་འདེམས་དེ་ལ་ཚོགས་གཙོས་
དེ་ཚོ་ཚང་མ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་ན་བསམ་སོང་སྟེ། འོན་ཀང་རྱིམ་པས་མཁྱེན་རོགས་ཡོང་གྱི་རེད། མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་
བསྡད་ན་རན་པོ་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད་སྙམ་ནས་ཞུས་མེད། 
 གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་སུ་ལས་རྱིམ་བྱུང་བཞག་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གང་ཕུལ་བ་དེ་ལ་གཞྱི་
བཟུང་ནས་གནང་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འོས་ཆོས་མ་ཚང་བའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་ཐོག་
ནས་བཀའ་བོན་གྱི་ལས་གནས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཡོང་དུས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགོ་སྟངས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་འད་
བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། གང་ཟག་ཁོང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་དགུང་ལོ་ཆུང་ཆུང་རེད། སྱི་ཚོགས་སུ་ལས་ཀ་ལས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ལག་བསྟར་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དེ་གཙོ་བོ་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ལས་རྱིམ་དེ་ཚད་དང་
ལྡན་པ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་ཅེས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་སྙམ་སོང་། གོང་གྱི་ལས་རྱིམ་འཕྲོ་ནས་མར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་
གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་
ཚན་ ༤༤ པ་བཀའ་བོན་དགོངས་ཞུ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་གསལ་ཁ་ཞྱིག་གཏོད་དགོས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་དེའྱི་སྱིག་
གཞྱི་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ན། དེ་ལ་ཡང་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་པ་དེ་གནད་
འགག་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་གོང་དུ་ཞུས་པ་དེ་ལ་མཇུག་སྣོན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན། རྔ་དང་རྔ་དབྱུག་གྱི་ཚུལ་དུ་མྱི་ཞུ་ཐབས་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་
ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་། ར་བའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འདས་པའྱི་ལོ་བཅུ་ཐམ་པ་བསྡད་པའྱི་རྱིང་ལ། གང་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་
དག་གང་ལ་གང་མཚམས་ཤྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན། དེ་ལས་བསྡོམས་རྒྱག་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཁག་ཁ་ཤས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་དཔེར་ན་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་སན་ཁང་དེ་ཚོར་སྐོར་བསྐྱོད་སན་པ་ཟེར་བ་དེ་འད་ཡང་ཡོད་པ་ལྟར། ཚོགས་ཆུང་
ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་སྐོར་བསྐྱོད་ཚོགས་མྱི་འད་པོ་གནང་ནས་ཉྱི་མ་རེ་ལ་གཟྱིགས་ཙམ་རེར་ཕེབས་སོང་། ཡྱིན་ཡང་ང་དེ་ལྟར་འགོ་
རྒྱུ་མ་བྱུང་། དེ་ཚོ་ལས་དོན་གྱི་ཆ་ནས་མ་བྱུང་བ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 དེ་བཞྱིན་དོན་དག་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་གེང་སོང་། སྱིར་བཏང་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་དང་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་
ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་དེའྱི་སྐོར་ལ་ལབ་མ་མོང་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་གསེར་ར་ཟེར་བ་དེའྱི་སྐོར་ནས་གཅྱིག་གསུངས་
སོང་། དེའྱི་སྐོར་དེ་རྱིང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཡོང་
ཁུངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡོང་ཁུངས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་རྐུབ་སྟེགས་དེ་ཏག་ཏག་བསྐང་ཐུབ་དང་མ་
ཐུབ་ཟེར་དགོས་ནའང་འད། གང་ལྟར་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དཀར་མཛེས་གསེར་ར་བདམས་ན་ཡང་ཁྱད་པར་མྱི་
འདུག མངའ་རྱིས་གསེར་ར་བདམས་ན་ཡང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད། དེར་བརེན་དེའྱི་ཐོག་ལ་དེ་རྱིང་བསམ་ཚུལ་ཚིག་ཉུང་ཉུང་
ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་སོང་། 
 དེ་ནས་དམ་བཅའ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་དམ་བཅའ་འཇོག་ཡོད་པ་དེ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་
ཚང་མས་གནང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པའྱི་གདེང་ཚོད་དང་སོབས་པ་དེ་ཡོད་པ་རེད་སྙམ་པ་དན་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བསྐྱར་དུ་
སེབས་དང་མ་སེབས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ནུས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཀང་ཡོད་པ་
མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བསྐྱར་དུ་སེབས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ས་གནས་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་ཆེད་མངགས་ཀྱི་སན་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་
རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དང་། མཐུན་རེན་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུའྱི་མཚོན་པས་གང་ཡང་མ་བྱུང་། དེ་ཚོ་ཚང་མ་འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་
བཞག་ན་ཡང་འགྱིག་ས་རེད། གང་ལྟར་མྱི་མང་གྱིས་འདྱིར་བཏང་བཞག་པ་རེད་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བཏང་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་
གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་བྱ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་སོ་སོ་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་ཚོགས་པ་སྱིག་འཛུགས་ཁག་བེད་སོད་བཏང་ནས་དེ་
རྱིགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ནྱི་གང་ཡང་མེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་འད་བ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ཁྱད་པར་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་འད་པོ་ཞྱིག་རེད། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལབ་ན་སྐད་ཆ་དེ་ཐལ་དག་འགོ་ས་རེད་དེ། སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཆེད་
གཉེར་གྱིས་སྡེ་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཚིག་ལ་ཚིག་ལན་དང་། གཏམ་ལ་གཏམ་ལན་གྱིས་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཕེབས་པ་
ཡྱིན་པ་དེ་འད་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ཡང་ད་ལྟའྱི་མོང་ཚོར་དེ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་ལ་ལན་འདེབས་བྱེད་དགོས་པ་
དང་། རྱིན་ཐང་བརྱི་དགོས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མཇལ་མ་སོང་། དེར་བརེན་ད་ལྟའྱི་ཆར་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལན་འདེབས་གང་ཡང་ཞུ་
རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་དེ་འད་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་ཞུ་རྒྱུ་རང་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་མཚན་ཐོ་བྱུང་བ། ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཚེ་རྱིང་དང་། ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས། རྒྱ་རྱིགས་ཐར། བསྟན་འཛིན་
འཇམ་དབྱངས། དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན། དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་བཅས་ཡོད། དེ་རྱིང་ལས་ཉྱིན་མཐའ་མ་ཡྱིན་དུས། ཚང་
མས་གནད་དོན་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཕེབས་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཟམ་མདོ་བྱམས་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་དོན་ཚན་རང་གྱི་ཐོག་ལ་སྟབས་བདེ་པོ་དང་། དོན་འགྱིག་པོ་ཡོང་
བའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དོན་ཚན་བཞྱི་རང་ཡྱིན། དང་པོ་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༩ པ། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མོས་མཐུན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མྱི་མང་དང་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་
ཀྱི་ཚོར་བའྱི་ཐོག་ནས་དགོས་མཁོ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་པས་གོས་ཆོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་
གཞྱིར་བཟུང་ནས། བསྐྱར་བཅོས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་བཀོད་གནང་འདུག དེ་མཚུངས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པའྱི་དགོངས་འཆར་དེ་ཡང་འདྱིར་མ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་ ། དེར་བརེན་འདྱིར་གོ་སྐབས་ཤྱིག་
བཟུང་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་ཞུས་ན་དན་སོང་། དཔེར་ན། འདྱིར་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ངེས་པར་དུ་མཁོ་བའྱི་གནད་དོན་རང་
གྱིས་མཐོང་བ་ཞྱིག་ཞུས་ན། སྔོན་གེང་གྱི་ནང་དུ་ཐུང་ཙམ་གསལ་བ་བཞྱིན་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱིའྱི་བར་གྱི་དུས་ཡུན་དེ་ཐུང་
དུ་གཏོང་དགོས་པ་སྟེ། སྔོན་འགོའ་ིསྐབས་སུ་བགོ་གེང་བྱུང་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། དངོས་གཞྱིའྱི་ལས་རྱིམ་ལ་དུས་ཚོད་མང་པོ་མྱི་
དགོས་པར། དེ་གཉྱིས་བར་ལ་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལྷག་མ་ཡྱིན་པར་ངེས་པར་དུ་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཚུན་ལ་བཏང་དགོས་པ་དེ་ངེས་
པར་དུ་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ནང་དུ་ཚུད་དགོས་པར་མཐོང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེ་འདས་པའྱི་དུས་ཚོད་ལྟར་མ་
ཡྱིན་པར་མ་འོངས་སྱིད་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་སྐབས་ལ། འོས་གཞྱིའྱི་འོས་མྱི་གངས་ཚད་དེ་སྔ་ས་ནས་གཏན་
འབེབས་དགོས་པ་མ་གཏོགས། གོ་བུར་དུ་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་ཞྱི་མཐུན་མྱི་ཡོང་བའྱི་གོ་སྐབས་
ཤྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དེར་བརེན་སྔོན་ཚུད་ནས་གཏན་འབེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ངེས་པར་དུ་མཁོ་བ་ཞྱིག་ལ། མ་འོངས་སྱིད་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་
སྐབས་ལ། ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་སྱི་གཉྱིས་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་ངེས་པར་དུ་འཁོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་གར་
འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་སྐད་དུ། धर्म की राजनीति चातिए राजनीति की धर्म निीं ཞེས་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དེ་ཆབ་
སྱིད་པ་ཚོས་ཆོས་བཞྱིན་དུ་ཆབ་སྱིད་བསྐྱངས་ཏེ། ཆོས་བཞྱིན་དུ་ཆབ་སྱིད་འགོ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ནང་
ལ་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོལ་ཁ་ལག་ཆ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་ནང་
ལ། ཁ་ཆེ་དང་ཧྱིན་རྡུའྱི་རོག་ད་འདས་པའྱི་དུས་ཚོད་ནང་ལ་ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ་བྱུང་བ་ལ་བརེན། དེང་སང་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོའྱི་
ཚོར་བར་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལག་ཆ་དེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ནང་དུ་སོང་ན་ར་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས། དེང་དུས་ཀྱི་རྣམ་
པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་པར་བརེན་ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རོག་ད་དེ་ཞྱི་འཇམ་དུ་གནས་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་མ་འོངས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་སུ་ཆབ་སྱིད་དེ་ཆོས་བཞྱིན་དུ་སྐྱོང་དགོས་
པ་མ་གཏོགས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ནང་དུ་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བེད་སོད་དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འགོ་བར་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་
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ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་དེ་ཉྱིད་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ངེས་པར་དུ་བླུགས་རོགས་གནང་ཞེས། དོན་ཚན་བཞྱི་པོ་དེ་དག་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་དགོས་པའྱི་ཆེད་དུ་ཚིག་ཉུང་དོན་བསྡུས་ཀྱིས་ཞུས་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། བར་ལམ་འོས་བསྡུ་ཆེན་
མོའ་ིནང་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུད་ཡོད་པ་རེད་དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ཐོག་ལ་དོ་ཕོག་ཆེན་པོ་ཕྱིན་པས་དབང་གྱིས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་བ་དེ་ཡང་
གསལ་པོ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་གཞྱིར་ལངས་མཁན་གཉྱིས་
ཀའྱི་ཐོག་ནས་མ་འགྱིག་པ་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱིས་ཡོད་པ་རེད་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བདེ་འཇགས་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་འགག་ར་གཙོ་བོ་དེ་སྱི་ཚོགས་རང་གྱིས་ནང་ནས་བཟོས་སོང་ཟེར་
ནས་ང་ལ་བསམ་ཚུལ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་ཁུངས་བསྐྱལ་དགོས་གསུང་མདོག་ཁག་པོ་མ་རེད་དེ། གསུང་པ་ཡྱིན་ནའང་
ས་དང་བཅས་པའྱི་ཁུངས་བསྐྱལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསྐྱལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགྱིགས་ཀྱི་
མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལ་བསྐྱལ་ཤོག་ཟེར་ནས་གསུང་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁུངས་བསྐྱལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། བསྐྱལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཏན་ཏན་རང་སྱི་ཚོགས་རང་གྱི་ནང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་མཁན་ཞུ་དགོས་ནའང་འད། ཡང་ན་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆྱིག་སྱིལ་ལ་
མདའ་དཀྲུག་གཏོང་མཁན་ཞུ་དགོས་པ་རེད་དམ། གང་ལྟར་དེ་ཚོ་སྱི་ཚོགས་རང་གྱི་ནང་ནས་བཟོས་སོང་། དེ་ལ་ཁུངས་བསྐྱལ་
རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། པར་དང་ས་དང་བཅས་པ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཏན་ཏན་ཁུངས་བསྐྱལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དོ་བདག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཤུགས་རེན་ཆེ་ཤོས་ཐེབས་རྒྱུ་
དེ་སྱི་ཚོགས་རང་གྱི་ནང་ལ་ཆེད་མངགས་ཀྱིས་བཟོས་སོང་ཟེར་ནས་གསལ་པོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་འོས་
བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། མང་ཚོགས་ནང་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་གྱིས་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག དེ་བཀག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་སྔོན་གེང་ཞྱིག་དང་སགས་ནས་གོས་ཆོད་གཅྱིག་དང་། དེ་
ནས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཟྱིན་བྱིས་ཅྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ངས་དེའྱི་ནང་ལ་མར་བལྟས་ཡོང་དུས། དེ་དགག་རྒྱུའྱི་ཚབ་
ལ་ད་དུང་མ་འོངས་པར་དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགོ་རྒྱུའྱི་བཟོ་ལྟ་འད་མཐོང་བསྡད་སོང་། དཔེར་ན། སྔོན་གེང་ནང་ལ་མང་གཙོའྱི་འགོ་
ལུགས་དང་ཁེ་དབང་ལོངས་སུ་སད་པའྱི་བསམ་ཚོར་གྱི་འོག་ནས་བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་གྱི་མཐུན་ལམ་དང་ཆྱིག་སྱིལ་ལ་གནོད་
གཞྱི་གསུང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་བོད་མྱིའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཡོངས་སུ་འགལ་བ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་
དེ་རེད། མང་གཙོའྱི་ལམ་སོལ་ལ་ལོངས་སུ་སད་པའྱི་བསམ་ཚོར་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གང་དན་པ་དེ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་
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ལ་གང་ཡོང་རྒྱུར་དགོངས་པ་མ་བཞེས་པར་ཆེད་མངགས་ཀྱིས་གསུང་གྱིན་བཞུགས་པ་དེ་བྱུང་འདུགཤད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་
ཀྱི་འོས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་དང་བངས་ཀྱི་བཞེངས་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་ང་ཚོས་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ཟེར་
ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པའྱི་འོག་ནས་སྱིད་སྐྱོང་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་འོས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་དང་
བངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཞེངས་ཆོག་པའྱི་ཆ་རེན་དེ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ཆ་རེན་དེ་མ་བཞག་པའྱི་ཐོག་མའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དེ་ག་རེ་
རེད་ཟེར་ནས་ཞུས་ན། འགན་རོད་མྱི་ཡོང་རྒྱུ་དང་མྱི་མང་རང་གྱི་མངོན་འདོད་དེ་སུས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག སུ་ལ་འོས་པ་འདུག དེར་
འོས་ཤོག་བླུགས་ནས་ཡར་ལ་སེབས་ཐུབ་པའྱི་དང་བངས་ཀྱི་ཆ་རེན་མ་བཞག་པས་གནས་སྟངས་དེ་དེ་རེད། སྐབས་བཅུ་བཞྱི་
པ་ནས་དང་བངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་མཚམས་ལ་ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བྱུང་ཡོད་
པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དང་བངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་པ་ནས་བཟུང་གནས་ཚུལ་དེ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཆེན་པོ་ཆགས་རྒྱུ་དང་
ཤུགས་རེན་ཆེན་པོ་འགོ་རྒྱུ་དེ་ཆགས་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་འདྱིར་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཟྱིན་བྱིས་བཏང་བཞག་པའྱི་
དོན་ཚན་ ༨ པ་དེ་ག་རང་གྱི་ནང་ལ་རང་འགུལ་དང་བངས་སྐོར་བཤད་པ་རེད། རང་འགུལ་གྱི་དང་བངས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་
ཞྱིག་འདྱིར་ཆེད་མངགས་ཀྱི་བསྐྲུན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་འགན་རོད་ཅྱིག་དེ་ནས་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་
པ་དེ་ལ་གཞན་གྱི་དམྱིགས་འཛུགས་བྱས་པ་ཟེར་ནས་ལབ་ཡོད་པ་རེད། གཞན་གྱི་དམྱིགས་འཛུགས་བྱས་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ག་
རེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དེའྱི་ཆ་
ནས་གནོད་སྐྱོན་དེ་བྱུང་བ་རེད་དེ། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཆེད་མངགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་བཅུག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་
ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཅྱིག་གྱིས་གསུང་པ་དེ་ག་རང་རེད། ང་ཚོས་ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་དེ་གཅྱིག་པུ་གཟྱིགས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཚོགས་ཆུང་དེ་ལ་གཏོང་གྱི་རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཞྱི་བཞག་ས་གཙོ་བོ་
འདྱི་ལ་བཞག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྐྱོན་གནས་ལྟ་བུ་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ད་ལྟ་ནས་
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་རེད་དན་གྱི་འདུག དེ་མྱིན་མ་འོངས་པར་སྐྱོན་གནས་
དེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། དེ་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་གསུམ་པ་དེ་སྔོན་འགོ་མེད་པ་
ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བཅོས་རྱིང་པ་དེའྱི་ནང་ལ་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་ཤོག་གངས་བཤེར་
གསུངས་པ་རེད། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བཅོས་ནང་ལ་འོས་ཤོག་གངས་བཤེར་ཟེར་ནས་གསུང་པ་རེད། འོས་ཤོག་གངས་བཤེར་
དེ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གོང་དུ་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་དང་། རང་ཁུལ་གྱི་དང་བངས་བྱས་བཞག་པ་དང་དམྱིགས་འཛུགས་བྱས་བཞག་པ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུར་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འོས་ཤོག་ཐེངས་གཅྱིག་བླུགས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་འོས་ཤོག་གངས་བཤེར་བྱེད་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཀང་གསུང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་སྟབས་སྔོན་འགོ་དེ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། མང་ཚོགས་རང་གྱི་
མངོན་འདོད་ཀྱི་མྱི་དེ་ཡར་སྐྱེལ་འདོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོ་སྐབས་དེ་མེད་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བྱེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱིས་
དམྱིགས་འཛུགས་བྱས་བཞག་པ་ཞྱིག་དང་རང་གྱིས་དང་བངས་བྱས་བཞག་པའྱི་མྱི་དེ་ཚོ་ཡར་ལ་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
མྱི་མང་རང་གྱི་སུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་དབུ་ཁྱིད་ལ་བསྐོ་འདོད་ཡོད་པའྱི་ལམ་ཁ་དེ་མེད་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འད་
ཡྱིན་སྟབས་དེ་ཏག་ཏག་ཞྱིག་བསྡད་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཅྱིག་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ག་རེ་



37 

 

གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱིའྱི་བར་ལ་དུས་ཚོད་དེ་རྱིང་པོ་ཞྱིག་བཞག་ནས། དེའྱི་བར་དུ་དུས་ཚོད་
རྱིང་པོ་བཞག་མྱི་དགོས་པ་དང་སྔོན་མ་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་བཞག་དགོས་པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཟེར་ན། གངས་བཤེར་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་དབུས་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དབུས་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ས་གནས་ནས་ཡར་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་དང་དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་
དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་ཞྱིག་བཀག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གངས་ཀ་ཚང་མ་ས་གནས་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་འབེལ་
གསལ་བསགས་བྱེད་དུས་ཚང་མས་ཐག་བཅད་ནས་ཧ་གོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ལ་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་དེ་
ཙམ་བཞག་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་མེད་དམ་སྙམ། དེ་གཅྱིག་དན་སོང་། དེ་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་བཟོས་ཡོད་
པ་རེད་དེ་སྐྱོན་གནས་ཅྱིག་ལྷག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔ་གང་ཐུབ་ཐུབ་བཟོས་པ་དེར་སྐྱོན་གནས་ཅྱིག་ལྷག་དུས། དེ་ལ་བཟོ་
བཅོས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡང་འགོ་སྟངས་ཅྱིག་རེད། ང་ཚོས་བྱ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་
ནས་བྱུང་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཉམས་མོང་དེ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་འགོ་སོང་གྱི་མཚམས་ཅྱིག་བཟོས་པ་རེད།  རེད་དེ་དེའྱི་ཕན་
གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ངས་གནོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་བསྡད་འདུག འགོ་སོང་འབོར་ཆེན་དེ་འད་ཞྱིག་
བཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། འགོ་སོང་བཏང་ནས་འགན་རོད་བྱེད་རྒྱུ་དང་འགན་རོད་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་དུ་འགོ་སོང་གང་མང་མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་
རྒྱུ་དང་། མཁོ་སྒྲུབ་བྱས་པ་དེ་དེ་རྱིང་ཐག་བཅད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། གང་ནས་བྱུང་བ་རེད། ག་འད་བྱས་ནས་
འཚོལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་ང་
ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག འགོ་སོང་དེས་མྱིའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ན་འདོད་སྡང་སྐྱེ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཟོས་
ཡོང་གྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དངོས་གནས་དེ་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། 
འགོ་སྟངས་ཅྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག འདས་པའྱི་སྐབས་ལ་ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་ཟེར་བ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་ཡང་ལོ་གཉྱིས་
དང་ཕེད་ཀ་ཟེར་བ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་འུ་ཐུག་པའྱི་མཆོང་རྒྱག་ཅྱིག་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་མ་སོང་ཟེར་བ་དེ་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་བོའ ་ིནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་འགོ་སྟངས་ཅྱིག་གྱིས་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་དང་མ་མཐུན་པ་ཡྱིན་
ནའང་ལམ་ལུགས་ཅྱིག་དང་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གྱིས་འོག་ནས་འགྱིག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཡོང་མྱི་དགོས་ན་མ་དགོས་
པ་རང་ཡག་ཤོས་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་འགོ་སྟངས་ཅྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ངས་མཉམ་དུ་འབེལ་
ནས་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། དེ་ནས་བཀའ་བོན་འོས་གཞྱི་བཏོན་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི ་འདུག 
བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་ ༢༡ པ་དེ་རེ་རེ་བཞྱིན་ཚང་ལུགས་གསལ་བཤད་དང་སགས་ནས་འདེམས་ཐོན་
བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་དེ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། གོང་དུ་གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་
ཞུས་མེད། ཁོ་ལྷག་སོང་བ་རེད་ཟེར་ནས་གསུང་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེས་ལ་དག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་བཏོན་པའྱི་སྐབས་ལ་དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་པ་དེ་ཆ་ཚང་ཚང་ཡོད་ཟེར་ནས་ལན་འགའ་ཤས་ཅྱིག་གསུང་
ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་གསུངས་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་ཚང་མས་ཡོད་གསུང་དུས། ལྷག་པ་ག་འད་
བྱས་ནས་སོང་བ་རེད། དུས་རྒྱུན་དུ་ངས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལའང་ཞུས་མོང་། ག་ས་གང་ལ་ལབ་མེད། རླུང་འཕྲྱིན་ཁང་དེ་
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ཚོས་ཆེད་མངགས་དྱི་བ་དེ་དྱིས་དུས་ཡང་སྐྱག་རྫུན་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། སོ་སོར་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་ཞུས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་སྐབས་ལ་ཞུས་ཡོད། ཁ་སང་ཉེ་ཆར་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིག་གཞྱི་ལ་ཡང་
ཐུགས་སྣང་ཁྱོན་ནས་གནང་གྱི་མེད་པའྱི་ཚོར་སྣང་དེ་བྱུང་། དཔེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་
པའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་པ་ཟེར་ནས་ཡོད་པ་རེད། ལོ་སུམ་བཅུ་སོ་ལྔ་ཧྱིལ་པོར་ལོན་པ་ཟེར་ནས་ཡོད་པ་རེད། ༣༥ 
ཧྱིལ་པོར་ལོན་མ་ལོན་ཟེར་བ་དེ་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་དཔྱ་དངུལ་གྱི་དེབ་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་
དུས། དེ་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ད་ལྟའྱི་རོག་ག་དེ་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔྱ་དངུལ་དེའྱི་ནང་ལ་སྐྱེས་ལོ་སྐྱེས་ཚེས་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དོ་བདག་གྱི་དགོངས་པ་ཞུ་མྱི་དགོས། ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ལས་ཀ་དེ་ཡང་ཆགས་མྱི་དགོས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི་དམ་བཅའ་ཡར་བཞེས། ཡང་དེ་མར་རྱིས་མེད་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསུང་མྱི་དགོས། བཀའ་བོན་བསྐོས་དེ་མར་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་
པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསུང་མྱི་དགོས། འད་ཆགས་པོ་དང་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་བྱུང་ཡོད་
པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གྱི་དོན་ཚན་དེ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡང་སྣོན་པ་
འཇུག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་པ་དང་རང་ལོ་ ༣༥ ཧྱིལ་པོ་ལོན་པ་ཟེར་བ་དེ་བདེན་རགས་དེར་
དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གངས་དང་པོ་དང་མཐའ་མ་དེ་མཉམ་དུ་འཁྱེར་དགོས་རྒྱུ། དེ་ཚོ་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་
བཅུག་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུགཤདཔེར་ན། ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ཡྱིག་ལོག་གཉྱིས་དེར་
ཚོགས་གཙོ་ལ་ཕུལ་སོང་། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་མ་གཏོགས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ཐད་ཀར་ཕུལ་ཆོག་
གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ཚོར་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག སྱིག་གཞྱི་ཟེར་མཁན་དེ་ལག་པ་རྐང་པ་བསྡམ་རྒྱུ་མ་
རེད། ལས་ཀ་བྱེད་བདེ་བོ་ཆགས་རྒྱུ་དང་མྱི་དེ་ལ་མ་འོངས་པར་ལབ་གེང་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་དང་།  སུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་འགེལ་
བཤད་རྒྱབ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་གཞྱི་དེའྱི་འོག་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན། སྱིག་གཞྱི་དེ་དང་དེ་མཐུན་བསྡད་ཡོད། དེ་འད་བྱས་
ནས་སོ་སོར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ཚུར་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ས་མེད་པ་ཞྱིག་དང་། དེའྱི་དོན་དག་ཡྱིན་
དུས། ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་རྐང་ལག་བསྡམ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་དགོངས་པ་མ་བཞེས་པར། སྱིག་གཞྱི་ལ་ཡང་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་
རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་སྟབས་ངས་འདྱིར་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དེ་སྒེར་བཙུགས་འད་པོ་གང་ཡང་མྱིན། དེ་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་མཁྱེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་རེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་ཡར་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་
དང་། ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་བཏང་དགོས་ནའང་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་ཡར་བཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། དགོངས་ཤོག་ཅྱིག་ཕུལ་དགོས་
ནའང་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་ཡར་བཏང་དགོས་པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་འགོ་སྟངས་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ཁ་ཐུག་
གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་
དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས། 
ར་བའྱི་ང་ཚོས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དེར་འཐུས་སྒོ་མ་ཚང་བ་དང་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་ཆ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་
