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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་མུ་མཐུད། ༡༌༌༌༡༥ 
༢ དཔལ་ལྡན་བདྲེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པའི་ཐོག་གསལ་བཤད། ༡༥༌༌༌༢༨ 
༣ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་མུ་མཐུད། ༢༨༌༌༌༣༤ 
༤ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ། ༣༥༌༌༌༣༦ 
༥ ཁིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་གི་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠།༡༡ ༣༦༌༌༌༤༦ 
༦ གཞུང་འབྲེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ། ༤༦༌༌༌༤༧ 
༧ གཞུང་འབྲེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པའི་ཐོག་བརོད་པ་

གཉིས་པ། 
 

༤༧༌༌༌༥༤ 
༨ གཞུང་འབྲེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། ༥༥༌༌༌༥༦ 
༩ གཞུང་འབྲེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ། ༥༧༌༌༌༥༧ 
༡༠ གཞུང་འབྲེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ། ༥༨༌༌༌༥༩ 
༡༡ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པའི་ཐོག་བརོད་པ་དང་པོ།  ༥༩༌༌༌༧༡ 
༡༢ གཞུང་འབྲེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ།  ༧༢༌༌༌༧༢ 
༡༣ གཞུང་འབྲེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ། ༧༣༌༌༌༨༢ 
༡༤ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པའི་ཐོག་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ།  ༨༣༌༌༌༡༤༠ 

 



1 

 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨ་མདོ་རྔ་པ་ཁུལ་གྱི་ཀྱིརྱི་དགོན་གྱི་གྲྭ་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་གྱི་ཞལ་ཆྤེམས་དྤེར་ཁོང་གྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་གསུངས་འདུག་ཅྤེ་ན། 

མ་དང་ཕ་ལ་འབྤེལ་བའྱི་ཕུ་ནུ་མྱིང་སྱིང་རྣམས་ལ་བརོད་འདོད་པ་ནྱི། མྱི་རྱིགས་ཕན་ཚུན་བར་ལ་མཐུན་སྱིལ་དང་
ལྷག་བསམ་གཙང་མས་བྱ་བ་བསྒྲུབས་ན་འགྱིག་མོད། གཞན་ལ་ཞྤེ་སྡང་བྱས་ན་ཕམ་ཁ་དང་། གཞན་ལ་ལྷག་བསམ་དཀར་
ན་རྒྱལ་ཁ་ཡྱིན་པ་སྨྲ་མྱི་དགོས་པ་རྤེད་མོད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་བྱ་བ་གང་ཞྱིག་བསྒྲུབ་ན་ཡང་། གྤེན་རགས་མྱི་བྱྤེད་པར་བསམ་
གཞྱིགས་བྱ་རྒྱུ་ནྱི་གལ་ཆྤེ་འདུག སོབ་མ་ཡྱིན་ན་སོབ་སོང་གྱི་དོན་འོངས་བ་ཞྱིག་དང་། ཕ་མ་ཡྱིན་ན་བུ་ལ་སོབ་གསོ་ཐོངས་
པ་ཞྱིག་དང་། ཚོང་པ་ཡྱིན་ན་རང་གཞན་གྱིས་ཕན་པ་ཞྱིག་དང་། རོང་འབོག་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་ཕ་མ་བདག་སོངས་བྱྤེད་
པ་ཞྱིག་དགོས། དྤེ་བཞྱིན་དུ་འཛམ་གྱིང་སྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་མྱིའི་ཁྱིམ་མཚེས་ཕན་ཚུན་བར་ལ་མཐུན་སྱིལ་ངྤེས་པར་
བྱྤེད་དགོས། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཕན་ཚུན་ལ་མཐུན་སྱིལ་དང་བརྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ན་འུ་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཡང་། 
བཤད་ན་བཤད་སར་འགོ་བ་ཞྱིག་དང་། རྒྱུགས་ན་རྒྱུགས་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་ནམ། ངས་ཁྤེད་ཚོ་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་
ནམ་རྒྱུན་སྱི་ཕན་དང་སྤེར་ཕན་གྱིས་སོ་སོར་ངོས་ཟྱིན་ནས་བྱ་བ་གང་ཞྱིག་བསྒྲུབས་ཀྱང་སྱི་ཕན་དང་མཐུན་སྱིལ་གྱི་སོ་
ནས་བྱ་བ་བསྒྲུབས་ན་འགྱིག་ཟྤེར་ནས་ནམ་ཡང་བཤད་རྒྱུ་ཡོང་ངོ་། རྒྱུ་མཚན་བདྤེ་སྱིད་ཀྱི་ར་བ་ནྱི་སྱི་ཕན་དང་མཐུན་སྱིལ་
ཡྱིན། ཨ་མ་དང་ཨ་ཕྱི། ཨ་ནྤེ། ཨ་ཞང་། སྲུ་མོ། མག་པ་རྣམས། ད་དུང་ང་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕུ་བོ། ཕུ་མོ། ཨ་ཅྤེ། ནུ་མོ། 
ང་ལ་བརྤེ་བ་སོང་མཁན་གྱི་དགྤེ་རྒན་རྣམས་དང་སོབ་གོགས་རྣམས་ལ་བྱ་བ་ལམ་འགོ་ཡོང་བའྱི་སོན་ལམ་དང་གང་བསམ་
སྱི་ཕན་ཡྱིན་པའི་རྤེ་བ་ཆྤེ། ངའྱི་ཨ་མ་ལགས་ཁྤེད་ཀྱིས་བྱམས་བརྤེས་ང་ཚོ་བསངས་ནས་ཡོང་། ཁྤེད་ཀྱིས་རྔུལ་ཁྲག་གྱི་
ཁྲོད་ནས་ང་ཚོའྱི་ལང་ཚོ་དར། ཁྤེད་ཀྱི་ལག་ཁུག་ནས་ང་ཚོར་སོ་སྣང་སྱིན། ཁྤེད་ཀྱིས་ང་ཚོར་སྱིན་པ་མང་པོ་བྱས་འདུག 
ཁྤེད་ཀྱི་བྱམས་བརྤེས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མྤེད་ཀང་། ཡོད་ཚད་ཁྤེད་ཀྱིས་བསངས་པ་བཀའ་དྱིན་ཆྤེ། ཨ་མ་དཀའ་དྱིན་ཆྤེ། 
ངོ་མ་ཁྤེད་ལ་བཤད་ན་བཤད་མྱི་ཚར་བ་ཡོད་མོད་དྤེ་ཙམ་བྱས། ཡྱིག་སོན་ངོ་མ་ཡོད་ངྤེས་ཀང་ངས་ཁྤེད་ཚོར་དགོངས་དག་
ཞུ། ཞྤེས་ཁོ་རང་གྱིས་ཞལ་ཆྤེམས་བཞག་པའྱི་ཡྱི་གྤེ་འདི་རྤེད། 

གནས་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་གོ་བ་ལ་ཁ་སང་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་དང་མྱི་དང་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་རད་གཅོད་བྱས་དང་བྱྤེད་
མུས་ཡྱིན། ཡང་ཨ་མདོ་རྤེ་ཁོག་ནས་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་གཅྱིག་བྱུང་འདུག དྤེ་ང་ཚོར་ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་
གསལ་རྐྱང་ཞྱིག་རག་ཐུབ་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྒྱ་ནག་ཤྱིན་ཧྭ་དྲྭ་བའྱི་ནང་དུ་ BBC ཡྱིས་བཅར་འདྱི་ཞུས་པའྱི་སྐབས་
ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་གནད་དོན་དྤེ་བྱུང་བར་ཁས་ལྤེན་བྱུང་འདུག རྤེས་སུ་ཞྱིབ་གསལ་བྱུང་བ་དང་གོས་
ཚོགས་སུ་སྙན་གསྤེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ལྟ་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པར་མུ་མཐུད་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུའྱི་དུས་
ཚོད་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་གསུང་མཁན་དང་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་སྱི་འཐུས་ ༥ ཡོད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་གོ་སྐབས་འབུལ་མྱི་དགོས་པ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། གོང་དུ་གོག་ཆད་པས་
བོད་ནང་ལ་བཤད་འདོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཡང་བསར་གསུངས་ན་ཆོག་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་སོལ་བྱྤེད་མཁན་ཁོང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་བྱྤེད་ལུགས་བྱྤེད་
སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དོན་ཚན་གསུམ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དོན་ཚན་དང་པོ། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བོད་ནང་ལ་ཁོང་ཚོས་
འཁོག་བཤད་གང་འད་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོས་བཀའ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ནང་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ང་ཚོ་བོད་པ་ནང་ཁུལ་དཀྲུག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་གཅྱིག་བྱས་པ་རྤེད། གྱིས་བྱས་པ་
རྤེད། ཡར་བྱས་པ་རྤེད། མར་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོད་ནང་
གྱི་ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་སྐད་ཆ་དྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དངོས་གནས་བཀའ་སོབ་ག་རེ་གནང་
ཡོད་པ་དང་། དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་སོལ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་བཀག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། བར་སྐབས་ཤིག་ལ་འདྱི་ནས་མར་འགོ་
མཁན་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་བའྱི་སྐབས་སུ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ལན་ཡག་པོ་བརྒྱབས་ཏེ་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། འགའ་ཤས་ཀྱིས་
དྤེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་དྤེ་མ་རྤེད་མདོག་མདོག་གྱི་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་སངས་ཀྱི་ཐོག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགྤེལ་
བཤད་རྒྱག་སྐབས་སུ་དྤེ་དང་དོན་དང་ངྤེས་དོན་ཡྱིན་མགོ་འཚོས་རྒྱུ་མྤེད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཡོང་དུས་འཁྲུག་རྒྱུ་འད་པོ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དྤེ་བསྤེན་ན་ར་བ་ྱིད་ན་ཡག་པོ་མྤེད་
པའྱི་བཀའ་སོབ་གནང་བ་དྤེ་གཙོ་བོ་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོ་རོངས་ཀྱི་མ་རྤེད་ཀང་དྤེ་འད་ལབ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་
དང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དངོས་སུ་བཀའ་སོབ་གནང་བ་དྤེ་ཁོ་ཚོའྱི་སར་སྤེབས་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་རྒྱ་མྱིས་བཀག་
བསྡད་ཡོད་པ། ཡང་དྤེ་འད་འཁོག་བཤད་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གྱིས་གོ་སྐབས་གང་མང་མང་སད་དྤེ་ཁོང་ཚོ་གང་དུ་
འགོ་འདོད་ཡོད་ཀང་འགོ་ཆོག་ཆོག ཆབ་སྱིད་དང་དངུལ་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་གང་དགོས་དགོས་ཀྱི་གོ་སྐབས་སད་ཡོད་
དུས། མགོ་སྐོར་ཐྤེབས་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་ཡོད་དུས་དྤེ་ལ་བསྟུན་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག་
ཅྤེས་དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་གྱིས་པ། ང་ཚོ་ཕྱིར་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཚོ་ལ་བསྟུན་ཏྤེ་ཁོང་ཚོས་དྱིལ་བསགས་དང་ལས་ཀ་བྱྤེད་སངས་
དྤེ་རྤེད། ང་ཚོ་ཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་དྤེ་དང་པོ་ཞུས་ན་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིར་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་སོ་བ་ཡོད་པ་དྤེ་ང་རྒྱ་
གར་ལ་སྤེབས་ནས་ལོ་བཅུ་བཞྱི་ཙམ་ཕྱིན་པའྱི་ནང་ནས་དངོས་གནས་གསལ་པོ་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག ཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་
པ་ཚོ་ལ་དྱིལ་བསགས་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་མཚན་སད་ཞུ་ཕོད་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་དང་གཞུང་གྱིས་ཁོང་ཚོ་ལ་སྡུག་པོ་ཧ་ཅང་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ། ནང་ཁུལ་གང་ཡྱིན་ཡང་ཚང་མ་བྱྤེད་ཕོད་པ། དྤེ་
དང་འབྤེལ་ནས་ང་ཚོ་ཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལངས་ཕོགས་བརན་པོ་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས། ཁོང་ཚོ་
ཁག་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཤ་ཚ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་མྱི་དམར་པོ་ལ་ལག་པ་འཇུས་ནས་ཁོང་ཚོ་འདུམ་སྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་ན་ང་ཚོ་
ནང་ཁུལ་ལ་དྤེ་འདའྱི་བརྣག་པོ་བྱྤེད་རྤེས་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་འད་པོ་སོགས་སྐད་ཆ་ཚང་དྤེ་འད་གྤེང་བ་མ་ཟད། དངོས་སུ་
རོམ་ཡྱིག་སྤེལ་བ་དང་། གཏམ་བཤད་བྱྤེད་པ་དྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡོང་རྒྱུའྱི་སྡྱིངས་ཆ་དང་ཁྲོམ་ར་དྤེ་ང་རང་ཚོ་ཕྱི་ལ་ཡོད་
པའྱི་མྱི་ཚོ། གཅྱིག་ནས་ང་ཚོས་མྱི་གཞན་དག་ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་
སོ་སོར་གོ་རོགས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་
དང་། ལངས་ཕོགས་བརན་པོ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ། ཕ་རོལ་པོ་ཚོས་ཧ་གོ་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ངྤེས་པར་དུ་གཟབ་སྤེ་ཁོ་རང་ཚོ་མྱི་ཉུང་ཤས་ཞིག་རྤེད། ཁོང་ཚོ་ཕ་གྱིར་བསྡད་བསྡད་དུས་ཅྱི་གང་སྐྲག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
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རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ལ་དཔག་པའྱི་ཁོ་རང་ཚོར་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག 

དོན་ཚན་གསུམ་པ། འདྱིར་ཞུ་རྒྱུར། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁོ་རང་ཚོའི་མྱི་དྤེ་ཚོའྱི་དྱིལ་བསགས་བྱྤེད་སངས་རྤེད། 
ཕྱི་རྒྱལ་མགོ་སྤེར་དང་རྒྱ་མྱིའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཚོར་ཁོང་ཚོས་ཚུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི། ཆོས་ལུགས་རང་དབང་དང་། སྨྲ་བརོད་
རང་དབང་མྱི་འདུག དྤེ་དག་འགོག་གྱི་འདུག་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོས་དྤེའྱི་ཁྲོམ་ར་དྤེ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཡོང་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་སྤེར་དྤེ་ཚོ་མགོ་ས་པོ་རྤེད། སྐབས་རྤེ་གྲྭ་ཆས་གོན་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས་དོན་དངོས་སུ་ཁོང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སོལ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་པས་དངོས་གནས་ཡྱིན་བཞག་གྱིས། ཧ་ཅང་ངར་ནས་
སྐབས་འགར་མཆོང་ཡོང་བ་དང། མདུན་ལ་མཆོང་ཡོང་བ་དྤེའྱི་རྱིགས་མགོ་སྐོར་སླུ་བྱིད་འོག་ལ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད། མགོ་
སྐོར་སླུ་བྱིད་འོག་ལ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་ར་དྤེ་ང་ཚོས་གོང་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་
རང་ཚོ་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སོབ་གྲྭ་ལ་གོ་སྐབས་མྤེད་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནས་ཕུད་
པ། དྤེ་དག་ཚང་མ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པར་སབས་བཅོལ་ཞུས་ཡོང་མཁན་མང་
པོ་ཡོད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཧ་གོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའི་གནས་ཚུལ་ཡོང་དུས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གྱིས་
སོ་སོའ་ིམྱི་སྤེར་ལ་སྡུག་པོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ། ཆོས་ལུགས་རང་དབང་དང་སྨྲ་བརོད་རང་དབང་གྱི་སྐོར་སྤེབས་ཡོང་དུས། 
ཁོང་ཚོ་སྐད་ཆྤེན་པོ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་རང་བཞྱིན་གྱི་སྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྱིལ་
བསགས་བྱྤེད་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་སྤེམས་པ་ལ་ལྟོས་ཏྤེ་ཡུལ་དྤེ་ལ་མྱི་འད་བ་མྱི་འད་བ་ར་བ་ྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། དཔྤེར་ན་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་དང་མགོ་སྤེར་པོ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་ཡོང་དུས། དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་ནས་བ་མའྱི་ཚེ་ཐུང་དུ་འགོ་གྱི་རྤེད་
ཅྤེས་པ་སོགས་བཤད་ན་རྣ་བར་འགོ་གྱི་མྱི་འདུག འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དངོས་གནས་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་
མཁན་དང་བ་སོབ་དམ་ཚིག་བརྱི་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་བར་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་བོད་པ་ནང་ཁུལ་རྤེད། 
འོན་ཀང་མགོ་སྤེར་པོ་ཞྱིག་ལ་དྤེ་འད་བཤད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ཚོ་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་དྱིལ་བསགས་དང་
ཁབ་བསགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་གང་འད་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་ནང་དུ་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་དགོས་ཀྱི་
འདུག བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དབྱྤེ་བ་འབྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསན་རྒྱུ་དྤེ་དག་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་དགོས་ཀྱི་
འདུག ཆོས་ལུགས་དད་མོས་དྤེ་རང་མོས་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། སོན་མ་ངས་མཐོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆྤེས་གང་
གསུངས་འདུག་ཞུས་ན། དཔྤེར་ན། རྒྱ་གར་ཧྱིན་དྷུའྱི་ཆོས་བྱྤེད་མཁན་ཚོས་གང་ཤ་ཟ་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཆོས་
ལུགས་དད་པ་རང་མོས་ལ་བཀག་པ་དང་། ཁ་ལག་བཟའ་རྒྱུའྱི་རང་དབང་བཀག་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཆོས་ལུགས་ནང་གྱི་
བྱྤེད་ལུགས་བྱྤེད་སངས། བསབ་པ་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ག་རྤེའྱི་སྐོར་ཡྱིན་ཡང་གང་ལྟར་ངས་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་ཤྤེས་
ཀྱི་མྤེད་ཀང་། ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་དང་འབྤེལ་བའྱི་སོ་ནས་ངས་དྤེ་མཐོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་གོ་བདྤེ་པོ་ཞྱིག 
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཅྱི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ལབ་དུས། རྒྱ་ཡྱིག་ནང་བསྒྱུར་དུས་ཧ་ཅང་དཀའ་
ལས་ཁག་པོ་འདུག དབྱྱིན་ཡྱིག་ནང་དུའང་དྤེ་བཞྱིན་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་པ་ནང་ཁུལ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཅྱི་
གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་ཟྤེར་བ་དྤེར་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་བདྤེ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མགོ་སྤེར་དྤེ་ཚོར་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་
ཡོང་དུས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་ས་རྤེད་དམ། ཚིག་དྤེར་འགྤེལ་བཤད་གང་འད་བྱས་ནས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་
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འདུག ཐབས་བྱུས་དང་ལྡན་པའྱི་འཆར་གཞྱི་སྱིག་དགོས་པ་དྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ངས་དུས་
ལ་བབས་པ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

མཐའ་མཇུག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུར། གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་
ལ་ཁ་སང་སོན་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཞྱིག་གསུངས་བཞྱིན་དུ་བཀག་སོང་གསུངས་སོང་། ངས་དྤེ་ལྱིད་ཁོག་ཚ་པོ་འད་ཞྱིག་མཐོང་
སོང་། འཛིན་སོང་གྱིས་བྱྤེད་སངས་ཏོག་ཙམ་མ་འགྱིག་པ་བཤད་པ་དང་འཛིན་སོང་གྱིས་བཀག་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་སྱི་
ཚོགས་ནང་ནས་མཐོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་རུང་འཛིན་སོང་གྱིས་ངོས་ནས་གོག་ཆད་པས་རྤེད་འདུག འཕྲུལ་ཆས་
སོན་ཤོར་བ་རྤེད་འདུག ག་རྤེ་བྱུང་བས་རྤེད་འདུག་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་བཤད་ཀྱི་མྱིན། ཁ་སང་བཤད་པ་དྤེ་བཀག་སོང་ཞྤེས་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་འགོ་སོང་
ན། ཁབ་བསགས་གང་འད་ཞྱིག་འགོ་ས་རྤེད་དམ། དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པའང་ཚོགས་གཙོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཆྤེད་མངགས་དྤེ་འད་བྱས་
བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོང་དུ་འབྤེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་
གསུང་མཁན་ལའང་གནས་སངས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་ཡྱིན་མྱིན་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་པས། ཁ་ྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་
ཡང་བསར་གཏོང་བའྱི་སྐབས་ལ་སྐད་ཆ་དྤེ་བཤད་བཞྱིན་པའྱི་མཚམས་དྤེ་རང་ནས་ཆད་པའྱི་གནས་སངས་ཞིག་བྱུང་འདུག 
དྤེ་བྱུང་བ་དྤེ་དཔང་པོ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དྤེ་རང་གྱི་ནང་ནས་མཐོང་བ་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་ཡོད་ཚན་པར་སྐད་
ཆ་དྱིས་པར། དྤེའྱི་སྐབས་ཏག་ཏག་ལ་ Card དྤེ་ཚིགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་འདུག ར་བའྱི་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་
གྱིས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སིད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་གཙོས་དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པ་གཅྱིག་བཤད་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཕར་
ཚུར་སྐད་ཆ་དྱིས་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་དྱིས་པ་ཡྱིན། ཆྤེད་མངགས་དྤེ་འད་བཟོས་མྤེད། ལྷག་པར་དུ་ youtube དང་ 
tibetonline དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། དྤེ་བཏོན་ནས་བཞག་པ་དྤེ་འད་ར་བ་ྱིད་ནས་མྱིན། 
tibetonline and youtube གྱིས་ཀའྱི་ནང་ལའང་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། ཆྤེད་མངགས་བཀག་ནས་བཟོས་མྤེད་ཅྤེས་
གསལ་བཤད་དྤེ་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཨང་ ༢༢ པར་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་སགས། རང་ྱིད་ཀྱི་སྤེམས་ཚོར་གང་ཞྱིག་བཤད་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུས་ན། གོས་
ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་༣ པའྱི་ནང་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གནད་དོན་དྤེ་ལ་གོང་དུ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་
ཀྱིས་འགྤེལ་བཤད་གནང་སོང་། སོ་སོ་རང་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་ས་གནས་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་རྤེ་གྱིས་ཞིག་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཁོང་ཚོར་གཞྱིས་མྱི་གཞན་ཚོ་ནང་བཞྱིན་བསྡད་བཞྱིན་པ་རྤེད། ཐོབ་ཐང་ཚང་མ་སྱི་མཚུངས་ཡོད་བསྡད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
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དུས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དང་པོ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཁོ་རང་ཚོས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་གཟྱིགས་ཆོག་གྱི་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་འད་བྱས་བསྡད་འདུག ཐོབ་ཐང་གང་དང་གང་རག་གྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཅྱི་ཡང་
མྤེད་པར་ས་གནས་ཁག་ནས་ཀང་ཅྱི་ཡང་ཞུ་མཁན་མྱི་འདུག ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འདྱི་དང་དྤེ་འཕྲད་སོང་ཞྤེས་ཞུ་མཁན་མྱི་
འདུག ཕྱི་ལོགས་ཞིག་ལ་བསྡད་ནས་ཕ་གྱིར་མྱི་འདུག་ཅྤེས་པ་འདྱི་དང་པོ་གང་འད་བྱས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེར་
འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་གྱི་མྱི་དང་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་ས་གྱིས་ཀར་འགྤེལ་བཤད་གང་འད་ཞྱིག་ཐྤེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ་
བསམ་པའྱི་དོགས་པ་རྤེད་འདུག ཁོ་རང་ཚོར་བསྤེན་དང་མྱི་བསྤེན་སུ་གང་གྱིས་གནོན་ཤུགས་སད་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ༸སྐུ་
མདུན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་མར་བཀའ་ག་རྤེ་གནང་སོང་ཞྤེ་ན། ངས་བརག་དཔྱད་བྱས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་དྤེ་
འད་དང་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་གནད་འགག་འདུག ཁྤེད་རང་ཚོས་བརག་དཔྱད་གནང་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོར་
དམ་དག་དང་བཀག་འགོག་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དགོན་པ་ཁག་ཡྱིན་ཡང་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཡོད་ཀང་
སོ་སོ་རང་མོས་ཀྱིས་ཚོགས་ཤྱིང་བངས་ནས་གོ་སྐབས་ཚང་མར་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། གནང་བ་མ་ཟད་བསྤེན་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་
མཁན་ཉུང་ཤས་ཡྱིན་ཡང་ཐོབ་ཐང་ཚང་མ་བངས་ནས། སིང་རྤེ་མང་བ་དྤེ་ཕར་ཕུད་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་དྤེ་དག་འཛིན་ནས་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་གནས་ཚུལ་ར་བ་ནས་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་གསལ་པོ་
བཟོས་ན་ང་ཚོ་མྱི་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ཐོབ་ཐང་རག་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་སོ་སོའ་ིས་གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཁུངས་
བསལ་ཡོད་དུས། དང་པོ་མྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་ནས་དང་པོ་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག བྱས་ཙང་འདྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གང་ཞྱིག་འགྤེལ་བརོད་བྱྤེད་གནང་གྱི་ཡོད་ཀང་དང་པོ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དྤེ་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། གལ་ཆྤེ་ཤོས་ང་ཚོ་ཚང་མར་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ྤེ་བའྱི་
ཆར་སྐུ་མདུན་གྱི་༸སྐུའྱི་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྤེད། དྤེ་ལ་སོ་སོ་རང་ྱིད་ཀྱི་ས་གནས་ནས་ཡོང་དུས་མྱི་མང་མང་པོ་ཞྱིག་
ལའང་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་རྤེད། དྤེ་རྱིང་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་
ཡོད་པ་དང་སགས། འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། མ་འོངས་པར་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་དྤེ་མྱི་ཡོང་བ་ཞྱིག་འབྤེལ་ཡོད་ཕོགས་ནས་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ནས་ཞུས་ན་ཐུགས་ཁད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ཕར་འགངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་
ྱིན་བཞྱི་མ་གཏོགས་ལྷག་མྱི་འདུག ྱིན་གཅྱིག་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན་ྱིན་བཞྱི་མ་
གཏོགས་ལྷག་གྱི་མྤེད་དུས། ཁ་སང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ལ་ྱིན་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་འགོར་བའྱི་གནས་སངས་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གཅྱིག་ལ་ྱིན་གང་འགོར་དུས། སང་ྱིན་གནངས་
ྱིན་དུས་ཚོད་འདང་མྱིན་གྱིས་རྐྱྤེན་པས་དྤེ་རྱིང་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ཕར་འགངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ད་ལྟ་སོན་ཚུན་ནས་ཞུས་ན་
ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞྤེད་རྒྱུར་ཐུགས་ཁད་མྤེད་དམ་སྙམ་སོང་། སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་སགས། ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤིག་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། དང་པོ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་དང་འབྤེལ་ནས་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་བྱས་ནས་འཁྤེར་བ་རྤེད། ཁ་སང་རེས་
གཟའ་པ་སངས་ལ་མདུན་མཆོང་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་ལ་ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ནས་དྤེ་རྱིང་གྱི་གོ་སྐབས་འདྱི་འཛིན་
པའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོལ་རྒྱལ་སྐོར་ལ་མཐོང་ཚད་དང་ཐོས་ཚད་ཚང་མ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་
ནའང་ངས་འདྱི་ནས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ 
༦ པའྱི་སྐབས་ལ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རྤེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱབ་
སོར་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སྐོར་དྤེ་འད་གསུངས་པ་རྤེད། ཕྱིས་སུ་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའྱི་ནང་དྤེ་ཚང་མ་གསལ་ཐག་ཆོད་སོན་
ནས་བརྙན་འཕྲྱིན་ནང་དུ་བཞག བརྙན་འཕྲྱིན་སངས་འཛིན་བྱྤེད་མཁན་ཞྱིག་བཞག ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་སྐད་ཆ་གཅྱིག་
སོན། དྤེ་ལ་བགོ་གྤེང་གཅྱིག་བྱས། དྤེ་ནས་རྱིག་པ་བགོ་གྤེང་བྱས་སོང་། 
དྤེའྱི་རྤེས་ལ་ལྷོ་ཕོགས་སུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ལམ་རྱིམ་གསུང་ཆོས་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ང་མ་གྱིར་ཡོད། ཆོས་
རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་རྱིང་པོ་ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའྱི་ནང་གྤེང་
སོང་མང་པོ་བྱུང་སོང་། ངས་སྐད་ཆ་ཁ་ཐུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་དོ་བདག་བཀའ་བོན་ཁོ་རང་འདྱི་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་རྤེད། 
སྐབས་དྤེ་དུས་ངས་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་བྱས་ནས་བཀའ་བོན་ཆྤེད་མངགས་ཐུག་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་འདྱིར་བགོ་
གྤེང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་གྱི་འདུག་གདའ། ཁྤེད་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཙམ་ཞྱིག་ཨ་རྱིར་གུང་གསྤེང་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་གོ་
སོང་། སྐུ་ངོ་གཟབ་ཙམ་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངས་འགོ་སངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་སྐབས་ལ་སྱིར་བཏང་གནས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་སང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་
རྤེད། ཚང་མ་ང་ཚོས་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱིའྱི་ San Francisco ལྷག་པའྱི་
གནས་ཚུལ་དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་བརྙན་དཔར་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱི་ལ་ཐོན་པ་རྤེད། གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་
གསུངས་སོང་། བརྙན་དཔར་དྤེ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲྭ་ལམ་ཐོག་ཐོན་ཡོང་དུས། དགག་ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་གྱིས་ཀ་
འཁྲུག་ནས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་དྤེ་འད་བྱུང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ནང་ངས་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་མཐོང་བ་ཞྱིག་ལ་
ཕྱི་གྱིང་བ་ལོ་ ༤༠ བརྒལ་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ལག་པ་གཡོན་ཕོགས་ལ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ར་ནས་སྐར་མ་ ༥ ཙམ་གྤེང་སོང་
ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཁབ་སོང་། དྤེའྱི་ནང་ལ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུར་བཙན་བྱོལ་བོད་
མིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་རྤེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་རྤེད། འཕྲོད་བསྤེན་ཁག་རྤེད། དམག་སར་ཁག་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ནས་ཆྤེད་མངགས་
ཀྱིས་ཐོབ་ཐང་དྤེ་བཅད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སོན་སོང་། དྤེ་ཚོར་ང་ཚོས་གསལ་བཤད་བྱྤེད་
དགོས་ཀྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་རྤེད། འཕྲོད་བསྤེན་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཁག་རྤེད། དམག་སར་ཁག་རྤེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཐུབ་ཚོད་ཀྱིས་ཐོབ་ཐང་སད་བསྡད་པ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་རག་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་དྤེ་
དང་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱིས་བཅད་བཞག་པ་ཞྱིག་ར་བ་ྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ཟག་ང་སྤེར་ལ་མཚོན་ན་ང་རང་ལོ་མང་སོབ་
གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་བྱྤེད་མོང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ངས་ར་བ་ྱིད་ནས་མཐོང་མ་མོང་། དྤེ་མས་མོང་གྱི་སྐད་ཆ་
ཡྱིན། 
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དྤེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕྱི་གྱིང་བ་དྤེ་ཚོ་སུ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཡང་རྤེད། འགྤེལ་བཤད་
རྒྱག་དུས་དྤེ་ཚོ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོས་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་བཤད་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་རྤེད། དྤེ་ནས་ཆོས་སྡྤེ་ཁག་གྱི་
གནས་ཚུལ་དྤེ་རྤེད། དཔྤེ་བཞག་ན་ཆོས་དང་ཟང་ཟྱིང་གྱི་འབྤེལ་བ་གཅོད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ། ཆོས་སྡྤེ་ཁག་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ། 
ཆོས་སྡྤེ་ཟྤེར་དུས་གཞྱི་གཞག་ས་དྤེ་ཆོས་འདུལ་བའྱི་ཁྲྱིམས་རྤེད། ཆོས་འདུལ་བའྱི་ཁྲྱིམས་ཀྱི་བཅད་རྒྱ་ལས་བརྒལ་ན་
འདུལ་བའྱི་ཁྲྱིམས་དང་མ་མཐུན་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་ཚང་མ་ཆོས་སྡྤེ་ཁག་ཁོ་རང་གྱི་ཆོས་འདུལ་བའྱི་ཁྲྱིམས་སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་བཅད་ཁྲ་གནང་བ་དྤེའྱི་རྤེས་རང་ལ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས་དྤེ་ལས་འཕྲོས་པའྱི་དྤེ་ལ་ཐོབ་ཐང་དང་དྤེ་ལ་བཟོ་
བཅོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་འད་ར་བ་ྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སོང་ཙང་དྤེ་ཆོས་སྡྤེ་ཁོ་རང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་པས་དྤེ་ང་ཚོས་གསལ་
པོ་བཟོ་དགོས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་མྱི་དམངས་རྤེད། བོད་མྱི་མང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩.༩༠ གཙང་མ་རྤེད། བོད་མྱི་དམངས་ཀྱི་
གདོང་ལྤེན་གང་བྱས་པ་དྤེ་ང་ཚོ་མང་གཙོའྱི་ལུང་པ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་མང་གཙོའྱི་ཁྤེ་དབང་ལོངས་སུ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག  དྤེ་ནས་ཚུར་ང་ཚོའྱི་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་
བ་དང་འཛིན་སོང་དང་ཚང་མ། མྱི་མང་དང་ཚང་མས་འགན་འཁུར་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་རྤེད། གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་གང་
ཟག་སྤེར་སོ་སོ་ནས་འགན་འཁུར་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། 

ས་སྤེང་ཐམས་ཅད་ཀོ་བས་གཡོག །དྤེ་ྱིད་ཀོ་བས་ག་ལ་ལོངས། །ལྷམ་མཐྱིལ་ཙམ་གྱི་ཀོ་བས་ནྱི། །ས་སྤེང་ཐམས་
ཅད་གཡོག་དང་འད། །ས་སྤེང་ལ་ཚེར་མ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤེང་དུ་ཀོ་བ་གཡོག་པར་ཕྱིན་ན་གགས་ཁྤེལ་
གྱི་མ་རྤེད། སོ་སོའ་ིརྐང་པར་ཀོ་བ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གཡོགས་པ་ཡྱིན་ན་ཚེར་མ་ཐམས་ཅད་བཀག་འགོ་གྱི་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བྱྤེད་
དགོས་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་འགན་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པའྱི་སོན་གྤེང་ནས་འོག་གྱི་དོན་ཚན་
ལྔ་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་དོལ་རྒྱལ་
བསྤེན་གསོལ་བྱྤེད་མཁན་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད། སོན་མ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བགོ་གྤེང་མང་པོ་གནང་ནས་
གོས་ཆོད་མང་པོ་བཞག་ཟྱིན་པ་རྤེད། ཕག་སྤེལ་རྣམ་པ་ཚོ་ཧ་ཅང་མཁྤེན་པ་རྒྱས་པོ་དང་བཀའ་སོབ་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་དག་
གསལ་སོག་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་མང་པོ་གསུངས་སོང་། དྤེར་བརྤེན་མང་པོ་བཤད་ན་བསར་ཟློས་ཀྱི་བཟོ་འད་པོ་
ཆགས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དོལ་རྒྱལ་བྱུང་རྱིམ་གྱི་སྐོར་ལ་དྤེ་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཅིག་ཞུ་དགོས་བསམ་པའྱི་གནས་སངས་
ཤྱིག་ལ་ལྷག་བསྡད་འདུག དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན་སོན་མ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དྤེ་དབུ་བརྙྤེས། བསྐལ་པ་བཟང་
པོ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲྤེང་ལྔ་པ་ཆྤེན་པོའ་ིསྐབས་སུ། དྤེ་དུས་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་རྤེད། སྱིར་བཏང་དོལ་རྒྱལ་ཁོ་རང་རྒྱུའྱི་ཁད་
པར་དང་། ངོ་བོའ་ིཁད་པར། འབས་བུའྱི་ཁད་པར་དང་བཅས་པའྱི་སོ་ནས། དམ་སྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུངས་
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ཀང་། གནོད་སོན་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་དུས་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་དམ་ལ་བཏགས་
དགོས་ཀྱི་འདུག དམ་ལ་འདོགས་མཁན་གྱི་བ་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཀང་། གནས་སངས་འགྱིག་མྱིན་གྱིས་དམ་
ལ་འདོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དམ་ལ་འདོགས་ཐུབ་མྱིན་གི་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ལ་གནས་སངས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཡོད་པ་རྤེད། 
རྤེས་མ་དྤེ་དམ་འདོགས་མཁན་གྱི་བ་མ་ཚད་ལྡན་དྤེ་འད་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས་བ་མས་དམ་ལ་བཏགས་ནས། དམ་ལ་
འདོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ཡང་ཁོ་སྤེམས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་སོ་ནས། ཡྱི་དྭགས་འད་པོ་ཞྱིག་གྱི་གས་ལ་
བཞག་ནས་གཏོར་མ་བསོ་ས་ཙམ་པོ་ཞྱིག་བྱས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁོ་ལྷ་སྲུང་མ་གནས་ཚད་མཐོན་པོ་དྤེ་འདའྱི་ཁོངས་ལ་
བཞག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྤེམས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གཏོར་མ་བསོ་ས་ཞྱིག དྤེ་འདའྱི་གས་ལ་བཞག་བསྡད་
པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་མར་ཞྱིག་འགོ་ཡོང་དུས་ལོ་མང་པོའ་ིརྤེས་ལ། དཀར་ཕོགས་ཀྱི་དབང་ཐང་དྤེ་
མར་མས་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་དང་། ནགས་ཕོགས་ཀྱི་དབང་ཐང་ཕལ་ཆྤེར་མཐོ་རུ་འགོ་ཡོང་དུས་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་
གསོལ་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོས་དོལ་རྒྱལ་དྤེ་ཡར་གནས་སར་བཏང་སྤེ། རྦད་དྤེ་བ་མ་ཡྱི་དམ་གྱི་གས་ལ་བརྱིས་ནས་གནས་སར་
བཏང་བཞག་པའྱི་གནས་སངས་ཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་སོ་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱིར་སྤེབས་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། ངས་ཚིག་བསྡུས་བསྡུས་ཅིག་མ་གཏོགས་ཞུ་ཡི་མྤེད་ཀང་། དོན་དག་གྱི་ཆ་ནས་
དྤེ་མ་ཞུ་ཐབས་མྤེད་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་འགག་དྤེ་འད་ཞྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོང་བསྡད་པ་རྤེད། 
དྤེ་བྱྤེད་དུས་ངས་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་ལ་བཀའ་དྱིན་བ་ལྷག་ཏུ་ཆྤེ་བ་མྤེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་
པའྱི་ལྷ་སྐལ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲྤེང་རྱིམ་བྱོན་དང་ཁད་པར་དུ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲྤེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་གཙོས་
པའྱི་སྤེས་བུ་དམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་འབས་བུ་ལ་དྤེ་བསྤེན་གསོལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཆོས་དང་། ཆོས་
མ་ཡྱིན་པའྱི་འཇྱིག་རྤེན་ལའང་བྱ་བ་ལམ་དུ་མྱི་འགོ་བའྱི་ལུང་རྱིགས་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་དང་མཁས་གྲུབ་གྱིས་ལྡན་གྱི་སྤེས་
ཆྤེན་མང་པོས་གསུངས་བཞག་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་རྤེས་འབང་པ་དྤེ་ཚོས་ཧ་གོ་ཡི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དངོས་གནས་རྱིགས་པའྱི་རྤེས་འབང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སོན་སོངས་ཞུ་བ་ཞྱིག་ཁོ་རང་ཚོས་བ་མས་གསུངས་
པ་ཁས་བངས། འོན་ཀང་བ་མས་གསུངས་པ་དྤེའྱི་དགོས་པ་དགོངས་གཞྱི་འདྱི་འད་རྤེད་ཅྤེས་སོན་སོངས་བྱྤེད་པའྱི་ལམ་
ལུགས་ཤིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་ཁོ་རང་ཚོས་སོན་སངས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སོན་སོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་དྤེ་ཁོང་ཚོར་མྤེད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ན་ཆོས་ཡྱིན་དང་མྱིན་གྱི་གནད་དོན་དྤེ་དངོས་དོན་ལ་གཞྱིགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཆོས་ཞུ་བ་དྤེ། མདོར་ན་ཆོས་འདྱི་མྱི་འཚེ་བ། དྤེ་བཞིན་བཤྤེགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་གསུངས། 
ཆོས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འཚེ་བ་མྤེད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཚེ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཆོས་མ་རྤེད་ཅྤེས་བསན་པའྱི་བདག་
པོ་སོན་པ་ཤཱཀྱཱ་ཐུབ་པས་གསུངས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དྤེ་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐོར་ལ་མར་བལྟས་ཡོང་དུས། ཆབ་སྱིད་མང་པོ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་མོད་རྒྱུ་མཚན་དང་ཁུངས་ལུང་
འད་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཆབ་སྱིད་པ་སུ་ཡྱིན་ཡང་ཆབ་སྱིད་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཞྱིག་ཐོབ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁུངས་ལུང་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ་བརྤེན་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་ཁ་ཞྱིག་དུས་ནམ་ཡང་ཐོབ་
པའྱི་གདྤེང་སོབས་ཤྱིག་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་བྱྤེད་དུས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དྤེ་ཚོས་དྤེ་ཆབ་སྱིད་ཅྱིག་མ་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕག་སྤེལ་མང་ཆྤེ་བས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་མྱི་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་དྤེའྱི་རྤེས་འབང་བྱས་
ནས་བསྤེན་གསོལ་བྱས་ཏྤེ་འད་མྱིན་བཤད་བསྡད་པ་དྤེ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏིགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཕྲན་བུའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་
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གཏོང་གྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། བབ་ས་དྤེ་ལས་གཞན་མྤེད་པ་འད་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་
སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁོང་ཚོ་གཞན་དག་གང་གྱི་ཆྤེད་དུ་མ་རྤེད། 
དཔལ་འབྱོར་ཁོ་ནའྱི་ཆྤེད་དུ་ཕག་ལས་དྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་དྤེ་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱིས་བྤེད་སོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕན་ཞྱིག་ཐོགས་ས་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་བསམ་
བོ་ཞྱིག་ཐོངས་དང་། མྱི་དྤེ་ཚོའྱི་ཀུན་སོང་ལ་གཅྱིག་ལྟོས་དང་ཟྤེར་བའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ནས་
བཟུང་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་ད་ལྟ་བར་དུ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་རྤེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་
དབུས་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དྤེའྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀོད་ཁབ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སོན་མ་ནས་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཆོས་བཤད་ཤྤེས་མཁན་མང་པོ་
རྤེད་ཀང་། མན་ངག་གནང་ཤྤེས་མཁན་ཉུང་ཉུང་རྤེད་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱྤེད་དུས། འདྱི་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་
རྤེད། གོས་ཆོད་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ལ་བཀོད་ཁབ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་གནད་ལ་
འཁྤེལ་པོ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞྤེ་ན་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་གསོལ་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཉུང་ཉུང་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། ཉུང་ཉུང་དྤེ་ཚོ་ལ་མྱི་དང་མྱི་གདོང་གཏུགས་ནས་དང་། དྤེ་མྱིན་བརྒྱུད་ལམ་འད་མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡུལ་དང་ལུང་པ་
ཁག་གྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སུ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་ན། ཁོང་ཚོར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་
བསྤེན་གསོལ་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཉུང་ཉུང་རྤེད། དྤེ་ནས་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས་བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་མྤེད་པ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རྤེ་
བ་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གཅྱིག་ག་རྤེ་རེད་ཞུས་ན། སོ་སོའ་ིསྤུན་ྤེ་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་དང་། 
ཕག་ལས་ཡག་པོ་ཞྱིག་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་ལུང་པ་གཅྱིག་པ་མྱིན་མདོག་མདོག་གནང་བའྱི་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་དུས་དྤེ་འདའྱི་སང་ནས་གསུངས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། ས་དང་ཡུལ་དང་། ལུང་པ་སུ་དང་
འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེས་དྤེའྱི་གཡས་གཡོན་ཚང་མར་གསལ་བཤད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ལུང་པ་ཆུས་འཁྤེར་ན་རྡོ་
ལྤེབ་སྐམ་པོ་ལྷག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་བཞྱིན་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། ས་དང་ལུང་པ་སུ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེས་དྤེའྱི་
ཁབ་ཁོངས་ཚང་མར་བ་མ་རྣམ་པས་གསུངས་པའོ་ལུང་དང་རྱིགས་པ་ཚང་མ་བགངས་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་བ་
ཡྱིན་ན། དྤེས་བསྤེན་སོལ་བྱྤེད་མཁན་ཁོང་ཚོའྱི་ནུས་པ་ཆུང་དུ་དང་མྱི་ཉུང་དུ་འགོ་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་དྤེའྱི་
སྐོར་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཁབ་བསགས་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དྤེ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་
ནང་ལ་སྐད་གགས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འད་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོར་གང་དགོས་སམ་ཞྤེ་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱའྱི་ཐོག་ལ་བོད་དབྱྱིན་རྒྱ་གསུམ་གྱི་སྐད་ཡྱིག་ནང་དུ། དྤེ་བསྤེན་གསོལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ལུང་དང་རྱིགས་
པའྱི་གནོད་བྱྤེད་ཡོད་པ་དང་སྒྲུབ་བྱྤེད་མྤེད་པའྱི་སྐོར་གནང་ན་འདི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་
བའྱི་མྱི་དྤེ་ཚོར་ང་ཚོས་བརྡ་ལན་སོད་དགོས་པ་གང་ཡོད་པ་རྤེད་ཞྤེ་ན། ཁྤེད་རྣམ་པ་ཚོས་ཆོས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་ཆོས་ཤྤེས་
མཁན་གྱི་འགམ་དུ་ཆོས་སྒྲུབ་པར་ཕྤེབས་རོགས་གནང། ཁོང་ཚོ་མྱི་ཉུང་ཤས་ཅིག་གྱིས་རྤེས་འབང་བྱས་བསྡད་པ་དྤེ་ལམ་
ནོར་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ཕྱིར་ཁོང་ཚོ་ལ་རྤེས་འབང་པ་མང་པོ་མྱི་འདུག་གམ། ལམ་མ་ནོར་བ་དྤེར་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་
པའྱི་སོ་ནས་རྤེས་འབང་བྱྤེད་མཁན་མང་པོ་འདུག་ཞྤེས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་དྤེ་ཚོར་གསལ་བཤད་དྤེ་འད་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
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བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕར་ག་རྤེ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། སྱིར་བཏང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་དྤེ་དམར་ཤོག་གྱི་གཞུང་རྤེད་ལ་ཆོས་ཁས་ལྤེན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གལ་སྱིད་ཆོས་ཁས་ལྤེན། ཆོས་ལ་རང་
དབང་སོད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་ཆྤེན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་སོད་ཀྱི་
ཡྱིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཚོར་དང་པོ་སོ་སོས་ལག་བསར་གནང་ནས། ང་ཚོས་བཟོས་པ་དྤེ་ཚོར་ང་ཚོས་ལག་བསར་འདྱི་འད་བྱྤེད་ཀྱི་
ཡོད། ཅྤེས་ཚུར་ལབ་ན་སོ་སོས་བཟོས་པ་དྤེ་སོ་སོས་ལག་བསར་བྱས་པ་ཡྱིན་བསམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་
རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་སྙོབས་བསྡད་ས་དྤེ་ནས་ལག་བསར་ཡག་པོ་བྱས་ན་ཏོག་
ཙམ་འཚམས་པ་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག མང་པོ་ཞུས་བསྡད་ན་བསར་ཟློས་ཡང་ཟློས་ཀྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་
ཀྱི་འདུག དྤེ་རྱིང་ྱིན་གང་པོ་བརོད་གཞྱི་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཏང་བསྡད་པ་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་དུས་དོན་རྡོག་རྡོག་དྤེ་བསྤེན་གསོལ་བྱྤེད་
མཁན་དང་རྤེས་འབང་པ་ཚོར་ང་ཚོ་བོད་པའི་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པས། ཁོང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པོ་བྱས་ནས་བ་མ་
སྐུ་གོང་མས་གསུངས་བཞག་པ་དྤེ་ཚོ་རྤེད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པོ་བྱས་ནས། ལམ་ནོར་ལྡོག་ཤྤེས་ཤྱིག་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསན་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་གྱིས་པ་དྤེར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་
ནས། ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་མང་པོ་གསུངས་སོང། ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདིར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ ཀྱི་ནང་གསྤེས་ཨང་ལྔ་པའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ྤེ་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་གོང་ཁྤེར་ San 
Francisco ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བཞག་པ་དྤེར་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་འདུག དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་
གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་ན། སྱིར་བཏང་གྱི་མྱི་མང་ནང་ལོགས་ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་གང་
འད་ཡྱིན་མྱིན། གང་འད་བྱས་ནས་བྱུང་ཡོད་མྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་དོགས་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་
འད་ཡྱིན་དུས་ར་བའྱི་དྤེ་ཡོང་ལུགས་ཡོང་རྐྱྤེན་དང། ནོར་འཁྲུལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སུའྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཡྱིན་པ་དང། དྤེ་ཚོའང་
མྱི་མང་གྱི་ཐོག་ལ་མར་གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན། 

གྱིས་པ་དྤེར་སྱིར་བཏང་གྱི་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་མྱི་མང་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། 
དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྤེ་ཟུང་གྱིས་གསུངས་སོང་བསམས་བྱུང། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་
བཀའ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཐོན་བསྡད་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་གསོལ་བཀག་འགོག་
བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་གནང་བ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་
ཕྤེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་རྤེད་དམ་ལབ་པ་ཡྱིན་
ན་བཀའ་རང་མ་རྤེད། བོད་བསན་སྱིད་སྱི་ལ་གནོད་པའྱི་ལས་འགན་གནད་འགག་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་དང་ཁ་སྤུ་
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དབྱྤེ་འབྱྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེའང་མྱི་མང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་དྤེར་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་དང་བངས་བྱས་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། 
དམྱིགས་བསལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་མར་བཀའ་གནང་བཞག་རྒྱུ་ཞིག་དང། དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་
གནང་གཞག་རྒྱུ་ཤྱིག་ར་བ་ནས་མྱིན་པ་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གྱིས་པ་དྤེར་ད་ལྟ་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་གསོལ་བྱྤེད་མཁན་དྤེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ལྷག་པར་དུ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་བལ་ཡུལ་གྱི་མྱི་རྱིགས་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་བྱྤེད་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ན་མ་ཤྤེས་པའྱི་དབང་གྱིས་བྱས་ནས་ཁོ་ཚོ་མྱི་ཤྤེས་པ་ནྱི་མ་ཤྤེས་པ་
རང་རྤེད། སྙྱིང་རྤེའྱི་ཡུལ་དུ་འཇོག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚད་གཞྱི་འཇོག་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་བལ་ཡུལ་གྱི་ཕོགས་ནས་ལྷག་པར་དུ་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་མྱི་མང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གོ་རོགས་མྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་ཚོར་
མགོ་སྐོར་བཏང། ཕ་མ་དྤེ་ཚོར་དངུལ་ཏོག་ཙམ་སད། སོབ་སོང་སོད་ཀྱི་ཡྱིན། མང་པོ་ཞིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་དྤེ་འདའྱི་ཕྲུ་གུ་
མང་པོ་ཞྱིག་གསོ་སོང་བྱས་བཞག་ཡོད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེ་འད་བྱས་ནས་ཕ་མ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྤེས་སུ་མ་
གཏོགས་ཧ་མ་གོ་བ་དང། རྤེས་སུ་ཧ་གོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ར་བ་ྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་
ཞྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་འད་བྱྤེད་དུས་ང་ཚོའྱི་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོར་འབྤེལ་ཡོད་བ་མ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་མཐའ་མཚམས་ཁག་གྱི་དྤེ་
ཚོར་ལམ་སོན་དང། དྤེ་བཞྱིན་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོའ་ིཐབས་ལམ་བསྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། གསུམ་པ་དྤེར་གོང་
དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཅིག་གྱིས་གསུངས་སོང། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་གཞོན་སྤེས་ཚོའྱི་ནང་ལོགས་ལ་དོལ་རྒྱལ་
བསྤེན་པ་དྤེ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོར་དོ་སྣང་མྤེད་པ་དང། དྤེ་བཞྱིན་དྤེ་འདའྱི་
ཐོག་ནས་སོ་སོས་དྤེར་རྒྱབ་སོར་མྤེད་པ་དང་བལྟ་ཕོགས་ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་ཡོང་བསྡད་རྒྱུ་རྤེ་ཟུང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དེ་
བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལོགས་སུ་ལ་ཕར་རྒྱབ་ལ་གུང་ཁྲན་ཏང་དང། ལ་ཚུར་ཕོགས་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་གསོལ་
ལ་བཀག་འགོག་བྱྤེད་རྒྱུ་རྱིགས་གཅྱིག་རྤེད་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་འདའྱི་རོམ་ཡྱིག་འབྱི་མཁན་ཡོང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་བྱྤེད་དུས་
དངོས་གནས་ཁོ་རང་ཚོ་དང་ལྷག་པར་དུ་ྤེ་བའྱི་ཆར་ཁོ་རང་ཚོ་དགྤེ་བཤྤེས་ཡྱིན་ནམ་མ་ཤྤེས། བ་མ་ཡྱིན་ན་མྱི་ཤྤེས། སོད་
འགག་སྤེར་པོ་གོན་པའྱི་གྲྭ་གཟུགས་ཤྱིག་གྱིས་བཤད་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཚོས་ཀྲུང་ཧཱ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
བཀའ་ཁོ་རང་སྒྲུབ་བཞག་ན་དྤེ་མྱིན་སུ་གང་ལ་ན་དགོས་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ད་ལྟ་བརྙན་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ལམ་ནང་དུ་ཡོད་པ་
རྤེད། མདོར་བསྡུས་ན་དྤེ་འད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བསྡོམས་བརྒྱབས་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་གང་འད་ཡྱིན་
མྱིན། ལས་ཀ་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན། སུའྱི་བཀོད་ཁབ་འོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་གཞོན་སྤེས་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་ལངས་ཕོགས་དང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་བྱྤེད་
སངས་དྤེ་གསལ་པོ་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ངས་བཤད་རྒྱུ་ཞིག་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བཞྱི་པ་དྤེར་ང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་བ་མ་དང། 
དགྤེ་བཤྤེས་དྤེ་འདའྱི་ནང་ལའང་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གོ་ཡྱི་འདུག ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཁྤེར་བའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ི
ཐོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་གསོལ་བྱྤེད་ཀྱི་མྱིན་ཡང་ཆོས་དང་ཟང་ཟྱིང་གྱི་འབྤེལ་བ་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་དང། དྤེ་འད་བྱྤེད་
ཐུབ་ས་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདའྱི་ལངས་ཕོགས་འཛིན་བསྡད་རྒྱུ་ཞིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་དངོས་
གནས་དྤེའྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་བས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོ་རང་ཚོའི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་གང་འད་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག བོད་བསན་སྱིད་མྱི་རྱིགས་དང་བཅས་པ་ཆགས་འཇྱིག་
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གན་འཕྲང་གྱི་སྐབས་འདྤེར། བོད་མྱིར་སྱིད་སྡུག་མམ་མོང་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག གནད་འགག་གང་དུ་སྤེབས་
འདུག དྤེ་ཚོ་ངོ་འཕྲོད་པ་ཞྱིག་གནང་ནས་སོ་སོའ་ིལངས་ཕོགས་དྤེ་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་དྤེ་ཚོའང་གསལ་པོ་
དགོས་ཀྱི་འདུག་སམ། མཐའ་མ་དྤེར་ྤེ་བའྱི་ཆར་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ངོ་རྒོལ་རྒྱག་དུས་དངོས་
གནས་ Washington ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཨ་རྱིའྱི་གོང་ཁྤེར་ New York ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཨ་རྱིའྱི་མངའ་ཁུལ་དུ་ཡོད་
པའྱི་བོད་པ་དྤེ་ཚོར་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མའྱི་
ཐོག་ནས་གོ་སྱིག་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་སོང། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནང་
བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོས་བརྒྱུད་ལམ་བྤེད་སོད་བྱྤེད་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དབྱྱིན་ཇྱི་དང་སྐད་རྱིགས་གཞན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་
ཐོག་ལ་དངོས་གནས་བྱས་ན་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རོམ་པ་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ལབ་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དགོས་སར་མང་པོ་ཞྱིག་ཆད་བསྡད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་
ཐོག་ནས་དངོས་གནས་རོམ་པ་པོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གསར་འགོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ང་ཚོར་ཤྤེས་ཡོན་ཡོད་
མཁན་སུ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིལངས་ཕོགས་དང་སོ་སོའ་ིགནད་འགག་དྤེ་མར་འདོན་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་
བསམ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡ་དང་དྤེ་འདའྱི་ནང་དུ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དྤེ་ཚོར་སོ་
སོས་དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བསྡད་ཡོད་མཁན་གྱི་རོམ་པ་པོའ་ིཐོག་ནས་རོམ་ཡྱིག་མང་པོ་བྱིས་
བསྡད་མཁན་དྤེ་འདའང་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོས་བཤད་བཞག་པ་དྤེར་དང་ཕོགས་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ལའང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཡྤེ་ཤྤེས་སོལ་མ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཡྤེ་ཤྤེས་སོལ་མ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ དྤེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཧ་ཅང་
གྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་འདུག་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཚོས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལོ་རྒྱུས་
དང་ལྡན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང། གསུངས་སྒྲུབ་པར་བརྤེན་ནས་ང་རང་ལ་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་
ངས་ད་ལྟ་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཚོས་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་གནས་སངས་ཛ་དག་པོ་དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ཅ་ཟྱིང་པོ་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་ཁོང་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོར་
བདྤེན་པ་མྤེད་དུས་ད་དུང་ཁོང་ཚོས་གོ་སྐབས་འཛིན། ཐབས་ཤྤེས་བྱས། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་མང་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་གསལ་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ཚང་མར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བདྤེན་པ་དྤེ་ཡོད་དུས། 
ཕྲན་བུའྱི་ལྷོད་གཡྤེང་འད་ཤོར་ནས་ང་ཚོ་བདྤེན་པ་ཡྱིན་བསམས་ནས་དྤེ་འད་ཏོག་ཙམ་ཤོར་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་ྤེ་ཆར་ San Francisco ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསངས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཕ་གྱིར་ཁོང་ཚོའྱི་རྤེས་
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འབང་པ་ཚོས་འཆར་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བསྱིགས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཞྤེ་ས་མ་ཞུས་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཅ་ཟྱིང་པོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཏྱིངས་ནས། ཁོང་ཚོའྱི་དྤེ་ང་ཚོས་ཤྤེས་པ་རྤེད། ཤྤེས་ནས་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་མྱི་མང་ཚོས་དངོས་གནས་སོ་
སོའ་ིདུས་ཚོད་བཏང་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ཕ་གྱིར་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་དྤེ་དངོས་གནས་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོའྱི་
འཆར་གཞྱི་དྤེ་ནུས་མྤེད་བཟོ་ཐུབ་པ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དྤེ་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག མ་འོངས་པར་ཡྱིན་
ནའང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕྤེབས་དུས། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་མང་བ་བྱུང་གྱི་ཡོད་དུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་
ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་དོ་སྣང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོས་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོར་བོད་པའྱི་
ཆོས་དད་རང་མོས་མྱི་འདུག དྤེ་ཁོང་ཚོར་སྤེམས་གཏྱིང་ནས་ཆོས་དད་རང་མོས་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱྤེན་དྤེ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོར་ལས་འགན་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
བྱས་ཙང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་ཀང་༸གོང་ས་མཆོག་ཕྤེབས་དུས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ྤེན་ཁ་འདུག གཅྱིག་དོལ་
རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའྱི་ཐོག་ནས་འདུག དྤེ་འད་གསལ་པོ་ཞྱིག་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོ་ཚང་མས་དྤེར་ཧ་ཅང་གྱི་
གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་པ་དང་། དངོས་གནས་ང་ཚོས་དོ་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་སམ། ད་ལྟའྱི་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ཨང་ 
༥ པ་དྤེར་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོའྱི་རྤེས་འབང་པ་ཚོའྱི་ཡོང་ཁུངས་གང་ནས་ཡྱིན་པ་དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་ནས་ང་ཚོས་སོབ་གསོ་གནང་རྒྱུ་དང་། དྤེའྱི་རྱིགས་མ་འོངས་པར་མྱི་འབྱུང་བ་
གནང་རྒྱུ་དྤེ་དཔྤེ་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྤེས་རྤེད། བོད་པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན་ཁོང་ཚོར་ང་ཚོས་དོ་སྣང་གནང་ནས་སོབ་གསོ་བསོན་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ག་རྤེ་བྱས་ནས་
ཞུས་ན་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་ལ་ང་རང་ཚོས་དྤེ་གནང་། དབྱྱིན་ཇྱི་མགོ་སྤེར་པོ་དྤེ་ཚོ་དངོས་གནས་ྱིན་མ་གཅྱིག་གྱི་ཌོ་
ལར་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། ཡང་ན་ཁོ་ཚོ་ལས་འགན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྒྱ་མྱིས་དངུལ་སད་ནས་ང་ཚོའྱི་ནང་ལོགས་ལ་
དཀྲུག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་བཏང་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད། ཡང་མྱིན་ན་ཁོང་ཚོས་ཅྱི་ཡང་མ་ཤྤེས་པར་ཕ་གྱིའྱི་ནང་སྤེབས་ཡོད་སྱིད་པ་
རྤེད། བྱས་ཙང་ང་རང་ཚོས་ང་རང་ཚོའྱི་མྱིར་སོབ་གསོ་བསོན་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་དངོས་
གནས་ར་བ་གང་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེར་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང། དྤེ་ནས་བཀག་འདོམས་གནང་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་
ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་ཐོག་བགོ་གྤེང་གནང་མཁན་མཐའ་མ། བསར་དུ་གོ་སྐབས་བཞྤེས་མཁན་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ནང་གྱི་སོན་གྤེང་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་
ཡྱིག་ཕྲྤེང་གྱིས་པའྱི་ནང་དུ་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་གསོལ་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཆ་
ཤས་བཞྤེས་པའྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟ་དུས་དྤེ་ཏག་ཏག་དང་རན་པོ་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་
ཞྤེས་བཀོད་དགོས་པ་མྤེད་དམ་དན་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དྤེ་བྱྤེད་མཁན་ཚང་མ་ལོགས་བསྤེན་གསོལ་བྱྤེད་མཁན་
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མྱིན་པ་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་འགོ་ཡྱི་འདུག བྱས་ཙང་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ག་རྤེ་ཡག་པ་ཡོད་ནའང་གཟྱིགས་ཀྱི་
གཟྱིགས་གི་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་གཞན་ཞྱིག་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞུས་ན། བགོ་གྤེང་
གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་བཞྤེས་པ་རྤེད། ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བ་མ་དང་སོབ་མའྱི་
སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་རྤེད། ན་པའྱི་སྐབས་སུ་བ་མ་དང་སོབ་མའྱི་གནས་སངས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་
བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མྱིན་པ་ཞྱིག་དང་དྤེ་འདའྱི་སྐོར་ལ་གནང་མཁན་བྱུང་མ་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་དྤེའང་གལ་ཆྤེན་
པོ་ཡྱིན་པ། དྤེ་ལས་གལ་ཆྤེ་བ་གཞན་དག་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་གལ་ཆྤེ་གལ་ཆུང་རྱིས་སངས་ཤྱིག་གྱི་
ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བའྱི་བགོ་གྤེང་གྱི་འགོས་ལ་བལྟ་དུས་དྤེ་འད་བྱས་ནས་བྱུང་སོང། དྤེ་བ་མ་ལས་སོབ་མ་གལ་
ཆྤེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ལ་བརྱི་སངས་དྤེ་གང་འད་བྱས་ནས་རྤེད་ཞུས་ན། དྤེའྱི་ནང་དུ་སོན་གྤེང་དྤེ་ཡྱིག་ཕྲྤེང་དང་པོ་ནས་མར་ད་
གྱིན་ལུང་དངས་པའྱི་སྐབས་སུ། འདྱི་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཡྱིན་པ་འད་པོ་ཞྱིག་དྤེ་འད་བྱས་ནས་འདུག་མ་
གཏོགས། བ་མ་དང་སོབ་མ་དྤེ་དྤེ་ལས་གལ་ཆྤེ་བ་ཡྱིན་པ་འད་པོ་ཞྱིག་འཁོད་མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་འདའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། སྱིར་བཏང་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་གཞྱི་རའྱི་གལ་ཆྤེ་ཆུང་གྱི་ཐོག་ལ་རོད་པ་དྤེ་ཙམ་རྒྱག་རྒྱུ་ཨེ་
ཡོད་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག དྤེ་འད་སོང་ཙང་གང་ལྟར་བསན་པ་ཆབ་སྱིད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་དང་ར་དོན་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་གཅྱིག་དྤེ་རྤེད། གྱིས་པ་དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ག་རྤེ་
འདུག་ཞུས་ན། ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཞུང་
འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ ཟྤེར་ནས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ངས་ཡྱིག་ཆ་དྤེའྱི་ནང་
དུ་ཚང་མ་བཀོད་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་སོང། ང་ཚོས་ཀང་རྒྱབ་སོར་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་ལ་གོང་དུ་བཀོད་པ་དྤེ་མ་
གཏོགས་བ་མ་དང་སོབ་མ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དྤེ་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ངས་རྒྱབ་སོར་ཆ་ཚང་ཡོད། 
གང་དུ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ནའང་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་དུ་དྤེ་འདའྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་དྤེ་དྤེ་ལས་གནད་འགག་ཆྤེན་
པོ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ནང་དུ་འཁོད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་ངས་ཚོད་
དཔག་ཐུབ། དྤེའྱི་ནང་དུ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་ངའྱི་བརོད་དོན་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཆ་ཤས་གཞན་
ཞྱིག་དེ། San Francisco ལ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཛ་དག་པོ་ག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་
ནས་ཁ་སང་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་སྱི་འཐུས་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཤིག་གྱིས་ཛ་དག་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་
གནང་སོང། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཀང་ཏོག་ཙམ་མཐོང་བསྡད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་པོ་དྤེ་ང་ཚོར་
ཡོད་ནའང་མྤེད་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེར་རྤེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའི་སྐུ་ཕྱྭ་ྤེན་ཁ་ཚ་པོ་དྤེ་འད་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཡོང་
རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་འགན་བཟོད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་དུས། སོན་མ་
གནས་ཚུལ་དྤེ་དང་དྤེ་འད་པོ་དྤེ་འད་རྤེད། ཡང་ལས་དོན་ཐོག་ལ་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང་གནང་སངས་གནང་ལུགས་ཤྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་མ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་རྱིག་པ་གྲུང་གྲུང་སྡོད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ལམ་སོན་གནང་འཆར་ག་རྤེ་
ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའི་འཐུས་ཤོར་དྤེའྱི་ཐོག་ལའང་ག་རྤེ་གནང་འཆར་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་ཞིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་
སྤེབས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་བོད་པའྱི་གཏམ་དཔྤེར་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷ་ཁང་ནང་གྱི་སྐུ་འད་ཟྤེར་ནས་གཏམ་དཔྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་
མྱིན་པའྱི་ངས་ཡྱིད་ཆྤེས་གཙང་མ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལྷ་ཁང་ནང་གྱི་སྐུ་འདའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། ལྷ་
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ཁང་མྤེས་འཚིགས་ནའང་བཞད་མོ་འཚེར་འཚེར། ཞལ་ཟས་ཁྱིས་འཁྤེར་ནའང་བཞད་མོ་འཚེར་འཚེར། དྤེ་ལྟ་བུ་མ་གནང་
བའྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་དང་རྤེ་བའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

