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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
༡ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པའ་ིཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་མུ་མཐུད། ༡༌༌༌༦ 
༢ དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས། 

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ། 
༦༌༌༌༡༨ 

༣ སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་
སན་ཐ།ོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ།  

༡༩༌༌༌༢༩ 

༤ གཞུང་འབྲེལ་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ། ༣༠༌༌༣༠ 
༥ སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་ལན་འདྲེབས་གསལ་

བཤད། 
༣༠༌༌༌༣༤ 

༦ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས། ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༣༥ པ། 

༣༥༌༌༌༣༧ 

༧ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས། ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༣༥ པ། བརོད་པ་དང་པ།ོ 

༣༨༌༌༌༤༩ 

༨ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས། ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༣༥ པ། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། 

༥༠༌༌༌༧༤ 

༩ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས། ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༣༦ པ། 

༧༥༌༌༌༨༡ 

༡༠ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས། ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༣༦ པ། བརོད་པ་དང་པ།ོ 

༨༢༌༌༌༩༧ 

༡༡ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས། ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༣༦ པ། བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་བཅས། 

༩༧༌༌༌༡༣༡ 

 



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་
བསམོས་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་དང་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ཕབེས་བསད་ཡདོ། སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛདོ་ཚང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། 
ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེའབོད་བསྐུལ་དང་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད། ད་ལྟ་ New York བུད་མེད་གཅྱིག་ཁ་སང་ཉ་ེཆར་མ་ོརང་
རྒྱ་གར་དུ་ག་ོབུར་འག་ོདགོས་པ་བྱུང་ནས་ཕལ་ཆརེ་མ་ོརང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེ Motor Cycle གྱི་རྡབ་སནོ་བྱུང་ནས་ཕ་གྱིར་ག་ོབུར་
དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་འདུག སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  Protected Area Permit ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཛ་དྲག་སོང་
ཙང་། ཞུ་རུ་མ་བརེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ེཟླ་བ་ ༣ འགོར་གྱི་ཡོད་ཙང་མོ་རང་ག་ོབུར་ཐོག  ཕ་གྱིར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཕ་
གྱིའྱི་ས་གནས་ Police ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མ་ོརང་ནང་མྱི་དང་མ་ོརང་ལ་ད་ེའདྲ་འཕྲད་འདུག མཐའ་མ་ད་ེལ་ཕ་གྱི་
ས་གནས་ཀྱི་ Police ད་ེལ་རྒྱ་གར་སོར་མ་ོསྟོང་ཕྲག་ ༤༠ ཕར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Bribe བྱས་ནས་ད་ེའདྲའྱི་
ཐགོ་ནས་བསགས་ནས་ཕ་གྱིར་ Permit ཡྱི་རོག་ག་ད་ེསེལ་བ་འདྲ། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཞུ་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་
ཟརེ་ན། ཁ་ོརང་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་བོད་མྱི་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བོད་པ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
ལ་ནང་མྱི་ཡོད་ཙང་ཁོ་ཚོའྱི་འདྱི་ག་རང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་
མཁནེ་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་གང་ཡོད་ན། མེད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚ་ོཐུགས་སྣང་གནང་ནས་
དངོས་གནས་ཕག་རོགས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བུད་མེད་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཕྲུ་གུ་ད་ེཕ་གྱི་ཛ་དྲག་གྱི་སྨན་ཁང་ལ་སེབས་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དྲག་བྱུང་པའྱི་སྐབས་དེར་ད་ེའདྲ་གནས་ཚུལ་བྱུང་
དུས་ཚང་མ་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ད་ེགཅྱིག་དགངོས་བཞེས་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་
བསམོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དྲྱི་བ་དང་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར་ཆ་ཤས་ཕྲན་བུ་ལནེ་རྒྱུ་འདདོ་པ་བྱུང་སོང་། དང་པ་ོད་ེ༸གོང་ས་ཐམས་ཅད 
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མཁནེ་པ་མཆགོ་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྐརོ་ལ་རདེ། འདྱི་ལ་ད་ལྟ་ཚང་མས་བངས་བཞྱིན་པ་ད།ེ འབལེ་ཡདོ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་
གྲུ་ཁག་ལ་ཕེབས་པ་དང་། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་སྱིད་སོང་དང་། ད་ེནས་ང་ཚ་ོབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས། ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ། ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོས་བསྟོད་བསྔགས་གནང་སོང་། ད་ེལ་རེས་སུ་ཡྱི་
རངས་ཞུ་པའྱི་ཐགོ་ནས། ང་རང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་བསྟདོ་བསྔགས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དརེ། བཅསོ་མ་མྱིན་པའྱི་བསྟདོ་བསྔགས་ཞུ་
རྒྱུ་ལ། ང་ཚོའྱི་གཞུང་བསྟེན་གགས་པའྱི་རྒྱལ་པ་ོགནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆནེ་པ་ོདང། དཔལ་ལྡན་དམག་ཟུར་གྱི་རྒྱལ་མ་ོརྣམ་པ་
གཉྱིས། ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་སྲུང་མ་དམར་ནག་ཆནེ་མ་ོགཉྱིས་ཞུ་ཡོད་པ་རེད། ཁངོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་སྲུང་ཞྱིང་སངོ་བའྱི་འཕྲྱིན་ལས་
མེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་གྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་ད་ེའདྲ་མེད་པ་ད་ེང་ཚོས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པའྱི་ཐོག་
ནས། རྱིག་པ་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེའྱི་ཆ་ནས་སྲུང་མ་དམར་ནག་གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་
དང་། ད་ེནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ན་མྱི་ཤེས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་དྲྱིན་ད་ེཚ་ོསེམས་ལ་སྙྱིང་བཅངས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ས་ོས་ོས་གནས་ཁག་ག་བར་འག་ོདགསོ་ན། བོད་མྱི་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་གངས་འབོར་ངེས་ཅན་ལ་ཐུག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་
ནའང་། མྱི་མང་ལ་ད་ེམཚུངས་ཀྱི་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པའྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་བོད་མྱི་ཞག་རྱིས་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་
ཐགོ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་བསམ་ ཤེས་བྱེད་དགོས་རྒྱུ། ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ཤེས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ད།ེ ས་ོས་ོཐགོ་ནས་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ལྟ་འདྱི་ལ་ཚང་མས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༤ ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་གསུང་ཆོས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག མཇལ་ཁ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལ། ཚང་མས་མཛད་འཆར་ཉུང་དུ་གཏངོ་དགོས་རྒྱུ་དགོངས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡར་ལངས་མཁན་གང་ཟག་འདྱི་འདྲ་བ་ོལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོ
མཆོག་དང་། ལྷག་པར་དུ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ད་ེའདྲའྱི་ལམ་སྟོན་དང་། ད་ེའདྲའྱི་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་དགོས་རྒྱུ་ངོས་
འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད། ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་བཙུགས་ནས་བཟུང་། དུས་རབས་ཕདེ་ཀའམ་ལ་ོདྲུག་ཅུ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་
གྱི་ནང་ལ། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་ཞབས་ཞུ་བ་རྣམ་པས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་ཞབས་ཏགོ་ཚགས་ཚུད་པ་ཞྱིག་བསྒྲུབས་
ཟྱིན་པ་དང་། སྒྲུབ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཏུ་ས་ོསོས་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་གནད་དནོ་ད་ེདང་འབལེ་ནས་ས་ོསོས་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་
ཅ་ེན། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཡར་ལངས་མཁན་ཞྱིག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་
ཞྱིག་རདེ། དཀྱིལ་འཁརོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ཡོད་དུས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་
སྔནོ་མ་ནས་གནང་བའྱི་བཀའ་སོབ་དང་། ཐུགས་ར་ེགང་གནང་བ། ད་ེནས་ང་ཚ་ོཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་གང་བསྐུར་བའྱི་
ལས་འགན་ཐམས་ཅད། ད་ེདང་ད་ེམཚུངས་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཁངོ་ལ་མཚན་ཉྱིད་མ་བཟུང་ན་ཧ་ལམ་ག་ར་ེཚང་
དགོས་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆ་ེརྱིས་པའྱི་ཡན་ལག་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། གནས་
ཚུལ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ད་ོསྣང་བྱས་པ་དེར་བརེན་གྱི་ཐོག་ནས་འགན་འཁུར་རྒྱུ། ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ། བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་སོང་ན། ད་ེནས་རྒྱུན་ལས་དང་། ད་ེམཚོན་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་ནང་ལ་
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ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་དགོས་རྒྱུ། ས་གནས་ཁག་ལ་ཕོགས་བསདོ་དང་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་སགོས་ཆད་མྱིན་འག་ོདགསོ་རྒྱུ། 
ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ཐགོ་ལ་ལ་ོགཉྱིས་དང་ཕདེ་ཀའྱི་ཐགོ་ལ། བོད་ཀྱི་ར་དནོ་ལ་ཕན་རྒྱུདང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འགོ་ནས་བསྐུར་བའྱི་
ལས་འགན་ཐགོ་ལ་ཏག་ཏག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་བསམ་པ་ད་ལྟ་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཕོད་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཙམ་ཞྱིག་ཡར་ཕུལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཛད་འཕྲྱིན་ཉུང་དུ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོ་འདྲ་བོ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོཚང་མས་ཤུགས་
བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ཉུང་དུ་ཡོང་རྒྱུ་ཐུགས་ལྷོད་བད་ེབ་ོཆགས་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་བསམ་ཞྱིག་
འདུག་སྟེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡར་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། དེ་འདྲ་བྱ་རྒྱུའྱི་བོ་ཁོག་མྱི་འདུག གང་ཟག་སོ་སོ་ལ་མཛུབ་མོ་
བཙུགས་ན། ཆད་ལྷག་མེད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དེ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ RC སྐོར་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་
དགོས་བསམ་སོང་སྟ།ེ དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་གྱི་ལན་འདེབས་གནང་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་དྲྱི་བ་ད་ེངས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་
ཀྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་མཚན་ཐ་ོཕྱིར་འཐནེ་གནང་སོང་། ག་ོསྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་
རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཕེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་དང་
དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ལར་ནས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་རདེ། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྐུ་སེར་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཚསོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་མཛད་འཆར་མཚནོ་པས་གནང་ས་ོཁག་ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་ལ་གང་
ལ་གང་འཚམ་གྱིས་རྒྱུས་མངའ་ཡདོ་པའྱི་ཆ་ནས་གནས་ཚུལ་ཁ་ ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ནའང། སྐབས་དནོ་ས་ོསོར་ཐད་
ཀར་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མྱིང་ཡང་འཁེར་གྱི་མེད་ལ་ད་ེབཞྱིན་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་མ་འཁེར་
བར་བོད་ཀྱི་ཆབ་འབངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ལ་འགན་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ག་ར་ེཞུ་དགོས་པ་ད་ེདག་འགན་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལར་ནས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་གནད་དནོ་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་བྱ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གནས་ཚུལ་ཁ་
ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་འདྱིས་ག་ཚོད་ཕན་གྱི་ཡོད་དང་ག་ཚོད་བར་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེཡང་ཐ་ེཚོམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་
སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བག་ོགེང་གནང་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་
ཅྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་ེནས་ད་ལྟ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ལ་བལྟས་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་དུས་རྒྱུན་ནས་བད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ད་ེདག་ལ་མྱིའྱི་ཆ་རེན་མ་འདངས་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་རེད། ང་རང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་
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བའྱི་གནས་བབས་ ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མཐུན་རེན་སྦྱར་མ་ཐུབ་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་དབུས་
བཀའ་བོན་ནས་བཟུང་སྟ་ེལས་བྱེད་ཚང་མས་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ང་རང་གྱིས་ངོས་འཛིན་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚརོ་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ གཙ་ོབ་ོ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པའོ་ིསྐུ་ཕྱྭ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེད་ལྟ་བར་དུ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ད་ེ
ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཛད་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབྱུང་སོང་།  མཛད་
འཆར་སྟབས་བད་ེརུ་གཏོང་དགསོ་འདུག མཛད་འཆར་ཁུ་བསྡུ་བྱ་དགསོ་ཀྱི་འདུག སྐུ་ངལ་གས་ོརྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་དགསོ་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དང་། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ཙམ་མ་ཟད། ཕྱི་
ལོགས་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགོ་དུས་ཀང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་འདྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་མང་
ཚོགས་ཀྱི་ནང་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་དུས་རྒྱུན་ནས་དགོངས་པ་ཡག་པ་ོབཞེས་ཐུབ་མཁན་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཞུ་
དགོས་པ་རདེ་དམ་ད་ེདག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་དནོ་དག་ང་ོ
མའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འགན་འཁེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཅ་ེན། ད་ེགནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་
པའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་དནོ་ད་ེབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་དྲྱི་བ་གང་ཡང་མྱིན། གང་ལྟར་བད་ེ
སྲུང་ལས་ཁུངས་རདེ། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་རདེ། ཚང་མར་ངས་འབོད་སྐུལ་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེག་ར་ེ
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅ་ེན། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་བསྟན་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་མཛད་པ་ད་ེམཐའ་ཡས་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེཡྱིན་
དུས་ང་ཚ་ོནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་བསྟན་
པའྱི་ལྟ་ེགནས་ཧ་ལས་པའྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ང་ཚའོྱི་རྒྱ་གར་ནང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གང་སར་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ག་ར་ེའབོད་
སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅ་ེན། དཔརེ་ན། ཆསོ་བརྒྱུད་ཆནེ་པ་ོབཞྱིའྱི་ནང་ནས་བྱ་ེབག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ལྟ་བུར་དཔེར་མཚནོ་ན། བཀའ་
བརྒྱུད་བསྟན་པ་སྱིའྱི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གདན་འདྲེན་ཞུ་
དགོས་རྒྱུ་དང་མཛད་འཆར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། གོང་ནས་ཀང་ཏན་ཏན་གསན་བཞེས་གནང་གྱི་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཆོས་
ལུགས་གཞན་དག་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་རདེ། ད་ེམྱིན་པའྱི་ད་ལྟ་ངས་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་མཚམས་
མཚམས་ལ་དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་ཆུང་ཆུང་ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གདན་འདྲནེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ནམ་རྒྱུན་དུ་མཛད་འཕྲྱིན་དེ་དག་རྒྱས་ཐག་ཆོད་འགོ་ཡྱི་འདུག་གསུང་མཁན་ད་ེཚོས་ཀང་སོ་སོའ་ིསང་ལ་སེབས་ཡོང་
དུས། དེར་ངོས་འཛིན་ར་བ་ནས་གནང་མ་ཐུབ་པར་བརེན་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ང་ལ་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་། དེར་
བརནེ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་(ཞ་ེས་མ་ཞུས་ན་)དུས་ཚོད་ད་ེབོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་སྱི་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཆསོ་བརྒྱུད་ཆནེ་པ་ོབསྟན་པ་
སྱིའྱི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོམེད་དམ། ད་ེམ་
གཏོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་གནང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་རང་ཡྱིན། གང་
ཡྱིན་ཞ་ེན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་མདུན་དུ་མཇལ་ཁ་ཞྱིག་བཅར། གནས་ཚུལ་ད་ེད་ེའདྲ་ཡྱིན་གསུངས་དུས་༸རྒྱལ་བ་
རྱིན་པ་ོཆ་ེའཕགས་མཆགོ་སན་རས་གཟྱིགས་མྱིའྱི་རྣམ་རལོ་དུ་ཕེབས་པ་རང་རདེ། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རདེ་ཅེས་བཀའ་
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གནང་གྱི་འདུག མཚམས་མཚམས་མཛད་རྱིམ་ནང་ལ་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་མཛད་རྱིམ་ཡར་ཁེར་ཤོག་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡྱིན་
གསུངས་ནས་འདྱིར་བཅུག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེའདྲའྱི་བཀའ་ཕབེས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་འགན་ད་ེང་ཚརོ་
འདུག  དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་བསར་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ།  བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་
གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འབོད་སྐུལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་
ཆའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་
པ་ོཡྱིན་ན་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ། ད་ེལས་རླབས་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་
ངསེ་པར་དུ་ཕབེས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ད་ེམྱིན་ང་རང་ཚའོྱི་འཛིན་སོང་མཚནོ་པའྱི་ལྷག་པར་དུ་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་
རྣམ་པ་ཚ་ོསུ་ཡྱིན་ནའང། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་རང་རང་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་ནས། འདྱི་ང་རང་ཚརོ་བལྟས་ན་ཧ་ཅང་
གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་དེ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་༸སྐུའྱི་འཕྲདོ་བཞེས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ ང་ཚསོ་ད་ེའདྲ་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག་བསམ་པའྱི་བསམ་བ་ོསྔོན་ཚུད་ནས་བཏང་བའྱི་ཐོག་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་མཛད་རྱིམ་ད་ེདག་ཏན་ཏན་ཉུང་དུ་འག་ོ
རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བཟང་ཤོས་ཤྱིག་ངས་མཐོང་གྱི་འདུག འདྱི་ངས་མཐོང་བ་དང་འབོད་སྐུལ་རང་རེད། འབོད་སྐུལ་འདྱིའྱི་སྐོར་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་རེད། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ཚོར་སྔོན་ཚུད་ནས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་
གནང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞྱིག་གནང་རོགས་བགྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཁོང་ཚོས་ཀང་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་རེད་
བསམ་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རག་པར་དྲན་གྱི་ཡོད། དྲན་པ་འདྱི་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་གཞན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་བྱ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་འཕགས་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ ཤྱིག་གྱི་ས་གནས་ New York ནས་ཡྱིན་པའྱི་བུད་མདེ་གཅྱིག་ད་ེའབྱརོ་
རྒྱུ་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེ། ང་རང་ལ་ད་ེའདྲ་བཤད་མཁན་བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་གལ་སྱིད་དཀའ་ངལ་
ད་ེའདྲ་འཕྲད་སོང་ན། ལམ་སེང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་ནའང་རོགས་པ་གནང་
ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་རོགས་པ་གང་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཛད་
འཕྲྱིན་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པ་ད་ེཆསོ་སངོ་སྲུང་མའྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲྱིན་རེད་གསུངས་སངོ། ང་རང་གྱི་ད་ེལ་ད་ེད་ེབཞྱིན་ན་ོཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
ད་ེནས་འབདོ་བསྐུལ་ད་ེཚ་ོའབོད་བསྐུལ་རང་བྱས་ནས་ང་རང་གྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ག་ོབསྡུར་བྱ་དགསོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ལས་ཁུངས་ལ་ག་ོ
བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་
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ད་ེདགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཆད་ལུས་ཐེབས་འདུག ད་ེསྔོན་དུ་ནས་ད་ལྟ་གསལ་བཤད་
བྱས་ཆགོ་པ་བྱེད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ ཤྱིག་གྱི་ Holland གནས་ཚུལ་ད་ེམྱི་ཁ་ཤས་ཀྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་སྙན་སེང་ཞུ་
རྒྱུ་ད་ེཁེད་རང་ཚའོྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སངོ། ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་ཚ་ོད་ེསྐརོ་ལ་ང་ཚསོ་འབལེ་ཡདོ་ཡར་མར་ང་ོ
ཤེས་ད་ེའདྲ་བརྒྱུད་ནས་རད་གཅོད་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡྱིན་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སངོ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཕེབས་པའྱི་སྐོར་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་བཤད་སོང། ངས་གོང་དུ་ན་ནྱིང་གྱི་དྲྱི་
བ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེལ་འབུམ་རམས་པ་སོབ་གཉེར་ནང་བཞྱིན་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་ད་ལྟའྱི་སྐུ་ང་ོ
སྱིད་སོང་མཆོག་སྐབས་ད་ེལ་རྡ་རམ་ས་ལ་ཆེད་བཅར་གྱི་སྐབས་དེའྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆེར་སྙན་སེང་ཞུས་
ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་འདུག བད་ེསྲུང་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་འདུག བཀའ་བོན་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་འདུག ད་ེམ་ཟད་གནས་ཚུལ་ད་ེབཀའ་
བནོ་ཁྱི་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་ནས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་རེད། ད་ེསོང་ཙང་ཧ་ག་ོཡྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤྲད་བཞྱིན་པའྱི་ལག་འཁེར་གསལ་པ་ོམྱི་འདུག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་
སོང། ཕལ་ཆརེ་སྐབས་ད་ེལ་སྣག་ཚ་རོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་འཁལེ་ཡྱིན་གྱི་རདེ། གལ་སྱིད་དངསོ་གནས་གསལ་པ་ོམེད་ན་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནང་འཁེར་ཤོག་དང་འཕྲལ་དུ་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཡན་ཆད་ཀྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བད་ེ
སྲུང་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་སོན་ཐོག་བགོ་གེང་དང་།  སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་གསལ་བཤད་ལན་འདབེས་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༤ ཨང་གངས་ད་ེནརོ་
འདུག ད་ེནོར་བཅོས་གནང་རོགས་གནང་། ༤ དང་། འོག་གྱི་ཨང་གངས་དེ། ༥ བཟོས་རོགས་གནང། ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་
ལས་རྱིམ་ ༤ མུ་མཐུད་ནས་ལས་བསོམས་དང་སྙན་སོན་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན་ནང་གསེས་ཀ་པ། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལོའ་ིལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ལས་རྱིམ་ཁོངས་ལ་
ཡོད། སྙན་སནོ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་གེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས། 
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༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་
པའྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས། 

དནོ་ཚན་དང་པ།ོ ང་ོསྤྲདོ། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནྱི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེའྱི་དེད་དཔོན་བོད་
མྱིའྱི་བ་ན་མ་མཆྱིས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་ཡང་དག་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ལམ་སྟནོ་འགོ་ཆདེ་
འཛུགས་མཛད་པའྱི་བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བནོ་ཆནེ་ལས་ཁུངས་བདུན་ཁངོས་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་
བནོ་དང་དྲུང་ཆེའྱི་བཀོད་བྱུས་སྟངས་འཛནི་འོག་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་གཙ་ོབོར་གྱུར་པའྱི་གཞུང་འབལེ་
གནད་ཡདོ་མྱི་སྣ་དང༌། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི། བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་ཚགོས་སེར་ཁག ད་ེབཞྱིན་བོད་དནོ་དནོ་གཉརེ་ཅན་རྣམས་ལ་
འབེལ་ལམ་གྱིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་འཚོལ་རྒྱུ་དང༌། ཕོགས་མཚུངས་རྒྱལ་སྱི་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁོད་བོད་དོན་དྲྱིལ་
བསགས་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཕྱི་འབེལ་དང་དྲྱིལ་བསགས་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་འགན་ཡོད། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཁབ་ཁོངས་ས་ེཚན་
གསུམ་ཡདོ་པ་སྟ།ེ སྣར་ཐང་པར་ཁང་དང༌། ཀམ་པཱའུ་ཊར་ས་ེཚན། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་བཅས་ཡྱིན། 
དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ། ལས་དནོ་ཇྱི་བྱས། 
དང་པ།ོ ཕྱི་འབལེ་ས་ེཚན། 
༡། རྒྱ་སྐད་ཚན་པ། 
༡།༡ རྒྱ་ཡྱིག་གཞུང་འབལེ་བདོ་གནས་དྲ་རྒྱ། (xizangzhiye.org) 

རྱིས་ལའོ་ིནང༌། བོད་ཀྱི་དྲ་གནས་ཐོག་གསར་འགྱུར་གངས་ ༦༣༧ དང༌། གལ་ཆའེྱི་གསར་འགྱུར་གངས་ ༦༢ མཁས་
པ་ཁག་གྱི་བོད་དནོ་དཔྱད་རམོ་གངས་ ༥༡ ད་ེརྣམས་ལས་ཚན་པ་རང་ནས་དཔྱད་རོམ་གངས་ ༩ ད་ེབཞྱིན་པར་རྱིས་
གསར་འགྱུར་གངས་ ༧༢ པར་རྱིས་ཁོ་ན་གངས་ ༡༩༣༠ བརན་པར་གངས་ ༣༤ བཅས་ཁོན་བསོམས་གངས་ 
༢༧༨༦ སལེ་ཡདོ། དྲ་གནས་འདྱིར་ཟླ་རརེ་ལྟ་ཀོག་གནང་མཁན་ཆ་སྙམོས་མྱི་གངས་ ༥༥༣༥༤ བྱུང་ཡདོ། 

༡།༢ སྱི་ཚགོས་དྲ་ལམ་ཐགོ་བདོ་དནོ་དྲྱིལ་བསགས། 
ཚན་པའྱི་ང་ོདབེ་ནང་གསར་འགྱུར་གངས་ ༩༢༧ དང༌། པར་རྱིས་གངས་ ༦༣༢༩ བརན་པར་གངས་ ༩༤ རམོ་ཡྱིག་
གངས་ ༤༧ བཅས་བསོམས་གངས་ ༧༣༩༧ བཀོད་ཡོད། གསར་འགྱུར་ལྟ་ཀོག་གནང་མཁན་རྱིས་ལོའ་ིནང་ཁོན་
བསམོས་ ༥༦༧༢༩༤ བྱུང་ཡདོ། ད་ེབཞྱིན་ཀྲུ་ཀྲར་ཐགོ་གསར་འགྱུར་གངས་ ༩༠༣ དང༌། པར་རྱིས་གངས་ ༥༢༦༥ 
བརན་པར་གངས་ ༨༩ རོམ་ཡྱིག་གངས་ ༤༧ བཅས་ཁོན་བསམོས་ ༦༣༠༤ འགོད་སེལ་ཞུས་ཡོད། རྱིས་ལོའ་ིནང་
ཟླ་རརེ་ཁབ་ཚད་ཆ་སྙོམས་ ༡༡༣༦༦༧ དང༌། གཞན་ཡང་ཡུ་ཀྲུབ་དང༌། ཨྱིནས་ཊ་གྷ་རམ་བཅས་ཀྱི་ནང་བརན་པར་
གངས་ ༡༠༤ ཁབ་སལེ་ཞུས། ཕགོས་མཚུངས་ཝྱི་ཀྱི་པྱི་ཌྱི་ཡའྱི་ནང་ལའང་བོད་འབལེ་ཡྱིག་ཆ་གསར་སྣནོ་ཞུས་ཡོད། 
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༡།༣ གཟའ་སྐརོ་འདྱིའྱི་བདོ་ཅསེ་པའྱི་རྒྱ་སྐད་བརན་འཕྲྱིན་རྒྱང་བསྱིངས། 
བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་གྱི་ལ་ེཚན་འདྱི་བཞྱིན་བདུན་ཕྲག་རེར་སྐར་མ་བཅུའྱི་རྱིང་གསར་འགྱུར་སྙན་སོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
དང༌། རྱིས་ལའོ་ིནང་གསར་འགྱུར་ཁོན་བསམོས་གངས་ ༥༢ རྒྱང་བསྱིངས་ཞུས་ཡོད། ལ་ེཚན་འདྱིར་གསན་གཟྱིགས་
གནང་མཁན་གངས་ ༥༠༩༡༣༨ བྱུང་ཡདོ། 

༡།༤ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བདོ་དནོ་ང་ོསྤྲདོ། 
རྱིས་ལོའ་ིནང་སྱི་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་དང༌། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གལ་
ཆའེྱི་ལས་དོན་བཅས་གསར་འགྱུར་བསམོས་གངས་ ༡༡༣ བ་ོཤུན་དྲ་རྒྱ་དང་ཨ་རྱི་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང་གྱི་རྒྱ་སྐད་ས་ེཚན། 
ཀྲུང་གོའྀ་དམངས་གཙ་ོདྲ་རྒྱ་བཅས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་ནས་བརྒྱུད་འགོད་དང་ལུང་འདྲནེ་སོགས་ཞུས་
ཡོད། 

༡།༥ ཡྱིག་སྒྱུར། 
 བོད་ཨྱིན་རྒྱ་གསུམ་གྱི་སྐད་ཡྱིག་ནང་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་དང༌། གལ་ཆེའྱི་གསར་འགྱུར། གཞུང་འབེལ་
 གསུང་འཕྲྱིན་སོགས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་ཏེ་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་འདོན་སེལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་རྒྱ་ཡྱིག་དཔྱད་རོམ་གངས་ ༢༧ བོད་
 བསྒྱུར་ཞུས། 
༡།༦ བདོ་གནས་གསར་འཕྲྱིན་དང་དཔ་ེདབེ་རམོ་སྒྱུར་དང་པར་སྐྲུན། 

རྱིས་ལའོ་ིནང་བོད་གནས་གསར་འཕྲྱིན་གངས་ ༣༠༠༠ འདནོ་སལེ་དང༌། དབེ་རྱིགས་བརྒྱད་པར་སྐྲུན་ཞུས། 
༡།༧ རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པའྱི་ཚགོས་འདུ། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༣ ནས་ ༡༧ བར་ཉྱིན་གངས་ལྔའྱི་རྱིང་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པའྱི་ཚགོས་འདུ་ཐངེས་
ལྔ་པ་སྐོང་ཚོགས་ཞུས། ཨ་རྱི་དང༌། ཨ་ོས་ོཊ་ོལྱི་ཡ། ཡུ་རོབ། ཐ་ེཝན། ད་ེབཞྱིན་ས་རཱ་མཐ་ོསོབ་དང་མེག་གྷན་འབེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་ཚགོས་བཅར་བ་ཁོན་བསམོས་གངས་ ༤༧ ཕབེས་ཡོད། ཚགོས་འདུ་ཉྱིན་གངས་གསུམ་
རྱིང་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབལེ་ལམ་ཞུ་ཕོགས་ཐད་ག་ོབསྡུར་གནང་བ་དང༌། ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་རྱིང་རྒྱ་སྐད་ནང་འབེལ་ལམ་
ཞུ་ཕོགས་ཐགོ་ཟབ་སྦྱངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༡།༨ རྒྱ་རྱིགས་སྐུ་མགནོ་སྣ་ེལནེ། 
རྱིས་ལོའ་ིནང་ཐ་ེཝན་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་འབེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་དང༌། གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ། 
ད་ེབཞྱིན་ཨ་ོས་ོཊ་ོལྱི་ཡ་ནས་ SBS གསར་ཁང་གྱི་གསར་འགདོ་པ། ཡུ་རབོ་རྒྱ་བོད་མཐུན་སྱིལ་ཚོགས་པའྱི་ཚགོས་མྱི་
ཁག་ཅྱིག་དང༌། ཕ་རན་སྱི་དང་འཇར་མ་ནྱིར་གནས་བཞུགས་ཀྲང་ཡ་ེམང་དང་ཀ་ོཅན། ཧོང་ཅན་ཞུན། ཧོང་ཀོང་ནས་
ཧངོ་ཝ་ེཧའྱི་དང༌། ལུང་ཞན་ཐེ། གཞན་ཡང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཚོགས་བཅར་བ་སོབ་དཔོན་ཞ་མྱིན་དང་ཧ་
ཕྱིང་བཅས་ལ་སྣ་ེལེན་ཞུས་ཤྱིང་འཚམས་གཟྱིགས་དང༌། མྱི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་བཅས་ཀྱི་ག་ོསྱིག་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
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༢། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་དང༌། ཡུ་རབོ་སྱི་མཐུན། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པ། 
༢།༡ གཞྱིས་ལུས་བདོ་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་རང་དབང་བཅས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱིས་རྒྱལ་ཚགོས་

དང༌། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚགོས་སོགས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་ལ་སྙན་ཐ་ོབཏང་བ་དང༌། བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པ་
རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ད་ེའབལེ་གནས་ཚུལ་ཡང་བཏང་ཡོད། 

༢།༢ རྱིས་ལོའ་ིནང་གསེར་ར་བ་རུང་སར་དང༌། ཡ་ཆེན་སར། ༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུྱིག་པ་དག་ེའདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག 
ད་ེབཞྱིན་སྐད་ཡྱིག་རང་དབང་འཐབ་རོད་པ་བཀྲྱིས་དབང་ཕྱུག བ་ོབཟང་དཀོན་མཆོག སོལ་མ་སབས། ཀརྨ་བསམ་
གྲུབ། ཡ་ེཤེས་ཆོས་སོན། བོན་ཁ་ོསྱིད་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང༌། གཞན་ཡང་བོད་ནང་རྒྱ་གཞུང་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་
ལས་གཞྱི། ཁརོ་ཡུག་གནས་སྟངས་སོགས་བརོད་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་སྐརོ་སྙན་ཐ་ོཁག་ ༡༢ འདནོ་སལེ་ཞུས། 

༢།༣ བོད་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གནས་སྟངས་སྐརོ་གཏམ་བཤད་དང་བག་ོགེང་ཐངེས་ ༥ ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས། 
༢།༤ ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་གངས་ ༦ ལ་དགོས་མཁའོ་ིམཐུན་འགྱུར་སྦྱར། 
༣། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པའྱི་འབལེ་མཐུད་ཚན་པ། 
༣།༡ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ནྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ལ་ོཡྱིན་པས། བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚོགས་སེར་ཁག་དང༌། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་

ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ས་ོས་ོནས་ལས་འགུལ་ཇྱི་སེལ་གྱི་རེའུ་མྱིག་བཟོས་ཏ་ེདྲན་བསྐུལ་ཞུས། རྱིས་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ 
༤།༩།༡༠ ས་ོསོར་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ལས་འགུལ་འབེལ་མཐུད་ཁང་ནས་གོ་སྱིག་ཞུས་པའྱི་ས་ཁུལ་བོད་
དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པའྱི་ཚགོས་འདུ་ལ་ཊྱི་ཝྱི་ཡ་དང༌། མེག་སྱི་ཁ།ོ ཐའ་ེཝན་བཅས་སུ་ཚགོས་པའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་
བྱས་པ་མ་ཟད། བོད་དནོ་ལས་འགུལ་སལེ་ཕོགས་སྐརོ་གཏམ་བཤད་བྱས། 

༣།༢ རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་དབྱར་དུས་ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཕབེས་པའྱི་
བོད་ཕྲུག་སོབ་མ་ ༧༠ དང༌། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་གོ་སྱིག་གནང་བའྱི་ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་
གངས་ ༢༦ ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་བྱེད་དོན་གཉེར་ཅན་གངས་ ༡༧ ས་རཱ་མཐ་ོསོབ་ཁང་དུ་ལས་བྱེད་འོས་སྦྱོང་སོབ་མ་གངས་ 
༣༠ ཤེས་རྱིག་ཁབ་ཁོངས་དག་ེསོབ་གངས་ ༢༨༠ འཇར་མ་ནྱིར་གནས་འཁོད་བོད་མྱི་ཁག་ཅྱིག བཅས་ལ་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་སྐོར་གོ་རོགས་ལས་འགུལ་སེལ། གཞན་ཡང་དབུ་མའྱི་ལམ་སྐོར་ཧྱིན་སྐད་ནང་དཔེ་དེབ་གངས་ 
༡༠༠༠ དང་ཨྱིན་སྐད་ནང་དཔ་ེདབེ་གངས་ ༡༠༠༠ པར་སྐྲུན་ཞུས་པ་དང༌། བརན་ཐུང་སྐར་མ་ ༢༥ ཅན་ཞྱིག་དང་སྐར་
མ་ ༧ ཅན་ཞྱིག་བཅས་བཟ་ོསྐྲུན་ཞུས། 

༣།༣ ཕ་མ་འདྲེས་མའྱི་བོད་ཕྲུག་ཚོགས་འདུ་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་དང༌། གཞན་ཚོགས་འདུ་ཁག་གཉྱིས་ཙམ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
 བྱས། 
༤། སྣ་ེཤན་ཚན་པ། 

རྱིས་ལོའ་ིནང་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའྱི་སྐུ་མགོན་ཁོན་བསོམས་ ༨༥༡ ལ་སྣ་ེལེན་འཚམས་
གཟྱིགས་ག་ོསྱིག་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
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གཉྱིས་པ། དྲྱིལ་བསགས་ས་ེཚན། 
༡། བདོ་ཡྱིག་ཚན་པ། 
༡།༡ དྲ་རྒྱའྱི་གསར་འགྱུར། (bod.asia) 
 རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་དང༌། སྱིད་སོང་དབུས་པས་མང་

གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་ཕེབས་པའྱི་མཛད་རྱིམ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དམྱིགས་བསལ་ལས་དནོ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གསར་འགྱུར་ཁོན་བསོམས་གངས་ ༢༡༦༠ འདོན་སེལ་ཞུས། གཞན་ཡང་
དྲ་རྒྱ་འདྱིའྱི་བཟ་ོབཀོད་འགྱུར་བཅོས་ཀྱིས་གཟྱིགས་བད་ེཔ་ོབཟོས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དྲ་རྒྱའྱི་མདུན་ངོས་སུ་གནས་ཚུལ་
གསར་ཤོས་བཅུ་ཤར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། 

༡།༢ གཞུང་འབལེ་གསར་ཤགོ་འདནོ་སལེ། 
རྱིས་ལའོ་ིནང་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་ཁནོ་བསམོས་གངས་ ༡༠༨༠༠༠ འདནོ་སལེ་ཞུས་པ་དང༌། ཤེས་བྱ་དུས་
དབེ་ཁནོ་བསམོས་གངས་ ༣༠༦༠༠ འདནོ་སལེ་ཞུས་ཡདོ། 

༡།༣ བདོ་ཡྱིག་གསར་འགདོ་པས་ཕགོས་མཐའྱི་གསར་འགྱུར་མཁ་ོསྒྲུབ་ཞུས་པ། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་སྱིད་སངོ་མཆོག་ལུ་དྱི་ཨ་ནར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་ཚོང་པ་
ཚགོས་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོའ་ིདབུ་འབྱེད་མཛད་སོར་ཕབེས་པའྱི་སྐོར་དང༌། ད་ེརེས་ྋགོང་
ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༣ བར་ལ་དྭགས་ས་ེདང༌། ལྡུམ་ར། ཟངས་
དཀར། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༢༣ བར་ཨ་ོཌྱི་ཤ་དང་ཀོལ་ཀ་ཊར་བཅས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་སྐབས་ས་
གནས་ས་ོསོར་ཆེད་བསོད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་ཀྱིས་འདོན་སེལ་ཞུས། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༤ ནས་ ༣༠ བར་མུམ་བེའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་ཝ་ན་ཐེབས་ར། ཝྱི་དྱི་ཡ་ལོག་ཚོགས་པ། ས་ོམའྱི་ཡ་མཐ་ོསོབ་བཅས་དང༌། 
ད་ེནས་མོན་གྷ་ོབོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས། ཏུམ་ཀུར་མཐ་ོསོབ། བེལ་ཀོབ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་བཅས་སུ་ྋགོང་ས་
མཆགོ་གྱི་ཆྱིབས་སྒྱུར་མཛད་འཕྲྱིན་དང་འབལེ་བའྱི་གསར་འགྱུར་མཁ་ོསྒྲུབ་ཞུས་ཏ་ེགཞུང་འབལེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་
ལམ་ཁག་གྱི་ནང་འདནོ་སལེ་ཞུས། 

༢། ཨྱིན་ཡྱིག་ཚན་པ། (tibet.net) 
༢།༡ རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ཚན་པ་འདྱི་ནས་གསར་འགྱུར་ཁོན་བསོམས་གངས་ ༢༡༥༡ དང༌། བརྒྱུད་ལམ་གཞན་གྱི་གསར་

འགྱུར་གངས་ ༥༠༠ བཅས་འདནོ་སེལ་ཞུས། ཨྱིན་ཡྱིག་དྲ་རྒྱ་ལྟ་ཀགོ་གནང་མཁན་ཟླ་རརེ་མྱི་གངས་ ༡༠༠༠༠༠ ལྷག་
བྱུང་ཡདོ། རྱིས་ལའོ་ིནང་ཨྱིན་ཡྱིག་དུས་དབེ་ (Tibetan Bulletin) གངས་ ༢༡༣༠༠ འདནོ་སལེ་ཞུས། 

༢།༢ ལྡྱི་ལྱི། ལ་དྭགས། མུམ་བཡེ། སེང་ལོར། བེལ་ཀོབ། མོན་གྷོ། རྡོ་རེ་གདན་བཅས་སུ་བསོད་དེ་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་
ྋསབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་མཛད་འཕྲྱིན་དང༌། རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་དང་ས་ེར་ལྡུན་བཅས་སུ་
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སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་མཛད་རྱིམ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨།༡།༡༥་་༢༠ བར་ལྡྱི་ལྱིར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུའྱི་ལས་
འགུལ་ཆདེ་དུ་བསདོ་ད་ེགསར་འགྱུར་ཁག་མཁ་ོསྒྲུབ་ཀྱིས་འདནོ་སལེ་ཞུས། 

༢།༣ རྱིས་ལོའ་ིནང་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༣༨ གོ་སྱིག་ཞུས་ཤྱིང༌། གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཐེངས་ ༢༥ 
སལེ་ཡདོ། ད་ེབཞྱིན་གསར་འགོད་པ་གངས་ ༢༠༠ ཙམ་ལ་སྱི་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་གསུང་
ཆསོ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་སད་གསར་འགོད་པའྱི་ལག་འཁེར་བཟ་ོརྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། རྒྱ་གར་
དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའྱི་གསར་འགོད་པ་ ༤༠ ལྷག་ལ་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་སྱིད་སོང་མཆོག་
མཇལ་བཅར་གྱི་ག་ོསྱིག་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། འདྱི་གའྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་སྱི་ཁབ་གསར་འགོད་པའྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་བོད་དང་
རྒྱ་ནག་གནད་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་དཔྱད་རམོ་ཁག ༡༦ བྱིས་འདནོ་ཞུས། 

༣། ས་བརན་ཚན་པ། 
 བདོ་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ཚན་པ། 
༣།༡ རྱིས་ལོའ་ིནང་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་དང༌། སྱིད་སོང་མཆོག་ཕོགས་སོད་

ཕབེས་པའྱི་མཛད་རྱིམ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབལེ་མཛད་སོ ཚགོས་འདུ། ཟབ་སྦྱོང༌། ལས་ཁུངས་ཁག་
གྱི་ལས་དོན་དང་ལས་འགུལ་སོགས་ཁོན་བསོམས་གངས་ ༡༠༢ པར་ལེན་དང༌། ཕོགས་བསྱིགས་ ༥༣ འོད་སེར་
གངས་ ༥༧༡༥ འགེམས་སལེ་ཞུས། 

༣།༢ བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་གྱི་ལ་ེཚན་ས་བརན་གེང་སྟེགས་ཁོན་བསོམས་གངས་ ༤༣ དཔར་ལེན་གྱིས་ཕོགས་སྱིག་ཞུས། 
གཞན་ཡང་ཕྱི་ནང་གསར་འགྱུར་ལས་དནོ་གནང་མཁན་དང༌། བརན་འཕྲྱིན་བཟ་ོསྐྲུན་གནང་མཁན་ ༨ ལ་པར་གཞྱི་རྱིང་
པའྱི་རྱིགས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༣།༣ བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ང་ོདབེ་གཟྱིགས་མཁན་གངས་ ༩༤༠༠༠ དང༌། ཡུ་ཊུབ་རྒྱུན་དུ་གཟྱིགས་མཁན་གངས་ ༡༨༡༢༦ 
ཡོད། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ང་ོདེབ་ནང་གོག་བརན་ཁོན་བསོམས་གངས་ ༧༢༡ གསར་འཇུག་ཞུས་པ་
དང༌། ཡུ་ཊུབ་དང་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་གོག་བརན་གངས་ ༥༢༥ གསར་འཇུག་ཞུས། རྱིས་ལོའ་ིནང་ང་ོདེབ་ཐོག་གོག་བརན་
གཟྱིགས་མཁན་ས་ཡ་ ༨་༣ དང༌། ཡུ་ཊུབ་གཟྱིགས་མཁན་གངས་ས་ཡ་ ༣་༥ བྱུང་ཡདོ། 

༣།༤ བདོ་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་དྲ་རྒྱ། (tibetonline.tv) 
བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་བརན་འཕྲྱིན་ཁོན་བསོམས་གངས་ ༥༢༥ གསར་འཇུག་ཞུས་པ་དང༌། ཐད་ཀར་རྒྱང་
བསྱིངས་ཐངེས་ ༢༨ ཞུས། གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་གོག་བརན་མ་དངུལ་ཁངོས་གོག་བརན་ཁག་གསུམ་དང༌། འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་དང་འབེལ་བའྱི་གོག་བརན་ཁག ༦ ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་དང་འབེལ་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྐོར་
གོག་བརན་རྱིང་ཐུང་ཁག་གསུམ་གསར་བཟ་ོཞུས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་པར་
རྒྱང་བསགས་བཟ་ོབཅསོ་བཅས་ཞུས། 
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༤། འགམེས་སྟནོ་ཚན་པ། 
༤།༡ བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་དུ་འཆར་ཅན་འགེམས་སྟོན་དང་བོད་དོན་དྲྱིལ་བསགས་སད་གསུང་བཤད་དང་བགོ་གེང་

ལས་རྱིམ་ཞུས་ཐགོ་དམྱིགས་བསལ་འགམེས་སྟོན་ཐངེས་དྲུག་ཞུས། 
༤།༢ རྱིས་ལའོ་ིནང་ཕྱི་ནང་ཡུལ་གྲུ་ས་ཁག ༩ ནང་སྐརོ་སོད་འགམེས་སྟོན་ཞུས། འགེམས་སྟོན་གཟྱིགས་སྐརོ་བ་རྣམས་ནས་

ཞལ་འདབེས་ཁོན་བསམོས་སོར་ ༡༤༥༣༤༦ བྱུང༌། 
༤།༣ འགེམས་སྟོན་ཁང་ནས་བཙན་བྱལོ་ནང་གྱི་འགྲུལ་བཞུད་ཅེས་པའྱི་དཔ་ེདབེ་གངས་ ༩༩། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ ༨༠། ཕ་

ཡུལ་ཕོགས་སུ་རྒྱང་ལྟ་བྱདེ་པ་ ༢༧༤། བོད་ཀྱི་ང་ོསྤྲདོ། ༢༠༣། བོད་ཀྱི་ས་ཁ་ ༥༡༥། འགེམས་སྟོན་ཁང་ཁབ་བསགས་
ཀྱི་ཁུག་མ་ ༤༥༧། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་ཚདོ་རའེུ་མྱིག་ ༤༧༦ སག་ཡྱིག་ལྟེབ་ཤོག་ ༥༡༠། དངསོ་བྱུང་གོག་
བརན་གྱི་འདོ་སརེ་ ༡༩༡༥ བཅས་སྤུས་ཚངོ་ཞུས། 

༤།༤ འགམེས་སྟནོ་ཁང་གསར་པའྱི་ལས་གཞྱི། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༥་་་༡༢ བར་ཀ་རྡརོ་སང་གསུམ་ཁུལ་དུ་ཆདེ་
བསོད་ཀྱིས་འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པའྱི་ནང་སྱིག་བཤོམ་སད་ཅ་དངོས་རྱིགས་གངས་ ༦༡ མཁ་ོསྒྲུབ་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་ཨ་རྱི་ཝ་ཡ་ོམྱིང་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ངེས་སྟོན་པ་ Nicole Crawford ལགས་
ནས་འདྱི་གའྱི་ལས་བྱདེ་རྣམས་དང་ནརོ་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་ཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གྱི་འབལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་གཅྱིག བོད་ཀྱི་
སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་བཞྱི་བཅས་ལ་འགེམས་སྟོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སྦྱོང་གནང༌།  ཞོར་དུ་ཉྱིན་
གཉྱིས་རྱིང་འགེམས་སྟོན་གསར་པའྱི་ནང་རམོ་སྱིག་པ་དང་བྱུས་འགོད་པ། སོབ་སྟནོ་པ། མཉནེ་ཆས་བཟ་ོསྐྲུན་པ་བཅས་
འཛོམས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་མཐའ་མ་ད་ེཚོགས་ཡོད། ཉྱིན་རྒྱབ་སྱིད་སོང་དབུ་བཞུགས་ཐོག་འགེམས་སྟོན་གསར་པའྱི་
དྲྱིལ་བསགས་དེབ་ཆུང་དང༌། ཁབ་བསགས་ཀྱི་སྟོད་ཐུང༌། ད་ེབཞྱིན་འགེམས་སྟོན་ཆེད་ལས་སོབ་སྦྱོང་ཆེད་སོབ་ཡོན་
གསལ་བསགས། འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པའྱི་ནང་དོན་བཀོད་རྱིས་དང་བརོད་གཞྱི་འགན་བསྡུར་བཅས་ཀྱི་གསར་
འགོད་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད། 

༥། རམོ་སྒྱུར་དང་དཔར་སྐྲུན་ཚན་པ། 
༥།༡ ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཕེབས་ལྟར་བོད་དོན་གསར་འགྱུར་ཁག་ཕོགས་སྱིག་ཞུས་པའྱི་ཡྱིག་སྣོད་རྱིང་པ་

དག་རེ་ར་ེབཞྱིན་དབྱ་ེབསལ་གྱིས་གོ་རྱིམ་སྱིག་སྟེ་ཤོག་བུའྱི་སྟེང་སྦྱར་ནས་འཚག་སེལ་བྱས་ཏེ་ཀམ་པཱའུ་ཊར་ནང་
བཅུག 

༥།༢ ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༢་་༢༠༠༥ བར་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་བོད་དོན་གེང་སོང་ཇྱི་བྱས་ཕོགས་སྱིག་ཞུས་
པའྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་དཔ་ེདབེ་ཤོག་གངས་ ༣༥༥ བྱདེ་པ་དང༌། ཤོག་གངས་ ༡༡༥ བྱདེ་པ་གཅྱིག་བཅས་དབེ་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་
ནང་ཡྱིག་ནོར་རྣམས་ར་ེར་ེབཞྱིན་ཞུ་དག་བྱས། ཕོགས་མཚུངས་མྱི་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་འབེལ་ལམ་ཚོགས་
ཆནེ་ཞསེ་པའྱི་དཔ་ེདབེ་ཞུ་དག་བྱས། 
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༥།༣ འཕགས་བོད་དབར་གྱི་འདས་དང་མ་འོངས་ཀྱི་སྱིད་སྡུག་མཉམ་མོང་གྱི་འབལེ་ལམ་ཞེས་པའྱི་དཔ་ེདབེ་བོད་ཨྱིན་གཉྱིས་
ནང་པར་སྐྲུན་དང་གཞན་དཔ་ེདབེ་ཁག་གསུམ་པར་སྐྲུན་ཞུས། 

༥།༤ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཁ་བྱང་དང༌། ཁ་པར་ཨང་གངས། གོག་འཕྲྱིན་ཁ་བྱང་
བཅས་འཁདོ་པའྱི་དབེ་ཆུང་རྱིང་པར་ཁ་སྣནོ་ཞུས་ཏ་ེཔར་སྐྲུན་ཞུས། གཞན་ཡང་གལ་ཆའེྱི་སྐུ་མགནོ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་
བསལ་ཕག་རགས་བཅས་བཟ་ོསྐྲུན་ཞུས། 

༦། ལས་འཆར་ཚན་པ། 
༦།༡ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༦་་༨ བར་རྡ་ཤོད་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ Hotel Pavilion དུ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་

འབྱུང་འགྱུར་བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་མདུན་ལམ་ཞསེ་པའྱི་ཚགོས་འདུ་ཞྱིག་སྐོང་ཚགོས་ཞུས། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གཙསོ་
ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག ༢༡ ནས་ཕྱི་ནང་མཁས་དབང་རྣམ་པ་དང༌། བཀའ་ཟུར་རྣམ་པ། ཆབ་སྱིད་མྱི་སྣ། བོད་དོན་རྒྱབ་
སོར་བ་སོགས་ཚོགས་བཅར་བ་ཁོན་བསོམས་མྱི་གངས་ ༡༨༢ ལྷན་འཛོམས་ཐོག་གོས་བསྡུར་ལྷུག་པོ་གནང་སྟེ་
དགངོས་འཆར་བྱུང་བ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་འབུལ་ལམ་ཞུས། 

༦།༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ནས་ཟླ་ ༤ བར་བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པའྱི་ལས་འཆར་སད་དྲ་ཐོག་དགོས་དངུལ་
ཐབས་འཚལོ་ཞུས་ཏ་ེརགོས་དངུལ་ཁནོ་བསམོས་སོར་ ༡༡༠༩༧༨༨ ཐབོ་སནོ་བྱུང༌། 

༧། གསར་ཤགོ་དང་དུས་དབེ་འགམེས་སལེ་ཚན་པ། 
རྱིས་ལོའ་ིནང༌། བདུན་རེའྱི་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་ཁོན་བསོམས་གངས་ ༡༠༨༠༠༠ དང༌། ཟླ་རེའྱི་ཤེས་བྱ་
དུས་དེབ་གངས་ ༣༠༦༠༠ ཟླ་གཉྱིས་རེའྱི་ནང་ཨྱིན་ཡྱིག་གསར་འཕྲྱིན་གངས་ ༢༡༣༠༠ ཟླ་གཉྱིས་རེའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་
གསར་འཕྲྱིན་གངས་ ༣༠༠༠ འོད་སེར་གངས་ ༥༧༠༠ བཅས་དང༌། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་པའྱི་
དཔ་ེདབེ་ཁནོ་བསམོས་གངས་ ༡༨༨༣༠ དུས་ཐགོ་འགམེས་སལེ་ཞུས། 

གསུམ་པ། ཁབ་ཁངོས་ས་ེཚན་ཁག 
༡། སྣར་ཐང་དཔར་ཁང༌། 
༡།༡ རྱིས་ལོའ་ིནང༌། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུས་དབེ་དང་དཔ་ེདབེ་ཁག ༡༩ དང༌། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཁག 

༣། ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༢། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༤ ལས་བྱདེ་འདམེས་
ལྷན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༤། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༤། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༡༦། ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༤། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༨། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་
ཁག ༡༤། དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༩། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་སྣ་ེལེན་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་
ཆདེ་ཡྱིག་ཆ་ཁག ༤ ར་ེབཅས་པར་སྐྲུན་ཞུས། 
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༢། ཀམ་པཱའུ་ཊར་ས་ེཚན། 
༢།༡ རྱིས་ལོའ་ིནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཆེད་གངས་མཛོད་གངས་ ༥ དང་དྲ་ཚིགས་གངས་ ༢ 

གསར་བཟོ་ཞུས་ཤྱིང༌། དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གངས་མཛོད་དང༌། བདེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཆསོ་ཞུ་བའྱི་གངས་མཛོད། ལས་བྱདེ་འདམེས་ལྷན་གྱི་གངས་མཛོད། དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔྱ་ཁལ་
གངས་མཛོད་བཅས་ལ་ལགེས་བཅསོ་ཞུས། 

༢།༢ དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་བྱེད་ཁོན་བསོམས་གངས་ ༢༤༥ ལ་ཀམ་པཱའུ་ཊར་དང༌། གོག་འཕྲྱིན། སྱི་ཚོགས་དྲ་
རྒྱ། ལག་ཐོག་ཁ་པར་བཅས་ཀྱི་སྲུང་སོབ་གནང་ཕོགས་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ། ད་ེབཞྱིན་ཀམ་པཱའུ་ཊར་ནང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་
ཁག་ཕན་ཚུན་སྤྲོད་ལེན་སད་མཐེབ་སེར་དང་གོག་འཕྲྱིན་མཉམ་སྦྱར་མྱིན་པར་ Own Cloud ཞསེ་པའྱི་མཉེན་ཆས་
བེད་སདོ་གཏངོ་སྟངས་སྐརོ་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ། 

༢།༣ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གསུམ་ལྡན་གྱི་གཞུང་འབེལ་དྲ་ཚིགས་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གཟྱིགས་
རྒྱུའྱི་མཉེན་ཆས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བེང་ལོར་དུ་ཡོད་པའྱི་དག་བཅོམ་པ་ཞེས་པའྱི་བོད་པའྱི་ཀམ་པ་ནྱི་ཞྱིག་ནས་
གསར་བཟ་ོཞུས་པ་དརེ་རམ་འདགེས་གང་ཐུབ་ཞུས། 

༢།༤ ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཀམ་པཱའུ་ཊར་དང་པར་སྐུན་འཕྲུལ་འཁོར། སྐམ་གོག་སོགས་བཟ་ོབཅོས་དང་ཉམས་བཟ་ོཐེངས་ 
༤༠༤ ཞུས། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་དང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་བཅས་ཀྱི་
ལས་ཁུངས་གསར་པ་ས་ོསོའ་ིནང་དྲ་རྒྱ་མཐུད་སྦྱོར་དང་ཁ་པར། གོག་ཐག་སགོས་གསར་འཛུགས་ཞུས། 

༢།༥ དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་གལ་ཆའེྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཁག་ཕྱི་དྲྱིལ་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ཚན་པའྱི་ང་ོདབེ་
བརྒྱུད་ཐད་གཏངོ་ཆདེ་དྲ་རྒྱའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཐངེས་ ༧ ཞུས། 

༣། བདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང༌། 
༣།༡ རྱིས་ལོའ་ིནང་ཉམས་ཞྱིབ་པར་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་ ༢ དང༌། ཕྱི་ནང་བོད་དོན་མཁས་དབང་ཁག་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཉམས་

ཞྱིབ་པ་རྣམས་ལ་མཁས་པའྱི་གསུང་བཤད་ལས་རྱིམ་ཁོན་བསོམས་གངས་ ༨ དང༌། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་
གཏམ་བཤད་ལས་རྱིམ་ཐངེས་ ༣ ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༣།༢ རྱིས་ལོའ་ིནང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ནས་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་འདུར་གཏམ་བཤད་ཐེངས་ 
༩ དང༌། ཕོགས་མཚུངས་བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་དུ་འགེམས་སྟོན་གཟྱིགས་མཁན་རྣམས་ལ་བོད་འབེལ་བརདོ་གཞྱི་
ཁག་གྱི་ཐགོ་གཏམ་བཤད་ཞུས། ལས་ཁུངས་རང་དུ་བདུན་རའེྱི་ལྷག་དཀར་གཏམ་བཤད་ལས་རྱིམ་ཐངེས་ ༢༡ བཅས་
ཞུས། 

༣།༣ ལ་ོརེའྱི་ཉྱིན་གསུམ་གྱི་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༡༨ བར་གོ་
སྱིག་ཞུས། ཚོགས་བཅར་ཞུ་མཁན་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་མཐ་ོསོབ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་འདྲ་མྱིན་ཁག ༡༤ ནས་མྱི་གངས་ 
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༥༠ ཕེབས་ཡོད། ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་བོད་དང་བོད་མྱིའྱི་གནད་དོན་ཁག ༢༠ ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་
གནང༌། ཕགོས་མཚུངས་ལྡྱི་ལྱི་དང༌། ཅན་ནའྱི་བཅས་སུ་ཉྱིན་གཅྱིག་ཅན་གྱི་ཚགོས་འདུ་ཐངེས་ ༥ ག་ོསྱིག་ཞུས།  

༣།༤ འདྱི་གའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ཨ་རྱི་མཐོ་སོབ་ School of Advanced International Studies, John 
Hopkins University དང་ཐ་ེཝན་དུ་ཉམས་ཞྱིབ་ལྟ་ེགནས་ཁང་ Taiwan Brain Trust དང་ 21st Century 
མཐ་ོསོབ་ National Chengchi University དང་འཇར་མྱི་ནྱིའྱི་གོང་ཁེར་བོན་བཅས་སུ་ཆེད་བསོད་ཀྱིས་སོ་
སོའ་ིཉམས་ཞྱིབ་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་གཏམ་བཤད་བྱས་པ་མ་ཟད། མཐ་ོསོབ་ས་ོསོའ་ིསོབ་དཔོན་རྣམ་པ་དང་མཇལ་འཕྲད་
ཀྱིས་སོབ་སྟོན་ཞུས། ཨ་རྱིར་བསོད་སྐབས་ཨེ་ཤྱི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང་དང་ཨ་རྱི་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང་གྱི་ལེ་ཚན་
ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས། 

སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས། 
༡། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་བཅོད་ཁང༌། རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལྡྱི་ལྱིར་ཆྱིབས་

བསྒྱུར་ཐངེས་ ༣༧ སང་སྐབས་ཞུ་ས་ོགང་ཅྱིར་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་ཞུས། བོད་ཀྱི་བདེན་དནོ་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་དནོ་གཅོད་མཆགོ་ནས་མྱི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་ཐངེས་ ༡༢༣ དང༌། འཕགས་བོད་འབལེ་མཐུད་ལས་
ཁང་བརྒྱུད་ནས་ལས་འགུལ་ཐེངས་ ༣༡ སེལ། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུའྱིལས་རྱིམ་ཁོངས་ལྡྱི་ལྱིར་
ཞུ་ས་ོམཐའ་དག་འབད་འབུང་ལྷདོ་མེད་ཞུས། སབས་བཅོལ་བདོ་མྱི་ཚོར་ཕྱི་བསདོ་ལག་དབེ་སེར་པ་ོགངས་ ༣༣༤༤ 
བཟ་ོཐུབ་ཡོད་པ་དང༌། གཞུང་འབལེ་མཐོང་མཆན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་གངས་ ༩༢། མྱི་སེར་པ་དང་ས་ེཚན་ཁག་ལ་
ཕགོས་བསམོས་རྒྱབ་གཉརེ་གངས་ ༡༡༠༡ ཕུལ་ཡོད། 

༢། བྱང་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌། ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་ྋསྐུའྱི་ཉེན་སྲུང་ཆེད་འབེལ་ཡོད་ལྷན་དུ་སྔོན་ཚུད་ནས་ཆྱིབས་སྒྱུར་
གྱི་མཛད་འཆར་དང་ྋསྐུའྱི་ཉེན་སྲུང་སྐོར་ཞྱིབ་ཕྲ་ག་ོབསྡུར་ཞུས་ཏ་ེྋགངོ་ས་མཆགོ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་ཨ་རྱིར་ཆྱིབས་
སྒྱུར་བསངས། བོད་ཀྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་སྐད་ཡྱིག་སོགས་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛནི་ཆེད་བདོ་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་
པ་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆསོ་ཚོགས་ཁག་ལ་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་ཉར་ཚགས་ཐགོ་བདོ་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་
པའྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན། སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སོབ་གྲྭའྱི་ཚོགས་ཆེན་གཉྱིས་བསྐོང་ཚོགས་ཞུས་ཏེ་དེའྱི་གོས་
ཆོད་གཞྱིར་བཟུང་ལག་བསྟར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བྱང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་རྒྱ་རྱིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱིས་རྒྱ་རྱིགས་མང་ཚོགས་
ལ་བོད་དོན་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་གྱི་རུ་ཁག་ཅྱིག་གསར་འཛུགས་བྱས་ཐུབ་པ་དང༌། རྒྱ་སྐད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་བོད་དནོ་སྐརོ་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྲྱིལ་བསགས་ཤུགས་ཆ་ེབྱདེ་ཐུབ་ཡདོ། 

༣། བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌། བལ་ཡུལ་དོན་ཁང་དང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཁག་མཉམ་
རུབ་འོག་ས་གནས་ས་ོསོར་མྱི་མང་གང་མང་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་ནང་ཆོས་ང་ོསྤྲོད་རྒྱ་ཆེར་སེལ་མུས། བལ་ཡུལ་གནས་
འཁོད་བོད་མྱིར་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་མེད་པའྱི་རེན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མུས་ལ་སོང་། ཕྱི་ནང་དཔོན་རྱིགས་དང་
གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་རབ་རྱིམ་མཇལ་མོལ་གྱིས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་མུས་སུ་མཆྱིས། བོད་ལ་ཕྱི་བསོད་བྱེད་མཁན་ཁྱིམས་



16 
 

མཐུན་ཡྱིག་ཆ་མེད་པའྱི་བོད་མྱི་ཁ་ཤས་བལ་ཡུལ་མཐའ་སྲུང་ཉནེ་རོག་པས་ས་མཚམས་ནས་འཛནི་བཟུང་བྱས་ཏ་ེཉྱིན་
མང་བཀག་བསྱིལ་བྱེད་སྟབས། དོན་ཁང་ནས་འབེལ་ཡོད་ཚོགས་སེར་དང་ཨ་རྱི་སབས་བཅོལ་འབེལ་མཐུད་དང་
མཉམ་སེལ་རྒྱལ་ཚགོས་སབས་བཅལོ་ལས་ཁུངས་ལ་འབལེ་ལམ་གྱིས་གདོ་བཀྲལོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༤། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌། སྱི་ནརོ་ྋགངོ་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ྋསྐུའྱི་སྲུང་སབོ་
དང་མཛད་རྱིམ་ཁག་ལ་དཀའ་རོག་གེང་གཞྱི་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ཚགས་ཚུད་དོན་ལྡན་བྱུང་ཡོད་པ་དང་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཕོགས་ཕབེས་སྐབས་སུའང་མཛད་རྱིམ་ཁག་ལ་འཐུས་ཤོར་མདེ་པ་བསྒྲུབས་ཡདོ། 
བོད་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁརོ་ཡུག་ཉམས་ཆག སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སབོ་སོགས་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐད་ཁབ་
ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང༌། གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉྱིས་ཀྱི་འཐུས་མྱི། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་
ཚོགས་སེ་ཁག ཉམས་ཞྱིབ་པ། ཡུ་རོབ་ནང་གནས་སོད་རྒྱ་རྱིགས་དང་སོག་རྱིགས། ལྷག་པར་ཇྱི་ནྱི་ཝར་ཡོད་པའྱི་
གཞུང་ཚབ་ཁག འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་སོགས་ལ་ཞུ་
གཏུག་ལས་འགུལ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་ཚོགས་ནམ་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་བོད་དོན་གེང་སོང་མུ་མཐུད་ཡོང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
ཁབ་ཁོངས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་བརྒྱུད་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བོད་སྐད་དང༌། རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན། 
བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ་རྡགོ་ར་ཆྱིག་སྱིལ་ཡངོ་ཐབས་སུ་ས་ོཀུན་ནས་འབད་བརནོ་ཆ་ེབསདེ་ཞུ་མུས་སུ་མཆྱིས། 

༥། ཉྱི་འངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང༌། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་འཚམས་གཟྱིགས་སྐབས་ཉྱི་འོང་གོས་ཚགོས་
བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་མཇལ་འཕྲད་དང་བོད་དོན་དྲྱིལ་བསགས་ཞུས། ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་
བའྱི་ Tibet Policy Act  སྱིད་བྱུས་ལྟར་ཉྱི་འོང་གོས་ཚོགས་ནས་ཀང་སྱིད་བྱུས་དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་
གནང་ཆདེ་སྱིད་བྱུས་ཡྱིག་ཆ་ཉྱི་འངོ་སྐད་དུ་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་ཏ་ེའབུལ་ལམ་ཞུས། ཆྱི་ཝ་འཕྲུལ་རྱིགས་མཐ་ོསོབ་ཁང་ནང་
བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གསུམ་སོབ་འཇུག་གནང༌། ར་ེཊ་ཀུ་མཐ་ོསོབ་ཁང་ནང་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གཉྱིས་སབོ་འཇུག་གནང༌། 