འད་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་གྱི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་
ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེ་བཞག་ན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཐུགས་དམ་
སད་རེན་ཟེར་བའྱི་ཐ་སྙད་དེ་འད་ཞྱིག་བེད་སོད་བཏང་ནས་དེའྱི་ཆེད་དུ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་། དཔེ་བཞག་
ན་འདས་ཟྱིན་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་གེང་རོག་དེ་དག་ཚང་མ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་མེད་པའྱི་རེན་ཁོ་ནས་དེ་འད་
ཆགས་སོང་བ་ལྟ་བུ་དང་། ད་རེས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བྱས་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
ཚང་མ་ལ་དག་སོང་པ་ཞྱིག་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཟེར་བ་དེ་གང་ལ་ཡོད་ནའང་ངོས་
ཟྱིན་དགོས་པ་དང་། དེ་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ལ་འགོ་དགོས་
པ་ཞྱིག་སོ་སོ་ཡྱིན་ན་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་དེ་རྱིང་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ པ་རེད། 
བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀ་གོམ་པ་གསར་པ་ཞྱིག་གྱི་འགོ་ཚུགས་ཡོད་པ་རེད།  གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་དང་ལས་དོན་བྱེད་
ཕོགས་དང་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་
ཡྱིན་ནའང་དེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཁུར་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་གྱི་འགོ་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རེ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ར་བའྱི་ལག་པ་བཀགས་དགོས་རྒྱུ་དེ་དོན་དག་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་མ་འགོག་
རང་འགོག་འད་ཆགས་སོང་། ད་ལྟ་ངས་དེའྱི་སྐོར་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དུས་
ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་དེ་འད་འཁྱེར་ཡོང་ནས་ཐག་ཆོད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ལོ་ལྔའྱི་དུས་ཡོན་གྱི་ནང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཡང་
དག་པ་ཞྱིག་བྱས་ཏེ། དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞྱིན་ཞྱིབ་བསྡུར་དང་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག 
 དེ་ཡྱིན་དུས་ལྷག་པར་དུ་སྔོན་འགོའ་ིཆ་རེན་དེ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་འདུག སྔོན་འགོ་དེ་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་མེད་ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་སུ་གཉྱིད་མ་
ཁུག་པར་རྱི་ལམ་གཏོང་བསྡད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཧོབ་ཏེ་ལྡྱིང་ཡོང་གྱི་རེད། སྱི་ཚོགས་མགོ་སོག་ཐེབས་ཀྱི་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག མྱི་མང་གྱིས་མང་གཙོའྱི་ཁེ་དབང་ལོངས་སོད་ཀྱི་ནང་ནས་ཡག་ཤོས་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། མྱི་མང་རང་གྱི་
སོ་སོས་བསམ་བོ་བཏང་ནས་གསང་བའྱི་འོས་ཞེས་པ་དེ་མང་གཙོའྱི་ཁེ་དབང་ནང་གྱི་ཁེ་དབང་ཨང་དང་པོ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་མྱི་མང་ལ་བསམ་གཞྱིགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་དང་རང་དབང་གྱི་གོ་སྐབས་དེ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་རེད། 
སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་ཟེར་བ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལས་སྔོན་འགོ་དེ་གཙོ་བོ་མྱི་མང་ལ་བསམ་གཞྱིགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་། 
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མྱི་མང་ལ་རང་དབང་གྱི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་སྔོན་འགོའ་ི
རྱིམ་པ་དེ་དགོས་མྱིན་འཁོད་པ་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་མོས་མཐུན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ལོ་ལྔའྱི་དུས་ཡུན་གྱི་
ནང་དུ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། རྔམ་རྔམ་ཆེ་ཆེ་བྱས་ནས་སོང་ན་ལ་དག་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་
འདུག་བསམ་གྱི་འདུག 
 དེ་བཞྱིན་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་དཀྲུགས་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཁྱོན་ཆེ་ས་ཞྱིག་
ནས་མྱི་མང་རང་བཞྱིན་གྱིས་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་སོགས་འདྱི་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།  ལྷག་པར་དུ་འདས་ཟྱིན་པ་དེ་
བསྐྱར་སོག་བྱེད་ཀྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སྱི་གཉྱིས་དང་ལྷག་པར་དུ་སྱིད་སྐྱོང་འོས་མྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ིཁོད་
ནས་ལབ་གེང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད་ལ་རོག་གེང་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོར་གཏམ་དཔེ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། བོང་བུ་དར་ཐོག་ལ་དེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སོ་སོས་ཀང་ཞུ་ཤེས་
ཀྱི་མེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ནང་དུ་བལྟས་ཏེ། ལམ་ཁ་ནོར་བ་ལ་ཕར་རངས་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་
སྱི་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ན། གསར་པ། ལོ་
གཞོན། ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མོང་ཅན། ཆབ་སྱིད་རང་བཞྱིན་དང་། ལོ་རྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལ་སོབ་སོང་དང་འདུན་པ་དག་པོ་ཡོད་
པའྱི་མྱི་རང་རང་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་ས་རེད་སྙམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཁ་ཕོགས་ནས་སྱི་
ཚོགས་འདྱི་ས་ཐག་ཐག་ཅྱིག་བཟོ་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱི་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་
གྱིས་ཕར་ཚུར་ལ་ཚིག་ལན་འདེབས་རེས་བྱས་ནས་བསྡད་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 དེ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་བལྟས་ཡོང་ནའང་། སྐྱབས་གནས་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་དེ་སྔོན་མ་ཡྱིན་
ནའང་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་རེས་ཡྱིན་ནའང་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་མོ་ཟེར་བ་དང་། སོབ་དཔོན་ཟེར་བ་དང་། 
མཁན་པོ་ཟེར་བ་དེ་འད་རང་རང་ཞྱིག་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་དུས། འདྱི་ཚོ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཁ་མྱིག་ཡར་ལྟོས་བྱེད་ས་ཞྱིག་དང་། ང་
རང་ཚོ་སྐྱ་བོ་ཁྱྱིམ་པ་དེ་དག་གྱི་ཀང་འཇྱིག་རེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་ཡོད་པ་དག་གྱིས། ཁོང་ཚོར་མྱིག་དཔེ་ལྟ་རྒྱུ་དང་། 
ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མྱིག་མདུན་ནས་བོད་མྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱི་ལེགས་ལམ་ལ་འཁྱིད་
ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་ལ། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོར་མྱིག་དཔེ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མའྱི་
སྐད་ཆ་དེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ནས། 
གངས་རྱི་ར་བས་བསྐོར་བའྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ། ཕན་དང་བདེ་བ་མ་ལུས་འབྱུང་བའྱི་གནས། སན་རས་གཟྱིགས་དབང་བསྟན་
འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡྱི། ༸ཞབས་པད་སྱིད་མཐའྱི་བར་དུ་བརན་གྱུར་ཅྱིགཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་དྲུང་གཙོས་པའྱི་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་། སྱིད་སྐྱོང་དབུས་པའྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་བརན་
འཕྲྱིན་གཟྱིགས་མཁན་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ལ། གུས་པ་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ནས་
འཚམས་འདྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་
ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་མཚོན་ན་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྱི་འཐུས་འོས་མྱི་གསར་པ་
རེད། དེ་མཚུངས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་དང་། དེ་བཞྱིན་སྔོན་འགོའ་ིའོས་བསྡུའྱི་སྐབས་བཅས་གང་ཡྱིན་
ཡང་ཚགས་ཚུད་པོ་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་སོང་། ང་ཚོར་མང་གཙོ་དངོས་གནས་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ན། སྱི་འཐུས་དང་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་བསྡུ་ལས་སྱིད་སྐྱོང་གྱི ་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དེ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་
རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་མྱི་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོས་དེའྱི་འོས་
བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ཆ་ནས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་མཚོན་ན་འོས་བསྡུར་
མཉམ་ཞུགས་སྐབས། ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསྐོར་བ་ཡྱིན། ཐག་རྱིང་ཤོས་དང་ཁུག་ཀོག་ཚ་ཤོས་མེའོ་ནས་མོན་གོ་
འདོད་རྒུ་གྱིང་དང་། ར་རམ་ས་ལ་ནས་བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་དང་རོར་རེ ་གྱིང། ཧོན་སུར་ནས་ཧར་པ་སྤུར། ལ་དྭགས་སོ་ནམས་གྱིང་
གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཀོ་ལྱི་གལ་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མར་བསྐོར་ནས། མྱི་མང་གྱི་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་དེ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་རོགས་
ཐུབ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་གོ་རོགས་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཞན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་
རེས་ངའྱི་ཚིག་ཅྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ། ང་རང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོར་ལངས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་བྱ་ཚིག་
གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ལང་གྱི་ཡོད་ཅེས་མྱི་མང་ཚོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། བྱ་ཚིག་དང་པོ་དེ་མྱི་མང་ནང་ལ་གོ་དོན་དེ་རོགས་དགོས་ཀྱི་
འདུག གོ་རོགས་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དེར་གོ་རོགས་སེལ་བའྱི་ཆེད་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་ཚད་དང་
ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གོ་དོན་རོགས། ཉམས་ཞྱིབ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱས་པའྱི་རེས་སུ། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་
གྱིས་སྱིད་བྱུས་དེ་དག་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་དེར་གོ་དོན་དེ་ཡག་པོ་རོགས་མ་
ཐུབ་ན། ཐུགས་ཕན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་སོས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་རྣམ་པ་ཚོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་ལ་ལབ་གེང་མང་
པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས། ང་
ལ་མཚན་སྨྲ་འདོད་མེད་དེ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ང་ཏོག་ཙམ་བོ་ཕམ་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུས་སོང་། དེ་ཞུས་པ་
དང་མཉམ་དུ་ངས་ག་རེ་གལ་ཆེན་པོ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རང་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཀང་ཕེབས་
སོང་བསམ་གྱི་འདུག དེ་གསུངས་པའྱི་རེས་ཀྱི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་
འདུག་དཱ། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ངས་ལམ་སྟོན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། གོས་ཚོགས་ནང་དང་མྱི་མང་ནང་ལ་གང་ཡྱིན་ཡང་ང་
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ཚོས་བསམ་བོ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནང་གང་འད་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Holistic བསམ་བོ་རྒྱ་
ཆེ་ས་ནས་གང་འད་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཆོལ་ཁའྱི་འཐེན་ཁྱེར་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་བསམ་བོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཏོང་མ་ཐུབ་པའྱི་
ཐོག་ནས་བྱུང་བ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེར་བརེན་ང་ཚོས་བསམ་བོ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་གཏོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག 
དེ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་
ཚོགས་ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ནུས་པ་གང་དུ་
སྤུངས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེ་ན། བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་བརྒྱ་ཆ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། དེ་དག་གྱི་གོ་
རོགས་གང་འད་ཞྱིག་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ནུས་པ་གང་འད་ཞྱིག་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེར་ང་ཚོས་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་བསམ་ཞྱིབ་
བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གོས་ཚོགས་འདྱིར་ཡོད་པའྱི་སྱི་
འཐུས་ཚོར་འགན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་སྱི་པའྱི་འཐུས་མྱི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ད་ལྟ་ས་གནས་ས་ཐོག་
ལ་སྐོར་བསྐྱོད་བྱས་ནས་འགོ་དུས། མྱི་མང་ནང་ལ་བསམ་འཆར་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ག་རེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་དེ་
ཚོ་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་དེ་ཙམ་མཇལ་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་མཇལ་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་དུས། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལས་ཀ་
བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ལས་ཀ་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་དེ་ཅུང་ཙམ་ཞྱིག་
ཚགས་ཚུད་དུ་གང་འད་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་མྱིན་གྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་མྱི་མང་ལ་
ཐུག་འཕྲད་དུ་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་བརྒྱ་ཆ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་དེ་གང་འད་བྱས་ནས་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེ་
ཡྱིད་ལ་འཇགས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུར་གཟྱིགས་དང་། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་མྱི་མང་ཚོའྱི་གོ་རོགས་དེ་སེལ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།༼དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག གོས་ཆོད་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་རོགས་གནང་།༽ ལགས་སོ། དེ་གོས་ཆོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མར་བསེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད། ང་
ཚོས་གོ་རོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའྱི་ཆེད་དུ། སྱི་འཐུས་ཚོའྱི་འོས་བསྡུར་ཆ་བཞག་ན། ངས་འདྱི་ཞུས་བཞག་ནའང་འགྱིག་ས་
རེད། ད་ལན་གྱི་ང་ཚོ་དབུས་གཙང་གྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་
གངས་ཉྱི་ཤུ་ཡོད་པ་རེད། ཉྱི་ཤུ་ལས་བཅུ་བཞྱི་དེ་ར་རམ་ས་ལ་ནས་སེབས་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་
མྱི་མང་ནང་དུ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་འདུག ངས་དེ་ལ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་འདུག་བསམ་སོང། འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་འདྱི་འདའྱི་ཞུ་མཁན་དེ་ང་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་དེ་རེད་དན་གྱི་མེད། ང་
ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་དེ་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བགོ་གེང་བྱ་དགོས་ཀྱི་འདུག བགོ་གེང་གང་འད་ཞྱིག་བྱ་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་ན། བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་རྣམས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཁ་བཀྲམ་ནས་བསྡད་ཡོད་དུས། 
མྱི་མང་དེ་དག་གྱི་མྱི་འབོར་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།  གཞྱི་ནས་ང་ཚོ་
བགོ་གེང་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཀང་བགོ་གེང་ལ་ཡོང་
རོགས་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་སྐད་མང་པོ་ཞྱིག་ཤོར་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་ང་ཚོས་ཀང་མང་པོ་
ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་གསར་པ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། འོས་ཁྱོན་ནས་རག་ཐབས་མྱི་
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འདུག བྱས་ཙང་སྱི་འཐུས་གསར་པ་ལ་དེ་བས་ཀང་ཁག་པོ་འདུག ང་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་དཀའ་ལས་མང་པོ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། 
མཐའ་མ་དེར་ངས་ཆོབས་དང་སགས་ནས་སྐད་ཆ་ཚང་མ་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་བུ་སྐྲ་རྱིང་པོ་དེ་དན་པ་མ་བརེད་པ་གནང་
རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དངོས་གནས་གལ་ཆེ་བ་དེ་ང་ཚོ་བགོ་གེང་དེ་དག་མང་བ་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དཔེར་
ན། ང་རང་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་སུ་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༩ ལ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འོས་ཐོབ་ཚར་བ་རེད། འགོ་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཁྱབ་བསགས་བྱ་དགོས་དོན་མྱི་འདུག་ཨ། དེ་ཡྱིན་
དུས་གཞུང་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་ནས་གསུང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དེ་ནང་
བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱིས་གོ་སྱིག་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་བསྡད་པ་དེ་སྟངས་འཛིན་
ཡག་པོ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན། དེ་རེས་ནས་དེ་ནང་བཞྱིན་འགོ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ད་དུང་
ཁག་ཏུ་ཁག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་གོས་ཆོད་ཀྱི་དགོངས་དོན་
ཐོག་ལ་ཕེབས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ནས། 
འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཐུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་ནང་དུ་བགོ་གེང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་
ཆར་འོས་བསྡུའྱི་ནང་དུ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཞེས་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་བཞྱིན་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ས་གནས་དང་མྱི་འབོར་གཞྱི་ལ་
བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་མྱི་བདམས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཐུབ་ས་རེད་དམ་ཞེས་པའྱི་འདྱི་
འདའྱི་སྒང་ལ་བགོ་གེང་བྱ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་ཐུབ་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 
 



44 

 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས། གོས་ཚོགས་སུ་ཕེབས་ནས་བགོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་དང་པོ་བངས་པ་ལ་ཚང་མས་
འཚམས་འདྱི་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུར། གཞྱི་རའྱི་
གོས་ཆོད་དང་བཅས་པ་ཚང་མར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། དང་པོ་ནང་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོར་བསམ་ཚུལ་
ཚིག་ཁ་ཤས་ཅྱིག་བང་རྱིམ་ཞྱིག་སྱིག་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེ་མར་བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་གནོད་ཅྱི་བྱུང་གྱི་ཚོད་དཔག་ཐྱིག་
མ་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཕར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་ཀྱི་གེང་བརོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་ཡོངས་སུ་
འགལ་བའྱི་བྱ་སོད་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་ལ་བརེན་ནས་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་འདྱི་ཕྱིའྱི་སྐྱབས་གནས་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་
སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཐུགས་དམ་སད་རེན་ཅྱི་ཆྱི་བྱུང་ཡོད་པ་དང།  དེ་བཞྱིན་ཟེར་བ་དེ་དང་
འབེལ་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུར། གཞྱི་རའྱི་འདྱིའྱི་སྔོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལའང་སོ་སོས་ཆ་ཤས་ཅྱིག་བངས་པའྱི་སྐབས་སུ་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་རེས་ཀྱི་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་འདྱི་དང་འབེལ་ནས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འཐེན་ཁྱེར་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་འགོ་སོང། འདྱི་འགོ་བ་དེའང་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་གྱིས་ཐོག་ནས་གནང་སོང་། གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་ཡོད་མཁན་གྱི་འགོ་ལ་སྡོད་
མཁན་དེ་དག་ལ་འབེལ་བ་བྱུང་སོང་ཟེར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ཉེ་ཆར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ང་ཚོར་ལམ་སྟོན་ཕེབས་
པའྱི་ནང་དུའང་བསྟན་པ་འགོ་ནས་བཤྱིག་པ་འད་བོ་འདུག་ཟེར་ནས་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་གནང་བ་རེད། དེ་ཆ་ཚང་གྱི་སེམས་ལ་
ངེས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འགོ་ལ་སྡོད་མཁན་ཟེར་ནའང་མྱིན་འདུག ང་རང་ཚོ་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་དེ་དག་
རེད། ང་རང་ཚོར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ཡོངས་ཁུངས་དེ་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་མྱི་འད་བ་ཁག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང། འདྱིར་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཚར་བའྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱི་ནས་བཟུང་ཏེ། བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་དང་བོད་སྱི་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་
ཆགས་ཚར་བ་རེད། དེར་བརེན་འགན་དེའང་བོད་སྱི་པའྱི་ཐོག་ལ་འགན་ཞྱིག་ཁྱེར་ནས་བྱེད་དགོས་པ་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད།  
འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ལའང་ངས་སྐྱོན་ཆ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྱིར་བཏང་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའྱི་གཏམ་
དཔེར། ཐང་བདེ་མོ་ཨ་ལེ་ལ་མོ། འགག་དོག་སར་བ་མ་དཀོན་མཆོག་ཟེར་བ་བཞྱིན་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་འགྲུབ་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་
ཡྱིན་ནའང་འཇོན་པོ་དང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་སྱི་པའྱི་མྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དེ་ནྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་མ་
འགྱིག་པ་དང་མ་འཐུས་པ། དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ་རེད། ང་ཚོ་སྱི་མྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དེ་རེད། སྐབས་
དེ་དུས་ང་ཚོས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ཐོག་ལ་ནོར་བ་འཁྲུལ་སོང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། རང་
ཉྱིད་ནོར་བ་འཁྲུལ་སོང་གྱི་ནང་དུ་ཕར་འཛུལ་ནས་ནོར་འཁྲུལ་དེ་ངོས་ལེན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་དེ་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དབུ་ལ་བཞུགས་མཁན་རང་ཉྱིད་
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གཙོས་པའྱི་ཚང་མ་གནད་དོན་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་ཐུག་པའྱི་སྐབས་དེར། འགན་མ་འཁུར་ནས་འགན་དེ་མྱི་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་སྟེང་ལ་
གཡུག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རལ་སྤྲུགས་ལྟ་བུ་བསྐྲུན་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེའྱི་འོག་ནས། གནད་དོན་དེ་ཐག་གཅོད་
རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་གནད་དོན་དེ་མར་ནར་ནས། མཐའ་མ་དེར་རྒྱ་དགའ་བོད་སྡུག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚང་
མ་ལ་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་དག་པོ་བྱས་ནས་ངར་བ་ཡྱིན་ནའང་
འད། ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། མཐའ་མ་འབབ་ས་དེའྱི་སྒང་ལ་སེབས་ཡོང་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆོལ་ཁ་དང་
ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཕོགས་འཐེན། ཡང་ན་རང་ཉྱིད་དཀར་འདོན་བྱ་རྒྱུའྱི་སྒང་ལ་བབས་འགོ་ཡྱི་འདུག འདྱི་འགན་མ་འཁུར་བའྱི་
གནད་དོན་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་ཙང་ཚང་མས་འགན་ཞྱིག་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་པར་དུ་ནོར་བ་འཁྲུལ་སོང་ཛ་
དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། འགན་དེ་ཕར་ཚུར་མ་གཡུག་ནས་སོ་སོས་འཁུར་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག ང་
རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་རའྱི་ངས་གོང་དུ་བཤད་པ་བཞྱིན་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སེབས་
ཚར་བའྱི་རེས་སུ། བོད་སྱི་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡོང་ཁུངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན། རྱི་བོ་དགེ་ལྡན་པའྱི་གྲྭ་
བཙུན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིར་སེབས་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་རེད། གོན་ཡོད་པ་དེའང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ན་བཟའ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དེ་ནམ་རྒྱུན་དུ་ནས་དན་པ་བརེད་ཀྱི་མེད། དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ནས་དྱི་བ་དྱིས་དུས་ཀང་། གཞྱི་རའྱི་ཚང་མ་བོད་སྱི་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཐོབ་
ཁོངས་ནས་ཡོང་བའྱི་དགེ་འདུན་པ་དེ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྣེ་ཁྱིད་དགོས་པའྱི་འགན་འཁྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་
དེ་ང་རང་གྱི་གསལ་པོར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་བསམ་བོ་དེ་ཡང་བཏང་ཁུལ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་རང་གྱི་རྣམ་
དཔྱོད་ཀྱི་མ་འདང་བ་ཡྱིན་ནའང་འད། གཞན་གྱི་ལྷག་བསམ་གྱི་མ་གནང་བ་ཟེར་ནའང་འད། ལས་ཀ་བྱེད་ཕོགས་ཁ་ཤས་ཅྱིག་
ལ་རང་གྱི་ལྟ་སྟངས་དང་གཞན་གྱིས་གཟྱིགས་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཡོང་བ་དེ་ཆོས་ཉྱིད་ཅྱིག་རེད།  ངས་དེ་རྱིང་འདྱིར་དན་གསོ་བྱ་
དགོས་པ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཉེ་ཆར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ང་ཚོར་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གནང་བཞག་པ་དེ་ཡྱིན།  ང་ལ་
གོགས་པོའ་ིའདུ་ཤེས་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ངས་ལབ་བཞག་པ་དེ་ལྷག་པར་དུ་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འཐེན་ཁྱེར་མེད་པའྱི་
ཐོག་ནས། ཚང་མས་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ནས་གསུངས་པ་དེ་རེད། ཞེ་ས་མ་ཞུས་ན་དགུང་ལོ་བརྒྱད་
ཅུ་ག་གཅྱིག་ལ་ཕེབས་པའྱི་བགེས་སོང་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོར་གནང་བའྱི་བསབ་བྱའམ་འབོད་སྐུལ་ཟེར་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོ་རང་
གཞན་རོགས་གསུམ་ཚང་མས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རང་ཉྱིད་ལ་སྣང་བ་དག་བསྡད་པ་གཅྱིག་པུས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སོ་སོའ་ིཡོང་ཁུངས་ནྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། སོ་སོའ་ིབསམ་བོ་གཏོང་
སྟངས་ནྱི་གོང་ནས་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིན། དེ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་གཟྱིགས་སྟངས་
གཅྱིག་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། བྱེད་སྟངས་ཀང་གཅྱིག་པ་ཡོང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་ད་རེས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྒན་བགེས་རེ ་ཟུང་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་བསབ་བྱ་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ནས་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་བསབ་བྱ་གནང་རྒྱུའྱི་སོབས་པ་གང་ཡང་མེད་ནའང། འབོད་
སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚོ་ཉྱིན་མ་དེ་རྱིང་ནས་བཟུང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཁ་སང་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ལ་གོགས་པོའ་ིའདུ་
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ཤེས་ཡོད་ན་ཟེར་བའྱི་བཀའ་སོབ་དེ་སྙྱིང་ལ་བཅངས་ནས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འཐེན་ཁྱེར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་རྒྱུ་མྱི་
འདུག དེ་གནང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་རང་གཞན་རོགས་གསུམ་ཀུན་ལ་ཕན་ཐོགས་མྱི་འདུག རྣ་བསུན་དང་མ་བཟུང་ན་ང་ཚོ་ཚང་མ་
ཁུར་དགོས་ཚོད་ཡྱིན། འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འཐེན་ཁྱེར་བྱས་པའྱི་མྱི་དེ་མཐའ་མ་དེར། ཆོལ་
ཁ་དེ་དང་ཆོས་ལུགས་དེར་བྱས་རེས་འཇོག་བཞག་པ་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་དམ། དེ་ལས་ལྡོག་ཏེ་དེ་འད་གནང་བསྡད་པའྱི་ཉེར་ལེན་
ལ་བརེན་ནས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མཐོང་སྣང་མ་བདེ་བ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ ་མ་
གཏོགས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འདའྱི་བསབ་བྱ་དང་ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གོང་དུ་གསུངས་པ་དེ་སྙྱིང་ལ་
བཅངས་ནས་ལེགས་ཉེས་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ། ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཞེན་ཁོག་དེ་དོར་ནས་སྱི་
པའྱི་མྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་གྱི་ཡོད། གོང་དུ་རེ་བ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བསབ་བྱ་མ་ཡྱིན་
པར་འབོད་སྐུལ་ཡྱིན། ཚུར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་ཕར་བཤད་པ་དེའང་གསན་རོགས་གནང་ཞེས་ནན་
པོའ་ིངང་ཞུ་འདོད་བྱུང། གཞྱི་རའྱི་ངས་རེ་བ་ནྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཉེ་ཆར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་ལམ་སྟོན་
རྱིམ་པ་ཁག་ཅྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟ་ཕྲན་བུའྱི་ལེགས་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་ནས་སེབས་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུང་སྟངས་ལ་མར་བལྟས་ཡོང་དུས། དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་སེམས་
ཕམ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁ་རང་གསར་དུ་ཕེབས་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་ཚོར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ད་རེས་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མ་ལའང་འབོད་སྐུལ་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་མ་གཏོགས་གཞན་མང་པོ་
ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ཚོགས་དུས་དང་པོར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པའྱི་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་བགེས་གཞོན་གཙོས་པའྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་འཚམས་འདྱི་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་སྐབས་
བཅོ་ལྔ་པའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་དབུས་པའྱི་འོས་འདེམས་བྱུང་བའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ལ་གུས་པས་འཚམས་འདྱི་ཞུ་བ་དང་
ཆབས་གཅྱིག གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའྱི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
མདང་དགོང་གོ་སྐབས་ཅྱིག་ལེན་ན་བསམ་སོང་སྟེ། གོ་སྐབས་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་། འདྱིའྱི་ནང་ནས་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ག་
རེ་མཐོང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། འདས་པའྱི་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཉམས་མོང་གཞྱིར་བཞག་གྱིས་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་གོས་
ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་རེད། བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་
གཏོང་དགོས་པ་དེར། འདས་པའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་དང་ད་ལམ་བརྒྱུད་དེ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགན་བཞེས་མཁན་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཉེ་ཆར་དམ་འབུལ་གྱི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་སུ་རེད། ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་མོས་མཐུན་ཞུས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་གནང་སྟངས་དང་གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་
སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དེ་ནྱི་འཕྲལ་དུ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། འ་རྱི་འུ་རྱི་བྱས་ནས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མ་རེད་ལ། 
བྱས་ན་ཚར་རྒྱུ་ཚར་གྱི་རེད། ཆ་ལེ་ཆོ་ལེ་ཞྱིག་ཚར་འགོ་གྱི་རེད། ཡང་དེ་དུས་ཚོད་རན་པོ་ཞྱིག་དང་འཚམས་པོ་ཞྱིག་ལེན་པའྱི་
ཐོག་ནས། དེ་ཡང་ང་རང་ཚོ་མྱི་མང་གྱི་འདྱིར་གཏོང་བའྱི་ཐོག་ནས། འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་བསྡུར་ལྷུག་པོ་ཞྱིག་བྱེད་
དགོས་པ་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། གང་ལ་སང་པ་འདྱི་ལ་མཁས། ཅེས་གསུངས་པ་
བཞྱིན་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་འོས་བསྡུ་དང་ཐད་ཀར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ་དག  བཀའ་ཤག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་དབུས་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གཙོས་པའྱི་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ལ་ཆ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། དབུས་ས་གཉྱིས་ཟེར་དུས་ལྷན་ཁང་ཚང་མས་ངོ་ཚབ་ཟེར་ནའང་རེད། སྐུ་ཚབ་ཟེར་ནའང་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་
རང་བཞྱིན་གྱི་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་དང་ཐད་ཀར་ཐང་དུ་དོན་ནས་ཕག་ལས་གནང་དུས་དཀའ་ངལ་ག་རེ་བྱུང་མྱིན་ཚང་མས་
མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ Feedback ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་དག་ཅྱི་ལེགས་དང་དུས་ཚོད་བཏང་བའྱི་
ཐོག་བྱེད་དགོས་པ་དང། ང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གསར་པ་གསར་རང་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གསར་པ་ཡྱིན་ཟེར་དུས། 
ཁྱིམས་བཟོ་ནང་ལ་སེབས་ནས་གསར་པ་ཡྱིན། དེ་མྱིན་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལོ་ ༢༢ དང་དམྱིགས་བསལ་འཛིན་སྐྱོང་
དང་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ལོ་ ༦ ཙམ་ལས་ཀ་བྱས་ཡོད། དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་མོང་། འདྱི་གཞྱི་བཞག་གྱི་ཐོག་
ནས་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
 དེ་ནས་དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ང་ཚོ་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་འགན་བཀུར་འོས་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་།  
དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་རྣམས་ལ་གུས་བཏུད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོ་གསར་པ་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་
ནའང་ཚང་མས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས། དོ་སྣང་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་དེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་ཁྱིམས་བཟོ་ང་ཚོ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་ཐག་བཅད་དགོས་པ་རེད། ཉྱིན་མ་དེ་རྱིང་བར་དུ་ཉྱིན་གསུམ་ནང་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་
གྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་གསུངས་མཁན་རེད། འཛིན་སྐྱོང་གནང་མཁན་རེད། གནང་བ་དང་
གསུངས་པ་གཉྱིས་ལ་ཁྱད་པར་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔ་ཟླ་ཤས་སྔོན་ལ་ངས་འཛིན་སྐྱོང་བྱས་ནས་བསྡད་པ་རེད། ད་ལྟ་
ཁྱིམས་བཟོ་ནང་སེབས་པ་རེད། སོ་སོའ་ིལས་འགན་གྱི་ངོ་བོ་བརེ་པོ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་སེམས་ཙམ་
པས་བར་སྣང་ལ་ར་རྒྱུག་ཀང་།། མཆུ་གང་ལ་སར་མོས་སོ་མྱི་ཐེབས།། ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་གསུང་རྒྱུར་ལས་ས་པོ་ཡོད་པ་རེད། 
གནང་དུས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། དོན་དག་ག་རེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེ་ན། ང་ཚོས་ག་རེ་གནང་དགོས་པ་སོགས་དུས་ཚོད་ཡག་པོ་
ཞྱིག་བཏང་རྒྱུ་དང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་འདུག ཁ་སང་གོས་བསྡུར་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་འཕྲལ་མར་ཚར་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དུས་ཚོད་རྱིང་ཙམ་གནང་ནས་ཐག་བཅད་ན་མ་གཏོགས་པས་ཛ་དག་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག འོས་བསྡུ་ནྱི་ད་དུང་
ལོ་བཞྱིའྱི་རེས་སུ་རེད། དེ་མྱིན་པའྱི་ཛ་དག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དེ་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་མང་པོ་
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ཞྱིག་ཞུ་མྱི་དགོས་པ། གོང་དུ་མང་པོ་ཞུས་སོང་དངོས་འབེལ་རེད། དེ་དང་འབེལ་ནས་དེ་སྔོན་ང་འཛིན་སྐྱོང་རེད། ངས་ལས་
འགན་བརེ་པོ་བརྒྱབ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཁྱིམས་བཟོ་ལ་སེབས་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་གནད་འགག་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་
ནང་ལ་ག་རེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་བྱེད་གཅྱིག་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་དུ་ཐོན་ཡོང་ནས་ཐེ་བྱུས་གནང་ཆོག་གྱི་
རེད་དམ། དེ་གསལ་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་ཞུ་བ་ཟེར་དུས་མྱི་མང་གྱི་འོས་འདེམས་བྱས་པ་རེད། དཔེར་ན། ར་རང་གྱི་
ཞོན། ལོ་རྒྱུས་མྱིས་བཤད། ཟེར་བ་ལྟར་ང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བྱེད་པ་རེད། ང་ཆོག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ན། Joker 
(playing card) ལྱིངྒ་རེད། སྱི་ཞུ་བ་རེད་དམ་ཟེར་ན་ང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྫུན་མ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཡྱིག་ཚད་བཏང་
ནས་ངས་སེབས་མེད། གནས་རྱིམ་འཕར་ནས་ངས་སེབས་མེད། མྱི་མང་གྱི་བསྐོས་པ་རེད། འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད། 
 མྱི་མང་གྱིས་བསྐོས་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན། ལས་འགན་འགོ་འཛུགས་མ་ཞུས་པའྱི་སྔོན་གྱི་ཉྱིན་དང་པོ་དེར་སྱི་ཞུ་བའྱི་
བང་དོར་སྱིག་གཞྱིར་བརྱི་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བོན་ལས་ཐོག་དེ་འད་ཡྱིན་
ནའང་འོས་བསྡུ་སྒང་ལ་གནང་ཡོད་པ་རེད་པ། འདྱི་ཆོག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་མ་འོངས་པར་དེའྱི་ཐོག་ཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིག་
བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་འདས་པའྱི་ཉམས་མོང་གཞྱི་བཞག་ཐོག་ལེགས་བཅོས་ག་རེ་གནང་དགོས་
འདུག་ཟེར་ན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་མང་དག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་རྱིམ་བཞྱིན་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས་ཟེར་
ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དོན་སྙྱིང་དེ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དུས་ཚོད་གཏོང་དགོས་པ་དེ་ཛ་དག་གྱིས་མགོགས་པོ་ཐག་བཅད་པ་
ཡྱིན་ན། འ་རྱི་འུ་རྱི་ཆགས་ཀྱི་རེད་ལ། ཆ་ལྱི་ཆོ་ལྱི་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དོན་དག་གལ་ཆེན་པོ་གཅྱིག ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའྱི་ཐོག་ལ་བཟང་སོད་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་རེད། 
བཀའ་མོལ་འདྱི་མང་ཆེ་བས་གསུངས་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། བཟང་སོད་དེ་གསུངས་རྒྱུ་གཅྱིག་རེད། གནང་རྒྱུ་དེ་གཅྱིག་རེད། 
ངའྱི་སྣ་ཁུག་ལ་མཛུབ་མོ་འཛུགས་ཏེ་བཟང་སོད་དེ་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་གསུངས་རྒྱུ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་མྱི་རེ་ངོ་རེ་ནས་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉྱིད་ཀྱིས་བཀའ་གང་གནང་བ་དེ་ལ་ཐུགས་
དགོངས་པ་འཁྲུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ངས་ཚིག་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཞུས་ཤེས་མ་སོང་། དགོངས་སེལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཚིག་
ལ་མ་གཟྱིགས་དོན་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་དག་གཙོ་བོ་དེ་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་བ་ཟེར་ནས་ཁ་ཐུག་ལ་ངས་གོ་
བ་འདྱི་འད་ལེན་གྱི་ཡོད། འདྱི་འདའྱི་ཐུགས་གསོ་ཆེད་དུ་དེ་རྱིང་ཉྱིན་ཕེད་རེད། ཉྱིན་ཕེད་རེས་སུ་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
སང་ཉྱིན་ནས་རོགས་པ་རེད། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ལེའུ་འདྱི་ཚར་བ་རེད། དངོས་སུ་ཐང་ལ་བབ་ནས་ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་རེ་ཕག་
ལས་དེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་གྱི་རེད། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དབུས་པས་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ་དང་། ལས་བྱེད་ཐོག་མཐའ་བར་
གསུམ་གྱིས་ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་རེའྱི་ཕག་ལས་ཁོང་ཚོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་དུས་ཁག་པོ་ཡོད་
པ་རེད། ངས་ལོ་དྲུག་མ་གཏོགས་བྱས་མ་མོང་། དེ་ཁག་པོ་བྱུང་། ཉྱིན་མོ་མྱི་དང་། མཚན་མོ་ཁྱྱི་བྱས་པ་ཡྱིན། མྱི་ཚེ་ཧྱིལ་པོ་
ཕག་ལས་གནང་བསྡད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པར་ངས་སྙྱིང་ནས་གུས་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཕག་
ལས་གང་གནང་བ་དེར་གུས་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡང་མ་འགྱིག་པ་དང་མ་འཐུས་པ་
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བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཡར་གསུང་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཁ་སང་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་
བྱུང་སོང་། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་འདྱི་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་རེད་དང་མ་རེད་ཟེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་མང་དག་ཅྱིག་བྱུང་སོང་། དངོས་
གནས་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་བྱས་ན་ཁྱིམས་བཟོ་འདྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ག་རེ་གནང་བ་དེར་གོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཁྱིམས་སྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་ལ་ལམ་སྟོན་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མེད་
དེ། འདས་པའྱི་ཉམས་མོང་གཞྱི་བཞག་གྱི་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཁག་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་གྱི་འདུག དགོངས་པ་དྭང་རྒྱུ་ཟེར་
ནའང་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་འཛིན་སྐྱོང་རྣམ་པས་ག་རེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག 
ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ག་རེ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་འདུག མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ག་རེ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ཞེད་སྣང་དང་དངངས་ཚབ་ངང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཉམས་མོང་མེད་དུས་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་འགན་ཞྱིག་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རེས་སུ་མ་གཏོགས་མཇལ་གྱི་མ་རེད། ཟླ་བ་དྲུག་བར་དུ་
ལས་དོན་གནང་དགོས་པ་རེད། དེ་རྱིང་ནས་བཟུང་གནང་དགོས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་དམྱིགས་བསལ་ཤྱིག་བྱུང་མ་
སོང་སྙམ། 
 དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གཙོས་པའྱི་ལྷན་ཁང་མྱི་འད་བའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་འདྱིར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། 
ང་ཚོ་ནྱི་ལྷན་ཁང་ཚང་མས་ཚབ་བྱས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་གཏོང་བཞག་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཟླ་བ་དྲུག་ནང་དུ་
འཕྲལ་དུ་བྱེད་དགོས་པ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 དེ་ནྱི་ང་ཚོ་ཚང་མས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། བཟང་སོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་དག་བཞྱི་ཡོད། དང་པོར་
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཐུགས་ཕམ་སྐོར་གཅྱིག་དང་། གཉྱིས་པར་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་སྐོར། ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་ལ་
ཐག་རྱིང་པོ་དང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ངས་ཞུ་བཞྱིན་མེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་སྐོར་ལ་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 
དེ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་སྐོར་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཐུགས་འགན་ག་རེ་བཞེས་
དགོས་པའྱི་སྐོར་དང་། ང་རང་གྱི་ཚོར་སྣང་གྱི་ཐོག་ནས་ཉྱིན་ཤས་ནང་དུ་ལྟ་རྒྱ་དང་མཐོང་རྒྱ་ག་རེ་བྱུང་བ་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 དང་པོ་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་ཐུགས་ཕམ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་
སོང་། མགོན་པོ་གང་ཉྱིད་ཀྱི་བཀའ་སོབ་ཅུང་ཟད་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་སྔར་བཀའ་སོབ་ཛ་དག་ཁག་ཅྱིག་ཕེབས་པ་
རེད། མྱི་རབས་བརེ་པོ་བརྒྱབ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་གཞོན་པ་ཚོ་རྒས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞོན་པ་ཚོས་ཡག་པོ་བྱེད་
རོགས་བགྱིས། ང་ཤྱི་ནའང་བོ་བདེ་པོ་ངང་ཤྱི་བཅུགས་རོགས་བགྱིས་ཟེར་ནས་གསུངས་ཀྱི་འདུག སྙྱིང་ཚང་སྟོང་བྱེད་ཀྱི་འདུག 
ཉེ་བའྱི་ཆར་མཇུག་བསྡོམས་ཀྱི་བཀའ་སོབ་ནང་ལ་མགོ་བདེ་དན་འཁྲུལ་ཚང་མ་དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་པ་ཚོས་བྱེད་ཀྱི་འདུག 
དེ་ང་ཚོ་རེད་པ། དེ་ནས་བཀའ་སོབ་གནད་འགག་ཅྱིག་བསྟན་པ་སྒང་ནས་བཤྱིག་གྱི་འདུག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། བསྟན་པ་སྒང་
ནས་སུ་རེད། ང་ཚོ་རེད་པ། ང་ཚོ་ཚང་མས་བསམ་བོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ནོར་བ་དང་འཁྲུལ་བ་དེ་བོན་པོ་རྱིག་
པ་ཅན་ལའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྱིལ་བ་དང་བརྒྱལ་བ་དེ་དག་སྡྱིག་སྱིན་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་
ནོར་ཆོག་གྱི་རེད། ནོར་བ་དེ་འགོད་བཤགས་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་དང་བཟང་སོད་སྐོར་ནས་དངས་པ་
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ཡྱིན་ན། བཟང་སོད་དང་པོ་དེ་དང་པོ་དང་གཞག་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་དང་འབེལ་ནས་ག་རེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེ་ན། གོགས་པོའ་ི
འདུ་ཤེས་དང་ག་པ་ག་པར། ཚེ་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་༸སྐྱབས་གནས། གོང་མའྱི་གོང་མ། བ་མའྱི་བ་མ། ཕ་མའྱི་ཕ་མ། སྙྱིང་ཁོངས་
རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འདྱི་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ན་མྱིག་བཙུམ་པ་ཙམ་དང་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུར་འཚང་
ཁ་རྒྱག་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་སྐོར་ལ་རེད། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱིས་གསུངས་སོང་། འདྱི་འད་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད་དུས་གང་བཤད་ན་བསམ་པ་མང་པོ་དན་སོང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་རེད། གོང་དུ་
ངས་ཕ་མའྱི་ཕ་མ་ཟེར་དུས། ཕ་མས་སོ་སོ་ལ་ར་ཆེན་པོ་ག་ཚད་ཙམ་གྱི་བྱམས་སྐྱོང་གནང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ལམ་དེ་ནས་ཡོང་
བ་རེད་པ། རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དུད་ཚང་ཉམ་ཆུང་ཞྱིག་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་དང་། རྱིམ་པས་སོབ་སོང་དང་
རྱིག་གནས་ཚང་མ་ཕ་མས་བྱས་མྱི་ཐུབ་པ་ཚང་མ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རོགས་ཚོགས་
ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟ་ཅུང་ཟད་མདུན་ལ་ལངས་ནས་བཤད་ཐུབ་པ་དེ་བྱུང་བ་རེད། དེ་རྱིང་འདྱི་ལ་རྒྱང་གགས་མདུན་ལ་ཕྱུ་པ་ཞྱིག་
གོན་ཏེ་རྱིག་པོ་བྱས་པ་དེའང་མགོན་པོ་གང་ཉྱིད་ཀྱིས་བཀའ་དྱིན་རེད་པ། དེའྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་ཞུ་དགོས་དན་སོང་ཟེར་ན། take 
takeཤtakeཤམྱི་ཚེ་གང་པོར་དཀོར་བཟས་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན། ད་ཆ་ Give back དྱིན་ལན་དང་མ་རེད་དེ། བཀའ་དྱིན་བསམ་
ཤེས་དང་ཕག་འཚལ་སྱིབ་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་འགའ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱི་མགྱིན་ཚབ་བྱས་ནས་སྐད་ཆ་ཁ་
ཤས་བཤད་ཐུབ་ན་བསམ་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན། འདྱི་གཞྱི་གཞག་ཐོག་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དམ་འབུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་མྱི་མང་གྱིས་
རེ་བ་བཅངས་པ་ལྟར་དེ་ག་རང་གནས་ཡོད། ལོ་གཅྱིག གཉྱིས་ནས་ལྔ་བར་དུ་གནས་དགོས་ནའང་དེ་ག་རང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་
དགོས་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཕར་བ་གྲུ་འདེགས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 དོན་ཚན་གཉྱིས་པ། འཛིན་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ། སང་ཉྱིན་ནས་བཟུང་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཕག་ལས་ག་རེ་གནང་
གྱི་རེད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་གང་ཡང་མྱིན། ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད། ང་ཚོ་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་རེད་ཟེར་ན། 
ནང་ལ་ལོག་རྒྱུ་རེད། དཔེར་ན་ང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཉམས་མོང་མེད། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ལོ་ ༢༢ ཙམ་ལས་ཀ་བྱས་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་ད་དུང་ཀླད་ཀོར་ཡྱིན། ང་རང་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་ན་སང་ཉྱིན་ནས་ཟབ་སོང་ལ་འཛུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་ཀྱི་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་ནའང་མགོ་འཚོས་ཀྱི་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གཞུག་
མ་ཡག་པོ་དང་གཙང་མ། དོན་ལ་སྱིན་པ་ཞྱིག་སྤུངས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་རེ་བ་བརྒྱབ་ནས། སང་ཉྱིན་ནས་འཛིན་གྲྭར་འགོ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་མང་ཆེ་བ་སང་ཉྱིན་དགོང་མོ་ནས་ནང་དུ་ཕེབས་འགོ་ཡྱི་རེད། ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། 
ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་གྱི་འོས་བསྡུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་
ཚུར་ཕུལ་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ལོག་འདྱི་རེད། ད་ལྟ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་གྱི་འོས་བསྡུ་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་བརྒྱ་དང་གཅྱིག འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས། ནང་གསེས་དོན་ཚན་
གསུམ་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་དང་པོ་དེ། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་དང་། ཚོགས་མྱི་གཉྱིས་ནས་
བཞྱིའྱི་བར་དགོས་པར། གོ་ཡུལ་སྟོང་པ་ནམ་ཐོན་ལ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་
གཞོན། སྱིད་སྐྱོང་བཅས་ནས་སྐབས་དེའྱི་འོས་མྱི་འདེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆེད་མྱི་འགོ་གསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་གནང་བའྱི་
ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་
ལ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མྱིར་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། ཟེར་བའྱི་དེས་དགོངས་དོན་ལ་
ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དགོངས་འཆར་ཕུལ་བ་དེར། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་
ཚོགས་མྱིའྱི་འོས་གཞྱི། དང་པོ་དེར་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་དྭགས་པོ་སྐལ་བཟང་གཡུ་སོན། འཁྲུངས་ལོ་འཁྲུངས་ཚེས་ ༡༩༥༥།༧།༡ 
དང། གཉྱིས་པ་ནྱི་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་སྐྱྱིད་ར་ནོར་བུ་དོན་ལྡན། འཁྲུངས་ལོ་འཁྲུངས་ཚེས་ ༡༩༥༣།༧།༡། དང་པོ་དེར་དྭགས་པོ་
སྐལ་བཟང་གཡུ་སོན་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ལོར་གཉའ་ནང་དུ་སྐྱེས། བོད་ལ་རྒྱ་དམར་གྱིས་བཙན་
འཛུལ་བྱས་རེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བལ་ཡུལ་དང། ༡༩༦༣ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་འབྱོར་ཏེ་ཀང་ར་ཟུར་གསོག་
སོབ་གྲྭ་དང། དེ་ནས་པ་ཆ་མ་རྱི། མ་སུ་རྱི་བོད་གཞུང་གཏན་སོབ་བཅས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་ ༡༩༧༣ ལོར་སོབ་གྲྭ་ནས་
ཐོན། དེ་ནས་ཅན་རྱི་སྒར་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་ ( Punjab University ) ས་ཁམས་རྱིག་པར་རབ་འབྱམས་པ་ 
B.A ཐོན། དེ་ནས་ ༡༩༧༨ ལོར་སེང་ལོར་མཐོ་སོབ་ནས་དྲུང་ཡྱིག་སོབ་སོང་ཐོན། ༡༩༩༧།༩༨ ལོར་ཨ་རྱི་ཇོན་ཧོབ་ཀྱིན་སེ་ 
( John Hopkins University ) ནང་ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་སྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་ ( Public Health ) སོབ་སོང་
བྱས། མཐོ་སོབ་ཐོན་རེས་ ༡༩༧༦ ལོར་གཞུང་ཞབས་ཁོངས་རྒན་དྲུང་གནས་རྱིམ་ཐོག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིས་པ་གཅྱིག་ལོགས་ཏུ་བསྐོ་གཞག་སྩལ། དེ་ནས་ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་དུ་དངུལ་གཉེར་དང་ལས་འཆར་
འབེལ་མཐུད་པ་ ( Program Coordinator ) བྱས། དེ་རེས་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཁང་ནང་ལག་འཁྱེར་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་
འཁུར་ཞུས། 
 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་ཌལ་ཧོར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུ་བཟོ་འགོ་གཅྱིག་ལོགས་སུ་བསྐོས་པ་ལྟར། བཙན་བྱོལ་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་བུད་མེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་པོ་དེ་ཆགས་ཡོད། དེ་རེས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སོས་
ཀྱིས། ༡༩༩༡ ལོར་དྲུང་གཞོན་དང་དེ་རེས་ཟུང་དྲུང་དུ་གནས་སར་གནང། དེ་ནས་འཆར་གཞྱི་ཕག་རགས་དགོངས་དོན་མ་སུ་
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རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་དྲུང་ཆེར་བསྐོ་གཞག་སྩལ། དེ་རེས་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་དྲུང་དང། དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར་དུ་གནས་སར་
གྱིས་ནང་སྱིད་དུ་གནས་སོས་གནང། 
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་དུ་གནས་སོས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཁྱབ་སེལ་
ཆེད་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༡༢ དང། བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་སྒར་ཁག རྒྱ་གར་གོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་བཅས་ནང་བསྐྱོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
དེ་ནས་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆེ་དང་། བོད་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་བཅས་ཐེམ་པ་རྱིམ་
འཛེགས་ཀྱིས་མྱི་ལོ་ ༣༣ རྱིང་བོད་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱི་ཞབས་འདེབས་ཞུས་མཐར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་རྒས་ཡོལ་སྔ་
བསྣུར་ཞུས། ལས་རྒྱུན་རྱིང་ས་གནས་ཁག་མང་པོར་ཟབ་སོང་དུ་བསྐྱོད་པ་དང། ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་དང་སོབ་འཁྱིད་ཡང་ཞུས་
ཡོད་པ་མ་ཟད་ཚོགས་ཆུང་མང་པོའ་ིནང་འགན་འཁུར་མཉམ་བཞུགས་བྱས་པ་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིས་བསྡུས་སུ། 
ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ལྷན་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དཔར་བཤུས་ཡང་འདུག 
 དེ་ནས་འོས་གཞྱི་གཉྱིས་པ། གུས་སྐྱྱིད་ར་ནོར་བུ་དོན་ལྡན་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༣ ལོར་དྱིང་རྱི་སྒང་དཀར་དུ་སྐྱེས། དུས་
འགྱུར་བྱུང་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་བལ་ཡུལ་ཤར་ཁུམ་བུར་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ཏེ། ཤར་ཁུམ་བདེ་ལེགས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་
སོབ་གྲྭར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ བར་བསྐྱོད། དེ་རེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་ཏེ་མ་སུ་རྱི་གཏན་སོབ་ཏུ་སོབ་ཞུགས་
དང་འབེལ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་མཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་སོབ་མུས་སྐབས་གཏན་སོབ་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་
ནང་དོན་རྱིག་པར་སོབ་གཉེར་བྱ་འདོད་ཡོད་རྱིགས་ལ་དྷ་སར་རྱིགས་ལམ་སོབ་གཉེར་ཁང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ 
ཉྱིན་དབུ་འཛུགས་བཀའ་དྱིན་བསྐྱངས་གནང་བའྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་ནང་པའྱི་གཞུང་ཆེན་ཁག་དང་། བོད་ཀྱི་རྱིག་
གནས་ཁག་ལ་སོབ་གཉེར་གང་ཐུབ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག ཞོར་དུ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡེའྱི་མཐོ་སོབ་ཁང་དུ་རྱིག་འགྲུལ་གྱི་ལམ་
ནས་སོབ་གཉེར་སངས་འབས་ཐོབ་ཐོག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོར་རྱིགས་ལམ་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་ཐོན་རེས། དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒེར་
ཡྱིག་ཚང་གྱི་བཀའ་འབེལ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས ༡༤ ཉྱིན། སྐུ་ཡྱིག་ཏུ་ལས་བཅར་ཞུས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ནས་
གནས་བརྒྱད་པར་སྐུ་ཡྱིག་རྒན་དྲུང་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༡ ཚེས ༢༩ ནས་ཟུང་འབེལ་དྲུང་ཆེ་
བཅས་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་གནས་སར་གྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ བར་ལོ་ངོ་ ༢༠ ལྷག་ཙམ་རྱིང་། དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒེར་
ཡྱིག་ཚང་དུ་ལས་ཁུར་རྱིམ་པ་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་དུ་གནས་སོས་ཀྱིས། 
བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་གྱི་རོམ་སྱིག་པའྱི་འགན་ཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༤ ཞེས་ ༡༦ ཉྱིན་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་དུ་གནས་སོས་ཀྱིས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་དྲུང་ཆེ་ལས་
འཕར་དུ་གནས་སར་ཐོག ཆོས་ཕོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགན་ཁུར་རྱིམ་པ་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ནས་ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༢༠ བར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའྱི་ལས་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ལྟར་ལས་ཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ 
ཚེས་ ༡ ནས་དྲུང་ཆེར་གནས་སར་དང་འབེལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ནས་བཀའ་ཡྱིག་ངེས་མེད་སྡེ་ཚན་གྱི་དྲུང་ཆེར་
བཀོད་སྱིག་གནང་བ་ལྟར་ལས་ཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེར་གནས་
སོས་གནང་བ་ལྟར་ལས་ཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་ལས་བྱེད་ནས་རྒས་ཡོལ་ཞུས་སྩལ་བྱུང་བའྱི་ལོ་
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རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ། དེ་ནས་མར་རང་དབང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུས་གཉྱིས་བཅས། འོས་ཤོག་བཀྲམ་གནང་གྱི་རེད། 
འདྱི་གཉྱིས་ནས་སུ་འོས་པ་འདུག་ན། དེའྱི་མཚན་བྱིས་ནས་འོས་སྒམ་ནང་དུ་བླུགས་རོགས་གནང། འོས་ཤོག་བཀྲམ་གནང་
རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གཉྱིས་ཡོད། དང་པོ་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཡར་
བཞེངས་བསྡད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་མྱི་ཡར་འགོ་མར་འགོ་བྱས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། དྲུང་འཕར་ལ་
ལས་ཀ་བསྐུལ་ནས་ཡར་མར་ཕེབས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་
པ་དེ། སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འོས་མྱི་ད་ལྟ་བདམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་རྒྱུས་གོ་
ཡོད་ནའང་མཚན་དེ་ཕལ་ཆེར་ཚང་མས་གསལ་པོ་གོ་མེད་བསམ་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་ས་དག་ཚིག་གསལ་གྱིས་ཐོག་ནས་མྱི་དེ་
གཉྱིས་ཀྱི་མཚན་དེ་ཡང་བསྐྱར་གཅྱིག་མར་བཀླགས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོངས་དག འདྱིའྱི་བར་དེར་སན་འབུལ་བྱ་རྒྱུའྱི་སྙན་སོན་དེ་ལྷག་བསྡད་འདུག་
པས་ད་ལྟ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དང་པོ་དེ། དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་དྭགས་པོ་སྐལ་བཟང་གཡུ་སོན། གཉྱིས་པ་དེ། དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་སྐྱྱིད་
ར་ནོར་བུ་དོན་ལྡན། གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། དགོངས་དག དེའྱི་བར་དེར་འཆར་འབུལ་ཞུ་མཁན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་མྱི་དེ་མར་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཆེད་འབུལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།༥།༡༢ 
འཁོད། གཤམ་འཁོད་གསལ་བ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་ལས་དུས་འཁྱུར་རྒྱུར་ཚབ་གསར་གྱི་མྱི་
