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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
༡ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པའ་ིཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་མུ་མཐུད། ༡༌༌༌༤ 
༢ བཙན་བྱོལ་བྱོད་མའི་ིའྱོས་བསྡུའ་ིསགི་གཞ།ི གཞུང་འབྲེལ་སིག་གཞ་ིབསྐྱར་བཅྱོས་ལ་བཟྱོ་བཅྱོས་

ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ། 
༥༌༌༌༧༧ 

༣ བཙན་བྱོལ་བྱོད་མའི་ིའྱོས་བསྡུའ་ིསགི་གཞ།ི གཞུང་འབྲེལ་སིག་གཞ་ིབསྐྱར་བཅྱོས་ལ་བཟྱོ་བཅྱོས་
ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ། བརྱོད་པ་གཉསི་པ། 

༧༧༌༌༌༡༠༣ 

༤ དཔལ་ལྡན་ཤྲེས་རགི་ལས་ཁུངས་ཀ་ིཕ་ིལྱོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕ་ིལྱོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ 
ཚསེ་ ༣༡ བར་ག་ིལྱོ་འཁྱོར་ལས་བསྱོམས་སངི་བསྡུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ།  

༡༠༣༌༌༌༡༡༨ 

༥ དཔལ་ལྡན་བྱོད་མའི་ིསགི་འཛུགས་ཀ་ིཤྲེས་རགི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའ་ིཕ་ིལྱོ་ 
༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལྱོའ་ིལྱོ་འཁྱོར་ལས་བསྱོམས་རྒྱས་པར་ཤྱོག་གྲངས་ ༦༠༩ ཡྱོད་པར་ས་ིའཐུས་
རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞབི་ཞུས་པའ་ིསན་ཐྱོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ། 

༡༡༨༌༌༌༡༢༤ 

༦ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ། ༡༢༥༌༌༌༡༢༥ 
༧ དཔལ་ལྡན་ཤྲེས་རགི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའ་ིཕ་ིལྱོ་ ༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ ལྱོའ་ིལྱོ་འཁྱོར་ལས་

བསྱོམས་རྒྱས་པར་ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའ་ིད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་འདྲེབས་
གསལ་བཤད། 

༡༢༦༌༌༌༡༣༤ 

༨ གཞུང་འབྲེལ་གྲྱོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པའ་ིཐྱོག་བགྲྱོ་གྲེང་བཅས། ༡༣༤༌༌༌༡༤༩ 
 



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་འདྱི་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་
ཐོག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་ཐོག་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཕེབས་བསད་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དོན་གྲུབ་
བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དྱི་བ་འདྱི་གོང་དུ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱིའྱི་ཐོག ང་ཚ་ོདཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ད་ེའད་མང་པ་ོགཅྱིག་ཡོད་
དུས། འདྱི་ནང་ལ་སོན་མ་ནས་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་མཁན་འགའ་ལ་དཔྱ་དངུལ་ལག་
དེབ་མང་པ་ོཞྱིག་རག་འདུག འདྱི་སྒང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཧ་གོ་ནས་གཞུང་བཞེས་བཏང་བ་དང་རྱིས་
མེད་བཏང་པ་ད་ེའད་ག་ཚོད་གཅྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ་འདྱི་གཅྱིག་དང། གལ་སྱིད་འཆར་གཞྱི་བསྐྱར་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འགའ་
ཡོད་དམ་མེད། དཔེར་ན། བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་འགོ་སའྱི་ས་གནས་ཁུལ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་ད་ེཚ་ོལ་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོལབ་རྒྱུ་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་ཆགས་ཡོང་བསམ་
བསམ་གཅྱིག་འདུག ལྷག་པར་དུ་མཐའ་མཚམས་ཁག་དང་རྒྱ་གར་ནང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་མ་
གཉྱིས་ནས་གཅྱིག་ལ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན་བུ་ཕྲུག་འདྱི་ལ་ཐོབ་འག་ོདགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཆ་ེརུ་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ནས་གཉྱིས་པ་ད་ལྟ་བང་ཨ་རྱི་ New York དང་ New Jersey ཡྱི་ད་ལྟ་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་
ཀྱི་མྱི་འབོར་འདྱི་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་འདྱི་ནང་ནས་གེང་སོང་མང་པ་ོགཅྱིག་བྱུང་སོང། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཧང་སངས་དགོས་པ་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞེས་ཚིག་བེད་སོད་བཏང་གནང་སོང། ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་། སྱིར་བཏང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ེའདའྱི་ཁ་ོང་ཚ་ོསྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་དུས་ཐོག་ལ་འབོར་དགོས་རྒྱུ་ལབ་པ་
འདྱི་དང་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་པ་མ་རེད། དངུལ་འདྱི་ཕ་གྱིའྱི་བཅོལ་དངུལ་ནང་ཡོད་པ་འདྱི་ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་
གསུངས་གནང་སོང། ད་ེནང་བཞྱིན་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པརེད། སྱི་པའྱི་ཁང་པ་སྒང་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་
ཁ་ོརང་ཚོས་ཡོངས་གགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། སྱི་པའྱི་སྒང་ལ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དངུལ་ད་ེའད་
གཅྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཐད་གཏོང་བས་ནས་གསུངས་ཡོད་རེད། ད་ེའདའྱི་སྒང་ལ་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་པ་ོརེད་དང་མ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་འདྱི་ཐགོ་ལ་མ་འབོར་བ་ས་གནས་གཞྱིས་འག་ོཁག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་
གཅོད་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེའད་ང་རང་གྱི་མང་པ་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགལ་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་
ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ལམ་སྟོན་དང་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་སྒང་ནས་ཏག་ཏག་མ་བད་ེབ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོ
དཀའ་ངལ་དང་ཉམས་མོང་གྱི་མ་འདང་བ་དེ་འད་སྒང་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུ་སྟངས་འདྱི་ན། ཁོ་དོན་གཅོད་ལ་ཐེངས་མ་ ༢ ཙམ་
བཞུགས་འདུག་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སངོ། གཉྱིས་པ་འདྱི་གོང་དུ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་ཕ་གྱིར་སུད་ཚངོ་ནས་རྒྱུན་
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ལས་སྐབས་སནོ་མ་འདྱིས་ལས་ཀ་མང་པ་ོཞྱིག་མ་བེད་ལབ། ཐག་གཅོད་ནས་འག་ོའདུག། འདྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཡང་
ཕ་གྱིར་འགོ་རྒྱུ་བྱུང། ཁོ་རང་ཚོ་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་འགོ་མེད། ཁ་ོརང་ཚོར་བརྡབ་གསྱིག་དང་དཀའ་ངལ་དེ་འད་བཟོ་ཡྱི་རེད་
བསམ་ནས་མ་བད་ེབ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ཡོང་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚ་ོས་གནས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས། ནམ་རྒྱུན་ཁ་ོརང་
ཚ་ོའབེལ་བ་ཡོད་ཀྱི་རེད་ལ་མ་བད་ེབ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་ནས་ཚོགས་ཁང་ལ་འག་ོམེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོདངོས་སུ་ཚོགས་ས་ད་ེ
འད་ལའང་འག་ོམེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་འབལེ་ཡོད་ལས་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་ཐུག་རྒྱུ་བྱུང། དེའྱི་སྒང་ལ་ས་ོསོའ་ིརྒྱུས་ཡདོ་རྒྱུས་
མེད་ཀྱི་སྒང་ནས་ཏོག་ཙམ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་རྒྱུན་ལས་སྐབས་ས་མས་ལས་ཀ་གང་གནང་པ་ཡྱིན་ནའང་མང་
མོས་སྱི་མོས་སྒང་ལ་ཐག་གཅོད་པ་གཅྱིག་དང་། ད་ལྟའྱི་འག་ོསོང་ད་ེའད་གཅྱིག་བཏང་བ་ད་ེཡང་ཨ་རྱིའྱི་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་
འག་ོསྟངས་ནང་བཞྱིན་གྱི་ Bill དང་རྱིས་ཁྲ་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་སྒང་ནས་འག་ོརྒྱུ་གཅྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཁ་ོརང་ཚ་ོསྱིར་
བཏང་གྱི་ང་རང་ཚོ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ཧ་ག་ོརྒྱུ་གཅྱིག་རེད། ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ད་ེའདའྱི་འག་ོཡྱི་མ་རེད། ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་
འགལ་རྱིགས་ Bill དང་ད་ེའད་མེད་པས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་མང་པོའ་ིབསྐོར་བསྐྱོད་བ་ཆོག་པ་དང་ལས་ཀ་བདེ་ཆོག་པ་ད་ེའདའང་མ་
རདེ། འདྱི་ཚ་ོཚང་མའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་སྒང་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ན་ཧ་ག་ོཡྱི་རེད་ད།ེ དོན་དག་དངོས་ཀྱི་སྒང་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
འད་མ་རདེ། རྱིས་ཁྲ་འདྱི་ཆ་ཚང་བ་ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པ། ཁ་ོརང་ཚ་ོཚགོས་པའྱི་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་དང་མཐུན་པའྱི་ཆ་ཚང་
གནང་འདུག་འདྱི་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་འདྱི་ལ་ལན་མ་ཕུལ་སོན་ལ་ད་གྱིན་ངས་གོང་དུ་འདྱི་ནས་བཙན་
རྒྱལ་ཨ་རྱི་ཞསེ་ཁ་ནས་ཐོན་སོང་བས་ད་ེལ་དགངོས་སེལ་དང་སགས། ཚགི་ད་ེམར་ཕྱིར་འཐནེ་བདེ་ཆོག་པ་ཞུ། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་ལག་དེབ་བཟོས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། བོད་མྱི་མྱིན་པ་ཧ་གོ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚུར་བསྡུས་ཡོད་པ་བྱུང་ཡོད་དམ་ཟེར་དུས། ས་
གནས་ཁག་བདུན་འདུག ས་གནས་ཁག་བདུན་ནས་མྱི་བཅུ་ང་ཚོས་ཚུར་བསྡུས་འདུག ད་ེདག་གྱི་མྱིང་རྣམས་ཞུ་ཡྱི་མེད། གང་
ལྟར་ཚུར་བསྡུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ནས་ད་ེདག་བདོ་མྱི་མྱིན་པ་ཧ་ག་ོནས་སནོ་ལ་ཤོར་ནས་ཚུར་བསྡུས་འདུག ད་ེའད་ཆགས་འདུག ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་པའྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེས་ལག་དབེ་ལྗང་ཁུ་བཟསོ་ཚར་བ་ལ་བོད་མྱི་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་བསྐྱར་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོད་
ལྟའྱི་ཆར་མེད། མ་འོངས་པར་ཡོད་མེད་སྐད་ཆ་ཐ་དད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་མེད་ཅེས་ཁ་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ེལས་གལ་
ཆ་ེབ་ཕྱིས་སུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་གསར་བཟ་ོབྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་ནས་འགེངས་ཤོག་སེབས་དུས། ཞྱིབ་
འཇུག་ཚད་ལྡན་བ་རྒྱུའྱི་འགན་དེ་འཁེར་གྱི་ཡོད། བོད་མྱི་མྱིན་པ་ར་འཕོད་པ་ད་ེའད་མ་ཤེས་ནས་ས་གནས་ལ་ཕར་སོག་པ་དེ་
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འདའང་ཁ་ཤས་བྱུང་ཡོད། ད་ེཡང་ང་རང་འབེལ་ཡོད་བརྒྱུད་ནས། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་གནས་
འག་ོའཛནི་ནས་ཚུར་ཡོང་ནས་མཐའ་མ་བོད་མྱི་མྱིན་པ་ར་འཕདོ་པ་རེད། སོབ་གྲྭར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་དུས། དཔང་རྟགས་གཞན་
པ་དང་། སོབ་གྲྭར་འཛུལ་སྟངས་དེའང་གཞན་པ་ཐོག་ནས་འཛུལ། མཐའ་མ་བོད་སྐད་ཤེས་ནས་ཚུར་ཡོང་དུས། ར་འཕོད་པ་ད་ེ
འད་བཀག་གྱི་ཡོད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདག་ཚང་མ་དེང་སང་དམ་པ་ོངང་ནས་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་ཆསོ་དང་
རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པ་གཞན་ལ་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚའོྱི་ལས་འགན་རདེ། བོད་མྱིའྱི་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་
འབུལ་རྒྱུ་ད་ེའགྱིག་གྱི་མེད་པ་གསལ་པ་ོཡྱིན། ད་ེདག་བཀག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེལས་གལ་ཆ་ེབ་ས་གནས་ས་
ཐགོ་ནས་ཡར་ཡོང་དུས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་མ་བས་ན། འདྱི་ནས་ཁག་པ་ོརེད་འདུག ད་ེཡྱིན་ནའང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་གངས་ཐ་ོ
ཚན་པའྱི་ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏ་ེའག་ོཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདེས་འབོད་སྐུལ་ཁག་
གཉྱིས་ཙམ་གནང་སོང་། ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ། ཏན་ཏན་རེད་གལ་ཆེན་པ་ོབརྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༥་་༢༠༡༦ ལོའ་ིསོན་རྱིས་ནང་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བྱུང་མ་སོང་། སྐབས་དེའྱི་ཚ་ེབྱུང་ཡོད་པ་མ་
རེད། ད་ལྟ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་ཁད་ལས་སེ་ཚན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་མཉམ་དུ་དངུལ་ཕྱིང་གཅྱིག་སྤྲད་མྱི་
དགསོ་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོསནོ་འགོའ་ིཚོགས་འདུ་གཅྱིག་ཚོགས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ང་ཚ་ོདའེྱི་སྒང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ཁད་ལས་ར་ེཟུང་
རྱིང་མྱིན་ཁོང་ཚ་ོམཉམ་དུ་ཐུག་ནས་ང་ཚ་ོདགོས་མཁ་ོག་ར་ེརེད་འདུག དང་བངས་དཔྱ་དངུལ། ཟས་བཅད་དོད། ཕར་འཕུལ། 
ཚང་མ་བརྒྱ་ཆ་དབེ་བ་ཕེས། གང་འད་འགེངས་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེདག་ཚང་མ་ཞྱིབ་ཕ་བཟོས་རྒྱུའྱི་དཀར་ཆག་སྱིག ད་ེཡང་
དཀར་ཆག་སྱིག་པར་བལྟས་ནས། ད་གྱིན་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཡོད་པ། མྱི་འབུམ་ ༡༤༠༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད། ད་ེདག་གྱི་རྒྱབ་ལྗངོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ། ད་རྒྱ་ནང་ལ་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁངོ་ཚོའྱི་དགསོ་མཁ་ོནང་བཞྱིན་
ད་གྱིན་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་རྒྱའྱི་གནས་ཚད་དང་ཕྱིས་སུ་ཀཾ་པུ་ཊར་གྱི་གནས་ཚད་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་དུས། ད་ེས་ཚང་མ་
རྱིང་པ་ཆགས་ནས་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་ཁངོ་ཚརོ་དཔག་པའྱི་ང་ཚསོ་ཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་དརེ་འགོ་གབས་ཆནེ་པ་ོ
སྱིག་དགསོ་ཆགས་ས་རདེ། ད་ེསྱིག་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོབང་སྱིག་ཡོད། ད་ེདག་ཚང་མ་བང་སྱིག་ཚར་ན། དའེྱི་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཁངོ་ཚ་ོ
མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས། ད་ེབཀའ་སྡུར་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། མཚམས་ར་ེརྱིས་ཞྱིབ་གནང་དུས། གནས་ཚུལ་མང་པ་ོམ་
ཤོར་བའྱི་ཆདེ་ཁས་ལནེ་གཙང་མ་ཞུས་ནས། མྱིའྱི་ལ་ོརྒྱུས། མྱི་གང་ཟག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཕྱི་ལ་ཁབ་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
འགན་འཁེར་དགོས་པ་རེད། ད་ེདག་སོན་འགོག་ཆ་ཚང་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་ང་ཚསོ་བང་སྱིག་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད། 
ད་ེད་ེརྱིང་ཐོན་གྱི་རེད། རེས་མ་ཐོན་གྱི་རེད། ཁས་ལེན་བེད་ཐུབ་ས་མ་རེད། གང་མགོགས་ཐོན་ནས་ང་ཚ་ོད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་
དངུལ་བསྡུ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ད་ལྟ་བང་གཅྱིག་སྱིག་གྱི་ཡོད། ལས་རྱིམ་ད་ེབང་ཞྱིག་སྱིག་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་
གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལག་དབེ་ད་ེཡང་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་བསྡུ་རྒྱུ། གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་རེད། ཚན་པ་ཆེན་པ་ོད་ེག་རང་
གྱི་མཐུན་འགྱུར་གྱི་འོག་ལ་ང་ཚོས་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བང་སྱིག་གྱི་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕད་ས་མ་རེད། དོ་
བདག་ས་ོསོས་ང་ཚ་ོགང་འད་བེད་དགསོ་འདུག ཟླ་བ་ར་ེལ་དངུལ་ད་ེཙམ་ཡྱིན་ལབ་དགོས་འདུག ཆ་རྐྱེན་མང་པ་ོབདམས་ནས་
ཕྱིས་སུ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་འབུལ་མཁན་ད་ེདག་སྟབས་བདེ་བོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་བང་ཞྱིག་སྱིག  དེབ་དེ་ཡང་
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གསར་པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འགྱིག་གྱི་ཡོད། ད་ེདག་ཚང་མ་དུས་ཐོག་བྱུང་དང་མ་བྱུང་ད་ེསྐབས་ད་ེདུས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། 
བྱུང་བའྱི་མཚམས་ལ་ཐོན་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེདུས་ངས་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལྷག་པར་ཡ་ོརོབ་དང་ཨ་ོས་ོཊ་ོ
ལྱི་ཡ་དང་བང་ཨ་རྱི་ཁུལ་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚང་མས་མང་ཚོགས་ལ་གོ་གསལ་གཏྱིང་གསལ་གྱི་གསལ་བསགས་བེད་པའྱི་
ཐགོ་ནས། ཚང་མས་ད་རྒྱ་ནང་ལ་འཛུལ་ན་དངུལ་འཛུལ་གྱི་མ་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོདངསོ་སུ་བཅར་སྐབས་དཀའ་ངལ་ད་ེཙམ་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེཡང་ད་རྒྱ་ནང་ལ་འཛུལ་དགོས་པ་རདེ། ད་རྒྱ་ནང་ལ་རྟ་ཆུ་འཐུང་བར་འཁྲྱིད་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚ་ོའཁྲྱིད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་
མ་རདེ། ད་ེད་ོབདག་ས་ོསོས་འགན་མ་འཁེར་ན། ད་ེཡང་གཉྱིས་ཀ་གནས་སྐབས་ད་རྒྱ་དང་ད་ེས་ནང་བཞྱིན་བསྡུ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོ
བང་རྱིམ་གཉྱིས་།ཤྱིག་སྱིག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། New York དང་ New Jersey སྐོར་ལ་མང་པ་ོཞུ་ཡྱི་མྱིན། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཕར་ཚུར་གསུང་པ་ད་ེགནས་སྟངས་ཁག་ཁག་རདེ། དརེ་དམྱིགས་བསལ་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་
མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་ང་ཧ་སང་རྒྱུ་ད་ེགང་རེད་ཅེས་ལབ་ན། སྱི་པར་འག་ོསོང་བཏང་བ་ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་
ཚུལ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་གྱི་བང་མཛདོ་དངུལ་རེད། ད་ེམ་ཤེས་པ་
དང་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། གཏོང་བཅུག་རོགས་གནང་ཡར་འབེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། 
བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས། ང་ཚོས་ལམ་ཁ་བསྟན་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ད་ེའད་མ་བས་པ་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་མ་
རེད། དེ་རེས་སུ་ངན་པ་ལང་ཤོར་བྱུང་གྱི་རེད། སེམས་ནང་དོགས་པ་ཆེ་ཤོས་ད་ེཡྱིན། དེ་རྱིང་ཆུ་ཁ་ཤོར་ན། དེའྱི་ཕྱིར་དེ་རྱིང་
འདྱིར་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་ེའད་རྱིགས་མ་འངོས་པར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་གནང་རོགས་གནང་། ད་ེགཅྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ན། དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་ ༩༥ མར་ཟག་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་དང་དགོས་པ་ད་ེང་ཧང་སང་བ་མ་གཏགོས། གཞན་པ་ང་ལ་གང་
ཡང་མེད། མཐའ་དོན་དེར་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མས་འདྱིར་དོགས་འདྱི་མང་པ་ོགནང་སོང་། སྒེར་རང་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་ལན་
གསལ་པོ་དང་དང་པོ་དང་ཚད་ལྡན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལྷག་ཡོད་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དོན་གཅོད་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐརོ་བག་ོགངེ་དང་། བཀའ་
ཤག་གྱིས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༢ པ་ཁྲྱིམས་བཟོའ་ི
ལས་དོན་ ༨ པ་ ༢ པ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་ཟྱིན། ཁྲྱིམས་འཆར་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༣ པར་ཕུལ་བར་བརོད་པ་དང་པོར་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་གཞུང་འབེལ་བཟོ་
བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྙན་སོན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་སྙན་
སོན་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སགས་ནས་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དུས་ཚོད་བསྱི་
ཚགས་ཀྱི་དནོ་དུ་སྙན་སནོ་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརདོ་དང་། བཟ་ོབཅསོ་
ཚགི་བརདོ་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས། ལགས་ས།ོ 

༄༅། །གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅསོ་ལ་བཟ་ོབཅསོ་ཁྲྱིམས་འཆར། 
བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི། 

དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། བཟ་ོབཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 
བཞྱི་པ། ཁབ་ཚད། 

སྱིག་གཞྱི་འདྱིས་སྱིད་སྐྱོང་
དང༌། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
རྣམས ་དང ་ཚོགས ་གཙོ ་
ཚོགས་གཞོན། ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་
རྣམས ་དང ་ཚོགས ་གཙོ ་
ཚོགས་གཞོན། ས་གནས་
འགོ་འཛིན་དང་འགོ་འཛིན་
ལས་རགོས། ས་གནས་རང་
བ དེ ན ་ཚོ ག ས ་ཆུ ང ་གྱི ་
ཚོ ག ས ་མྱི ་རྣ མ ས ་ད ང ་
ཚོགས་གཙོ། དྲུང་རྱིས་དང་
དངུལ་གཉེར་བཅས་ཀྱི་འོས་
བསྡུ་ཁག་དང༌། ལས་དོན་
གལ་ཆེ་མང་མོས་འོས་བསྡུ་
བཅས་ཀྱིས་མཚོན་འཆར་
འཕར་གཞུང་འབེལ ་འོས ་
བསྡུའྱི་ལས་དོན་ཐམས་ཅད་
ལ་ཁབ་པ་ཡྱིན། 

ཁབ་ཚད། 
སྱིག ་གཞྱི་འདྱིས ་སྱིད་སྐྱོང ་
དང༌། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
རྣམས ་ད ང ་ཚོག ས ་ག ཙོ ་
ཚོགས་གཞོན། ས་གནས ་
འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་
རྣམས ་ད ང ་ཚོག ས ་ག ཙོ ་
ཚོགས་གཞོན། ས་གནས ་
འགོ་འཛིན་དང་འགོ་འཛིན་
ལས་རོགས། ས་གནས་འོས་
བསྡུའྱི་ཚོགས་མྱི་དང་ཟུར་
དཔང་། ས་གནས་རང་བདེན་
ཚོགས ་ཆུང་གྱི ་ཚོགས ་མྱི ་
རྣམས་དང་ཚོགས་གཙོ། དྲུང་
རྱིས་དང་དངུལ་གཉརེ་བཅས་
ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཁག་དང༌། ལས་
དོན་གལ་ཆེ་མང་མོས་འོས་
བསྡུ ་བཅས ་ཀྱིས ་མཚོན ་
འཆར་འཕར་གཞུང་འབེལ་
འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་ཐམས་
ཅད་ལ་ཁབ་པ་ཡྱིན།  
 

ཁབ་ཚད། 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་

རང་འཇགས། 
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དྲུག་པ། 
 
 
 

ནང་གསསེ། ༢ 
 
 
 
 

 
 

ནང་གསསེ། ༦ 

དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ 
གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་ 
འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གྱི་ 
འསོ་ཆསོ། 
 

རང་ལོ་ ༣༥ ཧྱིལ་པོ་ལོན་
པ། 

 
 
 

 
 

སྱིད་དནོ་ཚགོས་པ་གང་ 
རུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་མ་ཡྱིན་པ། 

དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི་དང་
འགན་འཛནི་ལས་འཕར་གྱི་
འསོ་ཆསོ། 
རང་ལ་ོ ༣༥ ཧྱིལ་པ་ོལནོ་པ། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་གསལ་
བའྱི་རང་ལ་ོཞསེ་པ་རྣམས་ད་ོ
བདག་གྱི་དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་ལག་དབེ་ལ་ར་འཛནི་
བ་དགསོ། 

 

ཕྱིར་བསྡུ། 

དབུས་འོས ་བསྡུ ་ལས ་
ཁང་གྱི་སྱི ་ཁབ ་འགན་
འཛིན་དང་འགན་འཛིན་
ལས་འཕར་གྱི་འསོ་ཆསོ། 
 

བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས།  
 

 
 
 
 

བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ཕྱིར་བསྡུ་ཕྱིན་
པ་སངོ་ཙང་ནང་
གསསེ་ ༧ པ་ 
༦ པར་བསྒྱུར་

རྒྱུ། 
བརྒྱད་པ། 

ནང་གསསེ། ༨ 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་

གྱིགྱི་འགན་དབང། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
དང ་ས ་གནས ་འོས ་བསྡུ ་
ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
དང་ཚོགས་མྱི་སུ་རུང་འོས་
གཞྱིའྱི་ཁངོས་ཚུད་ད།ེ  
ཞུགས་འདོད་ཡོད་རྱིགས་
རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལས་འཁུར་ནས་
ར ་དགོངས ་ཞུ ་དགོས ་པ ་
དང། ཚབ་གསར་སྱིག་གཞྱི་
འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥  
པའྱི་ནང་གསསེ་ ༢ དང་ 
༣ ད་ེབཞྱིན་དོན་ཚན་  
༡ ༢   ད ང ་  ༡ ༣  ན ང ་
གསལ ་ལྟར་ལག ་བསྟར་
བདེ་དགསོ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
མདེ། 

དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱི་འགན་དབང་། 
དབུས་འོས ་བསྡུ ་ལས ་
ཁང་དང་ས་གནས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་
འཛིན་དང་ཚོགས་མྱི་སུ་
རུང་སྱིད ་སྐྱོང ་དང ་སྱི ་
འཐུས་ཀྱི་འོས་མྱིར་རང་
འགུལ་དང་བངས་དང་
གཞན ་གྱིས ་དམྱིགས ་
འཛུགས་བས་པ་བཞྱིན་
ཞུ ག ས ་འ དོ ད ་ཀྱི ས ་
གསལ་བསགས་སེལ ་
ཉྱིན་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལས་
འཁུར་ནས་ར་དགོངས་
ཞུ་དགོས་པ་དང། ཚབ་
གསར་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་
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དོན་ཚན་ ༥ 
པའྱི་ནང་གསསེ་ ༢ དང་ 
༣ ད་ེབཞྱིན་དོན་ཚན་  
༡༢  དང་  ༡༣   ནང་ 
གསལ་ལྟར་ལག་བསྟར་
བདེ་དགསོ། 

དགུ་པ། 
 
 

ནང་གསསེ། ༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
གྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས། 
 

 དབུས ་འོས ་བསྡུ ་ལས ་
ཁང ་གྱི ་ལོ ་འཁོར ་སོན ་
རྱིས་དང༌། རྱིས་ཁྲ་བཅས་
ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱི ་སྱི ་ཁབ ་འགན ་
འཛིན་གྱིས་འགན་འཁུར་
སྟངས་འཛིན་བེད་དགོས་
པ ་དང ༌། གཤམ ་འོག ་
ལས ་བེད ་ཁག ་གཞུང ་
དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་བེད་
ད གོ ས ་རྱི ག ས ་ཀྱི ས ་
དབུས ་འོས ་བསྡུ ་ལས ་
ཁང་གྱི ་སྱི ་ཁབ ་འགན ་
འཛིན ་ལ ་བཀའ་འཁྲོལ ་
དང་ལས་བསོམས་སྙན་
ཞུ་འབུལ་དགོས། དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་
ཁབ་འགན་འཛིན་གཞུང་
དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་དགོས་
གལ་བྱུང་ཚེ། སྱི་འཐུས་
རྒྱུ ན ་ལ ས ་ལ ་བ ཀ འ ་
འཁྲོལ་ཞུ་དགསོ། 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས། 
 

 དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
ལོ ་འཁོར ་སོན ་རྱིས ་དང ༌། 
རྱིས་ཁྲ་བཅས་ལ་དབུས་འོས་
བསྡུ ་ལས ་ཁང་གྱི ་སྱི ་ཁབ ་
འགན ་འཛིན ་གྱིས ་འགན ་
འཁུར ་སྟངས ་འཛིན ་བེད ་
དགོས་པ་དང༌། གཤམ་འོག་
ལས་བེད་ཁག་གཞུང་དོན ་
ཕོགས་བསྐྱོད ་བེད ་དགོས ་
རྱིགས་ཀྱིས་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་
འཛིན་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་དང་
ལས་བསོམས་སྙན་ཞུ་འབུལ་
དགོས ། དབུས ་འོས ་བསྡུ ་
ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་
འཛིན ་གཞུང་དོན ་ཕོགས ་
བསྐྱོད་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ། 
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་
འཁྲོལ་ཞུ་དགསོ། 

 
 

 

དབུས་འོས ་བསྡུ ་ལས ་
ཁང་གྱི ་ལས ་དོན ་བེད ་
ཕགོས། 
བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་
རང་འཇགས།  
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ནང་གསསེ། ༢  དབུས ་འོས ་བསྡུ ་ལས ་
ཁང་གྱི ་སྱི ་ཁབ ་འགན ་
འཛིན་གྱི་རྒྱུན་ལྡན་གུང་
གསེང་ཐོབ་ཆ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི ་ལས ་
བེད ་སྱི ་མཚུངས ་ལྟར ་
དང ༌།  ངེས ་མེ ད ་གུ ང ་
གསེང་ཕུད། ཐོབ་གསེང་
གྱིས ་མཚོན ་རྡ་ས ་ནས་
ཕྱི ར ་ཕེ བ ས ་ད གོ ས ་
རྱིགས ་ཀྱི ་གུང ་གསེང ་
ཡོངས་རོགས་སྱི་འཐུས་
རྒྱུ ན ་ལ ས ་ལ ་བ ཀ འ ་
འཁྲོལ་ཞུ་དགསོ། 

ཕྱིར་བསྡུ། བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས།  

བཅུ་པ། 
   ནང་གསསེ། ༢ 
 
 
 
ནང་གསསེ། ༣ 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
དང་ས ་གནས ་འོས ་བསྡུ ་
ལས་ཁང་ནས་གལ་ཆེའྱི་
ལས་དོན་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཆ་
རྐྱནེ། 
 

འོས་གཞྱིར་བརྟག་ཞྱིབ་རད་
གཅདོ། 
སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱིའྱི་
འོས་།ཤགོ་གངས་བཤརེ། 

མདེ། 
 
 
 
 
མདེ། 

དབུས་འོས ་བསྡུ ་ལས ་
ཁང་དང་ས་གནས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གལ་
ཆའེྱི་ལས་དནོ་ཐག་གཅདོ་
ཀྱི་ཆ་རྐྱནེ། 
འོས ་ཆོ ས ་ཚ ང ་མྱི ན ་
བརྟག་ཞྱིབ་རད་གཅདོ། 
འགེངས ་ཤོག ་གངས ་
བཤརེ། 

 
 

བཅུ་གསུམ་པ། 
 

ནང་གསསེ། ༤ 

ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱི་ཚགོས་མྱི། 

 ས་གནས་དེར་གཏན་སོད་
ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་
སོ་སོའ་ིམྱི་མང་ནས་ཟུར་
དཔང་ར་ེའོས་འདེམས་ཟྱིན་
འཕལ་དབུས ་འོས ་བསྡུ ་
ལས་ཁང་ལ་འོས་ཐོབ་ཟུར་

ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
གྱི་ཚགོས་མྱི། 
ས་གནས་དེར་གཏན་སོད་
ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་
སོ་ནས་ཟུར་དཔང་རེ་དང་། 
ཡུ་རོབ ་དང་ཨ ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་
ཁུལ། བང་ཨ་རྱི་དང་ལྷོ་ཨ་
རྱི། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་

ས་གནས་འསོ་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱི་ཚགོས་མྱི། 
བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་
རང་འཇགས། 
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དཔང་སོ་སོའ་ིམྱིང་དང་ལོ་
རྒྱུ ས ་མདོར ་བསྡུས ་རེ ་
འབུལ་དགསོ། 

ཕུད་པའྱི་ཨ་ེཤྱི་ཡ་དང་ཨ་ོས་ེ
ཀྲ་ེལེ་ཤྱི་ཡའྱི་ས་གནས་རེར་
ཉུ ང ་མ ཐར ་ཟུ ར ་ད པ ང ་
གསུམ་ར་ེབཅས་ཐབོ་ཁུངས་
སོ་སོའ ་ིམྱི ་མང་ནས ་འོས ་
འདེམས་ཟྱིན་འཕལ་འོས་ཐབོ་
ཟུར་དཔང་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་
དང་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་
རེ་དབུས ་འོས ་བསྡུ ་ལས ་
ཁང་ལ་འབུལ་དགསོ། 

བཅུ་བཞྱི་པ། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་འོས ་
ཆསོ། 
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁ ང ་གྱི ་ཚོ ག ས ་མྱི ་ད ང ་
ཁོངས ་གཏོགས ་ལས ་བ ་
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་འོས་
གཞྱིར་དང་བངས་འཛུལ་
ཞུགས་བ་འཆར་ཡོད ་པ ་
རྣམས་དང༌། འོས ་གཞྱིར་
ཞུ ག ས ་འཐུ ས ་ག ས ལ ་
བསགས་ཟྱིན་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད། 
ཡང ་ན ་འོས ་འཕེན ་པ འྱི ་
མཚན་ཉྱིད་མྱི་ལྡན་པའམ། 
ཁྲྱིམས ་ཞྱིབ ་ཁང ་ནས ་ར ་
འཕོད་འཕེར་ངེས་ཀྱི་ཀླན་ཀ་
ཡོད་རྱིགས་ལ་བསྐོ་གཞག་
ནམ་ཡང་མྱི་ཆོག གལ་སྱིད་
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གང་ཞྱིག་

ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
གྱི་ཚགོས་མྱིའྱི་འསོ་ཆསོ། 
 
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
གྱི ་ཚོགས ་མྱི ་དང ་ཁོངས ་
གཏོགས་ལས་བ་བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་འོས ་གཞྱིར་དང་
བ ངས ་འཛུལ ་ཞུགས ་བ ་
འཆར་ཡོད་པ་རྣམས་དང༌། 
སྱིད་སྐྱོང་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་
འོས ་གཞྱིར་ཞུགས་འཐུས་
གསལ་བསགས་ཟྱིན ་པའྱི་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་བེད། ཡང་ན་འོས་འཕེན་
པའྱི་མཚན་ཉྱིད་མྱི་ལྡན་པའམ། 
ཁྲྱིམ ས ་ཞྱིབ ་ཁ ང ་ནས ་ར ་
འཕོད་འཕེར་ངེས་ཀྱི་ཀླན་ཀ་
ཡོད་རྱིགས་ལ་བསྐོ་གཞག་
ནམ་ཡང་མྱི་ཆོག གལ་སྱིད་
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
གྱི་ཚགོས་མྱི་གང་ཞྱིག་དབུས་

ས་གནས་འསོ་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱི་ཚགོས་མྱིའྱི་འསོ་
ཆསོ། 
 

ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱི ་ཚོགས ་མྱི ་དང ་
ཁོངས་གཏོགས་ལས་བ་
སྱིད་སྐྱངོ་དང་བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་མྱིར ་
རང་འགུལ་དང་བངས་
དང་གཞན་གྱིས་དམྱིགས་
འཛུགས་བས་པ་བཞྱིན་
ཞུགས་འདོད་བ་འཆར་
ཡོད་པ་རྣམས་དང༌། ཡང་
ན་འོས་འཕེན་པའྱི་མཚན་
ཉྱི ད ་མྱི ་ལྡ ན ་པ འ མ ། 
ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ར་
འཕོད་འཕེར་ངེས་ཀྱི་ཀླན་
ཀ་ཡོད་རྱིགས་ལ་བསྐོ་
གཞག་ནམ་ཡང་མྱི་ཆོག 
གལ་སྱིད་ས་གནས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་
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དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་གཞྱི་
གསལ་བསགས་ཟྱིན་ཁོངས་
ཡོད་ཚེ། གསལ་བསགས་
ཡྱིག་ཆ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་ལ་འབོར་ཚེས ་
ནས ་བཟུང ་བདུན ་ཕག ་
གཅྱིག་གྱི་ནང་ཚུན་ད་ོབདག་
གྱིས ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ནས་
རང་བཞྱིན་ཕྱིར་འཐེན་བེད་
དགོས་ཤྱིང༌། ཚབ་གསར་
སྐབས་འཕལ་སོ་སོར་དོན་
ཚན་ ༡༢ དང་ ༡༣  ནང་
གསལ་ལྟར་བསྐོ་གཞག ་
དགོས། གལ་སྱིད་ད་ོབདག་
ནས་སྱིག་དོན་ཉམས་ལེན་
མ་ཞུས་ཚེ་ཉེས་ཆད་དུ་ས་
གནས ་དེ་ནས ་འོས ་བསྡུ ་
དངོས་གཞྱིའྱི་སྐབས་འོས་
གཞྱི ་དེར ་འོས ་གངས ་ཇྱི ་
ཡོད་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ནས་རྱིས་མེད་གཏོང་
རྒྱུ། 

འོས ་བསྡུ ་ལས ་ཁང ་ནས ་
ད ངོས ་ག ཞྱི འྱི ་འོས ་ག ཞྱི ་
གསལ་བསགས་ཟྱིན་ཁོངས་
ཡོད་ཚེ། གསལ་བསགས་
ཡྱིག་ཆ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་ལ་འབོར་ཚེས་ནས་
བཟུང་བདུན་ཕག་གཅྱིག་གྱི་
ནང་ཚུན་དོ་བདག་གྱིས་ས་
གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
ཚོགས་མྱི་ནས་རང་བཞྱིན་
ཕྱིར་འཐེན་བེད་དགོས་ཤྱིང༌། 
ཚབ་གསར་སྐབས་འཕལ་སོ་
སོར་དོན་ཚན་ ༡༢ དང་ ༡༣ 
ནང་གསལ་ལྟར་བསྐོ་གཞག་
དགོས། གལ་སྱིད་དོ་བདག་
ནས་སྱིག་དོན་ཉམས་ལེན་མ་
ཞུ ས ་ཚེ ་ཉེས ་ཆ ད ་དུ ་ས ་
ག ནས ་དེ ་ནས ་འོས ་བསྡུ ་
དངོས ་གཞྱིའྱི ་སྐབས ་འོས ་
གཞྱི་དེར་འོས་གངས་ཇྱི་ཡོད་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་རྱིས་མདེ་གཏོང་རྒྱུ། 
 

མྱི་གང་ཞྱིག་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་
མྱི་གསལ་བསགས་ཟྱིན་
ཁོངས་ཡོད་ཚེ། གསལ་
བསགས ་ཡྱིག ་ཆ ་ས ་
གནས་འོས ་བསྡུ ་ལས ་
ཁང་ལ་འབོར་ཚེས་ནས་
བཟུང་བདུན་ཕག་གཅྱིག་
གྱི ་ནང ་ཚུན ་དོ ་བདག ་
གྱིས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་
ནས ་རང ་བཞྱིན ་ཕྱི ར ་
འཐེན་བེད་དགོས་ཤྱིང༌། 
ཚ བ ་ག ས ར ་སྐ བ ས ་
འཕལ་སོ་སོར་དོན་ཚན་ 
༡ ༢  ད ང ་ ༡༣  ན ང ་
གསལ་ལྟར་བསྐོ་གཞག་
དགོས ། གལ ་སྱིད ་དོ ་
བདག ་ནས ་སྱིག ་དོན ་
ཉམས་ལེན་མ་ཞུས་ཚེ་
ཉེས་ཆད་དུ་ས་གནས་དེ་
ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་
འོས་མྱི་དེར་འོས་གངས་
ཇྱི་ཡོད་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་ནས་རྱིས་མེད་
གཏོང་རྒྱུ། 
 

བཅ་ོབརྒྱད་པ། 
 
 

ནང་གསསེ། ༣ 

འོས་འཕེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་
དབེ་འགདོ་བདེ་ཕགོས། 
 
ཁ མྱི ང ་ག ཞུ ང ་དེ བ ་

འོས ་འཕེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་
དབེ་འགདོ་བདེ་ཕགོས། 
 
ཁ མྱིང་གཞུང་དེབ་འགོད་

འོས ་འ ཕེན ་པ འྱི ་མྱི ང ་
གཞུང་དེབ་འགོད་བེད་
ཕགོས། 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
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ནང་གསསེ། ༥ 

འགོད ་ཟྱིན ་འཕལ ་
འོས་འཕེན་པ་ས་ོསོའ་ི
ད ང ་བ ང ས ་ད པྱ ་
དངུལ་ལག་དེབ་ནང་
འབུལ་ཆད་ཡོད་མེད་
ཞྱི བ ་འ ཇུ ག ་ད ང ་
སགས ་ས ་ག ནས ་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་ལས་ཐམ་ཕབ་སྟ་ེ
གཤམ་དུ་དེབ་འགོད་
འགན་འཛིན་གྱི་མྱིང་
རྟགས་དང་དེབ་འགདོ་
བས་པའྱི་ཨང་གངས་
ར་ེའགདོ་དགསོ། 

ག དེབ ་འགོ ད ་འག ན ་
འཛིན་བསྐོ་གཞག་མ་
བྱུང་བའྱི་སྐབས་བོད་
མྱི ་ར ང ་ལོ ་  ༡ ༨ 
གསར་དུ་སནོ་པ་གང་
ཞྱིག ་དེབ ་འགོད ་བ ་
འ དོ ད ་ཡོ ད ་ཚེ ་ས ་
གནས ་འོས ་བསྡུའྱི་
འགན་འཛིན་ནས་དོན་
ཚན་ ༡༨ ནང་གསསེ་ 
༥ གཞྱིར་བཟུང་ཞྱིབ་
འཇུག་གྱིས་སེ་ཚན་
སོ ་སོ ་འ དེས ་མེ ད ་
ཀྱིས ་དེབ ་འགོད ་བ ་
འཐུས། 

 

ཀ    བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་མྱིན་

ཟྱིན་འཕལ་འསོ་འཕནེ་པ་
སོ་སོའ་ིདང་བངས་དཔྱ་
དངུལ ་ལག ་དེབ ་ནང ་
འབུལ་ཆད་ཡོད ་མེད ་
ཞྱིབ་འཇུག་དང་སགས་
ས ་ག ནས ་འོས ་བསྡུ ་
ལས ་ཁ ང ་ནས ་འོས ་
འཕེན་པའྱི་ཐོབ་ཁུངས་
གང་ཡྱིན་གསལ་བཀོད་
ཀྱིས་ལས་ཐམ་ཕབ་སྟེ་
གཤམ་དུ་དེབ ་འགོད ་
འགན ་འཛིན ་གྱི ་མྱིང ་
རྟགས་དང་དེབ་འགོད་
བས་པའྱི་ཨང་གངས་རེ་
འགདོ་དགསོ། 

ག དེབ་འགོད་འགན་འཛིན་
བསྐོ་གཞག་མ་བྱུང་བའྱི་
སྐབས་བོད་མྱི་རང་ལོ་ 
༡༨ ཧྱིལ ་པོ་གསར་དུ་
སོན་པ་གང་ཞྱིག ་དེབ ་
འགོད་བ་འདོད་ཡོད་ཚེ་
ས ་གནས་འོས ་བསྡུའྱི་
འགན་འཛིན་ནས་དོན་
ཚན་ ༡༨ ནང་གསེས་ 
༥ གཞྱིར ་བཟུང་ཞྱིབ ་
འཇུག་གྱིས་སེ་ཚན་སོ་
ས་ོའདེས་མེད་ཀྱིས་དེབ་
འགདོ་བ་འཐུས། 

 

 
 
 

རང་འཇགས།  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས།  
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པ་དང༌། ལ་ོཚད་མ་ལནོ་པ། 
 
 

ཁ    ཡོངས་གགས་རྱིག་
འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ། 

 

ཀ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་མྱིན་པ་
དང༌། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ལ་ོ
ཚད་མ་ལནོ་པ། 

ཁ ཁྲྱིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་
ཚད་ལྡན་གྱིས་རྱིག་འཚ་ོ
མ ་ཟྱིན ་པ ར ་ག ས ལ ་
བསགས་བས་ཟྱིན་པ། 

བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས།  
 

 

བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས། 

བཅུ་དགུ་པ། 
 
 

འསོ་འཕནེ་པ་དབང་པ་ོསྐྱནོ་
ཅན་དང་།།ཡྱིག་རྨངོས་ལ་
རགོས་རམ། 
 

   འོས་འཕེན་པ་ཡྱིག་འབྱི་
དང་འོས ་རྟགས ་རྒྱག ་མྱི ་
ཐུབ་པའྱི་དབང་པ་ོསྐྱོན་ཅན་
དང༌།།ཡྱིག་རྨོངས་པ་སོ་སོ་
ན ས ་སོ ན ་འ གོ འ ི་འོ ས ་
དམྱིགས ་འདེམས ་སྒྲུག ་
སྐབས་རང་མོས་ཡྱིད་ཆེས་
ཡོད་པའྱི་རོགས་པ་འཁྲྱིད་དེ་
འོས་བསྡུའྱི་སྱིལ་བུའྱི་ནང་
མཉམ་བསྐྱོད་ཐོག་དོ་བདག་
གྱི་འདོད་མསོ་ལྟར་འོས་མྱིང་
འབྱི་བ་ལས།།དངོས་གཞྱིའྱི་
འོས ་བསྡུ ་སྐབས ་ལོང ་བ ་
དང་ལག་པ་གཉྱིས་ཀ་སྐྱོན་
ཅན་ལ་མ ་གཏོགས་ཡྱིག ་
རྨོངས་ཅན་ནས་འོས་བསྡུའྱི་
སྱིལ་བུའྱི་ནང་རོགས་རམ་
བེད་མྱི་མཉམ་འཁྲྱིད་མྱི་ཆོག།
ད་ེའདའྱི་རོགས་རམ་བེད་མྱི་
གཅྱིག་ནས་འོས་འཕེན་པ་

 
 
 

 
མདེ། 

འསོ་འཕནེ་པ་དབང་པ་ོ
སྐྱནོ་ཅན་དང་།།ཡྱིག་
རྨངོས་ལ་རགོས་རམ། 
 

   འོས ་འཕེན ་པ ་ཡྱིག ་
འབྱི་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དབང་པ་ོ
སྐྱོན ་ཅན ་དང ༌།།ཡྱིག ་
རྨོངས་པ་སུ ་ཡྱིན ་ནས ་
རང་མོས་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་
པའྱི་རོགས་པ་འཁྲྱིད་དེ་
འོས་བསྡུའྱི་སྱིལ་བུའྱི་ནང་
མ ཉམ ་བསྐྱོད ་ཐོག ་དོ ་
བདག་གྱི་འདོད་མོས་ལྟར་
འོས་མྱིང་འབྱི་དགསོ། །ད་ེ
འདའྱི་རགོས་རམ་བེད་མྱི་
གཅྱིག་ནས་འོས་འཕནེ་པ་
གཅྱིག ་ལས ་ལྷག ་པར ་
རོགས ་པ ་བེད ་མྱི ་ཆོག།
འོན་ཀང་ཁྱིམ་ཚང་འདོད་
གཅྱིག ་ནང་མྱི ་སུ ་ཞྱིག ་
ནས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་
དང༌།།ཡྱིག་རྨངོས་ཇྱི་ཡདོ་
ཀྱི་ཡྱིག་འབྱི་རོགས་པ་དོ་
བདག་གྱི་འདོད་མོས་ཡདོ་
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ག ཅྱིག ་ལ ས ་ལྷ ག ་པ ར ་
རོགས་པ་བེད་མྱི་ཆོག།འོན་
ཀང་ཁྱིམ་ཚང་འདོད་གཅྱིག་
ནང་མྱི་སུ་ཞྱིག་ནས་དབང་
པོ ་སྐྱོན ་ཅན ་དང ༌།།ཡྱིག ་
རྨོངས་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་ཡྱིག་འབྱི་
རགོས་པ་ད་ོབདག་གྱི་འདོད་
མསོ་ཡདོ་ན་བདེ་ཆགོ 

ན་བདེ་ཆགོ 
 

ཉྱི་ཤུ་པ། 
 

ནང་གསསེ། ༥ 

མྱིང ་ཐོ་སོན ་འཕྱི་བ ་རྒྱུའྱི་
དུས་ཡུན། 
འོས་འཕེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་
དང་། འོས་གཞྱིའྱི་ལས་དོན་
དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཅྱི་
རྱིགས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
གྱི་ལས་བེད་སུས་ཀང་རང་
ཁྱིམ ་ལ ་མཉམ ་འཁེར ་མྱི ་
ཆོག་པ་མ༌ཟད། གཞན་དག་
ལའང་ཕྱི་གཡར་མྱི་ཆགོ 
 

 
 
མདེ། 

མྱིང་ཐོ་སོན་འཕྱི་བ་རྒྱུའྱི་
དུས་ཡུན། 
འོས ་འ ཕེ ན ་པ འྱི ་མྱི ང ་
གཞུང་དང་། འོས ་མྱིའྱི་
ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་
ཡྱིག ་ཆ་ཅྱི་རྱིགས་འོས ་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་
བེད་སུས་ཀང་རང་ཁྱིམ་
ལ་མཉམ་འཁེར་མྱི་ཆོག་
པ་མ༌ཟད། གཞན་དག་
ལའང་ཕྱི་གཡར་མྱི་ཆགོ 

 

ཉརེ་གཅྱིག་པ། 
 

 
ནང་གསསེ། ༤ 

འོས་འཕེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་
མ་དབེ་གཏན་འབབེས། 
 
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན། 
རང ་བདེན ་ཚོགས ་ཆུ ང ་
བ ཅ ས ་ཀྱི ་འོ ས ་བ སྡུ འྱི ་
སྐབས་སོ་སོར་འོས་འཕེན་
པའྱི ་མྱིང ་གཞུང ་མ ་དེབ ་
གཞྱིར་བཟུང་། ཟུར་འཛར། 
ག༽ ལྟར་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་
བརྒྱུད་དབེར་མེད་ཀྱི་འོས་

 
 
 
མདེ། 

འོས ་འ ཕེན ་པ འྱི ་མྱི ང ་
གཞུང ་མ ་དེབ ་ག ཏན ་
འབབེས། 
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
དང་ས་གནས་འག་ོའཛིན། 
རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་
བཅས ་ཀྱི ་འོས ་བསྡུའྱི ་
སྐ བ ས ་སོ ་སོ ར ་འོས ་
འཕེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་མ་
དེབ་གཞྱིར་བཟུང་། ཟུར་
འཛར། ག༽ ལྟར་ཆོལ་
ཁ ་ད ང ་ཆོ ས ་བ རྒྱུ ད ་
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ཤོག་བསྡུ་ཡུལ་སེ་ཚན་སོ་
སོའ་ིས་གནས་རང་ཁོངས་
འོས་འཕེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་
བཟ་ོའགདོ་བདེ་དགསོ། 

དབེར་མེད་ཀྱི་འོས་བསྡུ་
བ་ཡུལ་སེ་ཚན་སོ་སོའ་ི
ས ་གནས ་རང ་ཁོངས ་
འོས ་འ ཕེ ན ་པ འྱི ་མྱི ང ་
གཞུང་བཟོ་འགོད་བེད ་
དགསོ། 

ཉྱི་ཤུ་ར་གསུམ་པ། 
 
 
 

ནང་གསསེ། ༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ནང་གསསེ། ༢ 

 

ཉྱི་ཤུ ་ར ་གསུམ་པ། འོས ་
གཞྱིར་ཞུགས་ཕོགས་རོད་
རགོ་སྐརོ། 
 

 བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་
འོས་གཞྱིར་ཐབོ་ཁུངས་ས་ོ
སོ འ ི་ཁོངས ་ནས ་དང ་
བངས ་འཛུལ ་ཞུགས ་
བས་པའམ། འོས་འཆར་
འདེམས་སྒྲུག་བས་པའྱི་
སྐྱེ ་བོ ་ག ང ་ཞྱི ག ་འོས ་
གཞྱིའྱི ་འོས ་ཆོས ་ཚང ་
མྱི ན ་གྱི ་ཀླ ན ་ཀ ་བྱུ ང ་
རྱིགས་ལ་ས་གནས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་ས་ོས་ོནས་
ཐག་གཅོད་ཐུབ་ན་བརོད་
མེད་དང༌། དེ་མྱིན་དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཞུ་
གཏུགས་ཆགོ་པ་ཡྱིན། 
ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིའོས་
གཞྱིའྱི་ཁོངས་སུ་སེར་སྐྱ་
ཁད་མེད་ཞུགས་འཐུས་
ད ང ༌།།འོས ་འ ཕེ ན ་པ ་
རྣམས་དགོན་ཁག་དང༌།།
ད་ེམྱིན་ཆོས་ཀྱི་ཚོགས་སེ་

ཉེར་གསུམ་པ།  འོས་གཞྱིར་
ཞུགས་ཕགོས་རདོ་རགོ་སྐོར། 
 

 
སྱིད་སྐྱངོ་དང་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འ ཐུ ས ་ཀྱི ་འོ ས ་འ ཆ ར ་
འདེམས་སྒྲུག་བས་པའྱི་སྐྱ་ེབ་ོ
གང་ཞྱིག ་འོས་གཞྱིའྱི་འོས་
ཆོས ་ཚང་མྱིན་གྱི ་ཀླན་ཀ་
བྱུང་རྱིགས ་ལ ་ས ་གནས ་
འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་སོ་སོ་
ནས ་ཐག ་ག ཅོད ་ཐུབ ་ན ་
བརོད ་མེད ་དང༌། དེ་མྱིན ་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ལ་ཞུ་གཏུགས་ཆགོ་པ་ཡྱིན། 
 

 
 
 
མདེ། 

ཉེར ་གསུམ ་པ།  འོས ་
ཆོས ་ཚང་མྱིན་གྱི་རོད ་
རགོ་སྐརོ། 
 

སྱིད་སྐྱོང་དང་བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས ་མྱིར ་
རང་འགུལ་དང་བངས་
འཛུལ ་བཞུགས ་བེད ་
པའམ་དམྱིགས་འཛུགས་
བས་པའྱི་འོས་མྱི་སྐྱེ་བོ་
གང་ཞྱིག ་ལ ་འོས ་ཆོས ་
ཚང་མྱིན་གྱི་ཀླན་ཀ་བྱུང་
རྱིགས་ལ་ས་གནས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་ས་ོས་ོནས་
ཐག་གཅོད་ཐུབ་ན་བརོད་
མེད་དང༌། དེ་མྱིན་དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཞུ་
གཏུགས་ཆགོ་པ་ཡྱིན། 
ཆོས་བརྒྱུད་ས་ོསོའ་ིའོས་
མྱིའྱི་ཁོངས་སུ་སེར་སྐྱ ་
ཁད་མེད་ཞུགས་འཐུས་
ད ང ༌།།འོས ་འ ཕེ ན ་པ ་
རྣམས་དགོན་ཁག་དང༌།།
ད་ེམྱིན་ཆོས་ཀྱི་ཚོགས་ས་ེ
ཅྱི་རུང་ཞྱིག་ནང་ཡདོ་པའྱི་
གྲྭ་རྱིགས་སགས་བཙུན་
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ཅྱི་རུང་ཞྱིག་ནང་ཡོད་པའྱི་
གྲྭ་རྱིགས་སགས་བཙུན་
ངསེ་པར་ཡྱིན་དགསོ། 

ངསེ་པར་ཡྱིན་དགསོ། 

ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་པ། 
 
 
 

ནང་གསསེ། ༡ 
 
 
 

 
 
 
 
 
ནང་གསསེ། ༢ 

 
 

 
 
 
 
 
 
ནང་གསསེ།༣ 

 
 
 
 

ཉྱི་ཤུ་ར ་བཞྱི་པ།  དངུལ་
དངསོ་སགོས་ལགོ་རྔན་སྤྲདོ་
ལེན་དང་རྒྱུད་སྐུལ་ཐབས་
ཤསེ། 
 

འོས་གཞྱིའྱི་སྐྱེ་བོའམ།།དེའྱི་
ཕོགས ་གཏོགས་བེད་མྱི།།
གཞན་ཡང་སྐྱེ་བོ་སུ ་རུང་
ནས་དངུལ་དངོས་སོགས་
ལོག ་རྔན ་སྤྲོད ་ལེན ་ནམ །།
སྤྲོད ་དོན ་བེད ་རྒྱུར་ཁས ་
ལནེ་གྱིས་སྐྱ་ེབ་ོགང་ཞྱིག 
 
ཀ   འོས ་ག ཞྱིར ་འཛུལ ་
ཞུགས་བེད་དུ་འཇུག་པ་
དང༌།།བེད་དུ་མྱི་འཇུག་
པ།།ད་ེབཞྱིན་འོས་གཞྱིར་
ཞུགས ་པ ་ནས ་ཕྱིར ་
འཐེན་བེད་དུ་འཇུག་པ་
དང༌།།བེད་དུ་མྱི་འཇུག་
པ་བཅས་ལ་ཐབས་ཤེས་
རྒྱུད་སྐུལ་བདེ་པ། 

ཡང་ན་འོས་གཞྱིའམ།།འོས་
འ ཕེ ན ་པ ་ཞྱི ག ་ལ ་ད ག ་
ཤུ ག ས ་ཀྱི ་ཐོ ག ་ན ས ་
འཇྱིགས་སང་སྐུལ་བའམ།།
སྐྱེ་བོ་གང་དག་འོས་གཞྱིར་
འཛུལ་འཐེན་བེད་པ་དང༌།།

ཉེར་བཞྱི་པ།  དངུལ་དངོས་
སགོས་ལགོ་རྔན་སྤྲདོ་ལནེ་དང་
རྒྱུད་སྐུལ་ཐབས་ཤསེ། 

 

 
མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 
 

ཉེར ་བཞྱི ་པ །  དངུལ ་
དངོས་སོགས་ལོག་རྔན་
སྤྲོད་ལེན་དང་རྒྱུད་སྐུལ་
ཐབས་ཤསེ། 
 

འོས་མྱིར་ལང་མཁན་གྱི་
སྐྱེ་བོའམ།།དེའྱི་ཕོགས་
གཏོགས་བེད་མྱི།།གཞན་
ཡང་སྐྱེ་བོ་སུ ་རུང་ནས་
དངུལ ་དངོས ་སོགས ་
ལོག་རྔན་སྤྲོད་ལེན་ནམ།།
སྤྲོད་དོན་བེད་རྒྱུར་ཁས་
ལནེ་གྱིས་སྐྱ་ེབ་ོགང་ཞྱིག 
ཀ   འོས ་མྱིར ་འཛུལ ་
ཞུགས་བེད་དུ་འཇུག་
པ ་དང༌།།བེད ་དུ ་མྱི ་
འཇུག་པ།།དེ་བཞྱིན་
འོས་མྱིར་ཞུགས་པ་
ནས་ཕྱིར་འཐེན་བེད་
དུ ་འཇུ ག ་པ ་ད ང ༌།།
བེད་དུ་མྱི་འཇུག་པ་
བཅས་ལ་ཐབས་ཤསེ་
རྒྱུད་སྐུལ་བདེ་པ། 

 

སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་ནས་འོས་
མྱི ་ལ ང ་མ ཁ ན ་གྱི ་སྐྱེ ་
བོའམ།།འོས་འཕེན་པ་སུ་
རུང་ལ་དག་ཤུགས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་འཇྱིགས་སང་
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ནང་གསསེ།༤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ནང་གསསེ།༥ 
 
 
 
 

འོས་བསྡུ་བེད་དང་མྱི་བེད་
པ་བཅས་འོས་བསྡུའྱི་རང་
དབང་ལ་ཐ་ེབྱུས་དང་འགལ་
རྐྱེན་བདེ་པ། 
 
 
 

ཡ ང ་འོས ་ག ཞྱི འྱི ་སྐྱེ ་བོ ་
ག ཞ ན ་ཞྱིག ་ག མ །།དེའྱི ་
ཕོགས་གཏོགས།།གཞན་
ཡང་སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་ནས་སྐྱེ་
བོ ་ག ཞ ན ་ཞྱི ག ་ལ ་འོས ་
བསྡུའྱི་རྒྱལ་ཁ་མ་ཐོབ་པའྱི་
བསམ་སྦྱོར་ངན་པས་ཀུན་
ནས་བསངས་ཏེ་གཞྱི་མེད་
ས་ོབཏགས་ཀྱིས་སྐྱནོ་བརདོ་
དམའ་འབེབས་བེད་པ་དང༌།།
ལུང་ཚན།།ཆོས་བརྒྱུད།།སྱི་
ཚོགས ་བཅས ་ཀྱི ་དབར ་
དབེན་སྦྱོར་གྱིས་ཕན་ཚུན་
འཁོན་འཁྲུག་འབྱུང་གཞྱིའྱི་
རྐྱེན་སངོ་བེད་པ། 
 
 
འོས ་ག ཞྱིའམ །།ཕོག ས ་
གཏོགས་བེད་མྱི།།གཞན་
ཡང་སྐྱ་ེབ་ོསུ་རུང་ནས་འོས་
བསྡུའྱི་ལས ་དོན ་ལ ་ཕན ་
གནོད་འབེལ་བའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་
རོགས ་རམ ་དགོས ་པའྱི ་
འབོད་བསྐུལ་དང༌།།སྐྱབས་

 
 
 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 

འོས་གཞྱི་སུ་ཐད་ནས་དབུས་
སའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་སྐོར་

སྐུལ་ཏ།ེ འསོ་མྱིར་ལང་དུ་
འཇུག་པ་དང་མྱི་འཇུག་
པ། འོས་འཕེན་ཏུ་འཇུག་
པ ་ད ང ་མྱི ་འ ཇུ ག ་པ ་
བཅས་འོས ་བསྡུའྱི་རང་
དབང ་ལ ་ཐེ ་བྱུས ་དང ་
འགལ་རྐྱནེ་བདེ་པ། 
འོས་མྱི་ལང་མཁན་སྐྱེ་བོ་
གཞན་ཞྱིག ་གམ།།དེའྱི་
ཕོགས་གཏོགས།།གཞན་
ཡང་སྐྱེ་བོ་སུ ་རུང་ནས་
སྐྱེ་བོ་གཞན་ཞྱིག་ལ་འོས་
བསྡུའྱི་རྒྱལ་ཁ ་མྱི ་ཐོབ ་
པའྱི ་བསམ ་སྦྱོར ་ངན ་
པས་ཀུན་ནས་བསངས་
ཏེ་གཞྱི་མེད་སོ་བཏགས་
ཀྱིས་སྐྱོན་བརོད་དམའ་
འབེབས ་བེད ་པ ་དང ༌།།
ལུང་ཚན།།ཆོས་བརྒྱུད།།
སྱི ་ཚོ ག ས ་བ ཅས ་ཀྱི ་
དབར་དབེན་སྦྱོར་གྱིས་
ཕན་ཚུན་འཁོན ་འཁྲུག་
གཅྱིག ་མཇུག ་གཉྱིས ་
ལངས་ཀྱིས་སྱི་ཚོགས་
ཟང་ཟྱིང་དུ་བསྒྱུར་བ། 
འོས་མྱི་ལང་མཁན་གྱི་སྐྱ་ེ
བོའམ།།ཕོགས་གཏོགས་
བེད་མྱི།།གཞན་ཡང་སྐྱེ་
བོ ་སུ ་རུ ང ་ནས ་འོས ་
བསྡུའྱི་ལས་དོན་ལ་ཕན་
གནོད་འབེལ་བའྱི་རྒྱབ་

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ནང་གསསེ།༦ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

འཚོ ལ ་བྱུ ང ་རྱི ག ས ་ལ ་
གཞུང་འབེལ་ལས་བེད་སྱི་
དང༌།།ལྷག་པར་འོས་བསྡུའྱི་
ལས ་བ ་སུ ་ཐད ་ནས ་གོ ་
དབང་བེད་སདོ་བདེ་པ། 
འོས་གཞྱི་སུ་ཐད་ནས་འོས་
བསྡུའྱི་ལས་དོན་སྐོར་མྱི་
མང་བསྐོང་ཚོགས་ཀྱིས ་
དང་བདེན་མྱིན་པའྱི་གནས་
ཚུལ་གསལ་བསགས་བེད་
པ་དང་ཡྱིག ་ཆ་འགེམས་
སལེ་བེད་པའྱི་རྱིགས། 
 
 
 
 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
དང ༌། ས ་གནས ་འོས ་
བསྡུའྱི་ལས་བེད་ཡོངས་
རོགས་ནས་འོས་བསྡུའྱི་
གསང་རྒྱ་དགོས་རྱིགས་
ཕྱི་གགས་མ ་སོང་བར་
གནས་པ་དང༌། གནས་
པའྱི་ཐབས་ལམ་བསྟེན་
དགོ ས ་པ ་ལ ས ་ཤེས ་
བཞྱིན་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བོ་ཉེ་
མཛའ་གོགས་དང༌། རང་
ཁོ ངས ་ཆོ ལ ་ཁ ་ཆོ ས ་
བརྒྱུད་ཚོགས་པ་བཅས་
ལ ་ཕྱི ་བ ས ག ས ་བེ ད ་

མྱི་མང་དང་། གསར་འགོད་པ་
བསྐོང་ཚོགས་ཀྱིས་དང་བདེན་
མྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་
བསགས་བེད་པ་དང་ཡྱིག་ཆ་
འགམེས་སལེ་བེད་པའྱི་རྱིགས། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

དབུས ་དང ༌ས ་གནས ་འོས ་
བ སྡུ འྱི ་ལ ས ་བེ ད ་ཡོ ངས ་
རགོས་ནས་འོས་བསྡུའྱི་གསང་
རྒྱ་དགོས་རྱིགས་ཕྱི་གགས་མ་
སོ ང ་བ ར ་ག ནས ་པ ་ད ང ༌། 
གནས་པའྱི་ཐབས་ལམ་བསྟེན་
དགོས ་པ་ལས་ཤེས ་བཞྱིན ་
རང་ཉྱིད་ཀྱི་བ་ོཉེ་མཛའ་གོགས་
དང༌། རང་ཁོངས་ཆོལ་ཁ་ཆོས་
བརྒྱུད་ཚོགས་པ་བཅས་ལ་ཕྱི་
བསགས ་བེད ་པའམ ་ཡྱིག ་
རྱིགས་ཁག་གང་བྱུང་སང་མེད་
ཕྱི་གར་དུ་འགོ་གཞྱིའྱི་རྱིགས་
བཅས་ནམ་ཡང་མྱི་ཆགོ 

སྐྱོར་རོགས་རམ་དགོས་
པའྱི་འབོད་བསྐུལ་དང༌།།
སྐྱ བ ས ་འ ཚོ ལ ་བྱུ ང ་
རྱིགས་ལ་གཞུང་འབེལ་
ལས་བེད་སྱི་དང༌།།ལྷག་
པར་འོས་བསྡུའྱི་ལས་བ་
སུ་ཐད་ནས་ག་ོདབང་བེད་
སདོ་བདེ་པ། 
འོས ་མྱི ་སུ ་ཐད ་ནས ་
དབུས་སའྱི་འོས་བསྡུའྱི་
ལས་དོན་སྐོར་མྱི་མང་
དང་། གསར་འགོད་པ་
བསྐོང་ཚོགས་ཀྱིས་དང་
བདེན་མྱིན་པའྱི་གནས་
ཚུལ་གསལ་བསགས་
བེད ་པ ་ད ང ་ཡྱིག ་ཆ ་
འགེམས་སེལ་བེད་པའྱི་
རྱིགས། 
 

བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས། 
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ནང་གསསེ།༧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

པའམ་ཡྱིག་རྱིགས་ཁག་
གང ་བྱུང ་སང ་མེད ་ཕྱི ་
གར་དུ་འག་ོགཞྱིའྱི་རྱིགས་
བཅས་ནམ་ཡང་མྱི་ཆགོ 
འོ ན ་ཀ ང ་འོས ་བ སྡུ འྱི ་
ཁྲྱིམས ་སོལ ་དང་མཐུན་
པའྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་འགལ་
མེད་བེད་སོད་ཀྱིས ་མང་
ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སར་
འོས ་གཞྱི་རང ་ཉྱིད ་ནས ་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་འཁེར་
སྟངས ་དང༌། མྱི་མང་ལ ་
ལས ་དོན ་ཁས ་ལེན ་གྱི ་
གསལ་བསགས། ཡྱིག་ཆ་
འགེམས་སེལ། འོས་གཞྱི་
ས་ོསོའ་ིཆལོ་ཁ་དང༌། ཆོས་
བརྒྱུད། ཚོགས་སྐྱྱིད། སྱི་
སྒེར ་སུ ་ཐད ་ནས ་རྒྱབ ་
གཉེར་གསལ་བསགས། 
སྐྱེ་བོ་གང་དག་སྱི་འཐུས་
སུ ་འོ ས ་པ འྱི ་མྱི ་འ གོ ་
ད མྱི ག ས ་འཛུ ག ས ་ཀྱི ་
བསམ་འཆར་ཡྱིག ་ངག ་
གཉྱིས ་ཐོག ་ནས་གསལ་
བསགས་བེད་པ ་བཅས་
གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་
གྱི་བརོད་དོན་དང་འབེལ་
བ འྱི ་རྱིག ས ་ལ ་ཁྲྱིམ ས ་
འགལ་དུ་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་
མྱིན ་རུང ༌། འོས ་བསྡུའྱི་
དུས་ཚེས་ཀྱི་ཉྱིན་གངས་

 
 
 
འོན་ཀང་འོས་བསྡུའྱི་ཁྲྱིམས་
སོལ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོབ་ཐང་
ཁག ་འགལ ་མེད ་བེད ་སོད ་
ཀྱིས་མང་ཚགོས་འདུ་འཛོམས་
སར་འོས་གཞྱི་རང་ཉྱིད་ནས་
ཆ བ ་སྱི ད ་ཀྱི ་ལྟ ་བ ་འཁེ ར ་
སྟངས་དང༌། མྱི་མང་ལ་ལས་
དོན ་ཁས ་ལེ ན ་གྱི ་ག སལ ་
བསགས། ཡྱིག་ཆ་འགེམས་
སེལ ་བེ ད ་པ ་བ ཅས ་གོ ང ་
གསལ་དོན་ཚན་ཁག་གྱི་བརདོ་
དོན་དང་འབེལ་བའྱི་རྱིགས་ལ་
ཁྲྱིམས་འགལ་དུ་ངསོ་འཛནི་བ་
རྒྱུ་མྱིན་རུང༌། འོས་བསྡུའྱི་དུས་
ཚསེ་ཀྱི་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་གངོ་
ནས ་འོས ་བསྡུ ་མ ་ཟྱིན ་བར ་
ག ས ལ ་བ ས ག ས ་བེ ད ་
མཚམས་འཇགོ་དགསོ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
འོས་མྱིར་རང་འགུལ་གྱི་
དང་བངས་ལང་མཁན་
དང་། མང་ཚོགས་ནས་
འོས ་མྱི ར ་ད མྱི ག ས ་
འཛུགས ་རྒྱབ ་ག ཉེར ་
ཡོད་པའྱི་སྐྱེ་བོ་སུ ་རུང་
ནས་འོས་བསྡུའྱི་ཁྲྱིམས་
སོལ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོབ་
ཐང་ཁག་འགལ་མེད་བེད་
སོད་ཀྱིས ་མང་ཚོགས་
འདུ་འཛོམས་སར་འོས་
མྱི་ལང་མཁན་རང་ཉྱིད་
ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་
འཁེར་སྟངས་དང༌།།མྱི་
མང་ལ ་ལས་དོན ་ཁས ་
ལེན་གྱི་གསལ་བསགས།།
ཡྱིག ་ཆ ་འགེམས ་སེལ ་
བེ ད ་པ ་བ ཅ ས ་གོ ང ་
གསལ་དོན་ཚན་ཁག་གྱི་
བརོད ་དོན ་དང ་འབེལ ་
བའྱི་རྱིགས ་ལ ་ཁྲྱིམས ་
འགལ་དུ་ངོས་འཛིན་བ་
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ནང་གསསེ། ༨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