༦། ཨྱིན་ལནེ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང༌། སྱི་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ཨེར་ལེནཌ། (IRELAND) ནང་ཆྱིབས་
བསྒྱུར་གྱི་མཛད་འཆར་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་དང་ལ་ཊྱི་ལྦའྱི། (LATVIA) རྒྱལ་ས་རྱི་གྷའྱི་ནང་ཆྱིབས་སྒྱུར་མཛད་འཆར་
ཉྱིན་གངས་ལྔ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཞུ་ས་ོཁག་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་ཞུས། རྱིས་ལོའ་ིནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
སྱིད་སོང་མཆོག་ཁབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་སྟེ་ཌེན་མག  ནོར་ལྦེ། སུ་ལྦེ་ཌན། (Denmark, Norway, 
Sweden) ནང་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བོད་རྱིགས་དང༌། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ། གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་བཅས་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ང་ོསྤྲོད་དང་བོད་དོན་གཏམ་བཤད་དང་
དྲྱིལ་བསགས་སེལ་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་ཁག་ལེགས་བསྒྲུབས་ཞུས་ཡོད། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་གོང་སེལ་ཆེད་
རསེ་གཟའ་ཉྱི་མ་ལོན་ཌནོ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་ཁང་གསུམ་གྱི་ཁང་ག་དོན་ཁང་ཐབེས་ར་
ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མུས་དང༌། འདྱི་ལ་ོ Bristol གོང་ཁེར་ནང་བོད་ཡྱིག་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་པ་
དང༌། ལ་ོགཅྱིག་གྱི་འཛནི་ཁང་ག་དནོ་ཁང་ཐབེས་ར་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ། 
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༧། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌། སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རེས་ལོའ་ིནང་ཧོ་ལེན་ཌྱིར་ཆྱིབས་
བསྒྱུར་བསང་གཏན་འཁལེ་བ་ལྟར་སྔནོ་འགོའ་ིག་སྱིག་སད་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ས་གནས་སུ་ཐངེས་ ༢ བཅར་ཏ་ེག་སྱིག་
འཐུས་ཚང་ཞུས། ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོདང་ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་གྱི་འཛིན་སོང་བཅས་ལ་ྋགོང་ས་མཆོག་
དང་བོད་དོན་འབལེ་བའྱི་གལ་ཆེའྱི་ཡྱིག་འབེལ་ཐེངས་ ༨ ཞུས། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང༌། ཆབ་སྱིད་མྱི་སྣ། ཕྱི་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཁག གཞུང་ཚབ་ཁག་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ཐེངས་ ༡༠ ཞུས། ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་ནང་
ཡུ་རོབ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ དང༌། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཞུ་གཏུག་
ཐངེས་ ༢ ཡུ་རོབ་གོས་ཚགོས་ནང་བོད་དོན་གོག་བརན་གཟྱིགས་འབུལ་དང་བག་ོགེང་ཐངེས་ ༢ ཡུ་རབོ་གོས་ཚགོས་
འཐུས་མྱི་ཟུར་མཇལ་ཐེངས་ ༥ ད་ེབཞྱིན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་ཕག་རོགས་ ༧ རྡ་སར་བོད་དོན་ཤེས་རོགས་ཀྱི་
ལས་རྱིམ་ག་ོསྱིག་ཞུས། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་དང༌། སུད་སྱི་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམ་ཚང་དྲུག ཆོས་ཚོགས་ཁག 
ཡུ་རོབ་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང༌། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་མ་འཐུས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་མང་ཚོགས་པ་ 
(UNPO) བཅས་མཉམ་དུ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ཐངེས་ ༡༡ སལེ། 

༨། ཨ་ོསྱི་ཀྲྱི་ལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌། སྱིད་སངོ་མཆགོ་ཨ་ོསྱི་ཀྲྱི་ལྱི་ཡར་ཐངེས་གཉྱིས་དང་ནའེུ་ཛ་ིལེན་ལ་ཐེངས་གཅྱིག་གྱི་
གཞུང་འབེལ་ཕོགས་ཕེབས་ཀྱི་མཛད་རྱིམ་གོ་སྱིག་ཞུས། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་
ཚགོས་མྱིར་དུས་ནས་དུས་སུ་བོད་དོན་གནས་ཚུལ་ཞུ་འབུལ་དང༌། གོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་
ཐེངས་ ༣། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་བཞུགས་སར་དུ་གདན་ཞུ་བཅས་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཐོག་ཨ་ོགྱིང་གཞུང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་
བད་ེརའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་བོད་མྱི་ཨ་ོས་ོཊ་ོལྱི་ཡར་གཞྱིས་སོས་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་འཐུས་ཚང་ཞུས། ཨ་ོགཞུང་ཕྱི་
སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་དབུས་སའྱི་གསང་བའྱི་སེ་ཚན་གཙོས་པའྱི་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་སྣ་
མཇལ་འཕྲད་དང༌། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚགོས་པ་དང་མཉམ་དུ་ལས་འགུལ། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ཚོགས་དང་
རྒྱ་རྱིགས་མང་ཚོགས་ལ་འབེལ་མཐུད་སོགས་བརྒྱུད་ད་ེབོད་དོན་དྲྱིལ་བསགས་དང༌། ཁབ་ཁོངས་བོད་རྱིགས་མང་
ཚགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རགོས་ཞྱིབ་དང་འབལེ་མཐུད་ཧུར་ཐག་ཞུས། 

༩། ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌། ཧོང་ཀོང་དང་ཐེ་པེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་དཔེ་དེབ་འགེམས་ཚོང་དུས་སྟོན་ཁག་གཉྱིས་ནང་མཉམ་
ཞུགས་ཀྱིས་གངས་ལོངས་དེབ་ཕྲེང་ཁག་འགེམས་ཚོང༌། རྒྱལ་ས་ཐ་ེཔ་ེནང་ཐུན་མོང་གྱི་གཞྱི་རེན་འཚོལ་བ་ཞེས་པའྱི་
རྒྱལ་སྱིའྱི་མཁས་པའྱི་བག་ོགེང་ག་ོསྱིག ཐ་ེཝན་སྱིད་འཛནི་གྱི་ཕ་ོབང་གྱི་དྲུང་ཆ་ེདང་ཐ་ེཝན་རྱིག་གཞུང་བནོ་ཆནེ་གཞནོ་
པ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ང་ོསྤྲོད། གསུམ་དུས་ཁོམ་སྐོར་སྐབས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གཉྱིས་
མཉམ་ཞུགས། བོད་དོན་ང་ོསྤྲོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཆེ་བ་ཐེངས་གཉྱིས་གོ་སྱིག ཚོགས་པ་འདྲ་མྱིན་ནས་གདན་ཞུ་ལྟར་
བོད་དོན་ང་ོསྤྲོད་ཐེངས་ ༡༤ ཙམ། བོད་དོན་སྐོར་དེབ་གངས་ཐེངས་ ༤ རྒྱ་སྐད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་འདྲ་མྱིན་ཐོག་བོད་
དོན་ང་ོསྤྲོད་ཁོན་ཐེངས་ ༩ ད་ེབཞྱིན་ཐའེ་ཝན་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་
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དབེ་གངས་ ༥༠༠༠ ལ་ོཐ་ོསྤུས་ལེགས་དབེ་གངས་ ༦༠༠༠ གཞུང་ལམ་ཆ་ེཁག་དྲུག་ཐོག་ཁབ་བསགས་སྦྱར་ཡྱིག་ཆ་ེ
བ་ ༦༠ སྦྱར་ཡདོ། 

༡༠། རུ་སགོ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌། ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༥་་་༨ བར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ Taj Mahal མགོན་ཁང་དུ་རུ་སོག་
དོན་ཁང་དང་བོད་སོབ་ཚོགས་པ། མ་ོསོ་ཀ་ོམངའ་སེ་སོབ་གཉེར་ཁང་ (Moscow State University) གསུམ་
ཐུན་མངོ་གྱི་ག་ོསྱིག་འོག་ཨུ་རུ་སུའྱི་ཚན་རྱིག་པ་དང་ནང་པའྱི་མཁས་དབང་དབར་བག་ོགེང་ཐངེས་དང་པ་ོག་ོསྱིག་ཞུས། 
ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ཚེས་ ༧་་༨ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་ཞུགས་ཐོག་ཨུ་རུ་
སུའྱི་ཚན་རྱིག་པ་བདུན་ནས་ཚན་རྱིག་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་འབས་བུའྱི་གཏམ་བཤད་གནང༌། མཁས་དབང་བག་ོ
གེང་དེར་ཁོན་བསོམས་མྱི་གངས་ ༨༠ ཙམ་འདུ་འཛོམས་བྱུང༌། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢་་་༧ བར་ཤྱི་རྱི་ལངྐཱ་རྒྱལ་ས་ཀ་ོ
ལོམ་སོ་རུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་པའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིལྷན་ཚོགས་ཐེངས་བདུན་པའྱི་ (7th World Buddhist Summit) 
ཚོགས་འདུར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ཁལ་མུག་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་པའྱི་དབུ་བའྱི་ངོ་བོར་མཉམ་ཞུགས་བྱས། 
ཚོགས་འདུར་བོད་དོན་སྐོར་གཏམ་བཤད་ཟབ་རྒྱས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དང་ཤྱི་རྱི་ལངྐཱའྱི་སྱིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ 
(Maithripala SiriSena) མཇལ་འཕྲད་བྱུང་སྟ་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེམཇལ་དར་དང་ཕག་
རགས་ཕུལ། 

༡༡། ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང༌། ༢༠༡༧།༧།༨ ཉྱིན་ྋསྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་གསོལ་སྟནོ་ལ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་
གཞུང་ཚབ་དང༌། ཨ་རྱིས་གཙོས་པའྱི་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག རྒྱ་གར་གཙོས་ཨ་ེཤྱི་ཡ་མཐུན་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་
མང་ཆ་ེབར་མགོན་ཤོག་ཕུལ་བས། ཤྱི་རྱི་ལངྐཱའྱི་གཞུང་ཚབ་གཞོན་པ་དང༌། པོར་ཇུས་གལ་གྱི་གཞུང་ཚབ་གཞོན་པ། 
ཕ་རན་སྱི་སྐུ་ཚབ། མ་ོར་ོཤ་ེསྱི་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སོགས་ཁོན་བསོམས་སྐུ་མགོན་ ༧༠ ཙམ་མགོན་ཕེབས་བྱུང་
ཡོད། ༢༠༡༧།༦།༧ ནས་ ༡༠ བར་ཀེབ་ཊནོ་དུ་ཆདེ་བསདོ་ཀྱིས་ IFP ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་ད་བར་བོད་དནོ་ཐགོ་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱི་རྒྱབ་སརོ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་
པ་དང་ཆབས་ཅྱིག གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་བསར་གས་ོགནང་ཐབས་དང༌། མ་འོངས་
པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སོང་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀར་གདན་ཞུ་གནང་ཕོགས་ཇྱི་དགེའྱི་སྐོར། ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་
ལགས་རོམ་མཛད་པའྱི་༼Ethics for Millennium༽ཅེས་པ་ད་ེབཞྱིན་ཛུལུ་སྐད་ནང་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཐགོ་
བཀའ་སོབ་ཞུས། 

༡༢། ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌། རྱིས་ལོའ་ིནང་ཨ་རྱིའྱི་ལྷ་ོབྱང་གཉྱིས་སུ་གནས་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་ཚོའྱི་ལོ་
འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ད་ེབཞྱིན་མེག་སྱི་ཁོའ་ིརྒྱལ་སར་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ནས་ ༣ བར་སྐོང་འཚོགས་གནང་བ་
ལྟར་ཚོགས་བཅར་ཞུས་པ་མ་ཟད། ལ་ཊྱིན་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ཚོགས་
འཐུས་གང་མང་ཚགོས་ཞུགས་ཆདེ་ཤུགས་གནནོ་རྒྱབ་ཡདོ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་དང༌། བརྒྱད་པ། དགུ་པ་གསུམ་ནང་བོད་
ཀྱི་ཡྱིག་གཟུགས་འབྱི་སྟངས་སྐོར་གྱི་ཟབ་འཁྱིད་གཅྱིག་དང༌། བོད་ཀྱི་སལོ་རྒྱུན་གྱི་རྱི་མ་ོའབྱི་སྟངས་སྐོར་གྱི་ཟབ་འཁྱིད་
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མྱི་འདྲ་བ་ཁག་གསུམ་ག་ོསྱིག་ཞུས་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ 
ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ ལ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་ལས་རྱིམ་ ༤ པའྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ་ཕྱི་ཚསེ་ ༢༢ ལས་རྱིམ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་རདེ། སྙན་སནོ་གནང་མཁན། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
བའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ། 

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལའོ་ི 
ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པ་ཤགོ་གངས་ ༣༢༣ ཡདོ་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ།ོ 

ཀ ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༤ ནང་། སྱི་ཚགོས་དྲ་ལམ་ཐོག་བོད་དོན་དྲྱིལ་བསགས་དང་ཁབ་སལེ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཚན་ 

༢ པའྱི་ནང་ཝ་ེཀྱི་པ་ེཌྱི་ཡ་ནང་ལ་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་གསར་སྣོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཅེས་འཁོད་འདུག་
ན། ཝ་ེཀྱི་པ་ེཌྱི་ཡ་ནང་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་འག་ོབརོད་གང་དང་གང་གྱི་ནང་གསར་སྣོན་ཞུས་ཡོད་པ་དང་
དུས་མཚམས་གང་གྱི་བར་གསར་སྣོན་ཞུས་ཡོད་དམ། 

༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦ ནང་། ཀ ༢།༥ ཡྱིག་སྒྱུར་སེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་ཡྱིག་དཔྱད་རོམ་རེ་ཕུད་ཁག་ ༢༧ བོད་
བསྒྱུར་ཞུས་ཡོད། ཅེས་འཁོད་འདུག་ན། དཔྱད་རོམ་རེ་ཕུད་ཁག་ཆ་རེན་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་
དམ། 

༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༨ ནང་། ཀ ༢།༨ གཞུང་འབལེ་ཚགོས་འདུ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༣ ནས་ ༡༧ 
བར་དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ་ཚགོས་འདུ་ཐངེས་ལྔ་པ་བསྐངོ་ཚོགས་ཞུས་
པའྱི་རྱིང་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་གཞོན་སེས་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཕུལ་ཡོད་སྐོར་འཁོད་འདུག་ན། ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་ཀྱི་གཞོན་སེས་དེ་དག་ཆ་རེན་གང་གྱི་ཐོག་ནས་འདེམས་སྒྲུག་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་
ཚགོས་འདུ་ཐངེས་ལྔ་པའྱི་ལས་བསམོས་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་པར་སྐྲུན་བག་ོའགེམས་ཞུས་ཡོད་སྐརོ་འཁོད་འདུག་ན། སྙན་ཐ་ོད་ེ
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སུ་ཕུལ་ཡོད་དམ། 
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༤། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡ ནང་། ཀ ༣། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་། ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་
ཐང་ཚན་པ་བཅས་ནས་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ང་ོསྤྲོད་བརན་ཐུང་གང་མང་
བཟ་ོསྱིག་ཞུས་ཡོད། ཅེས་འཁདོ་འདུག་ན། ད་ེརྣམས་རྒྱ་གར་གཙོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་ནང་བེད་སདོ་བཏང་
ཡོད་པ་ཤེས་རགོས་བྱུང་ཡདོ་དམ། གལ་ཏ་ེབེད་སདོ་བཏང་ཡོད་ཚ་ེགསར་འགྱུར་གང་དང་གང་གྱི་ནང་ཐནོ་ཡདོ་དམ། 

༥། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡ ནང་། ཀ ༣། ད་ེབཞྱིན་སེ་ཚན་ད་ེནས། རྒྱལ་ཚོགས་གཙ་ོབོར་གྱུར་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་
སྱིངས་ཆ་གང་སར་དོན་ཁང་དང་གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ཁག་ལྷན་དུ་བོད་ནང་གྱི་ད་ལྟའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
གྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་ང་ོསྤྲདོ་སོགས་གང་ལེགས་གནང་ཐུབ་ཡདོ་པ་ལ་ཡྱི་རང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༦། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༧ ནང་། ཀ ༤།༡ བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་འབལེ་ལམ། ཞེས་པའྱི་ནང་དནོ་
ཚན་ ༤ པ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ལོར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཡོད་པའྱི་སྐོར་འཁོད་འདུག་ན། སྐབས་
དརེ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པའྱི་ངསོ་ནས་ས་གནས་གང་དང་གང་དུ་ལས་འགུལ་སལེ་མ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་དམ། 

༧། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༨ ནང་། ཁ། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་གྱི་ག་ོསྱིག་དང་
མཉམ་ཞུགས་བྱས་པའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པ་ 
Latvia, Mexico, Taiwan སོགས་སུ་ཚགོས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་འདུ་དེའྱི་ནང་བརོད་གཞྱི་གཙ་ོབ་ོ ༢༠༡༧ ད་ེ
ཡང་ལས་འགུལ་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ། ཞསེ་འཁོད་ཡོད་འདུག་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ལོར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་
པའྱི་ངསོ་ནས་ལས་འགུལ་ཆ་ེཁག་གང་དང་གང་སལེ་ཐུབ་ཡོད་མདེ་སྐརོ་ང་ོསྤྲདོ་གང་བསྡུས་ཅྱིག་གནང་སངོ་ཡོང་བ། 

༨། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༩ ནང་། ཀ ༤།༢ དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་དོན་ཚན་ ༣ པའྱི་ནང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༡ དང་ ༢ བཅས་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་དམྱིགས་འཛུགས་ཞུས་པའྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་བྱེད་གངས་ ༡༧ ལ་མ་
འོངས་པར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རོགས་ལས་གཞྱི་སེལ་རྒྱུའྱི་ཟབ་ཁྱིད་གནང་ཐུབ་ཐབས་ཆེད་དུ་དམྱིགས་བསལ་ཟབ་
སྦྱོང་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་སྐོར་འཁདོ་འདུག་ན། ད་བར་དམྱིགས་འཛུགས་ཞུས་པའྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་བྱེད་ད་ེདག་གྱིས་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་ཟབ་སྦྱངོ་དང་ག་ོརགོས་སོགས་སལེ་ཐུབ་པ་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད་དམ། 

༩། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧༥ ནང་། ༢༌༨ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནས་ ༡༠ བར་ཟླ་ ༤ རྱིང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་གྱི་
ཚོགས་འདུའྱི་གོས་གཞྱི་དང་ཚོགས་འདུའྱི་བཀོད་སྱིག་ཞུ་དགོས་སད། ཨ་རྱི་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྐོར་རྒྱུས་
མངའ་ཆནེ་པ་ོཡོད་པའྱི་ཁྱིམས་དནོ་དང་ལ་ོརྒྱུས་མཁས་དབང་ Michael Van Walt དང་འཛནི་སོང་གྱི་རྱིགས་ལམ་
མཁས་དབང་ Richard Weingarten ད་ེབཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་ནས་ Rebon Banerjee ཁ་ེན་ཌ་ནས་ཁང་གསར་བསྟན་
འཛིན་རྡ་ོར་ེབཅས་ག་གས་གནང་ཡོད་པ་འཁོད་འདུག ཁོང་རྣམ་པའྱི་གོས་སྟོན་ཁག་དོན་དངོས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ལག་
བསྟར་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་ཡདོ་མདེ་སྐརོ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 
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ཁ། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧ ནང་། ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ ༢༌༡ དོན་གཅོད་ཕྱི་སོད་དང་མྱི་སྣ་མཇལ་

འཕྲད་ཀྱི་འག་ོབརོད་ནང་། དནོ་ལས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ (ཕྱི་སྱིད་དང་། ནང་སྱིད། གསང་བའྱི་ལས་
ཁུངས།) གྱིས་གཙོས་རྒྱ་གར་མཁས་དབང་དང་གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ཁག གཞན་ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་
ཁག་གྱི་དཔནོ་རྱིགས་མཉམ་དུ་འབལེ་བ་གང་གཟབ་ཡདོ་པ་མངནོ་གྱི་འདུག་པས་བསྔགས་འོས་སུ་མཐངོ་། 

༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༡ ནང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་
ཉྱིན་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་ཅྱིག་ནས་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་
བརྱི་སད་དུ་བོད་དནོ་དྲྱིལ་བསགས་དང་བག་ོགེང་སོགས་ག་ོསྱིག་ཞུས་འདུག་ན། བསྔགས་འསོ་སུ་གྱུར། སད་ཕྱིན་བག་ོ
གེང་ད་ེདག་ས་གནས་གང་མང་ཞྱིག་ལ་སལེ་དགོས་པ་གལ་ཆརེ་མཐངོ་། 

༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༢ ནང་། འཕགས་བོད་འབལེ་མཐུད་ས་ེཚན་གྱི་ལས་དནོ་ཁོངས། ༢༌༣༌༨ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ 
ཟླ་ ༧ པའྱི་ཚེས་ ༨།༩ ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ཨག་ར་གོང་ཁེར་དུ་ Bharat Tibbat Sahyog Manch (BTSM) རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་བསྐོང་ཚོགས་གནང་བ་དང་། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་པའྱི་ཚོགས་
མྱི་ ༤༠༠ ལྷག་ཙམ་ཚགོས་བཅར་ལ་ཕབེས་ཡོད། BTSM འདྱི་རྒྱ་གར་གྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་ཆ་ེཤོས་དང་
ཚགས་ཚུད་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱབ་སོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཆེད་དུ་བོད་མྱི་ག་
ཚདོ་ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་དམ། 

༤། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༣ ནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཀར་ན་ཌ་ཀའྱི་ 
Bharat Tibbat Sahyog Manch ནས་ག་ོསྱིག་འོག་མངའ་སེའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཅ་དངོས་ཉ་ོཚངོ་མྱི་ཆོག་པའྱི་གཞྱི་
རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་གྱི་གོག་བརན་འཁབ་སྟནོ་པ་ཁག་ཅྱིག་ནས་རྒྱབ་སོར་
མཚོན་ཆེད་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་སྐོར་འཁོད་འདུག གོང་གསལ་གོག་བརན་འཁབ་སྟོན་པ་ད་ེརྣམས་སུ་དང་སུ་
ཡྱིན་ནམ། 

༥། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༤ ནང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་མཐ་ོསོབ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་འཕགས་བོད་
འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་ག་ོསྱིག་འོག་བོད་དནོ་དྲྱིལ་བསགས་སད་བོད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཞསེ་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སེལ་འདུག 
འདྱི་ལྟ་བུ་ལྡྱི་ལྱིར་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་མཐ་ོསོབ་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་གང་མང་སལེ་ཐབས་དགོས་གལ། 

༦། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༧ ནང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་གོང་ཁེར་ནག་པུར་ས་
གནས་ Bharat Tibbat Sahyog Manch ནས་གོ་སྱིག་གནང་སྟེ། མངའ་སེའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཅ་དངོས་ཉོ་ཚོང་
བཀག་འགོག་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སལེ་བ་དང་། གནས་སདོ་ཡུལ་མྱི་རྣམས་ནས་རྒྱབ་སརོ་དང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་
ཡོད་པ་འཁདོ་འདུག་ན། ལས་འགུལ་དརེ་གནས་སདོ་བདོ་མྱིའྱི་མཉམ་ཞུགས་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་ཡདོ་དམ། 
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༧། ལྡྱི་ལྱིར་བརནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་འཕགས་བོད་འབལེ་མཐུད་ཚན་པ་དང་མཐ་ོསོབ་ཁག་གྱི་བོད་རྱིགས་སོབ་མ། གཞན་ཡང་
བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚགོས་པ་བཅས་ནས་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་སུ་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འགུལ་མང་དག་ཅྱིག་སེལ་
གནང་ཡདོ་འདུག་པར། གོང་གསལ་ལས་འགུལ་ད་ེདག་ཚགས་ཚུད་བྱུང་བར་ཡྱི་རང་བསྔགས་བརོད་ཞུ། 

༨། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༡ ནང་། ༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་ཆེད་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ནས་དགོང་
དྲོའ་ིགསོལ་སྟོན་འདེགས་འབུལ་ཞུས་སྐབས་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མཐ་ོ
རྱིམ་ལས་བྱེད་དང་ཆབ་སྱིད་མྱི་སྣ་བཅས་ ༣༠༠ ལྷག་ཕེབས་ཡོད་སྐོར་འཁོད་འདུག མདོར་ན་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་
ཁང་ཁག་ནས་སྐུ་ཚབ་ང་ོམ་དང་འབལེ་ཡདོ་མྱི་སྣ་བཅས་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་དམ། 

༩། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༣༣ ནང་། ཕྱི་བསདོ་ལག་དབེ་ས་ེཚན་གྱི་རའེུ་མྱིག་ ༣ པའྱི་ནང་ལག་དབེ་སརེ་པ་ོཛ་དྲག་
གསར་བཟ་ོདང་བསར་ཞུ་གནང་མཁན་མྱི་གངས་ ༡༥༢ བྱུང་ཡོད་གནས་གསལ་བས། དེའྱི་ཁོངས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་དང་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ག་ཚདོ་ཙམ་ཚུད་ཡདོ་དམ། 

ག བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༧ ནང་། ༤། བྱང་ཨ་རྱིའྱི་གཟའ་མཇུག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སོབ་གྲྭའྱི་

ཚགོས་ཆནེ་ཐངེས་དྲུག་པ་འདྱི་བཞྱིན་ཚགོས་ཆནེ་ལྔ་པའྱི་སྟངེ་ཐག་གཅདོ་བྱུང་བ་ལྟར། དནོ་ཁང་གྱིས་ག་ོསྱིག་འགོ་དང་
ས་གནས་པོརཊ་ལེནཌ་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་འོག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༣ བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་
པརོཊ་ལནེཌ་ཏུ་ཚོགས་ཅྱིང་། གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་ཡོད་ཁངོས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༣ གྱི་སབོ་གྲྭའྱི་འགན་འཁུར་བ་
ཡང་ན་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ ༣༢ ལྷན་འཛོམས་གནང་ཡོད། ཚོགས་འདུའྱི་སྟེང་དུས་ཚོད་མང་ཆ་ེབ་ད་ེ
སབོ་གྲྭ་ས་ོསོའ་ིཉམས་མོང་ལས་འཁྱིད་ཆས་བེད་སོད་བྱ་ཕགོས་དང་སོབ་དབེ་སྐརོ། མ་འངོས་པར་ཕ་མ་དང་། དག་ེ
རྒན། སབོ་ཕྲུག་ས་ོསསོ་འགན་འཁརེ་ཕོགས་སགོས་ཀྱི་སྐརོ་བག་ོགངེ་གྱིས་གསོ་ཆདོ་ཁག་ཅྱིག་བཞག་ཡདོ།  ༼གསོ་
ཆོད་མཉམ་སྦྱར་ཞུས་ཡོད།༽ ཅེས་གསལ་འདུག་པར། གོས་ཆོད་མཉམ་སྦྱར་ཞུས་མྱི་འདུག་པས་ད་ེལུགས་དགོས་
གལ། 

ང་། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢༠ ནང་། ༥། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨།༣།༢༠  ཉྱིན་ཡུ་རབོ་ཀྱི་རྒྱ་རྱིགས་རམོ་པ་པསོ་བདོ་དནོ་དང་

འབལེ་བའྱི་རམོ་བཞྱི་འབྱརོ་ཡདོ་ཀང་ནང་དནོ་ཞུ་དག་ཞུས་མཚམས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབལེ་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་འཇགོ་
རྒྱུ་ཡྱིན། རམོ་ཡྱིག་ད་ེདག་གྱི་ག་ོདནོ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན། 

 ༡། གནས་མཆགོ་རྡ་རམ་ས་ལ། རམོ་པ་པ་ོཀྲང་ཨྱི་མྱིང་། 
 ༢། བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་དང་བསམ་ཚུལ། རམོ་པ་པ་ོལྱིའུ་ཐཡེན་ཅྱི། 
 ༣། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་བསརོ་དང་རྒྱ་བདོ་འབལེ་ལམ་ཁབ་སལེ་སྐརོ། རམོ་པ་པ་ོཕང་ཡངོ་ཀྲངོ་། 
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 ༤། རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཞྱིང་པའྱི་རྱིགས་གཞུང་དང་འབོག་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱེི་རྱིགས་གཞུང་དབར་འགན་བསྡུར་
 སྐོར། རོམ་པ་པོ་ཝ་ཝྱི་ལོ། ཞེས་གསལ་ཐད། གོང་འཁོད་རོམ་ཡྱིག་བཞྱི་པ་ོད་ེདག་ད་ཆ་ཞུ་དག་ཟྱིན་ཚར་
 ཡོད་དམ་མེད། གལ་སྱིད་མདེ་ཚ་ེག་དུས་ཚར་འཆར་ཡདོ་དམ། 

ཅ། ཉྱི་ཧངོ་དང་ཤར་ཨ་ེཤྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦ ནང་། ༡༠༽ ཉྱི་ཧོང་གོས་ཚགོས་བོད་དོན་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་བོད་

དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་མུས་ཐོག་ཚོགས་མྱིའྱི་གངས་འབོར་ ༨༧ ནས་ ༩༠ བར་འཕར་ཡོད། ཅེས་
གསལ་ཐད། འབེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་མཆོག་དང་དེའྱི་ཆེད་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ལེགས་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་མ་
ཟད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཞན་པ་ཁག་ལའང་དེ་ལྟ་བུའྱི་འགན་ཁུར་ལེན་ཐབས་དགོས་སྐོར་གོང་རྱིམ་ནས་བཀའ་
མངགས་གནང་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆརེ་མཐངོ་། 

༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༠ ནང་། ༡༦༽ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་ཉྱི་ཧོང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནང་
འབས་སྤུངས་མཁན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཉྱི་ཧོང་ཕེབས་ཞོར་དུ་ ཞེས་སོགས་གསལ་ཐད། འབས་སྤུངས་ཁྱི་པ་རྱིན་པ་ོ
ཆའེམ། ཡང་ན་བ་ོགསལ་གྱིང་དང་ས་ོམང་བཅས་གཉྱིས་གང་གྱི་མཁན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཡྱིན་པ་ཁ་གསལ་དགོས་འདུག 

༣། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༢ ལས། དབེ་སྔོན་པའོ་ིལས་གཞྱིའྱི་ནང་ཉྱི་སོར་ ༢,༢༣༤,༠༠༠ བསྡུ་ཐུབ་འདུག་པར་ 
 བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ། 
༤། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་། ཉྱི་ཧོང་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ལྷ་ོཀ་ོརྱི་ཡར་དོན་གཅོད་དངོས་སུ་ཕེབས་མ་

ཐུབ་ཀང་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ལས་དོན་ཁག་བོད་ཁང་འགན་འཛིན་མཆགོ་དང་འབེལ་ལམ་གྱིས་སྒྲུབ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་གནས་
གསལ་འདུག་ནའང་། ཁབ་ཁངོས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་ལས་དོན་ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཟུར་ཙམ་ཡང་མྱི་འདུག་པས་
ད་ེལུགས་གསལ་བཤད་དགོས་གལ། 

ཆ། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་། ༥༌༢། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧།༥།༡༦ ཉྱིན་སལེ་ཇམ་དུ་ཡུ་རབོ་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་དང་

རྒྱ་ནག་དབར་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་འག་ོསྟོད་དུ་ལ་ོརའེྱི་ཆསེ་མཐའོ་ིཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་བདོ་དནོ་གེང་སངོ་ཞུ་ཡྱིག་ཁག་
ཡུ་རབོ་གསོ་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་སོགས་ལ་ཕུལ་གནས་གསལ་ཐད། ཚགོས་འདུ་དརེ་སྐབས་སུ་འབལེ་ཡདོ་
ནས་བདོ་དནོ་གེང་སོང་ཇྱི་ཙམ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་དམ། 

ཇ། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢༡ ནང་། ༣༌༤༌༡ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་སྱིད་ནྱི་བདོ་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ནས་བདོ་

ཀྱི་ལ་ོགསར་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པའྱི་མཛད་སོའ་ིསྐུ་མགོན་གཙ་ོབོར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་གདན་ཞུ་གནང་བ་ལྟར་
མཛད་སརོ་ཆདེ་ཕབེས་གནང་སྟ་ེདུས་ཆནེ་དང་འབལེ་བའྱི་གསུང་བཤད་གནང་བའྱི་ཐགོ ས་གནས་ཀྱི་བདོ་མྱི་ཚརོ་རྒྱ་
དམར་གཞུང་གྱི་རྒྱུགས་ཁྱི་ར་ེཟུང་ཡདོ་པ་ཚའོྱི་དངསོ་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གྱི་ཤུགས་རནེ་ངན་པ་མ་ཐབེས་པའྱི་ག་ོ
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བཀནོ་གསལ་བཤད་དང་ལམ་སྟནོ་ཞུ་འསོ་གང་ཐུབ་ཞུ་མུས། ཞསེ་གསལ་ཐད། ཨ་ོས་ོཊ་ོལྱི་ཡར་རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱི་
རྒྱུགས་ཁྱི་ཡྱིན་པ་ར་འཕྲདོ་པའྱི་བོད་མྱི་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། ད་ེར་འཕྲོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུན་ལྡན་ལས་ཀ་ག་ར་ེབྱདེ་ཀྱི་
ཡོད་པ། དེ་རྱིགས་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་མྱི་སྱི་མཚུངས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་སོགས་གནང་
མཚམས་བཞག་ཡོད་དམ་མེད། 

ཉ། ཐའ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧ ནང་། ༣༽ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་ཐ་ེཝན་རྱིག་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཁབ་

ཁངོས་བདོ་སོག་རྱིག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་ལྕམ་ Hsu Kuei Hsiang དང་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱདེ་
ཁག་ཅྱིག་འདྱི་གར་དནོ་ཁང་དུ་ཆདེ་བཅར་གྱིས། དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་དང་ཐ་ེཝན་ནང་མ་འངོས་བདོ་ཀྱི་ཆསོ་
དང་རྱིག་གཞུང་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་སེལ་ཕོགས་སྐོར་ག་ོབསྡུར་ལྷུག་པ་ོཕག་ཚོད་གཉྱིས་ལྷག་གནང་། ཞེས་
གསལ་ཐད། ད་ལྟའྱི་བོད་སགོ་རྱིག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་ཁང་ཞསེ་པ་ད་ེདང་། སྔནོ་མའྱི་བོད་སགོ་ལས་ཁུངས་ཟརེ་བ་གཉྱིས་
དབར་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁད་པར་གང་ཡོད་དང་། ས་ེཚན་དརེ་བོད་སགོ་ཅསེ་འདགོས་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོགང་
ཡྱིན་ནམ། 

༢། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༩ ནང་། ༡༠༽ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧།༡༢།༢༨ ཉྱིན་འདྱི་གའྱི་དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་དང་། 
ལས་བྱདེ་བསདོ་ནམས་རྡརོ་ར་ེལགས་གཉྱིས་ ཞསེ་གསལ་ཐད། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ནང་ཐ་ེཝན་དནོ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀལོ་
རྱིས་འག་ོ ༡༌༤ ཏ༽ བོད་དོན་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་སྐོར་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་དྲྱིལ་བསགས་སལེ་རྒྱུ། ཞེས་པའྱི་
ལས་གཞྱི་དའེྱི་ཆདེ་དམྱིགས་བསལ་ཕོགས་མདེ་གུང་གསངེ་དུ་ཡོད་པའྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱདེ་བསདོ་ནམས་རྡ་ོར་ེཉྱིན་གའྱི་
ལས་བྱེད་དུ་ག་ཉར་བྱ་འཐུས་སྐོར་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ངོས་ལེན་མ་ཞུས་
ནའང་། སར་ཡང་བཀའ་སྱི་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཁོངས་ཤྱིན་ཏུ་གལ་
གནད་ཆ་ེབའྱི་ལས་འཆར་ཡོད་གནས་དང་དེའྱི་ཆེད་དུ་ཁོང་མེད་ཐབས་མེད་པ་ཡྱིན་གནས་སོགས་རྒྱུ་མཚན་སྣ་མང་
བགང་བར་བརེན་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚགོས་ཐངེས་ ༤༨ པའྱི་ཐགོ་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་བ་དང་། ད་ེརསེ་
རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ནང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ པར་སར་ཡང་ལས་གཞྱི་དའེྱི་ཆེད་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
པ་དང་། ཉྱིན་གའྱི་ལས་བྱེད་མྱིང་མ་སྨོས་པ་ཞྱིག་གྱི་ཟླ་བ་ ༩ ཡྱི་ག་འབབ་ཞུས་པ་ད་ེབསོད་ནམས་རྡོར་ར་ེལགས་ཡྱིན་
ཚདོ་ལྟར། མདརོ་ན་ཤྱིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆ་ེབའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེད་ལྟ་འགྲུབ་མེད་པ་མངནོ་གསལ་ཡྱིན་པ་དང་། སྱིར་བཏང་
ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཆེད་དམྱིགས་བསལ་ཕོགས་མེད་གུང་གསེང་དུ་ཡོད་པའྱི་སྱི་ཞུ་བ་བསོད་རྡོར་ལགས་ཀྱིས་ཁོན་ཉྱིན་
གངས་ཇྱི་ཙམ་རྱིང་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ལས་དོན་གལ་ཆེ་ག་ར་ེའགྲུབ་ཡོད་པ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ 
ནས་བཟུང་ཁངོ་མེད་པར་བརནེ་ལས་དནོ་དརེ་འཐུས་ཤོར་འག་ོགཞྱི་གཟྱིགས་ཡོད་མདེ་བཅས་ཀྱི་བཀའ་ལན་ཡོང་བ། 

༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༠ ནང་། ད་ེབཞྱིན་འདྱི་གའྱི་གངས་ལོངས་དྲ་བརན་ (http://vdeo.tibet.org.tw) 
ཞསེ་བདོ་ཡྱིག་དང་། ཨྱིན་ཡྱིག རྒྱ་ཡྱིག་བཅས་སྐད་ཡྱིག་གསུམ་ཐགོ་དྲ་རྒྱ་གསར་པ་ཞྱིག་བཟསོ་ཡོད་པ་དང་། ནང་
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དནོ་གཙ་ོབ་ོ༸གངོ་ས་མཆགོ བདོ་གངས་ལངོས། རྒྱལ་སྱིའྱི་ལས་འགུལ། ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི། 
བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན། གླུ་གར་བརན་པར་བཅས་དང་འབལེ་བའྱི་བརན་པར་ཁ་ོན་ཡྱིན་ཞྱིང་། ནང་དནོ་གསར་པ་མུ་
མཐུད་ཁ་གསབ་ཞུ་མུས། ཞེས་གསལ་ནའང་། དྲ་རྒྱ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་པ་མ་ཟད། བདག་
དབང་ལ་ ༢༠༡༢ (©2012)འཁོད་འདུག་ཅྱིང་། བོད་ཡྱིག་ནང་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ དང་། ཨྱིན་ཡྱིག་ནང་ 
༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༨ རྒྱ་ཡྱིག་ནང་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༣ བཅས་ནས་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༣ བར་ནང་དནོ་
གསར་པ་ཁ་གསབ་བྱས་མྱི་འདུག་པས་དྲ་རྒྱ་ད་ེགསར་པ་ཞྱིག་དང་། ནང་དནོ་གསར་པ་མུ་མཐུད་ཁ་གསབ་བྱདེ་མུས་
ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག 

༤། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢༧ ནང་། རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ལག་དབེ་སྔནོ་པའོ་ིལས་གཞྱིར་ཁནོ་ཞལ་
འདེབས་ཐ་ེསོར་ ༡,༦༦༧,༢༩༣ བྱུང་འདུག་པ་ནྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་ནས་དངུལ་འབོར་མང་
ཤོས་ཆགས་འདུག་པར་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཏ། བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢ ནང་། ཁ་་་༡ ༽ ཆོས་ཕོགས། ༡ ། དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་དང་། 

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་བདོ་བསྟན་སྱིད་དང་༸གངོ་ས་༸སབས་
མགནོ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཞབས་རྱིམ་འབད་སྒྲུབ་ཞུ་དགསོ་ཁག་འདྱི་གར་ཁབ་ཁངོས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ས་ོ
སའོ་ིཁབ་ཁངོས་མང་ཚགོས་ལ་གསལ་བསགས་ཀྱིས་དུས་ཐགོ་བསྒྲུབས་ཏ་ེའབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་སྙན་སངེ་
དང་། ཞེས་འཁདོ་པའྱི་ཐད། འདས་ལོའ་ིདབྱར་གསོལ་དགུན་གསོལ་དང་། གཉན་ཆནེ་ཐང་ལྷའྱི་བཀའ་ལུང་བཅས་དང་
འབེལ་ཏེ། དབུས་ནས་སྔ་རེས་གསལ་བསགས་བཏང་བ་གཞྱིར་བཟུང་། བོད་བསྟན་སྱིད་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་
ཕྱྭའྱི་ཐད། བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གང་དག་ནས། ཞབས་རྱིམ་སྨྱིན་སྒྲུབ་དང་། མྱི་མང་གྱི་གངས་གསགོ་
ཇྱི་ཙམ་བྱུང་ཡདོ་དམ། 

༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥ ནང་། ཁ་་་༣། གཞུང་འབེལ་དུས་ཆེན་དང་དུས་དྲན་ཁག ཅེས་འཁོད་པའྱི་ཐད། བལ་
ཡུལ་ནང་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྱི་གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ། མེད་
ཚ་ེང་ོབ་ོདང་རྣམ་པ་འདྲ་མྱིན་ཐགོ་ནས་དུས་དྲན་ད་ེདག་སྲུང་བརྱི་གནང་ཐུབ་ལ་འབད་བརནོ་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་
དམ། 

༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧ ནང་། ཁ་་་༤། སྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་དང་དཀའ་སེལ་ལས་དོན། ཞེས་པའྱི་ནང་། བལ་
ཡུལ་གནས་བཞུགས་བོད་མྱི་གསར་སེས་ལ་ོན་དྲུག་ལོན་རྱིགས་དང་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་བོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་
དཔལ་ལས་བརྒྱུད་མ་དངུལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་གསར་བཟ།ོ ཡྱིག་ཆ་མཐུན་མྱིན་གྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་
བསྒྱུར་བཅསོ། རྒྱུ་རནེ་འདྲ་མྱིན་གྱིས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་བརོ་བརླག་ཤརོ་རྱིགས་དག་ལ་འདྱི་ལས་བརྒྱུད་ལག་དབེ་
གསར་སྐྲུན་ཐུབ་པ༌ ཞེས་འཁོད་པའྱི་ཐད། འདས་ལོར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གང་དང་། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གང་
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དག་གྱི་འགོ ཕྲུ་གུ་ལ་ོན་དྲུག་སོན་པ་དང་ལག་དེབ་གསར་བཟོ། ལ་ོརྒྱུས་བསྒྱུར་བཅོས། ལག་དེབ་བོར་བརླག་བསར་
བཟ་ོསོགས་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད་དམ། 

༤། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༡ ནང་། ཁ་་་༦། བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་
བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས། ནང་གསསེ་ ༢ ། དབུས་བདོ་མྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་ཀྱི་རྒས་གས་ོ
ཁང་སྱིའྱི་ལམ་སྟོན་ནང་གསལ་ད་ོབདག་བུ་ཕྲུག་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་མཁན་ནས་ཕ་མ་རྒས་འཁོགས་རྒས་གས་ོཁང་དུ་
བཅུག་དགསོ་རྱིགས་ལ་ཉྱིན་ར་ེཟས་གསོ་གནས་མལ་གྱི་དདོ་ཨ་སརོ་ ༡ ཕུལ་དགསོ་པ་བཞྱིན་འདྱི་ལརོ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་
གས་ོཁང་གྱི་ནང་དུ་བུ་ཕྲུག་ནས་དདོ་ཕུལ་མཁན་གཉྱིས་ཙམ་བྱུང་ཡདོ། ཅེས་འཁདོ་པའྱི་ཐད། བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་
གས་ོཁང་དུ་རྒན་འཁོགས་ ༤༠ ཡོད་པའྱི་ཁོད་བུ་ཕྲུག་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་མཁན་ག་ཚདོ་ཡོད་པ་དང་། ད་དུང་གཞན་ཡོད་
ཚ་ེད་ེདག་ལ་ཕ་མའྱི་ཉྱིན་རའེྱི་ཟས་གསོ་གནས་མལ་དདོ་ཨ་སོར་ ༡ ར་ེགནང་ཐུབ་ཐབས་ལ་འབད་བརནོ་གང་དང་གང་
གནང་ཡདོ་པ། གལ་སྱིད་མྱི་སྤྲདོ་མཁན་ཡོད་ཚ་ེཨ་སོར་གཅྱིག་ད་ེསྤྲདོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཞྱིག་བགང་ཡདོ་དམ། 

༥། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལོའ་ིབལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ལགས་
རམོ་བཙན་བྱལོ་ནང་གྱི་རང་དབང་དང་། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་སདོ། ཅེས་པའྱི་ཕག་དབེ་གཉྱིས་བལ་པོའ་ི
སྐད་ཡྱིག་ནང་སྒྱུར་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང་རྱིང་མྱིན་འགེམ་སེལ་གནང་འཆར་ཡོད་སྐོར་འཁོད་འདུག་ཀང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་
༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་བསམོས་ནང་དའེྱི་སྐོར་གང་ཡང་གསལ་མྱི་འདུག་ན། དབེ་ད་ེགཉྱིས་བསྒྱུར་ཟྱིན་ཡོད་མེད་དང་། མེད་
ན་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཆགས་ཡོད་དམ། 

༦། བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཁོན་ཡོངས་ནས་ཧ་ཅང་བསྡུས་དྲགས་པའྱི་སོན་གནད་འདུག་
སྟབས་མ་འོངས་པར་ལས་བསམོས་ཞྱིབ་རྒྱས་འགདོ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 

༧། ལས་བསོམས་ཀྱི་མག་ོམཇུག་བར་གསུམ་གང་དུའང་ད་ལྟ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བྱེད་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང་། 
ད་ེདག་གྱི་ལས་གནས་གང་ཡྱིན་སོགས་འཁོད་མྱི་འདུག་སྟབས། ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བྱེད་
ག་ཚོད་ཡདོ་པ་དང་། ད་ེདག་གྱི་ལས་གནས་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ། 

ཐ། ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢ ནང་། ༢་༡ ༽ བོད་དོན་སྐོར་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྤྲོད་ལས་དོན། ཞེས་པའྱི་ནང་། རྒྱལ་

སྱིའྱི་ཐགོ་བདོ་དནོ་གནས་ཚུལ་གལ་གནད་ཆ་ེབ་བྱུང་རྱིགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དུས་ཐགོ་ས་ེཔ་ེནྱི་ཤྱི་སྐད་ཡྱིག་ནང་ཕབ་
སྒྱུར་གྱིས་འབལེ་ཡདོ་ཚང་མར་གཏངོ་མུས་མ་ཟད། གནས་ཚུལ་གལ་གནད་ཆ་ེབ་རྣམས་ས་ེཔ་ེནྱི་ཤྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་དྲ་
རྒྱ་ http://spanish.tibetoffice.org/ ནང་དུའང་འགོད་མུས་ཡྱིན། ད་ེམཚུངས་བར་ཛིལ་དུ་དོན་ཁང་གསར་
འཛུགས་ཞུས་རསེ་ས་གནས་སུ་པརོ་འཇུ་གྷྱི་སྱི་སྐད་ཡྱིག་བཀལོ་སདོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ་སྟབས། བོད་ཁང་གྱི་ལས་འཆར་
རྣམས་ཁབ་སེལ་དང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་བཅས་པ་ངོ་སྤྲོད་ཆེད་པོར་འཇུ་གྷྱི་སྱི་སྐད་ཡྱིག་ནང་དྲ་རྒྱ་ 
http://tibethouse.org.br/ དང་ང་ོདེབ་བཅས་གསར་བཟ་ོདང་སགས་བདེ་སོད་གཏངོ་མུས་ཡྱིན། ཞེས་འཁོད་

http://spanish.tibetoffice.org/
http://tibethouse.org.br/
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པའྱི་ཐད། དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་དྲ་ཚགིས་ཁག་ལ་གཞྱིགས་ན། ཁོན་ཡངོས་ནས་ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་
དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་བར་ཛིལ་བོད་ཁང་སོགས་བརྒྱུད། བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ལས་དོན་གང་
འཚམ་གནང་འདུག་པ་དང་། རྱིས་ལོའ་ིནང་དོན་གཅོད་ཀྱི་སེ་པེ་ནྱི་ཤྱི་སྐད་ཡྱིག་དྲ་ཚིགས་ནང་བརོད་བྱ་ ༥༣ དང་། 
བོད་ཁང་གྱི་པརོ་འཇུ་གྷྱི་སྱི་སྐད་ཡྱིག་དྲ་ཚགིས་ནང་བརོད་བྱ་ ༡༥། ད་ེབཞྱིན། བདོ་ཁང་གྱི་ང་ོདབེ་ནང་བརོད་བྱ་ ༢༣༥ 
བཅས་སལེ་འདུག་པ་བཅས་ནྱི་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་འོས་སུ་མཐོང་ཡང་། ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སེ་པ་ེནྱི་ཤྱི་སྐད་ཡྱིག་དྲ་ཚགིས་
ནང་། ད་ེསྔ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་དང་། མང་གཙའོྱི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་
འཁྲུངས་སྐར་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་སོགས་བཀོད་འདུག་ཀང་། རྱིས་ལ་ོཧྱིལ་བོར་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་
གསུང་འཕྲྱིན་གཅྱིག་པུ་ལས་སེལ་མྱི་འདུག་པས། ས་ེཔ་ེནྱི་ཤྱི་སྐད་ཡྱིག་ནྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་ཆ་ེགས་ཤྱིག་ཡྱིན་
སྟབས། ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བསགས་ཁག་དང་། གསུང་འཕྲྱིན། ལྷག་པར་དུ་བོད་དོན་དང་
འབལེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆནེ་ཁག་དུས་ཐགོ་ཏུ་སྒྱུར་ཏ་ེཁབ་སལེ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆ།ེ 

༢། ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ས་ེཔ་ེནྱི་ཤྱི་སྐད་ཡྱིག་དྲ་ཚགིས་སྟེང་། ༢༠༡༨།༡།༡༨ ཉྱིན་ཡུ་རབོ་གསོ་ཚོགས་སྐརོ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་
སེལ་འདུག་པའྱི་ནང་ལོགས་སྟོང་པ་ཆགས་འདུག  ད་ེནྱི་བརོད་བྱ་སེལ་རེས་བསར་ཞྱིབ་ཙམ་ཡང་མ་གནང་བ་དང་། 
ནམ་རྒྱུན་དྲ་ཚིགས་དེར་ད་ོསྣང་དང་གལ་ཆེར་རྱི་ཡྱི་མེད་པར་མངོན་སྟབས། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་དྲ་
ཚིགས་དང་། ལྷག་དོན་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་གནས་རེས་འབེལ་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཤྱིག་ནང་ད་ེའདྲའྱི་སོན་གནས་
ཤོར་བ་ནྱི་འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་མ་འོངས་པར་ད་ོནན་གནང་གལ། 

ད། བདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧ ནང་། གཏམ་བཤད་ལས་རྱིམ་ཁག ཅེས་པའྱི་ནང་གསེས་ ༡ ནང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་སུ་ཟླ་རརེ་ཐེངས་གཅྱིག་འདྱི་ལས་ནས་བོད་
པའྱི་མཁས་དབང་ཁག་དང་། ཕྱིའྱི་མཁས་དབང་ཁག་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བདོ་དནོ་འཐབ་རདོ་དང་། ཤསེ་ཡནོ་སྱིད་བྱུས། 
རྒྱ་གཞུང་གྱི་བདོ་ཐགོ་འཛནི་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཁག ད་ེབཞྱིན་སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་དནོ་སྒྲུབ་ཕགོས་སགོས་ཀྱི་བརདོ་གཞྱི་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་གཏམ་བཤད་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡོད།  ཅེས་འཁོད་པའྱི་ཐད། གོང་གྱི་འགེལ་བཤད་ནང་ཟླ་རེར་ཐེངས་
གཅྱིག་ཅེས་འཁོད་འདུག་ཀང་། གཏམ་བཤད་ལས་རྱིམ་རེའུ་མྱིག་ནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧།༠༩།༠༧ དང་། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༧།༡༠།༡༠ ། ད་ེབཞྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧།༡༠།༡༢ བཅས་ཐངེས་གསུམ་ལས་གསལ་མདེ་དནོ་གང་ཡྱིན། 

༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་། ང ༽ ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་འཆར། ཞེས་པའྱི་འགོ་
བརོད་འོག ནང་གསེས་ ༣ པའྱི་ནང་། ཁོར་ཡུག་ས་ེཚན་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་ཇར་མྱིནྱི་གོང་ཁེར་བོན་ནང་རྒྱལ་
སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོར་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་དང་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ 
ནང་སུད་སྱིའྱི་དནོ་ཁང་གྱི་འག་ོགནོ་གནང་བའྱི་ཐགོ་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཚགོས་འདུ་
ཐངེས་ ༣༧ སྐབས་ Society for Threatened Peoples ནས་ཟུར་དུ་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ག་ོ
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སྱིག་ཞུས་བར་མཉམ་ཞུགས་བྱས། ཞེས་འཁོད་པ་དང་། ཡང་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་ ༢༠༡༧།༡༡།༦ 
ཉྱིན་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་ཇར་མན་རྒྱལ་ས་བོན་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་འདུར་བཅར་ཚུལ་འཁོད་འདུག་པས།  དོན་
དངོས་ཇར་མན་དུ་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་འདུ་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ག་དུས་ཚོགས་ཡོད་དམ།  གལ་སྱིད་ཚོགས་འདུ་དེ་ 
༢༠༡༧།༡༡།༦ ནས་ ༡༧ བར་ཚོགས་པ་དང་དའེྱི་ཞོར་དུ་ཛམ་ལྷ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་སུད་སྱིར་ཕྱིན་པའམ། ཡང་ན་ 
༢༠༡༨།༣ ནང་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་སུད་སྱིར་ཆདེ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་དགོས་གལ། 

༣། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་། ཅ ༽ དུས་དེབ་པར་སྐྲུན་དང་དཔྱད་རམོ་འདོན་སལེ་བྱུང་བ། ཞསེ་པའྱི་ནང་། 
བདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ལ་ོལྟར་བཞྱིན་རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་བདོ་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཡྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་དཔྱད་
རམོ་དུས་དབེ་གཉྱིས་གངས་ ༣༥༠ ར་ེཔར་སྐྲུན་ཞུས། ཞེས་འཁདོ་པའྱི་ཐད། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་འདས་
ལོའ་ིབོད་ཡྱིག་དུས་དེབ་ཡྱིན་ཚུལ་འདྱི་གར་མཁོ་སྤྲོད་གནང་བའྱི་སྟེང་། ༢༠༡༧.༢ ཞེས་འཁོད་འདུག་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༧ ལོའ་ིཟླ་ ༢ པར་གོ་དགོས་ཚེ། དུས་དེབ་ད་ེརྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ནང་ཇྱི་ལྟར་ཚུད་པ་དང་། 
ཚུད་ཀྱི་མེད་ན་རྱིས་ལའོ་ིནང་བོད་ཡྱིག་དུས་དབེ་ཅསེ་པ་ད་ེགང་ལ་ག་ོདགསོ་སམ། 

༤། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡ ནང་། ང་ོསྤྲོད། ཅེས་པའྱི་ནང་། ལས་ཁུངས་འདྱིར་ལས་བྱེད་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་
ཉམས་ཞྱིབ་ལས་བྱེད་བརྒྱད་དང་འཛིན་སོང་ལས་བྱེད་ལྔ་ཡོད། ཅེས་འཁོད་པའྱི་ཐད། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་
ཁོན་བསམོས་པའྱི་ལས་བྱེད་དང་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ས་མྱིག་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་ས་མྱིག་ཡོངས་བསྐངས་ཐུབ་ཡོད་
དམ་མེད། མེད་ཚ་ེརྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྐོང་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚད་ལྡན་རེག་ཐབས་སུ་འབད་བརོན་གང་
དང་གང་གནང་ཡོད། ཉམས་ཞྱིབ་པར་ཚུད་པར་ཆ་རནེ་གང་དག་ཚང་དགསོ་སམ། 

༥། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་། Articles written by fellows of the tibet policy institute ཞེས་
པར་ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པས་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐགོ་རམོ་ཡྱིག་གངས་ ༢༦ ཙམ་སེལ་ཡོད་སྐོར་འཁདོ་འདུག་པའྱི་ཐད། ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕལེ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཧྱིན་རྡྱིའྱི་དུས་བབ་སྟངེ་བསར་
ཞྱིབ་དང་ཆདེ་རམོ་གངས་ ༥ ཙམ་སེལ་སྐོར་འཁོད་འདུག་པར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འོས་སུ་མཐོང་ཡང་། ཉམས་ཞྱིབ་པ་
གཞན་དག་གྱིས་རམོ་ཡྱིག་ ༢༦ ཙམ་སལེ་ཡདོ་ཚུལ་འཁདོ་འདུག་ཀང་བརྒྱུད་ལམ་གང་དག་སྟངེ་སལེ་བ་ཁ་གསལ་མྱི་
འདུག་སྟབས། ད་ེདག་བརྒྱུད་ལམ་གང་དག་སྟངེ་ཟླ་དུས་ཚསེ་གངས་ག་དུས་སལེ་བ་ཁ་གསལ་ཡངོ་བ་ཞུ། 

༦། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡ ནང་། ང་ོསྤྲོད། ཅེས་པའྱི་ནང་། ལས་ཁུངས་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི། འཛམ་གྱིང་ས་
ཕགོས་གང་སར་བཞུགས་པའྱི་བདོ་མྱི་མཁས་པ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དག་གྱིས་བ་ོགསོ་སལེ་ཡུལ་གྱི་ལྟ་ེགནས་ཁང་ཞྱིག་
ཏུ་བསྒྱུར་ཐབས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཁར། ཞེས་འཁོད་པའྱི་ཐད། འདས་ལོར་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་གྲུབ་དོན་ཡོངས་
རོགས་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐོག་བྱིས་འདུག་པ་དང་གཅྱིག ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྙན་ཐ་ོགཉྱིས་ཀ་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐོག་བཏོན་འདུག་པ་
དང་གཉྱིས། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འདས་པའྱི་ལ་ོང་ོ ༦ ལྷག་རྱིང་རོམ་བསྡུ་གནང་བའྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་གྱི་དུས་དེབ་ 
༧ བཏོན་ཡོད་ཀང་བོད་ཡྱིག་གྱི་དུས་དེབ་ ༤ ཙམ་ལས་འདོན་ཐུབ་མེད་པ་དང་གསུམ། འདས་ལོའ་ིལས་བསོམས་
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ཤོག་གངས་ ༣ པར་མཁས་དབང་ ༨ ཙམ་གདན་འདྲེན་གྱིས་གསུང་བཤད་གོ་སྱིག་ཞུས་སྐོར་འཁོད་པའྱི་ཁོད་བོད་
པའྱི་མཁས་པ་གཅྱིག་ལས་བྱུང་མེད་པ་དང་བཞྱི། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་དག་དང་འབེལ་ཏེ། ལས་ཁུངས་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
དང་པརོ་བདོ་མྱི་མཁས་པ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དག་གྱིས་བ་ོགསོ་སལེ་ཡུལ་གྱི་ལྟ་ེགནས་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐབས་བྱ་
རྒྱུ་ཞེས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེདོན་ཐོག་ཏུ་འཁོལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ད་ལྟ་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་བོད་པའྱི་མཁས་པ་
བོད་ཡྱིག་སྟེང་ཉམས་ཞྱིབ་གྲུབ་འབས་སྟོན་ཐུབ་མཁན་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། ད་ེདག་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་གྲུབ་དོན་གང་དང་
གང་བརྒྱུད་ལམ་གང་དག་ཏུ་སལེ་ཡདོ་དམ། 

༧། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤ ནང་། ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ནས་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་
འདུར་མཉམ་ཞུགས་དང་གཏམ་བཤད། ཅེས་པའྱི་ནང་གསེས་ ༧ པར། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༦ ནས་ ༨ བར་
ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ག་ོསྱིག་ཞུས་པའྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚགོས་འདུའྱི་ནང་བདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་། འགན་འཛིན་གཞོན་པ། ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཡོངས་ནས་མཉམ་ཞུགས་བྱས། ཞེས་འཁོད་
འདུག་ཀང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ པ་ནྱི་ཡོང་རྒྱུ་བསད་ཡོད་པ་དང་གཅྱིག ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༩ པའྱི་ལྷག་
དཀར་གཏམ་བཤད་རེའུ་མྱིག་ནང་། འགན་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ནས་བོད་དུ་ཉུལ་ཞྱིབ་འབེལ་
མཐུད་སྐུ་ཚབ་ཐེངས་བཞྱི་པའྱི་སྐོར་ལ་ ༢༠༡༧།༡༡།༡༡༥ ཉྱིན་གཏམ་བཤད་སེལ་སྐོར་བཀོད་འདུག་པའྱི་ཚེས་ ༡༡༥ 
ཞསེ་པའྱི་ཚསེ་གངས་ད་ེཕྱི་ལུགས་བོད་ལུགས་གང་ཡང་མྱིན་པ་དང་གཉྱིས། ལས་བསམོས་ཁོན་ཡངོས་ནས་ཡྱིག་ནརོ་
དོན་ནོར་ཅུང་མང་བ་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ “བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས” ཞེས་འཁོད་ཡོད་ཀང་
ལས་བསོམས་ཧྱིལ་བོར་ “དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས།” ཞེས་འཁོད་འདུག་པ་སོགས་ཀྱི་སོན་གནད་ནྱི། ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་མཚན་གནས་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་མ་འཚམ་པ་མཐངོ་བས་མ་འོངས་པར་ད་ོནན་གནང་གལ་བཅས། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༤ པའྱི་ནང་གསེས་ག་པ། གོང་གསལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སོན་ཟྱིན་པར་བགོ་གེང་
དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ། གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ལས་རྱིམ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་རེད། གོས་
འཆར་འདནོ་མཁན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ། 
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གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 
༄༅། །ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོབཅས་སྙན་སནོ་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་ནས་བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ལས་རྱིམ་ ༤ པའྱི་ནང་གསེས་ང་པ། 
གོང་གསལ་སྙན་ཐོའ་ིནང་གསལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་
དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་
ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ཤགོ་གངས་ ༣༢༣ ཡདོ་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་