འགོ་འཆར་འབུལ་དང་བསྐོ་གཞག་ལྟར་མྱི་འགོ་གཉྱིས་ཀྱི་འོས་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་ཟུར་འབུལ་ཞུས་པ་དེ་དོན་རྣམ་མངའ་མཁྱེན། 
གུས་ཐུན་མོང་ནས་ ༢༠༡༦།༥།༢༥ ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་ཟུར་པ་ཕུན་རབ་བོ་བཟང་དར་རྒྱས། ཆོས་རྱིག་བཀའ་ཟུར་ཚེ་རྱིང་
ཕུན་ཚོགས། བདེ་སྲུང་བཀའ་ཟུར་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་བཅས་ཁོང་རྣམ་པ་རེད། འདེམས་ལྷན་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཉྱིས་ནང་ནས། 
དྭགས་པོ་སྐལ་བཟང་གཡུ་སོན་ལགས། འོས་གངས་ ༢༥ དང་། ནོར་བུ་དོན་ལྡན་ལགས། འོས་གངས་ ༡༥ བཅས་གཉྱིས་རྱིས་
མེད་གནང་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས། དྭགས་པོ་སྐལ་བཟང་གཡུ་སོན་ལགས་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདེམས་ལྷན་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཐོབ་
པ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དེའྱི་འོག་གྱི་གོང་གསལ་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། མུ་མཐུད་
ནས་གསུང་རོགས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་དོན་ཚན་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས། དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེ་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞུང་
འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའྱི་ཐོག བཟང་སོད་སྐོར་དེ་རེད། ང་ཚོས་ཉམས་ལེན་དང་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་
ནས་གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་དག་འདྱི་ད་ལྟའྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་སྐོར་ཞྱིག་ད་
གྱིན་ངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་དེ་ང་ཚོའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་དབུས་པས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རེད། དྲུང་
ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ་དང་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོར་གཏོགས་པ་ཚང་མས་ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་རེར་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་བསྡད་ཡོད། དེ་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། དེ་སྔ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དགོངས་
པ་དྭངས་རྒྱུ། ང་ནམ་རྒྱུན་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་སྐོར་ལ་གང་བསམ་པ་འདྱི་དང་། མང་ཚོགས་དཀྱིལ་ན་གང་བསམ་ཚུལ་ཡོད་
པ་དེ། སྡྱིངས་ཆ་འདྱིར་སྤུངས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དོན་དག་དང་པོ་དེར། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བ་ཡྱིན་པ། དབྱྱིན་
སྐད་ཐོག་ Political Asylum ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོར་ཕེབས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་
བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་དེ་སྔ་མང་དག་ཅྱིག་འབད་བརོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ སྟེང་
གནང་བ་དང་། དེས་མུ་མཐུད་ནས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ། ཚོགས་ཆུང་འཕྲལ་དུ་བཙུགས་པའྱི་ཐོག་ནས། འབད་བརོན་
(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག དེ་དང་འབེལ་བ་མྱིན་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་འོས་
བསྡུའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང།) 
 དེ་ནས་ད་ལྟ་བཟང་སོད་དང་འབེལ་བས། དཔེར་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེ་སྔ་སྐོར་བསྐྱོད་འགོ་བའྱི་
སྐབས་ལ་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་འད་པོ་འདྱི། ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ན་གཞོན་ལས་མེད་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་དེའྱི་
ཐོག་ལ་གང་འད་ཞྱིག་གྱིས་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་ཟེར་བའྱི་དོན་ཚན་གཅྱིག་འདུག དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཉམ་ཐག་
ལྷག་བསྡད་པ་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དབུས་ནས་ཕ་གྱིར་ནང་ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་གྱིས་མཛད་གཙོ་
བཏང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་པའྱི་ཐོག་ནས། ལྷག་བསྡད་པ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་
སྐབས་ ༡༤ པའྱི་སྐབས་ལ་འབད་བརོན་གནང་བ་རེད། འདྱི་ཛ་དག་གྱི་གཅྱིག་རེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ནས་སན་བཅོས་
བལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཆེས་ཉམ་ཐག་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟའྱི་ཟླ་དྲུག་འདྱིའྱི་ནང་འཕྲལ་དུ་ཛ་དག་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ནས་གཞྱིས་
ཆགས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི་ས་ཆ་ཁག་ལ་དམྱིགས་བསལ་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་སྐབས་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་
གནང་སོང་། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། གནང་བ་འདྱི་གནང་སོང་ཞུ་དགོས་པ་རེད། ཡང་འཐུས་
མ་ཚང་པ་ཟེར་དགོས་པ་རེད། དེ་ནས་ཕ་གྱིར་ལོགས་མ་ལོགས་འདྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་འདྱི་ཞུ་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ཆུ་མ་འོང་གོང་ནས་རགས་ཅེས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ད་ལྟའྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་པོ་ཁ་ཤས་ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་དང་དཀའ་
ཚེགས་ཅན་གྱི་ས་ཆ་ལ་ཐུགས་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་དགོས་པ་རེད། ད་དུང་ལས་གཞྱི་ལྷག་བསྡད་པ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་
རེད། དེ་དག་ལ་མུ་མཐུད་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་སྙམ། དེ་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་སྐབས་ལ། Tibetan 
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Rehabilitation Policy བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་མཐུན་རེན་སོར་སྤྲོད་བྱེད་ཕོགས་སྐོར་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་
སྐབས་ ༡༤ པའྱི་སྐབས་ལ། གཙོ་བོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་གཙོ་བོ་འཁྱེར་བའྱི་ཐོག་ནས། ལས་བྱེད་རྣམ་པའྱི་ཧུར་
ཐག་གྱིས་འབད་རོན་མང་དག་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ལ་དྭགས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། དཀའ་ཚེགས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་
འབད་རོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། འགོ་དངུལ་ Crore མང་པོའ་ི Project འདྱི་དུས་བཀག་ཅྱིག་ནང་ཚར་གབས་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་མཇུག་སྐྱོང་འཕྲལ་མྱུར་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཚུར་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་དེ་དག་དན་སྐུལ་ཅྱིག་
ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ལས་བྱེད་ཐུན་མོང་སྒང་ལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱེད་ཐོག་ལ་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་མྱི་མང་
གྱིས་རེ་བ་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དགོངས་དག ལས་བྱེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་འདྱིར་
གསུངས་དགོས་པ་མྱིན་འདུག) དཔེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་འགོ་བའྱི་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞྱིག ད་ལྟ་འདྱི་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཁུངས་སྟོང་པ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སན་ཁང་སྟོང་པ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་ཡོངས་
ཀྱི་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་ཆ་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་རུང་གནས་སར་ཡྱིན་ནའང་འད། 
གནས་སོས་ཡྱིན་ནའང་འད། འཕྲལ་དུ་མ་བཏང་ན་འཐུས་ཤོར་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགོ་དུས། ལས་དོན་གྱི་ཆ་ནས་བཟང་སོད་མ་
ཆགས་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དེ་ཚོ་ཡང་འཕྲལ་མར་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། 
 དེ་ནས་སྱི་འཐུས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོ་སྱི་འཐུས་
ཚང་མ་རེད། ད་གྱིན་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གསར་པ་རེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཉྱིན་མ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་མོང་ཚོར་ཞྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ཡོངས་ཁུངས་དང་ལམ་ལུགས་ལྟ་བུ་འདྱི་ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ནས་སེབས་པ་མ་གཏོགས་པས། ང་སྱི་
འཐུས་ཡྱིན་ཟེར་༼སྱི་འཐུས་༽ཟེར། སྱི་པའྱི་འཐུས་མྱི་རང་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས། བཀའ་མོལ་ག་རེ་གནང་བ་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་། དེ་སྔ་འདས་པའྱི་བཀའ་མོལ་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་། འབོག་པའྱི་སྐད་དང་མ་བཟུང་ན། ར་རྒྱུགས་ཚར་བ་རེད། རྡུལ་
ཡལ་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་སྱི་འཐུས་སྐབས་གསར་པ། བཀའ་ཤག་སྐབས་གསར་པ། ང་ཚོས་སོ་སོའ ་ིཀུན་སོང་འཁྱེར་སྟངས་
ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ངེས་པར་དུ་སྱི་པའྱི་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་བསམ་བསམ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། བཀའ་མོལ་གནང་ཕོགས་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེད། དེ་བཞྱིན་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དམྱིགས་བསལ་
གྱིས་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་ཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ། གསར་འགོད་དང་འཚམས་གཟྱིགས་མང་དག་
ཅྱིག་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་ཆ་ནས་མང་
ཚོགས་དཀྱིལ་ལ་ཕེབས་དུས། བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཐོག་བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཕ་གྱིར་བཤད་
པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་ལ་འཇུག་གྱི་མ་རེད། འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ནས་རེ་རེས་དམ་བཅའ་བཞེས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས། སྔ་རེས་
ཀྱི་བཀའ་མོལ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཚང་མས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཆགས་པ་རེད། ཡང་བསྐྱར་ཡང་བསྐྱར་ལྡབ་སྐྱོར་གནང་མྱི་
དགོས་པ་དང་། ང་རང་ཚོས་དམ་བཅའ་བརན་པོའ་ིཐོག་ནས། སྱི་པ་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཁས་ལེན་གཙང་མ་གནང་བ་རེད། 
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ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཕྲན་བུའྱི་འོས་ཤོག་གྱི་རེས་ལ་འཁྲུག་ཆ་དོད་པོ་ཟེར་དགོས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། བསམ་ཚུལ་མ་མཐུན་པ་ཟེར་
དགོས་པ་རེད། གང་ལྟར་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་འཛེམས་ཟོན་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་མང་པོ་ཅྱིག་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་གནས་སྡོད་བྱེད་སའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་
འདུག དེ་དག་མཉམ་རུབ་གང་གྱི་ཐོག་ནས་འཁྱིད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོ་ང་ཚོས་འགན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཁྱེར་བའྱི་ཐོག་ནས། 
དགོངས་དག Misunderstanding དེ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུར་ང་ཚོ་ཚང་མས་འགན་བཞེས་རྒྱུ་དང་། བཀའ་མོལ་གནང་དུས་
འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་འདུག  དེ་དང་མཉམ་དུ། མཐའ་དོན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་སྐལ་བརྒྱར་བརན་ཅྱིང་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་སོན་འདུན་
ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། གོས་ཚོགས་ནང་གསར་དུ་ཕེབས་ནས་བགོ་གེང་ནང་ཆ་ཤས་ཐོག་མར་ལེན་པར་ཚང་
མས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་
སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་སྔོན་གེང་གྱི་སྒང་ལ་ཚིག་བཀོད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མང་
གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ཁེ་དབང་ལོངས་སུ་སོད་པའྱི་བསམ་ཚུལ་གྱི་འོག་ནས། བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་གྱི་མཐུན་ལམ་དང་ཆྱིག་སྱིལ་
ལ་གནོད་གཞྱི་དང་། བོད་མྱིའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བའྱི་བྱ་སོད་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས། 
བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་དང་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་ཐུགས་དམ་སད་རེན་ཅྱི་ཆེ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་ཅེས་འཁོད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་འཁོད་སྟངས་དང་ཚིག་གྱི་ཡོང་སྟངས་ཀྱི་ཐད་
ནས་གོས་ཆོད་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཁྱེར་ཡོང་དགོས་པའྱི་ཡོང་སྟངས་གཙོ་བོ་དེ་ཧ་ལམ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་
བ་འདྱི་གཅྱིག་པུ་ལ་གཞྱི་བཞག་པ་འད་བོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་སྔོན་གེང་གྱི་བཀོད་སྟངས་དང་ཡོང་སྟངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས། འདྱི་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རེད། ང་ཚོས་
ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་བཟང་སོད་ཉམས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་ནས་གནས་ཚུལ་འད་
མྱི་འད་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་སྟངས་འདྱི་གསལ་པོ་གསལ་རང་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོ་དེ་ཚོར་འགན་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། 
 ༸གོང་ས་མཆོག་ཐུགས་ཕམ་པ་ཟེར་ནའང་རེད། ཐུགས་དམ་སད་རེན་ཟེར་ནའང་རེད། ཚིག་འད་མྱི་འད་བེད་སོད་
གཏོང་གྱི་འདུག གང་ལྟར་༸གོང་ས་མཆོག་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་བ་ཁོ་ནར་བརེན་ཏེ་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚིག་
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གྱིས་ཡོང་སྟངས་འད་བོ་དེ་འད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག འདྱི་ངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་གོང་
དུ་འདུག་མཁན་ཚོས་བྱ་བ་བྱེད་སྟངས་དང་ཀུན་སོད་འཁྱེར་སྟངས་ལ་བརེན་ཏེ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གོ་བར་འཕྲོད་མ་འཕྲོད་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གནས་ཚུལ་འད་མྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་བོད་མྱིའྱི་བཟང་སོད་ཉམས་ཀྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ནང་གནས་ཚུལ་སྣ་
ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ལ་བརེན་ཏེ། ང་ཚོས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་མཁན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་
འཛུགས་རྒྱུར་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་པ་
དེ་ལ་ང་ཚོས་ཐུགས་གསོ་མཛད་ཐུབ་པ་དེ་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཚིག་དེ་འཁོད་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་བྱུང་། 
 སྔོན་གེང་འཁོད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གཉྱིས་པ་དེ་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། གོས་
ཆོད་གོས་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་འཁོད་སྟངས་ཀྱི་དུས་ཚོད་རེད། ཚོགས་ཆུང་འདྱིས་གྲུབ་དོན་ཟེར་ནའང་འད། སྙན་ཐོ་ཟེར་ནའང་འད། 
དེ་སྐབས་རེས་མ་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྱེར་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་འཁོད་འདུག གོས་ཚོགས་ནང་གེང་སོང་
ཡང་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག གོང་དུ་ཕག་སྤྲེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དེ་འདའྱི་དུས་ཚོད་ཧ་ར་ཧུ་རུ་
བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཨེ་ཡོད་ན། སྐབས་རེས་མའྱི་འོས་བསྡུ་དེ་ ༢༠༢༡ ལོ་རེད། ད་དུང་ལོ་བཞྱི་ལྷག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་
ཞྱིབ་འཇུག་གཏྱིང་ཟབ་མོ་བྱས། གོང་དུ་ཕག་སྤྲེལ་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་འད་བོ་དེ་
འད་འཚོགས་དགོས་ན་ཚོགས་ཏེ། འོས་བསྡུའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱོན་ཡོང་ནས་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དང་། སྱིག་གཞྱིའྱི་འགོ་ལུགས་
འགོ་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་སྐྱོན་གནས་ག་བ་ག་བ་ལ་ལྷག་གྱི་འདུག དེ་ཚོར་ཁྱོན་
ཡོངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་འགོ་སྟངས། ཁྱོན་ཡོངས་
ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་གྲུབ་སྟངས་སོགས་ཕོགས་ཚང་མ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་སྤུངས་ཏེ། རྒྱུན་
རྱིང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གཏྱིང་ཟབ་མོ་བྱས་ཏེ། འགན་ཁུར་མཁན་དེ་ཚོས་དགོངས་པ་གཏྱིང་ཟབ་མོ་བཞེས་ན་ཡག་གྱི་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག 
 ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་དང་ལས་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་བང་སྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་སོ་སོར་
མཐོང་ཚུལ་ཟེར་ནའང་རེད་ཉམས་མོང་ཞྱིག་ཡོད། ད་ལོ་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོ་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ལུང་པ་བདུན་བརྒྱད་ཅྱིག་ལ་
འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང་། སྐབས་དེར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་ནས་ལུང་པ་དེ་ཚོར་བགོ་གེང་ཚུགས་རྒྱུ་དང་། 
ཡུ་རོབ་ཀྱི་སྱི་འཐུས་དེ་ཚོས་མྱི་མང་ལ་འགན་ཁུར་སྟངས་དང་། མྱི་མང་གྱིས་འོས་བསྡུར་ཆ་ཤས་ལེན་སྟངས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
སོ་སོའ ་ིལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་རྒྱུས་ལོན་ཞྱིག་བྱས་ཡོང་དུས།  སྱིར་བཏང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རེད་གནང་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེ་བཞྱིན་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ཡྱིན་
ནའང་གནང་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕར་ཕོགས་ན་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག 
 སྔོན་མ་སོ་སོ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོང་བ་ད་ལྟ་གསར་པ་རེད་མ་གཏོགས་སྱིར་བཏང་གྱི་གོས་
ཚོགས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆགས་ནས་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་སྱི་འཐུས་མང་ཆེ་བ་ལས་སོ་སོ་སྔོན་མ་རེད་འདུག  དེ་
ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་སྔོན་མ་ལབ་གེང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ཧོ་ལན་ཌྱི་ Holland ལྟ་བུར་
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ཆ་བཞག་ན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་དང་ང་ཚོ་འཛོམས་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་གནས་
སྟངས་ལ་རྒྱུས་ལོན་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན། ཧོན་ལན་ཌྱིའྱི་ནང་བོད་མྱི་དྲུག་བརྒྱ་བདུན་བརྒྱ་ཞྱིག་ཡོད་ལབ་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་འོས་
བསྡུའྱི་དུས་ཚོད་བསེབ་གབས་ཡོད་པ་རེད། དངོས་སུ་འོས་ལྡུག་མཁན་གྱི་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ཡོད་མཁན་མྱི་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྱིས་མ་
གཏོགས་མེད་ཟེར་གྱི་འདུག གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་འདུག དེའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པོས་མ་བྱུང་པ་
ཞྱིག་རེད་དམ་ཟེར་ན་དེ་མ་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་འོས་བསྡུ་གཉྱིས་ཀར་འགན་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད།  
 མ་འོངས་པར་འོས་དངོས་སུ་ལྡུག་སྐབས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་རུབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་འདུག་དང་མྱི་
འདུག དེ་རྱིང་འདྱིར་ཐད་ཀར་མ་ཞུས་ན་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། གོང་དུ་ཕག་སྤྲེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ལའང་གནས་
སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འབྱུང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་རང་མ་ཞུས་ན་ཞུ་ས་མྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་འདུག བྱུང་ན་ཕོགས་ཆེ་ས་ནས་བསམ་བོ་བཏང་སྟེ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་དང་དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་མཉམ་འབེལ་ཐོག་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག 
 ཡུ་རོབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་འོས་བླུགས་རྒྱུ་གཅྱིག་པུའྱི་ཆེད་དུ་རྱིམ་པ་བཞྱི་དང་ལྔ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་
དེར་རང་བཙན་ལག་དེབ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་དངུལ་སྤྲད་ནས་ཕར་འགངས་བྱེད་དགོས་པ། དེ་ནས་འོས་བསྡུའྱི་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་
རྒྱུ། དེའྱི་རེས་ལ་གཞྱི་ནས་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་བཅས་རྱིམ་པ་འདྱི་ཚང་མ་འགོ་དགོས་པ་རེད། ད་དུང་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་
གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཁག་པོ་རེད་དེ། ང་ཚོ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་ལྷག་པར་དུ་
རྒྱ་གར་ནང་ཡྱིན་ན་ཨའོ་ཙམ་མྱིན་འགོ། ཡུ་རོབ་ཁག་ནང་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཨ་རྱི་ཡང་དེ་དང་
གཅྱིག་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དགོས་པ་གཙོ་བོ་དེ་བོད་ཀྱི་ར་དོན་འཐབ་རོད་ནང་ཆ་
ཤས་ལེན་རྒྱུ་དང་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་རེད། གཉྱིས་པ་དེའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་ལ་དངུལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཞལ་
འདེབས་ཕྲན་བུ་རེ་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། གསུམ་པ་དེ་སོ་སོའ་ིབེད་སོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཡྱིན་ན་བེད་སོད་
ཀྱི་རྱིན་ཐང་དེ་ཧ་ལམ་ཡོད་པ་མ་རེད། སོ་སོས་བོད་པའྱི་ར་དོན་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུའྱི་ཆེད་གཞུང་ལ་དངུལ་ཞྱིག་ཕུལ་རྒྱུ་དང་། 
དེ་ནས་འོས་བསྡུའྱི་གདམ་བྱ་འདེམས་བྱེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བལྟས་ཡོད་
དུས། བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གཞུང་ལ་དངུལ་ཕུལ་རྒྱུ་དང་ར་དོན་གྱི་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་ལས་འོས་བསྡུ་དེ་གལ་ཆེན་པོར་
རྱི་བཞྱིན་འདུག འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བྱས་ཏེ་དེབ་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། དངུལ་སྤྲད་མེད་ན་དངུལ་སྤྲད་དེ་དུས་
ཚོད་ཕར་འགངས་བྱེད་རྒྱུ། ལོ་ལྔ་དྲུག་བདུན་དེ་འདར་དངུལ་སྤྲད་མེད་ནའང་སྤྲད་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་
དུས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་གོ་སྐབས་དེ་འཇུས་ཏེ། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་དང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ག་རེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་
རེད། དེའྱི་གོ་སྐབས་དེ་འཇུས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
མཉམ་རུབ་ཀྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག དེ་དང་མཉམ་དུ་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་
སེལ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག མང་ཚོགས་ཁོ་རང་ཚོ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོར་འཕྲད་འདུག སྔོན་མ་ཡུ་
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རོབ་ Germany ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ལོ་མང་པོར་དངུལ་ཕུལ་མེད་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་དངུལ་ཕུལ་ཡང་ཡར་དབུས་ལ་
འབྱོར་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་འདུག 
 ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོ་དེ་སོང་ཙམ་སོང་ཙམ་བྱས་ན་འགྱིགས་ཀྱི་འདུག 
ཞྱིབ་ཕྲ་འགོ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ) ལགས་སོ། དེ་འད་དཀའ་ངལ་འདུག་ངས་བསྡོམས་བརྒྱབ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ། འོས་བསྡུའྱི་ད་ལྟའྱི་
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། གང་ལྟར། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་དགོས་པ་དང་། གནད་དོན་སྱི་བྱེ་བག ཆེ་ཕྲ་ཆུང་གསུམ་མང་པོ་ཞྱིག་
མཐོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་གྱི་དངོས་གཞྱི་དང་སྔོན་འགོ་དེ་ཚོ་རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ན་མཚོན་ན།  སོར་དངོས་
མཇུག་གསུམ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན་གྱི་རེད། ང་ཚོས་ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇོག་གྱི་བསམ་བོ་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཙམ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསྐྱར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་པ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་མ་གཏོགས་བཤད་རྒྱུ་མེད། ཁ་སང་ང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའྱི་
ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཚང་མས་བགོ་གེང་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་ནས་བཟང་སོད་དང་ཡ་རབས་ལ་སོགས་པའྱི་
ཐོག་ང་ཚོ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ཁ་སང་ང་རང་ཚོ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་
ཐེངས་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ པའྱི་འོག་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་
ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༨༦ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ང་ཚོས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་འོས་འདེམས་
ཐོན་གནང་བ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་སྟབས་བཀའ་བོན་གཅྱིག་གྱི་འོས་ཆོས་ནང་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ 
པར་རང་ལོ་ ༣༥ ཧྱིལ་པོར་མ་ལོན་པའྱི་གནད་དོན་དེ་བྱུང་ནས། དེ་རྱིང་ཞོགས་པ་ཆེས་མཐོའ ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཕྱིར་
འཐེན་ཟེར་བའྱི་ཚིག་ཙམ་ཞྱིག་གསུང་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་བཅའ་ཁྱིམས་ལེའུ་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་
འགན་དབང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཆོག་པའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དབང་
ཚད་ཡོད་མེད་ངས་ཤེས་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་དོན་ཚན་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྒན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ངོས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༩ པའྱི་ནང་གསེས་གསུམ་པའྱི་ཀ་པ་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་བྱུང་ན་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་བྱེ་བག་པའམ་བཀའ་ཤག་ཡོངས་
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རོགས་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་འཐུས་ཟེར་བ་གཅྱིག་གསུང་ནས་འཇོག་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༥ 
པའྱི་ནང་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་ལས་ཁུར་དམ་འཇོག་འདྱི་ལ་འདེམས་ཐོན་སྱིད་སྐྱོང་དང་། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ལས་
ཁུར་དུ་མ་ཞུགས་སྔོན། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བའྱི་མདུན་དུ། ཁྱིམས་ལུགས་སུ་གཏན་འབེབས་བྱས་
པའྱི་ཚིག་གཞྱི་ལྟར། ལས་ཁུར་དང་གསང་རྒྱའྱི་དམ་བཅའ་ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས་ཟེར་བ་མ་གཏོགས། གང་དམ་བཅའ་ཕུལ་
བཞག་པ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་ཞུ་ཆོག་པ་ཟེར་བ་ཞྱིག་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཁག་གང་ལའང་གསལ་གྱི་མྱིན་འདུག བྱས་ཙང་ང་
ཚོས་བཟང་སོད་དང་ཡ་རབས་ཀྱི་བགོ་གེང་དེ་དོད་མ་ཡལ་སྔོན་ལ། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་འགོ་འདོམས་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་
ཡྱིད་ཆེས་བོས་འགེལ་བྱས་ན་ཆོག་གྱི་རེད། ཨུ་ཚུགས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་གསུང་རྒྱུ་དེས་གོས་ཚོགས་དང་
མྱི་མང་གཉྱིས་ཀར་དབུ་བསྐོར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཉྱིན་མ་དང་པོ་ནས་བཟུང་སྟེ་འགོ་ཚུགས་སོང་། བྱས་ཙང་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་བཀའ་བོན་ལས་
རོགས་རྣམ་པའྱི་འོས་གཞྱི་འདྱི་ཁྱེར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ནས་བཟུང་སྟེ་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ལས་དོན་གནང་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ག་འད་
བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་དམ། སོ་སོ་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་
དགོངས་དོན་ལྟར་ག་རེ་ཡྱིན་པ་དེ་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་འགལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་དེ་
འད་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་སོལ་ཞྱིག་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ལ་ཆ་རེན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྡྱིངས་ཆ་ཆེ་ས་ནས་མྱི་
མང་ལ་གསལ་བཤད་ཡང་དག་པ་སོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ཚང་བ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
འདྱི་ད་ནངས་ཞོགས་པ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གཅྱིག་གསུངས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འོས་ཆོས་མ་ཚང་བའྱི་སྐུ་ངལ་
རབ་དང་རྱིམ་པ་བྱུང་དུས། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོ་རང་སྒེར་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་འད་
ཡྱིན་སྟབས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བའྱི་མདུན་
ལ་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་དེ་རྱིས་མེད་བཏང་བ་ཡྱིན་གསུང་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་རེད་ཟེར་
ནས་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་རྱིས་མེད་བཏང་པ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ་གསལ་པོར་བྱུང་ན་བསམ་བྱུང་། དེ་
ཡན་ཆད་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁུར་
བར་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གངས་ ༡༩ ཙམ་གྱི་བགོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་བཞེས་སོང་། སྱི་འཐུས་ཀྱི་བགོ་གེང་ཆ་ཤས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་བྱུང་སོང་། དགོངས་ཚུལ་ཧ་ཅང་
མང་པོ་གསུང་གནང་སོང། གཞྱི་རའྱི་སྔོན་གེང་ནང་བཀོད་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཐོག་མའྱི་ཆར་ཁྱིམས་འཆར་རང་ཁུར་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གཏྱིང་པ་རེད། ད་ལོའ་ིགོས་ཚོགས་དུས་ཚོད་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སྟབས་མ་ལེགས་པ་