དྤེ་ནས་མཐའ་མ་དྤེར་དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པ་ངས་ཆ་ཤས་ལྤེན་པའྱི་སྐབས་སུ་བརྙན་པར་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་
རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་དྤེ་དག་ཚང་མ་མཐའ་མ་དྤེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འཛིན་སོང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་
ནས་དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེར་གསལ་བཤད་གནང་བ་རྤེད། ངས་ཡྱིད་ཆྤེས་ཞུས་པ་དང་དྤེར་མོས་མཐུན་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
ངས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་པ་རྣམ་རོག་གང་ཡང་མྤེད། དྤེར་གསལ་བཤད་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དྤེ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོར་བཀའ་བསོན་ཕྤེབས་འདུག ཁོང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་སྙྱིང་རྤེ་ཁག་མྱི་འདུག་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དྤེ་རྫབ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད། ངས་རྫབ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ལབ་མྤེད། བྱུང་བ་
དྤེ་ངས་འདྱིར་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཞུས་པ་དྤེའང་མ་འོངས་པར་དྤེ་བཞྱིན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་ཞུ་སར་
ཞུས་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་ཚང་མ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང། གསལ་བཤད་ཀང་གནང་སོང། བཀའ་བསོན་
རག་ས་དྤེ་དག་ཚང་མ་ལ་དགོངས་སྤེལ་དང་གསལ་བཤད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཐད་གཏོང་བྱྤེད་པ་འདྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ཐད་ཀའྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ནས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་
བྱྤེད་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་གཙོས་གོས་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་བྱས་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བྱས་
ནས་ཞུས་མྤེད། ཚོགས་གཙོ་རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སུམ་ཅུ་སོ་གྱིས་ཀྱིས་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་ཆ་ཤས་བངས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པའི་ཐོག་བགོ་གྤེང་ཧ་ལམ་དྤེ་རྱིང་
ྱིན་ཧྱིལ་པོ་གནང་བར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཕལ་ཆྤེ་བས་ཆ་ཤས་བཞྤེས་ནས་ཐུགས་ཚོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོས་དགོངས་
འཆར་དང་། བཀའ་སོབ། རྤེ་འདུན། གཞྤེན་བསྐུལ་མང་པོ་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་བདྤེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་བས་ཀང་ཚོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོས་དགོངས་འཆར་དང་། 
གཞྤེན་བསྐུལ་མང་པོ་གནང་བ་ཁག་གང་ཐུབ་ཀྱིས་བརྤེད་ཐོ་བརྒྱབས་ཡོད། འོན་ཀང་འདྱིའྱི་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་བྱྤེད་
འཆར་དྤེ་འད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 སྱི་ཡོངས་ནས་དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ནྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཁྤེན་གསལ་ལྟར་
ལགས་ཀང་། གོས་ཚོགས་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་ཐོག བར་སྐབས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིར་ཐུགས་སྣང་
ཆྤེན་པོ་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་དོན་ཚན་གཅྱིག་གྱིས་ཐོག་གསལ་པོ་ཡོང་ཆྤེད་གསལ་བཤད་དང་སགས་
ནས་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོས་དོལ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལོ་རྒྱུས་དང་། ངོ་བོ་གང་ཡྱིན་གསལ་པོ་གསུངས་སོང་
བས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དོལ་རྒྱལ་སྐོར་ལ་བཀའ་སོབ་གསལ་པོ་དང་། གསལ་
རྤེན་གནང་ཡོད་ཀང་བཀག་འགོག་གནང་མྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དམ་དག་གནང་བ་རྤེད། གོང་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་གནང་
མཁན་བྱུང་བ་ལྟར་རྣམ་པ་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོ་ནས་གང་བྱུང་བ་མཁྤེན་གསལ་ལྟར་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ནང་གནས་
ཚུལ་དྤེ་དག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་གྱིས་བཞག་གནང་འདུག 
 ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་གྱིས་དཔྱྱིད་ཆོས་གནང་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་སྐོར་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་རྤེས་
སུ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པས་ལྡྱི་ལྱིར་ལྷ་མྱི་སྲུང་སོབ་ཚོགས་པ་ཞྤེས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་དྤེབ་སྤེལ་བྱས་ནས་བཙུགས་
པ་མ་ཟད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་། དགོན་པ། སྱིག་འཛུགས། མྱི་སྤེར་མང་པོར་སྡྱིགས་ར་དང་། འཇྱིགས་སྐུལ་སྣ་ཚོགས་
བྱས་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ངས་དན་ཚོད་ལ་གཞྱིགས་ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ྱིན་བྱང་རྤེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་རྩྭ་
ཁང་ལ་མྤེ་བརྒྱབས་པ་དང་། བྱང་རྤེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་མཁན་ཟུར་རྒན་དབང་དགའ་མཆོག་ལ་ས་སྣུམ་གཤོས་ནས་མྤེར་བསྤེགས་
གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་རོལ་བྱས་ཡོད་པ་དོ་བདག་གྱིས་གསལ་པོ་བཀའ་གནང་བ་ཚང་མས་བརྙན་འཕྲྱིན་ནང་ལ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། 
 དྤེ་ནས་ཟླ་བ་གྱིས་ཙམ་གྱི་རྤེས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ྱིན་ར་ཇ་པུར་ Rajpur ས་གནས་སུ་
བཙན་བྱོལ་གཞུང་གྱི་བཀའ་ཟུར་ཀུན་བདྤེ་གྱིང་འོད་ཟྤེར་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གཟྱིམས་ཤག་ནང་མྱི་སྤེབས་པ་དང་། སྐུ་ངོ་ཁོང་ལ་
གྱི་བརྒྱབས་ཏེ་སན་ཁང་ལ་ཕྤེབས་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། དྤེའྱི་སྐོར་སྐུ་ངོ་ཀུན་བདྤེ་གྱིང་ཞྱིང་གཤྤེགས་དམ་པ་
ཁོང་ལ་བཅའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་མྱི་དྤེ་དག་གང་ནས་ཡོང་བ་དང་། རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡོང་བ་གསལ་པོ་བཀའ་
གནང་ཡོད་པ་ད་ལྟ་བརྙན་འཕྲྱིན་ནང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། 
 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༢ ནང་དྷ་རམ་ས་ལར་མཚན་ྱིད་སོབ་དཔོན་གཙོས་པའྱི་མྱི་གྱིས་བཀོངས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་
སྐོར་དྤེ་རྱིང་ཞོགས་པ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཀའ་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་ལ། སྐབས་དྤེ་དུས་ས་
གནས་སྐོར་སྲུང་སྱི་ཁབ་པས་ལྡྱི་ལྱི་ནས་ཡོང་བའྱི་མྱི་ཡྱིན་པ་བརྙན་འཕྲྱིན་ནང་ལ་གསལ་པོ་གསུངས་པ་དང་། བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ནང་གསལ་པོ་བཟོས་ཡོད། དོ་བདག་གྱིས་གང་གསུངས་པ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པས་ངྤེས་པར་དུ་
ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནས་ཚུལ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་མྱི་གྱིས་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ྤེན་སྲུང་ངམ་ Interpol 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། Red Corner notice གཏོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཡོད་པ་
ལྟར་དྤེ་འད་བཏང་བ་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་ཡོད་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་ཡོད་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དག་ལ་བརྤེན་ནས་བཙན་བྱོལ་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཁུངས་མྤེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ་གྱི་མྤེད་པ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད། ས་
གནས་ས་ཐོག་གྱི་ཁྲྱིམས་དང་། བདྤེ་འཇགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་བཀའ་གནང་བ། རྒྱ་གར་གཞུང་བརྒྱུད་
ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་ཏྤེ་བརྡ་ཐོ་བཏང་བ་སོགས་ཚང་མ་ཁུངས་ཐུབ་དང་། ཁྲྱིམས་མཐུན། 
བདྤེན་པ་ཆགས་ཡོད། ངས་སོན་འཛུགས་བྱྤེད་ཀྱི་མྤེད། དངོས་ཡོད་གང་བྱུང་བ་རྣམས་གསལ་པོ་ཞུ་ཡི་ཡོད། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ྱིན་མོན་གྷོ་ས་གནས་སུ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་ནྱི། དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་མོན་གྷོ་ས་གནས་སུ་ཚོགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་མྱི་མང་གྱིས་ཤྤེས་ནས་ཚོགས་འདུ་དྤེ་འད་མ་འཚོགས་རོགས་
ཞྤེས་ས་གནས་མྱི་མང་དགའ་ལྡན་ཤར་རྤེའྱི་རྡོ་ཁང་ཁང་ཚན་གྱི་སོ་འགམ་ལ་ཕྱིན་ནས་ཞུ་གཏུགས་བྱྤེད་སྐབས་ཁང་པའྱི་
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ཐོག་ཁ་ནས་རྡོ་དང་། ས་ཕག་བསགས་ཡོད་པ་དྤེ་དག་མང་ཚོགས་ལ་བཞུས་ཏྤེ་མྱི་མང་པོར་རས་སོན་བཏང་ཡོད་པས་སན་
ཁང་ལ་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། དྤེ་དག་ཚང་མ་བརྙན་པར་ལམ་ནས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། 

དྤེའྱི་རྤེས་སུ་སྤེ་རར་གནས་ཚུལ་དྤེ་དང་འད་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་ནྱི་སྤེ་ར་སོམ་པོ་རའྱི་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་མྱི་མང་གྱིས་ཤྤེས་ཏྤེ་མྱི་མང་ཞུ་གཏུགས་བྱྤེད་པར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ལམ་བར་
ནས་ྤེས་བརྡུངས་བཏང་ཡོད། ཧ་ལམ་སྤེ་དམན་སྦྲུམ་མ་དྤེ་འད་ལ་ཡང་ྤེས་རྡུང་བྱྤེད་གབས་བྱས་ཡོད། དྤེ་དག་ཡྱིག་ཆའྱི་
ཐོག་ལ་གསལ་གྱི་མྤེད། 

དྤེ་དང་འད་བ་སྤེ་ར་སད་ཀྱི་དགྤེ་རྒན་ཞྱིག་གྱིས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་སྤེ་རའྱི་སོབ་
གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་འཁྲྱིད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དཔྤེ་མཚོན་དང་སགས་ནས་བཀའ་སོབ་གནང་བར་དོལ་ཚོགས་ཀྱི་དྤེ་འདོད་
པར་མ་ཕྱིན་པར་བརྤེན་ཁོང་ལ་ྤེས་བརྡུངས་བཏང་ཡོད། དྤེ་དང་དྤེ་འད་བའྱི་ལྡྱི་ལྱིར་ཡར་འགོ་མར་འགོ་བྱྤེད་མཁན་མོན་གྷོ་
ས་གནས་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱུན་རྱིང་པོར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་བྱང་རྤེའྱི་དགྤེ་བཤྤེས་གཅྱིག་ལ་ྤེས་བརྡུངས་
བཏང་བ་དང་། སྤེ་ར་བྱྤེས་ཀྱི་ངོ་སོད་ལག་འཁྤེར་དང་། སོབ་ཡོན་འགན་འཁྤེར་མཁན་གཅྱིག་ལ་ཡང་ྤེས་བརྡུང་ཚད་མྤེད་
བཏང་བ་སོགས་ངས་བྱུང་རྱིམ་ཁག་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 

དྤེའྱི་རྤེས་སུ་སྤེལ་ཀོབ་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ ྱིན་བདྤེ་སྱིད་སར་གསོའ་ིགཞྱིས་འགོའ་ིལས་ཤག་གྱི་ཐོག་བརོལ་
ནས་གཞྱིས་འགོར་ྤེས་བརྡུངས་བཏང་བས་མ་ཚད། ཁོ་རང་གྱི་བཟའ་ཟླར་ཡང་ྤེས་བརྡུངས་བཏང་ཡོད། དྤེ་དག་ཚང་མ་
ས་གནས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནང་ལ་ཡང་ཐོན་ཡོད་རྤེད་ལ། ས་གནས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་པས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཤད་
པའྱི་གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེ་དག་ངས་དན་གསོ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་གྱི་ཡོད། 

དྤེ་མྱིན་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་ཀང་། དཔྤེ་མཚོན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྷ་རམ་ས་ལར་
མཚན་ྱིད་རྒན་ལགས་བཀོངས་པའྱི་རྤེས་སུ་སྤེལ་ཀོབ་ནས་ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་བསྐུར་འབྱོར་བྱུང་བའྱི་ནང་། ཁྤེད་རང་ཚོར་ལོ་
གསར་ལ་ཤ་ཁོག་གསུམ་ཕུལ་ཡོད། ཞྱིམ་པོ་བྱུང་ངམ། ཡག་པོ་མ་བྱས་ན་ད་དུང་རག་གི་རྤེད། ད་དུང་ཤ་ཁོག་གཏོང་གྱི་
ཡྱིན། ཞྤེས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མཚན་ཐོག་ལ་འབྱོར་བའྱི་སྡྱིགས་རའྱི་ཡྱི་གྤེ་རྤེད། 

རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དོལ་རྒྱལ་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་ྤེན་ཁ་ཆྤེན་
པོ་ཡོད་པ་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དང་འད་བར་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཁྤེར་མཁན་བཀའ་བོན་བྱྤེ་བག་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་
སྡྱིགས་རའྱི་ཡྱི་གྤེ་འབྱོར་བ་དང་། ྤེན་བརྡ་བཏང་བ། རྤེས་འདྤེད་བཏང་བའྱི་གནས་ཚུལ་རྱིམ་པར་བྱུང་ཡོད། དྤེ་དག་ཚང་མ་
ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་ངོ་བོ་འཚེ་བ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ལས་ཀ་བྱྤེད་སངས་ཀང་
དྤེའྱི་ཐོག་ཕྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཐོང་བ་དང་། ཐོས་པ། ཤྤེས་པ་རྣམས་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ནས་བོད་གཞུང་ལ་
བསྙོན་འཛུགས་མང་པོ་ཞྱིག་བྱས་ཡོད་ལ་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བཀའ་
གནང་སོང་ལ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་གནད་དུ་སྱིན་པའྱི་གསལ་བཤད་ཀང་གནང་སོང་བས་
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དབྱྤེ་འབྱྤེད་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་རྤེད། དབྱྤེ་འབྱྤེད་ག་རྤེའི་ཐོག་ལ་བྱས་ཡོད་དམ། ཆོས་དད་རང་དབང་མྱི་
འདུག་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཆོས་དད་རྤེད་དམ། རང་དབང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་མཁན་གྱི་
ཕྲུ་གུ་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དང་། ལས་བྱྤེད་ནང་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ། 
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དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་མཁན་ཡྱིན་ན་འཕྲོད་བསྤེན་བལྟ་སོང་དང་པོ་མ་བྱས་པ་དང་། བལྟ་སོང་བྱྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་སོགས་
བཤད་ཡོདལ། ྤེ་ལམ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་མཇུག་ལ་མོན་གྷོ་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཁྲྱི་བྱང་བ་བང་ནང་གྱི་ཆོས་མཛད་
ལགས་ལ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་བྱུང་འདུག དྤེ་ཡང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དང་བོད་གཞུང་གྱིས་བཟོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ནུབ་
ཕོགས་ཀྱི་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་ཚོས་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་སོན་འཛུགས་བྱས་འདུག 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་གོ་སྐབས་བངས་ནས་དུས་ཚོད་ཅུང་ཟད་འགོར་
ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གཞུང་ཕོགས་ནས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཞུ་ན་བསམས་བྱུང་། ཆ་ཚང་བ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་མྱི་
ཤྤེས། 

སོབ་གྲྭ་ནས་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ལ་གཞྱི་ར་ར་བ་ྱིད་ནས་མྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ 
ནས་དོལ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། སྐབས་དྤེའྱི་ལྷ་མྱི་སྲུང་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་འཇམ་དཔལ་ཡྤེ་
ཤྤེས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་གྱིས་དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་སོང་བྱྤེད་བཞྱིན་པ་རྤེད། སུ་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱུགས་ཞྤེས་བརོད་
མྤེད་ལ། ཕྱིར་འབུད་ཀྱང་བྱས་མྤེད། ལོ་གྱིས་ཀྱི་རྤེས་སུ་དོ་བདག་ཕ་མ་སྤེབས་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་འཁྲྱིད་ཕྱིན་པ་
རྤེད། ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་དྤེ་ནྱི་ཕ་མའྱི་རང་དབང་རྤེད། ཕྲུ་གུ་འགོ་མཁན་དྤེ་ནྱི་ཕྲུ་གུ་རང་ཡྱིན་
པས་བསམ་བོའ་ིནང་གང་ཡང་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད། སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གནོན་ཤུགས་སད་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་པ་གང་ཡང་མ་
རྤེད། གཅྱིག་བྱས་ན་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡྤེ་དང་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐད་ཀའྱི་འཛིན་སོང་འོག་ལ་ཡོད་པར་
སོང་ཁོ་རང་ཚོས་བཟོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡྤེ་དང་། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ། རྒྱ་གར་
གཞུང་ནས་འཛིན་སོང་གནང་བའྱི་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་བཟོས་ཡོད། 
དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱིར་འབུད་བྱས་པ་གཅྱིག་ཀང་མྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་
བཟོས་ཡོད། དྤེ་དག་ཚང་མ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡྱིན་ན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་
ཚུལ་བདྤེན་པའྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་དྤེབ་དྤེ་འད་བཏོན་ཡོད་ཀང་དྤེང་སྐབས་གཅྱིག་བྱས་ན་དཀོན་པོ་ཆགས་ཡོད་ངྤེས་པས་
ཐུགས་སྣང་བྱུང་མྤེད་ངྤེས། དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ཡྱི་གྤེ་ཁྲ་ལྤེམ་མྤེར་གསལ་ཡོད་པས་ངྤེས་པར་དུ་གཟྱིགས་རོགས། 

དྤེ་བཞྱིན་ཆོས་སར་ཁག་ལ་གཏོང་རྒྱུར་དབྱྤེ་འབྱྤེད་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་ཀང་། དཔྤེ་མཚོན་གསལ་པོ་ཞུ་ན། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལ་བོད་ནས་ཕྲུ་གུ་ལོ་གཞོན་བཅུ་དྲུག་དྷ་རམ་ས་ལར་འབྱོར་བ་རྤེད། ཕྲུ་གུ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མས། ང་ཚོ་དོལ་རྒྱལ་
བསྤེན་མཁན་ཡྱིན། ང་ཚོས་དོལ་རྒྱལ་འཇོག་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད། དགོན་པར་འགོ་དགོས་ཡོད། ཕ་མས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་
ཅྤེས་བརོད་བྱུང་ཞེས་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཐག་གཅོད་གང་འད་བྱས་ཡོད་དམ་དགོངས་པ་ཡོང་
སྱིད་ཀྱི་རྤེད་ལ། གཅྱིག་བྱས་ན་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་རྒྱུ་མཚན་བསན་རྒྱུ་མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེའྱི་སྐོར་དངོས་སུ་མྱིང་སྨྲོས་
ནས་བརོད་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་གཞུང་གྱིས་ཆོས་སར་ཁག་ནང་གཏོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ཆོས་སར་
ཁག་ལ་བཏང་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། བདྤེན་པ་རྤེད། བཏང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་
བའྱི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁྲྱི་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་དང་། ཤར་བྱང་ཆོས་རྤེ་རྣམ་གྱིས་ཀྱིས་དབུས་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་
མཁན་པོ་ལས་སྣྤེ་དང་། སྐུ་ཚབ་བཅས་བསྡུས་པའྱི་དགྤེ་ལྡན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་རྱི་བོ་དགྤེ་ལྡན་པའྱི་
ཆོས་སྡྤེ་སྱི་ལ་ཁབ་པའྱི་བཅའ་ཡྱིག་ཆྤེན་མོའ་ིལྤེའུ་བཞྱི་པ། བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བཅུ་གྱིས་པའྱི་ནང་གསྤེས་བདུན་
པའྱི་ནང་ལ། གདན་སའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་མཁན་ཡྱིན་ན་གསར་ཞུགས་པ་རྣམས་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་གསོལ་འཚམས་འཇོག་
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དགོས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ནྱི་དགྤེ་ལུགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་། ཡྱིག་ཆ་རྤེད། དགྤེ་ལུགས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་
གྱི་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་མཁན་འཇུག་གྱི་མྱིན་ཞྤེས་བཀོད་ཡོད་ན། དྤེ་ལ་བོད་གཞུང་ནས་བཀའ་བཏང་ནས་ཁོ་དོལ་རྒྱལ་
བསྤེན་མཁན་རྤེད། འཇུག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ནམ་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། སྱིག་འཛུགས་རྤེ་ལ་སྱིག་ཁྲྱིམས་རྤེ་ཡོད་པ་
དང་། ཆ་རྐྱྤེན་རྤེ་འཇོག་གྱི་རྤེད། དྤེ་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུས་པ་རྤེད། ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་མ་རྤེད་ལ། དྤེ་འད་
བཞག་པ་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་དྤེ་ལ་འགོ་དུས་ཁོད་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་སུ་གཅྱིག་ལ་
སྐད་ཆ་དྱིས་པ་བྱུང་མྤེད། དབྱྤེ་འབྱྤེད་གང་ཡང་བྱས་ཡོད་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་གཞུང་གྱིས་དགོངས་པ་ཆྤེ་བཞྤེས་གནང་
ནས་དགྤེ་ལུགས་པའྱི་དགོན་པའྱི་ནང་ལ་ཁྤེད་རང་ཚོ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་ཁྤེད་རང་ཚོ་ཚང་མ་ལོ་གཞོན་རྤེད། 
སོབ་གྲྭ་ལ་འགོ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་། གོ་སྐབས་ཡོད་པས་གཞུང་གྱིས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་བརོད་ནས་སོབ་གསོ་བརྒྱབས་
པ་རྤེད། ྱིན་གངས་མང་པོ་སྣྤེ་ལྤེན་ལ་བསྡད་རྤེས་ཁག་ཅྱིག་སུ་ཇར་ཕྱིན་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གྱིང་ལ་ཕྱིན་
པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོ་ཕམ་པར་མྱི་དྤེ་ཚོའྱི་གས་རྒྱུན་རྱིང་པོ་བསྡད་མ་སོང་། མཐའ་མ་ཁོང་ཚོས་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ལ་སྙན་ཞུ་
གཅྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་དྤེའྱི་ནང་། ཁོ་ཚོ་གལ་སྱིད་ཆོས་སར་ཁག་གྱི་ནང་ལ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བོད་ལ་ཕྱིར་
ལོག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། ལམ་གོན་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་འདུག དྤེ་ཡང་འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། བོད་
ནས་ཚུར་སྤེབས་པ་དང་། ཕར་ལོག་གྱི་ཡོད་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་སྱིག་འཛུགས་ནས་སུ་གཅྱིག་ལ་དགག་པ་རྒྱབ་ཀྱི་མྤེད་པས་
འགྱིག་གྱི་རྤེད། ལམ་གོན་ཞུ་གྱི་ཡྱིན་ན་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ྱིན་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀོད་ཁབ་གཅྱིག་གནང་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་
དགྤེ་ལུགས་ཀྱི་དགོན་པ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་མཁན་ཡྱིན་ན་འཇུག་དགོས་ཞྤེས་ངོ་སོར་གནང་རྒྱུ་མཚམས་
འཇོག་བྱས་ཡོད་པས་དུས་དྤེ་ནས་བོད་གཞུང་གྱིས་དྤེ་རྱིགས་ལ་ངོ་སོར་གནང་མྤེད། དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད། དྤེ་ནྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱིས་བལྟ་སངས་བྱས་ནས་བཤད་པ་མ་རྤེད། ངས་གོང་དུ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པའྱི་གོས་ཆོད་དང་ཡྱིག་ཆ་དྤེའྱི་དགོངས་དོན་འོག་
བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དག་ལ་བརྤེན་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་བ་རྤེད། སོབ་གྲྭ་དང་ཆོས་སར་ནང་ལ་དབྱྤེ་
འབྱྤེད་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག གཏོང་གྱི་མྱི་འདུག ཕྱིར་འབུད་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་དག་ལ་གཞྱི་ར་ར་བ་ྱིད་ནས་ཡོད་མ་རྤེད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་གཞན་གཅྱིག་ནྱི་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་མཁན་དང་། ནང་མྱི་བུ་ཕྲུག རྤེས་འབང་བ་ཚོར་གཞུང་
ནས་ཕྱི་བསོད་ལག་འཁྤེར་ལ་རྒྱབ་གྤེར་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། ར་བ་ྱིད་ནས་བདྤེན་པ་མ་རྤེད། ངས་མྱིང་
གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་དྤེའྱི་ལྷ་མྱི་སྲུང་སོབ་ཚོགས་པའྱི་དྲུང་ཆྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞྤེས་མྱིང་
འབོད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ལ། དགྤེ་བཤྤེས་མཆྱི་མྤེད་ཆྤེ་རྱིང་ཞྤེས་ཀང་འབོད་ཀྱི་ཡོད། ཁོའ་ིཕྱི་བསོད་ལག་དྤེབ་སྤེར་པོ་ IC དུས་
ཚོད་རྫོགས་ནས་ཞུ་གཏུགས་བྱས་པར་རྒྱབ་གྤེར་གནང་བ་རྤེད་ལ། ཕྱི་བསོད་ལག་དྤེབ་སྤེར་པོ་ཐོབ་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་ཡོད་རྤེད། 

དྤེ་དང་དྤེ་འད་བ་ད་ལྟ་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་དགྤེ་ལྡན་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའྱི་ནང་ལ་བཤད་
མཁན་གྱི་མྱི་དྤེ་ཚོ་ཨ་རྱི་ལ་གང་འད་བྱས་ནས་སྤེབས་པ་རྤེད་དམ། ལག་འཁྤེར་ག་རྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་རྤེད་དམ། ཁོ་རང་
ཚོས། ང་ཚོར་སབས་བཅོལ་ཐོབ་བྱུང་། ཞྤེས་དང་། སབས་བཅོལ་དྤེ་ཡང་དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནས་ཚུལ་བཤད་ནས་ཨ་རྱིར་
སབས་བཅོལ་ཐོབ་བྱུང། ཞྤེས་བཤད་ཡོད། ལག་འཁྤེར་ཐོག་ནས་དབྱྤེ་འབྱྤེད་མྤེད་པ་གསལ་པོ་ཞྤེ་དག་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་
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དཔྤེ་མཚོན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ལྷ་མྱི་སྲུང་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་འཇམ་དཔལ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་ལོ་ཁ་
ཤས་ཀྱི་རྤེས་སུ་ཁོ་རང་མམ་དུ་ནང་མྱི་ཟླ་བསྱིལ་ཕྱིན་པ་རྤེད། IC བོད་གཞུང་ནས་རྒྱབ་གྤེར་བྱས་པ་རྤེད། སོད་མཁན་
རྒྱ་གར་གཞུང་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གས་གཞྱི་ར་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སོན་འཛུགས་བྱས་པ་རྤེད། གཅྱིག་བྱས་ན་མང་པོ་བཤད་ཡོད་
པ་དྤེ་དག་ལ་བོད་གཞུང་ངོས་ནས་ལན་རྒྱབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པ་དང་གསུང་གི་ཡོད་ཀང་། ད་ལྟ་བར་དུ་དགོས་མཁོ་ཡོད་
པ་དང་། གཞྱི་ར་མྤེད་པ་དྤེ་དག་ལ་དོ་སྣང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ན་ལན་ཏག་ཏག་བརྒྱབས་ཡོད། དོ་སྣང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་དཀྱིལ་ལ་
ལྷག་གི་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་རྱིང་ངས་གོ་སྐབས་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་དོ་སྣང་ཆྤེན་པོས་བལྟ་གྱི་
ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དྤེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དོ་སྣང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོ་རང་
ཚོའྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་མ་ལ་བར་བལྟ་ཡི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ངས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བཤད་དགོས་
པ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་སོང་། 

ཕོགས་མཚུངས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སན་བཅོས་བལྟ་སོང་ཐོག་ལ་དབྱྤེ་འབྱྤེད་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག མཐུན་
འགྱུར་སར་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་རྤེད། མྱི་དྤེ་འད་བྱས་པ་དང་། གང་ཟག་དྤེ་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གྱིས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་སད་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བསན་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་
ཞུ་ཆོག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་དྤེ་འད་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མྤེད། 

དྤེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་ལས་བྱྤེད་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་སོང་ཟྤེར་གྱི་ཡོད། ལས་བྱྤེད་ནང་ནས་སུ་ཕྱིར་འབུད་
བྱས་པ་མྱིང་གཅྱིག་ང་ཚོར་སད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གང་འད་བྱས་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་འདུག་བལྟ་ཆོག་གྱི་རྤེད། ལས་བྱྤེད་
ཕྱིར་འབུད་གཏོང་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་དྤེ་ནྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུར་ཡོད་པ་དྤེ་འད་མ་རྤེད། བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་དགོངས་
དོན་འོག་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་གཅྱིག་ཡོད་པ་དྤེར་སྱིག་དང་ཁྲྱིམས་ཡོད། ཆ་རྐྱྤེན་གཅྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཕྱིར་འབུད་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ལ། ལས་བྱྤེད་པ་གཅྱིག་གྱིས་ྤེས་འཛོལ་བྱས་ཡོད་ན་དྤེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་གྲུབ་
དོན་ལ་གཞྱིགས་ནས་ྤེས་པ་དང་། ལག་བསར་གནང་གྱི་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་མཁན་རྤེད་ཅྤེས་ལས་བྱྤེད་སུ་ཕྱིར་འབུད་
བྱས་ཡོད་དམ། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པ་སུ་གཅྱིག་ལ་དོ་ཕོག་བཏང་བའྱི་
གནས་ཚུལ་བྱུང་མྤེད། ལས་བྱྤེད་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་མཁན་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གལ་སྱིད་དྤེ་འད་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ལོ་ལྟར་ལས་བྱྤེད་གསར་པ་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་པས་ལས་བྱྤེད་
གསར་བསྡུའྱི་ཆ་རྐྱྤེན་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་མཁན་ཡྱིན་ན་བོད་གཞུང་གྱི་ལས་བྱྤེད་ནང་འཛུལ་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཆ་
རྐྱྤེན་འགོད་མ་འོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྤེད་ཀང་བཀོད་ཡོད་མ་རྤེད། བཀོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་
འདུག བོད་མྱི་ཞྱིག་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་སོ་ཕྤེ་ནས་བཞག་ཡོད་
པས་འཛུལ་ས་ཡོད་རྤེད། 

ལྷག་པར་དུ་དྤེ་ལས་སྡྱིངས་ཆ་གལ་ཆྤེ་བ་དང་། གོ་སྐབས་ཡོད་ས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ནང་ལ་དྤེ་འད་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་ཆགས་པར་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་མཁན་ཡྱིན་ན་ཆ་རྐྱྤེན་མ་ཚང་བའྱི་གནས་སངས་ཡོད་དམ། 
ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁྲྱིམས་བཟོ་མཁན་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་རྤེད། བཟོ་མ་ཤྤེས་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། སྤེར་ངོས་ནས་
བསམ་ཚུལ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀང་ད་ལྟ་བར་དུ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆ་རྐྱྤེན་གང་ཡང་བཏོན་ཡོད་མ་རྤེད། སྱི་
འཐུས་ནང་བཞྤེངས་མཁན་བོད་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། ཆ་རྐྱྤེན་ཚང་བ་ཡྱིན་ན་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཞབས་སྤེགས་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་ཆོག་
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གྱི་རྤེད། སུ་གཅྱིག་གྱིས་འགོག་མཁན་ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱབ་སོར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འོས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ན་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་
རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཕྤེབས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་ད་ལྟ་བར་
དུ་གཞུང་ཕོགས་ངོས་ནས་དབྱྤེ་འབྱྤེད་དང་། མ་དང་བ་བྱས་པའྱི་གནས་སངས་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་བཞྱིན་ས་ཁང་དང་། གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དབྱྤེ་འབྱྤེད་ཡོད་པ་དང་། ཐོབ་ཐང་སོད་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་
སངས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་གནས་བབ་གསལ་པོ་མཁྤེན་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཞྤེ་དག་གསལ་པོ་བཀའ་གནང་སོང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་དགྤེ་ལུགས་ཀྱི་གདན་ས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཚུལ་ཤྱིང་སྱིམ་
པའྱི་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། འདུལ་བ་དང་མཐུན་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་དང་ཁ་སྤུ་
དབྱྤེ་འབྱྤེད་བྱས་པ་རྤེད། སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་མྤེད། སོ་སོས་ང་སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་ནང་
སོད་ཀྱི་མྱིན། དྤེའྱི་ནང་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གདམ་ཀ་བྱས་པ་རྤེད། གོང་དུ་བཀའ་གནང་སོང་། བདྤེན་པ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག མྱི་
ཉུང་བ་ལ་ཐོབ་ཐང་ཆྤེ་བ་བངས་ནས་བསྡད་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་མོན་གྷོར་ཤར་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་གྱིང་ཟྤེར་བ་གཅྱིག་
དང་། སྤེལ་ཀོབ་ལ་སྤེར་སོམ་གྲྭ་ཚང་ཟྤེར་བ་གཅྱིག་ཡོད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཞལ་ལ་
གཟྱིགས་ནས་བོད་མྱི་བཙན་བྱོལ་བར་ས་ཁང་གནང་བ་དྤེ་ལོངས་སུ་སད་ནས་བསྡད་ཡོད། ས་ཆ་འདྱིའྱི་སང་ནས་རྒྱུགས་
ཞྤེས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་སུ་གཅྱིག་ལ་ཡང་བཤད་མོང་མྤེད། སོ་སོ་འགོ་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དང་དུ་བང་
ནས་འགོ་མཁན་ཡྱིན་པས་སོ་སོའ་ིརང་དབང་རྤེད། དྤེ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ལས་སུ་གཅྱིག་གྱིས་བཀག་འགོག་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་
མ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ན་ནྱིང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན། 
བདྤེ་དོན་ཚང་མ་འཛོམས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀོད་ཁབ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གནང་ཡོད་རྤེད། སྱི་འད་སྱི་མཚུངས་
ཀྱིས་ཐོབ་ཐང་ཞུ་མཁན་ཡོད་ན་དྤེ་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་རྤེད་ལ། ད་ལྟ་བར་དུ་བཀོད་ཁབ་ཀྱང་དྤེ་ལྟར་
རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དབྱྤེ་འབྱྤེད་ཡོད་པ་ར་བ་ྱིད་ནས་མཐོང་གྱི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ྤེ་ཆར་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་ནུབ་ཕོགས་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པ་ཞྤེས་པའྱི་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ལ་ྤེ་ཆར་མོན་གྷོར་ཁྲྱི་
བྱང་བ་བང་གྱི་ཆོས་མཛད་ལགས་ལ་ྤེས་བརྡུང་བཏང་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་པར་དང་བཅས་པ་བཏོན་ནས་དྤེ་ནྱི་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དང་། བོད་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་བཟོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བརོད་འདུག དྤེ་དངོས་གནས་ཡྱིན་ན་ང་རང་
ཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་རང་དབང་ལུང་པ་དང་། ཁྲྱིམས་ཡོད་པའྱི་ལུང་པའྱི་ནང་བསྡད་ཡོད། ས་གནས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་
ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ས་གནས་ཀྱི་སྐོར་སྲུང་བ་དང་། ཁྲྱིམས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་སུ་ལ་ཡང་སྙན་སྤེང་
ཞུས་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་གཅྱིག་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས་མོན་གྷོ་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་སྐོར་སྲུང་བ་ Police ལ་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་གོ་རྒྱུ་འདུག་ལ། དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་འདུག ད་
རྒྱའྱི་ནང་ཐོན་འདུག དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད། མཐའ་མ་ས་གནས་ Police 
ཡིས་གཞྱིས་འགོ་དང་། སྱི་མྱི། ཤར་དགའ་ལྡན་གྱི་མྱི་དྤེ་ཚོ་ཡང་བསྐོང་བ་རྤེད། ཆོས་མཛད་ལགས་ཁོ་རང་ཡང་ཕྤེབས་
རོགས་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད་ཀང་བགྤེས་སོང་ཡྱིན། བཅར་མྱི་དགོས་པ་ཞྤེས་ཞུས་འདུག ཤར་དགའ་ལྡན་གྱི་མྱི་དྤེ་ཚོས་ག་རྤེ་
བཤད་ཡོད་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གང་ཡང་ཞུ་གྱི་མྱིན། ཞུ་འདོད་མྱི་འདུག བདྤེ་འཇགས་ཀྱི་གནས་བབ་
ཐོག་ནས་ཞྤེས་སྐད་ཆ་སྙན་པོ་ཞྱིག་བཤད་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་མྱི་དགོས་པ་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད་འདུག Police ལ་
ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕུལ་འདུག ངས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་མཁྤེན་པ་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཤ་སག་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་འད་
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བོད་གཞུང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མྱི་བཏང་ནས་ྤེས་བརྡུང་བཏང་ཡོད་ན། ངྤེས་པར་དུ་ས་གནས་ Police ལ་ཞུ་དགོས་པ་
རྤེད། ཞུ་མྱི་ཕོད་པ་ག་རྤེ་བྱས་པ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ། དྤེ་ལ་སོ་མང་པོ་ཡོད་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་
ཚོའྱི་སྐོར་ཚང་མས་མཁྤེན་པ་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དག་འདུག གཞུང་ཕོགས་ནས་ག་རྤེ་གནང་བ་དྤེ་ངས་དྤེ་རྱིང་གསལ་
པོ་བྱས་ནས་གང་དན་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་གཞོན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དངོས་གནས་ལོག་རོགས་དང་། འགྤེལ་
བཤད་གསལ་པོ་བྱུང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་རྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་
དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 

བར་ལམ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ གོ་གངས་དང་། ༢༠༠༠ ཡས་མས་བར་དུ་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དག་རྤེད། མྱི་
ལ་སྡྱིགས་ར་བསྐུལ་ན་ཨྤེ་དགས། ྤེས་བརྡུང་བཏང་ན་ཨྤེ་དགས། བསད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་འཇྱིགས་སྐུལ་རྱིང་ལུགས་པའྱི་
དག་སོད་ཀྱི་ལས་ཀ་དྤེ་འད་བྱས་པ་རྤེད། བར་ལམ་ནས་ལས་ཀ་བྱྤེད་སངས་ཐད་ཏན་ཏན་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད། ཐབས་
མཁས་པོའ་ིཐོག་ནས་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ལྟར་བྱྤེད་ནའང་རྒྱ་གར་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ལུང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གནས་ཐུབ་པ་དང་། 
བསྡད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། བར་ལམ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་དང་བརྒྱུད་ལམ་བྤེད་སོད་ལོག་པར་
བཏང་ནས་དྤེབ་ག་ཚོད་འབྱོར་གྱི་འདུག་གམ། གོང་དུ་བཀའ་གནང་སོང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་
གྱི་ནང་ག་རྤེ་བཤད་ཀྱི་འདུག་གམ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འཁོག་བཤད་དང་། ལོག་བཤད་བརྒྱབས་ནས་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲྤེང་
བཅུ་བཞྱི་པ་དྤེ་ཡང་སྱིད་རྫུན་མ་རྤེད། ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་རྫུན་མ་རྤེད་ཅྤེས་ False Dalai Lama ཞྤེས་པའྱི་དྤེབ་བཏོན་ཡོད། 

༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཁ་སོན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ལ་བཀའ་དྤེ་འད་གནང་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་དང་ཨ་རྱི་གཞུང་
ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་ྤེན་ཁ་ཡོད་པའྱི་སྐོར་སྙན་སྤེང་ཞུ་མཁན་བྱུང་སོང་ཞྤེས་
བཀའ་གནང་འདུག རྫུན་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ར་བ་ྱིད་ནས་ྤེན་ཁ་བྱྤེད་ཀྱི་མྤེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་ྤེན་ཁ་
བཟོ་མཁན་ང་ཚོ་མྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དྤེ་བས་ཀང་གསུང་གྱི་མ་རྤེད། ཨ་རྱི་ལ་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་ན་ཨ་
རྱིར་ཡོད་པ༷འྱི་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་མཁན་མང་པོར་སབས་བཅོལ་ཐོབ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གང་འད་བྱས་ནས་ཐོབ་པ་རྤེད་དམ། 
ཅྤེས་དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་བཤད་པ་མ་ཟད། ཁུངས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། མྱི་ཚང་མས་ཡྱིད་ཆྤེས་སྤེབས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་འཁོག་བཤད་
བྱས་ནས། ཕོ་བང་ལ་ྤེ་ཆར་ལྕགས་རྱི་གཅྱིག་བརྒྱབས་སོང་། དྤེ་ནྱི་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱབས་པ་
མ་རྤེད། དྤེ་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་རྡོ་རྤེ་གདན་ལ་འབར་རྫས་འགས་པ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་བརྒྱབས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི་
འདུག རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། བཞུགས་སར་ཕོ་བང་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད་དམ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་ 
༡༩༦༧ བར་དུ་ཕོ་བང་རྙྱིང་པའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ལྕགས་རྱི་དྤེ་དག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་རྙྱིང་པ་ཆགས་ཡོད་
རྤེད། མར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་སོས་པའྱི་རྤེས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སྲུང་སོབ་གང་འད་ཕུལ་ཡོད་རྤེད་དམ། ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༧ ལོར་མཚན་ྱིད་རྒན་ལགས་བཀོངས་པའྱི་རྤེས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་རྤེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་
པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཆྤེད་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ Recommendation ནྱི་རྱིག་པ་མཐོ་ཚད་ Feet དྲུག་དང་། དྤེའྱི་སང་ལ་
ལྕགས་ད་ Feet བཞྱི་བརྒྱབས་ནས་མཐོ་ཚད་ Feet བཅུ་དང་བཅུ་གྱིས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཚོས་གསུངས་ཡོད། དྤེ་ཡང་དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་བ་ལ་བརྤེན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་དང་། 
ལྕགས་རྱི་བརྒྱབས་པ་རྤེད། མཐའ་མ་རྱིག་པ་དྤེ་ཙམ་མཐོ་པོ་དྤེ་ནྱི་གཅྱིག་ནས་ཕག་གོན་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ལ། གྱིས་ནས་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དུས་རྒྱུན་གྱི་དགོངས་པའྱི་ཐུགས་གཤྱིས་དང་། དགོངས་པའྱི་ནང་ལ་མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས། ང་
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ཚོས་སྐུ་མཁྤེན་ཞྤེས་ཞུ་བ་འཐྤེན་ནས་རྱིག་པ་དྤེ་ཙམ་མཐོ་པོ་མ་རྒྱབ་ན་འགྱིག་པ་འདུག རྱིག་པ་ Feet བཞྱི་བརྒྱབས་ནས་
དྤེའྱི་ཐོག་ལྕགས་ད་བཟོས་ནས་འགྱིག་པ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རྤེད། མཐའ་མ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་
མཁན་གྱི་ཚན་པ་དང་། སྲུང་སོབ་ཀྱི་འགན་ཡོད་མཁན་ཚོས་འགན་འཁུར་མྱི་ཐུབ་པར་བརྤེན་དབུས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་བར་དུ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཡོད། དྤེ་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་བརྒྱབས་པའྱི་ལྕགས་ད་དྤེ་རྤེད། རྣམ་པ་ཚང་མ་
ྤེ་ཆར་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕྤེབས་ཡོད་པས་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ནང་ལྕགས་ད་དྤེའྱི་སང་ལ་ཟྤེ་མ་
ར་མགོ་ Barb Wire བསྐོར་བ་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་བསྐོར་བ་ལས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་གང་ཡང་ཞུས་
ཡོད་མ་རྤེད། ཆུང་ཚག་ང་རང་ཚོས་ཐུབ་པ་དྤེ་ཚོའྱི་གས་ང་རང་ཚོས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་རྤེད་མ་གཏོགས་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་
པས་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའྱི་ནང་ལ་ཞྤེ་དག་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་མདོག་མདོག་གྱིས་བཤད་པ་དྤེ་དག་གཞྱི་ར་མྤེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་
རྤེད། ངས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་
གསུང་གྱི་ཡོད་དུས་གསལ་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཁོན་ནས་ཡག་པོ་ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་། སྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཁབ་
ཚང་མས་གལ་ཆྤེའྱི་མྱི་སྣ་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་སྲུང་སོབ་ཆ་ནས་ྤེན་ཁ་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་དུས་ནས་དུས་སུ་བསར་ཞྱིབ་བྱྤེད་
ཀྱི་ཡོད་རྤེད། གཟྱིགས་ཀྱི་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་ྤེན་ཁ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་དོལ་
རྒྱལ་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་འདུག་ཅྤེས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། རྒྱ་གར་ནང་ས་ཁུལ་ག་པར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བརྡ་ཐོའམ། ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་རྒྱ་
གར་ནང་བཞུགས་གདན་འཇགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་དང་། ར་བའྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ག་པར་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་
ནང་ལ་བཞུགས་གདན་འཇགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སྲུང་སོབ་ག་རྤེ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་དང་། གང་འད་
གནང་གྱི་ཡོད་པ། ྤེན་ཁ་གང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་སོགས་གོ་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡོད། 

ཕོགས་མཚུངས་ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་ཀང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་ནས་ྤེན་ཁ་
ཡོད་པ་གསལ་པོ་བཟོས་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དོ་བདག་བཤད་མཁན་ཁོ་པ་ད་ལོ་མྱི་ནྱི་སོ་ཀ་ Minnesota 
དགུང་གསར་ཚེས་གཅྱིག་གྱི་མཛད་སོའ་ིསྐབས་སུ་ས་གནས་དྤེ་ནས་མྱི་ནྱི་སོ་ཀ་ Minnesota ལ་ཕྱིན་ཡོད། གསལ་པོ་
ཞུས་ན་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཡོད་མ་རྤེད། ཨ་རྱིའྱི་གསང་བའྱི་ལས་བྱྤེད་ཀྱིས་མྱི་དྤེ་འད་ཞྱིག་ས་གནས་དྤེ་ལ་སྤེབས་ནས་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་བཞུགས་གདན་འཇགས་སའྱི་མགོན་ཁང་གྱི་འོག་ལ་སྣུམ་འཁོར་གཞག་སའྱི་གནས་བབ་རད་གཅོད་བྱས་
པ་ཤྤེས་ཀྱི་འདུག ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། དོ་སྣང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ྤེན་ཁ་ཡོད་པ་དྤེ་གཟྱིགས་ཀྱི་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་འད་སོང་ཙང་ཁོང་ཚོས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་ྤེན་ཁ་མྤེད་ཅྤེས་པའྱི་འཁོག་བཤད་མགོ་
བསྐོར་གཏོང་བའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་ནྱི་བདྤེན་པ་མ་རྤེད། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་ཡོད་རྤེད་གསུངས་པས་མ་ཟད་ཆ་ཚང་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 

དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་སྐོར་ལ་རྤེད། གཅྱིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག ཞལ་རྫུན་གསུང་
གི་འདུག དྤེ་འད་མང་པོ་ཁོ་ཚོས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ཀང་ཚང་མར་ངས་འགྤེལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཆོས་
དད་རང་དབང་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་གསལ་པོ་ཞྤེ་དག་བཀའ་གནང་སོང་། དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་དྤེ་རང་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་གཅྱིག་ལ། ཐོག་མར་ ༡༩༩༦།༡༩༩༧།༢༠༠༠ ཙམ་ལ་
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༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཡང་སོས་གནང་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དབང་གནང་སར་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་མཁན་
ཡྱིན་ན་མ་ཡོང་ཞྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། བདྤེན་པ་རྤེད། བ་མ་དང་སོབ་མའྱི་དམ་ཚིག་སྲུང་དགོས་པའྱི་ཆ་ནས་བདྤེན་པ་
རྤེད། ཕྱིས་སུ་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའྱི་བྱྤེད་སངས་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་སོབ་ལ་ན་འཇོག་གང་འད་ཡོད་པ་ང་
ཚོ་ཚང་མས་གཟྱིགས་པ་དྤེ་རྤེད། ད་ཆ་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་མཁན་ཡྱིན་ན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་གསུང་ཆོས་ལ་མ་ཡོང་
རོགས་གསུང་གྱི་ཡོད། སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་དྤེ་རང་གསལ་བསགས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་མ་གཏོགས་དབང་ལ་བཅར་མ་
ཆོག་པ་དང་། གསུང་ཆོས་ལ་བཅར་ཆོག་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འད་མ་རྤེད། གསལ་པོ་ཞུ་དགོས་པ་ནྱི་གསུང་ཆོས་ལ་ཡང་
བཅར་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་མྱི་སྤེར་གཅྱིག་གྱི་
གནས་བབ་ཐོག་ནས་མྱི་གཞན་གཅྱིག་གདན་འདྤེན་ཞུ་གྱི་ཡོད་ན། སྐུ་མགོན་སུ་གདན་འདྤེན་ཞུ་དགོས་མྱིན་ང་རང་གྱི་རང་
དབང་རྤེད་མ་གཏོགས། འདྱི་གདན་འདྤེན་ཞུ་དགོས་པ་དང་། དྤེ་གདན་འདྤེན་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གཞན་གྱིས་བརོད་
ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། ྤེ་ལམ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཆོས་འབྤེལ་གནང་ས་ཚར་མར་གནས་སངས་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད། 

གོང་དུ་ངས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་བས་དང་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བརོད་པ་དྤེ་དག་ཡྱི་གྤེའྱི་ནང་ལ་བཀམ་པ་
གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་སྡྤེ་ཚན་དྤེ་འདའྱི་ནང་ལ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། Human Rights ལ་ཞུས་ཡོད་རྤེད་
ལ། Amnesty International ཟྤེར་བ་ལ་ཡང་ཞུས་ཡོད་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བོན་མཚན་ཐོག་ལ་ཡང་ཕག་
བྱིས་ཕུལ་ཡོད་རྤེད་ལ། ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆྤེན་དང་། ནང་སྱིད་བོན་ཆྤེན་མཚན་ཐོག་ལ་ཡང་ཕུལ་ཡོད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ 
Human Rights Commission ལ་ཡང་གནས་ཚུལ་ཕུལ་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚན་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་བོ་གཟུ་བོར་
གནས་པ་དང་། དཔྱད་པ་བྱྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གནས་སངས་དྤེ་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འབྤེལ་བ་མྱི་འདུག་
ཅྤེས་སུ་གཅྱིག་གྱིས་བདག་སོད་གནང་ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ Human Rights Commission གོང་དུ་
ཞུས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་བཅུ་དྲུག་དྤེ་དག་གྱི་གནས་སངས་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ཡོད། ཡྱིག་ལན་ཁོ་རང་ཚོར་བཏང་ཡོད། ངོ་བཤུས་
སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ལ་བཏང་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཀོད་ཡོད། ༢༠༠༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ ལན་གནང་འདུག 
National Human Rights, Law division གནས་སངས་དྤེ་ཚོའྱི་ཆ་ནས་གསལ་པོ་ཞྤེ་དག་རྤེད། ྤེ་བའྱི་ཆར་
དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བོན་རྣམ་པ་བཅས་པར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ལྷོ་ཕོགས་དྤེ་འད་བཀའ་གནང་
འདུག་ཀང་ང་ཚོ་དྤེ་འད་མྱིན་ཟྤེར་གྱི་ཡོད། གཅྱིག་བྱས་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་བཞད་
མོ་ཤོར་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་གང་ཡྱིན་ཡང་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ྤེ་བའྱི་ཆར་དོལ་རྒྱལ་
སྐོར་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་དྤེ་འད་ཡྱིས་བརམས་པའྱི་དྤེབ་ཡོད་རྤེད། རོམ་སྱིག་བྱས་པའྱི་ྤེ་ཆར་བཏོན་པའྱི་རོམ་དྤེ་འད་འདུག དྤེ་
དག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས། ངས་གཅྱིག་དང་གྱིས་ཀྱི་མྱིང་འབོད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། དྤེ་ལྟར་གནང་བ་ཡྱིན་ན་
གསལ་པོ་མཁྤེན་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གནས་ལུགས་གང་ཡང་མྱི་ཤྤེས་པ་ཚོར་མགོ་སྐོར་གཏོང་གྱི་ཡོད་རྤེད་ལ་མམ་
དུ་རྒྱུགས་ཀྱི་ཡོད། གནས་ཚུལ་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་པའྱི་རྤེ་བ་ཡོད། 

དོལ་རྒྱལ་གནས་སངས་དང་། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་དོལ་རྒྱལ་དབར་གྱི་གནས་སངས་གང་
འད་ཆགས་ཡོད་དམ། དྤེ་ངས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡར་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན། དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའྱི་ནང་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད། རག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་སྐད་གཏོང་གྱི་
འདུག འགོ་གྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནས་མཐོ་རྱིམ་དཔོན་རྱིགས་སྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་གསོལ་ཚིགས་ལ་སྐད་གཏོང་གྱི་འདུག 
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འགོ་གྱི་ཡོད། ཧ་ལམ་ག་རྤེ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་མདོག་མདོག་སྐད་ཆ་དྤེ་འད་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། བདྤེན་པ་རྤེད། འགོ་གྱི་ཡོད་རྤེད། 
༢༠༡༢།༢༠༡༣ ནང་ལ་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་དགྤེ་ལྡན་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་མྱིང་འཁུར་མཁན་ག་ཚོད་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྱིན་
སོང་། སྣྤེ་ལྤེན་གང་འད་ཞུས་སོང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བོད་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་རྤེད། 
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སྲུང་སོབ་གས་ནས་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ང་ཚོས་དོ་སྣང་ཡོང་གྱི་འདུག གཅྱིག་བྱས་ན་ཁོ་རང་
ཚོས་བྤེད་སོད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས། ཆྤེ་མཐོང་སད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན་ནམ། གནས་ཚུལ་དྤེ་ར་འཕྲོད་པ་གཅྱིག་བྱུང་མ་
སོང་མ་གཏོགས། བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་མཁན་གྱི་མྱི་ཁ་
ཤས་ཟུར་ན་ལ་སྤེབས་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་སྐད་ཆ་ཡོད་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་འདའྱི་གནས་བབ་ཆགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ཐོག་
ལ་འགྤེལ་བཤད་གསར་པ་གང་ཡང་རྒྱབ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བ་མའྱི་མྱིང་ཡོད་པ་མང་
པོ་ཕྱིན་ཡོད་རྤེད་ལ། རྒྱུན་ལས་དྤེ་འད་མང་པོ་ཕྱིན་སོང་། བྱས་ཙང་གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གཟྱིགས་དགོས་པ་རྤེད།  

ཕོགས་མཚུངས་བོད་ནང་གྱི་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་མཁན་ཁ་ཤས་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་ཨ་རྱི་དང་ཡོ་རོབ་ཁུལ་དུ་
འཁྲྱིད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེ་མཚོན་ཆུང་ཆུང་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ༢༠༡༢།༡༢།༡༠ འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ྱིན་མོར་
ནྱིའུ་ཡོག་ New York ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཆོས་དད་རང་དབང་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ྱིན་མོར་ཁོ་ཚོས་གསར་
འགོད་གསལ་བསགས་ཞྤེ་དག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཁབ་བསགས་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གས་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་རྒྱུ་
ཡོད་རྤེད། ཁོ་ཚོ་སང་ལ་རྐུབ་གལ་བསྱིགས་ནས་ལྕོག་རྤེའྱི་མདུན་ལ་བསྡད་ཡོད་ཀང་། འོག་ལ་མྱི་སུ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་
རྤེད། ཚགས་པར་རྒྱབ་མཁན་སུ་གཅྱིག་ཀང་འབྱོར་མྱི་འདུག སྐད་ཆ་སོང་པ་བཤད་པ་རྣམས་བརྙན་འཕྲྱིན་ནང་བཅུག་ནས་
གཏོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ནང་ནྱིའུ་ཡོག་མམ་སྤེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སོ་འགམ་ལ་ཕྱིན་ནས་
སྙན་ཞུ་གཅྱིག་ཕུལ་བ་དང་། ཐ་ན་ཟས་བཅད་བསྡད་ནས་རོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་རྤེད། འགྱིག་གྱི་རྤེད། ཟས་བཅད་བྱྤེད་ཀྱི་
ཡོད་ནའང་རྤེད། གང་འད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། 

དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་ཕོགས་དྤེ་ངས་གོ་ནོར་ཐྤེབས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཁོ་ཚོ་མམ་དུ་ཞྱི་བའྱི་གོས་མོལ་འད་པོ་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུ་མྤེད་དམ་ཞྤེས་
དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་འད་པོ་ཚོར་སོང་། གཅྱིག་བྱས་ན་ངས་གོ་སངས་ནོར་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་འད་ཡོད་པ་གང་ཡང་ཚོར་གྱི་
མྤེད། གནས་ཚུལ་དྤེ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ནས་ལས་ཁུངས་བྱྤེ་བག་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་སྐབས་དྤེའྱི་བཀའ་བོན་དང་
དྲུང་ཆྤེ་ནྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆྤེ། སྐབས་དྤེའྱི་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆྤེ། དྤེ་མྱིན་གྱི་བཀའ་
བོན་རྱིམ་པ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལྷ་མྱི་སྲུང་སོབ་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་སོགས་མྱི་ 
༢༠།༣༠ ཐུག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་འདུ་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཚོགས་པ་རྤེད། བཤད་མོང་བ་རྤེད་ལ། གོ་བསྐོན་བྱས་མོང་བ་
རྤེད། ད་ཆ་དྤེ་འད་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཁོན་ནས་མཐོང་མ་སོང་། བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་
འད་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ལས་ཀ་བྱྤེད་སངས་དྤེ་འད་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཚོ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་མཁྤེན་དགོས་པ་
རྤེད་མ་གཏོགས་ཁོ་ཚོས་གང་བསགས་པ་དྤེ་དག་ཡྱིན་པ་རྤེད་དགོངས་པ་ཡྱིན་ན། གནས་ཚུལ་ཏག་ཏག་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

གནས་ཚུལ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་བསན་པ་རང་ལ་ཁད་གསོད་དང་། བསྤེས་ལྷད། 
དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་པའྱི་གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། དཔྤེར་ན། བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་
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འད་ཡྱིས་ལྷོ་ཤར་ཨྤེ་ཤི་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཙུགས་ནས་ཁོ་ཚོའྱི་གཟུགས་པོར་གོན་རྒྱུའྱི་སོད་འགག་དང་། ཚོས་མདོག་
ལང་ཁུ་བཟོས་པ་དྤེ་འད་ཡོད་། མྱི་བརྒྱ་ྱིས་བརྒྱ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་བྱས་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་རྤེད། མྱིང་ལ་བཀའ་གདམས་
གསར་མ་ཞྤེས་བཏགས་ཡོད་ཀང་དངོས་གནས་དང་གནས་བཀའ་གདམས་པའྱི་བསན་པ་འཛིན་མཁན་ཡྱིན་ན་འདུལ་བའྱི་
ནང་ལ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ན་བཟའ་མཆོད་སངས་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད། ག་རྤེ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་དང་ག་རྤེ་ཆོག་
གྱི་མྤེད་པ། དྤེ་ཚོར་དོ་སྣང་ཡོད་མ་རྤེད། སྣང་བ་གང་དན་བྱས་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་
འདུག་ན་བཟོས་ནས་འགོ་མཁན་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཧ་ལས་པའྱི་ཐབས་སོ་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། 

ད་ལན་ྤེ་ཆར་ལྷོ་ཕོགས་སུ་ལམ་རྱིམ་ཆྤེན་མོའ་ིགསུང་ཆོས་གནང་བ་དྤེར་ནད་མ་འཁོག་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་
ཞྱིག་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའྱི་ནང་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ། གཅྱིག་བྱས་ན་ང་ཚོ་ཚང་མས་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཁུངས་ལུང་
མྤེད་པའྱི་སྐད་ཆ་མང་པོ་བཤད་ཀྱི་འདུག ག་རྤེ་བྱས་ནས་ན་ཚ་དྤེ་ཙམ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དོལ་རྒྱལ་དྤེ་དགྤེ་ལྡན་
པའྱི་བསན་སྲུང་ཞྤེ་དག་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་དངོས་གནས་དང་གནས་དགྤེ་ལྡན་པའྱི་བསན་སྲུང་ངོ་མ་ཡྱིན་ན། 
དགྤེ་ལྡན་པའྱི་བསན་པར་བདག་པོ་རྒྱབ་མཁན་གདན་ས་གསུམ་གཙོས་པའྱི་དགྤེ་ལུགས་པའྱི་དགོན་པ་མར་ཕོགས་སུ་ཡོད་
པ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གནས་བབ་དྤེ་གསལ་པོ་དྤེ་ཙམ་བཟོས་ཡོང་དུས་ཁོ་དམར་ཧྤེང་ཕུད་འགོ་གྱི་ཡོད་པས་སྡུག་སྐད་ཤོར་བ་
རྤེད། 

དོལ་རྒྱལ་སྐོར་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དྤེབ་དབུ་འབྱྤེད་གནང་བ་དྤེ་ནྱི་གང་མྱིན་ཚད་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཧ་
ལམ་དྤེའྱི་དོན་དུ་མ་གཏོགས་ལམ་རྱིམ་ཟྤེར་བ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་པ་དྤེ་དག་འཁོག་བཤད་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། 
རང་དོན་རང་གཅྤེས་བྱས་ནས་དགྤེ་ལུགས་ཀྱི་བསན་བདག་ལྷན་ཚོགས་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་དགྤེ་ལུགས་ལྷན་ཚོགས་སོགས་
ཐུགས་འཁུར་གནང་མཁན་ལ་དངོས་གནས་ལྤེགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། དཔྤེ་
ཡག་པོ་བྱུང་འདུག གཅྱིག་བྱས་ན་ན་ཚ་གཏོང་ས་རང་ལ་ཕོགས་པ་ཡྱིན་ན་ངས་འགྱིག་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དོན་ཐོག་ལ་
སྱིན་པ་དང་། རྣག་ཐོག་གཙག་འཁེལ་བྱུང་བ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 

འཁོག་བཤད་ག་ཚོད་བྱས་པ་དང་ངོ་རྒོལ་ག་ཚོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ངས་སྡོམ་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུ་གྱི་ཡོད་ཟྤེར་ན། རྱི་
རྒྱལ་ལྷུན་པོ་ལ། སང་མས་གཤོག་ཕག་ཐྤེབས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཅྤེས་ཟྤེར་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚང་མས་མཁྤེན་པ་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཟྤེར་རྒྱུ་ཡྱིན། 

མཐའ་མ་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱིར་བཏང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོལ་རྒྱལ་དྤེ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་
ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་ྤེན་ཁ་ཆྤེ་ཤོས་ཡྱིན་པ་དང་། བོད་མྱིའྱི་ཆྱིག་སྱིལ་ཐོག་གནོད་སོན་ཆྤེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད། ད་ལན་ཨ་རྱིའྱི་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་དྤེ་ནྱི་ནམ་རྒྱུན་དང་མྱི་འད་བར་རྱིང་པོ་བྱུང་བ་དང་། ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་མཛད་འཆར་བྱུང་ཡོད། 
ཆྱིབས་བསྒྱུར་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ལ་ཧ་ལས་པ། ལྷག་པར་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་དང་། གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གྱི་འཐུས་མྱི་
མཇལ་རྒྱུས་མཚོན་པའྱི་ཞྤེ་དག་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ཁྤེ་ལ་ཧོར་ན་ཡའྱི་ California ཟ་ཁང་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཕུད་པའྱི། 
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གནང་སོང་། དྤེ་བྱུང་ནས་ཆུ་ཚོད་གྱིས་གསུམ་རྤེས་ལ་ང་རང་སྲུང་སོབ་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཁ་པར་གཅྱིག་སྤེབས་སོང་ལ། ད་རྒྱ་བལྟ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་ཀང་ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་ཕྱིན་ནས་དྤེ་
བལྟས་པ་ཡྱིན། བལྟས་ཚར་བ་དང་ལམ་སྤེང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་མ་འཐུས་
པའྱི་སྐོར་ལ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྤེས་བཀའ་ཤག་ནང་གོ་བསྡུར་ས་རྤེས་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། ས་གནས་ས་
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ཐོག་ནས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་སྙན་ཐོ་ཡང་འབྱོར་ཡོད། གོས་ཆོད་ནང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་དགོས་རྤེད་གསུངས་
ཡོད། དྤེའྱི་ཐོག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་ལག་བསར་ག་རྤེ་དགོས་པ་དྤེ་གནང་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 

ཡྱིན་ནའང་སྲུང་སོབ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སབས་ལྤེགས་ནས་དྤེ་རྱིང་སྐད་འབོད་བྱས་པ་དང་། 
དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ག་སྱིག་ཡོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག དྤེ་ནྱི་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་བརྙན་འཕྲྱིན་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ྤེ་པོ་དྤེ་ཙམ་སྤེབས་ཚར་དུས་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ྤེན་ཁ་བྱྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གོ་སྐབས་ཆ་
ཚང་རགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད། སབས་ཡག་ནས་དྤེ་རྱིང་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་གནས་
སངས་མ་བྱུང་བ་དྤེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མའྱི་བསོད་ནམས་རྤེད་དན་གྱི་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་གོས་ཆོད་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་
མྱི་འདུག 

མཐའ་མ་འབོད་བསྐུལ་དང་། དྤེ་ནས་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ངོས་ནས་དང་། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་སྱིད་བྱུས་ཁ་གསལ་པོ་ཞྤེ་དག་རྤེད། ས་འགོད་ཕྱི་འདོམས་བྱྤེད་མཁན་དང་
ལམ་ནོར་ལྡོག་ཤྤེས་བྱྤེད་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྡྱིག་པ་ལ་ཡང་བཤགས་ན་དག་རྒྱུ་ཡོད་ཟྤེར་བ་ལྟར། དྤེ་འད་ག་དུས་བྱྤེད་
མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དགའ་བསུ་ཞུ་གྱི་ཡོད། རྤེ་གྱིས་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་མཁན་ནང་ལ་ཕར་འགོ་མཁན་ཡོད་ནའང་དྤེ་
རང་རྤེད། རང་དབང་རྤེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ རྤེས་ལ་གནས་སངས་གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་རྤེས་སུ་ཡང་མྱི་གང་ལ་གང་ཙམ་
ཞྱིག་སང་བང་ཚུལ་བཞྱིན་བྱས་ནས་ཚུར་ཡོང་མཁན་བྱུང་ཡོད་རྤེད། དྤེ་འད་བྱྤེད་མཁན་ཚོའྱི་སྤེམས་ནང་ལ་ཡང་ཞྤེད་སྣང་
བྱྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཙམ་ཞྤེད་སྣང་བྱྤེད་དགོས་པ་གང་ཡྱིན་ནམ་བསམས་བྱུང་ཡང་། ཁོ་རང་ཚོ་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་
བསྡད་མོང་ཡོད་པས་ཁོ་ཚོའྱི་བྱྤེད་སངས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པས་རྤེད། ཁོ་ཚོའྱི་ནང་ལ་བ་ཆྤེན་མྱི་ཆྤེན་དྤེ་འད་ཡོད་རྤེད། 