གཉྱིས་གོང་ནས་འོས་བསྡུ་
མ ་ཟྱིན ་བར ་རྒྱབ་གཉེར ་
ག ས ལ ་བསགས ་བེ ད ་
མཚམས་འཇགོ་དགསོ། 
འོས ་བསྡུ འྱི ་ལ ས ་རྱིམ ་
གསལ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་
ཉྱིན་མོ་ནས་སྱིད་སྐྱོང་དང། 
བཀའ ་བོན ། སྱི ་འཐུས ་
བཅས ་འབེལ ་ཡོད ་འོས ་
གཞྱིའྱི་ནང་ཞུགས་བོ་ཡོད་
ཚེ། སྱིག ་འཛུགས་དང། 
གཞུང་འབེལ ་མྱིན ་པའྱི ་
ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་འོས་
བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་བགོ་
གེང་ཚོགས་འདུ་གོ་སྱིག ་
བྱུང་རྱིགས ་ནང་གཞུང་
འབེལ་གྱི་ངོ་བོར་ཚོགས་
བཅར་མྱི་ཆོག་པ་མ་ཟད། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས ་བེད ་དང།  དངུལ ་
དངོས་གང་ཡང་བེད་སོད་
མྱི ་ཆོག  གཞུང ་འབེལ ་
ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་སུ་
ཡང་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་
བའྱི་གཏམ་བཤད་རྱིགས་
བ་མྱི་ཆགོ 
 
 
 
 
 

 
 
 
འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ 
གསལ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་ 
ཉྱིན་མ་ོནས་སྱིད་སྐྱངོ་དང།  
བཀའ་བོན། སྱི་འཐུས་ 
བཅས་འབལེ་ཡདོ་འོས་ 
གཞྱིའྱི་ནང་ཞུགས་བ་ོཡདོ་ 
ཚ།ེ 

ཀ སྱི ག ་འ ཛུ ག ས ་ད ང ། 
གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་
ཚོགས ་པ ་ཁག ་གྱིས ་
འོས་བསྡུ་དང་འབལེ་བའྱི་
བགོ་གེང་ཚོགས་འདུ་གོ་
སྱིག ་བྱུང་རྱིགས ་ནང ་
གཞུང་འབེལ་གྱི་ངོ་བོར་
ཚོགས་བཅར་མྱི་ཆོག་པ་
མ་ཟད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་
དང། དངུལ་དངོས་གང་
ཡང་བེད་སདོ་མྱི་ཆགོ 

 
 
ཁ གཞུང་འབེལ ་ཕོགས ་

བསྐྱོད་སྐབས་སུ་སྐབས་
བ བ ་ལ ས ་དོ ན ་ད ང ་
འབལེ་བའྱི་གནད་དནོ་ཁ་ོ
ན་ལས་དེ་མྱིན་རང་ཉྱིད་
ལ་འོས་བསྡུའྱི་རྒྱལ་ཁ་
ཐོབ ་ཆེད ་འདས ་པའྱི ་

རྒྱུ ་མྱི ན ་རུ ང ༌།  འོས ་
བསྡུའྱི་དུས་ཚེས་ཀྱི་ཉྱིན་
གངས་གཉྱིས་གོང་ནས་
འོས ་བསྡུ ་མ ་ཟྱིན ་བར ་
གསལ ་བསགས ་བེད ་
མཚམས་འཇགོ་དགསོ། 
 
 
འོས ་བསྡུའྱི་ལས ་རྱིམ ་
གསལ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་
ཉྱིན ་མོ ་ནས ་སྱིད ་སྐྱོང ་
དང།  བཀའ་བོན ། སྱི ་
འཐུས་བཅས་འབེལ་ཡོད་
འོས ་མྱི ་ནང་ཞུགས་བོ་
ཡདོ་ཚ།ེ 
ཀ བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་
བརདོ་རང་འཇགས།  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ཁ བསྐྱར་བཅོས་ཚགི་
བརདོ་རང་འཇགས།  
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ནང་གསསེ། ༩ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསསེ།༡༠ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
སྱིད་སྐྱོང་དང། སྱི་འཐུས་
ཀྱི་འོས་བསྡུ་ནམ་ཡྱིན་ལ་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་འོས་གཞྱིར་ཞུགས་མྱི་
དང། དེའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་
འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་
དྱིལ་བསགས་ཀྱི་འགོ་གོན་
ཚད་གཞྱི་གཏན་འབེབས་
དང །   རྱིས ་ཁྲ ་འབུལ ་
ཕོགས ། དྱིལ ་བསགས ་
བདེ་ཕོགས་བཅས་ཀྱི་ལམ་
སྟོན་ཁ་གསལ་བདེ་དགསོ། 

 
 

 

མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 

 

ལས་དོན ་བས་འབས་
དང ་། མ ་འོངས ་བེད ་
འཆར་སོགས་ཀྱི་གཏམ་
བཤད་རྱིགས་སྐབས ་
བ སྟུ ན ་ག ང ་དུ ་ཡ ང ་
དངོས ་ཤུགས་བརྒྱུད་
གསུམ་ནས་བདེ་མྱི་ཆགོ 

སྱིད་སྐྱོང་དང། སྱི་འཐུས་ཀྱི་
འོས་བསྡུ་ནམ་ཡྱིན་ལ་དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་
བསྡུ ་དང ་འབེལ ་བའྱི ་དྱིལ ་
བསགས་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་
སྟོན ་བས ་པ ་བཞྱིན ་ལ ག ་
བསྟར་བདེ་དགསོ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབེལ་
ཕུད་དེ་མྱིན་འོས་མྱི་དང་སྐྱེ་བོ་
སུ་ཐད་བཅས་ནས་འོས་བསྡུ་
དང་འབེལ་བའྱི་དྱིལ་བསགས་
དང་། གཏམ་བཤད། ཡྱིག་ཆ་
འགེམ ་སེལ ་བཅས ་དངོས ་
ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་
བདེ་མྱི་ཆགོ 
འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སྐྱེ་བོ་སུ ་

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས།  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས། 
 
 



21 
 

 
 
 
 
ནངགསསེ།༡༡ 

 

མདེ། 
 

རུང་ནས་མྱི་མང་ཚོགས་འདུ་
དང་། སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་གྱི་
གེང་སྟེགས་བཅས་སུ་ར་དོན་
དང་དེ་འབེལ་ལས་དོན་བེད་
ཕོགས་ཐད་དོན་དངོས་སྐྱོན་
འདོན་བེད་པ་ལས། བོད་མྱིའྱི་
ཐུན ་མྱིན ་བཟང་སོད ་ལས ་
བརྒལ་ཏ་ེགང་ཟག་སྒེར་གྱི་མྱི་
གཤྱིས་ལ་སྐྱོན་བརོད་རྱིགས་
ནམ་ཡང་མྱི་ཆགོ 

 
 
 
 

 
འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སྐྱ་ེབ་ོ
སུ་རུང་ནས་མྱི་མང་
ཚགོས་འདུ་དང་། སྱི་
ཚགོས་ད་ལམ་གྱི་གངེ་
སྟེགས་བཅས་སུ་ར་དོན་
དང་ད་ེའབལེ་ལས་དོན་
བདེ་ཕོགས་ཐད་དོན་
དངསོ་སྐྱནོ་འདོན་བདེ་པ་
ལས། བོད་མྱིའྱི་ཐུན་མངོ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་བཟང་སདོ་
ལས་བརྒལ་ཏ་ེགང་ཟག་
སྒརེ་གྱི་མྱི་གཤྱིས་ལ་
སྐྱནོ་བརདོ་རྱིགས་ནམ་
ཡང་མྱི་ཆགོ 

ཉརེ་ལྔ་པ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འོས ་བསྡུའྱི་ལས ་དོན ་ལ ་
འགལ་རྐྱེན་བེད་པོར་ཉེས་
ཆད། 

འོས་གཞྱིའམ། དེར་
ཕགོས་གཏགོས་བེད་མྱི་དང༌། སྐྱ་ེ
བོ་སུ་རུང༌། འོས་བསྡུའྱི་ལས་
བེད་དམ། སྱིད་དོན་གྱི་ཚོགས་
པ། ཚོགས་སྐྱྱིད་ཁག་ནས་དོན་
ཚན་ ༢༤ པ་ནང་གསལ་འགལ་
འཛལོ་བྱུང་རྱིགས་ལ་དབུས་འསོ་
བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་རད་ཞྱིབ་ནན་
ཏན ་བས ་ཏེ་ཉེས ་ཆད ་གཏན ་
འབེབས་ཀྱིས་སྐབས་འཕལ་སོ་
སོར་རྒྱ་ཁབ་གསལ་བསགས་

འསོ་བསྡུའྱི་ལས་དནོ་ལ་འགལ་
རྐྱནེ་བདེ་པརོ་ཉསེ་ཆད། 
༡ འོས་གཞྱིའམ། དེར་ཕོགས་

གཏོགས ་བེད ་མྱི ་དང ༌། 
འོས ་བསྡུའྱི་ལས ་བེད ། 
ག ཞ ན ་སྐྱེ ་ བོ ་སུ ་
རུང༌བཅས་ནས་དོན་ཚན་ 
༢༤  པའྱི་ནང ་གསེས ་
ཁ ག ་སོ ་སོ ར ་འ ག ལ ་
འཛོལ ་ར ་འ ཕོད ་བྱུ ང ་
རྱིགས་ལ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་
ཉེས་ཆད་གཤམ་གསལ་
ལྟར་འགལེ་དགོས། 

འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་ལ་
འགལ་རྐྱནེ་བདེ་པརོ་ཉསེ་
ཆད། 
༡  འོས ་མྱི འ མ ། དེར ་

ཕོགས ་ག ཏོགས ་
བེད་མྱི་དང༌། འོས་
བསྡུའྱི ་ལས ་བེད ། 
ག ཞ ན ་སྐྱེ ་བོ ་སུ ་
རུ ང ༌བཅས ་ནས ་
དོན་ཚན་ ༢༤ པའྱི་
ནང་གསེས་ཁག་སོ་
སོར་འགལ་འཛོལ་
ར་འཕདོ་བྱུང་རྱིགས་

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



22 
 

 
 
 

 
ནང་གསསེ། ༡ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ནང་གསསེ། ༢ 
 
 
 
 
 
 

 ནང་གསསེ། ༣ 
 

བེད་དགསོ། 
 
 
 
 
འསོ་གཞྱིའྱི་སྐྱ་ེབོའམ་

དརེ་ཕགོས་གཏགོས་བེད་མྱི་ནས་
དོན ་ཚན་གང་རུང་དང་འགལ་
རྱིགས་བྱུང་ཚེ། འགལ་ཚབས་
ཆ་ེཆུང་ལ་གཞྱིགས་ཏེ། ད་ོབདག་
གྱི་འོས ་ཐོབ ་ཆ་ཚང་རྱིས ་མེད་
དང༌། ལོ་གསུམ་ནས་བཅུ་བར་
འོས་གཞྱིར་ཞུགས་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་
འཕགོ་ཆགོ 
 
 
 
 
 
 
 
 

སྐྱེ་བོ་གང་ཞྱིག ་ནས ་དོན ་
ཚན་གང་རུང་དང་འགལ་
རྱིགས ་བྱུ ང ་ཚེ ། འགལ ་
ཚབས་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞྱིགས་
ཏེ། སྐྱེ་བོ་དེར ་ལོ ་གསུམ ་
ནས་བཅུ་བར་འོས་འཕེན་
རྒྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་འཕོག་ཆགོ 
འོས་བསྡུའྱི་ལས་བེད་གང་
རུང་ནས་ག་ོདབང་བེད་ལགོ་

 
 
 
ཀ འོས་གཞྱིའྱི་སྐྱེ་བོ་དེའྱི་

འོས ་ཤོག ་ཆ ་ཚ ང ་
རྱི ས ་མེ ད ་ད ང ་ ། 
ཕོགས་གཏོགས་བེད་
མྱི་དང་གཞན་སྐྱེ་བོ་
སུ་རུང་ལ་ལོ་བརྒྱད་
རྱིང ་གཞུང ་འབེལ ་
གདམ ་བ ་འདེམས ་
བེ ད ་ཀྱི ་ཐོ བ ་ཐ ང ་
འཕགོ་རྒྱུ། 

 
ཁ  ཕོགས་མཚུངས་འོས་

འཕེན ་པ ་དེར ་ལོ ་
བརྒྱད་རྱིང་གཞུང་
འབེལ ་ག དམ ་བ ་
འདེམ ས ་བེད ་ཀྱི ་
ཐབོ་ཐང་འཕགོ་རྒྱུ། 

སྐྱེ ་བོ ་དེར ་ལོ ་བ རྒྱ ད ་རྱི ང ་
ག ཞུ ང ་འ བེལ ་ག ད མ ་བ ་
འདེམས ་བེད ་ཀྱི ་ཐོབ ་ཐང ་
འཕགོ་རྒྱུ།  
 
 
 

 
 
འོས ་གཞྱི་སྐྱེ ་བོ་གཞན་དེའྱི་
འོས་།ཤོག ་ཆ་ཚང་རྱིས ་མེད་

ལ ་གོ ་རྱིམ ་བཞྱིན ་
ཉེས ་ཆ ད ་གཤམ ་
གསལ་ལྟར་འགེལ་
དགསོ། 

ཀ འོས་མྱི་སྐྱེ་བོ་དེའྱི་
འགེངས ་ཤོག ་ཆ ་
ཚ ང ་རྱི ས ་མེ ད ་
ད ང ་།  ཕོ ག ས ་
གཏོགས ་བེད ་མྱི ་
དང ་གཞན་སྐྱེ ་བོ ་
སུ ་རུ ང ་ལ ་ལོ ་
བརྒྱད་རྱིང་གཞུང་
འབེལ ་གདམ ་བ ་
འདེམས ་བེད ་ཀྱི ་
ཐབོ་ཐང་འཕོག་རྒྱུ། 

བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས།  
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་
རང་འཇགས། 
 
 
 
 
 
 
འོས་མྱི་སྐྱེ་བོ་གཞན་དེའྱི་
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ནང་གསསེ། ༤ 
  
 
 
 
 
 

 
ནང་གསསེ། ༥ 

 

 
 
ནང་གསསེ། ༦ 

 
 
ནང་གསསེ། ༧ 

 
 
ནང་གསསེ། ༨ 

 
 
ནང་གསསེ། ༩ 

 

 

ཏུ་སད་པའམ། འོས་བསྡུའྱི་
གསང་རྒྱ་དགོས་རྱིགས་ཕྱི་
གར་བས་པ་ཡྱིན་ན། ལམ་
སངེ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་འགན་
ནས་གནས་དབྱུང་གཏོང་
དགསོ། 
 
 

མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 
 

མདེ། 
 
 
མདེ། 
 
 
མདེ། 
 
 
མདེ། 
 
 

དང་། ཕགོས་གཏགོས་བདེ་མྱི་
དང་གཞན་སྐྱ་ེབ་ོསུ་རུང་ལ་ལ་ོ
བརྒྱ ད ་རྱིང ་གཞུང ་འབེལ ་
གདམ་བ་འདམེས་བདེ་ཀྱི་ཐབོ་
ཐང་འཕགོ་རྒྱུ། 
 
 
གཞུང་འབལེ་ལས་བདེ་དརེ་ཟླ་
བ་གསུམ་རྱིང་ལས་མཚམས་
འཇོག ་བཅུག ་དགོས ་རྒྱུ ་མ ་
ཟད། འོས་བསྡུའྱི་ལས་བདེ་སུ་
ཡྱིན་འོས་བསྡུའྱི་ལས་འགན་
ནས་གནས་དབྱུང་གཏངོ་རྒྱུ། 
 
 

འོས ་མྱི་སྐྱེ་བོ་དེའྱི་འོས ་ཐོབ ་
བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ རྱིས་མེད་གཏངོ་
རྒྱུ། 
 

སྐྱེ ་བོ ་དེ ་འོས ་བསྡུ འྱི ་ལས ་
འགན ་ནས ་གནས ་དབྱུང ་
གཏངོ་རྒྱུ། 
 

འསོ་མྱི་སྐྱ་ེབ་ོདརེ་ས་གནས་
དའེྱི་འསོ་ཐབོ་ཆ་ཚང་རྱིས་
མདེ་གཏངོ་རྒྱུ། 
འསོ་མྱི་དརེ་ས་གནས་དའེྱི་
འསོ་ཐབོ་ཆ་ཚང་རྱིས་མདེ་
གཏངོ་རྒྱུ། 
སྐབས་འཕལ་དབུས་འསོ་བསྡུ་
ལ ས ་ཁ ང ་ན ས ་ག ཏ ན ་
འབེབས་ཇྱི་གནང་ལྟར་ལག་
བསྟར་བ་རྒྱུ། 

འགེངས ་ཤོག ་ཆ ་ཚང་
རྱིས་མེད་དང་། ཕོགས་
གཏོགས ་བེད ་མྱི ་དང ་
གཞན་སྐྱེ་བོ་སུ ་རུང་ལ་
ལོ ་བརྒྱད ་རྱིང ་གཞུང ་
འབེལ་གདམ་བ་འདེམས་
བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འཕོག ་
རྒྱུ། 
 

བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས།  
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས།  
 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས།  
 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས།  
 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས། 
 
 
 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
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 ནང་གསསེ། ༡༠ 
 
 
 
 
 

 

ནང་གསསེ། ༡༡ 

 

 
མདེ། 
 
 
 
 
 
མདེ། 

འོས ་མྱི་དེར ་ས ་གནས་དེའྱི་
འོས ་ཐོབ ་ཆ ་ཚང་རྱིས ་མེད ་
གཏོང་རྒྱུ་དང་། སྐྱེ་བོ་དེར་ལོ་
གསུམ ་རྱིང ་གཞུང ་འབེལ ་
གདམ་བ་འདམེས་བདེ་ཀྱི་ཐབོ་
ཐང་འཕགོ་རྒྱུ། 
སྐྱེ་བོ་དེར་ལོ་ལྔ ་རྱིང་གཞུང་
འབེལ་གདམ་བ་འདེམས་བེད་
ཀྱི་ཐབོ་ཐང་འཕགོ་རྒྱུ། 

རང་འཇགས།  
 

 
 

བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས།  
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས།  

ཉརེ་དྲུག་པ། 
 
 
 
 

ནང་གསསེ། ༢ 

འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་ལམ་དང་། 
ས་གནས་མྱི་མང་ལ་བརྡ་
ཁབ་གསལ་བསགས། 
 
ས་གནས་ས་ོསོར་འོས་བསྡུ་
དངོས ་གཞྱི ་བ ་རྒྱུ འྱི ་ཉྱིན ་
གངས་བདུན་གོང་ས་གནས་
འོས ་བསྡུ ་ལས་ཁང་ནས ་
ཁ བ ་ཁོ ངས ་མྱི ་མ ང ་ལ ་
གསལ་བསགས་དགསོ་པ། 
 
 
ཁ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་

ཁ ང ་ན ས ་མ ཐ འ ་
བ སོ མ ས ་ག ས ལ ་
བསགས ་བས ་པའྱི ་
འོས ་གཞྱི ་རྣམས ་ཀྱི ་
མྱི ང ་ད ང ༌།  མ ཚོ ན ་
རྟགས ། ཐོབ ་ཁུངས ་

འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་ལམ་དང་། ས་
གནས་མྱི་མང་ལ་བརྡ་ཁབ་
གསལ་བསགས། 
 
མདེ། 
 
 
 
 

 
 
 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
མཐའ་བསོམས་གསལ་བསགས་
བས་པའྱི་འོས་གཞྱི་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་
དང༌། འད་པར། མཚོན་རྟགས། 
ཐོབ ་ཁུངས་གང་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་
སོད ་གནས ། ལོ ་རྒྱུས ་མདོར ་
བསྡུས་བཅས། 

འོས ་བསྡུའྱི་སྱིག ་ལམ ་
དང་། ས་གནས་མྱི་མང་
ལ ་བ རྡ ་ཁ བ ་ག ས ལ ་
བསགས། 
ས་གནས་སོ་སོར་འོས ་
བསྡུ་བ་རྒྱུའྱི་ཉྱིན་གངས་
བདུན ་གོང ་ས ་ག ནས ་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
ཁབ་ཁོངས ་མྱི ་མང་ལ ་
གསལ་བསགས་དགོས་
པ། 
 
ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ་དང་
བསྐྱར་བཅསོ་གཉྱིས་ཀ་
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ག་པ་ཁ་པར་
བསྒྱུར་རྒྱུ། 
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གང་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་སོད་
ག ན ས །  ལོ ་རྒྱུ ས ་
མདོར་བསྡུས་བཅས། 

སུམ་ཅུ་པ། 
 
ནང་གསསེ། ༡ 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསསེ། ༢ 

འསོ་དམྱིགས་འདམེས་སྒྲུག 
 
 

འོས ་བསྡུ་སྐབས་སོ་སོའ ་ི
འོས་དམྱིགས་འདེམས་སྒྲུག་
སྐབས།།དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས ་ཁང་གྱི ་བཀོད ་ཁབ ་
ལྟར།།ས་གནས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་སོ་སོ་ནས་ཁབ་
ཁོངས་མྱི་མང་ལ་བརྡ་ཁབ་
གཏོང་དགསོ། 
འོས ་འཕེན ་པ་སོ་སོ ་ནས ་
འདེམས་སྒྲུག་བ་རྒྱུའྱི་འོས་
དམྱིགས་འགེངས་ཤོག་ཟུར་
འཛར།།ང༽།ལྟར་གཏན་
འབེབས་གངས་ཚད་གཞྱིར་
བཟུང་འོས ་འདེམས་བེད་
དགསོ། 

མདེ། 
 
མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 

མདེ། 

འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་ཀྱི་
བདེ་སྒ།ོ 
 

འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་དབུས་
འོས ་བསྡུ ་ལས་ཁང་གྱི ་
བཀོད ་ཁབ ་ལྟ ར །།ས ་
གནས་འོས ་བསྡུ ་ལས ་
ཁ ང ་སོ ་སོ ་ནས ་ཁ བ ་
ཁོངས ་མྱི ་མང ་ལ ་བརྡ ་
ཁབ་གཏོང་དགསོ། 
 
འོས་འཕེན་པ་སོ་སོ་ནས་
འོས ་འདེམས ་བ ་རྒྱུའྱི་
འགེངས་ཤོག་ཟུར་འཛར།།
ང༽།ལྟར་གཏན་འབེབས་
གངས་ཚད་གཞྱིར་བཟུང་
འོས་འདེམས་བདེ་དགསོ། 

 
 
 
 
 
 
 

ས་ོགཅྱིག་པ། 
 
 

ནང་གསསེ། ༡ 
 
 
 
 

འསོ་དམྱིགས་འགངེས་ཤགོ་
དང ་འོས ་ཤོག  འགེམས ་
སྤྲདོ། 
 

འོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་
འགན ་འཛིན ་སོ ་སོ ་ནས ་
ཁབ་ཁོངས་འོས་འཕེན་པའྱི་
མྱིང་གཞུང་གཞྱིར་བཟུང་
འོས་དམྱིགས་འགེངས་ཤོག་
དང་འོས་ཤོག་ཇྱི་དགོས་ས་
གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་

འོས་དམྱིགས་འགེངས་ཤོག་
དང་འསོ་ཤགོ་འགམེས་སྤྲདོ། 
 
 

མདེ། 
 
 
 
 
 
 

འགེངས་ཤོག་འགེམས་
སྤྲདོ། 
 
 
 

འོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་ས་ེཚན་
འགན་འཛིན་སོ་སོ་ནས་
ཁབ་ཁོངས་འོས་འཕེན་
པའྱི་མྱིང་གཞུང་གཞྱིར་
བཟུང་འགེངས་ཤོག་ཇྱི་
དགོས ་ས ་གནས ་འོས ་
བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་རྱིས་
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ནང་གསསེ། ༢ 

ནས ་རྱིས ་ལེ ན ་ཁ མ ས ་
དྭངས་བེད་དགསོ། 

 

འོས ་དམྱིགས ་འགེངས ་
ཤོ ག ་ད ང ་འོས ་ཤོ ག ་
འགེམས ་སྤྲོད ་སྐབས ། 
འོས་འཕེན་པའྱི་དེབ་སྐྱེལ་
ཨ ང ་ག ངས ་ད ང ་དཔྱ ་
དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་
མེད ་བ རྟག ་ཞྱིབ ་ཀྱིས ་
འགེམས་སྤྲོད་དགོས་པ་
དང༌། འོས་ཤོག་སྤྲོད་རྱིམ་
བཞྱིན་དོ་བདག་གྱི་སེན་
མོར་སག་རྱིས་བཀོད་དེ་
འོས ་འ ཕེ ན ་པ འྱི ་མྱི ང ་
གཞུང་ནང་མྱིང་རྟགས་
འགདོ་དུ་འཇུག་དགསོ། 

 
 

 

འོས་དམྱིགས་འགེངས་ཤོག་
དང་འོས་ཤོག་འགེམས་སྤྲོད་
སྐབས། འོས་འཕནེ་པའྱི་དེབ་
སྐྱེལ་ཨང་གངས་དང་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་མེད་
བརྟག་ཞྱིབ་ཀྱིས་ལག་དེབ་
ནང་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་
ལ ས ་ཐམ ་ད ང ་ཟླ ་ཚེ ས ་
བཀོད་རེས། འོས་།ཤོག་སྤྲོད་
རྱིམ་བཞྱིན་ད་ོབདག་གྱི་སེན་
མོར་བསུབ་དཀའ་བའྱི་སག་
རྱིས་བཀོད་དེ་འོས ་འཕེན་
པའྱི་མྱིང་གཞུང་ནང་མྱིང ་
རྟགས ་འགོད ་དུ ་འཇུ ག ་
དགསོ། 

ལེན་ཁམས་དྭངས་བེད་
དགསོ། 
 

འགེངས་ཤོག་འགེམས་
སྤྲོད་སྐབས། འོས་འཕེན་
པ འྱི ་དེ བ ་སྐྱེ ལ ་ཨ ང ་
གངས་དང་དཔྱ་དངུལ་
འབུལ་ཆད་ཡོད ་མེད ་
བ རྟ ག ་ཞྱི བ ་ཀྱི ས ་
འ གེ མ ས ་སྤྲོ ད ་ད ང ་
སགས་ལག་དེབ་ནང་ས་
གནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་
ཐམ་དང་ཟླ་ཚེས་བཀོད་
རེས ། འགེངས ་ཤོག ་
སྤྲོ ད ་རྱི མ ་བ ཞྱི ན ་དོ ་
བ དག ་གྱི ་སེ ན ་མོ ར ་
བསུབ་དཀའ་བའྱི་སག་
རྱིས ་བ ཀོ ད ་དེ ་འོས ་
འཕེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་
ནང་མྱིང་རྟགས་འགོད་
དུ་འཇུག་དགསོ། 

ས་ོགཉྱིས་པ། 
 

ནང་གསསེ། ༢ 

འོས ་འ ཕེན ་སྟ ངས ་ད ང ་
གསང་རྒྱ། 
 

འོས་འཕེན་པ་སོ་སོར་འོས་
དམྱིགས་འགེངས་ཤོག་གམ་
འོས་ཤོག་འགེམས་སྤྲོད་དང་
ཆབས་ཅྱིག 
ཀ   འོས ་འཕེན ་པ ་རེ ་རེ ་

བ ཞྱི ན ་འོས ་བ སྡུ འྱི ་
སྱིལ་བུའྱི་ནང་འཛུལ་
ཞུ ག ས ་ཀྱི ས ་སོ ན ་

འོས་འཕེན་སྟངས་དང་གསང་
རྒྱ། 
 

མདེ། 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 

འོས ་འཕེན ་སྟངས་དང་
གསང་རྒྱ། 
 

འོས ་འཕེན ་པ ་སོ ་སོར ་
འགེངས་ཤོག་འགེམས་
སྤྲོད་དང་ཆབས་ཅྱིག 
 
 

ཀ  འོས་འཕེན་པ་རེ་རེ་
བཞྱིན ་འོས ་བསྡུའྱི་
སྱི ལ ་བུ འྱི ་ན ང ་
འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



27 
 

འགོའ ་ིསྐབས་དབུས་
འོས ་བསྡུ ་ལས ་ཁང ་
ན ས ་བ ཏོ ན ་པ འྱི ་
འགེངས་ཤོག་སྟེང་རང་
རང་འདོད་མསོ་ཀྱི་འོས་
དམྱིགས་བསྐང་དགསོ། 

 
 
 

ཁ དངོས ་གཞྱིའྱི་སྐབས་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ནས་བཏོན ་པའྱི་
འོས་ཤོག་སྟེང་རྟགས་
ཐམ ་མ ་ནོར ་བ ་རྒྱག ་
དགསོ། 

ག  འོས་དམྱིགས་འགེངས་
ཤོག ་གམ ་འོས ་ཤོག ་
ལྟེབ་རྱིས་བརྒྱབས་ཏེ་
ལམ་སེང་སྱིལ་བུ་ནས་
ཕྱིར ་ཐོན ་གྱིས ་འོས ་
སྒམ་གྱི་ཁུང་བུའྱི་ནང་
འཇུག་དགསོ། 

 
 
 
 
 
 
 

ཁ དངོས ་ག ཞྱི འྱི ་སྐ བས ་
དབུས ་འོས ་བསྡུ ་ལས ་
ཁང་ནས་བཏོན་པའྱི་འོས་
ཤོག ་སྟེང ་འོས ་ཐམ ་མ ་
ནོར་བ་རྒྱག་དགསོ། 

 
མདེ། 

དབུས ་འོས ་བསྡུ ་
ལ ས ་ཁ ང ་ན ས ་
བཏོན་པའྱི་འགེངས་
ཤོག་སྟེང་རང་རང་
འདོད ་མོས ་ཀྱིས ་
བསྐང་དགསོ། 

 

ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ་དང་
བསྐྱར་བཅསོ་གཉྱིས་ཀ་
ཕྱིར་བསྡུ། 
ཁ  འགེངས་ཤོག ་ལྟེབ ་
རྱིས ་བརྒྱབས་ཏེ་ལམ ་
སེང་སྱིལ་བུ་ནས་ཕྱིར་
ཐོན ་གྱིས ་འོས ་སྒམ་གྱི་
ཁུ ང ་བུ འྱི ་ན ང ་འཇུ ག ་
དགསོ།  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ང་པ་ག་པར་
བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་
ནང་གསསེ་
གཞན་རྣམས་
ཀང་ད་ེབཞྱིན་
བསྒྱུར་རྒྱུ། 

ས་ོགསུམ་པ། 
 
 
 
 

ནང་གསསེ། ༢ 
 
 
 
 

འོས་བསྡུའྱི་སེ་ཚན་སོ་སོ་
ནས་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་
བའྱི་ཡྱིག་ཆ་བདག་གཉེར་
བདེ་ཕགོས། 
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ནས་འོས་།ཤགོ་ར་འབརོ་
ཇྱི་བྱུང་དང་། འོས ་འཕེན ་
པར ་འོས ་།ཤོག ་འགེམས ་
སེལ ་ཇྱི་སོང། ལྷག་མ ་ཇྱི་

 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 
 

འསོ་བསྡུའྱི་ས་ེཚན་ས་ོས་ོ
ནས་འསོ་བསྡུ་དང་འབལེ་
བ འྱི ་ཡྱི ག ་ཆ ་བ ད ག ་
གཉརེ་བདེ་ཕགོས། 
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ནས་འགེངས་ཤོག་
ར ་འབོར ་ཇྱི ་བྱུང ་དང ་། 
འོས་འཕེན་པར་འགེངས་
ཤོག ་འགེམས ་སེལ ་ཇྱི ་
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ནང་གསསེ། ༣ 
 

 
 
 
 
 

ནང་གསསེ། ༤ 

ཡོད་བཅས་གངས་བཤེར་
གྱི ས ་བྱུ ང ་སོ ང ་བ ས ད ་
གསུམ་གྱི་ཐོ་གཞུང་གསལ་
འགོད ་ཐོག ་འོས ་བསྡུ ་བ ་
ཡུལ་གྱི་འགན་འཛིན་དང། 
འོས ་།ཤོག ་འགེམས ་སེལ ་
བེད ་པོ། འོས ་འཕེན ་པའྱི་
མྱིང་གཞུང་བདག་གཉེར་
བེད་པོ། ཟུར་དཔང་བཅས་
ནས ་མྱིང ་རྟགས ་འགོད ་
དགསོ། 
 

འགེམས་སེལ་ཟྱིན་པའྱི་འོས་
ཤོག་ལྷག་འཕོས་དང་འོས་
འཕེན ་པའྱི ་མྱིང ་གཞུང ་། 
འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་དང་
འབེལ་བའྱི་གནད་ཆེའྱི་ཡྱིག་
རྱིགས་ཁག་བཅས་འཐུམ་
བསྱིལ ་གྱིས ་རྟགས་སྦྱར་
བདེ་དགསོ། 
གོང་གསལ་འོས་སྒམ་དང་། 
འོས་།ཤོག་ལྷག་འཕོས། ཡྱིག་
ཆ་རྟགས་སྦྱར་བཅས་ས ་
གནས ་འོས ་བསྡུ ་ཁང་ལ ་
རྱིས ་སྤྲོ ད ་ཀྱི ས ་བ སོ ག ་
བ ཤེ ར ་བ ་རྒྱུ འྱི ་ག ཏ ན ་
འབེབས་དུས་ཚསེ་བར་རང་
འཇགས་བརྟན་འཇོག་བེད་
དགསོ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

མདེ། 
 
 
 
 
 
མདེ། 

སོང། ལྷག ་མ ་ཇྱི་ཡོད ་
བཅས ་ག ངས ་བཤེར ་
གྱིས ་བྱུང ་སོང ་བསད ་
ག སུ མ ་གྱི ་ཐོ ་ག ཞུ ང ་
གསལ་འགོད་ཐོག་འོས་
བསྡུ་བ་ཡུལ་གྱི་འགན་
འཛིན ་དང།  འགེངས ་
ཤོག་འགེམས་སེལ་བེད་
པོ། འོས་འཕེན་པའྱི་མྱིང་
གཞུང་བདག་གཉེར་བེད་
པོ། ཟུར་དཔང་བཅས ་
ནས་མྱིང་རྟགས་འགོད་
དགསོ། 
འགེམས་སེལ་ཟྱིན་པའྱི་
འགངེས་ཤགོ་ལྷག་འཕསོ་
དང་འོས་འཕེན་པའྱི་མྱིང་
གཞུང་། འོས་བསྡུའྱི་ལས་
དོན ་ད ང ་འ བེལ ་བ འྱི ་
གནད་ཆེའྱི་ཡྱིག་རྱིགས་
ཁ ག ་བ ཅ ས ་འ ཐུ མ ་
བསྱིལ་གྱིས་རྟགས་སྦྱར་
བདེ་དགསོ། 
གོང ་གསལ་འོས ་སྒམ ་
དང་། འགེངས་ཤོག་ལྷག་
འཕོས། ཡྱིག་ཆ་རྟགས་
སྦྱར་བཅས་ས ་གནས ་
འོས ་བསྡུ ་ཁང་ལ ་རྱིས ་
སྤྲོད་ཀྱིས་བསོག་བཤེར་
བ་རྒྱུའྱི་གཏན་འབེབས་
དུ ས ་ཚེ ས ་བ ར ་ར ང ་
འཇགས ་བརྟན ་འཇོག ་
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བདེ་དགསོ། 
ས་ོབཞྱི་པ། 

 
ནང་གསསེ། ༡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ནང་གསསེ། ༢ 
 

འསོ་ཤགོ་གངས་བཤརེ། 
 
འོས་།ཤོག་གངས་བཤེར་བ་
རྒྱུ འྱི ་དུ ས ་ཚོ ད ་ཉྱིན ་ས ་
གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
གྱི་འགན་འཛིན་དང་འཐུས་
མྱི ་ཡོ ང ས ་རོ ག ས ་འ དུ ་
འཛོམས ་དགོས ་པ ་དང ་། 
གལ་སྱིད་འདུ་འཛོམས་མ་
ཐུབ་པའྱི་སྐབས་འཐུས་མྱིའྱི་
ར ་འབོར ་གྱི ་ག སུ མ ་ཆ ་
གཉྱིས་དང་། ཟུར་དཔང་གྱི་
ཚོགས་མྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་
བཅས་འདུ་འཛོམས་བྱུང་
ཕྱིན་འོས་།ཤོག་དང་། ཡྱིག་
ཆ ་འ ཐུ མ ་བ སྱི ལ ་ཁ ག ་
བསོག་བཤརེ་བདེ་ཆགོ 
 
 
 
འོས ་།ཤོག ་བསོག ་བཤེར ་
བེད ་རྱིམ ་བཞྱིན ་ག ངས ་
བཤེར་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་
གཤམ ་གསལ་དོན ་ཚན ་
ཁག་གང་རུང་བྱུང་ན་འོས་
ཤགོ་རྱིས་མདེ་གཏོང་རྒྱུ། 
 
 
ཀ འོས་ཤོག་ངོས་སུ་འོས་

འཕེན་པ་སུ་ཡྱིན་ངོས་

འསོ་།ཤགོ་གངས་བཤརེ། 
 
མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

མདེ། 

 
 
 

ཀ འོས ་།ཤོག ་ངོས ་སུ ་འོས ་
འཕེན ་པ ་སུ ་ཡྱིན ་ངོས ་
འཛིན ་ཐུབ ་པའྱི་རྟགས ་

འགེངས ་།ཤོག ་ག ངས ་
བཤརེ། 
འགེངས ་ཤོག ་གངས ་
བཤེར་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་
ཉྱིན་ས་གནས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
དང ་འཐུས ་མྱི ་ཡོ ངས ་
རོགས ་འདུ ་འཛོམས ་
དགསོ་པ་དང་། གལ་སྱིད་
འདུ་འཛོམས་མ་ཐུབ་པའྱི་
སྐབས ་འཐུས ་མྱིའྱི ་ར ་
འ བོ ར ་གྱི ་ག སུ མ ་ཆ ་
གཉྱིས་དང་། ཟུར་དཔར་
གྱི་ཚོགས་མྱི་གསུམ་ཆ་
ག ཉྱི ས ་བ ཅ ས ་འ དུ ་
འ ཛོ མ ས ་བྱུ ང ་ཕྱི ན ་
འགངེས་ཤགོ་དང་། ཡྱིག་
ཆ ་འཐུམ ་བསྱིལ ་ཁག ་
བསོག་བཤརེ་བདེ་ཆགོ 
འགེངས ་ཤོག ་བསོག ་
བཤེར་བེད་རྱིམ་བཞྱིན་
ག ང ས ་བ ཤེ ར ་འ གོ ་
འཛུགསཀྱིས ་གཤམ ་
གསལ ་དོན ་ཚན ་ཁག ་
གང་རུང་བྱུང་ན་འགེངས་
ཤགོ་རྱིས་མདེ་གཏོང་རྒྱུ། 
 
ཀ འགེངས་ཤོག་ངོས་

སུ་འོས་འཕེན་པ་སུ་
ཡྱིན་ངསོ་འཛནི་ཐུབ་
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འཛིན་ཐུབ་པའྱི་རྟགས་
སམ།  མྱི་མྱིང་འཁོད་
པ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ཁ ར ང ་མོ ས ་འོ ས ་
འདེམས་སུར་བེད་མྱི་
མྱིང་དང་རྟགས་གང་
ཡང་མྱི་གསལ་བ། 

ག ཐོབ ་ཁུངས་སོ་སོའ ་ི
ཐོབ་ཆའྱི་གངས་ཚད་
ལས་བརྒལ་བའྱི་མྱི་
མྱིང་དང་འོས་རྟགས་
བརྒྱབས་པ། 

ང འོས་འདེམས་སུ་དང༌། 
སུར་བེད་ངོས་འཛིན་
མ ་བདེ་བའྱི་མྱི་མྱིང ་
དང་འོས་རྟགས་གང་
བྱུང་བརྒྱབས་པ། 

ཅ འོས ་ཤོ ག ་ན ང ་མ ་
གསལ་བའྱི་རང་མོས་
འོས་གཞྱི་མྱིང་གསལ་
བཀདོ་རྱིགས། 

ཆ   འོས་ཤོག་ངོ་མ་མྱིན་
པའྱི་དོགས ་གནས ་

སམ།  མྱི་མྱིང་འཁོད་པ་
དང་། བྱིས་བསུབ་བས་
པ། འོས ་འདེམས་སུར་
བས་ཀྱི་པར་བཤུས་སྱི་
ཚོགས་ད་ལམ་ཁག་ཏུ ་
ཁབ་སལེ་བས་པ། 

 
 
 
ཁ རང་མོས ་འོས ་འདེམས་

སུར་བེད་མྱི་མྱིང་དང་འསོ་
ཐམ་གང་ཡང་མྱི་གསལ་
བ། 

ག ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ ་ིཐོབ་
ཆའྱི ་གངས ་ཚད ་ལས ་
བརྒལ་བའྱི་མྱི་མྱིང་དང་
འོས་ཐམ་བརྒྱབས་པ། 

 
ང འོས ་འདེམས ་སུ ་དང ༌། 

སུར་བེད་ངོས་འཛིན་མ་
བདེ་བའྱི་མྱི་མྱིང་དང་འོས་
ཐམ་གང་བྱུང་བརྒྱབས་
པ། 

 
 ཅ སོན་འགོའ ་ིསྐབས་འོས་

མྱིའྱི་ངོ་རྟགས་ཆོད་པའྱི་
ཁུངས་སྐྱེལ ་ཁ ་གསལ་
མདེ་པ། 

ཆ དངོས་གཞྱིའྱི་སྐབས་འོས་
ཤོག་ནང་མ་གསལ་བའྱི་
རང་མོས་འོས་གཞྱི་མྱིང་

པ འྱི ་རྟག ས ་ས མ །  
མྱི ་མྱི ང ་འ ཁོ ད ་པ ་
དང་། བྱིས ་བསུབ་
བ ས ་པ །  འོ ས ་
འདེམས་སུར་བས་
ཀྱི་པར་བཤུས་སྱི ་
ཚོགས་ད་ལམ་ཁག་
ཏུ་ཁབ་སལེ་བས་པ། 

ཁ ར ང ་མོ ས ་འོ ས ་
འདེམས་སུར་བེད་
མྱི་མྱིང་གང་ཡང་མྱི་
གསལ་བ། 

ག ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ི
ཐབོ་ཆའྱི་གངས་ཚད་
ལས་བརྒལ་བའྱི་མྱི་
མྱིང་བྱིས་པ། 

 
ང འོས ་འདེམས ་སུ ་

དང༌། སུར་བདེ་ངསོ་
འཛིན་མ ་བདེ་བའྱི་
མྱི་མྱིང་རྐྱང་པ་བྱིས་
པ། 

 
 

ཅ   །འོས་མྱིའྱི་ང་ོརྟགས་
ཆདོ་པའྱི་ཁུངས་
སྐྱལེ་ཁ་གསལ་    
མདེ་པ། 

ཆ   འགེངས་ཤོག་་ངོ་
མ་མྱིན་པའྱི་དགོས་
ག ན ས ་ཅ ན ་གྱི ་
རྱིགས་བཅས། 
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ནང་གསསེ། ༣ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ནང་གསསེ། ༤ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ཅན་གྱི་རྱིགས་བཅས། 
རྱིས་མེད་བཏང་བའྱི་འོས ་
ཤོག་དེ་དག་ལ་ས་གནས་
འོས ་བསྡུ ་ལས ་ཁང ་གྱི ་
འགན ་འཛིན ་ནས ་རྱིས ་
མེད་གཏོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་ཟུར་མཆན་
མ དོར ་བསྡུས ་རེ ་ད ང ་། 
འགན ་འཛིན ་གྱིས ་མྱིང ་
རྟགས་རྒྱག་དགསོ་པ་ཡྱིན། 

 
 
 
 
 

 

འོས ་།ཤོག ་གངས ་བཤེར ་
བེད་སྐབས་ལས་རྒྱུན་བར་
མ ཚ མ ས ་ད ང ་།  ས ་
དགོ ངས ་ལ ས ་ཁུ ངས ་
ཚུགས་གོལ་སོ་སོར་འོས་
ཤོག ་དང ་། འོས ་བསྡུའྱི་
ལས་དོན་སྐོར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་
རྣམས ་བོར ་ག ར ་དང ་། 
སྐྱོན ་ཆག་མྱི ་འབྱུང་བའྱི་
འཐུམ་བསྱིལ་གྱིས་ཚོགས་
མྱི་ཟུང་སེལ་གྱི་ཐོག་ནས་
འགན་འཛིན་གྱིས་ཐམ་ཀ་
ཕབ་པའམ། ཡང་ན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་སྒོར་རྟགས་ཐེལ་
རྒྱག་དགོས་ཤྱིང་། ལྡེ་མྱིག་
ད ང ་ཐེའུ ་ག ཉྱིས ་ཀ ་མྱི ་
གཅྱིག་ནས་ཉར་མྱི་ཆགོ 

 

གསལ་བཀདོ་རྱིགས། 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

རྱིས ་མེ ད ་བ ཏང ་བ འྱི ་
འགེངས་ཤོག་ད་ེདག་ལ་
ས ་ག ནས ་འོས ་བསྡུ ་
ལ ས ་ཁ ང ་གྱི ་འ ག ན ་
འཛིན ་ནས ་རྱིས ་མེད ་
གཏོང ་དགོས ་པའྱི་རྒྱུ ་
མ ཚ ན ་ཇྱི ་ཡྱི ན ་ཟུ ར ་
མཆན་མདོར་བསྡུས་རེ་
དང་། འགན་འཛནི་གྱིས་
མྱིང་རྟགས་རྒྱག་དགོས་
པ་ཡྱིན། 
འགེངས ་ཤོག ་གངས ་
བཤེར་བེད་སྐབས་ལས་
རྒྱུན་བར་མཚམས་དང་། 
ས་དགོངས་ལས་ཁུངས་
ཚུགས ་གོལ ་སོ ་སོར ་
འགེ ངས ་ཤོ ག ་ད ང ་། 
འོས ་བསྡུའྱི་ལས ་དོན ་
སྐོར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་
བོར ་གར ་དང ་། སྐྱོན ་
ཆ ག ་མྱི ་འ བྱུ ང ་བ འྱི ་
འཐུ མ ་བ སྱིལ ་གྱི ས ་
ཚོགས་མྱི་ཟུང་སེལ་གྱི་
ཐོག་ནས་འགན་འཛིན་
གྱིས་ཐམ་ཀ་ཕབ་པའམ། 
ཡང་ན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
སྒོར་རྟགས་ཐེལ ་རྒྱག་
དགོས ་ཤྱིང ་། ལྡེ་མྱིག ་
དང་ཐེའུ ་གཉྱིས ་ཀ་མྱི་
གཅྱིག་ནས་ཉར་མྱི་ཆགོ 
འགེངས ་ཤོག ་གངས ་
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ནང་གསསེ། ༥ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ནང་གསསེ། ༦ 

 འོས ་།ཤོག ་གངས་བཤེར་
སྐབས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་
འཛིན ་དང ་། ཚོགས ་མྱི། 
ཟུར་དཔང་བཅས་སུ་རུང་
ནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་
བེད ་ཕོགས ་ལ ་བོ་ཁ ་མ ་
ཁེངས་པའམ། གངས་ནོར་
བྱུང་བའྱི་བོ ་དོགས ་བྱུང་
མཚམས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། 
གངས༌བཤེར་བསྐྱར་དུ ་
བེད ་དགོས ་པའྱི་བསམ ་
འཆར་འདོན་པ་དང་དོགས་
གཅདོ་བདེ་ཆགོ 

 
 
ཀ ས་གནས་ས་ོསོར་འོས་

ཤོག ་གངས ་བཤེར ་
ཟྱིན་རེས་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ 
ནས་མ་འགངས་པར་
ཐོབ ་ཁུངས ་སོ ་སོའ ི་
འོས ་དམྱིགས ་སམ ་
འོས་གཞྱི་དོ་བདག་སོ་
སོར་ས་གནས་དེ་ནས་
འོས ་ག ངས ་ཇྱི ་ཐོབ ་
འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་མྱི་
ད ང ༌།  ཟུ ར ་ད པ ང ་
མཉམ་འཛོམས་ཐགོ་ས་
ག ནས ་འོས ་བསྡུ འྱི ་
འ ག ན ་འ ཛི ན ་ན ས ་
གསལ་བསགས་བེད་
ད གོ ས །  ག ས ལ ་

 
 
 

 

མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ཀ ས་གནས་སོ་སོར་འོས ་
བསྡུ ་ཟྱིན ་རེས ་ཆུ ་ཚོད ་ 
༢༤ རེས་ལ་མ་གཏོགས་
གངས ་བཤེར ་མྱི ་ཆོག 
འོན ་ཀང ་ཆབ ་སྱིད ་ཀྱི ་
གནས་སྟངས་དཀའ་ངལ་
ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནས་
དབུས ་འོས ་བསྡུ ་ལས ་
ཁང་གྱི་དུས་ཚོད་གཏན་
འབེབས ་ལྟ ར ་ག ངས ་
བཤེར་དགོས་རྒྱུ། འོས་
ཤོག་གངས་བཤེར་ཟྱིན་
རེས་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ནས་
མ ་འག ངས ་པར ་ཐོབ ་
ཁུ ང ས ་སོ ་སོ འ ི་འོ ས ་
དམྱིགས་སམ་འོས་གཞྱི་

བ ཤེ ར ་སྐ བ ས ་འོས ་
བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དང་། 
ཚོགས་མྱི། ཟུར་དཔང་
བཅས་སུ་རུང་ནས་འོས་
བསྡུའྱི་ལས ་དོན ་བེད ་
ཕོ ག ས ་ལ ་བོ ་ཁ ་མ ་
ཁེངས་པའམ། གངས་
ནོར་བྱུང་བའྱི་བོ་དོགས་
བྱུ ང ་མ ཚ མས ་ཞྱི བ ་
འ ཇུ ག ་ ད ང ་ ། 
གངས༌བཤེར་བསྐྱར་དུ་
བེད་དགོས་པའྱི་བསམ་
འཆ ར ་འདོན ་པ ་ད ང ་
དོགས་གཅདོ་བདེ་ཆགོ 
ཀ  ས་གནས་སོ་སོར ་

འོས་བསྡུ་ཟྱིན་རེས་
ཆུ་ཚོད་ ༢༤ རེས་
ལ ་མ ་ག ཏོ ག ས ་
ག ངས ་བཤེར ་མྱི ་
ཆོག འོན་ཀང་ཆབ་
སྱི ད ་ཀྱི ་ག ན ས ་
སྟངས་དཀའ་ངལ ་
ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་
ནས ་དབུས ་འོས ་
བསྡུ ་ལས ་ཁང་གྱི ་
དུས ་ཚོ ད ་ག ཏན ་
འབེབས་ལྟར་གངས་
བཤེར ་དགོས ་རྒྱུ ། 
འ གེ ང ས ་ཤོ ག ་
གངས་བཤེར་ཟྱིན་
རེས ་ཆུ ་ཚོད ་ ༢༤ 
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བསགས་ཟྱིན་པའྱི་འོས་
དམྱིགས ་སམ ་འོས ་
གཞྱི་དོ་བདག་སོ་སོར་
འོས ་ག ངས ་ཇྱི ་ཐོབ ་
བསོམས་འབོར་འཁོད་
པའྱི ་རེའུ ་མྱིག ་ཟུར ་
འཛར་ ཅ༽  ལྟར་ཁ་
གསལ་ཁམས་དྭངས་
ཤྱིག་དང༌། དབུས་འོས་
བསྡུ ་ལས ་ཁང་ནས ་
འོས་ཤོག་གངས་འབོར་
ཇྱི ་བྱུ ང ་ད ང ༌།  འོས ་
འཕེན ་པ ་རྣམས ་ལ ་
འགེམས་སེལ་ཇྱི་སོང༌། 
ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད། འོས་
ཤོག་རྱིས་མེད་ཇྱི་སོང་
བཅས་བྱུང་སོང་བསད་
གསུམ་གྱི་ཁུངས་སོ་
སོའ ་ིཐོ་གཞུང་ལ ་ས ་
ག ནས ་འོས ་བསྡུ འྱི ་
འགན་འཛིན་གྱི་མྱིང་
རྟགས་དང༌། ཚོགས་
ཆུ ང ་གྱི ་ལ ས ་ཐ མ ་
བཀོ ད ་དེ ་འ ཕལ ་དུ ་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ལ་འབུལ་དགོས། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང ་ནས ་དུས ་ཚོད ་
གཏན ་འབེབས ་ལྟར་
སྱིག ་གསལ ་བཞྱིན ་
འོ ས ་ཤོ ག ་ག ང ས ་

དོ ་བ དག ་སོ ་སོ ར ་ས ་
ག ན ས ་དེ ་ན ས ་འོ ས ་
གངས་ཇྱི་ཐོབ་འོས་བསྡུའྱི་
ཚོགས ་མྱི ་དང ༌། ཟུར ་
དཔང་མཉམ ་འཛོམས ་
ཐོག ་ས ་ག ན ས ་འོས ་
བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ནས་
གསལ ་བསགས ་བེད ་
དགོས། གསལ་བསགས་
ཟྱིན་པའྱི་འོས ་དམྱིགས་
སམ་འོས་གཞྱི་དོ་བདག་
སོ་སོར ་འོས ་གངས ་ཇྱི ་
ཐོབ ་བ སོམ ས ་འབོ ར ་
འཁོད་པའྱི་རེའུ་མྱིག་ཟུར་
འཛར ་ ཅ༽  ལྟར ་ཁ ་
གསལ ་ཁམས ་དྭངས ་
ཤྱིག་དང༌། དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་
ཤགོ་གངས་འབོར་ཇྱི་བྱུང་
ད ང ༌། འོས ་འ ཕེ ན ་པ ་
རྣམས་ལ་འགེམས་སེལ་
ཇྱི་སོང༌། ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད། 
འོས ་།ཤོག ་རྱིས ་མེད ་ཇྱི ་
སོ ང ་བཅས ་བྱུ ང ་སོང ་
བསད་གསུམ་གྱི་ཁུངས་
སོ་སོའ ་ིཐོ་གཞུང་ལ ་ས་
གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་
འཛིན་གྱི་མྱིང་རྟགས་དང༌། 
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་ཐམ་
བཀོད་དེ་འཕལ་དུ་དབུས་
འོས ་བསྡུ ་ལས་ཁང་ལ ་

ནས ་མ ་འག ངས ་
པར་ཐོབ་ཁུངས་སོ་
སོ འ ི ་འོ ས ་མྱི ་དོ ་
བདག ་སོ ་སོར ་ས ་
གནས་དེ་ནས་འོས་
གངས་ཇྱི་ཐོབ་འོས་
བསྡུའྱི ་ཚོགས ་མྱི ་
དང ༌། ཟུར་དཔང ་
མཉམ་འཛོམས་ཐོག་
ས ་ག ན ས ་འོ ས ་
བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་
ན ས ་ག ས ལ ་
བ ས ག ས ་བེ ད ་
ད གོ ས ། ག ས ལ ་
བསགས་ཟྱིན་པའྱི་
འོས་མྱི་དོ་བདག་སོ་
སོར་འོས་གངས་ཇྱི་
ཐོབ་བསོམས་འབོར་
འ ཁོ ད ་པ འྱི ་རེ འུ ་
མྱིག ་ཟུ ར ་འཛ ར ་ 
ཅ༽ ལྟར་ཁ་གསལ་
ཁམས་དྭངས་ཤྱིག་
དང༌། དབུས་འོས ་
བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
འ གེ ང ས ་ཤོ ག ་
གངས་འབོར་ཇྱི་བྱུང་
དང༌། འོས་འཕེན་པ་
རྣམས་ལ་འགེམས་
སེལ་ཇྱི་སོང༌། ལྷག་
མ་ཇྱི་ཡོད། འགངེས་
ཤོག ་རྱིས ་མེད ་ཇྱི ་
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བ ཤེ ར ་ཕོ ག ས ་
བསོམ ས ་ཟྱིན ་རེས ་
མཐའ་བསོམས་འོས ་
བསྡུ འྱི ་གྲུ བ ་འ བས ་
ག ས ར ་ཤོ ག ་ད ང ༌། 
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་
ལམ་ཁག  ས་གནས་
འོས ་བསྡུ ་ལས ་ཁང ་
ཁག ་བཅས ་བརྒྱུ ད ་
ཡོངས ་ཁབ ་གསལ ་
བསགས་བདེ་དགསོ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འབུལ་དགོས། དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་
ལྟར་སྱིག་གསལ་བཞྱིན་
འོས་།ཤོག་གངས་བཤེར་
ཕོགས་བསམོས་ཟྱིན་རསེ་
མ ཐའ ་བ སོམ ས ་འོས ་
བསྡུའྱི་གྲུབ་འབས་གསར་
ཤོག་དང༌། གསར་འགྱུར་
བརྒྱུ ད ་ལ མ ་ཁག  ས ་
གནས ་འོས ་བསྡུ ་ལས ་
ཁང་ཁག་བཅས་བརྒྱུད་
ཡོ ང ས ་ཁ བ ་ག ས ལ ་
བསགས་བདེ་དགསོ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

སོ ང ་བ ཅས ་བྱུ ང ་
སོང་བསད་གསུམ་
གྱི་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐོ་
གཞུང་ལ་ས་གནས་
འོས ་བསྡུའྱི་འགན་
འ ཛི ན ་གྱི ་མྱི ང ་
རྟགས་དང༌། ཚོགས་
ཆུང་གྱི ་ལས ་ཐམ ་
བཀོད་དེ་འཕལ་དུ་
དབུས ་འོས ་བསྡུ ་
ལས་ཁང་ལ་འབུལ་
དགོས། དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
དུས ་ཚོ ད ་ག ཏན ་
འབེབས་ལྟར་སྱིག ་
ག ས ལ ་བ ཞྱི ན ་
འ གེ ང ས ་ཤོ ག ་
ག ང ས ་བ ཤེ ར ་
ཕོགས ་བསོམས ་
ཟྱི ན ་རེ ས ་མ ཐ འ ་
བ སོ མ ས ་འོ ས ་
བསྡུའྱི་གྲུབ་འབས་
གསར ་ཤོག ་དང ༌། 
ག ས ར ་འ གྱུ ར ་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག ས་
གནས ་འོས ་བསྡུ ་
ལ ས ་ཁ ང ་ཁ ག ་
བ ཅ ས ་བ རྒྱུ ད ་
ཡོངས་ཁབ་གསལ་
བ ས ག ས ་བེ ད ་
དགསོ། 
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ཁ གངས ་བཤེར ་ཟྱིན ་
པའྱི་འོས་ཤོག་རྣམས་
དང༌། འོས་ཤོག་ལྷག་
མ་ཇྱི་ཡོད་བཅས་ས་
གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ནས་ཁུངས་སོ་
སོར ་འཐུམ ་བསྱིལ ་
རྟགས་སྦྱར་གྱིས་ས་
ག ན ས ་སུ ་བ རྟ ན ་
འཇོག ་བེད ་དགོས ་
ཤྱིང ༌། དབུས ་འོས ་
བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
བཀའ ་འཁྲོལ ་མེད ་
པར་གང་བྱུང་བསོག་
བཤེར་བས་ཚ་ེའབེལ་
ཐོགས་པར་དོན་ཚན་ 
༢༥ པའྱི་ནང་གསེས་ 
༢ དགོངས་དོན་ལག་
ལནེ་བསྟར་དགསོ། 

 
 

ཁ གངས ་བཤེར ་ཟྱིན ་
པའྱི་འོས་།ཤོག་རྣམས་
དང༌། འོས་།ཤོག་ལྷག་
མ་ཇྱི་ཡོད་བཅས་ས་
གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ནས་ཁུངས་སོ་
སོར ་འཐུམ ་བསྱིལ ་
རྟགས་སྦྱར་གྱིས་ས་
ག ན ས ་སུ ་བ རྟ ན ་
འཇོག ་བེད ་དགོས ་
ཤྱིང ༌། དབུས ་འོས ་
བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
བཀའ ་འཁྲོལ ་མེད ་
པར་གང་བྱུང་བསོག་
བཤེར་བས་ཚ་ེའབེལ་
ཐོགས་པར་དོན་ཚན་ 
༢༥ པའྱི་ནང་གསེས་ 
༤ དགངོས་དོན་ལག་
ལནེ་བསྟར་དགསོ། 

ཁ  གངས་བཤེར་ཟྱིན ་
པའྱི་འགེངས་ཤོག་
རྣ མ ས ་ད ང ༌ ། 
འགེངས་ཤོག་ལྷག་
མ་ཇྱི་ཡོད་བཅས་ས་
གནས ་འོས ་བསྡུ ་
ལ ས ་ཁ ང ་ན ས ་
ཁུ ང ས ་སོ ་སོ ར ་
འཐུམ་བསྱིལ་རྟགས་
སྦྱར་གྱིས་ས་གནས་
སུ་བརྟན་འཇོག་བེད་
དགསོ་ཤྱིང༌། དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་བཀའ་འཁྲོལ ་
མེད་པར་གང་བྱུང་
བསོག་བཤེར་བས་
ཚེ ་འབེལ ་ཐོག ས ་
པར་དོན་ཚན་ ༢༥ 
པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ 
དགོངས་དོན་ལག་
ལནེ་བསྟར་དགསོ། 

ས་ོདྲུག་པ། 
 
 
ནང་གསསེ། ༡ 
 
 
 
 
 

ས་གནས་འསོ་བསྡུའྱི་
ཚགོས་མྱི་དང་ཟུར་དཔང་
གྱི་ལས་དདོ། 
སྱིད་སྐྱོང་དང༌།།སྱི་འཐུས་
ཀྱི་སོན་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་
འོས ་བ སྡུ འྱི ་ལ ས ་རྱི མ ་
སྐབས །།ས ་གནས ་འོས ་
བསྡུའྱི་ཚོགས་མྱི་སོ་སོ་དང་
ཟུར་དཔང་བཅས་ལ་ལས་

ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་
མྱི་དང་ཟུར་དཔང་གྱི་ལས་དདོ། 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 

ས་གནས་འསོ་བསྡུའྱི་
ཚགོས་མྱི་དང་ཟུར་
དཔང་གྱི་ལས་དདོ། 
སྱིད་སྐྱངོ་དང༌།།སྱི་འཐུས་
ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་
སྐབས། ས་གནས་འོས་
བསྡུའྱི ་ཚོགས ་མྱི ་དང ་
ཟུར ་དཔང ་བཅས ་ལ ་
ལས་རྒྱུན་རྱིང་ལས་དོད་
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ནང་གསསེ། ༢ 

རྒྱུ ན ་རྱི ང ་ལ ས ་དོ ད ་ཇྱི ་
དགོས ་དབུས ་འོས ་བསྡུ ་
ལས་ཁང་ནས་འཆར་རྱིས་
བཟོ་འགོད་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་
ལྷ ན ་ཚོ ག ས ་སུ ་ག ཏ ན ་
འབེབས ་ཆེད ་སྐབས ་སོ ་
སོར་སོན་རྱིས་ནས་བཀའ་
འཁྲོལ་ཞུ་དགསོ། 
 
 

སྱིད་སྐྱོང་དང༌།།བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི ་སོན ་
འགོ ་དང ༌།།དངོས ་གཞྱིའྱི ་
འོས་བསྡུ།།ད་ེམྱིན་ལས་དོན་
གལ་ཆེ་མང་མོས་འོས་བསྡུ་
བེད ་དགོས ་ཀྱིས ་མཚོན ་
འཆར་འཕར་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་
སྐབས་རྒྱ་གར་དང༌།།བལ་
ཡུལ།།འབྲུག་ཁུལ་བཅས་སུ་
འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྒྱུན་རྱིང་
ལས་དོད་གཅྱིག་གྱུར་གནང་
རྒྱུ ་དང༌།།དེ་མྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་སྐབས་དེའྱི་
འོས ་བསྡུའྱི་ཚོགས ་མྱིར ་
དམྱིགས ་བསལ་ལེགས ་
སའོ་ིགནས་འབུལ་བ་རྒྱུ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

མདེ། 

ཇྱི་དགོས ་དབུས ་འོས ་
བ སྡུ ་ལ ས ་ཁ ང ་ན ས ་
འཆར་རྱིས ་བཟོ་འགོད་
ཀྱི ས ་སྱི ་འ ཐུ ས ་ལྷ ན ་
ཚོ ག ས ་སུ ་ག ཏ ན ་
འབེབས་ཆེད་སྐབས་སོ་
སོ ར ་སོ ན ་རྱི ས ་ན ས ་
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས། 
 
 

སྱིད་སྐྱོང་དང༌།།བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་
འོས་བསྡུ།།དེ་མྱིན་ལས་
དོན ་གལ་ཆེ་མང་མོས ་
འོས ་བསྡུ ་བེད ་དགོས ་
ཀྱིས་མཚོན་འཆར་འཕར་
གྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་རྒྱ་
གར་དང ༌།།བལ ་ཡུལ །།
འབྲུག ་ཁུལ ་བཅས ་སུ ་
འོས ་བསྡུའྱི་ལས ་རྒྱུན་
རྱིང ་ལས ་དོད ་ག ཅྱིག ་
གྱུར་གནང་རྒྱུ་དང༌།།དེ་
མྱིན ་ཕྱི ་རྒྱལ ་ཡུལ ་གྲུ ་
ཁག་ཏུ་སྐབས་དེའྱི་འོས་
བ སྡུ འྱི ་ཚོ ག ས ་མྱི ར ་
དམྱིགས་བསལ་ལེགས་
སའོ་ིགནས་འབུལ་བ་རྒྱུ། 

ས་ོདགུ་པ། 
 

ནང་གསསེ། ༦ 

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་
འསོ་ཆསོ།   
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་
འོས་གཞྱིར་ཞུགས་པ་ལ། 
 

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་
ཆསོ།   
མདེ། 
 

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
བེད་མ་ཡྱིན་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་
འསོ་ཆསོ། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་
འོས་མྱིར་ཞུགས་པ་ལ། 
 

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
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ལས་བེད་མ་ཡྱིན་པ། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛགས་ཀྱི་ལས་
བེད་ཅེས་པ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི ་དབུས ་དང༌། 
གཤམ་འོག ་ལས ་ཁུངས ་
ཁག་ཏུ་སྱི་ཞུ ་སྒྲུབ་བཞྱིན ་
པའྱི་ལས་བེད་ཡོངས་ལ་གོ་
དགོས་ཤྱིང༌། ལས་བེད་འདྱི་
རྱིགས་འོས་གཞྱིར་སེབས་
ཤྱིང ་རང ་ངོས ་ནས ་འོས ་
གཞྱིར་ཞུགས་འདོད་ཡོད་ཚ་ེ
ལས་བེད་ནས་ར་དགོངས་
ཞུས་འཁྲོལ་དགསོ་པ་ཡྱིན། 

འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་ཅེས་པ། 
བོད ་མྱིའྱི ་སྱིག ་འཛུགས ་ཀྱི ་
དབུས་དང༌། གཤམ་འོག་ལས་
ཁུངས ་ཁག ་ཏུ ་སྱི ་ཞུ ་སྒྲུབ ་
བཞྱིན་པའྱི་གཏན་འཇགས ་
ལས ་བེད ་དང ་། ཆོད ་གན། 
དམྱིགས ་བསལ་ལས་བེད ་
བཅས ་ལ ་གོ ་དགོས ་ཤྱིང ༌། 
ལས ་བེད ་འདྱི་རྱིགས ་འོས ་
གཞྱིར་སེབས་ཤྱིང་རང་ངོས་
ནས་འོས་གཞྱིར་ཞུགས་འདོད་
ཡོད ་ཚེ ་ལས ་བེད ་ནས ་ར ་
དགོངས་ཞུས་འཁྲོལ་དགོས་པ་
ཡྱིན། 

ལས ་བེ ད ་མ ་ཡྱི ན ་པ ། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི ་ལས ་བེ ད ་ཅེས ་པ ། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་དབུས་དང༌། གཤམ་
འོག་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་
སྱི ་ཞུ ་སྒྲུབ ་བཞྱིན ་པའྱི ་
གཏན་འཇགས་ལས་བེད་
ད ང ་ །  ཆོ ད ་ག ན ། 
དམྱིགས ་བསལ་ལས ་
བེད་བཅས་ལ་གོ་དགོས་
ཤྱིང ༌། ལས ་བེད ་འདྱི ་
རྱིགས་འོས་མྱིའྱི་ཁོངས་
སུ ་ཞུགས་འདོད ་ཀྱིས ་
གསལ་བསགས་སེལ ་
ཉྱིན་ནས་ལས་བེད་ནས་
ར་དགོངས་ཞུས་འཁྲོལ་
དགསོ་པ་ཡྱིན། 

ཞ་ེགཅྱིག་པ། 
 
 
 
ནང་གསསེ། ༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 

འོས ་ག ཞྱིར ་ད ང ་བ ངས ་
འཛུལ་ཞུགས་དང་འདེམས་
སྒྲུག་བེད་ཕགོས། 
 
 

སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དང༌།།གཙ་ོབོ་
བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་
དོན་ཚན་ཁག་གྱི་དགོངས་
དོན་གཞྱིར་བཟུང་སྐྱེ་བོ་སུ་
རུང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐོབ་ཁུངས་
སོ་སོའ་ིཐོབ་ཆའྱི་སྱི་འཐུས་
ཀྱི་འོས་གཞྱིར་དང་བངས་
འཛུལ་ཞུགས་ཆགོ 
 

འོས་གཞྱིར་དང་བངས་འཛུལ་
ཞུགས་དང་འདེམས་སྒྲུག་བདེ་
ཕགོས། 
 
 
 
 

མདེ། 
 
 
 
 
 

རང་འགུལ་དང་བངས་
འོས་མྱི་དང་།།དམྱིགས་
འཛུགས་འོས་མྱིའྱི་དེབ་
སྐྱལེ་བདེ་ཕགོས། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དང༌།།གཙོ་
བ་ོབཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་འབལེ་
ཡོད ་དོན ་ཚན ་ཁག ་གྱི ་
དགོ ངས ་དོན ་ག ཞྱིར ་
བཟུང་སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་རང་
ཉྱིད ་ཀྱི ་ཐོབ ་ཁུངས ་སོ ་
སོའ་ིཐོབ་ཆའྱི་སྱི་འཐུས་
ཀྱི་འོས་མྱིར་རང་འགུལ་
དང་བངས་དང་དམྱིགས་

 

 
 



38 
 

 
 
 
 
ནང་གསསེ། ༢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསསེ།༣ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
སྐྱ་ེབ་ོགང་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་ཀྱི་
འོས ་ག ཞྱིར ་དང ་བ ངས ་
འཛུལ་ཞུགས་བདེ་པ་ལ། 
 
 
ཁ  ཐབོ་ཁུངས་ད་ེགའྱི་འོས་
འཕནེ་པ་ཚད་ལྡན་རྒྱུས་
ཅན་།༢༥།ནས་འགན་
འཁུར་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཡདོ་པ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་ཁབ་བསགས་དགོས་
པ་གཤམ་གསལ། 
ཀ  ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིསྱི་
འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་ཆའྱི་འོས་
ག ཞྱི ར ་ད ང ་བ ང ས ་
འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུར་
སྙ ན ་ཞུས ་ཀྱིས །།ས ་

 
 
 
 
 
 
 
 
 

མདེ། 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 
 
 
མདེ། 

འཛུགས་བས་པ་རྣམས་
དེབ་སྐྱེལ་ངེས་པར་བེད་
དགསོ། 
 
སྐྱ་ེབ་ོགང་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་
ཀྱི་འོས་མྱིར་རང་འགུལ་
ད ང ་བ ང ས ་ད ང ་ །།
དམྱིགས་འཛུགས་ཀྱིས་
འཛུལ་ཞུགས་བདེ་པ་ལ། 
 

ཁ    རང ་འགུལ ་དང ་
བངས ་འོས ་མྱི ་ལ ་
ཐོབ་ཁུངས་དེ་གའྱི་
འོས་འཕེན་པ་ཚད་
ལྡན་རྒྱུས་ཅན་།༥༠ 
ད ང །  ད མྱི ག ས ་
འཛུགས་བས་པའྱི་
འོ ས ་མྱི ་ལ ་ཐོ བ ་
ཁུངས་དེ་གའྱི་འོས་
འཕེན་པ་ཚད་ལྡན་
རྒྱུ ས  ཅ ན ་
༢ ༥ བ ཅ ས ་ན ས ་
འགན་འཁུར་གྱིས་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཡདོ་པ། 

 

དབུས་འོས ་བསྡུ ་ལས ་
ཁང་ནས་ཁབ་བསགས་
དགསོ་པ་གཤམ་གསལ། 
ཀ  ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ི
སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐབོ་ཆའྱི་
འོས་མྱིར་རང་འགུལ་
ད ང ་བ ང ས ་ད ང ་
དམྱིགས ་འཛུགས ་
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གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ནས་འགེངས་ཤོག་
ཞུ་ལེན་དང༌།།དོ་བདག་
གྱི་ལོ་རྒྱུས་བཅས་ཕྱིར་
འབུལ ་བ ་རྒྱུ འྱི ་དུས ་
ཚསེ། 

 
 
 
 
 
 

ཁ   དང ་བ ངས ་འཛུ ལ ་
ཞུགས་བས་པའྱི་འོས ་
གཞྱི་ལ་ས་གནས་འོས་
བསྡུ ་ལས ་ཁ ང ་ནས ་
བརྟག་ཞྱིབ་རད་གཅོད་
དང་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའྱི་
དུས་ཚསེ། 