གནང་བའྱི་དྲྱི་བར་ལན་འདབེས་གཤམ་གསལ། 
དྲྱི་བ་ཀ་པའྱི་དང་པོའ་ིལན། Wikipedia ནང་བོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་གསར་སྣོན་ཞུས་པའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོསྤྲོད། ད་ེབཞྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ང་ོསྤྲོད་བཅས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འདྱི་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༤ 
པའྱི་བར་གསར་སྣོན་ཞུས་ཡོད་ནའང་། Wikipedia ནང་གསར་སྣོན་ཞུས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཉྱིན་ད་ེགའྱི་ནང་བཟ་ོབཅོས་དང་
ཡང་ན་ར་བ་ནས་མེད་པ་བཟ་ོའགོའ་ིའདུག 
དྲྱི་བ་གཉྱིས་པའྱི་ལན། ང་ཚོའྱི་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་ཆ་རེན་གཙ་ོབ་ོགསུམ་ཡྱིན། ད་ེཡང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ལོའ་ི
ཚུན་ཆད་དང་བརམས་ཆོས་ཀྱི་ཆ་ནས་བརོད་བྱ་དང་བརོད་བྱེད་གཉྱིས་ལས་བརོད་བྱ་བོད་དོན་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ།  

https://www.wikipedia.org/
https://www.wikipedia.org/
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དཔརེ་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་དང་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་སྐོར། བོད་ཀྱི་སསེ་ཁམས་ཁརོ་ཡུག་སྐོར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བོད་ཐགོ་
འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་སྐོར་སོགས་བརདོ་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཐལ་དྲག་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྒྱ་བོད་ཕན་ཚུན་ཕོགས་གཉྱིས་ཀྱི་ད་ོསྣང་འདྲེན་
ཐུབ་པ་ཚིག་སྦྱོར་བད་ེཞྱིང་དོན་ལ་གནས་པ་བཅས་ད་ེབཞྱིན་དཔྱད་རོམ་སྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆ་ནས་བོད་དོན་རང་དབང་འཐབ་
རོད་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་རང་བཞྱིན་དང་རྱིགས་ལམ་གསར་པ་བཏོན་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་ལྡན་པ་བཅས་ཀྱི་ཆ་རེན་བྱས་ཏེ་འདེམས་
སྒྲུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
དྲྱི་བ་གསུམ་པའྱི་ལན། རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པའྱི་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་གྱི་གཞོན་སེས་འདེམས་སྒྲུག་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ནྱི་བོད་རྱིགས་ཡྱིན་པ་བརོད་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་ས་
གནས་གང་དུ་གནས་སོད་བྱདེ་ཀང་ནམ་རྒྱུན་བོད་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དོན་གང་རུང་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན། རྒྱ་མྱི་
རྱིགས་ལ་འབལེ་མཐུད་དང་ག་ོབསྐོན་བ་ོཁུག་བྱདེ་པར་བསད་མཁན་གཙ་ོབོར་འདམེས་སྒྲུག་བྱས་ཡདོ། ལྷག་པར་དུ་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་དང་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཐུགས་འགན་གཙ་ོབོར་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ཚོགས་བཅར་བའྱི་མྱི་འགོ་འདྱི་གར་འཆར་
འབུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་སྔོན་རྱིས་དགོས་དངུལ་དང་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་ཁབ་གང་ཆེ་ཡོང་ཐབས་འབད་བརོན་ཞུ་དེ། མཐའ་
མར་མྱི་འག་ོགཏན་འབེབས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པའྱི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐ་ོབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་
ཕུལ་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དྲྱི་བ་བཞྱི་པའྱི་ལན། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་ཡུ་རབོ་སྱི་མཐུན་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པ་བཅས་ནས་གཞྱིས་ལུས་བོད་
མྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ང་ོསྤྲོད་བརན་ཐུང་བཟ་ོསྱིག་ཞུས་པ་ཁག་རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་ནང་བེད་
སོད་གཏོང་བ་ཤེས་རོགས་མ་བྱུང་ནའང་བརན་ཐུང་བཟོས་པ་ཁག་ Geneva རེན་གཞྱིས་བྱེད་པའྱི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་བཅས་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་བྱུང་བའྱི་སྐོར་འདྱི་གར་ཤེས་རོགས་
བྱུང་ཡདོ། 
དྲྱི་བ་ལྔ་པའྱི་ལན། བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དྲྱི་བ་དྲུག་པའྱི་ལན། འདྱི་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྣ་མང་སེལ་
ཐབས་སྐོར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ལགས་པ་དང། བོད་དོན་རྒྱབ་སརོ་ཚོགས་པའྱི་ངསོ་ནས་ས་གནས་གང་དང་གང་དུ་ལས་
འགུལ་སེལ་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར་འདྱི་གར་བརྡ་ལན་མ་བྱུང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་ནྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ི
ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་རྣམས་དང་བང་་ཐགོ་ནས་བཙུགས་གནང་བ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་སྟབས། འདྱི་ནས་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་ལས་བཀདོ་བྱུས་སྟངས་འཛནི་སོགས་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ལགས། 
དྲྱི་བ་བདུན་པའྱི་ལན། ཚོགས་འདུ་ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཚོགས་ཆེན་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཚོགས་འདུ་དེའྱི་
བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་འབེལ་མཐུད་ཁང་  International Tibet Network ནས་གོ་སྱིག་ཞུས་པས་ས་ཁུལ་ 
Regional TAE meeting ཞྱིག་རེད། ཚོགས་འདུ་དེར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་འབེལ་མཐུད་པ་ཡྱིན་པ་ཆ་ནས་
ཚགོས་བཅར་ཞུས་ཏ་ེསྐབས་དེར་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ལོར་ལས་འགུལ་གང་མང་སེལ་ཐབས་
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ཡོང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ། ལ་ོདེར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་ལས་འགུལ་ཆ་ེཁག་དཔེ་མཚོན་དུ། ཆུང་སྱིད་༸པཎ་
ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་གོད་གོལ་དང་དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་གཅེས་པ་བཀྲྱིས་དབང་ཕྱུག་བོས་གོལ་ཡོང་ཐབས། བ་རུང་སར་གཏོར་བཞྱིག་
མཚམས་འཇགོ་སགོས་ལས་འགུལ་སལེ་འདུག 
དྲྱི་བ་བརྒྱད་པའྱི་ལན། ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ནས་ ༢༩ བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་བྱེད་བཅུ་བདུན་ཁོངས་ནས་
གཅྱིག་གྱི་སྣ་ེའཁྱིད་པའྱི་འགོ་གཞན་ཞྱིག་རམ་འདགེས་ཁོན་ལས་བྱདེ་ལྔའྱི་ཟབ་སྦྱངོ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
དྲྱི་བ་དགུ་པའྱི་ལན། Michael Van Walt ལགས་ནས་རྒྱ་ནག་མྱི་མང་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལྷན་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་གཞྱི་ལ་བཞག་སྟེ་གཞྱི་མོལ་ཡོང་ཐབས། Richard Weingarten ལགས་ནས་བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ངོས་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ཐོག་ལ་འགན་ཁུར་ཇྱི་ལྟར་བཞེས་ཐུབ་མྱིན་དང་།  སྣེ་ཁྱིད་ཇྱི་ལྟར་གནང་དགོས་མྱིན། 
Rebon Banerjee ལགས་ནས་རྒྱ་གར་གཙ་ོབོར་གྱུར་བའྱི་བོད་དང་ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་དབར་གྱི་འབེལ་ལམ་དམ་ཟབ་ཇྱི་ལྟར་རྒྱུན་
སངོ་བྱདེ་དགོས་པར། བསྟན་འཛནི་རྡ་ོར་ེལགས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་འབལེ་ལམ་དང་བོད་དནོ་ཁབ་སལེ་ཞེས་པ་བཅས་ཀྱི་བརོད་གཞྱི་
བཞྱིའྱི་རྒྱབ་ལངོས་ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། ད་ེབཞྱིན་ཚགོས་འདུ་དངོས་གཞྱི་སྐབས་བརདོ་གཞྱི་ས་ོསོའ་ིཐགོ་བག་ོགེང་དང་
གོས་བསྡུར་ལྷུག་པརོ་ཡོང་ཆདེ་རྒྱབ་ལོངས་ཡྱིག་ཆ་དང་། དྲྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་སྔོན་ཚུད་ནས་ཕུལ་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཚོགས་འདུ་དངོས་གཞྱིའྱི་སྐབས་བརདོ་གཞྱི་ས་ོསོའ་ིཐགོ་ཚགོས་འདུ་གཙ་ོསོང་གྱི་བག་ོགེང་ཞྱིབ་རྒྱས་གནང་
ནས་ཚང་མའྱི་དགངོས་འཆར་ལྷུག་པ་ོབྱུང་ཡདོ། 
ཁ། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་། 
དྲྱི་བ་དང་པའོ་ིལན། བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
དྲྱི་བ་གཉྱིས་པའྱི་ལན། བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སད་མར་ཡང་མུ་མཐུད་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དྲྱི་བ་གསུམ་པའྱི་ལན། Bharat Tibbat Sahyog Manch རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡངོས་ཚགོས་ཆནེ་ཚགོས་སྐབས་བོད་མྱིའྱི་སུད་
ཚོང་དུས་ཚོད་མྱིན་པར་བརེན། འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་འབེལ་ལས་ཁག་གཅྱིག་ལས་བོད་མྱི་གཞན་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་བྱུང་མདེ། 
དྲྱི་བ་བཞྱི་པའྱི་ལན། ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་གྱི་གོག་བརན་འཁབ་སྟོན་པ་ Vijay Raghavendra དང་ Upendra གཉྱིས་རྒྱབ་
སརོ་མཚནོ་ཆདེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡདོ། 
དྲྱི་བ་ལྔ་པའྱི་ལན། གང་ཐུབ་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དྲྱི་བ་དྲུག་པའྱི་ལན། སྐབས་དེར་ནགྷ་པུར་ཁུལ་གྱི་བོད་མྱིའྱི་དགུན་ཚངོ་བའྱི་ཁྱིམ་དུད་མྱི་གངས་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ནས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡདོ། 
དྲྱི་བ་བདུན་པའྱི་ལན། བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
དྲྱི་བ་བརྒྱད་པའྱི་ལན། ༧སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ཉྱིན་གྱི་དགོང་དྲོའ་ིགསོལ་སྟོན་འདེགས་འབུལ་ཞུ་སྐབས་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་
ཚབ་ཁག་ ༡༧ ནས་སྐུ་ཚབ་ང་ོམ་དང་འབལེ་ཡདོ་ལས་བྱདེ་བསོམས་པའྱི་མྱི་གངས་ ༥༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། 
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དྲྱི་བ་དགུ་པའྱི་ལན། ལག་དབེ་སརེ་པ་ོཛ་དྲག་གསར་བཟ་ོདང་བསར་ཞུ་གནང་མཁན་མྱི་གངས་ ༡༥༢ ཁངོས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་དང་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཁནོ་ ༡༧ བྱུང་ཡདོ། 
ག བྱང་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང། 
དྲྱི་བ་དང་པའོ་ིལན། གོས་ཆདོ་མཉམ་སྦྱར་ཞུ་རྒྱུ་འཚམེས་ལུས་འགྱུར་འདུག་པ། བཟདོ་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ད་ལྟ་མཉམ་སྦྱར་ཞུས་
ཡོད། 
ང། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང། 
དྲྱི་བ་དང་པའོ་ིལན། འདྱི་གའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ནས་རམོ་ཡྱིག་བཞྱི་ཀར་ཞུ་དག་ཆ་ཚང་ཟྱིན་ཏ་ེཕྱི་དྲྱིལ་རྒྱ་སྐད་ཚན་པར་
ཕུལ་ཏ་ེདྲ་རྒྱའྱི་ཐགོ་བཞག་ཟྱིན་ཡདོ། 
ཅ། ཉྱི་འངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ། 
དྲྱི་བ་དང་པའོ་ིལན། བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
དྲྱི་བ་གཉྱིས་པའྱི་ལན། ༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་འབས་སྤུངས་བ་ོགསལ་གྱིང་གྱི་མཁན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་ནང་
ཆསོ་ང་ོསྤྲདོ་གནང་། 
དྲྱི་བ་གསུམ་པའྱི་ལན། བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
དྲྱི་བ་བཞྱི་པའྱི་ལན། ཁབ་ཁངོས་ལྷ་ོཀ་ོརྱི་ཡ་ལ་སོགས་ཡུལ་དུ་བོད་རྱིགས་དང་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་མདེ་པར་སངོ་ལས་
འགུལ་སལེ་ཐུབ་མེད་རུང། སད་ཕྱིན་ལས་འགུལ་སལེ་ཐབས་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཆ། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང། 
དྲྱི་བ་དང་པའོ་ིལན། གོང་འཁདོ་ཚསེ་གངས་ ༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ཞུ་སྙན་ཕུལ་བ་ཁག་འབལེ་ཡདོ་རྣམ་པའྱི་ཐུགས་ཞྱིབ་
ཟབ་ནོན་གནང་བར་མ་ཟད་གོང་འཁོད་ཚོགས་འདུ་སྐབས་དགོངས་པའྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་ཞུས་ཏ་ེཡུལ་རྒྱའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཚོགས་འདུ་
སྒྲུབ་མཚམས། ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོ Dase Chok ནས་གསར་འགོད་གཏམ་བཤད་གནང་སྐབས་ཡུ་རོབ་
མཐུན་ཚགོས་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་མ་ཟད། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་
བོད་དང་ཞྱིན་ཅང་ལྟ་བུར་སྨྲ་བརོད་རང་དབང་དང་མྱི་རྱིགས་དབྱ་ེའབྱེད་སོགས་སྐོར་གསུང་བཞྱིན། སྱིར་བཏང་ཡུ་རོབ་མཐུན་
ཚགོས་ངསོ་ནས་གསལ་པ་ོབཟོས་པར་འག་ོབ་མྱི་ས་ོསོའ་ིཆ་ེམཐངོ་དང་འདངེས་འཇོག་བཅས་པའྱི་མྱིའྱི་ཡར་ཐནོ་མྱི་ཚ་ེབསལ་རྒྱུ་
དང་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་བད་ེའཇགས་དང་ཞྱི་བད་ེགཉྱིས་ལ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཞེས་བརོད་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཚགོས་ཐངེས་ ༣༥ 
པའྱི་མཇུག་འབས་སུ་སར་སྱིལ་དུ་མཇུག་སངོ་ཚོགས་འདུ་སྐབས་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ནས་བོད་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་
གནད་དནོ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པ་གསུངས་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་སྨྲ་བརདོ་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་མེད་པའྱི་བ་རུང་སར་ལྟ་བུ་
གཏོར་བཤྱིག་དང་གྲྭ་བཙུན་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་པ་ཁག་ཀང་གེང་སོང་བྱེད་ཡོད་ཅེས་གསུངས། ད་ེབཞྱིན་གོང་འཁདོ་ཡུལ་རྒྱ་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཚགོས་འདུ་ཐད་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚགོས་ངོས་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་སེལ་བ་འདྱི་ལམ་དུ་ human 
rights dialogue between European Union and China འཁདོ་ཡོད་ཅསེ་གསུངས། ད་ེཡང་ཡུལ་རྒྱའྱི་འག་ོབ་
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མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཉྱིན་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ངོས་ནས་ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་དང་གཞུང་འབེལ་
མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ། ད་ེབཞྱིན་མཁས་དབང་ཁག་བཅས་པའྱི་མཉམ་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཁག་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་བོད་
ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་བགོ་གེང་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡང་བསྐྲུན་ཡོད་གསུངས། མཐའ་འཇུག་གསུང་དོན་དུ་ར་བའྱི་ཡུལ་རྒྱ་གཉྱིས་
དབར་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཐད་བསམ་ཚུལ་མ་མཐུན་པར་གང་འཚམ་ཡོད་ནའང་ཡུ་རབོ་མཐུན་ཚགོས་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་མཚན་རགས་བཀདོ་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གསལ་བསགས་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་འགོ་ལྟར་གུས་བརྱིས་དང་
ལག་ལེན་བཀལོ་ཐབས་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་ཡདོ། 
ཇ། ཨ་ོས་ོཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ། 
དྲྱི་བ་དང་པོའ་ིལན། འདྱི་ག་ཨ་ོས་ོཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ཡོངས་གགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་རྒྱུག་ཁྱི་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ནྱི། ཨ་ོས་ོཊ་ོལྱི་
ཡ་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ། མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པ་ཟེར་བ་དེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཚོགས་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་
བཙུགས་ཡོད་པ་དང། ཚོགས་པ་དེའྱི་ཚགོས་གཙ་ོནྱི་ Sydney གནས་སོད་དཔལ་འབྱོར་ཚ་ེརྱིང་ཅན་དང་། ཚོགས་གཞོན་ནྱི་ 
Adelaide གནས་སདོ་འཕྲྱིན་ལས་རྱིན་ཆནེ་བཅས་ཡྱིན་པ་ཡངོས་གགས་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཚགོས་པ་འདྱི་མག་ོབསྐོར་བསླུ་ཁྱིད་འགོ་
ཚུད་པའྱི་བོད་མྱི་ཉྱི་ཤུ་དབྱེར་མེད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ཁ་ོཚོའྱི་རྣམ་ཀུན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་མྱི་སྣ་དང་ཐུག་
འཕྲད་བྱེད་བཞྱིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་དང་བོད་ནས་ཡོང་བའྱི་འབེལ་ཡོད་དཔོན་རྱིགས་ལ་སྣ་ེལེན། བོད་དང་རྒྱ་ནག་ལ་ཡང་ཡང་
བསདོ་བཞྱིན་པ། བོད་མྱིའྱི་ནང་ཁུལ་ཤ་ཟས་ཆང་འཐུང་གྱི་ལས་འགུལ་བསྩམས་ཏ་ེབོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁག་དུ་ཞུགས་རྒྱུ་མེད་
ལུགས་དང་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་སྤྲདོ་ན་ཕན་ཐགོས་མེད་ལུགས་སགོས་པའྱི་ལོག་པའྱི་ཁབ་བསགས་སལེ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་བོད་ཀྱི་ཞ་ོསྟོན་དུས་ཆེན་ཐེངས་དང་པ་ོཟེར་བ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་དང། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ 
ཚསེ་ ༥ ཉྱིན་བོད་ཀྱི་ལ་ོགསར་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་སོགས་དོན་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་གྱི་མྱི་སྣ་དང་གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་
ཐབས་ཇུས་གཅྱིག་འགྱུར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དབང་འོག་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་རྒྱལ་གཅེས་བོད་རྱིགས་
སྤུན་ཟླའྱི་ང་ོབ་ོའཁབ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་རྱིགས་ད་ེདག་ནས་བོད་མྱི་སྱི་མཚུངས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་སྤྲདོ་གང་ཡང་བྱུང་
མེད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ ཏགོ་ཙམ་སྐུ་བཞུགས་གནང་རགོས་གནང་། འཕྲསོ་ལས་རྱིམ་ད་ེསང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་
ཁུར་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་སྔ་དྲ་ོ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་སེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚགོས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པ། ད་ེརྱིང་ལས་ཉྱིན་བདུན་པ་ཆགས་
བསད་ཡོད། ད་ེརྱིང་སྔ་དྲ་ོདྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མདེ། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པ།ོ ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ་ཁག་གྱི་བརོད་པ་
དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པར་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་གསསེ་ཀ་པ། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅསོ་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༣༥ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་
ལགས། ད་ལྟ་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་གཅྱིག་དེ། བསར་བཅོས་ཚིག་
བརོད་འཁུར་དགོས་པ་མྱི་འདུག འདྱི་ང་ཚསོ་ཕྲན་བུ་འཁུར་ནརོ་ཤོར་འདུག བྱས་ཙང་འདྱི་སྙན་སནོ་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་མྱིན་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ། 

༄༅། །གཞུང་འབལེ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅསོ་ཁྱིམས་འཆར། 
 བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས། 

དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 
བཅུ་གཅྱིག་པ། 

 
 
 

འསོ་བསྡུ་དང༌། འསོ་གཞྱིའྱི་ཐབོ་ཐང༌། 
 ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་
འོས་བསྡུའྱི་ཐོབ་ཐང་བལ་བ་ཕུད། དེ་
མྱིན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཕ་ོམ་ོརང་ལ་ོབཅོ་
བརྒྱད་ཧྱིལ་པརོ་ལོན་པ་ཡན་ཚང་མར་
འསོ་བསྡུའྱི་ཐབོ་ཐང་དང༌། ཁྱིམས་སྱིག་
ཁག་གཞྱིར་བཟུང་འོས་གཞྱིར་ཞུགས་
རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་བལ་བ་ཕུད། དེ་མྱིན་
བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཚང་མར་འོས་གཞྱིར་
ཞུགས་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡདོ། 
 

འསོ་བསྡུ་དང༌། འསོ་གཞྱིའྱི་ཐབོ་ཐང༌། 
 ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་འོས་
བསྡུའྱི་ཐོབ་ཐང་བལ་བ་ཕུད། ད་ེམྱིན་བོད་
ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཕོ་མོ་རང་ལོ་ ༡༨ ཧྱིལ་པོར་
ལོན་པ་ཡན་ཚང་མར་འསོ་བསྡུའྱི་ཐབོ་ཐང་
དང༌། ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་འོས་
གཞྱིར་ཞུགས་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་བལ་བ་ཕུད། 
དེ་མྱིན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཚང་མར་འོས་
གཞྱིར་ཞུགས་པའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡདོ། 
 ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་གྱི་ནང་གསལ་རང་
ལ་ོབརྱི་ཕོགས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་
བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་སེས་ལོ་
སསེ་ཚསེ་ལ་ར་འཛནི་བྱ་དགསོ། 
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ཉརེ་གཅྱིག་པ། 
ནང་གསསེ། ༩ 
 
ནང་གསསེ། ༡༠ 
ནང་གསསེ། ༡༡ 
 
 
 
ནང་གསསེ། ༡༢ 
 

 

སྱིད་སོང་དང༌། བཀའ་བོན་གྱི་འོས་
ཆསོ། 
བོད་མྱིའྱི་ཁ་ེཕན་ལ་གནདོ་གཞྱིའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་དང༌། གོ་
གནས། དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁ་ེཕན་ཡོད་
རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ་བཅས། 
མེད། 
མེད། 
 
 
 
མེད། 

སྱིད་སངོ་དང༌། བཀའ་བནོ་གྱི་འསོ་ཆསོ། 
བོད་མྱིའྱི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་གཞྱིའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དོན་དང༌། ག་ོགནས། 
དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་རྱིགས་མ་
ཡྱིན་པ། 
བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་མ་ཡྱིན་
པ།  
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་
བྱས་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་སམ་
ཁྱིམས་སྱིག་ཅྱི་རྱིགས་དང་མྱི་འགལ་བ། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་
ཆསེ་བ་ོགཏད་མདེ་པའམ། བདོ་མྱིའྱི་ར་དནོ་
ལ་གནོད་པའྱི་ལས་དོན་གང་རུང་དང་ ། 
དངསོ་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབལེ་བ་
ཡོད་པའྱི་དན་རགས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ ་
བཅས། 

 
 
 
གསར་འཇུག 
གསར་འཇུག 
 
 
 
 
གསར་འཇུག 

ས་ོབརྒྱད་པ། 
ནང་གསསེ། ༨ 
 
ནང་གསསེ། ༩ 
 

 

སྱི་འཐུས་ཀྱི་འསོ་ཆསོ། 
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་
འབེབས་བྱས་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ཁྱིམས་
ལུགས་སམ། ཁྱིམས་སྱིག་ཅྱི་རྱིགས་
དང་མྱི་འགལ་བ་བཅས། 
མེད། 

སྱི་འཐུས་ཀྱི་འསོ་ཆསོ། 
སྱི་ འཐུས ་ལྷན ་ཚོགས ་ཀྱིས ་གཏན ་
འབེབས་བྱས་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ཁྱིམས་
ལུགས་སམ། ཁྱིམས་སྱིག་ཅྱི་རྱིགས་དང་
མྱི་འགལ་བ། 
བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་
ཆེས་བོ་གཏད་མེད་པའམ། བོད་མྱིའྱི་ར་
དོན་ལ་གནོད་པའྱི་ལས་དོན་གང་རུང་
དང་། དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་
འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དན་རགས་ཡོད་པ་མ་
ཡྱིན་པ་བཅས། 

 
 
 
གསར་འཇུག 

དནོ་གསུམ་པ། འག་ོའཛནི་འསོ་འདམེས། ས་གནས་འག་ོའཛནི་འསོ་འདམེས།  



37 
 

ནང་གསསེ། ༢ འོས་ཤོག་མང་ཐོན་ར་ེབཏོག་གྱིས་འོས་
གཞྱི་མྱི་གངས་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་
འདམེས་བསྒྲུགས་ཀྱིས་མཐའ་མའྱི་འསོ་
ཤགོ་འཕནེ་དགསོ་པ་ཡྱིན། 

འོས་ཤོག་མང་ཐོན་རེ་བཏོག་གྱིས་འོས་
གཞྱི་མྱི་གངས་གཉྱིས་འདེམས་བསྒྲུགས་
ཀྱིས་མཐའ་མའྱི་འོས་ཤོག་འཕེན་དགོས་
པ་ཡྱིན། 

དནོ་དགུ་པ།  
ནང་གསསེ། ༣ 
 

ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་གངས་ཚད་
དང༌། ཡུན་ཚད། 
དོན་ཚན་ ༧༨ པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ 
པའྱི ་  ཁ  ནང ་གསལ ་ལྟར ་སྱིག ་
འཛུགས་བྱས་པའྱི་ས་གནས་འཐུས་
མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཡྱིན་ན་འོས་བསྡུ་
བྱས་པའྱི་མཉམ་འབེལ་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་དང༌། རང་
བདེན་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
འཐུས་མྱི། སོད་སར་སོ་སོའ་ིསྱི་མྱི་
དང་བརྒྱ་དཔོན། ཆོས་སེ་ཁག་གྱི་
འཐུས་མྱི་བཅས་སོ་སོའ་ིའོས་བསྡུའྱི་
སྐབས་ཀྱི་ལོ་ཚད་གང་ཡྱིན་ཐོག་འཕ་ོ
ལེན་བྱདེ་ཆགོ་པ་ཡྱིན། 

ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་གངས་ཚད་དང༌།  
ཡུན་ཚད། 
ཕྱིར་བསྡུ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤསེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། དགག་བྱ་མེད་ཙང་ཁྱིམས་འཆར་དེ་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་
ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་གསུངས་མཁན་ཡོད་ན་ཕག་བརངས་རགོས་གནང། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་
བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ ཐོག་
ལ་དནོ་ཚན་ ༢༡ གྱི་ནང་གསསེ་ ༩ ད་ེཡོད་པ་བྱས། ནང་གསེས་ ༡༠ དང་ ༡༡ དང་ ༡༢ རྣམས་གསར་འཇུག་རདེ་འདུག ནང་
གསསེ་ ༡༠ པ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ང་ལ་རྣམ་རོག་ཞྱིག་ཤར་སངོ། འདྱི་གཙ་ོབ་ོད་ེདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙསོ་འགེལ་བརོད་གནང་གྱི་ཡོད་
ནའང་སགས། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་ད་ེལ་གསལ་བཤད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེསྔ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བོད་གཞུང་གྱི་སྱི་ཞུ་བ་གང་ཞྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་གཞྱི་ལ་སྟོན་པའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་
ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། འོས་གཞྱི་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ཟག་འདྱི་འདྲ་བ་ད་ེབཀའ་བོན་གྱི་འོས་ཐོན་པ་དང་རང་བཞྱིན་
གྱི་གཞུང་ཞབས་ཀྱི་ལས་འགན་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་སྱིད་སོང་དང་
བཀའ་བནོ་གྱི་འསོ་ཆསོ་རང་ལ་ལས་བྱདེ་མ་ཡྱིན་པ་བྱས་ན། མ་འོངས་པར་ལས་བྱདེ་སུ་ཡྱིན་ཡང་བཀའ་བནོ་དང་སྱིད་སངོ་བྱདེ་
མྱི་ཆགོ་པའྱི་ལམ་ཁ་བཀག་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ངས་མཐངོ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་སྱིག་འཛུགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ལོགས་ལ་མྱི་ག་པར་
ཡྱིན་ནའང་ཡོང་ཆགོ་གྱི་རདེ། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་དགསོ་ཀྱི་མ་རདེ། སྱི་འཐུས་ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་མ་རདེ། མྱི་
ག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཕེབས་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ཡང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཉམས་མོང་ཆ་ེཤོས་ད་ེསྱི་ཞུ་བ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་མ་
འངོས་པར་སྱི་ཞུ་བ་བཀའ་བནོ་དང་སྱིད་སངོ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་བཀག་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་དའེྱི་ཐགོ་ལ་སྐུ་
ང་ོརྣམ་པ་ཚོས་ཐགོ་མར་ཁྱིམས་འཆར་བསྣནོ་པའྱི་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་གང་འདྲ་རདེ་ཞསེ་པ་ད་ེགསལ་པ་ོཆགས་
པ་ཡྱིན་ན་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རྒྱུར་ཁད་པར་ཡངོ་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་སྔོན་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། 
ད་ལྟ་ཡང་སྔོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་འཆར་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་
ཟག་ཞྱིག་འོས་གཞྱི་ལ་ཚུད་པ་དང་འོས་གཞྱི་སེབས་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེནས་ཁ་ོདངསོ་གཞྱི་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེགསལ་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ད་ེལ་གལ་སྱིད་སྔནོ་འག་ོཡོད་མདེ་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། སང་ཉྱིན་ག་ར་ེ
ཆགས་དང་མ་ཆགས་ནའང་གང་ལྟར་གཞུང་ཞབས་གཅྱིག་ད་ེབཀའ་བོན་དང་སྱིད་སངོ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ད་ེབཀག་པ་འདྲ་པ་ོ
མཐོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་སྱིད་སོང་གྱི་གནས་བབས་ད་ེཕྲན་བུའྱི་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་རེད། བཀའ་བོན་གྱི་གནས་བབས་ད་ེཡང་མྱི་
འདྲ་བ་ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མ་འོངས་པར་ཡོང་རྒྱུ་བསད་པའྱི་སྱི་ཞུ་བ་ཚའོྱི་ལམ་ཁ་ད་ེབཀག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ་དྲན་
གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་ངསོ་ནས་གསལ་བཤད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་ཕྲན་བུའྱི་ག་ོརོགས་ལེགས་པ་
མེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གནད་དནོ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གང་ཤེས་པ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙ་ོབ་ོད་ེང་རང་ཚ་ོཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚགོས་
ཀྱི་ང་ོབ་ོཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ར་ེར་ེབཞྱིན་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་ཚིག་འབྲུ་ར་ེར་ེབཞྱིན་གལ་ཆེན་
པ་ོཡྱིན་པ། ཁྱིམས་འཆར་ར་ེར་ེསྟོན་ཡངོ་དུས་ཕྱི་ལོགས་ལ་བལྟ་དུས། དྲང་པ་ོབཤད་པ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཁྱིམས་
འཆར་ད་ེཚོའྱི་ཚིག་སྦྱོར་གྱི་ཁབ་ཚད་གནས་སྟངས་ག་པར་སེབས་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོམཁན་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ཏ་ེགང་ཡང་ལབ་ཀྱི་མེད། གང་ལྟར་ཧ་ག་ོབ་དང་རྒྱུས་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱུ་
མཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེསྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་
ཚགོས་དུས་དང་པའོ་ིནང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། 
བཀའ་ཤག་དང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གཉྱིས་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་བཏོན་པ་གཞྱིར་བཟུང་ནས། དེའྱི་གོང་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
འགེམས་འཐུས་དང་མཚན་རགས་ད་ེདཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བ་ོཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་མཆན་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་
ནས་ཟུར་འབུལ་བྱུང་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་འཆར་ཟྱིན་ཟེར་བ་ད་ེརེད། དེའྱི་ནང་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦༣ 
པ། སྱིད་སངོ་གྱི་འསོ་ཆསོ། ནང་གསསེ་ ༡༢ པ། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ་མདེ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརདོ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཅེས་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་གཤམ་འོག་ལས་
ཁུངས་ཁག་ནས་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་བཞྱིན་པའྱི་གཏན་འཇགས་ལས་བྱེད་ཡོངས་ལ་གོ་དགོས་ཤྱིང་། ལས་བྱེད་འདྱིའྱི་རྱིགས་འོས་མྱི་
ཁངོས་སུ་བཞུགས་འདོད་ཅྱི་ཡྱིན་གསལ་བསགས་སལེ་ཉྱིན་ནས་ལས་བྱདེ་ནས་ར་དགོངས་ཞུས་འཁོལ་དགོས་པ་ཡྱིན། གསར་
འཇུག འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཟུར་འབུལ་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་མཚན་རགས་བསནོ་པ་དེའྱི་ནང་ལ་དནོ་ཚན་ ༦༣ པ་སྱིད་སངོ་གྱི་
འོས་ཆོས་ནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོས་ཆེད་བཙུགས། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འཆར་
ཟྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་བསོམས་དང་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ། ལྔ་པ། རྒྱབ་གཉེར་ཇྱི་བྱས་དང་དམྱིགས་བསལ་སྙན་འགོད། ཀ་པ། 
རྒྱབ་གཉེར་དེའྱི་ནང་ལ་དོན་དག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ནང་གསེས་ ༧ པ། འོས་སྱིག་དོན་ཚན་ ༦༣ ནང་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་ཆོས་ཁོངས། 
དོན་གནད་ཁག་ཅྱིག་བཅའ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པར་བསར་བཅོས་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོར་
འཆར་ཟྱིན་ཕུལ་བ་ནང་གསལ་ལྟར། དང་པ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་མ་ཡྱིན་པ། གཉྱིས་པ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས། ད་ེ
ནས་མར་ཀོག་དགོས་པ་མྱི་འདུག གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་ད་ེཚ་ོད་ལྟ་དེའྱི་ནང་མར་སྣོན་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོརེད། ཀོག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག 
ད་ལྟ་ཚགི་ད་ེཡོད་དུས། ཧ་མྱི་ག་ོམཁན་མང་པ་ོའདུག གཉྱིས་པ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་
ཁྱིམས་ལུགས་སམ་ཁྱིམས་སྱིག་ཅྱི་རྱིགས་དང་མྱི་འགལ་བ། གསུམ་པ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་བ་ོགཏད་
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མེད་པའམ་བོད་མྱིའྱི་ར་དོན་ལ་གནོད་པའྱི་ལས་དོན་གང་རུང་དང་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དན་
རགས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞསེ་པ་རྣམས་འགོད་དགོས་འདུག་ཀང་། བཅའ་ཁྱིམས་སུ་གསལ་བའྱི་སྱིད་སངོ་དང་བཀའ་བནོ་གྱི་འསོ་
ཆོས་དང་འབེལ་ཆགས་སོང་། འདྱི་ནས་འཆར་འབུལ་ཞུ་ལམ་མྱི་འདུག་པས་གོས་ཚོགས་ནས་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་
དང་ས་འཐུས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་བཅས་དང་གཅྱིག་འགྱུར་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་གཙོ་
དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡ་ེཤེས། ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན། ཚོགས་མྱི་དབུས་འོས་བསྡུའྱི་
སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི་ཤ་ོཟུར་བསདོ་ནམས་ཆསོ་འཕེལ། ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས། ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་
རྱིགས་ཐར་མཚན་རགས་ཚང་མ་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་དགོངས་དནོ་བྱས་ཏ་ེད་ལྟ་ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཁུར་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེ
རེད། ཁུར་ཡོང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་ལ་འགལ་ཟླ་
འག་ོཡྱི་མེད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརེད། ད་ལྟ་གསུངས་སྟངས་དརེ་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱདེ་རྣམས་ལ་ཕོག་ཐུག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་དང་གནད་དནོ་
མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་པ་རེད། ཁ་སང་ནས་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས་ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་
མ་ཡྱིན་པའམ་གཞུང་ཁོངས་ཁ་ེཡོད་ལས་འཛིན་མ་ཡྱིན་པ། ག་ར་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་ཡོད་བསད་པ་ད་ེལ་འགེལ་བཤད་ད་ེ
འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་བརོད་པ་ད་ེལ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་དང་པོར། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་མཚན་རགས་བཀོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་ནང་ལ་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་ཆོས་ནང་ལ་ད་ེ
བསྣན་པ་ལ་བརནེ་ནས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ད་ེརྱིང་བར་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེབྱུང་བ་རདེ། འདྱི་བྱུང་དུས་དའེྱི་ནང་ལ་འགལེ་བཤད། སྔནོ་
མ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟེར་བ་དེར་ཞབས་ཀྱུ་ཆད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་དང་པ་ོནང་ལ་འཁེར་ཡོང་བ་ད་ེལ་ཞབས་ཀྱུ་ཆད་བསད་པ་ད་ེབྱིས་ནས་འགེལ་བཤད་ད་ལྟ་ད་ེབརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། 
དེའྱི་རེས་ལ་ང་ཚ་ོཚོགས་ཆུང་གྱིས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དེ། ཁ་སང་ཉ་ེཆར་སེབས་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་
དའེྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ཁར་ཐུག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ད་ེལ་བཞག་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་གཙ་ོབ་ོད་ེསྔོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་མྱི་དགོས་པ་གནང་རྒྱུ་ད་ེརེད། 
འག་ོདང་མྱི་འག་ོད་ེལོག་ཀ་རེད། སྔནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་གཉྱིས་མྱི་དགོས་པ་གནང་བའྱི་རེས་ལ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འསོ་ཆོས་ནང་ལ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་མ་ཡྱིན་པ་ཟརེ་བ་དེར་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟརེ་བ་ད་ེདའེྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རདེ། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཏགོ་ཙམ་འགོར་ས་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། གང་མདརོ་བསྡུས་
ཤྱིག་གསུངས་རགོས་གནང། འགོར་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཙམ་མྱིན་འདུག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆགོ ཚང་མ་ལ་ག་ོབརྡ་འཕྲདོ་པ་ཞྱིག་བཤད་དགསོ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོལ་མདརོ་བསྡུས་བྱས་ན་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ལས་
ཀ་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་གཙ་ོབ་ོའགོར་ས་རེད་ལབ་པ་ད་ེཤོག་བུ་རྣམས་ཡར་མར་བསྣུར་ཡོང་དུས་སྐར་མ་
ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་ཤོར་འག་ོས་རདེ་ཟརེ་བ་མ་གཏོགས་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་རྒྱུ་མདེ། ཡྱིན་ནའང་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་བཟ་ོདགོས་དུས་
ངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་དོན་ཚན་ ༣༩ པ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས། མདང་དགོང་ད་ེཤོག་གངས་ ༢༡ ལ་ཡོད་པ་རེད། 
ནང་གསེས་ ༦ པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་དེའྱི་ནང་ལ་བོད་
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མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་མ་ཡྱིན་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་ཅེས་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་
གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་བཞྱིན་པའྱི་གཏན་འཇགས་ལས་བྱེད་དང་། ཆོད་གན། དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་
བཅས་ལ་ག་ོདགསོ་ཤྱིང་། ལས་བྱདེ་འདྱི་རྱིགས་འསོ་མྱིའྱི་ཁངོས་སུ་ཞུགས་འདདོ་ཀྱིས་གསལ་བསགས་སལེ་ཉྱིན་ནས་ལས་བྱདེ་
ནས་ར་དགོངས་ཞུས་འཕྲོལ་དགོས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས་ནང་ལ་ཁོང་རྣམ་པས་འདྱི་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བྱིས་པ་ད་ེ
ལ། ད་ལྟ་གསུངས་པ་བཞྱིན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་སྱིད་སངོ་ད་ེལ་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་གསུངས་པ་རེད་དེ། ཡོད་
པ་འདྲ་བ་ོཞྱིག་མྱིན་འདུག ག་ར་ེརདེ་ཟེར་དུས། འགེངས་ཤོག་གཉྱིས་ཡདོ་པ་རེད། ས་ོས་ོདང་བངས་ཀྱི་འགེངས་ཤོག་གཅྱིག་དང་། 
རྒྱབ་སརོ་བྱེད་མཁན་གྱི་འགེངས་ཤོག་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། འགེངས་ཤོག་ད་ེགཉྱིས་ཡར་བཏང་ནས་ས་ོསོས་ངོས་ལེན་བྱེད་པའྱི་
ཉྱིན་མ་ོནས་ལས་བྱདེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་པ་ཞུ་དགསོ་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། 
 ཁངོ་སྱི་འཐུས་ལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། སྱིད་སངོ་ལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་དའེྱི་ནང་ལ་སྱིད་
སོང་གྱི་གང་ཡང་གསུངས་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཡང་ན་འོས་ཤོག་བླུག་ཉྱིན་བར་དུ་དང་བངས་ཀྱི་
འགེངས་ཤོག་དརེ་ཁས་བངས་པས་ཉྱིན་མ་ོནས་ཞུགས་དགསོ་པ་མ་རེད་ཟེར་ན་ལོག་ཀ་རདེ་མ་གཏགོས་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེལྟར་ཡོང་
བ་རེད། འདྱིས་ཕོག་ཐུག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ནང་ལ་དངསོ་གཞྱི་བར་དུ་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱདེ་ཡོད་པ་རེད། ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་
ཀང་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་མཁེན་གྱི་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རེད། ཕྱི་ལོག་ལ་གསལ་
བསགས་དང་ཁབ་བསགས་བྱ་རྒྱུ་དང། ས་ོས་ོཡར་ལངས་ནས་སྐད་བརྒྱབ་པ་ད་ེཚ་ོགང་ཡང་རག་ཡོད་པ་མ་རེད་མ་གཏོགས། 
འོས་དགོས་པ་ད་ེཆ་ཚང་རག་བསད་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ཡྱི་གེ་བཏང་ནས་དངོས་གཞྱིའྱི་ཡྱི་གེ་བཏང་ཡོང་
བསམ་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོདེར་ས་ོསོས་ཁས་ལེན་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེར་ས་མཚམས་བཞག་དགོས་པ་ད་ེད་ལྟ་བར་དུ་འགོ་སྟངས་ད་ེ
འདྲ་རེད། ད་ེབར་དུ་ཕོག་ཐུག་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དོན་དག་རྡོག་རྡོག་གཙ་ོབོ་ད་ེ
བཀའ་ཤག་དང་འསོ་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་གྱི་མོས་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེལ་གཞྱིར་བཞག་བྱས་ཏ་ེང་ཚོས་ཁུར་ཡོང་བ་རདེ། སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགོས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ད་ེལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགོས་པ་གང་ཞྱིག་དང་ཆེད་དུ་དམྱིགས་ནས་སྱིད་སངོ་
གྱི་འསོ་ཆསོ་ད་ེལ་གསར་དུ་སྣནོ་པ་གང་ཡང་མ་རདེ། ཟརེ་ནས་གསལ་པ་ོགསལ་རང་ངང་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྔནོ་མའྱི་ཡྱིག་ཆ་ལ་
མཚན་རགས་བཀདོ་མཁན་གྱི་མཚན་ཆ་ཚང་དརེ་བསོ་བཞག་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ལས་གྲུབ་པའྱི་འཆར་ཟྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་འགེལ་བཤད་
བརྒྱབ་པ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིབ་ཕྲ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་འདུག  ཡྱིན་ན་ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༢༡ པ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས། 
ད་ལྟ་ད་ེལ་དནོ་ཚན་ད་ེསེབས་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་ཚགི་ཅྱིག་ཞུས་འདདོ་བྱུང་སོང། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་བ་ ༣ པ་བར་གྱི་ཁྱིམས་
སྱིག་ཁག་ཕོགས་བསྱིགས་བྱེད་པའྱི་དེབ་སྔོན་མ་ཞྱིག་དང་ད་ལྟ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་ ༢༡ གཉྱིས་འདུག བྱས་ཙང་
དའེྱི་ནང་དོན་ཚན་ ༢༡ འསོ་ཆསོ་ད་ེཚ་ོམར་བཤད་དུས་དོན་ཚན་ ༢༡ གྱི་དབེ་གང་ལ་རྱིས་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་ཟརེ་བ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་
ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ལྟ་དབེ་གསར་པ་ཕགོས་བསྱིགས་བྱདེ་པའྱི་དབེ་ནང་ལ་དནོ་ཚན་ ༢༡ གཉྱིས་ཡདོ་པ་སོང་ཙང་དནོ་ཚན་
གཞན་ཚང་མ་མར་རྒྱབ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཐེབས་འདུག དེའྱི་སྔོན་གྱི་དུས་ཚོད་དེར་རང་ལ་ཕོགས་བསྱིགས་བྱེད་པ་དོན་ཚན་ 
༢༡ ཞྱིག་ཡོད་པས་ཏག་ཏག་འག་ོའདུག ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེརསེ་མ་ར་འཛིན་བྱེད་པའྱི་སྐབས་ལ་འཁྲུག་གཞྱི། དནོ་ཚན་ ༢༡ གང་
གྱི་ད་ེརེད་ཟེར་བ། ༢༡ ཞྱིག་ལ་དོན་ཚན་དགུ་ཡོད་རེད། ༢༡ གཞན་ཞྱིག་ལ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེཚོའྱི་
རྱིགས་ད་ེཚ་ོདོན་ཚན་ད་ེའདྲ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་མཐོང་དུས་གསལ་པ་ོཞྱིག་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་རེས་མ་དཀྱིལ་ནས་
བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན་རགོ་ག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཁྱིམས་སྱིག་ཕོགས་བསྱིགས་བྱས་པའྱི་དེབ། ཤོག་གངས་ ༩ པའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་ ༢༡ 
གཉྱིས་བྱིས་འདུག འདྱི་དོན་ཚན་ ༢༡ ཕྱི་མ་ད་ེལ་དོན་ཚན་ ༢༡ ཀ་པ་ཅེས་བྱིས་ཡོད་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་དེབ་པར་སྐྲུན་བྱེད་དུས་ཀ་པ་ད་ེཆད་འདུག ཚོགས་དྲུང་ཟུར་པ་ལ་ཚོགས་གཙ་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་འགུག་
གནང་ཡོད་མདེ་ད་ེམྱི་ཤེས། ཡྱིན་ཡང་ད་ེདུས་ངས་ནན་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། འདྱི་ད་ེའདྲ་མ་རེད། ད་ེལ་ཀ་པ་ཞསེ་འབྱི་་དགོས་
ཀྱི་རདེ། ཀ་པ་ཞསེ་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་ས་རདེ། འདྱི་གང་འདྲ་བྱདེ་ནས་བྱུང་བ་རདེ་ཟེར་ན། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཐངེས་ ༢༥ 
པའྱི་སྐབས་སུ་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་བསར་བཅོས་གནང་བ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ལ་བསར་བཅོས་གནང་དུས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་ལ་དནོ་ཚན་ ༡༡༥ ད་ེལ་ཡར་སར་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། མར་ཉུང་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། གལ་སྱིད་ཡར་སར་ན་རྒྱབ་
བཤྱིས་མང་པ་ོབཏང་དགོས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། མར་ཉུང་དུ་བཏང་ན་མར་ཕྱིར་འཐེན་མང་པ་ོཐེབས་འགོ་ཡྱི་རེད། ར་འཛིན་བྱས་པའྱི་
པའྱི་ཐོག་ནས། དཔེ་ཆ་བཞག་ན། དེའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུ་དབང་དང་
འབལེ་བའྱི་དནོ་ཚན་དང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་མཚན་གནས་རསེ་འབེལ་དང་འབལེ་བའྱི་དནོ་ཚན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཕྱིར་བསྡུ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱིས་ཡདོ་རདེ། དནོ་ཚན་ ༡༩ ནང་ལ་མང་པ་ོཡོད་རདེ། ནང་གསེས་ལ། ཡང་ཁ་ཤས་ལ་ཕྱིར་བསྡུ་ཕྱིར་
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བསྡུ་བྱིས་ཡངོ་དུས་དནོ་ཚན་གྱི་མྱིང་ད་ེབཞག ནང་ལ་ཡདོ་མ་རདེ། ཡྱིན་ཡང་སྐབས་ད་ེདུས་ར་འཛནི་བྱས་ནས་ང་ཚསོ་དནོ་ཚན་ 
༡༡༥ ད་ེརང་འཇགས་བཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་དུས་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༢༡ པའྱི་འོག་མ་ད་ེལ་གཅྱིག་བཞག་འདུག འདྱི་ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱི་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁ་གསལ་པ་ོམྱི་འདུག འདྱི་ཡང་སྣནོ་དགོས་ཀྱིས་འདུག་ལབ་དུས་སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་མྱིའྱི་མྱིང་
བེད་སོད་བཏང་གྱི་མེད། ཡྱིན་ཡང་ད་ེདུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་གགས་ར་ེགགས་ཚད་ཚང་མ་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོདང་ཚང་མས་ང་
ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འགེལ་བཤད་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་དོན་ཚན་ ༢༡ གཉྱིས་འདོན་པ་རེད། ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་བསར་བཅོས་བྱེད་ས་ད་ེསྱིར་བཏང་གྱི་ཕར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་ཤེས་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་མ་རེད། གཅྱིག་ལ་
དགུ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། གཅྱིག་ལ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱབ་ལ་བཅུ་ལབ་སྱིད་ཀྱི་མ་རེད། ད་ལྟ་
བསར་བཅོས་བྱེད་དུས་གཅྱིག་ལ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག དོན་ཚན་ ༢༡ འོག་མ་ད་ེལ་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་བསྡུ་ཞེས་པ་དེ། 
འོག་མ་ད་ེལ་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་ཆོས་ཡྱིན་དུས་ད་ེལ་སྣོན་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ངས་གསལ་པ་ོབྱེད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་དེབ་ད་ེཔར་སྐྲུན་
བྱས་དུས་ཀ་པ་ཞེས་པ་ད་ེབཀདོ་རྒྱུ་ནརོ་ཡདོ་རདེ། འདྱི་ཚང་མས་མཁནེ་དགསོ་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་མ་འོངས་པ་ལ་དེབ་དེ་ཚོ་པར་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་འདྱི་མཁེན་དགོས་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཐེངས་ ༢༥ པ་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་མཚན་རགས་ཁ་ལམ་མེར་བཀདོ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་དནོ་ཚན་ ༢༡ 
ཀ་པ་ཞེས་པ་འོག་མ་ད་ེལ་བྱིས་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་དོན་ཚན་ ༢༡ གཉྱིས་འདོན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེརེད། ཡྱིན་ཡང་གལ་སྱིད་
འདྱི་དནོ་ཚན་ ༢༡ མེད་པར་ ༢༢་ ནས་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན་ང་ཚོས་ག་ལེར་ག་ལེར་བྱེད་ནས་བདུན་ཕྲག་དང་ཟླ་བ་དང་
ཚོགས་ཆུང་མང་པ་ོཚོགས་ནས་བཟ་ོདགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ད་ེལ་རྒྱུས་ཡོད་དང་
མེད་ལམ་སེང་ཡར་ལངས་ཙམ་བྱེད་ནས་ཁ་རྒྱགས་པ་བཤད་ནས་ང་ཚོས་བསར་བཅོས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད།  འདྱི་གང་
ཤེས་པ་ད་ེའགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དོན་ཚན་ ༢༡ པའྱི་སྐོར་ལ་རེད། སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་ཆོས་ཟེར་བ་ད་ེརེད། 
བཤད་ཚ་ེསྱིད་སངོ་རདེ། སྱི་འཐུས་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཞང་མཁན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་སྱི་ཞུ་བ་ལས་བྱདེ་མདེ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རདེ་
ཟརེ་བ་ད་ེལ་ད་ེསྔ་ནས་མོས་མཐུན་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་སྱི་ཞུ་བ་ཞྱིག་ཆབ་སྱིད་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཞྱིག་
མྱིན་འདུག འགོ་སྟངས་རང་གྱི་ཐོག་ནས། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེལ་མོས་མཐུན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་དེའྱི་ནང་ལ་སྱིད་སོང་དང་
བཀའ་བནོ་གྱི་འསོ་ཆསོ་ཟརེ་ཡངོ་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་སྱིད་སངོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བནོ་བསྐ་ོབའྱི་སྐབས་ལ་
ད་ེལ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གསང་བ་གནང་མཁན་ཡོད་པ་རདེ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འདམེས་མཁན་ནང་ལ་སྱི་ཞུ་བ་ནང་ནས་དྲུང་
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ཆ་ེའདེམས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དྲུང་ཆ་ེཡྱིན་པ་ད་ེདགོངས་པ་ཞུ་དགོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དགོངས་པ་ཞུས་ནས་བཀའ་བོན་འོས་མྱི་
ལང་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་བནོ་ལ་མྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་བནོ་ཡག་པ་ོཞྱིག་མ་རགས། དྲུང་ཆ་ེཡང་ཡག་པ་ོཞྱིག་མེད་པ་ཆགས་པ་
ཡྱིན་ན་སྱིག་འཛུགས་ལ་གོང་རགས་པ་འདྲ་པ་ོའདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་སྱི་ཞུ་བ་ལས་བྱདེ་མདེ་པ་ཟརེ་བ་ད་ེསྱིད་སངོ་འསོ་མྱི་ལ་ཁ་ོ
རང་དང་དུ་བངས་ནས་སྱིད་སོང་འོས་བསྡུ་ལང་ཀྱིས་ཡོད་ཙང་ད་ེལ་ཏན་ཏན་རང་ག་ོན་འགྱིག་འདུག ཡྱིན་ཡང་བཀའ་བོན་གྱི་
འོས་ཆོས་ཟེར་བ་ད་ེལ་དང་པ་ོརང་སྱི་ཞུ་བ་མེད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་མ་འོངས་པ་སྱིད་སོང་ལ་བཀའ་བོན་བསྐ་ོརྒྱུ་ཁག་པ་ོ
ཆགས་སྱིད་ཀྱི་རདེ། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་འཛནི་སངོ་ནས་དྲུང་ཆ་ེདྲུང་འཕར་འཇོན་མཁན་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བནོ་
བསྐསོ་པ་ལ་དང་པ་ོནས་སྱི་ཞུ་བ་མེད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དཀའ་ལས་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་སྱིད་སོང་དང་
བཀའ་བནོ་གྱི་འསོ་ཆསོ་དབྱ་ེབ་འབྱདེ་ནས་བཀའ་བནོ་ད་ེམར་འཐནེ་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་གྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་དོན་ཚན་ ༢༡ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་བྱདེ་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་ད་ེངསེ་པར་དུ་འཐནེ་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱིན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཏོག་ཙམ་རྱིང་མར་བཞུགས་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བརདོ་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལའང་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། ག་ར་ེལ་འག་ོབསད་ཡདོ་པ་ད་ེཧ་ག་ོ
ཡྱི་མྱིན་འདུག འཐེན་དགོས་ན་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་འཐེན་དགོས་ཀྱི་རེད། དང་པ་ོབརོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་རྒྱུ་
མཚན་ད་ེདྲངས། འདྱི་དགསོ་ཀྱི་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དང་པ་ོབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལ་གསུངས་བཅུག་རགོས་བྱེད། ད་ེནས་ཚགོས་གཙསོ་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རདེ། སྱི་འཐུས་བསྟན་
པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རགོས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེག་རང་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་མ་བཤད་སྔོན་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏང་ཡོང་དུས་ཏག་ཏག་
བསད་ཀྱི་མྱིན་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་དྲངས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེ
བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་བཀའ་བོན་དང་སྱིད་སོང་གྱི་ཐོབ་ཐང་ད་ེབཀག་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་མང་ཚོགས་ནང་
ཐབོ་ཐང་ཆ་ེཤོས་ད་ེའདྱི་ཡྱིན་དུས་ཐོབ་ཐང་ད་ེབཀག་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ར་བ་ཉདེ་ནས་བསད་ཀྱི་མྱིན་འདུག ད་ལྟའྱི་ཚིག་ད་ེམར་
འཐེན་པ་ཡྱིན་ན་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་མྱིན་འདུག ལས་བྱདེ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་གྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ར་ནས་
མྱིན་འདུག བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༢༡ པ་གཉྱིས་ཡདོ་མཁན་ད་ེནས་འོག་མ་ད་ེནང་གསསེ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་སུ་ཞྱིག་
སྱིད་སངོ་དང་བཀའ་བནོ་དུ་འདམེས་ཐོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རང་གྱི་འཐུས་མྱིའྱི་ལས་འཁུར་འཁྱུར་དགོས་པ་དང། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་བྱདེ་སུ་ཞྱིག་སྱིད་སངོ་དང་བཀའ་བནོ་དུ་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལས་བྱདེ་ནས་ར་འཁྱུར་དགོས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་གསལ་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་དུས། ཡང་བསར་ང་རང་ཚསོ་སང་ད་ེནས་བཀག་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱིན་འདུག་ལ་ལས་བྱདེ་ཡྱིན་
བཞག་པ་ཞྱིག་ཡར་ཡོང་ས་ར་བ་ནས་མྱིན་འདུག་བས་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་པོ་ཡོད་པས་དེ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱིན་
འདུག ད་ལྟ་དེར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་ད་ེར་བ་ནས་དགོས་མྱིན་འདུག འོག་དའེྱི་ནང་གསལ་པ་ོ
གསལ་རང་འདུག དནོ་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལོགས་ལ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དེབ་ཕོགས་བསྱིགས་བྱེད་པ་གཉྱིས་དེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་དེབ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་ ༢༡ 
པ་ཞྱིག་དང་དེའྱི་རེས་ལ་ ༢༢ ཆགས་ཡོད་རེད། དོན་ ༢༡ པ་གཉྱིས་པ་ད་ེཀ་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་བཤད་གནང་བ་རེད། ད་ེཚ་ོའགོ་
སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རདེ། ཁ་ནས་དྲན་ཚ་ེབཤད་རྒྱུ་དང་ལས་ས་པ་ོཡོད་མ་རེད་གསུངས་རྒྱུ་ད་ེབཀའ་བཀནོ་བཏང་རྒྱུ་ད་ེསུས་སྐུ་
དབང་སྤྲད་པ་རེད། སག་ལང་ཤོར་པ་མ་རེད་དམ། འཇྱིགས་སྐུལ་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྟངས་དེ་བྱས་ཀྱིས་འདུག ཡྱིན་ཡང་
འཇྱིགས་སྐུལ་རྱིང་ལུགས་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་འཐེན་གྱི་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་དེའྱི་ནང། འདྱི་ངས་མར་འཐེན་གྱི་ཡྱིན་མ་གཏོགས་
གནང་སྟངས་འདྱི་ད་ེབཞྱིན་ཞྱིག་གནང་གྱིས་འདུག་དྲན་གྱིས་འདུག དབེ་འདྱི་ད་ལྟ་གསལ་པ་ོམ་བཟསོ་ན་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཧ་ག་ོཡྱི་
ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ཡང་གནས་ལུགས་འག་ོསྟངས་འདྱི་ད་ེའདྲ་རེད་ཞེས་བཤད་ན་རང་བཞྱིན་གྱི་གཙང་མ་ཆགས་ཡོང་གྱི་རེད། 
འདྱིར་ནོར་བ་ད་ེལ་ནོར་མེད་པ་བཞྱིན་ཚུར་བཀའ་བཀོན་བཏང་ན་ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ལ་འགེལ་བཤད་
བརྒྱབ་ན་སནོ་སྟངས་ཡོད་རེད། ལས་ས་པོའ་ིངང་ནས་བཀའ་བཀནོ་ཁུར་མཁན་ད་ེའདྲ་མ་ཡྱིན། དབེ་ཐེར་ནང་འཁོད་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཏོག་ཙམ་མར་བཞུགས་རགོས་གནང། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། ལགས་ས།ོ སྱི་འཐུས་དག་ེ
བཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཕར་ཕོགས་སྱི་འཐུས་ད་ེཡྱིས་སེར་གྱི་གསལ་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཡང་ན་ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་སྟོན་གྱི་ཡོད་རེད། བརོད་པ་དང་པོ་དང་འབེལ་བ་ག་ར་ེཡོད་དམ། ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་སྟངས་འཛིན་ཡག་པོ་
གནང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཕེབས་བསད་ཡོད་རེད། ད་གྱིན་ཚོགས་གཙོའྱི་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་
ཡོད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཚོས་ཕར་ཚུལ་ལན་འདེབས་སནོ་རསེ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་བ། བྱས་ཙང་བརོད་པ་དང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་
མེད་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལམ་སང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བརོད་པ་དང་པ་ོརང་གྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རོགས་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཚགོས་གཙསོ་ཚིག་ཚུལ་མཐུན་མ་ཡྱིན་པ་
ད་ེཚ་ོདུས་ནས་དུས་སུ་སྟངས་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རགོས་
གནང་། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་ ༢༡ ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་དང་འཕྲོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་
བཤད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཏག་ཏག་འགྱིག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དོན་ཚན་ ༢༡ ད་ེརང་། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བསར་བཅོས་ ༢༥ པའྱི་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་རེད་ད་ེཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་བབས་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེགསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་
ཡྱིན། ང་ཚསོ་བཅའ་ཁྱིམས་ད་ེབསར་བཅོས་ཟྱིན་བྱིས་བཟསོ་པའྱི་སྐབས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་བསར་བཅསོ་བྱདེ་སྟངས་ད་ེ
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ག་འདྲ་འདུག ད་ེང་ཚོས་རྒྱུས་མངའ་བྱས་པ་རེད། ད་ེསྔ་ང་ཚོས་བསར་བཅོས་བྱས་པའྱི་སྐབས་ལ་དོན་ཚད་ ༢༡ དཔེ་མཚོན་
ཙམ་བྱས་ན། ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ ༢༢ ཡར་ ༢༡་ བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ར་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་
ལ་སྔོན་མའྱི་དོན་ཚན་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེད་ེགར་བཞག་ནས་ད་ེདང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཀ་ཁ་ག་ང་ཞེས་འག་ོཡྱི་འདུག  ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་ཙང་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ ༢༥ པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ ༢༡ ཀ་པ་གཅྱིག་པུར་མ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་
ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱིས་དོན་ཚན་ ༧༠ པ་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་ཡོད་རེད། དེ་ཁྱིམས་དོན་ལས་ཁུངས་ཟེར་བ་དེ་རེད། 
ཁྱིམས་དོན་ལས་ཁུངས་ད་ེཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས་
དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ༧༠ པ་ད་ེཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ནས་ ༦༡ ལ་ཀ་དང་ཁ་ཞསེ་བཟསོ་ཡདོ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ད་གྱིན་ཕག་
སལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རདེ། གང་ལྟར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གྱིས་མཚན་གནས་རསེ་འབལེ་
གྱི་སྐུ་དབང་ཡོད་བསད་པ་ཚང་མ་དནོ་ཚན་ད་ེག་བཞག་ཡོད་རདེ། མག་ོབརོད་ད་ེབཞག་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ནང་དོན་ཕྱིར་བསྡུ་
བྱས་ཡོད་རེད། ད་ེསོང་ཙང་བཅའ་ཁྱིམས་ལེའུ་ ༡༡ དོན་ཚན་ ༡༡༥ ད་ེད་ེག་རང་བཞག་ཡོད་རེད། ཀ་པ་ད་ེདེབ་འདྱིའྱི་ནང་མ་
བཀོད་པ་ད་ེའགྱིག་ཡོད་མ་རེད། གང་ལྟར་ནརོ་བ་རེད། ནོར་བ་ནྱི་ནོར་བ་ལ་ངོས་ལེན་གནང་དགོས་རེད། ད་གྱིན་སྔོན་ལ་འགེལ་
བཤད་སོན་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་ ༢༡ ཀ་པ་ཅན་ཡོད་རེད། ༦༡ ཀ་པ་ཅན་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་
རསེ་གཞན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཁ་པ་དང་ག་པ་ལ་སོགས་པ་ད་ེའདྲ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ད་ེབཟ་ོདགསོ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་པ་རེད་མ་
གཏོགས་ང་ཚ་ོདམ་འབུལ་ཞུས་ཚར་ཙམ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་ཡྱིག་ཆ་འབུལ་སྟངས་ད་ེགོས་ཆདོ་ཀྱི་ལམ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཕུལ་
བ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་ཕུལ། དེའྱི་རྒྱབ་རེན་གྱི་ཡྱིག་ཆ། ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་
གནང་བ་ཆ་ཚང་ཡོད་རདེ། ད་ེདག་ཕུལ་བ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཕུལ་ཡོད་མ་རདེ། འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་
ཕུལ་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་གང་གསུངས་པ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བདེན་པ་རེད། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
གཞུང་འབལེ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་དའེྱི་ནང་ལོགས་ལ་སྱིད་སངོ་གྱི་འསོ་ཆསོ་ནང་ལོགས་ལ་ད་ེཡོད་རདེ། ད་
ལྟའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལོགས་ལ་སྱིད་སངོ་རང་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྱིད་སངོ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་བནོ་གྱི་འསོ་ཆསོ་སྦྱར་ཡངོ་དུས་ང་
ཚ་ོབཀའ་བནོ་བཞེང་རྒྱུ་ལ་སྱི་ཞུ་བར་ད་ོཕགོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རདེ། ཐགོ་མར་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་
ཚགོས་ཚགོས་དུས་དང་པོའ་ིཐགོ་ལ་ཕུལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་ཀུན་སོང་ད་ེསྱིད་སངོ་གྱི་འོས་ཆསོ་ལ་བཅུག་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་མ་གཏོགས་
བཀའ་བོན་གང་ཡང་འཁོད་ཡོད་མ་རེད། འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟེར་དུས་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་ཆོས་མ་གཏོགས་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་
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ཆོས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འདྱིས་གསལ་བ་ོཆགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ཚོགས་
གཙསོ་མཚན་རགས་བཀོད་པའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལོགས་ལ་དནོ་ཚན་ ༢༡ དང་ ༢༡ གྱི་ཀ་པ་གཉྱིས་ཀ་བྱིས་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་
ཙང་ཡྱིག་ཆ་ད་ེའདྲ་ཆགས་བསད་འདུག འདྱི་ང་ཚསོ་ཕགོས་སྱིག་བྱས་ནས་ཆདེ་མངགས་སྐུ་ལས་སོན་ནས་གནང་བ་རདེ། ཡྱིན་
ནས་འདྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་དོན་ཚན་ ༢༡ དང་ ༢༡ གྱི་ཀ་པ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཡང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་
གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་ཡང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་རེད། ནང་འགལ་
ཆགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ད་ེའདྲ་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག མ་འངོས་པར་མ་ཡོང་བའྱི་ཆདེ་དུ་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་
པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཡང་བསར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སྱིད་སོང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་དབུ་འཁྱིད་ཡྱིན་དུས་ཁད་པར་གལ་མྱི་འདུག ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕུལ་བ་ད་ེའོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་རེད། ད་གྱིན་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་བ་ད་ེའོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འཆར་
འབུལ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེགལ་མྱི་འདུག བཀའ་བོན་ད་ེགནད་འགག་ཅྱིག་འདུག་ཅེས་ད་གྱིན་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་གྱིས་བཀའ་
གནང་བ་ནང་བཞྱིན། སྱིད་སངོ་སུ་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ཐབོ་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་བཀའ་བནོ་གྱི་འསོ་གཞྱི་འཆར་འབུལ་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་
སུ་སྔོན་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ན་བཀའ་བོན་མ་ཆགས་ན་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲའྱི་རེན་བྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད་མ་
གཏོགས་ད་ེང་ཚོའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་ེཕན་སྲུང་སོབས་ཆེད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མ་རེད། མཐའ་མའྱི་ཐག་
གཅོད་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ཕག་ལ་ཡོད་རེད། ཁྱིམས་ཀྱི་བདག་པ་ོརྣམ་པ་ཚ་ོརེད། ད་ེཐག་གཅོད་ག་ར་ེབྱས་པ་ད་ེ
འག་ོརྒྱུ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་དོན་ཚན་ ༢༡ པའྱི་བརོད་པ་དང་པོའ་ིསང་ལ་ཆ་
ཤས་ལེན་ཆོག་པ་ཞུ། སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་ཆོས་ནང་ལོགས་ལ་གལ་སྱིད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་
ཡྱིན་པ་ཟེར་ནས་འཁོད་ཡོང་ན། དེས་མ་འོངས་པར་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕྲད་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་
དྲན་གྱི་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་ད་གྱིན་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གོང་ལ་གསུངས་ཟྱིན་པ་དེར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་གནད་དནོ་སྔནོ་མ་གང་ཡོད་པ་རང་འཇགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་སོན་གང་ཡང་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དནོ་ཚན་ 
༢༡ པའྱི་ཀ་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དནོ་ཚན་ ༢༢ བཟ་ོདགསོ་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་ཀང་འདྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཟསོ་ན་ཡག་ས་རདེ་མ་
གཏོགས། ༢༡། ༢༡ ཞེས་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེ་ནང་དོན་ཚན་གཉྱིས་བསར་ཟློས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མྱི་
འདུག གང་ལྟར་དོན་ཚན་ ༢༡ པའྱི་ཀ་པ་ཆ་བཞག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་གསལ་པ་ོཞྱིག་འཁོད་འདུག རྒྱུ་
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མཚན་དའེྱི་རེན་པས་མ་འོངས་པར་གལ་སྱིད་འདྱི་མེད་པར་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ས་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པར་ཞེས་ལབ་ཡོང་དུས། མ་འངོས་པར་ཏན་ཏན་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལའང་དཀའ་
ངལཆནེ་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག འ་ོད་ེཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་ཚོགས་གཙོའྱི་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དོན་ཚན་ ༢༡ པ་ད་ེདོན་ཚན་ ༢༡ པ་རང་རེད་འདུག འདྱི་ཀ་སྦྱར་དགོས་མྱི་
འདུག གང་ཡང་སྦྱར་དགོས་མྱི་འདུག དོན་ཚན་ ༢༡ པའྱི་འོག་ད་ེསྱིད་སོང་འོས་བསྡུ་རེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པའྱི་
འསོ་བསྡུ་རེད། སྱིད་སོང་གྱི་འོས་བསྡུ་རདེ་འདུག་བ། ད་ེལ་དོན་ཚན་ ༢༡ པ་ཀ་པ་ཞེས་བྱིས་འདུག ཀ་པ་ད་ེད་ལྟ་ཁྱིམས་འཆར་
དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དོན་ཚན་ ༢༡ པ་ད་ེ ༢༡ པ་རང་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
བཞྱིན་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བནོ་གྱི་འསོ་ཆོས་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་མ་ཡྱིན་པར་ཟརེ་བ་ད་ེད་ལྟ་འག་ོསྟངས་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དགོས་ཀྱི་འདུག་མྱི་འདུག་ཟེར་བསད་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་ད་ེདགོས་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་
སྐོར་ལ་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ཐོག་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་འག་ོརྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྱིས་དབེ་ལང་ཁུ་སབ་པ་ཞྱིག་དང་འདྱི་བསྟན་གནང་སོང་། འདྱི་ཡང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་རདེ་ལ་
འདྱི་ཡང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་གནང་བ་རེད་གསུངས་སོང་། དེབ་ལང་ཁུ་སབ་པ་ད་ེསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ང་ོམ་ད་ེརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡདོ་པའྱི་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ད་ེཔར་བརྒྱབ་པའྱི་སྐབས་
ལ་ནོར་ནས་པར་བརྒྱབ་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕོགས་སྱིག་བྱས་དུས་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་སྣོན་ཐུབ་མ་ཐུབ་ཆགས་བསད་འདུག སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོ
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཕལ་ཆེར་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་འག་ོཡྱི་
ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་སྐབས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆགོ་ནས། 
བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་གསུངས་མཁན་ཡདོ་དམ། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ནང་ནས་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་གྱི་
འོས་ཆོས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཞེས་འཁོད་འདུག སྱིར་བཏང་ས་ོས་ོལ་རྒྱལ་
ཁབ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲ་བཀོད་ན་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་གཞུང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ནས་མྱི་ཐོན་ཁུངས་
དཔ་ེཉུང་ཉུང་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚ་ོགཞུང་གྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ནས་རྒྱུས་ཡོད་མཁན་དང་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་ཀྱི་ལས་བྱེད་
རྒན་པ་ད་ེའདྲ་དཔ་ེཉུང་ཉུང་རདེ་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དྲུང་ཆ་ེརྣམ་པ་ཡྱིན་ནས་རེད། གཞུང་གྱི་ནང་ནས་དངསོ་གནས་འཇནོ་པ་ོ
ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་བཀའ་བོན་འོས་ཆོས་ནང་ལ་སེབས་ནས་ང་ཚསོ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ནས་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ན། དྲུང་ཆེ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ཚར་བ་རེད། བཀའ་བོན་ནང་སེབས་ཚར་དུས་ང་ཚོའྱི་གཞུང་ལ་མཚོན་ན་ད་ེདངོས་
གནས་དྲང་གནས་ད་ོཕོག་ཆེན་པ་ོའགོ་ཡྱི་རེད། དེས་གཞུང་ལ་གོང་རག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཁེ་ཕན་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་བོན་གྱི་འསོ་ཆསོ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་ད་ེང་རང་གྱི་བསམ་
ཚུལ་བྱས་ན་ཕྱིར་འཐནེ་བྱས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་དང་པ་ོད་ེདོན་ཚན་ ༡༡ པ་ད་ེབཟ་ོ
བཅོས་དང་བསོར་བཅོས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་གཟྱིགས། ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེགཏན་འབེབས་གནང་ནས་ར་ེར་ེབཞྱིན་མར་ཕེབས་པ་
ཡྱིན་ན་ཡག་པ་མྱིན་འག་ོབམས་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེག་རང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེངསོ་ལནེ་བྱས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེམར་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་
དོན་ཚན་ ༡༡ པའྱི་ནང་གསེས་ཀྱི་ཚིག་བརོད་གསར་བ་དེའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་མཁན་ཡོད་དམ། བརོད་པ་
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གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལ་དགག་བྱ་མེད་པ་སོང་ཙང་དོན་ཚན་ ༡༡ པའྱི་ཚིག་བརོད་གསར་པ་ད་ེསྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་ ༢༡ པའྱི་ནང་གསསེ་ ༩ པ་ད་ེལ་བཅས་ཟརེ་བ་ད་ེཡོད་མ་རདེ། བཅས་ཟརེ་བ་
ད་ེམེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་
བྱས་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༢༡ པའྱི་ནང་གསེས་ ༡༠ པ་ད་ེམེད་རེད། གསར་འཇུག་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་
ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་ད།ེ སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཐགོ་མར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ཐགོ་མའྱི་གསུང་བཤད་གནང་སྟངས་
དང་རེས་སུ་གསུངས་བཤད་གནང་སྟངས་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཁད་པར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕྱིན་སོང་། དང་པ་ོསྱིད་སོང་ནས་
མར་སྦྱར་ནས་གཞུག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་ནས་བཀའ་བོན་རང་ལ་སྦྱར་ཡོང་དུས་ཁད་པར་
ཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་གསལ་བ་ོཆགས་སོང་དྲན་གྱི་འདུག ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་ནས་བཀའ་བོན་དང་སྱིད་སངོ་དབར་
ལ་ཁག་ཁག་བཏང་ནས་གསུངས་དུས་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་མགོ་ལ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་བྱས་ནས་མག་ོབརོད་ད་ེབྱིས་བཞག་
དུས་ཁག་ཁག་གཏོང་ས་ཡོད་མ་རེད། དེའྱི་གཞུག་གུ་ལ་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་སྟོན་ནས་རྒྱུ་
མཚན་བཤད་ཡོང་དུས་དོན་ཚན་ ༢༡ པའྱི་ཀ་པ་དེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཁ་གསལ་བ་ོཞ་ེདྲགས་འདུག་དྲན་གྱི། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་
གྱིས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེདགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་མྱི་འདུག་བསམ་ནས་དནོ་དག་ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཁུར་ཡོང་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ད་ེཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པའྱི་རྒྱུད་རྱིམ་ད་ེདག་ད་ེག་རང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་དུས་དུས་ལ་གོ་ལོག་
ཐབེས་འག་ོགྱི་འདུག སྱིད་སངོ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ད་ེསྔོན་མ་སྱིད་སོང་མྱི་
དྲུག་བར་དུ་སེབས་རེད། དྲུག་ནང་སེབས་དུས་དེའྱི་བར་ནས་ཚུར་ཕོགས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ་ཕར་ཕོགས་ལ་
འགོ་དགོས་ཡོད་ན་འདྲ་དེ་འདྲའྱི་ས་མཚམས་ཤྱིག་ནས་མཚམས་ཆད་པ་རེད། བཀའ་བོན་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་
འདུག ང་ཚསོ་བཀའ་བནོ་འདྱི་ནས་བསྐ་ོབཞག་གནང་བའྱི་ཉྱིན་མོར་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆ་ེཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དམ་བཅའ་
མ་ཕུལ་བར་དུ་བཀའ་བོན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་མེད་ན་ཁད་པར་མྱི་འདུག ཡྱིན་ན་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེའདྲ་བྱས་
ནས་སེབས་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་
འདོད་པ་བྱུང་སོང་སྟེ། བརདོ་པ་དང་པ་ོཡྱིན་ནམ་གཉྱིས་པ་ཡྱིན་ན་བར་སྐབས་ཞྱིག་ལ་མག་ོའཚོས་མ་སོང་། ད་ལྟ་གཉྱིས་པ་རང་
ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་ཆོས་ལབ་ནས་འདྱིའྱི་སྐོར་ད་གྱིན་འགེལ་བཤད་གནང་མཁན་ཁ་ཤས་
བྱུང་སོང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་ཞབས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་བཞག་ནས་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་ཆོས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གསལ་བ་ོརོགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་འགོ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆ་ཚང་གསལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་
གསུངས་མཁན་འདུག ངས་ད་ེཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ངསོ་ལནེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཡྱིན་ལབ་
ན། གོང་དུ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་དང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་གྱིས་གསུངས་མཁན་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ག་ར་ེལབ་འདུག་ཟེར་ན་སྱི་འཐུས་སུ་ཞྱིག་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རང་གྱི་ཐོག་མའྱི་ལས་ཁུར་
ནས་འཁྱུར་དགོས་པ་ཟེར་བ་ད་ེསྱི་འཐུས་དང་། ད་ེནས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་སུ་ཞྱིག་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་འདེམས་
ཐནོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལས་བྱདེ་ནས་ར་འཁྱུར་དགོས་པ་ཡྱིན་ཟེར། འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དནོ་ཚན་ ༢༡ པའྱི་ནང་ལ་ཡདོ་པའྱི་ག་པའྱི་
ནང་ལ་བལྟས་ན་ད་ལྟ་འདྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ནང་ལ་སེབས་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གཞུང་ཞབས་ཤྱིག་སྱིད་སངོ་ལ་ལངས་
ནས་མ་ཐབོ་ཀྱི་བར་དུ་སོད་ཆགོ་པ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་ ༢༡ པའྱི་ག་པའྱི་ནང་ལ་འདུག ད་ེགསལ་བ་ོཞ་ེདྲགས་རདེ། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་བྱདེ་སུ་ཞྱིག་སྱིད་སངོ་དང་བཀའ་བནོ་དུ་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལས་བྱདེ་ནས་ར་འཁྱུར་དགོས་པ་ཡྱིན་ལབ་དུས་ད་ལྟ་
ང་ཚ་ོའདྱིའྱི་ག་ོདོན་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ད་ེརྱིང་བསར་བཅོས་ནང་ལ་སེབས་མེད་པ་འདྱིའྱི་དགོངས་དོན་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་གཞུང་ཞབས་
དྲུང་ཆ་ེཡྱིན་ན་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་གཞུང་ཞབས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཅྱིག་སྱིད་སོང་བཞེངས། བཞེངས་པ་ཙམ་དུ་མ་
ཚད་འོས་ཤོག་ཐབོ་ནས་འདམེས་ཐནོ་མ་བྱུང་བར་དུ་བཞུགས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བྱིས་བཞག་འདུག ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་དུས་འདྱི་གཉྱིས་ཡར་མར་ཞྱིབ་ཚགས་ཙམ་བལྟས་ནས་བཟ་ོདགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཅྱིག་རེད་འདུག་མ་གཏོགས། འདྱིའྱི་
དཀའ་ངལ་ཡངོས་སུ་རགོས་པ་སྱིད་སངོ་གྱི་དྲུང་ཆ་ེདང་གཞུང་ཞབས་ཤྱིག་བཞངེས་པ་དང་བཀའ་བནོ་ལ་བཞངེས་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་
སང་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ཞྱིག་འོག་ནང་ལ་ཡོད་པ་བྱས་ན་བཞེངས་
ཆགོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་བསད་འདུག བྱས་ཙང་འདྱི་ཚ་ོཚང་མའྱི་སང་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོགཟྱིགས་དགོས་པའྱི་གནད་
འགག་ཅྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་ས་རེད། སྔོན་མ་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་འདྱིའྱི་ནང་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་རེད། ཁ་ཤས་ཤྱིག་ནྱི་
དྲན་པ་བརེད་ནས་མ་དྲན་པ་ད་ེའདྲ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ལྟར་གནད་འགག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གསལ་གྱི་འདུག 
ང་ཚོས་སང་ད་ེལ་ཁག་ཁག་ཞྱིག་བཟོས་ན་ཡང་འོག་དེར་ལ་ག་ོབ་གསལ་པ་ོཞྱིག་སྟོན་འག་ོས་རེད། བྱས་ཙང་འདྱིར་ལ་གོང་མ་
བཤད་དགོས་པ་གནད་འགག་ཡོད་ས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ར་བའྱི་འདྱི་ཁུར་ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེདག་ད་གྱིན་གོང་དུ་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབེལ་ཁྱིམས་འཆར་ཁུར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེའོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་
རྒྱབ་གཉེར་དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་འོས་སྱིག་དོན་ཚན་ ༦༣ ནང་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་ཆོས་སྐོར་དོན་གནད་ཁག་ཅྱིག་བཅའ་
ཁྱིམས་དང་མཐུན་པར་བསར་བཅོས་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོར་འཆར་ཟྱིན་ཕུལ་བའྱི་ནང་
གསལ་ལྟར་དང་པ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་མ་ཡྱིན་པར། གཉྱིས་པ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་
པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་སོགས་སྱིག་གཞྱི་ཅྱི་རྱིགས་དང་མྱི་འགལ་བ། བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བ་ོ
གཏད་མདེ་པའང་བདོ་མྱིའྱི་ར་དནོ་ལ་གནདོ་པའྱི་ལས་དནོ་གང་རུང་དང་དངསོ་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་དནོ་
དག་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། ཞེས་པ་འགོད་དགོས་འདུག་ཀང་བཅའ་ཁྱིམས་གསལ་བའྱི་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་ཆོས་དང་
འབལེ་ཆགས་ལ་སགོས་པ་ལ་སགོས་འདྱི་ནས་འཆར་འབུལ་ཞུ་ལངོ་མྱི་འདུག་པས་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་དགངོས་བཞེས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་
དང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བཅས་དང་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་དགོངས་དོན་གྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་ཁུར་ཡོང་
བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེརེད། ད་ལྟ་མར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོང་དུས་དང་པའོ་ིའཆར་འབུལ་ད་ེསྱིད་སོང་ཁ་ོན་བྱས། བཀའ་བོན་མེད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་གསལ་པ་ོབྱུང་སོང་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་ཚ་ོད་ལྟ་བག་ོགེང་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བྱས་ཡོང་དུས་ཁ་གསལ་པ་ོཆགས་སོང་དྲན་གྱི་འདུག དེའྱི་
གོང་ལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་གསུངས་ཡོང་དུས་གསལ་པ་ོཆགས་སོང་། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་འདྱི་བླུག་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག སྱིད་
སོང་དང་བཀའ་བོན་གཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་བཏགས་བཞག་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་ད་ེའོས་
བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་བླུག་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག འོག་གྱི་དོན་ཚན་ ༦༣ ད་ེསྱིད་སོང་གཅྱིག་པུའྱི་འོས་ཆོས་རེད། སྱིད་
སོང་གྱི་འོས་ཆོས་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གཞན་པ་ཚང་མ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མཉམ་དུ་ཡོད་བསད་པ་རེད། དེའྱི་སང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་ད་ེསྱིད་སོང་གྱི་འོས་ཆོས་ནང་ལ་ཡར་སྣོན་བཞག་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་ད་ེལ་མོས་མཐུན་
འདུག འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་རོག་ག་ཆགས་ས་མ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་དང་མ་འགལ་བ་ཏག་ཏག་བསད་འདུག ག་ར་ེབྱས་ནས་
ཟེར་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཉྱིས་ཀ་འགོ་བརོད་ཁ་ོརང་འབེལ་བ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་བྱས་ན་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱིན་པ་
མཐངོ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་མ་སོང་བསམ་སོང་སྟ་ེཐུགས་ར་ེཆེ། དོན་ཚན་ ༢༡ པའྱི་ཀ་པའྱི་ནང་ལོགས་ལ་
གོང་ནས་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་ལུང་དྲངས་པ་ནང་བཞྱིན་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་སུ་ཞྱིག་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བནོ་ལ་
འདེམས་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ད་ེཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུའྱི་དྲྱིལ་བསགས་ད་ེད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་
འགན་རོད་ཤུགས་ཆེན་པ་ོམེད་པའྱི་སང་ནས་མྱི་མང་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་འདེམས་ཐོན་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་འདྲ་བ་ོཞྱིག་ལ་དགོངས་ནས་
སྔནོ་མའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་སྐབས་ལ་གནང་བ་མྱིན་འག་ོབསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་སྔནོ་འགོའ་ིསྐབས་ལ་འགན་རདོ་བྱདེ་ཕགོས་
དང་ད་ེའདྲའྱི་སྐོར་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ཡོང་དུས་སྱིད་སངོ་གྱི་འོས་ཆོས་ཀྱི་ནང་ལོགས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་མ་
ཡྱིན་པར་ཟརེ་བ་ད་ེངསེ་པར་དུ་དགསོ་ས་རདེ་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག བཀའ་བོན་གྱི་འསོ་ཆསོ་ནང་ལོགས་ལ་ད་ལྟ་གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན་ད་ེམེད་ནའང་ཁད་པར་གལ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་བརོད་པ་
གཉྱིས་པའྱི་སང་ཏག་ཏག་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད་དང་ལབ་དགོས་མྱིན་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟ་ེཁ་སང་གོས་ཚགོས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ི
སྐབས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དང་པརོ་གོས་ཆསོ་ད་ེཁེར་ཡོང་དུས། བཀའ་བནོ་དང་སྱིད་སངོ་གྱི་འོས་ཆོས་ཀྱི་ནང་ལོགས་ལ་ངེས་པར་
དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ལ་རང་ར་འཕརེ་བ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་འོས་ཆསོ་ནང་ལ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་བོད་ཕྱི་
ནང་གཉྱིས་ནས་ཆེས་མཐོང་ཡྱིན་ན་ཡང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད། ད་ེམྱིན་དུས་ང་ཚ་ོཉམས་མོང་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་
རདེ། དའེྱི་སང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཞྱིག་མེད་འག་ོབསམ་བསམ་ཞྱིག་ལ་ོརྒྱུས་ལ་འགན་ཁུར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་ཆོས་ཀྱི་ནང་
ལོགས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་ད་ེབཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་སྱིད་སོང་དང་སྱི་འཐུས་ལ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན་གནད་འགག་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེངོས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག བཀའ་བོན་གདམ་ཡོང་དུས་ཉམས་མོང་
མང་པ་ོཡོད་བསད་པའྱི་དྲུང་ཆེ་ད་ེའདྲ་འོས་གཞྱིའྱི་ནང་ཚང་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་དང་དཀའ་ངལ་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་གཟབ་གཟབ་ཏོག་ཙམ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་འདྱི་ནས་སྱིད་སངོ་དང་བཀའ་བནོ་གྱི་འོས་ཆསོ་ཞེས་སྦྱར་ཡོང་དུས་བཀའ་
བནོ་ལོགས་སུ་ག་དབྱ་ེརྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་ཙང་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཁ་གསལ་བ་ོབཅུག་བཞག་ན་བཅའ་
ཁྱིམས་དང་མ་འགལ་བ་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དནོ་ཚན་ ༢༡ 
པ་ཀ་པ་ཆད་བསད་ཡདོ་པའྱི་ནང་གསསེ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ག་ར་ེཡོད་རདེ་ཟེར་དུས། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་སུ་ཞྱིག་
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སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་བྱེད་ནས་ར་དགོངས་ཞུ་དགོས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསལ་བོ་
འཁོད་ཡོད་རེད། དེས་ག་ར་ེམཚོན་གྱི་ཡོད་རདེ་ཟེར་དུས་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འདེམས་ཐོན་མ་བྱུང་
གྱི་བར་དུ་ལས་གཞྱི་དེའྱི་སང་ལ་སོད་ཆོག་པའྱི་ག་ོསྐབས་ད་ེཕུལ་བཞག་ཡོད་རེད། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་སྱིད་
སངོ་གྱི་འསོ་ཆོས་ཀྱི་ནང་ལོགས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་མ་ཡྱིན་པ་ཟརེ་བ་ད་ེབཀདོ་པ་ཡྱིན་ན་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་
ཚན་ ༢༡ པའྱི་ཀ་པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་སུ་ཞྱིག་སྱིད་སོང་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་ཟརེ་
དུས་ད་ེམ་བྱུང་གྱི་བར་དུ་སོད་ཆོག་པ་ད་ེགཉྱིས་ལ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཚང་ལྷུ་
འགྱིག་པ་ོབཟ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱི་ལ་བག་ོགེང་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོམྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ར་བའྱི་ད་ེརྱིང་འདྱིར་བསར་
བཅོས་ཤྱིག་ཁེར་ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོང་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འགེལ་བརོད་གནང་བ་
རེད། ད་ེའདྲའྱི་བརྒྱུད་ལམ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མ་ཁེར་རང་ཁེར་ཆགས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་དངོས་པོའ་ིཆ་ནས་བཅའ་
ཁྱིམས་ནང་ལ་དནོ་ཚན་ ༢༡ གཉྱིས་ཀྱི་ཀ་ཡོད་མེད་ད་ེད་ེཙམ་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་རདེ། གང་ལྟར་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་
ག་ར་ེགསལ་དགོས་པ་ད་ེདབེ་གཉྱིས་ཀའྱི་སང་ལ་གསལ་བསད་ཡདོ་པ་རེད། གཅྱིག་གྱི་སང་ལ་ཀ་ད་ེབྱིས་མདེ་པའྱི་གནས་སྟངས་
གསལ་པ་ོབྱུང་སོང་། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བསར་བཅོས་འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་བསར་བཅོས་བྱས་ན། བཅའ་ཁྱིམས་ལ་སནོ་ཆགས་
ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ལེགས་ཆ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིར་སྣནོ་
པ་རྒྱག་དགོས་པ་བརྒྱབ། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་འག་ོམ་དགསོ་ན་ཡག་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་ཚགོས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུར་ཕལ་ཆེར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་འདེམས་ཀྱི་ཡྱིན་
ཟེར་ནས་ད་ེའདྲ་གསུངས་ཀྱི་མྱི་འདུག དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེད། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ནང་
གསསེ་བཅུ་པ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་ཚིག་བརདོ་གསར་པ་ཕྱིར་བསྡུ་དང་། འགོ་གྱི་ ༡༡ ད་ེ ༡༠ པ་
སྒྱུར་ནས་འོག་གྱི་ ༡༢ ད་ེ ༡༡ ལ་བསྒྱུར་ན་ད་ེབཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་འགྱིག་ན་ད་ེག་རང་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
མ་གཏོགས་འགག་གྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་ད་ེམྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། སྱི་འཐུས་བ་ོ
བཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་ད་ལྟ་ལམ་སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཕག་
སལེ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དནོ་ཚན་ ༢༡ པའྱི་ཀ་པའྱི་ནང་གསསེ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གཞུང་གྱི་སྱི་ཞུ་བ་ཞྱིག་སྱིད་སངོ་
གྱི་དངསོ་གཞྱིའྱི་གསལ་བསགས་མ་ཐུབ་བར་དུ་སྱིད་སངོ་གྱི་འསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཆ་ཤས་ལེན་ཆགོ་གྱི་ཡོད་རདེ་དམ་མ་
རདེ། ད་ེབར་དུ་ཆ་ཤས་བངས་ནས་སྱིད་སངོ་ཐབོ་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱི་ནས་གཞུང་ཞབས་ནས་ར་དགོས་ཞུ་དགསོ་པ་ཡྱིན་དང་མྱིན་གྱི་
ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་སྟངས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁེར་ཡོང་དགོས་རདེ་མ་གཏགོས། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ད་ེའདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡདོ་པ་མ་རདེ་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོགཤམ་དུ་གསུངས་ན་རེད། གང་ལྟར་ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་བསར་བཅོས་
འདྱི་ཕབེས་དགསོ་ཡདོ་པ་རདེ་མ་གཏགོས་འག་ོལམ་ཡོད་པ་མ་རདེ། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བཏང་གོང་དུ་གསུངས་པ་དང་གཅྱིག་པ་འདྲ་བོ་ཆགས་སོང་། བསར་བཟློས་མང་པོ་བྱེད་
དགོས་པ་མེད་ཙང་། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་མགོགས་པ་ོའག་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ར་ེབྱས་ནས་ལབ་
ན་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་པ་དང་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཁྱིམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་བཅའ་ཁྱིམས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་
གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་གངོ་འོག་ཚང་མ་ཡག་པ་ོཞྱིག་སྱིག་དགསོ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ད་ེབྱདེ་དགསོ་འདུག་མ་གཏགོས་ད་ེ
རྱིང་ང་ཚོས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོགང་ཡང་མྱི་འདུག དེའྱི་བར་ད་ེལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོ
འདུག ༢༡ པའྱི་ག་པ་སེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལ་བསམ་བ་ོམ་བཏང་བར་སང་ད་ེགཅྱིག་པོར་བྱས་ན་ཡང་དཀའ་
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ངལ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་འདྱི་ཏགོ་ཙམ་གཟབ་པ་ོབྱདེ་རྒྱུ་གནད་འགག་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བཏང་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་ཆོས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འོས་ཆོས་ད་ེ
ཆགས་ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཚགི་ད་ེགཞྱི་ར་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དནོ་ཚན་ ༢༡ ཀ་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ད།ེ ཁྱིམས་ཐོག་དང་
དངེ་སང་མྱི་ཚང་མ་དྲན་རྒྱུ་རྒོད་ཚར་དུས་ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་བཀག་བསད་པ་འདྲ་བོ། སང་ཉྱིན་འོས་ཆསོ་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་མ་ཡྱིན་པ་ལབ་འདུག་སྟ་ེབཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་བཀག་མྱི་འདུག་བ་ཟརེ་ནས་ད་ེའདྲ་ཆགས་བསད་པ་ཡྱིན་
ན་ཁད་མཚར་པ་ོཞྱིག་ཆགས་པའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འོས་ཆོས་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་
ཞསེ་བླུག་གྱི་ཡོད་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱིད་སོང་ཟེར་བའྱི་ཚིག་ད་ེཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་དགོས་པ་འདྲ་བ་ོའདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིད་སོང་ཟེར་
བའྱི་ཚིག་ད་ེཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཤྱིག་ཁེར་ཡོང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ད་ེཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེ
དྲན་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་ཤག་གྱི་དགངོས་པ་ལ་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ། སྱིད་སངོ་གྱི་འསོ་ཆསོ་ནང་
དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་བཅུག་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པའྱི་བག་ོགེང་གྱི་བབ་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ པའྱི་ནང་གསེས་ ༡༠ པ་ད་ེམར་འདོན་རྒྱུའྱི་
དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་འདུག ད་ེགཏོན་པ་ཡྱིན་ན་བཅའ་ཁྱིམས་ནས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་དང་། སྱིག་གཞྱི་ལ་སོང་ཁ་ཁ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ། ང་རང་གྱིས་རྨོངས་འཆར་ཞྱིག་ལ་ནང་གསེས་བཅུ་པ་ད་ེརང་འཇགས་བཞག  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་བྱས། འདྱིའྱི་ཤད་གུག་ནང་ལ་སྱིད་སོང་ཁ་ོནའྱི་ཆེད་ཅེས་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་གཞན་པ་ཚང་མ་བཀའ་བོན་ལ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བ། དོན་ཚན་འདྱི་གཅྱིག་པོར་སྱིད་སོང་ཁ་ོནའྱི་ཆེད་ཅེས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་པ་བཅའ་ཁྱིམས་
དང་མཐུན་པ་ཆགས་ས་རེད། ད་ེམྱིན་ན་ཡང་ཁད་མཚར་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག འདྱི་མར་བཀོག་བཞག་ན་ད་གྱིན་གོང་དུ་
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གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དོན་ཚན་ནང་གསེས་ ༡༠ པ་ད་ེཤད་གུག་ནང་ལོགས་ལ་སྱིད་སོང་ཁ་ོནའྱི་ཆེད་ཅེས་བྱིས་
བཞག་ན་འསོ་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་དང་གཉྱིས་ཀ་མཐུན་པ་ོཆགས་ས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ། འསོ་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ད་ེརྒྱུན་ལས་ཀྱིས་
ཕུལ་བ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་ད་ེསྱིད་སངོ་གཅྱིག་པོར་ཟེར་གྱི་ཡོད་དུས་གཉྱིས་ཀ་ཆ་འགྱིག་ས་
རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱི་ལ་ངས་བསམ་འཆར་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། ར་བའྱི་ག་
ར་ེགནང་མ་གནང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་དོན་ཚན་ ༢༡ པ་དང་ ༢༡ པའྱི་ཀ་པ་གཉྱིས་ཆགས་ཡོང་དུས་ ༢༡ པ་ཁ་པ་ཞེས་
ལབ་ཡོང་ན་ཏོག་ཙམ་མགོ་རོག་པ་ོཆགས་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་སྟེ་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དོན་ཚན་ ༢༡ 
པའྱི་ནང་ལ་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་ཆོས་ཞེས་ལབ་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དོན་ཚན་ ༢༡ པའྱི་ནང་ལ་སྱིད་སོང་
གཅྱིག་པོར་བཞག སྱིད་སངོ་གྱི་འོས་ཆསོ་བྱས། དའེྱི་ནང་ལ་སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་བྱདེ་མྱིན་པ་བྱས། ད་ེནས་ ༢༡ པ་ཁ་པ་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་
ནའང་རདེ་ཀ་པ་བཟ་ོཡོད་ནས་རེད་ད་ེལ་བཀའ་བོན་གྱི་འསོ་ཆོས་ཞསེ་བཞག བཀའ་བོན་གྱི་འསོ་ཆོས་ལ་ད་ལྟ་ཡོད་བསད་པ་ད་ེ
དག་རང་འཇགས་བྱས། སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་བྱེད་ད་ེམ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་ཆོས་ག་ར་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། བཀའ་བོན་
གྱི་འོས་ཆོས་ག་ར་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་བ་ོཆགས་པའྱི་ར་ེབ་འདུག ད་ེམ་གཏོགས་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་ཞེས་ལབ་ཚར་
དུས་གཉྱིས་པ་ལ་མཐུན་པའྱི་ཆ་རནེ་ཞྱིག་བཀོད་ནས་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་མྱིན་པ་ཟེར་ཡོང་དུས་ཡར་མར་ག་ཚོད་བསེས་པ་ཡྱིན་ན་
གཉྱིས་ཀ་སྦྱར་ནས་མགོ་རོག་པ་ོཆགས་འག་ོས་རེད། ད་ེལས་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་ཆོས་ཞེས་ཁག་ཁག་ཡོད་ན། བཀའ་བོན་གྱི་
འསོ་ཆསོ་ད་ེལ་ད་ལྟ་ཡོད་བཞག་པའྱི་དནོ་ཚན་འདྱི་དག་རང་འཇགས་བཞག སྱིད་སངོ་གྱི་འསོ་ཆསོ་ཞེས་པ་ད་ེལ་སྱི་ཞུ་བ་མ་ཡྱིན་
པ་ཞསེ་འཐལོ་བ་ད་ེབླུག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཀ་པ་ཁ་པ་ཞེས་མག་ོརགོ་པ་ོད་ེའག་ོསྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཏ་ེདནོ་དག་གྱི་
ཐགོ་ནས་གསལ་བ་ོཆགས་རདེ་བསམ་བསམ་འདུག ཐབས་ལམ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་མྱིན་འག་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བརོད་པ་གཉྱིས་པ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དགོངས་འཆར་བཏོན་པ་དེས་ཕན་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་བསྣམས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་དཔག་པའྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཐེབས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཟུར་བརདོ་ཀྱི་ནང་ལ་སྱིད་སངོ་ཁ་ོན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱིའཐུས་བ་ོབཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ད་གྱིན་སྔོན་ད་ེལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་མ་གཏོགས་བསམ་འཆར་མྱིན། བྱས་ཙང་ངའྱི་
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེའགྱིག་ཡོད་ན་ཡོད་པ་དང་འགྱིག་མེད་ན་མེད་པ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་
འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱོར་ལགས། བཀུར་སྱི་འཐུས་ལགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དའེྱི་སྔནོ་ནས་
ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཚིགས་བརོད་གཉྱིས་པའྱི་
སྐབས་སུ་བཟ་ོབཅོས་ཡོད་ན་བཟ་ོབཅོས་བསྣམས་ཕེབས་གནང་ཟེར། ད་གྱིན་གོང་དུ་བཟ་ོབཅོས་མྱི་འདུག ད་ེབྱས་ནས་ཚོགས་
གཙོས་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བསྟན་རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་ཐབས་ལམ་མ་རག་ནས། འགག་བསད་ཀྱི་འདུག་པཱ། དགངོས་ཚུལ་གསུངས་
བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ག་ར་ེགསར་བ་བསྣམས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁུར་ནས་འག་ོརྒྱུ་རེད་མ་གཏགོས་གཞན་པ་
གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དོན་ཚན་ ༢༡ གཅྱིག་གཉྱིས་བཟ་ོདགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་དང་ཟུར་མཆེན་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་སྱིད་
སངོ་ཁ་ོན་ཡྱི་ཆདེ་དུ་ཟེར་བ་སོགས་ད་ེདག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་གཟྱི་བརྱིད་བརླག་འག་ོབའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་འདུག ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དནོ་ཚན་ ༢༡ པའྱི་ག་པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་
སྱིད་སོང་ཟེར་བ་ད་ེཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ནས་ད་ེལ་ང་ཚོས་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་ཁེར་ནས་ད་ེའགྱུར་བ་བཏང་། དོན་ཚན་ ༢༡ པའྱི་ནང་
གསེས་ ༡༠ པ་ད་ེལ་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་མྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པར་ཟེར་ནས་ཚིག་ད་ེགསལ་སྟོན་བྱས་
ནས་བརྒྱབ་བཞག་ན་རགོ་ག་གང་ཡང་མྱི་འདུག གོང་འགོ་ཚང་མ་ག་ོརྱིམ་འགྱིག་པ་ོཆགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་གོང་ནས་ཚགོས་གཙསོ་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་བྱས་ན་མར་འག་ོཐུབ་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ེཞ་ེ
དྲགས་ཀྱི་འགལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མེད། གང་ལྟར་བོད་མྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་ད་ེསྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་
གཉྱིས་ཀའྱི་འོས་ཆོས་ནང་དུ་བསེབས་བསད་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚིག་ད་ེཕྱི་བསྡུ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཚགི་ད་ེཕྱིར་བསྡུ་
བྱདེ་པའྱི་ཐོག་ནས་འསོ་བསྡུ་བཅུ་པ་ད་ེབཅུ་གཅྱིག་ལ་བསྒྱུར། བཅུ་གཉྱིས་ད་ེབཅུ་གཅྱིག་ལ་བསྒྱུར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མར་ཕེབས་
ཐུབ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གཉྱིས་བཟསོ་པ་ལས། ང་ཚ་ོབཤད་བསད་མཁན་ཏ་ེམང་པ་ོཆགས་
ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཟ་ོབཅོས་འདོན་མཁན་ཡོད་མ་རེད། བསར་བཅོས་འདོན་མཁན་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་ད་ེད་ེག་རང་འོས་བསྡུ་ནས་འག་ོསོང་ན་འག་ོརེད། ཟག་སོང་ན་གཞན་པ་བཅུ་པ་ད་ེབཅུ་
གཅྱིག་ལ་མ་བསྒྱུར་བ་རདེ། འག་ོཡྱི་འག་ོཡྱི་བྱས་ན་ཡག་གྱི་མ་རདེ་དམ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཐབས་ལམ་ཞྱིག་རེད། ད་ེབཞྱིན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེངོས་ལེན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་བཅུ་པ་
ཚགི་བརདོ་གསར་པ་མེད་པ་བྱས། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརོད་བོད་མྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་མ་ཡྱིན་པ་ཟརེ་བ་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་
གཏན་འབེབས་བྱས་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དང་པ་ོདགག་བྱ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཕག་སོང་གནང་རོགས་
གནང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་བྱདེ་དུས། དགག་བྱ་བྱདེ་མཁན་གཅྱིག་བྱུང་ཚར་བའྱི་
རསེ་སུ་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐུབ་མྱི་ཐུབ་ནྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏགོས། བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་རྒྱབ་སོར་དགོས་ཀྱི་རེད། རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་མཁན་ག་ཚདོ་འདུག་ལྟ་
དགསོ་རདེ་མ་གཏགོས། དགག་བྱ་བྱདེ་མཁན་བརྱི་དགསོ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཡང་འགོ་ན་འགྱིག་བའྱི་བཟ་ོའདྲ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལེའུ་གསུམ་པ་ཆགས་བསད་འདུག 
ལེའུ་བཞྱི་པ་ད་ེསྱིག་འཛུགས་འགན་འཛིན་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེབསར་བཅོས་གཏོང་བར་ར་འབོར་བཞྱི་བརྒྱ་
གསུམ་ཡན་དགོས་འདུག ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཞ་ེལྔ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་ས་ོགསུམ་གྱིས་རྒྱབ་སརོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། སྱི་
འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། སྱིར་བཏང་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ལེའུ་ནང་དུ་ས་ེཚན་མང་
པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་སྔནོ་གེང་། ལེའུ་དང་པོའ་ིདནོ་ཚན་དང་པ་ོདང་གསུམ་པ། བཞྱི་པ། ལེའུ་གཉྱིས་པ་
དང་། གསུམ་པའྱི་དནོ་ཚན་ཡོངས་རོགས་ཕུད་ཟརེ་ནས་ས་ེཚན་མྱི་འདྲ་བ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཕེས་ཡོད་རེད། གནད་དནོ་ད་ེཏག་ཏག་
ཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ་ཟརེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་བསར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེལེའུ་བཞྱི་པ་ཆགས་བསད་འདུག 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ད་ེར་འབོར་སུམ་བརྒྱ་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། བཞྱི་ཆ་གསུམ་དགོས་ཀྱི་མ་རདེ་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་མར་ཞུ་རྒྱུ་ལ་དནོ་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཟརེ་བ་ད།ེ དང་པ་ོབཅའ་ཁྱིམས་
དེའྱི་སྔོན་གེང་དང་ལེའུ་དང་པོ་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིདང་། གསུམ་པ། བཞྱི་པ། ལེའུ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་དོན་ཚན་ཡོངས་
རོགས་ཕུད། ད་ེམྱིན་དོན་ཚན་གང་རུང་སྣོན་འཕྲྱི་དང་བསར་བཅོས་དགོས་གལ་བྱུང་ཚ་ེསྱི་འཐུས་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ར་
འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་མསོ་མཐུན་གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་ཁྱིམས་འཆར་ལ་སྱིད་སངོ་གྱིས་ཆགོ་མཆན་མྱིང་རགས་
བཀོད་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་སོ་ནས་བསར་བཅོས་ཆོག་རྒྱུ། གཉྱིས་པ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་སྔོན་གེང་དང་། ལེའུ་དང་པོའ་ིདོན་
ཚན་དང་པ་ོདང་གསུམ་པ། བཞྱི་པ། ལེའུ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་དོན་ཚན་ཁག་ལ་བསར་བཅོས་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ། སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ར་འབོར་དང་བཞྱི་ཆ་གསུམ་ཡན་གྱིས་མོས་མཐུན་བྱས་པའྱི་ཁྱིམས་འཆར་ལ་སྱིད་སོང་གྱིས་
མཆན་མྱིང་རགས་བཀདོ་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་ས་ོནས་བསར་བཅོས་ཆོག་རྒྱུ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བསར་བཅོས་གཏོང་ས་ད་ེལེའུ་བཞྱི་
པའྱི་ནང་དུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱི་ག་ེཀོག་གྱིན་ཀོག་གྱིན་ལ་ལེའུ་གཉྱིས་པ་མ་རོགས་སྔོན་ནས་ལེའུ་བཞྱི་པ་ཆགས་འག་ོརྒྱུ་ད་ེ
འདྲ་ཡོད་རྒྱུ་མ་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག དནོ་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅྱིག་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས། དང་པོ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་སྔོན་
གེང་དང་། ལེའུ་དང་པོའ་ིདོན་ཚན་དང་པ་ོདང་། གསུམ་པ། བཞྱི་པ། ལེའུ་དང་པོའ་ིདོན་ཚན་དང་པ་ོདང་། གསུམ་པ། བཞྱི་པ། 
ལེའུ་དང་པོའ་ིདོན་ཚན་དང་པ་ོདང་། གསུམ་པ། བཞྱི་པ། ལེའུ་དང་པོའ་ིདོན་ཚན་དང་པོ། བོད་དང་བོད་མྱིའྱི་མགོན་སབས་དང་
མཚོན་རགས། གསུམ་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན། བཞྱི་པ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ར་དོན། དོན་ཚན་རེད་གདའ། གཞྱི་ནས་
ལེའུ་གཉྱིས་པ་དང་། གསུམ་པའྱི་དོན་ཚན་ཡོངས་རགོས་མ་གཏགོས་ལེའུ་བཞྱི་པ་ལབ་ནས་བྱིས་ཡོད་པ་མ་རེད་གདའ། དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་ལའེུ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་མ་ལབ་སྔནོ་ནས། ལེའུ་བཞྱི་པ་ལབ་ནས་མཆངོ་འག་ོཡྱི་འདུག 