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ཞྱིག་ལ་ཁྱིམས་འཆར་ཁུར་མ་ཡོང་བ་བྱས་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བབས་པ་རེད། འབབ་དགོས་དོན་དེ་ཡང་
བཀའ་ཤག་དང་དེའྱི་སྔོན་གྱི་རྒྱུན་ལས་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས། དེའྱི་སྔོན་གྱི་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ན་ཡག་གྱི་རེད་ཟེར་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་མཁན་བྱུང་པ་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་
ཁྱིམས་འཆར་ཁུར་ཚར་བའྱི་གཞུག་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བགོ་གེང་ཡྱིན་ནའང་གཏྱིང་ཟབ་པོ་བྱེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉྱིན་མ་ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་འགོར་གྱི་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་རྒྱུ་རང་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་
ནས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་དང་། བཀའ་ཤག་ཐུན་མོང་ཐོག་ནས་ཐག་བཅད་ནས་ཁུར་སྟངས་འདྱི་འད་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེ་ནས་ཡང་ད་ལྟ་རང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་བོ་ཕམ་པ་ལ་བརེན་ནས་ད་ལན་ཚོགས་
ཆུང་བཙུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། དེ་མ་རེད་ཟེར་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྔོན་གེང་ནང་ལ་ང་ལས་ལྷག་པ་བོད་ཡྱིག་མཁྱེན་མཁན་ཤ་སྟག་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡོད། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིསྱིད་སྐྱོང་དང་སྱི་འཐུས་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་སུ་མང་གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ཁེ་དབང་ལོངས་སུ་སད་
པའྱི་བསམ་ཚུལ་གྱི་འོག་ནས་བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་གྱི་མཐུན་ལམ་དང་ཆྱིག་སྱིལ་ལ་གནོད་གཞྱི་དང་།  བོད་མྱིའྱི་ཡ་རབས་བཟང་
སོད་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བའྱི་བྱ་སོད་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས། གནས་ཚུལ་དེ་དག་བྱུང་བ་རེད། ཡ་རབས་བཟང་
སོད་དང་འགལ་བ་རེད། འདྱི་དག་ལ་བརེན་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་བ་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གེང་
སོང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིར་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཚོགས་
ཆུང་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་འདྱི་རེད། གོས་ཆོད་གཉྱིས་སྐོར་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གསུང་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་
རེས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་དགོངས་ཚུལ་མང་
བ་ཕེབས་མཁན་བྱུང་སོང་། འགའ་ཤས་ཀྱིས་དུས་ཚོད་ཐུང་དག་འདུག དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་མཁན་ཡང་
བྱུང་སོང་། དེ་ལའང་ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག་དན་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་རེད། 
རེས་མ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁྱིམས་འཆར་ཟྱིན་བྱིས་ཁུར་ཞོག་ཟེར་ནས་དེའྱི་ནང་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་པའྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་མ་འདང་བ་ཡྱིན་ན། འདང་ངེས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཚོགས་ཆུང་རང་ནས་གཞུག་མའྱི་
གོས་ཚོགས་ལ་ཕེབས་ཏེ་ད་རེས་དུས་ཚོད་ཀྱིས་འདང་གྱི་མྱི་འདུག འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ནས་བསམ་ཚུལ་རོགས་དགོས་ཀྱི་
འདུག ས་གནས་གོས་ཚོགས་ནས་རོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག ས་གནས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་ཡྱིན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་རོགས་དགོས་
ཀྱི་འདུག དུས་ཚོད་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། དེ་སྔ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་དུས་ཚོད་འདང་གྱི་མྱི་འདུག དུས་ཚོད་
ཕར་འགངས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་བསྐྱར་དུ་གོས་ཚོགས་ལ་ཕེབས་ཏེ་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པའྱི་ཐོག དུས་
ཚོད་ཕར་འགངས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་ཚོགས་ཆུང་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་འཆར་ཁུར་བཞག་པ་དེར་ཡང་གོས་ཚོགས་ཐོག་
ནས་འདོད་པ་མ་ཁེངས་པ་དང་། ཡང་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་དགོས་པ་དང་། དགོངས་ཚུལ་མ་མཐུན་པ་གང་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་
རེས་མའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁྱིམས་འཆར་ཁུར་བཞག་པ་དེ་བསྐྱར་དུ་ཕར་སོག་སྟེ་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ནས་བསྐྱར་ཞྱིབ་ནན་ཏན་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དོན་ཚན་འདྱི་འད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྐྱར་དུ་ཁུར་ཤོག་ཅེས་ད་ལན་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པར་མེད་ན། བསྐྱར་དུ་
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ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་དུ་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་ཁུར་ཤཤོག་ཞེས་གོས་ཚོགས་ཐོག་ནས་བཀའ་ག་རེ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ཚོགས་ཆུང་
གྱིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ད་རེས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པ་ལ་ཁྱིམས་འཇོག་རྒྱུ་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཁྱིམས་བཟོས་པ་དེ་དག་གོས་ཚོགས་རང་གྱི་སྐུ་དབང་རེད། དེར་བརེན་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་
འདང་ངེས་ཤྱིག་གོས་ཚོགས་ནས་ཕུལ་བ་ལྟར། ཚོགས་ཆུང་ནས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་ཚོགས་ཆུང་རང་གྱིས་
ཁྱིམས་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་དུས་ཚོད་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེར་ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག་སྟེ། དུས་ཚོད་ག་ཚད་
འགང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་རང་གྱིས་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོ་ལ་མ་འོངས་པར་དུས་ཚོད་རག་གྱི་རེད། 
སྐབས་དེ་དུས་གཟྱིགས་ཀྱིན་གཟྱིགས་ཀྱིན་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། 
 གཞན་ཡང་ད་རེས་གོས་ཆོད་འདྱི་དང་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དེའྱི་ནང་དུ་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་ཟུར་དུ་
སར་འདུག་མ་གཏོགས་ཁ་གསལ་པོ་མྱི་འདུག འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་དམ། བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་
ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་དམ། དེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་སྟངས་ཐད་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཅྱི་འད་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་རེད། བཀའ་
འདྱི་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་མ་བྱས་ན་འགན་མ་ཁུར་བ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག གཉྱིས་ཐད་ནས་ད་
རེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ནང་དུ་སྤུངས་པ་ཡྱིན་དུས། མ་འོངས་
པར་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་ཀང་དགོངས་ཚུལ་ཡོངས་རོགས་རོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་ཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་རེས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་དེ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་
བསམ་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ་རེད། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་གསུམ་ཀར་གྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་
གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ད་ལན་འོས་བསྡུ་གནང་སྟངས་དེ་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས། གཅྱིག་རང་
གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གསུམ་ཀས་སྱི་མོས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་རེད། དེ་ལ་
བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐེངས་གཉྱིས་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཐེངས་གཅྱིག་ཐོག་ནས་འགོ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་
བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་དགོངས་ཚུལ་བཤད་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་དགོས་དོན་ནྱི། 
དོན་ཚན་ཕལ་ཆེར་བཅུ་ཙམ་འདུག དེ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། 
 དང་པོ་དེ། མང་གཙོའྱི་འོས་བསྡུ་འགོ་སྟངས་དང་འགོ་ལུགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བའྱི་ནང་ལ་རེད། ཚང་མ་ཟེར་ནའང་མ་
འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་སྙམ། ཐེངས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་གཉྱིས་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུ་ལ་
ཐེངས་གཉྱིས་འདུག་ཟེར་ནས་བགོ་གེང་དེ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་འགོ་སྟངས་ཁ་ཁ་རེད། དང་པོ་ཆབ་
སྱིད་ཚོགས་པ་ནང་ཁུལ་ལ་སྔོན་འགོ་དེ་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གཞྱི་དེ་མྱི་མང་ཡོངས་ནས་བླུགས་རྒྱུ་དེ་ཐེངས་གཅྱིག་
མ་གཏོགས་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ནང་དུ་རྒྱ་གར་ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་ཡོངས་ནས་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱི་བདམས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཐེངས་གཅྱིག་རང་ཐོག་བདམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཐེངས་གཉྱིས་འདེམས་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་གཅྱིག་རེད། འཛམ་གྱིང་ཡོངས་དང་མཐུན་པའྱི་འོས་བསྡུ་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་
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ན་ཞེས་དགོངས་ཚུལ་དེ་རེད། འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ལའང་དེ་རང་རེད། ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་དེ་རང་རེད། ཐེངས་གཉྱིས་
བྱེད་པ་ཡྱིན་ན། སྐྱོན་གང་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། 
 དང་པོ་དེར་འགོ་སོང་ཆེན་པོ་རེད། ༢༠༠༡ ལོར་བཀའ་ཁྱི་དང་སྐབས་ ༡༣ པའྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དབུས་འོས་བསྡུ་ཆེན་
མོའ་ིསྐབས་སུ་འབུམ་ ༡༡ འགོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ ༢༠༠༥ དང་ ༢༠༠༦ ལ་འབུམ་ ༡༠ དང་། དེ་ནས་ ༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༡ 
ལོར་འབུམ་ ༣༥ འགོ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་སྔོན་རྱིས་ནང་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་བཞག་པ་དེ་འབུམ་ ༢༩ འགོ་ཡོད་པ་རེད། འགོ་
སོང་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐེངས་གཉྱིས་འོས་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕེད་ཀར་བགོས་པ་ཡྱིན་ན་ལྡབ་ལོག་གྱི་འགོ་
སོང་ཆེ་བ་རེད། འགོ་སོང་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་རྒྱུ་མཚན་ནན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། དུས་
ཚོད་རྱིང་དག་འདུག དུས་ཚོད་རྱིང་དག་པའྱི་རེན་གྱིས་སྱི་ཚོགས་དང་མྱི་མང་ནང་ལ་སྒེར་ལ་འཁོན་འཛིན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
འདུག དཀྲོག་གཏམ་ཆེན་པོ་སེལ་གྱི་འདུག དུས་ཚོད་དེ་ཙམ་གྱི་རྱིང་དག་ན་དེའྱི་ཚོད་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀྲོག་གཏམ་སེལ་
མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དཀྲོག་གཏམ་སེལ་མཁན་ནང་ལ་སོ་སོའ ་ིཕོགས་བྱེད་མཁན་གྱིས་ཀང་དཀྲོག་གཏམ་སེལ་གྱི་
འདུག གཞྱི་མེད་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་གསལ་པོ་གསལ་རང་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བེད་སོད་
བཏང་ནས་དཀྲོག་གཏམ་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པས་གོ་སྐབས་བཟུང་སྟེ་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་མྱིང་
ཡོད་པ་དང་མེད་པ་མང་པོས་རོམ་བྱིས་ཏེ་དཀྲོག་གཏམ་སེལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་ཡོད་མཁན་འགན་ཁུར་མྱི་དགོས་
མཁན་དེ་དག་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་དཀྲོག་གཏམ་སེལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བརད་ཆོད་བྱེད་
པ་ཡྱིན། མྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་འདུག ཁོ་སུ་རེད་ཟེར་དུས། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དུས་རག་ཏུ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་
རེད། འགན་ར་བ་ནས་མྱི་ཁུར་མཁན་ཞྱིག་རེད། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་ལས་ཀ་ཁོ་རང་བྱེད་མོང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་
ཚོགས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་གཅྱིག་བཤད་ཡོང་དུས། འགན་མ་ཁུར་མཁན་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀྲོག་གཏམ་སེལ་མཁན་ཡོད་
དུས། དུས་ཚོད་ག་ཚད་ཀྱི་མང་བ་ཡོད་ན། དེ་ཙམ་གྱི་དཀྲོག་གཏམ་མང་བ་སེལ་ཡོང་གྱི་འདུག 
 དོན་ཚན་བཞྱི་པ་དེ། སྔོན་འགོ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དངོས་གཞྱི་ལ་འཁོན་འཛིན་དང་དཀྲོག་གཏམ་དེ་མང་བ་ཡོང་གྱི་འདུག 
འགན་བསྡུར་དེ་ཡང་མང་བ་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ན་བཅུ་སུ་སྔོན་དུ་འདུག འོག་ལ་སུ་ལྷག་འདུག དེ་
གཉྱིས་བར་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགན་བསྡུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཅུ་གཅྱིག་ནས་ཉྱི་ཤུ་བར་དུ་ཡར་ཚུད་པ་ལ་བཅུ་དེ་དག་
མར་འཐེན་ནས་ཡར་འགོ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་པས་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱིད་སྐྱོང་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ཡྱིན་ནའང་
སྔོན་ལ་སུ་འགོ་འདུག དེ་ནས་མར་འཐེན་ནས་གཞན་དེ་ཡར་འགོ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་པས་འགོ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། 
འདྱི་འད་སོང་ཙང་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྔོན་འགོ་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་སོ་སོའ་ིགནས་བབ་ག་པར་ཡོད་པ་ཤེས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་གཞྱི་
མེད་སྐྱོན་བརོད་བྱ་རྒྱུ། དཀྲོག་གཏམ་སེལ་རྒྱུ། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་
སྱིད་སྐྱོང་འོས་བསྡུ་དང་སྱིད་སྐྱོང་འོས་བསྡུ་ཅེས་གསུངས་སོང་སྟེ། ཞལ་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་ནང་ལའང་བྱུང་
ཡོད་རེད་པ། སྱི་འཐུས་འོས་མྱི་ནང་ལ་གཞྱི་མེད་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་མཁན་ག་ཚད་ཡོད། ཁོ་གཅྱིག་རེད། མོ་གཅྱིག་རེད་ཟེར་
མཁན་ག་ཚད་ཡོད། ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། སྒང་ལ་བཅུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འོག་གྱིས་སྒང་དེ་མར་འཐེན་ནས་འགོ་དགོས་པ་
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རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སྔོན་འགོ་བླུགས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་དངོས་གཞྱི་དེ་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཡར་འགོ་བ་ལ་སྒང་དེ་
མར་འཐེན་ནས་ཡར་འགོ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་བྱེད་ཐབས་མེད་སྟབས། འགན་བསྡུར་དེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འཁོན་
འཛིན་དེའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འཁོན་འཛིན་ཞོར་ལ་ཕོགས་བྱེད་མཁན་ཚོས་ཀང་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་བར་
ལ་རྒྱ་མྱི་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་སོ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དུས་ཚོད་ཡོད་མཁན་ཡོངས་རོགས་
ཀྱིས་འགེམས་སེལ་བྱེད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་སྔོན་འགོ་འོས་ཤོག་བླུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡག་པ་ཞྱིག་གང་འདུག་ཟེར་
ན། སྔོན་འགོ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་འོས་མྱི་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བརྱིས་ཏེ་སོ་སོའ་ི
འཆར་སྣང་ག་རེ་ཡོད་མེད་དང་། སོ་སོའ་ིའཆར་གཞྱི་ག་རེ་ཡོད་པ། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཚོས་ཀང་ང་ཚོའྱི་འོས་མྱི་ཡག་པོ་
ཡོད་པ་རང་རང་གསུངས་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་མང་བ་དེ་སོ་སོའ་ིའོས་མྱི་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། དོ་བདག་སོ་སོ་
མྱི་མང་ལ་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུར་འགོ་དགོས་དུས། ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཁུར་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ནུས་པ་སྤུངས་ས་དེའང་དེ་ག་
རང་ཐོག་ལ་སྤུངས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་ལ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་འགོ་བླུགས་ནས་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་
གཞྱིའྱི་བར་དུ་ཟླ་བ་ལྔ་དུས་ཚོད་ཡོད་སྟབས། འོས་མྱི་ནང་ལ་ལོག་ཚར་བ་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དཀྲོག་གཏམ་གཅྱིག་སེལ་
ཡོང་སྐབས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་གྱིས་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཕར་བཞག་སྟེ་མ་རབས་མ་བྱས་ཐབས་མེད་རེད། ཕར་ཕོགས་དེ་
མར་འཐེན་ནས་སོ་སོའ ་ིདེ་ཡར་བསྐྱེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་བ་ལྔ་དུས་ཚོད་ཡོད་དུས་མྱི་མང་ནང་ལ་འོས་མྱིར་ག་རེ་
བཤད་རྒྱུ་འདུག དོན་དག་ཧ་ཅང་ཉུང་རུ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྔོན་འགོ་ལ་འགེལ་བཤད་དང་གསལ་བཤད་བྱེད་
ཟྱིན་པ་རེད། དངོས་གཞྱིའྱི་སྐབས་སུ་དཀྲོག་གཏམ་ག་རེ་འདུག ཁུངས་མེད་ག་རེ་འདུག སྐད་འཕྲྱིན་ཐོག་ནས་གསར་པ་དང་
གནས་ཚུལ་ཚ་བོ་ཚ་བོ། སྐྱོན་བརོད་ཚ་བོ་ཚ་བོ་ག་རེ་འདུག མྱི་མང་ནས་ཀང་དོ་སྣང་དེར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨྱིན་སྐད་ཐོག་
ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག law of diminishing return ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ག་རེ་
རེད་ཟེར་ན་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཡང་ཡང་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་དོ་སྣང་དེ་ཉུང་རུ་ཉུང་རུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབྱོར་
ཐོག་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ law of diminishing return ཟེར་མཁན་དེ་དངོས་གནས་གལ་ཆེན་པོ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད། འདྱི་འད་སོང་ཙང་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྔོན་འགོའ་ིརེས་སུ་དངོས་གཞྱི་དེ་དཀྲོག་གཏམ་རང་རེད། གཞྱི་མེད་སྐྱོན་འཛུགས་
རང་རེད། འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དངོས་གཞྱི་འགོ་ཡོང་དུས་གསལ་བཤད་རང་རང་བྱས་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། སོ་སོའ་ིའཆར་སྣང་དང་འཆར་གཞྱི་བཤད་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་མ་རེད། ར་རམ་ས་ལ་དང་ས་གནས་ཁག་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ང་འདྱིར་ཡོང་སྟེ་སྱིད་སྐྱོང་འོས་མྱི་རེད། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ཆབ་སྱིད་དང་གནད་འགག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་
ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མེད་གདའ། གསལ་བཤད་རང་རང་ཡྱིན་གདའ། ཆུ་ཚོད་གསུམ་ཡོད་ན་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་
ལྷག་གསལ་བཤད་རང་ཡྱིན། གསལ་བཤད་ག་རེ་བྱས་ནས་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་ན། སྔོན་འགོ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་དངོས་གཞྱི་མ་བྱུང་
བའྱི་བར་ལ་དཀྲོག་གཏམ་མང་དག་ཅྱིག་སེལ་ཡོང་དུས། འདྱི་དག་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེར་བརེན་སྔོན་འགོ་དང་
དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱིས་ནན་ཏན་ཐོག་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་འགོ་དང་དངོས་
གཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་ལངས་རྒྱུར་སྱི་འཐུས་འོས་མྱི་ལ་ཁྱད་པར་འགོ་ཡྱི་འདུག་གམ། 
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 སྱི་ཡོངས་ཐོག་ནས། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་གངས་ཀ་གཅྱིག་སེབས་བསྡད་ཡོད། སྔོན་
འགོ་འོས་ཤོག་བླུགས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་དངོས་གཞྱི་ནང་ལ་མྱི་ཉྱི་ཤུ་བཏོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ཉྱི་ཤུ་ནང་ནས་རེ་ཕུད་བཅུའྱི་
ནང་ནས་དངོས་གཞྱི་བླུགས་པ་ལ་བརེན་ནས་རེ་ཕུད་བཅུ་ནས་ག་ཚད་འོས་ཤོག་ཤོར་འདུག ག་ཚད་མར་ཟགས་ཀྱི་འདུག་ལབ་
ན། གཅྱིག་ཟགས་ཀྱི་འདུག མཚམས་མཚམས་གཉྱིས་ཟགས་ཀྱི་འདུག ཧ་ལས་ན་གསུམ་ཟགས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་སྔོན་
འགོ་ལ་རེ་ཕུད་བཅུར་སེབས་ཡོད་ན། དངོས་གཞྱི་བླུགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གཞྱི་བླུགས་དུས་གཅྱིག་གཉྱིས་གསུམ་ལས་
ཟགས་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་དང་བརྒྱད་ཅུ་འགྱིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གཞྱི་བླུགས་སྟེ་རེ་ཕུད་བཅུ་དེར་
བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཉྱི་ཤུ་ལས་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཐེངས་གཉྱིས་འོས་ཤོག་བླུགས་པ་དེར་འགོ་སོང་འཐོལ་པ་རེད། དུས་
ཚོད་འཐོལ་པ། འཁོན་འཛིན་དང་སྱི་ཚོགས་འཁྲུག་ཆ་དོད་པོ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་དོན་དག་ལ་སྔོན་འགོ་དང་
དངོས་གཞྱི་བླུགས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་ག་རེ་འདུག་གམ། སྱི་ཚོགས་ཐོག་ནས་དོ་ཕོག་ཆེན་པོ་ག་ཚད་འགོ་ཡྱི་འདུག 
སྱི་ཚོགས་ཆྱིག་སྱིལ་ལ་ག་ཚད་གནོད་ཀྱི་འདུག གནོད་སྟེ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་ཕན་གྱི་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ཉྱི་ཤུ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན་བཅུ་གཅྱིག་ནས་ཉྱི་ཤུ་བར་དུ་ཡར་སེབས། དང་པོ་ནས་བཅུ་དེ་མར་ཟགས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དབུས་
གཙང་དང་ཁམས་ཨ་མདོ་ནང་ལ་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀྱི ་བར་ལ་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཧ་ལས་ན་གསུམ་ཟགས་ཀྱི་
འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ དང་ ༢༠༡༦ གཉྱིས་ཀྱི་ཐོ་དེ་བཏོན་ཡོད། འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་རང་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་
བླུགས་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་ཁྱི་པའྱི་འོས་བསྡུ་ཡང་དེ་ག་རང་རེད། སྔོན་འགོ་ལ་ཐོབ་
ན་དངོས་གཞྱིར་ཐོབ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན། གྲུབ་འབས་དེ་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་
བདུན་ཅུ་བརྒྱད་ཅུ་རང་འཇགས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཉྱི་ཤུའྱི་ཆེད་དུ་ཐེངས་གཉྱིས་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་ག་རེ་
ཡོད་པ་རེད། 
 སྔོན་མ་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཡོང་དགོས་དོན་དེ། འོས་མྱི་བཞེངས་མཁན་མེད་ཙང་སྔོན་འགོ་བླུགས། 
ལངས་མཁན་དང་སོངས་མཁན་གཉྱིས་ཀར་ཡོད་པ་རེད། སོངས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཆེད་དུ་བཟོས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། དེང་སང་འོས་མྱི་བཞེངས་མཁན་སེམས་ཁལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དང་དུ་བངས་ནས་
བཞེངས་མཁན། དབུས་གཙང་ལ་བཤད་སོལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དབུས་གཙང་སྱི་འཐུས་བཅུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
བཞེངས་མཁན་བརྒྱ་ལྷག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། མདོ་སྟོད་ནང་ལ་བཅུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བདུན་བཅུ་ཡོད་པ་
རེད། མདོ་སད་མྱི་ཉུང་བ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སུམ་བཅུ་བཞྱི་བཅུ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་
སྟབས་སྔོན་མ་ལངས་མཁན་མེད་སྟབས་སངས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སྔོན་འགོ་བཟོས་པ་རེད། ད་ལྟ་སངས་མཁན་ལས་ལངས་མཁན་
མང་ཐག་ཆོད་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་སྔོན་འགོ་ག་རེ་བྱས་ནས་དགོས་པ་རེད་དམ། དྱི་བ་གཅྱིག་དེ་རེད། གཉྱིས་པ་དེ་ཁྱབ་བསགས་
བྱེད་སྟངས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལོ་ཉྱི་ཤཤུ་སུམ་བཅུའྱི་སྔོན་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། Telegram བཏང་པ་ཡྱིན་ནའང་འབྱོར་དང་མ་
འབྱོར་ལ་བདུན་ཕྲག་དང་བདུན་ཕྲག་འགོར་གྱི་རེད། དེང་སང་སྐད་འཕྲྱིན་དང་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་མནན་ཐེངས་གཅྱིག་
ལ་ཉྱི་མ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་འོས་མྱི་སུ་ཡྱིན་མྱིན་ཚང་མས་ཧ་གོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉྱི་མ་ལྔའྱི་ནང་ལ་མྱི་དེ་ལ་སྐྱོན་བརོད་ཇྱི་
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ཡོད་ཚང་མ་གོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉྱི་མ་བདུན་པ་ལ་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཐོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་
ཐུབ་པ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཚར་ཐུབ་པ་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་སྔོན་
འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་ཟེར་ནས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྱི་བ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ག་རེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ལངས་མཁན་ཡོད་ན་
ཡོད་པ་བྱེད་ཞོག ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་སོ་སོ་དང་དུ་བངས་ནས་ལངས་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
སངས་མཁན་ཡོད་ན་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན། དེ་ལ་སྱིག་གཞྱི་བཟོས་ཆོག་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་མ་རེད། 
འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ནང་ལ་གསལ་བསགས་བྱས་ནས། ད་རེས་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ག་རང་རེད། ན་ནྱིང་ཕྱི་
ཟླ་ ༦ པ་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། དེ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་དུ་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དག་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ལངས་
མཁན་ག་ཚོད་དང་སངས་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་ཐོ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་ཁྱེར་ཤོག་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་
གསུངས་པ་བཞྱིན་དུས་ཚོད་ཀྱི་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ། ཟླ་བ་གཉྱིས་སམ་ཉྱིན་མ་ ༦༠ ཡྱི་དུས་ཚོད་སྤྲད་དེ། དེའྱི་རྱིང་ལ་
ཁྱེར་ཤོག་ལབ་དུས་འོས་མྱི་ཚང་མའྱི་མྱིང་དེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ཆ་རེན་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། 
སྱི་འཐུས་ལངས་མཁན་དང་བཞེངས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་ ༢༥ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ལངས་ཀྱི་ཡྱིན། ང་ལ་མྱི་ ༢༥ 
ཡྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཟེར་བ་དང་སངས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་སངས་མཁན་ ༢༥ ཡྱིས་ང་ཚོས་མྱི་དེ་འོས་མྱི་བཏོན་གྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་
འགན་ལེན་ཁུར་དགོས། སྱིད་སྐྱོང་ཡྱིན་ནའང་ལངས་མཁན་དང་སོངས་མཁན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ལངས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ང་
ལ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་མྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད་ཟེར་དགོས་པ་དང།  སངས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ཆོལ་ཁ་
གསུམ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱི་བརྒྱ་ཡོད་པའྱི་སྱིད་སྐྱོང་འདྱིར་བླུགས་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་དུས་ཚོད་
ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་ལ་ཉེར་ལྔ་དང་སྱིད་སྐྱོང་ལ་མྱི་བརྒྱ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཉེར་ལྔ་དང་བརྒྱ་ཧ་ཅང་གྱི་ལས་ས་བོ་རེད། དེའྱི་
ཐོག་ལ་ག་རེ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ད་རེས་སྱིད་སྐྱོང་འོས་བསྡུ་ནང་ལ་གཟྱིགས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་འོས་ཤོག་
བཅུ་ཉྱི་ཤུ་མ་རག་མཁན་དེ་འདའང་ལངས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་ཡང་བྱུང་བ་རེད། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ཆེས་མཐོང་ལ་གནོད་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་སྐྱོང་བཞེངས་མཁན་སུ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་བརྒྱ་མ་རག་པའྱི་སེམས་ཁལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རེད། མྱི་བརྒྱ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་དེབ་བསྐྱེལ་བྱ་རྒྱུ་རེད། སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལངས་མཁན་དང་
སངས་མཁན་གཉྱིས་ཀར་མྱི་ ༢༥ ཡྱི་དེབ་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུ་རེད། སྟབས་ལེགས་པ་ཞྱིག་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་
ནས་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ་ལ་མྱི་ཉྱི་ཤཤུ་ར་ལྔ་དང་མྱི་བརྒྱ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་འོས་མྱི་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་ནའང། དེ་དག་ལ་ཆ་རེན་ཆ་
ཚང་འདུག་དང་མྱིན་འདུག་ཐོག་ལ་བརག་དཔྱད་བྱས་ནས། ལངས་མཁན་ལའང་ཕར་བཀའ་འདྱི་གནང་ནས་ཁྱེད་རང་དབུས་
གཙང་སྱི་འཐུས་ལ་ལངས་འདུག་པས་ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་ལངས་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་ཞེས་འདྱི་དགོས་པ་དང། སྱིད་སྐྱོང་ལའང་དེ་བཞྱིན་དུ་
བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དེ་ལེགས་པ་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་རེས་སྔོན་འགོ་འོས་བསྡུའྱི་ནང་དུ་འོས་འཕངས་ཚར་བའྱི་
རེས་སུ་རེ་ཕུད་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་དུ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་འོས་སྟོང་ཕྲག་དྲུག བདུན། བརྒྱད་ཅེས་པ་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོ་
དངོས་གཞྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་འཕྲོ་བརླག་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སངས་མཁན་བྱུང་ནའང་དོ་
བདག་བྱེད་འདོད་ཡོད་པ་མ་རེད། འོས་ཤོག་དེ་དག་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་འགོ་དུས། འོས་ཤོག་བླུགས་མཁན་གྱི་མྱི་རེ་ལ་འོས་ཤོག་
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བཅུ་རེ་དང་སྱིད་སྐྱོང་ལ་གཅྱིག་རེ་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་བཅུ་བླུགས་རྒྱུ་དེས་མྱི་དེ་ཐོག་མ་ཉྱིད་ནས་ལངས་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། 