 
ག  སྐྱ་ེབ་ོགང་ཞྱིག་དང་
བངས་འོས་གཞྱི་ནས་
རང་མསོ་ཕྱིར་འཐེན་བ་
རྒྱུའྱི་དུས་ཚསེ། 

ང  དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁ ང ་ན ས ་མ ཐ འ ་
བ སོ མ ས ་ག ས ལ ་
བསགས་བས་པའྱི་འོས་
གཞྱི་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་དང༌།།
མཚོ ན ་རྟགས །།ཐོབ ་
ཁུ ངས །།ད ་ལྟ འྱི ་སོད ་
གནས།།ལོ་རྒྱུས་མདོར་
བསྡུས་བཅས། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 
 
 
 

མདེ། 
 

 
ང དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་

ཁ ང ་ན ས ་མ ཐ འ ་
བ སོ མ ས ་ག ས ལ ་
བསགས ་བས ་པའྱི ་
འོས ་གཞྱི་རྣམས ་ཀྱི ་
མྱིང་དང༌། འད་པར།  
མཚོན ་རྟགས། ཐོབ ་
ཁུངས། ད་ལྟའྱི་སོད ་

བེད ་པོ་རྣམས་ནས ་
ས་གནས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་ནས་དེབ ་
སྐྱལེ་འགེངས་ཤོག་ཞུ་
ལེན་དང༌།།དོ་བདག་
གྱི ་ལོ ་རྒྱུས ་བཅས ་
ཕྱིར་འབུལ་བ་རྒྱུའྱི་
དུ ས ་ཡུ ན ་ནྱི ་ཉྱི ན ་
གངས་ ༡༥ ཡྱིན། 

ཁ  འོས་མྱིར་དེབ་སྐྱེལ་
བས ་རྱིགས ་ལ ་ས ་
གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ནས་བརྟག་ཞྱིབ་
རད་གཅོད་དང་ཐག་
གཅོད་བ་རྒྱུའྱི་དུས་
ཡུན་ཉྱིན་གངས་ ༤༥ 
ཡྱིན། 

ག  སྐྱེ་བོ་གང་ཞྱིག་འོས་
མྱི་ནས་རང་མསོ་ཕྱིར་
འཐེན ་བ ་རྒྱུའྱི་དུས ་
ཚསེ། 

ང   དབུས ་འོས ་བསྡུ ་
ལས་ཁང་ནས་འོས ་
མྱིའྱི་འགེངས ་ཤོག ་
ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་
ཀྱིས་མཐའ་བསོམས་
ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོར་
ར ང ་འ གུ ལ ་ད ང ་
བ ང ས ་འོ ས ་མྱི ་
ད ང །  ད མྱི ག ས ་
འཛུ ག ས ་འོས ་མྱི ་
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ག ན ས །  ལོ ་རྒྱུ ས ་
མདོར་བསྡུས་བཅས། 

བཅས་ཀྱི་མྱིང་དང༌།།
ཕ་ཡུལ། ད་ལྟའྱི་སོད་
ག ན ས ་ད ང ་ལ ས ་
ག ནས ་བ ཅས ་ཀྱི ་
ག ས ལ ་བ ས ག ས ་
བ ས ་པ ་ན ས ་ཉྱིན ་
ག ངས ་ ༤ ༥  རྱིང ་
འསོ་མྱི་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་
བ ་ཁ ག ་ནས ་འོས ་
བསྡུའྱི་དྱིལ་བསགས་
བེད ་ཆོག ་པ ་ལས ་
དེབ ་སྐྱེལ ་མེད ་པར་
འོས ་བ སྡུ འྱི ་དྱི ལ ་
བསགས་བེད་མྱི་ཆོག 
གལ་ཏ་ེདབེ་སྐྱལེ་མེད་
པར་འོས་བསྡུའྱི་དྱིལ་
བསགས་བེད་པ་ར་
འཕོད་བྱུང་ཚེ་སྐྱེ་བོ་
དེའྱི་འོས ་གངས ་ཇྱི་
ཐབོ་ཆ་ཚང་རྱིས་མདེ་
གཏངོ་རྒྱུ། 

ཞ་ེགཉྱིས་པ། 
 
 
 
 
ནང་གསསེ། ༡ 
 
 
 
 

དང་བངས་འསོ་གཞྱིའྱི་
འགངེས་ཤགོ་འབུལ་ཕགོས་
དང་འབུལ་དུས། 
 
 
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་དུ་དོ་བདག་སྱི་འཐུས་
འོས ་ག ཞྱིར ་དང ་བ ངས ་
འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུའྱི་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་ཏེ།།དང་བངས་འོས་

 
 

 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 

སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་མྱིར་
ཞུགས་མཁན་དང་རྒྱབ་
སྐྱོར་བེད་པོས་འགེངས་
ཤོག ་ལེན ་ཕོགས ་དང ་
འབུལ་དུས། 
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁ ང ་དུ ་དོ ་བ དག ་སྱི ་
འཐུས ་འོས ་མྱིར ་རང ་
འ གུ ལ ་ད ང ་བ ང ས ་
འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུའྱི་
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ནང་གསསེ།༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ནང་གསསེ།༣ 
 
 
 
 
 

གཞྱིའྱི་འགེངས་ཤོག་དང༌།།
རྒྱབ ་སྐྱོར ་འགེངས ་ཤོག ་
རྱིས་ལནེ་བདེ་དགསོ། 

 
 
ཟུར་འཛར་།ཆ༽།དང་།ཇ༽།
གཞྱིར་བཟུང་འོས་གཞྱིའྱི་
འགེངས་ཤོག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་
འགེངས་ཤོག་ནང་འཚེམས་
ལུས་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་
བསྐངས་ནས།།དང་བངས་
འོས་གཞྱིར་འཛུལ་ཞུགས་
བེད་པོ་རང་ཉྱིད་དང༌།།ཐོབ་
ཁུངས་ད་ེགའྱི་འོས་འཕེན་པ་
ཚད་ལྡན ་རྒྱུས ་ཅན ་།༢༥།
ནས་འགན་འཁུར་རྒྱབ་སྐྱོར་
གྱི་མྱིང་རྟགས་འཁོད་པའྱི་
ཡྱིག་ཆ་བཅས་དབུས་འོས་
བསྡུ ་ལས ་ཁང་གྱི ་གཏན ་
འབབེས་དུས་ཚསེ་ནང་ཚུན་
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ལ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དགསོ། 
 

དང་བངས་འཛུལ་ཞུགས་
བེད་པོ་སོ་སོ་ནས་འགེངས་
ཤོག་ཁག་དང་ཆབས་ཅྱིག་
འབའ་དངུལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་
ག སུ མ ་ན ས ་ཧྱི ན ་སྒོ ར ་།
༡༥༠༠༠།རེ་དང༌།།རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཕྱི་
རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཨ་

 
 
 
 
 
 
 

 
 
མདེ། 
 
 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 

སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ།།འོས ་
མྱིའྱི་འགེངས་ཤོག་དང༌།།
རྒྱབ་སྐྱོར་འགེངས་ཤོག་
རྱེི ས ་ལེ ན ་འ གེ ང ས ་
འབུལ་དགསོ།   

 

ཆ༽ ༡། དང་ ཆ༽ ༢། 
 

དོ་བདག་སྱི་འཐུས་འོས་
མྱི ར ་སུ ་ཞྱི ག ་གྱི ས ་
དམྱིགས་འཛུགས་བས་
པར་འཁོད་པའྱི་ཞུ་སྙན་
ས་གནས་འསོ་བསྡུ་ལས་
ཁང ་ལ ་ཕུལ ་ཏེ།།ངོས ་
ལེན་ཡོད་པའྱི་འགེངས་
ཤོག་རྱིས་ལེན་འགེངས་
འབུལ་དགསོ།  ཆ༽ ༣། 
 

 
 
 
 
 
 
 

སྐྱ་ེབ་ོགང་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་
འོས ་མྱི ར ་ད མྱི ག ས ་
འཛུགས ་བེད ་པོ ་ཐུན ་
མོང་གྱིས་སྐྱེ་བོ་དེར་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་འོས་མྱིར་མོས་
མཐུན་ཡོད་པའྱི་སྙན་ཞུ་
ས་གནས་འསོ་བསྡུ་ལས་
ཁང་ལ ་ཕུལ ་ཏེ།།རྒྱབ ་
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ནང་གསསེ།༤ 
 
 

སྒོར་།༥༠༠།རེ་ས ་གནས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ཟུར་
འཇགོ་བདེ་དགསོ། 
 
ཀ   དང ་བ ངས ་འཛུ ལ ་
ཞུགས་བས་པའྱི་སྐྱེ་བོ་
གང་ཞྱིག ་ཐོབ ་ཁུངས ་
གང་ཡང་རུང་བ ་དེའྱི ་
འོས་གཞྱིའྱི་མྱི་གངས་ཇྱི་
ཡོད་ཀྱི་མཐའ་མའྱི་འོས་
ཐོ བ ་ག ང ས ་འ བོ ར ་
ཡོངས་རོགས་ཕོགས་
གཅྱིག་ཏུ་བསོམས་པའྱི་
འབོར་དེ་དག་འོས་གཞྱི་
རྣམས ་ལ ་ཆ ་སྙོམ ་དུ ་
བ གོ ས ་པ འྱི ་ག ངས ་
འབོར་དེའྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་
བཅུ་ཐམ ་པ ་དོ་བདག ་
དེར་ཐབོ་ན་སྱི་འཐུས་སུ་
འདེམས ་ཐོན ་མ ་བྱུང ་
རུང༌།།ཐོག ་མར་ཟུར ་
འཇོག་བས་པའྱི་འབའ་
དངུལ་རྣམས་དོ་བདག་
ལ་ཕྱིར་སྤྲོད་བེད་དགོས།།
གོང ་ག སལ ་ལྟར ་གྱི ་
བརྒྱ་ཆ་མ་ལནོ་ཚ་ེའབའ་
དངུལ་དེ་དག་ཕྱིར་སྤྲོད་
བདེ་མྱི་དགསོ། 

ཁ   དང ་བ ངས ་འཛུ ལ ་
ཞུགས་བེད་པོར་འབའ་

 
 
 
 
 
 
 
 

མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

སྐྱོར་འགེངས་ཤོག་རྱིས་
ལེན ་འགེངས ་འབུལ ་
དགསོ།  ཆ༽ ༤། 
 
 

ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ་ཕྱིར་
བསྡུ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ་ཕྱིར་
བསྡུ།  

 
ཟུར ་འཛར ་།ཆ༽  ༡ ། 
དང་ ཆ༽ ༢།  ཆ༽ ༣། 
ཆ༽ ༤། བཅས་གཞྱིར་
བཟུང་འོས་མྱིའྱི་འགེངས་
ཤོ ག ་ད ང ་རྒྱ བ ་སྐྱོ ར ་

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
གསར་འཇུག 
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དངུལ་ཕྱིར་སྤྲོད་དགོས་
མྱིན ་དབུས་འོས ་བསྡུ ་
ལས ་ཁ ང ་ནས ་རྱིས ་
བསྐོར་གྱིས་ས་གནས་
འོས ་བསྡུ ་ལས ་ཁ ང ་
བརྒྱུད་ད་ོབདག་ས་ོསོར་
བརྡ་ཐོ་གཏོང་རྒྱུ ་དང༌།།
ཕྱིར་སྤྲོད་མ་དགོས་པའྱི་
དངུལ ་འབབ ་རྣམས ་
ག ཞུ ང ་གྱི ་ཕོ ག ས ་
བསོམས་མ་དངུལ་ནང་
འཇགོ་དགསོ། 

མདེ། 

 
 
 
མདེ། 

འ གེ ང ས ་ཤོ ག ་ན ང ་
འ ཚེ མ ས ་ལུ ས ་ནོ ར ་
འཁྲུལ་མེད་པར་བསྐངས་
ནས།།འགན་འཁུར་རྒྱབ་
སྐྱོ ར ་གྱི ་མྱི ང ་རྟ ག ས ་
འ ཁོ ད ་པ འྱི ་ཡྱི ག ་ཆ ་
བཅས་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལ ས ་ཁ ང ་གྱི ་ག ཏ ན ་
འབེབས་དུས་ཚེས་ནང་
ཚུན་ས་གནས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་ལ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་
དགསོ།  
 

ཞ་ེགསུམ་པ། 
 
 
 
 
 
ནང་གསསེ། ༡ 
 
 
 
 
 

ནང་གསསེ།  ༢ 
 
 
 
 

དང ་བངས ་འོས ་ག ཞྱིར ་
བརྟག་ཞྱིབ་རད་གཅོད་དུས་
ཚསེ། 
 
 

དང་བངས་འོས་གཞྱི་རྣམས་
འོས་མྱིན་བརྟག་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་
འགེངས་ཤོག་འབུལ་རྒྱུའྱི་
དུས་ཚེས ་རོགས་པའྱི་ཕྱི་
ཉྱིན་ནས་འགོ་འཛུགས་བེད་
དགསོ། 
 

ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་
འཛིན་ནས་ས་གནས་འོས་
བསྡུའྱི་ཚོགས་མྱི་དང༌།།དང་
བངས ་འོས ་གཞྱིར ་རྒྱབ ་
སྐྱོར་བེད་པོ་བཅས་ཚོགས་
བསྐོང་བརྡ་ཐོ་གཞྱིར་བཟུང་

མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
 

མདེ། 
 

སྱིད་སྐྱོང་དང་སྱི་འཐུས་
ཀྱི་རང་འགུལ་དང་བངས་
འོས་མྱི་དང། དམྱིགས་
འཛུ ག ས ་འོས ་མྱི ་ལ ་
བརྟག་ཞྱིབ་རད་གཅོད ་
དུས་ཚསེ། 
 

༡ འོས ་མྱི ་རྣམས ་འོས ་
མྱིན་བརྟག་ཞྱིབ་འགེངས་
ཤོག ་འབུལ་རྒྱུའྱི་དུས ་
ཚེས་རོགས་པའྱི་ཕྱི་ཉྱིན་
ནས་འགོ་འཛུགས་བེད་
དགསོ། 
 

༢ ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་
འག ན ་འཛིན ་ནས ་ས ་
ག ན ས ་འོ ས ་བ སྡུ འྱི ་
ཚོགས ་མྱི ་དང ༌།།འོས ་
མྱིར ་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད ་པོ་
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ནང་གསསེ། ༣ 

འདུ་འཛོམས་ཐོག་འགེངས་
ཤོག ་ཡོ ངས ་རོག ས ་ལ ་
བརྟག་ཞྱིབ་ཐུབ་པའྱི་དགོས་
ངེས ་ཀྱི ་དུ ས ་ཚོ ད ་སྤྲོ ད ་
དགསོ། 
 
 

ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་
འཛིན་ནས་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་
འོས་གཞྱིའྱི་འགེངས་ཤོག་རེ་
རེ་བཞྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་
འོས་གཞྱི་གང་ཞྱིག་གཤམ་
གསལ ་དོན ་གནད ་ཁག ་
གཞྱིར་བཟུང་ཕྱིར ་འཐེན ་
བདེ་དགསོ། 
 
 
 
ག   འབ འ ་དངུ ལ ་ཟུ ར ་
འཇགོ་མ་བས་པ། 
 
 
 
 
ང། འོས ་གཞྱིའྱི་འགེངས ་
ཤོག་ཐོག་དང་བངས་པ་
ད ང ༌། །རྒྱ བ ་སྐྱོ ར ་བ ་
གཉྱིས་ཀའྱི་མྱིང་རྟགས་
ང་ོམ་མདེ་པ། 

 

ཅ  འོས་གཞྱི་རང་ཉྱིད་བོད་
ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 

 
མདེ། 
 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 
 

བཅས་ཚོགས་བསྐོང་བརྡ་
ཐོ ་ག ཞྱིར ་བཟུ ང ་འདུ ་
འཛོམས་ཐོག ་འགེངས ་
ཤོག ་ཡོངས་རོགས་ལ་
བ རྟག ་ཞྱིབ ་ཐུ བ ་པ འྱི ་
དགོས་ངེས་ཀྱི་དུས་ཚོད་
སྤྲོད་དགསོ། 
༣ ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་
འགན་འཛིན་ནས་ཚོགས་
ཐགོ་ཏུ་འོས་མྱིའྱི་འགེངས་
ཤོག ་རེ ་རེ ་བཞྱིན ་ཞྱིབ ་
འཇུག་གྱིས་འོས་མྱི་གང་
ཞྱིག་གཤམ་གསལ་དོན་
གནད་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་
ཕྱིར་འཐེན་བདེ་དགསོ། 
ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་ཕྱིར་
བསྡུ། 
 

ག། འོས ་མྱིའྱི་འགེངས ་
ཤོག ་ཐོག ་འོས ་མྱི ་
ར ང ་ཉྱི ད ་ད ང ་ །། 
རྒྱབ་སྐྱོར་བ་གཉྱིས་
ཀའྱི་མྱིང་རྟགས་ངོ་
མ་མདེ་པ། 

ང  འོས་མྱི་རང་ཉྱིད་བོད་
ཀྱི ་ཡུལ ་མྱིའྱི ་རང ་
བ ཞྱི ན ་དོ ར ་ཟྱི ན ་
པའམ།།དཔྱ་དངུལ་
འབུལ་ཆད་ཡདོ་པ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ཆ་པ་ཅ་པར་
བསྒྱུར་རྒྱུ། 
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དོར་ཟྱིན ་པའམ།།དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་
པ། 

མདེ། 
 

ཞ་ེབཞྱི་པ། 
 

 

ནང་གསསེ།  ༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསསེ། ༢ 
 

དང་བངས་འོས་གཞྱི་ནས་
ཕྱིར་འཐནེ། 
དང ་བ ངས ་འོས ་ག ཞྱིའྱི ་
ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་ཆོག་
པའྱི་དུས ་ཚེས ་མཐའ ་མ ་
འོས་གཞྱིར་བརྟག་ཞྱིབ་ཟྱིན་
རེས ་ཀྱི ་ཉྱིན ་གཉྱིས ་པ ་དེ ་
ཡྱིན་ཅྱིང༌།།དུས་བཀག་དེའྱི་
ནང་ཚུན་ཕྱིར་འཐེན་བས་
རྱིགས་ནས་འབའ་དངུལ་
ཕྱིར་ཞུ་བདེ་ཆགོ 
 

རང་ཉྱིད་འོས་གཞྱི་ནས་ཕྱིར་
འཐེན་བ་རྒྱུའྱི་མྱིང་རྟགས་
སྦྱར་མའྱི་སྙན་ཞུ་ས་གནས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཕུལ་
རེས་སར་ཡང་སྐབས་དེའྱི་
དང ་བ ངས ་འོས ་ག ཞྱིར ་
འཛུལ་ཞུགས་མྱི་ཆགོ 

མདེ། 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

མདེ། 

འསོ་མྱི་ནས་ཕྱིར་འཐནེ། 
 
 
 

འོས ་མྱིའྱི ་ཁོངས ་ནས ་
ཕྱིར་འཐེན་ཆོག་པའྱི་དུས་
ཚེས་མཐའ་མ་འོས་མྱིར་
བརྟག་ཞྱིབ་ཟྱིན་རེས་ཀྱི་
ཉྱིན་གཉྱིས་པ་ད་ེཡྱིན།། 
 
 
 
རང ་ཉྱིད ་འོས ་མྱི ་ནས ་
ཕྱིར་འཐེན་བ་རྒྱུའྱི་མྱིང་
རྟགས་སྦྱར་མའྱི་སྙན་ཞུ་
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ལ ་ཕུལ་རེས ་སར་
ཡང ་འོས ་མྱིར ་འཛུལ ་
ཞུགས་མྱི་ཆགོ 

 

ཞ་ེལྔ་པ། དང་བངས་འསོ་གཞྱིའྱི་དུས་
ཚེས་དང༌། མྱིང་ཐོ་འབུལ་
ཕགོས། 
 
 
དང་བངས ་འོས ་གཞྱིར ་
འཛུལ་ཞུགས་དང༌། བརྟག་
ཞྱིབ། ཕྱིར་འཐེན་བཅས་
ཐག་གཅོད་ཟྱིན་མཚམས་

དང་བངས་འོས་གཞྱིའྱི་དུས་
ཚེས ་དང ༌། མྱིང ་ཐོ ་འབུལ ་
ཕགོས། 
 
 
དང་བངས་འོས་གཞྱིར་འཛུལ་
ཞུགས ་དང ༌། བརྟག ་ཞྱིབ ། 
ཕྱིར་འཐེན་བཅས་སྱི་འཐུས་
ཀྱི་སནོ་འགོའ་ིའསོ་བསྡུའྱི་ཉྱིན་

འོས་མྱིའྱི་འགེངས་ཤོག་
དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་པོའ་ི
འགངེས་ཤགོ་དབུས་འསོ་
བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབུལ་
ཕགོས། 
འོས་མྱིར་འཛུལ་ཞུགས་
དང༌།།བརྟག་ཞྱིབ།།ཕྱིར་
འཐེན་བཅས་ཐག་གཅོད་
ཟྱིན་མཚམས་ས་གནས་
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ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁ ང ་ན ས ་འོས ་ག ཞྱི འྱི ་
འགེངས་ཤོག་དང༌། འོས་
ག ཞྱི ་སོ ་སོ འ ི་ལོ ་རྒྱུ ས ་
མདོར ་བསྡུས ་རེ་བཅས ་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
དུ་འབུལ་དགསོ། 

གཉྱིས་གངོ་ཐག་གཅདོ་ཟྱིན་པ་
བ་དགོས། ཐག་གཅོད་ཟྱིན་
མཚམས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་ནས ་འོས ་གཞྱིའྱི་
འགེངས་ཤོག་དང༌། འོས་གཞྱི་
ས་ོསའོ་ིལ་ོརྒྱུས་མདོར་བསྡུས་
རེ་བཅས་དབུས་འོས ་བསྡུ ་
ལས་ཁང་དུ་འབུལ་དགསོ། 

འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
འོས་མྱིའྱི་འགེངས་ཤོག་
དང༌།།འོས་མྱི་སོ་སོའ་ིལོ་
རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་རེ་
བཅས་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལ ས ་ཁ ང ་དུ ་འ བུ ལ ་
དགསོ། 

ཞ་ེདྲུག་པ། 
 

ནང་གསསེ། ༡ 

སྱི་འཐུས ་འོས ་དམྱིགས ་
འདམེས་སྒྲུག 
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ནས་ཁབ་ཁོངས་མྱི་
མ ང ་རྣ མ ས ་ལ ་འོ ས ་
དམྱིགས་འདེམས་སྒྲུག་
དགོས་པའྱི་བཀོད་བྱུས་
དང༌། བརྡ་ཁབ་གཏོང་རྒྱུ། 
ཀ ས་གནས་འོས་འཕེན་

པ འྱི ་མྱི ང ་ག ཞུ ང ་
ཁག་གཞྱིར་བཟུང་
ཐོབ ་ཁུངས ་ཀྱི ་སེ ་
ཚན་མ་འདེས་པ་བ་
རྒྱུ། ཆོལ་ཁ་མྱི་འད་
བ འྱི ་བ ཟ འ ་ཚ ང ་
རྣམས་ཆོལ་ཁོངས་
དོ ་བདག ་སོ ་སོའ ི་
རང ་དབང ་འདོད ་
མོ ས ་ཀྱི ས ་ཐ ག ་
གཅོད་ཇྱི་བས་ལ་ར་
འཛིན ་བ ་རྒྱུ ་དང༌། 
དེ་ལྟའྱི་བཟའ་ཚང་
གྱི་ཕྲུ་གུ་རང་ལ་ོ ༡༨ 

སྱི ་འཐུ ས ་འོས ་དམྱིག ས ་
འདམེས་སྒྲུག 
ས་གནས་འོས ་བསྡུ་ལས་
ཁང་ནས་ཁབ་ཁོངས་མྱི་
མ ང ་རྣ མ ས ་ལ ་འོ ས ་
དམྱིགས ་འདེམས ་སྒྲུག ་
དགོས ་པའྱི་བཀོད ་བྱུས ་
དང༌། བརྡ་ཁབ་གཏོང་རྒྱུ། 
༡ ས་གནས་འོས་འཕེན་པའྱི་
མྱིང་གཞུང་ཁག་གཞྱིར་
བཟུང་ཐོབ་ཁུངས་ཀྱི་སེ་
ཚན་མ་འདེས་པ་བ་རྒྱུ། 
ཆོལ་ཁ་མྱི་འད་བའྱི་བཟའ་
ཚང་རྣམས་ཆོལ་ཁོངས་
དོ ་བ དག ་སོ ་སོའ ་ིརང ་
དབང་འདོད་མོས ་ཀྱིས ་
ཐག་གཅོད་ཇྱི་བས་ལ་ར་
འཛིན་བ་རྒྱུ་དང༌། ད་ལྟའྱི་
བཟའ་ཚང་གྱི་ཕྲུ་གུ་རང་
ལོ ་ ༡༨  ཧྱིལ ་པོ ་ལོ ན ་
མཚམས་ཕ་མ་སུ་རུང་གྱི་
ཆོལ་ཁར་རང་མོས་ཀྱིས་
ཞུགས་ཆོག་ཅྱིང༌། རེས་

སྱི་འཐུས་འསོ་བསྡུ། 
 
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ནས་ཁབ་ཁོངས་མྱི་
མང་རྣམས་ལ་འོས་བསྡུ་
བ ་དགོས ་པའྱི ་བཀོད ་
བྱུས ་དང ༌། བརྡ ་ཁབ ་
གཏོང་རྒྱུ། 
 
བསྐྱ ར ་བ རོད ་ཚི ག ་
བརདོ་རང་འཇགས། 
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ལོན་མཚམས་ཕ་མ་
སུ ་རུ ང ་གྱི ་ཆོ ལ ་
ཁར་རང་མོས་ཀྱིས་
ཞུགས་ཆོག ་ཅྱིང༌། 
རེས ་སུ ་ཆོ ལ ་ཁ ་
གཞན་གྱི་བཟའ་ཟླ་
བྱུང་ཚེ་ཆོལ་ཁ་བརེ་
བསྒྱུར་གྱི་ག་ོསྐབས་
ཐེངས་གཅྱིག ་སྤྲོད་
ཆགོ 

ཁ     འོས་འཕེན་པ་རྣམས་
ནས་འོས་དམྱིགས་
འདེམ ས ་སྒྲུག ་མ ་
བ ས ་གོ ང ་འོ ས ་
དམྱིགས་ལ་ཁྲྱིམས་
མཐུན་འོས་ཆོས་ཇྱི་
དགོས ་ཀྱི ་ག ནས ་
ལུགས་ཤེས་རྟོགས་
ཆེ ད །།ས ་ག ནས ་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་བཅའ་ཁྲྱིམས་
དང༌།།ཁྲྱིམས་སྱིག ་
ཁག ་ནང ་གསལ ་
འོ ས ་ཆོ ས ་ད ང ་
འབེལ་བའྱི་དོན་ཚན་
རྣམས ་སོག ་སྦྱ ང ་
དང༌།།འགེལ་བཤད་
བདེ་དགསོ། 

ག     འོས་འཕེན་པ་སོ་སོ་
ནས་འདེམས་སྒྲུག་བ་
རྒྱུའྱི་འོས་དམྱིགས་ཀྱི་

སུ ་ཆོལ ་ཁ ་ག ཞན ་གྱི ་
བཟའ་ཟླ་བྱུང་ཚེ་ཆོལ་ཁ་
བརེ་བསྒྱུར་གྱི་གོ་སྐབས་
ཐངེས་གཅྱིག་སྤྲོད་ཆགོ 

 
 
 
 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
༢   འོས་འཕེན་པ་རྣམས་

ན ས ་ འོ ས ་མྱི ་
འདེམ ས ་སྒྲུག ་མ ་
བས་གོང་འོས་མྱིར་
ཁྲྱིམས་མཐུན་འོས་
ཆོས ་ཇྱི ་དགོས ་ཀྱི ་
གནས་ལུགས་ཤེས་
རྟོག ས ་ཆེ ད །།ས ་
ག ནས ་འོས ་བསྡུ ་
ལ ས ་ཁ ང ་ན ས ་
བཅའ་ཁྲྱིམས་དང༌།།
ཁྲྱིམས ་སྱིག ་ཁག ་
ནང ་ག སལ ་འོས ་
ཆསོ་དང་འབེལ་བའྱི་
དོ ན ་ཚ ན ་རྣ མ ས ་
སོ ག ་སྦྱ ང ་ད ང ༌།།
འགེལ་བཤད་བེད་
དགསོ། 

༣  འོས་འཕེན་པ་སོ་སོ་
ནས་འདེམས་སྒྲུག་
བ་རྒྱུའྱི་གངས་ཚད་
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གངས་ཚད་ཆོལ་ཁ་
རེ་རེར་སྱི་འཐུས་ཕོ་
མོ་ཁད་མེད་བཅུ་རེ་
དང༌།།དེའྱི་ནང་ཉུང་
མ ཐ ར ་བུ ད ་མེ ད ་
ག ཉྱིས ་རེ ་ད གོ ས །།
ད གོ ན ་ཁ ག ་ད ང ༌།།
ཆོས ་ཀྱི ་ཚོགས ་སེ ་
ཁག ་ནས ་རང་རང ་
ཆོལ ་ཁའྱི་ཐོབ ་ཆའྱི་
ག ང ས ་ཚ ད ་སྱི ་
མཚུངས་ཐོག ་ཆོས ་
བརྒྱུད་སོ་སོར་ཐོབ ་
ཆའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་
རེ།།བང་ཨ་རྱི་དང་ལྷོ་
ཨ ་རྱི ་ཁུ ལ ་དུ ་ཐོབ ་
ཆའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས།།
ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕྱི་རྱི་
ཀའྱི་ཁུལ་དུ་ཐོབ་ཆའྱི་
སྱི་འཐུས་གཉྱིས།།རྒྱ་
བལ་འབྲུག ་གསུམ་
ཕུད་པའྱི་ཨ་ེཤྱི་ཡ་དང་
ཨོ་སེ ་ཀྲེ་ལེ ་ཤྱི ་ཡའྱི་
ཁུལ་དུ་ཐོབ་ཆའྱི་སྱི་
འཐུས་གཅྱིག་བཅས་
ལ ས ་བ རྒ ལ ་བ ་
འདེམས་སྒྲུག་མྱི་ཆགོ 

 
 

ང འོས་འཕེན་པ་སོ་སོ་
ནས་འོས་དམྱིགས་

མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
༤ འོས ་འཕེན ་པ ་སོ ་སོ ་

ཆོལ ་ཁ་རེ་རེར་སྱི ་
འཐུས ་ཕོ ་མོ ་ཁད ་
མེད ་བཅུ ་རེ ་དང ༌།།
དེའྱི་ནང་ཉུང་མཐར་
བུད་མེད་གཉྱིས་རེ་
དགོས།།དགོན་ཁག་
ད ང ༌། ། ཆོ ས ་ཀྱི ་
ཚོགས་སེ་ཁག་ནས་
རང་རང་ཆོལ་ཁའྱི་
ཐབོ་ཆའྱི་གངས་ཚད་
སྱི ་མཚུངས ་ཐོག ་
ཆོས་བརྒྱུད་ས་ོསོར་
ཐོབ་ཆའྱི་སྱི་འཐུས་
གཉྱིས་རེ།།བང་ཨ་
རྱི་དང་ལྷ་ོཨ་རྱི་ཁུལ་
དུ ་ཐོ བ ་ཆ འྱི ་སྱི ་
འཐུས་གཉྱིས།།ཡུ་
རོབ ་དང ་ཨ ་ཕྱི ་རྱི ་
ཀ འྱི ་ཁུ ལ ་དུ ་ཐོབ ་
ཆ འྱི ་སྱི ་འ ཐུ ས ་
ག ཉྱིས །།རྒྱ ་བ ལ ་
འབྲུག་གསུམ་ཕུད་
པའྱི་ཨ་ེཤྱི་ཡ་དང་ཨ་ོ
སེ་ཀྲེ་ལེ་ཨེ་།ཤྱི་ཡའྱི་
ཁུལ་དུ་ཐོབ་ཆའྱི་སྱི་
འ ཐུ ས ་ག ཅྱི ག ་
བཅས་ལས་བརྒལ་
བ་འདེམས་སྒྲུག་མྱི་
ཆགོ 

 

༤ འོས་འཕེན་པ་སོ་སོ་
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འདེམས་སྒྲུག་བེད་
སྐ བ ས ་འོ ས ་
དམྱིགས་རྣམས་ཀྱི་
མྱི ང ་ད ང ༌།  ཐོ བ ་
ཁུངས། ད་ལྟའྱི་སོད་
ག ན ས །  ལ ས ་
གནས། ཁད་མྱིང ་
ངམ་ནང་མྱིང་ལྟ་བུ་
མྱིང་འད་གཞན་དང་
མྱི ་ནོར ་བ འྱི ་ཁ ད ་
མྱིང ་རེ ་བཅས ་ཁ ་
ག ས ལ ་འ གོ ད ་
ཐབས་དགསོ། 

 

ནས ་འོས ་དམྱིགས ་
འདེམས ་སྒྲུག ་བེད ་
སྐབས་འོས་དམྱིགས་
རྣམས་ཀྱི་མྱིང་དང༌། ཕ་
ཡུ ལ ། ད ་ལྟ འྱི ་སོ ད ་
གནས། ད་ལྟའྱི་ལས་
གནས་སམ་སོན ་གྱི་
ལས་གནས། ཁད་མྱིང་
ངམ ་ནང ་མྱིང ་ལྟ ་བུ ་
མྱིང་འད་གཞན་དང་མྱི་
ནོར་བའྱི་ཁད་མྱིང་རེ་
བ ཅ ས ་ཁ ་ག ས ལ ་
འགདོ་ཐབས་དགསོ། 

ནས་འོས་བསྡུ་བེད་
སྐ བ ས ་འོ ས ་མྱི ་
རྣམས་ཀྱི་མྱིང་དང༌། 
ཕ་ཡུལ། ད་ལྟའྱི་སདོ་
གནས། ད་ལྟའྱི་ལས་
གནས་སམ་སོན་གྱི་
ལས་གནས། ཁད་
མྱིང་ངམ་ནང་མྱིང་ལྟ་
བུ་མྱིང་འད་གཞན་
དང་མྱི་ནོར་བའྱི་ཁད་
མྱིང ་རེ ་བཅས ་ཁ ་
གསལ་འགོད་ཐབས་
བ་དགསོ། 

ཞ་ེབདུན་པ། 
 
 
 
 

ནང་གསསེ། ༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

འོས ་ཐོབ ་གངས ་བཤེར ་
ཕོགས་བསོམས་དང་འོས་
གཞྱི་གཏན་འབབེས། 
 
 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་གསལ་བསགས་བས་
པའྱི་དུས་ཚེས་ནང་ཚུན་ས་
གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ཁག ་ནས ་འོས ་གཞྱིའྱི ་ཐོ ་
གཞུང་ཡྱིག་ཆ་ཁག་དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་དུས་
ཐོག ་ངེས ་འབུལ ་ཐུབ ་པ ་
དགསོ།།གལ་སྱིད་ས་གནས་
ཐག ་རྱི ང ་ས ག ་ལ མ ་གྱི ་
མཐུན་རྐྱེན་ཇྱི་བཞྱིན་མེད་
རྱིག ས ་ཁ ག ་ན ས ་འོས ་

འསོ་ཐབོ་གངས་བཤརེ་ཕགོས་
བསོམས་དང་འོས་གཞྱི་གཏན་
འབབེས། 
 
 
 
 
 
 

མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 

འོས་ཐོབ་གངས་བཤེར་
ཕོགས་བསོམས་འབུལ་
ཉར ་བ རྟག ་ཞྱིབ ་བེད ་
ཕགོས། 
 
 

༡ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁ ང ་ན ས ་ག ས ལ ་
བསགས་བས་པའྱི་དུས་
ཚེས་ནང་ཚུན་ས་གནས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཁག་
ནས་འོས་ཐོབ་ཐོ་གཞུང་
ཡྱིག་ཆ་ཁག་དབུས་འོས་
བསྡུ ་ལས་ཁང་དུ་དུས ་
ཐོག་ངེས་འབུལ་ཐུབ་པ་
དགོས །།གལ ་སྱིད ་ས ་
གནས ་ཐག ་རྱིང ་སག ་
ལམ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཇྱི་
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ནང་གསསེ། ༢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ནང་གསསེ། ༤ 
 
 
 
 
 

གཞྱིའྱི་ཐོ་གཞུང་ཡྱིག ་ཆ ་
རྣམས ་དུས ་ཐོག ་འབུལ ་
འབོར་མ་བྱུང་ཚེ་ས་ཁུལ་དེ་
དག་གྱི་གནས་སྟངས་དང༌།།
མྱི་འབོར་མང་ཉུང་ལ་སྟབས་
བསྟུན་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་
འོས ་གཞྱི་གཏན་འབེབས་
བེད་རྒྱུའྱི་དུས་ཚེས ་ནས་
ལས་ཉྱིན་བདུན་རྱིང་ཕྱི་སྣུར་
བདེ་ཆགོ 

 

ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་སོ་སོ་ནས་འོས ་།ཤོག ་
གངས་བཤེར་བས་པའྱི་ཐོ་
ག ཞུ ང ་ཡྱི ག ་ཆ ་རྣམ ས ་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ལ ་ཕྱི ར ་འ བུ ལ ་བྱུ ང ་
མཚམས་སོ་སོར་འབོར་ཐོ་
དེབ་བཀོད་ཀྱིས།།འོས་གཞྱི་
ག ཏན ་འབེབས ་ག ངས ་
བཤེར་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚེས ་
བར་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་ཁུངས་
གཅྱིག་ཏུ་ཉར་འཇོག་དགོས་
པ ་ལ ས ་ག ང ་བྱུ ང ་སོག ་
བཤརེ་བདེ་མྱི་ཆགོ 
 

འོས ་གངས ་ཞྱིབ ་བཤེར ་
སྐབས ་འོས ་ཐོབ ་གངས ་
འབོར ་མ ང ་རྱིམ ་བསྟར ་
བསྱིགས་ཀྱིས་མྱིང་དང་། ཕ་
ཡུལ། ད་ལྟའྱི་སོད་གནས། 
ད་ལྟའྱི་ལས་གནས་སམ ་

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

མདེ། 
 

བཞྱིན་མེད་རྱིགས་ཁག་
ནས་འོས་ཐོབ་ཐོ་གཞུང་
ཡྱིག་ཆ་རྣམས་དུས་ཐོག་
འབུལ་འབོར་མ་བྱུང་ཚེ་
ས་ཁུལ་དེ་དག་གྱི་གནས་
སྟངས་དང༌།།མྱི་འབོར ་
མང་ཉུང་ལ་སྟབས་བསྟུན་
དགོངས ་བཞེས ་ཀྱིས ་
ལས་ཉྱིན་བདུན་རྱིང་ཕྱི་
སྣུར་བདེ་ཆགོ 
 

ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་སོ་སོ་ནས་འགེངས་
ཤོག་གངས་བཤེར་བས་
པའྱི་ཐོ་གཞུང་ཡྱིག ་ཆ ་
རྣམས་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་ལ་ཕྱིར་འབུལ་
བྱུང་མཚམས་སོ་སོར ་
འབོར་ཐ་ོདེབ་བཀོད་ཀྱིས།།
གངས ་བཤེར ་བ ་རྒྱུའྱི་
དུས་ཚེས་བར་ཡྱིག་ཆ་
རྣམས་ཁུངས་གཅྱིག་ཏུ་
ཉར ་འཇོག ་དགོས ་པ ་
ལ ས ་ག ང ་བྱུ ང ་སོ ག ་
བཤརེ་བདེ་མྱི་ཆགོ 
 

འོས་གངས་ཞྱིབ་བཤེར་
སྐབས་འོས་གངས་མང་
ཉུང་བསྟར་བསྱིགས་ཀྱིས་
མྱིང་དང་། ཕ་ཡུལ། ད་
ལྟའྱི་སོད་གནས། ད་ལྟའྱི་
ལས་གནས་སམ་སོན་གྱི་
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ནང་གསསེ། ༥ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསསེ། ༦ 

སོན་གྱི་ལས་གནས། འོས་
གངས ་ཇྱི ་ཐོབ ་ཀྱི ་གངས ་
འབོར་གསལ་བཀོད་ཀྱིས་
མྱིང་གཞུང་རེའུ་མྱིག་བཟོ་
འགོད་བེད་དགོས་པ་དང་། 
ཟུར་དཔང་དུ ་སྱི ་འཐུས ་
རྒྱུན་ལས་ནས་ཆལོ་ཁ་ཆོས་
བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཁོངས་
ནས་སྱི་འཐུས་རེ་དམྱིགས་
འཛུགས་གནང་དགོས། ར་
འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་
བྱུང་ཕྱིན་འོས་།ཤོག་གངས་
བཤརེ་བདེ་ཆགོ 
 
 
 

མྱིང་གཞུང་རེའུ་མྱིག་ནས་
ཐོབ ་ཁུངས ་སོ་སོའ ་ིཐོབ ་
ཆའྱི་གངས་འབོར་དེའྱི་ཉྱིས་
ལྡབ་ཀྱི་འོས ་གཞྱི་གཏན་
འབེབས་བེད་དགོས། གལ་
ཏེ ་སྐྱེ ་བོ ་ག ང ་ཞྱིག ་ཐོབ ་
ཁུ ངས ་ག ཉྱིས ་ཀྱི ་འོས ་
ག ཞྱི འྱི ་ཁོ ང ས ་ཡོ ད ་ན ་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་དོ་བདག་ཐོབ་ཁུངས་
གང་དུ་ཞུགས་འདོད་ཡོད་
མེད་འདྱི་རད་ཀྱིས་གཏན་
འབབེས་བདེ་དགསོ། 
 
འོས་དམྱིགས་ནང་གསལ་
བསགས ་བ ་རྒྱུའྱི་འོས ་

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
མྱིང་གཞུང་རེའུ་མྱིག་ནས་
ཐབོ་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིཐབོ་ཆའྱི་
གངས་འབོར་དེའྱི་ཉྱིས་ལྡབ་
ཀྱི་འོས་གཞྱི་གཏན་འབེབས་
བེད་དགོས། གལ་ཏེ་སྐྱེ་བོ་
གང་ཞྱིག་སྱིད་སྐྱོང་ངམ། སྱི་
འཐུས་ཐོབ་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་
འོས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་ཡོད་ན་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་དོ་བདག་ཁུངས་གང་
ཞྱིག་གྱི་ནང་ཞུགས་འདོད་
ཡོད ་མེད ་འདྱི ་ར ད ་ཀྱིས ་
གཏན་འབབེས་བདེ་དགསོ། 
འོས་དམྱིགས་ནང་གསལ་
བསགས་བ་རྒྱུའྱི་འོས་གཞྱི་

ལས་གནས། འོས་གངས་
ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་གངས་འབོར་
གསལ་བཀོད་ཀྱིས་མྱིང་
གཞུང ་རེའུ ་མྱིག ་བཟོ་
འགོད ་བེད ་དགོས ་པ ་
དང་། ཟུར་དཔང་དུ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས ་
ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་
སོའ་ིཐོབ་ཁོངས་ནས་སྱི་
འ ཐུ ས ་རེ ་ད མྱི ག ས ་
འཛུགས་གནང་དགོས། 
ར་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་
གཉྱིས་བྱུང་ཕྱིན་འགེངས་
ཤོག་གངས་བཤེར་བེད་
ཆགོ 
 

 

གལ་ཏེ་སྐྱེ་བོ་གང་ཞྱིག་
སྱི ད ་སྐྱོ ང ་ངམ ། སྱི ་
འཐུ ས ་ཐོབ ་ཁུ ངས ་
ག ཉྱི ས ་ཀྱི ་ཁོ ང ས ་
འདེམས ་འཐོན ་བྱུང ་
ཡོད ་ན ་དབུས ་འོས ་
བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དོ་
བདག་ཁུངས་གང་ཞྱིག་
གྱི་ནང་ཞུགས་འདོད་
ཡདོ་མདེ་འདྱི་རད་ཀྱིས་
གཏན ་འབེབས ་བེད ་
དགསོ། 
 
 
གསལ་བསགས་བ་རྒྱུའྱི་
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གཞྱི་རྣམས་དབུས་འོས་
བ སྡུ ་ལ ས ་ཁ ང ་ན ས ་
བརྟག ་ཞྱིབ ་ཀྱིས ་འོས ་
གཞྱི་གང་ཞྱིག་སྱིག་གཞྱི་
དོ ན ་ཚ ན ་ ༢ ༥  ན ང ་
གསེས་ ༡ དང་ ༢ དོན་
ཚན་ ༤༣ ནང་གསེས་ 
༣ པའྱི་ ཀ ནས་ ཆ བར་
གཞྱིར་བཟུང་ཕྱིར་འཐེན་
བདེ་ཆགོ 

རྣམས་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་ནས་བརྟག་ཞྱིབ་
ཀྱིས་འོས་གཞྱི་གང་ཞྱིག་
སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༢༥ 
ནང་གསསེ་ 
༡།༢།༣།༡༠།༡༡ བཅས་
དང་། དོན་ཚན་ ༤༣ ནང་
གསསེ་ ༣ པ་གཞྱིར་བཟུང་
ཕྱིར་འཐེན་བདེ་ཆགོ 

འདེམས་ཐོན་སྱི་འཐུས་
རྣམས ་ལ ་དབུས ་འོས ་
བ སྡུ ་ལ ས ་ཁ ང ་ན ས ་
བརྟག་ཞྱིབ་ཀྱིས་འདེམས་
ཐོན་སྱི་འཐུས་གང་ཞྱིག་
སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་།༢༥།།
ན ང ་ ག སེ ས ་ 
༡།༢།༣།༡༠།༡༡ བཅས་
དང ་། དོན ་ཚ ན ་ ༤༣ 
ན ང ་ག སེ ས ་ ༣  པ ་
གཞྱིར་བཟུང་ཕྱིར་འཐེན་
བདེ་ཆགོ 

ཞ་ེབརྒྱད་པ།  
ནང་གསསེ། ༡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ནང་གསསེ། ༢ 
 
 
 
 

 
ནང་གསསེ། ༣ 

འསོ་ཤགོ་བཟ་ོསྐྲུན། 
ཐོབ ་ཁུ ངས ་སོ ་སོ ་ངོས ་
འཛིན་བདེ་ཆེད་དབུས་འོས་
བསྡུ ་ལས ་ཁང་ནས་འོས ་
ཤོག་ཚོན་མདོག་མྱི་འད་བ་
བཟོ་སྐྲུན་གཏན་འབེབས ་
བདེ་དགསོ། 
 
 
 

འོས་ཤོག་སོ་སོའ་ིནང་འོས་
གཞྱིའྱི་མྱིང་ཐ་ོརྣམས་གསལ་
བསགས ་ཟྱིན ་པ འྱི ་མྱི ང ་
གཞུང་གོ་རྱིམ ་ལྟར་དང༌།།
མྱིང་འད་ཡོད་ཚེ་ཕན་ཚུན་
ངོས་འཛིན་བད་ེཆེད་གསལ་
ཁ་འགདོ་དགསོ། 
འོས་གཞྱི་ས་ོསོར་མཚནོ་ 
རྟགས་ར་ེསྤྲོད་དགསོ། 

འསོ་།ཤགོ་བཟ་ོསྐྲུན། 
མདེ། 
 
 
 
 
 

 
 

 
མདེ། 
 

 
 
 
 
འོས་གཞྱི་ས་ོསོའྱི་འད་པར་དང་
མཚནོ་རྟགས་ར་ེའགདོ་དགསོ། 

འགངེས་།ཤགོ་བཟ་ོསྐྲུན། 
ཐབོ་ཁུངས་ས་ོས་ོངསོ་
འཛིན་བད་ེཆདེ་དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
ཟུརའཛར་ ང༽ ལྟར་
འགངེས་ཤགོ་ཚནོ་
མདོག་མྱི་འད་བ་བཟ་ོསྐྲུན་
གཏན་འབབེས་བདེ་
དགསོ། 
 
 

ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ་ཕྱིར་
བསྡུ། 
 
 
 
 

ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ་དང་
བསྐྱར་བཅསོ་གཉྱིས་ཀ་
ཕྱིར་བསྡུ། 
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ཞ་ེདགུ་པ། 
 

 
 

ནང་གསསེ། ༡ 
 
 
 

 
 
ནང་གསསེ། ༢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསསེ། ༣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

འསོ་གཞྱི་གསལ་བསགས། 
 
 
 

དངོས ་གཞྱིའྱི ་འོས ་གཞྱི ་
ག ཏན ་འབེབས ་གསལ ་
བསགས་མ ་བས་གོང་དུ་
འོས་ཁངོས་ནས་དགངོས་ཞུ་
ཕྱི ར ་འ ཐེན ་བ ་རྒྱུ འྱི ་གོ ་
སྐབས་སྤྲོད་ཆདེ། 
ཀ འོ ས ་ག ཞྱི ་ག ཏ ན ་

འ བེ བ ས ་ག ས ལ ་
བསགས་མ་བས་པའྱི་
ཉྱི ན ་ག ང ས ་ ༤ ༥ 
གོང་ཐོབ ་ཁུངས ་སོ ་
སོའ་ིཐོབ་ཆའྱི་གངས་
ཚད་ཀྱི་གསུམ་ལྡབ་
ལས་མྱི་ཉུང་བའྱི་སོན་
འ གོ འ ི ་འོ ས ་ག ཞྱི ་
གསལ་བསགས་བེད་
དགསོ། 

 

ཁ  སོན་འགོའ ་ིའོས ་གཞྱི་
ནས་དགོངས་ཞུ་བེད་
འ དོད ་ཡོ ད ་རྱིག ས ་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁ ང ་ལ ་ཐ ད ་ཀ ར ་
དགོངས་པ་ཞུ་འཁྲོལ་
དགོས་པ་དང༌། དངོས་
གཞྱིའྱི་འོས་གཞྱི་གཏན་
འ བེ བ ས ་ག ས ལ ་
བསགས ་ཟྱིན ་རེས ་

འསོ་གཞྱི་གསལ་བསགས། 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 
 

ཀ འོ ས ་ག ཞྱི ་ག ཏ ན ་
འ བེ བ ས ་ག ས ལ ་
བསགས་མ་བས་པའྱི་
ཉྱིན་གངས་ ༣༠ གོང་
ཐོབ ་ཁུངས ་སོ ་སོའ ི་
ཐོབ་ཆའྱི་གངས་ཚད་
ཀྱི་གསུམ་ལྡབ་ལས་མྱི་
ཉུང་བའྱི་སོན ་འགོའ ་ི
འོ ས ་ག ཞྱི ་ག ས ལ ་
བསགས་བདེ་དགསོ། 

 
 
 
 

 

མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
 

འདེམས་ཐོན་སྱིད་སྐྱོང་
དང ་སྱི་འཐུས ་ཀྱི་མྱིང ་
གཞུང་གསལ་བསགས། 
 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་ཕྱིར་
བསྡུ། 
 
 
 
 
ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ་དང་
བསྐྱར་བཅསོ་གཉྱིས་ཀ་
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
༡    འདེམས་ཐོན་སྱིད་

སྐྱོང་དང་སྱི་འཐུས་
སུ ་རུ ང ་ན ས ་
དགོ ངས ་ཞུ ་བེ ད ་
འདོད་ཡོད་རྱིགས་
དམ་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་
དུས་ཚསེ་ 

     ཀྱི་ཉྱིན་གངས་།༡༠།
གོ ང ་དབུས ་འོས ་
བསྡུ ་ལས ་ཁང་ལ ་
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ནང་གསསེ། ༤ 

 
 
 
 
 
 

དགངོས་ཞུ་མྱི་ཆགོ 
 
ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁ ང ་གྱིས ་སོ ་སོ འ ི་ཁ བ ་
ཁོངས ་སུ ་ཡོད ་པའྱི་འོས ་
གཞྱི་རྣམས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་བསྡུ་
ལེན་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་
སགས ་དབུས ་འོས ་བསྡུ ་
ལས་ཁང་ལ་འབུལ་ དགསོ། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་སོན་འགོའ་ིའོས་གཞྱིར་
བརྟག་ཞྱིབ་རད་གཅོད་དང༌།  
དགོངས་ཞུའྱི་རྱིགས་གྲུབ་
རསེ་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་གཞྱི་
ག ས ལ ་བ ས ག ས ་བེ ད ་
དགསོ། 
 

 
ཀ དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུ་

བ ་རྒྱུ འྱི ་ཉྱིན ་ག ངས ་ 
༤༥  གོང ༌། དབུས ་
འོས ་བསྡུ ་ལས ་ཁང ་
ནས་གསལ་བསགས་
སོན་སོང་ནང་གསལ་
ཐོབ ་ཁུངས ་སོ ་སོའ ི་
ཐོབ་ཆའྱི་གངས་ཚད་
ཀྱི་ཉྱིས་ལྡབ་ཐོག་དང་
བངས་ཇྱི་ཡོད་སོ་སོའ་ི
ལ་ོརྒྱུས་མདོར་བསྡུས་
རེ་དང༌། འོས ་གཞྱིའྱི་

 
 

 
མདེ། 
 

 
 
 

 
 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་སོན་འགོའ་ིའོས་གཞྱིར་
སྱིག་གསལ་འོས་ཆོས་ཚང་
ཡོད་མེད་དང་། དཔྱ་དངུལ་
འབུལ་ཆད་ཡོད་མེད་བརྟག་
ཞྱིབ་རད་གཅོད།  དགོངས་
ཞུའྱི་རྱིགས་བཅས་གྲུབ་རསེ་
དངོས ་ག ཞྱིའྱི ་འོས ་ག ཞྱི ་
ག ས ལ ་བ ས ག ས ་བེ ད ་
དགསོ། 
ཀ དངསོ་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུ་བ་

རྒྱུ འྱི ་ཉྱིན ་ག ངས ་ ༢ ༠ 
གོང༌། དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས ་ཁང་ནས ་གསལ་
བསགས་སོན་སོང་ནང་
གསལ ་ཐོབ ་ཁུངས ་སོ ་
སོའ་ིཐོབ་ཆའྱི་གངས་ཚད་
ཀྱི ་ཉྱིས ་ལྡབ ་ཐོག ་དང ་
བངས་ཇྱི་ཡོད་སོ་སོའ་ིལོ་
རྒྱུས ་མདོར ་བསྡུས ་རེ ་
དང ༌། འད ་པར ། འོས ་

ཐད་ཀར་དགོངས་པ་
ཞུ་འཁྲོལ་དགསོ། 

 
 
 

ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ་ཕྱིར་
བསྡུ།  
 
 

 
ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དང་
བསྐྱར་བཅོས་གཉྱིས་ཀ་
ཕྱིར་བསྡུ།  
 
 
 
 
 

 
ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ་དང་
བསྐྱར་བཅསོ་གཉྱིས་ཀ་
ཕྱིར་བསྡུ། 
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མཚོན་རྟགས་བཅས་
མཐའ་བསོམས་གཏན་
འབེབས་ཀྱིས་ཡོངས་
ཁབ་གསལ་བསགས་
བདེ་དགསོ། 

ཁ   དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁ ང ་ན ས ་ག ས ལ ་
བསགས་ཟྱིན་པའྱི་འོས་
གཞྱི་དེ་དག ་གྱི ་སྐོར ་
དང་བཀོད་ཁབ་བཅས་
ས ་གནས ་འོས ་བསྡུ ་
ལ ས ་ཁ ང ་སོ ་སོ ར ་
ག ཏོང ་ད གོ ས །  ས ་
གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁ ང ་ན ས ་ག ས ལ ་
བསགས་ཀྱི་འབྲུ་དོན་
གཞྱིར་བཟུང་འོས་བསྡུ་
བ ་ཡུ ལ ་སེ ་ཚ ན ་སོ ་
སོའ ་ིཁབ ་ཁོངས ་མྱི ་
མང་ལ་འོས་གཞྱི་ཁག་
ཡྱིད་འཇགས་བོ་ངེས་
ཐུ བ ་པ འྱི ་ ག ས ལ ་
བསགས་འཐུས་ནན་
ཐོག ་མྱི ་ཚོགས ་འདུ ་
འཛོམས་ཆེ་ས་ཁག་ལ་
འགེམས ་སྦྱ ར ་བེད ་
དགསོ། 

དངོས ་གཞྱིའྱི ་འོས ་གཞྱི ་
གསལ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་
རེས ་སུའང་འོས ་བསྡུ ་མ ་
བས་གོང་འོས་གཞྱི་སུ་རུང་

ག ཞྱིའྱི ་མ ཚོ ན ་རྟགས ་
བཅས་མཐའ་བསོམས་
ག ཏན ་འབེབས ་ཀྱིས ་
ཡོ ང ས ་ཁ བ ་ག ས ལ ་
བསགས་བདེ་དགསོ། 

 
 
 
མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
མདེ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ་ཕྱིར་
བསྡུ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
༢འདམེས་ཐོན་སྱི་འཐུས་
གསལ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་
རེས་སུ་འདེམས་ཐོན་སྱི་
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ལ་འོས་ཆོས་ཚང་མྱིན་གྱི་
ཀླན་ཀ་སྱི་སྒེར་སུ་ཐད་ནས་
བྱུང་བའམ། དབུས་འོས ་
བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཤེས ་
རྟོགས་བྱུང་སྐབས། ཁྲྱིམས་
མཐུན ་ཞྱིབ ་འཇུག ་གྱིས ་
སྱིག ་དོན ་ག ཞྱིར ་བཟུ ང ་
གསལ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་
འོས་གཞྱི་ཆ་ཚང་ངམ་འོས་
གཞྱི་བ་ེབག་པ་སུ་རུང་ཕྱིར་
འཐེན་ཆོག་ཅྱིང༌། འོས་གཞྱི་
ཆ་ཚང་ཕྱིར་འཐེན་བས་པ་
ཡྱིན་ན་བསྐྱར་དུ་འོས་བསྡུ་
བེད་དགོས་པ་དང༌། འོས་
གཞྱི་བེ་བག་པ་ཕྱིར་འཐེན་
བས ་པའམ ་གོ ་བུར་འཆྱི ་
སྐྱོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འོས་
གཞྱིའྱི ་ག ངས ་འབོར ་ལ ་
གཞྱིགས་ཏེ་ཐག་གཅོད་བ་
འཐུས། 

 
 
 
 
 

འཐུས་སུ་རུང་ལ་འོས ་
ཆོས་ཚང་མྱིན་གྱི་ཀླན་ཀ་
སྱི་སྒེར་སུ་ཐད་ནས་བྱུང་
བའམ། དབུས་འོས་བསྡུ་
ལ ས ་ཁ ང ་ན ས ་ཤེས ་
རྟོག ས ་བྱུ ང ་སྐ བ ས ། 
ཁྲྱིམས་མཐུན་ཞྱིབ་འཇུག་
གྱིས ་སྱིག ་དོན ་གཞྱིར ་
བཟུང་གསལ་བསགས་
ཟྱིན ་པའྱི་སྱི ་འཐུས ་ཆ ་
ཚང་ངམ་སྱི་འཐུས་བེ་
བ ག ་པ ་སུ ་རུ ང ་ཕྱི ར ་
འ ཐེ ན ་ཆོ ག ་ཅྱི ང ༌ ། 
འདེམས་ཐོན་སྱི་འཐུས་
ཆ་ཚང་ཕྱིར་འཐེན་བས་
པ་ཡྱིན་ན་བསྐྱར་དུ་འོས་
བསྡུ་བེད་དགོས་པ་དང༌། 
སྱི་འཐུས་བ་ེབག་པ་ཕྱིར་
འཐེན་བས་པའམ་ག་ོབུར་
འཆྱི་སྐྱོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། 
སྱི་འཐུས་གངས་འབོར་
ལ ་ག ཞྱི ག ས ་ཏེ ་ཐ ག ་
གཅདོ་བ་འཐུས། 

ལྔ་བཅུ་པ། 
 
 
 
ནང་གསསེ། ༢ 

 
 

དངསོ་གཞྱིའྱི་འསོ་བསྡུ། 
 
 
 
དངོས ་གཞྱིའྱི་འོས ་བསྡུའྱི་
སྐབས་བབ་ལས་དོན་རྣམས་
དོ ན ་ཚ ན ་།༣ ༡ ། ད ང ་།

མདེ། 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 

སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་འསོ་མྱི་དང་
རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་པ་ོབཅས་
ཀྱིས་དབེ་སྐྱལེ་བདེ་
ཕགོས། 
 
སྐྱ་ེབ་ོགང་ཞྱིག་སྱིད་སྐྱངོ་
གྱི་འསོ་མྱིར་རང་འགུལ་
དང་བངས་དང་།།
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ནང་གསསེ། ༣ 

༣༢།༣༣ །༣༤ །གཞྱིར ་
བཟུང ་ལག ་བསྟར ་བེད ་
དགོས་པ་དང༌།།འོས་ཤོག་
འགེམས་སྤྲོད་སྐབས་སོན་
འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་
ཀ ར ་ག ལ ་ཏེ ་ས ་ག ནས ་
གཞན་ནས་སེབས་པའྱི་མྱི་
ཞྱིག ་ལ ་ཡོ ང ་ཁུ ངས ་ས ་
གནས་དེ་ནས་དང་བངས་
དཔྱ་དངུལ་གྱི ་ལག ་དེབ ་
ཐོག ་ས ་གནས་འོས ་བསྡུ ་
ལས ་ཁ ང ་གྱི ་ལ ས ་ཐམ ་
འཁོད་པའྱི་མྱིང་གཞུང་དེབ་
འགོད་ཀྱི་མྱིང་རྟགས་དང་
སགས་དེབ་འགོད་བས་པའྱི་
ཨང་གངས་མྱིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་
ཡོད་ཚེ་ས་གནས་དེ་རང་གྱི་
མྱིང་གཞུང་ནང་མེད་ན་ཡང་
ཐབོ་ཁུངས་མ་ནོར་བར་འོས་
ཤོག ་འགེམས ་སྤྲོད ་བེད ་
ཆོག་པ་དང༌།།ཐོབ་ཁུངས་
གང་ཡྱིན་པ་དེའྱི་མྱིང་གཞུང་
རེའུ ་མྱིག ་གཤམ ་དུ ་ས ་
གནས་དང༌།།མྱི་མྱིང༌།།འོས་
བསྡུ་བའྱི་མྱིང་གཞུང་དེབ་
འགོད ་ཨང་གངས།།དཔྱ ་
དངུལ ་ལག ་དེབ ་ཀྱི ་ཨང་
གངས ་བཅས ་གསལ་པོ་
འགོད་དགོས།།སྱིད་སྐྱོང་གྱི་
ཐད་ཟུར་འཛར་།ག༽།འོག་
གོང་བཞྱིན་ལག་དེབ་ཨང་

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 མདེ། 

དམྱིགས་འཛུགས་ཀྱིས་
འཛུལ་ཞུགས་བདེ་པ་ལ། 
 

ཀ  དོན་ཚན་།༦༣།།
ན ང ་ག ས ལ ་
སྱིད ་སྐྱོ ང ་གྱི ་
འོས་ཆོས་ཚང་
བ། 

ཁ  རང་འགུལ་དང་
བངས་འསོ་མྱིར་
ལ ང ་བ ་ལ ་   
འོས ་འཕེན ་པ ་
ཚད་ལྡན་རྒྱུས་
ཅ ན ་།
༡༠༠  དང། ད
མྱིགས་འཛུགས་
བས ་པའྱི་འོས ་ 
མྱི་ལ་འསོ་འཕནེ་
པ ་ཚ ད ་ལྡ ན ་
རྒྱུ ས ་
ཅན་  ༥༠  བཅ
ས་ནས ་འགན་
འ ཁུ ར ་གྱི ས ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་
པ། 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

གསར་འཇུག 
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གངས ་བཅས ་གསལ་པོ་
འགདོ་དགསོ། 

 

  མདེ། 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
དབུས་འོས ་བསྡུ ་ལས ་
ཁང་ནས་ཁབ་བསགས་
དགསོ་པ་གཤམ་གསལ། 
 

ཀ   སྱིད ་སྐྱོང ་གྱི ་འོས ་
མྱིར་རང་འགུལ་དང་
བངས་དང་དམྱིགས་
འཛུགས་བས ་པའྱི་
འསོ་མྱི་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་
བེད་པོ་བཅས་ནས་
ས་གནས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་ནས་དེབ ་
སྐྱལེ་འགངེས་ཤགོ་ཞུ་
ལེན་དང༌།།དོ་བདག་
གྱི ་ལོ ་རྒྱུས ་བཅས ་
ཕྱིར་འབུལ་བ་རྒྱུའྱི་
དུས ་ཡུན ་ནྱི །།ཉྱིན ་
གངས།༡༥།ཡྱིན། 

 

ཁ  འོས་མྱིར་དེབ་སྐྱེལ་
བས ་རྱིགས ་ལ ་ས ་
ག ནས ་འོས ་བ སྡུ ་
ལས་ཁང་ནས་བརྟག་
ཞྱིབ་རད་གཅོད་དང་
ཐག ་གཅོད ་བ ་རྒྱུའྱི་
དུས ་ཡུན ་ནྱི །།ཉྱིན ་
གངས་ ༣༠།ཡྱིན། 

 

ག  སྐྱེ་བོ་གང་ཞྱིག་འོས་
མྱི ་ནས ་ར ང ་མོས ་
ཕྱིར ་འཐེན ་བ ་རྒྱུའྱི་

 
 
 
 
 
 
 

 
གསར་འཇུག 
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དུས་ཚསེ། 
 

ང། དབུས ་འོས ་བསྡུ ་
ལས་ཁང་ནས་འོས ་
མྱིའྱི་འགེངས ་ཤོག ་
ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་
ཀྱིས་མཐའ་བསོམས་
སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་འསོ་མྱིར་
ར ང ་འ གུ ལ ་ད ང ་
བ ང ས ་འོ ས ་མྱི ་
ད ང །  ད མྱི ག ས ་
འཛུ ག ས ་འོས ་མྱི ་
བཅས་ཀྱི་མྱིང་དང༌།།
ཕ་ཡུལ། ད་ལྟའྱི་སོད་
ག ན ས ་ད ང ་ལ ས ་
ག ནས ་བ ཅས ་ཀྱི ་
ག ས ལ ་བ ས ག ས ་
བ ས ་པ ་ན ས ་ཉྱིན ་
ག ངས ་ ༤ ༥  རྱིང ་
འསོ་མྱི་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་
བ ་ཁ ག ་ནས ་འོས ་
བསྡུའྱི་དྱིལ་བསགས་
བེད ་ཆོག ་པ ་ལས ་
དེབ ་སྐྱེལ ་མེད ་པར་
འོས ་བ སྡུ འྱི ་དྱི ལ ་
བསགས་བེད་མྱི་ཆོག  
གལ་ཏ་ེདབེ་སྐྱལེ་མདེ་
པར་འོས་བསྡུའྱི་དྱིལ་
བསགས་བེད་པ་ར་
འཕོད་བྱུང་ཚེ་སྐྱེ་བོ་
དེའྱི་འོས ་གངས ་ཇྱི་
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མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ཐབོ་ཆ་ཚང་རྱིས་མདེ་
གཏངོ་རྒྱུ།    

 

རང་འགུལ་དང་བངས་
འོས་མྱི་དང་།།དམྱིགས་
འཛུགས་བས་པའྱི་འོས་
མྱི།།རྒྱབ ་སྐྱོར ་བེད ་པོ ་
བཅས་ཀྱི་འགེངས་ཤོག་
འབུལ་ཕགོས་དང་འབུལ་
དུས། 
 

ཀ།ས་གནས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་དུ་ད་ོབདག་
སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་འསོ་མྱིར་
ར ང ་འ གུ ལ ་ད ང ་
བངས་འཛུལ་ཞུགས་
བ་རྒྱུའྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་
ཏ།ེ།འསོ་མྱིའྱི་འགངེས་
ཤགོ་དང༌།།རྒྱབ་སྐྱརོ་
འགེངས ་ཤོག ་རྱིས ་
ལེན་འགེངས་འབུལ་
དགསོ། ཇ༽ ༡། དང་ 
ཇ༽ ༢། 

 

ཁ།དོ་བདག ་སྱིད ་སྐྱོང ་
འོས ་མྱིར ་སུ ་ཞྱིག ་
གྱི ས ་ད མྱི ག ས ་
འཛུགས་བས་པར་
འཁོད་པའྱི་ཞུ་སྙན་ས་
ག ནས ་འོས ་བ སྡུ ་
ལས་ཁང་ལ་ཕུལ་ཏེ།།
ངོས ་ལེན ་ཡོད ་པའྱི་
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འགེངས ་ཤོག ་རྱིས ་
ལེན་འགེངས་འབུལ་
དགསོ།  

     ཇ༽ ༣། 
 

ག།སྐྱེ་བོ་གང་ཞྱིག་སྱིད་
སྐྱོ ང ་ འོ ས ་མྱི ར ་
དམྱིགས་འཛུགས་བདེ་
པ་ོཐུན་མོང་གྱིས་མོས་
མཐུན་ཡོད་པའྱི་སྙན་
ཞུ་ས་གནས་འསོ་བསྡུ་
ལས་ཁང་ལ་ཕུལ་ཏེ། 
རྒྱབ ་སྐྱོར ་འགེངས ་
ཤོ ག ་རྱི ས ་ལེ ན ་
འགངེས་འབུལ་དགསོ།  

    ཇ༽ ༤། 
 

ང། འསོ་མྱིར་ལང་མཁན་
དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་པ་ོ
བ ཅ ས ་ན ས ་ཟུ ར ་
འཛར་ ཇ༽།༡། དང་ 
ཇ༽  ༢། ཇ༽  ༣ ། 
ཇ༽  ༤ །  བ ཅས ་
གཞྱིར ་བཟུང ་འོས ་
མྱིའྱི་འགེངས ་ཤོག ་
ད ང ་རྒྱ བ ་སྐྱོ ར ་
འགེངས ་ཤོག ་ནང ་
འཚེམས་ལུས་ནོར་
འ ཁྲུ ལ ་མེ ད ་པ ར ་
བསྐངས་ནས།།འགན་
འཁུར་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་
མྱིང ་རྟགས ་འཁོད ་
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པའྱི་ཡྱིག་ཆ་བཅས་
དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་
ཁ ང ་གྱི ་ག ཏ ན ་
འབེབས་དུས་ཚེས ་
ནང་ཚུན་ས ་གནས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ལ ་ཕུ ལ ་ཟྱི ན ་པ ་
དགསོ། 

ང་གཅྱིག་པ།  
 

ནང་གསསེ། ༢ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འོས ་ཤོག ་གངས ་བཤེར ་
ཕགོས་བསམོས། 
 

སྱི་འཐུས་དུས་ཡུན་ནང་ས་
མྱིག་སྟོང་པ་ཐོན་ཚེ། བར་
མའྱི་འོས ་བསྡུ ་མ ་དགོས ་
པ ར ་སྒུ ག ་ཐོ འ ི ་ག ལ ་
མཚམས་གར་འཁེལ་ནས་
ཚབ་གསར་འཇུག ་རྒྱུའྱི་
ཆེད། འོས ་ཐོབ ་མང་རྱིམ ་
བཞྱིན་ཐོར་བཀོད་དེ་འོས ་
བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དང་། 
ཟུར་དཔར་རྣམས་ཀྱི་མཚན་
རྟགས་བཀོད་པ་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་དུ་ཉར་དགསོ། 
 
 
 
 
 
 
 
 

འོས ་།ཤོག ་ག ངས ་བ ཤེ ར ་
ཕགོས་བསམོས། 
 

མདེ། 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འགེངས ་།ཤོག ་ག ངས ་
བཤརེ་ཕགོས་བསམོས། 
 

འདེམས་ཐོན་སྱི་འཐུས་
ན ས ་ད གོ ང ས ་པ ་ཞུ ་
འཁྲོལ ་བྱུང ་ཚབ ་དང ་། 
སྱིག ་གཞྱིའྱི་འདྱིའྱི་དོན ་
ཚ ན ་ ༤༧  པའྱི ་ན ང ་
གསེས་ ༥ པ་དགོངས་
དནོ་ས་སྟོང་ཐོན་པ། ཡང་
སྱི ་འཐུས ་ཐོབ ་ཁོངས ་
གཉྱིས་ནས་འདེམས་ཐོན་
བྱུང་ནས་ས་སྟོང་ཐོན་པ། 
དེ་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་དུས་
ཡུན་ནང་ས་མྱིག་སྟོང་པ་
ཐོན ་ཚེ། བར་མའྱི་འོས ་
བསྡུ་མ་དགོས་པར་སྒུག་
ཐོའ་ིགལ་མཚམས་གར་
འཁེལ་ནས་ཚབ་གསར་
འཇུག་རྒྱུའྱི་ཆེད། ཐོབ ་
ཁུངས ་སོ ་སོའ ་ིཁོངས ་
ནས་འོས་ཐོབ་མང་རྱིམ་
བཞྱིན་ཐོབ ་ཆའྱི་གངས་
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ནང་གསསེ། ༣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

