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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
༡ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར། བཙན་བལོ་བདོ་མྲིའྲི་བཅའ་ཁྲིམས། ཡྲིག་

ཆ་ཨང་ ༣༦ པ། བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་མུ་མཐུད། 
༡༌༌༌༢ 

༢ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར། བཙན་བལོ་བདོ་མྲིའྲི་བཅའ་ཁྲིམས། ཡྲིག་
ཆ་ཨང་ ༣༦ པ། བརོད་པ་གཉསི་པ། 

༢༌༌༌༥༡ 

༣ གཞུང་འབྲེལ་སགི་གཞ་ིབསྐྱར་བཅོས་ཁམིས་འཆར། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་རྣམས་ཀ་ིམཚན་མཐངོ་
དདོ། ཉནི་རྲེའ་ིལས་དདོ། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀ་ིསགི་གཞ།ི ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པ། 

༥༢༌༌༌༥༤ 

༤ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པའ་ིཐགོ་བརདོ་པ་གཉསི་པ་མུ་མཐུད། ༥༤༌༌༌༧༡ 
༥ སྐར་རྟགས་ཅན་གྲི་དྲི་བ་ཨང་ ༢ པ། དྲི་བ་དྲིས་ལན། ༧༡༌༌༌༧༢ 
༦ སྐར་རྟགས་ཅན་གྲི་དྲི་བ་ཨང་ ༢ པ་དང་འབྲེལ་བའྲི་འཕསོ་དནོ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཁག ༧༢༌༌༌༧༣ 
༧ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར། བཙན་བལོ་བདོ་མྲིའྲི་བཅའ་ཁྲིམས། ཡྲིག་

ཆ་ཨང་ ༣༥ པ། བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉསི་པའ་ིཐགོ་མུ་མཐུད། 
༧༣༌༌༌༨༤ 

༨ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར། བཙན་བལོ་བོད་
མྲིའྲི་བཅའ་ཁྲིམས། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པའ་ིཁ་པ།  

༨༤༌༌༌༨༦ 

༩ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར། བཙན་བལོ་བོད་
མྲིའྲི་བཅའ་ཁྲིམས། ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པའ་ིག་པ། 

༨༦༌༌༌༨༧ 

༡༠ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར། བཙན་བལོ་བདོ་མྲིའྲི་བཅའ་ཁྲིམས། ཡྲིག་
ཆ་ཨང་ ༣༥ པ། བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉསི་པའ་ིཐགོ་མུ་མཐུད། 

༨༧༌༌༌༨༨ 

༡༡ གཞུང་འབྲེལ་སགི་གཞ་ིབསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར། བཙན་བལོ་བོད་མྲིའྲི་འསོ་བསྡུའ་ིསགི་གཞ།ི 
ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ། 

༨༨༌༌༌༩༠ 

༡༢ གཞུང་འབྲེལ་སགི་གཞ་ིབསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར། བཙན་བལོ་བོད་མྲིའྲི་འསོ་བསྡུའ་ིསགི་གཞ།ི 
ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ། བརོད་པ་དང་པ།ོ 

༩༠༌༌༌༩༥ 

༡༣ གཞུང་འབྲེལ་སགི་གཞ་ིབསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར། བཙན་བལོ་བོད་མྲིའྲི་འསོ་བསྡུའ་ིསགི་གཞ།ི 
ཡྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ། བརོད་པ་གཉསི་པ། 

༩༥༌༌༌༡༡༢ 

༡༤ དཔལ་ལྡན་ཕ་ིདལི་ལས་ཁུངས་ཀ་ིལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀ་ིཞབི་འཇུག་
གནང་བའ་ིསྙན་ཐརོ་དཔལ་ལྡན་ཕ་ིདལི་བཀའ་བནོ་ནས་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད་མུ་མཐུད། 

༡༡༢༌༌༌༡༢༤ 

༡༥ དཔལ་ལྡན་ཕ་ིདལི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའ་ིལས་བསམོས་ཐགོ་ས་ིཡོངས་ཀ་ིབག་ོགྲེང་
དང་། བཀའ་ཤག་ག་ིལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད་བཅས། 

༡༢༤༌༌༌༡༢༧ 

 



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་ད་ེགཞུང་འབེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པའྱི་ཐགོ་ལ་བརོད་པ་དང་པ་ོཕབེས་བསྡད་ཡདོ། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བརོད་པ་དང་པ་ོདང་འབེལ་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ཁག་ཅྱིག་ལ་
ཐུགས་བ་ོཁེངས་པ་བྱུང་ཡོད་མེད་ལ་ལྟོས་མེད་གང་ཡྱིན་པ་འདྱིར་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་དུང་ཡང་
ད་ེབཞྱིན་འབད་བརོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རང་འགུལ་དང་བང་ཡྱིན་ནའང་འད། དམྱིགས་བཙུགས་བས་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་
ནའང་འད། རང་འགུལ་དང་བང་གྱི་སྱིད་སྐྱངོ་འོས་མྱི་ཡྱིན་ནའང་འད། དམྱིགས་བཙུགས་བས་པའྱི་འོས་མྱི་ཡྱིན་ནའང་འད། བང་
རྱིམ་ད་ེགང་འད་བས་ནས་སྱིག་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་པ་ད་ེཏན་ཏན་གནད་འགག་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བང་རྱིམ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འདྱི་འད་
ཡྱིན་གདའ་ཞེས་ཁྱིམས་ནང་ལ་གསལ་པ་ོབཀོད་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བདེན་པ་རེད། མེད་པར་ཡོད་ཞུས་ན་
འགྱིག་གྱི་མ་རེད་སྙམ། འདྱི་བསམ་བ་ོམ་འཁོར་བ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ གྱི་གོས་ཚོགས་
ཐངེས་དང་པ་ོཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ེསྔའྱི་བཀའ་ཤག་གོང་མ་དང་། སྐབས་དའེྱི་འསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་ལས་
འཕར་གཉྱིས་ཡདོ་པ་མཉམ་དུ་འཛམོས་པའྱི་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསལོ་ཅགོ་སྒང་ལ་གོས་གཞྱི་གསོ་འཆར་གྱི་ལམ་
ནས་ཕུལ་དུས་ཕལ་ཆེར་གཞྱི་འདྱི་རང་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། སྐབས་དེར་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་ལས་ཐོག་དང་། ལས་འཕར་
གཉྱིས་ཀྱིས་ད་ེའད་བྱུང་ན་ལག་བསྟར་བ་དགོས་པའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་བང་བསྱིགས་ཡོད་པ་རེད། བང་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་དུས་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཀ་ཁ་ག་ང་ཞེས་བང་སྱིག་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱན་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ད་ེའད་གསལ་པ་ོགང་ཡང་མེད། སྐབས་ད་ེའོས་བསྡུའྱི་
འགན་འཛིན་གྱི་དགོངས་པར་འདྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སྔོན་མ་སྔོན་འགོ་སྐབས་སུ་འདྱི་ཡྱིན་གདའ། 
གངས་ཀ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་འཁོད་པ་དང་ལས་
དནོ་བདེ་ཕགོས་ཆ་ཚང་ད་ེབང་བསྱིགས་ནས་ཚསེ་གངས་དང་བཅས་བཀོད་པ་ནང་བཞྱིན། མ་འོངས་པར་ཡང་འདྱིའྱི་ནང་བཞྱིན་
བཀོད་ནས་ད་ེསྔའྱི་ཉམས་མོང་ལ་བརེན་ནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ཐོག་མ་འག་ོའཛུགས་དུས་ནས་བང་བསྱིགས་སྟངས་ཚང་མ་
གསལ་པོར་བཟོས་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན་སྙམ། ད་ེནས་དབུས་གཙང་ཡྱིན་ནའང་འད། མད་ོསྟོད་
ཡྱིན་ནའང་འད། མད་ོསྨད་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ེམྱིན་ལ་ོབང་ཨ་རྱི་ད་ེབཞྱིན་ཡུ་རོབ་དང་ཨཧྱི་རྱི་ཀ ད་ེབཞྱིན་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དང་ཨ་ེ
ཤ་ེཡ་ད་ེཚོའྱི་ཁུལ་དུ་ང་ཚ་ོརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ཐོབ་ཁུངས་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་འོས་མྱི་ག་ཚོད་འཇོག་དགོས་པའྱི་གངས་ཀ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་དརེ་ཚད་བཀག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེསྔ་ཡྱིན་ནའང་ཚད་བཀག་ཡོད་པ་མ་རདེ་ལ། མ་འངོས་པར་ཡྱིན་ནའང་
ཚད་བཀག་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ེསྔ་དབུས་གཙང་ལ་སྔོན་འགོའ་ིསྐབས་སུ་འོས་གཞྱི་མྱི་ཆྱིག་སྟོང་ཉྱིས་བརྒྱ་སུམ་
བརྒྱ་ད་ེའད་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མད་ོསྟོད་ལ་དྲུག་བརྒྱ་མན་ཙམ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མད་ོསྨད་ལ་བརྒྱ་ལག་ཙམ་སེབས་ཀྱི་
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ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་མང་ཉུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་རེད། གང་ལྟར་རང་འགུལ་དང་བང་དང་དམྱིགས་བཙུགས་ཀྱིས་བས་པའྱི་
འསོ་མྱི་ད་ེདུས་ཚོད་ཚད་བཀག་བཟ་ོཡྱི་རེད། དེའྱི་སྔོན་ལ་ཕུལ་ཚར་བ་སྟོང་ཕྲག་གཅྱིག་ཡོད་ནའང་འད། གཉྱིས་ཡོད་ནའང་ཚང་
མ་འོས་མྱིའྱི་ནང་ལ་བཞག་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། དེ་ནས་འོས་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་སྱི་འཐུས་གང་ཟག སྱི་འཐུས་ལན་
ཚོགས་དེའྱི་སྐོར་ལ་འཕ་ོའགྱུར་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། 
འཕ་ོའགྱུར་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་སྱིད་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་དབུས་ཀྱིས་སྣང་མེད་ཤོར་ནས་ད་ེ
འདའྱི་འོས་ཆོས་མ་ཚང་བའྱི་སྱི་འཐུས་འོས་མྱི་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཀླན་ཀ་བྱུང་ན། སྐབས་ད་ེདུས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་
ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་མྱི་གཅྱིག་དརེ་འོས་ཆོས་ཚང་གྱི་མེད་ན། བར་ེཔ་ོརྒྱག་དགསོ་པ་ད་ེའདའྱི་བསམ་བ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་རེད་མ་
གཏོགས་ཆེད་མངགས་ངེས་པར་དུ་ཀླན་ཀ་ཡོང་བ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད། དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན་དཀའ་ངལ་
ད་ེསེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བསྟན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་བཟ་ོབཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་
ཁྱིམས་འཆར་རདེ། དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་ང་ོསྱིད་སྐྱངོ་
ཕར་ཕུད་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དྲུག་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་འབེལ་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་སྐབས་བཀའ་བོན་དྲུག་གྱིས་སྙན་སོན་ཞུ་
རྒྱུ་དང་བཀའ་བོན་དྲུག་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཟག་གཅྱིག་གྱིས་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
འགན་ད་ེབཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཟ་ོབཅོས་འདྱི་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་། ཐག་བཅད་ཟྱིན། གོས་ཆོད་བཞག་ནས་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་འདོན་རྒྱུ། གཅྱིག་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་ད་ེའད་ཆགས་པ་རེད། དཔེར་ན། ད་རང་ཞོགས་པ་ང་ཚོའྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཏོན་པ་འདྱི་ཡང་རྒྱུན་ལས་ཚང་མ་བཞེངས་ནས་འདནོ་རྒྱུ་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་
གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རེད། འག་ོསྟངས་ཤྱིག་གྱིས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཏོན། གཅྱིག་གྱིས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་ནས་
ཆགས་པ་རེད་མ་གཏོགས་དེར་གང་ཟག་དང་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་ཡོངས་ཀྱིས་ཐུགས་
འགན་ཐགོ་ནས་ད་ེའད་བཞག་པ་རདེ། ད་ལྟ་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་
སྐུ་ང་ོཚོགས་གཙོས་ཚུད་རྒྱུར་གཟྱིགས་ནས་ཚེས་ ༢༡ ལ་ཚུད་པ་རེད། ད་ལྟ་བག་ོགེང་འག་ོབསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལ་ཕྱིར་
འཐེན་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག མཐའ་མར་གཏན་འབེབས་གནང་མ་གནང་གྱི་ཐག་གཅོད་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པའྱི་སྐུ་དབང་རེད། ད་ེག་ར་ེཐག་བཅད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེར་ང་ཚོས་ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ད་ེལས་འཕྲོས་པའྱི་ང་ལ་གང་ཡང་
ཞུ་རྒྱུ་མེད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཡན་ཆད་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པའྱི་ཐོག་ལ་བརོད་པ་ ༡ པ་ོཟྱིན་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེཡྱིན་དུས་སྐར་མ་བཅུའྱི་ནང་ལ་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཚར་བ་ཁ་ཤས་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཐུབ་
བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པ་དའེྱི་ཐོག་ལ་གཞྱི་རའྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཞྱིབ་ཕྲ་གསུང་གྲུབ་
སོང་། ངས་ཧ་ཅང་ཞུ་རྒྱུ་རང་མྱི་འདུག ཁ་སང་སྔནོ་མར་ལག་པ་གཅྱིག་བརྐྱངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་དནོ་
དུ་ཕྱིར་འཐེན་བས་པར་བརེན་གཅྱིག་ལུས་སོང་། ད་རང་ལག་པ་གཅྱིག་བརྐྱངས་ཚར་དུས་དོན་དག་ཁ་ཤས་ཤཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་
དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་སྐབས་གནད་དནོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
 དང་པ་ོདེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་གཙང་མ་
གཅྱིག་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ་མེད་འག་ོབསམ་བྱུང་། དའེྱི་བར་དཔང་མྱི་ལྟ་བུ་ད་ེབཀའ་བནོ་གཞན་པ་རྣམ་པས་གནང་ན་གང་གྱི་འགྱིག་གྱི་
ཡོད་མེད་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་མེད་འགོ་སྙམ། ད་རང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་གང་ནས་ལང་
དགོས་རདེ་ཅེས་གསུངས་དུས། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ས་གནས་ད་ེརང་ནས་མྱི་ཉྱི་ཤུ་ ༢༥ དགོས་པ་
རེད་ཅེས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཐག་བཅད་ནས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་ད་ེག་
ནས་བྱུང་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་སོང་། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་གང་འད་བས་ནས་ག་ོབསྡུར་བྱུང་སྟ་ེཐག་གཅདོ་གནང་
ཡོད་ན་ད་ེརྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་གསལ་པ་ོཞྱིག་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དོན་དག་ལ་གཅྱིག་བཟ་ོདགོས་
མེད་འག་ོབསམ་སོང་། འདྱི་བཀའ་བོན་གཞན་རྣམ་པ་ཚསོ་ག་ར་ེབདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེམཁནེ་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། བཀའ་བནོ་གཞན་
པ་རྣམ་པས་འདྱི་བདེན་པ་རེད། འདྱི་བདེན་པ་མ་རེད་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུངས་ན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་
སྙམ། 
 ང་ཚོས་བག་ོགེང་ནང་ལ་ཚུད་དགོས་འདུག བག་ོགེང་སྔོན་ལ་བས། ད་ེནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཕག་ལ་ཡོད་པ་རདེ་
གསུང་རྒྱུ་འདྱིའྱི་སྐབས་དང་དུས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད་འདུག གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་སྙན་ཞུ་
ཆར་པ་བབ་བབ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་སོང་། གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་འསོ་བསྡུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཟྱིན་བྱིས་འགོད་མཁན་
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས། ད་ེནས་འདྱིར་སེབས་པ་རེད། སེབས་དུས་འཚུད་དང་མ་ཚུད་འདྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་
ཕག་བརྐྱངས་མཁན་གཟྱིགས་དུས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚ་ོམར་དོན་ཕེབས་པ་རེད། ད་ེདུས་བག་ོགེང་ཁོན་ནས་གནང་བཅུག་མ་
སོང་། བག་ོགེང་གནང་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས་ཡར་ཚུད་ཀང་བཅུག་མ་སོང་། ད་ེརྱིང་འདྱིར་འཚུད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཚུད་ནས་བགོ་
གེང་གནང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཕག་ལ་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་འདྱི་གཅྱིག་སབེས་ཡོང་གྱི་འདུག དརེ་བརནེ་འདྱི་
སྐབས་དང་དུས་ལ་ག་རའེྱི་ནང་ལ་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་མདེ་གཟྱིགས་པ་མ་གཏགོས་དནོ་དག་དངོས་གནས་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཕབེས་
ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཚརོ་སྣང་ལྟ་བུ་ད་ེའདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་སབེས་མ་བྱུང་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་ེནས་ད་རང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། འོས་བསྡུའྱི་གྲུབ་འབས་གསུང་རྒྱུ་དང་། 
དངོས་གཞྱིའྱི་གྲུབ་འབས་གསུང་རྒྱུ་ད་ེསྔོན་འགོ་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉྱིས་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་རེད་
གཅྱིག་པ་རདེ་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་ན་འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་འཁརེ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་དནོ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྙམ། དང་པ་ོནང་
བཞྱིན་དངོས་གཞྱིའྱི་གྲུབ་འབས་ཞེས་པ་དའེྱི་ཐོག་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་མེད་པ་ད་ེད་ེནས་གསལ་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག 
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གཅྱིག་ནས་བསྐྱར་བཅོས་འཁེར་ཡོང་དུས་ཁད་པར་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོབསྟན་པ་རེད། གཉྱིས་ནས་དངོས་གཞྱིའྱི་གྲུབ་འབས་
གསུང་དུས་ཕ་གྱིར་འསོ་ཤོག་བླུགས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་དེར་ལྟའྱི་ཡོད་པ་རེད། འསོ་བསྡུའྱི་གྲུབ་འབས་ཟེར་དུས་འསོ་བསྡུ་
བླུགས་མཁན་གྱིས་ཕ་གྱིར་བླུགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཕར་ཕགོས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་
རདེ་སྙམ། 
 ད་ེནས་རྒྱ་གར་གྱི་འོས་ཤོག་དེ་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་ནང་ལ་ཚར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་གནང་སོང་། དེར་
བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཞན་གྱིས་ཀང་གསུངས་གྲུབ་སོང་། ད་ེཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚ་ོསྔོན་
འགོའ་ིརྱིས་ལྟ་བུ་ད་ེཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ནང་ལ་ད་ོད་ོནན་ནན་གྱིས་གོས་བསྡུར་བས་ནས་ས་ོསོའ་ིལངས་ཕོགས་དང་
མཐུན་པའྱི་མྱི་སུ་ཡར་བསང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡར་བསངས་ནས་མཐའ་མ་ད་ེམྱི་མང་གྱི་འགམ་ལ་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ལྟ་ང་ཚོར་འདྱིར་མྱི་ ༢༥ དང་། མྱི་ ༥༠ ད་ེདག་ཡར་བསངས་ནས་ཤར་རྒྱག་སེབས་ཡོང་དུས་དངོས་གནས་དང་གནས་མང་
ཚགོས་རང་གྱིས་སུ་ལ་འོས་ཤོག་བླུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག ས་ོསོའ་ིའདདོ་པ་ད་ེསུ་ལ་འདུག དརེ་གདམ་ཀ་ལྟ་བུ་ཁོན་ནས་མེད་པ་
ལྟ་བུ། ཕ་གྱི་ནས་བསངས་བཞག་པ་ད་ེརང་ལ་མ་གཏོགས་པར་བླུགས་སའྱི་ལམ་ཁ་ལྟ་བུ་ཁོན་ནས་མེད་བསྡད་པ་ཞྱིག དརེ་བརནེ་
མྱི་མང་གྱི་མངནོ་འདདོ་སུ་ལ་བླུགས་དགསོ་ཀྱི་འདུག མངནོ་འདདོ་ལྟ་བུ་ད་ེའཕྲགོ་འག་ོཡྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་ང་ཚ་ོདེའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ལྟ་བུ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། བྱུང་མེད་
པའྱི་རགས་གཅྱིག་འོས་བསྡུའྱི་རོག་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ཤྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས། དེའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་ཀང་བཏོན་འདུག སྙན་ཐོ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ད་ེརང་འདུག དམྱིགས་བཙུགས་བས་པ་དང་། དང་བང་དནོ་བཞག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཁ་ོགཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་འགན་
རདོ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེའདྱིའྱི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད་འདུག སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་བསྡུར་འགན་རོད་ཆེན་པ་ོབྱུང་
བ་དང་ཁ་ོཚོའྱི་སྙན་ཐོ་ནང་ལ་འདྱི་འདུག དེའྱི་འོག་འདྱིར་སྱིད་སྐྱོང་ལས་ཐོག་བ་ོབཟང་སེང་ག་ེདང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོལས་
ཐོག་སེན་པ་ཚ་ེརྱིང་གཉྱིས་ནས་གཅྱིག་ལ་གདམ་ཀ་བེད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་བ་ ༡༠ པའྱི་ནང་སྔོན་
འགོའ་ིའོས་བསྡུ་ཚར་རེས་འོས་མྱི་གཉྱིས་ཀ་འཁྲུག་ཆ་དོད་དུ་ཕྱིན་ཏེ་ཞེས་འདྱིས་དམྱིགས་བཙུགས་བས་པ་དང་། དང་བང་ཐོན་
ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཁྲུག་ཆ་དོད་པ་ོད་ེཆགས་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། མྱི་ ༥༠ དང་མྱི་ ༢༥ ཡྱིས་བསངས་ཞེས་པ་འདྱི་
བསངས་ཡངོ་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཁྲུག་ཆ་དདོ་པ་ོཆགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ད་ེརདོ་མདེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རདེ། གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚ་ོའོས་བསྡུའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ག་རེད་བཤད་ཡོད་པ་ཟེར་ན། སྔོན་འག་ོདང་ད་ེབར་གྱི་
དུས་ཚོད་རྱིང་དགས་ཀྱི་འདུག ད་ེམ་གཏོགས་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་རང་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྲུག་ཆ་དོད་པ་ོ
ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཡོད་པ་མ་རེད། ཐོག་མར་ཚོགས་ཆུང་ནང་སེབས་ཡོང་དུས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དཔེར་ན། དངུལ་གྱི་
འཆར་བགོས་བཟོས་པ་བཞྱིན་འགོ་སོང་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་བཟོས་བཞག་པ་ད་ེདང་། སྔོན་འགོ་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་ད་ེདུས་རང་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། འོས་བསྡུ་འཁྲུག་ཆ་དོད་པ་ོཆགས་རྒྱུ་ད་ེའོས་གཞྱི་གཉྱིས་པོའ་ིཐོག་ནས་ཕན་ཚུན་སྐྱོན་བརོད་བེད་སྟངས་ནས་
བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་ེལས་ལག་པ་གཅྱིག་གང་ནས་བྱུང་སོང་ཟེར་ན་རྒྱབ་སྐྱརོ་བེད་མཁན་གྱི་ཐགོ་ནས་ཏན་ཏན་བཟསོ་སོང་ཞསེ་
ངས་ད་ེདུས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེར་བརེན་ད་ལྟ་འདྱིར་དམྱིགས་བཙུགས་བ་རྒྱུ་དང་། དང་བང་དོན་ཡོང་དུས་ད་ེགཉྱིས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
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བེད་མཁན་དེའྱི་ཐོག་ནས་འཁྲུག་ཆ་དོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ད་ེངེས་པ་རེད་སྙམ། གཉྱིས་པ་དེར་དཔེར་ན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་འོས་ཤོག ༣༣༨༧༦ རག་གནང་འདུག ད་ེནས་ཚོགས་གཙ་ོཟུར་པར་ ༢༤༨༦༤ རག་འདུག 
འསོ་ཤོག་བླུགས་མཁན་ ༥༨༧༤༠ ཐམ་པ་འདུག དཔརེ་ན། ལང་མཁན་དརེ་མྱི་བཅུ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བས་ན་མྱི་བཅུ་མང་
དགས་པ་ཡྱིན་འགོ ཉུང་དུ་བཏང་ནས་མྱི་ལྔ་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང། སྱིད་སྐྱོང་ལ་ཐོབ་མཁན་དེར་ ༡༤༦༨༥ 
རདེ་འདུག འོས་ཤོག་ལྔ་ཁྱི་དེའྱི་ནང་ལ་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྔོན་འགོའ་ིའོས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ 
ལོངས་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཞུས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མང་མོས་ཐོབ་མཁན་གཅྱིག་སྱིད་སྐྱོང་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་
མ་ཐོབ་མཁན་གཅྱིག་སྱིད་སྐྱོང་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག་སྙམ། 
སྔོན་འག་ོདངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ནས་སྔོན་འག་ོམེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག མེད་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ལ། འསོ་ཤོག་ཐབོ་རྒྱུའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐགོ་ལའང་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་
ཡོང་ས་རདེ། འསོ་ད་ེཕར་མང་པརོ་འཐརོ་འག་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེདག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག མྱི་མང་གྱི་མངནོ་འདདོ་ཀྱིས་ས་ོས་ོ
གང་དུ་བླུགས་འདོད་པ་དེར་བླུགས་རྒྱུ་མེད་པར་ཕར་ཕགོས་ནས་དམྱིགས་བཙུགས་དང་། དང་བང་བས་པ་ད་ེརང་གྱི་སྒང་ལ་མ་
གཏོགས་འོས་ཤོག་བླུགས་ས་མེད་པ་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་བརེན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ 
པ་འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ལག་པར་དུའང་། འདྱི་སྔནོ་འག་ོརང་ལ་དམྱིགས་ནས་བསྐྱར་བཅོས་བསྣམས་ཕབེས་པ་ཞྱིག་རདེ་
འདུག འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ལྟ་བཟོ་བཅོས་བསྣམས་ཕེབས་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་
བསྐྱར་བཅོས་བེད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེའད། ཕ་གྱིའྱི་ནང་ལ་འོས་ཤོག་ཅྱིག་ཡོད་བསྡད་པ། འོས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེདག་ལ་འོས་
མྱིང་དང་། འགེངས་ཤོག་དང་ད་ེའད་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེདག་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་མ་བས་པར་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་
འཁེར་མ་ཤེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་གྱི་མྱི་འདུག དེར་བརེན་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པ་གཞུང་འབེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་བརོད་པ་ ༢ 
པའྱི་ཆ་ཤས་བངས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སངོ་། ཐགོ་མར་ཡྱིག་ཆ་ད་ེབསྣམས་ཕབེས་རྒྱུའྱི་ཀུན་སངོ་ལ་
དགོས་པ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ས་ོསོས་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚའོྱི་འསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གཙ་ོབ་ོད་ེམྱི་མང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི་མང་གྱི་སེམས་ནང་ལ་འདྱི་མ་ཤོང་བའྱི་རྣམ་
པ་གསལ་པ་ོཞྱིག་སྟོན་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཁ་ོརང་ཚོར་ཡྱིད་ཆེས་བ་ོགཏད་མེད་པ། གཅྱིག་བས་ན་གོ་རོགས་
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ཡག་པ་ོམེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རེད་དེ། ད་ེའདའྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་མཉམ་དུ་ས་ོསོའ་ིས་
གནས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། མྱི་མང་ཕལ་ཆརེ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཡྱིན་ན་མ་གཏགོས་ཚང་མའྱི་
སྔནོ་འག་ོདངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་ཅེས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབཤད་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་
དུས་ང་ཚོར་རོག་ག་ལང་ས་འདྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དུས་ཚདོ་རྱིང་དགས་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་སྔོན་འག་ོདངོས་
གཞྱི་བར་གྱི་དུས་ཚོད་དེར་དུས་བཀག་ཟླ་བ་ ༡ བཞག་ནས་དེའྱི་སྒང་ལ་ཐུགས་གཏན་ཞྱིག་འཁེལ་ན་རོག་ག་ད་ེཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་
ཡོད་མེད་ངས་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དངོས་གཞྱི་མ་གཏོགས་མེད་ནའང་རོག་ག་ད་ེཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེངས་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། རོག་ག་སོང་མཁན་ད་ེསྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བཟང་སོད་ལས་བརྒལ་བའྱི་མྱི་ད་ེདག་གྱིས་བེད་ཀྱི་
ཡོད་དུས་གང་འད་ཞྱིག་བཟོས་ཀང་རོག་ག་དེ་ཡོང་གྱི་རེད་སྙམ། དེར་བརེན་མྱི་མང་གྱིས་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་དརེ་ཁོང་ཚརོ་ག་ར་ེབས་ནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་དུས་རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་ཙམ་འདངས་ཀྱི་འདུག དང་པ་ོ
དརེ་ཁ་ོརང་ཚརོ་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་གཅྱིག་མྱིན་པར་གཉྱིས་དགསོ་པ་དང་། གཉྱིས་པ་དརེ་སྔནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་
ཡོད་ན་ཁ་ོརང་ཚོར་ཇ་ཚགས་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་ཀང་རག་གྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེའད་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སྔོན་
འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འོས་བསྡུ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི་མང་གྱི་སེམས་ལ་མ་ཤོང་
བའྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོསྟོན་གྱི་ཡོད་དུས་དརེ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་ཕག་ཚདོ་ ༦ པ་བར་དུ་ཕར་འགངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དུས་ཚོད་ཏགོ་ཙམ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ། སྱི་འཐུས་དག་ེ
བཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་བག་ོགེང་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ཞེས་ཐངེས་བཞྱི་
ལྔ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རེད། ཡར་ཞུ་མར་གནང་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གནང་པ་རེད། ད་དུང་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་
ནའང་ད་ེཙམ་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་ས་མ་རེད། དེར་བརེན་སྱིར་བཏང་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་རེད། འདྱིའྱི་
འོག་ལ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དང་བཟ་ོབཅོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེདང་འབེལ་ནས་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བགོ་
གེང་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་བཞུགས་བསྡད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་གསལ་པོར་ཞུས་ན་དན་སོང་། གཞུག་ལ་ཟག་ཚར་
ན་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་སྱིར་བཏང་མྱི་ཚང་མར་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་མྱི་འད་བ་དང་གནས་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་ཚུལ་གསར་པ་རེ་ར་ེསེབས་དུས་འཆར་གཞྱི་ལྟ་བུ་ར་ེར་ེབཏྱིང། མང་པ་ོཞྱིག་དེ་
འདའྱི་གནས་སྟངས་ལབ་ཡོང་དུས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་སམོ་གཞྱི་དང་ད་ེཚརོ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་
བཤད་ནས་ཕལ་ཆེར་ད་ལྟ་གང་ཡོད་པ་ད་ེལམ་ཁར་འགོ་ས་མ་རག་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོགང་འད་བས་ནས་ཡོང་
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ཡོད་པ་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག དཔེ་ཆ་བཞག་ན་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་འཆར་ཟྱིན་འདྱི་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན། སྐབས་ 
༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡ པོའ་ིནང་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་ཚུལ་
གསུངས་པ་ད་ེཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་དུས་ཤོག་གངས་ ༨༠ ལག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ཆའེྱི་མང་ཚོགས་ལ་ང་ཚོས་བརྡ་
ཐ་ོབཏང་ནས་ཟླ་བ་ ༢ ཀྱི་དུས་ཚོད་བཞག་སྟ་ེས་གནས་འག་ོའཛིན་ཡོད་ཚད་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀདོ་ཁབ་ནན་པ་ོབཏང་ནས་
བསམ་འཆར་བསྡུས་ཤོག་ཅེས་བཤད་པ་རེད། ཡང་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ཕྱིན་དུས་བསམ་འཆར་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་འདུག ཁ་ོཕྱིན་དུས་
བསམ་འཆར་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་འདུག་ལབ་དུས་ང་ཚོའྱི་བསམ་འཆར་དེར་རོགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་ས་མ་རེད། ཡང་མྱིན་ན་གཞུག་ལ་
སྱི་འཐུས་ ༤༥ མར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བསམ་འཆར་བསྡུ་བར་གཏང་ན་མ་གཏགོས་ང་ཚོར་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
དུས་བཀག་སྤྲད་པ་དེའྱི་ནང་ལ་བསམ་འཆར་སེབས་པ་ད་ེཆ་ཚང་ཞྱིག་བདག་པ་ོབརྒྱབས་མ་བརྒྱབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཞན་པ་
ཞྱིག་ལ་འག་ོཡྱི་འདུག ངས་ཞུ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཡྱིན། 
 ཡང་བསྐྱར་བཅོས་གཞན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བདག་པ་ོབརྒྱབས་ནས་ང་ཚོས་ཟུར་འཛར་དྲུག་གྱི་ནང་ལ་བཞག་ཡོད་པ་
རེད། ཟུར་འཛར་དྲུག་ད་ེཆ་ཚང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་བཞག་ནས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚང་མའྱི་སན་གྱི་མདུན་བསྟར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཞྱིར་བཞག་གྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་འདྱི་རདེ་ཆ་ཚང་
བདག་པ་ོབརྒྱབས་མྱི་འདུག མ་བརྒྱབས་པ་ད་ེའདྱི་རེད། ང་ཚའོྱི་མང་ཚགོས་ཀྱིས་ལབ་ཀྱི་འདུག་ལབ་ན། བསམ་འཆར་ར་ེརེར་
གངས་ག་ཚདོ་བྱུང་བ་བྱིས་ཡདོ་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔ་ེགཅྱིག་བཞག་ན། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྱིད་
སྐྱངོ་གྱི་འསོ་ཆོས་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་དང་བོད་སྐད་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་དགོས་པ་རདེ་ལབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཚརོ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐགོ་ལ་རྒྱག་དགོས་ཡོད་ས་རདེ། Copy བས་པ་ ༤༠ ཙམ་འབོར་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའད་རྐྱང་
རྐྱང་ཡོད་མཁན། དའེྱི་འོག་ལ་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱི་དང་། ཡུ་རབོ་དང་། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ། ཐའ་ེཝན། ཉྱི་འངོ་སོགས་
གང་ས་ནས་འབརོ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོང་ཚསོ་གངས་ཀའྱི་ནང་ལ་བརྱིས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོལས་ཀ་བདེ་ཡོང་བའྱི་
གནས་སྐབས་སུ་བསམ་འཆར་ཚང་མར་བདག་པ་ོབརྒྱབས་ཡོད་བསམ་བསམ་བས་ཏ་ེམར་ཡངོ་ཡོད་པ་རདེ། ཡང་ད་ེརྱིང་མྱི་ར་ེ
རེས་བསམ་བ་ོར་ེར་ེདན་དུས་སྱིག་གཞྱི་ཡོངས་རོགས་འདྱི་འགོ་ནས་བསྐྱར་བཅོས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོལྟ་བུ་ང་ཚ་ོག་
ཚོད་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན་ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་འདྱིར་བཞུགས་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིར་ཐད་ཀར་ལག་པ་མ་
འཆང་བའྱི་སྐབས་སུ་མཉམ་དུ་ཞུས་ན་ཡག་ས་རདེ་དན་སོང་། འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནས་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་ནང་ནས་བཅའ་
ཁྱིམས་འདྱི་ཕྱིན་སོང་བ་ཡྱིན་ན་རྱིམ་པའྱི་བཞྱིན་འགོ་རྒྱུ་རེད། མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དེར་ལྟོས་ཏེ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དོན་ཚན་ར་ེར་ེནས་
ཡོང་རྒྱུ་རེད། 
 གཅྱིག་ཚང་མས་མཁེན་དགསོ་རྒྱུར། བསམ་འཆར་ནང་ལ་སྔནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱིའྱི་བར་ལ་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏོང་
དགོས་ལབ་རྒྱུ་ད་ེབསམ་འཆར་ ༡༡༧ ཞེས་ང་ཚོའྱི་ཐ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བསྟུན་ནས་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་
ཅྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་བཟོས་པ་ད་ེམར་ཕུད་ཀྱིན་ཕུད་ཀྱིན་གནང་ན་དོན་ཚན་ར་ེར་ེབཞྱིན་མར་སེབས་ཡོང་གྱི་རེད། 
དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ཐུང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་དེར་གལ་སྱིད་གཞུག་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན། དུས་ཚདོ་དེར་སེབས་དུས་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་
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འདྱི་སྐརོ་ནའང་ང་ཚསོ་ཤེས་པ་ད་ེའགེལ་བཤད་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་རདེ། ཟབ་ཁྱིད་དང་སོབ་སོང་ད་ེའད་གང་ཡང་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད་ད་ེའགེལ་བཤད་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་རེད། ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་རེད། ང་ཚོས་འགན་འཁེར་དགོས་རེད། ཁྱིམས་བཟ་ོ
ལན་ཚོགས་རེད། གང་ཤེས་པ་ད་ེབཤད་དགོས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་སང་སྔོན་མ་བརོད་པ་དང་པ་ོཞེས་པ་དེའྱི་སྐབས་བཀའ་
ཤག་མར་ཕེབས། སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་སེམས་པ་ད་ེཙམ་བརན་པ་ོམེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཆགས་ཡར་བལྟས་མར་བལྟས་བརདོ་པ་ ༡ 
པ་ོརདེ་ལབ་དུས་ཆུ་ཚདོ་ ༡ ལ་རོགས་ཚར་འདུག དནོ་ཚན་ར་ེར་ེབཞྱིན་དྱི་བ་འདྱི་མཁན་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བརོད་པ་ ༢ 
པ་ནས་འག་ོཡྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབེད་དུས་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ནང་ལ་འཆར་ཟྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་ཧ་མ་ག་ོབ་ད་ེའདའྱི་
གནས་སྟངས་བྱུང་ན་བག་ོགེང་བེད་ཆོག་གྱི་རེད་སྙམ། དེར་བརེན་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ད་ེཐུང་དགོས་རེད་ཟེར་དུས་ག་ོབུར་དུ་ཐག་
པ་ཐུང་དུ་བཏང་བ་ནང་བཞྱིན་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག སྡ་ེཚན་ར་ེརརེ་དུས་ཚདོ་ག་པར་གང་འད་བས་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད་དམ། ད་ེབསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་རེད་འདུག སྔོན་མའྱི་དུས་ཚོད་ད་ེཤར་ཁུམ་བུ་དང་། མོན་ར་དབང་དང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་
བསྟན་འཛིན་སྒང་དང་། ད་ེའདའྱི་ས་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ད་ེདུས་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚོར་
བལྟས་ནས་བསྐོར་བ་མང་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ལ་དུས་ཚོད་བཏང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ང་ཚོས་ག་ོབུར་དུ་སྟབས་བད་ེམདོག་གྱིས་དུས་ཚོད་ཐུང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ལབ་སོང་ན་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་འགྱིག་འག་ོཡྱི་
ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ད་ེཡང་མཉམ་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཁ་ོརང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། ལན་བརྒྱབས་ཡོད། ལན་ཕོག་མ་ཕོག་ཁག་
ཁག་རེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་བ་ོཁེངས་མ་ཁངེས་ཁག་ཁག་རདེ་ཟརེ་དུས། འདདོ་བ་ོར་བ་
ཉྱིད་ནས་ཁེངས་མ་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བཤད་རྒྱུ་མྱིན། འདྱི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དང་པོའ་ིརྱིས་གཞྱིར་
དམྱིགས་བསལ་ཆ་ཤཤས་ལེན་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོའ་ིཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱས་པ་ཞྱིག་བསྐྱོན་ཚར་ཡོང་དུས་དམྱིགས་བསལ་དགོས་ཞྱིག་མཐོང་
མ་སོང་། འདྱིར་དང་པ་ོཞུ་ན། གཙ་ོབོ་འོས་ཐེངས་གཅྱིག་འཕེན་དང་གཉྱིས་འཕེན་ཞེས་པའྱི་བཀའ་མོལ་འདྱི་རེད། ད་ེསྔ་ང་ཚོས་
སྱིད་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འསོ་བསྡུ་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་དཀའ་རོག་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་པར་བརནེ་ནས་ང་ཚསོ་བཟ་ོབཅསོ་ཤྱིག་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག བསྐྱར་བཅོས་གཅྱིག་གཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་ཡོང་གཞྱི་འདྱི་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
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དེར་བརེན་སྐབས་དེར་ངའྱི་སེམས་ཐག་ད་ེད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསྣམས་ཕེབས་པ་འདྱི་ལ་ད་ེདུས་སེམས་ཐག་ཉེ་བ་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ལྟ་སྒེར་གྱི་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ་ོའདྱི་ལས་དག་གྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། འདྱི་ལག་པར་དུ་མང་ཚོགས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་
པ་དང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོད་དུས་ང་ཚོའྱི་འོས་འཕེན་མཁན་རྒྱ་ཆ་ེམྱི་མང་ཚོས་དགོངས་པར་ག་ར་ེ
འདུག་པ་ད་ེགཙ་ོབོར་འཛིན་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དེར་ད་ལྟ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བེད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོ
ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལ་ཞ་ེན། འསོ་བསྡུ་འདྱི་ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ག་ཚོད་བར་དུ་རྒྱུན་རྱིང་པོར་གནས་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་
ཟེར་རྒྱུ་ད་ེའོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ནས་བཟུང་སྟ་ེམ་འོངས་པའྱི་མྱི་རབས་རེས་མ་ཚོར་ལམ་ཁ་ཞྱིག་གཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ལམ་ཁ་ད་ེཡང་རྒྱ་ཆ་ེམང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་གཞག་དགོས་དུས། ད་ེ
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལར་ནས་ད་ེསྔ་སེམས་ཐག་་ཉ་ེཔ་ོཡོད་པ་ད་ེད་དུང་སེམས་ཐག་ཏོག་ཙམ་མ་ཉ་ེ
རུ་ཆགས་འག་ོརྒྱུ་དེ། ད་ེརྱིང་ཉྱིན་གང་ང་ཚོས་བག་ོགེང་གནང་བ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་དབུས་པས་དཔལ་ལྡན་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་རེད། ད་ེནས་མར་འགེལ་བཤད་མང་པ་ོཞྱིག་བསྐྱོན་ཡོང་དུས་ད་དུང་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་འོས་འཕེན་
མཁན་ཚ་ོམགོ་རོག་ཏུ་རོག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་པར། དངོས་གནས་བས་ན། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཞེས་པ་ད་ེལམ་ཁ་
འབདེ་མཁན་ད་ེརདེ། ལམ་ཁ་གཅྱིག་བསྟན་ནས་མྱི་ཚང་མ་ཡག་པ་ོབས་ཏ་ེཤཤར་བསྐྱདོ་དུ་འག་ོཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ་མ་གཏགོས་ད་དུང་མག་ོརྨོངས་སུ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱནེ་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཏན་ཏན་ང་ཚསོ་ལས་འགན་མ་འགྲུབ་པའྱི་བཟ་ོལྟ་
བུ་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེར་བརནེ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ཐགོ་
ལ་ད་ོབདག་ལང་བསྡད་མཁན་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚགོས་ཀྱི་བསམ་བ་ོགཙ་ོབོར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་ཐུབ་
པ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤསེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་འདདོ་བྱུང་སོང་། བསམ་ཚུལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་
ནས་རདེ། ང་རང་ཚ་ོཕག་སལེ་གྱི་ངསོ་ནས་རདེ། ད་ལྟ་གང་འད་བདེ་དགོས་ཡདོ་ན་བསམ་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་བསྡད་ཡདོ། 
ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༦ གྱི་འོས་བསྡུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱིར་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་སེབས་ཡོད་པ་རདེ། བསམ་བ་ོཡག་པ་ོ
ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༦ བར་དུ་ང་ཚོར་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་འགྱིག་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་ནས་ཐད་ཀར་
འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༡/༢༠༠༢ སྐབས་ ༡༢ པའྱི་བཀའ་ཤག་རེད། དེ་བཞྱིན་སྐབས་ ༡༣/༡༤ ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༤/༢༠༠༥/༢༠༡༡/༢༠༡༢ སྐབས་ལ་ད་ལྟའྱི་ཛ་དག་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོཞྱིག་གཟྱིགས་ཡོད་པ་
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མ་རེད། མྱི་མང་རང་འཇགས་རེད། ཁྱིམས་རང་འཇགས་རེད། སྱི་ཚོགས་རང་འཇགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དེ་
འཕྲུལ་ཆའྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཁག་ཅྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡/༢༠༡༢ ལོའ་ིའཕྲུལ་ཆ་ད་ེཚ་ོད་ལྟ་འདྱིར་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ལྟ་ང་རང་འདྱིར་བག་ོགེང་གནང་བསྡད་པ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་བར་འགྱུར་བ་ག་ར་ེཕྱིན་
པ་རདེ། དེའྱི་བར་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེག་ར་ེབྱུང་འདུག དའེྱི་འདའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེརྱིང་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གོང་དུ་ཕག་སེལ་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བསམ་ཚུལ་མང་དག་ཅྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། 
བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། འསོ་བསྡུའྱི་
སྔནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ལ་དུས་ཚདོ་ཐུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཚགོས་ཆུང་ལ་ལམ་སྟནོ་ཞྱིག་གནང་འདུག 
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། མང་མོས་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྔོན་འག་ོདངོས་གཞྱི་ད་ེ
དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཁག་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ས་ོས་ོད་ོབདག་གྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ན་ད་བར་མང་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་རདེ། འབལེ་ཡོད་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ད་
ར་ེའདྱིར་བསམ་འཆར་མང་དག་ཅྱིག་སབེས་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོསོས་རྣམ་དཔདོ་ཆ་ཚང་ནས་བལྟས་ཡོང་དུས་ད་ལྟ་
བར་དུ་སྔོན་འག་ོམེད་པ་བཟ་ོརྒྱུར་ངེས་པ་རེད་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་གསལ་པོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་
པར་འོས་བསྡུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོཚང་མར་སེམས་ཁལ་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེ་མྱི་དགོས་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་ག་ར་ེག་ར་ེབྱུང་བ་རེད་དམ་ཞེས་ང་ཚོས་བསམ་བ་ོཞྱིག་
བཏང་བ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བས་ན་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ན་ཡར་རྒྱས་འག་ོརྒྱུ། གཙ་ོཆ་ེཤོས་ད་ེ
ཁྱིམས་འདྱི་བཟ་ོམཁན་ད་ེང་ཚ་ོརདེ། ཁྱིམས་རང་འཁུར། སྡོམ་པ་རང་སྲུང་། ཞསེ་ཁྱིམས་མེད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་འའང་། 
སྱི་ཚགོས་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་བད་ེའཇགས་ཡག་ཐག་ཆདོ་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཁྱིམས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཚགོས་
ནང་ལ་སྡོད་མཁན་གྱི་བསམ་བོར་ཁྱིམས་དང་འགལ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བས་ཏ་ེཁྱིམས་དང་
འགལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གང་
ཡྱིན་པ་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སམེས་ནང་ལ་མང་པ་ོལག་དུས་རླུང་ལྟ་བུ་འཕར་གྱི་འདུག རླུང་འཕར་ནས་
སྨན་བཟའ་དགོས་པ་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་གསལ་ཐག་ཆོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་བཟོད་སྒོམ་བ་རྒྱུ་
འདྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཡག་པ་ོཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་དང་ང་ལྟ་བུ་མང་ཆ་ེབ་རླུང་ལངས་ནས་བསྡད་འདུག དེར་བརེན་
བསམ་ཚུལ་འདྱི་ཚ་ོགསལ་པ་ོཞུས་ན་ཡག་པ་ོའདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ གྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་གང་ལྟར་གོང་
དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཞུ་བས་ཆབ་སྱིད་པ་མ་འཁབས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་པ་འདྱི། 
འདྱི་ཏན་ཏན་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་ཕྱིན་སོང་བསམ་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར། སྒང་ནས་བཀའ་བོན་
རྣམ་པ་ཚ་ོརེད། ད་ེབཞྱིན་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་ནང་ལ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ནང་ལ་རེད། གང་སར་ཆབ་སྱིད་ཀྱིས་འོས་
བསྡུའྱི་ཁབ་བསགས་ནང་ལ་ཡང་རདེ། མྱི་མང་ལ་བརྒྱུད་སྐུལ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་ཐ་ེཇུས་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་
བྱུང་སོང་། འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མ་སོང་སྙམ། བཀའ་བནོ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡདོ་མདགོ་མདགོ་བས་ནས་རྣམ་འགྱུར་
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ད་ེའད་འག་ོསོང་། ཁག་ཅྱིག་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱརོ་མེད་མདགོ་མདོག་གྱི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡག་པ་ོབྱུང་མ་སོང་བསམ་
བསམ་བྱུང་། འོས་བསྡུ་མ་ཚར་བར་དུ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚ་ོབ་ོགཟུ་བོར་གནས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྡད་
དགོས་རེད་སྙམ། ས་གནས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་འདྱི་ལ་ཡང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། ཕ་གྱིར་ཡང་
རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡོད་མདགོ་མདོག་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཏནོ་བྱུང་བསམ་སོང་། མང་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། འོས་བསྡུ་ཁ་ལ་ོབསྒྱུར་
བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཡང་བྱུང་སོང་། འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཏག་ཏག་བསྡད་མ་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བྱུང་སོང་། དརེ་བརནེ་
སྱི་ཞུ་བ་ད་ེསྱི་ཞུ་བ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག སྒང་བཀའ་བོན་ནས་བཟུང་སྟ་ེགཞྱི་རྱིམ་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མས་འསོ་བསྡུ་ནང་
ལ་ས་ོསོས་འསོ་འཕནེ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡདོ་པ་ད་ེཆབ་སྱིད་པའྱི་ལག་ཆ་ནང་བཞྱིན་བེད་སདོ་མ་བས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་ཐུབ་ན་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་གང་
འད་ཞྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཀའ་ངལ་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་སེབས་བསྡད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལག་བསམ་
རྣམ་དག་དང་བ་ོགཟུ་བོར་གནས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ས་ོསོའ་ིདགའ་མྱིན་དགའ་མདོག་ཏན་
ཏན་ཡོང་གྱི་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་ས་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཞུ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཁེར་གྱི་ཡོད་དུས་བོ་གཟུ་བོར་གནས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། དེ་
བཞྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཏན་ཏན་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་ལ། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་སྐད་ནང་ནས་ཞུས་ན། Moral code of conduct འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་ལ་ད་ེའད་ད་ེ
འད་བས་ནས་ཁྱིམས་བཟ་ོམཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་སྟ་ེམང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁྱིམས་བཟ་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འབེལ་ཡོད་འཛིན་
སྐྱངོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཁྱིམས་བཟ་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཁྱིམས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གང་ལྟར་འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་ལ་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་སྱིག་
འཛུགས་སྱིད་བྱུས་ཕོན་ཆེན་པ་ོད་ེའད། འོས་བསྡུར་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཁད་པར་འག་ོརྒྱུ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་
ཆགོ་གྱི་མ་རེད་ཅེས་སྱིད་བྱུས་ཀང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་གཞུང་འཛིན་གཙ་ོཆེ་ཤོས་བཀའ་ཤག་རེད། བཙན་
བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་བ་ོགཟུ་བོར་གནས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེའད་མྱི་ཡོང་རྒྱུ་
གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་སྙམ། སྔ་མ་ད་ེའད་བྱུང་སོང་ཞསེ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་མང་ཚགོས་ནང་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས་ད་ེའདའྱི་
བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་འདུག ད་ེབདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་ངས་ར་སྤྲདོ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག འདྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཧ་
ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་སྙམ། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་མ་འོངས་པར་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་དབུ་འཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱི་བ་ོགཟུ་བོར་གནས་པའྱི་ཐགོ་ནས་འོས་བསྡུར་ཁ་ལ་ོབསྒྱུར་རྒྱུའྱི་རྣམ་པར་མ་འག་ོ
བར་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་སྙམ། གལ་སྱིད་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སང་ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱངོ་ངསོ་ནས་འདདོ་པ་ཡོད་མདགོ་མདགོ་རྣམ་འགྱུར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཏནོ་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ཡང་དཀའ་ངལ་མུ་
མཐུད་ནས་སབེས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དརེ་བརནེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་དབུས་པས་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་ཚ་ོའསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་
ལ་ཁྱིམས་རང་འཁུར། སྡོམ་པ་རང་སྲུང་གནང་སྟེ་བ་ོགཟུ་བོར་གནས་ནས་བསྡད་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་སྙམ། ད་ེབཞྱིན་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་དུ་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་
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གྱི་འསོ་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་ད་ེབཞུགས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྲྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དེའྱི་སྔོན་ལ་ད་ེའད་བསྐྱར་དུ་
ཡོང་གྱི་འདུག ས་ོས་ོའསོ་བསྡུའྱི་ནང་ལ་ཡདོ་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཕ་གྱིར་འསོ་འཕེན་ས་དརེ་ཕྱིན་ནས་མུ་མཐུད་ནས་འགན་བངས། ཁ་
ཤས་ཚགོས་ཆུང་ནང་ནས་མར་དནོ་པར་སྡདོ་མཁན་ད་ེའད་ཡང་ཡདོ་ས་རདེ། ད་ེཆ་ཚང་ཁྱིམས་འགལ་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་
ང་ཚོས་དེབ་གཟུགས་ནང་ལ་ག་ཚོད་བཀོད་མྱི་བཀོད་ད་ེམཐའ་མར་ཁད་པར་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེཐང་ལ་བབས་ནས་མྱི་མང་ནང་ལ་ཕྱིན་
ནས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་ད་ེརེད། ལག་བསྟར་བེད་ས་དེར་ནོར་གྱི་འདུག་ན་མྱི་མང་གྱིས་སྐད་རྒྱག་དགོས་རེད་སྙམ། འགན་ཡོད་
མཁན་ཚ་ོདང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་ངོས་ནས་འགན་འཁུར་དགོས་པ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ལྟའྱི་
ཆར་མྱི་མང་གྱི་བཙན་བལོ་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་ཟང་ང་ེཟྱིང་ངེ་ཡོང་བསྡད་པ་འདྱི་ཁེད་རང་ཚ་ོརདེ། གདའ་ཞསེ་ང་ལ་ལབ་མཁན་
མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ད་རང་ཞོགས་པ་ཡར་ལངས་བ་དང་ཚགོས་གཏམ་ཞྱིག་བཏང་འདུག འཇནོ་གྱི་མྱི་འདུག འཁོགས་ཚར་འདུག 
འགན་འཁེར་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་འདྱི་ཕལ་ཆེར་ང་ཚ་ོཚང་མར་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད། ས་ོལུག་མཁན་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་མཁན་
གོས་ཚོགས་ནས་རེད་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་ཡང་ནང་ཡང་གོ་བསྡད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ཆ་ཚང་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ཞུ་ཡྱི་མ་
རདེ། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ང་ཚ་ོགཏོང་མཁན་མྱི་མང་རདེ། ང་ཚསོ་སུ་གང་ལ་བརྒྱུད་སྐུལ་བས་ནས་ང་ཚ་ོའདྱིར་ཐངོས་ཞསེ་ལབ་ཡདོ་
པ་མ་རདེ། མྱི་མང་གྱིས་ཀང་མཁེན་དགོས་རྒྱུ་ད་ེརྣམ་པ་ཚོས་བླུགས་པ་ད་ེང་ཚ་ོའདྱིར་ཡྱིད་ཆསེ་བས་ནས་བཏང་ཡདོ་པ་རདེ། ང་
ཚའོྱི་ངསོ་ནས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་འབད་བརོན་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཡར་བཏང་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དང་
གོས་ཚོགས་ལ་ཁ་གཡར་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐབས་ཤེས་ཡག་ཤོས་ཤྱིག་ད་ེརྱིང་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་རབ་
དང་རྱིམ་པ་ཕེབས་སོང་། དེའྱི་སྔནོ་གྱི་གོས་ཚགོས་ཤྱིག་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟ་ཡང་ཕག་སེལ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱོང་དབུས་པས་བཀའ་ཤག་སྐབས་གཉྱིས་ལག་གནང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བར་མཚམས་གཅྱིག་གཞག་དགོས་པ་རེད། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མང་པ་ོཞྱིག་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རྒྱུན་ལས་བདེ་པའྱི་དུས་
སུ་སྐབས་གཉྱིས་རེས་ལ་ངེས་པར་དུ་བར་མཚམས་ཤྱིག་གཞག་དགོས་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ང་ཡང་སྱི་འཐུས་བ་རྒྱུར་འདོད་པ་མེད་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱིན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཕལ་ཆེར་ཁ་ོརང་བེད་རྒྱུ་ཡོད་ས་མ་
རདེ། མཉམ་དུ་འགོས་འག་ོས་རེད་ཅེས་པ་ད་ེམ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཧྱིན་རྡྱིའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་འདུག हम तो डूबे 
हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे འདྱི་འད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡོད་ས་རེད། དོན་དག་སྙྱིང་པ་ོད་ེད་རང་ཞོགས་པ་འདྱིར་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོར་དུས་ཡུན་དུས་བཀག་གཅྱིག་བཟ་ོདགོས་འདུག སྐབས་གཉྱིས་ལག་གནང་འཇུག་རྒྱུ་ཞེས་པ་དེར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། རྣམ་པ་ཚ་ོཁྱིམས་འཆར་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན་དེར་ང་དང་ང་འད་བ་ད་ེའད་རྒྱབ་སྐྱོར་བདེ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་ས་རེད། 
འདྱི་བོད་སྱི་པའྱི་དོན་དག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། ང་ཚ་ོསྐབས་གཉྱིས་བས། ད་དུང་ཡར་ཡོང་
དགསོ་འདུག་ན་ངསེ་པར་དུ་བར་མཚམས་ཤྱིག་བཞག་ནས་བ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་ས་རདེ། ལ་ོ ༣༥ ལོན་པའྱི་གཞོན་
སྐྱསེ་མང་པ་ོཞྱིག་སྒུག་བསྡད་ཡོད་ས་རེད། ཁ་ོརང་ཚོར་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་ཕུལ། འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་། ང་ཚ་ོཚང་མས་ཞུ་རྒྱུར་སྱི་
འཐུས་མ་བས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡང་ཕག་ལས་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུང་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་ན་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནང་
རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་རེད། སུ་གང་གྱིས་རང་དབང་འཕྲོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག གནས་ཚུལ་འདྱི་
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དངས་ཡོང་དུས་ཕག་སེལ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་འཛམ་གྱིང་ཆ་ཚང་ལ་སྱི་འཐུས་ལ་དུས་བཀག་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་ཚ་ེགཅྱིག་བེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་གནད་ཡོད་ཀྱི་ཁ་ཤས་ལ་ོ ༩༠ བར་དུ་བེད་བསྡད་མཁན་ད་ེའད་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ད་ེའད་གསུང་གྱི་འདུག 
དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རདེ། རྒྱལ་ཁབ་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ། ང་ཚའོྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེམྱི་འད་བ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན། 
བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དནོ་དག་ལ་ཕག་ལས་གནང་ས་རདེ། རྱིམ་བཞྱིན་འདྱིར་ཞུ་ཡྱི་བེད་དུས་ཆབ་སྱིད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་
ནས་དབང་ཆ་དང་འཐབ་རོད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། འཐབ་རདོ་ལ་གནདོ་ཀྱི་འདུག་ན་ད་ེར་འཕྲོད་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་
པ་ོརེད་སྙམ། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྐབས་གཉྱིས་ཧ་ཅང་དགོས་པ་འདུག་ན་སྐབས་གསུམ་པ། ང་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་
མེད། ང་སྐབས་གཉྱིས་མ་གཏོགས་བ་རྒྱུ་མྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་སྐར་མ་
གཅྱིག་ནང་ལ་མཇུག་སྡུད་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤེས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་ལ་བ་ོགཟུ་བོར་གནས་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚ་ོ
འདྱིར་སབེས་ཡོང་དུས་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་ལ་ལས་ཀ་བདེ་སྟངས་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འོས་ཐབོ་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་གསོ་ཚགོས་ནང་
ལ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་འོས་ཤོག་དང་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདོན་འག་ོཡྱི་འདུག འོས་བསྡུའྱི་
སྐབས་ལ་མྱི་མང་གྱི་བ་ོགཟུ་བོར་གནས་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་པའྱི་དནོ་དག་ལ་ག་ར་ེབེད་ས་རདེ། བདེ་ཐུབ་ས་རདེ། ངའྱི་སྤུན་མཆདེ་
གཅྱིག་ཡྱིན། ངའྱི་ཕ་ཡུལ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན། ངའྱི་རོགས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེམཚམས་མ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཁྱིམས་
འཆར་ག་རེར་འགྱུར་བ་གཏངོ་བ་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་བ་གང་ཡང་འག་ོཡྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག བོད་སྱི་ལ་ཕན་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡར་
བཏང་ཐུབ་པ། དསེ་འཇོན་གྱི་མྱི་འདུག་ན་ལ་ོལྔའྱི་རེས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དུས་བཀག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་ལ་གདམ་
ཀ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབདེ་ཀྱིན་བདེ་ཀྱིན་བས་ན་སང་ཉྱིན་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཆ་ཚང་གོས་ཚོགས་ནས་འག་ོའཛུགས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་པའྱི་སྐད་ཆ་འདྱི་སེབས་ཀྱི་མ་རེད། དག་འདེམས་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་རྒྱ་གགས་བོད་གགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོལང་
བའྱི་སྐབས་ཀང་ཧ་ཅང་བ་རྒྱུ་བཅ་ོབརྒྱད་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་ཀུན་སོང་ཡག་པ་ོཡོད་ནའང་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་
ལ་ག་ཚདོ་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ད་ེབེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན་ཕྱིར་འཐེན་བ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག ས་ཆ་གང་སར་བདེ་མ་
ཐུབ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་འཛོམས་བསྡད་ན་རྒྱ་མྱིར་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ས་ོས་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བསམ་བའོ་ིནང་ལ་ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་དག་འདམེས་ད་ེབེད་དགོས་རེད། ང་ལས་ཁོང་འཇནོ་པ་འདུག ནམ་ཡང་ངས་བདེ་ཀྱི་མ་རདེ། ཁ་ོརང་འདུག་ཅེས་
བསམ་བ་ོའཁེར་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་ཚ་ོཚང་མའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་འདྱི་འཛནི་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད་ལ་མང་ཚགོས་ཀྱི་ངསོ་ནས་
ཀང་འགན་འཁེར་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག མཐའ་མ་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་ཚོའྱི་ཆྱིག་སྱིལ་
འདྱི་སྟོབས་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་ངས་ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་རགོ་ག་ནང་ལ་ཆལོ་ཁ་གཅྱིག་བདེ་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་བདེ་ཀྱི་
འདུག་ཟེར་རྒྱུའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ལས་ལག་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ གཏྱིང་ཧ་ཅང་ཟབ་པ་ོདང་མཁེགས་པ་ོབས་ཏེ་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་༸སྐྱབས་༸མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དབུ་ཁྱིད་འོག་ད་བར་དུ་ལོ ༦༠ ཙམ་སྱི་ཚོགས་ཧྲ་ཏག་
ཏག་གནས་པ་རེད འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་གཅྱིག་པ་ོམྱིན་པར་རྒྱ་མྱིས་སྔ་མ་ོནས་ཐབས་ཤེས་
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ཡོད་རྒུ་རལ་སྤྲུག་བེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ཅང་གྱིས་བེད་ཐུབ་པ་མ་རེད། འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་སྟོབས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
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་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་
ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙ་ོབ་ོའོས་བསྡུ་གཅྱིག་བེད་དམ་གཉྱིས་བེད་ཅེས་པ་ད་ེརེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་
བཟ་ོབཅོས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱིར་བལྟས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག བཟ་ོབཅོས་ཁྱིམས་
འཆར་རང་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། དང་པ་ོའདྱི་འཁེར་ཡངོ་དུས་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་གང་འད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསམ་པའྱི་དགོས་པ་
ཞྱིག་ཤར་གྱི་འདུག སྱིག་གཞྱི་རང་གྱི་ནང་ལ་ཆ་རྐྱེན་མང་པ་ོཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་མང་ནང་ལ་ད་ོཕགོ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱེན་མང་
པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན། སྱིད་སྐྱོང་དང་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀར་དང་བང་དང་དམྱིགས་བཙུགས་ཟེར་རྒྱུ་འད་པོ། མྱི་ ༢༥ 
ཡྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་དགོས་པ་རདེ། ༥༠ ཡྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་པ་རདེ། ༡༠༠ དགསོ་པ་རདེ་ཅསེ་ད་ེའད་ཞྱིག་མང་པ་ོགསུངས་པའྱི་སྐབས་
ལ་འདྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་བརྡབ་གསྱིག་ཐབེས་རྒྱུ་ཞྱིག མྱི་ ༡ ལ་མྱི་ ༢༥ རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་ ༢༥ 
ད་ེམཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་རྒྱབ་ལ་མ་མཐངོ་བ་ག་ཚདོ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་མྱི་ ༡ ལ་ཁོའ་ིནང་མྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོའ་ིགོགས་
པོ། ཨ་ཞང་། ཨ་ཁུ། ཨ་ནེ། ཚང་མ་བསྡོམས་ན་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་རེད། རང་བཞྱིན་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རྐྱེན་ནང་ནས་སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་བརྡབ་གསྱིག་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེའད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཉནེ་ཁ་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་ནས་སྱིད་སྐྱངོ་ལ་
བཞེངས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། སྱི་འཐུས་ལ་བཞེངས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། གང་ལྟར་འདྱི་དབུས་འོས་བསྡུའྱི་ལན་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་
བརད་ཞྱིབ། ཞྱིབ་དཔོད། སྱིད་སྐྱོང་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཆ་ཚང་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་རད་
གཅོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགནང་གྱིན་གནང་གྱིན་ད་དུང་མྱི་ ༢༥ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་རྒྱུ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། ངས་བསམ་པ་
འདྱི་ཡག་པ་ོགང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་འོས་མྱི་ཆ་ཚང་ལ་སྱིད་སྐྱོང་དང་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་ཆ་རྐྱནེ་ཡོད་པ་རདེ། ཆ་ཚང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡོད་དུས་ ༢༥ དང་ ༥༠ ཞསེ་པ་ད་ེདགོས་པ་གང་
ཡང་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ཟྱིང་ཆ་སོང་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ས་ོསོའ་ོངསོ་ནས་མཐངོ་གྱི་འདུག དརེ་བརནེ་ང་ཚ་ོཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༦ གྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་ལ་རོག་ག་ཆ་ེཤོས་ད་ེདངོས་གཞྱིའྱི་འསོ་མྱི་གསལ་བསགས་བས་ཏེ་དངོས་གཞྱིའྱི་འསོ་བསྡུ་མ་
བས་བར་དུ་རགོ་ག་ཚ་ཤོས་ད་ེཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་མང་གྱི་མངནོ་འདདོ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྔནོ་འག་ོདངསོ་གཞྱི་གཉྱིས་དགོས་
ཀྱི་འདུག དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏོང་དགོས་འདུག་ཅེས་པ་འདྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་
ཚོགས་ཀྱིས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་ཟྱིན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོས་སྔོན་འགོ་དངོས་གཞྱི་
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གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་བཙུགས་པའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་
སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་ཟྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མང་མོས་ཐོག་ནས་སྔོན་འགོ་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིཐོག་ལའང་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་
འཛུགས་དགོས་འདུག མྱི་མང་གྱི་བསམ་འཆར་བསྡུ་དགོས་འདུག ང་ཚསོ་གོས་ཆདོ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཐགོ་ནས་མྱི་མང་གྱི་བསམ་འཆར་བསྡུ་རྒྱུར་དུས་ཚདོ་གནང་བ་རདེ། གནང་བ་ནང་བཞྱིན་མྱི་མང་གྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་འཆར་མང་
ཤོས་ལྟ་བུ་ད་ེསྔོན་འག་ོདངོས་གཞྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏོང་དགོས་འདུག་ཅེས་པ་ད་ེརེད། འདྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྟ་བུར་
བགོས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་མྱི་མང་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཡྱིས་སྔོན་འགོ་དངོས་གཞྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་མང་གཙ་ོའཕལེ་རྒྱས་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱིས་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༧ ཟླ་བ ༩ པའྱི་ནང་ལ་བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་འསོ་
བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ལ་མྱི་མང་ནང་བསམ་འཆར་བསྡུས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཁོང་ཚ་ོས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་ནས་མྱི་
མང་ནང་ལ་འདྱི་རད་བས་ཏ་ེམཐའ་མའྱི་དཔད་ཞྱིབ་ག་ར་ེགནང་་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། མྱི་མང་བརྒྱ་ཆ་ ༧༤ ཡྱི་སྱིད་སྐྱོང་དང་སྱི་
འཐུས་གཉྱིས་སྔོན་འགོ་དངོས་གཞྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གང་ལྟར་དོན་དག་འདྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་
དགོས་དོན་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པའོ་ིཐོག་ལའང་གོས་ཆོད་བཞག་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་འདུག མྱི་མང་
གྱི་བསམ་འཆར་བསྡུ་དགོས་འདུག་བཤད་ནས་མྱི་མང་གྱི་བསམ་འཆར་ད་ེདག་ཕར་ཙམ་དེར་བཞག་ནས་གཞན་དག་གཅྱིག་ལ་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་བཟང་སོད་ད་ེག་པར་འགོ་ཡྱི་རེད་དམ། མྱི་མང་གྱི་ང་ཚོར་འགན་སྤྲད་པ་རེད། འགན་སྤྲད་པ་ད་ེང་ཚོས་
གང་འད་བས་ཏ་ེའཁེར་ཀྱི་རེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ཆགས་པ་
རེད། དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་མྱི་གསལ་བསགས་བས་པ་ནས་དངོས་གཞྱི་འོས་བསྡུའྱི་བར་ལ་སྱིག་གཞྱི་རྱིང་པའྱི་ནང་ལ་ཉྱིན་ ༤༥ 
རདེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བཟ་ོབཅསོ་ཁྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཉྱིན་ ༤༥ འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་མ་རདེ། རང་འཇགས་རདེ། 
དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་བཏང་ཡདོ་པ་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་སོང་། དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་ག་པར་བཏང་ཡདོ་པ་
རེད། དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་བཏང་བ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་
འཆར་ཟྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གཞྱི་འོས་མྱི་གསལ་བསགས་བས་ནས་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུ་མ་བས་བར་དུ་ཉྱིན་
གངས་ ༢༠ བཞག་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་བཟ་ོབཅོས་ཁྱིམས་འཆར་དེར་ཉྱིན་ ༤༥ བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་སུས་
དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་བཏང་འདུག རོག་ག་ཡོང་གཞྱི་གཙ་ོབ་ོའདྱི་རེད། དཀའ་ངལ་ཡོང་ས་གཙ་ོབ་ོའདྱི། དངོས་གཞྱི་འོས་མྱི་གསལ་
བསགས་བས་ནས་དངསོ་གཞྱིའྱི་འསོ་བསྡུ་མ་བས་བར་དུ་འདྱི་རདེ། འདྱི་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པར་གཞག་དགསོ་རདེ་བསམ་གྱི་
འདུག འོས་བསྡུའྱི་དུས་ཡུན་ཆ་མཚོན་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་བཟ་ོབཅོས་ཁྱིམས་འཆར་དེའྱི་ནང་ལ་ད་ོབདག་ས་ོསོའ་ིལོ་རྒྱུས་ཕྱིར་
བསྡུ་བ་རྒྱུ་ད་ེཉྱིན་ ༡༥ ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བརག་ཞྱིབ་དང་རད་གཅོད་བ་རྒྱུ་ད་ེཉྱིན་ 
༤༥ ཡྱིན་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེནས་འོས་མྱི་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ་དང་འསོ་བསྡུ་བ་རྒྱུ་དརེ་ཉྱིན་ ༤༥ བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་
དུས་འོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ་དང་། འོས་ཤོག་གངས་བཤེར་བ་རྒྱུ། ས་གནས་ནས་དབུས་ལ་འབོར་རྒྱུ་ཚང་མ་བསྡོམས་ན་ཟླ་ ༤ ཙམ་
འགོར་རྒྱུ་རདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐགོ་ནས་འོས་
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གཞྱི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསགས་མ་བས་པའྱི་ཉྱིན་མ་ ༣༠ ཡྱི་གོང་ལ་སྔོན་འགོའ་ིའོས་མྱི་གསལ་བསགས་བ་དགོས་རྒྱུ། 
དངསོ་གཞྱིའྱི་འོས་མྱི་འསོ་བསྡུ་མ་བས་པའྱི་ཉྱིན་ ༢༠ ཡྱི་གོང་ལ་ཐོབ་ཆའྱི་གངས་ཚད་ཀྱི་ཉྱིས་ལྡབ་ཐགོ་དང་བང་བསྡམོས་གསལ་
བསགས་བ་དགོས། གང་ལྟར་འསོ་བསྡུ་བ་རྒྱུ་དང་། འསོ་བསྡུ་གངས་བཤེར་བ་རྒྱུ་རདེ། དབུས་ནས་ས་གནས་ལ་འབརོ་རྒྱུ་ཚང་
མ་བསྡོམས་ནའང་། ཟླ་ ༣ དང་ཉྱིན་ ༡༠ ཡྱི་ནང་ལ་ལོད་ལོད་བས་ནས་ཚར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་བ་ ༣ གྱི་ནང་ལ་བས་
ནའང་བདེ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་སུས་བཏང་འདུག ང་ཚ་ོསྔོན་འག་ོདངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་
བས་ནའང་ཟླ་ ༣ དང་ཉྱིན་ ༡༠ ཡྱི་ནང་ཚར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་ནང་ལྟར་བས་ན་ཟླ་ ༤ འགོར་
རྒྱུ་རེད། འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གལ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཅ་ེན། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཟ་ོབཅསོ་ཁྱིམས་འཆར་འདྱིར་བལྟས་
པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ ༢༥ ཡྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་རག་ན་ཁོང་ལ་འོས་གཞྱིར་ལང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ལང་ཆོག་གྱི་མེད་ན། བཙན་བོལ་བོད་
མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལེའུ་ ༢ པ། གཞྱི་རའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ལས་འགན་ཞེས་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ ༣ ཡོད་པ་རེད། 
དང་པ་ོད་ེདནོ་ཚན་ ༩ པ་ད་ེརདེ། ཁྱིམས་ཀྱི་མདུན་སར་འད་མཉམ། དནོ་ཚན་ ༡༠ ད་ེཆསོ་དད་རང་དབང་། དནོ་ཚན་ ༡༡ པ་ད་ེ
འསོ་བསྡུ་དང་འོས་གཞྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཞེས་པ་འདྱི་རེད། འོས་བསྡུ་འཕེན་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། འོས་གཞྱིར་ཞུགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། 
འདྱི་སུ་གཅྱིག་ལའང་འགོག་རྒྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཟ་ོབཅསོ་ཁྱིམས་འཆར་འདྱིར་བལྟས་པ་ཡྱིན་
ན། མྱི་ ༢༥ མེད་ན་ལང་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་གཅྱིག འདྱི་ཡྱིན་དུས་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་འོས་མྱི་ས་ོསོའ་ིའསོ་གཞྱིར་བཞངེ་རྒྱུའྱི་
ཐབོ་ཐང་ད་ེབཀག་ཡོང་གྱི་འདུག དརེ་བརེན་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་
ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་ལ་མཇུག་སྡུད་རོགས་གནང་། ད་ེནས་འདྱི་གསུངས་སོང་། ཚོགས་པ་
སྐྱྱིད་སྡུག་ཁག་དང་གང་ལྟར་མང་པ་ོཞྱིག་སྱི་ཚགོས་ལ་འཁྲུག་ཆ་ཐབེས་ཀྱི་རདེ་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་
འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་སོགས་ཀྱི་
རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ་ཞེས་པ་ད་ེཕྱིར་འཐནེ་བས་ཡོད་པ་དང་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཕྱིར་འཐནེ་
བས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་འགོ་སོང་མང་པོ་གཏོང་གྱི་རེད། འགོ་སོང་མང་པ་ོཡོང་གྱི་རེད་
གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་དོན་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་གསེས་ ༩ པའྱི་ནང་ལ་དྱིལ་
བསགས་ཀྱི་སྔོན་འགོའ་ིཚད་གཞྱི་ཞེས་པ་ད་ེཕྱིར་འཐེན་བས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་དཔ་ེདངས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ད་ེཚ་ོརསེ་ལ་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས། སྱི་འཐུས་ནས་ཉྱིན་
མ་གཅྱིག་ལ་ཚར་གྱི་རེད་གསུངས་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན། རོག་ག་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག Electronic voting machine འདྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ག་ཚོད་རོག་ག་འགོ་ཡྱི་འདུག འདྱི་དང་པོ་མྱི་འདུག་
ཅེས་ཕོགས་འགལ་ཚགོས་པ་ད་ེཚསོ་ག་ཚདོ་རགོ་ག་བཤད་ཀྱི་འདུག ང་ཚསོ་ཚང་མར་དཔ་ེབལྟ་རྒྱུ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རདེ་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
 