ར་བའྱི་ངས་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའྱི་སྐོར་གོས་ཚོགས་ཐྤེངས་མང་པོའ་ིནང་ལ་ཐྤེངས་མང་པོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེའྱི་
ནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དམའ་འབྤེབས་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་། ཁ་གཏོང་མཁན་གཅྱིག་རགས་ན་
སུ་ཡྱིན་ནའང་གདན་འདྤེན་ཞུ་གྱི་ཡོད། བཤད་བཅུག་གྱི་ཡོད་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་དང་ང་ར་བ་ྱིད་ནས་འབྤེལ་བ་མྤེད་ཅྤེས་སོ་
སོའ་ིཁ་ནས་བཤད་ཀྱིན་སྡྱིངས་ཆ་དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་ཤོད་མཁན་དྤེའྱི་ནང་ཡོད་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་སྣང་བྱུང་
ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ང་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད། འོན་ཀང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་སོབ་གནང་སངས་ཁོན་ནས་ཡག་པོ་
མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་སོགས་བ་རྤེ་བོ་རྤེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་གོས་ཆོད་ནང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་
ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནག་ཐྱིག་ཡྱིན་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། མྱི་སུ་དང་སུ་རྤེད། ངོ་ཐག་ཆོད་པ་དང་། མཁྤེན་པ་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད། གཅྱིག་བྱས་ན་མྱི་དྤེ་ཚོའྱི་གས་སྙྱིང་རྤེའྱི་ཡུལ་རྤེད། བྱས་ཙང་ད་ལྟ་གསལ་པོ་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། སང་བང་
ཚུལ་བཞྱིན་བྱྤེད་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཕྱིས་དགས་ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་
གྱིས་བཤད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། རྒྱལ་གཅྤེས་བྱྤེད་པར་ས་རྤེས་མྤེད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱལ་གཅྤེས་བྱྤེད་
ཟྤེར་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ཀང། སོ་སོ་དམལ་བར་མྱི་འགོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ལམ་ནོར་ལྡོག་ཤྤེས་བྱྤེད་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་རྤེད་
བསམ་གྱི་ཡོད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོ་སྐབས་ཚང་མར་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་
འཛུགས་འད་པོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བསྡད་ཡོད་པར་བརྤེན་དྤེ་ནས་ཕྱིར་འདོན་མྱི་ཤྤེས་པའྱི་གནས་སངས་དང་། ཕྱིར་འདོན་
རྒྱུར་ཞྤེད་སྣང་བྱྤེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་མཐོང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་མ་འོངས་པར་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ད་
ཆ་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ཚང་མས་དྤེ་རྱིང་ྱིན་ཧྱིལ་པོ་གོས་ཚོགས་ནང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། སོབས་ཆྤེན་
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རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བཟོ་མྱི་དགོས་པར་ལག་ཆ་རང་སྱིག་ཆགས་ནས་ཡོད་པ་དང་། བྤེད་སོད་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ། 
མཐའ་ན་གུང་ཁྲན་ཏང་གྱིས་བརོད་མྱི་བདྤེ་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའྱི་མྱི་དྤེ་ཚོའྱི་ཁ་ནས་བཤད་ཀྱི་
ཡོད་པ། རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་སྐོར་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་རོམ་ཡྱིག་བྱིས་པ་དང་འདོན་ས་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་
ནས་ཐོན་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་ཡྱིན་ན་མ་མཁྤེན་པའྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་
གྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་དྤེ་རྱིང་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོས་ཐུགས་ཚོར་ཆྤེན་པོས་བཀའ་
སོབ་མང་པོ་གནང་སོང་། དྤེ་དག་སྤེམས་བཅངས་ཞུ་ཡི་ཡྱིན། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ནྱི་འོས་བབ་དང་། ལས་འགན་ཡྱིན་
པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དུས་རྒྱུན་དུ་ཞུ་གྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚང་མར་འཁྲྱི་བའྱི་འགན་ཞྱིག་རྤེད། མྱིང་རྒྱབ་འཁུར་གྱི་འགན་
ཞྱིག་འཁུར་མཁན་ལ་ཨ་ཅང་བརོད་མྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་བབ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་གོས་ཚོགས་མང་པོའ་ིནང་ལ་ངས་
ས་རྤེས་ཡར་ལངས་ནས་ཞུ་མོང་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་དག་བསར་ཟློས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་རྱིང་ཚོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོས་
དགོངས་འཆར་གནང་བ་དང་། བཀའ་སོབ་གནང་བ་དྤེ་དག་ཚང་མར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ལུས་པ་དང་ཆད་པ་དྤེ་
འད་ཡོད་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག་ལ། དྤེ་རྱིང་གོས་ཆོད་དྤེ་འད་
ཞྱིག་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་དྤེར་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཞྤེས་གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཞྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བར་མཚམས་འཇོག་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས་
ཕག་ཚོད་ ༥།༠༥ བར་དུ་བར་གསྤེང་བཏང་ནས་ལམ་སྤེང་ཡར་འཛོམས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
(གོང་དུ་ས་མྱི་གསལ།) དྤེ་རྱིང་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དྤེ་འཇོག་དགོས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་གནང་སོང་། བསགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཕག་རོགས་དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་རབས་དྤེ་
ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཆོས་རྱིག་
བཀའ་བོན་གྱི་འགན་ཞྱིག་ཁྤེར་ནས་བསྡད་ཡོད་དུས། ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་མ་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་འད་པོ་ཞྱིག་དང་། མ་
གཞྱི་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་རབས་དང་རྱིམ་པར་བཤད་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་
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བསྡད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁ་གཏད་གཅོག་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པའྱི་བྱྤེད་སངས་དྤེ་
ཚོ། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་པ་ནང་ཁུལ་ལ་མྱི་གསོད་ཁྲག་སོར་བཟོས་པ། ཁྲྱིམས་མྤེད་ལུགས་མྤེད་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྱས་ཡོད་པ་དྤེ་
ཚོ་ད་ལྟ་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་གསུངས་གནང་སོང་། ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། མཁྤེན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ད་
ལྟ་གནས་སངས་དྤེ་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་ལས་ཚད་བརྒལ་ནས་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་
གནད་དོན་ཞྱིག་ཁོ་ཚོས་བཟོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཟོ་ཐབས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཟོ་ཡྱི་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱིས་
ང་རང་ཚོས་འགན་ཁྤེར་ནས་ཚང་མས་གདོང་ལྤེན་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ཞྤེ་དགས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་སྙམ། དྤེར་བརྤེན་ྤེ་ཆར་ཨ་རྱི་ལ་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ། སོ་སོ་རང་ྱིད་ཡྱིན་ན་ཨ་རྱི་ལ་ཡོད། ངོ་རྒོལ་བྱ་ས་ལ་མཐོང་
སོང་། San Francisco དང་ D.C ལ་སྤེབས་མ་སོང་སྟེ་ L.A ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་སོང་། ང་ཚོ་དྤེ་དུས་ཚོར་བ་གསར་པ་
ཞྱིག་གང་བྱུང་སོང་ངམ་ཟྤེར་ན། West Coast རྤེད། ད་ལྟ་ San Francisco དང་  L.A ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་མཁན་ནང་
བོད་པ་ར་བ་ནས་མྱིན་འདུག ང་ཚོ་བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ན་ཚང་མ་
དམའ་ཆགས་ནས་ངོ་ཚ་པོ་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག བོད་པ་དྤེ་ཚོས་གང་བྱས་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་བོ་
འཁོར་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དྤེ་དུས་དྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་པ་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག སན་ཧྤེ་རན་སྱི་སྱི་ཁོ་ལ་ཕལ་ཆྤེར་མྱི་ 
༥༠།༦༠ ཞྱིག་ཡོད་པ་འད། L.A ལ་ང་ཚོས་གངས་ཀ་བརྒྱབས་ཡྱིན། ༡༥ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེ་འདའྱི་ཆ་
ནས་ཁོ་ཚོས་གང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། སོན་མ་ད་ལྟ་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེར་བརན་བཞུགས་ཕུལ་དུས། Wisconsin ལ་ཁོ་ཚོ་ངོ་རྒོལ་བྱྤེད་མཁན་
བྱུང་བ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཕལ་ཆྤེར་མྱི་ ༥༠༌༌༌༦༠ མྱིན་འགོ། དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་པ་ ༨ ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་མཇུག་ཏུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཨ་རྱི་ལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་ཆ་བཞག་ན་ནྤེའུ་ཡོག་ལ་བོད་པ་ ༨ ངོ་རྒོལ་བྱྤེད་མཁན་བྱུང་བ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་བོད་མྱི་ཚོས་
འད་མྱི་འད་རྣམ་འགྱུར་སོན་མཁན་བྱུང་ནས་ྱིན་མ་གྱིས་པར་ཁོ་རང་ཚོ་དམའ་འད་པོ་ཆགས་ནས་ངོ་ཚ་པོ་ཞྤེ་དགས་བྱུང་
བའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་གོ་ཐོས་བྱུང། བོད་པ་ཁ་ཤས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འགམ་ལ་ཕྱིན་ནས་སྐད་རྒྱོབ། སྐད་རྒྱོབ། ཁག་
མྤེད། ཁྤེད་རང་ཚོ་ཕོགས་རག་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འད་ལབ་འདུག གང་ལྟར་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་ལས་དོན་གང་
ཡང་བསྱིགས་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། ད་ལྟ་གང་ཆགས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ྤེ་ཆར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཨ་རྱི་ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་
གནང་དུས། དྤེ་འད་བྱུང་བ་རྤེད། བྱུང་བའྱི་མ་ཚད་ D.C ལ་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། གངས་ཀ་འད་མྱི་འད་བཤད་
ཀྱི་འདུག་སྟེ། ཕལ་ཆྤེར་ད་ལྟ་བར་དུ་སྤེབས་མ་མོང་བ་དྤེ་འད་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། D.C ལ་རྤེད། San Francisco རྤེད། 
Los Angeles རྤེད། ཡོ་རོབ་ནས་ཀང་སྤེབས་འདུག་ཟྤེར་གྱི ་འདུག ཨ་རྱི་ནས་མ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག ཡོ་རོབ་ནས་
སྤེབས་ན་ཐག་རྱིང་པོ་ནས་སྤེབས་པ་རྤེད། དབྱྱིན་ལེན་ནས་སྤེབས་འདུག་ཟྤེར་གྱི་འདུག ཨྱི་ཉ་ལྱི་ནས་སྤེབས་བཞག་ཟྤེར་
གྱི་འདུག ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡ་ནས་སྤེབས་བཞག་ཟྤེར་གྱི་འདུག དྤེ་འད་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། འགོ་སོང་ཆྤེན་པོ་བཏང་ནས་མྱི་དྤེ་འད་
ཞྱིག་སྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འགོ་སོང་དྤེ་ཚོ་སུས་གཏོང་གྱི་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྱི་བ་ཆྤེན་པོ་ གཅྱིག་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེར་བརྤེན་ཁོ་རང་ཚོ་དྤེ་ཚོའྱི་བྱྤེད་སངས་དྤེ་ཚོ་ལ་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེར་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་དང་གདོང་
ལྤེན་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ྤེ་ཆར་ཁོ་རང་ཚོས་སྐད་འབོད་བརྒྱབས་པའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་
ཆྤེ་ཨ་རྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་དྤེར་ Robert Thomas གྱིས་ Article ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ཁྤེད་
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རང་ཚོའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་མཁན་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཁོ་རང་གྱིས་འདྱི་ཚོས་རྒྱ་མྱིའྱི་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ 
Substantial fund རག་ནས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ Philippines 
ནས་ཀ་ལྱི་ཨཱ་ནྱི་སྱི་ཟྤེར་བའྱི་ Student activist ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ངོས་ནས་ང་བོད་པ་མྱིན་ཏྤེ་ང་བོད་པའྱི་ནང་
བཞུགས་ནས་བོད་པ་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད། ད་ལྟ་དྤེ་ཚོ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བྱས་པ་དྤེ་དང་པོ་མ་རྤེད། བདྤེན་པ་མ་རྤེད། རྒྱ་མྱིའྱི་
བཀོད་བྱུས་འོག་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ Article གྱིས་ངས་ཡག་པོ་མཐོང་སོང་། བྱིས་མཁན་གྱིས་ཀ་ཕྱི་
རྒྱལ་བ་རྤེད། བོད་པ་མ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཁོ་ཚོས་གནས་ཚུལ་དྤེ་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་ལས་འགུལ་
སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་ཀང་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས་གདོང་ལྤེན་བྱ་རྒྱུའྱི་
དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་རྤེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། བོད་པ་ནང་ལ་སྱིར་
བཏང་རོམ་ཡྱིག་འབྱི་མཁན་དྤེ་འད་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ཀང་མང་པོ་ཞུས་མོང་། དྤེ་ཚོ་མང་ཆྤེ་བ་དྤེས་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་
བོད་པའྱི་གནས་སངས་དང་ནང་ཁུལ་གྱི་རྙོག་ག། ནང་ཁུལ་འགྱིག་མ་འགྱིག་དྤེ་གལ་ཆྤེའྱི་ནང་གྱི་གལ་ཆྤེ་བརྱིས་ནས་རོམ་
བསྡད་པ་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་རྤེད་འདུག ཁ་ཕར་བསོགས་ནས་རྒྱ་མྱིས་གང་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་
པས་གང་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག བོད་བསན་སྱིད་མྱི་རྱིགས་ཆྤེད་ལ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བརྱིས་ནས་ང་ཚོས་དགོངས་པ་
བཞྤེས་ཏྤེ་ཀླད་པ་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཚོ་དང་བསམ་བོ་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཚོས་བསམ་བོ་བཏང་ནས། ཀླད་པ་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་
གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་རོམ་ཡྱིག་འབྱི་རྒྱུ་དང་གཏམ་བཤད་སྤེལ་རྒྱུ་དྤེ་དཔྤེ་མྱི་སྱིད་པའི་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁོ་ན་དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ འགྱིག་ཡོད་ནའང་
བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་དྤེས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་འགྱིག་པ་དྤེ་ཡང་ནག་བསུབ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་རྤེད་
འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཧ་ལས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག མང་གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་རྤེད། ཆོག་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལས་བརྒལ་
ནས་ང་ཚོའྱི་གནད་འགག་དྤེ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དྤེ་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལ་སུ་འདུག་གམ། ཁོ་རང་ཚོས་གསལ་པོ་གསུངས་སོང་། 
ང་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལ་སོབས་ཆྤེན་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་ཅྤེས་ལབ་སོང། སོབས་ཆྤེན་རྒྱལ་ཁབ་སུ་རྤེད་དམ། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་
གནད་འགག་ཆྤེ་རུ་ཆྤེ་རུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་གདོང་ལྤེན་
གང་འད་བྱྤེད་དགོས་པ་འདུག་གམ་ཞེས་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ། བྱུང་རབས་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་རབས་དང་རྱིམ་པ་བཤད་ཚར་བ་
རྤེད། འདྱིར་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཆོད་མང་པོ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འབབ་ས་དྤེ་གང་ལ་འབབ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་
ན། འདྱི་ཚོའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འདྱི་རྤེད། ང་ཚོས་ཤྤེས་སོང། ཁོ་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལོག་དྤེར་སུ་འདུག་ང་ཚོས་ཤྤེས་སོང་། དྤེར་
བརྤེན་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱིས་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་ཕོགས་ཐད་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག 
མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཚར་སོང་། མང་པོ་ཞུ་དགོས་པ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ྤེ་ཆར་དགའ་ལྡན་ཤར་རྤེའྱི་མཁན་པོ་ཨ་རྱིའྱི་ 
Vermont ལ་ཁྲྱི་བྱང་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཇལ་བར་བཅར་བ་རྤེད། སྐབས་དྤེ་དུས་ཁོ་རང་ཚོས་ག་ཚོད་བྱིས་སོང་། མང་པོ་ཞིག་
བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དགའ་ལྡན་ཤར་རྤེ་མཁན་པོ་ཁོ་རང་གྱིས་དྤེ་ལ་བདྤེན་པ་མྤེད་ལུགས་ཀྱི་ལན་ཁ་ཤས་བརྒྱབ ས་ཡོད་པ་
རྤེད་མ་གཏོགས། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དྤེ་ལ་དྤེ་འད་མ་རྤེད་འདྱི་འད་རྤེད་ཅྤེས་གསལ་བཤད་བྱྤེད་མཁན་ཕལ་ཆྤེར་
བྱུང་མ་སོང་གསུང་གི་འདུག དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་ད་ལྟ་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡ་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ནང་ཁོ་རང་ཚོས་གང་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེ་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་གསུངས་པ་དང་གནང་བ་དྤེ་ཚོ། ང་ཚོས་བཤད་པ་དྤེ་ཚོ་རྫུན་མ་ཡྱིན་ལུགས་ཀྱི་
ཁུངས་མྤེད་ལུང་མྤེད་ཀྱི་སོ་བཏགས་ནས། གཞྱི་བཟོས་ནས་ཁབ་བསགས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོའྱི་



31 

 

སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་གསལ་བཤད་བྱྤེད་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ག་ཚོད་ཀྱིས་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ག་ཚོད་
ཀྱིས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་དམ། མཁྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་ཀྱིས་ལན་རྒྱག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། འདྱིར་གོས་ཚོགས་མདུན་ལ་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཁ་ཕར་བསྐོར་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་མཁན་དང་ལན་རྒྱག་མཁན་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་དམ། 
དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོར་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ས་ལ་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ཁོ་རང་ཚོ་ད་ལྟ་ཉུང་
ཤས་ཤྱིག་རྤེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་མཚན་སད་ག ཏོང་རྒྱུ་དང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བྱས་རྤེས་ལ་མྱིང་
ཤས་བཟོ་རྒྱུ། བོད་པའྱི་ནང་ཁུལ་ལ་དཀྲུག་ཤྱིང་བརྒྱབ་རྒྱུ། བོད་པའྱི་ནང་ཁུལ་ལ་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་མཁན་དྤེ་སུ་རྤེད་
དམ། ཁོ་ཚོ་ལ་མྤེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ལག་ཆ་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལག་ཆ་དྤེ་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་དྤེ་ཚོ་རྤེད།  དྤེར་
བརྤེན་ད་ལྟ་གནས་སངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་པ་རྤེད། འདྱི་ནས་མར་ཕྱིན་ན། གང་དུ་བསྤེབ་ས་རྤེད་དམ། ྤེན་ཁ་ཆྤེ་རུ་
འགོ་ཡྱི་འདུག་བསམས་ནས་ང་ཚོ་འད་པོ་ཡྱིན་ན་སྤེམས་འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག སྤེམས་འཚབ་ཡོང་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་
བཤད་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད། གང་དུ་སྤེབས་ཀང་གདོང་ལྤེན་བྱས་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། རླུང་འཕྲྱིན་ནང་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན། གང་
ས་གང་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན། གདོང་ལྤེན་བྱས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཚང་མས་རོམ་ཡྱིག་འབྱི། གཏམ་བཤད་སྤེལ། 
གདོང་ལྤེན་བྱས། དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའྱི་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོར་གདོང་ལྤེན་བྱྤེད། བཤད་རྤེས་བྱྤེད། མྱི་དང་མྱི་ཐུག་ནས་
བཤད། མྱི་དང་མྱི་ཐུག་ནས་བཤད་རྤེས་བྱས་མོང་། རོད་པ་རྒྱག་རྤེས་བཟོ་མོང་། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱིས་ཚང་མས་
བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་འདྱིར་གོས་ཚོགས་འདྱིའི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ནས་
གལ་ཆྤེའྱི་ནང་གྱི་དོན་ཆྤེན་ལ་བརྱིས་ནས་གསུངས་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ཕྱི་ལོག་མར་ཕྤེབས་ནས་འགན་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་འཁྤེར་
ནས་གདོང་ལྤེན་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་རྤེད་སྙམ། གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མུ་མཐུད་
ནས་གནང་གྱི་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག 

གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་ལྷ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་དུས་གོས་ཆོད་འཇོག་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་གནང་སོང་། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤིག་གྱིས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་
གསུངས་གནང་སོང་། ད་ལྟ་ངས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕར་རད་གཅོད་བྱྤེད་དུས། ༢༠༠༩ ལོར་སྐབས་བཅུ་པའྱི་ཆོས་
བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་ལྷ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་དུས་གོས་ཆོད་བཞག་གནང་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཕལ་ཆྤེར་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆོས་
བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་ལྷ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་འཆར་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ལ་གོས་ཆོད་གསར་པ་ཞྱིག་འཇོག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་
བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། དྤེ་དུས་ ༢༠༠༩ ལོའ་ིགནས་བབ་དང་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་རྤེད། མྱིའྱི་བསམ་བོ་རྤེད། 
ལས་ཀ་བྱྤེད་ཕོགས་རྤེད། འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་སངས་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འཇུག་པའྱི་བྱྤེད་སངས་བྱྤེད་ལུགས་
གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་གསར་པ་ཞྱིག་གཞག་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལ་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་དྤེ་གོས་ཆོད་ནང་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་བདྤེ་སྲུང་
བཀའ་བོན་ནས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་གསུངས་གྲུབ་སོང་། དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་སང་ལ་ཡང་བསར་ཁ་
སྣོན་མྱི་དགོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དྤེ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་དང་དྤེའྱི་སོན་གྱི་བཀའ་
ཤག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གལ་ཆྤེ་ཤོས་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
ཞུས་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་བརྱིས་ཀྱི་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་བོ་འཚབ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ྤེ་
བའྱི་གནད་དོན་བྱུང་བ་དྤེ་ཐབས་སོ་པོ་རྤེད་ཅྤེས་སོན་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ཐྤེངས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ངོ་རྒོལ་རྣམ་པ་བསན་པ་དྤེ་ཐབས་ཤྱིན་ཏུ་སོ་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། རྒྱ་གར་
གཞུང་རང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་ནས་ྤེན་ཁ་ཆྤེན་པོ་འདུག་
ཅྤེས། ༡༩༩༦ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁོང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་བཀོད་པ་དང་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བའྱི་མྱི་ཆ་དང་
འཕྲུལ་ཆས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་བཏང་དང་གཏོང་མུས་རྤེད། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་གང་དུ་ཞུ་
གཏུགས་འབུལ་དགོས་བྱུང་ནའང་ཞུས། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཆ་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་ཡར་རྒྱས་བཏང་
དང་གཏོང་མུས་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙོ་བོ་ད་རྤེས་ San Francisco གནད་དོན་ཆགས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད། ༸གོང་ས་
མཆོག་སྱིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བའྱི་སྐབས་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་དྤེ་སར་ལྷག་འཕྤེལ་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པའྱི་སྐབས། དྤེ་དང་བསྟུན་ནས་མཚན་སད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་རྤེད། གྱིས་པ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཆབ་སྱིད་སྐུ་
དབང་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་མྱི་མང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་ལྷྱིང་འཇགས་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ལྷྱིང་
འཇགས་པོ་མ་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཁོ་ཚོས་འབད་བརོན་བྱས་ནས་དུས་རག་ཏུ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་དྤེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་མཚན་ཤས་བཟོ་བའྱི་འབད་བརོན་བྱས་དང་བྱྤེད་མུས་རྤེད། དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་ San Francisco 
ནས་མཚན་སད་ཞུ་བའྱི་འབད་བརོན་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་མྱི་མང་ནང་ནས་བོ་འཚབ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་དྤེའྱི་ྱིན་མོ་ནས་རོགས་
སོང་། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བོ་འཚབ་ཡོད་པ་གསུངས་པ་དྤེས་བཀའ་
ཤག་སྱི་ཡོངས་ལ་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་སོང། དྤེ་དག་ཡྱིད་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་འདྱི་
ལག་བསར་བྱ་རྒྱུར་འགན་གཅྱིག་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་དུས། གོས་ཆོད་བཞག་པ་ལྟར་ལག་ལྤེན་བསར་རྒྱུར་འབད་བརོན་
གང་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་མྱི་མང་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནད་དོན་འདྱི་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་
ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་དུས་རག་ཏུ་དགོངས་པ་ལ་བཞག་ནས། སང་གྲུང་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ད་རྤེས་༸གོང་ས་
མཆོག་ L.A ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་དུས་དྤེ་བཞྱིན་ Washington ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ། མྱི་མང་ནས་
དགའ་བསུའྱི་རྣམ་པ་བཏོན་པ་དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

མཐའ་དོན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གོས་ཆོད་ལྟར། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འབད་
བརོན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་དྤེ་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁ་ཤས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་
མར་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཀྱིན་བྱྤེད་ཀྱིན་ཕྱིན་ནས་དྤེ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། 

སོན་གྤེང་གྱི་དུམ་བུ་དང་པོའ་ིཚིག་ཕྲྤེང་གྱིས་པའྱི་ནང་ལ་བསན་འཛིན་གྱི་སྤེས་མཆོག་དུ་མས་ཞྤེས་པ་དྤེ་མང་པོ་
རྒྱག་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་དུ་མས་དང་མང་པོ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག དུ་མ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ནམ་རྒྱུན་རང་
ནས་མང་པོ་རང་ལ་གོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། དུ་མ་ཟྤེར་དུས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་གོ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཀྱི་
མ་རྤེད་སྤེམས་ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་དུ་མ་དྤེ་རང་འཇགས་བཞག་ན། འགྱིག་པ་འདུག་གམ། དུ་མ་དྤེ་རང་འཇགས་བཞག 

དྤེ་ནས་སྤེ་འགོའ་ིབདྤེ་སྱིད་ལ་གནོད་གཞྱི་ཆྤེ་བའྱི་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་གསོལ་ལ་དགག་བྱ་ཞྤེས་པ་དྤེ། དྤེའྱི་ཚབ་དྤེ་ལ་
དམ་བསགས་ཅྤེས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་ཞྤེས་བསམ་ཚུལ་བྱུང་སོང་། དམ་བསགས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་པ་འདུག་
གམ། དགག་བྱ་ཞྤེས་པ་དྤེས་ཡང་གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་གཅྱིག་ཡོད་པར་བརྤེན། དམ་བསགས་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་
འགྱིག་པ་བྱས། 

དྤེ་ནས་མར་ཕྱིན་ནས་སང་བངས་ཞྤེས་པ་ཚིག་ཕྲྤེང་དགུ་པ་དྤེ་ལ་སང་བངས་ཞྤེས་པར་ས་ཡང་འཇུག་དྤེ་མྱི་དགོས་
པ་བྱྤེད། དྤེའྱི་འོག་དྤེ་ལ་ཡང་བང་དོར་གྱི་གནས་ལ་རོངས་ཞྱིང་ཟྤེར་བ་དྤེ་རོངས་ཤྱིང་བྱས་ནས། 

གོས་ཆོད་དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ། ཆོས་རྒྱུད་ཅྤེས་པ་དྤེ། ང་ཚོས་བ་སོན་འཇུག་དྤེ་གང་བྱས་ནས་མ་
བཅུག་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ན། ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ། ཆོས་ཚོགས་ཐྤེངས་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་
ལ་བ་སོན་འཇུག་དྤེ་བརྒྱབས་མྱི་འདུག དྤེ་ལུང་འདྤེན་ཡྱིན་པར་བརྤེན། བ་སོན་འཇུག་མ་བཅུག་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་
བསོན་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། བ་སོན་འཇུག་བཅོས་ནའང་མྱི་འགྱིག་པ་གང་མྱི་འདུག སང་དྤེར་ཆོས་བརྒྱུད་ཅྤེས་པ་དྤེ་
དུས་རྒྱུན་དུ་བྤེད་སོད་གཏོང་བ་དང་བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་ལ་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་འོག་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཅྤེས་
པ་བཅོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་འགོ་ཡྱི་མྱིན་འདུག དག་ཆའྱི་གནད་འགག་གཟྱིགས་ཀྱི་
ཡོད་ན་འོག་མ་དྤེ་ལ་བ་སོན་འཇུག་བཅུག་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དྤེར་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཞྤེས་པའྱི་ཚབ། བར་དྤེར་དོལ་རྒྱལ་བསྤེན་གསོལ་རྤེས་
འབང་པ་ཞྤེས། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་ཟྤེར་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། ལགས་སོ། དྤེ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ན། བསྤེན་གསོལ་དྤེ་མྱི་
དགོས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ལྔ་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡང་བསྤེན་གསོལ་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་
རྒྱལ་མཚན་ལགས། གང་ཡྱིན་ནམ། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དོན་ཚན་གསུམ་པའྱི་འབྤེལ་བ་སྤུ་ཙམ་མྤེད་པའང་ཞྤེས་པ་དྤེ་དང་སོན་མ་ང་ཚོ་འོག་གྱི་
དྤེ་གོང་ལ་ཡོད་པར་བརྤེན། འང་ས་ཞྱིག་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་གྱིས་ཀ་ནང་འོག་ལ་ཅན། ནག་ྤེས་ཅན་ལའང་ཡོད་
དུས། དྤེ་ཡྱིན་དུས། འང་དྤེ་གོང་ལ་མྤེད་པ་བྱས། ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བ་སྤུ་ཙམ་མྤེད་པ་
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གོས་ཚོགས་འདྱི་ཐོག་ཅྤེས་བརྒྱབས། འོག་ལ་འང་དྤེ་ནག་ྤེས་ཅན་ལའང་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་གྱིས་ཡར་མར་འཁྲུགས་
བཞག་དུས་དྤེ་ནོར་བ་ཐྤེབས་འདུག དྤེ་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ས་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དོན་ཚན་གསུམ་པའྱི་ཚིག་སྒྲུབ་བཞྱི་པ་དྤེ་ལ་ལྟོས། གསུམ་པའྱི་ཕྤེད་ཀ་ནས་མར་ འདྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ཆོས་དད་རང་དབང་
ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བ་སྤུ་ཙམ་མྤེད་པའང་ཞྤེས་པའྱི་འང་དྤེ་མར་བསུབས་ནས་མྤེད་པ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་
ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་བྱ་རྒྱུ་དང་། དྤེའྱི་འོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་གཡོ་སྒྱུའྱི་འོག་དྱིན་
ལན་ལོག་འཇལ་དང་ལས་འབས་བརྱིས་མྤེད་ཀྱིས་བོད་བསན་སྱིད་མྱི་རྱིགས་དང་བཅས་པར། གནོད་ཚབས་ཅན་གྱི་བསམ་
མྤེད་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གྱི་ནག་ྤེས་ཅན་ལའང་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་དྤེ་ཡར་བཅུག་
པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བཅུག་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་སྙན་སོན་ཞུས་མྱི་
དགོས་པ་བྱྤེད། དགག་བྱ་ཡོད་གསུང་མཁན་མྤེད་པར་བརྤེན། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་
བརྤེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཚོགས་གཙོས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། མཇུག་
བསྡོམས་སྐབས་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་ཡོད་པར་བརྤེན། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙོས་དམྱིགས་
བསལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མི་གངས་ ༣༢ ཀྱིས་གོ་སྐབས་བངས་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་གོ་སྐབས་མ་བངས་
མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོར་བ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ཚོགས་གཙོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
གོ་སྐབས་བཞྤེས་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་བརྤེན། གོ་སྐབས་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་ལ་བསམ་
ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན། གོས་ཆོད་དྤེ་བཞག་པའྱི་རྤེས་ལ་མཇུག་སོང་གྱི་ཚུལ་དུ་གསར་འགོད་
གསལ་བསགས་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་དང། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གསར་འགོད་
གསལ་བསགས་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་མཐོང་མ་སོང་། ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ ༣༢ 
ཀྱིས་གསུངས་པ་རྤེད། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ ༣ གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་
གསུངས་པ་དྤེ་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་པོ་དང་ནན་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པར་བརྤེན། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་གང་ལྟར་བོད་མྱི་དོ་སྣང་སོད་མཁན་ཚང་མས་བལྟ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་པ་གནོད་གཞྱི་
བསམ་བོ་གཏོང་མཁན་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་། ད་རྤེས་ལས་རྱིམ་འདྱི་ལ་དོ་སྣང་སད་ནས་བསྡད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་
དྤེའྱི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཁོ་རང་ཚོས་ཤྤེས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་དམྱིགས་བསལ་
བྱྤེད་དགོས་པ་མཐོང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཆོད་གང་ཡོད་པ་དྤེ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད། རྒྱ་སྐད། བོད་ཡྱིག་ནང་ཡོད་ཡོད་པ་
བྱྤེད། སྐད་ཡིག་གཞན་པ་གྱིས་ནང་བསྒྱུར་ནས་བོད་མྱིའི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ་དང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་གནས་ཚུལ་འགྤེལ་བརོད་
གནང་བའི་ནང་དོན་མང་པོ་ཞྱིག སྱི་ཡོངས་ནས་སྱི་འཐུས་རྤེ་རྤེའྱི་ཕག་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ཕབ་ཚར་རྤེས་འབྱོར་གྱི་རྤེད། དྤེ་
བཞྱིན་ད་ལྟ་བརྙན་འཕྲྱིན་གཟྱིགས་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་རྤེ་རྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཐུགས་སྣང་གནང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། 
Youtube ནང་ལ་ཡོད་པ་དང་ tibetonline ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོར་བསར་དུ་བསར་དུ་གཟྱིགས་ནས་སོ་སོས་ཐོ་
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འགོད་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཡྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གཞོན་སྤེས་ཚོ་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བོད་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ཚོར་གནས་ཚུལ་མཁྤེན་རོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་རྒྱ་སྐད་
དང་དབྱྱིན་སྐད་ཐོག་ལ་བསྒྱུར་ནས་དགོས་མཁོ་ཅན་དྤེ་ཚོར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བལྟ་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། དོགས་འདྱི་ཡོད་
མཁན་ཚོ་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འབུལ་ཆོག་ཆོག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཆྤེན་པོ་མྱིན་པ། རྱིང་པོ་མྱིན་པ། དོན་དང་ལྡན་པ། གནས་ཚུལ་
གང་དང་གང་བྱུང་བ་དྤེ་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་
ནས། འཇོག་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡྱིན། 

གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱིས་པ་ཞྱིག་ཡོད། གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁ་པ་དྤེ་ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༢༣ དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་གཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་གཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། 
སོན་གྤེང། 

སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པའྱི་གོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༠༩།༡༤།༧།༩ དང། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧༥ 
པའྱི་ནང་གསལ་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་ཚོགས་ཆྤེན་ལྟ་བུ་ལོ་གྱིས་རྤེའྱི་མཚམས་ཚུགས་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཞྤེས་པར་སྒྱུར་
བཅོས་དང། ནང་གསྤེས་དོན་ཚན་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་ནུས་མྤེད་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཆྤེད་གོས་ཆོད་གཅྱིག་འཇོག་དགོས་
སུ་མཐོང། 

གོས་ཆོད། 
གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧༥ པའྱི་དོན་ཚན་གྱིས་པ་དང། གསུམ་པ་ནུས་མྤེད་བྱ་རྒྱུ་དང། གལ་ཏྤེ་ཚོགས་ཆྤེན་དྤེ་རྱིགས་
ཚོགས་དགོས་བྱུང་ཚེ་སྐབས་དུས་སོ་སོར་བསྡུ་བསྐོང་བྱ་རྒྱུའྱི་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཨང་ ༢༣ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བགོ་གྤེང་དགོས་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་
གྱི་འདུག འདི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་གྱི་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གྱིས་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ་ལ་
གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁ་སང་ང་ཚོས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་བརོད་པ་གྱིས་པ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༡༠ པ་དྤེ་ྱིན་གྱིས་པའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་འཁོད་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཚེས་པ་ ༡༢ རྤེད། བརོད་པ་ ༡ པོ་ཟྱིན་ནས། 
བརོད་པ་ ༢ པའི་ཐོག་ལ་གཞུང་འབྤེལ་བཅའ་ཁྲྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་དྤེ་རྤེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་
ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ པ། ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ་དྤེ་སྙན་སོན་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་བྱས་ནས། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་གཅྱིག་
པུ་སྙན་སོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པའྱི་ནང་ལ་བཀའ་བོན་གཞན་གྱིས་འོས་འདྤེམས་ཟྤེར་བ་དྤེ། བཀའ་བོན་གྱི་
འོས་འདྤེམས་ཟྤེར་ནས་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེ་བརོད་པ་གྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པས་
བརོད་པ་ ༢ པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བརོད་པ་གསུམ་པ་རྤེས་སུ་ཁུར་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་ ༢༣ པ་དྤེ་ཡང་བཀའ་བོན་གཞན་གྱི་འོས་འདྤེམས་བྱྤེད་ཕོགས་ཟྤེར་བ་དྤེ། བཀའ་བོན་གྱི་འོས་འདྤེམས་
བྱྤེད་ཕོགས་ཞྤེས་བཅོས་ཡོད་པ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་བརོད་པ་གྱིས་པ་
ཟྱིན་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གསུམ་པ་རྤེས་སུ་ཁུར་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་
དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་དྤེ་རྤེད། དོན་ཚན་ ༡༩ པ་དྤེའྱི་ནང་གྱི་ཚིག་བརོད་རྙྱིང་
པ་དྤེ་སྙན་སོན་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱྤེད། ཚིག་བརོད་གསར་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་སོན་བརྡའྱི་དུས་ཡུན། ཚོགས་གཙོའྱི་དམྱིགས་
བསལ་བཀའ་བཀོད་ཡོད་ན་ལས། དྤེ་མྱིན་ྱིན་གངས་ ༧ ལས་མྱི་ཉུང་ཞྱིང་ ༣༠ ལས་མྱི་མང་བའྱི་ནང་ཚུན་དྱི་བ་བྱ་རྒྱུའྱི་
དོན་གནད་སོན་བརྡ་སྱིད་སོང་ངམ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ལ་སོད་དགོས་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། བརོད་པ་གྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་སྱིད་སོང་
མ་ཚུད་པ་དྤེ་སྱིད་སོང་ཡར་བཅུག་བཞག་པ་རྤེད། 

དོན་ཚན་ ༢༠ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ ཁ་པ་དྤེ་རྤེད། དྱི་བ་དྱི་ཡུལ་གྱི་བཀའ་བོན་སུ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་གཞན་པ་ཚང་མ་
རང་འཇགས་བྱས། ཁ་པ་དྤེ་གཅྱིག་པུ་སྱིད་སོང་ངམ་བཀའ་བོན་སུ་ཡྱིན་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། བརོད་པ་གྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

༢༡ དྤེ་སྱིད་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་བཅུག་པ་རྤེད། སྱིད་སོང་ངམ་བཀའ་བོན་ཚོར་དྱི་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོ་གཞུང་། དྤེ་ནས་
ཚོགས་གཙོའྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་བཀོད་ཡོད་ན་ལས། དྤེ་མྱིན་ཚོགས་དྲུང་གྱིས་སྱིད་སོང་ངམ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་
གང་ཡྱིན་དྤེར་དྱི་བའྱི་སོན་བརྡ་བཏང་སྤེ་ྱིན་ལྔ་མ་སོང་བའྱི་སོན་ལ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ཐོ་གཞུང་ཁོངས་འགོད་མྱི་ཆོག་ཟྤེར་
བ་དྤེའི་བརོད་པ་གྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་ཡང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡྱིན། 
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དོན་ཚན་ ༢༣ པ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ྱིན་གངས་ཆ་བགོས། ཚིག་བརོད་གསར་པའྱི་ནང་ལ་དྱི་བ་ཁག་ལ་དྱིས་ལན་
རྒྱབ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཐད་སྱིད་སོང་ངམ་བཀའ་བོན། བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྤེལ་བབས་ཀྱི་ཆ་ནས་ྱིན་སོ་སོར་སྐབས་
བསྟུན་ཚོགས་གཙོའྱི་དགོངས་དཔྱད་ལྟར་རྤེས་མོས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་ཆ་བགོས་གནང་དགོས་པ་དང་། དྤེ་མྱིན་སྱིད་
སོང་ངམ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱི་མོས་མཐུན་བྱུང་ན་ལས་སོན་དུ་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་ཆ་བགོས་བྱས་པའྱི་དྱི་བའྱི་ཐོ་
གཞུང་ལྟར་ལས་གཏོང་མྱི་ཆོག དྤེའི་བརོད་པ་གྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ་དྤེའྱི་ནང་དུ། སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བར་ལན་དང༌། དྱི་བ་གཏོང་མཁན་དོ་
བདག་མྤེད་པ་ཞྤེས་པའྱི་ནང་དུ་སྱིད་སོང་ངམ་ཞྤེས་འཁོད་རྒྱུ་རྤེད། སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་ལན་ངག་ཐོག་དགོས་པའྱི་ཐོ་
གཞུང་གྱི་ཁོངས་སུ་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་ཡོད་ནའང་ྱིན་དྤེར་དྱིས་ལན་འདྤེབས་མཁན་མྤེད་པ་དང༌། ཡང་ན་དྱི་བ་གཏོང་
མཁན་སྱི་འཐུས་ཚོགས་འདུར་མྤེད་ཚེ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མཐའ་བསྡོམས་མ་བྱས་གོང་དྱི་བ་བྱ་ཡུལ་སྱིད་སོང་
ངམ་བཀའ་བོན་གྱིས་ཡྱིག་ཐོག་དྱིས་ལན་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་སོད་དགོས་ཞྤེས་པ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་
དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་ ༢༦ པ་དྤེ་དྱི་བ་ཆོག་མྱིན་གྱི་ཚད་གཞྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་སྱིད་སོང་ངམ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཡར་བཅུག་པ་རྤེད། 
མང་ཚོགས་ཀྱི་གལ་གནད་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་རོགས་ཆྤེད་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱྤེན་ཁག་གྱི་འོག་སྱིད་སོང་ངམ་
བཀའ་བོན་སུ་རུང་ལ་དྱི་བ་གཏོང་ཆོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་
ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་ ༣༢ པ་དྱིས་ལན་ཁག་སོན་ཚུད་ཁབ་བསགས་མྱི་ཆོག་པ། དྱི་བ་གང་ཞྱིག་ལ་སྱིད་སོང་ངམ་ཞྤེས་པ་དྤེ་
ཡར་བཅུག་པ་རྤེད། བཀའ་བོན་ཞྱིག་གྱིས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་དྱིས་ལན་མ་བརྒྱབ་སོན་དང༌། ཡང་ན་ཡྱིག་ཐོག་གྱི་
དྱིས་ལན་ཚོགས་དྲུང་ལ་མ་སད་གོང་དྱིས་ལན་དྤེ་དག་གསལ་བསགས་འགྤེམས་སྤེལ་མྱི་ཆོག་ཟྤེར་བ་དྤེའི་བརོད་པ་གྱིས་
པར་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་ ༣༣ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ་དྤེ་ལ། དུས་ཐུང་སོན་བརྡ་ཕུལ་བའྱི་དྱི་བ། ཚིག་བརོད་གསར་པ། དྱི་བ་
གང་ཞྱིག་མང་ཚོགས་ཀྱི་གལ་གནད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཛ་དག་གལ་ཆྤེ་ཡྱིན་ཚེ། ཚོགས་གཙོས་དགོངས་དཔྱད་ཀྱིས་སྱིད་
སོང་ངམ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ལ་སྱིག་གསལ་གཏན་འབྤེབས་དུས་ཚོད་གོང་དྱིས་ལན་འདྤེབས་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཁབ་
གནང་འཐུས་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

ནང་གསྤེས་ ༢ པ། ཚིག་བརོད་གསར་པ། སྱིད་སོང་ངམ་བཀའ་བོན་གང་ཞྱིག་གྱིས་དུས་ཐུང་གྱི་སོན་བརྡ་ནང་
ཚུན་དྱིས་ལན་ཐུབ་ཐབས་མྤེད་ཚེ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གལ་གནད་ཆྤེ་ཆུང་ལ་གཞྱིགས་ཏྤེ་སྱིག་གཞྱི་
ནང་གསལ་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་ཚུན་དྱིས་ལན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོ་གཞུང་གྱི་ཐོག་མར་བཞག་སྤེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་ངག་ཐོག་
ནས་དྱིས་ལན་བྱྤེད་དགོས་ཟྤེར་བའྱི་བརོད་པ་གྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

ནང་གསྤེས་ ༣ པ། ཚིག་བརོད་གསར་པ། གལ་ཏྤེ་དོན་གནད་གཅྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་དྱི་བ་དྱིས་མཁན་གཅྱིག་ལས་
མང་བ་ཡོད་ཚེ་དྤེའྱི་ཁོངས་ནས་འདྱི་མཁན་གཅྱིག་ལ་ར་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང༌། དྤེ་ལྟའྱི་དྱི་བ་རྣམས་ལ་སྱིད་སོང་ངམ་འབྤེལ་ཡོད་
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བཀའ་བོན་གྱིས་གཅྱིག་སྡུད་ཀྱིས་དྱིས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་བརྡ་ཁབ་བྱ་འཐུས་ཟྤེར་བའྱི་བརོད་པ་གྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

ནང་གསྤེས་ ༥ པ། ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་ལྟར་རང་ྱིད་ཀྱི་གོ་རྱིམ་སྤེབས་སྐབས་སྱི་
འཐུས་དྤེས་རང་གནས་སུ་ལངས་ཏྤེ་དྱི་བ་འདྱི་དགོས་པ་དང༌། དྤེར་སྱིད་སོང་ངམ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ནས་ལམ་སྤེང་
དྱིས་ལན་བརྒྱབ་དགོས་པ་ཡྱིན། དྱི་བ་ཞྱིག་ལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ལས་མང་བས་མྱིང་རགས་བཀོད་ཡོད་ཚེ་མྱིང་རགས་དང་
པོ་འགོད་མཁན་དྤེར་ཚོགས་གཙོས་མྱིང་འབོད་གནང་རྒྱུ་དང༌། གལ་ཏྤེ་དང་པོ་དྤེ་མྤེད་ཚེ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་མྱིང་འབོད་
གནང་འཐུས་ཟྤེར་བ་དྤེའི་བརོད་པ་གྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་ ༣༤ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༥། ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཆུ་ཚོད་ཕྤེད་རྱིང་གྱི་གོས་བསྡུར། ཐོ་གཞུང་ནང་
གསལ་སྱི་འཐུས་དྤེས་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་རང་ྱིད་ཀྱི་དྱི་བར་གསལ་ཆ་འདོན་ཆྤེད་བསར་དུ་དོན་གནད་དྤེ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་དྱི་བ་དང་བགོ་གྤེང་བྱྤེད་ཆོག་པ་དང༌། དྤེར་སྱིད་སོང་ངམ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་དྱིས་ལན་འདྤེབས་
དགོས། འོན་ཀང་ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་གྱི་དྱི་བ་གཏོང་མཁན་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་ཞྱིག་གྱིས་མ་གཏོགས་གཞན་གྱིས་དྱི་བ་
འཕར་མ་འདྱི་མྱི་ཆོག བརོད་པ་གྱིས་པ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་ ༤༠ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ། ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཐུགས་སྣང་གཞྤེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར། སོན་
ཚུད་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སགས་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་གྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་གལ་ཆྤེའྱི་དོན་གནད་སྐོར་སྱིད་སོང་
ངམ་བཀའ་བོན་ཞྱིག་ལ་ཐུགས་སྣང་དགོས་པའྱི་གཞྤེན་བསྐུལ་བྱྤེད་ཆོག་པ་དང༌། སྱིད་སོང་ངམ་བཀའ་བོན་དྤེས་སྐབས་
དྤེར་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་རྤེས་སུ་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུའྱི་ཚེས་གངས་དང༌། དུས་ཚོད་ཞུ་དགོས། དྤེའི་བརོད་པ་
གྱིས་པར་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་ ༤༠ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ པ། ཚིག་བརོད་གསར་པ། གསལ་བཤད་དྤེ་རྱིགས་ལ་བགོ་གྤེང་མྱི་དགོས། 
འོན་ཀང་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སགས་དོན་གནད་དྤེ་སྐོར་འཕྲོས་དོན་དྱི་བ་འདོན་ཆོག་པ་དང༌། སྐབས་སོ་སོར་
སྱིད་སོང་ངམ་བཀའ་བོན་དྤེས་ལན་འདྤེབས་དགོས་པ་ཡྱིན། དྤེའི་བརོད་པ་གྱིས་པར་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་
དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་ ༤༣ པ་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ། ཚིག་བརོད་གསར་པ། གསལ་བཤད་ལ་ངོས་ལྤེན་དང་གོས་བསྡུར། ཁ་པ་
གསལ་བཤད་འགྤེལ་བརོད་ནང་གསལ་པོ་མ་བྱུང་བའྱི་དོན་གནད་དམྱིགས་བཀར་གང་རུང་ཐོག་བསར་དུ་འགྤེལ་བརོད་
དམ། ཡྱིག་ཆ། ཡང་ན་སྱི་འཐུས་སམ་སྱིད་སོང་། བཀའ་བོན་ཞྱིག་གྱིས་གསལ་བཤད་བྱྤེད་དགོས། བརོད་པ་ ༢ པ་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་ ༤༦ པ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདོན་པའྱི་ཐོབ་ཐང༌། ཚིག་བརོད་གསར་པ། སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཆ་རྐྱྤེན་
འོག་སྱི་འཐུས་སམ། སྱིད་སོང་། བཀའ་བོན་སུ་རུང་གྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དོན་གནད་དང་འབྤེལ་བའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
འདོན་ཆོག་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
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དོན་ཚན་ ༤༩ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ། ཚིག་བརོད་གསར་པ། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཕྱིར་འཐྤེན་དང༌། གཞན་ལ་
དབང་ཆ་སད་པ། སྱི་འཐུས་སམ། སྱིད་སོང་། བཀའ་བོན་གང་ཞྱིག་གྱིས་མྱིང་གསལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཕྱིར་འཐྤེན་
བྱས་ན་ལས། དྤེ་མྱིན་མྱིང་འབོད་བྱུང་སྐབས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་དོན་གནད་རྣམས་ལུགས་མཐུན་ཐོག་ནས་འདོན་
དགོས་པ་ཡྱིན། དྤེའི་བརོད་པ་གྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་ ༤༩ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ པ། སྱི་འཐུས་སམ། སྱིད་སོང་། བཀའ་བོན་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་གསལ་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་རྱིགས་རང་ྱིད་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་སྱི་འཐུས་སམ་སྱིད་སོང་། (སྱིད་སོང་འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག) 
བཀའ་བོན་གཞན་སུ་རུང་ལ་སྙན་སོན་བྱ་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་བསྟུན་སོད་ཆོག (དྤེ་ལ་སྱིད་སོང་
དགོས་པ་མྱིན་འདུག་སྙམ་པ་ཞྱིག་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་སྱིད་སོང་བཞུགས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་བོན་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་
གནང་དགོས་འཁྤེལ་གྱི་རྤེད། སྱིད་སོང་བཞུགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་སྱིད་སོང་རང་གྱིས་གནང་གྱི་རྤེད། འདོན་མཁན་དྤེ་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། དྤེ་བྱྤེད་དུས་འོག་མ་དྤེ་ལ་སྱིད་སོང་དྤེ་དགོས་ས་མ་རྤེད་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་འདུག འདྱི་བཅོས་བཞག་ན་འགྱིག་
ས་རྤེད་དམ།) སྱི་འཐུས་སམ་སྱིད་སོང་། བཀའ་བོན་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་གསལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་རྱིགས་རང་ྱིད་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་
སྱི་འཐུས་སམ་བཀའ་བོན་གཞན་སུ་རུང་ལ་སྙན་སོན་བྱ་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་བསྟུན་སད་ཆོག ཁ་
སང་བརོད་པ་དང་པོ་དྤེ་ནས་ཚག་གྱིས་འདུག གཅྱིག་མར་གཅད་རོགས་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཟྱིན་པ་རྤེད། འོག་མ་
དྤེ་ལ་སྱིད་སོང་དྤེ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་གྱིས་པར་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། ཚག་འཐོལ་
པ་དྤེ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་བརོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་ལ་ཡང་བཏོན་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡང་བསར་
བཏོན་པ་ཡྱིན། གྱིས་ཀ་བཏོན་ན་ཚག་གཅྱིག་ཀང་མྤེད་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་ལ་དགག་བྱ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་ ༥༤ པ་ནང་གསྤེས་ ༡༢ པ། གོས་འཆར་འདོན་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱྤེན། ཚིག་བརོད་གསར་པ། ལས་དོན་གང་
ཞྱིག་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་སོང་ངམ། བཀའ་བོན་བྱྤེ་བག་པ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པར་འབྤེལ་བ་སར་རྒྱུའྱི་
ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་པ་མ་ཡྱིན་པ། དྤེའི་བརོད་པ་གྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་ ༥༤ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡༤ པ། བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་བསྡུར་དང༌། བཅའ་ཁྲྱིམས། ཁྲྱིམས་
ལུགས་ནང་གསལ་གྱི་གསང་རྒྱའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་གནད་དོན་སྐོར་གསལ་བཤད་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་མ་ཡྱིན་པ་
ཞྤེས་པའྱི་བཀའ་བོན་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་བ་དྤེ། བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་གྱིས་པ་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་ ༧༢ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ལ་འོས་ཤོག་བསྡུ་ལྤེན། ཚིག་བརོད་གསར་པ། 
ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༣༡ ནང་ཚུན་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་
བྱུང་བའམ། ཡོང་རྒྱུར་ངྤེས་ཚེ་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ཟླ་བ་དང་པོ་བཞྱིའྱི་འགོ་གོན་དགོས་དངུལ་གྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ལ་
འོས་ཤོག་བསྡུས་ཏྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཆོག དྤེ་བརོད་པ་གྱིས་པར་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་
འཐུས་ཚུལ་ཁྲྱིམས་བསན་འཛིན་ལགས། བསར་དུ་གསུང་རོགས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲྱིམས་བསན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མ་དཔྤེ་ཁོ་རང་ནང་ལ་ཟླ་བ་དང་པོ་བཞྱི་བརྒྱབས་མྱི་འདུག འདྱི་ལ་ཟླ་གངས་བཞྱི་བརྒྱབ་
འདུག ཁོ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཚིག་བརོད་
རྙྱིང་པའྱི་ནང་ལ་ཡོང་འགྱུར་ངྤེས་ཚེ་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ཟླ་བ་དང་པོའ་ིབཞྱིའྱི་འགོ་གོན་ཞྤེས་རང་འཇགས་བཞག་ཡོད་པ་
རྤེད།) བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་མ་དཔྤེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་ན། ཟླ་གངས་དང་པོ་བཞྱི་གསུངས་འདུག ཟླ་གངས་ཟྤེར་
ནས་མ་གཏོགས་ཟླ་བ་མྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཟླ་གངས་དང་པོ་བཞྱི། ལགས་སོ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་ལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་ན། བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་མ་དཔྤེ་དྤེའྱི་ནང་དུ་
གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད། སྱིར་བཏང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་
ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ༡༩༩༢ ལོར་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའྱི་དུམ་བུ་དང་པོ། སྐབས་དྤེ་དུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་མཚན་རགས་བསོན་
པ་དྤེའྱི་ནང་དུ། ཡོང་འགྱུར་ངྤེས་ཚེ་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ཟླ་བ་དང་པོ་བཞྱིའྱི་འགོ་གོན་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ལ་འོས་ཤོག་བསྡུས་ཏྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཆོག་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ། འདྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད་འདུག ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་
ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚིག་བརོད་དྤེ་ག་རང་ཡོད་བསྡད་པ་རྤེད་འདུག་མ་གཏོགས། སུ་གཅྱིག་གྱིས་ད་
ལྟའྱི་བར་དུ་བཟོ་བཅོས་བྱས་བཞག་པ་དྤེ་འད་རྤེད་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཟོ་བཅོས་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ། ཟླ་བ་གསུམ་པའྱི་ཚེས་ 
༣༡ ཞྤེས་པ་དྤེ་ཚུར་བཅུག་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས་གལ་སྱིད་འདྱི་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱྤེད་དགོས་ན། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་སོན་ནས་
གསུང་གྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དྤེ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཤོག་གངས་ ༧༦ ནང་ལ། (བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲྱིམས་བསན་འཛིན་ལགས་ནས། ཤོག་གངས་ ༡༧༦ ནང་གྱི་དོན་
ཚན་བཅུ་པ། སོན་རྱིས་ལོ་མཚམས་ཞྤེས་གསུངས་འདུག འདྱིའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ་དྤེ། ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་རྤེས་ལོ་ཕྱི་ 
༣ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་སོན་རྱིས་ལོ་འཁོར་དུམ་མཚམས་འཛིན་བྱས་ཏྤེ་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༣༡ ) དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འདྱི་ལོའ་ིརྱིས་སོ་རྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ ལ་གསར་ལོའ་ིརྱིས་འགོ་འཛུགས་
དགོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་སོན་རྱིས་བཏང་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་རྤེད། འདྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་དྤེ་མ་རྤེད། གང་ལྟར་ཁད་པར་མྱི་
འདུག ཟླ་གངས་དང་པོ་བཞྱི་ལབ་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཟླ་བ་དང་པོ་བཞྱི་ལབ་ནའང་རྤེད། ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་མར་
བརྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་དུ་ཚོགས་གཙོས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ཏྤེ། 
གནད་དོན་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་འོས་ཤོག་བསྡུ་ལྤེན་བྱྤེད་དགོས་པ། 
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དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན་ Vote on Account ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། གནས་བབ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ཟླ་གངས་འཇུག་
དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་གངས་དང་པོ་བཞྱི་ཞྤེས་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཟླ་བ་དང་པོ་
བཞྱི་ཞྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་བཙུགས་རྒྱུ་དྤེ་ལ་གོ་བ་ལྤེན་པར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མྱི་འདུག 
༡༩༩༢ ལོ་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ཚིག་འདྱི་རང་འཇགས་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། གོ་བ་ལ་འགྱུར་བ་
ཐྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས། ཟླ་བ་དང་པོ་བཞྱི་ཞྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་རྫོགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
གོ་བ་ལྤེན་ཕོགས་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲྱིམས་བསན་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲྱིམས་བསན་འཛིན་ལགས་ནས། 
ནང་གསྤེས་ ༤ པའྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་ཆོག་ཆོག་འདུག འདྱི་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་པ་རྤེད་
དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཟླ་གངས་དང་པོ་བཞྱི་གསུངས་པ་དྤེ་གོ་བདྤེ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
འདུག གོ་བདྤེ་བ་དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་མ་འོས་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་བྱས་ནས་ང་རང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཟླ་གངས་
དང་པོ་བཞྱི་ལ་མོས་པ་འད་ཞྱིག་བརྙྤེས་བསྡད་ཀྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་ནས་ང་ཚོས་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་དག་ངོ་མ་དྤེ། མ་དཔྤེ་ནང་ལ་དྤེ་འདུག་རྐྱང་རྐྱང་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་
དག་སྱིག་གཞྱི་ག་རྤེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཁ་གསལ་འདྱི་ནས་མར་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། མ་དཔྤེའི་ནང་ལ་ལྟོས་
དང་མ་དཔྤེའི་ནང་ལ་ལྟོས་རྐྱང་རྐྱང་གསུངས་བསྡད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གཟྱིགས་བསྡད་རྒྱུ་དྤེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་
འདུ་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་གཟྱིགས་ནས། ཚོགས་འདུའི་འགོ་
ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་སྱིག་གཞྱིའྱི་མ་དཔྤེ་ནང་ལ་དྤེ་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཏག་ཏག་ར་བ་ྱིད་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་མ་
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རྤེད། ཟླ་བ་དང་པོ་དང་ཟླ་གངས་དང་པོ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ག་རྤེ་བཟོས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་དགག་བྱ་གང་ཡང་བྱྤེད་ཀྱི་
མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་བྱྤེད་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་སྤེལ་དང་སགས། དོགས་འདྱི་རང་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་དམ་མྤེད་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཚེས་ ༢༠ ཞྤེས་སོན་མ་འཁོད་པ་དྤེ་ ༣༡ ལ་བསྒྱུར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འད་ཞྱིག་ག་རྤེ་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ། ༢༠ ལ་བཞག་པ་དྤེར་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་
སོན་རྱིས་ལོ་དྤེ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ བར་དུ་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ལབ་རྒྱུ་
དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་སོན་རྱིས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚེས་ ༣༡ བཞག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དོགས་འདྱི་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་། Vote on Account ཟྤེར་བ་དྤེ། སོན་རྱིས་ཚོད་
དཔག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཞུང་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་མ་གཏོགས་ལྷག་མྤེད་པ་
ཡྱིན་ན། འབྱུང་འགྱུར་གི་གཞུང་དྤེའྱི་སོན་རྱིས་འདྱི་ད་ལྟའྱི་གཞུང་འདྱིས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་
གཞུང་དྤེའྱི་སོན་རྱིས་དྤེ་སྤེབས་མཁན་དྤེས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
རྒྱ་གར་གྱི་ད་ལྟའྱི་སོན་རྱིས་དྤེ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཁོ་ཚོ་
ཟླ་བ་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གནས་སངས་འདྱི་རྤེད་མ་གཏོགས་གཞན་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་
ང་ཚོའྱི་རྱིས་ལོ་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་རྤེད། བྱས་ཙང་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་
རྤེད་མ་གཏོགས། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༢༡ ནས་གཏོང་དགོས་པའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་
སོན་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ནས་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྤེད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༢༠ ལ་བཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་གཙོ་
གྱིས་ཀྱིས་སོན་མའྱི་བགོ་གྤེང་གྱི་སྐབས་ལ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་བལྟ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ར་བའྱི་ཆ་
ནས་འཆར་ལོའ་ིསོན་རྱིས་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༣༡ ནང་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་
གསལ་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་གོས་ཚོགས་འཚོགས་རྒྱུ་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༡༦ ནས་ཚེས་ ༢༦།༢༧ བར་དུ་
འཚོགས་དགོས་སྱིད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཏོང་ལྤེན་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༢༩།༣༠ བར་དུ་གཏན་འབྤེབས་
བྱུང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འད་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ ༣༡ བར་དུ་བཞག་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་ Vote on Account ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་དྤེ་གཞུང་དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཟླ་
བ་དྤེ་འད་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ལྷག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཚོགས་
གཙོའྱི་དན་ལམ་ལ་མྱི་འདུག བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཟྤེར་བའྱི་ཆ་རྐྱྤེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ལ་འོས་ཤོག་བསྡུ་དགོས་པའྱི་གནང་སངས་དྤེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཕྱི་
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ནང་ལ་གཏོང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འད་བྱུང་མྱི་སྱིད་པ་རྤེད་མི་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༣༡ 
བར་དུ་རྱིས་ལོའ་ིརྱིས་མཚམས་ཟྱིན་རྒྱུའྱི་དུས་ཡུན་དྤེ་ཡོད་པས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༣༡ ལ་ཕར་བསྒྱུར་ན་ཟྤེར་བའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁུར་ཡོང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། སོན་མ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ྱིན་ ༡༡ དྤེ་བཞག་པ་རྤེད་དམ། ད་ལྟ་
ྱིན་ ༡༡ དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བཞག་མྤེད་དམ་ཞེས་པའྱི་སང་ལ་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཡང་གོ་བསྡུར་བྱུང་མ་སོང་
ལ། ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱིས་སོན་མའྱི་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ བཞག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དག་ལ་ཡང་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་ཞྤེས་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་ཡང་བསར་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ལ་ཨུ་ཚུགས་ཞུ་རྒྱུ་གང་
ཡང་མྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་འགྤེལ་བརོད་དྤེ་སྱི་འཐུས་བགྤེས་པ་ཞྱིག་གྱིས་གནང་ཡོང་དུས། དྤེའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་ནང་
དུ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་མ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེའྱི་ཚིག་བརོད་ཁོ་རང་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༢༠ ནང་ཚུན། རྤེས་ལོ། རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་གཏན་
འབྤེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་པའམ། རྤེས་ལོ་དྤེ་ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ བར་དུ་འགོར་ན་ཕྱི་པོ་ཆགས་ཚར་བའྱི་བཟོ་འད་པོ་
ཞྱིག ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡོང་ས་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ བར་དུ་ཧ་གོ་བའྱི་
སྐབས་ལ། ཡོང་འགྱུར་སོན་རྱིས་རྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ཟླ་བ་དང་པོ་བཞྱིའྱི་འགོ་གོན་དགོས་དངུལ་གྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་ལ་འོས་ཤོག་བསྡུས་ཏྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཆོག་ཅྤེས། ངས་འདྱི་ལ་ཨུ་ཚུགས་གང་མྤེད། དོགས་འདྱི་རང་བྱས་
ནས་ཡྱིན། དོགས་འདྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་རྤེད་དྤེ། ལན་འདྤེབས་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་
ཕག་ལས་གནང་སངས་སབས་བདྤེ་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ན། ངས་ཨུ་ཚུགས་གང་ཡང་མྤེད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་གོང་དུ་ཟླ་བ་དང་པོ་དང་ཟླ་གངས་དང་པོ་ལབ་རྒྱུ་དྤེའྱི་སྐོར་གང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་ཅྤེས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སོན་
རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསེས། བཞྱི་པ། ད་ལྟ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་རྒན་
པ་གཅྱིག་གྱིས་གྤེང་མ་ཐག་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ནང་ཚུན་འཆར་ལོའ་ིལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་གཏོང་ལྤེན་
ཁྲྱིམས་ཡྱིག་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས། འཆར་ལོའ་ིཟླ་གངས་དང་པོ་བཞྱིའྱི་གཞུང་གོན་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ལ་འོས་ཤོག་བསྡུས་ཏྤེ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་ང་
ཚོས་གཙོ་བོ་ཁྤེར་ཡོང་བ་དྤེ་ཟླ་གངས་ཚེས་གངས་གྱིས་མམ་དུ་མཐུད་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ འི་འདིར་འགྱུར་
བ་གཏོང་གྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། སང་དྤེ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནས་སངས་དྤེ་འད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། 
ང་ཚོས་བགོ་གྤེང་གཅྱིག་གང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཐུབ་མྱི་ཐུབ་དྤེ་
ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་དུས་ཚོད་དྤེ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་སོན་རྱིས་མང་ཆྤེ་བ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ 
སོན་ལ་གཏན་འབྤེབས་ར་བ་ྱིད་ནས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་མ་བྱས་དུས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཚར་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་
ནས་ད་ལྟ་དྤེ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ན། ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ ༣༡ ལ་མཐུད་རྒྱུ་དྤེ་ཁོ་གྱིས་མམ་དུ་སྤེལ་
རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་བཟོས་པ་རྤེད། གལ་སྱིད་ད་ལྟ་དྤེ་འགྱིག་གྱི་མྤེད་ན་ཡར་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཨུ་ཚུགས་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དོན་དག་དྤེ་གང་ལྟར་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་
འདུ་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༣༡ དྤེ་ 
Vote on Account སང་བསྡུ་དགོས་པ་དྤེ་གསལ་བསྡད་འདུག ད་ལྟ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ནང་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། དྤེ་གྱིས་མཚུངས་ཀྱི་
མྤེད་པར་བརྤེན། འདྱི་བསྡུས་པ་རྤེད། ཟླ་བ་དང་པོ་བཞྱི་ཞྤེས་པ་དང་ཟླ་གངས་དང་པོ་བཞྱི་ཞྤེས་པ་དྤེ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཟླ་
གངས་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་མོས་བཏང་བར་དགག་བྱ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་པར་བརྤེན། དང་པོ་ཟླ་གངས་དང་ཟླ་བ་
གྱིས་དང་གངས་གྱིས་དབར་ལ་འོས་སྡུད་ཀྱི་ཡྱིན། ཟླ་གངས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་
གནང་། གཅྱིག གྱིས། གསུམ། སོན་ནས་རྐྱོངས་རོགས་མ་གཏོགས་ཡང་བསར་སྐོར་བ་རྒྱག་དགོས་ན་ཚོགས་གཙོ་ལ་
དཀའ་ལས་འདུག ཡང་བསར་རྐྱོངས་གནང་རོགས།  གཅྱིག གྱིས། གསུམ། བཞྱི། ལྔ། དྲུག ཟླ་བ་རང་འཇགས་འཇོག་
དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་མཁན་ཚོ་ཕག་རྐྱོངས་རོགས་གནང་། གཅྱིག གྱིས། གསུམ།་་་་་་་བཅུ་དགུ། ཟླ་བ་རང་འཇགས་
འཇོག་དགོས་གསུངས་པ་རྤེད། ཟླ་བ་རང་འཇགས་བཞག་ནས་དགག་བྱ་བསོན་གྱི་ཡོད་མྤེད་སོ་སོ་སོ་སོས་ཐག་གཅད་
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རོགས་གནང་། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། དགག་བྱ་ཡོད་པ་
རྤེད། དགག་བྱ་ཡོད་པར་བརྤེན་དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོ་སོན་ལ་ཕག་རྐྱོངས་རོགས་གནང་། དྤེ་མྤེད་ན་ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ་
རང་འཇགས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། གཅྱིག གྱིས། གསུམ། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་རྐྱོངས་རོགས་གནང་། གཅྱིག གྱིས། 
གསུམ།་་་ྱི་ཤུ་ར་གསུམ། ལྷག་མ་དྤེ་ཚོ་འདྱི་ལ་བར་བཞུགས་གང་བྱས་ནས་བཞུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམས་སོང་། 
འདྱི་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་ཏོག་ཙམ་མགོགས་
པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འབུལ་དགོས་མཁན་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་
འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚོགས་གཙོས་བྤེལ་བ་བྱས་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་འད་མྱི་དགོས་པ་བྱྤེད། 
དོན་དག་སང་ལ་དངོས་གནས་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡོད་ན་དུས་ཚོད་འབུལ་གྱི་
ཡྱིན། 

དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅུ་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡། ཚིག་བརོད་གསར་པ། སོན་བརྡ་དང་གོས་འཆར་འགྤེམས་སྤེལ། སོན་
བརྡ་དང་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་སྱི་འཐུས་དང་། སྱིད་སོང་། བཀའ་བོན་རྣམ་པར་དུས་ཐོག་འགྤེམས་སྤེལ་ཐུབ་
པའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་དགོས་ཞྤེས་པའྱི་བརོད་པ་གྱིས་པར་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་བརྤེན་
དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ པ། ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཡྱིག་ཆ་གང་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་དང་། སྱིད་སོང་། 
བཀའ་བོན་སོ་སོའ་ིམཚན་འཁོད་ཤྱིང་སོམ་དུ་ལས་དུས་ནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དོ་བདག་སོ་སོར་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འགྤེམས་སྤེལ་
ཟྱིན་པར་ཆ་འཇོག་བྱ་རྒྱུ། བརོད་པ་གྱིས་པ་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡྱིན། 

བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅྱིག་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢༤ པ་དྤེ། ལྷན་ཚོགས་གནང་བའྱི་སྐབས་སྲུང་བརྱི་དགོས་པའྱི་སྱིག་ལམ། 
ཚོགས་གཙོའྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་ན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་དང་། ལས་བྱྤེད། ཟུར་ན་པ་རྣམས་ཀྱི་
མྱིང་འབོད་དང་། གྤེང་སོང་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། འབྤེལ་ས་དྤེ་ཡར་བཅུག་པ་རྤེད། བྱྤེད་ས་དྤེ་འབྤེལ་ས་བཟོས་པ་རྤེད། 
བརོད་པ་གྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
བྱྤེད། རྤེས་སུ་ད་ལྟ་བསར་བཅོས་ཕྱིན་པའྱི་དོན་གནད་དྤེ་གསལ་པོ་མཁྤེན་དགོས་འདུག གོས་ཚོགས་ནང་མྱིང་གྤེང་སོང་བྱ་
རྒྱུ་དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནས་གྤེང་སོང་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་མ་
མཁྤེན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཕྱིས་སུ་མྱིང་འབོད་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་དན་གསོའི་ཚུལ་དུ་འདྱིར་
བསྤེབས་བསྡད་པ་རྤེད། 

དོན་ཚན་ག་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ པ། ཟུར་ན་པ། མཐོ་རྱིམ་ལས་བྱྤེད་གཞུང་འབྤེལ་ཟུར་ན་ཕྤེབས་དགོས་
རྱིགས་སྱིད་སོང་ངམ། འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་ངོས་སོར་ཐོག་ཕག་འཁྤེར་འབུལ་འཐུས་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་བྱྤེད་ས་
དྤེ་ཁ་སང་མྱི་དགོས་པ་བྱས་པ་རྤེད། འབྤེལ་ས་རང་འཇགས་དང། འདྱིའི་བརོད་པ་གྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་
པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་ག་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༣ པ། ཚིག་བརོད་གསར་པ། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་སྱིད་སོང། བཀའ་བོན་རྣམ་
པ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ལས་གཞན་པའྱི་ཕྱི་མྱི་སུ་ཡང་ཟུར་ན་གྱི་ཕག་འཁྤེར་མྤེད་པར་ཚོགས་ཁང་དུ་
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ནམ་ཡང་ཕྤེབས་བཞུགས་མྱི་ཆོག འདྱི་བརོད་པ་གྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་བརྤེན་
འདྱི་བརོད་པ་གྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་བརྒྱ་ཐམ་པ། ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཚོགས་ཆུང་སུ་ཞྱིག་ཅྤེས་པ་ཚོགས་ཆུང་གང་ཞྱིག་ནས་སྤེ་བོ་དང་
ཡྱིག་ཆ། ལོ་རྒྱུས་ཟྱིན་ཐོ་བཅས་ཇྱི་དགོས་བཀའ་འགུག་དང་སན་ཞུར་བཀའ་ཁབ་དང་དངོས་ཆས་གཟུགས་བཤྤེར་གནང་
རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་ཡོད། འོན་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྤེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ཚེ་གཞུང་ནས་ཡྱིག་ཆ་སན་ཞུར་འབུལ་
མྱི་དགོས་པའྱི་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཆོག་ཅྤེས་པ་དྤེ་བརོད་པ་གྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པར་
བརྤེན་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 

དྤེ་རྱིང་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཏོག་ཙམ་མར་འགོ་ཐུབ་ན་བསམས་སོང་སྤེ། དུས་ཚོད་ཟྱིན་གྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། 
སང་ས་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ 
པའྱི་ཚེས་ ༡༨ ལས་ྱིན་ ༧ པ་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མྤེད་པ་
ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་དང་པོ་དང་། གྱིས་པ། ཀ༽ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༡༢ པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། དྤེ་ྱིན་གྱིས་པའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་བཀམ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྲྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུར། 
 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་ཁྲྱིམས་ཡྱིག 

དོན་
ཚན། 

ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་
བརོད། 

བཅུ་
གཅྱིག་
པ།  
ནང་
གསྤེས་ 

ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་
ཚད། 
རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། འབྲུག་གསུམ་ནང་གནས་
སྡོད་བོད་མྱི་ཕོགས་ཡོད་རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་ར་
ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱིའམ། སང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་

ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་
ཚད། 
རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། འབྲུག་གསུམ་ནང་གནས་
སྡོད་བོད་མྱི་ཕོགས་ཡོད་རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་ར་
ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱིའམ། སང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་དོན་མཚན་ ༡༡ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ འདྱི་གོང་དུ་ཁ་སང་གྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་
ཚང་མའི་ནང་ལ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་ལ་ཡོང་མྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་སྤེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་
འད་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། གང་འད་གསུངས་པ། ) དོན་ཚན་གྱི་ཚིག་"དོན་ཚན་ ༡༡ ནང་གསྤེས་ ༡ "སྱིར་བཏང་དྤེ་ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ་
ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད།  ཁ་སང་གྱི་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཚང་མ་སྤེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་དྤེ་འད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། 
ང་ཚོས་དྤེ་རྱིང་གྱི་བསར་བཅོས་འགོ་རྒྱུའྱི་ནང་གྱི་དོན་ཚན་ ༡༡ ནང་གསྤེས་ ༡ དྤེ་ཆད་འགོ་བ་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ། 
ཡང་ན་སོན་མ་ནས་ཁྲྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་བཟོ་བའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བཟོས་དགོས་ཡྱིན་ནམ། ཁ་སང་
ཁྲྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་ཚང་མ་ནང་ལ་དྤེ་འད་ཆགས་བསྡད་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ལབ་ན། འཁྤེར་སངས་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་སན་པ་
མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། གསུང་མཁན་མྤེད་པ་
ཡྱིན་ན་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད་ལ། གཏན་འབྤེབས་མ་བྱྤེད་པའྱི་གོང་
ལ། ད་བར་ཆ་སྙོམས་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་དང་། གནས་སངས་འད་མྱིན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་བཅའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་གཅྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་རྒྱུ་དྤེ་ར་ཕོགས་དང་སང་ཕོགས་ག་རྤེ་ཆྤེ་བ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་

༡ གྱིས་གང་མང་བ་དྤེ་འབུལ་དགོས། ར་ཕོགས་དང་
སང་ཕོགས་ཐ་སྙད་གསལ་ཁ་མྤེད་པ་ལས་དོད་དང་
མཚན་དོད་ཐོབ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ལས་དོད་དང་
མཚན་དོད་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧༠ འབུལ་
དགོས། 

ཆ་གྱིས་གང་མང་བ་དྤེ་འབུལ་དགོས། ར་ཕོགས་
དང་སང་ཕོགས་ཐ་སྙད་གསལ་ཁ་མྤེད་པའྱི་ྱིན་ག་
ཕུད་ལས་དོད་དང་མཚན་དོད་ཐོབ་མཁན་རྣམས་
ཀྱིས་ལས་དོད་དང་མཚན་དོད་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ 
༢་༧༠ འབུལ་དགོས། 
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གཅྱིག་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སམ་ཟུར་སོང་སྡྤེ་ཚན་གཞན་མྤེད་པའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་
གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གྱིས་ཀྱི་བར་ལའང་ཆ་སྙོམས་པོ་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་
ཀྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་བྱྤེད་ལ་མཚོན་ན་དཔྱ་ཁྲལ་དང་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་དོད་དྤེ་ཨ་
སོར་ ༩༦ རྤེད། འདྱི་ལ་སྡོད་མཁན་གྱི་ལས་བྱྤེད་དྲུང་ཆྤེ་འད་པོར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་གཅྱིག་ལ་དྤེ་ལས་མང་བ་བསྡུ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕོགས་ཆྤེ་ས་དང་ཡག་ས་ཞྱིག་ལ་ཡོད་རྒྱུ་དྤེར་ཉུང་བ་བསྡུ། ཏོག་ཙམ་ཞན་པ་ཡོད་ས་དྤེར་མང་བ་བསྡུ་བའྱི་
གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་རྤེད། རྒྱ་གར་ལ་རྤེད། སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་མྤེད་པའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གིས་གསོལ་ཕོགས་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ཚོ་ལ་་་( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ། དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་རྒྱུ་
གསུང་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགྱིག་གྱི་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག འགྱིག་གྱི་
མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཁེར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་གསུང་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རྤེད་མ་
གཏོགས། གཞན་པའྱི་གནད་དོན་གྱི་སང་ལ་བགོ་གྤེང་བྱས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཁྲྱིམས་འཆར་འདིར་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། )དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་དང་མ་བྱྤེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསལ་ཁ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་འདུག་བསམ་
པ་དན་སོང་། མར་སྡོད་ཟྤེར་ན་སྡོད་ཀྱི་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞན་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། གང་ཡྱིན་
ཟྤེར་ན། "ར་ཕོགས་དང་སང་ཕོགས་དྤེ་ཁ་གསལ་མྤེད་པས་ྱིན་ག་ཕུད་" ཟྤེར་དུས། མྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ྱིན་ག་ཕལ་ཆྤེར་ལོ་
འཁོར་མོ་གཅྱིག་མ་ཟྱིན་བར་དུ་ྱིན་ག་ལྤེན་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་དང། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ལ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ལས་དོན་ཟྤེར་
ནའང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་གཞུང་འབྤེལ་མྱིན་པའྱི་ལས་འཆར། དྤེ་འད་ལ་བཅར་ཡོང་དུས་ངས་དབྱྱིན་སྐད་ཐོག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ 
honorarium ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་མཚན་དོད་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་དྤེ་
འད་ཡང་ལོ་གཅྱིག་ལ་ཐྤེངས་གཅྱིག་དང་གྱིས་ཙམ་ཞིག་བཅར་དུས། སོར་མོ་སོང་ཕྲག་གསུམ་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོ་
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གནས་བབ་ལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་འབུལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཚོ་ཡང་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་དགོས་
རྒྱུ་དང།  ྱིན་ག་བཞྤེས་སྡོད་མཁན་དྤེ། དྤེ་རྱིང་གྱི་དུས་ཚོད་ལ་ྱིན་ག་ལ་ཉུང་མཐར་སོར་མོ་བརྒྱ། བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་དྤེ་འད་
ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེར་རྱིས་ཤྱིག་རྒྱག་ཡོང་སྐབས་ཕར་ཕོགས་དྤེ་སོར་མོ་སོང་ཕྲག་སུམ་ཅུ་བཞྱི་
བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཕུལ་མྱི་དགོས་པ་དང་། ཚུར་ཕོགས་ཡང་སོར་མོ་སོང་ཕྲག་གྱིས་གསུམ་
ཞྱིག་མཚན་དོད་བཞྤེས་བསྡད་པ་དྤེ་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ཕུལ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་དུས། ཁ་གསལ་པོ་བཟོ་
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དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག རྒྱ་གར་ནང་ལ་གང་རུང་ཞྱིག་གྱིས་ྱིན་ག་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། མཚན་
དོད་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། ལས་དོད་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། ཆོད་གན་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། 
སོར་མོ་སོང་ཕྲག་ྱི་ཤུ་བརྒལ་སོང་བ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཅིག་ཕུལ་སོལ་འདུག བྱས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་ཅྱི་འད་ཞྱིག་བཞྤེས་ཡོད་དམ། ལྷག་དོན་དུ་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་གང་འད་
ཞྱིག་བཞྤེས་ཡོད་དམ་ཞེས་དྤེ་ཤེས་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་སོ་སོའ་ིབསམ་
ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་རྱིས་ཞྱིབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་རྒྱུ་དྤེ་ྱིན་ག་བཞྤེས་མཁན་ཚོ་ལ་བརྒྱ་
ཆའྱི་ཁྲལ་འབབ་དྤེ་འབུལ་དགོས་དང་མ་དགོས་པའྱི་སྐོར་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་མང་
ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༤ པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྲྱིམས་སྱིག་ཁག་གྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་མྱི་འདུག་པས་
ྱིན་ག་རྣམས་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་འབུལ་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཐག་བཅད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་ནས་
ལག་བསར་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་དྤེ་བཞྤེས་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་མ་ལྤེན་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་བར་བརྒལ་ལས་བགོས་ཚན་པ་རྤེད་དམ་ངྤེས་མྤེད་སྡྤེ་ཚན་གྱི་ནང་ལ་ྱིན་
ག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དུ་སྡྤེ་ཚན་ཁག་གཞན་པ་དང་། ལྷན་ཁང་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ྱིན་ག་དྤེ་
འད་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་རང་གྱི་ནང་ལ་ཁབ་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཁབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་ྱིན་ག་ལྤེན་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ། ང་ཚོས་སོན་མ་ྱིན་ག་ལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་གྱི་བསར་བཅོས་ཤྱིག་འཁྤེར་བ་རྤེད་དྤེ། འགོ་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ག་ཆ་དང་། ཟླ་བའྱི་ག་ཆ། ྱི་མའྱི་ག་ཆ་མྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་
ལོགས་སུ་ྱི་མ་བཅོ་ལྔ་ྱི་ཤུ་དྤེ་ཚོར་མ་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ཟླ་བ་གཅྱིག་ལས་བརྒལ་བ་ཡྱིན་ན་ྱིན་གའྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་
འབུལ་དགོས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་གཏོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འགོ་མ་ཐུབ་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ནས་ྱིན་ག་བཞྤེས་
མཁན་ཚོར་བརྒྱ་ཆའྱི་དོད་དྤེ་འབུལ་མ་དགོས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ྱིན་ག་ལྤེན་མཁན་ཚོར་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧ ལྤེན་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ྱིན་གའྱི་ག་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་མཁན་ཁ་ཤས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་མཐོན་པོ་ཆགས་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཚན་དོད་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧ ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། དྤེ་རྱིང་གྱི་ཁྲྱིམས་གཞྱི་འདྱི་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། མ་
འོངས་པར་ྱིན་ག་བཞྤེས་མཁན་ཚང་མས་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་དྤེ་འབུལ་མ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་གང་འད་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ས་རྤེད་དམ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་
ཟྤེར་ནས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཏག་ཏག་ཡྱིན་མྱིན་མ་ཤྤེས། ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་
འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་གཅྱིག་པུ་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་
རྒྱ་གར་དང་འབྲུག་གྱི་ནང་ལ་སྡོད་མཁན་ཚོ་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ས་གནས་ཁག་གཅྱིག་ལ། 
ལྡྱི་ལྱི་ལྟ་བུ་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་ཚོས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དྤེབ་ཀྱི་དངུལ་སོད་པའྱི་སྐབས་ལ། ཁྤེད་རང་མ་གྱིར་ལོ་དྤེ་འད་ཞྱིག་
ལས་ཀ་བྱས་འདུག དྤེའྱི་ཚོད་ཀྱིས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ཚུར་ཁུར་ཤོག་ཟྤེར་ནས་འདྤེད་ཤར་གཏོང་མཁན་ཞྱིག་འདུག ཁག་
མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ་གནང་མཁན་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ཁབ་ཚད་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་
རྤེད་དམ། དྤེའྱི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་སུས་སོན་གྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཚོའྱི་ལག་ལྤེན་བསར་ཕོགས་
ལ་ལམ་སོན་ག་རྤེ་ཡོད་དམ་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕོགས་འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཚང་མར་ཁབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕོགས་ཟ་མཁན་གཅྱིག་པུ་ལ་ཁབ་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། ཕོགས་ཟ་མཁན་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གཞན་དག་དྤེ་ཚོ་ཁོ་རང་ཁོ་རང་ཡང་གཏན་འབྤེབས་
ཤྱིག་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་ཙང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར། ཟ་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཚོང་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ག་པར་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་ཤྱིག་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་
གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་དྤེ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་ྱིན་གའྱི་སྐོར་གསུང་བསྡད་རྒྱུ་དྤེ། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཞིག་གྱིས་རྒྱ་གར་གཅྱིག་པུར་ཁབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ནས་གསུངས་སོང་། ཕལ་ཆྤེར་རྒྱ་གར་གཅྱིག་པུར་
ཁབ་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁ་སང་རང་ལ་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་བྱུང་བསྡད་རྒྱུ་དྤེ་ལས་ཁུངས་མྤེད་པའྱི་ལས་བྱྤེད་གསུམ་དྤེ་
ནང་གྱི་གཅྱིག་ྱིན་ག་ལྤེན་མཁན་རྤེད་གསུངས་སོང་། དྤེ་ལའང་ཁབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་ག་ཡོད་ཡྱིན་མཁན་ཚང་མ་ལ་ཨ་སོར་ ༥༠ ཡོད་པ་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་
གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་འགོ་བརོད་ཁོ་རང་གྱི་ནང་ལ་"རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་གནས་སྡོད་
བོད་མྱི་ཕོགས་ཡོད་རྣམས་ཀྱིས་"དེ་དག་བཅད་བཞག་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེར་རོད་པ་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བསར་བཅོས་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། རང་
གྱིས་དན་པ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ན། ང་རང་ཚོའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ྱིན་ག་བཞྤེས་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་
བརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཐོན་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་རྤེད། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདས་པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་རྱིས་ཁྲའི་ནང་ལ་ང་ཚོ་ཁག་ཅྱིག་
གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཤྤེས་ནས་སྐབས་དྤེ་དུས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་
ཆགས་པར་སོང་ཙང་། གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ལྷན་ཁང་ཁག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
གང་ལྟར་འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། རྱིས་པས་འགན་ཁུར་གྱི་ཡོད་
ནའང་འད། དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཚོས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དུ་མ་འབུལ་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། 
མ་འབུལ་མཁན་ལ་ཕུལ་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་བཀར་ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འབུལ་མཁན་ཡག་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་
ལྟའྱི་ཆར་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཆ་ནས་འབུལ་མྱི་དགོས་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་གཏོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་འད་པོ་ཆགས་བསྡད་འདུག་ཟྤེར་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་སོན་མ་ཕོགས་
འབབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ། བོད་མྱི་ཕོགས་ཡོད་རྣམས་ཀྱི་རང་གྱི་ར་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱིའང་སང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་གྱིས་གང་
མང་བ་དྤེ་འབུལ་དགོས། དྤེའྱི་རྤེས་ལ་”ར་ཕོགས་དང་སང་ཕོགས་ཐ་སྙད་གསལ་ཁ་མྤེད་པས་"ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ། ཁ་གསལ་པོ་
བྱས་ནས་མང་ཆྤེ་བ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལ་ལས་དོད་དང་མཚན་དོད་ཟྤེར་ནས་མྱིང་ཞྱིག་བཏགས་བཞག་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་
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རྤེད། དྤེ་ནས་ལས་བྱྤེད་གཞན་པ་དང་མཛད་གཙོ་གཞན་པ་རྣམ་པ་ལ་ར་ཕོགས་དང་སང་ཕོགས་གྱིས་ནང་ནས་ར་ཕོགས་
ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤ དང་སང་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༢ གང་མང་བ་དྤེ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་དང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པའི་ལས་དོད་དང་
མཚན་དོད་ཡར་སྣོན་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧༠ འབུལ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་
བར་སྐབས་དྤེ་ལ་ྱིན་གའྱི་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཚོ་ལ་མྱིང་དྤེ་གསལ་པོ་མྤེད་དུས་དྤེ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་བྱས་ནས། མདོར་བསྡུས་
ན་ྱིན་གའྱི་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཚོའྱི་ལག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢་༧༠ དྤེ་འབུལ་བསྡད་མཁན་མང་པོ་བྱུང་འདུག རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའི་ནང་
ལ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། འབུལ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསུངས་འདུག དྤེ་ནས་རྤེས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
འཕྲད་ནས་ང་ཚོ་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལ་སྱིག་
གཞྱི་འདྱི་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བསན་ནས། ྱིན་གའྱི་ལས་མྱི་དྤེ་ཚོ་ཟླ་བ་གཅྱིག་མ་ཟྱིན་བར་དུ་འབུལ་མ་
དགོས་པ་བྱས། ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་རྤེས་ལ་ཁོ་རང་ལ་ག་ཚོད་རག་གྱི་ཡོད་པ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡ ཕུལ་ན་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོས་གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོང་ནས། བརོད་པ་དང་པོ་གྱིས་པའི་བར་དུ་ཕྱིན་ནས་གྱིས་པའི་ནང་ལ་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་རྤེད། ཨ་རྱི་དང་ཡོ་རོབ་འད་མྱི་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཐ་སྙད་མང་པོ་ཞྱིག་བཏགས་བཞག་དུས་ཁོ་མར་ཟག་སོང་བ་རྤེད། 
དྤེའྱི་རྤེས་ལ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༤ པའྱི་དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐྤེབས་ར་དང་འབྤེལ་བ་
ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ལ། དྤེ་སད་མྱི་འདུག ྱིན་གའྱི་ལས་མྱི་དྤེ་ཚོའྱི་བརྒྱ་ཆ་སད་མྱི་འདུག་གསུང་དུས། ཡ་གྱིའྱི་
ལན་དྤེའྱི་ནང་ལ་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་འདྱིའྱི་ྱིན་ག་ལྤེན་མྱིན་ལ་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མ་ཁབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཞིག་བཀོད་སོང་། དྤེས་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་བཀོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དྤེ་མར་ཟག་སོང་། ཟག་འགོ་དུས་འབུལ་མ་དགོས་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་
གསུངས་དུས། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༤ པ་ཡྱིས་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་ནོ་གསུངས་འདུག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་སོགས་པ་་་་་ དེ་་་་ད་ལྟ་གསུང་རྒྱུའྱི་མྱིང་དྤེ་ངའྱི་ཁ་ནས་ལམ་སེང་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག སོན་མ་ང་
ཚོས་བཀའ་ཤག་ངྤེས་མྤེད་ལབ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་རྒྱུས་འབྱི་རོམ་དང་བར་བརྒལ་ལས་བཀོད་ཚན་པ་རྤེད། དྤེ་འད་
ཞྱིག་ཕ་གྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ནས་གོང་དུ་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་བྱྤེད་མཁན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཟྤེར་ནའང་འད། སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་ཁྤེད་རང་ཚོས་སོད་ཀྱི་འདུག ལེན་གྱི་འདུག  
དྤེ་བངས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་དུས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྤེ་རྱིང་ནས་བཟུང་ལྤེན་གྱི་མྱིན་ཟྤེར་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་
གསུངས་འདུག ཡང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སོགས་སོད་སྡོད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་སོད་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གང་ཡང་
གསུངས་མྱི་འདུག ང་ཚོ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པས་མཐོང་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་མཐོང་དུས་ཁ་སང་ང་ཚོས་
སྙན་ཐོ་དྤེའྱི་ནང་ནས་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གནས་སངས་འདྱི་འད་ཆགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཚང་མ་དག་ཚར་
ཟྤེར་ནས་གང་ཡང་བྱིས་མྤེད། སད་པ་དྤེ་ཚོ་ཕར་སོག་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་དང་། མ་སད་པ་དྤེ་ཚོས་སོད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
ཟྤེར་ནས་གང་ཡང་བྱིས་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལ་འགོ་ལུགས་འགོ་སངས་ཀྱི་ལམ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཟྤེར་དུས། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། སྤེབས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་གང་འད་གནང་དགོས་མྱིན་དྤེ་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། འདྱི་ལ་ང་ཚོའྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལས་མ་རྙྤེད་ནས་
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འདྱི་ཙམ་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་དྤེ་ཡང་དག་པ་དྤེས་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་བ་གང་ཡང་
མ་རྤེད། 

དྤེ་ནས་གྱིས་པ་དྤེ། ཕོགས་ཡོད་མཁན་དང་དྤེ་ཚོ་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ། སྱིར་བཏང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཟྤེར་ནས་བྱིས་
ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་དྤེ་ཚོ་སྡྤེ་ཚན་གཞན་པ་ཞྱིག་བྱས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཕོགས་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཚོས་སོད་ཀྱི་
རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་རྤེད། རྒྱུན་འབྤེལ་སྡྤེ་ཚན་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ནས་ཡྱི་གྤེ་ནྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་
ཚར་བ་རྤེད། དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་འབུལ་
འབབ་ཀྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ནང་ལ། ངྤེས་ཅན་གྱི་བསྡུ་དངུལ་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་ན་ལས་འགན་སྒྲུབ་དགོས་
རྒྱུའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་མྱི་དྤེ་ཚོས་སྐད་ཆ་རྫྱིག་པོ་བཤད་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། མང་པོ་བཤད་ཀྱི་རྤེད། ག་པ་ཡྱིན་ནའང་བྱྤེད་
ཀྱི་ཡོད། ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། འདྱི་འབུལ་ྱིན་མོར་སོ་བརྡུང་ནས་འགོ་དུས་ད་དུང་ཡང་འབུལ་གྱི་མྱིན། 
སོན་མ་ནས་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་སྤེང་ལོར་ལ་དཔྤེ་ཞྱིག་བཞག་པ་རྤེད། སྤེང་ལོར་ལ་ Call center ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་
མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་སར་འགོ་དུས། ངས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ངའྱི་ཨ་ཕ་ཨ་མས་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག ངའྱི་རང་
དབང་ལག་དྤེབ་དྤེ་ཨ་ཕ་ཨ་མའྱི་འགམ་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཨ་ཕ་ཨ་མའྱི་འགམ་དུ་སོང་ནས་ཁྤེད་རང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུས་ཕ་གྱིར་ལས་
ཀ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་དུས། ངའྱི་ཕྲུ་གུས་ཕ་གྱིར་ྱི་མ་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་དུ་ཡར་རྒྱུག་དང་མར་རྒྱུག་འད་པོ་ཞྱིག་ལས་ད་ལྟ་ལས་
ཀ་ཞྱིག་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས། གནས་སངས་ཆུང་ཆུང་དྤེ་འད་བྱས་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་སུ་ལྷག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ང་ཚོས་འབུལ་མཁན་དྤེ་ཚོར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་དང་དྤེ་ཚོས་
གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འོས་ཆོས་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། འབུལ་མཁན་དྤེ་ཚོ་བཟང་སོད་ངོ་མ་ཡག་པོ་རྤེད། གནས་
སངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་མྤེད་དང་ག་པར་གཏོང་དགོས་
མྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱས་ནས་དྤེར་གྤེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱྤེད་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དང་པོ་གོས་གཞྱི་འད་པོ་ཞྱིག་བཏོན་བཞག་པ་དྤེ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དྤེ་"ྱིན་ག་ཕུད་པ་"ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་གྱི་ྱིན་ག་
གང་འད་བྱས་ནའང་སོར་མོ་བཞྱི་བརྒྱ་དང་སུམ་བརྒྱ་དྤེ་འད་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། སུམ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡྱིན་ནའང་ ༧༥༠༠ ཆགས་ཀྱི་
རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་སོར་སུམ་སོང་བཞྱི་སོང་ལས་བྱྤེད་ནས་རྤེད། སོར་ 
༧༥༠༠ བཞྤེས་མཁན་དྤེ་ལ་འབུལ་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས། ༣༥༠༠ ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ལ་འབུལ་དགོས་པ་ཆགས་ན། ཏག་ཏག་
གང་འད་ཞྱིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་ཁོན་ཡོངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ཕོགས་དྤེ་རྒྱ་གར་
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ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་ཡྱིན་ན། ར་ཕོགས་དང་སང་ཕོགས་ཀྱིས་ཁབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ཟ་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལས་
ཀ་བྱྤེད་མཁན་གྱི་མ་བྱན་ཞྱིག་ལ་ ༣༥༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་ར་ཕོགས་དང་སང་ཕོགས་
ཁུར་ཤོག་ཟྤེར་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་དང་དྤེ་འད་པོ་མང་པོ་ཡོད་དུས་དྤེ་ཚོ་ལ་དབྱྤེ་བ་ཕེ་དགོས་པ་དང་། དྤེ་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་
རད་གཅོད་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱྤེད་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཡག་
པོ་མྱིན་ནམ་སྙམ། དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་སྐོར་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་དགོས་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། དོན་དག་ནྱི་ྱིན་ག་ལྤེན་མཁན་
དྤེ་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་དང་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་རྤེད། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ག་རྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ྱིན་ག་ལྤེན་མཁན་དྤེ་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ཕུལ་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་
རྤེད། ཡང་མྱིན་ན་ྱིན་ག་ཕུད་ཟྤེར་བ་འབྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ྱིན་ག་ལྤེན་མཁན་དྤེ་ཚོས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ྱིན་
བསར་ཆགས་ལས་ཀ་རག་གྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་བལྟས་ནས་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཁུར་
ཡོང་བ་དྤེ་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་བརྤེན་ནས་ཁུར་ཡོང་བ་རྤེད། གསལ་ཁ་མྤེད་པ་སོང་སབས། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཙང་
ཁུར་ཡོང་བ་རྤེད། ྱིན་ག་ལྤེན་མཁན་དྤེ་ཚོས་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བརོད་པ་གྱིས་པ་
ལ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་བསྣམ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་གོ་སྐབས་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་ྱིན་ག་
ལྤེན་མཁན་དྤེ་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ཕུལ་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་ནས་བསྣམས་
ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། འགྱིག་གྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད། མ་འོངས་པར་གནས་སངས་གང་
འད་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་ཚན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་
དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྤེབས་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞན་པའྱི་
གནས་སངས་སོན་མ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིར་ྱིན་གའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་གཅྱིག་པུ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་འདྱིར་བསར་བཅོས་ཞིག་སྤེབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་སབས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ར་ཕོགས་སང་ནས་བརྒྱ་
ཆ་བཞྱི་དང་། སང་ཕོགས་སང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོའྱི་སང་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ནས་བཟོ་
བཅོས་གོས་འཆར་གཞན་ཡང་ཁུར་བའྱི་གོ་སྐབས་དྤེ་ཡོད་བཞྱིན་པ་རྤེད། ྱིན་གའྱི་དོན་དག་གྱི་ཆྤེད་དུ་སྤེབས་པ་རྤེད་དྤེ། 
ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་གཞན་པའྱི་སང་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཁུར་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། བཟོ་བཅོས་གོས་
འཆར་ཁུར་གྱི་ཡྱིན་གསུང་མཁན་ཡོད་ན་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། ཚོགས་གཙོས་གོ་སྐབས་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། བཟོ་བཅོས་
གོས་འཆར་བསྣམ་ཕྤེབས་རྒྱུ་མྱིན་ན། འདྱི་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་དྤེ་ག་རང་སང་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཏན་
འབྤེབས་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ྱིན་ག་བཞྤེས་མཁན་དྤེ་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་མ་
ཐུབ་ན། ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ་དྤེ་རང་འཇགས་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་གནས་
སྐབས་རྱིང་ལ་བཀག་ནས་འཇོག་གྱི་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁྲྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་
འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་བཅས་ཀྱི་

ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས། 
དོན་
ཚན། 

ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་
བརོད། 

བཅུ་
གསུམ་
པ།  
ནང་
གསྤེས་ 
༡ 

ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་དང༌། ཞབས་
ལོ་བརྱི་ཕོགས། 
ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་
གྱིས་འོས་ཐོན་དམ་འབུལ་ཞུས་ྱིན་ནས་ལས་
རྒྱུན་ཉུང་མཐར་ཞབས་ལོ་ ༡ ཧྱིལ་པོ་ལོན་པ་
ནས་མང་མཐར་ཞབས་ལོ་ ༡༥ ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་
ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་ཡོད། བགྤེས་
ཕོགས་བརྱི་ཕོགས་རང་ྱིད་ལས་འཁུར་ནས་
འཁྱུར་ཁའྱི་ར་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཆ་ཚང་
འཐོབ་རྒྱུ། ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༡༥ ལོན་པ་
ཞྱིག་ལ་ར་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐམ་པའམ། 
བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཆ་ཚང་འཐོབ་
རྒྱུ་དང༌། ཞབས་ལོ་ ༡ ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་ ར་ཕོགས་
ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ འཐོབ་རྒྱུ། ཞབས་ལོ་ ༡ ནས་ 
༡༥ བར་ལོ་གངས་ཇྱི་སོང་ལ་ལོ་རྤེའྱི་བར་ཁད་
རང་ཐོབ་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥ རྤེ་བཅས་
གཤམ་གསལ་རྤེའུ་མྱིག་ནང་འཁོད་ལྟར་འཐོབ་
རྒྱུ། ར་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ 

 
བརྒྱ་ཆ།                     ཞབས་ལོ། 
༡༠༠ ༡༥ 
༩༥ ༡༤ 

ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་དང༌། ཞབས་
ལོ་བརྱི་ཕོགས། 
ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང༌། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་
གྱིས་འོས་ཐོན་དམ་འབུལ་ཞུས་ྱིན་ནས་ལས་
རྒྱུན་ཉུང་མཐར་ཞབས་ལོ་ ༡ ཧྱིལ་པོ་ལོན་པ་
ནས་མང་མཐར་ཞབས་ལོ་ ༡༥ ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་
ལས་ཐོན་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་ཡོད། བགྤེས་
ཕོགས་བརྱི་ཕོགས་རང་ྱིད་ལས་འཁུར་ནས་
འཁྱུར་ཁའྱི་ར་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཆ་ཚང་
འཐོབ་རྒྱུ། ལས་རྒྱུན་ཞབས་ལོ་ ༡༥ ལོན་པ་
ཞྱིག་ལ་ར་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐམ་པའམ། 
བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཆ་ཚང་འཐོབ་
རྒྱུ་དང༌། ཞབས་ལོ་ ༡ ལོན་པ་ཞྱིག་ལ་ བགྤེས་
ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ འཐོབ་རྒྱུ། ཞབས་ལོ་ ༡ 
ནས་ ༡༥ བར་ལོ་གངས་ཇྱི་སོང་ལ་ལོ་རྤེའྱི་བར་
ཁད་རང་ཐོབ་བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥ རྤེ་
བཅས་གཤམ་གསལ་རྤེའུ་མྱིག་ནང་འཁོད་ལྟར་
འཐོབ་རྒྱུ། ར་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བགྤེས་
ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ 
 
རང་འཇགས། 
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༩༠ ༡༣ 
༨༥ ༡༢ 
༨༠ ༡༡ 
༧༥ ༡༠ 
༧༠   ༩ 
༦༥ ༨ 
༦༠ ༧ 
༥༥ ༦ 
༥༠ ༥ 
༤༥ ༤ 
༤༠ ༣ 
༣༥ ༢ 
༣༠ ༡ 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་
མཁན་ཡོད་དམ། མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། གསུང་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། གཞུང་འབྤེལ་གྱི་
སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཨང་ ༡༤ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁྲྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་
འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་

ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དོན་
ཚན། 

ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་
བརོད། 

དང་པོ།   སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་
པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ཟུར་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་
གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བོད་རྒྱལ་ལོ་ 
༢༡༣༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཞྤེས་འབོད་རྒྱུ། 

སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་
བོན་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང༌། ཟུར་ཕོགས། 
ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བོད་
རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཞྤེས་འབོད་རྒྱུ། 

 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོ་དང་གྱིས་པ་མམ་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། བརོད་པ་
གྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ཚུད་པ་ཡྱིན། སྱིད་སོང་དྤེ་
ཡར་བཅུག་པ་རྤེད། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གང་ཡོད་པ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གྱིས་པ་ཟྱིན་པ་
རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཨང་ ༢༤ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁ་སང་བཀམ་
པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྲྱིམས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན། འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
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༄༅། །སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་གྱིས་བཅས་ཀྱི་ཕོགས་

ཐོབ་དང། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས། 
hôm-

±mü 

        ±ÛG-zXôh-½‰ÛP-qü        zB¼-zTôÅ-±ÛG-zXôhü ¸Þ¼-zXôhü 

zTß-zŸÛ-

qü 

mP-

GÅïÅü 

1 

zIïÅ-wôGÅ-Gh¤-; 

¾Å-‚ïh-zIïÅ-»ô¾-wôGÅ-fôz-ŸÝ-MãºÛ-fôz-fP-

»ôh-q-Ÿ ÛG-FÛ¤Å-ŸÛz-q-Vï-z-hP-ü FÛ¤Å-ŸÛz-

q-GŸm-GZÛÅ-zTÅ-GP-¼ÞP-hÝ-ºôÅ-fôm-‚ãP-z-

»Ûm-m-FÛ¤Å-ŸÛz-qºÛ-¾Å-fôm-zIïÅ-wôGÅ-hP.ü 

¾Å-‚ïh-qºÛ-zIïÅ-wôGÅ-fôz-fP-zTÅ-GZÛÅ-

mÅ-GP-¤P-z-hï-ŸÝ-vôh-VôG   

 

 

 

 

 

zIïÅ-wôGÅ-Gh¤-; 

¾Å-‚ïh-zIïÅ-»ô¾-wôGÅ-fôz-ŸÝ-MãºÛ-fôz-fP-»ôh-

q-ŸÛG-FÛ¤Å-ŸÛz-q-Vï-z-hP-ü FÛ¤Å-ŸÛz-q-

GŸm-GZÛÅ-zTÅ-GP-¼ÞP-hÝ-ºôÅ-fôm-‚ãP-z-»Ûm-

m-FÛ¤Å-ŸÛz-qºÛ-¾Å-fôm-zIïÅ-wôGÅ-hP.ü ¾Å-

‚ïh-qºÛ-zIïÅ-wôGÅ-fôz-fP-zTÅ-GZÛÅ-mÅ-GP-

¤P-z-hï-ŸÝ-vôh-VôG ºôm-ˆP-¾Å-‚ïh-q-GP-ŸÛG-

xÛ-¾ô- 2004 ¹- 4 ±ïÅ- 8 mÅ-xÛ-¾ô- 2011 

¹- 5 ±ïÅ- 29 z¼-&GôP-Å-&BzÅ-¤Gôm-

Vïm-qô-¤VôG-mÅ-GŸÝP-ŸzÅ-»Ûm-¤ÞÅ-DôPÅ-mÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-q-Vï-z-hP-FÛ¤Å-ŸÛz-q-GŸm-GZÛÅ-

GP-¼ÞP-hÝ-zÇ+ô-GŸG-GmP-»ôh-q-»Ûm-mü FÛ¤Å-

ŸÛz-q-Vï-zº¤-FÛ¤Å-ŸÛz-qºÛ-¾Å-Mãm-WÛ-ÅôP-

¾Å-‚ïh-qºÛ-ŸzÅ-¾ô¼-zÇom-bï-zIïÅ-wôGÅ-ˆÛ-

fôz-fP-ŸÝ-vôh-VôG 

 

zTß-iâG-

qü 

¾Å-fôm-zIïÅ-ÁG-fôz-fP.ü 

¾Å-‚ïh-zIïÅ-»ô¾-fôz-fP-»ôh-q-ŸÛG-»Ûm-m-

zIïÅ-»ô¾-uÛ-¤±ßPÅ-iâP-VïºÛ-GmÅ-¼Û¤-HÛ-

zIïÅ-ÁG-ºfôz-Mã-hP.ü zIïÅ-»ô¾-fôz-fP-

¤ïh-q-ŸÛG-»Ûm-m-¾Å-Mãm-ŸzÅ-¾ô- 5 ÉÛ¾-qô-

¾ôm-q-ŸÛG-¾-zIïÅ-ÁG-fôz-fP-»ôhü hï-¤Ûm-

OÛG-GŸÛ-ºhÛºÛ-hôm-±m- 15 mP-GÅ¾-wôGÅ-

ºzz-WÛ-fôz-hïºÛ-zM-V- 30 DP-JÀºÛ-hôh-hÝ-

ºfôz-Mãü ºôm-ˆP-GŸÛÅ-DP-hP-JÀ-¤ïh-GŸÝP-

DP.ü ¼P-zhG-DP-q-»ôh-¤Dm-¾-zIïÅ-ÁG-

hP-DP-JÀºÛ-hôh-fôz-fP-¤ïhü 

¾Å-fôm-zIïÅ-ÁG-fôz-fP.ü 

¾Å-‚ïh-zIïÅ-»ô¾-fôz-fP-»ôh-q-ŸÛG-»Ûm-m-

zIïÅ-»ô¾-uÛ-¤±ßPÅ-iâP-VïºÛ-GmÅ-¼Û¤-HÛ-zIïÅ-

ÁG-ºfôz-Mã-hP.ü zIïÅ-»ô¾-fôz-fP-¤ïh-q-ŸÛG-

»Ûm-m-¾Å-Mãm-ŸzÅ-¾ô- 5 ÉÛ¾-qô-¾ôm-q-ŸÛG-¾-

zIïÅ-ÁG-fôz-fP-»ôhü hï-¤Ûm-OÛG-GŸÛ-ºhÛºÛ-

hôm-±m- 15 mP-GÅ¾-wôGÅ-ºzz-WÛ-fôz-hïºÛ-

zM-V- 30 DP-JÀºÛ-hôh-hÝ-ºfôz-Mãü ºôm-ˆP-

GŸÛÅ-DP-hP-JÀ-¤ïh-GŸÝP-DP.ü ¼P-zhG-DP-

q-»ôh-¤Dm-¾-zIïÅ-ÁG-hP-DP-JÀºÛ-hôh-fôz-

fP-¤ïhü xÛ-¾ô- 2009 ¹- 3 ±ïÅ- 24 mÅ-

xÛ-¾ô- 2011 ¹- 5 ±ïÅ- 29 z¼-&GôP-Å-
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&BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-¾Å-‚ïh-q-ŸÛG-

GŸÝP-ŸzÅ-»Ûm-¤ÞÅ-DôPÅ-mÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-q-Vï-z-

hP-FÛ¤Å-ŸÛz-q-GŸm-GZÛÅ-GP-¼ÞP-hÝ-zÇ+ô-

GŸG-GmP-»ôh-m-¼P-ZÛh-zIïÅ-»ô¾-fôm-Ç+zÅ-

ˆÛ-ÇKP-wôGÅ-WÛ-fôz-ˆÛ-zM-V- 45 ºzz-¹-¼ï-

zŸÛm-zIïÅ-ÁG-Gô-OÛG-¤-fÞz-z¼-DP-hôh-vôh-Mã-

hP.ü GŸÛÅ-DP-fôz-fP-»ôh-¤ïh-¾-¤-¿eôÅ-q¼-

fïPÅ-GTÛG-¼P-GÛ-zIïÅ-wôGÅ-WÛ-fôz-¾ô-zTßÅ-

zNå¼-zºÛ-hPÞ¾-ºzô¼-zIïÅ-ÁG-GÛ-hôh-hÝ-ŸÝ-vôh-

VôG-TÛP.ü ºhÛ-¼ÛGÅ-¾-hïºÛ-XïÅ-zIïÅ-ÁG-GÛ-

fôz-fP-¤ïh-q-hP.ü ¹-GZÛÅ-mP-±ßm-¾Å-ÁG-

xÛ¼-ºzÞ¾-ŸÝ-hGôÅü 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་རྒྱུ་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ། སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་སང་ལ་དོགས་འདྱི་ཁ་ཤས་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་དྤེའྱི་ཚིག་
བརོད་རྙྱིང་པ་དྤེ་ག་རང་གྱི་སང་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ། གྱིས་པ་དྤེ་ལ། ད་ལྟ་བསར་བཅོས་འགོ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་ཚིགས་ཟྱིན་ས་དྤེ་ ༢༠༠༤ བར་དུ་རྒྱབ་གཤྱིག་བརྒྱབས་འདུག དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བརྒྱབ་པ་
ཡྱིན་ནམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཟག་རྤེ་ཟུང་ལ་བརྤེན་ནས་རྒྱབ་གཤྱིག་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེར་གསལ་བཤད་གནང་
རོགས་གནང་། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འདྱི་བསྣམ་དགོས་དོན་ནྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁག་ནས་ཕུལ་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་
རྤེད་དམ། དྤེར་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། དུས་ཚོད་མཚམས་འཛིན་ས་དྤེ་ ༢༠༠༤ དང་ ༢༠༠༩ ནས་འགོ་
བཙུགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོགས་འདྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྤེབས་སོང་། དྤེ་ཚོ་མར་སྙན་སྤེང་མ་ཞུས་གོང་ལ་དྤེ་རྱིང་ས་དོ་
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ་ཁྲྱིམས་འཆར་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་བའྱི་སྐབས་དྤེར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་ལམ་
སོན་ལ་ངོས་འཛིན་ནའང་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་ལ། ཁྲྱིམས་འཆར་ཞྱིག་འདྱིར་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་ཁྲྱིམས་འཆར་དྤེའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོས་མཁོ་གང་རྤེད་དམ། གང་ཞྱིག་བསྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཤྤེས་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་རོགས་དགོས་པ་
ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ལ། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། མཚམས་མཚམས་ལ་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་
གསལ་པོ་ཡོད་པ། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མོས་མཐུན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འགྲུབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བགོ་
གྤེང་བྱྤེད་ནས་ལམ་ཁ་དྤེ་ལས་བཟང་བ་གཞན་དྤེ་འད་ཐོན་པའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་སབས། བཀའ་ཤག་གྱིས་
ཁྲྱིམས་འཆར་དྤེ་འདྱིར་བསྣམས་ཕྤེབས་པར་དོགས་འདྱི་གནང་མཁན་ཡང་བྱུང་སོང་ལ། འབྤེལ་ཡོད་སྡྤེ་ཚན་ནས་འཆར་
འབུལ་དྤེ་འད་ཞུས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བྱུང་བ་དྤེ་འགོ་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
འགྱིག་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱུན་ལས་ནས་བསྣམས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཛིན་སོང་
དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་འཛིན་སོང་ནས་ཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། དྤེ་མ་འགྱིག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་
གོས་ཚོགས་ནས་གཟྱིགས་མདོག་ཁ་པོ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གསལ་པོར་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་
ལ་ཕྤེབས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཞྱིག་འབྤེལ་ཡོད་སྡྤེ་ཚན་ནས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་གོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བ་ཞྱིག་མ་རྤེད་
ཅྤེས་དྤེ་གསལ་པོ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ༢༠༠༤ དང་ ༢༠༠༩ ཚད་གཞྱི་བཞག་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་ནས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་
གཏོགས། ཁྲྱིམས་འཆར་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ ༢༠༠༤ དང་ ༢༠༠༩ བཞག་པ་དྤེ་བཀའ་ཤག་
ནས་བཀའ་བསྡུར་བྱས་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་ལམ་སོན་འོག་ནས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁ་ཤས་ཀྱི་སྡྤེ་
ཚན་དྤེ་ཚོས་བཏང་བ། དྤེའང་ཁ་ཤས་ཞིག་ལ་དམྱིགས་ནས་བཏང་བཞག་པ། སོ་སོ་ལ་དགོས་པ་ཞྱིག་བྱས་བཞག་པ་དྤེ་འད་
རྤེད་བསམ་ན། དྤེ་ར་བ་ནས་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་པའྱི་རྤེ་བ་ཡོད། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་སོར་
བྱས་ནས་ཁྲྱིམས་འཆར་དྤེ་འདྱིར་བསྣམས་ཕྤེབས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཚང་མས་
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གསུང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ཚང་མས་ངོས་བཞྤེས་ཀང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དུས་ཚོད་ཛ་དག་པོ་འདྱི་འདའྱི་སྐབས་
སུ་ལ་འདས་པའྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་གྱི་རྱིང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་ལ་ཁ་སོག་ནས། ༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དགོངས་གཞྱི་ལྟར་བྱས་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ན་སྙམ་ནས། རང་ྱིད་སྤེར་གྱི་ཁྤེ་ཕན་མང་པོ་ཞྱིག་
བོས་བཏང་ཞྱིང་། སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ལ་ཁ་སོག གཞུང་ཞབས་བྱས། ལས་བྱྤེད་བྱས་ནས་སོད་མཁན་དང་། དྤེའང་གལ་ཏྤེ་
བྱྤེ་བག་པ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་ལས་བྱྤེད་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་པའྱི་སྱིག་གཞྱིའི་དགོངས་དོན་
ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁོ་རང་ཚོ་ལའང་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་གཞུང་ཞབས་བྱས་ནས་
ལོ་མང་པོའ་ིརྱིང་དུ་མས་མོང་བསགས་ནས། དྤེ་སོན་ལ་ཡྱིན་ན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ནས་ཐད་ཀར་བསྐོ་གཞག་ཟྤེར་
ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་ལས་འགན་གཞན་ཞྱིག་སང་ལ་རྤེ་བ་བྱས་ནས། བསྐོ་གཞག་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་དོ་བདག་དྤེས་ཀང་མུ་
མཐུད་ནས་ཐུགས་འགན་ཞིག་བཞྤེས་ཡོང་སྐབས། བྱྤེ་བག་པ་དྤེ་འད་དྤེ་གལ་ཏྤེ་ཁོ་རང་མུ་མཐུད་ནས་ལས་བྱྤེད་བྱས་ནས་
བསྡད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་ལོ་གསུམ་བཅུའྱི་ཚད་གཞྱི་ཡྱིན་པ་ཡོད། དྤེ་རན་ཡོང་དུས། ཁོ་རང་ཁོ་རང་ལ་ཐོབ་ཐང་
རག་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་ྱི་ཤུ་ར་དྲུག་ར་བདུན་རྱིང་དྲུང་ཆྤེའྱི་ལས་
འགན་འཁྤེར་བ་ཡྱིན་ན། རྒས་ཡོལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ལོ་ད་དུང་གསུམ་བཞྱི་ཙམ་ལྷག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐོབ་ཐང་དྤེ་རག་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་དྤེར་གཞན་རྐུབ་བཀག་དྤེར་བསྐོ་གཞག་བྱུང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། མུ་མཐུད་ནས་དྲུང་ཆྤེ་བྱྤེད་པ་ཡྱིན་
ནའང་དྲུང་ཆྤེ་བྱས་པའྱི་ྱིན་དྤེ་ནས་ཚར་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཕ་གྱིར་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་ཐོབ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། གལ་སྱིད་བསར་བཅོས་དྤེ་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་གྱིས་ཀྱི་བར་ཐག་དྤེ་ད་དུང་ལྷག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ཡར་གསབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ༢༠༠༤ ལོ་ཚད་དྤེ་བཞག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་བཅས་ཀྱི་
ཕོགས་ཐོབ་དང་། ཟུར་ཕོགས། ལས་དོན་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་འགོ་འཛུགས་སྟེ་ ༢༠༠༤ ལོ་
ནས་འཁོད་བསྡད་ཡོད་ཅྱིང་། དྤེའྱི་སོན་ལ་ཕར་ཕྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ ༢༠༠༤ ནས་འཁོད་པའྱི་
གནས་སངས་དྤེ་འད་ཆགས་པ་རྤེད། དྤེ་དང་སྱི་མཚུངས་བྱས་ནས་དྤེའྱི་ནང་ ༢༠༠༤ དང་ ༢༠༠༩ འཁོད་སངས་འད་པོ་དྤེ་
རྤེད། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོ་གནས་ཡོད་སའྱི་རྒྱ་གར་ལའང་བལྟ་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་གནས་སངས་འད་པོ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་ནང་དུ་འཚོལ་བར་སོང་ན་ཁག་པོ་རྤེད། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་
པ་ཆྤེ་བ་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་པ་དྤེ་ཚོ་བསྐོ་གཞག་བྱེད་སངས་རྦད་དྤེ་བརྒྱུད་ལམ་ཐ་དད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གཞུང་ཞབས་ཤིག་
ལས་དོན་གཞན་ཞྱིག་སང་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒས་ཡོལ་རག་པའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ལམ་རྱིམ་པ་
གསུམ་འད་པོ་ཞྱིག་དང་། རྱིམ་པ་གཅྱིག་ལ་ལས་དོན་གཞན་ཞྱིག་སང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་དོན་གཞན་དྤེའྱི་ཕོགས་
དྤེ་ཆ་ཚང་རག་ཅྱིང་། ཕོགས་དྤེ་ག་རང་ནས་བགྤེས་ཕོགས་རགས་རྒྱུ་དྤེ་ཕོགས་དྤེ་དང་པོ་མར་སད་ནས་བགྤེས་ཕོགས་དྤེ་
མར་བཅག་རྒྱུ་དང་། ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་བགྤེས་ཕོགས་ཀང་རག་གྱི་ཡོད་པ་དང་ཕོགས་ཀང་རག་གྱི་ཡོད་པ། དྤེ་འདའྱི་གནས་
སངས་མ་འད་བ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་རང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཕུལ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
མཐོང་བ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དུ་ད་ལྟ་བྱྤེ་བག་པ་ཡར་ལངས་ནས་བཤད་མཁན་བཀའ་བོན་འདྱིའི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན། གོ་སྐབས་
འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱིན་འདུག་སྙམ། ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་གྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དངོས་
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གནས་བྱས་ན་ཕུལ་དགོས་ས་མང་པོ་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་རྤེ་རྤེ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་དུས་རྒྱུན་དུ་འགན་ཁུར་ནས་ལས་
ཀ་བྱྤེད་མཁན་བརྒྱ་དཔོན། སྱི་མྱི། དྤེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཁ་ཤས་ཀྱི་མྱིང་དྤེ་སོས་པ་ཡྱིན་ན། འགོ་པ་ཞེས་མྱིང་བཏགས་ནས་
ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ཁུལ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དང་སྱིད་སྡུག་ཁག་ལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་རྤེ་རྤེ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དུས་རྒྱུན་དུ་སྱི་ཚོགས་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ལས་ཀ་བྱྤེད་
བསྡད་མཁན་དྤེ་དཔལ་འབྱོར་ཀང་གཞན་ལས་ཕྲན་བུའྱི་དམན་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག ཁོ་སྙྱིང་རྤེ་བྱུས་ཏོག་བྱས་ནས་འགོ་བསྡད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་ངས་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གུས་འདུད་དང་བཅས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་
ཞུ་འདོད་བྱུང་། དངོས་གནས་བྱས་ན་ཚང་མ་ལ་ལྟ་ཐུབ་ན་བཟང་ཤོས་རྤེད། ང་ཚོས་ཐུབ་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ལབ་པ་
ཡྱིན་ན། ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱས་ནས་ཡོང་བ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
བཞྱིན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ནང་ནས་བཀའ་བོན་ལ་ཕྤེབས་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་བྱུང་ཡོད་
པ་རྤེད་ལ། ད་ལྟའང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ད་རྤེས་ཁྲྱིམས་འཆར་མམ་དུ་བསྣམ་ན་ཟྤེར་ནས་སྐད་ཆ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་
ནའང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཆྤེས་མཐོང་ལ་གཟྱིགས་ནས། ད་ལན་དྤེ་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རྤེད་གསུངས་ནས་བསྣམས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིམྱི་ཚེ་ཧྱིལ་པོ་གཅྱིག་ར་
དོན་འདྱི་དང་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ལ་བཏང་ནས། གོ་སྐབས་ལྤེན་མ་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད་ལ། གོ་སྐབས་མྤེད་པའང་ཡྱིན་གྱི་
མ་རྤེད། ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་དྤེ་རྱིང་ང་རང་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་མྤེད་སབས་
བཤད་བཞག་ན་ཡག་པ་མྤེད་འགོ་སྙམ། ང་རང་དྤེའྱི་ནང་ལ་མས་མོང་ཞྱིག་ཀང་ཡོད། འགོ་མ་ཤྤེས་པ་དང་ཐབས་ཤྤེས་མྤེད་
པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ལ་ཁ་སོག་ནས། མཐའ་མ་མར་ཐོན་པའྱི་ྱིན་མོ་དྤེ་ལ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། སོན་མ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལའང་ཡྱི་གྤེ་འབྱོར་མོང་། སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་དྤེ་འད་ལའང་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་པ་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་བསྟུད་མར་ལོ་ ༢༠ གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འཐུས་མྱིའི་ནང་ནས་མྱི་མང་ལ་ཞབས་
ཕྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚོ་ལའང་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཤག་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ལ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལའང་
བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་གོམ་པ་སོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག སྙྱིང་བསྡུས་བྱས་ནས་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ཁྲྱིམས་འཆར་དྤེ་ཁུར་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱྤེད་ཡྱིན་བསྡད་མཁན་གནས་རྱིམ་
གཞན་ཞྱིག་སང་ལ་བསྐོ་བ་ཡྱིན་ན། བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པར་བྱུང་སོང་། ལོ་ཚད་དྤེ་རྒྱབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ལོ་
ཚད་རྒྱབ་དགོས་པ་མྱི་འདུག་གསུངས་ནས་བཀའ་ཤག་ནང་ལའང་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་སྐབས་
སུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཐད་ཀར་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལོ་རྒྱུས་ནང་ནས་ལུང་འདྤེན་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འདའང་
འདུག དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཁུར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནང་ནས་གཅྱིག་དྤེ་འབྤེལ་ཡོད་སྡྤེ་ཚན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགོངས་པ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་
ཡོད་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་དངོས་འབྤེལ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་མ་འོངས་པར་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་
དགོངས་ནས་བསྣམས་སོང་། བཀའ་ཤག་ནང་ལའང་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་དྤེ་རྱིང་ཁྲྱིམས་འཆར་དྤེ་ཁུར་བསྡད་ཡོད། དྤེ་
ལ་ཚང་མས་དགོངས་པ་ཆྤེ་བཞྤེས་གནང་ནས། དྤེ་རྱིང་ང་འདྱིར་ལངས་ནས་བཤད་མཁན་གྱིས་ཚིག་གྱི་ཐོག་ལ་མ་ཕྤེབས་
པ་བྱས་ནས། དོན་གྱི་ཆ་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་སན་པ་ཞྱིག་དང་། ཡག་པོ་ཞྱིག་བཟོ་ཐབས་ལ་གང་འད་ཡོད་ནའང་གོས་
ཚོགས་འདྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
༢༠༠༩ ཡྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་ངམ། ༢༠༠༤ དྤེ་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ཟུར་དུ་གཏན་འབྤེབས་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ ༢༠༠༤ ཡྱིན་
པའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་དྤེ་ ༢༠༠༤།༤།༨ ནས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་ལ་ར་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་
ན། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ༢༠༠༤།༡༠ པའྱི་ནང་ལ་བགྤེས་ཡོལ་སོང་བ་དང་། ༢༠༠༥ དང་ ༢༠༠༦ 
ནང་ལ་སོང་བ་ལ་སོགས་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཕར་བསར་ལོག་རྒྱབ་ནས་དྤེ་རྱིང་བར་དུ་ཁོང་རྣམ་པའྱི་བགྤེས་ཕོགས་དྤེ་དེའྱི་སང་ལ་
སྣོན་ནས་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། གྱིས་པ་དྤེ། སོན་མ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་བསྐོ་
གཞག་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་བསར་བཅོས་ཐྤེངས་ ༢༥ པའྱི་མཇུག་ལ། 
དྤེ་ལྟ་བུའྱི་གཞུང་ཞབས་ལས་བྱྤེད་ནང་ནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ལ་ཡར་འཕོས་མཁན་ཞྱིག་མ་འོངས་པར་འདྱིར་བརྱི་བའྱི་ལམ་ཁ་
གང་ཡང་སོན་མྱི་འདུག དྤེ་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་མ་བཀོད་པ་རྤེད། ཞྱིབ་ཕྲ་ན་ན་གསུང་སངས་ཤྱིག་ལ་སོན་མ་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ལ་དགོངས་པ་ཞུ་ས་ཁོན་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་གསུང་གི་འདུག དྤེ་འད་ཞྱིག་གོ་
སོང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ར་བར་འཆར་འབུལ་བྱས་ཡོང་བ་ཁོང་གྱིས་ཕ་གྱིར་སོ་སོའ་ིཐོབ་
ཐང་དྤེ་དང་། ཚུར་ཕོགས་ཀྱི་གོ་གནས་དྤེ་གྱིས་གདམ་ག་བྱས་ནས་འགོ་གྱི་རྤེད་མདོག་མདོག་འད་ཞྱིག་གསུང་གི་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ། ཐོབ་ཐང་དྤེ་ལྤེན་འདོད་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ལ་བསྡད་ཀྱི་མྱིན། མཇུག་ལ་ལོ་བཅུའྱི་རྤེས་སུ་
ལས་བྱྤེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་རག་ས་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་འད་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་མྱིན་ན་གསར་པ་དྤེ་ཚོ་ལའང་གཅྱིག་མཚུངས་འཇོག་མྱི་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དྱི་བ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཁོང་རྣམ་པས་བཏང་ཚར་སོང་། ཕྱིར་འཐྤེན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁྲྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དུས་བཀག་ ༢༠༠༤ དང་ 
༢༠༠༩ བཞག་པ་དྤེ་མགོ་འཚོས་ཀྱི་འདུག ༢༠༡༡ བཞག་པ་དྤེས་མ་འོངས་པའྱི་ལམ་ཁ་བཀག་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་འཛིན་སོང་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་རྱིས་སོད་
ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ལམ་ཁ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་སྐུ་དབང་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་
པ་དང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འོས་འདྤེམས་བྱྤེད་པ་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེབས་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ལམ་ཁ་བཀག་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ། མ་འོངས་པའྱི་མྱི་དྤེ་ཚོ་ལ་འགོ་སའྱི་ལམ་ཁ་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་བསར་བཅོས་བྱྤེད་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་ནས་བཀའ་ལན་
གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཆ་ཤས་བཞྤེས་སྒྲུབ་པ་སོང་ཙང་། ང་ལ་དམྱིགས་
བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་སངས་ཀྱི་
གསུངས་བབ་ལ་བལྟས་ནས་ང་ཡར་ཞྱིག་ལངས་དགོས་བྱུང་སོང་། གནད་དོན་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་
བྱྤེད་ཡྱིན་མུས་བགྤེས་ཕོགས་དྤེ་ཐོབ་དགོས་པའྱི་སྐོར་ལ་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་བསོན་པ་རྤེད། ངས་བརྱི་བཀུར་དང་གུས་ཞབས་
ཞུ་དང་ཞུ། དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིའྱི་ཞོར་ལ་ག་རྤེ་བཀའ་གནང་སོང་ཞུས་ན། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་
སོན་མ་ཡྱིན་ནའང་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བོན་བྱུང་བ་རྤེད། ཁོང་ཚོས་ད་རྤེས་འདྱི་མ་ཁུར་རོགས། འགྱིག་གྱི་
མྱི་འདུག བདྤེ་པོ་མྱི་འདུག་གསུང་གི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ད་རྤེས་ཟྤེར་ཡོང་སྐབས་མ་འོངས་པར་གོས་འཆར་འདྱི་
ཁུར་བའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་མྤེད་དམ་སྙམ་པའྱི་དོགས་གཞྱི་ཞྱིག་བསངས་སོང་། གྱིས་པ་དྤེ་ལ། ངས་ཞུ་འདོད་གཙོ་བོ་དྤེ་གང་
ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་དང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ལ་ཆ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། བོད་གཞུང་གྱི་དྲུང་ཆྤེ་བར་དུ་ཕྤེབས། ྱི་མ་གཅྱིག་ཀང་ལས་མཚམས་མ་བཞག་པར་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་ལས་མུ་
མཐུད་ནས་གནང་བསྡད་པ་རྤེད། ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཞན་པའྱི་སང་ལ་བཟོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ལ། ཐོབ་ཐང་ཕུལ་དགོས་
མཁན་ཅྱིག་ལ་བདྤེ་པོ་ཡོད་དང་མྤེད་ཟྤེར་བའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་གྱི་སང་ནས་དྤེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད། ཕུལ་དགོས་མཁན་ཞྱིག་ལ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་གཞན་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་
ཐོག་ནས་རྤེད། དང་པོ་ཡྱིན་དང་མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་རྤེད་མ་གཏོགས། བདྤེ་པོ་ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རྤེད། 
དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ངྤེས་པར་དུ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ལན་གནང་མཁན་སུ་ཡྱིན་ནམ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དོགས་འདྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་སོང་། དོགས་འདྱི་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་
ཡྱིན་ནའང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། གོང་དུ་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཚིག་སོར་རྤེ་རྤེ་ནས་ཞུ་ཐུབ་
ཐབས་མྤེད་པ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་རྤེས་ངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལས་ཀང་མགོ་རྙོག་པ་ཆགས་
རྒྱུའྱི་བཟོ་ལྟ་འད་ཞྱིག་ཀང་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གལ་སྱིད་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དུས་ཚོད་དྤེ་ཏོག་ཙམ་
ཕར་འགངས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་དང་
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གྱིས་འདྱིར་དན་ཐོ་བརྒྱབས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་སབས། བྱུང་ན་ཏོག་ཙམ་ཕར་འགངས་གནང་
རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་ང་ཡར་ལངས་ནས་བཤད་པའྱི་སྐད་ཆ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བསམ་ཚུལ་བཏོན་གནང་སོང་། གོས་ཚོགས་འདྱི་ག་རང་གྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བསར་བཅོས་
བསྣམས་ཕྤེབས་ན་ཡག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཚིག་དྤེ་ངས་ཏོག་ཙམ་གསལ་པོ་བཟོ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་རྱིང་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ནང་
ནས་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་སངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་རྤེས་མ་བསྣམས་པའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་རྤེད་མ་
གཏོགས། འབྤེལ་ཡོད་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་ད་ལན་རྱིམ་པ་འདྱི་ལ་མ་ཁུར་གསུངས་པ་མ་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ར་བ་
ྱིད་ནས་ཁུར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་གསུངས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ད་ལན་རྱིམ་པ་འདྱི་ལ་མ་ཁུར་གསུངས་པ་དྤེ་འད་ར་བ་ནས་
མ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོའ་ིསང་ལ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་དང་པོ་ལ་ཚིག་དང་ཁབ་ཚད། དྤེ་བཞྱིན་ཁུར་ཡོང་རྒྱུའྱི་
དགོས་པ་དང་ཀུན་སོང་། དམྱིགས་ཡུལ་སོགས་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། གསལ་པོ་བཟོ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་རྤེད། འདྱི་ཡོང་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གོང་དུ་ཁྲྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་དང་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་གསལ་བཤད་
གང་ཡང་གནང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཀང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་རྤེད། 
བགྤེས་ཡོལ་ཚན་པས་ཞུས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་ག་རང་བསྣམས་ཕྤེབས་མྤེད་པ་གསལ་པོ་བཟོས་པ་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་གནང་ནས་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་བཟོས་པ་དྤེ་ ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༡༡ གི་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ ཟྱིན་པ་
དང་། ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚེས་ ༢༩ དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་དྤེ། བཀའ་ཤག་ནང་དུ་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་གོ་བསྡུར་
ལྷུག་པོར་བྱུང་ནས་བཀའ་བོན་བྱྤེ་བག་པ་སུ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འགན་འཁྤེར་ནས་གསུངས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་
བབ་ཅྱིག་ཚོགས་གཙོས་དྤེ་འད་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། 
བཀའ་བོན་གཞན་ཚོས་གསལ་པོ་བཟོས་མ་ཐུབ་པ་དང་ལན་བསོན་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅིག་ཚོགས་གཙོས་མཐོང་གྱི་
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ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྲྱིམས་འཆར་བསྣམས་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། དུས་ཚོད་
ཕར་འགངས་གནང་རོགས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཚོགས་གཙོས་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་འདྱི་ཡོང་དགོས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག སོན་མ་ལས་བྱྤེད་ཡྱིན་མུས་ཞིག་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་འགན་འཛིན་ལ་ཡར་
ཕྱིན་བཞག་པ་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་ཆར་བགྤེས་ཡོལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ཐོབ་ཐང་ལ་གདམ་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་རྒྱས་བཅད་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྲྱིམས་དཔོན་གྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་ལྤེན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཟུང་དྲུང་ཞྱིག་རྒས་ཡོལ་ཕྱིན་པ་དྤེའྱི་ཐོབ་ཐང་
ལས་རག་གྱི་མྤེད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དྤེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པའྱི་
ྤེར་ལྤེན་ལ་བལྟས་ནས་རྒས་ཡོལ་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ྤེས་པ་ཕོག་པ་ལྟ་བུར་མངོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་སོད་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞྤེས་བཀའ་ཤག་གྱི་སོད་དགོས་པའྱི་དགོངས་པ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་དྱི་བ་དྤེ་ག་རྤེ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། 
འགོ་བཙུགས་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་གསལ་པོ་ཆགས་སོང། དྱི་བ་གནང་མཁན་ཚང་མས་དྤེ་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མཇུག་བསྡུ་རྒྱུ་དྤེ་ ༢༠༡༡།༥།༢༩ ཟྤེར་བ་དྤེ་བཅའ་ཁྲྱིམས་བསར་བཅོས་ཐྤེངས་ ༢༥ པ་དྤེ་དྤེའྱི་
བར་དུ་བཀག་འདུག དྤེ་གྱིས་དུས་ཚོད་གཅྱིག་པ་རྤེད། དྤེས་ག་རྤེ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་མཚན་མར་གོས་ཚོགས་ལ་གནང་། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བདམས། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་བསྐོ་
གཞག་གནང་བའྱི་དུས་ཡུན་འདྱི་གཅྱིག་པུ་གཞག་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ལས་བྱྤེད་བགྤེས་པ་ལོ་མང་པོ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་
མོང་མཁན་ཞྱིག ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྲྱིམས་དཔོན་ཆྤེ་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཁྲྱིམས་དཔོན་གཞན་གྱིས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་
རྤེད། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་མུ་མཐུད་ལྷག་གྱི་མ་རྤེད་
དམ། ལོ་བཅུ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ། ང་ལ་སོན་མའྱི་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་མ་གཏོགས་རག་གྱི་མྱི་
འདུག་ཟྤེར་བའྱི་གནས་བབ་དྤེ་རང་འཇགས་ལྷག་གྱི་མ་རྤེད་དམ། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་མ་འོངས་པར་གཞུང་ཞབས་
བགྤེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འོས་གཞྱིའི་ནང་ལངས་རྒྱུའྱི་གདམ་ག་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ང་ལ་དྤེའྱི་ཐོབ་
ཐང་རག་ས་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་བའྱི་གནས་སངས་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་བཟོ་དགོས་
པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཟྤེར། དངོས་གནས་བྱས་ན་དྤེ་ལ་གསལ་བཤད་གནང་
རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཀང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་
དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནས་དོན་དྤེ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤།༢༥།༢༦།༢༧ དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་། བརོད་པ་གྱིས་པ་དྤེ་སྒུག་བསྡད་ཡོད། 
བརོད་པ་གྱིས་པ་དྤེ་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་བཟོས་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་ཏག་
ཏག་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་བཟོས་ཚར་བ་ཡྱིན། བརོད་པ་གྱིས་པ་སྒུག་བསྡད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བཀའ་ཤག་ལ་དོགས་འདྱི་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་གྱིས་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གྱིས་གསལ་པོ་བཟོས་སོང་ཡང་། གནད་འགག་ཡོད་པའྱི་དོགས་འདྱི་གཅྱིག་ཁོང་རྣམ་པ་ཐུགས་བརྤེད་ཤོར་བའྱི་
ྤེན་ཁ་འདུག ངས་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༠ པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ ༢༠༠༥།༢༠༠༦།༢༠༠༧།༢༠༠༨ དྤེ་
ཚོ་ལ་བགྤེས་ཡོལ་འགོ་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་དྤེ་རྱིང་གྱི་བསར་བཅོས་དྤེ་ཕྱིན་སོང་ན། ཁོང་རྣམ་པའྱི་བགྤེས་ཕོགས་དྤེ་ཡར་སྣོན་
གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བསར་དུ་གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང་། དྤེ་
གསུངས་མ་སོང་ལབ་ནས་གཡུག་བཞག་ན་མཇུག་ལ་ཏག་ཏག་བསྡད་ས་མ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སོན་མ་ལས་བྱྤེད་ཡྱིན་བཞག་པ་ཞྱིག་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་ལ་ཁྲྱིམས་དཔོན་ཆྤེ་བ་དང་། 
ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གྱིས་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བ་དང་། ལས་བྱྤེད་ཡྱིན་བཞག་པ་ཞྱིག་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་འགན་
འཛིན་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བ། དྤེ་ཚང་མ་ལ་དུས་ཚོད་དྤེ་རྒྱས་བཅད་བཟོས་ཡོད་སབས། བགྤེས་ཕོགས་ཀྱི་གདམ་ག་དང་
ཐོབ་ཐང་དྤེ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ལོའ་ིརྤེས་ནས་ཆ་ཚང་ལ་ཐོབ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རྤེད། བགྤེས་ཤག་གྱི་
ཐོབ་ཐང་དྤེ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ནས་བཟུང་ཆ་ཚང་ལ་ཐོབ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ཤག་གྱིས་
ངོས་ལྤེན་གནང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱིར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་ཕྤེབས་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་
ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱིས་བརོད་པ་གྱིས་པ་སྒུག་བསྡད་ཡོད་པ་དང་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཡང་
བཟོས་ཚར་བ་ཡྱིན། བཟོས་ཚར་བ་མ་ཟད་རྒྱབ་སོར་ཡང་བཙལ་ཚར་བ་ཡྱིན། ཕུལ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་
གསལ་པོ་བཟོ་གནང་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་ལ་དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། བརོད་པ་
གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའྱི་གོས་འཆར་འདྱི་སྤེབས་པ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་དག་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སོན་
མ་ཡང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རྤེད། གནད་དོན་འདྱི་སྱི་ཞུ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་མུ་མཐུད་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་གང་ཞྱིག་
ལ། ྱི་མ་གཅྱིག་མཚམས་མ་གཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ལ་འཁོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་
གྱིས་ལ་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་གཞན་ལ་འཁོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་ལས་
རྒྱུན་བར་ཆད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁོ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་བསྐོས་པར་བརྤེན་གདམ་ག་བཞག་པ་དྤེ། གང་ཟག་དྤེ་དང་དྤེ་ལ་ྤེས་པ་
ཕོག་པ་ནང་བཞྱིན་མཐོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་བསར་བཅོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མ་དྤེ་ཚོ་ ༢༠༡༡།༥།༢༩ 
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སོན་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་འོས་འཆར་གནང་། སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མང་མོས་གནང་། དྤེ་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་སོང་
ཙང་། དྤེ་བྱས་ན་ཁྤེ་ཕན་ཆུང་བ་འདུག་ཀང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དམྱིགས་འཛུགས་གནང་བ་ཡྱིན་སབས་དྤེ་མ་བྱས་
ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་པ་དྤེ་འདའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་
ལས་ཀ་རྒྱུན་འཁོངས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཐོབ་ཐང་དྤེའང་དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་སྙམ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་
གྱི་གོས་འཆར་ནང་ལ་ ༢༠༡༡།༥།༢༩ རྤེས་ལ་ཡོང་བ་དྤེ་ཚོར་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྤེས་ལ་ཡོང་བསྡད་པ་ཚོས་མ་
བཞྤེས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་སྙམ། སོན་མའྱི་སྐབས་སུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དམྱིགས་འཛུགས་དང་བསྐོ་
གཞག་གནང་བ་ཡྱིན་སབས། མྱིན་ལབ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཀང་། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཡོང་བསྡད་པ་དྤེ། དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་གདམ་
ག་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག ངས་ཁོད་རང་འོས་མྱིའྱི་ནང་ལ་བཞག་གྱི་ཡྱིན། ཁོད་རང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། གལ་
སྱིད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་ན། ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ནས་ཡར་འོས་མྱི་ཁུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག སྱི་ཞུ་བ་དྤེ་ཚོས་ག་རྤེ་
བསམ་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་ན། འདྱི་ནས་ངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གདམ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ལ་གོང་ཞྱིག་རག་ས་རྤེད་བསམས་ནས། མ་འོངས་
པར་སྱི་ཞུ་བ་རང་བྱས་ན་ཡག་ས་རྤེད་བསམས་ནས་མ་འོངས་པར་ལོ་རྒྱུས་རྱིང་པོར་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་བསྡད་མཁན་དྤེ་འདའྱི་
རྱིགས་ཚོ་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེ་བ་དང་། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡྤེ་ཚན་ལ་ཡོང་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་
ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་བོན། སྱི་ཞུ་བ་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་སོང་ནས་ྱི་མ་གཅྱིག་
ཆད་མ་མོང་བར་བཀའ་བོན་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚོ་ལའང་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། བཀའ་བོན་
ཆགས་པའྱི་ྱིན་མོ་ནས་བཟུང་ྤེས་པ་ཕོག་མཁན་འད་པོ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་དུང་བསམ་
བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཁ་ཤས་ཞིག་འདུག གནས་ཚུལ་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་པའྱི་ཆྤེད་དུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦༠ པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པའྱི་ཁ་པ་གཞྱིར་
བཟུང་བྱས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ལ་བསར་ཞྱིབ་བྱས་ནས་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་ཚན་ ༦༠ པ། དོན་ཚན་ཚུད་ཟྱིན་
པའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ཐོག་བགོ་གྤེང་། ནང་གསྤེས་གསུམ་པ་དྤེ་རྤེད། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་འཕྲལ་ཁྲྱིམས་འཆར་ངོ་སོད་བྱྤེད་
མཁན་དྤེའམ་ཡང་སྱི་འཐུས་གཞན་སུ་རུང་ནས་གཤམ་གསལ་གོས་འཆར་གང་རུང་འདོན་རྒྱུ། ཁ་པའྱི་ནང་། འཆར་ཟྱིན་
ཞྱིབ་འཇུག་སད་ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གཏོང་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་གཏོང་གནང་བ་ཡྱིན་ན། 
སྱི་ཡོངས་ནས་དོགས་པ་སྤེལ་ནས་འདྱིར་ཡག་པོ་བྱས་ནས་བསྤེབས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་ཚོགས་ཆུང་
ནང་ལ་གཏོང་རྒྱུ་མྱིན་ན། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་བཟོས་ཡོད། དྤེ་དོ་ནུབ་གོང་ཚུན་ལ་ཕུལ་ཆོག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁུར་བ་ལ་དགའ་བསུ་དང་སགས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། རྒྱབ་སོར་ཞུ་བ་ལ་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། སྱི་ཡོངས་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་
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འབྤེལ་བ་ཆགས་བཞྱིན་ཡོད་སབས། འདྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་མར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། 
གལ་སྱིད་དྤེའྱི་ཐོག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་བགོ་གྤེང་མྱི་དགོས་པ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་དྤེ་སོན་མ་ནས་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་བསར་ཞྱིབ་ནང་དང་། 
དྤེ་བཞྱིན་ཁྲྱིམས་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཞུགས་སྐབས། དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཡང་ཡང་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ལག་ལྤེན་བསར་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་གྱི་དོན་ཚན་གནད་འགག་གྱིས་པ་དྤེ། 
སྱི་ཞུ་ལས་བྱྤེད་པ་རྣམ་པ་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡག་པོ་གནང་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལ་མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་དངུལ་དྤེ་མ་གྱི་ནས་ཡར་སོད་ཀྱི་རྤེད་དམ་
བཤད་སྐབས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་འད་པོ་མགོ་གཡུག་གཡུག་བྱས་སབས། སོད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག མང་པོ་གང་
ཡང་མ་རྤེད། ཁོང་ཚོ་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཙམ་རྤེད། ངས་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ། བཀའ་བོན་དང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་མྱི་སྣ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་སབས། གང་ཟག་རང་ལ་གང་འད་བལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། འདྱིའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་
ཚོ་དང་། བཀའ་བོན་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་གྱིས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་འགོ་བ་དྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མ་
གཞྱི་ནས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ་འགོ་བཙུགས་ལོངས་མྤེད་པ་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་རྤེད། བཙུགས་པའི་རྤེས་སུ་བོད་
ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སངས་ལ་བལྟས་ན་ང་ཚོའྱི་གནས་སངས་དྤེ་བསྡད་མྱི་འདུག་ལབ་ནས་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཕར་འགངས་པ་
ཡྱིན་ན་སོ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་གནས་སངས་དྤེ་འད་རྤེད། འདྱི་གྱིས་མམ་དུ་བསྤེས་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་
ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་གནས་དོན་ཁ་ཁ་ཅྱིག་རྤེད། བཀའ་བོན་དང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལ་ཐོབ་ཐང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་ལ་
ཚོགས་ཆུང་ཁ་ཁ་ཅྱིག་སོན་མ་ཡང་བཙུགས་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་རང་དང་འཛིན་སོང་གྱི་མྱི་དྤེ་འད་ཡོད་ན་
འཛུགས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཟྱིན་པ་རྤེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོས་བསྐོ་
གཞག་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་འདྤེམས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མང་གཙོའྱི་གསོལ་
རས་བསྩལ་བའྱི་འགོ་འཁྲྱིད་ལ་རྱིས་སོད་གནང་བ་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ། ཆབ་སྱིད་དང་འཛིན་སོང་གྱི་འགན་དབང་དྤེ་ཐད་ཀར་
སྱིད་སོང་ལ་གནང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། སོན་མ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐུ་དབང་གྱི་ཆ་ཤས་མང་པོ་ཞྱིག་
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་འདྤེམས་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་དབང་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་གནས་སངས་གཅྱིག་པ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་སབས། ཁོང་རྣམ་པ་ལའང་ཐོབ་ཐང་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་དགོས་པའྱི་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ངས་འདྱི་ཚོགས་
ཆུང་ལ་གཏོང་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་བཏོན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་བཏོན་བཞྱིན་འགོ་
བཞྱིན་བྱས་ན་ཡག་པ་འདུག་སྙམ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སོ་
སོའ་ིངོས་འཛིན་དྤེ་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་
ཕྤེབས་དུས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཞིག་བསྣམས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། སོན་ལ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་
སོང། དྤེ་དབྱྤེ་བ་ཞྱིག་འབྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་འདུག་སྙམ། སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བཀའ་ཤག་ནང་དུ་ཕྤེབས་དུས་གནས་
ཚུལ་ཐ་དད་ཅིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གཙོ་བོ་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་གཞྱི་གཞག་ས་དྤེ་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་པས་གང་འད་བྱས་ནས་བཞག་ཡོད་མྤེད་དཔྤེར་གཟྱིགས་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་མྤེས་པ་མྤེད་དམ། ཐོག་མར་
ང་ཚོས་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བཟོ་སྐབས། གཞྱི་གཞག་ས་གཙོ་བོ་དྤེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་མངའ་སྡྤེ་རྤེད། དབུས་ལ་ཁྲྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱི་གང་དང་གང་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གཙོ་བོ་གཞྱིར་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཞག་ནས་
ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་གྤེས་པ་མྤེད་དམ། འདྱིའི་སོན་ལ་བཀའ་ཤག་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྤེད། ང་ཚོ་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་ལས་འགན་གསར་པ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། དྤེ་དབྱྤེ་བ་ཞྱིག་འབྱྤེད་པ་ལ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་མམ་བསྤེ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། རྤེས་མ་རྐྱྤེན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལྷག་གྱི་རྤེད་སྙམ། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རྤེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་
ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་འཕྲལ། དྤེ་དང་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་འདྱིར་བསམ་ཚུལ་གྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟའྱི་འཆར་ཟྱིན་ཕྤེབས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་ལ་མར་གཏོང་རྒྱུ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་སང་ལ་
ལས་འགན་འཐོལ་པ་སོད་མྱི་སོད་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་དང་ཡང་ན་ཚོགས་གཙོས་བཀོད་ཁབ་བྱྤེད་རྒྱུ་
ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟའྱི་གསུང་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་སང་ལ་གཞན་པ་ལའང་ཐོབ་ཐང་དྤེ་ཚོ་བཀའ་བོན་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ཚོ་མམ་དུ་ཡོང་མྱི་ཡོང་ཟྤེར་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་འདུག ད་ལྟར་ཚོགས་གཙོས་
ག་རྤེ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་ན། ཁྲྱིམས་འཆར་སྤེབས་པ་དྤེ་ག་རང་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་ལ་ཆ་འཛིན་དགོས་ཀྱི་རྤེད། བཀའ་བོན་དང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་བགྤེས་ཕོགས་ཐོབ་ཐང་དང་བགྤེས་ཤག་
གྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། དྤེ་འདའྱི་ལོ་མང་ཉུང་གྱི་རྒྱས་བཅད་བཟོ་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན་རྤེད། སོན་མ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ་འགོ་བཙུགས་པ་དང་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་
པ་རྤེད། ད་ལྟ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སངས་དབང་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་དྤེ་མཚམས་འཇོག་བྱས་ནས་བཞག་
ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་ཐག་བཅད་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་
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དང་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྤེན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་
དྤེ་ག་རང་ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཏུ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ཟྤེར་བའྱི་གནད་དོན་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། དང་པོ་དྤེ་ཐག་
གཅོད་བྱས་ན་བསམ་གྱི་འདུག ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཏུ་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཁུར་ཡོང་རྒྱུ་
རྤེད། བརོད་པ་གྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་ཟྤེར་ནས་མར་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ནས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དང་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་རྱིམ་པ་གྱིས་བྱས། ཚོགས་ཆུང་
ནང་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་ཆུང་ལ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་དྤེ་ག་རང་མ་གཏོགས། བཀའ་བོན་དང་སྱི་འཐུས་
ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་མམ་བསྤེས་བྱས་ནས་གཏོང་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བཀའ་བོན་དང་སྱི་
འཐུས་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་རྤེས་སུ་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལན་
གོས་ཚོགས་དྤེ་ག་རང་གྱི་ནང་ལ་ཁུར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཡང་ཁ་ཁ་གཅིག་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཁོ་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་དྤེའྱི་སང་ལ་ཞྱིབ་ཚག་
པོས་གཟྱིགས་ནས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་རྤེས་མ་དྤེ་ལ་མ་གཏོགས། དྤེ་རྱིང་འདྱི་ལ་ྱི་མ་གསུམ་བཞྱི་ཙམ་ལས་ལྷག་
མྤེད་དུས་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་དག་ཚང་མ་གནས་ཚུལ་མཁྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་འོས་ཤོག་བསྡུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཚོགས་ཆུང་ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་མཁན་དྤེ་ཚོ་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གྱིས།༌༌༌༌༌དགུ ཚོགས་
ཆུང་ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་མཁན་དྤེ་ཚོ་ཕག་རྐྱང་རོགས་གནང་། གཅྱིག གྱིས།༌༌༌༌ྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག གཏོང་
དགོས་ཀྱི་མྱིན་འདུག་གསུང་མཁན་ ༢༡ བྱུང་སོང་། གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་མཁན་ ༩ བྱུང་བ་རྤེད། སོང་ཙང་བརོད་
པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཡོད་པ་སོང་
ཙང་། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་གཅྱིག་གྱིས་གསུམ་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་ཁུར་ཆོག་པ་ཞྱིག་རྤེད། བཟོ་བཅོས་གོས་
འཆར་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་དྤེས་འགོག་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རྤེད། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་གཞན་པས་བསྣམས་ནས་ཕྤེབས་
མཁན་ཡོད་ནའང་བསྣམས་ནས་ཕྤེབས། དྤེ་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་མར་སྟོན་ཏྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་
རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། ད་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དྤེ་ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༢༤། ༢༥། ༢༦། ༢༧ བཞྱི་པོ་ཚང་མར་བསྣམས་ནས་ཕྤེབས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༤ ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དྤེ་འགྱིག་གྱི་འདུག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ དང་ 
༢༦ སྙན་སོན་མ་ཞུས་གོང་ནས་བཟོ་བཅོས་ཞིག་གང་ནས་སྤེབས་ཀྱི་རྤེད། དང་པོ་སྙན་སོན་ཞུས། ཚུད་དང་མ་ཚུད་ལ་
བལྟས། གཞྱི་ནས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཞིག་གཟྱིགས་དགོས་པ་རྤེད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འབྤེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་འད་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་བསམ་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༢༥ པ་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་ལགས། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་མ་
གཏོགས་སྙན་སོན་གནང་མ་དགོས་པ་བྱས་ན། 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། 