སྱི ་འཐུས ་འོས ་བསྡུའྱི ་
ལས་དོན་ཡོངས་རོགས་
སྱི ་འཐུས་གསར་པས ་
དམ་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་
ཚེས་ཀྱི་ཉྱིན་གངས་ ༣༠ 
གོང་དུ་ངེས་པར་མཇུག་
བསྱིལ་ཐུབ་པ་དགསོ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
སྱི་འཐུས་འོས ་བསྡུའྱི་ལས་
དོན་ཡོངས་རོགས་སྱི་འཐུས་
གསར་པས ་དམ་འབུལ་ཞུ ་
རྒྱུའྱི་དུས་ཚེས་ཀྱི་ཉྱིན་གངས་ 
༡༥ གོང་དུ་ངེས་པར་མཇུག་
བསྱིལ་ཐུབ་པ་དགསོ། 

ཚད་ཀྱི་གཉྱིས་ལྡབ་ལས་
མྱི་ཉུང་བ་ཐོར་བཀོད་དེ་
འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་
དང་། ཟུར་དཔང་རྣམས་
ཀྱི་མཚན་རྟགས་བཀོད་
པ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་
ཉར་དགསོ། 
སྱི ་འཐུས ་འོས ་བསྡུའྱི ་
ལས་དོན་ཡོངས་རོགས་
སྱི་འཐུས་གསར་པས་
དམ་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་
ཚེས་ཀྱི་ཉྱིན་གངས་ ༣༠ 
གོང་དུ་ངེས་པར་མཇུག་
བསྱིལ་ཐུབ་པ་དགསོ། 

ང་གཉྱིས་པ། 
 
 
 

ནང་གསསེ། ༡ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ནང་གསསེ། ༢ 
 
 

རྒྱ་ཁབ་གསལ་བསགས་
དང ༌།  འདེམ ས ་ཐོན ་སྱི ་
འཐུས་སོ་སོར ་བརྡ་ལན ་
སྤྲདོ་ཕགོས། 

 འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའྱི་
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
རྣམ ས ་ཀྱི ་མྱི ང ་ད ང ༌།  
འད་པར།  ད་ལྟའྱི་སོད་
གནས། འོས་གངས། ལ་ོ
རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་རེ་
བཅས་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་ནས་གསལ་
བསགས་བེད་དགསོ། 
 

འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའྱི་
སྱི་འཐུས་སོ་སོར་འོས་
བསྡུའྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའྱི་

རྒྱ་ཁབ་གསལ་བསགས་དང༌། 
འདེམས ་ཐོན ་སྱི ་འཐུས ་སོ ་
སརོ་བརྡ་ལན་སྤྲདོ་ཕགོས། 
 

 འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའྱི་བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་
མྱིང་དང༌།  འད་པར།  ད་
ལྟའྱི ་སོད ་ག ནས ། འོས ་
གངས་བཅས་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གསལ་
བསགས་བདེ་དགསོ། 

 
 

 

འདེམས་ཐོན ་བྱུང་བའྱི་སྱི ་
འཐུས་སོ་སོར་འོས་བསྡུའྱི་
རྒྱལ ་ཁ ་ཐོབ ་པའྱི་གནས ་

རྒྱ་ཁབ་གསལ་བསགས་
དང༌། འདེམས་ཐོན་སྱི་
འཐུས་སོ་སོར་བརྡ་ལན་
སྤྲདོ་ཕགོས། 
བསྐྱར་བརདོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས། 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས། 

 

 
 
 

 
 

 



64 
 

གནས་ཚུལ་དང་སགས་
བཞུགས་སྒར་དུ་དམ ་
བཅའ་འབུལ་བར་ངེས་
བཅར་དགོས་རྒྱུའྱི་ཚེས་
གངས་ཁ་གསལ་འཁོད་
པའྱི་བརྡ ་ལན ་དབུས ་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
དེབ ་སྐྱེལ་སག་བརྒྱུད་
དམ ་ངེས ་པར ་འཕོད ་
ཐབས་བདེ་དགསོ། 

ཚུལ་དང་སགས་བཞུགས་
སྒར་དུ་དམ་བཅའ་འབུལ་
བར་ངེས་བཅར་དགོས་རྒྱུའྱི་
ཚེས ་ག ངས ་ཁ ་ག ས ལ ་
འཁོད་པའྱི་བརྡ་ལན་དབུས་
འོས ་བསྡུ ་ལས ་ཁང་ནས ་
ངེས་པར་འཕོད་ཐབས་བེད་
དགསོ། 

ང་གསུམ་པ། སྱི་འཐུས་དང༌། སྱིད་སྐྱོང་
གྱི་འསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་
དུས་ཡུན། 
 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ནས ་ས ་གནས ་འོས ་
བསྡུ ་ལས ་ཁ ང ་ལ ་འོས ་
དམྱིགས་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་
ལས་རྱིམ་བཀོད་ཁབ་གཏོང་
ཚེས་ནས་སྱི་འཐུས་འོས ་
བ སྡུ འྱི ་ལ ས ་རྱི མ ་འ གོ ་
འ ཛུ ག ས ་བེ ད ་པ ་ད ང ༌།  
དངོས་གཞྱིའྱི་གྲུབ་འབས་
གསལ་བསགས་བས་པའྱི་
ཉྱིན ་སྱི ་འ ཐུ ས ་ཀྱི ་འོས ་
བསྡུའྱི་ལས་དོན་གྲུབ་པར་
ངོས་འཛིན་བེད་དགོས། དེ་
བཞྱིན ་དབུས ་འོས ་བསྡུ ་
ལས་ཁང་ནས་ས་གནས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྱིད་
སྐྱོང ་གྱི ་སོན ་འགོའ ་ིའོས ་

སྱི་འཐུས་དང༌། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་
འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་དུས་
ཡུན། 
 

སྱི་འཐུས་དང་སྱིད་སྐྱོང་
གྱི ་འོས ་བསྡུ ་ནམ ་དགོས ་
སྐབས ་འོས ་བསྡུའྱི་འགན ་
འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་ཀྱིས་
ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་
པ་ནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་
འགོ ་འཛུགས ་བེད ་པ ་དང༌།  
དངོས ་ག ཞྱིའྱི ་གྲུ བ ་འབས ་
གསལ་བསགས་བས་པའྱི་ཉྱིན་
སྐབས་དེའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་
དོན་གྲུབ་པར་ངོས་འཛིན་བེད་
དགསོ། 

སྱིད་སྐྱངོ་དང་།།སྱི་འཐུས་
ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་
གྱི་དུས་ཡུན། 
 

།   སྱིད ་སྐྱོ ང ་ད ང ་སྱི ་
འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ནམ་
དགསོ་སྐབས་འོས་བསྡུའྱི་
འགན་འཛིན་ལས་འཕར་
གཉྱིས་ཀྱིས་ལས་འཁུར་
དམ་འབུལ་ཞུས་པ་ནས་
འོས ་བསྡུའྱི་ལས ་རྱིམ ་
འགོ ་འཛུགས ་བེད ་པ ་
དང༌།  སྱིད་སྐྱོང་དང་སྱི་
འཐུས ་ཀྱི ་འོས ་བསྡུའྱི་
གྲུ བ ་འ བ ས ་ག ས ལ ་
བསགས་བས་ཉྱིན་ནས་
སྐབས་དེའྱི་འོས ་བསྡུའྱི་
ལས་དོན་གྲུབ་པར་ངོས་
འཛིན་བདེ་དགསོ། 
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དམྱིགས་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་
ལས་རྱིམ་བཀོད་ཁབ་གཏོང་
ཚེས་ནས་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་
བ སྡུ འྱི ་ལ ས ་རྱི མ ་འ གོ ་
འ ཛུ ག ས ་བེ ད ་པ ་ད ང ༌། 
དངོས་གཞྱིའྱི་གྲུབ་འབས་
གསལ་བསགས་བས་ཉྱིན་
ནས ་སྱི ད ་སྐྱོ ང ་གྱི ་འོས ་
བསྡུའྱི་ལས་དོན་གྲུབ་པར་
ངསོ་འཛིན་བདེ་དགསོ། 

ང་དྲུག་པ། 
ནང་གསསེ། ༡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ནང་གསསེ། ༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

སནོ་འགའོ་ིའསོ་གཞྱི། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་བཀྲམ་པའྱི་རྟགས་ཐམ་
སྦྱར་མའྱི་འོས ་དམྱིགས ་
འགངེས་ཤགོ་སྟེང་སྱི་འཐུས་
རེ ་རེ ས ་འོས ་ད མྱི ག ས ་
གསུམ ་ལས ་མ ་མ ང ་བ ་
གསང་བའྱི་སྒོ ་ནས ་འོས ་
བསྡུ་བདེ་དགསོ། 
 
 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་འོས་གངས་མང་ཐོན་ར་ེ
བ ཏོག ་གྱི ས ་འོས ་ག ཞྱི ་
གསུམ་གྱི་མྱིང་གཞུང་སྱི་
འཐུས ་རྣམས ་ལ ་གསལ་
བསགས་བེད་དགོས། འོས་
གཞྱི་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བེད་
འ དོ ད ་ཡོ ད ་རྱི ག ས ་ལ ་
གསལ་བསགས་བས་པའྱི་
དུས་ཚོད་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༣ 
ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་དུས ་

ཚགོས་གཙའོྱི་འསོ་བསྡུ། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་བཀྲམ་པའྱི་ལས་ཐམ་
སྦྱར ་མའྱི་འོས ་ཤོག ་ནང ་
གསལ་འོས་གཞྱི་སྱི་འཐུས་
ཡོངས་རོགས་ནས་སུ་འོས་
གཅྱིག་ལ་སྱི་འཐུས་ས་ོསསོ་
རང་མསོ་འསོ་ཐམ་བརྒྱབས་
ཏེ ་གསང ་བའྱི ་འོས ་ཤོག ་
འཕནེ་དགསོ། 

 
 

ཕྱིར་བསྡུ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ཚགོས་གཙའོྱི་འསོ་བསྡུ། 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས།  
 
 
 
 
 
 
 
 

བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས།  
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ནང་གསསེ། ༣ 

ཡུན་སྤྲོད་ཆོག 
འོས་གངས་འད་མཉམ་བྱུང་
སྟེ ་འོས ་ག ཞྱི ་མྱི ་ག ངས ་
གསུམ་ལས་མང་བ་བྱུང་ཚེ།  
འོས་གངས་འད་མཉམ་དེ་
དག་ལ་བསྐྱར་དུ་འོས་ཤོག་
འཕངས་ཏེ་འོས་གངས་མང་
རྱིམ ་གྱི ས ་འོས ་ག ཞྱི ར ་
འཇོག་དགོས་ཤྱིང༌། མཐའ་
མ་ལས་ཐམ་སྦྱར་མའྱི་འོས་
ཐོབ་མཐོ་ཤོས་གསུམ་ལས་
མ ་ཉུང ་བའྱི ་མྱིང ་གཞུང ་
བཀདོ་པའྱི་འོས་གཞྱི་གསལ་
བསགས་བདེ་དགསོ། 

 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
 

 
 

 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས། 

ང་བདུན་པ། དངསོ་གཞྱིའྱི་འསོ་བསྡུ། 
 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་བཀྲམ་པའྱི་ལས་ཐམ་
སྦྱར་མའྱི་འོས ་ཤོག ་ནང ་
གསལ་འོས་གཞྱི་མྱི་གསུམ་
ནས་སུ་འོས་གཅྱིག་ལ་སྱི་
འཐུས་སོ་སོས ་རང་མོས ་
འོས ་རྟགས ་བརྒྱབས ་ཏེ ་
གསང་བའྱི་འོས་ཤོག་འཕེན་
དགོས །  གལ་སྱིད ་འོས ་
གངས་མཐོ་ཤོས་འད་མཉམ་
ཐོན ་པ ་ཡྱིན ་ན ་བསྐྱར ་དུ ་
འོས་འཕནེ་བདེ་དགསོ། 
མདེ། 
 

འོས་གངས་འད་མཉམ་ཐོན་ཚེ་
བདེ་ཕགོས། 
༡ འོས་གངས་མང་ཐོན་རེ་

བཏོག་འད་མཉམ་ཐོན་
ཚེ ་འོས ་ག ངས ་འད ་
མཉམ་ད་ེདག་ལ་བསྐྱར་
དུ ་འོས ་ཤོག ་འཕེན ་
དགོས། མུ་མཐུད་འད་
མཉམ་ཐེངས་གསུམ་
ཐོན་ཚེ་སར་ཡང་དོན་
ཚན་ ༥༦ པ་ལྟར་འསོ་
བསྡུ་བ་དགསོ།  

 
༢ སར ་ཡ ང ་འོས ་བསྡུ ་

བས་ཀང་གོང་གསལ་
ནང་གསེས ་ ༡ ལྟར་
འ ད ་མ ཉ མ ་ཐེ ང ས ་

འོས་གངས་འད་མཉམ་
ཐནོ་ཚ་ེབདེ་ཕགོས། 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས།  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས། 
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གསུམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། 
སྐབས་དེའྱི་སྱི་འཐུས་
དུས ་ཡུན་ཆ ་བགོས ་
ཀྱིས་ཚོགས་གཙོ་རེས་
མསོ་བ་དགསོ། 

ང་བརྒྱད་པ། འོས་ཤོག་རྱིས་མེད་གཏོང་
ཕགོས། 

འོས ་ཤོ ག ་ག ངས ་
བཤེར ་སྐབས ་དོན ་ཚན ་ 
༣༤ ནང་གསེས་ ༢ ནང་
གསལ་ལྟར་རམ། དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་གོ་
སྱིག་བས་པའྱི་རྟགས་ཐེལ་
ལམ ་སྨྱུ ་གུ ་བེད ་སོད ་མ ་
བས་པའྱི་འོས་ཤོག་དེ་ཉྱིད་
རྱིས་མེད་དང༌། འོས་སྒམ་
ནས་འོས་འཕེན་པའྱི་གངས་
ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་འོས་
ཤོག ་ཐོན ་ཚེ ། འོས ་ཤོག ་
ཡོངས ་རོགས ་རྱིས ་མེད ་
ཀྱིས ་བསྐྱར་དུ་འོས ་བསྡུ ་
བདེ་དགསོ། 

འོས ་ཤོག ་རྱིས ་མེད ་གཏོང ་
ཕགོས། 

འོས་ཤགོ་གངས་བཤརེ་
སྐབས་དོན་ཚན་ ༣༤  ནང་
གསེས་ ༢ ནང་གསལ་ལྟར་
རམ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱིས་གོ་སྱིག ་བས་པའྱི་
འོས ་ཐམ ་བེད་སོད་མ ་བས་
པའྱི་འོས་ཤོག་ད་ེཉྱིད་རྱིས་མེད་
དང ༌། འོས ་སྒམ ་ནས ་འོས ་
འཕེན་པའྱི་གངས་ཚད་ལས་
བརྒལ་བའྱི་འོས་ཤོག་ཐོན་ཚེ། 
འོས་ཤོག་ཡོངས་རོགས་རྱིས་
མེད་ཀྱིས་བསྐྱར་དུ་འོས་བསྡུ་
བདེ་དགསོ། 

འོས ་ཤོ ག ་རྱིས ་མེ ད ་
གཏངོ་ཕགོས། 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས།  
 
 
 

 
 
 

ང་དགུ་པ། འདེམས་ཐོན་ཚོགས་གཙོ་
གསལ་བསགས། 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ནས་མཐའ་མའྱི་འོས ་
ཤོག ་གངས ་བཤེར ་ཟྱིན ་
མཚམས ་འདེམས ་ཐོན ་
ཚོགས ་གཙོ ་སུ ་ཡྱིན ་སྱི ་
འཐུས ་རྣམས ་ལ ་གསལ་
བསགས་བདེ་དགསོ། 

འདེམས ་ཐོན ་ཚོགས ་གཙོ ་
གསལ་བསགས། 
༡ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་

ཁང ་ནས ་མཐའ ་མའྱི ་
འོས་ཤོག་གངས་བཤེར་
ཟྱིན ་མ ཚ མ ས ་འོས ་
གངས་མང་ཤོས་ཐོབ་པ་
དེ ར ་འ དེ མ ས ་ཐོ ན ་
ཚོགས་གཙོར་གསལ་

འདམེས་ཐོན་ཚོགས་གཙ་ོ
གསལ་བསགས། 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས།  
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མདེ། 
བསགས་བདེ་དགསོ། 

༢ གསལ་བསགས་བས་པ་ད་ེ
ནས་ཕྱིར་འཐནེ་བདེ་མཁན་
བྱུང་ཚེ་འོས་གངས་མང་
རྱི མ ་རེ ་བ ཏོ ག ་གྱི ས ་
འ དེམ ས ་ཐོན ་ཚོ ག ས ་
གཙོར་གསལ་བསགས་
བདེ་དགསོ། 

 
 
 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས། 

དྲུག་ཅུ་ར་ེགསུམ་པ། 
 

ནང་གསསེ། ༦ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ནང་གསསེ། ༨ 

 

སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་འསོ་ཆསོ། 
 

སྱིད ་སྐྱོང ་གྱི ་འོས ་གཞྱིར ་
རུང་བའྱི་སྐྱ་ེབ་ོནྱི། 
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་
འཐུས་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་
གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་
གྱིས ་སྱི ད ་སྐྱོ ང ་གྱི ་འོས ་
གཞྱིར ་མ ་འོས ་པར ་ཐག ་
བཅད་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

 བཅའ ་ཁྲྱིམས ་དོན ་ཚན ་ 
༢༩ ནང་གསེས་ ༣ པའྱི་ 
ཀ  ལྟར ་སྱི ད ་སྐྱོ ང ་འཕོ ་
འགྱུར་བ་དགོས་བྱུང་བ་མ་
ཡྱིན་པ། 

སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་འསོ་ཆསོ། 
 

  མདེ། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་
འཐུས ་ར ་འབོར ་གསུམ་ཆ ་
གཉྱིས ་ཡན་གྱི་མོས ་མཐུན་
གྱིས་སྱིད་སྐྱངོ་ངམ་བཀའ་བནོ་
གྱི་འོས ་གཞྱིར་མ ་འོས ་པར་
ཐག་བཅད་པ་མ་ཡྱིན་པ། 
བཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༩ 
ནང་གསེས་ ༣ པའྱི་ ཀ དང་ 
༤  པ ་ལྟར ་སྱིད ་སྐྱོང ་ངམ ་
བཀའ་བནོ་འཕ་ོའགྱུར་བདེ་ 
དགསོ་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པ། 

སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་འསོ་ཆསོ། 
 

སྱིད ་སྐྱོང ་གྱི ་འོས ་མྱིར ་
རུང་བའྱི་སྐྱ་ེབ་ོནྱི། 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས།  
 
 
 
 

བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས། 

 
 
 
 
 
 

དྲུང་ཅུ་ར་ེལྔ་པ། སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་འསོ་འཕནེ་པའྱི་
མྱིང་གཞུང་། 
སྱིད ་སྐྱོང ་གྱི ་འོས ་བསྡུའྱི ་
ཆེད་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟུར་
འཛར ་ ག༽  ལྟར ་མྱིང ་
གཞུང་མ་དེབ་གཞྱིར་བཟུང་
འོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་ས་ེཚན་ས་ོ

 
 
 
 
 
མདེ། 

སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་འཕེན་
པའྱི་མྱིང་གཞུང་། 
སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་
ཆདེ་བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་
འོས ་བསྡུའྱི ་སྱིག ་གཞྱི ་
ཟུར་འཛར་ ག༽  ལྟར་
མྱིང་གཞུང་མ་དེབ་གཞྱིར་
བཟུང་འོས་བསྡུ་བྱུ་ཡུལ་
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སོའ་ིས་གནས་རང་ཁོངས་
འོས་འཕེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་
བསྐྱར་ཞྱིབ་བམ་བཟ་ོའགོད་
གཏན་འབེབས་ཟྱིན་འཕལ། 
མྱིང ་གཞུང ་འད ་བཤུས ་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ལ་འབུལ་དགོས ་པ་དང་། 
སད ་མྱིང ་གཞུང ་དེ ་དག ་
གཙོར་བཟུང་གྱིས་དབུས་
འོས ་བསྡུ ་ལས་ཁང་ནས ་
འོས ་།ཤོག ་འགེམས ་སེལ ་
བེད་དགོས། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་
འོས ་བ སྡུ ་ན མ ་ད གོ ས ་
སྐབས་འོས་འཕེན་པའྱི་མྱིང་
གཞུང་བསྐྱར་ཞྱིབ་བམ་བཟ་ོ
འགོད ་སྱིག ་གཞྱི ་གཞྱིར ་
བཟུང་ངེས་ཅན་དུས་བཀག་
འོག་བདེ་དགསོ། 

ས་ེཚན་ས་ོསོའ་ིས་གནས་
རང་ཁོངས ་འོས ་འཕེན ་
པའྱི་མྱིང་གཞུང་བསྐྱར་
ཞྱིབ ་བ མ ་བ ཟོ ་འགོ ད ་
ག ཏ ན ་འ བེ བ ས ་ཟྱིན ་
འཕལ། མྱིང་གཞུང་འད་
བཤུས་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལ ས ་ཁ ང ་ལ ་འ བུ ལ ་
དགོས་པ་དང་། སད་མྱིང་
གཞུང ་དེ ་དག ་གཙོར ་
བཟུང་གྱིས་དབུས་འོས་
བ སྡུ ་ལ ས ་ཁ ང ་ན ས ་
འགེངས་ཤོག་འགེམས་
སེལ་བེད་དགོས། སྱིད་
སྐྱོང ་གྱི ་འོས ་བསྡུ ་ནམ ་
དགོས་སྐབས་འོས་འཕེན་
པའྱི་མྱིང་གཞུང་བསྐྱར་
ཞྱིབ་བམ་བཟ་ོའགོད་སྱིག་
གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ངེས་
ཅན་དུས་བཀག་འོག་བདེ་
དགསོ། 

དྲུག་ཅུ་ར་ེདྲུག་པ། 
 
ནང་གསསེ།  ༡ 
 
 
 
 
ནང་གསསེ།  ༢ 
 
 

སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་།ཤོག་བཟོ་
སྐྲུན། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་ཤོག་
བཟོ་སྐྲུན་གཏན་འབེབས ་
བདེ་དགསོ། 
 

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་
བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་།
༤༨།ནང་གསེས་།༢།དང་།

 
 
 
 

  མདེ། 
 
 
 
 

 

  མདེ། 
 

སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་འགངེས་
ཤགོ་བཟ་ོསྐྲུན། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ནས་སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་
འགངེས་ཤགོ་ཟུར་འཛར་ 
ཉ༽ ལྟར་བཟ་ོདགསོ། 

 
ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ་ཕྱིར་
བསྡུ། 
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ནང་གསསེ། ༣ 

༣།ལྟར་བདེ་དགསོ། 
 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
གྱིས་སོན་འགོའ་ིའོས་ཤོག་
ཟུར་འཛར་ ཉ༽  བཞྱིན ་
བཟ་ོདགསོ། 

 
 
 

  མདེ། 

 
 
 
 

ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ་ཕྱིར་
བསྡུ། 

དྲུག་ཅུ་ར་ེབདུན་པ། 
 
 

 
ནང་གསསེ། ༡ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ནང་གསསེ། ༣ 
 
 
 
 
 
 
 

 སྱིད་སྐྱོང་གྱི་སོན་འགོ་དང་
དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུ་བ་
ཕགོས། 
 

བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་རང་ལོ་།༡༨།
ཧྱིལ་པོ་ལོན་པ་ཡན་སོ་སོ་
ན ས ་སོ ན ་འ གོ འ ི་འོ ས ་
དམྱིགས་རེའྱི་མྱིང་དང༌།།ད་
ལྟའྱི ་སོད ་ག ནས །།ལས ་
གནས།།ཁད་མྱིང་ངམ་ནང་
མྱིང་ལྟ་བུ་མྱིང་འད་གཞན་
དང་མྱི་ནོར་བའྱི་ཁད་མྱིང་རེ་
བཅས ་ཁ ་གསལ ་འགོད ་
ཐབས་དགསོ། 
 
 
 
 

དངོས ་གཞྱིའྱི ་འོས ་གཞྱི ་
ག ཏན ་འབེབས ་གསལ ་
བསགས་མ ་བས་གོང་དུ་
འོས་ཁངོས་ནས་དགངོས་ཞུ་
ཕྱི ར ་འ ཐེན ་བ ་རྒྱུ འྱི ་གོ ་
སྐབས་སྤྲོད་ཆདེ། 
ཀ །  འོ ས ་ག ཞྱི ་ག ཏ ན ་

འ བེ བ ས ་ག ས ལ ་

སྱིད ་སྐྱོང ་གྱི ་སོན ་འགོ་དང ་
དངོས ་གཞྱིའྱི་འོས ་བསྡུ ་བ ་
ཕགོས། 
 

བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་རང་ལོ་ ༡༨ 
ཧྱིལ ་པོ་ལོན ་པ ་ཡན ་སོ ་སོ ་
ནས་སོན་འགོའ་ིའོས་དམྱིགས་
རེའྱི་མྱིང་དང༌། ཕ་ཡུལ། ད་
ལྟའྱི་སོད ་གནས།  ད ་ལྟའྱི་
ལས ་གནས ་སམ ་སོན ་གྱི ་
ལས་གནས། ཁད་མྱིང་ངམ་
ནང་མྱིང་ལྟ་བུ་མྱིང་འད་གཞན་
དང་མྱི་ནོར་བའྱི་ཁད་མྱིང་རེ་
བ ཅས ་ཁ ་ག ས ལ ་འགོ ད ་
ཐབས་དགསོ། 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 
 
མདེ། 

སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་འསོ་བསྡུ་
བདེ་ཕགོས། 

 
བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་རང་ལོ་།
༡༨།ཧྱིལ་པོ་ལོན་པ་ཡན་
ས་ོས་ོནས་འོས་མྱི་གཅྱིག་
གྱི ་ མྱི ང ་ད ང ༌ ། ། ཕ ་
ཡུ ལ །   ད ་ལྟ འྱི ་སོ ད ་
ག ནས །།ད ་ལྟ འྱི ་ལས ་
གནས་སམ་སོན་གྱི་ལས་
གནས། ཁད་མྱིང་ངམ ་
ནང་མྱིང ་ལྟ ་བུ ་ཡོད ་ན ་
མྱིང་འད་གཞན་དང་མྱི་
ནོར་བའྱི་ཁད་མྱིང་དེ་ཁ་
གསལ་འགོད་ཐབས་བ་
དགསོ། 
 
ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ་ཕྱིར་
བསྡུ།  

 
 
 
 
 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་ཕྱིར་
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བསགས་མ་བས་པའྱི་
ཉྱིན་གངས་།༢༠།ནང་
ཚུ ན ་འོས ་དམྱིགས ་
དྲུག ་ལས ་མ ་མང་བ ་
སོན་འགོའ་ིའོས་གཞྱིར་
གསལ་བསགས་བེད་
དགསོ། 

ཁ  སོན ་འགོའ ་ིའོས ་གཞྱི་
ནས་དགོངས་ཞུ་བེད་
འདོད་ཡདོ་རྱིགས་ཀྱིས་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁ ང ་ལ ་ཐ ད ་ཀ ར ་
དགོངས་པ་ཞུ་འཁྲོལ་
དགོས།།དངོས་གཞྱིའྱི་
འོ ས ་ག ཞྱི ་ག ཏ ན ་
འ བེ བ ས ་ག ས ལ ་
བསགས ་ཟྱིན ་རེས ་
དགངོས་ཞུ་མྱི་ཆགོ 

ག  དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་གཞྱི་
གསལ་བསགས་ཟྱིན་
པའྱི་རེས་སུའང་འོས ་
བསྡུ་མ་བས་གོང་འོས་
གཞྱི་སུ ་རུང་ལ་འོས ་
ཆོས་ཚང་མྱིན་གྱི་ཀླན་
ཀ་སྱི་སྒེར་སུ་ཐད་ནས་
བྱུང་བའམ །།དབུས ་
འོས ་བསྡུ ་ལས ་ཁང ་
ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་
སྐབས།།ཁྲྱིམས་མཐུན་
ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་སྱིག་
དོན ་ག ཞྱི ར ་བ ཟུ ང ་

 
 
 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
མདེ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

བསྡུ།  
 
 
 
 
 
 
 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་ཕྱིར་
བསྡུ།  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་ཕྱིར་
བསྡུ།། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ནང་གསསེ་ ༦ 
པ་ ༣ པ་དང་ 
༧ པ་ ༤ པར་
བསྒྱུར་རྒྱུ། 
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ནང་གསསེ། ༤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

གསལ་བསགས་ཟྱིན་
པའྱི་འོས་གཞྱི་ཆ་ཚང་
ངམ།།འོས་གཞྱི་བ་ེབག་
པ་སུ་རུང་ཕྱིར་འཐེན་
ཆོག་ཅྱིང༌།།འོས་གཞྱི་
ཆ ་ཚ ང ་ཕྱི ར ་འ ཐེན ་
བས་པ་ཡྱིན་ན་བསྐྱར་
དུ ་འོ ས ་བ སྡུ ་བེ ད ་
དགོས་པ་དང༌།།འོས ་
གཞྱི་བེ ་བག ་པ ་ཕྱིར ་
འཐེན་བས་པའམ་གོ་
བུར་འཆྱི་སྐྱོན་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན།།འོས ་གཞྱིའྱི་
ག ང ས ་འ བོ ར ་ལ ་
གཞྱིགས་ཏ་ེཐག་གཅདོ་
བ་འཐུས། 

 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་སོན་འགོའ་ིའོས་གཞྱིར་
བརྟག་ཞྱིབ་རད་གཅོད་དང༌། 
དགོངས་ཞུའྱི་རྱིགས་གྲུབ་
རེས ་སྱིད ་སྐྱོང ་གྱི ་དངོས ་
གཞྱིའྱི ་འོས ་གཞྱི ་ག ཉྱིས ་
ལས ་མ ་ཉུ ང ་བ ་ག སལ ་
བསགས་བེད་དགོས། གལ་
སྱིད་འོས་གཞྱི་གཅྱིག་ལས་
མེད ་པ ་དང ༌། དེ་ལ ་སོན ་
འགོའ་ིའོས་ཤོག་ཁོན་འབོར་
གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ལས་མྱི་
ཉུང་བའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཡོད་
ཚེ་ཁ་གཏད་མེད་པའྱི་སྱིད་

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
དབུས་འོས ་བསྡུ ་ལས ་ཁང་
ནས་སོན་འགོའ་ིའོས་གཞྱིར་
སྱིག་གསལ་འོས་ཆོས་ཚང་
ཡོད་མེད་དང་། དཔྱ་དངུལ་
འབུལ་ཆད་ཡོད་མེད་བརྟག་
ཞྱིབ ་རད་གཅོད། དགོངས ་
ཞུའྱི་རྱིགས་བཅས་གྲུབ་རེས་
སྱིད ་སྐྱོང ་གྱི ་དངོས ་གཞྱིའྱི ་
འོས ་ག ཞྱི ་ག ཉྱིས ་ག སལ ་
བསགས་བེད་དགོས། གལ་
སྱིད་འོས ་གཞྱི་གཅྱིག ་ལས་
མདེ་པ་དང༌། ད་ེལ་སོན་འགོའ་ི
འོས་ཤོག་ཁོན་འབོར་གྱི་བརྒྱ་
ཆ ་ ༥༡  ལས ་མྱི ་ཉུང ་བའྱི ་
རྒྱབ ་སྐྱོར ་ཐོབ ་ཡོད ་ཚེ ་ཁ ་

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ་དང་
བསྐྱར་བཅསོ་གཉྱིས་ཀ་
ཕྱིར་བསྡུ།  
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ནང་གསསེ། ༥ 

 
 

 
 
 
 
ནང་གསསེ། ༦ 

སྐྱོང་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་
བར ་ངོས ་འཛིན ་གསལ ་
བསགས་བ ་རྒྱུ ། མེད་ཚེ ་
སོན་འགོའ་ིའོས་བསྡུའྱི་ལས་
རྱིམ་བསྐྱར་དུ་བདེ་དགསོ། 
 
 
གསལ་བསགས་བས་པའྱི་
དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་གཞྱིར་
མང ་ཚོགས ་ནས ་གསང་
བའྱི་འོས་ཤགོ་མང་ཤསོ་ཐབོ་
པ་དེ་སྱིད་སྐྱོང་ལ་འདེམས་
ཐོ ན ་བྱུ ང ་བ ར ་ག ས ལ ་
བསགས་བ་རྒྱུ། 
 

འོས ་གཞྱི་གཉྱིས ་ལ ་འོས ་
གངས་འད་མཉམ་ཐོན་ཚེ་
ཁྲྱིམ ས ་ལུ ག ས ་ག ཞྱི ར ་
བཟུང་འད་མཉམ་ཐོན་པའྱི་
འོས ་གཞྱི་གཉྱིས ་ལ ་སར ་
ཡང་མང་ཚོགས་ནས་འོས་
བསྡུ་བ་རྒྱུ། 

གཏད་མེད་པའྱི་སྱིད་སྐྱོང་ལ་
འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་
འཛིན་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ། 
མདེ་ཚ་ེསོན་འགའོ་ིའོས་བསྡུའྱི་
ལས ་རྱིམ ་བསྐྱར ་དུ ་བེད ་
དགསོ། 
 
 

མདེ། 
 
 
 
 
 
མདེ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ་ཕྱིར་
བསྡུ།  
 

 
 
 
 

འོས་མྱི་རེ་ཕུད་གཉྱིས་ལ་
འོས ་གངས་འད་མཉམ་
ཐོན ་ཚེ ་ཁྲྱིམས ་ལུགས་
གཞྱིར་བཟུང་འད་མཉམ་
ཐོན་པའྱི་འོས་མྱི་གཉྱིས་
ལ་སར་ཡང་མང་ཚོགས་
ནས་འོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ། 

དྲུག་ཅུ་ར་ེབརྒྱད་པ། 
 

ནང་གསསེ། ༡ 
 
 
 
 
 

འོས ་།ཤོག ་གངས ་བཤེར ་
ཕགོས་བསམོས། 
སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱིའྱི་
འོས་།ཤོག་ཕོགས་བསོམས་
གངས་བཤེར་བ་རྒྱུའྱི་དུས་
ཚེས་ཉྱིན་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་

 
 
 
 
 
མདེ། 
 

འགེངས ་།ཤོག ་ག ངས ་
བཤརེ་ཕགོས་བསམོས། 
འགེངས ་ཤོག ་ཕོགས ་
བསོམས་གངས་བཤེར་
བ ་རྒྱུའྱི་དུས ་ཚེས ་ཉྱིན ་
དབུས ་འོས ་བསྡུ ་ལས ་
ཁང་གྱི ་སྱི ་ཁབ ་འགན ་
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ནང་གསསེ། ༢ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ནང་གསསེ། ༣ 

འཛིན་དང༌།།འགན་འཛིན་
ལས་འཕར་འདུ་འཛོམས་
ཐགོ་ཟུར་དཔང་དུ་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ནས་ཆལོ་ཁ་ཆོས་
བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཁོངས་
ནས་སྱི་འཐུས་རེ་དམྱིགས་
འཛུགས་གནང་དགོས། ར་
འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་
བྱུང་ཕྱིན་འོས་ཤོག་གངས་
བཤརེ་བདེ་ཆགོ 
 
 
 

འོས་།ཤོག་རྱིས་མེད་གཏོང་
ཕོགས་དང་། མྱིང་རྟགས་
འགོད་པ། ལས་རྒྱུན་བར་
མཚམས། དོགས་གཅོད་
བེད ་ཕོགས ་བཅས ་སྱིག ་
གཞྱི་དོན་ཚན་ ༣༤ ནང་
གསེས་ ༢ པ་ནས་ ༥ པ་
བར་ལག་བསྟར་དགསོ་རྒྱུ། 
 
 
 

མདེ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

མདེ། 
 
 
 

 
 
མདེ། 

འཛིན་དང༌།།འགན་འཛིན་
ལས་འཕར་འདུ་འཛོམས་
ཐོག ་ཟུར ་དཔང ་དུ ་སྱི ་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས ་
ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་
སོའ་ིཐོབ་ཁོངས་ནས་སྱི་
འ ཐུ ས ་རེ ་ད མྱི ག ས ་
འཛུགས་གནང་དགོས།།
ར་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་
གཉྱིས ་བྱུང ་ཕྱིན ་འོས ་
ཤོག་གངས་བཤེར་བེད་
ཆགོ 
 

འགེངས་ཤོག་རྱིས་མེད་
གཏོང་ཕོགས་དང་། མྱིང་
རྟགས་འགོད་པ། ལས་
རྒྱུ ན ་བ ར ་མ ཚ མ ས ། 
དོ ག ས ་ག ཅོ ད ་བེ ད ་
ཕོགས་བཅས་སྱིག་གཞྱི་
དོན ་ཚ ན ་ ༣༤  ནང ་
གསསེ་ ༢ པ་ནས་ ༥ པ་
བ ར ་ལ ག ་བ སྟ ར ་བ ་
དགསོ། 
འདེམས་ཐོན་སྱིད་སྐྱོང་
དགངོས་པ་ཞུ་འཁྲལོ་བྱུང་
པའམ་དུས་ཆོས་སུ་གྱུར་
པ་བྱུང་ཚ་ེའསོ་བསྡུ་ལས་
ཁ ང ་གྱི ས ་ག ས ལ ་
བསགས་བས་ཉྱིན་ནས་
ཉྱིན་གངས་ ༡༢༠ ནང་
ཚུན་སྱིད ་སྐྱོང ་གྱི་འོས ་

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
གསར་འཇུག 
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བསྡུ་དང་འདེམས་ཐོན ་
བྱུ ང ་བ འྱི ་ག ས ལ ་
བསགས་བདེ་དགསོ། 

དྲུག་ཅུ་ར་ེདགུ་པ། འདེམས ་ཐོན ་སྱིད ་སྐྱོང ་
གསལ་བསགས། 
འོས་།ཤོག་ཕོགས་བསོམས་
ག ངས ་བཤེ ར ་ཟྱིན ་པ འྱི ་
བསོམས ་འབོར ་གྱི ་ཡྱིག ་
ཆར་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་
དང་། འགན་འཛིན ་ལས ་
འཕར། ཟུར་དཔང ་རྣམ ་
པས་མྱིང་རྟགས་བཀོད་ཟྱིན་
འཕལ ་དབུས ་འོས ་བསྡུ ་
ལས་ཁང་ནས་འོས་བསྡུའྱི་
གྲུ བ ་འ བ ས ་ག ས ལ ་
བསགས་དང་། ད་ོབདག་ལ་
འོས་ཐོན་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའྱི་
བརྡ་ལན་འཕོད་ངེས་གཏོང་
དགསོ། 

 
 
 
 
མདེ། 

འདེམས་ཐོན་སྱིད་སྐྱོང་
གསལ་བསགས། 
འགེངས ་ཤོག ་ཕོགས ་
བསོམས་གངས་བཤེར་
ཟྱིན་པའྱི་བསོམས་འབོར་
གྱི་ཡྱིག་ཆར་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་
འགན་འཛིན་དང་། འགན་
འཛིན་ལས་འཕར། ཟུར་
དཔང ་རྣམ ་པས ་མྱི ང ་
རྟགས་བཀོད་ཟྱིན་འཕལ་
དབུས ་འོས ་བསྡུ ་ལས ་
ཁང་ནས་འོས་བསྡུའྱི་གྲུབ་
འབས་གསལ་བསགས་
དང་། དོ་བདག་ལ་འོས་
ཐནོ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའྱི་བརྡ་
ལན་འཕོད ་ངེས ་གཏོང ་
དགསོ། 

 

བདུན་ཅུ་པ། 
 

 
 
ནང་གསསེ། ༡ 

ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱིའྱི་ཡོང་ཁུངས་དང་
འསོ་བསྡུ་བདེ་པ།ོ 
 
བཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་ 
༧༨ ནང་གསལ་བོད་མྱིའྱི་
གནས་ཡུལ་ས་གནས་ས་ོ
སོར ་ས ་གནས ་འཐུས ་
མྱི འྱི ་ཚོ ག ས ་འ དུ ་རེ ་
དགསོ། 

ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱིའྱི་ཡོང་ཁུངས་དང་
འསོ་བསྡུ་བདེ་པ།ོ 
 
༡ བཅའ ་ཁྲྱིམ ས ་དོན ་

ཚ ན ་  ༧ ༨  ན ང ་
ག ས ལ ་བོ ད ་མྱི འྱི ་
ག ན ས ་ཡུ ལ ་ས ་
ག ནས ་སོ ་སོར ་ས ་
གནས ་འཐུས ་མྱིའྱི ་

ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
ཀྱི ་འ ཐུ ས ་མྱི འྱི ་ཡོ ང ་
ཁུངས་དང་འསོ་བསྡུ་བདེ་
པ།ོ 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས། 
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ཀ འ ཐུ ས ་མྱི འྱི ་ཡོ ང ་
ཁུངས་ནྱི། ས་གནས་
རང་ཁོངས་སེར་སྐྱ་ཕ་ོ
མོ་ཁད་མེད་དོན་ཚན་ 
༢༢ ལྟར་ཡྱིན་དགསོ། 

ཁ ཡང་ན ་འགོ ་འཛིན ་
ད ང ༌། འགོ ་འ ཛི ན ་
ལས་རོགས་ཕུད་འོས་
བསྡུ་བས་པའྱི་མཉམ་
འ བེ ལ ་གྱི ་འ ག ན ་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་མྱི་དང༌། འོས་
བསྡུ ་བ ས ་པ འྱི ་ས ་
ག ན ས ་བོ ད ་ར ང ་
ད བ ང ་བ དེ ན ་པ འྱི ་
ལས་འགུལ་ཚོགས་
ཆུ ང ་གྱི ་འཐུ ས ་མྱི ། 
འོས ་བསྡུ་བས་པའྱི་
ཡན་ལག་སོད ་སྒར་
སོ ་སོ འ ི་སྱི ་མྱི ་དང ་
བརྒྱ ་དཔོན ། འོས ་
བསྡུ་བས་པའྱི་ཆོས་
སེ་ཁག་གྱི་འཐུས་མྱི་
བ ཅ ས ་ལ ་འ ག ན ་
འཁུར་སྤྲོད་རྒྱུར་མང་
ཚོག ས ་ནས ་མོས ་
མཐུན་བྱུང་ནའང་ཆགོ 

མདེ། 
 

ཚགོས་འདུ་ར་ེདགསོ། 
 

 

༢   ཀ   འཐུས་མྱིའྱི་ཡོང་
ཁུངས་ནྱི། ས་གནས་
རང་ཁོངས་སེར་སྐྱ་ཕོ་
མོ་ཁད་མེད་དོན་ཚན་ 
༢༢ ལྟར་ཡྱིན་དགསོ། 

 
 

   ཁ  གོ ང ་ག ས ལ ་ ཀ 
པའྱི་དགོངས ་དོན ་
ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་
ས ་ཁུ ལ ་ཁ ག ་ཏུ ་
གཞྱིས ་གོང ་དང ་། 
ཁ་འཐརོ། གྲྭ་ཚང་ཆ་ེ
ཆུང ་ལ ་གཞྱིགས ་
པ འྱི ་ས ་འ ཐུ ས ་
ག ངས ་འ བོར ་ཇྱི ་
དགོས ་ས ་གནས ་
འོས ་བསྡུ ་འག ན ་
འ ཛི ན ་གྱི ་འ ག ན ་
འ ཁུ ར ་འོ ག ་ས ་
ག ནས ་ར ང ་ནས ་
གངས་བཅད་ཀྱིས་
ཁུངས ་སོ ་སོའ ་ིམྱི ་
མ ང ་ན ས ་འོ ས ་
འདེམས་བྱུང་ནའང་
ཆགོ 

 
 
 
 

 

 
 

བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས།  
 
 
 

 
 
བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་
རང་འཇགས།  
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(མཆན། ཟུར་འཛར་དུ་བཟ་ོབཅསོ་འགངེས་ཤགོ་ཤགོ་གངས་ ༨ མཉམ་སྦྱར་ཞུས་ཡདོ།) 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྙན་སནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སྐྱངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟ་ོབཅསོ་ཁྲྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་ལ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ད་ལྟ་མདརོ་བསྡུས་གཅྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། དོན་ཚན་གསུམ་འད་བ་ོགཅྱིག་གྱི་སྒང་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཅྱིག་འདྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱི་ནང་ནས་འགྱུར་བ་ཆེ་ཤོས་སོན་
འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་དགོས་དང་མ་དགོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཅྱི་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནམ་མ་ཁྲྱིམས་དང་བུ་ཁྲྱིམས་གཉྱིས་ཀའྱི་གཙ་ོབ་ོམ་ཁྲྱིམས་ད་ེགཙ་ོབ་ོའཇགོ་དགོས་པ་རདེ། བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་འགལ་བསད་

ག ཅྱི་སྟེ་མང ་ཚོགས ་
ནང་གོང་གསལ་ ཀ 
པ་དང་ ཁ པ་གང་
དུ་འགོ་དགོས་མྱིན་
རོད ་གེང ་བྱུང ་ཚེ ་
ཁབ་ཁོངས་མྱི་མང་
ནས་མང་མོས་འོས་
བསྡུ ་བས ་ཏེ་ཐག ་
གཅོད་ཇྱི་བྱུང་ལྟར་
ར་འཛནི་བ་དགསོ། 

ཅྱི་སྟེ ་མང ་ཚོགས ་ནང ་
གོང་གསལ་ ཀ པ་དང་ 
ཁ  པ ་ག ཉྱིས ་ཀ ་ལག ་
བསྟར་ཐུབ་མྱིན་བྱུང་ཚེ་
ཁབ་ཁོངས་མྱི་མང་ནས་
མང་མོས་འོས་བསྡུ་བས་
ཏ་ེཐག་གཅདོ་ཇྱི་བྱུང་ལྟར་
ར་འཛིན་བ་དགསོ། 
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པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་འགྱུར་བ་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དང་པ་ོབཅའ་
ཁྲྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་། དེའྱི་རེས་ལ་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱིག་གཞྱི་གང་འགྱུར་བ་བཏང་
དགསོ་ཡོད་ནའང་བཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་སནོ་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་གསལ་བསད་
ཀྱི་ཡོད་དུས། བཅའ་ཁྲྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་སོན་ལ་འདྱི་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་མར་བཏང་ཐུབ་ཀྱི་མྱིན་འདུག 
དང་པ་ོདགག་པ་བརྒྱབ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ཞྱིག་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་གོས་ཚོགས་གཉྱིས་ཀ་ཐུན་མོང་གྱི་འསོ་
བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་དང་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བ་རྒྱུ་ལ་ཚགོས་ཆུང་གཅྱིག་ཆེད་དུ་བཙུགས་པ་རདེ། 
ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་དེས་སྙན་ཐ་ོབཏོན་པ་རེད། དེས་སྙན་ཐ་ོའདྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ལེན་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་
གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་ཐོན་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འཁེར་ཡོང་བའྱི་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ཞྱིག་ལ་ངོས་ལེན་བ་ཐུབ་ཀྱི་
མྱིན་འདུག།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སོན་མ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་བཏོན་བཞག་པའྱི་སྙན་ཐོ་འདྱི་རང་འཇགས་
གནས་ཡོད་པ། སྙན་ཐ་ོའདྱི་ལ་བཟ་ོབཅོས་བརྒྱབ་བཞག་པ་གཅྱིག་ངོས་འཛིན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན། སྙན་ཐ་ོའདྱི་ངོས་ལནེ་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་འཛནི་སྐྱོང་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་ནས་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཐནོ་པ་རདེ་འདྱི་གཅྱིག་
ཡྱིན། དོན་དག་གསུམ་པ་འདྱི་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ར་བའྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་
བདེ་ཕོགས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་འདྱི་ལ་ད་ེའད་བའྱི་བསམ་ཚུལ་དང་དགོངས་ཚུལ་གཅྱིག་འཁེར་ཡོང་ནས་བཟ་ོབཅོས་བརྒྱབ་ཡོང་རྒྱུ་
འདྱི་དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་མདེ་པ་གང་ཡང་མ་རདེ། དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་ད་ེརྱིང་གྱི་སྱི་ཚགོས་
ཀྱི་ནང་དུ་ཟྱིང་ཆ་དོད་པ་ོའདྱི་ཞྱི་འཇམ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ལ་དགོངས་ནས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའངང་ཚོའྱི་ཚོར་བས་ཟྱིན་མ་ཟྱིན་བར་གྱི་ས་ོས་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ད་ེལས་ཛ་དག་པ་གཅྱིག་རེད། སོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་འདྱི་སོན་
འག་ོམེད་པ་བས་ནས་དངོས་གཞྱི་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོནག་ཁུང་ནང་ནས་འགེང་ཤོག་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་དང་གཅྱིག་པ་ཆགས་
འག་ོཡྱི་འདུག།དཔརེ་ན། སྟོབས་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དག་ཆས་དང་དམག་དཔུང་ཡོད་བསད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཆནེ་ཚོའྱི་
འོས་བསྡུ་སྐབས་ལ་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་གཞན་གྱི་ལག་པ་བསྱིངས་ནས་དཀའ་ངལ་དང་རོག་ད་གང་འད་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་
ཡོད་མེད་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཆུང་ཆུང་འདྱི་ང་ཚོས་ཐུག་ས་འདྱི་སུ་རེད་ཟེར་ན་ཧ་ཅང་
གྱི་སྟོབས་ཆེན་གཅྱིག་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་མངོན་འདོད་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་བདེན་མཐའ་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱི་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་འཐབ་རོད་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཐབ་རོད་བེད་ས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་སྟོབས་ཆེན་ཞྱིག་རེད། ད་ེ
འདའྱི་དག་ཆནེ་པ་ོགཅྱིག་ཡོད་ས་གཅྱིག་ནས་ང་རང་ཚ་ོནག་ཁུང་ནང་ལ་ལག་པ་བརྐྱངས་ནས་འགེང་ཤོག་འཐནེ་རྒྱུ་ནང་བཞྱིན་གྱི་
འསོ་བསྡུ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་གྱི་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག་ལ་ད་ེད་ེབཞྱིན་གྱི་བདོ་རྒྱ་ཆའེྱི་མྱི་མང་གྱི་མང་གཙའོྱི་
ཁ་ེདབང་ལའང་ད་ོཕོག་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་འག་ོཡྱི་མེད་འག་ོབསམ་པའྱི་ཀུན་སོང་གཅྱིག་དང་། ད་ེའདའྱི་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་དང་ཚོར་
ཤུགས་རྣོན་པ་ོགཅྱིག་གྱི་སྒང་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་སྒང་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒང་ལ་
དཀའ་ངལ་གཅྱིག་དང་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཏ་ེའགྱུར་བ་བཏང་བཞག་དགོས་པ་འདྱི་ལ། ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་དགག་པ་
བརྒྱབ་དགསོ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད་ེཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གཞྱི་རའྱི་ཡྱིག་ཆ་ལ་དགག་པ་བསྐྱོན་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལན་
ཕལ་ཆེར་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེལས་གལ་ཆ་ེབ་གཅྱིག་ཉ་ེབའྱི་ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེལས་
གལ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག དེ་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཐེངས་གཅྱིག་བས་དང་
ཐེངས་གཉྱིས་བས། གཉྱིས་ཀ་ཟྱིན་བྱིས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དང་པ་ོསྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་གྱི་ཐོག་ནས་ཐེངས་གཅྱིག་བས་དང་
ཐངེས་གཉྱིས་བས། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཚང་མ་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐེངས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་བ་དགོས་
དོན། ཆ་ཚང་བགོ་གེང་གནང་། ཚང་མ་མཁེན་པ་གནང་། ད་ེནས་ཐེངས་གཉྱིས་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཐེངས་གཅྱིག་ལ་
ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། བརྟན་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐད་ཀར་ཐེངས་གཉྱིས་ལ་འགོ་དགོས་པ་
རེད། ད་ེས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་ཡང་ཐེངས་གཉྱིས་འགོ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཐེངས་གཅྱིག་བེད་
དགསོ་དོན་ད།ེ དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཏན་ཏན་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་རག་གྱི་རདེ་བསམ། ལུང་པ་མང་པ་ོགཅྱིག་གྱི་འོས་བླུགས་རྒྱུའྱི་
དུས་ཚོད་ད་ེཐུང་དུ་ཐུང་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལུང་པ་འགའ་ཞྱིག་ལ་བདུན་ཕག་གཉྱིས་ལས་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན། འོས་འཕནེ་རྒྱུ་ད་ེཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོཡོད་ཙང་། ད་ེསོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་
གཞྱི་རའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཀུན་སོང་ལ་དགོས་པ་མེད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ེཡྱིན་ནའང་ཛ་དག་ཤོས་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཅེས་ལབ་
པ་ཡྱིན་ན། ཕྱིའྱི་གནོན་ཤུགས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་སང་རང་ཨ་རྱི་སྱིད་འཛིན་གྱི་ག་ར་ེབཀོད་
འདུག་ཟརེ་ན། སྱིད་འཛནི་རང་རེད། ཟླ་བ་གཅྱིག་སནོ་ལ་སྱིད་འཛིན་གྱི་སོབ་སྟོན་པ། དེའྱི་སོན་ལ་ཨ་རྱི་གོས་ཚགོས་གཅྱིག་གྱིས་
རྒྱ་ནག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་འོས་བསྡུ་ལ་ཐ་ེབྱུས་བེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འཁོད་འདུག ཁ་སང་ Majnu ka tila གནས་ཚུལ་ག་ར་ེབྱུང་
འདུག་ཟེར་ན། རྒྱ་མྱི་སོ་བ་གཅྱིག་ Majnu ka tila འཇུས་འདུག་ཅེས་རྒྱ་གར་ཚགས་པར་ནང་ལ་ཐོན་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
ཕྱིའྱི་གནོན་ཤུགས་ད་ེཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིའྱི་གནོན་ཤུགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་བརོད་མྱི་དགོས་པ་རེད། ད་ེསོང་ཙང་ཐེངས་
གཅྱིག་བས་དང་ཐེངས་གཉྱིས་བས་ཟེར་ནས། བཀའ་ཤག་གྱི་ཐེངས་གཅྱིག་བེད་དགོས་དོན་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དུས་ཚདོ་ག་ཚདོ་ཐུང་བ་ཡོད་ན་ད་ེཙམ་གྱི་གནནོ་ཤུགས་སྤྲོད་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཉུང་བ་རག་གྱི་རདེ། ཐེངས་གཉྱིས་བས་ན་རྒྱ་མྱིས་
ལག་པ་འཆང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཐངེས་གཉྱིས་རག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དངུལ་ཡྱིན་ནའང་ཐངེས་གཉྱིས་མང་བ་གཏོང་རྒྱུ་རག་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་གཞྱི་རའྱི་ང་ཚ་ོབག་ོགེང་བེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཟྱིན་བྱིས་
ད་ེཚུད་པའྱི་ཐགོ་ནས་དང་པ་ོཐངེས་གཅྱིག་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཐེངས་གཉྱིས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོབག་ོགེང་ལྷུག་པ་ོགནང་། ད་ེནས་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚ་ོཕག་བརྐྱངས་ནས་ག་ར་ེཕོགས་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཕེབས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ད་ེའད་སོང་ཙང་བགོ་གེང་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་དཔེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དགོངས་འཆར་དེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་རེད། 
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གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་ནང་ལ་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལན་ཐེངས་གཉྱིས་གནང་རུང་གཅྱིག་གནང་རུང་། མ་འོངས་པར་བསྐྱར་དུ་
བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་སྟ་ེཐེངས་གཅྱིག་གནང་ཡོང་། ཐེངས་གཉྱིས་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་སྐབས་ལ་ད་ེདུས་སྐབས་བག་ོགེང་ལྷུག་པ་ོབྱུང་
བ་ལ་བརྟནེ་ནས་མྱི་མང་ལ་ཡང་སང་གྲུང་རདེ་རྒྱུ། འསོ་བསྡུ་འགན་འཛནི་གཙསོ་པའྱི་འསོ་མྱི་ཚོའང་སང་གྲུང་རདེ་རྒྱུ། དསེ་ཚང་
མ་ལ་ཕན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལན་ང་ཚོ་དུས་ཚོད་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་དང་པོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐེངས་གཅྱིག་དང་ཐེངས་
གཉྱིས་ཀྱི་སྒང་ལ་བག་ོགེང་གནང་ན། ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེཚུད་པ་བདེ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེསྒང་ལ་
ང་ཚ་ོབག་ོགེང་ལྷུག་པ་ོགནང་། ད་ེནས་ག་བར་ཕབེས་རྒྱུ་ད།ེ གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚའོྱི་ཐུགས་ཐག་གཅདོ་པ་ད་ག་རང་ལ་འཛིན་
སྐྱངོ་བཀའ་ཤག་གྱི་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏོགས། གཞན་མོས་མཐུན་མེད་ཅེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་བག་ོ
གེང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་ཡར་ཚུད་པར་དགག་པ་བྱུང་བ་རེད། འདྱི་དགག་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོའྱི་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཀྱི་
འག་ོསྟངས་ཚོགས་འདུ་བག་ོགེང་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཁ་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རདེ། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་
ཚོགས་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་མར་ཕེབས་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་ང་དགུ་པ། ཁྲྱིམས་ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་བཀག་
འགོག ཁྲྱིམས་ཡྱིག་གམ་སྱིག་གཞྱིའྱི་འཆར་ཟྱིན་ཞྱིག་གོས་གཞྱིར་འཇུག་རྒྱུར་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་བཀག་འགོག་བ་རྒྱུའྱི་གོས་
འཆར་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སགས་ནས་དགག་བའྱི་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་དང། ཁྲྱིམས་ཡྱིག་
འཆར་ཟྱིན་འདོན་མྱི་སོ་སོས་དོན་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ར་ེབས་རེས་བགོ་གེང་མ་དགོས་པར་འོས་བསྡུ་མང་
མོས་ལྟར་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ། འདྱི་ཐོག་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། དང་པ་ོབཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་
པ་ལ་དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་བརྐྱང་རོགས་གནང། ༡༧ འདུག རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་བརྐྱང་རོགས་གནང་
ཚུད་པ་ལ། ༡༨ འདུག མང་མསོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འདྱི་ཡར་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཚུད་ཡོང་དུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་
འདྱི་ནང་ལ་བསྐྱར་བཅོས་གཅྱིག་དང་བཟ་ོབཅོས་གཅྱིག་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དང་པ་ོབཟ་ོབཅོས་འདྱི་དོན་ཚན་ར་ེར་ེབཞྱིན་དུ་
གཏན་འབེབས་བས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཟ་ོབཅོས་འདྱི་གཏན་འབེབས་གནང་མ་ཐུབ་ན། བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་ར་ེར་ེ
བས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའད་བས་ནས་མར་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་
བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་ཟྱིན་གྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་སྐབས་ 
༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པར་ཕེབས་པའྱི་བརོད་པ་དང་པ་ོཟྱིན་པའྱི་ཐོག དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་གཞུང་
འབེལ་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཕབེས་པ་དའེྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་
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ཡོད་ལབ་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་སྱིག་གཞྱི་ད་ེགཏན་འབེབས་བས་པ་ཡྱིན་ན། བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་རོད་རོག་
ཡོང་བའྱི་གཞྱི་ར་གཅྱིག་འདུག གཉྱིས་ནས། ས་མོའ་ིལམ་སོལ་དང་འགལ་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ེགཉྱིས་གང་འད་བས་ནས་ཡོང་གྱི་
འདུག་ཞུ་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་ཚ་ོའོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་དེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡོང་གྱི་འདུག 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བཞུགས་གནང་རགོས་གནང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་གནང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་བཏནོ་གནང་བ་རདེ། བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་བཏོན་གནང་བ་ད་ེལ་དངསོ་
གནས་བས་ན་དགོས་འདྱི་ཞུ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་དནོ་མང་པ་ོགཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། མ་ཟད་པས་བརདོ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོཡྱི་
ཡོད་ན་འཕལ་དུ་འསོ་བསྡུ་རྒྱུ་མ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་ཕལ་ཆརེ་འདྱི་ག་རང་འསོ་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་
ཀྱི་འདུག།ད་ལྟ་གསུངས་མཁན་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བགོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དང་པ་ོའདྱི་ལ་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་དང་བཀའ་ཤག་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་བགོ་གེང་གནང་ཆོག་རྒྱུའྱི་འཆར་
གཞྱི་ད་ེཡྱིན་དུས། བརོད་པ་དང་པ་ོནང་བཞྱིན་དགོས་འདྱི་བདེ་སའྱི་ལམ་ཁ་སྤྲོད་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང། བག་ོགེང་བདེ་རྒྱུའྱི་འཆར་
གཞྱི་འདྱི་དང་པ་ོསྤྲདོ་དགསོ་ཀྱི་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་འགལ་ཡདོ་ན། བཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་གང་དང་འགལ་ཡོད་
མེད་ཚང་མ་གསལ་པ་ོབས་ཏ་ེསེབས་ཡོང་གྱི་རདེ། འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་སྤྲད་གོང་ནས་འསོ་བསྡུ་ཡྱི་ཡྱིན་ལབ་ན། འདྱི་ཏག་ཏག་
བསད་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཅེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་འདྱི་ག་རང་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པ་ོཟྱིན་ཚར་བ་རེད། བརོད་པ་གཉྱིས་
པའྱི་ཐོག་ལ་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཆ་ཚང་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་
སྐབས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བགོ་གེང་ཆ་ཚང་གནང། དོན་ཚན་ར་ེར་ེབཞྱིན་དུ་གཏན་འབེབས་བས་ནས་འགོ་དགོས་པ་རེད། 
གལ་ཏ་ེབཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱི་གཏན་འབེབས་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་སོང་བ་ཡྱིན་ན། བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་
གཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་བལྟ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེའད་བས་ནས་མཇུག་སྐྱལེ་གྱི་ཡྱིན། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་ལམ་
སྟནོ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ནང་དནོ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ན། སྐབས་ད་ེདུས་ཁ་ཐུག་བག་ོགེང་གྱི་
ཆ་ཤས་བཞེས་ཆགོ་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དང་མ་འགལ་བ་འདྱི། ཚགི་བརོད་འདྱི་ཐགོ་
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ནས་ཁ་སང་ཚོགས་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་གཅྱིག་བལྟ་བ་ཡྱིན། ར་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ གཞྱི་
ནས་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་མར་གནང་བ་རདེ། ༡༨ ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་འདྱི་འག་ོབཙུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་ཆ་ཞྱིབ་ཕ་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་
པ་མ་རེད། ཡྱིག་ནོར་རདེ་ནང་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་མཚམས་ར་ེའགལ་བ་སེབས་བསད་ཀྱི་འདུག།ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
ནང་འགལ་ཆགས་ཀྱི་མྱིན་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་
རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག།ད་ལྟ་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་རདོ་རགོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་གང་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སོན་མ་འཆར་ཟྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོནང་ལའང་བཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༡ པ་འོས་
བསྡུ་དང་འོས་གཞྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་གྱི་རང་ལོའ་ིཐོག་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ་རང་ལོའ་ིཚད་གཞྱི་དཔྱ་ཁྲལ་
ལག་དེབ་ལ་ར་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་སོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ཡོངས་སུ་
རགོས་པ་ལ། རང་ལ་ོཧྱིལ་པ་ོཟརེ་བ་འདྱི་ལ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དབེ་ལ་ར་འཛནི་བདེ་དགོས་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཚགོས་
གཙ་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལམ་སྟནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་བཅའ་ཁྲྱིམས་ལ་ལག་པ་འཆང་གསུངས་མདེ་པ་སངོ་ཙང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་
ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ད་ེའད་གཅྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱིའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་ ༡༢ 
པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་སྐབས་ལ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གསར་དུ་སེབས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། འདྱི་བག་ོགེང་གྱི་རྣམ་པའྱི་ང་ོབ་ོམ་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་ནས་གོང་དུ་གསུངས་པ་འདྱི་ཤེས་སོང། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་གྱི་ཐོག་ལ་གལ་ཏེ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་
འདྱི་བསྐྱར་བཅོས་སོང་བ་ཡྱིན་ན། བཅའ་ཁྲྱིམས་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ། ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བཏང་དགོས་རྒྱུ་ངེས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་མར་འག་ོན་ཡག་
པ་མེད་འག ོ
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བས་ཙང་སྐབས་ ༡༢ པའྱི་གོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ ༩ སྒང་ལ་ཡང་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཟྱིན་
བྱིས་།ཤྱིག་ཕེབས་ཡངོ་བའྱི་སྐབས་ལ། ར་ེའགའ་ཞྱིག་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་འབལེ་བ་ཆགས་སྟབས། སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་ཚགོས་གཙོའྱི་
ཐོག་ནས་བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་དགོས་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཟྱིན་བྱིས་ད་ེལམ་སང་ཕྱིར་འཐེན་བེད་
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དགསོ་པ་རདེ། ཁྲྱིམས་སྱིག་གཏན་འབེབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལ་དང་པ་ོཕ་ཁྲྱིམས་ད་ེབསྒྱུར་བ་བཏང་བའྱི་ཐགོ་ནས་བུ་ཁྲྱིམས་ལ་
འག་ོདགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེགསལ་པ་ོབས་ནས་གསུངས་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ཐག་གཅོད་ད་ེཏག་ཏག་
བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག བཅའ་ཁྲྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་བར་དུ། བུ་ཁྲྱིམས་ལ་བསྒྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གལ་
སྱིད་སོན་མ་ལྟར་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་ཆོས་ནང་བཞྱིན་རོད་རོག་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་ལ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ལ་ར་
འཛིན་བེད་དགོས་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེམྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག། རོད་གཞྱི་ཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་རེད་འདུག ཏོག་
ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ། བག་ོགེང་གྱི་ག་ོསྐབས་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་
གསུང་སྟངས་བས་ན། དོན་ཚན་ར་ེར་ེགཞྱི་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འད་བ་ོཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག དེའྱི་མག་ོད་ེདོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་
གསེས་ ༨ པ་ནས་འགོ་འཛུགས་དུས། རྐུབ་ཀྱི་འགེངས་ཤོག་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཡར་སྱིག་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
བག་ོགེང་གྱི་ག་ོསྐབས་གནང་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ། ཆ་ཚང་འད་བ་ོམཉམ་དུ་ག་ོསྐབས་སྤྲད་ནས་རེས་ལ་འོས་བསྡུ་བའྱི་གནས་
སྐབས་སུ། དོན་ཚན་ར་ེར་ེཕ་ེནས་བས་ན་ཡག་ས་རེད། བག་ོགེང་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་
འགལ་མྱི་འགལ་གསུང་རྒྱུ་དེ། བགོ་གེང་སྐབས་སུ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། ད་ལྟ་དོན་ཚན་ད་ག་རང་དྲུག་པའྱི་ནང་
གསེས་གཉྱིས་པ། རང་ལ་ོ ༣༦ ཧྱིལ་པ་ོལོན་པ་ད་ག་རང་ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐ་ོལ་བྱིས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་དངསོ་གཞྱི་དང་
འསོ་།ཤོག་བསྡུ་ཟེར་བ་དང་། འགལ་འག་ོཡྱི་འདུག་ལབ་རྒྱུ་དེ། རསེ་ལ་གསལ་པ་ོསེབས་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་དནོ་དག་
རྡགོ་རྡོག་གཙ་ོབོ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། བགོ་གེང་ད་ེཚང་མ་མཉམ་དུ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ད་ེནས་བརོད་པ་དང་པ་ོའད་བ་ོམེད་དུས། ཡང་དྱི་བ་ཟེར་
ནའང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེདག་གོ་སྐབས་མཉམ་དུ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་ས་རེད་མ་གཏོགས། དོན་
ཚན་གཅྱིག་གཅྱིག་པ་ོསྤྲད། ད་ེནས་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལབ་ན། མག་ོཆད་མཇུག་གཏམ་ཆགས་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ར་བའྱི་དོན་ཚན་གང་དུ་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དའེྱི་ཟུར་འཛར་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གོང་དུ་གསུངས་སོང། 
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཆ་ཤས་བཞེས། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་དོན་ཚན་ར་ེར་ེབཞྱིན་དུ་མར་ང་ཚ་ོ
ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་གྱི་བརོད་པ་འགོ་བ་ནང་བཞྱིན་མ་འག་ོན་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་
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འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བག་ོགེང་གྱི་ཆ་ཤས་བཞསེ་ཆོག་པ་རདེ། ཟུར་འཛར་གྱི་ཐོག་ལ་ཡང་དགོངས་
ཚུལ་གསུང་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་
གནང། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག། ད་ལྟའྱི་འདྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་རདེ། བས་ཙང་ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་བརདོ་པ་དང་པ།ོ གཉྱིས་པ། གསུམ་
པ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་ལ་བརོད་པ་དང་པ་ོད་ེཕེབས་ན། ད་ེནས་བསྒྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག བརོད་པ་གཉྱིས་
པའྱི་ཐགོ་ལ་བཏང་རྒྱུ་བྱུང་གྱི་རདེ། ད་ལྟ་བཀའ་འདྱི་གནང་དགོས་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག། དྭོགས་མ་ཆོད་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཡོང་གྱི་
རེད། ནམ་རྒྱུན་ང་རང་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། བརོད་པ་དང་པོ། གཉྱིས་པ། གསུམ་པ་ཟེར་ནས། ད་ེའད་བས་ནས་
ཕབེས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱིར་བརདོ་པ་དང་པ་ོཕབེས་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ག་ཡྱིན་ཟརེ་ན་བརོད་པ་དང་པ་ོཟྱིན་ཚར་བ་རདེ། བརདོ་པ་དང་པ་ོཟྱིན་ཚར་བའྱི་
རསེ་ལ་བཟསོ་བཅོས་གོས་ཆདོ་ཁེར་ཡོང་དུས། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཁ་ཐུག་ཁེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་བག་ོགེང་གྱི་
གོ་སྐབས་བཞེས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག བཟོས་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་དེ། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་ལ་འོས་བསྡུ་ཐངེས་གཅྱིག་གཉྱིས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། རང་ལོའ་ིསྐརོ་
ད་ེཡོད་པ་རདེ། སྐད་ཆ་ཁག་ཁག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བཟསོ་བཅོས་ད་ེཐངེས་མ་དང་པ་ོཕབེས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། བཟསོ་བཅོས་ལ་བརོད་
པ་ཐངེས་མ་དང་པ་ོཕབེས་ན་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཚོགས་གཙོའྱི་དགངོས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱི་ལ་ང་རང་གྱི་
རྨོངས་འཆར་ད་ེཕུལ་བ་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་ཕུལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་ད་ེའཛིན་སྐྱོང་ལ་སྐར་མ་ལྔ་རེར་
གནང་ནས་བག་ོགེང་ཞྱིག་ཞུས། ད་ེནས་བརོད་པ་སོ་སོར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཏོག་ཙམ་ཁ་གསལ་བ་དང་ཡག་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་
བསམ་པའྱི་རྨོངས་འཆར་ཡྱིན། ད་ེདགོངས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱིར་བཞག་ནས་ཚོགས་གཙོས་ཐུགས་ཐག་ག་ར་ེབཅད་ནའང་ང་ཚོ་
བལྟ་རྒྱུ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་འདྱི་སྐར་མ་ ༡༤ ཙམ་མ་གཏོགས་ད་ེརྱིང་གྱི་
ལས་གནས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་ཚར་འདུག ད་ེཡྱིན་ཙང་དུས་ཚོད་ལ་འགྱུར་བ་ཏོག་ཙམ་བཏང་སྟ་ེསང་ཉྱིན་ནས་འག་ོབཙུགས་ན་
ཡག་ས་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོང་ཚ་ོསྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པ་ོནས་གོས་ཆོད་
བཞག ཚགོས་དུས་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱི་གནང་ཡོད་པ་རདེ། བསྐྱར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་དའེྱི་
ཐོག་ལ་ཡང་དགོངས་ཚུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཁེར་གྱི་ཡྱིན། 
འདྱི་ལ་དུས་ཚོད་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཟརེ་དུས། འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱི་ཕབེས་ཡོང་རྒྱུ་རདེ། ང་
ཚ་ོདོན་ཚན་ང་དགུ་པ་ནང་ལོགས་རདེ། ད་ལྟ་འདྱི་ང་ཚ་ོལེའུ་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཐོག་ལ་ནང་གསེས་དོན་ཚན་
མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་པ། གོས་གཞྱིར་ཚུད་ཟྱིན་པའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ཐོག་བགོ་གེང་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརེད། དང་པ་ོད་ེལ། 
ཁྲྱིམས་ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་ནམ་སྱིག་གཞྱི་འཆར་ཟྱིན་གོས་གཞྱིར་ཚུད་ཟྱིན་འཕལ་བརོད་པ་དང་པ་ོའག་ོའཛུགས་བ་རྒྱུ། བརོད་པ་དང་
པོའ་ིརྱིང་འཆར་ཟྱིན་གྱི་ཚིག་དོན་ལ་གསལ་བཤད་དང། ཆ་རྐྱེན་སོ་སོའ་ིདགོས་པ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་ཁབ་ཚད་བཅས་ཀྱི་སྐོར་
འགེལ་བརོད་དགོས་རྱིགས་བེད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་འཆར་ཟྱིན་ཐོག་བགོ་གེང་དང། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་འདོན་མྱི་ཆོག་པ་འདྱི་
ཆགས་རེད། བརོད་པ་དང་པ་ོའདྱི་ཟྱིན་འཕལ་རེད། གཉྱིས་པ་འདྱི། སྱི་འཐུས་སུ་རུང་གྱིས་བརོད་པ་དང་པ་ོའཆར་ཟྱིན་ཆ་ཚང་
ཀློག་དགོས་ཀྱི་ར་ེའདུན་བྱུང་ན་མ་གཏོགས། སྱི་འཐུས་སྒེར་ས་ོསོས་ཞྱིབ་ཀློག་ཟྱིན་པར་ཆ་འཇོག་གྱིས་དགོས་འདྱི་ཡོད་པའྱི་ཐད་
མ་གཏོགས་ཆ་ཚང་མ་ཀློག་ཀང་འཐུས། ད་གྱིན་གོང་དུ་ང་ཚོ་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་དང་བཟོ་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་མ་
གཏོགས་ཚང་མའྱི་ཀློག་ཡོད་པ་མ་རདེ། གསུམ་པ་དེ། བརདོ་པ་དང་པ་ོཟྱིན་འཕལ་ཁྲྱིམས་འཆར་ང་ོསྤྲོད་བེད་མཁན་དེའམ། ཡང་
ན་སྱི་འཐུས་གཞན་སུ་རུང་ནས་གཤམ་གསལ་གོས་འཆར་གང་རུང་འདནོ་རྒྱུ། དང་པ་ོད་ེལ། ཀ་པ། འཆར་ཟྱིན་ཐོག་དནོ་ཚན་ར་ེ
ར་ེབཞྱིན་བགོ་གེང་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ། ཁ་པ། འཆར་ཟྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་སད་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གཏོང་རྒྱུ། ག་པ་
ད།ེ མང་ཚགོས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བསྡུ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་འགམེས་སལེ་བ་རྒྱུ། ང་ཚ་ོའདྱི་གཅྱིག་རདེ། ང་ཚ་ོནང་གསསེ་ཀ་པ་ད་ེཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཀ་པ་ད་ེ ༤ པའྱི་ ༤ པ་དང་། གོང་གསལ་གོས་འཆར་ཀ་པར་གཏན་འཁེལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེའཕལ་བརོད་པ་
གཉྱིས་པ་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་དོན་ཚན་ར་ེར་ེབཞྱིན་བག་ོགེང་དང་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ཇྱི་ཡོད་རྱིམ་པས་འདོན་གནང་རྒྱུ་དང། 
བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་རེས་གཏན་འབེབས་འཆར་ཟྱིན་མཐའ་མ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་བཟ་ོབཅོས་ཇྱི་ཕྱིན་གྱི་འད་བཤུས་
རེའུ་མྱིག་བཅས་པ་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་འགེམས་སེལ་ཟྱིན་མཚམས་བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ། དེའྱི་ཐོག་
ནས་གོང་གསལ་ཀ་པ་ནང་བཞྱིན་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བག་ོགེང་དང་དོན་ཚན་ར་ེར་ེབཞྱིན་དུ་མར་གཏན་འབེབས་བས་ནས་
ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་ལས་རྱིམ་སྱིག་པ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་
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དུས་གང་ཟག་ས་ོསོའ་ིཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་གྱི་གོས་ཆོད་མ་འཛིན་ན་ཡག་པ་མེད་འགོ ཁ་ོདོན་ཚན་ར་ེར་ེཕར་ཕེབས་ཡོང་དུས། 
དགོངས་ཚུལ་གསུངས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོསོའ་ིརྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་འད། དགག་པ་གནང་གྱི་ཡོད་
ནའང་འད་ཆ་ཚང་བ་གཅྱིག་གནང་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ད་ེལ་མོས་མཐུན་ཞུས་པ་དང་སགས་
དབུ་མའྱི་ལམ་གཅྱིག་འཚལོ་ན་བསམ་བསམ་(བཟ་ོའད་བ་ོགཅྱིག་ལགས་རེད།) གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་འབེབས་
པས་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང། ཚགོས་གཙསོ་གསུངས་པ་ད་ེག་རང་རདེ། ང་ཚ་ོདོན་ཚན་ར་ེ
རརེ་བས་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དནོ་ཚན་དང་པ་ོལྗགས་ཀློག་གནང་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་སྱི་ཡོངས་ནས་འོས་
འདྱི་ཐེངས་གཅྱིག་བླུགས་དང། ཐེངས་གཉྱིས་བླུགས་པའྱི་སྒང་ལ་བཀའ་ཤག་ཡོད་བཞག་པ་དང་། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཡོད་
བཞག་པའྱི་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་བར་དུ་གཅྱིག་གནང། 
ད་ེལ་བཀའ་བསྡུར་གཅྱིག་གནང། ད་ེནས་མར་དོན་ཚན་ར་ེརེར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་ད་ེམཁེན་པ་ཡྱིན་ན་
ཕག་བརྐྱངས་རྒྱུ་ལ་ཏན་ཏན་རང་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།གཞན་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ཕག་བརྐྱངས་མཁན་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་། གཞྱི་རའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱི་ཁེར་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ེནང་ལ་ང་ཚོས་ཆ་ཤས་དོན་ཚན་ར་ེརེའྱི་སྒང་ལ་ཆ་
ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་གང་ཡྱིན་པ་མ་མཁེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་འོས་འཕེན་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རེས་ལ་ཨ་ཁ་ཟེར་རྒྱུ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་དགས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་དབུ་མའྱི་ལམ་
ཐགོ་ནས་གཞྱི་རའྱི་དནོ་ཚན་དང་པ་ོའདྱི་སྒང་ལ་ཚོགས་གཙ་ོནས་ཆུ་ཚདོ་གཅྱིག་དང་ཕདེ་ཀ་དུས་ཚདོ་གནང། ཚང་མ་ལ་ཆ་ཤས་
ལེན་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་གཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་རང་ཐུགས་ཕན་གས་ོབ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ག་རང་ཞུ་ཆོག དོན་ཚན་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཆ་ཚང་གསུང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་
ཀྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག ཆ་ཚང་གསུང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ངོས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དོན་
ཚན་ར་ེར་ེབས་ནས་མར་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅསོ་བཟ་ོབཅོས་ལ་ཁྲྱིམས་འཆར་གྱི་བཞྱི་པ་ཁབ་ཚད་
ད་ེརེད་འདུག ཁབ་ཚད་ད་ེབསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ད་ེབཟོས་བཅོས་རང་འཇགས་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་
བསལ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ཡོད་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
 