17 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་ཚོགས་གཙོའྱི་མཚན་ཐ་ོགཞྱིར་བཞག་པ་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལ་རམས་པ་ཨ་
ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྐྱྱིད་འཛོམས་ལགས། སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སྱི་འཐུས་
ལ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། འདྱིར་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་
མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕག་རྐྱངོ་མཁན་ཡོད་ན་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་ཐོག་མར་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་ད་ེཡྱིན་སྟབས། ཐོག་མ་ཉྱིད་ནས་མང་
པ་ོགང་ཡང་ཞུས་མེད། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ང་ཚའོྱི་དཔ་ེནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཆུ་དཀྲགོས་ནས་མར་དནོ་རྒྱུ་མེད་པར་བརེན་གེན་
ཙམ་བས་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བགོ་གེང་གྱི་ནང་ལ་འཁེར་གྱི་ཡོད་དུས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དགོངས་
འཆར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། དའེྱི་ནང་ནས་ང་རང་གྱི་སེམས་ལ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལུས་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་བྱུང་། 
འདྱི་ཡང་ཞུས་ན་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སྤུངས་སོང་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག ད་ེཞུ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་
ཡྱིན་ཞ་ེན། ང་ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ལ་དབ་ེན། སྱི་འཐུས་རྒན་པ་དང་གཞོན་པ། དྱི་མ་ཡོད་མཁན་དང་དྱི་མ་མེད་མཁན་ལ་
སོགས་པ་ཡདོ་པར་བརནེ། ང་དའེྱི་ཁུངས་ནས་དྱི་མ་ཡོད་མཁན་གངས་མྱིན་འག་ོབསམ་པ་དན་གྱི་འདུག ངའྱི་དྱི་མ་ད་ེསེམས་ནང་
ཡག་པ་མྱིན་འག་ོབསམ་པ་དན་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་
རྒྱུར། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཆེས་མཐའོ་ིཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྙན་ཐ་ོཕུལ་དུས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཚོགས་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་
སྙན་ཐ་ོཆ་ཚང་སྙན་སནོ་གནང་བ་རདེ། དེའྱི་ནང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་
པ་ད་ེཟུར་བརདོ་ནང་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་མདེ་པ་ཞྱིག་འཁདོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་རདེ་དན་གྱི་འདུག འདྱི་ཚང་མས་སྱི་མོས་ཡྱིན་པ་
ནང་བཞྱིན་བས་ཏ་ེལྗགས་ཀློག་གནང་། མཚན་རགས་བསྐྱནོ་བདེ་དུས་ད་ལྟ་ཡང་མྱི་འད་བ་གཅྱིག ད་ེརྱིང་ཚགོས་ཆུང་དའེྱི་ནང་ལ་
བཀའ་བསྡུར་ཞྱིབ་ཕྲ་མ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཕེབས་བསྡད་དུས་ཏོག་ཙམ་ཆ་འཛནི་བ་རྒྱུར་སྟབས་བད་ེཔ་ོབྱུང་མ་སངོ་ཞསེ་
སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། ད་ེནས་འོས་བསྡུའྱི་རྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལ་ངས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིས་རྐྱེན་པས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་
ལ་ཟང་ང་ེཟྱིང་ང་ེབྱུང་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད། སྱིག་གཞྱིས་རྐྱེན་པས་རེད་བསམ་པ་དན་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་
འསོ་གཞྱིར་བཞེངས་མཁན་གྱི་ཀུན་སོང་དང་བཟང་སདོ་རདེ། རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་མཁན་གྱི་ཀུན་སོང་དང་བཟང་སདོ། དསེ་རྐྱེན་པས་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་གཞུང་ཞབས་ཀྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་དེ་
དགོངས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་གནང་སོང་། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ། 
དངོས་ཡོད་མྱིན་པ་འོས་བསྡུ་ཚར་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་ཚོར་ཞབས་ཀག་དང་གནས་རྱིམ་
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གནང་བ། རྒྱབ་སྐྱོར་མྱི་བེད་མཁན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཕར་ཟུར་དུ་བཞག་པ། གནས་དབྱུང་བཏང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་
རགོས་རྒྱུ་མེད་པའྱི་རགོ་ག་འདྱི་ད་ེནས་བྱུང་བ་རདེ་སྙམ། ད་ེཡང་ངས་ད་ེརྱིང་བསམ་ཚུལ་ཞསེ་པ་ད་ེསུ་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་སྟབས་
དབེ་ཐརེ་ནང་ལ་འཁདོ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ང་ཚ་ོསྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། སོ་སོ་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའག་ོདགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་རདེ་སྙམ། ད་ེབཞྱིན་བག་ོགེང་འདྱི་བདེ་པའྱི་
སྐབས་སུའང་ས་ོསོའ་ིཚརོ་བ་དང་ད་ེབཞྱིན་བསམ་བའོ་ིམཐ་ོཙམ་དམའ་ཙམ་ཏགོ་ཙམ་གྱི་དབང་དུ་མྱི་འག་ོབ་བ་དགསོ་པ་ད་ེཡང་
ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གེང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ཆེ་མང་
ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་འདྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོར་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་དུས། མང་གཙོའྱི་ནང་ནས་ལས་རྱིམ་གལ་ཆ་ེཤོས་འོས་བསྡུ་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད། དོན་
དག་འབབ་ས་ལྟ་བུ་ད་ེང་ཚའོྱི་འསོ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་སར་ཡང་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འསོ་
གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དའེྱི་ཐགོ་ནས་རེད། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་ཡདོ་པ་དའེྱི་ཐགོ་ནས་མ་
གཏོགས་མྱིས་འགལེ་བཤད་འད་མྱིན་བརྒྱབས་པར་བརནེ་ནས་བསམ་བ་ོའགྱུར་བ་ཐབེས་པ་ལྟ་བུ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མདེ་པའྱི་
ཐོག་ནས་ས་ོས་ོརང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་བས་ན། འོས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་འོས་གཅྱིག་བ་རྒྱུ་དེར་དག་ེཚན་ཆེན་པ་ོ
སྔནོ་མར་ཡང་མཐོང་གྱི་འདུག་ལ། ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་ནས་མཐོང་གྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོའོས་གཉྱིས་ཀྱི་
སྐབས་སུ། དཔརེ་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ད་ེསྱིག་གཞྱིའྱི་སྐྱོན་མ་རདེ། གང་ཟག་གྱི་སྐྱནོ་རདེ་ཟེར་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཁྱིམས་སྱིག་གང་འད་ཞྱིག་བཟོས་ནའང་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་དང་གེང་གཞྱི་ཞྱིག་བྱུང་ཏ་ེཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོདགོས་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ཆ་འདྱིར་ང་ཚསོ་གངེ་གཞྱི་དརེ་བརནེ་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོབཅོས་བརྒྱབ་དགསོ་
རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་འདྱི་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ས་ོས་ོཡང་སྐབས་ད་ེདུས་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཚརོ་བ་ལྟ་
བུ་ད་ེགང་འད་བྱུང་སོང་ཞ་ེན། སྱིར་བཏང་འོས་དངོས་གཞྱི་དང་འོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འོས་དངོས་གཞྱིའྱི་སྐབས་
སུ་མང་ཚགོས་ཀྱི་བསམ་བོའ་ིཁ་ཕགོས་འད་པ་ོད་ེག་པར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞ་ེན། ས་ོསོས་གདམ་རྒྱུའྱི་མྱི་དའེྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོ
ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། རད་གཅོད་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ོསོས་གདམ་རྒྱུའྱི་མྱི་ད་ེརག་ན་མྱི་ད་ེཡར་སེབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
ཆེད་དུ་དེའྱི་ཁད་ཆོས་འདྱི་འད་རེད། འཇོན་ཐང་འདྱི་འདྱི་འད་རེད། ཡོན་ཏན་འདྱི་འད་ཡོད་ཅེས་སོ་སོའ་ིམྱི་ད་ེསེབ་རྒྱུར་འབད་
བརོན་བདེ་ཀྱི་རེད། དེར་བརེན་གནས་སྟངས་དེའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོར་རོག་ག་ཧ་ཅང་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྔོན་མ་དེའྱི་ཐོག་ལ་
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འོས་གཞྱི་ཁ་ཐུག་ལ་ཧ་ཅང་སེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། རོག་ག་ད་ེའོས་དངོས་གཞྱིར་སེབས་ས་དེ་ནས་སེབས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
སྐབས་སུ་རགོ་ག་ཇྱི་ལྟར་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། འསོ་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཡ་གྱིར་བཀྲམས་ཚར་རེད། མྱི་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིམྱི་ད་ེ
ཡ་གྱིའྱི་སྒང་ལ་བཞག་ཚར་བ་རེད། གཞན་དག་ཁེབས་ཆོད་གཅྱིག་ཀང་སེབས་ཡོད་པ་རེད། སེབས་བསྡད་དུས་ས་ོསོའ་ིམྱི་དེར་
བསྟོད་ར་ཡོད་ཚད་བཏང་ཚར་ཏ་ེགཞན་དག་ད་ེམར་འཐེན་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུའྱི་འག་ོབཙུགས་ཡོང་གྱི་འདུག གཞན་ད་ེམར་
འཐེན་རྒྱུ་ཡྱིན་སྟབས་གཞྱི་མེད་སྐྱོན་བརོད། སྐུར་འདེབས་འད་མྱིན་བས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་སྐྱོན་བརོད་མང་པ་ོབས་པར་
བརེན། མྱི་སྣ་ཚོགས་ཡྱིན་སྟབས་ཕར་སྐྱོན་བརོད་བེད་དུས་མྱིས་ཚུར་སྐྱོན་བརདོ་བས་པ་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་མྱིའྱི་སེམས་ལ་དག་
བསགས། སེམས་ལ་ན་ཚ་ཁུར་ཡོང་དུས་ཕུ་ནུ་ནང་འཛིང་ཤོར། དེར་བརེན་ནས་དག་དགའ་གཉེན་སྡུག ང་ཚ་ོདངོས་གནས་དང་
གནས་ར་དོན་འཐབ་རོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་དགོས་པའྱི་ནུས་པ་ཆྱིག་སྱིལ་ཞེས་པ་དེར་ད་ོཕོག་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་བཟོ་ཡོང་གྱི་
འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འསོ་གཞྱི་དང་འོས་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་ོསོའ་ིའཆར་སྣང་ལྟ་བུ་དང་དབ་ེཞྱིབ་སེབས་སྟངས་
ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འསོ་གཉྱིས་ཞེས་པ་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 འོས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་ཚ་པ་ོདང་མུན་ནག་ནང་ལ་ལག་པ་འཆང་བ་ནང་བཞྱིན་
དང་། ང་ཚོར་མྱི་དགོས་པ་ད་ེརག་གྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག་སྟ།ེ ངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་
འདུག དཔེར་ན་འསོ་གཅྱིག་ད་ེདང་། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་བླུགས་པའྱི་འོས་གཞྱི་ད་ེགཉྱིས་ཀ་ནང་ནས་ད་དུང་འོས་གཅྱིག་ད་ེབླུགས་
རྒྱུ་ད་ེཚགས་ཚུད་པ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་འོས་གཞྱི་བླུགས་རྒྱུ་དེའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོར་མྱི་ཆ་ཚང་སྙོབ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་
རག་གྱི་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ས་ོསོར་དགོས་པ་ད་ེགདམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདེམས་པའྱི་དཔ་ེམཚོན་ད་ེངས་ད་ེསྔོན་མང་ཚོགས་ཀྱི་
ནང་ལ་མང་པ་ོཞུས་མོང་། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཀང་དཔ་ེམཚོན་མང་པ་ོདངས་གནང་སོང་། ང་ཚ་ོཆོལ་ཁའྱི་
ནང་ལ་རེད། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འོས་གཞྱི་བདམས་ཚར་རེས་ནས་འོས་དངོས་
གཞྱིའྱི་བར་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ར་ེགཉྱིས་དཔ་ེམཚནོ་འདནེ་མཁན་བྱུང་སོང་། ད་ེངས་དམྱིགས་བསལ་
བ་ཞྱིག་རདེ་དན་གྱི་ཡོད། ད་ེམ་གཏོགས་དཔརེ་ན་ང་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆ་ེཤོས་སྐབས་འདྱི་ང་རང་ཚ་ོམད་ོསྟདོ་ཆལོ་ཁའྱི་འསོ་གཞྱིར་
ཆ་མཚོན་ན། འོས་གཞྱིའྱི་རེས་ནས་ཡང་བསྐྱར་འོས་དངོས་གཞྱི་ཐོག་ནས་ངས་དང་པ་ོབཤད་ན་མད་ོསྟོད་ཆོལ་ཁ་དང་དབུས་
གཙང་ཆལོ་ཁ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་མྱི་ཡག་ཤོས་གཉྱིས་ད་ེའོས་དངོས་གཞྱིའྱི་སྐབས་ཟགས་སོང་། དེར་བརནེ་འདྱིས་མྱི་ཡག་པ་ོད་ེ
རག་རྒྱུ་དང་སྡུག་ཅག་ཅྱིག་མར་ཟགས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་མ་སོང་། ད་ེང་ཚོས་མཐོང་བསྡད་པ་རདེ། ད་
ལྟ་དངོས་གནས་དང་གནས་ང་ཚོའྱི་སྡྱིངས་ཆ་གཞན་དག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་ག་ོཚོད་ནས་བསྡད་ཡོད་
པ་རེད་སྙམ། དེར་བརེན་འདྱི་ཚ་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། མད་ོསྟོད་ཆལོ་ཁ་དང་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའྱི་ནང་ད་ཡོད་མྱི་བཅུའྱི་ནང་ནས་ར་ེལ་
ཕུད་མེད་ནའང་འོག་ལ་ཟགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤཤྱིག་མ་རེད། ཟགས་པ་དེར་བལྟས་ན་ངས་འོས་གཉྱིས་བླུགས་རྒྱུ་དེར་ཉེན་ཁ་
ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་འསོ་གཅྱིག་བླུགས་རྒྱུ་ད་ེང་ཚའོྱི་འསོ་གཞྱི་ད་ེདང་དངསོ་གཞྱི་གཉྱིས་ཀར་ཁད་པར་མེད་པ་ཙམ་མ་ཟད། 
ད་དུང་ང་ཚསོ་འོས་གཅྱིག་བླུགས་རྒྱུ་ད་ེདང་དའེྱི་སྔནོ་གྱི་འོས་ཀྱི་དངོས་གཞྱི་བླུགས་རྒྱུ་ད་ེགཉྱིས་ལས་ད་དུང་ཚགས་ཚུད་པ་ཁད་
པར་འཕགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། དེའྱི་སྔོན་གྱི་ང་ཚོའྱི་རྱིམ་པ་ད་ེལས་
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རྱིམ་ལྟ་བུ་གསུམ་ཡདོ་པ་རདེ། འསོ་གཞྱི་དང་འསོ་དངསོ་གཞྱི་བླུགས་དགསོ་པ། འསོ་གཞྱི་མ་བླུགས་པའྱི་སྔནོ་ལ་ཚགོས་པ་དང་། 
སྱིག་འཛུགས། མྱི་སྒེར་ཡོངས་རོགས་ནས་འོས་གཞྱི་ཐོག་འད་མྱིན་འད་བཟོས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་བའྱི་སྱི་ཚོགས་
ཐགོ་ལ་བཀྲམས་པའྱི་འོས་གཞྱི་དེ་དག་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་འོས་གཞྱི་གསུམ་བཞྱི་ལྔ་ད་ེའད་བཟོས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་པའྱི་
སྐད་ཆ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མར་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ངསོ་ནས་བདག་པ་ོརྒྱག་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རེད། དརེ་བརནེ་ད་ེ
འདའྱི་ཐགོ་ནས་བཏནོ་ནས་སེབས་ཡོང་དུས་དཔ་ེཆ་བཞག་ན། ད་ེལྟ་བུའྱི་འསོ་གཞྱི་ད་ེཚ་ོདང་པ་ོབཤད་ན་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས་
རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདས་ཀང་བླུགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་བཀྲམས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེའདའྱི་ལམ་ཁ་ད་ེཚ་ོད་
ལྟའྱི་འོས་གཅྱིག་གྱི་ལམ་ནས་བཀག་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། མྱི་ ༢༥ ཡྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའྱི་འོས་དེར་འོས་ཤོག་བཀང་བ་དེར་འོས་
བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པོ་བས་ནས་མྱི་ ༢༥ དེ་ཡང་ཚད་ལྡན་གྱི་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་དང་ཁ་ོརང་ལ་འོས་
བླུགས་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མེད་ཡོངས་རོགས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་བཏོན་པའྱི་འོས་གཞྱི་ད་ེདང་། བོད་པ་ཡྱིན་མྱིན་མ་ཤེས་ཤྱིང་
མྱི་སུས་བཏོན་མ་བཏོན་དང་ཚོན་ཁ་འད་མྱིན་བཟོས་ནས་འགོ་སོང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབཏང་བའྱི་འོས་གཞྱི་ད་ེགཉྱིས་རྱིན་ཐང་དེའྱི་
ལྗྱིད་ཚད་རྦད་ཁག་ཁག་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མྱི་ ༢༥ ཡྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་མ་རག་པ་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཐུགས་འཚབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། གལ་ཏ་ེམྱི་ ༢༥ ཡྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་རག་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་འོས་གཞྱི་དེའྱི་ནང་ལ་སེབས་མ་སེབས་ཧ་ཅང་
མེད་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་བརནེ་ང་ཚསོ་འསོ་གཅྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་དེར་རྒྱབ་སྐྱརོ་ ༢༥ ཡྱིས་བཏནོ་པའྱི་ས་ོསོའ་ི
འོས་གཞྱི་ད་ེལ་འོས་གཞྱི་ཟེར་ཆོག་གྱི་རེད། དེར་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱི་སྟངས་འཛིན་ནན་པ་ོཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྔོན་གྱི་མྱི་སུས་
བཏོན་མ་བཏོན་མ་ཤེས་མཁན་དརེ་སྟངས་འཛིན་ཁོན་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འོས་གཅྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་དརེ་
ད་ེབས་ཀང་ལག་པའྱི་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་
མ་གཅྱིག་ལག་ཡོད། སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཞུ་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག་སྟ་ེཡྱིན་ནའང་། གང་སྡུད་
ཐུབ་ཐུབ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོར་གདམ་རྒྱུའྱི་མྱི་ད་ེརག་གྱི་མ་རདེ་ཅེས་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འཛམ་གྱིང་སྟབོས་ཆནེ་རྒྱལ་
ཁབ་ད་ེཚ་ོམྱི་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་མཁན་ཚསོ་འསོ་གཅྱིག་རག་ནས་ས་ོསོས་གདམ་རྒྱུའྱི་མྱི་ད་ེབཏོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་
མྱི་འབུམ་གཅྱིག་ལག་ཙམ་གྱི་ནང་ནས་ང་ཚོར་གང་ཡོད་པ་ད་ེབཏོན་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེནས་
གལ་ཆ་ེཤོས་ཀྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ད་ེའོས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གང་ལའང་གནད་འགག་ཡོད་མཁན་མྱི་གཅྱིག་
གྱིས་འོས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ད་ེཡག་པ་འདུག་ཅེས་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་དེར་བརྱི་དགོས་པ་མ་རེད་ཟེར་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ེབརྱི་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་
ཡོད། ད་ེརྱི་མཁན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་གྱིས་གསུང་དུས་བཀའ་མོལ་ཡག་པ་ོབས་ཏ་ེགསན་དགོས་པ་རེད། ཁོང་གྱི་
བཀའ་མོལ་ད་ེགསུང་སྐབས་མག་ོདང་པ་ོག་ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་རེད། ངས་གཉྱིས་པ་ཡྱིན་གདའ་གསུང་ཡོད་པ་རེད། དེར་ག་ོརྒྱུ་
ཧ་ཅང་ཡོད་པ་རེད། སྔ་མའྱི་དུས་རབས་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་འོས་གཅྱིག་ད་ེཐོག་ལ་འག་ོདགོས་ན་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་
དུས་རབས་ལྟ་བུ་ནང་འོས་གཅྱིག་ད་ེངས་ད་ལྟ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་འདྱིར་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རྱི་ཆ་ཚང་ལྟ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གནས་
བབས་འདྱི་འདའྱི་འོག་ནས་ང་ཚོས་མྱི་ཡར་བཏོན་མ་ཐུབ་པ་དང་། བཏོན་པའྱི་མྱི་ད་ེཡང་ངོས་འཛིན་བདེ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་
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གང་ཡང་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ད་ེརང་གྱི་ཐོག་ལ་འོས་གཅྱིག་ད་ེརླབས་ཆནེ་གྱི་མྱི་སྣ་དེས་གསུངས་པ་དེར་འགལ་
ཟླ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགོ་ཡྱི་མ་རེད། ཁོང་གྱིས་ཀང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ངས་འདྱི་གཉྱིས་པ་ཡྱིན་གདའ་
གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མང་པ་ོའད་ཞྱིག་འདུག་སྟ་ེམཚམས་གཞག་རྒྱུ་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་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་མེད་པ་དང་
གཅྱིག་བས་ཀྱི་ཡོད་པ་དརེ་རྒྱབ་སྐྱོར་མདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོརང་ནས། གཉྱིས་པ་ད་ེདཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱངོ་མཆོག་དང་ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོང་དུས་རོག་ག་མང་རུ་དང་མག་ོ
རགོ་ཆ་ེརུ་འག་ོརྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགག་བ་བེད་དགོས་རྒྱུ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང། 
དེའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཉྱིས་པ་ད་ེཡྱིན། གསུམ་པའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དེའྱི་ནང་ལ་ཁ་
གསལ་པ་ོམེད་པ་ད་ེརགོ་ག་འཐལོ་པ་བཟ་ོཡོད་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོདཔེར་ན། དང་བང་དང་དམྱིགས་བཙུགས། ད་ེལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ ༢༥ 
དགསོ་པ་དང་ ༥༠ དགསོ་པ། ༡༠༠ དགོས་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་འཁེར་ཡོང་དུས་ད་ེཧ་ཅང་མག་ོརགོ་པ་ོདེར་ག་སྱིག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་ད་ེ
ལ་གསལ་བཤད་ཁུངས་དག་པ་ོམེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་མག་ོརགོ་ཆ་ེརུ་འག་ོསོང། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆགོ་གྱི་ངོས་ནས་དརེ་
བགོ་གེང་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད། གོ་རོགས་གསལ་གྱི་རེད་གསུངས་སོང་སྟེ། འདྱི་བགོ་གེང་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་
མང་ཚོགས་ལ་མགོ་རོག་ཆེ་རུ་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་བསམ་གྱི་འདུག ལག་པར་དུ་ང་ཚ་ོབཅའ་ཁྱིམས་མར་འགེལ་བཤད་
བརྒྱབ་སྟངས་ད་ེཚ་ོདང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེཧ་ཅང་ས་རུ་ཆགས། ང་ཚསོ་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་ཡངོ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་
མཆོག་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་སྟངས་དང་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆ་ེད་ེཡང་ས་པ་ོཞྱིག་གྱི་ང་ོ
བ་ོའགྱུར་ནས་ང་ཚའོྱི་ད་ེརྱིང་གྱི་བག་ོགེང་གྱི་ཉྱིན་མ་ད་ེའཕྲ་ོབརླག་བཏང་པ་མ་ཟད་བག་ོགེང་གྱི་ང་ོབ་ོད་ེཡང་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཆགས། 
སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་བརྡ་ལན་དང་འཁྲུག་ཆ་དང་འཁྲུགས་གཞྱི་ཐེབས་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་ཆགས་སོང་སྙམ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་སོང། ལག་པར་དུ་ང་ཚ།ོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ང་ཚའོྱི་ཚགོས་འདུའྱི་གྲུབ་ཆར་གཟྱིགས་གནང་རགོས་གནང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གྲུབ་ཆ་ད་ེམ་གྱིའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡར་ཕེབས་རགོས་བགྱིས་ཟརེ་ནས་བརྡ་བཏང་བསྡད་ཡོད། ཚགོས་གཙ་ོགཙསོ་
པས་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ ༣༠ འདུག གྲུབ་ཆ་ཚང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། མུ་
མཐུད་ནས་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
ལགས་འོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ ༢༥ དང་ ༥༠ དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དེའྱི་དབང་གྱི་ང་
ཚརོ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བརྡབ་གསྱིག་དང་རོག་ག་ཆ་ེརུ་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤཤྱིག་མྱིན་འག་ོསྙམ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འག་ོསྟངས་
ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྔོན་མ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་བཟོ་བ་ད་ེད་ལྟ་ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེབྱུང་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Division Rule ལབ་རྒྱུ་
ད་ེཆབ་སྱིད་ཀྱི་དུམ་པ་ོགཏོང་རྒྱུའྱི་འགོ་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོད་ལྟའྱི་ཆོལ་ཁའྱི་རོག་ག་ད་ེལག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་
བས་པ་ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་སྱི་འཐུས་འོས་མྱི་གཅྱིག་འདནོ་དགསོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ཁངོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་ད་ེ
ཆལོ་ཁ་ནང་ཁུལ་ནས་ཁག་ཁག་ཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ། སྱི་འཐུས་འསོ་མྱི་གཅྱིག་ད་ེཆོལ་ཁ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་བཞེངས་པ་ཡྱིན་ན་
འོས་མྱི་ད་ེཁོང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་མཁན་གྱི་མྱི་ ༢༥ འཚོལ་གྱི་རེད། ཕར་ཕོགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ཡང་
བསྐྱར་མད་ོསྨད་སྱི་འཐུས་བཞེངས་པ་ཡྱིན་ན་ཁོང་ལ་དའེྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་ཆགོ་གྱི་མ་རེད། མ་ཆགོ་པའྱི་སྒང་ལ་ནང་ཁུལ་ནས་རགོ་
ག་གཅྱིག་ཆགས་རྒྱུ་དང་ད་ེནང་བཞྱིན་སྱིད་སྐྱོང་ཡང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་རེད། ས་གནས་གཞན་པ་ནས་མ་བྱུང་དུས་དེའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གྱི་ཐ་ེཇུས་སབེས་རྒྱུ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེག་
རང་རདེ། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། རྒྱ་ནག་གྱི་ཐ་ེཇུས་སེབས་རྒྱུ་དང་ཉནེ་ཁ་ཡོད་རྒྱུ་ད་ེཉནེ་
ཁ་ཆ་ེརུ་འག་ོརྒྱུ་མྱི་མང་ལ་གདངེས་ཚདོ་མདེ་པ་ཆགས་རྒྱུ་ད་ེའད་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ་འསོ་བསྡུ་གཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནང་
བཞྱིན་འོས་ཀྱི་ཁ་ོདམངས་གཙོའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་སྟེང་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང། སྔོན་འག་ོགཅྱིག་དང་དངོས་གཞྱི་གཅྱིག་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། སྔོན་འག་ོདེའྱི་ནང་ནས་མང་གཙ་ོསོ་སོའ་ིགང་བླུགས་དགོས་བསམ་པ་ད་ེཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་དང་དངོས་གཞྱིའྱི་ནང་ནས་
མང་མོས་ལབ་རྒྱུ་དེར་འག་ོརྒྱུ་ག་ོསྐབས་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཡང་ནག་ཁུང་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་ན་བསམ་སོང་། སྱིར་བཏང་གྱི་ད་ེདང་འབེལ་ནས་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་
ན་བསམ་སངོ། ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་གསུངས་སངོ། ང་ཚ་ོད་ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་
བེད་དགོས་ནའང་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་བེད་དགོས་ནའང་རེད་མང་པ་ོགང་འག་ོབསྡད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ང་ཚ་ོའོས་
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བསྡུ་དང་འབེལ་ནས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་སྱི་འཐུས་དང་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་སྱིད་སྐྱོང་ད་ེདང་འབེལ་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་
བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཡག་པ་ོབས་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཡོང་སའྱི་གཞྱི་ར་ད་ེང་ཚོའྱི་འོས་
བསྡུ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ང་ཚ་ོསྱིཚོགས་ནང་དུ་འོག་ལ་བཞག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་དང་ད་ེརེད། ཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འཐེན་འཁེར་ད་ེརདེ། ད་ེགསལ་པ་ོཤཤེས་དགོས་པ་རེད། ངོས་འཛིན་དགོས་རེད། ངོས་མ་འཛིན་
ནས་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་བབས་སར་བབས་ཀྱི་མ་རེད། ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཉན་བསྡད་མཁན་དང་
གཟྱིགས་བསྡད་མཁན་ད་ེཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཤར་ཕོགས་ལ་བཤད་འག་ོཡྱི་འདུགཤ དནོ་དག་དངོས་གནས་
ནུབ་ཕོགས་རདེ་བསམ་བསམ་གྱི་ཚརོ་བ་ད་ེཡོང་གྱི་རདེ། ལག་པར་དུ་ཆལོ་ཁའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེརདེ། ཆསོ་ལུགས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་
ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་ལ་ཕེབས་ནས་བཟུང་སྟེ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་ལ་
བརནེ་ནས་ལག་པར་དུ་ཆསོ་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དབུ་འཁྱིད་རྣམ་པ་དང་བ་མ་དག་ེབཤེས་རྣམ་པའྱི་བཀའ་དྱིན་གྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་
ཡོད་པ་མ་རདེ་ཟེར་ན་ཧ་ལམ་འགྱིག་གྱི་འདུག འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་རྣམ་རྒྱུན་ཚིག་བེད་སདོ་གཏོང་དུས་ཆལོ་ཁ་ཆོས་
ལུགས་ཀྱི་རགོ་ག་ཞསེ་ཚིག་ད་ེམང་པ་ོབེད་སདོ་གཏངོ་མཁན་འདུག་སྟ་ེཡག་པ་ོབས་ནས་གཟགོས་དང་ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་རགོ་ག་ཧ་
ཅང་ཡོད་པ་མ་རེད། གཙ་ོབ་ོཆོལ་ཁའྱི་འཐེན་འཁེར་དང་ཆོལ་ཁའྱི་རགོ་ག་ད་ེརེད། ད་ེགང་འད་ཟརེ་དགོས་དང་ཟེར་མྱི་དགོས་དརེ་
བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་རེད། དེར་ང་ཚོས་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ད་ེཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཙམ་གྱི་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དང་པ་ོཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོའ་ིསྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིཐགོ་ནས་ཞུས་ཡྱིན། ཚགོས་དུས་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་ཡྱིན། ད་ེཙམ་
ཞྱིག་གྱི་ང་ཚོ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕོགས་ཆེ་ས་གཅྱིག་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོགཏོང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ད་ེའད་ཚགོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ངོས་
ནས་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་ཆེན་པ་ོབཞེས་ནས་དཔེར་ན་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབཤད་བསྡད་པ་ད་ེསྱིད་སྐྱངོ་གྱི་འོས་བསྡུ་ད་ེདང་འབེལ་ནས་
བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ད་ེལབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། སྱིར་བཏང་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འསོ་བསྡུ་ད་ེརེད། ད་ེཡང་ལག་པར་དུ་
སྱིད་སྐྱོང་ལ་དང་བང་ཐོན་རྒྱུ་དང་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེས་རྐྱནེ་རེད་མ་གཏགོས་རྒྱུ་མ་རེད། རྒྱུ་ད་ེད་གྱིན་
ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་རང་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་བཞག་པའྱི་མྱི་ཚང་མའྱི་སེམས་ནང་ཡོད་པའྱི་གཤྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་བག་ཆགས་
ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའགོག་རྒྱུར་ང་ཚོས་འབད་བརནོ་བེད་དགོས་རྒྱུ་དང་བསམ་བ་ོབཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག 
ད་ེགང་འད་བས་ནས་འགོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། དཔེར་ན་སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ཡྱི་སྱིད་སྐྱོང་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་
འོས་བསྡུ་ད་ེནས་བྱུང། ལག་པར་དུ་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་བསྡུ་ངོས་འཛིན་བས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྐྱེན་རེད། དང་པ་ོཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ 
ལོར་བཀའ་བནོ་ཁྱི་པ་ཆགས། རསེ་ལ་སྱིད་སྐྱངོ་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། 
ད་ེདངོས་གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་སྱིད་སྐྱོང་ལ་ཐོབ་ཚར་བ་རེད། དངོས་གནས་ཀྱི་མར་བབ་ས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་བབས་ནས་
དངསོ་གནས་དང་གནས་ཀྱི་གཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཚགོས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དང་ལེན་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་སྐར་མ་གཅྱིག་ལག་བསྡད་ཡོད། ས་ོས་ོཡྱི་ཚརོ་བ་ཐགོ་ནས་ད་ེའད་བྱུང་མ་སོང་
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བསམ་གྱི་འདུག་ཅེས་ང་རང་གྱི་ཚརོ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་གྱི་གཞྱི་ར་ད་ེམ་རདེ་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚ་ོསྱི་
ཚོགས་ནང་དུ་བྱུང་བ་དང་ལག་པར་དུ་བྱུང་ས་གཙ་ོབོ་ད་ེབསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་དེར་ཐུག་གྱི་འདུག་
སྙམ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས། སྱི་འཐུས་ད་ེཚའོྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་རྨང་གཞྱི་དང་ཡོང་ཁུངས་སལེ་ཐུབ་ན་ད་ེསེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ནུས་པ་ད་ེལ་
འདུག སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ད་ེནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངོས་ནས་བྱུང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་བསམ་བ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་
ནའང་ད་ེའད་རེད། ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྔོན་མ་ད་ེའད་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་འཐུས་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ད་ེའད་དགོངས་པ་
བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ད་ེའད་སྔནོ་མ་དང་བསྡུར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གཅྱིག་ནྱི་དུས་རབས་ཀྱི་འགྱུར་བ། གཉྱིས་ནས་བརྡ་འཕྲྱིན་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཆ་ནས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགསལ་རྒྱུར་སྱིར་བཏང་ང་རང་
གྱི་བསམ་བ་ོལ་ག་སྱིག་ཡོད། སྔནོ་མ་ནས་ག་སྱིག་ཡོད། ངས་ད་ལྟ་གསལ་པ་ོབས་ཏ་ེཞུ་ཡྱི་མྱིན། མདརོ་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ཚང་མར་ས་ོསོའ་ིཁ་ེཕན་ད་ེས་ོསོས་ཆོལ་ཁ་གཅྱིག་པུར་བརནེ་མ་དགོས་པར་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་ཆོལ་ཁ་ལ་ཡང་
བརེན་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་ས་ོསོའ་ིཁ་ེཕན་དང་ས་ོསོའ་ིགོང་ད་ེཡང་ས་ོསོའ་ིཆོལ་ཁ་དང་ཕར་ཕགོས་གཉྱིས་ཀར་བརེན་དགོས་རྒྱུ་
ད་ེའདའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག བཅའ་ཁྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་དགོས་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་
བསྐྱར་བཅོས་གཏང་དགོས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེའདའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚ་ོཡྱི་ཡང་ན་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆནེ་ཚགོས་ནས་
ད་ེའདའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ལ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེམ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོའསོ་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བཏང་བ་དང། ལག་
པར་དུ་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བཏང་བ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འཁེར་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེའོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་རེད། ད་ེའད་
ཞྱིག་གྱི་ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་ཐབས་ལམ་དང་ད་ེའདའྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དེར་གཞུང་འབེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་
ཕབེས་བཞྱིན་པ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལན་རྒྱས་དང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས། ལག་པར་དུ་རྒན་པའྱི་བརོད་རྒྱུ་ནང་ལ་
མང་པོས་ལམ་སྟོན་དང་མོང་ཚོར་ཚང་མ་གསལ་པ་ོབཤད་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཐག་གཅོད་ག་ར་ེབེད་
དགོས་པ་དང་གོམ་པ་གང་འད་ས་ོདགོས་པ་ལངས་ཕོགས་ད་ེགཏན་པ་ོཆགས་སོང་སྙམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་དགོས་པ་དང་ཕབེས་དགོས་པར་རྒྱུ་མཚན་དང་ཉམས་མོང་གང་ནས་བྱུང་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚ་ོ
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་སྱིད་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོར་བརེན་ནས་ང་ཚ་ོའགྱུར་བ་ཞྱིག་མ་གཏང་ན་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེར་གཟྱིགས་ནས་འཁེར་ཡོང་བ་ཞྱིག་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ངོས་འཛིན་དང་ཡྱིད་ཆེས་
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གཙང་མ་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་དུས་ཚདོ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བརྡ་འཕྲྱིན་གྱི་དུས་རབས་དང་ཚང་མའྱི་ཐོག་
ནས་འགྱུར་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་ཡོང་དུས། གནད་དནོ་དང་ལས་ཀ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་དུས་དང་དུས་བསྟུན་ནས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འག་ོ
ན་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་དེའྱི་ནང་ལ་འཚ་ོགནས་མ་ཐུབ་པ་ད་ེཆོས་ཉྱིད་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས། འགྱུར་བ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་འག་ོ
དགོས་པ་དང་གཏང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དེར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། 
སྱིར་བཏང་གྱི་འགྱུར་བ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེབས་དུས་ད་ེའད་བའྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏང་
དགོས་ཀྱིའདུག་ན་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་གྱི་གངས་འབོར་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་མ་
རེད་དེ། འཛམ་གྱིང་ཤར་ནུབ་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཁ་འཐོར་ནས་གནས་ཡོད་དུས། ད་ེཚོར་གོ་རོགས་ཡོང་བ་དང་དངོས་གནས་
ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་ཚད་དང་ལྡན་པ་དང་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ལ་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ཀང་ད་ེརང་ཡྱིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེནས་ར་བའྱི་རོག་ག་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ད་ེབས་དུས་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེབདེ་དུས་གང་ཟག་མྱི་ར་ེང་ོརེའྱི་རང་བརྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་ད་ེམ་འདུལ་བར་དུ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགྱུར་བ་ག་ཚོད་བཏང་བ་
ཡྱིན་ནའང་རོག་ག་དང་ལབ་གེང་མེད་པར་ལྱིང་འཇགས་ཡོང་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་རེད། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན་ང་ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་
ཡོད་མཁན་སྱིར་བཏང་གང་ཟག་གྱི་ཚདོ་ད་ེགང་ཟག་གྱི་མྱི་ཐྱིག་ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་མཐའ་མ་བ་ད་ེམཁས་དབང་ཀུན་ལྡན་
གྱི་གང་ཟག་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། ད་ེལྟ་བུའྱི་གང་ཟག་ད་ེཚོའྱི་རྒྱུད་ལ་ང་དང་ངའྱི་འཛིན་པ་ཟེར་མཁན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་དུས། དརེ་བརེན་ས་ོསོའ་ིའདདོ་ཕོགས་དང་བརྒྱུད་འདོད་ད་ེམར་བསྒྲུབ་ཡོང་དུས། རང་བཞྱིན་གྱི་རོད་རོག་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནད་
འགག་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་གཞྱི་རྐྱང་པའྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་པ་ཡྱིན་ནའང་འབྱུང་འགྱུར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ 
ནང་ལ་ལྱིང་འཇགས་པ་ོདང་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་རྒྱུ་ཟརེ་བ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་ཚདོ་ཐབེས་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། རོག་ག་ཡོང་སའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཉྱིས་པ་ད་ེགང་ནས་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཉྱི་ཤུའྱི་རྱིང་གྱི་
བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བལྟ་ཡོང་དུས་ཡོང་ས་གཙ་ོབོ་ད་ེགཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེཚོའྱི་འོས་གཞྱི་འད་མྱིན་
བཏོན། ད་ེཚ་ོས་གནས་ག་ས་གང་ལ་ཕྱིན་ནས་ང་ཚོའྱི་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་དགོས་རེད་གདའ། ང་རང་ཚོར་ཤ་ཚ་དང་ཞེན་ཁོག་
དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེལྟ་བུའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་དང་སྱི་ཚོགས་གནད་འཁྱིད་མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་མང་པོས་ལས་འགུལ་མང་པ་ོསེལ་ཡོང་
དུས། སྱི་ཚགོས་རང་བཞྱིན་གྱི་འཁྲུག་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེབེད་དུས་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་ན། དང་པ་ོགནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ནས་འག་ོ
བཙུགས་ནས་འགྱུར་བ་བཏང། ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་དངསོ་གནས་དང་གནས་རྒྱ་ཆ་ེས་ནས་བསམ་བ་ོགཏངོ་པ་དང་བསྟན་པ་ཆབ་
སྱིད་རང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརདེ། ད་ེལྟར་བ་བས་ནས་འགྱུར་
བ་གང་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ད་ེསྔོན་ལ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་
ཚགོས་ཆུང་བཙུགས ཚོགས་ཆུང་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་གྱི་བསམ་འཆར་ཚང་མ་ད་ེཡར་མཉམ་དུ་བསྡུས་ནས་ཡག་
པ་ོགནང་འདུག ད་ལྟའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚགོས་ཀྱི་སམོ་གཞྱི་ད་ེསྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་
ལ་ཞུགས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོལ་གཏོད་བཞག་པ་ཞྱིག་དང་ལམ་སྟོན་འོག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་དུས་སོམ་གཞྱི་འདྱི་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། ད་ེ
བདེ་དུས་ང་ཚའོྱི་སམོ་གཞྱི་འདྱིའྱི་ག་ར་ེམཚནོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ན། བོད་གཞྱིས་བེས་གཉྱིས་ཀྱི་ཚབ་མཚོན་ཞྱིག་ཆགས་དགོས་
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ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབེད་དུས་བོད་གཞྱིས་བེས་གཉྱིས་ཀྱི་ཚབ་མཚོན་ཞྱིག་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འོས་བསྡུ་
བསམ་བའོ་ིགཏངོ་དགསོ་པ་དང་བོད་གཞྱིས་བསེ་གཉྱིས་ཀྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་པ་དང། ད་ལྟའྱི་གནས་བབས་དང་མ་འོངས་
པར་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས། ད་ེཕོགས་ཡོངས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ང་
ཚའོྱི་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད་དེ། འཕྲལ་དང་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ནས་འགན་འཁུར་ནས་རྒྱ་ཆནེ་པོའ་ིདགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ད་ལྟའྱི་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ནང་ལ་
འགེངས་ཤོག་བཀང་པར་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་བཟསོ་འདུག ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོཡྱིན་གྱི་རདེ། ས་ོསོའ་ིམཐངོ་ཚུལ་གང་བྱུང་སོང་ཟརེ་ན། 
འགེངས་ཤོག་བཀང་རྒྱུ་དང་འོས་མྱི་བཞེངས་མཁན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་མྱི་ ༢༥ དང་མྱི་ ༥༠ དང་མྱི་ ༡༠༠ ཡོད་དགོས་
པར་འཐེན་འཁེར་འད་གནང་ན། ཚད་གཞྱི་མཐོ་དང་དམའ་ཞེས་ཚད་ཡོད་ན། དེ་བེད་དུས་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་དང་ཏག་ཏག་
བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་པས་དེའྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་ནའང་རེད། གང་འད་བེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་སྱིག་གཞྱི་དེ་ཚོ་ཁ་གསལ་པོ་
དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་བསྐྱར་བཅསོ་དེའྱི་ནང་ལ་ས་ོསོའ་ིཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཐགོ་ནས་ག་ོརགོས་ཡག་པ་ོཡོད་མཁན་མེད་ནའང་
ད་ེཚུལ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་ཚརོ་མ་སོང། ད་ེབདེ་དུས་མ་འངོས་པར་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ད་ེལས་
ལག་པའྱི་ཁ་གསལ་པ་ོའགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ས་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་དེར་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་ ༡༢ ལག་བསྡད་ཡོད། སྱི་འཐུས་ར་ེསྐར་མ་ ༡༠ ཕུལ་ན་ཆུ་ཚོད་ ༡:༤༠ འགོར་གྱི་
འདུག ཆུ་ཚདོ་ ༦ ཙམ་གྱི་འདངས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་བག་ོགེང་འཕྲསོ་ནས་ད་དུང་ཕར་འགངས་ཞུ་དགོས་ཡོད་ན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ཐག་གཅདོ་པ་གནང་གྱི་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་དང་དགསོ་པ་གཙ་ོཆ་ེབའྱི་དབང་དུ་བས་ཏ་ེཆ་ཤས་ཤཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། 
སྱི་མྱི་ཚད་ལྡན་ཆ་འཛནི་བདེ་དང་མ་བདེ་ད་ེམྱི་མང་གྱི་ཐུགས་འདདོ་ད་ེབསྒྲུབ་དང་མ་བསྒྲུབ་ཀྱི་གཞྱི་རའྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅདོ་བ་
དགསོ་རྒྱུར་གཞྱི་འཛནི་གྱི་ཡོད། ད་ེའདའྱི་ཆ་ནས་ད་ེརྱིང་བརོད་གཞྱི་དེའྱི་ཐགོ་ལའང་གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་དཔོད་ཀྱི་འགྱུར་བ་
དང་ཤེས་དང་མ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་བ་ོཐག་བཅད་ནས་བ་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ད་ེང་ལ་མེད་བསམ་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེཞུ་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ོདབྱིངས་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཐུགས་ར་ེབཏོན་པ་ད་ེ
སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་འགོ་སྟངས་རྱིམ་པས་ཐོག་ནས། དུས་ཚོད་ཐུང་བའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་པའྱི་
ཐུགས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་མྱི་མང་རང་གྱི་ཐུགས་འདོད་རང་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས། སྔནོ་འག་ོདང་དངསོ་
གཞྱི་གཉྱིས་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོཐུབ་པ་རང་ལ་ཆ་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ོསྐབས་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གདངོ་འདུས་སྐྱྱིད་འཛམོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གདངོ་འདུས་སྐྱྱིད་འཛམོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ ཐགོ་བག་ོགེང་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་ད་ེའསོ་བསྡུ་གཅྱིག་དགོས་པ་རདེ། 
གཉྱིས་དགོས་རེད་ཅེས་ཞུས་དུས། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ད་ལྟ་འོས་བསྡུ་ ༡ དང་ ༢ ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེམཐོང་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག 
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བརྒྱུད་ནས་རདེ་དན་གྱི་མྱི་འདུག གཙ་ོབ་ོད་ལྟ་གོང་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་ཚར་པ་
རདེ། གཙ་ོབ་ོད་ེགང་རདེ་ཅེས་ཞུས་ན། ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་སྒང་གྱི་འག་ོཁྱིད་མཁན་ཚའོྱི་བཟང་སདོ་ཀྱི་སདོ་ལམ་འཁརེ་
སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་མཐོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ེརྱིང་ཁྱིམས་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་གཅྱིག་
བཟོས། གཉྱིས་བཟོས་ནས་གང་ལྟར་ང་རང་ཚ་ོནང་ནས་སོད་པ་ད་ེའགྱུར་བ་བཏང་མ་ཐུབ་ན་དཀའ་ངལ་ད་ེརང་འཇགས་གནས་
བསྡད་ཀྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་བཀའ་
ཤག་ངོས་ནས་ད་ལྟ་འོས་བསྡུ་ ༡ བཟ་ོརྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབོ་ཞྱིག་གང་གསུངས་བསྡད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་ད་ེའགྱུར་བ་མ་
བཏང་ན་ཕྱིའྱི་གནོན་ཤུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བརྡབ་གསྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་དན་ནས་གསུངས་བསྡད་དགོས་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལོ ༢༠༡༦ གྱི་འོས་བསྡུའྱི་གྲུབ་འབས་དང་འོས་བསྡུ་བེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཞྱིར་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཕྱིའྱི་
གནོན་ཤུགས་ཏན་ཏན་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རདེ། མ་འོངས་པར་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚ་ོའཛམ་བུ་
གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ིནང་མཐོང་བསྡད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེབཞྱིན་གྱི་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་དང་པ་ོ
མ་བས་དུས། དངོས་གནས་སྱི་ཚོགས་ནང་བརྡབ་གསྱིག་ཡོང་རྒྱུ་དང་ང་རང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་
གང་ལྟར་ད་ོཕོག་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོ་མཐངོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིར་འགྱུར་བ་བཏང་བ་
གཞྱིར་བཟུང་ང་རང་ཚོའྱི་ནང་གྱི་བསམ་བ་ོའཁེར་སྟངས། སོད་ལམ་འཁེར་སྟངས་ད་ེཚོར་ཡང་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་
ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལོར་ང་རང་ཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་འོས་བསྡུ་ནང་མཉམ་བཞུགས་གནང་
མདོག་ཁག་པ་ོརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་ལག་པར་དུ་བཀའ་བནོ་གཙོས་པའྱི་སྱིད་སྐྱོང་ཚང་མར་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་
རྒྱུར། བ་ོགཟུ་བོར་གནས་ནས་དང་པོ་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ད་ེནང་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་དང་པ་ོགནང་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ཧ་ཅང་
འཁྲུག་པ་ོཆགས་བསྡད་པ་རདེ། དནོ་གཅདོ་ཁག་ཡྱིན་ནའང་སདོ་ལམ་འཁེར་སྟངས་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསྡད་ཀྱི་
འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ གྱི་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ཀྱི་འཁྲུག་ཆ་དོད་པོའ་ིདེར་བརེན་ནས་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ཡྱིན་ནའང་ཕྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
དང་། ལག་པར་དུ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ནང་ལ་དེའྱི་རོག་ག་ད་ེད་ེརྱིང་ཁ་སང་ཡྱིན་ནའང་། གནས་སྟངས་དང་རོག་ག་ཆེན་པ་ོཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་ཚང་མར་འགན་ཡོད་པ། ཚང་མས་གང་ལྟར་བསམ་བོ་ཡག་པ་ོབཏང་ནས་ཕྱི་ལ་
མཛུབ་མ་ོབཙུགས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་ལ་མཛུབ་མ་ོབཙུགས་ནས་ངས་དང་པ་ོ
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བས་འདུག་གམ་ཞསེ་ད་ེའདའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤ ད་ེརྱིང་
ང་ཚོས་འོས་བསྡུ་གནང་གྱིན་གནང་གྱིན་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་བསམ་པར་མང་གཙ་ོཟེར་དུས། ཚང་
མས་ཁས་ལེན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མང་གཙ་ོཟེར་མཁན་ད་ེམྱི་མང་གྱི་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། མྱི་མང་དང་མྱི་མང་གྱི་བཟོས་པའྱི་
གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་དེའྱི་ནང་ལ་སྤུངས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོམཐོང་
བསྡད་ཀྱི་འདུགཤ ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པ་མེད་པའྱི་དུས་ཚོད་དེའྱི་ནང་ལ་གང་ལྟར་མྱི་མང་གྱིས་མཉམ་བཞུགས་ད་ེནུས་
པ་ལྡན་པ་དང་ཁ་ོརང་ཚརོ་བ་ོཁ་ཁངེས་པ། ང་རང་ཚ་ོཚང་མ་དའེྱི་ནང་ལ་མཉམ་བཞུགས་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་འསོ་ ༢ འཕནེ་
རྒྱུ་ད།ེ ངས་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་བག་ོགེང་ནང་མཉམ་བཞུགས་བས་པའྱི་ཐོག་ནས། ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེ
ཐོག་མ་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེའཁུར་བའྱི་སྐབས་སུ་ལ་ས་ོསོས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ད་ེརྱིང་ད་ེཁ་གསལ་
པའོ་ིཐགོ་ནས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ང་ཚརོ་དཀའ་
ངལ་གང་འད་འཕྲད་རེད་ཅསེ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་གནང་སངོ། ས་ོསོའ་ིངསོ་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད།ེ ང་ཚ་ོ
ཆལོ་ཁའྱི་འཐནེ་འཁེར་གྱི་ཐགོ་ནས་གོས་ཚགོས་ར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འཐནེ་འཁེར་གྱི་
ཐོག་ནས་ང་རང་ཚ་ོའགན་གཙ་ོབ་ོད་ེསྱི་འཐུས་ཡོང་ཁུངས་ད་ེཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་སྱི་འཐུས་འདེམས་ཐོན་ཟྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་
པ་རེད། བཀའ་མོལ་གང་གནང་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེནང་བཞྱིན་སོ་སོའ་ིའགན་འཁེར་དགོས་རྒྱུ་དང་སོ་སོའ་ིདཔད་ཞྱིབ་བ་དགོས་
རྒྱུར་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུགཤད་ལྟ་ང་ཚ་ོབག་ོགེང་གནང་བཞྱིན་པ་དེ། འོས་ཤོག་གཅྱིག་འཕེན་དགོས་ཀྱི་
འདུག འསོ་ཤོག་གཉྱིས་འཕནེ་དགོས་ཀྱི་འདུག དའེྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་བས་པའྱི་སྐབས་སུ་གཙ་ོབ་ོགོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིད་
དོན་ཚོགས་པ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་དེའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་གྱི་ཡར་སྔོན་འགོའ་ིའོས་གཞྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་མྱི་
འདེམས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་དངསོ་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་ང་རང་ཚ་ོསྱིད་དོན་ཚགོས་པ་མེད་པ་རདེ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སྱིད་དནོ་
ཚགོས་པ་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུའྱི་ལས་ཀ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་སོང། ད་ེབཞྱིན་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་དགག་བ་ད་ེའད་ངས་ག་ོམ་སོང། ཕལ་ཆརེ་ཁས་ལེན་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། ང་ཚ་ོསྱིད་དོན་ཚགོས་པ་མེད་ལབ་
བཞྱིན་དུ་སྱིད་དནོ་ཚགོས་པའྱི་ང་ོབ་ོཐགོ་ནས་ལས་ཀ་བདེ་པར་འག་ོདུས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་
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བཏང་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་མང་པསོ་གསུངས་སོང། སྐབས་གོང་མའྱི་འསོ་བསྡུ་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་ཟེར་ནའང། མྱི་
མང་ནང་ལའང་རེད། འོས་མྱིའྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཐོག་ནས་མ་འགྱིག་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་སྱིག་གཞྱི་
ཐགོ་ནས་ང་ཚོའྱི་བལྟས་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་བར་དུ་ང་ཚའོྱི་སྔོན་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་འསོ་བསྡུ་ཐགོ་ནས་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེའདའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེསྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ གྱི་འོས་བསྡུ་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕྲད་རྒྱུ་ད་ེསྱིག་
གཞྱི་ལས་ལག་པ་དང་། འོས་མྱི་སོ་སོ་ལངས་མཁན་དང་། ད་ེབཞྱིན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཐོག་
ནས་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཏན་ཏན་ས་ོསོའ་ིཐོག་ནས་ཀང་འཁོར་གྱི་འདུགཤ ད་ེདང་མཉམ་དུ་དེའྱི་སྐབས་སུ་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་
གྱིས་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེསྔ་འསོ་བསྡུ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བག་ོགེང་ནང་དུའང་བཞུགས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་
ནས་ཁ་གསལ་པོ་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། དེའྱི་སྐབས་སུ་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་གྱིས་ཕོགས་ནས་ལམ་སྟོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་
ཚོགས་པ་ཁག་ ༡༡ གྱི་དེའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་ཆོག་གྱི་ཡོད། འག་ོསོང་བཏང་ནའང་དམྱིགས་བསལ་ག་ཚོད་བཏང་བཏང་ཡྱིན་པ་
དང་། ད་ེའདའྱི་ལམ་སྟོན་ཕབེས་པ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་གྱི་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་ལྟར་ན། ང་ཚོའྱི་བཙན་བལོ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ང་ོབ་ོ
ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་དང་སྱིད་དོན་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་བརྒྱབ་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུག 
གཞན་པ་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་མེད་པའྱི་བར་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁེད་རང་ཚོ་འོས་བསྡུ་ནང་
བཞུགས། འག་ོསོང་ག་ཚོད་བཏང་ནའང་འགྱིག་གྱི་རདེ། འསོ་བསྡུ་ནང་ལ་བཞུགས། ཧ་ལམ་བཀའ་རྒྱ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ནང་ལ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བཞུགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། གང་ཡྱིན་
ཟརེ་ན། ས་ོསོའ་ིཚོགས་པའྱི་ང་ོབ་ོའཛནི་པའྱི་ཐོག་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ཁ་ཤས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་
ཁེད་རང་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་མེད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ས་ོས་ོངོས་འཛིན་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཞུགས་པ་
རེད། ལག་པར་དུ་ཆོལ་ཁའྱི་ཚོགས་པ་ཐོག་ནས་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བཞུགས་པའྱི་རེས་ལ་དོགས་པ་རྣམ་རོག་ཧ་
ཅང་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ངས་ད་ེརྱིང་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེལག་བསམ་རྣམ་དག་ཐགོ་ནས་མ་འངོས་པར་ང་ཚའོྱི་ལས་ཀ་བདེ་ཕགོས་
ཐགོ་ལ་དངོས་གནས་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རདེ་སྙམ། དའེྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་སྐབས་སུ་འསོ་བསྡུ་
འགན་འཛིན་གྱིས་གནང་ཕོགས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་གྱིས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ལ་ོང་ོ ༦༠ རྱིང་ལ་ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་དུ་
སེབས་པ་ནས་བཟུང་མང་གཙའོྱི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ནས་དངསོ་གནས་ནརོ་འཁྲུལ་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོབྱུང་སོང་སྙམ། ད་ེའད་སོང་ཙང་
ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚ་ོསྔོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་དགོས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་རང་གྱི་ཐོག་མའྱི་གོས་འཆར་ད་ེའཁེར་བའྱི་སྐབས་སུ་
ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང། ད་ལྟའྱི་གནས་བབས་དེའྱི་འོག་ལ་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་དེའྱི་འོག་ལ་
སྔོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་སྙམ། ཕལ་ཆེར་ང་ཚ་ོསྱིད་དོན་ཚོགས་པ་མེད་ན་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་ལམ་ལུགས་
ཐགོ་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་ག་སྱིག་ཡོད་ས་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་སྱིད་དནོ་ཚགོས་པ་དགོས་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་
ལས་ཀ་བེད་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོབ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་སྱིད་དནོ་ཚོགས་པ་ཐོག་ལ་མ་འག་ོབར། ད་ེནང་བཞྱིན་སྱིད་དོན་ཚགོས་
པ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་གཙའོྱི་ལམ་ལུགས་ལ་གོམ་པ་མ་བརྒྱབ་པ་དང་། བར་ཐག་དཀྱིལ་ལ་ང་ཚ་ོག་པར་ཡང་སེབས་ས་མདེ་
པའྱི་ཉེན་ཁ་མེད་འག་ོབསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཡོང་གྱི་འདུགཤ ཡྱིན་ནའང་ད་ེཞུས་པའྱི་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ད་ེའདའྱི་
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དགོངས་པ་བཞེས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་འཁེར་བ་ད་ེཀུན་སོང་ལ་ར་བ་རང་ནས་དོགས་པ་དང་དེ་བཞྱིན་གྱི་མ་
འགྱིག་པ་ཧ་ཅང་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དེ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་
ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་དང་ཡང་ང་རང་ཚོའྱི་ནོར་འཁྲུལ་གང་བྱུང་པ་ད་ེཡང་ངོས་ལེན་མ་བས་པ་ཡྱིན་
ནའང་། མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་ལམ་ཁ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ་འག་ོཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་
ཙང་ས་ོས་ོངོས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ད།ེ ད་ལྟ་ང་རང་ཚ་ོབོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བས་ཏ་ེའག་ོརྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་
པ་ོརདེ། ལག་པར་དུ་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་འད། སྱི་འཐུས་འོས་ཤོག་ནང་ཡྱིན་ནའང་འད། གཙ་ོབ་ོད་ེསྱིད་དོན་ཚགོས་པ་མེད་པའྱི་
མང་གཙ་ོདེའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་ལ་རང་དབང་གང་མང་མང་སྤྲད་པའྱི་ཐོག་ནས། མྱི་མང་གྱི་བསམ་བ་ོཡར་སེབ་རྒྱུར་གནད་འགག་
གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལག་པར་དུ་སྱིད་སྐྱོང་ལྟ་བུ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་འདེམས་ནང་
ལོགས་ལ་མ་འོངས་པར་བཞུགས་མཁན་གཅྱིག ད་ེམྱིན་ཆོལ་ཁའྱི་ངོས་ནས་མད་ོསྟོད་མད་ོསྨད་དབུས་གཙང་ལས་ལག་འག་ོས་
ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བསྐྱར་ནས་ཞུ་དགོས་ཆགས་སོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་
འགལ་མེད་པ་ཞུ། ང་རང་ཚ་ོངསོ་ནས་དངསོ་གནས་དགངོས་པ་ཡག་པ་ོབཞེས་དགོས་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 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་གྱིན་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐོག་ནས་བསྐྱར་ཟློས་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་སྔ་མའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་ཕར་ཕར་ལྟ་ཡྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་རྣམ་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་འབོད་བསྐུལ་གསལ་འདེབས་
མང་པ་ོཞྱིག་གནང་བཞུགས་ཀྱི་འདུག ས་ོས་ོལྟ་བུ་ཆ་མཚནོ་ན། ད་ེའདའྱི་འབོད་བསྐུལ་གསལོ་འདེབས་ད་ེཞུ་ཕདོ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་
འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་རང་མ་བསྒྲུབས་པར་གཞན་བསྒྲུབས་པས་ཐབས་མེད་ཟེར་དུས་ནས་ས་ོསོར་འཛུབ་མ་ོའཛུགས་རྒྱུའྱི་
གནས་བབས་ཤཤྱིག་རེད་མ་གཞྱི་ནས་མྱི་ལ་ཕར་མཛུབ་མ་ོའཛུགས་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐོག་
ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་གྱིན་བརྒྱུད་རྱིམ་དའེྱི་ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུ་ཐགོ་ནས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རདེ། 
གནས་སྟངས་ད་ེཡང་ཚང་མའྱི་སེམས་འཚབ་བ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། ད་ེཆགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་སྱི་ལན་རྒྱས་ཀྱི་
ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ད་ེའད་ཕབེས་པ་རདེ། ད་ེབཙུགས་ནས་ཁ་ོརང་ཚརོ་ཡང་ཚགོས་གཙ་ོསེལ་པ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ལམ་
སྟནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་འགྱུར་བ་མ་བཏང་བའྱི་འསོ་བསྡུ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཟརེ་དུས། ཁག་ཅྱིག་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཐུབ་པ་
དང་ཁག་ཅྱིག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་རྱིང་ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་
གནས་བབས་ཤྱིག་སབེས་ཡོང་དུས་སྐབས་ལ་གངོ་དུ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་ཕབེས་སོང། དེའྱི་སྐབས་ལའང་
ད་ལྟ་ཟུར་འཛར་ད་ེདག་འདྱིར་ཡོད། མྱི་མང་གྱིས་ངའྱི་ཟུར་འཛར་དང་བསམ་ཚུལ་ཟེར་དུས་ཕྱི་ལའང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
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བསམ་འཆར་བསྡུས་པ་ད་ེགང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་ནང་ལ་ཟུར་འཛར་ཨང་ ༦ ཡོད་པ་དང་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཤོག་གངས་
མང་པ་ོཡོད་བསྡད་པ་ད་ེདེའྱི་ནང་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་གང་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དག་ཚང་
མར་གང་ཁྱིམས་སྱིག་ནང་ལ་ཡང་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་ོཤེས་ཤྱིག་གནང་ནས་དརེ་
ཁྱིམས་འཆར་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས། ས་ོས་ོངསོ་ནས་གཟའ་པ་སངས་ཡོད་དུས་སྱི་འཐུས་སྒརེ་གྱི་གོས་འཆར་གཅྱིག་
འཁེར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན། ཚགོས་ཆུང་གཅྱིག་བཙུགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་ཞྱིབ་དགོས་ཀྱི་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེཡྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་
བཞེས་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔརེ་ན་དའེྱི་ནང་ལའང་བུད་མེད་སྱི་འཐུས་ཚོར་ཟུར་བཅད་ཀྱི་ས་མྱིག་ ༢ ཡོད་པ་
འདྱིར་དགསོ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་དའེྱི་ནང་ལ་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ས་ོས་ོབུད་མེད་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་གཙ་ོ
ཆགས་རསེ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཡྱིས་བུད་མེད་ལ་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་ད་ེང་ཚ་ོསྱི་ཚགོས་ནང་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་
ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་སོལ་ད་ེམེད་པར་སོང་ཙང་དེའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོར་ཐུགས་བར་ེབ་ཆེན་པསོ་མར་གསོལ་རས་
གནང་བའྱི་ཧ་ཅང་རླབས་ཆེན་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དེའྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེསེབས་པའྱི་སྐབས་
དེར་ཡང་ད་ེལ་ང་ཚོའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་རྒྱུ། ང་ཚ་ོབུད་མེད་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་མྱིག་ཟུར་བཅད་གཅྱིག་
ཐོག་ནས་སེབས་པ་མ་ཡྱིན་པར། བུད་མེད་ཚོར་འཇོན་ཐང་དང་ནུས་པ་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དེར་ཡང་མྱི་མང་གྱི་བསམ་
ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་གཏོན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས་ད་ེབསྐྱར་ཞྱིབ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་
གྱི་གནད་དནོ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ས་ོསོས་དཔད་པ་བ་རྒྱུ་རདེ། མ་གཞྱི་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་ཚོགས་ཚུང་འཛུགས་དགོས་རྒྱུའྱི་གོས་འཆར་གཟའ་པ་སངས་ཉྱིན་འདྱིར་
འབུལ་གྱི་ཡྱིན། དརེ་དགངོས་བཞེས་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པའྱི་བརོད་པ་
གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་ག་ོསྐབས་གནང་བ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚའོྱི་སྔནོ་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་དགོས་དང་མྱི་
དགོས་ཟརེ་རྒྱུ་གཙ་ོཆ་ེཤོས་ཤྱིག་འདྱི་ག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་གནང་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤ ང་རང་གྱིས་ལྟ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཉ་ེབའྱི་ང་ཚ་ོཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥༌༌༢༠༡༦ གྱི་ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་ལ་རོག་ག་ཡོང་ས་ད་ེའོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་སྔོན་འགོ་
དངསོ་གཞྱི་ཡོད་པ་དརེ་བརནེ་ནས་བྱུང་པ་རདེ་ཟརེ་ན་ས་ོས་ོཐགོ་ནས་ངསོ་འཛནི་བེད་ཀྱི་མེད། རགོ་ག་གང་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་པ་
ད་ེབསྡོམས་བརྒྱབ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྱིལ་བསགས་དང། དྱིལ་བསགས་གནང་ཕོགས་དང་བག་ོགེང་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་