གལ་སྱིད་དེ་གསལ་པོ་བཟོས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འོས་ཤོག་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་དེ་འཕྲོ་བརླག་འགོ་ཡྱི་མེད་པ་རེད། དཔེར་ན། མྱི་མང་
པོ་ཞྱིག་གྱི་ད་རེས་སྱི་འཐུས་གསར་པ་བཏོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་བཅུ་བླུགས་རྒྱུ་དེ་ལས་གཞན་ལངས་
མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་ལ་འོས་ཤོག་རག་སྱིད་ཀྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྔོན་འགོ་ལ་འོས་ཤོག་སུ་ལ་བླུགས་རྒྱུ་དེས་འོས་ཤོག་
འཕྲོ་བརླག་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་ལས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་ལངས་མཁན་དང་སངས་མཁན་གྱི་མྱིང་ཡར་སེབས་ཚར་བའྱི་རེས་
ནས། ཁྱེད་རང་སངས་མཁན་འདྱི་ཙམ་འདུག ཁྱེད་རང་ལངས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་ནས་སྐད་ཆ་དྱིས་ནས་གསལ་པོ་བྱུང་ཚར་བའྱི་
རེས་སུ། མྱི་མང་ལ་གདམ་ག་གསལ་པོ་རེད། མྱི་མང་གྱི་སངས་བཞག་པ་དང་ལངས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཁོ་ན་ཡྱིན་དུས། འོས་
ཤོག་དེ་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་ནམ་ཡང་མྱི་འགོ་བ་མ་ཟད་དུས་ཚོད་དང་དཔལ་འབྱོར། དེ་བཞྱིན་དུ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འཁོན་འཛིན་ཡོང་
གྱི་མ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཅྱིག་ཐོག་ནས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད། ད་ལྟ་
བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དེ་ལངས་མཁན་དང་སངས་མཁན་གཉྱིས་ག་འད་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། ད་རེས་འདྱི་ལ་སངས་
མཁན་དང་ལངས་མཁན་གཉྱིས་ཀར་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་མྱིང་ཐོ་མར་བཀྲམ་པའྱི་སྐབས་ལ་འོས་
འཕྲོ་བརླག་ཏུ་མ་ཕྱིན་པར་ཧ་ཅང་གྱི་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་
གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ལུང་པ་ཡྱིན་ན་ཉྱིན་གངས་བཞྱི་ཅུ་ཞེ་
ལྔ་ནང་ལ་འོས་ཤོག་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་དུ་མྱི་ས་ཡ་མང་པོས་ཉྱིན་གངས་དྲུག་ཅུ་ལ་འོས་ཤོག་འཕེན་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོ་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ནང་འོས་ཤོག་བླུགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཟླ་བ་དགུ་བཅུ་འགངས་
དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཉྱིན་གངས་བཞྱི་བཅུ་དང་དྲུག་ཅུའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་འོས་བླུགས་མ་ཚར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དུས་ཚོད་རྱིང་
དག་འདུག་ཟེར་བ་དེ་སྱི་མོས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཆོལ་ཁ་ཚོགས་པའྱི་འོས་མྱི་སངས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཕལ་ཆེར་སྱི་མོས་
རང་རེད། ང་ཚོས་ཐོག་མ་ཉྱིད་ནས་མང་གཙོའྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ལྟར་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་འཕེན་རྒྱུ་ཡོང་
དགོས་དོན་དེ། ང་ཚོ་ཚོགས་པ་མེད་པའྱི་མང་གཙོ་ལམ་ལུགས་ཡྱིན། འོས་ཤོག་སུ་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་
མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ཡྱིན་ཟེར་ནས། ཨྱིན་སྐད་དུ་ Vertical ནས་ horizontel མང་གཙོ་ཟེར་ནས་སྔོན་མ་ནས་ Greek 

city འག ོ ་ བཙུགས ་དུས ་ནས ་  “Democracy”, from the Greek words “demos” (people) and “kratos” 

(rule),  ཟེར་བ་དང་། མྱི་མང་ལ་དབང་ཆ་ཡོད་པའྱི་དམངས་གཙོ་ཡྱིན་ཟེར་དུས། མྱི་མང་གྱིས་སུ་ལ་འོས་བླུགས་ནའང་
བདམས་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང། ཐད་ཀར་མྱི་མང་དང་ལངས་མཁན་བར་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་རྒྱུ་དང། དེའྱི་བར་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆོལ་
ཁའྱི་ཚོགས་པ་དང་། མ་འོངས་པར་ཚོགས་པ་གཞན་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་མེད་པའྱི་མང་གཙོ་ཡྱིན་
ཟེར་གྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ལྟ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་སྡུག་ཤོས་དེ་སེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་མེད་པའྱི་མང་
གཙོ་ཡྱིན་དགོས་དོན་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེ་སྔ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བཀའ་ཁྱི་ཟུར་པ་༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེས་ང་ཚོར་འཛམ་
གྱིང་ལ་ངོམ་ཆོག་པའྱི་མང་གཙོའྱི་སྱིད་གཞུང་ཟེར་དུས། ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཡོད་ཚར་བའྱི་གཞུག་ལ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་
དགོས་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་དོན་གཡུག་གྱི་རེད། ཡང་ཆོལ་ཁའྱི་ཚོགས་པ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཆོལ་ཁའྱི་འཐེན་
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ཁྱེར་ལས་གཞན་གང་ཡང་མེད་པ། ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཉུང་མཐའ་ལ་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་བའྱི་འཆར་སྣང་དང་
དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་སྡུག་ཤོས་དེ་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེར་བརེན་ང་ཚོའྱི་ཆོལ་ཁའྱི་མྱི་བླུགས་ཤོག་ཨ་ཟེར་ཡོང་དུས། ཆོལ་ཁའྱི་འཐེན་ཁྱེར་དེ་རང་བཞྱིན་གྱི་དེ་ནས་སེབས་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་བཞེངས་མཁན་ནང་དུའང་དེ་བཞྱིན་རེད། ནུས་སྟོབས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཆོལ་ཁ་ཚོགས་པའྱི་ནང་
དུ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཆོལ་ཁའྱི་འཐེན་ཁྱེར་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེབས་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཆོལ་ཁའྱི་ཚོགས་
པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཚོགས་པས་སངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་པ་དེས་དམྱིགས་ཡུལ་དང་ཀུན་སོང་ཅྱི་ཡྱིན། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་
བཙུགས་མྱིན། གསང་བའྱི་ཐོག་ནས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་སུ་ཡྱིན། དེ་འད་སོང་ཙང་ཚོགས་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་རྒྱབ་སྐྱོར་
མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་གཙོའྱི་འགོ་སྟངས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚོགས་པ་མེད་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མང་གཙོ་
ལམ་ལུགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་དང་མྱི་མང་གྱིས་བདམས་བཞག་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་འབེལ་བ་ཐད་
ཀར་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་དག་པའམ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ Democrat the People Power ཟེར་ན་
དེར་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་བར་ལ་སུ་ཡོད་ནའང་མ་འོངས་པར་སྐྱོན་ཡོང་གྱི་རེད། སོང་ཙང་མྱི་ཉེར་ལྔའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། སུ་གཅྱིག་ལ་རེ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་འོས་མྱི་ཆགས་ཐུབ་པ་དང་། སྱིད་སྐྱོང་ཡྱིན་ནའང་མྱི་བརྒྱའྱི་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཡོད་ན་སྱིད་སྐྱོང་འོས་མྱི་ཆགས་ཚར་བ་རེད། ཚོགས་པ་སུ་གང་ལ་ངོ་དགའ་སྤྲེལ་ལད་བཤད་དགོས་པ་མ་རེད། མྱི་མང་
དང་སྱིག་འཛུགས། མྱི་མང་དང་སྱི་འཐུས། མྱི་མང་དང་སྱིད་སྐྱོང་བཅས་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོང་སྐབས། འདྱི་ནྱི་ཆབ་
སྱིད་ཚོགས་པ་མེད་པའྱི་མང་གཙོ་ཡང་དག་པ་ཟེར་བ་དེ་རེད། ང་ཚོས་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚོ་མྱི་འབོར་འབུམ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁྱབ་བསགས་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་ལ་
ཁྱབ་བསགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། ཉྱིན་མ་གསུམ་པ་ལ་སྐྱོན་བརོད་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉྱིན་མ་བཞྱི་པར་གསལ་
བཤད་བྱ་ཐུབ་པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་དེ་འད་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། England ལུང་པར་མྱི་ས་ཡ་མང་པོ་ཡོད་མཁན་གྱི་ལུང་པ་
ནས་ཉྱིན་གངས་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་ལྔའྱི་ནང་དུ་ཐེངས་གཅྱིག་གྱིས་འོས་ཤོག་བླུགས་ནས་བདམས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་
ཡའྱི་ནང་དུ་ཉྱིན་གངས་དྲུག་ཅུར་བདམས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོ་མྱི་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་ཐེངས་གཅྱིག་ལ་འོས་ཤོག་བླུགས་
ནས་འགོ་མྱི་ཐུབ་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གོས་ཆོད་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་དང་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་
གནང་བཞག་པའྱི་དོན་ཚན་བཅུ་ཞུས་བཞག་པ་དེ་བཞྱིན་འགོ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་ར་བ་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་རེས་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་དེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྤུངས་པ་ལ་བརེན་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་
ཤས་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཇྱི་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་
ཡོང་སྐབས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གལ་ཆེ་དོན་ཆེ་བྱེད་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་དུས། ད་རེས་བཀའ་ཤག་དང་འོས་བསྡུ་
ལྷན་ཁང་གྱི་དགོངས་ཚུལ་དེའང་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེར་སྤུངས་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱི་
ལའང་ཕན་ངེས་རེད། དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་ལའང་དཔྱད་ཞྱིབ་དང་། ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བ་
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འདྱིའྱི་ནང་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཆ་ཚང་རོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་འཆར་ཁུར་རྒྱུ་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་
དགོངས་འཆར་དེ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་རེས་ཚོགས་ཆུང་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་འདང་ངེས་བཞྱིན་པ་གོས་ཚོགས་རང་ནས་སྐུ་དབང་རེད། ཕུལ་ཆོག་
གྱི་རེད། ཁྱིམས་འཆར་ག་འད་ཞྱིག་མཐའ་མ་གཏན་འཁེལ་མྱིན་དེ་ཡང་བཀའ་ཤག་ལ་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་
གསུངས་སོང་། འཛིན་སྐྱོང་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕེས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དང་གོས་ཚོགས་བཤད་
མཁན་རེད་ཅེས་བཤད་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་ཤག་བཤད་མཁན་རེད། གོས་ཚོགས་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་ཁྱིམས་སྱིག་ཡོད་ཚད་གོས་ཚོགས་ནས་བཟོ་དགོས་སྟབས། 
མ་འོངས་པར་ཁྱིམས་འཆར་ག་འད་ཞྱིག་ཁུར་བ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་གོས་ཚོགས་ལ་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྙྱིང་དོན་དེ་ཡྱིན། 
དཔེར་ན། ད་གྱིན་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱིའྱི་གཉྱིས་བར་ལ་འཁོན་འཛིན་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་འོས་བསྡུ་
ལྷན་ཁང་ལ་སྙན་ཞུ་འབྱོར་བ་དག་གངས་ཀ་བརྱིས་ན། སྔོན་འགོའ་ིའོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་
སྟངས་འགྱིག་མ་སོང་ཟེར་ནས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་བཅུ་དྲུག་བྱུང་འདུག དངོས་གཞྱིའྱི་སྐབས་ལ་བརྒྱ་དང་བཞྱི་བཅུ་བྱུང་འདུག 
གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་ཕར་ཕོགས་འོས་མྱི་དེ་མར་ཕབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ཆ་རེན་ཚང་གྱི་མྱིན་འདུག གཅྱིག་དང་གཉྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག་ཟེར་ནས་སྙན་ཞུ་མང་དག་ཅྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་འགོ་ལ་བཅུ་དྲུག་ལས་མེད་ཀང་དངོས་གཞྱི་ལ་བརྒྱ་དང་བཞྱི་
བཅུ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་བསུན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་དུས་ཚོད་ཀང་མང་
པོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་འགོ་སྐབས་ལ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིའཆར་
སྣང་དང་འཆར་གཞྱི་གསུང་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ ་ིའོས་མྱི་ཡག་པོ་ཡོད་ཟེར་
ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་འགོ་རེས་ལ་འོས་དེ་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་ལ་འཁོན་འཛིན་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད་ལ། དཀྲོག་གཏམ་དང་གཞྱི་མེད་སྐྱོན་འཛུགས་སོགས་བྱེད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་བར་དེར་འཁབ་མཁན་ཚང་མ་ཐོན་
ཡོང་དུས། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་ལྟོས་དང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་བརྒྱ་དང་བཞྱི་བཅུ་ལྷག་བྱུང་འདུག་ལ་དངོས་སུ་བཅར་ནས་
གསུངས་མཁན་ཡང་བྱུང་འདུག ངས་མཐའ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ད་ལན་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་
གསུམ་གྱིས་འགན་ཁུར་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་མོང་ཚོར་ཆེ་ཤོས་དེ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
རེས་མ་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་ལ་ད་ལྟའྱི་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དང་ལས་རོགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཟྱིན་པ་རེད། དེར་བརེན་ཁོ་ཚོར་ད་
རེས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིར་འགྱུར་བ་སོང་མྱིན་དང་། མ་འོངས་པའྱི་འོས་བསྡུར་ག་རེ་ཆགས་མྱིན་ཐད་བསྐྱར་དུ་བསྐོས་ན་
མ་གཏོགས་ཁོ་ཚོ་དང་འབེལ་བ་ཐད་ཀར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་སྱིད་སྐྱོང་ལས་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་
པར་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ག་འད་སོང་བ་ཡྱིན་ནའང་སྒེར་ཐོག་ལ་ཁྱད་པར་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་ང་བསྐྱར་
དུ་འོས་བསྡུ་ནང་ལངས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་སྔ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་རེད། ད་ལྟ་སྱིད་སྐྱོང་ཐོག་སྔོན་འགོ་དང་
དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ནང་ཐེངས་བཞྱི་ལངས་སྟབས་སྱི་ཚོགས་ནང་འགྱུར་བ་དང་བཀའ་མོལ་ག་འད་འགོ་ཡྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ནང་
བཀའ་མོལ་དང་འཁོན་འཛིན། རོག་ག་ག་ཚོད་བསེབས་ཀྱི་འདུག འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་ནས་སྱི་ཚོགས་འཁྲུག་པོ་ག་ཚོད་ཆགས་
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ཀྱི་འདུག མདོར་ན་ང་ཐེངས་བཞྱིར་འོས་ཤཤོག་ནང་ལངས་པ་དང་སྒེར་ཐོག་ནས་ཉམས་མོང་བསགས་ཡོད་པར་བརེན། ད་རེས་
འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱིར་འགྱུར་བ་བཏང་ན་སྙམ་སོང་། འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་དེ་ཧ་ཅང་རོག་ག་ཆེན་པོ་རེད་ལ་འགྱུར་བ་ག་
ཚོད་བཏང་ནའང་གཙང་མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དང་དུས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞག་པ་དེར་འགྱུར་བ་
བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་ཉུང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཆྱིག་སྱིལ་དང་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ལ་ཕན་པ་དང་། 
སྱི་ཡོངས་ལ་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་འདུག་སྙམ་སྟེ་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཇྱི་འད་ཞྱིག་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་དོ་བདག་ལ་ཁྱད་པར་ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། རང་ཉྱིད་འོས་ལངས་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁྱད་པར་
གཅྱིག་ཀང་མེད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སྱི་པའྱི་ར་དོན་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་འདུག སྱི་ཚོགས་ནང་ཧ་ཅང་གྱི་འཁྲུག་ཆ་དོད་
པོ་ཆགས་ས་རེད། བསྐྱར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ཕམ་པ་ཡྱིན་ན། ད་རེས་ང་ཚོས་བོད་ནང་
ལ་ང་ཚོར་རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་བརོད་རང་དབང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་དག་འབུད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་ད་རེས་བྱུང་ཟྱིན་པ་དེ་དག་བསྐྱར་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལས་པའྱི་བོ་ཕམ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ཡྱིད་ཆེས་དང་
རེ་བ་ཡྱིན་ནའང་ག་འད་ཞྱིག་བྱེད་ཡོང་སྙམ་པ་ཞྱིག་དང་། སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ག་དྲུག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་ཁོང་གྱིས་གསུངས་དོན་ལ་" ང་ལ་ཁྱོད་ཚོས་བརེ་བ་ཡོད་ན་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་འཐེན་འཁྱེར་དེ་བྱེད་མ་
ཡོང་ཨ་" ཞེས་བཀའ་སོབ་ནན་པོ་གནང་ཚར་བའྱི་རེས་སུའང་། ལེའུ་གཉྱིས་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་
གནས་སྟངས་དེ་ག་འད་ཞྱིག་ཆགས་ས་རེད་བསམ་པའྱི་བོ་ཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་རེས་དགོངས་ཚུལ་ཞུས་བཞག་
པ་དེ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་༸གོང་ས་མཆོག་ང་ཚོའྱི་ཕ་མ་ལྟ་བུ་རེད། ང་ཚོའྱི་ར་བའྱི་བ་མ་དང་ཚེ་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སྐྱབས་
གནས་རེད། ཁོང་ཐུགས་ཕམ་ཡོང་དུས་ཏན་ཏན་རང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་བསམ་མཁན་གས་ཅྱིག་ཡྱིན། དེ་འད་སོང་ཙང་ད་
རེས་འབད་བརོན་ཞུས་བཞག་པ་དེར་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་དེ་གོས་ཚོགས་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་རྒྱུ་རེད་ལ།  གོས་ཚོགས་
ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོ་བཤད་མཁན་དང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རྣམ་པ་ཚོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་དེ་སྔོན་
ཡང་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ལ་འབྱུང་འགྱུར་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པོ་གནང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་རེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆེས་
ཡོད། ལྷག་པར་དུ་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་བྱུང་ས་རེད་བསམ་པ་ཚོར་བྱུང་། དེར་བརེན་
ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་ཞྱིག་སོས་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་འགངས་ཆོག་གྱི་རེད། གང་ལྟར་འགྱུར་བ་ཅྱི་འད་ཞྱིག་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། དེ་མྱིན་གྱི་ད་རེས་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུས་པ་དེ་
ངེས་པར་དུ་འགོ་དགོས་པ་རེད། དེ་མྱིན་ན་ནམ་ཡང་མོས་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་མྱིན་ཟེར་བ་དེ་འད་ནམ་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། དེ་ནས་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ནས་དོན་ཚན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཐོག་ལ་གསུངས་སོང་། སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་དང་སྐད་འཕྲྱིན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན་
སྟབས། གང་གསུང་བཞག་པ་དེ་བཀྲམ་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས་དེར་གསལ་བཤད་མ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ང་རང་ལ་ཉམས་མོང་
བསགས་མོང་ཡོད། དོན་ཚན་གཅྱིག་གཉྱིས་སྒང་ལ་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ག་རེ་གསུང་སོང་
ཟེར་ན། བཀའ་བོན་འོས་མྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་སོང་། ངས་དགོངས་སེལ་དང་སགས་གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་
ཞུས་མེད་ལ་དགོངས་སེལ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་རེས་ཕྱིར་འཐེན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་མྱི་ཁུར་
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རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་མ་སོང་ལ་སྐྱེས་ཚེས་དང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་ནས་དེ་སྔ་ཡྱིག་ཆ་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁོ་རང་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་
གསུམ་ལ་བཀའ་བོན་གནང་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེ་སྔོན་ཡྱིག་ཆ་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་པ་རེད། ཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱི་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་སྱི་ཚོགས་དང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་ཡོང་དུས། དེར་
གསལ་བཤད་མ་བྱེད་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སྙམ་ནས་དེར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། ད་རེས་བཀའ་བོན་འོས་མྱི་
དང་ཆ་རེན་ཁུར་རྒྱུ་དེ། དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་ལ་ཁུར་བ་དེ་ག་རང་རེད། སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་བཀའ་
བོན་འོས་མྱི་ཁུར་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ཆ་རེན་དེ་དག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བཀའ་བོན་འོས་མྱི་ཁུར་སྟངས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་
བལྟས་ནས་བཟོས་པ་ཞྱིག་རེད། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བཀའ་བོན་འོས་མྱི་ཁུར་རྒྱུ་དེ་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་
བཀའ་བོན་འོས་མྱི་ཁུར་བ་དེར་བལྟས་ནས་བཟོས་པ་ཞྱིག་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྐབས་ ༡༡།༡༢ ལ་བཀའ་བོན་
གནང་མོང་ཙང་། སྔོན་མའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་ཁྱིམས་སྱིག་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོང་དུས། ངས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་
ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་གྱི་ཡོད། སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པར་མྱི་འདུག་ལ་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པར་མྱི་འདུག 
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ཆ་བསྣམས་ཕེབས་རོགས་གནང་། ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་བསྔོགས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན། སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་བཅུ་
གསུམ་བཅུ་བཞྱི་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡྱིན་ལ་བཅོ་ལྔ་ལ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཁུར་ཡོད། སྐྱེས་ལོ་མ་གཏོགས་སྐྱེས་ཚེས་
འཁོད་མྱི་འདུག ང་ཚོས་སྐད་ཆ་འདྱི་རྒྱུ་དེ་ཁྱོད་རང་ག་དུས་རེད་ཅེས་སྐད་ཆ་དྱིས་དུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ རེད་ཅེས་བཤད་ཡོང་
དུས། ངས་ཁ་སང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ངང་ཡྱིག་ཆ་བཀྲམ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་འཁྲུངས་ལོ་ ༡༩༨༡ ཞུ་དགོས་དོན་དེ། སྐབས་བཅུ་
གཉྱིས་དང་བཅུ་གསུམ་བཅུ་བཞྱིར་སྐྱེས་ལོ་འཁོད་ཡོད་ཙང་། བཅོ་ལྔ་ལ་སྐྱེས་ལོ་སྐད་ཆ་དྱིས་ནས་སྐྱེས་ལོ་བཀོད་པ་རེད། དེར་
ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་རོགས་མ་ཐུབ་ཙང་གནས་སྟངས་དེ་ཆགས་པ་རེད། འདྱི་འད་སོང་ཙང་ཕྱིར་འཐེན་ཞུས་
པ་རེད། དེ་མྱིན་གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་ཞུས་འདུག་ཅེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་སྔོན་མ་བྱེད་པ་ཞྱིག་བྱེད་འདུག་ལབ་ན་དབུ་སྐོར་
བཏང་བ་རེད། སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་གསུམ་བཅུ་བཞྱི་ལ་དེ་ག་རང་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་དང་ལམ་ལུགས་གཞྱིར་
བཟུང་འགོ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལར་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན། ད་རེས་སྱིད་
སྐྱོང་དང་བཀའ་ཤག་འདྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིར་དེ་ཙམ་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟེར། ངས་ཁ་སང་
ཐོས་ཡོང་དུས་ཡ་མཚན་སོང་། ངའྱི་མྱི་ཚེ་འདྱིར་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིར་དོ་སྣང་བྱས་ནས་སོབ་སོང་ཡང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱིའྱི་ཐོག་བྱས་པ་རེད། རྒྱལ་སྱི་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས། ཨ་རྱིའྱི་ཁྱིམས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ལོ་ཉྱི་ཤུ་
ལྷག་སོབ་སོང་བྱས་པ་ཡྱིན། དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་ཡོང་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་ང་གཉྱིས་བསྡུར་བ་ཡྱིན་
ན། ངས་ཁྱིམས་ལ་ལོ་མང་བ་དུས་ཚོད་བཏང་ཡོད། ངས་ཁྱིམས་ཀྱི་སོབ་སོང་བྱེད་འདུག་ཅེས་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་འཁྱེར་
གནང་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ང་ལས་ལྷག་པའྱི་ཁྱིམས་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་བྱས་པའྱི་ལག་འཁྱེར་འགའ་བཏོན་རྒྱུ་
ཡོད་ན། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ངས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་ངའྱི་མྱི་ཚེ་ཧྱིལ་པོ་དེ་སོབ་སོང་ཡོངས་རོགས་ཁྱིམས་ལ་
དོ་སྣང་བྱས་ནས་འགོ་བཞག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ད་གྱིན་གཅྱིག་གྱིས་དཔེ་དང་སགས་ནས་གསུངས་སོང་། ད་གྱིན་
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སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཚོགས་གཙོའྱི་མདུན་ལ་ཡྱིག་ལོག་བཞག་པ་དེ་འགྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ད་རེས་གསུངས་པ་རེད། དེའྱི་སྐོར་
ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མཁྱེན་དགོས་ངེས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཁྱིམས་དཔོན་བསྐོ་བའྱི་སྐབས་སུ། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་འཛོམས་ནས་ཚོགས་
ཆུང་ཞྱིག་བསྐོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་ནང་སུ་དང་སུ་ཡོད་མེད་དེ་གོང་དུ་ལགས་ཀློག་གནང་སོང་། དེ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་
གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་འཛོམས་ནས་ཚོགས་ཆུང་དེ་བསྐོས་པ་རེད། བསྐོས་པའྱི་རེས་ལ་ཚོགས་ཆུང་དེས་འགན་ག་རེ་
རེད་ཅེ་ན། ནམ་རྒྱུན་ངས་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ནམ་རྒྱུན་སྱིད་སྐྱོང་ལ་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་གནང་མཁན་ཡོད་ཚེ་ཡང་ན་
བཀའ་དྲུང་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་སྒེར་དྲུང་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འོས་མྱི་དེ་གསང་བ་
ཡྱིན་ཙང་ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀོད་ཁྱབ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། འོས་མྱི་དེའྱི་ཡྱིག་ལོག་དེ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཐད་ཀར་སྱིད་སྐྱོང་ལ་
འབུལ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། བཀའ་དྲུང་དང་སྒེར་དྲུང་བརྒྱུད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིག་ལོག་དེ་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ལག་ལ་
སེབས་པའྱི་རེས་སུ་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་གསང་བ་ཡྱིན་ཙང་། གོས་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་འཕྲལ་དུ་ཚོགས་གཙོ་ལ་འབུལ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཐེངས་དང་པོ་མ་རེད། ང་སྱིད་སྐྱོང་བྱས་ནས་ལོ་བཞྱི་དང་ཕེད་ཀའྱི་རྱིང་ཁྱིམས་དཔོན་ཐེངས་གཉྱིས་
བདམས་ཟྱིན་པ་རེད། འོས་མྱི་གཞན་དག་ཀང་བདམས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མར་ཐུགས་སྣང་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་
ལོག་དེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་། ད་རེས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་བཀོད་པ་ལྟར། ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ ལ་ལས་བྱེད་འདེམས་
བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་གྱི་འོས་བསྡུ་ཞེས་འཁོད་པ་སོང་ཙང་། དུས་ཚོད་དེ་ག་རང་ལ་ངས་འགན་ཁུར་ནས་གསང་
བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་ཚོགས་གཙོའྱི་མདུན་ཅོག་ཏུ་འབུལ་རྒྱུ་དེ་ངའྱི་འགན་རེད། ལས་རྱིམ་ལ་བཀོད་མེད་ན་ངས་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་
སྔ་ཡང་ཁྱིམས་དཔོན་ལས་རོགས་བསྐོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་དེ་ག་རང་བྱས་བཞག་ཡོད། འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་དེ་སྔ་བྱས་
བཞག་པ་དེ་ག་རང་རྒྱུན་སྐྱོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ངས་ད་རེས་ཀང་འགན་ཁུར་ནས་ཡྱིག་ལོག་འདྱིར་བཞག་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ཁྱིམས་
ལ་དོ་སྣང་བྱས་ནས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ལན་འདྱིར་ཡང་ཁྱིམས་ལ་མ་བརྱིས་པ་དང་། འགན་མ་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལན་
གནང་ཕོགས་དེ་ཚོ་མ་འགྱིག་པ་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཞོར་འཕྲོས་རེད། ཞུས་མ་ཞུས་ཁྱད་པར་ཞྱིག་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་
ནའང་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། 
 ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསར་པ་ཞྱིག་ནས་གོས་མཚམས་མ་བཞག་ཙམ་སྔོན་ལ་བཀའ་མོལ་རྱིག་པོ ་དང་ཧ་
ཅང་གྱི་ཚིག་རྩུབ་པོ་གསུངས་སོང་། འཕྲོ་ལྷག་དེ་དེ་རྱིང་ཞོགས་པ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། གསུངས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། 
གང་ལ་གང་འཚམ་གསུང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱས་ནས་གསུངས་སོང་། ཆེན་པོ་གསུང་གྱི་ཡྱིན། རྱིག་པོ་གསུང་གྱི་ཡྱིན་
ཞེས་གསུངས་གནང་སོང་། གསུང་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་རང་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་བསམས་
སོང་། ཞེ་དགས་བསྒུགས་བསྡད་པ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དེར་མར་འབབ་ས་དེ་བབ་ཡོང་དུས་སྙྱིང་འད་བོ་ཞྱིག་རེ་སོང་། སྙྱིང་རེ་
བཀའ་མོལ་རྱིག་པོ་དེ་དག་གསུངས་མཐའ་མ་དེར་འབབ་ས་དེ་ལས་མེད་ན་སྙྱིང་རེ་ཨ་བསམ་སོང་། ག་རེ་གསུངས་སོང་ཞེ་ན། 
སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཞེ་དགས་མཁྱེན་གྱི་མེད་པ་ཐག་ཆོད་པོའ་ིསྒོ་ནས་བཤད་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། བོད་ནང་ལ་རང་སྐྱོང་ལོངས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་དང་། མྱི་རྱིགས་རང་སྐྱོང་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་
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ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར། རང་སྐྱོང་ལོངས་གཅྱིག་ཡོད་པ་དང་། རང་སྐྱོང་ཁུལ་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་པ། རང་སྐྱོང་རོང་གཉྱིས་ཡོད་པ་ཚང་
མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་དུ་མྱི་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཤཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར། ཉྱིས་སྟོང་སྔོན་ལ་ས་ཡ་ལྔ་དང་ལྔ། 
བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་ལ་ས་ཡ་གཉྱིས་དང་འབུམ་གཉྱིས་ལྷག་ཙམ་དང་། ས་ཡ་གཉྱིས་དང་འབུམ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བོད་རང་
སྐྱོང་ལོངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོགས་སུ་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གངས་ཀ་བརྱི་སྟངས་ཐོག་ནས་མོན་པ་དང་ཀློ་བ་བརྱི་ཡྱི་མྱི་འདུག་
ཅེས་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལ་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ས་ཡ་དྲུག་ཚང་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་སྔོན་མ་ཡྱིན་ས་ཡོད། ཉེ་ཆར་ལྷ་སར་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ས་ཁུལ་ཡོངས་ལ་མྱི་འབོར་ས་ཡ་བདུན་དང་འབུམ་ལྔ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། 
ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༠ སྔོན་ལ་མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་ག་ཚོད་བྱས་མྱིན་ཚང་མ། སྔོན་མ་ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་སྐབས་སུ། ང་ལ་སྱི་འཐུས་ལ་ཟབ་སོང་སྤྲད་རོགས་བགྱིས་ཟེར་བའྱི ་སྐབས་ལ། སྱི་འཐུས་ལ་ཟབ་སོང་
སྤྲོད་སྐབས་རང་སྐྱོང་ལོངས་དང་། རང་སྐྱོང་ཁུལ། རང་སྐྱོང་རོང་། མྱི་འབོར་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་
དུང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཞེ་ན། ངས་ཐག་ཆོད་པོའ ་ིསྒོ་ནས་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་
གསུངས་དུས། ངས་ ༢༠༠༦ ལོར་རོམ་ཞྱིག་བྱིས་ཡོད། རོམ་དེ་ཡང་ཧ་ཝར་ཌྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིདུས་
དེབ་ནང་ལ། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ ༢༠༢༢ ནས། ༢༠༣༥ ནས། ༢༠༤༩ ནས། ༢༠༥༤ 
ནས། ༢༠༨༢ ནས། ༢༠༩༠ ནས་འགྱུར་བ་རྱིམ་པར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་ཆ་ཚང་བཀོད་ནས། རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་ནང་ལ་གཅྱིག་
སྱིལ་དང་རང་སྐྱོང་ཟེར་བ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་འགལ་ཟླ་འདུག་ཅེས། དཔྱད་ཞྱིབ་བྱས་ནས་དེ་ཧ་ཝར་ཌ་ཁྱིམས་ཀྱི་གཙུག་ལག་
སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིདུས་དེབ་སྙན་གགས་ཆེ་བའྱི་ནང་ལ་འཁོད་པ་དེ་སྙྱིང་རེ་མཐོང་ཁོ་རང་མྱི་འདུག་ཨཱ་བསམས་སོང་། དེ་འད་
ཞྱིག་མ་མཐོང་བ་ཞྱིག་གྱིས་རོགས་ཞྱིབ་བྱེད་མཁན་ཡྱིན། རོགས་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་ཟེར་དུས། ཨ་ཙི་མ་
འོངས་པར་དོ་སྣང་ཡག་ཙམ་གནང་བའྱི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་གོས་ཚོགས་སུ་གསར་པ་ཕེབས་མཁན་
ཚོར། ཉྱིན་བདུན་བརྒྱད་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཁ་སང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་འདུག 
སྱིད་སྐྱོང་ཚེས་ ༩ ཉྱིན་ཆུ་ཚོད་ ༣ རྱིང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གསར་པ་ཚོར་ཟབ་སོང་སྤྲོད་རོགས་བགྱིས། དེ་ཡང་དབུ་མའྱི་
ལམ་དང་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་སྐོར་ལ་རེད་འདུག དེ་དུས་མྱི་འབོར་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཉྱིས་ཀྱི་གངས་
ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བརྒྱད་ཅུ་ག་གསུམ་གཏན་འབེབས་བྱས་བཞག་པ། དེ་ནས་རྱིམ་བྱུང་གང་དང་གང་ཞྱིག་ཡོད་མེད་
ཆ་ཚང་ཞྱིག་ངས་བསྐྱར་དུ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་འབུལ་ཆོག དེའྱི་རེས་ལ་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱི་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན། མྱི་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་རོགས་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་བཀའ་མོལ་གནང་
རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཡུ་ཐོག་ཀར་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ནས་བཟུང་། 
བགོ་གེང་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཁག་ཅྱིག་ལ་དགོངས་འཆར་ཕེབས་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཡྱིག་ཐོག་ནས་
གནང་འདུག བརྒྱུད་ལམ་གཞན་པ་མེད་དུས། ངས་འདྱི་ནས་ཐད་ཀར་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་རང་དབང་ཅན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁོངས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་དང་འདེམས་བསྐོ་
ལྷན་ཁང་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ཞེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་
ཅྱིང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་ཆོག་མཆན་སྩལ་ཏེ་ཁྱིམས་སུ་
བཅད་པའྱི་ཁོངས་བཅའ་ཁྱིམས་ལེའུ་ ༨ དོན་ཚན་ ༩༦ པའྱི་ནང་གསལ་དང་། གཞན་ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་འོས་
བསྡུའྱི་བྱེད་སྒོ་ཅྱི་རྱིགས་དང་བོད་དང་བོད་མྱིའྱི་ལས་དོན་གལ་ཆེ་མང་མོས་འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་
ལས་དོན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན་ཞེས་དང་།  དེ་ཡང་ཕོགས་གང་ཐད་ནས་
གནོན་ཤུགས་མེད་པར་དང་བདེན་གྱི་ལམ་ནས་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་རང་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་
དགོས་པར་བརེན། དེ་ལྟའྱི་ཆ་རེན་བཅའ་སྱིག་ཁག་ནང་བསྐྲུན་ཡོད། ལྷག་པར་སྐབས་ ༡༡ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བར་
མའྱི་འོས་བསྡུ་ཐེངས་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་སྱི་ཚོགས་ལྷྱིང་འཇགས་ཡོང་སད་བཀའ་སྱི་ཐུན་མོང་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༡༢ འཁོད་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་རེ་སྐུལ་ཞུ་སྙན་དོན་ཚན་གསུམ་ཅན་ཕེབས་པའྱི་ནང་གྱི་དང་པོར། དབུས་སྱི་ཁྱབ་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་སྡེ་ཚན་ལ་སོང་། བཀའ་སྱི་སུ་ཐད་ནས་བཀོད་ཁྱབ་དང་ལམ་སྟོན་ཞུ་འཚམས་ར་བལ་ཡང་། 
འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་དོན་ཡོངས་རོགས་བཀའ་ཤག་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ཞུ་དགོས་ལ་སོང་། གཞན་གསལ་བཤད་རྱིམ་པར་གནང་
འདུག་པ་དེ་དག་སྔོན་གེང་གྱི་ཚུལ་དུ་སྙན་ལགས་གསོལ་བ་དང་སགས་ད་སྒོས་སྙན་སེང་ཞུ་དོན་སྙྱིང་པོར། སྱིར་བཏང་སྱིད་སྱི་
གཉྱིས་དང་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་འོས་འདེམས་དང་བཅས་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་མཇུག་བསྱིལ་ཟྱིན་པར་དེ་
དག་ཡང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ 
ཉྱིན་གྱི་ཉྱིན་རྒྱབ་ལས་རྱིམ་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་སྐབས་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རེ་བཟུང་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་གང་དང་གང་
འགལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་མེད་པར་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་མྱིན་པར་གང་ཟག་གྱི་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཚུལ་དང་སྱིག་གཞྱི་
བེད་སོད་ལོག་པར་བྱེད་ཚུལ་གེང་སོང་གནང་བ་དེར་རང་བཞྱིན་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་སྒོར་གནོན་ཤུགས་སུ་གནང་ཞྱིང་།  འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་སྱིད་སྐྱོང་དང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་མཐའ་དག་ཁྱིམས་སྱིག་ལྡན་ལ་བྱེད་
སྟེ་རང་དབང་དང་བདེན་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་ལས། དང་མྱིན་བྱེད་ཚུལ་ངོ་གནོངས་དགོས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མེད་ལགས་
པ་དང་། ཡྱིན་ནའང་རང་ཉྱིད་རང་ལ་ལོག་ཏུ་མ་འགྱུར་བར་བརེན་གལ་ཏེ་སྱིག་གཞྱི་དེ་དང་དེ་འགལ་བའྱི་ཁུངས་བསྐྱལ་དཔང་
རགས་མཛུབ་བཏོན་གནང་རྒྱུ་མཆྱིས་ཚེ། ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ལམ་ནས་ཞུ་གཏུག་གནང་ལམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་གནང་ཆོག་
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པར་སོང་། སད་ནས་སྱིག་མཐུན་སྟངས་འཛིན་ཡོང་སད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་གང་ཅྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་བསྒྱུར་གྱི་
གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་སྣང་གྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཁྱིམས་སྱིག་འབྲུ་དོན་གསལ་བཤད་བྱེད་འབབ་གནང་
ཕོགས་ཡོང་བ་རྣམ་མངའ་མཁྱེན། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ ལ། སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་
མཚན་རགས་བཀོད་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༡༩ ཙམ་གྱིས་ཆ་ཤས་བཞེས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ལ་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་དོགས་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་དང་། གོས་ཆོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་
ཚུལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་
ཚིག་ཁ་ཤས་ཅྱིག་ཞུ་དགོས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ར་བའྱི་དེ་རྱིང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་གནས་སྟངས་
ཡག་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། འོན་ཀང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་ 
འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱིས་དགོས་མཁོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་གོས་ཆོད་
ཅྱིག་དང་། འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཆར་འབུལ་གྱི་ཟྱིན་བྱིས་གཅྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་སྔོན་གེང་གྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་
པ་ཡྱིན་ན། འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་དུས་ཡུན་ཐུང་དུ་གཏོང་ཐབས་ཞེས། འོས་བསྡུས་ལས་རྱིམ་གྱི་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏོང་བ་
ཙམ་མ་གཏོགས་དེ་ལ་འོས་གཅྱིག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། སྔོན་འགོ་དངོས་གཞྱི་གང་ཡང་མེད་པར་གསལ་ཁ་
གང་ཡང་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་གསུང་སྟངས་ནང་བཞྱིན་བྱས་ན། འོས་ཐེངས་གཅྱིག་རང་མ་གཏོགས་དེ་ལ་
སྔོན་འགོ་དངོས་གཞྱི་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། 
 ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དེ་ཚོ་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱིས་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས་དུས། 
སེམས་འཚབ་འད་བོ་ཞྱིག་ཀང་སེབས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དེའྱི་ནང་ལོགས་ན་ཚོགས་མྱི་བཀའ་བོན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
བཀའ་བོན་དེས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་དེ་བསྣམས་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི་དེ་ཚོ་དེའྱི་ནང་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་དེ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་གང་འད་གསུང་ཡོང་། ང་ཚོས་
བཤད་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་ཚོགས་གཙོས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཆོད་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚོགས་
གཙོ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ལྟ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ཟྱིན་བྱིས་བཟོས་བཞག་པ་འདྱི་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གོས་ཆོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་སྤུངས་པ། དེ་
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བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་སྤུངས་པ་དེ་དག་ཕོགས་བསྡོམས་བྱས་ནས། བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཟྱིན་བྱིས་
ཤྱིག་བཟོ་ཐུབ་དགོས་པ་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་ནས་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་མྱི་ཡོང་ངམ་སྙམ་པའྱི་སེམས་འཚབ་ཞྱིག་སྐྱེས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་དགོངས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱིར་འཛིན་
ནས། ཚོགས་མྱི་དེ་ཚོ་བོ་གཟུ་བོར་གནས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔྱད་ཞྱིབ་ཞུས་ཏེ། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་ཀྱི་དགོངས་
དོན་འགོ་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་གནད་དོན་གཅྱིག་རེད། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཉེ་ཆར་ཚོགས་ཟུར་དང་བཀའ་ཟུར་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་
འོས་བསྡུ་སྔོན་འགོ་དང་། དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་ཀང་ཕེབས་སོང་། དེ་ཚོ་ཚང་མ་
མཉམ་དུ་སྤུངས་ནས་དགོངས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱིར་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་
ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་གོས་ཆོད་ཀྱི་ངོ་གདོང་རང་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཆོད་ཀྱི་སྔོན་གེང་གྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
གྱིས་ཚིག་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ལན་འདེབས་ཤྱིག་ཀང་གནང་སོང་། དེ་
ཡྱིན་དུས་དང་པོ་ངས་དེ་ག་རང་ལ་འགོ་ཐུབ་མྱིན་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་དེ་སྱི་
མོས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་རེད་དམ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགག་བྱ་ཞུ་ཡྱི་མེད། སྱིར་བཏང་མ་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་
ཐུགས་འདོད་ལ་གོས་ཆོད་དང་ཁྱིམས་འཆར་གསར་པ་འགའ་དེ་རྱིང་སྱི་འཐུས་གསར་པའྱི་ནང་དུ་ཁུར་ན་འགོ་ཡྱི་རེད་ཅེས་པའྱི་
ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཆོད་དེ་འགོ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་སྙམ་ནས་རེ་བ་དེ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། 
ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་དེའྱི་སྐོར་ལ་གོང་དུ་འགེལ་བཤད་མང་པོ་ཞྱིག་བསྐྱོན་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་ཕར་ཕར་འགངས་འགོ་ཡྱི་རེད་
གསུངས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་དེ་གསར་དུ་ཕེབས་མ་ཐག་པ་དང་། ཁ་སང་རང་ང་
ཚོས་འཆར་གཞྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བསྱིགས་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་དུས། ཚོགས་ཆུང་ནས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ཐོག་བར་སྟེ།  དོན་ལ་ཟླ་བ་དགུ་བར་དུ་ད་
དུང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མེད་འགོ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་ན་དེ་བཞག་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་མྱིན་ན་ཟླ་བ་
གསུམ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཟླ་བ་གསུམ་དེའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་སྔོན་མ་གཅྱིག་
བསྐོས་ནས་འཚམས་འདྱི་གཟྱིགས་སྐོར་ལ་འགོ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་གཞན་པ་ཚོ་འགོ་ཡྱི་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་འགོ་ས་མེད་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་
བཟོ་འད་བོ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། ཟ་ངེ་ཟྱིང་ངེ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱས་ནས་ལས་བསྡོམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དང་པོ་ཟླ་བ་དགུ་ལ་བཞག དེའྱི་རེས་ལ་ད་དུང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ན་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད། དེ་རང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
གོས་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ལ། ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ཅེས་པ་དེ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
གསུམ་པའྱི་ཐོག་ཅེས་ཐད་ཀར་ལེན་ཆོག་པ་ཅྱིག གོས་ཆོད་དོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་བརྒྱུད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ཐོག་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་
བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་འཆར་ཟྱིན་དུ། ཚོགས་ཆུང་གྱི་གོས་དོན་དང་། རྒྱབ་གཉེར། སྙན་ཐོ་བཅས་གསལ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་པས་
སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དུ་ཟེར་བ་དེ། དེ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཆོད་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ་ལ་
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། སྱིར་བཏང་ཞུ་རྒྱུ་རེད་དམ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགག་བྱ་ཞུ་ཡྱི་མེད། གོས་ཆོད་དང་པོ་དེར་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གཅྱིག་དང་ཞེས་པ་མ་
གཏོགས། ཟུར་པ་དེ་མེད་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་སྔོན་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་དེ་ལ་ཡང་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གཅྱིག་དང་། འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་ལས་ཟུར་ཟེར་ན་གང་ཡང་རུང་བ་གཅྱིག་རེད། སུ་འོས་གཅྱིག་ཏེ་
ལས་ཟུར་དང་ལས་ཐོག་གང་བསྐོས་ཀང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟུར་པ་མྱི་དགོས། འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གཅྱིག་བཅས་
ཚོགས་མྱི་ལྔ་ལས་གྲུབ་པ་ཞེས་པ་ཞྱིག སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཞེས་ཁོ་རང་གྱི་མཚན་དེ་བཅའ་སྱིག་ནང་བྱིས་བཞག་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ག་རང་བེད་སོད་གཏོང་བཞག་ན་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཞེས་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དབུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་བཅས་ཚོགས་མྱི་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
སེལ་པོས་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཞེས། གོས་ཆོད་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་དགེ་
བཤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཕུལ་རྒྱུར། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་ལས་ཟུར་སུ་
འོས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཁུངས་མ་འཁྱོལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་ཆུང་དེ་བཙུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་
གནས་སྟངས་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཡོང་དུས། དེའྱི་ནང་ལ་སུ་འོས་ཞེས་པ་དེ་བཀོད་ཡོང་བར་རྒྱུ་མཚན་དེ་འད་ཞྱིག་མྱིན་
ནམ་དན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཞེས་ཐག་བཅད་པ་ཡྱིན་ན། ཁུངས་ཞེས་པ་མ་བྱུང་ན་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་
དེ་རང་བཞྱིན་གྱི་བཙུགས་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་བརེན་སུ་འོས་ཞེས་པ་དེ་བཞག་ན་ཡག་པོ་འདུག ༼དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སུ་འོས་ཟེར་གྱི་མ་རེད། ལས་ཟུར་སུ་འོས་གཅྱིག་གསུངས་འདུགཤདབུས་འོས་བསྡུ་སྱི་ཁྱབ་
འགན་འཛིན་ལས་ཟུར་སུ་འོས་ཅྱིག་ཞེས་ཚིག་དེ་ག་རང་བསེབས་ཀྱི་རེད་པ།༽ 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐུགས་འགན་ཆེན་པོའ ་ིཐོག་ནས་དགོངས་བཞེས་རྒྱ་ཆེན་པོ་
བཞེས་ཡོང་དུས། བཞུགས་ཀྱི་མ་རེད་ལབ་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ནས་བཞུགས་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་
པས་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
 དང་པོ་སུ་འོས་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན། དང་པོ་སུ་འོས་
དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་འོས་ཤྱིག་བསྡུས། དེ་ནས་སུ་ཐོབ་སོང་བ་དེ་གཏན་འབེབས་བྱེད་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་རེས་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་དང་པོ་དེའྱི་ནང་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་ལས་ཟུར་ཞེས། 
ལས་ཟུར་སུ་འོས་གཅྱིག་ཅེས་འཇོག་དགོས་དོན་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེ ་ན། དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་སོང་། ད་རེས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ཐོག་ནས་གནང་སྟངས་འགྱིག་དང་མྱི་འགྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ཙང་། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱས་ཏེ་གསར་པ་བཟོ་དགོས་སྟབས་དེ་ཡང་
འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་ལས་ཐོག་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་འོས་བསྡུ་སྐབས་ལ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ཐོག་ནས་མ་འགྱིག་པ་དངོས་
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ཡོད་ཡྱིན་དང་མྱིན་ཕར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་མཁན་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་དྱི་བ་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན། དོ་བདག་
རང་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཁྱིམས་གཞྱི་གསར་པ་བཟོ་མཁན་དང་། ཡང་ལན་རྒྱག་མཁན་གཉྱིས་ཀ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་བཞུགས་
རྒྱུར་སྟབས་བདེ་པོ་ཡོད་དམ་མེད། དེར་བརེན་གཞྱི་རའྱི་དབུས་སྱི་ཁྱབ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་
བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་ཐོག་མའྱི་ཟྱིན་བྱིས་དང་པོ་དེའྱི་ནང་ལ་དབུས་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་རང་ཡོད། ཡག་ཤོས་དེ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ཁོང་སྒེར་ཐོག་ནས་ད་རེས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་དེ་ཞུས་ཡོད། དྱི་
བ་གཞན་པ་བསེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱིས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་
ཁ་སང་སྔོན་མ་འོས་བསྡུའྱི་ལམ་སྟོན་དང་ལག་བསྟར་གནང་མཁན་ཡྱིན་དུས། ནོར་བཅོས་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འོས་བསྡུའྱི་
འགན་འཛིན་རང་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་གྱིས་འགྱིག་མེད་ཅེས་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ནོར་བཅོས་
བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དང་མ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་གདམ་ག་རང་བཞག་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཡང་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ང་ཚོས་དབུས་
སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ལས་ཟུར་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་དེ་ར་བ་ནས་ཞུས་མེད། གདམ་ག་དེ་ཡོད་ན་
དབུས་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ཚོགས་ཆུང་བསྐོས་པའྱི་སྐབས་ལ་
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སན་པ་ཞྱིག་ཚོགས་ཆུང་ནང་བསྐོས་ཡོད། སན་པ་དེས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་དོན་གང་རེད་ཅེ་ན། 
ད་རེས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྔོན་འགོག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པའྱི་དྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་བསེབས་
ཡོང་དུས། དོ་བདག་རང་ཉྱིད་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྱིན་དུས། རེས་མ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པའྱི་དྱི་
བ་མང་པོ་ཞྱིག་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན། འགེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་དེ་ང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ང་རང་ཚོགས་ཆུང་ནང་བསྡད་པ་ཡྱིན་
ན་བདེ་པོ་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ད་རེས་ང་ཚོས་གདམ་ག་ཕུལ་དགོས་དོན་དེ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱིས་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱིར་དེ་
ག་རང་ཡོད་ལ་འགྱིག་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གདམ་ག་དེ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། རེས་མ་བསྐྱར་དུ་གོས་ཆོད་ཁུར་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་དུས་ཚོད་འཕྲོ་རླག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པར་བརེན་ནས་གདམ་ག་དེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་
ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
གསལ་པོ་བྱུང་སོང་དན་སོང་། འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིར་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། ད་ལྟ་འདྱིར་གསལ་བཤད་ཕེབས་དུས་དོན་
དག་དེ་གཞན་ཞྱིག་ལ་འགྱུར་འགོ་སོང་། དེའྱི་ནང་ལས་ཟུར་ཞེས་གསུང་དུས་ལས་ཐོག་དང་ཟུར་པ་དེ་རེད། ད་ལྟ་འགེལ་བཤད་
རྒྱག་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་ལས་ཟུར་ཞེས་བཤད་དུས་ཟུར་པ་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་པ་འད་ཞྱིག་འདུག  འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་རང་
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བཞག་པ་ཡྱིན་ན་སྐྱོན་གནད་དེ་ཡོད་པ་དང་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་ལ་འོས་བསྡུ་དང་པོ་བྱུང་དང་མ་བྱུང་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་
བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་དེ་བཞག་ན་སྐྱོན་གནད་དེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དང་། འདྱི་འད་སོང་ཙང་ང་ཚོས་དེར་ལས་ཟུར་གང་
རུང་ཞྱིག་འོས་བསྔུ་འགན་འཛིན་ངོ་མ་མྱིན་པའྱི་ཟུར་པ་ཞྱིག་ཟེར་བ་འགེལ་བཤད་གོ་སྟངས་ལྟ་བུ་དེ་འད་ཞྱིག་གོ་སོང་། གལ་
སྱིད་དེ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འོས་བསྔུ་འགན་འཛིན་དེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་སྐྱོན་གནད་དེའྱི་སྒང་བསེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་
འདུག ད་ལྟའྱི་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་གྱི་དང་པོ་བྱེད་མྱིན་ཐད་ལ་སྐྱོན་གནད་ཞྱིག་བསེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐྱོན་གནད་
དེ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དང་པོ་དེར་བསྣམས་ཕེབས་པ་ཁོ་རང་སྐྱོན་གནད་དེ་གཟྱིགས་མཁན་གཟྱིགས་མཁན་ལ་བསྣམས་
ཕེབས་པ་དེ་གལ་སྱིད་ཟུར་པ་རང་ལ་གོ་ཡྱི་མེད་ན། སྐྱོན་གནད་དེ་གཟྱིགས་མཁན་གཟྱིགས་མཁན་ལ་བསྣམས་ཕེབས་དུས་
གོས་ཚོགས་ནས་དེ་ག་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བཞག་གྱི་མ་རེད་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་དེ་སྔོན་ལ་ཡོད་
པ་མ་རེད། ངའྱི་སྐད་ཆ་དེ་འཁྲུག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་པ་འད། ངས་ཞུ་རྒྱུར་འགེལ་བཤད་གོ་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་ལས་ཟུར་གསུངས་
དུས་ཟུར་པ་ཞྱིག་ལ་གོ་མཁན་འད་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། འགན་འཛིན་ངོ་མ་གཏོང་བ་ཡྱིན་སྐྱོན་གནད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེའྱི་
སྔོན་ལ་འོས་བསྡུ་དང་པོ་བྱུང་ཡོད་མེད་ཐོག་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་འགན་འཛིན་ངོ་མ་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་ལ་གོས་བསྡུར་སྐབས་ལ་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་དེ་འདའྱི་བཀའ་མོལ་ཅྱིག་བྱུང་སོང་བསམ་སོང་།  གོ་ནོར་
ཕྱིན་ཡོད་ན་དགོངས་དག ངས་གོ་ནོར་ཕྱིན་མེད་ན་དང་པོ་ཉྱིད་ནས་བཏང་ཡོང་རྒྱུ་ཁོ་རང་སྐྱོན་གནད་ཆགས་པ་རེད། རོག་གཞྱི་
བྱུང་ནས་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ནང་བཏང་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མེད་པ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ན། བཏང་བ་དེར་སྐྱོན་གནད་གང་ཡང་
མྱི་འདུག ངའྱི་གོ་སྟངས་ལ་ལས་ཟུར་ཟེར་བ་དེ་ལས་ཐོག་དང་ཟུར་པ་གཉྱིས་ཀར་གོ་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་གསལ་
བཤད་དེས་ལ་དག་གྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་འོས་བསྡུ་དང་པོ་མ་བྱུང་བའྱི་རོག་གེང་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། བྱུང་བ་སོང་ཙང་འོས་
བསྡུ་འགན་འཛིན་ངོ་མ་དེའྱི་ནང་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་སྐུ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་ཟུར་ཅྱིག་ད་ལྟ་གསུངས་གནང་སོང་། བྱས་
ཙང་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མ་སོང་བསམ་བྱུང་། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་འགེལ་
བཤད་གནང་བ་དང་ད་གྱིན་གོང་དུ་བགོ་གེང་བྱེད་ཚད་ཚང་མ་མ་འགྱིག་པའྱི་གནད་དོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་བསེབས་སོང་། ཡང་
བགོ་གེང་འགོ་ནས་བཙུགས་དགོས་ས་རེད་སྙམ་པ་ཞྱིག་ཚོར་སོང་ཞེས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་གྱིན་ང་
ཚོས་གོང་དུ་བགོ་གེང་བྱ་རྒྱུ་དེ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འགྱིག་དང་མྱི་འགྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱིར་
བསྐྱར་བཅོས་དགོས་དང་མྱི་དགོས་དེ་རེད། ད་ལྟ་གསུངས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་གྱིས་ལས་དོན་བྱེད་
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ཕོགས་ལ་འགྱིག་དང་མྱི་འགྱིག་གྱི་སྱིག་གཞྱིར་གཞྱི་ནས་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཟོལ་ཅྱིག་དང་། འོས་བསྡུའྱི་འགན་
འཛིན་གྱི་སྐྱོན་གནད་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ། ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་གང་ཡང་རྒྱག་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། ཁ་སང་གོས་
ཚོགས་ར་བ་ནང་ལ་གེང་སོང་བྱུང་བ་དེར། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དེ་ཚོ་ཕལ་ཆེར་ཁྱིམས་ལ་གཏུག་ན་འགྱིགས་ཀྱི་རེད་མདོག་
མདོག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱི། ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་མར་ཀློག་ཚར་མ་ཐག་པ་འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་དུང་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལ་སྐྱོན་གཅྱིག་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཨ་བསམ་
བསམ་འད་པོ་ཚོར་སྣང་འདྱི་འད་ཞྱིག་སེབས་སོང་། དེ་རྱིང་ང་ཚོ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི། སྱིག་གཞྱི་ལ་སྐྱོན་གནད་ག་རེ་
བྱུང་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་པས། འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལ་སྐྱོན་གནད་ག་རེ་ཡོད་མེད་ཐོག་
ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་མ་རེད་པ། དེ་ཡྱིན་དུས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ཚོགས་
ཆུང་གཞན་པ་བཙུགས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས། འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དེ་ཕར་ཕོགས་ཁོག་ཟུར་དེ་ན་བཞག ཚོགས་ཆུང་དེ་འདྱིར་
ཡོང་། ཁྱོད་རང་ཡར་ཤོག་ཨ། འདྱི་ནས་འགྱིག་འདུག འདྱི་ནས་འགྱིག་མྱིན་འདུག ཟེར་ནས་སྐད་ཆ་འདྱི་ས་འདྱི་མ་རེད་པ། དེ་
ཡྱིན་དུས་གསུངས་སྟངས་དེས་ཕྲན་བུའྱི་འཁྲུག་འགོ་བའྱི་འཆར་གཞྱི་འད་པོ་ཞྱིག་ཚོར་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་དོན་དག་འོས་བསྡུའྱི་
སྱིག་གཞྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ཡོད་ཀང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱིན་འདུག སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན། དེ་མྱིན་ན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱས་ནས། སྱིག་གཞྱི་གཅྱིག་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་ན། འོས་