 
༄༅། །སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར། 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་གྱི་ཕོགས་དང། ཟུར་ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་
དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས། 
hôm-±mü         ±ÛG-zXôh-½‰ÛP-qü        zB¼-zTôÅ-±ÛG-zXôhü ¸Þ¼-zXôhü 

zTß-zŸÛ-

qü 

mP-

GÅïÅü 1 

zIïÅ-wôGÅ-Gh¤-; 

¾Å-‚ïh-zIïÅ-wôGÅ-fôz-fP-»ôh-q-ŸÛG-ºôÅ-

zÇkÝºÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm-hÝ-ºôÅ-fôm-‚ãP-z-»Ûm-

m-ºôÅ-zÇkÝºÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm-HÛ-¾Å-fôm-

zIïÅ-wôGÅ-hP.ü ¾Å-‚ïh-qºÛ-zIïÅ-wôGÅ-

fôz-fP-GZÛÅ-mÅ-GP-¤P-z-hï-ŸÝ-vôh-VôG   

 

 

 

 

zIïÅ-wôGÅ-Gh¤-; 

¾Å-‚ïh-zIïÅ-wôGÅ-fôz-fP-»ôh-q-ŸÛG-ºôÅ-zÇkÝºÛ-

uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm-hÝ-ºôÅ-fôm-‚ãP-z-»Ûm-m-ºôÅ-

zÇkÝºÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm-HÛ-¾Å-fôm-zIïÅ-wôGÅ-

hP.ü ¾Å-‚ïh-qºÛ-zIïÅ-wôGÅ-fôz-fP-GZÛÅ-mÅ-

GP-¤P-z-hï-ŸÝ-vôh-VôG ºôm-ˆP-¾Å-‚ïh-q-GP-

ŸÛG-xÛ-¾ô- 2004 ¹- 4 ±ïÅ- 8 mÅ-xÛ-¾ô- 

2011 ¹- 5 ±ïÅ- 29 z¼-&GôP-Å-&BzÅ-

¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-GŸÝP-ŸzÅ-»Ûm-¤ÞÅ-DôPÅ-

mÅ-ºôÅ-zÇkÝºÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm-hÝ-zÇ+ô-GŸG-

GmP-»ôh-q-»Ûm-mü ºôÅ-zÇkÝºÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm-

HÛ-¾Å-Mãm-WÛ-ÅôP-¾Å-‚ïh-qºÛ-ŸzÅ-¾ô¼-zÇom-bï-

zIïÅ-wôGÅ-ˆÛ-fôz-fP-ŸÝ-vôh-VôG 

 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག སྐར་མ་ ༡ མར་བཞུགས་རོགས་གནང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་
གནང་། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་
ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦༠ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ དྤེའྱི་ནང་ག་རྤེ་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། སྱི་འཐུས་སུ་རུང་གྱིས་བརོད་
པ་དང་པོར་འཆར་ཟྱིན་ཆ་ཚང་ཀློག་དགོས་ཀྱི་རྤེ་འདུན་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་སྱི་འཐུས་སྤེར་སོ་སོས་ཞྱིབ་ཀློག་ཟྱིན་པར་ཆ་
འཇོག་གྱིས་དོགས་འདྱི་ཡོད་པའྱི་ཐད་མ་གཏོགས་ཆ་ཚང་མ་ཀློག་ཀང་འཐུས་ཟྤེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་དག་དྤེ་ཚང་མ་
ཧ་གོ་སྒྲུབ་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་འཆར་དྤེ་ས་མོ་ནས་འབྱོར་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་སོན་ཡོད་པ་
མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ། བྱས་ཙང་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་དྤེ་བརོད་པ་
དང་པོ་ཟྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཕྤེབས་རྒྱུ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ་
དྤེའང་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་དང་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཕྤེབས་རྒྱུ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ་དྤེ་
བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་དང་། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཕྤེབས་རྒྱུ། དྤེ་ཚོ་བཟོ་ཚར་བ་དང་ག་
སྱིག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་རྱིང་ྱིན་གུང་བར་གསྤེང་བར་དུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་རོགས་གནང་། དྤེ་ནས་གཞུང་
འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ་དྤེ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ་དྤེ་དོན་ཚན་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། ཡང་ན་སྙན་སོན་ཞུ་དགོས་ས་
རྤེད་དམ། གནང་ན་ཡག་ས་རྤེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནང་། 
ཁྲྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ། 

༄༅།། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྤེད་སོད་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 

དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
ལྔ་པ། 

ནང་གསྤེས་ 
༡ 
 
 
 
 
 

ས་ཞྱིང་བྤེད་སོད། 
སབས་བཅོལ་བོད་མྱི་ཚོར་བཙན་བྱོལ་དུ་
གནས་སྡོད་རྱིང་སྡོད་ཡུལ་དང་འཚོ་རྤེན། ཞྱིང་
ལས་བཅས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
འབྤེལ་ཡོད་མངའ་གཞུང་སོ་སོ་ནས་བོགས་མར་
བཏང་བའམ། ཚོགས་སྡྤེ་དང་སྤེར་གང་ཞྱིག་
ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་རྱིས་འབུལ་ཞུས་
པ། ཡང་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་

ས་ཞྱིང་བྤེད་སོད། 
སབས་བཅོལ་བོད་མྱི་ཚོར་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་
སྡོད་རྱིང་སྡོད་ཡུལ་དང་འཚོ་རྤེན། ཞྱིང་ལས་
བཅས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྤེལ་
ཡོད་མངའ་གཞུང་སོ་སོ་ནས་བོགས་མར་བཏང་
བའམ། ཚོགས་སྡྤེ་དང་སྤེར་གང་ཞྱིག་ནས་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་རྱིས་འབུལ་ཞུས་པ། ཡང་ན་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་ངལ་སྤེལ་
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ནང་གསྤེས་ 

༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ནང་གསྤེས། 

༣ 
 

 
 
 
ནང་གསྤེས། 

༤ 

ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པས་སྤུས་ོ་བྱས་པའྱི་གཞྱིས་
ས་རྣམས་གཞྱིས་མྱི་སོ་སོར་གཡར་བ་ཡྱིན་
པས་ས་ཁང་ཐོབ་པའྱི་གཞྱིས་མྱི་སུ་ཡྱིན་གཞྱིས་
ཆགས་སོ་སོའ་ིནང་ལོ་རྤེར་ཉུང་མཐར་ཟླ་
གསུམ་གནས་སྡོད་བྱྤེད་དགོས་ཐོག ས་ཞྱིང་
རྣམས་བདག་གཅྤེས་ཚད་ལྡན་གྱིས་སོ་ནམ་
དང༌། སྤེད་ཚལ། སྡུམ་རྭ། སྤེ་ཤྱིང་འདྤེབས་
འཛུགས། སྡོད་ཁང་བཅས་ཀྱི་ཆྤེད་བྤེད་སོད་
བྱྤེད་དགོས། 
 
ས་བགོས་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་སྡོད་ཁང་དང༌། ཚོང་
ཁང་གསར་རྒྱག་མྱི་ཆོག གྲྭ་ཤག་དང་དགོན་པ་
རྒྱག་རྒྱུར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་དམྱིགས་
བསལ་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
སྱི་ས་གང་ཡོད་བྤེད་མྤེད་ས་སོང་དུ་མ་བཞག་
པར་སྱིའྱི་བདྤེ་རའྱི་ཆྤེད་བྤེད་སོད་གཏོང་ཆོག 
 
 
 
 
སོན་འབས་འདྤེབས་ཕན་མྤེད་པའྱི་ས་ཆར་བྤེད་
སོད་གཞན་མྱི་བྱྤེད་ཐབས་མྤེད་བྱུང་ཚེ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་བརྒྱུད་གཏན་འབྤེབས་
འགྤེངས་ཤོག་བསྐངས་ཏྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
སུ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས། 

ཚོགས་པས་སྤུས་ོ་བྱས་པའྱི་གཞྱིས་ས་རྣམས་
གཞྱིས་མྱི་སོ་སོར་གཡར་བ་ཡྱིན་པས་ས་ཁང་ཐོབ་
པའྱི་གཞྱིས་མྱིའམ། དྤེའྱི་འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱི་སུ་
རུང་གཅྱིག་ལས་མ་ཉུང་བ་གཞྱིས་ཁང་སོ་སོའ་ི
ནང་ལོ་རྤེར་ཉུང་མཐར་ཟླ་གསུམ་གནས་སྡོད་བྱྤེད་
དགོས་ཐོག ས་ཞྱིང་རྣམས་བདག་གཅྤེས་ཚད་ལྡན་
གྱིས་སོ་ནམ་དང༌། སྤེད་ཚལ། ལྡུམ་ར། སྤེ་ཤྱིང་
འདྤེབས་འཛུགས། སྡོད་ཁང་བཅས་ཀྱི་ཆྤེད་བྤེད་
སོད་བྱྤེད་དགོས། 
 
ས་བགོས་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་སྡོད་ཁང་དང༌། ཚོང་ཁང་
གསར་རྒྱག་མྱི་ཆོག འོན་ཀང་ནང་མྱི་འཕྤེལ་རྒྱས་
ཕྱིན་ཏྤེ་སོ་སོའ་ིས་བགོས་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་ཞྱིང་ཁང་ 
(Farm House) ལྟ་བུ་མ་རྒྱག་ཐབས་མྤེད་
དང༌། གྲྭ་ཤག་དང་དགོན་པ་རྒྱག་རྒྱུ་བཅས་ལ་ས་
གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་རྒྱུ་
མཚན་གསལ་བཤད་ཀྱིས་མངའ་གཞུང་འབྤེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་ཆོག་པའྱི་
སྱིག་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ངྤེས་པར་ཞུ་དགོས། 
མངའ་གཞུང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་
འཁྲོལ་ཐོག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་
མྤེད་པར་ཞྱིང་ས་གཏོར་བཤྱིག་དང་ཁོར་ཡུག་
གནོད་གཞྱིའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་རྱིགས་ནམ་ཡང་
བྱྤེད་མྱི་ཆོག 
 
སྱི་ས་གང་ཡོད་བྤེད་མྤེད་ས་སོང་དུ་མ་བཞག་པར་
སྱིའྱི་བདྤེ་རའྱི་ཆྤེད་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏྤེ་བྤེད་
སོད་གཏོང་ཆོག 
 
སོན་འབས་འདྤེབས་ཕན་མྤེད་པའྱི་ཞྱིང་སར་བྤེད་
སོད་གཞན་མྱི་བྱྤེད་ཐབས་མྤེད་བྱུང་ཚེ་གོང་
གསལ་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་
གྱིས་པ་ལྟར་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
རྒྱ་གར་དབུས་
ས་གཞུང་གྱི་
མོས་མཐུན་
བཀའ་འཁྲོལ་
ཐོབ་ྱིན་ནས་
ལག་བསར་
འགོ་འཛུགས་
བྱ་རྒྱུ། 
 
 
 
 
 
 
 
དོན་ཚན་ 
༥(༢) པ་དང་
གཅྱིག་
མཚུངས་ལག་
བསར་བྱ་རྒྱུ། 
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དྲུག་པ། 
ནང་གསྤེས། 

༡ 

ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་དང༌། ཕུལ་སྱིན། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་གསལ་བསགས་
གནང་ྱིན་ནས་གཞྱིས་མྱི་སུས་ཀང་ས་ཁང་མྱི་
གཞན་ལ་ཕུལ་སྱིན་དང༌། ཚོང་བསྒྱུར། ཁང་ག་
གཏོང་བའྱི་རྱིགས་གཏན་ནས་མྱི་ཆོག 

ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་དང༌། ཕུལ་སྱིན། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་གསལ་བསགས་
གནང་ྱིན་ནས་སྱིའྱི་བདྤེ་ར་ཆྤེད་གཞུང་འབུལ་
རྱིགས་ཕུད། དྤེ་མྱིན་གཞྱིས་མྱི་སུས་ཀང་ས་ཁང་
མྱི་གཞན་ལ་ཕུལ་སྱིན་དང༌། ཚོང་བསྒྱུར། ཁང་ག་
གཏོང་བའྱི་རྱིགས་གཏན་ནས་མྱི་ཆོག 

 

བདུན་པ། 
ནང་གསྤེས། 

༡ 

ས་ཁང་བོགས་གཡར། 
གཞྱིས་མྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་སྡོད་ཡུལ་ཁང་པ་
དང༌། ས་ཞྱིང་འདྤེབས་བྤེད་མ་བྱས་པར་བཙན་
བྱོལ་བོད་མྱི་མྱིན་པའྱི་ཕྱི་མྱི་ལ་བོགས་གཏོང་མྱི་
ཆོག ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཕྱི་མྱི་ལ་བོགས་གཏོང་
བྱས་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཚེ་ས་ཞྱིང་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁང་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ས་ཁང་བོགས་གཡར། 
གཞྱིས་མྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་སྡོད་ཡུལ་ཁང་པ་
དང༌། ས་ཞྱིང་འདྤེབས་བྤེད་མ་བྱས་པར་བཙན་
བྱོལ་བོད་མྱི་མྱིན་པའྱི་ཕྱི་མྱི་ལ་བོགས་གཏོང་མྱི་
ཆོག ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཕྱི་མྱི་ལ་བོགས་གཏོང་བྱས་
པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཚེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ཁྲྱིམས་སྱིག་ལ་རྱིས་སྲུང་མ་བྱྤེད་པར་ངོས་འཛིན་
གསལ་བསགས་དང་སགས་སོ་ནམ་དང་འབྤེལ་
བའྱི་རོགས་སོར་གང་ཡང་གནང་རྒྱུ་མྱིན། ས་ཞྱིང་
ཐོབ་སྐལ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་འཚོ་བ་སོ་ནམ་
འདྤེབས་ལས་ལ་བརྤེན་མ་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ནས་
ལུགས་མཐུན་ཞྱིང་ས་ཇྱི་ཡོད་ས་གནས་ས་ཁང་
ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་རྱིས་འབུལ་བྱྤེད་
དགོས། གལ་ཏྤེ་གནས་སྐབས་ནང་ཁུལ་བོགས་
གཏོང་མ་བྱྤེད་དཀའ་མྤེད་རྱིགས་ནས་རང་ྱིད་ཀྱི་
ས་ཆ་བདག་ཐོབ་མྱི་ཤོར་ཆྤེད་ནང་ཁུལ་ཡྱིག་ཐོག་
མངགས་བཅོལ་བྱས་ཏྤེ་ས་ཁྲལ་དོད་གསབ་ལྟ་བུ་
ས་རྱིན་སྣྤེ་སྤེལ་ཙམ་མ་གཏོགས་བོགས་རྱིན་ཞུ་
ལྤེན་མྱི་ཆོག ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ནང་ཞྱིང་ས་
རང་འདྤེབས་དང་བོགས་འདྤེབས་བྱས་མཁན་ཇྱི་
ཡོད་ཀྱི་ཞྱིབ་གནས་མ་དཔྤེ་ཟུར་འཛར་  ཁ༽ 
ཞྱིབ་བསྐང་གྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་
སོ་སོའ་ིབརྒྱུད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་
དགོས། སོན་ྤེས་ཕོག་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་
སྐབས་སྙན་ཐོ་འདྱི་ལ་ར་འཛིན་བྱྤེད་དགོས། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ཟུར་འཛར་ 
ཁ༽ གསར་
འཇུག   
དྤེ་སའྱི་ཟུར་
འཛར་ ཁ༽ 
ཟུར་འཛར་ 
ག༽ ལ་
བསྒྱུར་རྒྱུ། 

བརྒྱད་པ། 
ནང་གསྤེས། 

༡ 
 

རྤེས་ཤུལ་ལ་ས་ཁང་བགོ་སོད། 
ཐོག་མར་ས་ཁང་བགོ་འགྤེམས་སྐབས་བཅོས་
མའྱི་ལྔ་ཚན་གཅྱིག་ནང་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་གྱིས་
དང་ཧྤེང་པོ་གཅྱིག་ལྟ་བུའྱི་མྱི་ལྔར་ས་ཁང་ཐོབ་

རྤེས་ཤུལ་ལ་ས་ཁང་བགོ་སོད། 
ཐོག་མར་ས་ཁང་བགོ་འགྤེམས་སྐབས་བཅོས་མའྱི་
ལྔ་ཚན་གཅྱིག་ནང་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་གྱིས་དང་ཧྤེང་
པོ་གཅྱིག་ལྟ་བུའྱི་མྱི་ལྔར་ས་ཁང་ཐོབ་ཐང་ཡོད་
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ནང་གསྤེས། 

༢ 

ཐང་ཡོད་མུར་ནམ་ཞྱིག་མྱི་ཧྤེང་པོ་དྤེ་འདས་
གོངས་སམ་གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་བྱས་ཚེ་
དྤེའྱི་གཞྱིས་སྐལ་ས་ཁང་གོང་གསལ་ཁྱིམ་ཚང་
གྱིས་ནས་ས་ཁང་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་བ་དྤེར་
ཐོབ་དགོས། ཕྲུ་གུ་མང་ཉུང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཚེ་ཕྲུ་
གུ་ལོ་རྒན་ཤོས་དྤེར་ཐོབ་དགོས།  ཁྱིམ་ཚང་
གྱིས་ཀར་ཕྲུ་གུ་མྤེད་ན་འདབས་སར་ལྔ་ཁང་གྱི་
ས་ཁང་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཡོད་རྱིགས་ལ་གོང་
གསལ་གྱི་ཆ་རྐྱྤེན་ལྟར་ཐོབ་དགོས། དྤེ་དག་ལ་
ཡང་ཕྲུ་གུ་མྤེད་ཚེ་ས་ཁང་དྤེ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁང་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ། 
  
 
 
 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་མ་དྤེབ་ནང་
གསལ་ལྔ་ཁང་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་མྱི་ཆ་
ཚང་འདས་གོངས་སུ་སོང་བའམ་གཏན་འཇགས་
གཞྱིས་ཐོན་བྱས་ཚེ་འདབས་སར་གྱི་ཕྲུ་གུ་དང༌། 
གཞན་དྤེབ་གསལ་འདོད་གཅྱིག་ཐབ་གཅྱིག་ནང་
མྱི་མནའ་མའམ་མག་པར་སྤེབས་པ་སྒུག་ཐོར་ཐོ་
བཀོད་ཡོད་པ་ས་གནས་སུ་གཏན་སྡོད་ས་ཁང་མ་
ཐོབ་པ་དྤེ་ཚོར་འཐོབ་རྒྱུ། དྤེ་འདའྱི་མནའ་མའམ་
མག་པ་རྣམས་ས་གནས་གང་ནས་ཡོང་བའྱི་ས་
ཁུལ་དྤེའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ས་ཁང་
གྱིས་ཀ་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུས་ཟྱིན་པའམ། ས་ཁང་
ཐོབ་སྐལ་མྤེད་པའྱི་ངོས་སོར་མམ་འབུལ་
དགོས། ཕྲུ་གུ་དང་གཞན་གང་ཡང་མྤེད་ཚེ་དྤེ་
དག་གྱི་ས་ཁང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་
ནས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱྤེད་དགོས། ལྔ་ཁང་དྤེའྱི་མ་དྤེབ་
ནང་གསལ་ས་ཁང་བདག་དབང་ཡོད་པའྱི་འཚོ་
གནས་མྱི་གཅྱིག་ལས་མ་ལྷག་ཚེ་དྤེ་ནམ་འཚོའྱི་
བར་འཚོ་གནས་མྱི་གཅྱིག་དྤེའྱི་ས་ཞྱིང་ཐོབ་སྐལ་
དང་ལྔ་ཁང་གྱི་ཁང་ཁུངས་ཇྱི་ཡོད་རང་འཇགས་
འཇོག་རྒྱུ་དང༌། དྤེ་བྱྱིངས་དོན་ཚན་ ༡༠ པ་
གཞྱིར་བཟུང་ལག་བསར་དགོས་རྒྱུ། 

མུར་ནམ་ཞྱིག་མྱི་ཧྤེང་པོ་དྤེ་འདས་གོངས་སམ་
གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་བྱས་ཚེ་དྤེའྱི་གཞྱིས་
སྐལ་ས་ཁང་གོང་གསལ་ཁྱིམ་ཚང་གྱིས་ནས་ས་
ཁང་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་བ་དྤེར་ཐོབ་དགོས། ཕྲུ་
གུ་མང་ཉུང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཚེ་ཕྲུ་གུ་ལོ་རྒན་ཤོས་
དྤེར་ཐོབ་དགོས།  ཁྱིམ་ཚང་གྱིས་ཀར་ཕྲུ་གུ་
མྤེད་ན་གཞྱིས་གོང་སོ་སོའ་ིནང་ས་ཁང་མ་ཐོབ་
པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཡོད་རྱིགས་ལ་མ་དྤེབ་ནང་གསལ་གྱི་
སྒུག་ཐོ་བང་རྱིམ་གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་འབྤེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཁྲྱིམས་མཐུན་མྱིང་སྒྱུར་
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏྤེ་བགོ་སོད་བྱྤེད་ཆོག གཞྱིས་
གོང་སོ་སོའ་ིནང་སྒུག་ཐོ་ལྷག་མ་མྤེད་ཚེ་ས་ཁང་
དྤེ་དག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བདག་ར་
སངས་འཛིན་བྱྤེད་དགོས། 
 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་མ་དྤེབ་ནང་
གསལ་ལྔ་ཁང་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་མྱི་ཆ་
ཚང་འདས་གོངས་སུ་སོང་བའམ་གཏན་འཇགས་
གཞྱིས་ཐོན་བྱས་ཚེ་དྤེབ་གསལ་འདོད་གཅྱིག་ཐབ་
གཅྱིག་ནང་མྱི་མནའ་མའམ་མག་པར་སྤེབས་པ་
སྒུག་ཐོར་ཐོ་བཀོད་ཡོད་པ་ས་གནས་སུ་གཏན་
སྡོད་ས་ཁང་མ་ཐོབ་པ་དྤེ་ཚོར་འཐོབ་རྒྱུ། དྤེ་འདའྱི་
མནའ་མའམ་མག་པ་རྣམས་ས་གནས་གང་ནས་
ཡོང་བའྱི་ས་ཁུལ་དྤེའྱི་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ས་ཁང་གྱིས་ཀ་ཕྱིར་
བསྡུ་ཞུས་ཟྱིན་པའམ། ས་ཁང་ཐོབ་སྐལ་མྤེད་པའྱི་
ངོས་སོར་མམ་འབུལ་དགོས། སོད་ཡུལ་རྤེས་
ཤུལ་ཕྲུ་གུ་དང་གཞན་གང་ཡང་མྤེད་ཚེ་དྤེ་དག་གྱི་
ས་ཁང་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ནས་གནས་སྐབས་བདག་ར་བྱྤེད་དགོས། ལྔ་
ཁང་དྤེའྱི་མ་དྤེབ་ནང་གསལ་ས་ཁང་བདག་དབང་
ཡོད་པའྱི་འཚོ་གནས་མྱི་གཅྱིག་ལས་མ་ལྷག་ཚེ་དྤེ་
ནམ་འཚོའྱི་བར་འཚོ་གནས་མྱི་གཅྱིག་དྤེའྱི་ས་ཞྱིང་
ཐོབ་སྐལ་མ་གཏོགས་དྤེ་འཕྲོས་ཞྱིང་ས་རྣམས་
ཕྱིར་ལོག་དགོས་རྒྱུ། ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པའྱི་ས་ཁང་
ཇྱི་ཡོད་མ་དྤེབ་ནང་གསལ་སྒུག་ཐོ་བང་རྱིམ་

དོན་ཚན་ 
༥(༢) པ་དང་
གཅྱིག་
མཚུངས་ལག་
བསར་བྱ་རྒྱུ། 
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གཞྱིར་བཟུང་ཁྲྱིམས་མཐུན་བགོ་སོད་བྱྤེད་དགོས། 
གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་སྐལ་ཁང་ཁུངས་ཇྱི་ཡོད་རང་
འཇགས་འཇོག་དགོས། 

བཅུ་གཅྱིག་པ། 
ནང་གསྤེས། 

༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ནང་གསྤེས། 
༣ 

ས་ཁང་ཕྱིར་བསྡུ་དང་བགོ་སོད། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ 
པ་དང༌། དོན་ཚན་ ༡༠ པའྱི་ནང་གསྤེས་ཁག་
ལྟར་གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་བྱས་རྱིགས་ཀྱི་
ས་ཁང་རྣམས་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་
སྐབས་སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔོན་ནས་འགན་འཁྤེར་
ཏྤེ་ཕྱིར་ལོག་ཡོང་རྤེ་མྤེད་པ་ར་འཕྲོད་གསལ་པོ་
བྱུང་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་དྤེའྱི་
ས་ཁང་མངགས་ཡུལ་དྤེས་སོན་འབས་འདྤེབས་
དུས་དྤེའྱི་སོན་ཐོག་བསྡུ་མཇུག་བསྱིལ་མཚམས་
ས་ཁང་རྱིས་སོད་དགོས་པའྱི་བརྡ་ཁབ་གཏོང་
དགོས། མངགས་བཅོལ་མྤེད་ན་ཐད་ཀར་ས་ཁང་
ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་ལས། སྱི་མྱི་
དང་བརྒྱ་དཔོན་ནས་བདག་ར་དང་རང་
མཚམས་ཀྱིས་ནང་ཁུལ་བགོ་སོད་མྱི་ཆོག འོན་
ཀང་ས་གནས་བོད་མྱིའྱི་མམ་འབྤེལ་ཁག་ལ་བུ་
ལོན་སོད་བསྡད་ཡོད་པ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁང་ལ་སྙན་གསན་འབྱོར་འཕྲལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་གན་ཡྱིག་ཐོག་ས་གནས་མམ་
འབྤེལ་ལ་དྤེའྱི་ས་ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་སམ་གཞྱིས་
མྱིར་བོགས་གཏོང་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་
བསྩལ་རྒྱུ། བུ་ལོན་གཙང་སྤེལ་བྱུང་མཚམས་
མམ་འབྤེལ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁང་ལ་གན་ཡྱིག་གཞྱིར་བཟུང་ཕྱིར་འབུལ་
དགོས་རྒྱུ། 
 
 
 
 
 
 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཚང་མས་ཟུར་
འཛར་ ཁ༽ ནང་གསལ་ལྟར་སྒུག་ཐོ་འགོད་

ས་ཁང་ཕྱིར་བསྡུ་དང་བགོ་སོད། 
སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ 
པ་དང༌། དོན་ཚན་ ༡༠ པའྱི་ནང་གསྤེས་ཁག་ལྟར་
གཏན་འཇགས་གཞྱིས་ཐོན་བྱས་རྱིགས་ཀྱི་ས་ཁང་
རྣམས་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྐབས་
འབྤེལ་ཡོད་གོང་སྡྤེ་སོ་སོའ་ིསྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔོན་
ནས་འགན་འཁྤེར་ཏྤེ་ཕྱིར་ལོག་ཡོང་རྤེ་མྤེད་པ་ར་
འཕྲོད་གསལ་པོ་བྱུང་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁང་ནས་དྤེའྱི་ས་ཁང་མངགས་ཡུལ་དྤེས་
སོན་འབས་འདྤེབས་དུས་དྤེའྱི་སོན་ཐོག་བསྡུ་
མཇུག་བསྱིལ་མཚམས་ས་ཁང་རྱིས་སོད་དགོས་
པའྱི་བརྡ་ཁབ་གཏོང་དགོས།  མངགས་བཅོལ་
མྤེད་ན་ཐད་ཀར་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ནས་གནས་སྐབས་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་སྤེ་གོང་གསལ་
དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ པ་དང༌དོན་ཚན་ 
༨ པའྱི་དགོངས་དོན་བགོ་འགྤེམས་བྱ་རྒྱུ་ལས།  
སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔོན་ནས་བདག་ར་དང་རང་
འཚམས་ཀྱིས་ནང་ཁུལ་བགོ་སོད་མྱི་ཆོག བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞྱིས་སོས་ལས་འཆར་
ཐོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཏན་བསོད་
བྱྤེད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ས་ཞྱིང་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་དགོས། 
སྤེར་སོ་སོའ་ིཐབས་ཤྤེས་ཐོག་ཕྱི་བསོད་བྱས་ཏྤེ་
ལོ་གྱིས་ནང་གཞྱིས་ཁོངས་སུ་ཕྱིར་ལོག་མ་བྱུང་
ཚེ་དོ་བདག་དྤེའྱི་ས་ཞྱིང་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་དགོས། 
གཞྱིས་ཐོན་བྱ་མྱི་གང་ཞྱིག་ནས་སོ་སོའ་ིསོ་ར་
ཚལ་ཞྱིང་ནང་སྡོད་ཁང་རྒྱ་བསྤེད་བྱས་རྱིགས་ལ་
ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཨར་གོན་ཇྱི་
སོང་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་འགོ་གོན་གུན་གསབ་ཕྲན་
བུ་ས་ཁང་སོད་ཡུལ་འབྤེལ་ཆགས་སུ་ཡྱིན་ནས་
སོག་དགོས། 
 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཚང་མས་ཟུར་
འཛར་ ག༽ ནང་གསལ་ལྟར་སྒུག་ཐོ་འགོད་ཡུལ་
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ཡུལ་གྱི་མ་དྤེབ་རྤེ་བདག་ར་བྱྤེད་དགོས། སྒུག་
ཐོའ་ིགནས་བབ་ལོ་རྤེ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་དགོས། 

གྱི་མ་དྤེབ་རྤེ་བདག་ར་བྱྤེད་དགོས། སྒུག་ཐོའ་ི
གནས་བབ་ལོ་རྤེ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་
སྙན་གསན་ཞུ་དགོས། 

བཅུ་གསུམ་པ། 
ནང་གསྤེས། 

༡ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ནང་གསྤེས། 

༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསྤེས། 

༣ 
 
 
 
 
 
 
 

ས་ཁང་བདག་གཅྤེས། 
གཞྱིས་སར་སོ་སོར་རང་གྱི་ས་ཆའྱི་རྒྱ་ཁོན་དང༌།  
དྤེའྱི་ས་མཚམས།  ཁང་པ་སོགས་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ས་གནས་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་
ཆར་ཇྱི་གསལ་ལྟར་དང༌།  ཡྱིག་ཆའྱི་འད་བཤུས་
བཅས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་དུ་ར་
འཛིན་ཡྱིག་ཆའྱི་གས་སུ་བདག་ར་དགོས་པ་
དང༌།  འབྤེལ་ཡོད་གཞུང་གྱི་ཁྲལ་དྤེབ་ཡྱིག་ཆའྱི་
ནང་རང་ཕོགས་ནས་སྣོན་འཕྲྱི་ཞུ་དགོས་དྤེ་དག་
སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་འབྤེལ་ཡོད་ ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་ཞུ་དགོས་པ་མ་ཟད།  ངོ་བཤུས་
ཀང་ལྤེན་དགོས། 
 
གཞྱིས་སའྱི་ཐོག་སོན་ཡོད་རྒྱ་ལམ་དང༌།  རྐང་
ལམ། ཟམ་པ། རྒྱུག་ཆུ། ཆུ་མྱིག ཆར་དུས་ཀྱི་ཆུ་
ཡུར་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་བདག་ར་དགོས་པ་
དང༌། སོན་མྤེད་ཀྱི་རྒྱ་ལམ་གསར་གཏོད་མྱི་ཡོང་
བ་དང༌། རྒྱུག་ཆུ་དང༌།  ཆུ་མྱིག་ཇྱི་ཡོད་བདག་
ར་དང་སྲུང་སོབ་དགོས་ པའྱི་ཐོག་ཆར་དུས་ཀྱི་
ཆུ་ཡུར་རྣམས་ལས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་ལ་
གནོད་སོན་མྱི་ཡོང་བའྱི་སོན་འགོག་དགོས་
རྱིགས་ལོ་ལྟར་ཆར་དུས་མ་ཚུགས་གོང་ཟྱིན་པ་
དགོས། 
 
གཞྱིས་སའྱི་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་ ཡུལ་མྱིས་ཧམ་
ཟོས་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་རྒྱུན་དུ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁང་དང་སྱི་བརྒྱ།  ས་ཁང་བདག་པོ་
སོ་སོ་ནས་ལྟ་རོག་དགོས་པ་དང༌།  ཧམ་ཟོས་ཀྱི་
ྤེན་ཁ་ཡོད་ས་ཚང་མར་ཞྱིང་བདག་སོ་སོས་ས་
རགས་རྡོ་རྱིག་ས་བརན།  དགོས་གལ་གར་ཡོད་
དུ་རྱིག་པའམ་ལྕགས་སྐུད།  ཡང་ན་རྱི་ཤྱིང་གྱི་
ལྕགས་རྱིའམ་རྱིབ་མ་ས་བརན་བཟོ་སྐྲུན་བྱྤེད་
ཐུབ་པ་དགོས། ཅྱི་སྤེ་ཡུལ་མྱིས་བཙན་ཤྤེད་ཧམ་

ས་ཁང་བདག་གཅྤེས། 
གཞྱིས་སར་སོ་སོར་རང་གྱི་ས་ཆའྱི་རྒྱ་ཁོན་དང༌།  
དྤེའྱི་ས་མཚམས།  ཁང་པ་སོགས་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ས་གནས་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆར་
ཇྱི་གསལ་ལྟར་དང༌། ཡྱིག་ཆའྱི་འད་བཤུས་བཅས་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་དུ་ར་འཛིན་ཡྱིག་
ཆའྱི་གས་སུ་བདག་ར་དགོས་པ་དང༌།  འབྤེལ་
ཡོད་གཞུང་གྱི་ཁྲལ་དྤེབ་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་རང་
ཕོགས་ནས་སྣོན་འཕྲྱི་ཞུ་དགོས་དྤེ་དག་སྐབས་
མཚམས་སོ་སོར་འབྤེལ་ཡོད་ ས་གནས་རྒྱ་གར་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སགས་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་གསན་ཞུ་དགོས། 
 
གཞྱིས་སའྱི་ཐོག་སོན་ཡོད་རྒྱ་ལམ་དང༌།  རྐང་
ལམ། ཟམ་པ། རྒྱུག་ཆུ། ཆུ་མྱིག ཆར་དུས་ཀྱི་ཆུ་
ཡུར་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་བདག་ར་དགོས་པ་
དང༌། སོན་མྤེད་ཀྱི་རྒྱ་ལམ་གསར་གཏོད་མྱི་ཡོང་
བ་དང༌། རྒྱུག་ཆུ་དང༌། ཆུ་མྱིག་ཇྱི་ཡོད་བདག་ར་
དང་སྲུང་སོབ་དགོས། 
 
 
 
 
 
གཞྱིས་སའྱི་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་ཧམ་ཟོས་མྱི་ཡོང་
བའྱི་ཆྤེད་རྒྱུན་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་
དང་སྱི་བརྒྱ།  ས་ཁང་བདག་པོ་སོ་སོ་ནས་ལྟ་རོག་
དགོས་པ་དང༌།   ཧམ་ཟོས་ཀྱི་ྤེན་ཁ་ཡོད་ས་ཚང་
མར་ཞྱིང་བདག་སོ་སོས་ས་རགས་རྡོ་རྱིག་ས་
བརན།  དགོས་གལ་གར་ཡོད་དུ་ ཞྱིང་ཚིགས་
འབུར་དོད་ཆྤེ་ཙམ།  ཡང་ན་རྱི་ཤྱིང་གྱི་ལྕགས་
རྱིའམ་རྱིབ་མ་ས་བརན་བཟོ་སྐྲུན་བྱྤེད་ཐུབ་པ་
དགོས། ཅྱི་སྤེ་བཙན་ཤྤེད་ཧམ་ཟོས་བྱུང་ཚེ་ཁྲྱིམས་

 
དོན་ཚན་  
༥(༢) པ་དང་
གཅྱིག་
མཚུངས་ལག་
བསར་བྱ་རྒྱུ། 
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ནང་གསྤེས། 

༤ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ནང་གསྤེས། 

༥ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ནང་གསྤེས། 
༦ 

 
 
 
 
 
 

ཟོས་བྱུང་ཚེ་ཁྲྱིམས་གཏུགས་དོ་ནན་བྱྤེད་དགོས།  
ཁྲྱིམས་རོད་པ་དང་ཁྲྱིམས་ཀྱི་འགོ་གོན་ས་གནས་
ནས་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་ཚེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ནས་རོགས་སོར་བྱྤེད་དགོས། 
 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ངམ་གཞྱིས་མྱི་སོ་
སོས་ས་ཆའྱི་བོགས་ལྤེན་ལག་དྤེབ་ཞུས་ཏྤེ་
བདག་ར་དགོས་པ་དང༌།  ལག་དྤེབ་ཀྱི་དུས་
ཚིགས་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་ཕྱིར་འགངས་
ཞུ་རྒྱུ་དུས་འགངས་མ་སོང་བར་ཞུ་དགོས། 
 
 
 
 
 
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུས་སའྱི་གཞུང་
དང༌། ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས།  གོང་སྡྤེ་ལས་
ཁུངས་བཅས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་ས་ཁྲལ་
དང༌།  ཁང་ཁྲལ་ལྟ་བུའྱི་ཁྲལ་རྱིགས་ཇྱི་ཐོབ་དུས་
ཐོག་ཏུ་འབུལ་སྒྲུབ་ཟྱིན་པ་བྱྤེད་དགོས། 
 
 
 
 
 
 
 
 
གཞྱིས་སའྱི་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ བཀའ་
འཁྲོལ་ཡྱིག་ཐོག་མྤེད་པར་ཁ ང་པ་གསར་རྒྱག་
དང༌། ས་འོག་ནས་ཆུ་འདྤེན།  ལམ་དང་ཆུ་ཡུར་
གསར་བཟོ། ཤྱིང་སྡོང་གཅོད་འབྤེག ས་རྡོ་གཞན་
དུ་འོར་འདྤེན།  གཞྱིས་ས་ནས་ས་ཕག་ཐོན་སྤེད་
བཟོ་བ་བཅས་ཀྱིས་མཚོན་ས་ཞྱིང་བདག་གཅྤེས་
ལ་གནོད་པའྱི་རྱིགས་བྱྤེད་མྱི་ཆོག 
 

གཏུགས་དོ་ནན་བྱྤེད་དགོས།  ཁྲྱིམས་རོད་པ་དང་
ཁྲྱིམས་ཀྱི་འགོ་གོན་ས་གནས་ནས་གོ་སྱིག་མ་ཐུབ་
ཚེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་རོགས་སོར་བྱྤེད་
དགོས། 
 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ངམ་གཞྱིས་མྱི་སོ་
སོས་ས་ཆའྱི་བོགས་ལྤེན་ལག་དྤེབ་ཞུས་ཏྤེ་བདག་
ར་དགོས་པ་དང༌།  ལག་དྤེབ་ཀྱི་དུས་ཚིགས་
སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་ཕྱིར་འགངས་ཞུ་རྒྱུ་དུས་
འགངས་མ་སོང་བར་ཞུ་དགོས།  མངའ་གཞུང་གྱི་
བོགས་དུས་རྒྱས་བཅད་མ་རྫོགས་པའྱི་སོན་ཚུད་
ལོ་གྱིས་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
སོ་སོས་བོགས་དུས་ཕར་འགངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཞུ་
གཏུགས་ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་བྱྤེད་དགོས། 
 
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུས་སའྱི་གཞུང་དང༌།  
ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས།  གོང་སྡྤེ་ལས་ཁུངས་
བཅས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་ས་ཁྲལ་དང༌།  
ཁང་ཁྲལ་ལྟ་བུའྱི་ཁྲལ་རྱིགས་ཇྱི་ཐོབ་དུས་ཐོག་ཏུ་
འབུལ་སྒྲུབ་ཟྱིན་པ་བྱྤེད་དགོས།  ས་ཁང་ཁྲལ་
རྱིགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་
འབུལ་དགོས།  ས་ཁྲལ་བསྡུ་འབུལ་ཇྱི་བྱྤེད་ཐོ་
འགོད་ཆྤེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་དུ་ར་
འཛིན་མ་དྤེབ་མ་དཔྤེ་ཟུར་འཛར་   ང༌༽ རྤེ་ངྤེས་
པར་ར་དགོས། 
 
 
 
གཞྱིས་སའྱི་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན ་ལས་ཁང་
བརྒྱུད་ཁྲྱིམས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཡྱིག་ཐོག་མྤེད་
པར་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་དང༌།  ས་འོག་ནས་ཆུ་
འདྤེན། ལམ་དང་ཆུ་ཡུར་གསར་བཟོ།  ཤྱིང་སྡོང་
གཅོད་འབྤེག  ས་རྡོ་གཞན་དུ་འོར་འདྤེན།  གཞྱིས་
ས་ནས་ས་ཕག་ཐོན་སྤེད་བཟོ་བ་བཅས་ཀྱིས་
མཚོན་ས་ཞྱིང་བདག་གཅྤེས་ལ་གནོད་པའྱི་རྱིགས་
བྱྤེད་མྱི་ཆོག  ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་བཀའ་

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
དོན་ཚན་ 
༥(༢) པ་དང་
གཅྱིག་
མཚུངས་ལག་
བསར་བྱ་རྒྱུ། 
 
ཟུར་འཛར་ 
ང༽ གསར་
འཇུག 



80 

 

 
 

 
 
ནང་གསྤེས། 

༧ 

 
 
 
 
གཞྱིས་ཁོངས་སུ་ཤྱིང་སྡོང་ཇྱི་ཡོད་སྲུང་སོབ་
དགོས་པ་དང༌།  ཞྱིང་གྱི་མཐའ་འཁྱུད་དང༌།  
གཞུང་ལམ་གཡས་གཡོན། ཁང་པའྱི་མཐའ་སྐོར།  
གཞན་ཡང་འོས་མཚམས་ཀྱི་རང་བདག་ས་ཁོན་
གར་ཡོད་དུ་ས་ཁུལ་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་འཚམས་
པའྱི་སྤེ་ཤྱིང་འདྤེབས་འཛུགས་ལོ་རྤེ་བཞྱིན་བྱྤེད་
དགོས། 

འཁྲོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འོས་མཆྱིས་མྱིན་ཞྱིབ་
གནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཏྤེ་དགོངས་
སྐོར་ཞུ་དགོས། 
 
གཞྱིས་ཁོངས་སུ་ཤྱིང་སྡོང་ཇྱི་ཡོད་སྲུང་སོབ་
དགོས་པ་དང༌།  ཞྱིང་གྱི་མཐའ་འཁྱུད་དང༌།  གཞུང་
ལམ་གཡས་གཡོན།  ཁང་པའྱི་མཐའ་སྐོར།  གཞན་
ཡང་སྱི་ས་ལྷག་འཕྲོས་དང༌། འོས་འཚམས་ཀྱི་རང་
བདག་ས་ཁོན་གར་ཡོད་དུ་ས་ཁུལ་གྱི་རང་བཞྱིན་
དང་འཚམས་པའྱི་སྤེ་ཤྱིང་འདྤེབས་འཛུགས་ལོ་རྤེ་
བཞྱིན་བྱྤེད་དགོས། 

བཅུ་བཞྱི་པ། 
ནང་གསྤེས།  
༥ 

ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང༌། 
ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐག་གཅོད་
དང༌། བཀོད་ཁབ་ཁག་ལ་དང་ལྤེན་མ་བྱུང་ཚེ་ས་
གནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཁྲྱིམས་གཏུགས་བྱྤེད་
དགོས། 

ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང༌། 
ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐག་གཅོད་
དང༌། བཀོད་ཁབ་ཁག་ལ་དང་ལྤེན་མ་བྱུང་ཚེ་ས་
གནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ ངམ།  ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་བཅས་ཡུལ་ཁྲྱིམས་ལ་
ཁྲྱིམས་གཏུགས་བྱྤེད་དགོས། 

 

བཅོ་ལྔ་པ། 
ནང་གསྤེས།  
༢ 

ས་གནས་ཀྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི། 
ས་གནས་སོ་སོའ་ིདམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་
དང་འཚམས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་དགོས་གལ་
བྱུང་ན་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ཁག་དང་མ་
འགལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སོ་
སོས་གཏན་འབྤེབས་བྱ་འཐུས། 

ས་གནས་ཀྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི། 
ས་གནས་སོ་སོའ་ིདམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་
དང་འཚམས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་དགོས་གལ་
བྱུང་ན་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ཁག་དང་མ་
འགལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སོ་
སོས་ལས་དོན་བྱ་ལམ་བྱྤེད་བདྤེ་ གཏན་འབྤེབས་
བྱ་འཐུས། 

 

 
ཟུར་འཛར་ ཁ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་______ཞྱིང་ས་རང་འདྤེབས་དང་བོགས་མ་གཏོང་ལྤེན་ཇྱི་བྱྤེད་ཞྱིབ་གནས་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་
གསལ། (ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ཚུད་ཞྱིབ་གནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས།) 
གཞྱིས་ཆགས་མྱིང།______________གོང་སྡྤེ་མྱིང།______    

ÍP-ü mP-¤Û-

ºGm-

ºDÞ¼-zºÛ-

¤ÛP-ü 

DP-

¾mü 

mP-¤Û- 

IPÅü 

fôz-Ç+¾- 

Íï-;¼-

IPÅü 

¼P-

ºhïzÅ- 

Íï-;¼-

IPÅü 

zôGÅ-

¾ïm- 

Íï-;¼-

IPÅü 

ºhïzÅ-

¾Å- 

zÇkô¤Å-Íï-

;¼-IPÅü 

zôG-¤-GbôP-»Þ¾-ŸÛP-qºÛ-ŸÛz-GmÅü 

Þ̧¼- 

zXôhü 

¤ÛP-ü 

DP-

¾mü 

IôP-

Çkïü 

Íï-;¼-

IPÅü 
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zÇkô¤Åü           

      

རྱིས་པ།/ལས་དྲུང /སོ་ནམ་སོབ་སོན་པ།   ས་གནས་འགོ་འཛིན། 
མྱིང།༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ས་རགས།  ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌   མྱིང།༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ས་རགས།༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ 

 

ཟུར་འཛར། ག 

༄༅། །གཞྱིས་ཆགས་སུ་གཞྱིས་སྐལ་མ་ཐོབ་པའྱི་སྒུག་ཐོ་འགོད་དྤེབ་ཀྱི་གཏན་འབྤེབས་རྤེའུ་མྱིག 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ÍP-ü ¤ÛP-ü wô-