32 
 

འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སྙམ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོད་ལྟའྱི་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་ནང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་
འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་མྱི་ཁབ་བསགས་བ་རྒྱུ། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་མྱི་ཁབ་བསགས་བ་རྒྱུ། བགོ་གེང་ག་ོསྱིག་བ་
རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱེན་ད་ེབསྐྲུན་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་ོསོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་དང་སོ་སོར་འགོ་སོང་བཏང་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་དོན་
ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་གསེས་ཀྱི་འོག་ལ་ཕར་བཀོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབས་དུས་མ་འོངས་པར་འགྱུར་བ་འག་ོདགོས་པ་ཡྱིན་
ན། སྔོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་འག་ོདགོས་པ་ཡྱིན་དུས་ཨ་ཅང་ཅང། ད་ེམཉམ་དུ་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགན་ཆེན་པོ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞན་དང་གཞན་གྱི་སུ། གང་ཟག་སྒེར་ཡྱིན་ནའང་འད། 
ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཁབ་བསགས་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ལམ་ཁ་དེའྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་ཁབ་བསགས་
དང་བག་ོགེང་ག་ོསྱིག་བས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོརགོ་ག་དེའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་འགག་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ས་ོ
ས་ོཐོག་ནས་ངསོ་འཛནི་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཟརེ་ནས་ད་ེབསྡམོས་བརྒྱབ་ནས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་
ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པར་སོང་ཙང་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་འཁེར་ཡོང་
སྟངས་ད།ེ ས་ོསོས་ཟུར་དུ་ལྟ་ན་གནེ་པ་མཁས་ཟརེ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། གང་འད་འཁེར་ཡངོ་ན་བསམ་པའྱི་ཚདོ་དཔག་བརྒྱབ་
ཡོང་དུས་དང་པ་ོསྱིག་གཞྱི་ད་ེཚོའྱི་ནང་ནས་སྔནོ་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་དོན་ཚན་ག་པར་འབེལ་ཆགས་སུ་དེར་རགས་བརྒྱབ་ཤོག་
ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་མེད་འགོ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག དེར་རགས་གཅྱིག་བརྒྱབ་ནས་ད་ེཚོའྱི་ཚིག་བརོད་ད་ེཚ་ོཕར་ཚུར་
བཅོས་ནས་འཁེར་ཡོང་པ་མྱིན་འགོ། སྱིར་བཏང་དོན་ཚན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་སམོ་གཞྱི། བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆ་ེདང་འགལ་
བའྱི་ཆ་གང་ཡོད་དམ་མེད། སྱིག་གཞྱི་གཞན་པར་འབེལ་ཆགས་གང་ཡོད་དམ་མེད་ཟརེ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བཀའ་
ཤག་ལན་རྒྱས་མཛད་བལེ་ཡདོ་པ་རདེ་ཟེར་རྒྱུ་སྱི་འཐུས་ཕག་སེལ་གྱིས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་ཆ་ནས་ཐུགས་ཁམོ་གཅྱིག་
བྱུང་ཨ་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་འད་བོའ་ིབསམ་ཚུལ་བྱུང་སོང། དེའྱི་ཆ་ནས་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག 
དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་བསྐ་ོདགོས་ཡོད་ནའང་འད་འདུག ད་ེའད་ལ་ས་ོསོའ་ིཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དབེ་ཐེར་གྱི་ནང་ལ་གནས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ད་ལྟ་ཡར་ལང་བསྡད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ད་ེསྔནོ་འག་ོ
དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀར་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལྟ་བུ་དེ། རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞུ་ཡྱི་མེད། རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་ཞུ་ཡྱི་
ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་དང་པ་ོདེར་ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་ནང་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕུད་པའྱི་ཁྱིམས་
དང་སྱིག་གཞྱི། བོད་ཀྱི་ར་དོན་གྱི་ལམ་སྟོན་ཐོག་ལ་སྐྱབས་ར་ེཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆ་ེལས་ལག་པ་གཅྱིག་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ལ་ད་
ལྟ་ཡར་ལང་བསྡད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དེས་མཐངོ་མ་སོང། ཁོང་གྱིས་གང་གསུངས་འདུག་ཟེར་ན། སྔནོ་འག་ོམེད་པ་ཡྱིན་ན་འསོ་
བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཡོད་དང་མེད་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེའྱི་ཆ་ནས་སྐྱབས་ར་ེཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་གྱིས་གང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་དེར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་མཐྱིལ་རོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་
གསུང་པ་ཞྱིག་ང་རང་གྱིས་ངསོ་འཛནི་བདེ་ཀྱི་ཡོད། དའེྱི་ཆ་ནས་དནོ་ཚན་གཅྱིག་སྔོན་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་གཉྱིས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གཅྱིག་འདྱི་རང་ཡྱིན། དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་ད་ེདམྱིགས་བསལ་གསར་པ་ཞྱིག་མ་རེད། ས་ཆ་ག་པར་གང་སར་ད་ལྟ་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་གསུངས་སོང། མྱི་མང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག སྔོན་འགོ་
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དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེས་ོསོར་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ཆོལ་ཁ་གསུམ་རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་མྱི་མང་གྱི་
ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའད་བས་ནས་བསམ་ཚུལ་གསུངས་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་ད་ེགཉྱིས་ལ་བརེན་ནས་སྔོན་འག་ོདང་
དངསོ་གཞྱི་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟའྱི་སྐབས་ད་ེལ་མདེ་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་རདེ་ཟརེ་ནས་ད་ེཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ངས་གོང་དུ་
ང་ཚ་ོརགོ་ག་གང་ནས་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་དུས་དྱིལ་བསགས་དང་བག་ོགེང་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་
རྒྱུ་དརེ་ཐབས་ལམ་གང་འདུག་ཟརེ་དུས། འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐགོ་ནས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ཁབ་བསགས་བ་རྒྱུ་བག་ོ
གེང་བ་རྒྱུ་ལ་སོགས་འགན་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེནས་ར་ོག་གཉྱིས་པ་ད་ེགང་ནས་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན། 
གང་ཟག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་སུ་ཡང་རུང་པ་ད་ེསྱི་འཐུས་ལ་ཐོབ་ན་ཡྱིན་ནའང་འད། སྱིད་སྐྱོང་ལ་ཐོབ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་འཛིན་
སྐྱངོ་ནང་ལ་སབེས་ནའང་འད་འདུག གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སབེས་ནའང་འད་འདུག ལས་ཀ་དང་པ་ོབདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ། བོད་སྱི་
པའྱི་སྱི་མྱི་ཡྱིན་བསམ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པོའ་ིདགོངས་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་འག་ོཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་
ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ང་སྱིད་སྐྱངོ་ཐབོ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་འསོ་བསྡུ་སྐབས་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེཚ་ོརྱིམ་པས་འག་ོསྟངས་
བཟོས་ནས་ཡར་ལངས་ནས་ག་ོགནས་སྤྲད། དཔརེ་ན་ང་དརེ་དཔ་ེམཚནོ་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རདེ་དམ། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་འཕགས་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་ཤག་གྱི་གྲུབ་ཆ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་མ་དངས་མ་བས་པ་གཅྱིག་ཀང་མདེ། 
སྐད་ཆ་ད་ེཕྱིར་འཐནེ་བདེ་རགོས་བགྱིས་ཟརེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆོས་འབོར་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་
གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཡར་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་དང་པ་ོབདེ་དགསོ་ཀྱི་རདེ། 
སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་དང་པ་ོབེད་དགོས་ཀྱི་རེད། དེར་དཔེ་མཚོན་གཅྱིག་ཡོད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་
སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚགོས་ཚོགས་དུས་ ༧ པའྱི་ཐགོ་ཏུ་ San Francisco ལ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་སྐོར་ལ་རགོ་ག་བྱུང་སྟ་ེསྐབས་
དེའྱི་དོན་གཅོད་ལ་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༥ པ་དེ། ཉ་ེསྔོན་ཨ་རྱིའྱི་གོང་ཁེར་ San Francisco ལ་དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པའྱི་བ་
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སོད་དོན་རྐྱེན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། ད་ེཚ་ོཁྱིམས་ཁང་ལ་གཏུགས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོགསལ་བཤད་མ་གནང་ན་ཡག་པ་མེད་ན་བསམ་གྱི་འདུག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་དཔ་ེམཚནོ་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེའད་བས་དུས་ལ་ོམང་པའོ་ིརྱིང་ལ་ཐག་མ་གཅདོ་རྒྱུའྱི་རགོ་
གར་བརནེ་ནས་མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་འབལེ་ཡོད་བཀའ་
བནོ་གཉྱིས་ལ་བགེས་ཤག་ས་ཆ་འཐོལ་པ་སྤྲད་ནས་ཡང་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེདང་ད་ེནང་བཞྱིན་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་དང་པ་ོབས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་གྱི་ནང་ནས་བསམ་ཚུལ་སེབས་ཀྱི་མ་རེད། འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་ལ་
ཡྱིན་ནའང་འད། འོས་ཐོབ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ེནང་བཞྱིན་རྒྱབ་སྐྱོར་མྱི་བེད་མཁན་ད་ེཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་འོས་ཐོབ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སུ་ལ་འོས་ཐོབ་ཡོད་པ་དེར་དངོས་གནས་དང་གནས་ལག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་
སྐྱརོ་བེད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ངས་ཚགི་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཡར་ལང་བསྡད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་
ད་ེནམ་རྒྱུན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་སྐྱོན་བརོད་བེད་མཁན་རེད། དགའ་ཡྱི་མ་རེད། དྲུག་
གསུམ་བཅོ་བརྒྱད་ཡར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་ཐད་ཀར་སྙན་སེང་ཞུ་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ས་ོབཏགས་མཁན་ཡོད་པ་
རདེ། ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ལ་ཆ་མཚནོ་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག འསོ་ཐབོ་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ལས་དནོ་གྱི་
ཐོག་ལ་དཔད་རོམ་དང་ཡྱི་ག་ེཉག་གྱི་ཉོག་ག་ེའབྱི་རྒྱུ་ད་ེཉུང་དུ་བཏང་ཡོད། དཔེར་ན་ད་ེག་ར་ེནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་ན། ང་རང་གྱི་
འདོད་པ་མེད་པ་དང་ནོར་འཁྲུལ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་རང་གང་ཟག་ཡར་ལང་
བསྡད་མཁན་དེར་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཆ་ནས་ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་བཞྱིན་གྱི་རགོ་ག་
མདེ་པ་ཞྱིག་དང་དང་པ་ོདང་རྐྱང་དང་། མྱི་མང་གྱི་ཡྱིད་ཆསེ་སེབ་རྒྱུ་དང་གང་ཟག་ཕན་ཚུན་བར་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིད་ཆསེ་སེབ་རྒྱུ་
དང་། རང་བཞྱིན་གྱི་ཤ་ཚ་པ་ོཞྱིག་སེབས་ཀྱི་རདེ། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ང་ཚ་ོབར་ལ་རདོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མ་གངས་ཅན་
པ་རེད། དེའྱི་ཆ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་བར་ེབ་ཞྱིག་བསེབ་ཡོང་གྱི་རདེ། དེའྱི་ཆ་ནས་ལས་ཀ་དང་པ་ོམ་བས་པའྱི་ཉེར་ལེན་ལ་བརེན་
ནས་གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་ལ་བསམ་ཚུལ་འད་མྱིན་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གནད་དནོ་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་དངསོ་
གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན་རང་སར་ཤོར་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེཙམ་གྱི་ཐོག་ནས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་ཡོང་དུས། བསྐྱར་ཟློས་མ་གསུངས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་བསྐྱར་
གནད་དོན་གཅྱིག་ལ་བསྐྱར་ལྡབ་གནང་བསྡད་དུས་གཅྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་གསར་པ་
ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དུས་ཚོད་འཕྲ་ོབརླག་རདེ་འདུག སྱི་འཐུས་ལ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ལ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ གཞུང་འབེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་བག་ོགེང་དརེ་འཛུལ་བཞུགས་བེད་ཀྱི་ཡོད། བརོད་གཞྱི་དེའྱི་ཐད་ལ་སྱིར་བཏང་ནས་ཧ་ལམ་ཚང་མས་འསོ་བསྡུ་ཐངེས་
གཅྱིག་དང་ཐེངས་གཉྱིས་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་པ་རེད། སོ་སོའ་ིསྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་མང་གྱི་
བསམ་ཚུལ་གང་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེཁ་གསལ་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་རྒྱུན་གཏན་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་སྟངས་གང་
ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གལ་ཏ་ེསྱི་ཚགོས་ནང་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་སྟངས་མ་འད་བ་ཞྱིག་ག་དང་ཉུང་ཤས་ཀྱི་བསམ་བ་ོབཏང་སྟངས་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཟག་དེར་སྐད་ཆ་ཉན་དགོས་རྒྱུར་གནད་འགག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། སྔོན་མ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་
དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དབུས་པའྱི་ཕར་གོས་ཚོགས་ནས་མར་ཕེབས་པ་རེད། དའེྱི་རྣམ་འགྱུར་གང་བཏོན་པ་རེད་ཅེས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བག་ོགེང་གནང་འདདོ་མདེ་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་རདེ་ང་རང་ཚརོ་མྱི་མང་གྱི་བསྐ་ོབཞག་བས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚརོ་གསལ་
བཤད་གནང་འདདོ་མེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་གསལ་བཤད་གནང་འདདོ་ཡོད་པ། ད་ེནང་བཞྱིན་བག་ོགེང་གནང་
འདོད་ཡོད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་བཏོན་ཙང་གོང་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལ། ཏན་ཏན་
བཀའ་ཤག་གྱི་ཀུན་སོང་ལ་དགོས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ནང་ལ་དོགས་པ་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་
འདུག་སྟ་ེང་རང་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་དོགས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ གྱི་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་བསྡུ། གཙ་ོབོ་སྱིད་
སྐྱོང་གྱི་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་འགན་བསྡུར་ནང་ལ་
འཛུལ་བཞུགས་གནང་མཁན་གཅྱིག་རེད། དསེ་བག་ཆགས་མྱིན་འག་ོབསམ་པའྱི་རྐྱེན་གྱི་རེས་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལ་ད་ེརྱིགས་མ་
བྱུང་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཤག་ཤག་བརྱི་ནས་ངའྱི་ངསོ་ནས་ཀུན་སོང་ད་ེག་རང་ཁེར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དགོངས་
འཆར་ད་ེག་རང་བསམ་སྟ་ེངའྱི་ངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་ད་ེམཚུངས་ཁེར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་
ནས་ད་གྱིན་གང་གསུངས་གནང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྔནོ་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལ་ང་ཚ་ོའགྱིག་མ་འགྱིག་བྱུང་རྒྱུ་ད་ེང་རང་ཚ་ོསྱིག་
གཞྱིས་རྐྱེན་པས་རེད་གསུང་གྱི་འདུག ངའྱི་བསམ་བོར་ཆ་ཚང་བ་གཅྱིག་སྱིག་གཞྱི་ལ་ཡ་ལ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཨ་
ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ནས་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། གཞན་གཅྱིག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཁ་གསལ་མེད་པའྱི་
དབང་གྱི་བྱུང་གྱི་འདུག གཉྱིས་པ་ད་ེསྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་དརེ་སྒེར་གྱི་ཁ་ེཕན་ཆདེ་དུ་བསྐོར་ར་བརྒྱབ་ནས་ཡར་མར་བཏང་སྟ་ེདང་པ་ོ
མ་གནང་རྒྱུའྱི་གནད་སྟངས་ལ་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག གལ་ཏ་ེང་རང་ཚ་ོད་ལྟ་འོས་བསྡུ་གཅྱིག་བཟ་ོཔ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་སྐྱརོ་རགས་
པར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་ད་ེཁ་གསལ་མེད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཡོད་པ་ད་ེསོ་ས་ོསྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་གང་
ཟག་ཁ་ཤས་གཅྱིག་གྱི་ཕར་འཐེན་ཚུར་འཐནེ་བས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་ཁད་པར་གང་འག་ོཡྱི་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ དང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ 
བར་ལ་ཁད་པར་གང་འག་ོཡྱི་རདེ། ང་རང་ཚ་ོམྱི་མང་གྱི་བསྐ་ོབཞག་བས་བཞག་པའྱི་འསོ་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་ད་ེའགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་རདེ་
བསམ་པའྱི་དབང་གྱི་བས་པ་ད་ེཁད་པར་གང་འག་ོཡྱི་རེད་བསམ་པའྱི་རྱིས་ཡོད། ངའྱི་ར་ེབ་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་མ་འད་བ་ཞྱིག་གནང་གྱི་རེད་བསམ་སོང། དགོངས་འཆར་མ་འད་བ་
གཅྱིག་བསྣམས་ཕེབས་ཀྱི་རེད་བསམ་ནས་བགོ་གེང་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་བ་ཡྱིན། གཅྱིག་མ་འད་བ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་



36 
 

བསམ་ནས་ད་དུང་ཡང་སྒུག་བསྡད་ཡདོ། ཧ་ལམ་མ་འད་བ་གང་ཡང་གསུང་རྒྱུ་མདེ་པ་འད། གལ་ཏ་ེད་ེའད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་དགོངས་འཆར་གང་སེབས་ཀྱི་རེད། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ད་ེའད་དགོངས་འཆར་བསྣམས་ཕེབས་དུས་ཕོགས་
གང་ཅྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག སྱི་འཐུས་ཀྱི་འསོ་བསྡུ། སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་འསོ་བསྡུ་གཉྱིས་
ལོགས་ཀ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་རེད། གཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་སལེ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཡང་ཏག་ཏག་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ལོགས་ཀ་བས་
ན་ཁད་པར་འག་ོརྒྱུ་འདུག་པས། འོས་བསྡུ་གཉྱིས་གནང་ནས་སྔོན་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཡང་བསྐྱར་མ་བྱུང་རྒྱུའྱི་
ཁད་པར་འག་ོས་རདེ། ཡང་ན་གཅྱིག་གནང་ན་ཧ་ལས་པའྱི་ཁད་པར་མ་འད་འག་ོརྒྱུ་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་པའྱི་
ཐགོ་ནས་ཕེབས་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་འགེལ་བཤད་བསྐྱནོ་པ་དརེ་ཧ་ཅང་གྱི་སེམས་འགུལ་ཐབེས་དགསོ་
རྒྱུ་ཞྱིག་དང་ང་རང་ཚོའྱི་སེམས་པ་འགྱུར་བ་ཐེབས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ང་རང་གང་ཟག་སྒེར་ལ་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། 
ད་ེབཞྱིན་སྔར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ད་གྱིན་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཁ་གསལ་མེད་པ་དང་སྱིག་གཞྱི་དརེ་
ཡར་འཐེན་མར་འཐེན་བས་པའྱི་རྐྱེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚ་ོདཀའ་ངལ་བྱུང་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་
ཚང་མས་ངསོ་ལེན་བ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེགང་རདེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཆོལ་ཁའྱི་འཐནེ་འཁེར་རྐྱནེ་པའྱི་བྱུང་བ་རདེ་སྙམ། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་
འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་ེནས་མར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མར་བཏོན་ནས་ཁ་ལ་ཁེར་རྒྱུ་ད་ེམང་གཙ་ོཁེར། 
མང་གཙ་ོགསལ་བཤད་ཁ་ལ་ཁེར། འསོ་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་ད་ེགསལ་བཤད་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཁ་ལ་ཁེར། མ་བབས་དུས་ས་ོས་ོསྒེར་
གྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་ས་ད་ེཚརོ་འསོ་བླུགས་དགསོ་རདེ། ཕར་ཕགོས་ལ་འོས་བླུགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་འད་ཐོག་ནས་ཕབེས་པ་
རདེ། ཚགོས་པ་ད་ེཚརོ་འསོ་བསྡུ་ལན་ཁང་ངསོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་ད་ེའདའྱི་སྱིག་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་
རདེ། དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་ཆོལ་ཁའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེཚོར་འསོ་བསྡུའྱི་
ཁབ་བསགས་གནང་རྒྱུར་གལ་ཏ་ེག་ོསྐབས་གནང་པ་ཡྱིན་ན་འཐནེ་ཁེར་ཆ་ེརུ་འག་ོརྒྱུ་དང་མ་གཞྱི་ནས་ཕན་ཐགོས་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་མྱི་འདུག བས་ཙང་ད་ེཚ་ོཐོག་ལ་དགག་བ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག བཀག་འདམོས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་
པ་ོའདུག་མ་གཏོགས་ང་རང་ཚོར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེལས་ཆ་ེརུ་བྱུང་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཆུང་དུ་འག་ོརྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
རདེ་མྱི་འདུག དའེྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་བཞེས་གནང་རགོས། ང་ཚ་ོགཙ་ོབ་ོད་ེམྱི་མང་ནང་ལ་དགོངས་འཆར་སབེ་རྒྱུ་ད་ེགང་རདེ་ཅེས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འོས་བསྡུ་ཡྱི་དུས་ཡུན་ད་ེཆུང་རུ་གཏོང་དགོས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ངསོ་ནས་ད་ེག་རང་གསུང་གནང་དགོས་པ་
རེད། དུས་ཚོད་རྱིང་དགས་ཙང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དུས་ཚོད་རྱིང་དགས་ཙང་འད་མྱིན་འད་འཛུལ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
རགོ་ག་མང་རུ་འག་ོཡྱི་རདེ་ཅེས་གསུང་དགསོ་པ་རདེ། ང་ཚོས་ངསོ་ནས་ངསོ་ལནེ་ད་ེག་རང་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ངསོ་
ནས་དགོངས་འཆར་གནང་རྒྱུ་དེར་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་ཐུང་དུ་འག་ོརྒྱུ་དང་དགོངས་འཆར་ཧ་ཅང་མ་འད་བ་ཞྱིག་གང་ཡང་ད་ོསྣང་
བྱུང་མ་སོང་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། ད་ེབཞྱིན་དཀའ་ངལ་གཞན་པ་གང་འཕྲད་འདུག ང་ཚ་ོསྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་
ཤུགས་ཆ་ེབ་གཅྱིག་གང་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཤུགས་ཆ་ེརུ་འག་ོཔ་རེད། ད་
རྒྱ་ནང་ལ་བེད་སོད་ལོག་པ་གཏོང་རྒྱུ་ཤུགས་ཆ་ེརུ་འག་ོཔའྱི་རྐྱེན་གྱི་ང་རང་ཚ་ོདཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རེད། དའེྱི་གས་ལ་འོས་བསྡུ་
ལན་ཁང་ནས་བཀག་འདོམས་ག་ཚོད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛུལ་བཞུགས་ག་ཚོད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
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དགངོས་བཞསེ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ང་རང་ཚ་ོསྱི་ཚགོས་ནང་ལ་རགོ་ག་མང་པ་ོགཅྱིག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་
རགོ་ག་ལངས་རྒྱུ་མང་པ་ོགཅྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་མར་བཏནོ། ཕྱི་ལ་མ་བཏོན་ནས་ཧ་ཅང་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་
མ་རེད། ཚང་མ་ད་རྒྱ་ནང་ལ་གདོང་མ་བཏོན་ནས། Wechat ནང་ལ་གདོང་མ་བཏོན་ནས་རོག་ག་བཟ་ོམཁན་ཀང་རེད། ད་ེཚ་ོ
ཐགོ་ལ་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་ངོས་ནས་བཀག་འདོམས་ག་ཚོད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། གལ་ཏ་ེད་ེགནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རོག་ག་ད་ེ
མུ་མཐུད་ནས་ལངས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞསེ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་བསམ་བ་ོགསར་
པ་ཁེར་ནས་མ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། འོས་བསྡུ་ ༡ དང་འོས་བསྡུ་ ༢ དང། ཐུང་དུ་དང་རྱིང་དུ་ཡྱི་ཁད་པར་བཟའོ་ིཨ་ཡོད་ན་བསམ་
གྱི་འདུག བས་ཙང་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཚང་པ་གཅྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་པའྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཏེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དགོངས་
འཆར་གསར་པ་གཅྱིག་བསྣམས་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེནས་མྱི་མང་གྱི་འདམེས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་དགངོས་བཞེས་གསར་པ་གནང་
རྒྱུ་མ་གཏོགས་གལ་ཏེ་བཀའ་མོལ་རང་འཇགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་རགས་ཀྱི་ཨ་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ངའྱི་ངོས་ནས་
བསམ་ཚུལ་ད་ེཡོད་ཅེས་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
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 བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོདེར་ང་རང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུ་ནང་ལ་རོད་རོག་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་བསྐྱར་དུ་མང་པ་ོགང་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཚང་མའྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྟ་ཚུལ་མ་འད་བ་ཐགོ་ནས། མཐངོ་ཚུལ་མ་འད་བ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་རདེ། 
ལྟ་ཚུལ་དང་མཐོང་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཁད་པར་མེད་ནའང་དེར་བཤད་ཚུལ་མ་འད་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། 
བས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་བཤད་ན་ཕན་ཐགོས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དེའྱི་
གནས་ཚུལ་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐགོ་ནས་སམེས་འཚབ་བ་དགསོ་རྒྱུ་མང་པ་ོབྱུང་ཡདོ་པ་རདེ་བསམ་བསམ་ང་རང་ད་ེའད་དན་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེནང་བཞྱིན་དེའྱི་རེས་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་བསམ་ཚུལ། ཁ་ཤས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ དང་ ༨༠ ལ་ཐག་བཅད་ནས་
གསུངས་མཁན་མང་པ་ོབྱུང། སྱིར་བཏང་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཟེར་ན་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་རང་
ཚསོ་བསམ་ཚུལ་བསྡུས་བཞག་པ་དེའྱི་ནང་ལ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐགོ་ནས་བསྡུས་བཞག་པའྱི་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་མྱི་ག་ཚདོ་ཀྱི་ཆ་
ཤས་ལེན་ཡོད་དམ་མེད་ད་ེད་ལྟ་ངས་དན་པ་གསསོ་ཀྱི་མྱི་འདུག སྔནོ་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་
ད་ེགཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ རེད་འདུག དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཟེར་མཁན་ད་ེ ༡༡༧ རེད་འདུག ད་ེའད་བས་
དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ དང་ ༦༠ ཟེར་རྒྱུ་ད་ེཚད་གང་འད་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་ཐ་ེཚོམ་ཡོད། ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་
མང་དང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཡྱི་མཚན་ཚང་མས་བེད་སདོ་མང་པ་ོཞྱིག་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བས་ཀྱི་རདེ་ད།ེ དོན་དུ་ད་