བསྡུ་འགན་འཛིན་དེ་ཕ་གྱིར་བཟོ་རྒྱུར་བཞག་ནས་དོགས་གཞྱི་ཅན་ཞྱིག་ལ་བཞག་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཆགས་འདུག 
འོ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་འདྱི། ཕལ་ཆེར་གོ་ནོར་ཐེབས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་ངས་འདྱིར་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་ཟུར་ཟེར་ཡོང་དུས། ལས་ཐོག་དང་ཟུར་པ་བྱས་ཏེ་
འདྱིར་ཐ་སྙད་བཀོད་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ག་རང་ཡྱིན། གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུར། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཟྱིན་བྱིས་དང་པོ་དེའྱི་ནང་ལ། འདོད་པ་
དང་གདམ་ག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཡོད་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཟེར་ནས། ཐོག་མ་
དེ་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གཅྱིག་པུ་མ་གཏོགས་ཟུར་པ་འཁོད་མེད། ད་ག་ནང་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྔོན་འགོག་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་བཀོད་པའྱི་སྐབས་ལ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སན་
པ་གཅྱིག་བཀོད་པ་རེད་ཟེར། ཁོང་རང་དོ་བདག་གྱིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དག་འགྱུར་བ་ག་
རེ་གཏོང་དགོས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་དྱི་བ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ལན་རྒྱག་མཁན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
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དུས། ལག་བསྟར་བྱས་ན་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་སྐོར་ཆགས་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཁོང་རང་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་བྱུང་སོང་། དེ་འད་
སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གདམ་ག་ལ། དབུས་སྱི་ཁྱབ་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་རང་ཞུགས་ན་ཡག་པོ་མཐོང་སོང། ཡྱིན་ནའང་
དོ་བདག་གྱིས་སྟབས་བདེ་དང་མྱི་བདེ་ཐོག་ནས་ལས་ཟུར་ཟེར་ཏེ། ལས་ཐོག་དང་ཟུར་པ་གདམ་ག་ཞེས་ཕུལ་བཞག་ན། ང་ཚོ་
འདྱིར་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ཡྱིན་དུས། གདམ་ག་དང་པོ་ཁོང་རང་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཁོང་རང་ག་རེ་ཟེར་གྱི་
འདུག དེ་མ་བྱུང་ན་ཟུར་པ་གདན་འདེན་ཞུས་ན་ཟེར་ནས། ཐོག་མའྱི་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་རེད། གདམ་ག་དེ་ཕུལ་ན། 
གཞན་མ་གཏོགས་ད་གྱིན་ངས་ཡང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་དང་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཟེར་རྒྱུ་
མ་བྱུང་། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྐྱོན་ཟེར་ནས་བདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ཙང་། སྐྱོན་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ད། བདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་སྟབས། འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་གྱིས་གནད་
དོན་དེ་དང་དེ་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དྱི་བ་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ལན་རྒྱག་མཁན་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་སོང་ཙང་
ང་བསྡད་ཐུབ་ས་མ་རེད། ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། གདམ་ག་ཅྱིག་དགོས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལས་ཐོག་དང་ཟུར་པ་འཇོག་བཞག་པ་
ཡྱིན་ཟེར། ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཐོག་མ་དེར་ཟྱིན་བྱིས་འདྱི་ཕུལ་རྒྱུ་ཡང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་དང་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་རེད། དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་གསུམ་ཀར་གྱིས་སྱི་མོས་ཀྱིས་ད་རེས་
ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་རྒྱུ་འདྱི་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ། ད་གྱིན་
དོན་ཚན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དག་ཡྱིན་ནའང་། དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་ལས་རོགས་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་
རྱིམ་པར་གནང་སྟེ། དོན་ཚན་འདྱི་དག་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ཟེར། སྙྱིང་དོན་དེ་ང་ཚོའྱི་འདོད་པ་ལའང་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ཡྱིན་
ནའང་དབུས་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཞུགས་ན་ཡག་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་དོ་བདག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་མ་རོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་
དེར་བཞག་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུང་པ་འད་པོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་གདམ་ག་དགོས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལས་ཟུར་ཟེར་ནས་
ཟུར་པ་བཀོད་དགོས་དོན་ད་ག་རང་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འད་སོང་ཙང་ཐུགས་ཐག་གཅོད་རྒྱུར་དབུས་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
རང་དགོས་ཀྱི་འདུག བཀོད་ཁྱབ་བཏང་དགོས་ཀྱི་རེད། ཁོང་ངེས་པར་དུ་ཞུགས་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བཀའ་
ཤག་གྱིས་ཀང་གདམ་ག་དང་པོ་དེ་ཡང་ད་ག་རང་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སྱིད་པ་ཞྱིག་
རེད། ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ལས་ཟུར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་རེས་ཟུར་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ངེས་རེད་ཟེར། 
འཁུར་དགོས་དོན་དེ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལགས་འོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
འོས་བསྡུ་བཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་དབུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་བཅས་ཟེར་བ་དེ་དང་། དབུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་
ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལས་ཟུར་སུ་འོས་ཀྱིས་ཟེར་བ་དེ་གཉྱིས་རེད། དང་པོའ་ིཚིག་བརོད་ནང་ལ། འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་
ཟུར་སུ་འོས་གཅྱིག་ཟེར་བ་དེ་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས། དབུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་བཅས། 
ཟེར་ནས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་གཉྱིས་གདམ་ག་བྱས་ཏེ། འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་ཟུར་སུ་འོས་གཅྱིག ཟེར་བ་
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དེར་ཕག་རང་རོགས་གནང་། དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས། དགག་བྱ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། དང་པོ་གོས་ཆོད་ཀྱི་ངོ་གདོང་
ཁོ་རང་དབུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལས་ཟུར་སུ་འོས་གཅྱིག་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་ག་རང་བཞག་དགོས་འདུག་ཟེར་
མཁན་ཚོས་ཕག་རང་རོགས་གནང་། ༩ འདུག ད་ལྟ་དབུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་བཅས། ཟེར་བ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རང་རོགས་གནང། ༢༥ འདུག དེ་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་ཚད་གཞྱི་དེ་འདྱི་ཆགས་བསྡད་ཡོད། 
གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའྱི་དོན་ཚན་དང་པོ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཟོ་བཀོད་གནང་
བའྱི་སྱིག་གཞྱི་འཆར་ཟྱིན་དང་ཕྱི་ནང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་འབྱོར་བའྱི་དགོངས་འཆར་སྙན་ཞུ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་གྱིས་ད་ཡོད་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཇྱི་དགོས་འཆར་འབུལ་གནང་མཁན་དུ་བཀའ་བོན་གཅྱིག་དང་སྱི་འཐུས་
གསུམ། དབུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་བཅས་ཚོགས་མྱི་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་སྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོ་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་སོང་།  སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་སྱི་
མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མེད་ན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་གཞུང་འབེལ་གྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་སྱི་
མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་དེ་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ། ཚོགས་ཆུང་ནས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་བརྒྱུད་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ཐོག་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིར་བསྐྱར་
བཅོས་ཀྱི་འཆར་ཟྱིན་དང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འབྲུ་དོན་དང་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐོ་བཅས་གསལ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུའྱི་སྱི་མོས་
སམ་མང་མོས་གོས་ཆོད་དུ་ཞེས། ད་ལྟ་སྱི་མོས་ཆགས་སོང་ངོ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་ ༡༦ པའྱི་ཟེར་བ་འདྱི་བཅུག་དགོས་མྱིན་འགོ ཚོགས་ཆུང་ནས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ཅེས་
ལབ་ན། མ་འོངས་པར་དེབ་ཐེར་ནང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ག ནམ་རྒྱུན། ༼དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
འདྱི་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ།༽ དེ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཆོད་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་
རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ལས་དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་དགོས་རྱིགས། ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ། ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་
སོན། ཚོགས་དྲུང་མཆོག 
 
ཚོགས་དྲུང་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དེར། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། ནང་
ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ལ་བཅར་དགོས་པ་བརེན། ཕྱི་ཚེས་གཉྱིས་ཉྱིན་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་དང་། ཕྱི་ཚེས་གསུམ་སྔ་དོའ་ིཚོགས་ཐེངས་རྱིང་
དགོངས་ཤོག་གནང་སོང་། གཉྱིས་པ་དེར། སྱི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས། སྐུ་གཟུགས་བདེ་མྱིན་ལ་བརེན། དེ་རྱིང་ཕྱི་དོའ་ི
ཚོགས་ཐེངས་དགོངས་ཤོག་གནང་སོང་། དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ། ཚོགས་གཙོའྱི་མཇུག་བསྡོམས་གསུངས་བཤད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ། ཚོགས་གཙོའྱི་མཇུག་བསྡོམས་གསུང་བཤད། དེ་རྱིང་ང་ཚོ་སྐབས་ཤ༡༦ཤཔའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིལས་ཉྱིན་མཐའ་མ་ཆགས་ཡོད།ཤདེ་ཡང་སྱི་ཡོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་
ཀྱི་ངོས་ནས་དེ་རྱིང་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིལས་རྱིམ་དེ་གང་ཙམ་གནས་ཚད་མཐོན་པོ་ཞྱིག་དང་།ཤགོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་
འདྱིའྱི་ནང་ལས་དོན་གལ་ཆེ་བ་འགའ་ཤས་བྱུང་ཐུབ་ཡོད།ཤདེར་བརེན་དེའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་སྐབས་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི་རྣམ་པའྱི་གཟྱི་བརྱིད་རེད་ལ། དེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྟོབས་ལས་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད།ཤའོན་ཀང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་སྐབས་སུ་བསམ་ཚུལ་མཐུན་མྱིན་དང་།ཤཚིག་བེད་སོད་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག ་
ནས་ཕན་ཚུན་ཕྲན་བུ་བསམ་ཚུལ་མྱི་མཐུན་པ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག 
 དེ་ཁ་སྔོན་ཚོགས་གཙོས་ཐོག་མའྱི་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤབསམ་ཚུལ་མྱི་མཐུན་པ་ཡོང་
གྱི་ཡོད།ཤཡྱིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་མྱི་འད་བ་དེས་རེན་པས་སྱི་ཚོགས་ནང་དཀྲོག་རེན་མ་བཟོ་བའྱི་ཐབས་ཤེས་གཏོང་དགོས།ཤ
གང་ཡྱིན་ཞེ་ན།ཤང་ཚོས་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་ལས་དོན་གང་ཡྱིན་ནའང་།ཤདེ་ཚོར་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་།ཤསྐད་ཡྱིགཤབསྟན་སྱིད་
གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ཞབས་འདེགས་སུ་འགོ་ཐུབ་པ་དགོས།ཤཞེས་ཞུས་ཡོད།ཤདེར་བརེན་ད་རེས་ཀྱི་ཐོག་མར་དབུ་འབྱེད་སྐབས་ཀྱི་
གཏམ་བཤད་གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་ལས་དོན་དེ་ཚོ་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་སུ་འགོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་
སོང་བསམས་ནས་ཐོག་མར་ངོས་ཀྱི་ཀུན་སོང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་དེ་དངོས་གནས་ཐོག་མའྱི་དགེ་བ་དེ་ཆགས་སོང་སྙམ་
པའྱི་སོ་སོར་སོབས་པ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་བྱུང་། 
 ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུའང་ཉྱིན་གསུམ་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་གཙོ་བོ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རེས་དན་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གསུམ་བྱུང་ཡོད།ཤགཅྱིག་ནྱི།ཤབོད་ནང་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༢༣ཤཉྱིན་བསོད་ནམས་མཚོས་རང་
ལུས་མེར་སེག་བཏང་ནས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ཏེ།ཤད་བར་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་ཤ༡༤༤ཤབྱུང་ཡོད་པའྱི་ཁོངས་
ནས་ཤ༡༢༤ཤའདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད།ཤརང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་ཤ༢༠ཤཡྱི་གནས་སྟངས་ད་ལྟ་ཁ་གསལ་པོ་མེད་པར་
ལྷག་ཡོད།ཤདེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་བོས་གཏོང་དང་།ཤམངོན་འདོད།ཤ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་བོད་ནང་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་པ།ཤབོད་མྱིར་རང་དབང་དགོས་པ།ཤདེ་འདའྱི་མངོན་འདོད་ནྱི་ང་ཚོས་གུས་འདུད་ཀྱི་ཐོག་
ནས་འབྱུང་འགྱུར་མངོན་འགྱུར་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་རགས་མཚན་ཞྱིག་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རེས་དན་གོས་ཆོད་དང་པོ་དེ་གལ་ཆེན་
པོར་བརྱིས་ནས་སྱི་མོས་ཐོག་འཇོག་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད། 
 གཉྱིས་པ་ནྱི།ཤསྱི་ཟུར་མགོན་པོ་རོ་རེ་ལགས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་རེད།ཤདེ་སྔོན་དགུང་ལོ་ཆུང་དུས་སྐབས་ནས་
དགོངས་པ་མ་རོགས་ཀྱི་བར་དུ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཕག་ལས་རྱིམ་པ་མང་པོ་གནང་ཡོད་པར་བརེན།ཤཁོང་ལ་གུས་འདུད་
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ཞུས་ཐུབ་པ་འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་གཟྱི་བརྱིད་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤགསུམ་པ་ནྱི།ཤང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བའམ་
བོད་ཀྱི་ར་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་མཱར་ཀོ་པ་ཎེ་ལ་ཤMarco Panella མཆོག་ཡྱིན་ནའང།ཤད་ལྟ་གཙོ་སྐྱོང་
གནང་མཁན་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་ནའང་ཐེངས་ཁ་ཤས་མཇལ་མོང་།ཤཁོང་གྱིས་བོད་ཀྱི་ར་དོན་སྐོར་ཙམ་མ་ཟད།ཤཨྱི་ཊ་ལྱི་རང་གྱི་
ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ན་སྙམ་པའྱི་བསམ་བོ་གཏོང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་རེད་འདུགཤདཔེར་ན།ཤཕྱི་ལོ་ཤ
༢༠༠༩ཤལོར་རྒྱལ་སྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་དེ་ཨྱི་ཊ་ལྱིའྱི་རྒྱལ་ས་རོམ་ནང་ཚོགས་པ་རེད།ཤ
དེ་དུས་འགན་ཁུར་མཁན་དང་ཕག་རོགས་གནང་མཁན་གཙོ་བོ་ཁོང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་རེད།ཤདེར་བརེན་དེ་ཚོའྱི་གས་
གནས་ཚུལ་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།ཤདེ་བཞྱིན་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་
རྒྱུར་ཁོང་གྱིས་ཐུགས་འགན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བཞེས་ཡོད།ཤདེ་བཞྱིན་ཉེ་ཆར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་
འཁྲུངས་སྐར་སྐབས་ར་སར་བཅར་ཡོད།ཤདེའྱི་སྐབས་ཁོང་སྙུང་བཞྱིན་ཡོད།ཤའོན་ཀང་ཆེད་མངགས་ཕེབས་ཡོད་པར་བརེན།ཤ
ཁོང་ལ་ང་ཚོས་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆོད་བཞག་ཐུབ་པ་དེ་ང་ཚོའྱི་དྱིན་ཤེས་པའམ་དྱིན་ཚོར་བ།ཤདྱིན་གསོ་བ་ནང་བཞྱིན་
ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ།ཤདྱིན་དན་པའྱི་ངོ་བོར་ཆགས་སོང་བསམ་པ་དན་བྱུང་། 
 ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་ནྱི།ཤཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
དེ་རེད།ཤདེའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་བངས་པ་དང་།ཤདེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་
གྱིས་དགོངས་ཚུལ་ལྷུག་པོ་གསུངས་ཡོད།ཤདེའྱི་ནང་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ལྔ་འཇོག་ཐུབ་ཡོད།ཤགོས་ཆོད་དོན་ཚན་ལྔ་དེ་གནད་
འགག་ཆེན་པོ་ཤ་སྟག་ཆགས་ཡོད།ཤདེ་བཞྱིན་འདས་པའྱི་བོད་པའྱི་གནས་སྟངས།ཤམ་འོངས་པར་ལས་དོན་གང་བརམས་པ་ཡྱིན་
ནའང་ལམ་སྟོན་གྱི་རྣམ་པ་ཆགས་ཡོད།ཤདེའྱི་ནང་གཙོ་བོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་དེ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་
གནས་སྟངས་སྐོར་རེད།ཤདེ་བཞྱིན་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོང་ཐབས་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་གསུངས་སོང་།ཤདེར་
བརེན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ར་བའྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་ཁུར་རྐང་ལེན་གནང་མཁན་དེ་
འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།ཤདེའྱི་ཐོག་མ་འོངས་པར་འབད་བརོན་ཤུགས་ཆེ་རུ་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་
ཀྱི་རེད་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།ཤབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཡྱིན་ནའང་དགོངས་ཚུལ་ལྷུག་པོ་གསུངས་པ་དང་།ཤདེ་བཞྱིན་འབྱུང་འགྱུར་བོད་རང་དབང་སར་གསོ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་
གསར་པ་འདོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤའོན་ཀང་ཐབས་ཤེས་གསར་པ་འདོན་མཁན་དེ་ང་ཚོ་འདྱིར་ཡོད་
པ་རྣམས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།ཤཚང་མས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ཙམ་མྱིན་པར།ཤཕར་ལོག་པའྱི་སྐབས་སུའང་ཉྱིན་མཚན་དུས་
དྲུག་དེའྱི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་བསམ་ཚུལ་ལེགས་པའྱི་ཆ་གང་ཡོད་པ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་
ཟད།ཤགོས་ཚོགས་ལའང་ཕུལ་ཆོག་གྱི་ཡོད།ཤདེ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་ཀང་སྱི་ཡོངས་ཐོག་མཉམ་འདུས་ཀྱི་ལག་བསྟར་ཡང་ཡོང་
ཆོག་གྱི་རེད། 
 དེ་ཚོའྱི་གས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤཤདེ་ནས་ང་ཚོས་ལས་
དོན་གལ་ཆེ་བ་གཅྱིག་ནྱི་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་འདེམས་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད།ཤར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་
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གྱིས་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་འོས་དམྱིགས་དེ་དག་གོས་ཚོགས་སུ་སོག་སང་གནང་སྐབས་དགག་པ་གནང་མཁན་བྱུང་ཡོད།ཤདེ་
ཡང་མང་གཙོའྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས་དགའ་མྱི་དགའ་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་དང་།ཤརྒྱབ་ནས་གཞན་
ཞྱིག་གྱིས་དཀྲོག་གཏམ་བཟོས་ནས་བཤད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཚོགས་གཙོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་མེད།ཤདགག་པ་བྱུང་བ་དེར་དགག་
པ་བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་རེད།ཤསྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་གནང་རེས་མཐར་འོས་བསྡུའྱི་
ལམ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཤ༥༠ཤཡན་ཐོབ་ནས་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མ་བཀའ་བོན་དུ་བདམས་ཐོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།ཤགང་ཟག་
གཅྱིག་འོས་ཆོས་ཚང་མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད་མ་གཏོགས་མང་བ་བཀའ་བོན་དུ་
བདམས་ཐོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།ཤདཔལ་ལྡན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་མ་འོངས་པར་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་དོན་
རླབས་ཆེན་བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཞུ་གྱི་ཡོད། 
 ར་བའྱི་ང་ཚོ་ཚང་མར་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ཉམས་མོང་གང་ལ་གང་ཙམ་ཡོད་ནའང་ང་ཚོ་ཚང་མས་ནུས་པ་མཉམ་དུ་
སྤུངས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་དོན་དེ་དག་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་ཐབས་གནང་རྒྱུའྱི་ཚོགས་གཙོས་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།ཤམ་
འོངས་པར་ཡང་དེ་ལྟར་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་རེད།ཤཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།ཤདེ་རྱིང་ང་ཚོས་བཀའ་བོན་
གཅྱིག་གྱི་འོས་ཆོས་ཚང་མྱིན་གྱི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་རེས་ཕྱིར་འཐེན་ཞུས་པ་དང་
ཆབས་ཅྱིག་གོས་ཚོགས་ལ་བཟོད་གསོལ་ཞུས་ཡོད།ཤབཟོད་གསོལ་ཞུས་པར་བརེན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་
དྭངས་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།ཤདེ་ཚོའྱི་གས་སྱི་ཚོགས་ནང་དཀྲོག་རེན་དུ་མྱི་འགོ་བ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའྱི་འགན་དབང་
ཆགས་ཡོད།ཤདེ་ཚོའྱི་གས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཡོང་མྱི་ཆོག་པ་དང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད།ཤདེར་བརེན་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱིས་གནས་
ཚུལ་འདྱི་རྱིགས་ཚོགས་དུས་འདྱི་གའྱི་ནང་གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་པ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་སྙམ་གྱི་ཡོད།ཤའདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 དེ་ནས་དེ་རྱིང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསྣམས་པའྱི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་རེད།ཤ
ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོའ ་ིངང་ནས་བསྣམས་པ་ཞྱིག་མྱིན།ཤསྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ཐོག་ནས་བསྣམས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད།ཤང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་སྤུངས་པ་རེད།ཤའབྱུང་འགྱུར་ང་ཚོའྱི་
སྱི་ཚོགས་ནང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་འཁྲུགས་མ་ཐེབས་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤདེར་བརེན་དེའྱི་
ཐོག་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་བཙུགས་ནས་ཚོགས་ཆུང་དེས་སྙན་ཐོ་གོས་ཚོགས་ནང་སེབས་སྐབས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད།ཤཡྱིག་ཆ་དེ་ཡང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐུབ་པ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་བསམ་གྱི་ཡོད།ཤདེ་བཞྱིན་དེ་རྱིང་ང་
ཚོས་འདེམས་ལྷན་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་ཀང་བསྐོ་གཞག་བྱེད་ཐུབ་ཡོད།ཤང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་ཉྱིན་གསུམ་
ལས་མེད་ཀང་གང་ལྟར་ལས་དོན་རླབས་ཆེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཡོད།ཤདེར་བརེན་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལའང་དགའ་བ་སྒོམ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་
ཙམ་ཆགས་ཡོད།ཤད་དུང་རྱིམ་པར་བགོ་གེང་དང་གོས་ཚོགས་འཚོགས་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད། དེར་བརེན་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་དགོངས་
ཚུལ་གསུང་རྒྱུའྱི་སྡྱིངས་ཆ་ཡོད་པས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས། 
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 ད་རེས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྱིང་པ་དང་གསར་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ལག་ལེན་ཏག་ཏག་བསྟར་ཡོད་མེད་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་སྱིད་པ་རེད།  ཡྱིན་ནའང་
གང་ཟག་སྒེར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ནང་ཆོས་ནང་དུ་ཉེས་པ་ཆེ་ཤོས་དེ་སོག་བཅད་པ་དེ་ཡྱིན་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་
གོས་ཚོགས་དང་མང་གཙོའྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས། ཉེས་པ་ཆེ་ཤོས་ནྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགལ་བ་དེ་རེད། མ་འོངས་པར་དེ་
འད་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་འབད་བརོན་བྱས་ནས་ཐབས་ལམ་སྟོན་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་
འདོད་བྱུང། དེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་གསར་པ་རྣམ་པ་ཚོར། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཟབ་སོང་
ཞྱིག་གསུངས་སོང། ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱི་བསམ་བོར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགན་དབང་གཙོ་བོ་
སྱིད་སྐྱོང་ལ་ཡོད་དུས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོར་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ན་བསམ་པའྱི་ཆེད་མངགས་དེ་འདའྱི་ཐོག་
ནས་བཞག་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་གྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་སྟངས་དེ་ཚོར་སོ་སོས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས།  ཟབ་སོང་
དང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་རྣམས་ཉྱིན་བདུན་གྱི་རྱིང་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའྱི་རེ་བ་ཡོད་
པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 དེ་བཞྱིན་དུ་ད་རེས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་མཐུན་ལམ་རོག་ར་གཅྱིག་སྱིལ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་མང་པོ་
གསུངས་སོང། དེ་བས་གང་ཟག་སྒེར་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཉེ་ཆར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་
གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ང་ཚོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་སྐྱྱིད་ན་མཉམ་སྐྱྱིད་དང་། སྡུག་ན་མཉམ་སྡུག་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ག་རང་རེད།ཤསྔོན་མ་གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་འདྱི་ཐོག་མར་ཤོད་མཁན་ང་ཡྱིན་བསམ་གྱི་ཡོད།ཤསྐབས་དེར་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༠༨ཤལོར་བོད་ནང་ནས་བོད་
མྱིའྱི་སྐྱྱིད་སྡུག་མཉམ་མོང་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ཅྱིག་ཐོན་པ་རེད།ཤདེར་བརེན་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ཐོག་མར་ངས་གེང་བ་ཡྱིན།ཤབོད་
མྱིའྱི་སྐྱྱིད་སྡུག་མཉམ་མོང་དེ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།ཤདེ་ཡོང་ཐབས་ལ་ང་ཚོར་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཡོད།ཤསྐད་རྱིགས་དང་
རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་གཅྱིག་པ་རེད་ལ།ཤཡོངས་གགས་སུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན་གཅྱིག་པ་རེད།ཤཕ་རྒན་མ་རྒན་གཅྱིག་
པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་བྱས་ནས་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཤང་ཚོ་མཐུན་སྱིལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་བརྱིས་ནས་མྱི་འགྱིག་
པ་ཨེ་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུགཤདེར་བརེན་ང་ཚོ་མཐུན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཡྱིད་ཆེས་དང་རེ་བ་ཆ་ཚང་ཡོད།ཤདེ་ཚོའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་གོམ་པ་སོ་
ཐུབ་ན།ཤང་ཚོས་མཐུན་ལམ་རོག་ར་ཆྱིག་སྱིལ་དང་ཁྱོད་གཅྱིག་དང་ང་གཉྱིས་ཞེས་སྐད་ཆ་འདྱི་ངས་བཤད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་
སྙམ།ཤགོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་ཡྱི་ཡོད།ཤདེ་འདའྱི་ཟུར་ཟའྱི་རྣམ་པ་དེ ་ཡོང་མ་
དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག 
 དེ་ནས་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའམ་བོ་འཚབ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ད་རྒྱ་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
དེ་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་སྐྱོན་མེད་པ་དང་ཡོན་ཏན་ཀུན་དང་ལྡན་པ་ཞེས་པ་དེ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་
པོ་རེད།ཤསྐྱོན་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཡོན་ཏན་ཡང་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད།ཤསྔོན་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།ཤ
ང་ཚོ་བོད་མྱི་རྱིགས་དེ་སྐྱོན་ཉུང་བ་དང་།ཤཡོན་ཏན་མང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤད་ལྟ་ང་ཚོས་
དུས་ཚོད་གཉན་འཕྲང་ཅན་གྱི་སྐབས་འདྱིར་ང་ཚོས་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད།ཤསྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུའྱི་
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ཐད་ལ་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་པ་རེད།ཤཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།ཤགང་ཟག་སྒེར་ཞྱིག་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོར་
མྱི་གཞན་གྱིས་སྐྱོན་བརོད་བྱས་ནས་རང་ཉྱིད་ལ་གནོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ཕ་རོལ་པོའ ་ིམྱི་དེ་ལའང་དེ་ལྟར་གནོད་ཀྱི་རེད།ཤམྱི་ལ་
ལེགས་ཉེས་ཕེ་བའྱི་རྣམ་དཔྱོད་དེ་ཡོད་སྟབས་རང་གཞན་དང་སྱི་ཚོགས་ཚང་མར་ཕན་གནོད་ཅྱི་ཡོད་ཤེས་པ་བྱས་ནས་བསམ་
གཞྱིགས་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།ཤདེར་བརེན་ད་རྒྱ་བེད་སོད་བྱེད་སྟངས་ཡག་པོ་བྱས་ནས་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། རང་གཞན་རོགས་
གསུམ་དང་།ཤསྱི་ཚོགས།ཤནང་མྱི་བཅས་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པར་བརེན་དེ་རྱིང་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་
པའྱི་ཆ་ནས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཤགོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ཚོགས་དྲུང་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་
རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་བསྐྱོན་གནང་སོང་།ཤདེ་བཞྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་བརན་སྡེ་ཚན་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
དུས་འདྱི་ཐད་གཏོང་གནང་རྒྱུ་བཅས་ཕག་རོགས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་སོང་བར་འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།ཤཞེས་གསུང་བཤད་གནང་རེས་གོས་ཚོགས་རྒྱལ་ཁའྱི་ངང་ནས་གོལ་ཡོད་པ་བཅས། 
 དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དྲུག་པ། སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་
པོ་གོལ་བའྱི་གསལ་བསགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་བཅས་གསུངས། །བོད་རྒྱལ་ལོ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །། 