 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གཟབ་གཟབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚགོས་གཙསོ་ཏོག་ཙམ་ནརོ་འདུག ལེའུ་རང་མར་གངས་ཀ་རྱིས་པ་འདྲ་ཚརོ་སངོ་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེར་
འབོར་སུམ་བརྒྱ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་བཟ་ོབཅོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས། དང་པ་ོ
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཟརེ་བ་ད་ེགཏན་འབེབས་བྱདེ་པར་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ཚསོ་ཕག་རངོ་རགོས་
གནང་། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་མེད་དུས་ད་ེརང་བཞྱིན་ནས་མར་ཟག་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ནང་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ་ད་ེབཅུ་
པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་རེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་འོས་བསྡུས་ཁྱིམས་ལུགས་སམ་ཁྱིམས་མཐུན་ཅྱི་
རྱིགས་དང་མྱི་འགལ་བ་ཟེར་བ་དའེྱི་ཐོག་ལ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་
བྱས་པར་དགག་བྱ་མེད་པ་སོང་ཙང་། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཡྱིན། བཅུ་པར་གཟྱིགས་
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རོགས་གནང་། གསར་འཇུག་བྱས། ནང་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་པ་གཟྱིགས་རོགས། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་བ་ོགཏད་མདེ་པའམ། བོད་ཀྱི་ར་དནོ་ལ་གནདོ་པའྱི་ལས་དནོ་གང་རུང་དང་དངསོ་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་
འབལེ་བ་ཡོད་པ་དནོ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཟརེ་བའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་ཚུལ་གསུངས་མཁན་ཡདོ་དམ། སྱི་
འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ང་ཚོས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་བ་ོགཏད་མེད་པ་ཟརེ་བ་
ད་ེསྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མདེ་པ་རེད། ད་ལྟ་གསར་འཇུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚའོྱི་ག་ོབ་དང་ས་མཚམས་འདྲ་ག་བར་གཞྱི་ལེན་
གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ན། ད་ེསྱིར་བཏང་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཡོད་ས་རདེ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་། དནོ་དག་གཅྱིག་ད་ེ
ཡྱིན། དོན་དག་གཉྱིས་པ་ད་ེདེའྱི་ལེ་ཚན་གྱི་འཕྲ་ོལ་ད་ལྟ་བཅུ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བ། བཅུ་གཉྱིས་པ་གསར་འཇུག་བྱེད་
རྒྱུའྱི་བཟ་ོབཅསོ་འདནོ་རྒྱུ་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་པ་ད་ེལ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་ག་ོ་སྐབས་གནང་རགོས་
གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་དག་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཟརེ་ན། བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་ཆེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བཅད་ཁ་ལ་བརྱི་བཀུར་
དང་ལེན་མྱི་བྱེད་མཁན་མ་ཡྱིན་པ་ཟརེ། ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག སྔནོ་མ་བཀའ་ཤག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་སྱི་
འཐུས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ར་ེབ་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་ནང་དུ་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་བསེབས་
ཡོད་རེད། དེ་འགོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་ད་ེཚོ་རྱིམ་པས་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་
གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ། གོང་ལ་ང་ཚོས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་
ཆསེ་བ་ོགཏད་མྱི་བྱེད་པ་ལབ་དུས། མྱི་བྱདེ་མཁན་ད་ེགཞྱི་ར་ད་ེཁག་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་རེད། གཅྱིག་གྱིས་ངས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ཁོད་
ཀྱིས་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལབ་ནས་རོད་པ་བརྒྱབ་ནས་འག་ོདགོས་ན། ཡྱིད་ཆསེ་བ་ོགཏད་ཟེར་བ་ད་ེམང་ཆ་ེབ་སེམས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
བཞག་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ེའགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ན་གནད་འགག་ད།ེ སྔོན་བཀའ་
ཤག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ར་ེབ་ནང་བཞྱིན་ཡོང་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་སྐོར་ལ་བཟ་ོབཅོས་
ཤྱིག་གཏངོ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརྱི་ཡྱི་ཡོད་མེད་དང་། འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཙམ་
མ་ཡྱིན་པ། མ་འོངས་པར་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དརེ་ནང་ཚན་གསར་པ་ཞྱིག དནོ་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་
པ་ཞྱིག་ཁྱིམས་འཆར་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེལ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ལ་ ག་ོསྐབས་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཟ་ོབཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་གྱི་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ཉྱིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་པའྱི་ནང་དུ་ཕུལ་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ས་ོབརྒྱད་
པའྱི་ནང་གསེས་བརྒྱད་པ། ནང་གསེས་བརྒྱད་པ་བཅས་ཟེར་བ་ད་ེཚུར་བཏོན་པ་རདེ་མ་གཏགོས་གཞན་པ་ཚིག་སྦྱོར་གཉྱིས་པ་
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རང་འཇགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་སོང་ཙང་ད་ེསྱི་
མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་དགུ་པ་ད་ལྟ་ཚགི་སྦྱོར་རྱིང་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། གསར་པ་ད་ེབརོད་པ་
གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་ན་ག་ོསྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེནང་དནོ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན། བསར་ཟླསོ་མང་པ་ོབྱདེ་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེམུ་
མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ག་ོསྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་ལམ་སྟོན་གནང་པ་ནང་བཞྱིན་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་གསུམ་པའྱི་
ནང་ཚན་གཉྱིས་པ། འགོ་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུ་ཟེར་བ་ད་ེས་གནས་ཟེར་ནས་ཡར་བཅུག་པ་རེད། ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
འགོ་གྱི་ནང་ཚན་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ཟེར་བ་ད་ེཕར་བཏནོ་ནས། ང་ཚོས་ཚིག་སྦྱོར་གསར་པ་ད་ེའོས་གཞྱི་མྱི་གངས་
གཉྱིས་འདམེས་བསྒྲུགས་དགསོ་ཟརེ་ནས་མཐའ་མ་དངསོ་གཞྱིའྱི་གསལ་བསགས་ད་ེད་ེརདེ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་
མཁན་ཡོད་ན་ག་ོསྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཚགི་སྦྱོར་གསར་པ་དའེྱི་ནང་ལོགས་ལ་གངས་གཉྱིས་འདམེས་སྒྲུག་དགོས་ཟརེ་བ་ད།ེ ད་ེསྔ་
གཉྱིས་ལས་མྱི་ཉུང་བ་ཟརེ་དུས། སྱིར་བཏང་འདྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་ཐུགས་བསད་འདུག ད་ེདང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་བག་ོ
གེང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིག་ཆ་ཨང ༢༥ ནང་དུ་སྱིད་སོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བསེབས་འདུག གང་ལྟར་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་གྱི་འོས་ཤོག་ད་ེསྔོན་འགོའ་ིའོས་ཤོག་གྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་གངས་ཀ་གཉྱིས་ལས་མྱི་ཉུང་བ་ཟེར་དུས། གཉྱིས་
ལས་མང་བ་ཡོད་ན་ད་ེལ་གདམ་ཀ་བཞག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ་ད།ེ གལ་སྱིད་གངས་གཉྱིས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པ་མྱི་གསུམ་
བསབེས་པ་བྱས། དའེྱི་ཁད་པར་ལ་འསོ་ཤོག་གངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་མེད་ན། སྔོན་འགོའ་ིའོས་ཤོག་ད་ེམྱི་མང་གྱིས་སྔནོ་
འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་འོས་འདེམས་དེའྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་གྱིས་མཐུས་མྱི་བཏོན་གྱི་ཡོད་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁད་པར་ཞྱིག་
ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་འསོ་བསྡུ་ནང་དུ་སྱིར་བཏང་འགན་རོད་ཡངོ་རྒྱུ་ད་ེརང་བཞྱིན་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་
འགན་རོད་ད་ེཁ་ཕོགས་བཟང་བ་ཞྱིག་ལ་ཁུར་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཏན་ཏན་ལམ་འགག་ཅྱིག་ཡོད་རེད་ད།ེ ང་ཚོའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས། 
གང་ལྟར་མཐའ་མ་ད་ེའོས་བསྡུ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཕོགས་རོགས་ཡོང་བ་དེ། ག་དུས་ཡྱིན་ན་ཉེན་ཁ་དེ་
ཤུགས་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག གལ་སྱིད་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་ད་ེཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བཞག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། གསུམ་ཞྱིག་ངསེ་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེགོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་
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བཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཡང་ན་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། དེའྱི་ཐགོ་ལ་ས་ོསོས་ར་ེསྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་ད་ལྟ་ང་
ཚ་ོདཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པ་ད་ེད་ེསྔནོ་འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་འསོ་མྱི་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ལེན་གྱི་ཡོད་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ད་ེའསོ་
ཤོག་མང་ཉུང་གྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུསའགན་འཛིན་གྱིས་ཐག་ཆོད་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་
གེང་སོང་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ངས་བསམ་པར་མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲའྱི་ཐག་གཅོད་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཅད་པ་ཡྱིན་ན། 
སྔོན་འགོའ་ིའོས་གཞྱི་ཡྱིན་དུས། སྔོན་འགོའ་ིའོས་བསྡུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་ཡོང་ཆོག་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་ོསོས་བསམ་ཚུལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གཉྱིས་བཞག་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་
མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཟ་ོབཅོས་གོས་ཆདོ་གནང་མཁན་ཡོད་ན་ག་ོསྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་ན་གོང་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་མར་གཏན་འབེབས་
བྱདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལྟ་ནས་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་གྱི་ད་ེདང་འདྲ་བོ་ཆགས་སོང་། གལ་སྱིད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུ་ལ་གཉྱིས་པ་
གཉྱིས་ལ་ཨང་གངས་གཅྱིག་པ་ཆགས་སོང་བ་ཡྱིན་ན། གསུམ་མ་བཏོན་རང་བཏོན་རེད། གཉྱིས་གཏན་ཁལེ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ཟརེ་
ནས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་འདྱིའྱི་སྐོར་བགོ་གེང་ཐུང་ཙམ་ཐུང་ཙམ་བྱས་ན་ཡག་ས་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད། ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན། མྱི་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འདྲ་
མཚུངས་རེད་དེ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་འདྲ་ཡྱི་མྱི་འདུག ངས་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ར་བའྱི་སྔོན་
འགོའ་ིའསོ་གཞྱི་རསེ་སུ་གཉྱིས་ལས་མ་མང་བ་ཟརེ་བ་ད་ེའགལ་བ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག རྦད་ད་ེམང་པ་ོཞྱིག་གཏངོ་ན་འགྱིག་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། སྔོན་འགོ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་དངོས་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བྱེད་སྐབས་སྱིར་བཏང་གྱི་མྱི་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་
བཞྱི། བཅུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཉྱི་ཤུ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བ། དེ་བས་སེབ་གཉྱིས་ཡོད་ན་ཉྱི་ཤུ་རེད། ད་ེདཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཉྱིས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་ཚོད་འདོན་དགོས་
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ནའང་འདྲ་མཚུངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དཔརེ་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོར་འསོ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དངསོ་གཞྱི་ལ་
གཅྱིག་མ་གཏོགས་དགོས་ཀྱི་མེད་དུས། སྔོན་འག་ོལ་འདྲ་མཚུངས་བྱས་ཏེ། གཉྱིས་ལྡབ་བྱེད་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། མྱི་
གཉྱིས་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ར་ེབཏོག་བྱེད་ནས་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ཀ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ར་ེབཏོག་
འདྲ་བ་ོབྱེད་ཡོང་དུས། དང་པ་ོམྱི་གསུམ། ཡང་ན་མྱི་བཞྱི་ཡོད་ན། དཔེར་ན། མྱི་བརྒྱ་བརྒྱ་ཅན་མྱི་བཞྱི་ཡོད་ན། བཞྱི་པ་ད་ེདང་པ་ོ
ཁེལ་གྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་དང་པ་ོད་ེདང་རང་བྱས། གཉྱིས་པ་ད་ེའདྲ་མཚུངས་བྱས་ནས་མྱི་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ག་འདྲ་བྱེད་
ནས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན། ད་ེལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དེའྱི་སང་ལ་ཚང་མས་ཀད་པ་དཀྲུག་དཀྲུག་གཏོང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོ
འདུག་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་ཡྱིག་ཆ་རྱིང་པའྱི་ནང་དུ་གཉྱིས་ལས་མྱི་ཉུང་བ་ཟརེ་ནས་གསུང་ཡོད་རདེ། 
གཉྱིས་ལས་མྱི་ཉུང་བ་ཟརེ་དུས། གསུམ་བཀདོ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་བ།ོ བཞྱི་བཀདོ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་བ་ོད་ེ
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད། དཔེར་ན། ༢༠༡༦ ལོའ་ིསྱིད་སོང་གྱི་དངོས་གཞྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་དེ་འཕྲད་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་
གཉྱིས་ལས་མྱི་ཉུང་བ་ཟེར་དུས། གསུམ་བཏོན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ། བཞྱི་བཏོན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐགོ་ནས། དངོས་གཞྱི་འོས་བསྡུ་མ་བྱས་པའྱི་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་གྱི་སྔོན་ལ་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་
མ་གཏོགས་བཏོན་གྱི་མྱིན་ཟེར་ནས་གསལ་བསགས་གནང་པ་རེད། ད་ེགནང་དགོས་པ་ད་ེལ་ཐུག་བ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་གལ་སྱིད་གཉྱིས་འདྲ་མཉམ་ཐནོ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་གཉྱིས་ཡང་བསར་འསོ་བསྡུ་བྱདེ་རྒྱུ་རདེ། མ་ཉུང་བ་ཟརེ་དུས་ག་བ་
ཁྱིད་ཁྱིད་འདྲ་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག མྱི་གསུམ་པ་ད་ེསུ་བསབེས་ཀྱི་རདེ། མྱི་བཞྱི་པ་ད་ེསུ་བསེབས་ཀྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་བྱདེ་ནས་ཡར་
བཅུག་པ་ཆགས་སྱིད་པ་རེད་བ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས། སྱིད་སོང་གྱི་དངོས་གཞྱི་ལ་ད་ེདཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་
ཡོད་དུས། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ནང་དུ་ད་ེག་རང་བཞག་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་རེད། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཚོས་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་མྱི་འདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་དྲྱི་བ་གཏོང་དགོས་
རྒྱུ་རེད་བསམ་བསམ་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གཙ་ོབ་ོད་ེངས་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ད་ལྟ་ང་རང་ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་
འསོ་གངས་གཉྱིས་ལས་མྱི་ཉུང་བ་ཟརེ་ནས་སྔོན་མའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ད་ེརདེ། དེའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་བཟ་ོབཅོས་བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས། དགོངས་པ་ག་བར་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ད་ེངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
ལ་བརེན་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་རདེ། དཔེར་ན། ད་རམ་ས་ལ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན་ཐེངས་གཅྱིག་
ལ། འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་འསོ་གངས་ར་ེབཏགོ་ནས་དྲུག་ཕལ་ཆརེ་བཏནོ་ཡོད་ས་ཡོད། ད་དུང་ད་ེའགོ་ཏུ་འོས་ཤོག་
ཡོད་མཁན་ཁ་ཤས་ལ་ཁོད་སོད་རོགས་བྱོས། བསད་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་ཟརེ་བ་འདྲ་བ།ོ ད་ེཡྱིན་དུས་སོད་མཁན་མ་རག་པ་རེད་
མ་གཏོགས། ཚང་མ་འཇོག་རྒྱུའྱི་རྱིས་བརྒྱབ་སོང་། ད་ེདག་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ས་གནས་ཀྱི་འག་ོའཛིན་འདེམས་ཐུབ་
ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རསེ་སུ་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གནང་བ་རེད་མ་གཏགོས། སྐབས་ད་ེདུས་གནས་སྟངས་དེའྱི་
ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བདམས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་རེད། གཅྱིག་ད་ེརེད། ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ད་ེཁུར་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ད་ེངས་ཤེས་ཀྱི་མེད་དེ། གང་ལྟར་སྱི་ཡོངས་གཉྱིས་ལས་མ་
ཉུང་བ་ལབ་དུས། ཡ་མཐའ་མེད་ཙང་། ད་ས་ནས་ཐངེས་མ་ཞྱིག་དྲུག་གཏངོ་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོ
ཡོང་གྱི་འདུག ང་རང་གྱི་ཤེས་རོགས་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེརེད། ད་ལྟ་འདྱི་ལ་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེབྱས་ནས་བསྣམས་ཡོད་མེད་ད་ེ
ང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། གཉྱིས་བཏོང་རྒྱུ་རྱིས་བརྒྱབ་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་
འདུག ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་འོས་འདེམས་ད་ེའོས་ཤོག་མང་མཐའ་རེ་བཏོག་གྱི་འོས་གཞྱི་མྱི་གངས་
གཉྱིས་འདེམས་བསྒྲུགས་ཀྱི་མཐའ་མ་འསོ་ཤོག་འཕེན་དགསོ་ཟེར་བ་དེ། ད་ེག་རང་འགྱུར་བ་གཏོང་བཞག་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རདེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་སྐརོ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་གསུངས་སོང་། སྱིད་སོང་གྱི་འསོ་བསྡུ་དང་འབལེ་ནས་གཅྱིག་
བཤད་ཡོད་རེད། ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་ནས། འོས་གཞྱི་
ཡར་གཏོང་དང་མྱི་གཏོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་ལས་འདས་ནས། གང་ཟག་གྱི་དབང་བསྒྱུར་གྱི་ང་ོབ་ོལ་ཕྱིན་ནས་
སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བརྡབ་གསྱིག་མང་པ་ོཞྱིག་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ཡང་གནས་སྟངས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་
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ཆགས་བསད་འདུག མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲ་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་དགོངས་པ་བཞེས་དགསོ་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསད་
འདུག ལམ་ཁ་ཡོད་ན་ཚང་མ་གཏོང་རང་ཞྱིག་དང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་ཁ་བཏོན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མ་འངོས་
པར་དཀའ་ངལ་དང་ལབ་གེང་མེད་པ་ཡོང་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བརོད་པ་དང་པ་ོབཟ་ོའདྲ་ཞྱིག འདྱིར་ག་རེ་བྱས་ནས་འཁོད་ཡོད་རེད་ཟེར་བའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་
སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག  ད་ེསྔོན་གསུང་མཁན་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་ད་ེསྔོན་གྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་སྔོན་འག་ོདང་། 
དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཞག་བྱས་ནས། སྱིད་སོང་ལ་དངོས་གཞྱིའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་གཉྱིས་རང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་
དང། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་མྱི་གཉྱིས་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཟརེ་བ། ཡྱིན་ན་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེབཅའ་
ཁྱིམས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ད་ེབྱིས་ཡོད་རེད། ད་ེསྔོན་དུ་ང་ཚ་ོའདྱིར་གེང་
སོང་བྱུང་ནས་སྔོན་མའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོནང་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འབལེ་བ་ཆགས་པ་ད་ེཚ་ོམ་བཏནོ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་
རདེ་ཟེར་དུས། རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་མར་བསྣམས་ཡོང་བ་རདེ། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་བསྣམས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་དུ་དགོས་
རདེ་དམ་མ་རདེ། གཅྱིག་རདེ་དམ་གསུམ་རདེ་དམ་ཟརེ་ནས་ད་ེའདྲ་བག་ོགེང་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་རདེ། ཡྱིན་ན་ངས་དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད།ེ གཉྱིས་དང་གསུམ་དང་བཞྱི་དང་ལྔ་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། བཟ་ོབཅསོ་གོས་འཆར་བཏནོ་
པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ཐུག་བཏནོ་བཞག་ན་ཡག་གྱི་རདེ་མ་གཏགོས། མང་པ་ོབག་ོགེང་བྱདེ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
སྔནོ་གྱི་འགལ་ཟླའྱི་སྐོར་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། སྔོན་མ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་བྱས་ཚར་དུས་དེའྱི་
ནང་ལ་ག་ར་ེབྱིས་ཡོད་རེད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་མྱི་ལ་མྱི་བཞྱི་དགོས་ལབ་ཡོད་རེད། མྱི་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་
གཅྱིག་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལོན་དགོས་རེད་ཅེས་བྱིས་ཡོད་རེད། མྱི་བཞྱི་དགོས་རེད། དགོས་ལབ་ནས་བྱིས་ཡོད་རེད་གདའ། 
དང་པ་ོདངོས་གཞྱི་ཡྱི་འོས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ངེས་པར་དུ་མྱི་བཞྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་
ལོན་དགོས་ཟརེ་ཡོད་རདེ། ད་ེལ་བརནེ་ནས་དཀའ་ངལ་ས་ཆ་གཅྱིག་གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། ད་རམ་ས་ལ་གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། ས་ཆ་ཁ་
ཤས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་རདེ། དེའྱི་མཇུག་ལ་བཞྱི་ལས་མ་མང་བ་ཟརེ་ནས་གཅྱིག་བྱིས་ཡོད་རེད། དའེྱི་མཇུག་ནས་གཉྱིས་
ལས་མ་ཉུང་བ་ཟེར་ནས་བྱིས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འདྱིར་གེང་སོང་དང་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། དངོས་
གནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ཟརེ་བ་ད་ེབསམ་བ་ོམང་པ་ོཞྱིག་བཏང་ནས་བྱིས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་
ས་ོསོའ་ིཚརོ་སྣང་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་འསོ་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གཙསོ་པའྱི་འསོ་བསྡུས་འགན་འཛནི་གྱིས་གསན་
བསད་ཡོད་རྒྱུ་རདེ། མ་འོངས་པར་འོས་བསྡུས་འགན་འཛིན་སུ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དསེ་ཀང་གསན་བསད་ཡོད་རྒྱུ་རདེ། ད་ེཡྱིན་
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དུས་དངོས་གནས་བྱས་ན་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་ཁ་གསལ་པ་ོམེད་པ་དེར་ལམ་སྟོན་ད་ེདང་པ་ོཕེབས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་རེད། དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་བསྡུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་སྱིད་སངོ་གྱི་སྔོན་འག་ོའོས་འདེབས་སྐབས་ལ་མྱི་
དྲུག་འགོ་ཆོག་པ་ད་ེཕར་ལ་བཟོས་ཡོད་རེད། དྲུག་འགོ་ཆོག་པ་ཡྱིན་དུས། མྱི་དྲུག་གཏོང་དང་མྱི་གཏོང་། གཉྱིས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་
མྱིན་དེ། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཉྱིན་མ་དང་པ་ོཚོགས་པའྱིཉྱིན་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ནས། སང་ཉྱིན་ང་ཚོས་འོས་བསྡུ་བྱེད་པའྱི་
སྐབས་སུ་དངོས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་མྱི་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་གདའ་ཟེར་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད། ཡྱི་གེ་བཞག ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་
གཉྱིས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཁབ་བསགས་བྱེད་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཉར་བསད་ཡོད་ན་རོག་ག་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རེད། ད་ེམ་ཉར་ནས་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་པ་ཐོན་དགོས་རེད་ཟེར་བའྱི་བཟ་ོའདྲ། རྦད་ད་ེའོས་བསྡུ་སྱིག་
གཞྱིའྱི་ནང་དུ་མེད་པ་འདྲ་བ་ོཞ་ེབ་ོབཟོས་ནས་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོལ་བརེན་ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེཚ་ོའཕྲད་རེད་བ། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་
ཉུང་བ་ཟེར་བ་ད་ེལ། རོག་ག་ཆགས་རྒྱུ་ད་ེསྔོན་གྱི་འོས་བསྡུ་སྐབས་སུ་བྱུང་ཡོད་རེད། ད་ེཆགས་སྟངས་ད་ེའོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
གྱིས་ལས་དོན་བྱདེ་ཕོགས་ལ་བརེན་ནས་མ་ཉུང་བ་ཟེར་བ་ད་ེལ་རོག་ག་བྱུང་བ་རེད་མ་གཏགོས། འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ལས་
དནོ་བྱེད་ཕོགས་ཏག་ཏག་བྱེད། ཐག་གཅོད་ཏག་ཏག་བྱས། ང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་
བྱདེ་མོང། འསོ་བསྡུའྱི་འགན་ཁུར་མོང། ད་ེཁུར་དུས་ང་ཚོས་དངསོ་གཞྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཉྱིས་ལྡབ་གཏངོ་གྱི་ཡྱིན་གདའ། སུམ་ལྡབ་
གཏོང་གྱི་ཡྱིན། ཡང་ན་མྱི་བཅུ་དགོས་སར་བཅ་ོལྔ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་གདའ། མྱི་བཅུ་དགོས་སར་ཉྱི་ཤུ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་གདའ་ཟེར་བ་ད།ེ 
དང་པ་ོཐག་བཅད་ནས། ཉྱིན་མ་དང་པ་ོཚགོས་ཉྱིན་ནས་ཐག་བཅད་ད་ེགོས་ཆོད་འཇགོ་བཞག་གྱི་ཡོད་རེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་མ་
ཉུང་བ་ཟེར་དུས་ད་ེདངསོ་གནས་བྱས་ན་འགལ་ཟླ་འག་ོམྱི་དགོས་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་རདེ་ད།ེ གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་ཡོང་
བ་རེད། ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབོ་དེ་ད་ེག་རང་འཇགས་བཞག་དགོས་རེད་ཟེར་བའྱི་བཟ་ོའདྲ། གཅྱིག་གྱིས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་
བཏོན་མཁན་མེད་ན་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་རདེ། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་བཏོན་མཁན་ཡོད་ན། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་བཏནོ་བཅུག་ནས་
མཇུག་ལ་ལྟ་རྒྱུ་རདེ་ལགས། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དགངོས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ཡོད་ན། བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་བསྣམས་མཁན་ཡོད་ན་ཡོད་གསུངས་རགོས། ད་ེདང་མཉམ་དུ་འགོ་
གྱི་འསོ་བསྡུ་སྱི་གཞྱི་ནང་དུ་བསར་བཅོས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་གཅྱིག་གཟྱིགས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེ
མ་གཏོགས་འགོ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་མར་ཟག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད།ེ ར་བའྱི་འདྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཁུར་ཡོང་མྱིན་ད་ེད་ལྟ་ཕག་
རགོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་སོང་། ད་ེག་རང་རདེ། ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་ཁུར་ཡོང་བ་རེད། ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་ད་
ལྟ་སྔོན་ནས་ལངས་སྟ་ེབཤད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བ་ཟེར་བ་ད།ེ ཚགི་གཅྱིག་ད་ེསྔནོ་མ་ནས་འག་ོབསད་པ་ཞྱིག ད་ེ
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ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེབག་ོགེང་ནང་དུ་ཡངོ་གྱི་འདུག མདརོ་ན་གངས་གཉྱིས་ཐག་བཅད་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ཉུང་བའྱི་
སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་པ་མ་རེད། མང་བའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་པ་མ་རེད། ཐག་བཅད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཐག་བཅད་བཞག་
དུས། འོས་གངས་འདྲ་མཚུངས་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེམྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་མ་རེད། དཔེར་ན། མྱི་
གཅྱིག་འདེམས་པར་འདྲ་མཚུངས་བཅུ་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གཅྱིག་གཏངོ་གྱི་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བྱས་པ་
ཡྱིན་ན་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཆོག་གྱི་མ་རེད། ལྷག་མ་ད་ེཚ་ོག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་རེད། རྒྱན་རྒྱག་གྱི་རེད་དམ་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲའྱི་
དཀའ་ངལ་སྔནོ་མ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། མ་མཐའ་ད་ེབཞག ཡ་མཐའ་ད་ེམེད་པ་བྱས་ནས་འཇོག་བཞག་ན་ཕལ་ཆརེ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་
ས་རེད། འོས་བསྡུས་འགན་འཛིན་ཁ་ོཚ་ོརང་དབང་ཅན་གྱི་སེ་ཚན་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་སྔོན་མ་ནས་ཐག་བཅད་ནས་ཡ་མཐའ་
མེད་བསད་པ་དེར། མཚམས་དང་མཚམས་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེཚད་འཛིན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་ད་ེ
རང་འཇགས་འགྱིག་རདེ། ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་གྱིན་གསུང་རྒྱུ་ད་ེརང་འཇགས་ཡྱིན། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུང་གྱིན་གསུང་གྱིན་
བཀའ་བནོ་དང་སྱི་འཐུས་སོགས་ཀྱི་འསོ་བསྡུ་སྐརོ་ཞུ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཞུ་ཡོང་དུས་འསོ་མྱི་གཉྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་ན་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་སྱིད་སོང་དང་སྱི་འཐུས་ཚའོྱི་འསོ་བསྡུ་ད་སྔནོ་བཤད་ཡོང་དུས་རྦད་ད་ེའགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཨང་གངས་གཉྱིས་པ་དེར་ར་ེབཏོག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཨང་གངས་གཉྱིས་པ་དེར་འོས་གངས་འདྲ་མཉམ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། 
ད་ེའག་ོསྟངས་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེརགོ་ག་ཆ་ེརུ་ཆགས་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེལ་བཤད་ལུང་བཤད་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་དགསོ་པ་མྱི་འདུག་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ང་ཚོར་ད་ལྟ་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་རེད། མྱི་གཉྱིས་བཞག་ནས་ཉེ་བའྱི་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་ཆྱིག་སྱིལ་གནས་
སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ཚང་མས་མངནོ་སུམ་མོང་གྲུབ་འདྲ་ཞྱིག་རེད་བ། ས་གནས་ཁག་ལ་ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་
བཞག་བཞག་དུས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཕོགས་ཕོགས་ནས་འཐོར་འག་ོབ་ད་ེགསལ་པ་ོགསལ་རང་འདྲ་ཞྱིག་རེད། ད་ེཚིག་ཐག་
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བཅད་ཐུབ་པ་འདྲ་ཞྱིག་རདེ་བ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཉུང་མཐར་མྱི་གསུམ་བཞག་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕགོས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་
ཆར་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་ས་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བཟ་ོབཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཁུར་མཁན་
མེད་ན་ངས་ཁུར་ཡངོ་དགསོ་ཟརེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཚགི་དའེྱི་ཐགོ་ལག་པ་བརངས་དུས་མ་ནརོ་བ་བྱདེ་ནས་སངོ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བག་ོགེང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ། སྔནོ་མ་གནས་བབ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གང་ཟག་གྱིས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པའྱི་གནས་བབ་
གཅྱིག་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་སོང་། ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་འོས་བསྡུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཕོགས་ལ་གང་ཟག་གྱིས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་ངོས་
ལེན་བྱདེ་ཀྱི་མེད། གང་ཟག་དབང་བསྒྱུར་ཕྱིན་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། འསོ་བསྡུ་འགན་འཛནི་ལ་སགོས་པ་གནས་དབྱུང་གཏོང་ཆགོ་པའྱི་
་སྐུ་དབང་ད་ེགོས་ཚོགས་ལ་ཡོད་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏོང་མེད་པ་སོང་ཙང་། བཀའ་མོལ་གནང་མེད་པ་སོང་ཙང་། ལས་
རྱིམ་ད་ེའགྱིག་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་ནརོ་ཡོད་ན། གནས་དབྱུང་མ་གཏོང་མཁན་ད་ེང་ཚ་ོཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། 
ནརོ་མཁན་གོས་ཚོགས་རདེ། ངསོ་ལནེ་ཞུ་དགོས་རདེ་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེདབེ་སལེ་ནང་དུ་འཁདོ་རྒྱུ་ཆདེ་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱིའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེསྔོན་ང་ཚོས་ཞུས་པ་རེད་བ། ཡོང་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེཞུས་དུས། ཁ་
སང་ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་ཡོང་བ་རདེ་ཞུས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེའདྱིར་གལ་སྱིད་མྱི་གངས་
གཉྱིས་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་ལ་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་སྱིད་སོང་གྱི་འསོ་མྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ། འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་
ནང་ལ་ས་གནས་ཀྱི་འག་ོའཛནི་འསོ་གཞྱི་མྱི་གངས་གཉྱིས་རང་དགསོ་རྒྱུ་ལབ་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱུང་ན། མཇུག་ལ་སྱིད་སངོ་གྱི་འསོ་མྱི་ད་ེ
རང་དགོས་ཟརེ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་འཁོད་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེགཉྱིས་ཁ་ཁར་རདེ་ཟེར་ནས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་ཡང་ཞྱིག་མེད་པ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛནི་དང་། བརྒྱ་ཆ་ད་ེཚ་ོསྤྲད་ནས་རདོ་གེང་བྱུང་བ་རེད། རགོ་གེང་བྱུང་བ་ད་ེའསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་གནས་དབྱུང་མ་བཏང་བ་
ད་ེསྱི་འཐུས་རྒན་པ་ནས་བྱས་ནས་ཚང་མའྱི་ནརོ་འཁྲུལ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྔནོ་མ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་དང་། གང་ཟག་གྱི་དབང་བསྒྱུར་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཟག་གྱི་དབང་བསྒྱུར་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འག་ོབསད་པ་མ་གཏོགས། ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་
བྱེད་ནས་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་ཐོག་ནས་སྟངས་འཛིན་
གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་
གནང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག སྟངས་འཛནི་གནང་ན་ཡག་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོའག་ོབསད་པ་ད་ེས་གནས་འག་ོའཛནི་
གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་སང་ལ་འག་ོབསད་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མང་པ་ོབཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན་འཕྲསོ་ནས་མང་པ་ོ
ཆགས་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཟ་ོབཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་བསྣམས་ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་གྱི་གོ་
སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་གསུམ་པའྱི་ནང་ཚུད་བསྣམས་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་
གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དནོ་བརདོ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕེབས་
བསད་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ ཡྱི་ཐགོ་ལ། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། གང་ཡང་གསུང་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་གམ། 
དའེྱི་ཐགོ་ནས་ནང་གསསེ་ད་གྱིན་དནོ་ཚན་དནོ་གསུམ་གྱི་ནང་གསསེ་ ༢ པ་ད་ེབཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་འདནོ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཕུལ་
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རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནང་བཞྱིན་ནང་གསེས་དོན་ཚན་དགུ་པ་ནང་གསེས་ ༣ པ་ད་ེཕྱིར་བསྡུ་ད་ེརེད། ད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ། ད་ེཐགོ་ལ་སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་གྱིན་འདྱི། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ད་གྱིན་འདྱི་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ཕུལ་རྒྱུ་
ག་ོསྐབས་ཕུལ་ཚར་ཡྱིན། རསེ་ལ་གསུང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག  ད་ལྟ་ད་ེཐགོ་ལ་གང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། ང་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དནོ་དགུ་པའྱི་ནང་གསསེ་ ༣ ད་གྱིན་དནོ་ཚན་ད་ེདང་འབལེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་བཟ་ོབཅསོ་ཀྱི་བཟ་ོརྒྱུ་ག་ོསྐབས་
ཕུལ་ཡོད། སྐབས་ད་ེདུས་གསུང་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལགས་ས་ོད་ེདུས་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་དོན་ཚན་ ༧༩ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། དོན་ཚན་ ༧༩ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་
དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་རདེ་དམ། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པ་ོའདྲ་པ་ོགཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་ང་ཚའོྱི་སང་གྱི་
གནད་འགག་གཅྱིག་ད་ེདང་འབལེ་ནས་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ད་ེམཉམ་དུ་ཕྱིན་སོང་། ད་ེནས་སྱིར་བཏང་མ་གཏོགས་ད་ེནས་མར་ཆ་
ཚང་གྱི་བརདོ་པ་དང་པོའ་ིགནས་སྟངས་འདྲ་ཞྱིག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་ནས་རྒྱུག་པ་ལེབ་བརྡུང་གྱི་
བཟ་ོལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ད་ེནས་རྱིམ་པ་གང་ཡང་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་དེའྱི་སང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་མ་ཞུས་ཀ་
མེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་གངས་ཚད་དང་། ཡུན་ཚད། ང་ཚོའྱི་དོན་ཚན་ ༧༩ ནང་གསེས་ 
༣ པ། ད་ེསྱིར་བཏང་ད་ལྟའྱི་འཆར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་ག་ཚདོ་ཡོད་མེད་ངས་མྱི་ཤེས། འནོ་ཀང་ད་ེགནད་
འགག་དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བཞག་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གསལ་པ་ོརདེ། དརེ་བརནེ་ད་ལྟ་འདྱི་ཕྱིར་བསྡུ་མྱི་བྱདེ་ཀ་མེད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེག་ར་ེབྱས་ནས་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་ཞསེ་དང་པ་ོའདྱི་གཅྱིག་ཤེས་ན་དེ་ནས་གཏན་འབེབས་བྱདེ་དུས་རྒྱབ་སརོ་
གང་འདྲ་བྱ་དགསོ་པ་དང་། དགག་བྱ་གང་འདྲ་བྱ་དགོས་པ་དརེ་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུའྱི་ཁད་པར་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་དོན་བརྒྱད་པ། ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ། 
དང་པ།ོ བོད་མྱིའྱི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ས་ོསོར་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚགོས་འདུ་ར་ེདགསོ། གཉྱིས་པའྱི་ཀ་པ། འཐུས་མྱིའྱི་ཡོང་
ཁུངས་ནྱི། ས་གནས་རང་ཁངོས་སེར་ས་ཕ་ོམ་ོཚང་མ་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༡༡ པ་དང་ ༣༨ པ་ནང་གསལ་ལྟར་འསོ་བསྡུ་དང་
འསོ་གཞྱིར་གཞུག་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། ཁ་པ། གོང་གསལ་ ཀ་ པའྱི་དགངོས་དོན་ཕབེས་མ་ཐུབ་པའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་གཞྱིས་གོང་
དང། ཁ་འཐོར། གྲྭ་ཚང་ཆ་ེཆུང་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ས་འཐུས་གངས་འབོར་ཇྱི་དགོས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་གྱི་འགན་
འཁུར་འགོ་ས་གནས་རང་ནས་གངས་བཅད་ཀྱིས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིམྱི་མང་ནས་འསོ་འདེམས་བྱུང་ནའང་ཆོག་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེཕལ་ཆེར་
ང་ཚ་ོཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ གཡས་གཡོན་ཞྱིག་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་བྱས་པས་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་དོན་བརྒྱད་ལ་བསར་
བཅོས་བྱས་པའྱི་ཚིག་བརོད་ད་ེརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་དོན་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ལ་ཚིག་སྔོན་མ་ད་ལྟ་ད་ེལ་གསལ་
བསད་པའྱི་མཉམ་འབལེ་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི། རང་བདེན་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འཐུས་མྱི། སདོ་སར་ས་ོ
སོའ་ིསྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔོན། ཆོས་སེ་ཁག་གྱི་འཐུས་མྱི་ད་ེཚ་ོཡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་པ་ོད་ེབྱིས་ཡོད་རེད། ད་ེནས་ད་ེབྱིས་ཡོད་
དུས་བར་སྐབས་གཅྱིག་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་དངོས་གནས་བྱས་ན་སྐབས་ ༡༤ དང་ ༡༥ ད་ེཚ་ོནང་ལ་བག་ོགེང་མང་པ་ོབྱས་
ནས་གེང་སོང་མང་པ་ོབྱས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཡང་ཚོགས། གོ་བསྡུར་མང་པ་ོབྱས་ནས་མཐའ་མ་ད་ེལ་ད་ེམར་བཏོན་
བཞག་པ་རདེ། ད་ེབཏོན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེབཤད་དགོས་ཀྱི་འདུག བཏོན་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེད་ལྟ་བར་དུ་འག་ོམཁན་
ཡོད་མ་རདེ། དཔརེ་ན། མཉམ་འབལེ་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་ད་ེཚ་ོད་ལ་ོའསོ་འདམེས་བྱས་ཡདོ་པ་ཆ་བཞག རང་
བདནེ་ལས་འགུལ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་འཐུས་མྱི་ད་ེཚ་ོལ་ོརསེ་མ་ལ་ོའསོ་འདམེས་བྱས་ཡདོ་པ་ཆ་བཞག སདོ་སར་ས་ོསོའ་ིསྱི་མྱི་དང་
བརྒྱ་དཔནོ་ད་ེཚ་ོད་ེལ་ོརསེ་མ་ལ་ོའོས་འདམེས་བྱས་ཡོད་པ་ཆ་བཞག ཁ་ོཚ་ོའདྱི་ཚང་མ་ས་གནས་འཐུས་མྱི་ཚགོས་འདུ་ནང་ལ་
འཛུལ་ཆོག་པའྱི་ཆ་རེན་སྤྲད་བཞག་དུས་ས་གནས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་འདུ་ལ་ས་མཚམས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་
འདུག ལོ་གསུམ་རེར་ས་མཚམས་ཡྱིན་དུས་ད་ེཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ལབ་ནས་དོན་ཚན་དོན་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་ཕྱིར་བཏོན་ཚར་
ནས་དནོ་ཚན་དནོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁ་ནང་ལ་ད་ེའདྲ་ཡྱི་ཚགི་འདྱི་ཡོད་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའྱི་ད་ེའགོ་དནོ་དགུ་པ་ནས་མར་བཏནོ་མྱི་འདུག་པ། 
ཕྱིར་བཏོན་མྱི་འདུག་པ་མར་གཡུགས་བཞག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེལ་དོན་ཚན་དོན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ་ལུང་འདྲེན་
བྱས་པ་ལ་ད་ེཡྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པར་བཟ་ོཚར་དུས་ད་ེལ་ལུང་འདྲེན་བྱེད་ས་ཡྱི་གཞྱི་ར་ཡོད་མ་རེད།  ལུང་
འདྲེན་བྱེད་ས་ཡྱི་གཞྱི་ར་མེད་དུས་ད་ེམར་བཏནོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་ནས་བཏོན་མྱི་འདུག ད་ེཡང་ན་ནྱིང་
ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་བྱས་ནས་ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་བཏོན་མྱི་འདུག་ལབ་རེད། ད་ེསྔོན་ནས་སང་ཏོག་ད་ེབར་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་འདུག བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ང་ོམ་དོན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པའྱི་ཁ་པ་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེཧ་
མ་ག་ོཔ་བྱས། ད་ེཡྱི་ཚགི་སྔོན་མ་ཡྱི་ཚགི་སྦྱོར་ད་ེལ་བསམ་བ་ོབཏང་དུས་དནོ་དག་ང་ོམ་ད་ེདནོ་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསསེ་ཁ་པ་ནང་
ལ་ད་ལྟ་ད་ེཡྱི་འོག་ལ་དོན་དགུ་པ་ནང་གསེས་གསུམ་པ་ནང་ལ་གསལ་བའྱི་ཚིག་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་དུས་འདྱི་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་
དགསོ་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕལ་ཆརེ་གསལ་པ་ོཆགས་སོང་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡང་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོམཁན་ཡོད་པ་མ་རདེ་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་
ཀ་པ་དང་ཁ་པ་ཞསེ་གཉྱིས་བཅོས་ཚར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འདྱི་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིར་བསྡུ་ད་ེསྱི་
མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པར་དགག་བྱ། བརདོ་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེ
རྱིང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པ། གཞུང་འབལེ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས། ལས་རྱིམ་དང་པའོ་ིནང་གསསེ་ཁ་པ། བཙན་བྱལོ་བདོ་
མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་གནང་
མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པ། 