38 
 

ལྟ་གཞུང་འབལེ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚརོ་ལྟ་ཡོང་དུས་ད་ེའདའྱི་ཚརོ་བ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་དེ། བེད་སོད་གཏངོ་བའྱི་སྐབས་ལ་བརྒྱ་
ཆ་ད་ེཚ་ོཚད་གང་འད་ཞྱིག་ནས་བཞག་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་ནས་ད་ེའདའྱི་སེམས་འཚབ་བྱུང་སོང་། ང་རང་ལ་ཚོར་སྣང་ད་ེའད་བྱུང་
སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་པའྱི་སྐོར་བཤད་སོང། སྱིར་བཏང་ར་
བའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་དའེྱི་ནང་ལ་གེང་མ་དགོས་ན་བསམ་བསམ་ཡོད། ད་ེལ་ལྟ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་སྔནོ་
མ་ནས་སེབས་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ཡྱིས་ངསོ་ནས་བསྐྱར་ཞྱིབ་དརེ་སྱི་ཚོགས་ནང་བསམ་ཚུལ་
བསྡུ་ལེན་ཏན་ཏན་བྱུང། དང་པ་ོབསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཧ་ག་ོདུས་ཐ་ེཚོམ་ཞེག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་ས་གནས་ས་
ཐོག་ལ་འགོ་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེཚ་ོཡྱིས་འགེལ་བཤད་གང་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྟ་ཚུལ་གང་འཛིན་ནས་འགོ་མཁན་ཞྱིག་རེད། 
ཐོག་མ་ནས་བསམ་བ་ོགང་འད་ཡོད་མཁན་ད་ེཆ་ཚང་མྱི་ར་ེརེར་ནས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། ཐ་ེཚོམ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བསམ་
ཚུལ་ད་ལྟ་གསོ་ཚོགས་ར་བ་ནང་ལ་གསུང་མཁན་བྱུང་ཡྱིན་བ་ཙང་། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ངས་ཀང་ལྟ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་སོང། མ་
གཏོགས་པའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འདདོ་པ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་བྱུང། དང་པ་ོཁ་ོརང་གྱིས་མྱི་དེའྱི་ནང་ལ་འག་ོམཁན་ད་ེཚའོྱི་
བསམ་ཚུལ་གང་འད་ཞྱིག་འཁེར་དགོས་པ་རདེ། འགེལ་བཤད་གང་འད་ཞྱིག་བརྒྱབ་དགོས་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་བག་ོགེང་ནང་ལ་
ཆ་ཤས་ལེན་ན་བསམ་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མ་རྡ་རམ་ས་ལ་བསྡད་མཁན་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཆ་ནས་
བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཡང་འདོད་པ་ཁེངས་པ་འད་བ་ོམ་བྱུང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང། དོན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་
ཀྱི་འོས་བསྡུ་ ༡ དགོས་རྒྱུ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་སེབས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་གནས་
གསུངས་གནང་པ་རེད། ང་རང་ངསོ་ནས་དངོས་གནས་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་མེད་འག་ོབསམ་བསམ་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ེའདའྱི་ར་ེ
བ་མང་པ་ོབརྒྱབ་བསྡད་པ་ཡྱིན། ང་རང་གྱི་ར་ེབ་བརྒྱབ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད་ེསྔོན་མའྱི་འག་ོསྟངས་ལྟར་ན་སྔནོ་འགོའ་ི
སྐབས་ལ་འསོ་ཤོག་འད་མྱིན་མང་པ་ོཡོང་གྱི་རདེ། དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་སབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེརང་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་
ཡོད། དངསོ་གཞྱི་སྐབས་ལ་ད་ེནས་ཆབ་སྱིད་པ་རདེ། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་དྱིལ་བསགས་འད་མྱིན་
བདེ་ནས་སྐད་ཆ་ད་ེབེད་སདོ་བཏང་ནས་ཀླད་པ་དཀྲུག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བདེ་མཁན་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་འོས་
ཤོག་གངས་མང་ཉུང་གྱི་ཐོག་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་སེབས་འག་ོཡྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁད་པར་ང་ོམ་ད་ེདང་པ་ོམྱི་མང་རང་གྱི་ཐད་ཀར་
འདམེ་བཞག་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ང་རང་གྱི་ར་ེབ་ད་ེའད་ཡྱི་ཐོག་ནས་འསོ་ཤོག་གངས་ཀ་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་མྱི་གཅྱིག་སེབས་
སོང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རེད། མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ང་ོམ་ད་ེདའེྱི་མཚནོ་ཆ་ེབ་ཡོང་ས་རདེ་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་
ནམ་རྒྱུན་འཆར་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྔོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་ལ་ངའྱི་ར་ེབ་བརྒྱབ་ས་ད་ེགང་ཡྱིན་
ཞུས་ན། སྔོན་འགོའ་ིསྐབས་ལ་ཟེར་དགོས་ནའང་རེད། འོས་ཤོག་བླུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་དང་པ་ོནས་
ལག་པ་འཆང་ས་ནས་ག་ོསྱིག་བ་རྒྱུའྱི་འགེངས་ཤོག་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེའད་ཙམ་རེད་མ་གཏགོས་ཧ་ཅང་གྱི་ལག་པ་འཆང་ས་མང་པ་ོབཟ་ོ
བསྡད་ན་ད་ེནས་དཀའ་ངལ་རང་བཞྱིན་གྱི་འཕྲད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག སྔོན་མ་སྔནོ་འག་ོའག་ོསྟངས་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་འག་ོབ་ཡྱིན་ན་
ར་ེབ་འད་པ་ོམང་བ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོང་དུས་འོས་ཤོག་
དཔེ་བཞག་ན། དབུས་གཙང་ ༡༠༠༠ ལག་དེ་འད་སེབས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ལ་ག་སྱིག་ཡོད་པ་རེད་
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གསུངས་གནང་སོང། ངས་བལྟས་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གགས་འཁེལ་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། འོས་ཤོག་དང་པོ་
གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་བཞྱི་པ་ཆྱིག་སྟོང་ད་ེཕར་བཞག བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོང་མྱི་ཡོང། ཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་དུས། ག་ོརྱིམ་སྱིག་
སྟངས་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། ག་ོརྱིམ་སྱིག་སྟངས་ད་ེཚ་ོསེབས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་མྱི་མང་ལ་ཁད་པར་ཧ་ཅང་ཡོད་
པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེདང་ད་ེཡྱི་མཚནོ་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོའ་ིཐོག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འག་ོསྟངས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་སབེས་མྱི་འདུག ང་རང་གྱི་ར་ེབ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ་མྱི་འདུག གང་ལྟར་སྔནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་
གཉྱིས་ཀ་མྱི་དགོས་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ར་བའྱི་གནད་འགག་མང་པ་ོཡོད་པའྱི་ནང་ནས་མྱི་མང་གྱི་དགངོས་ཚུལ་
ཟེར་རྒྱུ་ད་ེཚང་མས་གསུངས་གནང་སོང་། མྱི་མང་ཟེར་མཁན་ད་ེཁ་སང་སྔོན་མ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་དུས་ཡང་ཕག་སེལ་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་རྦད་ད་ེབསམ་པའྱི་ཡུལ་ལ་མེད་པའྱི་འགེལ་བཤད་ལོག་པ་ད་ེའད་བསྐྱོན་གནང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ངས་ལན་ད་ེའད་
བརྒྱབ་མེད། ང་ཚོས་མྱི་མང་ཟེར་ནས་བེད་སོད་གཏོང་དུས་ང་ཚ་ོམྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོམྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་ཞེས་
བཤད་ཡངོ་བའྱི་སྐབས་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་སྟངས་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ་སྙམ། དཔ་ེབཞག་ན་འསོ་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་སེབ་ཡོང་རྒྱུ། ང་
ཚ་ོམང་གཙ་ོལམ་ནས་འདེམས་ཡོང་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ཡྱིན་ན། ཐད་ཀར་མྱི་མང་ནས་བདམས་རེད། ད་ེ
ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོས་པའྱི་གང་སར་གང་ནས་བདམས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མྱི་
མང་གྱི་ཚབ་ཟརེ་ནས་ཚགི་ད་ེབེད་སདོ་མང་པ་ོགཏོང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་ང་རང་གྱི་བསམ་བ་ོབཏང་སྟངས་ལ་ཕགོས་མང་པ་ོནས་
སྐབས་ར་ེཚིག་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་དང་། གལ་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཆ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་བེད་
སངོ་བཏང་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་མྱི་མང་གངས་ཀ་ད་ེདང་ད་ེའད་བས་ནས་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཞྱི་
འཛིན་ས་ཡོད་པའྱི་ཨང་གངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠-༧༠ ཟེར་རྒྱུ་ད་ེཁ་ནས་བཤད་བཞག་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་པའྱི་ད་ེ
འདའྱི་གཞྱི་འཛིན་ས་ཡོད་པ་གཅྱིག་ལ་ངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཚགི་ད་ེཚ་ོད་ལྟ་ང་
ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བེད་དུས་ཡར་འགོ་རྒྱུ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང་མར་ཡོང་རྒྱུ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ད་ེའད་གང་ཡང་རེད་
བསམ་གྱི་མྱི་འདུག གོས་ཚགོས་ར་བ་ནང་ལ་མྱི་ཚང་མ་ཡྱི་བསམ་བ་ོབཏང་ཤེས་ཀྱི་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་མང་པ་ོཡར་སྐྱརོ་ནས་ད་ེ
འད་གསུང་མཁན་འདུག བཅའ་ཁྱིམས་སྐོར་ལ་མཁས་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད་དེ། ཏོག་ཙམ་ལྟས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
དན་གས་ོགཏོང་རྒྱུར་གནད་འགག་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གནད་འགག་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་
ད་ལྟ་ང་ཚ་ོམྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཟརེ་ནས་སྔོན་མ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཁབ་བསགས་བས་ནས་ང་ཚོའྱི་ཚགོས་ཆུང་ལ་འབརོ་བཞག་
པ་ ༡༡༧ ད་ེཡྱི་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏོང་དགོས་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོ
རདེ་འདུགཤ ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་རྱིམ་པའྱི་ང་ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསྐྱར་བཅོས་ད་ེམ་འག་ོཔ་ཡྱིན་ན་ཡང་རེད། འསོ་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་
ཡྱི་ནང་ལ་བཅུག་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་སྐབས་མཚམས་སྐབས་མཚམས་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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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 ར་བའྱི་ལག་པ་སྔ་སང་སང་ནས་བསྐྱངས་ཡྱིན་ཏ་ེདཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་གཟྱིགས་
ཡོད་ས་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དོན་དག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱིར་འཐེན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འོས་བསྡུའྱི་
ཕག་རགོས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཀྱི་འདུག འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱིའྱི་སྐྱནོ་ཆགས་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་གེང་རགོ་དང་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེདག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལ་ངསོ་ལེན་ཡང་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དནོ་
ང་ོབོའ་ིཆ་ནས་མྱི་མང་རེད། མྱི་མང་སྣེ་འཁྱིད་མཁན་རེད། ད་ེའད་ཡྱི་བ་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་བྱུང་པ་ཡྱིན་པར་ང་ོའཛིན་
བདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཕག་རོགས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུང་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོཆལོ་ཁ་ཐོག་ནས་རོག་ག་རེད། ཆོལ་ཁ་རགོ་ག་རེད་ཟེར་
རྒྱུ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག དའེང་ངསོ་ལནེ་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔེར་ན་ཆལོ་ཁ་ཟརེ་རྒྱུ་གང་འད་ཞྱིག་རདེ། ང་ཚ་ོདཔ་ེམཚནོ་ན། 
རྡ་སྟངེ་། གངས་སྐྱྱིད། བརྡ་ཤོད་ཟརེ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རདེ། དའེྱི་ས་ཆ་གསུམ་ནང་བོད་པའྱི་ཁངེས་བསྡད་ཡོད་དུམ་བུ་གསུམ་བཏང་
ནས་དུམ་བུ་གསུམ་ལ་མྱིང་བཏགས་ནས། གཅྱིག་ལ་རྡ་ས་བཏགས། གཅྱིག་ལ་གངས་སྐྱྱིད་བཏགས། གཅྱིག་ལ་བརྡ་ཤོད་
བཏགས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་གྱི་ནང་ཁུལ་ལ་རོད་རོག་ཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡོང་ཤེས་རྒྱུ་མ་རེད། ཁངོ་ཚོའྱི་ཕ་མ་བུ་
ཕྲུག་སྤུན་མཆདེ་ཕར་ཕགོས་ཚུར་ཕགོས་བསྡད་ས་ཁག་ཁག་རདེ་མ་གཏགོས་ནང་ཁུལ་གཉནེ་མཚན་དང་སྤུན་མཆདེ་ད་ེབརྡ་ཤདོ་
ནང་ཡོད་པ་ད་ེརྡ་སྟེང་ལ་ཡདོ་པ་རདེ། དཔརེ་ན་དེའྱི་ནང་ཁུལ་ལ་རོད་རགོ་ཡོང་གྱི་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་རདོ་རགོ་སོང་མཁན་གཅྱིག་
གྱི་བསངས་ནས་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་དང་སྤུན་ཟླ་ཁག་ཁག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གཞྱི་ར་ད་ེམཁེན་དགོས་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔ་ེ
བཞག་ན་ང་རང་ཚོར་རྒྱལ་པོ་གང་དར་མ་མེད་པ་བཟོས་པའྱི་ཉྱིན་མ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་བོད་ཀྱི་དབང་ཆ་འཐབ་རོད་བྱུང་འགོ་
བརམས་པ་རེད། བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ནང་ལ་གོང་པ་ོབཞུགས་ཚར་རེད། ད་ེནས་བཟུང་སྟེ་ད་ལྟ་བར་དུ་དབང་ཆ་རོད་རོག་ཁ་ོ
ནས་སྒེར་སེམས་འབའ་ཞྱིག་ཁེར་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་བེད་སདོ་བཏང། ཆསོ་ལུགས་བེད་སོད་བཏང་ཆོལ་ཁ་བེད་སོད་བཏང་ནས་
ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་དེ་འད་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་དབང་ཆའྱི་འཐབ་རོད་ཟེར་བ་དེ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ལ་སེབས་ནས་
གཅྱིག་བྱུང་སོང་ཞེས་ད་ེའད་ང་ོའཛིན་བེད་ཀྱི་མེད། དེའྱི་ན་ཚ་ད་ེཧ་ཅང་རྱིང་པ་རྱིང་པ་རེད། དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་རོམ་ཡྱིག་ནང་ལ་
འདས་ཟྱིན་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་གེང་འདོད་མེད། བཟོས་ཟྱིན་པས་རྨ་ཁ་ན་འདོད་མེད་ཅེས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགོ་རྒྱུ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་
རེད། བོད་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱོན་བངས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རོམ་ཞྱིག་འབྱི་དགོས་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཡྱི་ནང་ནས་གང་བཏོན་གྱི་ཡོད་
རདེ་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་དེའྱི་ནང་ལ་སྐྱནོ་ཆེན་པ་ོལག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བརྱི་དགོས་རྒྱུ་ད་ེམ་བརྱིས་པར་བརྱི་མྱི་དགོས་
རྒྱུ་ད་ེབརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེགསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚའོྱི་ཆལོ་ཁ་ཡྱི་ནང་ཁུལ་ལ་རདོ་རགོ་ཡོང་ཤེས་ཀྱི་
མ་རདེ། མད་ོསྨད་ཁུལ་ནས་དབུས་གཙང་སྐད་ཤེས་མཁན་ཡོད་པ་རདེ། མད་ོསྟདོ་ཀྱི་སྐད་ཤེས་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་གྱི་
ཆལོ་ཁ་གཞན་པ་གཉྱིས་ཀ་ཡྱི་ནང་ལ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་སྐད་ཤཤེས་མཁན་ཡོད་པ་རདེ། སྐད་ཡྱིག་གཅྱིག་པ་རདེ། ཡྱི་ག་ེགཅྱིག་པ་
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རེད། ཆོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་པ་རེད། ཁ་ལག་གཅྱིག་པ་རེད། བོད་སྱི་ཡོངས་ལ་གཏམ་དཔེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བོད་མག་ོནག་རམ་
ཟན་པ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་མྱི་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་རམ་པ་ཟ་མཁན་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་
ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེབོད་པ་རདེ། དའེྱི་གང་མཚནོ་གྱི་རདེ་ཟེར་ན། རྱིག་གཞུང་ད་ེམཚནོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྱིག་གཞུང་ད་ེགང་མཚནོ་
གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། མྱི་བརྒྱུད་གཅྱིག་པ། རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པ། འབྱུང་ཁུངས་གཅྱིག་པ། མཐའ་ན་ལས་དབང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་
པ་ད་ེམཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནང་ལ་རོད་རོག་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ཚ་ོབཙན་
བལོ་སྱི་ཚགོས་ད་ེཆ་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ར་བ་ད་ེལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ད་ེཚོས་ཡར་ལང་
ནས་བཀའ་མོལ་གང་གསུང་གྱི་འདུག ཕར་ལྟ་དུས་ཙམ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཅྱིག་བས་ན་སྐད་ཆ་ཐལ་དགས་ཀྱི་
རེད། མ་འོངས་པར་ངའྱི་རྐུབ་ཀག་ད་ེཡང་བསྐྱར་ང་ད་ེསྒང་ལ་བསྡད་དགོས་ན། གང་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕོགས་ཁ་བསྱིགས་
དགོས་པ་རེད་དམ་ཡང་ན་ང་གང་ཞྱིག་ནས་ཡོང་དགོས་པ་རེད། མྱི་དེའྱི་ཕོགས་ལ་ཕུ་བརྒྱབ། ང་རང་ཚོས་ཕོགས་དེར་དགའ་
མོས་གནང་རྒྱུ། ང་ཚོའྱི་ཕོགས་དེར་ཧ་ཅང་འགན་འཁུར་རྒྱུ། ང་རང་ཚོའྱི་ཕོགས་དེར་ངས་ལ་རྒྱ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། དཔ་ེབཞག་ན་ད་ེ
འདའྱི་བཟ་ོལྟ་སྣ་ཚོགས་གཅྱིག་བཏནོ་ནས་ཕར་ཕགོས་ཀྱི་མྱི་མང་གྱི་ཀུན་སོང་ད་ེལྟར་བས་ནས་ལང་ནས་ད་ེནས་འགལ་ཟླ་བཟོས་
ཏ།ེ འགལ་ཟླ་དའེྱི་ནང་ནས་ཁ་ོརང་དཔའ་བ་ོཐནོ་ཏ།ེ ད་ེམ་འོངས་པའྱི་རྐུབ་ཀག་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདང་ད་ེའད་བའྱི་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་རང་ཚ་ོཆལོ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རདོ་རོག་ཟེར་བ་ད་ེཁ་གཡར་ས་རདེ་མ་གཏོགས་དངསོ་གནས་
ཀྱི་ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེདབང་ཆ་འཐབ་རོད་ལག་ཆ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམཁེན་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ར་བའྱི་དེར་ཐབས་ལམ་མེད་པ་ད་ེའད་མ་རེད། ཆོལ་ཁ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཀང་བཏོན་བཞག་པའྱི་འོས་མྱི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་
དགའ་མསོ་ཡདོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཏནོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། ཆལོ་ཁ་གསུམ་ཐུན་མོང་གྱི་བཏོན་བཞག་པའྱི་འསོ་མྱི་དེར་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་
ངོས་ལེན་ཡོད་བསྡད་པ་དང། ད་ེལྟ་བུའྱི་ཕྱི་ལ་བཏོན་བཞག་པའྱི་འཐུས་མྱི་ད་ེཡང་མ་འོངས་པར་ན་བསམ་བ་ོབཏང་ན་ཆོལ་ཁ་
གསུམ་ལ་བཏང་ན་མ་གཏོགས་ཆོལ་ཁ་གཅྱིག་ལག་ཆ་བེད་སོད་བཏང་ནས་བེད་མ་ཐུབ་པས་ཐབས་ལམ་ད་ེའད་གཅྱིག་ཀང་
འདུག ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་དང་མཉམ་དུ་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་བས་མོང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེད་ལྟའྱི་
ཆར་ངས་ད་ེབས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚ་ོརན་པ་ོགཅྱིག་མྱི་འདུག་དེར་བརེན་ཆ་ཚང་བ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚ་ོགོས་
ཚགོས་ར་བ་དའེྱི་ནང་ནས་གོས་ཚགོས་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་གོས་ཚགོས་ཐེངས་མ་གཉྱིས་ཚགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚགོས་ཐེངས་
ར་ེརེར་མྱི་མང་གྱི་ལྟད་མ་ོལྟ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོརྔ་བརྡུང་མཁན་ད་ེཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་རྔ་གང་འད་ཞྱིག་
བརྡུང་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱི་འཆམ་ད་ེའད་བཏགས་ཡངོ་གྱི་འདུག་གམ། བས་ཙང་རྔ་ད་ེང་རང་ཚ་ོཚང་མས་གཅྱིག་བརྡུང་དགསོ་
རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། སོ་སོའ་ིཁེ་བཟང་འབའ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་སོ་སོས་དན་ཚོད་ཀྱི་རྔ་མ་འད་བརྡུང་ན་ད་ེལྟ་བུའྱི་
འཆམ་མ་འད་བ་བཏགས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེམཁེན་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་རདེ། མ་འོངས་པར་འག་ོསོང་ཡྱིན་ན་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་འསོ་
བསྡུ་བསྐྱར་བཅསོ་གཅྱིག་བ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེལ་ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་པ་དང་། ངོས་ལནེ་མེད་པ་རདེ། བཟ་ོབཅསོ་འཁེར་ཡོང་བ་རདེ། 
བཟ་ོབཅོས་ད་ེཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་སང་སྔོན་མ་ནས་བསྡད་ཀྱི་མེད་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། དང་པོ་ནས་དགག་པ་
བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། ཚུད་པ་ལ་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། གཅྱིག་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དནོ་
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ཚན་ག་ཚོད་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཚང་མ་བྱིས་ཡོད། ཁ་སང་ངས་དནོ་ཚན་གསུམ་གྱི་ཐགོ་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་
ཡྱིན། དནོ་ཚན་ ༩༧ པ་ནང་གསསེ་གཉྱིས་པ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཚང་མ་བྱིས་བཞག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཕག་རོགས་
མང་པ་ོགཅྱིག་གྱིས་འག་ོལུགས་གཅྱིག་ངསེ་པར་དུ་འག་ོདགསོ་པ་རདེ། འག་ོལུགས་གཅྱིག་འག་ོབཅུག་དང་ད་ེའདའྱི་ཕག་རགོས་
མང་པ་ོགཅྱིག་འདུག རྒྱབ་སྐྱརོ་བདེ་མཁན་མང་པ་ོགཅྱིག་གྱི་བག་ོགེང་ཞུ་དགསོ་རདེ་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེའད་གསུང་གྱི་ཡོད་
ན་བག་ོགེང་བེད་དགསོ་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོས་གང་དན་གྱི་འདུག་ཟརེ་ན། འཛནི་སྐྱངོ་བཀའ་ཤག་འཁག་པའྱི་སྒང་ལ་འཁྱིད་
སོང་ན་འདེད་བརྡར་ཤོར་བཅུག་གྱི་རེད་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་བ་ད་ེབྱུང་སོང། ཡྱིན་ནའང་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཚིག་གནད་འགག་
ཅྱིག་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཙང་། ས་ོས་ོངསོ་ནས་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་འདུག་ཅེས་དང་པ་ོབརྡ་ད་ེབརྒྱབ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་དོན་ཚན་ ༩༧ ནང་གསེས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་འདུག་སྟ་ེསྟོན་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རེས་མ་ད་ེཚོར་ག་ོསྐབས་སྤྲད་ཡྱིན། 
ད་ེམ་གཏོགས་ཁ་ོཚ་ོསྐལ་ལ་འཕྲགོ་སོང་བ་ལྟ་བུ་ག་ོཡྱི་རེད། བརྡ་ད་ེབསྟན་ནས་བཞག་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བག་ོགེང་བས་པ་རེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་སྐར་མ་གཅྱིག་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདདེ་
བརྡར་ཤོར་ཚར་རདེ། འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་སྟ་ེལན་འདབེས་བས་ནས་ཡོང་དུས། དཔ་ེབཞག་ན་དངསོ་གཞྱི་ཞསེ་པའྱི་ཚགི་ད་ེདང་
འསོ་བསྡུ་ཟེར་བའྱི་ཚིག་ད་ེདོན་དག་གཅྱིག་པ་རདེ་ཟེར་རྒྱུ། ད་ེའད་གསུང་ཡོང་དུས་ལན་འདེབས་དེར་ཚོར་བ་ཅྱི་ཡང་འག་ོཡྱི་མྱི་
འདུག ད་ེརྱིང་ཞོགས་པ་ནས་ཉན་བསྡད་པ་རདེ། ས་བཞག་ན་རྡ་ོལང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ་ཟེར་ནས་འདུག་
སྟ་ེལྟ་ནས་བསྡད་ཡྱིན། འདུག་སྟ་ེམཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཆུ་དཀྲུག་ནས་མར་ཐནོ་རྒྱུ་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་འདུག མར་ཐནོ་གྱི་
མ་རེད། ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕག་རོགས་ཁ་ཤས་ཡྱིན་ནའང་ཉྱི་མ་ཡོང་ན་མར་ཟགས། ཉྱི་མ་མ་ཡོང་ན་མར་མྱི་ཟགས་ཞསེ་གཏམ་
དཔེ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཀང་ད་ེའད་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆ་ཤས་ལེན་
མཁན་ག་ཚདོ་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། མང་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཆུ་ཚདོ་ཐུང་ཐུང་གཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་བག་ོགེང་མང་པ་ོབདེ་དགོས་ས་
མ་རདེ། གང་མགོགས་ཐག་གཅདོ་གནང་ན་ཡག་ས་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ལག་བསྡད་ཡོད། དའེྱི་རསེ་ལ་འཛནི་སྐྱངོ་གྱིས་ག་ོསྐབས་བཞེས་ན་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ལ་
གཏན་འབེབས་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་བསྐྱར་བཅོས་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་
སོང། དེའྱི་ཐོག་ལའང་ཁྱིམས་ཚད་ལྡན་དང་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་གནང་བསྡད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མང་ཆ་ེཤོས་དསེ་གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་
ལ་ན་ཚ་ཕོག་རེས་ཟེར་བསྡད་རྒྱུ་འད་པ་ོསོ་སོ་ངོས་ནས་མཐོང་ཚུལ་ད་ེའད་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་
འདུག་དན་གྱི་འདུག དའེྱི་ནང་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོ
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གསུང་སོང། ད་ེཚོར་བསྔགས་བརདོ་དང་གུས་ཞབས་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁྱིམས་རྡགོ་རྡོག་མ་ཤེས་དུས། ངའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་
ལ་དག་ེརྒན་འདནོ་འག་ོབས་བསྡད་མཁན་ད་ེའད་ཡང་ར་ེར་ེགཉྱིས་ར་ེད་ེའད་སེབས་འག་ོབས་བསྡད་ཀྱི་འདུག མ་འངོས་པར་ཏག་
ཏག་བསྡད་ས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང། ཡྱིན་པ་གཅྱིག་ལ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ད་ེའཁེར་ཡོང་དུས་ད་རྱིང་ཞོགས་པའྱི་ནས་
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཁག་མང་པ་ོགཅྱིག་གྱི་གསུང་བསྡད་སོང། ཀུན་སོང་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ངན་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་ཤག་
གྱིས་འཁེར་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེལའང་དོགས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ་ད་ེབཞྱིན་སྱི་འཐུས་ད་ེནས་ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་འཁེར་
ཡོང་རྒྱུ་དརེ་དོགས་པ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རདེ་དན་གྱི་འདུག དགོས་པ་མེད་པ་ལས་ཡྱིད་ཆསེ་བ་ཐུབ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད་སྙམ། ང་ཚོའྱི་ཀུན་སོང་ལ་མ་རབས་དང་དོགས་པ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་རྣམ་པ་འད་པ་ོཐོག་ནས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབཤད་
བསྡད་དུས། ད་ེགསུང་བསྡད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དརེ་ང་འད་པ་ོཡྱིན་ན་ཕར་དགོས་པ་འདུག དའེྱི་ཀུན་སངོ་ད་ེགང་འད་ཡྱིན་ན་དན་
གྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དོགས་པ་ཟ་མྱི་དགོས་ས་ལ་དོགས་པ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གཙ་ོབ་ོདེའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོ
ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་བཤད་བསྡད་དུས། དརེ་ངས་དགོས་པ་ཟ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང། ར་བའྱི་འསོ་བསྡུ་ཐངེས་གཅྱིག་
གྱི་ཐོག་ལ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཐེངས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ངས་སྱིར་བཏང་གྱི་ལས་དོན་གང་དང་གང་
བས་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བོ་བཏང་སྟངས་དེར་རང་བཞྱིན་གྱི་འགྱུར་བ་དང་ཁད་པར་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་
གཏོགས་ང་ཚ་ོརྒྱལ་སྱིའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བ་ོཕར་བཞག་ནས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚོའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་
དརེ་ཡྱིན་ནའང་ལྟས་གསལ་པ་ོཧ་ག་ོབསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་རྱིང་སྔ་ད་ོནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གསུངས་བསྡད་དུས་
ག་ཚོད་ཚད་རྒྱུ་མཚན་དང་ཕན་ཐགོས་རྒྱུ་གསུང་གྱི་འདུག འཁྲུགས་བསྡད་རྒྱུའྱི་བཟ་ོའད་བ་ོད་ེའད་གསུང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེཏག་ཏག་མ་རདེ། ང་ཚ་ོལས་འགན་ད་ེམ་རདེ་དན་གྱི་ཡོད། ལགས་ས།ོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་མཇུག་བསྡུ་མ་ཐུབ་ན་རེས་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༥།༤༠ 
བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༥ཤཉྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས། འཕྲསོ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེའད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་དགོས་པ། ང་འད་བ་ོཡྱིན་ན། དའེྱི་རྒྱབ་ལྗངོས་དང་གནས་
སྟངས་ལ་དོགས་པ་གཅྱིག་རྐྱང་མེད། ལག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པར་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་འཁེར་
འོང་པ་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའད་ལ་དོགས་པ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་ཚང་མ་ཚར་ཚར་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
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བས་ཙང་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་ཐལ་ཆ་ཆ་ེབའྱི་བཀའ་མོལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག ད་ེནས་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ཚང་མ་ཚོགས་ཁང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོགས་མྱི་ཚོ། ས་ོསོས་ག་ར་ེབས་ཡོད་མེད་དེ། མཛུབ་མ་ོད་ེས་ོསོས་
བཙུགས་ནས་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ག་ར་ེབྱུང་འདུག མ་འོངས་པར་ད་ེའད་མ་ཡོང་བའྱི་
ཆདེ་དུ་ག་ར་ེབདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོདགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རདེ་དན་གྱི་འདུག དཔརེ་ན་ང་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བཀའ་སྱིའྱི་འསོ་བསྡུ་བདེ་པའྱི་སྔནོ་ལ། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ། མད་ོཁམས་ཆུ་བཞྱི་སྒང་དྲུག་
གྱི་ཚགོས་གཙ་ོཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འསོ་གཞྱི་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འོས་གཞྱི་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་རོགས་པ་རྒྱུན་ལས་ཚ་ོདང་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་བས་ནས། སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་འོས་གཞྱི་བཟ་ོརྒྱུ་མ་བྱུང་། སྱི་འཐུས་ཀྱི་
འསོ་གཞྱི་ད་ེཡང་བཟ་ོརྒྱུ་མ་བྱུང། ག་ར་ེབས་ནས་བཟསོ་མེད་ཟརེ་ན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱིས་མྱི་ལ་ོདྲུག་
ཅུ་ཉ་ེབའྱི་རྱིང་ལ་བཀའ་སོབ་དང་ལམ་སྟོན་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོགནང་ཡདོ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་དང་བཀའ་བནོ་
གྱི་འོས་བསྡུ་ཡང་རྱིམ་པས་འག་ོབསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ལེགས་ངན་གྱི་བརག་དཔད་
བས་ནས། དངསོ་གནས་དང་གནས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་མཁན་མྱི་གཅྱིག་འོས་འདམེས་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། རྒྱ་ཆའེྱི་
མང་ཚགོས་ཀྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་བརྱིས་ནས། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་དང་བཅས་པ་སར་ནས་མད་ོཁམས་
ཆུ་བཞྱི་སྒང་དྲུག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་རེས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་བསྡུ་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལ་འོས་གཞྱི་དང་སྔོན་གཞྱི་
གཉྱིས་ཀ་བཟ་ོརྒྱུ་མདེ་ཟེར་ནས་གསལ་བསགས་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་འཁྲུག་མ་བསྡད་རྒྱུ་དང་། 
ཕགོས་གཏོགས་རྱིགས་མ་ཡོང་བའྱི་ཆདེ་དུ་བསམ་བ་ོབཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སྐར་མ་
གཅྱིག་མཇུག་བསྡུ་རགོས་གནང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོཚང་མས་དགོངས་པ་བཞསེ་སྟངས་དརེ་འཁྲུག་ཐབེས་ས་ད་ེག་བ་ནས་
ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད། འོས་གཞྱི་གཅྱིག་བཟོས། འོས་གཞྱི་གཅྱིག་བཟོས་ཚར་དུས། དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད། ད་ེཡག་པ་ོཡྱིན་པ་སྒྲུབ་
བེད་གཅྱིག་བཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འོས་གཞྱི་ནང་ལ་མེད་པ་དེ། འོས་མ་ཐོབ་པ་ད་ེཆོས་ཉྱིད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྱི་
ཚགོས་ནང་ལ་རོག་ག་ཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་གཅྱིག་ད་ེནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ག་ོསྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཐགོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ ལ་ཆ་ཤས་ལེན་ཆགོ་པ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་མ་དེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་ནས་ཀུན་སོང་ཡག་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འོས་བླུགས་རྒྱུ་དེའྱི་གོས་འཆར་གོས་གཞྱི་
ཁེར་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ོབདག་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་འོས་གཉྱིས་ད་ེབྱུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གཞུང་འབེལ་གྱི་ངོས་ནས་མྱི་མང་ནས་བསམ་ཚུལ་བསྡུས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་
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ཚགོས་ཆུང་ཡང་བཙུགས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོབརྱི་ཡྱི་ཡོད། ད་ེདང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་བག་ོགེང་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོདུས། དངསོ་
གནས་འོས་གཉྱིས་ད་ེཡག་པ་ོའདུག་བསམས་ནས་ཚརོ་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་འོས་གཅྱིག་བླུགས་
པ་ཡྱིན་ན། ནོར་འཁྲུལ་གཅྱིག་ཤོར་ཚར་ན་ཤོར་ཚར་བ་རང་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་གནས་སྐབས་རྱིང་ལ་བོད་པའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚོགས་པ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། འོས་གཉྱིས་ད་ེབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྔོན་འགོའ་ིའོས་བླུགས་པའྱི་སྐབས་ལ། 
འསོ་ཐབོ་མཁན་མྱི་ ༢༠ ནང་ནས་འོས་ལངས་མཁན་གསར་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོབཤད་པ་ན་དེར་ག་ོསྐབས་ཏོག་ཙམ་ཡག་
པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ོབདག་ཡྱིན་ནའང་འོས་གསར་པ་ལངས་མཁན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ང་ོཤེས་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རདེ། ༢༠ ནང་ལ་སབེས་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། མྱིས་བདམས་ནས་འོས་མྱི་གསར་པ་སབེ་རྒྱུར་ག་ོསྐབས་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་འསོ་འཁྲུག་པ་ོཆགས་རྒྱུ་ད།ེ ང་རང་ཚ་ོསྱི་ཚོགས་ནང་ནས་ཏོག་ཙམ་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་
བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག ཐགོ་མ་དེར་སྱིག་གཞྱི། སྔོན་ལ་ང་ཚོའྱི་ཕག་རགོས་
སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ས ྱིག་གཞྱི་ད་ེབཟ་ོདུས། ད་ེདཀའ་ངལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། 
སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་འསོ་མྱི་དངསོ་གཞྱི་འསོ་མ་བསྡམོས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་གྱི་སྔནོ་ལ་མྱི་གཉྱིས་མ་གཏོགས་བཏོན་གྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་
པ་རེད། ད་ེདཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་སོང་། འག་ོསོང་གྱི་ཚོད་དཔག་ཅྱིག་བཟོས་སོང་། ད་ེཏོག་ཙམ་འགྱིག་མ་སོང་བསམ་གྱི་འདུག 
སྔནོ་མ་ང་ཚ་ོལངས་པའྱི་སྐབས་ལ་འག་ོསོང་གཏོང་ཆགོ་དང་མ་ཆགོ་ཞ་ེདགས་མག་ོའཚསོ་ཀྱི་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འག་ོསོང་ད་ེཙམ་
གཏོང་ཟརེ་མཁན་འད་པོ། སྱི་འཐུས་ལངས་པ་ཡྱིན་ན་འབུམ་གསུམ་གཏོང་ཆོག་གྱི་རདེ་གདའ། ད་ེའད་ལབ་དུས། ཐོན་ལབ་པའྱི་
ག་ོབ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུག འོས་གསལ་བསགས་གཞུང་གྱིས་མ་བས་སྔོན་ལ་ང་རང་ཚོས་ནང་ཁུལ་གསལ་བསགས་བས་ན། 
དཔེར་ན་ང་ཚ་ོབོད་པ་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་ག་བ་ག་སར་བཀྲམ་ཡོད་པ་རདེ། དུས་ཚོད་ད་ེཁག་ཁག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡུ་
རོབ་འོས་སྔོན་ལ་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡར་འོས་མ་བླུགས་ཀྱི་སྔོན་ལ་ཡུ་རོབ་ཀྱི་འོས་མྱི་ད་ེཐོན་ཚར་བ་རེད། 
དེའྱི་རེས་ལ་ཨ་རྱི་འོས་བླུགས་དུས། ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་འོས་མྱི་ཐོན་ཚར་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཏག་ཏག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་
འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཞུང་གྱི་དྱིལ་བསགས་བེད་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཇྱི་ལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་འོས་ད་ེམྱི་ཚང་
མས་ཧ་ག་ོཡྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་ཆུང་ད་ེཏོག་ཙམ་བརན་པ་ོདང་ཡག་པ་ོདགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་
སོང་། དྱིལ་བསགས་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ། མང་གཙ་ོཡྱིན་ལབ་ནས་གང་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་འད། ཕན་ཚུན་
མ་རབས་བཤད་ར་ེརེད་ནས། ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་བཟང་སོད་དང་། ང་ཚ་ོབོད་པ་ད་ེཚ་ོདང་པ་ོཡོད་པ་རེད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་བཟང་སདོ་དང་འགལ་བ་ལྟ་བུ་མཐོང་སོང་། གཅྱིག་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གཉྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་མ་རབས་རྐྱང་རྐྱང་
བཤད་ནས། མ་འོངས་པར་ད་ེལྟར་གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག མཐའ་མ་དེར། གལ་ཆསེ་ཤོས་ད་ེགང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འོས་གཉྱིས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོདང་། དུས་ཚད་ད་ེཏོག་ཙམ་ཉུང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དུས་ཚོད་མང་བའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ད་ལྟ་ཉག་ག་ཉོག་ག་ེཆགས་རྒྱུ་ཚང་མ་དེར་བརེན་ནས་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འསོ་དྱིལ་བསགས་སྐབས་སུ། ད་ེཙམ་གྱི་ཟང་ང་ེཟང་ང་ེཆགས་མ་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སྐྱོང་སྐབས་
སུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དྱིལ་བསགས་བདེ་པའྱི་སྐབས་ལ་ངས་ད་ེབདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ལབ་རྒྱུ་གཅྱིག ད་ེའད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་སྱི་
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ཚོགས་ནང་ལ་མང་པ་ོའཁྲུག་སོང་བསམ་གྱི་འདུག མཐའ་མ་དེར་ང་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། འོས་ད་ེགཉྱིས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད་འདུག དུས་ཚོད་གང་ཉུང་ཉུང་གཏོང་རོགས་གནང། དུས་ཚོད་དེ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་གསར་ཚར་བའྱི་རེས་དང་བོད་མྱི་
རྣམས་ཚོང་བརྒྱབ་ཏུ་མ་སོང་སྔོན་ལ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བོད་པ་མང་ཆ་ེབ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཚངོ་བརྒྱབ་ས་ལ་
འསོ་ཀྱི་ཚགོས་ཆུང་ད་ེབཞག་དགསོ་པ་མ་རདེ། འག་ོསོང་ཡྱིན་ནའང་བསྱི་ཚགས་འག་ོཡྱི་རདེ་སྙམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེརྱིང་ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པའྱི་ཐོག་ལ་ཉྱིན་མ་
ཉྱིན་གང་བཏང་བ་མ་ཚད། ད་དུང་དུས་ཚདོ་འཕར་འགངས་བས་ནས་འག་ོབསྡད་དུས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་
ཚད་ལྡན་གནང་བའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
ལས་འགན་གཙ་ོབ་ོད་ེཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། ཆ་ཤས་བཞེས་པ་དེར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དོན་ཚན་ཚང་མར་གསལ་བཤད་བ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་དེ། གསལ་
བཤད་ཞུས་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྣམ་པ་ཚོའྱི་བཀའ་མོལ་གོས་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་དེ་ཟག་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་
ཤུགས་ལ་བསྟན་དུས། གསལ་བཤད་ཞུས་ནས་དགོས་པ་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དོན་ཚན་ཁག་གཅྱིག་ལ་གསལ་
བཤད་མ་ཞུས་ན། ཡང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་འཁརེ་གྱི་ཡོད་ཙང་། ད་གྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་
ཚན་ལའེུ་གཉྱིས་པ། གཞྱི་རའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ལས་འགན་ལུང་དངས་ནས། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ལུང་དངས་ནས། 
བོད་མྱི་རང་ལ་ོ ༡༨ ལོན་པ་རྣམས་འསོ་བླུགས་ཆགོ་རྒྱུ། ༢༥ ལོན་པ་རྣམས་སྱི་འཐུས་ལངས་ཆགོ་རྒྱུ། ༣༥ ལོན་པ་རྣམས་སྱིད་
སྐྱངོ་ལངས་ཆགོ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རའྱི་ཐབོ་ཐང་ད་ེབཀག་སངོ་ཞསེ་གསུངས་པ་དེ། ད་ེའད་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་འཆར་ཕུལ་བས་པའྱི་
འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བཟོ་བཅོས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ག་ར་ེཁད་པར་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། རང་འགུལ་དང་བང་དམྱིགས་
བཙུགས་ཀྱི་འོས་མྱི་གཉྱིས་ལ་ཁབ་བསགས་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་སྤྲད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་གཞན་པ་སུ་གང་ཡོང་ས་མེད་
པའྱི་ལམ་ཁ་བཀག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ་ཞུས་ན། རང་འགུལ་དང་བང་བེད་མཁན་དང་དམྱིགས་བཙུགས་གཉྱིས་ཀ་
སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། སྱིད་སྐྱངོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། འདྱི་ལ་དྱིལ་བསགས་བ་རྒྱུ་ག་ོསྐབས་ཡོད་ཅསེ་ཞུས་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེམྱིན་པ་དྱིལ་བསགས་བེད་ཆོག་གྱི་མེད་པ་ད་ེརང་བཞྱིན་ཤུགས་ཀྱི་བཀག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་དྱིལ་བསགས་བས་པ་ཧ་
ག་ོན། སྐབས་དེའྱི་དུས་ས་ཆ་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་འོས་རྱིས་མེད་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞུས་ནས། ཉེས་ཆད་ནང་ལ་བཟོས་ཡོད་པ་
རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཏན་ཏན་ས་ོསོས་གཟྱིགས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། ངས་འདྱི་ནས་ཨང་ཀྱི་ཞྱིག་བཏནོ་གྱི་ཡྱིན། 
འདྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆོག་གྱི་ཕོགས་གཡོན་ནས་གཟྱིགས་ན་ཨང་ཀྱི་དྲུག་པ་རེད། ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་ཕོགས་གཡས་
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ནས་གཟྱིགས་ན་ཨང་ཀྱི་དགུ་པ་རེད། ད་ེགཟྱིགས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། རྣམ་པ་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་
ངསོ་ནས་ཀུན་སངོ་བཟང་པ་ོཁེར་བའྱི་ཐགོ་ནས་གང་ལྟར་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་རོག་ག་མ་ཡོང་བ་དང་། འསོ་བསྡུ་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་
བའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བས་པ་རདེ། ད་ེགཟྱིགས་ཕགོས་གཅྱིག་གྱི་ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ཨང་ཀྱི་དྲུག་དང་ཕགོས་གཞན་ནས་ཨང་ཀྱི་
དགུ་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རདེ་མ་གཏགོས། མག་ོརགོ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་དང་ཟང་ང་ེཟྱིང་ང་ེབཟ་ོརྒྱུའྱི་ཀུན་སོང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་
པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བཅའ་ཁྱིམས་གཙ་ོབ་ོའགྱུར་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཤམ་དརེ་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་རའེུ་མྱིག་ཞྱིག་སྟནོ་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་གཞྱི་ཚང་མ་མྱིས་བཟོས་པ་རདེ། མྱིས་བཟོས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཚད་ལྡན་ཡོང་དང་མ་ཡོང་སྐབས་དའེྱི་ཚ་ེདེའྱི་
དུས་སྔོན་མ་བཟསོ་པ་ཡག་པ་ོཡོད་པ། བསྐྱར་བཅོས་རྱིམ་པའས་བས་པ། མ་འངོས་པ་ཡྱིན་ནའང་བསྐྱར་བཅོས་ལམ་ཁ་ད་ེཡོད་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཆབས་འབུལ་ཕྱིན་པ་དེ། གལ་སྱིད་གཏན་འབེབས་གནང་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྡ་ོལ་རྱི་མ་ོ
བརོས་པ་ནང་བཞྱིན་མ་རེད། བསྐྱར་བཅོས་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེངས་འཕྲོས་བཤད་འད་པ་ོཞུས་ན་བསམ་སོང་། 
ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དམྱིགས་བཙུགས་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ། རང་འགུལ་ལངས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། ས་
གནས་ཀྱི་སྐོར་ད་ེརེད། ཏན་ཏན་རེད། སྐད་ཆ་ད་ེདང་པ་ོདང་ཤག་ཡྱིན། ང་ཚ་ོབཀའ་བསྡུར་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། གང་འད་བས་
ནས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་པས། དཔ་ེད་ེད་ག་རང་བཞག་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཆུང་དང་ཆོས་ལུགས་ཉུང་བ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ས་
དཔེ་བཞག་པ་རེད། ད་ེའད་བས་ནས་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་རེད། སྐུ་ང་ོསྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ད་གྱིན་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ད་ེཡང་བཀའ་
བསྡུར་བྱུང་བ་རདེ། ངས་འཁེར་དགོས་པ་དའེང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཡདོ། མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅདོ་ད་ེའསོ་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱིས་གནང་
རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེགཉྱིས་ཆར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གང་ཞུས་པ་ད་ེཕོགས་གཉྱིས་ཀ་བདེན་པ་ཆགས་ཡོད། གཅྱིག་རྫུན་མ་
དང་། གཅྱིག་བདེན་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མེད། ད་ེབཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་ད།ེ སྐབས་ད་ེདུས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གང་གསུངས་
པ་ད།ེ སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཏན་ཏན་ཆ་རྐྱནེ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེམེད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་
གྱིས་བཀའ་སྱིའྱི་འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པ་ོབསྐོས་བཞག་གནང་བ། གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་ཤག་
གྱིས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཆབས་འབུལ་ཞུས། དེར་བརེན་ནས་བཀའ་སྱིའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐོས་པ་རེད། དེའྱི་
ནང་ལ་བཟོས་བཅོས་མྱི་འདུག་གསུང་རྒྱུ་ད་ེཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག བཟོས་བཅོས་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེལས་
བསྡོམས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་ད་ེའད་འདུག ལས་བསྡོམས་ཀྱི་མག་ོལ་བྱིས་ཡོད། སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་ཤག་གྱི་
དགོངས་པ་ནང་ལ་འོས་བསྡུ་གཅྱིག་དགོས་རྒྱུ་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལས་བསྡོམས་ལ་བྱིས་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། སྱིག་གཞའྱི་ཆ་རྐྱེན་ནང་ལ་གང་ཡང་བྱིས་མེད། ད་ེམཁེན་རོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་འོས་བསྡུ་ལན་
ཁང་གྱི་ལས་དོན་གྱི་སྐོར་ལ་ད་ེརྱིང་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོགནང་བ་རེད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྐུ་ཚབ་འདྱིར་ཡོད་པ་མ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུ་ལས་དོན་སྐབས་དངུལ་གྱི་ཚད་བཀག་བཟ་ོརྒྱུ་སོགས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ག་རང་ནང་ལ་སྐབས་ 
༡༥ སྐབས་སུ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་ཞྱིག་གྱིས་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བས་པ་རདེ། བསྐྱར་བཅོས་བས་ནས་
བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པ་རེད། བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་ནས་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆ་རྐྱནེ་བཏོན་པ་རདེ། འདྱི་ཆ་རྐྱནེ་
བཏོན་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱི་ཆ་རྐྱནེ་དའེྱི་འགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ལ་ཞུས་པ་
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ཡྱིན་ན། Moral code of conduct ལབ་རྒྱུ་དེ། འོས་བསྡུ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ། བཟང་སོད་ཀྱི་འགན་འཁེར་སྟངས་ལས་
རྱིམ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་བཏོན་པ་རེད། ཆ་རྐྱེན་བཏོན་པ་སོང་ཙང་། འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་དབུས་པའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་
འཛོམས་ནས་ཆ་རྐྱེན་བཏོན་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་དངུལ་ཚད་བཀག་བཟོས་པ་རེད། ད་ེཕན་ཐོགས་མེད་ན་ད་ེརྱིང་བཞག་རྒྱུ་རེད། 
ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། ཆེད་མངགས་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱིས་དང་བང་ཐགོ་ནས་བཞག་པ་ད་ེའད་གང་
ཡང་མ་རདེ་བསམ་པ་ད་ེགསལ་བཤད་ཞུས་ན་བསམ་སངོ་། མཐའ་བསྡམོས་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་ད་ེརྱིང་
གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་བཟོ་བཅོས་ལ་ཆ་ཤས་བཞེས་པ་ད་ེལ་སར་
ཡང་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅདོ་ད་ེབཀུར་འསོ་རྣམ་པར་ཡོད་པ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཕག་རགོས་བཀའ་བོན་ནས་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་རདེ་
གསུངས་སོང་། མཐའ་མ་ཐག་གཅོད་གང་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་བཀའ་ཤག་ནས་ད་ལན་གོས་ཚོགས་མ་བཅར་གོང་ནས་ཤེས་ཀྱི་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ནས། ད་ེསྔ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་ལངས་ནས་ཕྱིན་སོང་
གསུངས་སངོ་། ད་ེདུས་དགསོ་དནོ་གང་ར་ེཟརེ་ན། ད་ེདུས་ཁྱིམས་འཆར་ཁུར་རྒྱུ་ད།ེ འསོ་བསྡུ་ཐངེས་གཉྱིས་བླུགས་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་
རདེ། ཐངེས་གཉྱིས་བླུགས་རྒྱུ་སྒང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཐངེས་གཅྱིག་བླུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དག་ེདང་སྐྱོན་ག་ར་ེཡོད་པའྱི་ཐགོ་ལ་
བག་ོགེང་ཡོང་གྱི་མེད་ཙང་། བག་ོགེང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཡར་ལངས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ལན་ཐེངས་གཅྱིག་བླུགས་པ་ཡྱིན་
ན། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡོད་པ་ད།ེ བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་འཇནོ་ཚོད་དཔག་ཚོད་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་ཚོར་ངས་སྐུ་རེད་དང་མཉམ་དུ་ཕྱི་ལ་ཞུས་ཡྱིན། ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་གྱིས་འགེལ་བཤད་ག་ཚོད་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་དོན་
དག་རྒྱུ་མཚན་གྱི་འདང་མ་སོང་། ང་འདོད་བ་ོཁངེས་མ་སོང་། ང་ཡྱིད་ཆསེ་མེད་གསུང་རྒྱུ་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་དུས། ད་ེནས་ང་
ཚ་ོབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཀུན་སོང་གྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་མ་གནང་ན་ཡག་གྱི་རདེ་བསམ། སུས་སྔོག་ཤེས་
ཀྱི་རེད། དཔེར་ན་ད་ལན་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འགྱུར་བ་འག་ོནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་སྱིད་སྐྱོང་ལངས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེདངས་སོང་ཞུས་ན། མྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔས་གཅྱིག་སང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ག་ོལོག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབརྱི་
ཡྱི་འདུག རགོ་ག་ཆེན་པ་ོབཟ་ོཡྱི་འདུག་ཞུས་སོང་། ད་ེལྟར་མ་རདེ། ད་ལྟ་མྱི་གཅྱིག་གྱི་སྱི་ཚགོས་ད་རྒྱ་ནས་མྱི་ ༢༥ སང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ལྟ་མྱི་གངས་ ༢༥ ཡྱིས་གཅྱིག་སངས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་གཙང་མ་
ཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཙང་མ་ཆགས་ཀྱི་མེད་ཙང་། ས་ོས་ོལ་དགོས་པ་མང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན། ད་ས་ོས་ོདགོས་
པ་འག་ོརེད་མ་གཏོགས། ཕར་ཕོགས་ཀྱི་ཀུན་སོང་ལ་ལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཉྱིས་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
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རྒན་པ་གཅྱིག་གྱིས། ད་གྱིན་ངས་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལན་ཁྱིམས་འཆར་ཁུར་ཡོང་རྒྱུ་དེ། འོས་བསྡུ་གཅྱིག་བླུགས་དང་གཉྱིས་
བླུགས་པ་ལ་ཁད་པར་འག་ོཡྱི་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ད།ེ ཁ་སང་ཚགོས་གཙ་ོནས་ལམ་སྟནོ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ངས་འདྱི་ཞུས་ཡྱིན། 
དངོས་གཞྱིའྱི་གྲུབ་འབས་ཟེར་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་ང་ཚོས་བསྐྱར་བཅོས་ཁུར་ཡོང་རྒྱུ་དེ། འོས་བསྡུ་ཟེར་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་
གཙ་ོབཞེངས་ནས་ལམ་སྟནོ་གནང་ཚར་བ་ཡྱིན་ཙང་། ཚགོས་གཙ་ོལ་བཅར་ནས་ད་ག་རང་ཞུས་ཡྱིན། ཚགོས་གཙསོ་ལམ་སྟོན་
གནང་ཚར་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོས་ད་ལན་ཁྱིམས་འཆར་ཁུར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན། ད་ེམ་གཏོགས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། ངེས་པར་དུ་ག་ོདགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འདྱི་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི་བསྐ་ོསྟངས་
སྐོར་ནས་རེད། བསྐོ་བའྱི་སྐབས་ལ། དངོས་གཞྱིའྱི་གྲུབ་འབས་ཟེར་དུས། འོས་བསྡུའྱི་གྲུབ་འབས་ཚར་བའྱི་སྔོན་ལ་འོས་བསྡུ་
འགན་འཛནི་དང་ཕག་རགོས་རྣམ་པ་གཉྱིས་བསྐ་ོདགསོ་པ་རདེ་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརདེ། དརེ་ཐ་སྙད་དངསོ་གཞྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྔནོ་འག་ོ
ཡོད་པས་ཁབ་ཟེར་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལུང་པ་དཔེ་མ་དངས་རོགས་ཟེར་གྱི་འདུག་སྟེ། བཅའ་ཁྱིམས་གང་འད་ཞྱིག་འགེལ་
བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། statutory interpretation ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེལྟ་དགོས་རེད་ཟེར་
ན། ཚིག་ལྟ་དགོས་རེད། དེའྱི་རྒྱབ་ལ་ intention ཀུན་སོང་ལྟ་དགོས་པ་རེད། དེའྱི་ context བལྟ་དགོས་རེད། དེའྱི་ 
situation ལྟ་དགོས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལན་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དང་ལས་རོགས་བསྐ་ོརྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
སྔནོ་འག་ོདངསོ་གཞྱི་ལ་འབལེ་བ་མྱི་འདུག་ཟརེ་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེརདེ། དཔརེ་ན་ང་ཚའོྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
common law and civil law གཉྱིས་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་བཅའ་ཁྱིམས་གཙོ་བོ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ 
common law གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། civil law ཐོག་ནས་མ་རེད། civil law ད་ེཡུ་རོབ་ཀྱི་རེད། དེང་སང་ 
civil law དར་སལེ་མ་ཕྱིན་ནས common law ཚརོ་རྒྱལ་ཁབ་མང་བ་ཚུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། common law ཚགི་ལ་
ག་ར་ེབཀོད་པ་ད་ེགཞྱིར་བཟུང་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། precedent ཟེར་གྱི་རདེ། ལམ་ལུགས་ག་ར་ེརེད་འདུག ད་གྱིན་ཞུས་
པ་ནང་བཞྱིན། དེའྱི་རྒྱབ་ལ་ཀུན་སོང་ག་ར་ེའདུག ད་ེདུས་གནས་སྟངས་ག་ར་ེརེད་འདུག དའེྱི་ context ག་ར་ེརདེ་འདུག འདྱི་
གཞྱིར་བཟུང་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོནམ་རྒྱུན་བཅའ་ཁྱིམས་
ཀྱི་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལ་བག་ོགེང་གྱི་ཐོག་ལ་འག་ོཡྱི་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་འག་ོམྱི་དགོས་པ་བེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་
མཐའ་དོན་སྙྱིང་བསྡུས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གཅྱིག་ད་ེཆལོ་ཁའྱི་ཚོགས་པས་ཐ་ེཇུས་བེད་བཅུག་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་དེར། 
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུར། མྱི་མང་དཀྱིལ་ལ་ཞུས་ཚར་ཡྱིན། ང་གཞོན་ནུ་སྐབས་ནས་ལྟ་བ་ལངས་
ཕགོས་འཁེར་སྟངས་ད་ེཆོལ་ཁའྱི་འཐེན་འཁེར་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅེས་སྔོན་མ་ནས་ཡྱིད་ཆེས་མཁན་ད་ེཡྱིན། ད་ེའད་སོང་ཙང་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཆོལ་ཁའྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ལའང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། རྒྱབ་སྐྱོར་བས་ཀང་མ་སོང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ལོར་སྱིད་སྐྱངོ་གྱིས་ང་ཚོར་འོས་ཤོག་སོང་དུ་ཡོང་ན། ང་ཚ་ོབསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་རདེ། ཆལོ་ཁའྱི་ཚགོས་པས་ཟེར་སོང་། ཕྱིན་མེད། 
ཆལོ་ཁའྱི་ཚགོས་པ་ད་ེདག་བཤད་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། འསོ་བསྡུ་སྐབས་ལ། ཆབ་སྱིད་སྐབས་ལ། 
ཆལོ་ཁས་འཐེན་འཁེར་སང་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ཞ་ེདགས་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཆོལ་ཁའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེདག་སྐྱྱིད་སྡུག་
གྱི་རྣམ་པ་བས་ནས། ས་ོས་ོཕ་ཡུལ་གཅྱིག་པ་ལ་སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་དང་། བད་ེསྡུག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེལས་
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འཕྲོས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ལ་ལས་ཀ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ལས་གནོད་མང་བ་སྐྱེལ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོལ་ཁའྱི་
ཚགོས་པ་གཅྱིག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་སྤྲད་དང་། ལ་ོགཅྱིག་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་དའེྱི་ནང་ལ་ཆལོ་
ཁའྱི་རགོ་ག་སང་ཐུབ་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཐ་ེཇུས་བདེ་བཅུག་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་སྱི་
ཞུ་བ་དང་། ཆབ་སྱིད་པ་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། སྱི་ཞུ་བ་གཅྱིག་པ་ོཟརེ་རྒྱུ་མྱི་འདུག དག་ེརྒན་ཚ་ོཟརེ་དགོས་ཀྱི་འདུག འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་
བདེ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་གྱི་བཤད་སལོ་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་ད་ེདགནོ་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། གཙང་མ་རདེ། སྤུས་དག་པ་ོཞ་ེདགས་
རེད་ཟེར་དགོས་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུ་སྐབས་སུ་དག་ེརྒན་ཕར་འཕག་འཚག་བརྒྱབ། ཚུར་འཕག་འཚག་བརྒྱབ་དུས། ཕྲུ་གུ་
ཚང་མ་ཧ་ཅང་གྱི་དགོས་པ་ཟ་དགསོ་རྒྱུ། སེམས་འཁྲུག་དགོས་རྒྱུ། མ་སྐྱྱིད་པ་ཆགས་འག་ོརྒྱུ། དག་ེརྒན་སང་ཉྱིན་ག་ར་ེབསབ་པ་
ཡྱིན་ནའང་། དག་ེརྒན་དེས་ངའྱི་འོས་མྱི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་མ་སོང་ཟེར་གྱི་རེད། ཕོགས་གཉྱིས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དགེ་རྒན་ལ་
ཆསེ་མཐོང་ད་ེནས་བརླག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སྨན་པ་བསྟེན་ལ་འག་ོདུས། སྨན་པ་དེས་ཕོགས་གཏོགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། རེས་
མ་ར་བསྟེན་ལ་འག་ོདུས། ཁ་སང་འོས་བསྡུ་སྐབས་སུ་ངས་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་ཕོགས་བས་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ཁ་ོལ་ར་བསྟེན་པ་ཡྱིན་ན། 
སྨན་པས་བརག་དཔད་གང་འད་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན། དོགས་པ་ཟ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། སྨན་ཞབས་པ་དང་སྨན་པ་ཚ་ོལའང་
མཚན་ཤས་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ད་ེདག་ཚང་མར་ཐ་ེཇུས་མདེ་པ་བ་དགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེནས་རགོ་ག་
གཙ་ོབ་ོག་ནས་ཡངོ་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྔནོ་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ལས་དངསོ་གཞྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཡོང་གྱི་འདུག སྔནོ་
འགོའ་ིསྐབས་སུ་འོས་བསྡུ་ཚང་མ་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་འོས་མྱི་ཡག་པོ་ཡོད་ཞུས་ནས། ཁབ་
བསགས་བས་ནས་འགོ་ཡྱི་འདུག རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་ཚང་མས་ངའྱི་འོས་མྱི་ཡག་པ་ོཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག དངོས་གཞྱི་ལ་ཤོར་
མཁན་དང་ཐོབ་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕར་ཕོགས་ད་ེམར་འཐེན་ན་མ་གཏོགས། ས་ོས་ོཡར་འག་ོརྒྱུ་རག་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རདེ། དངོས་གཞྱི་ལ་ཕར་འཐེན་ཚུར་འཐནེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་རང་བཞྱིན་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
ད་ེའད་སོང་ཙང་། སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཉྱིན་མ་སུམ་ཅུ་ལས་ལག་པ་བཞག་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་གྱིན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
གསུངས་སོང་། སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བ་ོབ་མོང་རྒྱུ་ཕན་གྱི་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག ཏན་ཏན་ཏྱིག་ཏྱིག་བ་
རྒྱུར་ཕན་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ཏན་ཏན་ཏྱིག་ཏྱིག་དང་བ་ོབ་མངོ་རྒྱུརཡྱིན་ན། ཉྱིན་མ་སུམ་ཅུ་ལག་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དངོས་གཞྱི་ད་ེཡང་བསྐྱར་འོས་ཤོག་བླུགས་མཁན་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡང་བསྐྱར་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེདག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཡར་རྒྱས་འག་ོཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་འདྱི་
གསུང་གྱི་འདུག འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་མ་རེད་བཟང་སོད་རེད། ཕྱིའྱི་དག་མ་རེད་ནང་གྱི་དག་རེད་གསུང་གྱི་འདུག ཕྱི་ནང་ལག་
འབལེ་རེད། བཟང་སདོ་ད་ེཉམས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཉམས་འག་ོབ་མཐོང་སོང་། མ་འངོས་པ་ཉམས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ད་ེཆ་ེབ་འདུག 
ད་ེའད་སོང་ཙང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ར་ེབ་ཡག་ས་ནས་བེད། ག་སྱིག་སྡུག་ས་ནས་བེད་དགོས་ཞེས་གསུང་དུས། ད་ལྟའྱི་
ཆར་འདྱི་གསུང་གྱི་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ གྱི་སྱིད་སྐྱོང་འོས་མྱི་ད་ེརང་རེད། མ་འོངས་པར་སྱིད་སྐྱོང་འོས་མྱི་ཆགས་ཚར་དུས། 
ཆར་པ་ད་ེབབས་ཚར་རདེ། ཐྱིགས་པ་ད་ེསྱི་འཐུས་འསོ་བསྡུ་ལ་ཕགོ་གྱི་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལ་སྱིད་སྐྱོང་ཆགས་པ་ད།ེ ངའྱི་ཉནེ་
ཁ་ད་ེསྱི་འཐུས་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་ནས་སེམས་འཚབ་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ལམ་ཞྱིག་བཏནོ་ཚར་བ་རེད། སོང་ཙང་ང་ཚ་ོ
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ཚང་མ་གཟབ་གཟབ་བདེ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེནས་ངས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིད་སྐྱོང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
ན། སྔོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གཞྱི་ལ་བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོཔ་ོཞྱིག་ལེན་ན། མེད་པ་བས་ན་ཟརེ་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ད་ག་རང་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡། ༢༠༠༦། ༢༠༡༡། ༢༠༡༦། ལ་སྔོན་འག་ོཐོབ་མཁན་དངོས་གཞྱི་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། 
བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ སྔོན་འགོ་ལ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན། སུ་ཡྱིན་དང་མྱིན་མྱི་ཚང་མས་ལྟ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན། 
ཐབོ་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རགོ་ག་ཆུང་བ་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེའད་སངོ་ཙང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལ་ོལའང་། ང་རང་འསོ་བསྡུ་ལངས་པའྱི་
སྐབས་སུ། ང་རང་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ དང་ ༧༠ ཐོབ་པར་སོང་ཙང་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་རྒྱུ་དངོས་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཟེར་གྱི་མེད། 
མ་འོངས་པར་རགོ་ག་ཉུང་བ་ད།ེ གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། དངསོ་གཞྱི་ལ་ཧ་ཅང་ཚརོ་བ་རྣ་ོབ་ོཡོང་གྱི་འདུག མཚམས་ར་ེརྒྱབ་སྐྱོར་བདེ་
མཁན་ད་ེཚ་ོཕན་རྒྱུ་ལས་གནོད་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་མང་བ་བེད་ཀྱི་འདུག བཀག་ཀང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སུ་ཡྱིན་ཧ་
ཡང་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག དེའྱི་དཀྱིལ་ལ་རྒྱ་མྱིས་ཐ་ེཇུས་དང་། དོལ་རྒྱལ་རེས་འབངས་པ་དང་། ཆོལ་ཁ་ལ་འཐེན་འཁེར་བེད་མཁན་
དང་། སྱི་ཚགོས་ལ་འགན་མ་འཁེར་མཁན་དུས་ཚདོ་མང་བ་གང་འད་རག་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེདག་ཚང་མར་དུས་ཚདོ་
ག་ཚོད་མང་བ་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཙམ་གྱི་ལག་པ་མང་བ་འཆང་གྱི་རེད། ད་ེདག་ཉནེ་ཁ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྣམ་
པ་ཚོས་ཐུགས་ཐག་ག་ཚོད་ཆོད་ཀྱི་ཡོད་མེད། ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ལ་ོརྒྱུས་ལ་འཁོད་རྒྱུ་ཆེད་དུ། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་
གཞྱི་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་ལས་ས་པ་ོཡོད་པ་མ་རདེ། ངས་ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་གར་གྱི་འསོ་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་མང་པ་ོབལྟས་མངོ། ལ་ོཉྱི་ཤུ་ནང་
རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོནང་ལ་ཐངེས་གཅྱིག་བླུགས་ཐངེས་གཉྱིས་ཕྱིན། ཐངེས་གཅྱིག་སེབས་ཡོད་པ་རདེ། མ་འངོས་པར་ཏན་ཏན་བག་ོ
གེང་བྱུང་བར་བརནེ་ནས་མྱི་མང་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། རྐྱནེ་ལྟ་བུ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེདུས་བག་ོགེང་ད་ེའད་བྱུང་སོང་། མྱི་མང་
ནང་ལ་ཚོར་བ་ཞྱིག་དང་སོབ་གས་ོཞྱིག་ཏན་ཏན་བསབེས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཚང་མར་
ཀུན་སོང་ལ་དགོས་པ་ཟ་མཁན་ཚརོ་ཐ་ེཚམོ་ཏོག་ཙམ་སྐྱསེ་ཀྱི་འདུག ཚང་མར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེགནང་། ད་ལན་བཀའ་
ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་བ་ོཁེངས་པ་བྱུང་སོང་། ར་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་དུས། ཐེངས་གཅྱིག་དང་ཐེངས་གཉྱིས་མུ་མཐུད་ནས་
བག་ོགེང་འག་ོརྒྱུ་མ་གཏོགས། ད་ལན་ཐག་གཅོད་བས་པ་དེ། མ་འོངས་པར་གནས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཚང་མ་འགྱུར་བ་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་རང་བས་ནས་འག་ོཡྱི་རདེ། ད་ལན་བག་ོགེང་ཤྱིན་ཏུ་ནས་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། ཚགོས་གཙ་ོནས་སྟངས་
འཛནི་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོགནང་སངོ་། བཀའ་ཤག་ལ་དུས་ཚདོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གཞུང་འབེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ དེར་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་
དགག་བ། དགག་བ་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་འདྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ར་འབོར་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་དུས། སྱི་
འཐུས་གངས་ ༣༠ ཡྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཏན་འབེབས་བེད་པ་ལ་དང་པ་ོརྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཕག་རྐྱང་
རགོས་གནང་། གཅྱིག་ལས་མེད་དུས། བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ ད་ེཟག་པ་ཡྱིན། ད་ེཟག་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་
སྱིད་སྐྱོང་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ད་ེཐེངས་གཅྱིག་གྱི་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་བཟོས་བཅོས་དེ། ཚང་མ་རང་བཞྱིན་གྱི་མར་ཟག་
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འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ལ་ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པ་ོནང་གསེས་ག་པ་དེ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་
བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ལ་བཟོས་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་འདུག 
ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་རྱིམ་ད་ེབཞག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ང་པ་ད་ེའག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དོད། ཉྱིན་རེའྱི་ལས་དོད། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པ། ཁྱིམས་འཆར་འདནོ་མཁན། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པ། 

༄༅། །གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅསོ་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར། 
 བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མཐངོ་དདོ། ཉྱིན་རའེྱི་ལས་དདོ། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 
བདུན་པ།ཤ 
 
ནང་གསསེ། ༡ 
 

སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་མཐངོ་དདོ་དང༌། 
ལས་དོད།  ཉྱིན ་དོད །  དེ་བཞྱིན ་
གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་
དདོ་དང་ཉྱིན་དདོ་ཐབོ་ཐང༌། 
སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་
རྣམས་ལ་མཚན་མཐོང་དོད་དང༌། 
ལས་དོད །  ཉྱིན ་དོད ་བཅས་སྱི་
འཐུས་ལན་ཚོགས་ནས་གཏན་
འབེབས་ཇྱི་གནང་ལྟར་འཐབོ་རྒྱུ། 
 སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང༌། 
ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་རྣམས་
གཞུང་དོན ་ཕོགས་བསྐྱོད་དང༌ ། 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་བཅར། ཆེད་
བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་ལས་
བཅར་སྐབས་ཡར་མར་ལམ་བར་
ཉྱིན་གངས་ཇྱི་འགོར་དང་ལས་ཡུན་
ཉྱིན་གངས་ཇྱི་འགོར་ལ་རེས་གཟའ་

སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དོད་དང༌། 
ལས་དོད། ཉྱིན་དོད། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་
དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་དོད་དང་
ཉྱིན་དདོ་ཐབོ་ཐང༌། 
སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་
རྣམས་ལ་མཚན་མཐོང་དོད་དང༌། 
ལས་དོད། ཉྱིན་དོད་བཅས་སྱི་འཐུས་
ལན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་ཇྱི་
གནང་ལྟར་འཐབོ་རྒྱུ། 
 སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང༌། 
ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་རྣམས་
གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་དང༌། གོས་
ཚོགས་ཚོགས་བཅར། ཆེད་བཙུགས་
ཚོགས་ཆུང ་ཁག་ལ ་ལས་བཅར ་
སྐབས་ཡར་མར་ལམ་བར་ཉྱིན་གངས་
ཇྱི་འགོར་དང་ལས་ཡུན་ཉྱིན་གངས་ཇྱི་
འགོར་ལ་གཏན་འབེབས་ཡོད་པའྱི་
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སེན་པ་དང་པོ་ཕུད་དེ་མྱིན་རེས་
གཟའ་སེན་ཉྱི་རྣམས་དང་། གཞུང་
འབེལ་གུང་གསེང་ཁག་བཅས་ཚུད་
པའྱི་ལས་དོད་ཐོག་ཉྱིན་རེའྱི་ཕོགས་
བསྐྱོད་ཉྱིན་དོད་འཐོབ་རྒྱུ། གཞུང་
དནོ་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་སྱི་འཐུས་
རང་ངོས་ནས་གནམ་ཐོག་བསྐྱོད་ཚ་ེ
མེ་འཁོར་གྱི་ག་འབབ་ཇྱི་ཐོབ་ལྟར་
འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐོག ལམ་བར་ཇྱི་འགོར་
ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཏན་
འབེབས་གནང་བའྱི་ཉྱིན་གངས་ལྟར་
ལས་དདོ་དང་། ཉྱིན་དདོ་འཐབོ་རྒྱུ། 