 



87 
 

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བགོ་གེང་རང་ཡྱིན། གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར། བཙན་
བལོ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེར་ང་ཚ་ོབསྐྱར་བཅོས་ཤྱིག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དང་པ་ོདེར་སྐབས་སོན་མའྱི་གོས་ཚགོས་
ཚོགས་དུས་དེར་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་སེམས་ཁུར་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་
འཁེར་ཡངོ་བ་རདེ། དརེ་འཛནི་སྐྱོང་དང་གོས་ཚོགས། འསོ་བསྡུ་འགན་འཛནི་གཙསོ་པའྱི་ཚགོས་ཆུང་ཆདེ་འཛུགས་བས་པ་རདེ། 
ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་རེས་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་དནོ་གྱི་སྙན་ཐ་ོད།ེ ཚགོས་
ཆུང་དེའྱི་ཚོགས་གཙ་ོདང་བསམ་མཐུན་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ནས་ཐག་གཅོད་ཡོང་དུས། ད་ེནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོདང་སྱི་པའྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེབསམས་ནས་ཕེབས་ཡོང་བ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
འགན་འཁུར་འཁེར་ནས་ས་ོསོས་ད་ལྟ་བག་ོགེང་བེད་ཀྱི་མེད། ར་བའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེའྱི་ནང་དོན་གཙ་ོབ་ོད་ེག་ར་ེའཁེལ་
གྱི་འདུག་ལབ་ན། སོ་སོ་ཡྱིན་ན། མང་པ་ོགཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཡང་ཆད་ལྷག་མང་པ་ོའདུག་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་
སྐབས་ལ་ཡང་། ཁག་ཅྱིག་ད་ེཐད་ཀར་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག མང་པ་ོཞྱིག་ལག་པ་འཆང་ན་བསམ་ཡང་
ཆགོ་མཆན་དང་གནས་སྟངས་མང་པའོ་ིཐོག་ནས་འག་ོཐུབ་མེད་པ་ལྷག་བསད་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་རེས་ལ་གང་ལྟར་ཡང་
འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེགནས་སྟངས་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་སྐད་གགས་ཆནེ་པ་ོ
ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་དཔག་པའྱི་སྱི་ཚགོས་སྒང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་དབང་དང་གནས་སྟངས་གཅྱིག་པ། ད་ེནས་བཙན་བལོ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། མྱི་མང་དང། བོད་ཀྱི་ར་བའྱི་ར་དོན་ལ་སེམས་འཁུར་བེད་མཁན་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་དེར་
བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཐོན་པ། ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་ག་ོརྱིག་ཐོས་གསུམ་ཆ་ཚང་བྱུང་། རང་ཉྱིད་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་། ར་བའྱི་ངས་ག་
ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལབ་ན། འདྱིའྱི་ནང་གྱི་དནོ་དག་གཙ་ོབ་ོད།ེ སནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེགཉྱིས་དགོས་དང་མྱི་དགསོ་ད་ེགཙ་ོ
བ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་མཐའ་དནོ་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅསེ་ལབ་ན། ད་ལྟ་སནོ་འག་ོམེད་པ་བས་ནས་དངསོ་གཞྱི་རང་གྱི་
སྒང་ལ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོདག་ད་ེརྒྱ་མྱི་རེད། སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་
ཤག་གྱི་དགོངས་པ་གནང་སྟངས་དེ། དག་རྒྱ་ནག་ཟེར་རྒྱུ་དེའྱི་ཆུ་ཚོད་མང་པ་ོདང་གོ་སྐབས་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ག་ོསྐབས་གཉྱིས་
བངས་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ད་ེགཏོར་གྱི་འདུག ད་ེསྐབས་སོན་མའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐབས་ལ་བལྟས་ཡོང་ན། 
ད་ེའདའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་མངནོ་གསལ་རེད་ཟེར་ནས། སོན་འག་ོད་ེམྱི་དགོས་པ་བས་པ་རདེ། དངོས་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་འབབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། དོགས་པ་ཟ་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་འད་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
གང་འད་བས་ནས་དོགས་པ་ཟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ལབ་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་མྱི་མང་གྱི་ཆབ་སྱིད་གོ་
རྟོགས། བསམ་བོའ་ིག་ོརྟོགས་དང་མང་གཙོའྱི་གོ་རྟོགས་ཀྱི་བསམ་བོའ་ིགནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེགསལ་པ་ོརེད། 
ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་མྱིས་བར་ཞྱིག་ལ་བཙན་བལོ་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ས་ོབ་མྱི་ལྔ་བརྒྱ། ས་ོབ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཁ་ོཚའོྱི་ལས་
དནོ་བདེ་མཁན་གྱི་མྱི་ལྔ་སྟངོ་ཞྱིག་བཏང་བཞག་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ནས་གངས་ཀ་ཞྱིག་བྱུང་པ་རདེ། དངསོ་གནས་དང་གནས་ཀྱི་མྱི་
ལྔ་སྟོང་དང་གཅྱིག་བས་ན་ཆྱིག་ཁྲྱི་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན། ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་གྱི་ཚོར་བ་མ་
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ཟྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ། ངས་ད་གྱིན་སོན་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ནག་ཁུང་ནང་ནས་འགེངས་།ཤོག་སྒྲུག་པ་དང་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
ཁོང་ཚ་ོམྱི་ལྔ་སྟོང་དང་ཆྱིག་ཁྲྱི་ཡོད་ན། རྡོག་བས་ནས་ཁོང་རང་ཚོའྱི་མངོན་འདོད་སྒྲུབ་མཁན་ཞྱིག་འཁྲྱིད་ཡོང་ན། ང་ཚོས་ཧ་གོ་
དུས་ཕྱིས་དག་ཚར་བརེད། ད་ེལས་ཁ་ོརང་ཚ་ོདཀྲུགས་ཤྱིང་བ་རྒྱུར་ཕན་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ང་རང་ཚ་ོལ་འགལ་ཟླ་བཟོས་ཀྱི་
ཡོད་ནའང་རེད། སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱིའྱི་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་བཏང་། ད་ེནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོབར་ལ་ག་ར་ེབས་ནའང་རེད། མ་བས་
ནའང་རེད། མྱི་མང་ལ་གདམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། མྱི་རྒྱུས་མེད་པ། གནས་སྟངས་ཧ་མ་ག་ོབ། ལ་ོརྒྱུས་རྒྱབ་ལྗོངས་མེད་པ། ད་ེ
འད་ཞྱིག་སེབས་འདུག ག་ར་ེཡྱིན་ན། མྱི་མང་ལ་གདམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེམྱིན་ན། གདམ་ཁ་ད་ེའད་ཞྱིག་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོབཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དང་མྱི་མང་དང་ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་ར་དནོ་གྱི་ཆདེ་དུ་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་རེད་དང་མ་རེད་དེ། ཞེ་དགས་མ་མཁེན་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་རེར་ཕ་མ། བུ་ཕྲུག ཕ་ཡུལ། ཕ་ས། ག་བར་དེད་
དགོས་ན། དེད་ན་གཅྱིག་གྱིས་ཧ་མ་ག་ོན། གཅྱིག་གྱིས་ཧ་གོ་འགོ་ཡྱི་རེད། མྱི་ད་ེགང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ཧ་གོ་ཡྱི་རེད། ད་ེའདའྱི་ཞྱིབ་
ཚགས་པའོ་ིབརད་གཅདོ་བ་ས་གཅྱིག་རྐྱང་མེད་པ་བས་ནས་རྡགོ་བས་ནས་མྱི་གཅྱིག་ཐནོ་ཡངོ་ན། དརེ་ང་ཚ་ོཡྱིད་ཆསེ་བ་ོའཁལེ་
བདེ་མ་ཐུབ་པ་གཅྱིག་བྱུང་ན། ག་ར་ེབདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། ད་ེལས་སནོ་འག་ོདངསོ་གཞྱི་ཡོད་པ་བས། བར་གྱི་ཆུ་ཚདོ་ད་ེཐུང་བ་བས་
ན། དའེྱི་སྐབས་སུ་དོགས་འདྱི་ཡོད་པ་དང་། ཡྱིད་ཆེས་བོས་འཁལེ་བདེ་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་མྱི་མང་སྱི་
ཡོངས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་བསམ་བ་ོད་ེཏགོ་ཙམ་ཛ་དག་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ད་ེགཙ་ོབ་ོགཅྱིག་ཡྱིན། ཕགོས་གཞན་གཅྱིག་ནས་
ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་མྱི་མང་པོས་དའེྱི་སྒང་ལ་ད་ོསང་དང་གེང་སོང་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚསོ་སོན་འག་ོད་ེ
མྱི་དགོས་པ་བས་ནས་དེ་རྱིང་བསྐྱར་བཅོས་དེ་ཐག་གཅོད་བྱུང་ནས། མཐའ་མ་གྲུབ་དོན་དེར་འོས་བསྡུ་སྐབས་སོན་འགོ་དང་
དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་མེད་པ་བས་ནས་དངོས་གཞྱི་ཁོ་ན་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་ལ་ཐག་གཅོད་སོང་ན། 
བསྐྱར་དུ་ཡང་བསྐྱར་ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་གེང་སོང་གཞན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ། གསལ་པ་ོཆགས་འདུག མ་
ཟད་ང་ཚོ་མཁེན་པའྱི་བདག་པ་ོཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་དེའྱི་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱིར་བང་ཆ་ཡོད་པ། དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་བཞག་ན། མཁས་དབང་༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ། ཉེ་བའྱི་ཆར་བཀའ་སོབ་གནང་གྱི་
འདུག གསལ་པོ་བས་ནས་ཉན་པ་ཡྱིན། སོན་འགོ་ད་ེམེད་པ་བས། དངོས་གཞྱི་གཅྱིག་པ་ོབླུགས་པ་ཡྱིན་ན། མང་གཙོའྱི་འགོ་
ལུགས་དང་ཏག་ཏག་ཁོན་ནས་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེར་ཉེན་ཁ་འདུག ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་སོན་མ་ང་
ཚོའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཡོད་དུས། བཀའ་ཤག་གྱི་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བསམ་ཚུལ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བཟོས་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེརེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་བསམ་བ་ོད་ག་རང་འཁེར་བ་ཡྱིན། 
སོན་འགོ་ད་ེམེད་པ་དང་དངོས་གཞྱི་གཅྱིག་པ་ོབས་ན་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་མ་འོངས་པར་ཡོང་གྱི་རེད། སེམས་ལ་དན་ནས། ཉེ་བའྱི་ཆར་
མཁས་དབང་༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གྱི་གསུང་ཡོང་དུས། ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ད་ེའདའྱི་ཕོགས་ལ་
བསམ་བ་ོབཏང་པ་ད་ེའགྱིག་འདུག སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་ད་ེཡང་འགྱིག་འདུག་བ། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལ་སྐུལ་
མའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབས་སོང་། ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ད་རེས་འོས་བསྡུའྱི་བསྐྱར་བཅོས་དེའྱི་སྒང་ལ་རྟ་ཕ་ོསངས་རྒྱུག 
མྱི་ཕོ་སལ་ལངས་ཟེར་བ་བཞྱིན་ལག་པ་གནམ་ལ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་ཐུག་ཡོད། ད་ེསོ་སོའ་ིརྣམ་དཔྱོད་དང་
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དཔྱད་པས་མ་སྙབོ་ན་མ་སྙོབ་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་བསམ་བ་ོམང་པ་ོབཏང་བ་ཡྱིན། མྱི་མང་པ་ོལ་
སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ད་ལྟ་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅསོ་ད་ེགནད་འགག་ད་ེ
འད་ཞྱིག་ལ་ཐུག་གྱི་འདུག གཉྱིས་ནས། བསྐྱར་བཅོས་བེད་པ་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག བཅའ་ཁྲྱིམས་ནས་བཟུང་འགྱུར་
བ་བཏང་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་འག་ོཐུབ་ན་བསྐྱར་དུ་ཡང་བསྐྱར་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བ་
རྒྱུ་ཚགོས་ཆུང་ད་ེའད་ཞྱིག་བཙུགས་དགོས་ན་རེད། ད་ེལ་བལེ་བ་མ་བས་པར་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབས་ཏ་ེབ་དགོས་རྒྱུའྱི་ས་ོས་ོཡྱིན་
ནའང་ཚརོ་གྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སང་ས་ད་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་དྲུག་པའྱི་ལས་ཉྱིན་ལྔ་པ་ཆགས་བསད་ཡདོ། 
ད་ེརྱིང་ས་ད་ོདྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚདོ་མདེ། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པ།ོ ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དནོ། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་མུ་མཐུད། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་ཟྱིན་ཁྲྱིམས་འཆར་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
གསུམ་པར་ཕུལ་བར་བརོད་པ་དང་པ་ོཟྱིན་པའྱི་ཐོག དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་གཞུང་འབེལ་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར། ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༢༥ པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས། སྐར་མ་བཅུ་རེའྱི་ནང་མཇུག་བསྡུ་རོགས་
གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས། བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པའྱི་སྐོར་
ལ། སྱིར་བཏང་ད་ེརྱིང་ང་ཚ་ོདོན་ཚན་ར་ེར་ེབས་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས་ཁབ་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ལ་རེད། ཁབ་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་
བསལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་ར་ེ
ཟུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་སོང་། ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགཙ་ོབ་ོང་རང་ཚའོྱི་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བེད་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་རང་
ཚ་ོནམ་རྒྱུན་སྱིད་དོན་གྱི་ཚོར་བ་ཐན་ཐུན་ད་ེཚ་ོབསེས་ནས་ཡོང་བ་ད་ེའགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སོ་སོའ་ིངོས་
ནས་ཡྱིན་ནའང་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅསོ་བདེ་པའྱི་སྐབས་ལ། ས་ོསོའ་ིརྣམ་དཔྱདོ་དང་བོས་ག་ཚདོ་དཔྱད་ཐུབ་མྱིན་ལ་
བལྟས་ནས་ད་ེཁད་པར་དམྱིགས་བསལ་བ་རེད་མ་གཏོགས། སྱི་ཡོངས་ནས་དོན་དག་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ཏེ་གང་ཐུབ་
ཐུབ་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད། དང་པ་ོད་ེལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་བཟ་ོབཅོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་
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རེད། དེའྱི་སོན་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་བརོད་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱིས་བལྟས་པ་ཡྱིན། 
སྱིག་གཞྱི་རྱིང་པའྱི་མ་དཔ་ེདང་བསྡུར་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན། གནད་འགག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཐོག་མར་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་
དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་རང་བཞྱིན་གྱིས་མང་པ་ོཞྱིག་འགྱུར་བ་འག་ོདགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་སོང་ཞསེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཚར་བ་རེད། 
དཀའ་རོག་མང་པ་ོའཕད་ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་འདྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལ་བསྐྱོད་ནས་ཁྲྱིམས་
དང་སྱིག་གཞྱི་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་བཅའ་ཁྲྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེ་རེས་ནས་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེའོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེརེད་བསད་ཡོད་པ་
རདེ་ལ། དབུས་དང་ས་གནས་ཚང་མས་ང་ཚོའྱི་ཡན་ལག་དང་དོན་ཚན་ཚང་མ་ལག་བསྟར་བེད་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་ཞྱིག་དང་མ་
འོངས་པར་བེད་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བཟོ་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་དེ་དག་གྱི་སྒང་ལ་
བལྟས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། ད་ལྟའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན། ད་ལྟ་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལངས་བསད་མཁན་
དང་སྐད་ཆ་བཤད་བསད་མཁན་དང་གང་ཟག་འདྱི་ཡྱིན་ནའང་གསལ་རྟགོས་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོའདུག ད་ེ
འད་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཡོངས་ནས་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ལ་ཁ་སང་སོན་མ་རོད་རོག་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་
བྱུང་བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོདང་། མ་འོངས་པའྱི་རདོ་རགོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་འགོག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་བསམ་བ་ོད་ེགཉྱིས་
ཀར་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ད་ེཡང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་འདུག་བསམ་བསམ་གྱི་ཚརོ་བ་ད་ེསེབས་མ་སངོ་ཞསེ་སོན་འགོའ་ི
ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ང་ཚོས་སོན་མ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་རེད། ད་ེབསྐྱར་དུ་སྱིག་
གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་བས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཏང་བ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མགོ་
ནས་མཇུག་བར་དུ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བལྟས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། ང་ཚོས་དོན་དག་དེའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སེལ་ས་རེད་
བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ད་ེའད་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཚོར་མ་སོང་། ལྷག་པར་དུ་འོས་བསྡུ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཆ་ཚང་སོན་འགོ་དངོས་གཞྱི་
མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། མ་འོངས་པར་ད་ེལས་མང་བའྱི་རོད་རགོ་ཅྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་མང་པ་ོཞྱིག་
འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་དེའྱི་ནང་ལ་རང་འགུལ་དང་བངས་ཟེར་བ་དང་དང་བངས་ཟེར་བ་ཞྱིག་
འདུག།ད་ེདག་ཞྱིབ་ཚགས་པོས་བསམ་བ་ོབཏང་བའྱི་སྐབས་ལ། ང་རང་ཚ་ོའདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྐབས་ལ་བྱུང་བསད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བལྟས་ན། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འསོ་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དབུས་གཙང་ཁབ་ཁངོས་ནས་མྱི་གཅྱིག་སྟངོ་སྒང་
ལ་ཡངོ་མོང་ཡོད་པ་རདེ། མད་ོསྟོད་ཡྱིན་ན་མྱི་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་དང་མད་ོསྨད་ཡྱིན་ན་མྱི་གསུམ་བརྒྱ་བཞྱི་བརྒྱ་ད་ེའད་སོན་འགོའ་ི
སྐབས་ལ་ད་ེའད་ཡོང་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་གཏན་འབེབས་གང་འད་བདེ་ཐུབ་ས་རདེ། གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་
ས་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ེལ་རྟགས་དང་ད་ེའད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག། དེའྱི་གོ་རྱིམ་དང་བང་རྱིམ་ད་ེཇྱི་འད་བས་ནས་
སེབས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། བས་ཙང་ད་ེདག་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན་རདོ་རོག་མང་པོང་ཞྱིག་སྒ་ོཕ་ེབའྱི་ཉེན་ཁ་
ད་ེམཐངོ་སོང་། ད་ེཐགོ་མའྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། ད་ེནས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ར་ེརརེ་ང་ཚ་ོབག་ོགེང་བས་ནས་འག་ོཆགོ་གྱི་
རདེ། ཁ་སང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་འབེལ་ནས་གསུངས་སོང་། སྐྱབས་ར་ེདང་ད་ེའད་མང་པ་ོགསུངས་གནང་སོང་། ད་ོ
བདག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདྱིར་བཤད་རྒྱུ་ད་ེསྐྱབས་ར་ེདང་བ་ཆེན་གྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མེད། ང་རང་གྱིས་བསམ་བ་ོབཏང་། 
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ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ད་ེརེད། ནརོ་གྱི་ཡོད་ནའང་ད་ེརེད། གང་ལྟར་ང་རང་གྱིས་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱི་གེ་བྱིས་པ་ཇྱི་
ཙམ་རྟོགས་པ་ད་ེཙམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ར་ེརེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དོན་ཚན་ར་ེརེའྱི་ཐགོ་ལ་ཚོར་
སང་ཡོད་པ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལན་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གནད་འགག་མང་པ་ོཡོད་པའྱི་ནང་
ནས། གཤམ་གསལ་རེའུ་མྱིག་འགེངས་ཤོག་དང་དེ་འད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་ཡར་སྦྱར་ནས་བལྟས་ཡོང་
བའྱི་སྐབས་ལ། ང་ཚོའྱི་བརོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་ཀྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་བེད་རྒྱུ་ད་ེམེད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ར་བའྱི་ད་ེཚོའྱི་སྒང་ལ་
གེང་དགོས་པ་དང་། གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་རབས་དང་རྱིམ་པ་ངས་མང་པ་ོཚོར་སོང་། ལྷག་པར་དུ་དའེྱི་
སྒང་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ད་ེམཛད་འཕྱིན་ཧ་ཅང་ཆ་ེབའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐགོ་ནས། ངས་དའེྱི་མག་ོམཇུག་བར་གསུམ་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་བལྟས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ང་རང་གྱི་ཚོར་སང་ལ་ད་ེཙམ་གྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོགཟྱིགས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་བྱུང་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་
ཚརོ་བ་ད་ེའད་བྱུང་སོང་། བས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དོན་ཚན་དང་པའོ་ིཁབ་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན་དུས། འདྱིའྱི་ནང་ས་གནས་
འོས་བསྡུ་དང་ཚོགས་མྱི་ཟུར་པ་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ད་ེལ་སྱི་ཡོངས་ནས་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དོན་
ཚན་ར་ེར་ེབས་ནས་བག་ོགེང་མ་འག་ོབའྱི་སོན་ལ་སྱི་ཡོངས་ནས་ང་རང་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ད་ེའད་བྱུང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་
གཞྱི་འདྱི་འགྱུར་བ་འག་ོདང་མྱི་འགོའ་ིགནད་འགག་གྱི་ཐགོ་ནས་མ་འངོས་པར་ལག་བསྟར་བདེ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། གོས་ཚོགས་
ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གཏན་འབེབས་བེད་མཁན་གྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་རྟགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད་ཟེར་ནས། ངས་བཤད་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ་ང་རང་གྱིས་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཞྱིག་རྟོགས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་
བྱུང་སོང་། ཆ་ཚང་བལྟས་པ་ཡྱིན། རྟགས་ཡང་བརྒྱབ་བཞག་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རྟོགས་མ་ཐུབ་པ་དང་གདེང་ཚོད་
རེད་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བསྐྱར་བཅོས་ཤྱིག་འག་ོབ་ཡྱིན་ན། དེས་མ་འོངས་པར་རོག་ག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་
ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངས་དང་པ་ོང་ཚ་ོཁབ་ཚད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ད་ེ
འད་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འསོ་བསྡུ་སྱིག་གཞྱིའྱི་བཟ་ོབཅསོ་གོས་འཆར་ལ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ག་ོསྐབས་གནང་བ་
ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ཀྱི་བརོད་པ་
དང་པོའ་ིསྒང་ལ་ཕྱིན་ནས་བག་ོགེང་བེད་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་ཁ་གསལ་པོ་མྱི་འདུག།སྱིར་བཏང་ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་མདང་དགོང་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས། ཁྲྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་གང་
རུང་ད་ེདང་ཡང་ན་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་དང་པོའ་ིསྒང་ལ་བག་ོགེང་འག་ོདགོས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་བཏོན་པ་ཡྱིན་
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ན། བཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་དྲུག་བཅུ་པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པ། ཀ་པའྱི་འོག་ནས་མདང་དགོང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་
ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་འགོ་ཆོག་པ་ཞྱིག་འདུག།ཡྱིན་ནའང་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་གྱི་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་རང་
འཇགས་ཕྱིན་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་ཆོག་པ་ཞྱིག་ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོ་ཡྱིན་ན་མོས་མཐུན་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་བརྱི་བཀུར་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་ཟེར་ནས་དནོ་ཚན་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ལྟ་འདྱི་ནང་གང་ཟག་ཡར་ལངས་མཁན་ད་ེནས་དང་པོར་བཅའ་ཁྲྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་འགྱུར་
བ་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། བུ་ཁྲྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཡང་སྐྱབས་ར་ེདང་བ་ཆནེ་གྱི་སྐད་ཆ་ད་ེའད་མ་རདེ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གཞྱིར་བཟུང་སྟ་ེཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། སོན་མའྱི་ཚོགས་གཙ་ོད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་ལུགས་གང་འད་གནང་འདུག།ཐག་གཅོད་ག་འད་གནང་འདུག།ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་
བལྟ་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེདང་འབེལ་ཏ་ེལུང་འདེན་མྱི་བེད་རང་བེད་ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་ཚོགས་གཙའོྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། མོས་མཐུན་ཡདོ་མདེ་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བརྱི་
བཀུར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁྲྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ་འདྱི་དང་མ་འོངས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་དབེ་ཐརེ་ནང་གནས་པའྱི་ཆདེ་དུ་དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཅའ་ཁྲྱིམས་དནོ་ཚན་ཁ་ཤས་ལ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་ན། ལྷག་པར་དུ་སནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི། ཁ་སང་
ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེབཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་ལ་གསལ་བསད་ཡོད་པ་
རེད་ཟེར་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་ད་ེའད་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པ་ོབས་ཏེ་གསུངས་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཅའ་
ཁྲྱིམས་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མེད་པས། ཁ་སང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུས་པ་དེ་ལ་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་བརྟག་
དཔྱད་བས་ན་བསམ་སོང་། ད་ེག་ར་ེབས་ནས་ལབ་ན། ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་ཀུན་སོང་དེ་རྟོན་བཞྱིའྱི་འཇུག་ལྡོག་མ་
ནརོ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོཁྲྱིམས་བཟའོ་ིལས་དོན་སྒང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་པ་ད་ེ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་པར་གྱི་མདུན་
ནས་ཁས་བངས་པའྱི་དམ་བཅའ་དང་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིས་བསྐུར་བའྱི་འགན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། སྱིད་དོན་གྱི་ཚོར་བ་ཐན་ཐུན་ད་ེདག་ཕར་གཡུགས་པའྱི་ཐོག་ནས། བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་
དནོ་ཚན་ར་ེའགའ་ལ་བཟ་ོབཅོས་མ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མེད་པ་ད་ེལ་ས་ོསོའ་ིཐོག་ནས་བརྟག་དཔྱད་ཟེར་ནའང་མྱི་
འདུག།ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་བེད་འདོད་བྱུང་། འོན་ཀང་རང་ཉྱིད་སྱི་འཐུས་གསར་པ་ཞྱིག་རེད། སྱི་འཐུས་རྒན་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་
རེད། ལྷག་པར་དུ་ཚོགས་གཙ་ོཟུར་པ་ར་ེཟུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཆ་ནས་ཞུ་ཡང་ཕོད་ཀྱི་མྱི་འདུག།ར་ེའགའ་ནོར་འཁྲུལ་ཡང་
ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ནོར་བ་དང་འགལ་བ་ད་ེའད་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོནས་
བཟུང་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིཐགོ་ནས་ཁ་སང་སནོ་མ་ནས་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ག་ོ
བའྱི་ཐོག་ནས་སོན་མ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཕུལ་པའྱི་ཟྱིན་བྱིས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག།འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་གཏམ་
བཤད་དང་སོན་མའྱི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་འགན་ད་ེའཁུར་བའྱི་ཐོག་
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ནས། གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་བགོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེདང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་ཚིག་གཅྱིག་ད་ལྟ་གོང་དུ་
ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དུས་ཚོད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། བཀའ་ཤག་གྱི་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འཕལ་མར་རྟགོས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚད་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་སྨྱིན་མེད་
པ་ད་ེང་ཡྱིན་ན་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ལ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ་དང་པ་ོད་ེལ་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།བཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ། རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་དེབ་བསམས་ཡོད་མཁན་ད་ེའད་
ཡྱིན་ན་དེབ་ལ་གཟྱིགས་ན་ཤོག་གངས་ལྔ་པ། བཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ། འོས་བསྡུ་དང་འོས་གཞྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཟེར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཁ་སང་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་འཁདོ་ཡདོ་པ་ད་ེརང་ལ་ོགཅྱིག་པུ་རདེ། རང་ལ་ོཧྱིལ་པ་ོཟེར་བ་ད་ེདཔྱ་ཁྲལ་
ལག་དེབ་ལ་ར་འཛིན་བ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་ཞྱིག་བཀོད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཁབ་འགོ་ཡྱི་རེད། ད་ེ
ངས་གསར་པ་ཤེས་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རདེ། ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་སང་སྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་བཀདོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རདེ། དེའྱི་ཆ་
ནས་ད་ེལ་ཁ་སང་ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་སྐབས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེལས་གཞན་ཞྱིག་ལ་དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་དུ་
ཁྲྱིམས་སྱིག་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་འོས་སྡུའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་བལ་བ་ཕུད། ད་ེམྱིན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཚང་མར་འོས་གཞྱིར་ཞུགས་རྒྱུའྱི་
ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེལ། བཀའ་ཤག་གྱི་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ད་ེདང་འགལ་འགོ་ཡྱི་འདུག།ག་ར་ེབས་ནས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། 
ཁྲྱིམས་སྱིག་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་འོས་གཞྱིར་ཞུགས་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཚད་ག་པར་འཇོག་དགོས་པ་རེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། 
སྱི་འཐུས་དང་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་ཆོས་ཚང་མྱིན་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིད་སྐྱོང་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས་ཚང་བ་
ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་སོན་འགོའ་ིསྐབས་ལ་མྱི་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ། མྱི་བརྒྱ་ཡྱི་མཚན་རྟགས་བརྒྱབ་ནས་འོས་
གཞྱིར་བསངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དང་བངས་ནང་ལ་ཞུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འོས་ཆོས་ཚང་བ་ཡྱིན་ན་རང་
བཞྱིན་གྱི་འསོ་གཞྱིར་ལངས་རྒྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་ལྡན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་བཟ་ོབཅསོ་གོས་འཆར་གྱི་ནང་ལ་སྱིད་སྐྱོང་ལ་མྱི་དྲུག་
བཅུ་ཡྱིན་ནའང་འད། སྱི་འཐུས་ལ་ལྔ་བཅུ་ཡྱིན་ནའང་འད། མཚན་རྟགས་བཀདོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་འསོ་མྱིང་འདོན་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་
དུས། བཅའ་ཁྲྱིམས་ལེའུ་གཉྱིས་པ་གཞྱི་རའྱི་ཐོབ་ཐང་ནང་གྱི་འསོ་གཞྱིར་ལངས་རྒྱུ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཐབོ་ཐང་ཕགོས་བཞག་
འདུག དའེྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་དངསོ་འགལ་བྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་པའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ལེའུ་གཉྱིས་པའྱི་ཁབ་ཁངོས་ཀྱི་དོན་ཚན་ད་ེཚ་ོཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། བཅའ་ཁྲྱིམས་
ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེཡང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བཞྱི་ཆ་གསུམ་གྱི་ཐགོ་ནས་འགྱུར་བ་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས་མྱི་སུམ་ཅུ་ས་ོགསུམ་
དགསོ་ཀྱི་འདུག།ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་བསད་འདུག་ཅེས་དནོ་ཚན་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་
བཅའ་ཁྲྱིམས་དནོ་ཚན་ ༢༩ པའྱི་ནང་གསེས་ ༥ པ་ཤོག་གངས་ ༡༡ ནང་ལ། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་འཕ་ོའགྱུར་གྱི་དུས་ཚོད་ད་ེ
རདེ། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་འཕ་ོའགྱུར་དང་འགན་འཁུར་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ལྔ་པ་ད་ེལ། གལ་སྱིད་
བཀའ་ཤག་ལ་འཕ་ོའགྱུར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསལ་བསགས་བས་པའྱི་ཉྱིན་ནས་ཉྱིན་གངས་ ༡༢༠ ནང་
ལ་སྱིད་སྐྱོང་ཀྱི་འོས་བསྡུ་གྲུབ་སྟེ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའྱི་གསལ་བསགས་བ་དགོས་ཟེར་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཡུན་
ཉྱིན་གངས་ ༡༢༠ ད་ེརྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ད་ལྟ་བཟ་ོབཅསོ་ཁྲྱིམས་འཆར་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་འདང་དགངོ་རགས་པ་ཙམ་
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ཞུས་པ་རདེ། ཞྱིབ་ཕ་ལྟ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་མར་ཞྱིབ་ཕ་ལྟ་ཡོང་དུས། བཀའ་ཤག་གྱི་སནོ་འག་ོམེད་
པའྱི་གནས་སྟངས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ག་ར་ེའདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། འགེངས་ཤོག་བཀང་རྒྱུ་དང་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེཚ་ོཡར་མར་སྤྲདོ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་
ཉྱིན་གངས་ ༡༥ བཞག་འདུག།འོས་མྱི་ལ་བརྟག་དཔྱད་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཉྱིན་གངས་ ༣༠ བཞག་འདུག།དྱིལ་བསགས་ལ་ཉྱིན་
གངས་ ༤༥ བཞག་འདུག།འོས་འཕེན་རྒྱུ་དང་འོས་ཤོག་གངས་བཤེར་བ་རྒྱུ་སོགས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་ཉྱིན་གངས་ ༣༠ བཞག་
འདུག།ད་ེབསོམས་ཡོང་དུས་ཉྱིན་ ༡༠༥ རེད་འདུག བཀའ་ཤག་འཕ་ོའགྱུར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཉྱིན་གངས་ ༡༢༠ ནང་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ད་ེགསལ་བསགས་བེད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེགཉྱིས་ཉྱིན་གངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
དངོས་འགལ་བྱུང་བསད་འདུག།ཉྱིན་མང་པ་ོབར་བརྒལ་ཡོད་དུས། དེའྱི་བར་ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་སོ་བ་ད་ེཚོ་སེབས་ཀྱི་མ་རེད་དམ་ཟེར་
ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ད་ེནས་དོན་ཚན་ ༥༧ པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་
པ། ཤོག་གངས་ ༡༧ པའྱི་ཐགོ་ལ་འདུག ད་ེཡང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་འད་བ་ོརེད། སྱི་འཐུས་བ་ེབག་པ་ཞྱིག་འཕ་ོའགྱུར་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན། ཉྱིན་གངས་ ༡༨༠ ནང་ཚུད་ལ་འོས་བསྡུ་ཟྱིན་པའྱི་གསལ་བསགས་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྒུག་ཐ་ོམེད་པའྱི་དབང་དུ་
བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་གངས་ ༡༨༠ ད་ེཟླ་བ་དྲུག་རེད། སྒུག་ཐ་ོཡོད་མེད་ཟེར་བ་ད་ེགནས་ཚུལ་ལོག་ཀ་རེད། གལ་སྱིད་སྒུག་ཐ་ོ
ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བཅའ་ཁྲྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ནང་དུ་ཉྱིན་གངས་ ༡༨༠ སྟེ་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་བེ་བག་པ་འཕ་ོའགྱུར་
བཏང་རེས་འོས་བསྡུ་རྒྱུར་ཟླ་བ་དྲུག་སྤྲད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ནང་དུ་ཁེར་ཡོང་བའྱི་ཉྱིན་གངས་དང་དེ་
གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ད་ེནས་གལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ལ་བཅའ་
ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་ ༩༦ པའྱི་ནང་དུ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་སྐོར་ལ་རེད། ད་ེནས་།ཤོག་གངས་ ༣༧ གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་
ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་ ༩༧ པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པའྱི་ཀ་པ་ད་ེསྱིད་སྐྱོང་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ནམ་དགོས་སྐབས་འསོ་བསྡུའྱི་
ལས་རྱིམ་གསལ་བསགས་བས་པ་ལས་དངསོ་གཞྱིའྱི་གྲུབ་འབས་གསལ་བསགས་མ་ཟྱིན་བར་ཞསེ་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེལ་
ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དངོས་གཞྱིའྱི་གྲུབ་འབས་གསལ་བསགས་མ་ཟྱིན་ཟེར་བ་དའེྱི་ནང་དུ་ཚིག་གསལ་པ་ོབས་ནས་བཀོད་
ཡོད་པ་རེད། སོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཚིག་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་དེའྱི་དོན་ཚན་གསུམ་པའྱི་ནང་
དུ་ཡང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་བསྐ་ོགཞག་གྱི་དུས་ཡུན་ད་ེཡྱིན་ནའང་དངོས་གཞྱིའྱི་གྲུབ་འབས་
གསལ་བསགས་མ་ཟྱིན་གྱི་བར་དུ་ཟརེ་ནས་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དངསོ་གཞྱིའྱི་ཚགི་ད་ེའདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པ་ོ
ཡོད་དུས། བསྐྱར་བཅོས་དང་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་དུ་སནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་ཡོད་ན་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་འསོ་བསྡུ་
སྱིག་གཞྱི་རྱིང་པའྱི་ནང་དུ་དངསོ་གཞྱིའྱི་ཚིག་ད་ེགསལ་པ་ོཐནོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཟ་ོབཅོས་
གོས་འཆར་ནང་ལོགས་ལ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གྱི་དངསོ་གཞྱི་ད་ེཚ་ོཚང་མ་བཟ་ོབཅསོ་གནང་ཚར་འདུག།དཔེར་ན། ཤོག་
གངས་ ༣༩ པའྱི་ཐགོ་ལ། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམས་ཕེབས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༣༩ པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་
དང་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་བསྡུ་ལས་རྱིམ་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་དུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་གྱི་ནང་ལ་སྱི་
འཐུས་དང་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་བསྡུ་ནམ་དགོས་སྐབས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་བས་
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པ་ནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་བས་པ་དང་། དངོས་གཞྱིའྱི་གྲུབ་འབས་གསལ་བསགས་ཞུས་པའྱི་ཉྱིན་ནས་སྐབས་
དེའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་གྲུབ་པར་ངོས་འཛིན་བ་དགོས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་
བསམས་ཕེབས་པའྱི་ནང་སྱིད་སྐྱོང་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ནམ་དགོས་སྐབས། འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་
ཀྱི་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པ་ནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་བས་པ་དང་། སྱིད་སྐྱོང་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་
གྲུབ་འབས་གསལ་བསགས་བས་ཉྱིན་ནས། སྐབས་དེའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་གྲུབ་པར་ངོས་འཛིན་བ་དགོས་ཞེས་བརོད་དེ་
དངོས་གཞྱི་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ད་ེམར་འཐེན་འདུག ད་ེག་ར་ེབས་ནས་འཐེན་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་རང་གྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་ཕོགས་
ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ནང་ལ་སོན་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་མྱི་དགོས་པའྱི་དགོངས་གཞྱིའྱི་འགོ་མར་
འཐེན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའད་སོང་ཙང་བཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་ད་ལྟ་གོང་དུ་སྙན་སོན་ཞུས་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་
འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་བར་དུ་སྱིར་བཏང་འཛམ་གྱིང་གྱི་སྱི་སལོ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག།སོན་མ་ང་ཚ་ོལམ་སྟོན་གནང་བཞག་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། བུ་ཁྲྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་མྱི་འདུག།ད་ེམེད་པ་ཁ་སང་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱི་ལ་
ལུང་འདེན་ཞྱིག་མ་ཞུས་ནའང་ལ་དག་མ་སོང་། ང་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་ཡོད་ཟེར་ནས་སྟོན་རྒྱུ་མེད་མཁན་མང་པ་ོའདུག་པས། ད་ེ
འད་བས་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག།དའེྱི་ཆ་ནས་ཁུངས་ལུང་དང་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྐབས་ ༡༢ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་ ༩ པའྱི་
ཐགོ་ལ་སྐབས་དའེྱི་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་ཐགོ་ནས་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་འགའ་ཞྱིག་གྱི་སྐོར་
ལ་བཀའ་མོལ་ག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། “བཅའ་ཁྲྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ན་སོན་དུ་བཅའ་ཁྲྱིམས་ལ་
འགྱུར་བ་བཏང་སྟ་ེགཞྱི་ནས་ཟྱིན་བྱིས་འདྱིར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་འོག་ནས་བཟ་ོདགོས་པ་རདེ་མ་གཏགོས། བཅའ་
ཁྲྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་སོན་ནས་འགྱུར་བ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་པ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ཟྱིན་བྱིས་བཟ་ོཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་
གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་གསུངས་འདུག” ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ལྟ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གང་ཟག་ལ་མ་རྟོན་ཆོས་ལ་རྟོན། རྟོན་བཞྱིའྱི་
མཇུག་ལྡོག་མ་ནོར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མས་ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་འདྱི་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཁྲྱིམས་
དང་སྱིག་གཞྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་རྱིན་པ་ོཆ་ེགཙསོ་པའྱི་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཡབ་ཆནེ་ལྟ་བུར་གྱུར་བ། དངསོ་གནས་དང་གནས་ཀྱི་
མཁས་དབང་༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆེས་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཕེབས་ན་ཕུགས་བརྟན་གྱི་རེད། ད་ེདག་དེབ་ཐེར་གྱི་ནང་དུ་གནས་པའྱི་
ཆེད་དུ་སོ་སོས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུས་པ་ད་ེལ་ཁུངས་བསྐྱེལ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག།ཞུ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་མཚམས་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། ལྷག་པར་དུ་བརོད་པ་ ༢ པའྱི་སྐབས་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་ཟརེ་བ་ཞྱིག ལས་དོན་
བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ནས་མཐོང་མ་སོང་། མདང་དགོང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ཐག་བཅད་པ་ད་ེདག་ལ་
ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ཁྲྱིམས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་རེད་འདུག།ད་ེནས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་རང་འཇགས་བརོད་པ་དང་
པ་ོལ་ཕྱིར་ལོག་བག་ོགེང་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཟྱིན་བྱིས་ཁྲྱིམས་འཆར་ང་ོསྤྲོད་བེད་མཁན་དེའམ། ཡང་ན་སྱི་འཐུས་
གཞན་སུ་རུང་ནས་གཤམ་གསལ་གོས་ཆོད་གང་རུང་འདོན་རྒྱུ་ཟེར་ནས། དོན་ཚན་ར་ེརེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་གནང་དགོས་པ་
རེད་འདུག ཡང་ན་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་ན་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་
བ་ད་ེཁྲྱིམས་འཆར་རང་རདེ་མ་གཏོགས་བཟ་ོབཅསོ་གོས་འཆར་གྱི་བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐད་ལ་རང་འཇགས་ཕྱིར་བཤྱིག་གནང་རྒྱུ་
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ད་ེའད་ངས་གང་ཡང་མཐངོ་མ་སངོ་། དའེྱི་ཆ་ནས་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགངོས་དནོ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཆ་
ཤས་ལེན་མཁན་ཞྱིག་ལ་འབད་བརནོ་བདེ་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཁབ་ཚད་ཀྱི་ཐད་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་
ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག།བག་ོགེང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན་ཟེར་ནས་མར་སོད་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁ་སང་ཉྱིན་རྒྱབ་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཕེབས་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་ཡང་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་
འགལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་རྱིམ་སྐྱངོ་བསད་པའྱི་བཟ་ོའད་བ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གསལ་བཤད་བདེ་རྒྱུ་ད་ེཚོགས་གཙའོྱི་ལས་
འགན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་གནས་བསེབས་རྒྱུ་དང་
དགོས་འདྱི་བསེབས་རྒྱུར་གསལ་བཤད་བདེ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེའཛནི་སྐྱངོ་གྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེཁེར་ཡོང་མཁན་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་དུས། 
དེའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཕེབས་པ་དང་གསལ་བཤད་ཕེབས་བསད་པ་ད་ེའཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་འགན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ཚགོས་གཙསོ་དསེ་ཚབ་བདེ་ནས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་དང་པ་ོད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་གྱི་གོ་བ་ད་ེགཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། ར་བའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ང་ཚོས་སྟོན་བཏང་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་
ཡོད་དམ་མེད་བསམ་བསམ་རྟག་པ་ཐ་ེཚོམ་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་མཁེན་པའྱི་བདག་པ་ོ
ཡྱིན་དུས། དུས་དང་བསྟུན་ནས་མར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ག་ོབ་དངོས་གནས་ད་ེསྟོན་བཏང་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ། 

ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག དནོ་ཚན་དནོ་གསུམ་པ། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བསམ་འཆར། 
༡། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་ལས་དནོ་ག་ོརྱིམ་དང་སྟངས་འཛནི་བདེ་ཕགོས་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་། སྱིག་གཞྱི་
ཁག ཡང་ན་རྒྱུན་གམས་སལོ་ལུགས་དང་འགལ་བའམ། འགལ་བར་དགོས་པ་བྱུང་ཚ་ེལས་རྱིམ་གང་ཡྱིན་ད་ེའག་ོའཛུགས་བ་
ཉའེམ་བས་མ་ཐག་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བསམ་འཆར་འདནོ་ཆགོ ཁ་སང་ཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཕེབས་ནས་སྙན་སོན་ཞུས་ཚར་བ་རེད། 
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཚར་བ་རེད། ཡར་ལ་ཚུད་ཚར་བ་རེད། ལས་རྱིམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེའག་ོབཙུགས་
པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོས་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། གོས་འཆར་ཕུལ་མཁན་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རདེ། དཔརེ་ན། བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་ག་ར་ེའདུག་ཟརེ་ན། 
༢། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བསམ་འཆར་ལ་སནོ་བརྡ་མ་དགསོ་ཤྱིང་། ཐད་ཀར་ཚགོས་གཙའོྱི་བཀའ་འཁྲལོ་དང་སགས་
བསམ་འཆར་འདོན་འཐུས། 
༣། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བསམ་འཆར་ནང་ཚགོས་གཙསོ་གཏན་འབབེས་བས་པའྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེབཅའ་ཁྲྱིམས་སམ།  
སྱིག་གཞྱི། ཡང་ན་རྒྱུན་གམོས་སལོ་ལུགས་དང་འགལ་བའམ། འགལ་བར་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང་། དའེྱི་ཚབ་ཏུ་ལས་རྱིམ་
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ཇྱི་འད་དགོས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་གསལ་པ་ོབསམ་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་མདོར་བསྡུས་སུ་བརོད་དགོས། ད་ེལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་སྟོན་མཁན་གྱི་ཐགོ་ནས་རེད། 
༤། བཅའ་ཁྲྱིམས་སམ། སྱིག་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་གང་དང་གང་འགལ་བའམ་འགལ་བར་དགོས་པ། ཡང་ན་རྒྱུན་གོམས་སལོ་
ལུགས་གང་དང་འགལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་མེད་པ་དང་། མྱི་འགལ་བ་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་ཡྱིན་གསལ་པ་ོ
མདེ་རྱིགས་ལ་ངསོ་ལནེ་མྱི་དགསོ་ཤྱིང་། གསལ་པ་ོཡདོ་ན་བསམ་འཆར་ངསོ་ལནེ་ཐགོ་ཚགོས་གཙསོ་དགངོས་དཔྱད་ཀྱིས་ཐག་
གཅདོ་གཤམ་གསལ་གང་རང་དུ་གནང་རྒྱུ། 
ཀ བསམ་འཆར་ངསོ་ལནེ་མྱི་འསོ་པས་ལས་རྱིམ་སནོ་མ་རང་འཇགས་བ་རྒྱུ། 
ཁ། བསམ་འཆར་ངོས་ལེན་གྱིས་ལས་རྱིམ་བསྐྱར་བཅོས་བསམ་འཆར་བཞྱིན་བ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་
 གང་རུང་ཚགོས་ཐངེས་དརེ་རྱིས་མདེ་བ་རྒྱུ། 
ག བསམ་འཆར་ངསོ་ལནེ་འསོ་མྱིན་རྟགོ་ཞྱིབ་ཆདེ་འབལེ་ཡདོ་ལས་རྱིམ་གནས་སྐབས་ཕར་འགངས་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་འགོ་
 མ་འག་ོའཛུགས་བ་རྒྱུ། 
ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་དང་པ་ོནས་ལས་རྱིམ་འག་ོབཙུགས་མ་ཐག་ནས་བསེབས་ཡོང་ན། ཚགོས་གཙསོ་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་ཡདོ་པ་རདེ། 
ཁྲྱིམས་འཆར་ཁེར་མཁན་ཚོས་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟ།ེ ལས་རྱིམ་མཚམས་བཞག་ནས་ལས་རྱིམ་གཞན་པ་འག་ོཆགོ་གྱི་རདེ། ལས་
རྱིམ་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ད་ེཚང་མས་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ལས་རྱིམ་འདྱི་ཚུད་ཚར་བ་
རེད། ཚུད་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས་ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་རྒྱས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཕེབས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ལས་རྱིམ་མཇུག་སྐྱོང་རྒྱུའྱི་གནད་དནོ་ད་ེའད་ཆགས་བསད་ཡོད་ཟེར་ནས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ང་
ཚ་ོཁྲྱིམས་བཟ་ོལས་དོན་ནང་དུ་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བརོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་བརོད་པ་
གཉྱིས་པ་དང་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེབེད་ཆོག་གྱི་མེད་ཙང་། ད་ེབཀག་ཡོད་རེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔརེ་ན་
ཚགི་དནོ་ཡྱིན་ནའང་འགེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ། ཆ་རྐྱེན་དང་དགོས་པ་དམྱིགས་ཡུལ་ཚང་མ་བག་ོགེང་གྱི་ནང་དུ་ཡོང་ཆོག་པའྱི་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཀག་ཡོད་པ་མ་རེད། བརོད་པ་དང་པ་ོཟེར་ནས་མྱིང་མ་བཏགས་པ་རེད་མ་གཏོགས་
དནོ་དག་ད་ེའད་བ་ོཞྱིག་ཡོང་བསད་ཡདོ་རདེ། དཔརེ་ན། བཟ་ོབཅསོ་ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་བཟ་ོབཅསོ་ཁྲྱིམས་འཆར་ཁེར་ཆགོ་གྱི་ཡོད་
རེད། བསྐྱར་བཅོས་ལའང་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཁེར་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚིག་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། ནང་དོན་
གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། ཚང་མ་ཡོང་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་
པ་བཞེས་ན་ཕལ་ཆེར་དཀའ་ངལ་ད་ེམེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་འདུག་ཟེར་ནས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་ནས་ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་དང་པ་ོང་ཚསོ་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེགཏན་འབེབས་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ད་ེགཅྱིག་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་
འཆར་ད་ེགཏན་འབེབས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན། བསྐྱར་བཅོས་སོན་མ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འཆར་འབུལ་བས་པའྱི་བསྐྱར་བཅོས་ད་ེ
གཏན་འབེབས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་གཅྱིག་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་གཉྱིས་ཀ་གཏན་འབེབས་བེད་མ་ཐུབ་ན། སོན་མ་ནང་བཞྱིན་རང་
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འཇག་ལྷག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འསོ་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་གཉྱིས་པ་ད་ེརང་འཇགས་ལྷག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཐགོ་ནས་ད་ནང་
ཞོགས་པ་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་ཆེད་མངགས་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་སར་ཕེབས་ནས། ད་ེརྱིང་འདྱི་གཙང་མ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་པ་
གནང་རོགས་བགྱིས་ཟེར་ནས། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལོ་མཇུག་ལ་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚོར་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་དགོས་རྒྱུ། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོབཙུགས་དགོས་རྒྱུ། ད་ེའདའྱི་ལས་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་འགག་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ེཚ་ོ
དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཕབེས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེ།ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོསྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་གྱི་ག་ོསྐབས་ཞྱིག་ཕུལ་བསད་ཀྱི་ཡོད། དནོ་
ཚན་ར་ེར་ེབཞྱིན་དུ་བག་ོགེང་དང་གཏན་འབེབས་བེད་ནས་མར་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མྱི་ས་ོསོར་མཐངོ་རྒྱ་ཆ་ེཆུང་འད་མྱི་འད་བ་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། མདང་དགོང་
དགག་བ་རྒྱག་མཁན་གྱིས་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགལ་བའྱི་དོན་ཚན་གང་ཡང་
ལུང་འདེན་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་འབེལ་ཡོད་ཅྱིག་གྱིས་བཅའ་ཁྲྱིམས་ལུང་འདེན་བས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་
དེའྱི་ནང་ནས་ཉྱིན་མ་བརྒྱ་དང་ཉྱི་ཤུ་དང་། བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བཅུ་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དམྱིགས་
བསལ་ཤྱིག་རེད། ད་ེསོན་གྱི་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚ་ོཚང་མ་རྒྱས་བཅད་བས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོ
ཚང་མ་འགལཟླ་གང་ཡང་འགོ་ཡྱི་མ་རེད། དེ་བཞྱིན་དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ་སོགས་ལ་འབེལ་བ་བཏགས་ཏེ་ཡང་འབེལ་བ་
བཏགས་པ་རེད་མ་གཏོགས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འབེལ་བ་འག་ོཡྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཐད་ཀར་འགལ་བསད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོགསལ་
རྐྱང་བས་ནས་ཚང་མས་ཤེས་སངོ་བ། དནོ་ཚན་དགུ་བཅུ་ག་ོབདུན་པ། ༢ ཀ སྱིད་སྐྱངོ་དང་། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འསོ་བསྡུ་ནམ་དགསོ་
སྐབས་འསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གསལ་བསགས་བས་པ་ནས་དངསོ་གཞྱིའྱི་གྲུབ་འབས་གསལ་བསགས་མ་ཟྱིན་བར་དུས་ཡུན་རྱིང་
དབུས་འསོ་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་ལ་འསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་ལས་འཕར་གཉྱིས་དགསོ་པར། ཟརེ་བ་ད་ེབཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ནང་གསལ་
པ་ོགསལ་རྐྱང་འདུག། ད་ེང་ཚ་ོཚང་མས་ཁས་ལེན་དགོས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་བཅའ་ཁྲྱིམས་
དང་འགལ་བའྱི་ལས་ཀ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་ཉེན་གྱི་མ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ད་ེག་རང་གནང་ནས་དང་པ་ོབཅའ་ཁྲྱིམས་བསྐྱར་
བཅསོ་ད་ེཚུད་ཚར་བ་རདེ། ད་ེཁ་སང་སནོ་མ་ནས་ཚུད་ནས་གཅྱིག་བཞག་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེའདྱི་
ལ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ། ལས་རྱིམ་ལ་འགྱུར་བ་གཏངོ་ནས་དང་པ་ོབཅའ་ཁྲྱིམས་བསྐྱར་བཅསོ་ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེབསམས་ནས་
ཕབེས་ཡོང་ན། ཁ་ོཕྱིན་སོང་ན་གཞན་པ་ཚ་ོརང་བཞྱིན་གྱིས་རྒྱུག་འག་ོཡྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་དུང་ང་ཚརོ་ལས་ཡུན་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། གཟའ་ཟླ་བར་བསམས་ཡོང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ད་ེརྱིང་ཕྱི་ད་ོབསམས་ཡོང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། འདྱི་ཡྱིག་ཕེང་གཉྱིས་
གསུམ་ཞྱིག་རེད། ད་ེངེས་པར་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་བས་ན་ང་ཚོས་མཐོང་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཡང་
བསྐྱར་ཁྲྱིམས་འགལ་བས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་འདྱི་འགལ་བ་སྟེ་
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གང་ཡང་མ་རདེ། འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་དྲུག་པའྱི་གཉྱིས་པ། རང་ལ་ོསུམ་བཅུ་ས་ོལྔ་ཧྱིལ་པ་ོལོན་པ་ཟེར་བ་ད།ེ ཁ་སང་
ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོནང་དུ་གསལ་པ་ོབས་ནས་དོན་དག་བཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་དུ་རང་ལོ་བཅོ་
བརྒྱད་ཟེར་བ་དེ། ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ནང་ནས་འགོ་དང་པ་ོརང་ལོ་ཟེར་ནས། འག་ོདང་པ་ོབཙུགས་ས་ད་ེད་ེརེད། 
ཁྲྱིམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོབཅའ་ཁྲྱིམས་རེད། ད་ེལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏངོ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཟརེ་ནས་ད་ེཞུས་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བཅའ་ཁྲྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་བེད་རྒྱུ་ད་ལྟ་ཡོད་པ་རདེ། མཉམ་དུ་བས་ནས་དང་
པ་ོད་ེབསམས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱིར་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། 
རང་ལོ་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་འག་ོཡྱི་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཞག་ན་མྱི་འགྱིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེ
གསལ་བཤད་ཟེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་དུས། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འསོ་ཆོས་ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་མ་ཡྱིན་
པ་ཟེར་ནས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ས་ོདགུའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། ད་
ལྟ་བར་དུ་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་པ་མ་རེད། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ས་ོདགུའྱི་ནང་དུ་དང་པ་ོ
གཞུང་ཁོངས་ཁེ་ཡོད་ལས་འཛིན་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་ནས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་ཁོངས་ཁ་ེཡོད་ལས་འཛིན་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་པ་ནྱི་
འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱིས་བསྐ་ོགཞག་བས་པའྱི་ལས་བེད་དང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐད་བསྐོས་
གནང་བ་ད་ེལ་གོ་དགོས་ཟེར་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་སོན་མ་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོའོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་དོན་ཚན་སུམ་བཅུ་སོ་དགུ་དེར་ན་ནྱིང་གཅྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། 
ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཅྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཅྱིག་བཟོས་འདུག། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་གཙོ་བོ་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་འསོ་ཆསོ་ད་ེབཅའ་ཁྲྱིམས་དང་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་གཉྱིས་ལ་མ་གཏོགས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འསོ་ཆསོ་ད་ེག་བ་བླུག་གྱི་ཡོད་
པ་མ་རེད། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་དེ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའགལ་ཟླ་གང་ཡང་འགོ་ཡྱི་མེད་དུས། 
རྒྱག་མྱི་ཆགོ་པ་གང་ཡང་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་ང་ཚསོ་བྱིས་པ་ད་ེརང་ལ་ོསུམ་བཅུ་ས་ོལྔ་ཧྱིལ་པ་ོསྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་གསལ་
བ། འདྱི་བྱིས་ན་འདྱིས་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་མ་གཏོགས་ཡང་རང་ལོ་གཞན་པ་ཞྱིག་སེབས་ཡོང་དུས་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཡོང་བ་ད་ེ
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབོ་དོན་དག་རྡོག་རྡོག་སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་ལབ་རྒྱུའྱི་ཐ་
སྙད་ད་ེམར་མ་འག་ོབའྱི་སནོ་ལ། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་དནོ་ཚན་དགུ་བཅུ་ག་ོབདུན་པའྱི་ནང་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ཀ་པ།།
སྱིད་སྐྱངོ་དང་།།སྱི་འཐུས་ཀྱི་འསོ་བསྡུ་ནམ་དགསོ་སྐབས་འསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གསལ་བསགས་བས་པ་ནས་དངསོ་གཞྱིའྱི་གྲུབ་
འབས་གསལ་བསགས་མ་ཟྱིན་བར་དུས་ཡུན་རྱིང་དབུས་འསོ་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་ལ་འསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་
དགོས་པར། ཟེར་བ་ད་ེཕ་གྱིར་རྣམ་པ་ཚོས་ག་ར་ེབཟོས་ཡོད་ན་ཚིག་ད་ེག་རང་བཟོས་ནས། དང་པ་ོབཅའ་ཁྲྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་
གནང་དགོས་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་གང་ཡང་མཐོང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་ནས་ང་ཚ་ོཚང་མར་ར་འཕོད་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཁྲྱིམས་འགལ་བས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་ཟེར་ནས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེའདྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་
གནང་བ་བཞྱིན་ཐོག་མ་ང་ཚོ་ལས་རྱིམ་དེ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་ར་འཛིན་དེ་བཅའ་ཁྲྱིམས་ལ་གནང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་མ་བཏང་བར་དུ་ད་ེཚ་ོར་ེར་ེབཞྱིན་ཕེབས་ཐུབ་པ་མྱིན་འདུག་ཅེས་པ་
དན་གྱི་འདུག།བཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་ལྔ་པ་ནང་ལ་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཚད་འཛིན་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་དང་པ་ོད་ེ
ཁྲྱིམས་ལུགས་དང། ཆབ་སྱིད་དབང་འཛིན་གྱི་བཀའ། སྱིག་གཞྱི་བཅས་གང་ཡང་བཅའ་ཁྲྱིམས་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་གང་རུང་དང་
འགལ་ཚ་ེའགལ་བའྱི་ཆ་ད་ེར་འཛནི་མེད་པ་བ་རྒྱུ་ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་སོང་ཙང། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ར་འཕདོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེའྱི་ཐགོ་
ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། དང་པ་ོང་ཚོས་ར་འཕོད་པ་ད་ེལ་བསྐྱར་བཅོས་ཤྱིག་བཏང་ནས་མར་ཕེབས་དགོས་པས་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ་དན་གྱི་འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ར་བའྱི་དོན་གནད་དའེྱི་ཐགོ་ནས་ཁྲྱིམས་འཆར་སྙན་སནོ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ལ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
དེ་འད་ཞྱིག་འདུག།ཁོང་གྱིས་ཕལ་ཆེར་འདྱི་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་མྱིན་འདུག་གསུངས་སོང། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་
གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞྱི་རའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་དནོ་ཚན་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་བསྒྱུར་བ་མ་བཏང་གོང་ལ་བག་ོགེང་ད་ེ
བེད་ཆོག་གྱི་རེད། བགོ་གེང་ཆ་ཚང་བེད་ནས་རེས་སུ་དོན་ཚན་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག།གཉྱིས་ནས་ཁ་སང་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེབཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་ལ་འོས་བསྡུ་སོན་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་ཐངེས་གཉྱིས་བླུགས་དགོས་
ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། ཐངེས་གཉྱིས་མ་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན་བཅའ་ཁྲྱིམས་བསྒྱུར་བ་བཏང་དགོས་པ་རདེ་ཟེར་བ་འདྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་ལུང་དངས་གནང་བ་ཚང་མ་ལ་སནོ་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་ཐེངས་གཉྱིས་དགོས་པ་རེད་བཅས་བཅའ་ཁྲྱིམས་
ནང་འཁདོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཁ་སང་ང་ཚསོ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེངསེ་པར་དུ་སནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་ཐངེས་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ན་བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་འཁོད་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ད་ལྟ་དོན་ཚན་དགུ་ཅུ་གོ་བདུན་གྱི་ནང་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ཀ་པ་ཟེར་བ་ད་ེ
རདེ། དངསོ་གཞྱི་ཟརེ་བ་ཚགི་གཅྱིག་འཁདོ་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།བཅའ་ཁྲྱིམས་ཟརེ་བ་ད་ེལ་ཁྲྱིམས་ཞསེ་འགལེ་
བཤད་བརྒྱབ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་རའྱི་ང་ཚ་ོད་ལྟ་ད་ེལ་བཤད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་ཞསེ་བཤད་
ཀྱིས་ཡོད་པ་རེད། དོན་གཙ་ོབོ་ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། ཐེངས་གཅྱིག་བླུགས། ཐེངས་གཉྱིས་བླུགས་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ཐེངས་གཅྱིག་
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བླུགས། ཐེངས་གཉྱིས་བླུགས་ཟེར་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཆ་ཚང་གནང། སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་རྱིས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཚའོྱི་བསྐྱར་བཅོས་གོས་ཆདོ་ནང་ག་ར་ེའཁེར་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། འསོ་མྱི་སུ་འད་ཅྱིག་ལངས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆགོ།ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྲྱིམས་ལུགས་མཁས་པ་རེད། ངས་ཁྲྱིམས་སྦྱངས་མ་མོང། ཡྱིན་ནའང་ག་བ་ག་སར་
འཁྲྱིད་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཚང་མ་འཁྲུག་གྱི་འདུག།འཁྲུག་ཐབེས་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཚང་མ་ད་ེའད་བེད་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག།དུས་ཚོད་རྱིན་
ཐུང་གང་ཡང་མྱི་འདུག།སྐར་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ལ་འཁྲུག་མང་པ་ོཐེབས་འག་ོཡྱི་འདུག།ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་ལ་
དངོས་གཞྱི་ཟེར་བ་ད་ེསོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་དངོས་གཞྱི་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ནས་སྐབས་དེ་དུས་གཏན་
འབེབས་བས་པ་རེད། སྐབས་དེར་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཕབེས་ཡོད་པ་མ་རེད། བཅའ་ཁྲྱིམས་གཏན་འབེབས་བེད་རྒྱུ་དང་སྱིག་གཞྱི་
བསྐྱར་བཅོས་བེད་དུས། སྐབས་དེ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་མཁས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ག་བ་ག་སར་
འཁྲྱིད་སོང་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བཅའ་ཁྲྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་མ་བས་ན་ཁྲྱིམས་འགལ་རང་ལ་ངོས་
འཛིན་བེད་ཀྱི་རེད། ད་ེདུས་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་འག་ོཡྱི་ཡོད་ནའང་རེད། གཞན་པར་འགོ་དགོས་
ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ས་ོསོའ་ིའདོད་པ་ཡོད་པ་ད་ེཚང་མ་འདྱི་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མ་རེད། 
བཅའ་ཁྲྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁེར་ཡོད་ན། སྐབས་ད་ེདུས་བཤད་ཆོག་གྱི་རེད། གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ད་ེཚོ་ལོག་བཀར་
བཤད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འགེལ་བཤད་གང་བསྐྱནོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ན། གཅྱིག་དང་གཉྱིས་དངོས་གཞྱི་ལོག་བཀར་རདེ། ཚང་
མས་འགྱུར་བ་བཏང་ཚར་འདུག།ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ད་ེདང་འད་བའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚིག་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་འོས་
བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ད་ེལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཚར་འདུག།འགྱུར་བ་ད་ེག་རང་བཏང་འདུག།ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བཅའ་ཁྲྱིམས་
ཀྱི་ཚིག་ད་ེབསྒྱུར་བ་མ་བཏང་ན། མ་གྱི་ད་ེལ་སྒྱུར་བ་གང་བེད་ནས་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ཐག་
གཅདོ་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་ན་ཡག་གྱི་རདེ་མ་གཏོགས་གཞན་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བཏང་བསད་ན་འགལ་ཟླ་མར་འག་ོརྒྱུ་རདེ། 
རྒྱ་མྱིས་བདེ་དགོས་པ་མ་རདེ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ འཕསོ་མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རགོས་གནང། ད་ེརསེ་ནས་ཚགོས་གཙསོ་ཐག་གཅདོ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་བ་ག་སར་འཁྲྱིད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུས་པའྱི་འཁྲྱིད་རྒྱུ་ད་ེའབད་བརོན་བས་མེད། འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་
རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའད་སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པའྱི་སྐབས་ལ་ཆ་ཚང་
གསན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་སྟོན་གྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། དགག་པ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ད་ེའད་གནང་ན་ངས་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་ན་བསམ་གྱི་འདུག མཚམས་ར་ེལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་མང་དགས་པའྱི་སྐྱོན་ཞྱིག་འདུག།ད་ེལ་དགོངས་པ་བཞག་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག།ངས་གང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན། སོན་
འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་ཟརེ་བ་ད་ེརེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་བསྐྱར་བཅོས་བས་པའྱི་ནང་ལ་
འསོ་མྱི་སྱི་འཐུས་ལངས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱིད་སྐྱོང་ལངས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རདེ། མྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ། ལྔ་བཅུ། བརྒྱ་ཡྱི་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཡདོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་མྱིང་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་འགལ་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གནང་ཆོག་གྱི་རེད། 
གཞན་པ་དགོས་པ་ད་ེམར་སེབས་དུས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཆོག་གྱི་རེད། དོན་དག་རྡོག་རྡོག་ང་ོམ་ད་ེའདྱི་རེད། ཐུགས་སེམས་
ཡག་པ་ོབཞེས་དགོས་ཀྱི་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་གཙསོ་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཛནི་སྐྱངོ་གྱིས་འདྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་འབལེ་བ་ཆགས་པ་དགོངས་བཞསེ་གནང་གྱི་ཡོད་
ན། དང་པ་ོབཅའ་ཁྲྱིམས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཁེར་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་རསེ་ལ་ལས་རྱིམ་བར་སེང་བཞག་ནས་ལས་
རྱིམ་འོག་མ་ད་ེཚ་ོམར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་བཅའ་ཁྲྱིམས་ད་ེསོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་
མེད་ན། འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ཚིག་གཅྱིག་ལ་བསྡུས་ཆོག་པ་བགྱིས། འོས་མྱི་ལ་མྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ། ལྔ་བཅུ། བརྒྱ་ཡྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་
རག་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་མྱིང་ཐ་ོད་ེཚ་ོལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འདུག།འོས་གཞྱི་ཚང་འདུག ད་ེཚ་ོའསོ་མྱི་རདེ་ཟེར་ནས་
གསལ་བསགས་བས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ། ད་ེནས་འོས་འཕེན་རྒྱུ་ད་ེལ་དངསོ་གཞྱི་རྱིས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དངསོ་
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གཞྱི་ཟརེ་བ་ད་ེདངོས་གནས་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མཐའ་མ་ལའང་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་རྱིས་ན་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
དགངོས་པ་བཞེས་ཕོགས་ཤྱིག་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕལ་ཆེར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ལེན་བསད་པ་ཡྱིན་ན་དུས་ཚོད་འཕོག་བརླག་རེད་འདུག།དང་པོ་འདྱི་སྱིག་གཞྱི་དེ་ལ་བཅའ་
ཁྲྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁེར་ཡོང་རོགས་བགྱིས། འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེབརོད་པ་མཉམ་
བསྐྱོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་བགོ་གེང་གནང་གྱི་ཡྱིན་བཅས་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་དེ། 
ལས་རྱིམ་ད་ེཏོག་ཙམ་བཅོས་ཆོག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ཕེབས་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་
བསོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན་ཀ་པ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་
བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ། སྙན་སནོ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ད་ལན་གོས་ཚོགས་ལ་ཐེངས་དང་པ་ོབཀའ་མོལ་མ་ཞུས་པའྱི་སོན་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་འོག ད་ལན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ད་ེསྙན་སོན་མ་ཞུས་གོང་ལ། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གྱིས་གུས་མ་ོལ་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལ་མྱིང་འདནོ་གནང་བ་དང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མང་མོས་
ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དེར་གུས་མོས་གོ་སྐབས་འདྱི་ཟྱིན་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག།ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལོ་
འཁརོ་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སནོ་ཞུས་ཆགོ་པར་བགྱིས། 