༄༅། །གཞུང་འབལེ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅསོ་ཁྱིམས་འཆར། 
བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས། 

དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 
ག་ོབདུན་པ། 

ནང་གསསེ། ༢ ཀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན ་
དང་། འགན་དབང་། 
སྱིད་སོང་དང་། སྱི་འཐུས་
ཀྱི་འོས་བསྡུ་ནམ་དགོས་
སྐབས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་
རྱིམ་གསལ་བསགས་བྱས་
པ་ནས་དངོས་གཞྱིའྱི་གྲུབ་
འབས་གསལ་བསགས་མ་
ཟྱིན་བར་གྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ལ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་
ལས་འཕར་གཉྱིས་དགོས་
པར། ཆེས་མཐོའ ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ ་པ ་ཆེ ་ བ ་དང ་ །  སྱི ་

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་
ཁབ་འགན་འཛིན་དང་། འགན་
དབང་། 
སྱིད་སོང་དང་། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་
བསྡུ་ནམ་དགོས ་སྐབས་འོས ་
བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གསལ་བསགས་
བྱས་པ་ནས་འོས་བསྡུའྱི་གྲུབ་
འབས་གསལ་བསགས་མ་ཟྱིན་
བར་གྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་
འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་
དགོས་པར། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་།  སྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན། སྱིད་
སོང་བཅས་ནས་སྐབས་དེའྱི་འོས་
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ནང་གསསེ། ༣ འ ཐུ ས ་ ཚོག ས ་ ག ཙོས ་
ཚོགས་གཞོན། སྱིང་སོང་
བཅས་ནས་སྐབས་དའེྱི་འསོ་
མྱི་འདེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་
ཆེད ་ དུ ་མྱི ་ འགོ ་ གསུམ ་
དམྱིགས་འཛུགས་བྱས་པའྱི་
ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉྱིས་ལྡབ་
ལས ་མ ་ ཉུ ང ་ བའྱི ་ འོས ་
འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་
བྱས་ཏ་ེམང་མོས་སུ་ཐབོ་ལ་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
གྱི་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་
ལས་འཕར་དུ་འསོ་ཐནོ་བྱུང་
བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། ཡང་
ན་ཚོགས་ཆུང་དེས་ལས་
བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་
གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་། རྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་གཉྱིས་ལ་ཞོར་
ལྕོགས ་སུ ་རྒྱབ ་གཉེར ་
གནང་ན་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་སུ་མང་མོས་ཐག་
གཅོད་བྱུང་ཚེ་དེ་དོན་བྱེད་
འཐུས། 
 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
གྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་
བསྐོ་གཞག་ཟྱིན ་པ ་ནས་
འོས་བསྡུའྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་

མྱི་འདམེས་སྒྲུག་ཁ་ོནའྱི་ཆདེ་དུ་མྱི་
འགོ་གསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་
བྱས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉྱིས་
ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས་འཆར་
ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
སུ་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་མང་མོས་སུ་
ཐབོ་ལ་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་
གྱི་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་
འཕར་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་
འཛིན་བྱ་རྒྱུ། ཡང་ན་ཚོགས་ཆུང་
དེས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་
ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་། རྱིས་
ཞྱིབ ་སྱི ་ཁབ ་གཉྱིས ་ལ ་ཞོར ་
ལྕགོས་སུ་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་ན་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་མང་མོས་
ཐག་གཅོད་བྱུང་ཚེ་དེ་དོན་བྱེད་
འཐུས། 
 

 
 
 
 
 
 
 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
འགན་འཛིན་ལས་འཕར་བསྐོ་
གཞག་ཟྱིན་པ་ནས་འོས་བསྡུའྱི་
གྲུབ་འབས་གསལ་བསགས་མ་
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གྲུ བ ་ འ བ ས ་ ག ས ལ ་
བསགས་མ་ཟྱིན་བར། འོས་
བ སྡུ ་ ལ ས ་ དོན ་ ཡོངས ་
རོགས་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་
འཛིན་དང་། འགན་འཛིན་
ལས་འཕར་གཉྱིས་བཅས་
གསུམ་ཀའྱི་སྱི་མོས་སམ། 
མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་
གཅོད ་བྱ་རྒྱུ་དང་ །  འོས་
བསྡུ ་འགན ་འཛིན ་ལྷན ་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་
འག་ོའདོམས་སྱི་ཁབ་འགན་
འཛནི་གྱིས་བྱ་རྒྱུ། 

ཟྱིན་བར། འོས་བསྡུ་ལས་དོན་
ཡོངས་རོགས་དབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་
དང་། འགན་འཛིན་ལས་འཕར་
གཉྱིས་བཅས་གསུམ་ཀའྱི་སྱི་མོས་
སམ། མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་
གཅོད ་བྱ་རྒྱུ ་དང་ །  འོས ་བསྡུ་
འགན ་འཛིན ་ལྷན ་ཚོགས ་ཀྱི ་
ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་འདོམས་སྱི་
ཁབ་འགན་འཛནི་གྱིས་བྱ་རྒྱུ། 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། ཚུད་པར་དགག་བྱ་བྱུང་སོང་། གང་ཡང་
གསུང་རྒྱུ་ཡདོ་དམ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འསོ་གཉྱིས་དང་གཅྱིག་དགོས་དང་མྱི་དགསོ་ཐུག་ས་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ད་ེལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་
པ་ཡྱིན་དུས། ངས་གེང་སོང་མང་པ་ོཞུ་མྱི་དགོས་པར་རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་གནད་དོན་ར་ེརེའྱི་སང་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ནྱི་
ཐུགས་གཏན་ཁལེ་བ་རདེ། དརེ་བརནེ་ངས་གངེ་སོང་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་དགག་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ལན་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིར་འགྱུར་བ་བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། འོས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་བླུག་
རྒྱུར་ཁད་པར་གང་ཡང་འག་ོཡྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངསོ་གཞྱིའྱི་ཚབ་དེར་འསོ་བསྡུའྱི་གྲུབ་འབས་ཞེས་བྱིས་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ང་ཚ་ོའདྱིར་འོས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཀྱི་སྐོར་ནས་ང་ཚོས་དང་པ་ོརང་ནས་གཅྱིག་བྱས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་
འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་ནས་འཁུར་དགོས་དོན་གཙ་ོབ་ོརྒྱུ་མཚན་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ད་ེངས་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། གཙ་ོབ་ོད་ེཚང་མས་སྱི་མོས་ཀྱིས་ཁས་བང་བཞག་པ་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཟེར་ན། ཐངེས་གཉྱིས་བླུག་པ་ཡྱིན་
ན་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་འགོར་གྱི་འདུག དེར་བརེན་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏང་དགོས་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེཡྱིན་དུས། དུས་ཚོད་
ཐུང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཐངེས་གཅྱིག་བླུགས་པར་དུས་ཚདོ་ཐུང་བ་ཡོང་གྱི་རེད་དམ། ཐེངས་གཉྱིས་བླུག་པར་དུས་ཚདོ་ཐུང་བ་
ཡོང་གྱི་རདེ་ཟརེ་དུས། ཐངེས་གཅྱིག་བླུག་པར་དུས་ཚོད་ཉུང་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་འདྱི་བརདོ་མྱི་དགོས་པ་རེད། ཐེངས་གཉྱིས་བླུག་
པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཉུང་དུ་གཏང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་བསར་བཅོས་གོས་
འཆར་ནང་ལ་དོན་ཚན་ར་ེརེར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། མག་ོརོག་པ་ོཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ཉྱིན་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེལྔ་སུམ་
ཅུར་བཟ་ོརྒྱུའྱི་བཟ་ོའདྲ་པོ། ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་བཅོ་ལྔར་བཟ་ོརྒྱུའྱི་བཟ་ོལྟ་བུ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད། མདོར་དོན་བསར་བཅོས་གོས་འཆར་
འཁེར་བཞག་པ་དའེྱི་ནང་ལ་ཉྱི་མ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད་རདེ། སྔནོ་འགོའ་ིའསོ་མ་རྱིས་ནས་རེད་གདའ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཉྱིན་མ་བརྒྱ་ཐམ་
པའྱི་ནང་ལ་འོས་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉྱིན་མ་བརྒྱ་ཟེར་དུས་ཧ་ལས་པའྱི་རྱིང་པ་ོརེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་འོས་བསྡུ་བདུན་
ཕྲག་ལྔ་དང་། བདུན་ཕྲག་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ལ་ཚར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བའྱི་ནང་ལ་ཉྱིན་མ་བཅ་ོལྔ་མ་གཏོགས་ཁབ་
བསགས་བྱ་རྒྱུ་མྱིན། ཉྱིན་མ་སུམ་ཅུ་མ་གཏགོས་ཁབ་བསགས་བྱ་རྒྱུ་མྱིན། ཉྱིན་མ་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེལྔ་མ་གཏོགས་ཁབ་བསགས་བྱ་
རྒྱུ་མྱིན་ཞེས་རྒྱ་གར་ཡྱིན་ན་མྱི་འབོར་ཐརེ་འབུམ་གཅྱིག་དང་ས་ཡ་བཞྱི་བརྒྱ་ཡོད་མཁན་གཅྱིག་བདུན་ཕྲག་གཉྱིས་ལ་ཚར་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོར་ཉྱིན་མ་བརྒྱ་དགོས་རྒྱུ་འདུག་གམ་ཞསེ་པ་ད་ེརདེ། སྔནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཉྱིན་མ་
བརྒྱ་འགོར་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེའོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་སྔོན་འགོ་ཚར་བའྱི་གཞུག་ལ་འོས་མྱི་ཚོར་གདམ་ཀ་སྤྲོད་རྒྱུར་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་
བཏང་ནས་ཉྱིན་མ་བརྒྱ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་རྒྱུ་མཚན་ད་ེརེད། རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་པ་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། འོས་ཐེངས་
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གཅྱིག་བླུག་པ་དང་ཐངེས་གཉྱིས་བླུག་པར་གྲུབ་འབས་ལ་ཁད་པར་ཡདོ་དམ་མེད་ཅསེ་པ་འད་ེརདེ། ཁ་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཟེར་ན། ཐེངས་གཅྱིག་བླུགས་པ་ད་ེནག་ཁུང་ནང་ལ་བླུགས་པ་དང་གཅྱིག་པ་རེད་ཅེས་འདྱི་མ་
རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐེངས་གཅྱིག་བླུག་པའྱི་སྐབས་ལ་ཉྱིན་མོའ་ིདགུང་ལ་བླུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྣ་མཆོག་ཉན་ནས་བླུག་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། མྱིག་གདངས་ནས་བླུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གསུང་སྐད་བག་ོགེང་ཆ་ཚང་བྱས་ནས་བླུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ངས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཀྱིས་ཁད་པར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ནག་ཁུང་ནང་ལ་ཡྱིན་དང་མྱིན། ༢༠༠༡/༢༠༠༦/༢༠༡༡/༢༠༡༦ 
གྱི་འོས་བསྡུའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་ཁད་པར་འགོ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ༢༠༡༦ གྱི་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་བསྡུ། 
༢༠༠༡/༢༠༠༦/༢༠༡༡ གྱི་ནང་ལ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་སྔནོ་འགོར་སུ་བདམས་པ་ད་ེདངསོ་གཞྱིར་བདམས་ཡོད་པ་རེད། འགྱུར་བ་
ཅྱི་ཡང་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རདེ། སྱི་འཐུས་འོས་བསྡུ། དབུས་གཙང་སྱི་འཐུས་ ༢༠༡༦ ལ་ོལ་རེད། སྔོན་འགོར་ ༡༠ བདམས་པ་ད་ེ
ནས་དངསོ་གཞྱིར་ ༩ བདམས་པ་རདེ། རང་འཇགས་བདམས་པ་རདེ། མད་ོསྟོད་སྱི་འཐུས་སྔནོ་འགོར་ཐངེས་གཅྱིག་བླུགས་པར་ 
༡༠ བདམས་པ་ད་ེདག་རང་འཇགས་ ༡༠ ཐམ་པ་དངོས་གཞྱིར་བདམས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཐེངས་གཅྱིག་ལ་ནག་ཁུངས་ལ་
བླུགས་རེད་ཟརེ་རྒྱུ་མ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཡོད་པ་འདྱི་དག་སྔོན་འགོར་བདམས་པ་ད་ེརང་དངོས་གཞྱི་ལ་བདམས་
པ་རདེ། ད་ེནས་མད་ོསྨད་སྱི་འཐུས་སྔོན་འགོར་ ༡༠ ནས་ ༩ རང་འཇགས་བདམས་པ་རེད། ད་ེལ་ཁད་པར་གང་ཡང་ཕྱིན་ཡོད་
པ་མ་རེད། དེ་ནས་ ༢༠༡༡ ལོར་དབུས་གཙང་སྱི་འཐུས་ ༡༠ ནས་ ༨ བདམས་འདུག  མདོ་སྟོད་སྱི་འཐུས་ ༡༠ ནས་ ༨ 
བདམས་འདུག མད་ོསྨད་སྱི་འཐུས་ ༡༠ ནས་ ༧ བདམས་འདུག ད་ེནས་ ༢༠༠༦ ལོར་དབུས་གཙང་སྱི་འཐུས་ ༡༠ ནས་ ༡༠ 
བདམས་འདུག མད་ོསྟོད་སྱི་འཐུས་ ༡༠ ནས་༩ བདམས་འདུག མད་ོསྨད་སྱི་འཐུས་ ༡༠ ནས་ ༡༠ བདམས་འདུག གཅྱིག་
བླུགས་པ་དང་གཉྱིས་བླུགས་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་མྱི་འདུག ད་ེནས་ ༢༠༠༡ ལོར་དབུས་གཙང་སྱི་འཐུས་ ༡༠ ནས་ ༧ 
བདམས་འདུག མད་ོསྟོད་ ༡༠ ནས་ ༨ བདམས་འདུག མད་ོསྨད་ ༡༠ ནས་ ༩ བདམས་འདུག ད་ེལ་སྔོན་ནས་ ༡༠ ནས་ ༩ 
བདམས་ཟརེ་དུས་སྔནོ་འགོའ་ིནང་ལ་མྱི་བཅུའྱི་གངས་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་། དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་བ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཐེངས་གཅྱིག་བླུགས་པ་དང་ཐེངས་གཉྱིས་བླུགས་པར་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་བསྡུ་དང་། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་
གཉྱིས་ཀར་འགྱུར་བ་མེད་ན། ཐེངས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ལ་ཁད་པར་ག་ར་ེའདུག་གམ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་རེད། ཐེངས་གཅྱིག་བླུགས་པ་
ཡྱིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་འགྱིག་བསད་འདུག་ག ཐངེས་གཉྱིས་བླུགས་པ་ལ་བརནེ་ནས་གཅྱིག་གཉྱིས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་འདུག་གསུང་གྱི་ཡདོ་
པ་རདེ། ད་ེཏན་ཏན་གསུང་ཆགོ་གྱི་རདེ། ཡྱིན་ན་ཡང་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཉྱི་ཤུ་རདེ། ཐངེས་གསུམ་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་གཅྱིག་གཉྱིས་
འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་རདེ། ཐེངས་བཞྱི་བླུགས་པ་ཡྱིན་ཡང་གཅྱིག་གཉྱིས་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་རདེ། དེར་བརེན་གྲུབ་འབས་ལ་འགྱུར་བ་
ཕྱིན་མདེ་ན། ཐངེས་གཉྱིས་ག་ར་ེབྱས་ནས་བླུགས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་པ་འདྱི་རདེ། 

ད་ེནས་ཉེན་ཁ་ཆ་ེཤོས་ད་ེང་རང་ཚ་ོཚང་མས་ག་ར་ེབཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞེ་ན། གཟབ་གཟབ་བྱས་ན་མ་གཏོགས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ནས་བེད་སདོ་བཏང་ནས་ཧབོ་ད་ེཁ་ལ་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན་ཧོབ་ད་ེཆགས་སྱིད་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ངས་ཟེར་ན་
ཧབོ་ད་ེཁ་ལ་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན་ཧོབ་ད་ེགང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་སྔོན་འག་ོདངོས་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་མྱི་
འདུག་ལ་སྱིད་སོང་ལ་ཡང་འགྱུར་བ་ཕྱིན་མྱི་འདུག དུས་ཚོད་རྱིང་བ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རོག་ག་མང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་
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ཡོངས་གགས་རདེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལག་པ་འཇུས་ནས་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེངསོ་འཛནི་དགོས་རདེ་
མ་གཏོགས་ངོས་མ་འཛིན་བ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཨ་རྱིའྱི་འོས་བསྡུ་ལ་ལག་པ་འཆང་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་རང་ 
Maldives ལ་སྱིད་འཛིན་བར་ེཔོ་བརྒྱབས་འདུག བར་ེཔོ་རྒྱག་དུས་ག་རེ་བཀོད་འདུག་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་
མཁན་གྱི་སྱིད་འཛིན་ད་ེཕར་བར་ེཔ་ོབརྒྱབས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱབ་སོར་མྱི་བྱདེ་མཁན་གྱི་སྱིད་འཛིན་བདམས་ཡོད་རེད་ཟེར་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། Sri Lanka ལ་ད་ེརང་ཆགས་པ་རེད། བལ་ཡུལ་ལ་ཡང་ད་ེརང་ཆགས་པ་རེད། ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ིནང་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འོས་བསྡུར་ཐ་ེབྱུས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐ་ེབྱུས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེ
ཡོངས་གགས་རེད། དྲྱི་བ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ཁ་ོརང་ཚོར་ང་ཚོས་ཉྱིན་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེལྔ་སྤྲོད་དམ་ཉྱིན་བརྒྱ་ཐམ་པ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དུས་ཚོད་ཉུང་བ་སྤྲོད་དམ་མང་བ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡྱིན། དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པས་སྱི་ཚོགས་ལ་དཀྲོག་གཏམ་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོ
ཚོར་དུས་ཚོད་ཉུང་བ་སྤྲོད་དམ་མང་བ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོལ་ཁའྱི་འཐེན་འཁེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡོངས་གགས་རེད། ཁ་ོརང་ཚོར་
ཐངེས་གཅྱིག་གྱི་ག་ོསྐབས་སྤྲདོ་དམ་ཐངེས་གཉྱིས་ཀྱི་ག་ོསྐབས་སྤྲདོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརདེ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ན་ཡང་། འཁོག་
བཤད་བྱདེ་མཁན་ཚརོ་ཐངེས་གཅྱིག་ག་ོསྐབས་སྤྲདོ་དམ་ཐེངས་གཉྱིས་ཀྱི་ག་ོསྐབས་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ན་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་
གཅྱིག་བླུག་པ་དང་གཉྱིས་བླུག་པ་ལ་འབེལ་བ་མེད་ཅེས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། ད་ེའབེལ་བ་མེད་ན་
ད་ལྟའྱི་འགེལ་བཤད་ད་ེལ་རྒྱག་ས་རདེ་མྱི་འདུག་ཅེས་དནོ་དག་དང་པ་ོའདྱི་རདེ། དནོ་དག་གཉྱིས་པ་ད་ེབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཚརོ་དགག་བྱ་བྱདེ་
མཁན་བྱུང་ན། དགག་བྱ་བྱེད་མཁན་དང་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་གཉྱིས་ཀྱིས་གཏམ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ར་ེབྱས་རེས། ཚུད་མ་
ཚུད་འསོ་བསྡུ་དགསོ་ལབ་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་གཏམ་བཤད་ད་ེམདརོ་བསྡུས་རདེ་དམ་ག་ར་ེརདེ་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ར་བའྱི་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཕག་བརངས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེང་ཚ་ོཚོགས་མྱིའྱི་འགོ་ལུགས་
ལས་དོན་བྱདེ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཚང་མས་ཏགོ་ཙམ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོའདུག་མ་གཏགོས་
འདྱི་ནས་སྟངས་འཛནི་གཅྱིག་པོས་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེའདྲ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ད་ེ
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འཁུར་དགོས་རྒྱུ་ད་ེའོས་བསྡུ་སྔོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ད་ེབསྣམས་པ་
རེད། གལ་སྱིད་བཅའ་ཁྱིམས་ད་ེཟགས་པ་ཡྱིན་ན། འོས་ཐེངས་གཅྱིག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ཚང་མ་
ཟགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་གོས་འཆར་དང་འསོ་ཐངེས་གཉྱིས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་སྐབས་
ཐགོ་དེར་དགོངས་པ་བཞེས་ཆོག་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག མུ་མཐུད་
ནས་གང་བསྡུས་བསྡུས་ ཤྱིག་གསུངས་གནང་རགོས། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་ལྟར་ངས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོགས་
གཙ་ོནས་མཚམས་འཇོག་མ་གསུང་བར་དུ་ངས་ཞུ་བསད་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མདོར་བསྡུས་ཡྱིན་མྱིན་ཚོགས་གཙ་ོནས་
ཐུགས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་མདོར་བསྡུས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེརང་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆོག འོས་ཐེངས་གཅྱིག་བླུག་དང་གཉྱིས་བླུག་ཅེས་ད་རའེྱི་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེམ་འག་ོབ་ཡྱིན་ན། བག་ོགེང་གང་ཡང་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོརདེ། དརེ་བརནེ་འདྱི་དང་པ་ོཚུད་པ་བྱས། ད་ེནས་ང་ཚསོ་བག་ོགེང་ལྷུག་པོར་
གནང་། ལྷུག་པ་ོགནང་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ཐུགས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ད་ེརྣམ་པ་ཚའོྱི་ཕག་ལ་ཡདོ་པ་རདེ་མ་གཏོགས་ང་ཚ་ོའདྱིར་བཀའ་
ཤག་མྱི་བདུན་པའོ་ིཕག་ལ་ཡོད་པ་མ་རདེ། དརེ་བརནེ་ཐུགས་ཐག་ག་ར་ེཆདོ་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག འནོ་ཀང་བག་ོགེང་ལ་
ཚུད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་ལ་ོརྒྱུས་ལ་འཁདོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། མ་འོངས་པར་ཡང་བསར་དུ་བསར་བཅོས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ཨ་རྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེར་གོས་ཚགོས་ནང་ལ་ཐངེས་བཅུ་ལྷག་བག་ོགེང་གནང་། ཁྱིམས་ཁང་མཐ་ོཤོས་
བར་དུ་ཕྱིན། ཁྱིམས་ཐག་བཅད་ནས་རོག་ག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོརེད། སོང་ཙང་ང་ཚོས་ཐེངས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ལ་བག་ོགེང་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ངས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ད་ེཞུ་ཡྱི་མྱིན། དེར་བརེན་ཁྱིམས་འཆར་དེར་བག་ོགེང་བྱ་རྒྱུའྱི་
ཆདེ་དུ་ཚུད་པ་ལ་ཚང་མས་རྒྱབ་སརོ་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་ད་ེཚུད་པར་དགག་བྱ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས་དང་པ་ོདགག་བྱ་གནང་མཁན་ཕག་རོངས་རོགས་གནང་དང་། དགག་བྱ་
གནང་མཁན་ ༡༦ དང་། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཕག་རོངས་རོགས་གནང་། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ ༢༡ ད་ེམང་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཡར་ཚུད་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་དང་པ་ོབརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་ཏུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་གསུང་
མཁན་ཡོད་ན་ཕག་རངོས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་གཅྱིག་པུ་འཁུར་ཡོང་ནས་ཞུ་བསད་ས་གཅྱིག་མྱི་
འདུག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པའྱི་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་དང་མཉམ་དུ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན། 
ང་ཚོའྱི་དོགས་འདྲྱི་དང་ག་པར་ཐུག་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་དེར་མཉམ་དུ་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ། མཉམ་དུ་ཟེར་
ནའང་དེའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་ལུང་བྱུང་བྱེད་ནས་མགོ་ནས་མར་གཞུག་ལ་
རྱིམ་བཞྱིན་དུ་འག་ོཡྱི་རེད། ད་ལྟ་གཞུག་ནས་མག་ོལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཡོང་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
ལ། དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་འགོར་སྱིད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དང་པ་ོདཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་
པའྱི་ཐ་སྙད་འསོ་བསྡུ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཞསེ་པ་ད་ེརདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་གར་ང་ཚ་ོསྔནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་དང་ད་ེའདྲའྱི་གནས་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དང་པ་ོངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེའགེངས་ཤོག་གྱི་རེའུ་མྱིག དཔ་ེཆ་བཞག་ན། སྱི་འཐུས་དང་བང་
འོས་ཤོག་འགེངས་ཤོག་ཞེས་པ་ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་འདྲྱི་ད་ེགང་འདྲ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་གྱིས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་དནོ་ཚན་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེགངས་ནང་དང་། དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་ར་ེགངས་
ནང་ལ་འགེངས་ཤོག་ཞུ་ལནེ་བྱེད་སྟངས་དང་། འགེངས་ཤོག་ད་ེཚ་ོས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཉྱིན་མ་ག་ཚོད་ནང་ལ་སྤྲད་
དགསོ་པ་དང་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱིས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དང་པ་ོདང་བང་འསོ་གཞྱིའྱི་འགེངས་ཤོག་ཅསེ་པ་འདྱིར་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར་། དཔ་ེཆ་བཞག་ན། སྱི་འཐུས་ལང་མཁན་གང་ཟག་གཅྱིག་དང་བང་་ཀྱི་འོས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ལང་དགོས་ན། མྱི་ཉྱི་ཤུ་
ར་ལྔས་རྒྱབ་སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེཐོབ་ཁུངས་གང་ནས་ཡྱིན་མྱིན་དང་གཅྱིག་བྱས། ས་ཆ་གང་ནས་ལང་ཆོག་གྱི་ཡོད་མེད་
དང་གཉྱིས་བྱས། དཔེར་ན་རྡ་སར་སོད་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་གཅྱིག རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ལང་དགོས་སམ་མོན་གྷོ་ཌྱི་ནས་ལང་
དགསོ་རདེ། དའེྱི་གནས་སྟངས་ད་ེསྱིག་གཞྱི་ཆ་རནེ་གང་དུ་ཁ་གསལ་ཡདོ་དམ། ག་ར་ེབྱས་ནས་བཏོན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལང་ཚར་
བའྱི་གཞུག་ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་མང་པ་ོགསུངས་སོང་། ཚིག་དགོས་པ་ཡང་གསུངས་སོང་མྱི་དགོས་པ་ཡང་
གསུངས་སོང་། ངའྱི་ཁ་འདྱི་ཡང་སྡུག་ཆགས་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མྱི་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོད་ེརྱིང་མང་ཆེ་བ་འདོན་མྱི་
དགོས་པ་གཙརོ་བཏོན་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་མྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔའྱི་ནང་ལ་མྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་དྲུག་གྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་བཙུགས། དེང་སང་
སྐད་འཕྲྱིན་ཚོགས་པ་དང་ངོ་དེབ་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་མྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་དྲུག་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་
བཙུགས། མྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་དྲུག་གྱི་ཚོགས་པ་ད་ེནས་ང་ཕར་ལང་ནས་ཁེད་ཚ་ོམྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་དེས་ང་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱས། གཉྱིས་པ་ད་ེ
ཡང་མྱི་གཅྱིག་ལང་ནས་ང་ཚ་ོམྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔས་ཁ་ོལ་རྒྱབ་སརོ་བྱས། གསུམ་པ་ད་ེལང་ནས་ང་ཚ་ོམྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔས་མ་ོལ་རྒྱབ་སརོ་
བྱས། ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་མྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་དྲུག་ད་ེཚང་མ་ཡར་ལངས་བཞག་ན་ཆོག་གྱི་རདེ་དམ་མ་རེད། བོན་པོའ་ིསྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་
པ་ཆ་བཞག དཔ་ེའཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་གདའ། དང་པ་ོམྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་དྲུག་ཆགས་པ་རེད་གདའ། ད་ེའདྲའྱི་མྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ར་དྲུག་གྱི་
ཚགོས་པ་ག་ཚོད་ལང་ཆོག་གྱི་རེད་དམ། བརྒྱ་ཡོད་ན་ཆོག་གྱི་རེད་དམ་མ་རདེ། མྱི་ཉྱིས་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ། མྱི་ཉྱིས་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ། 
དང་བངས་བྱས་ནས་ལང་རྒྱུ་རེད་བ། ད་ེའདྲའྱི་མྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་དེར་རྒྱ་མྱིས་ལག་པར་མྱི་སྙབོ་རྒྱུ་དང་། དངུལ་མྱི་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་ཟྱིང་
མྱི་ལང་རྒྱུའྱི་ཁུངས་དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་བསལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་རེད་བསལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་གསུངས་ན་མ་



83 
 

གཏོགས་ག་ར་ེབྱས་ནས་བསལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། དུས་ཚོད་རྱིང་ཐུང་གྱི་ཁད་པར་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡང་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་གནད་དོན་བྱེད་ཕོགས་ད་ེད་ལྟའང་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་གཙང་མ་ཆགས་མེད་པ་ད་ེསྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་ཡོང་བ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་བསད་
ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་དུས་ཚདོ་རྱིང་ཐུང་ད་ེའདྲ་རང་ཐག་གཅདོ་བྱས་རེས་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེག་པར་འག་ོཡྱི་རདེ། 
ད་ེཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 ད་ེནས་ང་ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཨ་རྱི་ཡུ་
རོབ་ད་ེའདྲའྱི་ཡོངས་ཁུངས་ཁག་ཁག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ལུང་འདྲེན་
གནང་བ་རདེ་ད་ེརྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའྱི་སྱིད་དནོ་ཚགོས་པའྱི་ནང་ལ་བྱུས་གཏགོས་མང་པ་ོབྱས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་
ལྟ་ང་ཚ་ོམྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ད་ེསྱིད་དོན་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ལས་ཉེན་ཚབས་ཆ་ེབ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད།  འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་
དནོ་ཚན་ ༢༤ ནང་གསེས་ ༧ པ་དང་ ༩ པའྱི་ནང་ནས་སྔོན་མ་ཆ་རནེ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཚགོས་པ་དང་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་མྱིང་བོས་པ། དཔལ་འབྱོར་འག་ོསོང་གྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་ཟྱིན་པ། ད་ེལ་ང་ཚ་ོའོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་
གྱིས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཡོད་པ་རེད་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ེརྱིང་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་དེའྱི་ནང་ལ་ད་ེད་ེབཞྱིན་ནོ། །ཞེས་བཞག་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཚོགས་པ་སྱིག་འཛུགས་ད་ེཚསོ་འསོ་མྱི་བཏནོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་དེ། མྱི་ ༢༥ མྱི་༥༠ ཐམ་པ། མྱི་ ༡༠༠ 
ཐམ་པ། སྱིད་སོང་ལ་ ༡༠༠ ཡོད་པ་ཡོད་དུས། ད་ེདག་གྱིས་གཅྱིག་འཁབ་བཞག་ན། མྱི་དེར་ངས་ཁོད་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱདེ་རོགས་
གྱིས་ལབ་ན། ཁསོ་ཁོད་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱས་པ་ཡྱིན་པ་ཞེས་བཞག་ན། སྱིད་དནོ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ལས་ཉེན་ཁ་ཆ་ེབ་ཆགས་ཀྱི་རེད་
དམ་མ་རདེ། ད་ེའགོག་སའྱི་ས་ཆ་ག་པར་ཡདོ་དམ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་ེནས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚིག་ར་ེར་ེབཞྱིན་འག་ོརྒྱུ་མྱིན། ཚགི་ད་ེའག་ོམྱི་འག་ོད་ེདུས་ལབ་ཆགོ་གྱི་རདེ། གཞྱི་རའྱི་གནད་དནོ་
ཐགོ་ནས་དྲྱི་བ་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དུས་ཚདོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
ཉྱིན་ ༤༥ གཉྱིས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ༡༥ གཅྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུ་བྱས་ཚར་དུས་ཟླ་བ་ ༡ བཞག་ཡོད་པ་རེད། 
དོན་དག་ད་བར་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཉྱིན་ ༡༠༠ གསུངས་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཉྱིན་མ་ ༡༠༠ གསུངས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་དོན་དག་
གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ད་ེདཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་ཉྱིན་ ༡༠༠ ནང་ལ་མ་ཐ་ེབའྱི་ཉྱིན་སང་ལ་ ༡༥ གཅྱིག་བཞག་འདུག་པ་
དེའྱི་ཉྱིན་ ༡༥ དེའྱི་ནང་ལ་ཉྱི་མ་ ༡༥ ད་ེའགོ་བཙུགས་པ་དང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འགེངས་ཤོག་ད་ེའགེམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་
དམ། ཉྱི་མ་ ༡༥ ད་ེའག་ོའཛུགས་དུས་ས་གནས་དེར་འགེངས་ཤོག་ད་ེའབྱོར་བསད་ཡོད་པ་རེད་དམ་ག་ར་ེབྱེད་བསད་ཡོད་པ་
རདེ། འགེངས་ཤོག་ད་ེའབྱརོ་ཡདོ་ན་དའེྱི་སྔནོ་གྱི་ཉྱི་མ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ད་ེསྔནོ་མ་ངས་ཤུགས་ཆནེ་
པ་ོཞུས་ཡོད། འགེངས་ཤོག་ད་ལྟ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ངས་ད་ལྟ་དོགས་འཆར་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། 
དབུས་གཙང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ནང་ལ་མྱི་ ༥༠༠ ཐམ་པ་ལང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཆགོ་གྱི་ཡོད་ན་མྱི་ ༥༠༠ ཐམ་པ་
དེའྱི་ག་ོརྱིམ་ད་ེགང་འདྲ་བྱས་ནས་གཞག་རྒྱུ་རེད། ཆུ་ཚོད་དང་སྐར་མ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་ོལྱིམ་པྱིག་རེད་དུས་
རྒྱུག་འགན་སྐབས་སྐར་ཆ་ད་ེབགསོ་ནས་རྒྱུག་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་སྙན་ཞུ་འབུལ་སྔ་ཕྱི་ལ་བལྟ་རྒྱུ་རདེ་དམ་ཡང་ན་ག་
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བར་བལྟ་རྒྱུ་རེད། རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། མོན་གྷ་ོཌྱི་ནས་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ཡུ་རོབ་ནས་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། 
འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཉྱི་མ་ཤར་སྔ་ཕྱི་ཡོད་དུས་སྔ་ཕྱི་ད་ེགང་འདྲ་བྱས་ནས་གཞག་རྒྱུ་རདེ་དམ། དརེ་རྣམ་པ་ཚསོ་ཐག་ག་ར་ེཆདོ་ཡདོ་
ན་ཡང་ད་ེགསུང་དགོས་རདེ་མ་གཏགོས། ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ན་ད་ེཆ་མ་ཚང་བ་ཆགས་ཚར་རདེ། ད་ེསྔོན་ནས་ང་ཚོས་
འདྱི་བྱས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ལབ་རྒྱུ་ཞྱིག འདྱི་བྱས་ཡོད་པ་རེད་ལབ་རྒྱུ་ད་ེསྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་གང་གྱི་ནང་ལ་གསལ་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ་དམ། སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་དེའྱི་ནང་ལ་གསལ་བའྱི་འགོ་ནས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལམ་སྟནོ་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་
དམ། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ར་འཛནི་གཅྱིག་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ག་ར་ེབྱེད་དགོས་པ་རེད། ད་ེག་པར་ཡོད་པ་
རདེ་དམ། 

ད་ེནང་བཞྱིན་གྱིས་ད་ལྟ་རོབ་ཙམ་གསུངས་པ་རདེ། རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འོས་བསྡུ་ཧ་ཅང་མགོགས་པ་ོབྱེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་ད་ེགསུང་བཤད་གནང་བ་རདེ། ད་ེགོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡུ་ལ་ོགཞུག་མའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༤ 
པ་ ༥ པའྱི་ནང་ལ་བྱེད་ཀྱི་རདེ། སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ཁག་ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་སྔནོ་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ཚརོ་
སྱིད་དནོ་ཚོགས་པ་གཅྱིག་གྱི་དཔོན་པ་ོཞྱིག་སྔནོ་མ་འདྱིར་སེབས་ནས་ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ཚགོས་ཆུང་ཚུན་ཆད་ལ་ཕེབས་ནས་མོང་
བ་རདེ། ད་ེདུས་ནས་འག་ོའཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིད་དནོ་ཚོགས་པ་ད་ེཚསོ་གསྱིག་གསྱིག་ཚགས་ཚགས་བྱས་
ནས་དུས་ཚོད་ད་ེགཏུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རདེ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ཚང་མ་ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ལ་
བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ཡྱིན་ན་བྱང་ཕོགས་འཇའ་མུ་ཀཤྱི་སྨྱིར་ནས་ཀེ་ར་ལ་རྒྱ་མཚོའྱི་མཐའ་བར་དུ་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་ནས་ནུབ་གུ་ཇྱི་རཏྱི་བར་དུ་ག་པར་བསད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དེའྱི་བར་དུ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཕན་ཆད་ལ་
འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚ་ོའཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཚོད་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ས་ཆ་ག་པར་ག་པར་འག་ོདགོས་
རདེ། ཁ་ོཚརོ་མཛུབ་མསོ་གནནོ་ཐངེས་གཅྱིག་གྱིས་འོས་ཤོག་བླུག་རྒྱུའྱི་ཆ་རནེ་ཡདོ་པ་རདེ། ང་ཚརོ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེ
དག་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞསེ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རདེ། ག་ོབུར་དུ་ཉུང་ཉུང་དང་སྟབས་བད་ེཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་དུས་
ཚདོ་རྱིང་པ་ོཆགས་ན་རྒྱ་མྱིའྱི་མྱུལ་མ་འཛུལ་ཡངོ་གྱི་རདེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ངས་ཁ་སང་སྔནོ་མར་གསོ་ཚོགས་ཚགོས་དུས་
གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐད་ཆ་རྱིང་པོ་ད་ེབཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་འོས་བསྡུའྱི་ཆ་ཤས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་མྱིས་མྱུལ་མ་འཛུལ་བའྱི་
ཁུངས་བསལ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞེས་ངས་དྲྱིས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཡང་ཡོད་པ་རདེ། ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རདེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་ད་ེ
རདེ་ལབ་དགོས་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཡང་གསལ་པ་ོགསུང་དགསོ་རདེ། ད་ེདུས་འཛུལ་འདུག འཛུལ་མཁན་ད་ེའདྲ་བྱས་འདུག་
ཟརེ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་བསམ་ཚུལ་འདྱི་ཡྱིན། ངས་ཉེན་ཁ་ཆ་ེཤོས་ད་ེམཐོང་བ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་གང་
འདྲ་བྱས་ནས་དགོས་ཀྱི་ཡྱིན་མྱིན་ད།ེ མྱི་ ༢༥ དང་། མྱི་ ༥༠ དེའྱི་ནང་མྱུལ་མ་མྱི་འཛུལ་བའྱི་ཁས་ད་ེགང་འདྲ་བྱས་ནས་ལེན་གྱི་
རདེ། ར་བའྱི་གཞྱི་ར་ད་ེཚ་ོརདེ། 
 ད་དུང་ཡང་དུས་ཚོད་རྱིང་ཐུང་གྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་རྱིང་ཐུང་གྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། 
ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིར་ད་ལྟ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ཚིག་མཐ་ོཙམ་དམའ་ཙམ་བྱུང་ན་གསོལ་ཇ་བར་གསེང་མ་བཏང་གོང་
ནས་ང་ཚ་ོདྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་བཀྲམས་ནས་མགོར་འདྲེའྱི་མག་ོདང་སལ་མགོ་འདྲ་པ་ོདེ་ཚ་ོཚང་མ་སྦྱར་ནས་སྱི་ཚོགས་འབེལ་ལམ་
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ཁག་ལ་བཏང་ཚར་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེདུས་ཚོད་ག་ར་ེབྱས་པ་རེད། ཡང་མྱིན་ན་ཐུང་དྲགས་པ་རེད་དམ་གང་རེད། ད་ེཚ་ོ
གནས་སྟངས་གཅྱིག་རེད། ད་ེལ་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། འགེངས་ཤོག་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་ཡྱིན་ན་
ཡང་འདྲ། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཁག་ལ་འགེངས་ཤོག་གཏང་གྱི་ཡྱིན། ད་ེལ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་གཙང་མ་
བཟ་ོདགོས་རདེ་ཞསེ་པ་ད་ེརདེ། འགེངས་ཤོག་དེའྱི་ནང་ལ་མཐའ་མ་དརེ་ད་ོབདག་གྱིས་ཁས་ལེན་དགོས་ཀྱི་འདུག སྔོན་མ་ད་ེའདྲ་
ཡོད་པ་མ་རདེ་གདའ། ད་ོབདག་དསེ་ང་ལངས་ཡྱིན། ཡང་མྱིན་ན་ཁེད་ཚོས་བསངས་སོང་ཁེད་ཚསོ་བསངས་པ་ནང་བཞྱིན་ངས་
ལང་གྱི་ཡྱིན་ཟརེ་རྒྱུའྱི་ཡྱི་ག་ེགཅྱིག་སྤྲད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེསྤྲད་དུས་མྱི་ ༢༥ ད་ེདྲང་པ་ོདང་། བདནེ་པ། ཚད་ལྡན། ད་ེཚ་ོཁྱིམས་
མཐུན་ཡྱིན་པ་ད་ེའོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཆ་རེན་ག་རེའྱི་འོག་ནས་ཁས་ལེན་དགོས་རེད། སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཆ་
རནེ་ག་རའེྱི་འགོ་ནས་ཁ་ོཚ་ོངསོ་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རདེ། ཉྱིན་ ༤༥ ཡྱི་ནང་ལ་ཚང་མ་གཙང་མ་བཟ་ོདགསོ་ཡདོ་དུས། ད་ེཚརོ་
དང་པ་ོཐུགས་བསམ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ེམྱིན་མྱི་སུ་ཐོབ་དང་མ་ཐོབ། ག་ཚོད་ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་
གསུངས་སངོ་། ང་ཚརོ་གཙ་ོབ་ོད་ེམྱི་ཡག་པ་ོགཅྱིག་སེབས་རྒྱུ་དང་། མང་ཚགོས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་ནས་མྱི་ཡག་པ་ོགཅྱིག་
སེབས་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན་དུས། སྔོན་མ་ཐོབ་པ་དེར་གཞུག་ལ་ཐོབ་ན་མྱི་འགྱིག་ལབ་རྒྱུ་ཞྱིག་གང་ཞྱིག་ལ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་
ཤག་ལ་ཡང་བསར་འདྲྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་བཞེས་ནང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་ཐ་སྙད་ད་ེགཅྱིག་དང་གཉྱིས་གསུངས་པའྱི་
གཅྱིག་ད་ེམ་བྱས་ན། མྱི་སྔོན་མ་ད་ེཚ་ོསེབས་བསད་ན་ད་ེཡང་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་ལ་ཟེར་་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། སྔོན་མ་སྔོན་འགོའ་ི
སྐབས་སུ་མྱི་ ༡༠ བླུག་པ་ད་ེཚ་ོདངསོ་གཞྱིའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེཚ་ོསེབས་ཡོང་གྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་དུས་ད་ེའགྱིག་གྱི་མེད་པར་
ངསོ་འཛིན་བྱས་པ་རདེ་དམ། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚགོས་ཀྱིས་གསྱིག་གསྱིག་གདམ་གདམ་དཀྲུག་དཀྲུག་བྱས་ནས་ཡར་བཏོན་ཡོང་བ་
དེར་གཡང་ཊྱིའྱི་ཁ་ལ་ཡས་སོན་ནང་བཞྱིན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ད་ེལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གྱིས་འཁྲུག་པ་ོགཅྱིག་དང་ད་ེའདྲ་
ཡོད་དགོས་པའྱི་དགངོས་གཞྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ད་ེསྱི་འཐུས་རདེ། 

སྱིད་སོང་རེད། སྱིད་སོང་གྱི་འོས་མྱི་ནང་ལ་ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་འགེངས་ཤོག་འདྱི་བཀང་རེས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱི་འགེངས་ཤོག་བཀང་པས་ནང་ལ་སྱིད་སོང་འོས་མྱིའྱི་མྱི་ག་ཚོད་བར་དུ་ཞུགས་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ེག་པར་གསལ་ཡོད་པ་
རེད། གངས་ཀ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འདྲ་དྲན་གྱི་འདུག་ཅེས་པ་ད་ེམ་རེད། དེ་རྱིང་ང་ཚ་ོསྱིག་གཞྱིར་
བསར་བཅོས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་གདའ། གཞྱི་ནས་དྲན་གྱི་འདུག་ཅེས་ལབ་བསད་ན་རེས་ལུས་ཐེབས་ཚར་བ་རདེ། ང་ཚོས་ག་
སྱིག་འདྱི་ཡོད་ཟརེ་རྒྱུ་དེ། སྱིད་སོང་གྱི་འསོ་མྱིའྱི་ནང་ལ་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་གད་པ་ཡན་ཆད་སྔནོ་མ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པར་
ལངས་པ་ད་ེམཁེན་ངེས་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་དུས་དང་པ་ོདེར་ད་ེ
དག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་། གཞན་པའྱི་དྲྱི་བ་ཡོད་ཀྱི་རེད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པར་དཔ་ེད་ེཙམ་མ་སྦྱར་ན་ཡག་པ་ལྟ་བུར་
མཐངོ་སོང་། སྦྱར་སོང་ན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ག་ར་ེཞུ་དགོས་འདུག་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 