རེས་གཟའ་སེན་ཉྱི་འཆར་ཅན་གྱི་གུང་
གསངེ་རྣམས་དང་། གཞུང་འབལེ་གུང་
གསེང་ཁག་བཅས་ཚུད་པའྱི་ལས་དོད་
ཐོག་ཉྱིན་རེའྱི་ཕོགས་བསྐྱོད་ཉྱིན་དོད་
འཐོབ་རྒྱུ། གཞུང་དོན་ཕོགས་བསྐྱོད་
སྐབས་སྱི་འཐུས་རང་ངོས་ནས་གནམ་
ཐགོ་བསྐྱདོ་ཚ་ེམ་ེའཁརོ་གྱི་ག་འབབ་ཇྱི་
ཐབོ་ལྟར་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐགོ ལམ་བར་ཇྱི་
འགོར་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་
གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་ཉྱིན་གངས་
ལྟར་ལས་དདོ་དང་། ཉྱིན་དདོ་འཐབོ་རྒྱུ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེཁུར་ཡོང་རྒྱུའྱི་
དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དེ། ང་ཚ་ོགཞུང་གྱི་ལས་བེད་དང་ད་ེའདའྱི་གུང་གསེང་གཏོང་ཕོགས་ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་ལ་བརེན་ནས་ཁུར་
ཡོང་བ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་དམྱིགས་ཡུལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་བརདོ་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་
མཁན་ཡོད་ན། མེད་ན་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་
པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་མུ་མཐུད་ནས་
ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་གཞྱི་ཁྱིམས་
འཆར་སྐབས་ ༡༦ གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པར་ཕུལ་བ། བརོད་པ་དང་པ་ོཟྱིན་པའྱི་ཐོག དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་
གཞུང་འབལེ་བཟསོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ཐགོ་མར་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བདེ་
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ཐུབ་མྱིན་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་བཅའ་ཁྱིམས་ཟག་པའྱི་རྐྱནེ་གྱིས་བཟསོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་ཟག་ཚར་བ་
རེད། ཡྱིག་ཆ་ ༢༥ ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ལས་རྱིམ་ཁོངས་སུ་ཡོད་རེད། དོན་ཚན་བཞྱི་པ་ཁབ་ཚད་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དེ། དེའྱི་
ཐགོ་ལ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། ཕེབས་རྒྱུ་གསུང་མཁན་ཡོད་པས། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པ་
ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསེས། གཉྱིས་པ། 
བཟསོ་བཅོས་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརདོ་ད།ེ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་གསསེ་གཉྱིས་པ་ད།ེ རང་ལ་ོ ༣༥ ཧྲྱིལ་པ་ོལོན་པ། རང་འཇགས་བཞག་ནས་བསྐྱར་བཅསོ་
ད་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་དགོས་པ་ནྱི་ད་ནང་ཞོགས་པ་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༡ ནང་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་
ཕྱིན་ཚར་དུས། ད་ེདགསོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདགསོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཡོད་ན་ཁད་པར་ད་ེཙམ་མྱི་འདུག་སྙམ། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ལ་ཚིག་བརོད་ཁག་ཁག་
ཡོད་དུས། མཉམ་དུ་བཞག་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཡག་ག་ལྟ་བུ་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 ད་ེསྔོན་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་དེ། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་བཟོས་ཚར་དུས། ཚང་མར་ཡོངས་སུ་ཁབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་སྱིག་གཞྱི་གཞན་པ་ནང་ལ་ད་ེལྟ་བུ་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་དང་། ད་ེའད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
དུས། མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། ཚོགས་གཙོས་ཨུ་ཚུགས་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་ན། འོས་བསྡུ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ལས་ཁག་གྱི་འདུག དོན་ཚན་ ༦ པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པ་དེ། སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་བེད་
པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། འདྱི་འོས་བསྡུ་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་རེད། བརདོ་པ་གཉྱིས་པ་གཏན་འབེབས་
བདེ་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཕག་རྐྱང་རགོས་གནང་། ཚགི་བརོད་ད་ག་རང་ལ། བརྒྱད་ཆགས་སོང་། ཚགི་བརོད་གཉྱིས་པ་
རང་ཅག་ལག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། རང་བཞྱིན་གྱི་མར་ཟག་སོང་། གཏན་འབེབས་བས་ཐུབ་མ་སོང་། སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་གང་
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རུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེཕྱིར་བསྡུ་རེད་འདུག བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་གཏན་འབེབས་བེད་པ་ལ་དགག་བ། 
མེད་པར་སོང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས། ༡ བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་
ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ཡོད་ན་ཕག་རྐྱང་རོགས་གནང་། ད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་གཏན་འབེབས་བེད་པ་ལ་
དགག་བ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བདེ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པ་མེད་པ་བགྱིས། དགོངས་
དག་གཉྱིས་པ་ད་ེཕྱིར་བསྡུ་རེད་འདུག ཕྱིར་བསྡུ་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་
སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་པ། མེད་པ་བེད། དོན་ཚན་ ༡༣ ནང་གསེས་ ༤ བརོད་པ་
གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་ན་ཕག་རྐྱང་རོགས་གནང་། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་
པ་ལ་དགག་བ། མེད་པར་སངོ་ཙང་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་ ༡༤ པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་
བརོད་དའེྱི་ཐགོ་ནས་བརདོ་པ་གཉྱིས་པ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བདེ་པ་ལ་དགག་བ། 
དགག་བ་རདེ་དམ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དོན་ཚན་ ༡༤ པའྱི་ཁྱིམས་འཆར་བསྐྱར་བཅོས་བཟ་ོབཅོས་ད་ེཟག་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། 
ངས་བསྐྱར་བཅོས་ད་ེལ་དགག་པ་ཞུ་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་བཟ་ོབཅོས་ཟག་རྒྱུ་དེ། ཤྱིང་ཏགོ་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ན་སྨྱིན་མ་ཐུབ་པར་ཟག་པ་ལ་ངསོ་འཛནི་བེད་ཀྱི་ཡོད། བས་ཙང་གོང་དུ་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ལུང་
འདནེ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། རླབས་ཆནེ་གྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་དེ། གསུང་པའྱི་འག་ོབརོད་ལ་ད་ེགཉྱིས་པ་ཡྱིན་གདའ། ནན་
པ་ོབས་ནས་གསུངས་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟའྱི་དུས་རབས་དང་། མྱིའྱི་རྣམ་དཔོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། 
ད་ེརྱིང་གྱི་བཟསོ་བཅོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེམར་ཟག་དགསོ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་མ་སྨྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཟག་པ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེརྱིང་
ངས་ག་ར་ེབས་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ན། སྔ་ཕྱི་མ་གཏོགས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཅྱིག་ཟརེ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡྱིན་
པར་ང་ལ་གདེང་ཚོད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེརྱིང་གྱི་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་གཉྱིས་འག་ོརྒྱུ་དེ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཅོས་མའྱི་ཐོག་
ནས་མ་འག་ོབའྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན། 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་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་གྱིན་འསོ་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐགོ་ལ་སྱི་འཐུས་སྒརེ་
གྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་། ད་ེགལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་
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དམ་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་འོས་བསྡུ་ད་ེདག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་མྱི་འདུག བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ཙང་། 
དའེྱི་ཐགོ་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་སྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་ཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཚོགས་འདུའྱི་བག་ོགེང་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་
ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཁུར་ཡོང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་དང་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གནད་
དནོ་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཁུར་གྱི་ཡྱིན་གསུང་རྒྱུ་ད།ེ ག་དུས་ཁུར་ཡོང་ནའང་ད་ེདུས་གནད་དོན་ད་ེའག་ོཡྱི་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་མུ་མཐུད་
ནས་མར་འགོ་རྒྱུ་དང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ར་ེསྒུག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བས་ནས་ག་བར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་
སྒུག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགནད་དོན་གཅྱིག་རེད། ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུ་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རླབས་ཆེན་གྱི་མྱི་སྣ་
གཅྱིག་དཔ་ེབཞག་ནས། དེའྱི་ལད་མ་ོབས་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གསུངས། སྔོན་མ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་གཏན་འབེབས་བས་དུས། ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ལབ་རྒྱུ། ཚིག་ད་ེཕམ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ད་ེརྱིང་ཁེར་གྱི་ཡོད་ན། ལ་ོཉྱི་ཤུའྱི་
རསེ་ལ་ལྟད་མ་ོལྟོས་ཞེས་རླབས་ཆེན་མྱི་སྣ་དེས་གསུངས་པ་རེད། ལ་ོཉྱི་ཤུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལོར་རེད། ད་ལྟ་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་
ལབ་རྒྱུ་ད་ེབཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ད་དུང་ཡང་ལག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བུའྱི་ལད་མ་ོབས་ནས་མཐུན་གྱི་ཡོད་ན་
མེད་ན། ག་ཚོད་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་མདེ། ད་ེའད་བས་ནས་ང་ཚའོྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཚགི་ཙམ་འགོག་རྐྱནེ་བདེ་བསྡད་ཡོད་ན། ག་བར་སབེ་
ཀྱི་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དགག་པ་ནྱི་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་གཙ་ོབ་ོཞུ་རྒྱུ་ད།ེ སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ། ད་ལྟ་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ར་རྒྱུག་ལྟ་བུ་འཐེན་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཡང་གོ་འཚོས་ཀྱི་མེད་ན། ཆ་ཚང་མར་ཀློག་
རགོས་གནང་ཞུས་ནས་གཟབ་གཟབ་གནང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ཡུག་གཅྱིག་ལ་དངོས་གཞྱི་ལབ་ནས་ཡོད་ཚད་
ལ་དགག་པ་བརྒྱབ་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞུས་ན། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་དངོས་གཞྱི་ལབ་རྒྱུའྱི་ཚིག་དེ། དགོས་རྒྱུར་བཞག་ཚར། 
ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་དང་མྱི་མཐུན་པ་བ་རྒྱུར་མཁས་པའྱི་གསུང་ད་ེཚ་ོལུང་འདནེ་བས་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
ད་ལྟ་དེའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་འོས་གཞྱི་དང་བངས་འཛུལ་བཞུགས་བ་འཆར་ཡོད་པ་རྣམས་དང་། སྱིད་སྐྱོང་དང་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་འསོ་གཞྱི་ཞུགས་འདདོ་གསལ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བདེ། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༢༡ ཀ་
པ་ནང་ལ་ཡདོ་བསྡད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བདེ་མ་ཡྱིན་
པ་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ཡོད་བསྡད་པ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཁ་སང་དེའྱི་ནང་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་ཁུར་ཡོང་བའྱི་གནས་
སྐབས་སུ་ཡོད་ཚད་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོའ་ིརོག་ག་ཆགས་པ་རེད། ད་ེབལྟས་ནས་ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚ་ོཆ་ཚང་མག་ོནས་
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མཇུག་བར་དུ་ལྟོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ལྟ་ཡོང་དུས། དའེྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ད་ེཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་སྱིད་སྐྱངོ་ད་ེགསལ་པ་ོམེད་
དུས། ང་ཚོས་སྱིད་སྐྱོང་ད་ེཚུར་བངས་པ་རེད། ད་དུང་ཡང་དེའྱི་འོག་ནས་མར་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་ད་ེནང་བཞྱིན་སེབས་ཀྱི་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོདརེ་རླབས་ཆནེ་མྱི་སྣའྱི་ཚགི་ལུང་འདནེ་བས་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགངོས་བཞེས་ཡག་པ་ོགནང་ན་མ་གཏོགས། ང་ཚ་ོབསྐྱར་བཅོས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ལྟ་བུ་བས་ན། 
ད་ེདག་ཟག་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཤས་ཕདེ་ཀ་བཅསོ། ཕདེ་ཀ་མ་བཅོས་ན། ཡ་མཚན་པ་ོཆགས་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་དགོས་རྒྱུ་ཨ་ེཡོད་ན། ད་ེངེས་པར་དུ་ལད་མ་ོབདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ལ་དཔ་ེལྟོས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིག་ཆ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཐེངས་གཉྱིས་
སེབས་ཚར་རེད། ད་ེརྱིང་ཡྱིན་ན་ཉྱིན་གང་བག་ོགེང་བེད་བསྡད་ཡོད་རེད། དེའྱི་དགོས་པ་དམྱིགས་ཡུལ་རྒྱུ་མཚན། ད་ལྟ་བསྐྱར་
བཅསོ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། བསྐྱར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་ན། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཚགོས་ཆུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
སྙན་ཐ་ོཕེབས་ཚར་བ་རེད། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་བསྣམས་ཕེབས་པ་རེད། སྐབས་དང་དུས་ལ་གསལ་པ་ོམ་ཆགས་
པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོས་མར་ཚིག་བརོད་སྙན་སོན་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ན། ཞུ་ཆགོ་གྱི་རེད། ར་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་
ས་ོསོའ་ིམདུན་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དགངོས་པ་བཞེས་དགསོ་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཚགོས་གཙ་ོམར་ར་རྒྱུག་འཐེན་གྱི་
མེད། ག་ོསྐབས་བཞེས་མཁན་ཡོད་ན་མར་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ོསྐབས་མ་བཞེས་ན་ཚོགས་གཙོས་སྒུག་བསྡད་ན་
འགྱིག་མྱི་འདུག ལས་རྱིམ་འག་ོཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ང་ཚསོ་ཚགོས་ཆུང་འཁེར་ཡོང་རྒྱུ་བསྐྱར་བཅསོ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་བྱུང་
བའྱི་ཚོར་བ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཟག་རླབས་ཆེན་གྱི་མཚན་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེའད་བས་ན། སྱིར་བཏང་སོ་སོའ་ི
བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་རེད། ངས་ག་རེ་ཞུས་ཡོད་ཞུ་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་གནངས་ཉྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་
གཅྱིག་བཞག ད་ེརྱིང་དགོང་མ་ོདང་སང་ཉྱིན་གཉྱིས་ཆར་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བསྐྱར་བཅོས་ཡང་བསྐྱར་ཀློག་རྒྱུའྱི་གོ་
སྐབས་བཞག་ནས་གནངས་ཉྱིན་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོམེད་འག་ོསྙམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འཇོག་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་མ་འགོ་ན། དུས་ཚོད་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོའདུག 
ལས་ཉྱིན་གསུམ་མ་གཏོགས་ལག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་རགོས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁྱིམས་ད་ེཏོག་ཙམ་གལ་ཆནེ་པ་ོདང་
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ནན་པ་ོའགོ་དགོས་དུས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་བསྡོམས་ད་ེཚ་ོགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ལ་བསྟུན་
གྱིན་བསྟུན་གྱིན་ཏོག་ཙམ་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུར། གོ་སྐབས་ཞྱིག་འདུག ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས་མུ་མཐུད་ནས་ལས་
རྱིམ་ཕབེས་མུས་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་གོང་དུ་ལུང་འདནེ་བ་རྒྱུ་ད།ེ འད་ེཤཤ་ཁགོ་དང་་་ནུབ་ཁགོ་བཟ་ོའད་བ་ོབས་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་
རདེ། ངས་རླབས་ཆནེ་གྱི་མྱི་སྣ་དསེ་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ད།ེ ལུང་དངས་རྒྱུ་ད།ེ ད་ེསྔནོ་གྱི་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ། ངས་ད་ེ
རྱིང་པ་རདེ་ཟེར་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་ཟརེ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ད།ེ ཁ་ོརང་གྱིས་རང་བཟསོ་ཁ་ོན་མ་གཏགོས། ངས་
ད་ེདངས་མ་མོང་། ཡྱིན་ནའང་ངས་ག་ར་ེབས་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ད་ེརྱིང་ངས་གོང་དུ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་
གཞྱིར་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་མ་ནས་སྐད་ཆ་འདྱི་བཤད་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དེ། འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་ལ་མང་ཚོགས་ལ་
ཡྱིན་ནའང་ཟབ་སོང་རླབས་པ་ོཆེ་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ད་ེརྱིང་འདྱི་ནས་ཡྱིན་
ནའང་། སྱིག་གཞྱི་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་མ་ཐུབ་པ་དེར་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། སྱིག་གཞྱི་དང་ཚང་མའྱི་ཐོག་
ནས་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོང་གྱི་འདུག དརེ་འཕྲསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་དརེ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཆདེ་
དུ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་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 སྔོན་ལ་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལག་འདུག དོན་དག་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོགོས་
ཚགོས་ནང་ལ། རྣམ་འགྱུར་འད་མྱིན་སྟོན་མཁན་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོ
སྟོན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེ་འདའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་། 
 དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ད་ེཟག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མཁེན་གྱི་འདུག མ་ཁུར་དུས་ནས་མཁེན་གྱི་ཡོད་
གསུངས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཟག་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་ད་ེརྱིང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཡངོས་སུ་རགོས་
པར་ཐུགས་ར་ེབ་ན་མེད་པ་ཆ་ེཟེར་ནས་ཚང་མ་ཧ་ཅང་དགའ་དགོས་རྒྱུ་དང་སྐྱྱིད་དགོས་རྒྱུ་ལྟ་བུ་གསུང་བཤད་གནང་ནས་མར་
འག་ོཤོག་གསུངས་པ་མ་གཏོགས། ད་ེརྱིང་ཟག་སོང་། ང་ཚ་ོབ་ོཕམ་བྱུང་། ད་ེཟག་སོང་བར་ང་ཚོར་ལག་རྐྱོང་མཁན་མེད་པ་རེད། 
གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་རྐྱོང་རོགས་བེད། ད་ེའད་གང་ཡང་མ་བྱུང་དུས། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་དགོས་པ་ཨ་ེཡོད་ན། 
གལ་སྱིད་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ན། གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ད་ེརདེ། ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱརོ་མེད་ན། 
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ད་ེའག་ོཡྱི་མ་རེད། ད་ེསྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། འདྱི་
ཡང་བསྐྱར་གསུང་དགསོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ང་ཚ་ོབག་ོགེང་ད་ེཡྱིག་ཆ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྣམ་དཔདོ་ཐནོ་ཐུབ་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག 
དརེ་བརེན་ཚགི་བེད་སོད་བཏང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཐེན་བསྡད་ན། ད་ེཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ཀྱི་
ཚརོ་བ་ཡག་པ་ོཡོད་མ་རདེ། སྒེར་ས་ོས་ོལའང་ཚོར་བ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེམཐའ་མ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེ
བཤསེ་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་འདྱི་ལ་དགག་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེ། ང་རང་གྱི་རྣམ་དཔོད་ལ་དཔག་པའྱི་ཡོད་ཚད་བཏོན་ནས་
དགག་པ་བརྒྱབ་པ་མ་གཏོགས། མྱིའྱི་ང་ོདང་ལའྱི་ང་ོབརྱིས་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་བཞག་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། ང་རང་རང་གྱི་
བསམ་བ་ོནང་ལ་གང་འཁརོ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དནོ་ཚན་ ༡༤ བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརདོ་ད།ེ བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བདེ་པར་དགག་བ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ཙང་། དང་པ་ོརྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། ༣༧ བྱུང་སོང་། ད་ེཚད་མཐ་ོམང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་ཆད། དོན་ཚན་ ༡༨ པའྱི་གསུམ་པའྱི་ཁ་པ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད། 
བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་བེད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། དོན་ཚན་ ༡༨ 
གསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༡༨ ནང་གསེས་ག་པ། བརོད་པ་
གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་གཏན་འབེབས་བེད་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་
ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེག་པ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་ནས། གཅྱིག་བཤད་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཚོར་
གྱི་ཡོད། ང་རང་ཚ་ོཡན་ཆད་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ལ་འོས་བསྡུའྱི་དེབ་འགོད་བ་རྒྱུ་དེ། འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱི་ཐེངས་མ་གཅྱིག་གནང་
ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཚང་མས་ད་ག་རང་ར་འཛིན་བས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་ད་ག་རང་རེད་མྱི་འདུག 
དཔརེ་ན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། བལ་ཡུལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཚང་མར་བསྐྱར་དུ་དེབ་འགོད་ཆ་ཚང་བས་ཡདོ་པ་རེད། བས་
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ཙང་ད་ེའད་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ས་ཆར། སྔོན་མ་ནས་དེབ་འགོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་རང་འཇགས་བས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
ང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེབས་ནས་ཡྱིན་ཞུས་ན། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཡྱིན་ན་ད་ེཙམ་གྱི་གནད་
འགག་ཆེན་པ་ོམ་རེད། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་བསྡུ་སྐབས་ལ། འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་བཞག་ནས་འོས་ཤོག་བླུགས་
མཁན་བརྒྱ་ཆ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེབ་འགོད་གནང་མཁན་མྱི་གངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཁབ་
བསགས་བེད་ཀྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ག་དུས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཚད་དམའ་པ་ོམ་གཏགོས་སེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེམ་སེབས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ། འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ལ་ཚད་འཛིན་བེད་སའྱི་དེབ་འགོད་བེད་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ངས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབུས་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་མོང་། ས་གནས་ཆ་ེཁག་རྡ་རམ་ས་ལ། སལེ་ཀབོ། མ་ོག་ོཊ་ད་ེཚ་ོཚང་
མ་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། ཁ་གསལ་པ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེདཔ་ེབཞག་ན། རྡ་རམ་ས་ལ་
ལྟ་བུ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་གཅྱིག་
པརོ་ ༧༠༠ ནས ༨༠༠ གནས་སྟངས་ད་ེའད་བྱུང་མངོ་ཡོད་པ་རདེ། 
 ད་ལྟ་ཡྱིན་ན། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་དེབ་འགོད་ཁྱིའྱི་སྒང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དེའྱི་མྱི་ད་ེཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་བོད་ལ་འགོ་མཁན་
ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་འག་ོམཁན་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བསྐྱར་དུ་དེབ་འགོད་བེད་མཁན་ཡོད་པ་
རདེ། བས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ང་ཚ་ོདེའྱི་ནང་ནས་འཐནེ་གྱི་ཡོད་ཟརེ་གྱི་འདུག འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་གྱིས་འཐནེ་གྱི་ཟེར་གྱི་
འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་གངས་ཀ་དེ་ཁོན་ནས་སྟོན་ཡོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག གོངས་མཁན་གྱི་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཁེར་ཡོང་གྱི་འདུག 
མདརོ་བསྡུ་ནས་བཤད་ན། ཡང་ན་ང་ཚོས་ལ་ོལྔའྱི་མཚམས་ལ་བསྐྱར་དུ་དེབ་འགོད་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་ན་འསོ་བསྡུ་ལན་
ཁང་གྱི་དེབ་འགོད་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་ད་ེསར་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརྡ་ལན་ཡག་པ་ོསྤྲད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག 
སྱིད་སྐྱོང་མཁན་གྱི་འོས་ཤོག་བླུགས་མཁན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ བྱུང་འདུག་ཟརེ་གྱི་འདུག ད་ེབདེན་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རེད་མྱི་འདུག 
ད་ལྟ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་ེའད་མ་རེད། འོས་ཤོག་བླུགས་ཆོག་མཁན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་དེ་
ལས་ཧ་ཅང་མང་བ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་དེབ་འགོད་ད་ེམྱི་འད་བ་མང་པ་ོཞྱིག་རེད། རྡ་རམ་ས་ལ་གཅྱིག ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གཅྱིག ཡང་
སྔནོ་མ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་བླུགས་མཁན་མ་བྱུང་བ། བོད་ལ་འག་ོམཁན། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པ་ོཡོད་པ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། ང་ཚ་ོའོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ནས་གངས་ཀ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཏན་
ཏན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྐུ་ངལ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་ལོ་ལྔ་རེའྱི་མཚམས་སུ་དེབ་འགོད་གཅྱིག་
བས་ནས་འག་ོཔ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ད་ེངེས་པར་དུ་ཁབ་བསགས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཡང་ན་ལོ་ལྔ་རེའྱི་མཚམས་སུ་
དེབ་འགོད་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ད་ེབར་དུ་ངས་ངེས་བརན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་སྙམ། ངས་སྔོན་མ་ད་ོསྣང་
མང་པ་ོབྱུང་མོང་། དེའྱི་སྐོར་ལ་རམོ་ཞྱིག་བྱིས་མོང་། དྱི་བ་དྱིས་ལན་བས་ནས་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་ས་གནས་ཁག་གསུམ་ལ་
ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ེགསལ་པ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་གསལ་པ་ོབཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བརྡ་ལན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་ཐོག་ནས་མྱི་མང་གྱིས་ད་ོསྣང་ཆེན་པོའ་ི
ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་པ་གང་ཞྱིག་ལ། འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་བསགས་སྐབས་སུ། ང་ཚོའྱི་འདོད་པ་ཁེངས་རྒྱུ་ཆ་ཤས་
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ལེན་མེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཐོན་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། ད་ེཏག་ཏག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བསྡད་མྱི་འདུག ཁབ་བསགས་བ་རྒྱུའྱི་བརྒྱ་ཆ་ད་ེ
ངེས་པར་དུ་སར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ལ་ོལྔ་རེར་བསྐྱར་དུ་དེབ་འགོད་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། བདེན་པ་དང་། དང་པ་ོ
དང། བདནེ་པ་ཆདེ་དུ་སྐྱག་རྫུན་བཤད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གཞྱིར་བཞག་
བས་ན། དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཚགི་ཐག་ཆདོ་པའོ་ིཐགོ་ནས་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་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱིར་བཏང་དནོ་ཚན་ ༡༨ ནང་གསསེ་ ༣ པའྱི་ག་པ་དང་འབལེ་ནས། འགེལ་བཤད་ཅྱིག་བསྐྱནོ་
པ་རེད། ཁ་ོལ་དམྱིགས་བསལ་དགག་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་བསྐྱོན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་
ཚ་ོཚོགས་ཆུང་གྱིས་གང་བཤད་འདོད་ཡོད་པ་དང། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གང་བྱིས་ཡོད་པ་དེ། སྱིར་བཏང་ཚོགས་ཆུང་
གྱིས་སྔོན་མ་སྙན་ཐོ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཤོག་གངས་ ༨ ཡོད། ཤོག་གངས་ ༧ ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་སྙན་
འགོད་བ་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་གཉེར་བ་རྒྱུ་དང་། དམྱིགས་བསལ་སྙན་འགོད་ལབ་དུས། ཀ་པ་དེར་རྒྱབ་གཉེར་བེད། ཁ་པ་དེར་དམྱིགས་
བསལ་སྙན་ཐ་ོའགོད་རྒྱུ་ཞྱིག་ང་ཚོས་བཀདོ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཀོད་དགོས་རྒྱུའྱི་དོན་དག་ད།ེ ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་འབལེ་བའྱི་
ཐོག་ནས་བཀའ་སྡུར་མང་པ་ོབྱུང་ནས། འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་མཆོག་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་
འགན་འཛིན་མཆོག་གྱིས་དགོངས་བཞེས་དང། ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ག་ོབསྡུར་བས་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དེབ་སྐྱེལ་བ་རྒྱུ་དང་། 
ད་ེགནས་སྟངས་ཀྱི་གངས་ཐ་ོཕྱི་ལ་སྟོན་རྒྱུ་དང་། བརྒྱ་ཆ་བཏནོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཏག་ཏག་བསྡད་མ་བསྡད་
ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་དུས། དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་བཏོན། དེར་ང་ཚོས་ཀང་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་བས་ནས། 
དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྙན་ཐ་ོདེའྱི་ནང་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེངས་མར་ཀློག་གྱི་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་སྙན་ཐ་ོནང་ལ་བཀོད་
བཞག་པ་དེ། ང་ཚ་ོསྐབས་ད་ེདུས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་ཀར་བསྐྱར་བཅོས་བེད་མྱི་དགོས་པ་གང་ཞྱིག་ལ། འོས་བསྡུའྱི་ལས་
ཁུངས་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང། དེས་འགན་ཁུར་དགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང། ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ཞུ་དགསོ་རྒྱུ། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་དེ། བཙན་བལོ་བོད་མྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཟེར་དུས། འགྲུལ་
བཞུད་མང་དགས་ནས། སྔོན་འགོའ་ིའོས་ཤོག་བླུགས་དུས་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡོད་དུས། དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་ཤོག་བླུགས་དུས། ས་ཆ་
གཞན་པར་སེབ་རྒྱུ། ད་ེལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁབ་བསགས་བ་རྒྱུའྱི་བརྒྱ་ཆ་ད་ེ
ཚའོྱི་སྐརོ་ལ། སྔནོ་མ་ང་ཚསོ་བརྒྱ་ཆ་ལོན་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་གཅྱིག་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རསེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ད་ེའསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་
གྱིས་གཅྱིག་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་པ་ོདང་བདེན་པ་ག་ཚདོ་གནས་ཐུབ་མྱི་ཐུབ་ལབ་རྒྱུ་དེ། གཙ་ོབ་ོང་རང་ཚ་ོམྱིའྱི་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་བསྡད་རྒྱུ་ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་སྙན་ཐ་ོནང་ལ་གང་བཀོད་ཡོད་པ་དེ། ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐ་ོདོན་ཚན་ ༥ 
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པ། རྒྱབ་གཉེར་བ་རྒྱུ་དང་། དམྱིགས་བསལ་སྙན་བཀདོ། ནང་གསསེ་ཁ་པ། དམྱིགས་བསལ་སྙན་བཀདོ་དང་པ།ོ འསོ་སྱིག་དནོ་
ཚན་ ༡༨ ནང་འགོད་ངསེ་ཀྱི་བསྐྱར་བཅསོ་འཆར་འབུལ་ར་ེཟུང་ཞུས་ཡོད་ཀང། ད་བར་དབེ་སྐྱལེ་གནང་ཕོགས་དང་འབལེ་བའྱི་
སྐོར་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བསྐྱར་ཞྱིབ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་སྟེ། མ་འོངས་དེབ་སྐྱེལ་གསར་པ་ཞྱིག་ནས་འགོ་
འཛུགས་རྒྱུ། འོས་བསྡུ་དེབ་སྐྱེལ་དང་འབེལ། གངས་ཐ་ོཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ཚེ། དགེ་མཚན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བར་མངོན། ང་ཚོའྱི་
བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་ད་ེརདེ། ཀམ་པུ་ཊར་ནང་གངས་ཐ་ོགཅྱིག་བཟསོ། ཡར་བཏོན་མར་བཏནོ་ད་ེའད་ཞྱིག་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་སྐབས་ད་ེ
དུས་ཁ་ོརང་རྣམ་པའྱི་དགངོས་གཞྱི་ད་ེཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་ད་ེབཏོན་བཞག་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུས་བཞག་ན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་དང་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དགོངས་ཚུལ་རེད་འདུག དོན་ཚན་ ༡༨ པའྱི་ནང་
གསསེ། ག་པ་ད།ེ བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བདེ་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ ༥ པའྱི་ཀ་པ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པ་ལ་དགག་བ། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཀ་པ་དའེྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་མྱིན་པ་དང། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ལ་ོཚད་མ་ལནོ་པ་ཟེར་རྒྱུ་དེ། 
དའེྱི་ཐགོ་ལ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་རང་ལ་ོ ༡༨ ཧྲྱིལ་པ་ོམ་ལནོ་པ་ཟེར་ནས་བཀདོ་ཐུབ་པ་ན། བཟསོ་བཅོས་གསོ་འཆར་འཁེར་ཡངོ་གྱི 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཕལ་ཆེར་སྣོན་མྱི་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་དེ་རང་འཇགས་བསྐྱར་བཅོས་དུ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་བདེ་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་གསེས་ལྔ་པ་ད།ེ ད་ེནང་ལ་གསལ་པ་ོམེད་དུས། སྐྱ་ེབ་ོགང་ཞྱིག་
གྱིས་འསོ་འཕནེ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་བལ་ཞྱིང་། མྱིང་གཞུང་དབེ་སྐྱལེ་མྱི་ཆགོ་པ་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེདང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དའེྱི་ནང་
གསེས་ཀ་པ་དའེྱི་ནང་ལ་ལ་ོཚད་མ་ལོན་པ་ཟརེ་དུས། ད་ེ ༡༨ དང་ ༢༥ ག་ར་ེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ག་བ་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད་དམ། དེའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་རང་ལ་ོ༡༨ ཧྲྱིལ་པ་ོམ་ལོན་པ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཟོས་བཅོས་གོས་འཆར་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༡ པ་
ནང་ལ་གསལ་གྱི་འདུག་ཅེས་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 འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༨ ནང་གྱི་ནང་གསེས་ ༥ པ་དང་ ༤ གཉྱིས་འདེས་ཡོད་པ་
རེད། ༤ ནང་ལ་འོས་འཕེན་པའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཀ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་རང་ལ་ོ ༡༨ ཧྲྱིལ་པ་ོལོན་པ་ཡན། བཞྱི་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། 
འསོ་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་ཕག་ལ་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ༥ དའེྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚསོ་བསྐྱར་བཅོས་བདེ་པ་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཟེར་ན། སྐབས་ད་ེདུས་ང་
ཚ་ོསྐད་ཆ་ཡར་བཤད་མར་བཤད་མང་པ་ོབེད་དུས། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་མྱིན་པ་དང་། ལ་ོཚད་མ་ལོན་པ་ལབ་རྒྱུ་དེ། ད་ེསྱིག་གཞྱི་
རྱིང་པ་ནང་ལ་སྔནོ་མ་ནས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་རགོ་ག་སུ་གང་གྱིས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལ་ོཚད་མ་ལོན་པ་ལབ་
རྒྱུ་ད།ེ མྱི་གཞན་པར་ག་ོའག་ོཡྱི་མ་རདེ་དམ་ཞསེ་དོགས་པ་ད་ེབྱུང་ནས། དགོས་མྱི་དགོས་ཟེར་རྒྱུ་རདེ། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ལབ་རྒྱུ་
དེ། ང་ཚོའྱི་སྣོན་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་ཕ་གྱིར་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་མྱིན་པ་ཟེར་རྒྱུ་
དསེ་བཀག་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ལ་ོཚད་མ་ལནོ་པ་ལབ་རྒྱུ་དརེ་དགོས་གཞྱི་ཞྱིག་བྱུང་ནས། སྐབས་ད་ེདུས་
ང་ཚ་ོབགོ་གེང་མང་པོ་བྱུང་ནས། མཐའ་མ་དེར་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ལབ་རྒྱུ་དེ་སྣོན་ཡོད་པ་རེད། དོན་དག་ང་ོམ་བསྐྱར་བཅོས་བ་
དགསོ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་གསསེ་ཀ་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བདེ་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་
མོས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ ༥ པའྱི་ཁ་པ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་
འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེསྔནོ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སེབས་པའྱི་སྐབས་ལ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་
སངོ་། སྱིར་བཏང་ནམ་རྒྱུན་བཞད་མ་ོབཞད་ས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་སངོ། ད་ེདུས་ཚང་མ་བཞད་མ་ོབཞད་རདེ། ངས་
ད་ེདུས་གནད་འགག་ཡོད་པ་ཚོར་སོང་། ད་ལྟ་དན་པ་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས། སྨན་པ་སུ་ཞྱིག་གྱི་རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་གསལ་
བསགས་བས་ཟྱིན་པ་ལབ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེགང་འད་ཡྱིན་ན། ད་ེདུས་གསུང་དུས་སེམས་ལ་ད་ེགནད་འགག་
འདུག་སྙམ་སོང་། རསེ་ལ་ད་ེའད་རྱིགས་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གཞྱི་ག་བར་འཇོགས་ཀྱི་རདེ། སྨན་པས་ད་ེརྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་
རདེ་ཅསེ་ལབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་གང་འད་ཡོད་པ་རདེ། ཁྱིམས་ཁང་ནས་ར་ེཟུང་ཡངོ་སྱིད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ནས་དརེ་ཚགི་
གྱི་གནད་འགག་གང་འད་ཞྱིག་གྱིས་ག་ོབརྡ་འཕྲོད་ཐུབ་མྱིན་གྱི་སྐོར་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་བསྐྱར་དུ་གསུང་གྱི་རེད་བསམས་ནས་སྒུག་བསྡད་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གསུངས་མ་སོང་། ང་རང་གྱི་སེམས་ལ་དེའྱི་
གསུངས་པའྱི་ཚིག་ད་ེདངོས་གནས་བདེན་པ་འདུག་བསམ་བྱུང། མདོར་བསྡུ་ན། ཁྱིམས་ཁང་དང་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རྱིག་
འཚ་ོམ་ཟྱིན་པའྱི་ངསོ་འཛིན་ཐག་གཅོད་བས་ཟྱིན་པ་ལབ་ན། ད་ེབཟ་ོབཅསོ་གོས་ཆདོ་ནང་ལ་ཁེར་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་ངསོ་འཛིན་
ཐག་གཅོད་ཟརེ་ན། སྨན་པ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཟེར་གྱི་རདེ། ཁྱིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་བེད་ཟརེ་གྱི་རདེ། གསལ་བསགས་ད་ེགང་
འད་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཡང་ན་ད་ེའགེལ་བཤད་གསལ་པ་ོཡོད་ན་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། མེད་ན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐ་ེཚོམ་བྱུང་སོང་། 
བཟ་ོབཅསོ་ཁྱིམས་འཆར་ཁེར་རྒྱུར་འདདོ་པ་མེད། 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་ེརོག་ག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག དེའྱི་ཐག་སུའྱི་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། ཡྱིན་ནའང་ཚོས་
ཚགི་ཙམ་བཟོས་པ་རེད། དོན་དག་ང་ོམ་ཡོང་ས་ད་ེབཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༣༧ སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དའེྱི་ནང་
ལ་ནང་གསེས་ ༣ ཁྱིམས་ཁང་ངམ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་གསལ་བསགས་བས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལབ་རྒྱུ་ད་ེ
རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་ཡོངས་གགས་ཀྱིས་རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་ལབ་དུས། ད་ེསྣནོ་པ་རདེ། ཁ་སང་འསོ་བསྡུ་རོག་ཞྱིབ་བདེ་མཁན་ད་ེཚ་ོ
ཡང་དེར་ས་མཚམས་ཟྱིན་ས་དགོས་རེད། ཟེར་ནས་བྱིས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱིས་མྱི་
འདུག ཁོང་ཚ་ོརྒྱལ་སྱིའྱི་མཁས་དབང་རྐྱང་རྐྱང་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་གྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ཁངོ་ཚསོ་ད་ེཟེར་གྱི་འདུག དེར་ཟྱིན་ས་ཞྱིག་དགོས་རདེ་ཟེར་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་ད་ལན་གྱི་
བསྐྱར་བཅོས་བ་རྒྱུ་ད།ེ བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཡདོ་པའྱི་ཚགི་ད་ེཚ་ོདང་མཐུན་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་རདེ་མ་གཏགོས། དམྱིགས་ཡུལ་གཞན་
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པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གསལ་བསགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་ཚོ་ནྱི་ངས་གང་ཡང་མྱི་ཤེས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་བ་ོབཟང་སངེ་གེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པའྱི་གསལ་བསགས་བས་ཟྱིན་པ་ཟརེ་ནས་བཀོད་དུས། 
སྱི་འཐུས་འསོ་མྱི་ལངས་ཚར་བ་བས། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གཅྱིག་གྱིས་འདདོ་པ་གཅྱིག་རྐྱང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གསལ་བསགས་བདེ་
པ་ཡྱིན་ན། ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རེད། སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་སྔོན་འགོའ་ིའོས་ཤོག་ཐོབ་ཚར་བ་ད་ེམར་ཟག་སྱིད་པ་རེད། ད་ེཡག་པ་ོདགོངས་
པ་བཞསེ་ན་མ་གཏགོས། ཆབ་སྱིད་རདེ། ཕགོས་གཏགོ་ནྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྨན་པ་ཞྱིག་གྱིས་བཀག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག ད་ེ
དགངོས་པ་ཡག་པ་ོབཞེས་དགོས་རྒྱུ་རདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེར་བའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚིག་གྱི་གཞྱིར་མཚུངས་གཅྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་འདུག ད་ེལས་རྒྱས་
པའྱི་དཔ་ེམཚོན་ཞྱིག་ད་ེའད་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཕལ་ཆེར་གསལ་པ་ོགང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་འགལ་མེད་པར་ཞུ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གྱིས་གཅྱིག་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། ང་
ཚའོྱི་ད་ལྟ་འདྱི་ཡར་དབེ་སྐྱལེ་བདེ་མཁན་དང། འོས་བླུགས་མཁན་གྱི་མྱི་ད།ེ གང་འད་ཞྱིག་དགསོ་མྱི་དགསོ་ལབ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། དནོ་
ཚན་ ༢༡ དེའྱི་སྔོན་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བནོ་གྱི་འོས་ཆོས། དོན་ཚན་ ༣༨ པའྱི་
ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆསོ། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་བསྡད་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་
པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་དགོས་གཞྱི་ཡོད་ན། མ་འོངས་པར་དང་པ་ོབཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་བདེ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་
རེད། མ་གཏོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་དེར་འདྱི་བཅོས་པ་ཙམ་གྱིས་ང་ཚོའྱི་སྱིད་སྐྱོང་དང་སྱི་འཐུས་ད་ེཚོར་སྨན་པ་
བཟང་ངན་ལ་བལྟས་ནས་བ་རྒྱུ་མེད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་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། 
ད་ལྟ་འསོ་འཕེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་ད།ེ དབེ་འགདོ་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་ཆ་རྐྱནེ་ལྟ་བུ་རདེ། སྱིད་སྐྱདོ་དང་སྱི་འཐུས་འོས་ཆསོ་ད་ེཁག་ཁག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེར་ང་ཚོའྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ནས་ཧ་ཅང་འབབ་ཡོང་ས་མྱི་འདུག བརདོ་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བདེ་པར་དགག་བ། དང་པ་ོང་ོཡོད་ཀྱི་སུམ་ཆ་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་མཁན་ ༣༡ ཡོད་པར། འདྱི་ང་ོཡོད་སུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འོས་བསྡུ་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༢༣ པ་ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང། འསོ་གཞྱིར་ཞུགས་ཕོགས་དང་རོད་རོག་སྐོར། ནང་གསེས་ ༡ སྱི་མོས་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བདེ་པར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགག་བ་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་རང་འཇགས་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་དང་པ་ོརྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་རྣམས་ཕག་
རྐྱངོ་རགོས་གནང། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགག་བ་བརྒྱབ་མཁན་གྱིས་ད་གྱི་ཚགི་ད་ེགཞྱི་བཅལོ་ནས་དགག་བ་བརྒྱབ་ཀྱི་གསུངས་པ་རདེ། 
དའེྱི་ནང་ལ་སྔནོ་གཞྱི་འསོ་ཆསོ་ལབ་ཡོད་པ་མ་རེད། འོས་གཞྱི་འོས་ཆོས་འབྱི་དུས་ཁོང་གཉྱིས་མཚུངས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་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 དེའྱི་ནང་ལ་དོན་དག་གནད་འགག་ཅྱིག་དེ། ཡག་པ་ོབས་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཚིག་བརོད་
རྱིང་པའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞྱིར་ཐབོ་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིཁངོས་ནས་དང་བང་འཛུལ་བཞུགས་བས་པའམ། འསོ་
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འཆར་འདམེས་སྒྲུག་བས་པའྱི་སྐྱ་ེབ་ོགང་ཞྱིག་གྱི་འསོ་ཆསོ་ཚང་མྱིན་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེརེད། ང་ཚ་ོགསར་པའྱི་ནང་ལ་སྱིད་སྐྱོང་དང་བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་འཆར་འདེམས་སྒྲུག་བས་པའྱི་སྐྱ་ེབ་ོགང་ཞྱིག དེའྱི་ནང་ལ་དང་བང་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་ཕ་གྱི་ནས་
བཀག་གནང་ཡོད་དུས། འདམེས་སྒྲུག་བདེ་པའྱི་ཁངོས་ལ་སབེས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས། སྱིར་བཏང་དངསོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཁངོ་
གྱིས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དགག་པ་བརྒྱབ་མཁན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ལ་སྱིད་སྐྱོང་ཡང་སྣོན་ཡོད་པ་
རེད། དེར་ཐུགས་སྣང་དགོས་པ་རེད། གལ་སྱིད་ད་ེཟགས་སོང་ན། སྱིད་སྐྱོང་ལ་ད་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བརྒྱུད་ལམ་དེའྱི་
ཐགོ་ནས་འཇུག་ལ་ཞྱིབ་མཇུག་བདེ་དགོས་མ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚ་ོདང་པ་ོཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་།  
༣༩ ཡོད་པ་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན། གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་ ༢༤ པ། ད་ེབསྐྱར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་ཐགོ་
ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་
གཉྱིས་པ། དོན་ཚན་ ༢༤ ནང་གསེས་ ༥ པ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་
ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། ཡོད་པ་སོང་ཙང་། གཏན་འབེབས་བེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཕག་རྐྱོང་
རགོས་གནང། ༤༠ ཡོད་པ་ད་ེང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་ཆད། ད་ེགཏན་འབེབས་བས་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས། ༦ པ། བརོད་
པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ད་ེསྱི་
མོས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས། ༧ པ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་
ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ནང་གསེས་ ༧ པ། བཟོས་བཅོས་བསྐྱར་བཅོས་དེའྱི་ནང་ལ་དེ་འད་འཁོད་འདུག མང་
ཚགོས་འདུ་འཛམོས་སར་འསོ་གཞྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་འཁརེ་སྟངས་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེཏག་ཏག་འདུག ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་ནང་
ལ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་གྱི་བསམ་པར་དེའྱི་ནང་ལ་གསལ་ཁ་བཏོན་དགོས་འདུག་བསམ་གྱི་
འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རང་ཉྱིད་ནས་མ་གཏོགས། གཞན་དག་ཞྱིག་གྱིས་བདེ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་དང་མེད་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་
ཀྱི་མྱི་འདུག སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྱིག་གཞྱི་དེར་ལྟ་བུ་དགོས་རདེ་ལབ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་
ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔེར་ན། ཆོལ་ཁ་དང་། ཆོས་བརྒྱུད། ཚོགས་སྐྱྱིད། སྱི་སྒེར་སུ་ཐད་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གསལ་བསགས་
མྱི་ཆོག་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ཁ་གསལ་པ་ོབཟོས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སར་འོས་གཞྱི་རང་ཉྱིད་
ནས་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་འཁོད་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེགསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ཚོགས་པ་
སྐྱྱིད་སྡུག་ཁག་ནས་འོས་མྱི་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་པ་སྐྱྱིད་སྡུག་གྱི་བེད་ཆོག་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་གསལ་པ་ོགང་
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ཡང་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ག་ོབ་ད་ེལེན་དགོས་པ་རདེ་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ག་ོབ་ལེན་ཐུབ་མཁན་དང་མ་ཐུབ་མཁན་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེགསལ་པ་ོབཟསོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་གསུངས་མ་ཐག་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེརང་ཡྱིན། དོན་དག་གཙ་ོབ་ོདེའྱི་ནང་
ལ་གོང་གྱི་ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ་ནང་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཚགི་ཁ་ཤས་ཕར་འཐནེ་པ་ཡྱིན། ད་ེཙམ་གྱི་གསལ་ཁ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག དརེ་ངསེ་
པར་དུ་དེའྱི་ནང་ལ་བྱིས་འདུག ཆོལ་ཁ་དང་། ཆོས་བརྒྱུད། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེའད་དམྱིགས་བཙུགས་
ཀྱིས་འོས་གཞྱི་ཁབ་བསགས་བས་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ཁ་ནས་བཤད་པ་ད་ེརེད། དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དེར་བཟོ་
བཅསོ་བསྐྱནོ་ན་མ་གཏོགས་ད་ེལྟ་བུ་བས་ན་ཁ་གསལ་པ་ོཡོང་གྱི་མྱི་འདུག གནད་འགག་ཆསེ་ཤོས་ད་ེཡྱིན་ཙང་། གང་ལྟར་ད་ེལ་
དགོངས་པ་བཞསེ་ནས་བཟོས་བཅོས་གོས་ཆོད་འདོན་དགོས་ན་འདོན་གྱི་ཡྱིན། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེརང་འཇགས་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན་ད་དུང་ཁ་གསལ་པ་ོམྱི་འདུག མ་འོངས་པ་རདོ་རགོ་གྱི་གཞྱི་ར་མང་པ་ོཡོང་ས་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཟོས་བཅོས་གོས་ཆོད་བསྣམས་ཕེབས་ཡོང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་གསེས། ༧ ད་ལྟ་བཞག་གྱི་ཡྱིན། ནང་གསེས། ༨ དེ། 
བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརདོ་པ་གཉྱིས་པ་དེ། འསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གསལ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོནང་
སྱིད་སྐྱངོ་དང་། བཀའ་བནོ། སྱི་འཐུས་བཅས་འབེལ་ཡདོ་འསོ་གཞྱི་ནང་བཞུགས་བ་ོཡོད་ཚ།ེ ཀ་པ། སྱིག་འཛུགས་དང། གཞུང་
འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ཁག་གྱིས་འསོ་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་བག་ོགེང་ཚོགས་འདུ་ག་ོསྱིག་བྱུང་རྱིགས་ནང་གཞུང་འབེལ་གྱི་ང་ོ
བོར་ཚོགས་བཅར་མྱི་ཆོག་པ་མ་ཟད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་དང་། དངུལ་དངོས་གང་ཡང་བེད་སད་མྱི་ཆོག སྱི་
འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་གསེས། ༨ པའྱི་ཀ་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་མའྱི་འདས་པའྱི་ཉམས་མོང་ལ་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། སྐབས་ད་ེདུས་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་མྱིའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་གྱིས་ཕེབས་འཁོར་འཁྱིད་ནས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་དྱི་བ་
བཏང་དུས། སྣུམ་ས་ོསོས་བླུགས་ཡོད། མ་ོཊ་གཞུང་གྱིས་འཁྱིད་ཡདོ་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་སྱིག་གཞྱི་དང་
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ནང་འགལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། འགེལ་བཤད་དེ་འད་ཞྱིག་བརྒྱབ་སོང་། དེ་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གོ་བ་ལེན་སྟངས་དེ་ང་ཚོའྱི་
གསལ་པ་ོབཟསོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཟསོ་བཅོས་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརདོ་ནང་གསསེ། ༨ པའྱི་ཀ་པ་དང་། གོང་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱིས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བདེ་པ་ལ་
དགག་བ། དགག་བ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་
མཁན་ཕག་རྐྱངོ་རགོས་གནང། ༣༨ ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡདོ་ཡན་ཆད། ད་ེགཏན་འབེབས་བས་པ་ཡྱིན། ནང་གསསེ་ཁ་པ། 
བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་མཚམས་ད་ེདུས་ངེས་ཅན་གྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ནང་ནས་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ད་ེཚོས་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཕོགས་བསྐྱོད་ཁོན་ནས་མ་ཆོག་པ་བཟོས་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། གཞུང་འབེལ་
གྱིས་ཕོགས་བསྐྱོད་ཀང་བས། འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་དོན་བེད་ཀྱི་མེད་ཟེར་ན། ན་ནྱིང་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་ན། ཉག་
ཉགོ་མཉམ་བསེས་བས་ནས། སྐབས་ད་ེདུས་ལག་སོང་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་དུས་ཚོད་
ངེས་ཅན་གཅྱིག་བཟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་འད་འདུག སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཡྱིན་ནའང་རདེ། གཞུང་དནོ་ཕོགས་བསྐྱོད་ཁནོ་ནས་ཕེབས་མྱི་ཆགོ་པ་བཟསོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེལ་བསྐྱར་བཅསོ་བཟོས་བཅོས་
གོས་ཆདོ་འཁརེ་དགོས་ན་འཁརེ་ཡངོ་གྱི་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་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱིར་བཏང་བཟསོ་བཅོས་གོས་འཆར་བསྣམས་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེདུས་ཞུས་ན་ཁད་པར་
མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཟོས་བཅོས་གོས་འཆར་མ་བསྣམས་པའྱི་སྐབས་སུ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོཚང་མ་བསམ་བ་ོགཏོང་
སྟངས་ཤྱིག་ད་ནང་བཀའ་ཤག་ལ་ཀུན་སོང་འད་མྱི་འད་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་དུང་ང་ཚ་ོགོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ མྱི་ད་ེབ་ོབཟང་སེངེ་དང་དེའྱི་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་པ་ལ་རང་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ཚོར་ཡོང་གྱི་འདུག ཡང་ལངས་མཁན་དེ་གཞུང་འབེལ་ཆོག་མྱི་ཆོག་ལབ་ན། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་སོབ་གྲྭ་རྱིས་
སྤྲད་དགོས། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཤོག་ཟརེ་ན། འག་ོཆགོ་གྱི་རདེ་དང་མ་རདེ། དགནོ་པ་གཅྱིག་གྱི་མཛད་སྒ་ོཆནེ་
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པ་ོཡོད་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ཤོག་ཟེར་ན་འག་ོཆོག་གྱི་རེད་དང་མ་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ཧ་ཅང་གྱི་ཐལ་བའྱི་ཚིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་གྱི་བཀའ་ཤག་སྔོན་མ་སྐབས་དེར། སྐབས་ ༡༤ པའྱི་སྱིད་སྐྱོང་། 
སྐབས་ ༡༥ པ་ལ་ལངས་མཁན་ཡྱིན་དུས། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རགོ་གེང་མང་པ་ོབཤད་པ་རེད། དེར་བརནེ་ནས་ང་ཚོས་ཚིག་
བརོད་དེའྱི་ནང་ལ་གཞུང་དོན་གྱི་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་སུ། སྐབས་བབ་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁ་ོན་ལས་ད་ེམྱིན་
རང་ཉྱིད་ལ་འོས་བསྡུའྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་ཆེད། འདས་པའྱི་ལས་དོན་བས་འབས་དང་། མ་འོངས་བེད་འཆར་སོགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་
རྱིགས་སྐབས་བསྟུན་གང་དུ་ཡང་དངསོ་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བདེ་མྱི་ཆགོ ད་ེལབ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་
གྱི་སྟངས་འཛིན་བེད་ཀྱི་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། 
ཨང་ཀྱི་ 6 དང་ 9 ཡྱི་བལྟ་སྟངས་ཐོག་ནས་ཚོར་སྣང་ཁ་ོནར་བཅོལ་ན་གང་དུ་སེབས་མེད་མྱི་ཤེས། ཡྱིན་ནའང་བཟོས་བཅོས་
གོས་འཆར་ཁུར་ཡོང་དུས་བལྟ་ཆགོ་གྱི་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཟསོ་བཅོས་གསོ་འཆར་ཁུར་ཡོང་ན་ག་ོསྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ནང་གསེས་ཁ་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་
ནའང་ས་ོསོས་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བག་ོགེང་གང་ཡང་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག 
བཟོས་བཅོས་གོས་འཆར་ཁུར་གྱི་ཡོད་ན་ག་ོསྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་ཚདོ་བདུན་པ་བར་དུ་མ་གཏོགས་ང་ཚ་ོཚགོས་འདུ་འག་ོ
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོགས་ཆུང་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད། གལ་སྱིད་དྱི་བ་དེའྱི་དོགས་པ་སེལ་སོང་ན། ངས་བཟོས་བཅོས་གོས་འཆར་
ཁུར་དགསོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཁ་སང་སྔནོ་མ་ངས་དྱི་བ་གཏངོ་དུས་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་ཚ་ོདེང་སང་བརོད་པ་དང་པ་ོགཉྱིས་པ་ད་ེཚང་མས་དཔེ་མང་པ་ོགསུངས་ཚར་བ་རེད། དྱི་བ་
བཏང་དགོས་ན་བརོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་གཏོང་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་དྱི་བ་གཏོང་རྒྱུས་
ལམ་ད་ེཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས་སྟངས་འཛནི་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚ་ོཚང་མ་འག་ོསྟངས་ད་ེཁ་
ལ་ེཁྲུལ་ལ་ེཆགས་ཀྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ཁུར་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་བཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་སྔ་ད་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་
དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའྱི་དེ་རྱིང་ལས་ཉྱིན་བརྒྱད་པ་དེ་
ཆགས་ཡོད། ད་ེརྱིང་ལས་རྱིམ་དང་པོ། དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། དྱི་བ་ཨང་ ༢ པ། དྱི་བ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བ་ོ
བཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚགོས་ཀྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༢ པ་ད་ེསྙན་སོན་ཞུ་ཆགོ་
པ་བགྱིས། དང་པ་ོབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ད་ེསྔ་ལྟར་མྱིན་པར། དེང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་མྱི་
གངས་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། གཉྱིས་པ་མ་འོངས་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཉྱིས་ཀྱི་མྱི་འབོར་ལ་འགྱུར་བ་ཐབེས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་མངནོ་གསལ་དུ་སོང། བཀའ་ཤག་ལ་ད་ེབསྟུན་
གྱི་འཆར་གཞྱི་གང་དང་གང་ཡདོ་དམ། གསུམ་པ་ཟླ་འདྱིའྱི་ཕྱི་ཚསེ་ ༡༣ ཉྱིན་འཆར་འགདོ་འགན་འཛནི་གྱིས་ཀང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ནང་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་ཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་པ་གསུངས་འདུག་སྟབས། དའེྱི་ཆདེ་དུ་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གྲུབ་
དནོ་ཞྱིབ་ཚགས་གང་འད་ཡྱིན་ནམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་གཉྱིས་པའྱི་ལན། དང་པ་ོརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་མྱི་འབོར་ཉུང་
དུ་ཕྱིན་པའྱི་རྐྱནེ་ནྱི་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་རང་རྱིགས་ཁག་ཅྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བསྐྱདོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང། གཉྱིས་ནས་རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་འཕེལ་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན།  གཉྱིས་པ་
བཙན་བོལ་བོད་མྱི་རྣམས་ཁ་འཐོར་དུ་མ་ཕྱིན་པར་གཞྱིས་སྒར་ཁག་ཏུ་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་
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མཐུན་རྐྱེན་སོར་སྤྲོད་མུ་མཐུད་གནང་བཞྱིན་ཡོད། གསུམ་པ་ཟླ་འདྱིའྱི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་སྱི་ཁབ་འཆར་འགོད་པར་གསར་
འགོད་པ་ཞྱིག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་ཤོག་ཅྱིག་ནང་རྒྱ་གར་དུ་བོད་མྱིའྱི་གངས་འབོར་སྐོར་དཔད་རོམ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་པའྱི་སྐོར་
འདྱི་བ་བྱུང་བར་སྱི་ཁབ་འཆར་འགོད་པས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ཞྱིག་རེད།  རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་མྱི་འབོར་གངས་ 
༡༡༤༡༢༩ ཡོད་པའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་བསྡོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་གསལ་ཡོད། ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕྲསོ་དནོ་དྱི་བ་དང་པ་ོགནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བཏང་དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཆེད་དུ་དྱི་བ་མང་པ་ོཞུས་ཀྱི་མྱིན། གཙ་ོཆ་ེཤོས་ཤྱིག་དྱི་བ་ད་ེ
གཏོང་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གྱི་མྱི་འབོར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་མྱི་འབོར་
གྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཀྱི་མྱི་འབོར་མང་དུ་འག་ོདུས་བཀའ་ཤག་
ལ་ད་ེདང་བསྟུན་ནས་འཆར་གཞྱི་གང་ཡོད་མེད་ཀྱི་དྱི་བ་བཏང་པ་ཡྱིན། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དྱི་བ་གཉྱིས་པའྱི་ལན་ནང་ལ་བཙན་བལོ་
གཞྱིས་སྒར་ཁག་ལ་མཐུན་རྐྱནེ་སར་གྱི་ཡོད་གསུངས་པ་ཙམ་མ་གཏགོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་མྱི་འབོར་མང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་
པ་ད་ེདང་བསྟུན་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་གཞྱི་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེགསལ་གྱི་མྱི་འདུགཤད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་མྱི་འབོར་
ག་ཚོད་ཡདོ་མདེ་ད་ེགསལ་གྱི་མྱི་འདུགཤད་ེགཉྱིས་ལ་ལན་གཅྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་མྱི་འབོར་མང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་རེད། ཕྱི་དྱིལ་བརྒྱུད་ནས་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་མྱི་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བོད་མྱི་ག་ཚདོ་ཡདོ་མདེ་ཀྱི་གངས་ཀ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་རོགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པ་ོརདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེའད་སོང་ཙང་ཏན་ཏན་གསལ་བཤད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརེད། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོར་མྱི་འབོར་འཕེལ་
རྒྱས་ཡོང་རྒྱུ་ཆེད་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་སོར་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དུས་རག་ཏུ་
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འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོར་ཕྲུ་གུ་གསུམ་སྐྱེས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་མཐུན་རྐྱེན་
གང་སར་གྱི་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁནེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ལས་རྱིམ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་
གཉྱིས་པ། ནང་གསེས་ཀ་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། ཁ་སང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༣༥ པའྱི་དོན་ཚན་ ༢༡ པའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་འདྱི་གཅྱིག་ལག་འདུགཤཁ་སང་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ་ལག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། 
ནང་གསསེ་ ༡༡ པ་ད་ེབཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་བ་ོགཏད་མདེ་པའམ། བོད་མྱིའྱི་ར་དནོ་ལ་གནདོ་པའྱི་ལས་
དནོ་གང་རུང་དང། དངསོ་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་དན་རགས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཅས་ཟེར་བ་དེ། བརོད་
པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། འོག་ལ་བཟོ་བཅོས་ཤྱིག་འདུགཤའདྱི་ནྱི་བཅས་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་བདེ་པོ་མེད་པ་ལྟ་བུ་
འདུགཤདན་རགས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བདེ་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞགཤསྱི་
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་ོམཆོགཤདང་པ་ོབཟ་ོབཅོས་ཀྱི་གོས་འཆར་ད་ེགཟྱིགས། ད་ེནས་བཟ་ོབཅོས་ཀྱི་གོས་འཆར་ད་ེཕྱིན་མེད་ན་
བཅས་ད་ེདགོས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་བཅས་ད་ེམར་བཀགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རེས་ལ་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ད་ེམ་
ཕྱིན་ན་ཁད་མཚར་ཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོང་དུ་བཅས་ཟེར་བ་ད་ེའདྱི་དན་བྱུང། བསྐྱར་དུ་བལྟ་ཀློག་བསྐྱརོ་ཆོག་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་འདུག་བསམ་བྱུང། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
དའེྱི་ཐོག་ནས་བཟ་ོབཅོས་ད་ེཡར་ལེན་གྱི་ཡྱིན། གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ་ད་ེབཞག་ནས་ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་
ཁ་པ། བཙན་བོལ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅསོ་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟ་ོབཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ་
གཟྱིགས་རགོས་གནང། བཟ་ོབཅསོ་ཁྱིམས་འཆར་འདནོ་མཁན། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤགཞུང་འབེལ་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་བཟོས་བཅོས་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ 
པའྱི་ནང་གསེས་ཀ་པ་ད་ེསྙན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས། དནོ་ཚན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། བསྐྱར་བཅོས་
ཚགི་བརདོ། བཟསོ་བཅོས་ཚིག་བརདོ། ཟུར་བརདོ། ད་ེནས་དནོ་ཚན་ ༢༡ ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། སྱིད་སྐྱངོ་དང་བཀའ་བནོ་གྱི་འསོ་