 
༄༅། །ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་

བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས། 
ལས་དནོ་ཇྱི་ཞུས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐནོ། 
ཀ ཁབ་ཁངོས་སབོ་ཁག་དང་ལ་ོའཁརོ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས། 
༡། སབོ་ཕྲུག་དང་དག་ེལས་ཀྱི་གངས་འབརོ། 

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ནང་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཆེ་འབྱིང་ཆུང་གསུམ་བསོམས་གངས་ 
༦༤ ཡོད་པའྱི་ནང་ལོ་འཁོར་འདྱིར་སོབ་ཕྲུག་ཕོ་མོ་གངས་ ༡༧༤༨༦ དང༌། དགེ་རྒན་ལས་བེད་བསོམས་གངས་ 
༡༩༢༢ ཡོད། 
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༢། ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས། 
ལ་ོའདྱིར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའ་ིཁོངས་འཛིན་རྱིམ་ ༡༢ ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༥ ཡྱི་སོབ་ཕྲུག་
གངས་  ༡༢༢༦ ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་དངོས་སུ་ཞུགས་ཏ་ེཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༡༣༧ བྱུང་
བའྱི་སྱི་ཡོངས་རྒྱུགས་འཕོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥་༥༤ སོན་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ལོ་འདྱིར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་
རྒྱུགས་ཆེན་མོའ་ིཁོངས་འཛིན་རྱིམ་ ༡༠ པ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༢༦ གྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༣༢༤ ནས་ཡྱིག་
རྒྱུགས་ནང་དངསོ་སུ་ཞུགས་ཏ་ེཡྱིག་རྒྱུགས་འཕདོ་པའྱི་སབོ་ཕྲུག་གངས་ ༡༡༠༧ བྱུང་བའྱི་སྱི་ཡོངས་རྒྱུགས་འཕདོ་ཀྱི་
བརྒྱ་ཆ་ ༨༧་༤༤ སོན་པ་བྱུང་ཡོད། 

ཁ། ཤསེ་ཡནོ་ལས་དནོ་ཁག 
༡། སབོ་དབེ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ། 
༡༌༡ བདོ་ཡྱིག་སབོ་དབེ་དང་སྦྱངོ་དབེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ལོར་འགམེས་སལེ་གནང་བའྱི་གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་བོད་ཡྱིག་སབོ་དབེ་

རང་རའེྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བེད་སདོ་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་པ་དསེ་ཕན་ཐགོས་ཇྱི་བྱུང་རྟགོ་ཞྱིབ་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་
ཕོགས་ག་ོབསྡུར་དང་ལས་འཆར་བཀོད་སྱིག་ཐོག་རོམ་སྱིག་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་དང། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་བོད་ཡྱིག་སྦྱོང་
དབེ་བཟ་ོའགོད་ཐད་ག་ོབསྡུར་བས་ཏ།ེ འཛིན་རྱིམ་དང་པ་ོནས་གསུམ་པ་བར་གྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་དེབ་རགས་ཟྱིན་གཏན་
འབེབས་ཞུས། 

༡༌༢ ཨང་རྱིས་སོབ་དེབ་དང་སྦྱོང་དེབ། འཛིན་རྱིམ་དང་པ་ོནས་བཅུ་པ་བར་གྱི་ཨང་རྱིས་ཚིག་མཛོད་དེབ་གངས་ ༡༥༠༠ 
དང༌། འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པའྱི་ཨང་རྱིས་སོབ་དེབ་གངས་ ༢༠༠༠ ར་ེབཅས་པར་སྐྲུན་གྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་
འགེམས་སལེ་ཞུས། འཛནི་རྱིམ་དང་པ་ོནས་ལྔ་པ་བར་གྱི་ཨང་རྱིས་བསབ་གཞྱི་ར་འཛནི་གྱི་རགས་ཟྱིན་རམོ་སྱིག་ཞུས་
ཏ་ེཞུ་དག་བེད་མུས་ཡྱིན། འཛནི་རྱིམ་དང་པོའ་ིཨང་རྱིས་སོབ་དེབ་རགས་ཟྱིན་གྲུབ་པ་དང༌། གཉྱིས་པའྱི་སྦྱོང་དབེ་རོམ་
སྱིག་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཟྱིན་པ་མ་ཟད། འཛིན་རྱིམ་བརྒྱད་པའྱི་ཨང་རྱིས་སོབ་དེབ་ཀྱི་སོབ་ཚན་དྲུག་པ་བར་རོམ་སྱིག་
ཞུས། 

༡༌༣ ཚན་རྱིག་སོབ་དེབ། འཛིན་རྱིམ་གསུམ་པ་ནས་ལྔ་པ་བར་གྱི་ཚན་རྱིག་སོབ་དེབ་བསྐྱར་བཅོས་དང༌། སོབ་ཚན་ཁག་
བརན་འཕྱིན་བརྒྱུད་ནས་བཟོ་འགོད་ལས་གཞྱི་བཅས་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས། འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ་ནས་
བརྒྱད་པ་བར་གྱི་ཚན་རྱིག་སོབ་དེབ་རོམ་སྱིག་ལས་དོན་འག་ོའཛུགས་ཞུས། རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་གཞྱི་རྱིམ་བར་
མའྱི་ཚན་རྱིག་ཁྲྱིད་ཐབས་ཀྱི་ལག་དབེ་གངས་ ༣༠༠༠ དང༌། གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་གཞོགས་འདགེས་རྒྱུ་ཆ་
དབེ་གསུམ་བོད་སྒྱུར་གྱིས་དེབ་གངས་ ༡༥༠༠ བཅས་པར་སྐྲུན་ཞུས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགེམས་སལེ་ཞུས་དང་ཞུ་
མུས་ཡྱིན། 
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༡༌༤ སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་སོབ་དེབ། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་རང་བྱུང་ཚན་རྱིག་གྱི་བསབ་གཞྱི་ར་འཛིན་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་
དང༌། གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་གཞོགས་འདེགས་རྒྱུ་ཆའྱི་དེབ་གསུམ་བོད་སྒྱུར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་དེབ་
གངས་ ༡༥༠༠ ར་ེཔར་སྐྲུན་ཞུས་ཏ་ེསོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགམེས་སལེ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༡༌༥ བང་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སབོ་གྲྭའྱི་བདོ་ཡྱིག་སབོ་དབེ་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ། སར་
ཡོད་སོན་འག་ོནས་འཛིན་རྱིམ་གསུམ་བར་གྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་དེབ་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང༌། འཛིན་རྱིམ་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པའྱི་
བོད་ཡྱིག་སོབ་དེབ་རོམ་སྱིག་དང་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་སོན་འགོ་ནས་འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པ་བར་གྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་དེབ་
རྣམས་པར་སྐྲུན་དང་འགེམས་སལེ་ཞུས། 

༢། ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའྱི་བཟང་སདོ་སབོ་སལེ་ལས་འཆར། 
 སྱི་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་མཐུན་པར་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའྱི་བཟང་

སོད་སོབ་སེལ་ཐོག་ཚོགས་འདུ་དང༌། གསུང་བཤད་ལས་རྱིམ་ཐེངས་གསུམ། ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་གཉྱིས་བཅས་ག་ོསྱིག་
ཞུས། ད་བར་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་སོབ་སེལ་ཐོག་བཀའ་སོབ་དང༌། རོམ་ཡྱིག ཆོས་ལུགས་ལ་མ་
བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་གྱི་རྒྱུ་ཆ་བཅས་ཕོགས་བསྱིགས་ཀྱིས་ད་ཚིགས་གསར་བཟ་ོཞུ་བཞྱིན་པར་ནང་
འཇུག་བདེ་མུས་ཡྱིན། 

༣། གཞྱི་རྱིམ་ཤསེ་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཐོག་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་གསུམ་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་དང༌། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྲྱི་ཟུར་སོབ་དཔོན་༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་ཟབ་སྦྱོང་དང་ཚོགས་འདུ་ཁག་ཏུ་གཞྱི་
རྱིམ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཐོག་བསྩལ་པའྱི་གསུང་བཤད་ཁག་ས་ཕབ་ཀྱིས་དེབ་ཕེང་གཉྱིས་པར་སྐྲུན་ཞུས་ཏ་ེའགེམས་
སལེ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༤། བདོ་ཡྱིག་གཞགོས་འདགེས་རྒྱུ་ཆ་འདནོ་སལེ། 
 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བའྱི་བང་མཛོད་འདོན་ཐེངས་ ༡༨༥ ནས་ ༡༩༤ བར་དང༌། གངས་ལྗོངས་འདོན་ཐེངས་ ༢༣ པ་དང༌། 

གྱིང་སྒྲུང་བཅས་པར་སྐྲུན་ཞུ་མུས་ཡྱིན། བྱིས་པའྱི་དཔ་ེཚོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་དེབ་གསུམ་པར་སྐྲུན་ཞུ་མུས་ཡྱིན།  
བྱིས་སྒྲུང་བོད་སྒྱུར་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་སྒྲུང་དབེ་ ༣ བདོ་སྒྱུར་ཞུས་ཟྱིན་པ་དང་གཞན་རྣམས་བོད་སྒྱུར་བདེ་མུས་དང༌།  
བྱིས་སྒྲུང་གསར་རོམ་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་རྱིམ་པ་དང་པོའ་ིསྒྲུང་གཅྱིག་དང༌། རྱིམ་པ་གསུམ་པའྱི་སྒྲུང་གཅྱིག་བཅས་
གསར་རོམ་ཞུས་ཏེ་རྱི་མོ་འབྱི་བཞྱིན་ཡོད། སོན་ར་བྱིས་པའྱི་དེབ་ཕེང་བཞྱི་བཅུ་ནས་དབུ་ཅན་དེབ་གངས་ ༣༠༠༠ 
དང༌། དབུ་མེད་དེབ་གངས་ ༥༠༠༠ པར་སྐྲུན་གྱིས་དབུ་འབེད་གནང་བ་དང་སགས་རྒྱ་བལ་གཙོས་འབེལ་ཡོད་ཕྱི་
རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་བཅས་ལ་རྱིན་མེད་འགེམས་སེལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བྱིས་པའྱི་འགུལ་བརན་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་
འོག་དན་པ་བརེད་ས་བའྱི་ཨ་ཁུ་ཕག་པའྱི་ལེའུ་གཉྱིས་ཀྱི་འགུལ་བརན་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན། ཨེ་པྱིག་ ཅེ་ནལ་ (Epic 
Channel) གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མད་ོཞེས་པའྱི་ལེའུ་ ༡༣ ཅན་གྱི་འགུལ་བརན་ཆ་ཚང་ཧྱིནྱི་ནས་བོད་སྒྱུར་ཞུས་ཏེ་
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བོད་ཀྱི་ས་སྒྱུར་ཁང་དང་མཉམ་འབལེ་ཐོག་ལེའུ་ཆ་ཚང་སྒྱུར་འཇུག་གྱིས་ལེའུ་ལྔ་པ་བར་བསྐྱར་ཞྱིབ་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན། 
ད་ེབཞྱིན་འབརོ་བསྐྱལ་དང་དནོ་གྲུབ་ཀྱི་འགུལ་བརན་ལེའུ་དང་པ་ོབཟ་ོསྐྲུན་ཟྱིན་པ་དང༌། ལེའུ་གཉྱིས་པའྱི་འགུལ་བརན་
གྱི་སོམ་གཞྱི་རགས་ཙམ་གྲུབ་ཟྱིན། དྱིལྱིའྱི་འགྲུལ་བཞུད་ (Delhi Safari) ཅེས་པའྱི་ཧྱིནྱིའྱི་འགུལ་བརན་འདྱི་ཡང་
བོད་སྒྱུར་ཞུས་ཏ་ེབོད་ཀྱི་ས་སྒྱུར་ཁང་ལ་ས་འཇུག་ཆདེ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་མ་ཟད་ཞྱིབ་འཇུག་ཐངེས་མང་པ་ོཞུས་ཟྱིན། 

༥། རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚན་རྱིག་སབོ་ཚན་ཁྲྱིད་ཐབས་ཀྱི་ལག་དབེ་ང་ོསྤྲདོ་དང་ཟབ་སྦྱངོ༌། 
 གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་ཚན་རྱིག་སབོ་ཚན་རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཁྲྱིད་ཐབས་ཀྱི་ལག་དབེ་དབུ་འབདེ་ཞུས་པ་དང་སགས། 

ལག་དབེ་ང་ོསྤྲདོ་ཀྱི་ཟབ་སྦྱངོ་ག་ོསྱིག་དང་འགེམས་སལེ་ཞུས། 
༦། བདོ་མྱིའྱི་ང་ོབའོ་ིལས་འཆར། 
 ས་ལ་ོབོད་མྱིའྱི་ང་ོབ་ོཞསེ་པའྱི་དབེ་ཆུང་པར་སྐྲུན་ཟྱིན་པ་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་བརོད་གཞྱི་ཐགོ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་བཞྱི་

ལ་བག་ོགེང་དང་གཏམ་བཤད་ག་ོསྱིག་ཞུས་པ་བརྒྱུད་གཞནོ་སྐྱསེ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་ང་ོབ་ོཇྱི་ལྟར་འཛནི་དགོས་པའྱི་
ག་ོརྟགོས་དང༌། མ་འོངས་པར་བོད་མྱིའྱི་ང་ོབ་ོཇྱི་ལྟར་སྲུང་སྐྱབོ་དང་རྒྱུད་འཛནི་བ་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། 

༧། ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བདོ་ཨྱིན་ད་ཚགིས་སྐརོ། 
 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་འདོན་སེལ་ཞུས་པའྱི་སོབ་དེབ་གསར་རྱིང་ཁག་དང༌། བྱིས་སྒྲུང༌། རོམ། བརན་མཛོད།  པར་

མཛདོ། འགུལ་བརན། ད་ཐོག་སབོ་ཁྲྱིད་བརན་འཕྱིན་བཅས་རམོ་སྱིག་ཞུས་ཟྱིན་པ་རྣམས་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་མའྱི་བོད་ཡྱིག་
སོབ་སྦྱོང་ད་ཚིགས་ཐོག་འཇོག་མུས་དང༌། ཤེས་རྱིག་བོད་ཨྱིན་ད་ཚིགས་ཐོག་གནས་ཚུལ་སྱི་དང༌། ལྷག་པར་ཡོངས་
ཁབ་གནང་དགོས་སོབ་ཡོན་གསལ་བསགས་སོགས་དུས་ཐོག་འདོན་སེལ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་མདུན་
ལམ་སོབ་སྟོན་གྱི་ད་ཚིགས་དང༌། དགེ་རྒན་ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ད་ཚིགས་ཐོག་དགོས་མཁོའ་ིརྒྱུ་ཆ་ཁག་གསར་
སནོ་དགོས་རྱིགས་དུས་ནས་དུས་སུ་འཇུག་སྱིག་ཞུ་མུས་མ་ཟད། ཐ་སྙད་འཚལོ་བཤེར་གྱི་ད་ཚིགས་གསར་བཟ་ོཞུས་
ཟྱིན་པ་དང༌། ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའྱི་བཟང་སདོ་སབོ་སལེ་གྱི་ད་ཚགིས་གསར་བཟ་ོཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༨། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཤསེ་ཡནོ་ལྷན་ཚགོས་དང་ཤསེ་ཡནོ་སབོ་སྟནོ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལྷན་ཚགོས། 
 ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པའྱི་ཚོགས་འདུ་

ཚགོས་ཏ་ེགོས་གཞྱི་གོས་ཆདོ་ཇྱི་བྱུང་ཁག་ལག་བསྟར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
ག ཟབ་སྦྱངོ་དང༌། འསོ་སྦྱངོ༌། ཚགོས་འདུ་ཁག 
 འདྱི་ལས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་སྒེར་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་

དུ་བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགངོས་དནོ་དང་མཐུན་པར་དག་ེརྒན་གྱི་འསོ་ཆསོ་ཚང་ཞྱིང་
ཤེས་ཚད་ལྡན་པའྱི་དག་ེརྒན་བསྐ་ོགཏངོ་ཐུབ་ཐབས་སུ་དག་ེརྒན་འསོ་སྦྱོང་དང༌། ད་ཡོད་སབོ་ས་ེཁག་གྱི་སོན་འག་ོདང༌། 
གཞྱི་རྱིམ་གོང་འོག་བར་གསུམ་གྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ལས་ཞོར་དུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁད་ལས་སོབ་ཚན་ཐོག་གནས་ཚད་



107 
 

གོང་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་སུ་ཟབ་སྦྱངོ་དང༌། འསོ་སྦྱངོ༌། སྦྱོང་བརྡར་སོགས་ག་ོསྱིག་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་ཁངོས་ནས་
འདྱི་ལོར། 

༡། སནོ་འགོའ་ིདག་ེརྒན་འསོ་སྦྱོང་བ་དང༌། སནོ་དག་ེབཅས་མཉམ་ཞུགས་པ་གངས་ ༢༩ ལ་མོན་ཊ་ེས་ོརྱི་སོབ་ཁྲྱིད་གནང་
ཕགོས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ། 

༢། ལ་ོགཅྱིག་དང་ཟླ་གངས་གསུམ་གྱི་སནོ་དགེའྱི་འསོ་སྦྱངོ་མཇུག་བསྱིལ་པ་ཡྱིན། 
༣། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་ཁྲྱིད་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་གསུམ་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་མ་

ཟད། སལེ་ཀབོ་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སབོ་གྲྭ་གསུམ་ལ་འདྱི་གའྱི་བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་གྱི་འབལེ་ལས་ཆདེ་བསྐྱོད་ཀྱིས་སབོ་
ཁྲྱིད་དང་ལམ་སྟོན་ཞུས། 

༤། ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་གྱི་སོན་འགོའ་ིདགེ་རྒན་རྣམས་ལ་བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་ཁྲྱིད་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྱིག་ཞུས་པར་སོན་
དག་ེགངས་ ༣༤ དང༌། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དག་ེརྒན་གངས་ ༧ དཔ་ེམཛདོ་ད་ོདམ་པ་གངས་ ༡ བཅས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡདོ། 

༥། ཕ་མ་རྣམས་ལ་བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་གྱི་གལ་གནད་དང་ཕ་མས་ས་ོསོའ་ིཕྲུ་གུའྱི་ཀློག་རལ་ཡར་རྒྱས་ལ་སྨན་པའྱི་འགན་
ཁུར་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱངོ་ས་གནས་ ༡༦ ལ་ག་ོསྱིག་གྱིས་ཕ་མ་གངས་ ༦༤༢ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། 

༦། གཏན་ཉྱིན་སོབ་སེ་ཁག་གྱི་དཔེ་མཛོད་ད་ོདམ་པ་གངས་ ༣༧ ས་ཁུལ་སོ་སོར་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་དང་
ཉམས་མོང་བར་ེརེས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཁག་གསུམ་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དྷ་ས་ཉ་ེའཁོར་སོབ་ཁག་གྱི་དཔ་ེམཛོད་ད་ོ
དམ་པ་གངས་ ༡༣ ལ་སབོ་གྲྭའྱི་དཔ་ེམཛདོ་བདེ་སདོ་གཏངོ་ཕགོས་དང༌། དཔ་ེདབེ་རྣམས་ཀྱི་ཐ་ོམཛདོ་མཉནེ་ཆས་ཉར་
འཇགོ་ཐགོ་ཟབ་སྦྱངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༧། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལྔ་ནས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༩ དང༌། ས་ེཁྲྱིད་དགེ་རྒན་གངས་ ༩ མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་དུ་
ཚན་རྱིག་དང༌། ཨང་རྱིས། ཁོར་ཡུག་བཅས་དང་འབེལ་བའྱི་བརོད་གཞྱི་འད་མྱིན་ཐོག་འགེམས་སྟོན་གོ་སྱིག་ཞུས་
ཁོངས་ནས་ར་ེཕུད་བཅུ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འགེམས་སྟོན་ཐེངས་ ༤༤ ནང་ཚུད་ཐབས་སུ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་ལྟར་
མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༨། གཞྱི་རྱིམ་བར་མར་ཨྱིན་ཇྱི་དང། ཚན་རྱིག ཁོར་ཡུག་ཤེས་བ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སད་བརན་དེབ་ 
(Engage Learning Magazine) བེད་སདོ་གཏངོ་ཕགོས་སྐརོ་ཟབ་སྦྱོང་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༩། ཚན་རྱིག་སོབ་ཚན་གྱི་ཉམས་གསོག་ལས་གཞྱི་ཐེངས་ལྔ་པའྱི་ཁོངས་བོད་རྱིགས་ཚན་རྱིག་སོབ་ཕྲུག་ ༩ སེང་ལོར་
རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱ་ེདངསོ་ཚན་རྱིག་ལྟ་ེགནས་ཁང་ (NCBS Bangalore) དང༌། པུ་ན་ེརྒྱ་གར་ཚན་རྱིག་ཤེས་ཡནོ་དང་
ཉམས་ཞྱིབ་སབོ་གཉརེ་ཁང་ (IISER Pune) གཉྱིས་སུ་འདམེས་གཏོང་ཞུས། 
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༡༠། རང་རེའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཁྲོད་ལ་མ་འོངས་འགོ་ཁྲྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་སྐྱེད་སྱིང་གནང་རྒྱུའྱི་དགོས་དམྱིགས་འོག་རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་
ནང་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཆེད་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་ལྔ་པ་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་དང༌། ཟབ་སྦྱོང་ནང་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ཀྱི་
འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༢༧ ནས་ས་ེཁྲྱིད་གནང་མཁན་དགེ་རྒན་གངས་ ༢༧ དང༌། སོབ་ཕྲུག་ཕ་ོམ་ོགངས་ 
༢༦༣ ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། 

༡༡། འདྱི་ལས་ཀྱི་སྱིག་ཞུགས་མྱིན་པའྱི་མཐ་ོརྱིམ་ཉམས་ཞྱིབ་སོབ་ཡོན་གྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་
མཐར་ཕྱིན་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུས་ཡོད། 

༡༢། ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གྱི་འབྱིང་རྱིམ་སོབ་ཁག་ལྔའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༦༢༩ ལ་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་སྐརོ་ག་ོརྟགོས་ཟབ་སྦྱངོ་ག་ོ
སྱིག་ཞུས། 

༡༣། གཏན་ཉྱིན་སོབ་སེ་ཁག་གྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀམ་པུ་ཊར་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཁྲྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་ཚོད་བལྟའྱི་ལས་འཆར་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་འདུ་ (ICT Core Committee Meeting) ཚོགས་ཏེ་དེ་འབེལ་སྱིད་བྱུས་དང༌། སོབ་
ཚན་གཏན་འབབེས། ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་གནང་ཕགོས་སྐརོ་གསོ་བསྡུར་ཞུས། 

ང་། ཤསེ་ཡནོ་རྟགོ་ཞྱིབ་དང་གཟྱིགས་སྐརོ། 
 ས་ཾབ་ོཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པ་དང༌། དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འདྱི་ལོར་ཤེས་ཡོན་རྟོག་

ཞྱིབ་ཞུས་པ་ཁག་ནྱི། དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཨེ་ཨེས་རཱ་བཏ་ (A.S. Rawat) 
ལགས་དང༌། T. Pritam Singh ལགས། འདྱི་གའྱི་དྲུང་ཆ་ེདང་འབེལ་ལས་བཅས་ནས་མོན་ག་ོའདོད་རྒུ་གྱིང་དང༌། 
ཀ་ོལ་ེགལ། སལེ་ཀབོ། ཨ་ོཌྱི་ཤ་བཅས་སུ་ཡོད་པའྱི་དབུས་བདོ་སོབ་འཛིན་ཚགོས་ནས་རྱིས་བངས་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་ཁག་
ཏུ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་དབུས་བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ཀྱི་ཤེས་ཡནོ་འགན་འཛནི་ཨ་ེཨསེ་རཱ་བཏ་ (A.S. 
Rawat) ལགས་དང༌། འདྱི་གའྱི་ཤེས་ཡནོ་འགན་འཛནི་ནས་མ་སུ་རྱི་གཏན་སོབ་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ཤེས་ཡནོ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་
གནང་ཡོད། བྱིས་པའྱི་ཀློག་རལ་ཁྲྱིད་ཐབས་ཟབ་སྦྱོང་ནས་གང་སྦྱངས་པ་རྣམས་དག་ེརྒན་རྣམས་ནས་དངོས་སུ་སོབ་
ཁྲྱིད་སྐབས་ལག་བསྟར་གནད་སྨྱིན་ཐུབ་སད། མཇུག་གནོན་ལྟ་ཞྱིབ་དང་ལམ་སྟོན་གནང་སད་ཁད་སྟོན་མྱི་ས་ལ་ཏྱི་ཀཱ་
གུཔྟཱ་ (Latika Gupta) མཆོག་དང་འདྱི་གའྱི་འབེལ་ལས་རྣམ་གཉྱིས་ནས་དྷ་ས་ཁུལ་དང་ཉེ་འཁོར་སོབ་གྲྭར་
གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད། 

ཅ། སབོ་ཕྲུག་གྱི་ཤསེ་ཡནོ་ལ་སྨན་པའྱི་མཐུན་རྐྱནེ་སྦྱརོ་སྤྲདོ། 
༡། དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་ཁབ་ཁངོས་སོབ་གྲྭ་བརྒྱད་ཀྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དག་ེརྒན་གངས་ ༡༥༢ ལ་བོད་ཡྱིག་གནས་ཚད་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་སད་སོབ་གྲྭ་སོ་སོར་བོད་ཡྱིག་ཟུར་ཁྲྱིད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གོ་སྱིག་དང་འབེལ་འདྱི་ལས་ནས་འགོ་གོན་མཐུན་
འགྱུར་ཞུས་ཡདོ། 

༢། བོད་ཡྱིག་སབོ་ཁྲྱིད་ཐབས་ལམ་དངེ་རབས་དང་མཐུན་པ་ཡངོ་ཐབས་སུ། འཛནི་རྱིམ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གྱི་བོད་
ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་ཚན་ཡོངས་རོགས་བརན་སྟོན་འཕྲུལ་ཆས་ (Projector) བརྒྱུད་སོབ་ཁྲྱིད་ཡོང་ཐབས་ཆེད་གོག་
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སྟོན་བརན་རྱིས་ (Powerpoint Slide) གངས་ ༧༨༥ ཅན་ཞྱིག་བཟོས་ཏེ། སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིསོབ་སྱིའམ་དགེ་ཆེ་
བརྒྱུད་བོད་དག་ེརྣམས་ལ་འབུལ་དགོས་པ་ཞུས་པ་མ་ཟད། འདྱི་གའྱི་དག་ེརྒན་ཁད་ལས་ད་ཚིགས་ནང་དུའང་བཞག་
ཡོད། 

༣། ས་ཾབ་ོཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་ ༦ དང༌། དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་ ༢ བཅས་སོབ་ཁག་བརྒྱད་ལ་ཟླ་བ་
གཉྱིས་རའེྱི་ Engage Learning བརན་དབེ་འགམེས་སལེ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༤། སེལ་ཀོབ་དབུས་ཉྱིན་སོབ་ཀྱི་འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་གྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་རྱིགས་ལམ་གྱི་གནས་
ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་སུ་དེ་གའྱི་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་གཙོས་སེ་ར་ནས་དགེ་བཤེས་གསུམ་གདན་ཞུ་གནང་སྟེ་
རྱིགས་ལམ་ཐགོ་ད་ེགའྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༡༨༠ ལ་རྱིགས་ལམ་ག་ོརྟགོས་གང་ལེགས་བྱུང་ཡདོ། 

༥། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྱིས་བངས་ཟྱིན་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་འགོ་མ་དང་བར་མའྱི་སོབ་ཁག་
བཅུའྱི་ནང་དག་ེརྒན་གྱི་ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་ལ་སྨན་པའྱི་དཔ་ེདེབ་གསར་ཉ་ོདང་དཔ་ེསོམ་གསར་འཛུགས་སད་རོགས་
དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༦། འཛནི་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སད་
འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཅན་གྱི་སོབ་ཁག་ ༩ ལ་ཟུར་སྦྱོང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ནས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༣༡༩ ལ་ཕན་
ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། 

༧། AVANTI Learning Centre དང་མཉམ་འབེལ་གྱིས་སེ་ལ་ཀུའྱི་བོད་ཁྱིམ་དང༌། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ། མ་སུ་རྱི་
གཏན་སོབ་བཅས་སུ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ JEE ཚུད་རྒྱུགས་ཆདེ་ཟུར་ཁྲྱིད་
ལས་འཆར་ཐགོ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད། 

༨། ལོ་ལྟར་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་ལ་སོབ་དེབ་དང༌། ཉྱིན་མོའ་ིཟས་དོད་བཅས་ཀྱི་
རགོས་སྐྱརོ་གནང་མུས་ལྟར་དུས་ཐགོ་ཞུས་ལནེ་གྱིས་ཁུངས་ས་ོསོར་བག་ོའགེམས་ཞུས་ཡོད། 

༩། མ་སུ་རྱི་གཏན་སོབ་ཀྱི་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་རས་སྦྱོར་རྱིག་པའྱི་དགེ་རྒན་གཅྱིག་
དམྱིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་ཞུས་ཡོད། 

༡༠། དེ་ས་འདྱི་ལས་ནས་གཏན་ཉྱིན་སོབ་ཁག་ ༡༦ ལ་ཀམ་པུ་ཊར་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་སོབ་ཁྲྱིད་བེད་སའྱི་འཛིན་ཁང་
(Smart Class) ༥༠ མཐུན་རྐྱནེ་སྦྱརོ་སྤྲོད་ཞུས་ཁངོས་ནས་སོབ་ཁག་ ༡༢ ཀྱི་ཀམ་པུ་ཊར་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་སོབ་
ཁྲྱིད་བེད་སའྱི་འཛིན་ཁང་ (Smart Class) ༢༤ ཡྱི་མཉེན་ཆས་ཆོག་མཆན་དུས་ཡུན་རོགས་ཟྱིན་པ་ཁག་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ པ་ནས་ལ་ོགསུམ་རྱིང་དུས་འགངས་ཞུས་ཡོད། 

༡༡། སནོ་འགོའ་ིསོབ་ཕྲུག་ཆེད་སེལ་ཀོབ་ཀྱི་སོན་སོབ་དྲུག་དང༌། ཧོན་སུར་སནོ་སོབ་གཉྱིས། ཀ་ོལ་ེགལ་གྱི་སནོ་སོབ་གཉྱིས་
བཅས་ཁནོ་བསམོས་སནོ་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་བཅུ་ལ་ཚོར་ཤེས་ཁྲྱིད་ཆས་ (Sensory Aids) བག་ོའགེམས་ཞུས་ཡོད། 
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༡༢། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སཾ་བོ་ཊ་དང་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ཀྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོབ་ག་ཁག་ 
༡༧ གྱི་འཛིན་ཁང་ ༧༠ ལ་སོབ་མ་དབུས་བཞག་དང་བེད་སྒོའ་ིལམ་ནས་སོབ་ཁྲྱིད་གནང་བདེ་ཡོང་བའྱི་ཁོར་ཡུག་
བསྐྲུན་ཐབས་སད་འཛནི་ཆས་གསར་ཉ་ོགནང་རྒྱུ་རགོས་སྐྱོར་ཞུས། 

༡༣། འདྱི་ལས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༤༠ ཡྱི་ཕ་མ་རྣམས་ལ་དབུ་ཅན་དང་དབུ་མདེ་ཐགོ་ཡོད་པའྱི་སོན་ར་བྱིས་པའྱི་དབེ་
ཕངེ་ ༤༠ ཅན་དབེ་གངས་ ༥༩༦༠༠ རྱིན་མདེ་ཐགོ་འགམེས་སལེ་ཞུས་ཡདོ། 

 དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག ཏགོ་ཙམ་དབུ་བཞུགས་གནང་རགོས་
གནང་། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས། ལགས་ས།ོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ད་ེརྱིང་ང་ཚ་ོ
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་ར་བའྱི་ནང་ལོགས་ལ་སྱི་ཟུར་གྱིང་ཚང་ཚ་ེརྡོར་ལགས་དེར་ཕེབས་འདུག།ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོ
གོས་ཚགོས་ཀྱི་ལམ་སོལ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་སྱི་ཟུར་ད་ེའད་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་ལ་ཕེབས་པ་ལ་ཚང་མས་འཚམས་
འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་དེ་རྱིང་ཁོང་འདྱིར་ཕེབས་པ་ལ་ཚང་མས་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སྐད་ད་ེགསལ་པ་ོམྱིན་འདུག།ཏགོ་ཙམ་ས་ཆ་ེརུ་བཏང་དགོས་
ཀྱི་འདུག།དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆགོ་ནས། ཆ་ེཤོས་ད་ེརདེ་འདུག།ད་ེལས་ལྷག་པ་མྱིན་འདུག དཔལ་ལྡན་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ འཕསོ་མུ་མཐུད་ནས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནང། 

༡༤། རྡོར་གྱིང་དང་ཀ་སྦུག་ས་གནས་སུ་བད་ེའཇགས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱིས་སོབ་གྲྭ་ཚུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་
འཕད་སྐབས། སོབ་སྦྱོང་ལ་འཐུས་ཤོར་མྱི་འག་ོབའྱི་སད་རྡོར་གྱིང་གཏན་སོབ་དང་ཀ་སྦུག་གཏན་སོབ་གཉྱིས་ཀྱི་འཛིན་
རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་དབར་ཁའྱི་གུང་གསེང་རོགས་རེས་སྱིམ་ལ་དང༌། མ་སུ་རྱི། ཧ་
པུར་གཏན་སོབ་བཅས་སུ་བཏང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་མ་ཟད། བང་ཤར་ཁུལ་དུ་གུང་གསེང་ཕེབས་མཁན་རྣམས་ད་ེཁུལ་ས་ཾ
བ་ོཊའྱི་སོབ་ཁག་ཏུ་གནས་སྐབས་རྱིང་བཏང་ཡོད། 

༡༥། ཨྱིན་ཇྱི་མྱུར་སྦྱོང་ (Reading Horizon) གྱི་ལས་འཆར་འདྱི་མུ་མཐུད་ཅོན་ཏ་ར་ས་ཾབ་ོཊ་གཏན་སོབ་ལ་སོབ་ཁྲྱིད་
ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་ཐགོ་སབོ་ཕྲུག་གངས་ ༤༣ མཉམ་ཞུགས་གནང་བཞྱིན་ཡདོ། 

༡༦། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ནང་བྷུན་ཏར་དག་ེའསོ་མཐ་ོསོབ་ཁང་གྱི་ཚན་རྱིག་ས་ེཚན་ཁངོས་ནས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༨ སོབ་
མཐར་སོན་ཞྱིང༌། ཟླ་བ་ ༧ པའྱི་ནང་ལོ་གཉྱིས་ཅན་གྱི་དག་ེའོས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༣ གསར་དུ་སོབ་འཇུག་ཞུས་པ་
དང༌། ལ་ོབཞྱི་ཅན་གྱི་དག་ེའསོ་སབོ་ཕྲུག་གངས་ ༡༦ བཅས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོན་བསམོས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༩ ཡོད། 

ཆ། བ་དགའ་དང་ཕག་འཁརེ། 
༡། སྱིག་ཞུགས་མྱིན་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གསུམ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཕག་འཁེར་གནང་

ཡོད། 
༢། རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ཀྱི་གཏན་ཉྱིན་སབོ་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚསོ་བོད་ཡྱིག་ལ་སར་ལྷག་ད་ོདབྱིངས་བསྐྲུན་ཆདེ་འཛནི་རྱིམ་དང་

པ་ོནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་ལོ་འཁོར་བོད་ཡྱིག་ཡྱིག་གཟུགས་འགན་བསྡུར་གོ་སྱིག་གྱིས་འཛིན་རྱིམ་སོ་སོའ ་ིཕུལ་བྱུང་
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ཡྱིག་གཟུགས་ཁངོས་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བའྱི་སོབ་ཕྲུག་གསུམ་ལ་བ་དགའ་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠༠ ར་ེདང་ཕག་འཁེར། གཞན་
ཡང་འཛིན་རྱིམ་སོ་སོའ་ིཡྱིག་གཟུགས་ལེགས་གས་ལྔ་ལ་ཕག་འཁེར་གནང་བ་མ་ཟད། ཕུལ་བྱུང་ཡྱིག་གཟུགས་ད་ེ
དག་སྨྱུག་གསར་དུས་དབེ་ནང་ཕགོས་བསྱིགས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

༣། རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ཀྱི་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་བོད་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་འབྱི་རལ་གོང་མཐོར་གཏོང་
ཐབས་སུ་འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་གྱི་ལོ་འཁོར་བོད་ཡྱིག་འབྱི་རོམ་འགན་བསྡུར་གོ་སྱིག་གྱིས་འཛིན་
རྱིམ་ས་ོསོའ་ིཕུལ་བྱུང་རམོ་ཡྱིག་གསུམ་ལ་བ་དགའྱི་དངུལ་འབོར་སར་ཆ་ཞུས་པ་ལྟར་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༠༠༠ ཐམ་པ་དང་
ཕག་འཁརེ། གཞན་ཡང་འཛནི་རྱིམ་ས་ོསོའ་ིརམོ་ཡྱིག་ལགེས་གས་ལྔ་ལ་ཕག་འཁརེ་གནང་ཡོད། 

༤། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ སོབ་ལོའ་ིའཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་རྱིག་ཚན་སོ་
སོའ་ིབརྒྱ་ཆ་རེ་ཕུད་སོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ ༡༢ ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་སོབ་ཕྲུག་གཟེངས་རྟགས་དངུལ་འབོར་གཏན་
འབེབས་ལྟར་གནང་ཡདོ། 

༥། རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ཀྱི་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་གཅྱིག་བར་གྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ལ་ོའཁོར་
བོད་ཡྱིག་གྲུབ་འབས་ལ་གདངེ་འཇོག་དང་འབལེ་མ་འོངས་པར་བོད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་ལ་ཧུར་བསྐྱདེ་གནང་ཆདེ་ ༢༠༡༦ 
ལོའ་ིསོབ་དུས་སྐབས་སོབ་ཁག་ ༣༧ གྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༨༤ ལ་བོད་ཡྱིག་ཨང་རྱིམ་རེ་ཕུད་སོན་པའྱི་བ་དགའ་
ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠༠ ར་ེགནང་ཡདོ། 

༦། རྱིས་ལ་ོའདྱིར་རང་རའེྱི་གཏན་ཉྱིན་སོབ་ཁག་ནང་སོབ་གཉརེ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཤེས་སདོ་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ར་ེཕུད་
སོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༡༡༤ ལ་བུམ་སྐྱནོ་གསུམ་བལ་གྱི་གཟངེས་བསྟདོ་ཕག་འཁེར་གནང་ཡོད། 

ཇ། དབུས་བདོ་སབོ་འཛནི་ཚགོས་ཀྱི་སབོ་ཁག་རྱིས་ལནེ་སྐརོ། 
 དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྱིས་ལེན་བ་བསད་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་སོབ་ཁག་ ༡༤ ཡོད་པ་ནས་མོན་ག་ོགཏན་

སོབ་དང། སེལ་ཀོབ་དབུས་ཉྱིན་སོབ། བོན་གཞྱིས་དབུས་ཉྱིན་སོབ། སེལ་ཀོབ་བད་ེསར་ཉྱིན་སོབ། ཧུན་སུར་དབུས་
ཉྱིན་སབོ། ཀ་ོལ་ེགལ་དབུས་ཉྱིན་སོབ། ཨ་ོཌྱི་ཤ་དབུས་ཉྱིན་སབོ། ས་ོན་མདའ་དབུས་ཉྱིན་སོབ་བཅས་འདྱི་ལ་ོཕྱི་ཟླ་བཞྱི་
པའྱི་ནང་རྱིས་བངས་ཟྱིན་པ་དང༌། ལྷག་འཕོས་སོབ་ཁག་ ༦ རྣམས་གང་མགོགས་རྱིས་ལེན་ཐུབ་ཐབས་སུ་རྒྱ་གར་
དབུས་ཤེས་རྱིག་བོན་ཆེན་མཆོག་དང་དྲུང་ཆ་ེརྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙོས་པའྱི་འབེལ་ཡོད་མྱི་ས་ཡོངས་ལ་བཀའ་བསྡུར་
ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

ཉ། སབོ་ཁག་ཏུ་མདུན་ལམ་སབོ་སྟནོ་ལས་རྱིམ། 
༡། སབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་སྐརོ་སྐྱདོ། 
༡༌༡ དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སྟནོ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བང་ཕགོས་དང༌། བང་ཤར། ལྷ་ོཕགོས་བཅས་ཀྱི་སོབ་ཁག་ཏུ་

སྐོར་སྐྱོད་ཕྱིན་ཏེ་འཛིན་རྱིམ་དྲུག་པ་ཡན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༦༣༧ དང༌། དགེ་ལས་གངས་ ༤༥ ཕ་མ་གངས་ 
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༡༢༡ བཅས་ལ་མདུན་ལམ་སྦྱངོ་དབེ་ཀྱི་ནང་དནོ་ང་ོསྤྲདོ་དང་ག་ོབསྡུར་སྦྱངས་བཤད་ཞུས་པ་མ་ཟད། མཐ་ོསོབ་ཁག་གྱི་
ཐ་ོགཞུང་ལག་དབེ་འགམེས་སལེ་ཞུས་ཐོག་ལུས་སེམས་ལ་ཕན་པའྱི་ལམ་སྟོན་གང་ཐུབ་ཞུས་ཡདོ། 

༡༌༢ འདྱི་ལོའ་ིཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་བང་ཕོགས་སོབ་ཁག་དྲུག་གྱི་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་ཐོན་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་མཐ་ོ
རྱིམ་སོབ་འཇུག་དང་འབལེ་བའྱི་བརོད་གཞྱི་ ༡༢ ཐགོ་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། 

༢། མདུན་ལམ་སབོ་སྟནོ་དང་འབལེ་བའྱི་རྒྱུས་སྟནོ་ཟབ་སྦྱངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཁག 
༢༌༡ སོབ་ཁག་གྱི་རྒན་བདག་རྣམས་ལ་འགོ་ཁྲྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་སྐྱེད་སྱིང་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་ལྔ་པ་གོ་སྱིག་གྱིས་སོབ་ཁག་གྱི་

རྒན་བདག་གངས་ ༣༥ དང༌། དག་ེརྒན་ ༡༦ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡདོ། 
༢༌༢ སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འཛནི་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་གངས་སྐྱྱིད་གཉའ་ཁྲྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་མཐ་ོསོབ་སོབ་

འཇུག་གྱི་རྒྱུས་སྟོན་ཐེངས་བཅུ་གཉྱིས་པ་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་བང་ཕོཌ་དང༌། བང་ཤར། ལྷོ་ཕོཌ་གཞྱིས་
ཆགས་དང་སོབ་གྲྭར་སྐརོ་བསྐྱདོ་ཀྱིས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་སབོ་ཐནོ་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུས་སྟནོ་ཞུས། 

༢༌༣ མཐ་ོསོབ་ཁག་ཏུ་འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་འག་ོཁྲྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་སྐྱེད་སྱིང་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་ས་ེཁག་གཉྱིས་བས་
ཏ་ེགོ་སྱིག་ཞུས་པའྱི་སེ་ཁག་དང་པོར་སོབ་ཕྲུག་ ༥༢ དང༌། སེ་ཁག་གཉྱིས་པར་སོབ་ཕྲུག་ ༦༨ མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད། ཟབ་སྦྱོང་འཚགོ་ཡུལ་མཧཱ་རཱཥྚྲ་མངའ་ཁངོས་པུནྱིར་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་མངའ་གཞུང་གྱི་བཟ་ོརྱིག་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་
གཉརེ་ཁང་དང༌། དྷརྨཤཱལཱ་གཉྱིས་ཡྱིན། 

༣། སམེས་ཚརོ་གྱི་རྣམ་དཔྱདོ་ (Emotional Intelligence) བརྒྱུད་ནས་སྱིག་ལམ་གཅུན་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱངོ༌། 
 སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ངེས་སྟོན་པ་དང༌། སོབ་སྱི། རེག་ཊར། དགེ་ཆེ་བཅས་མྱི་གངས་ ༢༨ ལ་སེམས་ཚོར་གྱི་རྣམ་དཔྱོད་
 བརྒྱུད་ནས་སྱིག་ལམ་གཅུན་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཏ་ེཟབ་ཁྲྱིད་པས་བརོད་གཞྱི་ཁག་བརྒྱད་ཐོག་སོབ་ཁྲྱིད་
 གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
༤། ཕ་མར་མདུན་ལམ་སབོ་སྟནོ་གྱི་ཟབ་སྦྱངོ༌། 
 ཤེས་རྱིག་གྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་ཚན་པས་ཌལ་ཧོར་དང་ཧར་པར་པུར་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཆེད་བསྐྱོད་ཀྱིས་ཉྱིན་
 གསུམ་རྱིང་དེ་གའྱི་ཕ་མར་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྱིག་ཞུས་པར་ཕ་མ་ ༡༢༥ མཉམ་ཞུགས་གནང་
 ཡོད། 
༥། མདུན་ལམ་སྦྱངོ་དབེ་པར་སྐྲུན། 
 མདུན་ལམ་སྦྱོང་དབེ་གངས་ ༢༢༠༠ པར་སྐྲུན་ཞུས་ཏ་ེསོབ་ས་ེཁག་ལ་འགེམས་སལེ་ཞུས། 
༦། ཁ་པར་དང་ང་ོདབེ་སགོས་བརྒྱུད་ནས་མདུན་ལམ་སབོ་སྟནོ། 
 མཐ་ོསོབ་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༢༨ ལ་གོག་འཕྱིན་དང༌། ཁ་པར། ང་ོདེབ་བཅས་བརྒྱུད་མདུན་ལམ་

སོབ་སྟནོ་དང༌། ད་ེའབལེ་དག་ེལས་དང་ཕྲུ་གུའྱི་ཕ་མ། སྤུན་མཆདེ་གངས་ ༥༠ བཅས་ལ་སོབ་སྟནོ་ཞུས་ཡོད། 
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༧། བཟ་ོརྱིག་དང་འབལེ་བའྱི་མདུན་ལམ་སབོ་སྟནོ་གྱི་ལས་གཞྱི། 
 སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགེ་སོབ་རྣམས་ལ་བཟ་ོརྱིག་ཐོག་མདུན་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཆེད། བཟ་ོརྱིག་དེབ་གངས་ 

༤༠༤ གསར་ཉ་ོཞུས་པ་ཁག་སོབ་ཁག་ ༢༨ ལ་འགེམས་སེལ་ཞུས་པ་མ་ཟད། བསྐྱར་སོད་ལག་རལ་གྱི་དཔེ་དེབ་ 
(Reproducible Worksheet) བཅས་ཀང་འགེམས་སེལ་ཞུས། ཡང་སོབ་ཁག་ ༢༥ ལ་རང་རེའྱི་སོལ་རྒྱུན་
བཟ་ོརྱིག་ཁད་མཁས་མྱི་ས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་དང༌། སོབ་ཁག་ ༡༡ ལ་ལག་ཤེས་ནྱི་གལ་ཆེ་ཞེས་པའྱི་
གཏམ་བརདོ་འཁྲབ་སྟནོ་ག་ོསྱིག་ཞུས། ད་ེབཞྱིན་ཕྲུ་གུའྱི་ལ་ོཚད་དང་འཚམས་པའྱི་རྱི་མོའ་ིསོབ་ཁྲྱིད་གནང་སྟངས་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་ཆདེ་སབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་རྱི་མོའ་ིདག་ེརྒན་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱངོ་ག་ོསྱིག་དང༌། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་དག་ེརྒན་རྣམས་
ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོའ་ིཤེས་ཡོན་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྱིག་ཞུས། གཞན་ཡང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་
ཤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགངོས་དོན་བཞྱིན་སབོ་ཁག་ས་ོསོར་བཟ་ོརྱིག་ཁད་མཁས་མྱི་ས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཟབ་སྦྱངོ་ག་ོ
སྱིག་གནང་མཁན་སོབ་ཁག་ལ་འདྱི་ལས་ནས་མཐུན་རྐྱནེ་སྦྱརོ་སྤྲདོ་ཞུས། 

ཏ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཤསེ་ཡནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ། 
 ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་བསོམས་ཕུལ་འབོར་ནང་མང་ཚོགས་ནས་

དཔེ་དེབ་ལྟ་ཀློག་གྱི་གོམས་གཤྱིས་འཇགས་ཐབས་ཆེད་སྱི་སོད་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང༌། སྐོར་སྐྱོད་དཔེ་མཛོད་ཆེད་
འཛུགས་གནང་བ་དང༌། སོབ་གྲྭའྱི་དཔ་ེདེབ་གསར་ཉ།ོ སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཟས་དདོ་འཕར་སོན། སོབ་ཕྲུག་གྱི་སོད་ཁང་གསར་
རྒྱག་སོགས་ལས་འཆར་མང་དག་སལེ་བ་བྱུང་འདུག 

ཐ། ཐ་སྙད་གཏན་འབབེས་ལས་གཞྱི། 
༡། ཆེས་མཐོའ་ིགཏན་འབེབས་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་བཅུ་བདུན་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏེ་ཐ་སྙད་གངས་ 

༡༡༠༥ གཏན་འབེབས་བྱུང་བར་ཕགོས་བསོམས་ཀྱིས་བརྡ་ཆད་དེབ་ཕེང་བཅུ་པ་དབེ་གངས་ ༤༠༠༠ པར་སྐྲུན་གྱིས་
མང་ཚོགས་ལ་འགེམས་སེལ་ཞུས། ད་ེབཞྱིན་ཆེས་མཐོའ་ིགཏན་འབེབས་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་བཅ་ོབརྒྱད་པའྱི་ཚོགས་
འདུར་ཐ་སྙད་གངས་ ༧༥༠ གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ད་ེདག་སྟེང་ད་བར་གཏན་འབེབས་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་ཐ་སྙད་ཡོངས་
རགོས་ཕགོས་བསམོས་ཀྱིས་བརྡ་ཆད་དབེ་ཕངེ་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་པར་ར་པར་སྐྲུན་ཆདེ་བཏང་ཟྱིན། 

༢། མང་ཚོགས་ནས་ཐ་སྙད་གསར་བཟོའ་ིཐོག་གོ་རྟོགས་དང་བཀོལ་སོད་རྒྱ་གང་ཆེ་ཡོང་སད། རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཧྱི་མཱ་
ཅལ་མངའ་ཁུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་དང་ཚོགས་ས་ེསྱིག་འཛུགས་ཁག་ ༨ ལ་ཐ་སྙད་ག་ོརྟོགས་སལེ་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ ༢༠༡༧ ཟླ་ 
༥ ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་ལས་ཁུངས་ཡོངས་ལ་ཟླ་རེར་རྒྱུན་མཁོའ་ིབརྡ་ཆད་བཅུ་ཚན་གྱི་སྦྱར་ཡྱིག་
ཐངེས་གཉྱིས་ར་ེའགེམས་སལེ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
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ད། མཐ་ོསབོ་སབོ་ཡནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ། 
༡། མཐ་ོརྱིམ་སབོ་ཡནོ་རགོས་རམ་ཐབས་འཚལོ། 
 ཕྱི་ནང་རོགས་ཚོགས་ཁག་ ༤༩ ལ་རོགས་དངུལ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཞུས་འབས་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ནང་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་ཡོན་

བཞེས་མཁན་གསར་པ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༤༤༠ དང༌། སོབ་ཡོན་མུ་མཐུད་བཞེས་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ 
༦༤༧ བཅས་ཁོན་བསོམས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༠༨༧ རྣམས་ལ་ཉེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང༌། གཙུག་
ལག་རབ་འབམས་པ། དུས་ཐུང་ལས་རྱིགས་སྦྱོང་བརྡར། དུས་ཐུང་ལག་འཁེར་སོབ་སྦྱོང༌། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི། 
ཉམས་ཞྱིབ་སབོ་སྦྱངོ་སོགས་ཀྱི་ཆདེ་སབོ་ཡནོ་རགོས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༢། དམྱིགས་བསལ་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག 
 རྒྱ་གར་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་བརྒྱུད་སྨན་པའྱི་ས་མྱིག་ ༡ དང༌། བཟ་ོསྐྲུན་རྱིག་གནས་ཐོག་ས་མྱིག་ ༧ སྨན་

སྦྱོར་ཉ་ེབའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་ཆེད་ས་མྱིག་ ༡ ཚན་རྱིག་དག་ེའོས་དང་ཉ་ེབའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་
པའྱི་ཆེད་ས་མྱིག་ ༤ གོག་ལས་ཨྱིན་ཇྱི་ནྱི་ཡར་རྱིང་ཌྱིབ་ལ་ོམ་ལ་ས་མྱིག་ ༡ སྨན་སྦྱོར་ཌྱིབ་ལ་ོམ་ལ་ས་མྱིག ༡ རས་
སྦྱོར་ཨྱིན་ཇྱི་ནྱི་ཡར་རྱིང་ཌྱིབ་ལོབ་མ་ལ་ས་མྱིག ༡ པར་སྐྲུན་ཨྱིན་ཇྱི་ནྱི་ཡར་རྱིང་ཌྱིབ་ལ་ོམ་ལ་ས་མྱིག་ ༢ ཧྱི་མཱ་ཅལ་
མངའ་གཞུང་ནས་སྨན་པའྱི་ས་མྱིག་ ༤ བཅས་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་ཁནོ་བསམོས་ ༢༢ ཐབོ་ཡདོ། 

༣། མཐ་ོརྱིམ་སབོ་ཡནོ་བག་ོའགམེས། 
༣་༡ རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཤེས་རྱིག་མཐ་ོསོབ་སོབ་ཡོན་ཁོངས་སོབ་ཕྲུག་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་གསར་པ་གངས་ ༦༢༡ 

ནས་འདྱི་གའྱི་མཐ་ོསོབ་སོབ་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་བརྒྱ་ཆ་ར་ེབཏོག་གྱིས་འདེམས་སྒྲུག་ཞུས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ 
༤༤༠ ཐགོ་སར་ཡདོ་བསོམས་ ༡༠༨༧ ལ་མཐ་ོསོབ་སབོ་ཡནོ་བག་ོའགེམས་ཞུས། 

༣༌༢ རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་མཐ་ོརྱིམ་ཉམས་ཞྱིབ་སོབ་ཡོན་ཁོངས་འབུམ་རམས་པ་ (Ph.D) གངས་ ༤ དང༌། ཉ་ེབའྱི་
འབུམ་རམས་པ་ (M.Phil) གངས་ ༡ བཅས་ཁནོ་བསམོས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༥ གསར་འདམེས་བྱུང་ཡདོ། 

༣༌༣ ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་དག་ེརའྱི་སོབ་ཡོན་ཁོངས་ཉ་ེབའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༠༠ དང༌། གཙུག་
ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༥ བཅས་ཁོན་བསོམས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༠༥ ལ་སོབ་ཡོན་གནང་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡདོ། 

༣་༤ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ལོར་རང་རྱིགས་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་གཞུང་ནས་སྨན་པའྱི་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་ ༢ 
དང༌། སོབ་ཡནོ་འབུལ་དགསོ་པའྱི་ས་མྱིག་ ༣ བཅས་ས་མྱིག་ ༥ འཕར་མ་གནང་ཡདོ། 

༣་༥ བལ་ཡུལ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་ཡོན་ཁངོས་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་མཐ་ོསོབ་ཁག་ཏུ་སོབ་གཉརེ་ཆེད་སབོ་ཕྲུག་གངས་ ༡༥ ལ་སབོ་
ཡོན་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
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༣་༦  བོད་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་རྱིག་གནས་སོབ་ཡོན་ཁོངས་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༦༢ དང༌། 
ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་ཁང་ལ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༤ བཅས་ཁོན་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༧༦ ལ་སོབ་ཡོན་གནང་
མུས་ཡྱིན། 

༣་༧ ཡྱིག་འགྲུལ་ལམ་ནས་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་ཡོན་ཁོངས་རྱིས་ལ་ོའདྱིར་དག་ེརྒན་གངས་ ༡༤ དང༌། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་གངས་ 
༦ འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༩ ས་རཱ་དང་ནོར་གྱིང་མཐ་ོསོབ་ནས་ ༥ གོང་གསལ་སེ་ཚན་
ཁག་ཏུ་མ་ཚུད་པའྱི་ཁངོས་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་གངས་ ༡༤ བཅས་ཁནོ་བསམོས་དག་ེལས་སབོ་ཕྲུག་གངས་ ༤༨ 
ལ་སབོ་ཡནོ་གནང་ཡོད། 

༣་༨ སྱིད་སྐྱོང་ཆེད་ལས་སོབ་ཡོན་ཁོངས་རྱིས་ལོ་འདྱིར་ཉེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ ༢ དང༌། གཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་གངས་ ༤ ཐོག་སོབ་ཡོན་འབུལ་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༩ བཅས་ཁོན་བསམོས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ 
༢༥ ལ་སོབ་ཡནོ་གྱི་རགོས་སྐྱརོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༣༌༩ སྱིད་སྐྱོང་གཟེངས་བསྟོད་ཁོངས་རྱིས་ལོ་འདྱིར་སོབ་ཕྲུག་ ༤ ལ་གཟེངས་བསྟོད་ལེགས་སྐྱེས་དང༌། སོབ་ཕྲུག་ ༡ ལ་
ལག་འཁེར་གནང་ཡོད་པ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་ལེགས་གསོལ་བ་དགའྱི་ཁོངས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༢ ལ་ལེགས་གསོལ་བ་
དགའ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠,༠༠༠ ར་ེགནང་ཡདོ། 

༣་༡༠ ཉམ་ཐག་སོབ་ཡོན་ཁོངས་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་གྱི་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༤༡ བྱུང་ཁོངས་ནས་ཏཱ་
ལའྱི་བ་མའྱི་དག་ེར་ནས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༣༡ ལ་སབོ་ཡནོ་གནང་མུས་དང༌། སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༠ ལ་འདྱི་ལས་ནས་
སོབ་ཡནོ་འབུལ་མུས་ཐགོ་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠༠༠ ར་ེའཕར་མ་གནང་ཡདོ། 

ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སབོ་མ་འདམེས་གཏངོ༌། 
༡། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ལོར་ཨ་རྱི་བོད་མྱིའྱི་སོབ་ཡོན་ལས་འཆར་ (Tibetan Scholarship Program) ཁངོས་རྒྱ་བལ་

གཉྱིས་ནས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༨ འདམེས་སྒྲུག་བྱུང་བ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ནང་སོབ་བསྐྱདོ་གནང་འཆར་ཡདོ། 
༢། United World College (UWC) ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སོབ་འཇུག་ཆེད་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ 

༤ འདམེས་སྒྲུག་གནང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ནས་སོབ་ཕྲུག་གསུམ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ནང་བསྐྱདོ་གཏན་འཁལེ་ཡདོ། 
༣། ཉྱི་ཧངོ་ཅྱི་ས་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉརེ་ཁང་ (Chiba Institute of Technology, Japan) གྱི་སོབ་ཡནོ་ཁངོས་འདྱི་

ལ་ོའཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༧ བྱུང་བ་ནས་སོབ་ཕྲུག་ ༥ འདེམས་སྒྲུག་ཞུས་ཟྱིན་ཀང་མཐའ་མའྱི་
མྱི་འག་ོགསུམ་གྱི་འདམེས་སྒྲུག་ཅྱི་ས་མཐ་ོསོབ་ནས་ ༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་གནང་འཆར་ཡདོ། 

པ། གཞྱི་རྱིམ་སབོ་ཡནོ་དང་སབོ་འཇུག་གྱི་ལས་དནོ། 
༡། གཞྱི་རྱིམ་སབོ་ཡནོ་ཐབས་འཚལོ། 
 རྱིས་ལོ་འདྱིར་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཁག་དང་བོད་རྱིགས་སྦྱྱིན་བདག་ཁག་ ༢༩ ནས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༨༣༨ ལ་

སོབ་ཡནོ་དང་སོབ་དདོ་རགོས་དངུལ་གནང་སོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
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༢། ཉམ་ཐག་ཨང་ག་པ་ཅན་དང༌། དབུལ་ཕངོས་ཉམ་ཐག་གཞན་ལ་སབོ་ཡནོ་རགོས་སྐྱརོ། 
༢་༡ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁོངས་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་ ༡༦༩ དང༌། དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་ཁོངས་ཕྲུ་གུ་ ༡༦༤ མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་

ཁངོས་ཕྲུ་གུ་ ༡༨༧ བཅས་བསོམས་ ༥༢༠ ཡོད་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཉམ་ཐག་ལྟ་སྐྱོང་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ལྟར་
ལྟ་རྟགོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༢་༢ གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཉྱིན་སོབ་ཏུ་འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༡༥ ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ལྟར་
ཟླ་རརེ་སབོ་དདོ་སྒོར་ ༡༠༠༠ ར་ེའབུལ་མུས་ཡྱིན། 

༢་༣ གཏན་སོབ་ཁག་ནང་སྐྱདོ་མུས་ཉམ་ཐག་ཨང་ག་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཟས་གསོ་གནས་མལ་ག་དདོ་ཆ་ཚང་ནར་གཏོང་ཐགོ་
ལག་དངུལ་དང༌། སོབ་འཇུག་སྐབས་དང་སོབ་གྲྭའྱི་དགུན་དུས་གུང་གསེང་སྐབས་བཅས་སུ་ལམ་གོན་ཞུས་རྱིགས་ལ་
མཐུན་རྐྱནེ་སྦྱརོ་སྤྲདོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༢་༤ ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཁུལ་གྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་ལོ་སོན་པ་གངས་ ༡༦༩ ཡོད་པ་རྣམས་མ་སུ་རྱི་དང༌། སྱིམ་ལ། ཀ་སྦུག རྡོར་གྱིང༌། ཌལ་
ཧོར། མོན་གོ། ས་ོན་མདའ། སོན་ཊ། ཤྱི་ལོང༌། ཅོན་ཏ་ར་གཏན་སོབ་བཅས་སུ་སོབ་འཇུག་ཞུས་ཤྱིང་སོབ་ཕྲུག་གངས་ 
༡༡༧ ལ་ཉམ་ཐག་སྱི་མཚུངས་ལྟར་ལག་དངུལ་འབུལ་མུས་མ་ཟད། ལོ་གཉྱིས་བསྟུད་མར་དབར་དགུན་གུང་གསེང་
སྐབས་ཕ་མའྱི་སར་བསྐྱོད་མ་ཐུབ་པའྱི་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཁུལ་གྱི་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༨༡ ཐོག འདྱི་ལ་ོཤ་ཝ་ར་གསུམ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྲུ་
གུ་གངས་ ༤༡ བཅས་ཁོན་བསོམས་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༡༢༢ ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་ལམ་གོན་མཐུན་
འགྱུར་ཞུས། 

༢་༥ ཤྱིནགར་བདོ་རྱིགས་ཁ་ཆའེྱི་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༢༣ ལ་ཟླ་རརེ་འཚ་ོསནོ་སྒོར་ ༥༠༠ ར་ེས་གནས་འབལེ་མཐུད་པ་
བརྒྱུད་ཁུངས་སྤྲདོ་ཞུས་ཡོད། 

༣། བལ་ཡུལ་ཁུལ་གཟྱིགས་རྟགོ 
བལ་ཡུལ་ཁུལ་བོད་རྱིགས་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་གངས་ཅན་བད་ེར་ནས་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་མུས་ཐོག་དྭ་ཕྲུག་དང་ཕེད་
དྭ་ཕྲུག་རྣམས་དྷ་ས་དང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་སུ་སོབ་འཇུག་གནང་བོ་ཡོད་རྱིགས་ལ་སོབ་འཇུག་རྒྱབ་གཉེར་
གནང་མུས་མ་ཟད། ཁབ་ཁངོས་རྒྱ་གར་གཏན་སོབ་ཁག་ནང་སོབ་འཇུག་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་ཟས་གསོ་གནས་མལ་ཐགོ་
དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་མུས་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་རྣམས་ལ་ཉམ་ཐག་སྱི་མཚུངས་
འཚ་ོསནོ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༤། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཁུལ་གྱི་ཕྲུ་གུ་སབོ་འཇུག 
 རྱིས་ལ་ོའདྱིར་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༢༣ དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་ཁབ་ཁངོས་གཏན་སོབ་ཁག་ནང་

སོབ་འཇུག་ཞུས་པ་ནས་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༡༢ ལ་ཟས་གསོ་གནས་མལ་ཆག་ཡང་གནང་ཡོད་ཅྱིང༌། ད་ཆ་གཏན་སོབ་ཁག་
ཏུ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་ཁོན་བསམོས་ ༤༠༣ སོབ་སྦྱངོ་གནང་བཞྱིན་ཡདོ། 
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༥། སྱི་ཞུ་ལས་བདེ་པའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་སབོ་འཇུག 
༥་༡ འདྱི་ལོར་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་ལ་ོསོན་པ་གངས་ ༡༥ དང༌། རང་ཁོངས་ལས་བདེ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༧ ཡོད་

པ་རྣམས་དྷ་ས་བདོ་ཁྱིམ་དང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ཁངོས་རྒྱན་བསྐྱུར་གྱིས་ཆ་བགོས་ཞུས་ཡདོ། 
༥་༢ སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་པ་དང་རང་ཁོངས་ལས་བེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་རྒྱན་ཐོན་ཡང་ཉ་ེའཁོར་ཉྱིན་སོབ་ཏུ་གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་རྱིགས་

ལ་ཤེས་རྱིག་ནས་ཟླ་རརེ་སྒརོ་ ༤༠༠ ར་ེསོབ་དདོ་འབུལ་བཞྱིན་ཡདོ། 
༥༌༣ སཾ་བོ་ཊ་ཁབ་ཁོངས་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་ལོ་སོན་པ་གངས་ ༢༨ ལ་ཟླ་རེར་སོབ་དོད་སྒོར་ 

༤༠༠ ར་ེའབུལ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་གཏན་སོབ་ནང་བསྐྱོད་རྱིགས་ལ་ཟས་གོས་གནས་མལ་ག་དོད་གཏན་སོབ་སོ་
སོའ་ིཚད་གཞྱི་ལྟར་ནར་གཏོང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༦། ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སྐྱངོ༌། 
 ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་རྣམས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སྐྱངོ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་འགོ་འཛནི་རྱིམ་ལྔ་པ་ཡན་གྱི་སབོ་

ཕྲུག་གངས་ ༢༣ སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྒྱན་རྒྱག་གྱི་ལམ་ནས་ཆ་བགསོ་ཞུས་པ་མ་ཟད། ཕྲུ་གུ་གངས་ ༥༣༣ ལ་སྱིག་དནོ་
ལྟར་སོབ་དདོ་/ བྱིས་དདོ་བག་ོསྤྲདོ་ཞུས་ཡོད། 

༧། སབོ་འཇུག་ལས་དནོ་དང་སབོ་དདོ། 
 རྱིས་ལོའ་ིནང་ཤེས་རྱིག་ནས་གཏན་སོབ་ཁག་ ༧ ནང་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༧༡ སོབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་ཁོངས་ཕྲུ་གུ་

གངས་ ༣༣ གྱི་ཟས་གོས་གནས་མལ་ཆ་ཚང་དང༌། སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༤༤ ལ་ཕེད་ཆག་ཐོག་གནང་མུས་ཡྱིན། ད་
ལྟའྱི་ཆར་གཏན་སོབ་ཁག་ ༧ ནང་ཁོན་བསོམས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༠༨༠ ཡོད་པར་རྱིས་ལོ་འདྱིར་ཟས་གོས་གནས་
མལ་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༨,༣༧,༢༤༠།༠༠ འག་ོགོན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ། 

ཕ། སབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཟས་དདོ་འཕར་སནོ་དང་སྨན་གནོ་སགོས་མཐུན་རྐྱནེ་སྦྱརོ་སྤྲདོ། 
 ས་ཾབ་ོཊ་གཏན་སོབ་དང༌། ཅོན་ཏ་ར་གཏན་སོབ་སོགས་ཁོན་བསོམས་སོབ་ཁག་ ༥༤ དང༌། ཝཱ་ཎ་མཐ་ོསོབ་བཅས་ལ་

ཟས་དདོ་འཕར་སོན་རགོས་དངུལ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དང༌། གཞན་ཡང་སབོ་ཁག་བདུན་ལ་སྨན་གནོ་འཕར་སནོ་མཐུན་འགྱུར་
སྦྱར་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཀ་སྦུག་གཏན་སོབ་ཀྱི་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་སེལ་ཀོབ་ལུགས་
བསམ་དང༌བད་ེསར། མེའ།ོ ཀ་ོལ་ེགལ་བཅས་སོབ་ཁག་བཞྱིའྱི་ཉྱིན་མོའ་ིལྟ་ོདོད་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཐུབ་པ་དང༌། ས་ཾབ་ོ
ཊ་ཨར་ལྱི་ཀུ་མཱ་རྱི་དང༌། སཾ་བ་ོཊ་ཀེ་ལ་ཤྱི་པུ་ར་གཉྱིས་ཀྱི་གསང་སོད་ཉམས་གསོ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེམྱིན་མེས་
དབནོ་གཙུག་ལག་དཔ་ེསྟོན་སབོ་གྲྭའྱི་ལས་ཤག་དང༌། གསལོ་ཐབ་ཁང་ཉམས་གས།ོ ཉྱི་འདོ་ཆུ་སའོ་ིཡ་ོཆས་བཟ་ོབཅསོ་
དང༌། ས་ཾབ་ོཊ་མེའ་ོཉྱིན་སོབ་ཀྱི་ལས་ཤག་ཡོངས་ལ་སྐམ་གོག་གསར་ཉ་ོདང༌། སོབ་ཁག་གསུམ་གྱི་འཁྲྱིད་ཆས་གསར་
ཉ་ོབཅས་ཆེད་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་སྤྲོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བད་ེ
རའྱི་ཁབ་ཁངོས་ཀྱི་སོབ་ཁག་དགུའྱི་ཟས་དདོ་འཕར་སོན་ཆདེ་རགོས་དངུལ་ཇྱི་ཐབོ་གངས་ཅན་བད་ེར་བརྒྱུད་སོབ་ཁག་
ས་ོསོར་བག་ོའགེམས་ཞུས་ཟྱིན། ས་ཾབ་ོཊ་ལ་ོབར་སྱིང་དང་མ་ཧནེྡྲ་གར་སབོ་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་འཛནི་ཁང་དང༌། ཡྱིག་ཚང༌། 
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གསལོ་ཐབ་ཁང་བཅས་ཉམས་གས་ོདང༌། ས་ཾབ་ོཊ་བསྟན་འཛནི་སྒང་ཉྱིན་སབོ་ཏུ་གསང་སདོ་གསར་རྒྱག ས་ཾབ་ོཊ་ཏ་ེཛུ་
ཉྱིན་སབོ་ཀྱི་གསང་སདོ་ཉམས་གས་ོབཅས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་རགོས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