86 
 

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དང་པ་ོཚུད་པར་དགག་བྱ་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་སྟེ་གོ་
སྐབས་ད་ེརག་མ་སོང་། གཅྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། གང་ལྟར་ཡང་བག་ོགེང་ཞྱིག་བྱས་ན་ཡང་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག དང་པ་ོདེར་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གཞུང་འབལེ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་དེར་རྒྱབ་སརོ་གྱི་སྒྲུབ་བྱདེ་ཀྱི་ནང་ལ། 
ད་ེརྱིང་གཞུང་འབལེ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ད་ེཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཁད་
པར་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་གསུངས་སོང་། ད་ེཁད་པར་འག་ོཡྱི་རེད། ད་ེཁད་པར་འགོ་རྒྱུ་ཁ་ོནའྱི་ཆེད་དུ་བསར་བཅོས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེས་ོསོའ་ིངསོ་འཛིན་ཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ང་ཚསོ་
འོས་བླུག་དུས་སྐབས་ལ་ཁ་གགས། མྱིག་གདངས། རྣ་བ་ཉན་ནས་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེརྒྱུ་མཚན་
གཅྱིག་ཡྱིན་གྱི་རེད། འོན་ཀང་གནས་ལུགས་ཤྱིག་འག་ོཡྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དང་པ་ོབསར་བཅོས་མང་པ་ོ
བྱདེ་དགསོ་པ་རདེ། ང་ཚའོྱི་དམངས་གཙའོྱི་ཁ་ེདབང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ནང་ལ། རྒྱལ་སྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ལྷག་པར་དུ་
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་། ད་ེབཞྱིན་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་དམངས་གཙ་ོ
དང་། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ང་ཚོར་ཡོད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ང་ཚོའྱི་འོས་བླུགས་མཁན་གྱི་ནང་ལ་མྱིག་
གདངས་མྱི་ཐུབ་མཁན་ཞྭ་ར་ཡོད་པ་རེད། རྣ་ཅོག་གྱིས་ཉན་མྱི་ཐུབ་མཁན་གྱི་འནོ་པ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྐད་ཆ་ཤོད་མྱི་ཐུབ་
མཁན་གྱི་ལྐུག་པ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་འསོ་ཆོས་མ་ཚང་མཁན་གྱི་ནང་ནས་མར་འབུད་དགོས་པ་རདེ་མ་གཏོགས་ད་ེ
འག་ོཐབས་མདེ་པ་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་སྒྲུབ་བྱདེ་ཀྱིས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་ད་ེབོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་པ་རང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ལ་ོསྟོང་ཚ་ོདྲུག་བདུན་ལ་འཚ་ོསདོ་བྱེད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་དང་
རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཕྱི་ལོགས་ལ་འབུད་མཁན་གྱི་དག་བ་ོང་ཚོའྱི་ཕ་གསོད་ལག་དམར་བ་ལྟ་བུ་ད་ེརྒྱ་གུང་ཁན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རདེ། དསེ་གནདོ་པ་བྱདེ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འོས་ཐངེས་གཅྱིག་མ་བླུགས་པར་གཉྱིས་བླུགས་ནས་རྒྱ་གུང་ཁན་གྱིས་གནོད་པ་བྱདེ་ཀྱི་
འདུག་ལབ་བཞག་ན། འོས་ཐེངས་གཉྱིས་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཞེས་ཕར་སྒྲུབ་བྱེད་དང་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུར་མཚེར་སྣང་ཡོང་གྱི་
འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་ད་ེཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། རྒྱ་གུང་ཁན་ལ་དེ་འདྲའྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ཆ་ཚང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་རེད་
འདུག ད་ེལ་བསམ་གཞྱིགས་འཕར་མ་གཅྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ངས་ཁ་སང་བཤད་པ་ད་ེཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚསོ་མངནོ་གསལ་
དདོ་པོས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། ཏོག་ཙམ་མར་བཞུགས་རགོས་
གནང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ང་ཚསོ་ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་ད་ེབརོད་པ་དང་པ་ོགཉྱིས་པ་མཉམ་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། བརོད་པ་
དང་པ་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོང་དུ་ཚགོས་གཙསོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ཅསེ་བརདོ་པ་དང་པ་ོད་ེརྒྱ་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོརདེ། བརོད་
པ་དང་པོའ་ིརྱིགས་འཆར་ཟྱིན་གྱི་ཚགི་དནོ་ལ་གསལ་བཤད་དང་ཆ་རནེ་ས་ོསོའ་ིདགོས་པ་དང་དམྱིགས་ཡུལ། ཁབ་ཚད་ད་ེཚའོྱི་
ཐགོ་ལ་ཚང་མར་བག་ོགེང་དང་བྱདེ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་དགངོས་པ་ཞྱིག་བཞེས་ནས་ཚང་མས་གསུངས་རགོས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་རྒྱུ་མེད་ན་ང་ཚ་ོབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་ནས་བག་ོགེང་འག་ོརྒྱུ་རེད། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་
དག་ེལེགས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེརྱིང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་ལས་རྱིམ་བསར་བཅོས་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་ཞསེ་གསུངས་འདུག དེར་བརེན་ད་ེགཉྱིས་མཉམ་དུ་
འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ལ་འགོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེངེས་པར་དུ་དགོས་མ་རདེ། བརོད་པ་དང་པ་ོཟྱིན་པ་དང་ད་ེམ་ཐག་ཏུ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་ཆོག་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེ
ཁྱིམས་ནང་ལ་གསལ་པ་ོཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ནང་ལོགས་ལ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་མུ་མཐུད་ནས་
གསུངས་རོགས་གནང། བྱས་ན་གང་མདོར་བསྡུས་གསུངས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ཏགོ་ཙམ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་མཁན་ཡོད་ན་ག་ོསྐབས་ཕུལ་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
ད་ེཚ་ོམང་པ་ོམ་ཡོང་བའྱི་ཆདེ་དུ་ཏགོ་ཙམ་དགངོས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གང་བསྡུས་བསྡུས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེགཅྱིག་ཀང་ང་རང་ཚའོྱི་དནོ་དག་གལ་
ཆནེ་པ་ོརེད་པ་ད་ེགཅྱིག་ཕན་ན་བསམ་པའྱི་ཀུན་སོང་ད་ེའདྲ་འཁེར་ནས་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་ཅྱི་ཡང་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་ངན་དགུ་ཆ་ཚང་བཞག་དགསོ་ཀྱི་སྱིད་གཞུང་ད་ེཡྱི་ལས་ཀ་ད་ེའདྲ་བྱས་མེད་སྱིད་པ་མ་རེད། བྱས་ཙང་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱི་གང་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་དའེྱི་ཕགོས་ལ་ཡང་བསམ་བ་ོབཏང་གྱི་ཡོད། ངསོ་ལནེ་བྱདེ་དགསོ། ཡྱིན་ནའང་
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ངའྱི་ད་ེལ་འཐོལ་པ་གཅྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚ་ོམངནོ་གསལ་དདོ་པསོ་ཡྱི་སྔནོ་འགོ་
ཞྱིག་བླུགས་ཡོང་ན་གང་དང་གང་རེད། གང་ནས་ཡོང་འདུག སུ་རེད་ལྟ་ས་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ནས་ནག་ཁུང་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ནག་ཁུང་ཆགས་ནས་རེས་ལ་ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་ག་ོསྐབས་མང་པ་ོགཅྱིག་རགས་ཀྱི་རེད། གང་རདེ་ཟེར་ན། ང་རང་ཚ་ོདང་བང་
ཟརེ་མཁན་འདྲ་མྱིན་འདྲ་ ༡༨ ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ལང་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་ ༢༥-༥༠ ད་ེའདྲ་གཅྱིག་གྱི་ Group གཅྱིག་བཟ་ོ
ནས་བྱ་དགོས་པ་ལ་རྐང་གཅྱིག་རང་མྱི་འདུག་གམ། དེས་མཐུན་རེན་བསྒྲུབ་ས་ལ་རྦད་ད་ེསྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལང་སྟངས་སྣ་ཚོགས་
གཅྱིག་ཡོད་པ་ང་ཚ་ོཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐད་འཕྲྱིན་ཚོགས་པ་ཟེར་ནའང་དེའྱི་ནང་གྱི་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་ཡྱིན་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
བཙན་བྱལོ་གྱི་སྱི་ཚགོས་ཆུང་ཆུང་དའེྱི་ཆལོ་ཁ་ཆསོ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སྱིད་སངོ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། 
དང་བང་པ་སྱིད་སོང་ལྟ་བུ་གཅྱིག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྐད་འཕྲྱིན་ཚོགས་པ་ ༡༠༠ བཙུགས་དང། ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ནང་
བཙུགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ༡༠༠ ཡྱི་ཡུལ་མྱི་ ༡༠༠ ཐོག་ན་ཤོག་དང། ང་རང་ཚ་ོསྱི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་ད་ེཁ་འཐོར་སོང་རེད་པ། ཁ་
འཐོར་བཅུག་མཁན་གྱི་རེས་ལ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་དམྱིགས་བཙུགས་ད་ེགཅྱིག་བླུགས་རྒྱུ་ཡོང་བ་ཤོག་དང། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད། 
མྱི་སྟོང་ ༡ སྱིད་སངོ་ལང་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་ངས་ད་ེའདྲ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཉནེ་ཁ་འདུག་ད་ེའདྲ་ལ། བྱས་ཙང་སྔནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་ད་ེ
གཉྱིས་ཀ་ཡོད་ན་དག་ེམཚན་ཆེ་བ་འདུག སྔོན་འགོ་དངོས་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་དུས་ཚོད་བར་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་
ངསེ་གཏན་ཡྱིན་པ་དང་། མ་འངོས་པར་ད་ེའདྲ་འཕྲད་སྱིད་པ་ད་ེངསོ་ལེན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀང་སྔནོ་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་
ཀ་མེད་པ་བྱས་ཏ་ེདངསོ་གཞྱི་གཅྱིག་པུ་བྱས་པ་ལས་སྔོན་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་ན་ད་དུང་ཡག་པ་མེད་འག།ོ ད་ེནང་
བཞྱིན་གྱི་ད་ེབར་གྱི་ཆུ་ཚོད་ད་ེའོས་བསྡུ་བསར་བཅོས་དང་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་གང་
ཐུབ་ཅྱིག་བསར་བཅོས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་ད་ེཐུང་རུ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཉྱིན་མ་ར་ེརེར་གངས་ཀ་བརྒྱབ་
ནས་ཐུང་རུ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ལུང་པ་རེད། ལྷ་ོཕོགས་ནས་ས་ཆ་ཞྱིག་ལ་ཡོང་དགོས་ན། མ་ེའཁོར་སྨུག་པ་འཐྱིབས་
ནས་ཡོང་མ་ཐུབ་པ་ཉྱིན་ཞག་ལྔ་དྲུག་ར་ེཆགས་མཁན་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ནས་ཚུར་ཡོང་དགསོ་
ན། འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ལམ་ཁ་ལ་སགོས་པ་ད་ེའཆར་ཅན་གྱི་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ལ་ཐནོ་ས་ཉྱིན་མ་ལྔ་ལ་རསེ་ལུས་ཐབེས་ས་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་
པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་བསམ་བ་ོགཅྱིག་བཏང་ནས་ཆུ་ཚདོ་ད་ེཡང་ད་ེའདྲ་གཅྱིག་བསྱིགས་ཡོད་པ་རེད། མང་པ་ོཞུས་མ་དགོས་པ་
ཡྱིན། ར་བའྱི་ཆ་ནས་ང་རང་ཚ་ོབསམ་བ་ོབཏང་ས་གཙ་ོབ་ོད་ེང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་དཀྲུག་ཤྱིང་བརྒྱབ་ཀྱི་འདུག མྱི་མང་མངནོ་འདདོ་
ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཡངོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་འགལ་རནེ་བཟ་ོཡྱི་འདུག བཟ་ོམཁན་གཅྱིག་འདུག ད་ེརྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་བཀའ་ཤག་
གྱི་འཁེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ང་རང་ཚ་ོབསམ་བ་ོཐངོས་དང། ད་ེཐུང་རུ་བཏང་རྒྱུ། སྔོན་འག་ོདངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཡོད་
པ་དང་དངོས་གཞྱི་གཅྱིག་པུ་སང་ལ་འགོ་རྒྱུ་ད་ེཉེན་ཁ་སང་ནས་འཕྲད་ཀྱི་འདུག  ངས་བལྟས་ན་གཅྱིག་གྱི་སང་ལ་བཞག་ན། 
དངསོ་གཞྱི་གཅྱིག་པུ་མ་གཏོགས་མེད་ན་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེབ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེགཏན་འཁལེ་བསད་འདུག རྒྱུ་མཚན་ད་ེལ་མཐུན་
གོགས་བྱདེ་མཁན་གཅྱིག་གང་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ན། དང་བང་་ཟརེ་ནས་ག་ས་གང་སར་ནས་ལང་ཕོགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེལ་ལས་
ཀ་བྱས་མཁན་གཅྱིག་ཡོད་ན་རྒྱ་གུང་ཁན་གྱི་ལས་ཀ་བྱས་མཁན་གཅྱིག་ཡོད་ན་ཏག་ཏག་བྱས་ས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱི་
ལམ་ཁ་ཆ་ཚང་བ་གཅྱིག་སྤྲད་འདུག  ད་ེཡྱིན་དུས་ཙམ་ལ་ད་ེསྔནོ་འག་ོད་ེམེད་པ་བྱས་ནས་དངསོ་གཞྱི་ད་ེབླུགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག 
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རྒྱུ་མཚན་ད་ེཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་ཡྱི་ཁ་སང་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ད་ེལ་བསར་དུ་བཟ་ོབཅོས་བྱས་
བཞག་པ་ནང་ལ་ཡང་འགལ་བ་སྣ་ཚོགས་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ང་རང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། སྱིད་སོང་གྱི་འོས་མྱི་
རང་འགུལ་དང་བང་སྱིག་འཛུགས་ཞསེ་པའྱི་འོས་མྱི་དང་རྒྱབ་སརོ་བྱེད་པའོ་ིབྱས་ནས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་དབེ་
སེལ་འགེངས་ཤོག་ཕྱིར་ལེན་དང་དོ་བདག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཕྱིར་འབུལ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ནྱི་ཉྱིན་གངས་ ༡༥ ཡྱིན། དེས་འོས་ཤོག་ཚང་མ་
འགེངས་ཤོག་ལ་བརྒྱབ་བཞག་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱི་འགེངས་ཤོག་ད་ེའསོ་ཤོག་ཡྱིན་ན། སྐབས་ད་ེདུས་འོས་ཤོག་ད་ེའཁེར་ནས་ཉྱིན་མ་ 
༡༥ ལ་ས་ོས་ོནང་ལ་འག་ོབཞག་ན་འགྱིག་ས་ཡོད་པ་འདྲ་བ་ོགཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  ད་ེའདྲའྱི་སོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་མང་པ་ོགཅྱིག་
མཐོང་གྱི། བྱས་ཙང་ཁ་སང་ཁས་ཉྱིན་ཐོག་དང་པ་ོད་ེམ་ཚུད་པ་ལ་ཐེངས་དང་པ་ོདགག་པ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ཙམ་ལ་
བག་ོགེང་མྱི་དགོས་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེརེད་སྐབས་ད་ེདུས། བག་ོགེང་བྱས་པ་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བསད་ཡོད་རེད། 
བག་ོགེང་བྱས་ས་ལམ་ཁ་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་དང་པ་ོད་ེའདྲ་དགག་པ་བརྒྱབ་དགོས་རྒྱུ་རྒྱ་མཚན་ད་ེཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་
ལ་བརྱི་འཇོག་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་བག་ོགེང་མ་བྱས་ན་ཡག་ས་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེརྱིང་བག་ོགེང་བྱས་ཆོག་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ཙམ་ལ་གང་ལྟར་རང་ད་ེརྱིང་གྱི་གཞུང་འབེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེདང་ཁ་སང་བསྣམས་
ཡོང་དགོས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ལ་བཟ་ོབཅོས་བྱས་བཞག་དགོས་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོ
གཅྱིག་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་འོས་བསྡུ་སྱིར་བཏང་གྱི་སྔོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སང་ལ་ད་ལྟ་
རང་ས་ོསོའ་ིགསལ་བཤད་བྱས་བཞག་པ་ད་ེཡྱིན། ད་ེམ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཀང་མདེ། ཚར་སོང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེརྱིང་གཞུང་འབལེ་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ ད་ེལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱུ་
མཚན་ཁ་ཤས་གཅྱིག་སྙན་སངེ་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམ་སངོ། ར་བའྱི་ད་ེཚ།ོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཁེར་ཡོང་བའྱི་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་དང་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་
དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་དགོས་པ་ཡོད་ས་ནང་འགལ་ཡོད་ས་མང་པ་ོཞྱིག་
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ལ་འཛུབ་མ་ོབཙུགས་ནས་དྲྱི་བ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། དྲྱི་བ་ད་ེལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱི་བཀའ་ལན་གནང་གྱི་ཡོད་ན་འདྲ་
འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་ཚབ་སུའྱི་བཀའ་ལན་གནང་མཁན་གནང་མཁན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོབགོ་གེང་ད་ེདངོས་གནས་དྲང་
གནས་བབས་ས་གཅྱིག་ལ་བབས་ཀྱི་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བཤད། 
ང་ཚ་ོཡང་འདྱི་ག་ཞྱིག་ནས་བསམ་ཚུལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་བབས་ས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེའྱི་མྱིང་ལ་བག་ོགེང་ཡང་གང་ཡང་
ཟེར་གྱི་མ་རེད། དེ་བྱས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་ཐོག་ནས་སྟངས་འཛིན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེགཞྱིར་བཟུང་གྱི་མར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  ཁ་ོབརོད་པ་དང་པ་ོཐོག་ལ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཚགི་དོན་གྱི་ཆ་ལ་
འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་ག་ོསྐབས་ད་ེཕུལ་དགོས་རེད་པ། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་
ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་ཚིག་དོན་གྱི་ཆ་ལ་དོགས་འདྲྱི་ལེན་
མཁན་ད་ེཚ་ོའཛིན་སོང་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་གང་ཐུབ་ཐུབ་བརྒྱབ་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེདགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐུགས་ར་ེཆེ་གནང། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་དྲྱི་བ་ཕེབས་པ་ད་ེདག་ལ་འཛིན་
སངོ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ཏན་ཏན་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཕབེས་ཀྱི་རདེ། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་
ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ལན་འདེབས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཀའ་ངལ་གཙ་ོབ་ོད་ེཞྱིབ་ཕྲའྱི་སང་ལ་མ་
ཕྱིན་པར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་དྲན་སྐུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ཐུབ་ན་བསམ་ནས་ལས་འགན་འཁརེ་ཏ་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། དང་པ་ོད།ེ འསོ་བསྡུ་
སྔ་མའྱི་སྐབས་ལ་གནས་སྟངས་གང་བྱུང་པ་ད་ེཚང་མའྱི་ཐུགས་ལ་དྲན་གས་ོཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་དགོས་རེད་དྲན་གྱི་འདུག བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ད་ེཚོའྱི་
ཐགོ་ལ་སྙན་ཞུ་ལྟ་བུར་མཚནོ་ན་ཆར་པ་བབ་བབ་འདྲ་བ་ོཞྱིག་སེབས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དག་ཚང་མ་གཅྱིག་ལ་བསྡུས་ཡོང་ན། ང་
རང་ཚའོྱི་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ད་ེད་ལྟ་འསོ་བསྡུ་ལམ་ལུགས་ཟརེ་ན་ཡང་མྱི་འདུག་འོས་བསྡུ་འག་ོསྟངས་ད་ེལ་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་
ལེགས་བཅོས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོགསལ་རང་བྱས་ནས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། བྱས་ཙང་ད་ེའགན་འདྱི་ད་
ལྟ་གཅྱིག་གྱི་བསར་བཅོས་གསོ་འཆར་དང་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་ལ་སགོས་པ་འཁེར་ཡངོ་མཁན་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ་ད་ལྟ་གངོ་
དུ་སྨྲསོ་པས་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་གའྱི་ཆ་ཚང་ལ་འགན་དང་ད་ེཆ་ཚང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡོད་པ་དང། ད་ེནང་ནས་ཀང་ཁྱིམས་
ཚང་མ་ཡྱི་གཅྱིག་གྱི་གཏན་འབེབས་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོད་ཀྱིས་འགན་བཞེས་ཐུབ་པ་གཅྱིག་
གལ་ཆནེ་པ་ོམེད་ན་བསམ་བྱས་ནས་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། བྱས་ཙང་མཐའ་མ་ད་ེའསོ་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་ལ་བསར་བཅོས་བཟ་ོ
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བཅསོ་ཞུ་འདདོ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ལེགས་བཅསོ་ཡག་པ་ོགཅྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ལ་བཟ་ོབཅོས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་འདྲ། བསར་བཅོས་ཡོང་
གྱི་ཡོད་ན་འདྲ། ད་ེལ་བག་ོགེང་ཡང་ཡག་པ་ོགཅྱིག་ཏན་ཏན་རང་བྱས་དགོས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་ཏགོ་ཙམ་དྲག་པ་འདུག་
མ་གཏོགས་ཁ་སང་འདྱི་ག་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲའྱི་བག་ོགེང་ཁ་ོརང་བྱས་རྱིས་མདེ་པ་བྱས་ནས་ཐུམ་སྱིལ་རང་བརྒྱབ་བྱས་ཕྱི་ལོགས་ལ་
གཡུགས་རྒྱུའྱི་ད་ེའདྲའྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ད་ེའདྲའྱི་མཐོང་ངེས་འདྲ་བ་ོབྱེད་སོང། བྱས་ཙང་ད་ེཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སྱིར་
མང་གཙོའྱི་འག་ོསྟངས། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་གཙ་ོབོར་འཛིན་པའྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ད་ེནང་ལོགས་ལ་བག་ོགེང་དང་
གོས་བསྡུར་དེར་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་འཛིན་ནས་ངེས་པར་དུ་བརྱི་འཇོག་གནང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་དྲན་གསོའ་ིཆེད་དུ་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་སོང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག མར་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་དང་པ་ོཚུད་རྒྱུ་ལ་དགག་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེབཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་དེས་གྲུབ་ཐོན་གྱི་ཆ་
ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཐད་ཀར་འགལ་བསད་ཡོད་ཙང་། འག་ོམ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བརྱི་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲ་བྱས་
ནས་དང་པ་ོཚུད་རྒྱུ་ལ་དགག་པ་བརྒྱབ་རདེ་མ་གཏགོས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ེདབང་དང་ད་ེཆ་ཚང་ལ་ཁད་གསདོ་བྱས་པ་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་མ་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཚིག་ཐལ་ཆ་ཆེ་བ་དེ་ཚོ་གོས་ཚོགས་དེབ་ཐེར་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ན་ཡག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རདེ། བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེཡར་ཚུད་ཚར་བ་རེད། བག་ོགེང་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་པ་ད་ེགཏན་འཁེལ་ཚར་བ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་
དུས་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ཚིག་ཐ་ཤལ་རྱིགས་ད་ེཚརོ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་དང་སྱིད་
སངོ་ཚང་མས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཚིག་ཟྱིན་ས་འདྲ་བ་ོམ་གསུངས་ན་ཡག་པ་འདུག་སྙམ། གནད་དནོ་གང་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་
ཕབེས་ཐུབ་ན། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚགོས་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་སྟོན་ཐུབ་རྒྱུར་ཚང་མས་འབད་བརོན་
ཞུ་དགོས་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་གནང་རགོས་གནང། 
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དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་ག་གེང་ཕགོས་དང་གསན་ཕགོས་འདྲ་བ་ོཏོག་ཙམ་བཟོས་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་དོན་དག་ཆ་ེབ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་སྐབས་ལ་བག་ོགེང་ལྷུག་པ་ོཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད། དེའྱི་ཆ་རནེ་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་
ཟརེ་དུས། བག་ོགེང་ཡོང་ས་ཁ་ོརང་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་
ཡང་མདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བག་ོགེང་གནང་ས་ཡོད་ནའང་རེད་མེད་ནའང་རེད། འག་ོསྟངས་འག་ོལུགས་ད་ེཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱི། ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཚང་མ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེམཐུན་པ་མྱིན་པ་ཞྱིག་གྱི་གསུང་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་
བསད་ཀྱི་མ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལ་སྔནོ་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། མཁནེ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ང་ཚ་ོ
ཡོད་ཚད་ནང་ནས་ཨྱིན་བོད་ཧྱིན་གསུམ་གང་ཡྱིན་ན་མཁས་ཤོས་ད་ེརེད། ཡྱིན་ནའང་གསུང་བཤད་གནང་དུས་འཁྲུག་གཞྱི་ཡོད་
པ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་འདུག བག་ོགེང་མེད་པ་བྱེད་མཁན་ད་ེསྔནོ་མ་བཀའ་ཤག་མར་འདོན་ནས་བག་ོགེང་གནང་ས་མེད་པ་
འདྲ་བ་ོབྱས་སོང། ད་ེའདྲ་ཞུ་དགོས་ཡོད་ན། ང་ཚའོྱི་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གང་གཟབ་གཟབ་བྱས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་
ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་རང་ལ་ངས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། མཐ་ོཙམ་དམའ་ཙམ་མ་གསུངས་རོགས་གནང་། གང་ཡྱིན་པ་དེ་གསུངས་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་དགོས་ཐུག་ན་བཏོན་རྒྱུ་ཆགས་ས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་གཙོའྱི་ད་གྱིན་གོང་དུ་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཚར་ཡྱིན། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་
གནང། དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ འཕྲསོ་མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རགོས་གནང། 
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དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། དོན་དག་གཉྱིས་པ་འདྲ་བ་ོངས་སྱི་བཤད་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ། 
ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་འགེལ་བཤད་གནང་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་འདྱི་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་དང་ད་ེཚ་ོནང་ལ་
སེབས་བསད་པ་ད་ེརྐང་ང་རང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལག་ལེན་གནང་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་ད་ེཁ་ོརྱིམ་པའྱི་བྱས་ནས་སོབ་གསོ་
མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བྱས་ནས་ཡོང་དུས་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་འཛམ་གྱིང་སྱི་སལོ་དང་མཐུན་པའྱི་ལམ་ཆནེ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འག་ོཐུབ་
ན་བསམ་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་དང། ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་འཛམ་གྱིང་སྱི་སོལ་གྱི་མཐུན་ཤས་ཆེ་བ་ཞྱིག་བྱས་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་
འག་ོབསད་ཡོད་རེད། ད་ེཐུག་ཡོད་དུས་ད་ལྟ་བསར་བཅོས་ཟེར་ན་ཡང་བཟ་ོབཅོས་ཟེར་ན་གང་ལབ་ན་ཡང་མ་ལབ་ཡང། ད་ལྟ་
སྔནོ་འག་ོདངསོ་གཞྱི་གཉྱིས་ཡོད་དམ་མེད་ཟརེ་མཁན་ད་ེལ་ཐུག་བསད་པ་ད་ེཚང་མས་འགེལ་བཤད་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ། འདྱི་ག་
རང་རདེ། དཔརེ་ན། ང་ཚའོྱི་ལྟ་ཕགོས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་སྱིད་སོང་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ད་ེལ་ཡང་སྔོན་འག་ོདངསོ་གཞྱི་གཉྱིས་
ཡདོ་མེད་གཉྱིས་ལ་ནང་གསེས་ཀྱི་ཁད་པར་ཏགོ་ཙམ་ཡོད་པ་འདྲ་བ་ོམཐངོ་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ད་ལྟ་འཁྲུག་གཞྱི་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་
འདྱི་གའྱི་ད་ེསྱིད་སོང་གྱི་འོས་བསྡུ་སྐབས་ལ་བྱུང་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་སྱིད་སོང་འོས་བསྡུ་སྐབས་ལ་ང་ཚ་ོསྔོན་འགོ་དངོས་
གཞྱི་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་རྒྱུ་ད་ེསྔོན་འག་ོདགོས་རྒྱུ་ཆེན་པ་ོཆགས་རྒྱུ་ད་ེསྔོན་འགོའ་ིའོས་གཞྱི་ད་ེམྱི་མང་གྱི་བཏོན་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་དོན་དག་བཟ་ོལྟ་འདྲ་བ་ོཞྱིག་གྱི་སང་ལ་བབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། རེད་དེ། དངོས་སུ་བྱས་པའྱི་སྐབས་ལ་མྱི་
མང་གྱི་སྔནོ་འག་ོའསོ་གཞྱི་ད་ེམྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་མྱི་མང་གྱི་སྔནོ་འག་ོའསོ་གཞྱི་ཞྱིག་བཏོན་གྱི་ཡོད་རེད་པས། ད་ེསྔོན་ནས་ས་ོ
ས་ོལངས་པ་ཡྱིན་ན་འདྲ། མྱི་ཡར་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན་འདྲ། ད་ེའདྲའྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཚར་དུས་མྱི་མང་གྱི་སྱིད་སོང་གྱི་སྔནོ་འག་ོ
འསོ་གཞྱི་བཏོན་སྟངས་ད་ེམྱིང་དནོ་མཚུངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་མདེ་འདྱི་གའྱི་འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་མོང་རྒྱུ་བསྒྲུབ་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
དུས་བྱས་ཙང་ད་ེསྔནོ་འག་ོའསོ་གཞྱི་ཐགོ་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་ད་ེསྱི་འཐུས་ཀྱི་ད་ེདང་སྱིད་སངོ་གྱི་ད་ེལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཁད་པར་
ཡོད་པ་འདྲ་བ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་དུས་སྱིག་བཅོས་གནང་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡང་ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་གནང་ཕགོས་ལམ་ཁ་ཏན་ཏན་ཡོད་
ཀྱི་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག  གཉྱིས་ནས་ང་ཚ་ོཐེངས་ ༡ དང་ ༢ ལབ་ཡོང་དུས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སྔོན་འག་ོཟེར་
རྒྱུ་ད་ེསྔནོ་མའྱི་སྔནོ་འག་ོད་ེཡྱི་དནོ་དག་གཅྱིག་པུ་ད་ེལ་ག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་པ། ད་ེནང་ལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་སྔོན་འག་ོལ་རྱིས་
ཆོག་མཁན་རྱིམ་པ་འདྲ་བ་ོཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་བསད་ཡོད་རེད། ཡར་བཏོན་ཡང་དང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད་པ། ད་ེཟེར་དུས་རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་པ་ནང་ལོགས་ལ་ཡང་སྔོན་འགོ་འདྲ་པ་ོའདྲ་པ་ོད་ེའདྲ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དངོས་གཞྱི་རང་པ་མ་གཏོགས་ད་ེ
སྔོན་ལ་འགོ་མཁན་བརྒྱུད་རྱིམ་ཁོན་ནས་མེད་པ་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བྱས་ཙང་
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་འདྱི་བརོད་པ་དང་པའོ་ིསྐབས་འདྱི་ད་ེཙམ་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་འདྱི་ད་ལྟ་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་གཞྱིགས་ནས་བསྣམས་
ཕེབས་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེསང་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་ཐོག་ལ་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དེའྱི་ནང་ལ་ད་ེབཅའ་
ཁྱིམས་བསར་བཅོས་རེད་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ད་ེཚ་ོསེབས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེསྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྲུག་ཆ་མང་པ་ོགཅྱིག་ཆགས་
བྱས་ནས་མ་འོངས་པ་ད་ེརྱིགས་མ་སེབས་རྒྱུ་ཆེད་དུ་ང་ཚོའྱི་འགྱུར་བ་མང་པ་ོགཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་ནས་དགོངས་
ཚུལ་མང་པ་ོགཅྱིག་ཕེབས་བྱས་ནས་སེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེམ་སེབས་སྔནོ་ལ་ད་ེསྔ་ས་གནས་ཁག་མང་པ་ོགཅྱིག་ལ་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱི་བསམ་ཚུལ། མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་གནང་སོང། ད་ེཕར་ཚགོས་ཆུང་ལ་
གནང་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོཡང་གནང་སོང། ད་ེཚ་ོའདྱི་གའྱི་གཞྱི་བཞག་ནས་གོམ་པ་གཅྱིག་སསོ་ཡདོ་རདེ། ད་ེཚ་ོའདྱི་གའྱི་
ལ་གནད་འགག་ག་ཚོད་གཅྱིག་གཟྱིགས་ཡོད་རདེ་པས་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ས་གནས་ཁག་ ༡༤༨ ནས་བསམ་འཆར་
བསྡུ་བཞག་པའྱི་མྱི་མང་གྱི་བསམ་འཆར་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཡྱི་གཞྱིར་བཞག་བྱས་ནས་ང་ཚའོྱི་བསར་བཅོས་ད་ེགནང་ཐུབ་རྒྱུ་གོམ་པ་
གཅྱིག་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་པས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེནས་ས་ོས་ོམྱི་མང་གཞྱིས་ཆགས་དཀྱིལ་ནས་སེབས་ཡོད་དུས་
སྐབས་ལ་མྱི་མང་ནང་ལ་ཚོར་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོགཅྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་བསམ་འཆར་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་
པ་ོབྱས་ནས་ཚགོས་འདུ་མང་པ་ོཚོགས་རསེ་བག་ོགེང་མང་པ་ོབྱས་ནས་ཡར་ཕུལ་ཡྱིན། དའེྱི་ཐགོ་ལ་གང་ཡང་གངེ་སོང་མྱི་འདུག 
འདྱི་ལ་གང་ཡང་མེད་པར་གཅྱིག་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་གནང་བ་ཙམ་རེད་མ་གཞྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ་
གནང་བཞག་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོལ་གཅྱིག་ཀང་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལབ་ནས་ཚོར་སྣང་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའདུག ད་ེ
དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་ཁ་སང་ང་རང་ཚ་ོལས་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བུད་མེད་ལ་ཧ་ཅང་དམྱིགས་བསལ་གནང་ཡོད་རེད།  ད་
ལྟའྱི་ཆ་ལ་བུད་མདེ་ད་ེཚ་ོལ་བུ་ལས་མང་བ་ཐབོ་ཐང་རགས་ཡོད་པ་རདེ་ལབ་དུས་ང་ཧ་ཅང་གྱི་ཚརོ་སྣང་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབྱུང། ད་ེ
རྱིང་ང་ཚ་ོད་ེའསོ་བསྡུ་དང་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འག་ོདུས་ད་ེདང་འབལེ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས་སང་ལ་བུད་མེད་ལ་གཉྱིས་
ད་ེདགསོ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་ད་ེདགསོ་མྱི་འདུག  བུད་མདེ་ཀང་འདྲ་མཉམ་ང་ཚ་ོགནས་ཚད་གང་འདྲ་ཐགོ་ནས་འདྲ་འདྲ་
ཡྱི་འགན་བསྡུར་ཐོག་ནས་སབེས་དགསོ་འདུག་མ་གཞྱི་ང་ཚ་ོལ་སྙྱིང་ར་ེབཏང་ཡྱིན། ང་ཚ་ོལ་རྱིགས་སྡུག་པ་ཡྱི་ཐབོ་ཐང་རགས་པ་
འདྲ་བ་ོབྱས་ནས་སེབས་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེཚ་ོགནད་འགག་རེད་པ། 
ང་ཚ་ོབཤད་དུས་སང་ད་ེང་རང་ཚ་ོཚོར་སྣང་བྱུང་དགོས་གཅྱིག་པུ་གཅྱིག་མ་རེད། ང་ཚ་ོམྱི་མང་ནང་ནས་ཡར་སེབས་ཡོང་དུས་
མྱི་མང་ནང་ནས་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེབཤད་རྒྱུ་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ང་ཚ་ོདངོས་གནས་བུད་མེད་ད་ེ
ཚ་ོའཇོན་ཐང་ཡོད་རེད། གང་ཡོད་རེད། ང་ཚ་ོད་ེསྐབས་ལ་བུད་མེད་ ༢ བཞག་རྒྱུ་ད་ེམ་སེབས་པ་དང་གནས་སྟངས་ཁག་ཁག་
རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཐོག་ནས་རེད། འཇོན་ཐང་ཐོག་ནས་རདེ། གང་གྱི་ཐོག་ནས་སེབས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
བུད་མེད་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཞབས་སྟེགས་ ༢ ད་ེདགོས་མྱི་འདུག ད་ེཡང་འགྱུར་བཅོས་གཅྱིག་གནང་དགོས་འདུག ད་ེདང་
མཚུངས་པའྱི་འསོ་བསྡུ་ད་ེདཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱི་གསུང་གྱི་ཡོད་རདེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་གང་ལ་གང་འཚམ་ང་ཚ་ོཡྱི་
ད་ེལ་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱས་མཁན་མང་པ་ོཕེབས་ཡོད་རདེ། ད་ེཡང་དམངས་གཙ་ོཚད་དང་ལྡན་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་འསོ་བསྡུ་ད་ེཡང་འདྲ་
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མཉམ་དགསོ་འདུག ཚང་མ་ལ་འསོ་གཅྱིག་གཅྱིག་འདྲ་མཉམ་བཟ་ོན། བུད་མེད་ལ་དམྱིགས་བསལ་མྱི་དགོས། ད་ེགཅྱིག་དབྱ་ེབ་
འབྱདེ་ནས་ཁ་ཤས་ལ་ཐེངས་མང་ ༢ བླུགས་རྒྱུ། ཁ་ཤས་ལ་ཐེངས་མང་ ༡ མེད་པ་བྱས་ནས་ཚང་མ་ལ་གཅྱིག་གཅྱིག་བླུགས་རྒྱུ་
བཟ་ོན། ངས་ཡོད་པ་ད་ེམེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། མང་པ་ོགཅྱིག་གྱི་སྐད་ཆ་འཁྲུགས་བསད་ཀྱི་རེད། ཡང་
མེད་ན་ ༢ བཟ་ོན། ཚང་མ་ལ་ ༢ བཟོས་ན། ང་ཚ་ོཚང་མ་ནྱི་གཅྱིག་པ་རདེ། གང་ལྟར་གང་གྱི་ཐོག་ལ་འག་ོཔ་ཡྱིན་ན་ཡང་ཚང་མ་
ལ་ཆ་རེན་ཡོད་རེད། ད་ེབྱས་དུས་སང་དེར་མྱི་མང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཧ་ཅང་འདུག ཁེད་རང་ཚ་ོགང་བཤད་ན་ཡང་མ་བཤད་ན་
ཡང། ང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བྱས་ནས་བསམ་ཚུ་ད་ེཚ་ོལ་ཡ་ལན་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ལབ་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་ད་ེཡྱིན་
དུས་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེམྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེཚ་ོཡང་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བསར་བཅོས་གང་གནང་གྱི་
ཡོད་ད་ེནང་ལ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སེབས་ཐུབ་པ་དང་བག་ོགེང་ཐུབ་པ་གཅྱིག་གནང་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཨང་ ༣ འཕྲོས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་
ཤས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཕོགས་ཡོངས་ནས་དངོས་གནས་ད་བར་དུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་
འཆར་གང་འཁེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་མཁན་གྱི་མྱི་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད། དཔེར་ན། ད་ེརྱིང་ཡྱིན་ནའང་ང་
རང་ཚ་ོགཞུང་འབལེ་བསར་བཅོས་ད་ེཡང་ན་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆ་ེརང་ལ་ལག་པ་འཆང་གྱི་ཡོད་དུས་ད་ེསང་ལ་ང་རང་ཚ་ོཚང་
མས་བསམ་བ་ོརྒྱ་ཆ་ེས་ཞྱིག་སང་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོདངོས་གནས་ ༢༠༡༦ གྱི་སྐབས་
ལ་འོས་བསྡུ་སྐབས་ ༡༢ ཀྱི་འསོ་བསྡུ་བྱས་རདེ། དའེྱི་སྐབས་ལ་སྱིད་སངོ་འསོ་བསྡུ་འཕྲོས་ལས་ཏོག་ཙམ་སྱི་ཚགོས་ལ་ཟང་ཟྱིང་
བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ན་ཡང་ཟང་ཟྱིང་བྱུང་རྒྱུ་ད་ེང་རང་ཚ་ོབཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆ་ེམ་འདངས་པ། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་མ་འདངས་
ནས་བྱུང་བ་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་མེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་བ་རྱིགས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཤོག་
ཁག་གྱི་མ་འདངས་པ། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་མ་འདངས་ནས་གཅྱིག་རྱིགས་ཟང་ཟྱིང་གཅྱིག་བྱུང་རདེ་མ་གཏགོས་གཞན་གང་
ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་རདེ་བྱས་ད་ེགསལ་པ་ོགཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ད་ེནས་འོས་ ༡ དང་ ༢ ནས་ད་ེརྱིང་གཙ་ོབ་ོདའེྱི་སང་ནས་འཕྲོས་
ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་སང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ཁད་པར་ཡོད་མ་རེད་གསུངས་ནས་ང་རང་ཚ་ོདཔེ་མཚོན་མང་པ་ོ
གཅྱིག་བགང། ཡྱིན་ན་ཡང་དེའྱི་སང་ལ་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོཡོད་རེད། གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། དཔེར་ན། ང་རང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ར་
བ་འདྱི་ནང་ལ་མྱི་གཅྱིག་ལ་འོས་ཤོག་དང་པ་ོ ༢ བྱས། རེས་མ་སྔོན་འགོ་སྐབས་ལ་འོས་ཤོག་ ༢ བྱས། འོས་བསྡུ་དངོས་གཞྱི་
སྐབས་ལ་གངས་ ༥༠༠ ནས་ ༦༠༠ འཕར་ཡོད་རེད། ད་ེལ་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་ན་བསམ་སོང། 
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ད་ེལས་འཕྲོས་ད་ེང་ཚོའྱི་འགྱུར་བཅོས་བཏང་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་ད་དུང་ཡང་མང་པ་ོགཅྱིག་ལྷག་འདུག དཔེར་ན། ང་རང་ཚ་ོསྱི་
འཐུས་ཀྱི་དུས་ཚིགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལའང་ང་རང་ཚ་ོབསར་བཅོས་བཏང་དགོས་འདུག སྱི་འཐུས་ཀྱི་ད་ེཚད་
བཀག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེལ་ངསེ་པར་དུ་ཚད་བཀག་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག ཚད་བཀག་མ་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ།ོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅསོ་ད་ེརང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསུངས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་གནང་རགོས། ཚང་མ་ད་ེཐགོ་ལ་
སྤུངས་བཞག་ན་ང་ཚ་ོབབས་ས་ད་ེབས་ཀང་ཡོང་གྱི་མ་རདེ། ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞསེ་རགོས་གནང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་གསུངས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གཉྱིས་གཅྱིག་གྱི་ཕག་བརངས་ཡངོ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཐགོ་
མའྱི་དགོངས་པ་ད་ེཏག་ཏག་གཅྱིག་བཞེས་ཡོང་རོགས་གནང་མ་གཏོགས་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་མཇུག་བསྡུ་རྒྱུ་རེད། ལས་རྱིམ་མུ་
མཐུད་ནས་འག་ོརྒྱུ་ལ་ཏགོ་ཙམ་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་
རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
བརོད་པ་དང་པའོ་ིབརདོ་གཞྱིའྱི་བག་ོགེང་དང་འབལེ་བ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ལ་ཚད་བཀག་མེད་པ་ཡྱིན་
ན་སྱི་འཐུས་རྱིང་པ་ཆགས་སོང་བའྱི་ཁ་སང་སྔོན་མ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ཚ་ོརྐུབ་
བཀག་སང་ལ་དྲྱི་མ་ཁ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟརེ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདྲྱི་མ་ད་ེརང་གྱི་ས་གནས་ལ་བསད་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ། ད་ེདྲྱི་མ་
ད་ེཡོངས་སུ་ཁབ་ཏ་ེམང་པ་ོཞྱིག་ལ་འགོས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་ཁ་སང་གོས་ཚགོས་ར་བ་ད་ེནང་ལ་ཡང་དཔེར་ན། རྒྱུས་
ཆད་རྒྱུས་མེད་དང་རྒྱུས་ཅན་རྒྱུས་མེད་ལ་སོགས་པའྱི་འཕྲོས་གཏམ་གེང་བྱུང་བ་རདེ་ད་ེཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ར་
བ་ད་ེཡྱི་ནང་ལ་ཡང་ཁ་ོམྱི་གཅྱིག་མ་གཏོགས་བཅའ་ཁྱིམས་ལེའུ་ ༡༡ དང་དོན་ཚན་ལེའུ་ ༡༡༥ ད་ེསུའྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད་རྡོག་
རྡགོ་ད་ེའདྲ་སྐད་ཆ་ཡང་མང་པ་ོགཅྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སང་ལ་མྱིག་དཔ་ེངན་པ་གཅྱིག་
བཞག་གྱི་འདུག་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། གཉྱིས་སུ་ཡྱིན་ན་སྱིད་སོང་གྱི་དུས་ཡུན་ད་ེལ་ཚད་བཀག་གཅྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོཡང་
ང་ཚ་ོཡྱི་དུས་ཡུན་ད་ེཚད་བཀག་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག ད་ེརྒྱུ་མཚན་
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དཔརེ་ན། མྱི་གཅྱིག་ལ་བརྡ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་བརྡ་ལན་གཅྱིག་བཏང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ད་ེ
རྱིང་དུས་ཚོད་དང་གནས་སྟངས་མང་པ་ོགཅྱིག་ལ་བརནེ་ནས་དུས་ཚོད་ད་ེངསེ་མེད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོཕོགས་ག་ས་གང་སར་
ནས་ད་ེལ་བརྡ་ལན་ཡག་པ་ོའཕྲསོ་ཀྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་གཅྱིག་གསུངས་རྒྱུ་འབད་བརོན་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐགོ་ལ་གསུངས་རྒྱུ་མེད་ན་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་མར་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཚང་
མ་དོགས་པ་འདྲ་བྱས་ནས་བཀའ་མོལ་གསུངས་བསད་རྒྱུ་ད་ེདཀའ་ལས་འདུག ཁོང་གསུངས་རྒྱུ་མེད་ན་བརོད་པ་དང་པ་ོམར་
འགོ་བཅུག་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་ན་ཏོག་ཙམ་གུ་ཡངས་པ་འདྲ་བོ་ཡོད་པའྱིསྐད་ཆ་རེད། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་
ལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་གྱིན་དོགས་འདྲྱི་ད་ེག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་གྱི་འདུག བརོད་པ་དང་པ་ོཐགོ་ལ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་བཞེས་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ག་ོསྐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ང་ཚ་ོད་ལྟའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ང་རང་ཚ་ོནམ་རྒྱུན་བཤད་རྒྱུན་ནང་ལ་
ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་རེད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་དཔེ་ལྟ་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་མ་རེད། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་
གཅྱིག་རེད། ཨྱིན་སྐད་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ Unique རེད། བྱས་ཙང་དེའྱི་གནས་བབས་དེ་སྲུང་སོབ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་མ་
གཏོགས་གཅྱིག་གཞན་ལ་དཔ་ེལྟ་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་ཚ་ོཡྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་སང་ལ་བརོད་པ་དང་པ་ོའག་ོ
བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ད་ེལ་འཛནི་ས་གཙ་ོབ་ོའདྲ་ད་ེསྱིག་གཞྱི་ཡྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཆ་རནེ་ས་ོས་ོཡྱི་
དགོས་པ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་ཁབ་ཚད་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེཡོད་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་དམྱིགས་ཡུལ་འབེལ་བའྱི་ཚིག་ཁ་
ཤས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདདོ་པ་བྱུང་སོང། སྐབས་སྔནོ་མ་ལ་ང་རང་ཚ་ོསྱི་ཚགོས་ནང་ལ་འསོ་བསྡུ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་
རོད་རོག་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོའྱི་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མྱི་ལྷ་ཚང་མ་འཁྲུགས་དགོས་རྒྱུ་
གནས་སྟངས་གཅྱིག་བྱུང་ཡོད་རདེ། བྱས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་སྐརོ་ལ་ཐབས་ཤེས་འདྲ་གཅྱིག་གང་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་
གྱི་ཚོར་བ་ད་ེའདྲ་ཆེན་པ་ོཡོད་མཁན་གྱི་ད་ེའདྲ་ཡྱིན། འོན་ཀང། འོས་བསྡུ་ཐེངས་མང་ ༡ ཡྱི་ཐག་ཆོད་སོང་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་ས་
རེད་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་བ་ད་ེའདྲ་རྣམ་རྒྱུན་ང་ཚ་ོབགོ་གེང་བྱུང་ཚུན་ཆད་ནས་ང་རང་ཚ་ོཡྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལམ་ལུགས་
སལོ་གཅྱིག་འག་ོཡོད་རདེ། ཡྱིན་ན་ཡང། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལས་གལ་ཆ་ེབ་ད་ེམ་འོངས་པ་ང་རང་ཚ་ོཡྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་སྱི་ཚགོས་
ད་ེས་བརན་གནས་རྒྱུ་ལ་གལ་སྱིད་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཡྱི་ཐབས་ ཤེས་ཡོད་ན་ད་ེཡག་ས་རེད། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐབས་
སྔནོ་མ་གཅྱིག་ལ་ད་ེནས་དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་ད་ེཚ་ོམང་པ་ོགཅྱིག་གསུངས་སངོ། ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ནས་ད་ེའདྲའྱི་བསམ་བ་ོའཁརོ་
གྱི་ཡོད། ད་ེནས་ད་ེཡག་ས་རེད་བསམ་བསམ་གྱི་ཁ་སང་ད་ེགོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་འག་ོའཛུགས་ནས་མ་རོགས་པར་ད་ེ
འདྲ་རང་དྲན་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོའོས་བསྡུ་ཡྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚང་མ་སེབས་ཡོང་
པའྱི་སྐབས་ལ་ད་ེནས་བསམ་བ་ོབཏང་རྒྱུ་མང་པ་ོགཅྱིག་ཆགས་སངོ། ང་རང་གྱི་ར་ེབ་ལ་ཐབས་ལམ་ད་ེཚ་ོའདྱི་ལས་ཡག་པ་ཡོད་
ཀྱི་རེད་བསམ་ནས་ར་ེབ་ད་ེབརྒྱབ་བསད་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཡྱི་གོང་དུ་ཕག་སེལ་
དང་པ་ོགསུངས་མཁན་ད་ེཡྱི་དྲྱི་བ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ད་ེཚ་ོཚར་ཁ་ཤས་གཅྱིག་ལགས་ཀོག་བྱས་ནས་ཡོང་པའྱི་སྐབས་ལ། 
ད་ེའདྲ་གཅྱིག་ནས་འག་ོབཞག་པ་ཡྱིན་ན་མ་འངོས་པ་ལ་ང་ཚ་ོཡྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་རདོ་གངེ་ད་ེམུ་མཐུད་དུ་མང་རུ་འག་ོརྒྱུ་རདེ་ད་ེ
འདྲ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ད་ེཡྱི་ཕན་ཐགོས་རྒྱུའྱི་ད་ེའདྲ་ཡྱི་དག་ེམཚན་ཡདོ་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཚརོ་མ་སངོ་བྱས་ནས་ད་ེཁ་གསལ་པ་ོ
བྱས་ནས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདོད་པ་བྱུང། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་དེ་རྱིང་ང་ཚོ་ཡྱི་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་
དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་ད་ེརོད་རོག་ད་ེཚ་ོདང་བརེན་ནས་ཞུ་དགོས་རེད། ད་ེརྱིང་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་
མཚན་གནད་འགག་ང་རང་གྱི་བསམ་འཆར་གཅྱིག་བསམ་བོ་བཏང་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོ་འདས་པའྱི་སྐབས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་
ལོགས་ལ་ཡང་བྱུང་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ན་ང་རང་ཚ་ོཡྱི་ད་ལྟ་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་ཡྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་ད་ེཚ་ོལྟ་ཡྱིན་ན་སྔོན་འགོ་དངོས་གཞྱི་དགོས་རྒྱུ་རེད་འདུག་བསམ་བསམ་ད་ེའདྲའྱི་ཚོར་གྱི་འདུག ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་
ཡང། ང་རང་ཚ་ོཡྱི་བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ད་ེཚ་ོཡྱི་འོས་ཤོག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
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བཏོན་མ་ཆོག་པ་གཅྱིག་ངེས་པར་དུ་བཟ་ོདགོས་འདུག ད་ེབཟ་ོདགོས་རྒྱུ་རྒྱུ་མཚན་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ད་ེགང་ཐུག་ཡོད་རེད་
ལབ་དུས། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ལ་བསར་ཞྱིབ་བྱས་ནས་ལྟ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་ད་ེཚ་ོཡྱི་ཕན་ཐགོས་དང་ནུས་པ་
གང་ཡང་ཐོན་མོང་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཡང། རོད་རོག་མང་པ་ོགཅྱིག་ད་ེལ་བརེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གྱི་ད་ེརྱིང་ང་ཚ་ོཡྱི་བསར་བཅོས་ད་ེཡྱི་བརྒྱུད་ནས་དུས་ཚོད་ཐུང་རུ་བཏང་རྒྱུ་གཅྱིག  ད་ེ
ནང་བཞྱིན་གྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེཚ་ོཡྱི་དམྱིགས་བཙུགས་བྱས་ནས་ད་ེའདྲ་ཡྱི་འོས་ཤོག་བཏོན་མ་ཆོག་པ་
བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཁ་ཤས་ཀྱི་ང་ཚ་ོཡྱི་དམངས་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་དང་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེའདྲ་འགྱིག་གྱི་
མ་རེད་ཟེར་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་སྟ་ེངའྱི་ད་ེའདྲའྱི་ངོས་འཛིན་བྱས་ཀྱི་མེད། རྒྱུ་མཚན་གང་བྱས་ནས་ལབ་ན། ང་རང་ཚ་ོ
བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེཚ་ོབཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཞག་ཡུལ་
ཁྱིམས་ལ་བརྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚ་ོགང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ང་རང་ཚ་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བཙན་བྱོལ་སྱི་
ཚགོས་ནང་ལ་ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་པ་ད་ེཚ་ོལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་དེབ་སེལ་གང་འདྲ་
བྱས་བཞག་ཡོད་རེད། སྔ་རེས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ད་ེམང་པ་ོབྱུང་ཡོད་རདེ། ཁ་ཤས་ཏོག་ཙམ་སྔ་བ་རེད་ཁ་ཤས་ཚགོས་རྱིང་པ་ད་ེཚ་ོདེབ་
སལེ་ཕྱི་པ་ོད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ན་ཡང། ཡྱིད་ཆེས་དག་ེར་དང་བད་ེདོན་ཚོགས་པ་ཡྱི་ང་ོབ་ོནས་བ་བྱས་པ་ཚགོས་པ་ཡོད་
མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚ་ོགས་ད་ེཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱས་ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། 
བྱས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེང་རང་ཚ་ོབཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་གྱི་ཡོད་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ང་ཚ་ོཡྱི་བད་ེདོན་
དང་འཚམ་གྱི་ཡོད་རེད། ཚོགས་པ་ད་ེཚ་ོཡྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་སྲུང་སོབ་བྱས་རྒྱུ་ལམ་ལུགས་སོལ་དང་མཐུན་
གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་བལྟས་ན་ང་རང་ཚ་ོཡྱི་ད་ེའདྲ་ཡྱི་གཏན་འབེབས་གཅྱིག་བྱས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པ་སྱི་
ཚོགས་དེ་ཏོག་ཙམ་བརན་བརླྱིང་ཆགས་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཡྱི་སྔོན་མ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ལས་
བསྒྲུབས་པའྱི་ཆདེ་བཙུགས་པའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་དའེྱི་སྐརོ་ད་ེཏགོ་ཙམ་གཅྱིག་གསལ་པ་ོཞ་ེདྲགས་མ་ཡྱིན་པ་འདྲ་བ་ོཞྱིག་
གྱི་ཐགོ་ནས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དང་པ་ོབསམ་འཆར་ཕུལ་བཞག་པ་ད་ེནང་ནས་མར་འཐེན་ཡོད་རེད། ད་ེརྱིང་ཁ་གསལ་པ་ོ
གཅྱིག་བཟོ་ནས་དེ་བྱས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཞེ་དྲགས་འདུག  དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་
གཏོགས་ད་ལྟ་ཡྱི་གནས་སྟངས་དའེྱི་ཐགོ་ནས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཕགོས་གང་ནས་བལྟས་ཀང་མང་པ་ོགཅྱིག་གསུངས་རྒྱུ་འདུག་
སྟ་ེདོན་དངོས་པོའ་ིཐོག་ནས་ད་ལྟ་ད་ེཚ་ོད་ེའདྲ་གཅྱིག་གྱི་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་ད་ལྟ་ད་ེཡྱི་ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་
སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཆ་ཚང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རདེ་མྱི་འདུག་བསམ་བསམ་གྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རདེ། དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོང་
ས་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་དང་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་དེ་ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་སྱི་
ཚགོས་ཀྱི་འག་ོཡྱི་སྱིད་སངོ་ནས་མན་ཆད་ནས་ས་གནས་ཀྱི་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཡན་ཆད་ལ་ཁབ་བསད་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་
རེད་ལ། ད་ེརྒྱུན་དུ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་སྱིག་གཞྱི་ཚང་མ་ནང་ནས་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་རེད་བསད་
ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་དེའྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ་ིཐོག་ནས་འགོ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་གཞྱི་ར་མང་པ་ོཡོང་ས་
རདེ། ད་ལྟ་དམྱིགས་ཡུལ་དང་ཁབ་ཚད་དང་ད་ེཚ་ོཡྱི་ཐགོ་ནས་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེའདྲ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག རྣམ་རྒྱུན་རྒྱུན་
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སལོ་ལྟར་ན་བག་ོགེང་ད་ེགཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ་ད་ེཡྱིན་ནའང་ད་ལན་གྱི་ད་ེཡྱི་ངོས་འཛིན་བྱས་སྟངས། བག་ོགེང་
གནང་མཁན་ཚང་མ་ཡྱི་ད་ེའདྲ་བྱུང་སོང། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་ངོས་ནས་ཁ་ོདེའྱི་ཐགོ་ནས་ཚགི་ཁ་ཤས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་
ད་ེབྱུང་སོང། གཞན་རགས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབརྒྱབ་ཡོད། ཁ་སང་གྱི་ད་ེལ་རགས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབརྒྱབ་བཞག་ཡོད། དྲྱི་བ་བཏང་
ཡང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ར་ེར་ེབྱས་ནས་རྦད་ད་ེཚར་སུམ་ཅུ་བཞྱི་ལྔ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཚང་མ་བརྒྱབ་བཞག་ཡོད། དེའྱི་ནང་
མང་པ་ོགཅྱིག་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྤྲལེ་གཅྱིག་གྱི་བཏང་སོང། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དྲྱི་བ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་བཏང་གྱི་མེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་ད་ེའདྲའྱི་དྲྱི་བ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་མཐངོ་སོང་ཟརེ་ནས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གུང་ཚགིས་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེབཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༣༦ པའྱི་བརོད་པ་དང་པོར་ཕབེས་བསད་ཡདོ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལན་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་བསར་དུ་ལེན་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་
གནང་བ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སངོ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་སྱིད་
སོང་ནས་གསལ་བཤད་གང་ཐུབ་ཞུས་ཆོག་པ་བྱེད། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ད་དུང་ལྷག་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ངའྱི་ཕག་རོགས་དཔལ་
འབྱརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་ཞུ་རགོས་བྱདེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་ལ་ངས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་དུས་མདརོ་བསྡུས་ཤྱིག་བཤད་དགོས་
རེད་ཟེར་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་སྟོན་ནས་བསྡུས་པ་ད་ེལ་བཤད་ཐུབ་མ་སོང། ཡྱིན་ཡང་ངས་བསོམས་ཤྱིག་བརྒྱབ་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་སེར་གྱི་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ དང་ ༢༠༡༦ ལོར་ལ་གང་ཟག་ཞྱིག་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་
ནས་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་གང་ཙམ་གྱི་སྒྱུར་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་མདེ་ད་ེཕལ་ཆརེ་མོང་ཚརོ་ཆ་ེཤོས་ཆགས་མཁན་གཅྱིག་གོས་ཚོགས་ར་
བ་དའེྱི་ནང་སྱིད་སངོ་རདེ་ཟེར་ན་ཕལ་ཆརེ་མྱི་འགྱིག་པ་ཡོད་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་ཆ་ེ
བ་བསྐོར་ར་བརྒྱབ་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་དུས་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་སྒྱུར་བ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོབསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེནས་འོས་བསྡུ་
དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གངོ་གྱི་དྲྱི་བ་གལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སངོ། འདྱི་གང་རདེ་ཟེར་ན་རྒྱ་ནག་གྱིས་གནནོ་ཤུགས་
ཡོད་རེད་མ་རདེ་དམ་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ་འདུག ངས་ད་ེརྱིང་ཞོགས་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཡོད་རདེ། ཡོད་པ་ལ་ངསོ་འཛནི་དགསོ་རདེ། 
འདྱི་ངའྱི་གསང་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟ་ེད་འོས་ལང་མཁན་མེད་ཙང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་སྱིད་ཀྱི་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ འོས་ཚར་
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བས་རསེ་ལ་རདེ། ད་ངས་ལུང་པ་མྱིང་ད་ེའབོད་ཀྱི་མྱིན། ལུང་པ་གཅྱིག་ནས་འབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་ནས་གང་གསུངས་སོང་ཟརེ་
ན་ཁེད་རང་འབལེ་བའྱི་རྒྱ་ནག་རང་ནས་རོམ་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་སྱི་ཚགོས་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་བླུགས་སོང། རམོ་འདྱི་འདྱི་རདེ་ཞསེ་ཁོང་ཚསོ་
ང་ལ་གསལ་བཤད་བྱདེ་སོང། ད་ེའདྲ་ཞུས་མྱི་དགསོ་པ་རདེ། ང་ཚ་ོཨ་ོསྱི་ཀྲ་ོལྱི་ཡ་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་དང་འབེལ་བ་ཡདོ་
པའྱི་ཚགོས་པ། Sweden ནང་ལ་རྒྱ་ནག་ས་ོབ་ཞྱིག་འཇུས་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཐ་ེའཇུས་བྱདེ་ཀྱིས་ཡོད་པ། ང་
ཚསོ་ཡོངས་གགས་ཀྱི་ ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐ་ེའཇུས་བྱདེ་ཀྱིས་ཡོད་པ་ད་ེཡོངས་གགས་ང་
ཚསོ་དངསོ་ཡོད་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས། ཨ་རྱི་ནང་ཐ་ེའཇུས་བྱེད་ཀྱིས་ཡོད་རེད། ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཐ་ེའཇུས་བྱེད་ཀྱིས་ཡོད་
རདེ། Maldive, Sri lanka, བལ་ཡུལ་གཙོས་པ་ཚང་མ་ལ་བྱེད་ཀྱིས་ཡོད་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གྱིས་
ཡོད་ཙང་འདྱི་ལ་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་རྱིང་བ་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཙམ་གྱི་ཐ་ེའཇུས་མང་བ་བྱེད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་དམ་ཟེར་བ་ད་ེ
རདེ། ང་རང་ཆ་ཤས་ལེན་ཙང་འསོ་བསྡུའྱི་འགན་བསྡུར་ཟེར་ན་རདེ། ད་ེདང་གཞན་བར་ཁད་པར་གང་འདུག་ཟེར་ན་འོས་བསྡུའྱི་
འགན་བསྡུར་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཚརོ་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོསེབས་ཀྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཟེར་ན། ཐོབ་མཁན་ད་ེབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐོབ། 
ཤོར་མཁན་ད་ེཤོར་པ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་ཐབོ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། རདེ་མའོ་ིའགན་བསྡུར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཐབོ་མཁན་ད་ེཨང་ཀྱི་དང་
པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཤོར་མཁན་ད་ེཨང་ཀྱི་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་རདེ། ཡྱིག་ཚད་བཏང་དུས་ཨང་ཀྱི་དང་པ་ོམ་རགས་
ནའང་ཨང་ཀྱི་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་རགས་རྒྱུ་ཡོད་རདེ། འསོ་བསྡུ་ལ་སྱིད་སངོ་ཐབོ་མཁན་ཐབོ་པ་རདེ། མ་ཐོབ་མཁན་ད་ེགང་ཡང་
མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྱི་འཐུས་ཐོབ་མཁན་ཐོབ་པ་རེད། མ་ཐོབ་མཁན་ད་ེགང་ཡང་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་ཤོར་ཐབོ་ད་ེལ་རགས་རྒྱུ་དང་མ་སོང་ན་ཟེར་ནའང་རེད། ཚརོ་བ་དང་མ་སོང་ན་ཟརེ་ནའང་རདེ། ཆ་ཤས་དང་མ་སོང་ན་
ཟརེ་ནའང་རེད། དངངས་སྐྲག་དང་མ་སོང་ན་ཟེར་ནའང་རེད། འདྱི་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་ཡོང་བ་བརེན་ནས་ག་
ཚོད་དུས་ཚོད་རྱིང་བ་ཡོད་ནའང་ན་ཚ་ད་ེཚབ་ཆ་ེརུ་ཆེ་རུ། རྱིང་དུ་རྱིང་དུ་ཕྱིན། འོས་འཕེན་ཚར་བས་རེས་ལ་ཐོབ་མཁན་ཐོབ། 