74 
 

ཆསོ། ད་ེནས་བར་གཅྱིག་པ་རེད། ནང་གསེས་ ༡༢ པ་མེད། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་གྱི་བརདོ་པ་མེད། བཟོས་བཅོས་ཚིག་གྱི་བརོད་
དེ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བཅད་ཁར་བརྱི་བཀུར་དང་ལེན་མྱི་བེད་མཁན་མ་ཡྱིན་པ།  དེ་རང་
འཇགས་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཟ་ོབཅསོ་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ ཀ་པ། གཞུང་འབལེ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་བཟ་ོབཅསོ་
ཀྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ལ་དགག་བ་ཡདོ་དམ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁྱིམས་འཆར་དརེ་གཞྱི་རའྱི་ཆ་ཤས་མ་ལེན་དགོས་བསམ་བྱུང་སྟེ། གནད་དནོ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་
དེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་མྱི་འདུག་པས་གནད་དོན་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་སྐུ་དབང་གང་ཡོད་མེད་དང་། དེའྱི་སྔོན་ལ་
ལག་ལེན་གང་བསྟར་ཡོད་མེད་ད་ེང་ཚ་ོཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། ད་ེལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་ནང་ལ་
གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ནམ་རྒྱུན་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་འདྱིའྱི་དང་བདནེ་དང་ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་གསུངས་མཁན་ཡྱིན་དུས། ད་ེལྟ་བུ་
ཡྱིན་ན་གནད་དོན་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཚུད་མྱི་འདུགཤགནད་དནོ་གལ་ཆནེ་པ་ོགང་ཚརོ་བྱུང་ཟེར་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེདང་བོད་
ཀྱི་བ་ཆནེ་རྣམ་པ་ཚརོ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབེལ་བ་མེད་པ། ད་ེཚ་ོདང་འབལེ་བ་མདེ་པ་ཞྱིག་
འཁདོ་ན་བསམ་བྱུང་སྟ།ེ འདྱི་འཁེར་མདེ་དུས་ངས་དརེ་དགག་བ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་འདནོ་མཁན་ལ་དམྱིགས་བསལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤད་ལྟ་གཞུང་འབལེ་གྱི་བཟསོ་བཅསོ་གོས་ཆདོ་འདྱི། དརེ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དགག་
བ་བེད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཚགི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ཡོད། གནད་འགག་གཙ་ོབ་ོད་ེགང་རདེ་ཟརེ་ན། 
ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ད་ེབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་རྱིས་པའྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་མ་འོངས་པར་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ད་ེའདའྱི་བ་ེབག་ཁག་ལ་བརྱི་བཀུར་དང་དང་ལེན་མྱི་བེད་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་
ཆསོ་ནང་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རདེ། ཡོང་སྱིད་པའྱི་ག་ོསྐབས་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་
ད་ེའདའྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བཟོས་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེ
འཁེར་ཡངོ་བ་ཡྱིན། ད་ེནས་འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་དའེྱི་ནང་ལ་བསྡུས་དགསོ་པ་ཡོད་དང་མེད་པ་ད་ེཚ་ོངས་ཧ་ག་ོཡྱི་
མེད། གཙ་ོབ་ོགནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ད་ེང་ཚའོྱི་བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བཅད་ཁར་ལ་བརྱི་བཀུར་མྱི་
བདེ་མཁན་དང་དང་ལེན་མྱི་བེད་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་མ་འོངས་པ་བཀའ་བོན་དང་སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་འསོ་ཆསོ་ཚང་གྱི་མེད་པ་རེད། སྔོན་མ་
ཞྱིག་ལ་འདྱིའྱི་སྐོར་གཅྱིག་པ་ོམ་རདེ་ད་ེཡྱིན་ཡང་ཆེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དགངོས་ཚུལ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་གསོ་
ཚོགས་ནང་སེབས་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཟགས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
དགངོས་ཚུལ་གསུངས་སྟངས་ལ་ལྟ་དུས་མྱི་སྒེར་པ་དང་གང་ཟག་སྒེར་པ་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ལ་དམྱིགས་ཡོད་པའྱི་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་
ཡོད་པ་འད། ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་སྱིད་སྐྱངོ་དང་བཀའ་བནོ་གྱི་འསོ་ཆོས་ནང་ད་ེའད་ཡོད་པ་མ་རདེ་
ད་ེཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ད་ེའདའྱི་རྱིགས་མ་ཡོང་པ་ལ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འག་ོཡྱི་
ཡོད་མདེ་ད་ེམྱི་ཤེས་ཏ་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརྱིས་ནས་འཁེར་ཡངོ་བ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་དེ་ཚུད་པར་དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། དང་པོ་དགག་བ་གནང་མཁན་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། བདུན་
འདུགཤཁྱིམས་འཆར་ད་ེཚུད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། བཅུ་དགུ་འདུགཤཁྱིམས་འཆར་ད་ེམང་མོས་
ཀྱིས་ཐོག་ནས་ཡར་ཚུད་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོརེ་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤགཞུང་འབལེ་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟ་ོབཅསོ་དརེ་དགོས་འདྱི་མང་
པ་ོཞུ་ཡྱི་མེད། ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་འཁེར་ཡོང་མཁན་གྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཞེས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ད་ེའབུར་དུ་སྟོན་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོཚུད་མྱི་
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འདུག་སྙམ། ཁྱིམས་འགལ་བེད་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁོན་ཡོངས་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་ཤྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་
ཡོང་དུས། ཡོངས་ལ་ཁབ་དགོས་པ་མ་གཏོགས་འབུར་དུ་ཐོན་གནང་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བེད་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་ཐུབ་པ་མྱི་
འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ལ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོགཤསྱིར་བཏང་ནས་ང་ཚོའྱི་མང་གཙོའྱི་སོམ་གཞྱི་གཙ་ོབ་ོདརེ་བཙན་བལོ་མང་གཙོའྱི་སམོ་གཞྱི་ནང་
ལ་ཀ་བ་གལ་ཆ་ེཤོས་གསུམ་ད་ེཆགས་ཀྱི་འདུགཤགསུམ་ནང་ནས་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ད་ེགཙ་ོབ་ོགལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་
ཡོད་རདེ། ད་ེབཞྱིན་བཀའ་ཤག་དང་ཁྱིམས་བཟ་ོལན་ཁང་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཀ་བ་ད་ེཚོར་ཕར་ཚུར་གུས་བརྱི་
ཞུ་རྒྱུ། གཅྱིག་གྱིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་ད་ེཕར་ཕགོས་ཀྱི་དགངོས་འཆར་ད་ེལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་
ངསོ་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ལག་པར་དུ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་གནང་པ་དརེ་མྱི་མང་ངོས་ནས་གུས་
བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་ངས་གཙ་ོབ་ོགལ་ཆནེ་པ་ོགང་མཐངོ་གྱི་འདུག་ཟརེ་ན། བཀའ་ཤག་ངསོ་ནས་དརེ་ཕག་ལྟར་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་
དརེ་བརྱི་བཀུར་བེད་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གལ་ཏ་ེགང་ཟག་ཞྱིག་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་དརེ་འདདོ་པ་མེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་མཁན་ཡྱིན་ན་རསེ་མ་ད་ེའད་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་
འསོ་མྱི་ནང་ད་ེའད་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཞྱིག་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུགཤགང་ཟག་སུས་གང་བསམ་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་
གཅྱིག་ལ་སྨད་པ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ང་ཚསོ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ག་ར་ེསྒྱུར་བ་བཏང་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འངོས་པ་ང་རང་ཚོའྱི་འག་ོ
སྟངས་འག་ོལུགས་ད་ེམང་གཙའོྱི་ལམ་སལོ་ཏག་ཏག་འག་ོཐུབ་པ་ད་ེའད་དམྱིགས་ནས་ང་ཚ་ོངསོ་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་འཁརེ་གྱི་ཡོད་
ཙང་དརེ་དམྱིགས་ནས་དགངོས་འཆར་འབུལ་གྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུས་ཆགོ་པ་བགྱིས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
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་གཙོ་མཆོགཤགོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། བས་ཙང་དེར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་
དགསོ་ཡོད་པ་རེད། ཆསེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཞེས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཞུས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརེད། ང་རང་ཚའོྱི་
བཙན་བོལ་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཁག་གྱི་བཅད་ཁ་
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ལ་དང་ལེན་མ་བེད་པ། བརྱི་བཀུར་མ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གཏུག་བཤེར་བེད་ས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
འད་ཡྱིན་དུས་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ག་ོརྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་མ་ཡྱིན་པ་གཞན་དག་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ད་ེཚ་ོའདྱི་ནང་རྱིས་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱངོ་དང་བཀའ་བནོ་གྱི་འསོ་ཆོས་ནང་ནང་གསེས་ ༥ ད་ེཁྱིམས་ཁང་ནས་ནག་
ཉེས་ཕོག་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་ཟེར་ཡོད། ད་ེང་རང་ཚོའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བེད་པ་ད་ེནག་ཉེས་ཀྱི་
ཁབ་ཁོངས་ནང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་ན་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཁ་ོརང་རང་གྱི་ཁྱིམས་ཁང་ཁབ་
ཚད་ཀྱི་ནང་ལ་ནག་ཉེས་ཀྱི་ཁྱིམས་ད་ེལེན་ཆོག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་ནྱི་ཁྱིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉེས་ཕགོ་ཟྱིན་པ་
མ་ཡྱིན་པ་ད་ེཁྱིམས་ཁང་གཞན་ལ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཟེར་བ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་
པ་ོཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་མ་འོངས་པར་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་སྱིད་སྐྱོང་ལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟ་
གང་ཡང་གོ་ཡྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། ད་ེབཞྱིན་འོག་གྱི་བེད་འབེལ་ད་ེརང་འཇགས་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་
སྟངས་བས་ན། ད་ལྟ་གོང་དུ་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱིས་སྐད་ཆ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་
གསུངས་མ་སོང་། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་གྱི་ཐགོ་ནས་འདྱི་གང་ཟག་སྒེར་ཞྱིག་ལ་དམྱིགས་ནས་མྱིན་ཟརེ་ནས་གསུངས་སོང་། 
ངས་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གཉྱིས་ཀ་གང་ཟག་སྒེར་ཞྱིག་ལ་དམྱིགས་
ནས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་རྒྱབ་ལྗངོས་ད་ེད་ལྟ་བར་དུ་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གོང་ནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
གཅྱིག་པོར་གྱི་མྱིང་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན། དཔ་ེམཚོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ད་ེམྱིང་འདོན་གྱི་མྱིན། ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབེལ་ནས་
བཅད་ཁ་བཏང་ཟྱིན་པ་གང་ཟག་གང་ཡང་རུང་བ་དེས་བརྱི་སྐུར་མ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེརང་འཇགས་ལག་བསྡད་པ་ད་ེའད་གོ་
རྒྱུ་འདུག་མཐོང་རྒྱུ་འདུགཤད་ེདག་ཆ་བཞག་ན་ང་ད་ལྟ་ཡར་ལོང་སྡོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་འདྱི་ལ་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
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ཐགོ་ནས་བཅད་ཁ་ཞྱིག་བཏང་ན་ངས་ངོས་ལེན་དང་བརྱི་བཀུར་མ་བས་ན་ང་རང་གྱིས་ཆསེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གཏུགས་
ནས་ཐུགས་ཐག་མ་ཆོད་པ་ཡྱིན་ན་བར་སྟོང་དུ་ལག་པ་མང་པོ་འདུག ད་ེདག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མ་འཁོད་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འགེལ་བཤད་མང་པ་ོབརྒྱབ་ནས་ཕར་ཚུར་བཤད་རསེ་མང་པ་ོགཏུགས་པ་ཡྱིན་ན་གང་ལྟར་སྐརོ་
ར་ག་བར་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་འགོ་ས་གཅྱིག་རེད། ད་ལྟ་གསུངས་མཁན་ད་ེཚོས་གང་ཟག་རང་ལ་དམྱིགས་ནས་གསུངས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་རྒྱུ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཆ་ནས་ད་ེའད་མྱིན། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་ཆོས་དང་བཀའ་བོན་གྱི་
འོས་ཆོས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོགང་འད་ཞྱིག་རེད། གལ་སྱིད་ད་ེའད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
གསུང་མཁན་དེས་ཡང་ད་ེརང་ལ་དམྱིགས་ནས་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤགང་ཟག་ཅྱིག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རང་ཡྱིན་ས་རེད་
འདུགཤགང་ལྟར་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསྐྱར་བཅོས་ལ་གྲུབ་ཆ་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ང་ཚསོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། འག་ོཡྱི་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེགོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་སྐུ་དབང་རེད། ང་ཚ་ོའདྱིར་རོད་པ་བརྒྱབ་ནས་ཕན་ཐོགས་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོརེད། ང་རང་ངོས་ནས་ད་ེའད་དན་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པའྱི་ལོ་
རྒྱུས། ང་ཚསོ་དབེ་ཐརེ་ཟེར་གྱི་འདུག དབེ་ཐརེ་ཟེར་བ་ད་ེདངེ་སང་ཡདོ་མདེ་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། མཇལ་མ་མོང་། དབེ་ཐརེ་ལ་ལག་
རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ། ལད་ཟླསོ་བས་ནས་བཤད་བཞག་ན། གནད་འགག་གཙ་ོབ་ོད་ེད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་འདྱི་ལ་མ་འོངས་པར་སྱིད་སྐྱོང་དང་
བཀའ་བོན་གྱི་འོས་ཆོས་ནང་ལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ན་སྱིག་གཞྱི་དང་ད་ེདག་གྱི་ལམ་ཁ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཡོད་རདེ་བསམ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེམ་གཏོགས་ད་ལྟ་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་དང་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ད་ེའདའྱི་དྱི་བ་
སུ་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེགང་ཟག་དང་འབེལ་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་གང་ལྟར་འག་ོདང་མྱི་འག་ོལ་མ་ལྟོས་པར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ལ་ཟེར་བ་ད་ེའགེལ་
བཤད་བརྒྱབ་ཚར་བ་ཡྱིན། འགེལ་བཤད་ཀྱི་ག་ོབརྡ་ཆ་ཚང་བཞེས་འདོད་མེད་པའམ་མ་བཞེས་པ་གང་འད་ཡྱིན་ན་ད་ེཁད་པར་
གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟ་ེས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བས་པ་ད་ེབརྱི་བཀུར་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་གོང་དུ་གཏུགས་ས་
ཆསེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡོད་པ་རེད། ཆསེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བཅད་ཁ་དང་ལེན་མ་བས་ན་གཞན་དག་འག་ོས་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེང་རང་ཚོའྱི་གོང་ན་མེད་པ་ཞྱིག་རེད། བ་ན་མེད་པ་ད་ེརེད། ད་ེའདའྱི་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ད་ེཡང་དགོས་མཁ་ོགང་ཡང་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེགང་ཟག་སྒེར་གཅྱིག་ལ་
བསྟུན་ནས་གང་ཡང་མྱིན་ཏེ་གནད་འགག་འདྱི་ཚོའྱི་གས་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ད་ེསྲུང་སྐྱོབ་བ་རྒྱུ་
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དང་གང་ཟག་སྒེར་པ་གཅྱིག་སྲུང་སྐྱོབ་བ་རྒྱུའྱི་ཀུན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་བསྡད་པ་ད་ེགཉྱིས་ལ་ཡང་ལྗྱིད་ད་ེབསྡུར་དགོས་ཀྱི་
རེད་ལ་མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེབ་ཐེར་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱིས་མཁེན་རོགས་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་པ་ད་ེགནད་
འགག་ཆ་ེཤོས་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་། ད་གྱིན་དགག་པའྱི་ནང་ལ་ལན་བརྒྱབ་པ་
ཡྱིན། ས་ོསོས་མར་ལྟ་ཡོང་དུས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྐུ་དབང་ད་ེང་ཚོས་འདྱི་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གང་དང་གང་བྱུང་པ་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་དེར་དཔག་པའྱི་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཕོག་
རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ང་ཚོས་འདྱིར་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་དེར་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུས་
ཐུབ་མ་སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡང་བསྐྱར་ག་ོསྐབས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་སྱི་
མང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁབ་ས་ད་ེང་ཚ་ོབཙན་བལོ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚརོ་ཁབ་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། གལ་ཏ་ེཆསེ་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ད་ེང་རང་ཚ་ོབོད་པས་མ་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་བརྱི་མཐོང་ཞུ་མཁན་སུ་གང་ལག་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚ་ོ
འད་བ་ོཡྱིན་ན་འདདོ་པ་ཡོད་ནའང་རདེ། མེད་ནའང་རདེ་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། གལ་ཏ་ེབོད་མྱི་མང་གྱི་ངསོ་
ནས་ང་ཚོའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་འཇོག་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་ཇྱི་ལྟར་
ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གལ་ཏ་ེཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་ནས་
རདེ་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་གྱི་ངསོ་ནས་གང་ཟག་གཅྱིག་ད་ེསྲུང་སྐྱབོ་གནང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་པ་འད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཀུན་སོང་གཙང་མ་གཙང་རྐྱང་ཁེར་ནས་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པར། ཁྱིམས་འཆར་
ཞྱིག་ཁེར་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་ཚ་ོབཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེ་འདྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་ཁབ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད། བོད་མྱི་རམ་
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གཟན་ཡོངས་ལ་ཁབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པ་འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་
སྟངེ་གྱི་རང་དབང་ལུང་པ་ཁག་ལ་ཁབ་བསྡད་ཡོད་པས་བོད་མྱི་ཡོངས་ལ་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་ཆསེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྐུ་
དབང་ད་ེཚང་མ་ལ་ཁབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། ང་ཚ་ོཁྱིམས་བཟ་ོལན་
ཁང་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལན་ཁང་གཞན་དག་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའྱི་འགན་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ནང་བཞྱིན་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་དེར་བརྱི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའྱི་འགན་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། 
ངའྱི་ངསོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
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་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག གོས་འཆར་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརདེ་ཟརེ་ན་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་འདས་
ཟྱིན་པའྱི་ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་འོག་ལ་འགོ་
དགོས་རེད་ཟེར་ནས་ཁ་ན་ན་བར་དུ་བཤད་སོང་སྙམ། སོ་སོ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
གལ་སྱིད་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དངོས་གནས་དང་གནས་ར་ལང་ཆ་ལང་ཆགས་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་
བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་ད་ེསྲུང་སྐྱོབ་བེད་དགོས་ན་ཁྱིམསལུགས་དབང་འཛིན་དེར་ཆེས་མཐོང་སྤྲོད་
དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ལ་ད་ེསྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཆེས་མཐོང་དེའྱི་དབང་གྱིས་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་ད་ེལག་
བསྟར་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་དགོས་རེད་སྙམ། གོང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཟེར་ན་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་ལ་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀྱི་བཅད་ཁ་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་ཡོད་དུས་ཏོག་ཙམ་ཏག་ཏག་བསྡད་མྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེའད་
ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ད་ེལྟ་བུའྱི་སྐུ་དབང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེལྟ་བུའྱི་སྐུ་
དབང་ད་ེཚུལ་བཞྱིན་ལག་བསྟར་བས་པ་དང་ད་ེལྟ་བུའྱི་སྐུ་དབང་ད་ེལག་ལནེ་ཐོག་ལ་ཁུར་ཐུབ་པ་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་རྒྱབ་རནེ་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེལས་ཀང་ཚག་ཚུད་དུ་དང་། ད་ེལས་ཀང་ལག་བསྟར་ཡག་ཏུ་འག་ོཡྱི་རེད་སྙམ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེགཉྱིས་བར་ལ་
འགལ་ཟླ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འག་ོཡྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི། གཉྱིས་ནས་ད་གྱིན་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པའོ་ི
ངང་ནས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཟརེ་ན་འདྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་དམྱིགས་འདུག་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་
མཆགོ་ལ་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཐུགས་བསམ་བཞེས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། འདྱིའྱི་ནང་
ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆསེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བཅད་ཁར་བརྱི་བཀུར་དང་དང་ལེན་མྱི་
ཞུ་མཁན་མ་ཡྱིན་པ་ཞསེ་གསུང་ཡོང་དུས། གང་ཟག་དརེ་དམྱིགས་པ་རེད་ཅེས་གསུང་ཡོད་དུས། མ་འངོས་པར་གང་ཟག་སུ་ལ་
ག་ོམྱིན་ངས་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད། གང་ལྟར་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་དསེ་གང་གསུངས་པའྱི་གང་ཟག་དསེ་བཅད་ཁ་ལ་བརྱི་བཀུར་དང་ལེན་
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བས་མ་རེད་དམ་ཞེས་ད་ལྟ་གཏན་འཁེལ་ནས་ཞུས་ཡྱིན་དམ། ད་ེམ་རེད། ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱི་གང་
ཟག་དེའྱི་ཀུན་སོང་ལ་དོགས་པ་གང་ཡང་མེད། དངོས་གནས་དང་གནས་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛནི་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་
རདེ་བསམ་པ་དན་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། གསུངས་ཤོག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་བཏོན་གྱིས་ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རེད་བསམ་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་
འཆར་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུགཤད་མང་པ་ོཞུ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛནི་ད་ེསྲུང་སྐྱབོ་བ་རྒྱུ་
དེར་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཁྱིམས་བཟོས་རེད། ཁྱིམས་ད་ེལག་བསྟར་བེད་མཁན་དང་ཐག་གཅོད་བེད་མཁན་ད་ེཚ་ོསྐུ་དབང་དང་ཆེས་
མཐོང་བེད་དགོས་པ་དང་ད་ེཚ་ོསྲུང་སྐྱོབ་བེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་བཟ་ོལན་ཚོགས་ཀྱི་ཧ་ཅང་འགན་ཆེན་པ་ོ
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཡོད། གསུམ་པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུགཤདའེྱི་རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། མར་ཕྱིར་འཐནེ་བདེ་ཀྱི་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 ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱིར་བཏང་ཞུ་མ་དགོས་པ་གཙ་ོའདོན་བེད་ཀྱི་ཡོད། 
ང་ཚ་ོལས་རྱིམ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་ཞུ་ཡོང་གྱི་འདུགཤཞུས་ཡོང་དུས་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདོན་ཡོང་གྱི་
འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་གསལ་བཤད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བས་འདདོ་བྱུང་སོང་། གང་ཟག་སྒེར་ལ་དམྱིགས་དང་མ་དམྱིགས། ཁ་སང་ཡྱིན་
ན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཀུན་སངོ་། གང་ཟག་ས་ོས་ོལ་རདེ། མྱི་ར་ེརའེྱི་ཀུན་སངོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་ཀུན་སོང་ཤེས་མཁན་སུ་གཅྱིག་
མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འགེལ་བཤད་གང་བརྒྱབ་པ་དརེ་ར་འཛནི་བདེ་དགོས་པ་རདེ། ཡང་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་བསྡད་དུས། ད་
ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་དམྱིགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་
ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན། གང་ཟག་ཅྱིག་ཆསེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་བརྱི་བཀུར་མ་བདེ་མཁན་ད་ེཡོད་བསྡད་པ་ཁས་ལེན་ཆ་
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ཚང་བདེ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྔོན་མ་ང་ཚ་ོབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚགོས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚགོས་ཁང་དུ་
ཚགོས་བསྡད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ར་ེབ་བརྒྱབ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཡོང་ཐུབ་ན་
ཡག་ཤོས་རེད་འདུག ད་ེརང་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་སྐབས། ཡང་ད་ེདུས་གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་
འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ནས་བཀག་བཞག་པ་རེད། ད་ེནས་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེརྱིང་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། 
ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབོ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་སྔོན་མ་ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བེད་མཁན་གྱི་
ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་ཡང་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ང་ཚརོ་ཡྱི་ག་ེད་ེསྤྲད་སོང་། ཆ་ཚང་ཞྱིག་
བདེ་རོགས་བགྱིས་ཟེར་དུས། ང་ཚོས་སྐབས་ད་ེདུས་ཁེད་རང་ཚ་ོསྱི་མང་གཏུགས་བཤེར་འག་ོལུགས་དང་ཁྱིམས་ཡྱིག་ནང་ལ་
བྱིས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ་ཞེས་ཞུ་དུས། འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་འབྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ལེགས་པ་འདུག་གསུངས་ནས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ར་ེབ་བརྒྱབ་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་གང་ཡང་མ་རེད། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཁྱིམས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བཟ་ོཆོག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་མཚར་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་དང་པ་ོབཅའ་ཁྱིམས་བཟོས། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༧ ནང་ལ་ཆ་རྐྱནེ་བཏོན་ནས་ཁྱིམས་ཡྱིག་ད་ེཚ་ོབཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ལྟ་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གདམ་བ་འདམེས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་དེར་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གནད་དོན་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྱི་མང་གཏུགས་
བཤེར་འག་ོལུགས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༢༨།༧༨ ག་ར་ེཡྱིན་ན་ད་ེགཉྱིས་གཅྱིག་གྱི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་འོག་ནས་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་
ཐང་འཕྲོག་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཡང་ཁ་ོཚོས་མོས་མཐུན་ཆོད་ཡྱིག་ལ་ས་རགས་བརྒྱབ་པར་བརེན་
ནས་འབེལ་བ་ཞྱིག་བཏགས་ནས་གནད་དནོ་ད་ེབྱུང་བ་རདེ་མ་གཏོགས་གདམ་བ་འདམེས་བདེ་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་འཕྲོག་དགོས་པ་རདེ་
ཟརེ་བ་ད་ེའད་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདའྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕྲད་མོང་
བ་རེད། གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀྱིས་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་པ་རེད་ལབ་དུས། འཕྲོག་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་
ཁྱིམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ིབཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་ར་ེབ་ད་ེསྔོན་མ་ནས་བརྒྱབ་མོང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་དེང་སང་
བཤད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག གང་ཤེས་པ་དེ་བཤད་དགོས་དུས། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ང་ཚོས་རྦད་དེ་ཐེ་
གཏོགས་བདེ་ཀྱི་མེད། ཁ་ོརང་ཚསོ་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ར་ེབ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་བཤད་བས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་
ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། 
 
 
 



83 
 

སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁྱིམས་འཆར་དརེ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་
སྟ་ེགང་ཟག་སྒེར་ལ་ཐུག་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་སྟ།ེ ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་དགསོ་དནོ་ད་ེཆསེ་མཐའོ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོམང་གཙའོྱི་ལམ་ལུགས་ལ་མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་གསུམ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་
ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་སྱིར་བཏང་སྱིད་སྐྱངོ་དང་བཀའ་བནོ་གྱི་འསོ་ཆསོ་ནང་ལ་ཁྱིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉསེ་
མ་ཕོག་པ་ད་ེའད་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། གཙ་ོབོ་ཡུལ་མྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཁང་དང་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚའོྱི་མང་གཙའོྱི་ཐོག་ནས་རང་གྱིས་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཇྱི་ཙམ་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་དེ་བཙུགས་པ་གཞྱི་
བཟུང་གྱི་དེའྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཙན་བོལ་ནང་ལ་སྐབས་ར་ེ
འགྱིག་མ་འགྱིག་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཁྱིམས་ཁང་ནང་ད་ལྟའང་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཉ་ེཆར་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བའྱི་ཐགོ་ནས་
གོད་གཞྱི་ད་ེཁྱིམས་ཁང་ལ་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་ང་ཚོས་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཁྱིམས་ཁང་ནས་
ཐུགས་ཐག་བཅད་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ོབདག་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བརྱི་བཀུར་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་ཁང་ཡོད་མེད་དགེ་མཚན་
གང་ཡང་མྱི་འདུག འདྱི་འད་བྱུང་ན། ཁྱིམས་ཁང་དང་ང་ཚོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། འདྱི་ཚོའྱི་གས་བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པས་གེང་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞུ་བཤད་རྒྱུ་མྱི་འདུག ལགས་འོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་
དགངོས་དཔད་གནང་ན་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཁང་ནང་བརྒྱུད་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། བཅད་ཁ་གཏོང་རྒྱུ་རེད། དའེྱི་རསེ་ལ་
གཞྱི་ནས་ཧ་ག་ོཡྱི་རདེ་མ་གཏགོས། 
 
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 ང་ཚ་ོབཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་དེའྱི་ནང་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལབ་ཡོད་པ་རེད། ས་
གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་། ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་། ང་ཚ་ོབཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཁྱིམས་ཁང་ཟེར་བ་ཞྱིག་ད་
ལྟ་བར་དུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཐ་སྙད་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཐོག་ལ་མཐ་ོདམན་སུ་ཡྱིན་ནའང་གང་ཡོད་པ་ད་ེལྟར་བེད་
སདོ་བཏང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། གཞན་པ་ད་ེདག་ཚགོས་གཙསོ་སྟངས་འཛིན་གནང་གྱི་རདེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་མཁེན་པའྱི་བདག་པ་ོཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་ད་ེཚོའྱི་གས་མཁེན་པའྱི་ཐགོ་
ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེགསུངས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བརྒྱུད་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚ་ོབག་ོགེང་གནང་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཁྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་ང་ོགདངོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དག་ེསྐྱོན་ག་ར་ེའདུག་ན་གསུང་དགསོ་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡདོ་པ་
རདེ། སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་ཡང་བསྐྱར་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་གནང་། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་ལ་ང་ཚོས་བརྱི་བཀུར་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུགཤམ་འོངས་པར་གནས་ཚུལ་ག་འད་ཞྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་།  དེའྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་བརྱི་བཀུར་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུགཤགང་ལྟར་ཆེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་དགོས་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུགཤད་ེའད་སོང་ཙང་ཁྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
བས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚང་མས་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མ་འོངས་པར་གནད་དོན་
དའེྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་བ་ོགཟུ་བོར་གནས་པའྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུའྱི་ནང་མཉམ་བཞུགས་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་དགག་བ་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་སུམ་ཅུའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གཏན་འབེབས་གནང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། ཕག་རྐྱོང་མཁན་མྱི་གངས་ ༡༩ ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཟགས་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གཏན་འབེབས་བེད་ཐུབ་མ་སོང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་དོན་ཚན་ ༢༡ པའྱི་ནང་
གསསེ་ ༡༡ ཚིག་བརོད་ད་ེག་རང་བརདོ་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བདེ་པར་དགག་བ། མེད་ཙང་འདྱི་སྱི་
མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༣༨ པའྱི་ནང་གསེས་ད་ེལ་དང་པོ་བཟ་ོབཅོས་གོས་
འཆར་ད་ེཡར་ལེན་གྱི་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ལ་འདྱི་གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པའྱི་ཁ་པ། བཟ་ོབཅོས་
ཁྱིམས་འཆར་འདནོ་མཁན། སྱི་ཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ལ། བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟ་ོབཅོས་གོས་
འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པའྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས། དོན་ཚན་ ༣༨ པ། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་
མེད། བསྐྱརོ་བཅོས་ཚིག་བརདོ་མདེ། ནང་གསསེ་ ༡༠ པ་ད་ེཚགི་བརོད་རྱིང་པ་མེད་པ། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བཅད་ཁར་བརྱི་བཀུར་དང་ལེན་མྱི་བདེ་མཁན་མ་ཡྱིན་པར། ད་ེཚགི་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 
གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ང་རང་ཚོའྱི་མང་གཙོའྱི་འགན་དབང་དང་ཆེས་མཐོང་མཚན་སྙན་
གཟྱི་བརྱིད་ད་ེཚ་ོསྲུང་སྐྱོབ་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཁེར་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པའང་ང་རང་ཚོས་བཙན་བོལ་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་དང་གང་ཟག་སྒེར་པ་གཅྱིག་སྲུང་སྐྱོང་བ་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ལ་ཁ་གཡར་ནས་
གནང་བསྡད་པ་ད་ེཚོར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་གནད་འགག་ད་ེམ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་ལའང་
འཁོད་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ལ། རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱིས་མཁེན་རོགས་དགོས་པ་ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་འདྱི་འགོ་ཡྱི་མེད་པ་གསལ་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཁེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ལ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ ཁ་པ། གཞུང་འབལེ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟ་ོབཅསོ་
གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ། གཞུང་འབལེ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་བཟ་ོབཅསོ་ཡར་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ཙང་། གང་གསུངས་དགོས་པ་ཡོད་དམ། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་གང་ཡང་གསུངས་དགོས་པ་མྱིན་འདུག་གམ། དང་པ་ོཡར་
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་གནང་མཁན་ཕག་རྐྱངོ་རགོས་གནང། དགུ་འདུགཤཡར་ཚུད་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་ཕག་རྐྱོང་རགོས་
གནང། བཅ་ོབརྒྱད་འདུགཤའདྱི་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡར་ཚུད་པ་ཡྱིན། དའེྱི་ཐགོ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡང་
གསུང་རྒྱུ་མདེ་ན། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་བདེ་པ་ལ་དགག་བ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་དུས། ད་གྱིན་གོང་ད་ེདང་གཅྱིག་པ་རདེ། འདྱི་
ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཐབོ་དགོས་པ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟ་ོབཅོས་གོས་
འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ་དརེ་གཏན་འབེབས་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་ཚ་ོཕག་རྐྱངོ་གནང་རགོས་གནང། བཅ་ོབརྒྱད་ཡོད་
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དུས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ད་ེཟགས་སོང། གཏན་འབེབས་བེད་ཐུབ་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ 
པ་དོན་ཚན་ ༣༨ ཀྱི་ནང་གསེས་དགུ་པ་དེ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བ་ོགཏད་མེད་པའམ། བོད་མྱིའྱི་ར་
དནོ་ལ་གནོད་པའྱི་ལས་དནོ་གང་རུང་དང། དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དན་རགས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་
བཅས་ཟེར་བ་ད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པར་དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ༧༣ པ་ནང་གསེས་གཉྱིས་པ་དེར་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། བཟོ་
བཅསོ་གསོ་འཆར་ག་པ། བཟ་ོབཅསོ་ཁྱིམས་འཆར་འདནོ་མཁན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤགཞུང་འབེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟ་ོབཅོས་ཁྱིམས་འཆར།  བསྐྱར་
བཅོས་ཚིག་བརོད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་འོས་འདེམས། འོས་ཤོག་མང་ཐོན་ར་ེབཏོག་གྱིས་འོས་གཞྱི་མྱི་གངས་གཉྱིས་འདེམས་
བསྒྲུགས་ཀྱིས་མཐའ་མའྱི་འོས་ཤོག་འཕེན་དགོས་པ་ཡྱིན། བཟ་ོབཅོས་ཚིག་བརོད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་འོས་འདེམས། འོས་
ཤོག་མང་ཐོན་རེ་བཏོག་གྱིས་འོས་གཞྱི་མྱི་གངས་གསུམ་འདེམས་བསྒྲུགས་ཀྱིས་མཐའ་མའྱི་འོས་ཤོག་འཕེན་དགོས་པ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གཞུང་འབེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟ་ོབཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མྱི་
འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ ག་པ། གཞུང་འབལེ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་བཟ་ོབཅསོ་
ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཟ་ོབཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་གང་ཡང་གསུངས་དགོས་པ་མེད་ན། འོས་བསྡུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
 



87 
 

སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོཤད་ེལ་དགག་བ་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟ་གསར་པ་དེའྱི་ནང་ལ་
འསོ་ཤོག་མང་ཐོན་ར་ེབཏོག་གྱིས་འོས་གཞྱི་མྱི་གངས་གསུམ་འདམེས་བསྒྲུགས་ཀྱིས་མཐའ་མའྱི་འོས་ཤོག་འཕེན་དགོས་པ་ཡྱིན་
ཟརེ་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཁག་ལ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོགང་ཟག་ད་ེནང་ལ་བཞུགས་བསྡད་
མཁན་ཞྱིག་ལ་བྱུང་མོང་ཡོད་པ་རེད། འོས་ཤོག་ནང་ལ་འགན་བསྡུར་བེད་མཁན་གྱི་རོགས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རགས་ནས་
མཐའ་མ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བསྡད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་བྱུང་བ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་
ཐགོ་ནས་སྐབས་ར་ེགསུམ་མ་ཟད་གཉྱིས་ཀང་མྱི་བསྡད་མཁན་གནས་སྟངས་ད་ེའད་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ་ལ་མ་འོངས་པ་ལའང་ད་ེའད་
ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་བསྐྱར་བཅོས་ད་ེགལ་སྱིད་འག་ོབ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ཁག་ལ་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་འཕྲད་ཟྱིན་པའྱི་
དཀའ་ངལ་ད་ེཚ་ོམ་འངོས་པའང་མུ་མཐུད་ནས་འཕྲད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརེད་འདུགཤད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་དགག་བ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཟ་ོབཅོས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ལ་དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། དང་པ་ོཚུད་རྒྱུ་ལ་དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་རྐྱོང་རོགས་
གནང། བཅུ་དྲུག་འདུགཤཚུད་རྒྱུ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་ཚ་ོཕག་རྐྱངོ་རོགས་གནང། དྲུག་འདུགཤད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཡར་ཚུད་
ཐུབ་མ་སོང། རང་བཞྱིན་གྱི་མར་ཟགས་སངོ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པའྱི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ ༧༣ པ་གཉྱིས་པ་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་འོས་འདེམས། འོས་ཤོག་མང་ཐོན་རེ་བཏོག་གྱིས་འོས་གཞྱི་མྱི་གངས་གཉྱིས་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་མཐའ་མའྱི་
འོས་ཤོག་འཕེན་དགོས་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤའདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་ཚགི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། སྱིར་བཏང་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་འསོ་གངས་མང་
རྱིམ་རེ་བཏོག་གྱིས་གསུམ་འདེམས་དགོས་ཟེར་བ་ད་ེས་གནས་འགོ་འཛིན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ང་རང་ཚ་ོསྱིད་སྐྱོང་དང། དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། འདྱི་མར་ཟགས་ཚར་བ་རདེ། འདྱི་ཡར་ཚུད་མ་སངོ། ཁ་སང་བཅའ་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཆ་ ༣༥ ད་ེལག་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ལ་གོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་ཡྱིན་ན་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་མེད་པ་འད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤཁ་སང་དེའྱི་ནང་ལ་ངའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེའབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། གསུམ་གྱི་སྐོར་ད་ེམར་
ཟགས་པ་རདེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། གསུམ་གྱི་སྐོར་ད་ེམར་ཟགས་པ་ངས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་སྐོར་ལ་
བསམ་ཚུལ་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྱིར་བཏང་གྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཙམ་མ་ཡྱིན་
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པ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཡྱིན་ཙང་། དེའྱི་ཁབ་ཚད་དང་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་སྐད་ཆ་བཤད་ཆོག་གྱི་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་མ་རེད། ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་
བཅསོ་རདེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ནང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བཤད་མྱི་ཆགོ་ཅསེ་པ་
ཡོད་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། འདྱི་བཤད་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ། འགོ་གྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་
སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་གསུངས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པར་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པ་ལ་
དགག་བ་ཡདོ་དམ། མེད་པ་སོང་ཙང་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་གསསེ་ཅ་པ། 
བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅསོ་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ། ཕྱི་ཚསེ་ ༢༥ ལས་རྱིམ་ཁོངས་
སུ་ཡོད། ཁྱིམས་འཆར་འདནོ་མཁན། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ། 

༄༅།ཤ།གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅསོ་ཁྱིམས་འཆར། 

བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི། 

དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། ཚགི་བརདོ་གསར་པ། ཟུར་བརདོ། 

དྲུག་ཅུ་ར་ེགསུམ་པ། 

ནང་གསསེ།ཤ༩ 

 

ནང་གསསེ།ཤ༡༠ 

ནང་གསསེ།ཤ༡༡ 

 

ནང་གསསེ།ཤ༡༢ 

 

སྱིད་སྐྱངོ་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་བཅས། 

མེད། 

མེད། 

 

མེད། 

སྱིད་སྐྱངོ་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་བདེ་
མ་ཡྱིན་པ།  
སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་
འབེབས་བས་པའྱི་འོས ་བསྡུའྱི་
ཁྱིམས་ལུགས་སམ་ཁྱིམས་སྱིག་ཅྱི་
རྱིགས་དང་མྱི་འགལ་བ། 

 

 

 

གསར་འཇུག 

གསར་འཇུག 

 

གསར་འཇུག 
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 བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་
ལ་ཡྱིད་ཆེས་བོ་གཏད་མེད་པའམ། 
བདོ་མྱིའྱི་ར་དནོ་ལ་གནདོ་གཞྱི་ལས་
དོན་གང་རུང་དང་། དངོས་ཤུགས་
བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབེལ་བ་ཡོད་
པའྱི་དན་རགས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་
བཅས། 

དནོ་བདུན་པ། 

 

ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང༌། འགོ་
འཛནི་ལས་རགོས་ཀྱི་འསོ་ཆསོ། 

མདེ།  

༡༡ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བོ་གཏད་
མེད་པའྱི་དན་རགས་ཡོད་པ་མ་
ཡྱིན་པ། 

ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང༌། འགོ་
འཛནི་ལས་རགོས་ཀྱི་འསོ་ཆསོ། 

༡༡ བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
བདེ་མ་ཡྱིན་པ། 

༡༢ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བོ་གཏད་
མེད་པའྱི་དན་རགས་ཡོད་པ་མ་
ཡྱིན་པ། 

 

གསར་འཇུག 

 

གསར་འཇུག 

དནོ་བརྒྱད་པ། 

ནང་གསསེ།ཤ༡ 

ས་གནས་འགོ་འཛིན ་དང་འགོ་
འཛནི་ལས་རགོས་ཀྱི་འསོ་བསྡུ། 

ག ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
གྱིས ་གསལ ་བསགས ་བས ་
ཁོངས་ནས་དགོངས་ཞུ་བས་
རྱིགས་ཕུད། འོས་ཤོག་མང་ཐོན་
ར་ེབཏགོ་གྱིས་འོས་གཞྱི་མྱི་གངས་ 
༢  ལས ་མ ་ ཉུང ་ བ ་ འདེམས ་
བསྒྲུགས་ཀྱིས་མཐའ་མའྱི་འོས་
ཤོག་འཕེན་དགོས།  གལ་སྱིད་
འོས་གཞྱི་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་
དང༌། དེ་ལ་སྔོན་འགོའ་ིའོས་ཤོག་

ས་གནས་འགོ་འཛིན ་དང་འགོ་
འཛནི་ལས་རགོས་ཀྱི་འསོ་བསྡུ། 

ག ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
གྱིས ་གསལ ་བསགས ་བས ་
ཁོངས་ནས་དགོངས་ཞུ་བས་
རྱིགས་ཕུད། འོས་ཤོག་མང་ཐོན་
ར་ེབཏགོ་གྱིས་འོས་གཞྱི་མྱི་གངས་ 
༢ འདེམས་བསྒྲུགས་ཀྱིས་མཐའ་
མའྱི་ འོས ་ཤོག ་འཕེན ་དགོས། 
གལ་སྱིད་འོས་གཞྱི་གཅྱིག་ལས་
མེད་པ་དང༌། དེ་ལ་སྔོན་འགོའ ་ི
འོས་ཤོག་ཁོན་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤགཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། དང་པོ། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་ན་ཕག་རྐྱངོ་རགོས་གནང། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤགཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོད་ེགསར་འཇུག་གྱི་ནང་ལོགས་ལ་ནང་གསེས་ ༡༢ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བ་ོ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་ཟེར་བ་ད་ེཚད་གང་ལ་བཞག་དགོས་ཡོད་དམ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བོ་
གཏད་མེད་པ་ཟརེ་བ་ད་ེཚད་གང་འད་ཞྱིག་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་འདྱིའྱི་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་རདེ། ད་ེལ་
གསལ་བཤད་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུར་ཁད་པར་འདུགཤགང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དེའྱི་གོ་དོན་ད་ེགང་ཡྱིན་མྱིན།  མ་
འངོས་པར་གཞྱི་འཛནི་ནས་འདྱི་ཐོག་ཐག་གཅོད་བདེ་པའྱི་སྐབས་ལ་ག་ོབ་གང་འད་ཞྱིག་ལེན་དགོས་མྱིན་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོ
རདེ། ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་ར་དོན་ལ་གནོད་པའྱི་ལས་དོན་གང་རུང་དང་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དན་

ཁོན་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ལས་
མྱི་ཉུང་བའྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཐབོ་ཡདོ་ཚ་ེ
ཁ་གཏད་མེད་པའྱི་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་
ངོས་འཛིན་གསལ་བསགས་བ་
རྒྱུ།  མེད ་ཚེ ་སྔོན ་འགོའ ་ིའོས ་
བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་བསྐྱར་དུ་བེད་
དགསོ། 

༥༡ ལས་མྱི་ཉུང་བའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཐབོ་ཡོད་ཚ་ེཁ་གཏད་མདེ་པའྱི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལ་འདེམས་
ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་གསལ་
བསགས་བ་རྒྱུ།  མེད་ཚེ་སྔོན ་
འགོའ ་ི འོས ་བསྡུའྱི ་ལས་རྱིམ ་
བསྐྱར་དུ་བདེ་དགསོ། 
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རགས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོད་ལྟ་གཏན་འབེབས་བེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྒྱབ་ལྗོངས་ཆ་ཚང་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་
པར་ད་ེཚ་ོལག་བསྟར་བེད་མཁན་ཡང་ཆ་ཚང་སྟབས་བད་ེཔ་ོཆགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ཚགི་ཁ་ོརང་ངོས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཡར་
འཐེན་མར་འཐེན་མང་པ་ོཞྱིག་བ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་ཡྱིན་
ནའང་རདེ། གཞུང་འབལེ་གྱི་ཡྱིན་དུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གསལ་པའོ་ིཐགོ་ནས་འགལེ་བཤད་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐགོ་ལ་གསུངས་མཁན་ཡོད་དམ། བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བ་ོགཏད་ཞསེ་པ་ད་ེའགེལ་
བཤད་འདྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ང་ཚོས་ཁ་ཚནོ་བེད་ཐུབ་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་དན་རགས་ད་ེགསལ་པ་ོཆགས་པ་ཡྱིན་ན། 
དའེྱི་ཐགོ་ནས་ར་སྤྲདོ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུགཤད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བརདོ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ། སྱི་འཐུས་བསྟན་
པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བ་ོགཏད་ཟེར་བ་ད་ེཁབ་ཚད་ད་ེགང་འད་རེད། 
དཔེར་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བཅད་ཁ་དང་ལེན་མྱི་བེད་མཁན་དེ་ཚ་ོབཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཁབ་ཚད་ནང་ལ་ཡོད་དུས། དེའྱི་ནང་ལ་
ཚུད་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
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་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་ཆོས་ཟེར་བ་ད་ེགསར་འཇུག་རེད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བ་ོགཏད་ཟརེ་བ་ད་ེགང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུགཤཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཡོང་སྟངས་
ད་ེབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་ཆོས་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། འདྱི་ད་ག་རང་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་
ནས་མར་འཁེར་ཡངོ་བ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མེད་དེ། དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་དུས་དྱི་བ་གསར་པ་
ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་རདེ་སངོ་། ད་ེའདྱི་ཡྱིན། ང་ཚ་ོདམ་བཅའ་ཕུལ་དུས་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱི་ཁག་ལ་སྙྱིང་ནས་བརྱི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བལྟ་དུས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མྱི་བེད་མཁན་དང་ད་ེདང་འགལ་ནས་བཤད་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་ག་ོཡྱི་
རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་དྱི་བ་ད་ེད་གྱིན་དང་འད་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱི་བ་གཏངོ་མཁན་མང་པ་ོདང་། བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་གང་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། དྱི་བ་གཏངོ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོས་ོསོས་ཚོད་འཛནི་
རྒྱུ་མ་གཏོགས་འདྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ག་ོདོན་གསལ་པ་ོབས་ཏ་ེའགེལ་བཤད་ཡོད་པ་མ་རེད།  ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བའྱི་ནང་ལོགས་ནས་དྱི་བ་གཏོང་ཆགོ་པའྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དྱི་བ་ལ་ལན་འདེབས་
མ་ཐུབ་པའྱི་དྱི་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྱིགས་གཅྱིག་ད་ེའད་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུགཤད་ེཡན་ཆད་ཀྱི་བརོད་པ་དང་
པ་ོཟྱིན་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དནོ་ཚན་ར་ེརའེྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་འསོ་ཆསོ་
དགུ་པ་ད།ེ བོད་མྱིའྱི་ཁ་ེཕན་ལ་གནདོ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དནོ་དང་ག་ོགནས་དངུལ་དམར་གྱི་ཁ་ེཕན་ཡདོ་པ་མ་ཡྱིན་པ་
ཟརེ་བའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་གང་གསུང་རྒྱུ་ཡདོ་དམ། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་བས་ནས་འདྱིར་ལ་ཕེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་
ཙང་འདྱི་ཚོའྱི་སྐོར་ནས་ཆེད་དུ་ཡར་འཐེན་མར་འཐེན་བས་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མེད་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ།  གནད་
འགག་ཅྱིག་གསལ་པོར་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་འདྱིར་འོས་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་དུས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། སྔོན་མ་ནས་ལབ་མོང་། 
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོད་ེབཅའ་ཁྱིམས་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༣༨ པའྱི་ནང་ལ་
སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ཚོགས་སྐྱྱིད་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པ། བུ་ལོན་
སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཡྱིན་པ། སྱི་འཐུས་ལས་ཐོག་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་བཞག་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་མ་འོངས་པ་ལ་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ལ་རང་བཙན་གྱི་ལང་ཕོགས་འཛིན་མཁན་མ་ཡྱིན་པ། ད་ེའད་ཞྱིག་
བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའད་ཞྱིག་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། ད་ེབཞྱིན་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ལངས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། བས་ཙང་འདྱི་ཚ་ོགསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་པ་རེད། འཐེན་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱི་གནད་
འགག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་ད་ེཡྱིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་ཚོད་མ་ཐུབ་
པའྱི་གནས་སྟངས་འགའ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ནང་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་དགོས་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡན་ཆདོ་ལ་
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འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་གནད་འགག་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བསྐྱར་བཅསོ་བདེ་དགསོ་པ་རདེ། མེད་པ་གཏངོ་དགསོ་པ་རདེ། བསྐྱར་
ཞྱིབ་བེད་དགོས་པ་རེད་ད་ེའད་བཤད་མཁན་ད་ེམ་རེད། ད་ེའད་བཤད་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བྱུང་མོང་བ་རེད། 
ད་ེཚ་ོགནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བལྟས་ཏ།ེ ང་ཚ་ོསྐད་ཆ་ཚང་མ་གད་མ་ོལངས་རྒྱུ་དང་ཡར་འཐནེ་མར་འཐེན་བཟ་ོརྒྱུའྱི་གནད་
དནོ་གཅྱིག་པོའ་ིཐགོ་ལ་བསྒྱུར་ན་ཕན་ཐགོས་གང་ཡང་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཁྱིམས་
ཀྱི་ནང་ལ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་དགངོས་གཞྱི་ཡོད་མཁན་ཡདོ་ན། ངསེ་པར་དུ་ད་ེའདས་བསྣམས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ནང་གསསེ་དགུ་པ་ད།ེ བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བདེ་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་
ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་བཅུ་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་དརེ་སྱི་མོས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་
གསེས་ ༡༡ པ། སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་སམ་སྱིག་གཞྱི་ཅྱི་རྱིགས་དང་
མྱི་འགལ་བ་ཟརེ་བ་ད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་གྱིན་གོང་དུ་ལག་པ་བརྐྱངས་པ་ཡྱིན་ཏ་ེཕལ་ཆེར་གཟྱིགས་ཡོད་ས་མ་རེད། བཙན་བོལ་བོད་
མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་དགོས་བསམ་སོང་
སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་ནས་སྐབས་ད་ེདུས་ཡྱིག་ཆ་ད་ག་རང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་
དགོས་ཀྱི་རེད་གསུངས་པ་སོང་ཙང་། སོ་སོས་ངོས་ནས་གུས་བརྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་
སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅསོ་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་གང་བསྡུས་
བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོདརེ་སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་འསོ་བསྡུ་བདེ་པའྱི་སྐབས་ལ་ཆལོ་ཁ་བ་ེབག་པའྱི་ངསོ་ནས་སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་འསོ་མྱི་
འདནོ་ཆགོ་གྱི་མེད་ཅསེ་པ་ཞྱིག་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཚོའྱི་གས་གཤམ་ཏུ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་སྐབས་སུ་བསེབ་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེདམྱིགས་བསལ་
གསུང་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛིན་ལགས་ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་དག་ེ
བཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མ་བཏོན་རང་བཏོན་ཆགས་སོང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དོན་ཚན་ར་ེར་ེ
ལ་འབེལ་བ་མེད་པ་བགྱིས། ཁ་ཤས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་འགོའ་ིཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད། ཁ་ཤས་རང་བཙན་གྱི་ལམ་ལ་འགོའ་ིཡོད་པའྱི་
བཟ་ོའད། ག་པར་ག་སར་ཕྱིན་འགོ་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག ཁ་སང་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་ཆོས་དེ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པའྱི་ཐོག་ལ་གཏན་འབེབས་བེད་དུས། འདྱི་ཚོ་
དོགས་འདྱི་ཙམ་ཡང་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེསྔོན་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པ་ོ
ནང་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཐེངས་མང་པ་ོཞྱིག་དང་། དམྱིགས་བསལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཐེངས་ཉེར་ལྔ་ནས་
བཟུང་སྟ།ེ འསོ་ཆསོ་ད་ེཚའོྱི་གས་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ཡདོ་པ་ཁ་ཤས་ལ་ཚུར་གསལ་བསྡད་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཕར་གསལ་བསྡད་
པ་ད་ེཚ་ོང་ཚོས་ཁ་སྣོན་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་བསྡད་དུས་དྱི་བ་བསེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡང་ད་ལྟ་བསམ་
བཏང་དན་བསྐྱེད་འད་བ་ོབས་ཏ་ེདོན་དག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེབཀག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ན་མྱི་ཤེས། ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་ཀྱིས་
གཞན་པ་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡོད་ན་མྱི་ཤེས། ཡང་མ་འད་བ་ར་ེར་ེསྟོན་བསྡད་དུས། ད་ེཚ་ོསྟངས་འཛིན་ངེས་པར་དུ་བེད་དགོས་ཀྱི་
འདུག ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡར་བཞེངས་ནས་གསུང་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་ཡོང་དུས། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༢༡ གྱི་ནང་
གསེས་བདུན་པ། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་བཏནོ་གྱི་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་མདང་དགོང་གསུང་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་ནས་གསུང་པ་ད་ེ
དང་ཏག་ཏག་ཕ་གྱིར་མདའ་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞྱིན་འཕྲོད་ཀྱི་འདུག ད་ེདུས་གསུང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ་འག་ོཚར་བ་རདེ། དཔ་ེཆ་བཞག་ན། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་
བ་ོགཏད་མེད་པ་ད་ེཚད་ག་པར་བཞག་གྱི་རེད་གསུང་རྒྱུ་ད་ེཚ།ོ ཡང་ན་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གཏུགས་དགོས་པ་རེད། 
ཡང་ན་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་ལ་གཏུགས་དགོས་པ་རེད། འགལ་བསྡད་པའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ད་ེདུས་ཚོད་ཅྱིག་ཟྱིན་ནས་ས་
མཚམས་ཤྱིག་གཏན་འབེབས་ཡོང་དུས། འདྱི་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་དང་། ས་མཚམས་ཤྱིག་བསབེས་ན་མ་གཏགོས། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་
ཚོས་འཇོག་བཞག་པ་ད་ེམེད་པ་ད་ེཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལ་དུས་ཚོད་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་དུས། 
བཀག་བསྡད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངསེ་པར་དུ་དནོ་ཚན་ར་ེར་ེད་ེདང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་མེད་ན། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེག་རང་ལ་སྟངས་འཛིན་གནང་རོགས་བགྱིས། ད་ེབཞྱིན་དུ་ཤེས་བཞྱིན་མྱི་ཤེས་མདོག་མདོག་བེད་
མཁན་ད་ེཚ་ོལའང་སྟངས་འཛིན་གནང་རགོས་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་གཙོས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཕག་རྐྱོང་ཡོང་དུས་ག་ོསྐབས་མ་ཕུལ་རང་ཕུལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་
ན། ག་ར་ེགསུང་གྱི་ཡོད་མྱིན་ཚདོ་དཔག་ཐེགས་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེགསུང་ཡོང་དུས་ཞྱིབ་བཤེར་བདེ་ཀྱིན་བེད་ཀྱིན་མར་འག་ོཡྱི་ཡོད། 
གོང་ལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ལ་ད་ེའད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་དོན་ཚན་ར་ེར་ེནས་མར་གཏན་འབེབས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་གནང་དགོས་པ་འདུག་ན་གནང་རོགས་གནང་།  
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ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ཐགོ་གྱི་འབེལ་བ་ཡོད་པ་གཤམ་དུ་བསེབ་ཡོང་གྱི་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་གསུང་ཆགོ་གྱི་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་
དནོ་ཚན་ ༦༣ པའྱི་ནང་གསསེ་བཅུ་གཅྱིག་པ། སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་
སམ་ཁྱིམས་སྱིག་ཅྱི་རྱིགས་དང་མྱི་འགལ་བ་ཟེར་བ་དེ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པར་དགག་བ་མེད་པ་སོང་
ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་བཅུ་གཉྱིས་པ། ཚིག་བརོད་གཉྱིས་པ་མེད་པ་རེད། 
གསར་པ་དེ། བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བ་ོགཏད་མེད་པའམ་བོད་མྱིའྱི་ར་དནོ་ལ་གནོད་པའྱི་ལས་དོན་གང་
རུང་དང་། དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དན་རགས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཅས་ཟེར་བ་དེ།  བརོད་པ་གཉྱིས་
པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ད་ེསྱི་
མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དོན་བདུན་པ། ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་འག་ོའཛིན་ལས་རོགས་ཀྱི་
འསོ་ཆསོ་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། ནང་གསསེ་བཅུ་གཅྱིག་པ་ད་ེཚགི་བརོད་རྱིང་པ་ཡོད་པ་མ་རདེ། གསར་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་བདེ་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། ད་ེབརདོ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་ན་ག་ོསྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། མེད་ན། བརོད་
པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་བཅུ་གཉྱིས་པ་དེ། ཨང་གངས་ད་ེམ་གཏོགས་མང་བ་ད་ེཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དང་ཚིག་དོན་གཅྱིག་པ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པ་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གཏན་འབེབས་བས་པར་དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དོན་
བརྒྱད་པ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ད་གྱིན་གོང་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་
བཅསོ་ཟགས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརདོ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་
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 བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཟགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཟ་ོབཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེམར་ཟགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་ན་གོ་
སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསུང་རྒྱུ་མེད་ན་བརདོ་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་
སོང་ཙང་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། མུ་མཐུད་ཁྱིམས་
བཟའོ་ིལས་དནོ། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པར་གཟྱིགས་རགོས་
གནང་། ཁ་སང་གྱི་འཕྲོས་ད་ེརེད། ཤོག་གངས་ ༡༡ ལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཅུ་གཅྱིག་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་བཟ་ོབཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས། བཟ་ོབཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཕྱིར་འཐེན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་
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འདུག བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་པ། གཞུང་འབེལ་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་སུ་སྐབས་བབ་ལས་དོན་དང་
འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁ་ོན་ལས་ད་ེམྱིན་རང་ཉྱིད་ལ་འོས་བསྡུའྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཆེད་འདས་པའྱི་ལས་དོན་བས་འབས་དང་། མ་
འངོས་བདེ་འཆར་སགོས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་རྱིགས་སྐབས་བསྟུན་གང་དུ་ཡང་དངསོ་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བདེ་མྱི་ཆགོ ཟརེ་
བ་ད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བས་མེད་པ་སོང་ཙང་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་དགུ་པ་ཚིག་བརོད་ད་ེད་ེག་རང་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་བཅུ་པ་ད་ེཚིག་བརོད་རྱིང་པ་མེད་པ་རེད། གསར་པ་ད་ེསོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབེལ་
ཕུད་ད་ེམྱིན་འསོ་མྱི་དང་། སྐྱ་ེབ་ོསུ་ཐད་བཅས་ནས་འསོ་བསྡུ་དང་འབལེ་བའྱི་དྱིལ་བསགས་དང་། གཏམ་བཤད། ཡྱིག་ཆ་འགམེ་
སེལ་བཅས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བེད་མྱི་ཆོག ཟེར་བ་ད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་
བས་པར་དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཚིག་དེར་ཟུར་བརོད་དེར་གསར་
འཇུག་ཟེར་ནས་བཅུག་དགོས་པ་རེད། ནང་གསེས་བཅུ་གཅྱིག་པ་ད།ེ ཚིག་བརདོ་རྱིང་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚིག་བརོད་གསར་པ། 
བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་མེད་ན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བར་དགག་བ་མདེ་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིག་གཞྱི་
དནོ་ཚན་ཉརེ་ལྔ་པ། འསོ་བསྡུའྱི་ལས་དནོ་ལ་འགལ་རྐྱེན་བདེ་པར་ཉསེ་ཆད་ཟརེ་བ་ད།ེ འསོ་གཞྱིའམ། དརེ་ཕགོས་གཏགོས་བདེ་
མྱི་དང་། འསོ་བསྡུའྱི་ལས་དནོ། གཞན་སྐྱ་ེབ་ོསུ་རུང་བཅས་ནས་དནོ་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་གསསེ་ཁག་ས་ོསརོ་འགལ་འཛལོ་ར་
འཕྲདོ་བྱུང་རྱིགས་ལ་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་ཉསེ་ཆད་གཤམ་གསལ་ལྟར་འགལེ་དགསོ། ཟརེ་བ་ད་ེཀ་པ་། བརདོ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་
ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཉེར་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་ཏགོ་ཙམ་ཁ་གསལ་རུ་གཏངོ་དགོས་པ་འདུག་སྙམ། དོན་ཚན་ཉེར་བཞྱི་པའྱི་
ནང་གསསེ་ཁག་ས་ོསོར་འགལ་འཛོལ་ར་འཕྲདོ་ཟེར་བ་ད་ེཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ར་བའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ་
གསལ་བསྡད་འདུག འསོ་བསྡུ་དང་འབལེ་བའྱི་རོག་ག་ག་ར་ེཡོང་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེདབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་། ས་གནས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་ནང་དུ་ད་ེཏགོ་ཙམ་ཁ་གསལ་རུ་གཏོང་ཐུབ་ན། 
འགལ་འཛལོ་བྱུང་རྱིགས་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་། ས་གནས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གཉྱིས་ནས་རད་ཞྱིབ་ནན་ཏན་བས་
ཏ་ེའགལ་འཛོལ་ར་འཕྲོད་བྱུང་རྱིགས་ལ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་ཉེས་ཆད་གཤམ་གསལ་ལྟར་འགེལ་དགོས། ད་ེཏོག་ཙམ་ཁ་གསལ་དུ་
གཏོང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག གལ་སྱིད་ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་ཕུལ་ཆགོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་གང་ཡང་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དུས་ཚོད་འཕྲ་ོབརླག་རེད། འདྱི་རང་གྱིས་ག་ོཐུབ་པ་
ཞྱིག་འདུག སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་ང་ོགདོང་ལ་ཡོད་པ་ད་ེརྣམ་གངས་ད་ེརདེ། ཉསེ་ཆད་ཀྱི་རྣམ་གངས་དང་ད་ེཚ་ོག་འད་
བེད་ནས་བཀལ་དགོས་དང་མྱི་དགོས་དེ། སྱིར་བཏང་འདྱིའང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པ་ོལ། འོས་
བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡར་འཆར་འབུལ་གནང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་མོས་མཐུན་གནང་བཞག་པ། དེར་གཞྱི་ར་བཞག་པའྱི་ཐོག་
ནས་ང་ཚོས་ཁ་གསལ་དུ་གཏོང་བ་རེད། ཉེས་ཆད་ག་ར་ེཐག་ཅོད་དགོས་པ་རེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་དོན་ཚན་ཉེར་གཅྱིག་ལ་བཟ་ོ
བཅོས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ཚང་མ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། དོན་ཚན་ཉེར་བཞྱི་ནང་ལ་དང་པ་ོདང་། གཉྱིས་པ། 
གསུམ་པ་ནས་བཅུ་གཅྱིག་བར་དུ་མར་ཡངོ་རྒྱུ་དང་། ད་ེནས་མར་ཀ་པ་དང་ཁ་པ་ཚང་མ་ང་ཚསོ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་བས་ནས། 
འདྱི་ལ་དོན་ཚན་ཉེར་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསེས་ཁག་སོ་སོར་འགལ་འཛོལ་ར་འཕྲོད་བྱུང་རྱིགས་ལ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་ཉེས་ཆད་འགེལ་
དགོས་ཟེར་ནས། ཉེས་ཆད་རྣམ་གངས་གཏན་འབེབས་བས་པ་རེད། སྔོན་མ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེརེད། ཉེས་
ཆད་འགེལ་དགོས་ལབ་པ་མ་གཏགོས། ག་ར་ེའགེལ་དགོས་མྱིན་དང་། ག་བར་ག་ར་ེག་ར་ེབདེ་དགོས་མྱི་དགོས་ཀྱི་ས་མཚམས་
ཁོན་ནས་མེད་པ་རདེ། ད་ེདག་གྱི་འགེལ་བཤད་ད་ེང་ཚསོ་ཁ་སང་ལས་བསྡམོས་ཀྱི་ནང་ལ་གསལ་པ་ོབས་ནས་བྱིས་ཡོད་པ་རདེ། 
ཉསེ་ཆད་ཆ་ེཆུང་གྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་། དེར་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་དང་པ་ོས་
གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ད་ོསྣང་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་ོསྣང་བེད་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་བྱུང་ན་ཆེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་འག་ོདགོས་པ་ད་ེདནོ་ཚན་གཞན་པའྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རདེ། 
དནོ་ཚན་ད་ེའདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་འཁོད་མེད་དུས་འདྱི་ལ་མ་གསལ་ན། དོན་ཚན་གཞན་པ་ད་ེའདྱི་ལ་སར་བསྡད་ན་ཡ་མཚན་པ་ོ
ཆགས་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཟ་ོབཅོས་བཏནོ་མྱི་བཏནོ་ད་ེལོག་བཀར་རདེ། བཟ་ོབཅོས་བཏནོ་ཡོང་ནའང་
དནོ་ཚན་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོའདྱི་ལ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟ་ཁོམ་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས། དནོ་ཚན་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོསུས་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོབས་ཏ་ེབཏོན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
ངསེ་པར་དུ་སུས་བདེ་དགོས་ཀྱི་མེད་པ་སྟོན་དགསོ་ཀྱི་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། འདྱི་ལ་བྱིས་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆུ་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན། འགལ་རྐྱེན་བེད་པོར་ཉེས་ཆད་ཟེར་དུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་
གཞྱི་རང་ཡྱིན་ཙང་། ཉསེ་ཆད་གཏོང་མཁན་ད་ེའསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ཡྱིན་པ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་ག་ོབ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་དུས། བཟ་ོབཅསོ་
གོས་འཆར་དང་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ཆུ་ཚདོ་འཕྲ་ོབརླག་གཏངོ་དགསོ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
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་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཁ་ོརང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་མར་གསལ་པ་ོཆགས་རྒྱུ་ཆེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་
གཏོགས། གཞན་དག་ཅྱིག་ལ་ལྟ་དགོས་རེད་ཡང་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པ་རདེ། གཉྱིས་ལ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ལབ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། 
ར་བའྱི་ང་ཚའོྱི་སྱིག་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་ནས་ལུང་འདནེ་མང་པ་ོབས་ཡདོ་པ་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ག་ར་ེ
ལུང་འདནེ་བས་པ་ད་ེའོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་ལུང་འདེན་བས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་
འསོ་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་རོག་ག་ག་ར་ེབྱུང་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་ཁུངས་དང་། དབུས་འསོ་བསྡུ་
ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་བདེ་དགསོ་པ་རེད་ཟེར་བ་མ་གཏོགས། གཞན་དག་སུ་ཞྱིག་གྱིས་བདེ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ལ། ཁས་ལེན་གྱི་མེད་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་
གཏུགས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ར་སྤྲོད་ཟེར་བ་ད་ེསུས་ར་སྤྲོད་བེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་
ནས་ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག མ་གཏོགས་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་ལ་ཡོད་པ་རེད་ལབ་བསྡད་ན། ཤེས་
མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། མྱི་ཤེས་མཁན་ཡང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཁ་གསལ་པ་ོ
འཇགོ་བཞག་ན་ད་ེགནད་འགག་གང་ཡང་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཚ་ོནང་གསསེ་ཀྱི་འགལ་འཛོལ་གྱི་ར་འཕྲདོ་བྱུང་ན་ཟེར་བ་ཞེས་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ག་ོསྐབས་མཐའ་མ་ཡྱིན།ཤ
འདྱིའྱི་རསེ་ལ་འསོ་བསྡུས་ནས་མར་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
 