  མཐའ་དོན་གོང་གསལ་བོད་ཕྲུག་གྱི་ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་ནྱི་སྱི་སྒེར་
མང་དག་ཅྱིག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་སྐྱོར་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད་པས། 
ད་རེས་ཀྱི་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ཚང་མར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་
བསྡུས་སུ། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༢ ལ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་།ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ 
ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང། སྙན་
སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ད་ེནརོ་བ་མ་རདེ་དམ། ད་ེལ་དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་ཆགོ་པ་ཅྱིག གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་གསར་པ་སུ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་མོལ་གནང་ཚར་རསེ་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བས་
ཙང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ། ད་ེརྱིང་བཀའ་མོལ་ཐངེས་དང་པ་ོགནང་བ་ཡྱིན་ཙང་འཚམས་འདྱི་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རདེ་བསམ་
གྱི་འདུག།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་མ་གཏགོས་བཀའ་བོན་ལ་ལམ་ལུགས་འདྱི་འད་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚོགས་མྱི་
གསར་པ་ཕེབས་དུས་ད་ེལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་བོན་གསར་པ་ཕེབས་དུས་ད་ེའད་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང ༡༩ པར་གཟྱིགས་རགོས་
གནང། ཕྱི་ཚསེ་ ༢༠ ལས་རྱིམ་ནང་ཡོད། སྙན་སནོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ། 
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༄༅།།།བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨།ལའོ་ི 
ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པ་ཤགོ་གངས་།༦༠༩།ཡདོ་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ།ོ 

ཀ ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢༡ ནང་། ༡༣༽།སྱིག་ཞུགས་མྱིན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་མཐར་སནོ་པ།།ཞསེ་གསལ་

བའྱི་ནང་ཉམས་ཞྱིབ་མཐར་སོན་པ་བསྟན་འཛིན་དགའ་བ་ལགས་དང་།།མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚ་ོགཉྱིས་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་མཐུན་པའྱི་ལས་འགན་བཀདོ་སྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་དམ། 

༢། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢༨ ནང་།།༢༽།ཕུལ་བྱུང་ཡྱིག་གཟུགས་བ་དགའ།།རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ཀྱི་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་
ཁག་གྱི་བདོ་རྱིགས་སབོ་ཕྲུག་རྣམས་བདོ་ཡྱིག་ལ་སར་ལྷག་ད་ོདབྱིངས་བསྐྲུན་ཆེད་ཅེས་དང་།།འཛནི་རྱིམ་ས་ོསའོ་ིཕུལ་
བྱུང་ཡྱིག་གཟུགས་ཁངོས་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བའྱི་སབོ་ཕྲུག་གསུམ་ལ་བ་དགའ་ཧྱིན་སྒརོ་ ༥༠༠།དང་ཕག་འཁརེ།།ཞསེ་
གསལ་འདུག་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་ཀྱི་ཡྱིག་གཟུགས་ལ་ཐུགས་སང་དང་ད་ོདབྱིངས་གནང་མཁན་ཇ་ེཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་
པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ཕག་འཁརེ་དང་བ་དགའ་འདྱི་ཙམ་གྱིས་སར་ལྷག་ད་ོདབྱིངས་དང་ཆ་ེམཐངོ་ཡངོ་ཐབས་མྱི་འདུག་ན་
སར་ཆ་ངསེ་གནང་དགསོ་གལ། 

ཁ། ཤསེ་རྱིག་དཔར་ཁང་། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༤།ནང་། ས་བཅད་གསུམ་པ།།ལས་དནོ་གྲུབ་འབས་སྐརོ།།༢༽།ལྡྱི་ལྱི་ཤསེ་དཔར་དབུས་

ལ་དཔར་བསྐྲུན་འཕྲུལ་ཆས་གཉྱིས་ལ་ཉྱིན་རརེ་ཆུ་ཚདོ་ ༡༢།ཙམ་ལས་ཀ་བདེ་མུས་དང་དཔ་ེདབེ་གཅདོ་གཏུབ་གགེས་
བམ་བཟ་ོརྒྱུ།།དབེ་གཟུགས་སབ་གས་འཚམེས་འགྱིགས་བདེ་རྒྱུ་སགོས་ཤསེ་དཔར་རང་ངསོ་ནས་རང་རྐྱ་ཕརེ་བ་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༠༦།༩།༣༠།བར་བས་པ་དང་།།ད་ེནས་བཀའ་ཤག་བཀའ་འབལེ་གྱི་ཤསེ་རྱིག་ནས་བཀདོ་ཁབ་གནང་དནོ་ལྟར་
འཕྲུལ་ཆས་རྣམས་མཚམས་འཇོག་གྱིས་ད་ཆ་དཔར་སྐྲུན་དང་དེབ་བཟ་ོརྣམས་རྒྱ་གར་ལ་སྤྲོད་བཞྱིན་ཡོད།།ཅེས་
གསལ་བའྱི་ཁུངས་འཕེར་གྱི་ལས་ཀ་འག་ོབཞྱིན་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འབལེ་འོག་ཤེས་རྱིག་གྱིས་ལས་དནོ་མཚམས་
འཇོག་གྱི་བཀོད་ཁབ་གཏང་དོན་ཇྱི་ཡྱིན་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔར་སྐྲུན་དང་དེབ་བཟ་ོརྣམས་རྒྱ་གར་ལ་སྤྲོད་བཞྱིན་ཡོད་
འདུག་པ་དསེ་ཤེས་དཔར་ལ་དག་ེམཚན་ཇྱི་ཡོད་འགལེ་བཤད་ངསེ་གནང་དགསོ་རྒྱུ། 

༢། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༦།ནང་། སབོ་གྲྭའྱི་སབོ་དབེ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་ཁག་ཕུད་ད་ེམྱིན་ལ་ོགཅྱིག་ནང་དཔ་ེདབེ་
གསར་པ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ།།༡༽།བཀའ་འགྱུར་པོད་གངས་ཁག་ ༦༣།ཞུས།།ཞེས་གསལ་བས་
བཀའ་འགྱུར་ཆ་ཚང་ཚར་གངས་ ༦༣།མམ། ཡང་ན་བཀའ་འགྱུར་པ་ོཏྱི་ ༦༣།གང་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

༣། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༠ ནང་། ས་བཅད་ལྔ་པ།།མ་འངོས་བདེ་འཆར།།༡༽།དཔར་བསྐྲུན་ལག་འཁརེ་ཞུ་དགསོ་
རྒྱུ། ཞསེ་གསལ་བའྱི་ད་བར་ཤེས་དཔར་ལ་དཔར་བསྐྲུན་ལག་འཁརེ་མདེ་དནོ་ཇྱི་ཡྱིན་ནམ། 

༤། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༠ ནང་།།༣༽།ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་ནང་བཟ་ོགྲྭ་སྒ་ོརྒྱབ་དགསོ་ཀྱིས་གསལ་བསགས་གནང་
ཡདོ་པ་དང་།།ཤསེ་དཔར་གྱི་དཔར་བསྐྲུན་ས་ེཚན་ད་ེཡང་བཟ་ོགྲྭའྱི་ས་གནས་ནང་གསར་འཛུགས་ཞུ་དགསོ་རྒྱུ།།ཞསེ་
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གསལ་ཐད། མ་འངོས་པར་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་ནང་བཟ་ོགྲྭ་སྒ་ོབརྒྱབ་རྒྱུར་ལག་བསྟར་གནང་ཚ་ེཤེས་དཔར་དཔར་བསྐྲུན་
ས་ེཚན་ད་ེཡང་དའེྱི་ཁངོས་ཚུད་ཐབས་གནང་ནས་སྒ་ོརྒྱག་རྒྱུར་འབད་བརནོ་གནང་བཞྱིན་ཡདོ་དམ། 

ག མ་སུ་རྱི་བདོ་ཁྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པ། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༥ ནང་། ༣༽།སོབ་གྲྭ་ནས་ར་དགོངས་ཞུས་པ་དང་།།གཞན་སོབ་སྦྱོང་ཆེད་དགོངས་ཞུ་

བས་པ།།ཞེས་པའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་ ༥ ད་ོབདག་ཕ་མས་དགོངས་ཞུ་བས་པ། ༤༨ (འགེལ་བརོད་ཁ་གསལ་མ་བྱུང་།) 
ཞེས་གསལ་ཐད། སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༤༨།ལ་དམྱིགས་བསལ་འགེལ་བརོད་ཁ་གསལ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ར་དགོངས་
གནང་ཡོད་འདུག་ན་ཞུ་མཁན་དང་གནང་མཁན་གཉྱིས་ཀས་ལུགས་མཐུན་ཞྱིག་གནང་མྱི་འདུག་པས་དེ་ལུགས་
གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

༢། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༦ ནང་།།༦༽།ལས་བདེ་གསར་ཞུགས།།ཞསེ་པའྱི་ནང་། མ་སུ་རྱི།།ར་ཇ་ེསྤུར།།ག་ོརྱི་མཱ་ཕྱི།།
བཅས་སེ་ཚན་གསུམ་ཁོངས་ནས་བསོམས་པའྱི་ལས་བེད་གསར་ཞུགས་ ༡༢།བྱུང་འདུག་ཀང་།།༧༽ ལས་བེད་
དགོངས་ཞུ་དང་བགསེ་ཡོལ།།ཞསེ་པའྱི་ནང་གོང་གསལ་ས་ེཚན་གསུམ་ཁངོས་ནས་དགོངས་ཞུ་དང་བགེས་ཡོལ་ཐོན་
མཁན་ལས་བདེ་ ༢༣།ཆགས་འདུག་ན། དགངོས་ཞུ་གནང་མཁན་དང་གསར་ཞུགས་བདེ་མཁན་གཉྱིས་ནས་དགངོས་
ཞུ་གནང་མཁན་མང་བ་འདུག་པས་ལས་དནོ་ལ་འཐུས་ཤོར་སངོ་ཡོད་མདེ་དང་ད་ཆ་ལས་བདེ་ཚབ་གསར་བཀདོ་སྱིག་
ཟྱིན་ཡདོ་མདེ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བར་ཞུ་རྒྱུ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏགོ་ཙམ་མར་བཞུགས་རགོས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་སེང་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ི
འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་སྙན་སོན་ཟྱིན་པ་དང། ནང་གསེས་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སོན་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་
འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 
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ང་། ས་ཾབ་ོཊ་བདོ་སབོ་ཚགོས་པ་མ་ལག་དང་བཅས་པ། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡ ནང་། ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའྱི་བཟང་སདོ་སབོ་སལེ་གྱི་ལ་ོཞསེ་པའྱི་ང་ོསྤྲདོ་ནང་། ས་ཾབ་ོཌ་
སོབ་ཚོགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེདག་ཕག་བསྟར་
ཞུས་པ་སོགས་འཁོད་འདུག་ན།།རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐ་ོསོབ་དང་གཙོ་བོ་ལྡྱི་ལྱི་གཞུང་འཛིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དམྱིགས་
བསལ་ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའྱི་བཟང་སདོ་སགོས་ཀྱི་སོབ་ཚན་ཆདེ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པས། ད་ེལྟ་བུ་ང་ཚའོྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་
ནང་ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའྱི་བཟང་སདོ་སགོས་ཀྱི་སོབ་ཚན་ཆདེ་འཛུགས་གནང་འཆར་ཡདོ་དམ། 
༢། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་སོབ་སེལ་གྱི་ཐོག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བཟང་སོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་འགུལ་ས་མང་གྱི་གོ་
རྟགོས་གསུང་བཤད།།སྱི་ཚགོས་ཞབས་ཞུ།།ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གཙང་བཟ།ོ།ད་ེབཞྱིན་གཞན་ཕན་གྱི་ལས་འགུལ་གང་མང་
སལེ་འདུག་པར།།མདརོ་ན། ཕྱིན་ཆད་སབོ་ཕྲུག་ཚརོ་དམྱིགས་དཔ་ེའསོ་པའྱི་ལས་འགུལ་ཁག་གཞན་གང་སལེ་འཆར་ཡདོ་དམ། 
༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་།༡༩།ནང།།ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༧།ལོའ་ིཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ཕོགས་
བསམོས་ནང་ཁོན་སོབ་ཕྲུག་གངས་།༣༡༠༣།ནས།༣༠༤༩།ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕདོ་པས་བརྒྱ་ཆ་།༩༥་༣% ཟྱིན་པ་བསགས་འསོ་
སུ་མཐངོ་ཡང་།  རྒྱུགས་མ་འཕདོ་པ་ཁོན་།༥༤།ད་ེདག་མང་ཆ་ེབ་འཛིན་གྲྭ་།༦།༧།དང་།༩།པ་བཅས་ནས་རདེ་འདུག་ན།།དའེྱི་རྒྱུ་
མཚན་གཙ་ོབ་ོགང་ཡྱིན་དང་མ་འངོས་ད་ེལྟར་མྱི་ཡངོ་ཆདེ་ཐབས་ལམ་གང་སལེ་དགསོ་པ་གཟྱིགས་སམ།  
༤། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་།༥༡།ནང་། ཅོན་ཏ་ར་སཾ་བ་ོཊ། ཀ།སོབ་གྲྭའྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་སོབ་ཕྲུག་གངས་།༢༧༠།
ཡོད་སྐོར་འཁོད་འདུག་ནའང་།།ཤོག་གངས་།༥༢།ཞྱིབ་ཕའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་ཁོན་སོབ་ཕྲུག་གངས་།༡༧༤།ལས་མེད་སྐོར་འཁོད་
འདུག་པས།།གོང་འོག་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ད་ེཡང་ནང་འགལ་ཕྱིན་འདུག་པར།།དོན་དངོས་གངས་ག་ཚོད་ཙམ་ཡྱིན་མྱིན་
སྐརོ་ཁ་གསལ་བཀདོ་གནང་ཡངོ་བ་ཞུ། 
༥། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་།༦༠།ནང་། ཅོན་ཏ་ར་སཾ་བ་ོཊའྱི་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༧།ལོའ་ིདཔེ་དེབ་ཀློག་པ་པོའ་ི
མཚན་གཞུང་ཐ་ོའགོད་བཅས་ཀྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་སབོ་ཕྲུག་གངས་གསུམ་གྱི་མཚན་དང་དཔ་ེདབེ་གངས་བཅས་འཁདོ་འདུག་པས།།
སབོ་ཕྲུག་གསུམ་པ་ོད་ེདག་དཔ་ེདབེ་མང་ཤསོ་ཀླགོ་མཁན་དུ་དག་འདམེས་གནང་བ་ཞྱིག་མཚནོ་གྱི་ཡདོ་དམ།  
༦། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་།༦༦།ནང་། ཅོན་ཏ་ར་སཾ་བ་ོཊ་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་ལོ་འཁོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ཀྱི་རེའུ་
མྱིག་ནང་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པའྱི་སོབ་མ་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་པ་གངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དང་།།འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའྱི་སོབ་མ་ཡྱིག་
རྒྱུགས་འཕོད་པ་བརྒྱ་ཆ་།༩༣།རེད་འདུག་ན་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།།འོན་ཀང་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའྱི་སོབ་མ་ཡྱིག་རྒྱུགས་
འཕདོ་པ་བརྒྱ་ཆ་།༦༨།ལས་མྱི་འདུག་པས།།མུ་མཐུད་གྲུབ་འབས་ཡར་རྒྱས་ཇ་ེམཐརོ་གཏངོ་དགསོ་པ་གལ་ཆེར་མཐངོ་། 
༧། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༨༥ ནང་། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་དུ། ལ་ོཤས་སོན་ནས་བཟུང་ཧྱིན་རྡྱི་སྐད་ཡྱིག་ཀང་
སབོ་ཁྲྱིད་བདེ་སྒ་ོབཙུགས་ཟྱིན་སྐོར་དང་། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་།༨༤།དག་ེལས་གནས་སསོ་དང་ར་དགངོས་ཕྱིན་པའྱི་རའེུ་
མྱིག་ནང་ཧྱིན་དག་ེཀྱི་རན་ཐ་པ་དཔ་ེསྟནོ་གཏན་སོབ་ཏུ་གནས་སསོ་བས་འདུག་ན། ཧྱིན་དག་ེཚབ་གསར་བསྐསོ་ཡོད་དམ་མེད།།
ཡང་ན་ཧྱིན་སྐད་སབོ་ཁྲྱིད་མཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ་བྱུང་ཡདོ་དམ། 
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༨། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡༩ ནང་། མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་འདྱི་ལོ་ཡང་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལོན་འདུག་ན།།སོབ་སྱིས་གཙོས་པའྱི་དག་ེལས་སོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།།
ད་ེབཞྱིན་ཉེ་ལམ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྱིས་བཞེས་གནང་བའྱི་ཡན་ལག་སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་ཆེ་བའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་
འབས་ད་ེཡང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་སོན་འདུག་པར་ས་ཾབ་ོཊ་སོབ་ཚགོས་ཀྱི་འཛནི་སྐྱོང་གཙསོ་དག་ེལས་སོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་སྙྱིང་
དབུས་ནས་ཡྱི་རངས་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༩། གཞན་ཡང་སཾ་བ་ོཊའྱི་སོབ་གྲྭ་སྱི་བྱིངས་ནང་སོབ་གཉེར་གྱི་ཞོར་ལ་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་བཟ་ོརྱིག་སྒྱུ་རལ་ཁག་ལ་རང་ཅག་
གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་ཉར་དང་འབེལ་བའྱི་སྒྱུ་རལ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་རྱིགས་ས་མང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུ་
བཞྱིན་འདུག་པར།།ད་ེདག་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱངོ་ཚད་ལྡན་ཡངོ་བའྱི་ནན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༡༠། ས་ཾབ་ོཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསམོས་སྱི་ཡོངས་ནང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དཔ་ེམཛདོ་གསར་བཟ་ོདང་རྒྱ་བསྐྱདེ།།
གསང་སདོ་བསྐྱར་གས་ོདང་འཛུགས་སྐྲུན་།།འཛནི་གྲྭའྱི་ཁང་ཐགོ་བཟ་ོབཅསོ།།གགོ་ལས་དང་འཛནི་ཆས།།གཞན་ཡང་ལྡུམ་རྭ་རྒྱ་
སྐྱདེ་བཅས་ལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་འཆར་གང་ཐུབ་ལགེས་གྲུབ་ཟྱིན་འདུག་པར་སྙྱིང་དབུས་ནས་ཡྱི་རངས་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ། 
ཅ། དྷ་ས་བདོ་ཕྲུག་ཁྱིམ་ས་ེམ་ལག་དང་བཅས་པ། 
༡། དྷ་སྟངེ་བདོ་ཁྱིམ། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡ ནང་། ལོ་མཇུག་སྐབས་སོབ་ཕྲུག་ལྷག་ཡོད། ཅེས་པའྱི་རེའུ་མྱིག་གྱི་བསོམས་འབོར་
ནང་། ༣། ཉམ་ཐག ༤༢༤༤། སོབ་ཡནོ་འབུལ་ཞུ་བ། ༢༦༨ ཅེས་གསལ་ཐད། ཉམ་ཐག་ངསོ་འཛནི་གནང་སྐབས་གཞྱི་ར་གང་
ལ་འཛནི་གྱི་ཡདོ་མདེ་དང་། ཉམ་ཐག་ལས་གལོ་བ་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་མདེ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 
༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢ ནང་། ག། ར་དགོངས་ཁག ཅེས་པའྱི་འགོ་བརོད་འོག་གྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་། ༣། སྱིག་
འགལ་གྱིས་ཕྱིར་ཕུད། ༤ ཞསེ་གསལ་ཐད། སབོ་ཕྲུག་ད་ེརྣམས་ཀྱིས་སྱིག་འགལ་གང་དང་གང་བརམས་ནས་ཕྱིར་འབུད་བས་
པ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། དུས་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད་དུ་ཕྱིར་འབུད་བས་པ་ཡྱིན་ནམ། 
༣། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༥ ནང་། ཟུར་མཆན། འདྱི་ལ་ོའཛནི་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་མེད། ཅེས་གསལ་ཐད། འདྱི་ལ་ོནས་
དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ལ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་མེད་པ་བས་པའམ། ཡང་ན་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་མ་འབོར་བ་གང་ཡྱིན་ཁ་
གསལ་ཡངོ་བ། 
༤། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༥ ནང་། ཁ༽ འཛནི་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་ཡྱིག་ཚད་གྲུབ་འབས། སོབ་གངས་ ༡༠༤ ཡྱིག་རྒྱུགས་
འཕདོ་པ་ ༡༠༠ ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕདོ་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཞསེ་གསལ་ཐད། སབོ་ཕྲུག་བཞྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་མ་འཛུལ་བའམ། ཡང་
ན་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕདོ་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྱི་སྟངས་གང་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 
༥། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༩ ནང་། ༡༦༽ འདྱི་ལོར་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་ནས་དྲུག་པ་བར་གྱི་སོབ་གཉེར་བ་ཚོའྱི་
ནང་ནས་བོད་ཡྱིག་སྒྲུང་དེབ་མང་ཤོས་ཀློག་མཁན་སོབ་མ་གསུམ་གྱི་སོབ་གཉེར་བའྱི་མཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ། ༡། བསྟན་
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འཛིན་འགྱུར་མེད། དོན་གྲུབ། དེབ་གངས་ ༡༩༤ ༢། ཚེ་དབང་ལྷ་སྐྱྱིད། དེབ་གངས་ ༡༠༡ ༣། བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཉྱིད། དེབ་
གངས་ ༧༦ ཅེས་གསལ་ཐད། གངོ་གསལ་སབོ་ཕྲུག་གསུམ་གྱིས་བདོ་ཡྱིག་སྒྲུང་དབེ་མང་པ་ོབཀླགས་པར་བསགས་བརདོ་ཞུ། 
༢། ལ་དྭགས་བདོ་ཁྱིམ། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༧ ནང་། ༡༨། སོབ་གྲྭའྱི་འགོ་འཛིན་དུ་འོས་པའྱི་སོབ་དགེ སྱིར་དགེ་རྒན་གང་གྱིས་
གནང་དང་མ་གནང་སོགས་དགངོས་པ་བཞེས་ཕགོས་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད། སོབ་གྲྭ་ཆ་ེབ་འདྱིའྱི་ནང་འག་ོའཛནི་དུ་འསོ་པ་ནྱི་རྒན་
ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚ་ོདང་རྒན་གནམ་གང་སལོ་མ། རྒན་བསྟན་འཛནི་ནརོ་འཛནི། རྒན་འགྱུར་མདེ་ཚ་ེརྱིང་བཅས་ཡྱིན། ཞསེ་གསལ་
ཐད། འདྱི་ལྟ་བུ་ད་དུང་ཡང་བདོ་ཁྱིམ་སབོ་ཁག་ཁ་ཤས་ནང་གསལ་འདུག་པས་ཁངོ་རྣམས་ད་ལྟ་འགན་བཞསེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་
པས་ཆ་ནས་སམ། ཡང་ན་མ་འངོས་པའྱི་འག་ོའཛནི་གྱི་དམྱིགས་སྒ་ོགང་ཡྱིན་དང་། འག་ོའཛནི་ལ་འསོ་པ་ད་ེབདོ་ཁྱིམ་དབུས་སྱི་
ཁབ་ལས་ཁུངས་དང་། ས་གནས་བདོ་ཁྱིམ་འགན་ཁུར་བ། ཡང་ན་སབོ་ཕྲུག་བཅས་གང་གྱིས་ངསོ་འཛནི་བས་པ་ཡྱིན་ནམ། 
༣། སལེ་ཀབོ་བདོ་ཁྱིམ། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༧༥ ནང་། སྱིར་བཏང་ཁྱིམ་སའེྱི་ནང་འཁམ་ཁྱི་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་བཞྱིན་སབོ་ཕྲུག་ཚོས་
ཁྱི་དང་མཉམ་དུ་རེད་མ་ོབརེས་ནས་སོབ་གངས་ ༣༡ ལ་ཁྱིས་ས་ོབརྒྱབ་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད། 
སབོ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཉནེ་ཚབས་ཅན་གྱི་གནདོ་སྐྱནོ་བྱུང་ཡདོ་མདེ་དང་། སབོ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་བད་ེསྲུང་ཆདེ་ཁྱི་འཁམས་ད་ེརྣམས་
ཁྱིམ་ས་ེནས་ཕྱིར་འབུད་བས་ཡདོ་དམ་མདེ། 
༤། མནོ་ག་ོབདོ་ཁྱིམ་སདོ་ཁང་། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༨༣ ནང་། མོན་ག་ོསོད་ཁང་ནང་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་སོབ་མ་འབོར་མཚམས་ཆད་
པ་དང་ད་ཡོད་སོབ་མ་རྣམས་ཀང་ལ་ོར་ེབཞྱིན་ཐོན་ཚར་རེས་དེང་གྱི་འཆར་བོད་ཁྱིམ་སོད་ཁང་ནང་སོབ་མ་གངས་ ༦ ལས་མེད་
ཅེས་གསལ་ཐད། སོད་ཁང་དེའྱི་གཞྱི་ཁོན་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད་དང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༦ ལས་མེད་པ་དེས་སོད་ཁང་བསྐྲུན་པའྱི་
དགསོ་དམྱིགས་དང་མཚུངས་ཀྱི་ཡདོ་དམ། 
༥། སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁྱིམ། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༨༧ ནང་། ༦༽ གུང་གསངེ་ནས་ཕྱིར་ལོག་མ་བྱུང་བ། ༡༤ ཞསེ་གསལ་ཐད། བདོ་ཁྱིམ་
སབོ་ཁག་རྣམས་ལས་མང་ཤགོ་ཆགས་འདུག་པས། སབོ་ཕྲུག་མང་པ་ོད་ེའད་ཞྱིག་ཕྱིར་ལགོ་མ་བས་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱནེ་རད་གཅདོ་
བས་པའམ། མ་འངོས་པར་ད་ེལྟ་བུ་མྱི་ཡངོ་བའྱི་ཐབས་ལམ་དང་འཆར་གཞྱི་གསར་པའྱི་སྐརོ་ག་སྱིག་གང་དང་གང་གནང་ཡདོ་
དམ། 
༢། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༩༦ ནང་། ༧། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་
བནོ་ཆསོ་སྐྱངོ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ཆདེ་ཕབེས་གནང་ཞསེ་གསལ་ཐད། ལས་བསམོས་བཟ་ོའགདོ་པ་དང་། ལས་བསམོས་ལ་མཚན་
རྟགས་འགདོ་པ་པ་ོབདོ་ཁྱིམ་སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི་བཅས་ནས་ཐུགས་སང་ཐུགས་སག་ཆུང་སྐྱནོ་བྱུང་འདུག 
༦། ག་ོཔལ་པུར་བདོ་ཁྱིམ། 
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༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༠༢ ནང་། ༣། ཁྱིམ་ཚང་ ༢༧ ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཁྱིམ་ཚང་བརྒྱད་པ་གནས་སྐབས་རྱིང་
སྒ་ོབརྒྱབས་དགསོ་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཨ་མ་ལགས་ད་ལོར་ར་དགངོས་སུ་ཕབེས་ཟྱིན། ཞསེ་གསལ་ཐད། ཁྱིམ་ཚང་སྒ་ོབརྒྱབ་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཨ་མ་ལགས་ར་དགོངས་སུ་སོང་བ་ལ་ཐུག་ཡོད་ཚ་ེཁྱིམ་ཚང་ད་ེཉྱིད་ད་ེསོན་ནས་སྒ་ོམ་བརྒྱབ་པ་ད་ེཡང་ཨ་མ་
ལགས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ཉར་བསད་པ་ལས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་དགསོ་མཁ་ོམདེ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། གལ་སྱིད་ཕྲུ་གུ་ཚའོྱི་ཆདེ་ཁྱིམ་ཚང་ད་ེདགསོ་
ཡདོ་ཚ་ེཨ་མ་ལགས་གཞན་པ་ཐབས་འཚལོ་མ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། གནས་སྐབས་སྒ་ོབརྒྱབས་དགསོ་བྱུང་ཞསེ་གསལ་
བ་ལྟར་ན་ད་ཚདོ་སྒ་ོཕ་ེདགསོ་པ་ལྟ་བུ་མངནོ་པས་མདརོ་དནོ་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་འཕརེ་གྱི་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ།  
༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡༨ ནང་། སྐད་ཡྱིག་ཁང་གྱི་དགོས་དམྱིགས་གཙ་ོབ་ོནྱི། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་ནས་བོད་ཀྱི་
སྐད་ཡྱིག་རྨང་གཞྱི་བརྟན་པ་ོཞྱིག་བཙུགས་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་དང་བོད་ཕྲུག་ཚོའྱི་རྒྱུད་ལ་རང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཁད་ཆསོ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་
ཐབས། མ་ཟད་སོབ་ཕྲུག་ཚསོ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སྦྱོང་བར་སྤྲ་ོབ་སེབས་ཐབས་ཆེད་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་བཙུགས་ཡོད། ཅེས་
གསལ་ཐད། བདོ་ཡྱིག་ས་ེཚན་གྱི་ཚགོས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་དགསོ་འདུན་ལྟར་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་འདུག་པ་
བསགས་འསོ་སུ་མཐངོ་། 
༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༢༥ ནང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་བོད་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་དུས་ཆེན་འཁེལ་བར་
མགོན་གྱི་གཙ་ོབ་ོབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་ཟུར་སྐུ་ཞབས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ནས་ཞེས་གསལ་ཐད། ནམ་རྒྱུན་སྱི་འཐུས་
ཚགོས་ཟུར་ཞསེ་པ། སྱི་འཐུས་ཚགོས་གཙ་ོཟུར་པ་དང་། ཚགོས་གཞནོ་ཟུར་པ་གང་རུང་ལ་བརོད་སལོ་ཡོད་པ་ལས་ཚགོས་
དྲུང་ཟུར་པ་ལ་བརདོ་སལོ་མདེ་པས། བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཚགོས་དྲུང་ཟུར་པ་ཞསེ་བརདོ་ཚ་ེག་ོནརོ་མྱི་ཐབེས་པའྱི་ཕན་ཐགོས་
ཡངོ་ངསེ་སུ་མཐངོ་། 
༧། ས་ེལ་ཀུའ་ེབདོ་ཁྱིམ། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༦༡ ནང་། ར་དགངོས་སོགས་ཞུས་པའྱི་ཁངོས། གུང་གསེང་ནས་ཕྱིར་མ་ལོག་པ་གཅྱིག་
ཀང་གསལ་མྱི་འདུག་པ་ནྱི་བོད་ཁྱིམ་སོབ་ཁག་གཞན་ལས་ལགེས་ཕགོས་སུ་མངནོ། 
༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༦༢ ནང་། འཛནི་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་ཚད་སྐབས་བོད་ཡྱིག་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ 
ལོན་མཁན་གསུམ་བྱུང་འདུག་པར་ལགེས་གསལོ་ཞུ། 
༨། ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སབོ་གཉརེ་ཁང་། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༠༢ ནང་། ང༽ སོབ་གཉེར་བའྱི་གནས་བབ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ནས་ ༧ བར་སོབ་
གཉེར་བ་ཇྱི་ཡོད། ཅེས་པའྱི་རེའུ་མྱིག་གྱི་བསོམས་འབོར་ནང་། ལ་ོའགོར་ ༣༡༦ ར་དགོངས་ ༡༢ ལག་ཡོད་ ༡༢ ཞེས་གསལ་
འདུག་ན། ལག་ཡདོ་ཅསེ་པའྱི་ནང་ ༣༠༤ འགདོ་དགསོ་པ་མངནོ་པ་བཅས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས། ག་པ། གོང་གསལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སོན་ཟྱིན་པར་བག་ོ
གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ལས་རྱིམ་ཁོངས་སུ་ཡོད། གོས་
འཆར་འདནོ་མཁན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤསེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ། 

གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལགས་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོབཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ 
ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀོན་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པར་གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང། འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་གསེས་ང་པ། 
གོང་གསལ་སྙན་ཐ་ོནང་གསལ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དུས་ཚདོ་དམ་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ལན་གཅྱིག་པུ་སྙན་གསངེ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལའོ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་

བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གཤམ་གསལ། 
ཀ ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢༡ ནང་། ༡༣། སྱིག་ཞུགས་མྱིན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་མཐར་སནོ་པ། ཞེས་གསལ་
བའྱི་ནང་ཉམས་ཞྱིབ་མཐར་སོན་པ་བསྟན་འཛིན་དགའ་བ་ལགས་དང་། མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་གཉྱིས་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་མཐུན་པའྱི་ལས་འགན་བཀདོ་སྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་དམ། 
ལན། སྱིག་ཞུགས་མྱིན་པའྱི་མཐ་ོརྱིམ་ཉམས་ཞྱིབ་ལས་རྱིམ་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབོ་ནྱི་བོད་ནས་འབོར་བའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་
ཅྱིག་བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་ལེགས་ཤྱིང་། བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གནས་ཐོག་སོབ་སྦྱོང་མུ་མཐུད་གནང་འདོད་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་
གར་ནང་སྱིག་ཞུགས་ཀྱིས་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་སྦྱོང་བས་པའྱི་ལག་འཁེར་མེད་པས་མཐ་ོསོབ་བམ། གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་སོགས་སུ་
སོབ་གཉེར་བེད་པའྱི་ག་ོསྐབས་མང་པ་ོཞྱིག་ཐོབ་དཀའ་བར་བརྟེན། ད་ེལྟའྱི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གནས་
དང་། སྐད་ཡྱིག་སོགས་ཀྱི་ཐོག་མུ་མཐུད་སོབ་སྦྱོང་བེད་པའྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཆེད་སོབ་ཡོན་སྦྱོར་སྤྲོད་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། 
ཉམས་ཞྱིབ་ཐནོ་མཚམས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་དནོ་བཀདོ་སྱིག་ཞུ་ཐུབ་དགོས་པའྱི་འགན་ཁུར་མེད། 
༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༨ ནང་། ༢༽ཕུལ་བྱུང་ཡྱིག་གཟུགས་བ་དགའ། རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ཀྱི་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་
ཁག་གྱི་བདོ་རྱིགས་སབོ་ཕྲུག་རྣམས་བདོ་ཡྱིག་ལ་སར་ལྷག་ད་ོདབྱིངས་བསྐྲུན་ཆདེ་ཅེས་དང་། འཛནི་རྱིམ་ས་ོསོའ་ིཕུལ་བྱུང་ཡྱིག་
གཟུགས་ཁོངས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའྱི་སོབ་ཕྲུག་གསུམ་ལ་བ་དགའ་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠༠ དང་ཕག་འཁེར། ཞེས་གསལ་འདུག་ན། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཀྱི་ཡྱིག་གཟུགས་ལ་ཐུགས་སང་དང་ད་ོདབྱིངས་གནང་མཁན་ཇ་ེཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ཕག་
འཁེར་དང་བ་དགའ་འདྱི་ཙམ་གྱིས་སར་ལྷག་ད་ོདབྱིངས་དང་ཆ་ེམཐངོ་ཡོང་ཐབས་མྱི་འདུག་ན་སར་ཆ་ངསེ་གནང་དགསོ་གལ། 
ལན། གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལ་ོའཁོར་བོད་ཡྱིག་ཡྱིག་གཟུགས་འགན་བསྡུར་གྱི་བ་དགའྱི་དངུལ་འབོར་ཆ་ཚང་ད་བར་སུད་
སྱིར་གནས་སོད་ལྷ་སའྱི་བུའྱི་མཐུན་ཚོགས་ནས་རོགས་སྐྱོར་གནང་མུས་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ད་ེགའྱི་དགོངས་འཆར་ལྟར་བ་
དགའྱི་དངུལ་འབརོ་སར་ཆ་གནང་ཐབས་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཁ། ཤསེ་རྱིག་དཔར་ཁང་། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་།༤།ནང་།།ས་བཅད་གསུམ་པ། ལས་དནོ་གྲུབ་འབས་སྐརོ།།༢༽།ལྡྱི་ལྱི་ཤསེ་དཔར་དབུས་
ལ་པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་ཆས་གཉྱིས་ལ་ཉྱིན་རརེ་ཆུ་ཚདོ་།༡༢།ཙམ་ལས་ཀ་བདེ་མུས་དང་དཔ་ེདབེ་གཅདོ་གཏུབ་གགེས་བམ་བཟ་ོརྒྱུ། 
དབེ་གཟུགས་སབ་གས་འཚམེས་སྱིག་བདེ་རྒྱུ་སགོས་ཤསེ་དཔར་རང་ངསོ་ནས་རང་རྐྱ་འཕརེ་བ་ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༠༦།༩།༣༠།བར་
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བས་པ་དང་ད་ེནས་བཀའ་ཤག་བཀའ་འབལེ་གྱི་ཤསེ་རྱིག་ནས་བཀདོ་ཁབ་གནང་དནོ་ལྟར་འཕྲུལ་ཆས་རྣམས་མཚམས་འཇགོ་
གྱིས་ད་ཆ་དཔར་སྐྲུན་དང་དེབ་བཟ་ོརྣམས་རྒྱ་གར་ལ་སྤྲདོ་བཞྱིན་ཡོད། ཅེས་གསལ་བའྱི་ཁུངས་འཕེར་གྱི་ལས་ཀ་འག་ོབཞྱིན་དུ་
བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འབེལ་འོག་ཤེས་རྱིག་གྱིས་ལས་དོན་མཚམས་འཇོག་གྱི་བཀོད་ཁབ་བཏང་དོན་ཅྱི་ཡྱིན་དང༌།།ད་ལྟའྱི་ཆར་
པར་སྐྲུན་དང་དེབ་བཟོའ་ིལས་དོན་རྣམས་རྒྱ་གར་ལ་སྤྲོད་བཞྱིན་ཡོད་འདུག་པ་དེས་ཤེས་དཔར་ལ་དགེ་མཚན་ཅྱི་ཡོད་འགེལ་
བཤད་ངསེ་གནང་དགསོ་རྒྱུ། 
ལན། ལས་དནོ་མཚམས་འཇགོ་གྱི་བཀོད་ཁབ་བཏང་དོན་ནྱི།།ལྡྱི་ལྱིའྱི་ཁྱིམ་སདོ་ས་ཁུལ་ (Residential Area) ནང་བཟ་ོགྲྭའྱི་
ལས་རྱིགས་བདེ་མྱི་ཆགོ་པ་ཁྲྱིམས་ཁང་ནས་བཀོད་ཁབ་ཕེབས་དོན་ལྟར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་དོན་མཚམས་འཇོག་
དགོས་སྐོར་བཀའ་ཕེབས་པར་བརྟེན། ད་ལྟའྱི་ཆར་པར་སྐྲུན་དང་དེབ་བཟོའ་ིལས་དོན་རྣམས་རྒྱ་གར་ལ་སྤྲོད་དགོས་པ་ཆགས་
ཡོད། 
༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦ ནང་། སོབ་གྲྭའྱིསོབ་དེབ་པར་སྐྲུན་ཞུས་པ་ཁག་ཕུད་དེ་མྱིན་ལ་ོགཅྱིག་ནང་དཔ་ེདེབ་
གསར་པ་པར་སྐྲུན་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། ༡། བཀའ་འགྱུར་པདོ་གངས་ཁག།༦༣།ཞུས། ཞེས་གསལ་བས་བཀའ་འགྱུར་ཆ་
ཚང་གངས་།༦༣།མམ།།ཡང་ན་བཀའ་འགྱུར་པ་ོཏྱི་།༦༣།གང་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 
ལན།།བཀའ་འགྱུར་པ་ོཏྱི་བརྒྱའྱི་ཁངོས་ནས་པདོ་ཁག།༦༣།ཅན་པ་ོཏྱི་གངས་།༣༠༠།ར་ེཔར་སྐྲུན་ཞུས་ཡོད། 
༣། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༠ ནང་།།ས་བཅད་ལྔ་པ།།མ་འོངས་བདེ་འཆར།།༡༽པར་སྐྲུན་ལག་འཁརེ་ཞུ་དགསོ་རྒྱུ། 
ཞསེ་གསལ་བས་ད་བར་ཤེས་དཔར་ལ་པར་སྐྲུན་ལག་འཁེར་མདེ་དནོ་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ། 
ལན། ལྡྱི་ལྱི་ཤེས་དཔར་།TIBETAN CULTURAL & RELIGIOUS PUBLICATION CENTRE མྱིང་ཐོག་ཏུ་པར་
སྐྲུན་ལག་འཁེར་ཡོད་པ་དེ་སྒོ་བརྒྱབ་ཟྱིན་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་མེད་པ་ཆགས་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཤེས་དཔར་དགེ་ར་ (Sherig 
Parkhang Trust) ད་ེབཞྱིན་མ་འོངས་པར་བཟ་ོགྲྭའྱི་ས་ཁུལ་ (Industrial Area) ཞྱིག་ཏུ་ས་ོའཆར་ཡོད་ན།།སྐབས་དེར་
པར་སྐྲུན་གསར་འཛུགས་ཆགོ་པའྱི་ལག་འཁེར་ཞུ་དགསོ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 
༤། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་།༡༠།པ་ནང༌།།༣༽ ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་ནང་བཟོ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་གསལ་བསགས་
གནང་ཡདོ་པ་དང༌།།ཤསེ་དཔར་གྱི་པར་སྐྲུན་ས་ེཚན་ད་ེཡང་བཟ་ོགྲྭའྱི་ས་གནས་ནང་གསར་འཛུགས་ཞུ་དགསོ་རྒྱུ། ཞསེ་གསལ་
ཐད།།མ་འོངས་པར་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་ནང་བཟ་ོགྲྭ་སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུར་ལག་བསྟར་གནང་ཚེ་ཤེས་དཔར་པར་སྐྲུན་སེ་ཚན་ད་ེཡང་དེའྱི་
ཁངོས་ཚུད་ཐབས་གནང་ནས་སྒ་ོརྒྱག་རྒྱུར་འབད་བརནོ་གནང་བཞྱིན་ཡདོ་དམ། 
ལན།།གོང་གསལ་དྱི་བ་ལ་གཞྱིགས་ཚ་ེཕན་བུའྱི་ག་ོནརོ་ཐབེས་པར་མངནོ་པ་ལགས་ན། དནོ་དངསོ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤེས་རྱིག་དཔར་
ཁང་ལ་པར་སྐྲུན་དང་དེབ་བཟ་ོསོགས་ཀྱི་འཕྲུས་ཆས་མེད་པར་བརྟེན། མ་འོངས་ཤེས་དཔར་གྱི་པར་སྐྲུན་སེ་ཚན་ད་ེབཞྱིན་བཟ་ོ
གྲྭའྱི་ས་ཁུལ་ཞྱིག་ཏུ་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་ས་བརྟན་རང་རྐྱ་འཕརེ་པ་ཞྱིག་ཞུ་འཆར་ཡདོ། 
ག མ་སུ་རྱི་བདོ་ཁྱིམ་མ་ལག་དང་བཅས་པ། 
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༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༥ ནང་། ༣༽ སབོ་གྲྭ་ནས་ར་དགངོས་ཞུས་པ་དང་། གཞན་སབོ་སྦྱངོ་ཆདེ་དགངོས་ཞུ་བས་པ། 
ཞསེ་པའྱི་རའེུ་མྱིག་ནང་ ༥ ད་ོབདག་ཕ་མས་དགངོས་ཞུ་བས་པ། ༤༨ འགལེ་བརདོ་ཁ་གསལ་མ་བྱུང་། ཞསེ་གསལ་ཐད། སོབ་
ཕྲུག་གངས་ ༤༨ ལ་དམྱིགས་བསལ་འགལེ་བརདོ་ཁ་གསལ་མདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ར་དགོངས་གནང་ཡོད་འདུག་ན། ཞུ་མཁན་དང་
གནང་མཁན་གཉྱིས་ཀས་ལུགས་མཐུན་ཞྱིག་གནང་མྱི་འདུག་པས་ད་ེལུགས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
ལན། གོང་ཞུས་སོབ་ཕྲུག་ད་ོབདག་ས་ོསོའ་ིཕ་མ་སབོ་གྲྭར་ཆདེ་བཅར་གྱིས་དགངོས་ཞུ་སྐབས། ཕ་མ་རྣམས་ལ་ཕྲུ་གུར་སོབ་སྦྱངོ་
སྤྲདོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆ་ེལུགས་དང་། དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་གལ་ཆ་ེམེད་ཚ་ེམུ་མཐུད་སབོ་གྲྭར་འཇགོ་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟནོ་ཞུས་
ཀང་ད་ོབདག་ཕ་མས་ཨུ་ཚུགས་ནན་ཏན་བས་རྐྱེན་གྱིས་ཕ་མའྱི་འདོད་བ་ོལྟར་དགོངས་པ་མ་གནང་ཐབས་མེད་ཆགས་བཞྱིན་
འདུག ཕ་མ་འགའ་ཞྱིག་ནས་ཕྲུ་གུ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གཏོང་འཆར་ཡདོ་གནས་འགེལ་བརདོ་གནང་བ་བྱུང་འདུག 
༢། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༦ ནང་། ༦༽ ལས་བདེ་གསར་ཞུགས། ཞསེ་པའྱི་ནང་། མ་སུ་རྱི། རཱཇ་སྤུར། ག་ོརྱི་མཱ་ཕྱི། 
བཅས་ས་ེཚན་གསུམ་ཁོངས་ནས་བསོམས་པའྱི་ལས་བེད་གསར་ཞུགས་ ༡༢ བྱུང་འདུག་ཀང་། ༧༽ ལས་བེད་དགོངས་ཞུ་
དང་བགེས་ཡོལ། ཞསེ་པའྱི་ནང་གོང་གསལ་ས་ེཚན་གསུམ་ཁངོས་ནས་དགོངས་ཞུ་དང་བགེས་ཡོལ་ཐནོ་མཁན་ལས་བདེ་ ༢༣ 
ཆགས་འདུག་ན། དགོངས་ཞུ་གནང་མཁན་དང་གསར་ཞུགས་བེད་མཁན་གཉྱིས་ནས་དགོངས་ཞུ་གནང་མཁན་མང་བ་འདུག་
པས། ལས་དནོ་ལ་འཐུས་ཤོར་སངོ་ཡོད་མདེ་དང་ད་ཆ་ལས་བདེ་ཚབ་གསར་བཀདོ་སྱིག་ཟྱིན་ཡདོ་མདེ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ་ཞུ་
རྒྱུ། ཞསེ་པའྱི་ཐད། 
ལན། ར་བའྱི་ལས་བེད་ཁག་ཅྱིག་སོབ་དུས་རོགས་ཁར་དགོངས་ཞུ་གནང་བར་སོང་སོབ་དུས་གསར་པའྱི་སྐབས་ཚབ་གསར་
བསྐ་ོགཞག་རྱིམ་པར་ཞུས་ཏེ། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༣༠ བར་ལས་བེད་གངས་ ༡༤ གསར་བསྐ་ོ
ཐུབ་པར་བྱུང་བས་ལས་དནོ་ཐགོ་འཐུས་ཤོར་སངོ་མེད། 
ང་། ས་ཾབ་ོཊ་བདོ་སབོ་འཛནི་ཚགོས་མ་ལག་དང་བཅས་པ། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་།༡།ནང་།།ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་སོབ་སེལ་གྱི་ལོ་ཞེས་པའྱི་ང་ོསྤྲོད་ནང་།།
སཾ་བ་ོཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་ནང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེདག་
ཕག་བསྟར་ཞུས་པ་སོགས་འཁོད་འདུག་ན།།རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐ་ོསོབ་དང་གཙ་ོབ་ོལྡྱི་ལྱི་གཞུང་འཛིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་
དམྱིགས་བསལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་སོགས་ཀྱི་སོབ་ཚན་ཆེད་འཛུགས་གནང་ཡོད་པས།།ད་ེལྟ་བུ་ང་ཚོའྱི་
སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའྱི་བཟང་སདོ་སགོས་ཀྱི་སོབ་ཚན་ཆདེ་འཛུགས་གནང་འཆར་ཡདོ་དམ། 
ལན། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་ཚན་གཞན་ལྟར་ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའྱི་བཟང་སདོ་སབོ་སལེ་གྱི་སོབ་ཚན་ཆདེ་འཛུགས་སོགས་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཏན་འབེབས་དང་བཀོད་སྱིག་ལམ་སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད་པར་བརྟནེ།།ལྡྱི་ལྱི་གཞུང་འཛནི་སོབ་གྲྭ་ཁག་
ནང་དམྱིགས་བསལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་སོགས་ཀྱི་སོབ་ཚན་ཆེད་འཛུགས་ཞུས་པ་ལྟར་མེད་ཀང།།ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཨྱི་མ་ོརྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱིས་རོམ་སྱིག་ཞུས་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་
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སོབ་སེལ་གྱི་བསབ་གཞྱི་ར་འཛིན་བོད་སྒྱུར་ཞུས་པའྱི་དཔ་ེདེབ་གནང་བ་རྣམས་ཟུར་བལྟའྱི་ཚུལ་དུ་བེད་སོད་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད།།
སད་མར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བསབ་གཞྱི་དང་སོབ་ཚན་གཏན་འབེབས་གང་གནང་བ་བཞྱིན་སབོ་སལེ་ཞུ་འཆར་ཡདོ། 
༢། ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་སོབ་སེལ་གྱི་ཐོག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བཟང་སོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་འགུལ་ས་མང་གྱི་
ག་ོརྟོགས་གསུང་བཤད།།སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ།།ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གཙང་བཟོ།།དེ་བཞྱིན་གཞན་ཕན་གྱི་ལས་འགུལ་གང་
མང་སལེ་འདུག་པར།།མདརོ་ན་ཕྱིན་ཆད་སབོ་ཕྲུག་ཚོར་མྱིག་དཔ་ེའསོ་པའྱི་ལས་འགུལ་ཁག་གཞན་གང་སལེ་འཆར་ཡདོ་དམ། 
ལན། གོང་གསལ་ལས་འགུལ་ཁག་ཐོག་བམས་པ་དང་སྙྱིང་ར་ེསོགས་གཙ་ོབ་ོཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཀྱི་དཔེ་
མཚནོ་བཅུ་སོབ་ཁྲྱིད་ཀྱི་ལམ་ནས་སོབ་མ་རྣམས་མྱིག་དཔ་ེའསོ་པ་ཞྱིག་གས་ོསྐྱངོ་གནང་ཐབས་འབད་བརནོ་ཞུ་འཆར་ཡོད། 
༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་།༡༩།ནང་།།ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༧།ལོའ་ིཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ཕོགས་
བསམོས་ནང་ཁོན་སོབ་ཕྲུག་གངས་།༣༡༠༣།ནས་།༣༠༤༩།ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་།༩༥་༣།ཟྱིན་པ་བསགས་འསོ་སུ་
མཐངོ་ཡང་།།རྒྱུགས་མ་འཕདོ་པ་ཁོན་།༥༤།ད་ེདག་མང་ཆ་ེབ་འཛིན་གྲྭ་།༦།༧།དང་།༩།བཅས་ནས་རདེ་འདུག་ན།།དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་
གཙ་ོབ་ོགང་ཡྱིན་དང་མ་འོངས་ད་ེལྟར་མྱི་ཡོང་ཆདེ་ཐབས་ལམ་གང་སལེ་དགོས་པ་གཟྱིགས་སམ། 
ལན། ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕདོ་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱནེ་གཙ་ོབ་ོནྱི།།སོབ་ཕྲུག་གྱི་རྱིག་སྟོབས་དང་བརནོ་འགྲུས་མ་འདང་བའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཡྱིན་ལ།།
སྐབས་རེར་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ནུས་པའྱི་མ་འདང་བའྱི་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད།།འོན་ཀང་འབེལ་ཡོད་ཚང་མའྱི་ད་ོནན་གྱིས་
རྱིམ་པས་གྲུབ་འབས་བཟང་དུ་འག་ོབའྱི་ར་ེབ་བདེ་ཀྱི་ཡོད།།མ་འོངས་པར་ད་ེལྟར་མྱི་ཡོང་ཆདེ་གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་སབོ་ཕྲུག་རྣམས་
ལ་འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ན་མཉམ་སོབ་ཁྲྱིད་།(PeerTeaching) ལག་བསྟར་གནང་མུས་དང་།།སོབ་སྦྱོང་ཞན་པ་རྣམས་ལ་འཛིན་གྲྭ་
ཟུར་ཁྲྱིད་བས་དང་བེད་མུས་ཡྱིན།།སབོ་ཕྲུག་ལེགས་པ་གཅྱིག་དང་མཉམ་དུ་སྐྱ་ོབ་གཅྱིག་ཟུང་སེལ་གྱིས་སོབ་གཉརེ་བདེ་དགསོ་
པའྱི་ཁོར་ཡུག་དང་ལམ་སྟོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན།།གཞན་ཡང་འབེལ་ཡོད་དགེ་རྒན་རྣམས་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཁམས་དང་ནུས་པ་དང་
བསྟུན་ནས་སོབ་ཁྲྱིད་ཐབས་ལམ་བཀལོ་སདོ་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
༤། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་།༥༡།ནང།།ཅོན་ཏ་ར་སཾ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭའྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་སོབ་ཕྲུག་གངས་།༢༧༠།
ཡོད་སྐོར་འཁོད་འདུག་ནའང་།།ཤོག་གངས་།༥༢།ཞྱིབ་ཕའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་ཁོན་སོབ་ཕྲུག་གངས་།༡༧༤།ལས་མེད་སྐོར་འཁོད་
འདུག་པས།།གོང་འོག་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ད་ེཡང་ནང་འགལ་ཕྱིན་འདུག་པར།།དོན་དངོས་གངས་ག་ཚོད་ཙམ་ཡྱིན་མྱིན་
སྐོར་ཁ་གསལ་བཀདོ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ། 
ལན། སོབ་ཕྲུག་གངས་།༢༧༠།ད་ེབཞྱིན་བཀདོ་ནརོ་ཤོར་འདུག་པས་ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༡༧།ལོའ་ིཅོན་ཏ་ར་གཏན་སོབ་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་།
༡༧༤།ཡྱིན། 
༥། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་།༦༠།ནང་།།ཅོན་ཏ་ར་སཾ་བ་ོཊའྱི་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༧།ལོའ་ིདཔ་ེདེབ་ཀློག་པ་
པོའ་ིམཚན་གཞུང་ཐ་ོའགོད་བཅས་ཀྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་སོབ་ཕྲུག་གསུམ་གྱི་མཚན་དང་དཔ་ེདེབ་གངས་བཅས་འཁོད་འདུག་པས།།
སོབ་ཕྲུག་གསུམ་པ་ོད་ེདག་དཔ་ེདབེ་མང་ཤོས་ཀླགོ་མཁན་དུ་དག་འདམེས་གནང་བ་ཞྱིག་མཚོན་གྱི་ཡོད་དམ། 
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ལན། གོང་གསལ་སབོ་ཕྲུག་གསུམ་པ་ོད་ེདག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལ་ོལྟར་ཀློག་པ་པ་ོར་ེཕུད་ཀྱི་ལེགས་གསལོ་ཞྱིག་གནང་
སལོ་ཡདོ་པ་དརེ་དག་འདམེས་གནང་བ་ལས་དཔ་ེདབེ་མང་ཤོས་ཀླགོ་མཁན་མཚནོ་གྱི་མེད། 
༦། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་།༦༦།ནང་།།ཅོན་ཏ་ར་སཾ་བོ་ཊ་གཏན་སོབ་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ཀྱི་རེའུ་
མྱིག་ནང་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕདོ་པ་གངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དང་།།འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་
ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་པ་བརྒྱ་ཆ་།༩༣།རེད་འདུག་ན་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།།འོན་ཀང་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཡྱིག་
རྒྱུགས་འཕདོ་པ་བརྒྱ་ཆ་།༦༨།ལས་མྱི་འདུག་པས།།མུ་མཐུད་གྲུབ་འབས་ཡར་རྒྱས་ཇ་ེམཐརོ་གཏངོ་དགསོ་པ་གལ་ཆརེ་མཐངོ་། 
ལན། དག་ེརྒན་རྣམས་ལ་རྒྱུན་དུ་དམྱིགས་བསལ་བཀོད་མངགས་དང་ལམ་སྟོན།།གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ས་ཚོགས་
ཐགོ་ནས་གྲུབ་འབས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའྱི་སྐུལ་མ་དང་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལའང་ད་ེདནོ་འབད་བརོན་ཧུར་སྐྱེད་དགོས་པའྱི་
ལམ་སྟོན་ཞུ་མུས་མ་ཟད། སོབ་ཕྲུག་རྱིག་སྟོབས་ཞན་པ་རྣམས་ལ་འབེལ་ཡོད་དག་ེརྒན་ནས་ཟུར་ཁྲྱིད་སོགས་དམྱིགས་བསལ་
ཐུགས་སང་ཆ་ེབཞེས་གནང་བཞྱིན་ཡདོ་ལ་གོང་གསལ་བཀའ་ཕབེས་བཞྱིན་མུ་མཐུད་ལྷག་བསམ་ཧུར་སྐྱེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༧། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་།༨༥།ནང་།།ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་དུ།།ལ་ོཤས་སོན་ནས་བཟུང་ཧྱིན་རྡྱི་སྐད་ཡྱིག་
ཀང་སབོ་ཁྲྱིད་བདེ་སྒ་ོབཙུགས་ཟྱིན་སྐོར་དང་།།ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་།༨༤།དག་ེལས་གནས་སོས་དང་ར་དགོངས་ཕྱིན་པའྱི་
རེའུ་མྱིག་ནང་ཧྱིན་དགེ་ཀྱི་རན་ཐ་པ་དཔ་ེསྟོན་གཏན་སོབ་ཏུ་གནས་སོས་བས་འདུག་ན།།ཧྱིན་དག་ེཚབ་གསར་བསྐོས་ཡོད་དམ་
མེད།།ཡང་ན་ཧྱིན་སྐད་སོབ་ཁྲྱིད་མཚམས་འཇོག་བདེ་དགོས་བྱུང་ཡོད་དམ། 
ལན། ཧྱིན་དག་ེདངསོ་སུ་མདེ་ཀང་བོད་དག་ེབསདོ་ནམས་དབང་མ་ོལགས་ཧྱིན་སྐད་གནས་ཚད་གང་ལགེས་ཡོད་པས་ཁངོ་གྱིས་
ཧྱིན་བོད་དག་ེརྒན་ཟུང་འབེལ་ཐོག་ཉྱིན་ར་ེའཛིན་གྲྭ་རེར་ཧྱིན་སྐད་ཚོགས་ཐེངས་ར་ེའཚོག་མུས་ཡྱིན་ལ། ཧྱིན་སྐད་སོབ་ཚན་དང་
ཚགོས་ཐངེས་ཡངོས་རགོས་སར་ལམ་ལྟར་འག་ོམུས་ཡྱིན། 
༨། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་།༡༡༩།ནང་།།མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་འདྱི་ལོ་
ཡང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལོན་འདུག་ན།།སོབ་སྱིས་གཙོས་པའྱི་དགེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་
དང་།།ད་ེབཞྱིན་ཉ་ེལམ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རྱིས་བཞེས་གནང་བའྱི་ཡན་ལག་སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་ཆ་ེབའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་
གྲུབ་འབས་ད་ེཡང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་སོན་འདུག་པར་སཾ་བ་ོཊ་འཛིན་སྐྱོང་གཙོས་དགེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་སྙྱིང་ནས་ཡྱི་
རང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ལན། གྲུབ་འབས་ལེགས་སོན་ལ་གོང་རྱིམ་ནས་ཡྱི་རང་བསགས་བརདོ་ཞུ་བ་ནྱི་དག་ེལས་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་སོགས་
ལ་དག་ེམཚན་ཧ་ཅང་ཆ་ེབས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༩། གཞན་ཡང་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སོབ་གྲྭ་སྱི་བྱིངས་ནས་སོབ་གཉེར་གྱི་ཞོར་ལ་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་བཟ་ོརྱིག་སྒྱུ་སྩལ་ཁག་ལ་རང་
ཅག་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་ཉར་དང་འབེལ་བའྱི་སྒྱུ་རལ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་རྱིགས་ས་མང་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུ་
བཞྱིན་འདུག་པར།།ད་ེདག་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱངོ་ཚད་ལྡན་ཡངོ་བའྱི་ནན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ལན། བོད་ཀྱི་ཐུན་མྱིན་སྒྱུ་རལ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་སོབ་དབེ་ནང་བཀདོ་སྱིག་བས་མེད་ཀང་སབོ་ཕྲུག་ས་ོསོའ་ིད་ོདབྱིངས་ལ་དཔག་པའྱི་
ལག་རལ་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་པའྱི་ཐོག་ནས་རྱིག་པ་སད་རྒྱུ་དགོས་གལ་ཆེ་བར་བརྟེན།།ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་ནང་
བར་སྐབས་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རགོས་དངུལ་གནང་ཐགོ་རསེ་གཟའ་སནེ་པའྱི་ཉྱིན་རྒྱབ་ནམ་ཡྱིན་ལ་ཟུར་སྦྱངོ་རྱིག་
གནས་ཞེས་པའྱི་ཚོགས་ཐེངས་བརྒྱུད་ཐུན་མྱིན་བོད་ཀྱི་བཟ་ོརྱིག་སྒྱུ་རལ་སོབ་སེལ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་དང་
སྤུས་ཚད་སར་བས་གོང་སལེ་གཏངོ་ཐབས་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༡༠། སཾ་བ་ོཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྱི་ཡོངས་ནང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དཔེ་མཛོད་གསར་བཟ་ོདང་རྒྱ་
བསྐྱེད།།གསང་སོད་བསྐྱར་གསོ་དང་འཛུགས་སྐྲུན།།འཛིན་གྲྭའྱི་ཁང་ཐོག་བཟ་ོབཅོས།།གོག་ལས་དང་འཛིན་ཆས།།གཞན་ཡང་
ལྡུམ་ར་རྒྱ་སྐྱེད་བཅས་ལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་འཆར་གང་ཐུབ་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་འདུག་པར་སྙྱིང་དབུས་ནས་ཡྱི་རང་བསགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ། 
ལན། བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཅ། དྷ་ས་བདོ་ཕྲུག་ཁྱིམ་ས་ེམ་ལག་དང་བཅས་པ། 
༡། དྷ་སྟངེ་བདོ་ཁྱིམ། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡ ནང་། ལ་ོམཇུག་སྐབས་སོབ་ཕྲུག་ལྷག་ཡོད། ཅེས་པའྱི་རའེུ་མྱིག་གྱི་བསམོས་འབོར་ནང། ༣། 
ཉམ་ཐག་ ༤༢༤ ༤། སབོ་ཡནོ་འབུལ་ཞུ་བ། ༢༦༨ ཅེས་གསལ་ཐད། ཉམ་ཐག་ངསོ་འཛིན་གནང་སྐབས་གཞྱི་ར་གང་ལ་འཛནི་
གྱི་ཡོད་མདེ་དང་། ཉག་ཐག་ལས་གལོ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མདེ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 
ལན། ཉམ་ཐག་ངསོ་འཛནི་གནང་སྐབས་གཞྱི་ར་དང་པ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པའྱི་ཨང་ཐབོ་གནང་བ་རྣམས་
ལ་ངསོ་འཛིན་དང་། གཉྱིས་པ་ས་གནས་གཞྱིས་འག་ོདང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་ཟས་གོས་གནས་མལ་
དདོ་འཇལ་བའྱི་གནས་སྟངས་མེད་པ་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པ་རྒྱབ་གཉེར་ངོས་སྦྱོར་ལ་ར་འཛིན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གསུམ་པ་ནྱི། 
ངསོ་སྦྱརོ་གནང་བ་འགའ་ཤས་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པ་ཁུངས་འཕརེ་མདེ་ཚ་ེབོད་ཁྱིམ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སོབ་འཇུག་ཚན་པ་དང་། ས་
གནས་ཐག་རྱིང་ས་བདོ་ཁྱིམ་སོབ་སའེྱི་འགན་འཛནི་ལ་བཀའ་མངགས་ཞུས་ཏ་ེཁྱིམ་ཚང་ད་ོབདག་གྱི་ནང་ལ་བཅར་ཏ་ེཞྱིབ་འཇུག་
བས་པའྱི་ཐགོ་ཕྲུ་གུའྱི་ཟས་གསོ་གནས་མལ་དདོ་ཆག་ཡང་གནང་བ་སགོས་གནང་ལམ་ཐགོ་ནས་ཉམ་ཐག་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ལུགས་
ཡོད་ལ། འོན་ཀང་དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་
པའྱི་སྙན་ཐ་ོགཞྱིར་བཟུང་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐ་ོཁངོས་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་དགོས་རྱིགས་ལ་ཕྱིར་འཐནེ་དང་། མུ་མཐུད་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེམུར་གནས་པའྱི་རྱིགས་ལ་སར་བཞྱིན་ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡནོ་ཐགོ་འག་ོགོན་མཐུན་རྐྱནེ་སྦྱརོ་སྤྲདོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
༢། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢ ནང་། ག ར་དགངོས་ཁག ཅེས་པའྱི་འག་ོབརོད་འགོ་གྱི་རའེུ་མྱིག་ནང་། ༣། སྱིག་འགལ་
གྱིས་ཕྱིར་འབུད། ༤ ཞེས་གསལ་ཐད། སོབ་ཕྲུག་ད་ེརྣམས་ཀྱིས་སྱིག་འགལ་གང་དང་གང་བརམས་ནས་ཕྱིར་འབུད་བས་པ་
ཡྱིན་མྱིན་དང་། དུས་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད་དུ་ཕྱིར་འབུད་བས་པ་ཡྱིན་ནམ། 
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ལན། སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་བུ་གཉྱིས་དུས་མྱིན་གྱིས་བུ་མའོ་ིཉལ་ཁང་དུ་དུས་དང་མ་འཚམས་པ་དང་དགངོས་འཁྲོལ་མེད་པར་ཕྱིན་པའྱི་
དབང་གྱིས་བུ་ད་ེགཉྱིས་དང་དེ་དག་དང་འབེལ་བའྱི་བུ་མོ་གཉྱིས་བཅས་སོབ་གྲྭ་ནས་གནས་སྐབས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་བ་ལས། 
རསེ་ལརོ་བདོ་ཁྱིམ་ཡན་ལག་གྱི་སོབ་གྲྭར་གནས་ས་ོགནང་རྒྱུ་བས་ཏ་ེཉསེ་ཆད་བཏང་བ་ལས་རྦད་ད་ེཕྱིར་འབུད་བཏང་མྱི་འདུག 
༣། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༥ ནང་། ཟུར་མཆན། འདྱི་ལ་ོའཛནི་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་མདེ། ཅེས་གསལ་ཐད། འདྱི་ལ་ོནས་
དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ལ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་མེད་པ་བས་པའམ། ཡང་ན་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་མ་འབོར་བ་གང་ཡྱིན་ཁ་
གསལ་ཡངོ་བ། 
ལན། ཚངོ་རྱིག་ས་ེཚན་སལེ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་ལ་གནས་སསོ་ཀྱིས་སྒྱུ་རལ་ས་ེཚན་དྷ་སྟེང་དུ་སར་ཡང་གསར་བཙུགས་ཀྱིས་འཛནི་
རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་ལས་བཅུ་གཉྱིས་མདེ་པ་ད་ེལྟར་ཡྱིན་པ་ལས། དུས་སང་ནས་འཛནི་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཡདོ་འདུག 
༤། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥ ནང་། ཁ༽ འཛིན་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་ཡྱིག་ཚད་གྲུབ་འབས། སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༠༤ ཡྱིག་
རྒྱུགས་འཕོད་པ་ ༡༠༠ ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཞེས་གསལ་ཐད། སོབ་ཕྲུག་བཞྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་མ་འཛུལ་
བའམ། ཡང་ན་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕདོ་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྱི་སྟངས་གང་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 
ལན། འཛནི་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༠༤  ཆ་ཚང་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕདོ་པ་ཡྱིན་ཡང་། ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕདོ་པའྱི་སོབ་གངས་
རའེུ་མྱིག་ནང་ ༡༠༠ ཞསེ་གངས་བཀདོ་ནརོ་ཤོར་འདུག 
༢། ལ་དྭགས་བདོ་ཁྱིམ། 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༧ ནང་། ༡༨། སབོ་གྲྭའྱི་འག་ོའཛིན་དུ་འསོ་པའྱི་སབོ་དགེ སྱིར་དག་ེརྒན་གང་གྱིས་གནང་དང་མ་
གནང་སགོས་དགངོས་པ་བཞསེ་ཕགོས་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡདོ། སབོ་གྲྭ་ཆ་ེབ་འདྱིའྱི་ནང་འག་ོའཛནི་དུ་འསོ་པ་ནྱི་རྒན་ཤསེ་རབ་རྒྱ་
མཚ་ོདང་རྒན་གནམ་གང་སལོ་མ། རྒན་བསྟན་འཛནི་ནརོ་འཛནི། རྒན་འགྱུར་མདེ་ཚ་ེརྱིང་བཅས་ཡྱིན། ཞསེ་གསལ་ཐད། འདྱི་ལྟ་
བུ་ད་དུང་ཡང་བོད་ཁྱིམ་སོབ་ཁག་ཁ་ཤས་ནང་གསལ་འདུག་པས་ཁོང་རྣམས་ད་ལྟ་འགན་བཞེས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་
སམ། ཡང་ན་མ་འོངས་པས་འགོ་འཛིན་གྱི་དམྱིགས་སྒ་ོགང་ཡྱིན་དང། འགོ་འཛིན་ལ་འོས་པ་ད་ེབོད་ཁྱིམ་དབུས་སྱི་ཁབ་ལས་
ཁུངས་དང་། ས་གནས་བདོ་ཁྱིམ་འགན་འཁུར་བ། ཡང་ན་སོབ་ཕྲུག་བཅས་གང་གྱིས་ངསོ་འཛིན་བས་པ་ཡྱིན་ནམ། 
ལན། མ་འོངས་བོད་ཁྱིམ་སོབ་སའེྱི་འཛནི་སྐྱོང་འག་ོའཁྲྱིད་སྐྱདེ་སྱིང་ཆདེ་སབོ་སའེྱི་ནང་ཤེས་འཇོན་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་ཉམས་མོང་ཕྱུག་
པ་དང་། ལྷག་བསམ་དང་སེམས་ཁུར་སོགས་ཀྱི་ཁད་ཆོས་ཚང་བའྱི་དགེ་ལས་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་གནང་བ་ནས་བོད་ཁྱིམ་སོབ་སེའྱི་
འཛནི་སྐྱོང་གྱི་འག་ོའཁྲྱིད་ལ་བདམས་པའམ་ག་ོསྐབས་གནང་ལམ་བྱུང་ཡདོ་ཞུས་འདུག 
༣། སལེ་ཀབོ་བདོ་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ། 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧༥ ནང་། སྱིར་བཏང་ཁྱིམ་སེའྱི་ནང་འཁམ་ཁྱི་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་བཞྱིན་སོབ་ཕྲུག་ཚསོ་ཁྱི་དང་
མཉམ་དུ་རེད་མ་ོབརེས་ནས་སོབ་གངས་ ༣༡ ལ་ཁྱིས་ས་ོབརྒྱབ་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། ཅེས་གསལ་བའྱི་ཐད། 
སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཉེན་ཚབས་ཅན་གྱི་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་། སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་བད་ེསྲུང་ཆེད་ཁྱི་འཁམ་ད་ེརྣམས་
ཁྱིམ་ས་ེནས་ཕྱིར་འབུད་བས་ཡདོ་དམ་མེད། 
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ལན། ས་ལོར་སོབ་གངས་ ༣༡ ཙམ་ལ་ཁྱིས་ས་ོབརྒྱབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡདོ་ཀང་སོབ་ཕྲུག་ད་ེདག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཉནེ་
ཚབས་གང་ཡང་བྱུང་མདེ། ཁྱི་འཁམ་ད་ེདག་ཕྱིར་འབུད་གཏངོ་རྒྱུ་འབད་བརནོ་བས་ཀང་དུད་འགོའ་ིརང་དབང་ཚགོས་ཆུང་དང་།།
ས་གནས་དུད་འགོའ་ིརང་དབང་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དགག་བ་ཤུགས་ཆ་ེབས་པར་བརྟནེ་ཕྱིར་འབུད་བཏང་ཐུབ་མེད། འོན་ཀང་ཁྱི་
འཁམ་ད་ེདག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་འདྱི་གའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་དུད་འགོ་དང་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཁྱི་ནད་མྱི་འགོས་པ་དང་། སྐྱེ་
འགོག་གྱི་སནོ་ཁབ་ལ་ོར་ེབཞྱིན་བརྒྱབས་དང་རྒྱག་བཞྱིན་ཡདོ་འདུག 
༤། མནོ་ག་ོབདོ་ཁྱིམ་སདོ་ཁང་། 
ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༨༣ ནང་། མནོ་ག་ོབདོ་ཁྱིམ་སདོ་ཁང་ནང་སབོ་གྲྭ་ཁག་ནས་སབོ་ཕྲུག་འབརོ་མཚམས་ཆད་པ་དང་། 
ད་ཡོད་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀང་ལ་ོར་ེབཞྱིན་ཐོན་ཚར་རེས་དེང་གྱི་འཆར་བོད་ཁྱིམ་སོད་ཁང་ནང་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༦ ལས་མེད་
ཅེས་གསལ་ཐད། སོད་ཁང་དེའྱི་གཞྱི་ཁོན་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད་དང་། སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༦ ལས་མེད་པ་དེས་སོད་ཁང་བསྐྲུན་པའྱི་
དགསོ་དམྱིགས་དང་མཚུངས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 
ལན། མོན་ག་ོབོད་ཁྱིམ་སོད་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་ཐོག་མར་མོན་ག་ོགཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་འཛིན་རྱིམ་གོང་མའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྒན་པ་རྣམས་ལ་
དམྱིགས་ཏེ་འཛུགས་སྐྲུན་ཞུས་པ་དང་།།ད་ཆ་མོན་ག་ོགཞྱིས་ཆགས་ནང་གཞུང་སྒེར་གྱི་སོད་ཁང་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་མང་དག་ཡོད་
པར་སངོ་དགསོ་མཁ་ོམེད་པའྱི་གནས་སུ་གྱུར་ཡདོ།།མ་འངོས་པར་སོད་ཁང་ད་ེབཞྱིན་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ལས་བདེ་རྒས་ཡལོ་དུ་ཕེབས་
མཁན་རྣམས་ཀྱི་བགསེ་ཤག་ཏུ་བསྒྱུར་འཆར་ཡདོ་འདུག 
༥། སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁྱིམ། ༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༨༧ ནང་། 
༦། གུང་གསེང་ནས་ཕྱིར་ལོག་མ་བྱུང་བ། ༡༤ ཞེས་གསལ་ཐད། བོད་ཁྱིམ་སོབ་ཁག་རྣམས་ལས་ཕྱིར་ལོག་མ་བྱུང་བ་
མང་ཤོས་ཆགས་འདུག་པས། སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཕྱིར་ལོག་མ་བས་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་རད་གཅོད་བས་པའམ། མ་འོངས་
པར་ད་ེལྟ་བུ་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་དང་། འཆར་གཞྱི་གསར་པའྱི་སྐརོ་ག་སྱིག་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་དམ། 
ལན། སོབ་ཕྲུག་ད་ེདག་ཕྱིར་ལོག་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙ་ོབ་ོནྱི། ས་མཚམས་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་གུང་སེང་རེས་ཕ་མ་དང་
ས་ཐག་ཉེ་བའྱི་སོབ་གྲྭར་སོབ་འཇུག་གྱིས་གུང་སེང་ནས་ཕྱིར་ལོག་མ་བྱུང་བ་དང་། ཡང་འགའ་ཞྱིག་ཕ་མར་ཞབས་ཞུའྱི་ཆེད་
བདག་ཉར་བས་ཡདོ་འདུག 
༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༩༦ ནང། ༧། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡༨ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་
ཆོས་སྐྱོང་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ཆེད་ཕེབས་གནང་་་ཞེས་གསལ་ཐད། ལས་བསོམས་བཟ་ོའགོད་པ་དང་། ལས་བསོམས་ལ་མཚན་
རྟགས་འགདོ་པ་པ་ོབོད་ཁྱིམ་སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི་བཅས་ནས་ཐུགས་སང་ཆུང་སྐྱོན་བྱུང་འདུག 
ལན། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ཡྱིན་ཡང་། ཡྱིག་
ནརོ་གྱིས་ཆསོ་སྐྱངོ་ཚ་ེརྱིང་བྱིས་འདུག་པས་སད་ཕྱིན་ད་ེརྱིགས་མྱི་ཡོང་བར་དམ་དནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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༦། ག་ོཔཱལ་པུར་བདོ་ཁྱིམ། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༠༢ ནང་། ༣། ཁྱིམ་ཚང་ ༢༧ ཡདོ་པའྱི་ནང་ནས་ཁྱིམ་ཚང་བརྒྱད་པ་གནས་སྐབས་རྱིང་
སྒ་ོབརྒྱབས་དགསོ་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཨ་མ་ལགས་ད་ལརོ་ར་དགངོས་སུ་ཕབེས་ཟྱིན། ཞསེ་གསལ་ཐད། ཁྱིམ་ཚང་སྒ་ོབརྒྱབ་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཨ་མ་ལགས་ར་དགོངས་སུ་སོང་བ་ལ་ཐུག་ཡོད་ཚེ། ཁྱིམ་ཚང་ད་ེཉྱིད་ད་ེསོན་ནས་སྒ་ོམ་བརྒྱབ་པ་ད་ེཡང་ཨ་མ་
ལགས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ཉར་བསད་པ་ལས་ཕྲུ་གུ་ཚརོ་དགོས་མཁ་ོམེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། གལ་སྱིད་ཕྲུ་གུ་ཚའོྱི་ཆདེ་ཁྱིམ་ཚང་ད་ེདགསོ་
ཡོད་ཚ་ེཨ་མ་ལགས་གཞན་པ་ཐབས་འཚོལ་མ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། གནས་སྐབས་སྒ་ོབརྒྱབས་དགོས་བྱུང་ཞེས་གསལ་
བ་ལྟར་ན་ད་ཚདོ་སྒ་ོའབདེ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་མངནོ་པས་མདརོ་དནོ་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་འཕེར་གྱི་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 
ལན། ཁྱིམ་ཚང་བརྒྱད་པ་གནས་སྐབས་རྱིང་སྒ་ོབརྒྱབ་དགོས་དནོ་ནྱི། བོད་ཁྱིམ་ལས་བདེ་བང་དརོ་སྱིག་གཞྱི་ར་འཛནི་ལག་དབེ་
སྱིག་གསལ་ལྟར། ཞབས་ལ་ོ ༡༥ ཡན་སོན་པའྱི་ལས་བེད་གང་ཞྱིག་ལ་ོགཅྱིག་ཕོགས་མེད་གུང་གསེང་བསྐྱོད་འཐུས་ཀྱི་མཐུན་
རྐྱེན་སྦྱར་བ་གཞྱིར་བཟུང་ཨ་མ་ལགས་ག་མེད་གུང་གསེང་ལ་བསྐྱོད་རེས་ར་དགོངས་ཞུས་པའྱི་མཚོན། སོབ་ཕྲུག་ད་ེཙམ་མེད་
པས་ཁྱིམ་ཚང་གཞན་ལ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་ཡོད་པས་ད་ཆ་བསྐྱར་དུ་ཁྱིམ་ཚང་སྒ་ོའབདེ་དགོས་པའྱི་གནས་སུ་གྱུར་མདེ་ཞུས་འདུག 
༢། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༢༥ ནང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢ ཉྱིན་བདོ་ཀྱི་མང་གཙའོྱི་དུས་ཆེན་འཁལེ་བར་
མགནོ་གྱི་གཙ་ོབ་ོབདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཚགོས་ཟུར་སྐུ་ཞབས་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་ནས་་་་་ཞསེ་གསལ་ཐད། ནམ་རྒྱུན་སྱི་འཐུས་
ཚགོས་ཟུར་ཞེས་པ། སྱི་འཐུས་ཚགོས་གཙ་ོཟུར་པ་དང་། ཚོགས་གཞོན་ཟུར་པ་གང་རུང་བརདོ་སོལ་ཡོད་པ་ལས་ཚོགས་དྲུང་
ཟུར་པ་བརོད་སོལ་མེད་པས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ཟུར་པ་ཞེས་བརོད་ཚ་ེག་ོནོར་མྱི་ཐེབས་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོང་
ངསེ་སུ་མཐངོ་། 
ལན། མང་གཙོའྱི་དུས་ཆེན་ལ་མགོན་གྱི་གཙ་ོབོ་ཚོགས་དྲུང་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ཚགོས་ཟུར་ཞསེ་བཀདོ་ནརོ་ཤོར་འདུག་པས་མ་འོངས་པར་ད་ེརྱིགས་མྱི་ཡོང་བར་ཡྱིད་གཟབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༧། ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སབོ་གཉརེ་ཁང་། 
ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢༠༢ ནང་། ང་། སབོ་གཉརེ་བའྱི་གནས་བབ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༧ བར་སབོ་གཉརེ་བ་ཇྱི་
ཡོད། ཅེས་པའྱི་རེའུ་མྱིག་གྱི་བསོམས་འབོར་ནང་། ལ་ོའགོར་ ༣༡༦ ར་དགོངས་ ༡༢ ལག་ཡོད་ ༡༢ ཞེས་གསལ་འདུག་ན། 
ལག་ཡོད་ཅསེ་པའྱི་ནང་ ༣༠༤ འགོད་དགོས་པ་མངནོ་པ་བཅས། 
ལན། རའེུ་མྱིག་གྱི་བསོམས་འབོར་ནང་། ལ་ོའགོར་ ༣༡༦ ར་དགོངས་ ༡༢ ལག་ཡོད་ ༡༢ ཞེས་གངས་བཀདོ་ནརོ་ཤོར་འདུག་
ལ། ལག་ཡོད་ཅསེ་པའྱི་ནང་ ༣༠༤ འགོད་དགོས་པ་མངནོ་གསུངས་པ་བཞྱིན་དངསོ་བདནེ་ལགས་ཞུ་རྒྱུ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་ཅ་པ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་
བག་ོགེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དྱི་བ་མང་པ་ོད་ེའད་གང་ཡང་མེད། སྱིར་བཏང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ད་ེལས་གཞྱི་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། བཀའ་བོན་གྱིས་དབུས་ལས་བེད་ཚང་མར་བསགས་བརོད་
དང་། ལས་དནོ་གྲུབ་འབས་གང་ལེགས་ཐནོ་པར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནད་དནོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་
ཆ་ཤས་བང་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོབྱུང་། དང་པོ། སོབ་གྲྭའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༥ 
པའྱི་ཟླ་མཇུག་དང། ༦ པའྱི་ཚེས་ཤར་ལ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཐོན་པའྱི་སྐབས་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་གྲུབ་འབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕ་མ་རེད། 
སོབ་ཕྲུག་རེད། ད་ེབཞྱིན་ས་ེཚན་ས་ོསོའ་ིདག་ེརྒན་ལས་བདེ། སོབ་སྱི་འཛིན་སྐྱངོ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཚང་མས་དངངས་འཚབ་
དང་གྲུབ་འབས་བཟང་པ་ོཐོན་པའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། གྲུབ་འབས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོཡོད་ཡོད་པ་རདེ། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་། གྲུབ་འབས་འདྱི་ལས་ཡག་པ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ར་ེ
བ་མེད་པ་ད་ེའད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ལ་བར་ཆད་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེཆགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སེ་
ཚན་བ་ེབག་པའྱི་ཐོག་ལ་མྱིང་འབོད་མ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དཔེར་ན། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་
གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ནམ་རྒྱུན་གྱི་ཡྱིག་ཚད་དང་། སོབ་ཁྲྱིད་བ་རྒྱུའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་འཐོལ་པ་ཟུར་སྦྱོང་རྱིག་
གནས་གང་དང་གང་བ་དགོས་མྱིན་གཏན་འབེབས་སོན་ནས་གནང་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་གནང་བའྱི་སྒང་ལ་དཔརེ་ན་བུ་ཕྲུག་ཁྱིམ་
སེ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་དེ་འད་གཏན་འབེབས་གནང་སྟེ་སོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་
ཡོངས་ཁབ་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཟུར་སྦྱོང་རྱིག་གནས་ཟླ་བ་ར་ེརེའྱི་ནང་ལ་འདྱི་དང་འདྱི་བ་རྒྱུ་ཞསེ་ཡོད་པའྱི་སྒང་ལ། ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་སྦྱོང་རྱིག་གནས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སྦྱོང་རེད། ད་ེབཞྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་མཛད་རྱིམ་མྱི་འད་བ་
བཀའ་ཕེབས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོ་ཡང་གཅྱིག་བསྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་ནས་
བཀའ་གནང་བ་སོང་ཙང་། ད་ེཡང་ཆ་ཚང་མ་ཆད་པར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེད་ེབཞྱིན་དུ་ཚོགས་པ་སྐྱྱིད་སྡུག་ཁག་
མང་པ་ོགཅྱིག་གྱིས་རོགས་དངུལ་རག་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་གྱི་ཡྱིན་
ཞེས་ཡར་ཞུ་དུས། མཚམས་ར་ེཡྱིག་ཚད་ཀྱི་སྐབས་མཚམས་ལ་འཁེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་དང་། མཚམས་ར་ེདུས་ཚོད་མེད་
ནའང་དུས་ཚོད་དགོས་པ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ། འབེལ་ཡོད་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་དང་དགེ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་མེད་ཅེས་གསུངས་དུས། 
གོང་རྱིམ་ལ་ཞུ་དུས་ནས་གོང་རྱིམ་ནས་བ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་དུས། སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོའཛནི་གྲྭ་ཚོགས་པའྱི་རེས་
ལ་རང་སྦྱངོ་བ་རྒྱུ་དུས་ཚདོ། ད་ེབཞྱིན་གཟའ་སནེ་པ་ཉྱི་མ་རདེ། ད་ེདག་ཚང་མའྱི་སྒང་ལ་ང་རང་ཚ་ོགཞུང་གྱི་ས་ེཚན་ཁག་གྱི་ཡང་
ལས་རྱིགས་ཁག་ཅྱིག་བ་དགོས་ཡོད་ཟེར་རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་ཙང་། ཕྲུ་གུའྱི་དངསོ་གནས་སོབ་དེབ་དང་འབེལ་བ་དང་། དག་ེ
རྒན་གྱིས་སོབ་ཁྲྱིད་བ་རྒྱུ་ལས་ལྷག་པའྱི་ཟུར་སྦྱོང་གྱི་རྱིག་གནས་ད་ེའད་གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་གལ་ཆ་ེབ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཁ་
གཡར་གནང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་སྦྱོང་གྱི་གྲུབ་འབས་ལ་འགལ་རྐྱེན་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག ཚང་མས་
སོབ་གྲྭ་ས་ོསོའ་ིགནས་བབ་མཁེན་པའྱི་ཐགོ་ནས། ས་ོསོའ་ིའདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་པར། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་མཁེན་
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གང་ཡང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་དན་གྱི་འདུག དངེ་སང་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཐགོ་ལ་མག་ོསྐོར་ཏ་ེདུས་
ཚདོ་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་བར་ཡྱིག་ཚད་གྲུབ་འབས་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པའྱི་གནས་བབ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག 
 ད་ེད་ེབཞྱིན་དུ་ཚགོས་པ་སྐྱྱིད་སྡུག་ཁག་གྱིས་སོབ་གྲྭའྱི་ཉ་ེའཁརོ་ལ་ཐུགས་སྤྲ་ོབཏང་ནས་ཕྲུ་གུ་འཁྲྱིད་རྒྱུ། ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་
ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བཞག་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཕྲུ་གུ་དེས་སབོ་གྲྭའྱི་ནང་སོབ་སྦྱོང་མ་
བས་པས་ཕྲུ་གུ་གཞན་དག་ལའང་གནོད་སྐྱནོ་འག་ོརྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་གྲུབ་འབས་
ལ་བར་ཆད་དང་འཐུས་ཤོར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོབསད་ཀྱི་འདུག དརེ་བརྟནེ་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེཚརོ་ང་ཚ་ོའབལེ་ཡདོ་ཚང་མའྱི་
ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་གྲུབ་འབས་གལ་ཆེན་པོ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ན། དུས་རྒྱུན་ནས་གནས་སྟངས་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་དཔྱད་ཞྱིབ་དང་
དགོངས་བཞེས་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་
ཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 ད་ེནས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྨན་པའྱི་ཞབས་བཀག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཕེབས་བསད་པ་རེད། དེའྱི་ཐགོ་ལ་འཛནི་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་
རེད། དམྱིགས་བསལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགན་ཁུར་ཆ་ེབཞེས་ཀྱིས་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེར་ཞབས་བསྐུལ་ཞུས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་ཐོག་ནས་སྨན་པའྱི་མཐོ་སོབ་གསར་པ་བཙུགས་པའྱི་གཞུག་ལ་བོད་པར་
དགངོས་བཞེས་གཅྱིག་ངསེ་པར་དུ་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་གནང་བར་བཞུགས་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་སྨན་པའྱི་ཞབས་བཀག་ད་ེ
ཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་མང་དུ་ཕྱིན་འདུག དེར་བརྟེན། ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་མཁན་ཚོར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་པ་ཙམ་
མ་ཡྱིན་པར། ལྷག་པར་དུ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་གཞུང་ལ་བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱི་ཐགོ་ནས་ཞབས་བཀག་འདྱིའྱི་རྱིགས་དང་ལས་རྱིགས་
འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་དགོས་མཁོ་ཅན་དང་། ལྷག་པར་དུ་ནད་པར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་
དུས། སོབ་ཕྲུག་ཐོན་མཁན་རྱིགས་ད་ེཚོས་ཉུང་མཐར་ལ་ོགསུམ་ཙམ་ཞྱིག་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཞུགས་ནས་ཕག་ལས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དག་ེམཚན་ཆེན་པ་ོདང་། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ཕན་ཐགོས་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་བརྟནེ་བརྒྱུད་ལམ་
འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་ས་ེདང་། འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། སྨན་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་
རྱིགས་དང་། འཕོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་རྱིགས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག སྨན་པ་མེད་ན་ཕལ་ཆེར་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁེན་མཁེན་པ་རེད། དེར་བརྟནེ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གཞུང་གྱིས་དགོངས་བཞེས་ད་ེ
ཚོ་ཁག་ཅྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ེགང་ཡང་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེཚོ་ཚང་མ་
རླབས་ཆནེ་གྱི་དགངོས་བཞེས་བཟང་པ་ོདང་། བཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་བ་དགའམ་སོབ་ཡོན། དཔེར་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ལོན་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་འབུམ་ ༡ གསོལ་
རས་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་སྦྱངོ་གྱི་
གྲུབ་འབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་འག་ོརྒྱུར་སམེས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་དགངོས་པ་བཞསེ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། 
འདྱིའྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཞག་གྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚརོ་སེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ། འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་
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གནས་ཚུལ་ཚང་མར་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་གང་འད་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། འབེལ་ཡོད་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱིས་མ་ག་ོ
མ་ཐོས་མེད་པར་གསལ་བསགས་འཁོལ་བ་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པ་ོབསམ་གྱི་འདུག ཁ་སང་འདྱིར་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ཕྲུ་གུ་
བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ བརྒལ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་སྐད་བསྐྱོན་མཁན་ད་ེའད་འདུག ང་ལ་འབལེ་བ་
བེད་མཁན་ད་ེའད་ཁ་ཤས་བྱུང་། ངས་སྱིག་གཞྱི་དེར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་འདུག རྣམ་པ་
ཚ་ོའགན་ཡོད་མཁན་ཚསོ་ཐུགས་ཁུར་བཞསེ་དགསོ་པ་རདེ། གཟྱིགས་དགསོ་པ་རདེ་ཅསེ་ལན་རྱིག་པ་ོའདྱི་འད་གཅྱིག་བརྒྱབས་
པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དནོ་དངསོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་བཞག་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར། ད་ེཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོས་མཁོར་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་གསལ་བསགས་ཞྱིག་བཏང་བ་
ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ལོན་ནས་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་བ་དགའ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་
རེད་ཅེས། འབེལ་ཡོད་ས་ོསོར་གསལ་བསགས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་གོ་རྟོགས་གསར་པ་གཅྱིག 
བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ལོན་པ་ཡྱིན་ན་འབུམ་ ༡ རག་གྱི་ཡོད་པའྱི་ག་ོརྟགོས་གཅྱིག་དང་། འབེལ་ཡོད་ཚསོ་ཀང་ག་ོམ་སོང་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེཡང་
མེད་པའྱི་ག་ོརྟགོས་གཅྱིག ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་རྐང་བཙུགས་ནས་འཛུལ་མ་དགོས་པ་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེ
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་བཞག་ཐུབ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་འབེལ་ཡོད་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་གསལ་བསགས་འབོར་བ་དེ་
གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞབས་བསྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཕལ་ཆེར་ངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་
ཐགོ་ནས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་ཀྱི་རདེ། དརེ་བརྟནེ་
ངས་འདྱི་འད་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་ཚོགས་གཙོས་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་འདྱི་མར་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིགས་གཅྱིག་ངས་མ་མཐོང་བ་འགའ་ལྷག་སྱིད་པ་
རེད། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་
བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཕག་མཛདོ་ཚང་པདྨ་ལགས། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེ
ལགས། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེ།ཤེས་ལགས། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་
རྡ་ོར་ེལགས། སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛིན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས། སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་
ལགས། སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་
ལགས། སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྐྱྱིད་འཛོམས་ལགས། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས། སྱི་འཐུས་ངག་
དབང་ཐར་པ་ལགས། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ད་ེདག་ད་ལྟ་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ལྷག་ཡོད་ན་
ཕག་བརྐྱངས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
 