ཤོར་མཁན་ཤོར་ཚར་བ་རདེ་ད་ེཡྱིན་ནའང་ན་ཚ་ད་ེརྒྱུན་རྱིང་པ་ོགནས་པ་འདྱི་དུས་ཚདོ་ག་ཚདོ་རྱིང་བ་ཡདོ་ན་ན་ཚ་ད་ེརྱིང་དུ་དང་
གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་ཕྱིན། ན་ཚ་ད་ེཆེ་རུ་ཕྱིན་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བརྡབ་གསྱིག་ཡུན་རྱིང་བ་ལྷག་གྱི་འདུག སོང་ཙང་དུས་ཚོད་ད་ེ
ཐུང་དུ་བཏང་གྱི་ཡྱིན་ནམ་ཡང་ན་རྱིང་དུ་བཏང་གྱི་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་བའྱི་འབེལ་བ་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཉེན་ཁ་ད་ེཚ་ོཡོད་པ་
རེད། ད་ེནས་སེམས་ཚབ་ཆེ་ཤོས་ད་ེགང་སེབས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། སྟབས་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ དང་ ༢༠༠༦ དང་ 
༢༠༡༡ དང་ ༢༠༡༦ ཟེར་བ་ཡྱིན་ན་འོས་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་མང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ ལོར་ལ་ ༣༥༠༠༠ རེད། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ལ་ ༣༢༠༠༠ བྱེད་ནས་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ཆགས་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ལ་འོས་བསྡུ་ཆ་ཤས་ལེན་
མཁན་ ༤༩༠༠༠ རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་ལ་འོས་བསྡུ་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ ༥༧༠༠༠ རེད། ད་ེསོང་ཙང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༦ 
དང་ ༢༠༡༦ རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལམ་ལྡབ་ལོག་ཞྱིག་འཕར་ཡོད་རེད། སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་རགོ་གེང་ཟེར་ནའང་རེད། འོས་བསྡུ་དང་
འབལེ་བའྱི་དཀའ་རགོ་ཚོར་བ་ད་ེག་ཚདོ་ཀྱི་རྱིང་བ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་ཚ་ོཐང་ཆད་ནས་སྔནོ་མ་ང་ཚའོྱི་སྔནོ་འག་ོདང་དངསོ་
གཞྱིའྱི་ནང་བྱུང་སོང། མྱི་མང་ཚ་ོཐང་ཆད་ནས་ཆབ་སྱིད་ལ་ཐ་ེཇུས་བྱེད་ན་ཆ་ོམྱིན་འདུག ཆ་ཤས་ལེན་ན་ཆ་ོམྱིན་འདུག ཐང་
ཆད་ནས་འོས་འཕེན་མཁན་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་ར་དོན་ལ་འགན་འཁེར་མཁན་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་
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བའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན། འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔེ་སྡུག་ཤོས་ད་ེཁད་མཚར་བ་ཞྱིག་ལ་ཨ་རྱི་ད་ེ
ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་ཨ་རྱི་ལ་འསོ་བསྡུའྱི་དུས་ཚོད་རྱིང་དྲགས། ཆ་ཤས་ལེན། ལེན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཐོབ་ཤོར་བར་
གྱི་ན་ཚ་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་ནས། སྱིད་འཛིན་ལ་འདེམས་ཚར་བ་རདེ་ད་ེཁས་མྱི་ལེན་ནས་ན་ཚ་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་ནས་ད་ེ
སྔ་ཨ་རྱི་ནང་ལ་འསོ་བླུགས་མཁན་ད་ེསྔ་ལ་ོསུམ་ཅུ་བཞྱི་བཅུ་སྔནོ་དང་ད་ལྟ་གཟྱིགས་དང། འསོ་འཕནེ་མཁན་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འག་ོ
ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ཀྱི་རྱིང་བ་ཆགས་པ། ཚོར་བ་དང་ན་ཚ་ད་ེག་ཚོད་རྱིང་དུ་ཆགས་པ་ཡྱིན་
ནའང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པ་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་རེད་དམ། ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་དེ་འདྱི་མཐོང་གྱི་
འདུག ད་ེལས་ཐེངས་གཅྱིག་བྱེད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོམྱི་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་ལས་ཡོད་མ་རེད། འཕྲུལ་ཆ་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་སྱི་
ཚགོས་ནང་ལ་སྱིད་སངོ་ཨ་ཅང་ཅང། ཚོགས་གཙ་ོཨ་ཅང་ཅང། བཀའ་བནོ་རྣམ་པ། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་མཁནེ་མཁན་མྱི་མང་ནང་
ཁངེས་བསད་ཡདོ་རདེ། ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་བྱདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས། སྱི་འཐུས་ལ་བཞེང་མཁན་སུ་ཡྱིན་ནའང། མྱི་མང་ནས་འོས་ཤོག་
བླུགས་ཡོད་བླུགས་མེད་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ མ་ཟྱིན་པའྱི་སྔནོ་ནས་བསམ་བ་ོལ་འཁརོ་ཡདོ་རདེ་ཟེར་ན་འཁརོ་ཡདོ་རདེ། ད་ེསོང་ཙང་
འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་ནས་ད་ེཙམ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཚར་རེད། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་སནོ་ད་ེགང་ཡོད་རདེ་ཟེར་ན། གོས་ཚགོས་ནང་བྱུང་སོང་
བ། གོས་ཚོགས་གོལ་རྒྱུ་རེད། ཆུ་ཚོད་ ༤༨ ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ལ་མྱིང་རས་བཟོས་ཚར་སོང། ཞྭ་མ་ོནག་པ་ོ
བསོན་ཚར་སོང་བ། བསོན་ཚར་བས་རེས་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་སོང། ཚོགས་གཙ་ོསུས་འགེལ་
བཤད་བརྒྱབ་ནའང་ལ་དག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཁོང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་བཞུགས་མཁན་རདེ་ཟེར་
ནས་ཡྱིད་ཆས་ཚར་རདེ། ང་རང་རང་ལ་མོང་ཚརོ་ཡོད། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ གྱི་འསོ་བསྡུ་སྐབས་ལ་༸གོང་
ས་མཆགོ་གྱི་སྐུ་པར་མར་བཞག་ནས་སྱིད་སངོ་ཁོང་གྱི་པར་ད་ེཡར་བཞག་རདེ་ཟརེ་བ་ད་ེབདེན་པ་ར་བ་ནས་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་
འདྱི་བདེན་པ་ཆགས་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པ་ོལ་ཕྱིན་ནས་འགེལ་བཤད་ག་ཚོད་བརྒྱབ་ནའང་ད་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ། 
དྲུག་བཅུ། བདུན་བཅུ་ལ་མཐར་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་དང་སུམ་ཅུ་ད་ལྟ་ཡང། ཁ་སང་ང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕྱིན་དུས་ང་
ལ་ནང་དནོ་བྱདེ་ནས་བཤད་རགོས་བྱདེ་དང། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་སྐུ་པར་མར་བཞག་ནས་ཁེད་རང་གྱི་སྐུ་པར་ཡར་བཞག་ཞསེ་
པ་ད་ེད་ལྟ་ཡང་སྐད་ཆ་འདྲྱི་ཡྱི་ཡོད་རེད། ག་ར་ེབྱེད་ནས་འདྲྱི་ཡྱི་ཡོད་རེད་ཟརེ་ན་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་བཤད་དང་མ་བཤད་
བྱེད་ནས་བཞེས་རྫུན་གེང་གྱི། མའ་ོཙེ་ཏུང་གྱིས་བཤད་ཡོད་རེད། བདེན་པ་མེད་ནའང་ཐེངས་བརྒྱ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་བདེན་པ་
ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ལྟར་བཤད་ནས། ཞྭ་མ་ོནག་པ་ོགཡོག་བས་རེས་ལ་ཞྭ་མ་ོནག་པ་ོལྷག་གྱི་རེད། སུས་ཀང་ཕུད་ཐུབ་ཀྱི་མ་
རདེ། འདྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་དུས་ཚོད་ག་ཚདོ་རྱིང་བ་ཡོད་ན་ཞྭ་མ་ོནག་པ་ོམང་བ་གཡོག་གྱི་རེད། ཞྭ་མ་ོནག་པ་ོམང་པ་ོ
གོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཉེན་ཁ་འདྱི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སོང་ཙང་ཐེངས་གཅྱིག་བླུག་པ་ཡྱིན་ན་དུས་ཚོད་ཉུང་བ་
ཡོང་གྱི་རེད་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བྱུང། འདྱི་ནྱི་མྱི་ ༢༥།༥༠།༡༠༠ ཟེར་བ་ད་ེ
རདེ། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་མང་གཙ་ོཡྱིན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ད་ེདངསོ་ཡོད་
ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་རེད། ཆོལ་ཁ་ཁག་གྱི་ཚོགས་པས་འོས་མྱི་བངས་ཀྱི་ཡོད་རེད། མྱི་མང་གྱིས་འོས་
བླུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ངས་ཀང་ནམ་རྒྱུན་ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པ་ཡོད་མ་རདེ་ཞསེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ན་ཡང་ཡོད་པ་རདེ། ལག་
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བསྟར་འདྱི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྱི་འཐུས་གང་ཟག་འོས་བཞེང་མཁན་ད་ེལ་མྱི་ ༢༥ ཡྱི་རྒྱབ་སོར་དགོས་པ་རེད། འདྱི་ད་ེག་རང་
རདེ། དངོས་ཡོད་ཐགོ་ནས་སྱི་འཐུས་བཞེང་མཁན་ཚོས་ས་ོསོའ་ིམྱི་བཅུ་དང་བཅ་ོལྔ། བཞྱི་བཅུ་ལ་ཁ་པར་བཏང་ནའང་རེད། E-
mail བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འབེལ་བ་བྱེད་ནས་འོས་བཞེང་ཀྱི་ཡོད་རདེ། མང་ཉུང་ཏགོ་ཙམ་ཤོར་གྱི་རདེ། ཁ་ཤས་བཅུ་ཡོད་
སྱིད་ཀྱི་རདེ། ཁ་ཤས་ལ་ལྔ་བཅུ་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། སྱིད་སངོ་ལང་མཁན་སུ་ཡྱིན་ནའང་འཛམ་གྱིང་ནང་ནས་མྱི་བརྒྱ་ཡྱི་རྒྱབ་སརོ་
ལེན་གྱི་ཡོད་རེད། དངོས་ཡོད་རེད། ད་ེསོང་ཙང་ད་ལྟ་ནག་ཁུང་ཁུག་ཁུག་ནས་ ༢༥ ཡྱི་རྒྱབ་སོར་བྱས། བརྒྱ་ཡྱིས་རྒྱབ་སོར་
བྱདེ་པ་ལས་མར་མྱིང་དང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་སྤྲད་པ་ཆ་ཚང་འསོ་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་ཕུལ་ན། འསོ་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་
བྱེད་ནས་མྱི་ ༢༥ ད་ེདངོས་གནས་རེད་འདུག་མྱིན་འདུག དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་འདུག་གམ་མྱིན་འདུག་གམ། བོད་པ་རེད་འདུག་
གམ་མ་རེད་འདུག་གམ། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་དོགས་པ་ཡོད་ན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ནས་མྱི་ ༢༥ ད་ེ
དངསོ་གནས་རེད་འདུག་གམ་མྱིན་འདུག་གམ། བྱདེ་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཆགས་ཀྱིས་རདེ། སྱིད་སངོ་ལང་མཁན་ད་ེ
མྱི་བརྒྱ་སྟནོ་དགོས་རདེ། མྱི་ ༡༠༠ སུ་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེཚང་མ་མར་ཐནོ་ཡོང་གྱི་རདེ། མྱི་ ༢༥ ཚང་མ་སུ་ཡྱིན་མྱིན་མར་ཐོན་ཡོང་གྱི་
རདེ། ད་ལྟ་རྒྱ་མྱིས་ལག་པ་འཆང་ནས་མྱི་ ༢༥ དང་མྱི་ ༡༠༠ བཏང་བ་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེབ་ཡདོ་རདེ། ད་ལྟ་སྟོན་དགོས་མ་རདེ། མྱི་ ༡༠༠ 
སུ་ཡྱིན་པ་མཐངོ་གྱི་མ་རདེ། མྱི་ ༢༥ སུ་ཡྱིན་པའང་མཐངོ་གྱི་མ་རདེ། རསེ་མ་ཚང་མ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྱདེ་ནས་ཐནོ་དགོས་
ཀྱི་རེད། དངོས་ཡོད་ཞེས་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད། ང་སྱིད་སོང་
ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངས་ངསོ་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་འསོ་བསྡུ་ལ་ལང་པའྱི་སྐབས་མྱི་བརྒྱ་ཡྱིས་རྒྱབ་སརོ་ཡོད། དང་པ་ོནས་རྒྱབ་སརོ་
འཚལ་ཡྱིན། འཚལ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་འོས་ལངས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དངོས་ཡོད་ཡྱིན་པ་ད་ེཡྱིག་ཐོག་ལ་བཀོད་ནས་ཕྱི་
གསལ་ནང་གསལ་བྱེད་ན་ཡག་གྱི་འདུག རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་ཚང་མ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ལྟའྱི་ཆ་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་དཀྲོག་
གཏམ་སེལ་མཁན་སུ་རེད། Wechat ནས་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོགནང་མཁན་སུ་རེད་ཟེར་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་
མཁན་ཚ་ོཡྱིན་ནའང། དོལ་རྒྱལ་རེས་དྲངས་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང། མྱིང་མེད་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་བཟོས་ནས་གང་བྱུང་མང་བྱུང་བྱེད་
ནས་དཀྲགོ་གཏམ་སལེ་གྱི་ཡོད་རདེ། མྱིང་རས་བཟསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་མ་ཡོང་བའྱི་ཆདེ་དུ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྱདེ་ན་ཟརེ་
བ་ད་ེརདེ། མྱི་ ༢༥ ད་ེཚསོ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང། འསོ་མྱི་གཅྱིག་ལ་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་ན་འོས་མྱི་གཞན་ལ་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་ཆགོ་གྱི་
རེད་དམ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོས་གང་བཀོད་ཡོད་རེད་ཟེར་ན་མྱི་ ༢༥ ཡྱི་
འོས་མྱི་གཅྱིག་བངས་ཡོད་ན་མྱི་ ༢༥ ད་ེཡྱིས་ཡང་བསར་འོས་མྱི་གཞན་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་ཆོག་གྱི་མ་རེད། སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ན། 
སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ལ་མྱི་ ༢༥ ཡྱིས་རྒྱབ་སོར་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད། སྱིད་སོང་འོས་མྱི་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ད་ེམྱི་ ༢༥ ད་ེ
ཡྱིས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ལ་མ་གཏོགས་རྒྱབ་སརོ་བྱེད་ཆགོ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེལ་ཆ་རནེ་ཞྱིག་བཟསོ་ཡདོ་རདེ། ༢༥ ཡྱིས་
མྱི་བརྒྱ་ལངས་མྱི་ཆགོ  ༢༥ ཡྱིས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་མ་གཏགོས་བངས་ཆགོ་གྱི་མེད། ད་ེནས་འོས་ལངས་མཁན་ཚ་ོས་ོསོས་ཁས་
ལེན་དགོས་རདེ། རདེ་མྱི་ ༢༥ ད་ེཡྱིས་ཁེད་རང་བངས་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་ན་ཁེད་རང་ཁས་ལེན་དགོས་རེད་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ཁས་མྱི་
ལེན། སྔནོ་འག་ོནང་ཆ་ཤས་ལེན། འསོ་ཐབོ། ཡང་དངསོ་གཞྱི་ལ་ཕྱིར་འཐནེ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ཟག་ཞྱིག་ལངས་འདདོ་མདེ་
ན་འོས་བླུགས་པ་ཚང་མ་འཕྲ་ོབརླག་རེད། མྱི་མང་གྱི་དུས་ཚོད་འཕྲ་ོབརླག་རེད། འསོ་འཕྲ་ོབརླག་རདེ། ད་ེལས་ ༢༥ རྒྱབ་སོར་
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བྱདེ་མཁན་གྱིས་ཁེད་རང་ལངས་ཀྱིན་ལངས་ཀྱིན་མེད་ཟེར་ནས་ལངས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ན་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཆགས་པ་རེད། 
ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བཟསོ་དགོས་པ་མ་གཏོགས་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་བངས་བའྱི་རེས་ལ་ལངས་ཀྱི་མེད་ཟེར་ན་
ཚང་མའྱི་དུས་ཚདོ་འཕྲ་ོབརླག་དང་འསོ་འཕྲ་ོབརླག་རདེ། ད་ེལས་བཞེང་འདདོ་མདེ་པའྱི་འསོ་ད་ེགཞན་ལ་ཕྱིན་ན་ཁད་པར་ཆནེ་པ་ོ
བཟོས་ཀྱི་རེད། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་གང་ཟག་ལ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་དགོས་པ་འདུག་མ་གཏོགས་ང་སྱི་འཐུས་བྱེད་
འདོད་མེད་ད་ེམྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ལངས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལ་རེན་ང་ལངས་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན་མང་ཚོགས་ནས་ཕྱི་གསལ་ནང་
གསལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། འགན་མྱི་འཁེར་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེནས་དགོས་ཟནོ་ཡོད་པའྱི་འསོ་མྱི་ཡོད་ན་ཆ་རནེ་ནང་
ལ་ཡོད་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་འདུག སྱིད་སོང་དང་སྱི་འཐུས། སྱིད་སོང་འོས་མྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཡོད་མེད་ཟེར་ན་འོས་
ཆོས་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ར་དོན་ལ་ད་ོཕོག་མ་བཏང་མཁན། འདྱི་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱིས་འོས་མྱི་ད་ེལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཆ་ཚང་གནང་གྱི་
རདེ། རྒྱ་གར་ལ་ད་ོཕོག་བཏང་མཁན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བཀག་རྒྱུ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཆ་རནེ་བཀདོ་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀག་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཆ་རེན་གང་ཚང་དགོས་རེད་ཟེར་ན་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་བཀོད་ཡོད་རེད། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་
ཡྱིན་ན་ཆ་རེན་གཞན་བཟོས་ན་བཟོས་ཆོག་གྱི་རེད། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་མགོ་རོག་པ་ོརེད། ཨ་རྱི་ནང་ 
Campaign finance reform ཟེར་བ་ལོ་ཉྱི་ཤུ་བལྟས་མོང། ཧ་ལས་པའྱི་རོག་ག་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེལ་སྱིག་གཞྱི་བཟོས་པ་
ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། ཨ་རྱི་ནང་ལ་འོས་མྱི་གཅྱིག་ལ་ཞལ་འདབེས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ཞལ་འདབེས་བརྒྱབ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་དུས་
ཟ་ཁང་ནང་རྐུབ་བཀག་གཅྱིག་ལ་མཉམ་དུ་བསད་ནས་ཁ་ལག་བཟས་ནས་ཞལ་འདེབས་བརྒྱབ་ཆོག་གྱི་མེད་ཞེས་བཤད་ཡོད་
རེད། Campaign finance reform ད་ེཡོད་པ་རེད། སྒྱུར་བ་མང་པ་ོབཏང་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དངུལ་སྤྲད་མཁན་
གཞྱིག་གྱི་ཕར་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་ཡོད་ན། འདྱི་ག་ར་ེལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ཟ་ཁང་གཅྱིག་ལ་རྐུབ་བཀག་ལ་མཉམ་དུ་
བསད་ནས་ཞལ་འདེབས་བརྒྱབ་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ཡོད་རེད། རེས་ལ་གང་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཟརེ་ན། ཟ་ཁང་གཅྱིག་ལ་ཡར་
ལངས་ནས་ཁ་ལག་ཟ་ནས་འོས་ཞལ་འདེབས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། བསད་ནས་སྤྲད་ཆོག་གྱི་མེད་ཟེར་དུས་ལངས་ནས་སྤྲད་ཀྱི་
ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ག་ར་ེབཟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་མག་ོརོག་པ་ོཡོད་རེད། དཔེར་ན། དངུལ་བཏང་སྟངས་
ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བྱུང། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་ཆ་རེན་བཟསོ་ཡོད་རདེ། འབུམ་བརྒྱད་དང་
འབུམ་བཅ་ོལྔ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོབཟསོ་ཡདོ་རདེ། འདྱི་ག་ཚདོ་བཟསོ་ནའང་འསོ་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་སྟངས་འཛནི་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། 
དྲང་པ་ོཞུས་ཡྱིན། ཨ་རྱིའྱི་ཉམས་མོང་རདེ། རྒྱ་གར་གྱི་ཉམས་མོང་ཡང་རདེ། ཡྱིན་ནའང་གསལ་པ་ོགང་ཡདོ་པ་རདེ་ཟེར་ན། དུས་
ཚདོ་ག་ཚདོ་མང་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེཙམ་གྱི་འག་ོསོང་མང་བ་བཏང་དགོས་ཀྱི་རདེ། ཁབ་བསགས་མང་བ་བྱདེ་དགོས་རདེ། ས་
ཆ་མང་བ་ལ་འགོ་དགོས་རེད། འགན་བསྡུར་མང་བ་ཡོང་གྱི་རེད། དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ཐུང་བ་ཡོད་ན་འགོ་སོང་ཉུང་བ་ཡོད་རེད། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁབ་བསགས་ཉུང་བ་བྱེད་དུས་འགོ་སོང་ཡང་ཉུང་བ་འགོ་ཡྱི་རེད། དངུལ་ཐོག་ནས་དངོས་ཤུགས་ད་ེཉྱིན་མ་ 
༡༠༠ ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཉྱིན་མ་ ༡༠༠ ལ་དཔག་པའྱི་འག་ོསོང་དངོས་ཤུགས་ད་ེསེབས་ཀྱི་རེད། ཉྱིན་མ་ ༤༥ ཡོད་ན་ཉྱིན་མ་ ༤༥ 
ལ་དཔག་པའྱི་དངསོ་ཤུགས་ད་ེསེབས་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེའདྲ་བྱེད་ནས་འོས་མྱི་ཚོ། སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་
རེད། དངུལ་གྱི་ཤུགས་འོག་ལ་ཚུད་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ད་ེའགོ་སོང་ག་ཚོད་མང་བ་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་དངུལ་
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ཐབས་ཤེས་བྱེད་དགོས་རེད། ཉྱིན་མ་ག་ཚོད་རྱིང་བ་ཡོད་ན་འག་ོསོང་མང་བ་བཏང་དགོས་ཀྱི་རེད། འག་ོསོང་འདྱི་འོས་བསྡུ་ལྷན་
ཁང་ནས་ནམ་ཡང་སྟངས་འཛནི་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་ཉམས་མོང་ཐགོ་ནས་ཞུས་ཀྱིས་ཡདོ། Bill འཛནི་ཕུལ་དགསོ་རདེ་
ཕུལ་དགོས་མ་རེད་ཟེར་བ། ང་རང་ལའང་ཉམས་མོང་ཡོད། ཕར་ཕོགས་ཞྱིག་ས་ཆ་བཅུ་ལ་ཕྱིན་ན་ཚུར་ཕོགས་ད་ེཉུང་མཐའ་ལ་
ས་ཆ་ལྔ་ལ་འག་ོདགསོ། ཕར་ཕགོས་ད་ེས་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ལ་ཕྱིན་ན་ཚུར་ཕགོས་ད་ེཉུང་མཐའ་ལ་ས་ཆ་བཅུ་ལ་ཕྱིན་དགོས་ཀྱི་རདེ། ཕར་
ཕགོས་ཀྱི་འབུམ་ལྔ་བཅུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཚུར་ཕགོས་ཀྱི་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་བཏང་དགོས་ཀྱི་རདེ། ད་ེསོང་ཙང་དངུལ་གྱི་ཉནེ་ཁ་ད་ེདུས་
ཚདོ་ག་ཚདོ་རྱིང་བ་ཡདོ་ན་དངུལ་གྱི་ཉནེ་ཁ་ད་ེམང་བ་ཡོང་གྱི་རདེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་འདྱི་ཞྱིག་གསུངས་སོང། གཞན་ལུང་
པ་ལ་དཔ་ེཞྱིག་བཞག་ཚར་ཡྱིན་ཏ་ེགཞན་ལུང་པ་ལ་དཔ་ེམ་བཞག་རོགས་གནང་ཞེས་གསུངས་སོང། ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུ་ད་ེཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་འག་ོསྟངས་འག་ོལུགས་ད་ེཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རེད། ཕོགས་གཉྱིས་
ནས་ང་ཚའོྱི་ད་ེསྔ་ར་ཁྱིམས་ལ་གཟྱིགས་དང། ར་ཁྱིམས་ད་ེརྒྱ་གར་གྱི་ར་ཁྱིམས་རང་ལ་བལྟས་ནས་དཔ་ེབཤུས་པ་རེད། འདྱི་ལ་ོ
རྒྱུས་ཆ་ཚང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་གྱི་ར་ཁྱིམས་ནས་བོད་པའྱི་ར་ཁྱིམས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ་ད་ེཕག་རོགས་གནང་མཁན་སུ་
རདེ་ཟེར་ན་ཁྱིམས་རདོ་པ་ Trigun Das དང་ SK Sen རདེ། འདྱི་ལ་བདོ་ཡྱིག་ལ་སྒྱུར་མཁན་ས་འདུ་ཚང་རྱིན་ཆནེ་རདེ། རྒྱ་
གར་གྱི་ར་ཁྱིམས་ད་ེབོད་པ་ལ་སྒྱུར་བཞག་པ་རེད། ང་ཚ་ོལ་མྱི་དགསོ་པ་ཚང་མ་མར་འཐནེ་ནས་དགོས་པ་ཚང་མ་བཞག་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་ར་ཁྱིམས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེམ་རེད། རྒྱ་གར་ར་ཁྱིམས་ནས་དཔེ་བལྟ་བཞག་པ་
རེད། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་མ་རེད། གཞན་ལུང་པ་ལ་འོས་གཅྱིག་འཕེན་པའྱི་ལམ་ལུགས་ཡོད་པ་རེད། 
གཉྱིས་འཕེན་པའྱི་ལམ་ལུགས་ཀང་ཡོད་རེད། ཡང་ང་ཚོས་གང་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན་བོད་པ་ལུང་པ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཁ་ཐོར་
ཙང་རདེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་རྱི་མྱི་ལུང་པ་བརྒྱ་ལ་ཁ་ཐརོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཐརོ་ཡོད་ནའང་ཚང་མས་འོས་ཤོག་བླུགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འོས་ཤོག་བླུགས་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ལ་ཡྱིན་ནའང་ས་ཡ་མང་པ་ོཕྱི་རྒྱལ་ཡོད་ཙང་
ཁངོ་ཚ་ོལ་འོས་ཤོག་བླུགས་རྒྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་བཟསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་འསོ་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱིས་བཟསོ་དང་བཟ་ོབཞྱིན་པ་རདེ། དྲ་རྒྱ་
རྒྱུད་ནས་འོས་ཤོག་བླུགས་རྒྱུ་བཟསོ་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་ཐུན་མངོ་མ་ཡྱིན་པ་གང་ཡང་མ་རདེ། ང་ཚའོྱི་
ར་ཁྱིམས་ད་ེཐུན་མངོ་མ་ཡྱིན་པ་མ་རདེ། གཞན་དཔ་ེབཞག་པ་ལྟར་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་ལུང་པ་གཞན་དང་བསྡུར་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ལུང་པ་གཞན་དང་འགན་བསྡུར་གང་བྱདེ་དགསོ་ཡོད་མྱིན་གཟྱིགས་རྒྱུ་
ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། དོན་ཚན་ཁག་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་ཟེར་ན་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སམོ་ད་ེམ་རེད་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་ཤས་
ཀྱིས་ད་ེསྔ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ གྱི་འོས་བསྡུ་ད་ེསྱིག་གཞྱིའྱི་རེན་གྱི་མ་རེད། གང་ཟག་འོས་མྱིའྱི་རེན་གྱི་རེད་གསུངས་སོང། འདྱི་རེད། 
ཡྱིན་ཡང་སྱིག་གཞྱིའྱི་རེན་གྱི་རདེ། སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་གང་ཟག་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ན་བྱདེ་ཆགོ་པའྱི་དུས་ཚདོ་གནང་ཡོད་
ཙང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཟག་སྡུག་པ་ཞྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ན་སྡུག་པ་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་རྱིང་པ་ོ
གནང་ཡོད་ཙང་སྐབས་གཅྱིག་མེད་པར་སྐབས་གཉྱིས་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང་ཡོང་གྱི་རེད། གང་ཟག་དམ་
བསགས་བྱདེ་རྒྱུ་ལ་སྱིག་གཞྱི་བཟསོ་དགོས་ཀྱི་རེད། སྱིག་གཞྱི་ཟེར་བ་ད་ེགང་ཟག་དམ་བསགས་བྱདེ་རྒྱུ་ལ་རདེ། གཞྱི་རའྱི་ངས་
ཞུ་རྒྱུ་ད་ེསྔནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་ཐངེས་གཉྱིས་བྱདེ་པ་ཡྱིན་ན་ཉྱིན་མ་ ༩༩ དང་ཉྱིན་མ་ ༡༠༠ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དུས་ཚོད་
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ཧ་ཅང་གྱི་རྱིང་པ་ོརེད། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ད་ེལ་ལུང་པ་གཞན་ནང་ལ་བདུན་ཕྲག་གཉྱིས། བདུན་ཕྲག་གསུམ། 
ཕལ་ཆ་ེབ་ནང་ལ་བདུན་ཕྲག་བཞྱིའྱི་ནང་འོས་བསྡུ་ཚར་དགོས་པ་འདྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེག་རང་རེད། འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་ལ་ཐབོ་ཤོར་
གྱི་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོའདུག མྱི་ནྱི་བསད་ཀྱི་འདུག ལག་པ་བརངས་ཀྱི་འདུག འདྱི་རྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རྱིམ་པའྱི་ངང་ནས་ད་ེའདྲ་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རྱིས་དགོས་ཀྱི་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་
༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་རག་པར་གང་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ར་ེབ་ཡག་ས་ནས་རྒྱག་དགོས་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་ག་སྱིག་
སྡུག་ས་ནས་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འོས་བསྡུ་སྐབས་ལ་སྡུག་ཤོས་གང་ཡོང་ས་རེད་བསམ་བ་ོབཏང་
དགསོ་རདེ། མྱི་བསད་སྱིད་ཀྱི་རེད། འཁྲུག་པ་བརྒྱབ་སྱིད་ཀྱི་རེད། ཚརོ་བ་ཆནེ་པའྱི་ན་ཚ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་ལྷག་སྱིད་ཀྱི་རེད། ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེལ་དུས་ཚོད་རྱིང་བ་སྤྲད་ན་ཡག་ས་རེད། ཡང་ན་ཐུང་བ་སྤྲད་ན་ཡག་ས་རེད། ག་ོསྐབས་ཐེངས་གཉྱིས་སྤྲད་ན་
ཡག་ས་རདེ། ཡང་ན་ཐངེས་གཅྱིག་སྤྲད་ན་ཡག་ས་རདེ། འདྱི་དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རདེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེསོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆོག གཞྱི་རའྱི་མང་ཆ་ེབ་ལ་ངས་ལན་ཐེབས་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མ་ཐབེས་པ་ཡྱིན་ན་ངའྱི་རེས་ལ་ཆ་ཤས་
ལེན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་ཆགོ་པ་བྱདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེ ཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་
ཤག་ནས་ཕུལ་བའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་བཟ་ོབཅོས་ལ་ཕར་འབལེ་བ་བཏགས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཁ་ཤས་ཕེབས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་
ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞུས་ཀྱི་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ནས་གསལ་བཤད་མ་ཞུས་གོང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྔནོ་འག་ོདང་
དངོས་གཞྱི་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འསོ་བསྡུ་ཞྱིག་དགོས་པ་དང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་མ་རེད། གཉྱིས་དགོས་གསུངས་པ་
ད་ེགོང་འཕེལ་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་ནང་ལོགས་ཀྱི་ཀུན་སོང་ད་ེའསོ་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུ། ད་ེསྔ་བཞྱིན་རོག་ག་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཀུན་སོང་
གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་འདྱི་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ཡང་འག་ོས་བོད་ལ་འག་ོན་གང་འདྲ་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན། འགོ་
སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་འག་ོས་བོད་རང་ཡྱིན་པ་དང་ཀུན་སོང་གཉྱིས་ཀ་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུ་དང་རོག་ག་མྱི་ཡོང་བ། སྱི་
ཚགོས་བརྡབ་གསྱིག་མྱི་ཡོང་བ། འདུན་པ་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པ་འདྱི་ངོས་འཛིན་དང་པ་ོད་ེཞུས་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ཞུས་པ་དང་སགས། ད་
ལྟ་ང་ཚའོྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཟ་ོབཅསོ་ཀྱི་དའེྱི་ནང་ལོགས་ལ་ད་ེསྔ་འསོ་ཤོག་ཡོད་པ་འདྱི་འགེངས་ཤགོ་བཟསོ་ཡདོ་
རདེ། ད་ེསྔ་སྔོན་འག་ོཡོད་པ་སོང་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་རནེ་གྱི་བཟོས་དགོས་ཆགས་པ་རེད། ད་ེསྔ་སྱི་འཐུས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དང་
བང་ལངས་རྒྱུ་དང་རྒྱབ་སོར་བྱེད་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་དང་བང་ལངས་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་རང་
འགུལ་དང་བང་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། རང་འགུལ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེས་ོསོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དང་དུ་བངས་ནས་ང་སྱི་འཐུས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། གང་
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ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ེརྱིང་ཁ་སང། དཔ་ེཆ་བཞག་ན། སྐབས་ ༡༤ དང་ ༡༥། ༡༣། ༡༢། ལ་གཟྱིགས་དང། སྔོན་མའྱི་དུས་ལ་ལངས་
མཁན་ཡོད་མ་རེད། རེས་སུ་དང་བང་མ་ལངས་ནའང་སོ་སོས་ཁབ་བསགས་བྱེད་ནས་ང་ལངས་ཀྱི་ཡྱིན། བཀྲམ་ཡྱིག་དེ་ཚོ་
གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་ཡག་པ་བཟོས། གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་རྱིག་པ་བཟ་ོམཁན་མང་པ་ོཡོད་ཙང་ད་ཕལ་ཆརེ་རང་འགུལ་དང་བང་ཀྱི་
དུས་ཚོད་སབེས་ཡོད་ས་རདེ་བསམ་ནས་དང་བང་ཐནོ་མཁན་ཚ་ོརང་འགུལ་དང་བང་བཟསོ་པ་རདེ། རང་འགུལ་དང་བང་འདྱི་ལ་
ད་ེསྔ་མྱི་ ༢༥ རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་རང་འགུལ་དང་བང་་ད་ེམྱི་ ༥༠ ཡྱི་རྒྱབ་སོར་བཙལ་རྒྱུ་བཟོས་ཡོད་རེད། འདྱི་གང་རདེ་ཟེར་ན་
ས་ོསོའ་ིཐོབ་ཁུངས་ཆོལ་ཁ། ཆོས་བརྒྱུད་གང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྱི་ཡྱི་མྱི་ ༢༥ རྒྱབ་སརོ་དགོས་རདེ་མ་གཏོགས་ཐོབ་བྱ་
གཞན་པ་ནས་བཙལ་ན་ར་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། དོན་དག་གཙ་ོབ་ོའདྱི་ཡྱིན། དབུས་གཙང་ནས་ཡྱིན་ན་དབུས་གཙང་གྱི་མྱི་ 
༢༥ ཡྱི་རྒྱབ་སརོ་དགོས་རདེ། འདྱི་ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིར་གསལ་བའྱི་ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་འསོ་ཆསོ་ཚང་
བ། རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་མཁན་གང་ཟག་ད་ེཡང་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཚད་ལྡན་ཡདོ་པ་གང་ཞྱིག་ལ་འསོ་འཕེན་ཆགོ་རྒྱུའྱི་ཐབོ་
ཐང་ཡོད་མཁན། རང་ལ་ོ ༡༨ ཧྱིལ་པ་ོལོན་པ་མ་གཏོགས་ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་པ་ལ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། ས་ཆ་ད་ེགང་ནས་
ལངས་བ་རདེ་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་སྱི་འཐུས་ཆགས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ས་ོས་ོགཏན་སདོ་ཁ་བྱང་
བྱིས་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད་རེད། ས་ོསོའ་ིགཏན་སདོ་ཁ་བྱང་གང་ནས་རེད། གལ་སྱིད་ང་རྡ་རམ་ས་ལ་གཏན་སདོ་ཁ་བྱང་ཡྱིན་ན་རྡ་རམ་
ས་ལ་ནས་རང་འགུལ་དང་བང་ལངས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ་དམྱིགས་སུ་རྒྱབ་སོར་འཚོལ་དགོས་ནའང་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེ
མྱིན་ན་ལྷ་ོཕགོས་ནས་ཡྱིན་ན་ལྷ་ོཕགོས་འཚལོ་དགོས་ཀྱི་རདེ། ཁ་གསལ་པ་ོརདེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དང་བང་གྱི་གཅྱིག་དང་
ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་སྔནོ་འག་ོཡོད་ཙང་འོས་གཞྱི་ཐནོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འོས་གཞྱི་མེད་དུས་རང་འགུལ་དང་བང་ལ་མྱི་ ༥༠ དང་དམྱིགས་
བཙུགས་བྱེད་པའྱི་རྒྱབ་སོར་བཙལ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བཙུགས་ད་ེས་ོས་ོཆོལ་ཁ་གསུམ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་གཙོས་
པའྱི་ཡོངས་ཁུངས་ད་ེལ་སྱི་འཐུས་གང་ཟག་ད་ེལ་མྱི་ ༢༥ ཡྱིས་ད་ེལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་ཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུག་ན་ས་ོསོས་འསོ་བསྡུ་
ལས་ཁང་ནས་འགེངས་ཤོག་ལེན་རྒྱུ་རདེ། འགེངས་ཤོག་ད་ེཚ་ོཚང་མ་འསོ་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་ནས་སྔ་ས་ནས་ག་སྱིག་བྱདེ་ནས་ས་
གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་བཀྲམ་བཞག་རྒྱུ་ད་ེརེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་འཁྱིས་ལ་འོས་བསྡུ་སྱི་ཁབ་
འགན་འཛནི་ཆེད་མངགས་བཅར་ནས་ད་ལན་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་མགགོས་པ་ོཐག་གཅདོ་བྱདེ་ན་ཡག་པ་ོའདུག ཟབ་སྦྱངོ་སྤྲད་
རྒྱུར་བང་སྱིག་ཡོད་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཁ་ོརང་ཚོས་འགེངས་ཤོག་ཚང་མ་གཏན་འབེབས་བྱེད་རྒྱུ་སྔོན་ནས་བཟསོ་ནས་འགེངས་
ཤོག་ཚང་མ་ས་གནས་ལ་བཀྲམ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་གཅྱིག་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཚད་ལྡན་རེད་མ་རེད། འོས་ཆོས་ཚང་འདུག་ཚང་མྱིན་
འདུག རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་གང་ཟག་ད་ེཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་རེད་འདུག་མྱིན་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ནང་གང་
གསལ་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་དང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ནས་ཉྱིན་མ་ ༤༥ 
བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེལ་སྐུ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེནས་རང་འགུལ་དང་བང་རྒྱབ་སརོ་
བྱེད་མཁན་མྱི་ ༥༠ དང་དམྱིགས་བཙུགས་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་མྱི་ ༢༥ མྱི་གཅྱིག་གྱིས་གཉྱིས་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་ཆོག་གྱི་
ཡོད་མ་རེད། འདྱི་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་གྱིས་ཁ་གསལ་པོའ་ིངང་གསུངས་སོང། ད་ེནས་སྱིད་སོང་ཆ་བཞག་ན་ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་སྱིད་སོང་
དང་བང་གྱི་ངང་ནས་ལངས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ར་བ་ནས་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ན་ཡང་དང་བང་ཐོན་གྱི་ཡོད་རེད། ཐོན་པ་འདྱི་འདས་པའྱི་
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ང་ཚོར་དཔ་ེམཚོན་གསལ་པ་ོཡོད། དང་བང་ཡྱིན་ཟེར་ནས་འགེངས་ཤོག་བཀངས་རྒྱུ་ད་ེགང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ་ད་ེཁབ་བསགས་
བྱདེ། ཡར་ཕྱིན་མར་ཕྱིན། དང་བང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཐནོ་ཡངོ་དུས་ང་ཚསོ་རང་འགུལ་གྱི་དང་བང་དང་དམྱིགས་བཙུགས་ད་ེབཟསོ་པ་
རེད། རང་འགུལ་དང་བང་ད་ེསྱིད་སོང་ལ་མྱི་ ༡༠༠ རེད། ང་སྱིད་སོང་ལངས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ན་སྱིད་སོང་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་
འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རནེ་ཚང་མ་ཚང་དགསོ་པ། རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་མཁན་མྱི་ ༡༠༠ ད་ེགོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་
དང་འོས་འཕེན་ཆོག་མཁན་གང་ཟག་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་གཏོགས་རྒྱབ་སོར་བྱེད་ཆོག་གྱི་མ་རེད། སྱིད་སོང་ལ་ད་གྱིན་མྱི་གཅྱིག་གྱི་
སྱི་འཐུས་ལ་རྒྱབ་སརོ་བྱེད་མཁན་ད་ེསྱིད་སངོ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་ན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། ཡྱིན་ཡང་གང་ཟག་མྱི་ ༡༠༠ ཡྱི་སྱིད་
སངོ་ཀ་ལ་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་པ་ཡྱིན་ན་སྱིད་སངོ་ཁ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱདེ་ཆོག་གྱི་མ་རདེ། ད་ེཚ་ོནྱི་ཁ་གསལ་པ་ོརེད། ད་ེབཞྱིན་དམྱིགས་
བཙུགས་དེ་ཡང་དམྱིགས་བཙུགས་བྱེད་མཁན་གང་ཟག་དེ། གལ་སྱིད་སྱིད་སོང་གྱི་དམྱིགས་བཙུགས་འདྱི་ཡྱི་ས་ཆ་དེ་འདྲ་
དགོས་ཟེར་ན་ཏག་ཏག་མ་བསད་མཁན་འདྲ་པོ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྱིད་སོང་ད་ེཁོན་ཡོངས་ལ་ཁབ་དགོས་རེད། ཆོལ་ཁ་ཆོས་
བརྒྱུད་དབྱ་ེམེད་ཀྱི་འོས་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ཁོན་ཡོངས་ལ་ཁབ་རྒྱུའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ད་ེའདྲ་བྱེད་ནས་
འག་ོརྒྱུ་རེད། ད་ེལ་བརག་དཔྱད་དང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚང་མ། སྱིར་བཏང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོབཙུགས་རྒྱུའྱི་དུས་
ཚདོ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་བ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་བསར་བཅོས་ནང་ཡོད་པ་བཞྱིན། ད་ེབཞྱིན་སྒྲུབ་མ་སྒྲུབ་བར་དུ་འསོ་བསྡུ་ལྷན་
ཁང་གྱི་སྒྲུབ་ཆ་ཚང་བ་དང་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་གྱི་སྐོར་ལ་བང་སྱིག་ནས། འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དང་
པ་ོདང་གཉྱིས་པ། གསུམ་པ། བཞྱི་པ། ལྔ་པ་ཅེས་བང་སྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེབཞྱིན་ཐག་གཅོད་བྱེད་ནས་ག་
དུས་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་མྱིན་ཚང་མ་ཞྱིབ་བཞྱིན་ཕྲ་པ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་པ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་
དྲན་གྱི་མྱིན་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ལ་དམྱིགས་བཙུགས་ཀྱི་མྱི་ ༢༥ ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ད་ེབཞྱིན་རང་
འགུལ་གྱི་མྱི་ ༥༠ ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སྱིད་སོང་གྱི་མྱི་ ༡༠༠ རྒྱབ་སོར་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ད་ེཚ་ོཕོགས་ཁག་ཆགས་ཀྱི་རེད་མ་རེད་
ཟེར་བ་ད་ེཞུ་ཚོད་ཁག་པ་ོརེད། འོས་ཐེངས་གཅྱིག་བྱེད་རྒྱུའྱི་བསར་བཅོས་ད་ེཐེངས་དང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་
གཞྱི་ད་ེཐགོ་མ་བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབེབས་མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེསྔ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་རེད། སྐབས་དེའྱི་ཚད་དའེྱི་
དུས་འདྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་གྱི་གང་འདྲ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་མེད་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང། སྐབས་དརེ་ཁངོ་ཚོང་དུས་ལ་དཔག་པས་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོའདུག བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབེབས་ཚར་བས་རསེ་ལ་འདྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་བསར་བཅོས་བྱདེ་ནས་འསོ་བསྡུའྱི་
སྱིག་གཞྱི་གསར་པ་གཞྱིག་ཕེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྱིམ་པའྱི་ང་ཚོས་བསར་བཅོས་བྱེད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་
ནས་བཀག་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེཁག་པ་ོརདེ། སྱིར་བཏང་གང་ཟག་གང་ཟག་གྱིས་ཚོད་མྱི་ཐྱིག་པ་རདེ། སྱིག་གཞྱི་ག་ཚདོ་བཟསོ་
ནའང་མྱིའྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་མྱིའྱི་སེམས་ནང་ཞེན་ཁོག་དང་ང་རྒྱལ་ད་ེམ་བརླག་བར་དུ་ང་ཚ་ོལ་འདྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་གྱི་རེད་
བསམ་པ་དྲན་གྱི་མྱིན་འདུག་སྟ་ེཡྱིན་ཡང་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཁ་གསལ་པ་ོ
ཡོད་ན་དེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་མྱི་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་དུས་ཚོད་ཉྱིན་མ་ ༡༥ 
འགེངས་ཤོག་བཀངས་རྒྱུ། འགེངས་ཤོག་བཀྲམ་རྒྱུ་ཚང་མ། ད་ེརྱིང་དེར་ཀ་འདྱི་ཡྱིན། ཁ་འདྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་
ཡང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་སྱིག་གཞྱི་ད་ེབསར་བཅོས་ཕྱིན་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེསྔ་སྔོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་འོས་བསྡུ་
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ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་སེབས་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་དེ་
བཞྱིན་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ། གསུམ་པ་ཟེར་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས། ལྷག་པར་དུ་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ར་
བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བག་ོགེང་གྱི་འབབ་ལ་རནེ་ནས་ག་ོབ་འདྱི་ད་ེརདེ་འདུག འསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་རྣམ་པ་ཚསོ་གསན་ནས་རསེ་མ་
ལས་ཀ་ད་ེའདྲ་བྱེད་དགོས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་དེར་ལམ་སེང་ཆགས་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་དྲན་གྱི་མྱིན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དའེྱི་ནང་ལོགས་ལ་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་འབལེ་བའྱི་དྲྱི་བ་ད་ེངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་བྱདེ་ན་མ་གཏོགས་ད་ེམྱིན་འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་
བརོད་པ་དང་པ་ོདང་མྱི་འབལེ་བའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་ད་ེབག་ོགེང་རེད་མ་གཏགོས་ངས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལན་གང་ཡང་
ཞུས་དགོས་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག་པས་སྱི་ཡོངས་ནས་ཁནོ་བསམོས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ད་ལྟ་འོས་
བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡྱི་བཟ་ོབཅོས་འཁེར་ཡོང་བའྱི་ཀུན་སོང་གཙོ་བོ་དེ་མ་འོངས་པ་འོས་བསྡུ་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བ་དང་ཡག་པོ། 
ཕགོས་རྱིས་ཞནེ་ཁོག་མ་ཡོང་བའྱི་ཀུན་སོང་གཙ་ོབ་ོའཁེར་ནས་དུས་ཚདོ་ད་ེཐངེས་གཅྱིག་ལ་བྱེད་ན་བྱུང་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཉུང་བ་
ཡོད་རེད་བསམ་ནས་ད་ེའདྲ་འཁེར་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ད་ེའདྲ་བའྱི་སྱིད་སོང་གྱི་རང་འགུལ་དང་བང་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། 
དམྱིགས་བཙུགས་ཀྱི་སྱིད་སངོ་འསོ་མྱི་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སྱི་འཐུས་རང་འགུལ་དང་བང་་དང་དམྱིགས་བཙུགས་གང་ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
ཚོའྱི་ཆ་རེན་ཚང་ཡོད་མེད་ལྟ་མཁན་ད་ེདོན་ད་ེལ་མངགས་པའྱི་སྱི་ཁབ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་རང་དབང་ཅན་གྱི་སེ་ཚན་ཁ་ོརང་
ཚསོ་གཟྱིགས་ནས་ཕབེས་རྒྱུ་རེད། འདྱི་འགལ་ཡོད་ན་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་ས་གནས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་རྒྱུ་དང་ས་གནས་ཀྱི་བྱདེ་
མྱི་ཐུབ་ན་དབུས་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེའདྲའྱི་རྱིམ་པ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པ་ོཆགས་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆེས་
ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་བསད་ཡདོ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཚ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཕག་བརང་མཁན་ཁག་ཤྱིག་ཡོད། ཕལ་ཆེར་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་པ་ཞྱིག་གྱི་གསུངས་བསད་ཀྱི་
འདུག ཡྱིན་དུས་བརོད་པ་དང་པ་ོད་ེཟྱིན་པ་ཡྱིན། བརདོ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ། དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་
ལན་གནང་བ་ལ་འཕྲོས་ནས་ད་དུང་ག་ོམ་ཆོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོབཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་
དག་དང་པ་ོད་ེམྱི་ ༢༥ བྱས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་ན་འདྲ་ད་ེདག་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་འཛུགས་མྱི་ཆོག་
ཞེས་གསལ་བ་ོཡོད་རེད་གསུངས་སོང་། ད་ེསྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ག་བར་ཡོད་རེད། ངས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག སྔོན་དུ་ཞུས་པ་རེད། 
ད་ལྟ་འགེལ་བཤད་ནང་ལ། གོང་དུ་ངས་མྱི་ ༢༦ ལ་དཔ་ེབཞག་དུས་ད་ེཡོང་རྒྱུ་མདེ་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་གསུངས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་
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ལྟ་གང་ནས་བཀག་ཡོད་རེད་དམ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་མང་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཡྱི་རེད་མདོག་མདོག་ཅྱིག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚ་ོཉེན་ཁ་ཆེན་
པ་ོཞ་ེདྲགས་ཡྱིན་དུས་སྱིག་གཞྱི་རང་གྱི་ནང་ལ་དགསོ་པ་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚསོ་གཟྱིགས་ཡོད་མ་རདེ་དམ། ད་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ལ་ས་ཆ་ག་བར་ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེནས་ལོངས་དགོས་རེད་ཟེར། ད་རམ་ས་ལར་སོད་མཁན་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་རམ་ས་ལ་ནས་
མྱི་ ༢༥ ཡྱི་རྒྱབ་སོར་བྱེད་དགོས་རེད་གསུངས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་ན་དཔེ་ཆ་བཞག་ན་ད་རམ་ས་ལར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག མད་ོསྨད་སྱི་འཐུས་ག་ཚོད་ད་རམ་ས་ལ་ནས་རེད། མད་ོསྨད་སྱི་འཐུས་ད་ེདག་གྱིས་རང་འགུལ་དང་བང་་མ་ཡྱིན་པར་
དམྱིགས་འཛུགས་འདྲ་བྱས་ན་མྱི་དྲུག་བདུན་ཙམ་འདྱི་ནས་ཡྱིན་དུས་དྲུག་བདུན་ཙམ་གྱིས ༢༥ ད་ེའདྲ་རག་རྒྱུ་ཡོད་རེད་དམ། 
ད་ེདག་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་གནང་ཡོད་རེད་དམ། ད་ེནང་བཞྱིན་ས་ཆ་ཁུག་ཀོག་གང་སར་ཡོད་པ་རེད། ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་དང་ཡུ་
རུབ། ཨ་ོསྱི་ཀྲྱི་ལྱི་ཡར་སོགས་གང་ས་གང་དུ་ཚོགས་པ་ཆུང་ཆུང་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ངས་ད་ནང་ནས་ཞུས་ཡྱིན། ངས་
ཞུས་པ་དང་ཐུགས་བསམ་བཞེས་ནས་ལན་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད་དམ་དེའྱི་སྔོན་ནས་ག་སྱིག་ཡོད་ནས་ལན་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད། ཁ་
འགོག་ཆེད་ཙམ་བྱས་ན་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཚང་མ་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རང་རེད་གསུངས་པ་ད་ེལ་རེས་སུ་
ཡྱི་རངས་ཡོད་ཚིག་མཐ་ོདམན་གང་ཡང་མེད། ཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མ་ལ་ཁབ་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་རདེ་དམ། ད་ེའདྲ་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞསེ་ཡོད་རེད་དམ། དཔ་ེཆ་བཞག་ན་ང་ཚ་ོབོན་གཞྱིས་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་བཞག་ན་མད་ོསྟདོ་
ཡྱིན་ན་འདྲ་མད་ོསྨད་ཡྱིན་ན་འདྲ་དབུས་གཙང་ཡྱིན་ན་འདྲ་ཕར་བལྟས་ན་མྱི་སྱི་འཐུས་ལ་ལོང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་མང་པ་ོཡོད་
རདེ་ལ་ལོངས་ཐུབ་མཁན་ཡང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ན་རྒྱབ་སརོ་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ ༢༥ གསུམ་རོགས་ན་མྱི་
རོགས་ཚར་རེད། ཕལ་ཆེར་གསུམ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། གཉྱིས་ཙམ་མ་གཏོགས་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་
ཡོད་རེད་དམ། དྲང་པ་ོགསུངས་རགོས་གནང་། ད་ེནས་ད་ནང་ཞགོས་པ་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་གཅྱིག་ལ་ལན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ད་
ལྟ་བར་དུ་ཕེབས་ཡོད་མ་རེད། བང་རྱིམ་ཇྱི་ལྟར་སྱིག་གྱི་རེད་ཟེར་བ་དེ། ཕལ་ཆེར་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྱིག་གྱི་རེད་
མདོག་མདོག་གསུངས་པ་རེད། ངས་དཔ་ེཞྱིག་འཇོག དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱི་ཡག་ཤོས་མཁེན་གྱི་རེད། ཨ་རྱིའྱི་སྱི་འཐུས་
ནང་ལ་བྱུང་བ་རེད། ད་ེངས་དཔ་ེབཞག་ནས་དྲྱི་བ་འདྲྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པ་ོརང་ཡྱིན། དའེྱི་སྔནོ་ནས་མྱི་གཅྱིག་དང་བང་་ནང་
འཛུལ་བ་རེད། མྱི་མང་གྱིས་བླུག་ཡོང་དུས་ཨང་གངས་གཉྱིས་པ་རག་པ་རེད། རེས་སུ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁུངས་ལ་ཡྱི་ག་ེཡར་བཏང་མར་བཏང་ནས་ང་གཉྱིས་པ་རང་ལ་འཇགོ་དགསོ་ལབ་དུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁེད་རང་དང་
བང་་ལ་འཛུལ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མཐའ་མ་དེར་སོད་ལབ་པ་རེད། ལྷ་ོབྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ནས་སྱི་འཐུས་མྱི་གཉྱིས་ཡོད་རེད། འོས་
གཞྱི་མྱི་བཞྱི་ཡོད་རདེ། དའེྱི་བར་ནས་དང་བང་་གཞན་པ་ཞྱིག་དའེྱི་སྔནོ་ནས་ཐ་ོབརྒྱབ་ཚར་ཡདོ་རདེ། ད་ལྔ་པ་ཆགས་རདེ། མཐའ་
མ་ལ་སོད་མཁན་ད་ེམཐའ་མ་རང་ཨང་དྲུག་པ་ལ་ལྷག་པ་རེད། རེས་སུ་འོས་ཤོག་བླུག་ཡོང་དུས་གཉྱིས་པ་རག་རྒྱུ་ཕར་བཞག་
འོག་ལ་ལྷག་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བང་རྱིམ་ད་ེལ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞེ་དྲགས་ཐུགས་ཡོད་རེད། བང་རྱིམ་སྱིག་
སྟངས་ད་ེདངོས་གནས་བྱས་ན་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་དགསོ་ཀྱི་རདེ། དའེྱི་སྔནོ་ཚང་མ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚགོས་ཀྱིས་འོས་བསྡུ་བླུག་ནས་
འོས་སུ་མཐ་ོན་ད་ེགོང་དུ་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ད་གྱིན་འགེངས་ཤོག་སྔ་ཕྱིའྱི་སྐོང་རྒྱུ་དང་ད་ེདག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
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གཙ་ོམཆོག olympic དཔ་ེབཞག་ནས་བཤད་ཡྱིན་ཏ་ེལན་འབྱོར་མ་སོང་། སྐར་ཆ་དགག་ནས་བཟ་ོརྒྱུ་དེ། དེའྱི་ལན་འབྱརོ་མ་
སོང་། ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡོད་རེད་ད་ེའདྲ་རདེ་ཅེས་ཞལ་ནས་གསུང་རྒྱུ་ས་བ་ོརེད་ད་ེཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་
གྱི་ནང་དུ་ཡོད། དོན་ཚན་ག་རེའྱི་ནང་ལ་ཆ་རེན་བསྐྲུན་ཡོད་ཅེས་དྲྱི་བ་ཡང་བསར་འདྲྱི་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་ད་ནང་ཞོགས་པ་ད་ེཚ་ོ
མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལན་ད་དུང་ཡང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་འབྱོར་མྱི་འདུག ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ད་ལྟ་
གསུངས་དོན་བྱས་དུས་དའེྱི་ཚེ་དེའྱི་དུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱེད་འག་ོཡྱི་རེད་ཟེར། ད་ེརྱིང་མར་ཐར་སོང་ན་སང་ཉྱིན་ནས་
ལམ་སྟནོ་བཟ་ོའག་ོཡྱི་རེད་མདོག་མདོག་ཅྱིག་གསུངས་ཀྱི་འདུག་སྟ་ེཡྱིན་ན་གནད་དནོ་འདྱི་ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོདང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་
ཡྱིན་དུས་གཙ་ོབ་ོད་ེསྱིད་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་རེད། སྱིད་སངོ་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་གསུངས་ཀྱིན་གསུངས་ཀྱིན་ལ་དང་པ་ོསྱི་འཐུས་ད་ེ
ས་ཆ་ད་ེནས་ལོངས་དགོས་རེད་གསུངས་པ་རེད། སྱིད་སོང་ལ་ཕལ་ཆེར་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིད་
སངོ་ད་ེག་བར་ནས་ལོངས་ཆོག་གྱི་རེད་དམ། དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེལོངས་ཆོག་པ་ལ་སྱིད་སངོ་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་
པ་ཡྱིན་ན། དེང་སང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། གདོང་ལ་དོན་རྒྱུ་དང་རྣམ་པ་སྟོན་རྒྱུ་དགའ་
བ་ོཞ་ེདྲགས་ཡོད་དུས་སྱིད་སངོ་ཨ་ོཙམ་འཇནོ་ས་རེད་དྲན་ན་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་ང་ཚ་ོཡྱིན་ཟརེ། ད་རམ་ས་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ད་ེ
ཚོས། ཡང་མྱིན་མོན་གྷོར་མྱི་ད་ེཚོས། ཡང་མྱིན་སེལ་ཀོབ་ཀྱི་མྱི་ད་ེཚོས། ཡང་ལ་དྭགས་ཀྱི་མྱི་ད་ེཚོ། ཡང་བྱང་ཨ་རྱི། ཡང་ཡུ་
རུབ། ད་ེའདྲ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིད་སོང་འོས་མྱི་དེས་ཁས་གང་ནས་བངས་ད་ེལ་ལྟ་དགོས་རེད་དམ་ག་བར་
ནས་ལོངས་ཆགོ་གྱི་རེད། ད་ེཡང་རྣམ་པ་ཚོས་སྱིད་སངོ་ལ་ཕལ་ཆེར་ཆོག་གྱི་རདེ། ས་ཆ་གཞན་པ་འཇོག་ཆོག་གྱི་རདེ་ལབ་པ་མ་
ཡྱིན་པར་དོན་དག་འདྱི་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེང་ཚོའྱི་དཔེ་མཚོན་མང་པ་ོབཞག་མ་བཞག་གྱི་
གནས་སྟངས་ཡོད་མ་རེད། ང་རང་ཚོས་ལག་ལེན་ག་ར་ེབསྟར་གྱི་ཡོད་ན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་དགོས་རྒྱུ་དཔེ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་དུང་ཡང་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ད་ེདཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དུས་ཚོད་རྱིང་པ་ོ
ཆགས་སོང་ན་རྒྱ་མྱི་འཛུལ་ཡོང་བ་ད་ེརེད། ས་ཁ་སང་ནས་རྒྱ་མྱི་འཛུལ་ཡོང་གྱི་རེད་གསུངས་པ་རེད། ད་ེརྱིང་དཔེ་ད་ེ ༢༠༡༡ 
བཞག་གནང་བ་རེད། ༢༠༡༦ ལོར་དཔ་ེཡོད་པ་རེད་དམ་ཡོད་མ་རེད། དྲང་པ་ོཞུ་ཡྱི་ཡོད། འཛུལ་ཡོང་གྱི་རེད་ཟེར་བ་ད་ེལས་ས་
བ་ོརདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག རྱིང་པ་ོཆགས་སོང་ན་དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ད་མ་ལབ་རང་ལབ་རདེ། ང་ཚ་ོགནད་
འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་འག་ོབསད་ཡོད་པ་རེད། བོད་དང་རྒྱ། དག་བ་ོདང་མཐུན་གོགས། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ལ་སེབས་ཡོད་
དུས་ཐ་སྙད་ད་ེགཡུགས་ཆོག་ཆོག་དང་འཛུལ་ཆོག་ཆོག་དང་འཕེན་ཆོག་ཆགོ་ད་ེའདྲ་མ་རེད། ང་ཚ་ོ ༢༠༠༨ ནང་ལ་བོད་ནང་ཛ་
དྲག་ལས་འགུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་ནས་བཞུགས་སར་ད་རམ་ས་ལ་ཉྱིན་མ་ར་ེར་ེབཞྱིན་མར་མ་ེཁོམ་སྐོར་ཕྱིན་ནས་
མྱི་མང་ཚང་མ་ཚརོ་བ་ཆེན་པ་ོསེས་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་བནོ་ཁྱི་པ་སེབས་ཡོང་ནས་བྱམས་པ་ཕུན་ཚགོས་ཀྱིས་མྱི་ ༥༠༠ 
བཏང་བཞག་ཡོད་རདེ། གཟབ་གཟབ་བྱདེ་དགསོ་རདེ་གསུངས་ཡོང་དུས། སང་ཉྱིན་ནས་བཟུང་སྐད་འབོད་བརྒྱབ་ནས་བོད་རང་
བཙན་ཞེས་སྐད་འབོད་རྒྱག་མཁན་བྱུང་དུས་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་མྱུལ་མ་ཡྱིན་ས་རེད་ལབ་པ་སོགས་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་
གདོང་ཐུག་ལུང་པ་གང་བརྒྱབ་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འཛུལ་ཡོང་གྱི་རེད་འཛུལ་ཡོང་ས་རེད་ཟེར་ནས། Sweden དུ་གཅྱིག་
བཟུང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཨ་ོསྱི་ཀྲ་ོལྱི་ཡར་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག དེའྱི་ནང་མྱི་ ༢༠ ཙམ་ཡོད་པ་རེད་
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ཟེར། གཞན་པ་ད་ེདག་གནད་དོན་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དོན་དག་ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ ༢༥ ད་ེདཔེ་སྙྱིང་ར་ེབོ་
བཞག་རེད། ༢༥ དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ལ་མྱི་བརྒྱ་ཡོད། བརྒྱ་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ན་མྱི་བརྒྱ་
འཚལ་ཡོད་ན་མྱི་མང་གྱི་འོས་ཤོག་བླུག་རེས་གཞྱི་ནས་ཡར་ཡོང་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་མྱི་སུ་བཙལ་བ་ད་ེའོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་བར་དུ་
བསལ་ཚར་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་མདུན་ལ་བསལ་ཚར་རེད། མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་རྒྱ་ཆེན་པ།ོ དཔེར་ན་དབུས་གཙང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ད་
རམ་ས་ནས་མྱི་ཡར་བསལ་བཞག་ན་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་པ་ོསལེ་ཀོབ་དང་མོན་གྷ་ོལ་ཡོད། ང་ཚསོ་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། གང་ཡང་
མྱི་ཤེས་ས་དེ་འདྲ་ལ་མྱི་བསལ་ཚར་རེད་བ། རྒྱ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོ་ལོག་ག་ཡྱིན་གྱི་རེད། ཁོར་ཡུག་སོ་སོའ་ིསོད་ས་ལ་བལྟོས་
པས། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་དག་རྒྱུ་མཚན་རེ་རེ་བྱས་ནས་ཁུངས་སེལ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད།  དེ་གསལ་བོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་
གཏོགས་རྱིང་ཐུང་རང་རང་ལབ་དུས། ཕལ་ཆེར་སང་ཉྱིན་ནས་བླུག་འགོ་ས་རེད་བསམ་དུས་དེ་འདྲ་རང་རེད་མྱི་འདུག་བ། 
དཔལ་ལྡནཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་དུང་གཅྱིག་འདུག ད་ནང་བརེད་སངོ་འདུག སྱི་འཐུས་ད་ེཚ་ོའོས་ཐབོ་ཚར་དུས་ཡང་འོས་ཆསོ་
མ་ཚང་མར་དནོ་འག་ོསའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཟོས་འདུག དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱི་གསལ་བ་ོམཁེན་གྱི་
རདེ། འོས་ཐབོ་ཚར་རེད། ཡང་ཀན་ཀ་བྱུང་ན་མར་དོན་འགོ་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་འཁོད་འདུག དའེྱི་ཀན་ཀ་ད་ེནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་
སྔནོ་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀྱི་བར་བཏགས་བཞག་པའྱི་ཀན་ཀ་ད་ེརདེ་མ་གཏོགས་ཡང་གཞན་པ་ཁྱིམས་གཏུགས་ཁ་མཆུ་
གཏུགས། གནད་དོན་གཞན་པ་ཞྱིག་ལྷག ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་མར་འདོན་དགོས་ཟེར་བ་ད་ེམ་རེད། ད་ལྟ་སྔོན་འག་ོདངོས་གཞྱིའྱི་
བར་གཅྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཆ་རེན་མ་ཚང་ན་འདོན་དགོས་པ་སོགས་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག ཐོབ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་
མར་འཐནེ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཞག་འདུག་བ། ད་ེག་ར་ེབྱས་ནས་བཞག་རདེ། གནད་དནོ་ད་ེདག་ལ་ད་དུང་གསལ་བ་ོབཟ་ོདགསོ་
འདུག ད་ེདག་ལ་ལན་ཡདོ་ན་ཡོད་པ་རདེ། མེད་ན་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བརདོ་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་བག་ོགེང་ང་ོ
མའྱི་ཆ་ཤས་ལེན་ཆགོ་པ་ཞུ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ གྱི་སྔོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་
ཐོག་ལ་གོང་དུ་གང་གསུངས་པ་ད་ེལས་རྒྱས་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཐག་གཅོད་སྐབས་སུ་ས་ོསོས་
གང་ལག་པ་བརངས་ཀང་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་གཞྱིར་བཟུང་གྱི ང་ཚ་ོམྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་རེད། མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་གཞྱིར་
བཟུང་ས་ོསོས་ལག་པ་རོང་རྒྱུ་བྱས་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ད་ེརྱིང་ང་ཚ་ོའསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དང་
བསར་བཅོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཚང་མ་
གོང་གྱི་འོས་བསྡུ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་རོག་ཕྲད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ད་ེདག་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་ཁེར་ཡོང་བ་ཆགས་
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བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཁེར་བའྱི་སྐབས་ད་ེལ་ཚོགས་ཆུང་རྣམ་པ་དང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོབགེས་གཞོན་ལྷན་རྒྱས་བཀོད་
མངགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་པའྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཁུར་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་
གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་འགའ་ཤས་ལ་བསམ་འཆར་བསྡུས་བཞག་པའྱི་
ཟུར་འཛར་ནང་ཡོད་པའྱི་མངོན་འདདོ་གང་ཡང་དའེྱི་ནང་ལ་བླུགས་ཐུབ་མ་སོང་ཟརེ་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་གསལ་
བ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ལ་འོས་གཅྱིག་བླུག་དགོས་འདུག་གཉྱིས་བླུག་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་ད་ེགཉྱིས་གཅྱིག་
པརོ་ལ་འཐམ་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་མངནོ་འདོད་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མྱི་མང་གྱི་མངནོ་འདདོ་
གང་ཡོད་པ་ད་ེགོས་ཚགོས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཕེབས་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་པ་ད་ེདག་གྱི་དགངོས་པའྱི་
དཔྱད་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེདག་གཞྱི་བཟུང་གྱི་འག་ོཨེ་ཐུབ་ལྟ་དགོས་པ་ད་ེང་ཚོར་འགན་བཀུར་བཞག་པ་ཡྱིན་དུས། 
འདྱིའྱི་ནང་ལ་དགོངས་འཆར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ས་ོས་ོལ་ཐད་ཀར་གྱི་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པའྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་ཐུབ་ན་ཡག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འོག་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་
སྐབས་སུ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་ཁར་ཐུག་ཁར་ཐུག་གསུངས་ས་ཆ་ཚང་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱི་རང་
གྱི་ཐགོ་ལ་གསུངས་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་གནང་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། ད་ལྟ་ད་ེརང་གྱི་ཐགོ་ལ་གང་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། གང་ཡང་གསུངས་རྒྱུ་མེད་ན་རེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་
འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། ར་བའྱི་གོང་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཆ་ཤས་བངས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོའོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
སམོ་གཞྱི་བབ་ས་ད་ེདངོས་གཞྱི་དང་སྔོན་འག་ོདགོས་དང་མྱི་དགོས་ཀྱི་བམས་ཚུལ་བསྡུས་པའྱི་སྐོར་ལ་འཛནི་སོང་གྱི་ངོས་ནས་
ཡྱིན་ནའང་རེད་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་འག་ོཡྱི་
འདུག ས་ོས་ོཡྱིན་ན་དཀྱིལ་བསད་ནས་གང་དྲ་འདྲ་བབས་ཀྱི་ཡོད་ན་བམས་པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འཛནི་
སངོ་གྱི་བཀའ་ལན་ཕེབས་པའྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ས་ོས་ོལ་དོགས་པ་ཡོང་ས་ད་ེམྱི་ ༢༥ ༢༥ ཡྱིས་རྒྱབ་སོར་བྱས་ནས་
ཡར་ཕབེས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སྱི་ཚགོས་ལ་མར་དྲྱིལ་བསགས་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་ལ་མཚན་ཐ་ོབང་རྱིམ་ག་འདྲ་སྱིག་དགསོ་ཡོད་ན་
ད་ེདག་དོགས་གཞྱི་ཆེན་པོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན་མདོསྟོད་ཁོངས་ལ་མྱི་ ༢༠ ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེདག་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
མཚན་ཐ་ོབང་རྱིམ་ག་འདྲ་བྱེད་ནས་སྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ར་བའྱི་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
འདྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གསུངས་མཁན་