 



99 
 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འགེལ་བཤད་གསལ་པ་ོམ་ཆགས་ཀྱི་བར་དུ་མཐའ་མ་བས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། 
བཅའ་ཁྱིམས་མ་རེད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། དབུས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་གྱི་འགན་
དབང་། དང་པོ། སྱིག་གཞྱི་ད་ེདོན་ཚན་བཞྱི་པ་ནང་གསེས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད། 
གཉྱིས་པ། འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་རོད་རོག་ཇྱི་བྱུང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ཐག་གཅོད་ཆ་ཚང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ནས་བེད་དགོས། དབུས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གཞན་པ་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཚ་ེབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་མ་གཏོགས་གཞན་ལ་ཞུ་གཏུག་མྱི་ཆགོ འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ། བཅའ་ཁྱིམས་མ་རདེ་གདའ། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་སྟངས་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེབཟ་ོབཅོས་ཁུར་དགོས་རྒྱུ་མྱི་
འདུག དནོ་ཚན་ཉརེ་ལྔ་པའྱི་ནང་གསསེ་གངོ་ད་ེསྔནོ་གེང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རདེ་འདུག སྔནོ་གེང་དང་ཀ་པ་ད་ེགཉྱིས་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
གཏན་འབེབས་གནང་བར་དགག་བ། དགག་བ་གང་གསུང་དགོས་པ་ཡོད་དམ། ད་ེདགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་འཐུས་ང་ོ
ཡོད་སུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་ང་ོཡོད་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་འདུག སྱི་འཐུས་ང་ོཡོད་ཞེར་
གསུམ་ནང་ནས་སྱི་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དང་པ་ོགཏན་འབེབས་བེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་
མཁན་ཚསོ་ཕག་རྐྱངོ་རགོས་གནང་། བཞྱི་བཅུ་འདུག ང་ོཡོད་སུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་ད་ེགཏན་འབེབས་བས་པ་ཡྱིན། དའེྱི་ནང་
གསསེ་ཁ་པ་དའེྱི་ཐགོ་ལ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྒྱབ་སྐྱརོ་བགྱིས་གསུངས་སངོ་། ངས་དནོ་དག་ད་ེམག་ོའཚསོ་མ་སོང་། དནོ་ཚན་ག་རའེྱི་ཐགོ་
ལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་གྱིན་གོང་དུ་གསལ་པ་ོབས་ཏ་ེཞུས་ཡོད།ཤའསོ་བསྡུའྱི་ལས་དནོ་འགལ་རྐྱེན་བདེ་པརོ་ཉསེ་ཆད་ད་ེསྔནོ་གེང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུགཤད་ེ
དང་ཀ་པ་ད་ེགཉྱིས་མཉམ་དུ་འསོ་བསྡུས་ནས་ཞེས་གསལ་པ་ོབས་ཏ་ེཞུས་པ་ཡྱིན།ཤད་ེསྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བདེ་ཚར་བ་
ཡྱིན།ཤད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་པ་ད་ེཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཁ་པ་ད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་ན་གསུངས་གནང་རོགས་
གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤད་ེམྱིན་ན་བརདོ་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། མེད་པ་
སོང་ཙང་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤནང་གསེས་གཉྱིས་པ།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་
ཡྱིན།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། མེད་པ་སོང་ཙང་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་
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ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤནང་གསསེ་གསུམ་པ།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པ་
སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པ་དགག་བ་ཡོད་དམ། དགག་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས།ཤདང་པ་ོའདྱི་གཏན་འབེབས་བས་
པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་།ཤས་ོདགུ་ཡོད་པར་ང་ོཡོད་སུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤནང་གསསེ་བཞྱི་པ་ད།ེཤབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པར་དགག་བ་མེད་
པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤནང་གསེས་ལྔ་པ་ད་ེཚིག་བརོད་རྱིང་པ་མེད་པ་རེད། ཚིག་
བརོད་གསར་པ་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པར་དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསསེ་དྲུག་པ།ཤད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བས་
པ་དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤནང་གསེས་བདུན་པ།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་
ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པར་དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་
མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤནང་གསེས་བརྒྱད་པ།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབརོད་པ་
གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་
པ་ཡྱིན།ཤནང་གསེས་དགུ་པ།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་བས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤནང་གསསེ་བཅུ་པ།ཤབརོད་
པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པར་དགག་བ།ཤདགག་བ་
མེད་པ་སོང་ཙང་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་བཅུ་གཅྱིག་པ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེགསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་དང་། དམྱིགས་
བསལ་ཚགོས་དྲུང་འབལེ་ཡདོ་ལས་བདེ། ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་སྔནོ་མའྱི་བསྐྱར་བཅསོ་ནང་དུ་དཔ་ེཆ་བཞག་ན། ནང་གསསེ་
བཞྱི་པ་ནས་བཅུ་གཅྱིག་བར་དུ་གསར་འཇུག་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཟུར་བརོད་ནང་དུ་བྱིས་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཟ་ོ
བཅསོ་གོས་འཆར་བསྣམ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེའདའྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་པ་ད་ེཚང་མ་མེད་པ་ཆགས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཡན་
ཆདོ་ལ་ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་གསར་འཇུག་ལབ་ནས་དནོ་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་པ་དརེ་ཐངེས་མ་གཉྱིས་
གསུངས་སངོ་། ད་ེཡྱིན་དུས་དནོ་དག་གཙ་ོབ་ོད།ེ ད་ེསྔནོ་གྱི་གསོ་ཚོགས་ཚགོས་དུས་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚ་ོའསོ་བསྡུའྱི་
སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅསོ་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་གཏན་འབབེས་བས་བཞག་པ་ད་ེདང་། ད་ལྟ་ད་ེགཉྱིས་བསྡུར་ནས་ཟུར་བརོད་ནང་དུ་
སྔནོ་མ་ཡོད་པ་ད་ེཚརོ་ཡར་སྣནོ་རགོས་བགྱིས་ཟརེ། ད་ེནས་མར་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བསབེས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེདུས་ངས་འདྱི་ད་ེརདེ་
ཟརེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་ལག་སོང་བ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་སྣང་གནང་རགོས་བགྱིས། ཁ་སང་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་བཏནོ་
དུས་ཚང་མ་མར་བཀགོ་བཞག་འདུག ད་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་གཙོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེབརདོ་པ་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བསེབ་ཡོང་གྱི་
རེད། དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་བས་པར་དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་གྱིན་གོང་དུ་དོན་ཚན་
བཞྱི་པ་ནས་བཅུ་གཅྱིག་བར་དུ་ཚང་མ་གསར་འཇུག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཟུར་བརོད་ནང་དུ་གསར་འཇུག་བས་ནས་
བཅུག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དནོ་ཚན་ཉརེ་དྲུག་པ། འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་ལམ་དང་ས་གནས་མྱི་མང་ལ་བརྡ་ཁབ་གསལ་བསགས་
ཟརེ་བ་ད་ེནང་གསེས་གཉྱིས་པའྱི་ཁ་པ། ད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
གཏན་འབེབས་བས་པར་དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། འདྱི་གཏན་འབེབས་གནང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་
རགོས་གནང་། ༣༨ འདུག ད་ེང་ོཡོད་སུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ས་ོགཅྱིག་པ། འསོ་མྱིའྱི་
འགེངས་ཤོག་དང་འོས་ཤགོ་འགེམས་སྤྲོད། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་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 དགངོས་འགལ་མདེ་པ་ཞུ། ད་ེསྔནོ་དརེ་དནོ་ཚན་ ༢༦ པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པའྱི་ཁ་པ་ད་ེཕྱིན་
ཡོད་དུས། ཟུར་བརདོ་ཀྱི་ནང་དུ་འཁདོ་མདེ་པ་རདེ་མ་གཏོགས་ག་པ་ཁ་པར་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཟརེ་བ་ད་ེདཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་
བསྣམས་ཡངོ་བ་ཞྱིག་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཟུར་བརདོ་ད་ེམེད་པ་རང་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ས་ོགཅྱིག་པའྱི་ནང་གསསེ་གཉྱིས་པ་ད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་
ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པར་དགག་བ་མེད་ཙང་།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་
མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ས་ོགཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པའྱི་ཁ་པ། ད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་
ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། དངསོ་གཞྱི་སྐབས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཏནོ་པའྱི་འསོ་ཤོག་སྟེང་འསོ་ཐམ་མ་ནརོ་བ་རྒྱག་
དགོས། རགས་དེ་འོས་བཟོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་དང་གཅྱིག་པ་རེད།  དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། འདྱི་གཏན་འབེབས་གནང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་
གནང་། སོ་དགུ་ཡོད་པར་འདྱི་ང་ོཡོད་སུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ས་ོབཞྱི་པ། ནང་གསེས་
གཉྱིས་པའྱི་ཀ་པ། འག་ོབརོད་དེར་འོས་ཤོག་གངས་བཤེར་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག ནང་གསེས་གཉྱིས་པའྱི་ཀ་པ་ད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་
པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་ཙང་ 
བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ཁ་པ། ད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་
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རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ་མེད་ཙང་། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསསེ་ག་པ། ད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་
མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ་མེད་ཙང་།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ནང་གསསེ་ང་པ། ད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པར་དགག་བ་མེད་ཙང་།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསསེ་ཅ་པ། ཅ་པ་ད་ེ
བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ནང་དུ་གསར་འཇུག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབརོད་པ་
གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ་མེད་ཙང་།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ཆ་པ་དེ། དངོས་གཞྱིའྱི་སྐབས་འོས་ཤོག་ནང་མ་གསལ་བའྱི་རང་མོས་འོས་གཞྱི་མྱིང་གསལ་
བཀདོ་རྱིགས་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། ད་ེདགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། གང་གསུང་དགསོ་པ་ཡོད་དམ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། ཨུ་
ཚུགས་མ་བརྒྱབ་ན་ཡག་པ་མེད་འགོ ལས་རྱིམ་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་སྱི་
མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་གསེས་ཆ་པ་དེར་དགག་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཅ་པ་དང་ཆ་པ་གཉྱིས་ཀར་དགག་བ་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་མ་གཟྱིགས་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཡང་བསྐྱར་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་གསུང་
སོང་ཙང་། ཐབས་ཤེས་བྱུང་མ་སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་མ་མཐངོ་བ་རདེ་མ་གཏགོས། གཞན་པ་གང་ཡང་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་རྱིམ་འག་ོབསྡད་ཡདོ་དུས། ལས་རྱིམ་
ལ་ང་ཚ་ོཚང་མས་བརྱི་བཀུར་ཞུ་དགསོ་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེག་རང་རདེ། ཟུར་བརདོ་ཀྱི་ནང་དུ། རྱིང་པ་ཆ་པ་ད་ེཇ་པར་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེམ་ལབ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཆ་པ་ད་ེདགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་
རོགས་གནང་། ཞེ་གཅྱིག་ཡོད་པར། ནང་གསེས་ཆ་པ་ད་ེང་ོཡོད་སུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཟུར་
བརོད་ནང་དུ་ཆ་པ་ད་ེཇ་པར་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཟེར་བ་ད་ེབཅུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ནང་གསེས་དྲུག་པའྱི་ཀ་པ་དེ། ད་ེབརོད་པ་
གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤསྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་གསེས་དྲུག་པའྱི་ག་པ་དེར་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་
རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་ད་ེས་གནས་ས་ོསོར་འསོ་ཤོག་གངས་བཤེར་ཟྱིན་རསེ་ཆུ་ཚདོ་ ༢༤ རསེ་ལ་མ་གཏོགས་གངས་
བཤེར་མྱི་ཆོག་ཅེས་གསུངས་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། ཏགོ་ཙམ་
བཞུགས་རགོས་གནང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོ་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁ་སང་ང་ལ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་དྱི་བ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཟརེ་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
གསུང་མཁན་ད་ེད་ལྟའྱི་སྱི་འཐུས་ད་ེརདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བག་ོགེང་རང་གྱི་ང་ོབ་ོཐགོ་ནས་ཕབེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་ད་ེས་གནས་སོ་སོར་འོས་བསྡུ་ཟྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཆུ་ཚོད་ཤ༢༤ཤ
རེས་ལ་མ་གཏོགས་གངས་བཤེར་མྱི་ཆོག་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེང་ཚོས་གསལ་པ་ོརོགས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ས་གནས་ཆུང་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་ས་གནས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་སྔ་ད་ོབས་ནས་ཕྱི་ད་ོགངས་བཤེར་བེད་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་
པ་རེད། ངེས་པར་དུ་ཆུ་ཚོད་ཉེར་བཞྱི་ལ་བཞག་ན་ཕན་ཐོགས་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོང་ཚ་ོཚང་མས་རོགས་དགོས་པ་དང་། 
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དེའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཚང་མ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བེད་ཐུབ་ན་གནད་འགག་ཡོད་པ་རེད། མ་གཞྱི་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་། 
གཉྱིས་པ་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་གཞྱི་ནས་སོང་བརྡར་བེད་དགོས་པ་མེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་གྱི་གནད་འགག་ད་ེཚང་མས་མཁེན་གྱི་
ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དེ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཆུ་ཚོད་ཤ༢༤ཤརེས་ལ་མ་གཏོགས་
གངས་བཤེར་བདེ་མྱི་ཆགོ་ཅེས་ལབ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། སྱིར་བཏང་གྱི་ས་གནས་དམྱིགས་བསལ་ཅན་ཁ་ཤས་ལ་གནད་དནོ་
ཁག་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་བ་རྒྱུ་ལམ་ཁ་ད་ེཚ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ང་ཚོ་
འཛམ་བུ་གྱིང་གང་སར་ཁ་འཐོར་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ནས་བཟུང་སྟ་ེཨ་རྱི་བར་དུ། ཆུ་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་བར་ཐག་ལ་
སྐོར་ར་ཞྱིག་འཁརོ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེསྔནོ་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ལ། འསོ་ཤོག་གངས་གཤེར་བདེ་ཚར་དུས་ཆུ་
ཚོད་ ༢༤ མ་འགངས་པར་གསལ་བསགས་བེད་དགོས་ཟེར་བ་དེ་སྔོན་མ་དཔེ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས། དེང་སང་
གསང་རྒྱ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག གནས་སྟངས་མེད་དུས། ས་གནས་ས་ོས་ོནས་བདེ་དགོས་ལབ་རྒྱུ་ད་ེགསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་གོང་ཁེར་ Sydney ལ་ཆ་བཞག་ན། སྱི་ན་ེནས་འསོ་བསྡུ་ད་ནང་ཞགོས་པར་བེད་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་
ཁངོ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་གངས་བཤེར་བདེ་ཚར་བ་རདེ། ཨ་རྱི་ལ་ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་ནམ་ལངས་རྒྱུ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་
དའེྱི་ཤུགས་རྐྱནེ་ད་ེཚ་ོཕར་ཚུར་ཐབེས་མྱི་འག་ོབའྱི་ཆདེ་དུ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ནས་འསོ་བསྡུ་བེད་ཚར་བ་དེ། ད་ལྟ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་པ་
ལ་བསེབས་ཡོད་ན། ད་ེརྱིང་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་པར་འོས་བསྡུ་བེད་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། སང་ཉྱིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་པ་བར་དུ་གངས་
བཤེར་བས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེབར་ཐག་ནས་འཛམ་གྱིང་ཨ་རྱི་ནས་སྐོར་ར་འཁོར་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་འོས་ཚང་མ་
བླུགས་ཚར་འགོའ་ིཡོད་པ་རེད། དེས་གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཐེབས་ཀྱི་མེད་པས། ད་ེདག་ལ་བསམ་བ་ོ
བཏང་ནས་ང་ཚསོ་བཟསོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བར་དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་སྟབས། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་གནང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། ༤༠ འདུག དེར་ང་ོཡོད་སུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་
གྱིས་ཀ་པ་ད་ེགཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ཁ་པ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབརདོ་པ་གཉྱིས་པ། 
སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པར་དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཁ་པ་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་
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ཡྱིན། དོན་ཚན་ས་ོདགུ་པའྱི་ནང་གསེས་དྲུག་པ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གཏན་འབེབས་བས་པར་
དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་གཏན་འབེབས་གནང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། ད་ེང་ོཡོད་
སུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ས་ོདགུ་པའྱི་ནང་གསེས་དྲུག་པ། ༣༩ འདུག ང་ོཡོད་སུམ་ཆ་གཉྱིས་
ཡན་གྱི་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་ཞ་ེགཅྱིག་པའྱི་གསུམ་པའྱི་ནང་གསསེ་ང་པ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་
རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། འདྱི་གཏན་འབེབས་
གནང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། ༤༠ འདུག ནང་གསེས་གསུམ་པའྱི་ང་པ་ད་ེང་ོཡོད་སུམ་ཆ་
གཉྱིས་ཡན་གྱི་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡༡:༠༠ ནས་ ༢:༠༠ བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༦ཤཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་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།ེ ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། མུ་མཐུད་ནས་ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་
དོན་བརོད་པ་གཉྱིས་པ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་
ཕེབས་བསྡད་ཡོད། ཤོག་གངས་ ༢༧ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། དོན་ཚན་ ༤༥ པའྱི་དང་བང་འོས་གཞྱིའྱི་དུས་ཚེས་དང་། 
མྱིང་ཐ་ོའབུལ་ཕོགས། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་གསུང་མཁན་ཡོད་ན་ཕག་རྐྱོང་རོགས་
གནང་། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བདེ་པར་དགག་བ། དགག་བ་ཡདོ་པ་སོང་ཙང་། གཏན་འབེབས་
གནང་རྒྱུར། དོན་ཚན་ ༤༥ པ་ད་ེགཏན་འབེབས་གནང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚ་ོཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། ༣༦ འདུག 
ད་ེང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་ཡན་གྱི་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་ ༤༦ པའྱི་ནང་གསེས་དང་པ།ོ བརདོ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་
ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརདོ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བདེ་པ་ལ་
དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ༤༦ ནང་གསསེ་ཀ་པ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་
ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དའེྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་དང་པ་ོཕ་མ་དང་ད་ེནས་བཟའ་ཟླ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་ཤྱིག་ལ་ས་ོ
ས་ོག་པར་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་ལབ་རྒྱུ་དརེ། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ད་ེའསོ་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱི་གསལ་པ་ོ
དགསོ་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དཔརེ་ན། ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀ་དབུས་གཙང་ཡྱིན་པ་བས། ཁ་ོརང་དང་པ་ོལ་ོ ༡༨ ལོན་
ནས་ཕྲུ་གུ་ཆང་ས་བསྐྱནོ་ནས། ཆང་ས་བརྒྱབ་ནས་ཐངེས་གཅྱིག་བསྒྱུར་བ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་རསེ་ལ་བཟའ་ཟླ་
འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ནས། ཁ་ོག་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་ཆགས་ན། ཡང་བསྐྱར་བསྒྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེཡོད་པ་རདེ་དང་མ་རདེ། ད་ེསྔ་
ས་གནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ད་ེའད་བོའ་ིརགོ་ག་ཞྱིག་ངས་མཐོང་སོང་། བས་ཙང་ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེགསལ་པ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་
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གྱི་འདུག ཐེངས་གཅྱིག་ལབ་ན། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་དགུང་ལོ་ ༡༨ ལོན་ཚར་ནས་དེའྱི་རེས་ལ་གདམ་ག་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་ལྟ་བུ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ཆང་ས་བརྒྱབ་བཟའ་ཟླ་གང་རུང་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ཐེངས་མ་གཉྱིས་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བར་ེ
བ་ོབརྒྱབ་པ་ད་ེའད་ངས་ད་ོསྣང་བྱུང་སོང་། བས་ཙང་ད་ེགནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་འདུག མ་འོངས་པར་ད་ེརྱིགས་ད་ེཡོང་
སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག བས་ཙང་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དེའྱི་ནང་ལ་གསལ་པ་ོའདུག ཐེངས་གཅྱིག ཀ་ད་ེགཅྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། འོག་ལ་རང་ལ་ོ ༡༨ ཧྲྱིལ་པ་ོཟེར་ནས་སྣོན་ཡོད་པ་
རདེ། ཚགི་བརདོ་གཉྱིས་པ་དང་གཅྱིག་པ་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེརེད། ད་ེསྔ་ཡོད་པ་དརེ་དཀའ་ངལ་དང་
ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱི་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེར་དམྱིགས་བསལ་ལན་བརྒྱབ་མཁན་མེད་པ་རེད། དང་པ་ོབཤད་ན་སྐབས་ད་ེདུས་ང་ཚོས་ཀང་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་ལ་
གང་ཡང་དྱི་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དེར་ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ་གང་ཡོད་པ་དེར། རང་ལ་ོ ༡༨ ད་ེལ་ཧྲྱིལ་པ་ོཞེས་བྱིས་པ་རདེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དེའྱི་ནང་གསེས་གཅྱིག་དེ། ཀ་ཡོད་ས་དེར་གཅྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། 
དའེྱི་རསེ་ལ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ལ། སྔོན་མའྱི་བཟསོ་བཅསོ་ནང་ལ་ནང་གསསེ་ཁ་གཉྱིས་
པ་དང་། ག་གསུམ་པ་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་ལབ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱི་བཟོས་བཅོས་ལ། དེ་ནས་ང་བཞྱི་པ་ད་ེདེའྱི་འོག་ལ་
བསེབ་ཀྱི་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་པའྱི་ཚིག་བརདོ་རྱིང་པ་སྔོན་མ་ནས་གང་ལག་ལེན་བསྟར་བ་ད་ེརེད། ང་ཚོས་གསར་པ་གང་ཡང་
སྣནོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། དརེ་ད་ེསྔ་ལན་གང་ཡང་འབརོ་མ་སོང་། ང་ཚསོ་དྱི་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ ༤ པ། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་
བེད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་གྱིན་ཟུར་བརོད་དེའྱི་ནང་ནས་
ནང་གསེས་གཉྱིས་པ། ཁ། ག ༣ པར་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཟེར་ནས་ད་ེཟུར་བརོད་ནང་ལ་འབྱི་དགོས་པ་རེད། དོན་ཚན་ ༤༧ པ། འོས་
ཐོབ་གངས་བཤེར་ཕོགས་བསྡོམས་དང་འོས་གཞྱི་གཏན་འབེབས། ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརེད། དེའྱི་འག་ོབརོད་མ་གཏོགས་གཞན་པ་གང་
ཡང་མྱི་འདུག ནང་གསེས་ ༥ པ། ནང་གསེས་ལྔ་པ་ད་ེབརདོ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརདོ་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་
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ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། དགག་བ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་
མཁན་ཚ་ོཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། ༣༧ འདུག ནང་གསེས་ ༥ པ་ད་ེང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ནང་གསེས་ ༦ པ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརདོ་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པར་དགག་བ། དགག་བ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་གཏན་འབེབས་བེད་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་
རོགས་གནང་། ༣༧ འདུག འདྱི་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་ཆད་ཀྱི་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༤༨ པ་ནང་
གསསེ་ ༣ པ། ནང་གསསེ་གསུམ་པ་ད།ེ འསོ་གཞྱི་ས་ོས་ོའད་པར་དང་མཚན་རགས་འགོད་དགོས་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག ད་ེབརདོ་
པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བདེ་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་
ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་དནོ་ཚན་ ༤༩ པའྱི་ནང་གསསེ། འསོ་གཞྱི་གསལ་བསགས། 
ནང་གསེས་ཀ་པ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བདེ་པ་ལ་དགག་བ་ཡདོ་
ཙང་། གཏན་འབེབས་བེད་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། ༣༩ འདུག འདྱི་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་
གཉྱིས་ཡན་གྱི་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༤༩ ནང་གསེས་ ༣ པ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྔནོ་འགོའ་ིའསོ་གཞྱིར་སྱིག་གསལ་ཚང་མ་ཡོད་མདེ་དང་། དཔ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་མདེ་ཟརེ་
རྒྱུ། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་རང་འཇགས་རེད་འདུག ད་ེབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་བེད་པར་དགག་བ་ཡོད་ཙང་། གཏན་འབེབས་བེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། ༤༠ 
འདུག འདྱི་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསསེ་ཀ་པ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་
རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་གཏན་འབེབས་བདེ་པར་དགག་བ། གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ་ཡོད་ཙང་། ད་ེགཏན་
འབེབས་བས་པར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། ༤༠ འདྱི་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་གཏན་འབེབས་
ཡྱིན། ད་ེནས་མར་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་མྱི་འདུག ཤོག་གངས་ ༣༨ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང། དོན་ཚན་ ༥༡ པའྱི་ནང་
གསེས། ༣ པ། སྱི་འཐུས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་ཡོངས་རོགས་སྱི་འཐུས་གསར་པས་དམ་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚེས་ཀྱི་ཉྱིན་
གངས་ ༡༥ གོང་དུ་ངེས་པར་མཇུག་བསྱིལ་ཐུབ་བ་དགོས་ཞེས་པ་དེ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་
གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་གཉྱིས་པ། ནང་གསེས་དང་པོ། རྒྱ་ཁབ་གསལ་བསགས་དང་། འདེམས་ཐོན་སྱི་འཐུས་ས་ོསོར་བརྡ་ལན་སྤྲོད་
ཕོགས། དེ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པ་ལ་
དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསསེ། ༢ པ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་
ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༥༣ པ། སྱི་འཐུས་དང་། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་དུས་ཡུན། ད་ེ
བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། དེ་
དགག་བ་ཡོད་ཙང་། གཏན་འབེབས་བེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། ༤༠ འདུག འདྱི་ང་ོཡོད་
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གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་ ༥༦ པའྱི་ནང་གསེས། ཚགོས་གཙའོྱི་འོས་བསྡུ་རདེ། བརོད་པ་
གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། དེར་དགག་བ་
ཡོད་ཙང་། གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། ༣༩ འདུག འདྱི་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་
གཉྱིས་ཡན་གྱི་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་དོན་ཚན་ ༥༧ པ། དངོས་གཞྱི་འོས་བསྡུ། ནང་གསེས་དང་པ་ོདེའྱི་ཐོག་ལ་
གསུངས་གནང་རགོས་གནང། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། 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་ནང་གསེས་དང་པ་ོད་ེའགོ་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་ད་ེཚ་ོདེའྱི་ནང་ལ་
ཕྱིར་བསྡུ་བས་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིར་བསྡུ་ད་ེལ་འོས་བསྡུ་དགོས་པ་རེད། བསྐྱར་བཅོས་ནང་ལ་ཕྱིར་བསྡུ་ཡོད་པ་རེད། མང་པ་ོཡོད་
པ་མ་རདེ། ཡ་གྱིའྱི་ཐགོ་རང་འཇགས་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕྱིར་བསྡུ་བས་པ་ད་ེབསྐྱར་བཅོས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཤེས་སོང་། ད་ེཕྱིར་བསྡུ་བ་རྒྱུའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པའྱི་ཚགི་བརོད་ད་ེཕྱིར་བསྡུ་བེད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་
མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ ༣ པ་དེ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། 
མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ༥༧ པའྱི་ནང་གསེས་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བདེ་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ནང་གསེས་ ༢ པ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་
པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༥༨ པ་འོས་ཤོག་རྱིས་མེད་
གཏོང་ཕོགས་སྐོར་ད་ེརེད། ནང་གསེས་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ༥༩ པ་འདེམས་
ཐོན་ཚོགས་གཙ་ོགསལ་བསགས། ནང་གསེས་ ༡ པོ། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་
པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ ༢ པ། གསར་འཇུག་རེད་
འདུག བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པ་ལ་དགག་བ། 
མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཟུར་བརདོ་ནང་ལ་གསར་འཇུག་འབྱི་དགོས་པ་རེད། 
དནོ་ཚན་ ༦༣ པ། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་འོས་ཆསོ། ནང་གསེས་ ༦ པ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསེར་
ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་གྱིས་སྱིད་
སྐྱངོ་ངམ་བཀའ་བནོ་གྱི་འསོ་གཞྱིར་མ་འསོ་པར་ཐག་བཅད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོདའེྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་
ལ། དོན་དག་ད་ེཁ་གསལ་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། གནད་འགག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གཙ་ོབ་ོད་ེང་ཚ་ོག་ོབ་
གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ལེན་དགོས་པ་རེད། སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་
གྱིས་སྱིད་སྐྱངོ་ངམ་བཀའ་བནོ་གྱི་འསོ་གཞྱིར་མ་འོས་པར་ཐག་བཅད་པ། བེད་སྟངས་དང་བེད་ལུགས། གང་ཟག་གང་ཡང་རུང་
བ་ཞྱིག་བཀའ་བནོ་གྱི་འསོ་གཞྱིར་སེབས། དེའྱི་སྐབས་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་ཚད་མཐ་ོལོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅདོ་མ་བྱུང་བ། ད་ེའད་
ཞྱིག་ལ་ག་ོབ་རདེ། ཡང་ན་ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞྱིག་དང་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེགང་ཟག་ད་ེསྱིད་སྐྱངོ་གྱི་འསོ་
གཞྱི་ལ་འོས་མ་རེད། ད་ེབཀའ་བནོ་གྱི་འསོ་གཞྱི་ལ་འསོ་མ་རདེ་ཅསེ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་
བཏང་ད་ེགསར་པ་མ་རདེ་སྔནོ་མ་ནས་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ཁ་གསལ་པ་ོཆགས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ། མ་
འངོས་པར་ད་ེཚོའྱི་གས་ད་ེགཏན་འབེབས་བེད་མཁན་ང་རང་ཚ་ོལན་མེད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
འདའྱི་དྱི་བ་གཏོང་གྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ང་ཚོས་གསལ་པ་ོཞྱིག་རོགས་ཚར་བའྱི་
རསེ་ལ་མ་འངོས་པར་གཏན་འབེབས་བས་ནས་འག་ོན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ང་ཡྱིན་ན་ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་རོགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག 
ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མ་འོངས་པར་སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་ཆོས་ལ་མ་འོས་པ་ད་ེལམ་ཁ་གང་འད་
ཞྱིག་གྱི་ངསོ་ནས་ཐག་གཅདོ་བདེ་དགོས་ཡདོ་མདེ་གསལ་པ་ོཞྱིག་མྱི་འདུག ད་ེཤེས་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་གཞན་པ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། ད་ེའཕ་ོའགྱུར་གཏོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་མེད་ན་བསམ་གྱི་འདུག 
སྱི་འཐུས་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་ཟེར་ཡོང་སྐབས། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁུར་ནས་འག་ོདགོས་པ་རེད། སྱི་འཐུས་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེའཕ་ོའགྱུར་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་མ་རདེ། གང་ཟག་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག བོད་པའྱི་ར་དནོ་གྱི་
ཐོག་ལ་ལྡོག་ཕོགས་མང་པ་ོབས་ཏེ། མ་འོངས་པར་མྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་གཞྱི་ནང་ན་བཞུགས་ནའང་འགྱིག་གྱི་མ་
རེད། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་ནའང་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ད་ེཡང་སྱི་འཐུས་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་
ཐག་གཅདོ་བས་བཞག་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འོས་གཞྱི་མེད་པ་དང་གོས་ཆོད་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་པ་འད། དེ་ནང་གསེས་ ༦ པ་དེ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། དེར་དགག་བ་ཡོད་ཙང་། གཏན་འབེབས་བེད་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚ་ོཕག་རྐྱོང་རོགས་
གནང། ༤༡ འདུག འདྱི་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསསེ་ ༨ པ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་
ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་
མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་དོན་ཚན་ ༦༧ པ། སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་སྔནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུ་བ་
ཕགོས། ནང་གསསེ་ ༡ པ་ོད་ེབརདོ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བདེ་པར་དགག་
བ། དེར་དགག་བ་ཡོད་ཙང་། གཏན་འབེབས་བེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚ་ོཕག་རྐྱངོ་རོགས་གནང། ༤༡ འདུག འདྱི་ང་ོ
ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་ ༦༧ པ། ནང་གསེས་ ༤ པ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་
ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦༧ པ་ནང་གསེས་ ༤ པ་དེའྱི་ནང་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་
བརོད་ད།ེ མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཁ་སང་སྔནོ་ལ་ང་ཚ་ོབག་ོགེང་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ད་ེལ་
བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ཞྱིག་ཕུལ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་བསྡད་ཡོད། དནོ་དག་གཙ་ོབ་ོདེ། ད་ལྟའྱི་འདྱི་ལ་འོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཡོད་
པ་ད་ེགསལ་པ་ོབཟསོ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་གཏད་མེད་ན་ཁ་གཏད་མེད་པའྱི་འོས་ཐོན་
རྒྱུ་གཅྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་འག་ོསྐབས་སུ་མྱི་ག་ཚདོ་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཙང་། ང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་སྔོན་འགོའ་ི
སྐབས་སུ། འོས་མྱི་གཅྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ཐབོ་ཡོད་ན། ༥༥ དང་ ༥༥ ལས་མང་བ་ཐོབ་ན། དངསོ་གཞྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འག་ོམྱི་
དགོས་རྒྱུའྱི་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་དུས་དུས་བཀག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། 
ཕུལ་ཆགོ་ཆགོ་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཆུ་ཚོད་གསུམ་པ་ནང་ཚུན་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཟོས་བཅོས་གོས་འཆར་ཡོད་གསུངས་པ་ཡྱིན་
དུས། ད་ེནས་ག་ོསྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨནོ་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 སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོསྔོན་མ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འཇོག་བཞག་པ་དང་། ད་ེནས་འོས་གཞྱི་གཉྱིས་ལབ་རྒྱུ་
ད།ེ དརེ་བྱིས་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་བས་ནས་མར་ཕབེས་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་གང་གསུང་མཁན་མྱི་འདུག་སྟ།ེ སྱིར་བཏང་ངས་
དན་གསའོ་ིཆེད་དུ་གཅྱིག་ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཟསོ་བཅོས་གསོ་འཆར་གཅྱིག་སྟོན་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ཡང་
གཞན་པ་སྱི་འཐུས་ད་ེའདས་འོས་གཞྱི་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་ོམ་ཡྱིན་པ་ལ་དགངོས་བཞེས་གནང་མཁན་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ཐུགས་བསམ་
བཞེས་ནས་བཟོས་བཅོས་གོས་འཆར་གཞན་པ་བཏོན་རྒྱུ་ཡོད་ན། དགོངས་བཞསེ་གནང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཡང་སང་ཉྱིན་
བཀའ་ཤག་གྱི་འདྱི་སེབས་དུས། གཞྱི་ནས་ཡང་བསྐྱར་གཉྱིས་དགོས་འདུག་གསུམ་དགོས་འདུག བཞྱི་དང་ལྔ་འདུག་ཅསེ་ལབ་ན་
རསེ་ལུས་ཐབེས་ཀྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡང་བཏོན་མཁན་ཡོད་མེད་ཅྱིག་གཟྱིགས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་
པ་རདེ་ཅསེ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་འག་ོའོས་ཀྱི་གངས་རང་རེད་མ་གཏོགས། གཉྱིས་ད་ེདམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་
བཟསོ་བཅོས་ཕུལ་འཆར་ཡོད་དང་མེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་འསོ་གཞྱི་གཉྱིས་གསུང་རྒྱུ་དེ། སྔནོ་འག་ོཚར་ཟྱིན་ནས་འསོ་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱི་ཁབ་བསགས་
བེད་པའྱི་སྐབས། འོས་གཞྱི་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་མྱི་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ལབ་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ལྟ་གཉྱིས་ཐག་
བཅད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བསྐྱར་བཅོས་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་རང་འཇགས་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་སྣོན་པས་ག་རེ་
བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སྔོན་འགོ་སྐབས་སུ་མྱི། དཔེར་ན། སྱིད་སྐྱོང་ལ་ཡྱིན་ན་མྱི་ལྔ། དྲུག བདུན་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། 
སྐབས་ར་ེང་ཚ་ོགངས་བཤེར་འག་ོབའྱི་སྐབས་ལ། མྱི་བཅུ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ལྟར་སྔནོ་འག་ོསྐབས་སུ། སྔནོ་འགོའ་ིགསལ་
བསགས་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་གང་ཟག་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ། ༥༥ དང་ ༥༥ ལས་མང་བ་ཐོབ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེ
ནས་དངསོ་གཞྱི་མྱི་དགསོ་པ་བ་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས། ད་ེལས་འཕྲསོ་པའྱི་འབལེ་བ་གང་ཡང་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱི་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ཚགི་བརདོ་གཉྱིས་པ་དརེ། དངསོ་གཞྱི་འོས་གཞྱི་གཉྱིས་ལས་མང་ཉུང་བ་གསལ་བསགས་
བེད་དགོས་ལབ་ཡོད་པ་རེད། ཚིག་བརོད་གསར་པ་དེར། དགོངས་ཞུའྱི་རྱིགས་གྲུབ་རེས་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་གཞྱི་
གཉྱིས་ལས་གསལ་བསགས་བདེ་དགསོ། ད་ེཐག་བཅད་ནས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེཉམས་མོང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཚགི་བརོད་རྱིང་པ་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་རང་བཞག་
ན་ཡག་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྔནོ་འགོའ་ིསྐབས་ལ། འསོ་འཕེན་པའྱི་སྐབས་ལ། འསོ་མྱི་གསུམ་ལ། ༡༥༠༠༠ 
དང་། ༡༥༠༥༠ དང་། ༡༦༠༠༠ སེབས་པ་ཡྱིན་ན། འོས་ ༥༠།༥༠ ལས་ཁད་པར་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་གསུམ་བཞག་དགོས་རྒྱུ་
བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཡང་འདེམས་བསྐ་ོལན་ཁང་ལ་གདམ་ག་ད་ེབཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པ་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག གཉྱིས་
ལས་མ་ཉུང་བ་ཟརེ་དུས་བརན་པ་བཟ་ོའད་བ་ོའདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་ཐགོ་ནས་འཛནི་སྐྱོང་གྱིས་བཟོས་བཅོས་གོས་འཆར་ཁུར་ཡོང་གྱི་ལབ་དུས། དའེྱི་ནང་ལ་
མཉམ་དུ་ཚུད་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཟོས་བཅོས་གོས་འཆར་འབུལ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་
འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༧༠ པ། ས་གནས་འཐུས་ཚགོས་ཀྱི་འཐུས་མྱིའྱི་ཡོང་ཁུངས་དང་འསོ་བསྡུ་བདེ་ཕགོས་ཟརེ་བ་ད་ེ
རདེ། ནང་གསེས་ ༡ པོ། བརདོ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་
བདེ་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ ༢ པའྱི་ཀ་པ། བརོད་པ་
གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་
ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ ༢ པའྱི་ཁ་པ། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་
ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ ༢ པའྱི་ག་པ། ད་ེཚིག་བརོད་རྱིང་པ་མེད་རེད། བཟོས་བཅོས་ནང་ལ་གསར་འཇུག་
འབྱི་དགོས་པ་རེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརདོ་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་
པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ནང་ལ་བཟོས་བཅོས་གོས་འཆར་
སྣོམ་རྒྱུ་གཉྱིས་ལག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སྒོ་ཕེ་ནས་བཞག་ཡོད། དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅྱིག གོང་གྱི་ད་ལྟ་འོས་བསྡུའྱི་
སྱིག་གཞྱི་དེར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ་དེར་གཅྱིག་གཟྱིགས་གནང་རོགས་གནང། བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་ཚིག་བརོད་
གསར་པ་ཞསེ་སེབས་འདུག དེའྱི་འགོད་བརོད་དརེ་བསྐྱར་བཅོས་ཚགི་བརོད་ཟེར་ནས་བཟ་ོརགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ེ
རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ་མར་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དནོ་མུ་མཐུད་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོར། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ལན་འདེབས་
གསལ་བཤད་ཕབེས་བསྡད་ཡདོ། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་གསསེ་ཉ་པ་ད།ེ 
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ཉ། ཐའ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ། 
༡། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ཤ༧ཤནང༌།ཤ༣།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨ཤཟླ་ཤ༢ཤཚེས་ཤ༨ཤཉྱིན་ཐེ་ཝན་རྱིག་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཁབ་
ཁངོས་བདོ་སགོ་རྱིག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་ལྕམ་ཤHsu Kuei Hsiang དང་འབལེ་ཡདོ་ལས་བདེ་ཁག་ཅྱིག་
འདྱི་ག་དནོ་ཁང་དུ་ཆདེ་བཅར་གྱིས།ཤདནོ་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་ོཚོུད་གཉྱིས་ལག་གནང༌།ཤཞེས་གསལ་ཐད།ཤད་ལྟའྱི་བོད་སོག་རྱིག་
གཞུང་ལྟ་ེགནས་ཁང་ཞསེ་པ་ད་ེདང༌།ཤསྔནོ་མའྱི་བདོ་སགོ་ལས་ཁུངས་ཟརེ་བ་གཉྱིས་དབར་མྱི་འད་བའྱི་ཁད་པར་གང་ཡདོ་དང༌།ཤ
སྡ་ེཚན་དརེ་བདོ་སགོ་ཅསེ་འདགོས་དགསོ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོགང་ཡྱིན་ནམ། 
ལན། བོད་སགོ་ལས་ཁུངས་ནྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་དནོ་ཚན་འགོ་བདོ་དང་སོག་པོའ་ིའཛནི་སྐྱོང་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་
ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་མཚོན་བེད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་ཡྱིན། བོད་སོག་རྱིག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་ཁང་ནྱི་བོད་
སོག་ལས་ཁུངས་མདེ་པ་བཟསོ་རསེ་རྱིག་གཞུང་ལན་ཁང་ནང་གསར་དུ་བཙུགས་པའྱི་ལན་ཁང་སྟ།ེ ལས་དནོ་གཙ་ོབོར་ཐའ་ེཝན་
ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་སོག་གྱི་རྱིག་གཞུང་ཁག་ལ་ཞབས་ཞུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན། བོད་སོག་ལས་ཁུངས་དང་མ་འད་བ་ནྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྡ་ེ
ཚན་ཞྱིག་མྱིན་པར་རྱིག་གཞུང་གྱི་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་ཡྱིན།ཤམ་ཚད་དངོས་ཤུགས་རྒྱུད་གསུམ་ནས་བོད་ལ་བདག་དབང་ཡོད་མདོག་
མདགོ་གྱི་ག་ོདནོ་མདེ། 
༢། ལས་བསྡམོས་ཤགོ་གངས་ཤ༩ཤནང༌།ཤ༡༠།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༧།༡༢།༢༨ཤཉྱིན་འདྱི་གའྱི་དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་དང༌ །ཤ
ལས་བདེ་བསདོ་རྡརོ་ལགས་གཉྱིས་ཞསེ་གསལ་ཐད།ཤཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ཤཟླ་ཤ༡༡ཤནང་ཐ་ེཝན་དནོ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀལོ་རྱིས་འག་ོཤ༡་
༤ཤཏ།ཤབོད་དོན་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་སྐོར་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་དྱིལ་བསགས་སེལ་རྒྱུ།ཤཞེས་པའྱི་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཆེད་
དམྱིགས་བསལ་ཕགོས་མདེ་གུང་གསངེ་དུ་ཡདོ་པའྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བདེ་བསདོ་ནམས་རྡ་ོར་ེཉྱིན་གའྱི་ལས་བདེ་དུ་ག་ཉར་བ་འཐུས་
སྐརོ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ངོས་ལེན་མ་ཞུས་ནའང༌།ཤསར་ཡང་བཀའ་སྱི་ལན་ཚོགས་
སྐབས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གྱིས་ལས་གཞྱི་དའེྱི་ཁངོས་ཤྱིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆ་ེབའྱི་ལས་འཆར་ཡདོ་གནས་དང་དའེྱི་ཆདེ་
ཁངོ་མདེ་ཐབས་མདེ་པ་ཡྱིན་གནས་སགོས་རྒྱུ་མཚན་སྣ་མང་བགང་བར་བརནེ་སྐབས་ཤ༡༦ཤཔའྱི་རྒྱུན་ལས་ལན་ཚགོས་ཐངེས་ཤ
༤༨ཤཔའྱི་ཐགོ་བཀའ་འཁལོ་བསྩལ་བ་དང༌།ཤད་ེརསེ་རྱིས་ལ་ོཤ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ཤནང་ཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༦ཤཔར་སར་ཡང་ལས་གཞྱི་དའེྱི་
ཆདེ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁལོ་ཞུས་པ་དང༌།ཤཉྱིན་གའྱི་ལས་བདེ་མྱིང་མ་སྨསོ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཟླ་བ་ཤ༩ཤཡྱི་ག་འབབ་ཞུས་པ་ད་ེབསདོ་
རྡོར་ལགས་ཡྱིན་ཚོད་ལྟར།ཤམདོར་ན་ཤྱིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆ་ེབའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེད་ལྟ་འགྲུབ་མེད་པ་མངོན་གསལ་ཡྱིན་པ་དང༌།ཤ
སྱིར་བཏང་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཆདེ་དམྱིགས་བསལ་ཕགོས་མདེ་གུང་གསངེ་དུ་ཡདོ་པའྱི་སྱི་ཞུ་བ་བསདོ་རྡརོ་ལགས་ཀྱིས་ཁནོ་ཉྱིན་
གངས་ཇྱི་ཙམ་རྱིང་ཕག་ལས་གནང་ཡདོ་པ་དང༌།ཤལས་དནོ་གལ་ཆ་ེག་ར་ེའགྲུབ་ཡདོ་པ།ཤརྱིས་ལ་ོཤ༢༠༡༨་་༡༩ཤནས་བཟུང་ཁངོ་
མདེ་པར་བརནེ་ལས་དནོ་དརེ་འཐུས་ཤརོ་འག་ོགཞྱི་གཟྱིགས་ཡདོ་མདེ་བཅས་ཀྱི་བཀའ་ལན་ཡངོ་བ།  
ལན། དོན་ཁང་གྱི་ཐའེ་ཝན་བ་ཉྱིན་གའྱི་ལས་བེད་དགོངས་པ་ཞུས་ཚབ་གནས་སྐབས་དྭང་བངས་ལས་བེད་གཅྱིག་གྱིས་
རོགས་རམ་བས་ཀང་ཉམས་མོང་མེད་པའྱི་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྟབས།ཤསྐབས་འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་ཕོགས་མེད་གུང་
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གསངེ་དུ་ཡོད་པས་སྱི་ཞུ་བ་བསོད་ནམས་རྡ་ོར་ེད་ེསྔའྱི་རྒྱུས་མངའྱི་ཆ་ནས་ཉྱིན་གའྱི་ལས་བདེ་དུ་བསྐ་ོགཞག་མ་བེད་ཐབས་མེད་
བྱུང༌།ཤའདྱི་ག་དནོ་ཁང་ལ་ལས་དནོ་དང་ལས་འགུལ་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པར་ཁངོ་གྱིས་ཧུར་ཐག་གནང་ཞྱིང༌།ཤལས་བཅར་ཐ་ོདབེ་
ལྟར་ན་ཁོང་གྱིས་ལོ་གཉྱིས་ནང་ཁོན་ཉྱིན་གངས་ཤ༤༥༥ཤལས་བཅར་ཞུས་འདུགཤལས་དོན་གལ་ཆེ་བ་ག་ར་ེའགྲུབ་ཡོད་ཅེས་
ཕེབས་ཐད།ཤབསོད་ནམས་རྡ་ོར་ེནས་ཐ་ེཝན་བ་ཉྱིན་གའྱི་ལས་བེད་དེའྱི་ལས་དོན་རག་རྱིག་ཡོངས་རོགས་འགན་ཁུར་ཐོག་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་མངའ་ཁོངས་མྱིན་པའྱི་ཁུངས་སྐྱེལ་ཡྱིག་ཆ་མང་དག་ཅྱིག་
ཡོད་རུང་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་ནས་ཁུངས་སྐྱལེ་ཡྱིག་ཆ་གང་མང་ཐབོ་ཆེད།ཤཐའ་ེཝན་གཞུང་གྱིས་ལ་ོརྒྱུས་ཡྱིག་ཚགས་ལ་ོདྲུག་ཅུ་བརྒལ་
བ་གསང་རྒྱ་གོལ་བ་དང་བསྟུན་བསོད་ནམས་རྡ་ོར་ེཡྱིས་དུས་ཡུན་མང་པོའ་ིརྱིང་ཡྱིག་ཆ་ཤྱིན་ཏུ་འབོར་ཆེན་ཁོད་ནས་བོད་དོན་
དང་འབལེ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་འཚལོ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ལ་ོརྒྱུས་ཡྱིག་ཆ་ང་ོམའྱི་དཔར་བཤུས་ཤོག་གངས་ཆྱིག་ཁྱི་ལག་རདེ་སནོ་ཐུབ་པར་
དེབ་གཟུགས་བཟོས་ཏེ་ནང་ཁུལ་དཔད་ཡྱིག་ཆེད་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཕུལ་ཡོད།ཤརྒྱ་མྱི་རྱིགས་གྱི་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ཤེས་རོགས་ཐུབ་སད་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་ཚུལ་དུ་སོགས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་གྱི་དོན་གཅོད་
ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་ལྟར་བཀའ་སོབ་དེབ་ར་ེདཔར་སྐྲུན་ཞུ་མུས་ལྟར།ཤབཀའ་སོབ་དེབ་ཕྲེང་བཅོ་ལྔ་དང་བཅུ་དྲུག་དེབ་གངས་
གཉྱིས་ཀྱི་དཔར་སྐྲུན་འགན་ཁུར་དང༌།ཤགོང་གསལ་དེབ་གངས་གཉྱིས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་བལྟ་ཆེད་སར་ཡང་རྒྱ་ཡྱིག་ཡྱིག་
གཟུགས་གསར་པ་ཐགོ་ད་ལམ་བརྒྱུད་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་འཕྲུལ་དབེ་སྱིག་བཟ་ོགནང་ཡོད།ཤད་ེབཞྱིན་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བོད་དནོ་སྐརོ་
བྱིས་པའྱི་རོམ་ཡྱིག་ཕོགས་སྱིག་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས། ཁརོ་ཡུག་སྐོར་རམོ་ཡྱིག་སོགས་ཀྱི་ཕོགས་སྱིག་གྱིས་གངས་
ལྗོངས་དེབ་ཕྲེང་གངས་ལྔ་ཙམ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ལྟ་ཐུབ་ཆེད་ད་ེསྔ་གངས་ལྗོངས་དཔར་
སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་པས་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་དཔེ་དེབ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་ཁོངས་ནས་རྱིམ་པའྱི་གལ་ཆ་ེབ་ཁག་རྒྱ་ཡྱིག་
ཡྱིག་གཟུགས་གསར་པའྱི་ཐགོ་འཕྲུལ་དེབ་གངས་གཉྱིས་ཙམ་བཟོས་ཡོད། ཐ་ེཝན་སོབ་གྲྭ་ཆ་ེཁག་སོགས་ནང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
ང་ོསྤྲོད་བེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་མཁན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པ་ཚོགས་པ། སོབ་
ཕྲུག་སོགས་ལ་འབེལ་ལམ་གནང་སྟེ་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ཡོད་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ཡྱིག་ཆ་སོགས་མཁ་ོསྒྲུབ་གང་ལྟར་གནང་ཡོད། ཐ་ེལྦན་
ནང་ལ་ོལྟར་རྒྱལ་སྱིའྱི་དཔ་ེདེབ་འགེམས་སྟོན་གོ་སྱིག་ཞུས་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར་གངས་ལྗོངས་དཔར་སྐྲུན་ཁང་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་
བོད་དོན་དཔ་ེདེབ་ང་ོསྤྲོད་ཀྱི་ལས་དོན་ཁག་གཞན་ཡང་ཐའ་ེཝན་དོན་ཁང་ཐེབས་ར་ཁང་གྱི་མྱིང་ཐོག་དེབ་སྐྱལེ་ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར།ཤ
ལ་ོརའེྱི་འགན་འཛནི་ལན་ཚགོས་ཀྱིལས་བསྡམོས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་བཟ་ོསྱིག་སགོས་རྒྱུན་གཏན་རྒྱ་ཡྱིག་དང་འབལེ་བའྱི་
ལས་དནོ་དང༌།ཤགཞན་ཡང་འཆར་འཕར་ལས་དནོ་ཁག་གྱི་འགན་འཁུར་གནང་ཡོད།ཤརྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༡༩ ནས་བཟུང་ཁངོ་མེད་
ཀང་ཉྱིན་གའྱི་ཐོག་ཡོད་པའྱི་ལས་མྱི་རྱིང་པ་གནས་སྐབས་དགོངས་ཞུའྱི་གུང་གསེང་རོགས་ཏ་ེལས་བཅར་ཞུས་ཡོད་རུང༌།ཤཁོང་
ནང་བཞྱིན་ཚགས་ཚུད་མདེ་ཀང་འགྱིག་ངསེ་ཙམ་ཡྱིན། 
༣། ལས་བསྡམོས་ཤགོ་གངས་ཤ༢༠ཤནང༌།ཤད་ེབཞྱིན་འདྱི་གའྱི་གངས་ལྗངོས་ད་བརན་ཤ(http://vdeo.tibet.org.tw) 
ཞསེ་བདོ་ཡྱིག་དང༌།ཤཨྱིན་ཡྱིག་རྒྱ་ཡྱིག་བཅས་སྐད་ཡྱིག་གསུམ་ཐགོ་ད་རྒྱ་གསར་པ་ཞྱིག་བཟསོ་ཡདོ་པ་དང༌།ཤནང་དནོ་གཙ་ོབ་ོ
ྋགོང་ས་མཆོགཤབོད་གངས་ལྗོངས།ཤརྒྱལ་སྱིའྱི་ལས་འགུལ།ཤཆོས་དང་རྱིག་གཞུང༌།ཤབཙན་བོལ་བོད་མྱི།ཤབོད་བརྒྱུད་ནང་
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བསྟན།ཤགླུ་གར་བརན་པར་བཅས་དང་འབལེ་བའྱི་བརན་པར་ཁ་ོན་ཡྱིན་ཞྱིང༌།ཤནང་དོན་གསར་པ་མུ་མཐུད་ཁ་གསབ་ཞུ་མུས།ཤ
ཞསེ་གསལ་ནའང༌།ཤད་རྒྱ་ད་ེཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༡ཤནས་ཡདོ་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་པ་མ་ཟད།ཤབདག་དབང་ལ་ཤ༢༠༡༢(@2012 འཁདོ་
འདུག་ཅྱིང༌།ཤབདོ་ཡྱིག་ནང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ཤཟླ་ཤ༡༡ཤཚསེ་ཤ༡༥ཤདང༌།ཤཨྱིན་ཡྱིག་ནང་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༣ཤཟླ་ཤ༡ཤཚསེ་ཤ༡༨ཤརྒྱ་ཡྱིག་ནང་ཤ
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ཤཟླ་ཤ༣ཤཚསེ་ཤ༡༣ཤབཅས་ནས་ཤཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ཤཟླ་ཤ༨ཤཚསེ་ཤ༢༣ཤབར་ནང་དནོ་གསར་པ་ཁ་གསབ་བས་མྱི་འདུག་
པས་ད་རྒྱ་ད་ེགསར་པ་ཞྱིག་དང༌།ཤནང་དནོ་གསར་པ་མུ་མཐུད་ཁ་གསབ་བདེ་མུས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
ལན། ཐོག་མའྱི་ཆར་སྐད་ཡྱིག་གསུམ་ཐོག་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་འཇོག་མུས་ཀང༌།ཤརེས་སོར་བརན་པར་གྱི་པར་རའྱི་བདག་དབང་
སོགས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས།ཤགཙ་ོབོ་ཐ་ེཝན་ནང་དང༌།ཤདོན་ཁང་གྱི་བཟོས་པའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་བརན་པར་འཇོག་མུས་ལས།ཤསྱི་ཡོངས་ཀྱི་
ལས་གཞྱིའྱི་ཆ་ནས་བདོ་ཨྱིན་ཐགོ་ཡྱིག་བསྒྱུར་ཞུ་མ་ཐུབ་སྟབས་ད་རྒྱའྱི་ཐགོ་བདོ་ཨྱིན་གྱི་ནང་དནོ་གསར་པ་ཁ་གསབ་ཞུ་མ་ཐུབ་
པར་ལུས་པ་དང་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ནང་དོན་ཡང་གཙ་ོབོར་ང་ོདེབ་ཐོག་གཙ་ོའཛིན་གྱིས་ལུས་པས་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།ཤའབྱུང་
འགྱུར་ལས་བསྡམོས་འགོད་སྐབས་ཞྱིབ་ནན་དང་ད་ོནན་ངང་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༤། ལས་བསྡམོས་ཤགོ་གངས་ཤ༢༧ཤནང༌།ཤརྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ལག་དབེ་སྔནོ་པའོ་ིལས་གཞྱིར་ཁནོ་ཞལ་
འདབེས་ཐ་ེསྒརོ་ཤ༡,༦༦༧,༢༩༣ཤབྱུང་འདུག་པ་ནྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་ནས་དངུལ་འབརོ་མང་ཤསོ་ཆགས་
འདུག་པར་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ལན། བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ། 
ཏ། བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང༌། 
༡། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ཤ༢ཤནང༌།ཤཁ་་༡། ཆོས་ཕགོས།ཤ༡།ཤདཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་དང༌།ཤདཔལ་
ལྡན་བཀའ་ཤགཤཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་བོད་བསྟན་སྱིད་དང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཞབས་རྱིམ་འབད་སྒྲུབ་ཞུ་དགོས་ཁག་འདྱི་ག་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ས་ོསོའ་ིཁབ་ཁོངས་མང་
ཚོགས་ལ་གསལ་བསགས་ཀྱིས་དུས་ཐོག་བསྒྲུབས་ཏ་ེའབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་སྙན་སེང་དང༌།ཤཞེས་འཁོད་པའྱི་ཐད།ཤ
འདས་ལའོ་ིདབར་གསལོ་དགུན་གསལོ་དང༌།ཤགཉན་ཆནེ་ཐང་ལའྱི་བཀའ་ལུང་བཅས་དང་འབལེ་ཏ།ེཤདབུས་ནས་སྔ་རསེ་གསལ་
བསགས་བཏང་བ་གཞྱིར་བཟུང༌།ཤབདོ་བསྟན་སྱིད་དང་ྋགངོ་ས་མཆགོ་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐད།ཤབལ་ཡུལ་ནང་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་
གང་དག་ནས།ཤཞབས་རྱིམ་སྨྱིན་སྒྲུབ་དང༌།ཤམྱི་མང་གྱི་གངས་གསགོ་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་ཡདོ་དམ། 
ལན། ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་ས་གནས་ཞབས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་འགན་འཁུར་སྟངས་འཛིན་འོག་སྒྲུབ་ཐ་ོ
འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིལས་བསྡོམས་བརྒྱུད་ཐད་ཀར་སྙན་སེང་ཞུ་བཞྱིན་ལས་འདྱི་ལས་ནས་ཞབས་
རྱིམ་སྨྱིན་སྒྲུབ་དང༌།ཤམྱི་མང་གྱི་གངས་གསོག་ཇྱི་བྱུང་སྒྲུབ་ཐ་ོཟུར་དུ་ཉར་སོལ་མྱི་འདུགཤའོན་ཀང་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་
ཡྱིག་ཚང་ནས་ཐད་ཀར་བཀའ་ནམ་ཕེབས་ལ་འདྱི་ནས་འགན་འཁུར་རང་བཞེས་ཀྱིས་ཞབས་རྱིམ་གསོག་སྒྲུབ་ཇྱི་དགོས་ལེགས་
སྒྲུབས་ཞུས་མུས་སུ་ཡྱིན། 
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༢། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ཤ༥ཤནང༌།ཤཁ་་་༣༽གཞུང་འབལེ་དུས་ཆནེ་དང་དུས་དན་ཁགཤཅསེ་འཁདོ་པའྱི་ཐད།ཤབལ་
ཡུལ་ནང་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་དང་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙའོྱི་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་གནང་ཐུབ་ཡདོ་དམ།ཤམདེ་ཚ་ེང་ོབ་ོདང་
རྣམ་པ་འད་མྱིན་ཐགོ་ནས་དུས་དན་ད་ེདག་སྲུང་བརྱི་གནང་ཐུབ་ལ་འབད་བརནོ་གང་དང་གང་གནང་ཡདོ་དམ།  
ལན། སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པོའ་ིའཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆནེ་ཕུད།ཤགསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་དང་མང་གཙོའྱི་དུས་
དན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་ཕགོས་ཐད་གོང་སྔ་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༢ཤནས་བཟུང་མྱི་མང་འདུ་འཛོམས་བ་རྒྱུ་ཀཐ་མན་གྲུའྱི་གོང་འཁེར་ནང་
བཀག་བསྡམོས་དམ་དགས་ཤུགས་ཆ་ེབས་ཏ་ེད་བར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་ཐུབ་མེད་ནའང༌།ཤས་གནས་ས་ོསོའ་ིནང་ཁུལ་དུ་མངནོ་གསལ་
དདོ་པ་ོམེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།ཤའདྱི་ལས་ནས་རྣམ་པ་འད་མྱིན་གྱིས་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་
དུས་དན་སྲུང་བརྱི་ཐུབ་ཐབས་སུ་ཕྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁག་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལས་ཁུངས་ད་ེབཞྱིན་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་
བརྒྱུད་བཅས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་ཏེ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཐབས་སུ་འབད་བརོན་བས་ཀང་བལ་གཞུང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་
མཆན་སྤྲདོ་པ་བྱུང་མངོ་མེད། 
༣། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ཤ༧ཤནང༌།ཤཁ་་༤༽སྱི་ཚོགས་བད་ེདོན་དང་དཀའ་སེལ་ལས་དོན།ཤཞེས་པའྱི་ནང༌།ཤབལ་
ཡུལ་གནས་བཞུགས་བོད་མྱི་གསར་སྐྱེས་ལ་ོན་དྲུག་ལོན་རྱིགས་དང་གསར་དུ་འབོར་པའྱི་བོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་དཔལ་ལས་
བརྒྱུད་མ་དངུལ་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་གསར་བཟ།ོཤཡྱིག་ཆ་མཐུན་མྱིན་གྱི་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་བསྒྱུར་བཅསོ།ཤརྒྱུ་རྐྱནེ་
འད་མྱིན་གྱིས་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་བརོ་བརླག་ཤརོ་རྱིགས་དག་ལ་འདྱི་ལས་བརྒྱུད་ལག་དབེ་གསར་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཞསེ་འཁདོ་པའྱི་
ཐད།ཤའདས་ལརོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གང་དང།ཤརང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་གང་དག་གྱི་འགོཤཕྲུ་གུ་ལ་ོན་དྲུག་སནོ་པ་དང་ལག་དབེ་
གསར་བཟ།ོཤལ་ོརྒྱུས་བསྒྱུར་བཅསོ།ཤལག་དབེ་བརོ་བརླག་བསྐྱར་བཟ་ོསགོས་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡདོ་དམ། 
ལན། འདས་ལོའ་ིནང་དཔ་དེབ་གསར་བཟོ།ཤབོར་བརླགཤལ་ོརྒྱུས་ནོར་བཅོས།ཤལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་ཇྱི་
བས་ཀྱི་རེའུ་མྱིག་ཟུར་འཛར་དང་པོ་མཉམ་སར་ཞུས་པ་ལྟར་དཔ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་བསྡོམས་བལ་སྒོར་ཤ༦༧༦༨༠ཤབྱུང་བ་
དཔལ་ལས་སུ་རྱིས་ཕུལ་ཞུས་ཡོད། 
༤། ལས་བསྡམོས་ཤགོ་གངས་ཤ༡༡ཤནང༌།ཤཁ་་༦༽བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་རྱིས་ལ་ོཤ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ཤལའོ་ིལས་
བསྡོམས་སྙྱིང་བསྡུས།ཤནང་གསེས་ཤ༢༽ཤདབུས་བོད་མྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒས་གས་ོཁང་སྱིའྱི་
ལམ་སྟནོ་ནང་གསལ་ད་ོབདག་བུ་ཕྲུག་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡདོ་མཁན་ནས་ཕ་མ་རྒས་འཁགོས་རྒས་གས་ོཁང་དུ་བཅུག་དགསོ་རྱིགས་
ལ་ཉྱིན་ར་ེཟས་གོས་གནས་མལ་གྱི་དོད་ཨ་སྒོར་ཤ༡ཤའབུལ་དགོས་པ་བཞྱིན་འདྱི་ལོར་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་དུ་རྒན་འཁོགས་ཤ
༤༠ཤཡོད་པའྱི་ཁོད་བུ་ཕྲུག་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡདོ་མཁན་ག་ཚོད་ཡདོ་པ་དང༌།ཤད་དུང་གཞན་ཡོད་ཚ་ེད་ེདག་ལ་ཕ་མའྱི་ཉྱིན་རེའྱི་ཟས་
གསོ་གནས་མལ་དོད་ཨ་སྒོར་ཤ༡ཤར་ེགནང་ཐུབ་ཐབས་ལ་འབད་བརནོ་གང་དང་གང་གནང་ཡདོ་པ།ཤགལ་སྱིད་མྱི་སྤྲདོ་མཁན་
ཡདོ་ཚ་ེཨ་སྒརོ་གཅྱིག་ད་ེསྤྲདོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཞྱིག་བགང་ཡདོ་དམ། 
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ལན། འདྱི་ག་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་དུ་ཐོག་མར་རྒས་འཁོགས་འཇུག་བཞེས་སྐབས་བུ་ཕྲུག་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་རྱིགས་ལ་ཉུང་
མཐའྱི་དདོ་བསྡུ་ལེན་བ་མུས་ཡྱིན།ཤའདས་ལོའ་ིནང་རྒས་འཁགོས་གསུམ་གྱི་བུ་ཕྲུག་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པར་ཁོན་བསྡམོས་བལ་སྒོར་ཤ
༨༤༠༠༠ཤབསྡུ་འབུལ་བྱུང་ཡདོ་པ་ལས་ད་ེབྱིངས་རྣམས་ཉམ་ཐག་རྒས་གཅངོ་ཤ་སྟག་ཡྱིན། 
༥། ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ཤལོའ་ིབལ་ཡུལ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང༌།ཤྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་ལྗགས་
རམོ་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་རང་དབང་དང༌།ཤཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སོད།ཤཅེས་པའྱི་ཕག་དེབ་གཉྱིས་བལ་པོའ་ིསྐད་
ཡྱིག་ནང་སྒྱུར་བཞྱིན་ཡདོ་ཅྱིང་རྱིང་མྱིན་འགམེས་སལེ་གནང་འཆར་ཡོད་སྐོར་འཁདོ་འདུག་ཀང༌།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ཤལའོ་ི
ལས་བསྡམོས་ནང་དའེྱི་སྐརོ་གང་ཡང་གསལ་མྱི་འདུག་ན།ཤདབེ་ད་ེགཉྱིས་བསྒྱུར་ཟྱིན་ཡདོ་མདེ་དང༌།ཤམདེ་ན་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་
ག་འད་ཆགས་ཡདོ་དམ། 
ལན། ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་ལྗགས་རོམ་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་རང་དབང་དང༌།ཤཆོས་ལུགས་ཀྱི་མཚམས་ལས་འདས་པ་འཇྱིག་
རནེ་སྱི་སྨན་བཟང་སོད་ཕག་དེབ་གཉྱིས་ཀར་བལ་པའོ་ིསྐད་ཡྱིག་ནང་སྒྱུར་ཟྱིན་ཡོད་ཀང༌།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོ
བང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཕག་དེབ་ད་ེདག་བལ་པོའ་ིཔར་འགེམས་ཁང་ཞྱིག་བརྒྱུད་འགེམས་སེལ་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་ཞུས་ཡོད་པས་
རྱིང་མྱིན་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་མཚམས་འགམེས་སལེ་ཞུས་འཆར་ཡདོ། 
༦། བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཁོན་ཡོངས་ནས་ཧ་ཅང་བསྡུས་དགས་པའྱི་སྐྱོན་གནད་འདུག་
སྟབས་མ་འངོས་པར་ལས་བསྡམོས་ཞྱིབ་རྒྱས་འགདོ་འབུལ་དགསོ་རྒྱུ། 
ལན། མ་འོངས་པར་བཀའ་ཕབེས་བཞྱིན་ལས་བསྡམོས་ཞྱིབ་རྒྱས་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༧། ལས་བསྡོམས་ཀྱི་མག་ོམཇུག་བར་གསུམ་གང་དུའང་ད་ལྟ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བདེ་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་དང༌། ཤ
ད་ེདག་གྱི་ལས་གནས་གང་ཡྱིན་སོགས་འཁདོ་མྱི་འདུག་སྟབས།ཤད་ལྟ་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བེད་ག་ཚོད་
ཡདོ་པ་དང༌།ཤད་ེདག་གྱི་ལས་གནས་གང་དང་གང་ཡྱིན་ནམ། 
ལན། བལ་ཡུལ་དནོ་གཅོད་ཁང་དུ་ད་ཡོད་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བདེ་གངས་ཤ༡༣ཤཡོད་ཅྱིང༌། 
༡། ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱ་མཚ།ོཤབལ་ཡུལ་བདོ་མྱིའྱི་འབལེ་མཐུད་པ། 
༢། ཟུང་འབལེ་དྲུང་ཆ་ེལག་པ་རྡ་ོར།ེཤབལ་དནོ་དྲུང་ཆ་ེདང་རྒྱལ་འཕགས་ས་འགོ 
༣། སྡ་ེའགན་བཀྲྱིས་ཚ་ེབརན།ཤརྱིས་པ། 
༤། ལས་དྲུང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས།ཤདངུལ་གཉརེ། 
༥། ལས་དྲུང་བཀྲྱིས་སོལ་དཀར།ཤསྣ་ེལེན། 
༦། ལས་དྲུང་བམས་པ་སལོ་མ།ཤདཔ་དབེ་སྡ་ེཚན། 
༧། ཟླ་བ་བུ་འཁྱིད།ཤསྒེར་དྲུང༌།ཤཉྱིན་ག། 
༨། མྱིག་དམར་ཚ་ེརྱིང༌།ཤམ་བན།ཤཉྱིན་ག། 
༩། རྡན་བྷ་དུར།ཤསྒ་ོསྲུང་བ།ཤཉྱིན་ག། 
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༡༠། ལས་བ་དྱིལ་ཀྱི་རྱི་ཤ་ན།ཤཁ་ལ་ོབ། 
༡༡། ར་ཝྱི།ཤལྡུམ་ར་བ། 
༡༢། སྐལ་བཟང་ཆསོ་སོན།ཤདནོ་ཁང་དང་རྒྱལ་འཕགས་ས་འགའོ་ིཡྱིག་གད་གཅྱིག་ལྕགོས།ཤཆདོ་གན། 
ཐ། ལ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང༌། 
༡། ལས་བསྡམོས་ཤགོ་གངས་ཤ༢ཤནང༌།ཤ༢་༡༽བདོ་དནོ་སྐརོ་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྤྲདོ་ལས་དནོ།ཤཞསེ་པའྱི་ནང༌།ཤརྒྱལ་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་
ཡོད ་ཚང ་མར ་གཏོང ་མུས ་མ ་ཟད ། ཤགནས ་ཚུལ ་གལ ་གནད ་ཆེ ་བ ་ རྣམས ་སེ་པེ ་ ནྱི ་ཤྱི ་སྐད ་ཡྱིག ་གྱི ་ ད ་ རྒྱ ་ཤ
http://Spanish.tibetoffice.org/ ནང་དུའང་འགདོ་མུས་ཡྱིན།ཤད་ེམཚུངས་བྷར་ཛལི་དུ་དནོ་ཁང་གསར་འཛུགས་ཞུས་
རསེ་ས་གནས་སུ་པརོ་འཇུ་གྱི་སྱི་སྐད་ཡྱིག་བཀལོ་སདོ་བདེ་ཀྱི་ཡདོ་སྟབས།ཤབདོ་ཁང་གྱི་ལས་འཆར་རྣམས་ཁབ་སལེ་དང་བདོ་
ཀྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་བཅས་པ་ང་ོསྤྲདོ་ཆདེ་པརོ་འཇུ་གྱི་སྱི་སྐད་ཡྱིག་ནང་ད་རྒྱ་ཤhttp://tibethouse.org.br/ དང་ང་ོ
དབེ་བཅས་གསར་བཟ་ོདང་སགས་བདེ་སདོ་གཏངོ་མུས་ཡྱིན།ཤཞསེ་འཁདོ་པའྱི་ཐད།ཤདནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་
དང་ད་ཚགིས་ཁག་ལ་གཞྱིགས་ན།ཤཁནོ་ཡངོས་ནས་ལ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་བྷར་ཛལི་བདོ་ཁང་སགོས་
བརྒྱུད།ཤབདོ་པའྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ལས་དོན་གང་འཚམ་གནང་འདུག་པ་དང༌།ཤརྱིས་ལའོ་ིནང་དནོ་གཅདོ་ཀྱི་ས་ེཔ་ེནྱི་ཤྱི་
སྐད་ཡྱིག་ད་ཚིགས་ནང་བརོད་བ་ཤ༥༣ཤདང༌།ཤབོད་ཁང་གྱི་པོར་འཇུ་གྱི་སྱི་སྐད་ཡྱིག་ད་ཚིགས་ནང་བརོད་བ་ཤ༡༥།ཤད་ེབཞྱིན།ཤ
བདོ་ཁང་གྱི་ང་ོདབེ་ནང་བརདོ་བ་ཤ༢༣༥ཤབཅས་སལེ་འདུག་པ་བཅས་ནྱི་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་འསོ་སུ་མཐངོ་ཡང༌།ཤལ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་
ས་ེཔ་ེནྱི་ཤྱི་སྐད་ཡྱིག་ད་ཚགིས་ནང༌།ཤད་ེསྔ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་དང༌།ཤམང་གཙའོྱི་དུས་དན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན།ཤ
ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་སོགས་བཀདོ་འདུག་ཀང༌།ཤརྱིས་ལ་ོཧྲྱིལ་པོར་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུམ་བཅུའྱི་
དུས་དན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་གཅྱིག་པུ་ལས་སལེ་མྱི་འདུག་པས།ཤསེ་པ་ེནྱི་ཤྱི་སྐད་ཡྱིག་ནྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་ཆ་ེགས་ཤྱིག་ཡྱིན་
སྟབས།ཤཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་གཞུང་འབལེ་གསལ་བསགས་ཁག་དང༌།ཤགསུང་འཕྲྱིན།ཤལག་པར་དུ་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་
གནས་ཚུལ་གལ་ཆནེ་ཁག་དུས་ཐགོ་ཏུ་བསྒྱུར་ཏ་ེཁབ་སལེ་གལ་ཆ།ེ 
ལན། རྱིས་ལའོ་ིནང་བཀའ་ཤག་གྱིས་སུམ་ཅུའྱི་དུས་དན་གསུང་འཕྲྱིན་སོགས་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆ་ེཁག་ས་ེཔ་ེནྱི་ཤྱི་སྐད་ཡྱིག་ནང་
ཕབ་བསྒྱུར་གྱིས་ད་རྒྱ་སོགས་ནང་འགོད་འབུལ་ཞུ་ཐུབ་མེད།ཤདེའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙ་ོབ་ོནྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༥ཤནས་བཟུང་འདྱི་གའྱི་ལས་
ཁུངས་སུ་ཆབ་སྱིད་གཙ་ོའགྱུར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆ་ེཁག་ཕབ་བསྒྱུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ང་ོཤེས་ཅྱི་
ལྱིར་གཏན་བཞུགས་སྐུ་ཞབས་ཤMaria Elena Donosa ལགས་སྔ་ལོའ་ིལ་ོམཇུག་ནས་འབས་ནད་ཕགོས་ཏ་ེརྒྱུན་རྱིང་སྨན་
ཁང་དུ་སྨན་བཅོས་ཆེད་བཞུགས་དགོས་བྱུང་བ་དང༌།ཤད་ེརེས་སྨན་ཁང་ནས་བཏང་རུང་སྨན་བཅོས་མུ་མཐུད་ཞུ་དགོས་གནས་
སྟངས་ཆགས་སྟབས་ཁ་ོབར་སྙན་སུན་ཞུ་སྟབས་མ་བད་ེབས་འཚམེས་ལུས་གྱུར་སངོ༌། 
༢། ལ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ས་ེཔ་ེནྱི་ཤྱི་སྐད་ཡྱིག་ད་ཚིགས་སྟེང༌།ཤཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨།༡།༡༨ཤཉྱིན་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་སྐོར་གྱི་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་སལེ་འདུག་པའྱི་ནང་སྟངོ་པ་ཆགས་འདུགཤད་ེནྱི་བརདོ་བ་སལེ་རསེ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཙམ་ཡང་མ་གནང་བ་དང༌།ཤནམ་རྒྱུན་
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ད་ཚགིས་དརེ་ད་ོསྣང་དང་གལ་ཆརེ་རྱི་ཡྱི་མདེ་པར་མངནོ་སྟབས།ཤསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀྱི་གཞུང་འབལེ་ད་ཚགིས་དང༌།ཤལག་དནོ་
དུ་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་གནས་རེས་འབེལ་གྱི་ད་ཚིགས་ཤྱིག་ནང་ད་ེའདའྱི་སྐྱོན་གནས་ཤཤརོ་བ་ནྱི་འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་ཡྱིན་
པས་མ་འངོས་པར་ད་ོནན་གནང་གལ། 
ལན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨།༡།༡༨ཤཡུ་རབོ་གོས་ཚགོས་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ས་ེཔེ་ནྱི་ཤྱི་སྐད་ཡྱིག་ད་རྒྱ་འགོད་ཕུལ་ཞུས་ཡོད་པ་དའེྱི་
ད་ཐག་ལ་བསྣན་སྐབས་ཤError Message ཐོན་འདུག་པ་དངོས་བདེན་ལགས་ཤྱིང༌།ཤསྐབས་ར་ེད་མཛོད་སོགས་སུ་གནས་
ཚུལ་འདྱི་རྱིགས་ར་ེབཟུང་ཡོང་བཞྱིན་འདུག་ཅྱིང༌།ཤསྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དུ་ལས་བེད་གཅྱིག་ལས་མེད་སྟབས་དུས་ཚོད་ནམ་ཁོམ་
རང་ནུས་གང་ལྗནོ་འབད་བརནོ་གང་ཐུབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
ད། བདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང༌། 
༡། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་ཤ༧ཤནང༌།ཤགཏམ་བཤད་ལས་རྱིམ་ཁག་ཅེས་པའྱི་ནང་གསེས་ཤ༡ཤནང༌།ཤབོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་བ་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་སུ་ཟླ་རེར་ཐངེས་གཅྱིག་འདྱི་ལས་ནས་བོད་པའྱི་མཁས་
དབང་ཁག་དང༌།ཤཕྱིའྱི་མཁས་དབང་ཁག་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བདོ་དནོ་འཐབ་རདོ་དང༌།ཤཤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས།ཤརྒྱ་གཞུང་གྱི་བོད་ཐགོ་
འཛནི་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཁགཤད་ེབཞྱིན་སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཕགོས་སོགས་ཀྱི་བརདོ་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་གཏམ་བཤད་ག་ོ
སྱིག་ཞུས་ཡོད།ཤཅེས་འཁོད་པའྱི་ཐད།ཤགོང་གྱི་འགེལ་བཤད་ནང་ཟླ་རེར་ཐེངས་གཅྱིག་ཅེས་འཁོད་འདུག་ཀང༌།ཤགཏམ་བཤད་
ལས་རྱིམ་རེའུ་མྱིག་ནང༌།ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧།༠༩།༠༧ཤདང༌།ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧།༡༠།༡༠ཤད་ེབཞྱིན།ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧།༡༠།༡༢ཤབཅས་
ཐངེས་གསུམ་ལས་གསལ་མདེ་དནོ་གང་ཡྱིན། 
ལན། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལན་ཚོགས་ཀྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ཤ༦ཤཔར་ཟླ་རེའྱི་
གཏམ་བཤད་ད་ེཉྱིད་ཟླ་གཉྱིས་ནང་ཐེངས་གཅྱིག་ཚོགས་ཐུབ་ན་ལེགས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་བཞྱིན།ཤའདྱི་ལས་ནས་
དགངོས་ཚུལ་ད་ེབཞྱིན་མཁས་དབང་གདན་ཞུ་བེད་ཡདོ་ནའང༌།ཤམཁས་དབང་ཁག་ཅྱིག་ནས་གསུང་བཤད་ཀྱི་དུས་མཚམས་སུ་
ཕབེས་ཐུབ་མྱིན་རྐྱནེ་པས་གཏམ་བཤད་ཐངེས་གསུམ་ལས་ཞུས་ཐུབ་མདེ། 
༢། ལས་བསྡམོས་ཤགོ་གངས་ཤ༡༣ཤནང༌།ཤང༽ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་འཆར།ཤཞསེ་པའྱི་འག་ོ
བརདོ་འགོ་ནང་གསསེ་ཤ༣ཤཔའྱི་ནང༌།ཤཁརོ་ཡུག་སྡ་ེཚན་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་འཇར་མྱི་ནྱི་གངོ་ཁརེ་བྷནོ་ནང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁརོ་
ཡུག་ཚགོས་འདུ་ཆནེ་མརོ་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་དང་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨ཤཟླ་ཤ༣ཤནང་སུད་སྱིའྱི་དནོ་ཁང་
གྱི་འག་ོགནོ་གནང་བའྱི་ཐགོ་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཚགོས་འདུ་ཐངེས་ཤ༣༧ཤསྐབས་ཤSociety 
for Threatened Peoples ནས་ཟུར་དུ་བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ཚགོས་འདུ་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུས་པར་མཉམ་ཞུགས་བས།ཤཞསེ་
འཁདོ་པ་དང༌།ཤཡང་ལས་བསྡམོས་ཤགོ་གངས་ཤ༥ཤཔའྱི་ནང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧།༡༡།༦ཤཉྱིན་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་འཇར་མན་རྒྱལ་ས་
བྷནོ་ནང་གྱི་ཁརོ་ཡུག་ཚགོས་འདུར་བཅར་ཚུལ་འཁདོ་འདུག་པས།ཤདནོ་དངོས་འཇར་མན་དུ་ཁརོ་ཡུག་ཚགོས་འདུ་ཟླ་དུས་ཚསེ་
གངས་ག་དུས་ཚོགས་ཡདོ་དམ།ཤགལ་སྱིད་ཚགོས་འདུ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧།༡༡།༦ཤནས་ཤ༡༧ཤབར་ཚགོས་པ་དང་དའེྱི་ཞརོ་དུ་ཛམ་
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ལ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་སུད་སྱིར་ཕྱིན་པའམ།ཤཡང་ན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨།༣ཤནང་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་སུད་སྱིར་ཆདེ་དུ་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་དགསོ་གལ། 
ལན། འཇར་མན་དུ་ཁོར་ཡུག་ཚགོས་འདུ་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༡༡ཤཚེས་ཤ༦ཤནས་ཤ༡༧ཤབར་ཚོགས་པ་དང༌།ཤཕྱི་ལ་ོཤ
༢༠༡༨ཤཟླ་ཤ༣ཤཔའྱི་ནང་སུད་སྱིར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ཤ༣༧ཤཔའྱི་སྐབས་
བསྐྱདོ་ཡདོ། 
༣། ལས་བསྡམོས་ཤགོ་གངས་ཤ༡༣ཤནང༌།ཤཅ༽དུས་དབེ་པར་སྐྲུན་དང་དཔད་རམོ་འདནོ་སལེ་བྱུང་བ།ཤཞསེ་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་དཔད་རམོ་དུས་དབེ་
གཉྱིས་གངས་ཤ༣༥༠ཤར་ེཔར་སྐྲུན་ཞུས།ཤཞེས་འཁདོ་པའྱི་ཐད།ཤསྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་འདས་ལའོ་ིབདོ ་ཡྱིག་དུས་དབེ་
ཡྱིན་ཚུལ་འདྱི་གར་མཁ་ོསྤྲོད་གནང་བའྱི་སྟེང༌།ཤཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་༢ཤཞེས་འཁོད་འདུག་པ་དེ་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༧ཤལོའ་ིཟླ་ཤ༢ཤཔར་ག་ོ
དགསོ་ཚ།ེཤདུས་དབེ་ད་ེརྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡམོས་ནང་ཇྱི་ལྟར་ཚུད་པ་དང༌།ཤཚུད་ཀྱི་མདེ་ན་རྱིས་ལའོ་ིནང་བདོ་ཡྱིག་
དུས་དབེ་ཅསེ་པ་ད་ེགང་ལ་ག་ོདགསོ་སམ། 
ལན། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འདས་ལོའ་ིབོད་ཡྱིག་དུས་དབེ་སྟངེ་ཤ༢༠༡༧།༢ཤའཁདོ་པའྱི་ཤ༢ཤཀྱི་དནོ་ནྱི་རྱིས་ལའོ་ི
ནང་གྱི་དུས་དབེ་འདནོ་ཐངེས་གཉྱིས་པ་མཚོན་བདེ་ཡྱིན། 
༤། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་ཤ༡ཤནང༌།ཤང་ོསྤྲདོ།ཤཅསེ་པའྱི་ནང༌།ཤལས་ཁུངས་འདྱིར་ལས་བེད་བཅུ་གསུམ་ཡདོ་པ་ལས་
ཉམས་ཞྱིབ་ལས་བེད་བརྒྱད་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལས་བེད་ལྔ་ཡོད།ཤཅེས་འཁོད་པའྱི་ཐད།ཤསྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཁོན་
བསྡམོས་པའྱི་ལས་བདེ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ས་མྱིག་ཇྱི་ཙམ་ཡདོ་པ་དང༌།ཤད་ལྟ་ས་མྱིག་ཡངོས་རགོས་བསྐངས་ཐུབ་ཡདོ་དམ་
མདེ།ཤམདེ་ཚ་ེརྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྐངོ་མ་ཐུབ་པ་དང༌།ཤཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚད་ལྡན་རགེ་ཐབས་སུ་འབད་བརནོ་གང་དང་གང་གནང་
ཡདོ།ཤཉམས་ཞྱིབ་པར་ཚུད་པར་ཆ་རྐྱནེ་གང་དག་ཚང་དགསོ་སམ། 
ལན། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཁོན་འསྡོམས་ལས་བེད་དང་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ས་མྱིག་གངས་ཤ༢༠ཤཡོད།ཤད་ལྟ་ས་
མྱིག་ཡོངས་བསྐངས་ཐུབ་མེད་དེ།ཤཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་ཀ་ནྱི་ཁད་ལས་པའྱི་ལས་ཀ་ཡྱིན་པ་སོང་འབུམ་རམས་པ་དང་ཉེ་བའྱི་
འབུམ་རམས་པའྱི་སོབ་མཐར་སོན་པ་འཚལོ་མུས་ཡྱིན།ཤད་ལྟ་རྒྱ་གར་དུ་གཏན་གཞྱིས་བེད་པའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭར་བོད་པའྱི་
སོབ་མ་འབུམ་རམས་པ་དང་ཉེ་བའྱི་འབུམ་རམས་པའྱི་སོབ་སོང་བེད་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་འབེལ་བ་བེད་མུས་ཡྱིན།ཤཆ་རྐྱེན་ནྱི།ཤ
སྱིར་བཏང་ཉམས་ཞྱིབ་པར་ཆ་རྐྱནེ་འབུམ་རམས་པ་དང༌།ཤཉ་ེབའྱི་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་ཁེར་ཚང་དགོས་ཀང༌།ཤབོད་ཡྱིག་དང་
རྒྱ་ཡྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་པར་ཆ་རྐྱེན།ཤརྒྱ་ཡྱིག་དང་བོད་ཡྱིག་སོ་སོའ་ིགནས་ཚད་ཚད་ལྡན་ཡོད་པ་དང༌།ཤསྐད་ཡྱིག་དེའྱི་ནང་ཉམས་
ཞྱིབ་བརྒྱུད་ལམ་སད་ད་ེདཔད་རམོ་ཚད་ལྡན་སེལ་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དགོས། 
༥། ལས་བསྡམོས་ཤགོ་གངས་ཤ༡༣ཤནང༌།ཤArticles written by fellows of the Tibet policy Institute 
ཞསེ་པར་ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པས་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐགོ་རམོ་ཡྱིག་གངས་ཤ༢༦ཤཙམ་སལེ་ཡདོ་པའྱི་སྐརོ་འཁདོ་འདུག་པའྱི་ཐད།ཤཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕལེ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཧྱིན་རྡྱིའྱི་དུས་བབ་སྟངེ་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་
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ཆདེ་རོམ་གངས་ཤ༥ཤཙམ་སལེ་སྐརོ་འཁདོ་འདུག་པར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འསོ་སུ་མཐངོ་ཡང༌།ཤཉམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་དག་གྱིས་
རམོ་ཡྱིག་ཤ༢༦ཤཙམ་སེལ་ཡོད་ཚུལ་འཁོད་འདུག་ཀང་བརྒྱུད་ལམ་གང་དག་སྟེང་སེལ་བ་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་སྟབས།ཤད་ེདག་
བརྒྱུད་ལམ་གང་དག་སྟངེ་ཟླ་དུས་ཚསེ་གངས་ག་དུས་སལེ་བ་ཁ་གསལ་ཡངོ་བ་ཞུ། 
ལན། ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་དག་གྱིས་རོམ་ཡྱིག་ཤ༢༦ཤདེ་བརྒྱུད་ལམ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ད་རྒྱ་ཤ
tibetpolicy.net དང་གཞུང་འབལེ་ད་རྒྱ་ཤtibet.net བརྒྱུད་ནས་སལེ་ཡོད།ཤཤརམོ་ཡྱིག་གཅྱིག་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཤAsia 
Times ནང་སལེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
 Articles written by fellows of the Tibet Policy Institute 
1. TAR unveils stability maintenance guidelines ahead of March 10 anniversary By 
 Tenzin Tseten, March 7, 2018 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
2. Two new supervision commissions set up in Tibet By Tenzin Tseten, March 1, 
 2018  (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
3. China’s Censorship Fails to Contain Jokhang Fire By Tenzin Dalha, March 1, 2018 
 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
4. What does Xi Jinping power grab means to Tibet issue? By Rinzin Dorjee, March 1, 
 2018 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
5. Tourism in Tibet: Money Making Machine of China By Dr. Rinzin Dorjee, February 
 13, 2018 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
6. Four must uphold for religious personnel in Xi’s new era By Tenzin Tseten, 
 January 18, 2018 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
7. The Black Brahmaputra: Looking at Possible Causes By Dechen Palmo, December 
 15, 2017 (tibetpolicy.net) 
8. Indoctrination of Xi’s political ideology in Tibet By Tenzin Tseten, December 7, 
 2017 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
9. Annotated English translation of a report in Tibet Daily By Tenzin Desal, 
 December  4, 2017 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
10. When the Empires Fall Apart: Managing Diversity in Two Asian Giants — An essay 
 By Tenzin Desal, November 16, 2017 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
11. What You Quan’s appointment as the head of the UFWD tells us? By Tenzin 
 Tseten, November 15, 2017 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
12. Brahmaputra River: An Eternal Conflict between India and China By Dechen 
 Palmo, November 2, 2017 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 