138 
 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ག་གཅྱིག་ནང་གསེས་དང་པོ་འདྱི་ལ། 
ཚགོས་འདུའྱི་རྱིང་ཉྱིན་དེར་འགེམས་སལེ་བས་པའྱི་གོས་གཞྱི་དང་འབལེ་ཡོད་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་མ་གཏགོས་གསར་ཤོག་དང་དེབ་
གང་ཡང་ལྟ་ཀློག་མྱི་ཆོག་ཟེར་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཕག་ལ་དེབ་ད་ེའད་བཟུང་ནས་བཞུགས་བསད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དབེ་བཟུང་བ་ཚོགས་གཙོས་མཐོང་མ་སོང། ད་ེའདའྱི་དེབ་བཟུང་མཁན་ཡོད་ན། དེབ་ཚོགས་དུས་ལས་རྱིམ་དང་འབེལ་བ་མེད་
པ་ཡྱིན་ན་བསམས་ཆོག་གྱི་མ་རེད། ཀློག་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ། ད་ེདགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་
འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་
འབེལ་ཏེ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་གཅྱིག་དང་དྱི་བ་ཁ་ཤས་གཅྱིག་ཡོད། དང་པོ་སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གསར་པ་
ཕེབས་ཏེ་ད་ལྟ་ལས་བསོམས་མར་ལྗགས་ཀློག་གནང་བ་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་དབར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་མོལ་
གནང་བཞག་པ་ཕན་ཚུན་ང་ཚ་ོརྒྱུས་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། གང་ལྟར་ལས་བསོམས་ཀློག་སྟངས་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་
ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་རེ་བ་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞྱིན་བྱུང་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག། ཁོང་ལ་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚ་ོའཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པནྱིཏ་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་ཅྱིག་གནང་
ཡོད་པ་རེད། བ་ོདང་ལྡན་ན་མ་སྨྲས་ཀང། རྣམ་འགྱུར་ཉྱིད་ལས་བསམ་པ་གོ ཟརེ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་འགྱུར་དང་ད་ེའདའྱི་
ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་བ་ོདང་ལྡན་པ་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་མེད་པའྱི་ཟ་ོའད་བ་ོཞྱིག་འདུག། ཁོང་གྱི་
དངོས་གནས་ཕག་ལས་ལམ་ལྷོང་ཡོང་རྒྱུའྱི་སྨོན་ལམ་ཡོད་ལ་ར་ེབ་ཡང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སྱིར་བཏང་གྱི་ང་ཚ་ོཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་འདྱི་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆེན་པ་ོཧ་ཅང་གྱི་མཐོང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་
ནས། ཧ་ལམ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་ས་མང་ཤོས་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་ལས་
བསམོས་ཐགོ་ལ་བཏང་ཡོད་བསམ་པ་ཚརོ་གྱི་ཡོད་ལ་སོབས་པ་ཆནེ་པོའ་ིཐགོ་ནས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོལ་ོམང་པ་ོགཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་ཤག་ད་ལྟ་ཕག་ལས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་
ཐོག་ལ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ནས། ཧ་ལས་པས་གཏམ་བརོད་གཟྱི་བརྱིད་ཆེན་པ་ོད་ེའད་མང་པ་ོགཅྱིག་གསུངས་ཡོད་
དུས། ང་ཚོའྱི་ར་ེབ་ཧ་ཅང་རྒྱག་བསད་ཡོད། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོལས་ཚང་མ། ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བོན་འདྱི་གསར་པ་ཡྱིན་དུས། གང་ལྟར་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོལ་ོཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཤེས་
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ཡོན་གྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གཟངེས་སུ་ཐོན་པ་གང་དང་གང་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ཛ་དག་པ་ོགང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག། སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ད་ེཡྱིན། ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན། དྱི་བ་དང་པ་ོའདྱི། གཉྱིས་པ་འདྱི་ང་ཚ་ོལས་
བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ནང་ལ་བང་ཨ་རྱིའྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སོབ་གྲྭའྱི་བོད་ཡྱིག་སོབ་དབེ་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་
འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཟེར་རྒྱུ་གཅྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་བོད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོབོད་
པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་སྐད་དང་ཡྱི་གེའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོགཅྱིག་འཕད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་
བར་དུ་ཉ་ེབའྱི་ལ་ོཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་རྱིམ་པ་དང། ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བེད་མང་པ་ོགཅྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
ཕབེས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཕྲུག་ཚའོྱི་ས་ོསོའ་ིསྐད་དང་ཡྱི་
གེའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཏོག་ཙམ་ཡར་རྒྱས་འག་ོཡྱི་འདུག་གམ་ཡང་ན་རང་འཇགས་རེད་འདུག ཡང་ན་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་འདུག་
ཅེས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་ཚུལ་འད་བོ་གང་བྱུང་སོང། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པར་
བཞུགས་མཁན་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཉ་ེཆར་རང་ལ་བང་ཨ་རྱི་ས་ཁུལ་ལ་ཕེབས་ཏེ། གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་སྐོར་ལ་
བགོ་གེང་དང་བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་།ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་འདྱི། དེའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་འད་བོ་གང་དང་གང་བྱུང་
འདུག་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང། ད་ལྟའྱི་གཟའ་མཇུག་བོད་ཡྱིག་སབོ་གྲྭ་འདྱི་བང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་གཅྱིག་པུར་མ་ཡྱིན་པ། ང་
ཚ་ོཡུ་རོབ་ཀྱི་ཕོགས་ལ་བོད་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་
རདེ། གལ་སྱིད་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ལབ་ན། ལས་བསམོས་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་མཇལ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་འཆར་གཞྱི་
དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་མཁེན་ན་གསུངས་རགོས། ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ་ོཧ་ལམ་གྱི་བོད་པ་བརྒྱ་
ཆ་ལྔ་བཅུ་འད་བ་ོགཅྱིག་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཕེབས་བཞྱིན་པ་དང་། ཕེབས་ལ་ཉ་ེབའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། 
ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཕྲུག་སྐད་ཡྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏངོ་དགོས་
རྒྱུ་དང་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་དང། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དེའྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་བཞེས་གང་དང་གང་ཡོད་མེད་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་ད་ེགཅྱིག་འདུག། ལས་བསོམས་ཤོག་
གངས་ ༣ པའྱི་ནང་ལོགས་ལ་བོད་ཀྱི་ས་སྒྱུར་ཁང་ལ་ས་འཇུག་ཆེད་ཕུལ་ཟྱིན་ཟེར་རྒྱུ་གཅྱིག་འདུག བོད་ཀྱི་ས་སྒྱུར་ཁང་ཟེར་བ་
འདྱི་ག་པར་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ས་འཇུག་མཁན་ད་ེསུ་རདེ། གང་འད་བས་ནས་འཇུག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དྱི་བ་གཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་
ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ཤོག་གངས་གསུམ་པའྱི་ནང་ལོགས་ལ། ད་ེནས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཤོག་གངས་ ༤ པ་ནང་ལོགས་ལ་ཟབ་སྦྱོང། 
འོས་སྦྱོང། ཚོགས་འདུ་ཟེར་རྒྱུ་འདྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་འདྱི་ལས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་སྒེར་གྱི་
འཛནི་སྐྱོང་འགོ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤསེ་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སྐརོ་ལ་ཟབ་སྦྱོང་དང་ད་ེ
འད་མང་པ་ོགཅྱིག་སྤྲད་ཡོད་ཅེས་ཟེར་འདུག། དེའྱི་ནང་ནས་སྒེར་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གཅྱིག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ག་ཚོད་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ད་ེཚོའྱི་མྱིང་ད་ེངེས་པར་དུ་གསུངས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ནང་
ལོགས་ཀྱི་ཨང་གངས་ ༡༠ པའྱི་ནང་ད་ེས་འདྱི་ལས་ནས་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཀམ་པུ་ཊར་འཕྲུལ་ཆས་སོབ་ཁྲྱིད་བེད་སའྱི་
འཛིན་ཁང་དང་། གང་ལྟར་ཀམ་པུ་ཊར་སྐོར་ལ་མཐུན་འགྱུར་བསྐྲུན་བཞག་པ་གཅྱིག་དང་ཡང་གཅྱིག་ཚུར་དུས་འགངས་གནང་



140 
 

བཞག་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གསུངས་བསད་ཀྱི་འདུག། སོབ་གྲྭ་ཁག་ད་ེདག་ག་པར་ལ་ཡོད་པ་རེད་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཉ་ེཆར་ང་དང་ཕག་སེལ་གཉྱིས་ས་གནས་ཁ་ཤས་གཅྱིག་ལ་ས་བགོས་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ། སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་
གཅྱིག་ལ་བཅར་དགོས་བྱུང། སོབ་གྲྭའྱི་མྱིང་འདྱིར་འབདོ་མ་དགོས་པ་ཡྱིན། ང་རང་ཚ་ོསོབ་གྲྭ་རང་གྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཀམ་པུ་ཊར་
སེ་ཚན་དང་ཀམ་པུ་ཊར་ཧ་ལམ་བཅུ་གངས་ཤྱིག་འདུག ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོ་ལ་ཀམ་པུ་ཊར་སྦྱོང་བརྡར་གནང་། གོག་ཀླད་སྦྱོང་བརྡར་
བདེ་སའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཁ་ོཚོས་ཀམ་པུ་ཊར་སྦྱོང་བརྡར་བས་ནས་ཕྲུ་གུར་བསབ་བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཀམ་པུ་ཊར་བཅུ་
གངས་གཅྱིག་ཡོད་པ་འདྱིས་ནང་ལོགས་ལ་བོད་ཡྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག ཀམ་པུ་ཊར་གཅྱིག་ལ་ཡང། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོལ་དང་པ་ོ
སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། ཁེད་རང་ཚོ་བོད་ཡྱིག་གྱི་མཛུབ་གནོན་བརྒྱབ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ལབ་དུས། སུ་གཅྱིག་གྱི་ཤེས་ཀྱི་མྱི་
འདུག།དག་ེརྒན་སྐད་བཏང་ནས་གང་བས་པ་རེད། བསབ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་ཞེས་ལབ་དུས། ཀམ་པུ་ཊར་ནང་ལོགས་ལ་བོད་
ཡྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ངས་ཁ་ཐུག་འདྱི་ག་རང་ལ་ལབ་པ་ཡྱིན། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོསོབ་གྲྭ་
དག་ེརྒན་འདྱི་ག་རང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སྐར་མ་ཁ་ཤས་གཅྱིག་གྱི་ལས་ཀ་རེད། ང་ཚ་ོཐད་ཀར་གཞུང་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་བས་བཞག་
པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གོག་ཀླད་ཀྱི་ནང་ལོགས་ལ་བོད་ཡྱིག་མེད་པ་ཧ་ཅང་གྱི་ཐབས་སྐྱ་ོཔ་ོརདེ། མ་འངོས་པར་ད་ེའདའྱི་འཐུས་ཤོར་བཏང་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། འདྱི་ངེས་པར་དུ་བོད་ཡྱིག་བསབ་དགོས་ཀྱི་རེད། བོད་ཡྱིག་བླུགས་དགོས་ཀྱི་
རེད། འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ཛ་དགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རེད་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་ནས་ཞུས་ཡོད་ལ་མ་འོངས་པར་ངེས་པར་དུ་
འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག།སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་གོག་ཀླད་ཀྱི་ནང་ལོགས་ལ་བོད་
ཡྱིག་དེ་དེང་སང་ཧ་ཅང་གྱི་ལས་ས་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་བས་དུས། དེ་ཚོ་ང་ཚོ་རང་གྱིས་འཐུས་ཤོར་བཏང་
བཞག་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། འབེལ་ཡོད་སོབ་གྲྭ་འདྱི་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་
ནས། གང་ལྟར་སབོ་གྲྭ་ནང་ལོགས་ལ་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོལ་གགོ་ཀླད་བསབ་རྒྱུ་ནང་ལོགས་ལ་བདོ་ཡྱིག་ངསེ་པར་དུ་བས་ནས་ཨང་དང་
པ་ོབཞག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ནའང་བོད་ཡྱིག་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཨང་
གངས་ ༡༤ ཡྱི་ནང་ལོགས་ལ་རྡོར་གྱིང་དང་ཀ་སྦུག་ས་གནས་སུ་བད་ེའཇགས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱིས་སོབ་གྲྭ་ཚུགས་མ་
ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་སྐབས་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེའད་མར་བགངས་བཞག་འདུག ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོགནང་ཡོད་ས་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་
དེའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ོཚོ་ས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོགཅྱིག་ཐོག་ནས་ཁ་ོཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་གཅྱིག་འཕད་འདུག གང་ལ་
གང་འཚམ་གཅྱིག་གང་ལྟར་སོབ་གྲྭ་ཀ་ལོན་སྤུངས་འད་བ་ོགཅྱིག་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་ཚུགས་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའད་བྱུང་མྱི་
འདུག ཧ་ཅང་གྱི་དག་ེརྒན་དང་ལས་བེད་ད་ེཚསོ་ཤུགས་ཡག་པ་ོབསྐྱནོ་གནང་འདུག དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་
འདྱི་གང་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཀ་ལོན་སྤུངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་འདྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཕག་སེལ་ང་གཉྱིས་ཡར་བཅར་བའྱི་ཁ་ཐུག་ལ་
སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་ཁང། བུ་དང་བུ་མོའ་ིཉལ་ཁང་ནང་ལོགས་ཆུ་མར་ཐྱིགས་པ་ཟག་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་
དག་པ་ོཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་གྱི་ཁང་པ་འདྱི་རྱིང་པ། ༥༩ སོན་གྱི་ཁང་པ་ད་ེའད་རེད་ཟེར་མཁན་འདུག སོན་མ་ཀ་
ལོན་སྤུངས་ལ་ཚོང་པ་ཡངོ་བསད་མཁན་གྱི་ཁང་པ་སྒང་ལ་བཟ་ོབཞག་པ་གཅྱིག་རདེ་ཟེར་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛནི་
ཁང་ནང་ལ་ཐྱིགས་པ་བརྒྱབ་བསད་པ། བུ་དང་བུ་མོའ་ིཉལ་ཁང་ནང་ལ་ཐྱིགས་པ་བརྒྱབ་ནས་གང་ལྟར་ཧ་ལས་པའྱི་ཐབས་སྐྱ་ོཔ་ོ
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གཅྱིག་ཆགས་བསད་འདུག། ད་ེལ་ངེས་པར་དུ་ལྟ་རྟོག་དང་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་སྱིར་བཏང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཡོད་ཤག་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ད་ེའད་གཟྱིགས་མེད་པ་
ཡྱིན་ན་ང་གཉྱིས་ནས་དཔར་དང་ཆ་ཚང་འཁེར་བསད་ཡདོ། གཟྱིགས་འདདོ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན་ཕུལ་ཆགོ་ཅསེ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་
ཤོག་གངས་ ༩ པ་ནང་ལོགས་ལ་ཕ་མར་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཟེར་མཁན་གཅྱིག་འདུག ད་ེསོན་མ་ད་ེའད་ཡོད་པ་
གཅྱིག་ངས་ཧ་ག་ོམ་སོང། གང་ལྟར་འདྱི་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ང་ཚ་ོསོབ་གྲྭ་འདྱི་ཚའོྱི་ནང་གྱི་ཕྲུ་
གུ་ད་ེཚ་ོདགེ་རྒན་གཅྱིག་པུ་གཅྱིག་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བཞག་པ་འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་ཕ་
མ་ད་ེཚ་ོལ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོས་དགོང་གཉྱིས་ལ་སོགས་པས་ཕ་མའྱི་མཉམ་དུ་བཅར་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་
མང་པ་ོགཅྱིག་ཆགས་བསད་དུས། ཕ་མའྱི་སོབ་སྟནོ་བདེ་རྒྱུ་འདྱི་ཕྲུ་གུའྱི་སེམས་ཁམས་ལ་འདྱི་རྒྱ་ཆ་ེབ་གཅྱིག་དང་ཕྲུ་གུ་ལ་དུས་
ཚདོ་མང་པ་ོགཅྱིག་ཕ་མའྱི་འགམ་ཡོད་དུས། ཕ་མ་ལྟ་བུའྱི་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་ཡག་པ་ོགཅྱིག་བས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དག་ེརྒན་
གཅྱིག་པུའྱི་འཇནོ་རྒྱུ་མེད་པ་གཅྱིག་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསད་དུས། དའེྱི་སྐརོ་འདྱི་མ་འངོས་པར་ཤུགས་ཆ་ེརུ་བཏང་
ཏ་ེའབལེ་ཡདོ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཕ་མ་ཚརོ་ངསེ་པར་དུ་ག་ོབསྐོན་སབོ་གས་ོགཅྱིག་དང་། ད་ེའདའྱི་ཟབ་སྦྱངོ་སྤྲདོ་རྒྱུ་
ཡོད་ན། ད་དུང་ད་ེལས་མང་བ་གཅྱིག་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ད་ལྟ་འདྱི་གནང་
རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག བསགས་བརོད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་
ལྷག་བསད་ཡདོ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༡༠ པའྱི་ ༦ ནང་ལ་ཁ་པར་དང་ང་ོདབེ་སགོས་བརྒྱུད་
ནས་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་ཟེར་བ་གཅྱིག་འདུག ཕལ་ཆེར་དེང་སང་ད་རྒྱ་འདྱི་ཁབ་ཚད་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་ཧ་ཅང་གྱི་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ང་ོདེབ་ཟེར་རྒྱུ་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུས་ཐུང་ནང་སྟབས་བད་ེལྟ་ཆོག་
ཆགོ་གྱི་ས་ོསོའ་ིཁ་པར་ནང་ལ་མཇལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོའདུག མྱི་མང་པ་ོགཅྱིག་གྱི་བསམ་འཆར་ཡང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཚ་ཚ་
འུར་འུར་གྱི་གསལ་བསགས་བ་དགོས་ད་ེངེས་པར་དུ་སྟབས་བད་ེབོ་བས་ནས། གང་ལྟར་ད་རྒྱའྱི་མཐུན་རྐྱེན་ད་ེཚོ་བེད་སོད་
བཏང་སྟ་ེཚགིས་ཉུང་ལ་དནོ་ཆ་ེབའྱི་ལས་ཀ་མང་པ་ོགཅྱིག་དངེ་སང་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚོའྱི་ད་རྒྱའྱི་སྒང་ནས་མཐུན་རྐྱེན་
བསྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤོག་གངས་ ༡༡ པའྱི་ནང་ལོགས་ལ་སོབ་ཡོན་དང་འབལེ་
བའྱི་ལས་དོན་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག གསལ་བསགས་འདྱི་མང་ཆེ་བ་ད་རྒྱ་སྒང་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། ཁ་སང་
ཕག་སལེ་ང་གཉྱིས་ཡར་བཅར་བའྱི་ཁ་ཐུག་ལ་དཔརེ་ན། འབས་ལྗངོས་ཀྱི་ལ་ཤར་གྱི་ཕགོས་ད་ེཚ་ོའད་བ་ོཡྱིན་ན། ཁ་པར་གྱི་བརྡ་
རྟགས་དང་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་སའྱི་ས་ཆ་ད་ེཚོའྱི་ནང་འདྱི་ག་རང་གསུངས་ཀྱི་འདུག ང་ཚ་ོལ་སོབ་ཡོན་དང་ད་ེའདའྱི་ཤེས་
རྱིག་གྱི་ག་ོསྐབས་ཡོད་དགོས་ཅེས་ད་ེཚ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་སེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་རྒྱ་ནྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་པར་གྱི་བརྡ་ནྱི་ཡོད་
པ་མ་རདེ། མར་སྒང་ཏོག་ལ་ཕྱིན་ན་གང་སེབས་ཡོད་དང་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་མ་རདེ། ཁ་ོཚ་ོལ་ངསེ་པར་དུ་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་སེབས་ཐུབ་པ་
གཅྱིག་བཟ་ོརགོས་ཞུས། ཁུག་ཀགོ་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ད་ེཚོའྱི་བསམ་འཆར་ཧ་ཅང་།ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཏང་
སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ད་རྒྱ་གཅྱིག་པུའྱི་སྒང་ལ་བཞག་ནས་བཞུགས་མ་བསད་པར་ས་གནས་ཁུག་ཀོག་ཡོད་སའྱི་
ཕོགས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཁ་ོདམ་དོན་གནང་ནས། ངེས་པར་དུ་ཁ་ོས་གནས་ཁུག་ཀོག་ད་ེཚ་ོལ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འཕོས་
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ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་གཅྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དྱི་བ་མང་པ་ོགཅྱིག་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།གོ་
སྐབས་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་ཁ་ཤས་།ཤྱིག་བཏང་
གནང་སོང་། གུས་མོས་དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་གསལ་པ་ོམ་ཆགས་པ་
འགའ་ཡོད་ན། རེས་ལ་ཡང་བསྐྱར་གོས་བསྡུར་བས་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱི་དྱི་བ་ཕེབས་གསལ་ལ་ང་ཚ་ོ
སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་དུས་རྒྱུན་སོབ་ཚན་གྱི་བསབ་གཞྱི་སྦྱོང་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྟེང་ལ་ཟུར་སྦྱོང་རྱིག་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་
པ་དང། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོལ་སོབ་འཁྲྱིད་གནང་རྒྱུ་དང་། སོབ་ཕྲུག་གྱི་ངོས་ནས་སོབ་སྦྱོང་བ་རྒྱུ། ད་ེའདའྱི་དུས་
ཚདོ་ཀྱི་ཆ་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེནས་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་དང་ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་ས་ེཁག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་
ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སྦྱོང་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡོད་ཙང་། ད་ེདག་སེལ་སྐབས་སུ། སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། ཟབ་སྦྱངོ་མང་པ་ོཞྱིག་ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། འཆར་གཞྱི་ཡག་པ་ོམེད་པ་དང། 
ཏག་ཏག་མེད་པ་ཞྱིག་ཚོར་སང་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ནས་ཟབ་སྦྱོང་ག་ོསྱིག་ཞུས་པ་ད་ེ
ཚ།ོ དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་ཟབ་སྦྱོང་ད་ེདག་ག་ོསྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཟབ་སྦྱངོ་ད་ེདག་མང་ཆ་ེབ་ལ་ོ
ཤས་གོང་ནས་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་ནས་ག་ོསྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་དའེྱི་གོང་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ད་ེའད་སོབ་གྲྭ་ནང་
ལ་མང་པ་ོཚོགས་ཡོད་པས་སོབ་ཕྲུག་ལྷྱིང་འཇགས་ཐད་གནོད་སྐྱེལ་བ་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡོད་ན། མ་འོངས་པར་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཟབ་སྦྱོང་
ད་ེདག་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཡག་པ་ོའདྱིང་རྒྱུ་དང་། སྤུས་དག་པ་ོདང། ལྷག་པར་དུ་དུས་ཚདོ་ཀྱི་ཆ་ནས་ག་སྱིག་པ་ོདང་། སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་
དུས་དང་། འཛནི་གྲྭའྱི་ཚོགས་ཐེངས་ལ་བསྟུན་ག་ོསྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་སྨན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་དང་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང། ལྷག་པར་དུ་མངའ་ས་ེགཞུང་གྱི་སྨན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་ད་ེད་ལོ་ཆ་བཞག་ན། ང་ཚོར་སྨན་པའྱི་ཆེད་དུ་
ཞབས་སྟེགས་འཕར་མ་གཅྱིག་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་མངའ་སེའྱི་འཕོད་བསྟེན་
བནོ་ཆེན་འགལ་བཅར་ནས་འཚམས་འདྱི་དང་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་དྱི་བ་མྱི་འད་
བ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ང་ཚ་ོསྱིད་སྐྱོང་གཟེངས་རྟགས་དང་ད་ེམྱིན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་གསལ་བསགས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རེད། ད་ེཉ་ེཆར་སྱིད་སྐྱོང་གཟེངས་རྟགས་དང་འབེལ་བའྱི་ང་ཚ་ོགནས་ཚུལ་ཆུང་
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ཆུང་ཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། གསལ་བསགས་དའེྱི་ཐོག་ལ་སོབ་ཚན་ཁག་གྱི་བརྒྱ་ཆ་དང་བདོ་ཡྱིག་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཚུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་
ཐགོ་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོསྱིད་སྐྱོང་གྱི་གཟེངས་རྟགས་དའེྱི་ཆ་རྐྱེན་ག་ར་ེཡོད་མེད་ཤེས་རྱིག་གྱི་ད་རྒྱའྱི་
སྟེང་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གསལ་བསགས་ད་ེཕྱིན་ཡདོ་ས་མ་རདེ། དརེ་དགོངས་འགལ་མེད་པར་ཞུ་
རྒྱུ་དང་། གསལ་བསགས་ད་ེརྱིགས་ད་རྒྱ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཡང་སག་བརྒྱུད་དུ་ཕུལ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག 
སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ད་རྒྱ་དང་གོག་ཀླད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡག་པ་ོམེད་ཙང་། ང་ཚ་ོསག་བརྒྱུད་ནས་གསལ་བསགས་གསལ་པ་ོ
བས་ནས་ས་གནས་ཚང་མར་བཏང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་དུ་བརྱིས་ཏ།ེ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ལག་
ལེན་བསྟར་གྱི་ཡྱིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སྱིར་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ 
ནང་ལ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་ལས་འཆར་ད་ེག་ར་ེབས་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་འགན་
གཙ་ོབོ་ད་ེཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། སྤུས་དག་པ་ོདང་། ཚད་དང་ལྡན་པ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་སྟབས་ལས་འཆར་
ག་ར་ེསེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ག་རང་ལ་དམྱིགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའད་སོང་ཙང་། ལས་འཆར་གཟངེས་སུ་ཐོན་པ་འདྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཁག་པ་ོརེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་གྱི་ཚན་པ་ཚང་མས་ད་ེལ་འགན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཞེས་ནས་ལས་འཆར་སེལ་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ལས་འཆར་ག་ར་ེསེལ་ན་ལེགས་པ་འདུག ལས་འཆར་ག་ར་ེསེལ་དགོས་ས་རདེ། ལས་འཆར་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་
ད་ེམུ་མཐུད་ནས་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ལས་འཆར་ད་ེདག་ལོ་མང་པ་ོགོང་ནས་གོས་བསྡུར་བས་ནས་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
འད་སངོ་ཙང་ང་ཚསོ་ལས་འཆར་སལེ་བ་ཚང་མ་ཡག་པ་ོཡོད་ཅེས་ལབ་ནས་ད་ེའད་ཞུ་འདདོ་བྱུང་ལ། ལས་འཆར་ད་ེདག་ཡག་པ་ོ
གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་ཐད་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆརེ་བརྱིས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་
བང་ཨ་རྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་གནང་སོང་། ང་རང་བང་ཨ་རྱི་ལ་ཕྱིན་ནས་བོད་
རྱིགས་ཚགོས་པའྱི་ཁརོ་ཡུག་ནང་ལ་འག་ོབའྱི་ག་ོསྐབས་ད།ེ ཉ་ེཆར་ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་ལ་ཕྱིན་པ་ད་ེཐངེས་དང་པ་ོཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་
རྒྱལ་དུ་ཡུན་རྱིང་པ་ོབསད་མོང་ཡོད་དེ། ང་སོད་སའྱི་ས་ཆ་དེར་བོད་པའྱི་མྱི་ཚང་གཅྱིག་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་། 
མྱི་རྱིགས་དཀར་པོའ་ིདཀྱིལ་ལ་བསད་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཉ་ེཆར་ང་བང་ཨ་རྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་
གྲྭའྱི་རྒན་ལགས་ཚོར་སོབ་འཁྲྱིད་གནང་ཕོགས་ཐོག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སྦྱོང་གཅྱིག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་
རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང་། དེའྱི་སྐབས་ང་རང་ལ་ཚོར་བ་གང་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ལབ་ན། ང་ཚ་ོབོད་པ་ཡོད་ས་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་
བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་ཕ་མའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོའ་ིབཞེས་ནས་གཟའ་མཇུག་གྱི་སོབ ་གྲྭ་དེ་
ཚགས་ཚུད་པ་ོའག་ོབསད་འདུག ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོདང་པ་ོཐུག་དུས་སེམས་ལ་སྐྱ་ོསང་ཏགོ་ཙམ་བྱུང་སོང་། གང་ཡྱིན་
ཟེར་ན། བོད་སྐད་གཙང་མ་ཞྱིག་བསྐྱོན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དང་། བོད་སྐད་བསྐྱོན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ས་གདངས་ནང་བཞྱིན་
བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་པ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོབོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། ཕ་མ་ཚ་ོདང་ལྷག་པར་དུ་སོབ་གྲྭ་འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་
ཕྲུག་ཚོས་ཀང་འགན་བཞེས་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དེ་གལ་ཆེན་པོ་བརྱིས་ནས་རེས་གཟའ་སེན་པ་དང་ཉྱི་མ་ཡྱིན་
ནའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དུས་རྒྱུན་ཉྱིན་མ་ལྔ་སོབ་གྲྭར་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་སོབ་ཕྲུག་གཞན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་
མ་ལྔ་སོབ་གྲྭར་ཕྱིན་ནས་སེན་པ་དང་ཉྱི་མ་ད་ེགུང་གསེང་བཏང་ནས་སོད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
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ང་ཚ་ོཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། New York དང་ New Jersey ཆ་བཞག་པ་ན། སོབ་གྲྭར་ཡོང་མཁན་སབོ་ཕྲུག་ ༣༠༠ 
ལྷག་ཙམ་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོསོབ་ཕྲུག་ཆ་ཚང་ལ་མཇལ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་མ་བྱུང་ཡང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་། སོབ་ཕྲུག་རང་
ཉྱིད་ཀྱིས་ད་ོསང་བས། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་ཕ་མའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཚང་མས་འགན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཞེས་ཏ་ེརེས་གཟའ་སེན་པ་
དང་ཉྱི་མ་སོབ་གྲྭར་འག་ོརྒྱུ་ད་ེདཔ་ེཡག་པ་ོའག་ོཡྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། ང་རང་གྱི་ཚོར་སང་ལ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཐབས་ཤེས་
གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བེད་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་ཞྱིག་ཀང་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འད་སོང་ཙང་། ང་ཚོ་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ང་རང་ཚ་ོབཙན་བལོ་ནང་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ན་གཞོན་ཚོར། ང་
ཚོའྱི་སྐད་དང་རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་རྒྱུན་འཛིན་བེད་རྒྱུ་དང་། ད་ེམྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཤེས་རྱིག་ངསོ་ནས་རྒྱབ་
སྐྱོར་ག་ཚོད་ཞུ་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བྱིས་པའྱི་ཆེད་དུ་འགུལ་བརན་བརན་
ཐུང་མང་པོ་ཞྱིག་བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ལས་ཀ་སྤྲོད་ས་བོད་ཀྱི་ཚན་པའམ་ས་བསྒྱུར་ཁང་ད་ེག་པར་ཡོད་པ་རེད་དམ། 
ཞསེ་དྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་གནང་སོང་། ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་ས་འཇུག་ཁང་ད་ེནོར་བུ་གྱིང་ཁའྱི་ཉ་ེའགམ་དུ་འདུག ཁ་ོཚོའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེནྱི་བོད་
ཀྱི་ན་གཞོན་ཁ་ཤས་ནས་གསར་འཛུགས་གནང་བའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་ཞྱིག་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་གོག་
ཀླད་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་མེད་པ། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཀམ་པུ་ཊར་མཐུན་འགྱུར་གྱི་སྐོར་ལ་དྱི་བ་གནང་སོང་། ཏན་ཏན་རེད། ང་ཚ་ོསོབ་
གྲྭ་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ལ་སོབ་སྦྱོང་སྤྲད་རྒྱུ་དེ། དེང་དུས་དང་མཐུན་པ་སྤྲོད་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་རེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་
སོབ་གྲྭའྱི་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་མྱི་འདུག་གསུང་བ་དེ། ང་ཚོས་རད་གཅོད་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དང་མྱིན། ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་
སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་དགོས་པ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཀ་ལོན་སྤུངས་
ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་ཁང་དང་ཉལ་ཁང་གྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ད་ེཏན་ཏན་རེད། ང་དང་ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེ་
གཉྱིས་སོབ་གྲྭར་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང། བུ་དང་བུ་མ་ོསོད་ཁང་གྱི་ཐོག་ད་ེཚོ་དཀའ་ངལ་དང་། འཛིན་ཁང་ད་ེཚ་ོད་ལྟ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། འཛིན་ཁང་ད་ེསོན་མ་སོབ་གྲྭའྱི་ཆེད་དུ་བརྒྱབ་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ད་ེ
སོན་གྱི་ཁང་པ་རྱིང་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་འཛིན་ཁང་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡག་པ་ོམེད་པ་ང་རང་གྱི་ཚོར་སོང་། སོད་ཁང་
ད་ེཚོར་ཆ་བཞག་ན། ང་རང་ཚ་ོབཟ་ོབཅོས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཐད་གོས་བསྡུར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་ཕྲུ་གུའྱི་མདུན་ལམ་དང་འབལེ་བའྱི་ཕ་
མ་ཚ་ོལ་ཟབ་སྦྱངོ་ཕུལ་ནས་དརེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བསགས་བརོད་གནང་བར་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངེ་སང་དུས་
ཚདོ་ལ་ཕྲུ་གུའྱི་ཕ་མ་མང་པ་ོཞྱིག་ཤེས་ཡོན་དང་ལྡན་པ་སོག་གྲྭ་འགྱིམ་མོང་ཡོད་པ། སོང་ཙང་སོན་མ་ལ་ོབཞྱི་བཅུའྱི་སོན་གྱི་ཕ་མ་
ཚ་ོཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭ་ལ་བཏང་དུས། སོབ་གྲྭར་སྐྱེལ་ཐུབ་པ་ཙམ་དང་བཏང་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། ཕ་མས་ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་
ཐོག་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་དོ་སང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སོ་སོ་གནང་ཐུབ་པའྱི་ཤེས་བ་མེད་ཙང་། དེ་འདའྱི་ལམ་སྟོན་མང་པོ་
གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེང་སང་ཆ་བཞག་ན། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཕ་མ་མང་པ་ོཞྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་གོ་
སྐབས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ཤེས་ཡོན་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚ་ོཕ་མ་ཚ་ོལའང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་མདུན་ལམ་
ལམ་སྟོན་ཐགོ་ཕག་རོགས་གང་འད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ང་ཚ་ོཕྲུ་གུ་ཚའོྱི་སོབ་སྦྱངོ་གྱི་ཆདེ་དུ་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་ཚང་
མས་དེས་ཐོག་གང་ཐུབ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་མདུན་ལམ་ལམ་སྟོན་གྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
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རདེ། དེར་བསགས་བརོད་གནང་བ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས། ད་ེརྱིང་ང་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བནོ་ལ་འཁདོ་པར་ངསོ་འཛིན་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་གྱི་ངསོ་ནས་སོབ་སྦྱངོ་བས་པ་ད།ེ སྱི་ཚགོས་ལ་
ཕན་ཐགོས་ཡངོ་གྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡདོ། ད་ལྟ་ལས་འགན་དེར་ཧུར་བརནོ་དང་ང་རང་གྱི་ནུས་པ་གང་ཡོད་བཏནོ་པར་
བ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ངས་ལན་ཆ་ཚང་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། ངས་ད་ལྟ་གོས་
བསྡུར་ཞུས་ནས་རསེ་སུ་སྙན་གསན་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་
འཚམས་འདྱི་ཞུས་པ་དང་སགས། སྱི་ཡོངས་ནས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་
པ་དང་སགས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སེ་ཚན་གྱི་ཕག་ལས་དེ་དངོས་གནས་
གཟངེས་སུ་ཐནོ་པ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརནོ་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ལས་
བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་དང་པ་ོད།ེ ཨ་རྱིའྱི་བོད་མྱིའྱི་སོབ་ཡོན་ལས་འཆར་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༦ ལ་ཕེབས་མཁན་ཚརོ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ ༢༠༡༨ ལོར་ལོག་དགོས་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སབོ་ཕྲུག་ཚུར་ལོག་མཁན་
ནང་ནས་མ་ལོག་པ་ག་ཚོད་ཙམ་བྱུང་ཡོད་དམ། སོབ་ཕྲུག་མ་ལོག་པ་ཚོའྱི་མྱིང་ད་ེང་ལ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་
ཚརོ་བ་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ད་ེས་ ༢༠༡༡ ལོར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་འཕད་པ་རདེ། 
དའེྱི་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ ༡༠ ལ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Visa མཐོང་མཆན་གནང་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེས་ཞ་ེན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་སོབ་ཕྲུག་མང་དག་ཅྱིག་ཚུར་ལོག་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོའ་ིསོབ་ཕྲུག་ཚུར་མ་ལོག་པ་ད་ེཚ་ོལོག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིསོབ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་ཕར་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཞེས་ཞུས་པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ནས་ད་ེའདའྱི་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། མར་ད་ེའདའྱི་བཀའ་ཕེབས་དུས་ལས་ཁུངས་ཁག་
ནས་འབེལ་བ་བས་ཏེ་ཡར་རེ་སྐུལ་ག་རེ་ཞུས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ན། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་བགྱིས། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༩ ཡྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚུར་མ་ལོག་མཁན་ཚ་ོཨ་རྱི་ནས་སོག་དགོས་བྱུང་ནའང་སོག་རོགས་གནང་ཞེས་ཕར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དུས། 
ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ནས་ཚུར་ལན་ག་ར་ེབརྒྱབས་པ་རེད་དམ་ཞ་ེན། ཕར་བཏང་བ་ད་ེཚ་ོཁེད་རང་ཚོས་འདེམས་སྒྲུག་བས་ནས་
བཏང་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚུར་ལོག་རྒྱུའྱི་འགན་ད་ེཡང་ཁེད་ཚོས་འགན་འཁེར་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་འགན་ཁེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སོབ་ཕྲུག་སུ་ཚུར་ཕེབས་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་མྱིང་
གསུངས་རོགས་གནང་། མ་འོངས་པར་སོབ་ཕྲུག་ད་ེའད་མ་ཕེབས་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཕྲུག་མ་
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ཕེབས་མཁན་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ་གསུངས་རོགས་གནང་། ད་ལན་མྱིང་གཅྱིག་པོ་གསུངས་ན་འགྱིག་ས་རེད། དེའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུ་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལོར་མྱི་ ༡༠ ཕབེས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་རྣམས་ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི་ ༡༠ པ་ོ
ད་ེགང་དུ་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་སོབ་སྦྱོང་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཤོར་དུས་མྱི་ 
༡༠ པ་ོདེའྱི་སེམས་ལ་ད་ེདུས་དངོས་གནས་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སྐྱེས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཁྲོས་
ནས་བསད་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཧུར་ཐག་ཞུས་ནས་བསད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཁོ་ཚོའྱི་
སེམས་ནང་ལ་ཚོར་བ་ཆེན་པ་ོད་ེད་དུང་ཡང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སོབ་ཡོན་འདྱི་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་གཅྱིག་ལ་ལོ་ ༢ 
ཀྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སྒོར་འབུམ་ ༥༠ ལྷག་ཙམ་ད་ེའད་བཏང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཚུར་མ་ཡོང་ན། འདྱི་དངོས་གནས་
ཛ་དག་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་སོབ་ཕྲུག་མ་ཕེབས་མཁན་གྱི་མྱིང་ད་ེཚ་ོགསུངས་རགོས་གནང། 
 གཉྱིས་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Avanti learning centre འདྱི་ད་ལྟ་འཛིན་རྱིམ་ ༡༡ དང་ ༡༢ ཀྱི་
སོབ་ཕྲུག་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་གནང་གྱི་འདུག ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ལོ་ར་ེབཞྱིན་དུ་འག་ོསོང་ག་
ཚོད་ཙམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། འདྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་གྲྭ་ག་ཚོད་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལག་བསྟར་བེད་བཞྱིན་པ་
རདེ། དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གསུམ་པ་འདྱི་ད་ལྟ་ངའྱི་བསམ་འཆར་རང་ཡྱིན། ང་དེའྱི་སྒང་ལ་ཁད་ལས་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་
ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་གཟྱིགས་ཡོང་དུས་དང་། ད་ེབཞྱིན་དཔ་ེདབེ་ཁག་ལ་
གཅྱིག་མཇལ་ཡོང་དུས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཅེས་ཞུ་དུས། དེའྱི་ནང་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐ་སྙད་དེ་Secular 
ethics དེ་ཡྱིན་དུས། ངས་འདྱི་ཏོག་ཙམ་འགལ་ཟླར་འགོ་ཡྱི་མེད་དམ་ཞེས་ངའྱི་བསམ་འཆར་རང་ཡྱིན། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལ་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་མཁས་དབང་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུ་ན། Secular ethics སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་ Secular ཞེས་པ་འདྱི་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་མ་ཡྱིན་པ་ཚུར་ཤར་ཕོགས་ལྷག་པར་
རྒྱ་གར་གྱི་ལྟ་གྲུབ་འདྱིར་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། དེའྱི་ནང་ལ་ཆོས་ལུགས་དབ་ེབ་མ་ཕེ་བར་ཟུང་དུ་སེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ Secular 
ཚིག་འདྱི་བེད་སོད་བཏང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་ནང་ལ་གང་འད་འཁོད་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པ་ཞེས་འཁོད་དུས་ད་ེལ་འགལ་ཟླ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་མེད་དམ། ཡང་མྱིན་ན་ཨྱིན་སྐད་ལ་འགྱུར་བ་
གཏོང་དགོས་པའྱི་བཟ་ོལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཡང་མྱིན་ན་བོད་ཡྱིག་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའྱི་བཟ་ོལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་
འདུག འདྱི་ང་རང་གྱི་བསམ་འཆར་རང་ཡྱིན། 
 བཞྱི་པ་ད་ེརྱིགས་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ད་ེསོན་ལྔ་དང་
ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚར་ནས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་བཀའ་སོབ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚོས་ལོ་ལྔ་དེའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ནང་
བསྟན་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ལ་སོབ་སྦྱོང་ཧུར་ཐག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆརེ་ཡོང་མདགོ་ཁ་པ་ོ
རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་དུས། གུས་པ་རང་ཉྱིད་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དམྱིགས་བསལ་རྱིག་ལམ་གྱི་
ཐགོ་ལ་ངསེ་པ་ལྟ་བུ་ད་ལྟ་རདེ་ཚར་ཙམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དའེྱི་སནོ་ལ་རྱིག་ལམ་ལབ་དུས་འག་ོསྟངས་ད་ེདག མག་ོཡང་འཚསོ་ཀྱི་
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མེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོཚན་རྱིག་དང་མཉམ་དུ་འག་ོཐུབ་རྒྱུ་གཅྱིག་རེད་འདུག འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་རྱིག་ལམ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ Research ཞྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་གཉྱིས་ཟུང་སེལ་གྱི་ཐགོ་ནས་མ་འངོས་
པར་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་སལེ་རོགས་གནང་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ལྔ་པ་ད་ེསོབ་གྲྭ་མཁ་ོབསྡུ་གནང་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་རེད། ཁ་སང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་ང་རང་
ཡང་བཅར་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བཟང་པ་ོགཅྱིག་ཐོབ་བྱུང་། དེའྱི་ནང་ལ་གོས་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོགནང་མཁན་ཕལ་ཆེར་སོབ་གྲྭའྱི་སྱི་ཁབ་
འགན་འཛནི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕེབས་འདུག ཚང་མས་མོས་མཐུན་ག་ར་ེགནང་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་མཁ་ོབསྡུ་བ་དགསོ་
འདུག འོན་ཀང་དམྱིགས་བསལ་གང་འད་བས་ནས་མཁ་ོབསྡུ་བ་དགོས་པ་ད་ེསུས་ཀང་གསུང་མཁན་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས། 
ངའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོག་ར་ེསེབས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་མར་ལམ་སྟོན་
གསལ་པོ་ཞྱིག་བསྒུགས་བསད་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག དེར་བརྟེན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚགོས་འདུ་འགའ་ཚགོས་ཐུབ་ཡོད་ན། མ་འོངས་པར་ལས་འཆར་ག་ར་ེཡོད་དམ་ཞེས་འདྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 དྲུག་པ་ད་ེང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་ཞུས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་ས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་ཞུས་གནང་སོང་། དག་ེརྒན་གྱི་གསལོ་ཕགོས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡར་རྒྱས་འག་ོདགསོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེརྱིང་ངས་གསལ་པོའ་ིཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོབཙན་བལོ་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་དག་ེ
རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ད་ེའདང་ངེས་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་དཀའ་ངལ་འཕད་ས་ད་ེརྡ་ས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའྱི་ཁབ་
ཁངོས་སོབ་གྲྭ་ད་ེདག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་རྡ་ས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སའེྱི་ཁབ་ཁངོས་སོབ་
གྲྭའྱི་འགན་འཛནི་མཉམ་དུ་འབལེ་བ་ཞུས་ནས་སལེ་ཐབས་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 མཐའ་མ་དེར་འདྱིའྱི་སནོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་གྱི་བཀའ་བོན་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་ཕབེས་ཟྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡང་
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་གྱི་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྱི་བ་ད་ེརང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་དུས་དང་འཚམ་པའྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་འགོ་ཁྲྱིད་འདེམས་སྒྲུག་བེད་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་
གསལ་ནང་གསལ་མེད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་ཚར་བ་རེད་ད་ེངོས་འཛིན་ཞུས་འདུག འོན་ཀང་ཁ་སང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་
འདུའྱི་སྐབས་སུ་དྱི་བ་གཏོང་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ད་ེདུས་མཁས་དབང་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་དུས། གལ་སྱིད་སོབ་གྲྭའྱི་འགོ་
ཁྲྱིད་རྣམ་པ་ཚོས་འདམེས་སྒྲུག་བེད་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེའྱི་མྱིག་དཔ་ེབལྟ་ས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག Model ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་བཏང་དུས། དེའྱི་ལན་གསལ་པ་ོཐོབ་མ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང། མྱིག་དཔ་ེགསལ་
པ་ོད་ེའད་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་གནས་ཚང་རྒྱ་གར་རང་ལ་དཔ་ེཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། KVS སོབ་གྲྭ་ཞེས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འོག་ལ་
རང་སྐྱོང་སེ་ཚན་གྱི་ཁུངས་སུ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༤ ལ་གསལ་བསགས་
བསྐྱངས་གནང་འདུག སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་རེད། སོབ་སྱི་གཞོན་པ། དགེ་རྒན་སོགས་འདེམས་སྒྲུག་བེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ། ངས་
དམྱིགས་བསལ་སོབ་སྱི་འདེམས་སྒྲུག་བེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོས་གང་འད་བས་ནས་འདེམས་ཀྱི་འདུག་
ཞུས་ན། དང་པ་ོདེར་ཁ་ོརང་ཚོར་ཉམས་མོང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དག་ེརྒན་ལ་ོ ༣༥ ནས་ ༥༠ བར་དུ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག 
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ད་ེནས་ PGT ཞེས་སོབ་གྲྭ་མཐ་ོབར་ཉུང་མཐར་ལོ་ ༨ བསབས་མོང་ཡོད་པ། ད་ེབཞྱིན་འབྱིང་རྱིམ་སོབ་གྲྭར་ལྟ་བུའྱི་དགེ་རྒན་
ཡྱིན་ན་ལ་ོཉུང་མཐར་ལ་ོ ༡༥ བསབས་མོང་ཡོད་པ། ད་ེཆ་རྐྱནེ་དང་པ་ོད་ེརདེ་འདུག ཆ་རྐྱནེ་ད་ེཚང་བའྱི་རསེ་ལ་འཛུལ་བཞུགས་
བ་རྒྱུ་འདུག འཛུལ་བཞུགས་བས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥༠ ཡྱི་ཡྱིག་ཚད་ཅྱིག་བཏང་གྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་ ༡༥༠ འདྱིའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་
ཆ་ (༡༠) ཨྱིན་ཇྱི་དང་། བརྒྱ་ཆ་ (༡༠)ཧྱིན་དྷྱི། བརྒྱ་ཆ་(༡༠) སྱིར་བཏང་གྱི་ཤེས་བ། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ Aptitude Test རྒྱུ་མཚན་བགང་རྒྱུའྱི་སྐརོ། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཀམ་པུ་ཊར་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐགོ་ལ། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ སོབ་ཕྲུག་
གྱི་སེམས་ཁམས་སོགས་ཤེས་ཡོན་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་དཔལ་འབོར་བསྡུ་
རུབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་བཅས་ཁོན་བསོམས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥༠ ཡྱི་ཡྱིག་ཚད་བཏང་གྱི་འདུག ད་ེནས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཞྱིག དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Interview འདྱི་རད་འདྱི་ཡྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། བརྒྱ་ཆ་ ༡༥༠ ད་ེབརྒྱ་ཆ་ ༨༥ 
ལ་མར་ཕབ་ཀྱི་འདུག འདྱི་རད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ད་ེབརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ལ་མར་ཕབ་ཀྱི་འདུག ཁོན་བསམོས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་འདམེས་
ཀྱི་འདུག འདྱི་དང་རྦད་ད་ེགཅྱིག་མཚུངས་རང་ང་ཚོས་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། འདྱི་འད་བའྱི་གོམ་པ་གཅྱིག་ང་ཚོས་
ས་ོདགོས་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་ལས་བེད་རྒན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་འདུག ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་
ཀང་ད་ེརང་གསུང་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོསོན་མ་ཡྱིན་ན། ངས་འགོ་ཁྲྱིད་བེད་ཀྱི་མྱིན། ངས་འགོ་ཁྲྱིད་བས་ཐུབ་ས་མ་རེད། ད་ེའད་ཞུ་
མཁན་ཡང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བདེ་མཁན་ཚསོ་ཀང་སེམས་ཁུར་དང་བསམ་ཤེས་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་བདེ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཤོད་མཁན་ད་ེའད་མང་པ་ོཐོན་ཡོང་དུས། ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་བསྐྲུན་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
ཞུས་གནང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་དོན་དེར་ང་ཚ་ོཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འགྱུར་བ་དེ་
དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་སྟེང་ཁ་སོན་གཅྱིག་བརྒྱབས་ཏེ་ཞུས་ན། བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ། ད་ེདཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག་ནས་ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་ཞུ་དུས། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཉུང་མདོག་ཁ་པ་ོརེད་དེ། ཕོགས་གཉྱིས་ནས་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀའྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེའྱི་ནང་འགྱུར་བ་མང་པ་ོཞྱིག་
གཏོང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་འགག་ར་འགལ་རྐྱེན་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་སྱིད་པ་རེད། དཔ་ེབཞག་ན་སོབ་གྲྭའྱི་འགོ་ཁྲྱིད་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐགོ་ནས། ང་ཚའོྱི་བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་སབོ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡར་རྱིས་ལནེ་གནང་ཚར་ཙམ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་སོབ་སྱི་
རྣམ་པ་ཚ་ོདང་ད་ེདག་གྱི་འགོ་ཁྲྱིད་འདེམས་སྒྲུག་བེད་སྟངས་ད་ལྟ་ནས་གསལ་པོར་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཡག་པ་ོགཅྱིག་ཁོན་
ནས་ཆགས་ས་མ་རེད། ངའྱི་མོང་ཚོར་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེས་ཧ་ལས་པའྱི་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་མཁན་གྱི་ང་
ཚོའྱི་དག་ེརྒན་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོད་ལྟ་རྒྱ་གར་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་ནས་སོབ་
གྲྭའྱི་འགོ་འཁྲྱིད་མཁན་ད་ེའད་ཆགས་བསད་ཡོད་ན། གང་འད་ཡོད་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་སོ་སོའ་ིབསམ་བོའ་ིནང་ལ་དན་གྱི་འདུག 
འདྱི་དན་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ད་ེའདའྱི་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་མ་
བཏོན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ེརང་འཇགས་བསད་རྒྱུ་གཅྱིག་ངས་མཐོང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་
འགྱུར་བ་གཅྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ར་ེའདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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