¤ôü 

Bï-

»Þ¾ü 

Bï-

±ïÅü 

z¸º་
wºÛ-

¤ÛP-ü 

GŸÛÅ-

VGÅ-

ÅÞ-»ôP-

»Þ¾ü 

GŸÛÅ-

VGÅ-ÅÞ-

¤-º‚ô¼-

ÇSôm-HÛ-

º±ô-

fzÅ 

BzÅ-

zTô¾-hÝ-

»ôP-

ÇePÅ-

hP-

º‚ô¼-

±ïÅü 

BzÅ-

zTô¾-

¾G-

ºEï¼-ŸÝ-

»Þ¾-hP-

ÍP-ü 

hr-

F¾-

¾G-

hïz-ŸÝ-

»Þ¾-

hP-

ÍP-ü 

GŸÛÅ-

VGÅ-ÅÞ-

º‚ô¼-

ÇePÅ-

hP-

º‚ô¼-

±ïÅü 

GÅ¼-

BïÅ-»Ûm-

m-IôP-

Çkï-hP-

EÛ¤-

dGÅ-

ÍP-ü 

Å-

Ç+¾-

fôz-

±ïÅü 

Å-

Ç+¾-

M-

Eômü 

Å-

fôz-

IôP-

Çkï-

hP-

EÛ¤-

ÍP-ü 

lô-

dGÅ-

ÍP-ü 

ºhÅ-

±ïÅ-

Å¤ü 

xÛ¼-

fôm-

±ïÅü 

Þ̧¼-

zXôhü 

1                   

2                   

3                   

4                   

ཟུར་མཆན། གོང་སྡྤེ་སོ་སོར་གོང་གསལ་རྤེའུ་མྱིག་ལྟར་སྒུག་ཐོའ་ིམ་དྤེབ་རྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་བདག་
ར་ར་འཛིན་དགོས་པ་དང། མ་དྤེབ་ནང་མྱིང་ཐོ་གསར་འཇུག་དང་ཕྱིར་འཐྤེན་སོགས་ཀྱི་སྐབས་གཞྱི་འཛིན་བྱ་ཡུལ་སྱི་མྱི་
དང་བརྒྱ་དཔོན་སོ་སོས་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་འབུལ་དགོས་པ་དང། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རྐྱྤེན་དང་མཐུན་མྱིན་
སོགས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྤེ་མ་དྤེབ་ཏུ་འགོད་དགོས་པ་ཡྱིན། དྤེ་མཚུངས་སྱི་བརྒྱའྱི་ངོས་སོར་ཡྱིག་ཆུང་ཡང་སྣོད་འཇུག་
ར་ཚགས་དགོས་པ་ཡྱིན། 

 
 
 
 
 



82 

 

ཟུར་འཛར་ ང། 
༄༅། །མངའ་གཞུང་ས་ཁྲལ་བསྡུ་འབུལ་ཇྱི་བྱྤེད་ཐོ་འགོད་མ་དྤེབ། 
གཞྱིས་ཆགས་མྱིང།______________གོང་སྡྤེ་མྱིང།______ 
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¾-Å-F¾-

ºzz-ÇKô¼ü 

zÇkô¤Å-

ÇKô¼ü 

xÛ-¾ô- ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌  
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‚ãP-º²Ûm-

ÍP-ü 

±ïÅ-IPÅü ÇKô¼ü 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

zÇkô¤Åü         

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དགག་བྱ་ཡོད་དམ། དགག་བྱ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་ཚུད་པ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༢༠ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ྱིན་གྱི་ཐུན་གྱིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་དྤེ་རྤེད། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྤེད་སོད་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱི། འདྱི་ཚུད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་ཚིག་གྱི་ཐོག་ལ། དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེའྱི་ནང་དུ་བསར་བཅོས་ཀྱི་
ཡྱི་གྤེ་ནག་པོ་བཟོས་བཞག་ས་དྤེའྱི་འོག་དྤེར་སྤེད་ཚལ་ལྡུམ་ར་གཅྤེས་ཤྱིང་སྡྤེབ་བཙུགས་ཟྤེར་བའྱི་སྡུམ་རྭ་དྤེ་ ༼སྡུམ་༽ 
བྱིས་བཞག་འདུག དྤེ་སྱིག་གཞྱི་ཨ་མའྱི་ནང་དུ་ ༼ལྡུམ་༽ ཚིག་སོར་གསར་རྙྱིང་གྱིས་ཀའྱི་ནང་དུ་དྤེ་བྱས། དྤེ་ནས་མར་་ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་འད་བྱས་ནས་གནང་ན་ཡག་པ་མྤེད་དམ། དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་འགོ་ན་ཡག་ས་རྤེད། མང་པོ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་དོན་
ཚན་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོངས་གལ་མྤེད་པ་ཞྱིག དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོའ་ི
ཐོག་ལ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་ཕྤེབས་ནའང་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་
དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་ཅྱིག་རང་ཡིན། དོན་དག་གཙོ་བོ་དྤེ་ང་ཚོ་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱས་
ནས་ལོ་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་སོན་མའྱི་སྐབས་སུ་མདོར་བསྡུས་ན་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་བྱིས་པ་
གཞྱིར་བཟུང་ལག་ལྤེན་ར་བ་ྱིད་ནས་བསར་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་དྤེ་
འད་བྱས་ནས་བསྣམས་ཡོད་དུས། སྱིར་བཏང་མ་གཞྱི་གོས་ཚོགས་སོན་མ་ནས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐྤེངས་གྱིས་ཙམ་གྱི་
ནང་དུ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དྤེ་སྤེབས་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་རྱིང་དྤེར་དྤེ་འད་བྱས་ནས་སྤེབས་ཡོང་བ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གསར་པ་དྤེ་ཕྤེབས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་དང་
ཚོགས་འདུ་ཐྤེངས་མ་གྱིས་ཙམ་ཚུགས་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་དགོངས་འཆར་དང་ཚང་མ་མམ་དུ་རུབ་རུབ་བྱས་ནས་
ཕྤེབས་ཡོང་བ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དྤེའྱི་ནང་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་རྒྱ་གར་གཞུང་རང་ལ་བཀའ་
འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཐྤེབས་བསྡད་འདུག དྤེ་དག་ཚང་མ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཞིག་གྲུབ་འབས་ཐོབ་རྒྱུའྱི་ཐུགས་རྤེ་འད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཅྤེས་དྤེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕལ་ཆྤེར་འདྱི་འད་གནང་ན་ཡག་ས་རྤེད། ད་ལྟ་བསར་བཅོས་ཕྤེབས་བཞག་པ་འདྱི་དག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དང་པོ་བགོ་
གྤེང་ཞྱིག་ཞུས། བགོ་གྤེང་དྤེ་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་བཀའ་འདི་ལན་འདྤེབས་གནང་རྒྱུ་བྱས། དྤེས་ཐུགས་བོ་ཁྤེངས་པ་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ན་གནས་སངས་ཤྱིག་བྱས། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ང་ཚོ་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་རྤེ་རྤེ་བྱས་ནས་བརོད་པ་དང་པོ་མར་འགོ་ན་བསམ་གྱི་
འདུག ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཞུས་ན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དོན་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ལག་ལྤེན་འཁྤེལ་ཡོད་དམ་མྤེད། མ་
འོངས་པར་དྤེར་བསར་བཅོས་ཕྱིན་པའྱི་རྤེས་སུའང་ལག་ལྤེན་འཁྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་
ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་བརོད་པ་དང་པོ་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རྒྱུ་བྱས། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་
བྱས་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ཁང་གྱི་སྐོར་ལ་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ ཐོག་ལ་བཀའ་
འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དྤེ་ལས་དོན་བྱྤེ་བག་པ་ཅྱིག་ལག་ལྤེན་བྱྤེད་རྒྱུ་ལ་སྱིག་
གཞྱིས་འགོག་རྐྱྤེན་བྱས་ནས། ལག་ལྤེན་བསར་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་དྤེར་བསར་བཅོས་འགོ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད། སྱིག་
གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ལག་ལྤེན་ར་བ་ྱིད་ནས་ལག་བསར་མ་ཐུབ་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་
ནང་ནས་ངས་བཀའ་འདྱི་དོགས་གཅོད་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་ན་དྤེ་རྱིང་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ནས་འགོ་ཡྱི་རྤེད། གཏན་
འབྤེབས་བྱས་པ་དྤེ་ལག་ལྤེན་བསར་མཁན་གྱིས་བསར་ཀང་། མྱི་བསར་མཁན་དྤེ་རང་འཇགས་བསྡད་རྒྱུ་ཞིག་རྤེད་དམ། 
གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་མང་པོ་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། བདུན་བཅུ་དོན་གངས་ནས་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད། དགུ་
བཅུ་གོ་གངས་ལ་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད། ༢༠༠༥ ལ་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད། ༢༠༠༥ ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་སྤེབས་
ནས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་དྤེ་ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ལག་ལྤེན་སྣྤེ་གཅྱིག་ཀང་མ་བྱས་པར་བསྡད་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་རྱིང་འདི་གཏན་འབྤེབས་སོང་བ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ས་ལག་ལྤེན་མ་བསར་བ་དྤེ་དག་སོན་ལ་ལག་བསར་བྱ་རྒྱུཡྱིན་པ་ཞྱིག་
དང་། བསར་ཐུབ་རྒྱུཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་འདིར་འགྤེངས་
ཤོག་ཞྱིབ་བསྐང་བྱ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འགྤེངས་ཤོག་དྤེའང་ཆད་ལུས་མྤེད་པ་ཞྱིག་བསྐང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། 
༢༠༠༡།༢༠༠༢ ཙམ་ལ་ཡྱིན་པ་ཡོད། འགྤེངས་ཤོག་དྤེ་འད་བ་ཞྱིག་མར་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་སུ་བཀར་
ནས་བཏང་ཡོད་ཀང་། དྤེའྱི་གནས་སངས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ་འགྤེངས་ཤོག་ནང་གཞྱིས་མྱི་ཕྱིར་ཐོན་གནས་
སངས་སྐོར་ས་གནས་ག་དུས་ཐོན་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཟྤེར་བའྱི་འགྤེངས་ཤོག་ཞྱིག་མར་བཀམ་པ་རྤེད།  
འགྤེངས་ཤོག་དྤེའང་ཆ་ཚང་ལྤེན་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཁ་ཤས་ཞྱིག་གྱིས་དང་པོ་འགྤེངས་ཤོག་བསྐང་
དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད། བསྐང་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེར་ལན་ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཕལ་ཆྤེར་
མཇུག་སོང་བྱྤེད་ཐུབ་པ་མྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལག་ལྤེན་བསར་རྒྱུ་དྤེ་ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་བསར་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་ན་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་ག་རྤེ་བྱས་སོང་ཟྤེར་ནས་ལབ། ཁྱིམ་ཚང་ཞྱིག་ལ་མྱི་ལྔ་ཙམ་ཡོད་པ་དང་པཱ་ལགས་འདས་པ་ཡྱིན་ན་པཱ་ལགས་ཀྱི་ས་
ཆ་ལྤེན། ཨ་མ་གོངས་ན་ཨ་མའྱི་ས་ཆ་ལྤེན་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ས་ཆ་མ་གཏོགས་ས་ཆ་གང་ཡང་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་
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སུ་དྤེ་འད་བྱས་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག་མྱི་ལྔ་ཁང་ནང་གྱི་སྡྤེབས་ཤྱིག་མྱི་ལྔའྱི་ས་ཆ་སོང་པ་མ་ཐོན་ན་རང་འཇགས་དང་། ད་ལྟ་
དྤེའྱི་ནང་དུ་མྱི་གཅྱིག་གྱི་ས་ཆ་སོང་པ་ཐོན་མཚམས་ས་ཁང་དྤེ་དག་ལྤེན་གྱི་ཡྱིན་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་དྤེ་འདའྱི་
ལག་ལྤེན་བསར་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད། རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་ནས་བཀའ་དྱིན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུར་གདྤེང་སོབས་ག་རྤེ་ཡོད་
ཅྤེས་འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་ཡོངས་ནས་གསུང་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། དགོངས་དག སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་
སོན་ལགས་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ནས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དྤེ་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཐོག་ལ་གཅྱིག་
བསྣམས་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ག་རྤེ་གསུངས་གནང་སོང་ཟྤེར་ན། དྤེ་རྱིང་གྱི་བསར་བཅོས་དྤེ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་ལག་ལྤེན་
བསར་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་ཟྤེར་དུས། ངས་དྤེ་དུས་བཀའ་འདྱི་དྤེ་ག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་ལག་ལྤེན་
བསར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞུ་དུས། དྤེ་བསར་བཅོས་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་ལག་ལྤེན་བསར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་སོང། 
བྱས་ཙང་དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོན་མའྱི་བསར་བཅོས་དྤེ་ཕྱིན་ནས་ལག་ལྤེན་ཇྱི་ཙམ་བསར་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་
ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། གྱིས་པ་དྤེར་དྤེ་རྱིང་བསར་བཅོས་བསྣམས་ཕྤེབས་རྒྱུ་དྤེར་དྤེ་འད་ཞྱིག་བསར་བཅོས་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་ལག་
ལྤེན་བསར་ཐུབ་ས་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འགན་འཁྤེར་བསྡད་མཁན་དྤེ་ས་གནས་ཁག་ལ་བཞུགས་བསྡད་པའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་
གཙོ་བོ་འགན་འཁྤེར་བསྡད་མཁན་དྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་རྤེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་མམ་དུ་གོ་བསྡུར་བྱུང་
ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་དྤེ་ཚོས་འདྱི་དྤེ་ཚོ་བསར་བཅོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལག་ལྤེན་བསར་ཐུབ་ས་རྤེད་ལབ་ནས་མོས་
མཐུན་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ད་ལྟའྱི་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཞྱིང་ཁ་ཁག་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་མྱི་ཆོག་པ་
དང། དྤེ་འདའྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གཞྱིས་
མྱི་ཞྱིག་གྱི་ཞྱིང་ཁའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་མྱི་མང་གྱི་འཐུང་ཆུའྱི་ཟོམ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་
དུས་ནས་དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དྤེ་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་
དྤེའྱི་ནང་དུ་གྤེང་སོང་མང་པོ་དང་རྙོག་ཁྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་སྤེང་དུ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དང་ཏག་ཏག་སྡོད་
ཀྱི་ཨྤེ་ཡོད་ལབ་དུས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་དྤེ་ EC ཡྱིས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་སོང། དྤེ་མ་སད་ཐབས་མྤེད་ལ་ཐུག་སོང། 
ངས་དྤེ་ཁོད་རང་ནང་སྱིད་ལ་ཡར་བཀའ་དགོངས་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་འད་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་ཨྤེ་ཡོད་ཅྤེས་བྱུས་
ཏོག་འད་པོ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོ་སོ་བོ་འཚབ་བྱས་ནས། དྤེ་དུས་ནང་སྱིད་ཀྱིས་ཁྤེད་རང་ཚོ་ས་གནས་ལ་
གཟྱིགས་ནས་ཁྤེད་རང་ཚོ་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་གནང་ཞྤེས་བཀའ་གནང་སོང་ཞྤེས་དྤེ་འད་བྱས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆུ་
ཟོམ་དྤེ་བརྒྱབས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཆུ་ཟོམ་དྤེའྱི་ཆུ་དྤེ་རག་ཏུ་ལུས་
ནས་ཆུ་ཟོམ་དྤེ་ཡོད་སའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཆུས་ལུས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྤེད། སྱིད་སོང་
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རྤེད། ྤེ་བའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གི་འདུག མངའ་སྡྤེའྱི་དངུལ་ཁང་གྱི་
ཡར་ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཆུ་དྤེ་ལ། རྒྱ་གར་ཁོ་རང་ཚོའྱི་འཐུང་ཆུའྱི་ཟོམ་རྒྱག་སའྱི་ས་ཆ་མྤེད་པ་དྤེ་འད་གཅྱིག་ཀང་མ་རྤེད། 
དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་ནས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ནམ་བསམས་ནས་ང་ལ་དྭོགས་པ་དྤེ་ཡོད། དྤེ་འདའྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་གར་གི་འཐུང་ཆུའྱི་ཟོམ་
རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་དུ་བལྟས་ཡོང་དུས་རན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། 
དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམས་ནས་དྤེ་ངས་དཔྤེ་མཚོན་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱས། དྤེ་ནས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་
དྤེའྱི་ནང་དུ་སོ་སོར་དོགས་དྱི་མང་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ར་བ་ྱིད་ནས་དྱི་དོན་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཡང་སྱི་ཚོགས་
ནང་དུ་སྱིག་གཞྱི་དྤེར་ལག་ལྤེན་བསར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ལབ་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་ཞྱིག་སོ་ཕྤེ་ནས་ཡོད་པ་ཡྱིན་
དུས། སོ་སོ་རང་ྱིད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་ས་ཁང་གི་སྱིག་གཞྱི་ལག་ལྤེན་ལ་འཁྤེལ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་
གོས་ཚོགས་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཁ་དང་པོ་གགས་པ་ནས་བཟུང་ནང་སྱིད་ཀྱིས་ཐུགས་འགན་ཞྱིག་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསར་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་དང། མ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་གྱིས་
དྤེ་གཞུང་དང་དམངས་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་ཡྱིད་ཆྤེས་བརན་པོ་སྤེབས་མ་སྤེབས་ཀྱི་གནད་འགག་འཁྤེལ་དུས། དྤེ་ཕུགས་ཐག་
རྱིང་པོའ་ིཐོག་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ནས་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆྤེ་རྤེད། ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་འདུག་བསམ་པ་དང། 
དྤེ་བཞྱིན་གཞྱིས་འགོ་ཚང་མ་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ཡོང་བསྡད་པའྱི་གནས་
སངས་དྤེ་འད་བྱས་ནས་ཡྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་མཐའ་བསྡོམས་འདྱིར་ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་ཁྤེར་བསྡད་ཡོད་པ་དྤེ་ལག་
ལྤེན་ཡག་པོ་ཞྱིག་བསར་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་དགའ་སོབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཁྤེར་ཡོང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་བརན་པོ་ཆགས་པའྱི་རྤེས་སུ་ངེས་པར་དུ་ལག་ལྤེན་ལ་བསར་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་གནད་
འགག་ལ་གཟྱིགས་ནས་སོན་མ་ནང་བཞྱིན་བསར་དུ་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ཐུགས་ལ་འཇོག་
རོགས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དོགས་འདྱི་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ངས་ད་ལྟ་འདྱི་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མར་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའི་ནང་དུ་ཕལ་ཆྤེར་ཚང་
མ་ཚུད་འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དན་བྱུང། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ལག་
བསར་བྱྤེད་ས་ནྱི་མ་ཆུང། སོ་པོ། ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འཁྤེར་མཁན་དྤེར་རྤེད་འདུག་མ་གཏོགས་མ་བྱྤེད་མཁན་དྤེར་བྱྤེད་
རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་གཱ་ཅྤེས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལའང་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུའང་
བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་། གཞྱིས་ཆགས་རང་གྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་སྙྱིང་རྤེ། མ་ཆུང་བྱས་ནས་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིར་
བརྱི་སྲུང་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུའང་བོ་ཕམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཆགས་རྒྱུ་ཞྱིག་སྐབས་རྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་
འགན་འཁྤེར་མཁན་གྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་འདུག་ལ་བོ་འཚབ་ཀང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ག་རྤེ་འད་
ཞྱིག་བྱས་ན་ཡག་ས་རྤེད་དམ་ཞྤེས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་སོན་བཀའ་ཤག་ཐྤེངས་དང་པོར་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་དྤེ་རང་ལ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ནང་ནས་དྤེ་འདའྱི་བཀའ་གནང་མཁན་བྱུང་སོང། དྤེ་གང་འད་ཡྱིན་ནའང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་འདུ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བསྐོངས་
པ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཐྤེངས་དང་པོ་རང་ལ་ཡྱིན་ནའང། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལྷན་
ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྱིས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་རང་གྱི་
གནས་བབ་ལ་བལྟས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བསྔུར་གནང་ནས་གང་འོས་ཀྱི་བསར་བཅོས་
གནང་རྒྱུ་གང་ཡོད་ཀང་ཁྤེར་ཤོག་ཅྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། ཚོགས་འདུའྱི་ནང་དུའང་བགོ་གྤེང་བྱུང་། དྤེའྱི་ནང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་
ཆྤེ་ཤོས་གལ་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་གཅྱིག་གྱི་དགོངས་འཆར་ནང་དུ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་ན་ཡག་ས་རྤེད། 
དྤེ་ལག་བསར་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་ཡང་བྱུང། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་འབྤེལ་ཡོད་རྣམས་ལྷན་
ཁང་གྱི་འཛིན་སོང་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པར་བྱས་ནས་གང་ལྟར་སྱིག་གཞྱི་ཟྤེར་མཁན་དྤེ་ཡོད་པ་དྤེས་
ཀང་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ཁོན་ནས་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་དང་གནས་མ་འགིག་པ་ཞྱིག་རྤེད་
འདུག ལུང་པའྱི་ནང་དུ་ཁྲྱིམས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་གསོད་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཁྲྱིམས་ཡོད་པ་རྤེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་བསད་པ་ཡྱིན་ན་གསོད་མཁན་ལ་ྤེས་པ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འདའྱི་དཔྤེ་མཚོན་དང་། དཔྤེ་
མཚོན་དྤེ་ཡག་པོ་དྤེ་ཙམ་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེར་སོག་དགོས་ཀྱི་འདུག བྱྤེད་ཆོག་གྱི་མྤེད་
འགིག་གྱི་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འདུག ཡྱིན་ནའང་གལ་ཏྤེ་སྱིག་གཞྱི་མ་འཁྤེར་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་བྱ་རྒྱུ་ཅྱི་ཞྱིག་འདུག གཅྱིག་བྱས་
ན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དྤེ་ཙམ་གྱི་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ས་གནས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་ཁྲྱིམས་བཤྤེར་ཞྱིག་ཀང་ཕྱིན་པ་རྤེད། གང་ལྟར་
གཞུང་ལ་ཡྱིན་ནའང་གལ་སྱིད་སྱིག་གཞྱི་མ་འཁྤེར་བ་ཡྱིན་ན། ྤེས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཡང་གང་ལྟར་ནུས་པ་དྤེ་
རྤེས་སུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་ཞྱིབ་ཕྲ་མང་པོ་
ཞྱིག་འདྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དྤེ་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་མྤེད་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་བྱས་པ་ཡྱིན་
ན་ག་རྤེ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ང་ཚོར་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དང་། དྤེ་ཡོད་དགོས་པ་ལ་དངོས་གནས་སའྱི་
བདག་པོ་དྤེ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་དབུས་ས་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་
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མོས་མཐུན་དང་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ནང་སྱིད་ཀྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་འབྤེལ་ཡོད་དྲུང་ཆྤེ་
རྤེད། ང་རང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེ་ཤོས་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ལའང་སྙན་
སྤེང་ཞུས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་
གར་གྱི་གཞུང་དང་མམ་དུ་བཀའ་མོལ་གསལ་པོ་འད་ཞྱིག་ཕར་ཞུ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་དང། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁྤེར་
རྒྱུའྱི་སོབས་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་མ་བྱུང་ནས་ལྷག་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་སང་འདྱིར་དྱི་བ་དང་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་
ནང་དུའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ནས་ཀང་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། ༡༩༨༦།༡༠།༢༠ ནས་ ༢༤ བར་དུ་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ནང་སྱིད་བོན་ཆྤེན་སྐུ་ཞབས་ Buta Singh མཆོག ནང་སྱིད་བོན་ཆྤེན་གཞོན་པ་སྐུ་
ཞབས་ P.Chidambaram མཆོག དྤེ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེ། དྲུང་འཕར། རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་གཞྱིས་ཆགས་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་འབྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་ Miss Chouhan ང་རང་ཚོའྱི་ཕོགས་ནས་དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་སྐུ་ངོ་འཇུ་
ཆྤེན་ཐུབ་བསན། ནང་སྱིད་དྲུང་ཆྤེ་སྐུ་ངོ་མདོ་སགས་བསན་འཛིན་ལགས། འགན་ཁུར་བཞྤེས་མཁན་ནང་ནས་གཙོ་བོ་འགན་
ཁྤེར་མཁན་གྱི་གས་ཀྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་ཟུར་བསན་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས། མྱིང་བགང་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་མང་པོ་རྤེད། 
ལྷག་པར་དུ་ཚོགས་འདུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཚོགས་མགོན་དུ་གཙོ་བོ་ཆྱིབས་
བསྒྱུར་གནང་ནས་ཚོགས་ཆྤེན་དྤེ་འད་ཞྱིག་དང་། དྤེའྱི་ནང་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡོངས་རྫོགས་ཡོད་པ་བྱས་ནས་ཚོགས་
འདུ་ཚོགས་ཏྤེ་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ད་ཆ་ངས་འདྱིར་རྱིང་པོ་ཞུ་གྱི་མྱིན། ཁ་སང་འདྱི་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུང་
མཁན་ཡང་བྱུང་སོང། དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད་ལ་ངས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་དྤེ་འད་པོ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་དྤེའྱི་སྒྲུང་འད་པོ་དྤེ་རྱིང་པོ་རྤེད། དྤེ་རག་སངས་གང་འད་བྱས་ནས་རག་པ་དང་། འཚོལ་སངས་གང་འད་བྱས་པ་
བཅས་དྤེ་དག་ཞུ་གྱི་མྱིན། གང་ལྟར་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ངས་ཚར་བརྒྱ་ཡན་ཀློག་ཡོད། ཚང་མས་གཟྱིགས་
དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སབས་བཅོལ་བོད་མྱིར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་དུ་ས་ཁང་བྤེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་དང་། དྤེ་བཞྱིན་བོགས་གཡར་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པར་བྱུང་འདུག མཐར་ས་ཁང་གྱི་ཐོག་ལ་ཁྤེད་རང་ཚོས་བདག་ར་བྱྤེད་
ཕོགས་དང་བྤེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རགས་ཟྱིན་ཞྱིག་ཁྤེར་ཤོག རགས་ཟྱིན་ཞྱིག་ཕུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་གནང་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ལས་ཁུངས་སུ་ཕར་རད་གཅོད་བྱས། མ་གྱིའྱི་རྒྱ་གར་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ་བལྟ་དུས་རགས་ཟྱིན་
དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུ་བྱུང་མྤེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་དྤེ་
རང་འཇགས་ལྟ་བུར་བསྡད་ཡོད་དུས། ྤེ་ཆར་རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་
བསྐོངས་གནང་ནས། ཁ་སང་གོང་དུ་སྱིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་ North Block རང་ལ་
ཚོགས་འདུ་དྤེ་ཐྤེངས་དང་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་དྤེར་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཆགས་སའྱི་གཙོ་བོ་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་མངའ་སྡྤེ་ཁག་བཅུ་ཙམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་འབས་ལོངས་ཀང་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྱིས་གནང་ནས་སྐུ་
ཚབ་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་ར་ཝང་ལ་རང་གྱི་ SDM ཡྱིན་ནའང་ཕྤེབས་ནས། དྤེ་འདའྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་མ་གྱིར་ཚོགས་རྒྱུ་བྱུང་བ་
རྤེད་ལ། སྐབས་དྤེར་ང་ཚོས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཚོགས་འདུ་མ་ཚོགས་པའྱི་སོན་གྱི་ྱིན་མ་གཅྱིག་གྱི་སོན་དུ་ང་
ཚོས་འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚང་མ་སྐད་བཏང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་གྱི་ས་གནས་
ཁག་གཅྱིག་དང་ཀར་ན་ཉ་ཀའྱི་ཁུལ་དུ་གཞྱིས་ཆགས་མང་ཤོས་ཡྱིན་སབས་ལྷོ་སྱི་དང་། མམ་འབྤེལ་དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་སྐུ་
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ཚབ་སྐད་བཏང་ནས་གཅྱིག་བསྡུས་མམ་འབྤེལ་བྱས་ནས། ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་རྤེད། དྲུང་ཆྤེ་རྤེད། དྲུང་ཆྤེ་ཡྱིན་ནའང་ཁུར་
ཆྤེན་པོ་ཁྤེར་གནང་བྱུང། ང་ཚོ་དྤེ་ནས་སྐུ་ངོ་དྲུང་ཆྤེ་དང་། དྲུང་འཕར། ང་ཚོ་བསྡོམས་པའྱི་མྱི་བཅུ་གཅྱིག་ཡོད། མ་གྱིར་
ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་དྤེར་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་དང་པོ་རང་ནས་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ནས་མ་གྱིར་
སྙན་སྤེང་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས། འདྱིར་ཆ་ཚང་སྙན་སྤེང་ཞུས་དང་མ་ཞུ་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག གང་ལྟར་བོད་མྱི་དྤེ་
དག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས། སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། དགོངས་པ་ཆྤེ་བཞྤེས་ཀྱིས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ཁོང་གྱི་རྤེས་འཇུག་བོད་མྱི་དྤེ་དག་ལ་སབས་བཅོལ་གྱི་གནས་བབ་གནང་བ་དང། དྤེ་
བཞྱིན་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་དྤེ་དག་ལ་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས། ཡྱིན་ནའང་རོགས་སོར་དྤེ་དག་ང་ཚོར་མུ་མཐུད་ནས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་སོབ་སོང་བྱས་ནས་སོབ་ཐོན་ཟྱིན་པ་དྤེ་དག་ལ་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། ཡྱིག་ཆ་
དྤེ་དག་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་། བོགས་གཡར་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་སར་གསོ་བྱྤེད་མྱི་ཐུབ་པ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
ཕྤེད་ཀ་དྤེ་འད་ས་གནས་ཀྱི་རྱི་མོའ་ིནང་གྱི་ཤྱིང་ནགས་ནང་དུ་ཚུད་ནས་ད་ལྟའང་གནས་སངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད་
པ། མམ་འབྤེལ་ཁག་ལ་རོགས་སོར་གནང་རྒྱུ། དྤེ་བཞྱིན་གིས་ཛ་དག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ། ས་གནས་གཞན་དག་མང་པོ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པས་ཞུས་པ་དང། གོ་སྐབས་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་ཀར་ན་ཉ་ཀ་མངའ་
སྡྤེའྱི་སྐུ་ཚབ་ཕ་གྱིར་ཕྤེབས་ཡོད་སབས། ཀར་ན་ཉ་ཀའྱི་གཞུང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་མངའ་སྡྤེའྱི་གཞུང་དང་། དབུས་
གཞུང་གྱི་དགོངས་པའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་དྤེ་དག་དབུས་དང་མངའ་སྡྤེ་གཞུང་སོ་སོས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག ཚིག་དྤེ་ཏག་ཏག་ ཅིག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བྤེད་སོད་བྱྤེད་ཆོག་པ་ཞྱིག Beneficiary 
scheme མྱི་མང་གྱི་ཁྤེ་ཕན་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུ་མམ་ཞུགས་བྱས་ཆོག་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་
དགོངས་པར་དྤེ་སོན་ནས་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག ལོ་ ༢༧ ། ༢༨ ནང་དུའང་དྤེ་ག་རང་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ད་
ལན་བཀའ་གནང་སོང་ལ། དྤེ་བཞྱིན་ཀར་ན་ཉ་ཀའྱི་མངའ་སྡྤེར་མཚོན་ན། Nirantara Jyothi ཡྱི་ལས་འཆར་དྤེའྱི་ནང་
དུ་ང་ཚོ་བཅུག་ནས། ད་ལྟ་མངའ་སྡྤེའྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་གར་སོར་མོ་འབུམ་ ༡༨༠ ལྷག་ཙམ་ crore ༡ དང་འབུམ་ ༨༠ ལྷག་
ཙམ་ཞྱིག་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་གྱི་རྤེད། 
སྤེལ་ཀོབ། ཧོན་སུར། ཀོ་ལྱི་གྷལ། དྤེ་བཞྱིན་མོན་གྷོ་ཌར་གོག་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནས་ Pole གསར་པ་བཙུགས་པ་དང་། 
Transformer བྱ་རྒྱུར་དྤེ་སོན་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་ཞུས་ཡོད། འབུམ་ ༥༤་༨ ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་
ཤྱིག་དྤེ་འཐུང་ཆུ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་སོན་ནས་མངའ་སྡྤེའྱི་གཞུང་གྱིས་རོགས་སོར་ཆྤེན་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་
པ། བདྤེ་སར་ལ་རྤེད། ལུགས་བསམ་ལ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་མོན་གྷོ་ཌྱི། ཀོ་ལྱི་གྷལ་དྤེ་ནས་ཕར་འབུམ་ ༥༥།༢༢།༢༣  སོ་སོ་དྤེ་
འད་གནང་ཡོད་པ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ཅིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། National Rural Drinking Water 
program གྱི་ནང་དུ་ང་ཚོ་བཅུག་ནས་འབུམ་ ༡༦༣༨ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡང་བསར་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་ཡོད་པ་དྤེ་དག་
ཚང་མ་ཡྱིན་ནའང་ངས་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་སར་ཡང་ས་གནས་སོ་སོར་ང་རང་ཚོའྱི་འགན་འཁྤེར་མཁན་དྤེ་དག་ཚང་
མས་ནུས་པ་གཅྱིག་ཏུ་བསིལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སྐབས་དྤེར་ཕ་གྱིར་དྤེ་ཚོ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དྤེ་ནས་འདྱི་ནང་བཞྱིན་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡྤེའྱི་གཞུང་ནས་དྤེའྱི་སོན་གྱི་
གོས་ཚོགས་དྤེའྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། Ration card ནང་དུ་ཞལ་ལག་ཟས་སོད་(ཟ་འབྲུ་)དྤེ་དག་ 
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ཏག་ཏག་རག་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོའང་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་གང་ཐུབ་འབད་
བརོན་བྱས་ནས་སྱི་ཡོངས་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡྤེ་ཡོངས་ཀྱི་ནང་དུ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ལས་བསྡོམས་སོར་གྱི་
ཡོད་མྤེད་དྤེ། ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་འདྱི་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་སངས་དྤེ་
ཚོགས་གཙོས་སྱིར་བཏང་ནས་མར་བལྟས་ཡོང་དུས་དང་། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་རྱིམ་པར་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་
བྱུང་ཟྱིན་པ་རྤེད། ལག་བསར་བྱྤེད་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་གོས་ཚོགས་
ཀྱིས་མཁྤེན་རོགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་དུས་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེའྱི་ཐོག་ལའང་ཏོག་ཙམ་
ཁད་པར་འགོ་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་སྙམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་གོ་སྐབས་ཕུལ་བ་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ནས་ཚོགས་གཙོས་ད་ལྟ་འདྱི་ནས་
མར་མྱིག་ལམ་གྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་བལྟས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལག་བསར་བྱྤེད་ཐུབ་ས་རྤེད་དམ་སྙམ་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་། བྱྤེད་
ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སངས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་གཞྱི་ད་ལྟའང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡངོ་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་དྤེ་རྱིང་འདིར་དུས་
ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལག་བསར་བྱྤེད་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་
གནས་སངས་དང་། གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོ་སོ་སོ་མངའ་སྡྤེ་མྱི་འད་བ་མྱི་འད་བར་གནས་བསྡད་ཡོད་སབས་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གྱི་དགོངས་པ་རོགས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་སོ་སོ་སོ་སོའ་ིམངའ་སྡྤེའྱི་གཞུང་གྱི་
དགོངས་པ་ཡང་རོགས་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། སོན་མའང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་དྤེ་
འད་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་འད་ཞྱིག་བཟོས་པ་ལས། མངའ་སྡྤེ་སོ་སོའ་ིནང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་
སོ་སོའ་ིགནས་བབ་ལ་དཔག་པའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ཡུལ་ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་ན་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ་
ཞྤེས་པ། དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་དྤེར་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གང་བསྡུས་བསྡུས་
ཞིག་གསུངས། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ད་ལྟ་དོགས་གཞྱི་གྤེང་བཞག་པ་གཅྱིག་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཟུར་བརོད་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དྤེའྱི་གནས་
སངས་དྤེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཟུར་བརོད་ཀྱི་གནས་སངས་དྤེའང་ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་ནང་
བཞྱིན་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་ང་ཚོས་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་ཕྱིན་ནས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཅྱིག་
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བལྟ་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་སྱི་ཡོངས་ནས་གནས་སངས་དྤེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གསུངས་གྲུབ་སོང་སྙམ། ལྷག་མ་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང། བོད་མྱི་
དྤེ་དག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ Rajiv Gandhi Anna yajang ཟྤེར་ནས་དྤེའྱི་ནང་དུ་རྱིམ་པ་དྲུག་ཅིག་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ད་ལྟའྱི་ BPL དང་མམ་དུ་བོད་པ་དྤེ་དག་ཚུད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དག་བྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
ཡར་ལངས་ནས་ཤོད་མཁན་འདྱིས་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཐོང་སངས་དྤེ་གང་འད་རྤེད་ཅྤེ་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ཐོག་ནས། གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་གྱི་བདྤེ་སྡུག་ཡོད་པ་དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེའང་གསལ་ཐུབ་པ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད། 
དྤེ་བཞྱིན་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ནན་པོ་བྱྤེད་རྒྱུ། དྤེ་གྱིས་ཀ་མམ་དུ་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་བསམ་
བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད། བྱྤེད་སངས་ལས་སངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དང། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་
དུ་བཀའ་མོལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་འདྱིར་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་གངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་དང་། དྤེ་གཅྱིག་པུའྱི་དུས་ཚོད་དང་དྤེ་
གཅྱིག་པུ་མགོ་འཚོས་དང་མ་འཚོས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་མྤེད། དྤེ་མང་གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་ཆྤེ་
ཤོས་དང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྡྱིངས་ཆ་འདིའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་རོག་གནང་བ་དྤེ་དག ད་ལྟ་གནང་
བཞྱིན་པ་དྤེ་དག་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཡྱིན་པ་
ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་ཡྱིན་ན་བསམ་བོ་གཏོང་སངས་དྤེ་ཆུང་དགས་ཀྱི་མྤེད་དམ། ཡྱིན་ནའང་དྤེར་ཐུགས་ཁད་མྱི་
འདུག་དགོངས་པ་བཞྤེས་སངས་རང་རང་སོ་སོ་རྤེད་མ་གཏོགས་ངས་དྤེར་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཡར་
ལངས་ནས་ཞུ་མཁན་འདྱིས་འབད་བརོན་གང་ཡྱིན་ཅྤེ་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ ༡༩༨༠ ག་གངས་ནང་དུ་ཚོགས་འདུ་དྤེ་འད་
ཞྱིག་ཚོགས་འདུག དྤེའྱི་མཇུག་གནོན་ཐོག་ནས་ཀར་ན་ཉ་ཀར་མཚོན་ན་དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཟས་གོན་
གྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ Beneficiary scheme དྤེ་དག་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་རྤེད་ལབ་ཡོང་དུས། ཧི་མ་ཅཱལ་ལྟ་བུར་ཡྱིན་
ནའང་དྤེ་འདར་ཚུད་པ་འདུག བྱུང་སོང་ཞྤེས་དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དྤེའྱི་ཐོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ངས་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་དག་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་གྱི་ཡོད། གོས་
ཚོགས་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་འདྱི་དག་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། མཚམས་མཚམས་ལ་ཡྱིག་ཆ་འཚོལ་བར་
འགོ་དུས་མ་རག་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ངས་ད་ལྟ་ར་བ་ྱིད་ནས་ལས་བསྡོམས་ཡྱིན་བསམ་པ་ཞྱིག་མྤེད། ལས་
བསྡོམས་ཞུ་དགོས་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཧ་ཅང་རྒྱས་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ལས་ཀ་རྤེ་རྤེ་སྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཐྤེངས་མ་ཇྱི་ཙམ་
ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དཀའ་ལས་ག་རྤེ་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་ཞྱིག  ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག ཁད་པར་མྱི་འདུག དྤེ་ག་རང་དང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་རྱིང་
པོ་དྤེ་ཙམ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་འདུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་དྤེར་མངའ་
སྡྤེ་བཅུ་ཙམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་དྤེ་དག་འགོ་སངས་བྱྤེད་སངས་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་བྱུང་
བ་རྤེད། བྱུང་ཡོད་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རྤེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལའང་སྙན་སྤེང་དྤེ་ག་རང་ཞུ་
རྒྱུ་བྱུང། ད་ཆ་འགོ་སངས་གྱིས་རྤེད་འདུག གཅྱིག་དྤེ་དང་པོ་ཕ་གྱིར་ཕྱིན་ནས་ཕ་གྱི་ནས་ག་རྤེ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་
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ཡོད་ནའང་ཐུབ་པ་བྱས་ནས་གཞྱི་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་ཚུར་ཁྤེར་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག གྱིས་དྤེ་ང་
ཚོ་རང་ལ་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་དུས་སྱིག་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བོགས་གཡར་གཏོང་རྒྱུ་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ། གཅྱིག་གཅྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ས་ཁང་གྱི་ས་ཆ་དྤེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་
དགོན་པ་རྒྱ་བསྤེད་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་རྒྱུར་ཁྲྱིམས་མཐུན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ། འདྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཕར་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་ཏག་ཏག་ཅིག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་དང་པོ་
འདྱིར་ཁྤེར་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་ག་རྤེ་འདུག་གམ། འདྱི་ཆ་ཚང་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་ཁད་པར་མྱི་
འདུག  ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་སངས་དྤེ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཁྤེར་
ཤོག ཁྤེད་རང་ཚོར་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཅྱི་རྤེད། འགོ་སངས་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཟྤེར་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཞྱིག་
འགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ནས་ང་ཚོའྱི་རྤེ་བ་བྱྤེད་སངས་དྤེ་ཡྱིན་། ཡྱིན་ནའང་གལ་ཏྤེ་འདྱི་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་གཏན་འབྤེབས་ཕྱིན་
པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་མངའ་སྡྤེའྱི་གཞུང་དང་རྱིམ་པ་ཚང་མར་བཀའ་བསྡུར་
གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དྤེ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་ཚར་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ང་ཚོས་མཐོང་གྱི་མྤེད་ཅྤེས་ད་ལྟ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་རྤེད། མངའ་སྡྤེའྱི་གཞུང། མངའ་སྡྤེ་སོ་སོའ་ིའགོ་སངས་ཀྱི་ཆ་ནས་དྤེ་དག་ཚང་མར་འབྤེལ་བ་གནང་
དགོས་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་མ་རྤེད། དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་འགོར་སྱིད་པ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་མངའ་སྡྤེའྱི་གཞུང་དང་
དབུས་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་འདྱིར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་བྱས་ནས་ད་ལྟ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ངས་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་དྤེའྱི་ནང་དུ་
ཞུ་གྱི་མྤེད་ཀང་། གལ་ཏྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་བོགས་གཡར་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོགས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ། ངོས་ལྤེན་དང་གཅྱིག་འད་བྱུང་ནས་ལས་ཀ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་རྤེས་
སུ་སྱིག་ཁྲྱིམས་མ་འཁྤེར་མཁན་མྱི་གཅྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་འགན་དྤེ་སུ་གང་གྱིས་འཁྤེར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱིག་ཁྲྱིམས་མ་འཁྤེར་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེར་འགོ་སངས་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལའང་
འགོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྲྱིམས་ཁང་ནང་དུའང་འགོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྲྱིམས་ཁང་ནང་དུ་གལ་སྱིད་ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱིར་བསར་བཅོས་མྤེད་པར་ཕྱིན་
པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ཁྲྱིམས་ཁང་ནང་དུ་ང་ཚོས་ནུས་པ་ཇྱི་ཙམ་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ང་ཚོར་ཐྤེ་ཚོམ་འད་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་གཅྱིག་བྱས་ན་བསར་བཅོས་ཁྤེར་ཡོང། ཁྤེར་ཡོང་དུས་སྐད་ཆ་མང་དགས་ན་མཚམས་རྤེ་འགོ་
རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེའང་མྱི་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གསལ་བཤད་འདྱིས་ཕན་གྱི་ཡོད་དང་གནོད་ཀྱི་
ཡོད་མྤེད་དྤེ་ངས་དྤེ་ཙམ་གི་ཚོད་ཐྱིགས་མ་སོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གུས་འདུད་དང་སགས་བསྡོམས་ཞྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ཁྤེར་ཤོག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་
དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་བརྟན་པོ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བཟོ་འད་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་རྤེས་སུ་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་དུས། དོན་ཚན་
རྤེ་རྤེའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གོ་སྐབས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེར་ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་དུ་ད་གྱིན་སྡུམ་ར་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚིག་
བརོད་རྙྱིང་པ་དང་ཚིག་བརོད་གསར་པའྱི་ནང་དུ་ ༼ལྡུམ་༽ བཟོ་དགོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བརོད་པ་དང་
པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་བྱས། ཚང་མའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་
རྤེས་སུ་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ནང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ནང་
གསྤེས་གྱིས་པའྱི་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དྤེའྱི་མཐའ་དྤེར། ཡྱི་གྤེ་ནག་པོ་བཟོས་བཞག་པའྱི་ཤོག་
གངས་གྱིས་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་གཤམ་ནས་ཡར་རྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཕྲྤེང་གསུམ་པར་མངའ་གཞུང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་
བཀའ་འཁྲོལ་ཐོག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་མྤེད་པ་ཞྱིང་ས་གཏོར་བཤྱིག་དང་ཁོར་ཡུག་གནོད་གཞྱི་འཛུགས་
བསྐྲུན་ལས་རྱིགས་ནམ་ཡང་བྱྤེད་མྱི་ཆོག་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་དམ། དྤེའྱི་ཚིག་སོར་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ཁོར་ཡུག་གནོད་གཞྱི། ཡང་ན་
ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་གཞྱི། ཡང་ན་འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་རྱིགས་རྤེད། ད་གྱིན་ཀློག་དུས་འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་གཞྱིའྱི་རྱིགས་
ཞྤེས་ཀློག་སོང་ཟྤེར་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ཚིག་དྤེ་ཏོག་ཙམ་མྱི་བདྤེ་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟའྱི་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གསུང་གི་འདུག ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོར་དོགས་པ་ཞྱིག་ག་རྤེ་སྤེབས་ཀྱི་འདུག་
ཞུས་ན། ས་བགོས་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་སྡོད་ཁང་དང་། ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་པ་དྤེ། ད་ལྟ་རང་འཇགས་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཞག་གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་མྱི་འབོར་འཕྤེལ་རྒྱས་ཕྱིན་ནས་ས་བགོས་ཞྱིང་སའྱི་ནང་དུ་ Farm 
House རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཆོག་རྒྱུ་ཞིག་དང་གྲྭ་ཤག་དང་དགོན་པ་རྒྱག་དགོས་ན་དྤེ་ཡང་རྒྱག་ཆོག་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་
ཅིག་བསྐྲུན་འདུག ཚོགས་གཙོར་དོགས་གཞྱི་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གྱི་གནས་
བབ་ཅིག་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དཔྤེར་ན། ཚོང་ཁང་རྒྱག་མྱི་ཆོག་ཟྤེར་
དུས། ཚོང་ཁང་རྒྱག་མ་ཆོག་ན། གཞྱིས་ཆགས་ལ་སྡོད་མཁན་གྱི་གཞྱིས་མྱི་དྤེ་དག་གྱི་འཚོ་བ་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་རྤེད་དམ་
མ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་དྤེའྱི་ནང་དུ་སྡོད་དགོས་པ་དང་། ས་ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྟོ་གོས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མ་འགྱིག་
པ་བྱས། ཚོང་ལས་བྱ་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཞྱིང་གྱི་ཐོག་ལ་ཚོང་ཁང་རྒྱག་མྱི་ཆོག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ད་ལྟ་རང་འཇགས་
བཞག་ཡོད་སབས་ཁང་པ་རྒྱག་ཆོག་པའྱི་དྤེ་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོང་ཁང་རྒྱག་མ་ཆོག་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ས་
བརན་གནས་རྒྱུར་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་དོན་ཚན་འདྱིར་བལྟས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དྤེར་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཡོད་དམ་མྤེད་སྙམ་པ་ཞྱིག་དང་། མངའ་སྡྤེའྱི་གཞུང་གྱིས་ཚོང་ཁང་རྒྱག་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་
གསུང་ན་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རྤེད། ཚོང་ཁང་བརྒྱབས་ཚར་བའྱི་ས་གནས་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེང་སང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
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ཏུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མྱི་ཡོང་ནས། དཔྤེར་ན་སྤེལ་ཀོབ་ལྟ་བུར་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མྱི་ཡོང་ནས། 
ཚོང་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གནས་སངས་ཤྱིག་ནྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཞྱིང་ཐོག་ལ་ཚོང་ཁང་
ཡང་བརྒྱབས་ཟྱིན་པ། བརྒྱབས་ཟྱིན་ནས་བོད་པ་ནང་ཁུལ་ལ་བོགས་མར་གཏོང་བཞག་པ། དྤེ་བཞྱིན་ཡུལ་མྱིར་ཡང་བོགས་
མ་གཏོང་བཞག་པ་དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་འད་པོ་དྤེ་ཚོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཕལ་ཆྤེར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཁྤེན་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ཆ་ཚོང་ཁང་བརྒྱབས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཚོ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ། མ་འོངས་པར་
ཚོང་ཁང་རྒྱག་ཆོག་གྱི་མྤེད་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། འཚོ་བར་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། འདྱི་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་
ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་སབས་ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཚོང་ཁང་རྒྱག་གྱི་མྱིན་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ས་ཞྱིང་གྱི་ཐོག་ལ་ཚོང་ཁང་རྒྱག་གྱི་མྱིན་ཟྤེར་དུས་རྤེས་སུ་ཚོང་ཁང་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་ཅིག་ཆགས་
ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གོང་ནས་དྤེ་བཀག་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། འོག་དྤེར་ Farm House རྒྱག་ཆོག་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ལབ་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེས་མ་གཏོགས་ཚོང་ཁང་དགོངས་དག ངས་སྱིག་གཞྱི་ཆ་ཚང་མ་བལྟས་པས་དྤེར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོང་ཁང་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པའང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། ཕར་ཚུར་བཙོངས་
པ་དྤེ་འད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པའང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། ཤྤེས་པ་མང་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་
ཁྤེར་སངས་དྤེ་རྱིམ་པ་དང་པོ་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟའྱི་མངའ་སྡྤེའྱི་གཞུང་སོ་སོས་
བོགས་གཡར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་རྐྱྤེན་འདུག ང་ཚོས་དྤེ་དང་མ་འགལ་བའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འཁྤེར་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་
དྤེ་རྤེད། གྱིས་པ་དྤེ། ད་ལན་གྱི་ཐབས་ཤྤེས་གཅྱིག་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། དཔྤེར་ན། ཨོ་རྱི་སའྱི་ཡྱིག་ཆར་བོགས་གཡར་
ཕར་འགངས་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་དྤེར། དཔྤེར་ན། ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་བགོ་འགྤེམས་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་དྤེར་ཐོབ་མཁན་གྱི་
ཨ་ཕ་དྤེ་ང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ང་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ཚར་བ་རྤེད། ངའྱི་ཕྲུ་གུ་ཕ་གྱིར་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་
སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མྱིང་བསྒྱུར་དྤེ་བྱྤེད་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་བཀའ་གནང་མཁན་
དྤེ་འདའང་བྱུང། དྤེ་དག་གྱི་རྱིགས་དྤེ་དང་པོ་ཕར་སྤེལ་ཐུབ་ན་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདའྱི་རྱིགས། ད་ལྟ་ཚོགས་
ཁང་དང་། ཚོང་ཁང་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ནང་ཁུལ་ཕར་ཚུར་བཤུག་པ་དང་། དྤེ་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་
པ་བྱ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ཚོ་ད་ལྟའྱི་ང་ཚོས་རྱིམ་པ་དང་པོར་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་མྤེད། མང་པོ་ཞྱིག་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུར་ཕྲན་བུ་བདྤེ་པོ་མྱི་
འདུག་ཀང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོང་ཁང་དྤེར་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
དགོངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགག་ཆ་གང་ཡང་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་གཞན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ཁོར་ཡུག་དྤེ་ཟྤེར་
བ་དྤེར་ཁོར་ཡུག་ལ་ཞྤེས་ལ་ཞྱིག་བཅུག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག་ཀང་། ད་ལྟའྱི་དོན་ཚན་གྱིས་པ་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་
ལ་དོགས་གཞྱི་ཞྱིག་ངས་མ་ལངས་པར་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་པ་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་ཀྱི་རྤེད་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་
དྤེར་བཀའ་ལན་དྤེ་བྱུང་མ་སོང། ད་ལྟ་ཁང་པ་དང་ཚོང་ཁང་བརྒྱབས་ཚར་བ་དྤེ་དག་གྱི་གནས་བབ་དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་
རྤེད་དམ། དྤེ་གཙང་མ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་འདུག དྤེ་དག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཁྤེད་རང་ཚོས་བརྒྱབ་
རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ཆྤེད་དུ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་རང་ཐག་ཆོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རྤེད། འདྱི་གཙང་
མ་བཟོ་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཚོགས་འདྱི་ཁྲྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་རྤེད། ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་བདག་པོ་བཀའ་ཤག་
ཡོད་པ་ཙམ་རྤེད་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཀ་གཙོ་བོ་དྤེ་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། ལག་ལྤེན་ལ་བསར་ཐུབ་མྱིན་དྤེ་གནས་སངས་ལོགས་ཀ་ཞྱིག་རྤེད། 
ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་ལ་ལས་འགན་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། ཡྱིག་ཆ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་
ནང་ལ་ཚུད་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཟྱིན་དུས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་གང་ཡང་མ་རྤེད། 
འདྱིའྱི་བདག་པོ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ནང་
གསྤེས་གྱིས་པའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་དྤེ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྱིམ་པ་དྤེ་བསྒྲུབས་ཟྱིན་པས་ད་དུང་བསར་ལོག་བྱས་
ན་དུས་ཚོད་ཀྱིས་འདང་ས་མ་རྤེད།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བརོད་པ་དང་པོའ་ིནང་དྤེ་མ་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་ནང་ལ་
གསལ་བ་དྤེ་ཚོ་ལག་ལྤེན་བསར་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་མཁན་དྤེ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཆགས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བརོད་པ་དང་པོའ་ིནང་ནས་དག་ཆ་དྤེ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། བརོད་པ་དང་པོའ་ིནང་གསྤེས་གྱིས་པ་དྤེའྱི་སང་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།) གོང་དུ་ཨར་པོ་རྒྱག་ཆོག་དང་མྱི་
ཆོག་གྱི་སྐོར་དྤེ་ས་ཁང་དང་། ཚོང་ཁང་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ཞྱིག་གསལ་ཡོད་པ་འད། གང་དུ་ཡོད་ཀང་། དྤེའྱི་ཐོག་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
སོན་མ་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་མྱིན་གང་ཤྤེས་མ་གཏོགས། ད་ལན་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་
ས་གནས་གཞུང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུར་ཁོང་ཚ་ོལ་ཡྱིད་ཆྤེས་ཤྱིག་དང་རྤེ་བ་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
ང་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་ས་རྤེད། དུས་རྒྱུན་དུ་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ང་འད་པོས་མགོ་ཡག་པོ་ཞྱིག་
འཚོས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་སྡོད་མཁན་དྤེ་ང་ཚོ་རྤེད་མ་གཏོགས། བདག་པོ་དྤེ་རྒྱ་གར་
གཞུང་རྤེད། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ཁྲྱིམས་ཡོད་པ་རྤེད། ཡུལ་ཁྲྱིམས་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་གསུངས་ན་ཆོག་པ་ཞྱིག་རྤེད། བརོད་པ་གྱིས་པ་གཞྱི་ནས་འགོ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དང་པོའི་ཐོག་ལ་དྤེའྱི་ཚིག་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ། དྤེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་ཀུན་སོང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབྤེལ་བ་
ཡོད་པ་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་
རྒྱུར་ཁད་པར་ཡོད་པ་རྤེད། བགོ་གྤེང་རང་གྱི་ཐོག་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་གོ་སྐབས་བཞྤེས་པ་ཡྱིན་ན་
ཕུལ་ཆོག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཚིག་བརོད་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ས་བགོས་ཀྱི་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་ལ་སྡོད་ཁང་དང་། 
ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་པའྱི་ཚིག་དྤེ་དང་། ཡང་ནང་གསྤེས་དང་པོའ་ིནང་ལ་ས་ཞྱིང་རྣམས་སྤེད་ཚལ་དང་། སྤེ་
ཤྱིང་འདྤེབས་འཛུགས། སྡོད་ཁང་བཅས་ཀྱི་ཆྤེད་བྤེད་སོད་བྱྤེད་དགོས་ཞྤེས་གྱིས་ཡོད་དུས། དང་པོ་དྤེར་སྡོད་ཁང་གྱི་
ཕོགས་ལ་བྤེད་སོད་བྱྤེད་ཆོག་པ་གཅྱིག་དང་། སྱིར་བཏང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསར་བཅོས་མ་རྤེད་ཀང་། གྱིས་པ་
དྤེའྱི་ཐོག་མྱི་ཆོག་པ་གཅྱིག་འདུག དྤེ་གྱིས་ཀྱི་བར་ལ་འགལ་ཟླ་འད་པོ་ཞྱིག་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་མཐོང་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དང་། ནང་གསྤེས་གྱིས་པའྱི་ཚིག་སོར་གྱི་བར་ལ་དང་པོ་དྤེར་ལྡུམ་ར། སྤེས་ཤྱིང་
འདྤེབས་འཛུགས། སྡོད་ཁང་བཅས་ཀྱི་ཆྤེད་བྤེད་སོད་བྱྤེད་དགོས། ས་ཁང་བྤེད་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱྤེད་དགོས་ཞྤེས་པ་དྤེ་
སྡོད་ཁང་ལ་བྤེད་སོད་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་དང་། དྤེའྱི་འོག་དྤེར་ས་བགོས་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་སྡོད་ཁང་དང་ཚོང་
ཁང་གསར་རྒྱག་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་བརོད་དུས། དྤེ་གྱིས་པོར་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གམ་ཞྤེས་དྱི་བ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་སོན་མའྱི་ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པའྱི་ནང་ཡོད་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དྤེའྱི་དོན་ཚན་ནང་གསྤེས་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ། དང་པོ་
སོན་ལ་སྡོད་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་བཀག་བཞག་པ་གཅྱིག་བྱས། དྤེ་ནས་འོག་དྤེ་ལ་གལ་སྱིད་ནང་མྱི་འཕྤེལ་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ན་ཞྱིང་ཁང་ Farm house ཟྤེར་བ་དྤེ་རྒྱག་ཆོག་གྱི་རྤེད། དྤེང་སང་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ Farm house ཟྤེར་
བ་ཞྱིང་ཁང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་དམ། དྤེ་རྒྱས་སོས་ཀྱི་གས་རྤེད། མྱི་ཚང་ཕྱུག་པོས་མ་གཏོགས་སོ་པོས་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མ་
རྤེད། མྱི་ཚང་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་སོ་བོ་ནས་ཡོང་གྱི་རྤེད་ལ་ཕྱུག་པོ་ནས་ཀང་ཡོང་གྱི་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་སོ་བ་ནས་མང་བ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། 
རྣམ་པ་ཚོའྱི་ Farm house ཡྱི་ཚད་གཞྱི་གང་འད་རྤེད། མྱི་ཚང་སོ་པོ་དངུལ་མྤེད་མཁན་ Farm ཆྤེན་པོ་རྒྱག་མྱི་ཐུབ་
མཁན་དྤེ་ཚོར་ཁང་པ་མྤེད་པ་ཆགས་པའྱི་ྤེན་ཁ་འདུག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ Farm House ཡྱི་དགོངས་པ་ག་རྤེ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེང་སང་གོང་ཁྤེར་ནས་ཐག་རྱིང་པོ་ལ་ཕྱིན་ཏྤེ་ཁང་པ་རྫྱིག་པོ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བརྒྱབས་པ་དྤེར་ Farm house ཟྤེར་
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གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་གོ་བ་དྤེ་ལྤེན་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེ་ལྤེན་པ་ཡྱིན་ན་གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ས་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ནང་
མྱི་མང་བ་དྤེ་མྱི་སོ་བ་དྤེ་ཚོར་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་ཕྱུག་པ་དྤེ་ཚོར་ནང་མྱི་ཉུང་བ་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་མྱི་སོ་བ་དྤེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་
ར་བ་ནས་སྤེལ་གྱི་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ Farm house དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་དགོས་ཀྱི་འདུག Farm house རྒྱག་ཆོག་གྱི་
ཡོད་ན་སྡོད་ཁང་ཆུང་བ་རྒྱག་ཆོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཞྤེས་བསམ་གྱི་འདུག ངའྱི་བསམ་པར་དྤེ་དགོངས་པ་བཞྤེས་
རོགས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་ཚོང་ཁང་དྤེ་ཚོ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། ངའྱི་
བསམ་བོར་ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ་དང་བསར་བཅོས་ཚིག་བཅོས་གྱིས་ཀར་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་མྤེད་དམ་སྙམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་
ཡོད་པའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ནས་ཀང་བཀག་ཡོད་པ་རྤེད། ས་བགོས་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་སྡོད་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་མྱི་
ཆོག གྲྭ་ཤག་དང་དགོན་པ་རྒྱག་རྒྱུར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ཞྤེས་
དང་། འགྱུར་བ་དགོས་རྒྱུ་འདྱིར་ང་ཚོས་བསར་བཅོས་ཞིག་འཁེར་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ད་ལྟ་ཡོད་
པའྱི་ཚོང་ཁང་དྤེ་དག་ལུགས་མཐུན་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོས་འབད་བརོན་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན། སྱིག་
གཞྱི་འདྱི་ལ་བསར་བཅོས་བྱས་ནས་ཁྱིམ་ཚང་གཅྱིག་ལ་ནང་མྱི་དང་ཕྲུ་གུ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཁང་པ་རྒྱག་ཆོག་པ་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འདྱི་འཐོལ་པ་བཅུག་པའྱི་སྐད་ཆ་རྤེད། དོགས་འདྱི་གྱིས་པ་དྤེ་ Farm house ཡྱི་གོ་བ་དྤེ་ཕལ་
ཆྤེར་སྱིད་པོ་བྱྤེད་སའྱི་ཁང་པར་གོ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་འདྱི་ནས་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་
བཟུང་ Farm house ཞྤེས་པ་དྤེ་མར་བཏོན་བཞག་ནའང་ཁད་པར་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་ཞྱིང་ཁང་ཞྤེས་
བརོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཞྱིང་ཁང་ཞྤེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གང་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཞྱིང་ཁ་ཡོད་ཚད་ཆ་ཚང་ཁང་པ་རྒྱག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་
རྤེད། ཞྱིང་ཁའྱི་ནང་ལ་ཞྱིང་སའྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་རྒྱག་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་པའྱི་སྐད་ཆ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཚིག་གཞན་ཡག་པ། སོ་པོ་དང་
ཚང་མར་ཁབ་ཐུབ་མཁན་དྤེ་འད་ཡོད་ན་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། Farm House དྤེ་མར་བཏོན་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ Farm 
house མར་བཏོན་ནས་ཞྱིང་ཁང་ཞྤེས་པ་དྤེ་བཞག་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། གོང་དུ་སྡོད་ཁང་དྤེ་
ཆོག་གྱི་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག ཞྱིང་ཁང་དྤེར་སྡོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེར་སྡོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་ན། 
གོང་དུ་སྡོད་ཁང་དྤེ་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་གསུངས་འདུག སྡོད་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ་
གྱིས་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱིའྱི་སོན་ལ་དྱི་བ་ཕྤེབས་པ་གཅྱིག་དྤེ། དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོའ་ིནང་དུ། སྡོད་ཁང་བཅས་ཀྱི་ཆྤེད་བྤེད་སོད་
བྱྤེད་དགོས་ཞྤེས་གསལ་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཞྱིང་སར་སྡོད་ཁང་རྒྱག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ། དྤེ་རང་གྱིས་སྒྲུབ་ཀྱི་འདུག་ཞྤེས་
དང་། དྤེའྱི་འོག་ཏུ་ས་བགོས་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་སྡོད་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་བརོད་དུས་དྤེ་གྱིས་འགལ་ཟླ་
ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གམ་ཞྤེས་དྱི་བ་གཅྱིག་སྤེབས་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེར་ངས་བལྟས་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འགལ་ཟླ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དོན་ཚན་ལྔ་
པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དང་གྱིས་པ། ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེར་ཞྱིང་ཁང་གྱི་སྐོར་ལ་བཤད་ཀྱི་འདུག ཁང་པ་རྒྱག་སའྱི་ས་
ཆའྱི་ཐོག་ལ་བཤད་ཀྱི་འདུག ནང་གསྤེས་གྱིས་པ་དྤེར་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་དང་མྱི་རྒྱག་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་
བཤད་ཀྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག དྤེ་རང་གྱི་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། དྤེ་ནས་དྤེའྱི་རྤེས་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་གྱིས་ཀ་གཅྱིག་པ་རྤེད་སྙམ་པ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་གྱིས་འགལ་ཟླར་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ་མ་རྤེད། སང་ནས་སྡོད་ཁང་དང་། འོག་ཏུ་ཞྱིང་ཁང་རྒྱག་ཆོག་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་སྡོད་ཁང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་
ཅྤེས་གསུང་དུས། ང་ཚོའྱི་འདྱིར་ཚིག་བྤེད་སོད་གཏོང་སངས་ལྟར་བྱས་ན། འདྱིའྱི་སྡོད་ཁང་ཞྤེས་པ་ནྱི། དཔྤེར་ན། གཞྱིས་
ཆགས་བགོ་འགྤེམས་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྡོད་ཁང་གྱི་ས་ཆ་ཞྤེས་དབྱྱིན་སྐད་དུ་ Residential ཟྤེར་བ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་
འདུག གཞན་དྤེ་ཞྱིང་ཁའྱི་ནང་དུ་ Agriculture land རྤེད། དྤེ་ནས་ Agriculture land ཞྱིང་ས་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཞྱིང་
ཁང་རྒྱག་ཆོག་ཅྤེས་དྤེ་རྤེད། དྤེ་གྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་འགོ་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགལ་བ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་ནང་ས་ཞྱིང་དང་ཞྱིང་ས་ཞྤེས་མྱིང་ཚིག་གྱིས་བྤེད་སོད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་
གོ་རྒྱུར་ཞྱིང་ས་རང་ལ་གོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དོན་ཚན་དང་པོའ་ིནང་ལ། ས་ཞྱིང་བདག་གཅྤེས་ཡག་པོ་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་ལྡུམ་ར། 
ཤྱིང་སྡོང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་སྡོད་ཁང་བྱྤེད་ཆོག་འད་པོ། གྱིས་པ་དྤེར་ཡང་ཞྱིང་ས་རང་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱག་མྱི་ཆོག་
བརོད་དུས་དྤེ་གྱིས་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་བགྤེས་པ་ཞྱིག་གྱིས་འགལ་ཟླ་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ས་ཞྱིང་དང་
ཞྱིང་ས་གྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཁད་པར་གང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། རང་ྱིད་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགོ་མ་
མོང་བ་ཞིག་ཡྱིན་དུས། ས་ཞྱིང་ཞྤེས་ཁ་ཁག་ཅྱིག་དང་། ཞྱིང་ས་ཞྤེས་ཁ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་སྡོད་ཁང་ཟྤེར་དུས་ང་ཚོ་གཞྱིས་
ཆགས་ནང་དུ་ residential area དྤེ་བརྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་ན། གཞན་པ་དྤེ་ agriculture land བྱས། ད་ལྟའྱི་དྤེ་
དབྱྤེ་བ་ཐོག་མར་ཕྤེ་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཕྤེས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐོག་མའྱི་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་གནང་མཁན་དྤེ་རྒྱ་གར་
གཞུང་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་དབྱྤེ་བ་འབྱྤེད་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ནང་སྱིད་ལའང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་
དྤེ་དབྱྤེ་བ་འབྱྤེད་ཆོག་རྒྱུར་ནང་སྱིད་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཐོག་ནས་གནང་ཆོག་རྒྱུའྱི་ཁྲྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་ཁ་གསལ་པོ་
བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དྤེར་
འགལ་ཟླ་འགོ་གྱི་མྤེད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ས་བགོས་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་སྡོད་ཁང་ཟྤེར་དུས་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་སྡོད་ཁང་
རྒྱག་མྱི་ཆོག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྡོད་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་དང་། འོན་ཀང་ནང་མྱི་འཕྤེལ་རྒྱས་
ཕྱིན་ཏྤེ་སོ་སོའ་ིས་བགོས་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་ཞྱིང་ཁང་ལྟ་བུ་མ་རྒྱག་ཐབས་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། གོང་དུ་སྡོད་ཁང་
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རྒྱག་མྱི་ཆོག་གསུང་དུས། མྱི་སྡོད་ས་ཆོག་གྱི་མྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཡང་འོག་དྤེ་ནས་ཞྱིང་ཁང་ཟྤེར་དུས་མྱི་འཕྤེལ་རྒྱས་ཕྱིན་ན་ཁང་པ་བརྒྱབས་ཏྤེ་མྱི་སྡོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་
གྱིས་འགལ་ཟླ་མ་ཆགས་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང་། དྤེར་གསལ་བཤད་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་
ཚོས་ཡྱི་གྤེའྱི་གོ་བ་དང་ཚིག་སོགས་ཀློག་དུས་གང་ལ་བལྟས་ཀང་རང་ྱིད་ཀྱིས་གོ་བ་ལྤེན་ཕོགས་ལ་ཆ་ཚང་འགལ་ཟླ་འགོ་
གྱི་ཡོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་དང་། གོང་དུ་མྤེད་པ་དང་། ཡང་འོག་ནས་ཞྱིང་ཁའྱི་ཐོག་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་ཆོག་གྱི་ཡོད་ཅྤེས། མྱི་འཕྤེལ་
རྒྱས་ཕྱིན་ནས་ཁང་པ་བརྒྱབས་ན་མྱི་བསྡད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེར་འགལ་ཟླ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ངས་མཐོང་གྱི་འདུག སོན་ལ་གསལ་པོ་ཆགས་མ་སོང་བས་བསར་དུ་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
མང་དུ་མང་དུ་འགོ་གྱི་འདུག ཕག་རྐྱོང་མཁན་གྱིས་བྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ལས་ལྷག་ད་ལྟ་ཡར་ལངས་ནས་གསལ་བཤད་གསར་
པ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སངས་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག་ཞུས་ན། སོན་མ་སྐལ་བ་ཐོབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ལྔ་
ཁང་དང་བཅུ་ཁང་གང་འད་བྱས་ནས་བཏགས་ཀང་། ཁང་པ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གྱི་ནང་མྱི་འཕྤེལ་རྒྱས་ཕྱིན་ནས་བུ་ཕྲུག་གིས་
མནའ་མ་འཁྲྱིད། མག་པ་འཁྲྱིད་ནས་ཕྲུ་གུ་སྤེས་ནས་མྱི་མང་དུ་འགོ་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་དྤེ་ལྟར་ཞུས་པ་
རྤེད། བོགས་གཡར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁོ་རང་གྱི་ནང་དུ་ཁོ་རང་ཚོས་སད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ལས་གཞན་ལ་བྤེད་སོད་གཏོང་མྱི་
ཆོག་ཅྤེས་འཁོད་འདུག དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་གང་ཞུ་གྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། ཁོ་རང་ཚོར་ཞྱིང་ས་སྐལ་བ་ཡོད་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཞྱིང་ཁ་
རང་གྱི་ནང་དུ་ཞྱིང་ཁང་རྤེ་རྤེ་རྤེད། ཞྱིང་ཁང་དགོས་མཁན་ལ་ཞྱིང་ཁང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་
པ་ནས་དྤེ་འད་རྒྱག་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཞུས་ཡོད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གྱི་ཐོག་
ནས་ཡར་རྒྱས་གང་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དྤེ་གོས་ཚོགས་འདྱི་ནས་གནང་རོགས་གནང་། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་
ཐུབ་པ་དྤེ་འདྱིར་ཕུལ་བཞག་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འཁྲུག་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་དྤེ་འགོ་བརོད་དྤེ་རྤེད་འདུག ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཅྱིག་དྤེར། ས་
ཞྱིང་བྤེད་སོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཞྱིང་ཁར་གོ་འགོ་བར་བརྱིས་པ་ཡྱིན་དུས། ས་ཕྱི་ནང་འགལ་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གི་ཡོད་ས་རྤེད། 
དངོས་གནས་བྱས་ན་འགོ་བརོད་དྤེར་ས་ཆ་བྤེད་སོད་ཅྤེས་བྱིས། ས་ཆ་དྤེར་གཞྱིས་ཁང་དང་ཞྱིང་ཁའྱི་ས་ཆ་ཞྤེས་གྱིས་