114 
 

འདུག ངའྱི་ངོས་ནས་འསོ་ཆོས་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ར་བའྱི་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲགས་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཆ་ེཁག་ཅྱིག གྲྭ་ཚང་གྱི་ས་ེཆ་ེཁག་ཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་བརྒྱུད་
རྱིམ་གྱི་ནང་ལོགལ་ལ་བཞུགས་སར་ད་རམ་ས་ལའྱི་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་བྱདེ་མཁན་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ཀྱིས་
སྙན་ཐ་ོག་འདྲ་སྟོན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཡྱིད་ཆེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱེད་ཀྱི་མེད། ཐག་བཅད་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཚོའྱི་གས་ད་ེཕོགས་
མཐའ་ཁག་ལ་སེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་རང་དང་ལྟ་བ་ལངས་ཕོགས་མཐུན་པའྱི་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ནས་ཡར་བཞུགས་
སར་ད་རམ་ས་ལ་སེབས་དུས་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་རདེ་ཅེས་ཚགི་མཐ་ོཔ་ོཞྱིག་བེད་སོད་གཏོང་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེཚ་ོམ་འོངས་
པ་ལ་གང་ལྟར་འཆར་གཞྱི་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ཚགོས་པ་བྱ་ེབག་པ་ར་ེཟུང་ཞྱིག་གྱི་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་
ལེན་ཡྱིན་མདགོ་མདགོ་བྱས་རང་དང་ལྟ་ཕོགས་མཐུན་པའྱི་མྱི་ད་ེཚའོྱི་བསམ་ཚུལ་བཞུགས་སར་ད་རམ་ས་ལ་དཀྲུག་ ཤྱིང་བསངོ་
ས་ལྟ་བུ་ཆགས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག མ་འངོས་པར་ཚགོས་པ་ད་ེརྱིགས་སུ་རེད། ཁུར་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཟརེ་
ན་བདེན་རགས་ཡོད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་རང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ར་བའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེ་དང་
འབེལ་བའྱི་མང་གཙོའྱི་འཕེལ་རྱིམ་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོདེ་འོས་བསྡུ་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོམ་
གཞྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་རྒྱལ་གྱི་
ནང་ལོགས་ལ་ཁག་བཞྱི། ལྔ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། མངནོ་པའྱི་ང་རྒྱལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་སོད་མཁན་རྱིགས་ཤྱིག་འདུག ཕལ་ཆེར་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ ༤༥ ལ་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་བསད་པའྱི་སོབས་པ་བྱེད་མཁན་འདྲ་བོ། དེ་ཚོ་ངས་ནོར་བ་རེད་དྲན་གྱི་
འདུག གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ལང་མཁན་ཚ་ོཕྱིའྱི་གཟུགས་ཚད་རོགས་ནང་གྱི་བམས་བ་ོལོན་ནས་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སེབ་
མཁན་ཡྱིན་དུས་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་མདོག་མདོག ཁ་སང་ད་ེརྱིང་ད་ེའདྲའྱི་རྣམ་འགྱུར་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོཐོན་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་ཁུར་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་བྱེད་མཁན་ཚོར་སོད་ལམ་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ོ
རྒལོ་ཡདོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེརྱིང་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། དང་པ་ོད་ེརྱིང་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དང་པ་ོད་ེཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་གནང་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་བགང་ཡོང་བ་ད་ེཚ་ོརྒྱུ་མཚན་ལྟར་སྣང་རང་
རང་མ་གཏོགས་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་བགང་རྒྱུ་མྱི་འདུག དའེྱི་ཆ་ནས་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གཉྱིས་པ་འདྱིའྱི་ཐགོ་
ལ་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་དའེྱི་ཐོག་ནས་
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ཡྱིན་ནའང་འདོད་པ་ཚིམས་པ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བྱས་ནས་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཁངོ་གྱི་ཁ་སང་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་འདྱི་སེབས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚགོས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་ནག་ཁུང་ནང་
ལ་གཡུགས་གབས་བྱས་སོང་ད་ེཡག་པ་ོམ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ཕབེས་སོང་། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་བཅའ་
ཁྱིམས་གཙ་ོབ་ོགྱུར་པའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ག་ར་ེའགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ལ་སྐུ་དབང་ཡདོ་
པ་རེད། ད་ེལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐ་ེཇུས་བྱེད་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་མ་རདེ་ལ་ད་ེའདྲའྱི་བཀའ་སོབ་གནང་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རདེ་
ཅེས་ཚོར་བ་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་མ་སོང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་བཏང་ནའང་རེད། མ་བཏང་ནའང་རདེ། སྐུ་དབང་ཚང་མ་གོས་ཚགོས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ལ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེག་
བར་གཡུགས་དང་ག་ར་ེབྱས་མ་བྱས་ཇུས་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེནས་ད་ལྟ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེསྔོན་འག་ོདང་དངོས་
གཞྱི་དགོས་དང་མྱི་དགོས་སྐོར་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་བྱས་ན་ང་ཚོས་འདྱི་བཤད་མྱི་
དགོས་པ་ཞྱིག་བཤད་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ངས་ག་ོབ་ལེན་སྟངས་ནོར་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ གྱི་འོས་
བསྡུའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཟྱིང་ཆ་ཆནེ་པ་ོལངས་ཡདོ་པ་རདེ་ཟེར་གྱི་འདུག ཟྱིང་ཆ་ཆེན་པ་ོལངས་ཡདོ་པ་ངས་ཚོར་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་བསད་ཡོད་པ་རདེ། འོས་བསྡུ་བྱདེ་དུས་ཏགོ་ཙམ་བཤད་རེས་ལབ་རེས་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་དང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཟང་ངེ་ཟྱིང་ངེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། དེ་ཧ་ལས་དགོས་པ་དང་ང་ཚོ་
འདྲོགས་དགོས་པ་ཞྱིག་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མྱི་མང་ཟེར་བ་དེ། མང་གཙ་ོཟེར་བ་ད་ེཚང་མ་ལ་སྨྲ་བརོད་རང་དབང་ཡོད་པ་
རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་བྱེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུ་ཡོད་པ་རེད་ལ་འོས་ལང་
མཁན་གྱི་ལང་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བླུགས་མཁན་གྱིས་ཀང་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་མ་མཐུན་པ་དང་ལྟ་བ་
ལངས་ཕོགས་མ་མཐུན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ལྷྱིང་པ་ོམྱི་འདུག ཟང་ང་ེཟྱིང་ང་ེབྱདེ་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་མ་གཏགོས་བླུགས་
མྱི་དགསོ་པ་བཟ་ོདགསོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེཏག་ཏག་བསད་ཡདོ་པ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཟྱིང་ཆ་ཆ་ེཆུང་དང་རགོ་ག་ཆ་ེ
ཆུང་ད་ེའདྱི་མན་ཆད་ལང་ཆོག འདྱི་ཡན་ཆད་ལང་མྱི་ཆོག་ཟེར་བ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོམྱི་
ཡྱིན་པའྱི་རསེ་ལ་གང་ཟག་ཡྱིན་པའྱི་རསེ་ལ་ཉནོ་མོངས་རྒྱུད་ལྡན་ཡྱིན་པའྱི་རསེ་ལ་རགོ་ག་མེད་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་མདེ་པ་དངསོ་པའོ་ི
ཆསོ་ཉྱིད་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཉནོ་མངོས་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་འདུལ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཆསོ་
ཀྱི་ཕུང་པ་ོབརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟངོ་གསུངས་པ་རདེ་ད་ེད་དུང་ཡང་འདུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ས་ོསོའ་ིརྒྱུད་
ལ་བདག་འཛིན་མ་སངས་པ་ད་ེསྱིད་དུ་སོ་སོ་ར་ཆེན་པ་ོབརྱི་བ་དང་སོ་སོའ་ིཕོགས་གཏོགས་གལ་ཆེན་པ་ོབརྱི་བ་སོགས་རང་
བཞྱིན་ལྷན་སེས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསུ་གཅྱིག་གྱིས་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་ཆསོ་ཀྱི་ཕུང་པ་ོབརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྟངོ་ལས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚསོ་ད་ེརྱིང་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་བྱས་ནས་
བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཟ་ོཡོང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ང་ཚ་ོའཇམ་ཐྱིང་ང་ེཡོང་གྱི་རེད། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ད་ེད་དུང་ཡང་སྙྱིགས་མ་ལྔ་བད་ོབའྱི་སེམས་ཅན་ད་ེཚ་ོའདུལ་མ་ཐུབ་པར་ད་དུང་
ཡང་ང་ཚ་ོའདྱི་འདྲ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་རོག་ག་དང་བཤད་རེས་མྱི་ཐུག་པ་ཡོད་པ་མ་
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རེད། ནང་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཟའ་ཚང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ནའང་ར་ེམ་མཐུན་པ་
ཡོང་གྱི་རེད། མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ང་ཚོས་མང་པ་ོབཤད་ནས་འདྲོགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་
པར་དུ་རྒྱ་མྱི་སེབས་ཀྱི་རདེ་འཛུལ་ཡོང་གྱི་རདེ་འཛུལ་ཡོང་གྱི་རདེ་རང་རང་ལབ་བསད་ན། འདྱིའྱི་ཁ་ཕོགས་ད་ེལོག་བཀར་ཞྱིག་
ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གོ་རོགས་ཟབ་སྦྱོང་སེལ་དུས་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོལ་ཉལ་ཐག་འཐེན་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོབྱེད་ཉེན་གྱི་མ་
རདེ་ཟེར་ནས་མར་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲད་དུས། དང་པ་ོཚང་མ་ཕར་སོབ་བཅུག་གྱི་རདེ་ཟརེ་གྱི་འདུག དཀར་བསུབ་འཇྱིབ་རྒྱུ་དང་གཅྱིག་
གཅྱིག་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་དང་པ་ོཚང་མ་ཕར་སོབ་བཅུག་གྱི་རེད་ཟརེ་གྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་ཚོས་གཞྱི་ནས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག གཅྱིག་གཅྱིག་ནས་རྒྱ་མྱི་འཛུལ་ཡོང་གྱི་རེད། གཉྱིས་གཉྱིས་ནས་འདྲ་མྱིན་
བཟ་ོཡོང་གྱི་རདེ། ཁངོ་ཚོས་ད་ེནས་ང་ཚ་ོའཛུལ་དགོས་ས་རདེ། ད་ེནས་ད་ེའདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག བཅས་ཁངོ་ཚ་ོལ་ཕར་ཟབ་
སྦྱོང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚ་ོའདྱི་ཏག་ཏག་བསད་ད་ེཡོད་པ་རེད། 
སྱིག་གཞྱིའྱི་ནོར་འཁྲུལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག མྱི་ཐོག་རྒན་པ་ད་ེཚསོ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་བཞག་པ་དངསོ་གནས་དྲང་
གནས་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆ་ེདབུས་ལ་བཞག་པའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཚ་ོམཇལ་ཡངོ་དུས། ས་ོས་ོས་ོསོས་སབོས་པ་སསེ་
ཡོང་བ་ཞྱིག ཧ་ལས་པའྱི་ཚད་ལྡན་བཟསོ་འདུག  འདྱི་དག་ད་ེག་རང་བཞག་ན་ཡག་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ེརྱིང་འགེལ་བཤད་
བརྒྱབ་ནས་ཙ་ིཙ་ིརྔ་མ་ནང་བཞྱིན་ཐུང་རུ་ཐུང་རུ། ནརོ་འཁྲུལ་མང་རུ་མང་རུ། རོག་ག་གཅྱིག་ཡོད་ས་ལ་བཅུ་ལྷག གཉྱིས་ཡོད་
ས་ལ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་པ་ནང་བཞྱིན་རང་རང་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག ཁུངས་འཁོལ་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འདྱི་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལ་རང་འཇགས་བཞག་ན་ཡག་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ གྱི་འོས་བསྡུ་ད་ེསྱིག་གཞྱི་
ཁ་བཀལ་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་རགོ་ག་བཟ་ོམཁན་མྱི་ད་ེཚསོ་བཟསོ་པ་རདེ་མ་གཏོགས་སྱིག་གཞྱི་
ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཁ་འགེལ་ས་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་ཕེབས་
སོང་། བུད་མེད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་མ་བླུགས་ན་མྱི་ཆོག་པ་ད་ེབཟ་ོརྒྱུ་མྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། ད་ེདངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། བུད་མེད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ད་ེཚ་ོལ་ངས་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་མོང་། ཁེད་རང་ཚ་ོའུར་ཤོབ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ཁེད་ཚ་ོམ་བླུགས་ན་མ་ཆགོ་ནས་སབེས་པ་ད་ེའདྲ་རེད། གདམ་ག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཁེད་ཚརོ་མ་བླུགས་ན་འག་ོས་ཡདོ་པ་མ་
རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ག་བར་སབེས་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་ཡོད་ན་དརེ་སེབས་བསད་ཡོད་ཀྱི་རེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལ་གོང་དུ་ལམ་སྟནོ་ཆ་
ཚང་ཞུས་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་གསུངས་རགོས་བྱས་ཟརེ་ནས། ད་ག་ར་ེགསུངས་ཀྱི་ཡོད་ཧ་ག་ོཡྱི་
མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་གསུངས་དུས་གཞན་པ་ཞྱིག་ཕག་རངོ་ཡོང་གྱི་འདུག དའེྱི་རེས་སུ་ཡང་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་
ཕག་རངོ་ཡོང་གྱི་འདུག ར་བའྱི་ས་ོསོས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་དག་ེའདྱི་འདྲ་འདུག་སནོ་འདྱི་འདྲ་འདུག ད་ེགེང་བངོ་བྱདེ་དགོས་ཡདོ་བསམ་
པའྱི་དགོངས་པ་ད་ེབཞེས་ཀྱི་མྱི་འདུག གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་ཡོང་དུས་ད་ེའཕྲོས་ནས་གཅྱིག་གྱིས་ལན་རྒྱག་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་
བཞེས་བསད་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ད་ེཐོན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་རེད། 
མཚམས་མཚམས་ཚོགས་གཙོས་འདྱི་ནས་རྣམ་པ་ཚ་ོམག་ོའཐོམ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རདེ། མཚམས་མཚམས་རྣམ་པ་
ཚོས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙ་ོམགོ་འཐོམ་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཚང་མས་དགོངས་པ་
བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཡྱིག་ཆ་རང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས ་
གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག མཚམས་ད་ེསྡུག་ག་ཞྱིག་ལ་འཁལེ་སངོ་། བུད་མདེ་ད་ེཚ་ོའསོ་བླུགས་དང་
མ་བླུགས་ཀྱི་མཚམས་ལ་སེབས་སོང་། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་བུད་མེད་ལ་དམྱིགས་བསལ་སྤྲད་ཡོད་
ལབ་དུས། ཡག་པ་ོཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ན་མཐོང་ཆུང་བྱས་པ་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདངོས་གནས་ཡག་པོ་མ་རེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། ད་ེཚོའྱི་གས་འོག་འོས་བསྡུའྱི་བསར་བཅོས་སྐབས་སུ་གང་ལ་གང་འཚམ་གསུང་རྒྱུའྱི་
སྱིངས་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ག་ོསྐབས་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་གྱུར་
བ་བཏང་བའྱི་ཞརོ་ལ་ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བུད་མེད་ད་ེཚ་ོལ་མ་བླུགས་ན་མྱི་ཆགོ་ཟརེ་བ་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པར་ས་ོསོའ་ི
འདདོ་པ་ནང་བཞྱིན་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་འསོ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཟེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེའདྲ་བྱུང་སོང་། 
ད་ེའདྲ་ཡོད་ན་བསྣམས་ཤོག་དང་ང་ཚསོ་ལྟད་མ་ོབལྟ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། མཚན་ཐ་ོཞུས་ཚར་བ་ཚང་མ་འདྱིར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་འག་ོདགོས་ཀྱི་
རདེ། 
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སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེརྱིང་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ གཞུང་འབལེ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་འག་ོབསད་
ཡོད་པ་རེད། ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་སྙྱིང་འདོད་བྱུང་། དནོ་དག་གཙ་ོབ་ོཞུ་རྒྱུ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེན་གང་ཡོད་པ་འདྱི་མྱི་རབས་
རྒན་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་སོན་པའྱི་ཐོག་ནས་ར་ཆེན་པ་ོདང་རྱིན་ཐང་ཆེན་པ་ོབརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་དང་
ཐད་ཀར་འབལེ་བའྱི་ད་གྱིན་ཐེངས་གཅྱིག་བཀགས་ཡྱིན་ཏ་ེཞ་ེདྲགས་ག་ོཚདོ་མ་སོང་། དནོ་དག་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ད་ེའསོ་ཐེངས་
གཅྱིག་བླུག་དང་ཐངེས་གཉྱིས་བླུག་གྱི་གནས་ཚུལ་རདེ་འདུག  འདྱི་བཀགས་ནས་བག་ོགེང་འག་ོདུས་གཞྱི་ནས་ཧ་ག་ོཙམ་བྱུང་། 
འདྱིའྱི་བག་ོགེང་ད་ལྟ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ད་ེབཀའ་མོལ་ཡུན་རྱིང་ཞྱིག་ནས་བྱུང་བསད་རེད། བྱུང་ཡོང་དུས་མང་ཚོགས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱི་སྱི་ཚོགས་གང་སར་ནས་བསམ་ཚུལ་བྱུང་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། མྱི་མང་སྟོང་ཕྲག་ཟེར་ནས་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཁྱི་ཕྲག་ཟེར་
ནས་འགྱིག་གྱི་འདུག གོས་བསྡུར་མང་པ་ོཞྱིག་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ད་ེངེས་པར་སྤུང་རོགས་བྱས་ཟེར། ཞུ་རོགས་
བྱས། ཐུགས་ཐད་ང་རང་ཚ་ོའདྱིར་གཅོད་གནང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་སོང་། ད་ེརྱིང་གྱི་འོས་བསྡུ་ཐེངས་གཅྱིག་འག་ོདང་གཉྱིས་འག་ོ
ཟེར་ན་ཐེངས་གཅྱིག་འག་ོཟེར་བ་ད་ེལ་བརྒྱབ་སོར་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐེངས་གཉྱིས་ངེས་པར་དུ་འག་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
རྒྱུ་མཚན་ཁག་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེསྔ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་འསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་གྱིས་
མང་ཚོགས་དཀྱིལ་ལ་འོས་ཤོག་སྐབས་གདོང་བསྟན་ཟེར་ན་རེད་འོས་བོང་ཟརེ་ནའང་རེད། བཅར་པའྱི་སྐབས་ལ་ཞུས་ཡོད། ལ་ོ
རྒྱུས་ནང་ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལོ་དྲུག་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདས་པའྱི་རང་གཞུང་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་གྱིས་
མཁས་དབང་མང་པ་ོཞྱིག་མཇལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སྦྱོང་མང་པ་ོཞྱིག་རག་བྱུང་། ཚང་མ་བསོམས་ཤྱིག་བརྒྱབ་པའྱི་ཐོག་ནས་
མང་ཚོགས་མང་པོ་ཞྱིག་དང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་བྱུང་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་མདོར་བསྡུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ནས་རེད་མྱི་མང་
གྱི་སྐུ་ཚབ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དོན་དག་གཅྱིག་མ་འོངས་པའྱི་ ༢༠༢༡ ལོའ་ིའོས་ཤོག་ད་ེཡག་པ་ོགང་
འདྲ་ཡོང་གྱི་རེད། གང་འདྲ་ཚགས་ཚུད་པ་ོབསྟན་གྱི་རེད། ཀུན་སོང་དང་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་པ་རང་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་
ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ད་ེགཉྱིས་བྱུང་ན་ཡག་ས་རེད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྔོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་བྱས་ན། རྒྱུ་མཚན་དང་པ་ོད་ེམང་དག་
ཞུས་ཚར་ཙང་རྱིང་པ་ོཞུ་ཡྱི་མེད། མང་ཚོགས། ང་ཚའོྱི་མང་གཙ་ོཡང་དག་འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་
པའྱི་ཐོག་ནས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་མྱི་བརྒྱ་ར་ེདང་ཉྱི་ཤུ་ར་ར་ེཟེར་བ་ད་ེའདྲའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་རང་
བཙན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཚགོས་པ་ཁག་གྱིས། སྱིད་དནོ་ཚགོས་པས་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེཉནེ་ཁ་ར་ནས་མཐངོ་གྱི་ཡོད་
པ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ནས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་རུག་རུག་བྱས་ནས་ད་ེག་པར་སེབས་གབས་ཡོད་མདེ་དང་མཐའ་མར་འགན་ཁུར་མཁན་
ཡོད་དང་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དོན་དག་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེཡག་པ་ོམྱི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ད་ེད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་རྡོག་རྡགོ་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འསོ་བསྡུའྱི་ཟབ་སྦྱོང་མང་པ་ོཞྱིག་རག་པའྱི་ནང་
ནས་མཁས་དབང་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་སྱི་ཁབ་འསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་གྱི་ཐགོ་ནས་
ཡྱིན་ནའང་རང་གཞུང་གྱི་འགོ་ནས་ཟབ་སྦྱོང་འོས་གནང་པའྱི་སྐབས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བོད་པའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེའདུག་ལབ་པ་
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ཡྱིན་ན་སྔོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་ཟེར་བ་ད་ེམྱི་མང་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཐེངས་དང་པ་ོསྔོན་འགོའ་ི
སྐབས་ལ་འཛུལ་བཞུགས་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་ས་ོསོའ་ིསོབ་སྦྱོང་དང་ག་ོབསྡུར་བྱས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐངེས་མ་གཉྱིས་པ་ད་ེ
ཡང་བསར་འཛུལ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་། གཉྱིས་པ་འོས་ལ་འཛུལ་དུས་གོ་ཚོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛུལ་རྒྱུ། ད་ེཡང་དག་པའྱི་ཁད་ཆོས་
ཤྱིག་འདུག་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོའདུག་ཟརེ་ནས་བསྔགས་བརདོ་ད་ེའདྲ་བྱས་སོང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 མྱི་མང་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་ཞུས་དུས་སོབ་སྦྱོང་གང་ལ་གང་འཚམ་གནང་པ་ད་ེའདྲ་ང་ཚ་ོཚང་མས་ང་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། 
གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ག་ར་ེལབ་ནས་བོད་གཞུང་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་ཞ་ེདྲགས་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག་
ཟེར་མཁན་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་དང་ག་ོབསྡུར་བྱུང་པའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་བྱུང་ན་ཡག་འདུག་གམ་གཉྱིས་བྱུང་ན་
ཡག་འདུག་བཀའ་མོལ་ཞུས་དུས་མྱི་མང་ཚང་མ་སྙོབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ད་ེསྟོང་འཁོར་ཁྱི་འཁོར་སྙོབ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ནང་
ནས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཙམ་ངེས་པར་དུ་གཉྱིས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ག་ར་ེམྱིན་ག་ོཡང་
ཚོད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེའྱི་སང་ལ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་ཡར་མར་བཤད་མཁན་དང་དེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་རྫུན་མ་བཤད་
མཁན་འདུག་ལ་ང་ོམ་བཤད་མཁན་ཡང་འདུག ཡྱིན་ན་བ་ོབ་མངོ་རྒྱུ་དང་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་རག་པའྱི་ཐགོ་ནས་
གཉྱིས་ད་ེཡག་པ་འདུག་ཟརེ་མཁན་མང་དག་ཅྱིག་འདུག ཐངེས་མ་གཉྱིས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ་ཟེར་
ནས་གོས་བསྡུར་མང་པ་ོཕྱིན་ཚར་བ་བརེན་ད་ེལ་བསར་ཟློས་མེད། ཚང་མས་གསན་ཡོད་པ་རེད། ཐེངས་མ་གཉྱིས་བྱས་དུས་
དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུ་ཐེངས་མ་གཅྱིག་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་གསལ་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་པར་
ཆགས་ཀྱི་རདེ་དམ་ཟརེ་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེསྔ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་བྱུང་པ་རདེ། དཀའ་ངལ་ག་ར་ེབྱུང་པ་རདེ་
ང་ཚ་ོཚང་མས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ལེགས་བཅོས་མང་དག་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ། དནོ་ཚན་གཅྱིག་
དང་གཉྱིས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། མང་པ་ོཞྱིག་གནང་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེགདོང་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ལས་ས་རུ་འག་ོཡྱི་རེད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་
འདུག དཀའ་ངལ་ཉུང་རུ་འག་ོརྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཆོག་པ་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འོས་བསྡུ་ཐེངས་མ་གཅྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ད་ེ
གསར་པ་ཞྱིག་ཆགས། རོག་ག་མང་བ་དང་ལས་གཞྱི་མང་བ། དའེྱི་སང་ལ་མྱི་མང་ལ་ཟབ་སྦྱོང་དང་ག་ོརོགས་སྤྲདོ་དུ་འག་ོདགོས་
དུས་དངོས་གནས་གོ་མ་ཚོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་འགོ་ས་རེད་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕག་སལེ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་པ་ལ་བརནེ་ནས་ལག་པ་བརངས་མེད། དང་
པ་ོནས་བཟུང་ནས་ལག་པ་བརངས་ཡོད་ཞེས་གསལ་པ་ོབཟོས་པ་དང་ལྷན་དུ་གོང་དུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཁེར་བའྱི་
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བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་འགག་པ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། ད་ེལ་ངས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ད་ལྟ་མཐོང་ཡོང་བ་འདྱི་རེད། ཁ་སང་
ནས་བཟུང་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་དབུ་འཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བག་ོགེང་གནང་དགོས་རདེ། 
བག་ོགེང་གནང་དགོས་པ་རདེ་མང་པ་ོགཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པསོ་གསུངས་པའྱི་དྲྱི་བ་ཚང་མ་ད་ེ
ལ་རགས་བརྒྱབ་མཁན་མང་པ་ོའདུག ང་ཚོས་ཐོག་ནས་རགས་བརྒྱབ་ཡོད། ད་ལྟ་ཐ་ོབརྒྱབ་ཡྱིན་ན་དྲང་པ་ོབཤད་པ་ཡྱིན་ན་ལན་
ཐེབས་ཀྱི་མྱིན་འདུག སྐད་ཆ་དྲང་པ་ོབཤད་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་སྱིག་ཚགས་ཚུད་པ་གཅྱིག་གནང་མྱིན་འདུག ད་ེའདྲ་
བྱདེ་ནས་མར་འག་ོབ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་རང་མདགོ་ཇ་ེགསལ་འག་ོབ་མ་གཏོགས་ངས་བ་ོསདེ་རགས་པ་གཅྱིག་ར་
བ་ནས་མཐངོ་གྱི་མྱིན་འདུག་ཅེས་ད་ེངས་ཤ་ཚ་བའྱི་ཁ་ནང་གཏམ་ངན་མེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཐད་ཀར་ཞུས་ཀྱི་རེད། 
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ དང་ ༢༠༡༦ ལ་འོས་བསྡུའྱི་རོག་གའྱི་སྐོར་ལ་དེའྱི་ནང་ལོགས་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་
གསུངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ད་དུང་བོད་མྱི་ད་ེཚསོ་བསར་ལང་བྱདེ་ཀྱི་འདུག ཞྭ་མ་ོནག་པ་ོགོན་དང་མྱི་གོན། དཔརེ་ན། དཔེར་
བརོད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཚན་སྨད་ཞུས་དང་མ་ཞུས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་པ་
འཚོམས་དང་མྱི་འཚོམས་ད་ེཚ་ོབངས་མ་ཡོང་ན་ཡག་གྱི་རེད། ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་དང་ས་གཞྱི་རྡུལ་དག་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ང་
ཚསོ་ས་ོབརྒྱབ་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ད་དུང་གསལ་མྱི་གསལ་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་སྟནོ་ནས་ཡོང་ན་ག་ོརྒྱུ་འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ མར་བཞུགས་རགོས་གནང། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་
གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ དང་འབེལ་བའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་རྒྱུ་བྱུང་སོང། ཡྱིན་ཡང་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་འཚོམས་དང་མྱི་འཚོམས། སྱིད་སངོ་གྱི་ཐོག་ནས་གང་ཡང་ཞུས་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཕལ་ཆེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང་དྲན་བྱུང། འདྱི་གོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་
ཆགས་ཡོད་མདེ་མྱི་ཤེས། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རགོས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བྱས་ཙང་སྔོན་མ་ད་ེཚོ་ལངས་ཡོང་ན། ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་ལངས་ཡོང་ན་ཕོགས་
གཞན་པ་གཞྱིག་ལ་ལངས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། ངས་གང་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ལངས་རྒྱུ་མེད་པ་མ་རདེ། མ་ལངས་ན་ཡག་གྱི་རདེ། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་དཔེར་བརོད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་བལྟས་ན། མདའ་འཕེན་འདོད་མ་རེད། གཞུ་མ་ོགཅོག་འདོད་རེད་
ཅེས་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཤེས་ཀྱི་འདུག དའེྱི་ཆ་ནས་ངའྱི་ར་ེབ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ངས་བར་འདུམ་གྱི་ཚགི་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟ་ད་
དུང་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ང་ཚའོྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆ་ེད་ེརྒྱ་གར་གྱི་ར་ཁྱིམས་ནས་ copy བྱདེ་པ་
རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚུར་ལ་ལེབ་བཤུས་བྱེད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག སྐད་ཆ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་རབ་ཆེན་ཞྱིག་རེད། 
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱིས་མ་འོངས་ར་ཁྱིམས་སྙྱིང་དོན་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་མཁས་པའྱི་བནོ་པ་ོརྣམས་ཀྱིས་
ས་བཀབ་པ་ཉམས་མོང་གྱི་འཚོས་པའྱི་མྱི་སྣ་རང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོགོས་བསྡུར་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཁེར་ཡོང་བའྱི་
དངོས་གནས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དབུས་སུ་བཞག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་གྱི་རྣམ་པ་མཚོན་པའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཤྱིག་རེད་མ་གཏོགས་ཕར་
ཕགོས་ད་ེཡྱི་ཚུར་འཁེར་ཡོང་ནས་དཀའ་ལས་མྱི་བརྒྱབ་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་གསུངས་ན་རུང་གྱི་མ་རདེ། གསུངས་ཉནེ་གྱི་མ་རདེ། 
ལས་རྒྱུ་འབས་འཁོར་གྱི་རེད་ཞེས་གསལ་པ་ོབྱེད་ནས་ཞུས་འདོད་བྱུང་སོང། དེས་ངར་ཚོར་བ་སེབས་སོང། ད་ེའདྲ་བཤད་པ་
ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོལ་ལ་ོརྒྱུས་རགས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱིན་འདུག དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན། འདྱི་གཅྱིག་རདེ། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ 
སྐབས་སུ་ཁོད་རང་ལ་སོན་བརོད་བྱདེ་མཁན་གྱི་རྒྱ་མྱིས་རོམ་ཡྱིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དྲ་རྒྱའྱི་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བཏང་སོང་གསུངས་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་སོམ་པ་ོབྱེད་ནས་བཞག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། མྱིང་ག་རེའྱི་
ཐགོ་ནས་བཏང་ཡདོ་པ་རདེ། རམོ་ཡྱིག་ག་ར་ེརདེ། ཁ་བྱང་ག་ར་ེརདེ། ནང་ལ་གང་བྱིས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོགསུངས་ན་སྱི་ཚགོས་
ལ་ཕན་གྱི་རེད། ད་ེའདྲ་རང་རང་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ངས་དང་པ་ོནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐབས་དང་པ་ོཐོག་ལ་འོས་བསྡུའྱི་
སྱིག་གཞྱི་ལ་བསར་བཅོས་དགོས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་འཁེར་ཡོང་བ་ནས་བཟུང་ངས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཀུན་སོང་ལ་དོགས་པ་ཡོད་ཞུས་
དགསོ་པ་ད་ེད་ལྟ་གསལ་དུ་གསལ་དུ་འག་ོཡྱི་འདུག ངས་མང་པ་ོཞུས་ཀྱི་མྱིན། ཞུས་དགསོ་ན་རསེ་སུ་ཞུས་ཀྱི་ཡྱིན། དའེྱི་ཆ་ནས་
དོན་ཚན་ ༣༦ པ་ད་ེབཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངའྱི་ར་ེབ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཤོག ཚུད་མྱི་ཚུད་དང་གཏན་
འབེབས་བྱེད་མྱི་ཐུབ་ད་ེའདྲ་མ་ཡྱིན་པར། ཁེད་རྣམ་པས་འཁེར་ཡོང་བའྱི་བཟ་ོབཅོས་ཁྱིམས་འཆར་དེའྱི་ཐོག་ལ་འག་ོམྱི་དགོས་
པར། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཚགོས་ཆུང་གྱི་དའེྱི་ཐགོ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སྔནོ་འག་ོ
དང་དངསོ་གཞྱི་གཉྱིས་ཙམ་གྱི་འགྱིག་གྱི་མྱིན་འདུག བསམ་ཚུལ་སྟོན་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་གཤག་
བཅོས་ཆེན་པ་ོབཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་མྱི་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་དང་ཡང་ན་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་བསྡུས་
དགོས་པའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐོབ་དང་མྱི་ཐོབ། བཀའ་ཤག་གྱི་བག་ོགེང་
ཚད་ལྡན་བྱུང་དང་མྱི་བྱུང། ད་ེའདྲའྱི་འཕྲལ་ལ་ཕྲན་བུ་ལ་མ་བལྟས་པར་ང་ཚ་ོཚང་མ་ལ་ང་རྒྱལ་ཡོད་པ་རེད། ང་བ་ོབཟང་ཆོས་
འབྱོར་ཡྱིན། ང་བ་ོབཟང་སེང་ག་ེཡྱིན་བསམ་རྒྱུ་ད་ེཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཙམ་གྱི་གང་བྱདེ་དགོས་པ་རདེ། ར་དོན་ལ་བསམ་
བ་ོབཏང་དགོས་པ་རེད། ད་ེཆ་ནས་ང་ཚ་ོཚང་མས་བསམ་བ་ོ Ego དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེའདྲ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་
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ནས་ད་ལྟ་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེཕྱིར་འཐནེ་གནང། ང་ཚ་ོདངོས་གནས་དྲང་གནས་མྱི་མང་བཞྱིན་བསམ་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པ་
ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ངས་བསམ་པར་དེ་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་བགོ་གེང་དེ་ལ། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་དང་པོས་གསུངས་པ་ད་ེདངོས་གནས་ཀྱི་སོན་གྱི་ཐོག་ལ་མཛུབ་མ་ོབཙུགས་ནས་གསུངས་པ་ད་ེཚ་ོལ་བཀའ་ལན་གནང་
རྒྱུ་མྱིན་འདུག ད་ེའདྲ་བྱེད་དུས་ཁ་སང་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་ཐོག་ལ་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ད་ེའཁེར་ཡོང་མཁན་
དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་རདེ། བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་བཟ་ོམཁན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེའདྲ་ལབ་འདུག ད་ེཚའོྱི་
ཁགོ་པ་ལ་སུ་འཛུལ་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད། མྱི་ལ་རྣམ་རགོ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་ད་ེའདྲ་འག་ོབ་ཡྱིན་ན་ཆ་ོགང་ཡང་བྱུང་
མ་སོང། ས་རུ་ས་རུ་འག་ོཡྱི་འདུག ངས་ཤ་ཚ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཛནི་སངོ་བཀའ་ཤག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བག་ོགེང་
ལ་བལྟས་དུས་ཧ་ག་ོཡྱི་འདུག དེར་མཚམས་བཞག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་ལམ་ཁ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་
ཐུགས་སེམས་ཤྱིག་གནང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་ར་བ་ནང་དུ། RSS Rajasthan ཁངོ་རྣམ་པ་རྒྱུན་ལས་མྱི་དྲུག་སྐུ་མགནོ་དུ་ཕབེས་ཡོད། དང་པ་ོད་ེསྐུ་
ཞབས་ Ashok ji གཉྱིས་པ་ད་ེསྐུ་ཞབས་ Bora ji གསུམ་པ་སྐུ་ཞབས་ Alok ji བཞྱི་པ་ད་ེསྐུ་ཞབས་ Arvinder ji ལྔ་པ་
དེ་སྐུྐུུ་ཞབས་ Shandhaki Niki ji དྲུག་པ་ད་ེསྐུ་ཞབས་ Abhisha Shandila ji ཁོང་རྣམ་པ་གོས་ཚོགས་ཟུར་ཉན་ལ་
ཕབེས་པར་གསོ་ཚོགས་ཀྱིས་ངསོ་ནས་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ གྱི་ཐོག་ལ་བགོ་
གེང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་དང་དགོས་འདྲྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དྲྱི་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ད་ེགོང་ལ་ཐོག་མར་
གཞུང་འབལེ་གྱི་གོས་འཆར་ད་ེཚུད་པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ། གཙ་ོབ་ོད་ེའདྱི་འདྲའྱི་བག་ོགེང་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
ལ་ོགཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་ལྷག་ཅྱིག་ལ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གེང་སོང་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད། ཏན་ཏན་མྱི་མང་
གྱི་ད་ོསྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་དང་ད་ེབཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་བག་ོགེང་
ཡག་པ་ོཞྱིག་འག་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དསེ་ཐུགས་ཕན་ཞྱིག་གསོས་ཀྱི་རདེ་བསམ་སངོ་། དང་པ་ོནས་བཀག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རསེ་
མ་འགན་ཁུར་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ག་ོནརོ་ཐབེས་སྱིད་ཀྱི་རདེ། བརོད་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་འསོ་ཤོག་གཅྱིག འསོ་བསྡུ་གཅྱིག་བླུགས། 
ད་ེབཞྱིན་ཐེངས་གཉྱིས་ཀྱི་གེང་སོང་དའེྱི་ཐོག་ལ། ཐུག་ས་གཙ་ོབ་ོད་ེགོང་ནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ཞྱིག་
གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚའོྱི་ད་ལྟ་མང་གཙའོྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཆབ་སྱིད་ཚགོས་པ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་གཙ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་
བར་དུ་གོམ་པ་བརྒྱབ་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་འོས་བསྡུ་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེབྱུང་རྱིམ་
དང་། ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་མེད་པའྱི་མང་གཙ་ོཟེར་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་
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འཛམ་གྱིང་མང་གཙ་ོཡོད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་ཆརེ་ཆ་ཚང་འདྲ་ཞྱིག་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་མེད་པའྱི་མང་གཙ་ོངས་ག་ོརྒྱུར་ཐབས་ཤེས་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏ་ེཧ་ག་ོམ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་
མེད་པའྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ད་ེམཐ་ོསོབ་ནང་དུ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ས་ེཚན་ཆུང་ཁག་གྱི་ནང་དུ་སྐབས་ར་ེལུགས་སལོ་ཞྱིག་འག་ོ
བསད་པ་ད་ེའདྲ་ར་ེཟུང་ར་ེཟུང་འག་ོབསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནད་དནོ་དའེྱི་ཐགོ་ལ། ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པ་མེད་པའྱི་
མང་གཙའོྱི་ལྟ་གྲུབ་ད་ེད་ོསྣང་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཐགོ་མ་ད་ེ M.N. ROY རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་དབང་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སྔནོ་མ་རང་
བཙན་གྱི་འཐབ་རོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་དེའྱི་རེས་ Jaya Prakash Narayan གྱི་ལྟ་གྲུབ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གསར་བསྐྲུན་བྱས་པ་
རདེ་ཟེར་ན་མྱི་འགྱིག་པ་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རེད། ཁོང་ཆ་བཞག་ན་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོརྒྱ་གར་གྱི་འཐབ་རདོ་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་འག་ོ
ཁྱིད་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེརྒྱ་གར་གྱི་མང་གཙ་ོནང་དུ་བསེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་
མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་གཞྱི་རའྱི་བསམ་བ་ོད་ེག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཡོད་པའྱི་མང་གཙོའྱི་ནང་དུ་
དག་ེསོན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ད་ེསྟོབས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཆགས་ནས། མྱི་མང་གྱི་བསམ་བ་ོཁུར་མ་ཐུབ་
པའྱི་ཐགོ་ནས་ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པ་རང་གྱི་ལངས་ཕགོས་ད་ེཤུགས་ཆ་ེདྲགས་ནས་སྐབས་ར་ེདཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་
ནས། ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པ་མེད་པའྱི་མང་གཙ་ོདའེྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ལུས་མྱི་མང་གྱི་དབང་ཆ་ད་ེཤུགས་ཆ་ེབ་བསེབས་ཐུབ་པ་ད་ེ
འདྲ་བསམ་བའོ་ིལྟ་གྲུབ་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་ར་ང་རང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་རདེ། བཙན་བྱལོ་
འཐབ་རོད་ནང་དུ་ཚུར་ཁུར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་དང་པ་ོགསོལ་བ་བཏབ་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་རང་གྱིས་བསམ་བ་ོགཏོང་
སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་ཡར་འདེམས་ཐོན་བྱེད་ཐུབ་པ་ད་ེཆོལ་ཁའྱི་ཚོགས་པ་
དང་། ད་ེབཞྱིན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཚགོས་པ་ད་ེཚ་ོཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་ངནོ་འཛིན་བྱས་པ་ཞྱིག་རདེ་བསམ་
གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྒྲུབ་ཆའྱི་དབང་གྱིས་ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གྱི་གཞྱིས་ལུས་མྱི་མང་ཚ་ོམཚོན་ཐབས་ཆེད་དུ་སམོ་གཞྱི་ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་འགོ་ཁྱིད་འདམས་ཐུབ་པ་ད་ེས་མྱིག་ཅྱིག་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་
སྔནོ་འགོའ་ིའསོ་འདམེས་ད་ེམྱི་མང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཆགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཡར་གམོ་པ་བརྒྱབ་ནས། དངསོ་གཞྱིའྱི་འསོ་བསྡུ་ད་ེ
གཞུང་འབལེ་གྱི་ངསོ་འཛིན་ཡདོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་འོས་བསྡུ་ནང་དུ་འག་ོཐུབ་པའྱི་ཐགོ་ནས་མཐའ་མ་ད་ེམང་གཙའོྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་
འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚང་མས་ཁས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱིས་ཁྱིམས་འཆར་ཁུར་
བསེབས་པ་ད་ེཀུན་སོང་ལ་དོགས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། ད་ེབཞྱིན་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་
ཐོག་ནས་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚ་ོལ་སྱིག་འཛུགས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་ག་ར་ེཡོང་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་བག་ོགེང་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། སྱིར་བཏང་ང་ཚསོ་བཤད་རྒྱུ་ད།ེ ང་ཚ་ོཆབ་སྱིད་
ཚོགས་པ་མྱིན་འཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཟེར། དེའྱི་གསུང་སྟངས་
འགོས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ང་ཚ་ོཆབ་སྱིད་ཚགོས་པ་ཡོད་པའྱི་མང་གཙ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་
རེད། ད་ེཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་དེབ་སེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་པཱ། བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེཡྱིན་
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དུས་ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེབསེབས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བ་ོདང་ཀུན་
སོང་གང་ཡང་ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་བསམ་བོ་དང་འགོ་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། དེ་ལ་
དཔག་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པར་གྲུབ་ཆ་ག་ར་ེཚང་དགོས་ཀྱི་རེད། ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ལམ་ཁ་མང་པ་ོཡོད་པ་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཆལོ་ཁ་གསུམ་ཚུད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སྱིད་བྱུས་ག་ར་ེཁུར་བསེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད། དཔལ་འབྱོར་
གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོསྟངས་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ནས་གེང་སོང་མང་
པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་བྱས་ན་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་ཆབ་སྱིད་
ཚོགས་པའྱི་བསམ་བ་ོད་ེམེད་པ་འདྲ་བ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ཕེབས་
པའྱི་སྐབས་སུ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་བསེབས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཁྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་
ནས་འོས་མྱི་ཉྱི་ཤུ་དང་སུམ་བཅུ་ཉརེ་ལྔ་དང་བརྒྱ་ད་ེའདྲའྱི་ལམ་ཁ་ལ་འག་ོབ་ཡྱིན་ན། ངས་གོང་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ཆབ་
སྱིད་ཚགོས་པ་མདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བསར་ཟླསོ་མ་གནང་རགོས། མྱི་མང་གྱིས་ད་ེམེད་པའྱི་
ཐགོ་ནས་འོས་བསྡུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་སྔནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལ། སམོ་གཞྱི་དསེ་ངོས་འཛིན་བྱདེ་ནས་འག་ོཐུབ་
ན་ཏན་ཏན་དག་ེམཚན་ཞྱིག་འདུག ད་ེདང་འབལེ་ནས་བག་ོགེང་དའེྱི་ཐགོ་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱདེ་ཐུབ་པ་དང་། ཏན་ཏན་དག་ེམཚན་
ག་ོསྐབས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མཐའ་མ་ད་ེངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེདཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་རེད། དེ་བཞྱིན་བཀའ་ལན་ནང་ལོགས་ལ་སྱིར་བཏང་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་པའྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་
སྐབས་ར་ེལས་ཀ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་འགྱིག་སོན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བཤད་མཁན་འདྲ་མྱི་འདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་བཤད་པ་ཙམ་གྱིས་ད་ལྟ་དྲ་རྒྱའྱི་འཕྲུལ་
ཆས་ཐོག་ནས་མྱི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ན་ནག་ཉེས་ཆགས་ཀྱི་རདེ་མདོག་མདོག་ཅྱིག་གསུང་སོང་བ་ད་ེའདྲ་ར་བ་རང་ནས་ཡོང་གྱི་
རདེ་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་བཤད་མཁན་ཡདོ་ནའང་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། ང་རང་ཚསོ་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ལས་ཀ་བྱས་པ། ལྷག་པར་དུ་སྱིངས་ཆ་འདྱི་འདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ཆབ་སྱིད་མྱི་སྣའྱི་འགན་ཁུར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཏན་ཏན་མྱི་བརྒྱ་ཡྱིས་ཡག་
པ་ོབྱུང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་སྱིད་པ་རེད། འག་ོསྟངས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
ད་ེལབ་པ་ཙམ་གྱིས་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གཞྱི་ར་སྔནོ་མ་ང་ཚ་ོདཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕྲད་རྒྱུ་
ད་ེསྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་བཟ་ོབཅོས་རྒྱག་དགོས་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད་དེ། དོན་དམ་པ་མྱི་རང་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བསེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་ཏན་ཏན་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་
པ་ད་ེསྔོན་མ་ནས་ངས་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ནང་བཞྱིན་
ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཛིན་སོང་
གྱིས་ད་ེགསལ་བཤད་ལན་འདབེས་གནང་དགོས་ན་ག་ོསྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་བསྣམས་ཕབེས་པ་དེར་རྒྱབ་སོར་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
མེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དོན་དག་ད་ེསྔོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་
རེད། ང་ཚོས་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་མྱི་ལ་ག་ར་ེལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་ལ་གདམ་ཀ་ད་ེ
ཉུང་བ་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་གང་དང་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེདང་དེས་བདམས་བཞག་པའྱི་འོས་མྱི་ད་ེལ་མ་གཏོགས་པས་
འསོ་འཕེན་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ། ང་ཚསོ་སྱིད་སངོ་གྱི་འསོ་ཤོག་འཕེན་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་སྔནོ་འག་ོཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་ལ་གདམ་ཀ་ཆ་ཚང་ཡོད་
པ། དངོས་གཞྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་ལ་གདམ་ཀ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ། ད་ེབཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་ལ་སྔོན་འག་ོདང་
དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀར་གདམ་ཀ་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པས། མྱི་མང་གྱི་གདམ་ཀ་ད་ེང་ཚའོྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཆ་ེ
བ་ཡོད། ད་ེང་ཚོས་གཅྱིག་ལབ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་གཅྱིག་ད་ེརེད། གཅྱིག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་གོས་ཚོགས་
ཚགོས་དུས་དང་པའོ་ིགོས་ཆདོ་ཀྱི་དགོངས་དནོ་བཞྱིན་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་གནང་བ་རེད། 
འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟྱིན་བྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཞུང་འབལེ་གྱི་མང་ཚགོས་ལ་བསམ་འཆར་བསྡུས་པ་རདེ། གཞུང་འབེལ་གྱི་
བསམ་འཆར་བསྡུས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་ཆ་ེབས་སྔོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་ད་ེཉུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྔནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱིའྱི་བར་ལ་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏོང་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་མྱི་མང་གྱི་མངནོ་འདདོ་བྱས་པ་གཞྱི་བཟུང་བྱས་ནའང་རདེ། གང་ལྟར་བསར་བཅོས་
ད་ེརྒྱབ་སོར་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཅྱིག་གོང་ནས་བཀའ་མོལ་འཕྲོས་ཡོང་པའྱི་སྐབས་སུ། དཔེར་ན་རྡ་
སར་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འསོ་མྱི་བཏོན་མཁན་མྱི་ཉརེ་ལྔ་ད་ེའདྲ་ཁོན་ནས་མེད་པ་བྱས་ནས། ས་གནས་གཞན་པ་མང་པ་ོལ་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་རེད། སེལ་ཀབོ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་མང་པ་ོཡོད་པ། མྱི་ད་ེག་རང་ལ་ཁ་ཤས་ཉེར་ལྔ་ཉེར་ལྔ་ཡོད་པ། ཁ་
ཤས་བྱུང་མདེ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེགནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཆ་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ལྷག་པར་
དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བཞག་པ་ད་ེདག་འདདོ་པ་ཁེངས་པ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེནས་གཅྱིག་སྱི་འཐུས་ར་ེ
ཟུང་ཞྱིག་ཐུགས་བད་ེབ་ོཡོང་གྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་ལ་ོསུམ་ཅུ་ཙམ་བྱས། རྒྱུས་མེད་ཟརེ་ན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་
པ་རདེ། ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལམ་ཁ་ལ་ལགོ་འག་ོཡྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ལམ་ཁ་ནརོ་རྒྱུར་ཉནེ་ཁ་འདུག་ཟརེ་བ་
བཟ་ོའདྲ། ཤེས་བཞྱིན་དུ་མ་བཤད་ན་ལས་འགན་འགྲུབ་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་ནས། ཁ་སང་སྔནོ་མ་འདྱི་ནས་མར་བཤད་པ་ཡྱིན། ད་
དུང་ཡྱིན་ནའང་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ Purushuttam Pritam Das དང་ Mr. Sam 
ད་ེགསུངས་སོང་། ད་ེད་ལྟ་ང་ཚ་ོལ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༣ ལོར་མ་འོངས་པའྱི་མང་གཙོའྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་ཟྱིན་བྱིས་ད་ེརདེ། 
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ཟྱིན་བྱིས་བཏབ་མཁན་ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་མ་འོངས་པར་རང་དབང་སར་གསོའ་ིམཚམས་ཀྱི་སྐད་ཆ་རེད་མ་
གཏོགས་ད་ལྟ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ལེའུ་བཅུ་དང་དནོ་ཚན་དོན་བདུན་པ་ད་ལྟ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་གཞྱིར་བཟུང་བྱདེ་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་བྱེད་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
ཡྱིན་པ་ད་ེཡྱིན་པ་དང་། མྱིན་པ་ད་ེམྱིན་པ་གསུང་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག གཞན་ལམ་ཁ་ནོར་བ་ཁྱིད་པ་
ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་ག་ོསྐབས་མཐའ་མ་བཞེས་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་བརོད་པ་དང་པའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད། 
སྱིར་བཏང་རང་ཉྱིད་ལ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ད་ེཙམ་རྒྱུས་མངའ་མེད་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་འོས་བསྡུ་དང་འབལེ་བའྱི་
ཐོག་ནས་རྒྱུས་མངའ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ཆ་ཤས་མྱི་བངས་ན་སྙམ་པའྱི་བསམ་བ་ོད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཁུར་ཡོད། རེད་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་
བཀའ་ལན་དང་། ཕག་སལེ་སྐུ་ང་ོརྣམ་པའྱི་དགོས་འདྲྱིའྱི་འགོས་ལ་བརནེ་ནས་རང་ཉྱིད་ལ་འཆར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཞུ་ཆགོ་པར་
གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་འོས་བསྡུ་ཐེངས་མ་གཅྱིག་བྱས་དང་། གཉྱིས་བྱས་ཟེར་བའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ར་བ་འདྲ་ད་ེརེད་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོང་དུས། མཁས་པས་བཤད་ན་ཅྱི་ཡང་བདེན་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་
དངསོ་གནས་འདྲ་བ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག གཅྱིག་བྱས་ན་འགྱིག་ས་རདེ་བསམ་བསམ་གྱི་ཚརོ་བ་བསབེས་ཀྱི་འདུག ཡང་བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གཉྱིས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་བྱས་ན་གཉྱིས་བྱས་ན་རྒྱུ་མཚན་དང་དག་ེཕན་སོགས་བཤད་ཡོང་དུས། 
ཨ་ཙ་ིའགྱིག་ས་རེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཚོར་བ་བསབེས་ཀྱི་འདུག རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དའེྱི་བར་ནས་ག་ར་ེབདམས་ནའང་མ་འགྱིག་པ་
ཞྱིག་ཚོར་བ་བསེབས་དུས། རདེ་ད་ེང་རང་སེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ང་རང་ཚ་ོའསོ་བསྡུའྱི་རགོ་ག་བྱུང་ས་གཞྱི་ར་བ་
ད་ེསྱི་ཚོགས་བརྡབ་གསྱིག་བྱུང་སའྱི་གཞྱི་ར་ད་ེཚོར་སྣང་འདྲ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སོང་གྱི་འོས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
སྱིད་སོང་གྱི་འསོ་གཞྱི་ད་ེརོག་ག་འདྲ་ཞྱིག་བསེབས་ཀྱི་འདུག་བསམ་བསམ་ཚརོ་བ་ཞྱིག་བསེབས་སོང་། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་
ད་ེད་ེཙམ་ཞྱིག་རགོ་གེང་ཡོད་པ་ཚོར་བ་བསེབས་མ་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ལ་འཆར་སྣང་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཟེར་ན། ངས་ཕལ་ཆ་ེབ་
ཕགོས་ཕགོས་ལྟ་ཡོང་དུས་གཅྱིག་ཡྱིན་ས་རདེ་བསམ་བསམ་དྲན་གྱི་འདུག འསོ་བསྡུ་གཅྱིག་གྱི་འག་ོསྟངས་ད་ེསྱིད་སངོ་གྱི་འསོ་
བསྡུ་ད་ེགཅྱིག་གྱི་ལམ་ལུགས་བྱས། སྱི་འཐུས་ད་ེཚ་ོསྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་འོས་བསྡུ་གཉྱིས་ཀྱི་འག་ོཆོག་པར་བྱས་ནས། སྔནོ་འག་ོ
དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ད་ེཏོག་ཙམ་ཐུང་དུ་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གུང་ཁན་ཏང་དང་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་སོགས་ད་ེ
ཚོའྱི་ནང་དུ་མྱི་འཛུལ་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་དོན་དེ་འགྱིག སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོའོས་གཉྱིས་ཀྱིས་འགྱིག་ཟེར་བ་དེ་ཡང་
བསམ་དོན་འགྱིག ཁོང་རྣ་མ་པས་མྱི་དགོས་ཟེར་བ་དང་། གཉྱིས་དགོས་ལབ་པ་ད་ེངས་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་
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པར་ས་ོས་ོལངས་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཡོད། མ་འོངས་པར་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་རག་ས་མ་རེད་བསམ་ན། རྱི་བོང་
གནམ་རྡྱིབ་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་ན། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སྱིད་སོང་འོས་ད་ེའོས་གཅྱིག་འགོ་བ་
བྱས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རེད། སྱི་འཐུས་ད་ེརང་འཇགས་བཞག་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རེད་བསམ་བསམ་ང་རང་སེར་གྱི་ཚོར་སྣང་
དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། ལན་བརྒྱབ་ཡོད་། མཐའ་མ་དེར་ངས་
ག་ར་ེཞུས་ཡོད་ཟེར་ན། ལན་མ་ཐེབས་པ་ག་ར་ེའདུག་ནའང་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ཞུས་ཡོད། ལན་འདོད་པ་
ཁེངས་སོང་དང་མ་སོང་ཟེར་བ་ད་ེསོ་ས་ོཐུགས་ཐག་བཅད་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལན་བརྒྱབ་མ་སོང་ཟེར་ནས་མ་གསུང་རོགས་
ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་བཞེངས་ནས་དོན་ཚན་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
གསུངས་སོང་། Trigun Das དང་ SK Sen ཟེར་བ་ད་ེར་ཁྱིམས་རེད་གསུངས་སོང་། ངས་སྔོན་མ་ད་ེག་རང་ཞུས་ཡྱིན། ར་
ཁྱིམས་ད་ེགཏན་འབེབས་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ར་ཁྱིམས་དཔ་ེགཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཟསོ་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་གས་
པ་རེད། གས་པ་ད་ེཁྱིམས་རོད་པ Trigun Das དང SK Sen གས་པ་རེད། SK Sen རེས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་
སྣ་ཡང་ཆགས་པ་རདེ། རྱིན་ཆེན་ས་འདུ་ཚང་ནས་བསྒྱུར་བ་རདེ། ད་ེལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དངསོ་ཡོད་རདེ་གདའ། འགའ་ཤས་ཀྱི་
གསུངས་སོང་ད་ེའདྲ་གསུང་ན་རབ་ཆེན་རེད་གསུངས་སོང་། རབ་ཆེན་པ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དངོས་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེངས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་ཐགོ་ནས། འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་ཁེར་བཙན་བྱལོ་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་
བྱས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ད་ེར་ཁྱིམས་ཀྱི་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཟོས་པ་རེད། ང་ཚོས་ར་ཁྱིམས་ད་ེཡུན་རྱིང་པ་ོ
ལག་བལྟར་བྱས་པ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་དེ་འགྱུར་བ་མ་གཏོང་གྱི་བར་དུ། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ེལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་
རགོས་གནང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་འབུམ་རམས་པའྱི་རོམ་ཡྱིག་ནང་དུ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ར་
ཁྱིམས་ད་ེརྒྱར་གར་གྱི་ར་ཁྱིམས་ལེབ་བཤུས་ཟེར་ནས་བྱིས་ཡོད་ན། ད་ེཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ད་ེསྔོན་དང་པ་ོགསུང་
དུས་རྦད་ད་ེཆ་ཚང་ལེབ་བཤུས་བྱས་ཡོད་པ་རདེ་གསུང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་དེར་བལྟས་ཡོད་པ་རེད་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེགཉྱིས་བར་
ཁད་པར་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བག་ོགེང་གྱི་ཆ་ཤེས་ལེན་མཁན་དང་། ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་མཁན་ཚང་མ་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེངསོ་འཛིན་ཐུབ་དགསོ་པ་
གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ འཕྲསོ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ེསྔོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེསྔནོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འགེལ་བཤད་རྒྱག་པ་ད་ེཡག་པ་ོགསན་རགོས་
བྱོས། གསན་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་སྟོན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ཚིག་ག་ར་ེབེད་
སདོ་གཏངོ་ཟརེ་ན་ལེབ་བཤུས་བྱས་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་སོང་། ངས་ཚགི་ད་ེབེད་སདོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་ཚ་ེནང་གཏོང་མོང་མེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ག་ར་ེཞུས་ཡྱིན་ཟེར་ན། ར་ཁྱིམས་ད་ེརྒྱ་གར་གྱི་ར་ཁྱིམས་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཤུས་པ་
རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ངས་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་ཟེར་ན། དེའྱི་ནང་དུ་མྱི་དགོས་པ་ད་ེདག་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དེའང་
ཞུས་ཡོད། དེའྱི་ཐགོ་ལ་ང་རང་ཚརོ་དགོས་པའྱི་དནོ་ཚན་ཁ་ཤས་བླུག་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ནས་ངས་ཆ་ཚང་ཞུས་བཞག་ཡོད། ད་ེམ་
གཏོགས་ཆ་ཚང་བཤུས་བཞག་རེད་ཟེར་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཟེར་ནས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག་དྲྱི་བ་ཁག་ཆ་ེས་ཞྱིག་ནས་རེད། ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པ་མེད་པའྱི་མང་གཙ་ོརེད་ཟརེ་ནས་དུས་རག་ཏུ་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད་
རེད། ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ནང་ལ་ཆོལ་ཁ་ཁག་གྱི་ཚོགས་པ་ད་ེ
དག་གྱིས་ས་ོསོས་ཆལོ་ཁའྱི་སྱི་འཐུས་འོས་མྱི་འདནོ་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དངོས་ཡདོ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་
སྱིད་ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་ལག་བལྟར་བྱེད་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་གང་ཟག་སྱི་འཐུས་བཞེངས་མཁན་སུ་ཡྱིན་
ནའང་མྱི་ཉེར་ལྔ་ཙམ་ལ་རྒྱབ་སོར་ལེན་ཏེ། Poster ད་ེསྦྱར་རོགས་གྱིས། ངའྱི་སྐོར་ལ་མྱིང་དགམ་རོགས་གྱིས་ཨ། རྒྱབ་སོར་
འཚལོ་རགོས་ཟརེ་ནས་མྱི་ཉརེ་ལྔ་ཙམ་གྱིས་འཚལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསུ་དང་སུ་ཡྱིན་མྱིན་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྱེད་ནས་དཔྱ་
ཁལ་ལག་དེབ་གཙོས་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ནས་གསལ་བསགས་བྱས་བཞག་ན་ཡག་གྱི་རེད་བ།  དེ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་
ཆགས་ཀྱི་རེད། མང་གཙ་ོད་ེཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་རེད། ད་ལྟ་ནང་ཁུལ་ནང་ལ་མྱི་ཚོས་རྒྱབ་སརོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཞུ་ཡྱི་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་ད་ེག་རང་ལ་ཞལ་རྫུན་གང་
ཟརེ་བ་དསེ་བདེན་པ་མེད་པ་ད་ེབཟོས་ནས་མྱིང་རས་བཟསོ་པ་རདེ་ཟརེ་བ་རེད། མྱིང་རས་བཟོས་པ་ད་ེཚང་མས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་
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ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་གདའ། མྱིང་རས་བཟོས་པ་དེས་མྱི་འགའ་ཤས་ ཤྱིག་མྱིང་ཅན་པ་ཆགས་པ་རེད། ཆགས་
བསད་ཀྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ད་ེའདྲའྱི་བརྒྱུད་ནས་མྱིང་ཅན་བཟ་ོཡོང་དུས། ལྷག་པར་དུ་དུས་ཚདོ་ག་ཚོད་རྱིང་བ་
ཡྱིན་ན་མང་བ་ཡོང་གྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྙན་པ་ོཞེ་དྲག་གསུངས་སོང་། མྱི་
མང་གྱིས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་འདུག་ཟརེ་ན། ཐངེས་གཉྱིས་བླུག་རྒྱུ་ཡོད་ན། ཐངེས་གཉྱིས་པ་ད་ེལ་བ་ོབ་འདྲ་མ་སོང་ན་ཡག་ཏུ་ཡོང་གྱི་
འདུག་གསུངས་སོང་། གོང་ནས་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། གྲུབ་འབས་ཀྱི་ནང་དུ་མྱི་མང་ཚོ་ཐེངས་གཉྱིས་པར་གཅྱིག་པ་
གཅྱིག་རང་མ་གཏོགས་ཡག་ཏུ་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག་ཟེར། ཐེངས་དང་པ་ོབཅུ་བླུགས་པ་ད་ེདགུ་རང་འཇགས་གནང་བསད་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བ་ོབ་ད་ེདང་པ་ོཡག་ཐག་ཆོད་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་ཐེངས་གཉྱིས་པ་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག ད་ེནས་
ཡང་གཅྱིག་གྱིས་ག་ར་ེགསུང་སོང་ཟེར་ན། འོས་བསྡུ་གཅྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་བཅའ་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་ཡོང་དུས། 
ག་ོནོར་ཞ་ེབ་ོཞྱིག་ཐེབས། བརྡབ་གསྱིག་ཞ་ེབ་ོཞྱིག་ཐེབས་ཀྱི་རེད་གསུངསསོང་། ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་ཐེབས་ཀྱི་མ་རེད། གང་ཡྱིན་
ཟརེ་ན། རྒྱ་གར་གྱི་ནང་དུ་གོས་ཚགོས་ཀྱི་འོས་ཤོག་བླུག་རྒྱུ་ད་ེཐེངས་གཅྱིག་བླུག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་རྦད་ད་ེལ་ོ
དྲུག་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་རྒྱ་གར་གྱིས་ཐངེས་གཅྱིག་བླུག་གྱི་ཡོད་པ་མཐངོ་དང་མོང་ཚརོ་ཚང་མ་ཡོད་པ་རདེ། ཐེངས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་
ཟརེ་ནས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན་རྒྱ་གར་ནང་བཞྱིན་བྱེད་རེད་ཟེར་ན་ལགས་ས་ོཟེར་རྒྱུ་རེད། དཔ་ེལྟ་ཆོག་ཆོག བཀའ་སོབ་
ལེན་ཆོག་ཆོག གོས་བསྡུར་བྱེད་ཆོག་ཆོག་སོགས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་འསོ་བསྡུ་ལུགས་སོལ་
འགོ་སྟངས་མ་ཤེས་པ་གསར་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འཁེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དེ་
གསུངས་སོང་། གང་ཟག་ཅྱིག་བཞེངས་མཁན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེལ་མྱི་ཉརེ་ལྔའྱི་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་ད་ེག་ནས་དགོས་རདེ་ཟརེ། 
ད་ེབཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ལ། ད་ལྟ་ད་ེའ་ོཚདོ་ཙམ་གྱིས་མ་བཤད་རགོས། དངོས་གནས་རང་གོས་བསྡུར་བྱུང་
ཡོད་པ་རདེ་དང་མ་རདེ་ཟརེ། གོས་བསྡུར་བྱུང་སོང་། འོས་བཞངེ་མཁན་ད་ེལ་མྱི་ཉརེ་ལྔ་བཙལ་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་
ཉརེ་ལྔ་བཙལ་རྒྱུ་དེ། དཔེར་ན། བོན་པ་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཟེར་ནས་དཔེར་བོན་ཆོས་བཞག་ནས། ང་ཚ་ོབོན་གཞྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་
བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་བཞེངས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། མྱི་གཅྱིག་ལ་ཉརེ་ལྔ་ཉརེ་ལྔ་གཉྱིས་གསུམ་བྱས་མྱི་བདུན་བཅུ་
དནོ་བདུན་རག་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འོས་བཞེངས་མཁན་གྱི་ཁ་བྱང་ད་ེབོན་གཞྱིས་ཡྱིན་ན་རེད། ད་རམ་ས་
ལ་ཡྱིན་ན་རེད་ག་བ་ཡྱིན་ན་བཀོད། མྱི་ཉེར་ལྔ་ད་ེརྒྱ་བོད་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཉེར་ལྔ་སུས་རྒྱབ་སོར་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་འོས་མྱི་བཞེངས་མཁན་དེས་ང་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་མྱི་ཉེར་ལྔ་ད་ེད་ེཡྱིན། ད་ེཚོའྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ད་ེལ་
ཡོད་ཟེར་ནས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་ཕུལ་གྱི་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དབུས་གཙང་ཡྱིན་ན་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའྱི་མྱི་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། མད་ོསྨད་ཡྱིན་ན་མད་ོསྨད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། མད་ོསྟོད་ཡྱིན་ན་མད་ོསྟོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོན་པ་ོཡྱིན་ན་
བོན་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ས་ཡྱིན་ན་ས་ས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་གྱི་མྱི་ཉེར་ལྔ་ད་ེད་ེཡྱིན། 
འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་ཉེར་ལྔ་ཅན་བཅུ་མྱི་དགོས་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བསེབས་ཡོད་ན། འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་ང་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་
མཁན་ཉེར་ལྔ་ད་ེད་ེཡྱིན། འསོ་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཉརེ་ལྔ་དསེ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་སྤྲད་འདུག་མྱི་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་ཆ་ཚང་བྱས་
པའྱི་ཐགོ་ནས་ཉརེ་ལྔ་ད་ེའགྱིག་འདུག་ཟེར་གྱི་རདེ། ད་ེབཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོབྱུང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་མད་ོསྨད་ད་རམ་ས་ལ་ཟརེ་ནས་
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ད་ེབཞྱིན་བྱུང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཉེར་ལྔ་ད་ེག་བ་ཡྱིན་ནས་བྱུང་གྱི་རེད། ཆོལ་ཁ་ཡྱིན་ན་ཆོལ་ཁ་གཅྱིག་པ་དགོས་པ་རེད། ཆོས་
རྒྱུད་ཡྱིན་ན་ཆོས་རྒྱུད་གཅྱིག་པ་དགོས་རེད་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེད་ེརདེ། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ག་ར་ེགསུང་སོང་ཟེར་
ན། སྱིད་སངོ་འོས་བླུག་རྒྱུ་དང་། སྱི་འཐུས་འསོ་བླུག་རྒྱུ་གཉྱིས་ཁ་ཁ་བྱས་ན་ཟེར། དའེྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། གལ་ཏ་ེ
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཐེངས་གཉྱིས་བླུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་པ་ངེས་པར་དུ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཐེངས་
གཉྱིས་བླུགས་གནང་། སྱིད་སོང་ད་ེཐེངས་གཅྱིག་བླུག་ན་འམ། སྱིད་སོང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་གཅྱིག་གམ་ང་ལྔ་རག་པ་ཡྱིན་ན། 
ཐངེས་གཉྱིས་འག་ོམྱི་དགོས་པ་བཟོས་ན། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། འོས་སྡུའྱི་འག་ོསྟངས་ལ་སྱིད་སོང་ལ་སྔནོ་འག་ོལ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ང་
ལྔ་རགས་པ་ཡྱིན་ན། མ་རག་མཁན་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་བཅ་ོལྔ་ཡོད་ན་ཁ་ོརང་ཚ་ོཚང་མ་བསོམས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ལ་
བསེབས་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་ཁར་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ད་ེཡན་ཆོད་ང་ཚོས་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་
ལྷུག་པ་ོབྱུང་བ་ཞྱིག་རདེ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ད་ེནས་རྒྱ་མྱིས་ཐ་ེབྱུས་ཡོད་རེད་དང་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཡང་བསར་ཡང་བསར་
གསུང་བསད་སོང་། ད་ེངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རོད་པ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག རྒྱ་མྱིས་ཀྱི་གནོད་ཤུགས་ཡོད་ཤག་ཤག་རྱི་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཨ་རྱི་སྱིད་འཛིན་རང་གྱི་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཐེ་བྱུས་བྱེད་ཀྱི་
འདུག Germany ལ་ཡོད་པའྱི་ལྟ་ེགནས་ཁང་སྐད་གགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། Merig ཟེར་བ་དེས་ག་ར་ེབཀོད་འདུག་ཟེར་ན། 
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐེ་བྱུས་རེད་གདའ། Hungary Greece རྒྱ་ནག་གྱིས་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེ་ནས Czech Republic ལ་བྱས་
སོང་། ད་ེནས་ཨ་ོསྱི་ཀྲ་ོལྱི་ཡ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་འདྱི་རང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལ་ོཡ་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཐ་ེབྱུས་ག་
ཚདོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེགོག་བརན་བཟསོ་ཡོད་པ་རེད། རླུང་འཕྲྱིན་ནང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རདེ། ཚགས་པར་བརྒྱུད་ནས་གཏངོ་ཡོད་
པ་རེད། ཁ་སང་རང་ཚགས་པར་ཞྱིག་ New zealand རྒྱ་ནག་གྱི་སང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་མཁས་པ་ཞྱིག་གྱིས། རྒྱ་
ནག་གྱིས་ New zealand ག་ཚོད་ཐ་ེབྱུས་བྱེད་ཀྱི་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་རྒན་ལགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་རྐུ་མ་
ཐངེས་གསུམ་ཤོར་བ་རདེ་ཟེར། ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་ཡངོ་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབལེ་བ་འདུག་ཟརེ་ནས། ཨ་རྱི་དང་། ཡུ་རབོ། ཨ་ོ
སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ། ནེའུ་ཛ་ིལན་ཌ་ New zealand སོགས་ཚང་མ་ཐ་ེབྱུས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་དེའྱི་ནང་ལ་
ཐ་ེབྱུས་བྱེད་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རེད་ཟེར་ན་ཡྱིན་ཤག་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག སྐར་མ་གཅྱིག་ཡོད། སྐར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མཇུག་བསྡུས་ཐུབ་པ་གནང་རོགས། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ངས་སྙྱིང་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེད་ེརེད། འོས་བསྡུ་ཐེངས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་བླུགས་ཟརེ་བ་ད་ེརེད། དུས་ཚོད་
ཐུང་དུ་གཏངོ་རྒྱུ་ད་ེཚང་མས་མོས་མཐུན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་བསར་བཅོས་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཐུང་
དུ་ག་ཚོད་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན་ཉྱིན་མ་བརྒྱ་རེད། རྒྱ་གར་གྱིས་བདུན་ཕྲག་ལྔ་དང་བདུན་ཕྲག་བརྒྱད་ནང་དུ་འོས་བསྡུ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་ན། ཐེར་འབུམ་གཅྱིག་ད་ེས་ཡ་བཞྱི་བརྒྱ་དེ་བདུན་ཕྲག་ལྔ་དང་བདུན་བརྒྱད་ནང་དུ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན།  ང་ཚོས་ཟླ་བ་
གཉྱིས་ནང་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། ཟླ་བ་གཅྱིག་ནང་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་ག་ཚོད་འགྱུར་བ་
གཏོང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་མྱི་གཅྱིག་པ་ོམ་རེད། དོལ་རྒྱལ་རེས་འདྲང་པ། ཆོལ་ཁའྱི་འཐེན་ཁེར་བྱེད་མཁན། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགན་མ་
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ཁུར་མཁན། ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་འཐནེ་ཁེར་བྱདེ་མཁན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཕགོས་གཏོགས་བྱདེ་མཁན་ཚང་མར་ཐངེས་གཉྱིས་ག་ོསྐབས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཉྱིན་མ་བརྒྱ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདགངོས་པ་བཞེས་དགོས་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 