122 
 

13. UN Climate Change Summits: With or Without Tibet By Zamlha Tempa Gyaltsen, 
 October 27, 2017 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
14. Tibetan Narrative on Tawang – A Historical Approach By Tsewang Dorji, October 
 12, 2017 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
15. 19th Party Congress: a barometer to Xi’s intention By Tenzin Tseten, October 7, 
 2017 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
16. Who will be the Tibetan representatives in the Central Committee? By Tenzin 
 Tseten, September 20, 2017 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
17. Flooded Tibet: struggling to adapt to the new reality By Zamlha Tempa Gyaltsen, 
 September 4, 2017 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
18. Ideological campaign in Tibet ahead of the 19th Party Congress By Tenzin Tseten, 
 August 31, 2017 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
19. The Global Times: A window to Beijing’s thinking? By Tenzin Tsultrim, August 3, 
 2017 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
20. China smothers last breath of internet freedom with VPN ban By Tenzin Dalha, 
 July 28, 2017 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
21. What Sun’s ouster tells of Xi’s grand plan? By Tenzin Tseten, July 24, 2017 
 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
22. China’s Ploy in the Riparian Countries By Dechen Palmo, June 23, 2017 
 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
23. Garbage Rampage in Tibet By Zamlha Tempa Gyaltsen, June 4, 2017 
 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
24. Why is China Planning to turn whole of the Tibetan Plateau into a Park? By Tenzin 
 Palden, June 3, 2017 (tibetpolicy.net) 
25. 19th Party Congress will decide the fate of “Tibet Gang” in the Politburo and its 
 Standing Committee By Tenzin Tseten, May 30, 2017 (tibetpolicy.net) (tibet.net) 
26. Does Tibet connection exist in top-level leadership promotion in China? By 
 Tenzin Tseten, April 5, 2017 (tibetpolicy.net), (Asia Times: atimes.com) (tibet.net) 
  
༦། ལས་བསྡམོས་ཤགོ་གངས་ཤ༡ཤནང༌།ཤཅསེ་པའྱི་ནང༌།ཤལས་ཁུངས་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི།ཤའཛམ་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་བ་
རྒྱུའྱི་ཁར།ཤཞསེ་འཁདོ་པའྱི་ཐད།ཤའདས་ལརོ་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་གྲུབ་དནོ་ཡངོས་རགོས་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐགོ་བྱིས་འདུག་



123 
 

པ་དང་གཅྱིགཤཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྙན་ཐ་ོགཉྱིས་ཀ་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐོག་བཏོན་འདུག་པ་དང་གཉྱིས།ཤསྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
འདས་པའྱི་ལ་ོང་ོཤ༦ཤལག་རྱིང་རམོ་བསྡུ་གནང་བའྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་གྱི་དུས་དབེ་ཤ༧ཤབཏནོ་ཡདོ་ཀང་བདོ་ཡྱིག་གྱི་དུས་དབེ་ཤ༤ཤཙམ་
ལས་འདནོ་ཐུབ་མདེ་པ་དང་གསུམ།ཤའདས་ལའོ་ིལས་བསྡམོས་ཤགོ་གངས་ཤ༣ཤཔར་མཁས་དབང་ཤ༨ཤཙམ་གདན་འདནེ་གྱིས་
གསུང་བཤད་ག་ོསྱིག་ཞུས་སྐརོ་འཁདོ་པའྱི་ཁདོ་བདོ་པའྱི་མཁས་པ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དག་གྱིས་བ་ོགསོ་སལེ་ཡུལ་གྱི་ལྟ་ེགནས་
ཁང་ཞྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐབས་བ་རྒྱུ་ཞསེ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེདནོ་ཐགོ་ཏུ་འཁལོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མདེ།ཤད་ལྟ་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་
བདོ་པའྱི་མཁས་པ་བདོ་ཡྱིག་སྟངེ་ཉམས་ཞྱིབ་གྲུབ་འབས་སྟནོ་ཐུབ་མཁན་ཇྱི་ཙམ་ཡདོ་པ་དང༌།ཤད་ེདག་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་གྲུབ་དནོ་
གང་དང་གང་བརྒྱུད་ལམ་གང་དག་ཏུ་སལེ་ཡདོ་དམ། 
ལན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་བོད་པའྱི་མཁས་པ་བོད་ཡྱིག་སྟེང་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་འདེམས་
བསྐ་ོབྱུང་མེད།ཤསད་ཕྱིན་བོད་ཡྱིག་སྟེང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གསར་བསྐ་ོབ་རྒྱུ་བརྒྱུད་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྙན་ཐ་ོདང༌།ཤདུས་དེབ།ཤབོད་
པའྱི་མཁས་དབང་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་གངས་མཐོར་གཏོང་རྒྱུར་དམ་དོན་བས་ཏེ།ཤལེགས་སེལ་ཉེས་འགོག་གྱི་མོང་བ་
ཉམས་སུ་ལེན་བཞྱིན་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟར་མདུན་སྐྱདོ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༧། ལས་བསྡམོས་ཤགོ་གངས་ཤ༤ཤནང༌།ཤཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ནས་གཞུང་འབལེ་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་
འདུར་མཉམ་ཞུགས་དང་གཏམ་བཤད།ཤཅེས་པའྱི་ནང་གསེས་ཤ༧ཤཔར།ཤཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ཤཟླ་ཤ༡༠ཤཚེས་ཤ༦ཤནས་ཤ༨ཤབར་ཉྱིན་
གསུམ་གྱི་རྱིང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ག་ོསྱིག་ཞུས་པའྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚགོས་འདུའྱི་ནང་བདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི་འགན་འཛནི་དང༌།ཤའགན་འཛནི་གཞནོ་པ།ཤཉམས་ཞྱིབ་ཡངོས་ནས་མཉམ་ཞུགས་བས།ཤཞསེ་འཁདོ་འདུག་ཀང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ཤ
ལའོ་ིཟླ་ཤ༡༠ཤཔ་ནྱི་ཡོང་རྒྱུ་བསྡད་པ་དང་གཅྱིགཤལས་བསྡོམས་ཤགོ་གངས་ཤ༩ཤཔའྱི་ལག་དཀར་གཏམ་བཤད་རེའུ་མྱིག་ནང༌།ཤ
འགན་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ནས་བོད་དུ་ཉུལ་ཞྱིབ་འབེལ་མཐུད་སྐུ་ཚབ་ཐེངས་བཞྱི་པའྱི་སྐོར་ལ་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༧།༡༡།༡༡༥ཤཉྱིན་གཏམ་བཤད་སལེ་སྐརོ་བཀདོ་འདུག་པའྱི་ཚསེ་ཤ༡༡༥ཤཞསེ་པའྱི་ཚེས་གངས་ད་ེཕྱི་ལུགས་བོད་ལུགས་
གང་ཡང་མྱིན་པ་དང་གཉྱིས།ཤལས་བསྡམོས་ཁནོ་ཡངོས་ནས་ཡྱིག་ནརོ་དནོ་ནརོ་ཅུང་མང་བ་དང༌།ཤབཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་ནང་ཤ"བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས" ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་ཀང་ལས་བསྡམོས་ཧྲྱིལ་བོར་ཤ"དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས"ཞེས་
འཁདོ་འདུག་པ་སགོས་ཀྱི་སྐྱནོ་གནད་ནྱི།ཤཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་མཚན་གནས་ཡདོ་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་མ་འཚམས་པ་མཐངོ་བས་མ་
འངོས་པར་ད་ོནན་གནང་གལ་བཅས། 
ལན། ལས་བསྡམོས་ཤོག་གངས་བཞྱི་པར་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨ཤཟླ་ཤ༡༠ཤཚསེ་ཤ༦ཤནས་ཤ༨ཤའཁདོ་པ་ནྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ཤཟླ་ཤ༡༠ཤཚསེ་ཤ
༦ཤནས་ཤ༨ཤཡྱིན་པ་དང༌།ཤལས་བསྡོམས་ཤོག་གངས་དགུ་པར་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༧།༡༡།༡༡༥ཤའཁདོ་པ་ནྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ཤཟླཤ༡༡ཤཚེསཤ
༡༥ཤབཅས་ཡྱིན་ཡང་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ཐད་མཛུབ་ནོར་ཤོར་འདུག་པ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།ཤསད་ཕྱིན་མྱིང་ཚིགས་བེད་
སོད་བཅས་ལ་ཡྱིད་གཟབ་བ་ངེས་ཡྱིན་པ་བཅས་ཀྱི་ལན་འདེབས་སུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཟུར་འཛར་ཡྱིག་ཆ་ཁ་
ཤས་དརེ་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསེས། ཅ་པ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་
དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 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་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཡག་པ་ོགང་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། འགྱིག་ཡོད་པ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ། ལས་ཁུངས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་རག་མ་སོང་། ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡག་པ་ཚང་
མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚང་མས་ད་ེལྟ་བུ་ཟརེ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད།ེ ད་རྒྱ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
དུས་རབས་ལ་འགྱུར་འགོས་མང་པ་ོཞྱིག་ཐེབས་ནས་དེང་སང་ད་རྒྱའྱི་ཐགོ་ལ་རོམ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གནས་སྟངས་མང་པའོ་ིཐོག་
ནས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་ད་རྒྱ་དང་ཨྱིན་ཡྱིག་གྱི་ད་
རྒྱ་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ལ་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ ནས་བཟུང་སྟ་ེགང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འཐུས་སྒ་ོཚང་ཐག་ཆདོ་ཡདོ་པ་རདེ། 
ཡྱིན་ནའང་བར་སྐབས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ལོར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་བ་རདེ། ཉ་ེཆར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་། ད་ེའད་བདེ་ཡོང་དུས་ད་ལྟ་
ཨྱིན་ཡྱིག་ Tibet.net ནང་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ་རདེ་དེ། སྔནོ་མ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཆ་ཚང་བ་མྱི་འདུག 
བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་གྱི་འདུག་སྟེ། ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་རང་
དབང་དང་། ཤེས་བ་གསར་ཤོག་ད་ེཚ་ོསྔོན་མ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ཅང་གྱི་མར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས། ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་རང་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་རྒྱུའྱི་ཐ་སྙད་བེད་སོད་མང་པ་ོགཏོང་
དུས། ཉྱིན་མ་ད་ེརྱིང་ནས་བཟུང་སྟེ། ལ་ོལྔ་བཅུ་ཐམ་པའྱི་བར་དུ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་ནང་ལ་གང་བཀོད་ཡོད་པ་དེ། 
ད་ེད་ེབཞྱིན་དུ་སྡོད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་དང་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང། ད་རྒྱ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་གྱི་ཡོད་ན། ད་རྒྱའྱི་
སམོ་གཞྱི་གསར་པ་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་ན། སམོ་གཞྱི་རྱིང་པ་ད་ེཟུར་ལ་བཞག་ནས་འཚལོ་ཞྱིབ་ཆོག་རྒྱུའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་རེད། ད་ེཐུགས་ལ་འཇོག་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོབོད་ཡྱིག་
གྱི་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ལ་དུས་དུས་ལ་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་དང་། ཡྱིག་ནོར་དང་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་འབེལ་ཡོད་མང་པོ་དང་ང་ཚ་ོའབེལ་བ་ཡོད་དུས། སྐབས་སྐབས་ལ་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ལ། གང་ལ་གང་འཚམ་ལེགས་
བཅོས་རྱིགས་བཏང་གནང་གྱི་འདུག དུས་དུས་ལའང་ད་དུང་ཡང་མང་པ་ོསེབས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་འདྱི་མ་ཞུས་རང་ཞུས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལོའ་ིརྱིས་ལོ་སྔོན་མ་ད་ེམ་རེད། ད་ལྟ་ལས་བསྡོམས་འགོ་
བཞྱིན་པའྱི་རྱིས་ལ་ོད་ེམ་རདེ། རྱིས་ལ་ོསྔནོ་མ་དེའྱི་ནང་ལ་པར་སྐྲུན་བས་པ་མྱིན་པར། ལ་ོད་ལྟ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་༢༠༡༩ ནང་ལ་ཉ་ེ
ཆར་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ལ་གངས་ངེས་ཤེས་བ་གཅྱིག་བསྡུས་ཟེར་བ་ཚ་ེདབང་ར་མགྱིན་ལགས་ཀྱིས་བྱིས་གནང་བའྱི་དེབ་
གཅྱིག་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་པར་བསྐྲུན་གནང་འདུག སྱིར་བཏང་ཚ་ེདབང་ར་མགྱིན་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
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གྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་ག་ཚོད་གནང་བ་དང་མཛད་རེས་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་ཆ་ཚང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
བོན་པ་ོདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་མང་པ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག ར་ེཟུང་མ་གཏགོས་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཤོག་གངས། ༦༢ ནང་ལ་
བོན་ལུགས་ཀྱི་དུག་སེལ་བའྱི་ལ་ལྔ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག ད་ེརོམ་པ་པསོ་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ཡྱིན་ས་རེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་ལ་ད་ེ
ཚའོྱི་མྱིང་། དེའྱི་ནང་ལ་ལ་ལྔ་ནང་ལ་ལ་བཞྱིའྱི་མྱིང་ད་ེནོར་འདུག ད་ེངས་ཞུ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གཞུང་འབལེ་
གྱི་དབེ་གཅྱིག་རདེ། གཞུང་འབལེ་གྱི་དབེ་ནང་ལ་བནོ་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ནརོ་ཡདོ་པ་ཧ་ག་ོཡྱི་རདེ། མྱི་གཞན་གཅྱིག་
གྱིས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ནརོ་བ་ཧ་ག་ོཡྱི་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ར་ེར་ེབཞྱིན་འབྲུ་འདེད་བས་ནས་མར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དང་པ་ོགཤྱིན་ལ་ཆོད་དཀར་ལབ་འདུག ད་ེབོན་པའོ་ིནང་ལ་གཤེན་ལ་འོད་དཀར་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་བར་སྐབས་ཀྱི་རྒྱལ་
རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་བོན་པོས་གཤེན་ལབ་རྒྱུ་ད་ེབེད་སོད་མང་པ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་མཁེན་མཁེན་པ་རེད། 
སྟནོ་པ་གཤེན་རབ་ནས་བཟུང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གཤྱིན་ལབ་ནས་འབྱི་བསྡད་རྒྱུ་དང་། ང་ཚའོྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་
བོན་པ་ོད་ེགཤྱིན་པ་ོབཟོས་འདུག གཤྱིན་གསོན་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་གཤྱིན་པ་ོབཟོས་འདུག ལ་ོརྒྱུས་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པ་ོནང་ལ་
གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ལུང་འདེན་བེད་དུས། རོག་ག་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བོན་པོས་གཤེན་ལ་འོད་དཀར་
ཟརེ་བ་དེ། གཤྱིན་ལ་ཆོད་དཀར་ལ་བསྒྱུར་ན། སང་ཉྱིན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ཕལ་ཆེར་ང་ཚ་ོགཉྱིས་ཕར་བཞག་ནས་གཞན་
པ་ཚང་མས་གཤྱིན་ལ་ཆདོ་དཀར་ལ་ངསོ་འཛནི་བདེ་ཀྱི་རེད་པཱ། ང་གཉྱིས་གཅྱིག་པོས་གཤེན་ལ་འདོ་དཀར་ཡྱིན་པ་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་
པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞུང་འབེལ་གྱི་དབེ་ནང་ལ་ད་ེའད་བྱུང་འདུག ནོར་མེད་པ་དེ། གར་གསས་བཙན་པོ། སྱིར་བཏང་གསས་
ཟེར་བ་དེ་བོན་པོའ་ིཐ་སྙད་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྔོན་མ་ཝ་ར་ཎཱ་སྱི་ལ་ང་ཚོ་
འབྲུག་གསས་བསྟན་འཛནི་མར་ཕབེས་དུས། མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆསེ་ཁདེ་རང་གྱི་སས་ད་ེགསས་མ་རདེ་སས་རདེ་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་ཁ་ོརང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་དུས། ཨུ་ཚུགས་མང་པ་ོབརྒྱབ་དུས། ཕྲུ་གུ་ད་ེཨུ་ཚུགས་ཧ་ཅང་
གྱི་ཚ་བ་ོའདུག་གསུང་གྱི་འདུག དཔ་ེཆ་ཞྱིག་ཁུར་ནས་བསྟན་དུས། ཁས་ལེན་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བོན་པོའ་ིདཔ་ེ
ཆ་ནང་ལ་གསས་ལབ་རྒྱུ་ད་ེགང་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའགྱིག་འདུག དའེྱི་རསེ་ད་ེདགསོ་གསས་ཕམ་པ་ལབ་ནས་བྱིས་འདུག ང་ོ
མ་དེ། རྒདོ་གསས་ཁམ་པ་རདེ། ད་ེནས་དའེྱི་འགོ་ད།ེ གསས་ར་ེམང་པ་ོབྱིས་འདུག ཡྱི་ག་ེང་ོམ་ད་ེརྨང་རདེ། མཐའ་མ་དེར་གནམ་
སས་བྱིས་འདུག ད་ེང་ོམ་གསས་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་འདྱི་ནས་ག་བར་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ནའང་། ཡང་བསྐྱར་བེད་ཀྱི་
ཡོད་ན། ནོར་བཅོས་ད་ེམཉམ་དུ་སར་ནས་གཏོང་རོགས་གནང་། སྱིར་བཏང་གྱི་ནརོ་གཞྱི་ད་ེངས་ད་ོསྣང་བདེ་དུས། ཕལ་ཆརེ་ཕ་
གྱིར་རོམ་པ་པ་ོདེས་འཁྱུག་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བྱིས་བཞག་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་རྒྱུ་ལ། སྱིར་བཏང་གྱི་
ཚང་མ་བོད་ཡྱིག་ལ་མཁས་པ་མང་པ་ོཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཆོས་ལུགས་མ་འད་བ་དང་། ལ་མ་འད་བའྱི་སྡེ་ཚན་བྱུང་ན། 
རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ང་ཚོར་ངེས་པར་དུ་སྐད་ཆ་འབྱི་དགོས་པ་རེད་ལབ་ཀྱི་མེད། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བོན་པོའ་ིཨཅཱརྱ་ཡོད་པ་
རདེ། བཀའ་བནོ་ཁྱི་ཟུར་གྱིས་འདྱི་ལ་ཨཅཱརྱ་དང་དག་ེབཤེས་གཉྱིས་ཚད་མཉམ་ཡྱིན་གསུངས་ཚར་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའད་
ལ་དྱིས་ན་ཤེས་ཀྱི་རེད། ད་ེམ་བྱུང་ན། ཡར་མར་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ནོར་གྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་
ལ་ནོར་བ་ད།ེ མ་འངོས་པར་ལ་ོལྔ་བཅུའྱི་རསེ་ལ་གཤྱིན་ལ་ཆདོ་དཀར་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག དརེ་ཐུགས་སྣང་གནང་རགོས། 
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མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་སྐྱོན་བཙུགས་ད་ེའད་གང་ཡང་བེད་ཀྱི་མེད། ད་ལྟ་གསལ་བཤད་དང་ང་ོསྤྲདོ་བདེ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེའང་ང་
ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་མ་ཤེས་མཁན་མང་པ་ོཡོད་ཀྱི་རདེ་དན་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དོན་གཅོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། ཤོག་གངས་ ༡༣ ནང་ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས། ༸སྐུའྱི་སྲུང་སྐྱབོ་དང་མཛད་རྱིམ་ཁག་ལ་དཀའ་རགོ་གངེ་གཞྱི་གང་ཡང་
མེད་ཐགོ་ཚགས་ཚུད་དོན་ལྡན་བྱུང་ཡོད་པ་ལབ་འདུག ཇར་མན་རེད། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གྱི་འོག་ལ་ཡོད་པ་རདེ། ཡང་ན་
ག་པར་རདེ། ན་ནྱིང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་ཕབེས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ། དལོ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ་ལ་སོགས་
ཀྱིས་ང་ོརྒལོ་དང་ད་ེའད་མང་པ་ོབས་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་ཚགས་ཚུད་པ་ོརདེ་ཟརེ་ནས་ངསོ་འཛནི་བདེ་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད་དམ། གང་འད་བས་ནས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ལོ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་དུས། གོ་རྒྱུ་ཚོར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་དའེང་དྱི་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
 དེའྱི་ནང་ལ་ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་རེད། སྱིར་བཏང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ད་ེཚ་ོཁ་ཤས་འཕ་ོའགྱུར་བེད་དུས། 
ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཚང་མ་ཡོམ་ཡོམ་བདེ་ཀྱི་འདུག ངས་ད་ལྟ་འདྱི་རྒྱུ་དེ། ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ད་ེའཕ་ོའགྱུར་གནང་རྒྱུ་དེ། 
དནོ་གཅོད་ཀྱི་དུས་ཚདོ་ཚང་ནས་འཕ་ོའགྱུར་གནང་བ་རདེ་དམ། དནོ་གཅོད་ཀྱི་ལས་དནོ་མ་འགྲུབ་ནས་འཕ་ོའགྱུར་གནང་ཡོད་པ་
རེད། དོན་གཅོད་དེས་ང་འཕོ་འགྱུར་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་ནས་དགོས་འདུན་བཏོན་ནས་འཕོ་འགྱུར་གནང་བ་རེད། འཕོ་
འགྱུར་ག་ར་ེབས་ནས་གནང་བ་རདེ། ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་ལནེ་རྒྱུར། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་། ལས་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་
ཡོད་པའྱི་ངོས་འཛིན་དང་སགས། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་བེད་ཡོངས་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་གནས་
སྐབས་ལ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ ༡༢ ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་དོན་གཅོད་ཁང་པ་ཉོས་ཟྱིན་པ་ག་ཚོད་
ཡོད་པ་རེད། དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ཉསོ་མེད་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གསར་དུ་ཉ་ོའཆར་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཁ་སང་
ཨ་རྱི་ New York ད་ལྟ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཁང་གྱི་སྐོར་ལ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསྡམོས་སྐབས་ལ། སྐད་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་གསར་
པ་ད་ེཚརོ་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེག་ར་ེརདེ་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ཁ་
སང་རྱིས་སྤྲོད་རྱིས་ལེན་ཟྱིན་པའྱི་རེས་ལ་ཁ་ོརང་ཚོ་བསྡུ་ཆ་བརྒྱབ་ནས་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ག་ཆ་དང་ཁང་ག་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུ་དང་། 
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Mortgage ཟརེ་བ་ད་ེརེད། དེའྱི་རེས་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དངུལ་ད་ེཚུར་སོག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་
ཁ་ོརང་ཚོས་དཀའ་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་ནས། ད་ལྟ་ཕ་གྱིར་བོད་རྱིགས་ཀྱི་ཚགོས་པ་སྐྱྱིད་སྡུག་ཁག་ཚང་མ་ལ་འབོད་བསྐུལ་
ཞུས་ནས། དཔལ་འབོར་གྱི་བསྡུ་ཆ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ཁག་ཅྱིག་ལ་གཡར་རགོས་གྱིས་ལབ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས། ད་ེའད་བུན་
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