101 

 

ཡོད་པ་རྤེད། དང་པོ་དྤེ་གཞྱིས་ཁང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། གྱིས་པ་དྤེ་ཞྱིང་སའྱི་ཁང་པ་ཞྤེས་ཟྤེར་དུས་ཏག་ཏག་
ཆགས་འགོ་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ནྱི་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་སྤེབས་དགོས་པ་འད་པོ་ཞྱིག་རྤེད། སོན་ལ་བརོད་པ་དང་པོའ་ི
ཐོག་ལ་ག་རྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། གོང་དྤེར་གཞྱིས་ཁང་ཟྤེར་བ་དྤེ། དགོངས་དག སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་
ཐར་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ག་རང་རྤེད་འདུག ངའྱི་བསམ་འཆར་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ས་ཞྱིང་བྤེད་སོད་ཅྤེས་པ་དྤེར་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ས་ཆ་བྤེད་སོད། གཅྱིག་བྱས། ཞྱིང་ས་དང་ས་ཞྱིང་གྱིས་དོན་གཅྱིག་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ལ་འགོ་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཞྱིང་འདྤེབས་སའྱི་ས་ཆ་དྤེ་ལོགས་སུ་དགར་བཞག་ན་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གྱིས་
པ་དྤེར་ས་གན་འཇོག་སའྱི་ཐོག་སྡོད་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་མྱི་ཆོག་ཀང་། ནང་མྱི་མང་དུ་འཕྤེལ་ཏྤེ་ཐབས་ཤྤེས་མྤེད་
པ་ཡྱིན་ན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རྒྱག་ཆོག་ཅྤེས་པའྱི་དོན་དག་དྤེ་སོན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་གྱིས་ལ་འགལ་བ་མྱི་འདུག ར་བའྱི་
རྒྱག་མྱི་ཆོག་ཀང་ཐབས་ཤྤེས་མྤེད་ན་རྒྱག་ཆོག་པའྱི་དོན་དྤེ་ཡྱིན་ཙང་དྤེ་གྱིས་ལ་འགལ་བ་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གནད་དོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ནང་གསྤེས་གྱིས་པ་དྤེ་བཞག་ན་མ་གཏོགས། ནང་མྱི་འཕྤེལ་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཁང་པ་རྒྱག་
ཆོག་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ལབ་པ་རྤེད། ནང་མྱི་འཕྤེལ་རྒྱས་འགོ་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་མ་གཏོགས་ཞྱིང་སར་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཕ་གྱིར་གཞྱིས་ཁང་གཅྱིག་ཡོད་དུས་སྡོད་ས་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། ནང་མྱི་འཕྤེལ་རྒྱས་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚིག་འཁོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་གནས་སངས་ཁ་ཁ་
རྤེད་འདུག དཔྤེར་ན། དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོའ་ིནང་ལ་གཞྱིས་ཁང་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ལོ་རྤེར་ཉུང་མཐར་ཟླ་བ་
གསུམ་སྡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ལབ་པ་རྤེད། དྤེའྱི་འོག་ནས་ས་ཞྱིང་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། ས་ཞྱིང་དང་ཞྱིང་ས་གྱིས་དབྱྤེ་བ་
ཕྤེ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པོ་རྤེད། ས་ཞྱིང་རྣམས་ཞྤེས་ལབ་དུས་ས་ཞྱིང་དྤེ་ག་རྤེ་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་དང་། ཞྱིང་ས་ལབ་
ན་ག་རྤེ་ལ་གོ་དགོས་ཞྤེས་པ་དྤེ། ས་ཞྱིང་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཁང་པ་ཡོད་སའྱི། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བྤེད་སོད་བྱྤེད་
ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ། ས་ཞྱིང་ཟྤེར་དུས་ས་ཆ་དང་ཞྱིང་ས་གྱིས་ཀར་གོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་ཁོ་རང་ལ་ས་ཁང་ཞྤེས་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། ས་ཆ་ཟྤེར་དུས་སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་བྱྤེད་སའྱི་ས་ཆ་དྤེ་དང་། 
ཁང་པ་ཟྤེར་དུས་ཁང་པ་ཡོད་སའྱི་ས་ཆ་དྤེ་རྤེད། འོག་དྤེར་ང་ཚོའྱི་ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ་སོན་མ་ནས་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད། ད་ལྟ་
བཀའ་ཤག་གསར་པས་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་དྤེ་འད་གང་ཡང་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ས་ཞྱིང་དང་ཞྱིང་སར་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་རྒྱུ་དྤེ་ཏོག་
ཙམ་མྱི་བདྤེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེ་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ག་རྤེ་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བསྣམས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་བསྣམས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་
གནང་རོགས་གནང་། ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་པ་དྤེ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་འཇོག་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག གཅྱིག་བཅུག་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན། འགྱིག་གི་འདུག་གམ། 

དྤེ་ནས་ནང་གསྤེས་ ༣ པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བརོད་པ་དང་པོ། གསུང་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ནང་གསྤེས་ ༣ པའྱི་བརོད་
པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་ ༤ པ་དྤེའྱི་བརོད་པ་དང་པོ། གསུང་མཁན་མྤེད་ན་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་
དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ་རྤེད། ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་དང་ཕུལ་སྱིན། འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ལ། སྱི་འཐུས་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིའྱི་བདྤེ་ར་ཆྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱིའྱི་བདྤེ་རའྱི་ཆྤེད་བཟོས་ན་ལྤེགས་པ་མྱི་འདུག་གམ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱིའྱི་འབྤེལ་ས་དྤེ་ཡོད་པ་བྱས། དྤེའྱི་རྤེས་ཀྱི་ར་ཡྱི་རྤེས་ལ་འབྤེལ་ས་ཞྱིག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་བརྒྱབས་པའྱི་ཐོག་ནས་
བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ་དྤེ་ས་ཁང་བོགས་གཡར་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་བརོད་པ་
དང་པོ། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤོག་གངས་ ༣ པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་ཕྲྤེང་ ༡ པོ་དྤེའྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིག་
ཁྲྱིམས་ལ་རྱིས་སྲུང་ཟྤེར་བ་དྤེ་བརྱི་མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག རྱིས་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཕྲྤེང་དྲུག་པ་དྤེར་བོགས་
གཏོང་མ་བྱས་དཀའ་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ། དཀའ་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད། ཀ་ཀ་རྐྱང་རྤེད། དྤེ་ནས་དྤེའྱི་འོག་ནས་བརྱིས་པའྱི་བཞྱི་པ་དྤེར་
རང་འདྤེབས་དང་བོགས་འདྤེབས་བྱས་མཁན་ཞྤེས་པ་དྤེར། བྱྤེད་མཁན་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། དྤེ་ནས་འོག་གྱི་ཡྱིག་ཕྲྤེང་གྱིས་པ་དྤེ་
ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས་ལབ་དགོས་ཀྱི་མྤེད་དམ། ཕུལ་དགོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
དམ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དགྤེ་བཤྤེས་ལགས་གསུངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚིག་གཅྱིག་སྱིར་བཏང་སོན་མ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་རྱིང་པོ་བྱྤེད་དུས། 
མང་ཆྤེ་བའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཞྤེས་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལྟ་བར་ཁུངས་ཞྤེས་བྤེད་སོད་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་ཐུགས་བསམ་ཞྱིག་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་འོག་ནས་བརྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཕྲྤེང་གསུམ་
པ་དྤེར། ཁ༽ ཞྱིབ་བསྐང་གྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལབ་ན། ཁ༽ དྤེ་ཟུར་འཛར་ཁ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ ཁ་ དྤེ་གསར་
པ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་མཐའ་ལ་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྤེས་སུ་འགོ་བཞག་ན། ཟུར་འཛར་སྤེབས་དུས་ཟུར་འཛར་རང་གྱི་སྐབས་སུ་འགོ་བཞག་ན། ད་དུང་བཅོས་དགོས་པ་མང་པོ་
ཡོད་ས་རྤེད། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོའ་ིཡྱི་གྤེ་ནག་པོ་བཟོས་པ་རྱིས་སྲུང་དྤེ་ད་ལྟ་བཅོས་
ཚར་སོང་། དྤེའྱི་རྤེས་ཀྱི་མ་བྱྤེད་པར་ངོས་འཛིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་མ་བྱས་པར་བཅོས་རྒྱུ་བྱས། ཡང་ད་ལྟ་མ་བྱྤེད་དཀའ་མྤེད་ཟྤེར་
བ་དྤེར་མྱི་བྱྤེད་ཀ་མྤེད་ལ་བཅོས་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དོན་ཚན་བདུན་པའྱི། ནང་གསྤེས་དང་པོའ་ིབརོད་པ་དང་པོར་རྱིས་སྲུང་ཞྤེས་པ་དྤེ་བརྱི་སྲུང་ལ་བཅོས། མ་བྱྤེད་པར་ཞྤེས་པ་
དྤེ་མ་བྱས་ཞྤེས་དང་། གནས་སྐབས་ནང་ཁུལ་བོགས་གཏོང་མྱི་བྱྤེད་ཅྤེས་གྱི་གུ་ཞྱིག་བསྣན་རྒྱུ་དང་། དཀའ་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་
ཀ་ཀ་རྐྱང་བྱས། དྤེ་ནས། ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ནང་ཞྱིང་ས་རང་འདྤེབས་བྱས་མཁན་ཟྤེར་བ་དྤེ་བྱྤེད་ལ་བཅོས། ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཞྤེས་པ་དྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་དང་། ཕུལ་དགོས་ཞྤེས་པ་འབུལ་དགོས་ཞྤེས་དྤེ་དག་ཚང་
མ་བཅོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནམ། འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
དྤེ་ནས་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ་དྤེ་རྤེད། བརོད་པ་དང་པོ། གང་ཡང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་ ༢ པ་འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོ། འདྱི་ལ་གསུང་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་དྤེ་ཟྱིན་
པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ་དྤེ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཀྱི་བརོད་པ་དང་པོ། མྤེད་པ་
སོང་ཙང་འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༣ པ་འདྱིའྱི་བརོད་པ་དང་པོ། གསུང་
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མཁན་མྤེད་པས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ་ས་ཁང་བདག་གཅྤེས་ཞྤེས་པའྱི་བརོད་པ་དང་པོ། 
གསུང་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱིའང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ་ནང་ལ་གཞྱིས་སར་སོ་སོར་རང་གྱི་ས་ཆའྱི་
ཁོན་དང་། དྤེའྱི་ས་མཚམས་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་ས་ཆའྱི་ས་མཚམས་དྤེ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་འཕོ་འགོ་དུས། 
ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་མཚམས་འདྱི་རྤེད་ཅྤེས་དངོས་སུ་ས་ཕན་ཚུན་རྱིས་སོད་རྱིས་ལྤེན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་
མ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དོན་ཚན་གང་གསུང་ཡོད་དམ། 
དོན་ཚན་བཅུ་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༣ པོའ་ིནང་དུ་རྤེད་དམ།) དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ ནང་ལ། གཞྱིས་སར་
སོ་སོར་རང་གྱི་ས་ཆའྱི་རྒྱ་ཁོན་དང་། དྤེའྱི་ས་མཚམས་ཞྤེས་པའྱི་ས་མཚམས་དྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་
འཕོ་འགོ་དུས། གཞྱིས་ཆགས་དྤེའྱི་ས་ཁོན་འདྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཡྱིག་ཐོག་མྱིན་པར་དངོས་སུ་ས་མཚམས་དྤེ་འདྱི་འད་འདྱི་འད་
རྤེད་ཅྤེས་ངོ་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་གྱིས་ཀ་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་ན་རྱིས་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། གཞྱིས་ཆགས་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་ན་ས་ཆ་ཨྤེ་ཀར་སུམ་
སོང་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྤེད་རང་གྱི་ས་མཚམས་འདྱི་དང་འདྱི་རྤེད་ཅྤེས་རྱིས་སོད་རྱིས་ལྤེན་བྱྤེད་མཁན་ད་ལྟ་བར་དུ་གོ་མ་
མོང་། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ངས་གནད་འགག་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཅྤེ་ན་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་འཕོས་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་ཆ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་ཡང་། སའྱི་མཐའ་སྐོར་གྱི་མཚམས་དྤེ་བསྐོར་ནས་རྱིས་སོད་བྱྤེད་རྒྱུ་
རྤེད་མ་གཏོགས། ངས་ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཞུ་གྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། སོ་སོའ་ིས་གནས་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སའྱི་མཚམས་ནས་ག་ལྤེར་
ག་ལྤེར་རྒྱ་གར་གྱིས་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའི་གནས་སངས་སྤེབས་ཡོང་དུས། ས་མཚམས་དྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་མཁྤེན་
གྱི་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ས་མཚམས་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ནང་ལ་འཁྤེལ་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་གསལ་པོ་
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མཁྤེན་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆྤེན་པོར་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་ངས་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནྱི་རྱིས་སོད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་དྤེ་གནད་འགག་རྤེད། དྤེ་ཡུན་རྱིང་པོ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་འད་དྤེ་འད་
བྱས་ནས་ས་ཆ་བཟའ་འགོ་བའྱི་གནད་འགག་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར། ས་ཐོ་ལག་འཛིན་གྱི་ཐོག་ཁ་སང་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཤུགས་བསོན་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད། ས་བརན་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དང་མྱི་བརན་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ངས་དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཡོད་སའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ཆུང་ཆུང་རྤེད། སོན་མ་ལོ་གསར་
གྱི་རྤེས་ལ་ྱི་མ་རྤེ་ལ་ནང་མྱི་རྤེ་ནས་མྱི་རྤེ་སོ་སོའ་ིས་ཞྱིང་ཐོག་བསྐོར་ར་རྒྱག་པར་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཁྲལ་རང་
བྱས་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ཆྤེན་པོ་དྤེ་ཚོར་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོར་གཞྱིས་གོང་དང་པོ། གྱིས་པ། གསུམ་པ། བཞྱི་པ་ཡོད་དུས། གཞྱིས་གོང་སོ་སོས་ལོ་གཅྱིག་ལ་སོ་
སོའ་ིས་ཆ་དྤེ་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འགན་འཁྤེར་ནས་བལྟ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེར་མ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་ལོ་གཞོན་པ་ཚོས་ཞྱིང་ཁ་འདྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ལོ་རྒན་པ་ཚོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་
རྫོགས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་ཆ་མགོ་མྱི་འཚོས་པའྱི་ྤེན་ཁ་ཏན་ཏན་སྤེབས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གྱིས། གཞྱིས་འགོས་རྱིས་ལྤེན་རྱིས་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རུང་མྤེད་རུང་། གང་ལྟར་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོས་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་བཟོས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་སྱི་ཡོངས་བལྟ་མྱི་ཐུབ་ཀང་། གཞྱིས་ཆགས་སོ་
སོའ་ིགོང་སྡྤེའྱི་ས་ཆ་དྤེར་བལྟ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ནང་ལྷག་པར་དུ་རྒན་གཞོན་ཚང་མས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ས་
ཆ་ཤྤེས་རོགས་ཐུབ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རྒན་པ་ཚོས་འདྱི་འད་གནང་། གཞོན་པ་
ཚོས་ཕར་ཕྱིན་ཚུར་ཕྱིན་བྱས་ནས་རྤེས་སུ་ས་ཆ་ཡོད་པ་རྤེད་ལབ་ཀྱི་རྤེད་ཀང་། ཡྱིག་ཐོག་ལ་མ་གཏོགས་དངོས་སུ་ས་ཆ་
མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ས་ཆ་མང་པོ་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས། སྱིག་གཞྱི་བརན་པོ་བཟོ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་བཟོས་པ་གཞྱིར་
བཟུང་ལག་ལྤེན་ལ་བསར་རྒྱུར་ང་རང་ཚོའྱི་མྱིས་ཤོག་བུར་རགས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ས་ཆ་དྤེ་ཡང་དངོས་སུ་མཐོང་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་
དངོས་གནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་ཞྤེས་གོང་གྱི་དྱི་བ་དྤེར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་
པ་དང་སགས། བཀའ་ལན་དམྱིགས་བསལ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོ་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གྱིས་ཀྱིས་དྱི་བ་དང་བོ་འཚབ། དགོངས་འཆར་གནང་བར་ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་ནས་བཟུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོ་རྱིས་སོད་རྱིས་ལྤེན་
བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ། སོ་སོ་ས་གནས་གང་དུ་ཕྱིན་ན་ཡང་དྤེས་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་རྱིས་སོད་རྱིས་ལྤེན་སྐབས་སུ་ངྤེས་པར་དུ་ས་མཚམས་རང་ལ་བསྐོར་བ་བརྒྱབས་ནས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་མ་
འོངས་པར་དྤེ་འད་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་བཀོད་ཁབ་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་དོ་སྣང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ་དྤེ། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ཡིན། ནང་གསྤེས་ ༢ པའི་
བརོད་པ་དང་པོ། གསུང་མཁན་མྤེད་པས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་ ༣ པ་བརོད་པ་དང་པོ། ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་
གསུམ་པའྱི་ནང་གསྤེས་བཞྱི་པ། བརོད་པ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡར་ལངས་པ་དང་ལྷན་དུ་ ༤ དང་ ༥ གྱིས་ཀར་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་དྱིས་ཆོག་
པར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༤ དྤེར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བཅུ་བཞྱིའྱི་ས་ཆའྱི་སྐོར་རྤེད། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་འདྱི། མངའ་གཞུང་གྱི་བོགས་
དུས་རྒྱས་བཅད་དུས་ཚོད་མ་རྫོགས་སོན་ལ་ལོ་གྱིས་རྤེའྱི་མཚམས་སུ་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཟྤེར་ནས་མཇུག་འདྤེད་གནང་
དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མ་མྱི་ཤྤེས་ཀང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཕྱིའྱི་མྱི་ལ་ས་ཆ་
བཙོངས་ནས་ཕྱིའྱི་མྱི་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ནང་དུ་ཡོད་པ་གཅྱིག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཕྱི་མྱིར་
བཙོངས་ཟྱིན་པའྱི་ས་ཆ་དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་བོགས་གཏོང་ཚུར་བཞྤེས་རྒྱུ་དྤེར་དགོངས་པ་ག་རྤེ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དྤེ་ནས་དྤེའྱི་འོག་ཏུ་ཁྲལ་འབབ་དྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས། ཕྱིའྱི་མྱི་ལ་
བཙོངས་ཚར་པའྱི་ས་ཆ་དྤེའྱི་ཁྲལ་འབབ་དྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་གང་འད་བྱས་ནས་འབུལ་དགོས་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
བོད་མྱིས་ཕྱིའྱི་མྱི་ལ་བཙོངས་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ལག་པ་འཆང་སྤེ་བདག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་འད་ཡྱིན་ན་ཕྱིའྱི་མྱི་ལ་བཙོངས་ཚར་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མམ་དུ་ས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་མོལ་མང་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱིའྱི་མྱི་ལ་བཙོངས་ཟྱིན་པའྱི་ས་ཆ་དྤེ་དག་རྤེས་སུ་རྒྱ་གར་
གཞུང་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁུངས་སྤེལ་ར་སོད་ཅིག་ང་ཚོའྱི་ས་ཆའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དང་ང་རང་ཚོའྱི་
མྱིས་བདག་ར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཁུངས་སྤེལ་ར་སོད་གང་འད་བྱས་ནས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
འདྱིའྱི་ནང་གསྤེས་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་གསར་འཇུག་ཚིག་གསར་པ་འདྱི་རྤེད། མངའ་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་བོགས་གཡར་ཡོད་
པའྱི་རྱིགས་དྤེ་མས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ཡོང་དུས། དུས་ཚོད་ལ་ཕར་འགངས་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་བྱས་ནས་ལྷག་བསྡད་པའྱི་
གནས་ཚུལ་མང་པོ་རྤེད་མ་གཏོགས། དང་པོ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཧ་གོ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་ནས་ཕ་གྱིར་
བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཅྱིག་གྱིས་སོ་སོའ་ིསྐབས་ལ་བྱྤེད་དང་མྱི་བྱྤེད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འཛིན་ས་
ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱིག་གཞྱི་རང་གྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་མ་རྫོགས་པའྱི་ལོ་གྱིས་ཀྱི་སོན་ནས། ད་ལྟ་གནང་
རྒྱུ་དྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་གནང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བྱྤེ་བག་པ་སུ་ཁྤེལ་བ་ཡྱིན་ན་
ཡང་། དུས་ཡུན་མ་རྫོགས་པའྱི་ལོ་གྱིས་ཀྱི་སོན་ནས་ལས་ཀ་དྤེ་འགོ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། ད་ལན་
སྱིག་གཞྱི་དྤེ་དག་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ད་ལན་སྡྤེབས་
གཅྱིག་ལ་སྤུངས་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལས་ཀ་གང་ཡང་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཁག་པོ་མྤེད་འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། གང་ལྟར་
སྱིག་གཞྱི་ཁོ་རང་གྱི་ངོ་གདོང་གྱི་ཐབས་ཤྤེས་ནྱི་དྤེ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྔ་པའྱི་དྤེ་ཡང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ནམ། བཞྱི་པ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་ལྔ་པར་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པ་མམ་དུ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ཏོག་ཙམ་བར་མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ 
༡།༣༠ བར་དུ་གུང་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་གྱི་ཆ་ཤས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་
བདག་འཛིན་དང་བྤེད་སོད་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ་དྤེ་ལ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་རྙྱིང་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚིག་བརོད་ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་གནས་ཡུལ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུས་སའྱི་གཞུང་དང་། ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས། གོང་སྡྤེ་ལས་ཁུངས་བཅས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་ས་
ཁྲལ་དང་ཁང་ཁྲལ་ལྟ་བུའྱི་ཁྲལ་རྱིགས་ཇྱི་ཐོབ་དུས་ཐོག་ཏུ་འབུལ་གྲུབ་ཟྱིན་པ་བྱྤེད་དགོས། ཚིག་བརོད་གསར་པའྱི་ནང་ལ་
འཐོལ་པ་དྤེ། ས་ཁང་ཁྲལ་རྱིགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཆགས་ཡོད། འབུལ་
མཁན་སུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དྤེ་དག་གྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་འབུལ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ས་ཁྲལ་
བསྡུ་འབུལ་བྱྤེད་ཆྤེད་ཐོ་འགོད་དྤེ་མ་དྤེབ་ཟུར་འཛར་ང་པ་ལྟར་བཞག་དགོས་ཟྤེར་ནས་འགྱུར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་གསལ་
པོ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོང་དུ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་དྤེ། གཙོ་བོ་ས་ཆ་དྤེ་ཡུལ་མྱི་གཞན་པ་ལ་བཙོང་བཞག་ཡོད་ན། དྤེའྱི་གནས་སངས་ག་རྤེ་
ཆགས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱི་ལ་གནད་དོན་བྱྤེ་བག་པའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ནས་བཀའ་ལན་རྒྱག་ཐུབ་
རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དང་པོ་འདྱི་གཅྱིག་གཏན་འབྤེབས་བྱས། ནང་སྱིད་ནས་གཏན་འབྤེབས་རྱིམ་པར་
ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ལྟ་གྱིན་ལྟ་གྱིན་བྱས་ནས་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། བརོད་པ་དང་པོ་དྤེ་
གཅྱིག་འགོ་ནས་ནང་གསྤེས་བཞྱི་པ་དྤེ་གཅྱིག་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་ན། ནང་གསྤེས་ ༤ པ་དྤེ་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ལ་
ངོས་འཛིན་བྱས་ན་དགག་བྱ་མྤེད་དམ། ནང་གསྤེས་ ༤ པ་དྤེ་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་ ༥ པ་དྤེ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལས་ཁང་བྱས། མ་དྤེབ་མ་དཔྤེ། མ་དྤེབ་དྤེའྱི་མ་དཔྤེ་དྤེ་ཟུར་འཛར་ང་པ་ནང་བཞྱིན་ཟྤེར་
ནས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་དྤེབ་ཀྱི་མ་དཔྤེ་རྤེ་ཟུར་འཛར་ང་པ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ར་དགོས་ཟྤེར་ནས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་
ལ། ལས་ཁུངས་དྤེ་ལས་ཁང་བཟོས་པ་དང་མ་དྤེབ་ཀྱི་ཟྤེར་ནས་ཡར་བཅུག་རྒྱུ་དང་། ནང་གསྤེས་ ༦ པ་དྤེ་བརོད་པ་དང་པོ། 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ལ་ཡང་དོགས་འདྱི་གཅྱིག་འདུག ཤྱིང་སྡོང་གཅོད་འབྤེག་ཟྤེར་བ་དྤེ། འགའ་ཤས་སོ་སོས་
ཤྱིང་སྡོང་བཏབ་ནས་གཅོད་དགོས་པ་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་སྱི་ཡོངས་ནས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས་གནས་
སངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཤྱིང་སྡོང་རྐང་བཙུགས་ནས་ Commercial ཆྤེད་དུ་བཏབ་པ་དྤེ་
འད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོང་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཤྱིང་སྡོང་བཏབ་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡུལ་ཁྲྱིམས་དགོངས་དོན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་རྱིགས་དྤེ་དག་ཚུད་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་ཧ་གོ་བ་འད་པོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོང་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཤྱིང་སྡོང་བཏབ་པ་དྤེ་དག་གཅོད་བྤེག་བྱྤེད་པར་བཀའ་
འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག དྤེ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཤྱིང་ནགས་གཅོད་བྤེག་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་མ་
རྤེད། བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཁྲྱིམས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་
འདྱི། ཁང་པ་གསར་རྒྱག་དང་ས་འོག་ནས་ཆུ་འདྤེན་རྒྱུ་ཚང་མ། ཡུལ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་
རྱིགས་དྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་བཏང་སྱིག་གཞྱི་ཁོ་རང་གྱི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། རྤེས་མ་
འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་དུས་འགྤེལ་བཤད་འཕར་མ་རྒྱག་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། འདྱིའི་ནང་དུ་གསལ་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡུལ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཟྤེར་ནས་བཅུག་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཡོད་ན་བཟོ་བཅོས་གོས་
འཆར་གྱི་སྐབས་སུ་ཁུར་ཡོང་ན། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྱིང་སྡོང་གཅོད་བྤེག་གྱི་གནད་དོན་འདྱི་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། དྤེ་ས་ཡུལ་ཁྲྱིམས་དང་མ་
མཐུན་པའྱི་གཅོད་མཁན་དྤེ་འད་བྱུང་ཡོད་དམ། དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འདྱི་བསྣམ་ཕྤེབས་པ་རྤེད་དམ། 
དཀའ་ངལ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འཕྲད་ནས་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་རྤེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་སྐབས་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆྤེ་བ་དྤེ། ས་
འོག་ནས་ཆུ་འདྤེན་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེའྱི་སང་ལ་བགོ་གྤེང་དང་དོ་སྣང་མང་བ་འད་ཞྱིག་བྱུང་། དཔྤེར་ན་ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་
ན་ས་འོག་ནས་ཆུ་འདྤེན་རྱིགས་བྱྤེད་མྱི་ཆོག་ཅྤེས་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་དགོས་
མཁོ་མང་པོ་ལ་བལྟས་ཏྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས། དྤེའྱི་སོན་ནས་བཀོད་ཁབ་གནང་ནས་ས་འོག་ནས་ཆུ་འདྤེན་རྱིགས་དྤེ་
འབྤེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་གྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ས་ལ་གནོད་སོན་བྱྤེད་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་ཡྱི་གྤེ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན། ཆུ་འདྤེན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆོག་
མཆན་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན། བྱྤེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཀོད་ཁབ་དྤེ་འདའང་ཕྤེབས་འདུག དྤེ་དག་གཅྱིག་མཚུངས་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་
སྐད་ཆ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྱིང་སྡོང་གཅོད་འབྤེག་འདྱི་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱིས་ས་རྡོ་གཞན་དུ་འོར་འདྤེན་ཟྤེར་རྒྱུ་འདྱི། ང་
ཚོའྱི་ཞྱིང་ཁ་ཁ་ཤས་ལ་མྱི་དགོས་པའྱི་ས་རྡོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་སྤེབས་ཡོང་དུས་གང་འད་ཞྱིག་
བྱྤེད་ཡོང་ངམ་སྙམ། ཞྱིང་ཁ་ཁ་ཤས་ལ་རྡོ་ཁོ་རང་གྱིས་ཁྤེངས་བསྡད་པ་དྤེ་འདའང་ཡོད་པས། རྡོ་མར་བཏོན་དགོས་པ་དྤེ་འད་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་རྱིགས་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཚིག་ཁ་གསལ་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་སྣོན་འཕྲྱི་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ནའང་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞན་པ་གསུང་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བཟོ་བཅོས་དྤེ་འད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བརོད་
པ་གྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་བསྣམས་ཕྤེབས་རོགས་གནང་། ནང་གསྤེས་ ༧ པ། བརོད་པ་དང་པོ། གསུང་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་
ན་ནང་གསྤེང་ ༧ པ་དང་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༡༤ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༥ པ། བརོད་པ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་
དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་ནང་ལ་ཁོང་རྣམ་པས་ཡར་བསྣན་པ་དྤེ། ང་ཚོའྱི་ས་ཁང་གྱི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་ས་
གནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ངམ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་བཅས་ཡུལ་ཁྲྱིམས་ལ་ཁྲྱིམས་གཏུག་བྱྤེད་དགོས་
ཟྤེར་ནས་བྱིས་གནང་འདུག སྱིར་བཏང་སྤེལ་ཀོབ་ལ་སོན་མ་དྤེ་འདའྱི་ཁྲྱིམས་གཏུག་གྱིས་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་ཡོད། དྤེ་ཐག་
གཅོད་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་གནས་བསྡད་ཡོད་ས་རྤེད། ང་ཚོས་དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་མང་པོའ་ིཐད་ལ་ཁྲྱིམས་གཤྤེར་བྱྤེད་
དུས། ས་ཁང་རྤེད། ང་ཚོའྱི་ཁྲྱིམས་ཁང་ཁབ་ཚད་ལྡན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གནས་སངས་མཐོ་ཙམ་དམའ་ཙམ་མང་
པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་ལ་ལམ་ཁ་གསར་པ་ཞྱིག་གཏོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ། འདྱི་འདའྱི་ཆ་རྐྱྤེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་
ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ། ང་རང་ཚོའྱི་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གཏུག་མཁན་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ཁྲྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དྤེ་ལ་དང་ལྤེན་མ་བྱས་ན་ཡང་བསར་འགོ་ས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅེས་པའྱི་རྣམ་པ་འད་པོ་ཞྱིག་
བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། མདོར་བསྡུས་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདྱི་ལམ་ཁ་འདྱི་གཏོད་པ་ལ་བརྤེན་ནས་གནས་སངས་གང་
འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། དྤེ་འད་ལ་བསམ་ཞྱིབ་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་མྤེད། དྤེ་མ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་འད་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའྱི་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་བཞག་པ་ཡུལ་ཁྲྱིམས་ལ་གཏུག་བསྡད་མཁན་
མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་ཐོག་ནས་འདྱི་གནས་སངས་གང་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་
འདུག དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་གསལ་པོ་ཞྱིག་དང་རྤེས་སུ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་རྤེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རྤེད་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་
བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསལ་བཤད་མ་ཞུས་སོན་ལ་ནོར་བཅོས་ཤྱིག་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཟུར་བརོད་ནང་ལ་
གོང་གསལ་དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ ༢ པ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཆད་ལྷག་ལ་ཕྱིན་འདུག སྐུ་ངོ་ཡར་གཅྱིག་འཇོག་
རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དོགས་འདྱི་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་དམ། བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གནང་ནས། འམ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
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བཀའ་འཁྲོལ་དང་བཅས་ཞྤེས་པ་དྤེ་བཅུག་པ་རྤེད། གལ་ཏྤེ་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྲྱིམས་ཁང་ནང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། འགོ་རྒྱུ་དྤེ་
འཛིན་སོང་གྱིས་ཤྤེས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། དཔྤེར་ན། གཞུང་རང་གྱིས་འགོ་དགོས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་བྱས་ནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་གནང་ནས་མ་འཁྤེལ་བ་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཡུལ་ཁྲྱིམས་ལ་གཏུག་པ་ཡྱིན་ནའང་གཏུག་ས་ཡོད་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བསྐྲུན་པའྱི་འབད་བརོན་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་འདྱི་ལ་ང་ཚོ་འགྤེལ་བཤད་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་བསྡད་རྒྱུ་ཅྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡུལ་
ཁྲྱིམས་ལ་གཏུག་ས་ཡོད་བསྡད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། གལ་སྱིད་མྱི་བྱྤེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱིས་ས་ཁང་སོགས་ཀྱི་དོན་དུ། 
ས་གནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བྱས། ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དྤེ་ལ་དང་ལྤེན་བྱྤེད་ཀྱི་མྱིན། ཡུལ་ཁྲྱིམས་ལ་
འགོ་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྤེ་ལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གནས་སངས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
དགོངས་བཞྤེས་ག་རྤེ་གནང་གི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱབ་གྤེར་གནང་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐབས་ཤྤེས་དྤེ་ང་ཚོས་གང་འད་མཐོང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་མངའ་སྡྤེ་གཞུང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། སྱིར་བཏང་སྤེར་གྱི་བོགས་གཡར་བཏང་
བ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆ་རྐྱྤེན་དྤེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་མངའ་སྡྤེ་གཞུང་དྤེ་འདས་བོགས་
གཡར་གཏོང་བའྱི་སྐབས་ལ་བོགས་གཡར་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ག་རྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེའྱི་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་
བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་མངའ་སྡྤེའྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆྤེ་ Chief Secretary དྤེ་ final arbitrator ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་
གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་བྤེད་སོད་གནང་ཆོག་པ་ཞུ། དྤེ་འད་ཡང་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གྱི་དབུས་ས་གཞུང་མམ་དུ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཏྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་མོས་མཐུན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་དྤེ་
ང་ཚོའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན། གནད་དོན་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན་དང་པོ་གཏུག་ས་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ཐག་གཅོད་
བྱྤེད་སའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཡོད་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། དྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བོད་གཞུང་དང་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་འདྱི་གཞན་སྱིག་གཞྱི་སང་ལ་མ་བསྡད་མཁན་དྤེ་ཕར་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྲྱིམས་ཁང་ལ་འགོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་གོ་བ་དྤེ་འད་
ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སོན་མ་ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པའྱི་ནང་དུ་ཡང་དྤེ་ག་རང་རྤེད་འདུག ས་གནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ངམ་ཟྤེར་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་ཁྲྱིམས་
ཀྱི་འགོ་ལུགས་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ལ་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་འགོ་བའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་བཀག་བཞག་པའྱི་
བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག ས་གནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་གང་ཐག་བཅད་པ་དྤེའྱི་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཡུལ་ཁྲྱིམས་
ལ་ཐུག་དགོས་བྱུང་ན་ཟྤེར་བའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་བཀག་
བཞག་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་རོད་རྙོག་དང་། བོད་
མྱིའྱི་སྡྤེ་པ་ཁག་གྱི་ས་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་རོད་གྤེང་གྱི་གཏུག་ས་དང་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་ས་དྤེ་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡྱིན་པའྱི་དབང་
ཚད་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཡོང་དུས། ས་གནས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་རང་ལ་གཏུག་པ་ཡྱིན་ན། མཐར་ཐུག་གྱི་ཞུ་ས་དྤེ་ཆྤེས་
མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡྱིན་དུས། དྤེའྱི་འགོ་སའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་མྤེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་
དང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་འདུག་གམ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དྤེ་འད་བཀའ་གནང་ཡོད་དུས་དྤེ་ག་རང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་འདུག 
ཐོག་མར་ད་ལྟ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་མ་གཏོགས་མྤེད་དུས། ས་གནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་མ་གཏོགས་ཚུད་མྤེད་དུས། 
གལ་ཏྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་རྱིང་འདྱི་ག་རང་གྱི་སང་ལ་བཞག་ནས་འགྱུར་བ་ག་རྤེ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་
བཀའ་བསྡུར་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཡང་ས་ཆའྱི་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་སངས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་དྤེ་འད་བཟོས་པ་ཡོད་དང་
མྤེད་དྤེ་ཚོ་ངས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བརོད་པ་དང་པོ་དྤེ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་གང་འད་བྱས་ནས་འགོ་དགོས་འདུག་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པར་ངོས་
འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་ལ་ས་ཁང་སྱིག་
གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་བཟོ་བཅོས་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་འད་པོ་གོང་དུ་བརོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་ལ་དགོངས་
ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་བྱྤེ་བག་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཀྱིས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཁུར་གྱི་ཡྱིན་ལབ་
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པ་ཡྱིན་ན། ལས་རྱིམ་ཡང་མང་པོ་འད་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། 
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ང་ཚོས་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་
ཚིག་དང་དོན་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དང་གོ་བདྤེ་པོ། འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་བདྤེ་པོ་དང་ལག་བསར་བྱྤེད་བདྤེ་པོ་
དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོ་གྱིས་ཀྱི་མས་མོང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཡོང་བསྡད་
ཀྱི་འདུག ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཚིག་གྱི་གོ་དོན་གསལ་པོ་མྤེད་པའྱི་དབང་གྱིས་ཐག་
གཅོད་བྱྤེད་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་དང་། འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་དུས་ཡང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་ལ་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་ག་རྤེ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་གང་
གསུངས་པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཡང་ན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་རང་ནས་བཟོ་བཅོས་བསྣམ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་རྤེད། ཡང་ན་སྱི་འཐུས་མང་ཆྤེ་བས་བཟོ་བཅོས་འདྱི་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་འད་ཞྱིག་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་འད་ཞྱིག ཡང་མྱིན་ན་སྱི་འཐུས་སོ་སོས་རྒྱབ་སོར་བཙལ་ནས་
བསྣམ་ཕྤེབས་རྒྱུ་རྤེད། བསྒྱུར་བཅོས་འགོ་དགོས་པ་དང་ལས་ཀ་དྤེ་ལ་འཚེར་ནས་འགྱིག་མ་འགྱིག་རང་འཇགས་བཏང་བ་
ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འགོ་ནས་མར་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དྤེའྱི་སྐབས་ལ་དགོངས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་གསུང་རོགས་གནང་། ཡྱིན་ནའང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་བསྡུས་བསྡུས་
གསུང་རོགས་གནང་མ་གཏོགས་ང་ཚོ་ལ་ལས་ྱིན་བཞྱི་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སོན་རྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཚར་
རྒྱུ་རྤེད། ཚེས་ ༢༠ ཡྱི་སྱི་འཐུས་ནང་ཁུལ་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཡང་འགྱུར་བ་བཏང་དགོས་ཐུག་སྱིད་པ་ཞྱིག་
རྤེད།  ྱིན་རྤེ་ྱིན་རྤེའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལའང་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་དང་གྱིས་འགངས་དགོས་ཐུག་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་ད་ལྟ་
ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོའ་ིབསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ཏུ་གསུངས་རྒྱུ་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་ས་ཞྱིང་ལ་ས་ཁང་གྱི་བྤེད་སོད་བྱྤེད་དགོས་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཆགས་
དུས། ངས་བསམ་དུས་ས་ཞྱིང་ཞྤེས་པ་དྤེ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་ཚལ་ཞྱིང་ལབ་ནས་སད་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་
ལ་གོ་རོགས་ཤྱིག་སྤེབས་ཀྱི་མྤེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག ཁང་པའྱི་གཡས་གཡོན་དྤེ་ལ་ཚལ་ཞྱིང་དང་ལྡུམ་ར་ལབ་དུས། ཚལ་
ཞྱིང་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་གོང་དུ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། ས་ཞྱིང་བྤེད་སོད་ཟྤེར་ནས་མ་ལབ་པར་སྱི་ཡོངས་ལ་
ཁབ་པའྱི་ས་ཆ་བྤེད་སོད་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ནང་ནས་ནང་གསྤེས་དབྱྤེ་བ་གྱིས་ཕྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དབྱྤེ་བ་
གཅྱིག་ཕྤེ་རྒྱུ་དྤེ་སོ་སོའི་སྡོད་ཁང་ཡོད་ས། དྤེ་ལ་ཞྱིང་ཁང་ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སོད་བཏང་འདུག དྤེ་དང་དྤེའྱི་ྤེ་འགམ་ལ་
ཚལ་ཞྱིང་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་གོ་དགོས་པ་གཅྱིག་དང་། སོ་སོའ་ིསྡོད་ཁང་ནས་ཐག་ྤེ་འགམ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དྤེ་
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དང་ཐ་དད་ལ་སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་བྱྤེད་སར་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཆ་སོད་བཞག་པ་དྤེ་དག་ལ་གོ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་
གྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་
ལ་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་དྤེ་ལས་ཆྤེ་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ཚིག་དང་གནད་
དོན་གོ་བ་ལོན་མྱི་ལོན་གྱི་གནས་སངས་མང་པོའ་ིཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱི་གོང་དུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། འགོ་བརོད་དྤེ་ལ་ས་ཞྱིང་བྤེད་
སོད། འོག་ལ་ཚལ་ཞྱིང་ཞྤེས་བྱིས་ཡོད་དུས། མདོར་བསྡུས་ན་གང་ཟག་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ས་ཆ་གང་འད་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་
ནའང། དྤེའྱི་ས་ཆ་དང་ཞྱིང་ཁ་གྱིས་ཀ་ལ་གོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་ངོས་འཛིན་དང་། འོག་གྱི་ནང་གསྤེས་གྱིས་པ་དྤེ་ཞྱིང་གྱི་ས་རང་
ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་མང་པོ་མ་བཟོས་ནས་དྤེ་ག་རང་ལ་བཞག་ན་ཡག་པ་མྤེད་དམ། གལ་སྱིད་འདྱི་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་ན། འདྱི་རྒྱབ་
ལོག་གཡས་གཡོན་དྤེ་ཚོ་ལ་ད་དུང་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ང་ཚོས་སུས་ཀང་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་སུས་ཀང་
སྱིག་གཞྱི་ཆ་ཚང་བལྟས་ཚར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སང་ྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་བཟོ་བཅོས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རྤེད། དྤེའྱི་
དུས་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་བ་འདྱི་འད་ལྤེན་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཚོགས་གཙོས་ཀང་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། གནས་
སངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་མ་དགོས་ན་ཡག་པ་མྤེད་དམ། གཏོང་དགོས་ན་འདྱི་
འད་པོ་ག་ཚད་འདུག་ནའང་དྤེ་ཚང་མ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ན་མ་གཏོགས། འདྱི་བཏང་ན་འདྱིའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ལྷག་སྱིད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་གང་ཡོད་པ་དྤེ་བཞག་ན་ཁད་པར་མྱི་འདུག གོང་དུ་འདྱི་ནས་ Farm house 
དྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་དྤེ་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། ད་ལྟ་ Farm house སྐོར་དྤེ་སྤེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།) ལགས་སོ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིནང་གསྤེས་ ༥ པ་དྤེ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་དང་པོའ་ིནང་གསྤེས་ ༥ པ་དྤེ་ལ་ས་ཞྱིང་རང་འཇགས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞྱིང་ཁང་། ཞྱིང་ས་ཞྤེས་ནང་ལོག་ལ་དབྱྤེ་སྐབས། ཞྱིང་ཁང་ཞྤེས་པ་དྤེ་ཁང་པ་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཞྱིང་ས་
ལབ་ན་ས་ཆ་ལ་གོ་དུས། དྤེ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ག་རང་བཞག་ན་ཡག་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ས་ཞྱིང་བྤེད་སོད་ཅྤེས་པ་དྤེ་འགོ་བརོད་ཁོ་རང་ལ་བྱིས་ཡོད་དུས། ས་ཆ་དང་ཞྱིང་ཁ་རྤེད། ས་ཆ་ཟྤེར་དུས་སྡོད་ཁང་ཡོད་
སའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་ས་ཆ་དྤེ་ལ་གོ་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ཞྱིང་ཞྤེས་པ་དང་སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་བྱྤེད་སའྱི་ཞྱིང་ཁ་དྤེ་ལ་གོ་
དགོས་པ་དྤེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་འད་པོ་ཞྱིག་བྱས། དྤེའྱི་འོག་ཏུ་ཞྱིང་ཁང་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་ཁང་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། སོ་སོའ་ི
སྡོད་ཁང་གྱི་ཐོབ་ཐང་དྤེ་རྤེད། ཞྱིང་ས་ཞྤེས་འོག་གྱི་དོན་ཚན་གྱིས་པའྱི་ནང་དུ་བྱིས་པ་དྤེ། སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་བྱྤེད་སའྱི་
ཞྱིང་ཁའྱི་ས་ཆ་དྤེར་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགོ་བརོད་ཁོ་རང་ལ་ས་ཞྱིང་ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ས་ཆ་དང་ཁང་པའྱི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ། 
ནང་གྱི་ཁང་པ་སྡོད་སའྱི་ས་ཆ་དང་སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་བྱྤེད་སའྱི་ཞྱིང་ཁ་གྱིས་ཀ་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འོག་ལ་ས་
ཞྱིང་ཞྤེས་པ་དྤེ་ནང་གྱི་ཁང་པ་ཡོད་སའྱི་འགམ་གྱི་ས་ཆ་ལ་གོ་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་གཅྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཞྱིང་རྣམས་བདག་གཅྤེས་ཚད་ལྡན་ལབ་དུས་ས་ཞྱིང་ནང་སྡོད་སའྱི་
ས་ཆ་དང་ཞྱིང་ཁ་གྱིས་ཀ་ལ་བདག་གཅྤེས་ཚད་ལྡན་གྱི་སོ་ནམ་དང་སྱིད་ཚལ། ལྡུམ་ར་དང་སྤེ་ཤྱིང་འདྤེབས་འཛུགས། 
སྡོད་ཁང་བཅས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་བྤེད་སོད་བྱྤེད་དགོས་ཞྤེས་ལབ་དུས། སྡོད་ཁང་རྒྱབ་ས་དྤེ་ཞྱིང་ཁང་ཡོད་སའྱི་ས་ཆ་དྤེ་ག་རང་ལ་
ཁབ་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ས་ཆ་དང་ཞྱིང་ཁ་གྱིས་ཀ་ལ་ཚང་མས་ཁབ་པ་བྱས། སྱིག་གཞྱི་ཁོ་རང་ལ་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ལས་
རྱིང་བ་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ཐུབ་པའྱི་ྤེན་ཁ་འདུག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཨུ་ཚུགས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་དྤེ། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ལག་བསར་
བྱྤེད་རྒྱུ་ལ། ས་ཞྱིང་བྤེད་སོད་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་ས་གནས་ལ་ཡྱིན་ནའང་གོ་བ་ལྤེན་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞུ་མཁན་མ་
བྱུང་། འོག་དྤེ་ན་ས་ཞྱིང་རྣམས་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་འདུག སྡོད་ཁང་ཞྤེས་པ་དྤེ་སྡོད་ས་ཁང་པ་དྤེ་ག་རང་ལ་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེའྱི་བརོད་པ་གྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ལ་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ 
པོ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ པ་དྤེ་ལ་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་
འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ད་ལྟ་ Farm house ཕྱིར་འཐྤེན་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་པ་མ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག Farm house ཟྤེར་བ་འདྱི་གོང་དུ་ཁུར་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་རྣམ་གངས་གྱིས་འད་པོ་
ཡོད་པ་རྤེད། Farm house རང་ཡྱིན་པ་བྱས་ནས་སོད་མཁན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། Farm house མྱིང་བཏགས་ནས་
སོད་མཁན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། Farm house དྤེ་མ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཞྱིང་སའྱི་སང་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱྤེན་ཡོད་པ་
མ་རྤེད། ཞྱིང་ས་ནས་ཁང་ས་ལ་བསྒྱུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོས་བོགས་མྱིའྱི་ཆ་ནས་ཡོང་རྒྱུ་མྤེད་
པས། Farm house ཞྤེས་མ་བཏགས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱག་ས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་དཔྤེར་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཞྱིང་ཁང་
ཡོད་ས་ནས་ཞྱིང་ཁ་འདྤེབས་ལས་བྱྤེད་སའྱི་བར་ལ་ཀི་ལོ་མྱི་ཉར་ལྔ་དྲུག་ཡོད་མཁན་དྤེ་འད་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་
ནས་དྤེ་ས་ནས་ཁང་པ་མང་པོ་བརྒྱབས་ནས། Farm house བརྒྱབས་ནས་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ 
Farm house ཁུར་ཡོང་རྒྱུ་འདྱི། གང་ལྟར་ཞྱིང་ཁའྱི་སང་ལ་ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། Farm 
house མ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱག་ས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ཐོག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། གོང་དུ་སོ་སོས་སྡོད་ཁང་དང་ཞྱིང་ཁང་གྱིས་ལ་འགལ་ཟླ་འགོ་གྱི་
མྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་འགལ་ཟླ་འགོ་ཡྱི་མྤེད་པའྱི་གསལ་
བཤད་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ད་དུང་ཡང་ཚིག་དང་འགོ་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགལ་ཟླ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
ཞྱིག་གསལ་པོ་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྤེ། གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་རྤེད། ས་གནས་ནས་ལག་བསར་གནང་བའྱི་
སྐབས་སུ་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ Farm house འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྤེད། 
Farm house ལྟ་བུ་མ་བརྒྱབ་ཐབས་མྤེད་ལབ་དུས། ལྟ་བུ་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། Farm house མ་རྒྱབ་ཐབས་མྤེད་
འད་པོ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་རྒྱུས་མངའ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། Farm 
house དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སངས་དྤེ་
མང་པོ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་དྤེ། སོ་སོས་བྱུང་རྱིམ་དང་ལོ་རྒྱུས་དྤེ་དག་གང་ཤྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལྟ་བུ་ལབ་དུས་
གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ཚིག་དྤེ་རྤེས་མ་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབ་དགོས་དུས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་མྱིན་ནམ། 
ལྟ་བུ་མྱིན་པར་བྱས་ནས་མ་བརྒྱབ་ཐབས་མྤེད་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཕར་བཟོ་
བཅོས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ། ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ལག་བསར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། གཞྱིས་ཆགས་
ལ་སོད་མཁན་གྱི་མྱི་མང་ཚོ་དང་ནང་སྱིད་ལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ནས་བཟོ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་སྙམ། སོ་སོ་
ཡྱིན་ན་ད་དུང་ཡང་འགལ་ཟླ་ཞྱིག་སྤེམས་ནང་ལ་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གིས་གསུངས་སོང་། ཞྱིང་ཁའྱི་ནང་
དུ་སྡོད་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་ཐོག་ཏུ་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཞྱིང་ཁའྱི་ནང་ལ་ཚོང་ཁང་
དང་སྡོད་ཁང་བརྒྱབས་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷོ་ཕོགས་ལུགས་བསམ་འད་པོ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཀྤེམ་དང་པོ་འགོ་
བཙུགས་ནས་བཞྱི་པའྱི་བར་གྱི་ལམ་ཁའྱི་ཟུར་གྱི་ཞྱིང་ཁ་ཧ་ལམ་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་། སྡོད་ཁང་གྱིས་ཁྤེངས་གབས་བྱས་
ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་ས་གནས་རྫོང་དཔོན་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུས་ནས་མང་ཆྤེ་བས་རྒྱག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཆོག་མཆན་དྤེ་ཁྲྱིམས་འགལ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཁྲྱིམས་མཐུན་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། འདྱི་འདའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་ཡོང་གི་འདུག གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་མང་པོས་བརྒྱབས་བཞག་པའྱི་
ཚོང་ཁང་དང་སྡོད་ཁང་དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་ཡང་ས་གནས་མང་ཆྤེ་བར་བརྒྱབས་
བསྡད་མཁན་དང་ཁྲྱིམས་འགལ་བྱྤེད་སོད་མཁན་དྤེ་དག་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་ལྤེགས་པ། ནང་མྱི་ཡྱིན་ནའང་སོབས་
ཆྤེ་བ་དྤེ་འད་འགོ་བཙུགས་བཞག་པ་དྤེ་འད་རྤེད། ད་ལྟ་མྱི་ཚང་མ་ཆུང་དྤེ་ཚོ་ག་ལྤེར་ག་ལྤེར་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་
ནས་དྤེ་འདའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་འཁྤེར་ནས། ས་ཆ་ོས་ནས་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་ཚོང་ཁང་རྒྱག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཏོན་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བྱྤེད་དུས། དྤེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གང་འད་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། Farm house གནད་དོན་དྤེ་ཡང་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ཁག་
ཅྱིག་ཞྱིང་ཁ་འདྤེབས་ལས་དང་ཤྱིང་འཛུགས་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་བརྒྱབས་བསྡད་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག 
ཁག་ཅྱིག་ས་མ་ནས་དངོས་སུ་ཡོད་པ། དྤེ་ཡང་ཁང་པ་ཧ་ཅང་རྫྱིག་པོ་དྤེ་འད་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལྷོ་ཕོགས་སྤེལ་ཀོབ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ Hunsur Sub-division ལས་ཁུངས་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུས་ནས་ཁང་པ་རྒྱག་ཆོག་
གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ས་གནས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་དང་ང་ཚོའྱི་ཁྲྱིམས་བར་ནུས་པ་ཆྤེ་ཆུང་གང་
འད་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ། ཡང་མྱིན་ན་འདྱིའྱི་སང་དྤེ་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་ཁྲྱིམས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་
མ་གཏོགས། ས་ཁུལ་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་སྡོད་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་རྒྱག་མྱི་ཆོག་ཅེས། དྤེ་ནས་ཡང་འོན་ཀང་ཞྤེས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནང་ནས་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། དངོས་འབྤེལ་རྤེད་འདུག ད་ལྟའྱི་
སྐབས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཆྤེ་ས་ཡོད་སའྱི་ས་གནས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་
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བྱས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་པ་དྤེ་འད་བྱུང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་རྱིགས་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་སངས་གང་འད་
བྱས་ནས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་སྙམ། འགོ་སོང་བཏང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་འབད་བརོན་དྤེ་གང་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཁྲྱིམས་མཐུན་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་
དྤེ་རྱིགས་ཐོབ་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་འབྱོར་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མྤེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཁྲྱིམས་
རང་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཁུར་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་
ཡོད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཁྲྱིམས་མཐུན་གྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་དྤེ་དག་མངའ་སྡྤེའི་གཞུང་གྱིས་ཁྲྱིམས་མཐུན་ཡྱིན་པ་ངོས་
འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁྲྱིམས་མཐུན་ཆགས་རྒྱུ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་དག་ལ་ཁྲྱིམས་
མཐུན་མྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་དགོས་པ། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ང་ཚོས་མཐོང་བ་གང་ཡང་མྤེད། གོང་དུ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ། 
ད་ལྟ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་
ནས་དགོན་པ་གྲྭ་ཤག་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་དམྱིགས་བསལ་གནང་ཆོག་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་
པ་མ་གཏོགས། དྤེ་མྱིན་ལམ་ཁ་གཞན་དྤེ་མྤེད་པས་ང་ཚོས་གུ་ཡངས་སུ་བཏང་ནས་ནང་མྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཡོད་ན། དྤེ་ལ་ཡྱིན་
ནའང་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག  དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག 
བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་ཡང་ཁྲྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས། འབྤེལ་ཡོད་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་
འཁྲོལ་ཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚིག་
བྤེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ནས་ཞྱིང་ཁང་དྤེ་སྡོད་ཁང་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། སྡོད་ཁང་དང་ཞྱིང་ཁང་བར་གྱི་ཚིག་བརོད་བྤེད་
སོད་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་ནས་དོགས་འདྱི་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག འོག་དྤེ་ལ་ Farm house ལྟ་བུ་ཞྤེས་ནས་
བརྒྱབས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། གོང་དུ་ཏོག་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གྱི་ཁྲྱིམས་ཀྱི་འགོ་སངས་ཐོག་ནས་
དཔྤེར་ན་ཁང་པ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་འད་བ་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ས་ཆ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ Apartment མ་གཏོགས་
རྒྱག་ཆོག་གྱི་མྱི་འདུག ས་ཆ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ Bangalow མ་གཏོགས་རྒྱག་ཆོག་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་ས་ཆ་ཁོ་རང་
ཞྱིང་ས་ Agriculture གྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཞྱིང་ཁ་རང་གྱི་ཞྱིང་ཁང་ Farm house ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་རྒྱག་
ཆོག་གྱི་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ས་ཆ་བྤེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་དྤེ། གོང་དུ་ང་ལས་ལྷག་པ་ལས་དོན་འདྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་གནང་སོང་། Farm house ཚིག་འདྱི་ཞྱིང་ཁང་ལ་བྤེད་སོད་བཏང་དགོས་
དོན་དང། farm house ཡྱི་ཚིག་འདྱི་བཞག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་ཤོས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ངས་
འཐྤེན་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅྤེས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཞིག་གྱིས་ Farm house ཟྤེར་བའྱི་
ཚིག་དྤེ་ཕྱུག་པོ་ལ་མ་གཏོགས་ཁབ་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ནས་དགོངས་པ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་
གྱིས་ས་གནས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་བསམ་བྱས་ནས་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་མཐའ་མ་གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུ་རྤེད་ལ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ Farm house ལྟ་བུ་ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་དྤེ་དགོས་པ་མྱི་
འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཡང་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ལྟ་བུ་ཞྤེས་པ་དྤེ་བཞག་ན་རྙོག་ག་ཚ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་མ་སྱིད་པ་མྱི་
འདུག་སྙམ། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལྟ་བུ་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་མར་འཐྤེན་པ་ཡྱིན་ན། ཞྱིང་ཁང་ bracket ནང་ལ་ Farm house མ་བརྒྱབ་
ཐབས་མྤེད་དང་། ལྟ་བུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གོ་ལོག་འགོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བརད་གཅོད་དྤེ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་
མྱིན། གོས་ཚོགས་ལ་ང་ཚོས་འཆར་འབུལ་ཕུལ་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གང་འད་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་སང་དྤེ་ལ་གཅྱིག་གཅྱིག་བརྒྱབ་ཆོག གཅྱིག་གཅྱིག་བརྒྱབ་མྱི་ཆོག་ཟྤེར་བའྱི་གནས་སངས་དྤེའྱི་འོག་ནས་ས་གནས་ལ་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་པ་ཞྱིག དཔྤེར་ན། སང་གྱི་ས་བགོས་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་སྡོད་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་སོགས་གསར་པ་
རྒྱག་མྱི་ཆོག འོན་ཀང་ཟྤེར་བ་དྤེ་མར་གཏོན་ནས། ནང་མྱི་འཕྤེལ་རྒྱས་ཕྱིན་ནས་ས་སོའ་ིས་བགོས་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་ཞྱིང་ཁང་ 
Farm house མ་བརྒྱབ་ཐབས་མྤེད་དང་། གྲྭ་ཤག་དང་དགོན་པ་ཞྤེས་བཀོད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་སོན་གང་
ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡོད་བཞག་པ་ཞྱིག་ཕར་བཀོག་པ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་མྤེད་དམ་སྙམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་གསྤེས་ ༢ དྤེ་ལ་བསར་བཅོས་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ང་རང་གྱིས་
གང་འད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། ས་བགོས་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིསྡོད་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་ལ་སོགས་པ་རྒྱག་མ་
ཆོག་པ་དྤེ་འད་ཡོད་དུས། མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཀའ་ངལ་ཇྱི་ལྟར་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ནང་
མྱི་མང་དུ་སོང་ན་སྡོད་ས་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ། དྤེ་ནས་སྡོད་ས་མྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོ་སྡོད་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ན། སྡོད་
ས་གསར་པ་རྒྱག་མ་ཆོག་པ། སྡོད་ས་གསར་པ་ཞྱིག་ག་རྤེ་རྒྱག་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་ན་ཞྱིང་སའྱི་སང་ནས་ཐབས་ཤྤེས་ཞིག་
འཐྤེན་གྱི་ཡོད་ན། དྤེ་ནས་ Farm house ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་ཞྱིང་སའྱི་ཁ་ནས་རྒྱག་ཆོག་རྒྱུའྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་ཁོ་
རང་ལ་ཆ་རྐྱྤེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཞྱིང་ས་རང་གྱི་ཁང་པ་དྤེ་ལ་བཟོ་ལྟ་དང་རྣམ་པ་དང་། བྤེད་སོད་གཏོང་སངས་ག་རྤེ་ཡྱིན་
ན་དྤེ་མ་གཏོགས་རྒྱག་མྱི་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་པ་རང་གྱི་སྐད་ཡྱིན་ན་"ཞྱིང་ཁང་"ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་དྤེ་
རྱིང་དང་པོ་ཡྱིན། ཧ་གོ་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལ་གཡུལ་ཁའྱི་ཁང་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། གཡུལ་ཁ་ཟྤེར་བ། ཞྱིང་
འདྤེབས་ས་དང་། ཡུར་མ་ཡུར་ས་དང་། སོན་ཐོག་བསྡུ་ས་སོགས། ས་ཞྱིང་ཚང་མ་བདག་པོ་བརྒྱབས་ནས་མཐའ་མ་སོན་
ཐོག་བསྡུས་ཏྤེ། སོན་ཐོག་དྤེ་སྣོད་ཀྱི་ནང་ལ་བཅུག་ནས་མཛོད་ཁང་ལ་སོགས་པར་བཞག་ནས་བདག་གྤེར་བྱྤེད་སའྱི་ས་ཆ་
དྤེ་ལ་"གཡུལ་ཁ་"ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་གཡུལ་ཁའྱི་ཁང་པ་འད་པོ་ཞྱིག་གྱི་དོན་དག་ཡྱིན་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ཚིག་བསྡུས་ན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གཡུལ་ཁང་ཟྤེར་བ་དྤེ་འད་བརྒྱབས་ཡོད་པ་དྤེ་འད་མཐོང་རྒྱུ་འདུག དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
ཙང་གཡུལ་ཁང་ཟྤེར་བ་དང་ཡང་ན་གཡུལ་ཁའྱི་ཁང་པ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་གཡུལ་ཁའྱི་ཁང་པ་"དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་བྤེད་
སོད་བཏང་ན་མ་གཏོགས་ནང་མྱི་སྡོད་ས་ཞྱིག་ལ་གོ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་ཐབས་ཤྤེས་ལ་"ལྟ་བུ་"ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་
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དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ཡོད་ན་ཡག་ས་རྤེད། དྤེ་ཡོད་ན་ཞྱིང་ས་དྤེ་བདག་སོང་བྱྤེད་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ། ནང་མྱི་དྤེ་
ཚོ་བསྡད་ནའང་ཆོག་སའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། ད་ལྟ་ས་གདངས་ཀྱི་ཀློག་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཞྱིང་སའྱི་ཁང་པ་ཟྤེར་ནས་ཨ་མདོའ་ིསྐད་ཀྱིས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཀློག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ པ་དྤེ་ངས་འགལ་ཟླ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་
མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་བགོ་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་ལ་སྡོད་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་རྒྱག་མྱི་ཆོག་ལབ་ནས་བཀག་པ་དྤེ་བཀག་
པ་རང་རྤེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འོན་ཀང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ན་རྒྱག་ཆོག་དུས། སྱིར་བཏང་མ་
བརྒྱབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར། གོ་བ་བཏང་རྒྱུ་དྤེ་བཞག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ནང་མྱི་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ནས་མ་རྒྱག་ཐབས་མྤེད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། Farm House ལྟ་བུ་བརྒྱབས་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། 
བྱས་ཙང་གྱིས་ཆ་ལ་གོ་ཡྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་དྤེ་ཕར་བཀོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཡོངས་ནས་རྒྱག་ཆོག་
པར་ཆགས་པའྱི་ྤེན་ཁ་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་འོག་གྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ལབ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག ནང་མྱི་མང་
དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་གོང་དུ་བཀག་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་"འོན་ཀང་"ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་བཞག་པ་
རྤེད། བྱས་ཙང་གྱིས་ཆ་དྤེ་འགལ་བ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག རང་འཇགས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་དོན་
ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བསྣམས་ནས་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སྱིག་གཞྱི་བསར་
བཅོས་དྤེ་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡྤེའི་གཞུང་མམ་དུ་
ལས་འཆར་ཞྱིག་འགོ་རྒྱུ་ལ་གནོད་སོན་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ། དྤེ་ལ་གནད་འགག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་
འདུག དྤེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། Farm house ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ས་ཆ་ཆགས་
སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆགས་སའྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་ Farm house ལབ་རྒྱུའྱི། རྒྱ་གར་
གྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཨྤེ་ཡོད་སྙམ། འགའ་ཤས་ཀྱིས་ས་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་འད་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་
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འདུག དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་། ང་རང་ཚོའྱི་ཡོངས་གགས་ཀྱིས་ 
Farm house ཞྤེས་པ་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན་པར་བྱས། ཡྱིན་ནའང་ས་
གནས་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ནས་དྤེ་གཅྱིག་གསལ་པོ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་
ནས་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཞྱིང་སའྱི་ས་ཆ་དྤེར་སྡོད་ས་བཟོས་ནས་བྤེད་སོད་ཡོད་པ་དྤེ་ང་རང་ཚང་མས་ཤྤེས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དེར་བརྟེན་དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་སོ་སོའ་ིསྡོད་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁང་པའྱི་ནང་ལོགས་ལ། ཁང་པ་
ཆུང་དགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་ཞྱིང་གྱི་ནང་ལ་སོ་བཞག་པ་དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་ཆགས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་སྙམ། ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་ཕན་སོས་རྒྱུ་ལ་ང་རང་ཚོ་ད་
ལྟ་ཁང་པ་ allot བྱྤེད་པ་དྤེ་ཆུང་དགས་པ་ལ་བརྤེན་ནས། དྤེ་ལ་ཕན་རྒྱུ་ལ་ཁོ་རང་ཚོར་ས་ཞྱིང་ཡོད་པ་དྤེ་ Residential 
ལ་བྤེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་གཏོང་ཆོག་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་གཞྱིས་
ཆགས་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་། མདོར་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ཚོས་ཧ་ཅང་
གྱི་ནུས་པ་ཐོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཧ་ཅང་རྱིས་མཁན་གང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འད་ཞྱིག་
འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་ཚོར་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་རྤེད་དམ། མ་སོས་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་པ་དྤེ་ཡྱིན་པ་བཞག 
རྒྱ་གར་གཞུང་དང་ས་གནས་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་གནང་རྐྱང་གནང་། ཚང་མ་འདོད་པ་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ག་ལྤེར་ག་ལྤེར་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་འགོ་ཡྱི་ཕྤེབས་བཞག་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་ནས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་
ནའང་ངས་ཏོག་ཙམ་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ན། དྤེའྱི་ནང་དོན་དྤེ་འགལ་ཟླ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གལ་སྱིད་འདྱི་ལ། དཔྤེར་ན་ས་བགོས་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་སྡོད་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་མྱི་ཆོག་
ལབ་པ་དྤེ་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་ཚིག་གྱི་བརོད་གཞྱི་འད་པོ་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སོན་གབས་
སོན་གབས་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་སོན་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཚང་མས་ཞྱིང་ཁའྱི་ཐོག་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་ཆོག་གྱི་འདུག་ལབ་པའྱི་
ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཕར་སོན་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡུལ་ཁྲྱིམས་དང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ནས་བརྒྱབས་
ཚར་བ་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་མང་པོ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་སྙམ། སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ྱིན་ནས་དྤེ་ལ་བྱིས་ནས་དྤེ་རྱིང་
བར་དུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་པ་གང་ཡང་སོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ། ག་པ་ནས་ས་སུ་ལ་ཚོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། རྱིན་གོང་ག་
ཚོད་རྒྱག་ཡོད་མྤེད་དྤེ་བརྒྱབས་ཚར་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་གྱི་གནས་སངས་འདྱི་ལ་བརྤེན་ནས་ལག་ལྤེན་ཞྱིག་
བསར་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་དུས། ཡང་བསར་རང་འཇགས་སུ་འཇོག་བཞག་ན་གང་འད་གནང་གྱི་འདུག་དྤེ་བལྟ་རྒྱུ་གྱིས། གཞན་པ་
"ལྟ་བུ་"འད་པོ་དྤེ་དགོས་མཁན་འད་པོ་ཞྱིག་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཞྱིང་ཁང་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེར་གོང་དུ་འགྤེལ་བཤད་ཞྱིག་
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བརྒྱབས་སོང་། འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་ནས་ཕྱུག་པོ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་རྤེད་ཟྤེར་གི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འད་རང་མྱིན་དུས་"ལྟ་
བུ་"དྤེ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འདྱི་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་བསར་བཅོས་ཕྱིན་ནས། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཁད་པར་ཞྱིག་འདུག་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཆྤེ་ཁག་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཟ་ཁང་ཚོང་ཁང་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་རྤེས་ལའང་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་རང་རྒྱབ་ཀྱི་རྤེད་དན་གི་འདུག དྤེ་འགོག་ཐུབ་ཀྱི་
རྤེད་དམ་མ་རྤེད་གནས་སངས་གཅྱིག་རྤེད། གྱིས་པ་དྤེ་ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ། ཞྱིང་ཁའྱི་ས་ཆ་ནང་ལ་ཁང་པ་
རྒྱག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་དོན་དག་རྡོག་རྡོག་དྤེ་ཞྱིང་ཁའྱི་ས་ཆ་དྤེ་སོ་ནམ་འདྤེབས་ལས་མ་བྱྤེད་པར་ཁང་པ་
བྤེད་སོད་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལན་འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ཞྱིང་ཁའྱི་
ས་ཆ་ལ་སྡོད་ཁང་རྒྱག་ཆོག་ས་ལ་འཚོ་རྤེན་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་རྒྱག་པར་ཞུ་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་དམ་ཟྤེར་ནས་དོན་དག་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ར་བ་ྱིད་ནས་རྒྱག་ཆོག་གྱི་མ་
རྤེད་ཟྤེར་ནས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་བཞག་ན་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་དུས་ས་ཞྱིང་གྱི་
སང་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཆོག་མཆན་དྤེ་མྱི་འབོར་འཕྤེལ་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་ནས་ས་ཆ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ཆོག་མཆན་དྤེ་སོད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ཚོང་ཁང་རྒྱག་རྒྱུའྱི་སད་དུ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་
མཐུན་རྐྱྤེན་དྤེའང་མར་བཀོག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་དང་ས་གནས་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དང་། 
གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུར་མྱི་མང་འཚོ་གནས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་ཚོང་རྒྱག་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་ར་བ་ྱིད་ནས་ཚོང་ཁང་རྒྱག་ཆོག་གྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འཇོག་རྒྱུ་རྤེད། ཡང་ཚོང་ཁང་རྒྱག་ཆོག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ན་དྤེ་བཀོག་བཞག་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་མ་གཏོགས་ཨུ་ཚུགས་
གང་ཡང་མྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གུས་འདུད་དང་སགས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། བསམ་རྒྱུ་ང་ཚོས་ཀང་མང་པོ་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡང་
སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་གྱིས་མཁྤེན་པར་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་སྙམ་སོང་། གང་ཡྱིན་
ཟྤེར་ན་མྱི་མང་གྱི་ཐོག་ནས། དྤེ་རྱིང་སྐད་ཆ་དྤེ་ཕྱིར་བཏོན་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོང་ཁང་རྒྱག་ཆོག་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་དྤེ་
འད་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་གྱིས་བཀག་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཏག་ཏག་ཅིག་
བསྡད་ས་མ་རྤེད་བསམ་རྒྱུ་ཞྱིག་དན་སོང། ང་རང་ལ་དོགས་སྤེམས་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
དགོངས་འགལ་དང་སགས། དྤེ་ངས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། གོང་དུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ས་ཆ་ཡོད་པ་
ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། ས་ཆ་འཚོང་གྱི་ཡོད་པའང་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་བསྡད་
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ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་ཤྤེས་པ་མ་རྤེད་སྙམ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དུ་གོང་དུ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་ལོ་ྱི་ཤུ་ར་
བདུན་གྱི་གོང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་ད་ལན་ང་ཚོས་རགས་ཟྱིན་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག དྤེའྱི་བར་ལ་
གོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་བཞག་གྱི་ཡོད་ཙང་། སྱིག་གཞྱི་དྤེ་མ་གྱིར་འབུལ་དགོས་པ་ཆགས་
ཀྱི་འདུག སྱིག་གཞྱི་དྤེ་གོས་ཚོགས་འདྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བཞག་པ་དང་། ཁྲྱིམས་མཐུན་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཏན་འབྤེབས་
བྱས་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་གྱིར་ཁུར་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་ང་ཚོས་མཐོང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དུ་གོང་དུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ། 
ད་ལན་རྱིམ་པ་གཅྱིག་དྤེ་འདྱི་འད་འད་པོ་བྱས་ནས་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་པ་བྱས་ནས་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་ཞུ་སའྱི་ལམ་ཁ་
ཞྱིག་རྙྤེད་ཀྱི་མྱིན་འགོ་སྙམ། དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་དང་། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སངས་དང་མཐུན་པ་
ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་གོམ་པ་སོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཆར་འགོད་འབུལ་མཁན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཚོར་བ་མྤེད་པ་
དང་། དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་བྱས་མྤེད་པ་ཞྱིག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ར་བ་ྱིད་ནས་མྤེད་ལ། ད་ལྟ་ཡོད་པ་དྤེའྱི་
ནང་ལ་གྲྭ་ཤག་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་ཆོག་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། 
དངོས་གནས་བྱས་ན་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་རྒྱུ་དྤེའང་། ཁྲྱིམས་དང་འགོ་ལུགས་ཚང་མ་མ་མཁྤེན་མཁན་ཡོད་
པ་མ་རྤེད། དྤེ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ནུས་པ་ཡོད་དམ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་ང་ཚོས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
བཀའ་འཁྲོལ་དང་གཅྱིག་གཅྱིག་གཅྱིག་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་མམ་དུ་སར་ནས་ཁུར་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར་ད་ལྟ་འདྱི་
ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པ་ལ་ཡང་བསར། བསར་བཅོས་ག་དུས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་
གནང་རྒྱུ་དང་། ཕ་གྱི་ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པ་གཅྱིག་དྤེ་དང་པོ་ཐག་གཅོད་ཅིག་བྱྤེད་ཐུབ་ན་ཟྤེར་ནས་ང་ཚོའྱི་རྤེ་བ་རྒྱག་སངས་
འད་པོ་དྤེ་འད་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག "ལྟ་བུ་"དྤེ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། Farm 
house ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡུལ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ Farm house དྤེ་མ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྤེད་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་གསུང་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ལ་བཞུགས་མོང་མཁན་གྱི་རྒྱུས་ཡོད་ཅྱིག་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། Farm house ལབ་རྒྱུ་དྤེ་ Farm house རང་རྤེད་མ་གཏོགས་"ལྟ་བུ་"ཟྤེར་ནས་དྤེ་འད་པོ་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས། ང་ཚོས་ཁྲྱིམས་ནང་ལ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པ་ལ་ལག་བསར་བྱ་རྒྱུ་དང། དྤེ་འད་པོ་ཞྱིག་
མྱི་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ Farm house ཟྤེར་ནས་གང་འད་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ལག་བསར་
བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་བསམས་ནས། སོ་སོས་དོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་"ལྟ་བུ་"དྤེ་དགོས་ཀྱི་མྱི་
འདུག Farm house འད་པོ་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག "Farm house མ་བརྒྱབ་ཐབས་མྤེད་དང་"ལབ་དུས་ཁོ་



125 

 

མྱི་འབོར་མང་དུ་ཕྱིན་ནས་ཁང་པ་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་དུས། ཡང་ཡུལ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིང་ས་ཞྱིག་ལ་ཁང་པ་ཞྱིག་རྒྱག་
དགོས་དུས་ Farm house བཏགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་"ལྟ་བུ་"ལབ་རྒྱུ་
དྤེ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག "Farm house" འད་པོ་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་དགོས་པ་མྱི་འདུག ངས་རྒྱུ་མཚན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་བཟོ་བཅོས་བཏང་མཁན་མྤེད་པ་སོང་ཙང་རང་འཇགས་བྱས། "ལྟ་བུ་"ཟྤེར་བའྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་རྤེད། "ལྟ་བུ་
"དགོས་སམ་མྱི་དགོས། འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། "ལྟ་བུ་"དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་མཁན་ཚོ་ཕག་བརྐྱང་རོགས། གཅྱིག 
གྱིས།༌༌༌༌བཅུ་དགུ། "ལྟ་བུ་"དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་མཁན་ཚོ་ཕག་བརྐྱང་རོགས་གནང་། གཅྱིག༌༌༌ལྔ། "ལྟ་བུ་"འཇོག་རྒྱུ་
ཡྱིན། "ལྟ་བུ་"བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིར་ཚིག་གང་ཡོད་པ་དྤེ། "ས་བགོས་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་སྡོད་ཁང་དང༌། ཚོང་ཁང་གསར་
རྒྱག་མྱི་ཆོག འོན་ཀང་ནང་མྱི་འཕྤེལ་རྒྱས་ཕྱིན་ཏྤེ་སོ་སོའ་ིས་བགོས་ཞྱིང་སའྱི་ཐོག་ཞྱིང་ཁང་ Farm house ལྟ་བུ་མ་
རྒྱག་ཐབས་མྤེད་དང༌། གྲྭ་ཤག་དང་དགོན་པ་རྒྱག་རྒྱུ་བཅས་ལ་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་རྒྱུ་མཚན་
གསལ་བཤད་ཀྱིས་མངའ་གཞུང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་ཆོག་པའྱི་སྱིག་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ངྤེས་པར་
ཞུ་དགོས། མངའ་གཞུང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་མྤེད་པར་
ཞྱིང་ས་གཏོར་བཤྱིག་དང་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་གཞྱིའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་རྱིགས་ནམ་ཡང་བྱྤེད་མྱི་ཆོག" ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་དོན་དག་རྡོག་རྡོག་
འད་པོ་དྤེ། ད་ལྟའྱི་རྱིང་ལ་དྤེ་གཏོང་རོགས་བྱྤེད་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གོ་བསྡུར་མང་པོ་ཞྱིག་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་
ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ནང་གསྤེས་ ༣ པ་དྤེ་ལ། བརོད་པ་གྱིས་པ། གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། གསུང་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། 
"སྱི་ས་གང་ཡོད་བྤེད་མྤེད་ས་སོང་དུ་མ་བཞག་པར་སྱིའྱི་བདྤེ་རའྱི་ཆྤེད་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏྤེ་བྤེད་སོད་གཏོང་ཆོག" ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་དུས་འགོ་འཛུགས་དྤེ་ཟུར་ལ་མཆན་བཀོད་བཞག་པ་དྤེ་ཚོ་གཞྱིར་
བཟུང་བྱས་ནས་མར་མམ་དུ་མམ་དུ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། 

ནང་གསྤེས་ ༤ པ། "སོན་འབས་འདྤེབས་ཕན་མྤེད་པའྱི་ཞྱིང་སར་བྤེད་སོད་གཞན་མྱི་བྱྤེད་ཐབས་མྤེད་བྱུང་ཚེ་
གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གྱིས་པ་ལྟར་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས།" བརོད་པ་གྱིས་པ་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དྲུག་པའྱི་ནང་
གསྤེས་ ༡ པོ། "ས་ཁང་ཚོང་བསྒྱུར་དང༌། ཕུལ་སྱིན།" ཟྤེར་བ་དྤེ། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་དགོས་མཁན་མྤེད་
པ་ཡྱིན་ན། "སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་གསལ་བསགས་གནང་ྱིན་ནས་སྱིའྱི་བདྤེ་རའྱི་ཆྤེད་གཞུང་འབུལ་རྱིགས་ཕུད། 
དྤེ་མྱིན་གཞྱིས་མྱི་སུས་ཀང་ས་ཁང་མྱི་གཞན་ལ་ཕུལ་སྱིན་དང༌། ཚོང་བསྒྱུར། ཕྱི་མྱི་ལ་ཁང་ག་གཏོང་བའྱི་རྱིགས་གཏན་
ནས་མྱི་ཆོག" བརོད་པ་གྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
 



126 

 

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པའྱི་ནང་ལ་འདུག་སྤེ། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་
ཕལ་ཆྤེར་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ན། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ལོ་བཅུ་ལྷག་ཁྲྱིམས་འགལ་བྱས་ནས་
བསྡད་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་ཚོར་སོང། "ཁང་ག་གཏོང་བའྱི་རྱིགས་གཏན་ནས་མྱི་ཆོག" ཟྤེར་བ་དྤེ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ག་
རྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། ས་གནས་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་མྱིན་པའྱི་གཞུང་ཞབས་ཁག་ཅྱིག་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་
ཕག་ལས་གནང་དུ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཕྱི་ལོགས་ནས་
ཕྤེབས་མཁན་གྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དུ་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་
ལ་གཏན་བཞུགས་བྱྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་མང་ཆྤེ་བ་གཞུང་ཞབས་ལས་བྱྤེད་ཡྱིན་ན་ལས་ཤག་མྤེད་པའྱི་རྐྱྤེན་
གྱིས་ཁང་ག་སད་ནས་ཁང་པ་གཡར་ནས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོ་འད་པོ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆྤེར་ལོ་བཅུ་གྱིས་ལྷག་ཙམ་
གྱི་རྱིང་ལ་ཁང་ག་སད་ནས་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ཁང་ག་གཏོང་ཆོག་གྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། སང་ྱིན་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་
ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷོད་ལྷོད་སོང་བ་ནང་བཞྱིན་མྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་སངས་འཛིན་དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་དང་ང་འད་པོ་
གཞྱིས་ཆགས་ཐོབ་ཐང་མྤེད་མཁན། ལས་བྱྤེད་ལས་ཤག་མྤེད་མཁན། བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་
མྤེད་མཁན་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཆ་ལ་ཁང་པ་གས་ནས་སྡོད་དགོས་ཆགས་ས་རྤེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་མྱི་འབོར་འཕྤེལ་
རྒྱས་འགོ་བའྱི་རྐྱྤེན་གྱིས་ཞྱིང་ཁའྱི་ནང་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་
འགོ་དུས་ཁང་པ་མང་ཆྤེ་བ་སོང་པ་བྱས་ནས་ཁང་ག་གཏོང་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་བྱྤེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྲུ་གུ་སྤེ་མཁན་ཉུང་དུ་
ཕྱིན་འདུག་ཟྤེར་ནས་གཞྱིས་གོང་རྤེ་རྤེའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུའྱི་གང་ཀ་བསྡུ་ཡོང་དུས་དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། 
གཅྱིག་བྱས་ན་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་སང་ྱིན་སངས་འཛིན་ལག་བསར་ནན་པོ་བྱྤེད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ཆྤེ་བ་འད་པོ་ཡྱིན་ན། མོན་གྷོ་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་ཚོགས་པ་བཟོས་ནས་ཚོགས་མྱི་ ༡༥༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད། སྤེལ་ཀོབ་འད་པོ་ཡྱིན་ན་ ༢༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་འདུག མང་ཆྤེ་བ་ཁང་ག་སད་ནས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་གཅྱིག་བྱས་ན་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་ཚོ་ལ་སྡོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་བྱྤེད་རྒྱུ་ལ། ད་ལྟ་ཅོན་ཏ་ར་དང་རྡ་རམ་ས་ལར་ལས་
འགུལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོ་ལྷོ་ཕོགས་ཁག་ལ་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་མང་བ་ཚོ་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱི་འད་སྡོད་ཁང་ཞྱིག་
བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཚར་ལོངས་བྱས་ནས་ང་རང་ཚོ་ནང་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་
ཐོབ་ཐང་མྤེད་མཁན། གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཁང་ག་སད་ནས་སྡོད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ལ་ཡང་སྡོད་ཁང་འད་པོ་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་
ཡོད་དམ་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཆར་གཞྱི་དྤེ་འད་ཡོད་ནའང་ད་ལྟ་བསར་བཅོས་དྤེ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱག་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད། བསར་བཅོས་མ་ཕྱིན་བར་དུ་
འཆར་གཞྱི་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག གསུང་རོགས་གནང་། 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག "ཁང་ག་གཏོང་བའྱི་རྱིགས་གཏན་ནས་མྱི་ཆོག" ཟྤེར་བ་དྤེ། སྱིག་གཞྱི་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་
གནང་བའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་འཛིན་སོང་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དོགས་འདྱི་གནང་བ་ནང་
བཞྱིན་བྱས་ནས་དོགས་འདྱི་གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་གསལ་པོ་ཞྱིག་བསོན་ནས་"ཁང་ག་གཏོང་བའྱི་
རྱིགས་གཏན་ནས་མྱི་ཆོག" ཟྤེར་བ་དྤེ་བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་ལ་ར་བ་ནས་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་
ནང་བཞྱིན་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའྱི་ྱིན་མོ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ། ས་གནས་ག་པར་ལའང་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་པའྱི་
གནས་ཚུལ་མ་ཡོང་བ་དྤེ་"ཁང་ག་གཏོང་བའྱི་རྱིགས་གཏན་ནས་མྱི་ཆོག" ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་
རྱིགས་དྤེ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས། དཔྤེར་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་སྐབས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་
བྱྤེད་པའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ཕར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆྤེར་བཀོད་ཡོད་མདོག་ཁག་པོ་རྤེད་བསམ་རྒྱུ་ཞྱིག་དན་གྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྱིང་འདྱིར་བསར་བཅོས་ཞིག་ཕྤེབས་ཡོང་དུས། ཁ་གསལ་དུ་བཏང་
ནས་བཟོ་གནང་ན་མ་མཐུན་པ་མྱི་འདུག ཕྱི་མྱི་ལ་ཁང་ག་གཏོང་བའྱི་རྱིགས་གཏན་ནས་མྱི་ཆོག་ཟྤེར་ནས་བཀོད་ན་ཁ་
གསལ་དུ་ཆགས་ཀྱི་མྱིན་ནམ། དོགས་འདྱི་གཞན་དག་དྤེ་འད་ཕྤེབས་སོང་སྟེ། ལན་འདྤེབས་ཞུ་དགོས་མྱིན་ཚོགས་གཙོས་
ལམ་སོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་རྤེད། གཞན་པ་དྤེར་ལན་འདྤེབས་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁང་པ་རྒྱག་ཆོག་གྱི་མྤེད། ད་ལྟ་བསར་བཅོས་
ཕྱིན་བཞག་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་ཆོག་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ནང་མྱི་མང་དུ་ཕྱིན་ནས་ Farm house རྒྱག་རྒྱུ་དང་། 
གྲྭ་ཤག་དང་དགོན་པ་རྒྱག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཚུད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཞན་པ་གང་ཡང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བརོད་པ་གྱིས་
པའྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཚར་བ་རྤེད། དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལན་འདྤེབས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ལ་"གཞན་ལ་"ཟྤེར་དགོས་པ་རྤེད་དམ་"ཕྱི་མྱི་ལ་"་་་་ སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་"ཁང་ག་གཏོང་བའྱི་རྱིགས་གཏན་ནས་མྱི་ཆོག" ཟྤེར་བ་དྤེ། སྐབས་
དྤེ་དུས་གཏན་འབྤེབས་གང་འད་གནང་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་
རགས་ཙམ་ཞྱིག་བསོན་སོང། ར་བའི་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅེས་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། བོད་མྱི་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་
ཟྤེར་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་ན་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དྤེ་འད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཁ་གསལ་དུ་གཏོང་རྒྱུར་ཕྱི་མྱི་ལ་ཆོག་གྱི་མྤེད་ཟྤེར་ན། ང་ཚོས་རྒྱ་གར་ལུང་པར་བསྡད་ནས་རྒྱ་གར་ལ་གཡར་གྱི་
མྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་གོ་ནོར་ཐྤེབས་རྒྱུའྱི་ྤེན་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རང་འཇགས་བཞག་ན་ཡག་ས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་
བཅུག་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་ཆྤེ་ཁག་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ཆྤེ་ཁག་མང་པོ་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་དགྤེ་རྒན་
མང་པོ་ཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ཁང་པ་ལ་སྡོད་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་ཤག་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ་ལས་ཤག་མ་འདང་ནས་སྡོད་
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མཁན་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ངོ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་གོ་བ་དྤེས་བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་ལ་
གཡར་ཆོག་གྱི་ཡོད་ན་བཞག་ན་ཡག་གྱི་རྤེད་སྙམ། དྤེ་ལ་ཡང་"ཕྱི་མྱིར་གཡར་ཆོག་གྱི་མྤེད་"ཟྤེར་ནས་ཚིག་ལྷག་དྤེ་འད་
བཅུག་ན་སང་ྱིན་དཀའ་ངལ་འཐོལ་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཁང་པ་གཡར་རྒྱུ་མྤེད་པ་བཟོ་བ་དྤེའྱི་གོ་ནོར་ཐྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། དཔྤེ་
གསག་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཚོད་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་སྙམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱིག་གཞྱི་དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག ལག་ལྤེན་བསར་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་ཤྤེས་བཞྱིན་དུ་གོས་ཚོགས་
འདྱི་ནང་ལ་བཤད་ཡང་གཏན་འབྤེབས་དྤེ་འད་བྱྤེད་བསྡད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ག་རྤེ་འད་པོ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་གཙོས་ལམ་སོན་གནང་ནས་དྤེ་རྱིང་ནས་བཟུང་སྱིག་གཞྱི་ཁོ་རང་མྤེད་པ་བཟསོ་པ་
ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་རྤེད། དྤེ་ཡང་མཚམས་མཚམས་སུ་བཀའ་གནང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་འགན་ཁུར་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས། ང་ཚོ་རང་ལ་ལག་ལྤེན་བྱྤེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་སྙྱིང་སོབས་སྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཁག་པོ་ཆགས་ས་རྤེད་ཟྤེར་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ང་དངོས་གནས་འུ་ཐུག་ནས་ཞུ་དགོས་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་བྱུང་སོང། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབྤེབས་
གནང་མཁན་དྤེ་མཐའ་མ་གོས་ཚོགས་རྤེད། འཆར་འགོད་འབུལ་མཁན་དྤེ་ང་ཚོ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ལག་
ལྤེན་བསར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་དགོངས་ཀྱི་འདུག་ན་བཞག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུབ་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལ་མྤེད་པ་རང་
བཞག་ནས་སང་ྱིན་འཛིན་སོང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཁྤེད་ཚོས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གང་ཡྱིན་པ་ཟྤེར་ནས་དྱི་བ་དྤེ་མྤེད་པ་ཆགས་འགོ་
ཡྱི་རྤེད། དྤེ་ཚོ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་། དྤེ་ཆ་ཚང་མྤེད་པ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་རང་གྱི་སྐུ་དབང་རྤེད་མ་
གཏོགས། ང་ཚོར་ཨུ་ཚུགས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དོགས་འདྱི་ཕྤེབས་རྒྱུ་ལ་དྱི་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་གོང་དུ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྱི་བ་གནང་བའྱི་སྐབས་དྤེ་ལ་"ཁང་ག་གཏོང་བའྱི་རྱིགས་གཏན་ནས་མྱི་ཆོག" ཟྤེར་བ་དྤེ་རང་མ་
གཏོགས། གཞན་སེལ་ཀོབ་ལ་སྐྲུན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་མྱིན་ཁང་པ་མྤེད་མཁན་ལ་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཟྤེར་དུས། 
ཁོ་ལོགས་ཀ་རྤེད་འདུག་བསམ་སོང་སྟེ། བསར་བཅོས་ནང་ལ་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། 
"སྱིའྱི་བདྤེ་རའྱི་ཆྤེད་གཞུང་འབུལ་རྱིགས་ཕུད་"ཟྤེར་ནས་ལབ་རྒྱུ་དྤེ། དཔྤེར་ན་སོ་ནཱ་རྡཱ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆ། ཁོ་རང་
ཚོས་བྤེད་སོད་མ་བཏང་བའྱི་ས་ཆ་གཞུང་ལ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ནས་མྱི་ཁ་ཤས་ཞིག་གྱིས་ས་ཆ་དྤེ་
འད་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོ་ལ་བྱུང་ན་ཟྤེར་ནས་ཞུ་མཁན་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་བསར་བཅོས་མ་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། གཞུང་གྱི་ལྤེན་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་མྱི་འདུག དྤེ་ནང་བཞྱིན་དུ་སྤེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་
རང་ལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཕྱི་ལོགས་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། ཞྱིང་ས་དྤེ་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། མ་གཏོང་མཁན་དྤེ་འདའྱི་བྱྤེ་བག་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱིའྱི་བདྤེ་རའྱི་ཆྤེད་དུ་ལ། གཞུང་གྱི་འཆར་གཞྱི་དང་ལས་
འཆར་དྤེ་འད་ཡོད་ན། ཞྱིང་ས་དྤེ་གཞུང་ལ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་འདུག་སྤེ། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
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ན། ཡར་ལྤེན་སའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་དྤེའྱི་ནང་ལ་"སྱིའྱི་བདྤེ་རའྱི་ཆྤེད་གཞུང་འབྤེལ་རྱིགས་ཕུད་"ཟྤེར་
རྒྱུ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་འཆར་རྱིགས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་འགྤེལ་བརོད་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ། དྤེ་ནས་
ཁང་ག་དྤེའྱི་ནང་ལ་"ཕྱི་མྱིར་"ཟྤེར་བ་དྤེ་བརྒྱབས་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་པ་དྤེ་དངོས་གནས་རྤེད་ལ། ཚིག་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ག་རང་གྱི་ནང་ལ་ས་ཞྱིང་བོགས་གཡར་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་"ཕྱི་མྱིར་"ཟྤེར་ནས་དྤེ་འད་ཡོད་
བསྡད་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཙམ་ྤེན་ཁ་མྱི་འདུག ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཕ་གྱི་དྤེ་ལའང་ྤེན་ཁ་འདུག་
སྙམ། ཁ་གསལ་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་"ཕྱི་མྱི་ལ་ཁང་ག་"ཟྤེར་བ་དྤེ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོའྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གྤེང་སོང་ལ་གཞྱིར་བཞག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
རྱིམ་ལྟ་མཁན་ཚོ་ལའང་ཚོར་བ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ། གང་འད་འད་པོ་ཆགས་ས་རྤེད་དམ། དྤེའྱི་གནས་སངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། སྤེམས་ཤུགས་གཅོག་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་
རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག "ཁང་ག་གཏོང་བའྱི་རྱིགས་གཏན་ནས་མྱི་ཆོག" ཟྤེར་བ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་
ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། "ཕྱི་མྱི་ལ་"ཟྤེར་བ་དྤེ་བྱིས་ན་ཡག་པོ་འདུག་སྙམ། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་
ན། དྤེའྱི་རྐྱྤེན་གྱིས་ང་ཚོར་ཕོག་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཕོག་ཆྤེ་བ་དྤེ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་གོང་
དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དུ་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། "ཁང་ག་
གཏོང་བའྱི་རྱིགས་གཏན་ནས་མྱི་ཆོག" ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚང་མ་སྱིག་འགལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དངོས་གནས་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་
ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་སྡོད་སའྱི་ས་ཆ་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ང་ཚོར་གནང་བཞག་པའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་
ཕར་ཚུར་ག་རྤེ་བཟོས་པ་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་པ་ནང་ཁུལ་དུ་བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་དུས། དྤེ་བྱིས་པ་ཙམ་གྱིས་ཕྱི་ལ་ཕོག་འགོ་རྒྱུ་
ཞྱིག་མྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་ཕོག་རྒྱུ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་"ཕྱི་མྱི་ལ་ཁང་ག་
གཏོང་བའྱི་རྱིགས་གཏན་ནས་མྱི་ཆོག" ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སྡོད་མཁན་གྱི་བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕན་
ཐོགས་ས་རྤེད་དན་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་དོན་དག་ལ་སོན་མ་རྱིང་པོ་ཞྱིག་གསུང་ཡོང་
དུས། མདོར་བསྡུས་ན་འགུལ་སོད་ཅྱིག་བཏང་ནས་ལག་ལྤེན་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འད་པོཞྱིག་འདོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་
དུས། ཁོང་རྣམ་པས་འཆར་འབུལ་གནང་བ་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་ཞྱིག་བྱས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་
མ་གཏོགས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དྤེ་ས་ལོ་དྲུག་བདུན་ཞྱིག་ལ། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལ་དོན་ཚན་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་
བསར་བཅོས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ལག་ལྤེན་བསར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་ནས་གསུངས་པ་རྤེད་དྤེ། ད་ལྟ་བར་དུ་སྱིག་གཞྱི་འདྱིར་
འགུལ་སོད་ཀང་བཏང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་རངས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོ་འདྱི་ལ་གནད་དོན་གཅྱིག་ག་རྤེ་ཐུག་གྱི་འདུག་
ཟྤེར་ན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སྱིག་གཞྱི་བཞིན་པ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཏོག་ཙམ་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ལ་མ་འགྱིག་པའྱི་རྣམ་པ་
མང་པོ་བྱུང་བསྡད་རྒྱུ་དྤེ་མམ་དུ་བཤད་ཀྱི་བཤད་ཀྱི་བྱྤེད་བསྡད་རྒྱུ་དྤེ་ཁད་མཚར་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་འགྤེལ་
བཤད་རྤེ་རྤེ་རྒྱག་ཡོང་དུས། སོན་མ་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་མྱི་ལ་ལབ་པ་རྤེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་དྤེའྱི་ནང་ལ་"དྤེ་
མྱིན་"ལབ་རྒྱུ་དྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་གསར་པ་བཅུག་པ་རྤེད། " གཞྱིས་མྱི་སུས་ཀང་ས་ཁང་མྱི་གཞན་ལ་ཕུལ་སྱིན་དང༌།  ཚོང་
བསྒྱུར། ཁང་ག་གཏོང་བའྱི་རྱིགས་གཏན་ནས་མྱི་ཆོག"ཟྤེར་ནས་ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་
སོན་མའྱི་"མྱི་གཞན་"ཟྤེར་བ་དྤེ་ཕྱི་མྱི་རྤེད་དམ་ནང་མྱི་རྤེད། སོན་མའྱི་མྱི་གཞན་གྱི་མྱི་དྤེ་ཕྱི་མྱི་ཡྱིན་ན་དྤེ་གསུམ་པོ་ཆོག་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། སོན་མའྱི་མྱི་གཞན་གྱི་མྱི་དྤེ་ནང་མྱི་ཡྱིན་ན་ཚང་མ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཕྱི་མྱི་ཡྱིན་ན་ནང་མྱི་ལ་སོད་
ཆོག་གྱི་ཡོད་དམ། ཚོང་བསར་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་ག་པར་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་དྤེའང་
རང་བཞྱིན་གྱིས་སྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁང་ག་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཕྱི་མྱི་ལ་གཏོང་མྱི་ཆོག་པར་བྱས། གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་
ཡང་ཚོང་བསྒྱུར་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་། ཕུལ་སྱིན་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ནང་མྱི་ལའང་བྱྤེད་མྱི་ཆོག་པ་བྱས། ཕྱི་མྱི་ཕར་བཞག་ནང་མྱི་ལའང་
བྱྤེད་མྱི་ཆོག་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་"ཕྱི་མྱིར་"བཅུག་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག དོན་ཚན་དྤེ་འོག་དྤེ་ག་རང་ལ་"ཕྱི་མྱིར་
"བཅུག་བཞག་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ང་ཚོས་ལག་ལྤེན་བསར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད། 
ང་ཚོས་གཅྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ལབ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གོམ་པ་
དང་པོ་ཞྱིག་སོ་ནས་བལྟས་ན་ཡག་གྱི་མྱིན་ནམ་སྙམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་ལ་"སྱིའྱི་བདྤེ་རའྱི་ཆྤེད་གཞུང་འབུལ་རྱིགས་ཕུད་"ལབ་དུས། དྤེ་གཞུང་ལ་འབུལ་
རྒྱུའྱི་རྱིགས་དྤེ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་འོག་གྱི་"ཕུལ་སྱིན་དང་། ཚོང་བསྒྱུར། ཁང་ག་གཏོང་བའྱི་རྱིགས་
གཏན་ནས་མྱི་ཆོག "ཟྤེར་ནས་ལབ་ཡོད་པ་རྤེད། ཕུལ་སིན་དྤེ་གཞུང་ལ་འབུལ་རྱིགས་སུ་དྤེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚིག་
བསར་ཟོས་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་"སྱིའྱི་བདྤེ་རའྱི་ཆྤེད་གཞུང་འབུལ་རྱིགས་ཕུད། དྤེ་མྱིན་གཞྱིས་མྱི་སུས་
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ཀང་ས་ཁང་མྱི་གཞན་ལ་ཚོང་བསྒྱུར་དང་། ཁང་ག་གཏོང་བའྱི་རྱིགས་གཏན་ནས་མྱི་ཆོག "ཟྤེར་ནས་ལབ་ན་ཡག་པོ་འདུག 
དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་དུང་གོ་སྐབས་བཞྤེས་མཁན་ཡོད་དམ། བཞྤེས་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། སང་གྱི་དྤེ་ཚོ་རང་འཇགས་བཞག་ནས། འོག་དྤེ་ལ་
ཁང་ག་གཏོང་བའྱི་རྱིགས་ཟྤེར་བ་དྤེ། "ཕྱི་མྱི་ལ་"ཟྤེར་ནས་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། "ཕྱི་མྱི་ལ་"ཟྤེར་ནས་བཅུག་པ་ལ་སྱི་མོས་
ཀྱིས་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་བརོད་པ་གྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པ་ཡིན། དོན་ཚན་
བདུན་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ། གོང་དུ་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་"བརྱི་སྲུང་”ཟྤེར་རྒྱུ་དང་མར་གང་ཙམ་
ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་བཟོས་པའྱི་ཐོག་ནས། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་
དགག་བྱ། ཟུར་འཛར་དྤེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག བཅོས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཟུར་འཛར་ལ་མར་སྤེབས་
པའྱི་སྐབས་ལ་བཅོས་ཀྱི་ཡྱིན། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ། འདྱི་བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་མྤེད་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་གྱིས་པ། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་
ལ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་མྤེད་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་
པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ། ས་ཁང་ཕྱིར་བསྡུ་དང་བགོ་སོད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། 
མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པ། དྤེ་ནང་གྱི་ཟུར་
འཛར་དྤེ་ལ་ཡང་བཟོ་བཅོས་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་བཟོ་བཅོས་རྤེས་སུ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་
གསྤེས་དང་པོ། བརོད་པ་གྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་འབྤེབས་བྱས་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་གྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་གསུམ་པ། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ། 
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་བཞྱི་
པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསྤེས་
ལྔ་པ། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་དགག་བྱ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ི
སྐབས་སུ་བཟོ་བཅོས་ཕྱིན་པ་དྤེ་བཅོས་བྱས། ནང་གསྤེས་དྲུག་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་གསྤེས་དྲུག་པའྱི་ཐོག་ལ། ལམ་ཁ་བཟོ་མྱི་ཆོག་པ་དང་། ཐ་ན་འཐུང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་
བྲུས་མྱི་ཆོག་པ། ཤྱིང་ནགས་ཡོད་ཚད་བེག་མ་ཆོག་པ། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་འད་པོ་ཞྱིག ཚིག་བརོད་
དང་ནང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁ་ཤས་དགོས་ས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན་ས་
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འོག་ནས་ཆུ་འདྤེན། ལམ་དང་ཆུ་ཡུར་གསར་བཟོ་ཟྤེར་རྒྱུ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། "ས་གཤྱིས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་གཞྱིའྱི་ས་
འོག་ཆུ་འདྤེན་"ཟྤེར་རྒྱུ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གནོད་པ་ཡོད་རྒྱུའྱི་ཆུ་དངས་ན་མ་འགྱིག་པ་མ་གཏོགས་གཞན་གནོད་པ་མྤེད་
རྒྱུའྱི་ཆུ་དངས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ལ་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག དྤེ་བཞྱིན་"ཚོང་ལས་ཆྤེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཤྱིང་སྡོང་གཅོད་འབྤེག་"ཟྤེར་བ་འད་
པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྤེད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་ས་རྡོ་འབོར་འདྤེན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་ལ་"གཞན་"ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་ཅྱིག་འགོ་ལ་འཇོག་
བཞག་ན་གང་འད་འདུག་གམ། དྤེ་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེའྱི་འོག་གྱི་ཚིག་བརོད་གསར་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ། ཡྱིག་ཕྲྤེང་མཐའ་མ་དྤེའྱི་ནང་ལ། ས་གནས་
འགོ་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་ལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་འོས་མཆྱིས་མྱིན་ཞྱིབ་གནས་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དྤེ་ཡོད་
དུས། དྤེས་མཐུད་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། ང་ཚོས་མཐུད་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྙམ། "གཞྱིས་སའྱི་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁང་བརྒྱུད་ཁྲྱིམས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཡྱིག་ཐོག་མྤེད་པར་"དྤེ་ག་རང་གྱིས་གསལ་པོ་སོན་གྱི་འདུག་སྙམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་འོག་ནས་ཆུ་འདྤེན་དྤེ་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་མྤེད་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། འདྱི་ནས་དྤེ་གནང་ཆོག་གྱི་མྤེད་ཟྤེར་ནས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་མར་བཏང་ནས། 
དྤེའི་གནས་སངས་དྤེ་བསར་བཅོས་མྤེད་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་བལྟ་སངས་འད་པོ་དྤེ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་ཟྤེར་
ནས་ཡོད་པ་རྤེད། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ང་ཚོས་གནད་དོན་རྤེ་རྤེ་ཐོག་གྤེང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། གོང་གྱི་སྐད་ཆ་དྤེ་ག་རང་སང་ལ་སྤེབས་ཡོང་གྱི་འདུག ལག་བསར་
ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སངས་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། གོ་བ་དྤེའང་ཁད་མཚར་པོ་ཞྱིག་འགོ་
བསྡད་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ས་འོག་ནས་ཆུ་འདྤེན་ཟྤེར་བ་དྤེ། འོག་གྱི་དྤེ་ལ་ཆ་རྐྱྤེན་དྤེ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། "ས་གནས་འགོ་
འཛིན་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གྤེར་གནང་འོས་མཆྱིས་མྱིན་"ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་དོན་ཚན་གཞན་པ་ལའང་དྤེ་
འད་འབྤེལ་ཆགས་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དྤེ་འད་བྱས་ནས་འཇོག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་
ཐོག་ལ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ། མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་
གསྤེས་བདུན་པ་དྤེ། བརོད་པ་གྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབྤེབས་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། དྤེ་
སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པ་དྤེ། ནང་གསྤེས་ལྔ་པ། དྤེ་ལ་གཅྱིག་འཇུག་པ་ཡྱིན་ན་གང་འད་
ཆགས་ས་རྤེད་དམ། "ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐག་གཅོད་དང་། བཀོད་ཁབ་ཁག་ལ་དང་ལྤེན་མ་བྱུང་ཚེ། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ངམ་"ཟྤེར་ན་ས་གནས་དང་དབུས་གྱིས་དབྱྤེ་བ་ཕེ་མྱི་དགོས་པ་བྱས། དྤེ་ནས་
"ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་བཅས་ཡུལ་ཁྲྱིམས་ལ་ཁྲྱིམས་གཏུག་བྱྤེད་ཆོག་"ཟྤེར་ན། ང་ཚོ་ས་གནས་དང་
ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཀ་ཚུད་བསྡད་པ་ཞྱིག་བྱས་ན་འགྱིག་ས་རྤེད་དམ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག དྤེ་
མྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དྤེ་ནས་དྤེ་འད་འད་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། "ས་གནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་ངམ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་"ཟྤེར་ནའང་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག "དང་"ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཟྤེར་ནའང་འགྱིག་
གྱི་འདུག གང་འད་གནང་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
སྱིར་བཏང་ཡུལ་ཁྲྱིམས་ལ་གཏུག་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོ་དྤེ་ག་རང་ས་གནས་དྤེ་ལ་བསྡད་བསྡད་ཡོད་དུས། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་གཏུག་
དགོས་དུས། གཏུག་པའྱི་ཁྲྱིམས་དྤེ་བྤེད་སོད་བྱྤེད་སངས་དང་ལག་བསར་བྱྤེད་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཡང་། སྐད་ཆ་ལ་
སྤེབས་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ལག་བསར་བྱྤེད་རྒྱུ་ལ་སབས་བདྤེ་རུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཁྤེ་ཕན་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཆྤེས་མཐོའ་ི
ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དྤེ། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་མཐར་གཏུགས་ཀྱི་གོང་ན་མྤེད་པའྱི་ཁྲྱིམས་གཏུག་ས་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ལས་ལྷག་
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པའྱི་གཏུག་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་ཡུལ་ཁྲྱིམས་དང་ས་གནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གཏུགས་ནས། 
གཞྱི་ནས་ཡར་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཡར་ཡོང་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ། མཐར་གཏུགས་དྤེ་ལ་ལྷག་དགོས་རྒྱུ་དང་། དྤེ་
ལས་ལྷག་གཞན་ལ་གཏུགས་པ་ཡྱིན་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ལ་བརྱི་བཀུར་མ་ཞུ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༦༦ པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ དང་འགལ་གྱི་འདུག་
གམ་མྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡུལ་ཁྲྱིམས་དང་གཏུག་དགོས་ལབ་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ། བཅའ་ཁྲྱིམས་
སང་ནས་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག་ལ། ལར་ནས་གཞྱིས་ཆགས་མྱི་ཞྱིག་ས་གནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས། དྤེ་ཡང་
མ་ན། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཕྱིན། དྤེའྱི་ཐག་ཆོད་མྱི་ན་མཁན་དྤེ་དཀོན་པ་རྤེད། ངས་བསམ་ན་དྤེ་མ་ན་མཁན་
ཞྱིག་ཡོད་ན་ང་ཚོས་ཕར་གཏུག་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད་ཚུར་གཏུག་ཡོང་གྱི་རྤེད་སྙམ། བྱས་ཙང་ཡུལ་ཁྲྱིམས་ལ་གཏུག་དགོས་
ཟྤེར་བ་འདྱི་ཏག་ཏག་ཁོན་ནས་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ངའྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་ཡོད་ས་མ་རྤེད། བོད་མྱི་བྱྤེ་བག་
པ་ཞྱིག་ཁྲྱིམས་ཁང་ལ་འགོ་ཆོག་དང་མ་ཆོག་དྤེ་ང་ཚོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གོང་དུ་ཚིག་དྤེའྱི་ནང་ལ་འགྤེལ་བརོད་ཁ་
གསལ་ཙམ་བྱས་ན། ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་
རྤེད། ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐག་གཅོད་དང་བཀོད་ཁབ་ལ་ངོས་ལྤེན་མྱི་བྱྤེད་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ན། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གཏུག་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་པ་གཅྱིག་བྱས། དྤེ་ཡང་མ་ན་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་ཁྲྱིམས་ཁང་ནང་འགོ་
ཆོག་པའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། གཏུག་དགོས། བྱྤེད་དགོས་ལབ་ནས་དབང་ཚད་སད་ས་དྤེ་ས་གནས་ས་ཁང་
ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། བྱྤེ་བག་པ་མྱི་ཞྱིག་རྒྱུགས་མ་རྒྱུགས་ལབ་རྒྱུ་དྤེ་སྱིག་གཞྱི་
འདྱིའྱི་གོ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གྱིས་པ། མཐའ་མ་ངོས་བཞྤེས་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་
ྱིན་མོར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལ་ནང་ཁུལ་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་འགྱིག་ཐབས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། དྤེ་མ་བྱུང་ན་
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མཐར་ཐུག་ས་ཆ་དྤེ་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཁྲྱིམས་ཁང་ནང་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་རྒྱུ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡུལ་ཁྲྱིམས་ལ་གཏུག་དང་མ་གཏུག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྲྱིམས་གཏུག་བྱྤེད་
དགོས་ཞྤེས་པ་དྤེ་ལ་གདམ་ཁ་ཁོན་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བཀའ་རྒྱ་ཞྱིག་བཏང་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ཐག་གཅོད་གཅྱིག་གནང་ནས་དང་ལྤེན་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་གཏུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། Choice གཞན་པ་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འགྤེལ་བཤད་བསོན་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཆོག་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་འདུག 
ཆོག་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་འདྤེམས་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད། དང་ལྤེན་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་དང་མང་པོ་ཞྱིག་
བྱས་ནས་ད་དུང་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བྱྤེད་ཆོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག དགོས་ལབ་ན་གདམ་ཁ་ཁོན་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་
དུས་ངས་བྱས་ན་ཁྲྱིམས་གཏུགས་བྱྤེད་ཆོག་ཟྤེར་བ་འད་པོ་ཞྱིག་བཟོས་ན་ཏོག་ཙམ་གུ་ཡངས་པ་མྤེད་དམ་སྙམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། བྱྤེད་དགོས་ཞྤེས་ལབ་ན་མ་བྱྤེད་
ཐབས་མྤེད་ཆགས་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཁ་མཆུ་གཏུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་སོན་ལ་བྱ་ལམ་བྱྤེད་བདྤེ་ནང་ཁུལ་
ནང་གོས་བྱྤེད་པའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་ཁ་བཙལ་རྒྱུ་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན། གྱིས་པའྱི་
ཐོག་ནས་གལ་སྱིད་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གང་ཟག་ཅིག་གྱིས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བ་དྤེ་ས་གནས་ཁྲྱིམས་ཁང་དྤེ་
མ་ན། དབུས་ཁྲྱིམས་ཁང་དྤེ་ནས་མ་ན། རྒྱ་གར་ཁྲྱིམས་ཁང་ལ་གཏུག་པའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྤེས་མ་ཕར་ཕོགས་
གང་ཟག་དྤེ་ལ་ཡང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་ཡོང་དགོས་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད། ཕར་ཕོགས་གང་ཟག་དྤེས་ཀང་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་
གྱིས་དང་པོ་བྱས་མ་སོང་། ང་ས་གནས་ཁྲྱིམས་ཁང་ལ་གཏུགས་པ་ཡྱིན། དྤེས་ཀང་དང་པོ་བྱས་མ་སོང་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་
ཞིབ་ཁང་ལ་གཏུགས་ཀྱི་ཡྱིན། དང་པོ་བྱས་མ་སོང་རྒྱ་གར་ཁྲྱིམས་ལ་གཏུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་དྤེ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཕོགས་དྤེ་མ་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་
ལ་ཆོག་གྱི་ཡོད། གང་ཟག་ལ་ཆོག་མྤེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་མང་གཙོ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་
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དགོངས་པ་བཞྤེས་སངས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཁྲྱིམས་གཏུག་བྱ་དགོས་མྱིན་པར་བྱ་རྒྱུ་འད་
པོ་གསུང་ན་ཡག་པ་མྤེད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ངམ་ཞྤེས་གདམ་ངའྱི་ཚིག་གཅྱིག་སར་ཚར་དུས་རྦད་དྤེ་
ནང་དོན་ཐ་དད་ཅིག་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ར་བའྱི་ཆ་ནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐག་གཅོད་དང་
བཀོད་ཁབ་ཁག་དང་དྤེ་དག་དང་ལྤེན་མ་བྱུང་ཚེ། ས་གནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཁྲྱིམས་གཏུག་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་རྤེད། དྤེས་མ་
བྱུང་ན་ཡུལ་ཁྲྱིམས་ལ་གཏུག་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད་དྤེ། ངམ་ཟྤེར་དུས་བཀོད་ཁབ་ཁག་དང་ལྤེན་མ་
བྱུང་ཚེ་ས་གནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་གང་རུང་གྱི་རྒྱབ་གྤེར་ཁུར་ནས། ཡུལ་ཁྲྱིམས་ལ་ཁྲྱིམས་
གཏུག་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་འད་པོ་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག་པས་ངམ་ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་ཕྲད་འདྱི་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་
ཁྲྱིམས་གཏུག་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ངས་ཞུ་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྤེ། གང་ལྟར་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་འདྱི་
ལ་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐག་གཅོད་དང་བཀོད་ཁབ་ཁག་དང་ལྤེན་མ་བྱུང་ཚེ་ས་གནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་
ཁྲྱིམས་གཏུག་བྱ་ཆོག་རྒྱུ། ཡང་ན་ཟྤེར་བ་དང་། ཡང་ན་དྤེའྱི་མ་འགྱིག་ཚེ་ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་གཅྱིག་སར་ཏྤེ་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཁུར་ནས་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྲྱིམས་ལ་གཏུག་ཆོག་ཅྤེས་པ་དྤེ་འདའྱི་གོ་དོན་གཅྱིག་སོན་དགོས་ཀྱི་འདུག 
གདམ་ངའྱི་ཚིག་ངམ་ས་དྤེ་སར་བ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ག་རང་ས་གནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱབ་གྤེར་ཡྱིག་ཆ་དང་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་གྤེར་ཡྱིག་ཆ་གང་རུང་ཁུར་ནས་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྲྱིམས་ལ་གཏུག་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འད་ཞྱིག་གོ་ཡོང་གྱི་
འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཡུལ་ཁྲྱིམས་ལ་གཏུག་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡུལ་ཁྲྱིམས་ལ་གཏུགས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་
འདྱི་དང་འདྱི་ཁུར་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཡུལ་ཁྲྱིམས་ལ་གཏུག་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། གལ་
སྱིད་དྤེ་འད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་པའྱི་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ལ་རྒྱ་གར་ཡུལ་ཁྲྱིམས་
ཀྱིས་ངོས་ལྤེན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སངས་འད་པོ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་
གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་མྤེད་དམ། མ་འོངས་པར་ཡུལ་ཁྲྱིམས་ལ་ཐུག་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ས་ཁང་གྱི་རྙོག་ཁྲ་ལུང་པ་གང་
ཞྱིག་ཁྲྱིམས་ཁང་ལ་སྤེབས་བསྡད་པའྱི་ྤེན་ཁ་མྤེད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བོད་མྱིའི་སྱིག་འཛུགས་རང་ནས་ཐག་གཅོད་
ཀྱིས་འགོ་གྱི་རྤེད་བསམ་བསམ་འད་པོ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ཡུལ་ཁྲྱིམས་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་
ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདྱི་གཅྱིག་བཅུག་ཡོང་དུས། ར་བའྱི་ཐོབ་སངས་ཡོད་དམ་མྤེད་ཟྤེར་བའྱི་ས་མཚམས་དྤེ་ཚོགས་གཙོས་
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ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱི་བོགས་མ་བཏང་བའྱི་གནས་སངས་ཡྱིན་དུས། ཡུལ་ཁྲྱིམས་ལ་གཏུགས་ནས་
གནས་སངས་གང་འད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཏོག་ཙམ་གསལ་བཤད་གནང་ན་
ཡག་པ་མྤེད་དམ་སྙམ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གལ་ཏྤེ་ང་ཚོས་ད་ལན་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
ཁྲྱིམས་ཁང་ལ་འགོ་ཆོག་མྱིན་དང་། བསར་བཅོས་དྤེ་མ་ཕྱིན་ནས་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ད་ལྟ་ཡོད་པ་
ནང་བཞྱིན་འགོ་ཆོག་གྱི་མྤེད་པ་དང་ད་ལྟ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ལྷག་པ་ཡྱིན་ནའང་། གལ་ཏྤེ་སྤེར་གཅྱིག་གྱིས་ཚུར་ཁ་མཆུ་
བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་བཀག་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ། བསར་བཅོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱི་ནས་དབང་ཆ་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
དམ། དྤེ་མ་རྤེད་པ། དྤེ་མམ་དུ་སྤུངས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ནང་བཞྱིན་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སོང་གྱི་ཁྲྱིམས་གཏུག་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་སོན་ནས་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་འད་བྱུང་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་དྤེ་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་བསྤེ་བསྤེ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་རྤེད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་
དུས་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་ཞལ་ལག་སོན་ལ་ཡྱིན་པ་ཡོད། དོགས་འདྱི་ཞྱིག་སྤེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་ངའྱི་ངོས་
ནས་གསལ་པོ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ཡང་བསར་འབད་བརོན་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལས་ཀ་བྱྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ། ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དྤེ་ལ་ངོས་
བཞྤེས་མ་བྱས་ན་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་རྤེད་དམ། ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་དང་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་། དྤེ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་ཁྲྱིམས་
ཁང་ལ་ཡང་འགོ་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་འདྱི་ལ་ཡང་བསར་འགྤེལ་བརོད་
གང་འད་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག 

དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འམ་དྤེ་མ་བཞག་ན་ཟྤེར་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་གནང་སོང་། གལ་ཏྤེ་
འམ་དྤེ་མར་གཏོན་པ་ཡྱིན་ན་ཚིག་བརོད་འདྱིའྱི་ནང་འཕར་མ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དགོས་དོན་དྤེ། དང་པོ་ང་རང་
ཚོ་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས་འམ་དྤེ་ཚུར་བཀོག་ནས། དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་
འཁྲོལ་དང་བཅས་ཞྤེས་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་ཞྤེས་ལབ་ན་གང་འད་ཡོད་དམ། འམ་དྤེ་ཕར་བཀོག་ནས་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་
ཞྤེས་སར་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་འག།ོ འམ་གྱི་ཚབ་ཏུ་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ། བྱ་དགོས་བྱྤེད་དགོས་དྤེ་གྱིས་ལ་རོད་
གཞྱི་མང་པོ་གང་ཡང་མྤེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་བྱྤེད་དགོས་ཟྤེར་བ་འད་པོ་མཐོང་
བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་སང་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ས་གནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གཏུག་དགོས་པའྱི་ངོ་
བོ་འད་ཞྱིག་ལ་སྤེབས་པའྱི་ྤེན་ཁ་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་བྱ་ཆོག་ཅྤེས་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ཡར་བསར་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། ཁྲྱིམས་ཁང་ནང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་
ཡྱིག་ཆ་གང་འད་ཞྱིག་འཁྤེར་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ག་རང་སྤེབས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འབད་བརོན་དྤེ་རྒྱ་གར་ཁྲྱིམས་ཁང་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ལམ་ཁ་དང་ས་
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མཚམས་དྤེ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་ཟུར་ཙམ་གྤེང་གནང་སོང་། དྤེའྱི་ཚིག་དྤེ་ངས་ཡང་བསར་
བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་མྱིན། གང་ལྟར་ང་ཚོས་འབད་བརོན་དྤེ་རྒྱ་གར་ཁྲྱིམས་ཁང་ནང་ལ་ཕར་མ་བཙུགས་ནའང་ཚུར་བཙུགས་
མཁན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁྲྱིམས་མཐུན་གྱིས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱི། ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཀའ་
དྱིན་ཆྤེན་པོས་སབས་བཅོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆྤེད་དུ་གནང་བའྱི་ས་ཆ་དྤེ་བདག་པོ་རྒྱག་སངས་འདྱི་འད་བྱས་ནས་རྒྱག་གྱི་ཡོད། དྤེ་
ལ་མོས་མཐུན་ཁོ་རང་ཚོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁྲྱིམས་ཁང་ནང་ལ་ཡང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ཁུར་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་
བརོན་གྱི་ཐོག་ནས་སྤེབས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་འགྤེལ་བཤད་བསོན་པ་ཚང་མ་རོགས་ཐུབ་
པ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་གྱི་འགྱུར་བ་དྤེ་ངས་ཕར་ལྟ་སངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་དང་ལྡན་མཁན་འདྱིའྱི་ཁྲྱིམས་ཀྱི་འགོ་སངས། 
ཁྲྱིམས་བཟོ་སངས། ཁྲྱིམས་ཀྱི་དབང་འཛིན་བྱྤེད་སངས་ཀྱི་དབང་ཆ་ཆ་བགོས་ཀྱི་འགོ་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རྤེད། ཁྲྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་སྤེ་བོ་ཡོངས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་ཁྲྱིམས་ཀྱི་གཏུག་ས་དྤེ་ཆྤེས་
མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འདྱི་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཁྲྱིམས་དྤེ་ཡུལ་ཁྲྱིམས་ལ་གཏུག་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཕྤེས་པ་
ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་ཁྲྱིམས་མང་ཆྤེ་བ་ས་ཁང་དང་ས་ཞྱིང་སྐོར་ལ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་
ཁྲྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་ཆེ་མཐོང་སྲུང་བརྱི་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། དྤེ་བཞྱིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་
ཁྲྱིམས་ནང་ལ་མཐར་ཐུག་གྱི་གཏུག་ས་ཡྱིན་ཟྤེར་རྒྱུའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། 
ངས་ད་ལྟ་ཞུ་བསྡད་རྒྱུ་འདྱི་དྤེ་རྤེད། གལ་སྱིད་འགལ་བསྡད་ཡོད་ན་འགྱུར་བ་ར་བ་ྱིད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་འགལ་གྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་སུས་ལམ་སོན་གནང་གི་རྤེད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སོན་གནང་གྱི་
རྤེད་དམ། ངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྤེ་དགུ་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་མཐར་ཐུག་གྱི་
གཏུག་ས་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་མྱི་སྤེར་གྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཚུར་གཏུག་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་བཀག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གཞུང་
གྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཕྤེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་སྱི་ཚོགས་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་
ཆགས་ས་རྤེད་དམ། དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག གལ་སྱིད་བསར་བཅོས་དྤེ་འགོ་ནས་ས་ཁང་གྱི་
དཀའ་རྙོག་ཚང་མ་དང་། ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསར་དཔྱད་རྒྱུར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་འགོ་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། དྤེ་གཅྱིག་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
དང་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འཕྲད་པ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས། ལམ་ཁ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ས་རྤེད་དམ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲྱིམས་བསན་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲྱིམས་བསན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ས་གནས་ཁྲྱིམས་ཁང་ལ་
གཏུག་ཟྤེར་རྒྱུ་འདྱི་དགྤེ་མཚན་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འདྱི་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཁུལ་གྱི་
ཁྲྱིམས་ཤིག་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་སྱི་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་རྤེད། དྤེས་ལྤེགས་ྤེས་ཐག་
གཅོད་བྱས་པ་དྤེ་ལ་མ་ན་ན་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ས་གནས་དང་དབུས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བསྟུན་
ནས་བྱས་བསྡད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་པས། དྤེ་ཚོ་ལ་རྱིས་མྤེད་བྱས་དུས་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་
ཚོ་བོད་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་ཁྲྱིམས་རང་ཁུར་དང་སྡོམ་པ་རང་སྲུང་བྱས་ནས་རང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ལ་རང་གྱིས་གུས་
འདུད་ཞུས་དགོས་པ་དྤེ། ང་ཚོ་བོད་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་བསན་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འགན་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་འད་རྱིས་མྤེད་གཏོང་
མཁན་ཞྱིག་སྤེབས་པའྱི་སྐབས་དྤེ་ཡྱི་དུས་སུ་བསམ་བོ་གཏོང་ནས་ཁོ་ལ་ལག་ལྤེན་སད་ཕོགས་ག་རྤེ་དགའ་ཡྱི་འདུག་
དགོངས་པ་བཞྤེས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ཁོད་རང་ཚོ་ས་གནས་ཁྲྱིམས་ཁང་ལ་བསྟུན་རྒྱུའྱི་ལམ་འད་
བཟོས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག ངས་བྱས་ན་འདྱི་ཆ་ཚང་ཕར་བཏོན་བཞག་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་སམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚིག་ཁ་ཤས་ཞིག་ཞུས་ན་དན་སོང་། ཞུ་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ལྷག་བསམ་གྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་
ནས། ཆུ་མ་ཡོང་གྱི་གོང་ནས་རགས་དྤེ་འདའྱི་གཟབ་གཟབ་བྱྤེད་དགོས་པ་ལ་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། 
ར་བའྱི་དྤེ་རྱིང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དྤེ་ཕྤེབས་ཡོང་དུས། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༢ 
དང་། དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ་བདུན་པའྱི་ནང་གསྤེས་ ༡ པོ་དྤེ་ཡོངས་ལ་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
འབྤེལ་ཡོད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དང་པོ་སོན་འགོའ་ིརྱིང་ལ་དྤེ་འད་བྱས་ནས་གོམ་པ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ན། རྤེས་
ནས་ཕལ་ཆྤེར་ཚང་མ་ཏག་ཏག་འགྱིག་པའྱི་ལམ་མམ་ཚོར་བ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོང་དུས་ཆ་ཤས་མ་བངས་པ་བྱས། གང་ཞྱིག་
མར་འཁོད་བསྡད་པ་དྤེ་ག་རང་གཞྱིར་བཟུང་རྒྱབ་སོར་ཞུས་ནས་ཕྱིན་བསྡད་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དོན་ཚན་ ༡༤ འདྱིའྱི་སང་
ལ་ཕྤེབས་ཡོང་དུས་གནད་དོན་ཏོག་ཙམ་མ་ཞུས་ཐབས་མྤེད་འད་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་རྱིང་གྱི་
སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། List agreement 
གསར་པ་ཞྱིག་ལ་གོམ་པ་འད་པོ་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཚོར་བསྡད་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་བྱས་ན་ང་ནོར་ཡྱིན་སྱིད་པ་
རྤེད། དྤེ་འད་གང་འད་ཞྱིག་འབྤེལ་ཡོད་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་མམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པ་ལ་ས་
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གནས་ལ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་བོད་པ་རྣམ་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཁག་གཅྱིག་ནྱི་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྐད་ཆ་གཞན་ཞྱིག་ནས་བོད་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་ལ་བསོད་འགོ་གྱི་འདུག་ཅྤེས་སྐད་ཆ་
བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། དུས་ནས་དུས་སུ་འགྱུར་བ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། གོམ་པ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། སོ་
དགོས་པའྱི་ཆ་རྐྱྤེན་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། ཁོར་ཡུག་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། དྤེའྱི་དགོངས་གཞྱི་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ཐུགས་ལ་བཅང་དགོས་པ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་ནང་ལ་ད་ལྟ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་གཞྱི་ཆགས་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་དཔྤེ་ལྟ་
འོས་པ་དང་། ཚང་མས་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་སོ་པོ་ཞྱིག་དང་སྱིད་པོ་ཞྱིག ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་དང་མཐུན་རྐྱྤེན་བཟང་པོ་དྤེ་འད་
ལ་བརྱིས་བསྡད་སའྱི་རྱིགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་མྱི་འབོར་འཕྤེལ་བ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། མྱི་འབོར་ལྷག་
བསྡད་པ་དྤེ་དག་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚུར་ཞུགས་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་དགག་དགོས་རྒྱུ་མཚན་ཐམས་ཅད་ལ་
དགོངས་པ་བཞྤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་དུས་ཚོད་ནང་ལ། ང་ཚོ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱིས་སོ་སོའ་ིའཛིན་སོང་དྤེ་
ཁྲྱིམས་ཁང་ནང་སྤེལ་བ་ཞྱིག་དང་། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མང་པོ་ཡོད་དམ།) ཚར་སོང་། ཁྲྱིམས་གཏུག་
བྱས་བསྡད་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་འད་མ་ཡོང་བ་ཞྱིག་དགོངས་པའྱི་དབྱྱིངས་ལ་འཇགས་རོགས་གྱིས་ཞྤེས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་གྱི་དོན་ཚན་ ༡༤ པ་དྤེའྱི་ནང་གསྤེས་ནང་ལ་མར་མཇལ་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོ་བོད་རྱིགས་རང་གྱིས་ང་ཚོའྱི་གཞུང་
གྱི་འཛིན་སོང་མར་ཁྲྱིམས་ཁང་ལ་སྤེལ་ཡོང་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་འདའྱི་དོགས་གཟབ་ཅྱིག་མཇལ་བསྡད་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག 
དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་འདའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་མ་ཡོང་བར་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ཆུ་མ་ཡོང་གོང་ནས་ཆུ་རགས་རྒྱག་དགོས་པ་དྤེ་
གནད་འགག་ཆགས་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
 


